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สวัสดีสมาชิกสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับเรื่องราวในวงการ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ท่านจะได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีกับการลดการ
ปล่อยคาร์บอนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่” ว่าเป็นอย่างไร ทําได้อย่างไร นอกจากนี้ เรามีสรุปประเด็น
จากการประชุมวิชาการ “ประเด็นการค้าและสิ่งแวดล้อม เอกชนไทย พร้อมหรือยัง” ที่ทางสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมจัดกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และท้ายสุดหน้าสุดท้ายที่ลืมกันไม่ได้ คือ ข่าวประชาสัมพันธ์และปฏิทินกิจกรรมของสถาบันฯ แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ☺
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G - M a r k เ ค รื่ อ ง ห ม า ย แ ส ด ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ
กิ จ ก า ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการดําเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม
ที่มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองของเครื่องหมาย “Green Industry
Mark” หรือ G-Mark
เครื่องหมาย G-Mark จะเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาและยกระดับการผลิต ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
สร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจนิเวศน์ เครื่องหมาย G - M a r k
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 “Green Commitment” จะ
ให้ กั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ การ SMEs ที่
แสดงความจํ า นงเข้ า ร่ ว มโครงการ โดยลงนาม
ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมีการ
วางแผนการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดําเนินการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ระดับที่ 2 “Green Effort” จะให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการ SMEs ที่ผ่านการ
รับรองระดับที่ 1 มาแล้ว และได้มีการดําเนินการ
จริ ง ในการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตาม
แผนการปรับปรุงและพัฒนาตามที่เสนอมา
ระดับที่ 3 “Green System” จะให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการ SMEs ที่ผ่านการ
รับรองระดับที่ 2 และมี
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
และได้รับรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เป็ น สากล เช่ น ระบบ
ISO14000 เป็นต้น

ระดับที่ 4 “Green Culture” จะให้กับ
โรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ การ SMEs ที่ ผ่ า นการ
รับรองระดับที่ 3 และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
จนเป็นวัฒนธรรมทั้งองค์กร
ระดับที่ 5 “Green Agent” จะให้กับโรงงาน
อุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ การ SMEs ที่ ผ่ า นการรั บ รอง
ระดับที่ 4 มาแล้ว และเป็นผู้ประกอบการที่มีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร และสามารถ
สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยในระดับที่ 1
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เป็น
เวลา 5 ปี หากได้รับการรับรองด้านระบบการจัดการ
สิ่ง แวดล้ อม มาตรฐานด้ า นระบบการจั ดการอาชี ว
อนามัย และความปลอดภั ย หรื อมีก ารนําของเสี ย
หรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการมาผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น

รายงานพิเศษ

ประเด็นการค้าและสิ่งแวดล้อม
เอกชนไทย พร้อมหรือยัง??
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) จั ด ประชุ ม วิ ช าการในหั ว ข้ อ “ประเด็ น การค้ า และ
สิ่งแวดล้อม เอกชนไทย พร้อมหรือยัง” ณ ห้องประชุม 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี
นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้ อ ม และ นายไพรัต น์ ตั งคเศรณี รองเลขาธิก ารสภาอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เป็ น
ประธานเปิดงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนมุมมองของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับมิติความเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะ
เป็นประโยชน์ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับประเทศที่ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และความพร้อมของภาคเอกชน

