
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

วาระ
ที ่

เร่ืองวาระ 
 

ผลการประชุม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 
    เลขาธิการ สทนช. (นายสมเกียรติ ประจำวงษ์) แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยได้กำหนดการ
ประช ุ มคณะกรรมการทร ัพยากรน ้ ำแห ่ งชาต ิ  ในว ั นท ี ่  20  ม ี น าคม  2563  
จึงได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านมาร่วมกันพิจารณาความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอ กนช. และรายงาน ครม. ทราบ ต่อไป 

 

2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  การรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเลขานกุาร
ได้จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร 1402/1064 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในที่ประชุมมีขอแก้ไข รายชื่อผู้เข้าร่วมในลำดับที่ 6 

 

3 เร่ืองสีบเนื่อง  
 ความก้าวหน้าการจัดทำ

กฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ำ พ.ศ. 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรอง  สรุปได้ดังนี้ 
    1) สทนช. รายงานดังนี้ (1) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของ สคก. (2) ร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
จำนวน  11 ฉบับ อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. (3) ร่างระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 6 ฉบับ ได้เสนอร่างดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาลงนามแล้ว เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 
2562 ขณะนี ้อยู ่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบร่างของคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5  
   2) มท. โดย ยผ. ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยได้นำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบการยกร่างกฎหมายตาม
มาตรา 74 และมาตรา 75 แล้ว หากแล้วเสร็จจะเชิญคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
   3) ทส. โดย ทน. ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงมาตรา 78 แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างเตรียมเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจะเสนอ กนช. ก่อนเสนอ ครม. 
ตามกระบวนการออกกฎหมายต่อไป ทั ้งนี ้ ในส่วนของหมวด 4 การจัดสรรและการใช้น้ำ                    
อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการศึกษา
และยกร่างอนุบัญญัติดังกล่าว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปเพื่อรายงานในการประชุม กนช. วันที่ 20 
มีนาคม 2563 และเสนอ ครม. ทราบต่อไป  

 

4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 หลักเกณฑ์และแนวทางใน

การประกาศกำหนดเขต
ภ า ว ะ น ้ ำ แ ล ้ ง  ต า ม
พระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ำ พ.ศ. 2561 

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งฯ ดังนี ้
1. ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่ช้ีได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้ง ได้แก่ 

ประเภทข้อมูล ข้อบ่งช้ีภาวะน้ำแล้ง 

1. ข้อมูลปริมาณฝนสะสม 
 

- ในฤดูฝนที่ผ่านมา เทียบกับค่าปกติแล้ว มีค่าน้อยกว่าค่า
ปกติ เกินกว่า ๓๐% หรือมีค่าน้อยที่สุดเทียบกับสถิติที่เคย
เกิดขึ้น 
- ตั้งแต่ต้นปี (เดือนมกราคม ๒๕..) จนถึงปัจจุบัน มีค่าน้อย
กว่าค่าปกติ เกินกว่า ๓๐% หรือมีค่าน้อยที่สุดเทียบกับ
สถิติท่ีเคยเกิดขึ้น 

2. ข้อมูลปริมาณน้ำหรือระดับน้ำ            
ในลำน้ำ 

 

- ระดับน้ำ ณ สถานีวัดน้ำหลักในลุ่มน้ำ มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
- ระดับน้ำ ณ สถานีวัดน้ำหลักในลุ่มน้ำ มีค่าต่ำกว่าค่าน้อย
ท่ีสุดท่ีเคยตรวจวัดได ้
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3. ข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำ - ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีค่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤติน้ำน้อย 

4. ข้อมูลน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ - ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีค่าอยู ่ในเกณฑ์วิกฤติน้ำน้อย 
หรือมีปริมาณน้ำน้อยกว่า ...% ของความจุ 

๕. ข้อมูลน้ำบาดาล 
 

- ปริมาณน้ำบาดาล มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
- ปริมาณน้ำท่ีสามารถใช้ได้ มีปริมาณน้ำน้อยกว่า ...% ของ

ความสามารถในการให้น้ำได้ของแหล่งน้ำบาดาลนั้น ๆ 
(Specific yield) 

๖. ข้อมูลคุณภาพน้ำ - ค่าความเค็ม (อุปโภคบริโภค/เกษตรกรรม) 
- ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) 

๗. สถิติการประกาศพื้นที ่ประสบ           
ภัยแล้งท่ีผ่านมา (ปภ.) 

