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บทคัดย่อ

	 บทความฉบบันีเ้สนอการน�าระบบการตรวจจบัวตัถแุละระบคุณุลกัษณะด้วยคลืน่ความถีว่ทิยมุาประยกุต์ใช้งานกบัห้องลองเครือ่ง
แต่งกายเสมือนจริง	 ซึ่งเป็นแนวคิดการตลาดยุคใหม่ที่แตกต่างจากรูปแบบการซื้อขายสินค้าแบบเดิมและก�าลังได้รับความนิยมเพิ่มมาก
ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ	 เหมาะส�าหรับการบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง	 โดยจะระบุ
คณุลกัษณะข้อมลูเครือ่งแต่งกายแต่ละชิน้ทีแ่ตกต่างกนัลงในป้ายเกบ็รหสัข้อมลูและสามารถอ่านรหสัข้อมลูของสนิค้าแต่ละชิน้ผ่านเครือ่ง
อ่านรหสัข้อมลูแบบไร้สาย	ข้อมลูสนิค้าทัง้หมดจะถกูจดัเกบ็ลงไว้ในระบบฐานข้อมลูของร้านหรอืฐานข้อมลูส่วนกลางของบรษิทั	และตดิต่อ
ท�างานผ่านทางช่องสัญญาณสื่อสารทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สายโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน	 เช่น	 ระบบโทรศัพท์
แบบ	3	จี	ระบบเครือข่ายไวไฟอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ระบบเครือข่ายพื้นที่ภายในหรือโทรศัพท์พกพาส่วนบุคคล	เป็นต้น	รูปแบบการให้
บริการห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงกับลูกค้านั้น	ยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของเทคโนโลยี	กลุ่มลูกค้า	และ
กลุ่มของสินค้าที่สัมพันธ์กัน	 เช่น	 การสร้างห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงไว้ภายในพื้นที่ของร้านส�าหรับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า
และบริการโดยตรง	การสร้างห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในระบบ	real	time	จากหน้าเว็บไซต์ของทาง
ร้านค้าส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในสถานที่อื่นๆ	 การสร้างห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านทางระบบวิดีโอ	 หรือน�าเสนอผ่านทางหุ่น
จ�าลองทีส่ามารถปรบัเปลีย่นขนาดสรรีะร่างกายให้สมัพนัธ์กบัลกูค้าแต่ละราย	การให้บรกิารหลายรปูแบบของห้องลองเครือ่งแต่งกายเสมอืน
จริงนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อขาย	 การให้บริการ	 และการเชื่อมโยงระบบสนับสนุนการท�างานที่ไม่ถูกจ�ากัดด้วยเวลา	 บุคคล	 และ
สถานที	่และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม	ทุกประเภท	ทุกวัยได้ตลอดเวลา	ท�าให้ลูกค้ามีอิสระทางความคิดในการ
ลองเครื่องแต่งกายตามลักษณะนิยมและความสามารถซื้อสินค้าของตนเองจนเกิดความพึงพอใจในการสั่งซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว

Abstract

	 This	article	presents	the	virtual	dressing	room	based	on	tracking	system	and	radio	frequency	identification	(RFID)	
technology.	The	virtual	dressing	room	is	a	new	marketing	concept	which	is	highly	demanded	on	various	websites.	Each	
dressing	product	is	installed	with	RFID	tag	that	can	be	read	by	RFID	reader.	The	data	read	from	RFID	tags	are	stored	in	RFID	
data	based	both	on	individual	database	or	centralize	database	and	can	be	transferred	to	each	shop	via	new	communication	
technologies	such	as	3G,	high	speed	Wi-Fi	internet,	LAN,	wireless	LAN	or		mobiles.	Currently,	there	are	several	different	
styles	of	virtual	dressing	room	services	based	on	technologies,	customers,	and	products,	e.g.	direct	virtual	dressing	room,	
real	time	internet	virtual	dressing	room,	web	cam	virtual	dressing	room,	video	virtual	dressing	rooms	or	robotic	dressing	
models	that	can	change	the	robotics’	body	size	relatively	with	the	customer	size.	All	of	the	virtual	dressing	room	systems	
are	to	serve	customer’s	dressing	preference	in	the	main	marketing	services	and	virtual	ones	not	limited	by	date,	time	and	
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place.	This	allows	different	consumer	groups	to	engage	in	
their	own	fashion	styles,	with	available	purchasing	ability	
and	satisfaction.		

