
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
ตอรางพระราชบัญญัตทิรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
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รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
ตอรางพระราชบัญญัตทิรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 

 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตัิทรพัยากรน้าํ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ไดดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปดังนี ้

๑. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 

๑.๑ รับฟงความคิดเห็นโดยวิธีการจัดสัมมนา จํานวน ๑๐ ครั้ง ดังตอไปนี้ 
ครั้งที่ ๑ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลพบุร ีมีผูเขารวม ๔๔๔ คน 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวม ๒๓๖ คน 
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม มีผูเขารวม ๒๕๑ คน 
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวม ๒๔๓ คน 
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวม ๓๓๘ คน 
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดยะลา มีผูเขารวม ๗๐ คน 
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม ๒๐๓ คน 
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูเขารวม ๑๑๒ คน 
ครั้งที่ ๙ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง มีผูเขารวม ๑๒๗ คน 
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี มีผูเขารวม ๗๓ คน 
รวมมีผูเขารวมท้ังส้ิน ๒,๐๙๗ คน 

๑.๒ รับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต (www.senate.go.th) ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ตั้งแตวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๓๘ วัน โดยเปดใหบุคคลทัว่ไป
แสดงความคิดเห็น มีผูแสดงความคิดเห็น ๑๓๑ คน 

๑.๓ รับฟงความคิดเห็นผานเครือขายของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผูวาราชการจังหวัดดําเนินการรับฟง 
ความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๘.๕/ว ๐๘๘๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
เพ่ือใหจังหวัดรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ มีผูแสดงความคิดเห็น ๗๔๔ คน 
  



- ข - 

๒. กลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 
- หนวยงานภาครัฐ  
- กรรมการลุมน้ํา  
- องคกรผูใชน้ํา  
- ภาคเกษตรกรรม  
- ภาคอตุสาหกรรม  
- ภาคพาณิชยกรรม  
- ภาคบริการและทองเที่ยว  
- ภาควิชาการ  
- ภาคประชาสังคม  
- ส่ือมวลชน  
- ประชาชนทัว่ไป 
 

๓. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นในทุกประเด็นมาประกอบการพิจารณา

ในกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ครบถวนแลว  
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สารบัญ 
 หนา 
รายงานผลการตอบแบบสอบถาม ๑ 
ตอนที ่๑ ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ๑ 
ตอนที ่๒ ความเขาใจตอหลักการของรางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ๓ 
ตอนที ่๓ ความคดิเห็นตอเนือ้หาของรางพระราชบญัญตัทิรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... ๗ 
ตอนที ่๔ ความคดิเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย ๒๓ 
ตอนที ่๕ ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะรายมาตรา ๓๑ 
 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบ ๕๓ 
 
ภาคผนวก 
- สรปุสถติิการเดนิทางไปศกึษาดูงานและรับฟงความคดิเหน็ในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

 



- ๑ - 

รายงานผลการตอบแบบสอบถาม 
------------------------------------------ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  
ผานการสัมมนาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ จํานวน ๙๒ คน 

ผานทางเวบ็ไซตของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา จํานวน ๑๓๑ คน 
ผานเครือขายของกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๗๔๔ คน 

รวมท้ังหมด ๙๖๗ คน 
------------------------------------------ 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 

ชาย 

 

๕๙๗ คน 

หญิง ๓๖๗ คน 

ไมระบ ุ ๓ คน 

  

๒. อาย ุ
ต่ํากวา ๒๐ ป 

 

๑๖ คน 

๒๐ - ๓๙ ป ๓๒๕ คน 

๔๐ - ๕๙ ป ๕๗๙ คน 

ตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป ๔๕ คน 

ไมระบ ุ ๒ คน 

  

๓. การศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตร ี

 

๑๖๐ คน 

ปริญญาตร ี ๔๖๗ คน 

สูงกวาปรญิญาตร ี ๓๓๒ คน 

ไมระบ ุ ๘ คน 

  

 

  

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐

สัมมนา เว็บไซต มหาดไทย
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๔. ความเกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
ผูแทนหนวยงานของรัฐ 

 

๖๘๗ คน 

กรรมการลุมน้ํา ๓๒ คน 

ผูแทนองคกรผูใชน้ํา ๑๗ คน 

ภาคเกษตรกรรม ๗๓ คน 

ภาคอุตสาหกรรม ๖ คน 

ภาคพาณิชยกรรม ๖ คน 

ภาคบริการ/ทองเที่ยว ๒ คน 

ภาควิชาการ ๑๖ คน 

ภาคประชาสังคม ๔๕ คน 

ส่ือมวลชน ๔ คน 

อื่น ๆ ๗๙ คน 

  

 

 
  

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐

สัมมนา เว็บไซต มหาดไทย
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ตอนท่ี ๒ ความเขาใจตอหลักการของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
 
คําถามที่ ๑ ทานทราบปญหาในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํในปจจุบัน 
 

 
 
คําถามที่ ๒ ทานทราบกฎหมาย กฎ และระเบียบเกี่ยวกับการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํในปจจุบัน 
 

  

มากที่สุด
๔.๙๘%

มาก
๒๖.๒๗%

ปานกลาง
๔๑.๙๐%

นอย
๑๔.๓๕%

นอยที่สุด
๖.๐๒%

ไมทราบ
๖.๔๘%

มากที่สุด
๑.๗๘% มาก

๑๔.๔๙%

ปานกลาง
๔๐.๖๙%

นอย
๒๖.๐๙%

นอยที่สุด
๘.๕๘%

ไมทราบ
๘.๓๖%
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คําถามที่ ๓ ทานทราบโครงสรางขององคกรบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบนั 
 

 
 
คําถามที่ ๔ ทานทราบเหตุผลความจําเปนของการมีกฎหมายในการบรูณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนรุักษทรัพยากรน้ํา 
 

  

มากที่สุด
๒.๗๘%

มาก
๑๔.๒๕%

ปานกลาง
๓๗.๔๒%

นอย
๒๘.๖๒%

นอยที่สุด
๗.๑๓%

ไมทราบ
๙.๘๐%

มากที่สุด
๕.๘๗%

มาก
๒๖.๓๖%

ปานกลาง
๓๗.๕๔%

นอย
๑๗.๖๑%

นอยที่สุด
๖.๐๙%

ไมทราบ
๖.๕๓%
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คําถามที่ ๕ ทานทราบวารางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนสวนหนึง่ของการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๕๘ ช. ดานอื่น ๆ (๑) 
 

 
 
คําถามที่ ๖ ทานทราบวารางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ 
ในการประกันสิทธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชนในการเขาถงึทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
 

  

มากที่สุด
๔.๖๖%

มาก
๑๙.๗๓%

ปานกลาง
๓๕.๔๘%

นอย
๒๓.๐๖%

นอยที่สุด
๗.๕๔%

ไมทราบ
๙.๕๓%

มากที่สุด
๔.๕๕%

มาก
๒๐.๙๕%

ปานกลาง
๓๗.๕๘%

นอย
๒๑.๘๔%

นอยที่สุด
๖.๓๒%

ไมทราบ
๘.๗๖%
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สรุประดับความเขาใจโดยเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 
ระดับความเขาใจ 
๕ = มากทีสุ่ด  
๔ = มาก   
๓ = ปานกลาง  
๒ = นอย  
๑ = นอยทีสุ่ด 
๐ = ไมทราบ 
  

๒.๖๙

๒.๖๒

๒.๘๙

๒.๔๘

๒.๕๐

๒.๙๐

๐.๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐

ทราบวารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนกฎหมายท่ีวาง
หลักเกณฑในการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการเขาถึง

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ

ทราบวารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนสวนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ช. ดานอ่ืน ๆ (๑)

ทราบเหตุผลความจําเปนของการมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับ
การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ

การอนุรักษทรัพยากรน้ํา

ทราบโครงสรางขององคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน

ทราบกฎหมาย กฎ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในปจจุบัน

ทราบปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํในปจจุบัน



- ๗ - 

ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นตอเน้ือหาของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
 
คําถามที่ ๑ ทานเหน็ดวยวาควรมีพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้าํเปนกฎหมายแมบทในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้าํของประเทศ 
 

 
 
คําถามที่ ๒ ทานเหน็ดวยกบัการกําหนดใหพระราชบญัญัติทรัพยากรน้าํใชบังคับเมือ่พน ๑๒๐ วันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 
  

มากที่สุด
๒๔.๑๙%

มาก
๔๓.๖๙%

ปานกลาง
๒๓.๒๕%

นอย
๖.๑๕%

นอยที่สุด
๒.๗๑%

มากที่สุด
๑๓.๐๕%

มาก
๔๒.๒๘%

ปานกลาง
๓๒.๘๘%

นอย
๘.๘๗%

นอยที่สุด
๒.๙๒%



- ๘ - 

คําถามที่ ๓ ทานเหน็ดวยกบันิยามคําวา “ทรัพยากรน้ํา” ตามรางมาตรา ๔ 
 

 
 
คําถามที่ ๔ ทานเหน็ดวยกบัการกําหนดใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รวมรักษาการตามรางมาตรา ๕ 
 

 
  

มากที่สุด
๑๑.๘๕%

มาก
๔๒.๔๑%

ปานกลาง
๓๕.๓๓%

นอย
๗.๐๙%

นอยที่สุด
๓.๓๒%

มากที่สุด
๑๓.๙๗%

มาก
๔๑.๙๑%

ปานกลาง
๓๑.๒๐%

นอย
๘.๖๑%

นอยที่สุด
๔.๓๑%



- ๙ - 

คําถามที่ ๕ ทานเหน็วารางมาตรา ๗ และรางมาตรา ๘ เปนหลักประกันสิทธิขัน้พ้ืนฐานใหประชาชน 
ในการเขาถึงทรัพยากรน้าํสาธารณะได 
 

 
 
คําถามที่ ๖ ทานเหน็ดวยกบัองคประกอบของ กนช. ตามรางมาตรา ๙ 
 

 
  

มากที่สุด
๑๐.๘๔%

มาก
๔๔.๖๓%

ปานกลาง
๓๓.๒๖%

นอย
๗.๘๙%

นอยที่สุด
๓.๓๗%

มากที่สุด
๗.๕๓%

มาก
๓๙.๗๗%

ปานกลาง
๓๘.๓๙%

นอย
๑๐.๓๙%

นอยที่สุด
๓.๙๒%



- ๑๐ - 

คําถามที่ ๗ ทานเหน็ดวยกบัหนาท่ีและอํานาจของ กนช. ตามรางมาตรา ๑๗ 
 

 
 
คําถามที่ ๘ ทานเหน็ดวยกบัการกําหนดให กนช. จัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนแมบท
เกี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากรน้ําทุก ๕ ป ตามรางมาตรา ๑๘ 
 

 
  

มากที่สุด
๘.๓๙%

มาก
๔๐.๔๓%

ปานกลาง
๓๘.๗๑%

นอย
๙.๐๓%

นอยที่สุด
๓.๔๔%

มากที่สุด
๑๓.๒๙%

มาก
๔๔.๒๐%

ปานกลาง
๓๑.๔๓%

นอย
๘.๔๔%

นอยที่สุด
๒.๖๔%



- ๑๑ - 

คําถามที่ ๙ ทานเหน็ดวยกบัหนาท่ีและอํานาจของสํานกังานทรัพยากรน้ําแหงชาตติามรางมาตรา ๒๓ 
 

 
 
คําถามที่ ๑๐ ทานเห็นวาการมีศนูยบัญชาการเฉพาะกิจตามรางมาตรา ๒๓/๑ เพ่ืออํานวยการแกไข
ปญหาวิกฤตน้ําจะชวยแกไขปญหาเมื่อเกิดวิกฤตน้ําได 
 

 
  

มากที่สุด
๘.๙๕%

มาก
๔๓.๗๙%

ปานกลาง
๓๖.๒๑%

นอย
๘.๑๑%

นอยที่สุด
๒.๙๕%

มากที่สุด
๑๓.๔๓%

มาก
๔๒.๘๑%

ปานกลาง
๓๒.๖๓%

นอย
๘.๒๙%

นอยที่สุด
๒.๘๓%



- ๑๒ - 

คําถามที่ ๑๑ ทานเห็นดวยกับการกําหนดเขตลุมน้ําโดยคํานึงถึงการตั้งถิน่ฐาน การผังเมือง  
และเขตการปกครองประกอบดวย ตามรางมาตรา ๒๔ 
 

 
 
คําถามที่ ๑๒ ทานเห็นดวยกับองคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ําตามรางมาตรา ๒๖ 
 

 
  

มากที่สุด
๑๔.๙๙%

มาก
๔๔.๖๕%

ปานกลาง
๓๐.๗๑%

นอย
๖.๖๐%

นอยที่สุด
๓.๐๔%

มากที่สุด
๘.๔๕%

มาก
๔๑.๖๑%ปานกลาง

๓๗.๕๙%

นอย
๘.๘๗%

นอยที่สุด
๓.๔๘%



- ๑๓ - 

คําถามที่ ๑๓ ทานเห็นดวยกับหนาทีแ่ละอํานาจของคณะกรรมการลุมน้ําตามรางมาตรา ๓๔ 
 

 
 
คําถามที่ ๑๔ ทานเห็นวารางมาตรา ๓๗ และรางมาตรา ๓๘ เปนกลไกสําคญัในการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 

 
  

มากที่สุด
๘.๒๑%

มาก
๔๔.๔๒%

ปานกลาง
๓๖.๗๔%

นอย
๗.๕๘%

นอยที่สุด
๓.๐๕%

มากที่สุด
๑๐.๘๓%

มาก
๔๒.๘๐%

ปานกลาง
๓๕.๕๔%

นอย
๗.๘๙%

นอยที่สุด
๒.๙๔%



- ๑๔ - 

คําถามที่ ๑๕ ทานเห็นดวยกับการแบงการใชน้ําออกเปน ๓ ประเภท ตามรางมาตรา ๓๙ 
 

 
 
คําถามที่ ๑๖ ทานเห็นดวยกับระบบอนุญาตสําหรบัการใชน้ําประเภทที่สองและการใชน้ําประเภทที่สาม 
ตามรางมาตรา ๔๑ – รางมาตรา ๕๐ 
 

 
  

มากที่สุด
๙.๑๙%

มาก
๓๗.๗๘%

ปานกลาง
๔๑.๑๔%

นอย
๗.๘๕%

นอยที่สุด
๔.๐๔%

มากที่สุด
๗.๒๒%

มาก
๓๗.๔๓%

ปานกลาง
๔๒.๐๕%

นอย
๙.๒๔%

นอยที่สุด
๔.๐๖%



- ๑๕ - 

คําถามที่ ๑๗ ทานเห็นวาการเก็บคาใชน้ําจะชวยใหเกดิการประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดในการใชน้ํา 
 

 
 
คําถามที่ ๑๘ ทานเห็นดวยกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกใบอนุญาต
และการเก็บคาใชน้ํา 
 

 
  

มากที่สุด
๑๒.๗๙%

มาก
๓๗.๘๒%ปานกลาง

๓๑.๙๙%

นอย
๑๒.๓๕%

นอยที่สุด
๕.๐๕%

มากที่สุด
๑๐.๗๗%

มาก
๓๓.๕๖%

ปานกลาง
๓๕.๙๑%

นอย
๑๓.๕๘%

นอยที่สุด
๖.๑๗%



- ๑๖ - 

คําถามที่ ๑๙ ทานเห็นดวยกับการนําเงินจากการเกบ็คาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้าํในทองถิน่ 
 

 
 
คําถามที่ ๒๐ ทานเห็นดวยกบัมาตรการบังคบัทางปกครอง (การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต) ตามรางมาตรา ๕๒ และรางมาตรา ๕๓ 
 

 
  

มากที่สุด
๒๐.๒๒%

มาก
๓๘.๘๘%

ปานกลาง
๒๘.๔๙%

นอย
๘.๓๘%

นอยที่สุด
๔.๐๒%

มากที่สุด
๑๒.๕๔%

มาก
๓๘.๖๔%

ปานกลาง
๓๗.๕๑%

นอย
๗.๕๗%

นอยที่สุด
๓.๗๓%



- ๑๗ - 

คําถามที่ ๒๑ ทานเห็นดวยกับขัน้ตอนการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง ตามรางมาตรา ๕๘ 
– รางมาตรา ๖๐ 
 

 
 
คําถามที่ ๒๒ ทานเห็นดวยกับขัน้ตอนการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามรางมาตรา ๖๑  
- รางมาตรา ๖๒ 
 

 
  

มากที่สุด
๑๔.๒๔%

มาก
๔๔.๒๘%

ปานกลาง
๓๓.๑๘%

นอย
๖.๕๐%

นอยที่สุด
๑.๗๙%

มากที่สุด
๑๔.๒๗%

มาก
๔๕.๒๘%

ปานกลาง
๓๑.๒๔%

นอย
๗.๐๘%

นอยที่สุด
๒.๑๓%



- ๑๘ - 

คําถามที่ ๒๓ ทานเห็นดวยกับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปองกันและแกไขภาวะน้าํแลง 
และภาวะน้ําทวม ตามรางมาตรา ๖๓ และรางมาตรา ๖๔ 
 

 
 
คําถามที่ ๒๔ ทานเห็นดวยกับหลักประกันสิทธแิละเสรภีาพของประชาชนจากการใชอํานาจ 
ของพนักงานเจาหนาทีต่ามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 
 

 

มากที่สุด
๑๒.๐๑%

มาก
๔๒.๘๗%

ปานกลาง
๓๕.๕๘%

นอย
๖.๘๕%

นอยที่สุด
๒.๖๙%

มากที่สุด
๑๑.๓๕%

มาก
๔๓.๓๗%

ปานกลาง
๓๕.๖๒%

นอย
๗.๓๐%

นอยที่สุด
๒.๓๖%



- ๑๙ - 

คําถามที่ ๒๕ ทานเห็นดวยกับความคุมครองแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบตัิงานตามหนาทีต่ามราง
มาตรา ๗๐ 
 

 
 
คําถามที่ ๒๖ ทานเห็นดวยกับกลไกและมาตรการในการอนุรกัษและการพัฒนาทรพัยากรน้าํสาธารณะ
ตามรางมาตรา ๗๑ - รางมาตรา ๗๖ 
 

 
  

