
    
 

หลักสูตรฝกอบรมภายใตโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through 
Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities 

 
๑. ช่ือหลักสูตร 

แนวทางดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุด (BAT) และแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด (BEP) เพ่ือลดการปลอย U-
POPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 

๒. หลักการและเหตุผล 
อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants) ไดระบุใหสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (Unintentionally Released 
Persistent Organic Pollutants : U-POPs) ซึ่งไดแก สารไดออกซินและฟวแรน เปนสารพิษรายแรง ที่จำเปนตอง 
ถูกลด/เลิก ซึ่งอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะเปนหนึ่งในแหลงกำเนิดสารดังกลาว ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) และศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสาร
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดรวมกันพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภายใตโครงการ Greening the 
Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling 
Facilities โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility: GEF) ข้ึน เพ่ือแนะนำ 
แนวทาง ดานเทคนิค ที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติ ดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BEP) ในการจัดการเศษโลหะ  
การเตรียมวัตถุดิบ และการหลอมเพ่ือลดการปลอย U-POPs จากอุตสาหกรรม รีไซเคิลเศษโลหะ  

การฝกอบรมนี้จะเพ่ิมเติมความรูเก่ียวกับสารมลพิษท่ีตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) 
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมและการจัดการกับเศษโลหะในหวงโซอุปทานตามยุทธศาสตรการผลิตและบริโภค 
ท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมท้ังนำเสนอแนวทางดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูและแนวการ ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 
ที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ที่จะชวยลด/เลิกการปลอยสารมลพิษ ที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจใหกับ 
กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรีไซเคิล 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเรื ่องหวงโซอุปทานเศษโลหะและกระบวนการ รีไซเคิล ขยะ 

อุตสาหกรรมในลักษณะท่ีเปนประโยชนมากท่ีสุด 
๓.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจถึงความสำคัญของแนวทางดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและแนวการ ปฏิบัติดาน

สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด (BAT/BEP) และสามารถนำความรูนี้ไปใชในบริบทของแตละภาคสวนในอุตสาหกรรม รีไซเคิลเศษโลหะ 
๓.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักถึงความเปนพิษของไดออกซินและฟวแรนซ่ึงเปนสารกอการกลายพันธุ  
๓.๔ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจในแนวคิดการจัดการเศษโลหะซึ่งไดแก การรวบรวม การเก็บ

รักษา การคัดแยก และการปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะ 

๔. วิธีการฝกอบรม 
การบรรยาย การอภิปราย การชมวีดิทัศน และการเยี่ยมชมศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ดานการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 
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๕. รายละเอียดชุดวิชา (MODULEs) 

๕.๑  ชุดวิชาท่ี 8 (MODULE 8): แหลงกำเนิด การกอรูป ความเปนพิษและการปลดปลอยสารมลพิษท่ีตกคาง

ยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจจากกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการรีไซเคิล 

• แหลงกำเนิด U-POPs จาก SMEsและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรีไซเคิล 

• วงจรชีวิต U-POPs ในสิ่งแวดลอม 

• การปลดปลอย U-POPs จากSMEsและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรีไซเคิล 

• การเขาสูรางกายและความเปนพิษตอรางกายของ U-POPs 

• โลหะหนักและอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส 

• การปองกันการรับสาร U-POPs เขาสูรางกาย 

ว ิท ย า ก ร  
ดร.อัมพิรา  เจริญแสง 
อาจารยประจำวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๕.๒ ชุดวิชาท่ี 9 (Module 9) : มาตราการ BAT/BEP สำหรับการจัดการเศษโลหะซ่ึงไดแก การรวบรวม 

การเก็บรักษา การคัดแยก และการปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะ 

• BAT/BEP คือ อะไร 

• มาตรการ BAT/BEP สำหรับการจัดการเศษโลหะ ไดแก การคัดแยกและการปรับปรุงคุณภาพโลหะ 

• การจัดประเภทของเสีย   

• การจัดเก็บของเสียอันตราย 

ว ิท ย า ก ร  
ผศ.ดร.อรอนงค ลาภปริสุทธิ 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๕.๓ ชุดวิชาท่ี ๑๐ (MODULE 10) กรณีศึกษา: การนำ BAT/BEP ไปใชในกลุม SMEs และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับการรีไซเคิล 

• เทคโนโลยี BAT/BEP ในการจัดการเศษโลหะกอนเขากระบวนการหลอม  

•  กรณีศึกษา: การนำ BAT/BEP ไปใช 

ว ิท ย า ก ร  
ผศ.ดร.อรอนงค ลาภปริสุทธิ 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๖. วันฝกอบรม 
วันท่ี 3๑ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

