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บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (โรงไฟฟา้บางปู)                 
จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม TBCSD Green Meetings  
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการ

เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู)    
จ.สมุทรปราการ จํานวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้องใหญ ่สําหรับ 30 ท่าน ห้องเล็ก สําหรับ 10 ท่าน โดย Gulf เป็น
องค์กรหนึ่งที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดเป้าหมายให้บริษัทในเครือนําเป้าหมายด้านลดการใช้ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน                      
ซึ่งบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) ตระหนักถึงความสําคัญ ด้านการลดผลกระทบ
จากส่ิงแวดล้อม และมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง                      
ตามหลัก 3R คือ ลด ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
และใบรับรอง Green Industry ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งให้ความใส่ใจด้านผลกระทบ                   
โดยรอบองค์กรในเรื่องของมลพิษหรือสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ีรวมท้ังแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings 
ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)                      
มาปฏิบัติในห้องประชุมภายใน บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) จากการตรวจ
ประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม   

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) มีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและ              
ตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ Outlook และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน และนอก
หน่วยงาน โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆ ได้ทันที และหากเป็นหน่วยงานภายนอก 
หรือหน่วยงานราชการจะมีการตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตาม
หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมินเพ่ิม
สัญลักษณ์ และลิงค์ดาวโหลดเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ให้แก่บุคคลทั้งภายใน 



   
 

และภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญประชุม รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพ่ือรณรงค์ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกได้รับทราบรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

            

 

 

 

 

 

 2) การจัดเตรียมเอกสาร 

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) มีการส่งข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน
ทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม ในส่วนของการพิมพ์ทางหน่วยงานจะ
จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล โดยการจัดพิมพ์เอกสารต้อง
ยืนยันรหัสพนักงานก่อนการสั่งพิมพ์ รวมถึงพิจารณาใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ได้การรับรองเครื่องหมาย                
ฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากน้ี
เป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ียังมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) บริเวณเคร่ืองพิมพ์เอกสารเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและเป็นรูปธรรมของรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตาม
หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) และยังมีการออกแบบห้องประชุมให้บริเวณผนังด้านหน้าเป็น
บอร์ดที่สามารถเขียนได้จึงทําให้ระหว่างการประชุมสามารถใข้บอร์ดแทนการใช้กระดาษรวมท้ังผู้เข้าร่วมประชุม
ยังนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่าง
การประชุมเพ่ือเป็นการลดการใข้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงอีกด้วย 
 
 

 
 
 

 
 

    



   
 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) มีฝ่ายที่รับผิดชอบเร่ืองการจอง                      
ห้องประชุม รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้
เข้าประชุม อีกทั้งยังเลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งสถานที่แทนการใช้ดอกไม้สด ซึ่งสามารถลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายคร้ัง และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและ
มีประสิทธิภาพสูง โดยปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 -26 องศาเซลเซียส และมีการรณรงค์ให้ปิดไฟ 
และแอร์หลังการใช้งานทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการติดต้ังระบบไฟแบบกระตุกร่วมด้วย เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกรูปแบบหน่ึง  

 
 
 
  
 
 
 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) มีการจัดห้องสําหรับอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนน้อยจะให้ทางแม่บ้านเป็น                      
ผู้เสริฟ อาหารว่างและน้ํา ซึ่งอาหารว่างที่นํามาใช้สามารถจัดหาได้ตามท้องถิ่น เช่น ขนมไทย หรือผลไม้ตาม
ฤดูกาล ทั้งน้ี ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานจะเลือกจัดประชุมในช่วงเช้าหรือบ่ายเท่าน้ัน แต่หากมีการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) จะจัดอาหารเป็นแบบบุฟเฟต์ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมตักรับประทานได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว                 
(Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินขอแนะนําให้ผู้ถูกประเมินจัดถุงผ้าไว้บริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพ่ือใช้ใส่ของว่างจากร้านค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือเป็นการลดการก่อขยะที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 



   
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนต่อไป 
 

 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
ประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือ
เป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

 

ผ่านการประเมิน 

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู)  จะ
ปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน 
นอกจากน้ีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง 
อีกทั้งทางบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (โรงไฟฟ้าบางปู) ยังจัด
สถานที่แยกเก็บขยะ และขยะอันตราย อย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการ
ต่อไป และในส่วนของทีร่ะลกึทางบริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
(โรงไฟฟ้าบางปู) จะเลือกเป็นถุงผ้าและสมุดบันทึก ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทาง
ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินจัดเตรียมกล่องใส่ใบปลิว 
หรือกระดาษเหลือใช้จากการประชุมเพ่ือคัดแยกกระดาษเพ่ือนํากลับมาใช้
ประโยชน์ต่อไป 

   


