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แค่นี้ 5ส ก็ไม่ล่มแล้ว

　
　
　

　
　
　

การท�าซ�้า ๆ นี่แหละท�าให้

เกิดประสิทธิผล

■ ท�าสะสาง สะดวก สะอาดซ�้า ๆ
5ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ

สร้างนิสัย แต่สิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนจริงนั้น คือ 3ส สะสาง สะดวก 
สะอาด ในกิจกรรม 5ส สิ่งที่ส�าคัญคือ 3ส นี้เอง

สำมำรถอธิบำย 3ส อย่ำงคร่ำว ๆ ได้ว่ำ สะสาง คือ ทิ้งสิ่ง
ที่ไม่ต้องการ สะดวก คือ น�าของที่ใช้แล้วเก็บที่เดิม สะอาด คือ ท�า 
สิง่สกปรกให้สะอาด ถ้ำไม่ท�ำซ�ำ้ 3ส กไ็ม่เกดิประสทิธผิล ถ้ำเลิกท�ำซ�ำ้ 
ก็จะกลับไปเป็น สภาพก่อนเริ่มท�า 3ส

● สะสาง ซ�้าแล้วซ�้าอีก

เมื่องานหนึ่งเสร็จส้ินแล้ว ส่ิงท่ีเคยจ�าเป็นอาจกลายเป็นสิ่ง
ไม่จ�าเป็นก็ได้

ดังนั้น เมื่อสะสำงงำนเสร็จแล้วควรทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องกำร แต่ถ้ำ
ไม่ท�ำอย่ำงนีซ้�ำ้ ๆ  จะท�ำให้มสีิง่ทีไ่ม่จ�ำเป็นสะสมมำกขึน้ สิง่ทีไ่ม่จ�ำเป็น
ก็จะปนกับสิ่งที่จ�ำเป็น ท�ำให้เกิดปัญหำ เช่น

●	 ไม่สามารถหาสิ่งที่จ�าเป็นพบได้ในทันที          
●	 ไม่มีที่ส�าหรับวางสิ่งที่จ�าเป็น 
กำร ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่ำงต่อเนื่องเป็น 

สิ่งส�ำคัญ

● ท�าให้สะดวกซ�้าแล้วซ�้าอีก

ก�าหนดที่วางสิ่งที่จ�าเป็น และน�ามาเก็บที่เดิมหลังจากใช้งาน
เสรจ็แล้ว ท�าให้ผูท้ีต้่องการใช้งานต่อสามารถหาพบได้แน่นอนเมือ่ไป
ที่ที่วางของนั้น น�าของที่ใช้แล้วเก็บที่เดิม ถ้าน�าไปใช้อีกก็น�ามาเก็บ
ที่เดิมอีก ถ้า ไม่น�ามาเก็บที่เดิมหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว จะท�าให้
ผู้ที่ต้องการใช้งานต่อต้องค้นหาสิ่งที่ควรจะมีอยู่ ซึ่งเป็นปัญหามาก 
การน�ากลับมาเก็บที่เดิมซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ

● ท�าให้สะอาดซ�้าแล้วซ�้าอีก

เมื่อสกปรกก็ท�าให้สะอาด ถ้าสกปรกอีกก็ท�าให้สะอาดอีก
●	 ถ้าไม่ท�าให้สะอาด ก็จะสกปรกอยู่อย่างนั้น
●	 การท�าให้สะอาดซ�้าแล้วซ�้าอีกเป็นสิ่งส�าคัญ
สะสาง สะดวก สะอาด
กำรท�ำสิง่เหล่ำนีซ้�ำ้ ๆ  ท�ำให้สำมำรถรกัษำประสทิธผิลของ 3ส 

ได้ เมื่อเลิก ท�าซ�้า จะท�ำให้กลับไปเป็น สภาพก่อนเริ่มท�า 3ส ทันที

ค�าอธิบาย

พิเศษ 1

ใน 5ส ส่ิงท่ีสำ คัญ คือ 3ส สะสาง สะดวก สะอาด
ถ้าไม่ทำ  3ส ซ้ำ   ๆก็ไม่เกิดประสิทธิผล

สะสางซ้ำ แล้วซ้ำ อีก

ท้ิงส่ิงท่ีไม่จำ เป็น
ถ้าไม่ทำ ซ้ำ  ๆ  ก็จะทำ ให้มีส่ิง
ท่ีไม่จำ เป็นสะสมมาก

นำ มาเก็บท่ีเดิมหลังจากใช้งานเสร็จ
ถ้าไม่นำ มาเก็บท่ีเดิม ผู้ท่ีต้องการใช้ต่อต้องค้นหา

ถ้าเลิกการทำ ให้สะอาดซ้ำ  ๆ   จะ
มีฝุ่นมากข้ึน เป็นจุดเร่ิมต้นของ
ความสกปรก

ทำ ให้สะดวกซ้ำ แล้วซ้ำ อีก

ทำ ให้สะอาดซ้ำ แล้วซ้ำ อีก

สภาพก่อนเริ่มท�า 3ส คือ
●	 ยังมีสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่
●	 หลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ไม่น�ามาเก็บที่เดิม ท�าให้ต้อง

