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ยุคสื่อสารของคนงานภาคอุตสาหกรรม
เกิดข้ึนมานานแลว เร่ิมตนในทศวรรษ 1990
เทคโนโลยีโทรศัพทไรสายเชื่อมโยงคนงานใน
โรงงานท่ัวทุกมุมโลก จนกระท่ังเม่ือสองทศวรรษ
กอนหนา ความกาวหนาของการควบคุมสิง่ตางๆ
ดวยอินเตอรเนต (Internet of Things) สาํหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ชวยใหเคร่ืองจกัรจาํนวนนบัไม
ถวนสือ่สารกนัเองอยูตลอดเวลา กาวตอไปในการ
พฒันาคือการรวมเคร่ืองจกัรกบัมนษุยเขาดวยกนั
เปนหนึ่งเดียว

เปดศกัราชสูการสือ่สารยุคใหม
ชปิสมองมนษุยผลิตโดย “นวิรลัลงิค” ท่ี

ไดรับการสนบัสนนุดานการเงนิจากอลีอน มสัค 
ผสานเขากบัหุนยนตปญญาประดิษฐ (AI) ในท่ีสดุ
กไ็ดวางตลาดในเชงิพาณชิย หรือเรากาํลังเขาสูยคุ
“Matrix” ต้ังแตเม่ือ 5 ปกอน ซึง่เหตุผลรองรับ
ลวนเปนเร่ืองจริงและเขาใจงายกวาท่ีคิดไว

วันนี ้ในสถานประกอบการ โรงงาน และ
สถานสาธารณปูโภคตางๆ มีการสือ่สารซึง่หนากนั
ระหวางมนษุยกบัเคร่ืองจกัรตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด ภายใตสภาวะแวดลอม

ท่ีเลวราย และตอบสนองผูใชงานท่ีชาญฉลาด
ดวยคอมพวิเตอร “RealWear HMT-1” ชนดิไม
ตองใชมือปฏิบติัการ รุนสาํหรับงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ

ขณะท่ี iPhone 1 ของ Apple เปนโทรศัพท
มือถอืท่ีใชงานไดสารพัดและพกพาไปไดทุกหน
แหง RealWear HMT-1 คือแท็บเล็ตขนาดพกพา
ท่ีติดไวบนศีรษะคนงานซึ่งทําไดทุกอยางตาม
ความตองการของคนงาน ดวยลักษณะเปนวงโคง
หนวยปฏิบติัการ (Android 6.0.1) สามารถเหนบ็
ติดกบัหมวกแข็ง ท่ีปลายดานหนึง่ติดกลองความ

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

คมชดัสงู (16 ลานพกิเซล 1080p) จอภาพแสดง
ผลติดบนแขนยาว 7 นิว้ท่ียืน่ออกมา ปรับระดับ
ใหตรงกบัสายตาได ระบบทํางานดวยแบตเตอร่ี
Li-on ใหพลังงานเต็มกะการทํางาน

คอมพิวเตอรสื่อสารสั่งการดวยเสียงคอมพิวเตอรสื่อสารสั่งการดวยเสียง

www. s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c om
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RealWear HMT-1 ใชเทคโนโลย ีInternet
of Things สัง่การดวยเสยีงพดู ท้ังการสัง่ใหถาย
วิดีโอและสือ่สารกบัหองควบคุมหรือเพือ่นคนงาน

RealWear HMT-1 ทําไดสารพัดต้ังแต
ถายภาพ บนัทึกเสยีง ติดตอสือ่สาร รับสงขอมูล
แสดงขอมูล โดยประโยชนท่ีคนงานจะไดรับจาก
แท็บเลตซึ่งไมตองใชมือควบคุมรุนนีคื้อ คนงาน
ท่ีมีหนาท่ีตรวจตราเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณตางๆ
สามารถสงภาพท่ีเกดิข้ึนตามเวลาจริงไปยงัหอง
ควบคุมเพือ่ทําการวิเคราะหสถานะของเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณเหลานัน้ หรือหากระบบควบคุมการ
ตรวจจบัสวนกลางพบความผดิปกติกส็ามารถสง
ขอมูลหรือแจงขาวใหคนงานทราบไดทันที และ
คนงานท่ีทําหนาท่ีซอมบาํรุงอุปกรณสามารถขอ
คําปรึกษาจากผูเชีย่วชาญได หากเขาหรือเธอไม
สามารถแกปญหาได เพียงแตสงภาพนิ่งหรือ
วิดีโอใหผูเชีย่วชาญดูจดุท่ีบกพรอง ผูเชีย่วชาญท่ี
ไมวาท่ี มุมใดของโรงงานก็สามารถสงขอมูล
ท่ีเปนประโยชนกลับไปได

