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การพัฒนา
ทักษะการคิด

การพัฒนาทักษะการคิดสร้ างสรรค์
และทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงนวัตกรรม (TRIZ)
อ.วิชัย คลังทอง

เรามองเห็นและรับรู้ สิ่งต่ างๆ
แตกต่ างกันตามรู ปแบบ
“ความคิด” จึงทําให้ เรามี
พฤติกรรมตอบสนองต่ อสิ่ ง
ต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แตกต่ างกัน

สุ ตมยปัญญา

จินตนามยปัญญา

ภาวนามยปัญญา

จิต และ กายสั มพันธ์ กนั
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ไม่ มอี ะไรทําร้ ายตัวเรา
เท่ ากับความคิดของเรา

สิ่งทีใ่ ส่ เข้ าไปใน
สมองจะมีการ
งอกงามและ
เติบโตหลายเท่ า

เปรียบเทียบการทํางานสมองซีกซ้ ายและขวา

เปรียบเทียบการทํางานสมองซีกซ้ ายและขวา

สมองซีกซ้ าย

สมองซีกขวา

สมองซีกซ้ าย

สมองซีกขวา

ควบคุมการทํางานของอวัยวะซีกขวา

ควบคุมการทํางานของอวัยวะซีกซ้ าย

ถนัดขั้นตอน กระบวนการ

ถนัดการดูผลงาน

การเข้ าใจ การใช้ ภาษา การเขียน การอ่ าน

ความละเอียดอ่ อนของความหมายของคํา

บันทึกการเรียนเป็ นตัวอักษร

บันทึกการเรียนเป็ นภาพ

การจํา การใช้ สัญลักษณ์

การคิด อารมณ์ การสั งหรณ์

การแยกแยะ การวิเคราะห์

ถนัดการรวม การมองภาพรวม

การคํานวณ ตัวเลข

ถนัดในการจินตนาการ สร้ างสรรค์

การคิดแบบตรรกะ การใช้ เหตุและผล

การวางแผน ขําขัน โวหาร

ทักษะด้ านวิทยาศาสตร์

ทักษะด้ านดนตรี ศิลปะ

ความรู้ เกิดจากการเรียน การฟัง ถาม อ่ าน
วิจัย
เหมาะกับการเรียนด้ านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
การทําตามคําสั่ ง

ความรู้ เกิดจากประสบการณ์ ชอบตําราที่มี
รู ปภาพ
เหมาะกับการเรียนด้ านสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม
การสร้ างสรรค์

เรียนรู้ อาศัยความจริงเป็ นพืน้ ฐาน

เรียนรู้ อาศัยจินตนาการความคิดสร้ างสรรค์

การพัฒนาสมอง
• การดูแลสุ ขภาพร่ างกาย ด้ วยการรับประทานอาหาร ดืม่ นํ้า และ
ออกกําลังกาย
• การควบคุมการหายใจที่ถูกต้ อง
• การหลีกเลีย่ งภาวะกดดัน และความเครียดเป็ นระยะเวลานาน
• การพักผ่ อน การผ่ อนคลายความเครียด การฟังเพลง/ดนตรี
• การนั่งสมาธิ การฝึ กสติ
• การบริหารสมอง
• การกระตุ้น การใช้ ความคิด

การบริหารสมอง
• การเคลือ่ นไหวร่ างกายข้ ามจุดกึง่ กลางร่ างกาย
(Across Body Movements)
• การยืดและการเหยียดร่ างกาย
(Stretching Movement)
• การกระตุ้นผ่อนคลายจุดต่ างๆ
(Energizing Movement)
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ความจําเหมือนเรื อสุ พรรณหงส์

เทคนิคการพัฒนาความจํา

C1

เทคนิคการจําแบบอืน่ ๆ

Ebbinghaus Forgetting Curve
Retention of Information Over Time

• การใช้ ประสาทสั มผัสรับรู้ ข้อมูลมิติต่างๆ
เชื่อมโยงกันให้ มากที่สุด
• จําโดยการแปลงนึกเป็ นภาพประกอบ
• ทําความเข้ าใจ รับรู้ ให้ ลกึ ซึ้งมากที่สุด

คิดสร้ างสรรค์

Overcoming the Curve
Immediately
after class

24 hours
later

1 week later
(or sooner)

1 month later
(or sooner)

Notice how less
is forgotten after
each review!!

•
•
•
•
•

ไม่ ติดกรอบความคิด หรือรู ปแบบความเคยชินเดิมๆ
คิดและมองเรื่องนั้นในแง่ มุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่ างจากเดิม
คิดสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ
คิดเชิงอุปมาอุปมัย
ใช้ เทคนิคคําถาม
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everything
is a copy
of everything
of everything
of everything
…

ลอกเรียน
Copy & Learning

แนวทางการค้ นหาข้ อมูลความรู้
• ระบบอินเตอร์ เน็ต www
• ตํารา หนังสื อ ห้ องสมุด
• เอกสาร บันทึกกิจกรรม
• ศึกษาดูงาน
• นิทรรศการ
• สิ่ งทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจําวัน

The power to question
is the basis of
all human progress.
‐ Indira Gandhi

เทคนิคแผ่ นตรวจสอบของออสบอร์ น (Osborn’s Checklist)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เอาไปใช้ อย่ างอืน่ ได้ หรือไม่ (put to other uses?)
ดัดแปลงใช้ อย่ างอืน่ ได้ หรือไม่ (adapt?)
ปรับเปลีย่ นได้ หรือไม่ (modify?)
เพิม่ ขยายได้ หรือไม่ (magnify?)
ลด หดได้ หรือไม่ (minify?)
ทดแทนได้ หรือไม่ (Substitute?)
จัดใหม่ ได้ หรือไม่ (rearrange?)
สลับได้ หรือไม่ (reverse)
ผสม รวมกันได้ หรือไม่ (combine?)

เทคนิคการตั้งคําถามของ Chenfeld
•
•
•
•

What else? แล้วมีอะไรอีก
What if? อะไรจะเกิ ดขึน้ ถ้า....
Show it? แสดงออกมาให้เห็น
Fake if? คิ ดขึน้ มา
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The important
thing is not to
stop question
- Albert Einstein

มองหา สิ่ งไหน
เจอแต่ สิ่ งนั้น

ความเคยชิน ทําให้ เคยตัว

dog god
live evil

เทคนิคของกอร์ ดอน (The Gordon Technique)
• ประธานกลุ่มไม่ให้ข้อมูลที่ของปัญหาที่ชดั เจน แต่จะแปลง
ปัญหาให้อยู่ในรูปคําพูดนามธรรมแทน (ทําให้ปัญหาไม่เป็ น
ที่ค้นุ เคย)
• สมาชิ กในกลุ่มระดมสมองตามกรอบคําถามแรก
• ประธานกลุ่มให้ข้อมูลเพิ่ มเติ มเป็ นกรอบหรือเงื่อนไข
เพิ่ มขึน้
• สมาชิ กในกลุ่มระดมสมองอีกครัง้ ตามกรอบเงื่อนไขที่
เพิ่ มเติ ม
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เทคนิคการแปลงปัญหาของกอร์ ดอน

เทคนิคซินเนคติคของกอร์ ดอน (Synectics Thechnique)

• การทําปัญหาที่แปลกให้ค้นุ เคย เพื่ออิ งกับ
ประสบการณ์ความรู้เดิ มที่มีในการแก้ไข หรือ
แยกแยะวิ เคราะห์ปัญหา
• การทําปัญหาที่ค้นุ เคยให้ดแู ปลกใหม่ มองปัญหาใน
แนวใหม่ หรือเปลี่ยนมุมมองในการการมองปัญหา

•
•
•
•

อุปมาอุปมัยโดยอิ งตัวเอง (Personal Analogy)
อุปมาอุปมัยโดยตรง (Direct Analogy)
อุปมาอุปมัยโดยอิ งสัญลักษณ์ (Symbolic Analogy)
อุปมาอุปมัยโอยอิ งจิ นตนาการ (Fantasy Analogy)

เทคนิคการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ อื่นๆ
• การรวบรวมปัญหาและหนทางแก้ไขโดยใช้ สมุดบันทึก
(CNB- Collective Notebook)
• การรวบรวมปัญหาและหนทางแก้ไขโดยใช้ ป้ายบอร์ ด
(CBB –Collective Bulletin Board)
• กลับสิ่ งที่คดิ แล้วลองคิดในมุมกลับ
• จับคู่ตรงข้ าม เพือ่ หักมุมสู่ สิ่งใหม่

เทคนิคการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ (ต่ อ)
• คิดแหวกวงความน่ าจะเป็ น ย้ อนกลับมาหาความเป็ นไปได้
• หาสิ่ งไม่ เชื่อมโยง เป็ นตัวเขี่ยความคิดสร้ างสรรค์
– เปิ ดหนังสือหารูปภาพ ข้ อความ บทความ
– เปิ ดพจนานุกรม

• ใช้ เทคนิคการสั งเคราะห์ ส่วนประกอบ (Morphological
Synthesis) ในลักษณะผสมข้ ามมิติของเมตตริกซ์

เทคนิคการสังเคราะห์ ส่วนประกอบ
(Morphological Synthesis)
วิธีการ
เส้ น
เส้ นเล็ก
เส้ นใหญ่
สปาเก็ตตี/้
มักกะโรนี
บะหมี่/เกีย๊ ว
ไม่ มีเส้ น

ต้ ม

ลวก

ย่ าง

ผัด

ทอด

นึ่ง/อบ

การสร้ างธุรกิจท่องเที่ยว(ใหม่)
คลุก/ตํา

หา อนุรักษ์ /ใช้ ศิลปวัฒ บันเทิง ท้ าทาย
วิว
ธรรมช ความรู้ ชีวติ ตาม นธรรม สนุกสนา โลดโผน
น
ยานพาหนะ าติ วิชากา ท้ องถิน่
ร
รถทัวร์ รถตู้
รู ปแบบ

สุ ขภาพ

รถยนต์
ส่ วนตัว
จักรยานยน
ต์
จักรยานปั่น
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TRIZ คืออะไร ?

ทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงนวัตกรรม (TRIZ)
TRIZ เป็ นคําย่อจากภาษารัสเซีย “Teoriya
Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” ตรงกับ
ภาษาอังกฤษคือ “Theory of Inventive Problem
Solving” ทฤษฎีการแก้ ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม

ความเป็ นอุดมคติ (Ideality)

ความเป็ นอุดมคติ
(Ideality)

ฟังก์ ชันที่เป็ นประโยชน์
(Useful Function)
ฟังก์ ชันที่เป็ นโทษ
(Harmful Function)

ความสิ้นเปลืองทรัพยากร
(Consumable Resource)

4 ขั้นตอนสู่ ความเป็ นอุดมคติตามแนวคิด TRIZ
ขัน้ ตอนที่ 1 ระบุฟังก์ ชันการทํางานของระบบที่
ต้ องการพัฒนา
• ฟั งก์ ชันที่เป็ นประโยชน์ (Useful Function) ที่
อยากพัฒนาให้ มีเพิ่ม หรื อทําให้ สมบูรณ์
• ฟั งก์ ชันที่เป็ นโทษ (Harmful Function) ที่
อยากลด หรื อกําจัดออกจากระบบ

TRIZ เป็ นหลัก การในการคิด ค้ น และออกแบบ
ประดิ ษ ฐกรรมสํ าหรั บแก้ ปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ พ บในทาง
อุตสาหกรรม ให้ มีฟังก์ ชั่นการใช้ งานสู งสุ ด ลดฟังก์ ชันที่เป็ น
โทษ และลดทรัพยากรที่ต้องใช้ (Resources) สรุปคือการเพิ่ม
ความเป็ นอุดมคติ (Ideality) ซึ่ งจะมีข้อจํากัดของ ความ
ขัดแย้ งกัน (Contradiction) ของตัวแปรต่ าง ๆ กล่ าวคือ ของ
สิ่ งหนึ่งนั้น เมื่อเราพยายามที่จะเพิ่มคุณสมบัติหนึ่ง ก็มักมี
ผลในทางตรงกันข้ ามกับอีกคุณสมบัติหนึ่ง

กฎแห่ งความอุดมคติ (Law of Ideality)
ทุก ๆ ระบบ (Technical System) จะต้ องมีการ
ปรับปรุงตัวเองตลอดช่ วงอายุการใช้ งาน เพือ่ ให้ เข้ าสู่ ความ
เป็ นอุดมคติ (Ideality) คือ มีความเที่ยงตรงมากขึน้ (more
reliable) ใช้ งานได้ ง่ายขึน้ (simpler) มีประสิ ทธิภาพเพิม่ ขึน้
(more effective) รวมไปถึงการลดต้ นทุน ลดพลังงาน ลด
ทรัพยากรที่ใช้ ลดพืน้ ที่ ฯลฯ เมื่อระบบเข้ าสู่ ความเป็ นอุดม
คติที่สุด สิ่ งที่จะเกิดขึน้ ก็คอื กลไก (Mechanism) จะหมดไป
ในขณะที่ฟังก์ชั่นการทํางานยังคงมีอยู่ หรือเพิม่ ขึน้

หน้ าที่การงาน (Function)

วัตถุ
(Object)

กระทํา (Action)

วัตถุ
(Object)

ฟังก์ชัน (Function)
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ภาษาปกติ

| ภาษาฟังก์ชนั
Ball

แตก (เปลี่ยนแปลง
ทําให้เป็ นชิ้นส่ วน
เล็กๆ)

ลูกบอลโดน
กระจกแตก
Glass

4 ขั้นตอนสู่ ความเป็ นอุดมคติตามแนวคิด TRIZ
ขัน้ ตอนที่ 2 ระบุทรั พยากรสิน้ เปลืองของระบบ ที่
ต้ องการปรั บปรุ ง
• วัตถุดบิ (Material)
• พลังงาน (Energy)
• เวลา (Time)
• พืน้ ที่ (Space)

4 ขั้นตอนสู่ ความเป็ นอุดมคติตามแนวคิด TRIZ

4 ขั้นตอนสู่ ความเป็ นอุดมคติตามแนวคิด TRIZ

ขัน้ ตอนที่ 3 มองถึงระบบที่ต้องการปรั บปรุ ง
(Technical System) ในสภาพต่ างๆ
• มองระบบก่ อนทํางาน ขณะทํางาน และหลังทํางาน
• มองระบบขณะทํางานร่ วมกับระบบย่ อยอื่นๆ (ใน
ระบบรวม SS‐Super System เช่ น การแปรง
ฟั นประกอบด้ วย มือ ยาสีฟัน นํา้ และฟั น ส่ วน
ระบบย่ อย Sub S‐Sub System ของแปรงสีฟัน
ประกอบด้ วย ขนแปรง ด้ ามแปรง ฯลฯ)

ขัน้ ตอนที่ 4 หาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาความเป็ น
อุดมคติด้วย 4 แนวทางดังนีค้ ือ
1. ลด หรื อกําจัดฟั งก์ ชันที่เป็ นโทษให้ น้อยลง
2. เพิ่ม ฟั งก์ ชันที่เป็ นประโยชน์ ทาํ ให้ สมบูรณ์ มากขึน้
3. ลด การใช้ ทรั พยากรสิน้ เปลือง
4. เพิ่ม ฟั งก์ ชันที่เป็ นประโยชน์ ใหม่ ๆ เพิ่มขึน้

การแก้ ไขความขัดแย้ ง (Contradiction)

