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เจาหนาที่ ความปลอดภัยทั้ งหลาย
เตรยีมพรอมรบัความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในวชิาชีพสาขานีอ้ยางขนานใหญแลวหรอืยัง?

แนวทางใหมในการตรวจสอบและเฝาระวัง
ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในสหรัฐอเมริกา
มีการใชเทคโนโลยีทันสมัยท่ีสุดแหงยุค นั่นคือ
Internet of Things (IoT) ซึง่หมายถงึ เทคโนโลยี
อินเตอรเนต็ท่ีเชือ่มอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน
และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน โดยเคร่ืองมือตางๆ จะ
สามารถเชือ่มโยงและสือ่สารกนัไดโดยผานระบบ
อินเตอรเน็ต ในอนาคต ผูบริโภคท่ัวไปจะเร่ิม
คุนเคยกับเทคโนโลยีท่ีทําใหสามารถควบคุม

อยาง Microsoft และ Cisco หันมาใหความ
สนใจกับเทคโนโลยีนี้ ณ ปจจุบัน เทคโนโลยี
Internet of Things ถูกพูดถึงกันมากข้ึนและมี
การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อทําใหสามารถนํามา
ใชไดจริง โดยเฉพาะในแวดวงความปลอดภัย
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอม นีคื่อมิติใหมลํ้ายคุ
ในอนาคตอันใกล เจาหนาท่ีความปลอดภัย
สามารถสัง่งานการตรวจสอบ ตรวจวัด เฝาระวัง

ประเมินอันตราย และอ่ืนๆ ผานแทปเลตหรือ
โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) จากระยะไกล
โดยท่ีตัวเองไมตองเขาไปในพืน้ท่ีเสีย่งอันตราย
เหลานั้น

เทคโนโลยี IoT เชื่อมตอระหวางมือถือ
กับอุปกรณตรวจสอบ ตรวจจับ ตรวจวัด และ
อ่ืนๆ ดวยอินเตอรเนต เจาหนาท่ีความปลอดภัย
สามารถสั่งใหอุปกรณตางๆ เหลานี้ทํางานได
จากโตะทํางานหรือท่ีไหนก็ไดหางจากจุดท่ีต้ัง
ไมจาํกดัระยะทาง และเม่ือทํางานเสร็จสามารถ
รายงานผลกลับมายงัผูสัง่งานไดทางอินเตอรเนต็
เชนเดียวกัน และเม่ือทราบผลการตรวจสอบ
ของสภาพสถานท่ีปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยสัง่การตอบโตเหตุไดอยางทันทวงที

และเนือ่งจาก IoT สามารถเชือ่มตอขอมูล
กบัแหลงตางๆ ไดไมมีขีดจาํกดั เจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยอาจสัง่ใหอุปกรณวิเคราะหและประมวล
ผลเพื่อใหไดขอมูลสําเร็จรูปท่ีนํามาใชงานได
ทันที คาความเขมขนของสารเคมีชนิดหนึ่งท่ี
เคร่ืองวัดติดต้ังประจําท่ีวัดได อุปกรณสามารถ
เชื่อมตอขอมูลแหลงขอมูลท่ีเรียกวา Big Data
เพื่อหาคําตอบท่ีตองการ เชน มีความเสี่ยงตอ
อัคคีภัย/การระเบิด หรือไมเกินคาจํากัดข้ันตํ่า
ของการสัมผสัไปเทาใด ในลักษณะนี ้เจาหนาท่ี
ความปลอดภัยสามารถลัดข้ันตอนการคํานวณ
คาความตองการแลวสัง่การใหมีการปฏิบติังาน
ดานความปลอดภัยในเชงิปองกนัหรือระงบัเหตุ

เชื่อกันวา ภายในอีกสองปขางหนาจะมี
สิง่ของกวาแสนลานชิน้เชือ่มตอกบัอินเตอรเนต็
แนนอนวาในจาํนวนนัน้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ
ท่ีเกี่ยวของโดยตรงและโดยออมกับงานความ
ปลอดภัย อาชีวออนามัย และสิ่งแวดลอม รวม

