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คอมพิ วเตอร สื่ อสารสั่ งการด วยเสี ยง
Source: How Hands-Free Wearables Help Industrial Workers; RealWear's ruggedized, hands-free HMT-1 and HMT-1Z1 have created
a new indispensable safety tech segment. by John Hitch, https://www. ehstoday .com/safety-technology/how-hands-free-wearables-help-industrial-workers

ยุคสื่อสารของคนงานภาคอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นมานานแลว เริ่มตนในทศวรรษ 1990
เทคโนโลยีโทรศัพทไรสายเชื่อมโยงคนงานใน
โรงงานทัว่ ทุกมุมโลก จนกระทัง่ เมือ่ สองทศวรรษ
กอนหนา ความกาวหนาของการควบคุมสิง่ ตางๆ
ดวยอินเตอรเนต (Internet of Things) สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ชวยใหเครือ่ งจักรจํานวนนับไม
ถวนสือ่ สารกันเองอยูต ลอดเวลา กาวตอไปในการ
พัฒนาคือการรวมเครือ่ งจักรกับมนุษยเขาดวยกัน
เปนหนึ่งเดียว
เปดศักราชสูก ารสือ่ สารยุคใหม
ชิปสมองมนุษยผลิตโดย “นิวรัลลิงค” ที่
ไดรบั การสนับสนุนดานการเงินจากอีลอน มัสค
ผสานเขากับหุน ยนตปญ
 ญาประดิษฐ (AI) ในทีส่ ดุ
ก็ไดวางตลาดในเชิงพาณิชย หรือเรากําลังเขาสูย คุ
“Matrix” ตัง้ แตเมือ่ 5 ปกอ น ซึง่ เหตุผลรองรับ
ลวนเปนเรือ่ งจริงและเขาใจงายกวาทีค่ ดิ ไว
วันนี้ ในสถานประกอบการ โรงงาน และ
สถานสาธารณูปโภคตางๆ มีการสือ่ สารซึง่ หนากัน
ระหวางมนุษยกบั เครือ่ งจักรตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด ภายใตสภาวะแวดลอม

ขณะที่ iPhone 1 ของ Apple เปนโทรศัพท
มือถือทีใ่ ชงานไดสารพัดและพกพาไปไดทุกหน
แหง RealWear HMT-1 คือแท็บเล็ตขนาดพกพา
ที่ติดไวบนศีรษะคนงานซึ่งทําไดทุกอยางตาม
ความตองการของคนงาน ดวยลักษณะเปนวงโคง
หนวยปฏิบตั กิ าร (Android 6.0.1) สามารถเหน็บ
ติดกับหมวกแข็ง ทีป่ ลายดานหนึง่ ติดกลองความ

ที่เลวราย และตอบสนองผูใชงานที่ชาญฉลาด
ดวยคอมพิวเตอร “RealWear HMT-1” ชนิดไม
ตองใชมอื ปฏิบตั กิ าร รุน สําหรับงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ

คมชัดสูง (16 ลานพิกเซล 1080p) จอภาพแสดง
ผลติดบนแขนยาว 7 นิว้ ทีย่ นื่ ออกมา ปรับระดับ
ใหตรงกับสายตาได ระบบทํางานดวยแบตเตอรี่
Li-on ใหพลังงานเต็มกะการทํางาน
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RealWear HMT-1 ใชเทคโนโลยี Internet
of Things สัง่ การดวยเสียงพูด ทัง้ การสัง่ ใหถา ย
วิดโี อและสือ่ สารกับหองควบคุมหรือเพือ่ นคนงาน
RealWear HMT-1 ทําไดสารพัดตั้งแต
ถายภาพ บันทึกเสียง ติดตอสือ่ สาร รับสงขอมูล
แสดงขอมูล โดยประโยชนทคี่ นงานจะไดรบั จาก
แท็บเลตซึ่งไมตองใชมอื ควบคุมรุน นีค้ อื คนงาน
ทีม่ หี นาทีต่ รวจตราเครือ่ งจักรหรืออุปกรณตา งๆ
สามารถสงภาพทีเ่ กิดขึน้ ตามเวลาจริงไปยังหอง
ควบคุมเพือ่ ทําการวิเคราะหสถานะของเครือ่ งจักร
หรืออุปกรณเหลานัน้ หรือหากระบบควบคุมการ
ตรวจจับสวนกลางพบความผิดปกติกส็ ามารถสง
ขอมูลหรือแจงขาวใหคนงานทราบไดทนั ที และ
คนงานทีท่ าํ หนาทีซ่ อ มบํารุงอุปกรณสามารถขอ
คําปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญได หากเขาหรือเธอไม
สามารถแกปญหาได เพียงแตสงภาพนิ่ งหรือ
วิดโี อใหผเู ชีย่ วชาญดูจดุ ทีบ่ กพรอง ผูเ ชีย่ วชาญที่
ไม ว าที่ มุ มใดของโรงงานก็ สามารถส ง ข อมู ล
ทีเ่ ปนประโยชนกลับไปได
คนงานที่ ปฏิบั ติงานในสภาพแวดลอม
ที่อันตราย หรือกําลังปฏิบัติงานทีม่ ีความเสี่ยง
เชน ทํางานบนทีส่ งู หรือในทีอ่ บั อากาศ ผจญเพลิง
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี ฯลฯ แมวา จะมีการ
เตรียมพรอมดานความปลอดภัยไวแลว แตใน
บางกรณีคนงานตองแกปญ
 หาเฉพาะหนาซึง่ เกิด
ขึน้ มาอยางปจจุบนั ทันดวน สิง่ ทีพ่ วกเขาตองทําคือ
รายงานไปยังศูนยควบคุมกลางและขอคําปรึกษา
แนวทางการดําเนินการที่ดีหรือปลอดภัยที่สุด
การใชอนิ เตอรเน็ตบนโทรศัพทอาจเปนทางเลือก
หนึง่ แตคนงานตองใชมอื ถืออุปกรณสอื่ สารทํา

