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ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใน
โอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ ่น จะเปิดสาขาใหม่คือ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในปีการศึกษา 2556 นี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็น

โอกาสดีที่จะมามองทบทวนว่า TRIZ เกี่ยวข้องอย่างไรกับองค์ความรู้
ทางวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็น
พื้นฐานส�าคัญของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงได้ค้นคว้าเรียบเรียง
มาให้อ่านกัน

ฉบับที่แล้วมา เราได้เรียนรู ้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยในการ
สร้างสรรค์ความคิดเพื่อการแก้ปัญหาที่ส�าคัญของ TRIZ คือ Effects 
และ Resources ฉบับนี้จะพูดถึงเครื่องมือช่วยอีกตัวหนึ่งที่ Altshuller 
ได้พฒันาขึน้มาเพือ่ช่วยในการแก้ปัญหา คอื มนษุย์ตวัน้อยทีช่าญฉลาด 
(Smart Little People, SLP)

SLP เป็นวิธีการเชิงจิตวิทยาที่อัลท์ชูลเลอร์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
วเิคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไข โดยใช้การจนิตนาการมององค์
ประกอบของระบบเป็นมนุษย์ตัวน้อยที่ชาญฉลาดที่กระท�าต่อกันและ
กนัในจดุทีเ่กดิปัญหา เพือ่มองปัญหานัน้ในระดบัจลุภาพอนัอาจช่วยน�า
ไปสู่ค�าตอบในการแก้ปัญหาได้ 

องค์ความรู้

ของที่เบากว่าน�้าจะจมอยู่ใต้น�้าได้อย่างไร

เคยมีอาจารย์ฟิสิกส์ถามนักเรียนว่า ของที่เบากว่าน�้าจะจมอยู่
ใต้น�า้ได้อย่างไร นกัเรยีนต่างคดิไม่ออก เพราะต่างยดึตดิกบัความรูเ้ดมิๆ 
ที่ว่าของที่เบากว่าน�้าย่อมต้องลอยอยู่ผิวน�้า อาจารย์ได้แนะน�าให้สลัด
ความคดิเดมิๆ โดยสมมตุว่ิาตนเองเป็นมนษุย์ตวัน้อยทีช่าญฉลาดเข้าไป
แทนที่องค์ประกอบของระบบซึ่งในที่นี้คือน�้า

อาจารย์ให้นักเรียนท�าตัวเหมือนน�้า (SLP สีด�า) แล้วให้มายืน
รวมกันที่หน้าห้อง นักเรียนจะดันซึ่งกันและกันและดันผนังเหมือนกับ
แรงดนัของน�า้ (ในทีน่ี ้เพือ่ให้เข้าใจง่ายขึน้ เราจะเปรยีบผนงัห้องให้เป็น
พื้นของถังน�้า) เมื่อมีวัตถุที่หนักกว่าน�้าถูกใส่เข้ามาในถังน�้า เราจะให้
นักเรียนอีกคนหนึ่งที่แข็งแรงท�าตัวเป็นวัตถุนั้น (SLP สีแดง) พยายาม
เบยีดแทรกเข้าไปให้ถงึผนงัห้อง เขาย่อมเอาชนะแรงดนัของนกัเรยีนคน
อื่นๆ ที่ท�าตัวเหมือนน�้า สามารถเข้าถึงผนังห้องได้ได้โดยง่าย คือ จะจม

TRIZ

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

กับ (Smart Little People, SLP)
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ลงสู่พื้นของถังน�้านั่นเอง แต่ถ้ามีวัตถุที่เบากว่าน�้าถูกใส่เข้ามาในถังน�้า 
เราจะให้นักเรียนอีกคนหนึ่งที่ผอมบางอ่อนแอท�าตัวเป็นวัตถุ (SLP สี
แดง) พยายามเบียดแทรกเข้าไปให้ถึงผนังห้อง เขาย่อมถูกแรงดันของ
นักเรียนคนอื่นๆ ที่ท�าตัวเหมือนน�้าดันไว้ ไม่สามารถเข้าถึงผนังห้องได้ 
คอื จะลอยน�า้นัน่เอง แต่ถ้าเราให้นกัเรยีนทีผ่อมบางอ่อนแอยืนแนบตดิ
ผนงัไว้โดยไม่ให้มช่ีองว่างระหว่างตวัเขากับผนงั นกัเรยีนทีท่�าตัวเหมอืน
น�า้กจ็ะไม่สามารถดนัให้เขาหลดุออกจากผนงัได้ เพราะน�า้ท�าหน้าทีด่นั
อย่างเดียว จะไม่มีการดึงให้วัตถุลอยออกจากพื้นถัง ดังนั้น แม้วัตถุจะ
เบากว่าน�า้ แต่ถ้าผวิล่างของวตัถแุนบชดิตดิกบัพืน้ถงัจนน�า้ไม่สามารถ
เลด็ลอดเข้าไปดนัจากข้างล่างได้ วตัถุจะถูกกดจากน�า้ด้านบนให้จมอยู่
ตลอดเวลา แม้ว่าวัตถุจะเบากว่าน�้าก็ตาม    

อนันีเ้ป็นประโยชน์ของมนษุย์ตวัน้อยทีช่าญฉลาด (Smart Little 
People, SLP) ทีช่่วยให้เราสามารถวเิคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาได้

