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ก ำหนดกำรสัมมนำวิชำกำร เรื่อง “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไทยอย่ำงปลอดภัยและยั่งยืน” 
 วันที ่15 - 16 กันยำยน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

            วันพฤหัสบดทีี่ 15 กันยำยน 2565 

เวลำ รำยละเอียด  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

เวลำ MR 201 ABCD (200 คน)  MR 211 C (50 คน) 

09.00 - 12.00 น. 1. กำรขออนุญำตวัตถุอันตรำยอย่ำงมืออำชีพ 
โดย 1. นำยจิโรดม ตุริตำคม ผู้อ านวยการกลุม่บริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 1 
      2. นำงสำวรัตติกำล ธรรมปัญญำ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
      3. นำงสำวทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
      กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

2. ควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำ กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงำน 
โดย 1. นำงสำวศศลักษณ์ สำรแดง วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 
      2. นำยณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 
      กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

MR 211 D (50 คน) 

3. กำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำบำเซลและกำรขออนุญำตน ำเข้ำ/ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ 
โดย 1. นำงสำวจอมขวัญ อำคมำนนท์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กองบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 
      2. นำงสำวนันทิกำนต์ ด ำเรืองศรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

เวลำ MR 109 BCFG (200 คน) 

13.00 - 13.45 น. พิธีเปิดงำนสัมมนำวชิำกำรและนทิรรศกำร “เร่ือง ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไทยอย่ำงปลอดภัยและยั่งยนื” 
กล่ำวเปิดงำน และปำฐกถำพิเศษ หัวข้อเร่ือง “แนวทำง กรอ. มุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว” 
โดย นำยวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

13.45 - 16.00 น. 4. กฎหมำยมำตรกำรควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรเคมีในโรงงำนและระบบข้อมูลเพ่ือกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมีในโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดย 1. นำงสำวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ    
      2. นำงสำวกฤติยำ เหมือนใจ ผู้อ านวยการกลุ่มความปลอดภยัสารเคม ี

3. นำงสำวขนิษฐำ ใจจ้อง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
      กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

            หมำยเหตุ  พักรับประทานอาหารวา่ง 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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        วันศุกร์ที่ 16 กนัยำยน 2565                                                                                             

เวลำ MR 208 ABCD  (200 คน) MR 109 B  (50 คน) 

09.00 - 12.00 น. 5. กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรใช้และจัดเก็บสำรเคม ี
โดย นำยจรินทร์ วีระโอฬำรสิทธิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

6. ควำมปลอดภัยนำโนเทคโนโลยี : โรงงำนอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
กล่ำวเปิดโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กำรบรรยำยเร่ือง :  
(1) วัสดุจำกของเสียทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรดูดซับสำรพิษในภำคอุตสำหกรรม  
     โดย ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
(2) Green Factory: กำรลดปริมำณแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
     โดย ดร.สัญชัย คูบูรณ์ นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(3) กำรส่งเสริมและก ำกับ ดูแลโรงงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
     โดย ดร.ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(4) ประโยชน์และกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของวัสดุนำโน 
     โดย ดร.เวฬุรีย์ ทองค ำ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

MR 109 EF  (100 คน) ห้อง MR 109 A (50 คน) 

7. กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศอย่ำงย่ังยืน เพ่ือกำรฟื้นฟูและยกระดับเศรษกิจ 
สังคม และชุมชน 
โดย 1. นำยณัฐพงษ์ จุลำเกตุโพธิชัย ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      2. นำงอัมไพวรรณ ใจรังษ ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      3. นำยพีรดนย์ หมั่นภักด ีผูอ้ านวยการกลุม่ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของ 
         ผู้ประกอบการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8. กำรเก็บตัวอย่ำงน  ำ/น  ำใต้ดินจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดย 1. นำยวิชัย ผลวิริยชัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
      2. นำงสำววิจิตรำ ประสมทอง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
      3. นำงสำวทัศนีย์ ทองกลึง นักวิทยาศาสตร ์
      กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

