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เจ า หน า ที่ ความปลอดภั ย ทั้ งหลาย
เตรียมพรอมรับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในวิชาชีพสาขานีอ้ ยางขนานใหญแลวหรือยัง?
แนวทางใหมในการตรวจสอบและเฝาระวัง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสหรัฐอเมริกา
มีการใชเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแหงยุค นั่นคือ
Internet of Things (IoT) ซึง่ หมายถึง เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตทีเ่ ชือ่ มอุปกรณและเครือ่ งมือตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน
และอื่นๆ เขาไวดวยกัน โดยเครื่องมือตางๆ จะ
สามารถเชือ่ มโยงและสือ่ สารกันไดโดยผานระบบ
อินเตอรเน็ต ในอนาคต ผูบริโภคทั่วไปจะเริ่ม
คุ นเคยกับเทคโนโลยีที่ ทําใหสามารถควบคุม

สิง่ ของตางๆ ทัง้ จากในบาน สํานักงาน หรือจาก
ทีไ่ หนก็ได เชน การควบคุมอุณหภูมภิ ายในบาน
การเปดปดไฟ ไปจนถึงการสัง่ ใหเครือ่ งทํากาแฟ
เริ่มตมกาแฟ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่จําเปนตองถูกพัฒนากอนที่ IoT จะเปน
ความจริงขึน้ มา เชน ระบบตรวจจับ (Sensors)
รูปแบบการเชื่อมตอระหวางอุปกรณและระบบ
ที่ฝงตัวอยูในคอมพิวเตอร ขณะนี้บริษัทใหญๆ

อยาง Microsoft และ Cisco หันมาใหความ
สนใจกับเทคโนโลยีนี้ ณ ปจจุบัน เทคโนโลยี
Internet of Things ถูกพูดถึงกันมากขึ้นและมี
การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อทําใหสามารถนํามา
ใชไดจริง โดยเฉพาะในแวดวงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม นีค่ อื มิตใิ หมลา้ํ ยุค
ในอนาคตอั นใกล เจ าหน าที่ ความปลอดภั ย
สามารถสัง่ งานการตรวจสอบ ตรวจวัด เฝาระวัง

