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ปจจบุนันี ้เทคโนโลยทัีนสมัยใหมถกูผสาน
เขากับอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) โดยมี
วัตถุประสงคในการลดคาใชจาย ปองกันการ
บาดเจบ็ และเพิม่ผลผลิตจากการทํางาน ไมตอง
สงสยัเลยวา นบัต้ังวันนีเ้ปนตนไป เทคโนโลยจีะ
เขามามีบทบาทในการผลิตอุปกรณปองกนัสวน
บคุคลเพิม่มากข้ึนจนทําใหอุปกรณปองกันสวน
บคุคลธรรมดาท่ีใชงานกนัท่ัวไปกลายเปนอุปกรณ
ปองกนัสวนบุคคลอัจฉริยะ (Smart PPE) ซึง่ใน
อนาคตอันใกลจะพากนัหล่ังไหลเขามาในตลาด
ใหพวกเราเลือกซื้อไวใชงานกัน

คุณอาจไมเคยเห็นหมวกนิรภัยอัจฉริยะ
ไมเคยรูวาอุปกรณปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะ
คืออะไร และมีลักษณะอยางไร อานบทความ
ตอไปนี้แลวคุณจะเขาใจ

อุปกรณปองกันสวนบคุคลอัจฉรยิะ
คืออะไร

อุปกรณปองกนัสวนบคุคลอัจฉริยะ หรือ
ระบบสวมใสอัจฉริยะ หมายถงึ อุปกรณปองกนั
สวนบคุคลเชือ่มตอกบัอินเตอรเนตและเคร่ืองมือ
อ่ืน เชน ซอฟตแวรหรือแท็บเลตเพื่อสงขอมูล
ความปลอดภัยในลักษณะตรงเวลาจริง ใหนกึถงึ
อุปกรณปองกนัสวนบคุคลท่ีไมเพยีงแตจะชวยลด

การสมัผสัอันตรายท่ีนอยลงเทานัน้ แตยงัสามารถ
เกบ็ขอมูล สงคําเตือน/ขอแนะนาํ และปรับสภาพ
การสวมใสท้ังภายนอกและภายในโดยอัตโนมัติ

อุปกรณปองกันสวนบคุคลอัจฉรยิะ
ทําอะไรไดบาง

อุปกรณปองกนัสวนบคุคลอัจฉริยะมีความ
เปนไปไดไมรูจบ เรียกวาทําอะไรไดมากมายเกนิ
กวาจะเราจะจนิตนาการไดครบถวน ตอไปนีเ้ปน
เพียงตัวอยางบางสวน

 อุปกรณปองกนัสวนบคุคล เชน หมวก
นิรภัย ท่ีครอบหู หนากากฯ ลวนติดต้ังอุปกรณ
สือ่สารไวในตัว สามารถติดตอสือ่สารกบับุคคล

อ่ืนไดในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเสียงดัง หรือมี
ทัศนวิสัยตํ่า

 อุปกรณปองกันสวนบุคคลมีอุปกรณ
ทําความเย็นหรือทําความอุนในตัว สามารถ
ตอบสนองอุณหภูมิของรางกายผูสวมใสเพื่อ
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ใหผูสวมใสปลอดภัยจากสภาพอุณหภูมิท่ีเลวราย
หรือเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

 อุปกรณปองกนัท่ียบัยัง้ความผดิพลาด
ของเคร่ืองจกัร เชน ระบบ Lockout/Tagout และ
เลเซอรบังคับเคร่ืองจักรหยุดฉุกเฉินสามารถ
ปองกันการบาดเจ็บอันเกิดจากการทํางานกับ
เคร่ืองจกัรได

 เสื้อผาท่ีเรืองแสงได เชน เสื้อกั๊กให
การมองเห็นท่ีชัดเจนยิ่งกวาเดิม

 เคร่ืองเซนเซอรตรวจจบัสภาพแวดลอม
การทํางานท่ีเยบ็ติดกบัเสือ้ผา สามารถตรวจสอบ
แกส ความรอน เสียง รังสีอัลตราไวโอเลต การ
กระแทก ฯลฯ ท่ีเกดิกบัตัวผูสวมใสและสงขอมูล
เตือนใหหัวหนารับรูวาคนงานกาํลังไดรับอันตราย

