รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ตอรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา พ.ศ. ....

สํานักกรรมาธิการ ๓
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ นาที่สาํ นักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

-ก-

รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ตอรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปดังนี้
๑. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น
๑.๑ รับฟงความคิดเห็นโดยวิธีการจัดสัมมนา จํานวน ๑๐ ครั้ง ดังตอไปนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลพบุรี 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 วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง มีผูเขารวม ๑๒๗ คน
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี มีผูเขารวม ๗๓ คน
รวมมีผูเขารวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๗ คน
๑.๒ รับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต (www.senate.go.th) ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๓๘ วัน โดยเปดใหบุคคลทัว่ ไป
แสดงความคิดเห็น มีผูแสดงความคิดเห็น ๑๓๑ คน
๑.๓ รับฟงความคิดเห็นผานเครือขายของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ได มี ห นั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ก ระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู ว า ราชการจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง
ความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๕/ว ๐๘๘๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อใหจังหวัดรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ มีผูแสดงความคิดเห็น ๗๔๔ คน

-ข๒. กลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
- หนวยงานภาครัฐ
- กรรมการลุมน้ํา
- องคกรผูใชน้ํา
- ภาคเกษตรกรรม
- ภาคอุตสาหกรรม
- ภาคพาณิชยกรรม
- ภาคบริการและทองเที่ยว
- ภาควิชาการ
- ภาคประชาสังคม
- สื่อมวลชน
- ประชาชนทัว่ ไป
๓. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นในทุกประเด็นมาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้ครบถวนแลว

-คสารบัญ
รายงานผลการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความเขาใจตอหลักการของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นตอเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าํ พ.ศ. ....
ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ตอนที่ ๕ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะรายมาตรา

หนา
๑
๑
๓
๗
๒๓
๓๑

รายงานการวิเคราะหผลกระทบ

๕๓

ภาคผนวก
- สรุปสถิติการเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นในพื้นทีต่ า ง ๆ

-๑-

รายงานผลการตอบแบบสอบถาม

-----------------------------------------จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ผานการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๙๒ คน
ผานทางเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๓๑ คน
ผานเครือขายของกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๗๔๔ คน
รวมทั้งหมด ๙๖๗ คน
------------------------------------------

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุ
๐

๒. อายุ

๑๐๐

๒๐๐

๕๙๗ คน
๓๖๗ คน
๓ คน
๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๘๐๐

๙๐๐

ต่ํากวา ๒๐ ป
๒๐ - ๓๙ ป
๔๐ - ๕๙ ป
ตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป
ไมระบุ

๑๖ คน
๓๒๕ คน
๕๗๙ คน
๔๕ คน
๒ คน
๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๘๐๐

๙๐๐

๓. การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ

๑๖๐ คน
๔๖๗ คน
๓๓๒ คน
๘ คน
๐

๑๐๐

๒๐๐

สัมมนา

๓๐๐

๔๐๐

เว็บไซต

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

มหาดไทย

๘๐๐

๙๐๐

-๒๔. ความเกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. ....
ผูแทนหนวยงานของรัฐ
กรรมการลุม น้ํา
ผูแทนองคกรผูใชน้ํา
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคพาณิชยกรรม
ภาคบริการ/ทองเที่ยว
ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม
สื่อมวลชน
อื่น ๆ
๐

๑๐๐

๒๐๐

สัมมนา

๓๐๐

๔๐๐

เว็บไซต

๕๐๐

๖๘๗ คน
๓๒ คน
๑๗ คน
๗๓ คน
๖ คน
๖ คน
๒ คน
๑๖ คน
๔๕ คน
๔ คน
๗๙ คน
๖๐๐

๗๐๐

มหาดไทย

๘๐๐

๙๐๐

-๓ตอนที่ ๒ ความเขาใจตอหลักการของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
คําถามที่ ๑ ทานทราบปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ในปจจุบัน
นอยที่สุด
๖.๐๒%

ไมทราบ
๖.๔๘%

มากที่สุด
๔.๙๘%

มาก
๒๖.๒๗%

นอย
๑๔.๓๕%

ปานกลาง
๔๑.๙๐%

คําถามที่ ๒ ทานทราบกฎหมาย กฎ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ในปจจุบัน
ไมทราบ
๘.๓๖%
นอยที่สุด
๘.๕๘%

มากที่สุด
๑.๗๘%

มาก
๑๔.๔๙%

นอย
๒๖.๐๙%
ปานกลาง
๔๐.๖๙%

-๔คําถามที่ ๓ ทานทราบโครงสรางขององคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบนั
มากที่สุด
๒.๗๘%

ไมทราบ
๙.๘๐%
นอยที่สุด
๗.๑๓%

มาก
๑๔.๒๕%

นอย
๒๘.๖๒%
ปานกลาง
๓๗.๔๒%

คําถามที่ ๔ ทานทราบเหตุผลความจําเปนของการมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
นอยที่สุด
๖.๐๙%

ไมทราบ
๖.๕๓%

มากที่สุด
๕.๘๗%

มาก
๒๖.๓๖%

นอย
๑๗.๖๑%

ปานกลาง
๓๗.๕๔%

-๕คําถามที่ ๕ ทานทราบวารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนสวนหนึง่ ของการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ช. ดานอื่น ๆ (๑)
ไมทราบ
๙.๕๓%

มากที่สุด
๔.๖๖%

นอยที่สุด
๗.๕๔%

มาก
๑๙.๗๓%

นอย
๒๓.๐๖%

ปานกลาง
๓๕.๔๘%

คําถามที่ ๖ ทานทราบวารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนกฎหมายทีว่ างหลักเกณฑ
ในการประกันสิทธิขนั้ พื้นฐานของประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ

นอยที่สุด
๖.๓๒%

ไมทราบ
๘.๗๖%

มากที่สุด
๔.๕๕%
มาก
๒๐.๙๕%

นอย
๒๑.๘๔%

ปานกลาง
๓๗.๕๘%

-๖สรุประดับความเขาใจโดยเฉลี่ยของผูต อบแบบสอบถาม
๒.๙๐

ทราบปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ในปจจุบัน

ทราบกฎหมาย กฎ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในปจจุบัน

๒.๕๐

ทราบโครงสรางขององคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน

๒.๔๘

ทราบเหตุผลความจําเปนของการมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับ
การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา

๒.๘๙

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

๒.๖๒

ทราบวารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เปนกฎหมายที่วาง
หลักเกณฑในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเขาถึง
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ

๒.๖๙

๐.๐๐
ระดับความเขาใจ
๕ = มากทีส่ ุด
๔ = มาก
๓ = ปานกลาง
๒ = นอย
๑ = นอยทีส่ ุด
๐ = ไมทราบ

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

-๗ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นตอเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
คําถามที่ ๑ ทานเห็นดวยวาควรมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ เปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าํ ของประเทศ
นอย
๖.๑๕%

นอยที่สุด
๒.๗๑%
มากที่สุด
๒๔.๑๙%

ปานกลาง
๒๓.๒๕%

มาก
๔๓.๖๙%

คําถามที่ ๒ ทานเห็นดวยกับการกําหนดใหพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ ใชบังคับเมือ่ พน ๑๒๐ วันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
นอย
๘.๘๗%

นอยที่สุด
๒.๙๒%

มากที่สุด
๑๓.๐๕%

ปานกลาง
๓๒.๘๘%
มาก
๔๒.๒๘%

-๘คําถามที่ ๓ ทานเห็นดวยกับนิยามคําวา “ทรัพยากรน้ํา” ตามรางมาตรา ๔
นอย
๗.๐๙%

นอยที่สุด
๓.๓๒%

มากที่สุด
๑๑.๘๕%

ปานกลาง
๓๕.๓๓%
มาก
๔๒.๔๑%

คําถามที่ ๔ ทานเห็นดวยกับการกําหนดใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รวมรักษาการตามรางมาตรา ๕
นอย
๘.๖๑%

นอยที่สุด
๔.๓๑%

มากที่สุด
๑๓.๙๗%

ปานกลาง
๓๑.๒๐%
มาก
๔๑.๙๑%

-๙คําถามที่ ๕ ทานเห็นวารางมาตรา ๗ และรางมาตรา ๘ เปนหลักประกันสิทธิขนั้ พื้นฐานใหประชาชน
ในการเขาถึงทรัพยากรน้าํ สาธารณะได
นอย
๗.๘๙%

นอยที่สุด
๓.๓๗%

มากที่สุด
๑๐.๘๔%

ปานกลาง
๓๓.๒๖%
มาก
๔๔.๖๓%

คําถามที่ ๖ ทานเห็นดวยกับองคประกอบของ กนช. ตามรางมาตรา ๙
นอย
๑๐.๓๙%

นอยที่สุด
๓.๙๒%

มากที่สุด
๗.๕๓%

มาก
๓๙.๗๗%
ปานกลาง
๓๘.๓๙%

- ๑๐ คําถามที่ ๗ ทานเห็นดวยกับหนาที่และอํานาจของ กนช. ตามรางมาตรา ๑๗
นอย
๙.๐๓%

นอยที่สุด
๓.๔๔%

มากที่สุด
๘.๓๙%

มาก
๔๐.๔๓%

ปานกลาง
๓๘.๗๑%

คําถามที่ ๘ ทานเห็นดวยกับการกําหนดให กนช. จัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนแมบท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําทุก ๕ ป ตามรางมาตรา ๑๘
นอย
๘.๔๔%

นอยที่สุด
๒.๖๔%

มากที่สุด
๑๓.๒๙%

ปานกลาง
๓๑.๔๓%

มาก
๔๔.๒๐%

- ๑๑ คําถามที่ ๙ ทานเห็นดวยกับหนาที่และอํานาจของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติตามรางมาตรา ๒๓
นอย
๘.๑๑%

นอยที่สุด
๒.๙๕%

มากที่สุด
๘.๙๕%

ปานกลาง
๓๖.๒๑%

มาก
๔๓.๗๙%

คําถามที่ ๑๐ ทานเห็นวาการมีศนู ยบัญชาการเฉพาะกิจตามรางมาตรา ๒๓/๑ เพื่ออํานวยการแกไข
ปญหาวิกฤตน้ําจะชวยแกไขปญหาเมื่อเกิดวิกฤตน้ําได
นอย
๘.๒๙%

นอยที่สุด
๒.๘๓%

มากที่สุด
๑๓.๔๓%

ปานกลาง
๓๒.๖๓%

มาก
๔๒.๘๑%

- ๑๒ คําถามที่ ๑๑ ทานเห็นดวยกับการกําหนดเขตลุมน้ําโดยคํานึงถึงการตั้งถิน่ ฐาน การผังเมือง
และเขตการปกครองประกอบดวย ตามรางมาตรา ๒๔
นอย
๖.๖๐%

นอยที่สุด
๓.๐๔%

มากที่สุด
๑๔.๙๙%

ปานกลาง
๓๐.๗๑%

มาก
๔๔.๖๕%

คําถามที่ ๑๒ ทานเห็นดวยกับองคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ําตามรางมาตรา ๒๖
นอย
๘.๘๗%

ปานกลาง
๓๗.๕๙%

นอยที่สุด
๓.๔๘%

มากที่สุด
๘.๔๕%

มาก
๔๑.๖๑%

- ๑๓ คําถามที่ ๑๓ ทานเห็นดวยกับหนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการลุมน้ําตามรางมาตรา ๓๔
นอย
๗.๕๘%

นอยที่สุด
๓.๐๕%

มากที่สุด
๘.๒๑%

ปานกลาง
๓๖.๗๔%

มาก
๔๔.๔๒%

คําถามที่ ๑๔ ทานเห็นวารางมาตรา ๓๗ และรางมาตรา ๓๘ เปนกลไกสําคัญในการสรางการมีสว นรวม
ของประชาชน
นอย
๗.๘๙%

นอยที่สุด
๒.๙๔%

มากที่สุด
๑๐.๘๓%

ปานกลาง
๓๕.๕๔%
มาก
๔๒.๘๐%

- ๑๔ คําถามที่ ๑๕ ทานเห็นดวยกับการแบงการใชน้ําออกเปน ๓ ประเภท ตามรางมาตรา ๓๙
นอย
๗.๘๕%

นอยที่สุด
๔.๐๔%

มากที่สุด
๙.๑๙%

มาก
๓๗.๗๘%
ปานกลาง
๔๑.๑๔%

คําถามที่ ๑๖ ทานเห็นดวยกับระบบอนุญาตสําหรับการใชน้ําประเภทที่สองและการใชน้ําประเภทที่สาม
ตามรางมาตรา ๔๑ – รางมาตรา ๕๐
นอย
๙.๒๔%

นอยที่สุด
๔.๐๖%

มากที่สุด
๗.๒๒%

มาก
๓๗.๔๓%

ปานกลาง
๔๒.๐๕%

- ๑๕ คําถามที่ ๑๗ ทานเห็นวาการเก็บคาใชน้ําจะชวยใหเกิดการประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดในการใชน้ํา
นอย
๑๒.๓๕%

นอยที่สุด
๕.๐๕%

มากที่สุด
๑๒.๗๙%

มาก
๓๗.๘๒%

ปานกลาง
๓๑.๙๙%

คําถามที่ ๑๘ ทานเห็นดวยกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกใบอนุญาต
และการเก็บคาใชน้ํา
นอยที่สุด
๖.๑๗%

มากที่สุด
๑๐.๗๗%

นอย
๑๓.๕๘%

มาก
๓๓.๕๖%

ปานกลาง
๓๕.๙๑%

- ๑๖ คําถามที่ ๑๙ ทานเห็นดวยกับการนําเงินจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้าํ ในทองถิน่
นอย
๘.๓๘%

นอยที่สุด
๔.๐๒%

มากที่สุด
๒๐.๒๒%

ปานกลาง
๒๘.๔๙%

มาก
๓๘.๘๘%

คําถามที่ ๒๐ ทานเห็นดวยกับมาตรการบังคับทางปกครอง (การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต) ตามรางมาตรา ๕๒ และรางมาตรา ๕๓
นอย
๗.๕๗%

ปานกลาง
๓๗.๕๑%

นอยที่สุด
๓.๗๓%

มากที่สุด
๑๒.๕๔%

มาก
๓๘.๖๔%

- ๑๗ คําถามที่ ๒๑ ทานเห็นดวยกับขัน้ ตอนการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง ตามรางมาตรา ๕๘
– รางมาตรา ๖๐
นอย
๖.๕๐%

นอยที่สุด
๑.๗๙%

มากที่สุด
๑๔.๒๔%

ปานกลาง
๓๓.๑๘%

มาก
๔๔.๒๘%

คําถามที่ ๒๒ ทานเห็นดวยกับขัน้ ตอนการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามรางมาตรา ๖๑
- รางมาตรา ๖๒
นอย
๗.๐๘%

นอยที่สุด
๒.๑๓%

มากที่สุด
๑๔.๒๗%

ปานกลาง
๓๑.๒๔%

มาก
๔๕.๒๘%

- ๑๘ คําถามที่ ๒๓ ทานเห็นดวยกับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปองกันและแกไขภาวะน้าํ แลง
และภาวะน้ําทวม ตามรางมาตรา ๖๓ และรางมาตรา ๖๔
นอย
๖.๘๕%

นอยที่สุด
๒.๖๙%

มากที่สุด
๑๒.๐๑%

ปานกลาง
๓๕.๕๘%
มาก
๔๒.๘๗%

คําถามที่ ๒๔ ทานเห็นดวยกับหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาทีต่ ามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
นอย
๗.๓๐%

นอยที่สุด
๒.๓๖%

มากที่สุด
๑๑.๓๕%

ปานกลาง
๓๕.๖๒%
มาก
๔๓.๓๗%

- ๑๙ คําถามที่ ๒๕ ทานเห็นดวยกับความคุม ครองแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบตั ิงานตามหนาทีต่ ามราง
มาตรา ๗๐
นอย
๘.๑๑%

นอยที่สุด
๒.๓๖%

มากที่สุด
๑๒.๑๖%

ปานกลาง
๓๖.๑๕%
มาก
๔๑.๒๒%

คําถามที่ ๒๖ ทานเห็นดวยกับกลไกและมาตรการในการอนุรกั ษและการพัฒนาทรัพยากรน้าํ สาธารณะ
ตามรางมาตรา ๗๑ - รางมาตรา ๗๖
นอย
๖.๙๗%

นอยที่สุด
๒.๕๙%

มากที่สุด
๑๒.๑๕%

ปานกลาง
๓๖.๑๑%
มาก
๔๒.๑๘%

- ๒๐ คําถามที่ ๒๗ ทานเห็นดวยกับมาตรการบังคับทางแพง (ความรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐ)
ตามรางมาตรา ๘๐ - รางมาตรา ๘๑
นอย
๙.๔๕%

นอยที่สุด
๓.๑๕%

มากที่สุด
๑๒.๐๔%

มาก
๓๗.๖๘%

ปานกลาง
๓๗.๖๘%

คําถามที่ ๒๘ ทานเห็นดวยกับมาตรการบังคับทางอาญา (โทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ)
ตามรางมาตรา ๘๒ - รางมาตรา ๙๖
นอย
๑๑.๗๐%

