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ที่ประชาชนควรรู้

กลุ่มงานกฎหมาย
กองกฎหมายและที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ที่ประชาชนควรรู้
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงเกิดขึ้นเพื่ออะไร
เป็น กฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและควบคุมการชลประทานในส่ว นของรัฐที่ได้จัด ทาขึ้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งน้า หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน
การสาธารณูปโภค หรือ การอุตสาหกรรม รวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้า และการคมนาคม
ทางน้าในเขตชลประทาน (คานิยามมาตรา ๔ “การชลประทาน”)

ขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะใช้บังคับได้แก่บริเวณใดบ้าง
ได้แก่บริเวณที่เป็นทางน้าชลประทาน เขตชลประทาน เขตงาน

ทางน้้าชลประทาน เขตชลประทาน เขตงาน หมายความว่าอย่างไร
ทางน้้าชลประทาน หมายความว่า ทางน้าที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ประกาศตามมาตรา ๕ ว่าเป็นทางน้าชลประทาน (คานิยามมาตรา ๔)
เขตชลประทาน หมายความว่า เขตที่ดินที่ทาการเพาะปลูก ซึ่งจะได้รับประโยชน์จาก
การชลประทาน (คานิยามมาตรา ๔)
เขตงาน หมายความว่า เขตที่ดินที่ใช้ในการสร้างและการบารุงรักษาการชลประทานตามที่
เจ้าพนักงานได้แสดงแนวเขตไว้ (คานิยามมาตรา ๔)

ที่ว่าทางน้้าชลประทานที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา ๕ นั้นมีกี่ประเภทและเป็นอย่างไร
ทางน้าชลประทานตามมาตรา ๕ ได้แบ่งเป็น ๔ ประเภท
ประเภท ๑ คือ ทางน้าที่ใช้ในการส่ ง ระบาย กัก หรือกั้นน้าเพื่อการชลประทาน เช่น
คลองส่งน้าสายใหญ่ คลองส่งน้า คลองซอยของโครงการชลประทาน ฯลฯ
ประเภท ๒ คือ ทางน้าที่ใช้ในการคมนาคม แต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายใน
เขตที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานนั้น ซึ่งหมายถึงใช้เพื่อการคมนาคมเป็นหลัก
ประเภท ๓ คือ ทางน้าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน เช่น แหล่งต้นน้าลาธารเหนือระบบ
ชลประทาน และเห็นว่า แหล่งน้านี้มีความต้องการที่จะใช้งานชลประทานในภายหน้า
ประเภท ๔ คือ ทางน้าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน ซึ่งหมายถึง เพื่อให้การชลประทาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น อ่างเก็บน้า หรือแหล่งน้าธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว
รัฐมนตรีจะต้องออกประกาศว่าทางน้าใดเป็นทางน้าชลประทาน และเป็นประเภทใด และต้องลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยจึงจะมีผลตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้

๒

เมื่อมีผลตามกฎหมายก็จะเกิดข้อห้ามที่ประชาชนพึงรู้ว่ามีอย่างไร และหากฝ่าฝืนจะต้องรับ
โทษอย่างไรบ้าง
๑ ห้ามเรือยนต์ หรือเรือกลไฟเดินในทางน้าชลประทานประเภท ๑ เว้นแต่จะได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น (มาตรา ๑๓ เบญจ)
๒ ห้ามเรือยนต์ หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสาร หรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้า
ชลประทานประเภท ๒ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ ใช้ได้ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต (มาตรา ๑๓ เบญจ)
๓ ห้ามปิดกั้นน้าไว้ด้วยวิธีการใดๆ จนเป็นเหตุไม่ให้น้าไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง
(มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง)
ห้ามขัดคาสั่งเจ้าพนักงานที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้เปิดสิ่งที่ปิดกั้นน้าไว้ (มาตรา ๒๐ วรรคสอง)
๔ ห้ามใช้เครื่องมือและวิธีการจับสัตว์น้าในทางน้าชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ ดังนี้
๔.๑ ปักซั้ง ตั้งสุก ตั้งกะบัง ตั้งจิบ ตั้งลี่ เทียบหญ้ากล่า ใช้เฝือกหรืออวนชนิดต่างๆ
๔.๒ ใช้ยอขันช่อ หรือเครื่องมือจับสัตว์น้าประจาที่ชนิด อื่น ซึ่งยื่นหรือล้าจากแนว
ตลิ่งเกินกว่า ๑ ใน ๔ ของความกว้างของทางน้าส่วนนั้น
๔.๓ เครื่องมือจับสัตว์น้าเคลื่อนที่ เช่น แห สวิง ช้อน สุ่ม ยอ โดยรวมหมู่ หรือโดยวิธี
ประดาตั้งแต่ ๒ เครื่องมือขึ้นไป
๕ ห้ามจับสัตว์น้าในเขตทางน้าชลประทานประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๔ ดังนี้
๕.๑ ตามทางน้าวัดจากเขื่อนระบาย หรือทานบแต่ละด้าน ๑,๐๐๐ เมตร
๕.๒ ตามทางน้าวัดจากประตูน้า ฝาย ประตูระบาย ท่อเชื่อม หรือปูมแต่ละด้าน ๓๐๐ เมตร
๕.๓ ตามทางน้าวัดจากท่อน้าแต่ละด้าน ๑๐๐ เมตร

