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เช้าร่วมการอบรม หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products: ECD)
สถานที่ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 4 วัน
จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 20 คน
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม และสัมมนา
การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products: ECD)
ประเด็นการสัมมนา
วันที่ 12 มีนาคม 2556
ภาคเช้า: บทบาทและความสําคัญของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-products)
วิทยากร: รศ.ดร.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้อํานวยการ
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ และอาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากรได้นําเสนอบทบาทและความสําคัญของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้
แบ่งเป็น 5 หัวข้อ คือ
1. ความไม่ยั่งยืนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากประชากรที่มากขึ้น
นําไปสู่การใช้ทรัพยากรมากขึ้น จึงเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาด้วย อันได้แก่ ปัญหามลภาวะ เช่น น้ําเสีย
อากาศเป็นพิษ ขยะ ดิน ปนเปื้อน เป็นต้น และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น้ําท่วม ความ
แห้งแล้ง ความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเหตุอันเนื่องมาจากมนุษย์ ซึ่ง
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จากการรวบรวมข้อมูลทาง National Snow and Ice Data Center พบว่าแนวโน้มของการละลายน้ําแข็งที่
ทะเลอาร์ติก (Arctic Sea) มีปริมาณการละลายกลายเป็นน้ําเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่าโลกของเรามี
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง และทาง UN (The United National) ได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงผลผลิตด้าน
การเกษตรในอีกต่อไป หากโลกร้อนขึ้นจะส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ทําให้เกิดการขาดแคลนทางด้าน
อาหาร เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงได้ และมีโอกาสในการเกิดน้ําท่วมได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี
2. ผลกระทบต่อประเทศไทย สําหรับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เมื่อโลกร้อนขึ้นก็
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเช่นเดียวกัน และจากการสํารวจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อาเซียน (ปี 2009) พบว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย อันดันสองคือ
ประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานที่ตั้งในการผลิตภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก และยังมีการผลิต
ในภาคเกษตรกรรมร่วมด้วย ได้แก่ การปลูกข้าว การใช้ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกได้มีการตระหนักถึงสภาวะ
โลกร้อนที่มากขึ้น จึงได้จัดให้มีการตั้งค่าเป้าหมายของการปล่อยคาร์บอน โดยตอนนี้ได้กําหนดให้กับประเทศ
พัฒนาแล้ว ส่วนประเทศที่กําลังพัฒนาต้องตั้งค่าเป้าหมายในการลดลงของการปล่อยคาร์บอนภายในปี 2015
รวมทั้งประเทศไทยด้วย
3. แนวทางในการปรับตัวของประเทศไทย เมื่อเริ่มมีการตั้งค่าเป้าหมายในการลดลงของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จึงทําให้ในหลายๆ ประเทศในแถบยุโรปได้มีการออกข้อกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับ
สินค้าที่ผลิตและจะนําเข้าไปในประเทศนั้นๆ ต้องมีการแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า
ด้วย จึงทําให้ทิศทางการตลาดการค้าในอุตสาหกรรมโลกมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์แบบ Eco-Products โดย
ประเทศไทยได้ รับ ผลกระทบในการส่ งออกเช่ น เดี ยวกั น คื อ ต้ องมี การออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและอาจมีการดําเนินการในการทํา การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ซึ่ง
ตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทในประเทศไทยได้มีการทํา LCA แล้วแต่ยังไม่ได้นําออกมาเผยแพร่มากนัก
4. งานด้าน Green S&T โดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เป็นการร่วมมือของทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการสร้างกลยุทธ์และมาตรการหลักของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยใน
การแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า โดยมีการจัดประชุมประจําปี “อนาคตประเทศไทย บนเส้นทาง
สีเขียว” เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 จากการประชุมครั้งนี้ทําให้ประเทศไทยได้แผนยุทธศาสตร์บนเส้นทางสีเขียว
ดังแสดงในภาพที่ 1 และมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใช้ กลไกของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ดังแสดงในภาพที่ 2 และการปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สําหรับในภาคเอกชนได้มีการกระตุ้นแนวความคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็น Eco
product มากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว หรืออุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็น
มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม มี การวางแผนการใช้ งานของวั ต ถุ ดิ บ และพลั งงาน โดยการแลกเปลี่ ย นหรื อเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพในการใช้งานของวัตถุดิบ และพลังงาน กากของเสียเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของมิติเชิงเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม

ภาพที่ 1 กลยุทธ์และมาตรการหลักของแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวแห่งชาติ
(พ.ศ. 2555 – 2564)

ภาพที่ 2 กลไกของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555
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สําหรับในประเทศไทยได้มีการใช้เครื่องมือ/ซอฟต์แวร์หลายชนิดในการประเมิน LCA และประเมิน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น Eco product เช่น JEMAI LCA Pro, SimaPro 7, Umberto 3.0 และ GaBi 4.0
เป็นต้น โดยทาง MTEC และ สวทช. ได้จัดตั้งศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลของค่า LCA ของผลิตภัณฑ์หลักๆ
เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไว้ด้วย
ตัวอย่างสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่บ่งชื้ว่าเป็น Eco product ได้แก่ ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ฉลากลดคาร์บอน เป็นต้น
5. สรุปความสําคัญของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
หรือ EcoDesign ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้น ตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่ งรวมถึ งการวิ เ คราะห์ ส มรรถนะทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจั ด การซากที่ ห มดอายุ การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น
ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น