บทน�า

	 ปัจจุบันนี้	 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลด้วยเทคนิคการระบุ
คณุลกัษณะด้วยคลืน่ความถีว่ทิย	ุ(Radio	Frequency	Identification	
:	RFID)	 (Finkenzeller,	 2000)	 เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบการอ่านรหัสข้อมูลด้วยแถบรหัส
ข้อมูล	(Barcode)	 แบบเดิม	 ซึ่งพบว่า	 ข้อมูลในแต่ละแถบรหัส
ข้อมลูจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ภายหลงัจากทีไ่ด้ก�าหนด
รหัสให้กับวัตถุนั้นๆ	แล้ว	ท�าให้เกิดปัญหาเมื่อต้องการยกเลิกการ
ใช้งาน	หรือเมื่อมีการใช้งานที่ซ�้าซ้อนกัน	อีกทั้งยังท�าให้สิ้นเปลือง
วตัถดุบิในการผลติแถบรหสัดงักล่าว	นอกจากนีพ้บว่า	ระยะในการ
อ่านข้อมูลด้วยเครื่องอ่านข้อมูลทางแสง	(barcode	reader)	 มี
ระยะหวังผล	(effective	reading	range)	ที่ค่อนข้างใกล้และมุม
ในการอ่านแถบรหัส	(reading	angular)	ยังมีผลต่อความถูกต้อง
ในการอ่านข้อมลูอย่างมนียัส�าคญั	ซึง่รวมถงึความครบถ้วนชดัเจน
ของแถบรหสัข้อมลูด้วย	ถงึแม้ภายหลงัจะมกีารออกแบบแถบรหสั
ข้อมูลแบบ	2	มิติ	(two	dimensional	barcode)	เพื่อให้สามารถ
บรรจุข้อมูลเพิ่มขึ้น	 และมีมิติของการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
ขึน้	แต่ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาในเรือ่งดงักล่าวได้	อย่างไรกด็ปัีญหา
เหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีการระบุคุณลักษณะด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ	ซึ่งภายในป้ายเก็บข้อมูล	(tag)	จะมีสายอากาศ
ขนาดเล็ก	(small	antenna)	ท�างานด้วยคลื่นวิทยุที่มีลักษณะการ
แพร่กระจายของคลืน่ออกรอบตวั	(omi	directional)	ท�าให้ไม่มผีล
ต่อทิศทางหรือมุมในการอ่านข้อมูล	 และสามารถอ่านข้อมูลผ่าน
ตัวกลางประเภทต่างๆ	ได้หลายชนิด	เช่น	อากาศ	น�้า	พลาสติก	
หรอืวสัดทุบึแสงอืน่ๆ	ท�าให้สะดวกในการใช้งานและลดผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง	 มีการประยุกต์ใช้คุณสมบัติที่ดี
ของการระบุคุณลักษณะวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุดังกล่าวกับห้อง
ลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริง	(virtual	dressing	room)	ซึ่งถือว่า
เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัย	(smart	innovation)	สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละรายในการเลอืกลองเครือ่ง
แต่งกายทีส่ะท้อนลกัษณะนยิมของตนเองได้ในเวลาจรงิ	(real	time	
mix	and	match	style)	 ในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.	2010	Macy’s1 
(Gross,	2010)	ได้แนะน�ารูปแบบการเลือกลองเครื่องแต่งกายผ่าน
กระจกเสมือนจริงโดยใช้ระบบสัมผัสหน้าจอของคอมพิวเตอร์					

ไอแพด	(iPad)	ซึ่งช่วยท�าให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
จินตนาการในการจับคู่ชุดเสื้อผ้ากับกลุ่มเพื่อนของตนเองได้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและเกิดการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าจ�านวนมาก
ขึ้นในระบบสังคมเสมือนจริงดังกล่าว	 หรือร้านขายเสื้อผ้า	Mi-tu	
(Christensen,	2007)	ในประเทศฮ่องกงมกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
การระบุคุณลักษณะวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	 (RFID)	 เพื่อจัดท�า
ระบบฐานข้อมูลเสื้อผ้า	(RFID	data	based)	ที่สัมพันธ์กับป้ายจัด
เก็บรหัสข้อมูล	(RFID	Tags)	 ของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นในร้าน	 เรียกว่า
ระบบ	Schmidt	RFID	Smart	Retail	System	(SRS)		เมื่อลูกค้าเลือก
เสื้อผ้าที่ต้องการและเข้าไปในห้องลองเสื้อที่เป็นกระจกบานใหญ่	
ตดิตัง้จอแสดงผลแบบแอลซดี	ี(LCD)	และด้านหลงัพร้อมด้วยเครือ่ง
อ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูล	(RFID	Reader)	ซึ่งจะอ่านข้อมูลจากป้าย
เก็บรหัสข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ	 จากนั้นจะค้นหาข้อมูลของสินค้าใน
ระบบฐานข้อมูลของทางร้าน	(query	data	base)	และแสดงผล
รายละเอียดของสินค้า	 และแนะน�าชุดที่สัมพันธ์กัน	 ผ่านกระจก
บานใหญ่ดงักล่าว	ด้วยเทคโนโลยดีงักล่าวนีล้กูค้าสามารถพจิารณา
เลือกซื้อสินค้าได้เสมือนทดลองสินค้าจริง	และหากลูกค้าต้องการ
ข้อมลูเพิม่เตมิหรอืสนิค้าใหม่กส็ามารถสอบถามหรอืขอค�าแนะน�า
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านนอกห้องลองเสื้อได้ทันที	 ในขณะ
เดียวกัน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่อยู่ด้านนอกห้องก็สามารถเห็นข้อมูล
การลองเสื้อผ้าของลูกค้าได้เช่นเดียวกัน	 ท�าให้สามารถให้ค�า
แนะน�าหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าและทางร้านได้
ทันที

ภาพที่ 1	ห้องลองเสื้อผ้าเสมือนจริงของร้านขายเสื้อผ้า	Mi-tu	ใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	

ที่มา:	http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-
News.asp?NewsNum=1152

1	ห้างสรรพสินค้า	Macy’s	ตั้งอยู่บนเกาะ	Manhattan	ในเมืองนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกา	จัดเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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	 นอกจากนี	้ยงัมแีนวคดิในการออกแบบหุน่ยนต์จ�าลองสวม
ใส่เสื้อผ้าตามขนาดสรีระร่างกายจริงของลูกค้า	(virtual	dressing	
robot)	 เพื่อช่วยด้านการออกแบบเสื้อผ้าตามความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละราย	 หุ่นยนต์ที่ทันสมัยเหล่านี้ช่วยให้วงการออกแบบ
แฟชัน่และสิง่ทอพฒันาอย่างก้าวหน้า	เนือ่งจากสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาจริงและสามารถทดแทนการใช้
บุคคลที่ต้องอาศัยประสบการณ์ท�างานเป็นหลัก	 และก่อให้เกิด
แนวทางในการวดัข้อมลูสรรีะร่างกายและระบบการบนัทกึผลทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกัน	ช่วยลดปัญหาจากการวัดและบันทึกผลที่ไม่ถูก
ต้อง	และคลาดเคลื่อน	
  
ภาพที่ 2	 หุ่นยนต์จ�าลองแบบเสื้อผ้าตามขนาดสรีระร่างกายจริง
ของลูกค้า	(Virtual	Dressing	Robot	Design)	

ที่มา:	http://fits.me/

ระบบการระบุคุณลักษณะวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio 

Frequency Identification System : RFID)