1. ความขัดแย้งด้ านการจัดการ

• ความขัดแย้ งด้ านการจัดการ
• ความขัดแย้ งด้ านเทคนิค
• ความขัดแย้ งด้ านกายภาพ

• ต้ องการสิ นค้ าคุณภาพดีแต่ ราคาถูก
• ต้ องการพนักงานมากช่ วงงานมาก แต่ ต้องการลด
พนักงานช่ วงงานน้ อย
• อยากมีลูกค้ าเยอะ แต่ ส่งมอบงานไม่ ทัน
• อยากลดต้ นทุน แต่ ต้องมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่
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2. ความขัดแย้งด้ านเทคนิค
•
•
•
•

อยากประหยัดนํา้ มันรถ แต่ ต้องขับให้ ช้าลง
อยากได้ แอร์ ที่เย็นไว แต่ ต้องประหยัดไฟฟ้า
อยากให้ เครื่องบินมีนํา้ หนักเบา แต่ ต้องแข็งแรง
อยากให้ ยางรถยนต์ เกาะถนนดี แต่ ประหยัดนํา้ มัน

ขั้นตอนการแก้ ปัญหาโดยใช้ TRIZ
Step 1 ค้ นหาปัญหาทีมีอยู่
Step 2 มองปัญหาในรู ปแบบของ physical contradiction คือ
กําหนดตัวแปรที่มีผลต่ อผลิตภัณฑ์ ในทิศตรงกันข้ ามกัน โดยอาศัย
39 ตัวแปรของ Altshuller (The Altshuller's 39 Engineering
Parameters)
Step 3 ค้ นหาการแก้ปัญหา โดยอาศัย 40 หลักการพืน้ ฐานในการ
ประดิษฐ์ (40 Fundamental inventive principles)

3. ความขัดแย้งด้ านกายภาพ
•
•
•
•

อยากมีไส้ กรอง แต่ ไม่ อยากให้ ไส้ กรองตัน
อยากมีแว่ นสายตาใช้ ได้ ท้งั สั้ น และยาว
อยากได้ เสื้อผ้ าที่บาง แต่ ทนทาน
อยากให้ เสาเข็มเล็กตอกง่ าย แต่ เสาเข็มต้ องแข็งแรง

40 หลักการ 39 ตัวแปร
Altshuller พบว่ า ในทุกอุตสาหกรรมต่ างก็เจอปัญหาใน
รู ปแบบที่คล้าย ๆ กัน และถูกแก้ซํ้าแล้วซํ้าอีกด้ วยหลักการ
เดียวกัน ซึ่งสามารถจะจําแนกแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดออก
ได้ เป็ น 40 หลักการพืน้ ฐาน (Fundamental inventive
principles) กับ 39 ตัวแปร (Parameter) ที่เกีย่ วข้ องในการ
วิเคราะห์ ปัญหา ซึ่งจะช่ วยให้ นักประดิษฐ์ สามารถประหยัดเวลา
ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เคย มีผู้คดิ ค้ นสํ าเร็จมาก่อน
แล้ว

หลักการที่ 1 การแบ่ งส่ วน (Segmentation)

40 หลักการพืน้ ฐานในการแก้ ไขปัญหา
(Fundamental inventive principles)

A – แบ่ งส่ วนวัตถุออกเป็ นส่ วนย่ อยอิสระต่ อกัน
B – ทําให้ ชิ้นส่ วนประกอบหรือถอดแยกออกจากกันได้ ง่ายขึน้
C – เพิม่ ระดับของการแบ่ งส่ วนย่ อยให้ มากขึน้
ตัวอย่ าง
ประแจบล็อก เลนส์ กล้องถ่ ายรูป ระบบเครื่องยนต์ มลั ติวาล์วและ
หลายสู บในเครื่องยนต์ เตียงสปริง การแยกชั้นของถัง
กระบวนการเคมี, ทีล่ ๊อคปรับอานเบาะจักรยาน ทําให้ ปลดข้ อต่ อ
ระบบท่ อนํา้ หรือระบบไฮโดรลิค, มีดโกนหนวดหลายใบมีด,
ระบบจุดระเบิดหลายจุด การสร้ างชิ้นส่ วนจากการอัดเป็ นแผ่นชั้นๆ
เฟอร์ นิเจอร์ แยกประกอบ รั้วบ้ านทีส่ ามารถประกอบเพิม่ ความยาว
ได้ ไม่ จํากัด, เว็บไซต์ ชั้นวางสินค้ า หลอด LED ระบบปรับ
อากาศแยกส่ วน
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หลักการที่ 2 สกัดออก/แยกออก (Extraction/Taking Out)
A – แยกสิ่งทีไ่ ม่ ต้องการ หรือบางคุณสมบัตอิ อกจากวัตถุ หรือแยกเอาเฉพาะส่ วน
(คุณสมบัต)ิ ทีจ่ ําเป็ นเท่ านั้นออกมาจากวัตถุ
ตัวอย่ าง
แยกคอมเพรสเซอร์ ไปนอกอาคาร คอยล์เย็นอยู่ข้างใน, ใช้ เสียงสุ นัขป้ องกัน
ขโมย, หุ่นไล่กา, แยกพืน้ ทีห่ ้ ามสู บบุหรี่, การไล่นกออกจากสนามบิน ด้ วย
การเปิ ดเทปเสียงทีท่ าํ ให้ นกตกใจ, การสกัดนํา้ มันหอมระเหย รถบรรทุกพ่วง
ทีส่ ามารถยกเก็บล้อเวลาไม่ ใช้ งานขึน้ ได้ กระบวนการรีไซเคิล

หลักการที่ 4 การไม่ สมมาตร(Asymmetry)
A - เปลีย่ นแปลงรูปร่ างหรือคุณสมบัตขิ องวัตถุจากสมมาตรเป็ นไม่ สมมาตร
B – เปลีย่ นแปลงรูปร่ างของวัตถุให้ เหมาะสมกับความไม่ สมมาตรจากภายนอก
(การออกแบบให้ เหมาะกับการใช้ งานของคน)
C – ถ้ าวัตถุไม่ สมมาตรอยู่แล้ว ให้ เพิม่ ระดับของการไม่ สมมาตรเพิม่ ขึน้
ตัวอย่ าง
ใช้ ตาํ แหน่ งรูปร่ างป้ องกันการใช้ ผดิ หรือประกอบผิดเช่ นปลัก๊ สายดิน, บริเวณพืน้
เรียบของก้านกลมใช้ ทาํ ระบบล๊อค, โอริงรูปไข่ , ลูกเบีย้ ว, เฟื องเกลียว, ระบบ
พวงมาลัยรถยนต์ รองรับถนนไม่ เรียบ, ปี กเครื่องบินชดเชยแรงผลักทีไ่ ม่ สมมาตร,
ระบบเทอร์ โบ, ปรับเปลีย่ นพืน้ ผิวปี กเครื่องบินเพือ่ เปลีย่ นคุณสมบัตกิ ารยกตัว, ข้ อ
ต่ อสายทีม่ รี ูปร่ างซับซ้ อนแตกต่ างกันไม่ ต่อผิด, มาตรวัดไม้ บรรทัดทีม่ หี ลายหน่ วย,
กุญแจและแม่ กญ
ุ แจ, เรือใบ, ไฟสู งตํา่ รถยนต์ , ระบบป้ องกันความผิดพลาด Poka
Yoke, ให้ หน้ ายางด้ านนอกทนต่ อการเสียดสีได้ มากกว่าด้ านใน

หลักการที่ 6 ทําให้ อเนกประสงค์ (Universality)
A – ทําให้ บางส่ วน หรือวัตถุทาํ งานได้ หลายฟังก์ชัน จนสามารถ
ตัดส่ วนอืน่ ทีไ่ ม่ จําเป็ นออกไปได้
ตัวอย่ าง
เบาะเด็กในรถแปลงเป็ นรถเข็นเด็ก, โฮมเอ็นเตอร์ เทน, มีด
ทหารสวิส, เตาอบในเตาไมโครเวฟ, วิทยุนาฬิ กาปลุก, อุปกรณ์
ทําความสะอาดบ้ าน, CD ใช้ บรรจุข้อมูลต่ างๆ, มาตรฐาน
แลกเปลีย่ นข้ อมูล สวิทช์ ไฟห้ องนํา้ พร้ อมเปิ ดพัดลมระบาย
อากาศ, สว่านไร้ สายใช้ เจาะ ขันสกรู ขัดได้ , เสื้อผ้าฟรีไซส์ ,
นํา้ ยาอเนกประสงค์ , โซฟาทีแ่ ปลงให้ เป็ นเตียงนอนได้

