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คนญี่ปุนเ ปนคนรักความสะอาดและ
มีระเบียบ บานชองหองหอของพวกเขาสะอาด
สะอาน ขาวของเกบ็เขาท่ีไมเกะกะ ถนนหนทาง
ของบานเมืองเขาไมมีขยะใหเห็นสักชิ้น เร่ืองนี้
เปนท่ี ข้ึนชื่อลือชา มีชาวญี่ปุนคนหนึ่งเขียน
หนงัสอืเกีย่วกบัวิธทํีาความสะอาดแบบชาวญีปุ่น
แลวขายใหฝร่ังอาน ปรากฏวาขายดีติดอันดับ
เบสเซลเลอร ตอนนี้ขายไดเจ็ดลานเลมไปแลว

ผมไมไดมาเลาเร่ืองการทําความสะอาด
ตามแนวทางของคนญี่ปุนหรอกครับ ผมเพียง
แตจะเกร่ินใหเห็นความสาํคัญของความสะอาด
และเปนระเบยีบซึง่ถอืไดวาคือปรัชญาแขนงหนึง่
และเปนรากเหงาของสิ่งท่ีเราเรียกวา “ความ
ปลอดภัยในการทํางาน” นั่นเอง

ถูกแลวครับ ความสะอาดและความเปน
ระเบียบคือรากฐานของความปลอดภัยในการ
ทํางาน ยกตัวอยางงายๆ ถาบานของเราสกปรก
และขาวของเกบ็ไมเปนระเบยีบ ความปลอดภัย
เร่ิมหายไป อันตรายจะคืบคลานเขามาแทนท่ี
ใครสักคนอาจจะล่ืนลมหัวแตก เพราะพื้นเต็ม
ไปดวยฝุนและมีคนทําน้ําหกแลวไมเช็ดใหแหง
บางคนอาจสะดุดหรือเตะของท่ีวางบนพื้นโดย
ไมเกบ็เขาท่ีจนเทาฉีก มีหยากไยใยแมงมุมคลุม
ปล๊ักไฟสวิทชไฟเต็มไปหมดซึ่งเสี่ยงจะเกิดการ
สปารกและลุกไหมได

อยาลืมวาฝุนสกปรกบางชนิดระเบิดได
หากเกิดการสะสมและสปารกกับประกายไฟ
หรือประจไุฟฟาสถติ ฝุนทําใหเกดิความสกปรก
และเปนอันตรายโดยเฉพาะในสวนท่ีซอนเรน
เชน ฝุนในซอกหลืบตางๆ จําเปนอยางยิ่งตอง
ทําความสะอาดหากสงัเกตเห็นหรือถงึเวลาอันควร
เม่ือพื้นท่ีท่ีมีฝุนระเบิดไดสะสมอยูถูกทําความ
สะอาดจนหมดไปหรือเหลือนอยกถ็ือวามีความ
ปลอดภัยเกดิข้ึนแลวระดับหนึง่ แตกต็องติดตาม
ดูกันตอไป ถาสกปรกอีกก็ตองทําความสะอาด
อีกคร้ัง และตลอดไป

นอกจากนี ้ฝุนยงัเปนแหลงสะสมเชือ้โรค
ท่ีเปนภัยตออาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงาน ฝุน
ท่ัวไปทําใหเกดิโรคตางๆ ต้ังแตหวัดธรรมดาไป
จนถึงปอดติดเชื้ อ หากเปนฝุ นของสารเคมี
อันตรายอาจสงผลกระทบรายแรงตอสขุภาพได

การทําความสะอาด จริงๆแลวคือหนึ่ง
ในกระบวนการ 5ส ท่ีญี่ปุนพัฒนาข้ึน โดยเปน
ข้ันตอนท่ี 3 คือ Seiso ดูแลสิ่งแวดลอมสถานท่ี
ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบใหปราศจากสิ่ง
สกปรกอันจะกอใหเกดิอันตรายในการทํางานและ
นํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บ