อุปกรณปองกันสวนบคุคลอัจฉรยิะ
ทํางานอยางไร

อุปกรณปองกนัสวนบคุคลอัจฉริยะเชือ่ม
ตอกับอุปกรณอ่ืนผานทางบลูทูธ (Bluetooth)
ซึ่งในการเข่ือมตอนี้ อุปกรณปองกนัสวนบคุคล
สามารถใหการเตือนและรวบรวมขอมูลตามเวลา
จริง (Realtime) ได

อุปกรณบางรุนเชือ่มตอกบัซอฟแวรดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS
software) เชน Perillon สามารถรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหไดงายข้ึน

ใครบางท่ีใชอุปกรณปองกันสวน
บุคคลอัจฉริยะ

ขณะนีอุ้ปกรณปองกนัสวนบคุคลอัจฉริยะ
มีใชงานแลวในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท
เชน เหมืองแร น้ํามันและแกส การผลิต รวมถึง
การขนสง ยกตัวอยาง เคร่ืองมือระบุตําแหนง
อัจฉริยะท่ีใชในอุตสาหกรรมเหมืองสามารถบอก
ตําแหนงของคนทํางานทําเหมืองไดตลอดเวลา
หนากากติดกลองสรางภาพจากความรอนชวย
ปองกนันกัดับเพลิง และอุปกรณตรวจสอบความ
เม่ือยลาสามารถตรวจจบัภาวะหลับใน (Micro-
sleeps) ท่ีจะนาํไปสูการเกดิอุบติัเหตุโดยเฉพาะ

จากการขับข่ียานพาหนะของคนงานได การนํา
เทคโนโลยตีางๆ ดังกลาวมาใชงานสวนใหญเปน
การคาดหวัง ในทางปฏิบติัจริงยงัคงมีปญหาอยู
มากพอสมควร

ขอเสียบางประการของอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะ

1. อุปกรณปองกนัสวนบคุคลอัจฉริยะขาด
ความยืดหยุน คนงานเหมืองหรือนักดับเพลิงท่ี

อนาคตของอุปกรณปองกันสวน
บุคคลอัจฉริยะจะเปนอยางไร

ปลายทางการพฒันาอุปกรณปองกนัสวน
บุคคลอัจฉริยะเปนสิ่งท่ีวงการความปลอดภัย
คาดหวังไววา หมวกนิรภัยอัจฉริยะ อุปกรณ
ปองกันการไดยิน เคร่ืองแตงกายท่ีตรวจสอบ
สภาพแวดลอม เสื้อกกสะทอนแสงท่ีเห็นไดชัด
ข้ึน ฯลฯ จะมีราคาถกูลงเพือ่ปองกนัการบาดเจบ็
และเพิม่ผลผลิตจากการทํางานไดงายและดีข้ึน

อยางไรกต็าม อุปกรณปองกนัสวนบคุคล
อัจฉริยะจะเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายหรือไมใน
อนาคตข้ึนอยูกบัความรวมมือของลูกคาดวย แต
สิง่หนึง่ท่ีแนนอนคือ เทคโนโลยดีานสิง่แวดลอม

พึง่พาอุปกรณเหลานีต้องปฏิบติัอยางถกูตองทุก
คร้ังท่ีทํางาน หากทําผดิพลาดไปหรือไมเหมือน
เดิมอาจจะไมมีการตอบสนอง และโชครายท่ียงั
ไมมีคาข้ันตํ่าสําหรับประสิทธิภาพของอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะจึงจําเปนตองมีการ
แบค็อัพขอมูลอยูตลอดเวลาเพือ่ใหขอมูลตรงกนั
เม่ือมีการใชอุปกรณ

2. ยงัมีปญหาดานการรักษาขอมูลสวนตัว
ของผูใช ท่ีสาํคัญ ตอนนีร้าคาอุปกรณยงัคงแพง
มากซึ่งบริษัทเล็กๆ จํานวนมากไมสามารถซื้อ
มาใชงานได อยางไรกต็าม เม่ืออุปกรณปองกัน
สวนบคุคลอัจฉริยะกลายเปนกระแสหลักในตลาด
ปญหาดังกลาวคงไดรับการแกไข
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สขุภาพและความปลอดภัย (EHS) มีพฒันาการ
อยูตลอดเวลาซึง่เปนสิง่สําคัญท่ีเราตองติดตาม
ความเคล่ือนไหวทุกระยะ

