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โครงการ Care the bear “Change the Climate Change”  
ลดคาร์บอน จากงาน Event ลดโลกร้อน..... 
พวกเรา ช่วยกันง่ายนิดเดียว  โดยขั้นตอนง่ายง่าย 6 ขั้นตอน 
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ทาง SET Social Impact จะมแีบบฟอร์ม Eco-Event Kit 
ส าหรับการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์

  

เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลทั้งหมดลงไปใน Eco-Event Kit ตามจริง  
ตัวไฟล์ก็จะสรุปปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากงาน Event ดังกล่าวออกมาให้ทันที 
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เร่ิมจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ร่วมงาน 
เดินทางมาโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมา 

ร่วมกัน (Carpool) เพ่ือลดพลังงานและการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากการเดินทาง 

การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นทจ์ากการเดินทาง จะคิดจากการเดินทางเพื่อมาร่วมงาน Event 
ทีจ่ัดขึ้นเท่านั้น (จะไม่นบัคนที่ต้องไปทีจุ่ดหมายนั้นอยู่แล้ว อาทิเช่น การจัด Event ที ่office จะไมมี่
การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นทจ์ากการเดินทาง เพราะพนักงานต้องเดินทางมาอยู่แล้ว) 
 

เชิญชวนผู้ร่วมงาน 
ลงทะเบยีนกรอกขอ้มลูการ
เดินทางกอ่นเข้างาน เพื่อ
น ามาค านวณการปลอ่ย
คาร์บอนฟตุพริน้ท ์ 

(โดยตลาดหลักทรพัย์ฯ สง่
มอบแบบสอบถาม 
การเดินทาง) 
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สามารถอ้างว่าช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ก็ต่อเมื่อ  

ทางงานมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ไว้ก่อนล่วงหน้า 

 ในกรณีที่ไม่สามารถให้ผู้มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียนได้ แต่มี
การลงทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากับ 40% ของผู้มาร่วมงาน สามารถคิด
เป็นค่าเฉลี่ยมวลรวมได้ 
 

**หากมีการลงทะเบียน น้อยกว่า 40% ของผู้มาร่วมงาน ให้ใช้เกณฑ์การ
ปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ที่มาก/รุนแรงที่สุดส าหรับทุกข้อ มาวัดการ
ปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ต่อคน 
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ส่งเสริมการใช้นโยบาย “ลดการใช้กระดาษและพลาสติกในงาน” ลงในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้จัดงาน 
หรือ ออร์แกไนเซอร์  อาทิเช่น ต้องแจกเอกสารในงาน Event ด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น 
 

Press kit ใช้ QR Code เพ่ือสแกนเอกสารแบบออนไลน์ แทนการท าแฟ้มข้อมูลให้ผู้สื่อข่าวในแบบเดิม 

สร้าง QR Code เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้สแกน เพ่ือดาวน์โหลด  
เอกสาร/สื่อที่ต้องการประชาสัมพันธ์/แบบสอบถาม/แบบประเมิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานน า  
กระติกน้ าส่วนตัว/บรรจุภัณฑ์ส่วนตัว มาใช้ภายในงาน 

 

ลดการใช้กระดาษและพลาสติก ในทุกๆ ส่วน  
อาทิ ของรางวัล ของที่ระลึก ในงาน Event โดยผู้จัดงานสามารถค านวณ  

การลดการใช้กระดาษหรือพลาสติกในงาน 
 โดยให้นับจ านวนแผ่น / ชิ้น / น้ าหนัก คูณด้วยจ านวน
คนที่เข้ามาร่วมงาน จะได้จ านวนการลดคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์จากกระดาษหรอืพลาสติก 
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พิจารณาในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มา
จากธรรมชาติ อาทิ แก้วน้ าไม้ไผ่
กล่องชานอ้อย แทนพาชนะ 

