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คนญี่ปุนเ ปนคนรักความสะอาดและ
มีระเบียบ บานชองหองหอของพวกเขาสะอาด
สะอาน ขาวของเก็บเขาทีไ่ มเกะกะ ถนนหนทาง
ของบานเมืองเขาไมมีขยะใหเห็นสักชิ้น เรื่องนี้
เป นที่ ขึ้ นชื่ อลื อชา มี ชาวญี่ ปุ นคนหนึ่ งเขี ยน
หนังสือเกีย่ วกับวิธที าํ ความสะอาดแบบชาวญีป่ นุ
แลวขายใหฝรั่งอาน ปรากฏวาขายดีติดอันดับ
เบสเซลเลอร ตอนนี้ขายไดเจ็ดลานเลมไปแลว
ผมไมไดมาเลาเรือ่ งการทําความสะอาด
ตามแนวทางของคนญี่ปุนหรอกครับ ผมเพียง
แตจะเกริน่ ใหเห็นความสําคัญของความสะอาด
และเปนระเบียบซึง่ ถือไดวา คือปรัชญาแขนงหนึง่
และเปนรากเหงาของสิ่งที่เราเรียกวา “ความ
ปลอดภัยในการทํางาน” นั่นเอง
ถูกแลวครับ ความสะอาดและความเปน
ระเบียบคือรากฐานของความปลอดภัยในการ
ทํางาน ยกตัวอยางงายๆ ถาบานของเราสกปรก
และขาวของเก็บไมเปนระเบียบ ความปลอดภัย
เริ่มหายไป อันตรายจะคืบคลานเขามาแทนที่
ใครสักคนอาจจะลื่นลมหัวแตก เพราะพื้นเต็ม
ไปดวยฝุนและมีคนทําน้ําหกแลวไมเช็ดใหแหง
บางคนอาจสะดุดหรือเตะของที่วางบนพื้นโดย
ไมเก็บเขาทีจ่ นเทาฉีก มีหยากไยใยแมงมุมคลุม
ปลั๊กไฟสวิทชไฟเต็มไปหมดซึ่งเสี่ยงจะเกิดการ
สปารกและลุกไหมได

อยาลืมวาฝุนสกปรกบางชนิดระเบิดได
หากเกิ ดการสะสมและสปาร กกั บประกายไฟ
หรือประจุไฟฟาสถิต ฝุน ทําใหเกิดความสกปรก
และเปนอันตรายโดยเฉพาะในสวนที่ซอนเรน
เชน ฝุนในซอกหลืบตางๆ จําเปนอยางยิ่งตอง
ทําความสะอาดหากสังเกตเห็นหรือถึงเวลาอันควร
เมื่อพื้นที่ที่มีฝุนระเบิดไดสะสมอยูถูกทําความ
สะอาดจนหมดไปหรือเหลือนอยก็ถือวามีความ
ปลอดภัยเกิดขึน้ แลวระดับหนึง่ แตกต็ อ งติดตาม
ดูกันตอไป ถาสกปรกอีกก็ตองทําความสะอาด
อีกครั้ง และตลอดไป
นอกจากนี้ ฝุน ยังเปนแหลงสะสมเชือ้ โรค
ที่เปนภัยตออาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงาน ฝุน
ทัว่ ไปทําใหเกิดโรคตางๆ ตัง้ แตหวัดธรรมดาไป
จนถึ ง ปอดติ ดเชื้ อ หากเป นฝุ นของสารเคมี
อันตรายอาจสงผลกระทบรายแรงตอสุขภาพได

