สรุปสถานการณ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. โทรศัพท์ 02-257-0876 โทรสาร 02-257-0877 e-mail: warroom1@ieat.mail.go.th
*********************
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
1. ลักษณะอากาศทั่วไป
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า
ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือและตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกในระยะนี้ ส่วนภาคอื่น ๆ มีฝนอยูใ่ นเกณฑ์
เป็นแห่ง ๆ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ฮาโลลา” (HALOLA) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 24-25 กรกฎาคม
2558 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออก
เดินทาง โดยพายุนไี้ ม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

2. สถานการณ์น้า
2.1 นิคมฯในลุ่มน้้าเจ้าพระยา
2.1.1 ปริมาณการใช้น้าและแหล่งน้้าในพื้นที่
ปริมาณการใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)
18,000

ประเภทและปริมาณ
แหล่งน้าสารอง
น้าบาดาล 12,800 ลบ.ม./วัน

48,000

22,000

1) น้าบาดาล 18,000 ลบ.ม./วัน
2) บ่อเก็บน้าใส 8,000 ลบ.ม.

น้าบาดาล 9,600 ลบ.
ม./วัน

9,600

4,000

แก่งคอย

แม่น้าป่าสัก

1,000

400

หนองแค

คลองระพีพัฒน์ (รับน้า
จากเขื่อนป่าสัก)
มีระบบผลิตน้าประปา
ของตัวเอง

12,000

11,500

จังหวัด

นิคมฯ

แหล่งน้าหลัก

อยุธยา

บ้านหว้า

แม่น้าเจ้าพระยา
(มีระบบผลิตน้าประปา
ของตัวเอง)

บางปะอิน

แม่น้าเจ้าพระยา
(มีระบบผลิตน้าประปา
ของตัวเอง)

สหรัตนนคร

สระบุรี

รวม

5 นิคมฯ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กาลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)
40,000

110,600

ไม่มี

บ่อน้าสารอง 70,000 ลบ.ม.
1) อ่างเก็บน้าสารอง 270,000 ลบ.ม.
2) บ่อเก็บน้าสารอง 40,000 ลบ.ม.
3) บ่อบาดาล 3,000 ลบ.ม./วัน
4) กปภ. 2,400 ลบ.ม./วัน

55,900
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หมายเหตุ กนอ. มีการเฝ้าระวังนิคมฯหนองแค เป็นพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กนอ. ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงและ
นาเสนอมาตรการในการเฝ้าระวังกรณีภัยแล้ง โดยมีการดาเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้

2.1.2 การเฝ้าระวัง (อ้างอิงจากเว็บไซด์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) : http://www.thaiwater.net/wl_summary.php
นิคมฯ
บางปะอิน/
บ้านหว้า

หนองแค

อ้างอิงสถานีน้า
ชื่อ
บางปะอิน
ต.ขนอนหลวง
อ.บางปะอิน
จ.อยุธยา
วังม่วง
ต.แสลงพัน
อ.วังม่วง
จ.สระบุรี

น้าลึก ระดับน้า
(ม.) (ม.รทก.)

เทียบความจุ ฝนเมื่อ
ลาน้า
วานนี้
(%)
(มม.)

ฝนวันนี้
(มม.)

สถาน
สถานะ
การณ์น้า

วันที่

เวลา

23
กรกฎาคม
2558

12:50:00

4.78

0.57

66.50

0

0

ปกติ

เพิ่มขึ้น

23
กรกฎาคม
2558

12:50:00

1.45

11.01

12.49

0

0

น้าน้อย

เพิ่มขึ้น
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3. นิคมฯในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
3.1 ปริมาณการใช้น้าและแหล่งน้้าในพื้นที่
ในอดีตนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้น้าจากแหล่งน้าบาดาลเป็นหลัก ต่อมารัฐบาลมีมาตรการ
ให้ลดปริมาณการใช้นาบาดาลในเขตกรุ
้
งเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นจี้ ึงทยอยเปลี่ยนมาใช้นาประปาจาก
้
การ
ประปานครหลวง (กปน.) และ กปภ. ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีปริมาณน้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 86,200 ลบ.ม. (คิดเป็น 6% ของ
ปริมาณน้าใช้รวม)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
รวม

บางชัน
ลาดกระบัง

กปน.
กปน.

อัญธานี
บางปู

กปน.
กปน.

กาลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)
6,500
กปน. 25,000
GEM 5,000
กปน.
40,000

บางพลี

กปน.

6,800

6,800

สมุทรสาคร

กปภ.

20,000

14,000

บ่อน้าสารอง 5,000 ลบ.ม.

สินสาคร

กปภ.

3,000

3,000

บ่อน้าสารอง 60,000 ลบ.ม.