คนงานท่ีปฏิบัติงานในสภาพแวดลอม
ท่ีอันตราย หรือกําลังปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง
เชน ทํางานบนท่ีสงูหรือในท่ีอับอากาศ ผจญเพลิง
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี ฯลฯ แมวาจะมีการ
เตรียมพรอมดานความปลอดภัยไวแลว แตใน
บางกรณคีนงานตองแกปญหาเฉพาะหนาซึง่เกดิ
ข้ึนมาอยางปจจบุนัทันดวน สิง่ท่ีพวกเขาตองทําคือ
รายงานไปยงัศูนยควบคุมกลางและขอคําปรึกษา
แนวทางการดําเนินการท่ีดีหรือปลอดภัยท่ีสุด
การใชอินเตอรเนต็บนโทรศัพทอาจเปนทางเลือก
หนึง่ แตคนงานตองใชมือถอือุปกรณสือ่สารทํา

ใหมือไมเปนอิสระในการปฏิบติังาน RealWear
HMT-1 แกจดุออนนี ้อุปกรณติดอยูบนหมวกแข็ง
มีจอภาพยนืออกมาในระดับสายตา สัง่การดวย
เสยีง ในขณะท่ีมือท้ังสองขางยงัใชทํางานตอไปได

เทคโนโลยีนี้เปนการสื่อสารไรสายและ
อินเตอรเนตออฟธิงผสานกันโดยใชโปรแกรม
แอนดรอย เปนไดท้ังโทรศัพทมือถอื (ท่ีไมตองใช

มือถอื) และแท็บเลตความเร็วสงู รับสงขอมูลและ
ประมวลผลไดทันที มีประโยชนไมเพียงแตการ
ติดตอสือ่สารดวยคําพ ูดเทานัน้แตยงัรับสงขอมูล
ไดตามตองการหรือจาํเปน ระบบรองรับขอมูลได
ทุกประเภทท้ังภาพนิง่ ภาพสามมิติ ภาพจากกลอง
สรางภาพดวยความรอน (แบบเลือก) วิดีโอ ขอมูล
ท่ัวไป รวมถึงพิมพเขียวและแบบแปลนตางๆ
เปนการสือ่สารสองทางและรับสงขอมูลท่ีจาํเปน
ไดอยางไมจาํกดั

ในการเขาไปตรวจสอบอุปกรณประเภท

วาลวตางๆ ในอุตสาหกรรมแกสและน้าํมัน ขอมูล
ตามเวลาจริงมีความสาํคัญตอกระบวนการผลิต
และความปลอดภัยเปนอยางยิง่ เม่ือคนงานสวม
อุปกรณ RealWear HMT-1 เขาสามารถสัง่การ
ใหมีการถายวิดีโอสภาพของวาลว เกจวัดแรงดัน
รวมถงึทอสงตางๆ แลวถายทอดไปยงัศูนยควบคุม
กลางซึง่จะวิเคราะหสถานะของอุปกรณเหลานัน้
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วายงัปกติดีหรือมีความบกพรอง เชนเดียวกบัการ
ตรวจเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซึ่งอาจ
มีการเพิม่กลองตรวจจบัความรอน (TIC) เพือ่วัด
อุณหภู มิของเคร่ืองจกัรวาผดิปกติหรือไม ขอมูล
จะถกูสงตอไปยงัผูเชีย่วชาญเพือ่ประเมินสถานะ
แลวใหคําปรึกษาในการดําเนนิการข้ันตอไป

เชนเดียวกบัการซอมบาํรุง คนงานสามารถ
ถายวิดีโอจดุท่ีเกดิปญหาแลวสงไปยงัศูนยควบคุม
กลางแลวขอคําแนะนาํวิธจีดัการปญหาท่ีเกดิข้ึน
ไดทันที ซึง่ศูนยฯ จะคนขอมูลหรือขอคําปรึกษา
จากผู เชี่ยวชาญแลวประมวลผลสงกลับไปให
คนงานเพือ่ทําตามข้ันท่ีถกูตอง ภาพท่ีปรากฏบน
จอมีความคมชัดและสามารถปรับใหสายตา
คนงานมองไดอยางถนดัชดัเจน

