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องค์ความรู้ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กับ

ใน

TRIZ

โอกาสทีส่ ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ จะเปิดสาขาใหม่ คือ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าในปีการศึกษา 2556 นี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็นโอกาสดี
ที่จะมามองทบทวนว่า TRIZ เกี่ยวข้องอย่างไรกับองค์ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะองค์ความรูท้ างวิศวกรรมไฟฟ้าซึง่ เป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญของเทคโนโลยีทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั จึงได้คน้ คว้าเรียบเรียงมาให้อา่ น
กัน
ฉบับทีแ่ ล้ว เราได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
ว่า จะต้องพยายามเอาชนะความขัดแย้งให้ถงึ ทีส่ ดุ ไม่ใช่ประนีประนอม
แบบยอมได้อย่างเสียอย่างทีเ่ รียกว่า Trade-off อัลท์ชลู เลอร์ (Alshuller)
ผูค้ ดิ ค้นเรือ่ ง TRIZ ได้รวบรวมแนวคิดทีใ่ ช้ในการเอาชนะความขัดแย้งและ
พัฒนาขึ้นมาเป็นหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งแบ่งได้เป็น
ความขัดแย้งเชิงเทคนิค (Technical Contradiction) และความขัดแย้งเชิง
กายภาพ (Physical Contradiction) ตามทีไ่ ด้ยกตัวอย่างให้อา่ นกันใน
ฉบับก่อน
อัลท์ชลู เลอร์ได้คน้ พบอีกว่าปัญหาบางอย่างไม่สามารถแสดงด้วย
วิธีการของความขัดแย้งเชิงเทคนิค หรือความขัดแย้งเชิงกายภาพได้
ปัญหาดังกล่าวมักจะอยูใ่ นรูปของระบบมีการท�ำหน้าทีไ่ ม่สมบูรณ์ หรือ
ระบบก่อให้เกิดผลเชิงลบทีเ่ ป็นอันตรายขึน้ ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้คอ้ น
ทุบหินให้แตก แต่หนิ แข็งมาก จึงท�ำได้ไม่สำ� เร็จตามฟังก์ชนั่ ทีต่ อ้ งการ หรือ
หินแตกตามฟังก์ชนั่ ทีต่ อ้ งการ แต่เกิดเศษหินปลิวกระจาย เกิดผลเชิงลบ
ทีเ่ ป็นอันตรายขึน้ ปัญหาในลักษณะเช่นนี้ เป็นสภาวะปัญหาทีไ่ ม่สามารถ
เขียนแสดงในรูปของความขัดแย้งได้
ดังนัน้ อัลท์ชลู เลอร์จงึ ได้เสนอแบบจ�ำลองของสสาร-สนาม ขึน้
เพือ่ ใช้เขียนและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปญ
ั หาระบบทีม่ กี ารท�ำหน้าทีไ่ ม่
สมบูรณ์ หรือระบบทีก่ อ่ ให้เกิดผลเชิงลบทีเ่ ป็นอันตรายขึน้ เรียกว่า Substance-Field Model และได้เตรียมค�ำตอบส�ำหรับแก้ไขปรับปรุงแบบ

(Substance-Field
Analysis)

ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

จ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ นีเ้ พือ่ ให้ปญ
ั หาหมดไปซึง่ มีทงั้ หมด 76 ข้อ เรียกว่า 76
ค�ำตอบมาตรฐาน (76 standard solutions) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปัญหาระบบชาร์จไฟไร้สัมผัสส�ำหรับรถไฟฟ้า (Contactless
Charging System for Electric Vehicle) รถไฟฟ้า หรือทีเ่ รียกว่า EV ซึง่ ใช้
ไฟฟ้าจากแบตเตอรีไ่ ปจ่ายให้มอเตอร์เพือ่ การขับเคลือ่ นรถยนต์แทนการ
ใช้นำ�้ มันนัน้ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มในหลายๆ ประเทศ เพราะเป็นยานพาหนะ
ทีช่ ว่ ยรักษาสภาพแวดล้อมและลดการใช้นำ�้ มันทีก่ ำ� ลังจะหมดไป ปัญหา
อย่างหนึง่ ของรถไฟฟ้า คือ จะต้องมีการชาร์จแบตเตอรีบ่ อ่ ยครัง้ ซึง่ ระบบ
ชาร์จไฟทีม่ ใี ช้อยูเ่ ป็นระบบทีต่ อ้ งต่อปลัก๊ จากตัวรถเข้ากับหัวจ่าย ท�ำให้
เกิดความยุง่ ยากเสียเวลา ระบบชาร์จไฟแบบไร้สมั ผัสจึงได้รบั ความสนใจ
ในหมูน่ กั วิจยั และพัฒนา