นอยที่สุด
๓.๗๑%

มากที่สุด
๙.๓๔%

มาก
๓๔.๙๘%

ปานกลาง
๔๐.๒๗%

- ๒๑ คําถามที่ ๒๙ ทานเห็นวาเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าํ พ.ศ. .... (ฉบับที่ผานการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญในเบื้องตน) มีความสมบูรณ สมควรประกาศใชเปนกฎหมายได
นอย
๘.๖๔%

นอยที่สุด
๓.๓๗%

มากที่สุด
๘.๐๘%

มาก
๓๖.๗๐%

ปานกลาง
๔๓.๒๑%

- ๒๒ สรุประดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
มี พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ําเปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ํา

๓.๘๗

ใชบังคับเมื่อพน ๑๒๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจา ฯ

๓.๕๗

นิยาม “ทรัพยากรน้ํา” (มาตรา ๔)

๓.๕๖

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

๓.๕๖

หลักประกันสิทธิการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ (มาตรา ๗ - ๘)

๓.๕๙

องคประกอบ กนช. (มาตรา ๙)

๓.๔๑

หนาที่และอํานาจ กนช. (มาตรา ๑๗)

๓.๔๘

การจัดทํานโยบายและแผนบริหารทรัพยากรน้ําทุก ๕ ป (มาตรา ๑๘)

๓.๖๔

หนาที่และอํานาจ สทนช. (มาตรา ๒๓)

๓.๕๕

ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ (มาตรา ๒๓/๑)

๓.๖๓

การกําหนดลุมน้ําโดยคํานึงถึงผังเมือง เขตปกครอง (มาตรา ๒๔)

๓.๗๐

องคประกอบคณะกรรมการลุมน้ํา (มาตรา ๒๖)

๓.๔๗

หนาที่และอํานาจคณะกรรมการลุมน้ํา (มาตรา ๓๔)

๓.๕๓

กลไกสรางการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา ๓๗ - ๓๘)

๓.๕๘

การแบงการใชน้ําเปน ๓ ประเภท (มาตรา ๓๙)

๓.๔๓

ระบบอนุญาตการใชน้ําประเภท ๒ และ ๓ (มาตรา ๔๑ - ๕๐)

๓.๓๗

การเก็บคาใชน้ําชวยใหประหยัด เกิดประโยชนสูงสุดในการใชน้ํา

๓.๔๘

การกระจายอํานาจให อปท. ออกใบอนุญาตและเก็บคาใชน้ํา

๓.๓๒

การนําเงินจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้ําในทองถิ่น

๓.๗๔

การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๕๒ - ๕๓)

๓.๕๗

การจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง (มาตรา ๕๘ - ๖๐)

๓.๖๘

การจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม (มาตรา ๖๑ - ๖๒)

๓.๖๘

อํานาจพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๖๓ - ๖๔)

๓.๖๐

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพจากการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่

๓.๖๑

ความคุมครองแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน (มาตรา ๗๐)

๓.๖๐

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ (มาตรา ๗๑ - ๗๖)

๓.๖๑

ความรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐ (มาตรา ๘๐ - ๘๑)

๓.๕๔

บทกําหนดโทษ (มาตรา ๘๒ - ๙๖)

๓.๔๒

เนื้อหาของรางมีความสมบูรณ สมควรประกาศใชเปนกฎหมายได

๓.๔๓

๑.๐๐
ระดับความคิดเห็น
๕ = มากทีส่ ุด
๔ = มาก
๓ = ปานกลาง
๒ = นอย
๑ = นอยทีส่ ุด

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

- ๒๓ ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ดานที่กระทบ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
การบริหารจัดการ
๑. การทํางานจะเปนระบบมากขึ้น เปนเอกภาพในดานการบริหารจัดการน้ํามากขึน้
ทรัพยากรน้ํา
๒. ประชาชนเห็นความสําคัญของการใชทรัพยากรน้ํา การอนุรักษ และการจัดสรรการใชประโยชนอยางยั่งยืน และเห็นคุณคา
และการใช
มากขึน้
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. มีพระราชบัญญัติในการบริหารงานดานน้ําแบบบูรณาการ และมีหนวยงานติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน
ในภาพรวม
ยุทธศาสตร
๔. อาจเปนโอกาสใหประเทศ ที่จะใหทุกหนวยที่เกี่ยวของมาบูรณาการรวมกัน แตกฎหมายตองชัดเจนกอนที่จะใหทุกหนวยงาน
นําไปปฏิบตั ิไดจริงอยางเปนรูปธรรม
๕. จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีระบบมีแบบแผนและสามารถแกไขปญหาในเชิงพื้นทีไ่ ดอยางตรงประเด็นเรงดวน
ทันทวงที และมีความเชื่อมโยงเปนรูปธรรม
๖. มีผลทําใหควบคุมการดูแลรักษาแหลงน้าํ ไดรอบดานมากขึ้น
๗. เปนผลดีในการบริหารจัดการใชน้ําอยางมีประโยชนคมุ คาอยางประหยัดและสะดวก มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ
๘. มีการบูรณาการในการทํางานมากขึ้น
๙. ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพืน้ ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๑๐. การจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําจะทําใหเกิดประโยชนตอการใชน้ําและการใชทรัพยากรน้ําไดดียิ่งขึน้ ในอนาคต
๑๑. สงผลตอการกําหนดพื้นที่รองรับน้ํา/การใชประโยชนที่ดนิ ในการวางผังเมือง เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร
และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าํ
๑๒. เปนผลกระทบเชิงบวกในดานการอนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรน้าํ ใหไดใชอยางยัง่ ยืน
๑๓. จะทําใหเกิดการประหยัดการใชน้ํามากขึน้ มีการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
๑๔. มีการบูรณาการในการใชน้ําทั้งประเทศ มีการเชื่อมขอมูลน้ํากับสวนตาง ๆ ในการปองกันภัยแลงและอุทกภัย
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๑๕. หนวยงานทองถิ่นตองจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร/โครงการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําใหสอดคลองกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร
และแผนแมบท และดําเนินการใหเปนไปตามแผน ซึง่ จะทําใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในความรับผิดชอบ
๑๖. เกิดการใชนา้ํ อยางประหยัดรูคุณคา
๑๗. เกิดความเปนธรรมในการใชน้ํา
๑๘. จะทําใหเกิดความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และจะเปนสาเหตุใหมีการใชน้ํา
อยางประหยัด
๑๙. การบริหารจัดการภัยพิบตั ิดา นน้ําทวมน้ําแลงเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๒๐. การใชประโยชนของทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบ
๒๑. หนวยงานและประชาชนมีสว นรวมในการบริหารจัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและประชาชนทุกคนมีโอกาสใชทรัพยากรน้ําตามหลักสิทธิมนุษยชน เพราะมีหลักเกณฑการจัดสรรน้ําที่เปนธรรม
และเหมาะสม
โครงสรางและ
๒๒. ราชการสวนภูมิภาค ในระยะแรกยอมมีผลกระทบเรื่องการบริหารจัดการและโครงสรางตลอดจนการประสานงาน
การปฏิบตั ิงานของ หากไดมกี ารสรางความเขาใจและชีแ้ จง รวมตลอดการจัดตัง้ โครงสรางที่สอดคลองกับสวนภูมิภาคและการกระจายการบริหารจัดการ
องคกร/หนวยงาน และการแบงอํานาจตามภารกิจหนาที่ใหมคี วามเหมาะสม และเกิดประโยชนแกทุกฝาย
๒๓. การปฏิบตั ิงานขององคกรจะดําเนินไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
๒๔. ชวยใหหนวยงานปฏิบัตงิ านไดงา ยขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าํ เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ
๒๕. มีผลดีในการปฏิบัตงิ าน ไมเกิดการคัดคานในโครงการกอสรางที่ผานการวางแผนงานมาตามขอกฎหมาย
๒๖. ทําใหการทํางานในสวนที่เกีย่ วของงายขึน้ เนื่องจากมีบทกฎหมายเปนหลักในการใชงานชัดเจน
๒๗. จะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําในพืน้ ที่ โดยหนวยงานจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้นหรือชัดเจนขึ้น
๒๘. อาจมีผลเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจในกํากับ คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน
๒๙. มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการผลิตพลังงานไฟฟา
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๓๐. การดําเนินการทีห่ นวยงานรับผิดชอบจะไมสามารถดําเนินการไดอีกตอไป ในเชิงกิจกรรมอนุรักษดนิ และน้ํา
๓๑. การปฏิบตั ิงานขององคกรจําเปนตองดําเนินการภายใตคณะกรรมการลุมน้าํ และกนช. ตามพระราชบัญญัติใหม
ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารจัดการน้ําและการปฏิบตั งิ านขององคกรโดยตรงที่ไมสามารถดําเนินการไดดว ยตัวเอง
๓๒. ทําใหการดําเนินภารกิจของหนวยงานภายใตกรอบกฎหมายเดิมตองหันมาพิจารณากฎหมาย แผนยุทธศาสตรฉบับนี้
ไปพรอม ๆ กันดวย และอาจทําใหภารกิจหลักอาจมีขนั้ ตอนมากขึ้น
๓๓. ทําใหกระบวนการทํางานมากขึ้น อาจกอใหเกิดปญหา แกไขปญหาไมทันตอสถานการณ
๓๔. ในการแกไขปญหาเรงดวนจะทําไดยาก เพราะตองรอการเห็นชอบหลายขัน้ ตอน
๓๕. มีผลตอการพัฒนาแหลงน้ําในอนาคตตอภารกิจหนวยงาน เนื่องจากเปนหนวยงานดานสาธารณูปโภค ซึ่งในพระราชบัญญัติ
ที่รางนี้ยังไมมีรายละเอียด หรือการใหความสําคัญตอการพัฒนาดานสาธารณูปโภคที่ชัดเจน
๓๖. สทนช. จะเขามากํากับทุกหนวยงานดานน้ําหรือไม เพราะบางหนวยงานมีคณะฯ กํากับอยูแ ลว ซึ่งนโยบายอาจจะขัดแยงกัน
ทําใหหนวยปฏิบตั ิทํางานลําบาก
๓๗. กระทบในเชิงนโยบายในการเสนอโครงการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา ที่ตอ งเสนอแผนใหแกสํานักงานทรัพยากรน้าํ
แหงชาติลว งหนา ซึ่งในบางกรณีอาจจะแกไขปญหาเฉพาะหนาไมทัน
๓๘. จัดเตรียมกําลังคนซึง่ มีปริมาณไมเพียงพอกับหนาที่งานทีต่ องรับผิดชอบมากขึ้น
๓๙. ผลกระทบในการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ ใหกับเกษตรกร (ตองจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาดูแล และมอบหมายงานให
เจาหนาที่รบั ผิดชอบ)
๔๐. ทําใหการปฏิบตั ิงานซับซอนยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความขัดแยงกับองคกรผูใชน้ําและประชาชนทัว่ ไป
๔๑. อาจจะมีผลตอหนวยงาน เพราะใชนา้ํ บาดาล ซึ่งไดขออนุญาตใชน้ําตามระยะเวลาทีก่ ําหนด หากโดนระงับไมไหใชอาจเกิด
ปญหา
๔๒. อาจมีผลกระทบกับองคกรในฐานะหนวยงานระดับปฏิบตั ิในพื้นที่ หากระเบียบ กฎหมายที่เปนกฎหมายเฉพาะไมไดรบั
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ ฉบับนี้
๔๓. มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการบางเรื่อง
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๔๔. การซ้ําซอนในทางปฏิบตั ิงานในพื้นที่
๔๕. ทําใหปรับบทบาทภารกิจหนาที่การปฏิบตั ิงานขององคกรอยางมาก ตองมีการปฏิรปู องคกรที่เหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง
๔๖. สงผลกระทบในดานของบุคลากรในองคกร อาจมีการปรับโครงสรางภายใน
๔๗. กระทบกับการปฏิบัตหิ นาทีใ่ นการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัย ซึง่ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผน ปภ. ชาติ ป ๒๕๕๘ ในการปฏิบตั ิงานอยูแลว หากกฎหมาย
ออกมาทับซอนกัน การปฏิบัติงานก็จะยากขึ้น
๔๘. มีผลตอการปฏิบัตงิ านในหนวยงาน อาจจะเปนแนวทางการปฏิบตั หิ รือความชัดเจนในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย และหนวยงาน
จะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบตั ิงาน หรือมีงานที่ไดรบั มอบหมายเพิ่มขึน้
๔๙. หนวยงานจะมีภาระในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๕๐. มีงานที่จะตองดําเนินการเพิม่ ขึ้น แตมบี ุคลากรเทาเดิม
๕๑. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีขอ จํากัดดานบุคลากรจะไดรบั ผลกระทบ เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึน้ ถามีการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการออกใบอนุญาตและการเก็บคาใชน้ํา
๕๒. กระทบตอการปฏิบัตงิ านในทองถิน่ คอนขางมาก เพราะเจาหนาที่ยังไมมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา
ตองใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรงจัดอบรมใหทองถิน่ กอน ทองถิ่นจึงจะสามารถมาปฏิบัติงานได
๕๓. มีหนวยรับตรวจเพิ่มขึ้น คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
๕๔. มีภาระตองจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้าํ สาธารณะ
๕๕. การที่องคกรจะเขาทําการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ ตองทําการแจง/ขออนุญาต จากกรมทรัพยากรน้ําเสียกอน ทําใหองคกร
ไมสามารถตัดสินใจได
วิถีชีวติ ของตนเอง
๕๖. ตองปฏิบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึ่งตองจัดเตรียมแหลงเก็บน้ําสํารองในฤดูฝน ใชในฤดูแลง เพื่อไมใหกระทบตอสวนรวม
และชุมชน
และไมเกิดความเสียหาย หรือปลอยน้าํ เสียลงสูลําน้ํา
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๕๗. การจัดระเบียบน้ําเพื่อการเกษตรในชุมชนมีแนวทางมากกวาเดิม (ตองมีพื้นที่รบั น้ําทางภูมิศาสตรอยางชัดเจน และตองรูวามี
ขอมูลน้าํ เพียงพอ)
๕๘. ประชาชนในพืน้ ที่ลุมน้ําจะไดรับประโยชนจากแหลงน้ําที่เกิดในพืน้ ที่
๕๙. ไมประสบภาวะแหงแลงน้ํา เนื่องจากมีการวางแผน จะไดใชน้ําทีม่ ีคุณภาพดีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖๐. มีผลกระทบในทางที่ดี ทําใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ทคี่ วรรวมมือกันดูแลรักษาใหความรวมมือตามกฎหมาย
๖๑. ในการทํานาปลูกขาว น้ําเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการผลิต หากมีขอกําหนดตาง ๆ มากมายอาจทําใหเกษตรกรผูปลูกขาว
ไมมีอิสระในการใชน้ํา สงผลใหเกิดขอรองเรียนหรือขอพิพาทได
๖๒. สงผลกระทบดานการไกลเกลี่ยการใชทรัพยากรน้ําในสวนทองถิ่น
๖๓. อาจจะมีการกระทบการเขาไปใชประโยชนจากแหลงน้าํ ดานประมงของชาวประมงหรือชาวบาน ซึ่งชาวประมงสามารถหาปลา
ไดตามขอกําหนดของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีแ่ กไขป พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๔. เรื่องน้ําและทรัพยากรประมงมีความสําคัญควรระมัดระวังพิจารณาการใชน้ําใหรอบดาน วิถีชุมชน การบริหารจัดการแหลงน้าํ
โดยชุมชนซึ่งเปนเอกลักษณของชาวอีสาน ดังนั้น การกําหนดกฎหมายเฉพาะเรื่องน้าํ จะกระทบตอชุมชนควรมีขอ มูลแหลงน้าํ หมูบาน
และการที่จะออกกฎหมายไปกระทบตอชุมชนอาจจะไมเหมาะ ควรมีขอยกเวน
๖๕. การปรับตัวของเกษตรกร ในชวงฤดูการผลิตอาจมีความไมสะดวกและคับของใจในการใชนา้ํ จากแหลงน้ําสาธารณะ
ตองมีใบอนุญาตและคาใชจา ย
๖๖. มีผลกระทบเพราะประชาชนเคยอยูแ บบสบาย ๆ ไมมีการบริหารจัดการในการใชนา้ํ มากอน
๖๗. มีผลกระทบตอการตัดสินใจในการใชทรัพยากรน้าํ
๖๘. เสียคาใชจายในการใชน้ํา บําบัดน้ํา
๖๙. คาใชจายจะเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนที่ใชน้ํา ซึง่ สุดทายคาใชจายที่เพิ่มขึ้นก็ตกมายังผูบ ริโภค
๗๐. อาจบริโภคน้ําหรือใชน้ําในดานตาง ๆ มีราคาสูงขึน้ รวมทั้งน้ําในความครอบครองถือกรรมสิทธิ์ อาจถูกลิดรอนสิทธิ์
จากกฎหมายฉบับนีไ้ ดตลอดเวลา

