บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำและสภำพของปัญหำ
น้ำถือเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีคุณค่ำ เนื่องจำกเป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ หำกขำดแคลนน้ำแล้วสรรพสิ่งต่ำง ๆ จะไม่สำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ได้ ประเทศไทยให้
ควำมส้ำคัญในกำรเก็บรักษำ ผลิต และบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรน้ำ รวมทังสงวนและควบคุมกำรใช้น้ำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง หน่วยงำนที่รับผิดชอบในส่วนนี คือ กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนหนึ่ง ที่ดูแลใน
ด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มำซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษำ ควบคุมส่ง ระบำย
หรือจัดสรรน้ำใช้ในกำรเกษตรอุตสำหกรรม พลังงำน สำธำรณูปโภค และกำรคมนำคมรวมถึงกำรพัฒนำแหล่งน้ำ
ตำมศักยภำพของลุ่มน้ำให้เพียงพอและจัดสรรน้ำให้กับ ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรมตลอดจนป้องกัน ควำมเสียหำยอันเกิดจำกน้ำ ซึ่งในกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำวได้มีกำรตรำกฎหมำย
คือ พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ออกมำใช้บังคับเพื่อวำงหลักเกณฑ์และเป็นเครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกรมชลประทำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
สถำนกำรณ์ทรัพยำกรน้ำ ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรชลประทำนในปัจจุบันได้ประสบ
ปัญหำและส่งผลให้กรมชลประทำนไม่สำมำรถเข้ำควบคุม ดูแล รวมถึงพัฒนำแหล่งน้ำได้ ดีเท่ำที่ควร เนื่องจำก
สภำพปัญหำเกิดขึนจำกสำเหตุหลำยประกำรแบ่งออกเป็น ๒ กรณี กล่ำวคือ
๑. สภำพปัญหำที่เกิดก่อนที่กรมชลประทำนได้ด้ำเนินกำรออกประกำศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้เป็นทำงน้ำชลประทำน เช่น
๑.๑ กำรรุกล้ำ กีดขวำงทำงน้ำทีก่ รมชลประทำนจัดท้ำขึนเพื่อกำรชลประทำน
๑.๒ กำรลักลอบกำรใช้น้ำจำกทำงน้ำแบ่งออกเป็น
๑.๒.๑ ลักลอบจำกทำงน้ำที่กรมชลประทำนเป็นผู้สร้ำงขึนเอง
๑.๒.๒ ลักลอบจำกแหล่งน้ำสำธำรณะที่เชื่อมกับทำงน้ำที่กรมชลประทำนจัดท้ำขึน
หรื อ ที่ เชื่ อ มกับ ทำงน้ ำ ชลประทำนซึ่ ง ประชำชนผู้ ใ ช้ น้ำ กล่ ำวอ้ ำ งเสมอว่ำ ได้ ใ ช้น้ ำ จำกแหล่ งน้ ำ สำธำรณะ
ตำมธรรมชำติโดยไม่ได้ใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำนแต่อย่ำงใด
๑.๓ กำรก่อให้เกิดมลพิษแก่ทำงน้ำ
๑.๓.๑ ในทำงน้ำทีก่ รมชลประทำนจัดท้ำขึน เช่น กำรทิงขยะมูลฝอย ซำกพืช ซำกสัตว์
เถ้ำถ่ำน หรือสิ่งปฏิกูล ท้ำให้เป็น อันตรำยแก่กำรเพำะปลูกหรือกำรบริโภค รวมถึงกำรปล่อยน้ำเสียหรือสำรเคมี
เป็นพิษลงในทำงน้ำจนท้ำให้น้ำในทำงน้ำส่งผลต่อกำรเกษตรกรรมกำรบริโภคอุปโภค หรือสุขภำพอนำมัย

๑.๓.๒ ในทำงน้ำธรรมชำติที่เชื่อมโยงกับทำงน้ำ ที่กรมชลประทำนจัดท้ำขึนหรือ
ทำงน้ำชลประทำน เนื่องจำกมลพิษต่ำง ๆ ที่เกิดขึนนัน จะมีกำรไหลเข้ำสู่ทำงน้ำที่กรมชลประทำนจัดท้ำขึน
หรือทำงน้ำชลประทำน อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กำรชลประทำน
ซึ่งจำกสภำพปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ท้ำให้กรมชลประทำนต้องด้ำเนินกำรประกำศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติตำมกฎหมำยใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
๒. สภำพปัญหำที่เกิดขึนภำยหลังจำกได้มีกำรออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้
เป็นทำงน้ำชลประทำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ใช้บังคับแล้ว ก็ ยังมี
ผู้กระท้ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยกำรรุกล้ำ กีดขวำงทำงน้ำชลประทำน กำรลักลอบใช้น้ำ จำกทำงน้ำชลประทำน
กำรก่อให้เกิดมลพิษแก่ทำงน้ำชลประทำนรวมทังเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบไม่เคร่งครัดในกำรบังคับใช้กฎหมำย
ท้ำให้กำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรมชลประทำนไม่มีประสิทธิภำพ
๓. กำรแก้ไขปรับปรุงกระบวนงำนกำรประกำศทำงน้ำชลประทำน เช่น กำรเขียนรูปแบบ
กระบวนงำนไม่เป็น ไปตำมรูป แบบมำตรฐำนที่ก้ำหนดไว้ บัญชีทำงน้ำชลประทำนไม่ถูกต้องตำมรูปแบบที่
ก้ำหนด แผนที่แนบท้ำยประกำศไม่ถูกต้อง เป็นต้น
จำกสภำพปัญหำที่เกิดขึนทังก่อนและหลังกำรประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้ำหนดให้
เป็ น ทำงน้ ำ ชลประทำนตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรชลประทำนหลวง พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๘๕ จึ ง จ้ ำ เป็ น ต้ อ งมี
กำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนงำนกำรประกำศทำงน้ำชลประทำนทังกำรเสนอมำตรกำรเพื่อให้มี กำรบังคับใช้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวงในกำรบริหำรจัดกำรทำงน้ำชลประทำน เพื่อให้กรมชลประทำนสำมำรถเข้ำ
ควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำอันเป็นภำรกิจหลักของกรมชลประทำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภำพ
สูงสุด

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษำควำมเป็นมำแนวควำมคิด หลักกำร มำตรกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ ที่น้ำไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรน้ำในทำงน้ำชลประทำน
๒. เพื่ อ ศึ ก ษำถึ ง อุ ป สรรค ปั ญ หำ ข้ อ บกพร่ อ งและสภำพกำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยที่ ใ ช้ อ ยู่
ในปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง
๓. เพื่อศึกษำหลักเกณฑ์ ขันตอนวิธีกำรออกประกำศทำงน้ำชลประทำน
๔. เพื่ อ เสนอแนวทำงในกำรปรั บ ปรุง แก้ ไ ขกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรชลประทำนหลวง กรณี
กำรประกำศทำงน้ ำ ชลประทำนและกฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและมี ค วำมเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ขอบเขตกำรศึกษำ
เฉพำะกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทำงน้ำชลประทำน กรณีกำรประกำศทำงน้ำชลประทำนเพื่อให้มีผล
บังคับใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง โดยศึกษำจำกกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค้ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำ ค้ำพิพำกษำหรือค้ำสั่งศำลปกครองสู งสุด ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น้ำไปสู่กำรปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และเป็นแนวทำงในกำรบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมำยให้
เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ท้ำให้ทรำบถึงแนวคิด หลักกำร มำตรกำร และวิธีกำรต่ำง ๆ ที่น้ำไปใช้ในกำรบริห ำร
จัดกำรน้ำในทำงน้ำชลประทำน
๒. ท้ำให้ทรำบถึงอุปสรรค ปัญหำ ข้อบกพร่อง และสภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง
๓. ท้ำให้ได้ทรำบหลักเกณฑ์ ขันตอนวิธีกำรออกประกำศทำงน้ำชลประทำน
๔. ท้ำให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำในทำงน้ำชลประทำน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๒
แนวคิด หลักกำร มำตรกำรและวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรนำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
น้ำเป็ น ทรั พยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตและกำรพัฒ นำทำงเศรษฐกิจ
น้ ำ ตำมสภำพธรรมชำติที่ ป ระชำชนทุ ก ท้อ งที่ อำศั ย ใช้ ป ระโยชน์ ได้แ ก่ น้ำ ในบรรยำกำศ (ฝน) น้ ำผิ ว ดิ น
และน้ำบำดำล นับเป็นผลิตผลจำกธรรมชำติที่เรำไม่สำมำรถผลิตเพิ่มขึนมำ หรือลดปริมำณที่มีอยู่ในธรรมชำติ
ได้เองตำมควำมต้องกำร บำงทีอำจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำล้ำธำรมีน้อยจนไม่สำมำรถแบ่งปันได้ทั่วถึง
หรือบำงทีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดควำมเสียหำย เนื่องจำกน้ำท่วมทรัพย์สินและพืนที่ชุมชน ตลอดจนกำรมี
น้ำเสียหรือมลพิษทำงน้ำเกิดขึนในหลำยท้องที่ตำมมำอีกด้วย นับเป็นวิกฤตกำรณ์เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งในปัจจุบัน
เกิดขึนอยู่ตำมท้องถิ่นต่ำงๆ ทุกภำคของประเทศไทยในสภำพค่อนข้ำงใกล้เคียงกันแทบทุกปี
ดังนัน น้ำจึงเป็นทรัพยำกรธรรมชำติของคนไทยที่ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทังปริมำณและ
คุณภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมทังในระยะสันและในระยะยำว โดยทังหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย และชุมชนในลุ่มน้ำ ควรต้องร่วมกันจัดกำรน้ำภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

๑. แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรนำ
๑.๑ ควำมหมำยของกำรจัดกำรน้ำ
กำรจัดกำรน้ำ หมำยถึง กระบวนกำร (วิธีกำร) จัดกำรน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ
และพัฒนำ กำรจัดสรรและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ รวมตลอดถึงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่
และมีใช้อย่ำงยืนยำว รวมทังกำรแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกทรัพยำกรน้ำทังด้ำนปริมำณและคุณภำพให้หมดไป
ส้ำหรับควำมหมำยของกำรจัดกำรทำงน้ำ ชลประทำน หมำยถึง วิธีกำรจัดกำรทำงน้ำเพื่อให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ออกประกำศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำนโดยอำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ เพื่อให้
เจ้ ำพนั กงำนและนำยช่ำงชลประทำนมีอ้ำ นำจหน้ำที่ ในกำรบริ ห ำรจั ดกำรทำงน้ำชลประทำนที่อยู่ใ นเขต
ชลประทำน ซึ่งจะได้รับประโยชน์จำกกำรชลประทำน
๑.๒ กรรมสิทธิ์ในน้ำและสิทธิกำรใช้น้ำ
๑.๒.๑ ระบบกรรมสิทธิ์ในน้ำ
กำรพิจำรณำปัญหำกรรมสิทธิ์ในน้ำว่ำเป็นของรัฐหรือของเอกชน เป็นปัญหำที่จะน้ำไปสู่
กำรพิจำรณำว่ำ รัฐมีอ้ำนำจในกำรควบคุม จัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำได้เพียงใด ในระบบกฎหมำยที่
ปรำกฏอยู่ได้ก้ำหนดเรื่องกรรมสิทธิ์ในน้ำไว้ พอแยกออกได้เป็นสำมระบบ คือ
ระบบสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน ในระบบนีถือว่ำน้ำเป็นทรัพย์สินที่ประชำชนใช้ร่วมกัน
เอกชนคนใดคนหนึ่งไม่อำจอ้ำงควำมเป็นเจ้ำของ หรือใช้สอยน้ำอย่ำงเสรีเหมือนทรัพย์สินอื่นที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์

เอกชนมีสิทธิที่จะใช้สอยได้ แต่ต้องได้รับอนุญำตจำกรัฐโดยตรงหรือโดยกำรขอสัมปทำน ในระบบนี รัฐมีอ้ำนำจ
ในกำรจัดกำรและดูแลกำรใช้น้ำเพื่อประโยชน์แก่ประชำชนทุกคน
กำรที่ถือว่ำน้ำเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน ท้ำให้รัฐมีอ้ำนำจในกำรจัดกำรน้ำมำกขึน ทังนี
เพรำะรัฐมีควำมชอบธรรมในกำรที่จะตรำกฎหมำย หรือข้อบังคับที่จะควบคุมกำรจัดสรรน้ำ กำรใช้น้ำอันจะ
น้ ำไปสู่ กำรใช้น้ ำอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและเพื่อประโยชน์แก่ทุกคน นอกจำกนี ยังเป็นกำรมิให้ น้ำเป็น สิ่ งที่
สำมำรถโอนกั น ได้ ร ะหว่ ำ งเอกชน หรื อ เอกชนไม่ อ ำจเข้ ำ ครอบครองปรปั ก ษ์ เ พื่ อ ถื อ เอำกรรมสิ ท ธิ์ โ ดย
อำยุควำมได้
ระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐ ในระบบนีจะระบุโดยชัดแจ้งว่ำ น้ำเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐ อย่ำงไรก็ดี
มีผู้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรมีกรรมสิทธิ์ในน้ำของรัฐนีจะเป็นกรรมสิทธิ์ตำมหลักกฎหมำยเอกชนซึ่งท้ำให้รัฐมีอ้ำ นำจ
จ้ำหน่ำยจ่ำยโอนน้ำได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งได้ถือไว้แทนประชำชนของรัฐ
ทุกคน ในฐำนะที่เป็น เจ้ ำของประเทศ ซึ่งถ้ำเป็นกรณีห ลังรัฐ จะมีอ้ำนำจจ่ำยโอนเพียงเท่ำที่เป็นประโยชน์
แก่ประชำชนทุกคน กฎหมำยของประเทศที่ใช้ระบบนี ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เปรู เอลเซวำดอร์ เป็นต้น
ระบบให้สิทธิรัฐในกำรควบคุมอย่ำงจ้ำกัด ระบบนียอมรับว่ำเอกชนสำมำรถถือครองกรรมสิทธิ์
ในน้ ำ ได้ รั ฐ จะสำมำรถเข้ ำ ไปแทรกแซงกำรใช้ ป ระโยชน์ ใ นน้ ำ ของเอกชนได้ แ ต่ เ พี ย งเท่ ำ ที่ จ้ ำ เป็ น และ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ดังนัน กำรควบคุมกำรใช้น้ำโดยรัฐจึงท้ำได้อย่ำงจ้ำกัด และเฉพำะแหล่งน้ำบำงแห่ง
ที่ ก้ ำ หนดไว้ นอกจำกนี ถ้ ำ กำรควบคุ ม หรื อ จั ด กำรของรั ฐ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยเอกชนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่ำสินไหมทดแทน
๑.๒.๒ สิทธิกำรใช้น้ำ
กฎหมำยมิไ ด้บั ญญั ติโ ดยชั ดแจ้งว่ ำน้ ำเป็นของใครหรื อใครมี กรรมสิ ทธิ์ ในน้ำ แต่ป ระมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มีบทบัญญัติมำตรำ ๑๓๐๔ (๒) บัญญัติไว้ใจควำมว่ำ ทรัพย์สินส้ำหรับพลเมือง
ใช้ ร่ ว มกั น เช่ น ทำงน้ ำ และทะเลสำบ เป็ น สำธำรณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ผลของกำรเป็ น ส ำธำรณสมบั ติ
ของแผ่นดิน รัฐก็ย่อมเป็นเจ้ำของและมีหน้ำที่ดูแลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประชำชนทั่วไปมีสิทธิจะใช้น้ำ
ในทำงน้ ำ และทะเลสำบได้ เว้น แต่จ ะถู กจ้ำ กัดสิ ท ธิด้ว ยกฎหมำยเฉพำะ เนื่องจำกประมวลกฎหมำยแพ่ ง
และพำณิชย์ ไม่ได้บัญญัติไว้ ชัดเจนว่ำน้ำที่อยู่ในบริเวณอื่น นอกจำกทำงน้ำและทะเลสำบแล้วนันเป็นของใคร
น้ำเหล่ำนันได้แก่ น้ำผิวดิน น้ำพุ น้ำทะเล และน้ำในอำกำศ เป็นต้น
สิทธิกำรใช้น้ำ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท กล่ำวคือ
(๑) น้ำสำธำรณะนอกเขตชลประทำน
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๐๔ (๒) เช่น ทำงน้ำและทะเลสำบเป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดิน บุคคลทุกคนมีสิทธิใช้น้ำ เว้นแต่ถูกจ้ำกัดสิทธิด้วยกฎหมำย มำตรำ ๑๓๕๕ เป็นกำรควบคุมกำรใช้น้ำ
เจ้ำของที่ดินริมทำงน้ำให้ใช้น้ำได้เท่ำที่จ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินของตน

