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ปจจุบนั นี้ เทคโนโลยีทนั สมัยใหมถกู ผสาน
เขากับอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) โดยมี
วัตถุประสงคในการลดคาใชจาย ปองกันการ
บาดเจ็บ และเพิม่ ผลผลิตจากการทํางาน ไมตอ ง
สงสัยเลยวา นับตัง้ วันนีเ้ ปนตนไป เทคโนโลยีจะ
เขามามีบทบาทในการผลิตอุปกรณปอ งกันสวน
บุคคลเพิม่ มากขึน้ จนทําใหอปุ กรณปอ งกันสวน
บุคคลธรรมดาทีใ่ ชงานกันทัว่ ไปกลายเปนอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะ (Smart PPE) ซึง่ ใน
อนาคตอันใกลจะพากันหลัง่ ไหลเขามาในตลาด
ใหพวกเราเลือกซื้อไวใชงานกัน
คุณอาจไมเคยเห็นหมวกนิรภัยอัจฉริยะ การสัมผัสอันตรายทีน่ อ ยลงเทานัน้ แตยงั สามารถ
ไมเคยรูวาอุปกรณปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะ เก็บขอมูล สงคําเตือน/ขอแนะนํา และปรับสภาพ
คืออะไร และมีลักษณะอยางไร อานบทความ การสวมใสทงั้ ภายนอกและภายในโดยอัตโนมัติ
ตอไปนี้แลวคุณจะเขาใจ
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะ

อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะ ทําอะไรไดบาง
คืออะไร
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะมีความ
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะ หรือ
ระบบสวมใสอัจฉริยะ หมายถึง อุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคลเชือ่ มตอกับอินเตอรเนตและเครือ่ งมือ
อื่น เชน ซอฟตแวรหรือแท็บเลตเพื่อสงขอมูล
ความปลอดภัยในลักษณะตรงเวลาจริง ใหนกึ ถึง
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลทีไ่ มเพียงแตจะชวยลด

เปนไปไดไมรจู บ เรียกวาทําอะไรไดมากมายเกิน
กวาจะเราจะจินตนาการไดครบถวน ตอไปนีเ้ ปน
เพียงตัวอยางบางสวน
 อุปกรณปอ
 งกันสวนบุคคล เชน หมวก
นิรภัย ที่ครอบหู หนากากฯ ลวนติดตั้งอุปกรณ
สือ่ สารไวในตัว สามารถติดตอสือ่ สารกับบุคคล

อื่นไดในสภาพสิ่ งแวดลอมที่มีเสียงดัง หรือมี
ทัศนวิสัยต่ํา
 อุปกรณปองกันสวนบุคคลมีอุปกรณ
ทําความเย็นหรื อทําความอุ นในตัว สามารถ
ตอบสนองอุ ณหภู มิ ของร างกายผู สวมใส เพื่ อ
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ใหผสู วมใสปลอดภัยจากสภาพอุณหภูมทิ เี่ ลวราย
หรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
 อุปกรณปอ
 งกันทีย่ บั ยัง้ ความผิดพลาด
ของเครือ่ งจักร เชน ระบบ Lockout/Tagout และ
เลเซอรบังคับเครื่ องจักรหยุดฉุกเฉินสามารถ
ปองกันการบาดเจ็บอันเกิดจากการทํางานกับ
เครือ่ งจักรได
 เสื้ อผาที่เรืองแสงได เชน เสื้อกั๊ กให
การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งกวาเดิม
 เครือ
่ งเซนเซอรตรวจจับสภาพแวดลอม
การทํางานทีเ่ ย็บติดกับเสือ้ ผา สามารถตรวจสอบ
แกส ความรอน เสียง รังสีอัลตราไวโอเลต การ
กระแทก ฯลฯ ทีเ่ กิดกับตัวผูส วมใสและสงขอมูล
เตือนใหหวั หนารับรูว า คนงานกําลังไดรบั อันตราย

จากการขับขี่ยานพาหนะของคนงานได การนํา
เทคโนโลยีตา งๆ ดังกลาวมาใชงานสวนใหญเปน
การคาดหวัง ในทางปฏิบตั จิ ริงยังคงมีปญ
 หาอยู
มากพอสมควร

