การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.)

สรุปสถานการณ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

1. ลักษณะอากาศทั่วไป
เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (15 ก.ย. 58) พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ”
(VAMCO) บริเวณบริเวณตอนใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ได้
เคลื่อนตัวไปยังเมืองสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด
อุบลราชธานีอยูห่ ่างประมาณ 220 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 15.5 องศา
เหนือ ลองจิจูด 107.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กาลังเคลื่อนตัวทางทิศ
ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลักษณะเช่นนี้
จะทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่ 15-18 กันยายนนี้
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนล่าง ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก
และฝนที่ตกสะสมในบริเวณดังกล่าวไว้ดว้ ย สาหรับคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีกาลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังใน
ช่วงเวลาดังกล่าวไว้ดว้ ย

2. พยากรณ์อากาศสาหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิตาสุ
่ ด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ที่มา: http://www.tmd.go.th/thailand.php

ที่มา: http://www.satda.tmd.go.th/

3. แจ้งเตือนพายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ”
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (15 ก.ย. 58) พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ”
(VAMCO) ได้อ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วบริเวณเมืองสาระวัน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีความเร็วลมสูง
สุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กาลังเคลื่อนตัวทาง
ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าศูนย์
กลางของพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสูป่ ระเทศไทย บริเวณอาเภอ โขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานีในเช้าวันนี้ และจะยังคงเคลื่อนตัว ทางตะวันตก
ในแนวจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว และ
ปราจีนบุรี โดยพายุนี้จะอ่อนกาลังลงเป็นลาดับ ลักษณะเช่นนี้ จะทา
ให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลม
กระโชกแรง เกิดขึ้นตามแนวเส้นทางเดินของพายุจึงขอให้ประชาชน
ในบริเวณจังหวัดที่กล่าวมาและจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกและ
ภาคกลางตอนล่าง ระมัดระวังอันตรายจากฝน ที่ตกหนักถึงหนักมาก
ฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามันและอ่าวไทย จะมีกาลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงเวลา
ดังกล่าวไว้ด้วย

ที่มา: http://www.tmd.go.th/list_warning.php

ที่มา: https://www.facebook.com/rid.water

2. สถานการณ์น้า
2.1 นิคมฯในลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าป่าสัก

การเฝ้าระวัง อ้างอิงจากเว็บไซด์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) :
http://www.thaiwater.net/wl_summary.php
นิคมฯ

อ้างอิงสถานี
น้าชื่อ
บางปะอิน/
บางปะอิน
บ้านหว้า ต.ขนอนหลวง
(ลุ่มน้าเจ้า
อ.บางปะอิน
พระยา)
จ.อยุธยา
วังม่วง
หนองแค
ต.แสลงพัน
(ลุ่มน้าป่าสัก)
อ.วังม่วง
จ.สระบุรี

วันที่

เวลา

น้าลึก
(ม.)

ระดับน้า
(ม.รทก.)

เทียบความจุ
ลาน้า(%)

ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)

ฝนวันนี้
(มม.)

สถาน
การณ์น้า

สถานะ

15
กันยายน
2558

07:40:00

4.41

0.2

61.35

0

0

ปกติ

เพิ่มขึ้น

15
กันยายน
2558

07:40:00

1.59

11.15

13.69

34.6

0

น้าน้อย

เพิ่มขึ้น

2.2 นิคมฯในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่บริเวณโรงสูบน้าประปา (สาแล) จ.ปทุมธานี (สีเขียว) ยังมีคา่ ความเค็มคงทีอ่ ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการผลิตน้าประปา
(ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ที่มา : http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-sall.pdf

ในวันที่ 15 ก.ย. 2558 มีการระบายน้าจากเขื่อนเจ้าพระยาคงที่เท่ากับจากเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58 (70 ลบ.ม./วินาที)

ที่มา http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/
2.3 นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

ระดับน้าในอ่างเก็บน้าดอกกราย อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และมีระดับน้าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.13 เมตร
ระดับน้าในอ่างเก็บน้าหนองปลาไหล อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีระดับน้าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05 เมตร
ระดับน้าในอ่างเก็บน้าคลองใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ฉุกเฉิน และมีระดับน้าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.01 เมตร

ที่มา: https://www.facebook.com/rid.water

3. เรดาร์ตรวจอากาศ กทม.
วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน

ที่มา http://dds.bangkok.go.th/Radar/index.php (เว็ปไซต์เดิม)
http://203.155.220.231/Radar/index.php

4. สรุปสถานการณ์แต่ละนิคมอุตสาหกรรม (จากการรายงานผ่าน line ประจาวันที่ 15 กันยายน 2558 อัพเดทล่าสุด 09.50 น.)
ลาดับที่

นิคมฯ

ฝนตกในพื้นที่

ลาดับที่

นิคมฯ

1

สมุทรสาคร (สนส.)

11

อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (สน.อบ.)

2

เกตเวย์ (สน.กว.)

12

เวลโกรว์ (สน.วก.)

3

บางพลี (สนบ.)

13

แหลมฉบัง (สนฉ.)

4

สินสาคร (สน.สค.)

14

บางปะอิน (สน.บอ.)

5

บ้านหว้า (สน.บว.)

15

อมตะซิตี้(สน.อต.)

6

อมตะนคร (สน.อน.)

16

ลาดกระบัง(สนล.)

7

พื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด (สนพ.)

17

ทีเอฟดี(สน.ทด.)

8

ปิ่นทอง 1,2,3 (สน.ปท. 1,2,3)

18

ภาคเหนือ (สนน.)

9

บางปู (สบป.)

19

บางชัน (สนช.)

10

สหรัตนนคร (สน.สร.)

20

ท่าเรือ (สทร.)

หมายเหตุ

= ไม่มีฝน;

= ฝนเล็กน้อย;

= ฝนปานกลาง;

ฝนตกในพื้นที่

= ฝนหนัก;  = มีเมฆเยอะ

ไม่มีฝน = 0.0 mm., ฝนเล็กน้อย = 0.1–10 mm., ฝนปานกลาง = 10.1-35 mm., ฝนหนัก = 35.1-90 mm. Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1
มิลลิเมตร ถึง 4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป
าณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา, http://www.tmo.php?FleID=29)
i

