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ปี
2553 เนื้อหาที่ได้ไปน�าเสนอ เป็นในส่วนของประสบการณ์และ
มมุมองเพิม่เตมิของการน�า TRIZ มาใช้ในประเทศไทย ผูเ้ขยีนขอ

อนญุาตน�ามาน�าเสนอ เพือ่ว่าอาจเป็นประโยชน์ส�าหรบัองค์กรทีก่�าลงั
คิดจะเดินในเส้นทางนวัตกรรม 

ภำพที่ 1 เปรียบเทียบมุมมองกำรสร้ำงนวัตกรรม ส�ำหรับประเทศพัฒนำแล้ว

และประเทศก�ำลังพัฒนำ

 
ในปีดงักล่าวจากประสบการณ์ระยะหน่ึงผู้เขยีนพบว่า องค์กร

ที่ก�าลังสนใจและด�าเนินการทางด้านนวัตกรรม มักเดินตามวิธีการ
ที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้เขียนให้ความเห็นไว้ว่า หลายครั้งที่
องค์กรควรด�าเนนิการ “ถอยหลังให้มัน่คง (Back to Basic)” ก่อนก้าว
กระโดดในเส้นทางนวตักรรม สาเหตมุาจากเราไม่ได้พฒันาเทคโนโลยี
ตั้งแต่ต้นและอยู่ในฐานะฐานการผลิตมายาวนาน

ภำพที่ 2 ล�ำดับขั้น 7 ข้อในกำรก้ำวไปสู่สนำมนวัตกรรม

อย่ำงยั่งยืน

ผู้เขียนแบ่งช่วงต่างๆ ของการสร้างนวัตกรรม โดยช่วงแรกที่
ต่างจากประเทศก�าลังพัฒนา คือ ข้อที่ 1 ถึง 3 (Back To Basic) โดย
เน้นการเข้าใจในกระบวนการ และกระบวนการผลิตและพื้นฐาน
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง รวมถงึทกัษะการค้นคว้าและการ
ทดลอง หลงัจากนัน้การมองหาวทิยาศาสตร์ต่างสาขามาชว่ยในการ
พฒันา (Fusion Knowledge) กจ็ะสามารถเร่งการสร้างนวตักรรมได้ 

ข้อ 5 เป็นข้อที่อธิบายให้เพื่อต่างชาติเข้าใจได้ยาก กล่าวคือ
ด้านความรู้สึก และอารมณ์ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องเล็ก
ของประเทศอืน่ กลายเป็นอปุสรรคส�าคัญของประเทศไทยในการสร้าง
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่สู้งานยาก ชอบง่ายๆ เร็วๆ ไม่
พยายาม ไม่ชอบเรียนรู้ รวมถึงรับฟังค�าต�าหนิไม่ได้ และการปฏิเสธ 
หรือติไว้ก่อน เป็นพฤติกรรมที่ควรตระหนักว่าเรื่องเหล่านี้เป็นตัวฉุด
การสร้างนวัตกรรม

ในข้อ 6 จะเป็นในส่วนของ TRIZ คือ ถึงเวลาคิดใหม่ ถ้า
จ�าเป็นจะเห็นว่ามีเรื่องราวมากมายที่บุคคล องค์กรต้องด�าเนินการ
ต่อฟันเฟืองเพื่อให้ TRIZ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในข้อที่ 7 เป็นปัญหาส�าคัญ

จากประเทศ

ตอนที่ 2

TRIZญี่ปุ่น

ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว
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อีกข้อคือการน�าไอเดียไปปฏิบัติ องค์กรไทยๆ ไม่ถนัดในการลงทุน 
ท�าต้นแบบ หรอือยากท�าแต่ไม่สามารถจดัหาบางส่วนของเทคโนโลยี
ที่จ�าเป็น หรือผู้ประกอบการ (Cluster for Development) เหมือน 
ประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ 

ในปี 2554 ผู ้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงาน Japan TRIZ  
Symposium 7th เป็นครั้งที่สอง และน�าเสนอบทความเชิงวิชาการ 
เกี่ยวกับเคร่ืองมือ TRIZ ในส่วนของกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที ่
ผู้เขียนพบรูปแบบดังกล่าวขึ้นเองจากกระบวนการแก้ปัญหาตั้งแต่
ท�างานเป็นวิศวกรจนเป็นที่ปรึกษา