เม่ือสถานประกอบกจิการมีความสะอาด
ก็ม่ันใจได ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิด
ข้ึนไดโดยปริยาย เพราะความสะอาดคือพืน้ฐาน
ของความปลอดภัย

สถานท่ีทํางานไมมีขยะมูลฝอยก็เทากับ
ลดเชือ้เพลิงท่ีจะเกดิไฟไหมลงไป โรงงานท่ีไมมี
ฝุนหรือคราบน้าํมันเหนยีวกมี็แนวโนมจะไมเกดิ
อัคคีภัยหรือเกิดนอยลง เชนเดียวกับหองครัว
ของรานอาหารใหญๆ  ไอน้าํมันท่ีลอยข้ึนมาแลว
ไปตามทอหรือผนังขางบนคือเชื้อเพลิงอยางดี
ซึง่หากเกิดไฟไหมข้ึนมาแลวดับยากมาก ถาทํา
ความสะอาดบอยๆ ก็ลดความเสี่ยงนี้ลงไปได

ความเปนระเบียบในการจัดเก็บสิ่งของ
และวัสดุตางๆ ก็มีความสําคัญไมนอยเชนกัน
หลายคนคงจาํไดวากรณเีพลิงไหมโรงงานตุกตา
เคเดอรกิดไฟไหมเม่ือ 10 พฤษภาคม  2536
มีคนเสยีชวิีตถงึ 188 คน การท่ีมีคนตายจาํนวน
มากสาเหตุหนึง่ท่ีมีคนต้ังขอสงัเกตไวคือ ทางหนี
ไฟของโรงงานไมมีระเบียบและเต็มไปดวยสิ่ง
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กดีขวาง มีการดัดแปลงบางสวนของเสนทางหนี
ไฟเปนสํานักงานและท่ีเก็บพัสดุ ทําใหไมมี
ระเบียบ สิ่งของเคร่ืองใชวางเกะกะ เม่ือตองใช
เสนทางหนไีฟจงึทําใหไมสะดวก เกดิความลาชา
ไมทันการณ

ความสะอาดและความเปนระเบียบเปน
สิง่ท่ีไมตองซือ้หา ทุกคนสามารถทําเองได แมวา
จะไมใชท้ังหมดของการปองกนัอันตรายท่ีจะเกดิ
กบัสถานประกอบการและตัวผูปฏิบติังาน แตก็
เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ เปนกาวแรกท่ีสามารถ
ตอยอดเพือ่สรางความปลอดภัยในระดับกาวหนา
ตอไปได

เร่ืองจริงผานการบอกเลาของผูอาวุโสทาน
หนึ่ง ชางเชื่อมคนหนึ่งปลอยใหสถานท่ีทํางาน
รกรุงรังไปดวยขยะ พื้นหองและสิ่งของตางๆ มี
แตฝุน เรียกวาไมคอยขยันทําความสะอาด ทํา
อะไรไวก็กองสุมๆ กันไวอยางนั้น จากวันเปน
สัปดาห จากสัปดาหเปนเดือนและหลายเดือน
ตามลําดับ นานๆ จะเคลียรสกัคร้ังแตกย็งัรกอยู

ความตกใจ ถอดเสื้อผาออกแลวฟาดลงกับพื้น
เพือ่ใหไฟดับ ไฟติดเสือ้ผาดับลง แตในหองเชือ่ม
ไฟกาํลังลุกโชน เพือ่นรวมงานพยายามใชเคร่ือง
ดับเพลิงฉีดเขาไปแตไมไดผล ไฟขยายตัวเปน
เพลิงไหมขนาดใหญและมีการระเบดิของถงัแกส
ตามมา โชคดีไมมีใครบาดเจบ็หรือเสยีชวิีต แตก็
เปนอุทาหรณใหคนงานตระหนกัถงึความสาํคัญ
ของความสะอาดตลลอดไป เรียกวาจําไปจน
ตายเลยทีเดียว

