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มองมุม TRIZ

ฝรั่ง

ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วัน
ก่อนได้รับ Forward mail พูดเชิงตลกว่า บริษัท 

Apple ขโมยไอเดียในการท�า iPad มาจากกระดาน

ชนวนของไทย ซึ่งถ้าดูจากรูปแล้ว ก็เห็นเป็นเช่นนั้น

จริงๆ น่าเสียดายว่ากระดานชนวนของไทยเราขาดการสร้างสรรค์

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ไม่สามารถสูฝ้รัง่ทีพ่ฒันานวตักรรมใหม่ๆ 

อยู่ตลอดจนกลายเป็น iPad ที่มีฟังก์ชั่นมากมายอย่างที่เห็นใน

ปัจจบุนั ถ้าเราได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของววิฒันาการของระบบเทคโนโลยี

ของ TRIZ ไว้บ้าง เราจะสามารถเข้าใจทิศทางการพัฒนาของ

ผลติภณัฑ์ต่างๆ ว่าจะไปในทศิทางใด ท�าให้สามารถคดิค้นนวตักรรม

ใหม่ๆ ได้อย่างถกูต้องและสอดคล้องกับทศิทางท่ีควรจะเป็น เราลอง

มาวิเคราะห์วิวัฒนาการของกระดานชนวนดูว่าพัฒนามาสู่ iPad ได้

อย่างไรและแนวโน้มในอนาคตจะพัฒนาต่อไปอย่างไร

กระดานชนวนเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายเมื่อประมาณ 50-

60 ปีทีแ่ล้ว ในสมยัโบราณท�าด้วยไม้ทองหลาง หรือไม้งิว้ เพือ่ให้ทา

รักติดแน่นดีโดยใช้ขี้รักผสมขี้เถ้าใบตองแห้ง เรียกว่าสมุก ทาให้เป็น

สีด�า ต่อจากนั้น ใช้ผงกระเบื้องถ้วยที่ป่นละเอียด คลุกกับน�้ารัก  

ทาฉาบอีกครั้งหนึ่งให้เรียบเสมอกัน ขัดเงาด้วยหิน หรือเมล็ดสะบ้า 

แล้วจึงท�ากรอบด้วยไม้ โดยดินสอท่ีใช้เขียนกับกระดานชนวน ใช้

ดินสอพอง ต่อมาได้น�าแผ่นหินชนวนสีด�ามาใช้ท�ากระดาน จึงเรียก

ว่ากระดานชนวน หน้าที่หลักของกระดานชนวนจะใช้ส�าหรับขีดๆ 

เขียนๆ ทั้งตัวอักษรและรูปภาพและยังสามารถเก็บไว้อ่าน หรือดูใน

ภายหลังได้

ต่อมา ได้มีพัฒนากระดานไวท์บอร์ดขึ้นมาโดยใช้ปากกา

เมจกิทีห่มกึท�าจากน�า้ยาเคมเีขยีนลงบนแผ่นฟิลม์ทีเ่คลอืบอยูบ่นผวิ

กระดานสีขาว ท�าให้ใช้งานสะดวก ลบออกแล้วเขียนทับใหม่ได้ง่าย 

แต่เนื่องจากปากกาเมจิกมีราคาค่อนข้างแพงและต้องเปลี่ยนหมึก

บ่อย จงึนยิมน�ามาใช้ใน

ห้องเรยีนและส�านกังาน

มากกว่าที่จะน�าไปใช้

กับนักเรียนโดยตรง

เ พื่ อ ที่ จ ะ แ ก ้

ปัญหาหมึกหมดบ่อย 

ได้มีการคิดค้นกระดาน

ผ ง แ ม ่ เ ห ล็ ก โ ด ย ใ ช ้

ปากกาแม่เหล็กดูดผง

เหล็กที่อยู ่ด ้านในของ กระดานให ้มา

เกาะที่ผิวกระดานท�าให้ เ ห็ น เ ป ็ น ร อ ย 

สามารถน�ามาใช ้ขีด เขยีนและวาดรปู

แทนกระดานชนวน หรือ ก ร ะ ด า น ไ ว ท ์

บ อ ร ์ ด ไ ด ้  ก า ร ล บ ก็ สามารถท�าได ้

ง่ายโดยใช้วิธีลากแปลง ไ ม ้ ก ว า ด ที่ อ ยู ่

ภายในกระดานให้กวาด ผงเหล็กตกกลับ

iPad

จากกระดานชนวน            มาเป็น (ไทย)
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พลังงานแม่เหล็ก พลังงานไฟฟ้า จนถึงพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด

เมือ่ลองไล่ดูวิวัฒนาการของกระดานชนวนตามลกัษณะการ

ใช้พลงังานจะพบว่ามกีารใช้พลงังานทีก้่าวหน้ามากขึน้ตามกฎเกณฑ์

แห่งวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีของ TRIZ ตามที่สรุปในตาราง

ข้างล่าง กระดาน Tablet PC หรอื iPad เป็นววิฒันาการขัน้สงูสดุโดย

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบไร้สายด้วย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    

นอกจากจะใช้ขดีๆ เขยีนๆ ทัง้ตัวอกัษรและรปูภาพผ่านปลาย

นิ้วมือและใช้เก็บไว้อ่าน หรือดูในภายหลังได้เหมือนกระดานชนวน

แล้ว Tablet PC หรือ iPad ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย

ซึง่กส็อดคล้องกบักฎเกณฑ์แห่งววิฒันาการของระบบเทคโนโลยีของ 

TRIZ อีกข้อหนึ่งที่ว่า วิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีจะมุ่งไปสู่การ

