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รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรม 

แนวทางดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุด (BAT) และแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด (BEP)  
เพื่อลดการปลดปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs)  

จากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมรไีซเคิลเศษโลหะ ภายใตการดําเนนิโครงการ 
Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP 

to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities 
 

ชื่อหลักสูตร 
แนวทางดานเทคนิคที ่ดีที ่ส ุด (BAT) และแนวการปฏิบัติดานสิ ่งแวดลอมที ่ดีที ่ส ุด (BEP) เพื ่อลดการ

ปลดปลอยสารมลพิษที ่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) จากแหลงกําเนิดประเภท
อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 

หลักการและเหตผุล 
อนุสัญญาสตอกโฮลมระบุใหสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (Unintentionally 

produced Persistent Organic Pollutants : U-POPs) เชน ไดออกซินและฟวแรน เปนสารพิษรายแรงที่จาํเปนตอง
ถูกกําจัดหรือปองกันไมใหเก ิดขึ ้น และเนื ่องจากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะเปนหนึ ่งในอุตสาหกรรมที่มี 
การปลดปลอย U-POPs ในปริมาณสูง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรและองคการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงสหประชาชาติ (UNIDO) จึงใหความสําคัญกับการลดและกําจัด U-POPs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ จึงได
นําเสนอแนวทางการลดและกําจัดสารมลพิษดังกลาว โดยการนําแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการ
ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใชในการจัดการตั้งแตตนทางเพื่อปองกันการเกิด U-POPs เชน การคัดแยก
เศษโลหะและสารปนเปอน การทําความสะอาดเศษโลหะ เปนตน ไปจนถึงการจัดการปลายทางเพื่อบําบัดหรือกําจัด 
U-POPs ที่เกิดข้ึน เพื่อลดการปลดปลอย U-POPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ  

การฝกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ U-POPs ผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม กฏหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ และการจัดการเศษโลหะในหวงโซอุปทานตามยุทธศาสตรการ
ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งการนําแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด 
(BEP) ไปใชลดการปลดปลอย U-POPs และประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรภาครัฐทีม่ีบทบาทเกี่ยวของกบั
การกํากับดูแลและกําหนดนโยบายในการสงเสริมพัฒนาผู ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ รวมถึง 
ภาคการศึกษา หนวยงานวิจัย และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

วัตถุประสงค 
1. เพื ่อใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิล 

เศษโลหะอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงอันตรายของสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน

ประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) โดยเฉพาะสารประเภทไดออกซินและฟวแรนซึ่งเปนสารกอกลายพันธุ 
รวมถึงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทางเคมีของสารมลพิษดังกลาว 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนว
การปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใชในการลดการปลดปลอย U-POPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 

4. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐ ในการสรางความตระหนักใหแก
ผูประกอบการในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ การตรวจสอบและเฝาระวัง และการกําหนดขอบังคับหรือ
มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อลดและปองกันการเกิด U-POPs ในโซอุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 
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จํานวนผูเขารบัการอบรมแตละชุดวิชา 
รับจํานวน 100 คน ตอ 1 ชุดวิชา 
ไมมีคาใชจาย / ฟรีอาหารวาง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 

วิธีการฝกอบรม 
 การบรรยาย การอภิปราย และการชมวีดิทัศน ผานระบบออนไลน 
 การศึกษาดูงาน ณ หองปฏิบัติการไดออกซิน 

ระยะเวลาของหลักสูตร 
ระหวางวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2566 (รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบ) 

กลุมเปาหมาย 
บุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายในการสงเสรมิพัฒนาผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ รวมถึงภาคการศึกษา หนวยงานวิจัย และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

การรับประกาศนียบัตร 
- กรมอุตสาหกรรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรจะมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูที่ผานเกณฑเปนรายชุดวิชา 
- ผูเขารับการอบรมที่ผานเกณฑการรบัประกาศนียบตัรตองเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาทีก่ําหนดไวใน

แตละชุดวิชา 
- ผูเขารับการอบรมตองมีผลประเมินการเรียนรูหลักการฝกอบรม (Post-test) ไมตํ่ากวารอยละ 75 

สถานที่จัดฝกอบรม 
- หองประชุมอาคารสํานกังานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 40 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
- ออนไลนผานระบบ Zoom Meeting 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดย 

