๑
การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล
๑. หลักการและเหตุผล
คณะทำงำนจัดกำรปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียงจำกสนำมบิน ได้มีกำรประชุมในปี ๒๕๖๑ พิจำรณำ
ก ำหนดแนวทำงกำรจั ด กำรมลพิ ษ ทำงเสีย งจำกสนำมบิ น สำธำรณะ โดยมี เ ป้ ำ หมำยสนำมบิน สำธำรณะทุ กแห่ งที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำสนำมบิน มีกำรดำเนินงำนป้องกันปัญหำมลพิษทำงเสียงที่จะเกิดผลกระทบกับประชำชนที่อยู่อำศัย
โดยรอบสนำมบินภำยในปี ๒๕๖๖ ซึ่งกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก
ประกอบกับสำนักงำน ก.พ. ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูปประเทศเชิงบูรณำกำร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมและพัฒนำกลุ่มกำลังพลคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ ให้มีกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ทักษะและองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย
และเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภำพให้อยู่ในระบบรำชกำรและสร้ำงผลงำนให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ มีรูปแบบกำรดำเนินงำน
โดยข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกจำกหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรเชิงยุทธ์ศำสตร์ จะปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรเป็นระยะเวลำ ๑ ปี ภำยใต้โจทย์ที่ต้องขับเคลื่อนตำมที่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรกำหนด ทั้งนี้ กรมควบคุม
มลพิษได้เสนอโครงการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษจากกิจกรรมการบิน ต่อสำนักงำน กพ. ในโครงกำรพัฒนำ
นักยุทธศำสตร์ฯ และได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก ซึ่งโครงกำรบูรณำกำรฯ ที่เสนอได้กำหนดโจทย์ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบริหำร
จัดกำรปัญหำมลพิษจำกกิจกรรมกำรบิน ที่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรมลพิษทำงเสียงจำกสนำมบิน
สำธำรณะ โดยใช้หลักกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับควำมสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อม และพัฒนำเครื่องมือพื้นฐำนที่ใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรจำนวน ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนยุทธศำสตร์ ด้ำนแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ ด้ำนกำรวำงผังเมือง และด้ำนข้อมูล
หรือสำรสนเทศ ซึ่งในเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ กรมควบคุมมลพิษโดยควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรปัญหำ
มลพิษจำกกิจกรรมกำรบิน จะทำกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรมำปฏิบัติงำน ณ กรมควบคุมมลพิษ จำนวนไม่เกิน ๙ คน และ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกจะมำปฏิบัติงำนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๒
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรฯ จะมำจำกหน่วยงำนหลำกหลำยซึ่งมีควำมรู้
พื้นฐำนในงำนจัดกำรปัญหำมลพิษจำกกิจ กำรกำรบินที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ จึงกำหนดให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล เพื่อให้ทั้งข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
บูรณำกำรเพื่อบริหำรจัดกำรปัญหำมลพิษจำกกิจกรรมกำรบิน และบุคลำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบโครงกำร
บูรณำกำรฯ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ รวมทั้งสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรบูรณำกำรฯ และกำรจัดกำรเสียงในระยะ
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภำพให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรฯ มีควำมรู้พื้นฐำนและ
มีควำมเข้ำใจในงำนจัดกำรปัญหำมลพิษจำกสนำมบิน เพื่อสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรบูรณำกำรฯ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.๒ เพื่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนด้ำนกำรจัดกำรปัญหำมลพิษทำงเสียงจำกสนำมบินในภำพรวม
ของประเทศระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น เห็นควำมสำคัญของกำรบูร
ณำกำร รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรปัญหำ และให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรบูรณำกำรฯ
๓. เป้าหมาย

ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษ และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เข้ำรับกำรอบรมจำนวน ๓๐ คน

๒
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร เจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนจัดกำรปัญหำมลพิษจำกกิจกรรมกำรบินตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบในลักษณะงำน
บูรณำกำรร่วมกัน
๕. กาหนดการอบรม
เป็นเวลำ ๓ วัน ในวันพุธที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อำคำรกรมควบคุมมลพิษ กำหนดกำรดังเอกสำรแนบ
๖. งบประมาณ

