
 

 1 

ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อหน่วยงาน    โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ตรวจประเมนิ          19 มีนาคม 2558 

เจา้หน้าที่ตรวจประเมนิ   นางสาวเต็มสิร ิไทยฤทธ์ิ  

รายละเอยีดของการประเมนิ  ตามเอกสารแนบ  

สรปุผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชญิ/ประชาสมัพันธเ์ขา้ร่วมประชุม 

 โรงแรมเมืองลิกอร์  เรียนเชิญและประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุม ผ่านทางจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษและการขนส่ง ทั้งนี้ได้ประกาศแจ้งให้บุคลากรในโรงแรม 
และลูกค้าที่มาใช้บริการจัดประชุมรับทราบ ว่าทางโรงแรมได้ดําเนินการจัดประชุมตามหลักการ Green 
Meetings โดยระบุหลักเกณฑ์ต่างๆ ลงในจดหมาย อาทิเช่น การขอความร่วมมืองดสวมเสื้อสูทระหว่าง
การประชุม การปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 25-26 องศาเซลเซียส และสําหรับการตอบกลับเข้าร่วม/ยืนยันการ
ประชุม ก็สามารถตอบกลับทางอีเมล์ได้ทันที  

2) การจดัเตรยีมเอกสาร 

 โรงแรมเมืองลิกอร์ จัดเตรียมกระดาษและวางดินสอให้สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมบริเวณด้านหน้า
ห้อง หากใครต้องการสามารถหยิบใช้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง และสําหรับ
การประชุมภายในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่จะเลี่ยงการพิมพ์เอกสาร โดยการแจ้งเรื่องการประชุมผ่านทาง
หัวหน้าฝ่ายรับทราบและชี้แจงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่จะมีสมุดจด
บันทึกประจําตัว และในกรณีที่จําเป็นต้องจัดพิมพ์เอกสาร จะเลือกใช้กระดาษรีไซเคิล  

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 
 โรงแรมเมืองลิกอร์ ได้เลือกใช้ห้องประชุมได้เหมาะสมตามจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม สําหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเลือกใช้แบบประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
ปรับต้ังอุณหภูมิที่ 25-26 องศาเซลเซียส โดยมีห้องควบคุมการเปิดปิดอยู่ด้านหลังห้องประชุม พร้อมทั้ง
ติดป้ายรณรงค์การปิดไฟหลังเลิกใช้งาน สําหรับการตกแต่งสถานที่ห้องประชุม ทางโรงแรมเลือกใช้ต้นไม้
กระถางวางตามบริเวณจุดต่างๆ สําหรับป้ายข้อความภายในห้องประชุม ทางโรงแรมเลือกใช้วัสดุที่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และทางโรงแรมได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภท (โดยติดป้ายบอกประเภท
ขยะ)  ต้ังบริเวณด้านหน้าอาคาร ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมิน ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการใช้ถังขยะแยกประเภท
ควรใช้ถังขยะแบบแยกสี (ขยะทั่วไป-ถังสีน้ําเงิน ขยะรีไซเคิล-ถังสีเหลือง ขยะย่อยสลายได้-ถังสีเขียว 
ขยะอันตราย-ถังสีแดง) แต่เนื่องด้วยจัดหาซื้อได้ยากในท้องถิ่น ทางโรงแรมจะปรับเปลี่ยนโดยการติดป้าย
สต๊ิกเกอร์สีเพื่อระบุประเภทของขยะ 
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4) การจดัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 

  โรงแรมเมืองลิกอร์ จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารว่างบริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยบริการน้ํา
ด่ืมเป็นเป็นแบบคูลเลอร์พร้อมจัดวางแก้วเปล่าเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สําหรับเครื่องดื่มชา/กาแฟ 
ทางโรงแรมได้ชงสําเร็จใส่เหยือก โดยมีเจ้าหน้าที่บริการเสิร์ฟด้านหน้าห้องประชุม สําหรับการจัดอาหาร
ว่าง ทางโรงแรมเสิร์ฟผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนมไทย โดยเลือกใช้ภาชนะที่สามารถล้างแล้วนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ สําหรับอาหารกลางวันจัดแบบบุฟเฟต์ โดยทางโรงแรมนําหลักแนวคิดลดการสูญเปล่าของการใช้
ทรัพยากร (Lean) มาวางแผนในเรื่องการจัดเตรียมอาหาร ทําให้ช่วยลดปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้งจาก
การรับประทานอาหารของลูกค้า เช่น ลดผักที่ใช้ตกแต่งจานใส่อาหาร ลดปริมาณวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบ
อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ทางโรงแรมได้จัดภาชนะแยกเศษอาหารเหลือทิ้ง โดยมีผู้มารับซื้อต่อเพื่อนําไปเป็น
อาหารเลี้ยงสุกร ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมิน ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการหลีกเลี่ยงใช้ครีม/น้ําตาลซอง ซึ่ง
ทางโรงแรมรับข้อเสนอแนะพร้อมนําไปดําเนินการต่อไป  