	 Radio	Frequency	 Identification	 หรือ	RFID	 เป็น
เทคโนโลยีการระบุข้อมูลที่แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุ	ที่พัฒนาขึ้นใช้งานตั้งแต่ยุคปี	ค.ศ.	1970	เพื่อใช้บ่งชี้
วตัถใุนระยะไกล	โดยมจีดุเด่นทีส่�าคญั	คอื	สามารถอ่านข้อมลูจาก
ป้ายเก็บรหัสข้อมูล	(tag)	ได้หลายป้ายแบบไร้สัมผัส	(touchless)	
และสามารถอ่านข้อมลูได้ในสภาพแวดล้อมทีท่ศันวสิยัไม่ดี	ทนต่อ
ความเปียกชื้น	 แรงสั่นสะเทือนทางกล	 และทนต่อการกระทบ
กระแทกเนื่องจากมีผนังห่อหุ้มโครงสร้างใช้งาน	 (enclosure)	
สามารถอ่านข้อมูลความเร็วสูงได้	 โดยปกติข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน
ไมโครชิปขนาดเล็กที่ฝังตัวอยู่ในป้ายเก็บรหัสข้อมูลดังกล่าว	 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คอื	ประเภททีส่ามารถอ่านและเขยีนข้อมลู
ใหม่แทนข้อมูลเดิมได้	(active	tag)	 ประเภทที่ไม่สามารถเขียน
ข้อมูลใหม่แทนข้อมูลเดิมได้หรืออ่านข้อมูลได้อย่างเดียว	(passive	
tag)	การใช้งานจะขึ้นอยู่กับแถบความถี่ของคลื่นที่น�าไปติดตั้งใช้
งาน	 โดยพบว่าถ้าใช้งานที่คลื่นความถี่สูงขึ้น	 เช่น	 ในหน่วยคลื่น

ความถี่สูงพิเศษ	(Ultra	High	Frequency	:	UHF)	จะสามารถอ่าน
ป้ายรหัสข้อมูลได้ในระยะ	3-5	 เมตร	ท�าให้เกิดความคล่องตัวใน
การอ่านข้อมลูในขณะทีร่ศัมกีารอ่านข้อมลูสามารถครอบคลมุวตัถุ
เป้าหมายที่หวังผล	(effective	object)	กว้างขึ้น	
 

 ป้ายเก็บรหัสข้อมูล (RFID Tag)

	 ป้ายเก็บรหัสข้อมูล	 โดยทั่วไปจะอยู ่ในรูปแบบที่เป็น	
กระดาษ	 แผ่นฟิล์ม	 หรือพลาสติก	 ที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่าง
กัน	ภายในจะประกอบด้วยไมโครชิป	(microchip)	ขนาดเล็กท�า
หน้าที่เก็บข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุไว้ในหน่วยความจ�าประเภท
อ่านได้อย่างเดียว	(Read	Only	Memory	:	ROM)	หรือสามารถ
อ่านและเขียนได้	(Random	Access	Memory	:	RAM)	ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการในการน�าไปใช้งานและมวีงจรสายอากาศ	(antenna	
circuit)	 ประกอบด้วยขดลวดขนาดเล็กท�าหน้าที่เป็นเสาอากาศ
ส�าหรบัรบัและส่งสญัญาณคลืน่ความถีว่ทิยแุละสร้างพลงังานสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าป้อนให้กับไมโครชิป	ดังภาพที่	3
    
ภาพที่ 3 องค์ประกอบภายในของป้ายเก็บรหัสข้อมูล

ที่มา:	Finkenzeller,	2003

	 ป้ายเกบ็รหสัข้อมลูสามารถแบ่งได้	2	ประเภทได้แก่	แบบ
ไม่ให้ก�าลงังาน	(passive	tag)	(Finkenzeller,	2003)	หรอือ่านได้
อย่างเดยีว	และแบบให้ก�าลงังาน	(active	tag)	ซึง่สามารถอ่านและ
เขยีนข้อมลูได้	 โดยป้ายเกบ็รหสัข้อมลูแบบไม่ให้ก�าลงังานจะไม่มี
แหล่งก�าเนดิพลงังานหรอืแบตเตอรีภ่ายในวงจร	การท�างานจะอาศยั
พลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิจากการเหนีย่วน�าคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	ซึง่มวีงจร
ก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ในตัวหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์รับและส่ง
สญัญาณ	(transceiver)	จากเครือ่งอ่านป้ายรหสัข้อมลูเป็นหลกั	

