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ประ
เทศไทยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง TRIZ จาก
ญี่ปุ่นผ่านทาง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

โดยอาจารย์คุโรซาว่า และ อาจารย์ ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ 
ณ ช่วงประมาณปี 2545 หนงัสอื 40 หลกัการ การสร้างสรรค์นวตักรรม 
ได้ถูกแปลและเรียบเรียงเผยแพร่ในประเทศไทย โดยสมาคมฯได้
ด�าเนินกจิกรรมส่งเสริมหลายอย่าง อาท ิการเชญิอาจารย์คโุรซาว่ามา
บรรยายและมกีารเยีย่มชมโรงงานทีญ่ีปุ่น่ ในช่วงหลายปีต่อมา ขณะ
นั้นผู้เขียนบทความนี้เป็นนักเรียนท่ีสนใจ TRIZ และไปเข้าร่วมฟัง
บรรยายอยู่หลายครั้ง โดยรวมกล่าวได้ว่า TRIZ ในประเทศไทยได้รับ
การเผยแพร่จากประทศญี่ปุ่น 

อาจารย์คุโรซาว่า แม้ว่าท่านไม่ได้เป็น TRIZ Master แต่เป็น
ชาวญี่ปุ่นหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจาก TRIZ Master ชาวรัสเซีย 
ท่านเข้าใจภาษารัสเซียและศึกษา TRIZ มาอย่างยาวนาน ทั้งยังเคย
เป็นบอร์ดของ International TRIZ Association Russia ซึ่งปกติจะมี
แต่ชาวรัสเซียและ TRIZ Master 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายกับอาจารย์ในวงการ TRIZ ของประเทศไทย

อาจารย์ไตรสิทธิ์ และอาจารย์คุโรซาว่า 

 
ในปี 2553 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานและน�าเสนอความ

คบืหน้าของการน�า TRIZ มาใช้ในประเทศไทย ทีป่ระเทศญีปุ่น่ในงาน 
Japan TRIZ Symposium 6th และอีกสองครั้งต่อมาในปี 2554 และ
ปี 2556 โดยในปี 2555 มีตัวแทนจากประเทศไทยไปน�าเสนอเช่นกัน 

รูปแบบการจัดงานโดยทั่วไปดูเรียบง่าย ผู้เขียนได้รับการตรวจทาน
และปรับแก้จาก Prof. Toru Nakagawa อำจำรย์ท่ำนนี้ถือได้ว่ำเป็น
หนึง่ในผูอ้ทุศิตนให้กบัวงกำร TRIZ ของประเทศญีปุ่น่ ความพยายาม
และความตั้งใจของท่านเป็นที่รู้จักในวงการ TRIZ ทั้งโลก ทุกท่าน
สามารถติดตามความอุตสาหะตามเว็ปเพจนี้ (http://www.osaka-
gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/) 

ภาพที่ 2 บรรยากาศการบรรยาย

 
ในงานสัมมนา ผู้เขียนได้มีโอกาสพบผู้บริหารช้ันน�าของ

บรษัิทญีปุ่น่ อาท ิNissan Hitachi และอีกหลายองค์กรแต่ทกุคนทีม่า 
ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนพบว่า ทุกคนมาด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจ แม้ว่าการใช้ TRIZ จะประสบความส�าเร็จมาก หรือน้อย ก็ยัง
คงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แต่ที่น่าแปลกใจคือในปีดังกล่าวมีผู้
เข้าร่วมงานจากประเทศเกาหลีใต้นับร้อยคน ทั้งภาคอุตสาหกรรม
และการศึกษา มาทราบภายหลังว่าเป็นการมาเพื่อดูงานเพียงครั้ง
เดียวของกลุ่มองค์กร TRIZ ของเกาหลีใต้เพื่อหาข้อดีของการจัดงาน
ประชมุ สมัมนาในแต่ละประเทศ แต่กน็บัเป็นโชคดทีีท่�าให้เกดิความ
รูจ้กักบัผูค้นในวงการ TRIZ ของประเทศเกาหลใีต้ ผูซ้ึง่ได้ชือ่ว่าประสบ-
ความส�าเร็จอย่างมากในการใช้ TRIZ โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่

