
เสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. น ้าฉบับใหม่ แก้วิกฤตน ้าของไทยได้จริงหรือ?” 

เนื่องในวาระวันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั งที่ 6 

ประจ้าปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

 เริ่มงานเสวนาโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เป็นวิทยากรผู้ด าเนินรายการ โดยมีผู้ร่วม
รายการ ดังนี้ 

  คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า   

  คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน  

  อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ 

  

 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 เป็นพระราชบัญญัติที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติฉบับนี้  โดยผู้ร่วมเสวนาล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม มีส่วนผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

มีส่วนร่วมอย่างไร และมีกระบวนการอย่างไร เหตุผลอะไรที่ท าให้ต้องมีการผลักดันให้พระราชบัญญัตินี้

เกิดข้ึน วิทยากรผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ได้มีประเด็นค าถามผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน

ให้ความรู้ ความเป็นมาและเป็นไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อย่างน่าสนใจ และครอบคลุมทุก

ประเด็นของที่มาและที่ไปและประชาชนอย่างเราควรจะมีส่วนร่วมอย่างไร มีหน้าที่และบทบาทอย่างไรต่อ

พระราชบัญญัติฉบับนี้  

  

 

 



 คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ าประเทศ

ไทยไว้ 3 ประเด็น 

 
สถานการณ์น ้าในประเทศไทย 

 

 

ประเทศไทยมีพื้นที่ 

320 ล้านไร่ เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม 149 ล้านไร่  

 

 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  

1,400-1,500 มิลลิเมตร/ปี 

หรือประมาณ 7 แสนล้านลบ.ม. 

 

รูปแบบของฝนที่ตกมี

การเปลี่ยนแปลง 

จากภาวะ Climate Change 

กรมชลประทานสามารถเก็บกักได้ 8.6 หมื่นล้านลบ.ม. 

ในรูปเขื่อน อ่างเก็บน้ าขนาดต่างๆ 

น้ าฝนที่ซึมลงดิน ระเหยข้ึนฟ้า  

ประมาณ 5 แสนล้านลบ.ม.  

ชลประทานมีพื้นที่ดูแลน้ าเข้าถึงเพียง  

32 ล้านไร่  

(นับตั้งแต่ก่อตั้งกรมชลประทาน 100 ปี) 

อนาคตแผนพัฒนา 20 ปี กรมชลประทานจะเพิ่มพื้นที่

ดูแลให้เป็น 60 ล้านไร่ 

เหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานกว่า 80 ล้านไร่ ที่เป็น

พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ าและยังประสบปัญหา

ภาวะน้ าแล้ง น้ าท่วม 

อนาคตมีแผนพัฒนา 20 ปี จะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าฝน

ให้ได้ 1.3 หมื่นล้านลบ.ม. 

ฝนตกกระจุกแค่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ท าให้เกิดปัญหาน้ า

ท่วมตามเมืองใหญ่ 

มีการแก้ปัญหาเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ยังไม่เกิด

การร่วมมือกัน 

สถานการณ์น ้าในประเทศไทยเข้าขั นวิกฤตจริงหรือไม่  



ความมั่นคงของทรัพยากรน ้าเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตอย่างไร 
 

 อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ  ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทรัพยากรน้ าที่เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช 

สัตว์ และวัฎจักรของชีวิต เราใช้น ้าทุกวัน แต่เราจะเป็นเพียงผู้ใช้น ้าอย่างนั นหรือ? ในขณะเดียวกนั เรา

ก็ควรจะมีหน้าที่รักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูด้วย ดังนั นในเชิงปริมาณน ้าที่เราใช้ไป เราต้องค้านึงถึงคุณภาพน ้าด้วยว่า

น ้าทิ งที่ออกจากบ้านเรือนจะเป็นภาระของแหล่งน ้าที่รอรับ ได้รับการบ้าบัดฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ หรือเราต้องมี

เทคโนโลยีเข้าไปช่วย เพราะน ้าในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  