แมแตชางไฟฟาท่ีปนข้ึนไปตรวจสอบสาย
ไฟฟาและอุปกรณบนเสา เขาสามารถใชมือท้ัง
สองขางชวยในการปนและยึดตัวใหม่ันคงโดย
ไมตองไปจับกลองถายภาพหรือกดปุมเพื่อพูด
สื่อสาร นั่นคือ เขาจะมุงความสนใจไปท่ีความ
ปลอดภัยของตัวเองโดยไมตองกงัวลถงึเร่ืองการ
ถายภาพและพดูสือ่สาร วิธนีีเ้ขาจะปนเสาไฟฟา
ไดอยางปลอดภัย ในขณะท่ียังสื่อสารและเก็บ

จริงๆแลว การแตะหนาจอจะเร็วเทากับ
การพูด แตคนงานภาคอุตสาหกรรมไมจําเปน
ตองทําแบบนัน้

“เม่ือมือวาง คุณทํางานไดเร็วกวาการแตะ
หนาจอแท็บเลตไดถงึสองเทา” แอนด ีโลเวอรี
(Andy Lowery) ซอีีโอของ RealWear อธบิาย
“และเวลาท่ีใชในการผลิตสามารถลดลงไปไดถงึ
55% จากการทํางานดวยวิธีแบบเดิมๆ ท่ีใช
กระดาษและดินสอ”

ท้ังนี ้การใชวิธแีตะหนาจอ แท็บเลตจะมี
ประสทิธภิาพลดลง 10%-20%

เม่ือเร็วๆ นี้ RealWear ไดรับการติดตอ
จากลูกคารายใหญถงึ 800 ราย หลังจากเปดตัว
เม่ือกลางป 2017 โดยไดมีการสงของไปแลว
10,000 เคร่ือง รวมถึง 200 เคร่ืองท่ีสงไปยัง
สาธารณูปโภคท่ีใหญท่ีสุดในโลก (การไฟฟา
นครเซียงไฮ ประเทศจีน) ซึ่งทําให  RealWear
ท่ีมีฐานการผลิตในนครแวนคูเวอร ประเทศ
แคนาดา กาวข้ึนเปนบริษทัผลิตอุปกรณสือ่สาร
สาํหรับภาคอุตสาหกรรมชัน้นาํของโลก

รุนใหมลาสดุ HMT-1Z1 ไดรับการสัง่ซือ้
เพือ่นาํไปใชในบริษทัน้าํมันและแกสชัน้นาํแทบ
ทุกแหง ขณะท่ีบริษทัฮันนเีวลลไดผสานซอฟทแวร
ของตัวเอง “Movilizer” เขากบัอุปกรณเปนจาํนวน
หลายสิบเคร่ือง เดือนตุลาคมปท่ีแลว บริษัท
คอลเกต ปาลมโอลีฟ เปดเผยถงึโครงการนาํรอง
ในโรงงาน 8 แหง มีชางและวิศวกรจาํนวนกวา
รอยคนใน 20 โรงงานใชงานอุปกรณ HMT-1
จากความรูสกึของผูลองใชงาน HMT-1 สาเหตุท่ี
อุปกรณนีไ้ดรับความนยิมอยางแพรหลายภายใน
เวลาท่ีรวดเร็วกคื็อ ใชงานงายเหมือนไอโฟน

ขอมูลท่ีจําเปนไดตามตองการโดยไมตองใชมือ
ชวยแตอยางใด ทุกอยางสัง่การดวยคําพดูเทานัน้

สง RealWear HMT-1 ไปใหลกูคาแลว
10,000 เครือ่งใน 18 เดอืน

สิง่ท่ีอุปกรณ RealWear HMT-1 แตกตาง
จากอุปกรณสือ่สารชนดิอ่ืน นอกจากเร่ืองของการ
สวมบนศีรษะแลว คือการท่ีไมตองแตะหนาจอ
(touch screen) จริงๆ แลว ไมตองแตะอะไรเลย
ระบบสัง่การดวยเสยีงตอบสนองทุกคําสัง่โดยทันที
ต้ังแตอัดวิดีโอจนถึงการติดตอกับหองควบคุม
แมแตในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดันระดับ 95
เดซเิบล ระบบกส็ามารถรับคําสัง่จากเสยีงได ใน
การเปดตัวระบบสามารถแยกเสยีงคําสัง่ได 24
คร้ัง จากท้ังหมด 25 คร้ัง

“จริงๆ แลว ของเราใชงานงายกวาไอโฟน”
แอนดี โลเวอรีกลาวถงึประสบการณของผูใชงาน
HMT-1 สาํหรับผูใชงานแอนดรอยด การจะกลับ
ไปสูหนาหลัก (Home) งายกวาการแตะหนาจอ
หรือกดปุม เพราะแคพดูคําวา “กลับไป” (Back)
เคร่ืองก็จะกลับไปท่ีหนาหลักทันที และในการ
เลือกแอพพลิเคชั่นตางๆ ก็เพียงเอียงศีรษะไป
ตามทิศทางของมันแลวออกคําสัง่