 วันหมดเขตปดรับสมัคร  
วันท่ี 2๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
 กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรีไซเคิล 
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๘. รางกำหนดการ (เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

วันท่ี 3๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ ลงทะเบียนชุดวิชาท่ี 8 และรับเอกสาร (รับชมวิดีทัศนสั้น) 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ ประเมินผลกอนการอบรม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ ชุดวิชาท่ี 8  : แหลงกำเนิด การกอรูป ความเปนพิษและการปลดปลอยสารมลพิษ
 ท่ีตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจจากกลุมผูประกอบการขนาดกลาง
 และขนาดยอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรีไซเคิล 
 ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ รับประทานอาหารวาง 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ ชุดวิชาท่ี 8 : แหลงกำเนิดฯ (ตอ)  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๒.๔๕ – ๑๓.๑๕ ลงทะเบียนชุดวิชาท่ี 9  และรับเอกสาร (รับชมวิดีทัศนสั้น) 
๑๓.๑๕ - ๑๓.๔๕ ประเมินผลกอนการอบรม 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐    ชุดวิชาท่ี 9: มาตราการ BAT/BEP สำหรับการจัดการเศษโลหะ ซ่ึงไดแก การรวบรวม 

การเก็บรักษา การคัดแยก และการปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะ  
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ รับประทานอาหารวาง  
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ ชุดวิชาท่ี 9 : มาตราการ BAT/BEP (ตอ) 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 
 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ ลงทะเบียนชุดวิชาท่ี 10  และรับเอกสาร (รับชมวิดีทัศนสั้น) 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ ประเมินผลกอนการอบรม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ ชุดวิชาท่ี ๑๐ กรณีศึกษา: การนำ BAT/BEP ไปใชในกลุม SMEs และหนวยงานท่ี
 เก่ียวของกับการรีไซเคิล  
๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ รับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ ชุดวิชาท่ี 10 : กรณีศึกษา (ตอ) 
๑๑.๔๕ - ๑๒.๑๕ ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ   

๑๒.๑๕   รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.15 - ๑๔.๓๐ - แนะนำภารกิจกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เก่ียวกับการสงเสริม
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
 - เทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ รับประทานอาหารวาง  
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ เยี่ยมชมศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 
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๙. การจัดฝกอบรม 

๙.๑ จัดอบรม ณ หองประชุมศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) ดานการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เลขที่ 989 ซอยสุขสมบูรณ ตำบลตลาด 
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ   

๙.๒ จัดอบรมออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM 

๑๐. จำนวนผูเขารับการฝกอบรมแตละชุดวิชา 
๕๐ คน 

๑๑. วิธีการวัดและประเมินผลแตละชุดวิชา 
๑๑.๑ มีการทดสอบความรู ความเขาใจ กอนและหลงัฝกอบรม 
๑๑ .๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจตอการอบรม 

๑๒. รายละเอียดคาใชจาย 
ผูเขาอบรมไมเสียคาลงทะเบียน 
มีอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม ใหในระหวางการฝกอบรม 

๑๓. ตัวช้ีวัด 
๑๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  จำนวนกลุมเปาหมายท่ีเขารับการฝกอบรมจำนวน ๕๐ คน 
๑๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีความรูความเขาใจในการจัดการเศษโลหะ การประกอบการ 

 ในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 

๑๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับสารมลพิษท่ีตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไม จงใจ 

(U-POPs) ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของสารไดออกซินและฟวแรน ผูแนวทางดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุด และแนว
การปฏิบัติดาน สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด (BAT/BEP) ซ่ึงจะชวยลด /เลิก การปลอยสารมลพิษท่ีตกคาง ยาวนานประเภท
ปลดปลอยโดยไมจงใจ และสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช ในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ ข้ันตอนการสมัครเขาการฝกอบรมหลักสูตร 
1. สแกนคิวอารโคต 

 

2. กรอกขอมูลสวนตัว (ชื่อ เบอรโทรศัพท อีเมล หนวยงาน ตำแหนง) 
3. เลือกชุดวิชา (MODULE) ท่ีตองการสมัคร (เลือกไดมากกวาหนึ่ง) 

4. คลิ๊ก 

5. ผูจัดอบรมจะคัดเลือกผูเขารับการอบรมจากผูท่ีสมัครกอน-หลัง (first come first served) ทาน
สามารถเขาไปดูรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเพ่ือเขารับการอบรม หลังจากปดรับสมัครไดท่ี 
www.greenscrapmetalthailand.com/news 

6. หากจำนวนผูสมัครเกินกวาเปาหมาย โครงการจัดการเศษโลหะอยางยั่งยืนขอสงวนสิทธิ
ดำเนินการตามความเหมาะสม    

http://www.greenscrapmetalthailand.com/news
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