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บทคดัย่อ 

 
ช่ือวทิยานิพนธ์ แนวทางส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของ

ประเทศไทย 
ช่ือผู้เขียน นางสาวธญัญฐิ์ตา เสถียรนนทช์ยั 
ช่ือปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม)  
ปีการศึกษา 2558 
  

 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศ
ไทย  กรณีศึกษาองคก์รภาคเอกชน องคก์รภาครัฐ และองคก์รภาคบริการ และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจดัประชุมสีเขียว ทาํการรวบรวมขอ้มูล
โดยการสังเกตการณ์การจดัประชุมสีเขียวและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบโครงการและผู ้
ประสานงานขององคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาครัฐท่ีเขา้ร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting
และผา่นการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจดัประชุมสีเขียว โดยองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกบันกัวิชาการ
จากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงการรับรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Green Meeting และ Green 
Meeting Plus ทาํการเลือกตวัอยา่งมา 11 องคก์ร ไดแ้ก่ ภาคเอกชน 9 แห่ง และภาครัฐ 2 แห่ง นาํ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพรรณนาความ หาปัจจยัและปัญหาท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว แลว้
ทาํการวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis เพื่อหาแนวทางการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบท
ในประเทศไทยต่อไป 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวมากท่ีสุดคือ นโยบายและวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหาร รองลงมาคือ ความร่วมมือของพนกังานในองคก์ร ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัประชุมสีเขียวพบว่าการขาดความร่วมมือของพนกังานหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการรับรองการจดัประชุมสี
เขียว สาํหรับแนวทางในการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยมี 4 แนวทาง
หลกั คือ 1)  การเสริมสร้างความรู้ความตระหนกัและประชาสัมพนัธ์ดา้นการจดัประชุมสีเขียว 2)  
ประสานความร่วมมือ ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเขา้มาช่วยดาํเนินงานดา้น
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การจดัประชุมสีเขียว 3)  การพฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้การฝึกอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีรองรับการจดัประชุมสีเขียวให้กบับุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 4)  การจดัทาํตน้แบบของ
ผูบ้ริหารหรือผูน้าํ โดยมีแนวปฏิบติัจากผูบ้ริหาร เช่น การประหยดัพลงังาน และใชท้รัพยากรให้
คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Guidelines for Encouraging the Green Meeting in Thailand 
Author Miss Tanthita Sathiannonchai 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2015 
 

 
 This study was aimed at investigating appropriate management of the Green Meeting in a 
context of Thailand: case studies of private sector, government sector and service sector and then 
analyzing factors affecting the Green Meeting management and its problems and obstacles. The 
data were collected through observation of the Green Meeting management of the organizations 
studied and in-depth interviews with involving managers, administrators or coordinators of the 
organizations studied of totaling of eleven units i.e. nine private companies and two government 
units and one service unit. All of them have been participating in TBCSD Green Meeting and 
have been assessed to consider adopting the Green Meeting by Thailand Business Council for 
Sustainable Development (TBCSD). The certifications are divided into two categories i.e. Green 
Meeting and Green Meeting Plus. The data obtained from the study were analyzed using SWOT 
analysis so as to determine guidelines for encouraging the Green Meeting in a context of 
Thailand. The results of the study showed that critical success factors for Green Meeting is policy 
and vision of a managing director, followed by cooperation of employees. The problems and 
obstacles found were lacks of cooperation and continuity in the Green Meeting management of 
employees or meeting’s attendant and inadequacy and inappropriateness of electronic device to 
support the Green Meeting management. From the SWOT analysis, four main guidelines for 
encouraging the Green Meeting in Thailand are proposed: 1) to provide knowledge, 
understanding, public participation and awareness on the Green Meeting to related people 2) to 
have cooperation from related organizations so as to get help from their experts in the Green 
Meeting 3) to do research and development for supporting the use of modern technologies that 
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support the Green Meeting 4) to get the prototype from the organization leaders such as the use of 
energy saving and environment – friendly resource. 
 
 
 



 
 กติตกิรรมประกาศ 
 
ในการศึกษาวิจยัเพื่อจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือ

จากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัของ
องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)
บริษทัไบเออร์ไทย จาํกดั บริษทั ดบัเบ้ิลเอ จาํกดั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั 
วินิไทย จาํกดั บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง จาํกดั บริษทั สยามเลเทกซ์ สังเคราะห์ จาํกดับริษทั สยาม
แม็คโคร จาํกดั (มหาชน) คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย อยัลนัดา อีโควิลเลจ รีสอร์ท ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการใหส้ัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรับงานวิจยั จึงทาํใหก้ารเก็บขอ้มูลสาํหรับการศึกษามีความสมบูรณ์ครบถว้น
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คณาจารยค์ณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และ
คาํแนะนาํในการเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ รศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการ
ทาํวิทยาพนธ์ในคร้ังน้ี โดยไดช้ี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข ให้คาํปรึกษาและคอยกระตุน้
เตือนและกรุณาเสียสละเวลาให้คาํแนะนาํ ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ ผูศึ้กษารู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยแ์ละขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย ขอขอบพระคุณบิดา 
มารดา คุณนา้ปราณี คุณลุงมงคล และครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีสนบัสนุนในการศึกษาและเป็นกาํลงัใจ
ท่ีสําคญัอย่างยิ่ง และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนในนํ้ าใจและความช่วยเหลือตลอดมา  ส่งผลให้
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ทีม่าและความสําคญัของการศึกษา 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เช่นเดียวกบั
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ แต่การพึ่ งพาอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ล้วนทําให้
ท รัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิงแวดล้อม เ ส่ือมโทรมลงและในปัจ จุบันสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และประเด็นปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกกล่าวถึงมากในปัจจุบัน และหลายๆ ประเทศได้ให้ความสําคัญ นั่นคือ 
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ดงันั้น เราควรเร่ิมจากลดการใช้พลงังานและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดงักล่าวตอ้งการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และประชาชนทัว่ไป ในการแกไ้ขปัญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว   
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสาํนกังานเป็นสาเหตุสาํคญัทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน การใชพ้ลงังาน 
ทาํใหมี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับระบบปรับ
อากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์สาํนักงานอย่างฟุ่ มเฟือย 
และการประชุมเป็นภารกิจท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงของหน่วยงาน เน่ืองจากเป็นแหล่งระดมความคิดใน
การวางแผนและกาํหนดนโยบาย ตลอดจนแนว ปฏิบติั หรือระดมความคิดเพื่อให้การปฏิบติังาน
ของกิจกรรมใด กิจกรรมหน่ึงสาํเร็จผลตามเป้าหมาย การประชุมท่ีดีนั้นจะช่วยในการตดัสินใจการ
วางแผนและติดตามผล การมอบหมายความรับผิดชอบ ซ่ึงถา้มีการดาํเนินการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพกจ็ะทาํใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ (ศกัด์ิชยั ภู่พนัธ์ศรี, 2557) 
 การประชุมเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะมาจากการ
เดินทางเขา้ร่วมประชุม การใชท้รัพยากรทั้งในส่วนพลงังานไฟฟ้า ทรัพยากรกระดาษ การบริโภค
อนันาํมาซ่ึงการเกิดขยะจาํนวนมาก (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมหาวิทยาลยัมหิดล, 
2557) ตวัอย่างการปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกิจกรรมต่างๆ ผลิตภณัฑแ์ละบริการในการจดั
ประชุมแต่ละคร้ัง โดยค่าคาร์บอนฟุตพร้ินของ การส่งขอ้ความ 1 คร้ัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 
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ฉบบั และการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต1์ คร้ัง จะปล่อยคาร์บอนในปริมาณนอ้ยกว่า 10 กรัม  แต่การ
ปล่อยคาร์บอนของนํ้ าชาหรือกาแฟ 1 เหยือก นํ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร (16 ออนซ์) 
จดหมาย 1 ฉบบั การขบัรถส่วนตวัระยะทาง 1 ไมล ์จะปล่อยคาร์บอน 100 กรัม ถึง 1 กิโลกรัมเลย
ทีเดียว (ธารทิพย ์เศรษฐชาญวิทย,์ 2557) การนาํแนวทางการจดัประชุมสีเขียวมาประยกุตใ์ช ้เช่น
การส่งจดหมาย ส่งหนังสือ เผยแพร่ขอ้มูล ความรู้อ่ืนๆ โดยส่งขอ้มูล ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
แทนการส่งจดหมายแบบใชก้ระดาษ หรือการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยหลีกเล่ียงการใช้
โฟมและพลาสติก จะสามารถช่วยลดการปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ดอ้ย่างมาก ซ่ึงเป็นการช่วย
ลดปัญหาโลกร้อนไปในตวั รวมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในองคก์ร (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 
2557) 
 สาํหรับกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ภาคคมนาคม
ขนส่งเป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ใน พ.ศ. 2550 ภาคคมนาคมขนส่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกคิดเป็นร้อยละ 37.68 รองลงมาคือ ภาคการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 33.37 ถดัมาคือขยะมูล
ฝอยและนํ้าเสียซ่ึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 12.16 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 19.86  ของ
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดทั้งสามภาคส่วนน้ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 90.91 
(Bangkok Metropolitan Administration; Green Leaf Foundation and United Nations Environment 
Programme, 2009) หากแยกตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก พบว่า ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 3 ชนิด เป็นหลกั ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน และไนตรัสออกไซด ์ 
 การจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) เป็นรูปแบบของการจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
โดยคาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยให้
ความสําคญัในขั้นตอนต่าง ๆของการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม คือการเรียนเชิญและการ
ประชาสัมพนัธ์การประชุม การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจดัเตรียมสถานท่ี และ
อุปกรณ์ การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม    การจดัเตรียมอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 
และลดปริมาณขยะเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการ โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังานใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มผา่นเคร่ืองมือต่าง ๆ 
อาทิ การใชน้โยบายจดัซ้ือสีเขียว (Green Procurement) สาํหรับวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้รวมทั้ง
บริการต่าง ๆ ทั้งสําหรับสํานักงานและการจดันิทรรศการและการประชุม เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
ฉลากเขียว ตกลงกบัผูรั้บเหมาติดตั้งซุม้นิทรรศการและประดบัตกแต่งสถานท่ีให้ใชว้สัดุท่ีสามารถ
นาํกลบัมาใชใ้หม่ให้ไดม้ากท่ีสุด (สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์าร
มหาชน), 2554) 
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 ผลท่ีได้รับจากการจัดประชุมสีเขียวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผลกับองค์กรคือ ลด
ค่าใชจ่้ายขององคก์รจากการลดการใชท้รัพยากร และพลงังาน สร้างช่ือเสียงและประชาสัมพนัธ์
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ให้สังคมรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้มและผลกบัพนกังานในองคก์รและผูเ้ขา้ร่วมประชุมคือ สร้างจิตสาํนึกและพฤติกรรมท่ีดี
ดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการจดัประชุมสีเขียวท่ีมีการดาํเนินการในประเทศไทย จาก
กรณีศึกษาทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อถอดบทเรียนนาํมาสู่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสี
เขียว ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจดัประชุมสีเขียว และนาํมาเสนอแนวทางการจดัประชุมสี
เขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทยต่อไป 
 

1.2 คาํถามการศึกษา 
 
 องคก์รท่ีประยกุตก์ารจดัประชุมสีเขียวแลว้ประสบความสาํเร็จนั้น มีการดาํเนินการอยา่งไร
และมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวอะไรบา้ง 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1) เพื่อถอดบทเรียนการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีประสบ
ความสาํเร็จ 
 2) เพื่อวิเคราะห์ และเปรียบเทียบปัญหา และอุปสรรค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสี
เขียวขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน  
 3) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 
ท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทย 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของการศึกษาประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา ดา้น
พื้นท่ี ดา้นประชากร และดา้นระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อน้ี 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษา แนวทางส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียวขององค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทย โดยการศึกษาองคก์รท่ีมีการนาํแนวทางการจดั
ประชุมสีเขียวไปประยกุตอ์ย่างเป็นรูปธรรมและไดรั้บการรับรอง จากองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย  
 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและพืน้ที ่
 องคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว ในประเทศไทยทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ท่ีผา่นการรับรองขององคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย โดยทาํการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ศึกษาองคก์รหรือหน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวและผา่นการรับรอง ตั้งแต่ปี 2554 
- ปัจจุบนั  
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1) ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  
 2) ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน  
 3) ไดท้ราบถึงแนวทางการส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 
ท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทย 
 4) ไดท้ราบถึงตวัอยา่งท่ีดี และเป็นตน้แบบในการจดัประชุมสีเขียว 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1) การจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) เป็นรูปแบบของการจดัประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมโดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดย
ใหค้วามสาํคญัในขั้นตอนต่าง ๆของการจดัประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม คือ 
 (1)  การเรียนเชิญและการประชาสมัพนัธ์การประชุม 
 (2)  การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 (3)  การจดัเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ 
 (4)  การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 (5)  การจดัเตรียมอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน และลดปริมาณขยะ 
 2)  ภาครัฐ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยั  
 3)  ภาคเอกชน หมายถึง บริษทั และโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม/รีสอร์ท 
 



 

 
บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ประเทศไทยผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมสีเขียวของไทยและของ
ต่างประเทศ 
 2.2 การใชท้รัพยากรในการจดัประชุม 
 2.3 การประชุมสีเขียว 
 2.4 อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 
 2.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม 
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัประชุมสีเขยีวของไทยและของ
 ต่างประเทศ 
 
 2.1.1 นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบั Green Procurement (กลไกการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว) 
 องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้เสนอแนวทางในการจัดประชุมสีเขียว ใน
รายละเอียดไวใ้นขอ้หน่ึง เร่ือง “การกาํหนดการจดัซ้ือสีเขียว (Green Procurement) เป็นนโยบาย
ขององคก์ร”โดยเป็นการกาํหนดแนวทางการส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งสี
เขียวน้ีภาครัฐไดใ้หค้วามสาํคญัมากข้ึน โดยในประเทศไทยเองมีการกาํหนดใหห้น่วยงานของรัฐทุก
หน่วย รวมถึงระดบัทอ้งถ่ิน ตอ้งดาํเนินกระบวนการจดัซ้ือผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งรายงานสรุปประวติัดา้นการจดัซ้ือของหน่วยงานมายงัส่วนกลางอยา่งต่อเน่ือง
 และนอกเหนือจากภาครัฐและองคก์รต่าง ๆระดบัชาติแลว้ ในองคก์รเอกชนต่างก็หนัมาให้
ความสนใจกบัการจดัซ้ือผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบั
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ส่ิงแวดลอ้มเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2551 จะเห็นไดจ้ากกราฟแสดงเป้าหมายปริมาณการจดัซ้ือจดัจา้ง
สินคา้และบริการฯ ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
ภาพที ่2.1  แสดงเป้าหมายปริมาณการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งทีม่า:พรศรี สุทธนารักษ,์ 2552. 

 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ไดก้าํหนดนโยบาย
การพฒันาประเทศในยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
มัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดใ้ห้ความสาํคญักบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกาํหนด
นโยบายสาธารณะ และใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งดา้นการเงินและการคลงั รวมทั้งการสร้าง
ตลาดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร (พรศรี สุทธนา
รักษ,์ 2552) 
 สรุปความ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในพระราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554  
 แผนพฒันาฯ 11 ใชแ้นวคิดท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 โดยยงัคงยึดหลกั 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให ้“คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา” 
ในทุกมิติ วิสัยทศัน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ คือ “สังคมอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ มี 6 ประการ คือ 
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 1)  ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 
 2)  ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค เพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 
 3)  ยทุธศาสตร์ความเขม็แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
 4)  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 5)  ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยนื 
 6)  ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื 
 7)  ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือยทุธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื 
 ปัจจยัแวดลอ้มและความสามารถในการแข่งขนัปัจจุบนัของไทย โดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก ทั้ งสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development: IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum: WEF) มีขอ้สรุปตรงกนัว่า ประเทศไทยยงัมีความอ่อนแอดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตวัช้ีวดัหลกัดา้นการลงทุนในการวิจยัและพฒันา การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาํนวนบุคลากรทางการวิจยัและพฒันา จาํนวน
สิทธิบตัรและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ยงัเป็นขอ้จาํกดัต่อการนาํองคค์วามรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยมีาใชส้นบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศโดยรวม 
 นอกจากน้ี หน่วยงานต่าง ๆ ภายใตร้ะบบวิจยัของไทย ยงัขาดการบูรณาการในการทาํงาน
ระหว่างกนั รวมทั้งขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเช่ือมโยงการวิจยัระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน และการจดัการความเสียง ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ
วิจยัและพฒันาในเชิงพาณิชยย์งัไม่ชัดเจน ทาํให้ไม่สามารถนาํผลงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชยไ์ดเ้ท่าท่ีควร 
 แนวทางในการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ให้เป็นพลงัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
 1) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย ระบบการใหส่ิ้งจูงใจ จดัตั้งกองทุนร่วมภาครัฐ
และเอกชน 
 2)ส่งเสริมโครงการลงทุนวิจยัและพฒันาขนาดใหญ่ ในสาขาท่ีเป็นเป้าหมายการ
พฒันาประเทศ 
 3)ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งมีบูรณาการ 
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 4)เร่งพฒันาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนยค์วามเป็นเลิศ ศูนยบ่์มเพาะ สถาบนัวิจยัและ
พฒันา สถาบนัวิจยัเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนยบ์ริการวิเคราะห์ทดสอบ สนับสนุนให้
ภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ จดัตั้งศูนยว์ิจยัในประเทศไทย นาํขอ้มูลภูมิสารสนเทศมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ 
 5) ส่งเสริมการลงทุนวิจยัและพฒันานวตักรรมท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์
และชุมชน 
 6)  พฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และนกัวิจยัให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพบูรณาการระหวา่งการเรียนรู้และการทาํงานจริงในสถานประกอบการ 
 7) สนบัสนุนนกัเรียนทุน ผูมี้ความสามารถพิเศษ พฒันาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและ
ส่ือการเรียนการเสนอ สร้างความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด  และทําอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เขา้ถึงขอ้มูลและองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง 
 ตามแผนน้ี ให้ความสําคญัต่อประชาคมอาเซียน วิชาชีพท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานได้
อยา่งเสรี ตามกรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล 
สถาปัตยกรรม ช่างสาํรวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และนกับญัชี และกาํลงัอยูร่ะหว่างดาํเนินการรับรอง 
สาขาบริการท่องเท่ียว 
 
 2.1.2 นโยบาย การประชุมสีเขียว ของ National Recycling Coalition’s,Washington, 
  D.C. (กรุงวอชิงตัน ด.ีซี) 
 National Recycling Coalition (2007) ไดมี้การจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัการประชุมสีเขียว ซ่ึง
เป็นมาตรฐานในการจดัประชุมสีเขียวใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ นาํไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม เพื่อให้
แต่ละงานประชุมดาํเนินไปดว้ยแนวทางท่ีเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชน้โยบาย
เหล่าน้ีใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้National Recycling Coalition’s เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ี
มุ่งเนน้การส่งเสริมและเสริมสร้างการรีไซเคิลในประเทศสหรัฐอเมริกาผูศึ้กษาไดส้รุปนโยบายการ
ประชุมสีเขียวของ National Recycling Coalition’s ไดด้งัน้ี  
 1) วสัดุส่ิงพิมพเ์ป็นการใชก้ระดาษ ทั้ง 2 หนา้ ใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้อย่างการเชิญหรือตอบรับเขา้ร่วมประชุมทาง E-mail ป้ายช่ือ เป็นแบบท่ีสามารถนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ได ้เป็นตน้ 
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 2) การเดินทางโดยเลือกสถานท่ี ท่ีใชใ้นการเดินทางนอ้ยท่ีสุด หรือเลือกโรงแรมท่ี
สามารถเดินทางไปสนามบิน โดยรถโดยสารประจาํทางไดส้ะดวก และจูงใจให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เดินทางโดยรถสาธารณะ  
 3)การจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมลดการใช้พลาสติกสําหรับการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ใชภ้าชนะท่ีใชใ้นการรับประทานอาหาร ไดแ้ก่ จาน ชาม ชอ้นส้อม และแกว้นํ้ า ควรจะ
เลือกภาชนะท่ีทาํจากแก้วกระเบ้ืองเคลือบ สีพื้น ไม่เพน้ท์สี ส่วนช้อนส้อมควร เลือกใช้ท่ีเป็น 
แสตนเลส ธรรมดาเพราะทาํความสะอาดง่าย และสามารถนาํไปใชง้านอ่ืนๆ ต่อไปไดอี้ก ส่วนแกว้
นํ้ าควรเป็นแกว้นํ้ าท่ีใสสะอาดหลีกเล่ียงแกว้กระดาษ/แกว้พลาสติกท่ี ใชค้ร้ังเดียวท้ิง เน่ืองจากเป็น
การเพิ่มปริมาณขยะ และควรจดัในแบบบุฟเฟ่ต ์เพื่อสามารถตกัอาหารแต่พอดีและไม่มีอาหารเหลือ
ท้ิงมากจนเกินไป 
 4)ส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีตอ้งมีการทาํความเขา้ใจกบัสถานท่ีท่ีจดังานใน
เร่ืองรูปแบบการจดังานหรือแนวทางในการดาํเนินงานตามนโยบายการประชุมสีเขียวอยา่งแทจ้ริง 
และ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกตามโปรแกรมของการจดัประชุมสีเขียว เป็นตน้ 
 5) สถานท่ีจดังานประชุมและผูร่้วมงานประชุม เช่น มีเป้าหมายท่ีจะทาํให้การรี
ไซเคิลสําหรับผูเ้ขา้ร่วมงานได้รับประสบการณ์ท่ีดี เก่ียวกับการ รีไซเคิล โดยอย่างเช่น แจง้ให้
ผูเ้ขา้ร่วมทราบถึง จุดท้ิงขยะหรือกระดาษ ท่ีจะสามารถนาํมารีไซเคิลได ้หรือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทาํ 
Check List ในการประเมินการรีไซเคิลของตวัเอง เป็นตน้ 
 6)โรงแรมท่ีจดังานประชุม จดัหาโรงแรมท่ีสามารถรองรับจุดท้ิงของเสียหรือจุด
รองรับของรีไซเคิลได ้ 
 7) การใหค้วามรู้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (Recycling Advisors) เก่ียวกบัการรีไซเคิล โดยหา
อาสาสมคัรท่ีจะดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้ขา้ประชุม เร่ืองการรีไซเคิล เป็นตน้ 
 8) การประเมินผลการรีไซเคิล / ความพยายามท่ีจะการป้องกนัการเกิดของเสีย  
 9)เกณฑ์การเลือกสถานท่ีในอนาคต เลือกโรงแรมท่ีไดรั้บ การรับรองใน ‘Green’ 
Hotel Certification Programs เป็นตน้ (National Recycling Coalition, 2007) 
 
 2.1.3 นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 การประชุมเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะมาจากการ
เดินทางเขา้ร่วมประชุม การใชท้รัพยากรทั้งในส่วนพลงังานไฟฟ้า ทรัพยากรกระดาษ การบริโภค
อนันาํมาซ่ึงการเกิดขยะ ดงันั้นการจดัประชุมสีเขียวจึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตม
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นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, 
2554)  
 จากการศึกษาทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย พบว่ามีทั้งนโยบายในภาพรวม ซ่ึงไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.2556-2593) 
รวมถึงยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ (Country Strategy) ของรัฐบาล และนโยบายรายสาขา ซ่ึงมี
หลายนโยบายเก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี 
(พ.ศ.2554-2573) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ในอีก 10 ปี (พ.ศ.2555-
2564) แผนแม่บทการพฒันาระบบการขนส่งท่ีย ัง่ยนืและลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(พ.ศ.2556-2559) และยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้นการเกษตร พ.ศ.2556-2559 (มูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะ, 2557)ดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
 

ภาพที ่2.2นโยบายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
แหล่งทีม่า: มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 2557. 
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2.2 การใช้ทรัพยากรในการจดัประชุมแบบทัว่ไป 
 
 การจดัประชุมและสัมมนาเป็นภารกิจท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของหน่วยงาน การจดัประชุมและ
สัมมนาแต่ละคร้ังก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีเราคาดไม่ถึงกิจกรรมการประชุมเป็น
กิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการใชไ้ฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์สาํนกังานอยา่งฟุ่ มเฟือย และไม่ว่าจะมาจากการเดินทางเขา้ร่วมประชุม
การใชท้รัพยากรทั้งในส่วนพลงังานไฟฟ้าทรัพยากรกระดาษการบริโภคอนันาํมาซ่ึงการเกิดขยะ
จาํนวนมาก ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลในการเตรียมสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกแต่ละคร้ัง มี
ดงัน้ี 
 
 2.2.1 การประชุม 
 การประชุมหมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการร่วมกนัของกลุ่มคนเพื่อเป้าหมายในการ
ดาํเนินงานซ่ึงมีความสาํคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินงานขององคก์รการประชุมท่ีดีนั้นจะช่วยในการ
ตัดสินใจขององค์กรการวางแผนและติดตามผลการมอบหมายความรับผิดชอบซ่ึงถ้ามีการ
ดาํเนินการประชุมอยา่งมีประสิทธิผลกจ็ะทาํใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ 
 ประเภทของการประชุมแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
 1) การประชุมเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร (Informational Meeting) เป็นการประชุมเพื่อ
ทาํความเขา้ใจในความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ขององคก์ร นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึง
วิธีการปฏิบติัและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2) การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและประกาศเกียรติคุณ (Motivational Meeting) เป็น
การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและประกาศผลสําเร็จของงานเป็นส่ิงสําคญั ในยามท่ีองคก์รตอ้งการ
รวบรวมพลงั ความมุ่งมัน่ทุ่มเทของพลงังานท่ีจะผา่วิกฤติหรือพิชิตเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 3) การประชุมเพื่อร่วมกนัคิดสร้างสรรค ์(Creative Meeting) เป็นการประชุมเพื่อ
ร่วมกนัสร้างสรรค์ เป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีสําคญัในการบริหารให้องค์กรนั้น ๆ เป็นองค์กรท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคอ์ย่างต่อเน่ือง (Creative Organization) และเป็นการฝึกให้สมาชิกทุกคนใน
องคก์รมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ (Reflective Skill) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัของทีมงานใน
ทศวรรษหนา้ 
 4) การประชุมเพื่อร่วมกนัตดัสินใจ (Decisional Meeting) เป็นการประชุมเพื่อการ
ตดัสินใจแก้ปัญหา กาํหนดกลยุทธ์ หรือกาํหนดเป้าหมาย รวมถึงการคดัเลือกระบบและเคร่ือง
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อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีมูลค่าการลงทุนค่อนขา้งสูง องคป์ระชุมควรประกอบดว้ยสมาชิก ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ และไม่ควรเกิน 10-12 คน 
 5) การประชุมเพื่อสอนงานและฝึกอบรม (Educational Meeting) เป็นการประชุม
อบรมให้เขา้ใจในขั้นตอนและวิธีการใชเ้คร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ เม่ือองคก์รมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ทาํงานหรือติดตั้งระบบงานใหม่(ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี, 2554) 
 
 2.2.2 การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
 2.2.2.1  การจดัสถานท่ี 
 1) ขนาดของหอ้งท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนคน และลกัษณะของการจดัโตะ๊
ประชุม 
 2) แอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสวา่ง ใชก้ารไดดี้หรือไม่ 
 3)ม่านบงัแสงเปิด – ปิดได ้
 2.2.2.2  การจดัอุปกรณ์ 
 1) กระดานไวทบ์อร์ด 
 2) แผน่พลิก (Flip Chart) 
 3) ปากกาเขียน – ท่ีลบกระดาน 
 4) เคร่ืองฉายภาพแผน่ใสและปากกาเขียนแผน่ใส 
 5) เคร่ืองช้ีตาํแหน่ง 
 6) เคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด (พร้อมไมโครโฟนและลาํโพง) 
 7) กระดานดาํหรือกระดานขาวพร้อมเคร่ืองเขียนกระดาน 
 8) เคร่ืองบนัทึกเทป (วิทยเุทป) 
 9) กระดาษจดคาํบรรยาย 
 10) เคร่ืองเยบ็กระดาษ เคร่ืองเจาะกระดาษ กรรไกร 
 11) สี กระดาษเขียนแผนภูมิ 
 12) เคร่ืองฉายสไลด ์
 13) เคร่ืองเล่นวีดิโอพร้อมเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 14) กลอ้งถ่ายรูป 
 15) พาหนะ (ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี, 2554) 
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 2.2.3 การใช้วสัดุสํานักงาน 
 2.2.3.1  กระดาษ 
 ผลิตภณัฑก์ระดาษ ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวิตประจาํวนัจากผลการศึกษา
พบวา่ ประเทศไทยมีการใชก้ระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ลา้นตนัต่อปี และมี
อตัราการใชเ้พิม่ข้ึนปีละ 15% 
 กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ต้นไม้ 17 ต้นกระแสไฟฟ้า 1,000 
กิโลวตัตต่์อชัว่โมง นํ้ ามนัเตา 300 ลิตร นํ้ าสะอาด 100 ตนั และคลอรีน 5 กิโลกรัม ใชก้ระดาษทั้ง
สองหนา้การส่งเอกสารภายในสาํนกังานใหใ้ชก้ารส่งเอกสารต่อ  ๆ กนัแทนการสาํเนาเอกสารหลาย  
ๆ ชุดเพื่อประหยดักระดาษหลีกเล่ียงการใชก้ระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่นและหันมาใช้
กระดาษขนาดเล็ก ท่ีสามารถตดัพบับนโทรสารไดง่้ายใชก้ารส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยโมเด็ม หรือแผน่ดิสก ์หรือ E-Mail แทนการส่งโดยเอกสารจะช่วยลดขั้นตอนการ
ทาํงาน และลดการใชพ้ลงังานไดม้าก(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป.) 
 2.2.3.2  อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
 เลือกใชแ้ฟ้มเอกสารและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีผลิตจากวสัดุรีไซเคิลเลือกใชป้ากกา
ชนิดท่ีเติมหมึกได้หรือเป็นชนิดท่ีสามารถเปล่ียนไส้ได้ หมึกท่ีใช้ต้องใช้ตัวทาํละลายท่ีเป็น
แอลกอฮอล(์Alcohol base) หรือนํ้ า (Water Base)เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ใชส้ารก่อมะเร็งและสารเคมี
อ่ืนๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ พลวง (Antimony) สารหนู(Arsenic) แบเรียม (Barium) 
แคดเมียม (Cadmium) ปรอท(Mercury) เซเลเนียม (Selenium) ตะกัว่ (Lead) เฮกซะวาเลนด์
โครเมียม (Hexavalent Chromium) อะโรมาติก (Aromatic)และตวัทาํละลายจาํพวกสารละลายฮาโล
เจน (Halogenous Solvents) รวมทั้งตวัทาํละลายท่ีเป็นสารประกอบอินทรียร์ะเหย (Volatile Organic 
Compounds) ช่วยลดปริมาณการใช ้สารเคมี และลดปริมาณขยะอนัตราย เลือกใชก้ระดาษชาํระท่ีทาํ
จากกระดาษรีไซเคิล ไม่มีโลหะหนกัจาํพวก ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม โครเมียม เป็นส่วนประกอบใน 
กระบวนการผลิต และไม่ใชส้ารฟอกขาวท่ีมีคลอรีน (Chlorine)หรือ ฮาโลเจน เป็นส่วนประกอบใน
กระบวนการฟอกเยื่อ เพื่อลดปริมาณการใชส้ารเคมี และลดปริมาณขยะอนัตราย การซ้ือกาแฟ ชา
และ เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ควรเลือกท่ีมีบรรจุภณัฑ์น้อยช้ิน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลดการใช้
นํ้ าตาลครีมเทียมท่ีบรรจุซองเพื่อลดปริมาณการใชก้ระดาษและพลาสติกสาํหรับบรรจุภณัฑ์(กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมหาวิทยาลยัมหิดล, 2557) 
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 2.2.4 วงจรการดําเนินการจัดการประชุม 
 2.2.4.1  การกาํหนดวาระการประชุมและวนัประชุม เป็นเร่ืองสําคญั พิจารณาว่า
คณะกรรมการมีหน้า ท่ี เ ร่ืองอะไร  หัวข้อก็ คือหน้า ท่ี เ ร่ืองนั้ นๆ  วันประชุม  ประธานหรือ
คณะกรรมการกาํหนด โดยเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/กลุ่มบุคคล ประสานกับ
ประธานเพื่อจะกาํหนดวนัประชุม โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/กลุ่มบุคคล
จะตอ้งเช็คดูว่า วนัไหนท่ีประธาน คณะกรรมการฯ มีวนัว่างตรงกนัมากท่ีสุด โดยเช็ควนัเวลาว่าง
ของประธาน เลขานุการและกรรมการตามลาํดบั 
 2.2.4.2  การเชิญประชุม ปกติเชิญเป็นหนังสือ (กรณีมีกาํหนด) ถา้ประชุมแบบ
ฉุกเฉินวิธีการอาจจะแฟ็กซ์หรือโทรศพัท์) เลขานุการควรส่งหนังสือเชิญประชุมหรือวาระการ
ประชุมไปใหผู้เ้ขา้ประชุมไดท้ราบล่วงหนา้อยา่งชา้ท่ีสุดก่อนการประชุม 7 วนั 
 2.2.4.3  การจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม 
 2.2.4.4  การดาํเนินการประชุม 
 2.2.4.5  การจดัทาํรายงานการประชุม /บนัทึกการประชุม (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี.ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา, 2554) 
 

2.3 การประชุมสีเขยีว 
 
 2.3.1 ประชุมสีเขียว (Green Meeting) และการจัดนิทรรศการ (Green Exhibition) 
 สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (2551) กล่าวว่าการประชุมสีเขียว (Green 
Meeting)หมายถึง การจดัประชุมท่ีคาํนึงถึงหลกัความยัง่ยืน (Sustainability) และลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการจดังานประชุม/สัมมนา เน่ืองจากการจดัประชุมโดยทัว่ไปก่อให้เกิดขยะ
จาํนวนมาก และมีการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือย 
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557) กล่าวถึง เร่ืองการประชุม
สีเขียว (Green Meeting) และการจดันิทรรศการ (Green Exhibition) นั้นหมายถึง การจดัการประชุม
และการจดันิทรรศการท่ีคาํนึงถึงหลกัความยัง่ยืน (Sustainability) และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากการจัดงานประชุม/สัมมนาและการจัดนิทรรศการเน่ืองจากการจัดประชุมโดยทั่วไป
ก่อให้เกิดของเสียจาํนวนมาก และมีการใชพ้ลงังานและทรัพยากรท่ีฟุ่ มเฟือย โดยหลกัปฏิบติัจะ
คาํนึงถึงหลกัการลดใช้ทรัพยากรการประหยดัพลงังาน เป็นมิตรกบัธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน สามารถแบ่งไดด้งัน้ี คือ 
 1)การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
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 2)การลดปริมาณขยะมลพิษ 
 3) ลดการใชส้ารเคมีต่างๆ 
 องคป์ระกอบท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจดังานแบบเดิมมาสู่เส้นทางสีเขียว อาทิ 
สถานท่ีจดังาน อาหารเคร่ืองด่ืม รูปแบบการจดังาน และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ รางวลัของ
ระลึกและการดาํเนินงานของผูจ้ดังาน (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2551)ดงั
ภาพท่ี 2.3 
 

 
 

ภาพที ่2.3รูปแบบการจดัหอ้งประชุมสีเขียว 
แหล่งทีม่า:สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2551. 
 
