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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 

บริษัท     สยามเลเทกซ สังเคราะห จํากัด 

วันทีต่รวจประเมิน          23  พฤศจิกายน 2554 

เจาหนาทีต่รวจประเมนิ   1) ภญิญดา  เจริญสนิ   2) จุฬารตัน ภูมิปราทมิน 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธเขารวมประชุม 

     - บริษทัฯ เรียนเชญิผูเขารวมประชมุ/ประชาสมัพันธการประชุมผานทาง E-mail 
และกําหนดใหผูเขารวมประชุมสงแบบตอบรับทาง E-mail อยางตอเนือ่ง ซึ่งทําใหลด
คาใชจายของบรษิัทจากการลดการใชทรพัยากรได 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

     - บริษทัฯ      จะสงไฟลงานหรือเอกสารการประชมุใหผูเขารวมประชมุผานทาง E-
mail และไมแจกเอกสารการประชุม โดยจะฉายเอกสารการประชมุข้ึนจอ LCD แทน 
เพื่อลดใชกระดาษ แตหากมคีวามจําเปนที่จะตองแจกเอกสารการประชมุ   จะจดัพมิพ
เอกสารทัง้ 2หนาและจะเนนใหเปนสขีาว-ดําเปนสวนมาก 

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

     -  บริษัทฯ  มีการเลือกหองประชุมใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม 
และภายในหองประชุมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานและมีการปรับตั้ง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียล  และมีการตกแตงหองประชมุดวยไม
กระถาง เพื่อเปนการลดปริมาณขยะและยังสามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชไดใหม 

4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

     -  บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มใหผูเขารวมประชุมที่หองอาหาร  โดย
ภายในหองประชุมจะใหบริการเฉพาะเครื่องดื่ม  และไมใชภาชนะที่ใชแลวทิ้ง พวก
โฟมหรือพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ  การใหบริการเครื่องดื่มจะจัดเปนมุมโดยใช
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ภาชนะบรรจุเครื่องปรุงรสแทนการใชผลิตภัณฑแบบซอง  สวนเศษอาหารจะมีการแยก
เศษอาหารใสลงถุงพลาสติกแยกไวไมนําไปรวมกับขยะประเภทอื่นๆ 

5) อ่ืนๆ 

     -  บริษัทฯ จะมีการปดเครื่องฉาย LCD เมื่อไมไดใชเปนเวลานาน เพื่อประหยัด
พลังงาน   สวนเอกสารการประชุมที่ผูเขารวมประชุมไมตองการทางบริษัทจะมีกลองไว
สําหรับแยกกระดาษดังกลาวเพื่อนําไปใชประโยชนอื่นๆ   โดยมีการเก็บแยกกระดาษที่
ใชแลวทั้งสองหนาเพื่อมอบใหมูลนิธิคนตาบอดตอไป 

 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บริษัทฯ มีการดําเนินงานจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings โดยมีบาง
ประเด็นที่บริษัทฯ ดําเนินงานไดนอกเหนือจากที่แนวทางระบุไว คือ นอกจากจะนํา
แนวคิด Green Meetings ไปดําเนินงานแลว บริษัทไดดําเนินงานเพื่อเปน ”สํานักงานสี
เขียว” (Green Office) โดยการลดใชทรัพยากรและพลังงานในอาคาร   ซึ่งบริษัทฯ ได
รณรงคใหพนักงานทุกคนลดการใชพลังงานและทรัพยากร  ไดแก การปดหลอดไฟใน
บริเวณที่ไมไดใชงาน และในชวงพักเที่ยง การรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา  การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรอยางตอเนื่อง รวมถึงการนําตนไม
มาประดับตกแตงภายในสํานักงาน  เพื่อเปนสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและทาํให
พนักงานมีความรูสึกสดชื่นอีกดวย นอกจากนี้ ในทุกๆ 3 เดือนบริษัทจะเก็บรวบรวม
เศษกระดาษที่ไมใชแลวบริจาคใหกับมูลนิธิคนตาบอด  เพื่อทําเปนหนังสือเบรลลตอไป  
 