ผลการประชุ ม วิ ช าการ “ประเด็ น การค้ า และสิ่ ง แวดล้ อ ม เอกชนไทย
พร้อมหรือยัง” สามารถสรุปได้ดังนี้
พัฒนาการของประเด็นการค้าและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ประเด็นการค้าและ
สิ่งแวดล้อมเริ่มสอดประสานกันมากขึ้น มีการพยายามผลักดันให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังจะ
เห็นได้จากการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (ในกรอบ MEAs) ด้านการค้า (กรอบ WTO
หรือ FTA) หรือการเจรจาทวิภาคี จะมีความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ มีการกําหนดมาตรการหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ออกมา เช่น WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) EuP (Energy-using
Product) ที่ทางประเทศในกลุ่ม EU กําหนดมาตรฐานออกมา ซึ่งมาตรการ/มาตรฐานดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อภาคเอกชน โดยภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งอาจทําการส่งออกหรือไม่ได้ทําการส่งออกสู่ตลาด EU โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อ
EU บังคับใช้มาตรการ/มาตรฐานสินค้าต่างๆ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส่งสินค้าออกสู่ตลาด EU
จําเป็นต้องปฏิบัติตาม โดยการเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนวัสดุที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน
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ดังนั้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการคงตลาด EU ไว้ จําเป็นต้องนําเข้าเพื่อทดแทนวัตถุดิบหรือ
ชิ้นส่วนวัสดุดังกล่าว หากผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศไม่มีหรือไม่สามารถผลิตวัตถุดิบที่ตรงกับ
มาตรฐานของ EU ได้ ซึ่งสําหรับประเทศไทยผู้ประกอบการรายย่อยจะขาดศักยภาพและเงินทุนที่จะ
ปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับมาตรการและมาตรฐานที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทดสอบเพื่อ
ยืน ยั น มาตรฐานต่ างๆ ของสิ นค้ า มี ภาระค่าใช้ จ่า ยที่ สู งเนื่ อ งจากมัก จะต้อ งใช้บ ริ ก ารจากต่ า งประเทศ
สําหรับแนวโน้มในอนาคตมีความเห็นพ้องกันว่ามาตรการสิ่งแวดล้อมจะเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจก และการวัดรอยเท้านิเวศ
ภาครัฐมีความตื่นตัวและได้ดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนมาบ้าง เช่น ช่วงปี พ.ศ. 2551-2553
กระทรวงอุตสาหกรรมสนับ สนุ นด้ านฐานข้อ มูล และองค์ค วามรู้ เช่ น การพัฒ นาฐานข้ อมูล ด้า นสิ่ งทอ
คลังข้อมูลสารเคมี ข้อมูลการทําฉลากสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment:
LCA) ของวัสดุ ต่างๆ การพัฒ นาเครื อข่ายการแลกเปลี่ย นองค์ค วามรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้า น
กฎระเบียบสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ
รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมีความต้องการให้ภาครัฐดําเนินการอย่างจริงจัง ดังนี้
1. สร้างความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเพื่อขยายตลาดรองรับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตของภาคเอกชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเริ่มทําอย่างจริงจังได้ด้วย
การขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียวของภาครัฐ ควรจะเป็นการบังคับใช้ ไม่ใช่โดย
สมัครใจ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ภาคธุรกิจต่อไป พร้อมกับมีการปรับทบทวนงบประมาณและประมาณการ
ราคาให้เหมาะสมเพื่อให้ดําเนินการได้จริง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก่อให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน
2. สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งห่วงโซ่การผลิต สําหรับด้านสินค้าเกษตรน่าจะให้
ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรต้นน้ําที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. แก้ไ ขกฎระเบี ยบในภาครัฐ เพื่ อให้ เอกชนสามารถดํา เนิ นการปรับ เปลี่ย นให้ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ตามกฎหมาย เช่น การบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและติดฉลากเพื่อเฝ้าระวังการทะลัก
เข้าของสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบังคับให้ผู้ค้าปลีกรับประกันอายุการใช้งานของสินค้า
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เพื่อป้องกันการนําเข้าสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้น
และต้องทิ้งเป็นขยะ
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4. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและอยู่บนพื้นฐานของเป็นธรรม
5. พัฒนามาตรการจูงใจ เช่น โครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีควร
เร่งการอนุมัติ EIA การลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ผลิต เช่น ค่าส่งสินค้าไปตรวจสอบมาตรฐานสามารถนํามา
หักลดหย่อยภาษีได้หรือไม่ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคการเงิน (ธนาคาร) ในการดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้ภาคธนาคารสามารถอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ เป็นต้น
6. พัฒ นาการอํา นวยความสะดวกให้ แก่ภ าคเอกชน เช่น บริ การห้ องปฏิบั ติก ารที่ เปิ ด 24
ชั่วโมง และสะดวก รวดเร็ว เป็นต้น
นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีข้อสังเกตว่ามาตรการทางภาษีมักจะไม่ได้แก้ไขปัญหาผู้ประกอบการที่อยู่
นอกระบบ และอาจเพิ่ ม ภาระให้ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและเล็ ก ทํ า ให้ ป รั บ ตั ว ไม่ ไ ด้ โดย
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก เห็นว่าบางมาตรการ เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยมี
วัตถุประสงค์ให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น อาจส่งผลประโยชน์
เฉพาะกับเอกชนขนาดใหญ่และการลงทุนจากต่างชาติ แต่สําหรับ SMEs ยังประสบปัญหาในการเข้าร่วม
เนื่องจากที่ดินในการนิคมฯ มักมีราคาสูง แต่ภาคการเงินจะประเมินราคาให้ต่ํามากเพราะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ นอกจากนี้ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ ในการนิคมก็มีราคาสูง
กว่า และยังมีข้อกังวลต่อปัญหาการแย่งแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีศักยภาพ ซึ่งผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่อาจจะได้เปรียบในเรื่องดังกล่าวและมีการดึงแรงงานจากผู้ประกอบการรายเล็กไป ทั้งนี้ ผู้แทน SMEs
ต้องการให้ภาครัฐดําเนินการ ดังนี้
1) มีการเจรจากับประเทศคู่ค้าในเชิงรุกมากขึ้นในด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม
2) สนั บ สนุ น ผลประโยชน์ ท างภาษี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าอะไหล่ ค่าบํารุงรักษา ค่าบุคลากรที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจะนํามาหักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่
3) สนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆ แทนที่จะต้องนําเข้าเทคโนโลยีดังกล่าว
4) มีมาตรการสนับสนุน รับประกัน หรือคุ้มครอง ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ต้องเผชิญปัญหากับภาคประชาสังคม ภาครัฐต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและมีการ
จัดการกับภาคประชาสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลและกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีกระบวนการตัดสินใจที่
จะเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม
ที่มา: รายงานการประชุม “ประเด็นการค้าและสิ่งแวดล้อม เอกชนไทย พร้อมหรือยัง”