ความสะอาดสรางความปลอดภัยไดจริง
ดังท่ียกตัวอยางไปขางตน พื้นบานหรืออาคาร
สะอาดก็ไมทําใหล่ืนหรือสะดุด โรงงานสะอาด
ก็ทําใหปราศจากเชื้อเพลิงและโรคภัยไขเจ็บ
บริเวณท่ีไมมีฝุนหรือสิง่สกปรกทําใหม่ันใจไดวา
ไรวัสดุติดไฟหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดการระเบิดได
โดยเฉพาะสถานประกอบการท่ีเปนคลังเกบ็สาร
เคมี น้ํามันเชื้อเพลิง หรือผลิตภัณฑท่ีเปนเม็ด
ละเอียดตางๆ

ความสะอาดเปนสิ่งเล็กๆ ท่ีหลายคน
อาจจะมองขามไป แตหารูไมวา ความสะอาด
ทําใหเกดิความปลอดภัยในการทํางานถงึคร่ึงหนึง่
สวนอีกคร่ึงท่ีเหลือเปนเร่ืองของระบบปองกัน
ตางๆ ลองหันไปมองรอบๆ ตัว แลวจนิตนาการ
ถาทุกอยางสะอาดสะอาน มีระเบียบ อุบัติเหตุ
เภทภัยในการทํางานจะเกดิข้ึนไหม ตรงขาม ถา
สกปรกรกรุงรัง มันลอแหลมจะเกิดสิ่งไมพึง
ประสงคหรือไม

เร่ืองพืน้ๆ ท่ีทําไดงาย ทําเม่ือไหรกไ็ด แต
มีผลทําใหเกิดความปลอดภัยเกินคุม พูดงายๆ

ท่ีสาํคัญเสือ้ผาของเขาดูสกปรกมอมแมมเหมือน
ไมไดซักเปนเดือน ท้ังคราบเมา จารมัน น้ํามัน
เปอนเต็มไปหมด มีคนเคยเตือนเขาใหหม่ันทํา
ความสะอาดท้ังสถานท่ีทํางาน วัสดุอุปกรณ
ตางๆ รวมถึงเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย เพราะถา
สกปรกก็เหมือนสะสมเชื้อเพลิงไวใกลตัว เขาก็
ไมคอยเชื่อ แลววันหนึ่งขณะเชื่อมโลหะ สะเก็ด
ไฟกระเด็นไปติดเศษขยะมูลฝอย ท้ังกระดาษ
เสนผมคน ผงโลหะ ฯลฯ ปรากฏวาเกิดไฟลุก
แลวลามไปติดวัสดุท่ีไวไฟท่ีสะสมอยูบริเวณนัน้
รวมถงึเสือ้ผาท่ีมีคราบจารบแีละรอยเปอนน้าํมัน
ท่ีเขาสวมใสอยูดวย เขาว่ิงออกมาขางนอกดวย
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แทบไมลงทุนอะไร ทวาไดผลตอบแทนนาพอใจ
ทุกอยางอยูท่ีเรา เรากําหนดไดวา จะให

พื้นท่ีปฏิบัติงานและตัวเราเองมีสภาพอยางไร
ถาสะอาดกห็างไกลอันตราย ถาสกปรกกเ็ตรียม
รับเหตุรายไดเลย

โดยเฉพาะเร่ืองฟนไฟ กฎพืน้ฐานของการ
ปองกันไฟไหมอาคารบานเรือนท่ัวไปคือ อยา
ปลอยใหสถานท่ีเต็มไปดวยขยะมูลฝอย เนนท่ี
วัสดุติดไฟงาย เชน เศษกระดาษ เสื้อผา ฯลฯ
อยาใหกองสมุใกลบริเวณท่ีอาจมีความรอนหรือ
การสปารก ไมวาจะเปนเตารับปล๊ักไฟ อุปกรณ
ไฟฟามีความรอนสงู (เตารีด เตาอบ ไมโครเวฟ)
บริเวณหัวเตาแกสและสายนาํแกสตองหม่ันเชด็
คราบไขมันออก หากเกิดไฟลุกติด จะดับยาก
กระถางจุดธูปหรือท่ีจุดยากันยุง ตองเคลียรให
สะอาด อย าให เศษเถ าหรื อขยะสะสม
อยูบริเวณนัน้เพราะหากธปูหรือยากนัยงุท่ีจดุไว
ลมลงจะเกิดไฟไหมไดงาย

