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ไคเซ็นเพื่อสิ่งแวดล้อม ต้องเลียนแบบ ลอกแบบ

การจะเข้าไปจัดการสิ่งแวดล้อม ท�าได้ 3 แนวทางหลัก ๆ คือ
① มาตรการเพ่ือส่ิงแวดล้อมที่ตั้งเป้าเล็งผลดีเยี่ยม เช่น 

การเปลี่ยนไปใช้เตาเผาขยะรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อเป็นการควบคุมการ
เกิดไดออกซิน (dioxin) เป็นต้น เนื่องจำกเป็นกำรลงทุนที่สูง มีกำรใช้
เทคโนโลยีเฉพำะทำงขั้นสูงเข้ำช่วย และต้องใช้เวลำในกำรเตรียมนำน 
ทำงผูบ้ริหำร ต้องมกีำรถกปัญหำ ปรกึษำกนัอย่ำงดเีพือ่จะได้ด�ำเนนิ-
กำรได้อย่ำงรำบรื่น

② การเข้าไปจัดการระดับกลาง เช่น กำรด�ำเนินกำรตำม
มำตรฐำน ISO เป็นต้น กำรคิดค้นระบบไคเซ็นที่ท�ำให้มีผลต่อสิ่ง-
แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และท�ำไคเซ็นของระบบอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้
วงจร PDCA 

③ และสิ่งที่เล็กที่สุด ได้แก่ การจัดการกับสิ่งแวดล้อมด้วย
การไคเซน็ เช่น กำรตดิโปสเตอร์รณรงค์ให้ประหยัดน�ำ้ไว้ทีอ่่ำงล้ำงมอื 
ซึง่เมือ่สงัเกตเหน็กส็ำมำรถปฏิบตัไิด้ทันท ีส่ิงท่ีจะน�าเสนอในฉบบันี ้ก็
คือข้อที่ ③ ซึ่งเป็นวิธีใกล้ ๆ ตัวที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้ ถึงแม้จะเป็น
เพยีงสิง่เลก็ ๆ  แต่กเ็ป็นสากล ไม่ว่าจะมลัีกษณะหรอืขนาดงานอย่างไร

ก็ สามารถเลียนแบบได้ง่าย ๆ และใช้เป็นแนวทางได้
ในการท�าไคเซน็เพือ่สิง่แวดล้อม จ�าเป็นต้องใช้การตดัสนิใจ

ทีถ่กูต้อง การจดัการสิง่แวดล้อม เรยีกได้ว่าเป็นการเลกิใช้สิง่ของทีไ่ม่
จ�าเป็น การลดปรมิาณขยะ การน�ากลบัมาใช้ใหม่ และการรไีซเคลิ แต่
เพื่อที่จะ ประหยัดไฟ แล้ว จะต้องปิดแอร์ในฤดูร้อน ปิดไฟในวันที่
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ท�าทุกอย่างภายใต้ค�าว่า เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้
คิดถึงสิ่งอื่น การกระท�าเช่นนี้ท�าให้ค่าไฟลดลงก็จริง แต่ไม่รู้ว่าความ
รู้สึกที่อยากจะท�านั้นมีหรือไม่ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดใน การลด ก็คือ สิ่งนั้น
เป็นสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นจรงิ ๆ  หรอื หรอืว่าเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น ซึง่ต้องอาศยัการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง

● ของที่จ�ำเป็นก็ต้องไม่งกไม่ต้องลด
● ของที่ตัดสินใจแล้ว ว่ำไม่จ�ำเป็น ก็ต้องลดทันที
การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดก็เป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในการท�า 

ไคเซ็นเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างไคเซ็น ① 

แค่การเชิญชวน ก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ 

● ติดป้ายเตือน ● สื่อสารด้วยการพูด 

● หรือแม้แต่ที่ขั้นบันได

แค่ท�ำให้รู้ว่ำ ถ้าท�าดังนี้แล้ว จะเป็นการประหยัดพลังงาน! 
แล้วกน็บัว่ำมำตรกำรประหยดัพลงังำนได้เดนิหน้ำไปอกีก้ำวหนึง่ วธิกีำร
ที่ง่ำยและรวดเร็วที่สุดในกำรท�ำมำตรกำร ประหยัดพลังงาน คือ การ
เชิญชวนการบอกกล่าว วิธีการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยปำกเปล่ำ หรือด้วยกำรติดป้ำย เป็นต้น