(ข้อ ๔

และข้อ ๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๙))

๖ ห้ามฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานที่ติดไว้ให้ทราบถึงการใช้เรือ แพ การใช้น้า การระบายน้า
หรือการอื่นในทางน้าชลประทานประเภท ๔ (มาตรา ๑๖)
๗ ห้ามฝ่าฝืนเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ควบคุมเรือ แพ ที่ผ่าน หรือจะผ่านทางน้าชลประทาน
ให้หยุดหรือจอดเรือ แพ (มาตรา ๑๓ ตรี (๑))
๘ ห้ามไม่ให้ต้นไม้รุกล้าทางน้าชลประทาน หรือทาให้เสียหายแก่การชลประทาน ถ้าเจ้า พนักงาน
สั่งให้ตัด หรือนาต้นไม้ไปให้พ้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นต้องปฏิบัติตามห้ามฝ่าฝืน (มาตรา ๒๔)
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๑ - ๘ จะมีค วามผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษจ้า คุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา ๓๖ ตรี)

๓
๙ ห้ามปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือทาการเพาะปลูก
รุกล้าทางน้าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากนายช่างชลประทาน (มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง)
๑๐ ห้ามกระทาการใดอันเป็นการกีดขวางทางน้าชลประทาน เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากนายช่างชลประทาน (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง)
๑๑ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้าชลประทาน
หรือทาให้น้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูก หรือการบริโภค (มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง)
๑๒ ห้ามกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะทาให้เสียหายแก่คันคลอง ชานคลอง ทานบ พนัง
หรือหมุดระดับหลักฐานที่ใช้ในการชลประทาน (มาตรา ๓๐)
๑๓ ห้ามกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นการกีดขวางแก่แนวทางที่ได้สารวจไว้ หรือ
เขตงาน หรือทาให้แนวทางที่ได้สารวจไว้ หรือหมุดหมายแสดงเขตงานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย (มาตรา ๓๑)
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๙ - ๑๓ จะมีความผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษจ้าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง)

๑๔ ห้า มปล่อ ยน้าซึ่ง ทาให้เ กิดพิษแก่น้าตามธรรมชาติ หรือ สารเคมีเป็นพิษ ลงในทางน้า
ชลประทาน จนอาจทาให้น้าในทางน้าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโ ภค อุปโภค
หรือสุขภาพอนามัย (มาตรา ๒๘ วรรคสอง)

๔
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จะต้องรับโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้า
ทั้งปรับ มาตรา ๓๗ วรรคสอง
๑๕ ห้ามฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานหรือนายอาเภอหรือผู้ทาการแทนนายอาเภอที่ได้สั่งให้ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ทาการเพาะปลูกบนพื้นที่ดินภายในบริเวณที่ได้รับน้าจากการส่งน้าหรือสูบน้า
กระทาอย่างหนึ่ งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้กักน้าไว้ไม่ให้ไหลเสียเปล่าจนเป็นเหตุให้ที่ดิน
ข้างเคียงไม่ได้รับน้าตามที่ควร (มาตรา ๒๑)
๑๖ ห้ามฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานเมื่อเจ้าพนักงานได้สั่งห้ามชักหรือใช้น้าในทางน้าชลประทาน
เมื่อเห็นว่าเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (มาตรา ๓๕)
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๑๕ - ๑๖ จะมีความผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษจ้าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา ๓๘)
๑๗ ห้ามนาหรือปล่อยสัตว์พาหนะลงไปในทางน้าชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒
หรือเหยียบย่าคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน เว้นแต่ในที่ที่ได้
กาหนดอนุญาตไว้หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน (มาตรา ๒๗)
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จะต้องรับโทษปรับเรียงตามตัวสัตว์ตัวละห้าบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินตัวละ
ห้าสิบบาท (มาตรา ๓๙)

๕
๑๘ ห้ามขุดคลองหรือทางน้ามาเชื่อมกับทางน้าชลประทานหรือมาเชื่อมกับทางน้าอื่นที่เชื่อม
กับทางน้าชลประทาน หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้น้าในทางน้าชลประทานรั่วไหล อันอาจก่อให้เกิด
การเสียหายแก่การชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือผู้ที่ อธิบดีมอบหมาย
(มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง)
๑๙ ห้ามทาให้ประตูน้า ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้า ท่อเชื่อม สะพานทางน้า
ปูม เสาหรือสายโทรศัพท์ที่ใช้ในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือขัดข้องแก่การใช้สิ่งที่กล่าว
นั้น (มาตรา ๒๙)
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๑๘ - ๑๙ จะมีความผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษจ้าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา ๔๐)
๒๐ ห้ามปิดหรือเปิดประตูน้าเขื่อนระบาย ประตูระบาย ท่อน้า ท่อเชื่อม สะพานทางน้า
ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทานบหรือประตูระบาย (มาตรา ๓๒)
๒๑ ห้า มแก้ไข เปลี่ ย นแปลง หรือรื้อถอนบรรดาสิ่ งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน
(มาตรา ๓๓)
๒๒ ห้า มขุด ลอก ทางน้าชลประทาน อันจะทาให้เสียหายแก่การชลประทานหรือปิดกั้น
ทางน้าชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา ๓๔)
ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๒๐ - ๒๒ จะมีความผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษจ้าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา ๔๑)

