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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดกําแพงเพชร 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อม
ในการเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีห้องประชุม
รวมจํานวน 2 ห้อง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร เป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม            
ได้มีการกําหนดนโยบายการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติจํานวน 4 ข้อ 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้แก่พนักงาน มีการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะของเสียที่เกิดจากการประชุม หรือสัมมนา ควบคู่กับการจัดต้ัง
คณะกรรมการดําเนินโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้จัดการเป็น
ประธานกรรมการ และมีรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และรองผู้จัดการฝ่ายบริหารเป็นรองคณะกรรมการ โดยมี
ผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ และมีรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และรองผู้จัดการฝ่ายบริหารเป็นรองคณะกรรมการ 
ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี ประกอบกับแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึง
เกิดความร่วมมือและขยายผลโดยนําหลกัการการจัดประชุมสเีขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติใช้ในห้องประชุม
ภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง               
5 ขั้นตอน พบว่า 



  
 

1)  การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร ได้มีการประชาสัมพันธ์ และส่งจดหมายเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) พร้อมกับระบุข้อปฏิบัติที่
สอดคล้องกับหลักการเชิญประชุมในรูปแบบการประชุมสีเขียว 2 ประการ ได้แก่ 1) ระบุในจดหมายเชิญว่า
เป็นการจัดประชุมตามหลักการ  Green Meetings และ 2) ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดสวมสูท
และเสื้อนอกระหว่างการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง                    
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ เพ่ือลดการใช้กระดาษ และสะดวกต่อการประสานงานรับทราบข้อมูล 

   

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร ได้มีการจัดส่งเอกสารการประชุมผ่านทางอินทราเน็ต หรือ
แอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนําเอกสารมาด้วยในวันที่ประชุม และเพ่ือความ
รัดกุม จึงมีการจัดเตรียมคิวอาร์โค้ดแบบพิมพ์ต้ังโต๊ะสํารองไว้ภายในห้องประชุม เพ่ือรองรับผู้เข้าร่วมการ
ประชุมที่ไม่ได้นําเอกสารมา สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทางอินเทอร์เน็ต เช่นกัน ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมจะพิมพ์เฉพาะส่วนสําคัญเป็นบทสรุปมีความส้ัน กระชับ และได้ใจความ 
และรูปแบบเอกสารประกอบการบรรยายจัดพิมพ์เป็นสีขาว-ดํา 4-6 สไลด์/หน้า และจัดพิมพ์ 2 หน้า/แผ่น                
ลงบนกระดาษที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมจํานวน 2 ฉลาก คือ 1.ฉลากเขียว โดยสินค้าที่ได้รับการ
รับรองด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อ
การรักษาส่ิงแวดล้อม และ 2. SCG ECO Value เป็นการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมว่าผลิตจาก                
เส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EcoFiber) สามารถลดการตัดต้นไม้ลงร้อยละ 50 ส่วนเครื่องพิมพ์จะถูกบรรจุไว้
ในตู้ดูดอากาศที่ประกอบด้วยไม้เหลือทิ้งจากกิจกรรมด้านไฟฟ้า เพ่ือลดผลกระทบของผงหมึกต่อสุขภาพ
พนักงาน และไม่มีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารในสํานักงาน 

    



  
 