 พระราชบัญญัติฉบับนี  ใช้ค้าว่า “ทรัพยากรน ้า” แต่เนื อความไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ออกจากสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ รวมทั งความหลากลหลายทางชีวภาพด้วย ดังนั น ทรัพยากร เราอย่านึกถึงเพียงปริมาณที่เราใช้ หรือต้อง

เก็บอย่างเดียว เพราะทรัพยากรน ้ายังมีประโยชน์ที่เป็นต้นทุนของชีวิต 

 ส้าหรับ ความมั่นคง เราอาจจะนึกถึงเรื่อง การทหาร การเมือง การป้องกันประเทศ ก็ยังสามารถรวมไป

ถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ “น ้า” ก็ยังเป็นปัจจัยส้าคัญด้านความั่นคงในด้าน ด้านสุขภาพ ด้าน

สังคม และด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการด้ารงชีวิตทุกขั นตอนเกี่ยวข้องกับการใช้น ้า พระราชบัญญัติฉบับนี 

อาจจะท้าให้เราต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง จากที่เคยคิดว่า 

น ้าไม่มีวันหมด แต่พอผ่านมาถึงยุคปัจจุบัน เราต้องกลับมาคิดว่าเราต้องมีการส ารอง

การใช้น้ าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ทุกฤดู นั่นบ่งบอกได้ว่า “น้ ามีวันหมด” 

น ้าเป็นของฟรี ปัจจุบันท าให้เรารู้ว่า “น้ ามีต้นทุน” จากที่เราได้ซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดที่ผ่าน

กระบวนการฆ่าเชื้อ หรือผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่างๆ  

น ้าเป็นของใคร? น้ าที่ไหลผ่านหน้าบ้านถือว่าเป็นน้ าสาธารณะ หากมีการกักเก็บไว้หมดตั้งแต่

ต้นน้ า คนที่อยู่กลางน้ า ปลายน้ าก็ไม่มีใช้ ดังนั้น “น้ าจึงเป็นของสาธารณะ” ใช้เท่าที่จ าเป็น  

หากน ้าเกิดวิกฤต ใครจะเป็นผู้ดูแลหรือแก้ไขปัญหา ตาม พ.ร.บ. นี้ คือการน าแนวคิด

การมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบรูณาการให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เรื่องของสิทธิการใช้น ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในความมั่นคง ที่จะต้องไม่กระทบสิทธิของคนอื่น 

ซึ่งเป็นการจัดการแบ่งปันน้ าอย่างไรให้สมดุล ไม่กระทบกับคนอื่น  

ผลกระทบต่อน ้า นั่นแสดงว่าจะส่งผลกระทบต่อ ชีวิต อาชีพ และสุขภาพ  



 อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ ฝากประเด็นที่น่าสนใจไว้ว่า การที่เราจะแก้ไขปัญหาน้ าที่จะส่งผลถึงความมั่นคง ต่อชีวิต ต่อ

อาชีพ ต่อทรัพยากร ในกรณีมีโครงการต่างๆ เกิดข้ึน เราจึงต้องมีประเมิน โดยมี 2 รูปแบบ คือ  

 1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 2. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

 เพื่อท าให้เกิดการคาดการณ์ว่าโครงการที่จะเกิดหรือกิจกรรมที่จะท ามีผลกระทบทางตรงและ 

ทางอ้อมมากน้อยเพียงใด และจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรได้บ้าง สุดท้ายก็ย้อนกลับมาว่า ข้อมูล

ที่ได้จากการประเมินผลกระทบจะเข้ามาสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างมีระบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ถ้าเราท าอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากต่อการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเราไม่ปฏิเสธการพัฒนาที่ผ่านการ

วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลให้ดีพอ และใช้ศาสตร์ความรู้เข้าไปใช้ช่วยตัดสินใจและพิจารณา

ศักยภาพพื้นที่ว่าสามารถรองรับได้หรือไม่ ก็คือการพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying 

Capacity) ทั้งการรับน้ าทิ้ง การฟื้นตัวของน้ าด้วย ที่จะต้องเป็นภาระในการบ าบัดน้ า การใช้น้ าจึงต้อง

