เปิดมุมมองเครื่องประดับกับเทคโนโลยี ความสวยงามและคุณค่าทีเ่ ลือกได้
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่มากก็น้อย กระแสเทคโนโลยีได้เข้าไปอยู่ในหลากหลาย
ธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเครื่องประดับ ไม่ว่าจะใช้คาว่า “Digital Smart Jewelry” หรือ “Digital Jewelry” หรือ
“Smart Jewelry” ในนิยามทางการตลาดล้วนหมายถึง เครื่องประดับที่เสมือนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง
ซึ่ ง ผู้ ส วมใส่ จ ะได้ รั บ คุ ณ ค่ า จากความสวยงามในแบบของเครื่ อ งประดั บ และจากคุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกแบบเครื่องประดับประเภทนี้ มีหลายมุมมองที่ควรคานึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการเล่า
เรื่องราวผ่านรูปแบบของเครื่องประดับและวัสดุที่ใช้ในการทาเครื่องประดับ ซึ่งควรคานึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เลย
ก็ว่าได้ เพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวพันกับความชอบส่วนบุคคล และเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมโยง
ระหว่างเครื่องประดับกับผู้ที่สวมใส่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกที่ผู้สวมใส่มีต่อ เครื่องประดับในลักษณะนี้ ได้
เป็นอย่างดี โดยวัสดุที่ใช้ทาเครื่องประดับจะถูกเลือกให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับคุณสมบัติการใช้งาน
นอกจากการเล่าเรื่องผ่านรูปแบบของเครื่องประดับ แล้ว การคานึงถึง วิธีการใช้งานระหว่างผู้สวมใส่ กับ
เครื่องประดับก็เป็นสิ่งสาคัญ ทั้งในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบเครื่องประดับและคุณสมบัติในการ
ใช้ ง าน โดยเมื่ อ รวมกั น แล้ ว ก็ จ ะสามารถกระตุ้ น ให้ ผู้ ส วมใส่ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ท างเทคโนโลยี ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
เครื่องประดับประเภทนี้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เพราะการเลือกใส่เครื่องประดับ นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึง
ความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ ยังเป็นการกาหนดคุณค่าและความหมายที่ผู้สวมใส่มีให้กับเครื่องประดับอีกด้วย
Digital Smart Jewelry จัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการทาตลาด ส่งผลให้ศักยภาพทางธุรกิจมีแรง
ดึงดูดทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค ถึงแม้ว่าเครื่องประดับประเภทนี้ วางจาหน่ายอยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ก็ยังสามารถเติบโตต่อเนื่องไปได้อีก เสมือนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นถ้าเปรียบเทียบตามวัฏจักรของสินค้า
สิ่งที่ผู้บริโภคหรือผู้ที่สวมใส่ให้ความสาคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในตัวเครื่องประดับและในส่วน
ของข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ สวมใส่สาหรับ เครื่องประดับบางประเภท รวมทั้งอายุการใช้งาน และการดูแลรักษา
เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตได้ทาการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ในปัจจุบันมีเครื่องประดับประเภทนี้วางจาหน่าย
อยู่ในตลาดหลากหลายรูปแบบและมีคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันออกไปให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซื้อได้ตามความสนใจ

Digital Smart Jewelry >> ส่วนหนึ่งของการตกแต่งร่างกาย
Digital Smart Jewelry ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ในรู ป แบบ
เครื่องประดับที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ
กาไล แหวน ต่างหู หรือว่าเข็มกลัด ซึ่งก็จะมีคุณสมบัติการ
ใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นใน
WE BLOOM COLLECTION ของ totwoo จากประเทศ
จีน เมื่อมองภายนอกจะเห็นเป็นเพียงกาไลข้อมือหรือว่า
สร้อยคอ แต่กาไลข้อมือหรือสร้อยคอที่ว่านี้สามารถเป็นได้
ทั้งเครื่องติดตามกิจกรรมในชีวิตประจาวันทั้งการเดินและ
เครื่องประดับชุด WE BLOOM COLLECTION ของ totwoo
การนับจานวนแคลอรี่ นอกจากนั้นยังสามารถเป็นเครื่อง
เตือนความจา เป็นเครื่องที่แสดงสายโทรเข้าที่สาคัญ จาก
โทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังมีบริการดู ดวงรายวัน ด้วยการส่ องแสงของเครื่องประดับ ถ้าวันไหนเป็นวันโชคดี ของ
ผู้สวมใส่ เครื่องประดับก็จะส่องแสงออกมาทันที หรือหากผู้สวมใส่ต้องการให้เครื่องประดับส่องแสงออกมาในเวลา
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ที่ต้องการ ก็สามารถเลือกโหมดส่องแสงได้ด้วย นอกเหนือจากการใช้งานของผู้สวมใส่แล้ว ยังมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย เมื่อผู้สวมใส่จับคู่เครื่องประดับกับผู้ที่ต้องการแล้ว ก็สามารถส่งข้อความ
แสดงความรู้สึกต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้งานนั้นไม่ยาก เพียงเขย่าหรือเคาะ เครื่องประดับก็สามารถทางาน
ตอบสนองความต้องการได้แล้ว