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร มีห้องประชุม 2 ห้อง คือ ห้องประชุมช้ัน 3 สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 15 คน และห้องประชุมช้ัน 4 สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า 15 คน 
ทั้งน้ี หน่วยงานได้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องประชุมให้มีความเหมาะสมต่อจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม                  
โดยคณะทํางานสํานักงานสีเขียว PEA กําแพงเพชรได้ระบุจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสมของแต่ละห้อง 
ลงในมาตรการการห้องประชุมสีเขียว ข้อ 7 และเพ่ือการประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่ใช้ระหว่างการ
ประชุม กฟภ. จังหวัดกําแพงเพชร จะมีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานต่างๆ อาทิ 
หลอดไฟไอโอดเปล่งแสง (LED) เครื่องปรับอากาศที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และสุขภัณฑ์ที่มี
ปุ่มเลือกปริมาณการใช้นํ้า เป็นต้น ทั้งน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร ได้มีการทดสอบค่าไฟฟ้า
ระหว่างการปรับอุณหภูมิที่ 25 และ 26 องศาเซลเซียส และพบว่าไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ จึงเลือกต้ัง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี ยังเลือกใช้แสงธรรมชาติ ด้วยการใช้ม่านปรับ
แสงในพ้ืนที่ห้องประชุม จึงสามารถลดการใช้ไฟส่องสว่างลงได้ 

     

สําหรับการตกแต่งสถานท่ี เลือกใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางแทนการใช้ดอกไม้สด จึงสามารถลด
ปริมาณขยะ พร้อมกับเตรียมถังขยะที่ประดิษฐ์จากแกนไม้ม้วนสายไฟ ซึ่งเป็นของเหลือใช้จากพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยออกแบบเพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป รวมถึง มีช่องสําหรับรับรองนํ้าแข็งที่เหลือทิ้งจาก
เครื่องด่ืม เพ่ือคัดแยกเฉพาะส่วนที่เป็นนํ้า เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น รดนํ้าต้นไม้ เป็นต้น เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนกับขยะประเภทอ่ืนๆ และมีการเขียนแนะนําการทิ้งไว้อย่างชัดเจนด้วยภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทําให้ลดข้อจํากัดของผู้ใช้ไฟฟ้าชาวต่างชาติ ให้สามารถแยกขยะได้สะดวก                    
มีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสูญเสียเวลาการทํางาน ที่เกิดจากการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน รวมถึงการไฟฟ้าภูมิภาคสํานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร
จึงมีการรณรงค์ให้จัดการประชุมทางไกล (Teleconference) แทน 



  
 

   

 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งด่ืม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร จะมีการบริการเคร่ืองด่ืมใส่แก้วหลังจากผู้ประชุมน่ังประจํา
ที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือลดการสูญเสียนํ้า และมีการจัดเลี้ยงอาหารว่างแบบบริการตนเอง พร้อมทั้ง หน่วยงานได้มี
การสนับสนุนขนมไทย และผลไม้ที่หาได้จากท้องถิ่น เพ่ือลดการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ และไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์
โฟม จนได้รับการรับรององค์กรปลอดภาชนะบรรจุโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับเหรียญทอง จากโครงการ 
ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



  
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร มีการต้ังปิดเคร่ืองฉายภาพแอลซีดี หลังจากไม่ได้ใช้เป็นเวลา 
30 นาที หรือต้ังค่าเป็นโหมดประหยัดพลังงาน (Stand-by mode) และมีการพิจารณาคัดเลือกของที่ระลึกที่มี
อายุใช้งานยาวนาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า เป็นต้น และยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชนในพ้ืนที่ที่ส่วนจังหวัดกําแพงเพชรดูแลรับผิดชอบ เช่น ภาชนะและผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ในแนวสายไฟฟ้า 
นอกจากน้ี มีการเตรียมกล่องรับเอกสารคืน เพ่ือรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ที่ผู้ร่วมงานไม่
ต้องการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) สําหรับการลดผลกระทบ
ทางการเดินทางออกนอกสถานที่ระหว่างการประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชรมีการเลือกใช้
รถให้เหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารโดยเลือกรถเก๋งสําหรับผู้โดยสารไม่เกิน 3 คน และเลือกใช้รถตู้โดยสาร
เฉพาะการประชุมที่มีผู้โดยสารมากกว่า 5 คนขึ้นไป 

   

6) ข้อเสนอแนะ 

 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อ
หน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ือง ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
เหมาะสม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียม
สถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

 
ผ่านการประเมิน 