การเลือกแอพพลิเคชั่นใหมๆ สําหรับ
ดูภาพหรือรับขอมูลคําแนะนาํจากระยะไกลผาน
ระบบ RealWear Foresight Cloud กเ็หมือนการ
คลิกใน App Store เพือ่หาเกมสหรือโปรแกรมใหม
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รวมถงึคลังขอมูลจากผูสรางอ่ืนๆ เพยีงแตคุณไม
ตองใชมือท่ีจะตองเอาไวทําอยางอ่ืน แคเอยคําพดู
ออกมา ระบบกจ็ะตอบสนองทันที

“ขณะท่ีคนงานกาํลังปฏิบติังาน เชน ปน
เสาไฟฟา หรือควบคุมวาลวความดันอยู  เขา
จาํเปนตองใชมือท้ังสองขาง แตหากชวงเวลานัน้
เขาจําเปนตองใชแท็บเลตเพือ่ขอขอมูลเพิม่เติม
จากศูนยควบคุมกลางหรือผูเชีย่วชาญเพือ่ใชแก
ปญหา ท่ีเผชิญหนาอยู เขาไมตองใชมือสัมผัส
หนาจอใดๆ ท้ังสิน้ แคสัง่การดวยคําพดู เขากจ็ะ
ไดสิง่ท่ีตองการทันที” แอนดี โลเวอรีกลาวเสริม
“ใครจะรูวาเขาตองการขอมูลเม่ือไหร เวลาใด
แตถาเขาตองการแลวไดมาทันการณ นัน่คือเร่ือง
สาํคัญของงานภาคอุตสากรรมยคุปจจบุนั”

หนวยขอมลู
การไดรับขอมูลขาวสารเปนเร่ืองท่ีมีความ

ตองการเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ ในยคุสารสนเทศดิจติอล
ขอมูลทําใหมีประสทิธภิาพสงูข้ึน มีผลผลิตท่ีดีกวา
และคนพบของสิง่ท่ีซกุซอนไว ขอมูลทําใหเกดิการ
พฒันาอยางตอเนือ่ง เปนตัวชีน้าํในการลงทุนและ
บงบอกทิศทางการเปล่ียนแปลง ปจจบุนัโรงงาน
ผลิตท่ีไมเนนเร่ืองขอมูลขาวสารมีนอยมาก

การสนทนาดวยขอมูลท่ีจาํเปนจะสงผลให
คนงานมีศักยภาพสงูข้ึน โดย 94% ของผูบริหาร
อุตสาหกรรมขนาดใหญลงความเห็น การสือ่สาร
กบัคนงานมีความส ำคัญกบัอนาคตของพวกเขา
และเปน 1 ใน 5 ของปจจยัท่ีนาํไปสูความสาํเร็จ

ความสาํคญัของขอมลู
HMT-1 มิใชแคเปนตัวกลางสงขอมูล

ขาวสารระหวางคนงานกบัศูนยควบคุมกลางหรือ
ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน แตในระบบคลาวดท่ีไมมี

ท่ีสิน้สดุของตัวเองกมี็ขอมูลท่ีเปนความตองการ
และมีประโยชนตองานความปลอดภัย งานซอม
บาํรุง และอ่ืนๆ เชน ขอมูลเกีย่วกบัเซนเซอรปม
และวาลว การแลกเปล่ียนความรอนท่ีสงอุณหภูมิ
ออกมา รวมถึงความดันและอัตราไหลตางๆ
โดยจะแสดงออกมาใหเห็นชดัเจนเปนการบอก
ลวงหนาหากมีแนวโนมจะเกดิภัยพบิติัจากความ

บกพรองของเคร่ืองจักรและอุปกรณ อีกท้ังยัง
สามารถวิเคราะหสถานะโดยเทียบกบัประวัติการ
ซอมบํารุงคร้ังกอนๆ วา มีโอกาสจะเกิดความ
ขัดของหรือไม