 2.3.2 แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
 แนวคิดกระบวนการของการจดัประชุมสีเขียว(Green Meeting)หรือการประชุมสีเขียว ว่า
เป็นอีกหน่ึงวิธีง่ายๆ ท่ีใกลต้วั และคนมกัมองขา้มแต่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้คือ การณรงค์
ให้มีการจดัประชุม สัมมนา ซ่ึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยปัจจุบนั หลายๆ หน่วยงานมี
ภาระหนา้ท่ีการจดัประชุมสัมมนาบ่อยคร้ัง จะสังเกตไดว้่า กอ้ให้เกิดขยะจาํนวนมาก และมีการใช้
พลงังานและทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือย การประชุมสีเขียว จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการช่วยลดภาวะ
โลกร้อน ด้วยการจัดประชุมท่ีคาํนึงถึงหลกัการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การลดใช้พลังงาน  
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5 ขั้นตอนดงัน้ี (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
ม.ป.ป) 
 1) การจดัทาํหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) การจดัหอ้งประชุม/การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการประชุม 
 3) การแต่งกาย 
 4)  การเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 5)  การทาํความสะอาดหลงัเลิกประชุม / สมัมนา  
 1) ขั้นตอนท่ี 1 การจดัทาํหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใชก้ระดาษรี
ไซเคิล (Recycled) หรือนาํกลบัมาใชอี้ก (Reused) เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอน
ใชพ้ลงังานจากนํ้ ามนัและไฟฟ้าจาํนวนมาก ในการจดัทาํหนงัสือเชิญ หรือทาํการเรียนเชิญโดยใช้
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
 (1) เชิญประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
 (2) ยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
 (3) ส่งระเบียบวาระการประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
 (4) ส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
 (5) รณรงคใ์หใ้ชถุ้งผา้แทนการใชแ้ฟ้มสาํเร็จรูป แฟ้มพลาสติก 
 (6) จดัทาํเอกสารการประชุมโดยการพิมพก์ระดาษทั้ง 2 หนา้และพิมพเ์ท่าท่ี
จาํเป็นเท่านั้น 
 (7) ตั้งจุดรับคืนเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อนาํกลบัไปใชใ้หม่ 
 (8) เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิวแผ่นพบัท่ีผูร่้วมงานไม่ตอ้งการบริเวณ
ทางออกเพ่ือเป็นการแยกขยะก่อนนาํไปรีไซเคิล 
 (9) ลดการใช้กระดาษเป็นส่ือเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใน
เมมโมร่ี-สต๊ิกท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานเตรียมมา หรือคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของงานนั้น ๆ ได้
นอกจากประหยดัแลว้ยงัสะดวกแก่ผูเ้ขา้ประชุมท่ีไม่ตอ้งการถือเอกสารเขา้ประชุม 
 2) ขั้นตอนท่ี2การจัดเตรียมสถานท่ีกรณีท่ีมีการประชุมนอกสถานท่ีจะต้อง
ดาํเนินการเลือกสถานท่ีท่ีไดรั้บการรับรองดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น ISO 14001 
สัญลกัษณ์ใบไมเ้ขียว เป็นตน้ ตวัอยา่งโรงแรมท่ีไดรั้บการรับรองดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เช่น โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ โรงแรม รามา การ์เดน้ส์ และโรงแรม แกรนด์ไฮเอท 
เอราวณั กรุงเทพฯ เป็นตน้ ส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัประชุมต่าง ๆ จะตอ้งมีสัญลกัษณ์ท่ี
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เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฉลากประหยดัไฟ เบอร์ 5 ฉลากเขียว เป็นตน้ การปฏิบติัแนวทางการ
ประชุมสีเขียวทั้งในองคก์รหรือนอกสถานท่ี สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
 (1) กรณีจดัการประชุมนอกสถานท่ีควรเลือกสถานท่ีจดัประชุมหรือแสดง
นิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือหน่วยงานราชการจะตอ้งมีระบบการจดัการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 สัญลกัษณ์ใบไมเ้ขียว Green Building 
เป็นตน้ 
 (2) เ ปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเค ร่ืองปรับอากาศ  ลดการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากการใชไ้ฟฟ้าเพื่อเปิดเคร่ืองปรับอากาศ หรือควรจดัใหมี้บรรยากาศท่ีปลอด
โปร่ง ไม่มืดทึบและน่าอึดอดั หรือหากเป็นไปไดค้วรเป็นห้องโล่ง เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองไฟฟ้าสาํรองต่างๆ 
 (3) การจดัโต๊ะและเกา้อ้ีนัง่ ควรจดัให้เป็นสัดส่วนมีทางเดินท่ีสะดวก และไม่
วางส่ิงของใหเ้กะกะทางเดิน 
 (4) จดัเตรียมพรมสาํหรับเช็ดเทา้ก่อนเขา้ห้องเพื่อเป็นการทาํความสะอาดส่ิง
สกปรกและฝุ่ นในเบ้ืองตน้ และทาํใหก้ารทาํความสะอาดหรือดูดฝุ่ นหลงังานเลิกง่ายและรวดเร็วข้ึน
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและนํ้ารวมทั้งลดการใชส้ารเคมีทาํความสะอาดพื้น 
 (5) ลดการสูญเสียพลงังานในโหมดสแตนดบ์ายโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และอุปกรณ์พว่งต่าง ๆ ดว้ยการดึงปลัก๊ออก หรือใชป้ลัก๊เสียบพว่งท่ีตดัไฟดว้ยตวัเอง 
 (6) เปล่ียนหลอดไฟ  เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดท่ีเรียกว่า 
Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไฟเดิม และมีอายกุาร
ใชง้านไดน้านกวา่หลายปีมาก 
 (7) เปล่ียนไปใช้ไฟแบบหลอดไฟแอลอีดีจะไดไ้ฟท่ีสว่างกว่าและประหยดั
กวา่หลอดปกติ40 วตัต ์สามารถหาซ้ือหลอดไฟแอลอีดีท่ีใชส้าํหรับโคมไฟตั้งโต๊ะและตั้งพื้นไดด้ว้ย
จะเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีตอ้งการใหมี้แสงสวา่งส่องทาง 
 (8) สถานท่ีจดัประชุมหรือแสดงนิทรรศการควรเลือกจุดท่ีสามารถเขา้ถึงได้
สะดวกด้วยบริการขนส่งสาธารณะ หรือมีรถรับส่งไวบ้ริการระหว่างจุดจอดรถประจาํทางกับ
สถานท่ีจดังานอยา่งเพียงพอ เพื่อลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั 
 (9) ควรเลือกใชห้้องประชุมท่ีอยูช่ั้นล่างๆ ของอาคาร เพื่อลดการใชลิ้ฟต ์หรือ
หันมาใชบ้นัไดแทนการใชลิ้ฟต ์อาจจะลงก่อนชั้นท่ีจะไป 1-2 ชั้น เพราะนอกจากจะช่วยประหยดั
พลงังานยงัไดบ้ริหารร่างกายไปดว้ย 
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ช่น ผา้ฝ้าย 
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คาร์บอนไดออกไซดไ์ดปี้ละ 500 ปอนด ์และเลือกใชผ้า้ท่ีใชสี้ท่ียอ้มสีท่ีทาํจากวสัดุธรรมชาติ เพราะ
ผ้าท่ีย ้อมด้วยสีธรรมชาติเช่นน้ี  นอกจากจะไม่ทําลายส่ิงแวดล้อมแล้วย ังเป็นการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย และส่งเสริมอาชีพใหก้บัชาวบา้นในชนบทอีกดว้ย 
 4) ขั้นตอนท่ี4 การเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 (1) การวางแผนเตรียมอาหาร ควรคาํนวณปริมาณอาหารกบัการเชิญและใบ
ตอบรับการร่วมประชุมใหพ้อดี โดยอาจมีการเผือ่เพิ่มเติมไวเ้ลก็นอ้ยและควรจดัในแบบบุฟเฟ่ตเ์พื่อ
สามารถตกัอาหารแต่พอดีและไม่มีอาหารเหลือท้ิงมากจนเกินไป 
 (2) ประหยัดพลังงานให้ตู ้เย็นใช้อย่างฉลาดไม่นําอาหารร้อนเข้าตู ้เย็น 
หลีกเล่ียงการนาํถุงพลาสติกใส่ของในตูเ้ยน็ เพราะจะทาํให้ตูเ้ยน็จ่ายความเยน็ไดไ้ม่ทัว่ถึงอาหาร
ควรยา้ยตูเ้ยน็ออกจากหอ้งท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ละลายนํ้าแขง็ท่ีเกาะในตูเ้ยน็ประจาํ เพราะตูเ้ยน็จะ
กินไฟมากข้ึนเม่ือมีนํ้ าแขง็เกาะ และทาํความสะอาดตูเ้ยน็ทุกสปัดาห์ 
 (3) เลือกอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีอาหารครบ  5 หมู่  และมี
หลากหลายพอโดยควรมีขา้วเป็นอาหารหลกั โดยเฉพาะขา้วกลอ้งหรือขา้วซอ้มมือ เพราะมีวิตามิน 
แร่ธาตุโปรตีน และใยอาหารมากกวา่ขา้วท่ีขดัสีจนขาว 
 (4) อาหารประเภทโปรตีน ควรเนน้ “ปลา” เป็นหลกั ถา้เป็นเน้ือสัตวอ่ื์นควร
เลือกท่ีไม่ติดมนั หรือเลือกอาหารท่ีมีส่วนประกอบของไข่และถัว่แทน เช่น เตา้หูช้นิดต่างๆ เป็นตน้ 
 (5) หลีกเล่ียงอาหารท่ีมนัมาก หวานจดั และเคม็จดั เพราะเป็นสาเหตุของโรค
อว้นและความดนัโลหิตสูง 
 (6) ควรมีอาหารผกัและผลไม ้เพราะมีสารอาหารสาํคญัหลายชนิด คือ วิตามิน 
แร่ธาตุใยอาหาร และใหป้ระโยชน์ทางดา้นสมุนไพรรักษาสุขภาพ โดยเลือกผกัและผลไมค้วรเลือก
ท่ีมีตามฤดูกาลเพราะราคาจะไดไ้ม่แพง และควรจดัโดยไม่ตอ้งแกะสลกั เพื่อให้ใชป้ระโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะ 
 (7) เน้นเคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากผกัและผลไมส้ดท่ีมีตามฤดูกาล เพราะให้คุณค่า
สารอาหารและยงัมีคุณค่าทางสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ โดยเสิร์ฟดว้ยแกว้ แทน
แกว้กระดาษ 
 (8) ไม่ใชเ้คร่ืองด่ืมท่ีบรรจุกระป๋องหรือขวด เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเหลือ
ท้ิง 
 (9) การเตรียมผกัและผลไมท่ี้นาํมาทาํเคร่ืองด่ืมนั้น ควรลา้งผกัและผลไมอ้ยา่ง
ถูกวิธีคือลา้งอย่างน้อย 2-3 คร้ัง แต่ถา้เลือกใชส้มุนไพรแห้งมาทาํเคร่ืองด่ืมก็ควรลา้งสมุนไพรนั้น
อยา่งนอ้ย 1-2 คร้ัง 
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 (10) การเลือกซ้ือผกัและผลไมเ้พื่อนาํมาใชน้ั้น ควรเลือกผกัและผลไมส้ดท่ีมี
ตามฤดูกาลแต่ถา้เลือกใช้สมุนไพรแห้งหรือสมุนไพรท่ีมีการแปรรูป ควรเลือกซ้ือโดยดูท่ีความ
สะอาดและพิจารณาท่ีสีสันของสมุนไพรว่าจะตอ้งไม่คลํ้า เช่น กระเจ๊ียบแหง้ ควรมีสีแดงคลํ้าแต่ไม่
ดาํ มะตูมแหง้สีนํ้ าตาลออกเหลือง และตอ้งไม่มีกล่ินผดิปกติต่าง ๆ 
 (11) ภาชนะท่ีใชใ้นการรับประทานอาหาร ไดแ้ก่ จาน ชาม ชอ้นส้อม และแกว้
นํ้ าควรจะเลือกภาชนะท่ีทาํจากแกว้กระเบ้ืองเคลือบสีพื้นไม่เพน้ทสี์ ส่วนชอ้นส้อมควรเลือกใชท่ี้
เป็นแสตนเลส ธรรมดาเพราะทาํความสะอาดง่าย และสามารถนาํไปใชง้านอ่ืนๆต่อไปไดอี้ก  
 (12) ส่วนแก้วนํ้ าควรเป็นแก้วนํ้ าท่ีใสสะอาดหลีกเล่ียงแก้วกระดาษ/แก้ว
พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวท้ิง เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมปริมาณขยะหรือ เสิร์ฟนํ้ าจากเหยือกแทนขวด
พลาสติก และ ไม่ใชเ้คร่ืองด่ืมท่ีบรรจุกระป๋องหรือขวดเพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะเหลือท้ิง 
 (13) เลือกใช้ผา้เช็ดมือแทนกระดาษ เพราะสามารถซักทาํความสะอาด และ
นาํไปใช้ต่อในงานอ่ืนไดอี้ก ผา้ปูโต๊ะ ควรเลือกผา้ท่ีทาํจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผา้ฝ้าย เพราะ
สามารถซกัลา้งไดง่้ายและเลือกผา้ท่ีมีสีพื้นอ่อน ๆ เช่น สีครีม เพื่อใหดู้สะอาดตา 
 (14) ควรตกแต่งบนโต๊ะอาหารด้วยภาชนะหวายใบเล็ก ๆ ใส่ดอกไมไ้ทยท่ี
สามารถหาไดง่้าย และเก็บมาสด ๆ จากตน้โดยอาจจะจดัแจกนักระเบ้ืองเคลือบ หรือแจกนัแกว้ใบ
เลก็ ๆใส่ดอกไมไ้ทย เป็นการเพิ่มสีสนัใหก้บัโตะ๊อาหาร 
 (15) หลีกเล่ียงการใชโ้ฟมหรือกระดาษเป็นภาชนะใส่อาหารและเคร่ืองด่ืม ควร
ใชภ้าชนะท่ีคงทนถาวรและนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เพื่อลดปริมาณขยะ หรือเป็นภาชนะท่ีทาํมาจาก
วสัดุท่ียอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 
 (16) หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองปรุงหรือเคร่ืองด่ืมประเภทบรรจุซอง ควรใชภ้าชนะ
บรรจุเคร่ืองปรุงสําหรับใชร้วมกนั เช่น ขวดหรือกระปุกเพื่อลดการเกิดขยะบรรจุภณัฑ์หรือหาก
จาํเป็นต้องใช้ภาชนะท่ีใช้แล้วท้ิงให้เลือกวสัดุท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ใบตองหรือ
พลาสติกชีวภาพ 
 (17) ใชท่ี้รองแกว้แบบยางหรือแบบแกว้แทนการใชแ้บบกระดาษ เพื่อลดขยะ
และสามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าได ้
 อย่างไรก็ตามการจะให้การดาํเนินการทุกอย่างประสบผลสําเร็จจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากพนกังานทุกคนโดยการสร้างจิตสาํนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน
ใหเ้ขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนัการดาํเนินการต่างๆจึงจะเห็นผล 
 5) ขั้นตอนท่ี 5 การทาํความสะอาดหลงัเลิกประชุม / สมัมนา 
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 2.3.3 โครงการ TBCSD Green Meeting 
 องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development: TBCSD) ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ไดจ้ดัทาํโครงการ TBCSD Green 
Meetings ข้ึน เพื่อรณรงคใ์หอ้งคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนาํแนวทางการจดัประชุมสีเขียว ใน
องคก์ร (Green Meeting) ไปประยกุตใ์ช ้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยองค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการและนําแนวทางการจดัประชุมสีเขียว
ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจะไดรั้บการรับรอง Green Meetings Certification จาก
องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
 2.3.3.1 การจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting)  
 เป็นรูปแบบของการจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญัในขั้นตอนต่าง ๆของการ
จดัประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม คือ 
 1)  การเรียนเชิญและการประชาสมัพนัธ์การประชุม 
 2)  การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 3)  การจดัเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ 
 4)  การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 5)  การจดัเตรียมอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน และลดปริมาณ
ขยะ 
 หลกัการดาํเนินงานของ Green Meeting:เป็นการลดการใชท้รัพยากร และพลงังาน 
โดยรวมถึงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเช้ือเพลิง และการป้องกันและลดปริมาณขยะมลพิษ 
ตลอดจนการสนบัสนุนการนาํผลิตภณัฑ ์หรือวสัดุท่ีท้ิงแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์  
 2.3.3.2  ผลท่ีไดรั้บจากการจดัประชุมสีเขียวในการลดค่าใชจ่้ายขององคก์รจากการ
ลดการใชท้รัพยากร และพลงังาน สร้างช่ือเสียงและประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร ให้
สังคมรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้มสร้างจิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีดีดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน
หน่ึงของสงัคมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 2.3.3.3  การรับรอง Green Meeting Certification 
 องค์กรท่ีเขา้ร่วมโครงการจะได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจัด
ประชุมสีเขียวโดยนกัวิชาการจากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยซ่ึงการรับรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ: 
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 1)  Green Meetingคือการให้การรับรองกบัองคก์รท่ีนาํแนวทางการจดั
ประชุมสีเขียวไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในองคก์ร 
 2)  Green Meetings Plusคือการใหก้ารรับรองกบัองคก์รท่ีนาํแนวทางการ
จดัประชุมสีเขียวไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงในองคก์รพร้อมกบัมีการส่งเสริมสนับสนุนให้องคก์รคู่คา้
หน่วยงานท่ีขอรับทุนและ/หรือองค์กรท่ีรับการว่าจ้างให้นําแนวทางการจัดประชุมสีเขียวไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 2.3.3.4 กญุแจสู่ความสาํเร็จของการจดัประชุมสีเขียว(Green Meeting) 
 1) กาํหนดให้การจดัประชุมสีเขียว(Green Meeting)เป็นนโยบายและแนว
ปฏิบติัขององคก์ร 
 2)สร้างความเขา้ใจ และความร่วมมือกบัพนักงานในทุกระดบัขององคก์ร 
เน่ืองจากการจดัประชุมแบบการจดัประชุมสีเขียว(Green Meeting)จะเก่ียวขอ้งกบัทุกส่วนงาน 
 3) จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริมจิตสาํนึก และกระตุน้
ให้เกิดการปรับพฤติกรรมของพนักงานในเร่ืองการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และการ
ประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ือง เช่น การติดป้ายรณรงค์ การออกรายการเสียงตามสาย การส่ง
จดหมายข่าวอิเลก็ทรอนิกส์  
 องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ไดจ้ดัทาํแนว
ทางการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร (Green Meeting) โดยสามารถนาํแนวทางการจดัประชุมสีเขียว
(Green Meeting)ไปใชไ้ดก้บั การจดัประชุมภายในองคก์ร การจดัสัมมนาภายในองคก์ร และการจดั
ฝึกอบรมภายในองคก์รรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1แนวทางการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร (Green Meeting) 
 

กจิกรรม รายละเอยีด 

1. การกาํหนดแนวทางส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียว - กาํหนด Green Meeting เป็นนโยบายและแนว
ปฏิบติัขององคก์ร 
-  กาํหนดการจดัซ้ือสีเขียว (Green Procurement)เป็น
นโยบายขององคก์ร 
- จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริม
จิตสาํนึกใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

2. การเรียนเชิญ และการประชาสัมพนัธ์การประชุม - ประชาสัมพนัธ์การจัดประชุมผ่านทางเวบ็ไซต์
อินทราเน็ต จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง
อีเมล์ ใช้อีเมล์ในการส่งจดหมายเชิญผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุม 
- ระบุในจดหมายเชิญใหมี้การส่งแบบตอบรับการเขา้
ร่วมการประชุมทางอีเมล ์หรือทางโทรศพัท ์
- แจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือ
นอกระหว่ า งการประ ชุมตามหลักการ  Green 
Meetings 

3. การจัดเตรียมเอกสาร - ส่งเอกสารการประชุมทางอีเมล/์ เตรียมไฟลข์อ้มูลท่ี
ผู ้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก
อินเทอร์เน็ต 
- จดัทาํเอกสารการประชุมเฉพาะท่ีจาํเป็น พยายาม
สรุปขอ้มูลใหส้ั้น กระชบัและไดใ้จความ 
- เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล/จัดพิมพ์เอกสารการ
ประชุมทั้ง 2 หนา้/ จดัพิมพ ์
เอกสารสีขาว-ดาํ/ไม่พิมพเ์อกสารการประชุมท่ีเป็น
สไลดP์owerPoint 

4. การจัดเตรียมสถานที/่อุปกรณ์ - เลือกหอ้งประชุมให้เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
การประชุม/ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังานและมี
ประสิทธิภาพสูง/ปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ
ไวท่ี้ 25-26 องศาเซลเซียส 
- ตกแต่งสถานท่ีโดยใชไ้มป้ระดบัท่ีปลูกในกระถาง
และสามารถหมุนเวยีนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
- ลดการใชโ้ฟมและพลาสติกโดยหนัมาใชอุ้ปกรณ์ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

กจิกรรม รายละเอยีด 

 เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- เตรียมถงัขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล 
(Recyclable Waste 

5. การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดืม่ - จดับริการนํ้าด่ืมในขวดแกว้หรือเหยอืกพร้อมแกว้
เปล่าให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม/ใชภ้าชนะท่ีคงทน
ถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวสัดุ
จาํพวกโฟมพลาสติก กระดาษ 
- จดับริการอาหารจานเดียวสําหรับการประชุมท่ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมตํ่ากว่า 20 คนในกรณีท่ีมี
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมากกวา่ 20 คนสามารถ
จดัอาหารแบบบุฟเฟต ์
- สนับสนุนวตัถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น ขนมไทย ผลไม ้

6. การจัดเตรียมอืน่ ๆ - ปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเลือกเป็นโหมดประหยดั
พลงังานหากไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานาน 
- เลือกใชร้างวลัหรือของท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรติอ
ส่ิงแวดลอ้ม)/เตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผน่พบั
ใบปลิวเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 

 
แหล่งทีม่า: องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, 2554. 
 
 2.3.3.6 แนวทาง แบบประเมินการจดัประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม ตามหลกัการ Green 
Meetings 
 องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ร่วมกับสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยได้จดัทาํ
โครงการ TBCSD Green Meeting ข้ึน เพื่อรณรงคใ์ห้องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนาํแนว
ทางการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร ไปประยกุตใ์ช ้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แนวทางแบบประเมินการจดัประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตาม
หลกัการการจดัประชุมสีเขียว(Green Meeting)ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2  แบบประเมินการจดัประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม ตามหลกัการ Green Meetings 
 (Checklist) 
 

กจิกรรม/รายละเอยีด ทาํได้ ทาํ
ไม่ได้ 

ทาํได้
บางส่วน 

1. การเรียนเชิญ และการประชาสัมพนัธ์การประชุม 
1)  ประชาสัมพนัธ์การจดัประชุมผา่นทางเวบ็ไซตอิ์นทราเน็ตจดหมายข่าวอิเลก็ทรอนิกส์
หรือทางอีเมล ์

   

2)  ใชอี้เมลใ์นการส่งจดหมายเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเพื่อลดการใชก้ระดาษและการขนส่ง    
3) ระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมการประชุมทางอีเมลห์รือทาง
โทรศพัท ์

   

4)  ระบุในจดหมายเชิญวา่เป็นการจดัประชุมตามหลกัการ Green Meetings    
5)  แจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือนอกระหวา่งการประชุม    
2. การจัดเตรียมเอกสาร 
1)  ส่งเอกสารการประชุมทางอีเมลแ์ละแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมนาํเอกสารการประชุม
มาในวนัท่ีประชุม 

   

2)เตรียมไฟลข์อ้มูลท่ีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากอินเทอร์เน็ต    
3)  จดัทาํเอกสารการประชุมเฉพาะท่ีจาํเป็นพยายามสรุปขอ้มูลให้สั้นกระชบัและได้
ใจความ 

   

4)  เลือกใชก้ระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    
5)  จดัทาํเอกสารการประชุมโดยการจดัพิมพเ์อกสารทั้ง 2 หนา้    
6)  จดัพิมพเ์อกสารการประชุมท่ีเป็นสีขาว-ดาํเท่านั้น    
7)ไม่จดัพิมพเ์อกสารการประชุมท่ีเป็นสไลด ์PowerPoint หรือถา้มีความจาํเป็นควรจดัพิมพ ์
4-6 สไลด/์หนา้ 

   

3. การจัดเตรียมสถานที/่อุปกรณ์ 
1)  เลือกหอ้งประชุมใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุม    
2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังานและมีประสิทธิภาพสูงเช่นหลอดประหยดัไฟ
เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 เป็นตน้ 

   

3)  กาํหนดและปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25-26 องศาเซลเซียส    
4)  ตกแต่งสถานท่ีโดยใชไ้มป้ระดบัท่ีปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชาํแทนการใชด้อกไมเ้พื่อ
ลดปริมาณขยะรวมถึงสามารถหมุนเวยีนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 

   

5)  ลดการใชโ้ฟมและพลาสติกโดยหนัมาใชว้สัดุหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นการตกแต่งสถานท่ี 
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ตารางที ่2.2(ต่อ) 
 

กจิกรรม/รายละเอยีด ทาํได้ 
ทาํ
ไม่ได้ 

ทาํได้
บางส่วน 

4. การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดืม่ 
1)  จดัมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมบริการตวัเอง 
2)  จดับริการนํ้าด่ืมในขวดแกว้หรือเหยอืกพร้อมแกว้เปล่าใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม แทนการ
เติมนํ้าในแกว้เตรียมไวเ้พื่อลดการสูญเสียนํ้าในกรณีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมาไม่ครบตามจาํนวน
ท่ีระบุไว ้

3)  จดับริการอาหารจานเดียวสาํหรับการประชุมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมตํ่ากวา่ 20 คนในกรณี
ท่ีมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมากกวา่ 20 คนสามารถจดัอาหารแบบบุฟเฟต ์
4)  สนบัสนุนวตัถุดิบสาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินเช่น ขนมไทย ผลไม้
ตามฤดูกาล นํ้าผลไม ้

5)  ใชภ้าชนะท่ีคงทนถาวรและสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดใ้หม่แทนวสัดุจาํพวกโฟมพลาสติก 
กระดาษ 
6)  เลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ียอ่ยสลายไดเ้ป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท้ิง เช่นใบตอง กระดาษหรือ
พลาสติกท่ีสงัเคราะห์จากพืชธรรมชาติ 

7)  มีการจดัใหมี้ภาชนะแยกเศษอาหารเคร่ืองด่ืมเพื่อสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อหรือ
กาํจดัท้ิง 
5.การจัดเตรียมอืน่ ๆ 

1)  ปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode หากไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานาน 
2)  เลือกใชร้างวลัหรือของท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงเป็นวสัดุท่ีสามารถหาไดง่้าย
ในทอ้งถ่ินหรือเป็นวสัดุรีไซเคิล (Recycled Material) 
3)  เตรียมภาชนะเพือ่รองรับแผน่พบัใบปลิว หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูร่้วมงานไม่ตอ้งการบริเวณ
ทางออกงานเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิล (RecycledPaper) 

 
แหล่งทีม่า: องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, 2554. 
 
 2.3.3.7 การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และการจดัจา้งในสาํนกังาน Green Procurement 
 การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือเรียกสั้น ๆ ว่าการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว 
(Green Procurement) หมายถึง การจดัซ้ือหรือจดัจา้งผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยคาํนึงถึงความ
เหมาะสมทางดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินคา้หรือบริการตามท่ีกาํหนด และการลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้งวฎัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์การจดัซ้ือ
จดัจา้งสีเขียวช่วยทาํใหเ้กิดตลาดผลิตภณัฑสี์เขียว (Demand-Side) กระตุน้ใหผู้ผ้ลิตหนัมาใส่ใจผลิต
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ผลิตภณัฑท่ี์ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แข่งขนักนัปรับปรุงคุณภาพสินคา้ หรือ บริการของตนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยคาํนึงถึงคุณภาพและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้ง
วฎัจกัรชีวิตแทนการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามระเบียบขอ้บงัคบัของทาง
ราชการและยงัเป็นการสร้างโอกาสใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มผา่นกลไก
ทางการตลาดจากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป.) 
 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ โดยมีฉลากส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือแยกผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มออกจากผลิตภณัฑท์ัว่ไปในทอ้งตลาด และให้ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ถูกตอ้งของผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค สําหรับประเทศไทยไดใ้ชค้าํว่า “ฉลากสีเขียว” แทน “ฉลาก
ส่ิงแวดลอ้ม” (Green Label หรือ Eco-Label) เป็นฉลากท่ีให้กบัผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ทาํหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั 
 ในปัจจุบนั ประเทศไทยไดมี้ฉลากทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีริเร่ิมโดยหน่วยงานต่าง ๆท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) Environment Protection Agency (EPA) เป็นตน้ ดงัน้ี 
  1) ฉลากเขียว(Green Label)คือ ฉลากท่ีให้กบัผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่า(ดงัภาพท่ี 2.6) เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีทาํหน้าท่ี
อยา่งเดียวกนัฉลากเขียวเร่ิมใชเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบนัประเทศ
ต่าง ๆมากกว่า 30 ประเทศทัว่โลก ไดมี้การจดัทาํโครงการฉลากเขียวสาํหรับประเทศไทยริเร่ิมข้ึน
โดยคณะกรรมการนกัธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้มไทย (Thailand Business Council for Sustainable 
Development, TBCSD) ในปี พ.ศ. 2536 เป็นโครงการท่ีเกิดจากการร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
และองค์กรกลางต่างๆ ได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยม
สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
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ขนาดการประชุมเล็กกว่า Association Meeting หรือ การประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผูแ้ทนจาก
หน่วยงานราชการ ซ่ึงอาจมาจากหลาย ๆ ประเทศทัว่โลกกไ็ด ้
 (3) Government Meeting การประชุมของกลุ่มบุคคล/ ผูแ้ทนจากหน่วยราชการ
และเป็นการจดัโดยหน่วยราชการ(อาภาพรรณ จนัทนาม, 2556) 
 2) I: Incentive (การจดัการนาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั) หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
เกิดจากเป้าหมายท่ีบริษทั/ องคก์รวางไวโ้ดยบริษทั/ องคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 (1) Individual Incentivesคือการจดัการนาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแก่พนักงาน
รายบุคคลซ่ึงพนกังานแต่ละคนมีอิสระในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวได ้
 (2) Group Incentivesการจดัการนาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังานเป็นกลุ่มซ่ึง
พนกังานมีความนิยมกนัมากโดยการวางแผนเตรียมความพร้อมมากกว่า Individual Incentive แต่มกั
ไม่จาํกดัขอบเขตของสถานท่ีท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นการบริการพนกังานกลุ่มใหญ่จึงสามารถช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายไดส้าํหรับการจดันาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัประเภทน้ีสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย
ไดคื้อ 
  ก)  User Incentivesเป็นการเช้ือเชิญลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไปท่องเท่ียวฟรี
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทั 
  ข)  Channel Incentivesเป็นการให้รางวลัเพื่อการท่องเท่ียวแก่ตวัแทน
จาํหน่ายท่ีทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
  ค)  Inner Incentivesเป็นการให้รางวลัเพื่อการท่องเท่ียวแก่พนกังานภายใน
บริษทัเอง (อาภาพรรณ จนันาม, 2556) 
 3) C: Convention(การประชุม) มีลกัษณะคลา้ยกบั Meeting แต่แตกต่างกนัท่ี
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ขนาดการประชุม) ซ่ึงจะมีมากกว่าตั้งแต่หลายร้อยจนถึงหม่ืนคนและใช้
เวลาในการเตรียมงานไม่ตํ่ากว่า 2 ปีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการจดัประชุมระดบัประเทศภูมิภาคจนถึง
ระดับนานาชาติมักเป็นการจัดโดยสมาคมหรือองค์การระดับนานาชาติหรือระดับรัฐบาลโดย
สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International Congress & Convention Association: 
ICCA) ไดใ้หค้าํนิยามของ Convention ว่าหมายถึงการประชุมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 100 คนข้ึน
ไปและมีการผลดัเปล่ียนประเทศเจา้ภาพมากกวา่ 4 ประเทศข้ึนไป (อาภาพรรณ จนัทนาม, 2556) 
 4) E: Exhibitionหากแปลความหมายตรงตวัแลว้คือ “นิทรรศการ” หมายถึง 
“การแสดงผลงานสินคา้ผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมให้คนทัว่ไปชม” โดยการจดังานแสดงสินคา้และ
นิทรรศการนานาชาติซ่ึงถือไดว้่าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม MICE ท่ีมีบทบาทอย่างมากในการ
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ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหก้บัประเทศเน่ืองจากเป็นช่องทางหน่ึงท่ีผูผ้ลิตสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการสามารถ
นาํเสนอผลิตภณัฑข์องตนสู่สาธารณะทาํให้เกิดการรับรู้ในผลิตภณัฑห์รือการบริการนั้น ๆซ่ึงการ
จดังานแสดงสินคา้ในแต่ละคร้ังไม่เพียงสร้างมูลค่าจากการซ้ือและการขายสินคา้แต่ยงัสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายก่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายในภาพใหญ่ 
 การแบ่งประเภทการจดัแสดงสินคา้/ นิทรรศการจะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย 3 
ประเภทดงัน้ี (อาภาพรรณ จนัทนาม, 2556) 
 1) การจดัแสดงสินคา้/ นิทรรศการสําหรับผูป้ระกอบการ เป็นการจดัแสดงสินคา้
สาํหรับผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการโดยตรง หรือเป็นเพียงตวัแทนการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการใน
อุตสาหกรรม 
 2) การจดัแสดงสินคา้/ นิทรรศการสาํหรับผูบ้ริโภค เป็นการจดัแสดงสินคา้สาํหรับ
ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมงานได ้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมสินคา้และ
บริการ ผูจ้ดัแสดงเป็นผูค้า้ปลีกและผูผ้ลิต 
 3) การจดัแสดงสินคา้/ นิทรรศการสาํหรับผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคเป็นการจดั
แสดงสินคา้/ นิทรรศการท่ีผูจ้ดัเป็นผูผ้ลิตโดยตรงหรือตวัแทนจาํหน่ายจดัข้ึน เพื่อให้ผูซ้ื้อทั้งสอง
กลุ่มเขา้ร่วมงานอีกทั้งสาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (2553) 
กล่าวว่า นิทรรศการ Exhibition มีวตัถุประสงคห์ลกัเชิงพาณิชย ์เพื่อก่อให้เกิดการติดต่อซ้ือขาย
ระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 (1) Public Show หมายถึง การจดังานแสดงสินคา้โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็น
ผูบ้ริโภค 
 (2) Trade Show หมายถึง การจดังานแสดงสินคา้โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็น
ผูป้ระกอบการ 
 (3) Public and Tradeshow หมายถึง การจดังานแสดงสินคา้ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นทั้งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ(อาภาพรรณ จนัทนาม, 2556) 
 การแบ่งประเภทธุรกิจตามระดบัของงาน ประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ 
 1) การจดัแสดงสินคา้/ นิทรรศการในระดบันานาชาติ จะเป็นการจดังานขนาดใหญ่
ท่ีประกอบดว้ยผูจ้ดังานหรือเขา้ร่วมงานท่ีมาจากต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 20 บางคร้ังเรียกว่า 
งานมหกรรมนานาชาติ (International Exhibition) 
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 2) การจัดแสดงสินค้า /  นิทรรศการระดับชาติ  เ ป็นการจัดแสดงสินค้า ท่ี
ประกอบดว้ยผูจ้ดังานผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีอยู่ในต่างประเทศ ขนาดนิทรรศการใหญ่หรือเล็กข้ีนอยู่กบั
ผูเ้ขา้ร่วมงานมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสริมการตลาดหรือการประชาสมัพนัธ์ 
 3) การจัดแสดงสินค้า/ นิทรรศการระดับท้องถ่ิน เป็นการจัดแสดงสินค้า  /
นิทรรศการประกอบด้วย ผูจ้ ัดงานหรือเข้าร่วมงานท่ีมาจากบริเวณใกล้เคียง การจัดงานจะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บัทอ้งถ่ินมากท่ีสุด (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2554) 
 
 2.4.2 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั อุตสาหกรรม ไมซ์(MICE) 
 สาํนกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือยอ่ สสปน.) เป็น
หน่วยงานภาครัฐท่ีก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาในปีพ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและพฒันาการจดังาน
กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรามุ่งมัน่ทาํงานเพื่อผลกัดนัให้ประเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางการจดังานกิจกรรมทางธุรกิจท่ีโดดเด่นของทวีปเอเชีย โดยการสนบัสนุนการจดังาน
ท่ีมีความคล่องตวัและเน้นการบริการเป็นหลกัสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมการประชุมและการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัจากทัว่โลก ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสมัมนาและการจดัแสดงนิทรรศการ 

 ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมในประเทศไทยมีจาํนวน 9 แห่ง และมีท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ 
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี มีขนานพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุด 
และจาํนวนฮอลลม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมนานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบ
เทค) ดงัตารางท่ี 2.3  
 
ตารางที ่2.3ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมในประเทศไทย 
 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ทีต่ั้ง 
  

ปี 2553 
ขนาดพืน้ที่ 

ปี 2554 
ขนาด
พืน้ที่ 

ปีทีก่่อตั้ง จํานวน 
ฮอลล์ 

  
1. ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี 

กรุงเทพฯ 137,000 137,000 2541/ 2548 13 

2. ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุมนานาชาติ 
กรุงเทพ (ไบเทค) 

กรุงเทพฯ 36,000 36,000 2540 6 

3. ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
กรุงเทพฯ 13,971 13,971 2534 2 
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ตารางที2่.3  (ต่อ) 
 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ทีต่ั้ง 
  

ปี 2553 
ขนาดพืน้ที่ 

ปี 2554 
ขนาด
พืน้ที่ 

ปีทีก่่อตั้ง จํานวน 
ฮอลล์ 

4. รอยลั พารากอนฮอลล ์
กรุงเทพฯ 7,800 7,800 2549 3 

5. บางกอก คอนเวนชนัเซ็นเตอร์แอท 
เซ็นทรัลเวลิด ์

กรุงเทพฯ 5,403 5,403 2551 1 

6. ศนูยป์ระชุมพีชพทัยา 
พทัยา 4,851 4,851 2542 1 

7. ศนูยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติั 
ครบ 60 ปีสงขลา 

หาดใหญ่ 4,880 4,880 2551 2 

8. ศนูยแ์สดงสินคา้และนิทรรศการ Royal 
Phuket Marina Int’l Exhibition & 
Convention Center 

ภเูกต็ 2,500 2,500 2551 
 

9. ศนูยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ 
จงัหวดัเชียงใหม่  

เชียงใหม่ - 10,605 2554  

  รวม 212,405 223,010     

 
แหล่งทีม่า:สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2554. 
 