(๒) น้ำในเขตชลประทำน
ควบคุมโดยพระรำชบัญญัติ กำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ พัฒนำกระบวนกำร
ทำงกฎหมำยให้สิทธิอ้ำนำจรัฐที่จะเข้ำไปใช้น้ำจำกทำงน้ำนัน โดยงบประมำณองค์กรภำครัฐให้มีอ้ำนำจและ
หน้ำที่เหนือกลุ่มดังกล่ำว เป็นกฎหมำยเฉพำะที่ยกเว้นหลักทั่ วไป ให้น้ำที่ภำครัฐจัดท้ำมิใช่เป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปตำมกฎหมำยฉบับนี ทำงรำชกำรมีอ้ำนำจเรียกเก็บค่ำใช้น้ำ
จำกทำงน้ำชลประทำน
ผู้ใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำนแบ่งออกเป็น ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทำน ผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรม
นอกเขตชลประทำน ผู้ใช้น้ำเพื่อกิจกำรโรงงำน ผู้ใช้น้ำเพื่อกำรประปำ ผู้ใช้น้ำเพื่อกิจกำรอื่น รำยได้ค่ำน้ำชลประทำน
นีจะน้ำเข้ำบัญชี “ทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน” ในกรมชลประทำนโดยไม่ต้องส่งกลับเป็นเงินรำยได้ของ
แผ่นดิน กฎหมำยก้ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น ผู้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำร
เก็บค่ำชลประทำนจำกกำรเกษตรกรรม ดังนัน ในปัจจุบันเกษตรกรที่ใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำนจึงไม่ต้อง
จ่ำยเงินแก่รัฐบำล แต่ได้มีกำรออกกฎกระทรวงเรียกเก็บค่ำใช้น้ำชลประทำนในกิจกำรโรงงำน กำรประปำ หรือ
กิจกำรอื่นในหลำยท้องที่แล้ว
(๓) น้ำที่ไหลบ่ำตำมพืนดินก่อนไหลสู่ทำงน้ำ
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๓๙ บัญญัติให้เจ้ำของที่ดินแปลงที่อยู่สูงกว่ำ
มีสิทธิกันน้ำที่ไหลผ่ำนตำมธรรมชำติ เก็บกักน้ำไว้ได้เพียงเท่ำที่จ้ำเป็นแก่ที่ดินของตนเท่ำนัน ส่วนเกินควำมจ้ำเป็น
ให้ไหลลงสู่ที่ดินแปลงต่้ำกว่ำ
(๔) น้ำใต้ดิน
ควบคุมโดยพระรำชบั ญญัติน้ำบำดำลที่ก้ำหนดให้ ผู้ ที่ขุดเจำะและใช้น้ำบำดำลต้องได้รับ
อนุญำตท้ำให้กฎหมำยนีมีบทบัญญัติให้อ้ำนำจรัฐในกำรควบคุมกำรใช้น้ำบำดำลอย่ำงเข้มงวด

๒. หลักกำรในกำรบริหำรจัดกำรนำ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรน้ ำ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพซึ่ ง หมำยถึ ง กำรใช้ น้ ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด มีควำมยุติธรรม หมำยถึง โอกำสที่ประชำชนจะเข้ำถึงทรัพยำกรและมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครอง
จำกรัฐ ถ้วนหน้ ำและเท่ำเทียมกัน และมีควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรให้ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำสเข้ำถึงและ
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรจัดกำรน้ำอำจแบ่งออกได้ตำมพฤติกรรมด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของมนุษย์ ดังนี
๒.๑ กำรจัดกำรน้ำด้ำนอุปทำน (Supply Management) หรือทำงด้ำนผู้จัดส่งน้ำ มีงำน ๒
ลักษณะคือ
๒.๑.๑ กำรจัดกำรต้นน้ำล้ำธำร (Watershed Management) ได้แก่ กำรก้ำกับดูแลสภำพ
ธรรมชำติของพืนที่ลุ่มน้ำ หรือพืนที่รับน้ำให้คงควำมสมบูรณ์ ปรำศจำกสำรมลพิษและมีมำตรกำรเตือนภัย
ทำงธรรมชำติ เช่น อุทกภัย และไฟไหม้ป่ำ

๒.๑.๒ กำรพัฒนำแหล่งน้ำและกำรจัดกำรจัดสรรน้ำหรือส่งน้ำ (Facilities Management)
ได้แก่ กำรก่อสร้ำง และบ้ำรุงรักษำระบบต่ำง ๆ เช่น อ่ำงเก็บน้ำ ระบบชลประทำน ระบบส่งน้ำ ระบบระบำยน้ำ
ระบบจ่ำยน้ำและระบบผันน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทังภำคเกษตร ชุมชน และอุตสำหกรรมมีน้ำ ส้ำหรับใช้ตำมควำม
ต้องกำร โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทังในด้ำนกำรก่อสร้ำง และกำรจ่ำยน้ำ กำรจัดสรรหรือกำรส่งน้ำ
๒.๒ กำรจัดกำรน้ำด้ำนอุปสงค์ (Demand Management) หรือทำงด้ำนผู้ใช้น้ำ
กำรพัฒนำแหล่งน้ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้น้ำอำจมีขีดจ้ำกัดจำก
ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้ อม กำรใช้ที่ดิน และเงินลงทุน เช่น กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ มักมีผ ลกระทบทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม ดังนัน หำกกำรเพิ่มอุปทำนของน้ำมีแนวโน้มที่จ้ำกัดลง หรือลดน้อยลง ควำมจ้ำเป็นที่จะต้องท้ำเพื่อ
ควำมเข้มงวดในกำรจัดกำรน้ำทำงด้ำนอุปสงค์หรือด้ำนผู้ใช้น้ำก็มี มำกขึน ต้องอำศัยกลไกช่วยในกำรจัดกำรอยู่
หลำยประเภท ได้แก่
๒.๒.๑ กลไกทำงด้ำนรำคำ เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรอุปสงค์เพื่อสนองวัตถุประสงค์ทำงด้ำน
ประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรตังรำคำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรตังรำคำและเก็บค่ำน้ำจะเกิดขึนภำยใต้ระบบที่น้ำ
ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ กำรตังรำคำโดยรัฐส่วนใหญ่เป็นวิธีกำรบังคับให้มีกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดเพื่อเป็นกำร
จัดสรรน้ำระหว่ำงผู้ใช้ กำรตังรำคำน้ำท้ำให้ผู้ใช้น้ำมีต้นทุนและรู้จักประหยัดน้ำหรือเปลี่ยนวิธีกำรผลิตและบริโภค
ให้ใช้น้ำน้อยลง เพรำะผู้ใช้น้ำที่สู้รำคำน้ำไม่ได้ก็จะใช้น้ำน้อยลง
กำรเก็บค่ำน้ำเพื่อกำรจัดสรรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรเรียกเก็บค่ำน้ำจำกผู้ใช้ใน
อัตรำที่สะท้อนถึงต้นทุน เสี ย โอกำสของน้ำทังหมด ในกำรจัดหำน้ำ กำรเก็บค่ำน้ำจะเก็บตำมต้นทุนหน่ว ย
สุดท้ำยของค่ำเสียโอกำส ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน ๓ ประเภทด้วยกัน คือ ต้นทุนในกำรผลิตหรือจัดหำน้ำ ต้นทุน
เสียโอกำสของผู้ใช้ในอนำคตที่เกิดจำกควำมต้องกำรใช้น้ำในปัจจุบัน และต้นทุนสิ่งแวดล้อม
กำรเพิ่มอัตรำค่ำน้ำมีส่วนส้ำคัญในกำรช่วยให้ผู้ใช้น้ำได้เห็นควำมส้ำคัญในกำรประหยัดน้ำ
โดยตรง แต่กลไกทำงด้ำนรำคำนีต้องใช้ด้วยควำมระมัดระวังด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้น้ำไม่ควรใช้เพื่อกำรสร้ำงก้ำไรที่เกินควร ซึ่งจะได้รับกำรต่อต้ำนในที่สุด
๒.๒.๒ กำรจู งใจและกำรประชำสั มพันธ์ในเรื่องกำรประหยัดน้ำตำมสื่อมวลชนต่ำง ๆ
กำรจั ดกำรสั มมนำฝึ กอบรม กำรจั ดท้ ำและแจกจ่ ำยเอกสำรแนะน้ำกำรอนุรัก ษ์น้ำ และกำรเสริม หลั ก สู ต ร
กำรเรียนกำรสอนให้เห็นควำมส้ำคัญของน้ำมีส่วนส้ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทำงด้ำนอุปสงค์เป็นอย่ำงมำก
๒.๒.๓ กำรพัฒนำระบบชลประทำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึน กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เช่น กำรปรับปรุงระบบส่งน้ำในกำรชลประทำนหรือกำรประปำ และกำรเลือกใช้ระบบควบคุมและประเมินผล กำร
ส่งน้ำ โดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลดกำรสูญเสียของน้ำในระบบส่งน้ำ หรือกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำร
เลือกใช้วัสดุท่อ วัสดุปูพืนป้องกันกำรซึม วัสดุที่ใช้ดำดคลองส่งน้ำ เทคโนโลยีก่อสร้ำงและเทคโนโลยีระบบ
ควบคุมจะมีผลท้ำให้ประสิทธิภำพกำรจ่ำยน้ำและกำรจ่ำยน้ำได้ดีขึน

๓. มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรนำ
๓.๑ ควำมหมำยของมำตรกำรจัดกำรน้ำ
มำตรกำรจัดกำรน้ำ หมำยถึง ยุทธศำสตร์หรือวิธีกำรที่จะด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้บังเกิด
ผลส้ำเร็จ จำกนโยบำยกำรจัดกำรน้ำที่ก้ำหนด รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรต้องพิจำรณำศึกษำถึง
มำตรกำรที่จะแก้ ปัญหำแต่ละด้ำนโดยก้ำหนดอยู่ในแผนแม่บทของลุ่มน้ำรวมทุกด้ำนให้มีควำมชัดเจนและ
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงทังด้ำนเทคโนโลยี และสภำพสังคมของแต่ละพืนที่
ส้ำหรับมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรทำงน้ำชลประทำนซึ่งในส่วนของกรมชลประทำนได้มี
มำตรกำร ดังนี
๓.๒ มำตรกำรจัดสรรน้ำ
ในภำพรวมของประเทศไทยมีมำตรกำรในกำรจัดสรรน้ำ ทังนีเนื่องจำกน้ำที่อยู่ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มำจำกน้ำฝน ซึ่งตกในฤดูฝนประมำณ ๘๐% ฤดูแล้งประมำณ ๒๐% ท้ำให้เกิดผลกระทบตำมมำ กล่ำวคือ
ในฤดูฝนเกิดอุทกภัยและในฤดูแล้งเกิดกำรขำดแคลนน้ำ รวมทังมีสำเหตุจำกกำรตัดไม้ ท้ำลำยป่ำ กำรเพิ่มขึน
ของประชำกรและควำมต้องกำรใช้น้ำอย่ำงไม่จ้ำกัด จึงจ้ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยบทบำทภำรกิจหลัก
ของกรมชลประทำนเข้ำมำสนับสนุนเพื่อให้ได้มำซึ่งน้ำ หรื อกัก เก็บ รักษำ ควบคุม ส่ง ระบำย หรือจัดสรรน้ำ
ดังนันในกำรจัดสรรน้ำจะต้องด้ำเนินกำรอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมโดยค้ำนึงถึงแผนกำรจัดสรรน้ำเพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่ำงๆ ตำมล้ำดับควำมส้ำคัญคือ (๑) เพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรประปำ (๒) เพื่อกำรรักษำระบบ
นิเวศ เช่น กำรผลักดันน้ำเค็ม กำรขับไล่น้ำเสีย (๓) เพื่อกำรเกษตรกรรม (๔) เพื่อกำรอุตสำหกรรม และธุรกิจ
อื่น โดยที่กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทำงน้ำชลประทำนนัน ประชำชน องค์กรทุกภำคส่วน ต้องมำด้ำเนินกำร
ขออนุญำตจำกกรมชลประทำน เนื่องจำกกรมชลประทำนบริหำรจัดกำรน้ำโดยอำศัยอ้ำนำจตำมมำตรำ ๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ก้ำหนดให้มีกำรประกำศเป็นทำงน้ำชลประทำนท้ำให้
เกิดผลเปลี่ยนสถำนะเป็นทำงน้ำชลประทำนซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด้ำรงชีวิตของประชำชน รวมทังกำร
ด้ำเนินกิจกรรมขององค์กรทุกภำคส่วนที่เคยใช้น้ำมำก่อน กล่ำวคือ ก่อนมีกำรประกำศให้ทำงน้ำใดเป็นทำงน้ำ
ชลประทำน บุคคลดังกล่ำวสำมำรถใช้น้ำจำกล้ำน้ำสำยนันได้เพรำะเป็นทรัพย์สินส้ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่เมื่อ
ประกำศเป็นทำงน้ำชลประทำนแล้ว บุคคลเหล่ำนันต้องมำขออนุญำตจำกกรมชลประทำน
๓.๓ มำตรกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ
คุณภำพน้ำ หมำยถึง ควำมเหมำะสมของน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉพำะของมนุษย์ คุณภำพของ
น้ำตำมแหล่งน้ำธรรมชำติจะเปลี่ย นไปมำกหรือน้อยขึนอยู่กับปัจจัยของสภำพแวดล้อมเป็นส้ำคัญ ได้แก่สภำพ
ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ลักษณะธรณีวิทยำ พืชพรรณธรรมชำติ รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มนุษย์มีควำมจ้ำเป็นในกำรใช้ทรัพยำกรน้ำในชีวิตประจ้ำวันทุกๆ วัน น้ำจึงมีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์ในทุกๆ ด้ำน
ที่ส้ำคัญคือกำรใช้น้ำอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยพืนฐำนเบืองต้น แล้วจึงใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม
กำรไฟฟ้ำ หรือกำรประปำเป็นล้ำดับถัดไป ดังนันคุณภำพน้ำจึงเป็นสิ่งส้ำคัญที่สุด จึงต้องมีมำตรกำรทำงด้ำน
คุณภำพน้ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้ำซึ่งนับวันจะมีมลพิษทำงน้ำมำกขึน จนน้ำ

นันกลำยเป็นน้ำเน่ำเสีย หรือมีคุณภำพต่้ำจนไม่สำมำรถน้ำมำใช้ได้ เกิดเป็นปัญหำในกำรจัดกำร กำรก้ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพน้ำทิงก่อนกำรปล่อยลงสู่ในแหล่งน้ำธรรมชำติต่ำงๆ หรือทำงน้ำชลประทำนจึงเป็นสิ่งจ้ำเป็น
เช่น กำรก้ำหนดมำตรฐำนน้ำจำกชุมชน มำตรฐำนน้ำทิงจำกอำคำรมำตรฐำนน้ำทิงจำกโรงงำนอุตสำหกรรมจะ
ท้ำให้ผู้ที่ต้องก้ำจัดน้ำทิงนันได้ท้ำกำรปรับปรุงคุณภำพน้ำเสียให้อยู่ในมำตรฐำนนันก่อนทิงลงสู่แหล่งน้ำอื่น อันเป็น
กำรช่วยให้ปัญหำน้ำเน่ำเสียหรือปัญหำสิ่งแวดล้อมอื่นลดลงได้
๓.๔ มำตรกำรจัดเก็บค่ำน้ำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ มำตรำ ๕ ให้อ้ำนำจรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกำศก้ำหนดทำงน้ำชลประทำน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรน้ำเป็นไป
ตำมกฎหมำยดังที่กล่ำวมำแล้ว และมำตรำ ๘ ให้อ้ำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกเก็บ
ค่ำชลประทำนจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทำน หรือจำกผู้ใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำน ไม่ว่ำ
ผู้ใช้น้ำจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทำนโดยออกเป็นกฎกระทรวง เท่ำที่ผ่ำนมำในบำงพืนที่ยังมิได้มีกำรออก
กฎกระทรวงก้ำหนดเขตและท้องที่ซึ่งเป็ นเขตชลประทำนและไม่ได้ก้ำหนดอัตรำค่ำชลประทำนที่จะเรียกเก็บ
จำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทำนหรือจำกผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน
กล่ำวคือ ยังไม่มีกำรจัดเก็บค่ำชลประทำนภำคเกษตรกรรม ในปัจจุบันเกษตรกรที่ใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำน
จึงไม่ต้องจ่ำยเงินให้แก่รัฐ
ส้ำหรับนอกภำคเกษตรกรรมนันได้มีกำรออกกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ก้ำหนดให้กรมชลประทำนเรียกเก็บค่ำชลประทำน
เพื่อกิจกำรโรงงำน กำรประปำหรือกิจกำรอื่นในหรือนอกเขตชลประทำนในอัตรำลูกบำศก์เมตรละห้ำสิบสตำงค์
โดยให้ช้ำระเป็นรำยเดือนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท้ำกำรโครงกำรชลประทำนในเขตที่ทำงน้ำชลประทำนอยู่
ในควำมรับผิดชอบ หรือต่อเจ้ำพนักงำนที่ได้แต่งตังขึนเพื่อจัดเก็บค่ำชลประทำน กำรเก็บค่ำชลประทำนจะเป็น
กำรแก้ปัญหำกำรใช้น้ำได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ ท้ำ ให้ เกิดประโยชน์ในกำรควบคุมดูแลปริมำณน้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทรำบถึงปริมำณน้ำที่ขำดหำยไปจำกระบบกำรชลประทำน ส้ำหรับค่ำชลประทำนที่เก็บได้นัน
จะน้ำเข้ำทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน โดยใช้จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงบ้ำรุงรักษำระบบกำรชลประทำนอันจะท้ำให้
ใช้เงินงบประมำณในส่วนนีลดน้อยลง
๓.๕ มำตรกำรทำงกฎหมำย
เป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อจัดกำรหรือควบคุมกำรจัดกำรน้ำ ท้ำให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ
ในกำรจัดกำร และประสิทธิภำพในกำรจัดกำร สำมำรถแบ่งได้เป็น ๓ มำตรกำร คือ
๓.๕.๑ มำตรกำรทำงแพ่ง เป็นกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนหรือละเมิดกฎหมำยอันเกิดจำกกำรก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่รัฐหรือแก่ผู้อื่น โดยเฉพำะผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษทำงน้ำ มำตรกำรทำงแพ่ง เป็นกำรบังคับในด้ำน
กำรชดเชยควำมเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท้ำเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ
หรือกำรกระท้ำใดๆ แก่ทรัพยำกรน้ำมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ พระรำชบัญญัติ
กำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ มำตรำ ๒๘

