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ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 
 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ ห้องประชุมภายในส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 รวมจ านวนทั้งหมด 3 ห้อง 2 ขนาด  ได้แก่ ห้องประชุมขนาด                  
ไม่เกิน 20 คน ได้แก่ ห้องประชุมป่างาม และห้องประชุมตลิ่งชัน และห้องประชุมขนาดไม่เกิน 150 คน                     
ซึ่งใช้เฉพาะงานประชุมขนาดใหญ่  โดย TSO-PO7 เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนด
นโยบาย QSHE โดยมีเป้าหมายเพื่อ ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยมุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การ
บรรเทา และปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า และยังมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมความยั่งยืน  และประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมกับการด าเนินงานภายในต่อไป ด้วย
เหตุผลข้างต้นนี้รวมถึงแนวทางด าเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการ
ร่วมมือและขยายผลโดยน าหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายใน 
ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 จากการตรวจประเมิน              
เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า  



  
 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 มีการเรียนเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม และตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมลด้วยโปรแกรม Outlook โทรศัพท์ รวมทั้งเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับบุคลากรภายใน นอกจากนี้ มีการก าหนดหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ขององค์กร ที่เรียกว่าหลักการ 5E Green Meeting+ และท าการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โดยรอบ
องค์กร และภายในห้องประชุม หากท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสแกน QR Code ได้ เพ่ือให้
พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ และเข้าใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานได้มีการสื่อสารท าความเข้าใจให้พนักงานได้รับทราบเกี่ยวกับ
หลักการการจัดประชุมสีเขียวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง 

    

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 มีการส่งข้อมูล
ประกอบการประชุมผ่านทาง Electronic file ยกเว้นกรณีที่เป็นเอกสารส าคัญ ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้อง
จัดพิมพ์โดยเลือกจัดพิมพ์ที่ 4-6  สไลด์/หน้า ทั้งนี้ กรณีมีการจัดพิมพ์เอกกสารระบบจะตั้งเป็น Default แบบ 
2 หน้า ขาว-ด า และเลือกใช้งานกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากเยื่อที่ได้จากป่าปลูกร้อยละ
60 และเยื่อ“EcoFiber” แทนการใช้เยื่อจากต้นไม้จึงช่วยลดการใช้ต้นไม้ใหม่ร้อยละ 40 นอกจากนี้               
บริษัทฯ ยังมีนโยบายเลือกใช้กระดาษและเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว                   
(Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าที่
มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งท าลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้า
ประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และ                     
ติดป้ายแยกประเภทกระดาษรวมทั้งกระดาษ Reuse ไว้อย่างชัดเจน ก่อนน าไปมอบให้ร้านขายไข่เพ่ือน าไปใช้
ซ้ าในรูปแบบวัสดุกันกระแทก เป็นการลดใช้กระดาษ และลดการเกิดขยะ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังน า
โน๊ตบุ๊ค หรอืแท็บเล็ตมาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลในระหว่างการประชุมได้ รวมทั้งใช้
การฉายสไลด์ประกอบการประชุมซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความ
ร่วมมือจากผู้ถูกประเมินตรวจทานการสั่งพิมพ์เอกสารก่อนสั่งพิมพ์เพ่ือป้องกัน และลดความผิดพลาดในการสั่ง
พิมพ์เอกสารที่จะเกิดขึ้น 
 



  
 

       
 
