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สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใน
ฉบบัทีแ่ล้ว เราได้พดูถึงววิฒันาการของเครือ่งเล่นเกมโดยเฉพาะ
เครือ่งเล่นเกมทีเ่รียกว่า Wii ของ บรษิทั Nintendo ซ่ึงสามารถน�า

มาใช้เล่นออกก�าลงักายอยูห่น้าจอทวี ีโดยได้วเิคราะห์ตามแนวทางของ 
TRIZ แสดงให้เห็นว่าในระบบเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ 
(Product) หรือกระบวนการผลิต (Process) นั้น จะประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆ ที่เรียกว่า Subsystem ซึ่งเทคโนโลยีของระบบย่อยๆ เหล่านี้จะมี
วิวัฒนาการช้าเร็วไม่เท่ากัน (Non-Uniform Development of System 
Elements) ถ้าเราพยายามมองให้ออกว่าเทคโนโลยีของระบบย่อยใด
ยังล้าหลังอยู่ ย่อมเป็นโอกาสส�าหรับเราที่จะค้นพบและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในแบบก้าวกระโดดที่ไม่เคยมีมาก่อน (disruptive 
innovation)

ในบทความเรื่อง Achieving Effective Innovation Based On 
TRIZ Technological Evolution โดย J.G. Sun และคณะได้เขียน
วเิคราะห์เกีย่วกบัการพยากรณ์เทคโนโลยี (Technology Forecasting) 
ตามแนวทางของ TRIZ ไว้อย่างน่าสนใจ  เราลองมาดูกันว่าเครื่องเล่น
เกมแบบใหม่นี้คิดขึ้นมาได้อย่างไรและในอนาคตจะวิวัฒนาการไปใน
ทิศทางใด   

กระบวนการววิฒันาการทางเทคโนโลยขีองผลติภณัฑ์เป็นกระ
บวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ (Ideal 
Final Result, IFR) ที่ต้องการแนวคิดเกี่ยวกับ IFR ได้รับการเสนอโดย 
Altshuller ในปี 1950 เพื่อใช้เป็นทิศทางในการแก้ปัญหา โดยที่การ 
แก้ปัญหา หรือการพัฒนานวัตกรรมนั้นจะต้องพยายามด�าเนินการให้
เข้าใกล้ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ (IFR) ให้มากที่สุด การพัฒนา

(Technology Forecasting)

การพยากรณ์เทคโนโลยี

เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงจะมีทั้งนวัตกรรมแบบต่อเนื่อง 
(Sustaining Innovation) และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Disruptive 
Innovation) สลบักนัไปตามการเพ่ิมขึน้ของฟังก์ชัน่การใช้งานดงัแสดง
ในรูปข้างล่าง นวัตกรรมแบบ Sustaining Innovation นั้น หมายถึง
นวัตกรรมทีม่กีารพัฒนาต่อเนือ่งจากเดมิให้ดขีึน้ ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ 
มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากขึ้น เช่น รถยนต์ที่ประหยัดน�้ามันมากขึ้น วิ่งได้
เร็วขึ้น ส่วนนวัตกรรมแบบ Disruptive Innovation นั้น หมายถึง
นวัตกรรมที่เกิดใหม่ ไม่เหมือนของเดิมโดยสิ้นเชิง สามารถท�าให้
ผลติภณัฑ์เดมิตกรุน่ หรอืหมดยคุไร้ประโยชน์ไปเลย เช่น การเกดิขึน้ของ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่น�าไปสู่การยกเลิกการใช้เครื่องพิมพ์ดีดแบบ
เดิมไปอย่างถาวร เป็นต้น  

นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทตลาดใหม่ (New Market) และประเภทตลาดล่าง (Low-end) 
นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดประเภทตลาดใหม่เป็นการกระโดดข้าม
ความไม่สมดุลของวิวัฒนาการของระบบย่อยๆ ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบต่อเนื่องมายาวนานจนท�าให้ระบบ
ย่อยบางระบบได้รับการพัฒนาช้ากว่าที่ควร ส่วนนวัตกรรมแบบก้าว
กระโดดประเภทตลาดล่างนัน้ เป็นการกระโดดข้ามการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ที่มากเกินจ�าเป็นอันเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แบบต่อเนื่องมายาวนาน ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนั้นจะต้อง
มองให้ออกว่าจะเลือกพัฒนานวัตกรรมแบบต่อเนื่อง หรือจะเลือก
พัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ถ้าเป็นอันหลังก็จะต้องมองให้ออก
ว่าจะเลือกพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดประเภทตลาดใหม่ (New 
Market) และประเภทตลาดล่าง (Low-end) หลังจากที่ได้เลือกการ
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และเสียงได้พัฒนาไปไกลมาก แต่เทคโนโลยีของตัวควบคุม (Control-
ler) นัน้กลบัพัฒนาไปได้ช้า โดยยังคงมรีปูแบบเดมิๆ เพียงแต่มปุ่ีมบังคบั
เพิม่มากขึน้และสามารถใช้ระบบไร้สาย ดงันัน้ จงึเป็นโอกาสให้เกดิการ
พฒันานวตักรรมในระบบย่อยทีม่กีารพฒันาเทคโนโลยทีีล้่าหลัง น่ันคอื
เทคโนโลยีของตัวควบคุม โดยการพยากรณ์ค้นหาเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพจะมุ่งไปที่อนาคตของเทคโนโลยีของตัวควบคุม ซึ่งเมื่อดูจาก
เส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยขีองตวัควบคมุแล้ว จะพบว่ามนัสอดคล้อง
กับวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีของ TRIZ ข้อที่ 4 ที่ว่าระบบ
เทคโนโลยีจะวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่มีอันดับสูงขึ้น (law of transition 
to a higher-level system) ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมที่มีเพียงหนึ่งเดียว 
(Mono System) ไปสูร่ะบบคู ่(Bi System) แล้วพฒันาไปสูร่ะบบมากกว่า
สอง (Poly System) ในที่สุดดังรูปข้างล่าง   