พิจารณาถึงความพอเหมาะพอควร น้ าต้นทุนมีมากน้อย หรือมีความต้องการใช้น้ าเพียงใด ถ้าเป็นไปได้

เช่นนั้นจะท าให้การใช้ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฉบับนี้เป็นการแก้วิกฤตได้จริง 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมที่น า

ข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจ

พิจารณาโครงการ 



ท้าไมต้องมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561  

 คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน กล่าวไว้ว่า  

พระราชบัญญัติฉบับนี จะมีคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ที่จะจัดท้าแผนแม่บท

บริหารจัดการน ้าทั งประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานให้ร่วมกันแก้ไข

ปัญหา       ภาวะน ้าท่วม    ภาวะน ้าแล้ง    น ้าเน่าเสีย 

พระราชบัญญัติฉบับนี จะสามารถแก้ไขการ

ท้างานที่ซ ้าซ้อนของหน่วยงานราชการในการ

ปฏิบัติงานในพื นที่ได้ ท้าให้มีความเป็น

พระราชบัญญัติฉบับนี จะสามารถแก้ไขการจัดท้า

งบประมาณที่ซ ้าซ้อนของหน่วยงานราชการได้ จากการ

ลงพื นที่ในอดีตของกรมชลประทานบางทีอาจจะมีการ

ซ ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เกิดความสูญเสียงบประมาณ  

พระราชบัญญัติฉบับนี จะท้าให้

ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ น 



พระราชบัญญัติฉบับนี ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง  

 คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ได้เล่าให้ฟังถึงการได้มาซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ว่า   

ปี 2534

-2536 

ปี 2532 

มีแนวคิดที่จะรวมการจัดการน้ าเป็นหนึ่ง

เดียว บริหารแบบเดียวกัน จึงได้ไปศึกษา

ดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล โดยวิธีการ

ส่งน้ าผ่านท่อและบริหารจัดการโดยรัฐ 
จัดท าร่างพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ า เพื่อน าเข้าสภา

พิจารณา 

เสนอต่อสภาและเขียนในรัฐธรรมนูญไว้

ว่า “น้ าเป็นของสาธารณะ” แต่เขียนใน

พระราชบัญญัติไว้ว่า “น้ าเป็นของรัฐ” 

จึงมีการล้มร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ปี 2543 

ปี 2546 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการลุ่ม

น้ า 25 ลุ่มน้ า ผ่าน

กระบวนการท าประชา

พิจารณ์ และมีการเสนอให้มี

ภาคประชาชนเข้าร่วม เกิดวิกฤตน้ าท่วมภาคเหนือ จึงได้หยิบ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาปัดฝุ่นกัน

อีกรอบ โดยสมัชชาประชาคม

สิ่งแวดล้อมยกร่างกฎหมาย 

ปี 2549 

ปี 2556 

สมาชิกกรรมการปฏิรูปได้

เสนอยกร่างกฎหมาย โดยได้

เชิญชวน รศ.ดร.กัมปนาท 

ภักดีกุล ไปร่วมช่วยกันจัดท า

ร่าง ได้น าร่างกฎหมายเข้าสภาปฏิรูป โดยมี

อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัดเป็นประธาน

กรรมมาธิการปฏิรูปส่ิงแวดล้อม และมี

การร่วมประชุม อภิปรายแก้ไขร่างเป็น

เวลา 1 ปี 7 เดือน 

ปี 2557-

2558 

ปี 2561 
ประกาศพระราชบัญญัติ

ทรัพยกรน้ า พ.ศ. 2561  

ในราชกิจจานุเบกษา   



พระราชบัญญัติฉบับนี ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง  

 คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ยังได้เล่าต่อไปว่า ประเด็นส าคัญที่กรรมมาธิการคิดกฎหมาย        

เราต้องให้ความละเอียดต่อทุกมาตราที่เขียนขึ้นมา จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงข้างมากหรือข้างน้อย แต่

ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้กลับไปคิดทบทวนแล้วน ามาพิจารณาใหม่ ซึ่งกรมชลประทานก็อยากแก้ไขพระราช 

บัญญัติชลประทาน พ.ศ. 2485 แต่พอมีกฎหมายฉบับนี้ ก็ต้องถอนร่างกลับ เพราะอาจจะสามารถใช้

ร่วมกันได้ รวมถึงพระราชบัญญัติน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลด้วย 

 กรมชลประทานต้องดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ 32 ล้านไร่ และมีพื้นที่ขนาดเล็กที่หน่วยงานอื่นดูแลอีก 

8 ล้านไร่ พร้อมทั้งยังมีพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการท าชลประทาน ถ้าหากเกิดภาวะวิกฤตตามความหมาย

ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ออกมาจะเห็นจากกรณีน้ าท่วมเพชรบุรี ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ค าสั่ง มาตรา 44 

แต่งต้ังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) แต่ให้กรมน้ า กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ท า 

War Room เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งแนวทางการแก้ไขไปยังจังหวัดว่าควรปฏิบัติอย่างไร ถือว่าเป็นการ

ทดสอบการใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ได้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

 แต่มีประเด็นว่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้จะวางแผนท าอย่างไร สิ่งหนึ่งอยากให้อยู่ในข้อกฎหมายคือ ไม่

อยากให้รัฐท าฝ่ายเดียว ภาคประชาชนก็ต้องร่วมมือด้วย ท้องถิ่นต้องท าด้วย เพราะภาครัฐอาจจะมองไม่

ถึงเพราะเป็นการมองจากด้านบนลงมาด้านล่าง ภาคประชาชนจึงต้องท าในพื้นที่ตัวเอง ไม่พึ่งพาภาครัฐ 

จึงคิดว่าการร่างกฎหมายฉบับนี้จึงอยากมองให้ครบองค์ประกอบ  

 มุมมองจากที่ผ่านมาในอดีตเป็นการท างานต่างคนต่างท า แต่เมื่อมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการ

แยกบทบาทการท างาน โดยคณะกรรมการที่ร่างนโยบาย หรือในรูปของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

(สนทช.) และกรมต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติ ตามนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น ในอนาคตหากมีความต้องการสร้าง

เขื่อน 1 เขื่อน ไม่ต้องไปกรมชลประทาน แต่เข้ามาสู่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.)  ให้

ควบคุมการท า EIA เมื่อก่อสร้างเสร็จจึงส่งให้กรมชลประทานดูแล ยกตัวอย่างโครงการผันน้ าสาละวินที่

ชาวบ้านคัดค้านการท างานของกรมชลประทาน ดังนั้น การคุยนโยบายให้ชัดเจน ให้ประชาชนมาร่วมมี

ส่วนร่วมในรูปแบบใด ให้ผ่านทางส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) และกรรมการลุ่มน้ า  

 ในมาตราที่ให้นายกมีสิทธิ์แต่งตั้งผมจึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ     

เพราะที่ผ่านมาผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า ดังนั้นจึงควรก าหนดคุณสมบัติ       

“ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้านผังเมือง” ซึ่งจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านการจัดผังเมืองที่มีการสิ่งก่อสร้าง

ขวางทางน้ า จึงเป็นที่มาของ พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จะต้องจัดท า “ผังน ้า หรือแผนที่ทางน ้า” 

ประกอบอยู่ด้วย เพื่อควบคุมการก่อสร้างส่ิงกีดขวางทางน้ า  วันนี้อาจจะต้องช่วยกัน ช่วยท าแผนลุ่มน้ า

ให้มันชัดเจนมากขึ้น ไม่เป็นของคนหนึ่งคนใด  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 41  การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะแบ่งเป็น 3 ประเภท 
(1) การใช้น้ าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบ
นิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย 

(2) *การใช้น ้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น 

(3) **การใช้น ้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ที่ใช้น ้า
ปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน ้า หรือครอบคลุมพื นที่อย่างกว้างขวาง 

การด้าเนินการหลังพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า มีผลบังคับใช้  

