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บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย)                 
จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย)  
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 ห้อง โดย Gulf เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดนโยบาย
ให้บริษัทในเครือนํานโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับและประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อยได้ตระหนักถึงความสําคัญ ด้านการลด
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
ตามหลัก 3R คือ ลด ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี รวมถึงแนวทางดําเนินการของโครงการ 
TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในอาคารควบคุมของโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย จากการตรวจ
ประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม   

      

 

 

 

 

 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 
 

บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) มี
การเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ 
Outlook และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน และนอก
หน่วยงาน โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆได้ 
และหากเป็นหน่วยงานภายนอกจะมีการตอบรับเข้าร่วมประชุมทาง
โทรศัพท์ ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความ
ร่วมมือจากผู้ถูกประเมินเพ่ิมข้อความ หรือสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การ
จัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ให้แก่บุคคลทั้งภายใน และ
ภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญประชุม รวมถึงการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) 
ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพ่ือรณรงค์ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกได้รับทราบรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

 



   
 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 
บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) มีการส่งข้อมูลประกอบการประชุมผ่านทาง

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม ในส่วนของการพิมพ์ทางหน่วยงานจะ
จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล หากเป็นการพิมพ์เอกสารแบบ
สีจะสามารถสั่งพิมพ์ได้เฉพาะระดับเมเนเจอร์เท่าน้ัน นอกจากน้ี ได้พิจารณาเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้การ
รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับการ
รับรองด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อ                
การรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) บริเวณเคร่ืองพิมพ์เอกสารเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ต่อไป นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมยังนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร 
หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่างการประชุมประกอบการประชุมเพ่ือเป็นการลดการใข้ทรัพยากรได้
อีกทางหน่ึงอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) 
มีฝ่ายที่รับผิดชอบเร่ืองการจองห้องประชุม โดยจองห้องประชุมรวมถึง
รายละเอียดต่างๆ ผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุม
ได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม อีกทั้งยังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง มีการปรับต้ังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 -26 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี บริษัท กัลฟ์ เจพี 
ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) มีการออกแบบตัวอาคาร
ให้มีความโล่ง โปร่ง ทําให้แสงเข้าถึงห้องประชุมได้ดีจึงทําให้สามารถ
ลดการใช้ไฟฟ้าในการเพ่ิมแสงสว่างได้อีกทางหน่ึง  

   



   
 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) มีการจัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารว่างให้
ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง ซึ่งอาหารว่างที่นํามาใช้สามารถจัดหาได้ตามท้องถิ่น เช่น ขนมไทย หรือผลไม้ตาม
ฤดูกาล และในกรณีที่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน หากเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน             
ทาง บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) จะจัดเป็นอาหารจานเดียว แต่หากผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่า 20 ท่านจะมีฝ่ายจัดเตรียมอาหารโดยเป็นอาหารที่ปรุงเองและจัดเป็นบุฟเฟต์ แต่หากมี
นักเรียนหรือนักศึกษามาศึกษาดูงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ท่าน ทางหน่วยงานจะแจกเป็นอาหารกล่องโดย
กล่องน้ันจะเป็นกล่องชานอ้อยซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีการสนับสนุนภาชนะกระทงอบแห้งจาก
กลุ่มแม่บ้านเพ่ือนํามาเป็นภาชนะใส่ขนมอีกด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของถังขยะ
บริเวณใกล้เคียงกับมุมที่มีการจัดอาหารว่าง และมีการติดป้ายแบ่งประเภทอย่างชัดเจน รวมถึง ผู้ตรวจประเมิน     
ขอแนะนําให้ผู้ถูกประเมินใช้แก้วนํ้าที่สามารถล้างทําความสะอาดและนํากลับมาใช้ใหม่ได้แทนการใช้แก้ว
พลาสติก เพ่ือเป็นการลดการก่อขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) 
จะปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลา 10 นาที นอกจากน้ี อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัด
พลังงานและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งทางบริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น 
จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) ยังจัดสถานที่แยกเก็บขยะ และขยะ
อันตราย อย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการต่อไป รวมทั้งมีเครื่อง
แปรสภาพของเสียจากการดูดนํ้าเสียจากบ่อพักและนํามาแปรสภาพ
ให้แห้งเพ่ือง่ายต่อการนําของเสียส่งต่อให้บริษัทที่รับซื้อและนําไป
จัดการต่อ และยังมีบ่อพักเพ่ือบําบัดนํ้าและนํานํ้าที่ได้หลังจากการ
บําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกคร้ัง เช่น นํามารดนํ้าต้นไม้บริเวณ
รอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น 

 

 



   
 

6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings 
Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จํากัด (โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
ประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือ
เป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

 
ผ่านการประเมิน 