นิคมฯ

แหล่งน้าหลัก

7 นิคมฯ

ปริมาณการใช้น้า
ประเภทและปริมาณ
(ลบ.ม./วัน)
แหล่งน้าสารอง
4,800 บ่อน้าสารอง 4,100 ลบ.ม.
30,000 บ่อน้าบาดาล 5 บ่อ รวม 9,000
ลบ.ม./วัน
1,100
28,000

ไม่มี
บ่อน้าสารอง 18,000 ลบ.ม.
ไม่มี

87,700

หมายเหตุ การใช้นาจาก
้
กปน. อาจมีผลต่อความเค็ม โดยอ้างอิงข้อมูลคุณภาพน้าเค็มจาก กรมชลประทาน: wmsc.rid.go.th

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
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แม่น้า
เจ้าพระยา
เจ้าพระยา
เจ้าพระยา
ลุ่มน้าท่าจีน
แม่กลอง
ลุ่มน้า
บางปะกง

จุดเฝ้าระวัง
ปากคลองสาแล จ.ปทุมธานี
ท่าน้านนทบุรี จ.นนทบุรี
ท่าน้ากรมชลประทาน กทม.
ปากคลองจินดา จ.นครปฐม
ปากคลองดาเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
สะพานวัดแก้วพิจิต (ห่าง
จาก อ.เมือง 2.30 กม.)
จ.ปราจีนบุรี

ความเค็ม (กรัม/ลิตร)
0.26 ข้อมูล ณ 23 ก.ค. 58 (08.00 น.)
4.30 ข้อมูล ณ 23 ก.ค.58 (08.00 น.)
5.10 ข้อมูล ณ 23 ก.ค.58 (08.00 น.)
0.62 ข้อมูล ณ 22 ก.ค. 58 (09.00 น.)
0.11 ข้อมูล ณ 22 ก.ค. 58 (09.00 น.)

เกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปกติ
ปกติ

0.02 ข้อมูล ณ 23 ก.ค. 58 (09.30 น.)

ปกติ

หมายเหตุ
-ค่าความเค็มของน้า
สาหรับการเกษตรไม่
เกิน 2 กรัม/ลิตร
-ค่าความเค็มของน้า
สาหรับการผลิต
น้าประปาไม่เกิน
0.25 กรัม/ลิตร

ที่มา http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf

ที่มา http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/SAL-WQ/hyd-sall.pdf
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ที่มา http://water.rid.go.th/hwm/swq/sediment/

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

หน้า 5

4. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
4.1 ปริมาณการใช้น้าและแหล่งน้้าในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกรับน้าดิบจาก East Water ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย
กปภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 เพื่อบริหารจัดการระบบท่อส่งน้าดิบสาหรับการอุตสาหกรรม
และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแหล่ งน้าดิบหลักได้แก่ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บน้าหนอง
ปลาไหล อ่างเก็บน้าคลองใหญ่ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้าบางพระ และอ่างเก็บน้าหนองค้อ ในจังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีปริมาณน้าใช้เฉลี่ยวันละ
ประมาณ 529,100 ลบ.ม/วัน. โดยมีการใช้น้าในกลุ่มนิคมฯและท่าเรือฯพื้นที่มาบตาพุด จานวน 385,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณการใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)

แหล่งน้าหลัก

1.กลุ่มนิคมฯและท่าเรือฯพื้นที่มาบตาพุด
(1) มาบตาพุด
(2) ผาแดง

215,000

East Water

-

(3) เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

100,000

East Water

-

(4) เอเชีย
(5) อาร์ ไอ แอล
รวม
2.นิคมฯ อื่นๆ
(1) อมตะซิตี้

40,000
30,000
385,000

East Water
East Water

-

20,000
1,200

อ่างเก็บน้า/EW
East Water

3,000,000
-

18,500
39,700
3,000
52,000
1,300
1,000
26,000
83,300
13,000
8,000
100
21,100
529,100

East Water

350,000

EW/บ่อเก็บกัก
อ่างเก็บน้า
East Water
East Water
East Water

15,000,000
20,000
46,000
41,000

อ่างเก็บน้า/EW
อ่างเก็บน้า
กปภ.

2,900,000
6,300,000
-

จังหวัด

ระยอง

ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

นิคมฯ

(2) เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
(3) อีสเทิร์นซีบอร์ด
รวม
(1) เหมราชชลบุรี
(2) อมตะนคร
(3) ปิ่นทอง
(4) ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
(5) แหลมฉบัง
รวม
(1) เวล์โกรว์
(2) เกตเวย์
(3) ที เอฟ ดี
รวม
รวมทั้งหมด

ปริมาณน้าสารอง*
(ลบ.ม.)

