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หลักสูตร “การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที”่ 
(Emission Testing for Stationary Sources) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

18 – 21  พฤศจิกายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการค้า การลงทุนที่สูงขึ้น ท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว มีก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน เช้ือเพลิง และสารเคมีจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ เช่น ปัญหาเรื่องฝุ่นเขม่า ควันด า และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้นได้เกือบทุกประเภทอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิงเพื่อท าความร้อน หรือผลิตไอน้ า ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองมาจากอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีต้องมีการบดย่อยวัตถุดิบ หรือ
ต้องจัดการกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ พืช และมนุษย์ในด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และก่อให้เกิดมะเร็งได้ ตลอดดจนท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างโรงงานและชุมชนได้  ดังนั้นจึงต้องมี 
การควบคุมปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกสู่ภายนอก โดยการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะท าให้
ทราบปริมาณค่าความเข้มข้นของมลพิษท่ีระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม และสามารถน ามาใช้บริหารจัดการและควบคุมมลพิษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากคนส่วนน้อยที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการตรวจวัดการระบาย
มลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่  ดังนั้น มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ในฐานะที่ เป็ นองค์กรอิสระที่ท างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความส าคัญที่ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการตรวจวัดการระบายมลพิษ 
ทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่มีความถูกต้อง และได้ข้อมูลที่มีความแม่นย า โดยสามารถน าผลการตรวจวัดไปประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารจัดการด้านอากาศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับท่ีให้สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาความถูกต้องของผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ เพื่อไปใช้ในการควบคุมปริมาณมลพิษของโรงงานและรับทราบสถานการณ์ปัญหามลพิษอากาศของประเทศไทย น าไปสู่
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม  บริษัทท่ีปรึกษาท่ีด าเนินงานเกี่ยวกบัการเก็บตัวอย่าง หน่วยงานราชการ  นิสิต นักศึกษา 
 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 จ านวน 3.5 วัน (คิดเป็นจ านวน 22 ช่ัวโมง )  
 

5. วันที่จัดอบรม 
 ภาคทฤษฏี  :  วันท่ี 18 – 20  พฤศจิกายน 2562  (3 วัน) 
 ภาคปฏิบัติ  :  วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 (เช้า / บ่าย) 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละอย่างน้อย 15 คน (0.5 วัน) 

6. สถานที่จัดฝึกอบรม 
 ณ มูลนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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7. รูปแบบการจัดฝึกอบรม 
  การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิและกจิกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาคปฏิบัติโดยการ 
ฝึกการเก็บตัวอย่างจริง ณ สถานประกอบการหรือสถานท่ีปฏิบัติการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ผ่านหลักสตูรการฝึกอบรม “การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนดิอยู่กับท่ี (Emission Testing for 
Stationary Sources)” ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
 1. มีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทั่วไปในการเก็บตัวอย่างอากาศ 
 2. มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานท่ัวไปในการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับท่ี 
 3. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าหนดต าแหน่งเก็บตัวอย่างอากาศที่เหมาะสม 
 4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของก๊าซในปล่อง 
 5. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่อง  
 6. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
 7. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจวัดการระบายควันด าจากปล่องด้วยสายตา 
 8. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง 
 9. สามารถน าวิธีการตรวจวัดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 10. สามารถตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง 

9. การประเมินหลักสูตร 
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา 

การฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะไดร้ับมอบประกาศนียบตัรจากมูลนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้อบรมต่อหลักสตูรโดยใช้แบบสอบถาม  

10. อัตราค่าลงทะเบียนจัดฝึกอบรม   
           อัตราค่าลงทะเบียน 23,500 บาท/ท่าน 
           โปรโมช่ันส าหรับลูกค้าเกา่ 

- ส่วนลด 10 %  พิเศษส าหรับหน่วยงานที่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับส่วนฝึกอบรม มูลนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ลูกค้าฉลากเขียว  
ลูกค้าฉลากลดคาร์บอน และสมาชิก TBCSD (ราคา 21,150 บาท/ท่าน)     