หลักการที่ 3 ลักษณะเฉพาะ (Local Quality/Optimal Resource)
A – เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างวัตถุจากรูปแบบเดียวให้ มคี วามแตกต่ างกันเฉพาะส่ วน
B – เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบจากภายนอกจากรูปแบบเดียวกันให้
มีความต่ างกันเฉพาะส่ วน
C – ทําให้ แต่ ละฟังก์ชันของวัตถุมเี งือ่ นไขทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดสําหรับการทํางาน
D – ทําให้ แต่ ละชิ้นส่ วนของวัตถุเหมาะกับการทํางานทีแ่ ตกต่ าง และหรือทําให้
เหมาะสมกับการใช้ งานมากทีส่ ุ ด
ตัวอย่ าง
ลดพืน้ ทีโ่ ค้ งในระบบแดโรไดนามิค ด้ วยการทําล่องครีบ, ด้ ามจับถนัดมือของ
อุปกรณ์ , รูปทรงเครื่องดืม่ ให้ วางซ้ อนกันได้ มนั่ คง, การโค๊ ทเคลือบผิว เพือ่ ป้ องกัน
การสึกกร่ อน หรือไม่ ทาํ ให้ ตดิ ผิว, ใช้ อุณหภูมิ แรงดัน ความหนาแน่ นผันแปรแทนที่
ค่ าคงที,่ ใช้ การไหลผ่านแบบอลหม่ านเพือ่ เปลีย่ นคุณสมบัตกิ ารถ่ ายเทความร้ อน,
ตู้เย็นแยกส่ วนแช่ แข็ง, การแบ่ งแยกโซนในระบบเผาไหม้ ของเครื่องยนต์ มีดทหาร
สวิส ทีเ่ ปิ ดขวดกระป๋ องรวมกัน, ฆ้ อนกับทีถ่ อนตะปู ดินสอทีม่ ยี างลบในแท่ ง

หลักการที่ 5 ควบรวมกัน (Merging/Consolidation)
A – นําสิ่งทีแ่ ยกแยะ หรือเหมือนกัน หรือมีการทํางานในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
มาควบรวมติดกัน
B – ทําให้ วตั ถุหรือการทํางานทีใ่ กล้กนั หรือขนานกัน นําทั้งหมดมาทํา
ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่ าง
ปื นกลอัตโตเมติค, ตลับหมีกสีรวม, ใบมีดโกนหลายชั้น, กระจกหลายชั้น,
ตัวถอนแม็กยิง, รถเกีย่ วและนวดข้ าว, การผลิตแบบเซล, เครื่องเก็บหญ้ า
ในเครื่องตัดหญ้ า, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ USB, มีดตัดเล็บ
เด็กพร้ อมแว่นขยาย, เคาน์ เตอร์ เซอร์ วสิ , เครื่องขุดทีพ่ ่นไอนํา้ ออกมาลด
ฝุ่ น และทําให้ พนื้ นุ่มลงในเวลาเดียวกัน

หลักการที่ 7. ซ้ อนทับกัน (Nesting/Russian Dolls)
A – วางวัตถุหนึ่งใส่ ลงข้ างในอีกอัน
B – วางวัตถุหลายชิ้นใส่ ลงซ้ อนกันไปเรื่อยๆ
C – ทําให้ ชิ้นส่ วนหนึ่งเคลือ่ นผ่านลอดโพรงของอีกส่ วนไปได้
ตัวอย่ าง
ใส่ ตู้เซฟในผนังหรือใต้ พนื้ บอร์ ด, ฉีดฉนวนในกําแพงผนัง,
แปรงทาเล็บในขวดนํา้ ยา, ซับในเสื้อโค๊ ท, โต๊ ะซ้ อนได้ , ช้ อน
หรือถ้ วยตวง, เก้าอีซ้ ้ อนได้ , การโค๊ ทผิวกันกัดกร่ อนเป็ นชั้นๆ,
กล้องเทโรสโคป, เสาวิทยุรถ, ทีเ่ ก็บสายไฟในเครื่องดูดฝุ่ น,
เครื่องดึงเก็บสายเข็ดขัดนิรภัย, ตลับเทปวัด, ตลับกระสุ นปื น,
ดินสอกดทีเ่ ก็บไส้ สํารองได้ , มีดพับ, แก้วกระดาษ, ข้ อความ
โฆษณาซ้ อนในใต้ ทวี ,ี
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หลักการที่ 8 ต่ อต้ านนํา้ หนัก (Counter or Anti-weight)
A - ชดเชยนํา้ หนักของวัตถุด้วยการควบรวมกับวัตถุอนื่ ทีท่ าํ หน้ าที่
ยกขึน้
B – ชดเชยนํา้ หนักวัตถุด้วยแรงทีถ่ ูกกระทําจากสภาพแวดล้อม (อาทิ
แรงอากาศพลศาสตร์ แรงชลพลศาสตร์ แรงลอยตัว และแรงอืน่ ๆ
ฯลฯ)
ตัวอย่ าง
เรือคายัคมีโฟมอัดข้ างใน, เรือบินใส่ สารทีเ่ บากว่าอากาศ, บอลลูนก๊าซร้ อนหรือฮี
เลีย่ ม, เครื่องสร้ างกระแสลมหมุนยกอากาศยาน, เรือสะเทินนํา้ สะเทินบก, รถไฟฟ้ า
ใช้ แม่ เหล็กยกตัวลดแรงเสียดทาน, อุปกรณ์ ยกนํา้ หนักสุ ญญากาศ,

หลักการที่ 10 การกระทําก่อน (Preliminary Action)
A – จัดเตรียมสิ่งทีจ่ ําเป็ น หรือทําการเปลีย่ นแปลงทีต่ ้ องการกับวัตถุไว้ก่อน
ล่วงหน้ า (ทั้งหมด หรือเพียงบางส่ วน)
B – จัดเตรียมวัตถุทจี่ ําเป็ นต่ างๆ ไว้ให้ พร้ อมก่อนเพือ่ ให้ ทาํ งานได้ สะดวกโดยไม่
เสียเวลา
ตัวอย่ าง
รอยปรุไว้ฉีกกระดาษ, โทรศัพท์ เติมเงิน, จิก/ฟิ กเจอร์ ช่วยการ
ผลิต, วางทาบวอลเปเปอร์ ก่อนติด, การฆ่ าเชื้อในเครื่องมือ
แพทย์ , กาวของแสตมป์ , เตรียมวัสดุงานผลิต, อุปกรณ์ ประจํา
รถ, การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ให้ พร้ อม

หลักการที่ 12 ศักยภาพสมดุลเท่ ากัน (Equipotentiality)
A – ถ้ าวัตถุต้องถูกทําให้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลง เปลีย่ นการออกแบบ
เงือ่ นไขวัตถุ เพือ่ ตัดการเพิม่ ลดออกไป หรือทําให้ ทาํ งานโดย
หลักสมดุลไม่ ใช้ พลังงาน

ตัวอย่ าง
กล้องส่ องใต้ ท้องรถ, รถโฟลคลิฟท์ , ประตูนาํ้ , หลุมเปลีย่ น
นํา้ มันเครื่อง, รถเคเบิลขึน้ ลงสวนทางกัน

