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บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด 
(โรงไฟฟา้โคกแย้ 1 และ 2) จังหวัดสระบุรี  

เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการ

เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 
จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) ตึกอํานวยการ จํานวน 3 ห้อง โดย Gulf เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้าน
สิ่ งแวดล้อมมีการกําหนดเป้าหมายให้บริษัทในเครือนําเป้าหมายด้านลดการใช้  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 
จํากัด และบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) ตระหนักถึงความสําคัญ ด้านการลด
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
ตามหลัก 3R คือ ลด ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
และใบรับรอง Green Industry ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมรวมท้ังให้ความใส่ใจด้านผลกระทบโดยรอบ
องค์กรทั้ง ระบบน้ํา อากาศ และระบบเสียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ีรวมทั้งแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน 
จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุม
ภายในบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2)                    
จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม   
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2)  มีการ

เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ Outlook และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆได้ และหากเป็น
หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการจะมีการตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการ



   
 

ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้
ถูกประเมินเพ่ิมข้อความ หรือสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ให้แก่บุคคลทั้ง
ภายใน และภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญประชุม รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ถึง
รูปแบบการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพ่ือณรงค์ให้บุคคล
ภายในและภายนอกได้รับทราบรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

            

 

 

 

 

 2) การจัดเตรียมเอกสาร 

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2)  มีการ
ส่งข้อมูลประกอบการประชุมผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม ในส่วน
ของการพิมพ์ทางหน่วยงานจะจัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล 
โดยการจัดพิมพ์เอกสารต้องยืนยันรหัสพนักงานก่อนการสั่งพิมพ์ รวมถึงพิจารณาใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ได้การ
รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับการ
รับรองด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์
เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) บริเวณเครื่องพิมพ์เอกสารเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรมของรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตามหลักการการจัดประชุมสี เขียว                      
(Green Meetings) ต่อไป  นอกจากน้ันยังมีการออกแบบห้องประชุมให้บริเวณผนังด้านหน้าเป็นบอร์ดที่สามารถ
เขียนได้จึงทําให้ระหว่างการประชุมสามารถใข้บอร์ดแทนการใช้กระดาษรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมยังนําโน๊ตบุ๊ค 
หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่างการประชุมเพ่ือ
เป็นการลดการใข้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงอีกด้วย  

 
 
 
 
 

 



   
 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) มีฝ่ายที่

รับผิดชอบเร่ืองการจองห้องประชุม โดยจองห้องประชุมรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถ
จัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม อีกทั้งยังเลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งสถานที่แทนการใช้
ดอกไม้สด ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายคร้ัง และเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง โดยปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 -26 องศา
เซลเซียส และมีการรณรงค์ให้ปิดไฟ และแอร์หลังการใช้งานทุกครั้ง เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกรูปแบบหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินติดสติกเกอร์แยกสีบริเวณสวิตซ์ และหลอดไฟ 
เพ่ือง่ายต่อการใช้งานต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินติดป้ายประเภทถังขยะในห้องประชุมให้ขัดเจน
เช่นกัน นอกจากน้ี บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1                 
และ 2) ยังมีการออกแบบตัวอาคารให้มีความโล่ง โปร่ง ทําให้แสงเข้าถึงห้องประชุมได้ดีจึงทําให้สามารถลดการใช้
ไฟฟ้าในการเพ่ิมแสงสว่างได้อีกทางหน่ึง   

 
 
  
  
 
 
 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) มีการจัด
มุมเครื่องด่ืมและอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนน้อยจะให้ทาง
แม่บ้านเป็นผู้เสริฟ อาหารว่างและนํ้า ซึ่งอาหารว่างที่นํามาใช้สามารถจัดหาได้ตามท้องถิ่น เช่น ขนมไทย หรือ
ผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งน้ีส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานจะเลือกจัดประชุมในช่วงเช้าหรือบ่ายเท่าน้ัน แต่หากมีการจัดเลี้ยง
อาหารกลางวัน บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) 
จะเลือกจัดอาหารจานเดียวหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20 ท่านจะมี
ฝ่ายจัดเตรียมอาหารโดยเป็นอาหารที่ปรุงเอง หรือร้านค้าใกล้เคียงและจัดเป็นบุฟเฟต์ รวมทั้งจัดเตรียมถังขยะ
แยกประเภทอย่างชัดเจน บริเวณมุมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่มจะทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้
อย่างถูกต้อง ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทาง
ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความรว่มมอืผู้ถูกประเมินจัดถุงผ้าไว้บริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือใช้ใส่ของ
ว่างจากร้านค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือเป็นการลดการก่อขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
 
 
  
 



   
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) จะได้รับ
การรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2)                 
มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้
ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียน
เชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียม
อาหารและเคร่ืองด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จํากัด 
(โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2)จะปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเป็น stand-by 
mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน นอกจากน้ีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบ
ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งทางบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
แอล จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองละลอก) ยังจัดสถานที่แยกเก็บขยะ และขยะ
อันตราย อย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการต่อไป และยังมีบ่อพักเพ่ือ
บําบัดนํ้าและนํานํ้าที่ได้หลังจากการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกคร้ัง 
เช่น นํามารดนํ้าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น และในส่วน
ของที่ระลึกทางบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จํากัด และ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 
จํากัด (โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และ 2) จะเลือกเป็น ข้าวกล้อง ถุงผ้าและสมุด
บันทึก ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสี
เขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูก
ประเมินจัดเตรียมกล่องใส่ใบปลิว หรือกระดาษเหลือใช้จากการประชุมเพ่ือคัด
แยกกระดาษเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป 



   
 

 
ผ่านการประเมิน 


