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ผม
รู้จักค�าว่า MyTRIZ (http://mytriz.com.my/) ครั้งแรก
ประมาณปี 2554 ในช่วงเวลาที่ไปร่วมงานประชุม TRIZ ที่

ประเทศญี่ปุ่น โดยพบกับ T.J. Yeoh คนของ Intel ประเทศมาเลเซีย 
ค�าว่า MyTRIZ มาจาก Malaysia TRIZ Innovation Association ครับ

จากการท่ีได้พูดคุยกันกับ T.J.Yeoh ก็ทราบว่า ทีมงานของ 
MyTRIZ ได้ตระเวนเดินออกทางไปร่วมประชุมที่ประเทศเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน ในยุโรป เพื่อรวบรวมวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมและน�ากลับไป
ปรับใช้ในการเผยแพร่ TRIZ ในประเทศมาเลเซีย

ผมเองตระเวนเดินทางร่วมประชุมมาหลายประเทศ ที่ญี่ปุ่น
รูปแบบการประชุมออกมาในแนวทางร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ที่
ประเทศเกาหลีใต้เป็นงานใหญ่ รัฐบาลสนับสนุน ที่นั่น CEO ของ
บริษัทชั้นน�ามาร่วมงานพร้อมกับภาครัฐ หากเป็น TRIZ ในประเทศ
รัสเซียเป็นการแลกเปลี่ยนพัฒนาการทางวิชาการขั้นสูงของ TRIZ

จากการเดนิทางไปพบ เรยีนรู ้รบัฟังความรูแ้ละประสบการณ์
กบัผู้คนในวงการ TRIZ ทั่วโลก แต่ละแห่งก็มีจุดน่าสนใจแตกต่างกัน 
คงใช้โอกาสต่อๆ ไปในการเขียนบรรยายให้ได้อ่านกัน แต่ที่น่าสนใจ
และไม่เหมือนใคร คือ ประเทศมาเลเซีย

แล้วที่ประเทศมาเลเซีย ก�าลังท�าอะไรกัน ช่วงปลายปีที่แล้ว
ผมจงึเดนิทางไปร่วมงาน MyTRIZ ท่ีประเทศมาเลเซยีด้วยความอยาก
รู้ว่า ที่นั่นเผยแพร่ TRIZ อย่างไร

วันแรก ผมได้พบ TRIZ Master สองท่าน คือ Dr.Mark  
Barkan และ Dr. Sergei Ikovenko, Professor (MIT), President of 
the International TRIZ Association ทั้งสองท่านเพิ่งเจอกัน 
ก่อนหน้านี้ที่ฟินแลนด์และรัสเซีย 

Sergei Ikovenko, TRIZ Master www.mytriz.com.my
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Dr.Mark ได้รับเชิญมาบรรยายเรื่องระบบการศึกษายุคใหม่ 
ส่วน Dr.Ikovenko มาสอนความรู้เรื่อง TRIZ และมอบประกาศให้ 
MyTRIZ เป็นองค์กร TRIZ สากลแห่งหนึ่งของโลก 

ที่ผมแปลกใจ คือ รอบๆ ตัวผมอีกส่ีร้อยชีวิตเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง 
หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

 

ผมได้พบบคุคลส�าคญัอกีสองท่านคอื Dr.T.S. Yeoh ประธาน
ของ MyTRIZ และอีกท่านผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัคอื Dr.Tan Eng Hoo ทัง้สอง
คนท�างานให้กับ Intel ผมได้มีโอกาสคุยกับ Dr.Tan Eng Hoo มาก
เป็นพิเศษก็ได้ทราบเบื้องหลังมาว่า เดิมทีเดียว TRIZ เป็นองค์ความรู้
ที่ถูกน�ามาใช้ใน Intel และหลายปีที่ผ่านมา Intel พับโครงการตั้ง  
R&D ในประเทศมาเลเซีย บุคคลากรทรงคุณค่าอย่าง Dr.Tan Eng 
Hoo มีทางเลือกที่จะไปท�างานกับ Intel ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
แต่ตัดสินใจมาท�างานให้กับ MDeC (http://www.mdec.my/) ซึ่ง 
เป็นหน่วยงานเอกชนภายใต้ก�ากับของกระทรวงไอซีที ของประเทศ
มาเลเซีย (ชื่ออาจจะไม่ตรง เพื่อให้เข้าใจง่าย ขออภัยครับ) 