๓.๕.๒ มำตรกำรทำงอำญำเป็นเครื่องมือที่ใช้บังคับเพื่อป้องกันภัยในสังคม เนื่องจำกกฎหมำย
อำญำมีลักษณะของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท้ำผิดและก้ำหนดกำรลงโทษไว้ จึงท้ำให้เป็นมำตรกำร
ที่มีประสิทธิภำพดีกว่ำมำตรกำรอื่นๆ กล่ำวคือ ผู้ที่กระท้ำผิดต่อทรัพยำกรน้ำต้องรับผิดทำงอำญำด้วย ซึ่ งจะมีอยู่
ในกฎหมำยอำญำมำตรำ ๒๒๘ มำตรำ ๒๓๗ มำตรำ ๒๓๘ มำตรำ ๒๓๙ มำตรำ ๓๗๕ และมำตรำ ๓๘๐ ใน
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ มำตรำ ๓๖ ตรี มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๘ มำตรำ ๔๐
และมำตรำ ๔๑
๓.๕.๓ มำตรกำรทำงปกครอง เป็นกำรให้อ้ำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทำงกำรบริหำรท้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปกครองในกำรควบคุมดูแลให้ประชำชนที่เกี่ยวข้องในกำรใช้ทรัพยำกรน้ำหรือกระท้ำกำรใดๆ อันเกี่ยวข้อง
กับน้ำต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและถ้ำมีกำรฝ่ำฝืนเจ้ำหน้ำที่จะใช้อ้ำนำจทำงปกครองด้ำเนินกำรแก่ผู้กระท้ำผิด
หรือผู้ฝ่ำฝืนได้โดยไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงศำล เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงปกครองในเรื่องกำรออกค้ำสั่งอนุญำต
กำรก้ำหนดสถำนะทำงกฎหมำยของเอกชน เช่น กำรอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้เข้ำไปด้ำเนินกำรใดๆ ในเขตชลประทำน
เขตงำน หรือเขตทำงน้ำชลประทำน และกำรบังคับตำมค้ำสั่งทำงปกครองซึ่งเป็นกำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใช้
ก้ำลังบังคับให้เป็นไปตำมค้ำสั่งของตน เช่น กำรขับไล่ผู้บุกรุกทำงน้ำชลประทำนหรือเขตชลประทำน

๔. วิ ธี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรทำงน ำชลประทำน ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๔.๑ กำรควบคุมกำรปิดเปิดน้ำ และกำรเดินเรือในทำงน้ำชลประทำน
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ให้เจ้ำหน้ำที่ของกรมชลประทำนมี
บทบำทในกำรควบคุมกำรปิดเปิดน้ำจำกทำงน้ำชลประทำน ตลอดจนกำรควบคุมกำรเดินเรือในทำงน้ำชลประทำน
บุคคลที่มีบทบำทในเรื่องดังกล่ำว ได้แก่ อธิบดีกรมชลประทำนและเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ของกรมชลประทำน
ในกรณีของอธิบดีกรมชลประทำน มีอ้ำนำจดังต่อไปนี
๑. ปิด กัน หรือเปิดทำงน้ำชลประทำน
๒. ขุดลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทำงน้ำชลประทำน หรือจัดให้มีสิ่งก่อสร้ำงขึนในทำงน้ำ
ชลประทำน
๓. ห้ ำ ม หรื อ จ้ ำ กั ด หรื อ ก้ ำ หนดเงื่ อ นไขในกำรน้ ำ เรื อ แพ ผ่ ำ นทำงน้ ำ ชลประทำนตำม
๑ หรือ ๒
กำรใช้อ้ำนำจตำมมำตรำนี ให้ ปิ ดประกำศไว้ ณ ที่ชุมชนในท้องถิ่ น ล่ ว งหน้ำ ไม่น้อยกว่ ำ
เจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอ้ำนำจด้ำเนินกำรไปก่อนได้
นอกจำกนี อธิบดีกรมชลประทำนยังมีอ้ำนำจ ในกำรห้ำม จ้ำกัด หรือก้ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้
เรือ แพ กำรใช้น้ำ กำรระบำยน้ำหรือกำรอื่นในทำงน้ำชลประทำนประเภท ๔ โดยประกำศไว้ ณ ที่ชุมชนในท้องถิ่น
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน กำรใช้อ้ำนำจในกำรจ้ำกัดกำรใช้เรือหรือแพตำมมำตรำ ๑๖ นันไม่จ้ำเป็นต้องเป็น
กรณีที่มีกำรปิดกัน ขุดลอก หรือซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขทำงน้ำชลประทำนดังเช่นในกรณีของมำตรำที่ ๑๕
แต่อธิบดีกรมชลประทำนสำมำรถใช้อ้ำนำจตำมมำตรำ ๑๖ ได้เมื่อเห็นสมควร แต่จะใช้เฉพำะกับทำงน้ำชลประทำน
ประเภทที่ ๔ เท่ำนัน ในขณะที่มำตรำ ๑๕ ใช้บังคับกับทำงน้ำชลประทำนได้ทุกประเภทส่วนกรณีของเจ้ำพนักงำนนัน

ก้ำหนดให้เฉพำะแต่เจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๒ เท่ำนันที่มีอ้ำนำจในกำรปิดหรือเปิดประตูน้ำ เขื่อน
ระบำยน้ำ ประตูระบำย ท่อน้ำ ท่อเชื่อม สะพำนทำงน้ำ ปูม ซึ่งมีผลเท่ำกับว่ำเฉพำะเจ้ำพนักงำนเท่ำนันที่
สำมำรถควบคุมกำรปิดเปิดน้ำในทำงน้ำได้
ในกรณีของกำรเดินเรือในทำงน้ำประเภทที่ ๑ นัน มำตรำ ๑๓ เบญจ ห้ำมมิให้เดินเรือยนต์
หรือเรือกลไฟในทำงน้ำประเภทนี เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำน นอกจำกนียังห้ำมเรือยนต์
และเรือกลไฟรับจ้ำงขนส่งคนโดยสำรหรือสินค้ำหรือรับจ้ำงลำกจูงในทำงน้ำชลประทำนประเภทที่ ๒ เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
นอกจำกนี มำตรำ ๑๔ ให้ อ้ำนำจแก่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำร
ออกกฎกระทรวง ควบคุม และวำงเงื่อนไขกำรใช้เรือ เรือกลไฟ เรือยนต์ และแพในทำงน้ำชลประทำนประเภท
ที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมทังกำรก้ำหนดค่ำบ้ำรุงทำงน้ำชลประทำนที่ จะเรียกเก็บจำกผู้ใช้แพ หรือผู้ ที่รับส่ง
คนโดยสำร หรือรับจ้ำงลำกจูงในทำงน้ำชลประทำนดังกล่ำว
๔.๒ กำรสั่งห้ำมกำรใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำน
อธิบดีกรมชลประทำนมีอ้ำนำจในกำรสั่งห้ำม จ้ำกัด หรือวำงเงื่ อนไขในกำรใช้น้ำจำกทำงน้ำ
ชลประทำนประเภทที่ ๔ กำรห้ำมนันต้องประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อยเจ็ดวัน กฎหมำยมิ ได้ก้ำหนดว่ำ
กำรประกำศดังกล่ ำวจะต้องอยู่ บ นเหตุผ ลใด จึงเป็นดุล ยพินิจอย่ำงกว้ำงขวำงของอธิบดี กรมชลประทำน
ซึ่งแตกต่ำงจำกกรณีเจ้ำพนักงำนห้ำมใช้น้ำตำมมำตรำ ๓๕ ที่บัญญัติว่ำ “เจ้ำพนักงำนมีอ้ำนำจสั่งห้ำมมิให้ผู้ใด
ชักน้ำหรือใช้น้ำในทำงน้ำชลประทำนเมื่อเห็นว่ำจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดกำรเสียหำยแก่ผู้อื่น”
กำรที่เจ้ำพนักงำนจะออกค้ำสั่งห้ำมตำมมำตรำ ๓๕ ได้นันจะต้องเป็นกรณีกำรชักหรือใช้ น้ำ
นันจะเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้อื่นเท่ำนันหำกไม่มีเหตุดังกล่ำวเจ้ำพนักงำนจะออกค้ำสั่งมิได้ นอกจำกนี
ค้ำสั่งตำมมำตรำ ๓๕ ใช้บังคับกับทำงน้ำชลประทำนทุกประเภท
๔.๓ กำรส่งน้ำและกักเก็บน้ำในเขตชลประทำน
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ มีบทบัญญัติที่ช่วยท้ำให้มีกำรส่งน้ำจำก
กำรชลประทำนไปยังพืนที่ต่ำงๆ ได้ตำมเป้ำหมำย ในขณะเดียวกันก็ก้ำหนดให้มีกำรเก็บกักมิให้มีกำรปล่อยทิง
ไปโดยเปล่ำประโยชน์
ห้ำมกำรปิ ดกันทำงน้ำที่จะท้ำให้ไม่ส ำมำรถส่ งน้ำจำกกำรชลประทำนไปยังที่ดินข้ำงเคียง
โดยบัญญัติว่ำ เมื่อเจ้ำพนักงำนได้ส่งน้ำ ระบำยน้ำ หรือสูบน้ำเข้ำไปในที่ดินแห่งใดเพื่อประโยชน์ในกำรเพำะปลูก
ห้ำมมิให้ ผู้ใดปิดกันน้ ำด้ว ยวิธีใดๆ จนเป็นเหตุไม่ให้ น้ำไหลไปสู่ ที่ดินใกล้ เคียงหรือปลำยทำงถ้ำเห็ นสมควร
เจ้ำพนักงำนหรือนำยอ้ำเภอหรือผู้ท้ำกำรแทนนำยอ้ำเภอ มีอ้ำนำจที่จะสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดิน หรือผู้ท้ำกำรเพำะปลูกให้เปิดสิ่งที่ปิดกันน้ำ ไว้ตำมที่จะก้ำหนดให้หรือจะจัดกำรเปิดเสียเองก็ได้ ในกำรนี
เจ้ำพนักงำนหรือนำยอ้ำเภอหรือผู้ท้ำกำรแทนนำยอ้ำเภอมีอ้ำนำจเข้ำไปในที่ดินแห่งหนึ่งแห่งใดเพื่อตรวจและ
จัดกำรดังกล่ำวแล้ว
ส่วนกำรป้องกันมิให้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำนไหลทิงเสียไปโดยเปล่ำจนท้ำให้เจ้ำของที่ดิน
ข้ำงเคียงไม่ได้รับน้ำตำมที่สมควรจะได้นัน มำตรำ ๒๑ บัญญัติว่ำ

เมื่ อเจ้ ำ พนั กงำนได้ส่ งน้ ำหรือ สู บ น้ำ เข้ำ ไปในที่ดิ นแห่ งใดเพื่อ ประโยชน์ ในกำรเพำะปลู ก
เจ้ำพนักงำนหรือนำยอ้ำเภอผู้ท้ำกำรแทนนำยอ้ำเภอมีอ้ำนำจสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ท้ำกำร
เพำะปลูกบนพืนที่ดินภำยในบริเวณที่ได้รับน้ำนันกระท้ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยในระยะเวลำที่จะได้ก้ำหนดให้
เพื่อกักน้ำนันไว้มิให้ไหลลงเสียเปล่ำ จนเป็นเหตุให้ที่ดินข้ำงเคียงไม่ได้รับน้ำตำมสมควร
๔.๔ กำรเก็บค่ำชลประทำน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอี ้ำนำจในกำรออกกฎกระทรวง ก้ำหนดค่ำชลประทำน
ให้แก่ผู้ใช้น้ำสองกลุ่ม คือ ผู้ที่เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทำนซึ่งกฎกระทรวงนันจะก้ำหนด
และแสดงแผนที่ว่ำพืนที่ใดบ้ำงเป็นเขตชลประทำนที่จะต้องมีกำรเก็บค่ำชลประทำน ส่วนบุคคลกลุ่มที่สองได้แก่
ผู้ซึ่งใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำน ไม่ว่ำจะอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทำน
๔.๕ กำรกระท้ำกำรให้น้ำในทำงน้ำชลประทำนรั่วไหล
เพื่อให้สำมำรถจัดส่งน้ำไปยังพืนที่เป้ำหมำยได้ในปริมำณน้ำที่ก้ำหนดไว้ จึงต้องมิให้มี กำร
รั่วไหลของน้ำจำกทำงน้ำชลประทำนและต้องป้องกันมิให้เกิดกำรตืนเขินของทำงน้ำชลประทำนกำรรั่วไหลของ
น้ำจำกทำงน้ำชลประทำนนันเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร แต่สำเหตุส้ำคัญอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ กำรขุดทำงน้ำอื่น
มำเชื่อมกับทำงน้ำชลประทำน พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ จึงได้ก้ำหนดห้ำมมิให้
ผู้ใดขุดคลองหรือทำงน้ำมำเชื่อมกับทำงน้ำชลประทำน หรือมำเชื่อมกับทำงน้ำอื่นที่เชื่อมกับทำงน้ำชลประทำน
หรือกระท้ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้น้ำในทำงน้ำชลประทำนรั่วไหล อันอำจก่อให้เกิดกำรเสียหำยแก่กำรชลประทำน
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมำย
ผู้ฝ่ำฝืนนอกจำกจะได้รับโทษตำมพระรำชบัญญัตินีแล้ว ศำลจะสั่งให้ปิดถมคลอง หรืออ่ำงเก็บน้ำ
นันมิให้รั่วไหลต่อไปก็ได้
เพื่อป้องกันอันตรำยอันอำจเกิดแก่กำรชลประทำน อธิบดีมีอ้ำนำจสั่งให้ผู้กระท้ำกำรดังกล่ำว
ในวรรคแรกปิดถมทำงน้ำนัน หรือกระท้ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อมิให้ทำงน้ำรั่วไหลต่อไป หำกไม่ปฏิบัติตำม
ค้ำสั่ง ให้อธิบดีมีอ้ำนำจสั่งให้พนักงำนจัดกำรได้ทันที และถ้ำจ้ำเป็นจะต้องใช้ที่ดินเพื่อกำรนี ก็ให้มีอ้ำนำจใช้
ที่ดินริมคลองหรือริมทำงน้ำนันได้เท่ำที่จ้ำเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรนี รวมทังค่ำเสียหำยที่ จะต้องชดใช้ให้แก่เจ้ำของ
ที่ดินให้คิดเอำจำกผู้ฝ่ำฝืนทังสิน
คลองหรื อทำงน้ ำใดที่ท้ำให้น้ำในทำงน้ำชลประทำนรั่ว ไหลอันอำจก่อให้ เกิดกำรเสี ยหำย
แก่กำรชลประทำนมำก่อนวันใช้บังคับพระรำชบัญญัติ เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ให้มีอ้ำนำจด้ำเนินกำรตำมควำมใน
วรรคสองโดยอนุโลม
กำรห้ำมขุดทำงน้ำอื่นมำเชื่อมกับทำงน้ำชลประทำนนัน รวมถึงกำรขุด ทำงน้ำไปเชื่อมกับ
ทำงน้ำอื่นที่เชื่อมกับทำงน้ำชลประทำนด้วย เพรำะกำรขุดทำงน้ำในลักษณะดังกล่ำวที่สำมำรถท้ำให้น้ำรั่วไหล
ออกจำกทำงน้ำชลประทำนได้เช่นกัน กำรขุดทำงน้ำที่จะเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๒๖ นัน จะต้องมีลักษณะที่
อำจก่อให้ เกิ ดควำมเสี ย หำยแก่กำรชลประทำนด้ว ย แต่ถ้ำกำรขุ ดนันได้รับอนุ ญำตเป็นหนัง สื อจำกอธิบ ดี
กรมชลประทำนก็ไม่เป็น ควำมผิด และหำกมีกำรกระท้ำควำมผิ ดเกิดขึน อธิบดีกำรมชลประทำนมีอ้ำนำจ
ในกำรที่จะสั่งให้มีกำรแก้ไขกำรขุดทำงน้ำมำเชื่อมกับทำงน้ำชลประทำน

นอกจำกพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ จะห้ำมกำรขุดทำงน้ำมำเชื่อม
กับทำงน้ำชลประทำนแล้ว ยังห้ำมกำรขุดลอกทำงน้ำชลประทำนอีกด้วย
มำตรำ ๓๔ บัญญัติว่ำ “ห้ำมมิให้ผู้ใดขุด ลอก ทำงน้ำชลประทำน อันจะท้ำให้เสียหำยแก่
กำรชลประทำน หรือปิดกันทำงน้ำชลประทำน เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดี”
มีข้อสังเกตว่ำ กำรขุดลอกทำงน้ำชลประทำนที่จะเป็นควำมผิดตำมมำตรำนีนันจะต้องมีลักษณะ
“อันจะท้ำให้เสียหำยแก่กำรชลประทำน” หำกไม่มีลักษณะเช่นว่ำมำนีก็ไม่เป็นควำมผิด แต่หำกเป็นกำรปิดกัน
ทำงน้ำชลประทำนแล้ว ย่อมเป็นควำมผิดเสมอ แม้ว่ำอำจจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงน้ำชลประทำนก็ตำม
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมชลประทำน
๔.๖ กำรคุ้มครองทำงน้ำชลประทำน
พระรำชบั ญ ญัติ กำรชลประทำนหลวง พุ ทธศัก รำช ๒๔๘๕ มีบ ทบั ญญั ติคุ้ มครองทำงน้ ำ
ชลประทำนหลำยมำตรำ คือ
มำตรำ ๒๓ ห้ำมกำรปลูกสร้ำง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่ง ก่อสร้ำง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือท้ำกำร
เพำะปลูก รุกล้ำทำงน้ำชลประทำน ชำนคลอง เขตคันคลอง หรือเขตทำงน้ำ หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญำตเป็นหนังสือจำกนำยช่ำงชลประทำน และในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรำยอันเกิดแก่กำรชลประทำน
นำยช่ำงชลประทำนมีอ้ำนำจด้ำเนินกำรให้สิ่ งรุกล้ำนันพ้นไปจำกทำงน้ำชลประทำน ชำนคลอง เขตคันคลอง
หรือเขตพนังได้
ถ้ำมีต้นไม้ในที่ดินของผู้ใดรุกล้ำทำงน้ำชลประทำนหรือท้ำให้ทำงน้ำชลประทำนเสียหำย
มำตรำ ๒๔ ให้อ้ำนำจแก่เจ้ำพนักงำนสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินนันตัดหรือน้ำต้นไม้ออกไปเสียได้
มำตรำ ๒๕ ห้ำมกระท้ำกำรอันเป็นกำรกีดขวำงทำงน้ำชลประทำน เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
เป็นหนังสือจำกนำยช่ำงชลประทำน และในกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นกำรป้องกันภยันตรำยอันอำจเกิดแก่ทำงน้ำ
ชลประทำน นำยช่ำงชลประทำนมีอ้ำนำจด้ำเนินกำรใด ๆ ให้สิ่งกีดขวำงนันพ้นไปจำกทำงน้ำชลประทำนได้
- มำตรำ ๒๗ ห้ำมกำรน้ำหรือปล่อยสัตว์พำหนะลงไปในทำงน้ำชลประทำน ประเภทที่ ๑ และ
ประเภทที่ ๒ รวมทังกำรห้ำมเหยียบย่้ำคันคลอง ชำนคลอง หรือบริเวณสิ่งก่อสร้ำงอันเกี่ยวกับกำรชลประทำน
เว้นแต่ในที่ที่ได้ก้ำหนดอนุญำตไว้ หรือได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำน
มำตรำ ๒๘ ห้ำมกำรก่อให้เกิดมลพิษในทำงน้ำชลประทำน
มำตรำ ๒๙ ห้ำมท้ำให้ประตูน้ำ ฝำย เขื่อนระบำย ประตูระบำย ท่อน้ำ ท่อเชื่อม สะพำน
ทำงน้ำ ปูม เสำ หรือสำยโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรชลประทำนเสียหำยจนอำจเกิดอันตรำยหรือขัดข้องแก่กำรใช้
สิ่งดังกล่ำว