- ๒๘ ดานที่กระทบ

กฎหมาย
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๗๑. การเก็บคาน้ําสําหรับกิจการประปาทําใหกิจการประปาซึ่งเปนการใหบริการน้าํ อุปโภคบริโภคแกประชาชนเปนหลัก
มีตนทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปจจุบันหลายแหงแมจะไมเสียคาน้ํา คุณภาพน้ําประปาก็ยังไมไดคุณภาพเทาที่ควร และยิ่งมีตน ทุนเพิม่
การบริการ คุณภาพ อาจจะลดลงไปอีก และทําใหประชาชนอาจไดรับบริการไมทั่วถึง
๗๒. กระทบตอตนทุนการผลิตน้าํ ประปา สงผลใหประชาชนหรือผูใชนา้ํ ประปาตองจายเงินมากขึน้
๗๓. อาจจะมีผลกระทบตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ตองใชน้ําในการผลิตจํานวนมาก การลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ
ราคาสินคาอุปโภค บริโภค คาครองชีพ ที่จะเพิ่มสูงขึ้น
๗๔. เกษตรกรผูใชน้ําที่เปนชาวประมงจะไดรบั ผลกระทบ โดยเฉพาะตนทุนการผลิตจะสูงขึ้น สวนทางกับนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่ตอ งการลดตนทุนการผลิต เพื่อตองการแขงขันกับตางประเทศในระบบการคาเสรี และสรางปญหาและความ
ยุงยากใหเกษตรกรทีต่ องจัดทําแผนการบริหารจัดการน้าํ พรอมคําขออนุญาตตามมาตรา ๔๔
๗๕. เกิดผลกระทบตอประชาชนที่ตองมีตน ทุนในการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
๗๖. อาจมีผลกระทบตอสถานประกอบการทีอ่ ยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตามกฎหมายโรงงาน เฉพาะโรงงานหรือ
สถานประกอบการทีม่ ีการใชน้ําในปริมาณที่มาก
๗๗. เกษตรกรทีม่ ีจํานวนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมตามเกณฑพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าํ ตองจายคาน้ําเพิ่ม สรางภาระและตนทุนการผลิต
เพิ่มแกเกษตรกร
๗๘. มีผลกระทบเรื่องการเก็บเงินคาน้ํา ปริมาณการใชน้ําเนือ่ งจากการเลี้ยงสัตวน้ําตองใชปริมาณน้ํามาก
๗๙. มีผลตอเกษตรกรที่ใชน้ําในการเพาะเลี้ยง
๘๐. จะมีผลกระทบกับผูประกอบการ กรณีการขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล และขออนุญาตใชน้ําบาดาล
๘๑. หากมีการใชใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ อาจสงผลเปนตนทุนในการประกอบธุรกิจ อาจกระทบตอ
การยื่นชําระภาษีอากร
๘๒. เมื่อรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... มีผลใชบังคับอาจเกิดปญหาในการตีความระหวางพระราชบัญญัตทิ ี่เปน
กฎหมายเฉพาะวาจะตองปฏิบัติตามรางพระราชบัญญัตนิ ี้ทนั ที หรือจะตองออกกฎกระทรวงของหนวยงานเพื่อใหมีผลใชบังคับ
เชน การออกกฎกระทรวงแบงประเภทการใชนา้ํ ตามมาตรา ๓๙ การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดเก็บคาใชน้ํา เปนตน

- ๒๙ ดานที่กระทบ
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๘๓. การประกาศเขตรักษาพันธุส ัตวน้ํา จะคาบเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรน้ําสาธารณะของรางพระราชบัญญัตนิ ี้
๘๔. อาจขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติพัฒนาทีด่ ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ (๕) มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
และมาตรา ๒๐
๘๕. มีผลกระทบกับพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา ๘
๘๖. มีผลกระทบกับพระราชบัญญัตริ กั ษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ทีห่ ามบุคคลชักน้าํ จากคลองประปา
๘๗. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา มีการกําหนดคําจํากัดความของคําวา “ทรัพยากรน้ํา” ซึง่ อาจหมายรวมถึงคลองประปาดวย
ทําใหเนื้อหาตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา ๒๕๒๖ อาจขัดหรือแยงกับการจัดสรรน้าํ และการใชน้ําตามรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้าํ การประปานครหลวงจึงมีความประสงควา เมื่อพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํามีผลบังคับใชแลว ขอใหกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัตริ ักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป เพื่อเปนการสงวนสิทธิก์ ารใช
น้ําประปาสําหรับผลิตน้ําเพื่อบริการประชาชน
๘๘. มีผลกระทบกับกฎหมายผังเมือง กฎหมายการใชพื้นทีร่ มิ แมน้ําของกรมเจาทาและการจัดการระบบของพื้นที่
๘๙. เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและการใชประโยชนทดี่ นิ และการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร
๙๐. มีผลกระทบกับพระราชบัญญัตนิ ้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม ในสวนการอนุญาต การใช การเปรียบเทียบคดี
ที่อาจมีความทับซอน ทัง้ นี้ เนื่องจากน้ําบาดาลเปนทรัพยากรใตดินทีม่ องไมเห็น การอนุญาตใหใช การพัฒนา มีเทคนิคเฉพาะดาน
ที่ตองมีผูรูผูชํานาญในศาสตรน้ําใตดนิ พิจารณาใหใช ใหสราง และใหคําแนะนํา เพื่อไมใหเกิดปญหาที่ยากตอการแกไข เชน
การปนเปอ นในน้ําบาดาล การสูบน้าํ บาดาลจนเกินสมดุลของแหลงน้ําใตดนิ จนกอเกิดปญหาแผนดินทรุด หรือการรุกล้ําของน้าํ เค็ม
เขาสูชนั้ น้ําบาดาล ดังนั้น การอนุญาตใหใช รวมถึงใหใชในปริมาณเทาไหร จึงควรเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลที่กําหนด
อํานาจหนาทีไ่ วแลว ไมควรเปนไปตามพระราชบัญญัตินา้ํ เพราะอาจทําใหมีขอบกพรองผิดพลาดได
๙๑. มีผลกระทบกับพระราชบัญญัตปิ า ไม พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ มติคณะรัฐมนตรี
กฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมายวาดวยแนวทางปฏิบตั ิ ขอหาม ขอปฏิบตั ิ ในการอนุญาตใหมกี ารใชประโยชนพื้นที่ปาประเภทตาง ๆ
เพื่อการจัดสรางแหลงน้ํา

- ๓๐ ดานที่กระทบ
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๙๒. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขป พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ใหความสําคัญกับชุมชนในการบริหารจัดการประมง
ในแหลงน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะแหลงน้ําหรืออางเก็บน้ําประจําหมูบา น และแหลงน้ําปด (หวย หนอง คลอง บึง แมน้ํา) โดยชุมชน
สามารถกําหนดและเสนอเขาสูคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดได เพื่อออกเปนกฎเกณฑประจําหมูบานในการบริหารแหลงน้ํา
เพื่อการประมง
๙๓. มีผลกระทบเกี่ยวกับการประกอบกิจการสัมปทานน้ําประปา
๙๔. มีพระราชบัญญัตปิ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
๙๕. ดานการสุขาภิบาล น้ําดื่มน้าํ ใชชุมชน ดานมาตรฐานการผลิตจําหนายน้ําดื่มบรรจุในภาชนะปดสนิท ดานการจัดการน้ําโสโครก
และน้ําเสีย เกี่ยวของกับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

- ๓๑ ตอนที่ ๕ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะรายมาตรา
หมวด/มาตรา
ภาพรวม

มาตรา ๒

มาตรา ๓

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑. เห็นดวยกับการมีกฎหมาย แตควรเชื่อมโยงใหมีความชัดเจนเปนเอกภาพ หลักคิด/แนวทางจะตองไปดวยกันกับหลักปฏิบัติ
เนื่องจากในชวงแรกจะมีความซับซอนมาก ตองมีเวลาตีความกฎหมาย
๒. การรวมระเบียบเรือ่ งน้าํ ทั้งหลายมารวมกับพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าํ นี้เปนสิง่ ที่ดี แตตองทําความเห็นใหตรงกัน
๓. ควรปรับปรุงในรายละเอียดโครงสรางของมาตราตาง ๆ ใหชัดเจนกวานี้
๔. บทบาทหนาทีข่ ององคกร บุคคล จนถึงคณะกรรมการ ยังไมชดั เจน การบังคับใชกฎหมายเลือกปฏิบตั ิได
๕. การใชคําในเรื่องเดียวกันแตใชหลายคําซึ่งอาจมีเจตนารมณตางกัน แตในกฎหมายไมมีความชัดเจน เชน คําวา “ภาวะน้ําแลง”
“ภาวะน้ําทวม” “อยางรุนแรง” “ฉุกเฉิน” “ภาวะปกติ” “ภาวะวิกฤต” เปนตน มาตราที่ปรากฏ เชน มาตรา ๔ มาตรา ๒๓ (๗)
และมาตรา ๒๓/๑ เปนตน
๖. พระราชบัญญัตนิ ี้เปนการบูรณาการการบริหารจัดการน้ํา จึงนาจะกําหนดเฉพาะเรื่องนโยบาย แผนงาน การปองกันน้ําทวม
น้ําแลง ไมควรกําหนดเรื่องการขออนุญาตและการคาใชน้ํา
๗. ควรบังคับใชภายใน ๙๐ วัน นับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๘. ระยะเวลาการมีผลบังคับใชของพระราชบัญญัตนิ ี้มีเพียง ๑๒๐ วัน อาจจะสงผลกระทบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายใหครบถวน
เชน การเตรียมการเพื่อขออนุญาตใชน้ํา การรวมตัวเพื่อเปนองคกรผูใชน้ํา
๙. ควรปรับเอามาตรา ๓๙ ออก เพราะมาตรา ๓๙ จะเปนขอกําหนดสําคัญที่เปนที่สนใจของประชาชนและผูใชนา้ํ ทุกภาคสวน
ซึ่งตองการทราบการแบงประเภทน้ํา ๓ ประเภท ซึ่งจะมีผลตอการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ดวย
๑๐. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย หากตองการใหเปนกฎหมายกลางในการบูรณาการบริหารจัดการน้ํา ก็ควรตองครอบคลุมน้ํา
ทั้งน้ําบนผิวดินตามธรรมชาติ น้าํ ในระบบชลประทาน และน้ําใตดนิ คือน้ําบาดาล กรณีหากใหหนวยงานของรัฐใชกฎหมายเฉพาะ
ไปตามภารกิจเดิม เมื่อกฎหมายนี้ใชบงั คับยอมมีปญ
 หาที่เกิดกรณีวาการบริหารจัดการจะใชกฎหมายใดบังคับ หากหนวยงานยืนยันใช
กฎหมายเดิม โดยที่กฎหมายนี้ไมมอี ํานาจใหบงั คับใชตามกฎหมายนี้ หนวยงานก็ยอมบริหารจัดการไปตามกฎหมายเฉพาะ การบูรณาการ
ยอมไมเกิด ดังนัน้ ควรเพิ่มคําวา “หากกฎหมายเฉพาะนั้นขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชพระราชบัญญัตนิ ี้แทน”

- ๓๒ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๑. ไมควรเขียนวา “แตหากกฎหมายเฉพาะนั้นขัดหรือแยงใหใชกฎหมายนี้แทน” เพราะเทาทีด่ ูภาพรวมของรางพระราชบัญญัตนิ ี้
บทบัญญัติในรางพระราชบัญญัตินี้พยายามเขียนสิง่ ที่ไมไปขัดหรือแยังกับกฎหมายอืน่ อยูแลว ยกเวนที่ตอนนีน้ ิยามทรัพยากรน้ําสาธารณะ
ไปเขียนรวมน้ําบาดาลกับน้าํ ชลประทาน ทําใหเกิดปญหาตีความวา เนื้อหาในพระราชบัญญัตนิ ี้ สิ่งใดที่กํากับดูแลทรัพยากรน้าํ สาธารณะ
แลวกฎหมายน้ําบาดาลกับกฎหมายชลประทานเขียนกํากับดูแลไวเหมือนกัน สรุปแลวใชกฎหมายน้ําบาดาลและกฎหมายชลประทานไมได
ตองมาใชพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ใชหรือไม หากเปนแบบนี้ กฎหมายน้ําบาดาลกับกฎหมายชลประทานก็จะพิการใชงานไมได
รางพระราชบัญญัตนิ ี้จะเปนกฎหมายแมบททีป่ ฏิรูปการบริหารจัดการน้ําแลวเกิดปญหาในทางปฏิบัตติ ามมามากกวา
๑๒. การที่มาตรา ๓ แกไขวา กฎหมายเฉพาะใดขัดหรือแยงใหใชกฎหมายนีแ้ ทน และกรณีที่นิยามคําวา “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ”
ตัดเรื่องความลึกของแหลงน้าํ ใตดนิ ออก ทําใหน้ําบาดาลอยูในความหมายของทรัพยากรน้าํ สาธารณะดวย และนิยามคําวา “ทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ” ขณะนีก้ ้ํากึง่ วารวมทางน้ําชลประทาน ซึง่ โดยหลักการของรางพระราชบัญญัตินี้ ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตองไมรวมน้ําบาดาล
และทางน้ําชลประทานเพื่อใหหลักเกณฑในหมวด ๔ ทั้งหมด ใชกับทรัพยากรน้ําสาธารณะที่ยังไมมีกฎหมายใดกํากับดูแลการอนุญาต
และการใชไวเปนการเฉพาะ สวนน้ําบาดาลกับน้ําชลประทานยังคงใชพระราชบัญญัติน้ําบาดาลและพระราชบัญญัติการชลประทาน
กํากับดูแลการอนุญาตการใชนํา้ ไปตามเดิม แต กนช. และคณะกรรมการลุมน้าํ สามารถบริหารจัดการน้ําในภาพรวมเพื่อรักษาสมดุลน้ํา
ใหครอบคลุมถึงน้าํ บาดาลและน้ําชลประทานไดตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๔ โดยผานนิยามคําวา “ทรัพยากรน้ํา” หากไมมีการแกไข
นิยามคําวา “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” วาไมรวมน้ําบาดาลและทางน้าํ ชลประทาน และมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ ใหผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรน้าํ แหงชาติเปนผูอ อกใบอนุญาตใชน้ํา ทําใหเกิดปญหาวา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ จะเปนผูออกใบอนุญาต
ใชน้ําบาดาลและน้ําชลประทาน แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและอธิบดีกรมชลประทาน ตอไปนี้เลิกใชกฎหมายน้ําบาดาล
และกฎหมายชลประทานในการอนุญาตใชนา้ํ บาดาลและน้ําชลประทาน เพราะน้ําบาดาลกับน้ําชลประทานอยูในความหมายของ
ทรัพยากรน้าํ สาธารณะไปแลว แลวอยางนีค้ าใชน้ําทีเ่ รียกเก็บ จะยังคงถือเปนคาชลประทานทีน่ ําสงเขาทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานไดหรือไม หรือคาใชน้ําที่เรียกเก็บจะยังคงถือเปนคาใชน้ําบาดาลที่นําสงเขากองทุนน้ําบาดาลตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ําบาดาลไดหรือไม รางพระราชบัญญัตนิ ี้ตองไมเขียนบทบัญญัติที่ไป overrule การบังคับใชกฎเกณฑตามกฎหมายอืน่
เพราะกฎเกณฑที่เขาใชกันอยูตามกฎหมายน้ําบาดาลและชลประทานก็ไมไดเกิดปญหาอะไร หากเปนหวงเรื่องสมดุลน้าํ กนช. สามารถ

