
 

 
     Text : Photo    นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (15 ตุลาคม  2552) 

 

หัวขอนีจ้ะพลาดไมได ตองขอแจม (blog exteen.com) เนื่องจากเปนอาชีพที่ตองทํางานใน
สํานักงาน สัมผัสถึงกระแสที่ทั้งคนทั่วไปและสื่อเลนกนัอยางตอเนื่อง ดวยเหตกุารณที่เกดิจาก Climate 
Change กับโลกใบนี้ เฉพาะป 2009 คอนปมานี้ นับแบบไมมีขอมูลเชิงลึกอะไรก็เดาเอาวานาจะมากกวา 
30 เหตุการณขึ้นไป ทั้งยังเหลือเวลาสิ้นสุดปนี้ไมถึง 3 เดอืน ก็กลัววาจะมีอะไรที่จะทาํให ตอง After 
Shock  และ Future shock ไดอีก 

สาเหตุที่เกิดทัง้หลายก็ไมตองโทษใครอื่น มนุษย เปนผูกระทําแลวตองรับผลของการกระทํานัน้ 
ถาพูดคําวา มนุษย จะไกลตวัเกนิไป ใกลที่สุดก็คือ  ตัวเรานั้นแหละ  “ตัวด”ี  ตามกระแสเพยีงคําพดู 
ความคิด แตการกระทําไมกระเตื้องหรือสะดุงสะเทือนอะไรเลย  เร่ืองนี้หากยอนกลับลําตั้งแตตอนนี้ไดยัง
ไมสายจนเกินไป  เร่ิมกันเลยดีกวา  เฉพาะในสํานักงานของคุณเลขานุการนี่แหละ ทีว่า ชวยกันลดโลก
รอนพูดกันปาว ๆ มีอะไรบางที่คุณตามกระแส แตการกระทํามันสวนทางกัน  

 

 

 

  ถุงผา ตอนไมมีกระแส  มีถุงผาในบานแค 1 ใบ นาน ๆ ใชทีหิ้วของมาสํานักงานแทบนับครั้ง
ได ตอนนี้มีถุงผามากกวาสิบใบ ไมไดหยิบใชเลย จะซื้อของเครื่องใชอะไรก็แถมกแ็จกถุงผา ซ่ึงส่ิงของ
เหลานั้นถูกคิดราคาเพิ่มไปเรียบรอยแลว  ตกลงคุณจายแพงขึ้น ชวยกันใชทรัพยากร เพราะวัสดุทีจ่ะทําผา
ตองผานการปลูก การฟอกขาว หากโรงงานไมมีระบบการผลิตที่ดีก็ปลอยสารเคมีลงแมน้ําลําคลอง 
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ส่ิงมีชีวิตถูกทาํลาย โอย!...เร่ืองยาว  คราวหนาคราวหลัง ตองตัดใจและปฏิเสธการรับหรือเพิ่มจํานวนถุง
ผา และกลุมคํา (Save the World, I’m Not a Plastic Bag, Save Earth, Save earth Save us, Stop Global 
Warming, the clever baggers, Nothing on me is plastic, One less plastic bag, Recycles Do it Twice) ที่
ติดอยูบนถุงบา (ผาลดโลกรอน) เหลานี้ควรทําใหผูใช กระตุกมากกวาสะกิด  

  
 

  

 