เพิ่มขึ้นของความเป็นอุดมคติ(Evolution Toward Increased Ideal-

ity) ซึ่งหมายความว่ามีฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ (Useful Function) 

เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ฟังก์ชั่นที่เป็นโทษ (Harmful Function) จะลด

น้อยลง เช่น มฟัีงก์ชัน่การแชร์ข้อมลูกบัเพือ่นๆ แบบออนไลน์ ในขณะ

ที่ราคา ขนาด หรือการใช้พลังงานจะลดลง

วิวัฒนาการของ Tablet PC หรือ iPad ยังคงมุ่งไปสู่การเพิ่ม

ขึน้ของความเป็นอดุมคต ิเราคงจะได้เหน็ฟังก์ชัน่การใช้งานทีแ่ปลกๆ 

ใหม่ๆ เพิม่มากขึน้ แต่คงไม่ใช่เอาไปใช้เป็นเขยีงหัน่ผกัแบบทีม่คีนล้อ

เลียนกัน ขอยกตัวอย่างเล่นๆ ตามที่วาดฝันไว้ คือ ใช้ iPad รับคลื่น

สมองเพือ่การฝึกสมาธ ิซึง่อาจพฒันาไปเป็นเครือ่งรบัส่งโทร

จิต (Telepathy) ในภายภาคได้

นอกจากนี้  ยังมีกฎเกณฑ์แห่ง

วิวฒันาการของระบบเทคโนโลยีของ TRIZ 

ข้ออืน่ๆ อกีหลายข้อทีจ่ะช่วยให้เราเกดิความ

คิดสร้างสรรค์ใหม่ ท่านที่สนใจกฎเกณฑ์แห่ง

วิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีของ TRIZ สามารถ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://trizthailand.com 

 

ไปในที่เดิมเพื่อน�ามาใช้เขียนใหม่ได้

แม้ว่าจะมีการพัฒนากระดานผงแม่เหล็กให้เล่นได้หลากสี

มากขึ้น แต่การใช้งานก็ยังไม่สะดวกและสีที่ได้อาจไม่สดใสมากนัก 

จงึเป็นโอกาสให้นกัประดษิฐ์ได้คดิค้นน�าเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์

ของไดโอดเปล่งแสง (LED) มาใช้ โดยใช้ร่วมกับปากกาเรืองแสงที่มี

หลายส ีเมือ่เปิดสวทิช์จ่ายไฟให้กบัแผงทีท่�าจาก LED อนภุาคโฟตอน

จะถกูปล่อยออกมา ท�าให้รปูภาพ หรอืตวัหนงัสอืทีเ่ขยีนไว้บนแผงจะ

เรืองแสงออกมาให้สีต่างๆ สดใสชัดเจนแม้จะอยู่ในท่ีมืดและยัง

สามารถใช้ผ้าลบหมึกออกแล้วเขียนใหม่ได้ พ่อแม่อาจซื้อเป็นของ

ขวญัให้ลกูๆ หดัวาดภาพเพือ่สร้างสรรค์จนิตนาการ แต่โดยส่วนใหญ่

แล้วกระดาน LED   เรืองแสงนี้ จะถูกน�าไปใช้ท�าป้ายโฆษณาตาม

ร้านค้าต่างๆ มากกว่า

ณ จุดนี้ หากเราจะลองน�ากฎเกณฑ์แห่งวิวัฒนาการของ

ระบบเทคโนโลยขีอง TRIZ มาวเิคราะห์และพยากรณ์ววิฒันาการของ

กระดานชนวน เราจะพบว่าการก�าเนดิขึน้มาแทนทีก่ระดานชนวนของ 

Tablet PC หรือ iPad นั้น ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายแต่

ประการใดเลย

อลัต์ชลูเลอร์ วศิวกรชาวรสัเซยีได้ค้นคว้าสิทธิบตัรต่างๆ กว่า 

๒ แสนฉบับและได้ข้อสรุปว่า ระบบเทคโนโลยีไม่ได้พัฒนาไปอย่าง

เลื่อนลอย แต่มีรูปแบบ (Pattern) ของการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่

คล้ายคลึงกัน เราสามารถน�าไปใช้พยากรณ์ทิศทางการพัฒนาของ

ระบบเทคโนโลยนีัน้ๆ หรอืเอาไปใช้วางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่

ได้ Pattern ที่ส�าคัญมีอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่า วิวัฒนาการของระบบ

เทคโนโลยีจะมุ่งไปสู่ระบบที่มีความละเอียดมากขึ้นและมีการใช้

พลังงาน หรือสนามที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น (Evolution To-

wards Micro-Levels and Increased Use of Fields) 

ความละเอียดมากขึ้น ในที่นี้อาจละเอียดมากลง

ไปถึงระดับโมเลกุล อะตอม หรืออิเล็กตรอนได้ 

ส�าหรบัพลงังานทีม่คีวามก้าวหน้ามากขึน้นัน้ จะ

เริ่มจากพลังงานกลซึ่งถือว่าเป็นพลังงานขั้นพื้น

ฐาน ก้าวหน้าไปเป็นพลังงานเคมี แล้วเป็น
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วิวัฒนาการ พลังงานที่ใช้

กระดานชนวน พลังงานกล

กระดานไวท์บอร์ด พลังงานเคมี

กระดานผงแม่เหล็ก พลังงานแม่เหล็ก  

กระดานอิเล็กทรอนิค LED พลังงานไฟฟ้า

Tablet PC หรือ iPad พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


