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 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) 
จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

  
 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการ
เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2)                     
จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีห้องประชุมที่เข้ารับการตรวจประเมินจํานวน 4 ห้อง โดย Gulf เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้
ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการกําหนดเป้าหมายให้บริษัทในเครือนําเป้าหมายด้านลดการใช้ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับพร้อมประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งบริษัท กัลฟ์ 
เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ด้านการลดผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ตามหลัก 
3R คือ ลด ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี ประกอบกับแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้อง
กัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติใช้ในห้อง
ประชุมภายในของบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) จากการตรวจประเมิน เมื่อ
พิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม    
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) มีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน

ระบบ Outlook ของทางบริษัทและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยพนักงานภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอก
สามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆได้เลย หรือเป็นหน่วยงานภายนอกบางหน่วยงานจะมีการ
ตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ แต่หากเป็นการเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานราชการบางแห่งอาจ
ใช้เป็นเอกสารเรียนเชิญและตอบรับการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามทาง บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน 
จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) ได้มีการประกาศการเข้าร่วมการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ผ่านทางระบบ
ให้แก่บุคคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ รวมทั้งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ของห้องประชุมแต่ละห้องว่ามีการ
ปฏิบัติตามแนวทางการประชุมสีเขียวเพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง แต่ทั้งน้ีเพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความ



   
 

ร่วมมือจากผู้ถูกประเมินเพ่ิมข้อความ สัญลักษณ์ และลิงค์ดาวโหลดเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญประชุม เพ่ือเป็น
สื่อกลางให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบและทําความเข้าใจในรายละเอียดของการจัดประชุมสีเขียว
และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

      

 

 

 
2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) มีการแนบเอกสารหรือลิงค์ดาวน์โหลด
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการ
ประชุม ยกเว้นบางการประชุมที่จําเป็นต้องจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมเท่าน้ัน ในส่วนของการพิมพ์ทาง
หน่วยงานจะจัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ เน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล อย่างไรก็ตามผู้ตรวจ
ประเมินใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) บริเวณเคร่ืองพิมพ์เอกสารเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรมของรูปแบบ
การจัดพิมพ์เอกสารตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ต่อไป  

 

 
 
 
 
 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

  

 
 
 
 

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้า   
แก่งคอย2) มีฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องการจองห้องประชุม โดยจองห้อง
ประชุมรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถ
จัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม นอกจากน้ียัง
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง มีการ
ปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 -26 องศาเซลเซียส รวมท้ัง
มีการกําหนดสวิตซ์เปิดปิดไฟให้ตรงตามตําแหน่งของไฟในห้องประชุม
เพ่ือง่ายต่อการสังเกตในกรณืที่จะเปิดปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการ   
ถือเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหน่ึง 

 

     

 



   
 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) จะปิดเครื่องฉาย LCD หรือเป็น 

stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลา 10 นาที นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั ้งทางบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2)                      
ยังมีสถานที่แยกเก็บขยะ และขยะอันตราย อย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการต่อไป และยังมีบ่อพักนํ้าก่อน
ปล่อยนํ้าสู่ระบบชลประทาน รวมทั้งสามารถนํานํ้าที่ได้หลังจากการพักนํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกคร้ัง เช่น 
นํามารดน้ําต้นไม้บริเวณรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น และในส่วนของที่ระลึกทาง บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน 
จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) จะมอบเป็น ข้าวกล้อง ปฏิทิน สมุดโน๊ต หรือกระเป๋าผ้า เป็นต้น รวมถึง                     
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จะมีการร่วมเดินทางในกรณีที่มีปลายทางที่เดียวกัน เป็นรูปแบบของทาง
เดียวกันไปด้วยกัน เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรเช้ือเพลิงได้อีกทางหน่ึง 

 

 
 
 
 

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2)  มีการจัดมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างให้
ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมที่นํามาใช้สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องถิ่น เช่น นํ้าสมุนไพร ขนมในท้องถิ่น หรือผลไม้ตามฤดูกาล และในกรณีที่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน   
หากเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน ทาง บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด 
(โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) จะจัดเป็นอาหารจานเดียว แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20 ท่านจะมีฝ่ายจัดเตรียม
อาหารโดยเป็นอาหารบุฟเฟต์ ซึ่งสามารถลดการเหลือทิ้งของอาหารได้เป็นอย่างดี และในส่วนของถังขยะผู้ถูก
ประเมินได้จัดถังขยะและติดป้ายแยกประเภทขยะอย่างชัดเจนไว้บริเวณใกล้เคียงกับมุมที่มีการจัดอาหาร และ
อาหารว่าง ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)   
ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินนําภาชนะที่สามารถล้างได้ใส่อาหารหรืออาหารว่างจากร้านค้า
แทนการใช้ถุงหรือกล่องโฟม เพ่ือเป็นการลดการก่อให้เกิดขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป  

 

 



   
 

6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2) จะได้รับการรับรองเป็น Green 
Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุมแบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
 
 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจอเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าแก่งคอย2)  มีความตระหนักถึงความสําคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
ประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือ
เป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง   

 
ผ่านการประเมิน 