  กระดาษ   ชวยลดโลกรอนทําอยางไร คําตอบมาตรฐานที่ไดยนิไดฟงคือ ใชกระดาษ Reuse 
(กระดาษใชทัง้สองหนา)  Recycle (กระดาษโทนสีน้ําตาลออนหรือรูปแบบอื่น) และ Reduce ลดการ
ใช  ประการสดุทายนีแ่หละ คนที่ทํางานเกีย่วของกับเอกสาร มักมีจุดบอดไมสามารถจัดเก็บเอกสารให
เปนระบบได แมจะมี หลักและทฤษฎีเกิดขึน้สําหรับงานเอกสาร ไมวาจะเปน QC,  5ส.  Paperless 
(สํานักงานไรกระดาษ)  และระบบเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย เชน Internet, Intranet, OA office, Virtual 
office, Green office แตทายที่สุด ก็ยังพบกองกระดาษเตม็ไปหมด กลายเปนวา นอกจากจะเสียคาใชจาย
ซ้ืออุปกรณเครื่องใชที่ทันสมัย ซ้ือระบบไอทีที่รวดเร็ว แตทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชยังคงเดิม
เปลี่ยนแปลง  นึกดวูา จะสิ้นเปลืองอีกเทาไร ทั้งเพิ่มการใชวัสดุของเดิม วัสดุชนิดใหมที่ทันสมัย  รวมกัน
อยูในหองที่ปรับอุณหภูมแิละการถายเทอากาศแมจะดีสักแคไหนก็ตาม น้ํายาเคลือบกระดาษ ผงหมกึ
เครื่องพิมพ ผงฝุนที่เกาะ  ใครมองจุดนี้บาง....ตนทุนคารักษา พยาบาลสําหรับพนักงาน  
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 อีเมล  มีหลายคนบอกวา อีเมลชวยลด
คาใชจาย และเวลาในการสงขาวสาร แทน
จดหมาย ตองไปสงที่ไปรษณีย เสียคาซอง 
คาแสตมปและคาสง  อีเมลสะดวกจนมี
บางบริการเชน โทรเลข ตองปดตัวไปตาม
ยุคสมัย และไปรษณียตองปรับลุคและ 
Position  ของตัวเองขนานใหญ   แทนการ
ใชโทรสาร (Fax) ที่ตองเสียคาโทรศัพท
ไปยังปลายทาง คาเครื่องโทรสาร คา
กระดาษที่ตองพิมพไมนับรวม
เครื่องโทรสารบางรุนที่จะตองพิมพสรุป
ออกมาอีกแผนเมื่อรับหรือสงโทรสาร อี

เมลชวยขจดัปญหา ชวยแกไขเรื่องความรวดเร็ว ประหยดัและเอกสารชดัเจนเหมือนตนฉบับ  แทนการใช
เครื่องโทรศัพท ชวยในการติดตอที่ไมตองเผชิญหนา ลดบรรยากาศตงึเครียดไดในระดับหนึ่ง โดยการใช
สํานวนภาษาแทนคําพูด  ทั้งหมดคงเปนเพยีงบางสวนยังสาธยายไมครบสําหรับคุณประโยชนของอี
เมล  ในมุมตรงกันขาม ก็พบเชนกันวา   มีการใชอีเมลเพือ่งานสวนตวัมากกวาการทาํงาน   เปนแหลง
โฆษณาขายสนิคาและบริการในเวลาทํางาน   เปนที่รับเอาไวรัสมากหนาหลายตาเขามาไวในระบบ
เครือขายสํานักงานโดยที่ผูใชรูเทาไมถึงการณไปเปดอีเมลของผูที่ไมประสงคดีเขา และที่พบบอยก็
คือ  Forward mail  ทําใหคนในสํานกังานใชเวลาตรงนี้นับรวมกันภายในสัปดาห ถาคิดเปนจํานวนเงนิก็
ทําใหหลายบริษัทใหญ ตองเรงแกไขอยางเรงดวนทีเดียว ไมวาจะนําเอา “monitoring software”  ซ่ึง
กฎหมายอนุญาตใหนายจางสามารถติดตั้ง เพื่อคอยสอดสองดูแลการใชงานของลูกนองเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติงานไมใชในเรื่องสวนตัว ซ่ึงในที่นี้องคกรจะกําหนดอีเมลใหกับพนกังานเองหรือออกมาตรการ
ตาง ๆ ขึ้นมา  สรุปแลว อีเมลก็ไมไดแตกตางจากจดหมาย โทรสาร โทรศัพท ที่ทุกอยางจะคลายกับเหรียญ
ที่มีสองดานเสมอ 
 