Time Line 

28 

ธันวาคม 

2561 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

พ.ศ. 2561 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

มีผลบังคับใช้ใน 30 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา       

27 

มกราคม 

2562 
มีผลบังคับใช้         

ภายใน 90 

วัน 

กฎหมายรอง ได้แก่ พระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ จ านวน  

19 ฉบับ 

ภายใน  

2 ป ี

 กฏหมายว่าด้วยการ

จัดสรรน้ าและการใช้น้ า 

(หมวด 4) 

 กฎหมายว่าด้วยการยื่น

ค าขอใบอนุญาตการใช้

น้ า (มาตราที่ 104) 

ได้แก่การใช้น้ าประเภท

ที่ 2* และ 3** 



 อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ใช้น้ าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดมีทั้งสิ้น 106 มาตรา มี 2 มาตราที่ก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วม
ในเชิงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 มาตรา 17 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้ าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ าให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งใหม้ี
หน้าที่และอ านาจ (16) ออกระเบียบก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า  
 มาตรา 23 ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (กนช.)  (10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการ
ด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 

  อาจารย์สัญชัย ยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เราควรมีส่วนร่วมอะไรบ้างไว้ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

บทบาทของผู้ใช้น ้าตามพระบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 256  

ค้าว่า “การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนในมาตรานี จะเป็นเพียงวลีหรือเพื่อน้าไปสู่
การปฏิบัติอย่างไรให้เกิดรูปธรรมอย่างแท้จริง ก็ต้องออกแบบ ต้องจัดกระบวนการ” 

การร่วมรับรู้ ข้อมลูข่าวสาร  ร่วมใหข้้อมูล เช่น การบอกแหล่งน้ าท่ี

สามารถเก็บกักได้เท่านี้ สูบไปเท่านี้ ใช้ไป 

อาจจะไม่พอต่อการใช้ตลอดฤดูกาล 

ร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นใน

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ ร่วมแสดงความิ

คดเห็นต่อนโยบายและแผนแมบ่ทบริหารจัดการน้ าของประเทศได้

ตามวันเวลาท่ีมีการเผยแพร่ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

กฎระเบียบการส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ประชาชนมสี่วนร่วมได ้ 

ร่วมวางแผน 

หากได้รับเลือก

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า โดยเป็นบทบาทองค์กรผู้ใช้น้ า โดยสามารถ

รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรผู้ใช้น้ า โดยพ.ร.บ. ฉบับนนี้ จะ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ี หน้าท่ี หลังจากการประกาศใช้ แต่

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์กรผู้ใช้น้ าได้  
ร่วมรับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม  

ร่วมติดตาม ประเมิน  ร่วมร้องเรียน และรับ

ค่าชดเชยตามมาตรา 66  

ร่วมพัฒนา เพ่ือให้ดีขึ้น  



 อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ขอเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
 1. ก่อนจัด เราต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน และต้องได้รับเนื้อหา ข้อมูลที่จะให้เรา
ได้รับฟังความคิดเห็น ควรมีการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและ Walk in หน้างาน 
 2. ระหว่างจัด คือ เวลาการจัด อย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการจัดงานต้องให้ได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างทั่วถึง  
 3. ภายหลังการจัด สามารถให้จัดส่งความคิดเห็นให้กับผู้จัดงานภายใน 15 วัน ผ่านช่องทางที่
รับฟังความคิดเห็น 
 หลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้ว ควรน าผลการแสดงความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจทุกการ
แสดงความคิดเห็น โดยต้องมีเหตุผลประกอบความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สุดท้ายต้องได้รับ
การเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 

 สิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญ้ติฉบับนี  สิทธิที่ต้องได้รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารว่ามีกฎหมาย มีพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเราจะมีหน้าที่ ท้าความเข้าใจ ใช้ เผยแพร่ 
และบอกต่อ ถ้ามีการละเมิดสิทธิเราก็สามารถป้องกัน ปกป้องรักษาสิทธิเรา และในขณะเดียวกัน เรา
ต้องไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเช่นเดียวกัน ส่วนหน้าที่ของเราคือการปฏบิัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 

