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รายละเอียดหลักสตูรการฝึกอบรม 
แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP)  

เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)  
จากแหล่งก าเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ  

ภายใต้การด าเนินโครงการ 
Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP 

to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities 

1. ชื่อหลักสูตร 

แนวทางด้านเทคนิคที ่ดีที ่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ดีที ่สุด  (BEP) เพื ่อลดการ
ปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
และอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะในกระบวนการผลิต 

2. หลักการและเหตุผล 

อนุสัญญาสตอกโฮล์มระบุให้สารมลพิษท่ีตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (Unintentionally 
produced Persistent Organic Pollutants : U-POPs) เช ่น ไดออกซ ินและฟิวแรน เป ็นสารพิษร ้ายแรง 
ที ่จ  าเป็นต้องถูกก าจ ัดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ ้น และเนื ่องจากอุตสาหกรรมรีไซเคิล เศษโลหะเป็นหนึ่ง 
ในอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อย U-POPs ในปริมาณสูง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่และองค์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จึงให้ความส าคัญกับการลดและก าจัด U-POPs ในอุตสาหกรรม 
รีไซเคิลเศษโลหะ จึงได้น าเสนอแนวทางการลดและก าจัดสารมลพิษดังกล่าว โดยการน าแนวทางด้านเทคนิคที่ดี
ที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใช้ในการจัดการตั้งแต่ต้นทางเพ่ือป้องกันการเกิด 
U-POPs เช่น การคัดแยกเศษโลหะและสารปนเปื้อน การท าความสะอาดเศษโลหะ เป็นต้น  ไปจนถึงการจัดการ
ปลายทางเพื่อบ าบัดหรือก าจัด U-POPs ที่เกิดขึ้น เพื่อลดการปลดปล่อย U-POPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิล 
เศษโลหะ 

การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ U-POPs ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกับเศษโลหะในห่วงโซ่
อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งการน าแนวทางด้านเทคนิคท่ีดีที่สุด (BAT) และแนว
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใช้ลดการปลดปล่อย U-POPs ตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม 
รีไซเคิลเศษโลหะให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาและยกระดับการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภท
ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) เช่น ไดออกซินและฟิวแรน เป็นต้น รวมถึงแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนว
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ในการลดและป้องกันการเกิด U-POPs และสามารถน าไป
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ประยุกตใ์ช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิล
เศษโลหะ 

3.3 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู ้ที ่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาและยกระดับ 
การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 9 ชุดว ิชา (Module) ส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 
โรงหลอมโลหะ และโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

• ชุดวิชาที่ 11-17 เหมาะส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม หรือบุคลากรทั ่วไปที ่มี  
ความสนใจ  

• ชุดวิชาที่ 18-19 เหมาะส าหรับผู้ควบคุมหรือผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดเครื่องจักร 
5. สถานที่จัดการฝึกอบรม 

ห้องประชุมส านักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
เลขที่ 30/1 หมู่ที่ 2 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
(สแกน QR Code เพ่ือต าแหน่งและเส้นทางใน Google Map) 

6. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

รบัจ านวน 50 คน ต่อ 1 ชุดวิชา 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฟรีอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม) 

7. วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยายโดยวิทยากร การอภิปรายกลุ ่มและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และการรับชมวีด ิท ัศน์ 
ในห้องฝึกอบรม (Onsite) 
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8. ระยะเวลาของหลักสูตร 

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2565 (รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบ) 

9. วิธีการวัดและประเมินผลแต่ละชุดวิชา 

• การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังฝึกอบรม (Pre & Post Test) 

• การประเมินผลความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 
10. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global 
Environment Facility : GEF) 

11. ตัวช้ีวัด 

 11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
• จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 50 คน/ชุดวิชา 

 11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
• ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลเศษโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12. การรับประกาศนียบัตร 

• กรมอุตสาหกรรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะมอบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นรายชุดวิชา 
• ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับประกาศนียบัตรต้องเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้

ในแต่ละชุดวิชา 
• ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมินการเรียนรู้หลักการฝึกอบรม (Post-test) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดย  
ไม่จงใจ (U-POPs) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการ
จัดการเศษโลหะในห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคที่ยั ่งยืน  และการผลักดันให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการน าแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด 
(BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใช้ลดและก าจัดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14. วิธีการลงทะเบียน 

1. สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 
 
 
 
 

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ / หน่วยงาน) 
3. เลือกชุดวิชา (MODULE) ที่ต้องการสมัคร (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง) 
4. ติดตามอีเมล์จากผู้จัด greenscrapmetalthailand@gmail.com  

mailto:greenscrapmetalthailand@gmail.com
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ก าหนดการฝึกอบรม 

ชุดวิชาที่ 11 (MODULE 11) การผลิตโลหะอย่างยั่งยืน (การจัดการสิ่งแวดล้อม และ BAT/BEP) 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น. ภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานเศษโลหะ 

 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00 น. BAT/BEP ส าหรับกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน ้า 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. กรณีศึกษาโรงงานที่ใช้ BAT/BEP 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.00 น. รับชมวิดีทัศน์และการสนทนากลุ่ม 
 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
1. อ.ดร. วรนุช ดีละมัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. อ.ดร. โฉมศรี ชูช่วย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชุดวิชาที่ 12 (MODULE 12) แหล่งก าเนิด การก่อรูป ความเป็นพิษและการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากอุตสาหกรรมโลหะการ 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  แหล่งก าเนิด U-POPs ในอุตสาหกรรมโลหะ / 

วงจรชีวิต U-POPs ในสิ่งแวดล้อม 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45  – 12.00 น. การปลดปล่อย U-POPs จากอุตสาหกรรมโลหะ / 
การเข้าสู่ร่างกายและความเป็นพิษต่อร่างกายของ U-POPs 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. มลพิษในอุตสาหกรรมโลหะ / 

การป้องกันการรับสาร U-POPsและมลพิษเข้าสู่ร่างกาย 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.00 น. รับชมวิดีทัศน์และการสนทนากลุ่ม 
 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
1. อ.ดร. วรนุช ดีละมัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. อ.ดร. โฉมศรี ชูช่วย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ก าหนดการฝึกอบรม 

ชุดวิชาที่ 13 (MODULE 13) การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  มาตรการและการจัดการมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 
10.30  – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45  – 12.00 น. แนวทางการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 

และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. กรณีศึกษา / รับชมวิดีทัศน์ 
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.00 น. การระดมสมองการน า BAT/BEP มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะ 
 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
1. อ.ดร. วรนุช ดีละมัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. อ.ดร. โฉมศรี ชูช่วย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชุดวิชาที่ 14 (MODULE 14) กลวิธีในการน า BAT/BEP ไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะขั้นทุติยภูมิ  (มาตรการหลักและ
มาตรการรอง) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  อุตสาหกรรมผลิตโลหะขั้นทุติยภูมิ 
10.30  – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45  – 12.00 น. มาตรการหลัก ในการน า BAT/BEP ไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. มาตรการรอง ในการน า BAT/BEP ไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ 

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษา / ชมวิดีทัศน์สั้น / สนทนากลุ่ม 
 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
1. อ.ดร. วรนุช ดีละมัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. อ.ดร. โฉมศรี ชูช่วย  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ก าหนดการฝึกอบรม 

ชุดวิชาที ่ 15 (MODULE 15) เทคโนโลยี BAT/BEP ส าหรับการบ าบัดมลพิษ หลักการและการน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมโลหะ 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น. 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  - เทคโนโลยี BAT/BEP ส าหรับการบ าบัดมลพิษ 
   - กรณีศึกษา: การน า BAT/BEP ไปใช้ส าหรับการบ าบัดมลพิษ 
   - ระบบบ าบัดมลพิษอากาศที่เหมาะสมกับ BAT/BEP 
10.31  – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45  – 12.00 น. - Motion Clip แสดงขั้นตอนการท างานของระบบบ าบัด 

- แนวทางการประเมินผลการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการแก้ปัญหา 
การปล่อยสารมลพิษ U-POPs ส าหรับโรงงานรีไซเคิลโลหะ 
- แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยี BAT/BEP ส าหรับการบ าบัดมลพิษ 

 12.00 – 12.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 
 12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

วิทยากร 
ผศ.ดร. ดนัย ทิพย์มณี  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