ข อเสี ย บางประการของอุ ป กรณ
ปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะ
1. อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะขาด
ความยืดหยุน คนงานเหมืองหรือนักดับเพลิงที่

อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะ
ทํางานอยางไร
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะเชือ่ ม
ตอกับอุปกรณอื่นผานทางบลูทูธ (Bluetooth)
ซึ่งในการเขื่อมตอนี้ อุปกรณปองกันสวนบุคคล
สามารถใหการเตือนและรวบรวมขอมูลตามเวลา
จริง (Realtime) ได
อุปกรณบางรุนเชือ่ มตอกับซอฟแวรดา น
สิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS
software) เชน Perillon สามารถรวบรวมขอมูล
พึง่ พาอุปกรณเหลานีต้ อ งปฏิบตั อิ ยางถูกตองทุก
และวิเคราะหไดงายขึ้น
ใครบ างที่ ใช อุ ปกรณ ป องกั นส วน ครัง้ ทีท่ าํ งาน หากทําผิดพลาดไปหรือไมเหมือน
เดิมอาจจะไมมีการตอบสนอง และโชครายทีย่ งั
บุคคลอัจฉริยะ
ขณะนีอ้ ปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลอัจฉริยะ ไมมีคาขั้นต่ําสําหรับประสิทธิภาพของอุปกรณ
มีใชงานแลวในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ปองกันสวนบุคคลอัจฉริยะจึงจําเปนตองมีการ
เชน เหมืองแร น้ํามันและแกส การผลิต รวมถึง แบ็คอัพขอมูลอยูต ลอดเวลาเพือ่ ใหขอ มูลตรงกัน
การขนสง ยกตัวอยาง เครื่องมือระบุตําแหนง เมื่อมีการใชอุปกรณ
2. ยังมีปญ
 หาดานการรักษาขอมูลสวนตัว
อัจฉริยะทีใ่ ชในอุตสาหกรรมเหมืองสามารถบอก
ตําแหนงของคนทํางานทําเหมืองไดตลอดเวลา ของผูใ ช ทีส่ าํ คัญ ตอนนีร้ าคาอุปกรณยงั คงแพง
หนากากติดกลองสรางภาพจากความรอนชวย มากซึ่งบริษัทเล็กๆ จํานวนมากไมสามารถซื้อ
ปองกันนักดับเพลิง และอุปกรณตรวจสอบความ มาใชงานได อยางไรก็ตาม เมือ่ อุปกรณปองกัน
เมือ่ ยลาสามารถตรวจจับภาวะหลับใน (Micro- สวนบุคคลอัจฉริยะกลายเปนกระแสหลักในตลาด
sleeps) ทีจ่ ะนําไปสูก ารเกิดอุบตั เิ หตุโดยเฉพาะ ปญหาดังกลาวคงไดรบั การแกไข

อ นาคตของอุ ป กรณ ป องกั น ส ว น

บุคคลอัจฉริยะจะเปนอยางไร
ปลายทางการพัฒนาอุปกรณปอ งกันสวน
บุคคลอัจฉริยะเปนสิ่งที่วงการความปลอดภัย
คาดหวังไววา หมวกนิรภัยอัจฉริยะ อุปกรณ
ปองกันการไดยิน เครื่องแตงกายที่ตรวจสอบ
สภาพแวดลอม เสื้อกกสะทอนแสงที่เห็นไดชัด
ขึน้ ฯลฯ จะมีราคาถูกลงเพือ่ ปองกันการบาดเจ็บ
และเพิม่ ผลผลิตจากการทํางานไดงา ยและดีขนึ้
อยางไรก็ตาม อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
อัจฉริยะจะเปนทีย่ อมรับอยางแพรหลายหรือไมใน
อนาคตขึน้ อยูก บั ความรวมมือของลูกคาดวย แต
สิง่ หนึง่ ทีแ่ นนอนคือ เทคโนโลยีดา นสิง่ แวดลอม
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Fitbit

สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) มีพฒ
ั นาการ
อยูต ลอดเวลาซึง่ เปนสิง่ สําคัญทีเ่ ราตองติดตาม
ความเคลื่อนไหวทุกระยะ

ehat

ตัวอยางผลิตภัณฑอปุ กรณปอ งกันสวน
บุคคลอัจฉริยะ
Fitbit เครือ่ งติดตาม/ตรวจสอบคนงาน
เครือ่ งติดตามตัวขนาดเล็กทีท่ าํ ใหพอ แม
รับรูตาํ แหนงทีล่ ูกชายออกไปเลนฟุตบอลถูกใช
เปนเครื่องติดตามตัวลูกจางที่ทํางานอันตราย
และอยู ในที่ ห างไกล อุปกรณ ดังกลาวสวมไว
เหมือนนาฬิกาเพือ่ ใหศนู ยควบคุมการทํางานใน
สํานักงานติดตามและตรวจสอบสภาพรางกาย
ของคนงาน รวมถึงการใชพลังงาน (แคลอรี) และ
รูปแบบการพั กผอน นิ ยมใชในอุตสาหกรรม
แกสและน้ํามัน โดยมีแนวโนมจะใชแพรหลาย
ในอุตสาหกรรมทีม่ สี งิ่ แวดลอมการทํางานเลวราย
ehat หมวกแข็งนิรภัยเพือ่ การสือ่ สาร
ehat เป นหมวกนิ รภั ยที่ มี เทคโนโลยี
อัจฉริยะสรางขึน้ ในตัวทําใหผสู วมใสสามารถสง
ภาพ เสียง และขอมูลอืน่ ๆ กลับไปยังศูนยควบคุม
การทํางานในสํานักงานหรือหองผูเ ชีย่ วชาญทีอ่ ยู
ทีไ่ หนก็ไดในโลกนี้ หมวกแข็งอัจฉริยะเริ่มใชใน
วงการเหมืองแร แตก็ไมมีขอ จํากัดสําหรับใชใน
อุตสาหกรรมอืน่ และยังมีประโยชนกบั การกูภ ยั
/ ชวยชีวติ ผูบ าดเจ็บทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ ขาถึงยาก โดย
ภาพและขอมูลของผูบ าดเจ็บจะถูกสงไปยังแพทย
เพื่อทําการวินิจฉัยถึงหองทํางานของเขาในโรง
พยาบาลที่อยูหางออกไปหลายสิบกิโลเมตรได
ColdWear แจ็คเก็ตอัจฉริยะ
พัฒนาขึ้นมาใชในประเทศนอรเวย เปน
เสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะที่ มีเซ็นเซอรติดตามและ
ตรวจสอบสุขภาพของผู สวมใสขณะทํางานใน
สถานที่หนาวเหน็บสุดขีด เซ็นเซอรบนเสื้อจะ
อา คาอุณหภูมิของรางกายผูสวมใส ความชื้น
และเหงื่ อทั้ งภายนอกและภายในเสื้ อ รวมทั้ ง
ระบุตําแหนงของคนงาน เสื้อแจ็คเก็ตดังกลาว

ehat

Smart glasses แว นนิ ร ภั ย สื่ อสาร
ระยะไกล
หลายบริษทั ไดผลิตแวนตาอัจฉริยะขึน้ มา
ซึ่งชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหวางคนงานกับสํานักงานใหสูงขึ้น ไมเพียง
แตคนงานจะสงวิดโี อและเสียงกลับมายังทีท่ าํ งาน
ไดเทานัน้ แตศนู ยควบคุมการทํางานในสํานักงาน
สามารถส งขอมูลที่ จําเป นสําหรับการทํางาน
เชน ขอแนะนํา แผนที่ แผนภูมิ และอื่นๆ ยิ่ง
ทํางานในพื้ นที่ อันตราย ยิ่ งจําเปนตองมีการ
สือ่ สารระหวางคนงานกับสํานักงานอยูต ลอดเวลา
ซึ่งแวนตานิรภัยนี้สามารถชวยไดมาก