ประเมินอันตราย และอื่นๆ ผานแทปเลตหรือ
โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) จากระยะไกล
โดยทีต่ ัวเองไมตอ งเขาไปในพืน้ ที่เสีย่ งอันตราย
เหลานั้น
เทคโนโลยี IoT เชื่อมตอระหวางมือถือ
กับอุปกรณตรวจสอบ ตรวจจับ ตรวจวัด และ
อืน่ ๆ ดวยอินเตอรเนต เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
สามารถสั่งใหอุปกรณตางๆ เหลานี้ทํางานได
จากโตะทํางานหรือที่ไหนก็ไดหางจากจุดที่ตั้ง
ไมจาํ กัดระยะทาง และเมือ่ ทํางานเสร็จสามารถ
รายงานผลกลับมายังผูส งั่ งานไดทางอินเตอรเน็ต
เชนเดียวกัน และเมื่อทราบผลการตรวจสอบ
ของสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยสัง่ การตอบโตเหตุไดอยางทันทวงที
และเนือ่ งจาก IoT สามารถเชือ่ มตอขอมูล
กับแหลงตางๆ ไดไมมขี ดี จํากัด เจาหนาทีค่ วาม
ปลอดภัยอาจสัง่ ใหอปุ กรณวเิ คราะหและประมวล
ผลเพื่ อใหไดขอมูลสําเร็จรูปที่ นํามาใชงานได
ทันที คาความเขมขนของสารเคมีชนิดหนึ่ งที่
เครื่องวัดติดตั้งประจําที่วัดได อุปกรณสามารถ
เชื่อมตอขอมูลแหลงขอมูลที่เรียกวา Big Data
เพื่อหาคําตอบที่ตองการ เชน มีความเสี่ยงตอ
อัคคีภัย/การระเบิด หรือไมเกินคาจํากัดขั้นต่ํา
ของการสัมผัสไปเทาใด ในลักษณะนี้ เจาหนาที่
ความปลอดภัยสามารถลัดขัน้ ตอนการคํานวณ
คาความตองการแลวสัง่ การใหมกี ารปฏิบตั งิ าน
ดานความปลอดภัยในเชิงปองกันหรือระงับเหตุ
เชื่อกันวา ภายในอีกสองปขางหนาจะมี
สิง่ ของกวาแสนลานชิน้ เชือ่ มตอกับอินเตอรเน็ต
แนนอนวาในจํานวนนัน้ มีเครือ่ งมือและอุปกรณ
ที่ เกี่ ยวของโดยตรงและโดยออมกับงานความ
ปลอดภัย อาชีวออนามัย และสิ่งแวดลอม รวม
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อยู ดวย ตัวเชื่ อมตอที่ สําคัญคือ “เซนเซอร ”
(Sensor) ซึ่งมีราคาถูกลงอยางไมนาเชือ่ โดยที่
ระบบ Micro Electromechanical Sensors
(MEMS) สามารถทําใหเครือ่ งมือหรืออุปกรณใช
กระแสไฟฟาเปนแหลงพลังงาน สามารถเชื่อม
ตอกับอินเตอรเน็ตไดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ
สั่งปดเปดหรือบังคับใหทํางานที่ซับซอนไดโดย
ไมตองเดินไปสัมผัสแผงควบคุมของตัวอุปกรณ
แตประการใด
สําหรับวิธีทอี่ ปุ กรณหาขอมูลอางอิงคาที่
วัดไดแปรเปนขอมูลสําเร็จรูปที่สามารถนําไป
ใชงานไดทันทีคือกระบวนการ Crowdsourcing
ซึ่งเปนกระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการ
โดยจะเปนการคนหาตามแหลงใหบริการขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) เชน Google Wikipedia

หรือหนวยบริหารของสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผานระบบเครือขาย ไมวาจะเปน
เครือขายภายใน (Intranet) เครือขายภายนอก
ทั้งที่เปนระบบปด (Extranet) หรือ เครือขาย
อินเทอรเน็ตที่เปนระบบเปด (Internet)
กรณีตัวอยาง เจาหนาที่ความปลอดภัย
ใชโทรศัพทมือถือ (Smartphone) สั่ งการให
เครือ่ งตรวจวัดเสียงดังทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดลอม
การทํางานพรอมกับรายงานกลับ ปจจุบันมี 2
แอพพลิเกชั่น (App) ในระบบ Crowdsourcing
สําหรับการสื่อสารไรสาย คือ “Noise Watch”
และ “NoiseTube” ทั้งสอง App จะสั่งการใหชุด
ตรวจวั ดเสียงซึ่ งประกอบด วยไมโครโฟนและ
เครือ่ งวัดระดับเสียงในสถานทีท่ ํางานจาก GPS
ซึง่ ระบบจะแสดงขอมูลทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ วลาจริง (Real
Time) บนแผนที่หนาจอเปนแสงแบบสัญญาณ
ไฟจราจร (เขียว เหลือง แดง) ใหผูสั่งงานเห็น
ชัดเจนวา ระดับเสียงในสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของโรงงานตัวเองขณะนัน้ อยูใ นระดับใด
ผานมาตรฐานหรือคาการยอมรับหรือไม สวน
คาระดับเสียงที่วัดไดจะแสดงเปนตัวเลขที่แยก
ออกมาตางหาก
อีกพัฒนาการหนึ่งที่นาสนใจของระบบ

