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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 
แนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) เพื่อลดการปลอด

ปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 
และอุตสาหกรรมที่ใชโลหะในกระบวนการผลิต 

หลักการและเหตผุล 
อนุสัญญาสตอกโฮลมระบุใหสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) ซึ่ง

ไดแก สารไดออกซินและฟวแรน เปนสารพิษรายแรงที่จําเปนตองถูกลด/เลิก อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะก็
เปนหนึ ่งในอุตสาหกรรมที่เปนตัวการปลอยสารมลพิษประเภทปลดปลอยโดยไมตั ้งใจนี้ องคการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) ไดแนะนําแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BEP) ในการจัดการเศษโลหะ การเตรียมวัตถุดิบ และการหลอม เพื่อลดการปลอย U-
POPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 

การฝกอบรมนี้ จัดขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มเติมความรูเกี ่ยวกับสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภท
ปลดปลอยโดยไมจงใจ (U-POPs) ผลกระทบตอสขุภาพและสิ่งแวดลอม กฏหมาย ขอบังคับ แผนการปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของ และการจัดการกับเศษโลหะในหวงโซอุปทานตามยุทธศาสตรการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยจะอภิปรายถึงคุณสมบัติเฉพาะของอุตสาหกรรมหลอม
โลหะ รวมทั ั ้งนําเสนอแนวทางดานเทคนิคที ่ดีที ่ส ุดที ่มีอยู และแนวการปฏิบัติดานสิ ่งแวดลอมที่ดีที ่สุด 
(BAT/BEP) ที่จะชวยลด/เลิกการปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมตั้งใจ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

อยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุดและแนว

การปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) และสามารถนําความรูนี้ไปประยุกตใชในอตุสาหกรรม 
รีไซเคิลเศษโลหะได 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักถึงความเปนพิษของไดออกซินและฟวแรนซึ่งเปนสารกอกลายพันธุ
ควบคูกับการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทางเคมีของสารเคมีนี้ 

4. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจในแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดและทราบถึงประโยชนของการ
ปลอยของเสียอุตสาหกรรมในปริมาณนอย ภายใตบริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 
รับจํานวน 100 คน ตอ 1 ชุดวิชา 
ไมมีคาใชจาย / ฟรีอาหารวาง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
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วิธีการฝกอบรม 

การบรรยายโดยวิทยากร การอภิปรายกลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับชมวีดิทัศนใน
หองฝกอบรม (Onsite) 

ระยะเวลาของหลักสูตร 
ระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 (รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบ) 

กลุมเปาหมาย 
หลักสูตรแบงออกเปน 3 ชุดวิชา (Module) ส ําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 

โรงหลอมโลหะ และโรงงานที่ใชโลหะเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ 

การรับประกาศนียบัตร 
- กรมอุตสาหกรรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรจะมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูที่ผานเกณฑเปนรายชุดวิชา 
- ผูเขารับการอบรมที่ผานเกณฑการรับประกาศนียบัตรตองเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว

ในแตละชุดวิชา 
- ผูเขารับการอบรมตองมีผลประเมินการเรียนรูหลักการฝกอบรม (Post-test) ไมตํ่ากวารอยละ 75 

สถานที่จัดการฝกอบรม 
หองประชุมอาคารสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
40 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอย

โดยไมจงใจ (U-POPs) ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของสารไดออกซนิและฟวแรน กฏหมาย ขอบังคับ 
แผนการ ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ และการจัดการกับเศษโลหะในหวงโซอุปทานตามยุทธศาสตรการผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทัั ้งไดความรูเกี่ยวกับแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการ
ปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ซึ่งจะชวยลด/เลิกการปลอยสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภท
ปลดปลอยโดยไมจงใจ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการลงทะเบยีน 
1. สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน 
2. กรอกขอมูลสวนตัว (ช่ือ / หมายเลขโทรศัพท / อีเมล / หนวยงาน) 
3. เลือกชุดวิชา (MODULE) ที่ตองการสมัคร (เลือกไดมากกวาหนึ่ง) 
4. ติดตามอีเมลจากผูจัด greenscrapmetalthailand@gmail.com 
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กําหนดการฝกอบรม 