สิง่ของตางๆ ท้ังจากในบาน สาํนกังาน หรือจาก
ท่ีไหนกไ็ด เชน การควบคุมอุณหภูมิภายในบาน
การเปดปดไฟ ไปจนถงึการสัง่ใหเคร่ืองทํากาแฟ
เร่ิมตมกาแฟ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองถูกพัฒนากอนท่ี IoT จะเปน
ความจริงข้ึนมา เชน ระบบตรวจจบั (Sensors)
รูปแบบการเชื่อมตอระหวางอุปกรณและระบบ
ท่ีฝงตัวอยูในคอมพิวเตอร ขณะนี้บริษัทใหญๆ
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อยูดวย ตัวเชื่อมตอท่ีสําคัญคือ “เซนเซอร”
(Sensor) ซึ่งมีราคาถูกลงอยางไมนาเชือ่ โดยท่ี
ระบบ Micro Electromechanical Sensors
(MEMS) สามารถทําใหเคร่ืองมือหรืออุปกรณใช
กระแสไฟฟาเปนแหลงพลังงาน สามารถเชื่อม
ตอกบัอินเตอรเนต็ไดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ
สั่งปดเปดหรือบังคับใหทํางานท่ีซับซอนไดโดย
ไมตองเดินไปสัมผสัแผงควบคุมของตัวอุปกรณ
แตประการใด

สาํหรับวิธีท่ีอุปกรณหาขอมูลอางอิงคาท่ี
วัดไดแปรเปนขอมูลสําเร็จรูปท่ีสามารถนําไป
ใชงานไดทันทีคือกระบวนการ Crowdsourcing
ซึ่งเปนกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีตองการ
โดยจะเปนการคนหาตามแหลงใหบริการขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) เชน Google Wikipedia

Crowdsourcing คือ ใชกลองถายรูปของโทรศัพท
มือถือถายเสนขอบฟาตอนพระอาทิตยข้ึนหรือ
ตอนพระอาทิตยตกเพื่อใชความขมุกขมัวของ
บรรยากาศเปนตัวชีวั้ดระดับมลพิษ แตผูคิดคน
ระบบไมไดมีเจตนาจะใหนาํขอมูลท่ีไดไปฟองรอง
หรือใชเปนเคร่ืองมือใหใครหรือองคกรใดปฏิบติั
ตามกฎขอบงัคับ จริงๆ แลว ระบบเปนเพยีงการ
แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีชั้นสูงใหวงการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ประจักษถึงสิ่งท่ีจะเปนการเปล่ียนแปลงอยาง
ใหญหลวงในอนาคตอันใกล

ขณะนี้ผูผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณใน
การตรวจวัดและการเฝาระวังความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมรายใหญท้ังใน
สหรัฐฯและยุโรปกําลังพัฒนาระบบ “Internal
crowdsourcing” ใสลงไปในผลิตภัณฑของตัวเอง
นั่นหมายความวา ผูซื้อนํามาใชงานจะสามารถ
สั่งการใหอุปกรณทํางานและประมวลผลผาน
ทางโทรศัพทมือถือ แทปเลต หรือเคร่ืองพีซีไดั
ทันทีโดยไมตองปรับปรุงเพิ่มเติมใดๆ ท้ังสิ้น

ท่ีสาํคัญ ผูผลิตแตละรายสรางเครือขาย
Big Data ของตัวเองข้ึนมาเปนการภายใน ทําให
งายตอการประมวลผลเพือ่ใหเปนขอมูลสาํเร็จรูป

สําหรับใชในงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม

ท่ีกลาวไปคือแนวโนมการเปล่ียนแปลง
อยางใหญหลวงในวงการความปลอดภัยในการ
ทํางานท่ัวโลก เปนการเชื่อมตอ 3 เทคโนโลยี
หลัก ไดแก IoT, Big Data และ Social Network
เขาดวยกนัเพือ่อํานวยความสะดวกในการทํางาน
ใหแกเจาหนาท่ีความปลอดภัยและฝายบริหาร
ระดับสงูข้ึนไป