ท้าไมกฎหมายจึงก้าหนดข้อห้ามมากมายเช่นนี้
เพราะหากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายจะเกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้าทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็น ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโ ภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ชีวิตประจาวันของประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เช่น หากมีการทิ้งของเน่าเสีย
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรือ สิ ่ง ที ่เ ป็น พิษ ลงในทางน้ าชลประทานก็จ ะเกิด ผลกระทบต่อ การอุป โภคบริโ ภค
ของประชาชน และสรรพชีวิตในการดารงชีพด้วย

แม้ว่าจะเกิดข้อห้ามตามกฎหมายมากมายเช่นนี้ แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ยัง
คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วย ซึ่งสิทธิมดี ังต่อไปนี้
๑ ได้รับน้าเท่าที่จาเป็นโดยไม่ทาให้กระทบสิทธิบุคคลอื่น
๒ ได้รับน้าเพื่อใช้ในกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทานซึ่ง
กฎหมายได้ให้อานาจรัฐ ในการจัดเก็บ ค่าน้าในการชลประทาน โดยในภาคอุตสาหกรรมเก็บได้ไม่เกิน
ลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์ และภาคเกษตรกรรมไม่เกินไร่ละ ๕ บาทต่อปี สาหรับในภาคอุตสาหกรรม

๖
รัฐ มนตรีได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) จัดเก็บค่าน้าไว้แล้วโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๘
ส่วนภาคเกษตรกรรมยังไม่มีการออกกฎกระทรวงในการจัดเก็บค่าน้า
๓ ถ้าใช้น้าเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ไม่ต้องชาระค่าน้า แต่จะต้องได้รับยกเว้นเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมชลประทาน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐))
๔ มีสิทธิทาทางน้าผ่านที่ดินของผู้อื่นได้ในเมื่อนายช่างชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอาเภอได้อนุญาตและกาหนดให้โดยกว้างรวมทั้งที่ดินด้วยไม่เกินสิบเมตร แต่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้านั้นผ่าน (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะได้สิทธิในการใช้น้า แต่หากมีกรณีฉุกเฉินหรือ จาเป็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้าหรือปริมาณไม่เพียงพอแก่การจัดส่งน้าเพื่อการเกษตร กรมชลประทานมีอานาจสั่งให้
ผู้ใช้น้างดการสูบน้าหรือชักน้าได้

แม้จะเกิดสิทธิแต่หากใช้สทิ ธิโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็จะต้องรับโทษตามกฎหมาย
เมื่อได้สิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้น้าในกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ในหรือ
นอกเขตชลประทานโดยต้อ งช าระค่า น้ าในอัต ราลูก บาศก์เ มตรละห้า สิบ สตางค์ หากไม่ช าระใน
กาหนดเวลาจะต้องรับโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของค่าน้าที่ค้างชาระ แต่หากได้นาค่าน้าที่ค้างชาระ และเงิน
เพิ่มอีกหนึ่งเท่าของค่าน้าที่ค้างชาระมาชาระให้แก่ เจ้าพนักงานภายในเวลาที่เจ้าพนักงานกาหนดให้แล้ว
ให้ยกเว้นโทษปรับสิบเท่าของค่าน้าที่ค้างชาระนั้นเสีย (มาตรา ๓๖) ซึ่งหมายความว่า การที่ไม่นาค่าใช้น้า
มาชาระตามกาหนด เจ้าหน้าที่จะกาหนดระยะเวลาให้นาเงินค่าใช้น้าและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่ามาชาระ
ถ้ายังไม่ชาระอีกจะมีโทษปรับ ๑๐ เท่า
จุ ด มุ่ ง หมายของการก าหนดโทษปรั บ ไว้ ใ นกฎหมายก็ เ พื่ อ เป็ น การป้ อ งปรามมิ ใ ห้ เ กิ ด หนี้
ค้างชาระค่าน้า อันจะส่งผลให้ระบบบริหารจัดการน้าในภาพรวมเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ใน
การบริ ห ารจั ดการน้ าไม่ให้ เกิดความเสี ยหายในภาพรวม แต่ก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดในทุกภาคส่ ว น
การ ใช้น้าประชาชนควรร่วมมือร่วมใจไม่ปฏิบัติผิดกฎหมาย
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