วิธกี ารทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั จะใช้หลักการเหนีย่ วน�ำแม่เหล็กไฟฟ้า
ผ่านขดลวด 2 ชุดตามกฎของฟาราเดย์ โดยขดลวดชุดทีห่ นึง่ จะวางกับพืน้
ขดลวดชุดทีส่ องจะติดตัง้ ไว้ใต้รถ ในการชาร์จไฟจะเลือ่ นรถให้ขดลวดชุด
ทีส่ องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีต่ รงกับขดลวดชุดทีห่ นึง่ แล้วจึงเริม่ ท�ำการจ่ายไฟ
กระแสสลับให้กบั ขดลวดชุดทีห่ นึง่ (ขดลวดปฐมภูม)ิ ซึง่ จะท�ำให้เกิดสนาม
แม่เหล็กขึน้ ทีแ่ กนกลางของขดลวดชุดทีห่ นึง่ สนามแม่เหล็กนีจ้ ะเปลีย่ นFebruary 2013 No. 194
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แปลงตามเวลาเช่นเดียวกับกระแสที่ป้อนเข้ามา เมื่อขดลวดชุดที่สอง
อยูใ่ นต�ำแหน่งทีต่ รงกับขดลวดชุดทีห่ นึง่ สนามแม่เหล็กจากขดลวดชุด
ทีห่ นึง่ จะเหนีย่ วน�ำให้เกิดแรงเคลือ่ นไฟฟ้าขึน้ ในขดลวดชุดทีส่ อง (ขดลวด
ทุติยภูมิ) แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเป็นกระแสสลับเช่นเดียวกับกระแสที่
ป้อนเข้ามายังขดลวดชุดทีห่ นึง่ ในการชาร์จแบตเตอรีจ่ ะเอาแรงเคลือ่ นไฟฟ้า กระแสสลับทีไ่ ด้นไี้ ปผ่านชุดเรียงกระแส (Rectifier) เพือ่ เปลีย่ นให้
เป็นแรงเคลือ่ นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนทีจ่ ะน�ำไปชาร์จแบตเตอรี่

ปัญหาของระบบชาร์จไฟไร้สมั ผัส คือ การเหนีย่ วน�ำจากขดลวด
ชุดทีห่ นึง่ ไปยังขดลวดชุดทีส่ องยังไม่แรงพอ จะต้องปรับปรุงให้แรงกว่านี้
ซึ่งเราสามารถสร้างแบบจ�ำลองของสสาร-สนามเพื่อการวิเคราะห์หา
แนวทางแก้ปญ
ั หาดังรูป โดยแบบจ�ำลองของจุดทีเ่ กิดปัญหาจะประกอบ
ด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 อย่างคือ วัตถุ หรือสสารทีเ่ ป็นตัวถูกกระท�ำ
(S1, Object) วัตถุ หรือสสารทีเ่ ป็นตัวกระท�ำ (S2, Tool) ภายใต้แรงหรือ
สนามพลังทีเ่ รียกว่า Field ความสัมพันธ์ระหว่าง S1 และ S2 เขียนโยง
ด้วยลูกศร ถ้าระบบท�ำงานสมบูรณ์ตามฟังก์ชนั่ ทีต่ อ้ งการ จะเขียนด้วยเส้น
ทึบ ถ้าไม่สมบูรณ์ จะเขียนด้วยเส้นปะ ถ้ามีอนั ตราย จะเขียนด้วยเส้นหยัก
เมือ่ เราลองสร้างแบบจ�ำลองของสสาร-สนามของระบบชาร์จไฟไร้สมั ผัส
จะได้ว่าขดลวดปฐมภูมิ (S2) กระท�ำต่อขดลวดทุติยภูมิ (S1) โดยมี
พลังงานไฟฟ้า (Field) จ่ายให้กบั ขดลวดปฐมภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขดลวดปฐมภูมิ (S2) และขดลวดทุตยิ ภูมิ (S1) เป็นการเหนีย่ วน�ำ แต่ยงั
เหนีย่ วน�ำไม่แรงพอ จึงเขียนด้วยเส้นปะตามรูป
เราจะต้องหาทางปรับปรุงแบบจ�ำลองนีใ้ ห้เป็นแบบจ�ำลองใหม่
ทีก่ ารเหนีย่ วน�ำแรงขึน้ ตามทีค่ าดหวังไว้ เมือ่ ปัญหาหมดไป เราจะเขียน
ความสัมพันธ์ในระบบใหม่ดว้ ยเส้นทึบ