 2.4.3 อุตสาหกรรมไมซ์กบัการประชุมสีเขียว Green Meetings  
 สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (2551) กล่าวว่าการ
ประชุมสีเขียว Green Meetings หมายถึง การจดัการประชุมท่ีคาํนึงถึงหลกัความยัง่ยืน 
(Sustainability) และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการจดังานประชุม/ สัมมนา เน่ืองจากการ
จดัประชุมโดยทัว่ไปก่อให้เกิดขยะจาํนวนมาก และมีการใชพ้ลงังานและทรัพยากรท่ีฟุ่ มเฟือย เป็น
ต้น สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และผูป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรม MICE ตอ้งการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม MICE เป็นการประชุมสีเขียว Green 
Meetings เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มMICE ใน
ต่างประเทศ ท่ีมุ่งเนน้การจดัประชุม สัมมนา การจดันิทรรศการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
การสัมผสัประสบการณ์ในการตอ้นรับและวฒันธรรมอนังดงามของประเทศไทย โดยท่ีผา่นมาได้
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ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย จดัทาํคู่มือการจดัประชุมสีเขียวโดยไดร้วบรวมประสบการณ์ขอ้มูล
จากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม MICE ในประเทศนโยบายการจดัประชุมสีเขียวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 เทรนดเ์ร่ืองธุรกิจสีเขียวกาํลงัถูกมองวา่เป็นโอกาสของประเทศไทย เพราะเทียบกบัประเทศใน
เอเชียยงัไม่มีประเทศไหนหนัมาจบัธุรกิจดา้นน้ี เมืองไทยจึงเป็นอนัดบัหน่ึง เพราะศกัยภาพของภูมิ
ประเทศทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว อาหารไทย งานบริการท่ีเรามาเป็นอนัดบัหน่ึง จึงมีโอกาส แมป้ระเทศ
ท่ีเจริญแลว้อยา่งญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ก็ยงัไม่ไดม้องเร่ืองน้ี แต่ประเทศในกลุ่มยโุรปมีความใส่ใจเร่ือง
น้ีเป็นพิเศษในการเลือกสถานท่ีจดัประชุม การให้รางวลัการท่องเท่ียว สํานักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) เร่ิมตน้จากการสร้างไกดไ์ลน์ อาทิ การประชุมตอ้งไม่ใช้
กระดาษ ห้องประชุมมีการใช้พลงังานทดแทน โดยทางสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) ไดจ้ดัโปรแกรมพิเศษใหก้บับริษทัต่างชาติท่ีมาจดัประชุมในประเทศ 
ด้วยการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม อาทิ การมอบแพ็คเก็จตีกอล์ฟ แพ็คเก็จสปาให้กับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ขณะเดียวกนัภาคการส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวภายในประเทศไทยไดร่้วมมือ
กบักรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิใบไมเ้ขียว สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย จดัโครงการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว 
อาทิ การเลือกโรงแรมการจดัประชุม หรือลดการใชก้ระดาษ การใชก้ระดาษ 2 หนา้ ซ่ึงการดาํเนิน
กิจกรรมสีเขียวทั้งการประชุมในประเทศ และการจดัประชุมในรูปแบบMICE จะทาํใหเ้ห็นภาพชดั 
2 ดา้น คือ การใชพ้ลงังานของประเทศลดนอ้ยลง และยงัมีผลต่อเน่ืองต่อสถิติการลดการใชพ้ลงังาน
ภายในประเทศ และเร่ืองคาร์บอนเครดิตสําหรับประเทศกาํลงัพฒันา (สํานักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2554) 
 ทั้งน้ีการนาํรูปแบบของการประชุมสีเขียว Green Meetings มาใชใ้นการจดัประชุมนั้น
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจดังานแบบเดิมใหก้ลายเป็นการประชุมในเส้นทางสีเขียว เช่นการ
เลือกสถานท่ีจดังาน ท่ีพกั การคมนาคมขนส่งผูเ้ขา้ร่วมงาน อาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ ซ่ึงจากโครงการ
น้ี สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนไดอี้กดว้ย (Daily News Online, 
2552) 
 จากนโยบายการประชุมสีเขียว Green Meetings เป็นนโยบายท่ีสร้างจุดเด่นให้กบัการจดั
ประชุมและเป็นเคร่ืองมือการตลาดของอุตสาหกรรม MICE ท่ีเนน้การส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้
ผูป้ระกอบการ รวมถึง ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ลดการใชพ้ลงังาน และส่ือให้ลูกคา้เลือกการใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีเป็นสัญลกัษณ์สีเขียวในการอนุรักษโ์ลกและส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
และตระหนักในผลกระทบต่อส่ิง แวดล้อมและสังคม (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2554) 
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 2.4.3.1 อุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศไทย 
 ทีเส็บ ไดก้าํหนดทิศทางการดาํเนินงานตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจดัประชุม
และการแสดง สินคา้นานาชาติปี 2555-2559 ผา่น 3 กลยทุธ์หลกั ไดแ้ก่กลยทุธ์การดึงงาน (WIN) 
ดว้ยการประมูลสิทธ์ิ และการดึงงานเขา้ประเทศ กลยทุธ์การส่งเสริม (Promote) ในการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของไทยใน ฐานะศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม ไมซ์และกลยทุธ์การพฒันา (Develop) 
การเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ภายใต ้8 ยทุธศาสตร์อนั
ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การรักษา ตลาดเดิมและขยายตลาดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การ
ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็น Top of Mind ของ ไมซ์ในเอเชีย ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสนบัสนุน
อุตสาหกรรม D-MICE ใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาเมืองแห่งไมซ์ในการ
รองรับการเป็นผูน้าํการจดังานไมซ์ในภูมิภาค ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้าง ความแตกต่างและเพิ่ม
มูลค่าดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรคย์ทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาขีดความสามารถ โครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ระหวา่งเครือข่ายความ ร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ และยทุธศาสตร์ท่ี 8 การยกระดบัศกัยภาพและบทบาทของทีเส็บ (สาํนกังาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2558) 
 สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (2554) กล่าวว่า
อุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ (Meeting & Convention) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั
(Incentive) และการแสดงนิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) หรืออุตสาหกรรม MICE ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวกลุ่ม MICE จดัเป็นนกัท่องเท่ียวคุณภาพ คือมีปริมาณ
การใชจ่้ายสูงกวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไปประมาณสองเท่า การใหค้วามสาํคญัส่งเสริมการท่องเท่ียว โดย
มุ่งเนน้การเพ่ิมปริมาณนกัท่องเท่ียวกลุ่ม MICE จึงเป็นทางท่ีจะช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้
ไหลเวียนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจท่ีดีทางหน่ึง ตลาด MICE ในประเทศมีอตัราการเติบโตสูงถึง ร้อยละ 
20-30 ต่อปี และมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มมากข้ึนสํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) จึงไดเ้ร่งเดินหนา้ปรับโครงสร้างกลยทุธ์การบริหารงาน และพฒันาแผนงานดา้น
การตลาด MICE ในประเทศแบบครบวงจร โดยมุ่งเนน้การดาํเนินงานร่วมกบัเครือข่ายพนัธมิตรต่าง 
ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) อันได้แก่ การดึงงาน (Win)การส่งเสริมการตลาด (Promote) และการ
ประชาสมัพนัธ์ (Public Relation ) 
 การท่องเท่ียวเป็นสาขาหน่ึงของภาคบริการ ท่ีสร้างรายไดใ้ห้ประเทศเป็นอยา่งมากรายได้
จากการท่องเท่ียวคิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 6.5 ต่อปีของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศสามารถ
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นาํนกัท่องเท่ียวคุณภาพเขา้สู่ประเทศรายไดจ้ากอุตสาหกรรมไมซ์คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 10.7 
ต่อปีของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

 

 
 

ภาพที ่2.9อุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน),2554. 
 
 2.4.3.2 แนวทางการจดัประชุมสีเขียวในประเทศไทย(Green MeetingsGuideline)  
 แนวทางการจดัประชุมสีเขียวในประเทศไทยจะเป็นการรวบรวมแนวทางการจดั
ประชุมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มยดึหลกัปฏิบติั3ขอ้คือ1)  การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 2) การลด
ปริมาณขยะมลพิษและ3) ลดการใชส้ารเคมีต่างๆ ผา่นองคป์ระกอบท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจดังานแบบเดิมมาสู่เสน้ทางสีเขียว อาทิ สถานท่ีจดังาน อาหารเคร่ืองด่ืม รูปแบบการจดังานและ
การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ รางวลัของท่ีระลึก และการดาํเนินงานของผูจ้ดังานสถานท่ีจดัประชุม
หรือแสดงนิทรรศการนั้น เพื่อลดการใชร้ถส่วนตวั จึงควรเลือกจุดท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกดว้ย
บริการขนส่งสาธารณะ หรือมีรถ Shuttle Bus ไวบ้ริการระหว่างจุดจอดรถประจาํทางกบัสถานท่ีจดั
งานอย่างเพียงพอ ส่วนการตกแต่งสถานท่ีดว้ยสวนหย่อมขนาดเล็ก โดยใช้ไมป้ระดบัท่ีปลูกใน
กระถางหรือถุงเพาะชาํแทนการใช้ดอกไม  ้เพื่อลดปริมาณขยะแลว้ ยงัสามารถนาํมาหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนั้ นควรคาํนึงถึงเร่ืองอุปกรณ์ประหยดัพลังงาน เช่น หลอดไฟฟ้า
เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 และการปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหพ้อเหมาะกบัสภาพอากาศอีก
ดว้ยการเลือกภาชนะสาํหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมก็มีส่วนสาํคญัหลีกเล่ียงการใชโ้ฟม ควรใชภ้าชนะ
ท่ีคงทนถาวรและนาํกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองปรุงประเภทบรรจุซอง ควรใชภ้าชนะ
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บรรจุเคร่ืองปรุงสําหรับใชร่้วมกนั เช่น ขวดหรือกระปุกเพื่อลดการเกิดขยะบรรจุภณัฑ์ หรือหาก
จาํเป็นตอ้งใชแ้ลว้ท้ิง ให้เลือกวสัดุท่ียอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ เช่น ใบตอง หรือพลาสติกชีวภาพ
และท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ ควรเลือกใชว้ตัถุดิบสาํหรับเตรียมอาหารท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินหรือพืชผกัตาม
ฤดูกาลเพราะนอกจากจะปลอดภยัจากสารเคมีต่างๆ แลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน
ทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึงดว้ย(สาํนกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ, ม.ป.ป.) 
 รูปแบบการจดัประชุม/นิทรรศการก็สามารถลดภาวะโลกร้อนไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น 
งดใส่สูทระหว่างการประชุม เพื่อปรับอุณหภูมิห้องประชุมให้สูงข้ึนได ้บริการนํ้ าด่ืมในขวดแกว้
หรือเหยือกพร้อมแกว้เปล่าให้แก่ผูร่้วมประชุมแทนการเติมนํ้ าในแกว้ทั้งหมดท่ีจดัเตรียมไว ้ทาํให้
เปลืองนํ้ าโดยไม่จาํเป็น จดัทาํเอกสารการประชุมโดยการพิมพก์ระดาษทั้ง 2 หน้าและพิมพเ์ท่าท่ี
จาํเป็นเท่านั้น ตั้งจุดรับคืนป้ายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อนาํกลบัไปใชใ้หม่ เตรียมภาชนะเพ่ือรองรับ
ใบปลิว แผน่พบัท่ีผูร่้วมงานไม่ตอ้งการบริเวณทางออก เพื่อเป็นการแยกขยะก่อนนาํไปรีไซเคิล ลด
การใชก้ระดาษเป็นส่ือเผยแพร่ โดยสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเก็บขอ้มูลส่ือเผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟลใ์นเมมโมร่ีสต๊ิกท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานเตรียมมา หรือคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต์
ของงานนั้นๆ ได ้นอกจากประหยดัแลว้ยงัสะดวกแก่ผูเ้ขา้ประชุมท่ีไม่ตอ้งถือเอกสารเขา้ประชุม 
เพิ่มศกัยภาพของพนกังานในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมและนิทรรศการ โดยปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของพนกังานใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มผา่นเคร่ืองมือต่าง ๆ อาทิ การใชน้โยบายจดัซ้ือสี
เขียว (Green Procurement) สาํหรับวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์เคร่ืองใช ้รวมทั้งบริการต่าง ๆ ทั้งสาํหรับ
สํานักงานและการจัดนิทรรศการและการประชุม เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉลากเขียว ตกลงกับ
ผูรั้บเหมาติดตั้งซุม้นิทรรศการและประดบัตกแต่งสถานท่ีให้ใชว้สัดุท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ให้
ไดม้ากท่ีสุด (สาํนกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ, ม.ป.ป.) 
 2.4.3.3 แนวทางการจดัประชุมสีเขียวใน ต่างประเทศ 
 United Nations Environment Programme (UNEP) (2009) ออกแบบคู่มือแนว
ทางการจดัประชุมสีเขียวมาเพ่ือช่วยให้ผูจ้ดังานการประชุม ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ท่ีมีการ
จดัประชุมไดถึ้ง 200 คน ในการประชุมสีเขียวของพวกเขา แนวทางน้ีมาสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุก
องคก์ร ไม่เพียงแต่ผูท่ี้อยูใ่นระบบสหประชาชาติเท่านั้นโดยในคู่มือแนวทางการจดัประชุมสีเขียวจะ
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัออกไป 5 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี: 
 1) ส่วนท่ี 1"การประชุมสีเขียว: ส่ิงท่ีตอ้งรู้" 
 (1) บทนาํแนะนาํแนวคิดของการประชุมสีเขียวและผลประโยชน์น้ี
สามารถนาํไปจดังานโดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รสหประชาชาติ 
 ก)  UN มุ่งมัน่ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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 ข)  การประชุมสีเขียวคืออะไร ? 
 ค)  ทาํไมท่านถึงตอ้งจดัการประชุมสีเขียว ? 
 ง)  เคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับความสาํเร็จ 
 (2) การจดัการและการส่ือสาร คาํแนะนาํเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
และดา้นการส่ือสารของการประชุมสีเขียว 
 ก)หลกัการจดัการ 
 ข)  แนวทางแบบเป็นไปตามขั้นตอน (Step-by-Step)ของการ
ดาํเนินงาน 
 ค)การส่ือสาร  
 ง) การวดัการตรวจสอบและการรายงาน 
 (3) การประชุมสีเขียวภาพรวมของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั
ของการประชุมการเลือกสถานท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีพกั, อาหาร, การขนส่งทอ้งถ่ิน และโลจิสติกส์ 
 ก)  ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ข)  การปรับกลยทุธ์สีเขียว 
 ค)  สถานท่ี 
 ง) ท่ีพกั 
 จ)  การจดัเล้ียง 
 ฉ)  การจดัการประชุม 
 ช)  การขนส่งทอ้งถ่ิน 
 ซ)  นิทรรศการ 
 (4) สภาพภูมิอากาศ ขอ้เสนอเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
เกิดข้ึนโดยการประชุม 
 ก)  การระบุแหล่งท่ีมาจากก๊าซเรือนกระจก  
 ข)การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 ค)การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเหลืออยู ่
 ง) Offset Financing 
 จ)  Offset Procurement 
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 2) ส่วนท่ี 2"การประชุมสีเขียว: ส่ิงท่ีตอ้งทาํ" 
 (5) แบบตรวจสอบรายการ การประชุมสีเขียว (Checklist) - คาํแนะนาํ
เก่ียวกบัรายละเอียดสาํหรับการเตรียมความพร้อมวนัท่ีจดัการประชุม 
 ก)  การเลือกสถานท่ี  
 ข)  ท่ีพกั  
 ค)จดัเล้ียง  
 ง) การจดัการประชุม  
 จ)  ขนส่งทอ้งถ่ิน  
 ฉ)นิทรรศการ  
 ช)  การประเมินและการติดตามตรวจสอบ (UNEP, 2009) 
 
 2.4.4 มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
 2.4.4.1 การจดัการพลงังานดว้ยมาตรฐาน ISO 50001 จุดหมายปลายทางสาํหรับการ
จดัประชุมแบบ Green Meetings ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยถือเป็นผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัการ
อนุรักษพ์ลงังานในการจดังานไมซ์ ซ่ึงสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานใหแ้ก่ผูจ้ดังานอีเวนตไ์ดถึ้ง
ร้อยละ 20 ฝ่ายพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือดา้นทรัพยากร
อย่างเต็มท่ีเพื่อให้ผูป้ระกอบการไมซ์ไดรั้บการรับรอง มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 
50001 ซ่ึงจะช่วยกาํหนดกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีและการจดัการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม(สํานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ, 2554) 
 2.4.4.2 มาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหารในห่วงโซ่อาหาร ISO 
22000เมนูอนัเล่ืองช่ือ วตัถุดิบสดใหม่ และฝีมือการทาํอาหารชั้นเลิศของไทย เป็นอีกหน่ึงส่ิงสาํคญั
ท่ีดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทัว่โลก และเพ่ือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผูม้าเยือนถึง
อาหารคุณภาพชั้นเยี่ยม ฝ่ายพฒันาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์จึงผลกัดันให้ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมผ่านการรับรองความปลอดภยัดา้นอาหารสูงสุด แมว้่าจาํนวนไม่น้อยไดม้าตรฐาน 
GMP และ HACCP อยู่แลว้ แต่เป้าหมายคือการผลกัดนัไปสู่ มาตรฐานระบบการจดัการความ
ปลอดภยัดา้นอาหารในห่วงโซ่อาหาร ISO 22000(สํานักงานส่งเสริมการจดัการประชุมและ
นิทรรศการ, 2554) 
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 2.4.4.3 อีเวนตสี์เขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื ISO 20121เพื่อต่อยอดความคิดดา้นการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สสปน.ได้วางแนวทางการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยตามแนว
พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงภายใตแ้นวทางน้ี ประเทศไทยจะ
ถือเป็นประเทศท่ีสองในโลกท่ีสนบัสนุนและดาํเนินการการรับรอง มาตรฐานระบบการบริหารจดั
งานอยา่งย ัง่ยืน ISO 20121 ซ่ึงเป็นมาตรฐานใหม่ และเป็นการดาํเนินงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งน้ี โครงการริเร่ิมน้ีของสสปน.ทาํให้ประเทศไทยเป็นท่ี
จดจาํในแผนท่ีไมซ์โลกในฐานะผูน้าํดา้นความยัง่ยืน (สํานักงานส่งเสริมการจดัการประชุมและ
นิทรรศการ, 2554) 
 

2.5 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรม 
 
 2.5.1 รายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการสํานักงานสีเขยีว 
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ม.ป.ป.)ให้สาํนกังานส่งขอ้มูลปริมาณการใชท้รัพยากร
ต่าง ๆ เช่น กระดาษไฟฟ้า นํ้ า นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัโซลีน(นํ้ ามนัเบนซิน) เป็นตน้ เพื่อนาํขอ้มูลมา
คาํนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถรวบรวมขอ้มูลจาก16 สาํนกังานสามารถสรุป
ผลไดต้ารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่2.4ปริมาณคาร์บอนฟุตปร้ินทต่์อคนของแต่ละหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 

เดอืน 

ม.ิ ย 57 ก.ค57 ส.ค57 ก.ย57 ต.ค57 
ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
(kgCO2/head) 

บริษทั ฟจิูซีร็อกซ์จาํกดั 129.09 95.97 106.16 132.4 121.33 116.19 

สาํนกังานเทศบาลตาํบลเกาะคา 171.73 189.25 166.49 95.89 
 

155.84 

ฮอนดา้ ออโตโ้มบิล (ศนูยฝึ์กอบรม) 477.85 396.31 385.64 402.44 
 

415.56 

ฮอนดา้ ออโตโ้มบิล (บางนา) 319.52 293.15 278.8 65.1 
 

239.14 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 16.06 16.2 15.55 0.88 
 

12.17 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าจาํกดั (มหาชน) 429.82 430.16 414.52 
  

424.83 

บริษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 โรงงานเวลโกร์ว 

4.33 2.8 15.14 15.27 
 

9.39 
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ตารางที ่2.4(ต่อ)  
 

หน่วยงาน 

เดอืน 

ม.ิ ย 57 ก.ค57 ส.ค57 ก.ย57 ต.ค57 
ค่าเฉลีย่ 
(kgCO2
/head) 

บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ จาํกดั (บา้นโพธ์ิ) 57.51 55.38 49.85 51.79 
 

53.63 

บริษทั ไทยโอโนโน่จาํกดั (มหาชน) 75.00 79.87 76.92 73.23 
 

76.25 

บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั(มหาชน) 102.07 96.26 78.28 97.49 
 

93.53 
กฟภ อ.บางมูลนาคจ.พิจิตร 164.09 138.42 130.38 133.94 125.42 138.45 
บริษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 23.18 9.09 21.33 23.35 

 
19.24 

กฟภ จ.บุรีรัมย ์ 93.24 82.78 77.9 73.51 70.27 79.54 
เทศบาลเมืองพล 4.91 3.91 3.81 3.82 3.61 4.01 
ธกส สาํนกังานใหญ่บางเขน 205.05 203.34 188.22 194 194.40 197 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 126.28 120.82 107.41 115.14 112.91 116.51 
สนงเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 0.15 0.15 0.15 0.15 

 
0.15 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 163.93 153.39 118.27 118.6 
 

138.55 
บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 1.27 1.20 1.12 1.17 1.19 1.19 
สนง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จ.ศรีสะเกษ 

36.8 46.11 31.58 30.7 34.33 35.91 

สนง อธิการบดีม.มหิดล 101.08 102.67 111.33 102.4 112.94 106.08 

 
แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557. 
 
 1) ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนฟุตปร้ินท(์Kg/CO2eq) ต่อคนของแต่ละหน่วยงาน คือ 
115.8 
 2) จากการทดสอบ พบว่า t = -1.298 สรุปไดว้่าบริษทั และหน่วยงานราชการ มี
ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนฟุตปร้ินทต่์อคนของแต่ละหน่วยงานไม่แตกต่างกนัท่ี P-value = 0.223  
 3) ค่าเฉล่ียปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อคนในเดือน มิ.ย.เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือน 
ต.ค. ลดลง ร้อยละ 32.88 (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป.) 
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ตารางที ่2.5ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 

เดอืน 

ม.ิ ย 57 ก.ค57 ส.ค57 ก.ย57 ต.ค57 
ค่าเฉลีย่ 

(kgCO2/head) 

บริษทั ฟจิูซีร็อกซ์จาํกดั 14.26 10.94 12.1 15.09 13.83 13.25 

สาํนกังานเทศบาลตาํบลเกาะคา 7.52 8.29 7.29 4.2 6.82 

ฮอนดา้ ออโตโ้มบิล (ศนูยฝึ์กอบรม) 172.94 143.43 139.57 145.64 150.39 

ฮอนดา้ ออโตโ้มบิล (บางนา) 60.12 55.16 52.46 12.25 45 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 5.91 5.97 5.73 0.32 4.48 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าจาํกดั (มหาชน) 0.01 4.94 4.76   3.24 

บริษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั โรง
งานเวลโกร์ว 

0.76 0.49 2.67 2.69  1.65 

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ จํากัด (บ้าน
โพธ์ิ) 

0.9 0.87 0.78 0.81  0.84 

บ ริษัทบ า ง จ าก ปิ โตร เ ลี ยม  จํา กัด
(มหาชน) 

8.92 8.41 6.84 8.52  8.17 

กฟภ อ.บางมูลนาคจ.พิจิตร 9.17 0.63 0.6 0.61 0.57 2.32 

บริษทั เดนโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 18.43 7.22 16.96 18.57  15.29 

เทศบาลเมืองพล 0.35 0.28 0.28 0.28 0.26 0.29 

ธกส สาํนกังานใหญ่บางเขน 6.99 6.94 6.42 6.62 6.63 6.72 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.23 5.96 5.3 5.68 5.75 5.75 

สนงเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 0.0064 0.0065 0.0063 0.0064  0.0064 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 2.68 2.51 1.94 1.94  2.27 

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั 

0.0911 0.0858 0.0805 0.0836 0.0853 0.0853 

สนง อธิการบดีม.มหิดล 2.64 2.68 2.91 2.68 2.68 2.77 

 
แหล่งทีม่า:กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557. 
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 1) ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนฟุตปร้ินท(์Kg/CO2eq) ต่อพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน 
คือ 14.44  
 2) จากการทดสอบ พบว่า t = 1.414 สรุปไดว้่าหน่วยงานประเภทบริษทั และ
หน่วยงานราชการมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัท่ี P- value = 0.195  
 3) ค่าเฉล่ียปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นท่ีในเดือนมิ.ย. เม่ือเปรียบเทียบกับ
เดือนต.ย ลดลง ร้อยละ 22.83(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป.) 
 

2.5.2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ผลจากการคาํนวณปริมาณ GHGs ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จากการใช้
พลงังานในดา้นต่าง ๆ พบว่าการใชไ้ฟฟ้ามีส่วนสาํคญัในการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใชเ้ช้ือเพลิง และการใชน้ํ้ า ตามลาํดบั 
 ในปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 56 ถึง ก.ค. 57) มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกน้อยกว่าปี 2556และในปีงบประมาณ 2557 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยไ์ดใ้นปริมาณทั้งหมด 8,272.07 kwh ประหยดัค่าไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 30,437.91 
บาท ลดการปลดปล่อย GHGs ได ้4,640.63 kgCO2(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป.) 
 
ตารางที ่2.6 ปริมาณการปล่อยปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อเดือน ของกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มปีงบประมาณ 2556 

ปริมาณการปล่อยปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อเดอืน ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2556 

ลาํดบั แหล่งท่ีมา ปริมาณท่ีใช ้ หน่วย ค่าแฟกเตอร์(kgCO2) ป ริ ม าณก า รป ล่ อ ยปล่ อ ย 
GHGs (kgCO2) /เดือน 

1 ไฟฟ้า 98,704.46 kWh/เดือน 0.561 55,373.20 
2 นํ้ามนัดีเซล 5,150.69 Kg/เดือน 0.52 2,678.36 
3 ก๊าซโซฮอล ์ 645.98 ลิตร/เดือน 2.93 1,892.72 
4 นํ้าประปา 991.25 m3/เดือน 0.0264 26.169 
 รวม    59,970.45 

 
แหล่งทีม่า:กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป. 
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ตารางที ่2.7ปริมาณการปล่อยปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อเดือน ปีงบประมาณ 2557 

ปริมาณการปล่อยปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อเดอืน ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2557 
ลาํดบั แหล่งท่ีมา ปริมาณท่ีใช ้ หน่วย ค่าแฟกเตอร์

(kgCO2) 
ปริมาณการปล่อยปล่อย GHGs 

(kgCO2) /เดือน 
1 ไฟฟ้า 87,965.18 kWh/เดือน 0.561 49,348.47 
2 นํ้ามนัดีเซล 5,633.06 Kg/เดือน 0.52 2,929.19 
3 ก๊าซโซฮอล ์ 812.29 ลิตร/เดือน 2.93 2,380.00 
4 นํ้าประปา 1,086.2 m3/เดือน 0.0264 28.68 
 รวม    54,686.34 

 
แหล่งทีม่า:กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ม.ป.ป. 
  

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 BongkoshRittichainuwat and  Judith Mair(2012)ไดศึ้กษาการสาํรวจการรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมการประชุมสีเขียวสาํหรับบทความน้ีการประชุมสีเขียวหมายถึง การปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนและ 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในส่ีการประชุมขนาดใหญ่ในประเทศไทยไดท้าํการสาํรวจ
เพื่อประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมสีเขียวผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัการประชุมสีเขียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ร่วมการประชุมและการเขา้พกั
ในโรงแรมเดียวกนัการรับประทานอาหารทอ้งถ่ิน และการรีไซเคิลกระดาษท่ีมาจากการประชุม
อย่างไรก็ตามผูต้อบแบบสอบถามยงัเห็นดว้ยน้อย ในดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน ในการจดัประชุมสี
เขียวบทความน้ีนั้นยงัมีการแบ่งความสําคญัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีบทบาทในการจดัประชุม 
รวมทั้ง ผูแ้ทนการจดังาน ออร์แกไนเซอร์ ผูจ้ดังาน และผูส้นบัสนุนการประชุม ความแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญัระหวา่งผูส้นบัสนุนและบทบาทผูเ้ขา้ร่วมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบับรรยากาศของ
การประชุมสีเขียว และบทความน้ีกล่าวถึงการรับรู้ของผูใ้หก้ารสนบัสนุนนั้นใหค้วามสนใจกบัการ
ประชุมท่ีเป็นการประชุมสีเขียวมากกว่าแบบธรรมดา และบทความน้ีสรุปดว้ยการแนะนาํแนวทาง
ต่อไปของการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและกิจกรรมทางธุรกิจ 
 กมลลกัษณ์ โพธ์ิพนัธ์ุ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางสาํหรับการดาํเนินการจดัประชุมสี
เขียว: กรณีศึกษา โรงแรมพล่าซ่า แอทธินี แบงคอก อะรอยลั เมอริเดียน (Plaza Athenee Bangkok, 
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A Royal Meridien Hotel) จุดมุ่งหมายของการวิจยัน้ีคือการมีส่วนร่วมต่อความรู้ของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมไมซ์(MICE)โดยมุ่งเน้นไปท่ีการประชุมสีเขียว
สาํหรับโรงแรมในเมือง ซ่ึงผูเ้ขียนไดแ้ยกออกเป็น ห้าขอ้ คือ ขอ้แรกนั้นผูเ้ขียนอธิบายว่าทาํไมการ
ประชุมสีเขียวเป็นปัญหาสําคญักบัการจดัการโรงแรม ขอ้ท่ีสอง เป็นการศึกษาในเชิงลึกให้เป็น
วรรณกรรมในหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงและเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสีเขียวเพื่อการทบทวนวรรณกรรม
ต่อไป ขอ้ท่ีสามคือคาํอธิบายของรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชเ้ป็นวิธีการวิจยัใน
บทความน้ี สําหรับขอ้ท่ีส่ีบอกเก่ียวกับขอ้เสนอแนะสําหรับการดาํเนินงาน สุดทา้ยคือการวดั
เก่ียวกบัวิธีการในการปรับปรุงประชุมสีเขียวอยา่งไร  
 Mykletun,Reidar J.;Bartkeviciute, Monika and Puchkova, Yulia(2014)ไดศึ้กษาเร่ืองผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมสีเขียว อุตสาหกรรมการประชุมอาจส่งผลทาง
ลบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่การวิจยัในสาขาน้ียงัมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาช่องว่างในการ
เปรียบเทียบการรับรู้ ความสําคญั และพฤติกรรมความตั้งใจในเร่ืองการจดัประชุมสีเขียว ของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียสามกลุ่มด้วยกัน คือ ผูจ้ ัดการสถานท่ีการประชุม,ออร์แกไนเซอร์, ผูไ้ด้รับ
มอบหมายในการจดัประชุม บทความน้ีเป็นการศึกษาแบบ Cross-Sectional Questionnaire Study
โดยเก็บ 199 ตวัอย่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาดีอายุประมาณ 21-66 ปี ซ่ึงแบ่งเป็น
ผูจ้ดัการสถานท่ีการประชุม 39, ผูท่ี้จดั การประชุม 43, ผูไ้ดรั้บมอบหมายในการจดัประชุม 117 ผูมี้
ส่วนไดเ้สียในอุตสาหกรรมไมซ์(MICE) มีตั้งใจท่ีจะนาํแนวทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมาปฏิบติัตาม ซ่ึง
จาํเป็นต่อธุรกิจการประชุมและบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อาภาพรรณ จนันาม (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่งเสริมการตลาด การจดัประชุมสีเขียวใน
ประเทศไทยบทความวิชาการ เร่ือง การส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวในประเทศไทยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อ 1) ศึกษานโยบายการจดัประชุมสีเขียวในประเทศไทย 2) วิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดการจดั
ประชุมสีเขียวในประเทศไทย 3) เสนอแนวทางการส่งเสริมการตลาดการจดัประชุมสีเขียวใน
ประเทศไทย โดยวิเคราะห์จากเคร่ืองมือการส่งเสริมดา้นการตลาด โดยการส่งเสริมการตลาดจะจดั
อยูอ่ยูใ่นส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps ของนโยบายการประชุมสีเขียว Green Meeting ผล
การศึกษาพบว่า มีการโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และ
การตลาดทางตรง สรุปผลการผลกัดันและการพฒันาตลาดไมซ์(MICE) ในประเทศ เป็น
แนวนโยบายและแผนงานท่ีรัฐบาลและเอกชนใหก้ารผลกัดนัและสนบัสนุนร่วมกนัในการส่งเสริม
การตลาดไมซ์(MICE) ในประเทศไทย การประชุมสีเขียว Green Meeting เป็นนโยบายหน่ึงท่ี
สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ(องคก์รมหาชน) ไดส้ร้างใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมการตลาด โยใช ้การโฆษณาและการใหข่้าวในการประชาสัมพนัธ์ในการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ 