แอนดี โลเวอรีกลาวเสริม “การทํานาย
ความบกพรองของเคร่ืองจกัรจากการซอมบาํรุง
ดวยขอมูลของระบบ RealWear HMT-1 เปนเร่ือง
ท่ีมีความสาํคัญอยางยิง่ เหมือนคนหาแสงสวางท่ี
ปลายอุโมงค เพราะถาสิง่หนึง่เกดิความลมเหลว
ก็อาจจะทําใหท้ังโรงงานลมครืนลงมาได เราจงึ
ตองหาจดุออนจดุแรกใหไดกอนแลวทําการแกไข
เพือ่ไมใหลุกลามสรางความเสยีหายไปยงัจดุอ่ืน”

สาํหรับแอนดี โลเวอรี การท่ีคนงานไดรับ
ขอมูลท่ีเปนประโยชนซึง่หนาจากระบบ RealWear
HMT-1 ถอืวาเปนขอไดเปรียบในเร่ืองของความ
ปลอดภัยและความสําเร็จของงาน เนื่องจาก
คนงานสามารถนําขอมูลท่ีไดมานั้นทําใหเปน
ประโยชนกบัการทํางาน

คนงานเหมืองไมตองเดินสํารวจรอบๆ
เพื่อประเมินปริมาณออกซิเจนสําหรับหายใจ
พวกเขาเร่ิมทํางานไดเลยเพราะอุปกรณสามารถ
รายงานผลการวิเคราะหสภาพอากาศและแสดง
ขอมูลใหเห็นกบัตาตัวเอง

“ความสําคัญของขอมูลท่ีกองสูงเหมือน

ภูเขาอยูท่ีคุณสามารถหามันไดแลวเปล่ียนเปน
ความรูสาํหรับคนงานผูท่ีจะหยดุการทํางานของ
เคร่ืองสบูน้าํแลวเปล่ียนเคร่ืองใหมหรือใสอะไหล
ใหมเขาไป”

ความเขาใจลึกซึง้ถงึความสาํคัญของขอมูล
แอนดี โลเวอรีเร่ิมตนต้ังแตเขาเปนนายทหารเรือ
ท่ีทําหนาท่ีปฏิบติัการและซอมบาํรุงเตาปฏิกรณ
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นวิเคลียรของเรือบรรทุกเคร่ืองบนิซึง่ทําใหเขามอง
เห็นความสาํคัญของขอมูลท่ีนาํไปปฏิบติัได ไมวา
จะเปนการปฏิบติัการหรือซอมบาํรุงเคร่ืองกาํเนดิ
ไอน้าํและกงัหันเทอรไบน รวมท้ังอุปกรณควบคุม
เตาปฏิกรณนิวเคลียร

“ทุกสิ่งทุกอยางบนเรือมีบันทึกประวัติ
ของอุปกรณ ซึง่ผมมีโอกาสอานอยางทะลุปรุโปรง
การวิเคราะหความเปนไปไดและความแตกตาง
ท่ีเปนพืน้ฐานไดรับการลงประวัติท้ังหมด” อดีต
นายทหารเรืออธบิาย “แตเดาซวิาเรานาํขอมูล
เหลานัน้มาเตือนภัยลวงหนาไดกีค่ร่ัง ไมมีสกัคร้ัง”

ดวยแท็บเล็ตติดต้ังเหนือศีรษะ HMT-1
คุณจะเห็นขอมูลชัดเจนแคปลายจมูก โดยเปน
แหลงขอมูลท่ีทรงคุณคาซึง่รวบรวมขอมูลท้ังหมด
ของบริษัทรวมถึงประวัติเกาๆ และขอมูลการ
วางแผนทรัพยากรทางธรุกจิขององคกรโดยรวม
(ERP;  Enterprise Resource Planning) เชือ่มตอ
ขอมูลแบบไรสายสงใหทันทีท่ีรองขอ นอกจากนี้
ยังเขากันไดกับระบบของผูใหบริการซอฟทแวร
รายใหญไมวาจะเปน Schneider Electric  Emerson
หรือ PTC ท่ีคนงานจะชื่นชอบและขาดไมได
ซึ่งผูผลิตยงัไมหยดุเพยีงเทานี ้ แตไดแสวงหาสิง่
ใหมๆ  มาเพิม่เติมในระบบอยูตลอดเวลา

มีสิง่หนึง่ในการซอมเคร่ืองสบูน้าํ เม่ือคุณ
รูวามันเกดิการแตก เม่ือซอมเสร็จคุณจาํเปนตอง
ไดรับการรับรองวาการซอมบาํรุงนัน้ทําถูกตอง
และชิน้สวนอุปกรณใชงานได อุปกรณ HMT-1
ตอบสนองใหคุณได “HMT-1 ลดความผดิพลาด
ในบางกรณไีดถงึ 800 เทา เปนผลมาจากการ