เมือ่ ไปดูคำ� ตอบมาตรฐาน 76 ข้อทีอ่ ลั ท์ชลู เลอร์ ได้แนะน�ำไว้ จะ
พบว่าในกลุ่มของค�ำตอบที่ใช้ส�ำหรับปรับปรุงฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์
(Improve Useful Function) มีอยูห่ ลายข้อทีส่ ามารถน�ำมาใช้สร้างสรรค์
ไอเดียเพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หาในกรณีนไี้ ด้ เช่น

ข้อ 2.2.2 แยกวัตถุทเี่ ป็นตัวกระท�ำ (S2, Tool) ออกเป็นส่วนย่อยๆ
จะท�ำให้ประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึน้ เราอาจได้ไอเดียแยกขดลวดปฐมภูมอิ อก
เป็นขดลวดหลายๆ ชุด เพือ่ ให้สนามแม่เหล็กรัว่ ไหลน้อยทีส่ ดุ ซึง่ จะเพิม่
ประสิทธิภาพในการเหนีย่ วน�ำให้สงู ขึน้ ได้ดงั รูป

นอกจากนี้ เราอาจใช้กฎเกณฑ์ปรับ (modify) เปลีย่ น (replace)
และเพิ่ม (add) กับองค์ประกอบต่างๆ ของแบบจ�ำลองเพื่อน�ำมาใช้
สร้างสรรค์ไอเดียในการแก้ปัญหาได้ เช่น ปรับความถี่ของแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้สงู ขึน้ เพิม่ ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เข้าไปในขดลวด
เพือ่ ให้เกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เป็นต้น
ส�ำหรับปัญหาทีร่ ะบบก่อให้เกิดผลเชิงลบทีเ่ ป็นอันตรายขึน้ นัน้
เราสามารถเขียนด้วยเส้นหยัก ดังรูป ปัญหาของระบบชาร์จไฟไร้สมั ผัสที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้คือคลื่นความถี่สูงที่แพร่
กระจ่ายออกมา

อัลท์ชลู เลอร์ ได้แนะน�ำแนวทางแก้ปญ
ั หาไว้ในกลุม่ ของค�ำตอบ
มาตรฐานที่ใช้ส�ำหรับก�ำจัดฟังก์ชั่นที่เป็นอันตราย(Eliminate Harmful
Function) ไว้หลายข้อทีส่ ามารถน�ำมาใช้สร้างสรรค์ไอเดียเพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หา
ในกรณีนไี้ ด้ เช่น
ข้อ 1.2.4 ใช้สนามพลังอีกตัวหนึ่งมาลดทอนผลกระทบที่เป็น
อันตรายให้นอ้ ยลง เราอาจได้ไอเดียว่าใช้คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าอีกชุดหนึง่ ที่
มีความถีเ่ ดียวกันแต่กลับเฟสกันกับคลืน่ รบกวนทีเ่ ป็นปัญหา จะช่วยท�ำให้
คลืน่ เกิดการหักล้างกันขึน้ คลืน่ รบกวนจะถูกลดทอนให้นอ้ ยลง
ฉบับหน้า จะพูดถึงเครือ่ งมือช่วยของ TRIZ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ คือ
Resources และ Effects ว่ามีความเกีย่ วข้องกับองค์ความรูท้ างวิศวกรรม
ไฟฟ้าอย่างไร TPA
news
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