49 
 

และส่วนท่ีช่วยผลกัดันการส่งเสริมการตลาด อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์
(MICE) ในประเทศมีเพียงปัจจยัเดียวคือ การตระหนกัรู้ของคนในประเทศเก่ียวกบัการใชท้รัพยากร
อย่างรู้ค่า ดงันั้น เม่ือมีการจดัทาํนโยบายการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ควรจะ
คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม โลก และการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย  
 Cai,Meng; Tang,Jiani and Griese, Kai-Michael (2014) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัประชุมสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนื พบวา่การขยายตวัของอุตสาหกรรมการประชุมระดบัโลกนั้นมุ่งเนน้ไปท่ีประเด็นปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยการประชุมในรูปแบบการจดัประชุมสีเขียวจะเพ่ิมข้ึนและไดรั้บความสนใจจาก
ทัว่โลก จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความน้ีจะเสนอแนวคิดท่ีครอบคลุมประเด็น
ของการประชุมสีเขียวโดยมีการอธิบายลกัษณะและมาตรฐานสีเขียว รวมทั้งระบุขั้นตอนของวิธีการ
จัดประชุมสีเขียว และจัดทาํขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการประชุมสีเขียว ผลการศึกษาพบว่าใน
ปัจจุบนัทัว่โลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัประชุมสีเขียวมากข้ึน   
 ปิยะวดี ทองบุ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเปิดรับส่ือ ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติและ
การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อนอยู่ในระดบัปาน
กลาง ในส่วนของทัศนคติเก่ียวกับปัญหาโลกร้อนและแก้ไขปัญหาโดยรวมว่าเป็นปัญหาท่ีมี
ความสําคญัและจาํเป็นต้องแกไข เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวเราโดยตรง โดยทุกคนต้อง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน สาํหรับการมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมอยา่งมากในเร่ืองท่ีสามารถกระทาํ
ได้โดยง่ายหรือกระทํามาอยู่แล้ว  ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานนั้ น  พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน แต่อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละกลุ่มพื้นท่ี ยกเวน้ เพศ มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาภาวะ
โลกร้อยและระดบัทศันคติเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนในทางบวก 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ทาํให้
ทราบแนวทางและรูปแบบในการจัดทาํกรอบแนวคิด สําหรับมาใช้ในการศึกษาเพ่ือนําไปหา
แนวทางในการการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย โดยการพิจารณาปัจจยั
ภายในและภายนอกของสภาพแวดลอ้มท่ีจะเขา้มามีผลต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการทบทวน
วรรณกรรมน้ียงัช่วยให้ทราบวิธีการและขั้นตอนของการจดัประชุมสีเขียว รวมทั้งแนวทางการจดั
ประชุมสีเขียวในต่างประเทศ เพื่อนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทาํแนวทางในการการจดัประชุมสี
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เขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยและสามารถนาํผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดม้าอภิปรายผล
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลต่อไป 
 



 

 
บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 
 

ผูว้ิจยัใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์การจดัประชุมสีเขียวและการสัมภาษณ์ 
ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบโครงการและประสานงานขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ TBCSD Green Meeting และผา่นการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจดัประชุมสี
เขียว โดยองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development: TBCSD) ร่วมกบันกัวิชาการจากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงการรับรองแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทคือ Green Meeting และ Green Meeting Plus 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 กรอบแนวคิดการศึกษาแนวทางส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ประเทศไทย กรณีศึกษา องคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน ดงัภาพท่ี 3.1 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสังเกตการณ์จัดประชุมสีเขียวและการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบโครงการและ
ประสานงานและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจดั
ประชุมสีเขียว แลว้ทาํการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยใช ้SWOT Analysis เพื่อหา
แนวทาง ส่ง เส ริมการจัดประ ชุมสี เ ขียว  ท่ี เหมาะสมกับบ ริบทในประ เทศไทย ต่อไป
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การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค  
(SWOT) 

(1) ปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารจดัการ งบประมาณ/รายได ้วสัดุ
อุปกรณ์ บุคลากร 

(2) ปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ
เทคโนโลย ี

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัด
ประชุมสีเขียว และ
ปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดประชุมสี

เขียว 

การจัดประชุมสีเขียว 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญัการจัดประชุมสีเขยีว 
คอื ผู้บริหาร และผู้รับผดิชอบโครงการและประสานงาน 
หน่วยงานกรณศึีกษา  11 หน่วยงาน 
1) ภาคเอกชน   
 (1) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 (2) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 (3) บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั  
 (4) บริษทั ดบัเบ้ิลเอ จาํกดั 
 (5) บริษทั วนิิไทย จาํกดั 
 (6) บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง จาํกดั 
 (7) บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 (8) บริษทั บริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) 
 (9) บริษทั อยัลนัดา อีโค วลิเลจ รีสอร์ท 
2) ภาครัฐ 
 (1) คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
 (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

แนวทางการส่งเสริมการจัด
ประชุมสีเขียวทีเ่หมาะสม
กบับริบทในประเทศไทย 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
 
 ปัจจุบนัมีองคก์รภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีผา่นการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจดั
ประชุมสีเขียว โดยองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Thailand Business Council for 
Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย นกัวิชาการจากสถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั มีจาํนวน 51 แห่ง ผูศึ้กษาทาํการจดักลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็น 2 ภาคส่วน คือ ภาคเอกชน และภาครัฐ ผูศึ้กษาทาํการเลือกองคก์รโดยทาํการสุ่มตวัอย่าง 
จากภาคเอกชน ทั้งหมด 44 บริษทั ภาครัฐ 7 บริษทั โดยแบ่งตามอตัราส่วน คือภาคเอกชน 9 แห่ง 
และภาครัฐ 2 แห่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1) ภาคเอกชน   
 (1)  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 (2)  บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 (3)  บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั  
 (4)  บริษทั ดบัเบ้ิลเอ จาํกดั 
 (5)  บริษทั วินิไทย จาํกดั 
 (6)  บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง จาํกดั 
 (7)  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 (8)  บริษทั บริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) 
 (9)  บริษทั อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท 
 2) ภาครัฐ 
 (1)  คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
 (2)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

3.3 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 เคร่ืองมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาเร่ือง แนวทางส่งเสริมการจดัประชุมสี
เขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 3.3.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดประชุมสีเขียว 
 1) ท่านหรือองคก์รของท่านไดมี้การกาํหนดนโยบาย ส่งเสริมการดาํเนินการการจดั
ประชุมสีเขียวในองคก์ร อยา่งไร 
 2) ความคิดเห็นของท่านต่อนโยบายและการดาํเนินโครงการการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร เป็นอยา่งไร 
 3) มีการบริหารจดัการในการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รอยา่งไรและมีการติดตาม
และประเมินผลหรือไม่อยา่งไร 
 4) การดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียว ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ในองค์กรของท่าน
อย่างไร ในด้านความเช่ือมัน่ของประชาชน ด้านการประหยดัพลงังาน (ความคุม้ทุน) ด้านการ
อนุรักษ/์ความยัง่ยนืของทรัพยากร และดา้นอ่ืน ๆ  
 5) ขอ้เสนอแนะและแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียวใน
องคก์ร 
 
 3.3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบโครงการและประสานงาน 
 1) ท่านมีวิธีการดาํเนินงาน และขั้นตอน ในการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รของ
ท่านอยา่งไรบา้ง 
 2) ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รธุรกิจเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ในการสนบัสนุนการจดัประชุมสีเขียวหรือไม่อย่างไร 
เช่น ในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุและอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ อย่างไรบา้ง และมีความเพียงพอ
และความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
 3) วสัดุ อุปกรณ์หรือทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัประชุมสีเขียวในหน่วยงานของท่าน 
มีความเพียงพอและความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
 4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวมีอะไรบา้งและความสาํเร็จจากการดาํเนิน
โครงการการจดัประชุมสีเขียวเป็น อยา่งไร 
 5) มีปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รของท่านอย่างไรบา้ง
และท่านมีขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยา่งไรบา้ง 
 6) ประสิทธิผลของการจดัประชุมสีเขียว เช่น องคก์รสามารถลดค่าใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์หรือ งบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ กบัการจดัประชุม 
 7) ขอ้เสนอแนะและแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียวใน
องคก์ร 
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 3.3.3 แบบสังเกตการณ์ การจัดประชุมสีเขียว ทีเ่หมาะสมกบัองค์กร  
 1) สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
 (1) ภายในพื้นท่ีองคก์รท่ีมีการจดัประชุมสีเขียว (หอ้งประชุม) 
 (2) อุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์  
 (3) วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ  
 (4) ขนาดของห้องท่ีเหมาะสมกับจํานวนคน และลักษณะของการจัดโต๊ะ
ประชุม 
 (5) การตกแต่งหอ้งประชุม 
 (6) จุดรับคืนเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อนาํกระดาษกลบัมาใชใ้หม่ 
 2) การดาํเนินการ ขั้นตอน ในการจดัประชุมสีเขียว  
 (1) การเรียนเชิญและการประชาสมัพนัธ์การประชุมทาง E-mail 
 (2) การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 (3) การจดัเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ 
 (4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 3) ความพร้อมของทรัพยากรและ เทคโนโลย ีท่ีใชใ้นการจดัประชุมสีเขียว 
 (1) อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ ต่ างๆ  เ ช่น  คอมพิว เตอ ร์  เ ค ร่ืองฉายภาพ 
เคร่ืองปรับอากาศ 
 (2) การใชห้ลอดประหยดัไฟ หรือการใชห้ลอดไฟแบบแอลอีดี (LED) ท่ีมีแสง
สวา่งเหมาะสมกบัหอ้งประชุม 
 (3) โดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์แทนการใชก้ระดาษ 
 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย ผู ้
ศึกษาได้มีขั้นตอนของวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ี ครอบคลุมและครบถ้วน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) ทาํการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการ ทั้งของไทยและของต่างประเทศเก่ียวกับการจดั
ประชุมสีเขียว 
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 2) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูแ้ทนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบโครงการและประสานงานเก่ียวกบัการจดั
ประชุมสีเขียว  
 3) สงัเกตการณ์การดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว 
 4) นําขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ มาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนาความ และจดักลุ่มประเดน็ 
 5) เสนอแนะแนวทางส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 
 

3.5 การตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation) 
 
 การศึกษาแนวทางส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย เป็น
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้าเชิง คุณภาพ (Triangulation) ในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนนาํไปวิเคราะห์ โดยวรรณี แกมเกตุ (2551: 201) ไดก้ล่าวว่า 
การตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัเชิงคุณภาพ วิธี
หน่ึง โดยการตรวจสอบแบบสามเส้านั้น มีท่ีมาจากแนวคิดของการสาํรวจหรือการช้ีทิศในการเดิน 
ซ่ึงถา้รู้จุดตรึงบนแผนท่ีสองจุด แลว้ลากเส้นจากจุดทั้งสองมาตดักนัก็จะไดทิ้ศทางระนาบใดๆ ของ
เส้นนั้นๆ วิธีการตรวจสอบสามเส้าเปรียบเสมือนในการตรึงความจริง ณ จุดหน่ึงแลว้ก็จะรู้ถึงความ
จริงอ่ืนๆ การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการแสดงว่าขอ้มูลท่ีได้
เกบ็รวบรวมมานั้นมีความถูกตอ้ง ซ่ึงในแบบสมัภาษณ์ของการวิจยัน้ีไดมี้การตรวจสอบสามเสา้ดา้น
ขอ้มูลและดา้นผูว้ิจยั โดยการตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูลนั้นจะเป็นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้า
จากแหล่งต่างๆ นั้นว่ามีความเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูล
ปฐมภูมิในแบบสัมภาษณ์ ทั้งในช่วงเวลา สถานท่ี และบุคคล ส่วนการตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั 
จะเป็นการตรวจสอบจากผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลต่างคนกนัว่าไดค้น้พบท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั
อย่างไร ถา้ผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลทุกคนพบว่าขอ้คน้พบท่ีไดม้ามีความเหมือนกนัแสดงว่าขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  
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3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูศึ้กษาจะทาํการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคสามเส้า ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล
(Methodological Triangulation) โดยใชข้อ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทุติยภูมิ เอกสาร และ
รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัประชุมสีเขียว แลว้นาํมาสอบทานกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการสังเกตการณ์มาสรุปประเด็นเก่ียวกบัการประชุมสีเขียวและการใชท้รัพยากรในการจดั
ประชุม การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํผลการสัมภาษณ์มาสรุปเชิง
ตรรกะ ทาํการจดักลุ่มของขอ้มูล และนาํมาพรรณนาความเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
รวมทั้งแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว  
 การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยรวบรวมขอ้มูล
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบ
โครงการและประสานงานขององคก์รภาครัฐ และองคก์รภาคเอกชนท่ีมีการจดัประชุมสีเขียวใน
องคก์ร มาประกอบการวิเคราะห์พิจารณาจากผลกระทบจากปัจจยัภายในขององคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารจดัการ งบประมาณ/รายได ้วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร และปัจจยัภายนอกขององค์กร ไดแ้ก่ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  เพื่อให้ทราบแนวทางในการจดัประชุมสีเขียวท่ี
เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
 การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่างจุดแขง็
และโอกาส (Strength-Opportunity) จุดอ่อนและโอกาส (Weakness-Opportunity) จุดแขง็และส่ิง
คุกคาม (Strength-Threat) และจุดอ่อนและส่ิงคุกคาม (Weakness-Threat) ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์ 
 

SWOT Matrix 

ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส 
(Opportunity) 

ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค 
(Threat) 

 

ประเดน็ท่ีเป็นจุดแขง็ 
(Strength) 

กลยทุธ์จุดแขง็ – โอกาส 
(Strength–Opportunity) 

กลยทุธ์จุดแขง็- อุปสรรค
(Strength-Threat) 

ประเดน็ท่ีเป็นจุดอ่อน 
(Weakness) 

กลยทุธ์จุดอ่อน- โอกาส 
(Weakness - Opportunity) 

กลยทุธ์จุดอ่อนและอุปสรรค 
(Weakness-Threat) 
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 จากการวิเคราะห์นาํมาสรุปกลยุทธ์ทั้ง 4 แบบ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์โดยพิจารณา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภายในขององคก์ร และพิจารณาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อภายนอกองคก์ร เพื่อเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล พิจารณาสภาพปัญหา อุปสรรค และวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ในแนว
ทางแกไ้ขปัญหา นาํไปสู่แนวทางการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทยต่อไป 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาใบบทท่ี 4 จะประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็น
ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบโครงการและประสานงานขององคก์รภาครัฐ และองคก์ร
ภาคเอกชน ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว และส่วนท่ี 3 แนวทาง
ส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทยในโครงการ TBCSD Green 
Meeting และผา่นการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองการจดัประชุมสีเขียว โดยองคก์ารธุรกิจเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกบั
นกัวิชาการจากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงการรับรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Green Meeting 
และ Green Meeting Plus ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1 กรณศึีกษา การจดัประชุมสีเขยีวขององค์กรภาคเอกชน 9 แห่ง 
 
 4.1.1 ผลการสัมภาษณ์บริษัท ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) 
 4.1.1.1 ขอ้มูลพื้นฐานของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) หรือ "ไออาร์พีซี" ("บริษัทฯ") เดิมช่ือ บริษัท 
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ "ทีพีไอ" จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเม่ือปี พ.ศ. 
2521 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัฯ มหาชน เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 บริษทัฯ เร่ิมผลิตเมด็พลาสติกเพื่อจาํหน่าย
ในปี พ.ศ 2525 และไดข้ยายสายการผลิตผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพิ่มข้ึนรวมทั้งขยาย
โรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน สําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษทัฯ
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลงัจากการลอยตวัค่าเงินบาท เม่ือปี พ.ศ. 2540 บริษทัฯ เขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2543 และประสบความสาํเร็จ ในการฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2549 และในปัจจุบนับริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไออาร์พีซี เป็น
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัฯ พร้อมสาธารณูปโภคท่ีสนบัสนุน
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การเดินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือนํ้ าลึก คลงันํ้ ามนั และโรงไฟฟ้าซ่ึงนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) นั้นจะมุ่งมัน่และให้ความสําคญักับการ
บริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการดูแลสังคม 
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ให้อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสมดุล โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม โดยจะ
เก่ียวเน่ืองกบัปรัชญาขององคก์รในการยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บริษทั ไออาร์พีซี 
จาํกดั (มหาชน), ม.ป.ป.) 
 4.1.1.2 การดาํเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจดั
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 จากการสรุปผลการสัมภาษณ์ในการจดัประชุมสีเขียวของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) นั้น การจดัประชุมสีเขียว จะเน้นการจดัประชุมของผูถื้อหุ้น ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมการ
ประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยจะมีผูรั้บทราบการประชุมผูถื้อหุน้ประมาณ 60,000 คน และ จดหมายเชิญผู ้
ถือหุ้นในวารสารผูถื้อหุ้นจะแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้ใจรูปแบบการจดัประชุมด้วย จดหมาย
ข่าวสารท่ีอยูใ่นรูปของการส่งแบบออนไลน์ (Newsletter) (ภาพท่ี 4.1) และข่าวเชิญประชุม พร้อม
เอกสารการประชุมจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผูเ้ขา้ประชุมจะสามารถเปิดดูได้จาก
เวบ็ไซตข์องบริษทั ฯ (ภาพท่ี 4.2) รวมไปถึง รายงานการประชุม อยูใ่นหนา้นกัลงทุนสัมพนัธ์ (ภาพ
ท่ี 4.3) ของเวบ็ไซตเ์ช่นเดียวกนัและตอ้งติดต่อกบัสถานท่ีและผูจ้ดังานใหเ้ขา้ใจตรงกนัในเง่ือนไข
การจดัประชุมสีเขียว 
 การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีพื้นฐาน โดยการนาํ 5 ส. มาใชใ้นองคก์รอยูแ่ลว้ 
และมีการใชก้ระดาษแบบการลดจาํนวนการใชก้ระดาษลงโดยการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช้
ในการจดัเก็บบนัทึกประมวลผลขอ้มูล ตลอดจนจดัทาํรายงานต่าง ๆ(Paperless) ในการทาํงานเป็น
พื้นฐาน ทาํให้การดาํเนินงานการจัดประชุมสีเขียว นั้ นไม่ยุ่งยาก สามารถช่วยองค์กรในการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายและลดการใชพ้ลงังานในการจดัประชุมประชุม เม่ือบริษทัมีการดาํเนินงานการ
ประชุมในรูปแบบการจดัประชุมสีเขียว  
 ในดา้นวสัดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัประชุมสีเขียวนั้นมีความเพียงพอ
และเหมาะสม เน่ืองจากการจดัประชุมผูถื้อหุน้นั้นจะเป็นการจดัประชุมนอกสถานท่ีโดยใชโ้รงแรม
เป็นสถานท่ีในการจดัประชุม ซ่ึงตอ้งมีการแจง้ความประสงค์ของการจดังานในรูปแบบการจดั
ประชุมสีเขียว ให้ทางโรงแรมรับทราบและปฏิบติัตามเง่ือนไขของวตัถุประสงคใ์นการจดัประชุม
แบบการจดัประชุมสีเขียวเช่น เปิดแอร์ท่ีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 25 องศา และการจดัเตรียมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ใชพ้ลาสติกหรือจะเป็นการตกแต่งสถานท่ีโดยไม่ใชด้อกไมจ้ะเป็นการตั้งวางกระถาง
ตน้ไมแ้ทนเพื่อลดการใชท้รัพยากรท่ีฟุ่ มเฟือย เป็นตน้  



 

ภาพที ่4.1  จ
แหล่งทีม่า: บ
 

ภาพที ่4.2  ข่
แหล่งทีม่า: บ

ดหมายเชิญผู ้
บริษทั ไออาร์

่าวเชิญประชุ
บริษทั ไออาร์

ูถื้อหุน้ในวาร
พีซี จาํกดั (มห

ม พร้อมเอกส
พีซี จาํกดั (มห

61 
 

รสารผูถื้อหุน้ 
หาชน), 2556

 
สารการประชุ
หาชน), 2556

 

 
6. 

ชมในรูปแบบอ
6. 

 

 

อิเลก็ทรอนิก

 

ส์ 



62 
 

 
 
ภาพที ่4.3  รายงานการประชุม ในหนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

แหล่งทีม่า: บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน), 2556. 
 
 ขั้นตอนการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว 
  1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซตข์ององคก์ร
เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ย ทั้งน้ีในจดหมายเชิญประชุมได้
มีการแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดใชสู้ทและเส้ือนอกระหว่างการประชุม และมีการระบุว่าเป็นการ
จดัการประชุมตามหลกัการ การจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) อีกดว้ย 
  2) การจัดเตรียมเอกสาร ส่งไฟล์งานหรือเอกสารการประชุมให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมผ่านทางอีเมล์หรือจดัทาํเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะท่ีจาํเป็นเท่านั้นและเลือกใช้
กระดาษรีไซเคิล โดยจดัพิมพเ์อกสารทั้ง 2 หน้า ซ่ึงเป็นการลดการใชก้ระดาษ ทั้งน้ี จะไม่มีการ
จดัพิมพเ์อกสารการประชุมท่ีเป็นสไลด ์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
  3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์มีการคดัเลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกบั
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุม มีการแจง้กบัทางโรงแรมเร่ืองการจดัการประชุมตามหลกัการการจดัประชุมสี
เขียว (Green Meeting) แจง้ใหมี้การปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส และมี
การเตรียมถงัขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติกและกระป๋องอย่าง
เพียงพอและชดัเจน เพื่อใหส้ามารถคดัแยกประเภทขยะต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4) การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม จะจัดมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างไว้
บริการ โดยจดัเตรียมแกว้นํ้ า เหยอืกนํ้ าและภาชนะท่ีบรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ไวใ้ห้
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบริการตวัเอง แทนการใชแ้กว้นํ้ าพลาสติก และผลิตภณัฑท่ี์บรรจุแบบซอง ในส่วน
การจดัเตรียมอ่ืน ๆ จะมีการปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หรือเลือกเป็น stand-by-mode เม่ือไม่ไดใ้ช้
เป็นเวลานาน และมีการเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผน่พบั หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่
ตอ้งการ เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิล บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มีการดาํเนินงานจดั
ประชุมตามแนวทางหลกัการ การจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) ท่ีระบุไว ้โดยไดมี้การ
ดาํเนินงานรวมถึงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการต่าง ๆรวมถึงกระตุน้และปลูกจิตสาํนึกดา้นการจดั
ประชุมสีเขียว (Green Meeting) และการประหยดัพลงังานให้กบัพนกังาน เพื่อเป็นการร่วมกนัลด
การใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป นอกจากน้ีบริษทัได้มีการรณรงค์ให้
พนักงานทุกคนลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากร อาทิ การประชาสัมพนัธ์การจดัการประชุมผ่าน
ทางเวบ็ไซต ์และการแจง้ให้พนกังานและผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือนอกระหว่างการ
ประชุม และมีการเลือกใชข้องท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง 
 4.1.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 
(มหาชน) เม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสี
เขียว พบวา่ มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนั 5 ประการหลกั คือ 
 1) นโยบายและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีมีการดาํเนินโครงการดูแลดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในการอนุรักษพ์ลงังานและใชอ้ยา่งคุม้ค่า  
 2) ความร่วมมือของทุกคนในองคก์รถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหน่ึงท่ีจะ
ช่วยให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปไดด้ว้ยดี ถา้พนกังานทุกคนตระหนักและให้ความร่วมมือใน
การจดัประชุมสีเขียวในองคก์รนั้นประสบความสาํเร็จได ้อย่างเช่น การช่วยกนัลดการใชก้ระดาษ 
โดยการใชก้ระดาษสองหนา้ หรือแยกประเภทของขยะเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 3) ความพร้อมของทรัพยากรดา้นอิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากการจดัประชุม
แบบสีเขียวหรือ Green Meeting นั้นจาํเป็นจะตอ้งมีเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เช่น การเชิญประชุมใน
รูปแบบ E-mail หรือจะเป็นการแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซตห์ลกัขององคก์ร เพื่ออาํนวยความ
สะดวกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถรับทราบและ ประหยดัการใชก้ระดาษ 
 4) มีความใส่ใจในการดําเนินโครงการด้านส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว ศูนย์
อนุรักษพ์ลงังานและโครงการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)  
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 5) การส่งเสริมจากผูบ้ริหาร เม่ือผูบ้ริหารมีนโยบายมาแลว้นั้น นอกจาก
บุคลากรในองคก์รจะใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัแลว้ ผูบ้ริหารเองนั้น ตอ้งมีการส่งเสริม ติดตาม
และประเมินผลดว้ยเพื่อความต่อเน่ืองของการดาํเนินโครงการและเพื่อให้โครงการนั้นประสบ
ความสาํเร็จ 
  ในดา้นปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวในบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน)นั้นเม่ือสรุปประเดน็จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูดู้แลโครงการจดัประชุมสีเขียว 
พบวา่ ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการหลกั คือ  
 1) การแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมการงดใส่สูท สาํหรับผูบ้ริหาร นั้นยงั
ไม่สามารถทาํได้เน่ืองจากความเหมาะสมเพ่ือความสุภาพและดูเป็นการให้เกียรติผูถื้อหุ้นหรือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอ่ืน ๆ 
 2) ไม่สามารถใชก้ระดาษสองหนา้ในบางกรณีท่ีเป็นเอกสารทางกฎหมาย
หรือทางการเงินท่ีสาํคญัในการประชุม  
 3) การขอความร่วมมือจากสถานท่ีจัดงาน ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายของ
บริษทัฯ เน่ืองจาก เง่ือนไขการจดัประชุมสีเขียวนั้นตอ้งมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของ
สถานท่ีจดังานและความเขา้ใจของ ผูจ้ดังานใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของรูปแบบการจดัประชุมสีเขียว
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 4) และยงัไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยใช้ไมป้ระดบัท่ีปลูกในกระถาง 
หรือถุงเพาะชาํแทนการใชด้อกไมไ้ด ้ซ่ึงเป็นการลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลบัมา
ใชไ้ดใ้หม่ 
 4.1.1.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 การดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รนั้น ไม่ใช่เร่ืองยาก และมีเกณฑท่ี์ชดัเจน
จากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบติัตามอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่น ตามความ
เหมาะสมของแต่ละองค์กร และการจัดประชุมสีเขียวนั้ นยงัช่วยให้ทุกคนในองค์กรเกิดความ
ตระหนกัในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ประหยดังบประมาณ และช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รนั้นๆ ไดอี้กดว้ย 
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 4.1.2 ผลการสัมภาษณ์บริษัท ไบเออร์ไทย จํากดั  
 4.1.2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของบริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการดูแลสุขภาพ 
เกษตรกรรมและวสัดุโพลีเมอร์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง ในฐานะบริษทัทางดา้นนวตักรรม เรายงัให้
ความสาํคญักบัการคน้ควา้วิจยัเป็นอย่างมาก ผลิตภณัฑแ์ละการบริการของไบเออร์จึงออกแบบมา
เพื่อเป็นประโยชน์และพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนทัว่ไป ในขณะเดียวกนัไบเออร์ยงัคง
พฒันาคุณค่าของผลิตภณัฑด์ว้ยเทคโนโลย ีการเติบโตของธุรกิจ และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนไบเออร์ยดึมัน่
ในหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและมีความรับผดิชอบทางดา้นสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษทัธรร
มาภิบาล 
 บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2505 โดยมีศูนยก์ารผลิต 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
ศูนยก์ารผลิตท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และศูนยก์ารผลิตท่ีนิคมอุตสาหกรรม
บางปู โดยศูนยก์ารผลิตท่ีมาบตาพุดผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีมีกาํลงัการผลิตระดบัโลก เพื่อ
ส่งออกให้กบัตลาดในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ในส่วนของศูนยก์ารผลิตของไบเออร์ครอปซายน์ ท่ี
บางปู ดาํเนินการผลิตผลิตภณัฑ์วิทยาการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์อารักขาพืช และผลิตภณัฑ์
สาํหรับสัตว ์รวมทั้งซิสเตม็ อาเซียน ซ่ึงเป็นศูนยก์ารผลิตและพฒันาผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทนแบบครบ
วงจร ให้แก่ผูผ้ลิตโฟมฉนวนกนัความร้อนท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง เคร่ืองทาํความเยน็ และ
เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น รวมถึงผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเทา้ และอุปกรณ์กีฬา ในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์
 ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นถือเป็นหน่ึงในนโยบายของบริษทัโดย มีโครงการต่าง  
ๆ เกิดข้ึน เช่น ไบเออร์ไทยห่วงใยชา้ง (ปี 2555-2556), ไบเออร์สร้างห้องพยาบาลดว้ยวสัดุดว้ย
เทคโนโลยชีั้นสูง (ปี 2557), โครงการไบเออร์ครูอาสา (ปี 2555 – ปัจจุบนั) เป็นตน้ (บริษทั ไบเออร์
ไทย จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 4.1.2.2 การดาํเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจดั
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 ในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวนั้นทางบริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั มีผูบ้ริหารท่ี
ริเร่ิมนาํโครงการมาใชใ้นองคก์ร คือ คุณ คุณเซลิน่า ชูว ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ (Mission) ของ
บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั คือ Better Life นั้นเอง ขั้นตอนต่างๆ นั้นตอ้งเร่ิมจากนโยบายของ
ผูบ้ริหารและ การส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานในองคก์ร โดยมีการทาํหนงัสั้น เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัในการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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 1) การเรียนเชิญ/ประชาสมัพนัธ์เขา้ร่วมประชุมผา่นทางเวบ็ไซต ์อีเมลแ์ละ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในองคก์ร และระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการ
เขา้ร่วมการประชุมทางอีเมลห์รือทางโทรศพัท ์เพื่อลดค่าใชจ่้ายและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ดว้ย อีกทั้ง ไดมี้การประชาสัมพนัธ์การประชุมให้เป็นการจดัการประชุมตามหลกัการจดัประชุมสี
เขียว (Green Meetings) ภายในเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ร อีกดว้ย 
 2) การจดัเตรียมเอกสารจะส่งไฟลง์านหรือเอกสารการประชุมใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมผ่านทางอีเมลห์รือสามารถดาวน์โหลดไดผ้่านทางเวบ็ไซตห์รือระบบเครือข่ายขององคก์ร 
และมีการเลือกใชก้ระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) รวมทั้งจดัพิมพเ์อกสารเป็นสีขาว-ดาํเท่านั้น 
ซ่ึงเป็นการลดการใชก้ระดาษ และลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ย 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์มีการคดัเลือกห้องประชุมให้เหมาะสม
กบัจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมผา่นทางระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์ขององคก์ร จึงทาํใหป้ระหยดัเวลาและ
สามารถลดการใช้กระดาษในการจองห้องประชุม ภายในห้องประชุมมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ประหยดัพลงังาน และมีการปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส และอุปกรณ์
ตกแต่งห้องประชุม ส่วนใหญ่ทางองคก์รจะเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือสามารถนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นการตกแต่งสถานท่ี และมีการจดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทสาํหรับขยะรีไซเคิล 
อย่างเพียงพอและชดัเจนเพื่อให้สามารถคดัแยกประเภทขยะต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
องค์กร ยงัเขา้ร่วมโครงการกระดาษเพ่ือตน้ไม  ้โดยนํากระดาษรีไซเคิลไปหมุนเวียนผลิตเป็น
กระดาษกลบัมาใชใ้หม่เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ อีกดว้ย 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมจะจดัมุมเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการ โดย
จดัเตรียมแกว้นํ้า เหยอืกนํ้า และภาชนะท่ีบรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเคร่ืองปรุงต่างๆ ไวบ้ริการแทนการ
ใช้แก้วนํ้ าพลาสติก และผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุแบบซอง ทั้งน้ี องค์กร มีนโยบายสนับสนุนอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ขนมและผลไมท่ี้หาไดต้ามทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม และทางองคก์ร จะมีหอ้งจดัเตรียม
อาหาร ซ่ึงภายในห้องมีการแยกขยะตามประเภทต่างๆ จดัไว ้เพื่อสะดวกในการนาํไปกาํจดัอย่าง
เหมาะสม 
 การจดัเตรียมอ่ืนๆ จะมีการปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หรือเลือกเป็น โหมดประหยดั
พลงังาน หรือ stand-by-mode เม่ือไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานาน ภายหลงัจากการประชุมจะมีการปิดไฟใน
หอ้งประชุม และมีการเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผน่พบั ใบปลิว หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมไม่ตอ้งการ เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) อีกดว้ย 
 บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั การดาํเนินงานจดัประชุมตามแนวทางหลกัการการจดั
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ท่ีระบุไว ้โดยไดมี้การดาํเนินงานรวมถึงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
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หลกัการต่าง ๆ รวมถึงกระตุน้และปลูกจิตสาํนึกดา้นการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) และ
การประหยดัพลงังานใหก้บัพนกังาน เพือ่เป็นการร่วมกนัลดการใชท้รัพยากรและพลงังานใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไปนอกจากน้ีองคก์รไดมี้การรณรงคใ์หพ้นกังานใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใช้
เกิดประโยชนต่์อการปฏิบติังาน อาทิ การจดัทาํเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั เพือ่ใชส้าํหรับ
การประชาสมัพนัธ์/ข่าวสารของบริษทั การจองหอ้งประชุม ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง(บริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 4.1.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ของบริษทั ไบเออร์ไทย จาํกดั เม่ือ
สรุปประเดน็จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสีเขียว พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการหลกั คือ 
 1) นโยบายของผูบ้ริหาร ท่ีมีระบบรองรับการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยูแ่ลว้และการส่งเสริมของผูบ้ริหารในการติดตามประเมินผลการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว 
 2) การส่ือสารกับพนักงานเพื่อให้เกิดการรับรู้ของพนักงานหรือผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และเกิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเช่น เจา้ของอาคาร, แม่บา้น, พนกังานภายนอก
องคก์ร ท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทัเพื่อให้ความเขา้ใจและความตระหนักในการดูแลรับผิดชอบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังานทุกคนในบริษทัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
 3) เป็นการต่อยอดกิจกรรมท่ีทาํอยูแ่ลว้ เช่น การใชก้ระดาษสองหนา้ หรือ 
ลดการใชก้ระดาษโดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วย ในการกระจายข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซน์หรือไม่
วา่จะเป็นการเชิญประชุมและส่งเอกสารการปะชุมทางอีเมลล ์(E-mail) เป็นตน้ 
 4) ความเพียงพอและความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์และ
ทรัพยากรเช่น เคร่ืองฉายภาพ (LCD) เป็นตน้ 
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวในบริษทัไบเออร์ไทย จาํกดั 
นั้นเม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูดู้แลโครงการจดัประชุมสีเขียว พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนนั้น คือ ความไม่ต่อเน่ืองของพนักงานในปฏิบติัตามแนวทางการ
ประชุมสีเขียว เช่น ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัตามนโยบายหรือเง่ือนไขของรูปแบบการจดั
ประชุมสีเขียว และยงัไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยใชไ้มป้ระดบัท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชาํ
แทนการใชด้อกไมไ้ด ้ซ่ึงเป็นการลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
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 4.1.2.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 การจดัประชุมสีเขียวนั้น ใชง้บประมาณเพียงเลก็นอ้ยในการดาํเนินโครงการ
เน่ืองจาก อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอยูแ่ลว้ แต่ตอ้ง
นาํมาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการจดัประชุม  
 