มากที่สุด
๑๒.๑๖%

มาก
๔๑.๒๒%

ปานกลาง
๓๖.๑๕%

นอย
๘.๑๑%

นอยที่สุด
๒.๓๖%

มากที่สุด
๑๒.๑๕%

มาก
๔๒.๑๘%

ปานกลาง
๓๖.๑๑%

นอย
๖.๙๗%

นอยที่สุด
๒.๕๙%



- ๒๐ - 

คําถามที่ ๒๗ ทานเห็นดวยกับมาตรการบังคบัทางแพง (ความรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐ)  
ตามรางมาตรา ๘๐ - รางมาตรา ๘๑ 
 

 
 
คําถามที่ ๒๘ ทานเห็นดวยกับมาตรการบังคบัทางอาญา (โทษจําคุก ปรบั หรือทั้งจําทั้งปรบั)  
ตามรางมาตรา ๘๒ - รางมาตรา ๙๖ 
 

 
  

มากที่สุด
๑๒.๐๔%

มาก
๓๗.๖๘%

ปานกลาง
๓๗.๖๘%

นอย
๙.๔๕%

นอยที่สุด
๓.๑๕%

มากที่สุด
๙.๓๔%

มาก
๓๔.๙๘%

ปานกลาง
๔๐.๒๗%

นอย
๑๑.๗๐%

นอยที่สุด
๓.๗๑%



- ๒๑ - 

คําถามที่ ๒๙ ทานเห็นวาเนือ้หาของรางพระราชบญัญตัทิรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... (ฉบบัท่ีผานการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามญัในเบื้องตน) มีความสมบูรณ สมควรประกาศใชเปนกฎหมายได 
 

 
 
  

มากที่สุด
๘.๐๘%

มาก
๓๖.๗๐%

ปานกลาง
๔๓.๒๑%

นอย
๘.๖๔%

นอยที่สุด
๓.๓๗%



- ๒๒ - 

สรุประดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 
ระดับความคิดเห็น   
๕ = มากทีสุ่ด  
๔ = มาก   
๓ = ปานกลาง  
๒ = นอย  
๑ = นอยทีสุ่ด 

 

๓.๔๓

๓.๔๒

๓.๕๔

๓.๖๑

๓.๖๐

๓.๖๑

๓.๖๐

๓.๖๘

๓.๖๘

๓.๕๗

๓.๗๔

๓.๓๒

๓.๔๘

๓.๓๗

๓.๔๓

๓.๕๘

๓.๕๓

๓.๔๗

๓.๗๐

๓.๖๓

๓.๕๕

๓.๖๔

๓.๔๘

๓.๔๑

๓.๕๙

๓.๕๖

๓.๕๖

๓.๕๗

๓.๘๗

๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐

เนื้อหาของรางมีความสมบูรณ สมควรประกาศใชเปนกฎหมายได

บทกําหนดโทษ (มาตรา ๘๒ - ๙๖)

ความรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐ (มาตรา ๘๐ - ๘๑)

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ (มาตรา ๗๑ - ๗๖)

ความคุมครองแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน (มาตรา ๗๐)

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพจากการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี

อํานาจพนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา ๖๓ - ๖๔)

การจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม (มาตรา ๖๑ - ๖๒)

การจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง (มาตรา ๕๘ - ๖๐)

การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๕๒ - ๕๓)

การนําเงินจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้ําในทองถิ่น

การกระจายอํานาจให อปท. ออกใบอนุญาตและเก็บคาใชน้ํา

การเก็บคาใชน้ําชวยใหประหยัด เกิดประโยชนสูงสุดในการใชน้ํา

ระบบอนุญาตการใชน้ําประเภท ๒ และ ๓ (มาตรา ๔๑ - ๕๐)

การแบงการใชน้ําเปน ๓ ประเภท (มาตรา ๓๙)

กลไกสรางการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา ๓๗ - ๓๘)

หนาท่ีและอํานาจคณะกรรมการลุมน้ํา (มาตรา ๓๔)

องคประกอบคณะกรรมการลุมน้ํา (มาตรา ๒๖)

การกําหนดลุมน้ําโดยคํานึงถึงผังเมือง เขตปกครอง (มาตรา ๒๔)

ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ (มาตรา ๒๓/๑)

หนาท่ีและอํานาจ สทนช. (มาตรา ๒๓)

การจัดทํานโยบายและแผนบริหารทรัพยากรน้ําทุก ๕ ป (มาตรา ๑๘)

หนาท่ีและอํานาจ กนช. (มาตรา ๑๗)

องคประกอบ กนช. (มาตรา ๙)

หลักประกันสิทธิการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ (มาตรา ๗ - ๘)

นรม., รมว.กษ., รมว.ทส., รมว.มท. รวมรักษาการ (มาตรา ๕)

นิยาม “ทรัพยากรน้ํา” (มาตรา ๔)

ใชบังคับเม่ือพน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจา ฯ

มี พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ําเปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ํา



- ๒๓ - 

ตอนท่ี ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมาย 
 

ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
และการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ
ในภาพรวม 

๑. การทํางานจะเปนระบบมากขึ้น เปนเอกภาพในดานการบริหารจัดการน้ํามากขึน้ 
๒. ประชาชนเห็นความสําคญัของการใชทรัพยากรน้ํา การอนุรักษ และการจัดสรรการใชประโยชนอยางย่ังยืน และเหน็คุณคา

มากขึน้ 
๓. มีพระราชบัญญัติในการบรหิารงานดานน้ําแบบบูรณาการ และมหีนวยงานตดิตามการดําเนนิการใหเปนไปตามแผนงาน

ยุทธศาสตร  
๔. อาจเปนโอกาสใหประเทศ ที่จะใหทุกหนวยท่ีเกี่ยวของมาบูรณาการรวมกนั แตกฎหมายตองชดัเจนกอนที่จะใหทุกหนวยงาน

นําไปปฏิบตัิไดจริงอยางเปนรูปธรรม  
๕. จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบมแีบบแผนและสามารถแกไขปญหาในเชิงพ้ืนทีไ่ดอยางตรงประเด็นเรงดวน

ทันทวงที และมคีวามเชื่อมโยงเปนรูปธรรม  
๖. มีผลทําใหควบคมุการดแูลรกัษาแหลงน้าํไดรอบดานมากขึ้น 
๗. เปนผลดีในการบริหารจัดการใชน้ําอยางมีประโยชนคุมคาอยางประหยัดและสะดวก มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ  
๘. มีการบูรณาการในการทํางานมากขึ้น 
๙. ทําใหการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ําในพ้ืนที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 

๑๐. การจัดทํารางพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ําจะทําใหเกิดประโยชนตอการใชน้ําและการใชทรัพยากรน้ําไดดีย่ิงขึน้ในอนาคต 
๑๑. สงผลตอการกาํหนดพ้ืนที่รองรับน้ํา/การใชประโยชนที่ดนิในการวางผังเมือง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร 

และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าํ 
๑๒. เปนผลกระทบเชิงบวกในดานการอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรน้าํใหไดใชอยางย่ังยืน 
๑๓. จะทําใหเกิดการประหยัดการใชน้ํามากขึน้ มีการบรหิารจัดการน้ําอยางมปีระสิทธิภาพ  
๑๔. มีการบูรณาการในการใชน้ําทั้งประเทศ มีการเชื่อมขอมลูน้ํากับสวนตาง ๆ ในการปองกันภัยแลงและอุทกภัย 
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ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
๑๕. หนวยงานทองถิ่นตองจัดทําแผนปฏิบัตกิาร/โครงการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําใหสอดคลองกบันโยบาย แผนยุทธศาสตร 

และแผนแมบท และดําเนินการใหเปนไปตามแผน ซึง่จะทําใหเกิดความชัดเจนในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําในความรับผิดชอบ  
๑๖. เกิดการใชน้าํอยางประหยัดรูคุณคา 
๑๗. เกิดความเปนธรรมในการใชน้ํา 
๑๘. จะทําใหเกิดความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพในการใช การพัฒนา การบรหิารจัดการ และจะเปนสาเหตุใหมีการใชน้ํา 

อยางประหยัด 
๑๙. การบริหารจัดการภัยพิบตัิดานน้ําทวมน้ําแลงเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒๐. การใชประโยชนของทรพัยากรเปนไปอยางมีระบบ 
๒๑. หนวยงานและประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ บํารงุรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอมและประชาชนทุกคนมโีอกาสใชทรัพยากรน้ําตามหลักสิทธิมนุษยชน เพราะมหีลักเกณฑการจัดสรรน้ําที่เปนธรรม 
และเหมาะสม 

โครงสรางและ 
การปฏิบัติงานของ
องคกร/หนวยงาน 

๒๒. ราชการสวนภูมิภาค ในระยะแรกยอมมีผลกระทบเรื่องการบริหารจัดการและโครงสรางตลอดจนการประสานงาน  
หากไดมกีารสรางความเขาใจและชีแ้จง รวมตลอดการจัดตัง้โครงสรางท่ีสอดคลองกบัสวนภูมิภาคและการกระจายการบริหารจัดการ
และการแบงอาํนาจตามภารกจิหนาท่ีใหมคีวามเหมาะสม และเกดิประโยชนแกทุกฝาย 

๒๓. การปฏิบตัิงานขององคกรจะดําเนินไปดวยความเรียบรอย เกดิประสิทธิภาพมากขึน้  
๒๔. ชวยใหหนวยงานปฏิบัตงิานไดงายขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าํ เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ 
๒๕. มีผลดีในการปฏิบัตงิาน ไมเกิดการคดัคานในโครงการกอสรางท่ีผานการวางแผนงานมาตามขอกฎหมาย 
๒๖. ทําใหการทํางานในสวนที่เกีย่วของงายขึน้ เนื่องจากมบีทกฎหมายเปนหลักในการใชงานชดัเจน 
๒๗. จะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ โดยหนวยงานจะมีอํานาจหนาที่เพ่ิมขึ้นหรือชดัเจนขึ้น  
๒๘. อาจมีผลเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจในกาํกับ คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมท้ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน 
๒๙. มีผลกระทบตอการดําเนนิงานดานการผลิตพลังงานไฟฟา 
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ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
๓๐. การดําเนนิการท่ีหนวยงานรบัผิดชอบจะไมสามารถดําเนนิการไดอีกตอไป ในเชิงกิจกรรมอนุรักษดนิและน้ํา 
๓๑. การปฏิบตัิงานขององคกรจําเปนตองดําเนนิการภายใตคณะกรรมการลุมน้าํ และกนช. ตามพระราชบัญญัติใหม  

ซึ่งสงผลกระทบตอการบรหิารจัดการน้ําและการปฏิบตังิานขององคกรโดยตรงท่ีไมสามารถดําเนนิการไดดวยตวัเอง 
๓๒. ทําใหการดําเนนิภารกจิของหนวยงานภายใตกรอบกฎหมายเดมิตองหนัมาพิจารณากฎหมาย แผนยุทธศาสตรฉบับนี ้

ไปพรอม ๆ กันดวย และอาจทําใหภารกิจหลักอาจมีขัน้ตอนมากขึ้น 
๓๓. ทําใหกระบวนการทํางานมากขึ้น อาจกอใหเกดิปญหา แกไขปญหาไมทันตอสถานการณ 
๓๔. ในการแกไขปญหาเรงดวนจะทําไดยาก เพราะตองรอการเหน็ชอบหลายขัน้ตอน 
๓๕. มีผลตอการพัฒนาแหลงน้ําในอนาคตตอภารกิจหนวยงาน เนื่องจากเปนหนวยงานดานสาธารณูปโภค ซึ่งในพระราชบญัญตั ิ

ที่รางนี้ยังไมมีรายละเอียด หรือการใหความสําคญัตอการพัฒนาดานสาธารณูปโภคที่ชัดเจน  
๓๖. สทนช. จะเขามากาํกับทุกหนวยงานดานน้ําหรือไม เพราะบางหนวยงานมคีณะฯ กาํกับอยูแลว ซึ่งนโยบายอาจจะขัดแยงกัน 

ทําใหหนวยปฏิบตัิทํางานลําบาก 
๓๗. กระทบในเชงินโยบายในการเสนอโครงการท่ีเกี่ยวของกบัการบรหิารจัดการน้ํา ที่ตองเสนอแผนใหแกสํานกังานทรัพยากรน้าํ

แหงชาติลวงหนา ซึ่งในบางกรณีอาจจะแกไขปญหาเฉพาะหนาไมทัน  
๓๘. จัดเตรียมกาํลังคนซึง่มีปริมาณไมเพียงพอกับหนาที่งานทีต่องรับผิดชอบมากขึ้น 
๓๙. ผลกระทบในการวางแผนการบรหิารจัดการน้าํใหกับเกษตรกร (ตองจัดตัง้คณะกรรมการขึน้มาดแูล และมอบหมายงานให

เจาหนาที่รบัผิดชอบ)  
๔๐. ทําใหการปฏิบตัิงานซบัซอนย่ิงขึ้น ทําใหเกิดความขดัแยงกับองคกรผูใชน้ําและประชาชนทัว่ไป  
๔๑. อาจจะมีผลตอหนวยงาน เพราะใชน้าํบาดาล ซึ่งไดขออนุญาตใชน้ําตามระยะเวลาทีก่ําหนด หากโดนระงบัไมไหใชอาจเกิด

ปญหา  
๔๒. อาจมีผลกระทบกับองคกรในฐานะหนวยงานระดับปฏิบตัิในพ้ืนที่ หากระเบียบ กฎหมายท่ีเปนกฎหมายเฉพาะไมไดรบั 

การปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใหสอดคลองกบัพระราชบญัญัติทรัพยากรน้าํฉบับนี้  
๔๓. มีผลกระทบตอการดําเนนิโครงการบางเรื่อง 
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๔๔. การซ้ําซอนในทางปฏิบตัิงานในพ้ืนที ่
๔๕. ทําใหปรบับทบาทภารกิจหนาที่การปฏิบตัิงานขององคกรอยางมาก ตองมีการปฏิรปูองคกรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับภารกิจ 

ที่เปล่ียนแปลง 
๔๖. สงผลกระทบในดานของบุคลากรในองคกร อาจมีการปรับโครงสรางภายใน 
๔๗. กระทบกับการปฏิบัตหินาทีใ่นการปองกนัและชวยเหลือผูประสบภัย ซึง่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตติาม

พระราชบัญญัตปิองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผน ปภ. ชาติ ป ๒๕๕๘ ในการปฏิบตัิงานอยูแลว หากกฎหมาย
ออกมาทบัซอนกนั การปฏิบัติงานก็จะยากขึ้น 

๔๘. มีผลตอการปฏิบัตงิานในหนวยงาน อาจจะเปนแนวทางการปฏิบตัหิรือความชัดเจนในการปฏิบัตติามกฎหมาย และหนวยงาน
จะตองมีการปรับเปล่ียนแผนการปฏิบตัิงาน หรือมงีานที่ไดรบัมอบหมายเพ่ิมขึน้ 

๔๙. หนวยงานจะมีภาระในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
๕๐. มีงานที่จะตองดําเนินการเพ่ิมขึ้น แตมบีุคลากรเทาเดมิ 
๕๑. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่มีขอจํากดัดานบุคลากรจะไดรบัผลกระทบ เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมขึน้ ถามีการ

กระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการออกใบอนญุาตและการเกบ็คาใชน้ํา  
๕๒. กระทบตอการปฏิบัตงิานในทองถิน่คอนขางมาก เพราะเจาหนาที่ยังไมมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ํา  

ตองใหหนวยงานท่ีรบัผิดชอบโดยตรงจัดอบรมใหทองถิน่กอน ทองถิ่นจึงจะสามารถมาปฏิบัติงานได  
๕๓. มีหนวยรับตรวจเพ่ิมขึ้น คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ
๕๔. มีภาระตองจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้าํสาธารณะ  
๕๕. การที่องคกรจะเขาทําการใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยากรน้าํตองทําการแจง/ขออนญุาต จากกรมทรัพยากรน้ําเสียกอน ทําใหองคกร

ไมสามารถตดัสินใจได 
วิถีชีวติของตนเอง

และชุมชน 
๕๖. ตองปฏิบัตติามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งตองจัดเตรียมแหลงเก็บน้ําสํารองในฤดูฝน ใชในฤดูแลง เพ่ือไมใหกระทบตอสวนรวม 

และไมเกดิความเสียหาย หรือปลอยน้าํเสียลงสูลําน้ํา  
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ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
๕๗. การจัดระเบียบน้ําเพ่ือการเกษตรในชุมชนมแีนวทางมากกวาเดมิ (ตองมีพ้ืนที่รบัน้ําทางภูมิศาสตรอยางชดัเจน และตองรูวามี

ขอมูลน้าํเพียงพอ) 
๕๘. ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําจะไดรับประโยชนจากแหลงน้ําท่ีเกิดในพ้ืนที่  
๕๙. ไมประสบภาวะแหงแลงน้ํา เนื่องจากมีการวางแผน จะไดใชน้ําท่ีมีคุณภาพดเีปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
๖๐. มีผลกระทบในทางที่ด ีทําใหทราบถึงสิทธแิละหนาท่ีทีค่วรรวมมือกนัดแูลรกัษาใหความรวมมือตามกฎหมาย 
๖๑. ในการทํานาปลูกขาว น้ําเปนปจจัยสําคญัของกระบวนการผลิต หากมขีอกาํหนดตาง ๆ มากมายอาจทําใหเกษตรกรผูปลูกขาว

ไมมีอิสระในการใชน้ํา สงผลใหเกิดขอรองเรียนหรือขอพิพาทได  
๖๒. สงผลกระทบดานการไกลเกล่ียการใชทรัพยากรน้ําในสวนทองถิ่น 
๖๓. อาจจะมีการกระทบการเขาไปใชประโยชนจากแหลงน้าํดานประมงของชาวประมงหรือชาวบาน ซึ่งชาวประมงสามารถหาปลา

ไดตามขอกําหนดของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีแ่กไขป พ.ศ. ๒๕๖๐  
๖๔. เรื่องน้ําและทรัพยากรประมงมีความสําคัญควรระมัดระวังพิจารณาการใชน้ําใหรอบดาน วถิีชุมชน การบริหารจัดการแหลงน้าํ

โดยชุมชนซึ่งเปนเอกลักษณของชาวอีสาน ดังนั้น การกาํหนดกฎหมายเฉพาะเรื่องน้าํจะกระทบตอชุมชนควรมีขอมูลแหลงน้าํหมูบาน 
และการที่จะออกกฎหมายไปกระทบตอชุมชนอาจจะไมเหมาะ ควรมีขอยกเวน 

