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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

 พุทธสักราช ๒๔๘๕

๑. บทนำ 
   “ทรพัยากรนำ้” เปนทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีวิตของ

มนุษย พชื และสตัว และเปนปจจยัการผลติท่ีสำคญัในภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิาร 
แตสภาวการณทีเ่ปลีย่นแปลงของสภาพอากาศอันเนือ่งมาจากประชากรของโลกมีจำนวนทีเ่พิม่ขึน้ 
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมาก ความตองการใชน้ำมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกดาน แตทรัพยากรน้ำน้ัน
เปนทรัพยากรทีม่ีอยู อยางจำกัด จึงจำเปนทีจ่ะตองมีการบริหารจัดการทีด่ีเพื ่อจัดหาและพัฒนา
แหลงน้ำใหเพียงพอตอความตองการและเพื ่ออนุรักษทรัพยากรน้ำทีม่ ีอยู ใหใชไดอยางยัง่ย ืน 
ซึ ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื ่อการชลประทานเปนสวนหนึ ่งของการจัดการในเรื ่องน้ำ 
ตามธรรมชาติน้ำมีจำนวนมากแตในสภาพความเปนจริงการกระจายทรัพยากรน้ำทีม่นุษยนำไปใชได
เปนไปอยางไมเทาเทยีมกนับางแหงมนีำ้มากมายเกนิพอแตบางแหงกข็าดแคลนจนแทบไมมเีลย ดังนัน้ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้น เปนการดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งน้ำหรือ
เพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค 
การอุตสาหกรรม การปองกนัความเสยีหายอนัเกดิจากนำ้ และการคมนาคมทางนำ้ท่ีอยูในเขตชลประทาน 
อันเปนการดำเนินการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรและพัฒนาประเทศชาติ๑ อยางไรก็ดี 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่การชลประทานในปจจุบันยงัคงไมมปีระสิทธิภาพเทาทีค่วร 
เนือ่งจากกฎหมายเฉพาะซึ่งสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวนทีร่ัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำ
ใหอยางทั่วถึง กลาวคือ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ นั้น เปนกฎหมาย
ทีใ่ชบังคับมาเปนระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
ประกอบกับไมมีบทบัญญัติทีร่องรับการมีสวนรวมของประชาชนหรือการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สมควรไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำอยางเปน

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹� ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

   ๑อำพร  ฮกเจริญ, ปญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน, (นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗.
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ระบบ ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนำเสนอบทความ เรื่อง “การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕” ดังนี้ 

๒. ความเปนมาของการชลประทาน
   มนษุยรูจกัและเห็นความสำคัญของการชลประทานมานานกวา ๕,๐๐๐ ปแลว โดยประเทศ

ที่เจริญรุงเรืองในอดีต เชน ประเทศแอสซีเรีย บาบิโลเนีย อียิปต กรีก และจีน ตางไดจัดตั้ง
โครงการชลประทานดวยการสรางเขือ่นแลวขดุคลองสงนำ้นำนำ้จากดานหนาเข่ือนไปใหพืน้ทีเ่พาะปลกู
จนทำใหการเพาะปลูกไดผลดีและมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง เปนประเทศที่เจริญและมั่งคั่งในยุคสมัย

  สำหรับประเทศไทยนั้น พบวาคนไทยใหความสำคัญและมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการชลประทานมานานแลว ดังจะเห็นไดจากความเปนมาของการชลประทานในสมัยตาง ๆ 
กลาวคือ ในสมัยกรุงสุโขทัย พอขุนรามคำแหงมหาราชไดทรงสรางเข่ือนดินแหงหน่ึงใชสำหรับ
เก็บกักน้ำในลำธารท่ีมีมากในฤดูฝน และระบายน้ำที่เขื่อนเก็บกักไวออกไปใหพื้นที่เพาะปลูกรอบ ๆ 
ในระยะที่ฝนไมตกและในหนาแลง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาปราสาททองไดทรงสราง
เขื่อนเก็บกักน้ำธารทองแดงเพ่ือเก็บกักน้ำไวสำหรับใชรดตนไม สำหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณ
พระราชนิเวศนธารเกษม และสมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรงสรางเขื่อนเก็บกักน้ำที่หวยซับเหล็ก
เพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคที่เมืองลพบุรี นอกจากนี้ ยังมีการ
ขุดคลองเชื่อมแมน้ำสายตาง ๆ ในบริเวณทุงราบภาคกลางเพื่อประโยชนในดานคมนาคม และเพื่อให
น้ำจากแมน้ำกระจายเขาไปสูพื้นที่เพาะปลูกใหราษฎรไดวิดสาดขึ้นไปใชในการปลูกขาวตามบริเวณ
สองฝงลำน้ำอีกดวย