- ๓๓ หมวด/มาตรา
มาตรา ๔

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
กํากับดูแลน้ําบาดาลและน้ําชลประทาน ผานนโยบายและแผนงาน เพื่อใหกรมทรัพยากรน้าํ บาดาลและกรมชลประทานไปปรับใชได
และแนะนําใหกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ปรับแกกฎหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
๑๓. นิยามคําวา “น้ํา” “ทรัพยากรน้ํา” “ทรัพยากรน้าํ สาธารณะ” อานแลวไมเขาใจ
๑๔. นิยาม สถานะของน้าํ หมายความถึง ของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
๑๕. นิยาม คําวา “น้ํา” หมายความรวมถึงน้ําบาดาลดวยหรือไม จะเปนการซ้าํ ซอนกับพระราชบัญญัตนิ ํา้ บาดาลหรือไม
๑๖. ใหตัดคําวา น้ําใตดิน ออกจากรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. ....
๑๗. ควรปรับปรุงคําวา น้ําใตดิน เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ ง กําหนดเขตน้ําบาดาล
และความลึกของน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓ ใหน้ําใตดินที่อยูลกึ จากผิวดินลงไปเกินกวา ๑๕ เมตร เปนน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาล
กรุงเทพมหานครและเขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย หากรางพระราชบัญญัตนิ ้ํามีผลบังคับใชจะกอใหเกิดความ
สับสนหรือไม
๑๘. “น้ํา” กรณีน้ําที่เปนสระระบบปดในที่เอกชนและกรณีน้ําใตดินในทีเ่ อกชนจะเขาขายการควบคุมดวยหรือไม
๑๙. นิยาม “ทรัพยากรน้าํ ” ตองไมรวมน้ําฝนทีป่ ระชาชนกักเก็บไวใชเอง
๒๐. “ทรัพยากรน้ํา” กรณีผนื น้ําในธรรมชาติที่มกี ารเชื่อมตอเขาไปในทีด่ ินของเอกชนจะอยูในขอบขายของทรัพยากรน้ําภายใตราง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... นีด้ วยหรือไม
๒๑. “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” กรณีผืนน้ํามีการเชื่อมตอเขาไปในทีด่ ินของเอกชนควรจะมีการกําหนดและควบคุมดวยรางพระราช
บัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. .... นี้
๒๒. นิยามคําวา “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” เขียนใหชดั เจนวาไมรวมน้ําบาดาลและทางน้าํ ชลประทาน
๒๓. นิยาม “การใชน้ํา” ไมควรแยกน้ําเพือ่ การประปาออกจากการอุปโภคบริโภค เพราะภารกิจการดําเนินการ จุดประสงคเดียวกัน
คือ เพื่อการอุปโภคบริโภค
๒๔. เพิ่มคํานิยามของคําวา “ปญหาวิกฤตน้ํา” ดวย
๒๕. เพิ่ม “คุณภาพน้ํา” ในนิยาม
๒๖. คําวา สมดุลลุมน้ํา สมดุลน้ํา หรือสมดุลตามธรรมชาติของแหลงน้าํ ควรมีคําจํากัดความโดยละเอียด

- ๓๔ หมวด/มาตรา
มาตรา ๕

มาตรา ๖

มาตรา ๗

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๒๗. ขอใหพิจารณากําหนดนิยาม “คลองประปา” และการสงวนสิทธิ์การใชนา้ํ ในคลองประปา โดยอาจอางอิงตามพระราชบัญญัติ
รักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ เชนเดียวกับหลักเกณฑการกําหนดทางน้ําชลประทาน
๒๘. ควรมีศูนยกลางที่เดียวที่นายกรัฐมนตรี
๒๙. ขอเพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (รับผิดชอบน้ําดืม่ /น้ําใช)
๓๐. ขอใหระบุใหชดั เจนวากระทรวงเกษตรและสหกรณจะรับผิดชอบมาตราไหนบาง
๓๑. รัฐมนตรีรักษาการมีทั้งหมดสี่ทาน ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จากบทบัญญัตดิ ังกลาวยังเกิดความสับสนวารัฐมนตรีทานใด
เปนผูแ ตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ และการออกกฎกระทรวงจะออกภายใตกระทรวงใด และบทบัญญัติในรางมาตราอื่นที่กลาวถึงรัฐมนตรี
ไมไดกําหนดวารัฐมนตรีทา นใดมีหนาทีต่ ามรางมาตราใด จึงเกิดความไมชัดเจน และอาจมีปญหาในทางปฏิบตั ิได
๓๒. การใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนีไ้ มแนใจวาเหมาะสมหรือไม เพราะนายกรัฐมนตรีควรเปนประธาน กนช. เทานัน้
๓๓. การกําหนดหลักเกณฑการใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะและการกักเก็บน้าํ ควรกําหนดหลักเกณฑใหประชาชน ภาครัฐ
และเอกชนทราบและถือปฏิบัติใหชดั เจน
๓๔. หากมีขอกําหนดตามมาตรา ๖ จะสงผลกระทบกับกฎกระทรวงผังเมืองในพื้นทีต่ าง ๆ ที่มกี ารกําหนดแนวเขตหรือเสนทางน้าํ
เดิมไว ซึ่งหากประชาชนรับทราบวาสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ําหรือยกเลิกได อาจมีการกระทํา เชน ถมที่ ซึ่งเปนเหตุใหตอ ง
ประกาศเปลี่ยนเสนทางน้ํา เอื้อประโยชนใหนายทุนบางกลุม อาจทําใหเกิดการฟองรองได
๓๕. สิทธิการใชน้ําตองเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการโดยครอบคลุมความเดือดรอนทีเ่ กิดขึ้นกับผูใชน้ํา
๓๖. น้ําสาธารณะเปนของสวนรวม บุคคลใชหรือเก็บกักไดเทาที่จําเปนไมเดือดรอนเสียหายแกผูอนื่ ควรมีรายละเอียดรองรับเพิ่มเติม
ใหมีมาตรการที่กาํ หนดชีว้ ดั ได และเปนมาตรการที่จะกําหนดตัดสินไดโดยงายไมซบั ซอนและตองตีความ ที่จะทําใหเกิดปญหาในแง
กฎหมายตอไป
๓๗. ควรตัดขอยกเวนออกใหเหมือนมาตรา ๘ เพื่อใหเปนหลักประกันสิทธิประชาชนอยางแทจริง เพราะเนื้อหาบอกอยูแลววาใชได
เทาที่ไมกอความเดือดรอนของผูอื่น

- ๓๕ หมวด/มาตรา

มาตรา ๘

มาตรา ๙

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๓๘. คําวา “บุคคล” มีสิทธิใชหรือกักเก็บน้ํา ฯลฯ บุคคลยังไมชัดเจนวาหมายถึงใครบาง เพราะความสามารถในการกักเก็บแตกตางกัน
เกษตรรายใหญสามารถสูบน้ําเขาแองน้ําของตนไดมากถึงมากที่สุดตั้งแตตน น้ํากวาจะถึงปลายน้ํา เกษตรกรรายยอยไมเหลือน้ําแลวก็มี
เพราะถูกเกษตรรายใหญสบู น้ําตามรายทาง แมจะมีถอยคําวาไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายตอผูอ ื่นซึง่ อาจใชนา้ํ นัน้
แตตามความเปนจริง เกิดความเดือดรอน เพราะเกษตรกรที่อยูปลายน้ําไมมนี ้ําใช เจาหนาที่ไมสามารถทําอะไรได
๓๙. น้ําพุ น้าํ ไหลตามธรรมชาติ น้ําใตดิน มีสิทธิกักเก็บเทาทีจ่ ําเปนแกประโยชนในที่ดนิ ตน โดยไมเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น น้าํ ไหล
ตามธรรมชาติเปนสิ่งทีค่ วบคุมไดยาก การกักเก็บ ควบคุมและตรวจสอบไดยาก ในพื้นที่โดยเฉพาะตนทางน้ํา หากเก็บกักไมถูกวิธีอาจเปน
อันตรายแกพื้นที่กลางน้าํ และปลายน้าํ หรืออาจเก็บกักเกินขีดจํากัดที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ทําใหเสียสิทธิอันพึงจะไดรับ
จึงตองมีมาตรการทีม่ ีมาตรฐานและมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง และใหถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพการณปจจุบัน
ในขณะนั้น ๆ
๔๐. หากคําวา “น้ําพุ” ไมไดมีความหมายรวมถึง “น้ําพุรอน” และเพื่อเปนการปองกันขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
เพราะประเทศไทยมีแหลงพืน้ ที่ที่เกิดน้าํ พุรอนบางแหงทีอ่ ยูในพื้นที่ของเอกชน ดังนัน้ จึงเห็นควรเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “น้าํ พุรอน”
ไวในมาตรานี้ ดังนี้ “เจาของหรือผูค รอบครองทีด่ ินซึ่งมีน้ําพุและน้ําพุรอนเกิดขึน้ ...”
๔๑. ขาดบทกําหนดโทษที่ฝา ฝนมาตรา ๘ เชน หากมีการสรางฝายกัน้ น้ําใหมีการเก็บกักน้ําในที่เอกชน (สนามกอลฟหรือนิคม
อุตสาหกรรม) จะมีบทลงโทษอยางไร
๔๒. กรรมการโดยตําแหนงเปลี่ยนจากปลัดกระทรวงเปนรัฐมนตรี นาจะเรียกประชุมยาก เพราะเหมือนประชุม ครม. ยอย ๆ
ซึ่งปกติระดับรัฐมนตรีจะหาวันวางประชุมยากมาก เปนปลัดกระทรวงอยางเดิมดีแลว
๔๓. ขาดรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
๔๔. องคประกอบคณะกรรมการควรมีภาคประชาชน ภาคประชาสังคมตัวจริง มิใชคนทีห่ นวยงานราชการไปจัดตัง้
๔๕. มาตรา ๙ (๕) ตองระบุวาตองไมใชขาราชการพลเรือนประจํา
๔๖. สมควรเพิ่มกรรมการผูแ ทนคณะกรรมการลุมน้ํา เพิ่มขึน้ จากเดิมกําหนด ๖ คนจากลุมน้ํา ๒๕ ลุมน้ํา สมควรจะเพิ่มเปน
อยางต่ํา ๑๒ คน

- ๓๖ หมวด/มาตรา

มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๔๗. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ระบุวาควรมีประสบการณไมนอยกวา ๕ ป นาจะปรับเปน ๑๐ ปขึ้นไป เพราะผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูมี
บทบาทสําคัญสุดใน กนช. โดยเฉพาะการใหขอมูลเชิงวิชาการทีถ่ ูกตอง จึงควรใชบคุ ลากรทีม่ ีประสบการณที่ยาวนาน
๔๘. ในคณะกรรมการน้ําแหงชาติมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒดิ านแหลงน้ํานอยมาก พระราชบัญญัตินี้เปนพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้าํ ควรเพิ่มน้ําหนักผูทรงคุณวุฒิที่ตรงประเด็นมากกวานี้ เพราะไมใชพระราชบัญญัติสงิ่ แวดลอม ผังเมือง หรือเศรษฐศาสตร
๔๙. สัดสวน กนช. ควรเพิ่มภาคเอกชน ประปา เกษตร สภาหอการคา
๕๐. ผูแทนคณะกรรมการลุม น้ําตามมาตรา ๙ (๕) ควรมีการคัดเลือกที่ชดั เจน ไมควรกําหนดไวในกฎกระทรวง
๕๑. มาตรา ๙ (๒) มีรองประธานคนเดียว ไมสอดคลองกับมาตรา ๑๖ วรรคสอง
๕๒. อํานาจหนาทีข่ อง กนช. ยังไมครอบคลุมที่จะบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
๕๓. การบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรน้าํ สาธารณะที่ใชรวมกับหรือมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การกําหนดกฎหมายตองทําความ
ตกลง หารือกับประเทศเพื่อนบานดวย
๕๔. มาตรา ๑๗ บัญญัติให กนช. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทัง้ ใหมีอาํ นาจหนาที่ตาม (๘)
คือ ใหความเห็นชอบแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้าํ ทวมของคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ
เพื่อบูรณาการการปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมระหวางลุมน้ํา ซึง่ ตามพระราชบัญญัติปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี โดยที่ภาวะอุทกภัยและภาวะน้าํ แลงเปนสวนหนึง่ ของสาธารณภัยอยูแลว ดังนัน้ ไมควรบัญญัติใหมอี ํานาจหนาที่
ทับซอนกัน โดยงานดานการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภาวะน้าํ แลง ควรยกใหเปนหนาที่ของ กปภ.ช. ซึ่งเปนองคกรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีองคาพยพในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นทีไ่ ดอยางครอบคลุม กลาวคือ ผูอ ํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ไดแก ผูว าราชการจังหวัด ระดับอําเภอ ไดแก นายอําเภอ และระดับทองถิน่ ไดแก นายกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ นั้น ๆ

- ๓๗ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๕๕. มาตรา ๑๗ (๙) บัญญัติให กนช. มีอํานาจใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม ทั้ง ๆ ที่ควรใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๓๔ จะเหมาะสมกวา เพราะเปนผูทรี่ ูภาพรวมของทรัพยากรน้าํ ในลุมน้ําของตนดีอยูแ ลว อีกทัง้ กนช.
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน การนัดหมายประชุมยอมกระทําไดยากและไมทันตอสถานการณความตองการใชน้ํา
๕๖. มาตรการในการปองกันและแกไขอุทกภัยหรือภัยแลงในการดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนทตี่ ื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ควรนํามาบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ กนช.
หรือคณะกรรมการลุม น้ํา ฯลฯ
มาตรา ๑๘
๕๗. แผนควรทําทุก ๒๐ ป ตามยุทธศาสตรชาติ แตใหมกี ารทบทวนทุก ๕ ป
มาตรา ๒๐
๕๘. กรณีแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานระดับจังหวัดที่ กนช. แตงตั้ง ขอใหมาจากหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ลุมน้ํา
๕๙. มาตรา ๒๐ วรรคสาม ความชัดเจนวาตองทุกจังหวัดหรือไม เมื่อแตงตัง้ แลวตองมีตลอดหรือไม
มาตรา ๒๓
๖๐. บทบาทอํานาจหนาที่ของ สทนช. ใหมีบทบาทศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทํายุทธศาสตร แผน นโยบาย เสนอ กนช. รวมทัง้ กํากับดูแล
การคัดเลือก/สรรหาคณะกรรมการลุมน้าํ แทนการกําหนดใหขาราชการเลือกมา
๖๑. ควรเพิ่มอํานาจและหนาที่ของสํานักงานใหบรู ณาการแผนของคณะกรรมการลุมน้าํ ในภาพรวม มิฉะนัน้ จะเปนแตละลุมน้าํ
เสนอกันมา แตไมสามารถแกไขปญหาในภาพรวมของประเทศไทย และเพื่อนําไปสูแ ผนระดับชาติ ในการทํายุทธศาสตรตอไป
๖๒. เนื่องจากมีการจัดตัง้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ขึ้นมาใหมเพื่อทําหนาที่เปน Regulator กํากับดูแลนโยบายน้าํ ตาม
ยุทธศาสตรที่มกี ารจัดทําขึ้นในมาตรา ๑๗ ที่รางยังมีความไมชดั เจนระหวางอํานาจและหนาที่ของ กนช. และ สทนช. (รวมถึงมาตรา ๑๘
และมาตรา ๑๙) ถึงแมวา สทนช. จะทําหนาที่เปนเลขา กนช. แตบทบาทในการจัดทําแผน ทํานโยบาย แผนแมบทฯ ตาง ๆ นาจะเปนของ
หนวยงาน โดย กนช. เปนผูอ นุมตั ิ จึงเห็นวาควรแยกใหชัดเจนมากกวานี้ เพราะการกํากับของ กนช. จะเปนการกํากับผาน สทนช. ดังนัน้
หนาทีข่ อง สทนช. ควรจะอยูในพระราชบัญญัตนิ ี้เชนกัน เพราะปจจุบันอยูในคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทําใหน้ําหนักของ
ความจําเปนของพระราชบัญญัตินี้ลดลง หากไมระบุบทบาท/หนาที่ของ สทนช. ใหครบถวน (ไมใชเปนเพียงเลขาฯ กนช. เทานัน้ ) เพราะ
อีกดานหนึ่งของ พ.ร.บ. นี้คอื การแยก Regulator จาก Operator
มาตรา ๒๓/๑
๖๓. ควรแกไขเปน “ศูนยบญ
ั ชาการวิกฤตน้าํ ” เพื่อสอดคลองกับในเนื้อหาในมาตราและสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