จ�กประเทศ

TRIZญี่ปุ่น
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อย่าง Samsung ปัจจบุนัจากเหตกุารณ์ดงักล่าว นกัวจิยัหลายคนของ 
Samsung ที่อยู่ในวงการ TRIZ ได้เคยเดินทางเพื่อสอนและเล่า
ประสบการณ์ที่ประเทศไทยมาแล้ว

ทีญ่ีปุ่น่การน�าเสนอจะมสีองส่วนคอืภาคบรรยาย (Oral Ses-
sion) และใช้การน�าเสนอบนบอร์ด (Poster Session) โดยแยกเป็น
สองภาษา คือ อังกฤษและญี่ปุ่น ในปีแรกท่ีไปผู้เขียนไม่พบปัญหา
ใดๆ เนื่องจากจ�านวนผู้ใช้สองภาษาเท่าๆ กัน แต่ปีที่สองเนื่องจากมี
จ�านวนผู้ร่วมงานจากต่างประเทศลดลงมาก จะสังเกตได้ว่าห้องที่มี
การบรรยายภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าฟังที่เป็นชาวญี่ปุ่นจ�านวนน้อยมาก 
จึงท�าให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนนั้นดูจะลดลง ประเด็นดังกล่าว 
ผู้เขียนได้สอบถามทางทีมผู้จัดและอาจารย์คุโรซาว่า เหตุใดจึงไม่ใช้
นกัแปลและเทคโนโลยเีข้ามาช่วย ซึง่กไ็ด้รบัค�าตอบในท�านองว่า ต้อง
ใช้งบประมาณและทางผูจ้ดัเองไม่ได้มแีนวทางการหารายได้ ปัญหา
เรื่องการสื่อสารท�าให้ความเป็น International ลดลงอย่างน่าใจหาย 
ปีล่าสุดที่ผู้เขียนไปมีผู้ร่วมงานที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นน่าจะน้อยกว่าสิบคน

ในปี 2554 ได้มโีอกาสพดูคยุแลกเปลีย่นกับอาจารย์คโุรซาว่า 
นอกเหนือจากประเด็นการสื่อสารแล้ว ประเด็นเรื่องความรู้ความ
เข้าใจในเร่ือง TRIZ ที่ญี่ปุ่นอาจจะไม่ถูกต้องนัก เช่นอาจจะมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาเป็น TRIZ ใหม่ๆ เช่น USIT หรือน�าไปรวมกับเครื่อง
มืออื่นเช่น Taguchi Design การพัฒนาเป็นไปได้ ทว่าข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากความไม่เข้าใจหรือลืมว่าหลักส�าคัญของ TRIZ 
คือกระบวนการคิดนวัตกรรมที่เป็นไปจากการคิดแบบ Trial & Error 
ภายใต้กรอบความเฉือ่ยเชงิจติวทิยา ทีส่�าคญัทีญ่ีปุ่น่นัน้มคีนใช้ TRIZ 
ในลกัษณะของเคร่ืองมอืเป็นจ�านวนมาก โดยขำดควำมระมดัระวังว่ำ
เครื่องมือท่ีดีควรฝึกฝนให้เข้ำใจถ่องแท้ก่อนใช้งำน ปัจจุบันอาจารย์ 
คุโรซาว่ายังคงพยายามเผยแพร่ TRIZ ในทางที่ถูกต้อง ผู้เขียนเองมี
ทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องน้ีและได้กล่าวกับอาจารย์ว่า “คนญี่ปุ่นเป็น
นักคิดจากระดับ DNA อยู่แล้ว ผลลัพธ์เชิงกระบวนการคิดและ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ TRIZ ก็ได้” 

ย้อนกลับไปในงาน Japan TRIZ Symposium ปี 2553 ได้มี
โอกาสพบกับ TRIZ Master; Nikolai Khomenko เจ้าของผลงาน 
General Theory of Power Thinking (OTSM) (1954-2011) เป็น 

TRIZ Master นอกกรอบ คือ Certified โดยตรงจาก G. Altshuller 
(http://otsm-triz.org/en) ในช่วงเวลาสามวนัได้มโีอกาสนัง่เรยีนและ
พดูคยุอยูน่าน และนโิคไลมกับอกผมว่าถ้าจะให้ด ีการสอนวธิคีดิควร
สอนเด็ก 

