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5ส ทำ�อย่�งนี้ถึงจะต่อเนื่อง

พื้นฐานของการทำา 5ส ❶

พื้นฐานของ 5ส คือ 3ส

● สะสาง (Seiri) แยกสิง่ทีจ่�าเป็นและสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นออกจาก
กันจากของที่มีอยู่หลากหลายเป็นจ�านวนมาก แล้วจัดการกับสิ่งที่ไม่
จ�าเป็น

● สะดวก (Seiton) ขั้นต่อไปของการท�าสะสาง เป็นการ
ท�าให้สิง่ท่ีจ�าเป็นอยูใ่นสภาพทีไ่ม่ว่าเมือ่ใด ไม่ว่าใครกส็ามารถน�าออก
มาใช้ได้ 

● สะอาด (Seisou) การท�าให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีขยะ ไม่มี
สิ่งปนเปื้อน

● สุขลักษณะ (Seiketsu) การรักษาให้อยู่ในสภาพที่ไม่มี
ขยะ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

● สร้างนสิยั (Shitsuke)การสร้างให้เกดินสิยัรกัษาเรือ่งทีถ่กู
ก�าหนดไว้แล้วอย่างถูกต้อง

ความหมายของ ส ทั้ง 5 ตัว

ถึงแม้จะคิดว่า เข้าใจ และรู้ ในเรื่อง 5ส แล้ว แต่อาจเกิด
ความเข้าใจผิดที่คาดไม่ถึง หรือไม่รู้อย่างแท้จริงได้ สิ่งส�าคัญ คือ ทุก
คนในสถานปฏิบัติงานมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ 5ส ก่อนอื่น เริ่ม
จากการท�าความเข้าใจความหมายของ 5ส หากท�าการอธบิาย อกัษร 
ส ทั้ง 5 ตัว จะเป็นไปตามที่แสดงด้านบน

สะสาง กับ สะดวก สะอาด กับ สุขลักษณะ

ภายใน อักษร ส ทั้ง 5 ตัว สามารถคิดเป็นคู่ ๆ  ได้ คือ สะสาง 
กับ สะดวก สะอาด กับ สุขลักษณะ

➲ เริ่มจาก สะสาง แยกสิ่งที่จ�าเป็นและสิ่งที่ไม่จ�าเป็นออก
จากกัน แล้วจัดการกับสิ่งที่ไม่จ�าเป็น หรือน�าไปเก็บรักษาไว้ที่โกดัง
เก็บของชั่วคราว

ยกตัวอย่าง การทิ้งเอกสารหรือข้อมูลที่ไม่จ�าเป็น แยกเครื่อง
มอืทีใ่ช้งานได้กบัเคร่ืองมอืทีใ่ช้งานไม่ได้แล้วออกจากกัน  แล้วท�าการ
ซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้แล้วหรือน�าไปทิ้ง เป็นต้น

➲ ต่อไป คือ สะดวก หลังจากทิ้งไปแล้วจะเหลือแต่สิ่งที่
จ�าเป็น ด�าเนินการให้อยู่ในสภาพที่สามารถน�ามาใช้งานได้ทันที

ยกตวัอย่าง ท�าการก�าหนด ต�าแหน่งวาง ของสิง่ทีจ่�าเป็น แล้ว
แสดงให้เห็นว่า อะไร อยู่ที่ไหน เป็นต้น มีผลท�าให้ไม่ต้องเที่ยวตาม
หาที่นั่น ที่นี่

➲ หลังจากน้ัน สะอาด คือ การท�าความสะอาด รวบรวม
ขยะแล้วน�าไปทิ้ง ท�าความสะอาดคราบเปื้อน ท�าให้สวยงาม 

➲ สขุลกัษณะ หมายถงึ เมือ่ท�าความสะอาดแล้ว ผลทีไ่ด้คอื 
เกิดความสวยงาม และมีสุขลักษณะ สามารถคิดได้ว่าสะอาดและ
สุขลักษณะเป็นคู่กัน นั่นคือ หาก ท�าความสะอาด อย่างเต็มที่และ
ตั้งใจ จะท�าให้กลายเป็นสภาพที่มีสุขลักษณะโดยอัตโนมัติ

3ส คือ กิจกรรมที่มีการใช้มือและขยับร่างกาย

อย่างแท้จริง 

ใน 5ส มีกิจกรรมที่ใช้มือ ขยับร่างกาย และด�าเนินการอย่าง
แท้จริง คือ 3 เรื่องต่อไปนี้

