
การวิิจััยเร่อง “แนวทางไคเซ็็น”
และ “ระดัับการทำาไคเซ็็น”
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สร้างสถานปฏิิบััติิงานที่่�ปลอดภััย สบัาย

มี่ประสิที่ธิิภัาพด้วิย 5ส

■	 ตื่่นตื่ัวเรื่่อง	5ส	ด้้วยเหตืุ่การื่ณ์์แผ่่นด้ินไหว

โอกาสที่�ท่ำาให�เริ�มท่ำากิจกรรม 5ส นั�นมีจุดีประสงค์่หลายอย่าง 

ในปัจจุบัิน เรื�องที่�เป็นที่�จับิติามองมากที่�สุดี คื่อ การท่ำา 5ส เพื�อ สร้าง

สถานปฏิิบัติงานท่ีปลอดภััย และหมดห่วง

มีหลายแห่งที่�ใชิ�โอกาสจากเหตุิการณ์ แผ่นดินไหว และ 

สึนามิ เมื�อวัันที่� 11 มีนาค่ม 2554 เหตุิการณ์นี�ท่ำาให�บิริษัท่หลายแห่ง

รับิร้�ถึึงค่วัามสำาคั่ญของ 5ส อย่างเจ็บิปวัดี และไดี�เริ�มดีำาเนินกิจกรรม

อย่างจริงจัง

บิริษัท่เหล่านี� ใชิ� 5ส เพื�อกำาจัดีสาเหตุิที่�ท่ำาให�เกิดีอันติราย 

ต่ิาง ๆ เช่ิน การบิาดีเจ็บิค่วัามส้ญเสียจากการท่ำางาน การเกิดีอัค่คี่ภััย 

เป็นติ�น เป็นการท่ำากิจกรรม 5ส บินพื�นฐานของค่วัามปลอดีภััย

บิริษัท่ที่�มีการท่ำา 5ส อย่างจริงจังเป็นประจำาอย่้แล�วั ตัิ�งแต่ิก่อน

เกิดีเหตุิการณ์ แผ่นดินไหว พบิว่ัา ไม่มีผู้้�ที่�ไดี�รับิบิาดีเจ็บิ และไม่เกิดี

ค่วัามเสียหายที่�รุนแรงต่ิอเค่รื�องจักรเลย

นอกจากนี� บิริษัท่ที่�ท่ำา 5ส หลังจากที่�เกิดีค่วัามเสียหายรุนแรง

จากเหตุิการณ์แผ่นดินไหวครั�งนั�น ก็สามารถึลดีค่วัามเสียหายจาก

การเกิดีแผู่้นดิีนไหวัอื�น ๆ ในภัายหลังไดี�

หากพนักงานท่กุค่นช่ิวัยกนัท่ำาให�เกิดีค่วัามปลอดีภััยในสถึาน

ปฏิบัิติิงาน ผู้ลที่�ไดี�คื่อ เป็นสถึานปฏิบัิติิงานที่�ท่ำางานสบิาย และมี

ประสิท่ธิุภัาพ 

■	 ทำำาให้	5ส	แพรื่่หลายด้้วยการื่เชื่่อมโยงกับไคเซ็็น

ฉบัิบินี� ขอแนะนำาบิริษัท่ Otsuka Chemical จำากัดี และบิริษัท่ 

Kashima SANKEN Electric จำากัดี ที่�ไดี�มีการท่ำา 5ส เพ่่ิ่อความ

ปลอดภััย จากมุมมองของมาติรการรับิมือกับิเหตุิการณ์แผู่้นดิีนไหวั

และอัค่คี่ภััย สิ�งที่�เหมือนกัน คื่อ การเชืิ�อมโยง ไคเซ็็น กับิการท่ำา 5ส 

เพื�อให�เกิดีค่วัามแพร่หลาย เพื�อให� 5ส ก�าวัไปข�างหน�าดี�วัยการเปลี�ยน

เป็นวิัธีุที่�ดีีกว่ัา จึงติ�องกระตุิ�นให�ทั่�ง 5ส และไค่เซ็ึ่นมีค่วัามคึ่กคั่ก ดี�วัย

การสร�างกลไกที่�ท่ำาให� ทุกคนร่วมทำา 5ส จึงท่ำาให� 5ส และไค่เซ็ึ่น 

แพร่หลาย  เพื�อให�เข�าใจว่ัา 5ส เพ่่ิ่อความปลอดภััย คื่ออะไร กรุณา

ศึึกษาจากตัิวัอย่างของทั่�งสองบิริษัท่

สร้างสถานปฏิบัติงานท่ีมีความสบายใจ
ด้วยความปลอดภัย

มีหลายวิธีการ

อบรมความ
ปลอดภัย

กิจกรรม
KY

รายงาน
Near Miss 5ส

ทำ�ให้�5ส�แพร่หลายด้วยการเช่ือมโยงกับไคเซ็น

ต้ั้�ง โครงสร้าง�ท่ี่�ที่ำ�5ส�ด้วยการเปล่ียนวิธีการท่ีดีข้ึ้�น 
ด้้วย กลไก�ท่ี่�ให้้�ทุกคนเข้ึ้าร่วมการทำ�5ส 

