
จาก Paperless Office สู Less Paper Office*
                                                                    พุธทรัพย มณีศร*ี*

 -------------------
        ทราบดีวาปนี้จะยังคงเปนปรณรงคและสืบสานงานวัฒนธรรมไทย
        การเขียนบทความ จึงไมควรจะใชชือ่เร่ืองเปนภาษาอังกฤษ
        แตเพราะยังหาคํ าไทยท่ีเหมาะสมและสะทอนถึงเร่ืองท่ีจะเขียนไมได
        จึงมีความจ ําเปนตองใชชื่อภาษาอังกฤษปนไทย
        เพราะมีความเห็นวา  ลักษณะชือ่เร่ืองท่ีดีนัน้  ควรจะสั้น  กระทัดรัด
        และท่ีส ําคัญท่ีสุด ตองสรุปความของท้ังเร่ืองไดหมด
        จึงตัดสินใจใชชื่อนี้
        คิดวา ผูอานทุกทานคงจะเขาใจไดเปนอยางดี รวมท้ังชือ่นีส่ื้อความหมายไดดีดวย
        หากจะแปลชื่อเร่ืองเปนไทย ก็คงจะไดความวา  "จากส ํานักงานท่ีไมมีกระดาษสู
ส ํานักงานท่ีมีกระดาษนอย"
        ซึ่งชื่อนี้ ไมชอบท่ีจะใหเปนชือ่เร่ือง
            กอนท่ีจะเปนกระดาษเปอนหมึก ก็ขอน ําเขาสูเร่ืองครับ
        กลางปนี้เอง ไดมีโอกาสเดินทางน ําคณะนักบริหารระดับสูงท่ีเขาอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง      หลักสูตรท่ี 1 (นบส. 1) รุนท่ี 19 ของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศฟนแลนด สวีเดน
และเดนมารก
        การไปศึกษาดูงานในคร้ังนี ้ ไดเรียนรูสิ่งท่ีนาสนใจและเปนประโยชนท้ังราชการ
และสวนตัวหลาย ๆ เร่ือง

แตท่ีประทับใจมากท่ีสุด ก็คือการไดไปศึกษาดูงานท่ี  บริษัท  OTICON  ท่ี
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
                -----------------------
* เผยแพรครั้งแรกในหนัสือประจํ าปของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรอืน สํ านกังาน  ก.พ.  พ.ศ.
2538
** ขณะท่ีเขียนเรือ่งนีด้ํ ารงต ําแหนงผูอ ํานวยการสถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน สํ านกังาน ก.พ.
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ท่ีจริงบริษัท OTICON เปนบริษัทผูผลิตอุปกรณชวยฟง (Hearing Aids) ส ําหรับผู
ท่ีมีความบกพรองทางประสาทหู

แตท่ีนี ่มีเร่ืองท่ีนาสนใจในหลาย ๆ เร่ือง
เร่ืองแรก คือระบบการบริหารงาน
บริษัท OTICON ไมไดจัดระบบงานโดยแบงเปนแผนก ฝายและกอง เชนเดียวกับ

องคการของรัฐหรือเอกชนท่ัว ๆ ไป
        แตใชระบบการทํ างานเปนโครงการ
        มีการมอบหมายใหทํ างานเปนทีม   และก็พรอมท่ีจะสลับสับเปล่ียนบุคคลในทีม
ไดอยางรวดเร็ว
        แตสิ่งท่ีสนใจมากท่ีสุด กลับเปนอีกเร่ืองหนึง่
        เร่ืองนัน้ก็คือการใชเทคโนโลยีของเขา
        เทคโนโลยีท่ีจะกลาวถึงนี ้ไมใชเทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณชวยฟง
        เพราะเร่ืองนีเ้ขามีความถนดัอยูแลว
        จะไมถนัดไดอยางไร เพราะเขาโฆษณาวา ผลิตภัณฑของเขานัน้ ทันสมัยท่ีสุดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
        แนนอนครับ ของดีมีประสิทธิภาพ ราคาก็ยอมจะแพงตามไปดวย
       ถึงกระนั้น อุปกรณชวยฟงของเขา ยังมีสวนแบงในตลาดโลกอยูถึง 12%
        ก็คงเปนหลักประกันไดวา  เขาโฆษณาไดสมจริง  และเทคโนโลยีในการผลิตของ
เขาดีจริง อยางไมตองสงสัย
        แตท่ีไดเรียนไวกอนหนานีว้า  สนใจในเร่ืองการ ใชเทคโนโลยีของบริษัทนี้
        ก็คือเทคโนโลยีท่ีเขานํ ามาใชภายในสํ านกังานของเขา
        ท่ีเราเรียกกันวา ส ํานกังานอัตโนมัติ (Office Automation) นั่นแหละ
        และก็ไมใชส ํานักงานอัตโนมัติธรรมดา แบบท่ีเราเขาใจกันท่ัวไป
        กลาวคือเปนส ํานกังานท่ีมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร
เคร่ืองโทรศัพท และเคร่ืองโทรสาร

