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งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “Green Scrap Metal Thailand 2021: ONE FUTURE TOGETHER”ภายใต

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

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564  ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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วันจันทรที่ 16 สิงหาคม  2564   

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.25 น. พิธีเปด 
 กลาวขอบคุณในความรวมมือรัฐบาลไทยและภาคอุตสาหกรรมกับองคการพัฒนาอุตสาหกรรม

แหงสหประชาชาติ (UNIDO) โดย Mr. Stein R. Hansen ผูอํานวยการสํานักงานภูมิภาคและ
ผูแทนถาวร UNIDO ประจําประเทศไทย 
กลาวรายงาน  โดย  นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
กลาวเปดงาน  โดย นายภานุวัฒนตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

09.25 – 09.35 น. ประชาสัมพันธกิจกรรมภายในงาน 

09.35 – 10.10 น. บรรยาย: ทันโลก Circular Economy  ไปกบั BAT/BEP  
โดย ดร.วารีรัตน อัครธรรม ผูกอตั้งและกรรมการผูจัดการกลุมบริษัท ไทรเดนทสตีล จํากัด 

10.10 – 10.20 น. พัก 10 นาที 

10.20 – 11.00 น. เสวนา: เสียงจากผูประกอบการจากการปรับใช BAT/BEP  
   โดย ผูแทนบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ทาทา สตีล 
        การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   ดําเนินรายการโดย นายชณัฐ วุฒิวิกัยการ  พิธีกรรายโทรทัศน “กบนอกกะลา”   

11.00 – 11.40 น. บรรยาย: วิสัยทัศนผูบริหารวงษพาณิชยตออตุสาหกรรมจัดการโลหะไทย 
 โดย ดร.สมไทย วงษเจริญ ผูกอตั้งและประธานบริหารกลุมวงษพาณิชย กรุป 

11.40 – 12.00 น. กิจกรรมรวมสนุกเกมชิงรางวัล 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 
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(ตอ) 

13.00 – 13.20 น. เยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน 

13.20 – 14.00 น. กิจกรรม: ลองคนใจ… พฤติกรรมที่ซอนอยู (การจัดการเศษโลหะ)  

14.00 – 14.10 น. พัก 10 นาที 

14.10 – 14.๕๕ น. บรรยาย: SDGs, Circular Economy and U-POPs     
   โดย Dr. Carmela Centeno, Industrial Development Officer, United Nations  
   Industrial Development Organization (UNIDO) Headquarter, Austria  

   Direction of scrap metal industry in EU      
   โดย Mr. Simone Zanolini, Environment, Health and Safety Department,  
   CONFINDUSTRIA Brescia, Italy 

14.๕๕ – 15.๑๕ น. บรรยาย: ผลงานของโครงการ  
โดย รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร   ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสีย

 อันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 15.15 – 15.45 น. ทิศทางการพัฒนาอตุสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตามหลัก BCG model 
โดย ดร. อดิทัต วะสีนนท รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) และ
ประธานคณะกรรมการกํากับการดําเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) 

15.45 – 16.15 น. สรุปภาพรวมของโครงการและแผนงานในอนาคต 
   โดย ดร.กิตติพันธุ บางยี่ขัน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

๑๖.15.– 16.๔๕ น. ทําแบบสอบถามประเมินการจัดงานและแจกรางวัล 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันอังคารที่ 17 สิงหาคม  2564 (กิจกรรมการจัดฝกอบรม หองบรรยายที่ 1) 

08.50 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

09.10 – 10.30 น. บรรยายชุดวิชาที่ 12: แหลงกําเนิด การกอรูป ความเปนพิษและการปลดปลอยของ U-POPs 
จากอตุสาหกรรมโลหะการ โดย ผศ.ดร.อรอนงค ลาภปริสุทธ ิภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10.30 – 10.40 น. พัก 10 นาที 

10.40 – 11.40 น. บรรยายชุดวิชาที่ 12 (ตอ) 

11.40 – 11.50 น. ถาม - ตอบ  

11.50 – 12.00 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.10 น. ลงทะเบียน 

13.10 – 13.20 น.  ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

13.20 – 14.40 น.  บรรยายชุดวิชาที่ 13: การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในโรงงานอตุสาหกรรมโลหะ 
โดย ดร.อัมพิรา  เจริญแสง อาจารยประจําวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

14.40 – 14.50 น. พัก 10 นาที 

14.50 – 15.50 น. บรรยายชุดวิชาที่ 13 (ตอ) 