การทําความสะอาด จริงๆแลวคือหนึ่ง
ในกระบวนการ 5ส ที่ญี่ปุนพัฒนาขึ้น โดยเปน
ขั้นตอนที่ 3 คือ Seiso ดูแลสิ่งแวดลอมสถานที่
ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบใหปราศจากสิ่ง
สกปรกอันจะกอใหเกิดอันตรายในการทํางานและ
นํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บ
เมือ่ สถานประกอบกิจการมีความสะอาด
ก็มั่นใจได ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิด
ขึน้ ไดโดยปริยาย เพราะความสะอาดคือพืน้ ฐาน
ของความปลอดภัย
สถานที่ทํางานไมมีขยะมูลฝอยก็เทากับ
ลดเชือ้ เพลิงทีจ่ ะเกิดไฟไหมลงไป โรงงานทีไ่ มมี
ฝุน หรือคราบน้าํ มันเหนียวก็มแี นวโนมจะไมเกิด
อัคคีภัยหรือเกิดนอยลง เชนเดียวกับหองครัว
ของรานอาหารใหญๆ ไอน้าํ มันทีล่ อยขึน้ มาแลว
ไปตามทอหรือผนังขางบนคือเชื้อเพลิงอยางดี
ซึง่ หากเกิดไฟไหมขนึ้ มาแลวดับยากมาก ถาทํา
ความสะอาดบอยๆ ก็ลดความเสี่ยงนี้ลงไปได
ความเปนระเบียบในการจัดเก็บสิ่งของ
และวัสดุตางๆ ก็มีความสําคัญไมนอยเชนกัน
หลายคนคงจําไดวา กรณีเพลิงไหมโรงงานตุก ตา
เคเดอรกิดไฟไหมเมื่อ 10 พฤษภาคม 2536
มีคนเสียชีวติ ถึง 188 คน การทีม่ คี นตายจํานวน
มากสาเหตุหนึง่ ทีม่ คี นตัง้ ขอสังเกตไวคอื ทางหนี
ไฟของโรงงานไมมีระเบียบและเต็มไปดวยสิ่ง
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เรือ่ งจริงผานการบอกเลาของผูอ าวุโสทาน
หนึ่ง ชางเชื่อมคนหนึ่งปลอยใหสถานที่ทํางาน
รกรุงรังไปดวยขยะ พื้นหองและสิ่งของตางๆ มี
แตฝุน เรียกวาไมคอยขยันทําความสะอาด ทํา
อะไรไวก็กองสุมๆ กันไวอยางนั้น จากวันเปน
สัปดาห จากสัปดาหเปนเดือนและหลายเดือน
ตามลําดับ นานๆ จะเคลียรสกั ครัง้ แตกย็ งั รกอยู

กีดขวาง มีการดัดแปลงบางสวนของเสนทางหนี
ไฟเป นสํานั กงานและที่ เก็ บพั สดุ ทําให ไม มี
ระเบียบ สิ่งของเครื่องใชวางเกะกะ เมื่อตองใช
เสนทางหนีไฟจึงทําใหไมสะดวก เกิดความลาชา
ไมทันการณ
ความสะอาดและความเปนระเบียบเปน
สิง่ ทีไ่ มตอ งซือ้ หา ทุกคนสามารถทําเองได แมวา
จะไมใชทงั้ หมดของการปองกันอันตรายทีจ่ ะเกิด
กับสถานประกอบการและตัวผูปฏิบตั ิงาน แตก็
เปนสวนหนึ่งที่สําคัญ เปนกาวแรกที่สามารถ
ตอยอดเพือ่ สรางความปลอดภัยในระดับกาวหนา
ตอไปได

ทีส่ าํ คัญเสือ้ ผาของเขาดูสกปรกมอมแมมเหมือน
ไมไดซักเปนเดือน ทั้งคราบเมา จารมัน น้ํามัน
เปอนเต็มไปหมด มีคนเคยเตือนเขาใหหมั่นทํา
ความสะอาดทั้ งสถานที่ ทํางาน วั สดุอุ ปกรณ
ตางๆ รวมถึงเสื้อผาเครื่องแตงกาย เพราะถา
สกปรกก็เหมือนสะสมเชื้อเพลิงไวใกลตัว เขาก็
ไมคอยเชื่อ แลววันหนึ่งขณะเชื่อมโลหะ สะเก็ด
ไฟกระเด็นไปติดเศษขยะมูลฝอย ทั้งกระดาษ
เสนผมคน ผงโลหะ ฯลฯ ปรากฏวาเกิดไฟลุก
แลวลามไปติดวัสดุทไี่ วไฟทีส่ ะสมอยูบริเวณนัน้
รวมถึงเสือ้ ผาทีม่ คี ราบจารบีและรอยเปอ นน้าํ มัน
ที่เขาสวมใสอยูดวย เขาวิ่งออกมาขางนอกดวย