Digital Smart Jewelry >> ผู้ช่วยดูแลสุขภาพ
เครื่ อ งประดั บ ส าหรั บ การติ ด ตามกิ จ กรรมใน
ชี วิ ต ประจ าวั น และติ ด ตามการออกก าลั ง กายได้ ถู ก
ออกแบบและพั ฒ นาให้ มี ค วามสวยงาม มี ค วามเป็ น
เครื่องประดับมากยิ่งขึ้น เช่นแบรนด์ Swarovski ได้ออก
Misfit Swarovski Shine
คอลเลกชั น เครื่ อ งประดั บ ชุ ด Misfit Swarovski Shine
Joule Earring Backing
จาก Swarovski
จาก Joule
ซึ่งออกแบบมาสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ และเน้นคริสตัล
เป็นจุดเด่น โดยข้อมูลที่บันทึกได้จะถูกส่งไปยังแอพลิเคชั่นของ Misfit ในโทรศัพท์มือถือนั่นเอง อีกหนึ่งตัวอย่าง
ที่ ผ สมผสานระหว่ างความสวยงามของเครื่องประดั บและเทคโนโลยี ได้อย่ างลงตั วคือ Joule Earring Backing
จากแบรนด์ Joule นอกจากจะเป็นต่างหูที่สามารถติดตามกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้แล้ว ยังสามารถวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจได้อีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตนาเสนอว่าเป็นเครื่องติดตามกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่เล็กที่สุดและเบาที่สุด
แต่เครื่องประดับชนิดนี้ไม่มีวางขายทั่วไป ต้องสั่งซือ้ ล่วงหน้าเท่านั้น
Digital Smart Jewelry ยั ง สามารถใช้ ง านส าหรั บ
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพในเชิ ง ลึ ก ได้ อี ก ด้ ว ย Leah Heiss ได้ อ อกแบบ
Inner ซึ่งเป็นเข็มกลัดที่ตรวจจับอารมณ์ของผู้ที่สวมใส่ เสมือน
เป็นเครื่องเตือนให้ผู้ สวมใส่ระมัด ระวัง ความตึ งเครียดที่ กาลั ง
เกิ ด ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี เ ครื่ อ งประดั บ ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
Diabetes Jewelery เป็นสร้อยคอและแหวนที่มีเข็มฉีดอินซูลิน
ซ่อนอยู่

Inner และ Diabetes Jewelery จาก Leah Heiss

Digital Smart Jewelry >> ความทรงจา ความสัมพันธ์ และความรู้สึก

Remember, Forget, Daguerre and
Orpheus จาก Jayne Wallace

การทาให้ผู้บริโภคมีอารมณ์ร่วมเป็นสิ่งสาคัญ เพราะจะทาให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากขึ้น ความทรงจา ความสัมพันธ์ และความรู้สึก คือสิ่งที่จะทา
ให้เกิดขึ้นได้ ดิจิทัลล็อกเกตถูกออกแบบขึ้นมาในชื่อ Remember, Forget,
Daguerre and Orpheus จาก Jayne Wallace ไม่เพียงแต่เป็น ล็อกเกต
ธรรมดา เครื่องประดับชิ้นนี้สามารถเลือกถ่ายรูปได้จากกล้องถ่ายรูปขนาด
จิ๋วที่ถูกสร้างมาคู่กัน จากนั้นรูปจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอที่ถูกออกแบบให้
เหมือนกับกรอบรูปแห่งความทรงจา และที่สาคัญรูปถ่ายที่ได้จะไม่ซีดจาง
หรื อ ลบเลื อ นไปตามกาลเวลาดั ง เช่ น รู ป ถ่ า ยทั่ ว ไป ท าให้ ส ามารถเก็ บ
ความรู้สึกและความทรงจาได้อย่างชัดเจน
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Digital Smart Jewelry >> ระบบรักษาความปลอดภัย
แหวนเป็นเครื่องประดับ ที่ถู ก ออกแบบมาเพื่ อการใช้ งานในทุ กๆ โอกาส แบรนด์ NFC Ring ก็เช่นกัน
นอกจากภาพลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัย เหมาะกับคนทุกช่วงวัย และสามารถสวมใส่ได้ ทุกเวลา แหวนนี้ยังสามารถ
เป็นระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัว ได้อีกด้วย เพราะคุณสมบัติการใช้งานทางอิเล็ กทรอนิกส์มีทั้งการปลดล็อก
การเข้าใช้งานโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่เลื่อนโทรศัพท์มือถือผ่านตัวจับสัญญาณบนแหวน ก็สามารถปลดล็อกการ
ใช้งานได้แล้ว สาหรับการล็อกและการปลดล็อกประตูก็สามารถทาได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถทาการส่ งข้อมูล
ผ่าน Wifi ได้ด้วย และอีกคุณสมบัติสาคัญที่ทาให้แหวนนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือ NFC Ring ไม่ต้อง
ชาร์ตแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน

แบรนด์ NFC Ring

Digital Smart Jewelry >> เพื่อแฟนภาพยนตร์
เครื่ อ งประดั บ ในกลุ่ ม นี้ น่ า จะมี คุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ น้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่ เครื่องประดับ จะถูก
ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบตัวละคร สิ่งของ หรืออาวุธในภาพยนตร์เท่านั้น
คุ ณ สมบั ติ ท างเทคโนโลยี ที่ ถู ก น ามาใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ การส่ อ งแสงของ
เครื่องประดับหรือเสียงที่ออกจากเครื่องประดับ เนื่องจากผู้ชมภาพยนตร์
ที่ติดตามภาพยนตร์อย่างจริง จังนั้นมีพื้นฐานความชอบในตัวภาพยนตร์
มากพออยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น คุ ณ สมบั ติ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง ไม่ ใช่ ส่ ว นส าคัญ
เมื่อเทียบกับเครื่องประดับประเภทอื่นๆ ถึงจะมีเทคโนโลยีในเครื่องประดับ
ไม่มาก แต่เครื่องประดับในกลุ่มนี้ก็เข้าถึงผู้บริโภคได้ไม่ยาก แค่เพียงราคา
ไม่สูงมากจนเกินไปนัก การขายเครื่องประดับกลุ่มนี้จะง่ายขึ้นทันที

เครื่องประดับจากภาพยนตร์เรื่อง Iron Sky
จาก Erno Salmela

เครื่องประดับจากภาพยนตร์เรื่อง Star War
จาก GEEKNET, INC.

Digital Smart Jewelry >> สู่สังคมไร้เงินสด
การใช้จ่ายเป็นกิจกรรมที่ทุกคนทาเป็นประจาในทุกวัน ในสังคมยุคดิจิทัลการใช้จ่ายถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้ง่ายขึ้น อย่างเช่นการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟน เครื่องประดับเอง
ก็ถูกนามาใช้สาหรับกิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกัน ในประเทศออสเตรเลีย ธนาคาร Bankwest ใช้
แหวนเป็ นเครื่องมื อเพื่อการใช้ จ่ายแทนบัตรเดบิต โดยนิ ยามการท างานของแหวนนี้ว่า Tap & Go
Tap & Go Ring นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ กันน้า ไม่ต้องใช้งานผ่านแอพลิเคชัน
ของ Bankwest
และไม่มีการชาร์ตแบตเตอรี่ อีกหนึ่งตัวอย่างของการนาเครื่องประดับมาใช้งาน
คือ ธนาคาร Westpac โดยมีการออกแบบเครื่องประดับหลายประเภท ทั้งใน
ส่วนของเข็มกลัดหรือสายรัดข้อมือ ซึ่งทางธนาคารเรียกกลุ่มของเครื่องประดับ
ประเภทนี้ว่า PayWear โดยภาพรวมแล้วการใช้จ่ายแทนเงินสดนี้ไม่ว่าจะอยู่ใน
เครื่องประดับชนิดใด ทุกธนาคารต่างก็ให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับเรื่อง
PayWear ของ Westpac
ความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินและการใช้จ่ายทุกประเภท
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จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า Digital Smart Jewelry ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ คุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป และนับวันจะยิ่งมีความสวยงาม มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น ทั้งนี้
ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เครื่องประดับประเภทนี้สามารถเข้าถึงชีวิตประจาวันของผู้ที่สวมใส่ได้มากยิ่งขึ้น จะเป็น
การดีเพียงใดที่เครื่องประดับ มิได้มีไว้เพียงสวมใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเท่าที่จาเป็นเท่ านั้น หากแต่ยังสวมใส่
ในชีวิตประจาวัน นอกจากจะเพื่อความสวยงามแก่ผู้ที่สวมใส่แล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ ด้วย Digital Smart Jewelry
สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ในยุคที่ผู้คนต่างต้องทาหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อะไรที่สามารถจะเกิด
ประโยชน์ที่หลากหลายภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่ได้จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน

totwoo : แบรนด์ Digital Smart Jewelry จากประเทศจีน เปิดตัวแบรนด์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพฤษภาคม 2018

นอกจากบริษัทรายใหญ่จะเริ่มทาตลาดสาหรับ Digital Smart Jewelry มากขึ้นแล้ว ก็ยังมีผู้เล่นรายใหม่
เริ่มเข้ามาในตลาดนี้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดที่มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อีก ทั้งยังเห็นได้ว่า Digital Smart
Jewelry ไม่ จ าเป็ น จะต้ องขายอยู่ ในร้า นเครื่องประดั บ แบบดั้ ง เดิ ม อี กต่ อไปแล้ ว เพราะตอนนี้ มี แบรนด์ ที่ เป็น
เครื่องประดับประเภทนี้โดยเฉพาะ มีช่องทางการจัดจาหน่ายโดยตรง ซึ่งทาให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่ง ขึ้น
และหลังจากนี้ Digital Smart Jewelry จะสามารถทาอะไรได้อีกบ้าง จะสามารถดึงดู ดความสนใจของผู้บริโภคได้
เพียงใด และจะสร้างมูลค่าตลาดได้มากน้อยขนาดไหนเป็นเรื่องที่ควรจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
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