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พื้นฐานทางวิทยาศาสตร การตรวจวัด และการควบคุม

Foul Smell (Odor) Management: Science, Measurement and Control

5 ตุลาคม 2560 กรุงเทพมหานคร
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ลแอนดสปา จ.ระยอง
ปญหากลิ่นรบกวนเปนเรื่องที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุดในบรรดาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหา
มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอยางยิง่ กลิน่ จากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการประเภทตาง ๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมี สถานที่รวบรวมและกําจัด
ขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนํ้าเสียและการเลี้ยงสัตว ผูจัดการโรงงาน ที่ปรึกษา ผูจัดหาและติดตั้ง
ระบบควบคุมกลิน่ และผูเ กีย่ วของยังขาดความเขาใจถึงกลไกการเกิดกลิน่ กฏระเบียบและมาตรฐาน
การตรวจวัดและการประเมินปญหากลิน่ และวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ในการควบคุมกลิน่ หลักสูตรอบรม
1 วัน เรือ่ งกลิน่ นีม้ งุ ทีจ่ ะใหผเู ขารับการอบรมทราบถึง หลักการสําคัญทีเ่ กีย่ วกับการจัดการและการควบคุม
กลิ่นที่เกิดจากอุตสาหกรรมระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหลงกําเนิดอื่น ๆ
โดยจะมีการบรรยายเกีย่ วกับพืน้ ฐานทางวิทยาศาตรของกลิน่ และหลักการพืน้ ฐานของการตรวจวัด
และการประเมินปญหากลิน่ ซึง่ รวมถึงการเก็บและการวิเคราะหตวั อยางกลิน่ และการตรวจวัดกลิน่
ดวยคณะกรรมการดมกลิ่น นอกจากนี้จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการบําบัดกลิ่น
และการใชงานจริง เพื่อควบคุมและบําบัดกลิ่น และจะมีการ นําเสนอกรณีศึกษาตาง ๆ

หัวขอการอบรม

1 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรของกลิ่น

การรับรูกลิ่น
สุขภาพอนามัย
การตรวจวัด
การเก็บและวิเคราะหตัวอยางกลิ่น
จากแหลงกําเนิดและในบรรยากาศ
การกระจายตัวและแบบจําลอง
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3 การควบคุมกลิน่ และสารอินทรียร ะเหย

การใชสารเคมี
การกลบกลิน่ และปรับสภาพใหเปนกลาง
การควบแนน
การออกซิเดชั่นทางความรอน
การดูดซับ
การดักจับดวยสารเคมี (Scrubbing)
เครื่องดักจับดวยสารเคมีแบบแหง
ระบบบําบัดแบบชีวภาพ
ระบบผสมผสาน
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การประเมินกลิ่น
กรอบกฎหมาย
ผลกระทบจากกลิ่น
การติดตามตรวจสอบในพื้นที่
คณะกรรมการพิสูจนกลิ่น
และการมีสวนรวมของชุมชน
การติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
การประเมินระดับพื้นฐานของกลิ่น
กรณีศึกษา
กรณีศึกษา
โรงงานผลิตสารเคมี
โรงงานรีไซเคิล
โรงกลั่นนํ้ามัน
โรงบําบัดนํ้าเสีย
สถานที่จัดการของเสีย
และกากอุตสาหกรรม

อัตราคาลงทะเบียน
อัตราคาลงทะเบียน / ทาน : 8,500 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
อัตราดังกลาวรวมเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน และอาหารวางในวันอบรม
หมายเหตุ
ลงทะเบียนกอนวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รับสวนลด 10%
ลงทะเบียนกอนวันที่ 25 กันยายน 2560 รับสวนลด 5%

วิทยากรผูฝกสอน
ดร.สุพัฒน หวังวงศวัฒนา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ด า น
สาธารณสุขศาสตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป 2520 ไดรับ
ป ริ ญญา โท ด  า นเท คโนโล ยี แล ะ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ วด ล  อ ม
จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เมือ่ ป 2523 และปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมดานมลพิษทางอากาศจาก University of Cincinnati
สหรัฐอเมริกา เมือ่ ป 2531 ดร. สุพฒ
ั น ยังไดรบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการอบรมและการจัดการคุณภาพอากาศ จากสถาบัน
การฝกอบรมดานมลพิษอากาศ องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง
สหรัฐอเมริกา เมือ่ ป 2544 ในฐานะทีเ่ ปนผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ งดังกลาว
นอกจากนี้ท  า นยั ง ได รั บ รางวั ล นัก ต อ สู  ด  า นการจั ด การคุ ณ ภาพ
อากาศแหงเอเชีย จากงานประชุม Better Air Quality (BAQ) 2006
ซึ่งจัดโดย CAI-Asia สําหรับความทุมเทอันโดดเดนในการที่จะ
ยกระดับคุณภาพอากาศในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ดร.สุพัฒน หวังวงศวัฒนา มีประสบการณกวา 30 ป ในการ
จัดการสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษและการบริหารจัดการแผน
และนโยบายสิง่ แวดลอม ทานไดเขารับราชการในกระทรวงวิทยาศาตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 2520 ซึ่งตอมาในป 2546
แยกออกมาเป นกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ทานเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียงในชวงป 2535-2545 และดํารงตําแหนงรองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตป 2545-2549 และไดรับโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหเปนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนเวลา 5 ป และเปน
เลขาธิ ก ารสํ า นัก งานนโยบาย และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในป 2554-2555 กอนที่จะลาออกมารวมงาน
กับ Regional Resource Centre for Asia and the Paciﬁc
ซึ่งตั้งอยูที่ AIT เมื่อเดือน เมษายน 2555
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