มือถือ) และแท็บเลตความเร็วสูง รับสงขอมูลและ
ประมวลผลไดทนั ที มีประโยชนไมเพียงแตการ
ติดตอสือ่ สารดวยคําพูดเทานัน้ แตยงั รับสงขอมูล
ไดตามตองการหรือจําเปน ระบบรองรับขอมูลได
ทุกประเภททัง้ ภาพนิง่ ภาพสามมิติ ภาพจากกลอง
สรางภาพดวยความรอน (แบบเลือก) วิดโี อ ขอมูล
ทั่ วไป รวมถึงพิมพเขียวและแบบแปลนตางๆ
เปนการสือ่ สารสองทางและรับสงขอมูลทีจ่ าํ เปน
ไดอยางไมจาํ กัด
ในการเขาไปตรวจสอบอุปกรณประเภท

ใหมอื ไมเปนอิสระในการปฏิบตั งิ าน RealWear
HMT-1 แกจดุ ออนนี้ อุปกรณตดิ อยูบ นหมวกแข็ง
มีจอภาพยืนออกมาในระดับสายตา สัง่ การดวย
เสียง ในขณะทีม่ อื ทัง้ สองขางยังใชทาํ งานตอไปได
เทคโนโลยีนี้เปนการสื่อสารไรสายและ
อินเตอรเนตออฟธิงผสานกันโดยใชโปรแกรม
แอนดรอย เปนไดทงั้ โทรศัพทมอื ถือ (ทีไ่ มตอ งใช

วาลวตางๆ ในอุตสาหกรรมแกสและน้าํ มัน ขอมูล
ตามเวลาจริงมีความสําคัญตอกระบวนการผลิต
และความปลอดภัยเปนอยางยิง่ เมือ่ คนงานสวม
อุปกรณ RealWear HMT-1 เขาสามารถสัง่ การ
ใหมกี ารถายวิดโี อสภาพของวาลว เกจวดั แรงดัน
รวมถึงทอสงตางๆ แลวถายทอดไปยังศูนยควบคุม
กลางซึง่ จะวิเคราะหสถานะของอุปกรณเหลานัน้
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วายังปกติดหี รือมีความบกพรอง เชนเดียวกับการ
ตรวจเครื่องจักรหรือเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งอาจ
มีการเพิม่ กลองตรวจจับความรอน (TIC) เพือ่ วัด
อุณหภู มิของเครือ่ งจักรวาผิดปกติหรือไม ขอมูล
จะถูกสงตอไปยังผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ ประเมินสถานะ
แลวใหคาํ ปรึกษาในการดําเนินการขัน้ ตอไป
เชนเดียวกับการซอมบํารุง คนงานสามารถ
ถายวิดโี อจุดทีเ่ กิดปญหาแลวสงไปยังศูนยควบคุม
กลางแลวขอคําแนะนําวิธจี ดั การปญหาทีเ่ กิดขึน้
ไดทนั ที ซึง่ ศูนยฯ จะคนขอมูลหรือขอคําปรึกษา
จากผู เชี่ ยวชาญแลวประมวลผลส งกลั บไปให
คนงานเพือ่ ทําตามขัน้ ทีถ่ กู ตอง ภาพทีป่ รากฏบน
จอมี ความคมชั ดและสามารถปรั บ ให สายตา
คนงานมองไดอยางถนัดชัดเจน
แมแตชา งไฟฟาทีป่ น ขึน้ ไปตรวจสอบสาย
ไฟฟาและอุปกรณบนเสา เขาสามารถใชมือทั้ง
สองขางชวยในการปนและยึดตัวใหมั่นคงโดย
ไมตองไปจับกลองถายภาพหรือกดปุมเพื่อพูด
สื่อสาร นั่นคือ เขาจะมุงความสนใจไปที่ความ
ปลอดภัยของตัวเองโดยไมตอ งกังวลถึงเรือ่ งการ
ถายภาพและพูดสือ่ สาร วิธนี เี้ ขาจะปนเสาไฟฟา
ไดอยางปลอดภัย ในขณะที่ยังสื่อสารและเก็บ