ไดอานคําแนะนําตลอดเวลา การไดรับความ
ชวยเหลือ จากผูเชีย่วชาญผานวิดีโอ หรือผาน QR
Code และระบบ AR (Augmented Reality)
ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีนําเอาภาพเสมือน 3 มิติ
จาํลองเขาสูโลกเจริงผานกลองและมีการประมวล
ผลโดยการทําใหวัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือน)
ทับซอนเขากนักบัภาพจริงเปนภาพๆเดียว โดย
สามารถมองผานกลองไดโดยตรง”

ความปลอดภยัตองมากอน
ความผิดพลาดสามารถเกิดข้ึนไดเสมอ

ไมเฉพาะกบัการซอม แตกบับางคน บางสิง่ และ
บางแหงท่ีวุนวายสับสน มันเกิดข้ึนไดท้ังหมด
โชคดีท่ีอุปกรณเปนชนดิไมตองใชมือ ทําใหเกดิ
ความปลอดภัยและคลองตัว การออกแบบมา
ทุกอยางเขากนัไดกบัการใชงานท่ีเขมขนในภาค
อุตสาหกรรม กระชับกับอุปกรณปองกันสวน
บคุคล ไดแก แวนตาและหมวกแข็ง อีกท้ังมีความ
แข็งแกรง เม่ือตกตกลงพื้นคอนกรีตจากระยะ
ความสูง 2 เมตร อุปกรณจะไมเปนอะไรเลย

(คุณสมบัตินี้โทรศัพทมือถอืบางรุนยังทําไมได)
ขาดไมไดคือความสะดวกสบาย อุปกรณ

ใหความสบายและมีน้ําหนักเพียง 380 กรัม
สามารถใสไดท้ังวันโดยใหความรูสกึเปนสวนหนึง่
ของรางกายไมใชสวนเกนิท่ีสรางภาระ อีกท้ังแขน
ติดต้ังจอแสดงผลสามารถยกใหพนรัศมีการ
มองเห็นทําใหสามารถพกัสายตาไดเม่ือตองการ

บริเวณมีอันตรายรายแรง HMT-1 สามารถ
ใชงานไดในพืน้ท่ีมีความเสีย่งตอการระเบดิหรือ
สภาพแวดลอมไวไฟ เชน โรงกล่ันและคลังน้าํมัน
โรงงานแปง โรงงานผลิตยา ซึง่มีแนวโนมจะเกดิ
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การระเบดิในกรณมีีการร่ัวไหลของออกซเิจน
ผูปฏิบัติงานสวามารถเสียบปล๊ักสายตอ

พวงกลองสรางภาพดวยความรอน (TIC) ท่ีชอง
USB ท่ีเตรียมไวให จากนัน้สามารถบนัทึกวิดีโอ
ระดับอุณหภูมิประจาํวันของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ
ท่ีเกดิความรอนสงู โดยการตรวจสอบความรอน
เพือ่หาจดุท่ีรอนจดั (Hot Spot) ดวย HMT-1 ทํา
ไดงายกวากลองสรางภาพดวยความรอนท่ีใช
มือถือ เพียงแตหันหนาตรงไปท่ีเคร่ืองจักรท่ี
ตองการตรวจสอบแลวเคล่ือนศีรษะไปชาๆ ปลอย
ใหกลองท่ีติดอยูบนหมวกแข็งทํางานของตัวเอง
โดยท่ีคนงานไมตองถอืกลองใหเม่ือยมือ ทันทีท่ี
พบจดุรอนจัดจะมีการแสดงผลท่ีจอข้ึนมาทันที
เปนอันเสร็จภารกจิ

“รูร่ัวตางๆ ทําใหฝุนละอองหรือไอสาร
เชือ้เพลิงแพรกระจายออกมา สายตาของมนษุย
ไมสามารถมองเห็นได แตไมหลุดรอดกลองจบั
ความรอน และกอนจะเกดิสิง่เลวราย เราสามารถ
รับรูรูร่ัวเหลานัน้และทําการแกไขปญหาไดทันที”

ลดขัน้ตอนการทาํงาน
ซานเจย  จาวาร (Sanjay Jhawar) ผูรวมกอต้ัง

และประธานบริษทั RealWear ประมาณการณวา
คนงานกวา 100 ลานคนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการท่ัวโลกใชมือของพวกเขาทํางาน

“ยทุธศาสตรของเราคือเข าถงึกลุมคนงาน
100 ลานคนเหลานีภ้ายใน 10 ป” ซานเจยกลาว
และไดเปดเผยวาโครงการนํารองไดลดเวลา