ColdWear

เทรนดอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลใน
อนาคต
ความมีประสิทธิภาพของอุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยดานความกระชับใน
การสวมใสซงึ่ หนึง่ ขนาดไมสามารถใสไดกระชับ
ทัง้ หมดได เมือ่ นํามาใชกบั อุปกรณปองกันก าร
หายใจและการได ยิ น โชคดี ที่ เทคโนโลยี ได
พัฒนาเนนไปทีเ่ ทคนิคการสรางความกระชับใน
การสวมใส ทําใหผจู ดั การแผนกความปลอดภัย
ออกแบบสําหรับใชสวมทํางานในพื้นที่ขุดเจาะ และสุขภาพสามารถมั่นใจไดวาอุปกรณสวมใส
กระชับกับแตละบุคคลทีใ่ ชงานอุปกรณเหลานัน้
น้ํามันเขตอารกติก
ในประเทศออสเตรเลี ยและนิ วซีแลนด
ขั้ นตอไปจะพัฒนาใหแจ็คเก็ตสามารถ
ตรวจสอบแกสและสารอันตรายอื่นๆ ที่รั่วไหล การทดสอบความกระชับสําหรับอุปกรณปอ งกัน
ระบบหายใจต องทําตามข อบั ง คั บ AS/NZS
ซึ่งอาจทําใหคนงานมีความเสี่ยงไดดวย
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1715:2009 (the standard for uses of
respiratory protection) อุปกรณไดพัฒนาการ
ออกแบบโดยมีการระบายความรอน/ความชิ้น
ออกจากอุปกรณเพื่อปองการสะสมความรอน
ทีไมพึงประสงคภายในหนากาก
อีกปญหาหนึ่งของอุปกรณปองกันสวน
บุคคลทีต่ อ งมีการแกไข นัน่ คือ การระบุวนั หมด
อายุการใชงาน ปจจุบันการเปลี่ยนตลับกรอง
ขึ้นอยูกับรุนของผลิตภัณฑ แตจากพัฒนา ใน

อัตโนมัติ (Vending Machine) เหมือนกับเรา
หยอดเงินซื้อเครื่องดื่มหรือขนม เปาหมายคือ
เพือ่ ใหอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลเปนสิง่ ทีค่ นุ เคย
และสามารถหาซื้อไดงาย
ขอดีของเครื่องขายอุปกรณปองกันสวน
บุคคลอัตโนมัติ เชน สามารถติดตามลูกจางหรือ
แผนกที่ ซื้ อสินคาแตละชิ้ นไปจากเครื่ อง และ
เครื่องจะไดรับการเติมสินคาใหเต็มอยูเสมอ
เปนเรือ่ งทีม่ องเห็นไดชดั วาความตองการ
Smart glasses

อนาคตตัวบอกการหมดอายุใชงาน จะใหผูใช
เป นคนกําหนดเองตามสภาพการใช งานของ
แตละบุคคล
สิง่ ทีผ่ ผู ลิตอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล จะ
ตองพิจารณาเปนพิเศษ คือ ความสําคัญของ
ความสบายในการสวมใส เชนเดียวกับปญหาดาน
ความกระชับและความสบายที่เกิดขึ้นเมื่อสวม
อุปกรณหลายชิ้นเขาดวยกัน อุปกรณสวนใหญ
จะสรางไหกระชับและสวมสบายกับใบหนาหรือ
ศีรษะหนึ่งเดียว นั่นคือ เปนการผลิตมาใชสวน

บุคคลสําหรับคนใดคนหนึง่ คนอืน่ อาจใชงานได
ไมเหมาะสมหรือถอดออกลําบากกับอุปกรณ
อันเดียวกัน อุปกรณปอ งสวนบุคคลทีจ่ ะพัฒนา
ใชในอนาคตจะไมใชลักษณะทีอ่ ปุ กรณชนิ้ เดียว
สามารถสวมไดกระชับและสบายกับทุกคน แต
จะเนนคือ เมื่อสวมอุปกรณปองกันหลายอยาง
รวมกัน ทุกชิ้นตองกระชับและใหความสบายที่
เทาเทียมกันหมด
แนวโนมอืน่ ๆ ทีม่ กี ารรายงานไวคือ การ
ขายอุปกรณปองกันสวนบุคคลผานเครื่องขาย

อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลสําหรับอุตสาหกรรม
มีเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปญหาดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยทวีความรุนแรงขึน้ ทัง้ นี้ สินคาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมตองออกแบบใหเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ เชน การทําเหมืองแรซึ่ง
ปญหาการสูญเสียการไดยนิ คือปญหาใหญทีส่ ดุ
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ จําเปนตองใช
เคริอ่ งชวยหายใจปองกันอันตรายทีเ่ กิดจากฝุน
แปงและเมล็ดพืช รวมถึงอุตสาหกรรมทางหาร
ตองการอุปกรณปอ งกันเสียงดังแตผสู วมใสตอ ง
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ไดยินคําสั่งจากหัวหนาและผูบังคับบัญชาดวย
และทีก่ าํ ลังเปนทีส่ นใจคืออุปกรณปอ งกันสําหรับ
ปองกันวัสดุนาโนซึง่ ตองมีความพิเศษไมเหมือน
อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมอื่น
ประเด็นสุดทายทีส่ าํ คัญไมนอ ยกวาประเด็น
อืน่ คือเทรนดการใชวตั ถุดบิ ผลิตอุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคล จากวัตถุดบิ ทีส่ งั เคราะหจากฟอสซิล

เชน โพลีเอสเตอร โพลีอาไมด โพลีเอทีลีนและ
โพลีเมอรอนื่ ๆ ทีใ่ ชกนั อยูใ นปจจุบนั มีแนวโนม
จะเปลี่ยนไปใชเสนใยจากธรรมชาติคือ เสนใย
จากพืชสําหรับการผลิตอุปกรณปองกันฯ ชนิด
ใชแลวทิ้ง ยกตัวอยาง เสนใยจากปอและลินิน

ทีส่ ดุ ในการใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลในอนาคต
จะคงไมเปลีย่ นแปลงจากเดิมแตจะยิง่ เขมขนขึน้
นั่นคือ “เลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคลให
ถูกตองตามลักษณะงานทีท่ าํ ” ปญหาทีเ่ กิดขึน้
เกิดจากลูกจางไมสวมใสอปุ กรณปอ งกันทีน่ ายจาง
เส น ทางในอนาคตของอุ ป กรณ จัดหามาให จึงมีคําถาม “ทําไมลูกจางไมสวม
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล” คําตอบงายๆ คือ
ปองกันสวนบุคคล
ตามความเห็นของผู เชี่ ยวชาญอุปกรณ อุปกรณออกแบบไมดี สวมใสไมสบาย วัสดุทใี่ ช
ปองกันสวนบุคคลในสหรัฐอเมริกา เงือ่ นไขสําคัญ ผลิตไมเหมาะสม รวมทัง้ อุปกรณเขากันไมไดกบั

ลักษณะงานทีท่ าํ ซึง่ เปนเรือ่ งของฝายจัดซือ้ ทีจ่ ะ
ตองนําไปพิจารณาแกไข
การออกแบบ การผลิต หรือแมแตการ
จัดซื้อ จําเปนตองมีความเขาใจความตองการ
ลูกจางในเรื่องของความสบายและดูดี รวมทั้ง
ตองรูล กั ษณะงานทีท่ าํ และระดับอันตรายทีล่ กู จาง
ตองตองเผชิญและสัมผัส รวมถึงความกระชับ
สําหรับแตละบุคคล คําวา “ขนาด (size) เดียว
ไมสามารถใสไดทกุ คน” ยังคงใชไดไปอีกนาน
ทีส่ าํ คัญคือ พันธสัญญาและมีการมีสว นรวมของ
ลูกจางในการพัฒนาผลิตภัณฑจะเปนหัวใจหลัก
ในการผลิตอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลในอนาคต
กลาวโดยสรุป อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
ในอนาคตจะผลิตออกมาใหตรงกับความตองการ
ของลูกจางทีจ่ ะสวมใสมากทีส่ ดุ ใหความกระชับ
และความสบายในการสวมใส ปองกันอันตราย
ที่ตรงกับงานที่ทํา ตองทําออกมาสวยและดูดี
สามารถจูงใจใหลูกจางอยากสวมใส ผูผลิตจะ
ตองดึงเอาผูใ ชมามีสว นรวมในการกําหนดรูปแบบ
และคุ ณสมบั ติ เฉพาะของอุ ปกรณ ส วนจะมี
ออพชัน่ ดานเทคโนโลยีทนั สมัยหรือไมขนึ้ อยูก บั
ความตองการของผูที่มสี วนเกีย่ วของทัง้ หมด
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