       หมำยเหต ุ พกัรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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     วันศุกร์ที่ 16 กนัยำยน 2565                                                                                             

เวลำ MR 109 GH (100 คน) MR 109 D (50 คน) 

09.00 - 12.00 น. 9. ระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยระยะไกลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (BOD, COD 
online และ CEMS) (10.30 – 12.00 น.) 
โดย 1. นำยศิระ จันทร์เฉิด รักษาการนักวิทยาศาสตรเ์ชี่ยวชาญ 
      2. นำยวรสันต์ เหล่ำชัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

10. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปนเปื้อนดินและน  ำใต้ดินภำยในบริเวณโรงงำนและแนว
ทำงกำรจัดท ำมำตรกำรควบคุมและกำรลดปนเปื้อนดินและน  ำใต้ดิน 
โดย 1. นำงสำวอรพินท์ คชศรีสวัสดิ ์นักวิทยาศาสตรป์ฏิบัติการ 
      2. นำงสำวอริยะ คล้ำยแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
      3. นำยทิวัตถ์ ตรังวัชรกุล วิศวกรปฏิบัติการ 
      กองส่งเสริมเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

MR 109 C (50 คน) MR 110 A  (50 คน) 

11. กฎหมำยมลพิษอำกำศ 
โดย 1. นำงสำวเจนจิรำ สันทำลนุัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
      2. นำงสำวอัญชลี อ่วมพันธเ์จริญ วิศวกรช านาญการ 
      3. นำยอนุพงษ์ สขุมูล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
      กองส่งเสริมเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

12. เส้นทำงกำรเป็นผู้ตรวจสอบเอกชน 
โดย 1. นำงสโรชำ จิตอำรีรัตน์ วิศวกรช านาญการพเิศษ 
      2. นำงสำวพิชญำ ศรีมงคล วิศวกรช านาญการ 

 กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานก ากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

MR 209 ABCD (200 คน) MR 110 CD (100 คน) 

13. หลักเกณฑ์ วิธีกำรจดทะเบียน และกำรแจ้งมีบุคลำกรเฉพำะวัตถุอันตรำย  
ตำมกฎหมำยใหม ่(9.00 – 11.00 น.) 
โดย นำงประภำพร ลือกิตติศัพท์  
     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานการก ากับวัตถุอันตราย 
     กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

14. การประเมินอันตรายสภาวะแวดล้อมการท างาน และแนวทางการควบคุมและจัดการปัญหา : 
ความร้อน แสง และเสียง 
โดย รศ.ดร.วันทนีย์ พันธุ์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

MR 110 B (50 คน) 

15. ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ส ำหรับโรงงำนที่มีกำรใช้จุลินทรีย์ในกระบวนกำรผลิต 
โดย 1. ดร.ชำลินี คงสวัสดิ ์ศูนยพ์ันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
      2. นำงสำวสิรัส สลุัญชุปกร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

       หมำยเหต ุ พกัรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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     วันศุกร์ที่ 16 กนัยำยน 2565 

เวลำ MR 109 A  (50 คน) MR 109 B (50 คน) 

13.00 - 16.00 น. 16. กำรตรวจวัดกลิ่นในโรงงำนอุตสำหกรรม (13.00-14.30 น.) 
โดย 1. นำยสนธยำ อำปำมะเก นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
     2. นำงสำวทัศนีย์ ทองกลึง นักวิทยาศาสตร ์
     กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

17. กฎหมำยมลพิษน  ำ และกำรจัดกำรน  ำเสียและวิธีแก้ไขปัญหำระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
โดย 1. นำงวนิดำ ทองช่วย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
     2. นำยปิยะวัชร สุวรรณค ำ วิศวกรช านาญการ 
     กองส่งเสรมิเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

MR 109 C (50 คน) MR 110 C  (100 คน) 

18. มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกฝุ่นระเบิด 
โดย นำยสมพล ว่องเจริญ บริษัท แพล้นท์โปรเทคช่ัน จ ากัด 

19. กำรด ำเนินคดีอำญำตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535 
โดย นำยสุนทร แก้วสว่ำง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

       หมำยเหต ุ พกัรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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