วันที่ 12 มีนาคม 2556
ภาคบ่าย: การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
วิทยากร: ผศ.ดร.หาญผล พึ่งรัศมี
อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวทางในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มมากขึ้ น ที่ เ รี ย กกั น ว่ า EcoDesign
หลักการพื้นฐานของการทํา EcoDesign คือ การนําหลัก 4R's ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse)
การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) มาประยุกต์ใช้ในทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การผลิต การนําไปใช้ และการกําจัดซากหลังการใช้
เสร็จ
หลักการในออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. เลือกผลิตภัณฑ์ ต้องมีข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. แนวคิดเชิงนิเวศน์วิทยา พิจารณาถึงการได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกําจัดซากผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องพิจารณาว่าส่งผลกระทบใดต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง ซึ่งในส่วนนี้
จะมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า LCA หรือการประเมินวัฏจักรชีวิต ช่วยในการประเมิน
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3. แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยต้องคํานึงถึง กฎระเบียบและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความต้องการ
ของลูกค้า คู่แข่ง เป็นต้น
4. นวัตกรรมทางการออกแบบ เพื่อพิจารณาว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร พร้อมประเมิน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ว่ามีประสิทธิภาพ และค่าการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ลดลงหรือไม่
5. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
6. การนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เพื่อสื่อให้ผู้บรืโภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
โดยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ EcoDesign ได้แก่ LCA, MECO Metrix,
Stakeholder Requirement และ EQFD & EBM เป็นต้น
วันที่ 13 มีนาคม 2556
ภาคเช้า: Product Improvement by TRIZ
วิทยากร: ผศ. ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
การประดิ ษ ฐ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ (Ecoefficiency; EE) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย Eco-efficiency มาจากการรวมกันของคําว่า Ecology ที่แปลว่า
ระบบนิเวศ และ Economy ที่แปลว่า เศรษฐกิจ กับคําว่า Efficiency ที่แปลว่า ประสิทธิภาพ ดังนั้น คําว่า
Eco-efficiency คือ การจัดการให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิด Eco-efficiency นี้ ริเริ่มโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Business
Council for Sustainable Development หรือ WBCSD ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบริษัทชั้นนําระหว่าง
ประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Earth Summit
เมื่อปี 2535 โดย WBCSD ได้กําหนดแนวทางที่จะช่วยให้การดําเนินงานด้านธุรกิจประสบความสําเร็จในเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ 7 ประการ ดังนี้
1. ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ
2. ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ
3. ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างศักยภาพการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่
5. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
6. เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ และ
7. เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ
แนวคิด Eco-efficiency ดังกล่าว เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ เนื่องจากเป็นการสร้างความ
สมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ (การเพิ่มผลกําไรให้กับองค์กร) และการรักษาระบบนิเวศโดยการ
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อ มๆ กั น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายโดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวต่อไป
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การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถนําแนวคิด TRIZ (Theory of Inventive Problem
Solving) หรือ “ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม” มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ TRIZ เป็นทฤษฎีที่
อาศัยหลักการในการคิดค้นและออกแบบประดิษฐกรรมสําหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในทางอุตสาหกรรม ให้มี
ฟังก์ชั่นการใช้งานสูงสุด หรือเพิ่มความเป็นอุดมคติ (ideality) ให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันต้องพยายามลด
ทรัพยากร (resource) ที่ต้องใช้ ซึ่งมักมีข้อจํากัดของความขัดแย้งกัน (contradiction) ของตัวแปรต่าง ๆ
เกิดขึ้น กล่าวคือ ของสิ่งหนึ่งนั้น เมื่อพยายามที่จะเพิ่มคุณสมบัติหนึ่ง ก็มักมีผลในทางตรงกันข้ามกับอีก
คุณสมบัติหนึง

