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1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัดได้ดําเนินการเรียน
เชิญเข้าร่วมประชุมและตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล โดยไม่มี
การใช้กระดาษ ท้ังน้ีเพ่ือช่วยในการลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ 
รวมทั้งพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง และได้มีการระบุในอีเมลท่ีเรียนเชิญ
การประชุมว่าเป็นการจัดการประชุมตามหลักการการจัดประชุมสี
เขียว (Green Meetings) แต่เน่ืองจากมีท้ังบุคคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรเข้ามาใช้ห้องประชุมแห่งน้ีและเพ่ือให้เป็นการขยาย
ผลแนวทางการปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมิน
เพ่ิมเติมส่วนของการแนบลิ้งค์หรือเอกสารที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการประชุมดังกล่าว เพ่ือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบรายละเอียดของการ
จัดประชุมสีเขียวและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ นับต้ังแต่ท่ีบริษัท ยูนิโปร แมนูแฟค
เจอร่ิง จํากัด ผ่านการรับรองการประเมินGreen Meetings ในปี 
2556บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลาหนึ่งท้ังนี้เพ่ือสร้างความตระหนักและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมิน เพ่ิมเติมส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์โครงการGreen Meetings โดยนอกจากจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่มีแล้ว ให้
รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นการเวียนอีเมลให้บุคคลากรภายในได้ทราบและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ทราบอีกทางหน่ึง 
 
2) การจัดเตรียมเอกสาร 

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ได้มีการส่งข้อมูลหรือแนบเอกสาร
ประกอบการประชุมในรูปแบบElectronic file ผ่านทางอีเมลเชิญประชุม ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้และยังใช้เครื่อง
ฉายสไลด์ ประกอบการประชุมซ่ึงสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงแต่ทั้งน้ี
ยังพบว่ามีการแจกเอกสารประกอบการประชุม โดยเป็นการจัดพิมพ์แบบขาว-ดําและ
ใช้กระดาษ 2หน้า และได้มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับสําหรับเอกสารไม่ใช้งาน ซ่ึง
ถือได้ว่าเป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของ
องค์กรต่อไปทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมิน หาก
จําเป็นต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมควรเป็นเอกสารที่สําคัญจริงๆ 

และหากมีการจัดซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์สํานักงานในส่วนของ
เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารในคร้ังถัดไป ให้
พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉลากรับรองด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนขององค์ประกอบ กระบวนการผลิต 
การใช้งาน ตลอดจนถึงการท้ิงทําลายที่มีผลกระทบต่อ



   

 

สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง และให้มีการติดป้ายรณรงค์บริเวณสถานที่
จัดเตรียมเอกสาร ว่าให้ใช้กระดาษ reuse และจัดพิมพ์เอกสารแบบขาว-ดําทั้ง 2 หน้า เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
การให้ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น 

 
3) การจัดเตรียมสถานที่/อปุกรณ์ 

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด มีระบบท่ีสามารถจองห้องประชุมผ่าน WEB SERVICE ซ่ึงเป็น
การจองห้องประชุมแบบออนไลน์ โดยสามารถจัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุมรวมท้ังใช้
เครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 และป้ายกํากับให้ปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ท่ี 
25-26 องศาเซลเซียสรวมทั้งกําหนดช่วงเวลาการเปิด-ปิด ท้ังนี้ในส่วนของการตกแต่งสถานท่ีได้มีการตกแต่ง
โดยใช้ไม้ประดับท่ีปลูกในกระถางแทนการใช้ดอกไม้ เพ่ือลดปริมาณขยะ และสามารถนํากลับหมุนเวียนมาใช้
ใหม่ได้ รวมถึงมีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทพร้อมท้ังมีป้ายกํากับอย่างชัดเจนไว้ภายในห้องประชุมอีก
ด้วย ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูก
ประเมินได้ติดป้ายกํากับบริเวณหน้าห้องประชุม ว่าห้องประชุมแห่งน้ีเป็นห้องประชุมท่ีปฏิบัติตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings)  

 

 

 
 
 
 
 
 

4) การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จะจัดมุมเครื่องด่ืม และ

อาหารว่าง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเองบริเวณมุมห้องภายในห้องประชุม โดยอาหารว่างเลือกเป็นอาหาร
ว่างที่สามารถหาซ้ือได้ในถิ่น เช่น ขนมไทย เพ่ือเป็นการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ โดยภาชนะท่ีใช้ก็เลือกเป็นภาชนะ
ท่ีคงทน ถาวร และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ และไม่มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแต่อย่างใด ซ่ึงถือได้ว่าสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)ในการประหยัดทรัพยากรและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น ท้ังน้ี



   

 

เพ่ือให้เกิความย่ังยืนขององค์กรต่อไปทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมิน ในส่วนของการ
จัดเตรียมเครื่องด่ืมให้เลือกใช้ภาชนะบรรจุเครื่องปรุงต่างๆ เช่น กาแฟ นํ้าตาล หรือครีมเทียม เป็นต้น แทนการใช้
เครื่องปรุงบรรจุแยกซองเพ่ือหลีกเลี่ยงการการเกิดขยะและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ขวดพลาสติก โดยให้ใช้
ภาชนะท่ีคงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในการบรรจุนํ้าด่ืมหรือรณรงค์ให้ผู้ร่วมประชุมท่ีเป็น
บุคคลากรภายในองค์กรนําแก้วนํ้าหรือกระบอกนํ้าส่วนตัวมาเข้าร่วมการประชุมแทน 

 
5) การจัดเตรียมอื่นๆ 

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ได้มีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 และเครื่อง
ฉาย LCD มี ECO โหมด ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานหากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานได้ ในส่วนการจัดการขยะได้มี
การคัดแยกและรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะ เพ่ือง่ายและสะดวกแก่การกําจัดต่อไป อีกท้ังบริษัท ยูนิโปร แมนูแฟค
เจอริ่ง จํากัด ยังได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเป็นของที่ระลึก เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมท้ังเป็นการ
ลดการใช้พลังงานที่เกิดจากการขนส่ง ซ่ึงถือได้ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมอีก
รูปแบบหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
6)ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings)ไปใช้ ซ่ึงบริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings 
Plus เม่ือหน่วยงานท่ีแนะนําผ่านการประเมินตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุมสีเขียว (Green 
Meetings)สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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