บทที่ ๓
ปัญหำ อุปสรรค ข้อบกพร่องและปัญหำสภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ และวิเครำะห์
คำพิพำกษำของศำลและควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่เกี่ยวข้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๑. ปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรนำ
น้ำเป็นทรัพยำกรพืนฐำนที่ เ กิ ด ขึ นตำมธรรมชำติ ที่ มีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด้ำรงชีวิต
ของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ หำกขำดแคลนน้ำแล้วสรรพสิ่งต่ำง ๆ จะไม่สำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ได้ ประเทศไทย
เป็ น ประเทศที่ อยู่ ในเขตร้ อ นชื นมี ฝ นตกชุ กท้ ำ ให้ ประเทศไทยมีน้ ำตำมธรรมชำติ จ้ำนวนมำก แต่ใ นสภำพ
ควำมเป็นจริงกำรกระจำยทรัพยำกรน้ำที่มนุษย์จะน้ำไปใช้ได้นีเป็นไปอย่ำงไม่เท่ำ เทียมกัน บำงแห่งมีน้ำมำก
บำงแห่ งขำดแคลนน้ำ ทังที่ ปัจจุบั นมีหลำยหน่วยงำนด้ำเนินภำรกิจต่ำงๆเพื่อเข้ำมำบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
แต่ด้วยสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดจำกสำเหตุและปัจจัยหลำยอย่ำง
ย่อมส่งผลให้สถำนกำรณ์ เกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำเกิดปัญหำขึนหลำยประกำรเช่น ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ ปัญหำ
น้ำท่วม และปัญหำมลพิษทำงน้ำหรือปัญหำน้ำเสีย โดยมีรำยละเอียดของสภำพปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ ดังนี
๑.๑ ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
๑.๑.๑ ปัญหำที่เกิดจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ ได้แก่
(๑) กำรท้ำลำยป่ำต้นน้ำ ล้ำธำร และแหล่งน้ำธรรมชำติ เมื่อป่ำไม้ ต้นน้ำล้ำธำรถูกท้ำลำย
ลง จึงเป็นสำเหตุให้พืนที่ต้นน้ำซึ่งเป็น แหล่งก้ำเนิดน้ำไม่มีป่ำดูดซับน้ำ หรือชะลอน้ำฝนให้ซึมลงไปเก็บกักไว้ใ น
ช่องว่ำงของดินได้มำกเหมือนแต่ก่อนส่งผลให้ล้ำธำรเกิดควำมแห้งแล้งและไม่มีน้ำไหลในฤดูแล้ง
(๒) ควำมต้องกำรใช้น้ำมีมำกขึนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค
และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เพิ่มขึนทุก ๆ ปี ท้ำให้ปริมำณน้ำที่มีส้ำรองไว้ลดจ้ำนวนลงประกอบกับมีกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจทังภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจบริกำรได้มีกำรขยำยตัว พร้อม ๆ กัน ท้ำให้เกิดกำรใช้น้ำในกำรผลิต
มำกยิ่งขึน นอกจำกนันผู้ใช้น้ำในทุกกิจกรรมยังใช้น้ำกันอย่ำงฟุ่มเฟือย ขำดจิตส้ำนึกในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยั ด
รวมทังไม่รู้จักอนุรักษ์น้ำที่ถูกวิธีด้วย จึงเป็นสำเหตุส้ำคัญด้ำนหนึ่งที่ท้ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
(๓) กำรบุกรุกพืนที่แหล่งน้ำ ธรรมชำติ เช่น หนอง คลอง บึง เพื่อน้ำพืนที่ขอบหนอง
คลองบึง ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
(๔) กำรก่อให้เกิดน้ำเสียจำกแหล่งอุตสำหกรรมและชุมชน เนื่องจำกกำรขยำยตัวของ
เมืองและอุตสำหกรรมที่เกิดขึนอย่ำงรวดเร็ว ท้ำให้ มีกำรใช้น้ำเป็นจ้ำนวนมำกและก่อให้ เกิดปัญหำน้ำเสี ย
ตำมมำด้วย เพรำะน้ำเสียที่ระบำยลงสู่แม่น้ำ ล้ำคลองจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชนโดยมิได้มีกำรบ้ำบัด
เสียก่อน ท้ำให้แม่น้ำหลำยสำยซึ่งเดิมสำมำรถใช้เป็นน้ำในกำรอุปโภคได้ไม่สำมำรถน้ำน้ำมำใช้ประโยชนได้อีก

๑.๑.๒ ปัญหำที่เกิดจำกสภำพธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม
ท้ำให้เกิดสภำวะฝนแล้งขึน หมำยถึงสภำวะกำรขำดฝนอย่ำงผิดปกติ หรือมีฝนตกน้อยหรือไม่ตกต้องตำมฤดูกำล
ฝนตกไม่กระจำยอย่ำงสม่้ำเสมอหรือฝนไม่ตกทิงช่วงยำวนำน
๑.๒ ปัญหำน้ำท่วม เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึนเนื่องจำกฝนที่ตกในเขตพืนที่ลุ่มน้ำมีปริมำณ
และตกติดต่อกันเป็นเวลำนำนจนเกิดน้ำไหลบ่ำท่วมตลิ่งเข้ำไปท่วมพืนที่ต่ำง ๆ หรือชุมชนที่อยู่ริมน้ำ หรือบำง
พืนที่ที่มีสภำพพืนที่เป็นแอ่งกระทะที่ไม่มีระบบระบำยน้ำที่สมบูรณ์ เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลำนำนในแต่ละครัง
มักเป็นปัญหำให้เกิดน้ำท่วมขังท้ำควำมเสียหำยแก่พืนที่เกษตรกรรมและทรัพย์สินต่ำง ๆ ซึ่งปัญหำน้ำท่วมเกิดจำก
สำเหตุ ๒ ประกำร คือ เกิดเนื่องจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ และเกิดเนื่องจำกสภำพตำมธรรมชำติ สรุปสำเหตุได้ ดังนี
๑.๒.๑ สำเหตุน้ำท่วมที่เกิดเนื่องจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ ได้แก่
(๑) กำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำไม้อันเป็นทรัพยำกรหลักในบริเวณพืนที่ต้นน้ำล้ำธำร หรือ
ในเขตพืนที่ลุ่มน้ำทั่วไป เพื่อน้ำมำใช้ท้ำกำรเกษตร ท้ำไร่เลื่อนลอย และเพื่อประโยชน์ส่วนตนต่ำง ๆ ซึ่งน้ำอำจ
ไหลหลำกมำอย่ำงรวดเร็วบ่ำท่วมพืนที่ท้ำกำรเกษตรและที่อยู่อำศัยบริเวณพืนที่รำบทำงตอนล่ำงอย่ำงฉับพลัน
ได้ เป็นสำเหตุส้ำคัญที่ท้ำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมอย่ำงฉับพลันในบริเวณพืนที่ตอนล่ำง
(๒) กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภำวะแวดล้อมที่มนุษย์ท้ำขึนเป็นเหตุให้พืนที่หลำย
แห่งต้องได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย เช่น กำรขยำยตัวของเขตชุมชน แหล่งอุตสำหกรรม และกำรท้ำลำย
ระบบระบำยน้ำที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เป็นต้น
(๓) กำรก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ถนน และสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ กีดขวำงทำงน้ำไหลหรือ
บุกรุกทำงน้ำ โดยกำรถมดินบุกรุกทำงน้ำท้ำให้ล้ำน้ำที่ไหลผ่ำนชุมชนมีควำมกว้ำงน้อย เป็นสำเหตุส้ำคัญที่ท้ำให้น้ำ
ไหลไม่สะดวก ระดับน้ำจึงเอ่อท้นสูงมำกขึนแล้วไหลบ่ำไปท่วมพืนที่ต่ำง ๆ มำกกว่ำก่อนอันเป็นสำเหตุท้ำให้เกิด
อุทกภัยที่รุนแรงได้
(๔) กำรสูบน้ำบำดำลขึนมำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และอุตสำหกรรมมีปริมำณ
มำกในแต่ละปีจนระดับน้ำบำดำลมีระดับลดต่้ำลงจนเกิดแผ่นดินทรุดเป็นแอ่งมีระดับต่้ำ กว่ำปกติเป็นบริเวณกว้ำง
เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังนำนหลังจำกเกิดฝนตกหนัก เพรำะกำรระบำยน้ำออกไปจำกพืนที่ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน
๑.๒.๓ สำเหตุน้ำท่วมเกิดขึนเนื่องจำกสภำพตำมธรรมชำติ ได้แก่
(๑) กำรเกิดฝนตกหนักจนท้ำให้เกิดอุทกภัย ฝนในประเทศไทยที่เกิดขึนตำมธรรมชำติ
ส่วนใหญ่มำจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จำกพำยุหมุนเขตร้อนที่เกิดในทะเลจีนใต้และมหำสมุทรแปซิฟิ ก เช่น
พำยุใต้ฝุ่น พำยุโซนร้อน พำยุดีเปรสซั่น เป็นต้น ที่เคลื่อนผ่ำนประเทศไทยมำทำงทิศตะวันออกตลอดจนฝนที่
น้ำมำโดยพำยุหมุนซึ่งเกิดขึนเป็นครังครำวในอ่ำวเบงกอลแล้วพัดเข้ำมำในประเทศไทย
(๒) ลักษณะและส่วนประกอบตำมธรรมชำติของพืนที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ รูปร่ำงของพืนที่ลุ่มน้ำ
ขนำดของพืนที่ลุ่มน้ำ ควำมยำวและควำมกว้ำงของพืนที่ลุ่มน้ำโดยเฉลี่ย ระดับควำมสูง ควำมลำดชันของพืนที่
ลุ่มน้ำและของล้ำน้ำ รวมทังแนวทิศทำงกำรวำงตัวของพืนที่ลุ่มน้ำรับกับแนวพำยุพัดผ่ำนมำกน้อยเพียงใด เหล่ำนี
ล้วนมีอิทธิพลโดยตรงต่อกำรเกิดน้ำท่ำและกำรเกิดน้ำท่วมตำมที่ลุ่มต่ำง ๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ

(๓) สำเหตุเนื่องจำกน้ำทะเลหนุน กรณีพืนที่รำบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำที่อยู่ห่ำงจำกปำกอ่ำว
หรือทะเลไม่มำกนัก ระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณนันจะอยู่ภำยใต้อิทธิพลน้ำขึน – น้ำลง ตลอดเวลำ เมื่อน้ำที่ไหล
หลำกลงมำตำมแม่น้ำครำวใดมีปริมำณมำกและตรงกับช่วงเวลำที่ระดับน้ำทะเลขึนสูงเกินกว่ำปกติ ก็จะท้ำให้เกิด
สภำวะน้ำบ่ำตลิ่งท่วมพืนที่ท้ำกำรเกษตรและเขตที่อยู่อำศัยอย่ำงรุนแรงเสมอมำ
๑.๓ ปัญหำมลพิษทำงน้ำ หรือปัญหำน้ำเสีย ประเทศไทยปัญหำน้ำเสียตำมแหล่งน้ำและชุมชน
ต่ำง ๆ เริ่มมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนและระบบนิเวศน์อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกปริมำณน้ำเสียที่
ระบำยลงสู่ทำงน้ำสำธำรณะมีมำกขึนส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียจำกครัวเรือน น้ำเสียจำกพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม
โดยไม่มีกำรบ้ำบัดให้มีคุณภำพดีถึงเกณฑ์มำตรฐำนก่อนระบำยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ น้ำเสียเหล่ำนีส่งผลให้
คุณภำพน้ำในคูคลองและล้ำน้ำน้อยใหญ่เน่ำเสียมีค่ำออกซิเจนน้อย หรืออำจไม่มีออกซิเจนในน้ำเลย น้ำเสีย
นอกจำกจะมีควำมสกปรกโสโครก มีกลิ่นเหม็น และสีด้ำคล้ำแล้วอำจมีสำรเคมีซึ่งมีพิษเจือปนอยู่ด้วย เมื่อน้ำเสีย
ไหลลงสู่แหล่งน้ำสะอำดกลำยเป็นน้ำเสียจนไม่สำมำรถใช้น้ำจำกแหล่งน้ำนันได้อีกต่อไป และอำจส่งกลิ่นเหม็น
แพร่กระจำยไปทั่วเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยตลอดจนควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่ตังบ้ำนเรือนอยู่ใน
บริเวณนัน สัตว์น้ำที่อำศัยอยู่ในแหล่งน้ำอำจตำยหรือต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่งควำมเสียหำยที่ เกิดขึนนีไม่เพียง
กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนเท่ำนันยังกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่งแหล่งที่มำ
และสำเหตุที่ท้ำให้เกิดปัญหำน้ำเสียมี ๒ ประกำรใหญ่ คือ แหล่งที่มำและสำเหตุเนื่องมำจำกกำรกระท้ำของมนุษย์
และเกิดจำกธรรมชำติ มีดังนี
๑.๓.๑ แหล่งที่มำและสำเหตุน้ำเสียเนื่องจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ ได้แก่
(๑) แหล่งชุมชนเป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย น้ำเสียจำกแหล่งชุมชนเป็นน้ำเสียที่เกิด
จำกกิจกรรมกำรด้ำรงชีวิตประจ้ำวันของมนุษย์ สำมำรถแบ่งได้เป็นน้ำทิงจำกที่อยู่อำศัย อำคำรชุด บ้ำนจัดสรร
สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ในย่ำนพำณิชยกรรม ได้แก่ โรงแรม ตลำดสด ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนอำหำร นอกจำกนียังรวม
ไปถึงสถำบันและหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ได้แก่ โรงพยำบำล สถำบันกำรศึกษำ ที่ท้ำกำรรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ
ลั กษณะน้ำเสี ย จำกชุ มชนโดยทั่ว ไปมีทังสำรอินทรีย์ และอนินทรีย์ที่เป็นของแข็งแขวนลอยและละลำยน้ ำ
นอกจำกนียังอำจมีเชือโรคปะปนอยู่ด้วย น้ำเสียจำกแหล่งชุมชนเป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียส้ำคัญในลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ และ
อีกหลำยลุ่มน้ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชุมชนที่ตังอยู่ริมน้ำ
(๒) กิจกรรมกำรเกษตรในหลำยพืนที่ ปัจจุบันก่อให้เกิดควำมสกปรกและส่งผล
กระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชำติ เช่น กำรเพำะปลูกพืชโดยใช้สำรเคมี ได้แก่ ปุ๋ย และยำปรำบศัตรูพืชในปริมำณ
มำกเกินควำมจ้ำเป็น และเหลือตกค้ำงที่แปลงเพำะปลูก เมื่อฝนตกย่อมชะล้ำงสำรดังกล่ำวลงสู่ทำงน้ำธรรมชำติ
ที่ใช้ร่วมกันแล้วเกิดมลพิษแก่ แหล่งน้ำนัน นอกจำกนันกิจกรรมเกษตรขนำดใหญ่มักเป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
ได้แก่ ฟำร์ มสุกร และกำรเพำะเลียงสัตว์น้ำ ส่ว นใหญ่ของเสียและมูลสั ตว์ที่ขับถ่ำยออกมำจะถูกช้ำระล้ำง
ระบำยลงสู่ทำงน้ำใกล้เคียง โดยไม่มีกำรบ้ำบัดให้ได้มำตรฐำนน้ำทิงตำมที่ก้ำหนด
(๓) น้ำเสียเกิดจำกแหล่งอุตสำหกรรม แหล่งก้ำเนิดมลพิษประเภทอุตสำหกรรม
จั ด เป็ น แหล่ ง ก้ ำ เนิ ด ที่ ส้ ำ คั ญ โดยเฉพำะในพื นที่ ลุ่ ม น้ ำ เจ้ ำ พระยำตอนล่ ำง น้ ำเสี ยจำกภำคอุ ต สำหกรรม
นอกเหนือจำกจะปะปนด้วยสำรอินทรีย์และอนินทรีย์แล้ว น้ำทิงจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบำงประเภทยังมีกำร

ปนเปื้อนจำกสำรพิษอีกด้วย กำรสะสมของแร่ธำตุและควำมสกปรกต่ำง ๆ เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำ ล้ำคลองแล้ว ท้ำให้
เกิดน้ำเสียและอำจสูญเสียแหล่งน้ำไม่อำจใช้ประโยชน์ต่อไปอีกได้
๑.๓.๒ แหล่งที่มำและสำเหตุน้ำเสียที่เกิดจำกธรรมชำติ ได้แก่
(๑) น้ำเสียเกิดจำกธรรมชำติ เช่น สัตว์ที่ตำยหรือสัตว์ถ่ำยมูลทิงไว้บนดิน ซำกวัชพืช
หรือใบไม้ที่ร่วงหล่นลงสู่ พืนดิน กำรหมักหมมเน่ำเสีย เมื่อฝนตกก็จะชะล้ำงหน้ำดินที่มีมูลพืชและสัตว์ต่ำง ๆ
เหล่ำนันไหลลงสู่แหล่งน้ำและแช่ขังอยู่ในแหล่งน้ำท้ำให้เกิดกำรเน่ำเหม็น
สำหรับในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรนำเพื่อกำรชลประทำนมีปัญหำ อุปสรรค ข้อบกพร่อง
และปัญหำสภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ดังนี

๒ ปัญหำ อุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึนในกำรบริหำรจัดกำรนำเพื่อกำรชลประทำน
จำกสภำพปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ ปัญหำน้ำท่วม และปัญหำมลพิษทำงน้ำหรือปัญหำน้ำเสียนัน
ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิต ควำมเป็นอยู่ของประชำชน แก่สังคมและแก่เศรษฐกิจของประเทศจึงต้องมีกระบวนกำร
บริหำรและด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึนเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำเพื่อประโยชน์ในกำรด้ำเนินชีวิตของทุก ๆ สิ่ง
ในสังคม ทังคน สัตว์ และพืช อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ให้มีน้ำใช้อย่ำงยั่งยืนและทั่วถึง
กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทส้ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ได้แก่
กำรจัดหำแหล่งน้ำ จัดกำรน้ำเพื่อสนับสนุนกำรผลิต เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและพัฒนำประเทศ โดยกรมชลประทำน
มีภำรกิจเพื่อให้ได้มำซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษำ ควบคุม ส่ง ระบำย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม กำรพลังงำน
กำรสำธำรณูปโภค หรือกำรอุตสำหกรรม และหมำยรวมถึงกำรป้องกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกน้ำกับรวมถึง
กำรคมนำคมทำงน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทำนด้วยโดยที่กำรด้ำเนินกำรดังกล่ำวได้มีพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ เป็นกฎหมำยใช้บังคับแก่กำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชลประทำนที่วำงหลักเกณฑ์ในกำรบริหำร
จัดกำรน้ำโดยทำงน้ำชลประทำนที่อยู่ภำยใต้บังคับพระรำชบัญญัติฉบับนีคือทำงน้ำที่กรมชลประทำนได้สร้ำงขึน
และทำงน้ำตำมธรรมชำติ ทังนีตำมที่รัฐมนตรีได้มีกำรประกำศก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำน กฎหมำยฉบับนี
จึงเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกรมชลประทำนให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒.๑ ปัญหำอุปสรรคข้อบกพร่องที่เกิดขึนก่อนกำรประกำศทำงนำชลประทำน
กำรด้ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้ำหรือจัดหำเพื่อให้ได้มำซึ่งน้ำ เพื่อ กัก เก็บ ส่ง ระบำย หรือแบ่งน้ำ
เพื่อเกษตรกรรม กำรพลังงำน กำรสำธำรณูปโภค หรือกำรอุตสำหกรรมตำมภำรกิจของกรมชลประทำน เช่น
อ่ำงเก็บน้ำ เขื่อน ฝำย อำคำรประกอบ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ เมื่อกรมชลประทำนได้ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
กรมชลประทำนมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ำเพื่อให้ประชำชน องค์กรทุกภำคส่วน ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่ำงทั่วถึงและ
เป็นธรรม แต่เนื่องจำกกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำวประสบกับสภำพปัญหำ ดังนี
(๑) กรมชลประทำนไม่มีอ้ำนำจบังคับใช้พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
ในทำงน้ำที่ยังไม่ได้ประกำศก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำนตำมมำตรำ ๕ ซึ่งให้อ้ำนำจรัฐมนตรีออกประกำศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดว่ำทำงน้ำใดเป็นทำงน้ำชลประทำนและเป็นประเภทใดรวมถึงแหล่งน้ำ

ธรรมชำติแหล่งน้ำสำธำรณะที่เชื่อมกับทำงน้ำที่กรมชลประทำนจัดท้ำขึน หรือที่เชื่อมกั บทำงน้ำชลประทำน
ดังนัน เมื่อเกิดกำรลักลอบใช้น้ำจำกทำงน้ำท้ำให้น้ำสูญหำยไปจำกกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรมชลประทำน
(๒) ปัญหำเกี่ยวกับกำรสัญจรเรือผ่ำนแม่น้ำ ล้ำคลองที่เป็นทำงน้ำ ท้ำให้เกิดควำมเสียหำยกับ
เขตคลอง คันคลองรวมถึงทำงน้ำที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของกรมชลประทำน
(๓) ปัญหำกำรปลูกสร้ำง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือท้ำกำรเพำะปลูก รุกล้ำทำงน้ำท้ำให้เกิดควำม
เสียหำยแก่กำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรมชลประทำน
(๔) ปัญหำกำรกระท้ำกำรอันเป็นกำรกีดขวำงทำงน้ำ
(๕) ปัญหำกำรกระท้ำกำรขุดคลองหรือทำงน้ำมำเชื่อมกับทำงน้ำที่กรมชลประทำนจัดสร้ำงขึน
หรือเชื่อมกับทำงน้ำอื่นที่เชื่อมกับทำงน้ำที่กรมชลประทำนจัดสร้ำงขึนหรือท้ำให้น้ำในทำงน้ำเกิดกำรรั่วไหล
(๖) ปัญหำกำรน้ำหรือปล่อยสัตว์พำหนะลงไปในทำงน้ำหรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
(๗) ปัญหำกำรทิงมูลฝอย ซำกสัตว์ ซำกพืช เถ้ำถ่ำน หรือ สิ่งปฏิกูลลงในทำงน้ำ จนเป็นอันตรำย
แก่กำรเพำะปลูก กำรบริโภค รวมทังกำรปล่อยน้ำที่ท้ำให้เกิดเป็นพิษแก่น้ำตำมธรรมชำติ หรือสำรเคมี เป็นพิษ
ลงในทำงน้ำ
(๘) ปัญหำกำรขุด ลอก ทำงน้ำที่ท้ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่กำรชลประทำน หรือ กระท้ำกำร
ปิดกันทำงน้ำ
๒.๒ ปัญหำอุปสรรคข้อบกพร่องที่เกิดขึนหลังจำกประกำศเป็นทำงนำชลประทำน
จำกสภำพปัญหำอุปสรรคข้อบกพร่องที่เกิดขึนก่อนกำรประกำศทำงน้ำชลประทำนดังกล่ำว กรมชลประทำนจึง
ได้เสนอให้ รั ฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อำศัยอ้ำนำจตำม มำตรำ ๕ แห่ งพระรำชบัญญั ติ
กำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ออกประกำศก้ำหนดให้ทำงน้ำใดเป็นทำงน้ำชลประทำนและเป็น
ประเภทใดเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติตำมกฎหมำยใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
แต่อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกกำรออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำ ชลประทำนตำม
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ใช้บังคับแล้วก็ยังพบว่ำมีปัญหำดังกล่ำวในหัวข้อ ๑.๑
บำงประกำร ดังตัวอย่ำงที่ปรำกฏในหัวข้อ ๓.๒ เรื่อง วิเครำะห์ค้ำพิพำกษำของศำลและค้ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

๓. ปัญหำ สภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๓.๑ ควำมซ้ำซ้อนของกฎหมำยส้ำหรับกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรใช้น้ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
และกำรดูแล รักษำ คุณภำพของน้ำ ของประเทศไทยมีอยู่ หลำยฉบับซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ
ในหลำยกระทรวงที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหรือรักษำกำรตำมกฎหมำยเหล่ำนัน โดยกฎหมำยแต่ละฉบับตรำขึนใช้
บังคับต่ำงเวลำและมีเจตนำรมณ์ที่แตกต่ำงกันไป มิได้เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบซึ่งบำงฉบับก็มีบทบัญญัติใน
กำรบังคับใช้ซ้ำซ้อนกับฉบับอื่น ท้ำให้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้และบริหำรจัดกำรน้ำในปัจจุบันมีเนือหำ
ไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ เมื่อมีหน่วยงำนจ้ำนวนมำกที่ท้ำงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำจึงมีกฎหมำยที่ให้อ้ำนำจใน
กำรด้ำเนินงำนที่มีสภำพแตกต่ำงกัน หรือ คล้ำยคลึงกันอยู่ในกฎหมำยต่ำงฉบับกัน ท้ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยและ
วิธีกำรปฏิบัติอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปด้วย

๓.๒ ควำมล้ำสมัยของกฎหมำย โดยที่พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
ใช้บังคับเป็นเวลำนำน แม้จะมีกำรแก้ไขปรับปรุงมำแล้วหลำยครัง แต่ก็เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมเฉพำะบำงเรื่อง และ
แม้ ปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขใหม่ ทั งฉบั บ แต่ ก ฎหมำยยั ง ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ท้ ำ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมำย
บำงประกำรไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น บทก้ำหนดโทษทำงอำญำบำงกรณีต่้ำเกินไปและ
มี ค วำมลั ก ลั่ นกั น ซึ่ งไม่ ส อดคล้ องกั บสภำพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด้ มี ก ำรพั ฒ นำขึ นตำมสภำพเศรษฐกิ จ
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. ปัญหำ อุปสรรคและข้อบกพร่องเกี่ยวกับ กระบวนงำนในกำรออกประกำศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กำหนดให้ทำงนำใดเป็นทำงนำชลประทำน
เนื่องจำกกระบวนงำนมี รูปแบบและขันตอนด้ำเนินกำรรำยละเอียดที่ต้องด้ำเนินกำรมำก
เพื่ อให้ กำรบั ง คับ ใช้ พระรำชบั ญญัติ กำรชลประทำนหลวง พุท ธศักรำช ๒๔๘๕ มีผ ลบังคับ ใช้กับทำงน้ำ ที่
กรมชลประทำนได้สร้ำงขึนหรือทำงน้ำ ธรรมชำติที่กรมชลประทำนเข้ำบริหำรจัดกำร กรมชลประทำนมีหน้ำที่
ด้ำเนินกำรออกประกำศทำงน้ำชลประทำนตำมมำตรำ ๕ แต่เนื่องจำกในกำรประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก้ำหนดให้ทำงน้ำใดเป็นทำงน้ำชลประทำนจะต้องมีบัญชีทำงน้ำชลประทำนแสดงหรือแนบท้ำยประกำศ โดย
จะต้องระบุชื่อทำงน้ำ ตลอดจนแนวเขตของทำงน้ำให้เป็นไปตำมรูปแบบและสอดคล้องกับเขตกำรปกครองของ
กรมกำรปกครอง ส้ำหรับกำรประกำศอ่ำงเก็บน้ำเป็นทำงน้ำชลประทำนนัน จะต้องจัดท้ำแผนที่แสดงที่ตังและ
ขอบเขตของแผนที่ (template) เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ทังแนวเขตกำรปกครองใน
พืนที่ระดับจังหวัด อ้ำเภอ และต้ำบลของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย บนแผนที่ และระบุเลขที่ระวำง
แผนที่จะต้องถูกต้องครบถ้วน ซึ่ง เจ้ำหน้ำที่ผู้ด้ำเนินกำรจัดท้ำต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องแผนที่แนบท้ำย
ประกำศ กำรท้ำแผนที่ให้สอดคล้องกับแบบมำตรฐำนและแนวเขตกำรปกครอง โดยต้องใช้ควำมละเอียดและ
ระยะเวลำในกำรด้ำเนินกำรนับเป็นอุปสรรคให้กำรออกประกำศล่ำช้ำ ส่งผลให้กรมชลประทำนไม่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำให้เป็นไปตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของกรมชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำร
ชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕

๕. ปัญหำด้ำนอื่น ๆ
๕ ๑. กำรด้ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ้ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ อำจไม่บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด เช่น มีกำรรุกล้ำทำงน้ำชลประทำน หรือมีกำรลักลอบ
ใช้น้ำจำกทำงน้ำชลประทำน รวมทังเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำน
เป็นต้น
๕.๒. ประชำชนขำดควำมตระหนักถึงควำมส้ ำคัญและคุณค่ำของน้ำที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัด
รวมทังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติ กำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ เกี่ยวกับน้ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ทังด้ำนปริมำณ คุณภำพน้ำ และมำตรกำรในกำรใช้น้ำจำก
แหล่งน้ำร่วมกันบนพืนฐำนของควำมเป็นธรรม ควำมเสมอภำค และกำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยจะต้องให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์สร้ำงจิตส้ำนึกและร่วมกันใช้น้ำอย่ำงประหยัด

๕.๓ กำรก้ำหนดให้มีแผนกำรด้ำเนินกำรจัด บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ชลประทำนเป็นสิ่งที่จ้ำเป็น เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
อนึ่ง แม้ว่ำกรมชลประทำนได้ออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำ
ชลประทำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรมชลประทำน ซึ่งถือเป็นเพียงมำตรกำรหนึ่งในกำรช่วยลดปัญหำต่ำง ๆ
ที่เกิดขึนให้น้อยลง แต่ก็ยังไม่ท้ำให้ปัญหำที่เกิดขึนอยู่หมดสินไปได้ ดังนัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบังคับใช้
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ กรมชลประทำนจึงต้องมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำร
ด้ำเนินกำรให้เกิดควำมชัดเจนและทันสมัยกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสำมำรถเข้ำ บริหำร
จัดกำรควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำอันเป็นภำรกิจหลักของกรมชลประทำนให้มีประสิทธิภำพครอบคลุมทุก
พืนที่ที่เข้ำไปดูแลบริหำรจัดกำรมำกขึนด้วย

๖. วิ เครำะห์ คำพิพำกษำของศำลและควำมเห็ นของคณะกรรมกำรกฤษฎี กำที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
ภำยหลังจำกกำรออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ใช้บังคับแล้วพบว่ำยังเกิดปัญหำข้อพิพำทตำม
ตัวอย่ำงต่อไปนี
๖.๑ ค้ำพิพำกษำหรือค้ำสั่งของศำล
ค้ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๒๓/๒๔๙๗ โจทก์ฟ้องว่ำจ้ำเลยปลูกสร้ำงอำคำรและปักเสำตีเขื่อน
รุกล้ำชำนคลองและทำงน้ำชลประทำนตำมริมคลองภำษีเจริญ โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกนำยช่ำง
ชลประทำน เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หำยแก่ คั น คลอง ชำนคลอง และทำงน้ ำ ชลประทำน จึ ง มี ค วำมผิ ด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๓๗
ค้ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๔๒๙/๒๕๒๔ โจทก์ฟ้องว่ำจ้ำเลยปลูกสร้ำงอำคำรร้ำนค้ำรุกล้ำเขต
คลองข้ำงคันกันน้ำทะเลริมถนนสุขุมวิท โดยมิได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกนำยช่ำงชลประทำน ขอให้ลงโทษ
จ้ำเลยและให้จ้ำเลยรือถอนอำคำรร้ำนค้ำออกไป จ้ำเลยให้กำรรับสำรภำพ ศำลชันต้นพิพ ำกษำปรับจ้ำเลยและ
ให้จ้ำเลยรือถอนโรงเรือนออกไป คดีถึงที่สุด ค้ำพิพำกษำศำลชันต้นดังกล่ำวย่อมเป็นยุติว่ำที่พิพำทเป็นทำงน้ำ
ชลประทำน กำรที่ จ้ ำ เลยฎี ก ำว่ ำ ที่ พิ พ ำทเป็ น ของนำยปุ๋ ย และจ้ ำ เลยเช่ ำ ที่ พิ พ ำทจำกนำยปุ๋ ย โจทก์ ห รื อ
กรมชลประทำนไม่มีสิทธิบังคับให้จ้ำเลยรือถอนสิ่งปลูกสร้ำง รูปคดีไม่มีประโยชน์ต่อโจทก์ ศำลฎีกำเห็นว่ำ
จ้ำเลยถูกผูกพันมิให้โต้แย้งว่ำที่พิพำทเป็นของนำยปุ๋ย ทังจ้ำเลยกล่ำวในฎีกำรับว่ำ ขณะนีกรมชลประทำนกับ
ทำยำทของนำยปุ๋ยมีกรณีโต้แย้ งสิทธิในที่พิพำทซึ่งคดีอยู่ในระหว่ำงพิจำรณำ แสดงว่ำข้ออ้ำงยังฟังไม่ได้ ว่ำ
นำยปุ๋ยมีสิทธิในที่พิพำท ถือไม่ได้ว่ำจ้ำเลยสำมำรถแสดงข้อแก้ตัวอันดีได้ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ศำลมีค้ำสั่งจับกุม
และกักขังจ้ำเลยซึ่งจงใจไม่ปฏิบัติตำมค้ำพิพำกษำ