ขอมูลที่จําเปนไดตามตองการโดยไมตองใชมือ
ชวยแตอยางใด ทุกอยางสัง่ การดวยคําพูดเทานัน้
สง RealWear HMT-1 ไปใหลกู คาแลว
10,000 เครือ่ งใน 18 เดือน
สิง่ ทีอ่ ปุ กรณ RealWear HMT-1 แตกตาง
จากอุปกรณสอื่ สารชนิดอืน่ นอกจากเรือ่ งของการ
สวมบนศีรษะแลว คือการทีไ่ มตองแตะหนาจอ
(touch screen) จริงๆ แลว ไมตอ งแตะอะไรเลย
ระบบสัง่ การดวยเสียงตอบสนองทุกคําสัง่ โดยทันที
ตั้งแตอัดวิดีโอจนถึงการติดตอกับหองควบคุม
แมแตในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดันระดับ 95
เดซิเบล ระบบก็สามารถรับคําสัง่ จากเสียงได ใน
การเปดตัวระบบสามารถแยกเสียงคําสัง่ ได 24
ครัง้ จากทัง้ หมด 25 ครัง้

จริงๆแลว การแตะหนาจอจะเร็วเทากับ
การพูด แตคนงานภาคอุตสาหกรรมไมจําเปน
ตองทําแบบนัน้
“เมือ่ มือวาง คุณทํางานไดเร็วกวาการแตะ
หนาจอแท็บเลตไดถงึ สองเทา” แอนดี โลเวอรี
(Andy Lowery) ซีอีโอของ RealWear อธิบาย
“และเวลาทีใ่ ชในการผลิตสามารถลดลงไปไดถงึ
55% จากการทํางานดวยวิธีแบบเดิมๆ ที่ใช
กระดาษและดินสอ”