ชุดวิชาที่ 16 (MODULE 16) การประมาณค่าโดยชุดเครื่องมือส าหรับค านวณปริมาณ U-POPs การติดตาม
ตรวจสอบและการวิเคราะห์ 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 12.00-16.30 น. 
12.00 – 12.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
12.30 – 13.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
13.00 – 14.30 น.  - การประเมินสาร U-POPs จากชุดคู่มือ UNEP 
   - กระบวนการตรวจวัดและวิเคราะห์สารไดออกซิน 
   - EPA Method 8290 A ส าหรับการตรวจวัดสาร U-POPs 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - การตรวจพบสาร U-POPs บริเวณโรงงานหลอมโลหะ 

- สถาบันไดออกซินแห่งขาต ิ
- การกระจายตัวของสารไดออกซินและฟิวแรนในอากาศ 
- กรณีศึกษา: พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- กรณีศึกษา: บทความวิชาการในประเทศต่าง ๆ 

 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 
วิทยากร 

ผศ.ดร. ดนัย ทิพย์มณี  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชุดวิชาที่ 17 (MODULE 17) กฎหมายและข้อบังคับ 
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น. 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ U-POPs BAT/BEP 

อุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะกับการปลดปล่อยสาร U-POPs 
- ความสามารถในการอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
- ความสามารถในการสะสมในสิ่งมีชีวิต 
- ผลกระทบและความเป็นพิษของสาร POPs 
- สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทที่เกิดขึ้นโดยจงใจ/อย่างไม่จงใจ 
- การเกิดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานอย่างไม่จงใจ 
- การสังเคราะห์เดอ โนโว 
- กระบวนการผลิตโลหะ 
- แนวทางในการลดปริมาณการเกิด U-POPs 
- BAT/BEP 

10.30  – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45  – 12.00 น. อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และพันธกรณีท่ีส าคัญ 

- ภาพรวม 
- กลไกการด าเนินงานภายในประเทศ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับควบคุมสาร POPs 
- การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยสารไดออกซินและฟิวแรน 
- แผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ฉบับที่ 2 

12.0 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30 น. กฎหมายตามแต่ละข้ันตอนของกระบวนการหล่อหลอมโลหะ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและระเบียบควบคุม 
16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย  กรมควบคุมมลพิษ 
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ชุดวิชาที่ 18 (MODULE 18) การใช้เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติของ BAT/BEP เพ่ือปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ 

(ส ำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ปฏิบัติงำนที่ใกล้ชิดเครื่องจักร) 
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.30 น. 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  - BAT/BEP กับมาตรการหลักในการป้องกันการเกิด U-POPs 
   - เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงกระบวนการหลอมโลหะและปกป้องสิ่งแวดล้อม 

- เทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการ
หลอมโลหะ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - แนวทางการใช้ BAT/BEP ในอุตสาหกรรม 

- แนวทางการประเมินผลการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการแก้ปัญหา 
การปล่อยสารมลพิษ U-POPs ส าหรับการก ากับดูแลผู้ประกอบการ 
การหลอม/หล่อเศษโลหะ 
- แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมของเทคโนโลยี BAT/BEP เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
วัตถุดิบและการหลอมเศษโลหะ 

 12.00 – 12.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 
 12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

วิทยากร 
ผศ.ดร. ดนัย ทิพย์มณี  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชุดวิชาที่ 19 (MODULE 19) การใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติของ BAT/BEP (ส าหรับกระบวนการที่ใช้
ความร้อน การบ าบัดมลพิษ) (ส ำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ปฏิบัติงำนที่ใกล้ชิดเครื่องจักร) 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 12.00-16.30 น. 
12.00 – 12.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
12.30  – 13.00 น. ประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
13.0 – 14.30 น.  - ตัวอย่างเทคโนโลยี BAT/BEP หลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 

- แนวทางการใช้ BAT/BEP ในโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรณีศึกษา: การลดการปลดปล่อยไดออกซินและฟิวแรนหลังกระบวนการ
หลอมเศษโลหะ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - หลักการ Pollution Abatement Systems 

- แนวทางในการควบคุมสาร U-POPs หลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 
- แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยี BAT/BEP ในการลดการปลดปล่อย 
ไดออกซินและฟิวแรนหลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 

 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู้ (Post-test) และความพึงพอใจ 
วิทยากร   

ผศ.ดร. ดนัย ทิพย์มณี  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