IoT ทําใหคนสามารถสั่งงานใหอุปกรณ
ทํางานผานอินเตอรเนตท้ังบนมือถือ แทปเลต
หรือพีซี เชน สั่งใหเคร่ืองตรวจวัดแกสติดต้ัง
ประจําท่ี ทําการตรวจสอบและวัดคาแกสใน
พื้นท่ีอับอากาศโดยท่ีไมตองมีใครถือเคร่ืองวัด
เสี่ยงอันตรายเดินเขาไป จากนั้น Sensor ของ
เคร่ืองจะตรวจวัดปริมาณแกสชนิดตางๆ ตาม
คําสัง่แลวรายงานผลกลับมายงัจอโทรศัพทมือถอื
ของผูสัง่งานซึง่ลักษณะการรายงานผลจะข้ึนอยู
กับซอฟทแวรและแอพพลิเกชั่นท่ีใช อาจเปน
แสงไฟบนแผนท่ี GPS แสดงจดุท่ีต้ังของบริเวณ
ตรวจวัด หรือรายงานเปนตัวเลขท่ีมีอยูจริงใน
เวลานั้น หรือเคร่ืองวัดสามารถเชื่อมเครือขาย
Big Data และ Social Network ท้ังภายนอกหรือ

หรือหนวยบริหารของสถาบันตางๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ผานระบบเครือขาย ไมวาจะเปน
เครือขายภายใน (Intranet) เครือขายภายนอก
ท้ังท่ีเปนระบบปด (Extranet) หรือ เครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีเปนระบบเปด (Internet)

กรณีตัวอยาง เจาหนาท่ีความปลอดภัย
ใชโทรศัพทมือถือ (Smartphone) สั่งการให
เคร่ืองตรวจวัดเสยีงดังท่ีเกดิข้ึนในสภาพแวดลอม
การทํางานพรอมกับรายงานกลับ ปจจุบันมี 2
แอพพลิเกชั่น (App) ในระบบ Crowdsourcing
สําหรับการสื่อสารไรสาย คือ “Noise Watch”
และ “NoiseTube” ท้ังสอง App จะสั่งการใหชุด
ตรวจวัดเสียงซึ่งประกอบดวยไมโครโฟนและ
เคร่ืองวัดระดับเสยีงในสถานท่ีทํางานจาก GPS
ซึง่ระบบจะแสดงขอมูลท่ีเกดิข้ึนท่ีเวลาจริง (Real
Time) บนแผนท่ีหนาจอเปนแสงแบบสัญญาณ
ไฟจราจร (เขียว เหลือง แดง) ใหผูสั่งงานเห็น
ชัดเจนวา ระดับเสียงในสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของโรงงานตัวเองขณะนัน้อยูในระดับใด
ผานมาตรฐานหรือคาการยอมรับหรือไม สวน
คาระดับเสียงท่ีวัดไดจะแสดงเปนตัวเลขท่ีแยก
ออกมาตางหาก

อีกพัฒนาการหนึ่งท่ีนาสนใจของระบบ
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ภายในเครือขายเพื่อนํามาประมวลผลรายงาน
เปนขอมูลสําเร็จท่ีสามารถนาํไปใชงานไดทันที

นอกจากความสะดวกสบายในการปฏิบติั
งานแลว ระบบทันสมัยนี้ยังชวยละคาใชจายใน
หลายดานและใหความปลอดภัยในการปฏิบติังาน
สงูข้ึน เนือ่งจากเปนการสัง่การจากระยะไกลจงึ
ไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปยังพื้นท่ี
เกิดเหตุหรือพื้นท่ีตองการตรวจสอบ อีกท้ัง ไม
ตองเสี่ยงเขาไปในเขตอันตรายเหลานั้น