ใช้งบประมำณของกองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ งบดำเนินงำน แผนงำนพื้นฐำน
ผลผลิตสนับสนุน โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งกำเนิด
๑.๔ มำตรฐำนเสียงและควำมสั่นสะเทือน วงเงิน ๓๘,๑๐๐ บำท (สำมหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) สำหรับผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมรวม ๓๕ คน ประกอบด้วย ผู้เข้ำรับกำรอบรม ๓๐ คน วิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่จัดกำรอบรม ๕ คน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

๓
การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล
วันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
-------------------------------------------------------------------------วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่ำวรำยงำนโดย นางนิภาภรณ์ ใจแสน ผู้อำนวยกำรส่วนเสียงและควำมสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
เปิดกำรอบรมโดย นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยกำรกองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. สรุปควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ของโครงกำรบูรณำกำรเพื่อบริหำรจัดกำรปัญหำมลพิษจำกกิจกรรม
กำรบิน โดยนางนิภาภรณ์ ใจแสน ผู้อำนวยกำรส่วนเสียงและควำมสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. กำรบินพลเรือนของประเทศไทย แผนแม่บทกำรพัฒนำสนำมบินในประเทศไทย แนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจ
กำรบิน โดย นางปาริฉัตร ทองเกลี้ยง หัวหน้ำกองนโยบำยและยุทธศำสตร์ ฝ่ำยส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรบิน
สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กำรจัดกำรมลพิษทำงเสียงจำกสนำมบินระดับสำกล และกฎหมำย ระเบียบด้ำนกำรเดินอำกำศที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรปัญหำมลพิษทำงเสียง โดย นางสาวสุโรชา พูลสวัสดิ์ หนักงำนกองสิ่งแวดล้อมกำรบิน
ฝ่ำยมำตรฐำนสนำมบิน สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สถำนกำรณ์ธุรกิจกำรบิน -สนำมบินที่รองรับกำรเดินทำงภำยในประเทศ โดย นางสาวพิมลวรรณ แย้มอยู่
นักวิชำกำรขนส่งชำนำญกำร กรมท่ำอำกำศยำน
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สถำนกำรณ์ธุรกิจกำรบิน -สนำมบินที่รองรับกำรเดินทำงภำยในและต่ำงประเทศ โดย นางลัชชิดา อาภาพันธ์
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธองค์กร บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Real-time Aircraft noise and flight track monitoring system โดย นางสาวสิริกัญ วนัสบดีกุล
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ๗ ส่วนแผนจัดกำรสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กำรปฏิบัติกำรบิน โดยนายชาญชัย รัตโนภาศ ผู้จัดกำรงำนออกแบบและพัฒนำห้วงอำกำศ กองออกแบบ
วิธีปฏิบัติกำรบินพัฒนำห้วงอำกำศ บริษัท วิทยุกำรบิน จำกัด
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนำมบิน และกำรตรวจวัดระดับเสียง
อำกำศยำน โดย นางนิภาภรณ์ ใจแสน ผู้อำนวยกำรส่วนเสียงและควำมสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กำรจัดทำแผนที่เส้นเท่ำระดับเสียง โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ ระบบคอมพิวเตอร์
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โครงกำรศึกษำวิจยั เกี่ยวกับเสียงจำกสนำมบิน โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้อำนวยกำรกลุ่มระบบ
คอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัตติ ำมมำตรกำรป้องกัน
และลดผลกระทบทำงเสียงจำกโครงกำรสนำมบิน โดยนายพีรพล เดชะชาติ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
ชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กระบวนกำร วิธีกำรจัดทำผังเมืองรวม และแนวทำงกำรนำแผนที่เส้นเท่ำระดับเสียงไปสู่กำรจัดทำผังเมือง
โดย นางปาจารีย์ ภู่ประเสริฐ สถำปนิกชำนำญกำรพิเศษ กองผังเมืองเฉพำะ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และ นายภัทรพงศ์ สุภัทรนัต นักผังเมืองชำนำญกำร กองผังเมืองรวม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนจัดกำรมลพิษทำงเสียงจำกสนำมบิน โดย นางนิภาภรณ์ ใจแสน
ผู้อำนวยกำรส่วนเสียงและควำมสัน่ สะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำประมำณ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