5) การจดัเตรยีมอื่นๆ 
  โรงแรมเมืองลิกอร์ ดําเนินการปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกใช้เป็น stand-by mode หาก
ไม่ได้ใช้งาน อีกทั้งมีการจัดเตรียมภาชนะรองรับกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวเพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษ 
รีไซเคิลได้ ทั้งนี้ทางโรงแรมได้สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้ามัด
ย้อมจากสีธรรมชาติของชุมชนคีรีวง “กลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง” มาเป็นของที่ระลึก และใช้เป็นอุปกรณ์
ภายในห้องพักของโรงแรม เช่น ปลอกหมอน กระบอกขวดน้ํา ผ้าเช็ดตัว กล่องใส่กระดาษทิชชู่ เป็น
ต้น อีกทั้งส่งเสริมผลผลิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียง “ทุเรียนกวนห่อกาบไม้” มาเป็นของที่ระลึก 
สรุปผลการตรวจประเมิน  

โรงแรมเมืองลิกอร์ ยึดหลักการดําเนินงาน Green Hotel โดยตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โรงแรมเมืองลิกอร์ ได้กําหนด
นโยบายส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว ผ่านรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วม อาทิ
เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกกรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณโดยรอบโรงแรม รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อีกทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ 
Smoke Free Hotel ของมูลนิธิใบไม้เขียว และการรณรงค์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกัน และสําหรับการดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว Green Meetings ถือเป็น
แนวทางหนึ่งที่ทางโรงแรมเมืองลิกอร์ ได้ยึดปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดประชุมภายในหน่วยงานและ
ขยายผลสู่ลูกค้าที่มาใช้บริการจัดประชุม/จัดสัมมนาห้องประชุมของโรงแรมเมืองลิกอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการประเมนิ 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 

โรงแรมเมืองลกิอร์  
วันที่ตรวจประเมนิ  19 มีนาคม 2558 

 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได้ ทําไม่ได้ 
ทําได้

บางส่วน 
1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธ์การประชุม 

 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ อินทราเน็ต จดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์  

   

 ใช้อีเมล์ในการส่งจดหมายเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษและการ
ขนส่ง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางอีเมล์ หรือ
ทางโทรศัพท์ 

   

 ระบุในจดหมายเชิญว่าเป็นการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    
 แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดใช้เสื้อสูทและเสื้อนอกระหว่างการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 
 ส่งเอกสารการประชุมทางอีเมล์ และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนําเอกสารการ

ประชุมมาในวันที่ประชุม 
   

 เตรียมไฟล์ข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต    
 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเป็น พยายามสรุปข้อมูลให้สั้น กระชับและได้

ใจความ 
   

 เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    
 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพ์เอกสารทั้ง 2 หน้า    
 จัดพิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสีขาว-ดําเท่านั้น    
 ไม่จัดพิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสไลด์ PowerPoint หรือถ้ามีความจําเป็นควร

จัดพิมพ์ 4-6 สไลด์/หน้า 
   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 
 เลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม    
 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดประหยัดไฟ  

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 เป็นต้น 
   

 กําหนดและปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส    
 ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช้ดอกไม้

เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ 
   

 ลดการใช้โฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในการตกแต่งสถานที่ 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ได้แก่ กระดาษ 
ขวดพลาสติก เศษแก้ว กระป๋อง และขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างเพียงพอและชัดเจน  
เพื่อให้สามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมบริการตัวเอง    
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได้ ทําไม่ได้ 
ทําได้

บางส่วน 
 จัดบริการน้ําด่ืมในขวดแก้วหรือเหยือกพร้อมแก้วเปล่า ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 

แทนการเติมน้ําในแก้วเตรียมไว้ เพื่อลดการสูญเสียน้ําในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมา
ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ 

   

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมท่ีมีผู้เข้าร่วมการประชุมตํ่ากว่า   20 
คน ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 20 คนสามารถจัดอาหารแบบ
บุฟเฟต์ 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มท่ีหาได้ในท้องถิ่น เช่น ขนมไทย 
ผลไม้ตามฤดูกาล น้ําผลไม้ 

   

 ใช้ภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ  

   

 เลือกใช้วัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้เป็นวัสดุท่ีใช้แล้วท้ิง เช่น ใบตอง กระดาษ หรือ
พลาสติกท่ีสังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดให้มีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์
ต่อหรือกําจัดท้ิง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 
 ปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน    
 เลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นวัสดุท่ีสามารถหา

ได้ง่ายในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 
   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ท่ีผู้ร่วมงานไม่ต้องการ
บริเวณทางออกงาน เพื่อนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) 

   

 