ค้ำพิพำกษำฎีกำที่ ๗๗๙/๒๕๓๖ ทำงน้ำชลประทำนคลองเจ้ำเจ็ด -บำงยี่หนแคบลงจำกเดิม
ก็โดยเกิดที่งอกริมตลิ่งเพิ่มขึนกลำยเป็นดินแข็งริมตลิ่งยื่นเข้ำไปในทำงน้ำและมีรำษฎรปลูกบ้ำนอยู่อำศัยตลอด
แนวริมตลิ่งโดยพิสูจน์ได้ว่ำเป็นที่งอกจำกต้นไม้ต้นใหญ่ ซึ่งตำมริมน้ำนอกจำกที่ดินพิพำทยังมีที่ดินของนำยปริก
ไกรพืช ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินพิพำททำงทิศตะวันตกและเกิดที่งอกริมตลิ่งและได้ออกโฉนดแล้ว ที่โจทก์ฎีกำเป็น
ปัญหำข้อกฎหมำยว่ำ เมื่อคลองเจ้ำเจ็ด -บำงยี่หนทำงกำรประกำศให้เป็นทำงน้ำชลประทำนประเภท ๒ แล้ว
คลองดังกล่ำวก็ตกเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินใช้ประโยชน์เพื่อกำรชลประทำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๐๔ (๓) แม้จะเป็นที่งอกริมตลิ่งก็ไม่อำจน้ำไปออกโฉนดได้นัน เห็นว่ำ ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๐๘ ได้บัญญัติว่ำ “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่งที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สิน
ของเจ้ำของที่ดินแปลงนัน” ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่ำแม้จะเกิดที่งอกเข้ำไปในทำงน้ำสำธำรณะก็ไ ม่ท้ำให้กรรมสิทธิ์ซึ่ง
ตกได้แก่เจ้ำของที่ดินแปลงนันเปลี่ยนแปลงไป เจ้ำของที่ดินย่อมน้ำไปขอออกโฉนดที่ดินได้
คดีอำญำหมำยเลขแดงที่ ๑๑๗๖/๒๕๕๗ ของศำลจังหวัดสมุทรสงครำม โจทก์ฟ้องว่ำจ้ำเลย
ปลู ก สร้ ำงอำคำรบ้ ำ นพั กจ้ ำนวน ๒ หลั ง บริเ วณคัน กันน้ำ เค็ม สำยอั มพวำรุ กล้ ำ เขตคัน คลองที่ กันน้ำ เค็ ม
สำยอัมพวำอันเป็นที่รำชพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองดูแลของโครงกำรชลประทำนสมุทรสงครำมโดยไม่ได้รับ
อนุ ญ ำต จ้ ำเลยให้ ก ำรรั บ สำรภำพตลอดข้ อหำ ศำลจึง พิ พ ำกษำว่ำ จ้ ำเลยมีค วำมผิ ด ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
คดีอำญำหมำยเลขแดงที่ ๑๖๔๐/๒๕๕๘ ของศำลแขวงพระนครศรีอยุธยำ โจทก์ฟ้องว่ำ
จ้ำเลยปลูกสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงรุกล้ำเขตคันคลองชลประทำนอันท้ำให้เสียหำยแก่คันคลองชลประทำน บริเวณริม
คลอง ๒๗ ซึ่งเป็นคลองชลประทำนในโครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำป่ำสักใต้ของกรมชลประทำนโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจ้ำเลยให้กำรรับสำรภำพตลอดข้อหำ ศำลจึงพิพำกษำว่ำจ้ำเลยมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ กำร
ชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
จำกคำพิพำกษำข้ำงต้น สำมำรถทำกำรแยกวิเครำะห์ได้ดังนี
(๑) ประเด็นส้ำคัญของกำรพิจำรณำของศำลในคดีที่เป็นข้อพิพำทตำมกฎหมำยว่ำด้วยชลประทำน
หลวงนัน คือ กำรกระท้ำใด ๆ นันได้กระท้ำในทำงน้ำชลประทำนหรือไม่ หำกเป็นกำรกระท้ำในที่ดินที่ผู้กระท้ำ
มีสิทธิ กำรกระท้ำนันย่อมไม่ผิดกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง ทังนี กำรประกำศทำงน้ำชลประทำนตำม
มำตรำ ๕ เป็นกำรให้อ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวงเท่ำนัน ไม่ได้ให้
กรรมสิทธิ์ที่ดินในแหล่งน้ำสำธำรณะที่มีกำรประกำศทำงน้ำชลประทำนประเภท ๒ ตำมนัยค้ำพิพำกษำศำล
ฎีกำที่๓๔๒๙/๒๕๒๔ ค้ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๗๙/๒๕๓๖
(๒) ลักษณะข้อพิพำทตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวงที่จะน้ำไปสู่ศำลนันส่วนใหญ่
จะเป็นกำรกระใด ๆ ที่เป็นกำรรุกล้ำ ทำงน้ำชลประทำน ชำนคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนัง และเป็นกำร
กระท้ ำ ใด ๆ ที่ เ ป็ น กำรกี ด ขวำงทำงน้ ำ ชลประทำน อั น เป็ น ควำมผิ ด ตำมมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๕
แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ กล่ำวคือ
มำตรำ ๒๓ วำงหลักว่ำ “ห้ำมมิให้ผู้ใดปลูกสร้ำง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้ำง หรือปลูกปัก
สิ่งใด หรือท้ำกำรเพำะปลูก รุกล้ำทำงน้ำชลประทำน ชำนคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญำตเป็นหนังสือจำกนำยช่ำงชลประทำน ...”

มำตรำ ๒๕ วำงหลั กว่ำ “ห้ำมมิให้ผู้ ใดกระท้ำกำรอันเป็นกำรกี ดขวำงทำงน้ำชลประทำน
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกนำยช่ำงชลประทำน ...”
(๓) จำกกำรรวบรวมกำรกระท้ำควำมผิดตำมค้ำพิพำกษำของศำลที่เกี่ยวกับ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรชลประทำนหลวง สั งเกตได้ จ ำกตั ว อย่ ำงข้ ำ งต้ นเห็ นได้ ว่ ำ กำรกระท้ ำควำมผิ ดตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ย
กำรชลประทำนหลวงปัจจุบัน ข้อพิพำทลักษณะดังกล่ำวจะยุติในศำลชันต้นเป็นส่วนใหญ่ เพรำะผู้ต้องหำจะให้
กำรรับสำรภำพตลอดข้อหำต่อพนักงำนสอบสวน ศำลจะบันทึกค้ำฟ้องค้ำรับสำรภำพและท้ำค้ำพิพำกษำใน
บันทึกฉบับเดียวกัน
๖.๒ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เนื่ องจำกบริเวณพืนที่เขื่อน อ่ำงเก็บน้ำและคลองชลประทำนนันนอกจำกเป็นที่รำชพัส ดุ
ที่อยู่ในควำมครอบครองดูแลของกรมชลประทำนแล้ว บำงแห่ งอำจเป็นพืนที่ที่กรมชลประทำนขออนุญำต
ส่ ว นรำชกำรอื่ น ในกำรเข้ ำ ท้ ำ ประโยชน์ ใ นพื นที่ เ พื่ อ ก่ อ สร้ ำ งเขื่ อ นหรื อ อ่ ำ งเก็ บ น้ ำ ก่ อ สร้ ำ งระบบคลอง
ชลประทำน อำคำรที่ท้ำกำร ถนนเข้ำหัวงำน ฯลฯ เช่นพืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ พืนที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พืนที่ในเขตนิคมสหกรณ์ เป็นต้น เมื่อได้รับอนุญำตแล้วกรมชลประทำนจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไข และจะต้องอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
พืนที่ดังกล่ำวด้วยเช่นกันด้วยเหตุนีจึงเกิดข้อพิพำทเกี่ยวกำรบังคับใช้กฎหมำยระหว่ำงส่วนรำชกำรในพืนที่
เดียวกันแต่มีขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ทับซ้อนกันดังตัวอย่ำงต่อไปนี
ควำมเห็ นคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ เรื่ อง กำรก่ อสร้ ำงอ่ ำงเก็ บน้ ำและกำรประกำศทำงน้ ำ
ชลประทำนในเขตอุทยำนแห่ งชำติ ตำมเรื่องเสร็จที่ ๓๑๕/๒๕๕๑ ซึ่ งคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๗) ได้
พิจำรณำข้อหำรือของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กล่ำวคือ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช ซึ่งมีอ้ำนำจหน้ำที่คุ้มครองดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติกรมชลประทำน
มีอ้ำนำจหน้ำที่ด้ำนกำรชลประทำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง มีปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรบังคับใช้กฎหมำยระหว่ำงกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กับกรมชลประทำน กรณีกรมชลประทำน
ขออนุญำตให้ใช้ประโยชน์พืนที่อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์เพื่อก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ โดยกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชได้เพิกถอนพืนที่ให้กรมชลประทำนก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ เมื่อกรมชลประทำนก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จและได้ประกำศทำงน้ำชลประทำนแล้ว กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชจะประกำศพืนที่ดังกล่ำว
กลับเป็นอุทยำนแห่งชำติอีกครังหนึ่ง เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติไม่มีบทบัญญัติที่ให้อ้ำนำจใน
เรื่องกำรอนุญำตก่อสร้ำงดังกล่ำวได้ และพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรำขึนใช้บังคับโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองรักษำทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่ำ สัตว์ ป่ำ ตลอดจนทิวทัศน์ป่ำ
และภูเขำ ให้คงสภำพธรรมชำติเดิมมิให้ถูกท้ำลำยหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่กำรศึกษำและรื่นรมย์
ของประชำชน และเพื่ออ้ำนวยประโยชน์ทังทำงตรงและทำงอ้อมแก่รัฐและประชำชนซึ่งพระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่งชำติฯ ได้บัญญัติห้ำมกำรกระท้ำอันมีลักษณะเป็นกำรท้ำลำยสภำพทำงธรรมชำติของอุทยำนแห่งชำติไว้ แต่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีข้อยกเว้นให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจกระท้ำกำรอันต้องห้ำมได้ในกรณีที่เป็นกำรกระท้ำ
เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองและดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติหรือกำรศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำรหรืออ้ำนวย
ควำมสะดวกในกำรทัศนำจรหรือกำรพักอำศัย หรือเพื่ออ้ำนวยควำมปลอดภัย หรือให้ควำมรู้แก่ประชำชน

เมื่อกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำต้องมีกำรเข้ำยึดถือหรือครอบครองที่ดิน แผ้วถำงหรือเผำป่ำและ
มีกำรกระท้ำให้ เสื่อมสภำพแก่ดิน หิน กรวด ทรำย จึงเป็นกำรกระท้ำที่ต้องห้ำมและไม่เข้ำข้อยกเว้นตำม
พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติฯ ดังนัน กำรจะก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำในเขตอุทยำนแห่งชำติ จึงต้องด้ำเนินกำร
กันพืนที่ที่จะท้ำกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำออกจำกเขตอุทยำนแห่งชำติเสี ยก่อนโดยกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
เพิ ก ถอนอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ฯ หำกไม่ มี ก ำรเพิ ก ถอนพื นที่ ดั ง กล่ ำ ว
กรมชลประทำนไม่สำมำรถด้ำเนินกำรใดๆ ได้ เนื่องจำกขัดต่อเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ
ซึ่งมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองรักษำทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ให้คงอยู่สภำพธรรมชำติเดิม มิให้ถูกท้ำลำยหรือ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน เมื่อพิจำรณำข้อหำรือของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชแล้ว คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (คณะที่ ๗) จึงมีควำมเห็นดังนี
ประเด็นที่หนึ่ง เมื่อกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชได้เพิกถอนพืนที่อุทยำนแห่งชำติ
โดยมี ก ำรตรำพระรำชกฤษฎี ก ำเพิ ก ถอนอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ฯ เพื่ อ ให้
กรมชลประทำนก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำและกรมชลประทำนได้ประกำศทำงน้ำชลประทำนแล้ว พืนที่บริเวณอ่ำงเก็บ
น้ำจึงอยู่ในอ้ำนำจกำรดูแลของกรมชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
เมื่อได้มีกำรด้ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำและประกำศทำงน้ำชลประทำน
แล้ว แต่เพื่อเป็นกำรคุ้มครองรักษำทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิมมิให้ ถูกท้ำลำยหรือ
เปลี่ ยนแปลงไป กรมอุทยำนแห่ งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จึงอำจประกำศพืนที่ดังกล่ำวกลั บเป็นอุทยำน
แห่งชำติอีกครัง โดยอำศัยพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติฯ
กรณี ก ำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยระหว่ ำ งกรมอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ สั ต ว์ ป่ ำ และพั น ธุ์ พื ช และ
กรมชลประทำนในพื นที่ เดีย วกัน นั น จะต้องพิจ ำรณำวัต ถุป ระสงค์ข องกฎหมำยทังสองฉบับ ประกอบกั น
กล่ำวคือพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรำขึนใช้บังคับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิมมิให้ถูกท้ำลำยหรือเปลี่ ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่
กำรศึกษำและรื่นรมย์ของประชำชน และเพื่ออ้ำนวยประโยชน์ทังทำงตรงและทำงอ้อมแก่รัฐและประชำชน
ส่วนพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ตรำขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มำซึ่งน้ำ
หรือเพื่อกัก เก็บ รักษำ ควบคุม ส่ง ระบำยหรือแบ่ งน้ำเพื่อเกษตรกรรม กำรพลังงำน กำรสำธำรณูปโภค หรือ
กำรอุตสำหกรรม และหมำยควำมรวมถึงกำรป้องกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกน้ำกับรวมถึงกำรคมนำคมทำงน้ำ
ซึ่งอยู่ในเขตชลประทำนด้วย โดยมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวงฯ ให้อ้ำนำจรัฐมนตรี
ในกำรประกำศทำงน้ำชลประทำนก็เพื่อกำรควบคุมดูแลกำรจัดสรรกำรใช้น้ำและเพื่อกำรบ้ำรุงรักษำอ่ำงเก็บน้ำ
และทำงน้ำชลประทำน เมื่อกฎหมำยทังสองฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน กำรบังคับใช้กฎหมำยแต่ละฉบับ
จึงต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยนัน ๆ กรมชลประทำนจึงมีอ้ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลอ่ำงเก็บน้ำ
และทำงน้ำชลประทำนที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติได้เท่ำที่กำรกระท้ำกำรใด ๆ นัน ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ประเด็นที่สอง กรณีพืนที่อ่ำงเก็บน้ำที่มีอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติโดยยังมิได้เพิกถอนอุทยำน
แห่งชำติ หำกกรมชลประทำนประสงค์จะประกำศก้ำหนดทำงน้ำชลประทำนจะสำมำรถกระท้ำได้หรือไม่นัน
จะต้องแยกพิจำรณำเป็นสองกรณี คือ กรณีที่กรมชลประทำนได้เข้ำไปสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำในพืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
โดยมีกำรขอใช้พืนที่จำกกรมป่ำไม้แล้วอย่ำงถูกต้องก่อนที่จะมี กำรประกำศเป็นอุทยำนแห่ งชำติ ในภำยหลัง

กับกรณีที่กรมชลประทำนได้เข้ำไปสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำในพืนที่อุทยำนแห่ งชำติโ ดยมิได้มีกำรเพิกถอนอุทยำน
แห่งชำติ โดยมีควำมเห็นในแต่ละกรณี ดังนี
กรณีกรมชลประทำนได้เข้ำไปก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำในพืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติซึ่งต่อมำได้มีกำร
ประกำศเป็ น เขตอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ใ นภำยหลั ง โดยชอบ กรมชลประทำนสำมำรถประกำศก้ ำ หนดทำงน้ ำ
ชลประทำนตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ เฉพำะในเขตอุทยำน
แห่งชำติที่มีพืนที่อ่ำงเก็บน้ำแล้วได้ เท่ำที่กำรกระท้ำใด ๆ นันไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่ งชำติฯ ส่ วนกำรปฏิบั ติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรมชลประทำนที่จะต้องเข้ำไปดูแลบ้ำรุงรักษำ
อ่ำงเก็บน้ำในเขตอุทยำนแห่งชำติเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบั ญญัติกำรชลประทำนหลวงฯ นัน
กรมอุทยำนแห่ งชำติ สัตว์ป่ำ และพัน ธุ์พืชย่อมอำศัยอ้ำนำจตำมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติฯ แต่งตัง
เจ้ำหน้ำที่ของกรมชลประทำนเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กระท้ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในเขตอุทยำนแห่งชำติเพื่อ
ประโยชน์ในกำรคุ้มครองและดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติในพืนที่ดังกล่ำวได้
ส้ ำหรั บ กรณีกรมชลประทำนได้เข้ำ ไปสร้ำงอ่ำงเก็บ น้ำในพืนที่อุทยำนแห่ งชำติ โ ดยมิได้ มี
กำรเพิกถอนอุทยำนแห่งชำตินัน พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติฯ มิได้เปิดช่องให้มีกำรขอใช้ประโยชน์พืนที่ใน
เขตอุทยำนแห่งชำติในลักษณะดังกล่ำวได้ ดังนัน กำรที่กรมชลประทำนเข้ำไปด้ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใน
พืนที่อุทยำนแห่งชำติโดยมิได้มีกำรเพิกถอนอุทยำนแห่งชำติส่วนนันออกเสียก่อน กรมชลประทำนจึงไม่สำมำรถ
ประกำศทำงน้ำชลประทำนได้
จำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำข้ำงต้นสำมำรถทำกำรวิเครำะห์ได้ดังนี
กรณีที่ดินแห่งเดียวกันมีเขตพืนที่อยู่ในอ้ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรทับซ้อน
กัน โดยมีกฎหมำยหลำยฉบับบัญญัติให้แต่ละส่วนรำชกำรมีอ้ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลรับผิดชอบพืนที่เดียวกัน
กำรปฏิบัติงำนตำมอ้ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรแต่ละแห่งอำจมีปัญหำเรื่องกำรบั งคับใช้กฎหมำยตำมอ้ำนำจ
หน้ ำที่ของส่ ว นรำชกำรที่ดูแลรั บ ผิ ดชอบและเจ้ำหน้ำ ที่ของส่ ว นรำชกำรก็ อำจมีควำมเข้ำใจผิ ดพลำดหรื อ
คลำดเคลื่อนอยู่ดังนี
ประกำรที่ ๑ กำรที่ส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหนึ่งมีอ้ำนำจหน้ำที่ดูแลรักษำที่ดินของรัฐในที่ใดที่หนึ่ง นัน
เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรเข้ำใจว่ำ ที่ดินของรัฐต้องตกเป็นของส่วนรำชกำรนันด้วย ซึ่งกำรที่ส่วนรำชกำร เช่น
กรมอุทยำนแห่งชำติ มีอ้ำนำจดูแลรักษำที่ดินของรัฐซึ่งก้ำหนดเป็นอุทยำนแห่งชำติ ส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรย่อมสำมำรถมีอ้ำนำจดูแลรักษำที่ดินของรัฐได้ แม้ว่ำส่วนรำชกำรนันไม่มี “ชื่อ” เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน และกรณีส่วนรำชกำรกระทรวงกำรคลัง (โดยกรมธนำรักษ์) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่รำชพัสดุ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุก็เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำกำรบริหำรจัดกำรที่รำชพัสดุเท่ำนัน ค้ำว่ำ “กรรมสิทธิ์”
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุมีควำมหมำยไม่ตรงกับค้ำว่ำ “กรรมสิทธิ์”ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน หรือตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เพรำะกำรมีกรรมสิทธิ์ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินนันต้องมีโฉนดที่ดิน โฉนด
แผนที่ โฉนดตรำจอง หรือตรำจองว่ำ “ได้ท้ำประโยชน์แล้ว” แต่ที่ดินที่เป็นที่รำชพัสดุนันมีทังที่ดินมีโฉนดและ
ไม่มีโฉนดดังกล่ำว ดังนัน กำรที่กฎหมำยว่ำด้วยที่รำชพัสดุ มำตรำ ๕ ให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่
รำชพัสดุ จึงไม่ท้ำให้กระทรวงกำรคลังได้กรรมสิทธิ์ในที่รำชพัสดุตำมควำมหมำยของค้ำว่ำ “กรรมสิทธิ์” ดังที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยที่ดิน