แนวคิด TRIZ คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวรัสเซีย ชื่อ เกนริช อัลชูเลอร์ (Genrich
Altshuller) ซึ่งมีแนวคิดว่า ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้น มีลักษณะที่เป็นลําดับขั้นตอน มิใช่การเกิดขึ้นมา
เองแบบสุ่ม จึงสามารถสร้างได้ ส่งผลให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ จากประสบการณ์ทํางานในฐานะ
เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในกองนาวิกโยธิน อัลชูเลอร์ได้ทําการศึกษารวบรวมปัญหาที่พบและการแก้ปัญหาที่
ได้ทําจากสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากกว่า 200,000 ฉบับ ฉบับ และรวบรวมมาทําเป็นฐานข้อมูล โดยระบุ
ว่าจากสิทธิบัตรจากทั่วโลกที่นํามาวิเคราะห์กว่า 1,500,000 ฉบับ มีเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ที่สามารถเรียก
ได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบ Inventive Problem Solution หรือ การแก้ปัญหาแบบการสร้างประดิษฐกรรม
ใหม่อย่างแท้จริง ที่เหลือนอกจากนี้ไม่เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ แต่เป็นเพียงแค่การปรับปรุงของเก่าให้ใช้งานดี
ขึ้นเท่านั้น ซึ่งอัลชูเลอร์ ได้นําปัญหาต่าง ๆ มาจัดหมวดหมู่ในแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงตามสายงาน สามารถ
นําไปปรับใช้ได้
ในทิศทางการคิดค้นพัฒนานั้น อัลชูเลอร์เชื่อว่า วิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี จะมุ่งไปสู่ความเป็น
อุดมคติ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเพื่อมุ่งไปสู่การลดหรือกําจัดฟังก์ชันที่เป็นโทษ (harmful function, HF)
ขณะเดียวกัน ก็สร้างหรือปรับปรุงฟังก์ชั่นที่ให้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ (useful function, UF) ร่วมกับการ
ลดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (resources) ซึ่งอาจแฝงเร้นอยู่ในระบบที่กําลังแก้ปัญหา โดยไม่
ต้องลงทุนจัดหามาก็ได้
ความเป็นอุดมคติ = ผลรวมของ UF / ผลรวมของ HF + resources
ทุก ๆ ระบบที่มีการปรับปรุงจนให้เข้าสู่ความเป็นอุดมคติ จะมีความเที่ยงตรงมากขึ้น (more reliable)
ใช้งานได้ง่ายขึ้น (simpler) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (more effective) รวมไปถึงการลดต้นทุน ลดพลังงาน ลด
ทรัพยากรที่ใช้ ลดพื้นที่ ฯลฯ เมื่อระบบเข้าสู่ความเป็นอุดมคติที่สุด สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ กลไก (Mechanism)
จะหมดไป ในขณะที่ฟังก์ชั่นการทํางานยังคงมีอยู่ หรือเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวคิดความเป็นอุดมคติของ TRIZ จึง
สอดคล้องกับหลักการ Ecodesign ใน 7 แนวทาง ดังกล่าวข้างต้น
ในการแก้ปัญหาของระบบ อัลชูเลอร์เสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วย TRIZ โดยใช้เครื่องมือ 3 ประเภท
ดังนี้
เครื่องมือที่ 1 ความขัดแย้งเชิงเทคนิค
ระบบมักมีความขัดแย้งเชิงเทคนิค กล่าวคือ เมื่อต้องการปรับปรุงคุณสมบัติหนึ่งให้ดีขึ้น อาจส่งผลให้
คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเลวลง เช่น ถ้าต้องการของที่เบา ก็ต้องเสียความแข็งแรงลงไป อัลชูเลอร์ พบว่า ในทุก
อุตสาหกรรมต่างก็เจอปัญหาในรูปแบบความขัดแย้งที่คล้าย ๆ กัน และถูกแก้ซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยหลักการ
เดียวกัน ซึ่งสามารถจะจําแนกแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดออกได้เป็น 39 ตัวแปร กับ 40 หลักการพื้นฐานที่
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เกี่ยวข้องในการประดิษฐ์ ซึงจะช่วยให้นักประดิษฐ์สามารถประหยัดเวลาในการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เคย
มีผู้คิดค้นสําเร็จมาก่อนแล้ว
ตัวอย่างเช่น มีบริษัทแห่งหนึ่งต้องการให้ลูกค้าสามารถเห็นเนื้ออาหารในกระป๋อง แต่อาหารเสื่อมสภาพ
ได้ง่ายภายใต้แสงแดด
ในที่นี้ วิธีวิเคราะห์ด้วยหลักการของ TRIZ ใช้หลักการแบ่งแยกเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงกายภาพ
โดยกรณีนี้ สามารถใช้หลักการแบ่งแยกเชิงสถานที่ และการแบ่งแยกเชิงเวลา นั่นคือ เราต้องการให้ลูกค้ า
มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ แต่ เวลาที่ลูกค้าดู ไม่จําเป็นต้องเป็นเวลาเดียวกับที่วางให้สัมผัสแสง
ดังนั้นสถานที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องทําให้ใส ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้านบนเสมอไป ผลลัพธ์ที่ได้คือกระป๋องที่ใส
ด้านล่าง ให้ลูกค้าพลิกดู และวางเอาด้านล่างลงทําให้ไม่เจอแสงแดด
อัลชูเลอร์ จึงเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ TRIZ ดังนี้
1. ค้นหาปัญหาที่มีอยู่
2. มองปัญหาในรูปแบบของความขัดแย้งเชิงเทคนิค (technical contradiction) คือ กําหนดตัวแปร
ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ในทิศตรงกันข้ามกัน โดยอาศัย 39 ตัวแปรของ Altshuller (The Altshuller's 39
Engineering Parameters)
3. ค้นหาการแก้ปัญหา โดยอาศัย 40 หลักการพื้นฐานในการประดิษฐ์ (40 Fundamental
inventive principles)
39 ตัวแปร ที่เป็นคุณสมบัติของปัญหาความขัดแย้งเชิงเทคนิค มีดังนี้
1. Weight of moving object
1. นํ-าหนักของวัตถุ ซ; ึ งเคลื; อนที;
2. Weight of nonmoving object
2. นํ-าหนักของวัตถุ ซ; ึ งไม่เคลื; อนที;
3. Length of moving object
3. ความยาวของวัตถุ ซ; ึ งเคลื; อนที;
4. Length of nonmoving object
4. ความยาวของวัตถุ ซ; ึ งไม่เคลื; อนที;
5. Area of moving object
5. พื-นที;ของวัตถุ ซ; ึ งเคลื; อนที;
6. Area of nonmoving object
6. พื-นที;ของวัตถุ ซ; ึ งไม่เคลื; อนที;
7. Volume of moving object
7. ปริ มาตรของวัตถุ ซ; ึ งเคลื; อนที;
8. Volume of nonmoving object
8. ปริ มาตรของวัตถุ ซ; ึ งไม่เคลื; อนที;
9. Speed
9. ความเร็ ว
10. Force
10. แรง
11. Tension, pressure
11. แรงดึ ง แรงดัน
12. Shape
12. รู ปร่ าง
13. Stability of object
13. เสถี ยรภาพของวัตถุ
14. Strength
14. ความแข็งแรง
15. Durability of moving object
15. ความทนทานของวัตถุ ซ; ึ งเคลื; อนที;
16. Durability of nonmoving object
16.ความทนทานของวัตถุ ซ; ึ งไม่เคลื; อนที;
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17. Temperature
18. Brightness
19. Energy spent by moving object
20. Energy spent by nonmoving object
21. Power
22. Waste of energy
23. Waste of substance
24. Loss of information
25. Waste of time
26. Amount of substance
27. Reliability
28. Accuracy of measurement
29. Accuracy of manufacturing
30. Harmful factors acting on object
31. Harmful side effects
32. Manufacturability
33. Convenience of use
34. Repairability
35. Adaptability
36. Complexity of device
37. Complexity of control
38. Level of automation
39. Productivity

