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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕
๑. บทนำ

“ทรัพยากรน้ำ” เปนทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีวิตของ
มนุษย พืช และสัตว และเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
แตสภาวการณทเี่ ปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศอันเนือ่ งมาจากประชากรของโลกมีจำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมมี าก ความตองการใชนำ้ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ในทุกดาน แตทรัพยากรน้ำนัน้
เปนทรัพยากรทีม่ ีอยูอ ยางจำกัด จึงจำเปนทีจ่ ะตองมีการบริหารจัดการทีด่ ีเพื่อจัดหาและพัฒนา
แหล ง น้ ำ ให เ พี ย งพอต อ ความต อ งการและเพื ่อ อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรน้ ำ ทีม่ ีอ ยู ใ ห ใ ช ไ ด อ ยา งยัง่ ยืน
ซึ ่ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ เพื ่อ การชลประทานเป น ส ว นหนึ ่ง ของการจั ด การในเรื ่อ งน้ ำ
ตามธรรมชาติน้ำมีจำนวนมากแตในสภาพความเปนจริงการกระจายทรัพยากรน้ำทีม่ นุษยนำไปใชได
เปนไปอยางไมเทาเทียมกันบางแหงมีนำ้ มากมายเกินพอแตบางแหงก็ขาดแคลนจนแทบไมมเี ลย ดังนัน้
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้น เปนการดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งน้ำหรือ
เพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค
การอุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคมทางน้ำที่อยูในเขตชลประทาน
อันเปนการดำเนินการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรและพัฒนาประเทศชาติ๑ อยางไรก็ดี
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่ การชลประทานในปจจุบันยังคงไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร
เนือ่ งจากกฎหมายเฉพาะซึ่งสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวนทีร่ ัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำ
ใหอยางทั่วถึง กลาวคือ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ นั้น เปนกฎหมาย
ทีใ่ ชบังคับมาเปนระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
ประกอบกับไมมีบทบัญญัติทรี่ องรับการมีสวนรวมของประชาชนหรือการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สมควรไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำอยางเปน
อำพร ฮกเจริญ, ปญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพือ่ การชลประทาน, (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗.
๑
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ระบบ ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนำเสนอบทความ เรื่อง “การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕” ดังนี้

๒. ความเปนมาของการชลประทาน

มนุษยรจู กั และเห็นความสำคัญของการชลประทานมานานกวา ๕,๐๐๐ ปแลว โดยประเทศ
ที่เจริญรุงเรืองในอดีต เชน ประเทศแอสซีเรีย บาบิโลเนีย อียิปต กรีก และจีน ตางไดจัดตั้ง
โครงการชลประทานดวยการสรางเขือ่ นแลวขุดคลองสงน้ำนำน้ำจากดานหนาเขือ่ นไปใหพนื้ ทีเ่ พาะปลูก
จนทำใหการเพาะปลูกไดผลดีและมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง เปนประเทศที่เจริญและมั่งคั่งในยุคสมัย
สำหรับประเทศไทยนั้น พบวาคนไทยใหความสำคัญและมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการชลประทานมานานแลว ดังจะเห็นไดจากความเปนมาของการชลประทานในสมัยตาง ๆ
กลาวคือ ในสมัยกรุงสุโขทัย พอขุนรามคำแหงมหาราชไดทรงสรางเขื่อนดินแหงหนึ่งใชสำหรับ
เก็บกักน้ำในลำธารที่มีมากในฤดูฝน และระบายน้ำที่เขื่อนเก็บกักไวออกไปใหพื้นที่เพาะปลูกรอบ ๆ
ในระยะที่ฝนไมตกและในหนาแลง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาปราสาททองไดทรงสราง
เขื่อนเก็บกักน้ำธารทองแดงเพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับใชรดตนไม สำหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณ
พระราชนิเวศนธารเกษม และสมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรงสรางเขื่อนเก็บกักน้ำที่หวยซับเหล็ก
เพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคที่เมืองลพบุรี นอกจากนี้ ยังมีการ
ขุดคลองเชื่อมแมน้ำสายตาง ๆ ในบริเวณทุงราบภาคกลางเพื่อประโยชนในดานคมนาคม และเพื่อให
น้ำจากแมน้ำกระจายเขาไปสูพื้นที่เพาะปลูกใหราษฎรไดวิดสาดขึ้นไปใชในการปลูกขาวตามบริเวณ
สองฝงลำน้ำอีกดวย
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร การชลประทานไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึน้ ใหมในบริเวณทุง ราบภาคกลางจำนวนมาก
ดำเนินการโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company
มีการวาจางนายชางชลประทานชาวตางประเทศมาศึกษาพิจารณาและแกไขเรื่องการจัดหาน้ำใน
ประเทศ มีการจัดตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น เพื่อทำหนาที่ดูแลทำนุบำรุงคลองตาง ๆ ไมใหตื้นเขิน โดยมี
นาย เย โฮมัน วันเดอร ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาเปนเจากรมคลองคนแรก ตอมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการจัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง โดยมี
นายอาร ซี อาร วิล สัน เปนเจากรมทดน้ำ มีการจัดสรางกิจการชลประทานขนาดใหญขึ้นเปนครั้งแรก
โดยกอสรางเขือ่ นพระราม ๖ ปดกัน้ แมนำ้ ปาสักทีต่ ำบลทาหลวง อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรอมกอสรางงานระบบสงน้ำครอบคลุมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ ไร นับเปนการชลประทาน
ขนาดใหญแหงแรกในประเทศที่กอสรางถูกตองตามหลักวิชาการและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยี
การพั ฒ นาแหล ง น้ ำ จากนั้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ได มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ
กรมทดน้ำเปน “กรมชลประทาน” ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา Irrigation ทำหนาที่วางแผนและ
ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดหาน้ำเพือ่ นำไปใชในการเพาะปลูกเปนหลักเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๗๐ และนับแตนนั้
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เปนตนมากรมชลประทานไดดำเนินการกอสรางกิจการชลประทานไปทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการผลิตและความตองการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ๒

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้นมีกฎหมายทีเ่ กี่ยวของหลายฉบับ
ไดแก พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) เปนกฎหมายที่มีข้นึ เพื่อจัดการ
บำรุงรักษาคลองที่ชำรุดตื้นเขินเพื่อประโยชนในการสัญจรของราษฎร และบำรุงรักษาคลองเกาที่มอี ยูแ ลว
และคลองที่ขดุ ขึ้นใหมใหมีความเรียบรอย พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒
เปนกฎหมายทีม่ ขี นึ้ เพือ่ จัดการและควบคุมการชลประทานทีร่ าษฎรไดทำขึน้ เพือ่ สงน้ำจากทางน้ำหรือ
แหลงน้ำไปใชในการเพราะปลูก โดยไมรวมถึงการใชน้ำในกิจการประเภทอื่น ๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม
อันเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของราษฎรอยางเทาเทียม พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใหมีการจัดทำคันและคูน้ำเพื่อประโยชนในการกักเก็บน้ำและ
สงน้ำซึ่งจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการใชน้ำจากโครงการชลประทาน ตลอดจนควบคุมดูแล
เจาของทีด่ นิ หรือผูค รอบครองในการจัดทำและบำรุงรักษาคันและคูนำ้ เพือ่ ควบคุมการใชนำ้ และแบงปนน้ำ
ในการเกษตร พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทีด่ นิ ทีใ่ ชเพือ่ เกษตรกรรม ใหสมบูรณทว่ั ถึงทีด่ นิ ทุกแปลงเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
โดยการรวบรวมที่ดนิ หลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดนิ เสียใหม ตลอดจนมีการจัดระบบ
ชลประทานและการระบายน้ำ จัดสรางถนน ปรับระดับพื้นที่ดนิ การบำรุงดิน และมีการดำเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
วิวฒ
ั นาการของการชลประทาน สืบคนขอมูลจาก สำนักงานกอสราง ๑ สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เว็บไซต
www.irrigroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=353204&Ntype=3.