ของบริษัท OTICON นั้น เหน็วาเขาไดกาวล้ํ าไปขางหนาอีกข้ันหนึ่งแลว
        นั่นคือ เปน "Paperless Office"  หรือเปน "ส ํานักงานท่ีไมมีกระดาษ"
        พูดไปแลวทานผูอานอาจจะคิดวาเปนเร่ืองเหลือเชือ่
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        แตหากไดไปเห็นดวยตาท่ีสํ านักงานของเขาแลว  ก็จะเหน็วาเปนเร่ืองจริง
        บนโตะทํ างานของพนักงานแตละคน  นอกจากบางโตะซ่ึงมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ี
เก่ียวของกับอุปกรณชวยฟง ซึ่งตองศึกษาและพัฒนาแลว
        ไมมีกองกระดาษหรือกองเอกสารดังท่ีเห็นเปนธรรมดา บนโตะทํ างานไมวาของ
ประเทศไหนในโลก
        คงจะมีคํ าถามวา การทํ างานของเขา คงไมตองใชเอกสารละกระมัง
        คํ าตอบก็คือ เขาก็ยังใชเอกสารหรือกระดาษในการทํ างานอยูครับ
        คํ าถามตอมาก็คือ แลวเอกสารเหลานีอ้ยูท่ีไหน
        กอนจะตอบคํ าถามนี้  ใครขอเรียนวา   สิ่งท่ีนาสังเกตประการหนึ่งในสํ านักงาน

แหงนี ้ก็คือ ทุกโตะ      ทํ างาน จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร
        ถึงตอนนี ้ ทานผูอานก็คงจะตอบคํ าถามสุดทายไดแลววาเอกสารท่ีใชในการ
ทํ างาน ก็อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรนี้
 ถูกตองครับ เอกสารในการทํ างานทุกชิ้นของเขาจะอยูในคอมพิวเตอร
        เวนแตเพียงอยางเดียวเทานัน้   อยางเดียวจริง ๆ ท่ีไมไดเก็บไวในเคร่ือง
คอมพวิเตอร
       สิ่งนั้นก็คือ ใบสั่งซื้อ (Invoices)
        เพราะสิ่งนี้ เขาถือวาเปนเอกสารท่ีส ําคัญท่ีสุด
        แตเขาก็เก็บเอกสารเหลานีไ้วในตูเรียบรอย ไมวางไวบนโตะทํ างานเลย
        หลายทานคงสงสัยวา เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเขามา ซึ่งรวมท้ังใบสั่งซื้อดวยนั้น เขารับ-
สงกันอยางไร

ครับ ก็คงจะตองกลาวถึง ระบบการรับ-สงหนังสือของเขากอน
       เขาจัดระบบงานไวดีมากครับ
       เม่ือมีเอกสารมาถึงบริษัท ซึ่งรวมท้ังใบสั่งซื้อ

เคร่ือง Scanner ก็จะอาน (Scan) เอกสารนั้น
        ขอมูลทุกอยางในเอกสารนั้น ก็จะเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร

และโดยท่ีระบบคอมพิวเตอรของเขาตอเชื่อมกันท้ังหมด โดยใชระบบ LAN
        ไมใชเฉพาะสํ านักงานในกรุงโคเปนเฮเกน เทานัน้
        ทุกส ํานักงานในประเทศเดนมารก มีเครือขายเชือ่มโยงกันหมด
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        เอกสารของเขาทุกชิ้น จึงสามารถเรียกใชและเชือ่มโยงกันไดท่ัวประเทศเดนมารก
       และโดยท่ีบริษัทนี ้เปนบริษัทท่ีมีบริษัทลูกท่ัวโลก
        ดังนั้น จึงมีเครือขายเชือ่มโยงกันไดท่ัวทุกแหงท่ัวโลกเชนกัน
        ส ําหรับเอกสารท่ีสงมาท่ีบริษัทนั้น
        เม่ือเคร่ือง Scanner ไดอานและเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว
        เอกสารทุกชิ้น ยกเวนใบสั่งซื้อ ก็จะถูกทํ าลายทันที โดยน ําเอกสารนั้นเขาเคร่ือง
หั่นกระดาษเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย
        ปลอยจากชัน้บนลงมาชัน้ลาง โดยผานทอแกว
        ตอนท่ีเขาปฏิบัติงานจริง ๆ นั้น ไดเห็นกระดาษท่ีหั่นเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยและลอย
ลงมาทางทอแกวแลว ชางเปนภาพท่ีสวยงามนาดูมากทีเดียว
        กระดาษเหลานี ้ไมไดน ําไปท้ิงท่ีไหน เพราะยังน ําไปใชเพื่อชวยในการ page  ของ
ไดอีกดวย
            กลับมาเร่ืองระบบงานรับ-สงของเขาอีกคร้ังหนึ่ง
        เอกสารท่ีอานและเก็บขอมูลไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว
        ก็จะสงไปยังผูท่ีเก่ียวของโดยใชระบบ LAN
        ผูท่ีเก่ียวของก็จะอานขอความนั้น ๆ จากจอคอมพิวเตอร
        หากตองการท่ีจะน ําเอกสารนั้น ออกไปนอกสํ านักงาน
        ก็เพยีงแตกดปุม  "พิมพ" เทานัน้
      เคร่ืองพมิพคอมพวิเตอร ก็จะพิมพใหเหมือนเอกสารแผนเดิมไมผิดเพีย้น
        คงจะตางอยูบาง ก็เฉพาะลายมือชื่อ ซึ่งไมใชหมึกจริงเทานั้น
        เห็นสภาพการทํ างานของเขาแลว อยากน ํากลับมาใชในประเทศไทย
        แมวา จะทํ าใหเปน Paperless Office คือสํ านักงานท่ีไมมีกระดาษไมไดก็ตาม
        แตอาจทํ าใหเปน  Less Paper Office คือสํ านักงานท่ีมีกระดาษนอยได
        วิธีการในการดํ าเนินการในเร่ืองนี้ ตองดํ าเนินการพรอม ๆ กัน 2 ทาง

ขอใชภาษาอังกฤษอีกสักคร้ังหนึ่งเถิด
        2 ทางนี้ ก็คือ Hardware และ Software

        ส ําหรับ Hardware ท่ีจะชวยในเร่ืองนี ้มีหลายอยางซึง่เก่ียวเนือ่งประกอบกัน
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        อยางแรกก็คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร
        เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะน ํามาชวย ก็ไมใชระบบท่ีใหญโตและมีราคาแพง
      เปนเพยีงคอมพิวเตอรในระบบ Stand alone หรือท่ีเราเรียกขานกันท่ัวไปวา

เปน Personal Computer หรือ P.C.
        สนนราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอรดังกลาว ก็ไมแพง
        ประกอบกับสํ านักงบประมาณ  ซ่ึงเปนผูอนุมัติเงิน ก็ไดเล็งเห็นความส ําคัญใน
เร่ืองนี้
       จะเหน็ไดจากหลายส ํานักงาน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ก็มีโอกาสไดใช
เคร่ืองคอมพิวเตอรกันในระดับหนึ่งแลว
       แมวาบางแหงจะน ํามาใชเพียงเฉพาะการพิมพก็ตาม
       พอจะสรุปไดวา ปญหาการซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบ P.C. ไมนาจะมีปญหา

การเก็บเอกสารขอมูลตาง ๆ ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรนัน้
        ก็สามารถจะกระทํ าไดอยูแลว ในระดับหนึง่ ก็คือพิมพลงไป
        สวนจะเก็บลงไปโดยไมตองพิมพ ก็ตองอาศัย Hardware ตัวท่ีสอง
        สิ่งนั้นก็คือ เคร่ือง Scanner
        สนนราคา เคร่ือง Scanner ในตอนนี ้ประมาณ 25,000.00 บาท
        กรมหนึง่หรือสวนราชการหนึง่มีแคเคร่ืองเดียวก็คงพอ