ประเด็นก็คือ ระบบ IoT ตองมีเคร่ืองมือ
เสริม เชน โทรศัพทมือถอื แท็ปเลต ท่ีสาํคัญตอง
มีอินเตอรเนต็ (หรือสญัญาณ Wi-fi) ปจจบุนัยงั
มีคาใชจายคอนขางสงู แตในอนาคตไมเกนิสบิป
จะมีแนวโนมลดตํ่าลงกวาเทาตัว

เจาหนาท่ีความปลอดภัยและฝายบริการ
สถานประกอบกจิการตองเฝาจบัตาวิวัฒนาการ
นีไ้วใหดี เพราะนีคื่อกาวกระโดดของวงการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมระดับ
โลกเลยทีเดียว

ในยุคท่ีเทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอรฉลาดข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีมีขนาด
เล็กลงและราคาถกูลง ทําใหอุปกรณหลายอยาง
ท่ีเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชเร่ิมจะมี “ความฉลาด”
ของคอมพิวเตอรข้ึนมาบางแลว

Internet of Things หรือบางคนเรียกวา
Internet of Everything หรือ M2M ท่ียอมาจาก
Machine to Machine คือแนวคิดการเชื่อมตอ
คอมพวิเตอรอัจฉริยะเหลานีใ้หคุยกนัไดเองโดย
ไมตองผานคน โดยมีเปาหมายปลายทางคือ
ชวยกนัทํางานเพือ่ใหคนสะดวกสบายข้ึน โดยท่ี
คนไมตองเขาไปยุงหรือสัง่การเลย ยกเวนสัง่การ
ใหเร่ิมทํางานในข้ันตน

ตัวอยาง อุปกรณวัดแกส เม่ือเจาของ
ผลิตภัณฑใสชปิคอมพวิเตอรลงไปเพือ่ใหทํางาน
โดยรับคําสั่งจากอินเตอรเน็ตบนจอโทรศัพท
มือถือของผูสั่งการท่ีอยูไกลออกไป ไมตองรอ

ใหผูสัง่การไปถงึท่ีทํางานแลวไปเปดสวิทชท่ีแผง
ควบคุม หลังจากนั้นซอฟแวรในตัวเคร่ืองจะ
เชือ่มตอกบัเครือขายขอมูลขนาดใหญและสงัคม
ออนไลนเพื่อหาคําตอบวาขอมูลท่ีไดจากการ
ตรวจวัดหมายถึงอะไร เม่ือถงึจุดท่ีคอมพวิเตอร
ไดรับการพัฒนาใหทํางานดวยตัวเองไดอยาง
สมบูรณ ผูสั่งการแทบไมตองทําอะไรเม่ือถึง
เวลาท่ีต้ังไวลวงหนา อุปกรณจะทํางานทันทีแลว
คนควาขอมูลอางอิงเพื่อใหไดขอมูลสําเร็จรูป
สาํหรับนาํไปใชประโยชนในงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม หรืออาจถึงข้ันท่ี
เม่ือไดขอมูลสาํเร็จรูปแลว อุปกรณตรวจวัดแกส
ไมตองสงมาใหผูสั่งการแตจะเชื่อมตอสญัญาณ
เพื่อบังคับใหอุปกรณอ่ืนท่ีเกี่ยวของทํางานเพื่อ
แกปญหาท่ีกาํลังเกดิข้ึน เชน สัง่ใหระบบระบาย
อากาศทํางานเม่ือไดขอมูลแกสมีปริมาณมาก
เกินคาอนุญาตใหสัมผัสได หรือแมกระท่ัง
บังคับใหระบบสัญญาณเตือนภัยดังข้ึนเพื่อให
มีการอพยพ เนื่องจากมีแนวโนมความเปนพิษ
อัคคีภัยหรือการระเบิดกําลังจะเกิดข้ึนในไมชา

หรือในกรณีผู ผลิตรองเท านิ รภัยใส
“ชิปคอมพิวเตอร” เขาไปในรองเทา เพื่อใหมัน
ตรวจวัดสถานภาพการสวมใสทํางานของเจาของ
วา มีความสบายหรือไม รับแรงกระแทกจาก
การเดินไดเทาไหร สามารถตานทางแรงเจาะ
ทะลุแคไหน ฯลฯ เกบ็สารพดัสถติิเทาท่ีสามารถ
เก็บไดจากเซ็นเซอรตางๆ ท่ีมีอยูในแผนชิป

