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5ส ทำ�อย่�งนี้ถึงจะต่อเนื่อง

จากฉบับที่แล้วต่อ

กำาหนดเรื่องที่ต้องรักษา

รักษาเรื่องที่ได้กำาหนดไว้แล้ว

เรื่องสำาคัญในการทำาซำ้าแล้วซำ้าอีก

ด้วยการท�ากิจกรรม สะสาง สะดวก สะอาด ซ�้าแล้วซ�้าอีก 
ท�าให้การท�า กิจกรรม 5ส ได้ผล ในการท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกน้ี เพียงแค่ 
พูดว่า “ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกกันเถอะ” “ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกกันเถอะ” จะไม่
สามารถท�าให้เกดิการท�าซ�า้แล้วซ�า้อกีได้เลย เพราะมเีรือ่งส�าคัญในการ
ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก นั่นคือ มีการก�าหนดเรื่องที่ต้องรักษา รักษาเรื่องที่ได้
ก�าหนดไว้แล้ว ภายในสถานปฏิบัติงาน 

กำาหนดเรื่องที่ต้องรักษา

●	ก�าหนดต�าแหน่งวาง ยกตวัอย่าง กรณขีองโรงงาน ท�าการ 
ก�าหนดต�าแหน่งวาง ของสิ่งของที่ใช้ร ่วมกันซ�้าแล้วซ�้าอีก เช่น  
เครือ่งมอื ก�าหนดให้ของทีม่กีารใช้บ่อยวางอยูใ่กล้มอื ส่วนของประเภท
อื่นให้วางอยู่ในต�าแหน่งที่ไกลออกไป แสดงต�าแหน่งที่ถูกก�าหนด
อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ทันที น�ากลับไปคืนต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้
หลังใช้งานแล้ว หากท�าเช่นนี้แล้ว ก็ไม่ต้องมีการค้นหาเครื่องมืออีก

●	รกัษาไว้ซึง่ทางเดนิ ในสถานปฏบิตังิาน มพีืน้ทีป่ฏบิติังาน
และทางเดินส�าหรับขนย้ายชิ้นส่วนหรือวัสดุ หากมีสิ่งของวางเกะกะ
อยู่บนทางเดินแล้ว จะท�าให้ผ่านไม่ได้ ไม่สามารถขนย้ายของได้  
ด้วยเหตุน้ี จึงท�าการขีดเส้นในต�าแหน่งที่ต้องเป็นทางเดินเอาไว้เพื่อ
รักษาพื้นที่ทางเดิน และ ไม่วางของด้านในของเส้นนี้

หากทุกคนรักษาเรื่องที่ได้ก�าหนดขึ้นนี้แล้ว จะรักษาพื้นที่ 
ทางเดินไว้ได้ และสามารถขนย้ายได้โดยง่าย เรื่องแบบนี้ การก�าหนด
ให้เป็นรปูธรรมถอืเป็นเรือ่งส�าคญั หากก�าหนดแบบกะเกณฑ์เอาว่าพืน้ที่
บริเวณนี้เป็นทางเดิน กรุณาอย่าวางของบริเวณนี้ จะท�าให้เข้าใจยาก 
กลายเป็นเกิดความรู้สึกว่า “งั้น ถ้าวางบริเวณนี้คงไม่เป็นไรนะ” 

การแสดงอย่างเป็นรปูธรรม โดยการขดีเส้นแล้วไม่ให้วางของ
ด้านในของเส้นนี้ จะท�าให้เข้าใจได้ง่ายกว่า และรักษาได้ง่ายกว่า

●	ก�าหนดความสูง ยกตัวอย่าง กรณีของการวางของ 
ซ้อนกันในแนวดิ่ง ท�าการ ก�าหนดความสูงไว้ ว่าต้องไม่วางของ 
ซ้อนกันสูงกว่านี้ หากต�่าเกินไปจะท�าให้เสียพื้นท่ีโดยเปล่าประโยชน์ 
หากวางซ้อนกันสูงเกินไป ของอาจตกหล่นลงมาจนเกิดอันตรายได้

ท�าการ ก�าหนดความสงู ทีจ่ะไม่มปัีญหาหากเป็นความสงูใน
ระดับนี้เอาไว้ แล้วขีดเส้นสีแดงที่ผนังตามความสูงนั้น ถึงแม้จะมี
ส่ิงของเพิม่ขึน้มากเพยีงใด ก็ไม่วางซ้อนกันสูงเกินกว่าเส้นนัน้ หากท�า
เช่นนั้นแล้ว ความกังวลว่าของจะตกหล่นก็หมดไป

หากท�าการก�าหนดความสงูอย่างเป็นรปูธรรม ท�าให้มองเหน็ 
ด้วยการขีดเส้นสีแดง จะท�าให้เข้าใจง่าย รักษาง่าย

●	ก�าหนดสิ่งที่ต ้องท�าความสะอาด ท�าความสะอาด
เครือ่งจกัรทีม่กีารใช้งาน หลังจากปฎบิติังานเสรจ็ในแต่ละวนั เช่น น�า
น�้าหมึกส�าหรับการประทับวันที่ทั้งหมดใส่คืนลงในขวด ถอดกล่องใส่
หมึกออกจากเครื่องจักรแล้วน�าไปแช่ในน�้ายาท�าความสะอาด หาก-
ไม่ท�าแบบนี้แล้วปล่อยทิ้งเอาไว้แล้ว หมึกที่อยู่ในกล่องจะเกิดการ 
แข็งตัว ไม่สามารถใช้งานได้ในวันต่อไป จึงก�าหนดให้มีการท�าความ
สะอาดหมกึเช่นนีท้กุครัง้ทีท่�าความสะอาดเครือ่งจกัร หากทกุคนรกัษา
เรื่องที่ก�าหนด จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้ทันทีในวันต่อไป