ราคาถูกแคนี ้แลวก็ไมจํ าเปนตองมีมากตัว ส ํานักงบประมาณ ก็ไมนาจะขัดของ
ถาอยากจะเชื่อมโยงเครือขายระหวางกองในกรมท่ีทํ างานอยูในตึกเดียวกัน

        ก็ตองอาศัย Hardware ตัวท่ีสาม
        นั่นก็คือ ตองมีระบบ  LAN  เขามาเสริม

ราคาของ LAN ท้ังราคาของ Hardware และราคาของโปรแกรมซึ่งสามารถ   เชือ่ม
โยงเคร่ืองคอมพิวเตอรไดประมาณ 10 เคร่ือง

ก็ประมาณ 150,000.00 บาท ซึ่งอาจจะสูงไปสักนิด
แตหากจะคํ านงึถึงคาใชจายในการรับ-สง เอกสาร จากกองนี้ไปกองโนน

ตลอดจนการลงทะเบียนรับ-สง ซํ ้าแลวซํ ้าเลา รวมท้ังความสะดวกรวดเร็ว
และราคาตูท่ีจะเก็บเอกสาร รวมท้ังพืน้ท่ีท่ีจะใชเก็บเอกสารแลว ก็นาจะคุม
ส ํานักงบประมาณ ก็คงจะไมขัดของเชนเดียวกัน
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มี Hardware แคนี ้ยังไมประหยัดสุด ๆ
        เพราะการสงเอกสารระหวางกรมหนึ่งไปยังอีกกรมหนึ่ง
        ยังตองเสียคาใชจายในการสง
        ไมวาจะสงโดยการสื่อสารแหงประเทศไทย หรือจะสงเองก็ตาม
        ปญหาการจราจร ทํ าใหการสงเอกสารท่ีวานี้ลาชาข้ึน และบางคร้ังก็ตองเสีย
คาใชจายสูงข้ึน
        จึงตองมี Hardware อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเปนตัวสุดทายท่ีจะพูดถึง
        Hardware ตัวนี ้ก็คือโมเด็ม (Modem)
        ตัวนี้ไมแพงหรอกครับ เพยีงตัวละไมเกิน 5,000.00 บาท
        แตอยาลืมนะครับ ตองมีคูสายโทรศัพทใหดวย 1 เลขหมาย
        กลาวโดยสรุปก็คือ ในยุคโลกาภวิตันนี ้มีความจ ําเปนท่ีจะตองมี Hardware
เหลานีใ้ช
        และปญหา  Hardware นั้น แกไขไดไมยากนัก
        เพราะราคาคางวดก็ไมแพง จนถึงกับจับตองไมได
            แตท่ีเปนหวงมาก ๆ ก็คือแนวทางท่ีสอง
        สิ่งนั้นก็คือ Software
        Software  ท่ีพูดถึงนี ้ไมไดหมายถึงตัวโปรแกรมท่ีไปจางเขาทํ าหรอกครับ
        เพราะสิ่งเหลานี้  ขณะนี้ใชเงินซื้อได แลวก็ไมแพงดวย เพราะมีโปรแกรม   ส ําเร็จ
รูปอยูเยอะ
        Software  ในท่ีนี ้หมายถึงระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ
        แมวา ระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ นั้น มนุษยเปนคนสรางข้ึน

แตบางคร้ังสรางข้ึนมาแลว แกไขยากเย็นเหลือเกิน
        เพราะผูท่ีจะแกนั้น บางคร้ังบางคนไมเคยเปล่ียนแนวความคิด
        ยังยึดติดอยูกับของเกา ของเดิมเปนอยางไร ก็ยังอยากใหเปนอยูอยางนัน้