17. อุณหภูมิ
18. ความสว่าง
19. พลังงานที;ใช้ไปโดยวัตถุ ซ; ึ งเคลื; อนที;
20.พลังงานที;ใช้ไปโดยวัตถุ ซ; ึ งไม่เคลื; อนที;
21. กําลัง
22. การสู ญเสี ยไปของพลังงาน
23. การสู ญเสี ยไปของสสาร
24. การสู ญเสี ยไปของข้อมูล
25. การสู ญเสี ยไปของเวลา
26. จํานวนของสสาร
27. ความน่ าเชื; อถื อ
28. ความแม่นยําของการวัด
29. ความแม่นยําของการผลิ ต
30. ปั จจัยอันตรายซึ; งกระทําต่อวัตถุ
31. ปั จจัยอันตรายที; ตามมา
32. ความสามารถในการผลิ ต
33. ความสะดวกในการใช้
34. ความสะดวกในการซ่ อมแซม
35. ความสามารถในการปรั บตัวได้
36. ความซับซ้อนของอุปกรณ์
37. ความซับซ้อนของการควบคุ ม
38. ระดับของความอัตโนมัติ
39. ผลิ ตภาพ

หลักการพื้นฐาน 40 ข้อ ในการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น
1. Segmentation
1. การแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ (ทําเป็ นส่ วนย่อย)
2. Extraction
2. การสกัดออก การแยกออก
3. Local Quality
3. คุ ณสมบัติประจําตัว
4. ความไม่สมมาตร
4. Asymmetry
5. การรวมเข้าด้วยกัน
5. Combination
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6. Universality
7. Nesting
8. Counterweight
9. Prior Counteraction
10. Prior Action
11. Cushion in Advance
12. Equipotentiality
13. Inversion
14. Spheroidality
15. Dynamicity
16. Partial, overdone or excessive action
17. Moving to a new dimension
18. Mechanical vibration
19. Periodic action
20. Continuity of useful action
21. Rushing through
22. Convert harm into benefit
23. Feedback
24. Mediator
25. Self-service
26. Copying
27. Inexpensive short life
28. Replacement of a mechanical system
29. Use pneumatic or hydraulic systems
30. Flexible film or thin membranes
31. Use of porous materials
32. Changing the colour
33. Homogeneity
34. Rejecting and regenerating parts
35. Transforming physical or chemical states
36. Phase transition

6. การใช้งานหลากหลายวัตถุ ประสงค์
7. การซ้อนกันเป็ นชั-นๆ
8. การคานนํ-าหนักกัน
9. การกระทําต่อต้านล่วงหน้า
10. การกระทําล่วงหน้า
11. การป้ องกันล่วงหน้า
12. ใช้พลังงานศักย์เท่ากัน
13. ทํากลับทิศทาง (กลับหัวกลับหาง)
14. ความเป็ นทรงกลม
15. ความเป็ นพลวัต
16. การทํากิ ริยาเป็ นบางส่ วนหรื อมากเกิ นไป
17. เปลี; ยนไปสู่ มิติใหม่
18. การสั;นสะเทื อนเชิ งกล
19. การกระทําเป็ นจังหวะ
20. ความต่อเนื; องของการกระทําที;เป็ นประโยชน์
21. การกระทําอย่างว่องไว
22. เปลี; ยนอันตรายให้เป็ นประโยชน์
23. การป้ อนกลับ
24. ใช้ตวั กลาง
25. การช่ วยตัวเอง
26. การลอกแบบ
27. ใช้แล้วทิ-ง
28. เปลี; ยนทดแทนระบบเชิ งกล
29. ใช้ระบบควบคุ มด้วยลมอัดหรื อนํ-ามันอัด
30. แผ่นฟิ ล์มยืดหยุ่นหรื อแผ่นเยื;อบาง
31. ใช้วสั ดุ ที;เป็ นรู พรุ น
32. การเปลี; ยนสี
33. ความเป็ นเนื- อเดี ยวกัน
34. คัดชิ- นส่ วนออกและฟื- นฟูสภาพชิ- นส่ วน
35. การแปลงคุ ณสมบัติ
36. การเปลี; ยนสถานะ
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37. Thermal expansion
38. Use strong oxidisers
39. Inert environment
40. Composite materials