- ๓๘ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๖๔. ควรระบุโครงสรางของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจใหชดั เจน รวมถึงระบุวาเมือ่ ไรจึงควรตั้งศูนยนี้และเงื่อนไขที่ตงั้
๖๕. ตองตั้งขึ้นเมื่อมีเหตุเทานัน้ ไมควรตัง้ ถาวร
๖๖. “ภาวะปกติ” และ “ภาวะวิกฤต” ทัง้ น้าํ ทวมและน้ําแลงควรระบุวา จัดตั้งศูนยบญ
ั ชาการเฉพาะกิจตอนไหน โดยอยูในดุลยพินิจ
ของ กนช. และหนวยงานใดจะใหขอมูลสงตอกับ กนช. เมื่อประกาศภาวะวิกฤตน้ําแลงและน้ําทวม
๖๗. ควรไปอยูห มวด ๕ หรือไม โครงสรางใครเปนผูกําหนด มีสภาพถึงเมือ่ ใด เพราะเขียนไววาเมื่อวิกฤตน้าํ ผานพนไป ในหลักการ
จัดการ วิกฤตผานแตอาจจะอยูในภาวะฉุกเฉินอยู เปนตน เสนอวาควรกําหนดใหใครกําหนดโครงสรางระบบบัญชาการ
๖๘. ในกรณีหากเกิดภาวะวิกฤตน้ํา ไมวา จะการขาดแคลนน้าํ หรือแหลงทรัพยากรน้ําถูกรุกล้ําหรือทําลาย ควรมีหนวยงานหรือศูนย
เฉพาะกิจลงไปดูตรวจสอบอยางตอเนื่องโดยควรมีการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวนในการแกไขปญหาภาวะวิกฤตน้ํา เพื่อที่จะได
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที ไมใหเกิดความเสียหายและเดือดรอนแกประชาชน
๖๙. มาตรา ๒๓/๑ วรรคสาม ทีก่ ําหนดใหลงประกาศคําสัง่ ตามวรรคสองในราชกิจจานุเบกษานั้น การลงประกาศคําสั่งที่กระทํา
ยอนหลังจากที่ออกคําสัง่ ไปแลว จะมีผลบังคับยอนหลังไดหรือไม ถาคําสั่งยังไมลงประกาศถือวาเปนคําสั่งที่มผี ลบังคับแกบุคคลหนวยงาน
ตาง ๆ หรือไม ในทางกลับกันหากตองรอใหลงประกาศกอน อาจไมทันทวงที ดังนัน้ ควรตัดการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาออก
มาตรา ๒๔
๗๐. มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ควรแยกไปอยูน อกหมวดองคกรบริหารจัดการน้ํา เพราะเปนเรือ่ งสําคัญ ซึ่งไมใชเรือ่ งองคกร
และมาตรา ๒๕ ในการจัดแบงลุมน้ํา (ออกพระราชกฤษฎีกา)
มาตรา ๒๖
๗๑. กรรมการลุม น้ําโดยตําแหนง ควรพิจารณาจากหนวยงานที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทรัพยากรน้าํ และอยูในพื้นที่ลมุ น้ําตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ และเปนหนวยงานทีม่ ีความพรอมดานเครื่องมือ ขอมูล และบุคลากรเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน หนวยงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูอํานวยการเขือ่ น
ที่อยูในลุมน้ํา) การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค เพราะการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดูแลปริมาณน้ําตนทุนของประเทศ
การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค เปนผูใชน้ํารายใหญของประเทศ ทั้ง ๓ หนวยงานจะตองรวมดวยชวยกันในการพัฒนาอนุรักษ
แหลงน้ํา ปาตนน้ําลําธาร เพื่อใหมีน้ําใชไดตลอดทั้งป ไมใหเกิดภัยแลงซ้ําซากและน้าํ ทวมซ้ําซาก
๗๒. คณะกรรมการลุมน้ําควรมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการน้าํ ตนทุนและการใชน้ําใหครอบคลุม เชน
การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขาเปนคณะกรรมการลุมน้ําดวย

- ๓๙ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๗๓. การประปานครหลวง มีความประสงคขอใหพิจารณาเพิม่ เติมวาในกรณีทกี่ ารประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค
เปนผูใชนา้ํ ในลุมน้ําใดเพื่อการผลิตน้ํา ใหมีผแู ทนของ กปน. หรือ กปภ. เขารวมเปนคณะกรรมการลุมน้ํานั้นดวย
๗๔. ลุมน้ําที่มีพนื้ ที่พาดผานแหลงเก็บกักน้าํ ตนทุน เชน เขื่อนภูมิพล เขือ่ นสิรกิ ิติ์ เขือ่ นศรีนครินทร เขื่อนเขาแหลม ควรใหหนวยงานที่
กํากับดูแลแหลงน้าํ นัน้ มีสว นในคณะกรรมการลุมน้ํา
๗๕. คณะกรรมการลุมน้ํา ควรมีผูแทนหนวยงานรัฐสวนกลางดานสิ่งแวดลอมทีต่ ั้งอยูในภูมิภาคของลุม น้าํ ดวย
๗๖. ในมาตรา ๒๖ (๑) เห็นวาควรเพิ่ม ผูแ ทนกรมอุตนุ ิยมวิทยา เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจ เฝาระวัง และติดตาม
สภาวะอากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ อันมีผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
๗๗. มาตรา ๒๖ (๑) สมควรใหมผี ูแทนจากอาสาสมัครพิทกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม หมูบาน (ทสม.)
๗๘. คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้นควรมีผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร (เกษตรจังหวัด) รวมดวยเพื่อการใชประโยชน
และพัฒนาแหลงน้ํา
๗๙. เห็นควรใหมีการแตงตั้งผูน ําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน เขารวมเปนคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖
๘๐. มาตรา ๒๖ (๓) ควรเพิ่มกรรมการลุม น้าํ โดยพิจารณาตามขนาดพืน้ ที่/ความยาวลุม น้ํา
๘๑. มาตรา ๒๖ (๓) ผูแ ทนองคกรผูใชน้ํา ในพื้นที่ที่มโี ครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ควรมีเพิ่มใหอีก ๑ คน
๘๒. มาตรา ๒๖ (๓) ควรเพิ่มภาคการใชน้ําดานอุปโภคบริโภค เปนกรรมการ
๘๓. มาตรา ๒๖ (๓) บัญญัตวิ า “กรรมการลุม น้ําผูแ ทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้าํ นัน้ ที่มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน” นั้น ซึง่ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เปนการใชน้ําภาคเกษตรกรรมสูงที่สดุ ดังนัน้ จึงเห็นควรเพิ่ม
สัดสวนกรรมการจากภาคเกษตรกรรม จากภาคละสามคน เปนภาคละหกคน
๘๔. ไมเห็นดวยที่ใหผวู าราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
๘๕. ประธานกรรมการลุมน้ํา ใหผูวาเลือกกันเอง หากไมมาประชุม มอบหมายผูอื่นมาแทนนั้น ก็เปนประธานที่ประชุมไมได
ตองใหรองประธานทําหนาที่แทนซึ่งก็คือกรรมการลุม น้าํ ที่ไดรับเลือกจากกลุมกรรมการลุมน้ําอีก ๒ คนเปนกรรมการ ควรกําหนดเปน
ตัวแทนภาคประชาชน มิเชนนั้นก็จะไดผวู าหมด เปนประธานและรองประธาน

- ๔๐ หมวด/มาตรา

มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๔

มาตรา ๓๕

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๘๖. กรรมการลุม น้ํามีจํานวนมาก ดังนัน้ ประธานกรรมการสามารถลด/เพิ่ม/ตัด ผูแทนหนวยงานฯ ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด เชน
ในลุมน้ําทีม่ ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ควรเพิ่มเปนกรรมการ
๘๗. สัดสวนคณะกรรมการลุมน้ํา ควรเพิ่มภาคเอกชน ประปา เกษตร สภาหอการคา
๘๘. ภาคประชาชนตองเพิ่ม เพราะกรรมการลุมน้ําเปนผูที่อยูในพื้นที่จะทราบปญหาของพื้นที่ดีที่สดุ หนวยงานเปนผูใหการสนับสนุน
การทํางานของกรรมการลุมน้ํา ภาคประชาชนควรไดรบั การสนับสนุนเพราะเขาใจปญหาของพื้นทีม่ ากที่สดุ
๘๙. คณะกรรมการลุมน้ําควรมีถงึ ระดับพื้นที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุม น้ํา
๙๐. คณะกรรมการลุมน้ํามีหนาที่และอํานาจเพิ่มมากขึ้น การไดมาซึ่งกรรมการควรกําหนดใหเปนผูท ี่มีความรูที่แทจริงในเรื่องน้ํา
จึงจะเกิดผลสําเร็จในการจัดการน้าํ
๙๑. ที่มาของกรรมการลุมน้ําตองคัดเลือกจากลุมน้าํ สาขาของลุมน้ําหลัก โดยคัดเลือกกันเองในลุมน้ําสาขาเปนคณะกรรมการลุมน้ํา
๙๒. อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการลุมน้ํายังไมชดั เจนที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง
๙๓. แผนน้ําทวมและน้าํ แลงที่พิจารณาโดยคณะกรรมการลุม น้ํา แตคณะกรรมการฯ ยังไมมีผูเชี่ยวชาญมากพอที่จะพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนนั้น ๆ ได
๙๔. ในรางไประบุใหภารกิจการจัดทําแผนตาง ๆ เปนหนาทีข่ องกรรมการลุม น้ํา ซึง่ ไมนา จะถูกตอง เพราะผูจดั ทําคือหนาทีข่ อง สทนช.
(หากดูจากองคประกอบของกรรมการลุม น้ําแลวยิ่งไมนาจะถูกตองที่จะมีภารกิจมาจัดทําแผนตาง ๆ ฯลฯ)
๙๕. บทบาทหนาทีแ่ ละอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการลุมน้ําคอนขางเยอะในรางพระราชบัญญัตนิ ้ี ทําอยางไรจะ
ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ในการใชอํานาจโดยมิขาดธรรมาภิบาล
๙๖. การขออนุญาตขุดลอกแหลงน้ํา การขออนุญาตดูดทรายตามแหลงน้ําลุม น้ําที่สําคัญ ควรเปนอํานาจของคณะกรรมการลุมน้าํ
เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตดําเนินไปในภาพรวม
๙๗. ควรมีการกลาวถึงกรรมการลุมน้ํายอยเพิ่มเติม เพราะโดยหลักการเหตุผลแลว ตองการสะทอนการมีสว นรวมของประชาชน
พื้นฐานประชาชนในลุมน้ําคือมาจากลุม น้ํายอย ซึง่ พระราชบัญญัตไิ มไดกลาวถึง ควรมีคณะกรรมการลุม น้าํ ยอยดวย เพื่อมาตอยอด
ประกอบเปนลุมน้ําใหญ

- ๔๑ หมวด/มาตรา
มาตรา ๓๗

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๙๘. ควรเพิ่มคําวา นิตบิ ุคคล เขาในมาตรานีด้ ว ย เพราะหากไมมี จะกอใหเกิดปญหาตอหนวยงานของรัฐ เชน การประปาสวนภูมิภาค
การประปานครหลวง ซึง่ เปนนิติบุคคล
๙๙. กฎกระทรวงที่จะมากําหนดหลักเกณฑการจัดตัง้ ภารกิจหนาทีข่ ององคกรผูใชน้ํานั้น หนวยงานไหนจะเปนผูออกกฎฯ และจะนํามา
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยางไร เมือ่ ไร ประชาชนจะทราบไดอยางไร
๑๐๐. ควรมีมาตรการหรือกลไกปองกันการผูกขาดหรือการจัดตัง้ องคกรผูใชนา้ํ จากกลุมคนที่จะแสวงหาผลประโยชนจากการจัดตัง้ ดวย
โดยไมมวี ัตถุประสงคหรือกิจกรรมเกี่ยวของกับน้ํา
๑๐๑. การมีสว นรวม บางชุมชนมีความพรอมในการทําหนาทีด่ ูแลรักษาแหลงน้ําและใชประโยชนอยางสมดุลภายใตแนวคิดพระราชดําริ
ควรมีการรับรองการรวมกลุม ที่กฎหมายรับรองใหสามารถทําหนาทีไ่ ดภายใตกฎหมายนี้ (ในรางพูดเพียงกลุมผูใชน้ํา)
๑๐๒. มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ กลาวถึงองคกรผูใชน้ํา แตไมชดั เจนถึงการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
มาตรา ๔๓ (๒) และวรรคสอง
มาตรา ๓๘/๑ ๑๐๓. ในการเกิดภัยแลง ควรจัดลําดับใหน้ําอุปโภคบริโภค น้าํ ประปา ไดใชน้ํากอนเปนลําดับแรก
๑๐๔. เห็นควรแกไขปรับปรุง โดยเพิ่มเติมคําวา “น้ําเพื่อการประปา” ตอจากคําวา “น้ําเพือ่ การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม”
เนื่องจากตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดใหรัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวติ ของประชาชนอยางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึง่ การประปาถือเปน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทีม่ ีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก ดังนัน้ การจัดสรรน้ําของประเทศควรคํานึงถึง
น้ําเพื่อการประปาดวย
มาตรา ๓๙
๑๐๕. การแบงประเภทผูใชน้ํายังไมสอดคลองกับการใชวิถชี ีวติ ของเกษตรกรในการพัฒนาประเทศตามแผนชาติ ๒๐ ป
๑๐๖. ควรแบงการใชน้ําสาธารณะเปน ๔ ประเภท ๑. เพื่อการดํารงชีพ ๒. เพื่อวิสาหกิจครอบครัว ๓. เพื่อการพาณิชย ๔. เพื่อกิจการ
ขนาดใหญ
๑๐๗. ควรจําแนกประเภทที่ ๔ น้ําดื่ม น้ําสะอาด
๑๐๘. เสนแบงระหวางประเภทที่ ๑ กับประเภทที่ ๒ ตองชัดเจน การขออนุญาตประเภทที่ ๒ คาธรรมเนียม ๑๐,๐๐๐ บาท
เพราะฉะนัน้ ตองอธิบายใหชัดเจนวาประเภทที่ ๑ ขอบเขตการใชน้ําแคไหน

- ๔๒ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๐๙. การใชนา้ํ ประเภทที่ ๒ ประเภทที่ ๓ ควรมีนิยามที่ชัดเจน
๑๑๐. ควรมีการใหคําจํากัดความใหชัดเจน เพื่อปองกันการใชชองโหวของกฎหมาย
๑๑๑. ควรกําหนดเกณฑวธิ กี ารกําหนดประเภทการใชน้ําใหชดั เจนวากําหนดดานกิจกรรมหรือปริมาณ
๑๑๒. การใชนา้ํ ประเภทที่ ๒ และ ๓ มีความคลุมเครือในคํานิยาม นาจะระบุเชิงปริมาณใหชัดเจนเพื่อใหการตีความเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เชน ปริมาณน้ําเทาไหร พื้นทีข่ นาดเทาไหร จัดอยูในกลุม ๒ หรือกลุม ๓
๑๑๓. มาตรา ๓๙ (๑) ควรเขียนใหชัดเจนวาเกษตรในครัวเรือนกี่ไรจึงเสียคาน้ํา
๑๑๔. มาตรา ๓๙ ควรแบงเปน ๓ ประเภท โดยมีรายละเอียดวา ประเภทที่ ๑ ใชน้ํากี่ ลบ.ม. หรือพื้นที่เทาใด ประเภทที่ ๒ ใชน้ํา
กี่ ลบ.ม. หรือพื้นที่เทาใด ประเภทที่ ๓ ใชน้ํากี่ ลบ.ม. หรือพื้นที่เทาใด
๑๑๕. หากเปนไปตามนี้ เกษตรกรที่ผลิตเพื่อพาณิชย เชน ชาวนา ชาวไร ชาวสวน ตาง ๆ จะตองเสียคาใบอนุญาต ๑๐,๐๐๐ บาท
ทั้งหมด ควรจะตั้งเกณฑยกเวนคาธรรมเนียมของเกษตรกรรายยอย เพื่อลดภาระของเกษตรกร
๑๑๖. มาตรา ๓๙ (๑) ควรกําหนดใหการประปารวมอยูก ารใชน้ําประเภทนี้
๑๑๗. เพิ่มเติม/ทบทวน ความหมายของการประปา ซึ่งสวนใหญเปนการบริการดานน้ําอุปโภค บริโภค ใหกบั ประชาชนเปนหลัก
แตพระราชบัญญัตนิ ้ําจัดใหอยูเปนการใชนา้ํ ประเภทสอง
๑๑๘. การผลิตพลังงานไฟฟาเปนกิจการขนาดใหญที่ใชน้ําปริมาณมากควรจะเปนการใชน้ําประเภทที่ ๓
๑๑๙. มีปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับการโตแยงการแบงประเภทน้าํ ตามมาตรา ๓๙ ซึง่ ตองระบุใหชัดเจน หากมีการออกกฎกระทรวง
๑๒๐. ในการแบงประเภทการใชนา้ํ ประเภทที่ ๑, ๒, ๓ การเก็บคาน้าํ ประเภทที่ ๒ และ ๓ ควรมีการศึกษาวิจัยในกรณีเกษตรกรรายยอย
ที่อยูนอกเขตชลประทาน (ซึง่ เปนคนสวนใหญ) เปนฐานในการศึกษาและกําหนดเกณฑ
๑๒๑. ควรนําความในมาตรา ๔๐/๑ จนถึงมาตรา ๕๓ ออกจากรางพระราชบัญญัตนิ ้ํา เพื่อใหมีความชัดเจนในการจําแนกประเภท
การใชนา้ํ ตามมาตรา ๓๙ เสียกอน แลวจึงออกรายละเอียดที่อยูในมาตราที่เสนอตัดออกดังกลาวในกฎกระทรวงที่จะออกตามมาตรา ๓๙
ภายหลัง
มาตรา ๔๐
๑๒๒. ควรคงไว เพราะหากไมกาํ หนดจัดลําดับความสําคัญจะเกิดการแยงกัน
มาตรา ๔๐/๑ ๑๒๓. การใชนา้ํ ประเภทที่ ๑ ควรใหชําระคาใชน้ํา แตอยูในอัตราต่ํากวาประเภทอื่น ๆ เพื่อใหผูใชน้ําตระหนักและใชน้ําตามความจําเปน

