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ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ หลังสิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่า มีปริมาณน ้าในอ่างฯรวมกัน 50,825 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุเก็บกักรวมกัน มีปริมาณน ้าใช้การได้ 26,896 ล้าน ลบ.ม. 
หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของปริมาณน ้าใช้การได้ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กรมชลประทานบริหารจัดการให้เพียงพอ
กับความต้องการทุกภาคส่วนในเขตชลประทานจนสิ นสุดฤดูแล้งแน่นอน 

โดยเฉพาะพื นที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งมี 4 เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นแหล่งน ้าต้นทุนนั น ขณะนี มีปริมาณน ้ารวมกัน 14,650 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อย
ละ 59 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน ้าใช้การได้รวมกัน 7,954 ล้าน ลบ.ม. จะมีน ้าเพียงพอใช้ใน
ทุกกิจกรรมเช่นกัน เฉพาะการผลักดันน ้าเค็ม ซึ่งขณะนี ปริมาณค่าความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานีสูบ
น ้าส้าแล วัดได้ 0.15 กรัม/ลิตร และแม่น ้าแม่กลองที่สถานีปากคลองด้าเนินสะดวก วัดได้ 0.13 กรัม/
ลิตร ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม และผลิตน ้าประปาได้ตามปกติ 

ส้าหรับแผนการจัดสรรน ้าช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ตั งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 – 30 เม.ย. 
62 ปริมาณน ้าต้นทุนจากอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั งประเทศ วางแผนจัดสรรน ้าไว้ 23,100 
ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอสนับสนุนการใช้น ้าในเขตชลประทานทั่วประเทศ โดยในส่วนลุ่มน ้าเจ้าพระยานั น 
วางแผนจัดสรรน ้าตั งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 – 30 เม.ย. 2562 รวม 8,000 ล้าน ลบ.ม. ผลการ
จัดสรรน ้า ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 ใช้น ้าไปแล้วทั งประเทศ 14,234 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 
ของแผนฯ เฉพาะในเขตลุ่มน ้าเจ้าพระยาใช้น ้าไปแล้ว 6,042 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 ของแผนฯ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าเก็บกักน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุ
อ่างฯ ที่ต้องควบคุมการใช้น ้าอย่างเคร่งครัด โดยจะเน้นสนับสนุนการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
รักษาระบบนิเวศเท่านั น ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียว ส่วนอ่างเก็บน ้าที่มี
ปริมาณน ้าระหว่างร้อยละ 30-60 ของความจุอ่างฯมี 17 แห่ง อาทิ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน เขื่อนแม่มอก เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน ้าอูน เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนล้าปาว เขื่อนล้า
พระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนล้าแซะ เขื่อนล้านางรอง เขื่อนสิรินธร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล เขื่อนคลองสียัด และเขื่อนบางพระ จะสามารถส่งน ้าสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้งเฉพาะพืชใช้น ้าน้อย
เท่านั น รวมทั งขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดท้านาปรังรอบที่ 2 เพื่อให้มีปริมาณน ้าส้ารองไว้ใช้ใน
อนาคตและสร้างความม่ันคงด้านน ้าอย่างย่ังยืน 

นอกจากนี  กรมชลประทานยังเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสูบน ้า รถสูบน ้า 
เครื่องผลักดันน ้า รถขุด รถบรรทุกน ้า รถแทรกเตอร์มากกว่า 4 ,850 เครื่อง เพื่อเข้าช่วยเหลือพื นที่ขาด
แคลนน ้า โดยเฉพาะพื นที่นอกเขตชลประทาน 

กรมชลฯ คมุเข้มใชน้ า้หนา้แลง้ วอนงดทา้นาปรงัรอบ2-ยนัมพีอใชท้ัว่ปท. 



 
 

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เปิดเผยถึงการลงพื นที่
ติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี ยงสัตว์ในจ.ตาก และเลย แหล่งผลิตส้าคัญขอประเทศ 
โดยสถานการณ์การผลิตและการตลาด ปี 2562 (ปีเพาะปลูก2561/62 ) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 พบว่า จ.ตาก มีเนื อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 553,954 ไร่ ผลผลิต 404,896 ตัน เพิ่มขึ น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.95 และร้อยละ 1.23 ตามล้าดับ  จ.เลยมีเนื อที่เพาะปลูก 527,756 ไร่ 
ผลผลิต 371,201 ตัน เพิ่มขึ นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.25 และร้อยละ 2.38 ตามล้าดับ โดยทั งเนื อที่
เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ น เนื่องจากราคาปีที่ผ่านมาจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื อที่เพาะปลูก ประกอบ
กับภาครัฐด้าเนินโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูท้านา ตามแนวทางการตลาด
น้าการผลิต 

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ทั งสองจังหวัด อยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคา จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พบ
ว่าจ.ตาก ความชื น 14.5% ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.37 บาท และความชื นเกิน  14.5% กิโลกรัมละ 
7.27 บาท จังหวัดเลย ความชื น 14.5% กิโลกรัมละ 8.05 บาท และความชื นเกิน 14.5% กิโลกรัมละ 
6.06 บาท 

ส้าหรับผลผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์ รุ่น 2 หลังนา (พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) ในจ.
ตากและจ.เลย พร้อมออกสู่ตลาดช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 โดยคาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้
มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการด้าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท้านา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม 
มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยรับซื อผลผลิตแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม รัฐควรมีมาตรการป้องกันการลักลอบน้าเข้าข้าวโพดเลี ยงสัตว์จากประเทศเพื่อน
บ้านอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวโพดในประเทศ โดยเฉพาะ จ.ตาก และเลย ซ่ึงมีแนว
ชายแดนติดประเทศเมียนมาและสปป.ลาว ทั งนี  ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกลาดตระเวน
พื นที่ตามแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง และเตือนผู้ประกอบการห้ามลักลอบน้าเข้าข้าวโพดเลี ยงสัตว์มา
ภายในประเทศเด็ดขาด มิฉะนั นจะถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

ราคาด!ี เกษตรกรตาก-เลยแหป่ลกูขา้วโพด แนะรฐัสกดัลกัลอบนา้เขา้จากปท.เพือ่นบา้น 