   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร การชลประทานไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั มกีารขดุลอกคลองและขดุคลองขึน้ใหมในบรเิวณทุงราบภาคกลางจำนวนมาก
ดำเนินการโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company 
มีการวาจางนายชางชลประทานชาวตางประเทศมาศึกษาพิจารณาและแกไขเรื่องการจัดหาน้ำใน
ประเทศ มีการจัดตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น เพื่อทำหนาที่ดูแลทำนุบำรุงคลองตาง ๆ ไมใหตื้นเขิน โดยมี
นาย เย โฮมนั วนัเดอร ไฮเด วศิวกรชลประทานชาวฮอลันดาเปนเจากรมคลองคนแรก ตอมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการจัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง โดยมี
นายอาร ซ ีอาร วลิ สัน เปนเจากรมทดน้ำ มีการจัดสรางกิจการชลประทานขนาดใหญขึ้นเปนครั้งแรก 
โดยกอสรางเข่ือนพระราม ๖ ปดกัน้แมนำ้ปาสกัทีต่ำบลทาหลวง อำเภอทาเรือ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 
พรอมกอสรางงานระบบสงนำ้ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ ไร นบัเปนการชลประทาน
ขนาดใหญแหงแรกในประเทศที่กอสรางถูกตองตามหลักวิชาการและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยี
การพัฒนาแหลงน้ำ จากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปล่ียนช่ือ
กรมทดน้ำเปน “กรมชลประทาน” ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา Irrigation ทำหนาที่วางแผนและ
ดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัหานำ้เพือ่นำไปใชในการเพาะปลกูเปนหลกัเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๗๐ และนบัแตนัน้
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   ๒วิวัฒนาการของการชลประทาน สืบคนขอมูลจาก สำนักงานกอสราง ๑ สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เว็บไซต 
www.irrigroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=353204&Ntype=3.

เปนตนมากรมชลประทานไดดำเนินการกอสรางกิจการชลประทานไปทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการผลิตและความตองการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ๒

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน
   การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้นมีกฎหมายทีเ่กี่ยวของหลายฉบับ 

ไดแก พระราชบญัญติัรักษาคลอง รตันโกสนิทร ศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือจดัการ
บำรงุรกัษาคลองที่ชำรดุต้ืนเขนิเพื่อประโยชนในการสญัจรของราษฎร และบำรงุรกัษาคลองเกาท่ีมีอยูแลว
และคลองที่ขดุขึ้นใหมใหมีความเรยีบรอย พระราชบญัญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนกฎหมายทีม่ขีึน้เพือ่จัดการและควบคุมการชลประทานทีร่าษฎรไดทำขึน้เพือ่สงน้ำจากทางน้ำหรือ
แหลงน้ำไปใชในการเพราะปลูก โดยไมรวมถึงการใชน้ำในกิจการประเภทอื่น ๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม 
อันเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของราษฎรอยางเทาเทียม พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใหมีการจัดทำคันและคูน้ำเพื่อประโยชนในการกักเก็บน้ำและ
สงน้ำซึ่งจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการใชน้ำจากโครงการชลประทาน ตลอดจนควบคุมดูแล
เจาของท่ีดินหรือผูครอบครองในการจัดทำและบำรุงรักษาคันและคูน้ำเพ่ือควบคุมการใชน้ำและแบงปนน้ำ
ในการเกษตร พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาท่ีดินท่ีใชเพ่ือเกษตรกรรม ใหสมบูรณท่ัวถึงท่ีดินทุกแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 
โดยการรวบรวมที่ดนิหลายแปลงในบรเิวณเดยีวกนัเพื่อวางผงัจดัรปูท่ีดนิเสยีใหม ตลอดจนมกีารจดัระบบ
ชลประทานและการระบายนำ้ จดัสรางถนน ปรบัระดับพื้นท่ีดนิ การบำรงุดนิ และมกีารดำเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน 
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   พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พทุธสกัราช ๒๔๘๕ มขีึน้เพือ่สงเสรมิและควบคมุ
การชลประทานของรัฐ มีสาระสำคัญดังนี้