สิทธิและหน้าที่ตามพระบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 256  

ความรู้เพิ่มเตมิ : 
โครงสร้างของ พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 หมวด และบท
เฉพาะกาล จ้านวน 106 มาตรา ได้แก่   
 หมวด 1 ทรัพยากรน้ า  
 หมวด 2 สิทธิในน้ า  
 หมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
 หมวด 4 การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า  
 หมวด 5 ภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม  
 หมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ  
 หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่  
 หมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท าท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
และ 
 หมวด 9 บทก าหนดโทษ  



 คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรม
ชลประทาน  ได้สรุปในตอนท้ายไว้ว่า 
 
 เรื่องน้ าเป็นปัญหาของประเทศทุกปี ไม่ว่าจะเป็นน้ าแล้ง น้ า
ท่วม เราก็พยายามจัดท าพ.ร.บ.นี้ขึ้นมา กว่าจะร่างกว่าเคี่ยวกว่าจะ
เข็นออกมา ถือได้ว่าพระราชบัญญัตินี้เป็นความหวังของคนจัดการน้ า
ทั้งประเทศ ที่จะเกิดเอกภาพในการจัดการน้ า นี่ประกาศใช้แล้วบาง
เรื่องมีบทเฉพาะกาล 2 ปี ถ้าเรามีพระราชบัญญัติฉบับนี้ปัญหาน้ า
หลังจากนี้ 5 ปี 10 ปี น่าจะดีกว่านี้ กฎหมายฉบับนี้ถ้าท าได้จริง
ตามที่เขียนไว้ ประเทศไทยจะดีอีกเยอะ และต้องฝากความหวังไว้ที่
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ที่จะขับเคลื่อนอย่างไร ภัย
แล้งปีนี้ จะมีการจัดท าแผนแก้ไข กรรมการลุ่มน้ าต้องประกาศว่าลุ่ม
น้ าไหนจะเข้าสู่ภัยแล้ง หมวดนี้ไม่ได้อยู่ในบทเฉพาะกาล แต่ถ้าไม่ท า
อะไรเลย ประชาชนก็ดิ้นรนเอง ผู้ว่าก็ต้องด้ินรนเอง ก็ยังหวังว่ากฎหมายจะเป็นเคร่ืองมือในการท างาน 
กฎหมายจะเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข กฎหมายจะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้รับน้ า
อย่างเพียงพอ ไม่มีน้ าเน่า น้ าเสีย คาดหวังว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะน าไปใช้ให้เกิดการขับเคลื่อนให้
เกิดประโยชน์จริงๆ 
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 อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้สรุปใน
ตอนท้ายไว้ว่า 
 
 ถ้าตามหัวข้อเสวนาวันนี้ พระราชบัญญัตินี้จะแก้วิกฤต
น้ าได้จริงหรือไม่จริง คงไม่พอ ถ้าโดยล าดับคงต้องเป็น แก้ได้ 
แก้อย่างไร โดยใคร และเคร่ืองมือเป็นอย่างไร ท าเช่นไรให้เป็น
เอกภาพ จึงอยากเสนอให้มีการบูรณาการตั้งแต่  
 1 การบูรณาการข้อมูลข่าวสาร  
 2. บูรณาการแผน 
 3. บูรณาการคน 
 4. บูรณาการการท างาน 
 5. บูรณาการงบประมาณ 
 6. บูรณาการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