ที่ท าจากโฟม  

งดการใช้ อุปกรณ์ตกแต่ง เช่นตัวอักษร
โฟม ป้ายโฟม หุ่นโฟม และหันมาใช้
อุปกรณ์ตกแต่งที่น ากลับมา  

Reuse / Recycle ได้แทน 

ส่งเสริมการใช้นโยบาย “งดการใช้โฟมในการจัด
งาน” ลงในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้จัดงาน 
หรือ ออร์แกไนเซอร์  อาทิเช่น ออร์แกไนเซอร์ที่
รับจ้าง  ต้องไม่ใช้อุปกรณ์โฟมในการจัดงาน 
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ส่งเสริมการใช้นโยบาย “ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า” ลงในข้อตกลงการ
จัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ผู้จัดงาน หรือ ออร์แกไนเซอร์ และผู้ว่าจ้าง 

เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟฟ้าที่สุดในการจัดงาน Event อาทิ การใช้หลอด LED 

ส่งเสริมให้มีการค านวณ หรือระบุจ านวนพลังงานไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นในการใช้ห้องประชุมต่างๆ ไว้หน้าห้องประชุม  
หรือห้องจัดงานนิทรรศการเลย  จะท าให้การค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ไฟฟ้าง่ายขึ้น 
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วางแผนการออกแบบ การใช้อุปกรณ์ตกแต่ง ต้องมีการวางแผนให้มีการน าอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านั้น 
กลับมา Reuse / Recycle ต่อได้  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในงาน จะไม่กลายเป็นขยะ 
หรือเหลือเป็นขยะน้อยที่สุด 

เมื่อใช้วัสดุเสร็จแล้ว ให้น าอุปกรณ์มาใช้ใหม่ หรือหาหนทางส่งต่อให้คนที่จะได้รับผลประโยชน์  
เช่น ใช้แผง Solar Cell แทนไม้กระดาน และท าการส่งมอบ Solar Cell ต่อให้โรงเรียนต่างจังหวัด หลังจากจบงาน 

ส่งเสริมการใช้นโยบาย “Reuse / Recycle อุปกรณ์ตกแต่ง” ลงในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง ผู้จัดงาน หรือ ออร์แกไนเซอร์ และให้ผู้จัดงานวางแผนการน าอุปกรณ์ตกแต่งงาน
Event มาต่อยอด หรือท าประโยชน์อื่นๆ ต่อได้ 
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ส่งเสริมให้มีการแยกขยะในการจัดงาน Event 
หากไม่มีการแยกขยะ  จ านวนขยะจะถูกค านวณเป็นขยะ 

ประเภท “อื่นๆ” ซึ่งให้ใช้เกณฑ์การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ที่มาก / รุนแรงที่สุด   

  
 

ติดป้ายรณรงค์ 
บริเวณจุดตักอาหาร  

“ตักอาหารแต่พอดี  
และทานอาหารให้หมด”  

 
(โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบ Artwork  
ป้ายรณรงค์ให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ) 
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ผูจ้ัดงานหันมาใช้ถ้วย/ชาม ที่มีขนาดเล็กลง  
เพ่ือควบคุมปริมาณอาหารที่ผู้เข้าร่วมงานจะตัก 
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มีการบันทึกปริมาณอาหารที่เหลือจากงาน Event  
แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาในการท างานครั้งต่อๆไป 

หรือ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นปฏิบัติตาม 
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จุดส าคัญ คือ การสร้างจิตส านึกในองค์กร และเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภค เพื่อให้ทุกฝ่าย
เห็นถึงความส าคัญของการทานอาหารให้หมด ลดเศษขยะจากอาหาร และการแยกขยะ 
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สุดท้ายนี้ 
น าข้อมูลทั้งหมด ไปกรอกลงใน Eco-Event Kit  

เพื่อค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสรุปให้คนในงานฟังก่อนจบงาน 



15 

Come Join us 
มาร่วมกัน Care the Bear กบัพวกเรา 
02-009-9999 (SET Call Center) 