๖๕. การปรับตัวของเกษตรกร ในชวงฤดูการผลิตอาจมีความไมสะดวกและคบัของใจในการใชน้าํจากแหลงน้ําสาธารณะ  
ตองมีใบอนญุาตและคาใชจาย 

๖๖. มีผลกระทบเพราะประชาชนเคยอยูแบบสบาย ๆ ไมมีการบรหิารจัดการในการใชน้าํมากอน 
๖๗. มีผลกระทบตอการตดัสินใจในการใชทรัพยากรน้าํ 

เศรษฐกิจ ๖๘. เสียคาใชจายในการใชน้ํา บาํบัดน้ํา  
๖๙. คาใชจายจะเกิดขึ้นกบัทุกภาคสวนที่ใชน้ํา ซึง่สุดทายคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นก็ตกมายังผูบริโภค 
๗๐. อาจบรโิภคน้ําหรือใชน้ําในดานตาง ๆ มีราคาสูงขึน้ รวมทั้งน้ําในความครอบครองถอืกรรมสิทธิ ์อาจถกูลิดรอนสิทธิ ์

จากกฎหมายฉบับนีไ้ดตลอดเวลา 



- ๒๘ - 

ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
๗๑. การเกบ็คาน้ําสําหรบักิจการประปาทําใหกิจการประปาซึ่งเปนการใหบริการน้าํอปุโภคบริโภคแกประชาชนเปนหลัก  

มีตนทุนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะปจจุบันหลายแหงแมจะไมเสียคาน้ํา คุณภาพน้ําประปาก็ยังไมไดคุณภาพเทาที่ควร และย่ิงมีตนทุนเพ่ิม  
การบริการ คุณภาพ อาจจะลดลงไปอีก และทําใหประชาชนอาจไดรับบริการไมทั่วถงึ 

๗๒. กระทบตอตนทุนการผลิตน้าํประปา สงผลใหประชาชนหรือผูใชน้าํประปาตองจายเงินมากขึน้ 
๗๓. อาจจะมีผลกระทบตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีตองใชน้ําในการผลิตจํานวนมาก การลงทุนจากนกัลงทุนตางชาติ 

ราคาสินคาอปุโภค บรโิภค คาครองชีพ ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 
๗๔. เกษตรกรผูใชน้ําที่เปนชาวประมงจะไดรบัผลกระทบ โดยเฉพาะตนทนุการผลิตจะสูงขึ้น สวนทางกบันโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณที่ตองการลดตนทนุการผลิต เพ่ือตองการแขงขนักับตางประเทศในระบบการคาเสรี และสรางปญหาและความ
ยุงยากใหเกษตรกรท่ีตองจัดทําแผนการบรหิารจัดการน้าํ พรอมคําขออนุญาตตามมาตรา ๔๔  

๗๕. เกิดผลกระทบตอประชาชนที่ตองมีตนทุนในการประกอบธุรกิจ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม 
๗๖. อาจมีผลกระทบตอสถานประกอบการท่ีอยูภายใตการกาํกับดูแลของหนวยงานตามกฎหมายโรงงาน เฉพาะโรงงานหรือ 

สถานประกอบการทีม่ีการใชน้ําในปริมาณที่มาก 
๗๗. เกษตรกรท่ีมีจํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตามเกณฑพระราชบัญญตัทิรัพยากรน้าํตองจายคาน้ําเพ่ิม สรางภาระและตนทุนการผลิต

เพ่ิมแกเกษตรกร 
๗๘. มีผลกระทบเรื่องการเก็บเงนิคาน้ํา ปริมาณการใชน้ําเนือ่งจากการเล้ียงสัตวน้ําตองใชปริมาณน้ํามาก 
๗๙. มีผลตอเกษตรกรที่ใชน้ําในการเพาะเล้ียง 
๘๐. จะมีผลกระทบกับผูประกอบการ กรณีการขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล และขออนุญาตใชน้ําบาดาล 
๘๑. หากมกีารใชใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ี ๒ และประเภทที่ ๓ อาจสงผลเปนตนทุนในการประกอบธรุกิจ อาจกระทบตอ 

การย่ืนชาํระภาษีอากร 
กฎหมาย ๘๒. เมื่อรางพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... มีผลใชบังคับอาจเกิดปญหาในการตีความระหวางพระราชบญัญตัทิี่เปน 

กฎหมายเฉพาะวาจะตองปฏิบัติตามรางพระราชบญัญตันิี้ทนัที หรือจะตองออกกฎกระทรวงของหนวยงานเพ่ือใหมีผลใชบังคับ  
เชน การออกกฎกระทรวงแบงประเภทการใชน้าํตามมาตรา ๓๙ การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกบัการจัดเก็บคาใชน้ํา เปนตน  



- ๒๙ - 

ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
๘๓. การประกาศเขตรักษาพันธุสัตวน้ํา จะคาบเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรน้ําสาธารณะของรางพระราชบัญญัตนิี ้
๘๔. อาจขัดหรอืแยงกับพระราชบัญญตัิพัฒนาทีด่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ (๕) มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 

และมาตรา ๒๐  
๘๕. มีผลกระทบกบัพระราชบญัญัตกิารชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๘  
๘๖. มีผลกระทบกบัพระราชบญัญัตริกัษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ทีห่ามบุคคลชักน้าํจากคลองประปา  
๘๗. ตามพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ํา มีการกาํหนดคําจํากดัความของคาํวา “ทรัพยากรน้ํา” ซึง่อาจหมายรวมถึงคลองประปาดวย 

ทําใหเนื้อหาตามพระราชบญัญตัริักษาคลองประปา ๒๕๒๖ อาจขดัหรือแยงกบัการจัดสรรน้าํและการใชน้ําตามรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้าํ การประปานครหลวงจึงมีความประสงควาเมื่อพระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ํามีผลบงัคับใชแลว ขอใหกฎหมาย กฎ  
หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัตริักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังคงมผีลบังคับใชไดตอไป เพ่ือเปนการสงวนสิทธิก์ารใช
น้ําประปาสําหรับผลิตน้ําเพ่ือบริการประชาชน 

๘๘. มีผลกระทบกบักฎหมายผังเมือง กฎหมายการใชพ้ืนทีร่มิแมน้ําของกรมเจาทาและการจัดการระบบของพ้ืนที ่
๘๙. เกี่ยวกบัการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและการใชประโยชนทีด่นิ และการบงัคบัใชกฎหมายควบคุมอาคาร  
๙๐. มีผลกระทบกบัพระราชบญัญัตนิ้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม ในสวนการอนุญาต การใช การเปรยีบเทียบคดี  

ที่อาจมีความทับซอน ทัง้นี ้เนื่องจากน้ําบาดาลเปนทรัพยากรใตดินทีม่องไมเห็น การอนญุาตใหใช การพัฒนา มเีทคนิคเฉพาะดาน 
ที่ตองมีผูรูผูชํานาญในศาสตรน้ําใตดนิพิจารณาใหใช ใหสราง และใหคําแนะนํา เพ่ือไมใหเกิดปญหาที่ยากตอการแกไข เชน  
การปนเปอนในน้ําบาดาล การสูบน้าํบาดาลจนเกนิสมดลุของแหลงน้ําใตดนิ จนกอเกิดปญหาแผนดนิทรดุ หรือการรกุลํ้าของน้าํเคม็ 
เขาสูชัน้น้ําบาดาล ดังนั้น การอนญุาตใหใช รวมถึงใหใชในปริมาณเทาไหร จึงควรเปนไปตามพระราชบญัญตัิน้ําบาดาลที่กําหนด
อํานาจหนาท่ีไวแลว ไมควรเปนไปตามพระราชบญัญตัิน้าํ เพราะอาจทําใหมีขอบกพรองผิดพลาดได 

๙๑. มีผลกระทบกบัพระราชบญัญัตปิาไม พระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิและพระราชบัญญตัิปาสงวนแหงชาต ิมตคิณะรฐัมนตร ี
กฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมายวาดวยแนวทางปฏิบตัิ ขอหาม ขอปฏิบตัิ ในการอนุญาตใหมกีารใชประโยชนพ้ืนที่ปาประเภทตาง ๆ 
เพ่ือการจัดสรางแหลงน้ํา  



- ๓๐ - 

ดานท่ีกระทบ ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
๙๒. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขป พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ใหความสําคัญกบัชุมชนในการบริหารจัดการประมง

ในแหลงน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะแหลงน้ําหรืออางเกบ็น้ําประจําหมูบาน และแหลงน้ําปด (หวย หนอง คลอง บึง แมน้ํา) โดยชมุชน
สามารถกาํหนดและเสนอเขาสูคณะกรรมการประมงประจําจังหวดัได เพ่ือออกเปนกฎเกณฑประจําหมูบานในการบริหารแหลงน้ํา 
เพ่ือการประมง  

๙๓. มีผลกระทบเกี่ยวกบัการประกอบกิจการสัมปทานน้ําประปา 
๙๔. มีพระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงนิทดรองราชการ 

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙๕. ดานการสุขาภิบาล น้ําดื่มน้าํใชชุมชน ดานมาตรฐานการผลิตจําหนายน้ําดื่มบรรจุในภาชนะปดสนิท ดานการจัดการน้ําโสโครก

และน้ําเสีย เกี่ยวของกบัพระราชบัญญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญตัิอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 
  



- ๓๑ - 

ตอนท่ี ๕ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะรายมาตรา 
 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 

ภาพรวม ๑. เห็นดวยกบัการมกีฎหมาย แตควรเชื่อมโยงใหมีความชดัเจนเปนเอกภาพ หลักคดิ/แนวทางจะตองไปดวยกันกบัหลักปฏิบัต ิ
เนื่องจากในชวงแรกจะมีความซบัซอนมาก ตองมีเวลาตคีวามกฎหมาย 

๒. การรวมระเบียบเรือ่งน้าํท้ังหลายมารวมกับพระราชบัญญัตทิรัพยากรน้าํนี้เปนส่ิงที่ด ีแตตองทําความเหน็ใหตรงกัน 
๓. ควรปรับปรุงในรายละเอียดโครงสรางของมาตราตาง ๆ ใหชัดเจนกวานี ้
๔. บทบาทหนาทีข่ององคกร บคุคล จนถึงคณะกรรมการ ยังไมชดัเจน การบงัคบัใชกฎหมายเลือกปฏิบตัิได 
๕. การใชคําในเรื่องเดียวกนัแตใชหลายคําซึ่งอาจมีเจตนารมณตางกัน แตในกฎหมายไมมีความชดัเจน เชน คําวา “ภาวะน้ําแลง”  

“ภาวะน้ําทวม” “อยางรุนแรง” “ฉุกเฉนิ” “ภาวะปกต”ิ “ภาวะวิกฤต” เปนตน มาตราที่ปรากฏ เชน มาตรา ๔ มาตรา ๒๓ (๗)  
และมาตรา ๒๓/๑ เปนตน 

๖. พระราชบัญญัตนิี้เปนการบรูณาการการบรหิารจัดการน้ํา จึงนาจะกําหนดเฉพาะเรื่องนโยบาย แผนงาน การปองกนัน้ําทวม  
น้ําแลง ไมควรกาํหนดเรื่องการขออนญุาตและการคาใชน้ํา 

มาตรา ๒ ๗. ควรบังคบัใชภายใน ๙๐ วัน นับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
๘. ระยะเวลาการมีผลบังคบัใชของพระราชบัญญัตนิี้มีเพียง ๑๒๐ วัน อาจจะสงผลกระทบในการปฏิบตัิตามกฎหมายใหครบถวน  

เชน การเตรียมการเพ่ือขออนุญาตใชน้ํา การรวมตัวเพ่ือเปนองคกรผูใชน้ํา 
๙. ควรปรับเอามาตรา ๓๙ ออก เพราะมาตรา ๓๙ จะเปนขอกําหนดสําคญัที่เปนที่สนใจของประชาชนและผูใชน้าํทุกภาคสวน  

ซึ่งตองการทราบการแบงประเภทน้ํา ๓ ประเภท ซึ่งจะมผีลตอการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ดวย 
มาตรา ๓ 

 
๑๐. ขอบเขตการบังคบัใชกฎหมาย หากตองการใหเปนกฎหมายกลางในการบูรณาการบริหารจัดการน้ํา กค็วรตองครอบคลุมน้ํา 

ทั้งน้ําบนผิวดนิตามธรรมชาติ น้าํในระบบชลประทาน และน้ําใตดนิคือน้ําบาดาล กรณีหากใหหนวยงานของรฐัใชกฎหมายเฉพาะ 
ไปตามภารกิจเดิม เมื่อกฎหมายนี้ใชบงัคับยอมมีปญหาท่ีเกิดกรณีวาการบรหิารจัดการจะใชกฎหมายใดบังคับ หากหนวยงานยืนยันใช
กฎหมายเดิม โดยที่กฎหมายนี้ไมมอีํานาจใหบงัคับใชตามกฎหมายนี้ หนวยงานก็ยอมบรหิารจัดการไปตามกฎหมายเฉพาะ การบรูณาการ
ยอมไมเกิด ดงันัน้ ควรเพ่ิมคําวา “หากกฎหมายเฉพาะนั้นขดัหรือแยงกบับทบญัญตัิแหงพระราชบัญญตันิี้ใหใชพระราชบัญญัตนิี้แทน”  



- ๓๒ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๑๑. ไมควรเขียนวา “แตหากกฎหมายเฉพาะนั้นขัดหรือแยงใหใชกฎหมายนี้แทน” เพราะเทาท่ีดูภาพรวมของรางพระราชบัญญตันิี ้

บทบัญญัติในรางพระราชบญัญตัินี้พยายามเขียนส่ิงที่ไมไปขดัหรือแยังกับกฎหมายอืน่อยูแลว ยกเวนท่ีตอนนีน้ิยามทรัพยากรน้ําสาธารณะ
ไปเขียนรวมน้ําบาดาลกับน้าํชลประทาน ทําใหเกิดปญหาตีความวา เนื้อหาในพระราชบัญญตันิี้ ส่ิงใดท่ีกํากับดูแลทรัพยากรน้าํสาธารณะ 
แลวกฎหมายน้ําบาดาลกบักฎหมายชลประทานเขียนกํากับดแูลไวเหมือนกนั สรปุแลวใชกฎหมายน้ําบาดาลและกฎหมายชลประทานไมได 
ตองมาใชพระราชบญัญตัิทรพัยากรน้ํา ใชหรอืไม หากเปนแบบนี ้กฎหมายน้ําบาดาลกับกฎหมายชลประทานก็จะพิการใชงานไมได  
รางพระราชบัญญัตนิี้จะเปนกฎหมายแมบทท่ีปฏิรูปการบริหารจัดการน้ําแลวเกิดปญหาในทางปฏิบัตติามมามากกวา  

๑๒. การที่มาตรา ๓ แกไขวา กฎหมายเฉพาะใดขัดหรอืแยงใหใชกฎหมายนีแ้ทน และกรณีท่ีนิยามคาํวา “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ”  
ตัดเรื่องความลึกของแหลงน้าํใตดนิออก ทําใหน้ําบาดาลอยูในความหมายของทรัพยากรน้าํสาธารณะดวย และนยิามคาํวา “ทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ” ขณะนีก้้ํากึง่วารวมทางน้ําชลประทาน ซึง่โดยหลักการของรางพระราชบญัญตัินี ้ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตองไมรวมน้ําบาดาล
และทางน้ําชลประทานเพ่ือใหหลักเกณฑในหมวด ๔ ทั้งหมด ใชกับทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ียังไมมีกฎหมายใดกํากับดูแลการอนญุาต 
และการใชไวเปนการเฉพาะ สวนน้ําบาดาลกับน้ําชลประทานยังคงใชพระราชบัญญตัิน้ําบาดาลและพระราชบญัญัติการชลประทาน 
กํากับดูแลการอนญุาตการใชน้ําไปตามเดิม แต กนช. และคณะกรรมการลุมน้าํสามารถบริหารจัดการน้ําในภาพรวมเพ่ือรักษาสมดุลน้ํา 
ใหครอบคลุมถึงน้าํบาดาลและน้ําชลประทานไดตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๔ โดยผานนิยามคําวา “ทรัพยากรน้ํา” หากไมมีการแกไข
นิยามคําวา “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” วาไมรวมน้ําบาดาลและทางน้าํชลประทาน และมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ ใหผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรน้าํแหงชาติเปนผูออกใบอนญุาตใชน้ํา ทําใหเกิดปญหาวา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ จะเปนผูออกใบอนญุาต
ใชน้ําบาดาลและน้ําชลประทาน แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและอธิบดีกรมชลประทาน ตอไปนี้เลิกใชกฎหมายน้ําบาดาล  
และกฎหมายชลประทานในการอนุญาตใชน้าํบาดาลและน้ําชลประทาน เพราะน้ําบาดาลกบัน้ําชลประทานอยูในความหมายของ
ทรัพยากรน้าํสาธารณะไปแลว แลวอยางนีค้าใชน้ําทีเ่รียกเก็บ จะยังคงถอืเปนคาชลประทานท่ีนําสงเขาทนุหมนุเวียนเพ่ือการชลประทาน
ตามพระราชบัญญัตกิารชลประทานไดหรอืไม หรือคาใชน้ําที่เรียกเกบ็จะยังคงถอืเปนคาใชน้ําบาดาลท่ีนําสงเขากองทนุน้ําบาดาลตาม
พระราชบัญญัตนิ้ําบาดาลไดหรือไม รางพระราชบญัญัตนิี้ตองไมเขียนบทบญัญตัิที่ไป overrule การบังคบัใชกฎเกณฑตามกฎหมายอืน่ 
เพราะกฎเกณฑท่ีเขาใชกันอยูตามกฎหมายน้ําบาดาลและชลประทานก็ไมไดเกดิปญหาอะไร หากเปนหวงเรื่องสมดุลน้าํ กนช. สามารถ



- ๓๓ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
กํากับดูแลน้ําบาดาลและน้ําชลประทาน ผานนโยบายและแผนงาน เพ่ือใหกรมทรัพยากรน้าํบาดาลและกรมชลประทานไปปรับใชได  
และแนะนําใหกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปรบัแกกฎหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกบัรางพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ํา 