ค้นหา
●	 เครือ่งจกัร อปุกรณ์สกปรก ท�าให้หยดุเดนิบ่อย และช�ารดุ

บ้าง
●	 น�้ามันหกอยู่บนพื้น ท�าให้ลื่นล้มเท้าแพลง
ไม่ได้ยุ่งเหยิงเพรำะเนื้องำน แต่เพรำะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงำนที่

ท�ำให้วุ่นวำย
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　เพื่อให้ท�าซ�้า ได้

ค�าอธิบาย

พิเศษ 2

ประเด็นเพ่ือทำ  3ส ซ้ำ ได้
① เปล่ียนเป็นวิธีการท่ีทำ ซ้ำ ได้ง่าย
② สร้างกฎ
③ สร้าง ระบบ เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎ

■ 3 ประเด็นเพื่อท�า 3ส ซ�้าได้

การท�า 3ส ซ�า้ ๆ  นัน้ยากมากทเีดยีว ถ้าเผลอลมืบ้าง งานยุง่ต่อเนือ่ง

กันบ้าง ท�าให้ไม่สามารถท�าได้ เพื่อท�าให้ท�าซ�้า ๆ ได้ วิธีการ 3 อย่างต่อไป

นี้มีประสิทธิภาพ

① เปลี่ยนเป็นวิธีการที่ท�าซ�้าได้ง่าย

②	สร้างกฎ

③  สร้าง ระบบ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ

① เปลี่ยนเป็นวิธีการที่ท�าซ�้าได้ง่าย

ท�า 3ส ซ�้า ๆ เพื่อให้เกิด ไอเดีย ในการท�าให้ท�าได้ง่าย เพื่อให้

เกิดการท�าซ�้าทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ควรเปล่ียนวิธีท�าเป็น วิธีการที่ท�าได้

สบาย ท�าได้ง่าย เท่าที่จะท�าได้ ถ้าเป็นแบบนั้น การท�าซ�้า ๆ ก็ไม่เป็นเรื่องที่ 

ยุ่งยากอีกต่อไป โดยทั่วไป ไอเดีย ที่ท�ำให้สำมำรถท�ำซ�้ำได้ง่ำยก็คือ  

ไคเซ็น 5ส นั่นเอง แม้ไม่ได้ท�ำ กิจกรรม 5ส เป็นพิเศษ แต่ในบริษัทที่ใส่ใจ 

5ส จะท�ำ ไคเซ็น 5ส อย่ำงกระตือรือร้นอยู่ตลอด

② สร้างกฎ

สิ่งส�าคัญในการท�า 5ส ของบริษัทที่ใส่ใจ 5ส คือ การท�าให้เป็นกฎ

◆	 กฎความสะดวก

น�าของที่ใช้แล้วมาเก็บที่เดิม

ตัวอย่ำงเช่น สมมติมีเพียงคนเดียวที่ไม่น�ำมำเก็บที่เดิม ผู้ที่ต้องกำร

ใช้ต่อก็ต้องหำ จึงสร้ำงกฎให้ น�ามาเก็บที่เดิม เนื่องจำกทุกคนในที่ท�ำงำน

ปฏิบัติตำมกฎนี้ท�ำให้ไม่ต้องหำอีกต่อไป

นอกจำกนี้ยังมีกฎที่ส�ำคัญอื่นอีกที่จ�ำเป็น เช่น ห้ามวางสิ่งของบน

หลังชั้น ห้ามวางของขวางทางเดิน

◆ กฎความสะอาด

ในกรณีของการท�าความสะอาด ถ้าแค่บอกว่า ท�าความสะอาด

กันเถอะ สถานที่ท�าความสะอาดหรือวิธีท�าความสะอาดของแต่ละคนก ็

แตกต่างกนัไป มคีวามแตกต่างเฉพาะบคุคล ท�าให้เกดิอปุสรรคในการท�างาน

ทำ  3ส ซ้ำ   ๆเพ่ือ

เปล่ียนเป็น วิธีการท่ีทำ ได้สบาย วิธีการท่ีง่าย

● เปล่ียนเป็นวิธีการท่ีทำ ซ้ำ ได้ง่าย

● สร้างกฎ

เช็กลิสตใ์นการ
ทำ ความสะอาด

ต้องเปิดฝาเคร่ืองจักร
แล้วทำ ความสะอาด

เพลา

ปฎิบัติ
ตามกฎ
เพ่ือสร้าง
ท่ีทำ งานท่ี
ทำ งานได้

ง่าย

ต้องท�ำเชก็ลสิต์ เช่น ต้องเปิดฝาเครือ่งจกัรแล้วท�าความ

สะอาดเพลา เป็นต้น ต้องสร้ำงกฎควำมสะอำดที่บอกสิ่งที่ต้อง

ท�ำเป็นอย่ำงน้อย ไม่ว่ำใครก็สำมำรถท�ำส�ำเร็จแบบเดียวกันได้

เนื่องจำกปฏิบัติตำมกฎควำมสะอำด ท�ำให้เครื่องจักร

ไม่ขัดข้อง ไม่ช�ำรุด และยังใช้งำนได้นำนอีกด้วย 


