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ธนะศักดิ์  พึ่งฮั้ว

TRIZ  Institute Thailand

TRIZ 
มีเครื่องมือกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์ไอเดีย 
และคาดการณ์อนาคตของผลติภณัฑ์ และ System 

ที่ก�าเนิดโดยฝีมือมนุษย์ ชื่อว่า Law of Technological Evolution 
(Trends of Engineering System Evolution; TESE) เรียกเป็นภาษา
ไทยได้ว่า ทฤษฎวีวิฒันาการของระบบเทคโนโลยีเป็นอีกเครือ่งมอืหนึง่
ที่ “เข้าถึงได้ง่าย” 

ทฤษฎีวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีมีเนื้อหาหลากหลาย 
เพราะได้รับการพฒันามาต่อเนือ่ง แต่หากย้อนกลบัไปใน TRIZ แบบ
ฉบับดั้งเดิมน่าจะมีอยู่

1.  Law of System Completeness

รูปภาพที่ 1 Law of System Completeness

2.  Law of Energy Conductivity in system
3.  Law of Harmonization
4.  Law of Increasing Ideality of technical systems
5.  Law of Irregularity of System’s Parts Evolution
6.  Law of Transition to the Super-System

Evolution      Tree
รูปภาพที่ 2 Law of Transition to the Super-System

7.  Law of Transition From Macro- to the Micro-Level
8. Law of Increasing the Degree of Substance-Field 

Interactions
9.  Law of Dynamics Growth

รูปภาพที่ 3 Law of Dynamics Growth

แต่เดิมการสอนจะดูเหมือนง่ายเช่น 
●	 ผมยกดินสอขึ้นมาเป็นตัวอย่างและถามนักเรียน ให ้

ลองใช้ Laws of Dynamics Growth
●	 นักเรียนจะตอบว่า ดินสอที่งอได้ ม้วนได้ สักพักจะมี 

คนตอบว่า ปากกา และปากกาอิเล็กทรอนิกส์
●	 Solid > One Joint > A Lot of Joints > Flexible Mate-

rial > Liquid  > Field
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ท่านผู้อ่านท่านใดดูออกบ้างว่า ค�าว่า “ดูเหมือนง่าย” แต่เกิด 
ข้อดี และข้อเสียอย่างไรในการใช้ TESE ท่านผู้อ่านไม่จ�าเป็นต้อง
คล้อยตามผู้เขียนนะครับ

ข้อดคีอืการทีเ่ราม ีGuideline ในการคดิท่ีพาเราไป “เรว็” เช่น 
ใบปัดน�า้ฝนจะกลายเป็นคล่ืน (ปัจจบุนัเข้าใจว่ามแีล้ว) หรอืสบู ่> สบู่
เหลว > สบู่ที่ใช้พลังงาน MATHCHE2 MIB เช่น จงเติมค�าในช่องว่าง 
หากเราเปลี่ยนพลังงานในการใช้สบู่ 

Mechanic  

Acoustic

Thermal
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Electric

Electro Magnetic / Magnetic

Intermolecular

Bio

ผู้อ่านที่เร่ิมคิดตาม ไม่ว่าได้ค�าตอบหรือไม่จะพบว่า เรามี 

แนวโน้มจะสร้างไอเดียได้เร็ว
ข้อเสียมีนิดเดียว คือ ผู้เรียนมักละเลยวัตถุประสงค์หลักของ 

TRIZ คือการเอาชนะความเฉื่อยเชิงจิตวิทยา การพยายามไม่ใช้การ
คิดแบบปกติหรือ Trial & Error และพยายามที่จะใช้การคิดที่จะ 
มองหาความขัดแย้ง และเอาชนะความขัดแย้งดังกล่าว โดยผ่าน 
การวิเคราะห์ Function มาก่อน 

ผมมปีระสบการณ์ทัง้กับตัวเอง และนกัเรยีนคือ การใช้ TESE 
มักพบว่า การคิดจะเร็ว แต่ย้อนอดีต ได้ของเก่า ไม่รู้ตัวนะครับ 

เขียนมาตั้งยาว ยังไม่เข้าวัตถุประสงค์ ณ ที่นี้ ผมยังไม่ขอ
อธิบายในแต่ละข้อของ TESE เพราะมีเจตนาจะแนะน�าเครื่องมือดีๆ 
อีกชิ้นหนึ่งครับ 

ช่วงปี 1996 – 2003 Nikolay Shpakovsky ซึ่งร่วมงานกับ 
Samsung ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหน้าจอผลิตภัณฑ์ 
ผู้อ่านลอง Search ใน Google โดยใช้ชื่อ (Technology Evolution 
Display + Shpakovsky) น่าจะหาเจอครับ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
การใช้  TESE ในการพัฒนา ในเอกสารดังกล่าวมีรูปภาพอยู่รูปหนึ่ง 
คือ Evolution Tree

ปัจจบุนั Nikolay Shpakovsky ได้เผยแพร่ภาพเดยีวกนัทีป่รบั
แต่งให้ดูดีกว่าเดิม ผู้อ่านตาม
หาได้ใน Facebook หากไม่เจอ
ให้เริ่มจาก http://www.face-
book.com/TRIZInThai/ ครับ

ผู้เขียนเองไม่เคยทราบ
ข้อดีของเครื่องมือนี้มาก่อน จน
กระทัง่เมือ่เดอืนทีผ่่านมาในงาน 
MyTRIZ 2014 ได้มีโอกาส 
แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูรู้ห้ลาย
ท่าน หนึ่งในนั้นคือ Ms.Song 
(TRIZ Master) สุภาพสตรีหนึ่ง
เดียวจากเกาหลีใต้ ผู้ดูแลงาน
ด้านการสร้างนวัตกรรมของ 
Samsung ได้เล่าให้ฟังว่า ได้น�า
รูปนี้ใช ้ในการกระตุ ้นไอเดีย 
โดยเธอกล่าวว่า การเรียนรู้ของ
คนมีความสามารถต่างกัน แต่

การใช้รูปภาพเป็นวิธีง่ายที่สุด โดยมีการติดภาพดังกล่าวไว้ตามโต๊ะ หรือที่ประชุม ทุกเช้า เจ้าหน้าที่งานวิจัย วิศวกรที่ท�างานร่วมกัน จะต้องมา
ตอบว่า มีไอเดียอะไรใหม่ๆ ตามหลักการของ TESE บ้าง 

ผูเ้ขยีนเองอาจไม่ได้ระวงัเรือ่งความสามารถหรอืความถนดัในการเรยีนรูเ้ครือ่งมอืดงักล่าว แต่หากวดักนัทีค่วามเรว็ และง่ายแล้ว รปูภาพ
ย่อมเป็นเครื่องมือที่ดี และควรน�าไปลอง ฝึกฝน ปฏิบัติ ก่อนที่จะเชื่อครับ ผู้อ่านที่เคยสอบถาม และตอบค�าถามมา รบกวนส่งมาใหม่นะครับ ที่ 
consult@tanasak.com  อีเมล์ผมมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่ง หรือจะไปตอบใน Facebook ก็ได้ครับ 

 

รูปภาพที่ 4 Evolution Tree
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