มาตรา ๔ ๑๓. นิยามคําวา “น้ํา” “ทรัพยากรน้ํา” “ทรัพยากรน้าํสาธารณะ” อานแลวไมเขาใจ 
๑๔. นิยาม สถานะของน้าํ หมายความถึง ของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
๑๕. นิยาม คําวา “น้ํา” หมายความรวมถึงน้ําบาดาลดวยหรอืไม จะเปนการซ้าํซอนกบัพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาลหรอืไม 
๑๖. ใหตัดคําวา น้ําใตดิน ออกจากรางพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... 
๑๗. ควรปรับปรุงคําวา น้ําใตดิน เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรือ่ง กําหนดเขตน้ําบาดาล 

และความลึกของน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓ ใหน้ําใตดินที่อยูลึกจากผิวดนิลงไปเกินกวา ๑๕ เมตร เปนน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาล
กรุงเทพมหานครและเขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวดัในราชอาณาจักรไทย หากรางพระราชบัญญัตนิ้ํามีผลบังคบัใชจะกอใหเกดิความ
สับสนหรือไม 

๑๘. “น้ํา” กรณีน้ําที่เปนสระระบบปดในที่เอกชนและกรณีน้ําใตดินในทีเ่อกชนจะเขาขายการควบคุมดวยหรือไม 
๑๙. นิยาม “ทรัพยากรน้าํ” ตองไมรวมน้ําฝนทีป่ระชาชนกักเก็บไวใชเอง 
๒๐. “ทรัพยากรน้ํา” กรณีผืนน้ําในธรรมชาติท่ีมกีารเชื่อมตอเขาไปในทีด่ินของเอกชนจะอยูในขอบขายของทรัพยากรน้ําภายใตราง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... นีด้วยหรือไม   
๒๑. “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” กรณีผืนน้ํามกีารเชื่อมตอเขาไปในท่ีดินของเอกชนควรจะมีการกําหนดและควบคมุดวยรางพระราช 

บัญญตัิทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... นี ้
๒๒. นิยามคําวา “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” เขียนใหชดัเจนวาไมรวมน้ําบาดาลและทางน้าํชลประทาน 
๒๓. นิยาม “การใชน้ํา” ไมควรแยกน้ําเพ่ือการประปาออกจากการอุปโภคบรโิภค เพราะภารกจิการดําเนินการ จุดประสงคเดียวกนั 

คือ เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๒๔. เพ่ิมคํานิยามของคําวา “ปญหาวกิฤตน้ํา” ดวย 
๒๕. เพ่ิม “คุณภาพน้ํา” ในนิยาม 
๒๖. คําวา สมดุลลุมน้ํา สมดุลน้ํา หรือสมดุลตามธรรมชาตขิองแหลงน้าํ ควรมีคําจํากัดความโดยละเอียด 



- ๓๔ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๒๗. ขอใหพิจารณากําหนดนิยาม “คลองประปา” และการสงวนสิทธิ์การใชน้าํในคลองประปา โดยอาจอางอิงตามพระราชบัญญัติ

รักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ เชนเดียวกับหลักเกณฑการกําหนดทางน้ําชลประทาน 
มาตรา ๕ ๒๘. ควรมีศูนยกลางที่เดียวที่นายกรัฐมนตร ี

๒๙. ขอเพ่ิมรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข (รับผิดชอบน้ําดืม่/น้ําใช)  
๓๐. ขอใหระบุใหชดัเจนวากระทรวงเกษตรและสหกรณจะรบัผิดชอบมาตราไหนบาง 
๓๑. รัฐมนตรีรักษาการมีท้ังหมดส่ีทาน ไดแก นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรวีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย จากบทบัญญตัดิังกลาวยังเกิดความสับสนวารฐัมนตรีทานใด
เปนผูแตงตัง้พนักงานเจาหนาท่ี และการออกกฎกระทรวงจะออกภายใตกระทรวงใด และบทบัญญัติในรางมาตราอื่นที่กลาวถงึรัฐมนตรี
ไมไดกําหนดวารฐัมนตรทีานใดมหีนาท่ีตามรางมาตราใด จึงเกดิความไมชัดเจน และอาจมปีญหาในทางปฏิบตัิได 

๓๒. การใหนายกรฐัมนตรรีักษาการตามกฎหมายนีไ้มแนใจวาเหมาะสมหรือไม เพราะนายกรัฐมนตรีควรเปนประธาน กนช. เทานัน้ 
มาตรา ๖ ๓๓. การกําหนดหลักเกณฑการใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะและการกักเก็บน้าํ ควรกําหนดหลักเกณฑใหประชาชน ภาครัฐ  

และเอกชนทราบและถือปฏิบัติใหชดัเจน 
๓๔. หากมขีอกาํหนดตามมาตรา ๖ จะสงผลกระทบกับกฎกระทรวงผังเมืองในพ้ืนท่ีตาง ๆ ที่มกีารกําหนดแนวเขตหรือเสนทางน้าํ 

เดิมไว ซึ่งหากประชาชนรบัทราบวาสามารถมีการเปล่ียนแปลงเสนทางน้ําหรือยกเลิกได อาจมกีารกระทํา เชน ถมที่ ซึ่งเปนเหตุใหตอง
ประกาศเปล่ียนเสนทางน้ํา เอื้อประโยชนใหนายทนุบางกลุม อาจทําใหเกิดการฟองรองได  

มาตรา ๗ ๓๕. สิทธิการใชน้ําตองเหมาะสมถูกตองตามหลักวชิาการโดยครอบคลุมความเดือดรอนทีเ่กิดขึ้นกบัผูใชน้ํา 
๓๖. น้ําสาธารณะเปนของสวนรวม บุคคลใชหรือเกบ็กักไดเทาที่จําเปนไมเดือดรอนเสียหายแกผูอืน่ ควรมีรายละเอียดรองรับเพ่ิมเตมิ 

ใหมีมาตรการที่กาํหนดชีว้ดัได และเปนมาตรการท่ีจะกาํหนดตดัสินไดโดยงายไมซบัซอนและตองตีความ ที่จะทาํใหเกดิปญหาในแง
กฎหมายตอไป 

๓๗. ควรตดัขอยกเวนออกใหเหมอืนมาตรา ๘ เพ่ือใหเปนหลักประกันสิทธิประชาชนอยางแทจรงิ เพราะเนื้อหาบอกอยูแลววาใชได
เทาที่ไมกอความเดือดรอนของผูอื่น 



- ๓๕ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๓๘. คําวา “บุคคล” มีสิทธิใชหรอืกักเกบ็น้ํา ฯลฯ บุคคลยังไมชัดเจนวาหมายถึงใครบาง เพราะความสามารถในการกักเกบ็แตกตางกัน 

เกษตรรายใหญสามารถสูบน้ําเขาแองน้ําของตนไดมากถึงมากท่ีสุดตั้งแตตนน้ํากวาจะถึงปลายน้ํา เกษตรกรรายยอยไมเหลือน้ําแลวก็มี 
เพราะถกูเกษตรรายใหญสูบน้ําตามรายทาง แมจะมถีอยคําวาไมเปนเหตุใหเกดิความเดือดรอนหรือเสียหายตอผูอื่นซึง่อาจใชน้าํนัน้  
แตตามความเปนจรงิ เกิดความเดือดรอน เพราะเกษตรกรท่ีอยูปลายน้ําไมมนี้ําใช เจาหนาท่ีไมสามารถทําอะไรได 

มาตรา ๘ ๓๙. น้ําพุ น้าํไหลตามธรรมชาต ิน้ําใตดิน มีสิทธิกักเก็บเทาท่ีจําเปนแกประโยชนในที่ดนิตน โดยไมเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น น้าํไหล
ตามธรรมชาติเปนส่ิงทีค่วบคุมไดยาก การกักเก็บ ควบคุมและตรวจสอบไดยาก ในพ้ืนที่โดยเฉพาะตนทางน้ํา หากเก็บกกัไมถูกวิธีอาจเปน
อันตรายแกพ้ืนที่กลางน้าํและปลายน้าํ หรืออาจเก็บกักเกินขดีจํากดัที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ทําใหเสียสิทธิอันพึงจะไดรับ  
จึงตองมีมาตรการทีม่ีมาตรฐานและมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึง และใหถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพการณปจจุบัน 
ในขณะนั้น ๆ 

๔๐. หากคาํวา “น้ําพุ” ไมไดมีความหมายรวมถึง “น้ําพุรอน” และเพ่ือเปนการปองกนัขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา  
เพราะประเทศไทยมแีหลงพ้ืนที่ที่เกดิน้าํพุรอนบางแหงทีอ่ยูในพ้ืนที่ของเอกชน ดังนัน้ จึงเห็นควรเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “น้าํพุรอน”  
ไวในมาตรานี ้ดงันี ้“เจาของหรือผูครอบครองทีด่ินซึ่งมนี้ําพุและน้ําพุรอนเกดิขึน้...” 

๔๑. ขาดบทกําหนดโทษที่ฝาฝนมาตรา ๘ เชน หากมีการสรางฝายกัน้น้ําใหมีการเกบ็กักน้ําในท่ีเอกชน (สนามกอลฟหรือนิคม
อุตสาหกรรม) จะมบีทลงโทษอยางไร 

มาตรา ๙ ๔๒. กรรมการโดยตําแหนงเปล่ียนจากปลัดกระทรวงเปนรัฐมนตรี นาจะเรียกประชุมยาก เพราะเหมือนประชุม ครม. ยอย ๆ  
ซึ่งปกตริะดับรฐัมนตรีจะหาวันวางประชมุยากมาก เปนปลัดกระทรวงอยางเดิมดีแลว 

๔๓. ขาดรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
๔๔. องคประกอบคณะกรรมการควรมีภาคประชาชน ภาคประชาสังคมตัวจริง มิใชคนทีห่นวยงานราชการไปจัดตัง้ 
๔๕. มาตรา ๙ (๕) ตองระบวุาตองไมใชขาราชการพลเรือนประจํา 
๔๖. สมควรเพ่ิมกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา เพ่ิมขึน้จากเดิมกําหนด ๖ คนจากลุมน้ํา ๒๕ ลุมน้ํา สมควรจะเพ่ิมเปน 

อยางต่ํา ๑๒ คน 



- ๓๖ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๔๗. กรรมการผูทรงคณุวฒุิท่ีระบวุาควรมปีระสบการณไมนอยกวา ๕ ป นาจะปรับเปน ๑๐ ปขึ้นไป เพราะผูทรงคณุวุฒิจะเปนผูมี

บทบาทสําคัญสุดใน กนช. โดยเฉพาะการใหขอมูลเชิงวชิาการทีถู่กตอง จึงควรใชบคุลากรท่ีมีประสบการณท่ียาวนาน 
๔๘. ในคณะกรรมการน้ําแหงชาติมีองคประกอบของผูทรงคณุวุฒดิานแหลงน้ํานอยมาก พระราชบัญญตัินี้เปนพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้าํควรเพ่ิมน้ําหนกัผูทรงคณุวฒุิท่ีตรงประเดน็มากกวานี ้เพราะไมใชพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม ผังเมอืง หรือเศรษฐศาสตร  
๔๙. สัดสวน กนช. ควรเพ่ิมภาคเอกชน ประปา เกษตร สภาหอการคา 

มาตรา ๑๐ ๕๐. ผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๙ (๕) ควรมีการคัดเลือกที่ชดัเจน ไมควรกาํหนดไวในกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๖ ๕๑. มาตรา ๙ (๒) มรีองประธานคนเดียว ไมสอดคลองกับมาตรา ๑๖ วรรคสอง 
มาตรา ๑๗ ๕๒. อํานาจหนาทีข่อง กนช. ยังไมครอบคลุมที่จะบรหิารจัดการน้ําใหเกดิประโยชนสูงสุด 

๕๓. การบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรน้าํสาธารณะที่ใชรวมกบัหรือมีเขตติดตอกบัประเทศเพ่ือนบาน การกําหนดกฎหมายตองทําความ
ตกลง หารือกบัประเทศเพ่ือนบานดวย 

๕๔. มาตรา ๑๗ บัญญัติให กนช. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกบัการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทัง้ใหมีอาํนาจหนาท่ีตาม (๘)  
คือ ใหความเหน็ชอบแผนปองกนัและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้าํทวมของคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ  
เพ่ือบูรณาการการปองกนัและแกไขภาวะน้ําทวมระหวางลุมน้ํา ซึง่ตามพระราชบัญญัติปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติใหคณะกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิมีอํานาจหนาท่ีในการกาํหนดนโยบายเกี่ยวกบัการ
จัดทําแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิและพิจารณาใหความเหน็ชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
กอนเสนอคณะรฐัมนตร ีโดยท่ีภาวะอุทกภัยและภาวะน้าํแลงเปนสวนหนึง่ของสาธารณภัยอยูแลว ดงันัน้ ไมควรบัญญตัิใหมอีํานาจหนาที่
ทับซอนกนั โดยงานดานการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภาวะน้าํแลง ควรยกใหเปนหนาที่ของ กปภ.ช. ซึ่งเปนองคกรที่มีความรู  
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมอีงคาพยพในการบรหิารจัดการภัยพิบัติในระดับพ้ืนทีไ่ดอยางครอบคลุม กลาวคอื ผูอํานวยการปองกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยระดบัจังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวดั ระดับอาํเภอ ไดแก นายอําเภอ และระดับทองถิน่ ไดแก นายกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่นั้น ๆ  



- ๓๗ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๕๕. มาตรา ๑๗ (๙) บัญญัติให กนช. มีอํานาจใหความเหน็ชอบการอนญุาตการใชน้ําประเภทที่สาม ทั้ง ๆ ที่ควรใหเปนอาํนาจหนาที ่

ของคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๓๔ จะเหมาะสมกวา เพราะเปนผูทีรู่ภาพรวมของทรัพยากรน้าํในลุมน้ําของตนดีอยูแลว อีกทัง้ กนช. 
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน การนดัหมายประชมุยอมกระทําไดยากและไมทันตอสถานการณความตองการใชน้ํา 

๕๖. มาตรการในการปองกันและแกไขอุทกภัยหรือภัยแลงในการดําเนนิการขดุลอกแหลงน้ําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวธิีการเกี่ยวกับการขดุลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนทีต่ื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ควรนํามาบญัญตัิใหเปนอาํนาจหนาที่ของ กนช.  
หรือคณะกรรมการลุมน้ํา ฯลฯ 

มาตรา ๑๘ ๕๗. แผนควรทาํทุก ๒๐ ป ตามยุทธศาสตรชาต ิแตใหมกีารทบทวนทุก ๕ ป 
มาตรา ๒๐ ๕๘. กรณีแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานระดบัจังหวดัที่ กนช. แตงตั้ง ขอใหมาจากหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ลุมน้ํา 
๕๙. มาตรา ๒๐ วรรคสาม ความชัดเจนวาตองทุกจังหวดัหรอืไม เมื่อแตงตัง้แลวตองมตีลอดหรือไม 

มาตรา ๒๓ ๖๐. บทบาทอาํนาจหนาท่ีของ สทนช. ใหมีบทบาทศึกษาวิเคราะหเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร แผน นโยบาย เสนอ กนช. รวมทัง้กํากับดูแล
การคดัเลือก/สรรหาคณะกรรมการลุมน้าํ แทนการกําหนดใหขาราชการเลือกมา 

๖๑. ควรเพ่ิมอํานาจและหนาท่ีของสํานกังานใหบรูณาการแผนของคณะกรรมการลุมน้าํในภาพรวม มิฉะนัน้จะเปนแตละลุมน้าํ 
เสนอกนัมา แตไมสามารถแกไขปญหาในภาพรวมของประเทศไทย และเพ่ือนําไปสูแผนระดับชาติ ในการทํายุทธศาสตรตอไป 

๖๒. เนื่องจากมีการจัดตัง้สํานกังานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ขึ้นมาใหมเพ่ือทําหนาที่เปน Regulator กํากบัดแูลนโยบายน้าํตาม
ยุทธศาสตรท่ีมกีารจัดทําขึ้นในมาตรา ๑๗ ที่รางยังมีความไมชดัเจนระหวางอํานาจและหนาที่ของ กนช. และ สทนช. (รวมถึงมาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๑๙) ถึงแมวา สทนช. จะทําหนาท่ีเปนเลขา กนช. แตบทบาทในการจัดทําแผน ทํานโยบาย แผนแมบทฯ ตาง ๆ นาจะเปนของ
หนวยงาน โดย กนช. เปนผูอนุมตั ิจึงเหน็วาควรแยกใหชัดเจนมากกวานี ้เพราะการกํากับของ กนช. จะเปนการกํากับผาน สทนช. ดงันัน้ 
หนาทีข่อง สทนช. ควรจะอยูในพระราชบัญญัตนิี้เชนกนั เพราะปจจุบันอยูในคําส่ังหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิทาํใหน้ําหนกัของ
ความจําเปนของพระราชบญัญตัินี้ลดลง หากไมระบบุทบาท/หนาท่ีของ สทนช. ใหครบถวน (ไมใชเปนเพียงเลขาฯ กนช. เทานัน้) เพราะ
อีกดานหนึ่งของ พ.ร.บ. นี้คอืการแยก Regulator จาก Operator 

มาตรา ๒๓/๑ ๖๓. ควรแกไขเปน “ศนูยบญัชาการวกิฤตน้าํ” เพ่ือสอดคลองกับในเนื้อหาในมาตราและสามารถดําเนนิการไดอยางตอเนื่อง 



- ๓๘ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๖๔. ควรระบโุครงสรางของศนูยบัญชาการเฉพาะกิจใหชดัเจน รวมถึงระบวุาเมือ่ไรจึงควรตั้งศูนยนี้และเงื่อนไขท่ีตัง้  
๖๕. ตองตั้งขึ้นเมื่อมีเหตเุทานัน้ ไมควรตัง้ถาวร 
๖๖. “ภาวะปกติ” และ “ภาวะวกิฤต” ทัง้น้าํทวมและน้ําแลงควรระบุวาจัดตั้งศนูยบญัชาการเฉพาะกิจตอนไหน โดยอยูในดุลยพินิจ

ของ กนช. และหนวยงานใดจะใหขอมูลสงตอกับ กนช. เมื่อประกาศภาวะวิกฤตน้ําแลงและน้ําทวม 
๖๗. ควรไปอยูหมวด ๕ หรือไม โครงสรางใครเปนผูกําหนด มีสภาพถึงเมือ่ใด เพราะเขียนไววาเมื่อวกิฤตน้าํผานพนไป ในหลักการ