วิธีการเชิญชวน นั้นมีหลำกหลำยรูปแบบ สถำนที่ที่ใช้ติดป้ำย
มีหลำกหลำย แค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็พอ แค่ เชิญชวน ไม่ใช่ว่ำทุกคนจะ
ปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั แต่กต้็องมบีำงคนทีใ่ห้กำรตอบรบัในกำรเชิญ
ชวนนีแ้น่ ๆ  จำกสบิคน ถ้ำมห้ีำหรอืหกคนปฏิบตัติำมค�ำเชญิชวนกถ็อืว่ำ
ดีแล้ว แต่ถ้ำอยำกให้ทั้งสิบคนปฏิบัติตำมแล้ว คงจะต้องหำทำงรุกด้วย
วิธีอื่นต่อไป

ตัวอย่าง ปิดไฟเมื่อใช้เสร็จ แค่แผ่นนี้แผ่นเดียวก็ได้ผล 
บริษัท MEIRA จ�ากัด โดยทั่วไป สัญญำณไฟของเครื่องท�ำลำยเอกสำร
มักจะเป็น ON อยู่เสมอ แต่เครื่องท�ำลำยเอกสำรไม่ใช่สิ่งที่ในหนึ่งวันจะ
ใช้หลำย ๆ ครั้ง ดังนั้นจึงตั้งเป็นกฎขึ้นมำว่ำ ต้องปิดให้เป็น OFF จึงท�ำ
ป้ำยติดไว้ที่เครื่องว่ำ ปิดไฟเมื่อใช้เสร็จ

ตัวอย่าง ก็ไม่รู้นี่! บริษัท MEIRA จ�ากัด สิ่งที่ไม่คิดว่ำจะไม่รู้
คือ ชักโครกที่มีระบบท�าความร้อนบนท่ีนั่ง เมื่อปิดฝาชักโครกแล้ว
จะท�าให้รักษาอุณหภูมิเอาไว้ได้เป็นการประหยัดไฟ แน่นอนถึงแม้
จะมีคนที่รู้ แต่คนที่ลืมปิดก็มักจะมีเช่นกัน จึงท�ำกำรติดป้ำยไว้ที่ ๆ มอง
เห็นได้ชัดเจน ว่ำ กรุณาปิดฝาชักโครกเมื่อใช้เสร็จ

ไคเซ็นเพ่ือส่ิงแวดล้อม

จำ�เป็นต้องใช้การตัดสินใจท่ีถูกต้อง

เช้าตรู่
ฤดูร้อน

ตอนท้องฟ้าสดใส
ตอนท่ีไม่มีคน

ไม่จำ�เป็น

พลบค่ำ�ฤดูใบไม้ผลิ�–�ฤดูหนาวตอนท่ีฝนตกตอนท่ีมีคนอยู่

จำ�เป็น

เพื่อสิ่งแวดล้อมไคเซ็น
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ตัวอย่าง เรียกร้องให้สนใจการประหยัดพลังงานบนบันได 
บริษัท Akita Orient Seimitsu จ�ากัด ที่ขั้นบันไดของอาคารส�านักงาน 
(บรเิวณท�ามมุตัง้ฉากกบับรเิวณทีเ่ป็นพืน้เหยียบ) ได้ตดิค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงานต่าง ๆ เอาไว้ เช่น ค่าไฟต่อ 1 ชั่วโมงกี่เยน ค่าแอร์ต่อ 1 ชั่วโมง 
กี่เยน แสดงให้เห็นโดยเขียนในลักษณะนี้ เมื่อได้รับรู้ถึงตัวเลขแล้วจะ
ท�าให้มีจิตส�านึกที่จะประหยัดพลังงานอย่างเข้มงวด และส�าหรับแขก 
ผู้มาเยือน เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้แตกต่าง มีความเปิดเผย ซึ่ง
เป็นข้อดีส�าหรับบริษัทอีกด้วย

ตัวอย่างไคเซ็น ② 

ถ้าอยากจะทำาให้จริงจัง ก็ทำาให้เป็นอัตโนมัติ

เชิญชวนด้วยปากเปล่า ➞ เชญิชวนด้วยจอภาพ 

➞ ทำาเป็นสัญลักษณ์อัตโนมัติ

แค่ติดป้ายเตือน ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยที่หันมาใส่ใจกับ 
สิ่งแวดล้อม แต่ถ้า ต้องการท�าจริงจัง แล้ว ถ้าใช้ การเชิญชวนเดิม ๆ  
วธิกีารเดมิ ๆ  ท�าซ�า้ไปซ�า้มา อยูอ่ย่างนีก้ค็งจะเป็นเรือ่งยาก จงึจ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการใหม่ ๆ

