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ความคิดสร้างสรรค์กับนักประดิษฐ์

ดร. อภิสิทธิ์ ธงไชย นักวิชาการสาขาออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. / e-mail: atong@ipst.ac.th

หากกล่าวถึงนักประดิษฐ์ หลายคนคงนึกถึง ทอมัส แอลวา
เอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักประดิษฐ์ที่มีผลงานมาก
ที่สุดในยุคนั้น (ปี ค.ศ. 1847 - 1931) เขาได้จดสิทธิบัตร
สิง่ ประดิษฐ์จำ� นวนมากกว่า 1,000 ชิน้ โดยทีส่ งิ่ ประดิษฐ์เหล่านี้
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ ขาคิดค้นขึน้ มาเอง แต่เป็นการ
พัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมและการเลียนแบบแนวคิดจาก
ผู้อื่น ซึ่งเอดิสันนอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วเขายังเป็น
นักธุรกิจอีกด้วย ผลงานที่รู้จักกันดีคือการประดิษฐ์หลอดไฟ
ที่ท�ำให้พวกเรามีใช้กันอยู่จนปัจจุบันนี่เอง

“Genius is one percent inspiration, and ninetynine percent perspiration.”
ซึง่ หมายถึงอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 1 เปอร์เซ็นต์
และอีก 99 เปอร์เซ็นต์คือความอุตสาหะหรือจากหยาดเหงื่อ
แห่งความพยายามนั่นเอง
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือการพัฒนาต่อยอดของเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de
Bono) ผู้โด่งดังในทฤษฎีที่เรียกว่าหมวกหกใบ (six thinking hats) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของความคิดสร้างสรรค์ไว้
ว่า “There is no doubt that creativity is the most
important human resource of all. Without creativity,
there would be no progress, and we would be
forever repeating the same patterns.” ซึ่งหมายความ
ว่าทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของมนุษย์เราคือความคิดสร้างสรรค์
หากไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์แล้ว เราคงไม่มกี ารพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ
ขึ้นและเราก็คงท�ำในแบบเดิม ๆ ตลอดไป

ทอมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas_Edison2.jpg)

การจะเป็นนักประดิษฐ์หรือเป็นผูค้ ดิ ค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
ได้นนั้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถ
ท�ำได้ การพัฒนาตนเอง หมัน่ ฝึกฝนเพือ่ ให้เป็นคนทีม่ คี วามคิด
สร้างสรรค์เพื่อน�ำไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ ๆ สามารถช่วยให้
เราเป็นนักคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ดังที่ทอมัส
แอลวา เอดิสัน ได้กล่าวไว้ว่า

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono)
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward_de_Bono.jpg)
ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

IPST-186-2.indd 37

4/24/2557 22:53

38
ปัจจุบนั มีการกล่าวถึงความส�ำคัญของความคิดสร้างสรรค์
กันอย่างแพร่หลายแม้กระทัง่ ในบทความของเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพือ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21th Century Skills) ก็มีการกล่าวอ้างถึงความ
คิดสร้างสรรค์ว่าเป็นหนึ่งในทักษะส�ำคัญของการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาน (critical thinking) การ
สื่อสาร (communication) ความร่วมมือ (collaboration)
และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ในยุคปัจจุบัน

(ที่มา: www.p21.org)

มีผู้ให้ความหมายของค�ำว่าความคิดสร้างสรรค์ไว้หลาย
ความหมาย เช่น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ (2545) ได้ให้ความ
หมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
(creative thinking) การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมทีม่ อี ยูส่ คู่ วามคิดใหม่ทไี่ ม่เคยมีมาก่อนเพือ่
ค้นหาค�ำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่ส�ำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551)
ได้ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ
ทางสมองมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม หลายทิศทาง
น�ำไปสูก่ ารคิดประดิษฐ์สงิ่ ของและแนวทางการแก้ปญ
ั หาใหม่
โดยรวมแล้วความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องของการ
คิดเพื่อการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือเพื่อการพัฒนาต่อยอดของ
เดิม นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการคิดเพื่อแก้ปัญหาอีกด้วย

โดยความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นไปได้ (workable) ไม่ใช่แค่การเพ้อฝันเท่านั้นและต้องมี
ความเหมาะสม (appropriate) ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่
แต่ตอ้ งมีองค์ประกอบของความมีเหตุมผี ลและคุณค่าภายใต้ที่
ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งลักษณะของความคิดสร้างสรรค์แบ่งได้
เป็น 4 ลักษณะด้วยกัน (Torrance, 1979) ได้แก่
· ความคิดริเริม่ (originality) เป็นลักษณะความคิด
ทีแ่ ปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม ประยุกต์ให้เกิดสิง่ ใหม่
ขึ้นที่ไม่ซ�้ำของเดิม
· ความคิดคล่อง (fluency) เป็นความสามารถใน
การคิดหาค�ำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมีปริมาณ
มากในเวลาอันจ�ำกัด
· ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) เป็นความสามารถใน
การคิดหาค�ำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทางดัดแปลง
จากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้
· ความคิดละเอียดลออ (elaboration) เป็นความ
คิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดหลักให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การเกิดความคิดสร้างสรรค์อาจแบ่งเป็น 2 แนวทาง
หลัก ได้แก่
แนวทางแรก : เกิดจากจินตนาการแล้วคิดวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ จินตนาการของคนเรามีความส�ำคัญ
มากเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งส่วนมากมักเริ่ม
จากปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ จึงท�ำให้เราต้องคิด
หาสิ่งใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตามจินตนาการและความฝันนั้น
อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเสมอไป จึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องพินจิ พิเคราะห์ให้ดแี ล้วทดลองหรือสร้างสรรค์มนั ออกมา
แนวทางทีส่ อง : เกิดจากการต่อยอดความคิดจากสิง่ เดิมทีม่ ี
อยู่ ซึง่ ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนีเ้ กิดขึน้ บ่อยครัง้ เนือ่ งจาก
ความคิดของคนเรามักเริม่ จากการมีประสบการณ์และความรู้
เดิม ท�ำให้เราสามารถคิดต่อยอดหรือพัฒนาปรับปรุงสิง่ เดิมให้
ดีขนึ้ ในบางครัง้ เราอาจได้แนวคิดจากคนอืน่ มาพัฒนาเป็นสิง่
ใหม่หรือเชื่อมโยงกับของเดิมที่เรามีอยู่ ซึ่งความคิดลักษณะนี้
เองทีท่ อมัส เอดิสนั ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นนักประดิษฐ์นนั้ ได้นำ� มาใช้
ในงานธุรกิจสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จ�ำนวนมากของเขานั่นเอง จน
บางครั้งมีผู้กล่าวว่าแท้ที่จริงแล้ว เอดิสัน คือผู้ลอกเลียนแบบ

นิตยสาร สสวท.
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ที่ดีนี่เอง อย่างไรก็ตามความคิดของเอดิสันไม่ได้เป็นการลอก
เลียนแบบทัง้ หมด แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดความคิดของผูอ้ นื่
เพื่อน�ำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานและการค้า
มีงานวิจยั หลายชิน้ พยายามศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์ที่
ท�ำให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือ
ได้คำ� ตอบของการแก้ปญ
ั หา ตัวอย่างเช่น บทความงานวิจยั ชือ่
The cognitive neuroscience of creativity (Arne, 2004)
ได้สรุปสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ดังภาพ

ภาพแสดงสถานการณ์ของการเกิดความคิดสร้างสรรค์

(ที่มา: Arne Dietrich, Psychonomic Bulletin & Review, 2004)

Dietrich ได้อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนเราอาจ
เกิดได้ใน 4 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ของการเรียนรูแ้ ละ
ความพยายาม (cognitive-deliberate) ซึง่ ตัวอย่างนีส้ ามารถ
เห็นได้จากการพยายามและการเรียนรู้ของทอมัส เอดิสัน
ในการลองผิดลองถูกหลายครั้งโดยไม่ย่อท้อ สถานการณ์ที่
สอง เป็นเรื่องของการเรียนรู้และความบังเอิญ (cognitivespontaneous) ซึง่ ตัวอย่างของสถานการณ์นคี้ อื นิวตัน (Isaac
Newton) ทีเ่ ป็นคนชอบการเรียนรูแ้ ละด้วยความบังเอิญของ
การเจอลูกแอปเปิล้ หล่นท�ำให้เขาคิดหาเหตุผลอันน�ำมาซึง่ กฎ
แรงโน้มถ่วงของโลก สถานการณ์ที่สาม เป็นเรื่องของอารมณ์
และความพยายาม (emotion-deliberate) ซึ่งตัวอย่าง
สถานการณ์นคี้ อื การเกิดความรูใ้ หม่ของอาร์คมิ ดี สี ทีพ่ ยายาม
ครุน่ คิดหาวิธวี ดั น�ำ้ หนักของทองค�ำอย่างไม่ยอ่ ท้อ กระทัง่ ได้มา
ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการลงอ่างน�้ำแล้วได้คิดว่าการแทนที่
น�้ำของวัตถุนั่นเอง และสถานการณ์ที่สี่คืออารมณ์และความ
บังเอิญ (emotion-spontaneous) ซึ่งตัวอย่างสถานการณ์

นี้มักเกิดขึ้นกับนักศิลปะหรือนักดนตรีเป็นหลัก
นอกจากนั้น Steven Johnson ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ
Where good ideas come from: the natural history
of innovation (Johnson, 2010)ซึง่ ได้อธิบายถึงสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้คนเราเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เป็น
อย่างดีโดยเนื้อความส่วนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า การเกิดความคิด
สร้างสรรค์ของคนเรามักมาจากการต่อยอดความคิดจากการ
ได้แลกเปลีย่ นความคิดจากผูค้ นทีต่ า่ งพืน้ ฐานความรูก้ นั ท�ำให้
เกิดความคิดใหม่ ๆ และยังได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ของ
นักวิทยาศาสตร์ว่า การมุ่งมั่นทดลองให้ห้องปฏิบัติการไม่ใช่
หนทางของการเกิดความคิดใหม่ ๆ ของนักวิทยาศาสตร์ แต่
เกิดขึ้นจากการได้ไปร่วมประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงาน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างหาก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการ
ได้พบปะผูค้ นและได้แลกเปลีย่ นแนวคิดกัน เป็นสถานการณ์ที่
ส�ำคัญของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และด้วยเหตุผล
นี้เองที่ท�ำให้ Johnson พบว่าร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่ก่อให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะคนส่วนมากมักมาพบปะและพูด
คุยกันในบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย น�ำมาซึง่ ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาต่อยอดความคิดเดิมนั่นเอง
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งานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
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