ภาพที ่4 สถาปัตยกรรมภายในไมโครชปิของแทก็แบบไม่ให้ก�าลงังาน	

ที่มา:	Finkenzeller,	2003
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	 โดยทั่วไปในย่านความถี่ต�่า	(Low	Frequency:	LF)	 และ
ความถีส่งู	(High	Frequency:	HF)	โดยใช้หลกัการคูค่วบแบบเหนีย่วน�า		
(inductive	coupling)	 ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวน�าของขดลวดที่
วางตวัอยูใ่กล้กนัและอาศยัก�าลงังานจากเครือ่งอ่านป้ายรหสัข้อมลู
ร่วมกับสายอากาศขนาดเล็กของป้ายรหัสข้อมูล	 ท�าให้เกิดการ
ถ่ายเทพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องอ่านไปยังไมโครชิป
ที่บรรจุอยู่ภายในป้ายรหัสข้อมูล	 เมื่อไมโครชิปได้รับพลังงานก็
จะท�างานตามลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ระบุรหัสประจ�าตัว	
(Identification:	ID)	จากนั้นเครื่องอ่านจะรับสัญญาณคลื่นสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิทัล	 โดยทั่วไปมีระยะอ่าน
สูงสุดไม่เกิน	1	เมตรขึ้นอยู่กับก�าลังงานของเครื่องส่งและช่วงคลื่น
ความถีว่ทิยทุีใ่ช้	โดยปกตป้ิายเกบ็รหสัข้อมลูชนดินีจ้ะมหีน่วยความ
จ�าขนาดเลก็	ประมาณ	161,024	ไบต์	มขีนาดเลก็	น�า้หนกัเบา	และ
มีรูปร่างแบบแท่งหรือแผ่นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	่ ซึ่งต่างก็
มคีวามเหมาะสมกบัชนดิและประเภทการใช้งานทีแ่ตกต่างกนั	ส่วน
ในระบบความถี่สูงยิ่ง	(Ultra	High	Frequency:	UHF)	จะใช้หลัก
การแพร่กระจายคลื่นแบบคู่ควบ	(propagation	coupling)	ผ่าน
สายอากาศของเครือ่งอ่านป้ายรหสัข้อมลู	โดยส่งพลงังานสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าในรูปคลื่นวิทยุ	 เมื่อป้ายรหัสข้อมูลได้รับสัญญาณผ่าน
สายอากาศทีบ่รรจภุายในป้ายรหสัข้อมลูจะท�างานโดยการสะท้อน
กลับคลื่นที่ได้รับซึ่งถูกปรับค่าตามรหัสเฉพาะตัวกลับไปยังเครื่อง
อ่าน	(backscattering)	และการท�างานในย่านความถีต่่างกนัจะมี
คุณสมบัติการทะลุทะลวงของคลื่นต่างกัน	 รวมทั้งประสิทธิภาพ
โดยรวมจะขึ้นกับเงื่อนไขประกอบอื่นๆ	ด้วย	เช่น	ขนาดก�าลังภาค
ส่งสญัญาณของสายอากาศ	หรอืขนาดของสญัญาณรบกวน	เป็นต้น

ภาพที่ 5	 การแพร่กระจายคลื่นของป้ายเก็บรหัสข้อมูลและเครื่อง
อ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูลการระบุคุณลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ในช่วงความถี่ต�่าถึงความถี่สูงยิ่ง	

ที่มา:	Finkenzeller,	2003

	 ส�าหรับป้ายเก็บรหัสข้อมูลแบบให้ก�าลังงาน	(active	tag)	
จะมแีหล่งจ่ายพลงังานเช่นแบตเตอรีอ่ยูภ่ายในซึง่ใช้เป็นแหล่งจ่าย
ไฟขนาดเล็ก	 เพื่อป้อนพลังงานไฟฟ้าให้วงจรสายอากาศท�างาน	

แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	แบบที่ส่งข้อมูลออกมาจากป้ายเก็บ
รหัสข้อมูลเมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องอ่าน	(transponder	tag)	
และแบบเครื่องบอกพิกัดต�าแหน่ง	(beacon)	 ซึ่งสัญญาณจะถูก
ปล่อยออกมาเป็นระยะๆ	ตลอดเวลา	ป้ายเก็บรหัสข้อมูลแบบนี้จะ
มหีน่วยความจ�าภายในมากถงึประมาณ	1	เมกะไบต์	และสามารถ
อ่านได้ในระยะไกลสูงสุดประมาณ	100	เมตร	แต่มีราคาต่อหน่วย
ทีส่งูมาก	รวมถงึมขีนาดค่อนข้างใหญ่และมอีายกุารใช้งานทีจ่�ากดั
ตามอายกุารใช้งานของแบตเตอรี่	ซึง่โดยทัว่ไปจะมอีายกุารใช้งาน
เฉลี่ยประมาณ	3	-	7	ปี	

ภาพที่ 6	ป้ายเก็บรหัสข้อมูลแบบให้ก�าลังงาน	(Active	RFID	Tag)	
ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม	จ�านวน	2	ก้อน

ที่มา:	http://www.acentech.net

ภาพที่ 7	ป้ายเก็บรหัสข้อมูลประเภทต่างๆ	ที่มีใช้งานในปัจจุบัน	

ที่มา:	http://www.acentech.net

 เครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูล (RFID reader)

	 เครือ่งอ่านป้ายรหสัข้อมลูท�าหน้าทีเ่ชือ่มต่อกบัป้ายเกบ็รหสั
ข้อมลูผ่านคลืน่ความถีว่ทิยเุพือ่อ่านหรอืเขยีนข้อมลูลงในหน่วยเกบ็
ความจ�าของป้ายเก็บรหัสข้อมูล	 และรวมถึงตรวจสอบความผิด
พลาดของข้อมลูหรอืถอดรหสัสญัญาณข้อมลูทีไ่ด้รบั	ภายในเครือ่ง
อ่านประกอบด้วยเสาอากาศ	(antenna)	 ท�าจากขดลวดทองแดง
เพือ่ใช้รบัส่งสญัญาณภาครบัและภาคส่งสญัญาณวทิย	ุ(transceiver	
circuit)	วงจรควบคมุการอ่านและเขยีนข้อมลู	ซึง่โดยทัว่ไปจะเรยีก
ว่า	ไมโครคอนโทรลเลอร์	(microcontroller)	วงจรปรบัแต่งสญัญาณ	
(tuner	circuit)	 หน่วยประมวลผลข้อมูลและภาคติดต่อกับ
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คอมพิวเตอร์	(processing	unit)	และพอร์ตที่ใช้ส�าหรับติดต่อกับ
คอมพวิเตอร์หรอืระบบตวักลางช่องสญัญาณสือ่สารประเภทต่างๆ

ภาพที่ 8	โครงสร้างภายในเครื่องอ่านป้ายรหัสข้อมูล	

ที่มา: Nilsson,	Riedel,	&	Auttakitmongkon,	2000

	 โดยทั่วไปหน่วยประมวลผลข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องอ่าน
จะถูกใช้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์	 ซึ่งอัลกอริทึมที่อยู ่ภายใน
โปรแกรม	จะท�าหน้าทีถ่อดรหสัข้อมลู	(decoding)	ทีไ่ด้รบัและท�า
หน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์	โดยลักษณะ	ขนาด	และรูปร่างของ
เครือ่งอ่านจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการใช้งาน	เช่น	แบบ
พกพาได้	(Portable)	ที่มีขนาดเล็ก	หรือแบบติดผนัง	(wall	type)	
ไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าประตู	(gate	size)	เป็นต้น	
          