๒
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พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ มีขนึ้ เพือ่ สงเสริมและควบคุม
การชลประทานของรัฐ มีสาระสำคัญดังนี้
เปน กฎหมายที่ส ง เสริมและควบคุมการชลประทานในส วนของรัฐที่ ไดจั ดทำขึ้ นเพื่อ
ใหไดมาซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคม
ทางน้ำซึ่งอยูในเขตชลประทาน
โดยมีขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะใชบังคับไดแก ทางน้ำชลประทาน เขตชลประทาน
และเขตงาน
“ทางน้ำชลประทาน” หมายความวา ทางน้ำทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดประกาศวาเปนทางน้ำชลประทาน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
ประเภท ๑ ทางน้ำที่ใชในการสง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำเพื่อการชลประทาน
ประเภท ๒ ทางน้ำที่ใชในการคมนาคมแตมีการชลประทานรวมอยูดวย เฉพาะภายในเขต
ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน
ประเภท ๓ ทางน้ำที่สงวนไวใชในการชลประทาน
ประเภท ๔ ทางน้ำอันเปนอุปกรณแกการชลประทาน
“เขตชลประทาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะไดรับประโยชนจาก
การชลประทาน
“เขตงาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ใชในการสรางและการบำรุงรักษาการชลประทาน
ตามที่เจาพนักงานไดแสดงแนวเขตไว
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหอำนาจแกรัฐโดย
กรมชลประทานในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรกั ษทรัพยากรน้ำ ในกรณีตา ง ๆ
ดังตอไปนี้
๓.๑ การควบคุมการปดเปดน้ำและการเดินเรือในทางน้ำชลประทาน กรมชลประทาน
มีอำนาจในการเปดปดน้ำจากทางน้ำชลประทานและการเดินเรือในทางน้ำชลประทาน โดยอธิบดี
กรมชลประทานมีอำนาจ
(๑) ปด กั้น หรือเปดน้ำในทางน้ำชลประทาน
(๒) ขุดลอก ซอม หรือดัดแปลงแกไขทางน้ำชลประทาน หรือจัดใหมสี งิ่ กอสรางขึน้
ในทางน้ำชลประทาน
(๓) หาม จำกัด หรือกำหนดเงื่อนไขในการนำเรือ แพ ผานทางน้ำชลประทานตาม
(๑) หรือ (๒)
การใชอำนาจของอธิบดีในกรณีนใี้ หปด ประกาศไว ณ ทีช่ มุ นุมชนในทองถิน่ ลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตกรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอำนาจดำเนินการไปกอนได
นอกจากนีอ้ ธิบดียงั มีอำนาจหาม จำกัดหรือกำหนดเงือ่ นไขในการใชเรือ แพ การใชนำ้
การระบายน้ำหรือการอื่นในทางน้ำชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว ณ ที่ชุมนุมชนในทองถิ่น
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
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กรณีของเจาพนักงาน ใหเจาพนักงานผูมีหนาทีม่ ีอำนาจปดหรือเปดประตูน้ำ
เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื่อม สะพานทางน้ำ ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทำนบหรือ
ประตูระบาย และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟเดินในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เวนแตจะไดรบั
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานเปนครัง้ คราวตามความจำเปน และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจาง
ขนสงคนโดยสารหรือสินคาหรือรับจางลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ในกรณีของรัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณนน้ั ใหรฐั มนตรีมอี ำนาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ ดำเนินการกำหนดเงือ่ นไขและควบคุมการใชเรือ แพ เรือยนต และเรือกลไฟ
ในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ และกำหนดคาบำรุงทางน้ำชลประทานในทางน้ำ
ชลประทานดังกลาว
๓.๒ การสั่งหามการใชน้ำจากทางน้ำชลประทาน นอกจากอธิบดีกรมชลประทานจะมี