มุมวิชาการ
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เทคโนโลยี กั บ การลดการปล่ อ ย
คาร์ บ อนจากอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่
โดย นางสาวทัศนีย์ ยวงเกตุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน คือ อุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยสําคัญของ
การดํ ารงชี วิต ของมนุ ษ ย์แ ละการพั ฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ ขณะเดีย วกั น
กิจกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําทรัพยากรธรณี มาใช้ประโยชน์ได้ส่งผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้
เนื่องจากทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะสินแร่ (Ore) เป็นมวลสารที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ย่อมมีองค์ประกอบมลทิน ทั้งที่เป็นพิษ เช่น โลหะหนัก และไม่เป็นพิษ
เช่น ฝุ่นละออง ซึ่งแม้ไม่เป็นพิษ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ได้
เช่นกัน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ต่อไป โดยที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
น้ อ ยที่ สุ ด จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้แ ก่ “เทคโนโลยี สะอาด (Clean Technology)” ซึ่งเน้นการ
“ป้องกันการเกิดมลพิษโดยเฉพาะการป้องกันมลพิษที่แหล่งกําเนิด
(Pollution Prevention)” ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง หรือ
“Cradle-to-Grave” ควบคู่กับแนวคิด “การบริโภคทรัพยากรอย่าง
มีประสิท ธิภาพ (Resource Efficiency) ด้ว ยกลยุทธ์ 3Rs’:
Reduce, Reuse, Recycling” รวมถึง “การปล่อยของเสียให้น้อย
ที่สุด (Waste Minimization)” และ/หรือ “การใช้ประโยชน์ของเสีย
(Waste Utilization)” ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ “การจัดการแบบไร้ของเสีย
(Zero Waste Approach)” หรือ “Cradle-to-Cradle” แทน
“การกําจัดที่ปลายทาง (End-of-Pipe Treatment)”
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The Way Towards Low Carbon Society
Clean Technology