จึึงที่ำให้้ท้ี่�ง�กิจกรรม�5ส�และไคเซ็นแพร่หลาย

5ส�ด้วยการไคเซ็น5ส�ด้วยการไคเซ็น
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3ส�พื�น°านขึ้อง�5ส

สะสาง
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5ส ไม่ใช่ิแค่่การท่ำาให� มองดูแล้วสวยงาม

พื�นฐานของ 5ส คื่อ การท่ำา 3ส (สะสาง สะดีวัก สะอาดี) แต่ิละค่ำา

หมายถึึง

• สะสาง - แยกระหว่ัางสิ�งที่�จำาเป็นและสิ�งที่�ไม่จำาเป็น ซึึ่�งอย่้

ภัายในของที่�อย่้รวัม ๆ กันอย่างไม่เป็นระเบีิยบิ แล�วัจัดีการกับิสิ�งที่�

ไม่จำาเป็น

1    บริÉัท�Kashima�SANKEN�จำ�กัด

ยกระดับแนวค่ดที่ี�อุติส่าหค่ดมาด้วยการเปลี�ยนวัสดุ

ก่อนไคเซ็็น กล่องเก็บิแผู้งวังจรไฟฟ้าวัางอย่้บินชัิ�นวัางสินค่�า 

เพื�อไม่ให�กล่องติกลงมาเวัลาที่�เกิดีแรงสั�นสะเทื่อน จึงขึงสายเข็มขัดี

ยางทั่�งสองดี�านของชัิ�นวัางสินค่�า ในการไค่เซ็ึ่นค่รั�งนี�เป็นการป้องกัน

ไม่ให�แผู้งวังจรไฟฟ้าติกลงมาจากที่�ชัิ�นวัาง ซึึ่�งจากเดิีมที่�ชัิ�นวัางสินค่�า

ไม่มีการท่ำาไค่เซ็ึ่นอะไรเลย

แต่ิในเหตุิการณ์ แผ่นดินไหวและสึนามิ เมื�อวัันที่� 11 มีนาค่ม 

2554 กลับิใชิ�ไม่ไดี�

ดี�วัยแรงสั�นสะเทื่อนค่รั�งใหญ่ สายเข็มขัดียางไม่สามารถึ

ติ�านท่านนำ�าหนักของกล่องไดี� กล่องจึงติกลงมาจากชัิ�นวัางสินค่�าเป็น

จำานวันมาก

ไคเซ็น�5ส�ตัวอย่างท่ี

• สะดีวัก - เป็นขั�นติอนต่ิอไปจาก สะสาง ท่ำาให�สิ�งที่�จำาเป็น

อย่้ในสภัาพที่�ไม่ว่ัาเมื�อใดี ไม่ว่ัาใค่รก็สามารถึนำาไปใชิ�ไดี�ทั่นที่

• สะอาดี - ท่ำาให�อย่้ในสภัาพที่�ไม่มีขยะ ไม่มีรอยเป้่อน

ดี�วัยการท่ำาสะสาง และสะดีวัก จะช่ิวัยลดี ความสูญเปล่าจาก

การหา และ เวลาในการค้นหา

ดี�วัยการท่ำาค่วัามสะอาดีภัายในเค่รื�องจักร และอุปกรณ์ จะ

ช่ิวัยลดีค่วัามเสียหาย และค่วัามเสื�อมสภัาพไดี�

หากใชิ�วิัธีุเดิีม แล�วัเกิดีแผู่้นดิีนไหวัอีก กล่องก็ค่งติ�องติกลง

มาอีกอย่างแน่นอน จึงติ�องคิ่ดีหามาติรการแก�ไขใหม่เพื�อรับิมือ

หลังไคเซ็็น ดี�วัยเหตุินี�จึงเปลี�ยนวััสดุีจากยาง เป็นเหล็กที่�ใชิ�

ในการจัดีสวัน เช่ิน มัดีไม�เลื�อย เป็นติ�น  เป็นของที่�สามารถึหาซืึ่�อไดี�ที่�

ร�านทุ่กอย่าง 100 เยน บิรรจุ 3 ท่่อนต่ิอถุึง การติิดีตัิ�งท่ำาไดี�ง่ายโดียใชิ�

มุมของวังกบิให�เกิดีประโยชิน์ ไม่มีค่่าใชิ�จ่ายและท่ำาไดี�รวัดีเร็วั นอกจาก

นี� การนำากล่องไปจัดีวัางหรือนำาออกจากชัิ�นยังใชิ�เวัลาน�อยกว่ัาการใชิ�

สายเข็มขัดียาง
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