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ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ส
งกรานต์ปีนี้ ได้เห็นปืนฉีดน�้าแบบเป้สะพายหลัง เป็นรูปตุ๊กตา 
น่ารกั ขายดบิขายด ีมคีนใช้กนัมาก ต้องชมว่าคนทีป่ระดษิฐ์ออก
มาขาย มีความคิดสร้างสรรค์ดีจริงๆ ท�าให้ต้องย้อนกลับมามอง

ว่า ปืนฉีดน�้ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร 
บทความนี้ จะมองวิวัฒนาการของปืนฉีดน�้าจากมุมมองของ TRIZ 

และพยายามใช้กฎแห่งวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีมาท�านายอนาคต
ของปืนฉีดน�้า

การเล่นสาดน�า้ใส่กนัอย่างงานสงกรานต์น้ัน นอกจากประเทศไทย
แล้ว ยงัมอียูใ่นหลายๆ ประเทศ ในประเทศสหรฐัอเมรกิากม็กีารเล่นสงคราม
น�้า (Water Warfare) และเป็นที่มาของปืนฉีดน�้าหลายๆ ประเภทที่มีการ
ผลิตออกมาใช้

เริ่มตั้งแต่รุ่นเก่าสุดที่พอมีรูปภาพให้ดูกัน ประดิษฐ์ในราวปี 1890 
เป็นปืนฉดีน�า้ทีท่�าเลยีนแบบปืนจรงิ ตามรปูบอกว่าใช้ยงิคนชัว่ หรอืหมาเลว
ได้โดยไม่เกิดอันตรายตามรูป

โดยในการใช้งานนั้น จะต้องต่อท่อของกระเปาะยางใส่น�้าเข้ากับ
ปืน จากนั้นจะใช้มือบีบให้น�้าพุ่งออกมาทางปากกระบอกปืน

การต่อสายยางคงไม่
สะดวกนัก จึงมีนักประดิษฐ์
ออกแบบรวมกระเปาะยางใส่
น�้าเข้ากับตัวปืน ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการข้อที่ 5 ของ TRIZ 
ว่าด้วย Combine ซึ่งหมายถึง
การรวมวัตถุ หรือฟังก์ชันเข้า
ด้วยกันตามรูป

แต่กระนั้นก็ตาม การใช้งานก็ยังไม่สะดวก เพราะต้องใช้ 2 มือ มือ
หนึ่งถือ มือหนึ่งบีบและไม่เหมือนจริง จึงมีนักประดิษฐ์คิดค้นปืนฉีดน�้าแบบ
ใหม่ออกมามากมายหลายร้อยแบบ ซึ่งสามารถค้นดูสิทธิบัตรการออกแบบ
ได้ที ่http://www.google.com/patents ในทีส่ดุจงึได้ปืนฉดีน�้าแบบทีพ่กพา
สะดวก ใช้มือเดียวเหนี่ยวไกเหมือนปืนจริง ยิงได้หลายครั้ง ปืนฉีดน�้าแบบนี้
เป็นรุ่นแรกๆ ที่น�ามาใช้ในงานสงกรานต์บ้านเราเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว 
โดยใช้วาล์วทางเดียว (Check Valve) ช่วยเปิดให้น�้าออกในจังหวะที่เหนี่ยว
ไกสปริงอัดน�้าออกไปและใช้ Check Valve อีกตัวหนึ่งช่วยเปิดให้น�้าจากที่
เก็บไหลเข้ามาอยู่ในรังเพลิงในขณะที่คลายไกสปริงออกเพื่อดูดน�้าเข้ามา
ทดแทน ว่ากันตามหลักการวิวัฒนาการของ TRIZ คงตรงกับ Pattern ที่ว่า
ด้วย Simplify ซึง่หมายถงึววิฒันาการของระบบเทคโนโลยจีะไปในทศิทางที่
ท�าให้การใช้งานง่ายขึ้นตามรูป

