
การพฒันาระบบบริหารจัดการน า้ของภาคอุตสาหกรรม

เสวนา “ Water Security สถานะความมัน่คงด้านน า้ของไทย

กบับทบาทของงานวจิัยและพฒันา”



สถานการณ์น า้ในปัจจุบันของประเทศไทย (ปริมาณน า้ฝน) - Supply



สถานการณ์น า้ในปัจจุบันของประเทศไทย (ปริมาณน า้กกัเกบ็และน า้จัดสรร) - Supply

ปริมาณน้้าเก็บกักทั้งประเทศ

แผนจัดสรรน ำ้
ของกรมชลประทำน



ความต้องการน ้าของภาคอุตสาหกรรม 

ประเมินความต้องการน า้ของภาคอุตสาหกรรม - Demand

ความต้องการน้้าของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนท่ี (ปี 2561)

ปี 2561 ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยใช้น้้าประมาณ 2,274 ล้าน ลบ.ม.

ที่มา: คู่มือแนวทางการประเมินการใช้น ้าภาคอุตสาหกรรมส้าหรับประเทศไทย (2562)

การใช้น้้าภาคอุตสาหกรรมใน EEC

- มีนิคมฯ จ้านวน 34 แห่ง

- มีเขตประกอบการ จ้านวน 8 แห่ง

- มีสวนฯ จ้านวน 3 แห่ง 

- มีโรงงานรวมทั งสิ น 7,459 แห่ง
เป็นโรงงานในนิคมฯ 3,930.00 แห่ง
เป็นโรงงานนอกนิคมฯ  3,425.00 แห่ง

- มีการใช้น ้าประมาณ 220 ล้าน ลบ.ม./ปี
(ข้อมูลเฉพาะโรงงานในนิคมฯ)



รูปแบบการจัดการน า้แบบบูรณาการของภาคอุตสาหกรรม

น ้ำประปำ / 
น ้ำจำกนิคมฯ / ฯลฯ

ปล่อยท้ิงนอ้ยท่ีสุด



แนวทางการจัดการน า้อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ

ประเมนิสถานการณ์แหล่งน า้ต้นทาง
ติดตามและวเิคราะห์สถานการณ์น า้
อย่างใกล้ชิด

น า้ผวิดนิ น า้ใต้ดนิ

แหล่งน า้ธรรมชาติ

แหล่งน า้ทางเลือก

น า้ Recycle น า้จืดจากน า้ทะเล



แนวทางการจัดการน า้อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ

ประยุกต์ใช้หลกัการจัดการน า้
ทีม่ปีระสิทธิภาพพฒันาแหล่งเกบ็น า้ภาคอุตสาหกรรม

เกบ็น า้บนดนิ

เกบ็น า้ใต้ดนิ

จดัการน า้ด ี- น า้ใช้ภายในโรงงาน

Water 
Management

AI

จดัการน า้เสีย - ลดน า้เสียออกนอกโรงงาน

โรงงำนในนิคมฯ (กนอ.) จดักำรน ้ำเสียก่อนลงสู่ 
Central treatment ตำมท่ี กนอ. ก ำหนด

โรงงำนนอกนิคมฯ ควบคุมน ้ำทิ้งใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 
(pH, Temp, Color, TDS) ท่ีกรมโรงงำนฯ ก ำหนด 



แนวทางการจัดการน า้อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ

ลดการใช้น า้จากแหล่งน า้ธรรมชาติ
และแบ่งปันน า้ให้บริเวณข้างเคยีง ถ่ายทอดองค์ความรู้ และอยู่ร่วมกบัสังคม

กิจกรรมศึกษำดูงำน สมัมนำ อบรม และ CSR

กกัเกบ็น า้ฝน และปล่อยลงสู่ช้ันน า้
ใต้ดนิระดบัตื้น (< 15 เมตร)

ใช้น า้ Recycle มากขึน้



แนวทางเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น า้ด้วย Smart System 

EEC : Model น าร่อง



เป้าหมายภายใต้กรอบการด าเนินงาน

อุตสำหกรรมตน้แบบ 17 แห่ง 17 ประเภท
(ระดบันิคม 2 แห่ง ระดบัโรงงำน 15 แห่ง)

- คำดวำ่จะลดกำรใชน้ ้ ำได้ 10.16 ลำ้น ลบ.ม./ปี เฉล่ีย 30.53%
คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของกำรใชน้ ้ ำอุตสำหกรรมใน EEC

- ถอดบทเรียนกำรใชน้ ้ ำของอุตสำหกรรมตน้แบบ

ขยำยผลกำรด ำเนินงำน 2 เท่ำ 
(ระดบันิคม 4 แห่ง ระดบัโรงงำน 30 แห่ง)

ปรับปรุงระบบการจดัการน า้ด้วย Smart System
(ลดการใช้น า้อย่างน้อย 15%)



อุตสาหกรรมต้นแบบทีพ่ฒันาด้วย Smart System ในปีที่ 1

รูปแบบการใช้ IoT ในการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการน า้

ด้าเนินการไปแล้วกว่า 80% 
ลดการใช้น้้าได้ประมาณ 8.99 ล้าน ลบ.ม./ปี เฉลี่ย 30.14% 

คิดเป็นร้อยละ 4.09 ของการใช้น้้าอุตสาหกรรมใน EEC 



Model ต้นแบบการจัดการน า้ระดับนิคมอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ เพ่ือรองรับ Water Crisis 
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี : วสิยัทศัน์ “น ้ำเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัมำกในกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม ตอ้งมีเพียงพอต่อกำรใชง้ำนและย ัง่ยนื”

ประเมินสถำณกำรณ์น ้ำในภำวะวกิฤติ (Water Crisis) วเิครำะห์กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ 

ผลิตน ้ำประปำจำกน ้ำท่ีผำ่นกำรบ ำบดั จดัตั้งศูนยก์ำรเรียนรู้



กระบวนการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการน า้อุตสาหกรรม

ลดหวัฉีดลำ้งวสัดุ ลด water loss จำกเคร่ืองจกัร ปรับปรุงระบบ Recycle น ้ำ ควบแน่นไอน ้ำมำใช้
ปรับปรุงกระบวนการจัดการน า้ตามหลกั 3R

ใช้ Smart Device 
รวบรวมข้อมูลและประมวลผล



การด าเนินงานในรูปแบบอ่ืนๆ ทีส่ าคญั

ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบรับรองมาตรฐานต่างๆ ตั้งแต่ 

• Eco Products ส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Water Footprint, Carbon Footprint for Products (CFP),Carbon Footprint for Organization (CFO)

• Eco Process ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ได้แก่ Eco Factory, Green Industrial ,CSR-DIW 

• Eco Town ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ Eco Industrial Estate และ Eco Industrial Town



ข้อเสนอแนะของภาคอุตสาหกรรมตามกรอบ DSL&M เพ่ือผลกัดันให้เกดิการจัดการอย่างบูรณาการ