จัดการ วกิฤตผานแตอาจจะอยูในภาวะฉุกเฉินอยู เปนตน เสนอวาควรกําหนดใหใครกําหนดโครงสรางระบบบญัชาการ 
๖๘. ในกรณีหากเกิดภาวะวิกฤตน้ํา ไมวาจะการขาดแคลนน้าํหรือแหลงทรัพยากรน้ําถูกรุกลํ้าหรือทําลาย ควรมหีนวยงานหรือศนูย

เฉพาะกิจลงไปดตูรวจสอบอยางตอเนื่องโดยควรมีการบรูณาการการทํางานกบัทุกภาคสวนในการแกไขปญหาภาวะวิกฤตน้ํา เพ่ือที่จะได
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที ไมใหเกิดความเสียหายและเดอืดรอนแกประชาชน 

๖๙. มาตรา ๒๓/๑ วรรคสาม ท่ีกําหนดใหลงประกาศคําส่ังตามวรรคสองในราชกิจจานเุบกษานั้น การลงประกาศคาํส่ังท่ีกระทํา
ยอนหลังจากที่ออกคําส่ังไปแลว จะมีผลบังคบัยอนหลังไดหรือไม ถาคําส่ังยังไมลงประกาศถือวาเปนคาํส่ังที่มผีลบังคับแกบุคคลหนวยงาน
ตาง ๆ หรอืไม ในทางกลับกนัหากตองรอใหลงประกาศกอน อาจไมทันทวงที ดงันัน้ ควรตดัการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาออก 

มาตรา ๒๔  
และมาตรา ๒๕ 

๗๐. มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ควรแยกไปอยูนอกหมวดองคกรบรหิารจัดการน้ํา เพราะเปนเรือ่งสําคญั ซึ่งไมใชเรือ่งองคกร 
ในการจัดแบงลุมน้ํา (ออกพระราชกฤษฎีกา) 

มาตรา ๒๖ ๗๑. กรรมการลุมน้ําโดยตําแหนง ควรพิจารณาจากหนวยงานที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทรัพยากรน้าํและอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําตั้งแต 
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ และเปนหนวยงานทีม่ีความพรอมดานเครื่องมือ ขอมลู และบุคลากรเกี่ยวกบัทรพัยากรน้ํา เพ่ือใหเกดิการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน หนวยงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูอํานวยการเขือ่น 
ที่อยูในลุมน้ํา) การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค เพราะการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดูแลปริมาณน้ําตนทุนของประเทศ  
การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค เปนผูใชน้ํารายใหญของประเทศ ทั้ง ๓ หนวยงานจะตองรวมดวยชวยกันในการพัฒนาอนุรักษ
แหลงน้ํา ปาตนน้ําลําธาร เพ่ือใหมีน้ําใชไดตลอดทั้งป ไมใหเกดิภัยแลงซ้ําซากและน้าํทวมซ้ําซาก 

๗๒. คณะกรรมการลุมน้ําควรมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการบรหิารจัดการน้าํตนทุนและการใชน้ําใหครอบคลุม เชน  
การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขาเปนคณะกรรมการลุมน้ําดวย 



- ๓๙ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๗๓. การประปานครหลวง มีความประสงคขอใหพิจารณาเพ่ิมเตมิวาในกรณีท่ีการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค 

เปนผูใชน้าํในลุมน้ําใดเพ่ือการผลิตน้ํา ใหมีผูแทนของ กปน. หรือ กปภ. เขารวมเปนคณะกรรมการลุมน้ํานั้นดวย 
๗๔. ลุมน้ําที่มีพ้ืนท่ีพาดผานแหลงเก็บกักน้าํตนทุน เชน เขื่อนภูมิพล เขือ่นสิรกิิติ ์เขือ่นศรีนครินทร เขื่อนเขาแหลม ควรใหหนวยงานท่ี

กํากับดูแลแหลงน้าํนัน้มีสวนในคณะกรรมการลุมน้ํา  
๗๕. คณะกรรมการลุมน้ํา ควรมผูีแทนหนวยงานรัฐสวนกลางดานส่ิงแวดลอมทีต่ั้งอยูในภูมิภาคของลุมน้าํดวย  
๗๖. ในมาตรา ๒๖ (๑) เหน็วาควรเพ่ิม ผูแทนกรมอตุนุิยมวิทยา เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีหนาที่ตรวจ เฝาระวงั และตดิตาม 

สภาวะอากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ อนัมีผลกระทบตอการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํ 
๗๗. มาตรา ๒๖ (๑) สมควรใหมผูีแทนจากอาสาสมัครพิทกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมูบาน (ทสม.) 
๗๘. คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้นควรมีผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร (เกษตรจังหวดั) รวมดวยเพ่ือการใชประโยชน 

และพัฒนาแหลงน้ํา 
๗๙. เห็นควรใหมีการแตงตั้งผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน เขารวมเปนคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ 
๘๐. มาตรา ๒๖ (๓) ควรเพ่ิมกรรมการลุมน้าํ โดยพิจารณาตามขนาดพ้ืนที่/ความยาวลุมน้ํา 
๘๑. มาตรา ๒๖ (๓) ผูแทนองคกรผูใชน้ํา ในพ้ืนที่ที่มโีครงการสงน้ําและบํารงุรกัษา ควรมีเพ่ิมใหอีก ๑ คน 
๘๒. มาตรา ๒๖ (๓) ควรเพ่ิมภาคการใชน้ําดานอปุโภคบริโภค เปนกรรมการ  
๘๓. มาตรา ๒๖ (๓) บัญญัตวิา “กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้าํนัน้ที่มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม และ

ภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน” นั้น ซึง่ในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย เปนการใชน้ําภาคเกษตรกรรมสูงท่ีสุด ดังนัน้ จึงเหน็ควรเพ่ิม
สัดสวนกรรมการจากภาคเกษตรกรรม จากภาคละสามคน เปนภาคละหกคน  

๘๔. ไมเห็นดวยที่ใหผูวาราชการจังหวดัเปนประธานกรรมการ 
๘๕. ประธานกรรมการลุมน้ํา ใหผูวาเลือกกันเอง หากไมมาประชมุ มอบหมายผูอื่นมาแทนนั้น ก็เปนประธานท่ีประชมุไมได  

ตองใหรองประธานทําหนาที่แทนซึ่งก็คือกรรมการลุมน้าํที่ไดรับเลือกจากกลุมกรรมการลุมน้ําอีก ๒ คนเปนกรรมการ ควรกําหนดเปน
ตัวแทนภาคประชาชน มิเชนนั้นก็จะไดผูวาหมด เปนประธานและรองประธาน 



- ๔๐ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๘๖. กรรมการลุมน้ํามีจํานวนมาก ดงันัน้ ประธานกรรมการสามารถลด/เพ่ิม/ตัด ผูแทนหนวยงานฯ ตามที่พระราชบัญญตัิกําหนด เชน 

ในลุมน้ําทีม่ีโครงการสงน้ําและบํารงุรักษา ควรเพ่ิมเปนกรรมการ  
๘๗. สัดสวนคณะกรรมการลุมน้ํา ควรเพ่ิมภาคเอกชน ประปา เกษตร สภาหอการคา 
๘๘. ภาคประชาชนตองเพ่ิม เพราะกรรมการลุมน้ําเปนผูที่อยูในพ้ืนที่จะทราบปญหาของพ้ืนที่ดีที่สุด หนวยงานเปนผูใหการสนับสนุน

การทํางานของกรรมการลุมน้ํา ภาคประชาชนควรไดรบัการสนบัสนนุเพราะเขาใจปญหาของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
๘๙. คณะกรรมการลุมน้ําควรมีถงึระดับพ้ืนที ่ตาํบล อําเภอ จังหวดั ลุมน้ํา 

มาตรา ๒๗ ๙๐. คณะกรรมการลุมน้ํามีหนาท่ีและอาํนาจเพ่ิมมากขึ้น การไดมาซึ่งกรรมการควรกําหนดใหเปนผูที่มีความรูท่ีแทจริงในเรื่องน้ํา  
จึงจะเกดิผลสําเร็จในการจัดการน้าํ 

๙๑. ที่มาของกรรมการลุมน้ําตองคัดเลือกจากลุมน้าํสาขาของลุมน้ําหลัก โดยคัดเลือกกันเองในลุมน้ําสาขาเปนคณะกรรมการลุมน้ํา 
มาตรา ๓๔ ๙๒. อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการลุมน้ํายังไมชดัเจนที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้าํใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

๙๓. แผนน้ําทวมและน้าํแลงที่พิจารณาโดยคณะกรรมการลุมน้ํา แตคณะกรรมการฯ ยังไมมีผูเชี่ยวชาญมากพอที่จะพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนนั้น ๆ ได 

๙๔. ในรางไประบุใหภารกิจการจัดทําแผนตาง ๆ เปนหนาท่ีของกรรมการลุมน้ํา ซึง่ไมนาจะถูกตอง เพราะผูจัดทําคอืหนาทีข่อง สทนช. 
(หากดูจากองคประกอบของกรรมการลุมน้ําแลวย่ิงไมนาจะถูกตองที่จะมีภารกิจมาจัดทําแผนตาง ๆ ฯลฯ) 

๙๕. บทบาทหนาท่ีและอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการลุมน้ําคอนขางเยอะในรางพระราชบัญญัตนิี ้ทาํอยางไรจะ
ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการชดุนี้ในการใชอํานาจโดยมขิาดธรรมาภิบาล 

๙๖. การขออนญุาตขดุลอกแหลงน้ํา การขออนญุาตดดูทรายตามแหลงน้ําลุมน้ําที่สําคญั ควรเปนอํานาจของคณะกรรมการลุมน้าํ 
เพ่ือใหการพิจารณาอนญุาตดําเนินไปในภาพรวม 

มาตรา ๓๕ ๙๗. ควรมีการกลาวถึงกรรมการลุมน้ํายอยเพ่ิมเติม เพราะโดยหลักการเหตุผลแลว ตองการสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน 
พ้ืนฐานประชาชนในลุมน้ําคอืมาจากลุมน้ํายอย ซึง่พระราชบัญญัตไิมไดกลาวถึง ควรมีคณะกรรมการลุมน้าํยอยดวย เพ่ือมาตอยอด
ประกอบเปนลุมน้ําใหญ 



- ๔๑ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
มาตรา ๓๗ ๙๘. ควรเพ่ิมคําวา นิตบิุคคล เขาในมาตรานีด้วย เพราะหากไมมี จะกอใหเกิดปญหาตอหนวยงานของรฐั เชน การประปาสวนภูมิภาค  

การประปานครหลวง ซึง่เปนนติิบุคคล 
๙๙. กฎกระทรวงที่จะมากําหนดหลักเกณฑการจัดตัง้ภารกิจหนาทีข่ององคกรผูใชน้ํานั้น หนวยงานไหนจะเปนผูออกกฎฯ และจะนํามา 

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยางไร เมือ่ไร ประชาชนจะทราบไดอยางไร  
๑๐๐. ควรมีมาตรการหรือกลไกปองกันการผูกขาดหรือการจัดตัง้องคกรผูใชน้าํจากกลุมคนท่ีจะแสวงหาผลประโยชนจากการจัดตัง้ดวย  

โดยไมมวีัตถุประสงคหรือกิจกรรมเกี่ยวของกับน้ํา 
๑๐๑. การมสีวนรวม บางชุมชนมคีวามพรอมในการทําหนาทีดู่แลรักษาแหลงน้ําและใชประโยชนอยางสมดุลภายใตแนวคดิพระราชดําร ิ

ควรมีการรับรองการรวมกลุมท่ีกฎหมายรับรองใหสามารถทําหนาทีไ่ดภายใตกฎหมายนี้ (ในรางพูดเพียงกลุมผูใชน้ํา) 
๑๐๒. มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ กลาวถึงองคกรผูใชน้ํา แตไมชดัเจนถงึการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชนตามรฐัธรรมนญู ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๓ (๒) และวรรคสอง 
มาตรา ๓๘/๑ ๑๐๓. ในการเกิดภัยแลง ควรจัดลําดับใหน้ําอปุโภคบริโภค น้าํประปา ไดใชน้ํากอนเปนลําดับแรก 

๑๐๔. เห็นควรแกไขปรับปรุง โดยเพ่ิมเติมคาํวา “น้ําเพ่ือการประปา” ตอจากคําวา “น้ําเพ่ือการอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม” 
เนื่องจากตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ กาํหนดใหรัฐตองจัดหรอืดําเนินการใหมี
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวติของประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึง่การประปาถอืเปน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนตอการดาํรงชวีิตของประชาชนเปนอยางมาก ดังนัน้ การจัดสรรน้ําของประเทศควรคํานงึถงึ 
น้ําเพ่ือการประปาดวย 

มาตรา ๓๙ ๑๐๕. การแบงประเภทผูใชน้ํายังไมสอดคลองกบัการใชวิถชีีวติของเกษตรกรในการพัฒนาประเทศตามแผนชาต ิ๒๐ ป 
๑๐๖. ควรแบงการใชน้ําสาธารณะเปน ๔ ประเภท ๑. เพ่ือการดํารงชีพ ๒. เพ่ือวิสาหกิจครอบครวั ๓. เพ่ือการพาณิชย ๔. เพ่ือกิจการ

ขนาดใหญ 
๑๐๗. ควรจําแนกประเภทท่ี ๔ น้ําดื่ม น้ําสะอาด 
๑๐๘. เสนแบงระหวางประเภทท่ี ๑ กับประเภทที่ ๒ ตองชดัเจน การขออนญุาตประเภทที่ ๒ คาธรรมเนียม ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพราะฉะนัน้ ตองอธบิายใหชัดเจนวาประเภทที่ ๑ ขอบเขตการใชน้ําแคไหน 



- ๔๒ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๑๐๙. การใชน้าํประเภทท่ี ๒ ประเภทที่ ๓ ควรมีนิยามที่ชัดเจน  
๑๑๐. ควรมีการใหคําจํากัดความใหชัดเจน เพ่ือปองกันการใชชองโหวของกฎหมาย 
๑๑๑. ควรกําหนดเกณฑวธิกีารกําหนดประเภทการใชน้ําใหชดัเจนวากาํหนดดานกิจกรรมหรือปริมาณ 
๑๑๒. การใชน้าํประเภทที่ ๒ และ ๓ มีความคลุมเครือในคํานิยาม นาจะระบเุชิงปริมาณใหชัดเจนเพ่ือใหการตคีวามเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เชน ปริมาณน้ําเทาไหร พ้ืนทีข่นาดเทาไหร จัดอยูในกลุม ๒ หรือกลุม ๓ 
๑๑๓. มาตรา ๓๙ (๑) ควรเขียนใหชัดเจนวาเกษตรในครัวเรือนกี่ไรจึงเสียคาน้ํา  
๑๑๔. มาตรา ๓๙ ควรแบงเปน ๓ ประเภท โดยมีรายละเอียดวา ประเภทท่ี ๑ ใชน้ํากี่ ลบ.ม. หรือพ้ืนที่เทาใด ประเภทที่ ๒ ใชน้ํา 

กี่ ลบ.ม. หรือพ้ืนที่เทาใด ประเภทท่ี ๓ ใชน้ํากี่ ลบ.ม. หรือพ้ืนที่เทาใด 
๑๑๕. หากเปนไปตามนี้ เกษตรกรท่ีผลิตเพ่ือพาณิชย เชน ชาวนา ชาวไร ชาวสวน ตาง ๆ จะตองเสียคาใบอนุญาต ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งหมด ควรจะตั้งเกณฑยกเวนคาธรรมเนียมของเกษตรกรรายยอย เพ่ือลดภาระของเกษตรกร 
๑๑๖. มาตรา ๓๙ (๑) ควรกําหนดใหการประปารวมอยูการใชน้ําประเภทนี ้
๑๑๗. เพ่ิมเติม/ทบทวน ความหมายของการประปา ซึ่งสวนใหญเปนการบรกิารดานน้ําอปุโภค บริโภค ใหกบัประชาชนเปนหลัก  

แตพระราชบัญญัตนิ้ําจัดใหอยูเปนการใชน้าํประเภทสอง 
๑๑๘. การผลิตพลังงานไฟฟาเปนกจิการขนาดใหญที่ใชน้ําปริมาณมากควรจะเปนการใชน้ําประเภทที ่๓ 
๑๑๙. มีปญหาขอขดัแยงเกี่ยวกับการโตแยงการแบงประเภทน้าํตามมาตรา ๓๙ ซึง่ตองระบุใหชัดเจน หากมีการออกกฎกระทรวง 
๑๒๐. ในการแบงประเภทการใชน้าํประเภทที่ ๑, ๒, ๓ การเกบ็คาน้าํประเภทที่ ๒ และ ๓ ควรมีการศกึษาวิจัยในกรณีเกษตรกรรายยอย 

ที่อยูนอกเขตชลประทาน (ซึง่เปนคนสวนใหญ) เปนฐานในการศกึษาและกาํหนดเกณฑ 
๑๒๑. ควรนําความในมาตรา ๔๐/๑ จนถึงมาตรา ๕๓ ออกจากรางพระราชบัญญัตนิ้ํา เพ่ือใหมีความชดัเจนในการจําแนกประเภท 

การใชน้าํตามมาตรา ๓๙ เสียกอน แลวจึงออกรายละเอยีดที่อยูในมาตราท่ีเสนอตดัออกดงักลาวในกฎกระทรวงที่จะออกตามมาตรา ๓๙ 
ภายหลัง 

มาตรา ๔๐ ๑๒๒. ควรคงไว เพราะหากไมกาํหนดจัดลําดับความสําคญัจะเกดิการแยงกนั 
มาตรา ๔๐/๑ ๑๒๓. การใชน้าํประเภทท่ี ๑ ควรใหชําระคาใชน้ํา แตอยูในอัตราต่ํากวาประเภทอื่น ๆ เพ่ือใหผูใชน้ําตระหนกัและใชน้ําตามความจําเปน 



- ๔๓ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
มาตรา ๔๑  

และมาตรา ๔๒ 
๑๒๔. หลักการของรางพระราชบญัญตัินี้ คือ กําหนดใหรางกฎหมายนี้เปนกฎหมายกลาง เพ่ือใหการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํ  

