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โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการ 
เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) :       
GSP-Rayong โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้
ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดนโยบาย QSHE ของกลุ่มโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือ ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากร                 
อย่างย่ังยืน ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกําเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การ
บรรเทา และปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า รวมทั้งต้องการขยายผลเพื่อ
สนับสนุนการขอการรับรองโครงการด้านฉลากสิ่งแวดล้อม ในปี 2560-2564 จึงเกิดความร่วมมือใน                      
การปฏิบัติตามแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกันโดยนําหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : 
GSP-Rayong  ประกอบด้วยห้องประชุม ช้ัน 1 อาคาร 30 ปี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

      

 

 

 

 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong มีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม และตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน และ   
นอกหน่วยงาน โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบนั้นๆได้เพียงคลิ๊ก Accept รวมทั้งใน
จดหมายเชิญประชุมได้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นการจัดการประชุมตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) และมีการแนบลิ้งค์ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ไว้
ด้านล่างของอีเมลเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบอีกด้วย นอกจากน้ีมีการกําหนดหลักการการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) ขององค์กร ที่เรียกว่าหลักการ 5E Green Meeting+ และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โดยรอบองค์กรเพ่ือให้พนักงานเกิด ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) 

 



   
 

 

 

 

 
 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

    โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong มีการส่งข้อมูล
ประกอบการประชุมผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุมรวมทั้งไม่มีการ
จัดพิมพ์เอกสารใดๆเพ่ือใช้ประกอบการประชุม อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้พนักงานจัดพิมพ์เอกสารทั้งสอง
หน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมประชุมยังนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต
มาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่างการประชุม และใช้เครื่องฉาย
สไลด์ หรือระบบ conference ประกอบการประชุม นอกจากน้ันยังมีการออกแบบห้องประชุมให้บริเวณผนัง
ด้านข้างเป็นบอร์ดที่สามารถเขียนได้จึงทําให้ระหว่างการประชุมสามารถใข้บอร์ดแทนการเขียนบนกระดาษซึ่งถือ
ว่าเป็นการลดการใข้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 
 

 

 

 

 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong มีฝ่ายที่รับผิดชอบเร่ืองการ
จองห้องประชุมผ่านทาง Internet เท่าน้ันซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม และ
ได้กําหนดระเบียบการใช้ห้องประชุมขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานซึ่งเป็น
ระเบียบการปฏิบัติที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
และมีประสิทธิภาพสูง มีการปรับต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไว้ที่ 25-26 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีในส่วนของการ
ตกแต่งสถานที่ ทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong ไม่มีการตกแต่ง
สถานที่ทําให้เป็นการลดการใช้ทรัพยากร และการเกิดขยะได้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภท 
ไม่มีการจัดถังขยะไว้บริเวณห้องประชุมที่ทําการขอรับการรับรอง Green Meeting เน่ืองจากการใช้ห้องประชุม



   
 

ห้ามนําอาหารและเครื่องด่ืมเข้า ดังน้ัน จึงจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้บริเวณโถงต้อนรับเพียงจุดเดียวและ             
มีการติดป้ายแยกประเภทขยะอย่างชัดเจนจึงทําให้ง่ายต่อการจัดการต่อไป ทั้งน้ี ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความ
ร่วมมือให้ทางผู้ตรวจประเมินติดป้าย หรือโลโก้ประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชุม และบริเวณทีวีแสดงรายละเอียด
ต่างๆ ด้านหน้าว่าห้องประชุมดังกล่าวเป็นการจัดประชุมตามรูปแบบ Green meetings เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับทราบต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong จะปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือ

เลือกเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เกิน 15 นาที และยังสามารถกําหนดระบบการใช้เครื่อง LCD เป็น                
Eco mode ซึ่งสามารถกําหนดความสว่างของการใช้งานได้ถึง 5 ระดับ และบริเวณสวิตซ์ไฟมีการติดสติกเกอร์               
A B และ C แยกตามตําแหน่งของหลอดไฟเพ่ือง่ายต่อการใช้งานและยังเป็นการประหยัดพลังงานได้อีก                   
รูปแบบหน่ึง นอกจากน้ี บริเวณทางเดินบริเวณห้องประชุมยังใช้หลอด LED down light และติดต้ังด้วยระบบ 
Moving sensor ทําให้สามรถประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากอาคาร 30 ปี มีการออกแบบให้สามารถ
ประหยัด และลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ห้องประชุมที่ขอการรับรองตาม
โครงการ TBCSD Green Meeting สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ

เน่ืองจากบริเวณห้องประชุมที่ขอรับการตรวจประเมินภายใน   
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-
Rayong ห้ามนําอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้ามาในห้องประชุมแต่จะจัดห้อง
รับรองไว้ด้านข้างและมีมุมเคร่ืองด่ืม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องบริการตนเอง
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวถือเป็นแนวทางฏิบัติที่ดีที่สามารถการสุญเสียทรัพยากร
และยังสอดคล้องกับหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ได้
อย่างลงตัวอีกด้วย 



   
 

หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างแท้จริง นอกจากน้ี ยังจัดจุดวางกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
บริเวณด้านหน้าห้องประชุมเพ่ือนํากระดาษไปใช้ประโยขน์อ่ืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong จะได้รับการรับรองเป็น 
Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : GSP-Rayong มีความตระหนักถึง
ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนัก
และเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/
อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

  
ผ่านการประเมิน 

Eco mode 