 4.1.3 ผลการสัมภาษณ์บริษัทดั๊บเบิล้ เอ (1991) จํากดั 
 4.1.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท  ดั๊บเบ้ิล  เอ  (1991) จํากัดและนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
 อุตสาหกรรมกระดาษดั้ง เดิม จะอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมป่าไม ้ท่ี
ใช้วตัถุดิบไม้จากป่าธรรมชาติ ซ่ึงเป็นไม้อายุกว่า 50 ปี แต่สําหรับดั๊บเบ้ิล เอ การพฒันา
อุตสาหกรรมกระดาษยคุใหม่ อยูบ่นแนวคิดของการพฒันาการเกษตรของไทย อนัเป็นรากฐานหลกั
ของประเทศ ดว้ยการพฒันาไมเ้กษตรมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ โดยอาศยัความไดเ้ปรียบของประเทศทั้งใน
ดา้นภูมิประเทศ ภูมิอากาศความสามารถและความชาํนาญดา้นการเกษตรของคนไทย ทาํใหส้ามารถ
ใชต้น้กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ อายเุพียง 3-4 ปี เป็นวตัถุดิบท่ีย ัง่ยนื ทาํให้ดับ๊เบ้ิล เอ เป็นกระดาษจากไม้
ปลูกของเกษตรกรไทยไม่ใชไ้มจ้ากป่าธรรมชาติอยา่งเดด็ขาด 
 กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ จึงมีวฎัจกัรหมุนเวียน เร่ิมจากแสงแดด แหล่งพลงังานท่ีไม่ตอ้ง
ซ้ือหา สังเคราะห์แสงเป็นตน้กระดาษท่ีเติบใหญ่อยู่ในการเล้ียงดูของเกษตรกรนบั ลา้นครอบครัว 
ผลดักันยืนตน้ปกคลุมผืนดิน ในพื้นท่ีท่ีเคยรกร้าง หรือตามแปลงคนันาท่ีไม่เคยใช้ประโยชน์ 
เพิ่มพูนความชุ่มช้ืนสู่อากาศโดยรอบสร้างออกซิเจนสู่บรรยากาศ1.6ลา้นตันต่อปีและช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด ์2.4 ลา้นตนัต่อปี เป็นพื้นท่ีการเกษตรสีเขียวท่ีมีผูดู้แล และผูดู้แลกคื็อเกษตรกร
ท่ีมีผลตอบแทน มีรายได ้มีอาชีพท่ีย ัง่ยนืไปดว้ยพร้อม ๆ กนั สอดคลอ้งกลมกลืนกบัการเกษตรแบบ
สวนผสมของเกษตรกรไทย สามารถปลูกตน้กระดาษดับ๊เบ้ิล เอควบคู่กบัพืชเกษตรอ่ืน โดยใชเ้วลา
ว่างจากการปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปีเป็นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่ม
รายไดใ้หก้บัเกษตรกร และลดปัญหาสงัคมในชุมชนอีกดว้ย 
 นอกจากน้ี ตน้กระดาษดับ๊เบ้ิล เอ ยงัเป็นพืชท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัโลก จาก
ขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นแถบเส้นศูนยสู์ตร ทาํใหมี้แสงแดด และอยูใ่นแถบมรสุมจึง
มีฝนตกอยา่งสมํ่าเสมอ ประกอบการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุมาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหต้น้กระดาษดับ๊เบ้ิล 
เอ ไมจึ้งเติบโตไดดี้และรวดเร็ว และผลของการพฒันาปริมาณเยื่อในเน้ือไม ้ทาํให้ตน้กระดาษ
ดั๊บเบ้ิล เอ มีวตัถุดิบในการผลิตเยื่อท่ีมีคุณภาพสูงเหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพสูง เน้ือ
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กระดาษของดับ๊เบ้ิล เอ ท่ีอดัแน่นดว้ยเน้ือเยื่อคุณภาพมากถึง 22 ลา้นไฟเบอร์ต่อแกรม ในขณะท่ี
กระดาษทัว่ไปมีเพียง 13 ลา้นไฟเบอร์เท่านั้น จึงทาํให้เน้ือกระดาษดับ๊เบ้ิล เอ มีลกัษณะเรียบ
ล่ืน และมีคุณภาพสูงกวา่กระดาษทัว่ไป ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถสมัผสัไดถึ้งความแตกต่าง 
 "ดั๊บเบ้ิล  เอ" เ ช่ือมั่นว่า  อุตสาหกรรมท่ีก้าวหน้าท่ีสุด  ต้องวัดกันท่ีการรักษา
สภาพแวดลอ้มและการใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัให้คุม้ค่า "ดับ๊เบ้ิล เอ" จึงก่อตั้งข้ึนบนรากฐานท่ี
เน้นความรับผิดชอบต่อชุมชน และสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนิน ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน นอกจากน้ี “ดับ๊เบ้ิล เอ” ยงัเป็นหน่ึงในสมาชิกของ คณะกรรมการนกัธุรกิจ เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้แก่องคก์ร ใน
ภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกระดาษแกโ้ลกร้อน ทุกรีมท่ีผลิต มีการ "ปลูก" วตัถุดิบเพิ่มทุกตน้ ทุกตน้กระดาษ ท่ี
เกษตรกรปลูก มีส่วนช่วยแกโ้ลกร้อน ดว้ยการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์ดับ๊เบ้ิล เอ 1 รีม ช่วยดูด
ซบั คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไดถึ้ง 12.5 กิโลกรัม กระดาษสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกร ทุก
ท่อน ของตน้กระดาษบนคนันา มีส่วนช่วยสร้างรายไดเ้สริมให้เกษตรกรกว่า 1 ลา้นราย กระดาษ
สร้างพลงังาน เศษไม ้เปลือกไมท่ี้เหลือท้ิงจากการผลิต นาํมาเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล ลดการ
ใชน้ํ้ ามนัไดถึ้ง 340 ลา้นลิตรต่อปี นอกจากจะใชใ้นโรงงานแลว้ ยงัเหลือพอกระจายสู่ชุมชนอีกกว่า 
400,000 ครัวเรือน (บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 4.1.3.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุม ผ่านทางอีเมลล ์ E-mail
และกาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งแบบตอบรับผา่นทางอีเมลล ์E-mail อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้ป็นการ
ลดค่าใชจ่้ายของบริษทัและลดการใชท้รัพยากร และในจดหมายเชิญมีการระบุถึงแนวคิดเร่ืองการจดั
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) 
 2) การจดัเตรียมเอกสารจะมีการส่งไฟล์งานหรือเอกสารการประชุมให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นทาง E-mail โดยผูเ้ขา้ประชุมจะเรียกดูไฟลง์านจากโนต้บุ๊ค (Notebook) ขณะ
ประชุม หรือฉายเอกสารการประชุมข้ึนจอภาพ (LCD) แทน จึงทาํใหไ้ม่ตอ้งแจกเอกสารการประชุม
ซ่ึงเป็นการลดการใชก้ระดาษ แต่ถา้หากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแจกเอกสารการประชุม จะจดัพิมพ์
เอกสารทั้ง 2 หนา้และเนน้เป็นสีขาว-ดาํ และหากตอ้งการจดัพิมพเ์อกสารสีจะตอ้งทาํเร่ืองขออนุมติั
เป็นกรณีพิเศษ 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ กาํหนดผูรั้บผดิชอบในการจดัเตรียมการ
ประชุม โดยจะมีการคดัเลือกห้องประชุมให้มีความเหมาะสมกับจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ
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ภายในห้องประชุมมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงานและมีการปรับตั้ งอุณหภูมิ
เคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส 
 4) การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้ามา
รับประทานในห้องประชุม โดยจะให้บริการเฉพาะเคร่ืองด่ืมและไม่ใชภ้าชนะท่ีใชแ้ลว้ท้ิง ทั้งน้ี 
บริษทั จะจดัเตรียมอาหารใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมหรือฝึกอบรมท่ีบริเวณหอ้งอาหาร และการให้บริการ
เคร่ืองด่ืมจะใชภ้าชนะบรรจุเคร่ืองปรุงรสแทนการใชผ้ลิตภณัฑแ์บบซอง ส่วนเศษอาหารจะมีการ
แยกท้ิงไวไ้ม่นาํไปรวมกบัขยะประเภทอ่ืน ๆ และการจดัเตรียมอ่ืน ๆ จะมีการปิดเคร่ืองฉายภาพ 
(LCD) เม่ือไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานาน เพื่อประหยดัพลงังาน ส่วนเอกสารการประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ไม่ตอ้งการทางบริษทัจะมีการรวบรวมเพ่ือนาํไปบริจาคหรือนาํไปขายต่อไปและมีการดาํเนินงาน
จดัประชุมตามหลกัการการจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) โดยมีบางประเด็นท่ีบริษทัฯ
ดาํเนินงานได้นอกเหนือจากท่ีแนวทางระบุไว  ้คือ นอกจากจะนําแนวคิดการจดัประชุมสีเขียว 
(Green Meetings) ไปดาํเนินงานแลว้ บริษทัไดมี้การดาํเนินงานเพ่ือเป็นอาคารท่ีประหยดัพลงังาน 
โดยบริษทัไดมี้การออกแบบอาคารและตกแต่งอาคารในลดการใชพ้ลงังานนอกจากภายในตวัอาคาร
สํานักงานแลว้ทางบริษทั ฯ ไดมี้การบุฟอยด์กนัความร้อนท่ีหลงัคาโรงอาหารของบริษทั เพื่อลด
ความร้อนและลดการใช้พลงังาน นอกจากน้ีพนักงานได้มีกิจกรรมในการขอความร่วมมือจาก
พนักงานในบริษทัในการบริจาคกระดาษหรือสมุด ปฎิทินท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ เพื่อนาํไปบริจาคให้กบั
มูลนิธิคนตาบอดเพื่อนาํไปทาํเป็นหนงัสือเบรลลต่์อไป (บริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั, ม.ป.ป) 
 4.1.3.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว  ปัญหาและอุปสรรค ในการจัด 
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ของบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ (1991) จาํกดั เม่ือสรุป
ประเดน็จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสีเขียว พบว่า ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการหลกั คือ 
 1) นโยบายของผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งมีการกาํหนดนโยบาย ท่ีสําคญัคือ ความ
รับผดิชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม  
 2) การรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองแต่ในส่วนอ่ืนๆบริษทั ดับ๊เบ้ิล เอ มีการทาํอยา่ง
ต่อเน่ือง และดาํเนินการไดดี้อยูแ่ลว้ ทั้งการไม่ใส่สูทเขา้ประชุมการนาํโนต้บุ๊ค (Note Book) มาใช้
แทนเอกสาร, การแจง้ประชุมผ่านทางอีเมล ์และการประชุมผ่านวีดิโอและการประชุมทางไกล 
(Voice Conference) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อลดการเดินทาง 
 3) ลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร จากการลดการใชท้รัพยากร และพลงังาน โดย
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด อยา่งเช่น ในส่วนของการปิดไฟ ปิดแอร์ หลงัประชุมเสร็จ 
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 4) การส่ือสารกบัพนกังานเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ และสร้างความเขา้ใจการจดั
ประชุมในรูปแบบการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 จากผลการสัมภาษณ์ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุมสีเขียวในบริษทั ดับ๊เบ้ิล 
เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) ท่ีควรจะปรับปรุง คือ การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานสัมมนา 
ซ่ึงส่วนใหญ่แจกเป็น ชุดอาหารว่าง (Snack Box Set) แต่กาํลงัปรับปรุงเป็นการใชภ้าชนะท่ีใชง้าน
หลายคร้ังได ้เช่น จาน ชาม เพื่อลดกระดาษ และวสัดุส้ินเปลืองและในบางกรณีเป็นการประชุมท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่สามารถงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือนอกระหวา่งการประชุม และยงัไม่สามารถตกแต่ง
สถานท่ีโดยใชไ้มป้ระดบัท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชาํแทนการใชด้อกไมไ้ด ้ซ่ึงเป็นการลด
ปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
 4.1.3.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 การประชุมร่วมกนัในองคก์ร เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทาํให ้การจดัรูปแบบการ
จดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) ประสบความสาํเร็จและ ท่ีสาํคญัคือการส่ือสารใหพ้นกังานใน
องค์กรเกิดความเขา้ใจและตระหนักถึง คุณค่าของการจัดประชุมสีเขียว ว่าสามารถลดการใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมากและสามารถใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่า และทาํให้ประหยดังบประมาณขององคก์รใน
การจดัประชุมแต่ละคร้ัง  
 
 4.1.4 ผลการสัมภาษณ์บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 
  4.1.4.1 ขอ้มูลพื้นฐานของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัของคนไทยท่ีดาํเนินธุรกิจ
พลงังานและธุรกิจต่อเน่ือง ดว้ยความมุ่งหมายตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัเม่ือปี 2528 ท่ีจะเป็นบริษทัไทย
ท่ีมัน่คงดาํเนินธุรกิจพลงังานและธุรกิจต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมใน
การพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของสงัคมไทย จึงไดก้าํหนดและยดึมัน่ในวฒันธรรมการดาํเนินงานท่ี
จะ “พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม” มาเป็นกรอบในการขบัเคล่ือนธุรกิจ และ
มีวฒันธรรมของพนกังานให“้เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น” ทาํให้เกิดนวตักรรม
ทางธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ ควบคู่ไปกบัประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อ
องคก์ร ความสอดคลอ้งดงักล่าวทาํใหบ้างจากฯ มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” 
กล่าวคือ เป็นการยอมรับกาํไรในระดบัพอประมาณ และมีเหตุมีผล โดยนอกจากจะไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่คา้และสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมแลว้ยงัมุ่งสร้างประโยชน์ต่อชุมชน เป็นองคก์รท่ี
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มีคุณค่าของสงัคมโดยสามารถสะทอ้นไดต้ามหลกัการของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมี
ภูมิคุม้กนั ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม (บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน), ม.ป.ป.) 
 ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษทัฯ ไดต้อกย ํ้าถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีมีรูปแบบและกระบวนการทาง
ธุรกิจท่ีสร้างคุณค่าต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในตวัเองดว้ย (CSR In-process) ขณะเดียวกนั บริษทัฯ 
ยงัคงยึดมัน่ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม (CSR After-
process) ทั้งในระดับทอ้งถ่ิน ชุมชนรอบโรงกลัน่และระดับชาติ โดยคาํนึงถึงหลกัมีเหตุผล 
เสริมสร้างความเขม้แขง็ เพิ่มภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังานเพ่ือคนไทย
อยา่งย ัง่ยนื 
 การดาํเนินธุรกิจของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ยึดตามวฒันธรรม
องคก์รมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัเม่ือปี 2528 ท่ีมุ่ง “พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม” 
จนได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกวา้ง และส่งเสริมให้พนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น” ปัจจุบนัไดย้กระดบัการบริหารจดัการดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมหรือ CSR ตามหลกัสากล ISO 26000 และ UN Global Compact รวมทั้งไดจ้ดัทาํรายงานการ
พฒันาธุรกิจร่วมไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม (Sustainability Report) ตามแนวทาง The Global 
Reporting Initiative (GRI) เผยแพร่เป็นประจาํทุกปี เพื่อใหบ้ริษทั บางจากฯ (มหาชน) และบริษทั
ในเครือไดน้าํแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ
บริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายดงัน้ี  
 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั ตรวจสอบได ้ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบักิจการ
ท่ีดี และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ พนกังาน 
ชุมชนและสังคม คู่คา้ ส่ือมวลชน ลูกคา้และประชาชน คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี หน่วยงานภาครัฐ 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี 
หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุก
ขั้นตอน (Business Chain) 
 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ ต่อพนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ 
สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน รวมถึงปฏิบติัตามนโยบาย
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ส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองคก์รและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการทาํงานของพนกังานอยา่ง
มืออาชีพ พฒันาระบบการทาํงานและสร้างนวตักรรมในองคก์ร อีกทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการทาํประโยชน์กบัสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค มุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ 
ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ตระหนกัและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 
 การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนเพื่อนบา้น 
และสงัคมไทย 
 การพัฒนาและ เผยแพ ร่นวัตกรรมจ ากการดํา เ นินคว าม รับผิดชอบ ต่อ
สังคม สนบัสนุนการสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Co-Creation) ใน
การพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 นโยบายฯ ฉบบัน้ี ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี พนกังานตอ้งเขา้ใจ
และปฏิบติัตาม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 
2556 เป็นตน้ไป (นายวิเชียร อุษณาโชติ) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน), 2556) 
 4.1.4.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด 
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เข้าร่วมประชุม การประชุมผ่านทาง
อีเมลล ์(E-mail) และกาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งแบบตอบรับทางอีเมลล ์(E-mail) อยา่งต่อเน่ือง 
และแจง้ผูเ้ขา้ประชุมไม่ใส่เส้ือสูท ซ่ึงทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายจากการลดการใชท้รัพยากรและพลงังานได ้
 2) การจดัเตรียมเอกสารส่งไฟล์งานหรือเอกสารการประชุมให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมผา่นทางอีเมลล ์(Email) และไม่แจกเอกสารการประชุม ซ่ึงจะฉายเอกสารการประชุมข้ึน
จอภาพ (LCD) แทน เพื่อการลดใชก้ระดาษ แต่หากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแจกเอกสารการประชุม 
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จะจัดพิมพ์เอกสารทั้ ง 2 หน้าและจะเน้นให้เป็นสีขาว-ดาํเป็นส่วนมาก โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมไดท่ี้เว็บไซน์ภายในซ่ึง
บริษทัฯ ไดอ้พัเดทขอ้มูลของเอกสารต่าง ๆ อยูต่ลอด ทาํใหส้ามารถลดการใชก้ระดาษไดอ้ยา่งมาก 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์กาํหนดให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบั
การจดัการประชุม เพื่อทาํหนา้ท่ี คดัเลือกขนาดห้องท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม การตั้ง
ปรับอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียส)และ
สาํหรับหอ้งประชุมภายในท่ีมีขนาดเลก็จะใชไ้มก้ระถางในการตกแต่งแทนดอกไมส้ด (ภาพท่ี 4.4) 
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและยงัสามารถหมุนเวยีนนาํกลบัมาใชใ้หม่ หากเป็นการประชุมภายนอก
จะใชไ้มก้ระถางท่ีปลูกเพาะชาํเองในเรือนเพาะชาํมาตกแต่งสถานท่ีส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประชุม
จะไม่มีการใชโ้ฟมหรือพลาสติก และมีเตรียมถงัขยะแยกประเภทสาํหรับขยะรีไซเคิลอยา่งชดัเจน 

 

 
 

ภาพที ่4.4  การตกแต่งสถานท่ี โดยใชต้น้ไมจ้ริงประดบั 
 

 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับการประชุม/สัมมนาขนาด
ใหญ่ บริษทัฯ จะจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีห้องอาหารหรือบริเวณสวน
ตน้ไมบ้ริเวณภายนอกอาคารเพื่อลดการใชพ้ลงังาน และมีการจดัมุมกาแฟ นํ้ าด่ืม เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมบริการตวัเอง (ภาพท่ี 4.5) มีการจดัของว่าง เป็นชุด  ๆ ใส่จาน โดยไม่ใชโ้ฟมหรือพลาสติก 
(ภาพท่ี 4.6) โดยใชภ้าชนะบรรจุเคร่ืองปรุงรสแทนการใชผ้ลิตภณัฑแ์บบซอง (ภาพท่ี 4.7) และใน
กรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากกวา่ 30 คนจะจดัอาหารเป็นแบบบุฟเฟต ์ส่วนอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใช้
ในการจดัเล้ียงจะเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน (ภาพท่ี 4.8) เช่น ขนมไทย นํ้ า
สมุนไพร เป็นตน้ อีกทั้งไม่ใชภ้าชนะประเภทใชแ้ลว้ท้ิง พวกโฟมหรือพลาสติก (ภาพท่ี 4.9) ส่วน
เศษอาหารจะมีการคดัแยกไวเ้พื่อนาํไปทาํนํ้า สกดัชีวภาพ (ภาพท่ี 4.10) 



 

ภาพที ่4.5  มุ
 

 

ภาพที ่4.6  ก
 

 
ภาพที ่4.7  ใช
 

มุมกาแฟ นํ้าด่ื

การจดัของวา่ง

ชภ้าชนะบรร

ม บริการตนเ

ง งานประชุม 

จุเคร่ืองปรุง 

75 
 

เอง 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 
ภาพที ่4.8  เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ภาชนะท่ีคงทนถาวรและสามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้
 

 
 
ภาพที ่4.10  จดัใหมี้ภาชนะแยกเศษอาหาร เคร่ืองด่ืม 
 
 บริษทัฯ จะปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) เม่ือไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน เพื่อ
ประหยดัพลงังาน ส่วนเอกสารการประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งการ บริษทัจะนาํไปรีไซเคิล 
โดยทางบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Shred 2 Shared ซ่ึงนาํกระดาษดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ 
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ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลือกของชาํรวย ของขวญั หรือของรางวลัท่ีผลิตในชุมชนเพื่อลดค่าขนส่ง 
อีกทั้งยงัช่วยเหลือชุมชนใหมี้รายไดอี้กดว้ย 
 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) มีการดาํเนินงานจดัประชุมตามหลกัการ
การจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองคก์รไดท้ั้งหมด อีกทั้งยงัมีประเด็นท่ีบริษทัฯ
ดาํเนินงานนอกเหนือจากท่ีแนวทางระบุไว ้คือ การดาํเนินงานเพื่อเป็น “สาํนกังานสีเขียว” (Green 
Office) โดยลดใชท้รัพยากรและพลงังานในอาคาร ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เบอร์ 5 และ
เปล่ียนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟห้องนํ้ า ก็อกนํ้ าและโถปัสสาวะ ให้เป็นแบบเซ็นเซอร์ (Sensor) 
ทั้งหมด เพื่อลดการใชพ้ลงังานและนํ้ า รวมถึงการเลือกใชอุ้ปกรณ์ภายในสาํนักงานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน), ม.ป.ป.) 
 4.1.4.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
เม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสีเขียว พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการหลกั คือ 
 1) นโยบายหรือคาํกล่าวจากผูบ้ริหารเพื่อให้เป็นแนวทางในการดาํเนิน
โครงการต่าง ๆ การส่งเสริมจากผูบ้ริหารในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการจดัประชุมสี
เขียว 
 2) การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิด
ความตระหนกัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสามารถดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวให้เกิดความ
ยัง่ยนืในระยะยาว 
 3) ลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร ในงบประมาณส่วนของการจดัประชุม แต่ละ
คร้ัง จากการลดการใชท้รัพยากร และพลงังาน โดยใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน) นั้นเม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูดู้แลโครงการจดัประชุมสี
เขียว พบว่าความร่วมมือของพนักงาน เป็นเร่ืองยาก ท่ีจะให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติั ตาม
รูปแบบการจดัประชุมสีเขียว 
 4.1.4.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 จากนโยบายของผูบ้ริหาร ในการให้ความสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และตั้งคณะทาํงาน
ข้ึนมาเพื่อดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง  ๆ และต่อเน่ืองจาก วิสัยทศัน์ของบริษทั บางจาก 
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เพื่อให้องคก์รเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และสามารถ
ลดค่าใชค่้าในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ลดการใชท้รัพยากรและพลงังานลดปริมาณขยะและของเสีย 
และช่วยป้องกนัและลดปริมาณขยะมลพิษ 
 
 4.1.5 ผลการสัมภาษณ์บริษัท วนิีไทย จํากดั (มหาชน) 
 4.1.5.1 ขอ้มูลพื้นฐานบริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ในปี พ.ศ.2532 วีนิไทยไดด้าํเนินการก่อตั้งบริษทัในการเป็นผูน้าํดา้นการผลิตพีวีซี วี
ซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภณัฑส่์วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น โซดาไฟ เป็นตน้ วีนิไทยมีโรงงานตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุบนชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของจงัหวดัระยอง  ผูถื้อหุน้ใหญ่ของวีนิ
ไทยคือ บริษทั Solvay Vinyls Holding AG และ บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน), ม.ป.ป.) 
 1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 โรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย 
โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซีจาํนวน 2โรงงาน(ชนิดซสัเพนชัน่ และอีมลัชัน่)โรงงานผลิตไวนิลคลอ
ไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) 1 โรงงาน โรงงานผลิตเอทิลีนไดคลอไรด์ (อีดีซี) 1 โรงงาน และ
โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล (เอ็มซีเอ) จํานวน  1 โรงงาน และโรงงานทั้ งสามส่วนน้ีทําให้
กระบวนการผลิตของบริษทัฯ เป็นการผลิตแบบครบวงจร โดยพ่ึงพาวตัถุดิบ และสาธารณูปโภคท่ี
จดัหาไดภ้ายในประเทศทั้งหมด อาทิ การจดัซ้ือเอทิลีนจากบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) [เดิมช่ือ "บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)]" ซ้ือเกลือจากบริษทั เกลือพิมาย จาํกดั 
และซ้ือกระแสไฟฟ้าจากบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) อน่ึงเพื่อความมัน่คงในดา้นการ
จดัหาวตัถุดิบ บริษทัฯ ไดถื้อหุน้บางส่วนในบริษทั เกลือพิมาย จาํกดั 
 โรงงานผลิตคลอร์อลัคาไล ผลิตคลอรีนซ่ึงนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการ
ผลิตวีซีเอม็ และใหผ้ลิตภณัฑร่์วมคือ โซดาไฟ และยงัใหผ้ลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้น คือ ก๊าซไฮโดรเจน 
และสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่าน้ี บริษัทฯ นํามาจําหน่ายในตลาด
ภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดน้าํเขา้อีดีซี และวีซีเอม็เม่ือมีความจาํเป็น (บริษทั วีนิไทย 
จาํกดั (มหาชน),ม.ป.ป.) 
 2) บริษทั แอดวานซ์ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
 บริษทัฯ ประกอบกิจการเป็นผูผ้ลิต และจาํหน่ายสารเคมีท่ีช่ือ "อีพิคลอโร
ไฮดริน (Epichlorohydrin)" ซ่ึงเป็นสารเคมีหลกัในการนาํไปใชผ้ลิต "อีพอ็กซีเรซิน (Epoxy Resin)" 
โดยโรงงานของบริษทัฯ ดาํเนินการและตั้งอยูใ่นบริเวณอาณาเขตเดียวกนักบัโรงงานของบริษทัแม่ 
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(วีนิไทย) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดใ้ชก้ระบวนการผลิตท่ี
เป็นเทคโนโลยีใหม่ซ่ึงได้รับการพฒันาและเป็นลิขสิทธ์ิของทางโซลเวย์เอส.เอ. คือ Epicerol 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต คือ กลีเซอรีน คลอรีน และโซดาไฟ โดยกลีเซอรีนนั้นจดัหามาจากใน
ประเทศ และต่างประเทศ แต่ในส่วนของคลอรีนและโซดาไฟนั้นจะทาํการซ้ือมาจากบริษทั วีนิไทย 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ (บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน), ม.ป.ป.) 
 3) บริษทั โซลเวยไ์บโอเคมิคอล (ไทซิง) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
 บริษทัฯ ประกอบกิจการเป็นผูผ้ลิต และจาํหน่ายสารเคมีท่ีช่ือ "อีพิคลอโร
ไฮดริน(Epichlorohydrin)" ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกนักบับริษทั แอดวานซ์ไบโอเคมิคอล (ประเทศ
ไทย) จาํกดั มีผูถื้อหุ้นคือ บริษทั วีนิไทย โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดย
โรงงานของบริษทัฯ จะตั้งอยู่ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจไทซิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตคือ กลีเซอรีน โดยจะมีการจดัหามาจากทั้งในและต่างประเทศ ส่วน
คลอรีนและโซดาไฟนั้นจะทาํการซ้ือจากบริษทัซ่ึงตั้งอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั 
 วิสัยทศัน์ของบริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้บรรลุผลในการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองในดา้นระบบคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในการดาํเนินงานและ
ผลกัดนัองคก์รสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีการกาํหนด
เป้าหมายผลการดาํเนินงานท่ีตอ้งการและ ทา้ทายความสามารถสาํหรับดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อให้การดาํเนินงานดา้นดงักล่าวครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
โครงการ “ดูแลดว้ยความรับผิดชอบ” ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการท่ีนานาชาติให้การยอมรับ ใน
ขณะเดียวกนัการเอาใจใส่อยา่งจริงจงัของระดบับริหารและการมีส่วนร่วมของพนกังานในทุกระดบั
ถือเป็นกญุแจสาํคญัสาํหรับความสาํเร็จของเรา 
 1) การตรวจสอบ: เพื่อให้มัน่ใจในมาตรฐานระดบัสูงสุดและการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองของระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
แบบบูรณาการ 
 2) การดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงดา้นสุขภาพ: ความสําเร็จในการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเขม้งวดดว้ยความสมคัรใจเพ่ือป้องกนัดูแลสุขภาพของพนกังาน 
 3) ความปลอดภยัในการทาํงาน: จากเป้าหมาย“ไม่มีการบาดเจ็บ” มุ่งสู่
องคก์รท่ี “ไม่มีอุบติัเหตุ” 
 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการความปลอดภยัของกระบวนการผลิต 
 5) ระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นการขนส่ง: องคป์ระกอบท่ีสําคญั
ของ “การดูแลผลิตภณัฑอ์ยา่งครบวงจร” 
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 6) การพัฒนากลยุทธ์รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง: ธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มระดบัดาวทองกบัความเป็นเลิศในดา้นการดูแลจดัการส่ิงแวดลอ้ม (บริษทั วีนิไทย จาํกดั 
(มหาชน), ม.ป.ป.) 
 4.1.5.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด 
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
  1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุม เป็นการใชร้ะบบบริการ
ปฏิทินแบบออนไลน์ (Google Calendar) หรืออีเมลล์กลุ่มเพื่อเรียนเชิญประชุมและการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในองคก์ร อีกทั้งการตอบรับเขา้ร่วมประชุม และการจองห้องประชุมผ่าน
ระบบบริการปฏิทินแบบออนไลน์ (Google Calendar) เจา้หนา้ท่ีทุกคนในองคก์รรับทราบหลกัการ
ดาํเนินงานการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) และดาํเนินการเป็นประจาํ ในบางกรณีท่ีบริษทัฯ 
มีการประชุมระหว่างสํานักงานกรุงเทพฯ กับทางสํานักงานมาบตาพุด เพื่อเป็นการลดการใช้
พลังงานในการเดินทาง  ทางบริษัทฯจะจัดการประชุมผ่านระบบ  การประชุมทางไกล 
(Teleconference) 
  2) การจดัเตรียมเอกสาร จดัส่งไฟลเ์อกสารการประชุมผา่นทางอีเมลล ์และ
แสดงเอกสารผา่นระบบเครือข่าย Fast Viewer หรือบนัทึกขอ้มูลใน Google Drive ซ่ึงพนกังานทุก
คนสามารถดาวน์โหลดอ่านได ้ในระหว่างการประชุมแสดงเอกสารโดยใชเ้คร่ืองฉาย และพนกังาน
จะนาํสมุดจดบนัทึกมา วิธีการดงักล่าวช่วยเล่ียงการพิมพเ์อกสารการประชุม แต่หากมีความจาํเป็น
ในการพิมพเ์อกสารจะใชก้ระดาษท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือการจดัพิมพท์ั้ง 2 หนา้ 
  3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ มีหอ้งประชุม 3 ขนาด ในการประชุมแต่
ละคร้ังจะเลือกใชห้้องประชุมท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมีการติดป้ายรณรงคก์าร
ปิดไฟเม่ือไม่ไดใ้ช ้ห้องประชุมทุกห้องเปล่ียนใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน ซ่ึงในบางห้อง
สามารถเปิดม่านเพื่อใชแ้สงจากธรรมชาติ อีกทั้งมีการจดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทอยูด่า้นนอกหอ้ง
ประชุม แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ตั้งอยู่ตึกกรีนทาวเวอร์ ซ่ึงระบบเคร่ืองปรับอากาศจะถูกควบคุมเวลา
เปิดปิด และอุณหภูมิ ตามระบบของตึกท่ีตั้งไวซ่ึ้งยากต่อการควบคุม 
  4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีห้องครัวเพื่อจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม
และของว่าง ติดกบัหอ้งประชุม ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีดูแลจดัการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างตามจาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจริง อีกทั้งมีจุดเตรียมแกว้และนํ้ าด่ืมดา้นหลงัห้องประชุมทุกห้อง หากเป็นการ
ประชุมภายในส่วนมากจะไม่มีการรับรองอาหารกลางวนั พนักงานจะรับประทานอาหารช่วงพกั 
หรือหากเป็นแขกผูเ้ขา้ร่วมประชุมภายนอกจะมีการเล้ียงตอ้นรับท่ีร้านอาหารในการจดัเตรีมอ่ืน ๆ 
นั้นบริษทัฯ มีการปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หรือเลือกเป็น โหมดประหยดัพลงังาน (Stand-by-
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Mode) เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน และมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือมอบเป็นของท่ี
ระลึกให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมอาทิเช่น กระเป๋าสะพายท่ีทาํจากป้ายไวนิล และ มีการดาํเนินงานจดั
ประชุมตามแนวทางหลกัการการจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) ให้ถือเป็นวฒันธรรมของ
องคก์รท่ีพนกังานทุกคน ทุกแผนกถือปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมตน้จากการนาํเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ตั้งแต่ขั้นตอนเรียนเชิญประชุมและการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในองคก์ร การจดัเตรียมเอกสาร อีกทั้งในเร่ืองการจดัเตรียมสถานท่ี การ
จดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และการเลือกใชอุ้ปกรณ์และตั้งเมนูแบบประหยดัพลงังาน ก็เป็นไป
ตามขอ้ปฏิบติัการประชุมสีเขียว 
 4.1.5.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวของบริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) จาํกดั เม่ือ
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสีเขียว พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการหลกั คือ 
 1) นโยบายของผูบ้ริหาร และวิสัยทศัน์ ขององคก์รเพื่อให้บรรลุผลในการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองในดา้นระบบคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากร และการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร เช่น การเชิญประชุมและแจ้ง
ข่าวสาร โดยใชร้ะบบบริการปฏิทินแบบออนไลน์ (Google Calendar) หรืออีเมลลก์ลุ่ม การใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ 
 3) การนาํหลกัการการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) มาใชเ้ป็น
วฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  
 4) การเอาใจใส่อยา่งจริงจงัของระดบับริหารและการให้ความร่วมมือของ
พนกังานในทุกระดบัถือเป็นกญุแจสาํคญัสาํหรับความสาํเร็จ 
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในบริษัท วีนิไทย จาํกัด (มหาชน) นั้นเม่ือสรุป
ประเดน็จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูดู้แลโครงการจดัประชุมสีเขียว พบว่าบริษทั วินิไทย 
จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูตึ่กกรีนทาวเวอร์ ซ่ึงระบบเคร่ืองปรับอากาศจะถูกควบคุมเวลาเปิดปิด และ
อุณหภูมิ ตามระบบของตึกท่ีตั้งไวซ่ึ้งยากต่อการควบคุม 
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 4.1.5.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 ในดา้นนโยบายของผูบ้ริหาร การใส่ใจดูแล ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ 
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนคือเป็นส่ิงสําคญั ในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 