ประกำรที่ ๒ เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรมีควำมเข้ำใจว่ำ เมื่อส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหนึ่งมี
อ้ำนำจหน้ำที่ดูแลรักษำพืนที่ตำมที่ก้ำหนดโดยกฎหมำยฉบับใดฉบับหนึ่งแล้ว ส่วนรำชกำรอีกแห่งหนึ่งย่อมไม่
สำมำรถมีอ้ำนำจหน้ำที่ดูแลรักษำเขตพืนที่นันได้อีกเพรำะจะเป็นกำรซ้อนกัน ควำมเข้ำใจนีอำจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ในบำงกรณีแต่ในบำงกรณีก็ไม่ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่กฎหมำยสองฉบับมีควำมมุ่งหมำยหรือเจตนำรมณ์แตกต่ำง
กัน ดังตัวอย่ำงที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
ดัง นั น หำกกรมชลประทำนจะเข้ำ ท้ำ ประโยชน์ อั นเกี่ย วกั บกำรชลประทำนในพืนที่ข อง
ส่วนรำชกำรอื่น จ้ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำรนัน ๆ เพื่อให้กำรด้ำเนินกำรใด ๆ ของ
กรมชลประทำนภำยหลังที่ได้เข้ำท้ำประโยชน์ในพืนที่นันซึ่งรวมทังกำรประกำศทำงน้ำชลประทำน จะเป็นกำร
ด้ำเนินกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย

บทที่ ๔
กำรประกำศทำงนำชลประทำนตำมมำตรำ ๕
แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๑. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกำศทำงนำชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำน
หลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
“มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี
“กำรชลประทำน” หมำยควำมว่ำ กิจกำรที่ก รมชลประทำนจัดท้ำขึนเพื่อให้ได้มำซึ่งน้ำหรือ
เพื่อกัก เก็บ รักษำ ควบคุม ส่ง ระบำย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม กำรพลังงำน กำรสำธำรณูปโภค หรือกำร
อุตสำหกรรม และหมำยควำมรวมถึงกำรป้องกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกน้ำกับรวมถึงกำรคมนำคมทำงน้ำซึ่ง
อยู่ในเขตชลประทำนด้วย”
ในควำมหมำยของค้ำว่ำ “กำรชลประทำน” เป็นภำรกิจหลักในกำรพัฒนำและกำรบริหำร
จัดกำรน้ำของกรมชลประทำน
“มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี
“ทำงน้ำชลประทำน” หมำยควำมว่ำ ทำงน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกำศตำมควำมในมำตรำ ๕ ว่ำ
เป็นทำงน้ำชลประทำน”
ในควำมหมำยของค้ำว่ำ “ทำงน้ำชลประทำน” เป็นกำรให้อ้ำนำจรัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดทำงน้ำชลประทำน
“มำตรำ ๕ เพื่อประโยชน์แห่งพระรำชบัญญัตินี ทำงน้ำชลประทำนแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
ประเภท ๑ ทำงน้ำที่ใช้ในกำรส่ง ระบำย กัก หรือกันน้ำเพื่อกำรชลประทำน
ประเภท ๒ ทำงน้ำที่ใช้ในกำรคมนำคม แต่มีกำรชลประทำนร่วมอยู่ด้วยเฉพำะภำยในเขตที่
ได้รับประโยชน์จำกกำรชลประทำน
ประเภท ๓ ทำงน้ำที่สงวนไว้ใช้ในกำรชลประทำน
ประเภท ๔ ทำงน้ำอันเป็นอุปกรณ์แก่กำรชลประทำน
ให้รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำว่ำทำงน้ำใดเป็นทำงน้ำชลประทำนและเป็นประเภทใด”
ในควำมหมำยของมำตรำ ๕ เป็นกำรก้ำหนดลักษณะของทำงน้ำชลประทำนว่ำมีกี่ประเภท
และเป็ น อย่ ำ งไร โดยให้ อ้ ำ นำจรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั ก ษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ตำมมำตรำ ๔๒ เป็นผู้ด้ำเนินกำรประกำศว่ำทำงน้ำ
ใด สมควรก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำน และเป็นประเภทใด ซึ่งต้องจัดท้ำเป็นประกำศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และต้องด้ำเนินกำรลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพื่อให้ทำงน้ำชลประทำนนัน ๆ มีผลบังคับใช้
ตำมกฎหมำยโดยสมบูรณ์ โดยที่ทำงน้ำชลประทำนแต่ละประเภทมีคุณลักษณะแตกต่ำงกัน ดังนี

ทำงน้ำชลประทำนประเภท ๑ หมำยถึง ทำงน้ำที่กรมชลประทำนจัดสร้ำงขึน เพื่อประโยชน์
ในกำรกระจำยน้ำเข้ำสู่ระบบกำรชลประทำนอำทิ คลองส่งน้ำสำยใหญ่ คลองแยก คลองซอยท่อส่งน้ำ เป็นต้น
ทำงน้ ำชลประทำนประเภท ๒ หมำยถึ ง ทำงน้ำที่ใช้ในกำรสัญจรทำงน้ำ ร่ว มด้ว ยกับ กำร
ชลประทำน
ทำงน้ำชลประทำนประเภท ๓ หมำยถึง ทำงน้ำที่กรมชลประทำนเห็นว่ำต้องสงวนเอำไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่กำรชลประทำนในอนำคต
ทำงน้ำชลประทำนประเภท ๔ หมำยถึง ทำงน้ำที่เป็น เขื่อนเก็บกักน้ำ อ่ำงเก็บน้ำ อำคำร
ควบคุมน้ำ ประตูระบำย ฝำย เป็นต้น รวมถึง ทำงน้ำธรรมชำติ ซึ่งกรมชลประทำน มีควำมจ้ำเป็น ต้องเข้ำไป
ควบคุม ดูแล บริหำรจัดกำรน้ำ
กำรประกำศทำงน้ำชลประทำนตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ เป็นประโยชน์ในกำรคุ้มครองทำงน้ำ กำรใช้ทำงน้ำ ควบคุม ดูแล บ้ำรุงรักษำ ทังในด้ำน
ปริมำณน้ำ คุณภำพของน้ำ กำรบริหำรจัดกำรน้ำในทำงน้ำชลประทำนและคุ้มครองอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้
เพื่อกำรชลประทำน

๒. ประกำศทำงน ำชลประทำนตำมมำตรำ ๕ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ประกอบด้วย
๒.๑ ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้ำหนดทำงน้ำชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติ
กำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี
๒.๑.๑ กรณีขอประกำศทำงน้ำชลประทำนใหม่ (ไม่เคยประกำศมำก่อน)

(ตัวอย่ำงร่ำงประกำศฯ)
(ครุฑ)
ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ก้ำหนดทำงน้ำชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
( ฉบับที่ ../..(พ.ศ.).. )
________________
อำศัย อ้ ำ นำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิก ำรชลประทำนหลวง
พุท ธศัก รำช ๒๔๘๕ รัฐ มนตรีว ่ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้ำ หนดให้ท ำงน้ำ ในเขตโครงกำร
........................................ เป็นทำงน้ำชลประทำนประเภท .... จ้ำนวน .... ทำงน้ำ ตำมบัญชี และแผนที่
แนบท้ำยประกำศ
ประกำศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

(...................................................)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมำยเหตุ กรณีเป็นทำงนำชลประทำน ซึ่งมิใช่อ่ำงเก็บนำ ให้ตัดคำว่ำ “และแผนที่” ออก

รำยละเอียดและวิธีกำรจัดท้ำ
๒.๑.๑.๑ ระบุช่ือประกำศ ฉบับที่ และปี พ.ศ. ที่ประกำศ
๒.๑.๑.๒ บทอำศัยอ้ำนำจตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๒.๑.๑.๓ ชื่อโครงกำรชลประทำนที่ขอออกประกำศทำงน้ำชลประทำน
๒.๑.๑.๔ ประเภทของทำงนำ้
๒.๑.๑.๕ จ้ำนวนทำงน้ำ
๒.๑.๑.๖ ลงวันที่
๒.๑.๑.๗ ลงชื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๑.๒ กรณีขอยกเลิก และออกประกำศทำงน้ำชลประทำนใหม่ (ประกำศให้ถูกต้องตรงกับ
สภำพข้อเท็จจริง เช่น แนวเขตกำรปกครองเปลี่ยนแปลงไป ชื่อทำงน้ำชลประทำน เป็นต้น)

(ตัวอย่ำงร่ำงประกำศฯ ยกเลิก )
(ครุฑ)
ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ก้ำหนดทำงน้ำชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
(ฉบับที่ ../ พ.ศ. ....)
________________
อำศัย อ้ ำ นำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิก ำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี
๑. ให้ย กเลิก ประกำศกระทรวงพัฒ นำกำรแห่ง ชำติ และประกำศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก้ำหนดทำงน้ำชลประทำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
ตำมบัญชีทำงน้ำชลประทำน ดังนี
๑.๑ ประกำศกระทรวงพัฒ นำกำรแห่ง ชำติ ลงวัน ที ่ ๔ ตุล ำคม ๒๕๐๘
บัญ ชีท ำงน้ ำ ชลประทำนโครงกำร............................... หน้ำ .... ทำงน้ำ ชลประทำนประเภท ....
เลขที่ .... ............(ชื่อทำงน้ำ)..................
๑.๒ ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวั น ที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๓๓
บัญ ชีท ำงน้ ำ ชลประทำนโครงกำร............................... หน้ำ .... ทำงน้ำ ชลประทำนประเภท ....
เลขที่ .... ............(ชื่อทำงน้ำ )..................
๒. ให้ก้ำหนดทำงน้ำตำมบัญชี และแผนที่แนบท้ำยประกำศนี เป็นทำงน้ำชลประทำนตำม
พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
ประกำศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

(...............................................)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมำยเหตุ กรณีเป็นทำงนำชลประทำน ซึ่ง มิใช่อ่ำงเก็บนำ ให้ตัดคำว่ำ “และแผนที่” ออก

รำยละเอียดและวิธีกำรจัดท้ำ
๒.๑.๒.๑ ชื่อประกำศ ฉบับที่ และปี พ.ศ. ที่ประกำศ
๒.๑.๒.๒ บทอำศั ย อ้ ำ นำจตำมมำตรำ ๕ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๒.๑.๒.๓ แยกออกเป็น ๒ หัวข้อ ดังนี
(๑) ให้ยกเลิก ประกำศ ฉบับที่ ลงวันที่ ชื่อบัญชีทำงน้ำชลประทำน เลขหน้ำ ประเภท
ทำงน้ำ เลขที่ ชื่อทำงน้ำชลประทำนที่จะยกเลิก หำกยกเลิกประกำศมำกกว่ำ ๑ ฉบับ ให้แยกออกเป็นหัวข้อย่อย
๑.๑, ๑.๒ ... ฯลฯ
(๒) ให้ก้ำหนดทำงน้ำชลประทำนตำมบัญชี และแผนที่ (ถ้ำมี) แนบท้ำยประกำศนีเป็น
ทำงน้ำชลประทำน
๒.๑.๒.๔ ลงวันที่
๒.๑.๒.๕ ลงชื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๒ บัญชีทำงน้ำชลประทำน
(ตัวอย่ำง กำรจัดท้ำบัญชีทำงน้ำที่เป็นคลองส่งน้ำ คลองระบำยน้ำ ฯลฯ หรือทำงน้ำธรรมชำติ )
บัญชีทำงนำชลประทำนโครงกำร.................................
(แนบท้ำยประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ .../ พ.ศ. ....)
เลขที่
๑

๒

ชื่อทำงน้ำ
ทำงน้ำชลประทำนประเภท ๑
คลองส่งน้ำสำยใหญ่ฝั่งซ้ำย
ของเขื่อนระบำยน้ำ....
(ยำว ๖.๘๒๕ กิโลเมตร)

คลองส่งน้ำสำยใหญ่ฝั่งขวำ
ของเขื่อนระบำยน้ำ....
(ยำว ๑๔.๓๘๐ กิโลเมตร)

ก้ำหนดเขต
จำก

ถึง

กิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐
ต้ำบล....
อ้ำเภอ...
จังหวัด....

กิโลเมตรที่ ๖.๘๒๕
ท่อระบำยน้ำปลำยคลอง
ต้ำบล....
อ้ำเภอ....
จังหวัด....

กิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐
ต้ำบล....
อ้ำเภอ...
จังหวัด....

กิโลเมตรที่ ๑๔.๓๘๐
ท่อระบำยน้ำปลำยคลอง
ต้ำบล....
อ้ำเภอ....
จังหวัด....

รำยละเอียดและวิธีกำรจัดท้ำ
๑. ระบุชื่อบัญชีทำงน้ำชลประทำนโครงกำรชลประทำนที่ขอประกำศฯ แนบท้ำยประกำศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ../ พ.ศ. …. )
๒. จัดท้ำเป็นตำรำง ๓ ช่อง แบ่งเป็น
๒.๑ เลขที่ เรียงล้ำดับตำมประเภท และ จ้ำนวนทำงน้ำ
๒.๒ ชื่อทำงน้ำ โดยก้ำหนดประเภททำงน้ำชลประทำน ทีข่ ีดเส้นใต้ (ระบุครังแรกครังเดียว
เรียงล้ำดับตำมประเภททำงน้ำ ) ชื่อทำงน้ำ และควำมยำวทำงน้ำเป็นกิโลเมตรจัดท้ำในวงเล็บของแต่ละคลอง
โดยพิมพ์แยกบรรทัด
๒.๓ ก้ำหนดเขต คือ กำรระบุจุดเริ่ มต้นและจุดสิ นสุ ดของเขตทำงน้ำแต่ล ะสำย โดย
จุดเริ่มต้นอยู่ในช่อง “จำก” คือระบุจุดเริ่มต้นเป็นหลักกิโลเมตร, จุดยึดโยง (ถ้ำมี) เช่น ประตูระบำยน้ำ (ชื่อ)
จรด บรรจบคลองหรือแม่น้ำ (ชื่อ) หรือจุดแยกกิโลเมตรของทำงน้ำ และระบุต้ำบล อ้ำ เภอ จังหวัด โดยพิมพ์
แยกบรรทัด จุดสินสุดในช่อง “ถึง” คือระบุจุดสินสุดเป็นหลักกิโลเมตร, จุดยึดโยง (ถ้ำมี) เช่น ประตูระบำยน้ำ
(ชื่อ) จรด บรรจบคลองหรือแม่น้ำ (ชื่อ) หรือจุดแยกกิโลเมตรของทำงน้ำ และระบุต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด โดย
พิมพ์แยกบรรทัด

(ตัวอย่ำง กำรจัดท้ำบัญชีทำงน้ำที่เป็นอ่ำงเก็บน้ำ หรือ เขื่อนเก็บกักนำ้ )

บัญชีทำงนำชลประทำนโครงกำร.................................
(แนบท้ำยประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ .. / พ.ศ. ....)
เลขที่
๑

ชื่อทำงน้ำ
ทำงน้ำชลประทำนประเภท ๔
อ่ำงเก็บน้ำ ....

ก้ำหนดเขต
จำก
ศูนย์กลำงเขื่อน ....
อ่ำงเก็บน้ำ ....
ต้ำบล....
อ้ำเภอ...
จังหวัด....

ถึง
ขึนไปตำมล้ำน้ำ ....
ต้ำบล....
อ้ำเภอ....
จังหวัด....