ภาพที่ 9	เครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูลประเภทต่างๆ	

ที่มา:	http://www.acentech.net

ภาพที่ 10	เครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูลแบบประตู	(Gate	Type)	

                     ที่มา:	http://www.acentech.net

 

	 การใช้งานเครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูล	(RFID	Reader)	
แบ่งตามประเภทย่านความถี่ในการใช้งานดังนี้	 ย่านความถี่ต�่า	
(Low	frequency,	125	kHz,	134.2	kHz)	นยิมใช้งานด้านการตดิตาม
สตัว์เลีย้ง	(animal	tracking)	การควบคมุการเข้าออกอาคารสถาน

ที่ต่างๆ	(access	control)	หรือลานจอดรถ	(car	parking)	เป็นต้น	
ความถี่สูง	(High	frequency,	13.56	MHz)	ใช้งานตามมาตรฐาน	
ISO	15693,	ISO	14443A	Mifare	และ	ISO	14443B	เป็นต้น	ย่าน
ความถี่สูงยิ่ง	(Ultra	High	Frequency,	920-925	MHz)	นิยมใช้งาน
ในกิจกรรมตามข้อก�าหนดมาตรฐานของกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ	(กทช.)	 ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย	 และย่านความถี่คลื่น
ไมโครเวฟ	(Microwave,	2.4	GHz)	จะใช้เครื่องอ่านแบบให้ก�าลัง
งาน	(Active	RFID	Reader)	เป็นหลัก

 หลักการและเทคนิคเบื้องต้นในการรับและส่งข้อมูล

ระหว่างป้ายเก็บรหัสข้อมูลและเครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูล

	 การส่งและรับสัญญาณระหว่างป้ายเก็บรหัสข้อมูลและ
เครือ่งอ่านใช้ข้อมลูเชงิดจิทิลั	โดยการเข้ารหสัข้อมลูทีเ่หมาะสมกบั
ประเภทการน�าไปใช้งานและสภาพแวดล้อมในการใช้งานเพื่อลด
ผลของสัญญาณรบกวน	(noises)	 ให้น้อยที่สุด	 เช่น	การเข้ารหัส
ข้อมูลแบบแมนเชสเตอร์	(manchester	coding)	

ภาพที่ 11	 รูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลของการใช้งานป้ายเก็บรหัส
ข้อมูลการระบุคุณลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ที่มา:	Nilsson,	Riedel,	&	Auttakitmongkon,	2000

การเข้ารหัสสัญญาณแบบไม่กลับเป็นค่าศูนย์	(Non	Return	Zero	:	
NRZ)	 หรือการเข้ารหัสข้อมูลแบบผลต่าง	(differential	coding)	
เป็นต้น	หลังจากการเข้ารหัสสัญญาณแล้วจะท�าการผสมสัญญาณ	
(modulation)	เข้ากับคลื่นพาห์	(carrier)	ในย่านความถี่ที่สูงกว่า	
ในรูปแบบของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นความถี่วิทยุ	เพื่อ
ใช้ส่งและรบัข้อมลูในย่านความถีน่ัน้ๆ	เช่น	การผสมสญัญาณแบบ	
ASK	(Amplitude	Shift	Keying)	ท�าให้ค่าขนาดของคลื่นพาหะจะ
ถูกเปลี่ยนอยู่ระหว่างค่าระดับสองค่าซึ่งขึ้นกับค่าเลขฐานสอง	
(binary	code)	ของสัญญาณที่ถูกเข้ารหัส
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ภาพที่ 12	การผสมสัญญาณ	ASKT	

ที่มา: Nilsson,	Riedel	&	Auttakitmongkon,	2000
  
	 นอกจากนี้	 เครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูลยังสามารถอ่าน
ข้อมูลจากจ�านวนหลายป้ายในเวลาเดียวกัน	ซึ่งปัญหาในเบื้องต้น	
คือเมื่อมีป้ายเก็บรหัสข้อมูลมากกว่า	1	ป้าย	วางตัวอยู่ภายในรัศมี
ท�างานของเครือ่งอ่านและเมือ่ป้ายดงักล่าวมพีลงังานเพยีงพอทีจ่ะ
ส่งข้อมลูไปยงัเครือ่งอ่านในขณะเวลาเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั	จะ
ส่งผลให้เครื่องอ่านไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่ส่งมาจากป้ายเก็บ
รหสัข้อมลูแต่ละป้ายได้	ดงันัน้	แนวทางแก้ไขคอืเพิม่ฟังก์ชัน่ป้องกนั
การชนกันของสัญญาณข้อมูล	(Anti-collision)	 จากป้ายเก็บรหัส
ข้อมูลและเครื่องอ่าน	 ซึ่งท�าให้อ่านข้อมูลของป้ายเก็บรหัสข้อมูล	
จ�านวนมากได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน	

ภาพที่ 13	 เครื่องอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูลอ่านป้ายเก็บรหัสข้อมูล
หลายๆ	ป้ายในเวลาเดียวกัน	

ที่มา:	Nilsson,	Riedel,	&	Auttakitmongkon,	2000
 
	 การป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูลมีหลายวิธี	 เช่น	
การจดัควิการอ่านป้ายเกบ็รหสัข้อมลู	โดยจดัแบ่งเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ	
เมื่อป้ายรหัสข้อมูลถูกอ่านแล้วจะไม่มีการอ่านซ�้าอีก	 (Space	
Division	Multiple	Access:	SDMA)	การเข้ารหัสสัญญาณทางเวลา	
(Time	Division	Multiple	Access:	TDMA)	การเข้ารหัสสัญญาณ
ทางความถี่	(Frequency	Division	Multiple	Access:	FDMA)	การ
เข้ารหัสสัญญาณทางรหัส	(Code	Division	Multiple	Access:	
CDMA)	หรอืการเข้ารหสัสญัญาณทางความถีข่ัน้สงูขึน้โดยใช้หลกั
การกระโดดช่วงความถี่	(frequency	hopping)	ร่วมกับเทคนิควิธี
ต่างๆ	เป็นต้น