ทั้งนี้ ยังมีบางประเด็นที่บริษัทยังไมสามารถปฏิบัติไดทั้งหมด คือ บริษัทฯ ยัง
ไมมีถังขยะที่แยกประเภทอยางชัดเจน  เนื่องจากมีความจํากัดในเรื่องของขนาดพื้นที่
จัดวาง  ปจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงแยกขยะเศษอาหารใสลงถุงพลาสติกไวเพื่อไมใหปะปน
กับขยะประเภทอื่นๆ  

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท สยามเลเทกซ สังเคราะห จํากัด 
วันที่ประเมิน 23  พฤศจิกายน 2554 

 
กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได

บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมการประชุม 

1.1 ประชาสัมพันธการจัดงานผานทางเวปไซด อินทราเน็ต  E-newsletter 
หรือทางอีเมล  

   

1.2 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมงานเพื่อลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

1.3 ในจดหมายเชิญระบุใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมงานทางอีเมล    
1.4 แจงใหผูเขารวมประชุมสามารถตอบรับไดทางอีเมลหรือทางโทรศัพท

นอกเหนือจากทางโทรสาร 
   

1.5 ในจดหมายเชิญระบุวาเปนการจัดงานตามแนวคิด Green  Meeting    
1.6 แจงใหผูเขารวมประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรยีมเอกสาร 

2.1 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมประชุมนําเอกสารมา
ในวันประชุม 

   

2.2 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเตอรเน็ต    
2.3 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหสั้น กระชับ

และไดใจความ 
   

2.4 เลือกใชกระดาษที่ผลิตจากกระดาษใชแลว (Recycle  paper)    
2.5 จัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    
2.6 จัดพิมพเอกสารที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    
2.7 ไมจัดพิมพเอกสารที่เปน  Power Point หรอืถามีความจําเปนควรพิมพ 4-

6 สไลด/หนา 
   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

3.1 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม    
3.2 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง  เชน  หลอด

ประหยัดไฟ  เครื่องปรับอากาศเบอร 5  
   

3.3 กําหนดและปรบัต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26  องศาเซลเซียล    
3.4 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชําแทนการใช

ดอกไมเพื่อลดปริมาณขยะละยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 
   

3.5 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ    
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

สิ่งแวดลอมหรอืสามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 
3.6 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิลใหชัดเจน  เชน  กระดาษ  

ขวดพลาสติก  เศษแกว  กระปอง และขยะมลูฝอยทั่วไป 
   

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

4.1 จัดมุมเครื่องดืม่และอาหารวาง เพื่อใหผูเขารวมประชุมบรกิารตัวเอง    
4.2 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา แทนการเติมน้ําใน

แกวทั้งหมดทีจ่ัดเตรียมไว 
   

4.3 จัดบริการอาหารเปนอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่ผูเขารวมประชุม
ตํ่ากวา 20 คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมประชุมมากกวา 20  คน
สามารถจัดอาหารแบบบุฟเฟต 

   

4.4 สนับสนุนวัตถดุิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น  เชน  
ขนมไทย  ผลไมตามฤดูกาล  น้ําผลไม 

   

4.5 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวก
โฟม  พลาสติก  กระดาษ 

   

4.6 ในกรณีที่ตองใชวัสดุที่ใชแลวทิ้งใหเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายได  
เชน  ใบตอง  กระดาษ หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

4.7 ใชภาชนะบรรจุเครื่องปรงุ  เชน  ขวดประปุกน้ําตาลทราย  นมสด  แทน
การใชเครื่องปรุงที่บรรจุแยกซองและเลือกใชสินคาในบรรจุภัณฑชนิดเต็ม 

   

4.8 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร  เครื่องดื่ม  เพื่อสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. อื่นๆ 

5.1 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปน
เวลานาน 

   

5.2 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลกึที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถิ่นหรือเปนวัสดุรีไซเคิล 

   

5.3 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว  แผนพับหรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน  เพื่อนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล 

   

 