   เปนกฎหมายท่ีสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวนของรัฐที่ไดจัดทำข้ึนเพื่อ
ใหไดมาซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน 
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคม
ทางน้ำซึ่งอยูในเขตชลประทาน 

   โดยมีขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะใชบังคับไดแก ทางน้ำชลประทาน เขตชลประทาน 
และเขตงาน

   “ทางนำ้ชลประทาน” หมายความวา ทางนำ้ทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดประกาศวาเปนทางน้ำชลประทาน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ

   ประเภท ๑ ทางน้ำที่ใชในการสง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำเพื่อการชลประทาน
   ประเภท ๒ ทางน้ำที่ใชในการคมนาคมแตมีการชลประทานรวมอยูดวย เฉพาะภายในเขต

ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน
   ประเภท ๓ ทางน้ำที่สงวนไวใชในการชลประทาน
   ประเภท ๔ ทางน้ำอันเปนอุปกรณแกการชลประทาน
   “เขตชลประทาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซ่ึงจะไดรับประโยชนจาก

การชลประทาน
   “เขตงาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ใชในการสรางและการบำรุงรักษาการชลประทาน

ตามที่เจาพนักงานไดแสดงแนวเขตไว
   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหอำนาจแกรัฐโดย

กรมชลประทานในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ ในกรณีตาง ๆ 
ดังตอไปนี้

   ๓.๑ การควบคมุการปดเปดนำ้และการเดนิเรอืในทางนำ้ชลประทาน กรมชลประทาน
มีอำนาจในการเปดปดน้ำจากทางน้ำชลประทานและการเดินเรือในทางน้ำชลประทาน โดยอธิบดี
กรมชลประทานมีอำนาจ

      (๑) ปด กั้น หรือเปดน้ำในทางน้ำชลประทาน
      (๒) ขดุลอก ซอม หรอืดัดแปลงแกไขทางน้ำชลประทาน หรอืจดัใหมสีิง่กอสรางข้ึน 

ในทางน้ำชลประทาน
      (๓) หาม จำกัด หรือกำหนดเงื่อนไขในการนำเรือ แพ ผานทางน้ำชลประทานตาม 

(๑) หรือ (๒) 
     การใชอำนาจของอธบิดใีนกรณนีีใ้หปดประกาศไว ณ ทีช่มุนมุชนในทองถิน่ลวงหนา

ไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตกรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอำนาจดำเนินการไปกอนได
     นอกจากน้ีอธบิดียงัมอีำนาจหาม จำกัดหรือกำหนดเง่ือนไขในการใชเรอื แพ การใชนำ้ 

การระบายน้ำหรือการอื่นในทางน้ำชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว ณ ที่ชุมนุมชนในทองถิ่น
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

     กรณีของเจาพนักงาน ใหเจาพนักงานผูมีหนาทีม่ีอำนาจปดหรือเปดประตูน้ำ 
เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื่อม สะพานทางน้ำ ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทำนบหรือ
ประตูระบาย และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟเดินในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เวนแตจะไดรับ
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานเปนคร้ังคราวตามความจำเปน และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจาง
ขนสงคนโดยสารหรือสินคาหรือรับจางลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

     ในกรณีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณน้ัน ใหรัฐมนตรีมีอำนาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ดำเนินการกำหนดเงือ่นไขและควบคุมการใชเรือ แพ เรือยนต และเรือกลไฟ 
ในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ และกำหนดคาบำรุงทางน้ำชลประทานในทางน้ำ
ชลประทานดังกลาว 