37. การขยายตัวเนื; องจากความร้ อน
38. เติมออกซิ เจนอย่างรวดเร็ ว
39. สภาพแวดล้อมที; เฉื; อย
40. วัสดุ ผสม

ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงเทคนิคเพื่อนําไปสู่การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น สามารถใช้โปรแกรมใน
รูปตารางเมทริกซ์ที่เกิดจากการกรอกคุณสมบัติที่ต้องการปรับปรุงมากที่สุดและคุณสมบัติที่เลวที่สุด ที่เลือก
จาก 39 ข้อ จะได้แนวทางแก้ปัญหาหลายแนวทางที่โปรแกรมเลือกมาจาก 40 ข้อ แล้วผู้ออกแบบหรือผู้
ประดิษฐ์นําไปพิจารณาตัดสินใจอีกทีหนึ่ง ดังตัวอย่าง

Interactive TRIZ Matrix & 40 Principles
- 40 TRIZ Principles Matrix with examples
- Interactive TRIZ Matrix and various tools
TRIZ Contradiction Matrix Examples by
Triz-Journal.com
What is and how to use the Interactive Matrix?
TRIZ is a theory that considers engineering problems
and suggested solutions based on their structure.
TRIZ states that:
Interactive TRIZ Contradiction Matrix:
 Technical systems evolve towards the increase of
Select the improving feature
ideality by OVERCOMING CONTRADICTIONS, mostly
with minimal introduction of resources.
Select the w orsening feature
 Most of the innovations are transpositions of
KNOWN SOLUTIONS in other fields.
TRIZ is based on the analysis of millions of patents Tip: Select the features then click on the
and states that an old solution can be used to solve TRIZ lookup button
a new problem.
Therefore, patent databases are an excellent place
to dig for solutions, when you know what you look
for and where to search.
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Feel free to use the database (left menu) to browse
relevant patents by entering keywords describing
your situation or the ideal solution.
Our interactive TRIZ matrix (right) is an alternative
way to look for solutions and combining the two
tools is a must.
Detailled TRIZ 40 principles
with application examples.
TRIZ Matrix with 39 features
and the 40 innovative principles
Patent database to solve your current problem with
an existing solution an innovative way.
Selecting the improving feature:
This is what you want to improve to solve your
problem but may cause another problem.
For example, if you want a LONGER object, it's
usually getting HEAVIER. Then, length is the
improving feature but generates a worsening factor
(weight). In the TRIZ Matrix select:
"4: Length of stationary (object)"
as "improving feature".
Getting a longer and lighter object is a contradiction.
Solving this contradiction may solve your problem.
The TRIZ matrix will propose ways to solve this
contradiction.
Selecting the worsening feature:
This is what is usually going wrong when you try to
solve your problem.
For example, if you want a LONGER object, it's
usually getting HEAVIER. Then, select :
"2: Weight of stationary (object)"
12

as worsering feature.
Getting a longer and lighter object is a contradiction.
Solving this contradiction may solve your problem.
The TRIZ matrix will propose ways to solve this
contradiction.
The TRIZ Matrix is a database of KNOWN SOLUTIONS
(principles) able to OVERCOME CONTRADICTIONS.
I.e, You need a static object to be longer without
becoming heavier. This is a contradiction. The
improving feature is ' #4, length of stationary object '
and the worsening factor is ' #2, weight of stationary
object '. Use the matrix to discover possible ways of
solutions, the PRINCIPLES.
Here will appear the result of the TRIZ matrix lookup.
The matrix and the 40 principles are based on the work of G. Altshuller. © SolidCreativity 2004 - 2012

เมื่อเลือกระบุคุณสมบัติที่ต้องการปรับปรุงและคุณสมบัติที่ต้องการลดลงแล้วจาก 39 ข้อ จะได้ทางเลือกจาก
40 ข้อ ดังตัวอย่างข้างล่าง
What is and how to use the Interactive
Matrix?

Interactive TRIZ Contradiction Matrix:
4: Length of stationary

TRIZ is a theory that considers engineering
problems and suggested solutions based on
their structure. TRIZ states that:
 Technical systems evolve towards the
increase of ideality by OVERCOMING
CONTRADICTIONS, mostly with minimal

14: Strength

Tip: Select the features then click on the
TRIZ lookup button
13

introduction of resources.
 Most of the innovations are transpositions
of KNOWN SOLUTIONS in other fields.
TRIZ is based on the analysis of millions of
patents and states that an old solution can be
used to solve a new problem.
Therefore, patent databases are an excellent
place to dig for solutions, when you know
what you look for and where to search.
Feel free to use the database (left menu) to
browse relevant patents by entering keywords
describing your situation or the ideal solution.
Our interactive TRIZ matrix (right) is an
alternative way to look for solutions and
combining the two tools is a must.
Detailled TRIZ 40 principles
with application examples.
TRIZ Matrix with 39 features
and the 40 innovative principles
Patent database to solve your current
problem with an existing solution an
innovative way.
Selecting the improving feature:
This is what you want to improve to solve
your problem but may cause another
problem.
For example, if you want a LONGER object, it's
usually getting HEAVIER. Then, length is the
improving feature but generates a worsening
factor (weight). In the TRIZ Matrix select:
"4: Length of stationary (object)"
14