• Prevent ‘Waste’ ตัง้ แตต นทาง
• ‘Waste’ Utilization
• Recovery & Recycling

• Energy Efficiency
• Resources Efficiency

Reduce consumption

Reduce
Environmental Impacts

Reduce
Mining Activities

&

of “Raw Materials”

“แนวคิดการ
จัดการเหมืองแร่
ด้วยเทคโนโลยี
สะอาด”

GHGs Emissions

Low Carbon Growth

นอกจากนี้ การนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ (Waste Utilization) ยังเป็นอีก
แนวทางหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ นําไปสู่ “การพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่คาร์บอนต่ํา (Low Carbon Growth Mining)” ตัวอย่างเช่น การนําเถ้าลอยถ่านหิน
ซึ่งเป็นของเสียจากโรงไฟฟ้า มาใช้เป็นส่วนผสมของซีเมนต์ จะลดการใช้หินปูนเป็นวัตถุดิบ ซึ่ง
นอกจากลดการทําเหมืองหินปูนแล้ว ยังลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาหินปูนอีกด้วย
การนําของเสียประเภทสารอินทรีย์ (Organic Waste) ที่ยากต่อการจัดการด้วยวิธีอื่น
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมซีเมนต์หรือโรงไฟฟ้า (Waste-to-Energy) ก็เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้นหากผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั้งหลาย ให้ความสนใจใน
การนําเทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีที่ลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมของตน นอกจากจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนด้าน
วัตถุ ดิบและพลังงาน ลดการใช้ พลั งงานจากแหล่งทรั พยากรสิ้นเปลือ ง (Non-renewable
Energy Resource) อันเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ที่มา : รศ.ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Update Corner & ขาวประชาสัมพันธ
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ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามกฎหมาย
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2554

หลักสูตร
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (M)
ผู้ควบคุมระบบฯ น้ํา (WC)
ผู้ควบคุมระบบฯ อากาศ (AC)
ผู้ควบคุมระบบฯ กากอุตสาหกรรม (SC)
ผู้ปฏิบัติงานฯ น้ํา (WO)
ผู้ปฏิบัติงานฯ อากาศ (AO)
ผู้ปฏิบัติงานฯ กากอุตสาหกรรม (SO)
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
การตอบโต้อุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

วันที่มีการจัดฝึกอบรม
25 กรกฎาคม 54
31 ตุลาคม 54
20-24 มิถุนายน 54
19-23 กันยายน 54
5-9 กันยายน 54
3-7 ตุลาคม 54
12-13 กรกฎาคม 54
26-27 ตุลาคม 54
16-17 มิถุนายน 54
18-19 ตุลาคม 54
2-3 สิงหาคม 54
8-9 พฤศจิกายน 54
20 มิถุนายน 54
7 กรกฎาคม 54

22 สิงหาคม 54

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณพลอยวรรณ คุณนพมาศและคุณนิรมล โทรศัพท์ 0-2345-1262, 0-234-1273

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาเปิดตัวโครงการ
“อุตสาหกรรมร่วมสร้าง เครือข่ายร่วมใจ ก้าวไกลเชิงนิเวศ”
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที ่ป รึก ษาโครงการพัฒ นาศัก ยภาพการจัด การกากอุต สาหกรรม จัด การสัม มนาเรื ่อ ง
“อุต สาหกรรมร่วมสร้าง เครือข่า ยร่วมใจ ก้า วไกลเชิงนิเ วศ” งานสัมมนาการส่งเสริมและสนับสนุน การจัด การ
กากอุตสาหกรรมให้เข้าระบบถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ณ ห้อง
แกรนด์ บอลรูม โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็น
อย่างดี โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการดําเนินงานกํากับ ควบคุม ดูแลโรงงานให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้ง และการพัฒนาศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายต่างๆ ด้วยมีจุด
มุ่งหวังว่า จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกัน
กับสังคมอย่างสันติสุข