3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 
 

ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 มีการจัดสรร
ห้องประชุมได้อย่างเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  นอกจากนี้ บริเวณหน้าห้องประชุมยังมีป้าย
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือ โครงการที่เข้าร่วมประชุม โดยป้ายนี้จะสามารถลบและเขียนใหม่ได้ จึงเป็นการ
ประหยัดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างดี  และยังปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่                 
25-26 องศาเซลเซียส รวมทั้ง มีป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ส่วนของการตกแต่ง
สถานที่ทาง TSO-PO7 เลือกตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ แทนการใช้ดอกไม้สดเพ่ือสามารถน าดอกไม้
มาประดับตกแต่งในบริเวณอ่ืนๆได้อีกซึ่งถือเป็นการลดใช้ทรัพยากรได้อีกรูปแบบหนึ่ง  และมีการจัดเตรียมถัง
ขยะแยกประเภทและติดป้ายอย่างชัดเจนบริเวณหน้าห้องนอกจากนี้  ยังมีการจัดภาชนะใส่กระดาษ Reuse 
บริเวณมุมห้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางเอกสารที่ไม่ได้ใช้เพื่อง่ายต่อการจัดการต่อไป 

ทั้งนี้ หากมีการประชุมร่วมกันจากหลายๆ สถานที่ก็จะเลือกใช้วิธีการประชุมผ่าน conferences               
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและพลังงานที่ต้องสูญเสียจากการเดินทาง  หรือกรณีที่มีผู้ร่วมประชุมจากต่างจังหวัด                  
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 จะเลือกรับรองที่พักให้ในเส้นทางระหว่างจากสนามบิน และส่วนปฏิบัติการฯ 
เพ่ือเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และเวลาเดินทาง นอกจากนี้ ยังเลือกบริการรถรับส่งให้เหมาะกับจ านวนคน 
และจ ากัดความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือประหยัดเชื้อเพลิง และรักษาความปลอดภัย  

 

 
4) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม 

การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) หรือ TSO-PO7 จะจัดมุมบริการน้ าดื่มใส่เหยือก และอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเองโดย
จะเลือกอาหารว่างเป็นขนมไทยหรือขนมที่จัดหาได้ในชุมชน แต่หากมีการจัดอาหารกลางวันจะเลือกจัดเป็นบุฟ
เฟ่ต์หากน้อยกว่าจะจัดเป็นอาหารจานเดียว โดยเลือกใช้เป็นภาชนะที่คงทนถาวร หรือภาชนะที่ย่อยสลายได้ 
จึงเป็นการลดการเกิดขยะและลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ร่วมลงนามข้อตกลง ลด ละ เลิก การใช้



  
 

ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร กับหน่วยงานรัฐต่างๆ รวมทั้งหากมีการรับประทานอาหารกลางวันภายในองค์กรจะ
จัดภาชนะส าหรับแยกเศษอาหาร และเครื่องดื่มเพ่ือความสะดวกต่อการจัดการ ทั้งนี้ ส่วนของเศษอาหารที่
ด าเนินการรวบรวม เพ่ือน าไปเลี้ยงแพะเป็นการก าจัดขยะอาหารอีกทางหนึ่งด้วย 
 

          

          
 
5) การจัดเตรียมอ่ืนๆ 

การส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 จะปิด
เครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานนอกจากนี้ยังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟ LED รวมทั้งมีการติดป้ายสติกเกอร์บอกต าแหน่ง
ไฟ บริเวณสวิตช์ไฟอย่างชัดเจนเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน และไฟฟ้าภายในองค์กร นอกจากนี้ TSO-PO7 ยัง
มีโครงการด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงาน และลดค่าไฟฟ้าใน
อนาคต รวมทั้ง มีการบริการห้องน้ าชายและหญิงในชั้นเดียวกัน เพ่ือช่วยลดการใช้ไฟส่องสว่างบริเวณบันได 
ทั้งนี ้กระดาษเม่ือท าลายเสร็จแล้ว จะมีการน าไปมอบให้กับร้านค้าชุมชน เช่น ร้านขายไข่ เป็นต้น 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

6) ข้อเสนอแนะ 

 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะน าให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ น าแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)หรือ TSO-PO7 จะได้รับการ
รับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะน าผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุมแบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 

 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 (ปท.7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO7 มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมี
ความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ด าเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม ตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การ
จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง 

 
ผ่านการประเมิน 