ไมจงใจ (U-POPs) ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของสารไดออกซินและฟวแรน กฏหมาย ขอบังคับ แผนการ 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ และการจัดการกับเศษโลหะในหวงโซอุปทานตามยุทธศาสตรการผลิตและบริโภคที่ยั ่งยืน 
รวมทั้งไดการนําแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใชลดและ
กําจัดการปลดปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานกํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการลงทะเบยีน 
1. สแกน QR Code 
2. กรอกขอมูลสวนตัว (ช่ือ / หมายเลขโทรศัพท / อีเมล / หนวยงาน) 
3. เลือกชุดวิชา (MODULE) ที่ตองการสมัคร (เลือกไดมากกวาหนึ่ง) 
4. ติดตามอีเมลจากผูจัด 

greenscrapmetalthailand@gmail.com 

14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

คุณพิชญสุกานตญา มังคลวโรดม โทร. 099-446-9222 

คุณบรรณกร บุญจินดาทรัพย โทร. 083-614-9226 

คุณกนกภรณ เกษบุตร โทร. 081-611-5424 
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ชุดวิชาที่ 1 สารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) 
 

รายละเอียด 
- สารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs)  2 ชั่วโมง 
- ผลกระทบทางสุขภาพและทางสิ่งแวดลอมของ U-POPs   1 ชั่วโมง 
- การจัดการกบัสาร U-POPs      3 ชั่วโมง 

วิทยากร 
ศ.ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพฒันาการปองกันและจัดการภัยพิบัติ  

คณะพัฒนาสงัคมและยทุธศาสตรการบริหาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร 

วันฝกอบรม  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 

วันปดรับสมัคร วันจันทรที่ 30 มกราคม 2566 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เจาหนาที่ระดับชํานาญการพิเศษ/ชาํนาญการ/ชํานาญงานขององคกรภาครัฐที่มีความเกี่ยวของในการกํากับดแูล

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเศษโลหะท้ังหวงโซอุปทาน บุคลากรภาคการศึกษา หรือ นักวิจัย/นักวิชาการ 
 

กําหนดการฝกอบรม 
 

08.30 - 09.00 ลงทะเบยีน รับเอกสาร และรับชมวิดีทศันโครงการ 
09.00 - 09.15 ประเมินผลกอนการอบรม 
09.15 - 10.45 สารมลพิษทีต่กคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) 

- แหลงที่มาและประเภทของ U-POPs 
- กระบวนการกอตัว (การสังเคราะหเดอโนโว) 
- การตรวจสารมลพษิทีต่กคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ  
 (U-POPs) 
- หนวยปริมาตรกาซ (ลบ.ม.มาตรฐานและไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
- ผลกระทบดานสิง่แวดลอมจากความเขมขนของออกซิเจนและน้ํา 

10.45 - 12.00 ผลกระทบทางสขุภาพและทางสิง่แวดลอมของ U-POPs 
12.00 - 13.00 พักกลางวัน 
13.00 - 15.45 การจัดการกับสาร U-POPs 

- อนุสัญญาสตอกโฮลม 
- กฎหมายและขอบงัคบั 
- การควบคุมมลภาวะ 
- การควบคุมมลภาวะและแนวทางเทคนคิที่ดีทีสุ่ด (BAT) และแนวการปฏิบัต ิ 
  ดานสิ่งแวดลอมที่ดีทีสุ่ด (BEP) 
- ถาม/ตอบ 

15.45 - 16.00 ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 
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ชุดวิชาที่ 2 นโยบาย กฎหมาย และขอบังคับ 
 

รายละเอียด 
- ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ U-POPs และอุตสาหกรรมรีไซเคลิเศษโลหะ  2 ชั่วโมง 
- อนุสัญญาที่เกี่ยวของ       1 ชั่วโมง 
- นโยบาย กฎหมาย และขอบังคับ ทีเ่กี่ยวของกบัการเกิดและการปลดปลอย 

สารมลพิษ U-POPs รวมถึงกฎหมายสิง่แวดลอมอื่น ๆ   3 ชั่วโมง 
วิทยากร 

ดร. รุจยา บุณยทุมานนท ผูอํานวยการกลุมไดออกซินและสารตกคางยาวนาน 
    ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
    กรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม 

