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แม้ปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่กระนั้น 
กรมชลประทาน ได้ออกมายืนยันในพื้นที่เขต
ชลประทานจะไม่ขาดแคลนน้้าแน่นอน อย่างไรก็
ตาม ปัญหาที่มีความกังวล การท้านาต่อเนื่อง 
หรือท้านาปรังรอบที่ 2 

เขื่อนล้าตะคอง จ.นครราชสีมา ปีนี้น้้า
ค่อนข้างดี เข้าสู่ฤดูแล้ง (1 พ.ย.61) มีน้้า 

264.42 ล้าน ลบ.ม. หรือ 84.08% ของความจุ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนล้าตะ
คอง ซึ่งมาจากตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนในการจัดสรรน้้าไว้ทั้งหมด 140 ล้าน 
ลบ.ม. ในจ้านวนนี้เพื่อนาปรังและเพาะปลูกฤดูแล้งจ้านวน 48 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่ เหลือต้องส้ารองไว้ใช้
ในช่วงต้นฤดูฝน...ท้าให้มีน้้าท้านาปรังได้กว่า 50,000 ไร่ และมีน้้าเพียงพอใช้ในกิจกรรมอื่นๆไปจนสิ้นฤดู
แล้ง 

ยกเว้นถ้าเกษตรกรท้านาปรังรอบ 2 จะส่งผลกระทบต่อน้้าที่ใช้ท้าน้้าประปาซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะขาดแคลนเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังจะท้าให้น้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศไม่สมดุล ซึ่งจะท้าให้แม่น้้า
ล้าตะคองที่ไหลผ่านตัวเมือง จ.นครราชสีมา เกิดการเน่าเสีย ชุมชนเดือดร้อน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
แน่นอน 

พื้นที่ชลประทานอื่นๆมีปัญหาแบบเดียวกัน โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา ขณะนี้ปลูกข้าวนาปรังเกินแผน
ไปกว่า 550,000 ไร่ และเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ท้านาปรังรอบ 2 อีกด้วย อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
ใช้น้้าในภาคส่วนอื่นๆได้ 

อีกปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง...น้้าทะเลหนุนสูงกระทบต่อคุณภาพน้้าเพื่อการเกษตรและ
ท้าน้้าประปา 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน บอกว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพน้้า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งน้้าเค็มและน้้าเสีย โดยเฉพาะ แม่น้้าสายส้าคัญๆ เจ้าพระยา แม่กลอง ท่าจีน บางปะกง-
ปราจีนบุรี และ เพชรบุรี จะต้องบริหารจัดการน้้าให้สัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้้าทะเล พร้อมควบคุมการเปิด
ปิดประตูระบายน้้าตามคลองต่างๆไม่ให้น้้าเค็มไหลเข้าพื้นที่การเกษตร...ตรวจวัดค่าเป็นรายชั่วโมงจนกว่า
จะสิ้นสุดฤดูแล้ง ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาเรื่องความเค็มและน้้าเน่าเสียแต่อย่างใด 
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นายชยุธพงศ์ อ้ารุงสุข ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าตะคอง กรมชลประทาน 

เปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้้าของเขื่อนล้าตะคองช่วงฤดูแล้งปีนี ้ว่า เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC) วางแผนไว้ เมื่อเริ่มเข้าฤดูแล้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เขื่อนล้าตะคอง 
จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้้า 264.42 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84.08 ของความจุเก็บ
กัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และวางแผนจัดสรรน้้าเพื่อฤดูฝนปี2561/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
– 30 เมษายน 2562 เพื่ออุปโภค-บริโภค 29 ล้านลบ.ม. เพื่อการอุตสาหกรรม 6 ล้านลบ.ม. เพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์ 31ล้านลบ.ม. น้้าระเหยรั่วซึม 26 ล้านลบ.ม.จึงยังมีน้้าเหลือเพื่อนาปรังและเพาะปลูกฤดูแล้ง 
48 ล้านลบ.ม. รวมความต้องการใช้น้้า 140 ล้านลบ.ม. 