  
 ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเพื่อสาธารณะ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย การคาดการณ์แบบมี
หลักวิชาการ ใช้สหวิชาการ และหนึ่งในนั้นคือการประเมินผลสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic  
Environmental Assessment: SEA) ซึ่งจะศึกษาก่อน EIA และ HEA โดยศึกษาพื้นที่ภาพรวมว่ามีขีด
สามารถการรองรับ (Carrying  capacity) ได้เพียงใด  ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ควรเป็นอย่างไร การให้
เกิดความสมดุลก็ต้องให้เกิดทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ วัฒนธรรม 
อย่างยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรที่ไม่ท าลายและส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้ใช้  
 ข้อเสนอ อยากให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมให้มาก ตอนนี้มี 2 หน่วยงานในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  
 1. คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ท าหน้าที่ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 
ออกนโยบาลเพื่อให้กรม กอง หน่วยงานเป็นผู้ปฏิบัติ 
 2. คณะกรรมการลุ่มน้ า ต้องมีกลไก มีหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อน คือ ส านักงานลุ่มน้ าภาค รับ
มติน ามาปฏิบัติ ลงสู่ภาคประชาชน 
 3. ในส่วนกลุ่มลุ่มน้ าขนาดเล็ก ลุ่มน้ าสาขา ก็จัดกลุ่มรวมกันเป็นองค์กรผู้ใช้น้ า เพื่อสามารถเป็น
เสียงให้กับทรัพยากรน้ าในท้องถิ่นตัวเอง 
 ทั้งหมดต้องประสานความร่วมมือกัน หาทรัพยากร หาแนวทางการแก้ไขวิกฤต หาบุคลากรมา
ท างานร่วมกัน ก็จะตอบโจทย์ที่แก้วิกฤตน้ าได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
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 คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ กล่าวไว้ว่า 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฉบับนี้ หมายถึง น้ า
สาธารณะ ไม่ใช่น้ าในบ้านเรา เช่น การมีพื้นที่ 5 ไร่ มีน้ า
ในสระ นั่นคือ น้ าของเรา ซึ่งเราก็สามารถเก็บกักน้ าฝนไว้
ได้ และในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้เอกชนเก็บกักน้ าไว้ใช้ โดยที่เราไม่ต้องมาใช้น้ า
สาธารณะทั้งหมด อยากให้ทุกคนคลายกังวลว่ากฎหมายนี้
จะไปยุ่งยากกับผู้ใช้น้ าในบ้านเรือน  
 ส่วนเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่กฎหมายฉบับนี้ยัง
ไม่ได้กล่าวถึงคือ กรณีท าให้เกิดน้ าเสีย มีบทลงโทษที่สูงมาก
ตามกฎหมายฉบับนี้ เช่น กรณีการปล่อยน้ าเสียลงในล าน้ า
ท าให้แหล่งน้ าสาธารณะเสียหายและคนในแหล่งน้ านั้นไม่
สามารถใช้น้ าได้ ผู้ที่ท าน้ าเสียต้องจ่ายค่าเสียหาย 9 ข้อ
ตามกฎหมาย เช่น การบ าบัดให้กลับมาเหมือนเดิม จ่าย
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหา ค่าเสียเวลา
ท าแผนการจัดการใหม่ การกู้เงินเพื่อฟื้นฟู ผู้กระท าต้องรับผิดชอบทั้งหมด หากผ่านหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นร่วมกับกรม ทบวงน้ าส่งอัยการฟ้องได้เลย และมี
บทลงโทษตามมาตรา 83 และ 84 ว่าด้วยการปล่อยน้ าเสีย ส่วนบทลงโทษน่าจะจ าคุก 1 ปี หรือปรับ
ประมาณ 1 ล้านบาท ส่วนอื่นๆ ที่คุณใช้น้ าประเภทสองแต่ไม่ไปขออนุญาตใช้น้ าก็จะมีโทษปรับ แต่โทษ
ที่เป็นลหุโทษที่เป็นความผิดจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ให้ต ารวจและอัยการปรับเบื้องต้น ไม่ต้องไปศาลก็ได้ เป็น
การลดวิธีกระบวนการไปศาลได้ ซึ่งเป็นโทษทางอาญาทั้งหมด  
 การมีกฎหมายไม่ได้ผลักภาระให้คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ต ารวจ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ หรือ
ไม่ใช่ประชาชนที่รับผิดชอบเพียงคนหนึ่งคนใด แต่ต้องเป็นภาระความรับผิดชอบของคนทั้งประเทศ ที่
ต้องช่วยกันดูแล ช่วยกันตรวจสอบ  
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