- ๔๓ หมวด/มาตรา
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
มาตรา ๔๑
๑๒๔. หลักการของรางพระราชบัญญัตินี้ คือ กําหนดใหรางกฎหมายนี้เปนกฎหมายกลาง เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
และมาตรา ๔๒ ดังนัน้ ในการขออนุญาตใชน้ําทุกประเภทจึงสมควรที่จะรวมกัน โดยใชใบอนุญาตใบเดียวกันทุกแหลงน้ํา แตคา ใชน้ําอาจจะแตกตาง
ตามแหลงน้ําที่ใช เพื่ออํานวยความสะดวกในการขออนุญาตใชน้ํา
๑๒๕. มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ตองไมใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติออกใบอนุญาตใชน้ํา เพราะจะทํางานเปน
operator ไมใช regulator แตตองใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนผูออกใบอนุญาตใชน้ํา และมาตราใดในหมวด ๔ ที่ใหผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติทํา รวมถึงมาตรา ๑๐๐ ใหเปลี่ยนเปนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๑๒๖. ทองถิน่ มีเยอะหลายมาตรฐาน ไมควรใหทองถิน่ ออกใบอนุญาต
๑๒๗. กรณีกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการออกใบอนุญาตและการเก็บคาใชน้ํานั้น เห็นควรตรวจสอบความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ วามีความพรอมในดานบุคลากรที่มีความรู ระเบียบกฎหมาย และปริมาณทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่หรือไม กอนการโอนภารกิจ
๑๒๘. การขอใบอนุญาตการใชน้ําจําเปนหรือไมที่จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากอธิบดี (ขัน้ ตอนเยอะและเสียเวลา)
๑๒๙. ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสวนรวมมากขึ้นในการอนุญาตใหใชนา้ํ ในทองถิ่น และควรเปดใหองคกรพัฒนาเอกชน
ในภาคสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้าํ มีสวนในการตัดสินใจในการใชน้ํามากขึน้ รวมทัง้ ชุมชนมีสวนตัดสินใจในการใชน้ําของการใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม
๑๓๐. การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการออกใบอนุญาตและเก็บคาใชน้ํา ควรอยูในการกํากับดูแลของ
นายอําเภอ
๑๓๑. เรื่องอายุใบอนุญาต การหมดอายุใบอนุญาตไมชัดเจน
๑๓๒. การกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาตใชน้ําและการจัดเก็บ ตองมีความสะดวกรวดเร็ว เขาถึงไดงาย นําเทคโนโลยี
มาปรับใชใหสะดวกและทันสมัย
๑๓๓. การใชนา้ํ ประเภทที่ ๒ เพื่อผลิตไฟฟา หากเปนหนวยงานของรัฐ (กฟผ.) จะไดรับการยกเวนการบังคับตามมาตรา ๔๑ หรือไม
มาตรา ๔๔
๑๓๔. ระเบียบในมาตรา ๔๔ สมควรบังคับใชเฉพาะผูข อใบอนุญาตทีอ่ ยูในผูใชน้ําประเภทที่ ๓ เทานัน้
มาตรา ๔๗
๑๓๕. ไมควรที่จะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําจากประชาชน เนื่องจากรัฐควรใหบริการประชาชน

- ๔๔ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๓๖. ใหระบุชัดเจนการจัดเก็บคาใชจาย หลักเกณฑ บุคคลที่เก็บ ไมเห็นดวยที่จะอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรเปน
หนวยงานกลาง คณะทํางานในสวนภูมิภาค
๑๓๗. การเก็บคาน้ํา การบริหารใหอยูสวนกลาง ไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๓๘. ควรกําหนดโครงสรางการจายคาน้ําทีช่ ัดเจนลงในพระราชบัญญัตนิ ี้
๑๓๙. ตองมีระเบียบ หลักการทีช่ ัดเจน และปฏิบัตไิ ดถูกตอง ไมเปนชองทางเรียกเก็บประโยชนจากผูข อใชน้ําประเภทที่ ๒ และ ๓
๑๔๐. อัตราคาจัดเก็บใหเปนธรรมไมกระทบตอวิถีชวี ิตของประชาชน
๑๔๑. กําหนดอัตราการใชนา้ํ สมควรคํานึงถึงเกษตรกรรายยอยอยางมาก ใหมคี วามเหมาะสม กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหชดั เจน
๑๔๒. การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือเลี้ยงสัตวไมควรเก็บคาใชจาย สวนการใชทรัพยากรน้ําดานอื่น ๆ ควรเก็บ
๑๔๓. เกษตรกรมีภาระตนทุนการผลิตสูง อยากใหพิจารณาการกําหนดเกณฑอีกครั้ง เพราะเกษตรกรสวนใหญฐานะยากจน
จะเปนการซ้ําเติมภาระการเกษตรแกเกษตรกร
๑๔๔. อัตราคาน้าํ สูงไปหรือไมสําหรับเกษตรกรรายยอย
๑๔๕. ควรยกเวนคาน้ําสําหรับหนวยงานรัฐทีด่ ําเนินการเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน เชน การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค
๑๔๖. การประปานครหลวงขอสิทธิในการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ โดยขอยกเวนการจัดเก็บคาใชน้ําเพื่อไมใหเปนการเพิ่มตนทุน
ในการผลิตน้าํ ประปา ซึง่ จะสงผลกระทบตออัตราคาน้ําประปาที่การประปานครหลวงจะตองเรียกเก็บกับประชาชน
๑๔๗. ถาไมเก็บน้ําเพิ่มก็จะไมเกิดปญหา เพราะภาคอุตสาหกรรมจายอยูแ ลวในน้ําบาดาล น้ําชลประทาน
๑๔๘. ขณะนีท้ างรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมกําลังพยายามสงเสริมใหมกี ารขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม หากตองมีภาระ
ตองจายคาน้าํ เพิ่มในตนทุนการผลิตอีก อาจทําใหความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมถดถอยลงอีกก็ได จะเปนอุปสรรค
สําคัญตอนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม เทียบกับตนทุนการผลิตที่ถกู กวาของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ เชน เวียดนาม
อินโดนีเซีย จึงขอใหกําหนดคาใชน้ําภาคอุตสาหกรรมใหต่ําไวกอน รอใหเศรษฐกิจภาพรวมดีขนึ้ แลวจึงคอยปรับใหสูงขึน้ ทีละนอย เพื่อให
อุตสาหกรรมไดมโี อกาสปรับตัวแบบคอยเปนคอยไป
๑๔๙. อัตราคาใชนา้ํ นาจะจัดเก็บตามประเภทกิจกรรมการใชนา้ํ แบบเดียวกันทุกลุมน้ําหรือไม ภาคเกษตรกรรม กี่บาท/ลบ.ม.
ภาคอุตสาหกรรม กี่บาท/ลบ.ม. หนวยงานไหนจัดเก็บ

- ๔๕ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๕๐. การใชนา้ํ ประเภทที่ ๒ ภาครัฐไมควรเก็บหรือเก็บคาใชน้ําใหนอ ยที่สุด เพราะจะมีผลกระทบในวงกวาง
๑๕๑. คาใชน้ําที่เก็บเงิน ควรทําเปนรายไดที่กาํ หนดการใชเงินใหชัดเจน เพื่อใชในกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรอืน่ หรือกิจกรรมที่ทาํ ให
ทรัพยากรน้าํ ดีขึ้น
๑๕๒. เงินทีไ่ ดจากคาน้ํา ควรนําไปพัฒนาแหลงน้ําหรือประโยชนดานน้าํ กับประชาชน เชน เพิ่มความจุแหลงน้ํา ซอมแซมสาธารณูปโภค
กลางน้าํ และปลายน้ํา
๑๕๓. การนําเงินจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้าํ ควรมีงบจากสวนกลางชวยสงเสริมดวย
๑๕๔. ควรใหอํานาจทองถิ่นในการจัดเก็บรายไดจากการใชน้ําเอง
๑๕๕. การเก็บคาน้ําของทองถิน่ เมื่อเกิดรายไดควรใหทองถิ่นเปนผูจดั เก็บบริหารนําเงินมาพัฒนาทองถิน่ เอง
๑๕๖. การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการออกใบอนุญาตและการเก็บคาใชนา้ํ ตองชัดเจนวาเก็บแลวเอาไปทํา
อะไรบาง เพื่อปองกันการไมโปรงใส
๑๕๗. การนําเงินจากการเก็บคาใชน้ํามาพัฒนาแหลงน้าํ ในทองถิ่น การใชเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา แตแผนงานพัฒนาตองผาน กนช. เห็นชอบ
หรือผานกรรมการลุมน้ํา ไมใชเบ็ดเสร็จโดยองคกรปกครองทองถิ่น
๑๕๘. รายไดจากการเก็บคาน้ํา จะสรางความขัดแยงและมีการชวงชิงทรัพยากรน้ําเพื่อผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไหม
ควรจะผานคณะกรรมการลุม น้ําไหม ควรจะจัดสรรใหกบั องคกรทองถิ่นในสวนที่ไมมีทรัพยากรน้ําดวยไหม
๑๕๙. ในพระราชบัญญัตคิ วรมีการระบุในประเด็นการเก็บคาน้าํ ไววา เมื่อเก็บแลว เงินสวนนี้ควรจะไปเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการน้ําอยางไร เชน ไปจัดตัง้ กองทุนน้าํ เปนตน
๑๖๐. ควรตั้งกองทุนน้ํา เพื่อนําเงินจากกองทุนไปสนับสนุนผูท ี่ชวยรักษาทรัพยากรน้ําที่ทาํ ใหน้ํามีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอตอการ
ใชงานของประเทศ เชน ชุมชนที่ดแู ลรักษาพื้นที่ปา ตนน้าํ และนําเงินไปใชในกิจกรรมที่สงเสริมทรัพยากรน้ําใหมคี ุณภาพและปริมาณที่ดี
๑๖๑. ขอเสนอใหมีการตั้งกองทุนทรัพยากรน้าํ เพื่อใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางคลองตัว
๑๖๒. ควรจัดตัง้ กองทุนเขาไปในพระราชบัญญัตนิ ี้ แยกตางหากจากงบประมาณของหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ เพื่อการบริหารจัดการ
หรืออนุรักษทรัพยากรน้ํามีความคลองตัว ไมยุงยากในการใชจายงบประมาณ และประชาชนขอเงินกองทุนไปดําเนินการที่เกี่ยวของได

- ๔๖ หมวด/มาตรา

หมวด ๕

มาตรา ๕๔

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๖๓. เห็นควรมีกองทุนน้ําในลุม น้าํ เพื่อการพัฒนาในลุมน้ําไดอยางคลองตัว โดยใหคณะกรรมการลุมน้ําเปนผูใหความเห็นชอบในการใช
กองทุนน้ําในภาวะวิกฤตได
๑๖๔. สงเสริมภาคเอกชนเก็บน้าํ ไวใชเอง ใหแรงจูงใจไมเก็บเงินเพื่อลดภาระของการบริหารจัดการน้ํา
๑๖๕. ผูทิ้งน้ําเสีย ควรมีการเสียเงินคาธรรมเนียมมากกวาการเก็บเงินคาใชน้ํา เพราะจะทําใหผูทิ้งน้าํ เสียตระหนักและหาวิธีการลด
น้ําเสีย หรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียกลับไปใชใหม ซึง่ ก็เปนการลดการใชน้ําไดอีกทางหนึง่
๑๖๖. การที่กฎหมายนี้กําหนดใหบางหมวดมีความครอบคลุมน้ําทัง้ ๓ ระบบ คือ น้ําบนผิวดินตามธรรมชาติ น้าํ บนผิวดินในระบบ
ชลประทาน และน้ําใตดนิ แตไมใหครอบคลุมบางเรื่อง เชน การจัดสรรน้ํา การเก็บคาใชน้ํา จะเกิดผลดังนี้ (๑) กองทุนน้ํา กฎหมายนี้
ไมไดกําหนดใหมีกองทุนน้าํ แตกรมชลประทานและน้ําบาดาลมีคาชลประทานและคาน้ําบาดาล ซึง่ จัดเก็บไปใชจา ยเฉพาะหนวยงาน
ของตน กฎหมายนี้ใหจดั เก็บคาใชนา้ํ แลวสงเปนรายไดแผนดิน และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เทากับเกิดความไมเทาเทียมขององคกร
ที่จะจัดเก็บคาใชน้ํา แลวเหลือเงินมาบริหารจัดการน้ําบนผิวดินนอกเขตชลประทาน (๒) เมื่อน้ําสาธารณะเปลี่ยนไปเปนทางน้ําชลประทาน
เดิมหนวยจัดเก็บคาใชน้ําได เมื่อเปลี่ยนไปเปนทางน้ําชลประทาน ซึ่งหากยังไมประกาศเปนทางน้ําชลประทานเพื่อเรียกเก็บคาชลประทาน
แลวจะไมตองชําระคาชลประทาน ความไมเทาเทียมในการชําระคาใชน้ําจะเกิดขึน้ (๓) หากใหหนวยงานเฉพาะไปกําหนดอัตราคาใชน้ํา
ไดเอง จะเกิดความไมเทาเทียมและตางคนตางกําหนด เห็นควรใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาใชนา้ํ โดยควรกําหนดเพดานอัตราคาใชน้ําขัน้ สูงไว เพื่อใหหนวยงานไดใชดุลพินิจไปกําหนดคาใชน้ําที่เหมาะสมได
กับคาบริหารจัดการโดยไมใหเกินอัตราขัน้ สูงทีก่ ําหนดไว
๑๖๗. บทบัญญัตติ ามรางในสวนที่ ๒ มาตรา ๖๑ - มาตรา ๖๒ และสวนที่ ๓ มาตรา ๖๓ - มาตรา ๗๐ อันเปนเรื่องการดําเนินการ
กรณีน้ําทวมหรือน้ําแลง ควรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อลดความทับซอนของ
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายสองฉบับทีม่ ีสาระเดียวกัน รวมทั้งแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนบทกําหนดโทษผูฝาฝนคําสัง่ เจาพนักงานมีบญ
ั ญัติไวในกฎหมายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยครบถวนแลว ไมจําเปนตองบัญญัติใหซ้ําซอนอีก
๑๖๘. การกําหนดเขตภาวะน้ําแลง อาจมีผลกระทบกับการใชเงินเพื่อการปองกัน ยับยั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

- ๔๗ หมวด/มาตรา
มาตรา ๕๗

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๖๙. อานแลวคลุมเครือ เชน หากภาคเอกชนหรือประชาชนกักตุนน้ําในชวงน้ําแลง ผูกักเก็บน้าํ เหลานี้มีสทิ ธิไดรับคาทดแทนดวย
ซึ่งไมนาจะสอดคลองตามเจตนาของรางพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕๘
๑๗๐. ควรมีการกําหนดอายุของแผน เพื่อใหจดั ทําปรับปรุงทบทวน
๑๗๑. การจัดสรรน้ําเพื่อเกษตรกรในภาวะน้ําแลง ควรมีแผนการดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงของกลุมผูใชนา้ํ ทั้งตนทาง
และปลายทาง
มาตรา ๖๑
๑๗๒. ควรมีการกําหนดอายุของแผน เพื่อใหจดั ทําปรับปรุงทบทวน
๑๗๓. มาตรา ๖๑ (๔) ควรปรับเปน “การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะน้ําทวม” เพื่อใหแผนมองไปขางหนาและใหเชือ่ มโยง
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และกรอบเซนได
๑๗๔. การจัดทําแผนปญหาน้ําทวมที่มีสาเหตุมาจากลุม น้าํ ขางเคียง คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจเพียงใด เพราะทุกคนตองการผลักดัน
น้ําทวมออกจากพื้นทีข่ องตน โดยไปกระทบลุม น้ําขางเคียง เราควรจัดทําแผนอยางไร ถาจะนําน้ําสวนเกินไปยังลุมน้ําขางเคียงจะเขา
ประเด็นการผันน้าํ ขามลุมน้าํ จะทําอยางไร
มาตรา ๖๓
๑๗๕. หลักประกันสิทธิของประชาชนยังไมมีความชัดเจนขึน้ กับกฎกระทรวงที่ออกมา
และมาตรา ๖๔ ๑๗๖. ควรใชเจาหนาที่ที่มีอยูต ามกฎหมายตาง ๆ ดําเนินการ ไมใชลงมือทําเอง ยิ่งมากหนวยงานยิง่ เกิดชองวางแสวงหาผลประโยชน
๑๗๗. ตองมีความชัดเจนระหวางความจําเปน (แจงลวงหนา ๓ วัน) กับกรณีฉกุ เฉิน (เขาใชไดทนั ทีโดยไมแจงลวงหนา)
มาตรา ๗๐
๑๗๘. การใหพนจากความผิด หากไดดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ และกระทําพอสมควรแกเหตุ และมิไดประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ก็จะเปนเหตุใหใชเหตุผลนีต้ ลอด จะชี้ขาดกันอยางไรในการใชอาํ นาจเหลานี้
๑๗๙. ควรเพิ่มบทบัญญัติเยียวยาใหมากขึ้นและเหมาะสม
หมวด ๖
๑๘๐. ยังขาดเรื่องการวางแผนทํานุบํารุง การอนุรกั ษแหลงน้าํ ทุก ๆ สถานที่
๑๘๑. หมวด ๖ การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ เปนการกลาวถึงการอนุรักษแหลงน้ําและบทลงโทษเทานั้น
นาจะมีบทเกี่ยวกับการตอบแทนคุณสําหรับผูทําหนาที่อนุรักษแหลงน้ําหรือตนน้ํา
๑๘๒. ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เปนการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแหลงน้าํ ไวใชเองของภาคประชาชนหรือภาคเอกชน (Water
Stock) ซึง่ เปนการบริหารจัดการน้ําของตนเพื่อเอาไวใชเอง เชน การสะสมน้ําในชวงน้ําทวม น้ําหลากชวงหนาฝน แลวจัดเก็บไวในชวง