ดําเนนิการจาก 9 เดือนเหลือ 4 เดือนแลว
ตามแนวคิดของซานเจย การเพิม่ผลผลิต

ไมไชสิง่เดียวท่ีไดมาจากการทําใหคนงานมีมือท่ี
อิสระแตสามารถลดเวลาการยนืทํางานไดอีกดวย

โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมแหงหนึง่
มีหองควบคุมทันสมัย จากผนงัถงึผนงัติดจอ 4K
แสดงขอมูลกวา 1,000 จดุ แตไมมีขอมูลแสดง
อุปกรณทอดอาหารอุตสาหกรรมท่ีใชผลิตของวาง
อุณหภูมิและความบริสุทธิ์ของน้ํามันยังคงไม
เปล่ียนแปลง เม่ือมีของใหมเติมเขามาจงึจะเพิม่
ความรอนตามสตูรเดิมท่ีเคยทํา คนงานประจาํ
เคร่ืองทอดตองฟงคําสัง่ทางวิทยสุือ่สารจากหอง
ควบคุมเพือ่ใชอุณหภูมิท่ีถกูตอง บางคร้ังคนงาน
ตองเดินอยางเดียวเปนระยะทางถงึ 200 เมตร
เพือ่ตรวจสอบขอมูลแลวกลับมาปรับเคร่ืองจกัร

“ชวงเวลานัน้ เคร่ืองทอดอาจทอดของวาง
ถงึ 200 กโิลกรัมซึง่อาจมีการไหมและแตก เปน

ชิน้เล็กชิน้นอย กวาคร่ึงตองท้ิงไป” ซานเจยกลาว
การแกปญหาใชวิธีติด QR Code ไวท่ี

เคร่ืองจักรเชื่อมตอกับขอมูลท่ีผานมาเพื่อปรับ
อุณหภูมิไดอยางถูกตอง คนงานประหยัดเวลา
และของทอดท่ีเสยีหายกน็อยลง

แนนอนวา เคร่ืองคอมพวิเตอรท่ีสวมใสได
ชวยใหคนงานเดินนอยลง เพราะสามารถติดตอ
กบัผูท่ีรูวิธใีชเคร่ืองจกัรดีท่ีสดุคือผูเชีย่วชาญท่ีอยู
ไกลออกไป RealWear เรียกตัวเองวาบริษทัสงผาน
ความรูซึง่มีเหตุผลอยูในตัวเองแลว  ผูชาํนาญการ
ดานเคร่ืองจักรอาจอยูในหองควบคุมหรือหอง
นัง่เลนของพวกเขา แตสามารถชีแ้นะชางเทคนคิ
ท่ีกาํลังซอมบาํรุงเคร่ืองจกัรราวกบัมายนือยูใกลๆ
ดวยวิธกีารสงขอมูลรายละเอียดไปยงัชางเทคนคิ
ท่ีสามารถมองผานจอแสดงขอมูล ขณะท่ีตัวชาง
เทคนคิเองกส็ามารถ สงภาพของปญหาท่ีเกดิข้ึน
ไปใหผูเชีย่วชาญวิเคราะหเพือ่ชวยแกไข

การรับสงขอมูลระหวางชางเทคนิคหรือ
ผูควบคุมเคร่ืองจักรก ับผูเชี่ยวชาญท่ีไมวาจะอยู
ท่ีไหนทําใหงานปฏิบติัการหรือซอมบาํรุงลดเวลา
จากหนึง่ชัว่โมงเหลือไมถงึ 15 นาที ซึง่ในบางกรณี
ไดรับผลตอบแทนเกอืบจะทันที

“อุปกรณดังกลาวใชงานเพยีงคร้ังเดียวก็
คุมราคาท่ีซือ้มาแลว” ซนิเจยกลา ราคา HMT-1
อยูท่ี 1,500-20,000 ดอลลาร สวนรุน HMT-
1Z1 อยูท่ี 5,000 ดอลลารไมรวมคาอุปกรณเสริม
ท่ีตองซื้อเขามาเพิ่มเติม
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ผลกําไรจากการใชเวลาทาํงานนอยลง
มูลคาของการลดจาํนวนลูกจางท่ีจําเปน

ตองใชในการทํางานหรือการเรงทํางานใหเร็วข้ึน
เทียบไมไดกบัความจาํเปนของอุตสาหกรรมแกส
และน้าํมัน ในการใชคอมพวิเตอรสวมศีรษะ HMI
ท่ีไววางใจได