ภาพที่ 14	ตัวอย่างของอัลกอริทึมในการป้องกันการชนของข้อมูล
แบบการเข้ารหัสทางเวลา	

ที่มา: Nilsson,	Riedel,	&	Auttakitmongkon,	2000
 
 มาตรฐานของระบบการระบุคุณลักษณะวัตถุด้วยคลื่น

ความถี่วิทยุ

	 องค์กรทีก่�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศทีก่�าหนดใช้งาน
อุปกรณ์ในระบบการระบุคุณลักษณะวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	 มี	
2	หน่วยงานหลกั	ได้แก่		International	Organization	of	Standard	
(ISO)	(http://www.	iso.org)	และ	Electronic	Product	Code	
(EPC	Global)	(http://www.epcglobalinc.org)	 โดยก�าหนด
มาตรฐานไว้	4	 ด้านคือ	 มาตรฐานด้านเทคโนโลยี	(technology	
standard)	 มาตรฐานด้านรูปแบบของข้อมูล	 (data	 format)		
มาตรฐานด้านวธิกีารทดสอบ	(conformance)	และมาตรฐานด้าน
การใช้งาน	(applications)	ดังแสดงไว้ในตารางที่	1	นอกจากนี้ยัง
มีหน่วยงานอื่นๆ	อีกอาทิ	Ubiquitous	ID	หรือมาตรฐาน	UID	ที่
ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนและก�าหนดมาตรฐานเพื่อใช้งาน
ภายในประเทศ	 โดยมีความแตกต่างกับมาตรฐาน	 ISO	 และ
มาตรฐาน	EPC	Global	 ในเชิงรายละเอียดทางเทคนิคหรือ
มาตรฐาน	(Automatic	Identification	Manufacturers:	AIM)	ที่
ก�าหนดโดย	Automatic	Identification	and	Data	Collection:	
AIDC	ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลแบบรหัสแท่ง	เป็นต้น	
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ตารางที่ 1	เปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของมาตรฐาน	ISO/IEC	และมาตรฐาน	EPC	

 ข้อก�าหนด มาตรฐาน ISO/IEC มาตรฐาน EPC

	 เทคโนโลยี	 ISO/IEC	18000-RFID		for	Item	Management	 Class	I	–	V	(13.56	and	UHF	only)
	 	 Part	2	-	<	135		kHz	 Class	0/	Class	I:	read-only		passive	tags
	 	 Part	3	-	13.56	MHz	 Class	II	tags:	passive	tags	with	additional	
	 	 Part	4	-	2450	MHz	 functionality
	 	 Part	6	–	860	-	960	MHz	 Class	III	tag:	semi-	passive	RFID	tags
	 	 Part	7	-		433.92	MHz	 Class	IV	tags:	active	tags	with	broad-band
	 	 (active)	 	 peer-to-peer
	 	 	 Class	V	tags:	Readers	Can	power	other	
	 	 	 Class	I,	II	and	III	tags:	Communicate	with
	 	 	 Class	IV	and	V.

	 รูปแบบของข้อมูล	 ISO/IEC	15418	-	Application	Identifiers	&	 EPC
		 	 Data	Identifiers	 Class	0	-	64	bits
	 	 ISO/IEC	15434	-	Syntax	 Class	1	-	96	bits
	 	 ISO/IEC	15459	-	Transport	License	Plate	 Class	1	G2	-	128/256	bits
	 	 ISO/IEC	15961	-	Data		Protocol:	Application	 Class	2	-	Class	1	with	larger	memory	and
	 	 Identifiers	 read/write
	 	 ISO/IEC	15962	-	Data		Protocol:	Data	 Class	3	-	Class	2	with	sensors
	 	 Encoding	Rules	and	Logical	Memory	 (semi-	passive)
	 	 Functions	 Class	4	-	passive	tags

	 วิธีการทดสอบ	 ISO/IEC	18047	-	RFID	device	conformance	 -	
	 	 test	methods	 -

	 การใช้งาน	 Vary	by	Industries	e.g.	ISO10374	-	Freight	 -	
	 	 containers	-	Automatic	identification	ISO	
	 	 18185	-	Freight	Containers	Radio	-	frequency	
	 	 communication	protocol	for	electronic	seal	
	 	 ISO	11785	-	Radio	-	frequency	identification	
	 	 Of	animals

ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงประเภทต่างๆ (Types of Virtual Dressing Room)

 1. ห้องลองเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคภาพทางวิดีโอ (Video Virtual Dressing Rooms)

	 เทคนคิภาพทางวดีโีอถอืเป็นเทคโนโลยลี�าดบัแรกๆ	ทีส่�าคญัมากในการประยกุต์ใช้งานกบัห้องเครือ่งแต่งกายเสมอืนจรงิ	โดยอาศยั
ระบบวิดีโอที่ลูกค้าสามารถรับภาพได้จากทางบ้านหรือทุกสถานที่ในเวลาจริง
 2. ห้องลองเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคการตรวจจับภาพเคลื่อนไหว (Motion Detection Virtual Dressing Rooms)

	 ในปี	ค.ศ.	2006	บริษัท	Eyemagnet	 ได้เสนอนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านระบบหน้าจอไร้
สัมผัส	(touch-	free	screen)	เพื่อใช้งานกับระบบห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงของร้าน	Hallenstein	ในประเทศนิวซีแลนด์ในปี	ค.ศ.	
2007	(The	professional	amateur,	2007	)	โดยหลกัการท�างานของการตรวจจบัการเคลือ่นไหวจะอาศยัจอแสดงภาพโทรทศัน์แบบพลาสมา
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ขนาดใหญ่เพื่อแสดงนวัตกรรมของร้านดังกล่าว	ใช้กล้องเว็บแคม	
บันทึกภาพของลูกค้าและน�าไปวางไว้ในห้องลองเครื่องแต่งกาย
เสมือนจริงซึ่งปรับตั้งค่าหน้าจอติดตามผลด้วยกระจกดิจิทัล	
(digital	mirror)	 จากนั้นระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือ	
(hand	motions)	จะตรวจจบัการเลอืกสนิค้าผ่านมอืของลกูค้าผ่าน
กระจกดจิทิลัเพือ่แสดงสนิค้าทีเ่ลอืกและรายละเอยีดการลองสนิค้า
ประเภทต่างๆ