นิโคไล ใช้ Tong Model ในการสอนเด็ก (ปกติใน TRIZ จะใช้
การมองหาข้อขดัแย้งและแก้ปัญหาดงักล่าว แต่นโิคไลกล่าวว่า สอน
เด็กให้โยนจินตนาการ ถามเด็กว่าอยากได้อะไร และค่อยกลับไปแก้
ความขัดแย้ง http://otsm-triz.org/en/content/tongs_en) Tong 
Model เป็นรปูแบบหนึง่ของ TRIZ ทีท่างนโิคไลพฒันาขึน้มาโดยกล่าว
ไว้ว่าเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดโดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

1. State the Initial Situation ระบุสภาพปัญหา โดยเน้นที่
สภาพแย่ที่สุดของปัญหาเช่น “เราต้องใช้เวลานานมาก ในการรอให้
อาหารสุก”

2. State the Most Desirable Result (MDR) ระบุผลลัพธ์
ทีค่าดหวัง ล�าดับนีจ้ะต่างจาก Classical TRIZ เลก็น้อย ใน Classical 
เราใช้ค�าเรียกคล้ายกันคือ Ideal Final Result (IFR) ผลลัพธ์สุดท้าย
เชิงอุดมคติซึ่งเหมาะกับการสอนผู้ใหญ่ เวลานิโคไลสอนเด็ก MDR 
จะคล้ายกับการชูคทาวิเศษ แล้วถามเด็กๆ ว่า หนูอยากได้อะไร  
ค�าถามลกัษณะนีส่้งผลเชงิจติวทิยาคอื ผูต้อบจะไม่ได้ตอบความเป็น
ไม่ได้ หรือ อุปสรรคเป็นตัวตั้ง 

3. State the Barrier ระบอุุปสรรคทีต้่องก้าวข้าม จากสภาพ
ปัญหาปัจจุบันไปยังผลลัพธ์ที่คาดหวัง ใน Classical TRIZ จุดนี้คือ
ระบุความขัดแย้ง (Contradiction) 

4. Identify “Common Sense” Solution ระบุค�าตอบที่เป็น
ไปได้ใกล้เคยีงกบั MDR ทีร่ะบไุว้ก่อนหน้า การระบคุ�าตอบของ Tong 
Model ยังคงพึ่งพา Classical TRIZ Tools เช่น 40 หลักการหรือ 76 
ค�าตอบมาตรฐาน

ทัง้ยงัมหีนงัสอืสอนวิธคิีดให้เด็กอย่าง Thoughtivity for Kids 
ผมเคยเล่าตัวอย่างให้นักเรียนฟัง ลูกสาวผมว่ิงหกล้มบนพื้นถนน
คอนกรตี หวัเข่าถลอก โดยทัว่ไปกค็งพาไปทายาและสอนเดก็ๆ ว่า ให้
ระวัง แต่ผมลองต้ังค�าถามว่า หนอูยากให้เป็นยงัไง ลกูสาวผมตอบว่า 
หนอูยากวิง่ต่อ พ่อไปท�าถนนนิม่ๆ ให้หน่อย ความไร้เดยีงสาของเดก็แต่

เปี ่ยมไปด้วยจินตนาการที่ไม่ยึดติด เป็น
ประเด็นใน Tong Model และหนังสือของ 
นโิคไล เพราะนโิคไลจะสอนให้ถามเดก็ต่อว่า 
นิ่มเหมือนอะไรดี ถ้าเด็กตอบว่านิ่มเหมือน
หมากฝรั่ง ผู้ใหญ่ที่ฟังก็จะเริ่มคิดได้ว่า พื้น
ถนนอาจจะท�าจากยางพาราผสมก็เป็นได้) 
ผมกลับมาเมืองไทยไม่กี่เดือนหลังจากนั้น
ก็ได้ทราบข่าวการจากไปของนิโคไล คนใน
วงการกล่าวว่าลกูศษิย์รุน่แรกๆ ทยอยจากไป 
เราคงต้องเผยแพร่ความรู้เรื่อง TRIZ ให้คน
รุ่นถัดไปโดยเร็วและถูกต้อง TPA

newsภาพที่ 3 Nikolai Khomenko และ Tong Model


