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วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ท่าน
สมาชิกและเพื่อนๆ ผู้อ่านวารสาร TPA News ที่รักทุก
ท่านครับ จากค�าถาม 5ส หรอื 5S ท�าไมต้องเป็นจ�านวน 

5? ในฉบับที่ 174 ผมทิ้งท้ายไว้ว่าเลข 3, 5 และ 7 เป็นเลขน�าโชคของ
ญี่ปุ่น ขณะที่เลข 4 และ 9 เป็นเลขอับโชค

เพราะฉะนั้น อะไรที่ไม่ได้จ�านวน 3, 5 หรือ 7 ก็จะเพิ่มเติมให้ได้
และหลีกเลี่ยงจ�านวน 4 และ 9 ให้มากที่สุด

ความที่ญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆ มีที่ราบจ�ากัดแต่มีประชากรหนา
แน่นถึง 120 ล้านคน อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างก็จะเล็กๆ แคบๆ 

ท่านทีเ่คยมปีระสบการณ์การไปพกั Business Hotel ของญีปุ่น่
คงจะเห็นได้ว่า ห้องน�้านั้นเดินเอาหน้าเข้าแทบจะต้องถอยหลังออก

เมื่อพื้นที่มีน้อย การจัดเก็บของที่จ�าเป็นจริงๆ จึงมีความส�าคัญ
มากๆ

ภาระของแม่บ้านญ่ีปุน่ทีส่�าคญั คอื การอบรมสัง่สอนลกูๆ (รวม
ทัง้พ่อบ้านด้วย!!) ในเรือ่งนี ้โดยค�าพดูทีต่ดิปากแม่บ้านเสมอๆ คือ

“Seiri Seiton shinasai” หรอื “จดัข้าวของให้เป็นระเบียบหน่อยส”ิ
และสิ่งนี้ก็ติดพันมาถึงการท�างานในโรงงาน ในส�านักงานทั่วๆ 

ไปว่า Seiri Seiton หรือสะสาง สะดวก เป็นเรื่องที่ส�าคัญและต้องปฏิบัติ
แต่มนักไ็ม่ครบ 3 นะครบั... ดงันัน้ ค�าว่า Seiso หรอื “การท�าความ

สะอาด” ทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ สไตล์ 5ส ว่า สะอาด จงึได้พ่วงเข้ามา
เรือ่งกน่็าจะจบเพยีงเท่านี ้แต่ท�าไมถึงต้องเพิม่เป็น 5ส ล่ะครบั?
คราวนี้ก็ต้องตอบค�าถามว่า การท�า 3ส ที่เรียกว่า สะสาง หรือ

การแยกสิ่งของที่จ�าเป็นและไม่จ�าเป็นออกจากกันให้ชัดเจน ก�าจัดสิ่งที่
ไม่จ�าเป็นให้หมด สะดวก หรือการจัดสิ่งที่จ�าเป็นให้เข้าที่ มีเครื่องหมาย
ระบุบ่งชี้อย่างชัดเจนและ สะอาด หรือการท�าความสะอาดทุกซอกมุม 
ไม่ให้มีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ ทัง้สามกจิกรรมนีเ้ป็นเรือ่งที ่ “สญูเปล่า” 
หรอื “สร้างคุณค่า” กันแน่???

ก่อนจะตอบเรื่องนี้ได้ ก็ต้องมาดูว่าเราแยกแยะ “การกระท�าที่
สูญเปล่า” จาก “การกระท�าที่สร้างคุณค่า” ตรงไหน?

ค�าตอบอยู่ทีค่�าว่า “ลูกค้าต้องการหรอืไม่?” ครบั
เวลาทีล่กูค้าซือ้สนิค้า หรอืมาใช้บรกิารจากเรา ลกูค้าสนใจไหม

ครับว่าเราท�า 3ส  หรือไม่ได้ท�า?
ค�าตอบ คือ ไม่สนใจหรอกครับ ขอให้เขาได้สินค้า หรือบริการที่

ถูกต้อง ตรงเวลา เท่านั้นเป็นพอ
ก็แปลว่าการท�า 3ส น้ันเป็นกจิกรรมท่ีสูญเปล่าครบั !!!
และเมือ่เป็นกจิกรรมทีส่ญูเปล่าก็แปลว่าท�าให้น้อยทีสุ่ด หรอืไม่

ต้องท�าได้เลยยิ่งดี 
ท�าอย่างไรจึงจะไม่ต้องท�าแล้วท�าอีกล่ะครับ?
กต้็องตัง้ค�าถามว่า ท�าไมต้องสะสาง? เพราะเราสะสม หรอืสร้าง

