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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“น้ำ” ถือไดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอยางยิ่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
บนโลกใบนี้ เนื่องจากน้ำเปนองคประกอบท่ีสำคัญของระบบนิเวศและของส่ิงมีชีวิต รวมท้ัง
เปนปจจยัทีม่คีวามสำคัญและจำเปนตอการดำรงชีวติของมนุษย ดงันัน้ การบริหารจัดการน้ำ
ในฐานะท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวม มีความจำเปนที่จะตองจัดใหมีแผน
การบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ประการสำคัญตองให
ประชาชนทุกสวนไดมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากน้ำอยางสมดุล
และยัง่ยนื โดยเฉพาะการบรหิารจดัการในสถานการณทีม่นีำ้มากกวาปกตนิัน้ มคีวามจำเปน
อยางยิง่ทีห่นวยงานของรัฐจะตองมกีารระดมทรพัยากรทีเ่กีย่วของ มกีารบรูณาการแผนงาน
และการทำงานเพือ่ใหการบรหิารจดัการนำ้เปนไปอยางมรีะบบและสามารถเตรยีมการปองกนั
ปญหาอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมิฉะน้ันแลว น้ำซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีคุณคาอาจกลายเปนภัยหรือผูทำลายชีวิตและทรัพยสินของมนุษยไดเชนเดียวกัน

 จากประสบการณของประเทศไทยท่ีผานมาโดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการ
ในสถานการณที่น้ำทางธรรมชาติมีมากกวาปกติน้ันพบวาขาดแผนการบริหารจัดการท่ี
มีความชัดเจนและเปนเอกภาพท่ีสามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางเปนระบบและสามารถปองกัน
ปญหาอุทกภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเทาที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจาก
มีหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาน้ำกระจัดกระจาย
อยูตามกรมหรือกองภายในกระทรวงตาง ๆ หลายหนวยงานดวยกันและไมมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำที่เปนศูนยกลางการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเพื่อใหการกำหนดแนวทาง
การทำงาน การสั่งการ และการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว มีความสอดคลองและเปน
เอกภาพเดียวกันในการอำนวยการและบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ของประเทศ หนวยงาน
ของรัฐที่เก่ียวของตางมุงเนนการดำเนินการในการต้ังรับหรือมุงเนนในการท่ีจะชวยเหลือ
ฟนฟูมากกวาการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัย ดังสะทอนใหเห็นไดจาก 
“เหตุการณมหาอุทกภัย” ทีเ่กิดข้ึนในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ที่ผานมา ซึ่งไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต ทรัพยสินรวมทั้งตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนทุกหมูเหลาอยางรุนแรงกวางขวาง และไมเคยเกิดขึ้นมากอน
ดังที่ไดรับทราบโดยท่ัวกันแลว

จากบทเรียนดังกลาวทำใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดตระหนักและใหความสำคัญ
กับเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมากย่ิงข้ึน โดยในสวนของรัฐบาลน้ันไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางแกไขปญหาเปนการเฉพาะ คือ 
คณะกรรมการยทุธศาสตรเพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ หรอื “กยน.” ตาม
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยยทุธศาสตรเพือ่วางระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพื่อทำหนาที่ เกี่ยวกับการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกปญหาและวางระบบการบริหาร
จดัการทรพัยากรนำ้ของประเทศ และกำหนดกรอบการลงทนุดานการบรหิารทรพัยากรนำ้ของประเทศ 
เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือ “กนอช.” และคณะกรรมการ
บรหิารจดัการนำ้และอทุกภัย หรอื “กบอ.” ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารจดัการนำ้
และอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อทำหนาที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยแหงชาติอยางเปนระบบ โดยการกำหนดวิธีดำเนินการ
ของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเปนไปโดยเหมาะสมและสอดคลองกับ
แผนปฏิบตักิาร หรือเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมหีรอืปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเก่ียวกับนำ้ 
การกำหนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ำ 
รวมทั้งการปรับปรุงองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำ 

อยางไรก็ตาม แมสถานการณมหาอุทกภัยจะไดผานพนไปแลว พรอมทั้งไดมีการดำเนินการ
ในดานตาง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณแลวดังกลาวในเบ้ืองตน แตในปจจุบันประชาชน
สวนใหญกย็งัคงมคีวามวติกกงัวลและมคีำถามทีต่องการคำตอบจากภาครฐัหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของวา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือในอนาคตอันใกลนี้จะเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาวขึ้นอีกหรือไม และถาจะ
เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด รวมทั้งในปจจุบันประเทศไทยมีแผนการบริหารจัดการน้ำ 
การปองกันและแกไขปญหาอทุกภัยอยางยั่งยืนแลวหรือไม เพียงใด

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปองกัน
และการแกไขปญหาอทุกภัยของประเทศ ทางกองบรรณาธิการวารสารจลุนติจิงึไดดำเนนิการสมัภาษณ
เพือ่รบัฟงความคดิเหน็ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตอสาธารณะ
ในประเดน็เรือ่ง “ยทุธศาสตรการตรากฎหมาย เพือ่บรหิารจดัการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรน้ำของประเทศอันประกอบดวย 
นายปราโมทย  ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการยุทธศาสตร
เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ศาสตราจารย ดร. อำนาจ  วงศบณัฑติ อาจารย
ประจำคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายปกรณ  นลิประพันธ กรรมการรางกฎหมาย
ประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบ
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายในปจจุบันเก่ียวกับ
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศแลวมีความเหมือนหรือแตกตางอยางไร หรือไม และประเทศไทย
ควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท หรือมาตรการอ่ืนใดเพิ่มเติมหรือไม 
สำหรับเพื่อใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ
เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและมีประสิทธผิลอยางยัง่ยนื ทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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จุลนิติ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทยที่ผานมา 
หากจะกลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบาย
ของรัฐในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
ตามท่ีมีอยูในปจจุบันแลวมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร

นายปราโมทยฯ : ผมมีความเห็นวา ปจจุบันประเทศไทย
ของเรายังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
การแกไขปญหาอุทกภัยที่มีความชัดเจน กลาวคือตลอดระยะเวลาที่
ผมรบัราชการมานานหลายสบิป ไมปรากฏวามเีครือ่งมอืดานกฎหมาย
ทีก่ำหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจนเลย

กอนอื่นผมอยากจะใหทำความเขาใจเปนเบื้องตนกอนวา 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ การดำเนินการ การควบคุม 
การกำกับ และการแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ำในหลายดาน
หลายประเด็น มีกิจกรรมไดแก การจัดหาและการพัฒนาเพ่ือแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ำ การจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีใหเกิดความ
เปนธรรม การอนุรักษน้ำ อนุรักษแหลงน้ำการบรรเทาและแกไข
ปญหาอุทกภัย และรวมท้ังการแกไขปญหาน้ำเสียดวย ซึ่งทั้งหมด

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ บานพัก ซอยประชาช่ืน ๓๗ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
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 ๑ ปริญญาชางชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Master of Engineering (Irrigation and 
Water Resources Engineering) จาก University of California at Davis สหรัฐอเมริกา (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล), Certif icate in 
Irrigation, Drainage and Ground Water Engineering จาก Bureau of Reclamation สหรัฐอเมริกา      
 เคยดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ และปจจุบันไดดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (กยน.).

นายปราโมทย ไมกลัด๑
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และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

ทีผ่มกลาวมานัน้ในปจจบุนัไมมกีฎหมายเฉพาะท่ีเกีย่วของกบังานแตละดานแตอยางใด เพยีงแตอาจมแีฝง
อยูในกฎหมายฉบับอืน่บางเพียงเล็กนอย ดงันัน้หากจะกลาวถึงการจัดใหม ี“กฎหมายวาดวยการบรหิาร
จดัการทรพัยากรนำ้และอทุกภยั” แลว ผมมคีวามเหน็วาจำเปนและตองมบีทบญัญตัทิีม่คีวามครบถวน
ครอบคลุมถงึในทุกประเด็นทีเ่ก่ียวกับทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอ่ืนทีเ่ก่ียวของท้ังหมด เมือ่พดูถงึวงจร
ของทรัพยากรน้ำจะเริ่มตนจากฝนตกแลวเกิดเปนน้ำไหลบนพื้นดิน รวมตัวกันไหลเทลงสูลำธารลำน้ำ
เปนน้ำทาไหลอยูในลำน้ำไปตามทองที่ตาง ๆ กฎหมายเก่ียวของกับเรื่องน้ำที่มีอยูของประเทศเรา
ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะมีอยูบางดานเทานั้น เชน ดานการชลประทาน มีกฎหมายท่ีกำหนดขอบเขต
เรื่องการจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกไดแก พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และ
พระราชบญัญตักิารชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน ซึง่ลำนำ้ทางนำ้ใดจะเปนทางนำ้ชลประทาน
ไดนั้นตองมีการประกาศใหเปนทางน้ำชลประทานเสียกอน นอกเหนือจากนั้นยอมเปนทางน้ำท่ัวไป 
เชน แมน้ำเจาพระยา แมนำ้ทาจนี แมน้ำปง ฯลฯ กลาวไดวา เกอืบตลอดสายเปนทางน้ำสาธารณะท่ีไมมี
กฎหมายใดเขาไปดูแลอยางชัดเจน

ดังนั้น จึงเห็นไดวา ควรจัดใหมีเคร่ืองมือทางกฎหมายสำหรับใชเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรพัยากรนำ้แหลงนำ้และการแกไขปญหาอุทกภยั โดยตองนำระเบียบวิธีการเฉพาะดานหลายประการ
ที่เกี่ยวของ เชน เทคนิคการบริหารจัดการดานวิศวกรรม การจัดการดานภูมิสังคม ฯลฯ มาพิจารณา
กำหนดใหเหมาะสมดวย 

นอกจากน้ี ผมยังมีความเห็นวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไมปรากฏวามีรัฐบาลใดมีนโยบาย
ใหความสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร หรือแผนแมบทสำหรับการจัดการปญหาทรัพยากรน้ำ 
และอุทกภัยในระดับชาติ แตอาจมีบางซ่ึงก็เปนกระบวนการระบุบอกเฉพาะแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น 
หรอืเฉพาะแหงเฉพาะบรเิวณเทานัน้ ไมครอบคลมุในทกุลุมน้ำทีม่ปีญหา ผมขอเนนยำ้วา “การบรหิาร
จัดการปญหาอุทกภัย” ไมใช “การปองกันน้ำไมใหทวม” เพียงยุทธศาสตรเดียว ปญหาอุทกภัยนั้น
หากใชมาตรการแกไขโดยมุงเนนแตการตอสูปองกันไมใหนำ้ทวมในทุกบริเวณน้ันยอมไมสามารถกระทำ
ไดตามที่เราตองการ ผมจึงขอกลาววามันเปน “การบริหารจัดการปญหาอุทกภัย” เสียมากกวา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ เราจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ดำเนินนโยบายบนพ้ืนฐานความเขาใจและรูเทาทนัธรรมชาติของน้ำทาในแตละสายน้ำ การเกิดฝนตกหนัก
และตกนานในลุมน้ำ สภาพทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศของแตละพ้ืนที่ เปนที่ลุมที่ต่ำน้ำทวมถึง
เปนประจำหรือไม ซึง่เราจะพบวาการปองกันไมใหนำ้ทวมทุกบริเวณในแตละลุมนำ้นัน้ อาจเปนไปไดยาก 
ดังนั้น เมื่อรัฐบาลดำเนินนโยบายโดยมุงหมายแตเพียงการปองกันไมใหน้ำทวมเปนประการหลักแลว 
ผมเห็นวาเปนการดำเนินไปในทิศทางที่ไมถูกตองนัก เพราะปรากฏการณเกิดฝนตกหนักและตกนาน 
ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ำน้ีเปนผลเน่ืองมาจากอิทธิพลทางธรรมชาติท่ีอยูเหนือการควบคุม
ของมนุษย ดงันัน้ การจัดการปญหาอทุกภยัจงึจำตองเขาใจและยอมรับวาสวนหนึง่ บางบริเวณตองตอสู
ปองกันตามควรแกสถานการณเทานั้น

 ผมจึงมีแนวคิดวาการบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบท
ของประเทศไทยน้ัน ควรวิเคราะหและดำเนินการอยางเปนรูปธรรมใหเหมาะสม โดยยุทธศาสตร
จัดการปญหาอุทกภัยนี้มีวิธีดำเนินการอยู ๓ แนวทาง ไดแก 

ยุทธศาสตรที่หนึ่ง ไดแก ยุทธศาสตร “สูภัย” เปนยุทธศาสตรที่ตอสูกับเหตุการณและปญหา
ที่เกิดขึ้นเปนหลัก โดยมาตรการที่ใชสิ่งกอสราง ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ทางภูมิศาสตร สภาพสังคม และความสามารถในการปองกัน หรือแกไขปญหาไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
กรณกีรงุเทพฯ และจงัหวดัปรมิณฑล หากพจิารณาสภาพทางภมูศิาสตรและการตัง้ถิน่ฐานของประชากร
ในกรงุเทพฯและจังหวดัปรมิณฑลแลว ถาวเิคราะหแบบฟนธงเห็นไดวาเปนการตัง้ถิน่ฐานแบบไมเขาใจ
สภาพทางภูมิศาสตร เพราะภูมิประเทศลุมน้ำเจาพระยาตอนลางมีสภาพเปนพื้นที่ลุมต่ำแบนราบ 
บางแหงเปนทองกระทะ ระดับแผนดินอยูเหนือกวาระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงนิดเดียวเทาน้ัน 
เม่ือน้ำทะเลมีระดับเพ่ิมหนุนสูงในรอบปในเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง แผนดินของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บางสวนโดยธรรมชาติแลวยอมอยูใตระดับน้ำทะเลในชวงเวลาท่ีระดับน้ำทะเลมีระดับสูงสุดในแตละวัน 

ดวยเหตุทีก่รุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีสภาพทางภูมศิาสตรเกิดนำ้ทวม และอุทกภัย
บอยคร้ัง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดำริมีพระราชดำรัสใหหนวยงาน
ผูมีสวนเกี่ยวของระดมความคิดสรางระบบปองกันปญหาอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไดเกดิระบบโครงการบรรเทาอทุกภยักรงุเทพมหานครและปรมิณฑลขึน้ โดยจดัทำ
คนักัน้นำ้โดยรอบพืน้ทีข่องเขตเศรษฐกจิทีก่ำหนดมลีกัษณะเปนระบบปดลอม และสรางอาคารบงัคับน้ำ
สำหรับควบคุมระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาที่บางสถานการณอาจมีระดับสูงกวาพื้นดินไมใหไหลเขาสู
คลองสาขาตาง ๆ  เชน คลองสามเสน คลองบางเขน คลองบางซือ่ ฯลฯ แลวสรางโรงสบูน้ำระบายนำ้ฝน
ออกจากคลองน้ัน ๆ กรณีมีฝนตกดวย
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ดวยเหตุที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีสภาพทางภูมิศาสตรเกิดน้ำทวม 
และอุทกภัยบอยครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดำริ
มีพระราชดำรัสใหหนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของระดมความคิดสรางระบบปองกันปญหา
อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไดเกิดระบบโครงการบรรเทา
อุทกภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น

เหตุที
ทกภั

ดวย
แล อ

รบรรเทา

นอกจากน้ี พระองคทานยงัไดรบัสัง่ไวชดัเจนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ วาอยากกักัน้น้ำเพยีงอยางเดียว
ตองหาทางใหมีการระบายน้ำอุทกภัยออกสูทะเลโดยเร็วดวย ซึ่งเปนยุทธศาสตรดานวิศวกรรมน้ำ
ที่ถูกตอง แตก็ไมไดกระทำกันใหครบถวน หรือกำหนดมาตรการท่ีเกี่ยวของใด ๆ เปนยุทธศาสตร
ทีม่คีวามชดัเจนเลย เชน ยทุธศาสตรการระบายนำ้ออกสูทะเลทางอาวไทยทีผ่มกลาวถงึน้ี ทัง้น้ี เพราะระบบ
คลองบริเวณลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง กลาวไดวาเราไดสรางไวมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปน
คลองชลประทานสำหรับการกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร มิไดกอสรางเพื่อระบายน้ำออกสู
อาวไทยเปนหลักแตอยางใด จึงระบายน้ำอุทกภัยออกสูอาวไทยไมไดอยางเต็มที่

ยุทธศาสตรที่สอง ไดแก ยุทธศาสตร “ปรับตัว” อันมีสาระสำคัญใหมนุษยตองรูจักปรับตัว
ใหเขากับสภาพการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก หรือใหมีความสอดคลองกับสภาวะธรรมชาติและปญหาท่ีเกิด 
หลายบริเวณลุมน้ำตาง ๆ ซึ่งบริเวณท่ีมีปญหาอุทกภัยมีมากมายในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย 
เชนจังหวัดตาง ๆ ของลุมน้ำเจาพระยา ภาคอีสาน ไดแก บริเวณทุงสำริด อำเภอพิมาย นครราชสีมา 
ทุงกุลารองไห หรือบริเวณสองฝงแมนำ้ชี แมน้ำมูล ฯลฯ เราจะมุงตอสูปองกันไมใหทวม เราไมสามารถ
สูไดเพราะธรรมชาติมีอิทธิพลสูงอยูเหนือการควบคุม ถาเกิดน้ำไหลหลากทวมขังอยูนานเปนประจำ
ในแตละป จงึตองมกีารสำรวจและกำหนดขอบเขตจากภาพถายดาวเทยีมเราก็สามารถทีจ่ะหาขอบเขต
บรเิวณดังกลาวได และกำหนดใหเปน “พืน้ทีน่ำ้ทวมทีเ่ราตองปรับตวัใหสอดคลองกับธรรมชาติ” แลวนำ
เขาสูกระบวนการบรหิารจดัการของรฐัในการจดัการปญหานำ้ทวมโดยใชยทุธศาสตรปรบัตวัใหพลเมอืง
สามารถปรับตัวอาศัยอยูไดกับธรรมชาติ ดังเชนที่คนโบราณท่ีเปนเกษตรกรไทยทราบดีวาจะอยูกัน
อยางไรจึงมีความสุข

ยทุธศาสตรนีใ้ชสำหรับการบรหิารจดัการแบบอาศยัการมสีวนรวมระหวางภาครฐักบัประชาชน
ในพ้ืนท่ีใหรวมมือกันจัดการ โดยรัฐอาจจัดใหมีกลไกสนับสนุนภาคประชาชนดวยประการตาง ๆ  เชน การจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือสนับสนุนคาใชจายสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร ตลอดจนการใหคำแนะนำ
หรือองคความรูแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซากวามีวิธีการใดที่จะดำเนินการใหสามารถ
ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยการปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะท่ีเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
ทั้งในชวงที่เกิดอุทกภัย และชวงเวลาปกติ ดังเชนที่ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมสมัยปูยาตายายของพวกเขา
สามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรสุดทาย ไดแก ยุทธศาสตร “หนีภัย” ยุทธศาสตรนี้เหมาะท่ีจะใชในบริเวณพื้นที่
ท่ีราบเชิงเขาท่ีมีการต้ังถ่ินฐานบานเรือนของประชาชน ซ่ึงมักเกิดการสูญเสียจากเหตุการณน้ำทวมฉับพลัน 
นำ้ปาไหลหลาก หรอืดินถลมดวย ทัง้นีเ้พราะลกัษณะของทางนำ้หรอืลำหวยนัน้ เมือ่ไหลเทมาจากทีส่งู
ลงสูท่ีคอนขางราบ ยอมเกิดการเปล่ียนแปลงความลาดเท เม่ือความลาดเทบริเวณท่ีราบลดต่ำลง น้ำในลำหวย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ยอมลนตล่ิงและไหลบาเขาทวมชุมชนสองฝงลำหวยพังเสียหาย เชนทีเ่คยเกิดข้ึนทีใ่นบริเวณ ตำบลน้ำกอ 
ตำบลน้ำชุน อำเภอหลมสกั จงัหวัดเพชรบูรณ, อำเภอวังชิน้ จงัหวัดแพร ทีอ่ำเภอลับแล และอำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ตลอดจนหลายบริเวณในภาคใต ฯลฯ

วธีิการแกปญหาทีด่ทีีส่ดุ ไดแก การทีห่นวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของควรตองใหความรูแกประชาชน
ใหตระหนักถึงการปองกันภัย โดยการยายถ่ินฐานบานเรือนใหพนไปจากบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยดังกลาว 
โดยการสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัทีเ่ก่ียวของ เชน กรมทรพัยากรธรณตีองเผยแผขอมลูทางธรณวีทิยา
แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากภาวะน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากใหชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงไดทราบ
และตระหนักถึงอันตรายโดยทั่วกัน จากนั้นจึงกำหนดการดำเนินการตามยุทธศาสตรน้ีใหเหมาะสม
ตอไป

จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดานการ
จัดใหมีกฎหมายเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร

นายปราโมทย ฯ : โดยภาพรวมแลว นานาอารยะประเทศสวนใหญนัน้ มกีารกำหนดวธิกีาร
ปองกันและแกไขปญหาในระดับชาติแตกตางกับประเทศไทยในประการที่วา บุคคลฝายการเมืองของ
ประเทศเหลานั้นไดลดบทบาทของตนลงโดยไมเขาเกี่ยวของกับการดำเนินการดังกลาว โดยมอบหมาย
ใหองคกรและบคุคลทีมี่ความรูความเชีย่วชาญเฉพาะในเรือ่งอยางแทจรงิเปนผูกำหนดวธิกีารดำเนนิการ
ใหเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก 

โดยขอยกตัวอยางมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยที่มีใน ๓ ประเทศ ไดแก