หลักการที่ 9 ต้ านทานไว้ ก่อน (Preliminary Anti-action)
A – ถ้ าจําเป็ นต้ องปฏิบัตงิ านทีใ่ ห้ ผลกระทบทั้งทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ และให้ โทษ ควรมีการป้ องกันต่ อต้ านผลกระทบ
ด้ านลบไว้ก่อนปฏิบัตงิ าน
B – ทําให้ เกิดแรงกดดันความเครียดของวัตถุทไี่ ม่ พงึ ประสงค์
ทีจ่ ะต้ องรับแรง
ตัวอย่ าง
คลุมป้ องกันไว้เช่ นคลุมผ้าตะกัว่ กันรังสีตอนเอ็กเรย์ , การปิ ด
เทปเวลาทาหรือพ่นสี, Pre-stress น๊ อต, กางเกงยีนส์ หดไว้ก่อน,
การลดความดันของถัง, คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ อทีเ่ สริมด้ วยท่ อ
โลหะหลาย ๆ ท่ อพันรอบเป็ นเกลียว, ทาครีมกันแดด, การฉีด
วัคซีน, Pre-stressed คอนกรีต

หลักการที่ 11 ป้ องกันไว้ ก่อน (Beforehand Cushioning)
A – เตรียมมาตรการฉุกเฉินวิธีการสํารองไว้
ก่อนเพือ่ ตอบสนองแก้ไขกรณีวตั ถุน้นั ทีม่ ี
ความน่ าเชื่อถือตํา่ ในการทํางาน (‘เข็มขัด
นิรภัย’)
ตัวอย่ าง
ร่ มชู ชีพสํารอง, ระบบควบคุมสองระบบ, ระบบแอร์ แบ็กในรถ,
ยางอะไหล่, วาล์วลดความดัน, แบตเตอรี่สํารอง, โปรแกรม
บันทึกข้ อมูลอัตโนมัต,ิ การร่ างแบบ, แผ่นกันชนในมอเตอร์ เวย์ ,
ระบบป้ องกันอัคคีภัย, ระบบ RFID ป้ องกันหนังสือหาย, ระบบ
ตรวจจับอาวุธในสนามบิน,

หลักการที่ 13 ทําตรงกันข้ าม (The Other Way Round, Do it in
Reverse)
A – ใช้ วธิ ีการแก้ไขปัญหาตรงข้ ามกับวิธีเดิมทีเ่ คยใช้ (เคยใช้
วิธีลดความเย็น ก็เปลีย่ นเป็ นให้ ความร้ อนแทน)
B – ทําให้ ชิ้นส่ วนเคลือ่ นไหว(หรือสภาพแวดล้อมภายนอก)
ให้ หยุดนิ่ง และทําให้ ชิ้นส่ วนคงทีเ่ คลือ่ นทีแ่ ทน
C – เปลีย่ นวัตถุ(หรือกระบวนการ) กลับบนลงล่าง
ตัวอย่ าง
คลายเกลียวติดด้ วยการให้ ความเย็นด้ านใน แทนทีก่ ารให้ ความร้ อนด้ านนอก, การ
ทดสอบแรงดันถังปรับความดันทีภ่ ายนอกถังแทน, ทดสอบรั่วด้ วยการอัดความ
ดันจุ่มลงในนํา้ , การใช้ ฟองสบู่หาจุดรั่ว, การสลับซี่ล้อรถมอเตอร์ ไซด์ , หมุน
ชิ้นงานแทนเครื่องมือ, ควํา่ ภาชนะฉีดนํา้ ล้างจากด้ านล่าง, การทําความสะอาดโดย
ใช้ vibration แทนการใช้ สารขัดสี, อุโมงค์ ลมทดสอบ, ลู่วงิ่ ออกกําลังกาย ,
ออกแบบฝาเปิ ดด้ านล่าง
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หลักการที่ 14 ส่ วนโค้ งทรงกลม (Spheroidality – Curvature)
A – แทนทีจ่ ะใช้ ชิ้นส่ วนเป็ นเส้ นตรงเป็ นเส้ นโค้ งแทน พืน้ ผิว
เรียบเป็ นพืน้ ผิวทรงกลม รูปทรงสี่เหลีย่ มลูกบาศก์เป็ นรูปทรง
ทรงกลมแบบลูกบอลแทน
B – ใช้ โรลเลอร์ บอล ขดเกลียว โดม
C – จากการเคลือ่ นทีเ่ ส้ นตรงเป็ นแบบหมุนรอบเพลา (หรือในทาง
กลับกัน)
D – ใช้ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์
ตัวอย่ าง
กระป๋ องเครื่องดืม่ , ปั้มหอยโข่ ง, โครงสร้ างโค้ งแบบโดม, รูลดแรง
เครียดทีป่ ลายสล๊อต, การปรับความนูนของเลนส์ เปลีย่ นคุณสมบัตริ ับ
แสง, เกลียวยกของ, ล้อทรงกลมแทนล้อทรงกระบอก, ระบบโรตารี่
ในระบบไฮโดรลิค, ปั๊มโรตารี่, มอเตอร์ ลเิ นียร์ , การหล่อแบบเหวีย่ ง
หนีศูนย์ ให้ ความหนาเท่ ากัน, การหมุนชิ้นส่ วนหลังทาสีใหม่ ๆ,

หลักการที่ 16 ทําบางส่ วนหรือทําเกิน (Partial or Excessive Actions)
A – ถ้ ายากทีจ่ ะทําให้ สําเร็จทั้ง 100% ให้ ทาํ ให้ น้อยลงเล็กน้ อย หรือทํา
ให้ มากเกินเล็กน้ อย ด้ วยวิธีการแบบเดิม จะทําให้ การแก้ไขปัญหา
ง่ ายขึน้

ตัวอย่ าง
พ่นสีรถโดยใช้ ลม, วิธีการทาสีผนังห้ อง, การทาสีภายในถัง
นํา้ มัน โดยใช้ วธิ ีการหมุนถังให้ สีทาได้ ทวั่ , ฟิ ล์มห่ อรัดสิ่งของ,
ทําหยาบๆ ก่อนแล้วค่ อยมาตกแต่ ง,

หลักการที่ 18 การสั่ นเชิงกล (Mechanical Vibration)
A – ทําให้ วตั ถุน้นั สั่นสะเทือน
B – เพิม่ ความถี่ในการสั่นให้ สูงขึน้ (สู งถึงขั้นอุลตราโซนิค)
C – ใช้ ความถี่เรโซแนนท์ ของวัตถุ
D – ใช้ การสั่นสะเทือนของ piezoelectric แทนการสั่นเชิงกล
E – ใช้ คลืน่ อุลตราโซนิคร่ วมกับสนามแม่ เหล็กในการสั่นสะเทือน
ตัวอย่ าง
ทําความสะอาดโดยคลืน่ อุลตราโซนิคส์ , เครื่องขัดผิวชิ้นงาน, ใช้
vibration ช่ วยในการหล่อ ให้ โลหะไหลได้ ดขี นึ้ , การเขย่ ากระป๋ องสีการ
ใช้ งาน, สว่านเจาะกระแทก, เครื่องสลายนิ่วความถี่เรโซแนนซ์ , ล้างขวด
ด้ วยการสั่นความถี่เรโซแนนซ์ , การสั่นของผลึกควอทซ์ ใช้ ในนาฬิ กา,
ใช้ อลั ลอยด์ ผสมในเตาหลอมเหนี่ยวนํา

หลักการที่ 15 พลวัต (Dynamics)
A – อนุญาตหรือออกแบบให้ คุณลักษณะของวัตถุหรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกหรือกระบวนการปรับเปลีย่ นได้ เพือ่ หาค่ าหรือสภาวะที่
ทําให้ การทํางานได้ ผลดีทสี่ ุ ด
B – แบ่ งวัตถุออกเป็ นส่ วนให้ เคลือ่ นไหวสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน
C – ถ้ าวัตถุ หรือกระบวนการคงทีไ่ ม่ ยดื หยุ่น ทําให้ มนั เคลือ่ นทีไ่ ด้
หรือปรับเปลีย่ นได้
D – เพิม่ ระดับการเคลือ่ นทีอ่ ย่ างอิสระ
ตัวอย่ าง
ไฟฉายทีม่ คี อทีส่ ามารถดัดได้ ตามต้ องการ, บันไดเลือ่ น, รางล้อ
ปรับเลือ่ นตําแหน่ งได้ , ใส่ เจลในเบาะให้ ปรับรูปร่ างได้ , สารโพลี
เมอร์ อลั ลอยด์ จํารูปทรง, เก้าอีพ้ บั เก็บได้ มือถือ โน้ ตบุคพับเก็บ
ได้ , ข้ อต่ อยืดหยุ่น, สตริมเมอร์ ,