ปัญหาคราบคอนกรีตที่เกาะติดอยู่กับแบบหล่อ

คอนกรีต

ในการท�าชิ้นส่วนคอนกรีตเราจะใช้น�้าผสมกรวดทรายและ
ปูนซีเมนต์เทเข้าแบบหล่อที่ท�าจากโลหะ รอจนแห้งและคอนกรีตแข็ง
ตวัแล้ว จงึสกดัออกจากแบบหล่อ ปัญหา คอื มักจะมีเศษคอนกรตีเกาะ
ติดอยู่กับแบบหล่อ ต้องน�าไปล้าง หรือกระเทาะออกก่อนน�ากลับมาใช้
ใหม่และเมื่อคราบคอนกรีตเหล่านี้ตกค้างไปนานๆ จะท�าให้แบบหล่อ
เสื่อมสภาพได้ง่าย จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

บางคนอาจจะบอกว่า ให้ใช้แผ่นฟิล์มรองทีแ่บบหล่ออกีชัน้หนึง่
ซึ่งวิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องไปลงทุนซื้อแผ่นฟิล์มมา วิธีการ
แก้ปัญหาในอุดมคติ (Ideality) ตามหลักการของ TRIZ คือ จะต้อง
พยายามค้นหาทรพัยากร (Resources) ทีมี่ในระบบอยู่แล้วมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ในการแก้ปัญหา ซ่ึงทรพัยากรในทีน่ีท้ีเ่หน็ชัดเจน คอื น�า้ กรวด
ทรายและปนูซเีมนต์  เมือ่เราลองใช้ SLP มาวเิคราะห์ปัญหาและค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยแทนน�้าด้วย SLP สีฟ้า กรวดทราย ด้วย SLP 
สีแดง  และปูนซีเมนต์ ด้วย SLP สีด�า ดังรูปข้างล่าง  

 

เราจะพบว่า เมื่อคอนกรีตแห้งและแข็งตัว น�้าซึ่งแทนด้วย SLP 
สีฟ้า จะหายไป เหลือกรวดทรายและปูนซีเมนต์ยึดเกาะกันและ
ปูนซีเมนต์บางส่วน (SLP สีด�า) ยึดติดอยู่กับแบบหล่อดังรูปด้านขวามือ 
จะเห็นว่า ทรัพยากรที่มีในระบบอยู่แล้วที่อาจน�ามาแก้ปัญหานี้ได้ คือ 
น�้า และ ทราย ปัญหา คือ จะใช้น�้ากับทรายป้องกันการจับตัวเป็นคราบ
คอนกรีตที่แบบหล่อได้อย่างไร ค�าตอบ คือ ถ้าเราสามารถท�าให้บริเวณ
ผิวของแบบหล่อแห้ง หรือชุ่มช�่าไปด้วยน�้าก็จะสามารถป้องกันการก่อ
ตวัของคราบคอนกรตีบรเิวณผวิของแบบหล่อได้ แต่จะท�าอย่างไรให้ผิว
ของแบบหล่อแห้ง หรือชุ่มช�่าไปด้วยน�้า เราต้องหา Effects บางอย่างที่
จะช่วยท�าฟังก์ชั่นของการเคลื่อนย้ายน�้าให้ไปออกันอยู่ที่บริเวณผิวของ
แบบหล่อ หรอืออกจากบรเิวณผวิของแบบหล่อ เมือ่ลองไปค้นฐานข้อมลู 
Effects จะพบว่ามีอยู่หลายๆ วิธีในการเคลื่อนย้ายน�้าไปในทิศทางที่
ต้องการ แต่วธิทีีน่่าสนใจและถกูน�ามาใช้ในการแก้ปัญหานีค้อื electro-
osmosis

อเิลก็โตรออสโมซสิ (electro-osmosis) คอื การเคลือ่นท่ีของน�า้
ผ่านตัวกลางที่มีรูพรุนภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้า ซึ่งน�้าจะเคลื่อนที่
จากขั้วบวกไปขั้วลบ สารผสมของทรายและปูนซีเมนต์เป็นตัวกลางที่มี
รูพรุนที่ยอมให้น�้าผ่านอยู่แล้ว เมื่อเราป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าที่แบบหล่อ
คอนกรตี โดยให้ขัว้หนึง่ต่อเข้ากบัผวิแบบหล่อซึง่เป็นตวัน�าไฟฟ้าและอกี
ขั้วหนึ่งต่อเข้ากับแท่งตัวน�าไฟฟ้าที่จุ่มลงไปในสารละลายที่น�้าผสมอยู่
กบัทรายและปนูซเีมนต์ กจ็ะเกดิการเคลือ่นทีข่องน�้าจากขัว้บวกไปขัว้ลบ 
จะท�าให้บริเวณผิวของแบบหล่อแห้งหรือชุ่มช�่าไปด้วยน�้า ขึ้นอยู่กับว่า
เราจะต่อขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงในทิศทาง
ใด แต่ไม่ว่าบริเวณผิวของแบบหล่อจะแห้ง หรือชุ่มช�่าไปด้วยน�้า ต่างมี
ผลท�าให้ปูนซีเมนต์ (SLP สีด�า) ไม่สามารถยึดเกาะกับผิวของแบบหล่อ
ตามรปูข้างล่าง เราก็จะสามารถแก้ปัญหาคราบคอนกรตีเกาะตดิอยูก่บั
แบบหล่อคอนกรีตได้

              

จะเห็นว่าเราสามารถน�า SLP มาวิเคราะห์ปัญหาและค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้โดยสามารถใช้เชื่อมโยงกับตัวช่วยอื่นๆ คือ 
Resources หรือ Effects ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในฉบับก่อนหน้านี้

ฉบบัหน้า จะพูดถึงแนวคดิของการแก้ปัญหาในอดุมคต ิ(Idea-
lity) ว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างไร
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