ดังนัน้ ในการขออนุญาตใชน้ําทุกประเภทจึงสมควรที่จะรวมกัน โดยใชใบอนญุาตใบเดียวกันทุกแหลงน้ํา แตคาใชน้ําอาจจะแตกตาง 
ตามแหลงน้ําท่ีใช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขออนญุาตใชน้ํา 
๑๒๕. มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ตองไมใหผูอํานวยการสํานกังานทรัพยากรน้ําแหงชาตอิอกใบอนญุาตใชน้ํา เพราะจะทํางานเปน 

operator ไมใช regulator แตตองใหอธบิดกีรมทรัพยากรน้ํา เปนผูออกใบอนญุาตใชน้ํา และมาตราใดในหมวด ๔ ที่ใหผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติทํา รวมถงึมาตรา ๑๐๐ ใหเปล่ียนเปนอธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา 
๑๒๖. ทองถิน่มีเยอะหลายมาตรฐาน ไมควรใหทองถิน่ออกใบอนุญาต 
๑๒๗. กรณีกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการออกใบอนุญาตและการเก็บคาใชน้ํานั้น เห็นควรตรวจสอบความ

พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ ๆ วามีความพรอมในดานบคุลากรท่ีมีความรู ระเบียบกฎหมาย และปริมาณทรัพยากรน้ํา 
ในพ้ืนที่หรอืไม กอนการโอนภารกิจ 
๑๒๘. การขอใบอนญุาตการใชน้ําจําเปนหรือไมที่จะตองไดรบัความเหน็ชอบจากอธิบดี (ขัน้ตอนเยอะและเสียเวลา) 
๑๒๙. ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสวนรวมมากขึ้นในการอนุญาตใหใชน้าํในทองถิ่น และควรเปดใหองคกรพัฒนาเอกชน 

ในภาคส่ิงแวดลอมและทรัพยากรน้าํมีสวนในการตัดสินใจในการใชน้ํามากขึน้ รวมทัง้ชุมชนมีสวนตดัสินใจในการใชน้ําของการใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม 
๑๓๐. การกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการออกใบอนญุาตและเกบ็คาใชน้ํา ควรอยูในการกาํกบัดแูลของ

นายอําเภอ 
๑๓๑. เรื่องอายุใบอนญุาต การหมดอายุใบอนุญาตไมชัดเจน 
๑๓๒. การกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาตใชน้ําและการจัดเก็บ ตองมคีวามสะดวกรวดเรว็ เขาถงึไดงาย นําเทคโนโลยี 

มาปรบัใชใหสะดวกและทันสมัย 
๑๓๓. การใชน้าํประเภทท่ี ๒ เพ่ือผลิตไฟฟา หากเปนหนวยงานของรัฐ (กฟผ.) จะไดรับการยกเวนการบังคับตามมาตรา ๔๑ หรือไม 

มาตรา ๔๔ ๑๓๔. ระเบียบในมาตรา ๔๔ สมควรบงัคับใชเฉพาะผูขอใบอนญุาตทีอ่ยูในผูใชน้ําประเภทที่ ๓ เทานัน้ 
มาตรา ๔๗ ๑๓๕. ไมควรท่ีจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําจากประชาชน เนื่องจากรฐัควรใหบริการประชาชน 



- ๔๔ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๑๓๖. ใหระบชุัดเจนการจัดเก็บคาใชจาย หลักเกณฑ บคุคลที่เก็บ ไมเห็นดวยที่จะอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรเปน 

หนวยงานกลาง คณะทํางานในสวนภูมิภาค  
๑๓๗. การเกบ็คาน้ํา การบรหิารใหอยูสวนกลาง ไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑๓๘. ควรกําหนดโครงสรางการจายคาน้ําท่ีชัดเจนลงในพระราชบัญญัตนิี ้
๑๓๙. ตองมรีะเบียบ หลักการทีช่ัดเจน และปฏิบัตไิดถูกตอง ไมเปนชองทางเรียกเก็บประโยชนจากผูขอใชน้ําประเภทที่ ๒ และ ๓ 
๑๔๐. อัตราคาจัดเก็บใหเปนธรรมไมกระทบตอวิถีชวีิตของประชาชน 
๑๔๑. กําหนดอตัราการใชน้าํสมควรคํานึงถึงเกษตรกรรายยอยอยางมาก ใหมคีวามเหมาะสม กาํหนดหลักเกณฑและวิธีการใหชดัเจน 
๑๔๒. การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือเล้ียงสัตวไมควรเก็บคาใชจาย สวนการใชทรัพยากรน้ําดานอื่น ๆ ควรเก็บ 
๑๔๓. เกษตรกรมีภาระตนทุนการผลิตสูง อยากใหพิจารณาการกําหนดเกณฑอีกครั้ง เพราะเกษตรกรสวนใหญฐานะยากจน  

จะเปนการซ้ําเติมภาระการเกษตรแกเกษตรกร 
๑๔๔. อัตราคาน้าํสูงไปหรือไมสําหรับเกษตรกรรายยอย  
๑๔๕. ควรยกเวนคาน้ําสําหรับหนวยงานรัฐทีด่ําเนินการเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน เชน การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค 
๑๔๖. การประปานครหลวงขอสิทธิในการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ โดยขอยกเวนการจัดเก็บคาใชน้ําเพ่ือไมใหเปนการเพ่ิมตนทุน 

ในการผลิตน้าํประปา ซึง่จะสงผลกระทบตออตัราคาน้ําประปาท่ีการประปานครหลวงจะตองเรียกเก็บกบัประชาชน 
๑๔๗. ถาไมเก็บน้ําเพ่ิมก็จะไมเกดิปญหา เพราะภาคอตุสาหกรรมจายอยูแลวในน้ําบาดาล น้ําชลประทาน  
๑๔๘. ขณะนีท้างรฐับาลและกระทรวงอตุสาหกรรมกําลังพยายามสงเสริมใหมกีารขยายตวัทางดานอตุสาหกรรม หากตองมีภาระ 

ตองจายคาน้าํเพ่ิมในตนทนุการผลิตอีก อาจทําใหความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมถดถอยลงอกีก็ได จะเปนอุปสรรค
สําคัญตอนโยบายของภาครฐัในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทียบกบัตนทุนการผลิตท่ีถกูกวาของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ เชน เวียดนาม 
อินโดนีเซีย จึงขอใหกําหนดคาใชน้ําภาคอุตสาหกรรมใหต่ําไวกอน รอใหเศรษฐกิจภาพรวมดีขึน้แลวจึงคอยปรบัใหสูงขึน้ทีละนอย เพ่ือให
อุตสาหกรรมไดมโีอกาสปรบัตวัแบบคอยเปนคอยไป 
๑๔๙. อัตราคาใชน้าํนาจะจัดเก็บตามประเภทกิจกรรมการใชน้าํแบบเดียวกนัทุกลุมน้ําหรือไม ภาคเกษตรกรรม กี่บาท/ลบ.ม. 

ภาคอุตสาหกรรม กี่บาท/ลบ.ม. หนวยงานไหนจัดเกบ็ 



- ๔๕ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๑๕๐. การใชน้าํประเภทที่ ๒ ภาครัฐไมควรเกบ็หรือเกบ็คาใชน้ําใหนอยที่สุด เพราะจะมีผลกระทบในวงกวาง  
๑๕๑. คาใชน้ําที่เก็บเงิน ควรทําเปนรายไดท่ีกาํหนดการใชเงินใหชัดเจน เพ่ือใชในกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรอืน่ หรือกิจกรรมที่ทาํให

ทรัพยากรน้าํดขีึ้น 
๑๕๒. เงินทีไ่ดจากคาน้ํา ควรนําไปพัฒนาแหลงน้ําหรือประโยชนดานน้าํกับประชาชน เชน เพ่ิมความจุแหลงน้ํา ซอมแซมสาธารณูปโภค

กลางน้าํและปลายน้ํา 
๑๕๓. การนาํเงนิจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้าํ ควรมงีบจากสวนกลางชวยสงเสรมิดวย 
๑๕๔. ควรใหอํานาจทองถิ่นในการจัดเกบ็รายไดจากการใชน้ําเอง 
๑๕๕. การเกบ็คาน้ําของทองถิน่ เมื่อเกดิรายไดควรใหทองถิ่นเปนผูจัดเกบ็บรหิารนําเงินมาพัฒนาทองถิน่เอง  
๑๕๖. การกระจายอาํนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการออกใบอนุญาตและการเกบ็คาใชน้าํตองชัดเจนวาเกบ็แลวเอาไปทํา

อะไรบาง เพ่ือปองกนัการไมโปรงใส 
๑๕๗. การนาํเงนิจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้าํในทองถิ่น การใชเพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา แตแผนงานพัฒนาตองผาน กนช. เหน็ชอบ

หรือผานกรรมการลุมน้ํา ไมใชเบ็ดเสร็จโดยองคกรปกครองทองถิ่น 
๑๕๘. รายไดจากการเกบ็คาน้ํา จะสรางความขัดแยงและมีการชวงชงิทรัพยากรน้ําเพ่ือผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไหม 

ควรจะผานคณะกรรมการลุมน้ําไหม ควรจะจัดสรรใหกบัองคกรทองถิ่นในสวนที่ไมมีทรัพยากรน้ําดวยไหม 
๑๕๙. ในพระราชบัญญัตคิวรมีการระบุในประเดน็การเกบ็คาน้าํไววา เมื่อเก็บแลว เงนิสวนนี้ควรจะไปเปนประโยชนตอการบริหาร

จัดการน้ําอยางไร เชน ไปจัดตัง้กองทุนน้าํ เปนตน 
๑๖๐. ควรตั้งกองทนุน้ํา เพ่ือนาํเงนิจากกองทุนไปสนับสนุนผูที่ชวยรักษาทรัพยากรน้ําท่ีทาํใหน้ํามีคุณภาพดแีละมีปรมิาณเพียงพอตอการ

ใชงานของประเทศ เชน ชุมชนท่ีดแูลรกัษาพ้ืนที่ปาตนน้าํ และนําเงินไปใชในกิจกรรมที่สงเสรมิทรัพยากรน้ําใหมคีุณภาพและปริมาณที่ด ี
๑๖๑. ขอเสนอใหมีการตั้งกองทุนทรัพยากรน้าํ เพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางคลองตวั  
๑๖๒. ควรจัดตัง้กองทุนเขาไปในพระราชบัญญัตนิี้ แยกตางหากจากงบประมาณของหนวยงานทีร่ับผิดชอบ เพ่ือการบรหิารจัดการ 

หรืออนุรักษทรัพยากรน้ํามคีวามคลองตัว ไมยุงยากในการใชจายงบประมาณ และประชาชนขอเงินกองทนุไปดําเนินการท่ีเกี่ยวของได 



- ๔๖ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๑๖๓. เห็นควรมีกองทุนน้ําในลุมน้าํ เพ่ือการพัฒนาในลุมน้ําไดอยางคลองตวั โดยใหคณะกรรมการลุมน้ําเปนผูใหความเห็นชอบในการใช

กองทุนน้ําในภาวะวิกฤตได 
๑๖๔. สงเสริมภาคเอกชนเก็บน้าํไวใชเอง ใหแรงจูงใจไมเก็บเงนิเพ่ือลดภาระของการบริหารจัดการน้ํา 
๑๖๕. ผูทิ้งน้ําเสีย ควรมกีารเสียเงนิคาธรรมเนียมมากกวาการเกบ็เงินคาใชน้ํา เพราะจะทาํใหผูทิ้งน้าํเสียตระหนักและหาวธิีการลด 

น้ําเสีย หรือปรับปรงุคุณภาพน้ําเสียกลับไปใชใหม ซึง่ก็เปนการลดการใชน้ําไดอีกทางหนึง่ 
๑๖๖. การท่ีกฎหมายนี้กําหนดใหบางหมวดมคีวามครอบคลุมน้ําท้ัง ๓ ระบบ คือ น้ําบนผิวดนิตามธรรมชาต ิน้าํบนผิวดนิในระบบ

ชลประทาน และน้ําใตดนิ แตไมใหครอบคลุมบางเรื่อง เชน การจัดสรรน้ํา การเก็บคาใชน้ํา จะเกดิผลดงันี ้(๑) กองทุนน้ํา กฎหมายนี ้
ไมไดกําหนดใหมีกองทนุน้าํ แตกรมชลประทานและน้ําบาดาลมคีาชลประทานและคาน้ําบาดาล ซึง่จัดเก็บไปใชจายเฉพาะหนวยงาน 
ของตน กฎหมายนี้ใหจัดเกบ็คาใชน้าํแลวสงเปนรายไดแผนดิน และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่เทากบัเกดิความไมเทาเทียมขององคกร
ที่จะจัดเก็บคาใชน้ํา แลวเหลือเงินมาบริหารจัดการน้ําบนผิวดินนอกเขตชลประทาน (๒) เมื่อน้ําสาธารณะเปล่ียนไปเปนทางน้ําชลประทาน  
เดิมหนวยจัดเก็บคาใชน้ําได เมื่อเปล่ียนไปเปนทางน้ําชลประทาน ซึ่งหากยังไมประกาศเปนทางน้ําชลประทานเพ่ือเรียกเกบ็คาชลประทาน
แลวจะไมตองชําระคาชลประทาน ความไมเทาเทียมในการชําระคาใชน้ําจะเกดิขึน้ (๓) หากใหหนวยงานเฉพาะไปกําหนดอตัราคาใชน้ํา 
ไดเอง จะเกดิความไมเทาเทียมและตางคนตางกําหนด เห็นควรใหนายกรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอตัราคาใชน้าํ โดยควรกําหนดเพดานอตัราคาใชน้ําขัน้สูงไว เพ่ือใหหนวยงานไดใชดุลพินิจไปกาํหนดคาใชน้ําที่เหมาะสมได 
กับคาบริหารจัดการโดยไมใหเกนิอัตราขัน้สูงทีก่ําหนดไว 

หมวด ๕ ๑๖๗. บทบัญญัตติามรางในสวนท่ี ๒ มาตรา ๖๑ - มาตรา ๖๒ และสวนที่ ๓ มาตรา ๖๓ - มาตรา ๗๐ อันเปนเรื่องการดําเนินการ 
กรณีน้ําทวมหรอืน้ําแลง ควรใหเปนไปตามพระราชบญัญัติปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือลดความทับซอนของ
บทบัญญัตแิหงกฎหมายสองฉบับทีม่ีสาระเดียวกนั รวมทั้งแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน 
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนบทกําหนดโทษผูฝาฝนคําส่ังเจาพนกังานมีบญัญตัิไวในกฎหมายการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยครบถวนแลว ไมจําเปนตองบญัญตัิใหซ้ําซอนอีก 

มาตรา ๕๔ ๑๖๘. การกําหนดเขตภาวะน้ําแลง อาจมีผลกระทบกับการใชเงินเพ่ือการปองกนั ยับย้ัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 



- ๔๗ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
มาตรา ๕๗ ๑๖๙. อานแลวคลุมเครือ เชน หากภาคเอกชนหรือประชาชนกักตนุน้ําในชวงน้ําแลง ผูกักเก็บน้าํเหลานี้มีสิทธไิดรับคาทดแทนดวย  

ซึ่งไมนาจะสอดคลองตามเจตนาของรางพระราชบัญญัตนิี้ 
มาตรา ๕๘ ๑๗๐. ควรมีการกําหนดอายุของแผน เพ่ือใหจัดทําปรับปรุงทบทวน 

๑๗๑. การจัดสรรน้ําเพ่ือเกษตรกรในภาวะน้ําแลง ควรมีแผนการดําเนนิการเพ่ือปองกันความขดัแยงของกลุมผูใชน้าํทั้งตนทาง 
และปลายทาง 

มาตรา ๖๑ ๑๗๒. ควรมีการกําหนดอายุของแผน เพ่ือใหจัดทําปรับปรุงทบทวน 
๑๗๓. มาตรา ๖๑ (๔) ควรปรบัเปน “การบรหิารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากภาวะน้ําทวม” เพ่ือใหแผนมองไปขางหนาและใหเชือ่มโยง

และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) และกรอบเซนได  
๑๗๔. การจัดทําแผนปญหาน้ําทวมท่ีมีสาเหตมุาจากลุมน้าํขางเคียง คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจเพียงใด เพราะทกุคนตองการผลักดัน

น้ําทวมออกจากพ้ืนท่ีของตน โดยไปกระทบลุมน้ําขางเคียง เราควรจัดทําแผนอยางไร ถาจะนําน้ําสวนเกนิไปยังลุมน้ําขางเคียงจะเขา
ประเดน็การผันน้าํขามลุมน้าํ จะทําอยางไร  

มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๔ 

๑๗๕. หลักประกนัสิทธขิองประชาชนยังไมมีความชัดเจนขึน้กบักฎกระทรวงที่ออกมา 
๑๗๖. ควรใชเจาหนาท่ีที่มีอยูตามกฎหมายตาง ๆ ดําเนนิการ ไมใชลงมอืทําเอง ย่ิงมากหนวยงานย่ิงเกดิชองวางแสวงหาผลประโยชน 
๑๗๗. ตองมคีวามชดัเจนระหวางความจําเปน (แจงลวงหนา ๓ วัน) กบักรณีฉกุเฉนิ (เขาใชไดทันทีโดยไมแจงลวงหนา) 

มาตรา ๗๐ ๑๗๘. การใหพนจากความผิด หากไดดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ และกระทําพอสมควรแกเหต ุและมิไดประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง ก็จะเปนเหตุใหใชเหตุผลนีต้ลอด จะชี้ขาดกันอยางไรในการใชอาํนาจเหลานี ้ 
๑๗๙. ควรเพ่ิมบทบญัญตัิเยียวยาใหมากขึ้นและเหมาะสม 

หมวด ๖ ๑๘๐. ยังขาดเรื่องการวางแผนทํานุบํารงุ การอนุรกัษแหลงน้าํทุก ๆ สถานท่ี 
๑๘๑. หมวด ๖ การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ เปนการกลาวถึงการอนุรักษแหลงน้ําและบทลงโทษเทานั้น  

นาจะมบีทเกี่ยวกบัการตอบแทนคณุสําหรับผูทําหนาท่ีอนุรักษแหลงน้ําหรือตนน้ํา 
๑๘๒. ควรเพ่ิมเตมิบทบญัญตัิท่ีเปนการพัฒนาสงเสรมิสนบัสนนุการจัดทําแหลงน้าํไวใชเองของภาคประชาชนหรือภาคเอกชน (Water 

Stock) ซึง่เปนการบริหารจัดการน้ําของตนเพ่ือเอาไวใชเอง เชน การสะสมน้ําในชวงน้ําทวม น้ําหลากชวงหนาฝน แลวจัดเกบ็ไวในชวง 



