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ส่วนปฏิบตัิการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 
 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้ตรวจประเมินของ  TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ ห้องประชุมภายในอาคารส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9                
(ปท.9)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9  จังหวัดปทุมธานี รวมจํานวนทั้งหมด 5 ห้องประชุม                   
ซึ่งแบ่งออกเป็นบริเวณช้ัน 1 จํานวน 3 ห้องประชุม และบริเวณช้ัน 2 จํานวน 2 ห้องประชุม โดย TSO-PO9               
เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2561 ผู้บริหารมีการกําหนดและประกาศนโยบายการ
ดําเนินงานสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ส่งเสริมและธํารงไว้ซึ่งระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ                     
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน (QSHE) ที่มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกําเนิด การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การบรรเทา และปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อมตาม
นโยบาย QSHE เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า นอกจากการกําหนดนโยบายดังกล่าว TSO-PO9 ยังมีการดําเนิน
กิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ได้แก่ “โครงการปลกูสวนป่าตามแนวทาง Protection Stripe 
ช่วยลดภาวะโลกร้อน” โดยปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าศูนย์ปฏิบัติฯ จํานวน 3,788 ต้น ในพ้ืนที่ 860 ตารางเมตร 
สามารถลดปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศได้ 1.44 ตันคาร์บอนไดออกไซต์/ปี และโครงการ Green Project 
จํานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการใช้นํ้าจากคลองเจ็ด รดนํ้าต้นไม้และสนามหญ้าภายในศูนย์
ปฏิบัติการฯ เพ่ือเป็นการ Reuse และประหยัดการใช้นํ้า (2) โครงการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณพ้ืนที่ด้านหลัง
ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สวนกินได้ (3) โครงการใช้กระดาษ Reuse ในสํานักงาน                    
(4) โครงการประหยัดนํ้าประหยัดไฟใช้เท่าที่จําเป็น และ (5) โครงการผู้บริหารและพนักงาน ปท.9 ร่วมใจปลูกต้น
ดาวเรือง 1,000 ต้น ถวายแด่พ่อหลวง นอกจากน้ี TSO-PO9 ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้ง มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี ที่สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของโครงการ 
TBCSD Green Meetings จึงเกิดความร่วมมือและขยายผลสู่การนําหลักการจัดประชุมสีเขียว                      



   

 

(Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) หรือ TSO-PO9              
จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 
 
1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9 ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่านสื่อ Electronic ได้แก่ Website, Intranet, Internet, Email ส่วนการเรียน
เชิญประชุมจะเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Email ที่มีการแนบ link เอกสาร หรือ Soft file เพ่ือให้               
ผู้ประชุมสามารถ download ได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบรับ/ปฏิเสธการประชุมผ่านทางอีเมล์ได้
ทันที ซึ่งในอีเมล์เชิญประชุมมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการจัดประชุมตามหลักการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) พร้อมทั้งระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโน๊ตบุ๊ค (Notebook)               
มาเปิดดูเอกสารในวันประชุม นอกจากน้ัน ยังมีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ หลักการจัดประชุมสีเขียว กฎระเบียบ ประกาศ ข่าวสารทั่วไป และกิจกรรมของศูนย์ฯ ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง โปสเตอร์และป้ายประชาสัมพันธ์แบบต้ังโต๊ะภายในห้องประชุม เก่ียวกับการจัดประชุม
สีเขียวขององค์กร หรือ 5E Green Meeting+ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบอีก                     
ทางหน่ึงด้วย และหากท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสแกน QR Code ได้ เพ่ือให้พนักงาน
และบุคคลภายนอกรับทราบ และเข้าใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว                  
(Green Meetings) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9 ได้ดําเนินการส่ง
เอกสารและข้อมูลการประชุมพร้อมกับจดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีการแจกเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม และแจ้งทางอีเมล์พร้อมกับจดหมายเรียน
เชิญให้ผู้บริหาร พนักงาน/ผู้เข้าร่วมประชุมนําโน๊ตบุ๊คส่วนกลางมาเปิดดูเอกสารในห้องประชุม กรณีที่จําเป็นต้อง
จัดพิมพ์เอกสารหรือสไลด์ PowerPoint ประกอบการประชุมจะเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลในการจัดพิมพ์ และต้ังค่า
เครื่อง print เป็น Default ด้วยหมึกพิมพ์สีขาว-ดํา และจัดพิมพ์ 4-6 สไลด์/หน้า โดยเคร่ืองพิมพ์และกระดาษที่
ใช้ภายในสํานักงานเป็นสินค้าที่มีการรับรองฉลากเขียวอันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับ
การรับรองด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เป็นการแสดงออกถึงการให้



   

 

ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามข้อกําหนดเรื่อง Green Procurement นอกจากน้ัน มีการจัดเตรียม
ภาชนะใส่เอกสาร Reuse (กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า) ไว้บริเวณห้องถ่ายเอกสารและด้านหน้า/ด้านในห้องประชุม 
เพ่ือสามารถนํากระดาษกลับมาใช้ได้ใหม่ ส่วนกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว (ถูกใช้งานแล้วทั้ง 2 ด้าน) จะนําไปย่อยด้วย
เครื่องทําลายเอกสาร และนําเศษกระดาษที่ได้จากเคร่ืองไปขายเพ่ือนําเงินที่ได้มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสํานักงาน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
3) การจัดเตรยีมสถานที่ / อุปกรณ ์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9 ได้ใช้วิธีการจอง
ห้องประชุมผ่านระบบ E-Meeting Room เพ่ือเลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม              
ซึ่งโปรแกรมการประชุมทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในปฏิทินออนไลน์ (Calendar) ภายหลังจากการจองห้องประชุมใน
ระบบดังกล่าว กรณีที่เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 2-5 คน หรือ การประชุมแบบไม่เป็นทางการจะใช้พ้ืนที่ย่อย
บริเวณโซฟารับแขกที่อยู่ใกล้เคียงกับโต๊ะทํางานแทนการใช้ห้องประชุม เพ่ือลดการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศและ
ลดการเปิดไฟภายในห้องประชุม ส่วนกรณีที่เป็นการประชุมทางไกลทางศูนย์ปฏิการฯ ปท.9 จะใช้การประชุมผ่าน
ระบบ VDO Conference เพ่ือประหยัดเวลา ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานในการเดินทาง ภายใน
สํานักงานและห้องประชุมทุกห้องมีการควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส พร้อมทั้ง          
ติดป้ายรณรงค์ (ตรงบริเวณปลั๊กไฟทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม) การถอดปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกคร้ังเมื่อ
เลิกใช้งาน และเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในอาคารสํานักงานที่มีการรับรองฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 และหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง หรือ หลอด LED นอกจากน้ัน ได้จัดวางถัง
ขยะส่วนกลางไว้ภายในสํานักงานโดยมีการแยกโซนไว้อย่างชัดเจน ถังขยะทั้งหมดจะมีการแยกประเภทสําหรับ
ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม/พนักงานสามารถคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งด่ืม 

 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9 มีการบริการ
เครื่องด่ืมส่วนกลางในภาชนะบรรจุชา กาแฟ นํ้าตาล แก้วนํ้า และเหยือกใส่นํ้าไว้บริการผู้เข้าร่วมประชุมแทนการ
ใช้แก้วนํ้าพลาสติก พร้อมจัดมุมอาหารว่างและน้ําด่ืมให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง (Self Service) ภายใน
ห้องประชุม โดยเลือกอาหารว่างเป็นขนมไทยที่หาซื้อได้ในท้องถิ่น การจัดบริการอาหารกลางวันกรณีผู้เข้าร่วม
ประชุมน้อยกว่า 40 คน จัดบริการด้วยอาหารตามสั่งที่บรรจุในกล่องอาหาร/บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้
เองตามธรรมชาติ (งดใช้กล่องโฟม) กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 คน จะจัดบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง และใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความคงทน/สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใช้ได้
ใหม่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   

 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9  มีการปิดเคร่ือง
ฉาย LCD หรือเลือกต้ังค่าเคร่ืองเป็น Stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน และในบางกรณีมีการใช้
กระดาน White Board ในการนําเสนอแทนการใช้กระดาษและแทนการนําเสนอข้อมูลด้วยจอ Projector เพ่ือ
เป็นการประหยัดพลังงานและลดการใช้กระดาษ อีกทั้งภายในอาคารบริเวณทางเดินช้ัน 1 และช้ัน 2 และ
ห้องรับแขกบริเวณโถงช้ัน 1 มีการปิดไฟในช่วงเวลากลางวันและเลือกเปิดไฟเฉพาะส่วนที่จําเป็นต้องเปิดเท่าน้ัน
โดยอาศัยแสงสว่างจากภายนอกแทน เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานภายในสํานักงาน 
นอกจากน้ัน TSO-PO9 มีการเริ่มดําเนินการปรับเปล่ียนพ้ืนที่ว่างด้านนอกอาคารจากสนามหญ้ามาเป็นพ้ืนที่
สําหรับปลูกต้นกล้วย เพ่ือนําผลผลิตที่ได้จากต้นกล้วยที่ปลกูมารองรับการดําเนินงานโครงการ Social Enterprise 
(SE project) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามเป้าหมายการดําเนินงานสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ GTM และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
จากการดําเนินการดังกล่าวถือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านการประชุมสีเขียว และเป็นวิธีการส่งเสริมการจัดประชุม
สีเขียวที่แท้จริงและยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า การลดปริมาณขยะ/ของเสียของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

 

 
 
 
 
 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

6.1) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้น ผู้ตรวจประเมินใคร่
ขอให้ทาง  TSO-PO9 ค่อยๆ ปรับลดการใช้แก้วนํ้าแบบกรวยกระดาษ (ที่ใช้แล้วทิ้ง) บริเวณตู้กดนํ้าในห้อง
รับประทานอาหาร ที่มีการใช้อยู่บ้างเพียงเล็กน้อย เพ่ือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดการใช้ทรัพยากร 
และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 

6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดการขยายผลและมีผลการดําเนินงานของการจัดประชุม
แบบ Green Meetings ที่ก้าวหน้าแบบต่อเน่ืองในทุกๆปี ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอให้ทาง  TSO-PO9 นําข้อมูล
สถิติเก่ียวกับข้อมูลสถิติการใช้นํ้า ข้อมูลการใช้กระดาษ และข้อมูลสถิติเก่ียวกับปริมาณขยะแต่ละประเภทที่
เก่ียวข้องกับการจัดประชุม ที่ทางบริษัทฯ ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําอยู่แล้ว มานําเสนอใน 
PowerPoint แบบสรุปย่อในรูปแบบกราฟ หรือ แผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

6.3 ) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9 จะได้รับการ
รับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

 

 



   

 

 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ TSO-PO9 มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความ
ตระหนักและเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียม
สถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง 

 
ผ่านการประเมิน 


