
 ระบบจอแสดงผลเผยแพร่
การตรวจวัดมลพิษระยะไกล

               กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ไดติดต้ัง
จอแสดงผลเผยแพรการตรวจวัดมลพิษระยะไกลตอสาธารณชน เพ่ือการประชาสัมพันธ
ขอมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ําจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ําระยะไกล (BOD/COD
Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง
แบบอัตโนมัติอยางตอเน่ือง (CEMS) ใหประชาชนโดยท่ัวไปไดรับทราบและมีสวนรวม
ในการเฝาระวังการระบายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใชเปนชองทางในการ
ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน กิจกรรม หรือขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวย
งานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานราชการอ่ืนๆ หรือภาคเอกชน 
ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ
 

ปจจุบันมีจอแสดงผลเผยแพรการตรวจวัดมลพิษระยะไกล จํานวน 10 จอ
ติดต้ังกระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ ดังน้ี

1. กรุงเทพมหานคร ตั�งอยู่บรเิวณบนดาดฟ�าอาคาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิกัดจอ N 13.76380 E 100.52721 
 ประชาสัมพันธข์้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน�าจากระบบตรวจวัดมลพิษ
น�าระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจาก
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื�อง
(CEMS) ของโรงงานในภาคกลาง ชว่งเวลาแสดงผล มี 3 ชว่ง คือ 

ชว่งที� 1 เวลา 06.00 น.- 09.30 น. ชว่งที� 2 เวลา 11.00 น.-13.30 น.
และชว่งที� 3 เวลา 16.00 น.-20.00 น. 

2. ชลบุรี ตั�งอยู่บรเิวณหน้าสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุร ีพิกัดจอ N 13.33166 E 100.96805  ประชาสัมพันธข์้อมูล
ผลการตรวจวัดมลพิษน�าจากระบบตรวจวัดมลพิษน�าระยะไกล
(BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจาก
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อ
เนื�อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวันออก  ชว่งเวลาแสดงผล
มี 2 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และชว่งที� 2 เวลา
12.00 น.-19.00 น.

3. ปทุมธานี ตั�งอยู่บรเิวณหน้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
ตรงสี�แยกไฟแดง พิกัดจอ N 13.98257 E 100.55079 ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน�าจากระบบตรวจวัดมลพิษน�าระยะไกล
(BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื�อง (CEMS) ของ
โรงงานในภาคกลาง ชว่งเวลาแสดงผล มี 3 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 
เวลา 06.00 น.-09.30 น. ชว่งที� 2 เวลา 11.00 น.-14.00 น. และชว่งที� 3 
เวลา 16.00 น.-21.00 น.

4. พระนครศรอียธุยา ตั�งอยูส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ บรเิวณ
ประตูทางเขา้ A พิกดัจอ N 14.31571 E 100.63999
ประชาสัมพันธข์อ้มลูผลการตรวจวดัมลพิษน�าจากระบบตรวจ
วัดมลพิษน�าระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวดั
มลพิษอากาศจากระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมตัอิยา่งตอ่เนื�อง (CEMS) ของโรงงานในภาคกลาง  ชว่ง
เวลาแสดงผล ม ี2 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และ
ชว่งที� 2 เวลา 12.00 น.-21.00 น. 

5. สมทุรสาคร ตั�งอยูบ่รเิวณหน้าโรงเรยีนบา้นเทศบาลมหาชยั
(ร.ร.เทศบาล 8) บรเิวณหัวมมุ ตดิกับรา้นเซเวน่ อเีลฟเวน่ ถนนนราราช
อุทศิ ตําบลมหาชยั อําเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
พิกัดจอ N 13.55472 E 100.27965  ประชาสัมพันธข์อ้มลูผลการตรวจวดั
มลพิษน�าจากระบบตรวจวัดมลพิษน�าระยะไกล (BOD/COD Online) และผล
การตรวจวดัมลพิษอากาศจากระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบ
อตัโนมัติอยา่งต่อเนื�อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวนัตก ชว่งเวลาแสดง
ผล มี 2 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และชว่งที� 2 
เวลา 12.00 น.-18.00 น. 

https://www.google.co.th/maps/@13.7633134,100.5268932,3a,37.5y,303h,150.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNRZZPhy7Qid2SgM7dWUa0Bz-0R4J_6RoFP0BZo!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNRZZPhy7Qid2SgM7dWUa0Bz-0R4J_6RoFP0BZo%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya57.789413-ro-0-fo100!7i5660!8i2830?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@13.3315761,100.9681692,3a,75y,342.82h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOoidUZl7SgsBDuo_ukqvNA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DOoidUZl7SgsBDuo_ukqvNA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D343.25302%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@13.9825456,100.5507278,3a,75y,80.37h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMYP-fXhl-nMU4xpT1IQUCQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DMYP-fXhl-nMU4xpT1IQUCQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D80.08622%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@14.3154025,100.6387091,3a,15y,71.78h,95.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1se2wi-hYHSJk5CuTo82fdAw!2e0!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@13.5547457,100.279526,3a,75y,109.46h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1suEFRQUHgxzZjcZnBMNINlw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DuEFRQUHgxzZjcZnBMNINlw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D109.97791%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=en