ภำพที่ 3 แนวคิด Substance – Field ที่มีกำรเพิ่มแกนเวลำ 
 
ผูเ้ขยีนน�าเสนอแนวคดิเพือ่เพิม่ความสามารถในการวเิคราะห์

ปัญหา โดยเพิ่มความสามารถในการมองปัญหาที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กัน
เมือ่เวลาเปลีย่นไป ซึง่มกัจะพบว่าเป็นจดุอ่อนในการวเิคราะห์ปัญหา 
จากท่ีผูเ้ขยีนเคยประสบเอง และการให้ค�าปรกึษากบัวศิวกรอกีหลาย
ท่าน ตัวอย่างในภาพที่ 4 เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาที่เดิมแก้ปัญหา
งานเชือ่มโดยเน้นการแก้เชงิ Physic ทัง้ความร้อน และเชงิกล แต่หาก
วเิคราะห์เชงิเวลาจะพบต้นเหตมุาจาก Chemical ทัง้นีแ้นวคดินีไ้ม่ใช่
เรือ่งใหม่ใน TRIZ การวเิคราะห์ Resource เชงิเวลาเป็นพืน้ฐานดัง้เดมิ
และเป็นส่วนหนึ่งใน ARIZ ส่วนที่ 2.3 

ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงกำรใช้งำน Substance – Field ที่มีกำรเพิ่มแกนเวลำ 

ในปีดังกล่าวผู้เขียนได้พบ Dr. Simon Litvin, TRIZ Master 
จากบริษัท Gen 3 Partners ซึ่งเป็นบริษัทรับคิดและพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม เป็นผู้มาบรรยายในหัวข้อ Main Parameters of Value; 
TRIZ-Based Tool Connecting Business Challenges to Technical 
Problems in Product/Process Innovation. โดยมุ่งเน้นว่าจะท�า
อย่างไรเพือ่ให้การพฒันานวตักรรมนัน้ขายได้ มผีลต่อธรุกจิ ซ่ึงผูเ้ขยีน
พบว่านวัตกรรมจะมีผลต่อธุรกิจนั้น เป็นมุมมองของ Function และ 
Voice of Customer มาท�าเป็นหวัข้อ นวัตกรรม โดย Dr.Simon นยิาม
ค�าว่า Main Parameters of Value (MPV) ว่าเป็น Key Attribute of 
Product/Service that important to purchase decision process. 

ภำพที่ 5 Dr. Simon Litvin; TRIZ Master ในวันที่มำเที่ยวชมวัดพระแก้ว

 
Dr.Simon Litvin เป็นนกัเรยีนทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุของ Altshuller. 

Dr.Simon เป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้าง Software “TechOptimizer” 
ปัจจุบันถูกขายไปให้กับบริษัทของชาวอเมริกา และเปลี่ยนเป็นชื่อ 
“Goldfire” เป็นซอฟต์แวร์เพื่อผู้พัฒนานวัตกรรมในแนว TRIZ หลัง
จากนั้นก่อต้ัง GEN 3 Partners USA และมีห้องวิจัยและทดลองที่
เมือง St.Petersburgs ประเทศรัสเซีย Dr.Simon เคยมาประเทศไทย
หลายครัง้เพือ่ติดต่อธรุกิจกับบรษัิทชัน้น�าในประเทศ ระหว่างการเดนิ
ทางในประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน Dr.Simon ได้กล่าวว่าจะกลับไป
ท�าน�า้ดืม่ทีเ่ยน็เฉพาะตอนดืม่ จะได้ไม่ต้องแช่เยน็นานๆ และอยากท�า
ยาเพือ่ทานแล้วไม่ร้อน จะได้ไม่ต้องเปิดแอร์ ซึง่มองว่าเป็นการสะสม
ความร้อนในอากาศ นี่เป็นตัวอย่างไอเดียสนุกๆ ระหว่างเดินทาง

บทความถัดไปผู้เขียนจะแนะน�า Dr.Daniel Sheu จาก
ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้รับค�าชมในวงการถึงความทุ่มเทและเป็น 
ผู้ชื่นชอบในการใช้เครื่องมือ Trimming และ TS Yeoh ประเทศ
มาเลเซีย ในการใช้ TRIZ ในบริษัท INTEL ซึ่งได้มีโอกาสพบ และ
ท�าความรู้จักในงาน Japan TRIZ Symposium ครั้งนี้เช่นกันรวมถึง 
SCG องค์กรหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ไปน�าเสนอผลงานนี้เช่นกัน
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