ตอนแรกผมสงสัยวา ทําไมหนังสือเร่ือง
การทําความสะอาดของนักเขียนญี่ปุนทานนั้น
(Marie Kondo) ถงึขายดีไดท่ัวโลกหลายลานเลม
แตพอศึกษารายละเอียดก็พบวา ตอนนี้ท่ัวโลก

หลักการทําสะอาดงายนิดเดียวครับ ทํา
ต้ังแตยงัสกปรกไมมากจะงายและไมเหนือ่ย แต
หากปลอยใหขยะและสิ่งสกปรกสะสมมากข้ึน
เร่ือยๆ จะทําความสะอาดยากและเหนื่อยมาก
ข้ึนถึงข้ันทอกันเลยทีเดียว

ในหางสรรพสินคาแหงหนึ่งใกลบานผม
จะมีพนักงานถูพืน้ยนืจองพืน้อยู เม่ือใดก็ตามท่ี
เด็กทําน้ําหวานหรือไอศกรีมหก เธอก็จะปราด

ใหความสําคัญกับการทําความสะอาดและการ
จดัระเบยีบท่ีพกัอาศัยและสถานประกอบกจิการ
ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือพืน้ฐานในการสรางความ
ปลอดภัยและสขุภาพอนามัย รวมถงึความพงึพอ
ใจเพือ่สรางความสขุใหเกดิข้ึนกบัผูอยูอาศัยและ
ผูปฏิบัติงาน

การทํา 5ส ก็เปนแนวทางหนึ่งในการ
ทําความสะอาดและความเปนระเบยีบใหเกดิข้ึน
ในบานและท่ีทํางาน แตการทําดวยความจิต
สาํนกึของบคุคลท่ีอยูในสถานท่ีนัน้ๆ จะงายกวา
และทําไดตลอดเวลา เม่ือไหรก็ได

เขามาเช็ดๆๆ แลวก็ถอยไปคุมเชิงใหม อะไรท่ี
ทําใหพืน้สกปรกเธอจะไมลังเลท่ีจะเขามาทําความ
สะอาด เศษกระดาษเล็กๆ นอยๆ กก็วาดใสท่ีตัก
ผง ยิ่งหนาฝนท่ีพื้นจะเปยกงานเธอจะขยันเปน
พเิศษ อันนี้ตองขอชมเชย เพราะเม่ือพืน้สะอาด
และแหง โอกาสจะล่ืนหรือสะดุดกน็อยลง ลูกคา
ก็ปลอดภัยกันถวนหนา

เรียนดวยความปรารถนาดีสาํหรับเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยในการทํางานท้ังหลาย หากไมรู
จะเร่ิมตนทําอะไรกบัโรงงานของคุณซึง่ดูเหมือน
วาจะพรอมไปหมดทุกอยางแลว ใหเร่ิมตนดวย

การทําความสะอาดและจดัระเบยีบสิง่ของเคร่ืองใช
วัสดุอุปกรณในพืน้ท่ีปฏิบัติงาน แลวจะเห็นทาง
สวางและรูวาตองทําอะไรตอไปในอนาคต เหมือน
กับการพลิกผืนพรมข้ึนมาดูวาขางใตนั้นมีอะไร
และจะตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง คลายเปน
การตรวจสอบและประเมินอันตรายไปในตัว
เพราะการทําความสะอาดและการจัดระเบียบ
มันตองร้ือดูหมดวาอะไร อยูท่ีไหน และมีสภาพ
เปนอยางไร

ลองดสูกัครัง้ไมเสยีหายอะไร อยางนอย
ทีส่ดุก็ไดกวาดถใูหทีท่าํงานดดูขีึน้กวาเดมิ!