www.mytriz.com.my

หลังจากนั้น Intel เองมีแนวโน้มที่จะดึงคนเก่งๆ ไว้ในองค์กร 
ประเทศมาเลเซียก็มีนโยบายดึงคนเก่งกลับประเทศ งบประมาณจึง
ถูกผลักดันจากงบ CSR ส่วนหนึ่ง Intel และงบรัฐบาลมาเลเซียผ่าน 
MDeC ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั้งของบุคลากรและการท�างาน และทั้ง
สามท่าน T.J. Yeoh, T.S. Yeoh และ Tan Eng Hoo คือ คนที่ท�างาน
และศึกษาด้าน TRIZ มาก่อน

ในเมื่อ Intel ต้องการคนเก่งและภาพลักษณ์องค์กร ส่วน
ประเทศมาเลเซียก็ต้องการ Intel เช่นกัน TRIZ จึงถูกใช้ในฐานะ
กลยทุธ์พฒันาความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมโดยการเชือ่มต่อของ
กลุ่มบุคคลไม่กี่คนและเป็นจุดก�าเนิดของ MyTRIZ

อุปสรรคในการเรียนรู้และฝึกฝนแนวคิดแบบ TRIZ ในภาค
อุตสาหกรรมที่ผมพบ คือ การต้องการผลลัพธ์โดยเร็ว แต่ไม่มีเวลา
ฝึกฝน อุปสรรคดังกล่าวท�าให้ภาคอุตสาหกรรมมีคนจ�านวนไม่มาก
นกัทีจ่ะเข้าใจแก่นของกระบวนการคดิแบบ TRIZ แต่ MyTRIZ ได้ขจัด
อุปสรรคดังกล่าว โดยมีหลายองค์ประกอบ คือ

➲ ใช้วิธีเผยแพร่ผ่านระบบการศึกษา สร้างอาจารย์และ
นักเรียนโดยมีเวทีประกวดความคิด (ไม่ใช่ประกวดผลลัพธ์) และมี
การให้ใบประกาศเป็นระบบ พฒันากระบวนการสอนให้สอดคล้องกบั
สากล

➲ ส�าหรับองค์กร MyTRIZ มีแผนยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าใน
แต่ละปีจะท�าอะไร Intel จะสนับสนุนอะไร รัฐบาลจะท�าอะไร 

➲ ในช่วงเวลาการประกวดแข่งขันรอบสุดท้ายมีการเชิญ
ภาคอุตสาหกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์ เชิญผู้เชี่ยวชาญ TRIZ มา
สอน และเป็นกรรมการตัดสิน

➲ เรือ่งเล็กแต่เป็นประเด็นส�าคัญ คือ โจทย์ทีใ่ช้แข่งขนั บาง
ข้ออยู่ในหนังสือ TRIZ บางข้อมาจากอุตสาหกรรม และอีกข้อจะเป็น
โจทย์ของปัญหาสงัคม การใช้โจทย์ลักษณะดังกล่าวเป็นกุญแจส�าคญั
ที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมงาน MyTRIZ ทั้งภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และ
ภาครัฐ มีจุดร่วมที่เดียวกัน อีกทั้งการฝึกฝนก็ไม่ถูกปิดกั้นการกลไก
ความเฉื่อยเชิงจิตวิทยาและความต้องการอันเร่งรีบของธุรกิจ 

มุมมองของผม ประเทศไทยมีจุดเด่นหลายด้านที่แกร่งกว่า
ประเทศมาเลเซีย ขณะเดียวกันก็มีข้อด้อยกว่าที่จ�าเป็นต้องพัฒนา 
เช่น ความเป็นองค์กรสากล การก�าหนดยุทธศาสตร์และน�ามาปฏิบัติ
และข้อที่ส�าคัญที่สุดคือ ความร่วมมือ เข้าใจและเคารพในบทบาท
หน้าที่ของทุกฝ่ายและมีเป้าหมายร่วมกัน

ครัง้หน้าผมจะเขยีนมมุมอง TRIZ จาก Japan TRIZ Sympo-
sium ในหลายๆ ปีที่ผ่านมาครับ

เอกสารอ้างอิง http://www.trizway.com/content/mytriz_confer-

ence_2012_report_final.pdf
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