Crowdsourcing คือ ใชกลองถายรูปของโทรศัพท
มือถือถายเสนขอบฟาตอนพระอาทิตยขึ้นหรือ
ตอนพระอาทิตยตกเพื่ อใชความขมุกขมัวของ
บรรยากาศเปนตัวชีว้ ดั ระดับมลพิษ แตผคู ิดคน
ระบบไมไดมเี จตนาจะใหนาํ ขอมูลทีไ่ ดไปฟองรอง
หรือใชเปนเครือ่ งมือใหใครหรือองคกรใดปฏิบตั ิ
ตามกฎขอบังคับ จริงๆ แลว ระบบเปนเพียงการ
แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีชั้ นสูงใหวงการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ประจักษถึงสิ่งที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงอยาง
ใหญหลวงในอนาคตอันใกล
ขณะนี้ ผู ผลิ ตเครื่ องมื อและอุ ปกรณ ใน
การตรวจวั ดและการเฝาระวั งความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดลอมรายใหญทั้ งใน
สหรัฐฯและยุโรปกําลังพัฒนาระบบ “Internal
crowdsourcing” ใสลงไปในผลิตภัณฑของตัวเอง
นั่นหมายความวา ผูซื้อนํามาใชงานจะสามารถ
สั่ งการใหอุปกรณทํางานและประมวลผลผาน
ทางโทรศัพทมือถือ แทปเลต หรือเครื่องพีซีไดั
ทันทีโดยไมตองปรับปรุงเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
ทีส่ าํ คัญ ผูผ ลิตแตละรายสรางเครือขาย
Big Data ของตัวเองขึน้ มาเปนการภายใน ทําให
งายตอการประมวลผลเพือ่ ใหเปนขอมูลสําเร็จรูป

สําหรับใชในงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม
ที่กลาวไปคือแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
อยางใหญหลวงในวงการความปลอดภัยในการ
ทํางานทั่วโลก เปนการเชื่อมตอ 3 เทคโนโลยี
หลัก ไดแก IoT, Big Data และ Social Network
เขาดวยกันเพือ่ อํานวยความสะดวกในการทํางาน
ใหแกเจาหนาที่ความปลอดภัยและฝายบริหาร
ระดับสูงขึ้นไป
IoT ทําใหคนสามารถสั่งงานใหอุปกรณ
ทํางานผานอินเตอรเนตทั้งบนมือถือ แทปเลต
หรือพีซี เชน สั่ งใหเครื่องตรวจวัดแกสติดตั้ ง
ประจําที่ ทําการตรวจสอบและวั ด ค าแก สใน
พื้นที่อับอากาศโดยที่ไมตองมีใครถือเครื่องวัด
เสี่ยงอันตรายเดินเขาไป จากนั้น Sensor ของ
เครื่องจะตรวจวัดปริมาณแกสชนิดตางๆ ตาม
คําสัง่ แลวรายงานผลกลับมายังจอโทรศัพทมอื ถือ
ของผูส งั่ งานซึง่ ลักษณะการรายงานผลจะขึน้ อยู
กับซอฟทแวรและแอพพลิเกชั่นที่ใช อาจเปน
แสงไฟบนแผนที่ GPS แสดงจุดที่ตงั้ ของบริเวณ
ตรวจวัด หรือรายงานเปนตัวเลขที่มีอยูจริงใน
เวลานั้น หรือเครื่องวัดสามารถเชื่อมเครือขาย
Big Data และ Social Network ทัง้ ภายนอกหรือ