ญี่ปุน
เนือ่งดวยประเทศญ่ีปุนประสบภัยพบัิติพายไุตฝุนเกิดน้ำทวมฉับพลันหลายคร้ังตอป ทัง้ภาครัฐ

และภาคประชาชนของประเทศน้ีมีองคความรูพรอมสำหรับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม โดยองคกร
ทางราชการไดมีการจัดต้ัง “Bureau of River” ขึ้นโดยมีภารกิจในการกำหนดแผนงานยุทธศาสตร
สำหรบัการบรหิารจดัการทางนำ้ทกุสายในทกุเรือ่งทีเ่ก่ียวกับทรพัยากรน้ำ และทรพัยากรอ่ืนทีเ่กีย่วของ 
นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุนมีระบบโครงสรางการบริหารราชการแผนดินที่กระจายอำนาจสูทองถ่ิน
เปนผลใหเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศมีอำนาจในการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
และแกไขปญหาอุทกภัยในเขตอำนาจไดอยางเหมาะสมและทันทวงที โดยภาคประชาชนมีความสนใจ
ติดตามการดำเนินการของภาครัฐ และภาวะระดับน้ำที่เกิดจากอุทกภัยอยางใกลชิดบนพื้นฐานของ
ความเขาใจและใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดี 

เกาหลีใต
ประเทศเกาหลใีตเปนตัวอยางทีด่อีีกประเทศหนึง่ในการดำเนนิยทุธศาสตรทีเ่ก่ียวของกบัแมนำ้

ทั้งหมด โดยไดจัดใหมีกฎหมายเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะอยางชัดเจน แมน้ำทุกสายของประเทศเทาที่ทราบ
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

และไปเห็นมามีการสรางคันกั้นน้ำตลอดสองฝงหางถัดขึ้นมาจากขอบตล่ิงพอสมควร โดยพื้นที่ระหวาง
คันกั้นน้ำลงมาถึงขอบตลิ่งนั้นจะไมมีสิ่งปลูกสรางใดเลย เมื่อเกิดภาวะอุทกภัยน้ำก็จะทวมเต็มพื้นที่นั้น
โดยไมลนคันกั้นน้ำซึ่งสรางไวอยางไดมาตรฐานทั้งยังสามารถใชเปนถนนใหยานพาหนะสัญจรไปมาได
อีกดวย 

เนเธอรแลนด
ประเทศเนเธอรแลนดมพีืน้ทีจ่ำนวนมากต่ำกวาระดับนำ้ทะเล จงึไดมกีารคิดคนมาตรการแกไข

ปญหาอทุกภัยมานานหลายรอยป และผมยงัเหน็วาเนเธอรแลนดสามารถจดัการแกไขปญหาไดเหมาะสม
กบัปญหาทีเ่กดิขึน้ โดยการทำส่ิงกกักัน้ไมใหนำ้ทะเลไหลเขาสูแผนดนิบรเิวณภมูปิระเทศท่ีเปนปากอาว 
ซึ่งมีการจัดแบงพ้ืนที่สำหรับการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยออกเปนสวน ๆ โดยมีองคกร
ของรฐับรหิารจดัการเปนรายพืน้ทีไ่ป นอกจากนี ้ประเทศเนเธอรแลนดมกีฎหมายเพือ่การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรนำ้และอทุกภยัทีม่บีทบญัญตัคิรอบคลุมครบทุกมติริวมกบัการมมีาตรการทางดานการผงัเมอืง
ที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

จลุนติ ิ: ประเทศไทยควรจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท 
หรอืมาตรการอ่ืนใดหรือไม สำหรับเพ่ือใหมกีารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน

นายปราโมทยฯ : ดงัทีไ่ดกลาวแลววาประเทศไทยยงัไมมกีฎหมายวาดวยการบรหิารจดัการนำ้
เปนการเฉพาะ และไมมแีนวนโยบายสาธารณะ หรอืแผนแมบทสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดย “นโยบายสาธารณะ” ในความเห็นสวนตัว
นั้นมีความเห็นวาหมายถึง “นัยแหงวิธีการในการดำเนินการ” ซึ่งหากพิจารณาจากคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอรัฐสภาที่ผานมาทุกยุคทุกสมัยพบวาไมมีรัฐบาลชุดใดที่บงบอกนัย
แหงวิธีการท่ีจะดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัย
อยางละเอียดและมีความชัดเจนเลยวามีหลักการในการดำเนินการอยางไร โดยในอดีตน้ันมักจะมีแต
การบอกวาจะจัดทำโครงการพัฒนาแหลงน้ำ เชน การสรางเขื่อน และโครงการชลประทานตาง ๆ 
ซึง่เปนการใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเร่ืองการขาดแคลนนำ้เปนหลกั แตปจจุบนัน้ัน จำเปนตอง
เปลี่ยนมุมมองเสียใหม โดยจะมองเพียงดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะเพียงดานเดียวไมได แตตองมอง
ใหครบถวนทกุรอบดานของปญหาทีม่อียูในปจจบุนั ซึง่การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำไมเพยีงแตมปีญหา
เร่ืองการขาดแคลนน้ำเทานัน้ แตยงัมีปญหาเร่ืองแหลงนำ้เสือ่มโทรม ปญหาการแยงชงินำ้ รวมทัง้ปญหา
อุทกภัยอีกดวยดังที่ไดกลาวแลว

นานาอารยะประเทศสวนใหญนัน้ มกีารกำหนดวิธกีารปองกนัและแกไขปญหาในระดับชาติ
แตกตางกับประเทศไทยในประการท่ีวา บุคคลฝายการเมืองของประเทศเหลาน้ันไดลด
บทบาทของตนลงโดยไมเขาเก่ียวของกับการดำเนินการดังกลาว โดยมอบหมายใหองคกร
และบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องอยางแทจริงเปนผูกำหนด
วิธีการดำเนินการใหเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก

าอาร
ตางกั

นาน
แตก

ผูกำหนด
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จุลนิติ

สำหรับ “แผนแมบท” เห็นวา ผูที่เกี่ยวของควรทำความเขาใจใหตรงกันวาหมายถึงอะไร 
ซึง่สวนตวัแลวเห็นวา “แผนแมบท” คอื “แผนยทุธศาสตร” ทีจ่ะใชดำเนินการ มใิชเพยีงแผนคิดคำนึง 
ซึ่งที่ผานมาตางยังเขาใจไมตรงกัน บางก็เอาแผนอะไรมาก็ไมทราบซึ่งเปนแผนกวาง ๆ แลวบอกวา
น่ีคือแผนแมบท ท้ัง ๆ ท่ีความเปนจริงแลวแผนแมบทตองมีรายละเอียดถึงขนาดแสดงวาเปนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำบงบอกลักษณะออกมาเปนงานท่ีจะทำในแตละลุมน้ำไดอยางชัดเจน เชน ในลุมน้ำแมแจม 
ลุมน้ำฝาง ลุมน้ำปาสัก ลุมน้ำล้ี ลุมน้ำแมทา หรือลุมน้ำเจาพระยา เปนตน มิใชลุมน้ำครอบจักรวาล 
แลวพิจารณาวาในแตละลุมน้ำนั้นจะบริหารจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางไร เชน หากมีปญหา
การขาดแคลนน้ำก็ตองมีการสรางงานอะไร ท่ีใด ตลอดจนจัดสรรน้ำใหท่ัวถึงท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
เพือ่ใหประชาชนมีนำ้ใชอยางเพียงพอ และในแตละลุมนำ้กย็งัตองพจิารณาตอไปวามปีญหาอ่ืน ๆ  รวมท้ัง
ปญหาอทุกภยัเกดิขึน้หรอืไม ถามจีะตองดำเนนิการอยางไรดวยมาตรการหรอืยทุธศาสตรอะไร หรอืจะ
กำหนดใหมีพื้นที่อพยพหรือไม อยางไร เปนตน

นอกจากน้ี แผนแมบทซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรจำเปนตองมีประชาชนและผูที่เก่ียวของต้ังแต
ระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ ฯลฯ มารวมรับรูรับทราบและกำหนดแผนรวมกัน รวมทั้งแผนเหลาน้ัน
ตองผานการศึกษาอยางครบถวนทุกดานและไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายที่เกี่ยวของดวย

อนึง่ แมวารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบบัปพทุธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทั้งสองฉบับจะไดกำหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไวในหมวดที่วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรฐั โดยกำหนดใหรฐัตองจดัใหมแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้อยางเปนระบบ๒ กต็าม แตเมือ่
ไมมีหนวยงานหรือองคกรท่ีทำหนาทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางชัดเจนแลว 
ดังนั้น ในปจจุบันบทบัญญัติดังกลาวจึงยังไมสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม

 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ (๔) บัญญัติวา 
 “มาตรา ๘๕ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล”.
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

นายปราโมทยฯ : เนื่องจากปจจุบันเรายังไมมีกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางเปนระบบ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยตองประสบกับวิกฤตการณอุทกภัยรุนแรง เราจึงไมสามารถ
บริหารวกิฤตการณนัน้ใหผานพนไปไดโดยดี เพราะนอกจากจะไมมอีงคกรหรอืหนวยงานท่ีจะทำหนาท่ี
รับผิดชอบเปนผูนำในการแกไขปญหาโดยตรงแลว กระบวนการจัดการท่ีมีอยูก็ยังไมเปนเอกภาพดวย 
เม่ือเกดิปญหาขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาอทุกภยัในครัง้ทีผ่านมา พบวาเมือ่มกีารตัง้ศนูยประสานงาน
หรอืต้ังคณะทำงานดานตาง ๆ  ขึน้เปนจำนวนมาก แตเมือ่ไมมเีอกภาพในการบรหิารจดัการ จงึทำใหไมมี
ผูรับผิดชอบที่กลาตัดสินใจ และที่สำคัญคือการใหขอมูลแกหนวยงานหรือประชาชนอยางชัดเจนวา
ตองดำเนินการอยางไรในแตละดาน จนสงผลใหทุกคนตางน่ิงนอนใจและในที่สุดก็ไมมีมาตรการที่จะ
ชวยบรรเทาสถานการณตาง ๆ ใหดีขึ้นอยางทันทวงที หรือตัดสินใจก็ตอเมื่อสายเกินไป ทั้ง ๆ ที่ปญหา
ทีเ่กดิขึน้นัน้นาจะคลีค่ลายลงไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ปญหาดงักลาวนีจ้ะกลาวหาวาเปนความผดิ
ของคนแตเพียงอยางเดียวคงไมได เพราะตามที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปที่ผานมานั้นเราประสบกับ
มหนัตภยัของธรรมชาตซิึง่กลาวไดวาไมอาจคาดการณได ดงันัน้ สิง่ตาง ๆ  เหลานีท้ัง้ดานทีเ่กีย่วกบัธรรมชาต ิ
และสิ่งที่เกี่ยวกับการกระทำของมนุษยทั้งหมดควรจะไดนำมาเปนบทเรียนเพื่อพิจารณากำหนด
หามาตรการหรือเตรียมการเพ่ือการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภยัของประเทศไทยท่ีผานมา หากจะ
กลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายตามท่ีมีอยู
ในปจจุบันแลว มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร

นายปกรณฯ : สถานการณอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในชวงปลายป 
๒๕๕๔ สรางความเดือดรอนเสียหายแกชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสิน
ประชาชนจำนวนมาก ทั้งยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของประเทศโดยรวมดวย จากการ
ศึกษาพบวาสถานการณอุทกภัยดังกลาวเกิดขึ้นจากหลายเหตุปจจัย
ประกอบเขากัน แตหากพิจารณาเฉพาะในแงมุมกฎหมาย เราพบ
วาระบบกฎหมายและนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำที่ผานมา
คำนึงเฉพาะวา “น้ำเปนทรัพยากรที่จำเปนและมีอยูอยางจำกัด 
(Limited Natural Resource)” ดังนั้น การกำหนดนโยบาย
และการตรากฎหมายจึงมุงเนนไปท่ีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหคุมคาที่สุด และใหทั่วถึงที่สุดเปนสำคัญ 
เรามิไดคดิถึงนำ้ในมิตทิีเ่ปนภัยคกุคาม (Threat) ไมวาจะเปนกรณี
น้ำมากเกินไปหรือน้ำทวม หรือกรณีน้ำมีนอยเกินไปหรือน้ำแลง 
แนวคดิทีเ่นนการบรหิารจดัการนำ้ในฐานะทีเ่ปนทรพัยากรอนัจำเปน
และมีอยูอยางจำกัดนีเ้ปนแนวคดิหลกัของโลกในชวง ๓๐ ปทีผ่านมา 
อยางไรกด็ ีหลงัจากการศกึษาทางวทิยาศาสตรเกีย่วกบัปรากฏการณ

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑นติศิาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, LL.M. University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย, กรรมการรางกฎหมายประจำ 
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

นายปกรณ  นิลประพันธ๑
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกรอนพัฒนามากข้ึนและพบวาภาวะโลกรอนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน
สงผลโดยตรงตอการเปล่ียนแปลงทางธรณีและภูมอิากาศของโลก ยิง่ภาวะโลกรอนรุนแรงมากข้ึนเทาใด
ก็จะสรางการเปล่ียนแปลงทางธรณีและภูมิอากาศของโลกรุนแรงมากขึ้นเทานั้น และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะทำงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังของอังกฤษซ่ึงมี Sir Nicholas Stern 
เปนประธานคณะทำงาน ไดตพีมิพรายงานผลการศึกษา เร่ือง Economic of Climate Change ท่ีแสดง
ใหเห็นวาทุกประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากภาวะ
โลกรอนรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเทศดอยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบมาก
ที่สุดเนื่องจากสภาพที่ตั้งที่สวนใหญจะอยูในเขตอบอุนและเขตฝน โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสาธารณสุขทีย่งัไมทัว่ถงึ และความยากจนท่ีทำใหไมสามารถลงทุนปรบัตวัใหทนัตอการเปล่ียนแปลง
ของสภาพอากาศท่ีนับวันจะย่ิงรุนแรงข้ึน ซ่ึงนับแตมีการเผยแพรรายงานดังกลาว แนวความคิดกระแสหลัก
ของโลกเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำก็ไดเปล่ียนแปลงไป โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะบริหารจัดการน้ำ
ทั้งในฐานะที่เปนทรัพยากรที่จำเปนและมีอยูอยางจำกัดและในฐานะที่เปนเปนภัยคุกคาม
ไปพรอม ๆ  กนั ดงันัน้ อทุกภัยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึทำใหประเทศไทยตองเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบั
กฎหมายและนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำประเทศไทยใหมตามแนวคิดใหมของโลกเพ่ือใหสอดคลอง
กับความเปนจริง และหากพิจารณาในแงสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยท่ีอยูภายใตอิทธิพล
ของมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตทีพ่ดัปกคลมุประเทศไทยระหวางกลางเดอืนพฤษภาคม - กลางเดอืนตลุาคม 
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ 
ทำใหประเทศไทยตองเผชิญกับมรสุมนานถึง ๘ เดือน จึงมีโอกาสสูงมากที่ประเทศไทยจะตองเผชิญ
กบัภาวะการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศท่ีรนุแรงข้ึน โดยเฉพาะภาวะฝนตกอยางตอเน่ืองโดยไมมกีาร
ทิง้ชวงซึง่อาจทำใหประเทศไทยจะตองประสบกบัปญหาอทุกภยัใหญอกีในปตอ ๆ  ไป หรอืในทางตรงขาม 
ประเทศไทยอาจประสบปญหาภัยแลงรุนแรงมากขึ้นในปที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเขาสูหรืออยูใน
ระหวางภาวะ El Niño

นอกจากน้ี ผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบวาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยยังมีปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญอีกหลายประการ เชน การท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ไมมีการบูรณาการขอมูลเพื่อการทำงานรวมกัน การขาดการสื่อสารระหวางหนวยงานของรัฐกับ
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จุลนิติ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ ทัง้การสือ่สารระหวางหนวยงานของรฐัดวยกนั และการสือ่สารระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการส่ือสารระหวางหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิน่กบัสือ่มวลชนและประชาชน การพยากรณอากาศทีไ่มสามารถพยากรณไดในระดบัจงัหวดัหรือ
อำเภอ ซึง่ทำใหหนวยงานระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอไมสามารถเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันอทุกภัย
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การขาดขอมูลเกี่ยวกับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แทจริงอันเปนแนว
การไหลของน้ำทำใหไมสามารถทำนายทิศทางการไหลของน้ำและไมสามารถคำนวณไดวาน้ำจะไหล
พนแตละพืน้ทีเ่มือ่ใด ตลอดจนการทีเ่จาหนาทีข่องรฐัหยอนยานในการบังคบัใชกฎหมายท่ีเกีย่วของกบั
กฎหมายผังเมือง ทำใหประชาชนจำนวนมากปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ
จนกดีขวางการไหลของนำ้ตามธรรมชาต ิและปญหาประการสำคญัอีกประการหนึง่ คอื การท่ีหนวยงาน
ของรฐัและประชาชนไมตระหนกัถงึปญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) 
อันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน (Global Warming) ทำใหระบบการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับสถานการณ 

จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดาน
การจดัใหมกีฎหมายเพือ่การนี้โดยเฉพาะแลว มคีวามแตกตางกบัแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร

นายปกรณฯ :  ในชวง ๒ ทศวรรษท่ีผานมา หลายประเทศในทุกทวีปท่ัวโลก ท้ังประเทศท่ีมีทรัพยากรน้ำ
อยางสมบูรณและมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแมกระท่ังในประเทศท่ีขาดแคลนน้ำ 
เชน ปากีสถาน ตางตองเผชิญกับปญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากกวาที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้ก็เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเน่ืองมาจากภาวะโลกรอน ทำใหในขณะน้ีปญหาอุทกภัยรุนแรง
กลายเปนปญหาท่ีเปนสากล (Trans-national problem) และมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของชาวโลกทุกคน ซึ่งทุกประเทศตองกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ของตนเพ่ือปองกันและรบัมอืกบัปญหาอทุกภยัทีอ่าจเกิดขึน้ไดอยางทนัทวงท ีทัง้นี ้มาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดการของแตละประเทศก็มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ตลอดจนลักษณะการใชและจัดสรรทรัพยากรน้ำ แตจากการศึกษาพบวาประเทศที่เปนกรณีศึกษา
รวม ๕ ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน และเนเธอรแลนด มีมาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยรวมกันที่สำคัญ ๕ ประการ ไดแก 

ประการท่ี ๑ การใหความสำคัญและตระหนักถึงภัยคุกคามของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเน่ืองมาจากภาวะโลกรอน โดยหนวยงานภาครัฐของหลายประเทศไดดำเนินนโยบาย
และกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปญหา
และรวมมือกันเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอน เชน การกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจลดการปลอยกาซท่ีกอใหเกิดภาวะเรือนกระจกซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน เปนตน  
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ประการที่ ๒ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฐานะที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจำกัด เชน การมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของการ
ใชทรัพยากรน้ำ โดยการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศผานสื่อตาง ๆ 
และการจัดเตรียมแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางย่ังยืน รวมทั้ง
การจัดทำแผนการพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการนำทรัพยากรน้ำไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน นอกจากน้ีในบางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุนไดมีมาตรการกำกับ
การใชน้ำใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคามากที่สุดโดยใชมาตรการตามกฎหมายและมาตรการ
ทางสังคมกำกับ 

ประการที่ ๓ มีมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติที่เปนภัยคุกคาม เนื่องจากปญหา
อุทกภัยและภัยแลงเกิดขึ้นบอยคร้ังสลับกันไปและมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ นั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ทำใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติ
ทีเ่ปนภยัคกุคามมจีดุประสงคหลกัเพือ่รกัษาความปลอดภัยในชวีติ รางกาย และทรพัยสนิของประชาชน 
โดยการบริหารจัดการน้ันไดกำหนดใหรัฐสามารถดำเนินการทุกอยางท่ีจำเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุ
ไมพึงประสงคไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทั้งนี้ก็เพ่ือลดความสูญเสีย (Minimize loss) 
โดยการใชมาตรการดังกลาวน้ันไมจำเปนตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนกอน แตหาก
การดำเนนิการของรฐักอใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของประชาชน รฐัตองใชคาเสยีหายทีเ่ปนธรรม
แกผูเสียหายตอไป 

ประการที่ ๔ การจัดตั้งหนวยงานกลางที่มีหนาท่ีดูแลฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการใชประโยชนในที่ดินแบบ real time และเพื่อบูรณาการขอมูลการพยากรณ
อากาศเขากับฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชนในการพยากรณอุทกภัยหรือภัยแลง
โดยตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดไดแก US Geological Survey (USGS) ซึ่งเปนหนวยงานของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาทีม่หีนาทีบ่รหิารจดัการฐานขอมลูการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเปน
เปนหนวยงานหลักของรัฐในการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำรอบดานทั้งการใหขอมูลเรื่องน้ำ
แกประชาชนในเชงิรกุและเฝาระวงั และการใหขอมลูเรือ่งน้ำแกรฐัเพือ่ประโยชนในการกำหนดนโยบาย
และแผนการดำเนินงานดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางถูกตอง ซึ่งการบูรณาการขอมูลดังกลาว
เขาดวยกันทำใหผูประกอบเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวางแผน
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การผลิตของตนไดอยางเหมาะสม และในสวนของประชาชนท่ัวไปก็สามารถใชประโยชนจากฐานขอมลู
ดังกลาวในการเตรียมการรองรับอุทกภัยหรือภัยแลงไดอยางเหมาะสม