- ๔๘ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
ขาดน้ํา เปนการลดภาระของภาครัฐอีกทางหนึ่ง ดังนั้น กฎหมายนี้จะมีสวนชวยสงเสริมและสนบัสนนุ ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหเกดิการ
พัฒนาดังกลาว 

มาตรา ๗๑ ๑๘๓. ในกรณีที่คณะกรรมการลุมน้ํามีความเหน็แยงกับ กนช. จะทําอยางไร เพราะพ้ืนที่อนุรักษอยูในพ้ืนท่ีลุมน้าํ 
๑๘๔. การประกาศแหลงตนน้ําลําธารเปนเขตพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม หากเปนพ้ืนท่ีอุทยานฯ ซึง่มพีระราชบัญญัตอิทุยาน จะซ้ําซอน

กันหรือไม 
มาตรา ๗๒ ๑๘๕. เหตุใดจึงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพราะอานมาตรา ๗๒ วรรคทายแลวดูเหมือนวายอมรบัใหใชกฎหมายผังเมือง 

กับขอบัญญัติทองถิน่เกี่ยวกบัการใชประโยชนทีด่ินไปกอนได หากใหความคุมครองดีกวา แสดงวารางพระราชบญัญตัินีก้็ยอมรบัอํานาจ
ของกระทรวงมหาดไทยไวแลว แตเพราะกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยอาจไมคุมครองทรัพยากรน้ําสาธารณะดีพอ ในแงของการ
อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ จึงใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมออกหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดนิ
เพ่ือมุงคุมครองทรัพยากรน้าํสาธารณะ จะเปนการถกูตองมากกวา 
๑๘๖. ควรกําหนดใหรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตนิีม้ีอํานาจออกกฎกระทรวงภายใตอํานาจหนาที่ โดยไมควรระบวุาเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึง่ เพราะอาจตองออกกฎกระทรวงท่ีอยูภายใตกระทรวงนัน้ ๆ เชน กฎหมายทีด่ิน กฎหมาย 
ปาสงวนแหงชาต ิเนื่องจากกระทบโดยตรงตอการปฏิบตัิหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนัน้ ๆ 

มาตรา ๗๕ ๑๘๗. ควรใหอํานาจรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย เนื่องจากจะไดพิจารณาในสวนกิจกรรมประมง และการกาํกับ
ควบคุมที่เกี่ยวของหรือคาบเกี่ยวกับพระราชกําหนดการประมง 

มาตรา ๗๗ ๑๘๘. การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่มีหนาท่ีและอํานาจทั้งในภาวะปกตแิละภาวะน้ําแลง/น้ําทวมใชหรอืไม การแตงตัง้กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขอยางไร เพราะอํานาจคอนขางมาก ควรมีความชดัเจน 
๑๘๙. อํานาจของพนกังานเจาหนาที่ในการตรวจคน กกั ยึดหรอือายัดเอกสาร และอํานาจในการทําลายส่ิงกดีขวางในภาวะปกต ิ 

โดยไมตองไดรบัความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิหรือทรัพยสินนั้น อาจสรางรบกวนสิทธิของประชาชนเกินสมควร  
ซึ่งอํานาจดังกลาวควรใชในภาวะน้าํแลง ภาวะน้ําทวม หรือภาวะวิกฤตเทานั้น 

มาตรา ๘๐ ๑๙๐. การใหกรมทรัพยากรน้ํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นฟองคดี หากความเห็นไมตรงกัน จะเกิดปญหาขดัแยงกัน ในท่ีสุด 
ไมสามารถฟองคดีเอาผิดได 



- ๔๙ - 

หมวด/มาตรา ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่วกับเน้ือหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... 
๑๙๑. หากมาตรานี้จะกําหนดเฉพาะเรื่องมลพิษก็ควรจะใหกรมควบคุมมลพิษหรือกําหนดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เปนหนวยงานหลัก ตวัแทนรัฐในการฟองคดี จะตรงกวา เพราะมีระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานเพ่ือบงัคับใชกฎหมาย
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการกลาวโทษ (หากไมมีผูรองทุกข) 

หมวด ๙ ๑๙๒. ควรมีโทษที่เบา 
๑๙๓. เห็นควรแกไขมาตรา ๙๔ อตัราโทษจําคกุไมเกิน ๕ ป ปรับไมเกนิ ๕ แสน หรือทัง้จําทั้งปรบั 
๑๙๔. อาจกําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ทั้งหมดสามารถเปรียบเทียบปรับได (รวมทั้งมาตรา ๙๑ ถึงมาตรา ๙๔/๑)  

เพราะจะไดลดภาระของการนําคดีขึน้สูศาล โดยอาจกําหนดคาปรับสูง ๆ เพ่ือใหเกดิความเกรงกลัว และไมกระทําผิด 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
๑๙๕. การใชน้าํประเภทที่ ๒ อตัราคาธรรมเนียมควรเปน ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท 
๑๙๖. ใบอนุญาตการใชน้าํประเภทที่สอง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น มีอตัราที่สูงเกนิไป ควรจะปรับลดลงใหเหลือฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

ใบอนุญาตการใชน้าํประเภทที่สาม ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ควรลดลงใหเหลือฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 



- ๕๐ - 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชาสมัพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
๑. กรรมาธิการจําเปนตองทําความเขาใจเรือ่งพระราชบญัญัตทิรัพยากรน้าํใหประชาชนรับทราบ 

ใหมากที่สุดเทาทีท่ําไดเพ่ือปองกันการบิดเบือนและการเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนของประชาชน โดยเฉพาะ
เรื่องการเก็บคาน้ํา 

๒. ผูใหญบาน กํานนั ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบดวย เพราะทกุวนันี้ผูใหญบาน 
และกาํนนัไมรูเรือ่งเลย ทางการบอกใหแจงลูกบานอยางไร ก็แจงอยางนั้น ถามอะไรก็ตอบไมได 

๓. เนนเรื่องการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ําใหทั่วถึง 
๔. การประชาสัมพันธใหมากหนอยเพราะเปนเรื่องใหมของประเทศไทย 
๕. ควรเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบขอมูลพระราชบญัญัตดิังกลาว อยางทัว่ถงึและชัดเจน  

เพ่ือไมเกดิความเขาใจที่คลาดเคล่ือนตอพระราชบญัญตัดิังกลาว 
๖. ควรจะหาส่ือที่บอกถึงกับประชาชนโดยตรง ประชาชนจะไดรูขอกฎหมายและรักษากฎหมาย 

ไดถกูตอง  
๗. การตรากฎหมายขึ้นมาใหมยอมสงผลกระทบดานหนึ่งดานใดตอคน การทําความเขาใจใหความรู

ตอประชาชน องคกรตาง ๆ โดยชดัเจนโดยมีการส่ือสารและจัดเวทีระดมความคดิเหน็และใหความรู
ความเขาใจจะลดผลกระทบลงได 

๘. ใหประชาชนมีสวนรวมในการออกกฎหมายมากกวานี ้
๙. การมีสวนรวมของประชาชนทุกระดบัจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะดาน

ทรัพยากร ไมมีใครมีความรูและเขาใจธรรมชาตดิีไปกวาประชาชนในพ้ืนที่ หนวยราชการควรรับฟง 
และหาทางแกไขใหการพัฒนาอนรุักษทรัพยากรสําเร็จลงไดดวยด ี

๑๐. ควรเผยแพรความรูทางกฎหมายและความสําคญัของการจัดการบริหารน้าํใหกับประชาชน 
ทุกระดับโดยเฉพาะเกษตรกรใหเขาใจถึงความสําคญัของทรัพยากรน้ําใหมากท่ีสุด และอาจตองบรรจุ
เปนหลักสูตรในการเรียนใหกับนักเรียนขั้นพ้ืนฐานไดเรียนรู 

๑๑. กฎหมายฉบบันี้มีผลกระทบมากในวงกวาง สมควรทาํการรับฟงความเหน็สุดทายทุกจังหวดั 
ปรับแกไขใหสมบูรณ กอนการประกาศใช 

๑๒. เนื่องจากเปนกฎหมายที่จะตองกระทบทุกภาคสวนตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ควรทํา
ประชาพิจารณใหครบทุกภาคสวน เพ่ือประกอบการพิจารณา 

๑๓. อยากใหสภานติบิญัญตัิแหงชาตินาํขอคิดเหน็ไปพิจารณาไตรตรองดวยความรอบคอบ ปรับแก
กฎหมายใหใชบังคบัไดจริง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไมเกดิปญหาในการปฏิบัตติามของหนวยงานตาง ๆ 
และไมเกดิปญหาตีความกฎหมายตามมาภายหลังมากมาย 
 
  



- ๕๑ - 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
๑. ควรมีหนวยงานศนูยขอมูล/วิจัย การพยากรณสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีสามารถ

คาดคะเนอนาคตระยะยาวได โดยรฐัตองสนบัสนนุ/จัดตัง้เปนหนวยงานอิสระทางวิชาการ เพราะปจจุบนั
ไมมี ตองไปขอใชจากญี่ปุน เนเธอรแลนด เราจึงควรมีการจัดตัง้ของเราเอง ศกึษาเรือ่งฝน ฟา อากาศ 
เพ่ือนํามาใชเปนฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาดานตาง ๆ ท้ังเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 

๒. ควรดูบริบทของพ้ืนที่เปนทีต่ั้งในการใหความสําคญัในการแกไขปญหาและตองฟงความคดิเห็น
ของบคุคลที่อยูในพ้ืนที่ซึง่จะมีความเขาใจพ้ืนที่และที่มาที่ไปของปญหาทีเ่กดิขึน้และจะแกไขปญหา 
ในพ้ืนที่ด ี

๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคญัในการแกไขปญหาเพราะเปนผูดูแลประชาชน  
มีความใกลชดิกับประชาชนและเขาใจบรบิทของพ้ืนท่ีไดดีกวาการแกปญหาจากสวนกลางและตรง
ประเดน็มากกวา 

๔. ตั้งสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําใหครบทกุจังหวดั และใหมีงบประมาณในการดําเนินการ 
ใหชัดเจน มเีจาหนาทีด่ําเนนิการ บริหารจัดการใหเปนระบบกวาท่ีผานมา ควรทําโดยเรว็ 

๕. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทรพัยากรน้ํา เพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อาทิเชน เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในรับรูขอมูลขาวสาร  
การใหความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะ การรวมตดัสินใจ ทั้งในขัน้ตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทํา
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบรหิารทรัพยากรน้ํา ทีอ่าจมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเกดิประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

๖. ขอใหเกดิการบรูณาการของหนวยงานที่มีภารกิจในเรือ่งน้ําทุกหนวยเปนไปไดดีอยูบน 
บรรทัดฐานของความพอด ีและใหความสําคญักับทุกแหลงน้าํ ทุกพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน 

๗. ควรมีการบูรณาการหนวยงานท่ีตองบงัคับใชพระราชบญัญตัิฉบบันีโ้ดยตรงทุกหนวยงาน  
ใหมีการประสานในเรื่องของการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยในเบื้องตนอาจสรางเปนเครอืขาย
ผูปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรู และเปนแนวทางการปฏิบตัิงาน 
ตอกนั และแบงปนปญหาอปุสรรคตาง ๆ ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตดิังกลาว เพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหาตอไป เพ่ือใหการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

๘. ควรมีเพียงหนวยงานเดียวหรือกระทรวงเดียวทีร่ับผิดชอบ ไมควรแยกอยูหลายหนวย  
หลายกระทรวง 

๙. ตั้งกระทรวงน้ํา รวมกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ําเขามา ตองตั้งใหได ไมวากรมทรัพยากรน้ํา  
กรมน้ําบาดาล กรมสงเสริมการใชน้าํ กรมชลประทาน กรมเจาทา ฯ ใชมาตรา ๔๔ ตั้งโดยเร็ว 

๑๐. ควรมี “กระทรวงน้ํา” เปนผูดูแลพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ 
 
  



- ๕๒ - 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย 
๑. ควรมีการวิเคราะหความเชือ่มโยงรายมาตราของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ควรวิเคราะห 

และทําผังการเชื่อมโยงระหวางพระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ํา กับกฎหมายสําคัญท่ีเกีย่วกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําทัง้ ๓๘ ฉบับ แลวจัดทําคูมอืเพ่ือใชในทางปฏิบัต ิ

๒. เมื่อพระราชบญัญตัิทรัพยากรน้ําผานความเหน็ชอบ การทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัต ิ
และประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของกับพระราชบัญญัตฉิบบันี ้เปนเรื่องจําเปนเรงดวนท่ีควร
ดําเนินการ 

๓. ควรมีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะตองบังคบัใชพระราชบญัญัตฉิบบันีโ้ดยตรง 
ทุกหนวยงาน รวมกันบรหิารจัดการ บํารงุรักษา ทรัพยากรน้าํ เพ่ือใหเกดิประสิทธภิาพในการใช
พระราชบัญญัตดิังกลาว  

๔. เนื่องจากมหีลายกรมฯ ที่เกีย่วของกับทรัพยากรน้าํ จึงเห็นวาควรระดมแนวคิดของแตละกรม 
ใหสอดคลองกนัทั้งหมด จะสะดวกในการปฏิบัต ิเมื่อกฎหมายประกาศใช 

๕. กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีขัดหรือแยงกบับทบัญญตันิีต้องพิจารณาและเรงปรบัปรุง
แกไขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตนิี ้

๖. พระราชบัญญัติกองทนุฟนฟูเกษตรกร พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรเปนกฎหมายที่ออกใช 
โดยหวังวาจะขยับฐานะชาวนาใหดีขึ้น แตแลวก็ไมไดผล พระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ําอาจเปนเชนนั้น 
เพราะประชาชนไมมีอาํนาจตอรอง 

๗. หลังจากประกาศใชไปแลว ๓ ป ควรจัดรับฟงความคดิเห็นถงึผลกระทบอีกรอบ เพ่ือรับฟง
ผลกระทบท่ีเกดิจากการบังคบัใชกฎหมาย 
 
 

 
  



- ๕๓ - 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
 

๑. เหตุผลความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย 
  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยไดประสบกับปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในหลายดานโดยมีหนวยงานเกี่ยวของท่ีมีหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายหลายฉบับ ถึงแมรัฐบาล 
จะไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทําหนาท่ีในการบูรณาการและบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบในทุกมิติแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีความจําเปนท่ีสมควรจะมีกฎหมายในการบูรณาการ
เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความประสานสอดคลองกัน 
ในทุกมิติอยางสมดุลและย่ังยืน รวมท้ังวางหลักเกณฑในการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
ในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติ 
ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ําซึ่งสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือรวมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ความซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น 
  ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําหลายฉบับ (รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๑) แตยังไมมีกฎหมายท่ีเปนกฎหมายแมบทสําหรับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ จึงจําเปนตองมีกฎหมายแมบทเพ่ือให
การแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําดําเนินการไปอยางเปนระบบภายใตกฎหมายแมบทฉบับเดียว  
และเมื่อรางพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ํา ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ํา เรื่องใดไวโดยเฉพาะ  
ก็ใหดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
  

ตารางท่ี ๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
๑ พระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- การควบคมุดแูลการใชน้ําเพ่ือการประมง (มาตรา ๓๐ - ๕๔) 
- การอนรุักษและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและระบบนิเวศ     
  ทางน้ํา (มาตรา ๕๕ - ๗๒) 

๒ พระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- การควบคมุดแูลการขดุดนิ การขุดบอน้าํ และการถมดนิ 
  (มาตรา ๑๗ - ๒๘) 

๓ พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศกัราช ๒๔๘๕ 

- การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบรโิภค เกษตรกรรม    
  อุตสาหกรรม การประปา และกิจการอืน่ (มาตรา ๕) 
- การจัดสรรน้ําใหผูใชน้าํและการเก็บคาชลประทาน (มาตรา ๘) 



- ๕๔ - 

ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
- การควบคมุดแูลและบํารุงรักษาทางน้ําชลประทาน  
  (มาตรา ๑๓ - ๓๕) 

๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ 

- การควบคมุดแูลการใชน้ําเพ่ือการคมนาคมในคลอง แมน้ํา  
  ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต ฯลฯ 

๕ พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- การควบคมุดแูลการใชน้ําและการบาํรุงรักษาแหลงน้ํา 
  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม (มาตรา ๑๐)  
- การใชที่ดนิเพ่ือจัดตั้งเปนนิคมอตุสาหกรรม (มาตรา ๓๖ - ๔๐) 

๖ พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- การใชที่ดนิเพ่ือกําหนดเปนเขตปฏิรปูที่ดนิ รวมถึงการปรับปรุง 
  ทรัพยากร แหลงน้ํา ฯลฯ ในเขตปฏิรูปท่ีดนิ (มาตรา ๒๕ - ๒๗) 

๗ พระราชบัญญัติการประปา 
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
 

- การใชน้ําเพ่ือการผลิตน้าํประปาในเขตกรุงเทพมหานคร  
  จังหวดันนทบรุี และจังหวดัสมุทรปราการ (มาตรา ๖) 
- การสราง และบํารุงรกัษาระบบการสง และการจําหนายน้ํา  
  เชน ทอน้ํา ประตนู้ํา โรงสูบน้ํา ฯลฯ (มาตรา ๓๖ - ๔๑ ทวิ) 

๘ พระราชบัญญัติการประปา 
สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- การใชน้ําเพ่ือการผลิตน้าํประปาในเขตภูมิภาค (มาตรา ๕)  
- การสรางและบาํรุงรกัษาระบบการผลิต การสงและการจําหนาย   
  น้ําประปา เชน แหลงน้ําดบิ ทอน้ํา โรงสูบน้ํา ฯลฯ  
  (มาตรา ๒๙ - ๓๔) 

๙ พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- การจัดทาํผังเมืองซึ่งกระทบกับทางน้ํา 
- การควบคมุดแูลการใชที่ดนิใหเปนไปตามผังเมือง 

๑๐ พระราชบัญญัติการพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การใชน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟา (มาตรา ๖ (๔)) 

๑๑ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

- การใชน้ําเพ่ือการผลิตไฟฟา (มาตรา ๖) 
- การสรางและบํารุงรกัษาเขื่อนและอางเกบ็น้าํเพ่ือการผลิตไฟฟา  
  (มาตรา ๙ (๔)) 