หมายเหตุ* 1. อ่างเก็บน้าประแสร์ ซึ่งมีปริมาณเก็บกับน้า 248 ล้าน ลบ.ม. ได้มีการเชื่อมโยงกับ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บ
น้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้าคลองใหญ่ ในจังหวัดระยอง ทาให้มีปริมาณน้าในอ่างโดยรวมเพื่อใช้ในภูมิภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
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1. กนอ. ได้อยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรการระยะยาวในการสร้างอ่างเก็บดิบในนิคมฯมาบตาพุด ปริมาณ
ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. กาหนดการแล้วเสร็จในปี 2560
4.2 การเฝ้าระวัง (อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์น้าจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้้าภาคตะวันออก จ้ากัด
(มหาชน) : www.eastwater.com และข้อมูลจากโครงการชลประทาน จ.ระยอง)

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

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
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5. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
5.1 ปริมาณการใช้น้าและแหล่งน้้าในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนใหญ่ใช้น้าจากแหล่งน้าผิวดินเป็นหลัก โดยมีปริมาณน้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ
20,000 ลบ.ม. แหล่งน้าหลักคือ เขื่อนแม่กวง โดยผันน้าจากแม่น้าแม่กวงเข้าเขื่อน แต่ด้วยปัจจุบันคุณภาพน้าของแม่น้าแม่กวง
คุณภาพค่อนข้างต่าและมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องหาแหล่งน้าอื่นสารอง ได้แก่ น้าจากเขื่อนแม่งัดโดยผันน้าจากแม่น้าปิง ซึ่ง
ปัจจุบันมีปริมาณเพียงพอ มีปริมาณความจุที่ 265 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าเข้าเขื่อน 0.009 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณระบายน้าออก 1.526
ล้าน ลบ.ม. ความจุของบ่อกักเก็บน้าสารองในนิคมฯมีน้าสารองประมาณ 400,000 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน
จังหวัด

นิคมฯ

แหล่งน้าหลัก

ลาพูน

ภาคเหนือ

แม่น้ากวง

กาลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)
36,000

ปริมาณการใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)
20,000

ประเภทและปริมาณ
แหล่งน้าสารอง
เขื่อนแม่งัด แม่น้าปิง
400,000 ลบ.ม.

6. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
6.1 ปริมาณการใช้น้าและแหล่งน้้าในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ใช้แหล่งน้าผิวดินเป็นหลักโดยมีปริมาณน้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ลบ.ม. มีอ่างกัก
เก็บน้าในพื้นที่นิคมฯจานวน 2 อ่าง โดยอ่างที่ 1 มีความจุสูงสุด 1.4 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณกักเก็บปัจจุบัน 800,000 ลบ.ม. อ่างที่ 2
มีความจุสูงสุด 600,000 ลบ.ม. ปริมาณกักเก็บปัจจุบัน 200,000 ลบ.ม.
จังหวัด

นิคมฯ

แหล่งน้าหลัก

สงขลา

ภาคใต้

อ่างเก็บน้าฉลุง
1 และ 2 ปริมาณ
1,000,000 ลบ.ม.

กาลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)
3,000

ปริมาณการใช้น้า
(ลบ.ม./วัน)
1,200

ประเภทและปริมาณ
แหล่งน้าสารอง
กาลังก่อสร้างแหล่งน้าสารอง
อ่างที่ 3

7. นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆ
ปริมาณการใช้น้าและแหล่งน้าในพื้นที่นิคมฯในพืน้ ที่อื่นๆ ของประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้นาจากแหล่
้
งน้าผิวดินเป็นหลัก
จังหวัด

นิคมฯ

แหล่งน้าหลัก

พิจิตร

พิจิตร

น้าบาดาล

ราชบุรี
รวม

ราชบุรี

แม่น้าแม่กลอง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กาลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)
6,400
40,000

ปริมาณการใช้น้า
ประเภทและปริมาณ
(ลบ.ม./วัน)
แหล่งน้าสารอง
220 บ่อน้าสารอง 45,000 ลบ.ม.
6,500
6,700

บ่อน้าสารอง 500,000 ลบ.ม.
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สรุปภาพรวมทั่วประเทศ
บริเวณพื้นที่

ปริมาณน้้าใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./วัน)

1. นิคมฯ ในลุ่มน้าเจ้าพระยา

55,900

2. นิคมฯ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

87,700

3. นิคมฯ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

529,100

4. นิคมฯ พื้นทีภ่ าคเหนือ

20,000

5. นิคมฯ พื้นทีภ่ าคใต้

1,200

6. นิคมฯ ในพื้นที่อื่นๆ

6,700
รวม

700,600

****************************

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

หน้า 10