ทัง้ นี้ การใชวิธแี ตะหนาจอ แท็บเลตจะมี
ประสิทธิภาพลดลง 10%-20%
เมื่อเร็วๆ นี้ RealWear ไดรับการติดตอ
จากลูกคารายใหญถงึ 800 ราย หลังจากเปดตัว
เมื่อกลางป 2017 โดยไดมีการสงของไปแลว
10,000 เครื่อง รวมถึง 200 เครื่องที่สงไปยัง
สาธารณูปโภคที่ใหญที่สุดในโลก (การไฟฟา
นครเซียงไฮ ประเทศจีน) ซึ่งทําให RealWear
ที่ มี ฐานการผลิ ตในนครแวนคู เวอร ประเทศ
แคนาดา กาวขึน้ เปนบริษทั ผลิตอุปกรณสอื่ สาร
สําหรับภาคอุตสาหกรรมชัน้ นําของโลก
รุน ใหมลา สุด HMT-1Z1 ไดรบั การสัง่ ซือ้
เพือ่ นําไปใชในบริษทั น้าํ มันและแกสชัน้ นําแทบ
ทุกแหง ขณะทีบ่ ริษทั ฮันนีเวลลไดผสานซอฟทแวร
ของตัวเอง “Movilizer” เขากับอุปกรณเปนจํานวน
หลายสิบเครื่อง เดือนตุลาคมปที่แลว บริษัท
คอลเกต ปาลมโอลีฟ เปดเผยถึงโครงการนํารอง
ในโรงงาน 8 แหง มีชา งและวิศวกรจํานวนกวา
รอยคนใน 20 โรงงานใชงานอุปกรณ HMT-1
จากความรูส กึ ของผูล องใชงาน HMT-1 สาเหตุที่
อุปกรณนไี้ ดรบั ความนิยมอยางแพรหลายภายใน
เวลาทีร่ วดเร็วก็คอื ใชงานงายเหมือนไอโฟน
“จริงๆ แลว ของเราใชงานงายกวาไอโฟน”
แอนดี โลเวอรีกลาวถึงประสบการณของผูใ ชงาน
HMT-1 สําหรับผูใ ชงานแอนดรอยด การจะกลับ
ไปสูห นาหลัก (Home) งายกวาการแตะหนาจอ
หรือกดปุม เพราะแคพดู คําวา “กลับไป” (Back)
เครื่องก็จะกลับไปที่หนาหลักทันที และในการ
เลือกแอพพลิเคชั่นตางๆ ก็เพียงเอียงศีรษะไป
ตามทิศทางของมันแลวออกคําสัง่
การเลือกแอพพลิเคชั่ นใหมๆ สําหรั บ
ดูภาพหรือรับขอมูลคําแนะนําจากระยะไกลผาน
ระบบ RealWear Foresight Cloud ก็เหมือนการ
คลิกใน App Store เพือ่ หาเกมสหรือโปรแกรมใหม
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รวมถึงคลังขอมูลจากผูส รางอืน่ ๆ เพียงแตคณ
ุ ไม
ตองใชมอื ทีจ่ ะตองเอาไวทาํ อยางอืน่ แคเอยคําพูด
ออกมา ระบบก็จะตอบสนองทันที
“ขณะทีค่ นงานกําลังปฏิบตั งิ าน เชน ปน
เสาไฟฟา หรือควบคุมวาลวความดันอยู เขา
จําเปนตองใชมอื ทัง้ สองขาง แตหากชวงเวลานัน้
เขาจําเปนตองใชแท็บเลตเพือ่ ขอขอมูลเพิม่ เติม
จากศูนยควบคุมกลางหรือผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ ใชแก
ปญหา ที่เผชิญหนาอยู เขาไมตองใชมือสัมผัส
หนาจอใดๆ ทัง้ สิน้ แคสงั่ การดวยคําพูด เขาก็จะ
ไดสงิ่ ทีต่ อ งการทันที” แอนดี โลเวอรีกลาวเสริม
“ใครจะรูวาเขาตองการขอมูลเมื่อไหร เวลาใด
แตถา เขาตองการแลวไดมาทันการณ นัน่ คือเรือ่ ง
สําคัญของงานภาคอุตสากรรมยุคปจจุบนั ”
หนวยขอมูล
การไดรบั ขอมูลขาวสารเปนเรือ่ งทีม่ คี วาม
ตองการเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในยุคสารสนเทศดิจติ อล
ขอมูลทําใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ มีผลผลิตทีด่ กี วา
และคนพบของสิง่ ทีซ่ กุ ซอนไว ขอมูลทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง เปนตัวชีน้ าํ ในการลงทุนและ
บงบอกทิศทางการเปลีย่ นแปลง ปจจุบนั โรงงาน
ผลิตทีไ่ มเนนเรือ่ งขอมูลขาวสารมีนอ ยมาก
การสนทนาดวยขอมูลทีจ่ าํ เปนจะสงผลให
คนงานมีศกั ยภาพสูงขึน้ โดย 94% ของผูบ ริหาร
อุตสาหกรรมขนาดใหญลงความเห็น การสือ่ สาร
กับคนงานมีความส ำคัญกับอนาคตของพวกเขา
และเปน 1 ใน 5 ของปจจัยทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จ
ความสําคัญของขอมูล
HMT-1 มิใช แค เปนตั วกลางสงข อมู ล
ขาวสารระหวางคนงานกับศูนยควบคุมกลางหรือ
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน แตในระบบคลาวดทไี่ มมี

บกพรองของเครื่องจักรและอุปกรณ อีกทั้งยัง
สามารถวิเคราะหสถานะโดยเทียบกับประวัตกิ าร
ซอมบํารุงครั้งกอนๆ วา มีโอกาสจะเกิดความ
ขัดของหรือไม
แอนดี โลเวอรีกลาวเสริม “การทํานาย
ความบกพรองของเครือ่ งจักรจากการซอมบํารุง
ดวยขอมูลของระบบ RealWear HMT-1 เปนเรือ่ ง
ทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ เหมือนคนหาแสงสวางที่
ปลายอุโมงค เพราะถาสิง่ หนึง่ เกิดความลมเหลว
ก็อาจจะทําใหทงั้ โรงงานลมครืนลงมาได เราจึง
ตองหาจุดออนจุดแรกใหไดกอ นแลวทําการแกไข
เพือ่ ไมใหลกุ ลามสรางความเสียหายไปยังจุดอืน่ ”
สําหรับแอนดี โลเวอรี การทีค่ นงานไดรบั
ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนซงึ่ หนาจากระบบ RealWear
HMT-1 ถือวาเปนขอไดเปรียบในเรือ่ งของความ
ปลอดภัยและความสําเร็จของงาน เนื่ องจาก
คนงานสามารถนําขอมูลที่ไดมานั้ นทําให เปน
ประโยชนกบั การทํางาน
คนงานเหมืองไมตองเดินสํารวจรอบๆ
เพื่ อประเมินปริมาณออกซิเจนสําหรับหายใจ
พวกเขาเริม่ ทํางานไดเลยเพราะอุปกรณสามารถ
รายงานผลการวิเคราะหสภาพอากาศและแสดง
ขอมูลใหเห็นกับตาตัวเอง
“ความสําคัญของขอมูลที่กองสูงเหมือน