ภาพที่ 15	การน�าเสนอเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านระบบกระจก
ดิจิตอล	

ที่มา:	http://www.theprofessionalamateur.com/2007/04/
hallensteins-virtual-dressing-room.html

 3. ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านหุ ่นยนต์

ทดสอบเครือ่งแต่งกาย (Robotic Virtual Dressing Rooms)

	 หุ ่นยนต์ทดสอบเครื่องแต่งกายเสมือนจริงตัวแรกถูก
ประดิษฐ์ขึ้น	โดยบริษัทในประเทศเอสโทเนีย	Estonia	เรียกว่า	Fits.
Me	(Fits.Me’s	Shape-Shifting	Robot	Lets	You	Try	On	Clothes,	
n.a.)	โดยหุ่นยนต์ต้นแบบดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงพัฒนาและ	ในปี	
ค.ศ.	2010	 สามารถน�ามาใช้งานปรับเปลี่ยนสรีระร่างกายได้
มากกว่า	2,000	 รูปแบบ	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์ทดสอบ
ร่างกายสภุาพบรุษุ	(Male	body)	และได้รบัการพฒันาเป็นหุน่ยนต์
ทดสอบร่างกายสุภาพสตร	ี(Female	body)	 ในเดือนเมษายนปี	
ค.ศ.	2011	 โดยน�าเสนอระบบการจัดเก็บค่าข้อมูลขนาดสรีระ
ร่างกาย	(Body	size)	ของลกูค้าและปรบัเปลีย่นขนาดของหุน่จ�าลอง	
(Adaptive	suiting/	Dressing	robot	model)	ให้สัมพันธ์กับข้อมูล
ของลูกค้าด้วยระบบการระบุคุณลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ท�างานผ่านระบบเครอืข่ายการสือ่สารแบบไร้สาย	เพือ่อ�านวยความ
สะดวกและเป็นประโยชน์แก่งานด้านการออกแบบโดยผู้ออกแบบ	
(Designer)	 ที่สามารถท�างานได้จากระยะไกล	 (Remote	
monitoring)	และรวมถงึการซือ้ขายแบบออนไลน์	(Online	services)	
ทัง้นีเ้นือ่งจากปัจจบุนั	งานด้านการวดัขนาดสรรีะร่างกาย	หรอืการ
ตดัเยบ็สนิค้าเพือ่การออกแบบเครือ่งแต่งกายนัน้ยงัคงใช้บคุคลท�า

เป็นหลัก	 ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้วัดแต่ละบุคคล	 จึงอาจ
จะส่งผลให้ขัน้ตอนในการวดัหรอืตดัเยบ็เครือ่งแต่งกาย	ขาดความ
แม่นย�า	ไม่สม�า่เสมอและไม่สะดวกรวดเรว็	ซึง่ก่อให้เกดิความล่าช้า
ในการผลิตสินค้าได้	 นอกจากนี้	 การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการ
ระบุคุณลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุดังกล่าว	 ยังสามารถท�างาน
ร่วมกบัการจดัการระบบฐานข้อมลู	ผ่านช่องสญัญาณการเชือ่มต่อ
สื่อสารแบบต่างๆ	ได้	เช่น	ระบบเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย	
(Wireless	LAN)	เป็นต้น	ท�าให้สามารถจัดเก็บหรือปรับเปลี่ยนค่า
ของข้อมูลโดยรวมในระบบฐานข้อมูลให้เป็นข้อมูลในเวลาจริง	
(Real	time	data	based)	ได้โดยง่าย	 	
	 ในการติดตั้งระบบการระบุคุณลักษณะด้วยคลื่นความถี่	
วิทยุจะติดตั้งป้ายเก็บรหัสข้อมูล	(Tags)	 ลงบนโครงสร้างของหุ่น
จ�าลอง	(Adaptive	suiting/	Dressing	robot	model)	 เพื่อเรียก
หรอืบนัทกึข้อมลูของขนาดสรรีะร่างกายผ่านอปุกรณ์อ่านสญัญาณ	
(Reader)	และประยกุต์ใช้โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ผ่านทางคอมพวิเตอร์
พกพาส่วนบุคคล	(PDA)	 หรือโทรศัพท์มือถือ	(Mobile)	 เพื่อส่ง
ข้อมูลที่ได้ผ่านทางระบบการสื่อสารแบบไร้สาย	 หรือระบบ
อินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 ไปยังเครื่องแม่ข่าย	(Server	or	Host	
Computer)	เพือ่ให้สามารถเรยีกข้อมลู	(Up	Load)	หรอืเกบ็ข้อมลู	
(Down	Load)	และประมวลผลการเปลีย่นแปลงขนาดสรรีะร่างกาย
หุ่นทดสอบตามเงื่อนไขการสั่งงานจากผู้ใช้ได้
    
ภาพที่ 16	หน้าเว็บไซต์หุ่นยนต์จ�าลองแบบเสื้อผ้าตามขนาดสรีระ
ร่างกายจริงของลูกค้า	

ที่มา:	http://fits.me/
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ภาพที ่17	การปรบัเปลีย่นขนาดของหุน่ยนต์จ�าลองแบบเสือ้ผ้าตาม
ขนาดสรีระร่างกายจริงของลูกค้า	

ที่มา:	http://fits.me/

 4. ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านกล้องใน

ระบบเว็บแคม (Web Cam Virtual Dressing Rooms) 