   ๓.๒ การสั่งหามการใชน้ำจากทางน้ำชลประทาน นอกจากอธิบดีกรมชลประทานจะมี
อำนาจหาม จำกดัหรอืกำหนดเงื่อนไขในการใชนำ้จากทางนำ้ชลประทานประเภท ๔ ดงักลาวมาขางตนแลว 
เจาพนักงานยงัมีอำนาจสัง่หามมิใหผูใดชกัหรอืใชน้ำในทางน้ำชลประทานในเมื่อเหน็วาจะเปนเหตทุี่จะ
กอใหเกิดการเสียหายแกผูอื่นอีกดวย

   ๓.๓ การสงน้ำและกักเก็บน้ำในเขตชลประทาน เพื่อประโยชนของการสงน้ำจาก
การชลประทานและการกักเก็บน้ำไมปลอยน้ำทิง้ไปโดยเปลาประโยชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ 
ระบายน้ำ หรือสูบน้ำเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก หามมิใหผูใดปดกั้นน้ำไวดวย
วิธีใด ๆ จนเปนเหตุไมใหน้ำไหลไปสูทีด่ินใกลเคียงหรือปลายทาง ถาเห็นสมควรเจาพนักงานหรือ
นายอำเภอหรอืผูทำการแทนนายอำเภอมอีำนาจที่จะสั่งเปนหนงัสอืใหเจาของหรอืผูครอบครองที่ดนิหรอื
ผูทำการเพาะปลูก เปดส่ิงท่ีปดก้ันน้ำไวตามท่ีจะกำหนดใหหรือจัดการเปดเสียเองก็ได และเมื่อเจาพนักงาน
ไดสงน้ำหรอืสูบน้ำเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลกู เจาพนักงานหรอืนายอำเภอหรอื
ผูทำการแทนนายอำเภอมีอำนาจสั่งใหเจาของหรอืผูครอบครองที่ดนิหรอืผูทำการเพาะปลกูบนพื้นที่ดนิ
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕

ภายในบริเวณที่จะไดรับน้ำนั้นกระทำอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่จะไดกำหนดให เพื่อกักน้ำ
นั้นไวไมใหไหลไปเสียเปลาจนเปนเหตุใหที่ดินขางเคียงไมไดรับน้ำตามที่ควร

   ๓.๔ การเก็บคาชลประทาน เพื่อประโยชนในการใชน้ำอยางคุมคา รัฐมนตรีมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวงเรียกเก็บคาชลประทานจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน 
หรือจากผูใชน้ำจากทางน้ำชลประทานไมวาผูใชน้ำจะอยูในหรือนอกเขตชลประทาน โดยมีอัตรา
คาชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตอัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจาของหรือ
ผูครอบครองท่ีดินในเขตชลประทาน หรือจากผูใชน้ำเพ่ือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานน้ันจะเรียก
เก็บไดไมเกินไรละ ๕ บาท ตอป และอัตราคาชลประทานสำหรับการใชน้ำเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอ่ืนนั้นจะเรียกเก็บไดไมเกินลูกบาศกเมตรละ ๕๐ สตางค

  ทั้งนี้ คาชลประทานที่เก็บไดใหนำสงเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานซึ่งตั้งข้ึน
ในกรมชลประทาน โดยไมตองนำสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน และการใชจายเงินของทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานใหกระทำไดเฉพาะการชลประทานตามระเบียบที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