ตวัอยางผลติภัณฑอุปกรณปองกันสวน
บุคคลอัจฉริยะ

Fitbit เครือ่งตดิตาม/ตรวจสอบคนงาน
เคร่ืองติดตามตัวขนาดเล็กท่ีทําใหพอแม

รับรูตําแหนงท่ีลูกชายออกไปเลนฟตุบอลถูกใช
เปนเคร่ืองติดตามตัวลูกจางท่ีทํางานอันตราย
และอยูในท่ีหางไกล อุปกรณดังกลาวสวมไว
เหมือนนาฬกิาเพือ่ใหศูนยควบคุมการทํางานใน
สํานักงานติดตามและตรวจสอบสภาพรางกาย
ของคนงาน รวมถงึการใชพลังงาน (แคลอรี) และ
รูปแบบการพักผอน นิยมใชในอุตสาหกรรม
แกสและน้ํามัน โดยมีแนวโนมจะใชแพรหลาย
ในอุตสาหกรรมท่ีมีสิง่แวดลอมการทํางานเลวราย

ehat หมวกแขง็นริภยัเพือ่การสือ่สาร
ehat เปนหมวกนิรภัยท่ี มีเทคโนโลยี

อัจฉริยะสรางข้ึนในตัวทําใหผูสวมใสสามารถสง
ภาพ เสยีง และขอมูลอ่ืนๆ กลับไปยงัศูนยควบคุม
การทํางานในสาํนกังานหรือหองผูเชีย่วชาญท่ีอยู
ท่ีไหนก็ไดในโลกนี้ หมวกแข็งอัจฉริยะเร่ิมใชใน
วงการเหมืองแร แตก็ไมมีขอจํากัดสําหรับใชใน
อุตสาหกรรมอ่ืน และยงัมีประโยชนกบัการกูภัย
/ ชวยชวิีตผูบาดเจบ็ท่ีอยูในพืน้ท่ีเขาถงึยาก โดย
ภาพและขอมูลของผูบาดเจบ็จะถกูสงไปยงัแพทย
เพื่อทําการวินิจฉัยถึงหองทํางานของเขาในโรง
พยาบาลท่ีอยูหางออกไปหลายสิบกิโลเมตรได

ColdWear แจ็คเก็ตอัจฉริยะ
พัฒนาข้ึนมาใชในประเทศนอรเวย เปน

เสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะท่ีมีเซ็นเซอรติดตามและ
ตรวจสอบสุขภาพของผูสวมใสขณะทํางานใน
สถานท่ีหนาวเหน็บสุดขีด เซ็นเซอรบนเสื้อจะ
อา คาอุณหภูมิของรางกายผูสวมใส ความชื้น
และเหงื่อท้ังภายนอกและภายในเสื้อ รวมท้ัง
ระบุตําแหนงของคนงาน เสื้อแจ็คเก็ตดังกลาว

ออกแบบสําหรับใชสวมทํางานในพื้นท่ีขุดเจาะ
น้ํามันเขตอารกติก

ข้ันตอไปจะพัฒนาใหแจ็คเก็ตสามารถ
ตรวจสอบแกสและสารอันตรายอ่ืนๆ ท่ีร่ัวไหล
ซึ่งอาจทําใหคนงานมีความเสี่ยงไดดวย

Smart glasses แวนนิรภัยสื่ อสาร
ระยะไกล

หลายบริษทัไดผลิตแวนตาอัจฉริยะข้ึนมา
ซึ่งชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหวางคนงานกับสํานักงานใหสูงข้ึน ไมเพียง
แตคนงานจะสงวิดีโอและเสยีงกลับมายงัท่ีทํางาน
ไดเทานัน้ แตศูนยควบคุมการทํางานในสาํนกังาน
สามารถสงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน
เชน ขอแนะนํา แผนท่ี แผนภูมิ และอ่ืนๆ ยิ่ง
ทํางานในพื้นท่ีอันตราย ยิ่งจําเปนตองมีการ
สือ่สารระหวางคนงานกบัสาํนกังานอยูตลอดเวลา
ซึ่งแวนตานิรภัยนี้สามารถชวยไดมาก