 แผนปายไวนลิ ประการหลงัสุด เร่ิมลามเขามาในสํานักงานและเตะตาบอยและถ่ีขึ้น   ตอนนี้
ไปทางไหนแผนปายโฆษณา ปายหาเสยีง หรือการจัดนทิรรศการตาง ๆ  ทั้งของหนวยงานราชการหรือ
เอกชน  จะพบเห็น แผนปายไวนิลพิมพขอความหรือรูปภาพ แทนปายที่ทําดวยไมอัด ผาหรือกระดาษ 
หากผูรับผิดชอบมีหัวทางศลิปะหรือรูจักเลือกรูปแบบกไ็ดงานที่สวยงาม มองแลวประทับใจผูพบเห็น 
หากไมเปนงาน ก็จะไดแตภาพรกรุงรัง ไรรสนิยม พิลึกกกึกือ เกดิทัศนยีภาพไมชวนมองในพื้นที่ โชวภาพ
รก (ลักษณ) และสรางความประหลาดปนแปลกใจกับผูมาเยือน   บางหนวยงาน ทําปายโดยคํานวณตนทุน
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เปรียบเทียบคาใชจายอยางไหนประหยดักวาและนําไปใชในคราวตอไปได ก็เปนตัวอยางที่นาเลียนแบบ 
เชน  ปาย  “ยนิดีตอนรับ” ไมระบุช่ือ  ปาย  “ใหใชเสนทางนี้”  พรอมลูกศรของสถานีตํารวจจังหวดัหนึ่ง
ทําขึ้นเนื่องจากมีการปดเสนทางบอยครั้ง ทั้ง ม็อบพืชผลการเกษตร มอ็บสี (ตาง ๆ)  ม็อบเพราะอยากจะ
ม็อบ ฯลฯ  ทั้งนี้ การทําแผนปายทําไดงาย รวดเร็วทนัใจ ไมตองใชเวลาคอยนานหลายวันเหมือน
เมื่อกอน  ดังนัน้ จึงเทากับชวยกันเรงการใชพลังงานและทรัพยากรที่เกีย่วของ ไมวา จะเปนแผน
พลาสติก  สี น้ํามันรวมถึงวิธีการกําจัดหรือทําลายปายเหลานี้หลังเลิกใช ที่จะสงผลตออากาศและ
สภาพแวดลอมมากเพียงใดสุดแสนจะคาดเดา นีย่ังไมนบัรวม ตนทุนสิ่งของเหลานี้ที่สูงกวาเนื่องจากสวน
ใหญใชของนาํเขา  คงไมตองถามซ้ําอีกแลววา  “ตนตอที่ทําให  Climate Change และโลกรอนท้ังใบนั้น
เปนใครกันแน..!”  
  

อางอิง :   
พิมพร  ศะริจนัทร  ผานมุมมอง "รูปแบบสํานักงาน (office)" แตละยุค (8 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2008/office.htm 
 พิมพร  ศะริจนัทร  เลขานุการกับกระแสโลกรอน  (8 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2008/envelopment.htm   
 พิมพร  ศะริจนัทร  วิธีควบคุมคาถายเอกสารในสํานักงาน (8 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/copier.htm 
  
 
 
ผูเขียน [เรื่อง : ภาพประกอบ]  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร ศึกษานิเทศก 
เขียนจากการรณรงคใน exteen.com เรื่อง climate change วันที่ 15 ตุลาคม 2552 
เขียนวันที่ 8 ตุลาคม  2552 เผยแพรเว็บไซตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 
ผูที่จะนําบทความ รูปภาพไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 
ติดตอผูเขียนไดที่ pomdvt@hotmail.com 
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