ทีส่ นิ้ สุดของตัวเองก็มขี อ มูลทีเ่ ปนความตองการ
และมีประโยชนตอ งานความปลอดภัย งานซอม
บํารุง และอืน่ ๆ เชน ขอมูลเกีย่ วกับเซนเซอรปม
และวาลว การแลกเปลีย่ นความรอนทีส่ ง อุณหภูมิ
ออกมา รวมถึงความดันและอัตราไหลตางๆ
โดยจะแสดงออกมาใหเห็นชัดเจนเปนการบอก
ลวงหนาหากมีแนวโนมจะเกิดภัยพิบตั จิ ากความ

ภูเขาอยูท ี่คุณสามารถหามันไดแลวเปลีย่ นเปน
ความรูส าํ หรับคนงานผูท จี่ ะหยุดการทํางานของ
เครือ่ งสูบน้าํ แลวเปลีย่ นเครือ่ งใหมหรือใสอะไหล
ใหมเขาไป”
ความเขาใจลึกซึง้ ถึงความสําคัญของขอมูล
แอนดี โลเวอรีเริม่ ตนตัง้ แตเขาเปนนายทหารเรือ
ทีท่ ําหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารและซอมบํารุงเตาปฏิกรณ

SAFET Y LIFE 4

นิวเคลียรของเรือบรรทุกเครือ่ งบินซึง่ ทําใหเขามอง
เห็นความสําคัญของขอมูลทีน่ าํ ไปปฏิบตั ไิ ด ไมวา
จะเปนการปฏิบตั กิ ารหรือซอมบํารุงเครือ่ งกําเนิด
ไอน้าํ และกังหันเทอรไบน รวมทัง้ อุปกรณควบคุม
เตาปฏิกรณนิวเคลียร
“ทุกสิ่งทุกอยางบนเรื อมีบันทึกประวัติ
ของอุปกรณ ซึง่ ผมมีโอกาสอานอยางทะลุปรุโปรง
การวิเคราะหความเปนไปไดและความแตกตาง
ทีเ่ ปนพืน้ ฐานไดรบั การลงประวัตทิ งั้ หมด” อดีต
นายทหารเรืออธิบาย “แตเดาซิวา เรานําขอมูล
เหลานัน้ มาเตือนภัยลวงหนาไดกคี่ รัง่ ไมมสี กั ครัง้ ”
ดวยแท็บเล็ตติดตัง้ เหนือศีรษะ HMT-1
คุณจะเห็นขอมูลชัดเจนแคปลายจมูก โดยเปน
แหลงขอมูลทีท่ รงคุณคาซึง่ รวบรวมขอมูลทัง้ หมด
ของบริษัทรวมถึงประวัติเกาๆ และขอมูลการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม
(ERP; Enterprise Resource Planning) เชือ่ มตอ
ขอมูลแบบไรสายสงใหทนั ทีทรี่ อ งขอ นอกจากนี้
ยังเขากันไดกับระบบของผูใ หบริการซอฟทแวร
รายใหญไมวา จะเปน Schneider Electric Emerson
หรือ PTC ที่ คนงานจะชื่ นชอบและขาดไม ได
ซึ่งผูผ ลิตยังไมหยุดเพียงเทานี้ แตไดแสวงหาสิง่
ใหมๆ มาเพิม่ เติมในระบบอยูต ลอดเวลา
มีสงิ่ หนึง่ ในการซอมเครือ่ งสูบน้าํ เมือ่ คุณ
รูว า มันเกิดการแตก เมือ่ ซอมเสร็จคุณจําเปนตอง
ไดรับการรับรองวาการซอมบํารุงนัน้ ทําถูกตอง
และชิน้ สวนอุปกรณใชงานได อุปกรณ HMT-1
ตอบสนองใหคณ
ุ ได “HMT-1 ลดความผิดพลาด
ในบางกรณีไดถงึ 800 เทา เปนผลมาจากการ

ไดอานคําแนะนําตลอดเวลา การไดรับความ
ชวยเหลือ จากผูเ ชีย่ วชาญผานวิดโี อ หรือผาน QR
Code และระบบ AR (Augmented Reality)
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นําเอาภาพเสมือน 3 มิติ
จําลองเขาสูโ ลกเจริงผานกลองและมีการประมวล
ผลโดยการทําให วั ตถุ 3 มิ ติ (ภาพเสมื อน)
ทับซอนเขากันกับภาพจริงเปนภาพๆเดียว โดย
สามารถมองผานกลองไดโดยตรง”

