ระบบจอแสดงผลเผยแพร่
การตรวจวัดมลพิษระยะไกล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ติดตั้ง
จอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล (BOD/COD
Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังการระบายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน กิจกรรม หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วย
งานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการอื่นๆ หรือภาคเอกชน
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกล จำนวน 10 จอ
ติดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณบนดาดฟ้าอาคาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิกัดจอ N 13.76380 E 100.52721
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษ
น้ำระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจาก
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ อง
(CEMS) ของโรงงานในภาคกลาง ช่วงเวลาแสดงผล มี 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น.- 09.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 11.00 น.-13.30 น.
และช่วงที่ 3 เวลา 16.00 น.-20.00 น.

2. ชลบุรี ตั้งอยู่บริเวณหน้ าสำนั กงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี พิกัดจอ N 13.33166 E 100.96805 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล
(BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจาก
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อ
เนื่ อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวันออก ช่วงเวลาแสดงผล
มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา
12.00 น.-19.00 น.

3. ปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณหน้ าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ตรงสี่แยกไฟแดง พิกัดจอ N 13.98257 E 100.55079 ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล
(BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ อง (CEMS) ของ
โรงงานในภาคกลาง ช่วงเวลาแสดงผล มี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
เวลา 06.00 น.-09.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 11.00 น.-14.00 น. และช่วงที่ 3
เวลา 16.00 น.-21.00 น.

4. พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริเวณ
ประตูทางเข้า A พิกัดจอ N 14.31571 E 100.63999
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจ
วัดมลพิษน้ำระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัด
มลพิษอากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของโรงงานในภาคกลาง ช่วง
เวลาแสดงผล มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และ
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 น.-21.00 น.

5. สมุทรสาคร ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเทศบาลมหาชัย
(ร.ร.เทศบาล 8) บริเวณหัวมุม ติดกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ถนนนราราช
อุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
พิกัดจอ N 13.55472 E 100.27965 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัด
มลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล (BOD/COD Online) และผล
การตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวันตก ช่วงเวลาแสดง
ผล มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และช่วงที่ 2
เวลา 12.00 น.-18.00 น.

6. สงขลา ตั้งบริเวณพื้นที่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
เขต 1 กระทรวงอุตสาหกรรม พิกัดจอ N 7.16765 E 100.60911
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ำ
ระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของ
โรงงานในภาคใต้ ช่วงเวลาแสดงผล มี 1 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
เวลา 06.00 น.-21.00 น.

7. นครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวันครราชสีมา
บริเวณมุมฝั่ งธนาคารกรุงไทย พิกัดจอ N 14.97250 E 102.10007
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัด
มลพิษน้ำระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษ
อากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง
เวลาแสดงผล มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น.-11.00 น. และ
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 น.-21.00 น.

8. สระบุรี ตั้งอยู่บริเวณประตู 3 หน้าบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 229 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18260 พิกัดจอ N 14.63645 E 101.11362
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัด
มลพิษน้ำระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษ
อากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงเวลาแสดงผล มี 1 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00 น.-20.00 น.

9. สมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ พิกัดจอ N 13.50883 E 100.78255 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล
(BOD/COD Online) และผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากระบบตรวจ
วัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของ
โรงงานในภาคกลาง ช่วงเวลาแสดงผล มี 1 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา
06.00 น.-20.00 น.

10. เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณหน้ าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคเหนื อ พิกัดจอ N 18.79094 E 99.01806
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษน้ำจากระบบตรวจ
วัดมลพิษน้ำระยะไกล (BOD/COD Online) และผลการตรวจวัด
มลพิษอากาศจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่ อง (CEMS) ของโรงงานในภาคเหนื อ ช่วง
เวลาแสดงผล มี 1 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 07.00 น.-17.00 น.