เครื่องเล่นเกม Wii ซึ่งใช้ตัวควบคุมแบบสามารถตรวจจับ
ทิศทางและตัวแหน่งการเคลื่อนที่ของผู ้เล่นได้ ท�าให้สามารถน�า
สัญญาณทิศทางและตัวแหน่งของผู้เล่นไปใช้โต้ตอบและควบคุมเกม
บนหน้าจอทีวีได้ โดยมีการท�าตัวควบคุมเพิ่มเป็นระบบคู่ (Bi System) 
ให้ใช้ได้ 2 มือ  

เครื่องเล่นเกม Wii นี้สามารถเข้าไปเจาะตลาดใหม่ๆ ได้ อย่าง
เช่น ตลาดของกีฬาและการออกก�าลังกาย โดยเฉพาะกีฬาที่ใช้มือ เช่น 
ปิงปอง แบดมินตัน กอลฟ์ หรือเทนนิส แต่ถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ต้องใช้
เท้า อย่างเช่น ฟุตบอล หรือมวยไทย  คงต้องมีการพัฒนาตัวควบคุม
ออกมาใหม่ ซึง่เมือ่ดจูากวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยขีอง TRIZ ใน
รูปข้างบน ก็คงจะพอมองออกว่าในอนาคตวิวัฒนาการของตัวควบคุม
จะต้องมุง่ไปสูร่ะบบมากกว่าสอง (Poly System) โดยการใช้ตัวเซ็นเซอร์
หลายตวัช่วยในการตรวจจบัทศิทางและตวัแหน่งของทัง้มอืท้ังเท้าและ
ศีรษะ เป็นต้น 
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พัฒนานวัตกรรมที่ต้องการแล้ว เราสามารถพยากรณ์ค้นหาเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพ (latent technologies) ได้ โดยใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการของ
ระบบเทคโนโลยีของ TRIZ เพื่อให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Innovation) บรรลุผลในที่สุดดังรูปข้างล่าง

ในการพยากรณ์ค้นหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ (latent tech-
nologies) นัน้ จะมแีนวทาง 3 อย่างตามทีเ่ราได้เลอืกรปูแบบการพฒันา
นวัตกรรมที่ต้องการดังรูปข้างล่างดังนี้

1. การพัฒนานวัตกรรมแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีหลักของ
ผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้น การพยากรณ์ค้นหา
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพจะมุ ่งไปที่อนาคตของเทคโนโลยีหลักของ
ผลิตภัณฑ์   

2. การพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดประเภทตลาดล่าง 
เทคโนโลยีหลักของผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาไปมากจนตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้มากเกินความจ�าเป็น ดังนั้น การพยากรณ์ค้นหา
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพจะมุ ่งไปที่ยุคก่อนของเทคโนโลยีหลักของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่มีความเรียบง่ายขึ้น  

3. การพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดประเภทตลาดใหม่ 
สืบเนื่องจากการที่การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบย่อยๆ ในผลิตภัณฑ์
มคีวามช้าเรว็ไม่เท่ากนั ท�าให้มโีอกาสเป็นไปได้สงูทีจ่ะพฒันานวัตกรรม
ในระบบย่อยทีม่กีารพฒันาเทคโนโลยีทีล้่าหลงั (lagged technologies) 
ดงันัน้ การพยากรณ์ค้นหาเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพจะมุง่ไปทีอ่นาคตของ
เทคโนโลยทีีล้่าหลงัของระบบย่อยในผลติภัณฑ์นัน้ ซ่ึงจะท�าให้เกดิตลาด
ใหม่ขึ้นมาและอาจกลืนกินตลาดเก่าไปได้ในที่สุด

 

ในตวัอย่างของววิฒันาการของเครือ่งเล่นเกมทีไ่ด้พดูถงึในตอน
ที่แล้ว เทคโนโลยีหลักของเครื่องเล่นเกม คือ เทคโนโลยีทางด้านภาพ