■	 ขีดเส้นที่พื้น รักษาไว้ซึ่งพื้นที่ทางเดิน 
(ไม่วางสิ่งของด้านในของเส้น)

■	เขียนเส้นบนผนัง เพื่อกำ หนดความสูงของการวางซ้อนกัน
 (ไม่สามารถวางซ้อนจนสูงกว่านี้ได้)

■	กำ หนดสิ่งที่ต้องทำ ความสะอาด

พ้ืนท่ีทางเดิน

ใส่น้ำ�หมึกคืนในขวด
แช่กล่องในน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด

ไม่วางซ้อนกันจน
สูงกว่าเส้นน้ี
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ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 42 เดือนมีนาคม 2553

ในฉบับหน้าพบกับ “เทคนิคของการสะสาง สะดวก สะอาด”

สมัครสมาชิกวารสาร

Creative & Idea KAIZEN

สมุดโน้ตน่ารัก

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่ :

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สมาชิกนิตยสาร 

โทรศัพท์ 0 2258-0320-5 ต่อ 1740

ฟรี

หรือสมัครสมาชิก 5 ท่าน

ฟ
รี

1 
ท่าน

การทำาซำา้แล้วซำา้อีก คอื การรกัษาเรือ่งทีก่ำาหนดไว้แล้ว

ก�าหนดต�าแหน่งวาง เมือ่ใช้งานเสรจ็แล้วน�าของกลบัไปคนืยงั
ต�าแหน่งวางที่ก�าหนดเอาไว้

น�าไปคืนหลังใช้งานเสร็จ น�าไปคืนที่เดิม หลังจากใช้งาน
เสร็จในครั้งต่อไป

การท�าแบบนี้ซ�้าแล้วซ�้าอีกเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสะดวกให้
ด�าเนนิไปต่อเนือ่ง ท�าความสะอาดต�าแหน่งทีก่�าหนดไว้ของเครือ่งจกัร
หลังการใช้งานเสมอ การท�าแบบนี้ซ�้าแล้วซ�้าอีกเป็นการส่งเสริม-
กิจกรรมสะอาดให้ด�าเนินไปต่อเนื่อง

ถึงแม้จะมีการด�าเนินการสะสาง แต่เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนดต้อง
มีการด�าเนินการ ยุทธการป้ายแดง* เพื่อทิ้งสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น 

■	รักษาเรื่องที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว หากไม่ท�าการรักษา 
กิจกรรม 5ส จะไม่เกิดผลลัพธ์ใด ๆ

กลไกในการตรวจสอบว่ามกีารด�าเนนิการรกัษาหรอืไม่ หรอืมกีาร
ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกหรือไม่เป็นเรื่องส�าคัญ บริษัทส่วนใหญ่ท�าการตรวจตรา
โดยการจัดให้มี การ์ดประจ�าสถานปฏิบัติงาน

* ยุทธการป้ายแดง = การติดป้ายสีแดงไว้ที่สิ่งของที่คิดว่าไม่มีความจ�าเป็น น�าไป

ทิ้งหลังจากตรวจสอบแล้ว เป็นวิธีการหนึ่งของการสะสาง

การกำ หนดเร่ืองท่ีต้องรักษา 
รักษาเร่ืองท่ีได้กำ หนดไว้แล้ว

การทำ ซ้ำ แล้วซ้ำ อีก คือ
การรักษาเร่ือง
ท่ีกำ หนดไว้แล้ว

สะสาง

สะดวก

สะอาด

① พืน้ฐานของ 5ส คือ 3ส
� กจิกรรม�5ส�หมายถงึ�สะสาง�สะดวก�สะอาด� สุขลักษณะ�สร้างนสิยั�

กจิกรรมทีล่งมือท�าจรงิ� มีการเคล่ือนไหวร่างกาย�คอื�3ส�นัน่คอื�สะสาง�
สะดวก�สะอาด

② ท�า 3ส ซ�า้แล้วซ�า้อกี
� การท�า�สะสาง�สะดวก�สะอาด�ซ�า้แล้วซ�า้อีก�ทกุวัน�ทกุอาทติย�์ทกุเดอืน�

ยิง่จะท�าให้เกดิผลลัพธ�์หากเลิกการท�าซ�า้แล้วซ�า้อีกแล้ว�จะกลับไปสูส่ภาพ
ก่อนท�า�กจิกรรม�5ส

③ การก�าหนดเรือ่งทีต้่องรกัษา 
� รกัษาเรือ่งทีก่�าหนดไว้แล้ว
� การท�า�สะสาง�สะดวก�สะอาด�ซ�า้แล้วซ�า้อกี�เป็นการการก�าหนดเรือ่งทีต้่อง

รกัษา�และรกัษาเรือ่งทีไ่ด้ก�าหนดไว้แล้ว

■ เทคนคิของ สะสาง สะดวก สะอาด
� เพื่อรักษาส่ิงที่ก�าหนดไว้แล้ว� ให้คิดหา� การสะสางที่สามารถท�าได้ 

โดยง่าย�การท�าความสะอาดทีส่ามารถท�าได้อย่างสบาย� เช่นนัน้แล้ว� 
จะสามารถท�าซ�า้แล้วซ�า้อีกได้โดยไม่ฝืน

หน้าถัดไปจะเป็นการแนะน�าเทคนิคของ�สะสาง�สะดวก�สะอาด

บทสรุปพ้ืนฐานของ 5ส 