ปืนฉีดน้�า

วิวัฒนาการ
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Super Soaker โดยการใช้วิธีใช้มือชักกระบอกปืนฉีดน�้าเข้าๆ ออกๆ หลายๆ 
ครั้งเพื่อเพิ่มความดันให้กับน�้าและอากาศทีละน้อย โดยมีไกปืนช่วยกดท่อ
น�้าออกไว้ไม่ให้น�้าไหลออกมา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยท�าให้ไม่กินแรงมากเกินไป จน
เมื่อน�้าในรังเพลิงมีความดันสูงพอแล้ว จึงค่อยเหนี่ยวไกปืนให้คลายการกด
ท่อ ปลดปล่อยน�้าที่มีความดันสูงให้พุ่งออกมาตามรูป

ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาแนวทางนี้ จะคล้ายคลึงกับปัญหาการคว้านไส้
ของพรกิหวานโดยการค่อยๆ อัดลมเพิม่ความดนัในถงัอัดความดันจนมคีวาม
ดันที่พอเหมาะแล้ว จากนั้น จึงลดความดันลงโดยการปล่อยลมออกออย่าง
รวดเรว็ ไส้ของพรกิหวานกจ็ะถกูดนัออกมาด้วยความแรงตามรปู จากไอเดยี
เดยีวกนันี ้เราสามารถน�ามาใช้เพิม่ความดนัให้กบัปืนฉดีน�า้ทลีะน้อย เพือ่ไม่
ให้กินแรงมากเกินไป จนเมื่อน�้าความดันสูงพอ จึงค่อยเหนี่ยวไกปลดปล่อย
น�้าที่มีความดันสูงให้พุ่งออกมา

แต่ความขัดแย้งไม่หมดไปในครั้งเดียว ความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้น
คอื เมือ่น�า้แรงขึน้ ใช้ปรมิาณน�า้มากขึน้ ถงัเกบ็น�า้กต้็องมขีนาดใหญ่ขึน้ ท�าให้
ปืนฉีดน�้ามีน�้าหนักมากขึ้น ถือนานๆ ก็เมื่อยมือได้เหมือนกัน ยิ่งเป็นเด็ก ยิ่ใช้
งานล�าบาก   

เราจะมาลองหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของ TRIZ 
กนั ไปเปิดตารางความขดัแย้ง เช่นที ่http://triz40.com/ เลอืกคูค่วามขดัแย้ง
ที่เหมาะสม คือ คุณสมบัติที่ 14 ก�าลัง ขัดแย้งกับคุณสมบัติที่ 1 น�้าหนักใน
ขณะที่เคลื่อนที่จะได้หลักการซึ่งน�าไปสู่ไอเดีย ดังนี้ 

ข้อที่ 1: Segmentation แยกปืนฉีดน�้าออกเป็นส่วนๆ
ข้อที ่8: Anti-weight หาอะไรมาคานน�า้หนกัของปืนฉดีน�า้ เช่น สาย

สะพาย
ข้อที่ 40: Composite materials ใช้วัสดุอย่างอื่นที่เบากว่า
ข้อที ่15: Dynamics ถงัเกบ็น�้ากบัตัวปืนไม่จ�าเป็นต้องยดึตดิกนัแน่น
เราก็จะสามารถน�าไอเดียต่างๆ ที่ได้นี้มาสร้างแนวคิดในการ

ประดิษฐ์ปืนฉีดน�้าแบบเป้สะพาย แต่แนวคิดนี้ก็มีคนจดสิทธิบัตรท�าออกมา
ขายนานแล้ว

เพียงแต่ว่า การออกแบบเป้อาจจะไม่โดนใจวัยโจ๋เท่ากับเป้ตุ๊กตา
น่ารักต่างๆ ที่วางตลาดในปีนี้ ซึ่งคงต้องยอมรับว่า นอกจากความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้ใช้ก็มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง

วิวัฒนาการของปืนฉีดน�้าต่อจากนี้ไป ก็คงจะพัฒนาไปในแนวทาง
ของการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นกฎข้อหนึ่งของ
ววิฒันาการของระบบเทคโนโลย ีคอืกฎว่าด้วยการเพิม่ของความเป็นอดุมคติ 
(Ideality) เช่น เพิ่มฟังก์ชันป้องกันตัวเองจากคู่ต่อสู้ก็อาจเสริมร่มปิดกั้นไว้
หรือ ท�าเป็นหมวกกันน็อกไปเลย  เป็นต้น