- ๔๘ หมวด/มาตรา
มาตรา ๗๑
มาตรา ๗๒

มาตรา ๗๕
มาตรา ๗๗

มาตรา ๘๐

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ขาดน้ํา เปนการลดภาระของภาครัฐอีกทางหนึ่ง ดังนั้น กฎหมายนี้จะมีสว นชวยสงเสริมและสนับสนุน ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
พัฒนาดังกลาว
๑๘๓. ในกรณีที่คณะกรรมการลุม น้ํามีความเห็นแยงกับ กนช. จะทําอยางไร เพราะพื้นที่อนุรักษอยูในพืน้ ที่ลุมน้าํ
๑๘๔. การประกาศแหลงตนน้ําลําธารเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม หากเปนพื้นที่อุทยานฯ ซึง่ มีพระราชบัญญัตอิ ทุ ยาน จะซ้ําซอน
กันหรือไม
๑๘๕. เหตุใดจึงใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย เพราะอานมาตรา ๗๒ วรรคทายแลวดูเหมือนวายอมรับใหใชกฎหมายผังเมือง
กับขอบัญญัติทองถิน่ เกี่ยวกับการใชประโยชนทดี่ ินไปกอนได หากใหความคุมครองดีกวา แสดงวารางพระราชบัญญัตินกี้ ็ยอมรับอํานาจ
ของกระทรวงมหาดไทยไวแลว แตเพราะกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยอาจไมคุมครองทรัพยากรน้ําสาธารณะดีพอ ในแงของการ
อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ จึงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดนิ
เพื่อมุงคุมครองทรัพยากรน้าํ สาธารณะ จะเปนการถูกตองมากกวา
๑๘๖. ควรกําหนดใหรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ มี้ ีอํานาจออกกฎกระทรวงภายใตอํานาจหนาที่ โดยไมควรระบุวาเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึง่ เพราะอาจตองออกกฎกระทรวงที่อยูภายใตกระทรวงนัน้ ๆ เชน กฎหมายทีด่ ิน กฎหมาย
ปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากกระทบโดยตรงตอการปฏิบตั ิหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนัน้ ๆ
๑๘๗. ควรใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย เนื่องจากจะไดพิจารณาในสวนกิจกรรมประมง และการกํากับ
ควบคุมที่เกี่ยวของหรือคาบเกี่ยวกับพระราชกําหนดการประมง
๑๘๘. การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่และอํานาจทั้งในภาวะปกติและภาวะน้ําแลง/น้ําทวมใชหรือไม การแตงตัง้ กําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขอยางไร เพราะอํานาจคอนขางมาก ควรมีความชัดเจน
๑๘๙. อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดเอกสาร และอํานาจในการทําลายสิ่งกีดขวางในภาวะปกติ
โดยไมตองไดรบั ความยินยอมจากเจาของหรือผูค รอบครองที่ดนิ หรือทรัพยสินนั้น อาจสรางรบกวนสิทธิของประชาชนเกินสมควร
ซึ่งอํานาจดังกลาวควรใชในภาวะน้าํ แลง ภาวะน้ําทวม หรือภาวะวิกฤตเทานั้น
๑๙๐. การใหกรมทรัพยากรน้ํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นฟองคดี หากความเห็นไมตรงกัน จะเกิดปญหาขัดแยงกัน ในที่สุด
ไมสามารถฟองคดีเอาผิดได

- ๔๙ หมวด/มาตรา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกีย่ วกับเนื้อหารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
๑๙๑. หากมาตรานี้จะกําหนดเฉพาะเรื่องมลพิษก็ควรจะใหกรมควบคุมมลพิษหรือกําหนดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนหนวยงานหลัก ตัวแทนรัฐในการฟองคดี จะตรงกวา เพราะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานเพื่อบังคับใชกฎหมาย
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการกลาวโทษ (หากไมมีผูรองทุกข)
หมวด ๙
๑๙๒. ควรมีโทษที่เบา
๑๙๓. เห็นควรแกไขมาตรา ๙๔ อัตราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ปรับไมเกิน ๕ แสน หรือทัง้ จําทั้งปรับ
๑๙๔. อาจกําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ทั้งหมดสามารถเปรียบเทียบปรับได (รวมทั้งมาตรา ๙๑ ถึงมาตรา ๙๔/๑)
เพราะจะไดลดภาระของการนําคดีขนึ้ สูศาล โดยอาจกําหนดคาปรับสูง ๆ เพื่อใหเกิดความเกรงกลัว และไมกระทําผิด
อัตรา
๑๙๕. การใชนา้ํ ประเภทที่ ๒ อัตราคาธรรมเนียมควรเปน ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
คาธรรมเนียม ๑๙๖. ใบอนุญาตการใชนา้ํ ประเภทที่สอง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น มีอตั ราที่สงู เกินไป ควรจะปรับลดลงใหเหลือฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ใบอนุญาตการใชนา้ํ ประเภทที่สาม ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ควรลดลงใหเหลือฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท

- ๕๐ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
๑. กรรมาธิการจําเปนตองทําความเขาใจเรือ่ งพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าํ ใหประชาชนรับทราบ
ใหมากที่สดุ เทาทีท่ ําไดเพื่อปองกันการบิดเบือนและการเขาใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน โดยเฉพาะ
เรื่องการเก็บคาน้ํา
๒. ผูใหญบาน กํานัน ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบดวย เพราะทุกวันนี้ผูใหญบา น
และกํานันไมรูเรือ่ งเลย ทางการบอกใหแจงลูกบานอยางไร ก็แจงอยางนั้น ถามอะไรก็ตอบไมได
๓. เนนเรื่องการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ําใหทั่วถึง
๔. การประชาสัมพันธใหมากหนอยเพราะเปนเรื่องใหมของประเทศไทย
๕. ควรเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบขอมูลพระราชบัญญัตดิ ังกลาว อยางทัว่ ถึงและชัดเจน
เพื่อไมเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตอพระราชบัญญัตดิ ังกลาว
๖. ควรจะหาสือ่ ที่บอกถึงกับประชาชนโดยตรง ประชาชนจะไดรขู อกฎหมายและรักษากฎหมาย
ไดถกู ตอง
๗. การตรากฎหมายขึ้นมาใหมยอมสงผลกระทบดานหนึ่งดานใดตอคน การทําความเขาใจใหความรู
ตอประชาชน องคกรตาง ๆ โดยชัดเจนโดยมีการสื่อสารและจัดเวทีระดมความคิดเห็นและใหความรู
ความเขาใจจะลดผลกระทบลงได
๘. ใหประชาชนมีสวนรวมในการออกกฎหมายมากกวานี้
๙. การมีสว นรวมของประชาชนทุกระดับจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะดาน
ทรัพยากร ไมมีใครมีความรูแ ละเขาใจธรรมชาติดีไปกวาประชาชนในพืน้ ที่ หนวยราชการควรรับฟง
และหาทางแกไขใหการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรสําเร็จลงไดดว ยดี
๑๐. ควรเผยแพรความรูทางกฎหมายและความสําคัญของการจัดการบริหารน้าํ ใหกับประชาชน
ทุกระดับโดยเฉพาะเกษตรกรใหเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําใหมากที่สดุ และอาจตองบรรจุ
เปนหลักสูตรในการเรียนใหกับนักเรียนขั้นพืน้ ฐานไดเรียนรู
๑๑. กฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบมากในวงกวาง สมควรทําการรับฟงความเห็นสุดทายทุกจังหวัด
ปรับแกไขใหสมบูรณ กอนการประกาศใช
๑๒. เนื่องจากเปนกฎหมายที่จะตองกระทบทุกภาคสวนตั้งแตตน น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ควรทํา
ประชาพิจารณใหครบทุกภาคสวน เพื่อประกอบการพิจารณา
๑๓. อยากใหสภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาตินาํ ขอคิดเห็นไปพิจารณาไตรตรองดวยความรอบคอบ ปรับแก
กฎหมายใหใชบังคับไดจริง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไมเกิดปญหาในการปฏิบัตติ ามของหนวยงานตาง ๆ
และไมเกิดปญหาตีความกฎหมายตามมาภายหลังมากมาย

- ๕๑ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๑. ควรมีหนวยงานศูนยขอ มูล/วิจัย การพยากรณสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทีส่ ามารถ
คาดคะเนอนาคตระยะยาวได โดยรัฐตองสนับสนุน/จัดตัง้ เปนหนวยงานอิสระทางวิชาการ เพราะปจจุบนั
ไมมี ตองไปขอใชจากญี่ปนุ เนเธอรแลนด เราจึงควรมีการจัดตัง้ ของเราเอง ศึกษาเรือ่ งฝน ฟา อากาศ
เพื่อนํามาใชเปนฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ ทัง้ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๒. ควรดูบริบทของพื้นที่เปนทีต่ ั้งในการใหความสําคัญในการแกไขปญหาและตองฟงความคิดเห็น
ของบุคคลที่อยูในพื้นที่ซงึ่ จะมีความเขาใจพื้นที่และที่มาที่ไปของปญหาทีเ่ กิดขึน้ และจะแกไขปญหา
ในพื้นที่ดี
๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญในการแกไขปญหาเพราะเปนผูด ูแลประชาชน
มีความใกลชดิ กับประชาชนและเขาใจบริบทของพื้นทีไ่ ดดีกวาการแกปญหาจากสวนกลางและตรง
ประเด็นมากกวา
๔. ตั้งสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําใหครบทุกจังหวัด และใหมีงบประมาณในการดําเนินการ
ใหชัดเจน มีเจาหนาทีด่ ําเนินการ บริหารจัดการใหเปนระบบกวาที่ผานมา ควรทําโดยเร็ว
๕. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรน้ํา เพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อาทิเชน เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในรับรูขอ มูลขาวสาร
การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขัน้ ตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทํา
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรน้ํา ทีอ่ าจมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและสิง่ แวดลอม เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป
๖. ขอใหเกิดการบูรณาการของหนวยงานที่มีภารกิจในเรือ่ งน้ําทุกหนวยเปนไปไดดีอยูบน
บรรทัดฐานของความพอดี และใหความสําคัญกับทุกแหลงน้าํ ทุกพืน้ ที่อยางเทาเทียมกัน
๗. ควรมีการบูรณาการหนวยงานที่ตอ งบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนีโ้ ดยตรงทุกหนวยงาน
ใหมีการประสานในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยในเบื้องตนอาจสรางเปนเครือขาย
ผูปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู และเปนแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ตอกัน และแบงปนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตดิ ังกลาว เพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาตอไป เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
๘. ควรมีเพียงหนวยงานเดียวหรือกระทรวงเดียวทีร่ ับผิดชอบ ไมควรแยกอยูหลายหนวย
หลายกระทรวง
๙. ตั้งกระทรวงน้ํา รวมกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ําเขามา ตองตั้งใหได ไมวากรมทรัพยากรน้ํา
กรมน้ําบาดาล กรมสงเสริมการใชนา้ํ กรมชลประทาน กรมเจาทา ฯ ใชมาตรา ๔๔ ตั้งโดยเร็ว
๑๐. ควรมี “กระทรวงน้ํา” เปนผูดูแลพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ

- ๕๒ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
๑. ควรมีการวิเคราะหความเชือ่ มโยงรายมาตราของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ควรวิเคราะห
และทําผังการเชื่อมโยงระหวางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา กับกฎหมายสําคัญทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําทัง้ ๓๘ ฉบับ แลวจัดทําคูมอื เพื่อใชในทางปฏิบัติ
๒. เมื่อพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําผานความเห็นชอบ การทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
และประชาชนผูม ีสวนไดสวนเสียหรือเกี่ยวของกับพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ เปนเรื่องจําเปนเรงดวนที่ควร
ดําเนินการ
๓. ควรมีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะตองบังคับใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีโ้ ดยตรง
ทุกหนวยงาน รวมกันบริหารจัดการ บํารุงรักษา ทรัพยากรน้าํ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
พระราชบัญญัตดิ ังกลาว
๔. เนื่องจากมีหลายกรมฯ ที่เกีย่ วของกับทรัพยากรน้าํ จึงเห็นวาควรระดมแนวคิดของแตละกรม
ใหสอดคลองกันทั้งหมด จะสะดวกในการปฏิบัติ เมื่อกฎหมายประกาศใช
๕. กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีข่ ัดหรือแยงกับบทบัญญัตนิ ตี้ องพิจารณาและเรงปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตนิ ี้
๖. พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูเกษตรกร พระราชบัญญัตสิ ภาเกษตรกรเปนกฎหมายที่ออกใช
โดยหวังวาจะขยับฐานะชาวนาใหดีขึ้น แตแลวก็ไมไดผล พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําอาจเปนเชนนั้น
เพราะประชาชนไมมีอาํ นาจตอรอง
๗. หลังจากประกาศใชไปแลว ๓ ป ควรจัดรับฟงความคิดเห็นถึงผลกระทบอีกรอบ เพือ่ รับฟง
ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย


- ๕๓ -

รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
๑. เหตุผลความจําเปนที่ตอ งตรากฎหมาย
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดประสบกับปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในหลายดานโดยมีห นว ยงานเกี่ยวของที่มีห นาที่แ ละอํานาจตามกฎหมายหลายฉบับ ถึงแมรัฐ บาล
จะไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทําหนาที่ในการบูรณาการและบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบในทุกมิติแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีความจําเปนที่สมควรจะมีกฎหมายในการบูรณาการ
เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความประสานสอดคลองกัน
ในทุกมิติอยางสมดุลและยั่ง ยืน รวมทั้ง วางหลักเกณฑในการประกัน สิทธิขั้น พื้น ฐานของประชาชน
ในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติ
ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ําซึ่งสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อรวมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
๒. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําหลายฉบับ (รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๑) แตยังไมมีกฎหมายที่เปนกฎหมายแมบทสําหรับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ จึงจําเปนตองมีกฎหมายแมบทเพื่อให
การแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําดําเนินการไปอยางเปนระบบภายใตกฎหมายแมบทฉบับเดียว
และเมื่อรางพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปน กฎหมายแลว การใช การพัฒ นา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ํา ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ํา เรื่องใดไวโดยเฉพาะ
ก็ใหดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ตารางที่ ๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา

ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
๑ พระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒
๓

พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

ประเด็นที่เกี่ยวของ
- การควบคุมดูแลการใชน้ําเพื่อการประมง (มาตรา ๓๐ - ๕๔)
- การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและระบบนิเวศ
ทางน้ํา (มาตรา ๕๕ - ๗๒)
- การควบคุมดูแลการขุดดิน การขุดบอน้าํ และการถมดิน
(มาตรา ๑๗ - ๒๘)
- การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การประปา และกิจการอืน่ (มาตรา ๕)
- การจัดสรรน้ําใหผูใชนา้ํ และการเก็บคาชลประทาน (มาตรา ๘)

- ๕๔ ลําดับ
๔
๕
๖
๗

๘

๙

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖
พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการปฏิรูปทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติการประปา
นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติการประปา
สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒

ประเด็นที่เกี่ยวของ
- การควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทางน้ําชลประทาน
(มาตรา ๑๓ - ๓๕)
- การควบคุมดูแลการใชน้ําเพื่อการคมนาคมในคลอง แมน้ํา
ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต ฯลฯ
- การควบคุมดูแลการใชน้ําและการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม (มาตรา ๑๐)
- การใชที่ดนิ เพื่อจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม (มาตรา ๓๖ - ๔๐)
- การใชที่ดนิ เพื่อกําหนดเปนเขตปฏิรปู ที่ดนิ รวมถึงการปรับปรุง
ทรัพยากร แหลงน้ํา ฯลฯ ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ (มาตรา ๒๕ - ๒๗)
- การใชน้ําเพื่อการผลิตน้าํ ประปาในเขตกรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ (มาตรา ๖)
- การสราง และบํารุงรักษาระบบการสง และการจําหนายน้ํา
เชน ทอน้ํา ประตูน้ํา โรงสูบน้ํา ฯลฯ (มาตรา ๓๖ - ๔๑ ทวิ)
- การใชน้ําเพื่อการผลิตน้าํ ประปาในเขตภูมิภาค (มาตรา ๕)
- การสรางและบํารุงรักษาระบบการผลิต การสงและการจําหนาย
น้ําประปา เชน แหลงน้ําดิบ ทอน้ํา โรงสูบน้ํา ฯลฯ
(มาตรา ๒๙ - ๓๔)
- การจัดทําผังเมืองซึ่งกระทบกับทางน้ํา
- การควบคุมดูแลการใชที่ดนิ ใหเปนไปตามผังเมือง
- การใชน้ําเพื่อการผลิตไฟฟา (มาตรา ๖ (๔))

พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๐ พระราชบัญญัติการพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๑ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต - การใชน้ําเพื่อการผลิตไฟฟา (มาตรา ๖)
- การสรางและบํารุงรักษาเขื่อนและอางเก็บน้าํ เพื่อการผลิตไฟฟา
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
(มาตรา ๙ (๔))
๑๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข - การดูแลสุขลักษณะของแหลงน้าํ และทางระบายน้ํา
พ.ศ. ๒๕๓๕
(มาตรา ๒๖)
๑๓ พระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
- การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางระบายน้ํา
และขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
(มาตรา ๑๖ (๒))
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
พ.ศ. ๒๕๔๒
ทรัพยากรน้ํา (มาตรา ๑๖ (๒๔) มาตรา ๑๗ (๕))
- การจัดการสิง่ แวดลอมและมลพิษทางน้ํา (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๑๔ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ - การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบริหารจัดการน้าํ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

- ๕๕ ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
๑๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖ พระราชบัญญัติจดั รูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๗ พระราชบัญญัติจดั รูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘ พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๙
๒๐

๒๑
๒๒

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ประเด็นที่เกี่ยวของ
- การควบคุมมลพิษทางน้ําจากอาคารบานเรือน
(มาตรา ๘ (๖) มาตรา ๔๖ ทวิ)
- การจัดรูปทีด่ ินซึ่งกระทบกับแหลงน้าํ และทางน้ํา
(มาตรา ๕๕ - ๕๘)
- การจัดระบบน้าํ เพื่อเกษตรกรรม (มาตรา ๑๘ - ๓๐)

- การสรางและบํารุงรักษาทางน้ํา (มาตรา ๕๐ (๒))
- การจัดใหมีนา้ํ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปา
(มาตรา ๕๑ (๑) มาตรา ๕๓ (๒))
พระราชบัญญัตนิ ้ําบาดาล
- การควบคุมดูแลกิจการน้ําบาดาลในเขตน้าํ บาดาลและ
พ.ศ. ๒๕๒๐
การกําหนดเขตหามสูบน้ําบาดาล (มาตรา ๕ - ๗)
พระราชบัญญัตปิ องกันและ
- การปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง (มาตรา ๑๑
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ - ๓๒)
- การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๓)
พระราชบัญญัตปิ าไม พุทธศักราช - การควบคุมดูแลการทําไมซึ่งกระทบกับระบบนิเวศทางน้ํา
๒๔๘๔
พระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ - การอนุญาตการใชน้ําในเขตปาสงวนแหงชาติ (มาตรา ๑๓/๑)
พ.ศ. ๒๕๐๗
- การควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ รวมตลอดถึงหวย หนอง
คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบในเขตปาสงวนแหงชาติดว ย
(มาตรา ๑๔ - ๓๐)
พระราชบัญญัติพัฒนาทีด่ ิน
- การอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความ
พ.ศ. ๒๕๕๑
เหมาะสมในการใชทดี่ ินเพือ่ เกษตรกรรม (มาตรา ๑๖)
พระราชบัญญัตริ ักษาคลอง
- การควบคุมดูแลคลองและการใชนา้ํ ในคลอง
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
พระราชบัญญัตริ ักษาคลองประปา - การควบคุมดูแลคลองประปาและการใชนํา้ ในคลองประปา
พ.ศ. ๒๕๒๖
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาด - การรักษาความสะอาดของทางน้ําสาธารณะ (มาตรา ๙
และความเปนระเบียบเรียบรอย
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓)
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๖๐ - การควบคุมมลพิษทางน้ําจากการทําเหมือง (มาตรา ๖๘ (๓)
(๔) (๕))
พระราชบัญญัตโิ รงงาน
- การควบคุมมลพิษทางน้ําจากการประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
(มาตรา ๘)

- ๕๖ ลําดับ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
๒๙ พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

ประเด็นที่เกี่ยวของ
- การปองกันแกไขเยียวยาเมื่อเกิดน้ําทวมหรือน้ําแลง
(มาตรา ๕๖)
- การจัดใหมีนา้ํ ที่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
รวมถึงการดูแลรักษาลําน้าํ และทางน้ํา (มาตรา ๑๑๔ - ๑๑๘)
๓๐ พระราชบัญญัติสง เสริมการ
- การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงพรุชายฝง
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พื้นที่ชมุ น้ําชายฝง คลอง ทะเลสาบ และบริเวณพืน้ ทีป่ ากแมนา้ํ
และชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่มีพื้นทีต่ ดิ ตอกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเขาถึง
(มาตรา ๑๗ - ๒๓)
๓๑ พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษา - การกําหนดเขตอนุรกั ษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(มาตรา ๔๓ - ๔๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕
- การควบคุมมลพิษทางน้ํา (มาตรา ๖๙ - ๗๗)
๓๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุม ครอง - การควบคุมดูแลและการอนุญาตการใชน้ําในลําน้าํ ลําหวย
สัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
หนอง บึง ในเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา
(มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒)
๓๓ พระราชบัญญัติสภาตําบล
- การสรางและบํารุงรักษาทางน้ํา (มาตรา ๖๗ (๑))
และองคการบริหารสวนตําบล
- การจัดใหมีนา้ํ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๓๗
(มาตรา ๖๘ (๑))
๓๔ พระราชบัญญัติองคการบริหาร
- การจัดใหมีนา้ํ เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร ฯลฯ
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
(มาตรา ๔๕ (๘))
- การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (มาตรา ๔๕ (๗))
๓๕ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ - การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ รวมถึงหวย หนอง
พ.ศ. ๒๕๐๔
คลอง บึง ลําน้ํา ทะเลสาบในเขตอุทยานแหงชาติดว ย
(มาตรา ๑๖)
๓๖ ประมวลกฎหมายทีด่ ิน
- การดูแลรักษาที่ดนิ รวมถึงหวย หนอง คลอง บึง ลําน้าํ
ทะเลสาบ อันเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน หรือเปนทรัพยสิน
ของแผนดิน (มาตรา ๘)
- การดําเนินการเกี่ยวกับทีด่ นิ และการจดทะเบียนสิทธิในที่ดนิ
๓๗ ประมวลกฎหมายแพง
- สิทธิของเจาของทีด่ ินเกี่ยวกับการใชน้ํา
และพาณิชย
(มาตรา ๑๓๓๙ - ๑๓๔๒ มาตรา ๑๓๕๓ มาตรา ๑๓๕๕)
๓๘ ประมวลกฎหมายอาญา
- ความผิดฐานกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหเกิดอุทกภัย
หรือเพื่อใหเกิดขัดของแกการใชนา้ํ ซึ่งเปนสาธารณูปโภค
(มาตรา ๒๒๘)
- ความผิดฐานกระทําดวยประการใด ๆ ใหทางสาธารณะ
ประตูน้ํา ทํานบ เขื่อน อันเปนสวนของทางสาธารณะ

- ๕๗ ลําดับ

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา

ประเด็นที่เกี่ยวของ
อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร
(มาตรา ๒๒๙)

๓. สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ตองถูกจํากัด
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ตองถูกจํากัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ไดแก
เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสิน และสิทธิในน้ํา
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหมีการบูรณาการและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบอันจะเปนประโยชน
แกการบริการสาธารณูปโภคและประโยชนสาธารณะอยางอื่น
------------------------------------------------------------

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
“มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไป
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอ
หลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศั กดิ์ ศรี
ความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง”
“มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการคนเคหสถาน
หรือที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
“มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ”
“มาตรา ๔๒ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน
หรือหมูคณะอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ ตราขึ้ น เพื่ อคุ มครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรีย บรอย หรือศีล ธรรมอัน ดีของ
ประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด”
“มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ฯลฯ
ฯลฯ”

- ๕๘ ๔. ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย
๔.๑ ผูไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
ประชาชนผูใชน้ํา หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่
๔.๒ ผลกระทบดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
การมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ําจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ ทําใหระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีประสิทธิภาพ เปนระบบ และมีความยั่งยืน ภายใต
การบูรณาการระดับนโยบายโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ และการมีสวนรวมในระดับลุมน้ํา
โดยกลไกของคณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ํา ดังแสดงในภาพที่ ๑ นอกจากนี้ การมีกฎหมาย
วาดวยทรัพยากรน้ํายังสงผลใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบังคับ
ใชกฎหมายเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา มีกรอบดําเนินงานในการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน การแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัตริ องรับ พนักงานเจาหนาที่ไดรับการคุมครองในการปฏิบัตกิ ารตามหนาที่
อีกทั้งการบริหารจัดการภัยพิบัตสิ าธารณะ อันไดแก ปญหาน้ําแลง ปญหาน้ําทวม และปญหาคุณภาพน้ํา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในทายที่สุดยอมสงผลดีตอประชาชนผูใชน้ําที่จะมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพ
และเพียงพออยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

ภาพที่ ๑ โครงสรางองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

๔.๓ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
กฎหมายฉบับนี้ไมมีผลกระทบในเชิงภาระตอผูใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ซึ่งเปนประชากร
สวนใหญของประเทศ การใชน้ําเพื่อการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลีย้ ง
สัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การคมนาคม การรักษาระบบนิเวศ การบรรเทาสาธารณภัย
การใชน้ําตามจารีตประเพณี และการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย ไมมีภาระตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ํา

- ๕๙ และไมตองเสียคาใชน้ําใด ๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด อีกทั้ง
รัฐยังมีหนาที่ตองจัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอแกประชาชน จึงมีความจําเปนตองกําหนด
ใหมีการจัดสรรน้ําซึ่งเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อใหทรัพยากรน้ํามีเพียงพอสําหรับผูใชน้ําประเภท
ที่หนึ่ง และควบคุมการใชน้ําประเภทที่สองและการใชน้ําประเภทที่สามซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการใชน้ํา
ในปริมาณมาก เพื่อใหผูใชน้ําเห็นความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรน้ํา โดยกําหนดใหผูใชน้ําประเภท
ที่สองและผูใชน้ําประเภทที่สามตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและจัดทําแผนการบริห ารจัดการน้ํา
มาพรอมกับคําขอ รวมทั้งมีการเก็บคาใชน้ําเปนมาตรการควบคุมการใชน้ําซึ่งมีอยูอยางจํากัดใหผูใชน้ํา
ปริมาณมากประหยัดการใชน้ํา และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําเพื่อใหมีทรัพยากรน้ําใช
อยางเพียงพอและทั่วถึงกัน
๔.๔ ผลกระทบดานสังคม
กลไกดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํามุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน
และลดความขัดแยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได การกําหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนยุทธศาสตร
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา การออกกฎหมายลําดับรองที่จะมีผลกระทบตอประชาชน ตลอดจนการดําเนินการ
ที่สําคัญ อื่น ๆ จะตองรับฟงความคิดเห็น ของประชาชนที่เกี่ยวของกอน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้
ยังรองรับสิทธิของประชาชนที่ใชน้ําในบริเวณเดียวกันและอยูในเขตลุมน้ําเดียวกันในการรวมตัว กัน
เปนองคกรผูใชน้ํา ซึ่งสะทอนการใชสิทธิการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชน เพื่อประโยชนรวมกันใน
ดานการใชน้ํา การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ในหมูสมาชิกขององคกรผูใชน้ํา
๕. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกําหนดโทษอาญา
๕.๑ เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต
เพื่อใหการจัดสรรน้ําเปนไปอยางเปนธรรมและยั่งยืน โดยคํานึงถึงความตองการใชน้ํา
ในทุกมิติ และสอดคลองกับหลักการทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนของสวนรวม
๕.๒ เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ
เพื่อใหมีคณะกรรมการระดับชาติทําหนาที่กําหนดนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ และมีองคกรระดับลุมน้ํา คือ คณะกรรมการลุมน้ํา เพื่อการบูรณาการการทํางาน
รวมกันในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ํา ซึ่งสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน
๕.๓ เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา
เพื่อปองปรามการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะซึ่งเปน
การกระทําที่มีผลกระทบตอสวนรวม และเพื่อคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เพื่อให
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาประโยชนสาธารณะและความสงบ
เรียบรอยของสังคม ซึ่งการกําหนดโทษอาญาดังกลาวเปนกรณีที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับ
ใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได

- ๖๐ ๖. หนวยงานผูรับผิดชอบ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กระทรวงมหาดไทย

กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรน้าํ

กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล



ภาคผนวก

สรุปสถิติการเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ
โครงการ

จังหวัด

ครั้งที่ ๑
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรีและลุมน้ําปาสัก
วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลพบุรี
เพชรบูรณ
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
ชัยนาท
นครราชสีมา
เลย
ชัยภูมิ
สิงหบุรี
ขอนแกน
อุดรธานี
หนองคาย
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
รอยเอ็ด
หนองบัวลําภู
มหาสารคาม
ยโสธร
อุบลราชธานี
นครพนม
สกลนคร
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
นครปฐม
นนทบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช
ตรัง
พัทลุง
สตูล
สงขลา
ปตตานี
นราธิวาส
ยะลา

ครั้งที่ ๒
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแกน ลุมน้ําชี และลุมน้ําโขงอีสาน
วันอังคารที่ ๑๕ – วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ลุมน้ําทาจีน
และลุมน้ําแมกลอง
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลา และลุมน้ําในเขตพื้นที่ภาคใต
วันอังคารที่ ๑๗ - วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

จํานวน
จังหวัด
๑๐

ลุมน้ํา
ลพบุรี
ปาสัก
เจาพระยา

จํานวน
ลุมน้ํา
๓

จํานวน
ผูเขารวม (คน)
๔๔๔

๑๒

ชี
โขงอีสาน

๒

๒๓๖

๘

ทาจีน
แมกลอง

๒

๒๕๑

๘

ทะเลสาบสงขลา
ตาป
ปตตานี

๓

๒๔๓

โครงการ
ครั้งที่ ๕
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมและลุมน้ําในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ
วันอังคารที่ ๒๑ - วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

จังหวัด
เชียงใหม
ตาก
กําแพงเพชร
ลําพูน
แมฮองสอน
ลําปาง
เชียงราย
สุโขทัย
แพร
พะเยา
นาน
อุตรดิตถ

จํานวน
จังหวัด
๑๒

ลุมน้ํา
สาละวิน
โขงเหนือ
กก
ปง
วัง
ยม
นาน

จํานวน
ลุมน้ํา
๗

จํานวน
ผูเขารวม (คน)
๓๓๘

ครั้งที่ ๖
ยะลา
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟง
ปตตานี
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
นราธิวาส
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต
วันอังคารที่ ๓๐ - วันพุธที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๑

๓

ปตตานี

๑

๗๐

ครั้งที่ ๗
การสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอราง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ หองประชุมธารทิพย ๐๑ อาคาร ๙๙ ป
หมอมหลวงชูชาติ กําภู
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

-

-

๒๕ ลุมน้ํา

๒๕

๒๐๓

ครั้งที่ ๘
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูใชน้ํา
ตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
อางทอง

๒

-

-

๑๑๒

ครั้งที่ ๙
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูใชน้ํา
ตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ จังหวัดระยอง

ระยอง

จํานวน
จังหวัด
๑

ครั้งที่ ๑๐
การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูใชน้ํา
ตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี

๑

โครงการ

รับฟงความคิดเห็น จํานวน ๑๐ ครั้ง

จังหวัด

๕๒ จังหวัด

-

จํานวน
ลุมน้ํา
-

จํานวน
ผูเขารวม (คน)
๑๒๗

-

-

๗๓

ลุมน้ํา

๒๕ ลุมน้ํา

๒,๐๙๗ คน

ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่
ตาง ๆ ไดดงั นี้

๑. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและลุมน้ําปาสัก
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมไฟลสรุปผลลพบุรี.pdf
๒. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ลุมน้ําชีและลุมน้ําโขงอีสาน
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมไฟลสรุปผลเดินทางขอนแกน.pdf
๓. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ลุมน้ําทาจีน และลุมน้ําแมกลอง
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปเดินทางจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf
๔. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและลุมน้ําในเขตพื้นที่ภาคใต
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมสรุปภาคใต_1.pdf
๕. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลุมน้ําในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (ลุมน้ํา
สาละวิน ลุมน้ําโขงเหนือ ลุมน้ํากก ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง ลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน)
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปเดินทางจังหวัดเชียงใหม.pdf
๖. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมรายงาน_1.pdf
๗. การสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ณ หองประชุม
ธารทิพย ๐๑ อาคาร ๙๙ ป หมอมหลวงชูชาติ กําภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปผลการสัมมนาเพื่อรับฟงความ
คิดเห็น%2021%20ก.พ.%2061.pdf
๘. การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชน้ําตอรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/รวมเลม.pdf
๙. การศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี
ตอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/21206/สรุปผลระยองและจันทบุรี.pdf