ความปลอดภัยตองมากอน
ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ
ไมเฉพาะกับการซอม แตกบั บางคน บางสิง่ และ
บางแหงที่วุนวายสับสน มันเกิดขึ้นไดทั้งหมด
โชคดีทอี่ ปุ กรณเปนชนิดไมตอ งใชมอื ทําใหเกิด
ความปลอดภัยและคลองตัว การออกแบบมา
ทุกอยางเขากันไดกบั การใชงานทีเ่ ขมขนในภาค
อุตสาหกรรม กระชับกับอุปกรณปองกันสวน
บุคคล ไดแก แวนตาและหมวกแข็ง อีกทัง้ มีความ
แข็งแกรง เมื่อตกตกลงพื้นคอนกรีตจากระยะ
ความสูง 2 เมตร อุปกรณจะไมเปนอะไรเลย

(คุณสมบัตินี้โทรศัพทมอื ถือบางรุน ยังทําไมได)
ขาดไมไดคอื ความสะดวกสบาย อุปกรณ
ใหความสบายและมีน้ําหนักเพียง 380 กรัม
สามารถใสไดทงั้ วันโดยใหความรูส กึ เปนสวนหนึง่
ของรางกายไมใชสว นเกินทีส่ รางภาระ อีกทัง้ แขน
ติ ดตั้ งจอแสดงผลสามารถยกให พ นรั ศมี การ
มองเห็นทําใหสามารถพักสายตาไดเมือ่ ตองการ
บริเวณมีอนั ตรายรายแรง HMT-1 สามารถ
ใชงานไดในพืน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการระเบิดหรือ
สภาพแวดลอมไวไฟ เชน โรงกลัน่ และคลังน้าํ มัน
โรงงานแปง โรงงานผลิตยา ซึง่ มีแนวโนมจะเกิด
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การระเบิดในกรณีมกี ารรัว่ ไหลของออกซิเจน
ผูปฏิบัติงานสวามารถเสียบปลั๊กสายตอ
พวงกลองสรางภาพดวยความรอน (TIC) ทีช่ อ ง
USB ทีเ่ ตรียมไวให จากนัน้ สามารถบันทึกวิดโี อ
ระดับอุณหภูมปิ ระจําวันของเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ
ทีเ่ กิดความรอนสูง โดยการตรวจสอบความรอน
เพือ่ หาจุดทีร่ อ นจัด (Hot Spot) ดวย HMT-1 ทํา
ไดงายกวากลองสรางภาพดวยความรอนที่ ใช
มือถือ เพียงแตหันหนาตรงไปที่ เครื่ องจักรที่
ตองการตรวจสอบแลวเคลือ่ นศีรษะไปชาๆ ปลอย
ใหกลองทีต่ ิดอยูบ นหมวกแข็งทํางานของตัวเอง
โดยทีค่ นงานไมตอ งถือกลองใหเมือ่ ยมือ ทันทีที่
พบจุดรอนจัดจะมีการแสดงผลที่จอขึน้ มาทันที
เปนอันเสร็จภารกิจ
“รูรั่วตางๆ ทําใหฝุนละอองหรือไอสาร
เชือ้ เพลิงแพรกระจายออกมา สายตาของมนุษย
ไมสามารถมองเห็นได แตไมหลุดรอดกลองจับ
ความรอน และกอนจะเกิดสิง่ เลวราย เราสามารถ
รับรูร รู วั่ เหลานัน้ และทําการแกไขปญหาไดทนั ที”
ลดขัน้ ตอนการทํางาน
ซานเจย จาวาร (Sanjay Jhawar) ผูร ว มกอตัง้
และประธานบริษทั RealWear ประมาณการณวา
คนงานกวา 100 ลานคนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการทัว่ โลกใชมอื ของพวกเขาทํางาน
“ยุทธศาสตรของเราคือเขา ถึงกลุม คนงาน
100 ลานคนเหลานีภ้ ายใน 10 ป” ซานเจยกลาว
และได เป ดเผยว าโครงการนําร องได ลดเวลา

ดําเนินการจาก 9 เดือนเหลือ 4 เดือนแลว
ตามแนวคิดของซานเจย การเพิม่ ผลผลิต
ไมไชสงิ่ เดียวทีไ่ ดมาจากการทําใหคนงานมีมอื ที่
อิสระแตสามารถลดเวลาการยืนทํางานไดอกี ดวย
โรงงานผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ แหงหนึง่
มีหอ งควบคุมทันสมัย จากผนังถึงผนังติดจอ 4K
แสดงขอมูลกวา 1,000 จุด แตไมมขี อ มูลแสดง
อุปกรณทอดอาหารอุตสาหกรรมทีใ่ ชผลิตของวาง
อุณหภูมิและความบริสุทธิ์ ของน้ํามันยังคงไม
เปลีย่ นแปลง เมือ่ มีของใหมเติมเขามาจึงจะเพิม่
ความรอนตามสูตรเดิมทีเ่ คยทํา คนงานประจํา
เครือ่ งทอดตองฟงคําสัง่ ทางวิทยุสอื่ สารจากหอง
ควบคุมเพือ่ ใชอณ
ุ หภูมทิ ถี่ กู ตอง บางครัง้ คนงาน
ตองเดินอยางเดียวเปนระยะทางถึง 200 เมตร
เพือ่ ตรวจสอบขอมูลแลวกลับมาปรับเครือ่ งจักร
“ชวงเวลานัน้ เครือ่ งทอดอาจทอดของวาง
ถึง 200 กิโลกรัมซึง่ อาจมีการไหมและแตก เปน