แต่การเหนี่ยวไกสปริงบ่อยๆ ก็ท�าให้เจ็บนิ้ว โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ข้อ
นิ้วยังไม่แข็งแรงพอ จึงมีคนประดิษฐ์ปืนฉีดน�้าแบบใช้ถ่านช่วย โดยเมื่อ
เหนี่ยวไกเพียงเบาๆ ไฟจากถ่านไฟฉายจะไปเลี้ยงมอเตอร์ เพลามอเตอร์จะ
หมุนไปขับระบบฟันเฟืองให้ไปเหนี่ยวไกสปริงแทนและยังสามารถยิงได้ต่อ
เนือ่งแบบปืนออโตเมตกิโดยดงึไกค้างไว้ ว่ากนัตามหลกัการววิฒันาการของ 
TRIZ แล้ว จะตรงกับ Pattern ที่ว่าด้วย การใช้พลังงานที่มีรูปแบบก้าวหน้า
มากขึ้น กล่าวคือ ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานกลตามรูป

อย ่ างไรก็ตาม 
ความแรงของน�า้ทีฉ่ดีออก
ไป ยงัไม่แรงสะใจคนวัยโจ๋ 
จงึมกีารประดษิฐ์ปืนฉดีน�า้
แบบปืนบาซูก้าข้ึนมาโดย
อาศัยหลกัการเช่นเดยีวกบั
เข็มฉีดยา โดยมือหนึ่งจับปืน อีกมือหนึ่งดึงกระบอกไกออกเพื่อดูดน�้าเข้า
รังเพลิง จากนั้นจึงดันกระบอกไกเข้าไปโดยแรงด้วยมือให้น�้าพุ่งออกไปด้วย
ความแรง ลักษณะจะคล้ายกับปืนบาซูก้าที่ใช้ยิงจรวดในสนามรบตามรูป

ปืนฉีดน�า้แบบปืนบาซูก้าน้ี ดเูหมอืนว่าจะเป็นววิฒันาการแบบถอย
หลังเข้าคลอง (กลับมาใช้ 2 มือและใช้พลังงานกลเหมือนเดิม) แต่ก็ถือว่า
เป็นจดุเริม่ต้นของววิฒันาการอกีสายหน่ึงของปืนฉดีน�า้คอืปืนฉดีน�า้แบบแรง
อัดสูง ซึ่งเมื่อมองจาก TRIZ แล้ว เป็นใช้ทรัพยากร (Resources) ประเภท 
ไอเดียจากเขม็ฉีดยามาใช้ในการ
แก้ปัญหาความแรง 

แต่ดูเหมือนว่าเม่ือเพิ่ม
ความแรง จะมีความขัดแย้งเกิด
ขึน้ กล่าวคอื ในขณะทีเ่ราพยายาม
ปรับปรุงความแรงของปืนฉีดน�้า
ให้มมีากขึน้ ปัญหาข้อด้อยทีต่าม
มาก็คือ ต้องใช้แรงในการดันน�้า
ออกมาในแต่ละครัง้ค่อนข้างมาก 
ซึ่งอย่าว่าแต่เด็กแรงไม่พอเลย 
ผูใ้หญ่บางคนกห็มดแรงเสยีก่อน   

เ พ่ือที่จะแก ้ป ัญหานี้ 
บริษัทในอเมริกาได้ประดิษฐ์ปืน
ฉีดน�้ารุ ่นใหม่ออกมา เรียกว่า TPA
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ดูรูปเคลื่อนไหวได้ที่ http://static.howstuffworks.com/

flash/water-blaster-motor.swf

ดูรูปเคลื่อนไหวได้ที่ http://static.

howstuffworks.com/flash/

water-blaster-pistol.swf

ดูรูปเคลื่อนไหวได้ที่ http://static.howstuffworks.com/

flash/water-blaster-motor.swf