ประการท่ี ๕ การพัฒนาระบบการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัยในลักษณะท่ีเปนการรวมศูนย 
เพื่อใหการแจงเตือนภัย การแกไขปญหา ตลอดจนการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัย
สามารถทำไดอยางรวดเร็ว โดยหากเกิดอุทกภัยหรอืภัยแลงข้ึน องคกรปกครองสวนทองถ่ินทีร่บัผดิชอบ
พื้นที่นั้น ๆ มีหนาที่แกไขปญหาในเบื้องตน แตหากเปนกรณีที่อุทกภัยหรือภัยแลงกลายเปนภัยที่มี
ลกัษณะขยายวงกวางออกไปเร่ือย ๆ  (Transbordering problem) รฐับาลกลางก็จะเขาไปบริหารจัดการ
ภัยพิบัติดังกลาวแทน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีหนาที่ดำเนินการตามท่ีรัฐบาลกลางกำหนด 
ซ่ึงเจาหนาท่ีและทรัพยากรท่ีระดมเขาไปเพ่ือแกไขปญหาหรือบรรเทาทุกขจะเปนเจาหนาท่ีและทรัพยากร
จากพ้ืนทีท่ีไ่มไดรบัผลกระทบจากภัยพบิตันิัน้ ซึง่รวมถึงการใชกำลังทหารในการแกไขปญหาดังกลาวดวย 
นอกจากน้ี ยังมีการกำหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการอพยพและการสำรองเคร่ืองอุปโภค บริโภค เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค 
เจาหนาที่ดานการแพทย ตลอดจนอุปกรณที่จำเปนตาง ๆ ไวเพื่อประโยชนในการใหความชวยเหลือ
และการรองรับการอพยพดวย 

  
จลุนติ ิ: ประเทศไทยควรจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท 

หรอืมาตรการอ่ืนใดหรือไม สำหรับเพ่ือใหมกีารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน

นายปกรณฯ : แมวาประเทศไทยจะไดมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำอยูหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ ซ่ึงมีเจตนารมณ
เพื่อใหเกษตรกรชักน้ำจากทางน้ำหรือแหลงน้ำมาใชเพื่อการประกอบเกษตรกรรมไดอยางทั่วถึง 
และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและควบคุม
การชลประทานหลวงใหดำเนินไปดวยดี เปนตน อยางไรก็ตาม สถานการณอุทกภัยและภัยแลง
ในปที่ผาน ๆ มา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุทกภัยในป ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของกฎหมายวาดวย
การชลประทานท้ังสองฉบับ คณะรัฐมนตรีจงึเสนอใหมกีารพิจารณาปรับปรุงกฎหมายท้ังสองฉบับเสียใหม
เพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุนั ขณะนีค้ณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิารณาเสร็จแลว อยูระหวาง
การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการตอไป 

สวนการแกไขปญหาอุทกภัยนั้น แมวาจะมีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แตจากการพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาสถานการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พบวาปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย คือ การท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของแตละหนวยงาน 
ขาดการทำงานรวมกันในเชิงบูรณาการและไมมีศูนยกลางการบัญชาการและประสานงานที่ชัดเจน 

อยางไรก็ตาม สถานการณอุทกภัยและภัยแลงในปที่ผาน ๆ มา โดยเฉพาะอยางย่ิง 
อุทกภัยในป ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของกฎหมายวาดวยการชลประทาน
ทั้งสองฉบับ คณะรัฐมนตรีจึงเสนอใหมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายท้ังสองฉบับ
เสียใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

งไรก็
ภัยใน

อยา
อทก

สองฉบับ
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ดังน้ัน จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวใหสามารถบูรณาการทำงานของหนวยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัและแกไขปญหาอุทกภยัและภัยแลง ตลอดจนการสงเคราะหผูประสบภยั 
เพื่อใหการปองกันการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
เพื่อใหสามารถรองรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนเพือ่ใหสามารถรองรบักับภัยพบิตัทิีไ่มมขีอบเขต (Transbordering problems) ได 
เชน อุทกภัย ภัยแลง ภัยจากหมอกควัน เปนตน ซึ่งรวมทั้งภัยจากการรั่วไหลและแพรกระจายของ
กัมมันตภาพรังสีดวย เนื่องจากประเทศเพ่ือนบานใกลเคียงของเรากำลังกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
หากปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมสามารถจัดการปญหาภัยที่มองเห็นและจับตองได เชน อุทกภัย 
ภัยแลง หรือหมอกควัน แลวจะจัดการกับภัยที่มองไมเห็นอยางการแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสี
ไดอยางไร  

นอกจากน้ี เพื่อใหการบริหารจัดการดานขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศเปนเอกภาพ
เห็นควรใหมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่รวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูล
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงทางธรณีและสภาพอากาศ รวมทัง้ผลกระทบ
ความเปล่ียนแปลงดังกลาวท่ีจะมีตอเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และระบบนิเวศนของประเทศ 
ตลอดจนมหีนาทีใ่หความรู แจงเตอืนผลกระทบหรอืภยัพิบตัทิีเ่กิดหรอือาจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอมของโลก เพื่อใหหนวยงานของรัฐและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภัยพิบัติ 
และมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและรับมือกับสถานการณไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
โดยอาจมีการพัฒนาระบบการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัย ในลักษณะรวมศูนย เพื่อให
การแจงเตือนภัย การแกไขปญหา ตลอดจนการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัยสามารถ
ทำไดอยางรวดเร็ว โดยอาจตองมีการแกไขพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ใหสอดคลองและสามารถรองรับกับสถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

ทั้งนี้ รัฐควรมีการปฏิรูปโครงสรางการบริหารราชการแผนดินใหมทั้งระบบเพ่ือใหรัฐเทานั้น
ที่เปนนิติบุคคล สวนหนวยงานรัฐเปนเพียงองคาพยพของรัฐ เชนเดียวกับการจัดโครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดินของตางประเทศในปจจุบัน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรและอัตรากำลังของ
สวนราชการตาง ๆ เปนไปไดอยางยืดหยุนและสอดคลองกับสถานการณดวย

นอกจากนี้อาจตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญตักิารขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางย่ังยืน รวมท้ังการกำหนดตัวช้ีวัดความสัมฤทธ์ิผลของงาน 

รัฐตองทำใหประชาชนตระหนักวาประชาชนมีสวนกอใหเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นโดยการ
ปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนตนโดยไมสนใจ
ผลกระทบตอสาธารณะ ทำใหการระบายน้ำไมมปีระสทิธภิาพซึง่สงผลใหนำ้ไหลออกสูทะเล
ไดชาลง ซึ่งการสงเสริมใหประชาชนมี “จิตสำนึกที่ดี” โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม

รัฐตองทำ
ปลูกสราง

ออกสทูะเล
สวนรวม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

Key Performance Indicator: KPI) เก่ียวกบั “การบงัคบัใชกฎหมาย” ของหนวยงานตาง ๆ  ดวย เพราะแม
จะมีกฎหมายดีอยางไร แตหากการบังคับใชเต็มไปดวยความหยอนยานแลว กฎหมายก็ไมตางจาก
เสือที่วาดอยูในกระดาษเทานั้น และที่สำคัญตองมีการเปดเผยผลการประเมินตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผล
ของงาน เกี่ยวกับ “การบังคับใชกฎหมาย” ของหนวยงานตาง ๆ ตอสาธารณชนเพ่ือตรวจสอบดวย

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

นายปกรณฯ : โดยท่ีสาเหตุสำคัญท่ีทำใหเกิดอุทกภัย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจากหนวยงานของรัฐ
และประชาชนยังไมใหความสำคัญกับปญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก สมควรอยางยิ่ง
ทีภ่าครัฐจะไดกระตุนเตอืนใหประชาชนตระหนักถงึการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมของโลกในปจจบุนั 
และมกีารใหความรูแกประชาชนอยางถกูตอง รวดเรว็ เพือ่ใหประชาชนสามารถปรบัตวั (Adaptation) 
และมกีารเตรียมความพรอมในการปองกนัและรบัมอืกบัปญหาอทุกภยัไดอยางเหมาะสม ทนัเหตุการณ 
โดยรฐัตองใหขอมลูทีเ่ปนประโยชน และจำเปนแกประชาชน อนัไดแก ขอมลูเกีย่วกบัความสงูตำ่ของพืน้ที่
ทีแ่ทจรงิอนัเปนแนวการไหลของน้ำเพือ่ใหสามารถคำนวณทิศทางการไหลของน้ำได ขอมลูแจงเตือนภยั 
การแกไขปญหา ขอมูลการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัย ตลอดจนตองใหขอมูล
ทางกฎหมายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหประชาชนทราบถงึสทิธิและหนาทีข่องตนในการเรยีกรองคาเสยีหาย
และไดรับการเยียวยาความเสียหายจากภาครัฐในเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ รัฐตองทำใหประชาชนตระหนักวาประชาชนมีสวนกอใหเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นโดยการ
ปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตนโดยไมสนใจผลกระทบตอ
สาธารณะ ทำใหการระบายน้ำไมมปีระสิทธภิาพซ่ึงสงผลใหน้ำไหลออกสูทะเลไดชาลง ซึง่การสงเสริมให
ประชาชนมี “จิตสำนึกที่ดี” โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม ยอมสงผลใหการบังคับกฎหมายใหเปนไป
ตามเจตนารมณทำไดงายขึน้ และจะทำใหการแกไขปญหาตาง ๆ  ในการบรหิารจดัการนำ้เปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป

นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของตองทำงานรวมกันในเชิงบูรณาการและมีการจัดต้ังศูนยกลาง
การบัญชาการและประสานงานที่ชัดเจน รวมถึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของทั้งหมด
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพื่อใหประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน 

่
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอทุกภยัของประเทศไทยท่ีผานมา หากจะ
กลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายตามที่มีอยู
ในปจจุบันแลว มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร

ศ.ดร. อำนาจ ฯ : หากจะกลาวถึงระบบกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ำและแกไขปญหาอุทกภัย
ของประเทศไทยท่ีผานมา กอนอ่ืนน้ันควรจะตองพิจารณาถึงแนวความคิด
หรือทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเสียกอน กลาวคือ

ในดานแนวความคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำน้ัน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา ๓ ประการดวยกัน คือ ประการแรก 
เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ ประการท่ีสอง เพ่ือแกไขปญหาน้ำมาก
หรืออุทกภัย และประการท่ีสาม เพื่อแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 

ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวได การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำจึงตองมีการดำเนินการอยางเปนระบบและต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของลุมนำ้๒ เพราะในทางนเิวศวิทยานัน้ถอืวาทกุสิง่ทกุอยางในลุมนำ้
เดียวกันตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทำกิจกรรมหรือใชน้ำ
ในพื้นที่แหงหน่ึงยอมสงผลกระทบตอการใชน้ำในพื้นที่อีกแหงหนึ่ง
ในลุมน้ำเดียวกันได และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบ
ตางคนตางทำจะทำใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

เม่ือวันพุธท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น.บ.ท., LL.M. New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา, 
Doctor of Jurisprudence Osgoode Hall Law School, York University ประเทศแคนาดา, อาจารยประจำคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ๒ คณะกรรมการอทุกวทิยาแหงชาตไิดกำหนดพืน้ทีลุ่มนำ้ในประเทศไทยออกเปน ๙ กลุมลุมนำ้ และลุมนำ้สำคญั ๆ  ๒๕ ลุมน้ำ 
ซึ่งไดแบงยอยออกเปน ๒๕๔ ลุมน้ำยอย มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ ๕๑๑,๓๖๑ ตารางกิโลเมตร. 

