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ก่อนไปอ่านเจอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยใช้กฎเกณฑ์ววิ ฒ
ั นาการของระบบเทคโนโลยี
ของ TRIZ โดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ วิวัฒนาการของเครื่องเล่น
เกม ซึ่งหลายท่านคงมีประสบการณ์มาตั้งแต่วัยเด็กและแม้จะเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่แล้ว หลายท่านก็ยังคงสนุกกับเครื่องเล่นเกมอยู่ โดยเฉพาะ
เครือ่ งเล่นเกมทีเ่ รียกว่า Wii ของ Nintendo ซึง่ สามารถน�ำมาใช้เล่นออก
ก�ำลังกายอยู่หน้าจอทีวีได้ หลายท่านคงนึกแปลกใจว่าเครื่องเล่นเกม
แบบใหม่นี้คิดขึ้นมาได้อย่างไรและในอนาคตจะวิวัฒนาการไปใน
ทิศทางใด เราลองมาวิเคราะห์กันดู

เครื่องเล่นเกม หรือ Video game console เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคที่ใช้ส่งสัญญาณโต้ตอบไปยังคอมพิวเตอร์ที่โหลด
โปรแกรมเกมไว้แล้ว จากนั้นจึงส่งสัญญาณภาพและเสียงให้ไป
ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ หรือจอทีวี ส�ำหรับบางท่านทีเ่ กิดทัน คงจะได้
สัมผัสกับเครื่องเล่นเกมรุ่นแรกสุดเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว คือ Atari ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเพียงคันบังคับ (Joystick) ให้โยกได้และมีปุ่มควบคุม
เพียงปุ่มเดียว

เครื่องเล่นเกมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วง 10 กว่า 20 ปี
มานี้ ทั้งในด้านความเร็วและหน่วยความจ�ำจากเดิมที่มีความเร็วไม่
กี่ MHz และหน่วยความจ�ำไม่กี่ KB ในยุคต้นๆ จนกลายมาเป็นเครือ่ ง
เล่นเกมที่มีความเร็วถึง 3.2 GHz และหน่วยความจ�ำถึง 256 MB ใน
ยุคปัจจุบัน อย่างเครื่องเล่น Playstation 3 ซึ่งสามารถเล่นกับแผ่น
เกมใหญ่ๆ ได้ สามารถให้ภาพและเสียงที่เร้าใจ รูปข้างล่างเป็นตัว
อย่างสเป็กของเครื่องเล่นเกมในยุคต่างๆ
แม้วา่ เทคโนโลยีทางด้านภาพและเสียงจะพัฒนาไปไกลมาก
แต่เทคโนโลยีของเครื่องเล่นเกม หรือตัวบังคับ(Controller) นั้นกลับ
พัฒนาไปได้ชา้ โดยยังคงมีรปู แบบเดิมๆ เพียงแต่มปี มุ่ บังคับเพิม่ มาก
ขึน้ และสามารถใช้ระบบไร้สาย แต่สงิ่ ทีถ่ อื ว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่
พลิกโฉมเครื่องเล่นเกม คือ เครื่องเล่นเกม Wii (อ่านว่า วี) ของบริษัท
Nintendo ซึง่ ใช้ตวั ควบคุมแบบสามารถตรวจจับทิศทางและต�ำแหน่ง
การเคลื่อนที่ของผู้เล่นได้ ท�ำให้สามารถน�ำสัญญาณทิศทางและ
ต�ำแหน่งของผู้เล่นไปใช้โต้ตอบและควบคุมเกมบนหน้าจอทีวีได้
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บทความนี้ได้วิเคราะห์ตามแนวทางของ TRIZ โดยแสดงให้
เห็นว่าในระบบเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ (Product)
หรือกระบวนการผลิต (Process) นั้น จะประกอบด้วยระบบย่อยๆ ที่
เรียกว่า Subsystem ซึ่งเทคโนโลยีของระบบย่อยๆ เหล่านี้จะมี
วิวฒ
ั นาการช้าเร็วไม่เท่ากัน (Non-Uniform Development of System
Elements) ถ้าเราพยายามมองให้ออกว่าเทคโนโลยีของระบบย่อย
ใดยังล้าหลังอยู่ ย่อมเป็นโอกาสส�ำหรับเราทีจ่ ะค้นพบและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในแบบฉบับทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน (Disruptive Innovation)
ในตัวอย่างข้างต้นเครือ่ งเล่นเกมจะประกอบด้วยระบบย่อยๆ
หลายระบบ เช่น ระบบภาพและเสียงและระบบควบคุม เทคโนโลยี
ของระบบภาพและเสียงวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
เทคโนโลยี ข องระบบควบคุ ม วิ วั ฒ นาการไปอย่ า งล่ า ช้ า บริ ษั ท
Nintendo มองเห็นโอกาสของตลาดใหม่ๆ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะมาแข่งขัน
ด้านความเร็วกับยักษ์ใหญ่ในวงการเกม อย่างเช่น SONY หรือ
Microsoft บริษัท Nintendo ได้ซุ่มเงียบพัฒนาตัวควบคุมรุ่นใหม่ที่
สามารถตรวจจับทิศทางและต�ำแหน่งการเคลื่อนที่ของผู้เล่นได้จน
ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในที่สุด
แนวคิดของเครื่องเล่นเกม Wii ได้
เริม่ ก่อร่างขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 นายชิเงรุ มิยา
โมโตะ ผู้ออกแบบเกม Wii ได้ให้สัมภาษณ์
ว่า แนวคิดของเครือ่ งเล่นเกม Wii จะมุง่ เน้น
ไปที่วิธีการใหม่ๆ ที่จะท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์
กับผูเ้ ล่นและกล่าวว่า “ความสามารถในการ
ประมวลผลของเครือ่ งเล่นเกมไม่ใช่ทกุ สิง่ ทุก
อย่างของเครือ่ งเล่นเกม มันไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะมีเครือ่ งเล่นเกมอันทรง
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พลังหลายๆ เครื่องมาแข่งขันกันเองในตลาด มันก็เหมือนกับว่ามีแต่
ไดโนเสาร์ดรุ า้ ยทีต่ อ่ สูก้ นั เอง จนสูญพันธุไ์ ปหมด” แนวคิดทีจ่ ะไม่แข่ง
ในด้านความเร็ว แต่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบย่อย
ที่ยังล้าหลังอยู่คือระบบควบคุมให้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นมากขึ้น
ท�ำให้เครือ่ งเล่นเกม Wii ประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามหลังจากเปิด
ตัวในปลายปี พ.ศ. 2549 โดยมียอดจ�ำหน่ายทั่วโลกถึง 70.93 ล้าน
เครื่อง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2010)
ในฉบับหน้า เราจะมาพูดถึงการพยากรณ์เทคโนโลยี (Technology Forecasting) ว่า เราสามารถน�ำ TRIZ มาใช้ในการพยากรณ์
วิวฒ
ั นาการของระบบเทคโนโลยีได้อย่างไร เราลองมาติดตามกันดูวา่
เครือ่ งเล่นเกมในยุคต่อไปถัดจาก Wii นัน้ จะมีหน้าตาอย่างไร TPA
news
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