อำนาจหาม จำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขในการใชนำ้ จากทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ดังกลาวมาขางตนแลว
เจาพนักงานยังมีอำนาจสัง่ หามมิใหผใู ดชักหรือใชนำ้ ในทางน้ำชลประทานในเมื่อเห็นวาจะเปนเหตุท่จี ะ
กอใหเกิดการเสียหายแกผูอื่นอีกดวย
๓.๓ การสงน้ำและกักเก็บน้ำในเขตชลประทาน เพื่อประโยชนของการสงน้ำจาก
การชลประทานและการกักเก็บน้ำไมปลอยน้ำทิง้ ไปโดยเปลาประโยชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ
ระบายน้ำ หรือสูบน้ำเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก หามมิใหผูใดปดกั้นน้ำไวดวย
วิธีใด ๆ จนเปนเหตุไมใหน้ำไหลไปสูทดี่ ินใกลเคียงหรือปลายทาง ถาเห็นสมควรเจาพนักงานหรือ
นายอำเภอหรือผูทำการแทนนายอำเภอมีอำนาจที่จะสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ หรือ
ผูทำการเพาะปลูก เปดสิง่ ทีป่ ด กัน้ น้ำไวตามทีจ่ ะกำหนดใหหรือจัดการเปดเสียเองก็ได และเมื่อเจาพนักงาน
ไดสงน้ำหรือสูบน้ำเขาไปในที่ดนิ แหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก เจาพนักงานหรือนายอำเภอหรือ
ผูทำการแทนนายอำเภอมีอำนาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ หรือผูท ำการเพาะปลูกบนพื้นที่ดนิ
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕

ภายในบริเวณที่จะไดรับน้ำนั้นกระทำอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่จะไดกำหนดให เพื่อกักน้ำ
นั้นไวไมใหไหลไปเสียเปลาจนเปนเหตุใหที่ดินขางเคียงไมไดรับน้ำตามที่ควร
๓.๔ การเก็บคาชลประทาน เพื่อประโยชนในการใชน้ำอยางคุมคา รัฐมนตรีมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวงเรี ย กเก็ บ ค า ชลประทานจากเจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองที่ ดิ น ในเขตชลประทาน
หรือจากผูใชน้ำจากทางน้ำชลประทานไมวาผูใชน้ำจะอยูในหรือนอกเขตชลประทาน โดยมีอัตรา
คาชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตอัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผูใชน้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานนั้นจะเรียก
เก็บไดไมเกินไรละ ๕ บาท ตอป และอัตราคาชลประทานสำหรับการใชนำ้ เพือ่ กิจการโรงงาน การประปา
หรือกิจการอืน่ นั้นจะเรียกเก็บไดไมเกินลูกบาศกเมตรละ ๕๐ สตางค
ทั้งนี้ คาชลประทานที่เก็บไดใหนำสงเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานซึ่งตั้งขึ้น
ในกรมชลประทาน โดยไมตองนำสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน และการใชจายเงินของทุนหมุนเวียน
เพื่ อ การชลประทานให ก ระทำได เ ฉพาะการชลประทานตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
๓.๕ การเชือ่ มตอและการขุดลอกทางน้ำชลประทาน เพือ่ ประโยชนในการสงน้ำ ปองกัน
มิใหมีการรั่วไหลของน้ำหรือเกิดการตื้นเขินของทางน้ำชลประทาน หามมิใหผูใดขุดคลองหรือทางน้ำ
มาเชือ่ มกับทางน้ำชลประทาน หรือมาเชือ่ มกับทางน้ำอืน่ ทีเ่ ชือ่ มกับทางน้ำชลประทาน หรือกระทำการ
อยางหนึ่งอยางใดใหน้ำในทางน้ำชลประทานรั่วไหล อันอาจกอใหเกิดการเสียหายแกการชลประทาน
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ผูฝาฝนนอกจากจะไดรบั โทษ
ตามพระราชบัญญัตนิ แ้ี ลว ศาลจะสัง่ ใหปด ถมคลองหรือทางน้ำนัน้ มิใหนำ้ รัว่ ไหลตอไปก็ได และเพื่อปองกัน
อันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน อธิบดีมีอำนาจสั่งใหผูกระทำการดังกลาวในปดถมทางน้ำนั้น
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหน้ำรั่วไหลไดตอไป หากไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหอธิบดีมีอำนาจ
สั่งใหเจาพนักงานจัดการไดทันที และถาจำเปนจะตองใชที่ดินเพื่อการนี้ ก็ใหมีอำนาจใชที่ดินริมคลอง
หรือริมทางน้ำนั้นไดเทาที่จำเปน คาใชจายในการนี้รวมทั้งคาเสียหายที่จะตองชดใชใหแกเจาของที่ดิน
ใหคิดเอาจากผูฝาฝนทั้งสิ้น
และหามมิใหผใู ดขุด ลอก ทางน้ำชลประทานอันจะทำใหเสียหายแกการชลประทาน