ชุดวิชาที่ 18 (MODULE 18) การใชเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติของ BAT/BEP เพื่อปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ 
(สําหรับผูควบคุมหรือผูปฏิบัติงานที่ใกลชิดเครื่องจักร) 

วันพฤหัสบดทีี่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.30 น. 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรูโดยการทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  - BAT/BEP กับมาตรการหลกัในการปองกันการเกิด U-POPs 
   - เทคโนโลยีเพื่อปรับปรงุกระบวนการหลอมโลหะและปกปองสิง่แวดลอม 

- เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพลังงานและลดการปลอยมลพษิใน
กระบวนการหลอมโลหะ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. - แนวทางการใช BAT/BEP ในอุตสาหกรรม 

- แนวทางการประเมินผลการประยกุตใช BAT/BEP ในการแกปญหา 
การปลอยสารมลพิษ U-POPs สําหรับการกํากับดูแลผูประกอบการ 
การหลอม/หลอเศษโลหะ 
- แหลงขอมลูเพิม่เติมของเทคโนโลยี BAT/BEP เพือ่ปรับปรุงคุณภาพ 
วัตถุดิบและการหลอมเศษโลหะ 

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

วิทยากร 
- อ.ดร. โฉมศรี ชูชวย (คณะการจัดการสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

ชุดวิชาที่ 19 (MODULE 19) การใชเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติของ BAT/BEP (สําหรับกระบวนการที่
ใชความรอนการบําบัดมลพิษ) 
(สําหรับผูควบคุมหรือผูปฏิบัติงานที่ใกลชิดเครื่องจักร) 

วันพฤหัสบดทีี่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.30 น. 
12.00 – 12.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
12.30  – 13.00 น. ประเมินความรูโดยการทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
13.0 – 14.30 น.  - ตัวอยางเทคโนโลยี BAT/BEP หลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 

- แนวทางการใช BAT/BEP ในโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรณีศึกษา: การลดการปลดปลอยไดออกซินและฟวแรน 
หลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 

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

- แนวทางในการควบคุมสาร U-POPs หลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 
- แหลงขอมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยี BAT/BEP ในการลดการปลดปลอย 
ไดออกซินและฟวแรนหลังกระบวนการหลอมเศษโลหะ 

 16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
- อ.ดร. โฉมศรี ชูชวย (คณะการจัดการสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
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กําหนดการฝกอบรม 

ชุดวิชาที่ 17 (MODULE 17) กฎหมายและขอบังคับ 

วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00 น. ประเมินความรูโดยการทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
09.00 – 10.30 น.  ทบทวนความรูเกีย่วกบั U-POPs BAT/BEP 

อุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะกบัการปลดปลอยสาร U-POPs 
- ความสามารถในการอยูในสิง่แวดลอม 
- ความสามารถในการสะสมในสิ่งมีชีวิต 
- ผลกระทบและความเปนพิษของสาร POPs 
- สารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภททีเ่กิดข้ึนโดยจงใจ/อยางไมจงใจ 
- การเกิดสารมลพิษที่ตกคางยาวนานอยางไมจงใจ 
- การสงัเคราะหเดอ โนโว 
- กระบวนการผลิตโลหะ 
- แนวทางในการลดปรมิาณการเกิด U-POPs 
- BAT/BEP 

10.30  – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45  – 12.00 น. อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และพันธกรณีที่สําคัญ 

- ภาพรวม 
- กลไกการดําเนินงานภายในประเทศ 
- กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัควบคุมสาร POPs 
- การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการลดการปลดปลอยสารไดออกซิน

และฟวแรน 
- แผนจัดการระดบัชาติ ฉบับที่ 2 

12.0 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 – 14.30 น. กฎหมายตามแตละขั้นตอนของกระบวนการหลอหลอมโลหะ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.00 น. กฎหมายสิ่งแวดลอมและระเบียบควบคุม 
16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการเรียนรู (Post-test) และความพึงพอใจ 

วิทยากร 
- คุณธีราพร วิริวุฒิกร (ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) 

 