 

ประวัติวิทยากร (โดยย่อ) 
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา  
ส ำเรจ็กำรศึกษำ Ph.D. (Environmental Science) 
สำขำวิชำ Air Pollution Engineering จำก University of Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

 

ความเชี่ยวชาญ      
ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 30 ปี ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ และกำรบริหำรจัดกำรแผนและนโยบำยสิ่งแวดล้อม 

ประวัติการท างาน 
- อำจำรย์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสติ 
- อดีตเลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
- อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

รางวัลที่ได้รับ          
- รำงวัลชนะเลิศกำรจัดกำรคณุภำพอำกำศแห่งเอเชีย AQM Champion 2006 ในงำนประชุม 
- โครงกำรอำกำศสะอำด เพื่อภมูภิำคอำเซียน (Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia) ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับท่ี” 

(Emission Testing for Stationary Sources) 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

วันที่ 18 – 21  พฤศจิกายน  2562 
 

 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2562 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม/หัวข้อบรรยาย 
08:30-09:00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร 

09:00-10:00 น. การบรรยายเร่ือง “ สถานการณ์  กฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ” 
-   สถำนกำรณ์ และผลกระทบของมลพิษอำกำศ 
-   กฎหมำย มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกีย่วข้องกับมลพิษอำกำศ  
วิทยากร   ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 

10:00-12:00 น. การบรรยายเร่ือง “ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ” 
-   วัตถุประสงค์ ควำมส ำคัญ และหลักกำรของกำรตรวจวัดกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับที่  
-   พื้นฐำนท่ัวไปในกำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศ (Fundamental of Air Sampling) 
วิทยากร    ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ  

12:00-13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13:00-16:00 น. การบรรยายเร่ือง “ ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ” 
- พื้นฐำนท่ัวไปในกำรตรวจวดักำรระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับท่ี  

(Fundamental of Emission Testing for Stationary Sources) 
- มำตรฐำนมำตรฐำนกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

(Emission Standards for Industrial Sources of Thailand) 
- วิธีอ้ำงอิงส ำหรับกำรตรวจวัดกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับท่ีขององค์กำรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

แห่งสหรัฐอเมริกำ 
 (U.S.EPA Emission Testing Reference Methods for Stationary Sources) 

วิทยากร   ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ  
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วันอังคารที่ 19   พฤศจิกายน  2562 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม/หัวข้อบรรยาย 

08:30-09:00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร 
09:00-12:00 น. การบรรยายเร่ือง “วิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่ (วิธีท่ี 1 - 2) ” 

- U.S.EPA วิธีที่ 1 – กำรก ำหนดต ำแหน่งส ำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงและตรวจวัดควำมเร็วของก๊ำซส ำหรับแหล่งก ำเนิดอยู่กับ
ที ่ 
(U.S.EPA Method 1 – Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources) 

- U.S.EPA วิธีที่ 2– กำรหำควำมเรว็และอัตรำไหลของก๊ำซในปล่อง  
(U.S.EPA Method 2 – Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow) 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-16:00 น. การบรรยายเร่ือง “วิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่ (วิธีท่ี 3 - 5) ” 
- U.S.EPA วิธีที่ 3 – กำรวิเครำะห์กำ๊ซส ำหรับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์ก๊ำซออกซิเจน อำกำศส่วนเกิน  

และน้ ำหนักโมเลกุลสภำวะแห้ง  
(U.S.EPA Method 3 – Gas Analysis for Carbon Dioxide, Oxygen, Excess Air and Dry Molecular Weight) 

- U.S.EPA วิธีที่ 4 - กำรหำควำมชื้นของก๊ำซในปล่อง  
(U.S.EPA Method 4 – Determination of Moisture Content in Stack Gases) 

- U.S.EPA วิธีที่ 5 –กำรหำกำรระบำยฝุ่นจำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับท่ี  
(U.S.EPA Method 5 – Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources) 

วิทยากร  ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ 
 

วันพุธที่  20  พฤศจิกายน  2562 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม/หัวข้อบรรยาย 
08:30-09:00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร 