สถติิเกบ็ไวอยางเดียวไมมีประโยชนอันใด
รองเทาเหลานีส้ามารถสงขอมูลไปยงัอุปกรณอ่ืนๆ
ได เชน สงสถิติการเดินไปบนสมารทโฟนเพื่อ
แสดงบนจอภาพใหเราเห็นวาตอนนีเ้ดินไปกีก่าว
มีแรงกดทําใหเม่ือยลาหรือเจบ็ปวดหรือไม แลว
คํานวณวาสามารถรับแรงกระแทกไดเทาไหร
ตรงตามมาตรฐานหรือไม ถาในอนาคต แวนตา
มีจอภาพแบบ Google Glass เร่ิมแพรหลาย
อาจยิงสถิติจากรองเทามาข้ึนจอภาพใหดูตอน

ทํางานไดเลยวาประสิทธิภาพการปองกันเทา
ของเรา ณ ขณะนัน้เปนอยางไรบาง คอมพวิเตอร
สามารถคํานวณใหเสร็จสรรพวาเราตองเดิน
อยางไรจงึจะไมเกดิความเม่ือยลา หรือรองเทาท่ี
กําลังสวมอยูมีจุดออนตรงไหนบาง เปนตน

เราสามารถตัดสินคุณภาพของรองเทา
นริภัยดวยการลองสวมใสทํางานเพยีงคร้ังเดียว
ระบบ IoT ในตัวรองเทาจะทําใหเราเห็นกบัตาวา
รองเทาคูนั้นเหมาะสมจะใชงานหรือไม และมี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานแคไหน ถูกละ
บริษทัผูผลิตรองเทาเชือ่มตอกบัขอมูลของตัวเอง
ในการบรรยายคุณภาพสนิคา แตผูสวมใสกย็อม
ตัดสนิใจไดวารองเทาคูนัน้ตรงกบัความตองการ
ของตัวเองหรือไมจากขอมูลท่ีแสดงบนหนาจอ
คอมพิวเตอรหรือมือถือท่ีใชงานอยู

หรือถุงมือนิรภัยซึ่งฝงชิปคอมพิวเตอร
เชือ่มระบบ IoT ไวขางใน เม่ือสวมใส ตัวถงุมือจะ
บอกผูสวมใสทันทีวา “ใสถูกตอง” แลวหรือไม
บริเวณขอมือมีจอแสดงผลวิเคราะหการสวมถงุมือ
ถาสวมถูกจะแสดงเปนเคร่ืองหมายถูกสีเขียว

อีกไมนาน เทคโนโลยี IoT จะกาวถึงจุด
สงูสดุ เจาหนาท่ีความปลอดภัยแทบไมตองเสีย่ง
อะไรเลย เคร่ืองมือหรืออุปกรณจะทํางานเอง
หมดและสั่งงานเคร่ืองอ่ืนไดดวย สมชื่อ M2M
ฟงดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร แตนี่คือความ
จริงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนบนโลกมนุษยเร็วๆ นี้

ความสะดวกสบายและไมตองเดินทางหรือ
ไมตองเสี่ยง ก็ใช แตเราจะวางใจเคร่ืองจักรได
แคไหน เพราะการตรวจวัดและประมวลผลดวย
คอมพวิเตอรอาจทําใหบางคนเกดิความไมม่ันใจ
ไมเหมือนมนุษยลงมือทําดวยตัวเอง แตในเม่ือ
Trend หรือแนวโนมของวงการเซฟต้ีท่ัวโลกเปน
ไปแบบนี้ ก็ยากจะฝน เราตองยอมรับใหไดวา
นี่คือยุคของคอมพิวเตอรอยางสมบูรณแบบ

รีบถามตัวเองวันนี้ “เตรียมพรอมรับ
ความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญแลวหรอืยัง?”