15.50 – 16.00 น. ถาม – ตอบ 

16.00 – 16.10 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

16.10 - 16.20 น.  สรุปภาพรวมของงาน 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันอังคารที่ 17 สิงหาคม  2564 (กิจกรรมการจัดฝกอบรม หองบรรยายที่ 2) 

08.50 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

09.10 – 10.30 น. บรรยายชุดวิชาที่ 14: การนาํ BAT/BEP ไปใชในอตุสาหกรรมผลิตโลหะขั้นทุติยภูมิ 
(มาตรการหลักและมาตรการรอง) โดย อาจายจิตสุชา ดาราเย็น ผูเชี่ยวชาญดานโลหการ
และวัสด ุ  

10.30 – 10.40 น. พัก 10 นาที 

10.40 – 11.40 น. บรรยายชุดวิชาที่ 14 (ตอ) 

11.40 – 11.50 น. ถาม - ตอบ  

11.50 – 12.00 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.10 น. ลงทะเบียน 

13.10 – 13.20 น.  ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

13.20 – 14.40 น. บรรยายชุดวิชาที่ 15: เทคโนโลยี BAT/BEP สําหรับการบําบัดมลพิษ หลักการและ 
การนําไปใชในอตุสาหกรรมโลหะ โดย คุณธีราพร วิริวุฒิกร  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   
 การจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

14.40 – 14.50 น. พัก 10 นาที 

14.50 - 15.50 น. บรรยายชุดวิชาที่ 15 (ตอ) 

15.50 – 16.00 น. ถาม – ตอบ 

16.00 – 16.10 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

16.10 - 16.20 น.  สรุปภาพรวมของงาน 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันพุธที่ 18 สิงหาคม  2564 (กิจกรรมการจัดฝกอบรม หองบรรยายที่ 1) 

08.50 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

09.10 – 10.30 น. บรรยายชุดวิชาที่ 16: การประมาณคาโดยชุดคูมือสําหรับคํานวณบริมาณ U-POPs 

(UNEP Toolkit) การติดตามตรวจสอบ และการวิเคราะห โดย ผศ.ดร.ฉลองขวัญ  

ตั้งบรรลือกาล อดีตหัวหนาสาขาวิชานิติพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.รุจยา บุณยทุมานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

10.30 – 10.40 น. พัก 10 นาที 

10.40 – 11.40 น. บรรยายชุดวิชาที่ 16:  (ตอ) 

11.40 – 11.50 น. ถาม - ตอบ  

11.50 – 12.00 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.10 น. ลงทะเบียน 

13.10 – 13.20 น.  ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

13.20 – 14.40 น. บรรยายชุดวิชาที่ 17: กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ โดย รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร  

ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14.40 - 14.50 น. พัก 10 นาที 

14.50 - 15.50 น. บรรยายชุดวิชาที่ 17: (ตอ) 

15.50 – 16.00 น. ถาม – ตอบ 

16.00 – 16.10 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

16.10 - 16.20 น.  สรุปภาพรวมของงาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันพุธที่ 18 สิงหาคม  2564 (กิจกรรมการจัดฝกอบรม หองบรรยายที่ 2) 

08.50 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

09.10 – 10.30 น. บรรยายชุดวิชาที่ 18: การใชเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติของ BAT/BEP เพื่อปรับปรุง

คุณภาพวัตถุดิบและการหลอมเศษโลหะ โดย ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10.30 – 10.40 น. พัก 10 นาที 

10.40 – 11.40 น. บรรยายชุดวิชาที่ 18 (ตอ) 

11.40 – 11.50 น. ถาม - ตอบ  

11.50 – 12.00 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.10 น. ลงทะเบียน 

13.10 – 13.20 น.  ทําแบบทดสอบกอนฝกอบรม 

13.20 - 14.40 น.  บรรยายชุดวิชาที่ 19: การใชเทคโนโลยีและแนวทางการปฎิบัติของ BAT/BEP      

(สําหรับกระบวนการที่ใชความรอน การบําบัดมลพิษ) โดย ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14.40 - 14.50 น. พัก 10 นาที 

14.50 - 15.50 น. บรรยายชุดวิชาที่ 19 (ตอ) 

15.50 – 16.00 น. ถาม – ตอบ 

16.00 – 16.10 น. ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม และแบบประเมินการจัดฝกอบรม 

16.10 - 16.20 น.  สรุปภาพรวมของงาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ: เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