	 ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านกล้องในระบบเว็บ
แคมห้องแรกถูกน�าเสนอโดย	Zugara	 ในเดือนมิถุนายน	ปี	ค.ศ.	
2009	และน�าไปติดตั้งใช้งานเปิดตัวของร้าน	Fashionista	ในเดือน
พฤศจิกายนของปีเดียวกัน	(Zugara	CEo	interview,	2009)		ใน
ชื่อ	Tobi.com	(Tobi.com	fashionista,	2009)	โดยน�าเสนอรูปแบบ
การให้บริการลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงของลูกค้าจากที่พัก
อาศัยของตนเองผ่านกล้องในระบบเว็บแคมร่วมกับโปรแกรม	
Feshionista	 ก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้	
นอกจากนีย้งัได้พฒันาโปรแกรมให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้เรยีกชือ่ว่า	
ZugSTAR	 โดยรวมความสามารถของโปรแกรม	Fashionista	 กับ
ช่องทางสื่อสารกลุ่มข้อมูลความเร็วสูง	(Streaming	capability)	
ท�าให้กลุม่ลกูค้าสามารถตดิต่อแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกนัได้และ
เป็นการซื้อขายสินค้าที่ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่

 5. ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านระบบเลข

หมายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (RFID and VoIP Dressing 

Rooms)

	 ห้างสรรพสนิค้า	Mitsukoshi	ในประเทศญีปุ่น่	น�าเสนอห้อง
ลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านระบบเลขหมายอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล	 โดยแก้ปัญหาการลองเครื่องแต่งกายหลายครั้งของ
ลูกค้าและยังไม่เป็นที่	 พึงพอใจในห้องลองเครื่องแต่งกายทั่วไป	
ระบบจะตรวจจบัป้ายเกบ็รหสัข้อมลูของเครือ่งแต่งกายในห้องเกบ็
สินค้าและส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์ระบบเลขหมายอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล	 ตามการเลือกสินค้าของลูกค้า	 และเมื่อลูกค้าเลือก
สินค้าแล้วสามารถกดปุ่มโทรศัพท์ไปยังฝ่ายขายเพื่อลองสินค้าต่อ
ไป	

ภาพที่ 18	ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านระบบเลขหมาย
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล	

ที่มา: www.wikipmedia.com

 6. เทคโนโลยีประเภทอื่นของห้องลองเครื่องแต่งกาย

เสมือนจริง (Other Technology Impacting Virtual 

Dressing Rooms)

	 ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านกระจกที่สามารถ
โต้ตอบได้	(Interactive	mirror)	น�าเสนอโดย	Paxar	ซึ่งเป็นหน่วย
งานย่อยของ	Avery	Dennison	ในปี	ค.ศ.	2007	โดยทางร้านได้
ตดิป้ายรหสัข้อมลูกบัเสือ้ผ้าแต่ละชิน้	และจะแสดงข้อมลูของสนิค้า
โดยอัตโนมัติ	เมื่อน�ามาทดลองด้านหน้ากระจก	เช่น	ประเภทของ
เส้นใย	วัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือแบบของสีต่างๆ	เป็นต้น	แต่ห้อง
ลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงดังกล่าวยังไม่สามารถแทนที่ระบบ	
Intellifit	ที่น�าเสนอโดย	Levi’s	 ในปี	ค.ศ.	2005	 ได้	 ซึ่งระบบจะ
ตรวจวัดขนาดสรีระร่างกายของลูกค้าและส่งข้อมูลผ่านคลื่น
ความถีว่ทิยสุ�าหรบัให้บรกิารตดัเยบ็เครือ่งแต่งกายของลกูค้า	และ
หลังจากนั้นได้พัฒนาระบบให้สมบูรณ์ขึ้นในปี	ค.ศ.	2009	
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บทสรปุเทคโนโลยห้ีองลองเครือ่งแต่งกายเสมอืนจรงิในปัจจบุนั

และแนวโน้มในอนาคต (Conclusion of Virtual Dressing 

Room Technologies)

	 เทคโนโลยีห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงก�าลังได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกายของลูกค้าทุกกลุ่ม	 โดยไม่มีข้อ
จ�ากัดด้านเวลา		สถานที่	และสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า
แต่ละบุคคลได้	โดยอาศัยเทคโนโลยีการระบุคุณลักษณะวัตถุด้วย
คลื่นความถี่วิทยุที่ติดตั้งรหัสข้อมูลไว้ในป้ายเก็บรหัสข้อมูลของ
สินค้าและอ่านข้อมูลด้วยเครื่องอ่านแบบไร้สาย	 ท�าให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงใน
หลากหลายรูปแบบ	เช่น	ห้องลองเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคภาพ
ทางวิดีโอ	 ห้องลองเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคการตรวจจับภาพ
เคลือ่นไหว	ห้องลองเครือ่งแต่งกายเสมอืนจรงิผ่านหุน่ยนต์ทดสอบ
เครื่องแต่งกาย	 ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านกล้องใน
ระบบเว็บแคม	 ห้องลองเครื่องแต่งกายเสมือนจริงผ่านระบบเลข
หมายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล	 หรือเทคโนโลยีอื่นๆ	 ซึ่งถือว่าเป็น
นวตักรรมด้านแฟชัน่เครือ่งแต่งกายในปัจจบุนัและอนาคต	โดยเปิด
ให้บรกิารจรงิในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	หรอืตวัอย่างในโซนทวปี
เอเชีย	 เช่น	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 ประเทศญี่ปุ่น	 หรือเกาหลี	
เป็นต้น	 และผลตอบรับของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวพบว่า	
สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับทางร้านได้ในปริมาณที่มากขึ้น
อย่างมีนัยยส�าคัญ	เช่น	ร้าน	Mi-tu	ประเทศฮ่องกง	สามารถเพิ่ม
ยอดขายได้ถึงร้อยละ	30	 และคาดหวังว่า	 เทคโนโลยีดังกล่าวจะ
ถกูน�ามาใช้งานในประเทศไทยตามห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าในอนาคต
อันใกล้นี้