 

2. ประเภทกิจการที่ต้องกำหนดให้สามารถใช้น้ำได้ในปริมาณที่เห็นสมควร เช่น น้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ          
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีมติเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.1 น้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค ไม่ควรถูกจำกัดหรือลดปริมาณการใช้ 
2.2 น้ำเพื่อเกษตรกรรม ต้องแยกประเภทและชนิดให้ชัดเจนว่าเกษตรกรรมประเภทใด              

ควรใช้น้ำในปริมาณเท่าใด  
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. เสนอให้แบ่งองค์ประกอบของข้อมูลบ่งช้ีภาวะน้ำแล้ง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

อุตุนิยมวิทยา ให้เพิ่มเติมข้อมูลความช้ืนในดิน 2) ด้านอุทกวิทยา (น้ำท่า น้ำผิวดิน) ให้เพิ่มเตมิ
ลักษณะทางกายภาพ และ 3) ด้านองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้เพิ่มข้อมูล Area Based 
2. การประกาศกำหนดเขตภาะน้ำแล้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิต คน รวมถึงสัตว์ ขอให้นำไปเป็น

หลักคิดในเชิงวิชาการด้วย 
3. เสนอให้พิจารณา (Demand-Supply) พร้อมทั้งวางแผนบริหารจัดการ Supply และ

ประกาศเขตให้ตรงกับแผนท่ีมี โดยเสนอให้ลุ่มน้ำเห็นชอบแผนก่อนประกาศใช้ 
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่กำหนดเขตพื้นที่หาน้ำยาก เมื่อแล้วเสร็จ

น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้ง 
5. ให้กำหนดข้อมูลบ่งช้ีประเภทกิจการที ่ต้องกำหนดให้สามารถใช้น้ำได้ในปริมาณที่

เห็นสมควรให้ชัดเจน  
6. การประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ให้นำ พ.ร.บ.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ของ ปภ. มาประกอบการพิจารณาควบคู่ไปก่อนในเบื้องต้น มีข้อ
บ่งช้ีที่มีคำอธิบาย และมีลักษณะเฉพาะของลุ่มน้ำนั้นๆ ที่ชัดเจน 
7. เสนอให้นำภาพถ่ายดาวเทียมที ่แสดงความชื ้นในดินมาประกอบการพิจารณาการ

ประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งด้วย 
ประธานมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ให้ ชป. ทน. ทบ. พิจารณา ทบทวนข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่จะบ่งช้ี
ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้ง ให้ครอบคลุม เพื่อนำไปใช้ในการประกาศเขตภาวะน้ำแล้งและกำหนด
ประเภทกิจการการใช้น้ำต่อไปหลังจากที่ได้เกิดสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง และมีการประกาศใช้
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการกรอบหลักเกณฑ์ข้อบ่งชี้ภาวะน้ำแล้ง และให้นำข้อสั่งการ
ของประธานไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชป. ทน. ทบ. 
 

5 เร่ืองอื่น  ๆ   
 แนวทา งกา รบร ิ ห าร

ทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรองรับการดำเนินการตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา 42 วรรคสอง 
และมาตรา 47  ดังนี้ 
1. กนช. กำหนดนโยบายเพื ่อบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำวางแนวทางบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
2. ในเขตชลประทาน ให้ “กรมชลประทาน” มีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการ 
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3. นอกเขตชลประทาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ และตามแผนกระจายอำนาจฯ 
4. น้ำบาดาล ให้ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” มีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการ 
5. นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษา (มาตรา 6 วรรคสอง) 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ให้นำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ ปม. ข้อมูลการวางโครงการของ ชป.  มาใช้ใน
การประกอบการพิจารณาด้วย 
2. ชป. ให้ข้อสังเกตว่าข้อมูลขอบเขตพื้นที่ชลประทาน อาจจะไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ
ทรัพยากรน้ำสาธารณะ 
3. เรื่องแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้นำข้อมูลของกรมที่ดินมาประกอบการพิจารณาว่าแหล่งน้ำสาธารณะ
เป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นหรือท้องที ่
มติทีป่ระชุม เห็นชอบแนวทางการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้  
1. ชป. ทน. ทบ. และหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นท่ี
แหล่งน้ำที่ได้สร้างหรือพัฒนาขึ้นรวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ
พร้อมแผนที่หรือผังแสดงขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ส่งให้ สทนช. ภายในวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
2. ให้ สทนช. รวบรวม เชื่อมต่อ และบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำที่เป็น
ปัจจุบัน ในการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และนำไปสู่การ
จัดทำผังน้ำ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนก่อตั้งและบริหารจัดการองค์กรผู้ใช้น้ำ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชป. ทน. ทบ. 
 
 

สทนช. 

หมายเหตุ: ชื่อย่อหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) กรมควบคุ มมลพิษ (คพ.) กรมเจ้าท่า (จท.)  
กรมชลประทาน (ชป.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)  

 

 