วันฝกอบรม:  วันพฤหัสบดทีี่ 2 กุมภาพันธ 2566 

วันปดรับสมัคร: วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เจาหนาที่ระดับชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญงาน ขององคกรภาครัฐที่มีความเกี่ยวของในการกํากับ

ดูแลผูประกอบการในอุตสาหกรรมเศษโลหะท้ังหวงโซอุปทาน บุคลากรภาคการศึกษา หรือ นักวิจัย/นักวิชาการ 
 

กําหนดการฝกอบรม 
 

08.30 - 09.00 ลงทะเบยีน รับเอกสาร และรับชมวิดีทศันโครงการ 
09.00 - 09.15 ประเมินผลกอนการอบรม 
09.15 - 10.45 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ U-POPs และอุตสาหกรรมรีไซเคลิเศษโลหะ 
11.00 - 12.00 อนุสัญญาทีเ่กี่ยวของ 
12.00 - 13.00 พักกลางวัน 
13.00 - 15.45 - นโยบาย กฎหมาย และขอบังคับ ที่เกีย่วของกบัการเกิดและการปลดปลอยสาร 

  มลพษิ U-POPs รวมถงึกฎหมายสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 
 - ถาม/ตอบ 
15.45 - 16.00 ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 

  



 

  (เนื้อหาและกําหนดการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 5 

 

ชุดวิชาที่ 3 อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะกับการปลดปลอย U-POPs 

รายละเอียด 
- อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะและผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม 1 ชั่วโมง 
- การเกิดสารมลพิษ U-POPs จากการรีไซเคลิเศษโลหะ ความเขมขน  

การปลดปลอย และแนวคิดความสมมูลเปนพิษ    1 ชั่วโมง 
- พื้นฐานการจัดการทางสิ่งแวดลอมกับมลภาวะทั่วไป    1 ชั่วโมง 
- ยุทธศาตรการผลิตที่ยัง่ยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการผลติระบบลีน  3 ชั่วโมง 

วิทยากร 
ศ.ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพฒันาการปองกันและจัดการภัยพิบัติ  

คณะพัฒนาสงัคมและยทุธศาสตรการบริหาร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร 

วันฝกอบรม: วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566 

วันปดรับสมัคร: วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เจาหนาที่ระดับชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญงาน ขององคกรภาครัฐที่มีความเกี่ยวของในการกํากับ

ดูแลผูประกอบการในอุตสาหกรรมเศษโลหะท้ังหวงโซอุปทาน บุคลากรภาคการศึกษา หรือ นักวิจัย/นักวิชาการ 

 

กําหนดการฝกอบรม 
 

08.30 - 09.00 ลงทะเบยีน รับเอกสาร และรับชมวิดีทศันโครงการ 
09.00 - 09.15 ประเมินผลกอนการอบรม 
09.15 - 09.45 อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะและผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม 

- หวงโซอุปทานและกระบวนการผลิตโลหะทุตยิภูม ิ
- ประเภทของเตาหลอมและเงื่อนไขในการหลอม (Operate Condition) 

09.45 - 11.00 การเกิดสารมลพษิ U-POPs จากการรีไซเคิลเศษโลหะ 
- ความเขมขนของ U-POPs และสมมูลความเปนพิษ (Toxic Equivalent) 
- ความเขมขนของ U-POPs จากอุตสาหกรรมเศษโลหะในประเทศไทย 
- มาตรฐานการปลอยความเขมขนของ U-POP ของประเทศอื่น ๆ 
- ปจจยัการปลอย U-POPs 

11.00 - 12.00 พื้นฐานการจัดการทางสิง่แวดลอมกับมลภาวะทั่วไป 
- กฎหมายและขอบงัคบัดานสิง่แวดลอมที่เกีย่วของสําหรับอุตสาหกรรม 
รีไซเคิลเศษโลหะในประเทศไทย 
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันมลพิษสําหรับอตุสาหกรรม 
รีไซเคิลเศษโลหะในประเทศไทย 

12.00 - 13.00 พักกลางวัน 
13.00 - 15.00 ยุทธศาตรการผลติทีย่ั่งยืน  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และการผลิตระบบลีน 
15.00 - 15.45 ถาม/ตอบ 
15.45 - 16.00 ประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 