 
 4.1.6 บริษัท เค.เอม็.แพกเกจจิง้ จํากดั 
 4.1.6.1 ขอ้มูลพื้นฐานบริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง จาํกดัและนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั เค.เอม็. แพก็เกจจ้ิง จาํกดั เป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษสาํหรับใส่อาหาร ซ่ึง
เป็นท่ีไวว้างใจสาํหรับแบรนดช์ั้นนาํทัว่ไปของประเทศไทย บรรจุภณัฑก์ระดาษสาํหรับใส่อาหาร 
KMP เนน้ในกลุ่มของบรรจุภณัฑอ์าหาร และ เคร่ืองด่ืม เช่น ถว้ยกระดาษ, แกว้กาแฟ, ถว้ยไอศกรีม, 
ถาด และ ผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนอีกหลากหลายท่ีใชค้วบคู่กนั เช่น ชอ้น, ส้อม ท่ีใชใ้น ธุรกิจ Food 
Service เราใหบ้ริการแบบ One Stop Service KMP มีผลิตภณัฑท่ี์แบ่งตามประเภทไดแ้ก่ 1)  ถว้ย
กระดาษบรรจุร้อน 2)  ถว้ยกระดาษบรรจุเยน็ 3)  ถว้ยไอศกรีม 4)บรรจุภณัฑอ์าหาร 5)   ฝาสําห รับ
ปิดถว้ยกระดาษร้อน-เยน็ 6)  Accessories ต่าง ๆ ท่ีใชค้วบคู่ เช่น ชอ้น,สอ้ม 
 KMP เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายบรรจุภณัฑก์ระดาษสาํหรับใส่อาหารให้กบัธุรกิจคา้ปลีกท่ี
เป็น บริษทัชั้นนาํของประเทศไทย เช่น CRG, MFG, Coca-Cola, Yum Restaurant, 7-Eleven ฯลฯ 
โดย KMP ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 22000 (บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง 
จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 1) นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั เค.เอม็.แพก็เกจจ้ิง จาํกดั ไดต้ระหนกัถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึง
ถือเป็นนโยบายหลกัท่ีไดท้าํมาอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2556 ไดเ้พิ่มกิจกรรมเพื่อการรณรงคใ์ห้คน
ไทยทั้งประเทศตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และร่วมกนัใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้คมเปญ  
“ KMP A CUP OF LOVE “ โดยมี 5 โครงการหลกั คือ 
 (1) KMP Green Heart เครือข่ายคนไทยหัวใจสีเขียวท่ีจะมาร่วมคิด 
ร่วมแชร์ และร่วมปฏิบติัภารกิจเพื่อโลกสีเขียวหากคุณคือคนหน่ึงท่ีมีหวัใจสีเขียวขอเชิญร่วมปฏิบติั
ภารกิจเพื่อโลกสีเขียวด้วยกัน  โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพื่อโลกสีเขียวได้ท่ี 
www.facebook.com/Kmp A Cup Of Love 
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 (2) KMP Green Playground การประกวดออกแบบและสร้างสนามเด็ก
เล่นจากการรีไซเคิล บรรจุภณัฑก์ระดาษ เพื่อนาํไปมอบใหก้บัเด็กอ่อนก่อนวยัเรียนท่ีขาดแคลน ใน
พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 (3) KMP Green Design ประกวดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ใหค้นไทยใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 
 (4) KMP Green Camp ค่าย อาสา สร้างป่าเขียว ภายใตค้วามร่วมมือ
ของหน่วยงาน องคก์ร คนในชุมชน และพนกังาน KMP เพื่อใหค้นในพื้นท่ีเกิดความรักษ ์และหวง
แหนแหล่งธรรมชาติของตนเอง 
 (5) KMP Sponsorship ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะให้คนไทยร่วมกนัลด
ปริมาณขยะท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้ม KMP จึงขอเป็นผูส้นบัสนุนบรรจุภณัฑก์ระดาษใส่อาหารให้กบั
งานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษท่ีจะมีการจดัข้ึนตลอดทั้งปี พร้อมเชิญชวนผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมร่วมกนั (บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 4.1.6.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม การประชุมผ่านทาง
เวบ็ไซตห์รือทางอีเมลแ์ละระบุให้มีการส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมการประชุมทางอีเมลห์รือทาง
โทรศพัทเ์พื่อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ยทั้งน้ีในจดหมายเชิญมี
การระบุวา่เป็นการจดัการประชุมตามหลกัการการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) อีกดว้ย 
 2) การจดัเตรียมเอกสาร โดยจะส่งไฟล์งานหรือเอกสารการประชุมให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์หรือจดัทาํเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะท่ีจาํเป็นเท่านั้นและ
เลือกใชก้ระดาษรีไซเคิลซ่ึงเป็นการลดการใชก้ระดาษทั้งน้ีหากมีการจดัพิมพเ์อกสารการประชุมท่ี
เป็นสไลดจ์ะจดัพิมพ ์4-6 สไลดต่์อหนา้เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ มีการคดัเลือกห้องประชุมให้เหมาะสม
กบัจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมมีการปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียสและเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังานและมีประสิทธิภาพสูงเช่นหลอดประหยดัไฟเคร่ืองปรับอากาศ
เบอร์ 5 เป็นตน้และมีการเตรียมถงัขยะแยกประเภทสาํหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดพลาสติก
และกระป๋องอย่างเพียงพอและชัดเจนเพื่อให้สามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม จะจดัมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างไว้
บริการโดยจดัเตรียมแกว้นํ้ าเหยือกนํ้ าและภาชนะท่ีบรรจุกาแฟนํ้ าตาลและเคร่ืองปรุงต่าง ๆไวใ้ห้
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบริการตวัเองแทนการใชแ้กว้นํ้ าพลาสติกและผลิตภณัฑท่ี์บรรจุแบบซองและมีการ
สนบัสนุนวตัถุดิบสาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินเช่นผลไมต้ามฤดูกาลขนม
ไทยเป็นตน้มีการเลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ียอ่ยสลายง่ายเช่นกระดาษหรือพลาสติกท่ีสังเคราะห์จาก
พืชธรรมชาติ และการปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หรือเลือกเป็นโหมดประหยดัพลงังานเม่ือไม่ไดใ้ช้
เป็นเวลานาน และมีการเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผน่พบั หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่
ตอ้งการ เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิล  
 4.1.6.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวของ บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจ้ิง จาํกดั คือ มีการ
ดาํเนินงานจดัประชุมตามแนวทางหลกัการ Green Meetingท่ีระบุไว ้โดยมีปัจจยัดงัน้ี 
 1) ส่งเสริมการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการต่าง ๆ รวมถึงกระตุน้และ
ปลูกจิตสาํนึกดา้นการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) และการประหยดัพลงังานใหก้บัพนกังาน 
เพื่อเป็นการร่วมกนัลดการใชท้รัพยากรและพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 
 2) มีการรณรงคใ์ห้พนักงานทุกคนลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากร อาทิ 
การประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซตท์ั้งหมด และเลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ียอ่ยสลายไดเ้ป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้
ท้ิงเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานและ
ทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง 
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว คือ การจดัเตรียม
ภาชนะท่ีใส่อาหาร โดยใชภ้าชนะท่ีคงทนถาวรเพ่ือสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดน้ั้น ยงัไม่สามารถ
ทาํได้อย่างแทจ้ริง และปัญหายงัไม่สามารถเปล่ียนของรางวลัหรือของท่ีระลึกให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเป็นวสัดุท่ีสามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ินหรือเป็นวัสดุรีไซเคิล (Recycled 
Material) ได้ ยงัมีการใช้โฟมและพลาสติกในการตกแต่งสถานท่ี ซ่ึงควรจะหันมาใช้วสัดุหรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นการตกแต่งสถานท่ีและยงั
ไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีดว้ยกระถางตน้ไมแ้ทนดอกไมไ้ด ้ซ่ึงเป็นลดปริมาณขยะและสามารถ
หมุนเวียนกลบัมาใชไ้ด ้
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 4.1.7 บริษัทไทยอทีอกซีเลท จํากดั (TEX)  
 4.1.7.1 ขอ้มูลพื้นฐานของบริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) และนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั ปตท. เคมิ
คอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกัด ซ่ึง TEX เป็นผูผ้ลิตสาร แฟตต้ี 
แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลทรายแรกในประเทศไทย โดยผลิตจากเอทิลีน ออกไซด์ และแฟตต้ี
แอลกอฮอล์ และเป็นวตัถุดิบสําคญัในการผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อสุขอนามยัส่วนบุคคลมากมาย เช่น 
แชมพู, ครีมอาบนํ้ า รวมถึงผลิตภณัฑท์าํความสะอาดในครัวเรือน เช่น ผงซกัฟอก, นํ้ายาลา้งจาน 
ฯลฯ ซ่ึงคาดว่า TEX จะสามารถทดแทนการนาํเขา้สารจากต่างประเทศไดปี้ละไม่ตํ่ากว่า 1000 ลา้น
บาท(บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มบริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) มีการ
กาํหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ์พลงังานโดย
มุ่งมัน่ในการพฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานระบบบริหารดา้นคุณภาพ อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษพ์ลงังานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งตระหนกัถึงการจดัการตาม
แนวทางการดูแลดว้ยความรับผดิชอบ (Responsible Care) โดยยดึถือเป็นส่วนสาํคญัต่อการพฒันา
อย่างย ั่งยืนของธุรกิจ  ซ่ึงพนักงานทุกระดับจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ (บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั, ม.ป.ป.) 
 4.1.7.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด 
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั จงัหวดัระยอง มีนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร ซ่ึงในเร่ืองของการปฏิบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนบัว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมองคก์ร และสาํหรับการจดัประชุมทางบริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั ไดด้าํเนินงาน
จดัประชุมตามแนวทางหลกัการ การจดัประชุมสีเขียว Green Meetings ตามท่ีระบุไว ้โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายขององคก์รเป็นอยา่งดี 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุม เป็นการจดัประชุมผ่าน
ทางอีเมลก์ลุ่ม ซ่ึงแจง้รายละเอียดกาํหนดการประชุมอย่างชดัเจน เจา้หน้าท่ีสามารถตอบกลบัเขา้
ร่วมการประชุมทางอีเมล์ไดโ้ดยทนัที อีกทั้งในอีเมล์ไดมี้การระบุแจง้ว่าเป็นการจดัประชุมตาม
หลกัการการจดัประชุมสีเขียว Green Meetings และแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดใส่เส้ือสูทและเส้ือ
นอกระหวา่งการประชุม รวมถึงการติดประกาศเร่ืองหลกัการการจดัประชุมสีเขียว Green Meetings 
ตามบริเวณต่างๆ อาทิ ประตูทางเขา้หอ้งประชุม ประตูหอ้งนํ้า 
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 2) การจดัเตรียมเอกสาร จะดาํเนินการส่งเอกสารการประชุมพร้อมกับ
จดหมายเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ ทั้งน้ีไดบ้นัทึกไฟล์เอกสารไวท่ี้ไดร์ฟเก็บขอ้มูล
ส่วนกลางเพื่อใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้กรณีเป็นการประชุมภายในทางบุคลากรเตรียมตวั
ศึกษาขอ้มูลการประชุมมาก่อนทุกคร้ังเพื่อหลีกเล่ียงการพิมพ์เอกสาร แต่หากกรณีจาํเป็นตอ้ง
จดัพิมพเ์อกสารทางบริษทัฯ จะจดัพิมพก์ระดาษสีขาวดาํ และพิมพห์นา้-หลงั โดยเลือกใชก้ระดาษรี
ไซเคิล และกระดาษท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้รับรองฉลากเขียว  ซ่ึงผ่านการจัดหาตาม
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวขององคก์รสาํหรับกรณีการจดัพิมพ ์4-6 สไลดต่์อหนา้ มีขอ้ยกเวน้
บางกรณี หากตอ้งการใหเ้ห็นเน้ือหาท่ีชดัเจนจาํเป็นตอ้งจดัพิมพ ์2 สไลดต่์อหนา้ 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ ไดเ้ลือกใชห้้องประชุมไดเ้หมาะสมตาม
ขนาดผูเ้ขา้ร่วมประชุม สาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางฝ่ายจดัซ้ือไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังาน
และมีฉลากรับรอง เช่น Energy Star Label ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินต ์ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวขององคก์ร และปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 
องศาเซลเซียส สาํหรับการตกแต่งสถานท่ีภายในหอ้งประชุมไม่ไดต้กแต่งดว้ยไมป้ระดบัท่ีปลูกใน
กระถาง เน่ืองดว้ยมีพื้นท่ีภายในห้องค่อนขา้งจาํกดั แต่ทั้งน้ีทางองคก์รไดเ้พิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยปลูก
ตน้ไมแ้ละจดัสวนบริเวณดา้นนอกอาคาร และสาํหรับการจดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทสาํหรับขยะ
รีไซเคิลไดจ้ดัไวบ้ริเวณดา้นนอกหอ้งประชุม 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีห้องจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการ
ซ่ึงอยูบ่ริเวณติดกบัห้องประชุม หากเป็นการประชุมภายในบุคลากรจะบริการเคร่ืองด่ืมดว้ยตนเอง 
สาํหรับกรณีบุคคลภายนอกเขา้ร่วมประชุม จะมีเจา้หนา้ท่ีนาํเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟใหท่ี้หอ้งประชุมตาม
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมจริง และเลือกใชข้นมว่างเป็นขนมไทยท่ีหาซ้ือไดใ้นทอ้งถ่ินและมีบรรจุภณัฑเ์ป็น
วสัดุทางธรรมชาติ สําหรับอาหารกลางวนั ทางบริษทัฯจะสั่งทาํจากร้านคา้ชุมชนใกลเ้คียง โดย
คาํนึงถึงจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมหากมีจาํนวนมากกว่า 20 คนจะจดัแบบบุฟเฟต ์และมีการติดป้าย
รณรงคก์ารปิดไฟฟ้าเม่ือไม่ใช ้ท่ีบริเวณห้องประชุม สาํหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีระบบ
โหมดประหยดัพลงังาน (Stand-by Mode) และการมอบของท่ีระลึกใหก้บัแขกภายนอกท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทางองคก์รจะจดัซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จดัทาํกล่อง
ใส่กระดาษรีไซเคิลไวบ้ริเวณดา้นนอกห้องประชุม เพื่อให้บุคลากรนาํกระดาษท่ีใชไ้ปเพียงหน้า
เดียวมาใส่ไวเ้พื่อจะไดน้าํไปใชไ้ดอี้กคร้ัง 
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 4.1.7.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวของบริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั จงัหวดัระยอง 
พบวา่  
 1) นโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร 
 2) ในเร่ืองของการปฏิบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนับว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมองคก์ร  
 3) การไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกฝ่ายขององคก์รเป็นอยา่งดี 
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรคของบริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั พบวา่ ในการจดัเตรียม
เอกสารในบางกรณีสําหรับใช้ในการประชุมยงัตอ้งมีการจดัพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ประกอบการ
ประชุม ไม่มีการจดัให้มีภาชนะแยกเศษอาหาร เคร่ืองด่ืมเพื่อสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อ
หรือกาํจดัท้ิงควรการจดัภาชนะแยกเศษอาหารเพื่อสะดวกต่อการนาํไปกาํจดัและยงัไม่สามารถ
ตกแต่งสถานท่ีโดยใชไ้มป้ระดบัท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชาํแทนการใชด้อกไมไ้ด ้ซ่ึงเป็นการ
ลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 
 
 4.1.8 บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
 4.1.8.1 ขอ้มูลพื้นฐานของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ธุรกิจหลกัของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ("บริษทั") คือ การดาํเนิน
ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ระบบสมาชิก แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ื้อ "แม็คโคร" 
โดยจดทะเบียนก่อตั้งบริษทั ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2537 มีหุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งส้ิน 240 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยนาํออกจาํหน่ายและเรียกชาํระค่าหุน้จนครบถว้นแลว้ บริษทัฯ มีสาขาทัว่
ประเทศไทย จนถึงปัจจุบนัรวมทั้งหมด 48 สาขา ซ่ึงแต่ละสาขาจะมีขนาดพื้นท่ีขายแตกต่างกนัไป 
ตามทาํเลท่ีตั้ง แบ่งเป็น 9 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 39 สาขาในต่างจงัหวดั 
สาขาแต่ละแห่งตั้งอยูใ่นทาํเล ท่ีเหมาะสมและสะดวก ต่อการเดินทางมาใชบ้ริการของลูกคา้สมาชิก
ทุกกลุ่ม และไดน้าํเสนอสินคา้ประเภทต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละ
ทาํเลท่ีตั้ง 
 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแมค็โครตั้งใจนาํมาใชก้บัการดาํเนินการของแมค็โครใน
ทุกส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างขยะใหเ้ป็นศูนย ์(Zero Waste) โดย 3 วิธีการท่ีสาํคญั คือ การลด
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ใชพ้ลงังาน (Reduce) เช่น การริเร่ิมนาํหลอดไฟแอลอีดีประหยดัพลงังานประสิทธิภาพสูงมาใชใ้น
พื้นท่ีขายของแมค็โครสาขาต่าง ๆ เพื่อลดการใชไ้ฟฟ้า และยงัมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน การนาํ
วสัดุท่ียงัใช้ไดก้ลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) และ การหมุนเวียน แปรรูปวสัดุต่าง ๆ นํากลบัมาใช ้
(Recycle) เช่น การลงทุนออกแบบสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียภายในอาคารของแมค็โครสาขาต่าง ๆ 
เพื่อนาํกลบัมาหมุนเวียนใชใ้นระบบปรับอากาศ หรือการหมกัขยะเปียกใหก้ลายเป็นนํ้ าอีเอม็เพื่อนาํ
กลบัมาใช้ทาํความสะอาดห้องนํ้ าและลดการใช้สารเคมี ทั้งน้ีเพื่อช่วยรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนไม่เป็นการรบกวนชุมชนและสงัคมโดยรอบท่ีแมค็โครดาํเนินธุรกิจ 
 4.1.8.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด 
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) มีการดาํเนินงานจัดประชุมตามแนวทาง
หลกัการ Green Meetings ท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุม การประชุมผา่นทางอีเมล์
และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆภายในองคก์รระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการ
เขา้ร่วมการประชุมทางอีเมลห์รือทางโทรศพัทเ์พื่อลดค่าใชจ่้ายและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ดว้ยทั้งน้ีในจดหมายเชิญประชุมไดมี้การระบุว่าเป็นการจดัการประชุมตามหลกัการ Green 
Meetings และแจง้ใหผู้ร่้วมเขา้ประชุมงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือนอกระหวา่งประชุมอีกดว้ย 
 2) การจดัเตรียมเอกสาร จะเป็นการส่งไฟลข์อ้มูลหรือเอกสารการประชุม
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านทางอีเมลห์รือสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากระบบเครือข่ายขององคก์รและ
แจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนาํเอกสารการประชุมมาในวนัท่ีประชุมจึงทาํให้ไม่ตอ้งแจกเอกสารการ
ประชุมหรือมีการจัดทาํเอกสารการประชุมเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อลดการใช้กระดาษและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ มีการคดัเลือกห้องประชุมให้เหมาะสม
กบัจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมอีกทั้งภายในหอ้งประชุมมีการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังานและมีการ
ปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียสอีกทั้งมีการเตรียมถงัขยะแยกประเภท
สาํหรับขยะรีไซเคิลและขยะมูลฝอยทัว่ไปอยา่งพอเพียงและชดัเจนเพื่อให้สามารถคดัแยกประเภท
ขยะต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างตามจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาไม่ครบทั้งน้ีบริษทัมีนโยบาย
สนบัสนุนอาหารเคร่ืองด่ืมขนมและผลไมท่ี้หาไดต้ามทอ้งถ่ินตามความเหมาะสมและเลือกใชว้สัดุ
ธรรมชาติท่ียอ่ยสลายไดเ้ป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท้ิงเช่นใบตองกระดาษหรือพลาสติกท่ีสังเคราะห์จากพืช
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ธรรมชาติ ทางบริษทั จะมีห้องจดัเตรียมอาหาร ซ่ึงภายในห้องมีการแยกขยะตามประเภทต่าง ๆจดั
ไว ้เพื่อสะดวกในการนาํไปกาํจดัอยา่งเหมาะสมอีกดว้ยและมีการปิดไฟในหอ้งประชุมเพื่อประหยดั
พลงังานภายหลงัจากการประชุมทุกคร้ัง จะไม่เปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หากไม่จาํเป็น เพื่อเป็นการ
ลดการใชพ้ลงังาน 
 4.1.8.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดประชุมสีเขียวของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 
พบวา่มีปัจจยัอยูด่ว้ยกนั 4 ประการคือ 
 1) นโยบายส่ิงแวดล้อมขององค์กร โดยผูบ้ริหารให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนในการดาํเนินการดา้นสิงแวดลอ้ม 
 2) มีการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการต่าง ๆ รวมถึงกระตุน้และปลูก
จิตสาํนึกดา้นการจดัประชุมสีเขียว Green Meeting และการประหยดัพลงังานให้กบับุคลากร เพื่อ
เป็นการร่วมกนัใชท้รัพยากรและพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 
 3) มีการรณรงคใ์ห้บุคลากรทุกคนลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากร อาทิ 
ติดประกาศรณรงค์ลดการใชพ้ลงังานตามห้องประชุม โครงการลดปริมาณการใชก้ระดาษ การ
จดัทาํเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ร เพื่อใชส้าํหรับการประชาสัมพนัธ์/ข่าวสารขององคก์ร ซ่ึง
เป็นการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัประชุมสีเขียว คือ ยงัมีการใชโ้ฟมและพลาสติกในการ
ตกแต่งสถานท่ี ซ่ึงควรจะหันมาใช้วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีสามารถนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นการตกแต่งสถานท่ีและยงัไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีดว้ยกระถางตน้ไมแ้ทน
ดอกไมไ้ด ้ซ่ึงเป็นลดปริมาณขยะและสามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ด ้
 
 4.1.9 ผลการสัมภาษณ์บริษัท อยัลนัดา อโีค วลิเลจ รีสอร์ท 
 4.1.9.1 ขอ้มูลพื้นฐานของ บริษทั อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท และนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ไอลันดาอีโค่วิล เลจรีสอร์ทเกิดจากวิสัยทัศน์ ท่ีต้องการรีสอร์ทท่ี  สงบสุข 
สะดวกสบายและ อนุรักษ์ธรรมชาติและวฒันธรรมของเกาะกลาง ท่ีพกัสร้างเป็นแบบคลา้ยกบั
หมู่บา้นของชาวประมงไทยในภาคใต ้มีทั้งหมด 30 หลงั มีขนาดกวา้งขวางตกแต่งแบบเรียบง่าย 
อยา่งมีรสนิยมและเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 
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 สถานท่ีพกัผ่อนท่ีเงียบสงบเหมาะสําหรับคนรักธรรมชาติท่ีสามารถรับฟังคล่ืนซัด
และนกร้องเพลงพร้อมกบัหายใจในอากาศท่ีสดช่ืนของทอ้งทะเลและพายเรือคายคัไปตามป่าชาย
เลนท่ีใกลเ้คียง ยงัเป็นสวรรค์สําหรับคู่รักและครอบครัวอีกดว้ย (บริษทั อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รี
สอร์ท, ม.ป.ป.) 
 1) นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ รีสอร์ท 
 ไอลนัดาอีโค่วิลเลจรีสอร์ท มีนโยบายของโรงแรมสีเขียวเพื่อช่วยปกป้อง
และรักษาสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเพื่อคนในรุ่นอนาคต ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานของโรงแรม มีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและปลอดภยั 
เพื่อประสิทธิภาพในการลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายใด  ๆ ท่ีเป็นผลมาจากธุรกิจของเรา, โรงแรม
จะใหแ้น่ใจว่าวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและความพยายามของเราไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง, การ
ปรับปรุงและการส่ือสารไปยงัพนักงานทุกคนและแขกของโรงแรม ผูบ้ริหารและพนักงานรับรู้
นอกจากน้ียงัจะมีการรับมอบรางวลัให้กับพนักงานของเราเพื่อเป็นเกียรติ ในการปฏิบัติต่อ
สาธารณประโยชน์ และปฏิบติัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งเสริมความตระหนักของการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและความตระหนกัของสงัคมท่ีย ัง่ยนื 
 (1) ผลการดาํเนินงานตรวจสอบและมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและดาํเนินมาตรการเชิงรุกโดยการลดใชแ้ละการรี
ไซเคิลเช่นการใชพ้ลงังานลดลง การใชว้สัดุของเสียและการใชน้ํ้ าลดลง 
 (2) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพของพนักงานและ แขกท่ีมาเขา้
พกักบัโรงแรมโดยการเลือกวสัดุสีเขียวจากผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินปลูกสวนสมุนไพรพื้นบา้นและ
การใชว้สัดุเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเช่นผลิตภณัฑท์าํความสะอาด, ฉลากสีเขียวและสีท่ีใชท้าภายใน
สาํหรับตกแต่ง 
 (3) ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งและใชว้ิธีการเชิงรุกเพื่อความตอ้งการในอนาคต (บริษทั อยัลนัดา อีโค วิล
เลจ รีสอร์ท, ม.ป.ป.) 
 4.1.9.2 การดําเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม  ผ่านทางอีเมล์และ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆภายในองคก์รระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการเขา้
ร่วมการประชุมทางอีเมลห์รือทางโทรศพัทเ์พื่อลดค่าใชจ่้ายและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติดว้ย 
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 2) การจัดเตรียมเอกสาร จะส่งไฟล์ข้อมูลหรือเอกสารการประชุมให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นทางอีเมลจึ์งทาํให้ไม่ตอ้งแจกเอกสารการประชุมหรือมีการจดัทาํเอกสารการ
ประชุมเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อลดการใชก้ระดาษและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 
 3) การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ มีการคดัเลือกห้องประชุมให้เหมาะสม
กบัจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมอีกทั้งภายในห้องประชุมมีการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังานและมี
ประสิทธิภาพสูงและมีการปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียสอีกทั้งมีการ
ตกแต่งสถานท่ีโดยใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดใ้นการ
ตกแต่งสถานท่ีพร้อมทั้งมีเตรียมถงัขยะแยกประเภทสาํหรับขยะรีไซเคิลและขยะมูลฝอยทัว่ไปอยา่ง
พอเพียงเพื่อใหส้ามารถคดัแยกประเภทขยะต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างตามจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาไม่ครบตามจาํนวนท่ีแจง้ทั้งน้ี
โรงแรมมีนโยบายสนบัสนุนอาหารเคร่ืองด่ืมขนมและผลไมท่ี้หาไดต้ามทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม
และเลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายไดเ้ป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท้ิงเช่นใบตองกระดาษหรือพลาสติกท่ี
สังเคราะห์จากพืชธรรมชาติทางโรงแรมมีการจดับริการอาหารจานเดียวสําหรับการประชุมท่ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตํ่ากว่า 20 คนและมีหอ้งจดัเตรียมอาหารซ่ึงภายในหอ้งมีการแยกขยะตามประเภท
ต่าง ๆจดัไวเ้พื่อสะดวกในการนาํไปกาํจดัอย่างเหมาะสมอีกดว้ยโรงแรมจะมีการปิดไฟในห้อง
ประชุมเพื่อประหยดัพลงังานภายหลงัจากการประชุมทุกคร้ังเพื่อเป็นการลดการใชพ้ลงังานมีการ
เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผน่พบัใบปลิวหรือเอกสารต่าง ๆท่ีผูร่้วมงานไม่ตอ้งการเพื่อนาํไปใชเ้ป็น
กระดาษรีไซเคิลต่อไป 
 อยัลนัดาอีโควิลเลจรีสอร์ท มีการดาํเนินงานจดัประชุมตามแนวทางหลกัการการจดั
ประชุมสีเขียว Green Meetings ท่ีระบุไวโ้ดยนอกจากน้ีโรงแรมไดมี้การรณรงคใ์หบุ้คลากรทุกคน
ลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากรโดยทางโรงแรมจะเนน้ในเร่ืองความใส่ใจในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
เป็นอย่างมากและมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ืองโดยทางโรงแรมมีการจดักิจกรรมพานกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัไปปลูกป่าชายเลนพร้อมทั้ง
ส่งรูปตน้ไมท่ี้นกัท่องเท่ียวปลูกไปให้ชมถึงการเจริญเติบโตของตน้ไมอ้ยา่งต่อเน่ือง (บริษทั อยัลนั
ดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท, ม.ป.ป.) 
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 4.1.9.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุม
สีเขียวในองคก์ร 
 ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ของ บริษทั ไอลนัดาอีโค่วิลเลจรี
สอร์ท เม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสีเขียว 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการหลกั คือ 
 1) นโยบายและวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารหรือเจ้าของรีสอร์ท เน่ืองจาก 
เจา้ของรีสอร์ท มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง รีสอร์ทและโรงแรมในเครือให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยรอบ เพื่อให้รีสอร์ทอยูค่วบคู่ไปกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นและส่งเสริม การมีงานทาํของชาวบา้น
ในเกาะกลาง ไดอี้กดว้ย โดยพนกังานมาจาก คนในเกาะเอง จะไดเ้ป็นการส่งเสริมการมีรายไดข้อง
คนในเกาะกลาง 
 2) การจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการใชง้าน เพื่ออาํนวย
ความสะดวกในการประชุมในรูปแบบการจดัประชุมสีเขียว Green Meeting เช่น การเลือกใชห้อ้ง
ประชุมใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม, การตกแต่งหอ้งประชุมดว้ยกระถางตน้ไม ้แทนไม้
ประดบั เป็นตน้ 
 3) การจดัเตรียมเอกสาร โดยใชก้ระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) และนาํ
เทคโนโลยีมาปรับใชใ้นการ นาํเสนอรูปแบบการนาํเสนองาน (PowerPoint) และแจง้กาํหนดการ
ประชุมและรายละเอียดต่าง ๆโดยผา่นอีเมลล(์E-Mail)  
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเลือกใช้ วตัถุดิบท่ีจดัหาไดใ้น
ทอ้งถ่ิน เช่น ขนมไทยและผลไมต้ามฤดูกาล ไม่ใชโ้ฟมหรือพลาสติกในการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
มีการแยกขยะเพื่อนาํไปกาํจดัใหถู้กวิธี 
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวบริษทั ไอลนัดาอีโค่วิลเลจรี
สอร์ท นั้นเม่ือสรุปประเดน็จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูดู้แลโครงการจดัประชุมสีเขียว มี
อยูด่ว้ยกนั 3 ประการคือ 
 1) การทาํความเขา้ใจกบัพนกังานและผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหต้ระหนกัในการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสารใหรั้บรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บรีสอร์ท และทรัพยากรธรรมชาติ  
 2) ความเหมาะสมของการแต่งกายในการเขา้ร่วมประชุม เน่ืองจาก เป็น
การใหเ้กียรติผูเ้ขา้ร่วมประชุม และตามความเหมาะสมของวาระการประชุม 
 3) ความไม่พร้อมของทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัประชุมบางกรณี เช่น การ
เลือกใชร้างวลัหรือของท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หรือเลือก
เป็นโหมดประหยดัพลงังาน (Stand-by Mode) หากไม่ใชเ้ป็นเวลานาน 
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 4.1.9.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 ไอลนัดาอีโค่วิลเลจรีสอร์ท มีนโยบายของโรงแรมสีเขียวเพื่อช่วยปกป้องและรักษา
สภาพแวดลอ้มในท้องถ่ิน การอยู่ร่วมกันของรีสอร์ทกับชาวบา้นในชุมชน นั้นตอ้งคาํนึงด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและไดมี้การดาํเนินงานรวมถึงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการต่างๆ รวมถึง
กระตุน้และปลูกจิตสาํนึกดา้นการจดัประชุมสีเขียว หรือ Green Meeting และการประหยดัพลงังาน
ใหก้บับุคลากรเพื่อเป็นการร่วมกนัใชท้รัพยากรและพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 
 
 4.1.10  ผลการสัมภาษณ์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 4.1.10.1 ข้อ มู ลพื้ น ฐ า น ข อ ง คณะ ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม แ ล ะท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลยัมหิดลและนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 นบัแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นตน้มา การเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็ว ประกอบ
กบัการขยายตวัของปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กรณีเรือนํ้ ามนัล่ม
ในอ่าวไทย การล่าสัตวป่์าท่ีทุ่งใหญ่นเรศวรและแม่นํ้ าแม่กลองเน่า เป็นตน้ มหาวิทยาลยัมหิดลได้
ตระหนกัถึง สถานการณ์ดงักล่าวและเลง็เห็นความสาํคญัดา้นการศึกษา วิจยัและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จึงได้จัดตั้ ง  โครงการศึกษาและวิจัย ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Education and Research Project) ข้ึน เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2516โดยมีท่ีทาํ
การชั่วคราวท่ีอาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลงัจากนั้นโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เร่ิมตน้จากมูลนิธิฟอร์ด 
 โครงการฯ ไดย้า้ยไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น
โรงแรมปร๊ินเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดบัมหาบณัฑิตทางดา้นเทคโนโลยีการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม ใน ปี พ.ศ.2521 โครงการฯ ได้พฒันาเป็น คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
(Faculty of Environment and Resource Studies) โดยมีสถานท่ีของตนเอง ณ อาคารคณะ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นตน้มา 
 คณะฯ ไดใ้ห้บริการดา้นการศึกษา วิจยั ฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ทางดา้น
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และนานาชาติ 
และในปีการศึกษา 2546 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มีการจดัการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบนั (มหาวิทยาลยัมหิดล.  
คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์, ม.ป.ป.) 
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 1) นโยบายส่ิงแวดลอ้มโครงการสาํนกังานสีเขียว 
 ตามท่ี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
นโยบายในการจดัการองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อนาํไปสู่สาํนกังานสีเขียว (Green Office) และ
คณะฯท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด (Low Carbon Faculty) ซ่ึงเป็นการร่วมมือกนั
ระหวา่งทางมหาวิทยาลยัมหิดลและกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหน้โยบายดงักล่าวเกิดผล
เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้วางเอาไวจึ้งมีการกาํหนดแนวทางให้
คณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้มของคณะฯ ปฏิบติัตามดงัต่อไปน้ี 
 (1) ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมาตรการในการควบคุมการใชพ้ลงังานและทรัพยากรต่าง ๆ ของสาํนกังาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 (2) ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองในการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มโดยมีการ
จดัซ้ือผลิตภณัฑ์และ จดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิวแวดลอ้ม ป้องกนัการปล่อยขยะของเสียและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากทุกกิจกรรมในการดาํเนินงานภายในคณะฯ 
 (3) ส่งเสริมและยกระดับจิตสํานึกด้านการควบคุมและลดการใช้
ทรัพยากรพลงังานต่าง ๆภายในสาํนกังานให้กบับุคลากรทุกคน และนกัศึกษา ตลอดจนหาความรู้ 
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ 
 (4) ส่ือสารนโยบายส่ิงแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และประกาศ
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมัน่ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของคณะฯและมีการ
ดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม หลายโครงการเช่น Green Office เป็นตน้ (มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์, ม.ป.ป.) 
 4.1.10.2 การดาํเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจัด
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 การดาํเนินการโครงการการจดัประชุมสีเขียว (Green Meetings) เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของ ม.มหิดล ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการ
วิชาการมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์และ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในองคก์ร และมีการระบุในจดหมายเชิญใหมี้การส่งแบบตอบรับ
การ เข้า ร่วมการประ ชุมทาง อี เมล์  หรือทางโทรศัพท์ เพื่ อลดค่าใช้ จ่ ายและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติดว้ย ทั้งน้ี ไดมี้การระบุว่าเป็นการจดัการประชุมตามหลกัการการจดัประชุมสี
เขียว Green Meetings และแจง้ใหผู้ร่้วมเขา้ประชุมงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือนอกระหวา่งประชุมอีกดว้ย 
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ภาพที ่4.12  การจดัเตรียมสถานท่ีและหอ้งประชุม 
แหล่งทีม่า: มหาวิทยาลยัมหิดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์, ม.ป.ป. 
 

 
 
ภาพที ่4.13  การปรับตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25-26 องศาเซลเซียส 
แหล่งทีม่า: มหาวิทยาลยัมหิดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์, ม.ป.ป. 
 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมจะจดัมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 
เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบริการตวัเอง โดยจดัเตรียมแกว้นํ้ า เหยือกนํ้ า และภาชนะท่ีบรรจุกาแฟ 
นํ้าตาลและเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ไวบ้ริการแทนการใชแ้กว้นํ้าพลาสติก ทั้งน้ี มีนโยบายสนบัสนุนอาหาร
เคร่ืองด่ืม ขนมและผลไมท่ี้หาไดต้ามทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม และเลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ียอ่ย
สลายไดเ้ป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท้ิง เช่น ใบตอง ซ่ึงภายในหอ้งมีการแยกขยะตามประเภทต่าง ๆจดัไว ้เพื่อ
สะดวกในการนาํไปกาํจดัอยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 
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ภาพที ่4.14  การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
แหล่งทีม่า: มหาวิทยาลยัมหิดล คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์, ม.ป.ป. 
 