09:00-12:00 น. การบรรยายเร่ือง “วิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่ (วิธีท่ี 6 - 8) ” 
- U.S.EPA วิธีที่ 6 – กำรหำกำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับท่ี 

(U.S.EPA Method 6 – Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources) 
- U.S.EPA วิธีที่ 7 – กำรหำกำรระบำยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนจำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับท่ี  

(U.S.EPA Method 7 – Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources) 
- U.S.EPA วิธีที่ 8 – กำรหำกำรระบำยละอองกรดซัลฟูริคและก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับที ่

(U.S.EPA Method 8 – Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from 
Stationary Sources) 

12:00-13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13:00-15:30 น. การบรรยายเร่ือง “วิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับท่ี (วธิีที่ 9) ” 
- U.S.EPA วิธีที่ 9 –กำรหำค่ำควำมทึบแสงของกำรระบำยมลพิษทำงจำกแหล่งก ำเนิดอยู่กับที่โดยกำรใช้สำยตำ  

(U.S.EPA Method 9 –Visual Determination of the Opacity of Emissions from Stationary Sources) 
- กำรตรวจวดักำรระบำยมลพิษอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับแหล่งก ำเนิดอยู่กบัท่ี  
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(Continuous Emission Monitoring for Stationary Sources) 
 
วันพุธที่  20  พฤศจิกายน  2562  (ต่อ) 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม/หัวข้อบรรยาย 
15:30-16:30 น. การบรรยาย เร่ือง “หลักการและวิธีการเก็บตัวอย่างภาคสนาม” 

- วิธีกำรและขั้นตอนกำรเก็บตัวอย่ำงภำคสนำม 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรเก็บตัวอย่ำงภำคสนำม 
- จุดเกบ็ตัวอย่ำงที่เหมำะสม 
- กำรบันทึกข้อมูล และกำรวิเครำะห์และกำรอ่ำนผลกำรเก็บตรวจตัวอย่ำงที่ถูกต้อง 
- วิธีกำรรักษำสภำพตัวอย่ำงอำกำศ 
- ข้อจ ำกัดและข้อควรระวังในกำรเกบ็ตัวอย่ำงภำคสนำม 
- ฝึกกำรใช้เครื่องมือเบื้องต้น 
วิทยากร  ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ 

 
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 ช่ัวโมง  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน 
โดย ดร.สุพัฒน ์หวังวงศ์วัฒนา   ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ 
     และ ผู้แทน กรมควบคุมมลพิษ 
วันพฤหัสบดีที่  21  พฤศจิกายน  2562 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม/หัวข้อบรรยาย 

09:00–12:00 น. ผู้เข้าอบรมกลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติ ณ กรมควบคุมมลพิษ 
- ฝึกเก็บตัวอย่ำงตำมวิธีมำตรฐำนก ำหนดไว ้
- สรุปผลกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัต ิ
- มอบใบประกำศนียบตัรแก่ โดย ดร.สุพัฒน ์หวังวงศ์วัฒนำ และถ่ำยภำพร่วมกัน 

12:00-13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00-16:00 น. ผู้เข้าอบรมกลุ่มที่ 2 ฝึกปฏิบัติ ณ กรมควบคุมมลพิษ 

- ฝึกเก็บตัวอย่ำงตำมวิธีมำตรฐำนก ำหนดไว ้
- สรุปผลกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัต ิ
- มอบใบประกำศนียบตัร โดย ดร.สพุัฒน์ หวังวงศ์วัฒนำ และถ่ำยภำพร่วมกัน 

  หมายเหตุ  -  รับประทำนอำหำรว่ำง ประมำณเวลำ 10:30 - 10:45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
 -  กำรฝึกอบรมภำคปฏิบตัิ จะมีกำรจัดกลุ่มและเวลำในกำรร่วมกิจกรรมภำคปฏิบตัิในวันแรกของกำรอบรม       

  
 

 

ส่วนฝึกอบรม  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

 02-503-3333 ต่อ 531 และ 504  www.tei.or.th/th/courses_training.php 

  training@tei.or.th  www.facebook.com/TEI.Training 

 