SAFET Y LIFE 2

ภายในเครือขายเพื่อนํามาประมวลผลรายงาน
เปนขอมูลสําเร็จที่สามารถนําไปใชงานไดทันที
นอกจากความสะดวกสบายในการปฏิบตั ิ
งานแลว ระบบทันสมัยนี้ยังชวยละคาใชจายใน
หลายดานและใหความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
สูงขึน้ เนือ่ งจากเปนการสัง่ การจากระยะไกลจึง
ไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปยังพื้นที่
เกิดเหตุหรือพื้นที่ตองการตรวจสอบ อีกทั้ง ไม
ตองเสี่ยงเขาไปในเขตอันตรายเหลานั้น
ประเด็นก็คือ ระบบ IoT ตองมีเครื่องมือ
เสริม เชน โทรศัพทมอื ถือ แท็ปเลต ทีส่ าํ คัญตอง
มีอนิ เตอรเน็ต (หรือสัญญาณ Wi-fi) ปจจุบนั ยัง
มีคา ใชจา ยคอนขางสูง แตในอนาคตไมเกินสิบป
จะมีแนวโนมลดต่ําลงกวาเทาตัว
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยและฝายบริการ
สถานประกอบกิจการตองเฝาจับตาวิวฒ
ั นาการ
นีไ้ วใหดี เพราะนีค่ อื กาวกระโดดของวงการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมระดับ
โลกเลยทีเดียว
ในยุคที่เทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอรฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่มีขนาด
เล็กลงและราคาถูกลง ทําใหอปุ กรณหลายอยาง
ทีเ่ ปนเครือ่ งมือเครือ่ งใชเริม่ จะมี “ความฉลาด”
ของคอมพิวเตอรขึ้นมาบางแลว
Internet of Things หรือบางคนเรียกวา
Internet of Everything หรือ M2M ที่ยอมาจาก
Machine to Machine คือแนวคิดการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรอจั ฉริยะเหลานีใ้ หคยุ กันไดเองโดย
ไมตองผานคน โดยมีเปาหมายปลายทางคือ
ชวยกันทํางานเพือ่ ใหคนสะดวกสบายขึน้ โดยที่
คนไมตอ งเขาไปยุง หรือสัง่ การเลย ยกเวนสัง่ การ
ใหเริ่มทํางานในขั้นตน
ตัวอยาง อุปกรณ วัดแกส เมื่ อเจาของ
ผลิตภัณฑใสชปิ คอมพิวเตอรลงไปเพือ่ ใหทาํ งาน
โดยรับคําสั่ งจากอินเตอรเน็ตบนจอโทรศั พท
มือถือของผูสั่งการที่อยูไกลออกไป ไมตองรอ

ใหผสู งั่ การไปถึงทีท่ าํ งานแลวไปเปดสวิทชทแี่ ผง
ควบคุ ม หลั งจากนั้ นซอฟแวร ในตั วเครื่ องจะ
เชือ่ มตอกับเครือขายขอมูลขนาดใหญและสังคม
ออนไลนเพื่ อหาคําตอบวาขอมูลที่ ไดจากการ
ตรวจวัดหมายถึงอะไร เมือ่ ถึงจุดที่คอมพิวเตอร
ไดรับการพัฒนาใหทํางานดวยตัวเองไดอยาง
สมบู รณ ผู สั่ งการแทบไมต องทําอะไรเมื่ อถึง
เวลาทีต่ งั้ ไวลว งหนา อุปกรณจะทํางานทันทีแลว
คนควาขอมูลอางอิงเพื่ อใหไดขอมูลสําเร็จรูป
สําหรับนําไปใชประโยชนในงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม หรืออาจถึงขั้นที่
เมือ่ ไดขอ มูลสําเร็จรูปแลว อุปกรณตรวจวัดแกส
ไมตอ งสงมาใหผูสั่งการแตจะเชื่อมตอสัญญาณ
เพื่อบังคับใหอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของทํางานเพื่อ
แกปญ
 หาทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ เชน สัง่ ใหระบบระบาย
อากาศทํางานเมื่อไดขอมูลแกสมีปริมาณมาก
เกิ น ค าอนุ ญาตให สั มผั สได หรื อ แม ก ระทั่ ง
บังคับใหระบบสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเพื่อให
มีการอพยพ เนื่องจากมีแนวโนมความเปนพิษ
อัคคีภัยหรือการระเบิดกําลังจะเกิดขึ้นในไมชา
หรื อ ในกรณี ผู ผลิ ต รองเท า นิ ร ภั ย ใส
“ชิปคอมพิวเตอร” เขาไปในรองเทา เพื่อใหมัน
ตรวจวัดสถานภาพการสวมใสทาํ งานของเจาของ
วา มีความสบายหรือไม รับแรงกระแทกจาก
การเดินไดเทาไหร สามารถตานทางแรงเจาะ
ทะลุแคไหน ฯลฯ เก็บสารพัดสถิตเิ ทาทีส่ ามารถ
เก็บไดจากเซ็นเซอรตางๆ ที่มีอยูในแผนชิป
สถิตเิ ก็บไวอยางเดียวไมมปี ระโยชนอนั ใด
รองเทาเหลานีส้ ามารถสงขอมูลไปยังอุปกรณอนื่ ๆ
ได เชน สงสถิติการเดินไปบนสมารทโฟนเพื่อ
แสดงบนจอภาพใหเราเห็นวาตอนนีเ้ ดินไปกีก่ า ว
มีแรงกดทําใหเมือ่ ยลาหรือเจ็บปวดหรือไม แลว
คํานวณวาสามารถรับแรงกระแทกไดเทาไหร
ตรงตามมาตรฐานหรือไม ถาในอนาคต แวนตา
มีจอภาพแบบ Google Glass เริ่มแพรหลาย
อาจยิงสถิติจากรองเทามาขึ้นจอภาพใหดูตอน