as "improving feature".
Getting a longer and lighter object is a
contradiction. Solving this contradiction may
solve your problem. The TRIZ matrix will
propose ways to solve this contradiction.
Selecting the worsening feature:
This is what is usually going wrong when you
try to solve your problem.
For example, if you want a LONGER object, it's
usually getting HEAVIER. Then, select :
"2: Weight of stationary (object)"
as worsering feature.
Getting a longer and lighter object is a
contradiction. Solving this contradiction may
solve your problem. The TRIZ matrix will
propose ways to solve this contradiction.
The TRIZ Matrix is a database of KNOWN
SOLUTIONS (principles) able to OVERCOME
CONTRADICTIONS.
I.e, You need a static object to be longer
without becoming heavier. This is a
contradiction. The improving feature is ' #4,
length of stationary object ' and the worsening
factor is ' #2, weight of stationary object '. Use
the matrix to discover possible ways of
solutions, the PRINCIPLES.
เมื่อเลือกระบุคุณสมบัติที่ต้องการปรับปรุงและคุณสมบัติที่ต้องการลดลงแล้วจาก 39 ข้อ จะได้ทางเลือก
จากแนวทางแก้ปัญหา 40 ข้อ ได้แก่
ตามลําดับ ได้แก่ ข้อที่ 15, 14, 28, 26 ดังตัวอย่างข้างล่าง
The TRIZ Matrix proposes the following Principles to solve this contradiction:
Improving 4: Length of stationary without damaging 14: Strength
15

15. Dynamics
 Allow (or design) the characteristics of an object, external environment, or process to
change to be optimal or to find an optimal operating condition.
 Divide an object into parts capable of movement relative to each other.
 If an object (or process) is rigid or inflexible, make it movable or adaptive.
14. Spheroidality - Curvature
 Instead of using rectilinear parts, surfaces, or forms, use curvilinear ones; move from
flat surfaces to spherical ones; from parts shaped as a cube (parallelepiped) to ballshaped structures.
 Use rollers, balls, spirals, domes.
 Go from linear to rotary motion, use centrifugal forces.
28. Mechanics substitution
 Replace a mechanical means with a sensory (optical, acoustic, taste or smell) means.
 Use electric, magnetic and electromagnetic fields to interact with the object.
 Change from static to movable fields, from unstructured fields to those having
structure.
 Use fields in conjunction with field-activated (e.g. ferromagnetic) particles.
26. Copying
 Instead of an unavailable, expensive, fragile object, use simpler and inexpensive
copies.
 Replace an object, or process with optical copies.
 If visible optical copies are already used, move to infrared or ultraviolet copies.
Tip: Pass the mouse over the results to see real world applications.
The matrix and the 40 principles are based on the work of G. Altshuller.
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เครื่องมือที่ 2 ความขัดแย้งเชิงกายภาพ
ในผลิตภัณฑ์หรือระบบทางเทคนิคใดๆ ถ้าเราต้องการให้มีสมรรถนะอย่างหนึ่ง(F1) องค์ประกอบ
หนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง(P) แต่เมื่อเราต้องการให้มีสมรรถนะอย่างหนึ่ง
( F2) องค์ประกอบนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกับ P คือ –P สามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบ
นั้นจะต้องมีคุณสมบัติสูง และต้องมีคุณสมบัติต่ําองค์ประกอบนั้นจะต้องมีอยู่และไม่มีอยู่ในเวลาเดียวกัน
ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ความขัดแย้งเชิงกายภาพ การแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงกายภาพ โดยใช้หลักการ
ของการแบ่งแยก (Separation) ซึ่งจําแนกเป็น 4 แบบ ได้แก่ การแบ่งแยกในเชิงสถานที่ (space)
แบ่งแยกในเชิงเวลา (time)การแบ่งแยกในเชิงภาพรวมกับส่วนย่อย (total and local) และ การ
แบ่งแยกโดยการกําหนดเงื่อนไข (condition)
ตัวอย่างหลักการของการแบ่งแยก
การแบ่งแยกในเชิงสถานที่
การแบ่งแยกในเชิงเวลา
การแบ่งแยกในเชิงภาพรวมกับส่วนย่อย
การแบ่งแยกโดยการกําหนดเงื่อนไข

สะพานต่างระดับ (แยกการจราจรของรถจากกัน)
สัญญาณไฟตามทางแยก (ทําให้เวลาจราจรของคนกับรถต่างกัน)
โซ่จักรยาน (โซ่แต่ละข้อจะแข็ง แต่รวมกันทั้งหมดจะอ่อน)
ฟิล์มกรองแสงของรถยนต์ (ต้องทึบเพื่อลดปริมาณแสง และต้องใสเพื่อให้
มองเห็นทาง)