หลักการที่ 17 เปลีย่ นสู่ มิติอนื่ (Another Dimension)
A – ถ้ าวัตถุอยู่ในวง หรือเคลือ่ นไหวเป็ นเส้ นตรง พิจารณาใช้ มติ ิ
หรือเคลือ่ นไหวออกจากแนวเส้ นตรง
B – ถ้ าวัตถุอยู่ในวงหรือเคลือ่ นไหวในแนวพืน้ ราบ พิจารณาใช้ มติ ิ
หรือเคลือ่ นไหวออกจากพืน้ ราบเรียบ
C - ใช้ หลายชั้นวางจัดเรียงวัตถุแทนทีก่ ารจัดเรียงเพียงชั้นเดียว
D – เอียงหรือจัดวางวัตถุแนวใหม่ วางบนด้ านของมัน
E – ใช้ ด้านอืน่ ของพืน้ ทีเ่ คยใช้
ตัวอย่ าง
ใบมีดฟันเลือ่ ย, สายหมุนเกลียว, บันไดวน, เนินขึน้ ลงสถานีรถไฟ,
ตลับ CD รวม, ชั้นเก็บของ, รถดัมพ์, ติดอุปกรณ์ สองด้ านแผงวงจร,
อุดรอยรั่วด้ วยวิธีใส่ สารอุดจากด้ านใน, การวางซ้ อนตู้คอนเทนเนอร์ ,
บ้ านประหยัดพลังงานทีต่ ดิ กระจกโค้ งไว้ทางทิศเหนือของบ้ าน เพือ่
สะท้ อนแสงอาทิตย์ ให้ บ้านสว่างได้ ทุกจุดทั้งวัน

หลักการที่ 19 กระทําเป็ นจังหวะ (Periodic Action)
A – แทนทีจ่ ะกระทําอย่ างต่ อเนื่อง ให้ ทาํ เป็ นจังหวะแทน
B – ถ้ าการการะทําเป็ นจังหวะอยู่แล้ว เปลีย่ นความถี่และขนาด
ความแรงของการกระทํา
C – ใช้ การหยุดคัน่ จังหวะเพือ่ ให้ เกิดการกระทําทีแ่ ตกต่ าง
ตัวอย่ าง
เคาะตีเป็ นจังหวะ, การเจาะกระแทก, ใช้ เสียงไซเรน, เครื่องดูด
ฝุ่ น, การตัดด้ วยนํา้ , เครื่องซักผ้า, การสั่งข้ อมูลด้ วยระบบ
คลืน่ วิทยุ, ระบบเบรก ABS, เครื่องเจาะผิวถนน, ไฟฉุกเฉินจะ
ทําให้ กระพริบเป็ นจังหวะ ทําให้ สังเกตได้ ง่ายกว่าไฟทีไ่ ม่
กระพริบ
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หลักการที่ 20 ทําประโยชน์ อย่ างต่ อเนื่อง (Continuity of Useful Action)
A – ทําให้ ทาํ งานอย่ างต่ อเนื่อง เพือ่ ให้ ทาํ งานเต็มที่ หรือมี
ประสิทธิภาพสู งสุ ดตลอดเวลา
B – กําจัดช่ วงเวลาว่างในการทํางาน หรือการทํางานแล้วหยุดคัน่
เป็ นช่ วงๆ

ตัวอย่ าง
การผลิตแบบลีน, แนวคิด Quick Changeover การประกอบรถยนต์ ในสายพาน
เคลือ่ นที,่ เกียร์ อตั โนมัต,ิ ทํางานบนสายพานเคลือ่ นที,่ การเจาะโดยใช้ ใบมีดที่
ทํางานได้ ท้งั ทิศทางไป และกลับ

หลักการที่ 22 ใช้ วิกฤติให้ เป็ นประโยชน์ (Convert Harm into Benefit)
A – ใช้ ปัจจัยทีเ่ ป็ นโทษให้ เกิดผลดีทางบวก (โดยเฉพาะ
ผลกระทบด้ านลบจากสภาพแวดล้อมสิ่งทีอ่ ยู่รอบๆตัว)
B – กําจัดปัจจัยทีเ่ ป็ นโทษอันหนึ่งด้ วยการรวมมันเข้ ากับ
ปัจจัยทีเ่ ป็ นโทษอีกอัน เพือ่ หักล้างกัน
C – ขยายระดับการเกิดโทษ เพือ่ ให้ ความเป็ นโทษหมดไป
โดยเร็ว
ตัวอย่ าง
ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์, การผลิตไฟฟ้าจากคลืน่ ลม หรือความร้ อนจากระบบ
ปรับอากาศ, การ Heat treatment เหล็กด้ วยไฟฟ้ าความถี่สูง จะทําให้ โลหะ
ร้ อนเฉพาะผิวหน้ าเท่ านั้น ดังนั้นนําวิธีนมี้ าใช้ กบั งาน Surface Heat treatment
แทน, heat exchanger จากความร้ อนสู ญเปล่า จากแสงอาทิตย์

หลักการที่ 24 ตัวกลาง (Intermediary/Mediator)
A - ใช้ ตวั กลางในการสัมผัสสิ่งของ หรือ คัน่ กลางระหว่าง
กระบวนการ
B - เอาวัตถุอนื่ มาควบรวมกันชั่วคราว (ซึ่งง่ ายต่ อการถอดออก
ภายหลัง)

ตัวอย่ าง
นํา้ มันเกียร์ , นํา้ หม้ อนํา้ , นํา้ ยาเครื่องปรับอากาศ, ลดการสู ญเสียพลังงานจากการ
ผ่านกระแสไฟในโลหะเหลว โดยการใช้ electrode และตัวกลางทีเ่ ป็ นโลหะเหลว
ทีม่ จี ุดหลอมเหลวตํา่ กว่า

หลักการที่ 21 ข้ ามกระโดด/รีบทํา (Skipping/Rushing Through)
A – ดําเนินกระบวนการหรือระยะทีม่ คี วามเสี่ยง
อันตรายหรือทําให้ พงั เสียรูปได้ ให้ ผ่านพ้นไป
โดยเร็ว

ตัวอย่ าง
การเชื่อมสปอต, การเจียรนัย, การตัดเฉือนโลหะ, การตัดผนัง
พลาสติกแบบไม่ ให้ เกิดการเปลีย่ นรูป โดยใช้ ความเร็วสู ง

หลักการที่ 23 ป้ อนกลับ (Feedback)
A – นําการป้ อนกลับ (การอ้างอิงกลับ หรือการตรวจสอบซํ้า) มา
ปรับปรุงกระบวนการหรือการกระทํา
B – ถ้ ามีการใช้ การป้ อนกลับอยู่แล้ว ให้ ปรับเปลีย่ นความเข้ มข้ น
หรืออิทธิพลการป้ อนกลับให้ สอดคล้องกับเงือ่ นไขการทํางาน
ตัวอย่ าง
เครื่องปรับอากาศ, pump จะทํางานเฉพาะเมือ่ มีระดับนํา้ ตํา่ เกิน
กําหนด ควบคุมจากแรงดันนํา้ ในถัง

หลักการที่ 25 บริการตัวเอง (Self-service)
A - ทําให้ วตั ถุน้นั บริการหรือจัดการตัวเองด้ วยการมี
ฟังก์ชันช่ วยทีเ่ ป็ นประโยชน์
B - ใช้ ประโยชน์ จากของเสีย พลังงาน หรือสสารใน
กระบวนการ

