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5 ส. คืออะไร?  มารูจักความหมายของ 5ส. กันดีกวา 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.   สะสาง คือ การแยกใหชัดเจนระหวางของที่จําเปนกับของที่ไมจําเปน ของที่ไมจําเปนให
ขจัดออกไป 

ในการสะสางควรพิจารณาดังนี ้

ของที่ไมใช และ ไมมีคา .......................... ถาท้ิงไดก็ควรทิง้ไปเลย 
ของที่ไมใช แตมีคา....................................ขายโดยทําใหถูกขัน้ตอน 
ของที่ใช หรือของที่จะเก็บ .................................... เก็บและทําปายบอก 

ข้ันตอนการสะสาง 
- การที่จะสะสางอะไรออกจากหนวยงานหรือโตะทํางาน ขอใหแนใจเสียกอนวา ไมขัดตอระเบยีบ

ขอบังคับของหนวยงาน ก็ทําตามขั้นตอนดังนี ้
1. สํารวจ สิ่งของตางๆ ในหนวยงานโดยเฉพาะบริเวณที่อยูในความรับผิดชอบ 

2. แยก ตองเริ่มแยกแยะของที่ตองการใชกับของที่ไมตองการใชออกจากกัน 

3. ขจัด ของทีไ่มตองการหรือของที่มากเกินความจําเปน 

-   ประโยชนท่ีไดจากการสะสาง 
1. ขจัดสิ่งที่ไมจาํเปนตองใช ทําใหมีเน้ือท่ีใชสอยมากกวาเดิม 

2. ทําใหท่ีทํางานดูสะอาดตามากยิ่งขึ้น เกิดสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 

3. ลดการเก็บเอกสารซําซอน และจะทราบถึงที่อยูของสิ่งตางๆ 
 
2. สะดวก คือ การจัดวางของที่จําเปนใหงายตอการนําไปใช ทุกคนดูแลวก็รูวาเปนอะไร 

การทํา "สะดวก” น้ันไมยาก เพียงแตเรานําของที่ไดจากการสะสางในสวนที่ตองการเก็บ มา

จัดเก็บใหเปนระเบียบ สะดวกในการหยิบใชสอยซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาหาวิธีเก็บวางสิ่งของ
โดยคํานึงถึง 

- คุณภาพ - ประสิทธิภาพ      - ความปลอดภัย 

สําหรับหลักการสามารถแยกเปนหัวขอดังนี ้
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1. วางของที่ใชงานใหเปนท่ี มีปายบอก 
2. การนําของไปใชงาน ใหเนนการนํามาเก็บที่เดิม 
3. ของที่ใชอยูเปนประจํา ควรวางใกลตัว 
4. ของที่ใชงานจัดเปนหมวดหมู เหมือนการจัดเก็บหนังสือใหหองสมุด 

ข้ันตอนการปฏบัิติเพ่ือความสะดวก 
ของที่ไมตองการใหขจัดท้ิงไป 
ของที่ตองการจดัวางใหเปนระเบียบ 
กําหนดที่วางใหแนชัด แบงเขตวางของ 
ทาสีตีเสนใหเห็นชดั 
ติดปายชื่อแสดงที่วางของนั้น ๆ 
ของที่มาวางตองติดชื่อ 
ท่ีวางตาง ๆใหเขียนลงในตารางตรวจเช็ค 
ตรวจเช็คพื้นท่ีโดยสมํ่าเสมอ 

ประโยชนท่ีไดจากเรือ่งสะดวก 
- ขจัดการคนหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ 

- ลดเวลาในการทํางาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

- ตรวจสอบสิ่งตาง ๆไดงายขึ้น เนนคําวา หยิบก็งาย หายก็รู ดูก็งามตา 

- เพิ่มคุณภาพวัสดุอุปกรณ เกดิภาพพจนท่ีดีขององคการตอสายตาคนทั่วไป 
 

3. สะอาด คือ การทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ สิง่ของ เครื่องใชใหนาดูอยูเปนนิจ 
จุดที่ใหความสนใจในเรือ่งความสะอาด 

- ตามพื้น ฝาผนัง บริเวณมุมอับของหอง 

- ดานบนและใตโตะทํางาน ชั้นวางของ ตูเอกสาร 

- บริเวณเครื่องจักรอุปกรณ และที่ตัวเครื่องจกัร 

- เพดาน มุมเพดาน 

- หลอดไฟ ฝาครอบหลอด 

- ทุก ๆอยางรอบ ๆตัวเรา 

ประโยชนท่ีไดรบัจากการทําความสะอาด 
- เกิดสภาพแวดลอมท่ีดี นาทํางาน 

- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร 

- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ ลดปญหาเครื่องจักรเสียบอย ๆ 

