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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชิก และผูอ่้านทีร่กัทกุท่านครบั ประเดน็เรือ่ง TPM 
ที่เราคุยกันในตอนที่แล้ว คือ การแก้ปัญหาที่ต้นราก 

โดยมีสามองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญ คือ หาปัญหาให้พบ แก้ปัญหาให้
จบ ลบสาเหตุของปัญหาให้สิ้น ซึ่งหากท�าได้ครบองค์ประกอบนี้ โอกาส
การเกดิปัญหาซ�า้ซากกจ็ะลดลง และท�าให้ปัญหาหมดไปในทีส่ดุ ท�าให้
องค์กรมีทรัพยากรเหลือที่จะไปแก้ปัญหาใหม่ๆ หรือมุ่งสู่การปรับปรุง
พัฒนาใหม่ๆ ได้ในที่สุด ในสามองค์ประกอบนี้การหาปัญหาให้พบเป็น
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดเพราะเป็นก้าวแรก โดยมีเครื่องมือหลักที่นิยมใช้กัน คือ 
Why-Why Method และแผนภูมิเหตุ และผลหรือผังก้างปลา ซึ่งน�าไปสู่
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในที่สุด

เรามาว่ากันในสองประเด็นที่เหลือได้แก่ “วินัย การท�าให้เป็น
มาตรฐาน และการท�าให้ง่ายข้ึน” และสดุท้าย คอื “การพฒันาปรับปรงุ
อย่างต่อเนื่อง”

ค�าว่า “วินัย” ในที่นี้จะหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนด ข้อตกลง กฎระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ว่ากันว่าชาวญี่ปุ่นลูกหลานซามูไร เลือดบูชิโด เป็นชนชาติที่มี
ระเบียบวินัยมากที่สุดชนชาติหนึ่งของโลก... ที่จริงต้องบอกว่าเป็น
ชนชาติที่ยึดมั่นระเบียบวินัยมากที่สุดชนชาติหนึ่ง

เพราะข้อก�าหนด ข้อตกลง กฎระเบยีบ มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

ฯลฯ นัน้เป็น “ของตาย” เป็นสิง่ทีก่�าหนดขึน้มาโดยบคุคลหรอืคณะบคุคล 
ซึ่งจะไม่มีประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นหากผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติไม่ใส่ใจ ไม่
ยึดมั่นหรือไม่มี “วินัย” นั่นเอง

พูดไปท�าไมม.ี.. ว่ากนัว่าชาวไทยลกูหลานเจ้าพระยานัน้ไม่ค่อย
รูจ้กัรกัษาวินยัเท่าไหร่ ไม่อย่างนัน้คงไม่มวีลทีีคุ่น้หวู่า...”ท�าได้ตามใจคอื
ไทยแท้”...

หรือไม่ต้องมีรั้วกั้นกลางถนน และสะพานลอยข้ามถนนทั้งๆ ที่
ท�าแค่ทางม้าลายที่แยกสัญญานไฟจราจรก็พอ

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้ฟังรายการวิทยุที่คุณหมอบุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 
ซึ่งเคยเป็นโรคหลายชนิดทั้งความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ 
แต่กลบัหายขาดจากโรคเหล่านีท้ัง้หมดได้โดยการเปลีย่นพฤติกรรมการ
รับประทาน และการใช้ชีวิตของตนเอง

คุณหมอให้คาถาเป็นวลี 5 ชุดว่า เข้าใจ ศรัทธา ปฏิบัติ วัดผล 
บอกต่อ... ซึ่งหากปฏิบัติได้ตามที่คุณหมอบอก คือ ใช้ชีวิตให้เหมาะสม
กับธรรมชาติของเรา รับประทานผัก และปลาเป็นหลัก ลดหวานเค็ม 
ไม่รับประทานสัตว์ใหญ่ นม ฯลฯ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอแล้ว โรคภัย
ยอดฮิตของคนยุคปัจจุบันก็จะไม่มากล�้ากราย

หรือถ้าเป็น ก็จะสามารถหายขาดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาควบคุม-
โรคตลอดชวิีตตามแบบทีร่กัษากนัอยูโ่ดยแพทย์แผนปัจจบุนัท่ัวไปครับ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

คุณหมอได้อธบิายไว้น่าสนใจว่าสิง่ท่ีจะท�าให้คนน�าเรือ่งทีต่นเอง
ไม่เคยชนิไปปฏบิตั ิโดยเฉพาะอย่างย่ิงสิง่ทีต่นไม่ชอบนัน้ “ศรทัธา” เป็น
เรื่องส�าคัญมาก เพราะเมื่อมีศรัทธาก็จะมีความพยายามน�าไปปฏิบัติ