 การปิดไฟในห้องประชุมเพื่อประหยดัพลงังานภายหลงัจากการประชุม
ทุกคร้ัง จะไม่เปิดเคร่ืองฉายภาพ (LCD) หากไม่จาํเป็น เพื่อเป็นการลดการใชพ้ลงังาน อีกทั้ง เตรียม
ภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นปลิว หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งการบริเวณทางออกงาน 
เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกระดาษรีไซเคิลคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล มีการดาํเนินงาน
จดัประชุมตามแนวทางหลกัการ การจดัประชุมสีเขียว Green Meetings ท่ีระบุไว ้โดยไดมี้การ
ดาํเนินงานรวมถึงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการต่าง ๆ รวมถึงกระตุน้และปลูกจิตสาํนึกดา้นการจดั
ประชุมสีเขียว Green Meeting เพื่อเป็นการร่วมกนัใชท้รัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนไป นอกจากน้ีไดมี้การรณรงคใ์ห้บุคลากรทุกคนลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากร ทั้งน้ีทาง
คณะฯ ไดรั้บรางวลัในเร่ืองการบริหารจดัการสาํนกังานเป็นสาํนกังานสีเขียว Green Office อีกดว้ย 
 4.1.10.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจัด
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ของคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.
มหิดลจาํกดั เม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และผูดู้แลโครงการการจดัประชุมสี
เขียว พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว สอดคลอ้งกบันโยบายโดย มีอยูด่ว้ยกนั4 ประการ
หลกั คือ 
 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ  ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มมีการกาํหนดมาตรการการควบคุมการใชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ ของสาํนักงาน
คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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 2) การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ในการดูแลส่ิงแวดลอ้มในดา้นการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัการปล่อยขยะของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จากทุกกิจกรรมของทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
 3) คณะผูบ้ริหาร มีการส่งเสริม สนบัสนุน และติดตาม ใหข้อ้มูลข่าวสาร 
ความรู้ และยกระดบัจิตสํานึกในดา้นการลดใช้พลงังาน รวมถึงการควบคุมการใชพ้ลงังานและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ใหก้บับุคลากร และนกัศึกษา อยา่งสมํ่าเสมอ 
 4) ทาํความเขา้ใจโดยการส่ือสาร นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อบุคลากร
ภายใน และประกาศเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ ถึงความมุ่งมัน่ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ของคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
 ปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
ม.มหิดลนั้นเม่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูดู้แลโครงการจดัประชุมสีเขียว 
มีอยู ่2 ประการคือ  
 1) ความพร้อมของอุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุม
สีเขียว 
 2) บุคลากรบางท่านยงัไม่ถนดัในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในช่วง
ระยะแรก 
 4.1.10.4 ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว
ในองคก์ร 
 การจดัประชุมสีเขียวหรือ Green Meeting นั้นจะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
หากองค์กรมีความตั้ งใจ การจัดการประชุมสีเขียว ก็จะเป็นเร่ืองท่ีไม่ยาก ซ่ึงมีขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไข ของทางสถาบนัส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามอยูแ่ลว้ ก็จะช่วยใหอ้งคก์รไประ
โยชน์ ดา้นการประหยดัค่าใชจ่้าย ไดช้ดัเจน และท่ีสาํคญั คือนโยบาย การส่งเสริม สนบัสนุน และ
ติดตาม เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้ต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 4.1.11  ผลการสัมภาษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 4.1.11.1 ขอ้มูลพื้นฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังาน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จดัให้
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ไดม้า และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายกาํหนดและประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการ
ไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญติั (กฟผ.) 
 การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี
ดังน้ี มีการทาํปฎิญญารักษ์ส่ิงแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2556, นโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม กฟผ.ปี 2553, สรุปรายงานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, รายงานส่ิงแวดลอ้ม กฟผ., รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี, ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, โครงการกลไกการพฒันาท่ี
สะอาด (CDM) เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก, ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด,์ มาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, งานบริการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม,รายงานส่ิงแวดลอ้มฉบบัประชาชน 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
 1) นโยบายส่ิงแวดลอ้มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงพลงังาน มีภารกิจหลกัในการวางแผน พฒันาระบบ จดัซ้ือ ผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้า 
รวมทั้งการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
มุ่งมัน่พฒันาพลงังานไฟฟ้าควบคู่ไปกบัการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นผูน้าํดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงกาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 (1) ให้ทุกหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและ
ขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
 (2) เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
เพื่อใหโ้รงไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 (3) สนบัสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าจดัทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามมาตรฐานสากลและรักษาระบบอยา่งต่อเน่ือง 
 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานการจดัการดา้นการใช้
ไฟฟ้า (DSM) และโครงการกลไกการพฒันา ท่ีสะอาด (CDM) เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 (5) เ ส ริ มส ร้ า ง จิ ตสํ า นึ ก ด้ า น ก า ร อ นุ รั กษ์พ ลั ง ง า น แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภายในองคก์รและสงัคมโดยรวม 
 (6) ประกาศนโยบายส่ิงแวดลอ้มไปสู่พนักงานทั้งหมดของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผูเ้ก่ียวขอ้งให้นาํไปปฏิบติัและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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เพื่อดาํเนินการตามแนวนโยบายส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง (การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553) 
 4.1.11.2 การดาํเนินงาน ขั้นตอน และ ความเพียงพอของ ทรัพยากร ในการจดั
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 การดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่ืองการเสริมสร้างเสริมสร้างจิตสํานึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและสังคม
โดยรวม โดยการจดัประชุมสีเขียวจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกคนในองคก์รเพื่อให้ประสบ
ความสาํเร็จ 
 1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เข้าร่วมประชุม สัมมนาผ่านทาง
อีเมลลE์-mail และผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
 2) การจดัเตรียมเอกสารรายงานผลการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รในรูปแบบของส่ิงพิมพใ์หก้บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 3) การจัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ มีการคดัเลือกขนาดห้องสัมมนา
ความเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาโดยใชไ้มก้ระถางในการตกแต่งสถานท่ี เวที และใชผ้กั-
ผลไมใ้นการตกแต่งพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการ ซ่ึงช่วยลดปริมาณขยะ ตลอดจนสามารถนาํกลบัไป
ใชป้ระโยชน์ไดแ้ต่ทั้งน้ี ยงัมีบางส่วนเช่น บนโพเดียม (Podium) ซ่ึงยงัคงตกแต่งดว้ยดอกไมส้ด อีก
ทั้งภายในงานไม่มีการจดัเตรียมถงัขยะแยกประเภทสําหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ทาํให้เกิดการปะปน
ของขยะจึงยากต่อการนาํขยะกลบัมารีไซเคิล 
 4) การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้กับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาแบบ
บุฟเฟต์ ซ่ึงเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหาได้ในทอ้งถ่ิน เช่น อาหารไทย ขนมไทย นํ้ าสมุนไพร 
รวมถึงมีการจดัมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาบริการตวัเอง แต่ทั้งน้ี ยงัมีการใช้
ภาชนะประเภทใชแ้ลว้ท้ิง เช่น แกว้พลาสติก แกว้กระดาษ ถว้ยกระดาษสําหรับบรรจุอาหารว่าง 
และหลอดดูดนํ้าชนิดบรรจุแยกซอง เป็นจาํนวนมาก อีกทั้งขนาดของแกว้ กระดาษท่ีใชมี้ขนาดใหญ่
เกินไป และไดจ้ดัเตรียมตน้เฟิร์นขา้หลวง ซ่ึงปลูกโดยชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมอบเป็นของท่ีระลึกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 4.1.11.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรค ในการจดั
ประชุมสีเขียวในองคก์ร 
 ในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดประชุมสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พบวา่มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการดงัน้ี 
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 1) กาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ก า ร เ ส ริ มส ร้ า ง จิ ตสํ า นึ กด้ า นก า รอ นุ รั กษ์พ ลัง ง านและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 3) การจดัประชุมสีเขียวจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกคนในองคก์ร
เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จ 
 ในดา้นปัญหาและอุปสรรค ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินงานจดัประชุมตามแนวทางการจดัประชุมสีเขียว Green Meetings ไดท้ั้งหมด โดยมีประเด็น
ท่ีตอ้งเพ่ิมเติมและปรับปรุง คือการจัดเตรียมเอกสารอาจจัดทาํในรูปแบบของแผ่นซีดี เพื่อลด
ปริมาณการใชก้ระดาษส่วนในการจดัเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมควรใชภ้าชนะท่ีมีความคงทน
ถาวร และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ซ่ึงควรจะมีขนาดท่ีเหมาะสมไม่ใหญ่หรือไม่เล็ก
จนเกินไปเพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนและหลอดดูดนํ้ าก็ควรเลือกหลอดแบบท่ีไม่บรรจุแยกซอง 
นอกจากน้ี ควรจดัเตรียมถงัขยะแบบแยกประเภทต่าง ๆ ท่ีระบุแจง้ชนิดและประเภทของขยะให้
ชดัเจน เพื่อให้สามารถนาํขยะกลบัมารีไซเคิลไดส้ะดวก (องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน, 
2555) 
  

4.2 ผลการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคปัจจยัทีม่ีผลต่อการจดัประชุมสีเขยีว 
 
 4.2.1 สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในองค์กรกรณีศึกษาได้แก่ 
  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
 จากผลการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัประชุมสีเขียวในองค์กร กรณีศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญัในการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความไม่ต่อเน่ืองของพนกังานในการ
ปฏิบติัตามแนวทางการประชุมสีเขียว คิดเป็นร้อยละ72.72 รองลงมาคือการท่ีไม่สามารถตกแต่ง
สถานท่ีโดยการลดใชพ้ลาสติกหรือโฟม และการใชต้น้ไมป้ลูกในกระถางแทนการใชด้อกไม ้เพื่อ
ลดปริมาณขยะ คิดเป็นร้อยละ63.63 การงดใช้ภาชนะในการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น 
พลาสติก,โฟม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ36.36 ขาดความร่วมมือกับพนักงานในทุกส่วนงานของ
องคก์รอยา่งแทจ้ริง คิดเป็นร้อยละ27.27 การควบคุมอุณหภูมิในห้องประชุมให้รู้สึกสบายไม่หนาว
เยน็จนเกินไปช่วยประหยดัพลงังานโดยควบคุมไวท่ี้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมหรือสัมมนาสามารถสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมไม่ตอ้งใส่สูท/ผูกเนคไท ซ่ึงยงัไม่
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สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามแนวทางการจดัประชุมสีเขียวของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของวตัถุดิบหรือทรัพยากร เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุมสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 18.18 ในดา้นบุคลากรยงัไม่
เช่ียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 18.18 เท่ากนัและการออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานอาคารเช่น ระบบปรับอากาศของอาคารจะถูกควบคุมเวลาเปิด-ปิด และควบคุมอุณหภูมิ  
ตามระบบของอาคาร คิดเป็นร้อยละ 9.09 ดงัปรากฏผลในตารางท่ี 4.1
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ตารางที ่4.1  ปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รหน่วยงานกรณีศึกษาไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
หน่วยงานกรณีศึกษาได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ความไม่เหมาะสมในการแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยไม่ตอ้งใส่สูท/
ผกูเนคไท 

       18.18 

2. ความไม่ต่อเนื่องของบุคลากรในการปฏิบตัิตามแนวทางการประชุมสีเขียว          72.72 
3. ขาดความร่วมมือกบับุคลากรในทุกส่วนงานขององคก์ร อยา่งแทจ้ริง         27.27 
4. การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานอาคาร เช่นระบบปรับอากาศของอาคารจะ
ถูกควบคุมเวลาเปิด-ปิด และควบคุมอุณหภูมิตามระบบของอาคาร 

       9.09 

5. ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของวตัถุดิบหรือทรัพยากร เช่น
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุมสีเขียว 

         18.18 

6. บุคลากรบางท่านยงัไม่ถนดัในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์          18.18 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
หน่วยงานกรณีศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. ก่อให้เกิดขยะจากการใชภ้าชนะในการจดัเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น
พลาสติก,โฟม เป็นตน้ 

        

 

36.36 

8. ไม่สามารถตกแต่งสถานที่โดยการลดใชพ้ลาสติกหรือโฟมและการใช้
ตน้ไมป้ลูกในกระถางแทนการใชด้อกไม ้เพื่อลดปริมาณขยะ 

      

 

63.63 

 
หมายเหตุ: หมายเลข 1 คือ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) หมายเลข 2 คือ ไบเออร์ไทย จาํกดัหมายเลข 3 คือ บริษทั ดบัเบิ้ลเอ จาํกดัหมายเลข 4 คือบริษทั 
 บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) หมายเลข 5 คือ บริษทั วินิไทย จาํกดัหมายเลข 6 คือ บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจิ้ง จาํกดัหมายเลข 7 คือบริษทั 
 บริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) หมายเลข 8 คือ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั(มหาชน) หมายเลข 9 อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ทหมายเลข 10 
 คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล หมายเลข 11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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 เม่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในองค์กรภาคเอกชนท่ีมี
ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ความไม่ต่อเน่ืองของบุคลากรในการปฏิบติัตามแนวทางการประชุม
สีเขียวและองคก์รไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยการลดใชพ้ลาสติกหรือโฟมและการใชต้น้ไมป้ลูก
ในกระถางแทนการใชด้อกไม ้เพื่อลดปริมาณขยะ คิดเป็นร้อยละ 77.77 รองลงมาคือ ก่อใหเ้กิดขยะ
จากการใชภ้าชนะในการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น พลาสติก,โฟม เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 
44.44 ขาดความร่วมมือกบับุคลากรในทุกส่วนงานขององคก์ร อยา่งแทจ้ริง และความไม่เหมาะสม
ในการแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยไม่ตอ้งใส่สูท/ผกูเนคไทคิดเป็นร้อยละ 22.22 การออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศของอาคารจะถูกควบคุมเวลาเปิด-ปิด และควบคุม
อุณหภูมิ ตามระบบของอาคารความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของวตัถุดิบหรือทรัพยากร 
เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุมสีเขียวบุคลากรบางท่านยงัไม่ถนดัในการ
ใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดงัปรากฏผลในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  ปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รภาคเอกชน 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียว
ในองค์กร 

หน่วยงานกรณีศึกษาภาคเอกชน 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ความไม่เหมาะสมในการแต่งกายของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยไม่ตอ้งใส่สูท/ผกูเนคไท 

 
22.22 

2. ความไม่ต่อเน่ืองของบุคลากรในการปฏิบติั
ตามแนวทางการประชุมสีเขียว 


77.77 

3. ขาดความร่วมมือกบับุคลากรในทุกส่วน
งานขององคก์ร อยา่งแทจ้ริง 

 
22.22 

4. การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานอาคาร เช่น
ระบบปรับอากาศของอาคารจะถกูควบคุมเวลา
เปิด-ปิด และควบคุมอุณหภูมิตามระบบของ
อาคาร 



11.11 

5. ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของ
วัต ถุ ดิ บ ห รื อ ท รั พ ย า ก ร  เ ช่ น อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุมสี
เขียว 

  

11.11 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียว
ในองค์กร 

หน่วยงานกรณีศึกษาภาคเอกชน 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. บุคลากรบางท่านยงัไม่ถนัดในการใช้
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

  
11.11 

7. ก่อให้เกิดขยะจากการใชภ้าชนะในการ
จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมเช่น พลาสติก
,โฟม เป็นตน้ 

  



44.44 

8. ไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยการลดใช้
พลาสติกหรือโฟมและการใช้ต้นไม้ปลูกใน
กระถางแทนการใช้ดอกไม้ เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ 



     





77.77 

 

หมายเหตุ : หมายเลข 1 คือ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) หมายเลข 2 คือ ไบเออร์ไทย จาํกดั 
 หมายเลข 3 คือ บริษทั ดบัเบ้ิลเอ จาํกดั หมายเลข 4 คือ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
 (มหาชน) หมายเลข 5 คือ บริษทั วินิไทย จาํกัด หมายเลข 6 คือ บริษทั เค.เอ็ม.แพก 
 เกจจ้ิง จาํกดั หมายเลข 7 คือ บริษทั บริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) หมายเลข 8 คือ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) หมายเลข 9 อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท 

 
 เม่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รภาครัฐ ท่ีมีความสาํคญั
เป็นอนัดบัแรก คือไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยการลดใชพ้ลาสติกหรือโฟม และการใชต้น้ไม้
ปลูกในกระถางแทนการใชด้อกไม ้เพื่อลดปริมาณขยะคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความไม่
เหมาะสมในการแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยไม่ตอ้งใส่สูท/ผูกเนคไทความไม่ต่อเน่ืองของ
บุคลากรในปฏิบติัตามแนวทางการประชุมสีเขียวขาดความร่วมมือกบับุคลากรในทุกส่วนงานของ
องคก์ร อยา่งแทจ้ริง คิดเป็นร้อยละ 50 ดงัปรากฏผลในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  ปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รภาครัฐ 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 

หน่วยงานกรณีศึกษา
ภาครัฐ 

ร้อย
ละ 

1 2 

1. ความไม่เหมาะสมในการแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยไม่ตอ้งใส่สูท/ผกู
เนคไท 


 

50 

2. ความไม่ต่อเน่ืองของบุคลากรในปฏิบติัตามแนวทางการประชุมสีเขียว  50 
3. ขาดความร่วมมือกบับุคลากรในทุกส่วนงานขององคก์ร อยา่งแทจ้ริง  50 
4. การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานอาคาร เช่นระบบปรับอากาศของอาคารจะ
ถกูควบคุมเวลาเปิด-ปิด และควบคุมอุณหภมิูตามระบบของอาคาร    

0 

5. ความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของวตัถุดิบหรือทรัพยากร เช่น
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุมสีเขียว    

0 

6. บุคลากรบางท่านยงัไม่ถนดัในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 0 
7. ก่อให้เกิดขยะจากการใชภ้าชนะในการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมเช่น 
พลาสติก,โฟม เป็นตน้    

0 

8. ไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยการลดใชพ้ลาสติกหรือโฟมและการใชต้น้ไม้
ปลกูในกระถางแทนการใชด้อกไม ้เพ่ือลดปริมาณขยะ 

  100 

 

หมายเหตุ: หมายเลข 10 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล หมายเลข 11 การไฟฟ้า
 ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
 
 4.2.2 สรุปปัจจัยที่ มีผลต่อการจัดประชุมสีเขียวของหน่วยงานกรณีศึกษา  ได้แก่  
  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
 จากผลการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลการจัดประชุมสีเขียวในองค์กรของกรณี 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยูด่ว้ยกนัหลายปัจจยั จาก
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุด คือ การให้ความสําคญัของผูก้าํหนดนโยบายและ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงค์
สร้างเสริมจิตสาํนึก ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 72.72 การส่งเสริมและสนบัสนุน
จากผูบ้ริหาร ในการติดตามและประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 63.63 การให้ความสาํคญัในการดาํเนิน
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มคิดเป็นร้อยละ 63.63 การส่ือสารกบัพนกังานเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความ
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เขา้ใจในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 54.54 ความร่วมมือกบัพนกังานในทุกส่วน
งานขององค์กรคิดเป็นร้อยละ 45.45 ความเพียงพอและความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรคิดเป็นร้อยละ 45.45 สามารถก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น ลดรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 27.27  การนาํหลกัการ Green Meeting มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รคิด
เป็นร้อยละ 27.27 การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการให้คาํแนะนาํ 
และใหค้วามร่วมมือการจดัประชุมสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 27.27 การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
เกิดความยัง่ยนื คิดเป็นร้อยละ 18.18 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ในการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 9.09 ดงัปรากฏผลในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  ปัจจยัที่มีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รหน่วยงานกรณีศึกษาไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
หน่วยงานกรณีศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. การใหค้วามสาํคญัของผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้ริหารขององคก์ร            100 
2. การส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ในการติดตามและประเมินผล            63.63 
3. ความร่วมมือกบัพนกังานในทุกส่วนงานขององคก์ร            45.45 
4. ความเพียงพอและความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และทรัพยากร           45.45 
5. มีการใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินโครงการดา้นสิ่งแวดลอ้มอยูแ่ลว้            63.63 
6. การสื่อสารกบัพนกังานเพื่อใหเ้กิดการรับรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการจดัประชุม
สีเขียว 

          54.54 

7. จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริมจิตสํานึกให้กบัพนกังานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

          72.72 

8. สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมเช่น ลดรายจ่าย          27.27 
9. การนาํหลกัการ Green Meeting มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร          27.27 

10. การดาํเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื          18.18 
11. การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง  ๆในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม          9.09 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
หน่วยงานกรณีศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12. การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งในการให้คาํแนะนาํ
และใหค้วามร่วมมือการจดัประชุมสีเขียว 

 
       

   27.27 

 
หมายเหตุ: หมายเลข 1 คือ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  หมายเลข 2 คือ ไบเออร์ไทย จาํกดั 
 หมายเลข 3 คือ บริษทั ดบัเบิ้ลเอ จาํกดั    หมายเลข 4 คือบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  
 หมายเลข 5 คือ บริษทั วินิไทย จาํกดั    หมายเลข 6 คือ บริษทั เค.เอม็.แพกเกจจิ้ง จาํกดั 
 หมายเลข 7 คือบริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX)  หมายเลข 8 คือ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  
 หมายเลข9 อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท   หมายเลข 10 คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
 หมายเลข 11การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รภาคเอกชน ท่ีมีความสาํคญัเป็น
อนัดบัแรก คือการให้ความสําคญัของผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้ริหารขององคก์รคิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมา คือ จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงค์สร้างเสริมจิตสํานึก ให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 77.77 การส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ในการติดตามและประเมินผล 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากร มีการให้
ความสาํคญัในการดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ การส่ือสารกบัพนกังานเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 55.55 ความร่วมมือกบัพนกังาน
ในทุกส่วนงานขององคก์รคิดเป็นร้อยละ 44.44 สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมเช่น 
ลดรายจ่าย การนาํหลกัการ Green Meeting มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รคิดเป็นร้อยละ 22.22 การ
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื และ การสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือจากภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการให้คาํแนะนาํและให้ความร่วมมือการจดัประชุมสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 11.11 ดงั
ตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รภาคเอกชน 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
หน่วยงานกรณีศึกษาภาคเอกชน 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การใหค้วามสาํคญัของผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้ริหาร
ขององคก์ร 


100 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนจากผูบ้ริหาร ในการ
ติดตามและประเมินผล 

   
55.55 

3. ความร่วมมือกบัพนักงานในทุกส่วนงานของ
องคก์ร 

      
44.44 

4. ความเพียงพอและความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์และทรัพยากร 

      
55.55 

5. มีการให้ความสําคญัในการดาํเนินโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ 

      
55.55 

6. การส่ือสารกบัพนกังานเพื่อให้เกิดการรับรู้ความ
เขา้ใจในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว 

    
55.55 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 
หน่วยงานกรณีศึกษาภาคเอกชน ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

7. จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริม
จิตสาํนึกใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

   
77.77 

8. สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมเช่น 
ลดรายจ่าย 

         
22.22 

9. การนาํหลกัการ Green Meeting มาใชเ้ป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

         
22.22 

10. การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื          11.11 
11. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง  ๆใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

         
0 

12.การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในการใหค้าํแนะนาํและใหค้วามร่วมมือการ
จดัประชุมสีเขียว 

                 
11.11 

 

หมายเหตุ: หมายเลข 1 คือ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) หมายเลข 2 คือ ไบเออร์ไทย จาํกดั 
 หมายเลข 3 คือ บริษทั ดบัเบ้ิลเอ จาํกดั หมายเลข 4 คือ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
 (มหาชน) หมายเลข 5 คือ บริษัท วินิไทย จํากัด หมายเลข 6 คือ บริษัท เค.เอ็ม.
 แพกเกจจ้ิง จาํกดั หมายเลข 7 คือ บริษทั บริษทัไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) หมายเลข 8 
 คือ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) หมายเลข 9 อยัลนัดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท 

 
 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวในองค์กรภาครัฐ ท่ีมีความสําคญัเป็น
อนัดับแรก คือการให้ความสําคญัของผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้ริหารขององค์กรการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ในการติดตามและประเมินผลมีการให้ความสาํคญัในการดาํเนินโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่แลว้และการสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการให้
คาํแนะนาํและให้ความร่วมมือการจดัประชุมสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ความร่วมมือ
กบัพนกังานในทุกส่วนงานขององคก์รการส่ือสารกบัพนกังานเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจใน
การดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริมจิตสาํนึก ให้กบั
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมเช่น ลดรายจ่ายการนาํหลกัการ
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จดัประชุมสีเขียวมาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รและ การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มคิดเป็นร้อยละ 50 ดงัตาราง
ท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รภาครัฐ 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร 

หน่วยงานกรณี ศึกษา
ภาครัฐ 

ร้ อ ย
ละ 

1 2 

1. การใหค้วามสาํคญัของผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้ริหารขององคก์ร   100 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนจากผูบ้ริหาร ในการติดตามและ
ประเมินผล 

  100 

3. ความร่วมมือกบัพนกังานในทุกส่วนงานขององคก์ร  50 

4. ความเพียงพอและความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
และทรัพยากร    

0 

5. มีการใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้   100 

6. การส่ือสารกบัพนักงานเพ่ือให้เกิดการรับรู้ความเขา้ใจในการ
ดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว 


 

50 

7. จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริมจิตสาํนึกให้กบั
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 


 

50 

8. สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมเช่น ลดรายจ่าย  50 
9. การนาํหลกัการ Green Meeting มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร  50 
10. การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื  50 
11. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง  ๆในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 


 

50 

12.การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ใหค้าํแนะนาํและใหค้วามร่วมมือการจดัประชุมสีเขียว 

   100 

 

หมายเหตุ: หมายเลข 10 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล หมายเลข 11 การไฟฟ้า
 ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
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4.3 การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรกรณศึีกษา ได้แก่ 
 ภาคภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
 จากผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบโครงการและประสานงานของ
ภาคเอกชน องคก์รภาครัฐและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว ปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัประชุมสีเขียว แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร (Internal Environment) 
และพิจารณาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment) เพื่อ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล พิจารณาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา นาํไปสู่
แนวทางการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทยต่อไปโดยการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
 
 4.3.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environmental) 
 โดยในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รของการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ารมี  
4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) บุคลากร (Manpower) 2) รายได/้งบประมาณ (Money) 3) วสัดุ/อุปกรณ์ 
(Materials) 4) การบริหาร/โครงสร้าง (Management) ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายใน (จุดแขง็และจุดอ่อน) 
 
มติ ิ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านบุคลากร  1. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และให้ความสําคญักบั
นโยบายส่ิงแวดลอ้มในการจดัประชุมสีเขียว 

1. บุคลากรในการดาํเนินการดา้นการจดั
ประชุมสีเขียวยงัมีไม่เพียงพอ 

2. บุคลากรในองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความ
ใส่ใจและให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมอยา่งดีใน
การดาํเนินโครงการดา้นการจดัประชุมสีเขียว 

2. บุคลากรท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัประชุมสีเขียวยงัขาดความตระหนกั
และความร่วมมือในดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
อนุรักษพ์ลงังาน 

3. บุคลากรไดรั้บการอบรมและมีความรู้ ความ
เขา้ใจในการจดัประชุมสีเขียว 

3. บุคลากรยงัขาดทักษะการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมท่ีใช้ในการจัด
ประชุมสีเขียว 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 
มติ ิ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

  ระยะแรกท่ีเร่ิมโครงการ 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

1. มีการปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นตอนอยา่งเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพตามหลกัการของการ
จดัประชุมสีเขียว 

1. มีขอ้จาํกัดเร่ืองสถานท่ีไม่สามารถ
ดาํเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสี
เขียวไดค้รบถว้น 

 
2. จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้าง
เสริมจิตสาํนึกและกระตุน้ใหเ้กิดการปรับ 

2. การติดตามประเมินผลในการดาํเนินการ
จดัประชุมสีเขียวยงัไม่ต่อเน่ือง 

 

3. กาํหนดให ้Green Meetings เป็นนโยบายและ
แนวปฏิบัติขององค์กรมีการรักษาภาพลกัษณ์
ขององค์กร เพื่ อ ให้ได้ รับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก  

ด้านวสัดุและ
อุปกรณ์ 

1.องคก์รมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยีส่ือสารท่ี
ทนัสมยัเพ่ือรองรับการดาํเนินการจดัประชุมสี
เขียว 

1. ไม่สามารถใชก้ระดาษสองหนา้ในบาง
กรณีท่ีเป็นเอกสารทางกฎหมายหรือทาง
การเงินท่ีสาํคญัในการประชุม 

 
 4.3.2 สภาพปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร โดยใช ้PESTAnalysis ซ่ึงประกอบดว้ย  
1)  นโยบาย การเมือง (Political) 2)  เศรษฐกิจ (Economic) 3)  สังคม (Sociocultural) และ  
4)  เทคโนโลย ี(Technology) ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) 
 
มติ ิ โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้ านก าร เมื อ ง
(Politic) 

1. การจดัประชุมสีเขียวมีแนวทางใหป้ฏิบติั
อยา่งยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละ
องคก์ร 

-ไม่ม-ี 

2. การจดัประชุมสีเขียวเป็นหน่ึงในการ
ดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงช่วยลด
และรักษาความเส่ียงในการละเมิดกฎหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 
มติ ิ โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 3. รัฐบาลให้ความสําคญักบันโยบายและ
แผนก า ร ส่ ง เ ส ริ มและ รั กษ า คุณภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม มากข้ึน 

 

ด้านสังคม 
(Social) 

1. ปัจจุบันชุมชนและสังคมสนใจด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

1. สังคมให้ความคาดหวงักับการ
คุ ณ ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม 

 2. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้ความร่วมมือกบั
การดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรับทราบ
และปฏิบติัตามในการจดัประชุมสีเขียว 

 

 
3. ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การ
สนบัสนุนและช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา 

 

ด้านเศรษฐกจิ 
(Economic) 

1. การพฒันาเศรษฐกิจในปัจจุบันให้
ความสําคัญกับ ส่ิ งแวดล้อม จึง เ ป็นข้อ
ได้เปรียบคู่แข่งท่ีไม่มีการดาํเนินการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทาํให้
ผู ้ บ ริ ห า ร ไ ม่ อ ย า ก ล ง ทุ น ด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม 

 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (CSR) เป็นส่ิงท่ีทัว่
โลกใหค้วามสาํคญั 

 

ด้านเทคโนโลยี
(Technological)   

-ไม่ม-ี 1. เทคโนโลยสีมยัใหม่ทาํใหต้อ้งมีการ
เรียนรู้ หรือจดัอบรบตลอดเวลา 

 

4.4 การวเิคราะห์ประเดน็กลยุทธ์ในแนวทางการส่งเสริมการจดัประชุมสีเขยีวของ
 องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทีเ่หมาะสมกบับริบทในประเทศไทย 
 
 4.4.1 ประเด็นทีเ่ป็นจุดแข็ง (S) ของการจัดประชุมสีเขียว 
 1) ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และให้ความสาํคญักบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารหรือผู ้
กาํหนดนโยบายใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร (S1) 
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 2) บุคลากรในองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความใส่ใจและให้ความร่วมมือ มีส่วน
ร่วมอย่างดีในการดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดัประชุมสีเขียว มีความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (S2) 
 3) บุคลากรไดรั้บการอบรมและมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัประชุมสีเขียว มี
จิตสาํนึกและพฤติกรรมท่ีดีดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (S3) 
 4) มีงบประมาณเพียงพอและสมํ่าเสมอในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการ
จดัสรรงบประมาณมาดาํเนินการในการจดัประชุมสีเขียว (S4) 
 5) มีการปฏิบัติงานตามลาํดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตาม
หลกัการของการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) ตามท่ีสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยท่ีมีการกาํหนด
แนวทางในการจดัประชุมสีเขียวใหส้ามารถปฏิบติัใชไ้ดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม (S5) 
 6) จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริมจิตสาํนึก และกระตุน้ให้เกิด
การปรับพฤติกรรมของพนักงานในเร่ืองการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการประหยดั
พลงังานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การติดป้ายรณรงค ์(S6) 
 7) กาํหนดให ้Green Meetings เป็นนโยบายและแนวปฏิบติัขององคก์รซ่ีงเป็นการ
รักษาภาพลกัษณ์ขององคก์รเพ่ือใหไ้ดรั้บการยอมรับจากบุคคลภายนอก (S7) 
 8) องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 
สามารถรองรับการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน (S8) 
 
 4.4.2 ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน (W) ของการจัดประชุมสีเขียว 
 1) บุคลากรในการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัมีไม่เพียงพอ การจดัสรรบุคลากร
ในการดาํเนินงานดา้นการจดัประชุมสีเขียวยงัไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน ใหก้ารจดัประชุมสีเขียว
เกิดประสิทธิภาพ (W1) 
 2) บุคลากรท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงยงัขาดความตระหนกัและความร่วมมือใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน (W2) 
 3) บุคลากรยงัขาดทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่น บุคลากรอาวุโสใน
องคก์าร อาจเกิดขอ้จาํกดัในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้เป็นตน้ (W3) 
 4) มีขอ้จาํกดัเร่ืองสถานท่ีไม่สามารถดาํเนินการตามแนวทางการจดัประชุมสีเขียว
ไดค้รบถว้น บางองคก์ารมีขอ้จาํกดัดา้นโครงสร้างของอาคารท่ีไม่ไดมี้การออกแบบให้เอ้ืออาํนวย
ต่อการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว เช่น ท่ีตั้งของหอ้งประชุมไม่มีหนา้ต่างใหแ้สงผา่น จึงตอ้งอาศยั
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แสงไฟจากหลอดไฟเพียงอย่างเดียวจึงทาํให้มีการเปิดไฟมากข้ึนกว่าห้องประชุมท่ีมีแสงจาก
หนา้ต่างเขา้มาได ้(W4) 
 5) การติดตามและประเมินผลในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวยงัไม่ต่อเน่ืองและ
ไม่เป็นรูปธรรม บางองค์กรผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดประชุมสีเขียวยงัไม่มีการติดตาม
ประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม (W5) 
 6) องคก์รมีค่าใชจ่้ายในการดูแลโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน ในช่วงระยะแรก
ท่ีเร่ิมโครงการด้านส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการจัดประชุมสีเขียวในองค์กรท่ีต้องมีการใช้จ่าย
งบประมาณในการจดัเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองฉายภาพ LCD การ
เปล่ียนเป็นหลอดประหยดัไฟภายในหอ้งประชุมเป็นตน้ (W6) 
 7) ไม่สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า เช่น การไม่สามารถใชก้ระดาษสองหนา้ 
ในบางกรณีท่ีเอกสารนั้นเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและในดา้นบญัชีการเงินต่างๆ เป็นตน้ (W7) 
 
 4.4.3 ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (O) ของการจัดประชุมสีเขียว 
 1) การจดัประชุมสีเขียวมีแนวทางให้ปฏิบติัอย่างยืดหยุ่น ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองคก์ร สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยไดมี้การจดัทาํแนวทางการจดัประชุมสีเขียวเพื่อใหอ้งคก์รต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนาํแนวทางไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม (O1) 
 2) การจดัประชุมสีเขียวเป็นหน่ึงในการดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงช่วยลด
และรักษาความเส่ียงในการละเมิดกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม (O2) 
 3) รัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีในการส่งเสริมใหอ้งคก์รต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญัในการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อองคก์ารเองและสงัคม (O3) 
 4) ปัจจุบนัชุมชนและสังคมสนใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจให้สังคมรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม (O4) 
 5) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือกับการดาํเนินการด้านส่ิงแวดลอ้ม โดย
รับทราบและปฏิบติัตามในการจดัประชุมสีเขียว (O5) 
 6) ปัจจุบนัมีหน่วยงานของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยและองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือให้คาํปรึกษาในการนาํแนวทางการจดัประชุมสีเขียวไป
ประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร (O6) 
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 7) การพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อม จึงเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบคู่แข่งท่ีไม่มีการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (O7) 
 8) ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (CSR) เป็นส่ิงท่ีทัว่โลกให้
ความสาํคญั (08) 
 
