มก. เปดโครงการวิจัย 3D Body Scanner
ใชเทคโนโลยีสามมิติวัดสัดสวนมาตรฐานของคนไทย
ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงพื้นที่สํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรูปรางเพื่อหา Size
มาตรฐานของคนไทย โดยทําการสุมสํารวจรูปรางสตรีอายุ 18-24 ป ทั่วประเทศ พบวา 35.1% มีเรือน
รางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา และ 25.2% แบบผลแพร และมีความสูงโดยเฉลี่ยเพียง 158.9 ซม. คําถาม คือ
คุณคิดวา Size ของคุณคือ Size อะไร ?
ดร. อโนทั ย ชลชาติ ภิญ โญ ภาควิ ชาวิ ท ยาการสิ่ งทอ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และคณะ ร ว มกั บ ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) จัดทํา
โครงการสํารวจขนาดรูปรางคนไทยขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัดขนาดรูปราง
สามมิติ (3D Body Scanning) และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อจะนําไปสูการจัดสรางคลังขอมูล
สัดสวนและรูปราง เพื่อหาขนาดรูปรางมาตรฐานของประชากรไทย (Size Thailand) ซึ่งยังไมเคยมีการ
จัดทํามากอนในเมืองไทย การเก็บขอมูลจะสํารวจกับกลุมตัวอยาง ไมนอยกวา 10,000 ราย สุมกระจาย
ตามภูมิภาคตางๆ โดยใชเครื่องตรวจวัดขนาดรูปรางสามมิติ โดยหวังผลวาภายใน 1 ปครึ่ง
เครื่องตรวจวัดขนาดรูปรางสามมิติ (3D Body Scanner) จะทําใหการวัดสัดสวน และรูปราง
ของผูคนจํานวนมากเปนไปไดอยางรวดเร็วและแมนยําขึ้น ในเวลานอยกวา 10 วินาทีตอการสแกนหนึ่ง
ครั้ง เครื่องสามารถเก็บขอมูลรูปรางเปนภาพสามมิติ และบันทึกขนาดสัดสวนของรางกายไดมากกวา
100 จุด วิธีการวัดโดยใชเครื่องสแกนอัตโนมัตินี้ จะมีความแมนยําสูงกวาการวัดสัดสวนแบบเดิมโดยใช
สายวัด สงผลใหการสํารวจขนาดรูปรางของประชากรเปนไปไดดวยความถูกตองและรวดเร็ว เครื่อง
3D Body Scanner ที่ใชในโครงการ SizeThailand เปนเครื่องที่ใชเทคโนโลยีริ้วเเสงจากบริษัท The
USA Textile/Clothing Technology Corporation [TC]2 ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชในโครงการ SizeUK
เเละ SizeUSA เครื่องดังกลาวทํางานโดยสรางแถบเเสงขาวที่เรียงตัวกันเปนแนวฉายลงบนพื้นผิว
รางกายจากรอบทิศทาง เนื่องจากแถบแสงที่ฉายออกมาจากแหลงกําเนิดเปนเสนตรงที่เรียงตัวขนานกัน
และจะมีแนวเสนบิดเบี้ยวไป เมื่อตกกระทบพื้นผิวที่มีความโคงนูน (ซึ่งในที่นี้คือรางกายมนุษย) โดย
อาศัยหลักการดังกลาว ตัวตรวจจับของเครื่อง 3D Body Scanner จะทําการตรวจจับภาพรูปรางของริ้ว
แสงทั้งหมดที่ปรากฏบนพื้นผิวรางกายจากรอบทิศทางดวยกลองจํานวน 12 ตัว แลวนําภาพเหลานั้นมา
ประมวลผลโดยซอฟตแวรเพื่อการคํานวณ และสรางแบบจําลองวัตถุรูปทรงสามมิติดวยคอมพิวเตอร
ตอไป

ดาน นายยศธน กิจกุศล กรรมการผูจัดการ แวนสัน (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา การนํา
ระบบ 3D Body Scanner มาใชในประเทศไทยครั้งนี้จะมีประโยชนตออุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุง หม
เครื่องหนัง และงานดานแฟชั่น เพราะในกระบวนการกําหนดขนาดเสื้อผาไทยขณะนี้ยังไมสามารถ
ผลิตออกมาไดตรงกับสัดสวนที่แทจ ริงของรูปรางคนไทย การกําหนด Size เสื้อผาไทยสวนใหญจ ะ
กําหนดขนาดเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชน Size S , M , L , XL ในขณะที่ตางประเทศจะมีขนาด
เสื้อผาเปนตัวเลขซึ่งมีความละเอียดมากกวา เชน Size 30 , 31 , 32 , 33 เปนตน ซึ่งถาโครงการวิจัย
3D Body Scanner สามารถสํารวจรูปรางคนไทยและนํามากําหนดขนาดเสื้อใหมีมาตรฐานก็จะเปน
ประโยชนตอการผลิตและการออกแบบ เสื้อผา รองเทา ฯลฯ ไดตรงใจผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
อนาคตอัน ใกลนี้อุต สาหกรรมแฟชั่น ไทยจะมีขนาด (Size) ที่ไดมาตรฐานของทั้งชายและ
หญิง และแบรนดเนมตางๆ จะไดนําไปผลิตสินคาเพื่อเอาใจลูกคาใหไดรับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
และมีขนาดมาตรฐานที่เปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ ขอมูลเหลานี้นอกจากจะทําประโยชนใหกับ
อุต สาหกรรมแฟชั่ น เสื้ อ ผ า และสิ่ ง ทอแล ว ยั ง จะเป น ประโยชนกั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ อี ก เช น
อุตสาหกรรมการแพทย อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมอาหาร ไดอีกดวย โดยคณะวิจัย
เปดตัวโครงการนี้ไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ในงาน Bangkok Fashion Week 2006 ณ ศูนยการ
ประชุ ม แห ง ชาติ สิ ริ กิ ต ติ์
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