(ตำมแผนที่ที่แนบท้ำย)

กรณีเป็นอ่ำงเก็บน้ำ เขื่อนเก็บกักน้ำ โดยช่อง “จำก” ให้ระบุ ศูนย์กลำงเขื่อน (ลักษณะกำร
ก่อสร้ำง เช่น เขื่อนดิน เป็นต้น) ตำมด้วยชื่อของอ่ำงเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บน้ำ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด โดยพิมพ์
แยกบรรทัด “ถึง” ให้ระบุ ขึนไปตำมล้ำน้ำ ห้วย คลอง แม่น้ำ (ชื่อ) หำกไม่ทรำบให้ระบุ ขึนไปด้ำนเหนือน้ำ
ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด โดยพิมพ์แยกบรรทัด เว้นบรรทัด ระบุในวงเล็บ (ตำมแผนที่ที่แนบท้ำย)
๒.๓ แผนที่แสดงขอบเขตทำงน้ำชลประทำน ใช้เฉพำะเขื่อนเก็บกักน้ำ อ่ำงเก็บน้ำ หรือ แหล่ง
น้ำที่ไม่มีลักษณะเป็น คลองส่งน้ำ คลองระบำย ฯลฯ และทำงน้ำธรรมชำติ ซึ่ง ระบุควำมยำวไม่ได้ เช่น ห้วย
หนอง คลอง บึง เป็นต้น

๓. ขั นตอนด ำเนิ น กำรประกำศทำงน ำชลประทำนให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ำมกฎหมำย ของฝ่ ำ ยกฎหมำย
ส่วนนิติกำร สำนักกฎหมำยและที่ดิน
๓.๑ โครงกำรชลประทำน/โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำ จัดท้ำเรื่องขอออกประกำศทำงน้ำ
ชลประทำนเสนอส้ำนักงำนชลประทำน เพื่อส่งเรื่องให้กองแผนงำนตรวจสอบเบืองต้นก่อนเสนอส้ำนักกฎหมำย
และที่ดิน โดยมีส้ำนักส้ำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ ก้ำหนดรูปแบบมำตรฐำนของแผนที่ (template) ให้
ควำมช่วยเหลือ และให้ค้ำแนะน้ำในกำรจัดท้ำแผนที่แนบท้ำยประกำศ
๓.๒ ฝ่ำยกฎหมำย ส่วนนิติกำร ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน พิจำรณำข้อกฎหมำย ตรวจสอบ
รำยละเอียดข้อเท็จจริง เอกสำรหลักฐำนประกอบ และจัดรูปแบบรำยละเอียดให้ถูกต้อง ดังนี
๓.๒.๑ ร่ำงประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๒.๒ บัญชีทำงน้ำชลประทำน
๓.๒.๓ แผนที่กระดำษไข (เฉพำะอ่ำงเก็บน้ำ หรือ เขื่อนเก็บกักน้ำ ) พิจำรณำเลื อก
template ให้เหมำะสมกับทำงน้ำที่จะประกำศ ซึ่งมีขนำดกระดำษ A๔, A๓, A๒ หรือขนำดกระดำษควำมยำว
พิเศษ และมำตรำส่วนในกำรจัดท้ำแผนที่ตำมหนังสือส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ก้ำหนดไว้มี ๓ มำตรำส่วน คือ
มำตรำส่วน ๑:๔,๐๐๐ มำตรำส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และมำตรำส่วน ๑:๒๕๐,๐๐๐ หำกพิจำรณำแล้วข้อมูลแผนที่
ทำงน้ำที่จะออกประกำศ ไม่สำมำรถใช้มำตรำส่วนที่ก้ำหนดได้ ให้ท้ำหนังสือชีแจงเหตุผลขออนุโลมกำรใช้
มำตรำส่วนนอกเหนือจำกมำตรำส่วนทัง ๓ นี แนบมำพร้อมแผนที่เพื่อเสนอไปยังส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
๓.๒.๔ บันทึกชีแจงโครงกำร โดยระบุชื่อโครงกำร ส้ำนักงำนชลประทำน และแบ่งออกเป็น
๔ ส่วน ดังนี ๑.ชื่อทำงน้ำ ๒. ที่ตัง ๓. สภำพทั่วไป ๔. วัตถุประสงค์
(ตัวอย่ำงที่ ๑)
บันทึกชีแจงโครงกำร
โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ สำนักงำนชลประทำนที่ ๘
..................................................................................................................
๑. ชื่อทำงน้ำ -

อ่ำงเก็บน้ำล้ำเชียงไกร (ตอนบน)

๒. ที่ตัง -

จุดเริ่มต้นจำกศูนย์กลำงเขื่อนดินอ่ำงเก็บน้ำล้ำเชียงไกร (ตอนบน) ต้ำบลบ้ำนเก่ำ
และต้ำบลหินดำด อ้ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ ถึง ขึนไปตำมล้ำเชียงไกร
ต้ำบลบ้ำนเก่ำและต้ำบลหินดำด อ้ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ

๓. สภำพทั่วไป -

อ่ำงเก็บ น้ำล้ำเชียงไกร (ตอนบน) เป็นอ่ำงเก็บน้ำที่กันล้ำเชียงไกร ซึ่งเป็นล้ำน้ำ
ธรรมชำติ ในเขตท้องที่อ้ำเภอด่ำนขุนทด

๔. วัตถุประสงค์ -

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึนทังในด้ำนกำรระบำยน้ำและกักเก็บน้ำ

-

เพื่อส่งน้ำให้พืนที่เพำะปลูกในระบบกำรชลประทำน

-

เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร
(ตัวอย่ำงที่ ๒)
บันทึกชีแจงโครงกำร
โครงกำรชลประทำนกระบี่ สำนักงำนชลประทำนที่ ๑๕
---------------------------------------------------

๑. ชื่อทำงน้ำ
๒. ทีต่ ัง
๓. สภำพทั่วไป

อ่ำงเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
บ้ำนห้วยยำง หมู่ที่ ๔ ต้ำบลคลองท่อมใต้ และบ้ำนนิคมหน้ำเขำ
ต้ำบลคลองท่อมเหนือ อ้ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
อ่ำงเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริซึ่งรับน้ำจำก
ห้วยน้ำเขียวจำกห้วยน้ำเขียวเป็นล้ำน้ำธรรมชำติ บ้ำนห้วยยำง ต้ำบลคลองท่อมใต้
อ้ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระบำยน้ำลงสู่ห้วยยำง ต้ำบลคลองท่อมใต้ และ
ส่งน้ำไปตำมท่อส่งน้ำในเขต ต้ำบลคลองท่อมใต้ อ้ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

๔ วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึนทังในด้ำนกำรระบำยน้ำและเก็บกักน้ำ
เพื่อส่งน้ำให้พืนที่เพำะปลูกในระบบชลประทำน
เพื่อกำรอุปโภคและกำรอุตสำหกรรม

๓.๒.๕ แผนที่ภูมิประเทศ ๑:๕๐,๐๐๐ ชุด L๗๐๑๘ ของกรมแผนที่ทหำร พร้อมกับลงแนว
เขตกำรปกครองในพืนที่ระดับจังหวัด อ้ำเภอ และต้ำบลของกรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย บนแผนที่
และระบุเลขที่ระวำงแผนที่ให้ถูกต้อง
๓.๒.๖ กรณีย กเลิ ก ให้ แ นบประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง ก้ำ หนดทำงน้ ำ
ชลประทำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ฉบับเดิมพร้อมให้แนบเอกสำรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชกฤษฎีกำตังอ้ำเภอ ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรก้ำหนดเขตต้ำบล เป็นต้น
๓.๓ ฝ่ำยกฎหมำย ส่วนนิติกำร ส้ำนักกฎหมำยและที่ดินเสนอกรมชลประทำน พิจำรณำ
ประกำศทำงน้ำชลประทำน
๓.๔ กรมชลประทำน โดยอธิบดีกรมชลประทำนลงนำมหนังสือเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจำรณำประกำศทำงน้ำชลประทำน

๓.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รมว.กษ.) ลงนำมประกำศทำงน้ำชลประทำน ส่งเรื่องกลับกรมชลประทำน
๓.๖ ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน ส่วนนิติกำร ฝ่ำยกฎหมำย พิจำรณำและด้ำเนินกำรเตรียมกำร
ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓.๗ ฝ่ำยกฎหมำย ส่วนนิติกำร ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน เสนอกรมชลประทำนโดยรองอธิบดี
ฝ่ำยบริหำร (รธร.) ลงนำมหนังสือเรียนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีขอลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓.๘ ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี พิจำรณำและด้ำเนินกำรลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓.๙ ส้ำ นั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี แจ้ ง ผลกำรลงประกำศในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำให้
กรมชลประทำนทรำบ
๓.๑๐ ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน ส่ วนนิติกำร ฝ่ ำยกฎหมำย พิจำรณำตรวจสอบกำรลง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๓.๑๑ ฝ่ำยกฎหมำย ส่วนนิติกำร ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน แจ้งผลกำรลงประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำให้กองแผนงำน เพื่อทรำบ พร้อมแจ้งส้ำนักงำนชลประทำน เพื่อ แจ้งโครงกำรที่ เกี่ยวข้องให้
ด้ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมอ้ำนำจหน้ำที่
๓.๑๒ ฝ่ ำยกฎหมำย ส่ ว นนิติกำร ส้ ำนักกฎหมำยและที่ดิน , กองแผนงำน, ส้ ำนักงำน
ชลประทำน โครงกำร จัดเก็บข้อมูลกำรประกำศทำงน้ำชลประทำน

ขันตอนดำเนินกำรประกำศทำงนำชลประทำนตำมมำตรำ ๕
แห่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕
๑. สชป. ๑-๑๗ โดยโครงกำรชลประทำน/โครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำ
จัดท้ำเรื่องเสนอส้ำนักงำนชลประทำนเพื่อส่งเรื่องให้กองแผนงำนตรวจสอบ
เบืองต้นก่อนเสนอส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน โดยส้ำนักส้ำรวจด้ำนวิศวกรรม
และธรณีวิทยำ ให้ค้ำแนะน้ำในกำรจัดท้ำแผนที่
๒. ส้ำนักกฎหมำยและทีด่ ิน พิจำรณำตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำน พิจำรณำข้อกฎหมำย
๔. กรมชลประทำน โดย อธช. เสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจำรณำประกำศทำงน้ำ
ชลประทำน
๖. ส้ำนักกฎหมำยและทีด่ ิน พิจำรณำและ
ด้ำเนินกำรเตรียมกำรลงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ
๘. ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี พิจำรณำและ
ด้ำเนินกำรลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๑๐. ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน พิจำรณำตรวจสอบ
กำรลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

๓. ส้ำนักกฎหมำยและทีด่ ิน เสนอ กรมชลประทำน
พิจำรณำประกำศทำงน้ำชลประทำน
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รมว.กษ.
ลงนำมประกำศทำงน้ำชลประทำน ส่งเรื่องกลับ
กรม
๗. ส้ำนักกฎหมำยและทีด่ ิน เสนอ กรมชลประทำน
โดย รธร. ลงนำมหนังสือเรียนเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี
ขอลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๙. ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี แจ้งผล
กำรลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้กรมทรำบ
๑๑. ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน แจ้งผลกำรลงประกำศในรำช
กิ จ จำนุ เ บกษำ ให้ ก องแผนงำน เพื่ อ ทรำบ พร้ อ มแจ้ ง
ส้ ำ นั ก งำนชลประทำน เพื่ อ แจ้ ง โครงกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ด้ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมอ้ำนำจหน้ำที่

๑๒. ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน กองแผนงำน ส้ำนักงำน
ชลประทำน โครงกำรที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลกำรประกำศ
ทำงน้ำชลประทำน

บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๑. บทสรุป
กำรบริหำรจัดกำรน้ำเป็นภำรกิจของกรมชลประทำนซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแลในด้ำนกำรจัดหำ
แหล่งน้ำ จัดกำรน้ำเพื่อสนับสนุนกำรผลิต เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและพัฒนำประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้มำซึ่งน้ำ หรื อกัก เก็บ รักษำ ควบคุม ส่ง ระบำย หรือจัดสรรน้ำใช้ในกำรเกษตร อุตสำหกรรมพลังงำน
สำธำรณูปโภค และกำรคมนำคมรวมถึงกำรพัฒนำแหล่งน้ำตำมศักยภำพของลุ่มน้ำให้เพียงพอและจัดสรรน้ำ
ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันควำมเสียหำยอันเกิด
จำกน้ำรวมถึงกำรคมนำคมทำงน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทำนด้วยโดยมีพระรำชบัญญัติ กำรชลประทำนหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๘๕ บังคับใช้แก่กำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชลประทำนที่วำงหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
โดยทำงน้ำที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยฉบับนีคือ ทำงน้ำที่กรมชลประทำนได้สร้ำงขึน และทำงน้ำตำมธรรมชำติ
ทังนีตำมที่รัฐมนตรีได้มีกำรประกำศก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำชลประทำน
ทำงน้ำชลประทำน หมำยถึง “ ทำงน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกำศตำมควำมในมำตรำ ๕ ว่ำเป็นทำง
น้ำชลประทำน”ซึง่ มำตรำ ๕ แบ่งทำงน้ำชลประทำนออกเป็น ๔ ประเภท กล่ำวคือ
ประเภทที่ ๑ ทำงน้ำที่ใช้ในกำรส่ง ระบำย กัก หรือกันน้ำเพื่อกำรชลประทำน
ประเภทที่ ๒ ทำงน้ำที่ใช้ในกำรคมนำคมแต่มีกำรชลประทำนร่วมอยู่ด้วย เฉพำะภำยในเขตที่
ได้รับประโยชน์จำกกำรชลประทำน
ประเภทที่ ๓ ทำงน้ำที่สงวนไว้ใช้ในกำรชลประทำน
ประเภทที่ ๔ ทำงน้ำอันเป็นอุปกรณ์แก่กำรชลประทำน
จำกสภำพปัญหำอันเกี่ยวกับ สถำนกำรณ์ทรัพยำกรน้ำ ก่อนที่กรมชลประทำนจะด้ำเนินกำร
ออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นทำงน้ ำชลประทำน เช่ น กำรรุกล้ ำ กี ดขวำงทำงน้ำที่ กรม
ชลประทำนจัดท้ำขึนเพื่อกำรชลประทำน กำรลักลอบกำรใช้น้ำจำกทำงน้ำ และกำรก่อให้ เกิดมลพิษแก่ทำงน้ำ
เป็นต้น จึงท้ำให้กรมชลประทำนต้องด้ำเนินกำรประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้ำหนดให้เป็นทำงน้ำ
ชลประทำนและเพื่ อ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรน้ ำ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด
ส้ ำ หรั บ กระบวนงำนกำรขอออกประกำศทำงน้ ำ ชลประทำนโดยสรุ ป เมื่ อ ส้ ำ นั ก งำน
ชลประทำน ๑ - ๑๗ โดยโครงกำรชลประทำนหรือโครงกำรส่งน้ำและบ้ำรุงรักษำจัดท้ำเรื่องเสนอส้ำนักงำน
ชลประทำนเพื่อส่งเรื่องให้กองแผนงำนตรวจสอบเบืองต้นก่อ นเสนอส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน โดยส้ำนักส้ำรวจ
ด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ ให้ค้ำแนะน้ำในกำรจัดท้ำแผนที่ ส้ำนักกฎหมำยและที่ดิน พิจำรณำตรวจสอบ

เอกสำรหลักฐำน พิจำรณำข้อกฎหมำยและเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอออกประกำศ
เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนำมประกำศเรียบร้อยแล้ว จึงด้ำเนินกำรจัดท้ำเรื่องขอออก
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉะนัน กำรบริหำรจัดกำรทำงน้ำชลประทำนจึงมีควำมจ้ำเป็นต้องประกำศทำงน้ำ
ชลประทำนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง

๒. ข้อเสนอแนะ
๑. หลังจำกด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ควรเร่งด้ำเนินกำรขอออกประกำศเพื่อให้กรมชลประทำน
สำมำรถเข้ำบริหำรจัดกำรทำงน้ำชลประทำนได้โดยเร็ว
๒. เห็นสมควรให้ส้ำรวจทำงน้ำที่ยังไม่ขอออกประกำศโดยเร่งรัดในกำรออกประกำศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำรก้ำหนดให้ทำงน้ำใดเป็นทำงน้ำชลประทำนตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำร
ชลประทำนหลวงพุทธศักรำช ๒๔๘๕ ให้ครอบคลุมทุกทำงน้ำที่กรมชลประทำนเข้ำไปบริหำรจัดกำรเพื่อให้ทำงน้ำ
นันมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย และมีอ้ำนำจเข้ำไปควบคุมดูแลบริหำรจัดกำรทำงน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ในกำรขอออกประกำศทำงน้ำชลประทำนสมควรปฏิบัติให้เป็น ไปตำมรูปแบบกำรเสนอ
ร่ำงกฎหมำยที่ก้ำหนดในบทที่ ๔ กำรประกำศทำงน้ำชลประทำนตำมมำตรำ ๕ แห่ งพระรำชบัญญัติกำร
ชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ โดยเคร่งครัด
๔. ภำยหลั ง จำกกำรออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้ ำ หนดให้ เ ป็ น ทำงน้ ำ
ชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ใช้บังคับยังเกิดปัญหำ เช่น มีกำรบุกรุก
เป็นต้น เห็นสมควรด้ำเนินกำร
๔.๑ ก้ำหนดมำตรกำรเคร่งครัดกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
๔.๒ ประสำนรำชกำรให้ก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทำนมีหน้ำที่ดูแล
รักษำคันคลองและทำงน้ำชลประทำนอันอยู่ในเขตท้องที่นันซึ่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวงให้อ้ำนำจ
ตำมมำตรำ ๑๗
๔.๓ ควรมีขอบเขตที่ชัดเจนของทำงน้ำชลประทำน เช่น แผ่นป้ำยก้ำหนดขอบเขตของทำง
น้ ำ ชลประทำนนั น เพื่อให้ บุ คคลทั่ว ไปทรำบว่ำทำงน้ำ ชลประทำนนันถูกควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำร
ชลประทำนหลวง
๕. ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ้ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
กำรชลประทำนหลวงต้องมีควำมพร้อมทังก้ำลังคนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยส้ำนักกฎหมำย
และที่ดินจะต้องมีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวงแก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้เกี่ยวข้อง
๖. ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ในกำรก้ำหนดให้
ทำงน้ำทุกทำงน้ำที่ขออกประกำศต้องด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนที่แนบท้ำยประกำศ เพื่ อให้ทรำบขอบเขตที่ชัดเจน
เกี่ยวกับทำงน้ำชลประทำน