   ๓.๕ การเช่ือมตอและการขุดลอกทางน้ำชลประทาน เพือ่ประโยชนในการสงน้ำ ปองกนั
มิใหมีการร่ัวไหลของน้ำหรือเกิดการต้ืนเขินของทางน้ำชลประทาน หามมิใหผูใดขุดคลองหรือทางน้ำ
มาเชือ่มกบัทางน้ำชลประทาน หรอืมาเชือ่มกบัทางน้ำอ่ืนทีเ่ชือ่มกับทางน้ำชลประทาน หรอืกระทำการ
อยางหนึ่งอยางใดใหน้ำในทางน้ำชลประทานรั่วไหล อันอาจกอใหเกิดการเสียหายแกการชลประทาน 
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ผูฝาฝนนอกจากจะไดรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ศาลจะส่ังใหปดถมคลองหรือทางน้ำน้ันมิใหน้ำร่ัวไหลตอไปก็ได และเพ่ือปองกัน
อันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน อธิบดีมีอำนาจส่ังใหผูกระทำการดังกลาวในปดถมทางน้ำนั้น
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหน้ำรั่วไหลไดตอไป หากไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหอธิบดีมีอำนาจ
สั่งใหเจาพนักงานจัดการไดทันที และถาจำเปนจะตองใชที่ดินเพื่อการนี้ ก็ใหมีอำนาจใชที่ดินริมคลอง
หรือริมทางน้ำนั้นไดเทาที่จำเปน คาใชจายในการน้ีรวมท้ังคาเสียหายท่ีจะตองชดใชใหแกเจาของท่ีดิน 
ใหคิดเอาจากผูฝาฝนทั้งสิ้น

     และหามมิใหผูใดขดุ ลอก ทางน้ำชลประทานอันจะทำใหเสยีหายแกการชลประทาน
หรือปดกั้นทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี

   ๓.๖ การคุมครองทางน้ำชลประทาน เพื่อประโยชนในการคุมครองทางน้ำชลประทาน
กฎหมายจึงหามมิใหมีการกระทำใด ๆ ดังตอไปนี้ 

     หามมิใหผูใดปลูกสราง แกไข หรือตอเติมสิ่งกอสราง หรือปลูกปกสิ่งใด 
หรือทำการเพาะปลูก รุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหส่ิงรุกล้ำพนไปจาก
ทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนังได
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    ถามีตนไมในที ่ดินของผู ใดรุกล้ำทางน้ำชลประทานหรือทำใหเสียหายแกทางน้ำ
ชลประทาน เจาพนกังานมอีำนาจสัง่ใหเจาของหรือผู ครอบครองทีด่ินนัน้ตัดหรือนำตนไมนัน้ไป
ใหพนเสียได

    หามมิใหผู ใดกระทำการอันเปนการกีดขวางทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหสิ่งกีดขวางพนไปจาก
ทางน้ำชลประทานได

    หามมิใหผู ใดนำหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ 
และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งกอสรางอันเกี่ยวกับการชลประทาน 
เวนแตในที่ที่ไดกำหนดอนุญาตไวหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน

    หามมิใหผู ใดทิง้มูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ ่งปฏิกูลลงในทางน้ำ
ชลประทานหรือทำใหน้ำเปนอนัตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค และหามมิใหผูใดปลอยน้ำซึง่
ทำใหเกิดเปนพิษแกน้ำตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ำชลประทาน จนอาจทำใหน้ำใน
ทางน้ำชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย

    หามมิใหผู ใดทำใหประตูน้ำ ฝาย เขื ่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื ่อม 
สะพานทางน้ำ ปูม เสา หรือสายโทรศัพท ทีใ่ชในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือ
ขัดของแกการใชสิ่งที่กลาวนั้น

    ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญของกฎหมายเพื่อการชลประทาน
   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ เปนกฎหมายสำคัญที่มี

ผลกระทบตอการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕

และการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำของประเทศ  ดงันัน้ กฎหมายดังกลาวจึงตองเปนกฎหมาย

ทีม่คีวามสอดคลองกับสภาวการณในปจจบุนั และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึง่จากการพิจารณา

กฎหมายดังกลาวพบวายังมีประเด็นขอกฎหมายที่ควรไดรับการพิจารณา ดังนี้

   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ไดรับการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ มีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและ

ควบคุมการชลประทานของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นระบบการชลประทานยังไมมีความซับซอน โครงการ

ชลประทานขนาดใหญยังมีไมมาก และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการชลประทาน 

แตในปจจบุนัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมไทยไดเปลีย่นแปลงไปอยางมาก เหน็ไดจากความตองการใชนำ้

ในการอุปโภคบริโภคท่ีเพิ่มสูงขึ้นแตคุณภาพน้ำลดต่ำลง เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำในบางพ้ืน

ทีใ่นขณะท่ีบางพืน้ทีก่ลบัตองประสบกับอทุกภยัทีส่รางความเสยีหายตอระบบเศรษฐกิจทัง้ทีม่โีครงการ

ชลประทานขนาดใหญเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ดังนั้น จึงสมควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับ

การชลประทานอยางเปนระบบเพื่อใหมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการ ปองกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ สงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชประโยชนจากทางน้ำ

ชลประทานไดมสีวนรวมในการบริหารจัดการน้ำ และควรยกเลิกอตัราคาชลประทานสูงสดุ เน่ืองจากการ

กำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะทำใหขาดความยืดหยุนและ

ยากตอการแกไขใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การกำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมาย

ระดับรองจึงมีความเหมาะสมมากกวาซึ่งหากกำหนดรายละเอียดอันเก่ียวกับอัตราคาชลประทานใน

กฎหมายระดับพระราชบัญญตัเิมือ่มกีารแกไขตองเสนอรางพระราชบัญญตัเิขาสูการพจิารณาของรัฐสภา

ซึ่งใชเวลาในการพิจารณามากซึ่งจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี เห็นวาอัตราโทษซึ่งกำหนด

ไวในพระราชบัญญตักิารชลประทานหลวง พทุธสกัราช ๒๔๘๕ เปนอตัราโทษท่ีตำ่ไมสามารถปองปราม

การกระทำความผิดเก่ียวกับการชลประทานได เชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ ระบายน้ำ หรือสูบน้ำ

เขาไปในทีด่นิแหงใดเพือ่ประโยชนในการเพาะปลกู ผูใดปดก้ันนำ้ไวดวยวิธใีด ๆ  จนเปนเหตใุหนำ้ไมไหล

ไปสูทีด่ินใกลเคียงหรือปลายทาง ผูนั้นตองรับโทษจำคกุไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ผูใดนำหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ 

และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณส่ิงกอสรางอันเก่ียวกับการชลประทาน 

ผูน้ันมีความผิดตองรับโทษปรับเรียงตามตัวสัตวตัวละ ๕ บาท ขึ้นไป แตไมเกินตัวละ ๕๐ บาท เปนตน

 อยางไรก็ดี ไดมีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 

๒๔๘๕ ใหทันสมัย โดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมัติ

หลักการรางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

  ๘รางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... สืบคนขอมูลจากกรมชลประทาน เว็บไซต : www.
rid.go.th/2009/.

และใหสงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ขณะน้ีรางพระราชบญัญตัิ

การชลประทานหลวง พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๓

๕. บทสรุป
   การบริหารจัดการน้ำตองต้ังอยูบนหลักการสำคัญวา รัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำใหอยางท่ัวถึง

ไมวาจะเปนดานการพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาดานการเกษตรกรรม 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ และการปองกันความเสียหาย
อันเกิดจากน้ำของประเทศดวย โดยทีน่้ำมีอยู อยางจำกัดและเปนปจจัยพื ้นฐานสำคัญในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน จงึควรมมีาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในเรื่องน้ำซึ่งจะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานใหมีความทันสมัยมีบทบัญญัติ
ทีช่ัดเจนในการควบคุมดูแลกิจการชลประทาน ยังจะตองนำความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาใช
กับการชลประทาน เสริมสรางความรูความชำนาญใหแกบุคลากรทีท่ำงานดานชลประทาน และตอง
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชลประทานควบคูกันไปดวย การบริหาร
จดัการน้ำเพือ่การชลประทานจงึจะสมัฤทธิผ์ล และเกดิประโยชนสงูสดุตอประเทศชาต ิตลอดจนสามารถ
ปองกันอทุกภัยซึง่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนและความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ และ
หากมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ ่งจะทำใหการบริหารจัดการน้ำเพื ่อ
การชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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