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการน้้าที่เข้มงวด เจ้าหน้าที่ชลประทานดูแลการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าทั้ง 
5 แห่ง ตลอดล้าน้้าล้าตะคอง เพื่อให้การส่งน้้าเป็นไปตามรอบเวรที่คณะกรรมการ JMC ก้าหนดไว้ การ
ใช้น้้าไม่เกิดการสูญเปล่า ท้าให้มีน้้าพอเพียงเปิดพื้นที่นาปรังอีก 27,000 ไร่ รวมขณะนี้ท้านาปรังไปแล้ว
กว่า50,000 ไร่ ซ่ึงมีปริมาณน้้าเพียงพอที่จะจัดสรรให้ 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเกษตรกรบางรายจะเริ่มปลูกนาปรังรอบที่  2  กรมชลประทานขอความ
ร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้้าฯ ล้าตะคองงดปลูกนาปรังรอบที่ 2  เพราะจากการทดน้้าไปใช้
ปลูกนาระหว่างทาง นอกจากท้าให้พื้นที่ช่วงปลายคลองส่งน้้า เช่น อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา เริ่มขาดแคลนน้้าแล้ว ระยะยาวจะกระทบถึงน้้าที่ส่งไปเพื่อผลิตน้้าประปา ซึ่งเสี่ยงเกิดภัยแล้ง
เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังจะกระทบน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในล้าน้้า ท้าให้แม่น้้าล้าตะคองที่ไหลผ่านตัว
เมืองจ.นครราชสีมาเน่าเสีย ชุมชนเดือดร้อน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้ากรมชลประทาน
ลงพื้นที่ท้าความเข้าใจ และปิดประตูระบายน้้าช่วงต้นคลองบริเวณ อ.สีคิ้ว อ.ขามทะเลศอ อ.สูงเนิน เพื่อไล่
น้้าให้ถึงปลายคลองมากที่สุดโดยไม่เพ่ิมการส่งน้้า 

ส้าหรับเขื่อนล้าตะคองเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ความจุ 314 ล้านลบ.ม.เป็นแหล่งน้้าต้นทุนให้
การเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลศอ 
อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 1.5 แสนไร่ แต่ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
มากท้าให้น้้าไหลเข้าอ่างฯเฉลี่ยปีละ 250 ล้านลบ.ม. มีเพียง 2 ปีคือ ปี2543 และ ปี2554 ที่น้้าไหลเข้า
เต็มความจุ และปี 2559 มีน้้าไหลเข้าอ่างฯน้อยที่สุดประมาณ103 ล้านลบ.ม. ท้าให้ตัวเมืองนครราชสีมา
ขาดน้้า ถูกประกาศเป็นเขตประสบภาวะภัยแล้ง 

“แนวโน้มความต้องการใช้น้้าเมืองโคราชเพิ่มขึ้นทุกกิจกรรมกล่าวคือ เขื่อนล้าตะคองส่งน้้าให้การ
ประปาทั้งหมด 81 แห่ง ทั้งประปาภูมิภาค ประปาเทศบาล และประปาหมู่บ้าน ปริมาณความต้องการใช้
น้้า 60 ล้านลบ.ม.ต่อปี การอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่อง ต้องการใช้น้้า 12 ล้านลบ.ม.ต่อปี การรักษาลา้

ผวาภยัแลง้เข้มบรหิารลา้ตะคอง งดนาปรงัรอบ2-เลง็ผนัปา่สกัเตมิน้า้ตน้ทนุ 



น้้าล้าตะคองใช้น้้าอย่างน้อยปีละ 36 ล้านลบ.ม. และเขื่อนเสียน้้าจากอากาศที่ร้อนขึ้น เกิดการระเหยรั่วซึม
ทั้งปีไม่ต้่ากว่า 48 ล้านลบ.ม. และนาปีที่ต้องส่งน้้าให้เกษตรกรช่วงต้นฤดูท้านาในพื้นที่ 1.5 แสนไร่ ใช้น้้า 
150 ล้านลบ.ม. รวมต้องใช้น้้า 306 ล้านลบ.ม.ต่อปี จุดนี้มีความเสี่ยงขาดน้้าในอนาคต ทางจังหวัดและ
กรมชลประทานจึงหารือกันเพื่อหาทางเพิ่มน้้าต้นทุนให้เขื่อนล้าตะคอง โดยผันน้้าจากเขื่อนป่าสักมาพักไว้ที่
อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก ก่อนส่งเข้าเขื่อนล้าตะคอง ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของส้านักทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
(สทนช.)  ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี” ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าฯ ล้าตะคองกล่าว 

อย่างไรก็ดี ขณะที่โครงการผันน้้าตะคองยังไม่เกิด กรมชลประทานไปเน้นที่การบริหารจัดการน้้าให้
มีประสิทธิภาพ การปล่อยน้้าแต่ละครั้งพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีแผนชัดเจน  

 