ศาสตราจารย ดร. อำนาจ วงศบัณฑิต๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

หรือการแกไขปญหาที่หนึ่งอาจไปกอใหเกิดปญหาอีกที่หน่ึง เชน เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น หากแตละชุมชน
หรอืแตละเมอืงตางสรางแนวปองกันน้ำของตนเอง อาจจะทำใหน้ำทวมในชมุชนอืน่สงูและนานกวาปกติ
เนือ่งจากนำ้ไมสามารถไหลลงสูทะเลไดอยางสะดวก ประกอบกบัมจีำนวนพืน้ทีร่บันำ้นอยเกนิไป เปนตน 
ทำใหเกิดปญหาทางกฎหมายและความเปนธรรมในสังคมจนเกิดคำถามตามมาวา ชุมชนหรือเมืองเมืองหน่ึง
มีสิทธิที่จะใหชุมชนหรือพื้นที่อื่นเปนที่รองรับน้ำทวมแทนตนเองไดหรือไม

 สำหรับแนวนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยนัน้ นโยบาย
เหลาน้ีมีมานานแลว ดังท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และนโยบายของรฐับาลตาง ๆ  แผนตาง ๆ  เหลานีต้างยอมรบัแนวความคดิวาจะตองมกีารบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน้ำโดยระบบลุมน้ำ จะเห็นไดจากมีการแบงลุมน้ำตาง ๆ เพื่อวัตถุประสงคในเร่ืองนี้ซึ่งถือวา
สอดคลองกบัหลักการบริหารจดัการทรพัยากรน้ำ ขณะเดยีวกันก็มนีโยบายทีจ่ะจัดทำกฎหมายเก่ียวกบั
ทรัพยากรน้ำมานานแลว แมแตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ กส็นบัสนุนแนวความคิดดงักลาว อยางไรก็ด ีปจจบุนัยงัคงไมมกีฎหมายแมบทเก่ียวกับ
ทรัพยากรน้ำ จะมีก็แตเพียงกฎหมายท่ีกระจัดกระจายซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ  เทาน้ัน 
โดยกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ำน้ันมีท้ังสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยากรน้ำกับองคกรท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดแกกฎหมายดังตอไปนี้

๑) กฎหมายเก่ียวกับสิทธิในทรัพยากรน้ำผิวดิน
  โดยกฎหมายเก่ียวกับสิทธิในทรัพยากรน้ำผิวดินอาจแบงออกเปน ๓ พื้นที่หลักคือ พื้นท่ี

ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขื่อน กลาวคือ
  ๑.๑) พืน้ทีใ่นเขตชลประทาน การบรหิารจดัการนำ้ในเขตชลประทานนัน้อยูภายใตบงัคบั

ของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณและอธิบดีกรมชลประทานเปนผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายน้ี กลาวโดยสรุปคือ
ในเขตชลประทานนั้น กฎหมายดังกลาวไดกำหนดใหอธิบดีกรมชลประทานมีอำนาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจวาจะสงน้ำเขาไปในพ้ืนที่แหงใดในยามน้ำขาดแคลน หรือจะระบายน้ำเพื่อปองกันน้ำทวมไป
ในพ้ืนทีใ่ด โดยมีเจาหนาทีข่องกรมชลประทานเปนผูรบัผดิชอบในการปดเปดประตูนำ้ โดยท่ีประชาชน
ทัว่ไปไมมสีทิธิปดเปดประตนูำ้ และหากบุคคลใดจะสบูน้ำจากทางนำ้ชลประทานมาใชก็ตองขออนุญาต
เจาหนาที่ของกรมชลประทานกอน

     ทัง้นีใ้นอดีตทีผ่านมานัน้ ชาวบานมกัจะไมโตแยงการตดัสนิใจของกรมชลประทานที่
จะสงนำ้ไปใหพืน้ทีใ่ดในยามขาดแคลน หรอืระบายน้ำออกไปเก็บไวในพืน้ทีร่บัใดบางเพือ่ปองกันนำ้ทวม
ในบางพ้ืนที ่เพราะเห็นวาเปนอำนาจของกรมชลประทาน แตในปจจุบันน้ี ชาวบานและผูใชน้ำบางกลุมได
มีการเรียกรองเพ่ือกดดันใหเจาหนาที่ของกรมชลประทานตองสงน้ำไปยังพ้ืนที่ของตนหรือระบายน้ำ
ออกจากพืน้ทีข่องตนไปเกบ็ในพืน้ทีข่องบคุคลอ่ืน และในบางครัง้แรงกดดนัดงักลาวก็เกิดจากนักการเมอืง
ระดับประเทศท่ีตองการรักษาฐานเสียงของตน จงึไดมกีารกดดันใหกรมชลประทานระบายน้ำหรือสงนำ้
เพ่ือประโยชนของฐานเสียงตนเอง จึงสงผลใหการทำงานของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำหรือระบายน้ำ
ปองกันน้ำทวมไมงายเหมือนในอดีตอีกตอไป 
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     แตอยางไรก็ดี ตั้งแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนตนมา 
จะเห็นไดวา ประชาชนหรือผูใชน้ำตางไดใหความสนใจในเรื่องการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของ
กรมชลประทานมากข้ึนเปนลำดับ และในอนาคตอันใกลน้ีประชาชนจะไดมีสวนรวมในการจัดสรรน้ำในเขต
ชลประทานมากข้ึนกวาเดิม ซ่ึงนาจะทำใหการจัดสรรน้ำหรือระบายน้ำน้ันผานการตรวจสอบ การกล่ันกรอง
ไดเปนอยางดี ตลอดจนมีความโปรงใสยิ่งขึ้น และยังทำใหชวยลดแรงกดดันจากนักการเมืองได
ในระดับหนึ่งดวย

     อยางไรก็ตาม แมวากรมชลประทานจะมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการน้ำ
ในเขตชลประทาน แตปญหาก็คือ กรมชลประทานไมไดมีอำนาจบริหารจัดการน้ำท้ังหมด
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงตนน้ำที่อยูนอกเขตชลประทาน ดังนั้น การใชน้ำในเขตชลประทานก็อาจจะได
รับผลจากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานได

  ๑.๒) พืน้ทีน่อกเขตชลประทาน สทิธใินทรัพยากรน้ำในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทานอาจแบง
การพิจารณาออกเปน ๒ สวนคือ น้ำในแมน้ำลำคลองท่ัวไป และน้ำท่ีไหลบาตามพ้ืนดิน (surface 
runoff) เชน น้ำบาทุง เปนตน

     สำหรบัน้ำในแมนำ้ลำคลองท่ัวไป ประชาชนทุกคนมีสทิธิใชนำ้ไดอยางเทาเทียมกัน 
เพราะถือวานำ้เปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิตามมาตรา ๑๓๐๔๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยท่ีหนวยงานของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจไมไดมสีทิธิมากกวาประชาชนในการใชน้ำดังกลาว และหนวยงาน
ของรัฐไมอาจหามบุคคลหน่ึงบุคคลใดมิใหใชน้ำในแมน้ำลำคลองหรือจำกัดสิทธิในการใชน้ำดังกลาวได 
แตในเม่ือทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการใชน้ำแลว ก็อาจเกิดปญหาตามมา คือ เกิดการใชน้ำในลักษณะ 
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เชน เม่ือใดก็ตามท่ีน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการขาดแคลน 
หนวยงานที่เกี่ยวของก็อาจผันน้ำจากลุมน้ำอื่นมาใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 ๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวนไว
เพื่อประโยชนรวมกัน เชน
 (๑) ท่ีดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน
 (๒) ทรัพยสินสำหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวงทะเลสาบ
 (๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สำนักราชการบานเมือง เรือรบ 
อาวุธยุทธภัณฑ”.
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ใชไดโดยไมตองมกีารจายคาตอบแทนแกลุมน้ำอืน่หรอืตองขอความเหน็ชอบจากประชาชนในลุมนำ้อืน่
เพราะถือวาน้ำไมใชเปนของชุมชนหรือประชาชนคนใดคนหน่ึงเปนการเฉพาะ ผลที่ตามมาจาก
หลักกฎหมายดังกลาว ทำใหกลุมคนที่มีเงินหรืออยูใกลศูนยกลางแหงอำนาจจะไดรับประโยชนสูงสุด
เพราะมีศักยภาพท่ีจะใชน้ำและผันน้ำจากลุมน้ำอื่นมาใชไดมากท่ีสุดโดยไมตองเสียคาตอบแทนใหแก
บุคคลใดหรือชุมชนใด

     กรณีน้ำที่ไหลบาตามพื้นดินนั้น ตามมาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดยอมรับกฎของธรรมชาติที่วาน้ำยอมไหลตามธรรมดาจาก
ที่ดินสูงมายังที่ดินต่ำ กลาวคือ เมื่อมีการไหลบาของน้ำจากที่ดินแปลงสูงสูที่ดินแปลงต่ำ เจาของที่ดิน
แปลงต่ำยอมไมมีสิทธิที่จะปดกั้นท่ีดินของตนเพื่อไมใหน้ำไหลผานที่ดินของตนได เพราะเปนการฝน
ธรรมชาติและกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของท่ีดินแปลงสูงอันเปนเหตุใหสามารถฟองเพ่ือเรียก
คาเสียหายได ซ่ึงหลักกฎหมายดังกลาวน้ีดูเหมือนจะไมไดรับการยอมรับในทางปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากกรณี
ที่ไดเกิดน้ำทวมใหญในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผานมา เมื่อกรุงเทพมหานครไดมีการพยายามต้ังแนวปองกัน
น้ำทวมจนเปนเหตุใหน้ำทวมในพ้ืนท่ีดานเหนือของกรุงเทพมหานครและดานตะวันออกนอกแนวปองกันน้ำ
ซึง่ทำใหนำ้ทวมนานและสูงกวาปกติ หากพิจารณาตามหลักกฎหมายขางตน ชาวบานท่ีไดรบัความเสียหาย
จากการกระทำดังกลาวนาจะมีสทิธิฟองรองเพ่ือเรียกคาสนิไหมทดแทนได แมจะมกีารอางวาการกระทำ
ของกรงุเทพมหานครเปนไปเพือ่การคุมครองเขตเศรษฐกจิกต็าม แตกฎหมายกไ็มไดถอืวาขออางดงักลาว
จะทำใหประชาชนกลุมหนึ่งตองรับภาระหรือเคราะหกรรมแทนประชาชนอีกกลุมหนึ่งโดยที่ผูไดรับ
ความเสียหายนั้นไมอาจเรียกคาสินไหมทดแทนได

     นอกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะยอมรับหลักธรรมชาติขางตนแลว 
กฎหมายน้ียงัไดวางหลักเกณฑในเร่ืองการจัดสรรน้ำโดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงน้ำขาดแคลน กลาวคือ เมือ่มี
น้ำไหลบาตามพื้นที่ดิน เจาของที่ดินแปลงสูงยอมมีสิทธิกักน้ำน้ันเอาไวใชเพื่อประโยชนแกที่ดินของตน
ตามความจำเปนเทานั้น ในสวนน้ำที่เหลือตองปลอยเพื่อใหไหลไปตามธรรมชาติเพื่อที่เจาของที่ดิน

 ๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๓๓๙  เจาของที่ดินจำตองรับน้ำซึ่งไหลตามธรรมดาจากท่ีดินสูงมาในที่ดินของตน
 น้ำไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ำ และจำเปนแกที่ดินน้ันไซร ทานวาเจาของที่ดินซึ่งอยูสูงกวาจะกันเอาไวไดเพียงท่ีจำเปน
แกที่ดินของตน
 มาตรา ๑๓๔๐  เจาของที่ดินจำตองรับน้ำซึ่งไหลเพราะระบายจากท่ีดินสูงมาในที่ดินของตน ถากอนที่ระบายนั้นน้ำไดไหล
เขามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว
 ถาไดรับความเสียหายเพราะการระบายน้ำ ทานวาเจาของที่ดินต่ำอาจเรียกรองใหเจาของที่ดินสูงทำทางระบายน้ำ
และออกคาใชจายในการนั้น เพื่อระบายน้ำไปใหตลอดที่ดินต่ำจนถึงทางน้ำ หรือทอน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ไมลบลางสิทธิแหงเจาของที่ดิน
ต่ำในอันจะเรียกเอาคาทดแทน”.

เมื่อใดก็ตามท่ีน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการขาดแคลน หนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกอ็าจผนันำ้จากลุมนำ้อืน่มาใหประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
ใชไดโดยไมตองมีการจายคาตอบแทนแกลุมน้ำอ่ืนหรือตองขอความเห็นชอบจากประชาชน
ในลุมน้ำอื่นเพราะถือวาน้ำไมใชเปนของชุมชนหรือประชาชนคนใดคนหน่ึงเปนการเฉพาะ

เมื่อใดก็ต
ทีเ่กีย่วของ

กประชาชน
การเฉพาะ
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แปลงต่ำรายอืน่ ๆ  จะไดมโีอกาสใชนำ้นัน้บาง แตหลกักฎหมายดังกลาวก็อาจมีชองวางหรอืาจกอใหเกดิ
ความไมเปนธรรมในทางปฏิบัติได เพราะตราบใดที่เจาของที่ดินแปลงสูงสามารถแสดงเหตุผลไดวา
การเกบ็กักนำ้ในท่ีดนิของเขาน้ันกระทำไปตามความจำเปนในการใชประโยชนในทีด่นิแลว เขาไมจำเปน
ตองรับผิดตอความเสียหายจากการท่ีเจาของที่ดินแปลงต่ำไดรับจากการท่ีไมมีน้ำไวใช 

     ทัง้นี ้แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไดมบีทบัญญตัขิองกฎหมายในเร่ือง
กฎเกณฑการจัดสรรน้ำและปองกันปญหาน้ำทวมไวแลว แตดวยกฎหมายดังกลาวไดประกาศใชบังคับ
มาเปนเวลานานและไมสามารถนำมาใชเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมที่เกี่ยวของกับประชาชนจำนวนมาก
หรอืปญหาทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการน้ำโดยหนวยงานของรฐัได ไมวาจะเปนกรณกีารผนันำ้ขามลุมนำ้
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ หรือการระบายน้ำจากพ้ืนที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อปองกันแกไข
ปญหาอุทกภัย ดงันัน้ จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองมีการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในสวนนี้ ซึ่งหากมีการรางกฎหมายน้ำขึ้นมา ผมเห็นวาควรยกรางกฎหมายท่ีกำหนดใหมีการผันน้ำ
ระหวางลุมน้ำได กลาวคือ ถาหากลุมน้ำใดเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำก็ใหมีการผันน้ำจากลุมน้ำหนึ่ง
ไปยังลุมน้ำหน่ึง แตทั้งนี้ตองใหลุมน้ำที่ไดรับประโยชนจายคาตอบแทนใหแกลุมน้ำที่ผันน้ำมาใหดวย 
นอกจากน้ีหากมีกรณีที่ไดเกิดน้ำทวมหรืออุทกภัยขึ้น ถาเมืองใดหรือจังหวัดใดไมอยากจะถูกน้ำทวม 
ก็ใหสามารถผันน้ำเพื่อไปลงที่อื่นไดหรือจะตั้งแนวปองกั้นน้ำไมใหเขาทวมจังหวัดของตนได แตทั้งน้ี 
ตองใหคนในเมืองหรอืจงัหวดัทีไ่มตองการใหนำ้ทวมเขามาทวมเมอืงหรอืจงัหวดัของตน จายเงนิชดเชย
เพื่อเยียวยาและชวยเหลือคนในเมืองหรือจังหวัดท่ียอมใหถูกน้ำทวมดวย เพื่อใหเขาไดรับการชดเชย
ทีคุ่มคากบัการทีเ่มืองหรอืจงัหวัดของเขาจะตองถกูจมน้ำเพือ่รบัภาระแทนบคุคลอืน่ ไมใชเอาของไปแจก
แตเพียงอยางเดียว

  ๑.๓) พื้นที่ในเขื่อน การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนโดยหลักการแลวอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แตดวยกฎหมายฉบับนี้ไมไดกลาวไว
โดยตรงวาน้ำที่อยูในเขื่อนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฯ นั้นเปนของการไฟฟาฯ หรือไม 
หรอืเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิ โดยหากเปนเขือ่นทีม่อีางเกบ็นำ้ตัง้อยูบนทางนำ้สาธารณะเดมิแลว 
นำ้นัน้ยอมเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิแมวาลำน้ำเดิมน้ันจะกลายเปนอางเก็บนำ้เมือ่มกีารสรางเขือ่น
กต็ามเพราะในความเปนจรงิแลวก็เปนการขยายลำน้ำสาธารณะเดิมใหเปนอางเก็บนำ้น่ันเอง ดวยเหตนุี ้
ประชาชนทั่วไปหรือหนวยงานตางก็มีสิทธิใชน้ำที่อยูในอางเก็บน้ำของการไฟฟาฯ ไดเชนเดียวกับน้ำ
ในแมน้ำลำคลอง เพียงแตการนำน้ำในเขื่อนมาใชนั้นไมสามารถกระทำไดโดยสะดวกเพราะอางเก็บน้ำ
อาจตั้งอยูในปาและถูกลอมรอบโดยพ้ืนที่ปาหรือเขตคุมครองตาง ๆ ที่กฎหมายใหอำนาจแกหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมพื้นที่ ซึ่งหากบุคคลใดจะเขาไปในพื้นที่ดังกลาวจะตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานกอน สวนการระบายน้ำออกจากเข่ือนซึง่จะสงผลกระทบตอพืน้ทีท่ายเขือ่นวาน้ำจะทวม
หรือไมนั้น กฎหมายของการไฟฟาฯ ขางตนใหถือวาเปนอำนาจหนาที่ของการไฟฟาฯ ที่จะดำเนินการ 
แตในขณะเดียวกัน กฎหมายดังกลาวก็ใหการไฟฟาฯ และกรมชลประทานไดรวมกันออกขอบังคับกำหนด
หลกัเกณฑเกีย่วกับการเก็บกักนำ้ หรอืระบายน้ำออกจากเขือ่น โดยหากทัง้สองหนวยงานตกลงกนัไมได
กใ็หรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานเปนผูชีข้าด กลาวโดยสรปุคอืการระบายนำ้จากเขือ่นนัน้กฎหมาย
ไมไดกำหนดใหประชาชนตองมีสวนรับรูหรือสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแตอยางใด
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๒) กฎหมายเก่ียวกับองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  กอนป พ.ศ. ๒๕๔๕ น้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน

ไมนอยกวา ๘ กระทรวง และไมต่ำกวา ๒๐ กรม ทำใหเกิดปญหาของการไมเปนเอกภาพในการจัดทำ
แผนงานและโครงการตาง ๆ  จึงไดมีการแกไขปญหาดังกลาวดวยการต้ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
หรอืเรยีกโดยยอวา “กทช.” ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารทรพัยากรนำ้แหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เพือ่เปนองคกรซ่ึงทำหนาทีใ่นการประสานแผนงานและโครงการของกระทรวง ทบวง กรม 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั การทำงานของ กทช. ในขณะนัน้จะมีประสิทธภิาพมากนอยเพียงใดขึน้อยูกบั
เจตนารมณทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีในเร่ืองน้ีเพราะนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ
ดังกลาว แตเมื่อใดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ 
ความรวมมือของกระทรวงและกรมตาง ๆ ที่รับผิดชอบในเร่ืองน้ำก็จะลดนอยลงไป 

  ตอมามีการปรับปรุงแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขางตนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให
สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญในปน้ันโดยใหสำนักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แหงชาติที่เคยสังกัดอยูในสำนักนายกรัฐมนตรีมาเปนกรมทรัพยากรน้ำ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ขณะเดยีวกนัการแกไขระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรดีงักลาวกเ็ปนการรองรบั
การแตงตัง้คณะกรรมการลุมน้ำตาง ๆ  เพือ่ใหคณะกรรมการลุมนำ้นีม้บีทบาทเกีย่วกบัการวางแผนงาน
และโครงการเก่ียวกับนำ้ในพ้ืนทีลุ่มนำ้ของตนเพ่ือเสนอใหหนวยงานตาง ๆ  นำไปของบประมาณจาก
รฐับาลและนำไปปฏิบตัใิหเปนไปในทิศทางเดียวกนั แตในความเปนจรงินัน้บทบาทของคณะกรรมการ
ลุมนำ้คอนขางมจีำกดัเพราะกระทรวง และกรมตาง ๆ  ยงัคงมีอำนาจในการจัดทำแผนงานและโครงการ
เสนอของบประมาณตอรฐับาลไดโดยตรง นอกจากน้ีคณะกรรมการลุมน้ำดงักลาวไมไดมสีวนรวมในการ
จัดสรรน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำของตนเน่ืองจากวาหากพ้ืนที่ดังกลาวสวนหน่ึงอยูในเขตชลประทานซ่ึง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ไดบัญญัติใหกรมชลประทานเทานั้น
ที่มีอำนาจหนาท่ีในเร่ืองดังกลาว หากเปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน ก็ไมมีพระราชบัญญัติฉบับใด
ที่ใหคณะกรรมการลุมน้ำมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำหรือจัดสรรน้ำ

  ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมกีารยกเลกิระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรทีัง้สองฉบบัขางตน และออก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงยังคงมีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กนช.” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเชนเดิม และนายกรัฐมนตรี
อาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีมาทำหนาที่ประธานคณะกรรมการได อำนาจหนาท่ีหลักของ กนช. 
ก็คลายกับท่ีเปนมาในอดีต คือ ทำหนาท่ีประสานแผนงานและโครงการของกระทรวงและกรมตาง ๆ  ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับน้ำ โดยกำหนดกรอบวาควรจะตองมีกิจกรรมในดานใดบางเพ่ือใหหนวยงานราชการใชเปน

ขณะเดยีวกนัการแกไขระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรดีงักลาวกเ็ปนการรองรบัการแตงตัง้
คณะกรรมการลุมน้ำตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการลุมน้ำน้ีมีบทบาทเกี่ยวกับการ
วางแผนงานและโครงการเก่ียวกับน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำของตนเพ่ือเสนอใหหนวยงานตาง ๆ 
นำไปของบประมาณจากรัฐบาลและนำไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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แนวทางในวางแผนงานและโครงการ หนวยงานตาง ๆ  กย็งัคงมอีำนาจหนาทีต่ามกฎหมายของตนเองอยู 
จะเห็นไดวาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ำไมมีอำนาจในการจัดสรรน้ำ
ใหแกผูใชน้ำภาคตาง ๆ  และไมมีอำนาจควบคุมการใชน้ำดวย ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
จะทำงานอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นยอมขึ้นกับความสนใจในเร่ืองนี้ของนายกรัฐมนตรีเชนเดิม

  จากปญหาอุทกภัยรายแรงในปลายป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำใหมีการจัดตั้งองคกรเพิ่มขึ้นมาใหม
เพือ่ทำการวางยทุธศาสตร และการปองกนัแกไขและฟนฟพูืน้ทีจ่ากปญหาอทุกภยั จงึไดมกีารออกระเบยีบ
สำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยยทุธศาสตรเพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตัง้
คณะกรรมการยทุธศาสตรเพ่ือวางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ หรอืเรยีกโดยยอวา “กยน.” 
ซึง่มนีายกรัฐมนตรเีปนประธาน โดยมีอำนาจหนาทีใ่นการจดัทำแผนแมบทและยุทธศาสตรการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ มีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหาร
จดัการทรพัยากรนำ้ หรอืเรยีกโดยยอวา “ส.กยน.” เปนหนวยงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
และเน่ืองจาก กยน. เปนคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรเทานั้น จำเปนตองมี
คณะกรรมการอื่นที่ตองดำเนินการในรายละเอียด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไดมีการออกระเบียบ
สำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ไดตัง้คณะกรรมการ
นโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กนอช.” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
เพ่ือทำหนาท่ีในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหา
อทุกภัยแหงชาติ และการกำหนดนโยบายเก่ียวกับการบรหิารจัดการน้ำและอุทกภัยอยางเปนระบบเพ่ือ
ใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจายเงินชดเชยความเสียหาย
แกบุคคลทีไ่ดรบัความเสียหายจากการปองกนัและแกไขปญหาอทุกภยั สวนบทบาทของ กยน. ทีต่ัง้ขึน้
มากอนหนานัน้ใหทำหนาทีเ่ปนทีป่รกึษาของ กนอช. มขีอสงัเกตวา ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรขีางตน
มิไดมีการยกเลิกคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือ กนช. ที่มีอยูในปจจุบันแตอยางใด

  ในขณะเดียวกัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ีไดมีการต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัย หรือเรียกโดยยอวา “กบอ.” โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธาน ทำหนาท่ีในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามนโยบายของ กนอช. 
กำหนดวิธีดำเนินการของหนวยงานของรัฐเพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดำเนินไปอยาง
เหมาะสม และอนุมตัแิผนงานหรือโครงการของหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ โดยใหสำนกังานนโยบาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

และบรหิารจัดการน้ำและอทุกภัยแหงชาต ิหรอืเรียกโดยยอวา “สบอช.” เปนหนวยงานภายในสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของ กนอช. และ กบอ.  

  จากการท่ีไดมกีารต้ัง กทช. กนช. กยน. กนอช. และ กบอ. ตัง้แตในอดีตจนกระท่ังปจจบุนันัน้
เปนความพยายามของรัฐบาลในแตละยุคท่ีตองการแกไขปญหาความไมเปนเอกภาพของหนวยงานของรัฐ
ทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนำ้ โดยการจดัใหมคีณะกรรมการกลางทีท่ำหนาทีป่ระสานงานและกำหนด
ทิศทางเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปปฏิบัติในการวางแผนงานและโครงการของตน อยางไรก็ดี 
การตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาดวยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นทำใหมีลักษณะ
เปนการใชมาตรการทางบริหารและไมมีลักษณะถาวรเหมือนกับการตราเปนพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ
ทีต่ัง้ขึน้มาน้ันจะทำงานจริงจงัหรือไมนัน้มกัข้ึนอยูกบัความสนใจของนายกรัฐมนตรีในแตละยุคแตละสมัย 
ในขณะท่ีหนวยงานบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ำอาจมีพระราชบัญญัติเฉพาะท่ีหนวยงานน้ันตอง
ปฏิบตัติามและบงัคบัการใหเปนไปตามกฎมายฉบบันัน้ ๆ   จงึเปนเหตผุลหนึง่ทีท่ำใหหนวยงานตาง ๆ  ไดให
ความสำคัญในการท่ีจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมากกวาท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

จลุนติ ิ: มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดานการจัดใหมี
กฎหมายเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทยหรือไม 
อยางไร

ศ.ดร. อำนาจฯ : กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแตละประเทศน้ันมีความ
แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของ
แตละทองถิน่ ดงันัน้ หลกักฎหมายในเรือ่งนีจ้งึมคีวามหลากหลาย แตเมือ่พจิารณาจากหลกัวชิาการแลว 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมควรจะยึดถือพื้นที่ลุมน้ำเปนขอบเขต เชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาบางพ้ืนท่ี ไดมีการจัดต้ังองคการจัดการลุมน้ำเพ่ือรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ทั้งหมดอยางเปนระบบ เชน องคการจัดการลุมน้ำเทนเนสซี (Tennessee Valley Authority) ที่มี
การบริหารจัดการโดยมีองคกรเดียวรับผิดชอบท้ังหมดน้ันยอมเปนการขจัดปญหาความไมเปนเอกภาพ
ของการบริหารจัดการได โดยท่ีองคการจัดการลุมน้ำเทนเนสซีน้ีจะมีเข่ือนอยูประมาณ ๗ – ๘ เข่ือน เปนองคการ
ทีท่ำหนาท่ีชวยแกไขปญหาในกรณทีีเ่กดินำ้ทวม รวมถงึในชวงทีไ่ดเกดิภาวะการขาดแคลนนำ้ ตลอดจน
ทำหนาที่ในการผลิตกระแสไฟฟา จึงเปนองคการที่มีลักษณะพิเศษ 

ดังนั้น เมื่อในแตละประเทศมีลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ ตลอดจนประเพณี
วฒันธรรมของแตละทองถิน่ทีแ่ตกตางกนัออกไปแลว การทีป่ระเทศไทยจะมีการยกรางกฎหมายในเร่ือง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้นมาไดนั้น เห็นวาเราควรมีการคิดแลววิเคราะหกันอยางถี่ถวนเพื่อ
ใหรางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ 
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นของไทย โดยที่ไมตองเลียนแบบประเทศอ่ืน แตควร
ดูเปนตัวอยางแลวนำมาปรับใชเพื่อใหเขากับสถานการณในประเทศไทย
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : ประเทศไทยควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ 
แผนแมบท หรอืมาตรการอ่ืนใดหรือไม สำหรับเพ่ือใหมกีารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อยางยั่งยืน

ศ.ดร. อำนาจฯ : ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตนวา รฐับาลไดพยายามแกไขปญหาขององคกรในการ
บริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะคณะกรรมการระดับชาติท่ีจะวางนโยบายในการจัดทำแผนงานและโครงการ
แกหนวยงานตาง ๆ  แตการแกไขปญหาดังกลาวยังไมมีลักษณะท่ีถาวรเพราะไมไดมีการตราพระราชบัญญัติ
เพ่ือกำหนดโครงสรางถาวรขององคกรหรือคณะกรรมการท่ีจะเขามาแกไขปญหาเร่ืองการขาด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ ขณะเดียวกัน แมวาการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เกีย่วกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติจะมีผลบงัคบัใหหนวยงานตาง ๆ  ปฏบิตัติามระเบียบ
ดังกลาว แตการปฏิบัติตามระเบียบน้ันอาจไมยาวนานและจริงจัง หากวาเม่ือใดนายกรัฐมนตรี
ใหความสนใจเรือ่งการบรหิารจดัการนอยลง หนวยงานเหลานัน้กจ็ะหนักลบัไปปฏบิตัติามอำนาจหนาที่
ของตนซึ่งมีพระราชบัญญัติรองรับตอไป ปญหาการขาดเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำก็จะกลับมา
ปรากฏเชนเดิม นอกจากน้ี รัฐบาลในยุคตาง ๆ  ท่ีผานมายังไมไดทำการปรับปรุงแกไขกฎหมายอยางเปนระบบ 
กลาวอีกนัยหน่ึงประเทศไทยยังไมมีกฎหมายแมบทเร่ืองน้ี ทำใหการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ 
และการใชน้ำเปนไปตามกฎหมายฉบับตาง ๆ และการใชน้ำในบางพื้นที่ก็ไมไดถูกควบคุมอยางเขมงวด
โดยกฎหมาย แตยึดหลักกฎหมายท่ีวาน้ำเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ทำใหเกิดปรากฏการณ 
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ดังนั้น จึงถึงเวลาที่จะตองมารวมกันจัดทำกฎหมายแมบทดานน้ำ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศ.ดร. อำนาจฯ : ผมเห็นวาประเทศไทยควรจะมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ำ 
โดยกฎหมายท่ีจะจัดทำข้ึนมาน้ันควรจะกอใหเกิดความเปนธรรมในการใชน้ำระหวางผูใชน้ำกลุมตาง ๆ  ไมวา
เปนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเดินเรือ การประมง พลังงาน และไมวาจะเปนกลุมผูใชน้ำที่อยู
ตนนำ้หรือทายนำ้กต็าม ขณะเดียวกนัตองคำนึงถงึการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในลุมนำ้ และตอง
เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาชุมชน และประชาชนหรือผูใชน้ำทั้งหลายไดมีสวนรวม
ในการบริหารจดัการนำ้ พรอมกนันี ้ชมุชนหรอืผูทีไ่ดรบัประโยชนจากการผันนำ้ในกรณีน้ำขาดแคลน หรอื
ผันน้ำเพราะไมใหน้ำทวมในพื้นที่ของตนก็ควรจะตองจายคาทดแทนแกชุมชนในพื้นท่ีที่ตองรับภาระ
เพราะการผันน้ำออกหรือผันน้ำเขาดังกลาวดวย 

ไ ั ใ  ี
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