①  สะสาง
② สะดวก
③ สะอาด
การท�า กิจกรรม 5ส หมายถึง การท�า 3ส นั่นคือ สะสาง 

สะดวก สะอาด

ท�ำกำรสะสำงแล้วต่อด้วยสะดวก

สะสำง

สะอำด

สะดวก

แยกสิง่ทีต้่องการและไม่ต้องการออก
จากกนั จดัการกบัสิง่ทีไ่ม่ต้องการ

ผลทีไ่ด้คือ กลายเป็นสภาพทีถู่ก
สขุลกัษณะโดยอตัโนมตัิ

เหลือแต่สิง่ทีจ่�าเป็น แล้วท�าให้สิง่ที่
จ�าเป็นน้ันอยูใ่นสภาพทีไ่ม่ว่าใครก็

สามารถใช้งานได้ทนัที

ท�ำควำมสะอำด

ทิง้ขยะ ท�าความสะอาดคราบเป้ือน 
ท�าให้สวยงาม

สิง่ทีเ่กดิกำรด�ำเนนิกำรจริง 
คอื สะสำง สะดวก สะอำด

3ส



46 TPA news

Kaizen Society

No. 198 ●  June 2013

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 42 เดือนมีนาคม 2553

สมัครสมาชิกวารสาร

Creative & Idea KAIZEN

สมุดโน้ตน่ารัก

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกนิตยสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่าน

ต่อฉบับหน้าอ่าน

พื้นฐานของการทำา 5ส ❷

การทำา 3ส ซำ้าแล้วซำ้าอีก

ด้วยการทำาซำ้าแล้วซำ้าอีกจึงเกิด

การท�ากิจกรรม 5ส หมายถึง การท�า 3ส คือ การท�ากิจกรรม 
สะสาง สะดวก สะอาด ซ�้าแล้วซ�้าอีก จุดส�าคัญ คือ การท�าซ�้าแล้วซ�้า
อีก

➲ การท�ากิจกรรมสะสางซ�้าแล้วซ�้าอีก
ถึงแม้จะทิ้งสิ่งที่ไม่จ�าเป็นไปแล้ว ก็จะมีเอกสารของงานใหม่ 

ข้อมูลใหม่ วัสดุหรือชิ้นส่วนใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ  ถ้าไม่มีการทิ้งสิ่งที่
ไม่จ�าเป็นของงานที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จะท�าให้ไม่มีที่วาง 
ส่ิงใหม่ นอกจากน้ี หากมีสิ่งที่ไม่จ�าเป็นจ�านวนมาก จะเกิดความ
ล�าบากในการค้นหาสิ่งจ�าเป็นที่อยู่ภายในนั้น

➲ การท�ากิจกรรมสะดวกซ�้าแล้วซ�้าอีก
ก�าหนดต�าแหน่งวางส่ิงทีจ่�าเป็น น�าไปคนืในต�าแหน่งนัน้หลงั

จากใช้งานแล้ว หากไม่น�ากลับไปคืน จะกลายเป็นว่าต้องค้นหาโดย
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด หากไม่ท�าการ น�ากลับไปคืนหลังใช้งาน ซ�้าแล้วซ�้าอีก
ก็จะไม่ผล

➲ การท�ากิจกรรมสะอาดซ�้าแล้วซ�้าอีก
ถึงจะท�าความสะอาด แต่หลังจากน้ันจะเกิดคราบเปื้อน ม ี

ฝุ่นผงมาสะสม หากไม่ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกก็ไม่มีความหมาย
เดือนที่แล้วท�ากิจกรรม 5ส อย่างเอาจริงเอาจัง
เดือนนี้ไม่ได้ท�า ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็จะกลับไปสู่สภาพเดิม หาก

ดูผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว จะเหมือนกับที่ไม่ได้ท�าอะไรเลยตั้งแต่แรก 
แต่ด้วยการท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก จะท�าให้ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 5ส 
แสดงออกมา 

5ส ถูกพูดถึงว่า
“ทั้งที่เป็นเรื่องง่าย แต่ท�าไม่ได้”
“เรื่องที่เป็นเรื่องปกติ กลายเป็นเรื่องยาก”
แต่หากกล่าวอย่างถูกต้อง จะได้ว่า
“เป็นเรื่องง่าย แต่ไม่สามารถท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกได้”
“การท�าเรื่องปกติซ�้าแล้วซ�้าอีก เป็นเรื่องยาก”
โดยทั่วไปถึงแม้จะท�าได้ แต่พองานยุ่งก็จะผลัดไปท�าใน 

ภายหลัง หรือท�าลวก ๆ ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ยุ่งมากขึ้น  หลังจากนั้น จะ
ท�ากิจกรรม 5ส เป็นบางครั้งในเวลาท่ีคิดออก แต่กลายเป็นว่าไม่ได้
ท�าในที่สุด

การท�าบ้าง ไม่ท�าบ้าง การท�า กิจกรรม 5ส จะไม่ได้ผล
จุดส�าคัญของการท�า กิจกรรม 5ส ที่ได้ผล คือ การท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก 
ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน โดยไม่มีการหยุดชะงัก 

สะสำงสะอำด

สะดวก

กำรท�ำกจิกรรม 5 ส น้ัน

คือ กำรท�ำกจิกรรมสะสำง สะดวก สะอำด 
ซ�ำ้แล้วซ�ำ้อีก

ด้วยกำรท�ำซ�ำ้แล้วซ�ำ้อกีเกดิเป็น
กจิกรรม 5ส ทีไ่ด้ผล




