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บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) จังหวดัสระบุรี 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 
  
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการ 
เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง)                   
จังหวัดสระบุรี มีห้องประชุมทั้ง 5 ห้อง ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง และห้องประชุมเล็ก 4 ห้อง                  
โดย Gulf เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดเป้าหมายให้บริษัทในเครือนําเป้าหมาย
ด้านลดการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งโรงไฟฟ้าหนองแซง ตระหนักถึงความสําคัญ ด้านการลดผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม และมุ่งเน้นการ
จัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ตามหลัก 3R คือ ลด ใช้ซ้ํา และนํากลับมา
ใช้ใหม่ อีกทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และใบรับรอง Green Industry                      
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมคีวามตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผล
ข้างต้นน้ี รวมถึงแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือ
และขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายใน                      
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง        
5 ขั้นตอน พบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม    
บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) มีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ 

และตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆได้ และหากเป็นหน่วยงานภายนอกจะมีการ
ตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ อีกทั้งยังมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบในอีเมล์ด้วยว่าการประชุมเป็น
การประชุมในรุปแบบ Green meetings ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของสัญลักษณ์ และ
ลิงค์ดาวโหลดเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ให้แก่บุคคลทั้งภายใน และภายนอกได้
รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญประชุม รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพ่ือรณรงค์ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ
รายละเอียดและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 2) การจัดเตรียมเอกสาร 

บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) มีการส่งข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมผ่าน
ทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม ในส่วนของการพิมพ์ทางหน่วยงานจะ
จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล รวมถึงพิจารณาใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร ที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มอีงค์ประกอบ กระบวนการผลติ การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลาย
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้
ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานติดป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) บริเวณ
เครื่องพิมพ์เอกสารเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรมของรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ต่อไป นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมประชุมยังนําโน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตมาใช้ในการ
ประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุม และยังใช้เครื่องฉายสไลด์ หรือระบบ conference 
ประกอบการประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลดการใข้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 
 
 
 

   

    



   
 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) จะปิดเครื่องฉาย LCD หรือเป็น stand-by 
mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลา 10 นาที นอกจากน้ีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัดพลังงานและมี
ประสิทธิภาพสูง อีกทั้งทางบริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง)  ยังจัดสถานที่แยกเก็บขยะ
และขยะอันตราย อย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการต่อไป และยังมีบ่อพักนํ้าก่อนปล่อยนํ้าสู่ระบบ หรือนํานํ้า
ที่ได้หลังจากการพักนํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เช่น นํามารดนํ้าต้นไม้บริเวณรอบโรงไฟฟ้าซึ่งทางโรงไฟฟ้า
จัดบริเวณพ้ืนที่สีเขียวไว้เป็นบรเิวณกว้าง เป็นต้น ในส่วนของที่ระลึกทางบริษัท บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด 

บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) มี
ฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องการจองห้องประชุม โดยจองห้องประชุมรวมถึง
รายละเอียดต่างๆ ผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุม
ได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม และยังเลือกใช้ต้นไม้ตกแต่ง
สถานที่แทนการใช้ดอกไม้สด ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งอีกด้วยนอกจากน้ียัง
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง มีการ
ปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 -26 องศาเซลเซียส และมี
การรณรงค์ให้ปิดไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง เพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงานได้อีกรูปแบบหน่ึง 

บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) มีการจัดมุมเคร่ืองด่ืม
และอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งอาหารว่าง 
และเครื่องด่ืมที่นํามาใช้สามารถจัดหาได้ตามท้องถิ่น เช่น นํ้าสมุนไพร ขนมไทย หรือ
ผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งยังเลือกใช้ภาชนะที่แข็งแรงสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ ย่อย
สลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากทางบริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด 
(โรงไฟฟ้าหนองแซง) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพราะหน่วยงานจะเลือกประชุม
แค่ในช่วงเช้า หรือบ่ายเท่าน้ัน ในส่วนของถังขยะผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้
ถูกประเมินติดป้ายแยกประเภทขยะบริเวณจุดบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมหน้าห้อง
ประชุมให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
และง่ายต่อการจัดการต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมิน
นําภาชนะที่แข็งแรงและสามารถล้างเพ่ือใช้งานต่อได้นํามาใส่อาหาร หรืออาหารว่างจาก
ร้านค้าแทนการใช้ถุงหรือกล่องพลาสติก เพ่ือเป็นการลดการก่อให้เกิดขยะที่เป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป  



   
 

(โรงไฟฟ้าหนองแซง) จะให้เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าวกล้อง ที่ได้จากเกษตรกรโดยรอบโรงงาน และจากแปลง
นาสาธิตของบริษัทเองเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยรอบอีกรูปแบบหน่ึง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings 
Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 บริษัท กัลฟ์  เจพี เอ็นเอส จํากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การ
จัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทาง
ที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง   

 
ผ่านการประเมิน 