และหากวัดผลดูแล้วได้ผลจริงๆ ตามที่มุ่งหวัง เช่น ปริมาณ
น�้าตาล ไขมันในเลือด และ/หรือความดันลดลงแล้ว ก็จะมีแรงจูงใจให้
ท�าต่อเนื่องต่อไป 

อกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง คอื การ
สร้างวินัยเกิดขึ้น จนยึดมั่นสิ่งที่พึงปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย

แล้ว “วินัย” จะสร้างได้อย่างไรล่ะครับ?
เครือ่งมอืในการสร้างวนิยัทีไ่ด้ผลมากทีส่ดุทีช่าวญีปุ่่นใช้กนัมา

นานแสนนาน ก็คือ 5S หรือคนไทยเรียกกันว่า 5ส นั่นเอง
แทบทุกองค์กรในประเทศไทยจะเริ่มกระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงงานด้วยการท�า 5ส กันทั้งนั้นครับ แต่จะมีสักกี่องค์กรหรือกี่คน
ที่ทราบเหตุผลว่าท�าไมต้อง 5 ? 

ท�าไมไม่ 4 หรือ 6,7,8… ไปเลย?
ตรงนี้มีข้อสังเกตนะครับว่าหลายองค์กรในประเทศไทย รวม

ทั้งคนไทยหลายๆ คนหลงเชื่อในเรื่อง “ปริมาณ” ว่าเท่ากับ “คุณภาพ” 
นั่นคือยิ่งมากยิ่งดี

พอมี “นักวิชาเกิน” เสนอเรื่อง 6 ส 7 หรือแม้แต่ 8 ส. ก็ฮือฮาว่า
ต้องดีกว่า 5 ส.แน่ๆ ซึ่งที่ถูกแล้วผมขอเรียนว่าหากท�าจริงจัง 2 ส.ก็
พอแล้วละครับ

แล้วท�าไมถึงกลายเป็น 5 ส.ได้ล่ะ ? ท่านอาจารย์ Suyama 
ปรมาจารย์ด้านคุณภาพได้เฉลยไว้อย่างกระจ่างแจ้ง

ซึง่ผมขอน�ามาทบทวนไว้ ณ ทีน่ีค้รบัว่า คนญ่ีปุน่จ�านวนไม่น้อย
เป็นคนถือโชคถือลางเช่นเดียวกับคนเอเซียหลายๆ ชาติ

ชาวญ่ีปุน่ถอืว่า เลข 3, 5, 7 เป็นเลขน�าโชค ในขณะทีเ่ลข 4 และ 
9 เป็นเลขอับโชค... ซึ่งเป็นเพราะค�าพ้องเสียงในการอ่าน

เลข 4 อ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า shi… พ้องเสียงกับค�าที่มีความ
หมายว่า “ตาย” ครับ 

ส่วน 9 นั้น อ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Kyu หรือ Ku… เป็นค�าขึ้น
ต้นของค�าว่า kurushii แปลว่าล�าบากยากเย็นครับ

ดงันัน้อะไรทีเ่ป็นข้อปฏบิตั ิสิง่ทีท่�าประจ�าหรอืสิง่มงคล จะไม่ใช่
จ�านวน 4 หรือ 9 โดยเด็ดขาด

ที่มาของ 5 ส. มาจากค�าสอนของแม่บ้านที่พร�่าบ่นกับพ่อบ้าน 
และลูกบ้านว่าให้ท�า Seiri Seiton หรือ สะสาง สะดวก ให้ดีๆ คือ ขจัด
ของไม่จ�าเป็น และจัดของที่จ�าเป็นให้เข้าที่

ผูบ้รหิาร และพนกังานในสถานประกอบการทัง้หลายเหน็ว่าการ
ท�าอย่างนี้ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานดีขึ้นมาก ก็เลยน�าเอามาใช้ใน
ที่ท�างานบ้าง

แต่เนื่องจากมันไม่ได้สามตามท�านองของสิ่งมงคล ก็เลยเติม 
Seiso เข้าไป ซึง่เป็น ส.ทีส่ามทีแ่ปลว่า “สะอาด” หรอื “ท�าความสะอาด”

แล้วกลายเป็น 5 ได้ยังไงล่ะครับ?... คงต้องต่อกันในตอนหน้า
ละครับ

 