ตัวอย่ าง
ก๊อกนํา้ ไร้ สัมผัสใช้ พลังงานจากนํา้ แทนแบตเตอรี่, ป้ องกันการ
สึกหรอในเครื่อง feeder สารขัดถู โดยการใช้ วสั ดุทเี่ ป็ นสารขัดถู
เช่ นกันทีผ่ วิ นอก
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หลักการที่ 26 เลียนแบบ (Copying)
A - แทนทีข่ องทีไ่ ม่ มี ของแพง ของแตกง่ าย ด้ วยการใช้ ของเลียนแบบที่
ง่ ายๆ และไม่ แพงแทน
B - แทนทีว่ ตั ถุหรือกระบวนการจริง ด้ วยภาพสําเนาจากกล้องถ่ าย
C – ถ้ ามีการใช้ สําเนาภาพถ่ ายอยู่แล้ว ให้ ลองเปลีย่ นเป็ นสําเนาภาพอิน
ฟาเรด หรืออุลตราไวโอเล็ตแทน

หลักการที่ 27 ใช้ แล้ วทิง้ (Dispose/Cheap short-lived Objects)
A - แทนทีก่ ารใช้ สิ่งของทีแ่ พง ด้ วยการใช้ ของทีถ่ ูกกว่าหลายชิ้น เพือ่ ให้ ได้
คุณภาพทีย่ อมรับได้ เพราะเหตุผลด้ านระยะการใช้ งานทีส่ ้ัน
ตัวอย่ าง
ผ้าอ้อมสําเร็จรูป, จานกระดาษ, อาหารกล่อง, กระสวยยาน
อวกาศ

ตัวอย่ าง
เครื่องถ่ ายเอกสาร, วัดความสู งของวัตถุ โดยการวัดระยะทีเ่ งา
ของมันเอง

หลักการที่ 28 แทนระบบเชิงกล (Mechanics Substitution /
Replacement of Mechanical System)
A - แทนทีว่ ธิ ีการเชิงกลด้ วยวิธีการใช้ ระบบเซ็นเซอร์ แบบอืน่ แทน (แสง,
เสียง, รสชาติหรือกลิน่ )
B - ใช้ ไฟฟ้ า แม่ เหล็ก และสนามแม่ เหล็กตอบสนองทํางานร่ วมกับวัตถุ
C – เปลีย่ นจากหยุดนิ่งเป็ นเคลือ่ นไหว จากไม่ มโี ครงสร้ างให้ มโี ครงสร้ าง
D – ใช้ สนามแม่ เหล็กผสมรวมกับอนุภาคทีส่ นามพลังถูกกระตุ้น(อาทิ เฟอโร
แมกเนติค)

หลักการที่ 29 ระบบนิวเมติคและไฮดรอลิค (Pneumatics and Hydraulics)
A - ใช้ ก๊าซหรือของเหลวแทนทีช่ ิ้นส่ วนของแข็ง (ทําให้ พอง ใส่
ของเหลว เบาะลม ตัวบอกระดับนํา้ เป็ นต้ น)
ตัวอย่ าง
เบาะลมในรถโดยสารขนาดใหญ่ , การขนพัสดุทแี่ ตกง่ าย โดย
การใช้ ถุงลมกันกระแทก

ตัวอย่ าง
กาวประสานรอยแผล, การเพิม่ แรงยึดระหว่างโลหะ กับวัสดุ
เคลือบทีเ่ ป็ น thermoplastic โดยการสร้ างสนามแม่ เหล็ก

หลักการที่ 30 เยือ่ ยืดหยุ่นหรือฟิ ล์มบาง (Flexible Shells / Membranes
or Thin Films)
A - ใช้ เยือ่ ยืดหยุ่นหรือฟิ ล์มบางแทนโครงสร้ างสามมิติ
B - แยกวัตถุออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้ วยการใช้ เยือ่ ยืดหยุ่น
หรือฟิ ล์มบาง
ตัวอย่ าง
ฟิ ล์มห่ ออาหาร, ป้ องกันการเสียนํา้ ทีใ่ บพืช โดยการเคลือบสาร
polyethylene ซึ่งมีคุณสมบัตใิ นการถ่ ายเทออกซิเจนได้ ดี

หลักการที่ 31 วัสดุรูพรุ น (Porous Materials)
A - ทําให้ วตั ถุเป็ นรูพรุน หรือเพิม่ ส่ วนทีเ่ ป็ นรูพรุนเข้ าไป
(ด้ วยการแทรก หรือเคลือบ เป็ นต้ น)
B - ถ้ าวัตถุเป็ นรูพรุนอยู่แล้ว ให้ ใช้ ประโยชน์ จากรูพรุน
นั้น
ตัวอย่ าง
ไส้ กรอง, โลหะซินเตอร์ , ใช้ วสั ดุประเภทฟองนํา้ ดูดซับสารหล่อ
เย็นไม่ ให้ ไหลเข้ าเครื่องยนต์ ขณะทีเ่ ครื่องยนต์ ทาํ งาน สารหล่อ
เย็นก็จะระเหย และทําหน้ าทีใ่ นการลดอุณหภูมิ
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หลักการที่ 32 เปลีย่ นสี (Colour Changes)
A - เปลีย่ นสีของวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมภายนอก
B – เปลีย่ นการโปร่ งแสงของวัตถุหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
C – เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาการมองเห็นวัตถุทเี่ ห็นได้ ยาก ให้ ใส่ สีลงไป
หรือใช้ วสั ดุเรืองแสงช่ วย
D – เปลีย่ นคุณสมบัตกิ ารแผ่รังสีของวัตถุ เพือ่ ใช้ ในการแผ่ความ
ร้ อน
ตัวอย่ าง
วัดอุณหภูมแิ บบแถบสี, ทําให้ ผ้าพันแผลโปร่ งใส เพือ่ สามารถ
เห็นบาดแผลได้ โดยไม่ ต้องแกะ

หลักการที่ 34 ใช้ ชิ้นส่ วนทีส่ ลายและเกิดใหม่ (Discarding and Recovering /
Rejecting and Regenerating Part)
A - ทําให้ ชิ้นส่ วนของวัตถุทที่ าํ หน้ าทีเ่ สร็จแล้วสลายไปด้ วยวิธีการละลาย
ระเหย ฯลฯ หรือเปลีย่ นแปลงมันระหว่างการทํางาน
B - ทําให้ คนื สภาพกลับ และทําให้ ชิ้นส่ วนวัตถุทใี่ ช้ หมดไป ชิ้นต่ อมากลับคืน
มาอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานต่ อเนื่องต่ อไป
ตัวอย่ าง
พลาสติกย่ อยสลายได้ , กระสวยอวกาศทีถ่ ูกปล่อยทิง้ เป็ นส่ วน ๆ
หลังจากทีส่ ่ วนนั้นใช้ งานเสร็จ

หลักการที่ 33 เป็ นเนือ้ เดียวกัน (Homogeneity)
A - ทําให้ วตั ถุทมี่ ปี ฏิสัมพันธ์ กบั อีกวัตถุหนึ่ง ต้ องเป็ นวัสดุชนิดเดียวกัน
หรือมีคุณสมบัตเิ หมือนกัน

ตัวอย่ าง
นํา้ ยาลบคําผิด, การใช้ วสั ดุพนื้ ผิวของ feeder เป็ นชนิดเดียวกับ
วัตถุดบิ ในกรณีของสารกัดกร่ อน

หลักการที่ 35 เปลีย่ นคุณลักษณะ (Parameter Changes /
Transformation of the Properties)
A - เปลีย่ นสถานะของวัตถุ (เป็ นก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง)
B - เปลีย่ นความเข้ มข้ นหรือความหนาแน่ น
C – เปลีย่ นระดับของความยืดหยุ่น
D - เปลีย่ นอุณหภูมิ
E - เปลีย่ นความดัน
F - เปลีย่ นพารามิเตอร์ อนื่ ๆ
ตัวอย่ าง
หม้ อหุงข้ าวแบบปรับแรงดัน, ในอุปกรณ์ ทเี่ ปราะ แตกง่ าย น็อต
ทีใ่ ช้ กจ็ ะต้ องทําจากวัสดุทยี่ ดื หยุ่นได้ ดี