ท�าสิง่ท่ีไม่จ�าเป็นขึน้มาใช่ไหม ? 
ท�าไมต้องสะดวก ? เป็นเพราะการเกบ็ไม่สะดวกจงึเอาออกมาแล้ว
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ไม่เกบ็ไหม ?
ท�าไมต้องสะอาด ? เพราะมซีอกมมีมุ มจีดุสะสมฝุน่ละอองและ

มจีดุทีท่�าความสะอาดยากอยูใ่ช่ไหม ?
เมือ่รูส้าเหตแุล้วกต้็องก�าจดัต้นเหต.ุ.. ค�าว่า Seiketsu ท่ีแปลกัน

แบบไทยๆ ว่า “สุขลักษณะ” หรือ ส ที่ 4 จึงเกิดขึ้น ความหมายของ ส นี้ 
คือ การก�าจัดต้นเหตุของการที่ต้องท�า สะสาง สะดวก และสะอาด

เมื่อท�าส�าเร็จถึงขั้น ส สุขลักษณะแล้ว จะใช้เวลาในการ สะสาง 
สะดวก สะอาด น้อยลงและน้อยลง

แปลว่าที่เคยท�า “Big Cleaning Day” กันครึ่งวัน หรือ 1 วัน ก็
จะกลายเป็น “Medium” และ “Small Cleaning Day” ในที่สุด 

สุดท้ายก็จะเป็น “Every Day Cleaning Day” ครับ!!!
นัน่คอื ทกุวนัสะอาดเอีย่ม ไม่ต้องมาเฮโลสาระพากนัปีละครัง้

อย่างทีห่ลายองค์กรในประเทศไทยยงัท�ากนัอยูอ่ย่างไร้เดยีงสา ดจีรงิๆ 
ครบั

สรปุว่าถ้าท�าถงึขัน้ 4ส อย่างถกูต้องแล้ว ไม่ต้องม ีBig Cleaning 
Day อกีต่อไปครบั...

เอาละครับ...คราวนี้ก็เกิดปัญหา เพราะเลข 4 เป็นเลขอับโชค 
อ่านว่า shi ไปพ้องเสียงกับค�าที่แปลว่า “ตาย” ของภาษาญี่ปุ่น

ก็เลยต้องเพิ่ม S หรือ ส ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง คือ Shitsuke หรือ 
“สร้างนิสัย”

สงัเกตให้ดีๆ  จะพบว่� ส  สดุท้�ยนีเ้ป็น ส ทีแ่ปลกแยกจ�กเพ่ือน
ฝูง 4 ส แรก เพร�ะ ส หลังพูดถึงคน ในขณะที่ 4 ส แรกพูดถึงสิ่งของ หรือ
สถ�นที่ หรือก�รทำ�ง�น

แปลว่าเป็น ส ทีเ่พิม่ขึน้มาให้ครบ 5 จะได้เป็นเลขมงคลไงครบั !!!!
แต่กลับปรากฏว่า ส นี้เป็น ส ที่ส�าคัญที่สุด เพราะ Shitsuke ใน

ภาษาญี่ปุ่น คือ “วินัย” ที่ว่ากันว่าคนไทยมักขาดคุณสมบัตินี้กันมาก
ท่านอาจารย์ Masuo Suyama ปรมาจารย์ด้าน Problem  

Solving and Practical TQM ของผมย�้านัก ย�้าหนา ว่า มี Shitsuke หรือ
วินัยตัวเดียวในหมู่พนักงานแล้วละก็ อย่างอื่นไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ท่านตัง้ค�าถามง่ายๆ ทีอ่ยากจะฝากท่านผู้อ่านคดิด้วยนะครบัว่า...
ทีท่�างานของเรานัน้เข้าท�างาน 8 โมงเช้า หรอืลงมอืท�างาน 8 โมง

เช้า ?
แล้วเราท�างานกนัถงึเทีย่ง หรอืทานข้าวตอนเทีย่ง?
เราเลกิท�างาน 5  โมงเยน็ หรอืกลบับ้าน 5 โมงเยน็ ?
ตอบค�าถามข้างต้นนี้ได้ถูกต้อง แปลว่าที่ท�างานของท่านมี 5 ส 

ครบถ้วนบริบูรณ์ ครับ
ทราบค�าตอบแล้วนะครบัว่า 5S หรอื 5ส ท�าไมต้องเป็นจ�านวน 5 ?

จากฉบับที่	174ต่อ