คนประเภทนี้กลัวการเปล่ียนแปลง และไมชอบของใหม
        แมวาของใหมจะดีกวาเดิม ท้ังนี ้ก็เพราะกลัวกับความเสี่ยง
            กลับมาถึงกฎเกณฑหรือระเบียบท่ีเราจะพูดถึงดีกวาครับ
        ระเบียบท่ีเก่ียวของในเร่ืองนี ้ก็คือระเบียบท่ีมีเร่ืองการเก็บเอกสารของทาง
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ราชการ
        ระเบียบนัน้ก็คือ ระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
        แนนอนครับ ในสมัย พ.ศ. 2526 นั้น
        Hardware  ท่ีกลาวถึง  บางอยางยังไมเกิด และบางอยางก็ยังไมแพรหลายใน เมือง
ไทย
        ดังนั้น เร่ืองเหลานี้ จึงยังไมมีในระเบียบดังกลาว
        ระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดกํ าหนดเร่ืองการ
รับและสงหนังสือ ไวในหมวดท่ี 2 ไวหลายขอ
        เชน จะตองมีทะเบียนหนังสอืรับ และทะเบียนหนังสือสง
        หากจะใหสงหนังสือระหวางกรมระหวางกอง ผานทาง Modem หรือผานทาง
LAN

ระเบียบเหลานี ้ก็ตองแกไขใหสอดคลองกันดวย
การเก็บหนังสือก็เชนเดียวกัน

        ระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว  ไดกํ าหนดใหเก็บหนังสอืไว โดยแยกเปน
ประเภทของหนังสือ
        เอาเฉพาะท่ีเก่ียวของก็คือ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว ก็แลวกัน
        ระเบียบกํ าหนดใหการเก็บประเภทนี ้  ตองเก็บท้ังตนฉบับ  (ท่ีไดรับ)  และส ําเนา
หนังสือ (ท่ีสงออก)
        โดยกํ าหนดวา จะตองทํ าบัญชีสงเก็บ ตามแบบท่ีกํ าหนดไว
        ระเบียบท่ีจะตองแกก็คือ ใหเก็บตนฉบับหรือส ําเนาหนังสือในรูปของแผน   ดิสค
เก็ต (Diskett) ได
        ส ําหรับอายุการเก็บหนังสือนั้น ไมมีปญหา
        เพราะเก็บในแผนดิสคเก็ตแลวควรจะมีสํ าเนาเก็บไวดวย เก็บไวนานเทาไรก็ได
        อยางไรก็ตาม ก็คงตองเปล่ียนแปลงรูปแบบของการทํ าบัญชีสงเก็บใหม
        ใหเปนรูปแบบท่ีสามารถคนควาจากแผนดิสคเก็ต ไดอยางรวดเร็ว
      สิ่งท่ีไดกลาวขางตนนี้ ขอเรียนวา ไมใชของใหม
        หลายสวนราชการไดทํ าควบคูกับกฎระเบียบเดิมไปแลว
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        โดยเฉพาะทางกรมการปกครอง ก็ไดดํ าเนินการไปบางแลว โดยเฉพาะเร่ือง
ทะเบียนราษฎร
        คาดวา คงจะไดเห็นเปนรูปธรรมในเร็ววันนี้
        แมแตส ํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ
        ก็ไดทราบวา มีความคิดริเร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบดังกลาว
        ใหเขากับยุคสมัยของโลกาภวิตัน
        ดีไมดี เมื่อหนังสือนี้พิมพแลวเสร็จ
        ระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  อาจจะแกไขเปล่ียนแปลง  ไป
แลวก็ได
        กอนจบเร่ืองนี้ ก็อยากจะขอฝากเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ ท่ีคลุกอยูกับงาน    โดย
ตรง

ท่ีพูดถึงเฉพาะเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ
            เพราะเจาหนาท่ีระดับนี ้ สวนใหญเปนผูท่ีมีโอกาสไดร่ํ าเรียนและไดใช
คอมพิวเตอรหรือเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ
        ชวยศึกษาดูกฎและระเบียบท่ีรับผิดชอบอยูดวยวา
        กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑใดท่ีขัดขวางการใชงานของเทคโนโลยีใหม ๆ
        ก็ขอใหพยายามคิดและหาทางแกไข
        แลวก็อยาทอท่ีจะน ําเสนอ หากผูบังคับบัญชาไมเหน็ดวย
        อาจจะตองใหเวลากับผูบังคับบัญชาในเร่ืองเหลานีบ้าง เพราะเปนเร่ืองใหม
        แตหากทานไดน ําเสนอพรอมกับตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนถึงขอดีตาง ๆ  รวมท้ัง
วิธีปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
        ความส ําเร็จก็จะเปนของทาน

ความฝนท่ีจะเห็นสวนราชการของไทยกาวไปสู  Less  Paper Office หรือสํ านัก
งานท่ีมีกระดาษนอย ก็คงจะเปนความจริง

-----------------------