เทรนดอุปกรณปองกันสวนบคุคลใน
อนาคต

ความมีประสทิธภิาพของอุปกรณปองกนั
สวนบุคคลข้ึนอยูกับปจจัยดานความกระชับใน
การสวมใสซึง่หนึง่ขนาดไมสามารถใสไดกระชบั
ท้ังหมดได เม่ือนาํมาใชกบัอุปกรณปองกนัก าร
หายใจและการไดยิน โชคดีท่ี เทคโนโลยีได
พฒันาเนนไปท่ีเทคนคิการสรางความกระชบัใน
การสวมใส ทําใหผูจดัการแผนกความปลอดภัย
และสุขภาพสามารถม่ันใจไดวาอุปกรณสวมใส
กระชบักบัแตละบคุคลท่ีใชงานอุปกรณเหลานัน้

ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
การทดสอบความกระชบัสาํหรับอุปกรณปองกนั
ระบบหายใจตองทําตามขอบังคับ AS/NZS

Fitbit ehat

ColdWear

ehat
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1715:2009 (the standard for uses of
respiratory protection) อุปกรณไดพัฒนาการ
ออกแบบโดยมีการระบายความรอน/ความชิ้น
ออกจากอุปกรณเพื่อปองการสะสมความรอน
ทีไมพึงประสงคภายในหนากาก

อีกปญหาหนึ่งของอุปกรณปองกันสวน
บคุคลท่ีตองมีการแกไข นัน่คือ การระบวัุนหมด
อายุการใชงาน ปจจุบันการเปล่ียนตลับกรอง
ข้ึนอยูกับรุนของผลิตภัณฑ แตจากพัฒนา ใน

บคุคลสาํหรับคนใดคนหนึง่ คนอ่ืนอาจใชงานได
ไมเหมาะสมหรือถอดออกลําบากกับอุปกรณ
อันเดียวกนั อุปกรณปองสวนบุคคลท่ีจะพฒันา
ใชในอนาคตจะไมใชลักษณะท่ีอุปกรณชิน้เดียว
สามารถสวมไดกระชับและสบายกับทุกคน แต
จะเนนคือ เม่ือสวมอุปกรณปองกันหลายอยาง
รวมกัน ทุกชิ้นตองกระชับและใหความสบายท่ี
เทาเทียมกันหมด

แนวโนมอ่ืนๆ ท่ีมีการรายงานไวคือ การ
ขายอุปกรณปองกันสวนบุคคลผานเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ (Vending Machine) เหมือนกับเรา
หยอดเงินซื้อเคร่ืองด่ืมหรือขนม เปาหมายคือ
เพือ่ใหอุปกรณปองกนัสวนบคุคลเปนสิง่ท่ีคุนเคย
และสามารถหาซื้อไดงาย

ขอดีของเคร่ืองขายอุปกรณปองกันสวน
บคุคลอัตโนมัติ เชน สามารถติดตามลูกจางหรือ
แผนกท่ีซื้อสินคาแตละชิ้นไปจากเคร่ือง และ
เคร่ืองจะไดรับการเติมสินคาใหเต็มอยูเสมอ

เปนเร่ืองท่ีมองเห็นไดชดัวาความตองการ

อนาคตตัวบอกการหมดอายุใชงาน จะใหผูใช
เปนคนกําหนดเองตามสภาพการใชงานของ
แตละบุคคล

สิง่ท่ีผูผลิตอุปกรณปองกนัสวนบคุคล จะ
ตองพิจารณาเปนพิเศษ คือ ความสําคัญของ
ความสบายในการสวมใส เชนเดียวกบัปญหาดาน
ความกระชับและความสบายท่ีเกิดข้ึนเม่ือสวม
อุปกรณหลายชิ้นเขาดวยกัน อุปกรณสวนใหญ
จะสรางไหกระชบัและสวมสบายกบัใบหนาหรือ
ศีรษะหนึ่งเดียว นั่นคือ เปนการผลิตมาใชสวน

อุปกรณปองกนัสวนบคุคลสาํหรับอุตสาหกรรม
มีเพิม่ข้ึนเนือ่งจากปญหาดานสขุภาพและความ
ปลอดภัยทวีความรุนแรงข้ึน ท้ังนี ้สนิคาสาํหรับ
ภาคอุตสาหกรรมตองออกแบบใหเหมาะสมกบั
อุตสาหกรรมเฉพาะ เชน การทําเหมืองแรซึ่ง
ปญหาการสญูเสยีการไดยนิคือปญหาใหญท่ีสดุ
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมจาํเปนตองใช
เคร่ิองชวยหายใจปองกนัอันตรายท่ีเกดิจากฝุน
แปงและเมล็ดพืช รวมถึงอุตสาหกรรมทางหาร
ตองการอุปกรณปองกนัเสยีงดังแตผูสวมใสตอง