หลักการที่ 36 แปลงสถานะ (Phase Transitions)
A - ใช้ ปรากฏการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างกระบวนการเปลีย่ นแปลง
สถานะ (การเปลีย่ นปริมาตร การสู ญเสียหรือดูดซับความ
ร้ อน ฯลฯ)

ตัวอย่ าง
แผ่นความร้ อนแก้ปวด, การป้ องกันการขยายตัวของท่ อทีม่ ี
ลักษณะเป็ นโครง โดยการใช้ นาํ้ ทีแ่ ช่ จนเป็ นนํา้ แข็ง

หลักการที่ 37 ขยายตัวด้ วยความร้ อน (Thermal Expansion)
A - ใช้ การขยายหรือหดตัว (หรือ การสัมผัส) ของวัสดุ โดยการ
เปลีย่ นแปลงความอุณหภูมคิ วามร้ อน
B - ถ้ าใช้ การขยายตัวจากความร้ อนอยู่แล้ว ให้ ใช้ วสั ดุทมี่ คี ่ าสัม
ประสิทธิการขยายตัวจากความร้ อนทีแ่ ตกต่ างกัน
ตัวอย่ าง
เทอร์ โมสแตท, ฟิ ม์ ลหด, บ้ านประหยัดพลังงานทีเ่ ปิ ดปิ ด
หน้ าต่ าง ตามอุณหภูมิ ด้ วยวัสดุโลหะ 2 ชนิดทีม่ คี ุณสมบัตกิ าร
ขยายตัวตามความร้ อนทีไ่ ม่ เท่ ากัน
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หลักการที่ 38 เร่ งอ๊อกซิเดชั่น (Strong Oxidants / Accelerated Oxidation)
A - แทนทีอ่ ากาศปกติด้วยอากาศทีม่ อี อกซิเจนเต็มที่
B - แทนทีอ่ ากาศผสมอ๊อกซิเจนด้ วยอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์
C - ทําให้ อากาศหรืออ๊อกซิเจนเกิดการแตกตัวเป็ นอิออนแผ่ออก
D - ใช้ ประโยชน์ จากอิออนของอ๊อกซิเจน
E - แทนทีก่ ารใช้ ออิ อนอ๊อกซิเจนด้ วยโอโซน
ตัวอย่ าง
กังหันนํา้ , การเติม oxygen เพิม่ ให้ กบั คบเพลิง เพือ่ ทําให้ เกิด
ความร้ อนมากกว่าการใช้ อากาศปกติ

หลักการที่ 40 วัสดุคอมโพสิ ท (Composite Materials)
A - เปลีย่ นวัสดุเดีย่ วเป็ นวัสดุผสมคอมโพสิทในบริเวณ
ทีม่ ตี ้ องการคุณสมบัตผิ สมของแต่ ละวัสดุ
ตัวอย่ าง
ไม้ เทียมทําจากไฟเบอร์ ซีเมนต์ , ปี กเครื่องบินทีท่ าํ จากพลาสติก
และ carbon fiber เพือ่ ให้ ความแข็งแรงสู ง แต่ เบา

39 ปัจจัยเชิงเทคนิค
(The Altshuller's 39 Engineering Parameters)

หลักการที่ 39 บรรยากาศเฉื่อย (Inert Atmosphere/Environment)
A - แทนทีส่ ภาพแวดล้อมปกติด้วยสภาพแวดล้อมเฉื่อย
B - เพิม่ ส่ วนทําให้ เป็ นกลาง หรือสารเติมแต่ งความเฉื่อยใส่ ในวัตถุ

ตัวอย่ าง
บรรจุผกั ผลไม้ ในซองสุ ญญากาศ, การใช้ แก๊ซเฉื่อยในการดับไฟ
ใน warehouse

มีบริษัทแห่ งหนึ่งต้ องการให้ ลูกค้ าสามารถเห็นเนือ้ อาหารใน
กระป๋ อง แต่ อาหารเสื่ อมสภาพได้ ง่ายภายใต้ แสงแดด
วิธีวเิ คราะห์ ด้วยหลักการของ TRIZ ใช้ หลักการแบ่ งแยกเพือ่
แก้ปัญหาความขัดแย้ งเชิงกายภาพ โดยกรณีนสี้ ามารถใช้
หลักการแบ่ งแยกเชิงสถานที่ และการแบ่ งแยกเชิงเวลา นั่นคือ
เราต้ องการให้ ลูกค้ ามองเห็นผลิตภัณฑ์ ภายในบรรจุภัณฑ์ แต่
เวลาทีล่ ูกค้ าดู ไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นเวลาเดียวกับทีว่ างให้ สัมผัส
แสง ดังนั้นสถานทีข่ องบรรจุภัณฑ์ ทตี่ ้ องทําให้ ใส ก็ไม่
จําเป็ นต้ องอยู่ด้านบนเสมอไป ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ คอื กระป๋ องทีใ่ ส
ด้ านล่าง ให้ ลูกค้ าพลิกดู และวางเอาด้ านล่างลงทําให้ ไม่ เจอ
แสง

1.Weight of moving object นํ้าหนักของวัตถุซึ่งเคลือ่ นที่
2.Weight of binding object นํ้าหนักของวัตถุซึ่งอยู่กบั ที่
3.Length of moving object ความยาวของวัตถุซึ่งเคลือ่ นที่
4.Length of binding object ความยาวของวัตถุซึ่งอยู่กบั ที่
5.Area of moving object พืน้ ที่ของวัตถุซึ่งเคลือ่ นที่
6.Area of binding object พืน้ ที่ของวัตถุซึ่งอยู่กบั ที่
7.Volume of moving object ปริมาตรของวัตถุซึ่งเคลือ่ นที่
8.Volume of binding object ปริมาตรของวัตถุซึ่งอยู่กบั ที่
9.Speed ความเร็ว
10.Force แรง
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11.Tension, pressure แรงดึง, แรงดัน
12.Shape รู ปร่ าง
13.Stability of object เสถียรภาพของวัตถุ
14.Strength ความแข็งแรง
15.Durability of moving object ความคงทนของวัตถุซึ่งเคลือ่ นที่
16.Durability of binding object ความคงทนของวัตถุซึ่งอยู่กบั ที่
17.Temperature อุณหภูมิ
18.Brightness ความสว่ าง
19.Energy spent by moving object พลังงานที่ใช้ ไปในการเคลือ่ นที่
ของวัตถุ

20.Energy spent by binding object พลังงานที่ใช้ ไปโดยวัตถุอยู่กบั ที่
21.Power กําลัง
22.Waste of energy การสู ญเปล่ าของพลังงาน
23.Waste of substance การสู ญเปล่ าของสสาร
24.Loss of information การสู ญเสี ยของข้ อมูล
25.Waste of time การสู ญเปล่ าของเวลา
26.Amount of substance จํานวนของสสาร
27.Reliability ความน่ าเชื่อถือ
28.Accuracy of measurement ความแม่ นยําของการวัด
29.Accuracy of manufacturing ความแม่ นยําของการผลิต

30.Harmful factors acting on object ปัจจัยโทษทีกระทําต่ อวัตถุ
31.Harmful side effects ผลกระทบตามมาที่เป็ นโทษ
32.Manufacturability ความสามารถในการผลิต
33.Convenience of use ความสะดวกในการใช้
34.Repairability ความสามารถในการซ่ อมแซมกลับมาใช้ งานได้ ใหม่
35.Adaptability ความสามารถในการปรับตัว
36.Complexity of device ความซับซ้ อนของอุปกรณ์
37.Complexity of control ความซับซ้ อนของการควบคุม
38.Level of automation ระดับของความอัตโนมัติ
39.Productivity ผลิตผล
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