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 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  
โครงกำรฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำปิโตรเลียม จังหวัดสงขลำ 

เข้ำร่วมโครงกำร TBCSD Green Meetings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา (PSB) ซึ่ง PSB เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม
มีการก าหนดแนวทางปฎิบัติตามนโยบาย SSHE Moment : PTTEP Green Office โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และด้วยเหตุที่ PSB ปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว จึงผ่านการรับรองมาตรฐานประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยท่าเรือสากล (ISPS Code) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ระบบบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) รวมถึงระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสิง่แวดล้อม (OHSAS 18001) พร้อมได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ รางวัลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมดีเด่นประจ าปีต่อเนื่อง พ.ศ.2554 พ.ศ.2557 และ 2559 รางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 3 ปีต่อเนื่อง พ.ศ.2558 - 
2560 และประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ 2 ปีต่อเนื่อง 
พ.ศ.2559 - 2560 จากการตรวจประเมินการจัดประชุมสีเขียวของ PSB ท้ัง 5 ด้าน ผู้ตรวจประเมินพบว่า 



  
 

 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัด
สงขลา (PSB) มีการปฏิบัติตามนโยบาย SSHE Moment : PTTEP Green Office ของ ปตท.สผ. ซึ่งผนวก
รูปแบบการจัดประชุมสีเขียวไว้ โดยประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้แก่
บุคคลภายนอกผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการเชิญบุคคลภายในจะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
อินทราเน็ต และเสียงตามสาย จากนั้นผู้รับเชิญสามารถตอบรับการประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน 
จึงสามารถลดการใช้กระดาษและการขนส่ง ทั้งนี้ มีการแนบภาพดิจิตอลเพ่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัด
ประชุมตามหลักการการประชุมสีเขียว แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบในจดหมายเชิญให้งดสวมสูทและเสื้อ
นอกระหว่างการประชุมเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ 

 
 
 

 

 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม         
จังหวัดสงขลา (PSB) ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมน าเอกสารการประชุมมาในวันที่ประชุม เตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้าร่วม
การประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากจดหมาย ส าหรับเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะที่จ าเป็นต้อง
จัดพิมพ ์เช่น แบบทางวิศวกรรม เอกสารทางราชการ และรายการตรวจสอบ (Checklist) ประกอบการ
อบรมผู้ปฏิบัติงาน ส่วนเอกสารประกอบค าบรรยายที่ต้องจัดพิมพ์จะสรุปข้อมูลให้สั้นกระชับในรูปแบบ
สไลด์ 4-6 สไลด์ / หน้า ท้ัง 2 หน้า โดยเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้กำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
(Green Label) อันเป็นสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็น
สินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งท าลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความส าคัญต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม และตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารให้อยู่ในโหมดการส าเนาและพิมพ์พ้ืนฐานเป็นเอกสารขาว – ด า
เท่านั้น ยกเว้นเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิค เช่น แผนที่ เป็นต้น 

 

 

 

 

  
 



  
 

3) การจัดเตรียมสถานที่ / อุปกรณ ์

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
(PSB) รับจองห้องประชุมผ่านทางระบบอินทราเน็ต โดยให้ข้อมูลประกอบการจองห้องประชุมซึ่งครอบคลุม 
ขนาด และจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมที่เหมาะสมเพ่ือประหยัดพลังงานระหว่างการประชุม  นอกจากนี้             
ยังรับการยืนยันการจองห้องประชุมผ่านทางระบบอินทราเน็ต ผู้จัดการประชุมจึงเข้าถึงได้สะดวก และสามารถ
ลดการใช้กระดาษ ภายในสถานที่จัดประชุมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ได้แก่  หลอดไดโอดเปล่งแสง 
(LED)  ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟลงจริงได้ร้อยละ 8 จากเป้าหมายที่คาดไว้ร้อยละ 5 นอกจากนี้ ยังตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส พร้อมรณรงค์ผ่านข้อความเหนือแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมประหยัดพลังงาน สถานที่ประชุมไม่ประดับสถานที่ด้วยโฟมและพลาสติก หรือ
ดอกไม้สด เป็นการลดปริมาณขยะ ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเตรียมถังขยะส าหรับทิ้ง
กระดาษ และถังขยะทั่วไปไว้ในห้องประชุมเพ่ือรองรับขยะที่อาจเกิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ท า
ความสะอาดสามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 

หลักการจัดประชุมของ PSB จะพิจารณาความจ าเป็นของการเปิดห้องประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน ลดการใช้พลังงาน และของเสียที่เกิดจากการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้พ้ืนที่ท างาน
ประชุมได้ กรณีที่ต้องประชุมกับ ปตท.สผ.ส านักงานใหญ่ จะจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล 
(Teleconference) เพ่ือลดค่าใช้จ่าย การใช้พลังงาน และของเสียที่เกิดจากการเดินทาง การพักแรม และ      
ลดการสูญเสียเวลาท างาน 

กรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างพ้ืนที่ PSB จะมีการจัดรถรับส่งที่มีการจ ากัดความเร็ว 90 ก.ม. / ช.ม. 
เพ่ือความปลอดภัย และลดการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลือง กรณีที่มีการประชุมมีกิจกรรมลงพ้ืนที่ หรือการเดินทาง 
PSB จะจัดขนาดรถที่เหมาะสมกับจ านวนผู้โดยสาร ได้แก่ รถมินิคาร์ส าหรับเดินทางภายในพ้ืนที่  และ           
รถกระบะส าหรับผู้โดยสาร 1 - 2 คน ส าหรับการเดินทางออกนอกพ้ืนที่จึงเป็นส่วนที่พักรับรองจะเลือกที่พักใน
เส้นทางการประชุม คือ ที่พักในอ าเภอเมืองสงขลา ส าหรับผู้ประชุมที่เดินทางลงทะเล และที่พักในอ าเภอ
หาดใหญ่ส าหรับผู้เข้าประชุมที่ส านักงาน และท่าเรือของ PSB จึงเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอนในบรรยากาศ นอกจากนี ้ที่พักท่ี PSB เลือกใช้จัดรับรองเป็นโรงแรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
โรงแรมสีเขียว จึงเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมธุรกิจ   
สีเขียวอีกด้วย 

  



  
 

4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม         
จังหวัดสงขลา (PSB) ได้มีการจัดมุมเครื่องดื่มแบบบริการตัวเองให้ผู้เข้าประชุม โดยเตรียมน้ าดื่มใส่เหยือก
พร้อมแก้วเปล่า สามารถลดการสูญเสียน้ าในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมดื่มไม่หมด หรือเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
ตามจ านวนที่ระบุไว้ ของว่างแบบบริการตัวเองมีบริการเฉพาะการประชุมเต็มวัน โดยจัดหาอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจากท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมรายได้ให้คนในท้องถิ่น  และลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการขนส่ง 
ของว่างจะบรรจุในวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้  เช่น ใบตอง เป็นต้น ซึ่งสามารถลดการบรรจุลงกล่อง       
(Snack box) รวมทั้งบรรจุภัณฑ์โฟม และพลาสติก นอกจากนี้ การบริการเครื่องดื่ม จะจัดเตรียมกาแฟ 
น้ าตาล และครีมเทียมใส่โหลแก้วซึ่งคงทน สามารถใช้ซ้ าได้ เป็นการลดขยะจ าพวกซองบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้ง
จัดเตรียมถังขยะ เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อหรือก าจัดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 

5) การจัดเตรียมอ่ืนๆ 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม         
จังหวัดสงขลา (PSB) จะปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mod เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน       
พร้อมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประหยัดพลังงานผ่านข้อความไดคัทแบบตั้งโต๊ะ หน่วยงานมีการจัดเตรียม
ถาดรับกระดาษใช้แล้วหนึ่งหน้า และถาดรับกระดาษใช้แล้วสองหน้า เพ่ือรองรับเอกสารประกอบการประชุม 
แผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ที่ผู้ร่วมงานไม่ต้องการไว้ให้ผู้จัดประชุมน าไปใช้ซ้ าบริเวณห้องถ่ายเอกสาร 
ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอหน่วยงานพิจารณาการเลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุแปรใช้ใหม่  นอกจากนี้  การประชุมสีเขียวยังได้ถูกรวมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของ PTTEP Office จึงสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ และยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

 



  
 

6) ข้อเสนอแนะ 

6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะน าให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ เช่น ผู้รับเหมา คู่ค้า และ
ผู้เช่าพ้ืนที่ส านักงาน หากหน่วยงานดังกล่าวน าแนวทางการประชุมสีเขียวไปใช้ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา (PSB) จะได้รับการรับรอง
เป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะน าผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

6.2) เพ่ือเป็นการลดการขนส่ง และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ควรเลือกใช้รางวัลหรือของที่
ระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุรีไซเคิล 
(Recycled Material) เช่น ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวประมง หรือผลิตภัณฑ์จากศูนย์
เด็กเล็ก เป็นต้น 

6.3) เนื่องจากส านักงานมีระบบบ าบัดน้ าเสียและปรับคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้ง 
เพ่ือช่วยลดภาระการบ าบัดของบ่อบ าบัดได้ตั้งแต่ต้นทางควรเพ่ิมการติดตั้งระดับดักจับไขมันส าหรับน้ าทิ้ง
ในพ้ืนที่ส่วนจัดเตรียมอาหาร 
 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัด
สงขลา (PSB) มีความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งมี
โครงสร้างคณะท างานส านักงานสีเขียวที่ดูแลและจัดการการประชุมสีเขียวซึ่งประชุมหารือรายสัปดาห์  
ส่งผลให้ได้ด าเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ตั้งแต่ขั้นตอน
การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และ
การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
อย่างดียิ่ง 

 
ผ่านการประเมิน 