เครื่องมือที่ 3 การแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์สสาร-สนาม
อัลท์ชูลเลอร์ค้นพบว่าปัญหาบางอย่างไม่สามารถแสดงด้วยวิธีการของความขัดแย้งเชิงเทคนิค หรือ
ความขัดแย้งเชิงกายภาพได้ ปัญหาดังกล่าวมักจะอยู่ในรูปของระบบมีการทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ระบบ
ก่อให้เกิดผลเชิงลบที่เป็นอันตรายขึ้น ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้ค้อนทุบหินให้แตก แต่หินแข็งมาก จึงทําได้
ไม่สําเร็จ หรือ เกิดเศษหินปลิวกระจาย เป็นสภาวะปัญหาที่ไม่สามารถเขียนแสดงในรูปของความขัดแย้ง
ได้ ดังนั้นอัลท์ชูลเลอร์จึงได้เสนอแบบจําลองของสสาร-สนามขึ้นเพื่อใช้เขียนและวิเคราะห์หาแนวทาง
แก้ปัญหาระบบที่มีการทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ระบบก่อให้เกิดผลเชิงลบที่เป็นอันตรายขึ้น เช่น ปรับปรุง
ระบบเหนี่ยวนําของรถไฟฟ้า และกําจัดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย
สรุปกระบวนการการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นของ TRIZ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ค้นหาปัญหา
2. กําหนดเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ปัญหา
4. สร้างสรรค์ไอเดีย
5. พัฒนาคอนเซ็ปต์
6. คัดเลือกคอนเซ็ปต์ที่เหมาะสมเป็นคําตอบในการแก้ปัญหา
วันที่ 13 มีนาคม 2556
ภาคบ่าย: เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด
วิทยากร: อาจารย์ ศรา สุขียศ
อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
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ดีไซน์ (design) คือ รูปแบบหนึ่งของความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะสินค้าที่ดูเหมือนๆ กัน จะ
วัดกันที่ราคา แต่ถ้าราคาเท่าๆ กันวัดกันที่ดีไซน์
ขั้นบันไดของการออกแบบ
ขั้นที่ 1 คือ No Design
ขั้นที่ 2 คือ Design as Styling
ขั้นที่ 3 คือ Design as Process
ขั้นสูงสุดคือ Design as “Strategy”
นิยามของคําว่า “ไอเดียสร้างสรรค์” คือ สิ่งที่ใหม่กว่า ดีกว่า โดนใจกว่า หรือแตกต่างกว่าของเดิมที่เคย
มีอยู่ ซึงจะทําได้ด้วย “การวิจัยตลาด” (market research)
ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ (creative idea) จึงประกอบด้วย การออกแบบตัว
ผลิตภัณฑ์ (product design) ผนวกกับการตลาด (marketing) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบนั้นสามารถขาย
ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยเพิ่มมูลค่า
ทั้งนี้ในการทําแผนการตลาดต้องพยายามทําให้ทุกคนในทีมงานเข้าใจและมีเป้าหมายตรงกัน รมทั้ง
บริหารส่วนผสมทางการตลาด 4P’s อย่างเหมาะสม เช่น
P ที่ 1 ด้าน Product ออกแบบให้ลูกค้ามีทางเลือก
P ที่ 2 ด้าน Price ออกแบบให้มีต้นทุนเหมาะสม ลูกค้ามีกําลังที่จะซื้อได้
P ที่ 3 ด้าน Place ออกแบบให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ได้สะดวกสบาย
P ที่ 4 ด้าน Promotion ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายและตรง
ตามต้องการ
จากหลายนิยามของการออกแบบ สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้วัสดุ และวิธีการที่เหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการ
สําหรับความมุ่งหมายของการออกแบบโดยทั่วไป คือ ออกแบบเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในด้าน
ต่อไปนี้ ประโยชน์ใช้สอย ความงาม การแก้ปัญหา และ การสร้างสรรค์ โดยพิจารณาจากความมุ่งหมายของแต่
ละสาขา สําหรับสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และการตลาด ซึ่ง
ผู้ออกแบบจะต้องมีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานมาอย่างดีพอ นอกจากนี้แล้ว ผู้ออกแบบจะต้องมี
หลักของการออกแบบเป็นพื้นฐาน สําหรับนําไปเป็นเครื่องมือช่วยในการคิดออกแบบชิ้นงานต่างๆ
หลักการออกแบบต้องคํานึงถึงเรื่องของ จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง และสี โดยต้องคิดอย่างที่ลูกค้า
คิด แล้วออกแบบอย่างที่ลูกค้าต้องการในราคาเหมาะสม ให้สามารถใช้งานสะดวก และสื่อสารให้ข้อมูลกับ
ลูกค้าได้ นั่นคือ การกําหนดเป้าหมาย (goal setting) เพื่อหาว่าอะไรคือองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของลูกค้า
เพื่อให้ทํานายความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์สวอตแผนการตลาด (SWOT Analysis
for Marketing Plan) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ผู้ผลิตที่เป็น
คู่แข่ง สินค้าหรือบริการคนละประเภทหรือใกล้เคียงแต่เป็นคู่แข่ง สินค้าหรือบริการคนละประเภทหรือ
ใกล้เคียงที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่ง และ ใจลูกค้าเพราะเปลี่ยนแปลงเสมอ
ในการกําหนดและศึกษากลุ่มเป้าหมาย “ที่มีกาลังซื้อ” แนะนําให้ทําการวิจัยตลาดเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ แก่ ประเภทของลูกค้า ข้อมูลประชากรของลูกค้า ทัศนคติและวิถีชีวิตของลูกค้า
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สถานที่ตั้งของลูกค้า และปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จัดว่าเป็น Eco Product ต้องเริ่มต้นตั้งแต่
การวิจัยตลาด ตามด้วยการออกแบบ การผลิต และการใช้งานตมลําดับ และยังจะต้องประกอบด้วยหลักการ
4R ได้แก่ การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํามาปรับใช้ใหม่ (Recycle) และและการซ่อม
บํารุงได้ (Repair) ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ Knock down ง่ายต่อการขนส่ง และใช้โครงสร้าง
บางอย่างร่วมกัน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
• กระดาษ Idea Green ที่สามารถลดการใช้ต้นไม้ลงได้ถึง 30% โดยใช้เยื่อ Eco Fiber ที่ได้จากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตร
• กระดาษ Green Read by SCG Paper ที่ลดการใช้ต้นไม้ลงถึง 10% โดยใช้เยื่อ Eco Fiber และ
สามารถลดแสงสะท้อนสู่ดวงตาได้ถึง 15%
• กระดาษ Green Series ที่ไม่ได้ใช้เยื่อจากไม้ใหม่เลย ใช้ Eco Fiber 100% วันที่ 15 มีนาคม 2556
วันที่ 14 มีนาคม 2556
กิจกรม Workshop: การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-product)
วิทยากร : ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี และ อาจารย์ศรา สุขียศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบ: แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันทํากิจกรรม และนําเสนอหน้าห้อง
โจทย์ปัญหา: โคมไฟตั้งโต๊ะ และบรรจุภัณฑ์โคมไฟตั้งโต๊ะ
แนวคิด: หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟตั้งโต๊ะที่จัดให้แต่ละกลุ่ม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิด Eco-design และเลือกใช้ Eco-design tool ในการวิเคราะห์
แนวทางการทํางาน:
1.ศึกษาผลิตภัณฑ์ ว่าส่วนใดปลดปล่อยคาร์บอนมากที่สุด โดยใช้ Eco-design tool ตามความเหมาะสม เช่น
LCA, Eco-design Pilot Assistance, EQFD และ EBM (หา Hot spot ให้พบ)
2. ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ปลดปล่อยคาร์บอนมากที่สุด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ร่วมกับการจินตนาการในการ
ออกแบบ ที่เหมาะสม
3.ศึกษาผลิตภัณฑ์ซ้ําอีกครั้ง โดยใช้ Eco-design tool ตามความเหมาะสม เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการ
ปลดปล่อยคาร์บอนที่น้อยลงจริง
3. นําเสนอผลงานหน้าชั้น
สามารถดูตัวอย่างรายงานการทํากิจกรรมดังกล่าวได้ที่เอกสารหน้าถัดไป
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วันที่ 15 มีนาคม 2556
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิทยากร : คุญขวัญหทัย ตันเกยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
ในอดีตการแข่งขันทางการค้า เน้นที่เครื่องจักร แรงงาน ทุน ราคาถูก แต่ปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
ทําให้ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการคิดนอกกรอบ ทําอะไรใหม่ๆ ไม่ยึดติด กล้าเสี่ยง วิวัฒนาการของโลก
เริ่มจาก ยุคเกษตร ยุคอุตสาหกรรม ในปัจจุบันเป็นยุคความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในยุคความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้เป็นต้นทุนในการพัฒนา จากนั้นต้องเชื่อมโยง เทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรม
เพื่อให้ได้นวัตกรรมออกมา ตามด้วยการยกตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(Thailand Creative & Design Center, TCDC) และยกตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากโครงการปล่อย
แสงที่ศูนย์ฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบนําผลิตภัณฑ์เดิมมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
เน้นด้านการตลาดด้วย คือ ออกแบบแล้วต้องขายได้
เกาะกระแส Eco-Products โลก และ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิทยากร : ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
บริษัทอีโค ดีซายน์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคทรัพย์สินทางปัญญา เราจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่ การเพิ่ม
มูลค่า เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวตกรรม ปัญหาภาวะโลกร้อนและข้อกําหนดทางการค้าระหว่างประเทศ
ทําให้ต้องนํา แนวคิดด้าน ECO ใส่ลงในผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(LCA) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หมายถึง ความสมดุลระหว่าง เทคโนโลยี กระบวนการผลิตและ
สุนทรียภาพ ซึ่งควรทําตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพราะช่วยลดปริมาณขยะได้มากที่สุด จากนั้นเป็นการ
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา: SCG Eco-Value
วิทยากร : คุณนําพล ลิ้มประเสริฐ
ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
SCG เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่ง SCG Eco-Value จัดเป็น
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ตาม ISO 14020 (Self-declaration of commitment to the
environment) SCG Eco-Value หมายถึง ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ที่เติบโตไป
ด้วยกันอย่างยั่งยืน และต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยงานภายในตาม SCG eco value criteria 15 ข้อ
จากนั้นได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ SCG Eco-Value เช่น ปูนเสือ กระดาษ ฉนวนความร้อน หลังคาพลัง
แสงอาทิตย์ กระเบื้อง เป็นต้น
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ประโยชน์ที่ผู้รับทุนได้รับ
1) ได้ทราบบทบาทความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และต่างประเทศ
2) ได้ทราบหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการใช้เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการคิด วิเคราะห์ว่าการ
ออกแบบนั้นๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่
3) นําความรู้ที่ได้รับมาเขียนเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้
3.2 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) นําความรู้ที่ได้มาปรับเขียนในเอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้
4. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับทิศทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยี
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงเอกสารชุดวิชาในการเรียนการสอน และงานวิจัยต่อไป
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