ความตกใจ ถอดเสื้อผาออกแลวฟาดลงกับพื้น
เพือ่ ใหไฟดับ ไฟติดเสือ้ ผาดับลง แตในหองเชือ่ ม
ไฟกําลังลุกโชน เพือ่ นรวมงานพยายามใชเครือ่ ง
ดับเพลิงฉีดเขาไปแตไมไดผล ไฟขยายตัวเปน
เพลิงไหมขนาดใหญและมีการระเบิดของถังแกส
ตามมา โชคดีไมมใี ครบาดเจ็บหรือเสียชีวติ แตก็
เปนอุทาหรณใหคนงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของความสะอาดตลลอดไป เรี ยกว าจําไปจน
ตายเลยทีเดียว
ความสะอาดสรางความปลอดภัยไดจริง
ดังที่ยกตัวอยางไปขางตน พื้นบานหรืออาคาร
สะอาดก็ไมทําใหลื่นหรือสะดุด โรงงานสะอาด
ก็ ทําให ปราศจากเชื้ อเพลิ งและโรคภั ยไข เจ็ บ
บริเวณทีไ่ มมฝี นุ หรือสิง่ สกปรกทําใหมนั่ ใจไดวา
ไรวัสดุติดไฟหรือสิ่ งที่ ทําใหเกิดการระเบิดได
โดยเฉพาะสถานประกอบการทีเ่ ปนคลังเก็บสาร
เคมี น้ํามันเชื้อเพลิง หรือผลิตภัณฑที่เปนเม็ด
ละเอียดตางๆ
ความสะอาดเป นสิ่ งเล็ กๆ ที่ หลายคน
อาจจะมองขามไป แตหารูไมวา ความสะอาด
ทําใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานถึงครึง่ หนึง่
สวนอีกครึ่งที่เหลือเปนเรื่องของระบบปองกัน
ตางๆ ลองหันไปมองรอบๆ ตัว แลวจินตนาการ
ถาทุกอยางสะอาดสะอาน มีระเบียบ อุบัติเหตุ
เภทภัยในการทํางานจะเกิดขึน้ ไหม ตรงขาม ถา
สกปรกรกรุงรั ง มั นล อแหลมจะเกิ ดสิ่ งไมพึ ง
ประสงคหรือไม
เรือ่ งพืน้ ๆ ทีท่ าํ ไดงา ย ทําเมือ่ ไหรกไ็ ด แต
มีผลทําใหเกิดความปลอดภัยเกินคุม พูดงายๆ
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แทบไมลงทุนอะไร ทวาไดผลตอบแทนนาพอใจ
ทุกอยางอยูที่เรา เรากําหนดไดวา จะให
พื้นที่ปฏิบัติงานและตัวเราเองมีสภาพอยางไร
ถาสะอาดก็หา งไกลอันตราย ถาสกปรกก็เตรียม
รับเหตุรายไดเลย
โดยเฉพาะเรือ่ งฟนไฟ กฎพืน้ ฐานของการ
ปองกันไฟไหมอาคารบานเรือนทั่วไปคือ อยา
ปลอยใหสถานที่เต็มไปดวยขยะมูลฝอย เนนที่
วัสดุติดไฟงาย เชน เศษกระดาษ เสื้อผา ฯลฯ
อยาใหกองสุมใกลบริเวณทีอ่ าจมีความรอนหรือ
การสปารก ไมวา จะเปนเตารับปลัก๊ ไฟ อุปกรณ
ไฟฟามีความรอนสูง (เตารีด เตาอบ ไมโครเวฟ)
บริเวณหัวเตาแกสและสายนําแกสตองหมัน่ เช็ด
คราบไขมันออก หากเกิดไฟลุกติด จะดับยาก
กระถางจุดธูปหรือที่จุดยากันยุง ตองเคลียรให
สะอาด อย าให เศษเถ าหรื อขยะสะสม
อยูบ ริเวณนัน้ เพราะหากธูปหรือยากันยุงทีจ่ ดุ ไว
ลมลงจะเกิดไฟไหมไดงาย
ตอนแรกผมสงสัยวา ทําไมหนังสือเรื่อง
การทําความสะอาดของนักเขียนญี่ปุนทานนั้น
(Marie Kondo) ถึงขายดีไดทวั่ โลกหลายลานเลม
แตพอศึกษารายละเอียดก็พบวา ตอนนี้ทั่วโลก

