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สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา
อัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย (ตุลาคม – ธันวาคม 2554)
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพน้ําอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย ณ บริเวณศูนย์ฟิตเนส เทศบาลตําบล
ท่าข้าม ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้มีการ
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดให้ส่งข้อมูล
คุณภาพน้ําไปจัดเก็บยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Sever) ที่กรม
ควบคุมมลพิษ โดยผ่านเครือ ข่ายโทรศัพท์เคลื่อ นที่ (General Packet
Services/GPRS) และแจ้งเตือนเมื่อตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ําผิดปกติ
เป็ น ข้ อ ความสั้ น (SMS) ไปยั ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เทศบาลตําบลท่าข้าม เทศบาล
ตําบลบางปะกง ผู้แทนกลุ่มเลี้ยงปลากะพงฝั่งท่าข้าม และผู้แทนกลุ่มเลี้ยง
ปลากะพงฝั่งบางปะกง ทั้งนี้สามารถเปิดเข้าไปดูข้อมูลการรายงานผลการ
ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ น้ํ า ใ น Website ข อ ง ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ
(http://www.pcd.go.th/) และ website ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
13 (ชลบุรี) (http://www.reo13.go.th/)

วัน/เดือน/ปี
ตุลาคม 54
พฤศจิกายน 54
ธันวาคม 54

อุณหภูมิน้ํา
(องศา
เซลเซียส)
30.20
30.20
26.64


-

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
pH
DO
EC
(มิลลิกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ คุณภาพน้ํา
เซ็นติเมตร)
7.26
3.55
719.65
ปกติ
7.26
3.55
719.65
ปกติ
7.85
5.23
31760.35
ปกติ

สรุ ปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนา้ สถานีตรวจวัดคุณภาพนา้ อัตโนมัติ
เพื่อการเตือนภัย ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2555 )
สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี ) ได้ ดาเนินการติดตังสถานี
้
ตรวจวัดคุณภาพน ้า
อัตโนมัตเิ พื่อการเตือนภัย ณ บริเวณศูนย์ฟิสเนส เทศบาลตาบลท่าข้ าม ตาบลท่าข้ าม อาเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ มีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้
กาหนดให้ สง่ ข้ อมูลคุณภาพน ้าไปจัดเก็บยังคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย (Database Sever) ที่กรม
ควบคุมมลพิษ โดยผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (General Packet Services / GPRS) และแจ้ ง
เตือนเมื่อตรวจสอบพบว่าคุณภาพน ้าผิดปกติเป็ นข้ อความสัน้ (SMS) ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี ) เทศบาลตาบล ท่าข้ าม เทศบาลตาบล
บางปะกง ผู้แทนกลุม่ เลี ้ยงปลากะพง ฝั่ งท่าข้ าม และผู้แทนกลุม่ เลี ้ยงปลากะพงฝั่ งบางปะกง ทังนี
้ ้
สามารถเปิ ดเข้ าไปดูข้อมูลการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า ใน website ของกรมควบคุม
มลพิษ (http : // www.pcd.go.th/) และ website ของสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13 (ชลบุรี )
(http : // www.reo13.go.th/)

วัน/เดือน/ปี
มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555

อุณหภูมินา้
(องศา
เซลเซียส)
29.24
31.92
32.83

pH

7.89
7.82
8.00

ค่ าเฉลี่ย
DO
(มิลลิกรัม/
ลิตร)
2.75
3.24
4.35

EC
ระดับคุณภาพนา้
(ไมโครกรัม/
เซ็นติเมตร)
30873.15
ปกติ
38161.74
ปกติ
30914.08
ปกติ

สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
เพื่อการเตือนภัย (เมษายน – มิถุนายน 2555)
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
เพื่อการเตือนภัย ณ บริเวณศูนย์ฟิตเนส เทศบาลตําบลท่าข้าม ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และได้มีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดให้ส่งข้อมูล
คุณภาพน้ําไปจัดเก็บยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database
Sever) ที่กรมควบคุมมลพิษ โดยผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (General Packet Services/GPRS) และแจ้งเตือนเมื่อตรวจสอบพบว่า
คุณ ภาพน้ํ า ผิด ปกติ เ ป็ นข้ อ ความสั้น (SMS) ไปยั ง โทรศั พ ท์มื อ ถื อ ของผู้ ที่เ กี่ ย วข้อ ง ได้ แ ก่ สํ า นั ก งาน
สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 13 (ชลบุรี) เทศบาลตําบลท่าข้าม เทศบาลตําบลบางปะกง ผู้แทนกลุ่มเลี้ยงปลา
กะพงฝั่งท่าข้าม และผู้แทนกลุ่มเลี้ยงปลากะพงฝั่งบางปะกง ทั้งนี้สามารถเปิดเข้าไปดูข้อมูลการรายงาน
ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ใน Website ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ (http://www.pcd.go.th/) และ
website ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (http://www.reo13.go.th/)

วัน/เดือน/ปี

เมษายน 55
พฤษภาคม 55
มิถุนายน 55

ระดับคุณภาพ
น้ํา

ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ํา
(องศาเซลเซียส)

33.03
33.22
33.21

pH

DO
(มิลลิกรัม/ลิตร)

EC
(ไมโครกรัม/
เซ็นติเมตร)

8.2
8.1
8.1

4.63
3.81
4.39

33278.66
36816.44
34576.57

ปกติ
ปกติ
ปกติ