Smart glasses
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ไดยินคําสั่งจากหัวหนาและผูบังคับบัญชาดวย
และท่ีกาํลังเปนท่ีสนใจคืออุปกรณปองกนัสาํหรับ
ปองกนัวัสดุนาโนซึง่ตองมีความพเิศษไมเหมือน
อุปกรณท่ีใชในอุตสาหกรรมอ่ืน

ประเด็นสดุทายท่ีสาํคัญไมนอยกวาประเด็น
อ่ืนคือเทรนดการใชวัตถดิุบผลิตอุปกรณปองกนั
สวนบคุคล จากวัตถดิุบท่ีสงัเคราะหจากฟอสซลิ

เชน โพลีเอสเตอร โพลีอาไมด โพลีเอทีลีนและ
โพลีเมอรอ่ืนๆ ท่ีใชกนัอยูในปจจุบนั มีแนวโนม
จะเปล่ียนไปใชเสนใยจากธรรมชาติคือ เสนใย
จากพืชสําหรับการผลิตอุปกรณปองกันฯ ชนิด
ใชแลวท้ิง ยกตัวอยาง เสนใยจากปอและลินิน

เสนทางในอนาคตของอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล

ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญอุปกรณ
ปองกนัสวนบคุคลในสหรัฐอเมริกา เงือ่นไขสาํคัญ

ท่ีสดุในการใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคลในอนาคต
จะคงไมเปล่ียนแปลงจากเดิมแตจะยิง่เขมขนข้ึน
นั่นคือ “เลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคลให
ถกูตองตามลกัษณะงานทีท่าํ” ปญหาท่ีเกดิข้ึน
เกดิจากลูกจางไมสวมใสอุปกรณปองกนัท่ีนายจาง
จัดหามาให จึงมีคําถาม “ทําไมลูกจางไมสวม
อปุกรณปองกันสวนบุคคล” คําตอบงายๆ คือ
อุปกรณออกแบบไมดี สวมใสไมสบาย วัสดุท่ีใช
ผลิตไมเหมาะสม รวมท้ังอุปกรณเขากนัไมไดกบั

ลักษณะงานท่ีทํา ซึง่เปนเร่ืองของฝายจดัซือ้ท่ีจะ
ตองนาํไปพิจารณาแกไข

การออกแบบ การผลิต หรือแมแตการ
จัดซื้อ จําเปนตองมีความเขาใจความตองการ
ลูกจางในเร่ืองของความสบายและดูดี รวมท้ัง
ตองรูลักษณะงานท่ีทําและระดับอันตรายท่ีลูกจาง
ตองตองเผชิญและสัมผัส  รวมถึงความกระชับ
สาํหรับแตละบคุคล คําวา “ขนาด (size) เดยีว
ไมสามารถใสไดทกุคน” ยงัคงใชไดไปอีกนาน
ท่ีสาํคัญคือ พนัธสญัญาและมีการมีสวนรวมของ
ลูกจางในการพฒันาผลิตภัณฑจะเปนหัวใจหลัก
ในการผลิตอุปกรณปองกนัสวนบคุคลในอนาคต

กลาวโดยสรุป อุปกรณปองกนัสวนบคุคล
ในอนาคตจะผลิตออกมาใหตรงกบัความตองการ
ของลูกจางท่ีจะสวมใสมากท่ีสดุ ใหความกระชบั
และความสบายในการสวมใส ปองกันอันตราย
ท่ีตรงกับงานท่ีทํา ตองทําออกมาสวยและดูดี
สามารถจูงใจใหลูกจางอยากสวมใส ผูผลิตจะ
ตองดึงเอาผูใชมามีสวนรวมในการกาํหนดรูปแบบ
และคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ สวนจะมี
ออพชัน่ดานเทคโนโลยทัีนสมัยหรือไมข้ึนอยูกบั
ความตองการของผูท่ีมีสวนเกีย่วของท้ังหมด
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