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อุต

ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

สาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่น ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา
ประสบกับสภาวะตลาดเล็กลงเรื่อยๆ สร้างปัญหาให้กับ
ธุรกิจผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก การลดต้นทุนหรือการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนั้น ถึงจุดอิ่มตัว ที่ไม่สามารถปรับปรุง
ให้ได้มากกว่านั้น หนทางที่เหลือหนทางเดียว ก็คือ “นวัตกรรม” ดังนั้น
ความคิดเริม่ แรกไปสูน่ วัตกรรมนัน้ ก็คอื การประยุกต์ใช้ AI Technology
ในการพัฒนาเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จากการใช้ AI ท�ำให้มโี อกาส
ทีจ่ ะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงได้หรือการพัฒนากลไก ประโยชน์
ใช้สอยใหม่ๆ ขึ้นได้ เป็นโอกาสที่จะสร้างให้เกิด demand ขึ้นมาใหม่
ได้เช่นเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์นี้ มีกรณีตัวอย่างที่มีความเป็นไป
ได้สงู คือการประยุกต์ใช้กบั เครือ่ งปรับอากาศซึง่ ปรกติแล้วจะใช้ไฟฟ้า
ค่อนข้างสูง ทีผ่ า่ นมาเครือ่ งปรับอากาศได้มกี ารพัฒนากลไกใหม่ๆ เช่น
การท�ำความสะอาดฟิลเตอร์ด้วยระบบอัตโนมัติหรือการแยกแยะคน
ได้บา้ งแล้ว สามารถท�ำให้ความต้องการใช้ เพิม่ ขึน้ ได้ในระดับหนึง่ แต่
เท่านั้นยังไม่เพียงพอ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในปีที่แล้ว ได้น�ำเอาโมเดล
ใหม่ๆ เข้ามาแนะน�ำแก่ผู้บริโภคในตลาด นั่นคือ เครื่องปรับอากาศที่
มีกลไก “แยกแยะ” ส่งลมไปให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกายของคน
แต่ละคนทีร่ บั ลมจากเครือ่ งปรับอากาศในห้องเดียวกัน เช่นห้องนัง่ เล่น

มีคนอยู่หลายๆ คน เครื่องก็จะแยกแยะแต่ละคน แล้ว pin point
ลมทีม่ อี ณ
ุ หภูมทิ สี่ อดคล้องกับแต่ละคนได้ ในขณะทีส่ ร้างความสบาย
แก่ผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการประหยัดไฟฟ้าได้
อีกด้วย
ความสนใจเทคนิค การแยะแยะอุณหภูมิในการส่งลมของ
ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้านัน้ มาจากการเปลีย่ นแปลงแนวคิดของผูบ้ ริโภค
โดยเน้นห้องนั่งเล่นมากขึ้น หมายความว่า บริษัทได้ยินยอมให้