๑๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การดแูลสุขลักษณะของแหลงน้าํและทางระบายน้ํา  
  (มาตรา ๒๖) 

๑๓ พระราชบัญญัติกาํหนดแผน 
และขัน้ตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

- การจัดใหมีและบาํรุงรักษาทางน้ําและทางระบายน้ํา  
  (มาตรา ๑๖ (๒)) 
- การจัดการ การบํารุงรกัษา และการใชประโยชนจาก 
  ทรัพยากรน้ํา (มาตรา ๑๖ (๒๔) มาตรา ๑๗ (๕)) 
- การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษทางน้ํา (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

๑๔ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบริหารจัดการน้าํ 
  ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 



- ๕๕ - 

ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
๑๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- การควบคมุมลพิษทางน้ําจากอาคารบานเรือน  
  (มาตรา ๘ (๖) มาตรา ๔๖ ทวิ) 

๑๖ พระราชบัญญัติจัดรปูท่ีดนิ 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่พ.ศ. ๒๕๔๗  

- การจัดรูปท่ีดินซึ่งกระทบกบัแหลงน้าํและทางน้ํา  
  (มาตรา ๕๕ - ๕๘) 

๑๗ 
 

พระราชบัญญัติจัดรปูท่ีดนิ 
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- การจัดระบบน้าํเพ่ือเกษตรกรรม (มาตรา ๑๘ - ๓๐) 

๑๘ พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

- การสรางและบาํรุงรกัษาทางน้ํา (มาตรา ๕๐ (๒))  
- การจัดใหมีน้าํเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการประปา  
  (มาตรา ๕๑ (๑) มาตรา ๕๓ (๒)) 

๑๙ พระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

- การควบคมุดแูลกิจการน้ําบาดาลในเขตน้าํบาดาลและ 
  การกําหนดเขตหามสูบน้ําบาดาล (มาตรา ๕ - ๗) 

๒๐ พระราชบัญญัตปิองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- การปองกันและบรรเทาอทุกภัยและภัยแลง (มาตรา ๑๑  
  มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ - ๓๒)  
- การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๒  
  มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๓)  

๒๑ พระราชบัญญัตปิาไม พุทธศกัราช 
๒๔๘๔ 

- การควบคมุดแูลการทําไมซึ่งกระทบกับระบบนิเวศทางน้ํา 

๒๒ พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

- การอนญุาตการใชน้ําในเขตปาสงวนแหงชาติ (มาตรา ๑๓/๑) 
- การควบคมุและรักษาปาสงวนแหงชาต ิรวมตลอดถงึหวย หนอง   
  คลอง บงึ บาง ลําน้ํา ทะเลสาบในเขตปาสงวนแหงชาติดวย  
  (มาตรา ๑๔ - ๓๐) 

๒๓ พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- การอนรุักษดินและน้ําเพ่ือรักษาดุลธรรมชาตหิรือเพ่ือความ 
  เหมาะสมในการใชทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม (มาตรา ๑๖) 

๒๔ พระราชบัญญัตริักษาคลอง  
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 

- การควบคมุดแูลคลองและการใชน้าํในคลอง 

๒๕ พระราชบัญญัตริักษาคลองประปา  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

- การควบคมุดแูลคลองประปาและการใชน้ําในคลองประปา 

๒๖ พระราชบัญญัตริักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การรักษาความสะอาดของทางน้ําสาธารณะ (มาตรา ๙  
  มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓) 

๒๗ พระราชบัญญัตแิร พ.ศ. ๒๕๖๐ - การควบคมุมลพิษทางน้ําจากการทําเหมือง (มาตรา ๖๘ (๓)  
  (๔) (๕)) 

๒๘ พระราชบัญญัตโิรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การควบคมุมลพิษทางน้ําจากการประกอบกิจการโรงงาน  
  (มาตรา ๘) 



- ๕๖ - 

ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
๒๙ พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
- การปองกันแกไขเยียวยาเมื่อเกดิน้ําทวมหรือน้ําแลง  
  (มาตรา ๕๖) 
- การจัดใหมีน้าํท่ีเพียงพอกบัการอปุโภคบรโิภคและการเกษตร  
  รวมถงึการดแูลรกัษาลําน้าํ และทางน้ํา (มาตรา ๑๑๔ - ๑๑๘) 

๓๐ พระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงพรุชายฝง  
  พ้ืนที่ชุมน้ําชายฝง คลอง ทะเลสาบ และบริเวณพ้ืนทีป่ากแมน้าํ   
  ที่มีพ้ืนทีต่ดิตอกับทะเลหรอือิทธิพลของน้ําทะเลเขาถงึ  
  (มาตรา ๑๗ - ๒๓) 

๓๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การกําหนดเขตอนุรกัษและพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม  
  (มาตรา ๔๓ - ๔๔) 
- การควบคมุมลพิษทางน้ํา (มาตรา ๖๙ - ๗๗) 

๓๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- การควบคมุดแูลและการอนุญาตการใชน้ําในลําน้าํ ลําหวย  
  หนอง บึง ในเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา  
  (มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒) 

๓๓ พระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตาํบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

- การสรางและบาํรุงรกัษาทางน้ํา (มาตรา ๖๗ (๑))  
- การจัดใหมีน้าํเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
  (มาตรา ๖๘ (๑)) 

๓๔ พระราชบัญญัติองคการบรหิาร
สวนจังหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- การจัดใหมีน้าํเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร ฯลฯ  
  (มาตรา ๔๕ (๘)) 
- การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และส่ิงแวดลอม (มาตรา ๔๕ (๗)) 

๓๕ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

- การคุมครองและดแูลรกัษาอุทยานแหงชาติ รวมถึงหวย หนอง  
  คลอง บงึ ลําน้ํา ทะเลสาบในเขตอุทยานแหงชาติดวย  
  (มาตรา ๑๖) 

๓๖ ประมวลกฎหมายทีด่ิน - การดแูลรกัษาท่ีดนิ รวมถงึหวย หนอง คลอง บงึ ลําน้าํ  
  ทะเลสาบ อันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดิน หรือเปนทรัพยสิน 
  ของแผนดนิ (มาตรา ๘) 
- การดาํเนนิการเกี่ยวกับทีด่นิและการจดทะเบียนสิทธิในที่ดนิ 

๓๗ ประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย 

- สิทธขิองเจาของท่ีดินเกี่ยวกับการใชน้ํา  
  (มาตรา ๑๓๓๙ - ๑๓๔๒ มาตรา ๑๓๕๓ มาตรา ๑๓๕๕) 

๓๘ ประมวลกฎหมายอาญา - ความผิดฐานกระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือใหเกดิอุทกภัย  
  หรือเพ่ือใหเกิดขัดของแกการใชน้าํซึ่งเปนสาธารณูปโภค  
  (มาตรา ๒๒๘) 
- ความผิดฐานกระทําดวยประการใด ๆ ใหทางสาธารณะ  
  ประตูน้ํา ทํานบ เขื่อน อนัเปนสวนของทางสาธารณะ  



- ๕๗ - 

ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
  อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอนัตรายแกการจราจร  
  (มาตรา ๒๒๙) 

 
๓. สิทธหิรือเสรีภาพของบุคคลท่ีตองถูกจํากดั 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีตองถูกจํากัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 
เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสิน และสิทธิในน้ํา 
  เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือใหมีการบูรณาการและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบอันจะเปนประโยชน 
แกการบริการสาธารณูปโภคและประโยชนสาธารณะอยางอื่น  
------------------------------------------------------------ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

“มาตรา ๒๖  การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอ 
หลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง” 

“มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการคนเคหสถาน

หรือท่ีรโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
“มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   ฯลฯ   ฯลฯ” 
“มาตรา ๔๒  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน 

หรือหมูคณะอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด” 

“มาตรา ๔๓  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธ ิ
   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   ฯลฯ   ฯลฯ”  



- ๕๘ - 

๔. ผลกระทบท่ีอาจเกดิจากกฎหมาย 
๔.๑ ผูไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 
 ประชาชนผูใชน้ํา หนวยงานของรฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
๔.๒ ผลกระทบดานการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 การมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ําจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ของประเทศ ทําใหระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีประสิทธิภาพ เปนระบบ และมีความย่ังยืน ภายใต
การบูรณาการระดับนโยบายโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และการมีสวนรวมในระดับลุมน้ํา
โดยกลไกของคณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา ดังแสดงในภาพที่ ๑ นอกจากนี้ การมีกฎหมาย 
วาดวยทรัพยากรน้ํายังสงผลใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบังคับ
ใชกฎหมายเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา มีกรอบดําเนินงานในการปฏิบัติหนาท่ีที่ชัดเจน การแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัตริองรบั พนักงานเจาหนาท่ีไดรับการคุมครองในการปฏิบัตกิารตามหนาที่ 
อีกทั้งการบริหารจัดการภัยพิบัตสิาธารณะ อันไดแก ปญหาน้ําแลง ปญหาน้ําทวม และปญหาคุณภาพน้ํา  
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งในทายท่ีสุดยอมสงผลดีตอประชาชนผูใชน้ําที่จะมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพ
และเพียงพออยางย่ังยืนตอไปในอนาคต 
 

 
ภาพท่ี ๑ โครงสรางองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
๔.๓ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
 กฎหมายฉบับนี้ไมมีผลกระทบในเชิงภาระตอผูใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ซึ่งเปนประชากร 

สวนใหญของประเทศ การใชน้ําเพ่ือการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรอืน การเกษตรหรือการเล้ียง
สัตวเพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครวัเรอืน การคมนาคม การรักษาระบบนิเวศ การบรรเทาสาธารณภัย 
การใชน้ําตามจารีตประเพณี และการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย ไมมีภาระตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ํา



- ๕๙ - 

และไมตองเสียคาใชน้ําใด ๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด อีกทั้ง
รัฐยังมีหนาที่ตองจัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคณุภาพและเพียงพอแกประชาชน จึงมีความจําเปนตองกําหนด 
ใหมีการจัดสรรน้ําซึ่งเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือใหทรัพยากรน้ํามีเพียงพอสําหรับผูใชน้ําประเภท 
ที่หนึ่ง และควบคุมการใชน้ําประเภทท่ีสองและการใชน้ําประเภทท่ีสามซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการใชน้ํา 
ในปริมาณมาก เพ่ือใหผูใชน้ําเห็นความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรน้ํา โดยกําหนดใหผูใชน้ําประเภท
ที่สองและผูใชน้ําประเภทที่สามตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ํา 
มาพรอมกับคําขอ รวมทั้งมีการเก็บคาใชน้ําเปนมาตรการควบคุมการใชน้ําซึ่งมีอยูอยางจํากัดใหผูใชน้ํา
ปริมาณมากประหยัดการใชน้ํา และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําเพ่ือใหมีทรัพยากรน้ําใช
อยางเพียงพอและทั่วถึงกัน 

๔.๔ ผลกระทบดานสังคม 
 กลไกดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํามุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน

และลดความขัดแยงตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได การกําหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนยุทธศาสตร
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา การออกกฎหมายลําดับรองที่จะมีผลกระทบตอประชาชน ตลอดจนการดาํเนนิการ
ท่ีสําคัญอื่น ๆ จะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวของกอน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี ้
ยังรองรับสิทธิของประชาชนที่ใชน้ําในบริเวณเดียวกันและอยูในเขตลุมน้ําเดียวกันในการรวมตัวกัน 
เปนองคกรผูใชน้ํา ซึ่งสะทอนการใชสิทธิการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชน เพ่ือประโยชนรวมกันใน 
ดานการใชน้ํา การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
ในหมูสมาชิกขององคกรผูใชน้ํา 

  
๕. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกาํหนดโทษอาญา  

๕.๑ เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต  
 เพ่ือใหการจัดสรรน้ําเปนไปอยางเปนธรรมและย่ังยืน โดยคํานึงถึงความตองการใชน้ํา 

ในทุกมิติ และสอดคลองกับหลักการทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนของสวนรวม  
๕.๒ เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ 
 เพ่ือใหมีคณะกรรมการระดับชาติทําหนาท่ีกําหนดนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําของประเทศ และมีองคกรระดับลุมน้ํา คือ คณะกรรมการลุมน้ํา เพ่ือการบูรณาการการทํางาน
รวมกันในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ํา ซึ่งสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน 

๕.๓ เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา 
 เพ่ือปองปรามการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะซึ่งเปน 

การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสวนรวม และเพ่ือคุมครองการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือให
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาประโยชนสาธารณะและความสงบ
เรียบรอยของสังคม ซึ่งการกําหนดโทษอาญาดังกลาวเปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพ่ือบังคับ
ใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 

  
  



- ๖๐ - 

๖. หนวยงานผูรับผดิชอบ  
   

 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

กระทรวงมหาดไทย 

 

กรมชลประทาน 

 

กรมทรัพยากรน้าํ 

 

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

 




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



สรุปสถิติการเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัตทิรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญตัิทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

 

โครงการ จังหวัด 
จํานวน
จังหวัด 

ลุมนํ้า 
จํานวน
ลุมนํ้า 

จํานวน 
ผูเขารวม (คน) 

คร้ังที่ ๑ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง 
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรีและลุมนํ้าปาสกั 
วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ลพบุรี 
เพชรบูรณ 
สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
อางทอง 
ชัยนาท 
นครราชสีมา 
เลย 
ชัยภูมิ 
สิงหบุรี 

๑๐ ลพบุรี 
ปาสัก 
เจาพระยา 

๓ ๔๔๔ 

คร้ังที่ ๒ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง 
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแกน ลุมนํ้าชี และลุมนํ้าโขงอีสาน 
วันอังคารที่ ๑๕ – วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ขอนแกน 

อุดรธานี 

หนองคาย 

ชัยภูมิ 

กาฬสินธุ 

รอยเอ็ด 

หนองบัวลําภู 

มหาสารคาม 

ยโสธร 

อุบลราชธานี 

นครพนม 
สกลนคร 

๑๒ ชี  
โขงอีสาน 

๒ ๒๓๖ 

คร้ังที่ ๓  
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง 
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ลุมนํ้าทาจีน  
และลุมนํ้าแมกลอง 
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
นครปฐม 
นนทบุรี 
ราชบุรี 
สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

๘ ทาจีน 
แมกลอง 

๒ ๒๕๑ 

คร้ังที่ ๔  
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง 
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา และลุมนํ้าในเขตพ้ืนที่ภาคใต 
วันอังคารที่ ๑๗ - วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

นครศรีธรรมราช 

ตรัง 

พัทลุง 

สตูล 

สงขลา 

ปตตาน ี

นราธิวาส 

ยะลา 

๘ ทะเลสาบสงขลา 
ตาป 
ปตตาน ี

๓ ๒๔๓ 



โครงการ จังหวัด 
จํานวน
จังหวัด 

ลุมนํ้า 
จํานวน
ลุมนํ้า 

จํานวน 
ผูเขารวม (คน) 

คร้ังที่ ๕ 

การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง 

ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ

ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหมและลุมนํ้าในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ  
วันอังคารที่ ๒๑ - วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

เชียงใหม 

ตาก 

กําแพงเพชร 

ลําพูน 

แมฮองสอน 

ลําปาง 

เชียงราย 

สุโขทัย 

แพร 

พะเยา 

นาน 

อุตรดิตถ 

๑๒ สาละวิน  
โขงเหนือ  
กก  
ปง 
วัง  
ยม  
นาน 

๗ ๓๓๘ 

คร้ังที่ ๖  

การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง 

ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ

ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต  

วันอังคารที่ ๓๐ - วันพุธที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๑ 

 

ยะลา 

ปตตานี 

นราธิวาส 

๓ ปตตาน ี ๑ ๗๐ 

คร้ังที่ ๗  
การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอราง
พระราชบัญญตัิทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
ณ หองประชุมธารทิพย ๐๑ อาคาร ๙๙ ป 
หมอมหลวงชูชาติ กําภู 
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

 

- - ๒๕ ลุมน้ํา ๒๕ ๒๐๓ 

คร้ังที่ ๘ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูใชนํ้า 
ตอรางพระราชบัญญตัิทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

 

 

พระนครศรีอยุธยา 
อางทอง 

 

๒ - - ๑๑๒ 



โครงการ จังหวัด 
จํานวน
จังหวัด 

ลุมนํ้า 
จํานวน
ลุมนํ้า 

จํานวน 
ผูเขารวม (คน) 

คร้ังที่ ๙ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูใชนํ้า 
ตอรางพระราชบัญญตัิทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดระยอง 
 

ระยอง ๑ - - ๑๒๗ 

คร้ังที่ ๑๐ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูใชนํ้า 
ตอรางพระราชบัญญตัิทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....  
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

จันทบุรี ๑ - - ๗๓ 

รับฟงความคิดเห็น จํานวน ๑๐ คร้ัง ๕๒ จังหวัด ๒๕ ลุมนํ้า ๒,๐๙๗ คน 

 



 

 ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารสรปุผลการเดนิทางศึกษาดูงานและรบัฟงความคดิเหน็ในพ้ืนที่
ตาง ๆ ไดดงันี ้
 ๑. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรีและลุมน้ําปาสัก 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมไฟลสรุปผลลพบุรี.pdf 
 ๒. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ลุมน้ําชีและลุมน้ําโขงอีสาน 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมไฟลสรุปผลเดินทางขอนแกน.pdf 
 ๓. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ลุมน้ําทาจีน และลุมน้ําแมกลอง 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปเดินทางจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf 
 ๔. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและลุมน้ําในเขตพ้ืนท่ีภาคใต 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมสรุปภาคใต_1.pdf 
 ๕. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและลุมน้ําในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ลุมน้ํา 
สาละวิน ลุมน้ําโขงเหนือ ลุมน้ํากก ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง ลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน) 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปเดินทางจังหวัดเชียงใหม.pdf 
 ๖. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมรายงาน_1.pdf 
 ๗. การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ณ หองประชุม 
ธารทิพย ๐๑ อาคาร ๙๙ ป หมอมหลวงชูชาติ กําภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปผลการสัมมนาเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น%2021%20ก.พ.%2061.pdf 
 ๘. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชน้ําตอรางพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ณ จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมเลม.pdf 
 ๙. การศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชน้ําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี 
ตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 
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