หรือปดกั้นทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
๓.๖ การคุมครองทางน้ำชลประทาน เพื่อประโยชนในการคุมครองทางน้ำชลประทาน
กฎหมายจึงหามมิใหมีการกระทำใด ๆ ดังตอไปนี้
ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดปลู ก สร า ง แก ไข หรื อ ต อ เติ ม สิ่ ง ก อ สร า ง หรื อ ปลู ก ป ก สิ่ ง ใด
หรือทำการเพาะปลูก รุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหส่งิ รุกล้ำพนไปจาก
ทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนังได
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ถ า มีี ต น ไไม ใ นทีี่ ดิ น ของผู ใ ดรุ ก ล้้ ำ ทางน้้ ำ ชลประทานหรื
ป
ื อ ทำให
ำใ  เ สีี ย หายแก ท างน้้ ำ
ชลประทาน เจาพนักงานมีอำนาจสัง่ ใหเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ ินนัน้ ตัดหรือนำตนไมนัน้ ไป
ใหพนเสียได
หามมิใหผใู ดกระทำการอันเปนการกีดขวางทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหสิ่งกีดขวางพนไปจาก
ทางน้ำชลประทานได
ห า มมิใ ห ผ ูใ ดนำหรื อ ปล อ ยสั ต ว พ าหนะลงไปในทางน้ ำ ชลประทานประเภท ๑
และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งกอสรางอันเกี่ยวกับการชลประทาน
เวนแตในที่ที่ไดกำหนดอนุญาตไวหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
หามมิใหผใู ดทิง้ มูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำ
ชลประทานหรือทำใหน้ำเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค และหามมิใหผูใ ดปลอยน้ำซึง่
ทำใหเกิดเปนพิษแกน้ำตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ำชลประทาน จนอาจทำใหน้ำใน
ทางน้ำชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย
หามมิใหผใู ดทำใหประตูน้ำ ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื่อม
สะพานทางน้ำ ปูม เสา หรือสายโทรศัพท ทีใ่ ชในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือ
ขัดของแกการใชสิ่งที่กลาวนั้น
ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญของกฎหมายเพื่อการชลประทาน

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ เปนกฎหมายสำคัญที่มี
ผลกระทบตอการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕

และการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำของประเทศ ดังนัน้ กฎหมายดังกลาวจึงตองเปนกฎหมาย
ทีม่ คี วามสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบนั และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึง่ จากการพิจารณา
กฎหมายดังกลาวพบวายังมีประเด็นขอกฎหมายที่ควรไดรับการพิจารณา ดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานหลวง พุ ท ธสั ก ราช ๒๔๘๕ ไดรั บ การประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ มีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและ
ควบคุมการชลประทานของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นระบบการชลประทานยังไมมีความซับซอน โครงการ
ชลประทานขนาดใหญยังมีไมมาก และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการชลประทาน
แตในปจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยไดเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก เห็นไดจากความตองการใชนำ้
ในการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นแตคุณภาพน้ำลดต่ำลง เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้น
ทีใ่ นขณะทีบ่ างพืน้ ทีก่ ลับตองประสบกับอุทกภัยทีส่ รางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจทัง้ ทีม่ โี ครงการ
ชลประทานขนาดใหญเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ดังนั้น จึงสมควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับ
การชลประทานอยางเปนระบบเพื่อใหมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการ ปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ สงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชประโยชนจากทางน้ำ
ชลประทานไดมสี ว นรวมในการบริหารจัดการน้ำ และควรยกเลิกอัตราคาชลประทานสูงสุด เนือ่ งจากการ
กำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะทำใหขาดความยืดหยุนและ
ยากตอการแกไขใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การกำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมาย
ระดับรองจึงมีความเหมาะสมมากกวาซึ่งหากกำหนดรายละเอียดอันเกี่ยวกับอัตราคาชลประทานใน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัตเิ มือ่ มีการแกไขตองเสนอรางพระราชบัญญัตเิ ขาสูก ารพิจารณาของรัฐสภา
ซึ่งใชเวลาในการพิจารณามากซึ่งจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เห็นวาอัตราโทษซึ่งกำหนด
ไวในพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ เปนอัตราโทษทีต่ ำ่ ไมสามารถปองปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการชลประทานได เชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ ระบายน้ำ หรือสูบน้ำ
เขาไปในทีด่ นิ แหงใดเพือ่ ประโยชนในการเพาะปลูก ผูใ ดปดกัน้ น้ำไวดว ยวิธใี ด ๆ จนเปนเหตุใหนำ้ ไมไหล
ไปสูทดี่ ินใกลเคียงหรือปลายทาง ผูนั้นตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ผูใดนำหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ำชลประทานประเภท ๑
และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิง่ กอสรางอันเกีย่ วกับการชลประทาน
ผูน น้ั มีความผิดตองรับโทษปรับเรียงตามตัวสัตวตวั ละ ๕ บาท ขึ้นไป แตไมเกินตัวละ ๕๐ บาท เปนตน
อยางไรก็ดี ไดมีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช
๒๔๘๕ ใหทันสมัย โดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมัติ
หลักการรางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
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และใหสง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ ขณะนีร้ า งพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๓

๕. บทสรุป

การบริหารจัดการน้ำตองตัง้ อยูบ นหลักการสำคัญวา รัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำใหอยางทัว่ ถึง
ไมวา จะเปนดานการพัฒนาระบบชลประทานใหมปี ระสิทธิภาพเพือ่ รองรับการพัฒนาดานการเกษตรกรรม
การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ และการปองกันความเสียหาย
อัน เกิ ด จากน้ ำ ของประเทศด ว ย โดยทีน่ ้ ำ มี อ ยูอ ยา งจำกั ด และเป น ป จ จั ย พื ้น ฐานสำคั ญ ในการ
ดำรงชีวติ ของประชาชน จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในเรื่องน้ำซึ่งจะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานใหมีความทันสมัยมีบทบัญญัติ
ทีช่ ัดเจนในการควบคุมดูแลกิจการชลประทาน ยังจะตองนำความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาใช
กับการชลประทาน เสริมสรางความรูความชำนาญใหแกบุคลากรทีท่ ำงานดานชลประทาน และตอง
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชลประทานควบคูกันไปดวย การบริหาร
จัดการน้ำเพือ่ การชลประทานจึงจะสัมฤทธิผ์ ล และเกิดประโยชนสงู สุดตอประเทศชาติ ตลอดจนสามารถ
ปองกันอุทกภัยซึง่ กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนและความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ และ
หากมี ก ฎหมายแม บ ทในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ซึ ่ง จะทำให ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ำ เพื ่อ
การชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘

rid.go.th/2009/.
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