ตัวอย่าง เปล่ียนจากการเชิญชวนเป็นการส่งสัญญาณ
ทั้งหมดของบริษัท ก่อสร้างอาซาฮีคะเซ จ�ากัด ในการประหยัดไฟ 
จากเดิมจะมีการติดป้าย หรือบอกด้วยปากเปล่าว่า เมื่อลุกจากที่
กรุณาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตอนพักกลางวันกรุณาตั้งเครื่องให้
อยู่ในโหมด Stand by ซึ่งก็มีบางคนที่ปฏิบัติตาม แต่การที่จะให ้

ทุกคนปฏิบัติตามนั้นเป็นเรื่องยาก
■	 ไคเซ็น 1 เชิญชวนที่หน้า Log on ทีนี้ ลองเปลี่ยนวิธี 

เชญิชวนจากการใช้ตัวหนงัสือ หรอืบอกด้วยปากเปล่า เป็นการโชว์ให้
เห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนที่ Log on ตั้งระบบให้เมื่อเปิดเครื่อง 
ใส่ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดแล้ว ตอนที่เปลี่ยนเป็นหน้าจอ Log on 
จะมีข้อความปรากฎอยู่ที่หน้าจอ

■	 แต่ถงึกระนัน้กย็งัไม่เดด็ขาดอยูด่.ี..กย็งัมบีางคนทีท่�าตวั
เป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่ยอมปรับเปลี่ยนการต้ังเคร่ือง จึงได้ลองถาม
เหตผุลดไูด้ความว่า การปรับเปลีย่นเป็นเร่ืองยุ่งยาก ไม่รู้วธิกีารปรบั

■	 ไคเซ็น 2 ไอคอนที่ท�าให้เป็นโหมด Stand by ได้โดย
อัตโนมัติ

ดังนั้น ไคเซ็นแล้วไคเซ็นอีก ท�าไอคอนที่ เพียงแค่กดไอคอน
นี้ ก็จะกลายเป็นโหมดStand by โดยอัตโนมัติ กรุณากดด้วย แล้วใส่
ไอคอนนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

เมือ่ท�าดงันีแ้ล้ว เพยีงแค่กดไอคอนทีอ่ยูท่ีห่น้าจอตอนทีเ่ครือ่ง
เปิดอยู่ แค่นี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็จะเปล่ียนเป็นโหมด Stand 
by ให้โดยง่ายดาย

ส�าหรับคนที่ไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม คนท่ีไม่ให้
ความร่วมมอื และยงัมคีนอืน่ ๆ  ทีม่เีหตผุลต่าง ๆ  นานา เมือ่พบปัญหา
แล้วจึงรุก การรุกที่วิธีการย่อมดีกว่าต�าหนิที่ตัวคน

แค่เชิญชวนก็ช่วยส่ิงแวดล้อม
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เม่ือใช้เสร็จ

เป็นอย่างน้ี
น่ีเอง!

บริษัท MEIRA จำ กัด

บริษัท Akita Orient Seimitsu จำ กัดจำ นวนเงินในภาพเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2549

มาใช้ทรัพยากรกันอย่างคุ้มค่ากันเถอะ

ค่าไฟ 32,400 เยน / ช่ัวโมง

ค่าแอร ์9,234 เยน / ช่ัวโมง

ค่าน้ำ ประปา 5,300 เยน / ช่ัวโมง

ค่าน้ำ กล่ัน 1,500 เยน / ช่ัวโมง

จอดรถ�ดับเคร่ือง!

ถ้าอยากจะทำ�ให้จริงจัง�ทำ�ให้เป็นอัตโนมัติ
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เรียนผู้ใช้คอมพิวเตอร์

หน่วยประหยัดพลังงาน

ปิดไฟหน้าจอขณะ
ลุกออกจากท่ีกันเถอะ

พักกลางวัน�ทำ�เป็นโหมด�
Stand�by�กันเถอะ!
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● ทุกคร้ังท่ีลุกออกจากท่ีกรุณาปิดหน้าจอ
● ตอนพักกลางวันกรุณากดดับเบ้ิลคล๊ิกท่ีไอคอน Stand by

Stand�by�
คุณต้องการทำาให้เป็นโหมดแสตนด์บาย
ใช่หรือไม่?
��ใช่�(Y)�������ไม่ใช่�(N)

บริษัท ก่อสร้างอาซาฮีคะเซ จำ กัด

เม่ือลุกจากท่ีกรุณา
ปิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์


