
 
  

รายละเอียดการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better 
ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP  

to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities  
วันพฤหัสบดทีี่ ๒3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.3๐ – 16.00 น. 
ณ ห้องกมลทพิย์ บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ด าเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain 

through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Release from Recycling Facilities ร่ วมกับองค์ การ พัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ส่งเสริมการน าแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุด (BAT/BEP) มาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลเศษโลหะ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะอย่างเหมาะสมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนด้วยการน า BAT/BEP มาใช้เพ่ือ

ลดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากการรีไซเคิลเศษโลหะให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 ราย 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ภายในห้องประชุมจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การน าเสนอผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ 

การเสวนาวิชาการ และการจัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Greening the Scrap Metal for the Better Changes”  
รอบชิงชนะเลิศ 

2. ด้านนอกห้องประชุมจัดเป็นพ้ืนที่นิทรรศการของหน่ วยงานพันธมิตรทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา อาทิ  
• การตรวจวัดสารไดออกซิน  
• “คลีนิคโรงหลอม” ส าหรับให้ค าปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม  
• ฐานข้อมูลโซ่อุปทานเศษโลหะของไทยในปัจจุบัน 
• หลักสูตรฝึกอบรมด้านการน า BAT/BEP ไปใช้ในการจัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะ 
• การให้กู้ยืมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF)  
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ก าหนดการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better 
ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP  

to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities  
วันพฤหัสบดีที่ ๒3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.3๐ – 16.00 น. 
ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

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

ก าหนดการ 

08.3๐ – 09.15 น. ลงทะเบียน และ ชมนิทรรศการ รับประทานอาหารว่าง 

08.45 – ๐9.15 น. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ 

09.15 – ๐9.20 น. ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการ  

09.20 – ๐9.50 น. พิธีเปิด  
• กล่าวขอบคุณในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและภาคอุตสาหกรรมกับองค์การพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development 
Organization: UNIDO) โดย ผู้แทน UNIDO  

• กล่าวรายงาน  
โดย นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อ านวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

• กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ  
     โดย นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

09.50 – 10.10 น.  พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมที่ได้คะแนนสูงสุดของชุดวิชาที ่1-๑๙ ประจ าปี 
2565 
โดย นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

10.10 – 1๒.10 น.  เสวนาเรื่อง “Change for the Better in Action” โดย   
• นางสาวธารกมล ถาวรพานิช เลขาคณะกรรมการก ากับการด าเนินโครงการฯ 
• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด  
• บริษัท ปัญญารักษา จ ากัด 
• บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานระยอง 
• ผู้ด าเนินรายการ นายวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย ผู้อ านวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง

ประเทศไทย   

1๒.10 – 1๓.10 น. รับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ 
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13.10 – 13.30 น. กิจกรรมการตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Greening the Scrap Metal for the Better 
Changes” โดยมีภาพผลงานเข้าประกวดและผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๕ ภาพ 

13.30 – 14.15 น. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ละท่านน าเสนอชื่อผลงานและ
อธิบายแนวคิด (Concept) ของผลงาน คนละไม่เกิน ๕ นาที  

14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.00 น.  ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ /พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร 

๑5.0๐ น.   พิธีปิดงาน Green Scrap Metal Thailand 2023 

หมายเหตุ   1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงานจริง หรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  

(Online Meeting / Zoom) หรือ รับชมการถ่ายสด (Live)   
 3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีดังนี้

• มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ 
• ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน 

• มาตรการรักษาระยะห่าง 1.5 เมตร 
• วางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ

 