ชิน้ เล็กชิน้ นอย กวาครึง่ ตองทิง้ ไป” ซานเจยกลาว
การแกปญหาใชวิธีติด QR Code ไวที่
เครื่องจักรเชื่อมตอกับขอมูลที่ผานมาเพื่อปรับ
อุณหภูมิไดอยางถูกตอง คนงานประหยัดเวลา
และของทอดทีเ่ สียหายก็นอ ยลง
แนนอนวา เครือ่ งคอมพิวเตอรทสี่ วมใสได
ชวยใหคนงานเดินนอยลง เพราะสามารถติดตอ
กับผูท รี่ วู ธิ ใี ชเครือ่ งจักรดีทสี่ ดุ คือผูเ ชีย่ วชาญทีอ่ ยู
ไกลออกไป RealWear เรียกตัวเองวาบริษทั สงผาน
ความรูซ งึ่ มีเหตุผลอยูใ นตัวเองแลว ผูช าํ นาญการ
ดานเครื่องจักรอาจอยูในหองควบคุมหรือหอง
นัง่ เลนของพวกเขา แตสามารถชีแ้ นะชางเทคนิค
ทีก่ าํ ลังซอมบํารุงเครือ่ งจักรราวกับมายืนอยูใ กลๆ
ดวยวิธกี ารสงขอมูลรายละเอียดไปยังชางเทคนิค
ทีส่ ามารถมองผานจอแสดงขอมูล ขณะทีต่ วั ชาง
เทคนิคเองก็สามารถ สงภาพของปญหาทีเ่ กิดขึน้
ไปใหผเู ชีย่ วชาญวิเคราะหเพือ่ ชวยแกไข
การรับสงขอมูลระหวางชางเทคนิคหรือ
ผูค วบคุมเครื่องจักรกับผูเ ชี่ยวชาญที่ไมวาจะอยู
ทีไ่ หนทําใหงานปฏิบตั กิ ารหรือซอมบํารุงลดเวลา
จากหนึง่ ชัว่ โมงเหลือไมถงึ 15 นาที ซึง่ ในบางกรณี
ไดรบั ผลตอบแทนเกือบจะทันที
“อุปกรณดงั กลาวใชงานเพียงครัง้ เดียวก็
คุม ราคาทีซ่ อื้ มาแลว” ซินเจยกลา ราคา HMT-1
อยูท ี่ 1,500-20,000 ดอลลาร สวนรุน HMT1Z1 อยูท ี่ 5,000 ดอลลารไมรวมคาอุปกรณเสริม
ที่ตองซื้อเขามาเพิ่มเติม
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ผลกําไรจากการใชเวลาทํางานนอยลง
มูลคาของการลดจํานวนลูกจางทีจ่ ําเปน
ตองใชในการทํางานหรือการเรงทํางานใหเร็วขึน้
เทียบไมไดกบั ความจําเปนของอุตสาหกรรมแกส
และน้าํ มัน ในการใชคอมพิวเตอรสวมศีรษะ HMI
ทีไ่ ววางใจได
การที่คุณใชปมบนแทนดูดน้ํามันขึ้นมา
ไดใน 6 วันแทนทีจ่ ะเปน 12 วัน จะทําใหคณ
ุ ได
กําไรทันที 3 ลานดอลลาร
นัน่ เปนตัวอยางทีส่ ดุ กู แตสาํ หรับโรงงาน
ผลิตสินคาทัว่ ไปจะไดกาํ ไรถาลดการเสียเวลาลงได
“ถาเครือ่ งสูบตัวสําคัญเสียหายอาจทําให
กระบวนการผลิตทั้งหมดหยุดลง” โดจ สมิธ
(Dough Smith) ซีอีโอของบริษัทเท็กซมารก
เคมีคอล (Texmark Chemical ) กลาว “ถาเรา
ทํานายสิง่ นัน้ ลวงหนา เราจะประหยัดคาใชจา ย
ไดมากเลยทีเดียว”
และหากเราปองกันไมใหสิ่งนั้นเกิดขึ้น
โดยการติดตอสือ่ สารกับคนงาน อยางนอยทีส่ ดุ
บริษทั Texmark Chemical ก็ลดเงินคาเสียหาย
สวนแรกของประกันภัยทีบ่ ริษทั รับผิดชอบได
เมื่ อบริ ษั ท ประกั น ภั ย ของ Texmark
Chemical ขอใหสรางมาตรการปองกันทางกลทัง้
สิง่ ทีต่ อ งทําและสิง่ ทีเ่ สริมใหดขี นึ้ บริษทั ประกัน
เพิม่ วงเงินคาเสียหายสวนแรกในสวนรับผิดชอบ
ของตัวเองเปนสองเทาเพือ่ เปนแรงจูงใจ Texmark
Chemical จึงเริม่ ปรับปรุงดานดิจติ อลโดยทํางาน