6. สงขลา ตั�งบรเิวณพื�นที� สํานักงานอุตสาหกรรมพื�นฐานและการเมอืงแร่

เขต 1 กระทรวงอุตสาหกรรม พิกดัจอ N 7.16765 E 100.60911

ประชาสัมพันธข์อ้มลูผลการตรวจวดัมลพิษน�าจากระบบตรวจวัดมลพิษน�า

ระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวดัมลพิษอากาศจากระบบ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบอัตโนมตัอิยา่งตอ่เนื�อง (CEMS) ของ

โรงงานในภาคใต ้ชว่งเวลาแสดงผล ม ี1 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 

เวลา 06.00 น.-21.00 น.

7. นครราชสีมา ตั�งอยูบ่รเิวณหน้าศาลากลางจงัหวนัครราชสีมา
บรเิวณมมุฝ�� งธนาคารกรุงไทย พิกดัจอ N 14.97250 E 102.10007 
 ประชาสัมพันธข์อ้มลูผลการตรวจวดัมลพิษน�าจากระบบตรวจวดั
มลพิษน�าระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวดัมลพิษ
อากาศจากระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบอตัโนมตัิ
อยา่งตอ่เนื�อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชว่ง
เวลาแสดงผล ม ี2 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น.  และ
ชว่งที� 2 เวลา 12.00 น.-21.00 น.

8. สระบรุ ีตั�งอยูบ่รเิวณประต ู3 หน้าบรษัิท ทพีีไอโพลนี จํากดั
(มหาชน)  เลขที� 229 ถนนมติรภาพ ตําบลทบักวาง อําเภอแกง่คอย
จงัหวดัสระบุร ี18260 พิกดัจอ N 14.63645 E 101.11362
ประชาสัมพันธข์อ้มลูผลการตรวจวดัมลพิษน�าจากระบบตรวจวดั
มลพิษน�าระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวดัมลพิษ
อากาศจากระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบอตัโนมตัิ

อย่างตอ่เนื�อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ชว่งเวลาแสดงผล ม ี1 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา 06.00 น.-20.00 น. 

9. สมทุรปราการ ตั�งอยูบ่รเิวณหน้าสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั

สมทุรปราการ พิกดัจอ N 13.50883 E 100.78255 ประชาสัมพันธข์อ้มลู

ผลการตรวจวดัมลพิษน�าจากระบบตรวจวดัมลพิษน�าระยะไกล

(BOD/COD Online) และผลการตรวจวดัมลพิษอากาศจากระบบตรวจ

วดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบอตัโนมตัอิยา่งตอ่เนื�อง (CEMS) ของ

โรงงานในภาคกลาง ชว่งเวลาแสดงผล  ม ี1 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา

06.00 น.-20.00 น. 

10. เชียงใหม่ ตั�งอยู่บรเิวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ พิกัดจอ N 18.79094 E 99.01806

ประชาสัมพันธข้์อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน�าจากระบบตรวจ

วัดมลพิษน�าระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัด

มลพิษอากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ

อัตโนมัติอย่างต่อเนื�อง (CEMS) ของโรงงานในภาคเหนือ ชว่ง

เวลาแสดงผล มี 1 ชว่ง คือ ชว่งที� 1 เวลา 07.00 น.-17.00 น.

https://www.google.co.th/maps/@7.1667882,100.6099421,3a,75y,283.51h,99.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1smKal70bBydp6iueAW1m0OA!2e0!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@14.9731003,102.0990569,3a,75y,152.09h,97.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJAQVos5ojkaotUIZu7C5pQ!2e0!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@14.6360077,101.1133883,3a,37.5y,17.37h,99.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp-7KY_HarRkpEVJIzi2uBw!2e0!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@13.50848,100.7820489,3a,15y,74.24h,96.43t/data=!3m7!1e1!3m5!1slSp9EEyOhci839qih87kjw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DlSp9EEyOhci839qih87kjw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D57.529255%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=en
https://www.google.co.th/maps/@18.7911537,99.0178968,3a,75y,143.38h,79.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLCVSFiRkG_jUTf92DB-hRw!2e0!7i16384!8i8192?hl=en