 4.4.4 ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (T) ของการจัดประชุมสีเขียว 
 1) ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยรีะบบขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วทาํให้
ตอ้งมีการเรียนรู้ หรือจดัอบรมตลอดเวลา เพื่อทราบถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยรีะบบขอ้มูล
ข่าวสารท่ีรวดเร็ว (T1) 
 2) ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทาํใหผู้บ้ริหารไม่อยากลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก
การลงทุนใด ๆ ในการดาํเนินธุรกิจนั้นผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการยอ่มมุ่งหวงัถึงผลกาํไรท่ีจะไดรั้บ 
แต่ในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นการลดความเส่ียงหรือเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
องคก์ารเท่านั้น จึงอาจทาํให้ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการไม่อยากลงทุนในส่วนการดาํเนินการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (T2) 
 3) สงัคมใหค้วามคาดหวงักบัการคุณภาพการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (T3) 
 4) มีขอ้จาํกดัในดา้นสภาพ ภูมิอากาศ เน่ืองจากประเทศไทยมีอากาศร้อน และตอ้ง
ใส่สูทในการเขา้ประชุมจึงทาํให้ไม่สามารถเปิดเคร่ืองปรับอากาศในอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา
เซลเซียสได ้เน่ืองจากตามแนวทางการจดัประชุมสีเขียวของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยและองคก์ร
ธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (T4) 
 เม่ือทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแลว้ผลของ
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมสีเขียวขององคก์าร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการ กลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (SO) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการนําขอ้มูลมาประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาสมา
พิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก คือจะตอ้งแสวงหาประโยชน์จากทั้งจุดแขง็
และโอกาสใหม้ากท่ีสุดดงัน้ี 
 (1) จดัอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการจดัประชุมสีเขียวมี
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (S5, O1, O6) 
 (2) ภาครัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องส่งเสริมแนวทางการจัดประชุมสีเขียวให้
สอดคลอ้งกับบริบทของประเทศไทยจดัทาํแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวให้มีความ
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เหมาะและยืดหยุ่น เพื่อให้องคก์ารต่าง ๆ สามารถนาํแนวทางไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
(S1, O2, O3) 
 (3) จดักิจกรรมสร้างการรับรู้และทศันคติท่ีดีในการจดัประชุมสีเขียวในสังคม
ให้เป็นท่ีแพร่หลายให้บุคลากรเกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม (S6, S8, O4, O7) 
 2) กลยุทธ์จุดแข็ง- อุปสรรค (ST) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เชิง
ป้องกนัคือการใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ใหม้ากท่ีสุดและทาใหอุ้ปสรรคมีนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 
 (1) จดัอบรม การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีรองรับการจดัประชุมสีเขียวให้กบั
บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยรีะบบขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว
ทาํให้ตอ้งมีการเรียนรู้ และพฒันาบุคลากรให้มีสามารถนาํเทคโนโลยีมาใชเ้กิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด (S3, T1) 
 (2) ผูบ้ริหารเป็นตน้แบบในการรณรงคใ์ห้บุคลากร ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบั
การเขา้ประชุมสีเขียว 
 3) กลยุทธ์จุดอ่อน- โอกาส (WO) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะนามากาํหนดเป็นกลยุทธ์เชิง
แกไ้ขคือการทาํใหท้ั้งจุดอ่อนมีนอ้ยท่ีสุดและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสใหม้ากท่ีสุดดงัน้ี 
 (1) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัประชุมสีเขียวให้เหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร โดย
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยร่วมกบัองคก์รพฒันาธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (W4, O1) 
 (2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยจดัให้มีมาตรฐานการอบรม ให้กับ
บุคลากรในองคก์รต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัประชุมสีเขียว (W2, O3) 
 (3) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือหาผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วย
ดาํเนินงานดา้นการจดัประชุมสีเขียว (W1, O5, O6) 
 (4) ภาครัฐให้ความช่วยเหลือดา้นงบประมาณขั้นแรกในการเร่ิมดาํเนินการจดั
ประชุมสีเขียว เช่น ปรับลดภาษีของผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (W8, O3) 
 4) กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) ได้มาจากการนําขอ้มูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เชิง
รับคือการทาํใหท้ั้งจุดอ่อนและอุปสรรคมีนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 
 (1) ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานใหมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการจดั
ประชุมสีเขียวใหม้ากข้ึน (W1, W2, W3, T1) 
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 (2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (W6, T4) 
 (3) พฒันาฐานขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวซ่ึง
เป็นหน่ึงในความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (CSR) เช่น Website วารสาร และ
ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ (W3, T1) 
 ตาราง SWOT Matrix แสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีเป็นจุดแขง็จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคซ่ึง
เป็นการประเมินสภาพแวดลอ้มขององคก์รดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์ 
 

SWOT Matrix ประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส (Opportunity) ประเดน็ทีเ่ป็นอุปสรรค (Threat) 
 

ประเดน็ทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strength) 
 

กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (Strength–
Opportunity) 
1) จดัอบรมให้พนักงานมีความรู้ความ
เช่ียวชาญดา้นการจดัประชุมสีเขียว (S5, 
o1, o6) 
2) ส่งเสริมแนวทางการจดัประชุมสีเขียว
ให้สอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย 
(S1, 02, o3) 
3) จดักิจกรรมสร้างการรับรู้และทศันคติท่ี
ดีในการจดัประชุมสีเขียวในสังคมให้เป็น
ท่ีแพร่หลาย (S6, S8, O4, O7) 

กลยุทธ์จุดแข็ง- อุปสรรค(Strength-
Threat) 
1) จดัอบรม การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี
รองรับการจดัประชุมสีเขียวให้กบับุคลากร
อยา่งสมํ่าเสมอ (S3, T1) 
2)  ผูบ้ริหารเป็นตน้แบบในการรณรงคใ์ห้
บุคลากร ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเขา้
ประชุมสีเขียว (S1, T5) 

ดน็ทีเ่ป็นจุดอ่อน (Weakness) กลยุทธ์จุดอ่อน- โอกาส (Weakness - 
Opportunity) 
1) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัประชุมสี
เขียวให้เหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร (W4, 
O1) 
2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยจดั
ให้มีมาตรฐานการอบรม ให้กบับุคลากร
ในองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจในการจดัประชุมสีเขียว (W2, O3) 

กลยุทธ์จุดอ่อนและอุปสรรค (Weakness-
Threat) 
1)ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพพนกังานให้
มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการจดัประชุมสี
เขียวใหม้ากข้ึน 
(W1W2W3,T1) 
2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
(W6, T4) 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

SWOT Matrix ประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส (Opportunity) ประเดน็ทีเ่ป็นอุปสรรค (Threat) 
 

 

3) ผสานความร่วมมือหาผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกเขา้มาช่วยดาํเนินงานดา้นการจดั
ประชุมสีเขียว (W1, O5, O6) 
4) ภาครัฐให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณขั้นแรกในการเร่ิมดาํเนินการ
จัดประชุมสีเขียว เช่น ปรับลดภาษีของ
ผู ้ประกอบการ ท่ี เ ร่ิมดํา เ นินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (W8, O3) 

3) พฒันาฐานขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลใน
การดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวซ่ึงเป็นหน่ึง
ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ 
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (CSR) เช่น Website 
วารสาร และส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ(W3, T1) 

 
 



 
 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนนาํมาสู่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว 
โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวรวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจดั
ประชุมสีเขียว ขององค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีประสบความสําเร็จ และนํามาเสนอแนว
ทางการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทในประเทศไทยต่อไป  
 องคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting และผา่นการตรวจประเมินเพื่อพิจารณา
รับรองการจดัประชุมสีเขียว โดยองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Thailand Business Council 
for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกบันกัวิชาการจากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยสาํหรับใน
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และโดยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบกบัการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน การ
สงัเกตการณ์การจดัประชุมสีเขียว 
 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํผลการสัมภาษณ์มาสรุปเชิงตรรกะทาํการจดักลุ่ม
ของขอ้มูลและนาํมาพรรณนาความเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว โดยใชก้ารวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ซ่ึงสภาวะแวดลอ้มภายในครอบคลุม 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร ดา้นวตัถุดิบ ดา้นการบริหาร
จดัการ และดา้นงบประมาณ และสภาวะแวดลอ้มภายนอกอยูภ่ายใตบ้ริบทดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการเมือง และดา้นเทคโนโลยีเพื่อให้ทราบแนวทางในการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของประเทศไทย สาระสาํคญัจากการศึกษาวิจยัสรุปดงัน้ี 
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5.1 สรุปและอภปิราย 
 
 การศึกษาเร่ือง “แนวทางส่งเสริมการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศ
ไทย” กรณีศึกษาภาคเอกชน และภาครัฐ มีการดาํเนินการเป็นรูปแบบของการจดัประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยให้ความสําคญัในขั้นตอนต่างๆของการจดัประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม คือ 1.การเรียนเชิญและ
การประชาสมัพนัธ์การประชุม โดยการประชาสมัพนัธ์การจดัประชุมผา่นทางเวบ็ไซต ์จดหมายข่าว
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางอีเมล ์ใชอี้เมลใ์นการส่งจดหมายเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมระบุในจดหมาย
เชิญใหมี้การส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมการประชุมทางอีเมล ์หรือทางโทรศพัทแ์จง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ประชุมงดใชเ้ส้ือสูทและเส้ือนอกระหว่างการประชุมตามหลกัการประชุมสีเขียว (Green Meeting)  
2. การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดยส่งเอกสารการประชุมทางอีเมล/์ เตรียมไฟลข์อ้มูล
ท่ีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากอินเทอร์เน็ตจดัทาํเอกสารการประชุมเฉพาะท่ี
จาํเป็น พยายามสรุปขอ้มูลให้สั้น กระชบัและไดใ้จความเลือกใชก้ระดาษรีไซเคิล/จดัพิมพเ์อกสาร
การประชุมทั้ ง 2 หน้า/ จัดพิมพ์เอกสารสีขาว-ดํา/ ไม่พิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสไลด ์
PowerPoint3.การจดัเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์เลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
การประชุม /  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง /ปรับตั้ งอุณหภูมิ 
เคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25-26 องศาเซลเซียส ตกแต่งสถานท่ีโดยใชไ้มป้ระดบัท่ีปลูกในกระถางและ
สามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ ลดการใชโ้ฟมและพลาสติก โดยหันมาใชอุ้ปกรณ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เตรียมถงัขยะแยกประเภทสาํหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) 4.การจดัเตรียม
อาหารและเคร่ืองด่ืมใชภ้าชนะท่ีคงทนถาวรและสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดใ้หม่แทนวสัดุท่ีทาํจาก
โฟม พลาสติก กระดาษและการจดัเตรียมอ่ืน ๆ ปิดเคร่ืองฉายภาพ หรือเลือกเป็นโหมดประหยดั
พลงังาน(stand-by mode) หากไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานานเลือกใชร้างวลัหรือของท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผน่พบัใบปลิว เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกระ ดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายไดด้งัน้ี 
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 5.1.1 ถอดบทเรียนกรณศึีกษา การจัดประชุมสีเขยีวขององค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ 
  สามารถวเิคราะห์เป็นประเด็นทีมี่ความสําคญัดังต่อไปนี ้
 5.1.1.1 การจดัประชุมสีเขียวของภาคเอกชน 
 โดยสรุปภาพรวมของการจดัประชุมสีเขียวของภาคเอกชน ขั้นตอนต่างๆ นั้นตอ้งเร่ิม
จากนโยบายและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจท่ีควบคู่ไปกบัการ
รับผดิชอบต่อสงัคมหรือCSR ในปัจจุบนัน้ี ไดก้ลายเป็นพนัธกิจหน่ึงท่ีองคก์รต่างๆ นาํมาปฏิบติักนั
มากข้ึน ทั้งท่ีทาํอย่างจริงจงัและทาํตามกระแส แต่การทาํ CSR อย่างย ัง่ยืนนั้น จาํเป็นตอ้งมีการ
จดัการและปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า ใหก้ลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกบัการดาํเนิน
ธุรกิจ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม องคก์รภาคเอกชนท่ีผา่นการประเมินการจดัประชุม
สีเขียว ในเร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร รวมถึง
การจดัสัมมนาและการฝึกอบรมท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังานอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ มี
การประหยดัพลงังานท่ีดาํเนินการในดา้นการส่งเสริมให้บุคลากรปรับพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน 
และการปรับปรุงอาคารเพ่ือลดการใชพ้ลงังาน และการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมลัติมิเดียโดย
มีการทาํหนงัสั้น เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัในการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินงานและขั้นตอนในการจดัประชุมสีเขียวของภาคเอกชนสามารถปฏิบติัตามแนวทางการ
จดัประชุมสีเขียวท่ีสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีได้
กาํหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ีคือ การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุม, การจดัเตรียมเอกสาร, การ
จดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์, การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสี
เขียวของภาคเอกชนคือ การให้ความสําคญัของผูก้าํหนดนโยบายและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร จดั
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์และรณรงคส์ร้างเสริมจิตสาํนึก ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองรวมไปถึง การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูบ้ริหารในการติดตามและประเมินผล ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวนั้นภาคเอกชนนั้น คือ ความไม่ต่อเน่ืองของพนกังานในปฏิบติัตามแนว
ทางการประชุมสีเขียวและไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยการลดใชพ้ลาสติกหรือโฟม และการใช้
ต้นไม้ปลูกในกระถางแทนการใช้ดอกไม้ รวมไปถึงภาชนะท่ีใช้ในการจัดเตรียมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ท่ีสามารถนาํกลบัไปใชใ้หม่ได ้เพื่อลดปริมาณขยะ  
 5.1.1.2 การจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ 
 โดยสรุปภาพรวมของการจดัประชุมสีเขียวของภาครัฐนั้นปัจจุบนัการบริหารงาน
ของภาครัฐนั้น ไดมี้ความตระหนักถึงการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยดาํเนินการตามแนวทางการจดัประชุมสีเขียวของ สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยและองคก์รธุรกิจเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดงัต่อไปน้ีคือ การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธ์เขา้ร่วมประชุม, การจดัเตรียม
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เอกสาร, การจดัเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์, การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
จดัประชุมนั้นคือ ผูบ้ริหารขององคก์รให้ความสําคญัในการดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึง
ส่งผลใหมี้การดาํเนินโครงการการจดัประชุมสีเขียวข้ึนในองคก์ร รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนุน
จากผูบ้ริหารในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการจดัประชุมสีเขียวและองค์กร
ธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยไดใ้ห้ความร่วมมือในการให้คาํปรึกษา
และแนะนาํแนวการจดัประชุมสีเขียวส่วนในดา้นปัญหาและอุปสรรคของการจดัประชุมสีเขียวของ
ภาครัฐคือ ความไม่ต่อเน่ืองของบุคลากรในปฏิบติัตามแนวทางการประชุมสีเขียวขาดความร่วมมือ
บุคลากรในส่วนงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รอยา่งแทจ้ริงความไม่เพียงพอ
และความไม่เหมาะสมของวตัถุดิบหรือทรัพยากร เช่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในการรองรับการจดั
ประชุมสีเขียว บุคลากรบางท่านยงัไม่มีความเช่ียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 5.1.1.3 สรุปการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐและภาคเอกชน  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การจดัประชุมสีเขียวขององคก์รภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  ทุกองคก์รมีปัจจยัท่ีสาํคญั คือ นโยบายและวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการใหค้วามสาํคญั
ในการดาํเนินธุรกิจท่ีควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเขา้ร่วมโครงการการจดั
ประชุมสีเขียว หรือ Green Meeting ขององคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนร่วมกบัสถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงถือเป็นการแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารของ
องคก์รนั้น ๆ และองคก์รยงัไดป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการ Green Meeting อีกดว้ย และ
ปัจจยัและการจดัประชุมสีเขียวจะประสบความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรใน
องคก์ร ในการมีส่วนร่วมโดยปฏิบติัตามแนวทางการจดัประชุมสีเขียว รวมทั้งความช่วยเหลือจาก
องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งยืนและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยช่วยให้คาํปรึกษาและแนะนาํตาม
แนวทางการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวท่ีถูกตอ้งและดา้นความพร้อมของทรัพยากรและการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมจะช่วยให้การดาํเนินงานการจดัประชุมสีเขียวมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและแนวทางการจดัประชุมสีเขียวช่วยใหทุ้กองคก์รไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถ
ลดการใชก้ระดาษและลดปริมาณขยะจากการจดัประชุมไดอี้กดว้ย 
 
 5.1.2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการจัดประชุมสีเขียวของหน่วยงานกรณศึีกษา ได้แก่ หน่วยงาน 
  ภาครัฐและ ภาคเอกชน  
 จากผลการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัประชุมสีเขียวในองค์กรของภาครัฐ 
ภาคเอกชนปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียว มีอยู่ดว้ยกนัหลายปัจจยั จากผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด คือ การให้ความสาํคญัของผูก้าํหนดนโยบายและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 
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จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า นโยบายคือ ปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้การดาํเนินการจดัประชุมสี
เขียวประสบความสําเร็จ และนโยบายนั้นเป็นเหมือนกรอบพื้นฐาน ท่ีจะช่วยไดใ้ห้องคก์รมีการ
วางแผนและปฏิบติัตามนโยบายท่ีวางไว ้เม่ือพิจารณาจากแนวคิดของ Chang and Campo, 
(1980)อา้งถึงใน วิจิตร ศรีสอา้น, 2557: 6) ระบุว่า นโยบาย หมายถึง กรอบพื้นฐาน (A Basic 
Framework) ท่ีเป็นตวักาํหนดปัญหาหลกัของบริษทั จุดมุ่งหมาย ปณิธาน วตัถุประสงคท์ัว่ไป และ
แนวทางชุดหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมการดาํเนินงานทางธุรกิจภายใตก้รอบแนวคิดรวมของบริษทัดงันั้น 
ผูบ้ริหารจึงมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดจุดมุ่งหมายและส่งเสริม เพื่อใหอ้งคก์ร มีแนวทางในการ
ดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการกาํหนดใหก้ารจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) เป็นนโยบาย
และแนวปฏิบติัขององคก์รสร้างความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Knezevich, (1969 อา้งถึงในวิจิตร 
ศรีสอา้น,2557: 6)ไดร้ะบุไวว้า่ นโยบาย หมายถึง ขอ้ความทัว่ไปท่ีอธิบายถึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
จะบรรลุถึงคาํแถลงนโยบาย (Policy Statement) เป็นแนวทางในการดาํเนินงานปัจจยัท่ีมีสาํคญั
รองลงมาคือจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์และรณรงค์สร้างเสริมจิตสํานึก ให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเน่ืองลกัษณะของจิตสํานึกผิดชอบท่ีดี ท่ีจะสามารถทาํให้พฒันาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน จากรากฐานท่ีสาํคญัอย่างยิ่ง ในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในองคก์รอย่างหน่ึง ก็คือ การมี
วฒันธรรมท่ีดี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีองคก์รจะตอ้งสร้างข้ึน และตอ้งพฒันาให้ฝังอยูใ่นจิตใจของพนกังาน 
และมีการอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในขั้นตอนปฐมนิเทศ (เมธา สุวรรณสาร, 2552) 
การส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ในการติดตามและประเมินผล, การให้ความสาํคญัในการ
ดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม, การส่ือสารกบัพนกังานเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจในการ
ดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวการส่ือสารนบัเป็นกลยทุธ์กระบวนการและเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปสู่ความ
เขา้ใจในการติดต่อและการทาํงานร่วมกนัของบุคคลในองคก์รเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรู้
และเขา้ใจความตอ้งการของตนเองโดยไม่เขา้ใจผูอ่ื้นแลว้ไม่ว่าจะมีกระบวนการส่ือสารท่ีดีและมี
อุปกรณ์ส่ือสารท่ีทนัสมยัเพียงใดก็ไร้คุณค่า(วิโรจน์ โสวณัณะ, 2545: 95) ในแง่ของการบริหาร
องคก์ร การส่ือสารก็เขา้มามีส่วนสาํคญัเช่นกนั การส่ือสารจะทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดดี้
ยิ่งข้ึนเน่ืองจากการส่ือสารจะเป็นส่ือนาํความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิดความพึงพอใจไปสู่ความ
เขา้ใจในเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนัระหว่างบุคคลต่อบุคคลกลุ่มต่อกลุ่มซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน (สุนนัทา เลาหนนัทน์, 2540) ความร่วมมือกบัพนกังานในทุกส่วน
งานขององคก์รเน่ืองจากการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting)  จะเก่ียวขอ้งกบัทุกส่วน
งาน  สอดคลอ้งกบั นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมี
ส่วนร่วม คือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเขา้ ร่วม การตดัสินใจ
หรือเคยมาเขา้ร่วมดว้ยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากข้ึน เป็นไปอยา่งมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วน
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ร่วมอยา่งผวิเผนิแต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริงยิง่ข้ึนและ การเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดทา้ยของโครงการ และการจดัประชุมสีเขียวจะประสบความสําเร็จไดห้ากมีการนาํหลกัการ 
Green Meeting มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร, การสนบัสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งในการใหค้าํแนะนาํ และใหค้วามร่วมมือการจดัประชุมสีเขียว,การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื, การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตาม
แนวทางการจดัประชุมสีเขียวขององคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทยไดก้าํหนดไว ้
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวในองค์กรภาคเอกชนและ
ภาครัฐมีปัจจยัท่ีเหมือนกนั และปัจจยัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 1) ปัจจยัท่ีเหมือนกนั คือการให้ความสําคญัของผูก้าํหนดนโยบาย/ผูบ้ริหารของ
องค์กรการให้ความสําคัญของผูก้ ําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์และรณรงค์สร้างเสริมจิตสํานึก ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ืองการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร ในการติดตามและประเมินผลการให้ความสําคญัในการดาํเนินโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มการส่ือสารกบัพนกังานเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินการจดัประชุม
สีเขียวความร่วมมือกบัพนกังานในทุกส่วนงานขององคก์รความเพียงพอและความเหมาะสมของ
วสัดุอุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์และทรัพยากรสามารถก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ลด
รายจ่ายการนาํหลกัการ Green Meeting มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รการสนบัสนุนและให้ความ
ร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการให้คาํแนะนาํ และใหค้วามร่วมมือการจดัประชุมสีเขียวการ
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 2) ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนั คือปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ต่าง ๆ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มซ่ึงพบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวของภาครัฐ แต่
ไม่พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวของภาคเอกชน โดยอาจจะกล่าวไดว้่าภาครัฐนั้น
จะตอ้งทาํงานภายใตก้ฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การทาํงานนอกกฎระเบียบอาจเป็นเหตุให้ถูก
ตรวจสอบและลงโทษได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Rainey et al.,(1976 อา้งถึงใน ฑิตติมา วิชยัรัตน์, 2551)
ว่า ภาครัฐมีขอ้จาํกดัในดา้นกฎหมายและความเป็นทางการมากกว่าภาคเอกชนทาํให้มีขอ้จาํกดัใน
การปฏิบติังานมากกว่าภาคเอกชน เช่น มีความอิสระในการตดัสินใจน้อยกว่า อีกทั้งภาครัฐยงัมี
แนวโนม้ถูกควบคุม และคาํนึงในรายละเอียดมากกว่าภาคเอกชน รวมถึงตอ้งพบกบัแหล่งอิทธิพล
จากภายนอกมากกวา่ นอกจากน้ี ภาครัฐยงัไดรั้บอิทธิพลจากการเมืองมากกว่าภาคเอกชน จะเห็นได้
ว่าภาครัฐมกัจะไดรั้บอิทธิพลในการตดัสินใจจากกลุ่มหลากหลายภายนอกมากกว่า เช่น การเจรจา
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ต่อรอง ความเห็นของสาธารณชน และการตอบสนองของกลุ่มผลประโยชน์ การต้องให้การ
สนบัสนุนผูมี้สิทธิเลือกตั้งมากกวา่ เช่น กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผูมี้อาํนาจ 
 เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
ภาคเอกชนมีปัญหาท่ีเหมือนกนั และปัญหาท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 1) ปัญหาและอุปสรรคท่ีเหมือนกนั คือไม่สามารถตกแต่งสถานท่ีโดยการลดใช้
พลาสติกหรือโฟม และการใชต้น้ไมป้ลูกในกระถางแทนการใชด้อกไม ้เพื่อลดปริมาณขยะความไม่
เหมาะสมในการแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยไม่ตอ้งใส่สูท/ผูกเนคไทความไม่ต่อเน่ืองของ
บุคลากรในปฏิบติัตามแนวทางการประชุมสีเขียวขาดความร่วมมือกบับุคลากรในทุกส่วนงานของ
องคก์ร อยา่งแทจ้ริง 
 2) ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีความแตกต่างกนั คือ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร เช่น ระบบปรับอากาศของอาคารจะถูกควบคุมเวลาเปิด-ปิด และควบคุมอุณหภูมิ ตามระบบ
ของอาคารความไม่เพียงพอและความไม่เหมาะสมของวัตถุดิบหรือทรัพยากร เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ในการรองรับการจดัประชุมสีเขียวบุคลากรบางท่านยงัไม่ถนัดในการใชอุ้ปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ก่อใหเ้กิดขยะจากการใชภ้าชนะในการจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น พลาสติก
,โฟม เป็นตน้โดยพบวา่ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ี เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัประชุมสีเขียว
ของภาคเอกชน แต่ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐ  
 
 5.1.3 แนวทางการจัดประชุมสีเขียวทีเ่หมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
 จากการศึกษารูปแบบในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวของหน่วยงานกรณีศึกษาภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีชุมสีเขียวและทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก สามารถกาํหนดเป็นประเดน็กลยทุธ์ไดแ้ลว้สามารถนาํประเดน็ท่ีไดม้ากาํหนด
เป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลไปสู่ประเดน็กลยทุธ์ท่ีวางไว ้โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไดน้าํไปสู่แนวทางการจดัประชุมสีเขียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยไดด้งัต่อไปน้ี 
 1) แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนกัและประชาสัมพนัธ์ โดยการ
จดัอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการจดัประชุมสีเขียวและเพื่อให้มีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในองคก์าร รวมถึงการจดั
กิจกรรมสร้างการรับรู้และทศันคติท่ีดีในการจัดประชุมสีเขียวให้เป็นท่ีแพร่หลายและเพื่อให้
บุคลากรเกิดจิตสาํนึกและพฤติกรรมท่ีดีดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 2) แนวทางท่ี 2 ประสานความร่วมมือ ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกเขา้มาช่วยดาํเนินงานดา้นการจดัประชุมสีเขียวและเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ประเมินผลและส่งเสริมแนวทางการจดัประชุมสีเขียวให้สอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยโดย
จดัทาํแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวให้มีความเหมาะและยืดหยุ่น เพื่อให้องคก์ารต่างๆ 
สามารถนาํแนวทางไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ตามแนวทางของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย
ร่วมกบัองค์กรพฒันาธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนไดจ้ดัทาํข้ึน ภาครัฐให้ความช่วยเหลือดา้น
งบประมาณขั้นแรกในการเร่ิมดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว เช่น ปรับลดภาษีของผูป้ระกอบการท่ีเร่ิม
ดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 3) แนวทางท่ี  3การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้การฝึกอบรมด้านการใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีรองรับการจดัประชุมสีเขียวให้กบับุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ในปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วทาํให้ต้องมีการเรียนรู้ และพฒันา
บุคลากรให้มีสามารถนาํเทคโนโลยีมาใชเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาแอพพลิเคชั่น (Application) และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ (Website) มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมงานประชุมหรือสัมมนา ติดตามขอ้มูลข่าวได ้เพื่อลดความยุง่ยากและลดปริมาณ
การใชก้ระดาษในการจดังานโดย ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ในระบบแอนดรอยด(์Android) และ 
IOS ไดร้วมถึงผา่นขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์
 4) แนวทางท่ี 4การจดัทาํตน้แบบของผูบ้ริหารหรือผูน้าํ โดยมีแนวทางปฏิบติัจาก
ผูบ้ริหาร เช่น การประหยดัพลงังาน และใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริโภค
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
 5.2.1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ภาครัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณการส่งเสริม
การจัดประชุมสีเขียวในระยะเร่ิมแรกของการดําเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
ผูป้ระกอบการหันมาสนใจการจดัประชุมสีเขียวมากข้ึนและจดัทาํมาตรฐานดา้นการจดัประชุมสี
เขียวในองค์การ ในการขอใบรับรองผ่านการประเมินการจัดประชุมสีเขียวให้ มีการติดตาม 
ตรวจสอบก่อนและหลงัไดรั้บใบประเมินผล เพื่อความยัง่ยนืและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 2) นโยบายและการส่งเสริม สนบัสนุนของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะ
ทาํให้องคก์รมีกรอบแนวทางเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งให้ความสําคญักบัการ
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ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มก่อนเพื่อกาํหนดนโยบายและแนวทางในการดาํเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเป็นรูปธรรม 
 3) ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือและกระตุน้จิตสํานึกของพนักงานทุก
คนในองคก์รให้มีความตระหนกัดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด อย่างเช่น การจัดกิจกรรม หรือสร้างส่ือมัลติมิเดียเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่ือสารกับ
พนกังานในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียว  
 4) ควรมีการนาํหลกัการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) มาใชเ้ป็น
วฒันธรรมองคก์ร และกาํหนด Green Meetings เป็นนโยบายและแนวปฏิบติัขององคก์ร 
 5.2.1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 1) ควรมีกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การมีนโยบายเป็นแนวทาง
เพื่อใหมี้กรอบหรือแนวทางการดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียวจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งอาศยั
การส่ือสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจ ควรมีการจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการจดัทาํหนงั
สั้นเพื่อเป็นการกระตุน้การรับรู้ของพนกังานทุกคนในองคก์รใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์
ในการจดัประชุมสีเขียว 
 2) ควรมีการอบรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทาํงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการดาํเนินการจดัประชุมสีเขียวให้สาํเร็จ 
อยา่งเช่น ประชุมทางไกลหรือ Video Conference โดยเป็นการลดการใชก้ระดาษ ลดมลพิษจาการ
เดินทางและไม่ก่อให้เกิดขยะจากการจดัเตรียมเอกสารหรืออาหารและเคร่ืองด่ืมในการจดัประชุม 
เป็นตน้ และควรมีการนาํหลกัการจดัประชุมสีเขียว (Green Meeting) มาใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 
เพื่อใหทุ้กคนนาํการจดัประชุมไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและเกิดความยัง่ยนืต่อไป  
 3) ควรมีการประเมินความสําเร็จของการจัดประชุมสีเขียวในการลด
ค่าใชจ่้ายจากการใชท้รัพยากรและพลงังานเป็นตวัเลข เพื่อให้ไดผ้ลความสําเร็จท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 
 4) ผูบ้ริหารตอ้งผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น การงดใส่
สูทในการเขา้ประชุมสีเขียว เน่ืองจากหน่ึงในแนวทางการจดัประชุมสีเขียวท่ีสถาบนัส่ิงแวดลอ้มได้
จดัทาํข้ึนมีเร่ืองการงดใส่สูทของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อาจทาํให้ตอ้งใชพ้ลงังานจากเคร่ืองปรับอากาศ
มากข้ึน โดยการตั้งอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 25 องศา  
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 5.2.2 ข้อเสนอแนะการวจัิยในอนาคต 
 5.2.2.1 ควรมีการ ศึกษาความสํา เ ร็จ ท่ีได้ รับจากการจัดประชุมสี เ ขียวใน
ระดบัประเทศและระดบัองคก์รเพื่อให้ทราบถึงผลความสาํเร็จท่ีชดัเจนและเพื่อให้ทราบค่าใชจ่้าย
ก่อนและหลงัดาํเนินโครงการ ว่าสามารถลดค่าใชจ่้ายจากการลดใชท้รัพยากรและพลงังาน เช่น ค่า
ใชไ้ฟฟ้า, กระดาษท่ีใชเ้ป็นเอกสารการประชุม เป็นตน้ 
 5.2.2.2 ควรมีการทดลองนําแนวทางการประชุมสีเขียวท่ีจัดทาํข้ึนไปใช้จริงใน
องคก์ารต่าง ๆ และมีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจนข้ึน 
 5.2.2.3 ควรมีการประเมินการจดัประชุมสีเขียวในรูปแบบของการประเมินวฏัจกัร
ชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 
 5.2.2.4 ควรมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจดัประชุมท่ี
ไม่เป็นการจดัประชุมสีเขียว และประเมินการจดัประชุมท่ีมีการนาํแนวทางการจดัประชุมสีเขียวไป
ประยกุตใ์ช ้เพื่อเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจดัประชุมสีเขียวกบัการจดัประชุม
ท่ีไม่เป็นการจดัชุมสีเขียว 
 5.2.2.5 ควรมีการศึกษาการจดัประชุมสีเขียวในอุตสาหกรรมไมซ์(MICE) 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ความคิดเห็นของท่านต่อนโยบายและการดาํเนินโครงการในจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร เป็น
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
3. มีกระบวนการการบริหารจดัการ ในการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รอยา่งไรและมีการติดตาม และ
ประเมินผลหรือไม่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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4.การดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียว ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ในองคก์รของท่านอยา่งไร ในดา้นความ
เช่ือมัน่ของประชาชน ดา้นการประหยดัพลงังาน (ความคุม้ทุน) ดา้นการอนุรักษ/์ความยัง่ยนืของ
ทรัพยากร และดา้นอ่ืน  ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. ขอ้เสนอแนะและแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบโครงการและประสานงาน 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการและประสานงาน 

แนวทางส่งเสริมการจัดประชุมสีเขยีวทีเ่หมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
 
ผูใ้หส้มัภาษณ์…………………………….. 
ตาํแหน่ง………………………………….. 
ผูส้มัภาษณ์……………………………...... 
วนั เดือน ปี……………………………….. 
สถานท่ี................................เวลา................. 
 
1. ท่านมีวิธีการดาํเนินงานและขั้นตอน ในการจดัประชุมสีเขียวในองคก์รของท่านอยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องกรคธุ์รกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ในการสนับสนุนการจัดประชุมสีเขียวหรือไม่อย่างไร เช่น ในด้าน
ผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุและอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืน ๆ อย่างไรบา้ง และมีความเพียงพอและความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. วสัดุ อุปกรณ์หรือทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัประชุมในหน่วยงานของท่าน มีความเพียงพอและ
ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัประชุมสีเขียวมีอะไรบา้งและความสาํเร็จจากการดาํเนินโครงการการจดั
ประชุมสีเขียวเป็น อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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5. มีปัญหาและอุปสรรค ในการจดัประชุมสีเขียวในองค์กรของท่านอย่างไรบา้งและท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ประสิทธิผลของการจดัประชุมสีเขียว เช่น องคก์รสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
หรือ งบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ กบัการจดัประชุม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. ขอ้เสนอแนะและแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการการจดัประชุมสีเขียวในองคก์ร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค 

แบบสังเกตการณ์การจดัประชุมสีเขยีวทีเ่หมาะสมกบัองค์กร 
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แบบสังเกตการณ์ 
การจัดประชุมสีเขยีวที่เหมาะสมกบัองค์กร 

 
พืน้ทีท่ีท่าํการสํารวจ............................................................................................................ 

 ทีอ่ยู่............................................................................................... 
วนัที ่...............................................................................................เวลา........... 
 

รายการ ส่ิงทีพ่บ 

สภาพแวดล้อมทัว่ไป 
1.  ภายในพ้ืนท่ีองคก์รท่ีมีการจดัประชุมสีเขียว(หอ้งประชุม) 
2.  วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น กระดาษ  
3.  ขนาดของหอ้งท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนคน และลกัษณะของการ
จดัโตะ๊ประชุม 
4.  การตกแต่งหอ้งประชุม 
5. มีการตั้งจุดรับคืนเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อนาํกลบัไปใช้
ใหม่ 

 

การดําเนินการ ขั้นตอน ในการจัดประชุมสีเขียว 
1.  การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
2.  การจดัเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ 
3.  การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4.  การจดัเตรียมอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน และลด
ปริมาณขยะ 
5.  เชิญประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
6.  ยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
7.  ส่งระเบียบวาระการประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-
mail) 
8.  ส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
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รายการ ส่ิงทีพ่บ 

ความพร้อมของทรัพยากรและ เทคโนโลย ีทีใ่ช้จัดประชุมสีเขียว 
1. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง  ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายภาพ
เคร่ืองปรับอากาศ 
2. การใชห้ลอดประหยดัไฟหรือเปล่ียนไปใชไ้ฟแบบหลอด
แอลอีดี (LED) ท่ีมีแสงสร่างเหมาะสมกบัหอ้งประชุม 
3.โดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์แทนการใชก้ระดาษ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประวตัผู้ิเขียน 

 
ช่ือ นามสกลุ นางสาวธญัญฐิ์ตา เสถียรนนทช์ยั 
 
ประวตัิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 
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