April 2018 No. 256
●

17

J-Business Focus

TPA news
J-Business Focus

18

TPA news
J-Business Focus
พนักงานท�ำงานที่บ้านมากขึ้น ดังนั้น ในห้องกินข้าวหรือห้องนั่งเล่น
พ่อบ้านสามารถท�ำงานได้ ในขณะเดียวกันแม่กส็ ามารถสอนงานลูกๆ
ได้อีกด้วย นั่นคือ ในห้องเดียวกันนั้นมี Life style ที่ แต่ละคนท�ำงาน
แต่ละอย่างนั้น มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง จากการส�ำรวจพฤติกรรมของผู้
บริโภค ปรากฏว่า มีแนวโน้มที่อยากให้หอ้ งนอนแคบลงก็ได้ แต่ขอให้
ห้องนั่งเล่น (Living room) กว้างมากขึ้น
ในการแยกแยะนั้น หลังจากที่ “รับรู้แต่ละคน” ของสภาพ
ร่างกายแล้ว เครื่องภายในห้องเครื่องเดียวนี้ จะสามารถปล่อย “ลมที่
ต่างกันในเวลาเดียวกัน” ได้มากกว่า 2 อย่างขึ้นไป แต่ละผู้ผลิตนั้น
ถึงตรงนี้แล้ว ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน แต่หลังจากนั้นจะมีเทคโนโลยีที่
ต่างกัน นั่นคือพานาโซนิคได้พัฒนาพร้อมกับมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
เซ็นเซอร์วดั ความเย็นของอุณหภูมิ ทีส่ ามารถรับรูว้ า่ คนนี้ เย็นหรือร้อน
ภายในห้องเดียวกัน มนุษย์นนั้ เมือ่ ถูกสภาพแวดล้อมดูดเอาความร้อน
ไป ก็จะรูส้ กึ เย็น ในทางกลับกัน ถ้าได้รบั ความร้อนจากสภาพแวดล้อม
ก็จะรูส้ กึ ร้อน ดังนัน้ เซ็นเซอร์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ทเี่ ครือ่ งปรับอากาศภายในห้อง
เริ่มแรกก็จะถ่ายภาพความร้อนภายในห้อง จากนั้น ท�ำการรับรู้คน
แต่ละคน แล้วจะค�ำนวณปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในแต่ละที่ เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ของพานาโซนิคสามารถรับรู้ประมาณการปล่อย
ความร้อนของคนได้ถึง 8 คน ในเวลาเดียวกัน
การที่เครื่องสามารถส่งลมที่อุณหภูมิที่สบายแตกต่างกัน
ให้แต่ละคนได้นั้น จะมาจาก “วาลว์แรงดันที่เปลี่ยนได้” ที่ติดตั้งไว้
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ในเครื่อง Heat inter change ในเครื่องปรับอากาศภายในห้อง
แต่เดิมนัน้ มีเพียงเครือ่ ง Heat inter change เพียงตัวเดียว จึงสามารถ
ส่งลมได้เพียงอย่างเดียว แต่สำ� หรับเครือ่ งปรับอากาศของพานาโซนิค
นั้น ท่อของเครื่อง Heat inter change จะแบ่งออกเป็น 2 ทาง
ตรงต�ำแหน่งนั้นมีการติดตั้งวาล์วแรงดันที่เปลี่ยนได้ ท�ำให้สามารถ
เปลี่ยนแรงดัน สื่อท�ำความเย็นได้ส�ำเร็จ เมื่อใช้ระบบนี้สามารถสร้าง
สื่อท�ำความเย็นของอุณหภูมิได้หลายๆ ชนิดของระดับอุณหภูมิกลาง
และระดับอุณหภูมสิ งู (ความแตกต่างของอุณหภูมนิ นั้ สูงสุด 10 องศา)
ช่องทีป่ ล่อยลมออก แบ่งเป็น 2 ช่อง สามารถส่งลมทีม่ อี ณ
ุ หภูมทิ สี่ บาย
ส�ำหรับสองคนได้ในเวลาเดียวกัน
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ ยังพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีที่
สามารถแบ่งแยก เด็ก และผู้ใหญ่ได้เซ็นเซอร์ของบริษัทที่เรียกว่า
“Move eye“ นั้น คือ กล้องของเซ็นเซอร์อัลตร้าไวโอเล็ท ที่ติดตั้งไว้ที่
ส่วนล่างของเครื่องปรับอากาศ กล้องนั้นก็จะหมุนไป 360 องศา แล้ว
ท�ำการถ่ายภาพความร้อนทุกๆ 0.4 องศา จากข้อมูลของภาพถ่าย ก็
จะท�ำการวิเคราะห์โดยรวบรวมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เป็น
หน่วย 0.1 องศา วิธีการวิเคราะห์นั้นง่ายมาก ถ้าคนรู้สึกหนาว ที่ส่วน
กลางของร่างกาย เลือดจะไปรวมทีส่ ว่ นกลางของร่างกาย ท�ำให้มอื เท้า
จะรู้สึกหนาว ก็จะท�ำการค้นหาคนที่มีสภาพนี้ แล้วท�ำการส่งลมที่มี
ความร้อนไปที่ส่วนล่างของร่างกาย แต่สัดส่วนของร่างกายเด็ก และ
ผู้ใหญ่ต่างกัน ลมจึงปะทะร่างกายได้ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการแยกแยะ
เด็ก และผู้ใหญ่ เป็นต้น
AI เครื่องปรับอากาศในปัจจุบันนั้น หลังจากการขายแล้ว
ยังไม่สามารถ Update ได้ แต่ต่อไปในอนาคต จะมีการเชื่อมต่อกับ
Internet แล้วร่วมกันใช้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ อาทิ การแบ่งผู้ใช้ออก
เป็นวัยตามอายุหรือความรู้สึกว่า หนาว หรือร้อน เป็น 9 ระดับ ตัว AI
เอง ก็จะเรียนรู้ “ความสบายที่แตกต่างกัน” แล้วคงจะพัฒนาเพิ่มขึ้น
ได้อีก TPA
news
					