หลักการทําสะอาดงายนิดเดียวครับ ทํา
ตัง้ แตยงั สกปรกไมมากจะงายและไมเหนือ่ ย แต
หากปลอยใหขยะและสิ่งสกปรกสะสมมากขึ้น
เรื่อยๆ จะทําความสะอาดยากและเหนื่อยมาก
ขึ้นถึงขั้นทอกันเลยทีเดียว
ในหางสรรพสินคาแหงหนึ่งใกลบานผม
จะมีพนักงานถูพนื้ ยืนจองพืน้ อยู เมือ่ ใดก็ตามที่
เด็กทําน้ําหวานหรือไอศกรีมหก เธอก็จะปราด

ใหความสําคัญกับการทําความสะอาดและการ
จัดระเบียบทีพ่ กั อาศัยและสถานประกอบกิจการ
ในฐานะทีเ่ ปนเครือ่ งมือพืน้ ฐานในการสรางความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย รวมถึงความพึงพอ
ใจเพือ่ สรางความสุขใหเกิดขึน้ กับผูอ ยูอ าศัยและ
ผูป ฏิบัตงิ าน
การทํา 5ส ก็เปนแนวทางหนึ่งในการ
ทําความสะอาดและความเปนระเบียบใหเกิดขึน้
ในบานและที่ ทํางาน แตการทําดวยความจิต
สํานึกของบุคคลทีอ่ ยูใ นสถานทีน่ นั้ ๆ จะงายกวา
และทําไดตลอดเวลา เมื่อไหรก็ได

เขามาเช็ดๆๆ แลวก็ถอยไปคุมเชิงใหม อะไรที่
ทําใหพนื้ สกปรกเธอจะไมลงั เลทีจ่ ะเขามาทําความ
สะอาด เศษกระดาษเล็กๆ นอยๆ ก็กวาดใสทตี่ กั
ผง ยิ่งหนาฝนที่พื้นจะเปยกงานเธอจะขยันเปน
พิเศษ อันนี้ตอ งขอชมเชย เพราะเมื่อพืน้ สะอาด
และแหง โอกาสจะลืน่ หรือสะดุดก็นอ ยลง ลูกคา
ก็ปลอดภัยกันถวนหนา
เรียนดวยความปรารถนาดีสาํ หรับเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานทัง้ หลาย หากไมรู
จะเริม่ ตนทําอะไรกับโรงงานของคุณซึง่ ดูเหมือน
วาจะพรอมไปหมดทุกอยางแลว ใหเริ่มตนดวย

การทําความสะอาดและจัดระเบียบสิง่ ของเครือ่ งใช
วัสดุอุปกรณในพืน้ ทีป่ ฏิบัตงิ าน แลวจะเห็นทาง
สวางและรูว า ตองทําอะไรตอไปในอนาคต เหมือน
กับการพลิกผืนพรมขึน้ มาดูวาขางใตนั้นมีอะไร
และจะตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง คลายเปน
การตรวจสอบและประเมิ นอั นตรายไปในตั ว
เพราะการทําความสะอาดและการจัดระเบียบ
มันตองรือ้ ดูหมดวาอะไร อยูท ี่ไหน และมีสภาพ
เปนอยางไร
ลองดูสกั ครัง้ ไมเสียหายอะไร อยางนอย
ทีส่ ดุ ก็ไดกวาดถูใหทที่ าํ งานดูดขี นึ้ กวาเดิม!
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