- เพิ่มคุณภาพวัสดุอุปกรณ 
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ประเด็นสําคัญในการที่จะรณรงคใหทุกคนรักษาความสะอาด คือ หัวหนาตองลงมือทํากอน 
 
4. สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา โดยรักษา 3 ส แรก ใหคงสภาพ หรือทําใหดีขึ้นอยู
เสมอ 

สุขลักษณะที่ดี 
จะเกิดขึ้นไดเม่ือเราทํา 3 ส แรก อยางตอเน่ือง และพยายามปรับปรุงใหดียิ่ง ๆขึ้นไป 

เพื่อท่ีจะตรวจสอบวาไดมีการทํา 3 ส แรกอยางตอเน่ืองหรือไม เราใชการตรวจเช็คพื้นท่ีอยาง

สมํ่าเสมอ โดยผูบังคับบัญชาสูงสุดรวมทั้งอนุกรรมการ 5 ส ของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ 
 

ประโยชนท่ีไดรบัจากการทําสุขลักษณะ 
- สุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งรางกายและจิตใจ 

- ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของหนวยงาน ซึ่งเปนผลจากการมีสวนรวมในการปรับปรุงของ

พนักงาน 
- สถานที่ทํางาน เปนระเบียบ สะอาด นาทํางาน 

- ความปลอดภัยในการทํางาน 

- คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ 
 
5. สรางนิสัย คือ การปฏิบัติใหถูกตอง และติดเปนนิสัย 

ส ท่ี 5 นี้เปนจดุสําคัญที่สุดของ กิจกรรม 5 ส  
เพราะกิจกรรมนี้จะไปไดดีหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับคนที่นํากิจกรรมไปใช ซึ่งความสําเร็จของกจิกรรมเกิด

จากทัศนคติท่ีดีของพนักงานตอการปรับปรุงงานใหดีขึ้นอยูเสมอแนใจไดเลยวาหนวยงานนํากิจกรรม 5ส. ไป
ใชเพื่อปรับปรุงระบบงาน และสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางตอเน่ืองน้ัน จะเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 
เต็มไปดวยพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือภาพพจนท่ีดีของหนวยงานตอสายตาคนภายนอกกิจกรรมนี้ 
สิ่งที่เปนตัวกระตุนใหดําเนินไปไดก็คือ ตัวหัวหนาน่ันเอง อยากลัววาปากจะฉีกถึงใบหู ขอใหหัวหนาจ้ําจี้จําไช
ลูกนองใหคํานึงถึง หลัก 5ส. อยูเสมอ เม่ือเห็นวาเริ่มจะหยอนตอกฏระเบียบ 

ประโยชนท่ีไดจากการสรางนิสยั 
- พนักงานที่มีคุณภาพ - ความเปนเลศิ - ภาพพจนท่ีดีของหนวยงาน 
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5ส 
 
5S is the Japanese concept for House Keeping. 
 
1.) Sort (Seiri) 
2.) Straighten (Seiton) 
3.) Shine (Seiso) 
4.) Standardize (Seiketsu) 
5.) Sustain (Shitsuke) 
____________________________________________ 
I think the concept of 5S has been twisted and its real meaning and intention has been lost 
due to attempts to keep each element in English word to start with letter 'S', like the real 
Nippongo words (seiri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuke). Well, whoever deviced those 
equivalent English words did a good job,they're close, but the real interpretation is not exactly 
the correct one. For the benefit of the readers who would like to develop and establish their 
own understanding and applications, the following are the real meaning of each element in 
English: 
 
Japanese - English Translations 
-------- -------------------- 
Seiri - Put things in order 
(remove what is not needed and keep what is needed) 
Seiton - Proper Arrangement 
(Place things in such a way that they can be easily reached whenever they are needed) 
Seiso - Clean 
(Keep things clean and polished; no trash or dirt in the workplace) 
Seiketsu - Purity 
(Maintain cleanliness after cleaning - perpetual cleaning) 
Shitsuke - Commitment (Actually this is not a part of '4S', but a typical teaching and attitude 
towards any undertaking to inspire pride and adherence to standards established for the four 
components) 
 

5S: 

• Improves on-time delivery  
• Improves quality/reduced defects  
• Increases productivity  
• Reduces lead times  
• Reduces waste in materials, space and time  
• Reduces inventory and storage costs  
• Reduces changeover time  
• Reduces equipment downtime  
• Improves safety  

http://www.moc.go.th/opscenter/cb/5s.html 

 

 

 