รวมกับผูส รางซอฟทแวรรายใหญเปาหมายเพือ่
ใหเปนโรงงานแหงอนาคตและเปนแบบอยางให
อุตสาหกรรมแกสและน้าํ มันเดินตาม ทัง้ นี้ พบวา
HMT-1Z1 เปนแบบเลือกเดียวที่เหมาะสมใน
การใชติดตอสื่อสารกับคนงานและรับสงขอมูล
สําคัญตามเวลาจริง และขอมูลสถิตดิ า นสุขภาพ
และความปลอดภัยของบุคคลากร
ในการริเริ่มนํามาใชงานภายในโรงงาน
รวมทัง้ ใชในการเปดวาลวดวยมือและการเปลีย่ น
วาลวแทนทีแ่ ตกหัก กลองจะถายทอดขอมูลแสดง

ใหศนู ยควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหวา ซีลวาลว
แนนแลวหรือไมกอ นทีค่ นงานจะเดินออกไป
“โครงการนํารอง คนงานไมคนุ เคยและไม
สามารถมีสว นรวมทีเ่ หมาะสม” เคลลี ไอรแลนด
ผูก อ ตัง้ และซีอโี อของบริษทั รวมโครงการหลัก CB
Technologies อธิบาย “ผมจะไมวางหมวกแข็ง
นีล้ ง” เธอนึกถึงคําพูดของคนงานซึง่ ปจจุบนั ใช
HMT-1Z1 เปนสวนหนึง่ ของอุปกรณปฏิบตั งิ าน
มาตรฐาน
ไอรแลนดผซู งึ่ อยูใ นวงการสารสนเทศมา

กวาสีทศวรรษมี
่
ความรูส กึ คลายกันเมือเธอได
่
ลองใชอุปกรณ HMT-1Z1 ปฏิบัติงาน
“ฉันสวมหมวกแข็งติดอุปกรณแลวเริม่ ตน
ทํางานตามแบบแผน ฉันประหลาดใจมากเมือ่
พบวาสามารถทํางานไดงา ยขึน้ ปลอดภัยขึน้ และ
ไดผลผลิตเพิม่ ขึน้ ”
ทีโ่ รงงาน Texmark มียทุ ธศาสตรทจี่ ะลด
คาซอมบํารุงตามแผนที่วางไวลงครึ่งหนึ่งซึ่งจะ
ทําใหบริษทั ประกันไมเพียงแคจะคิดเบีย้ ประกัน
ในอั ตราเดิม แตยั งจะชักชวนให ลูกคาอื่ นนํา
เทคโนโลยีเดียวกันไปใชดว ย
เรือ่ งนีพ้ สิ จู นได แมแตบริษทั ทีใ่ หญทสี่ ดุ
ก็ยงั คนหาวิธแี กปญ
 หา โดยการลดความสําคัญ
ของแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ซี งึ่ ใชกนั ในอดีตเปลีย่ นมา
ใชวิธีการสําหรับอนาคต นั่นก็คือ การสื่อสาร
ระหวางคนงานซึง่ หากคนงานใชอปุ กรณสอื่ สาร
ทันสมัยแค 21% ก็ถือวาเพียงพอสําหรับการ
เปลีย่ นแปลงแลว
โลเวอรีเชือ่ มัน่ วา สามารถคนหาสิง่ ใหมๆ
ไดอกี ในวันขางหนากับอุปกรณสอื่ สาร อยางนอย
ทีส่ ุดก็ตอนนี้ เหมือนกับไอโฟนทีไ่ มไดถอื กําเนิด
มาเพือ่ ทําไดทกุ อยาง แตเปนตัวนําทางหรือเปน
ประตูเปดสูความรูและประสบการณใหมๆ ที่
ไมสนิ้ สุด
“สิ่งที่อุปกรณใหกับเราคือวิธีการที่งาย
ทีส่ ดุ เร็วทีส่ ดุ และปลอดภัยทีส่ ดุ ในการนําความรู
ไปสูค นงานทีอ่ ยแู นวหนาหรือภาคสนามซึง่ ทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ” โลเวอรีกลาว ทิง้ ทาย
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