ทํางานไดเลยวาประสิทธิภาพการปองกันเทา
ของเรา ณ ขณะนัน้ เปนอยางไรบาง คอมพิวเตอร
สามารถคํานวณใหเสร็ จสรรพว าเราต องเดิ น
อยางไรจึงจะไมเกิดความเมือ่ ยลา หรือรองเทาที่
กําลังสวมอยูมีจุดออนตรงไหนบาง เปนตน
เราสามารถตัดสินคุณภาพของรองเทา
นิรภัยดวยการลองสวมใสทาํ งานเพียงครัง้ เดียว
ระบบ IoT ในตัวรองเทาจะทําใหเราเห็นกับตาวา
รองเทาคูนั้นเหมาะสมจะใชงานหรือไม และมี
คุ ณสมบั ติ ตรงตามมาตรฐานแค ไหน ถู ก ล ะ
บริษทั ผูผ ลิตรองเทาเชือ่ มตอกับขอมูลของตัวเอง
ในการบรรยายคุณภาพสินคา แตผสู วมใสกย็ อ ม
ตัดสินใจไดวา รองเทาคูน นั้ ตรงกับความตองการ
ของตัวเองหรือไมจากขอมูลที่แสดงบนหนาจอ
คอมพิวเตอรหรือมือถือที่ใชงานอยู
หรือถุงมือนิรภัยซึ่ งฝงชิปคอมพิวเตอร
เชือ่ มระบบ IoT ไวขา งใน เมือ่ สวมใส ตัวถุงมือจะ
บอกผูสวมใสทันทีวา “ใสถูกตอง” แลวหรือไม
บริเวณขอมือมีจอแสดงผลวิเคราะหการสวมถุงมือ
ถาสวมถูกจะแสดงเปนเครื่องหมายถูกสีเขียว
อีกไมนาน เทคโนโลยี IoT จะกาวถึงจุด
สูงสุด เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยแทบไมตอ งเสีย่ ง
อะไรเลย เครื่องมือหรืออุปกรณจะทํางานเอง
หมดและสั่งงานเครื่องอื่นไดดวย สมชื่อ M2M
ฟงดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร แตนี่คือความ
จริงที่กําลังจะเกิดขึ้นบนโลกมนุษยเร็วๆ นี้
ความสะดวกสบายและไมตอ งเดินทางหรือ
ไมตองเสี่ยง ก็ใช แตเราจะวางใจเครื่องจักรได
แคไหน เพราะการตรวจวัดและประมวลผลดวย
คอมพิวเตอรอาจทําใหบางคนเกิดความไมมนั่ ใจ
ไมเหมือนมนุษยลงมือทําดวยตัวเอง แตในเมื่อ
Trend หรือแนวโนมของวงการเซฟตีท้ วั่ โลกเปน
ไปแบบนี้ ก็ยากจะฝน เราตองยอมรับใหไดวา
นี่คือยุคของคอมพิวเตอรอยางสมบูรณแบบ
รีบถามตัวเองวันนี้ “เตรียมพรอมรับ
ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญแลวหรือยัง?”
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