การท่ีคุณใชปมบนแทนดูดน้ํามันข้ึนมา
ไดใน 6 วันแทนท่ีจะเปน 12 วัน จะทําใหคุณได
กาํไรทันที 3 ลานดอลลาร

นัน่เปนตัวอยางท่ีสดุกู แตสาํหรับโรงงาน
ผลิตสนิคาท่ัวไปจะไดกาํไรถาลดการเสยีเวลาลงได

“ถาเคร่ืองสบูตัวสาํคัญเสยีหายอาจทําให
กระบวนการผลิตท้ังหมดหยุดลง” โดจ สมิธ
(Dough Smith) ซีอีโอของบริษัทเท็กซมารก
เคมีคอล (Texmark Chemical ) กลาว “ถาเรา
ทํานายสิง่นัน้ลวงหนา เราจะประหยดัคาใชจาย
ไดมากเลยทีเดียว”

และหากเราปองกันไมใหสิ่งนั้นเกิดข้ึน
โดยการติดตอสือ่สารกบัคนงาน อยางนอยท่ีสดุ
บริษทั Texmark Chemical กล็ดเงนิคาเสยีหาย
สวนแรกของประกนัภัยท่ีบริษทัรับผดิชอบได

เม่ื อบริษัทประกันภัยของ Texmark
Chemical ขอใหสรางมาตรการปองกนัทางกลท้ัง
สิง่ท่ีตองทําและสิง่ท่ีเสริมใหดีข้ึน บริษทัประกนั
เพิม่วงเงนิคาเสยีหายสวนแรกในสวนรับผดิชอบ
ของตัวเองเปนสองเทาเพือ่เปนแรงจงูใจ Texmark
Chemical จงึเร่ิมปรับปรุงดานดิจติอลโดยทํางาน

ใหศูนยควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหวาซลีวาลว
แนนแลวหรือไมกอนท่ีคนงานจะเดินออกไป

“โครงการนาํรอง คนงานไมคุนเคยและไม
สามารถมีสวนรวมท่ีเหมาะสม” เคลลี ไอรแลนด 
ผูกอต้ังและซอีีโอของบริษทัรวมโครงการหลัก CB
Technologies อธบิาย “ผมจะไมวางหมวกแข็ง
นีล้ง” เธอนกึถงึคําพดูของคนงานซึง่ปจจบุนัใช
HMT-1Z1 เปนสวนหนึง่ของอุปกรณปฏิบติังาน
มาตรฐาน

ไอรแลนดผูซึง่อยูในวงการสารสนเทศมา

รวมกบัผูสรางซอฟทแวรรายใหญเปาหมายเพือ่
ใหเปนโรงงานแหงอนาคตและเปนแบบอยางให
อุตสาหกรรมแกสและน้าํมันเดินตาม ท้ังนี ้พบวา
HMT-1Z1 เปนแบบเลือกเดียวท่ีเหมาะสมใน
การใชติดตอสื่อสารกับคนงานและรับสงขอมูล
สาํคัญตามเวลาจริง และขอมูลสถติิดานสขุภาพ
และความปลอดภัยของบคุคลากร

ในการริเร่ิมนํามาใชงานภายในโรงงาน
รวมท้ังใชในการเปดวาลวดวยมือและการเปล่ียน
วาลวแทนท่ีแตกหัก กลองจะถายทอดขอมูลแสดง

กวาสีท่ศวรรษมีความรูสกึคลายกนัเม่ือเธอได
ลองใชอุปกรณ HMT-1Z1 ปฏิบัติงาน

“ฉันสวมหมวกแข็งติดอุปกรณแลวเร่ิมตน
ทํางานตามแบบแผน ฉันประหลาดใจมากเม่ือ
พบวาสามารถทํางานไดงายข้ึน ปลอดภัยข้ึน และ
ไดผลผลิตเพิม่ข้ึน”

ท่ีโรงงาน Texmark มียทุธศาสตรท่ีจะลด
คาซอมบํารุงตามแผนท่ีวางไวลงคร่ึงหนึ่งซึ่งจะ
ทําใหบริษทัประกนัไมเพยีงแคจะคิดเบีย้ประก ัน
ในอัตราเดิม แตยังจะชักชวนใหลูกคาอ่ืนนํา
เทคโนโลยเีดียวกนัไปใชดวย

 เร่ืองนีพ้สิจูนได แมแตบริษทัท่ีใหญท่ีสดุ
กย็งัคนหาวิธแีกปญหา โดยการลดความสาํคัญ
ของแนวทางปฏิบติัท่ีดีซึง่ใชกนัในอดีตเปล่ียนมา
ใชวิธีการสําหรับอนาคต นั่นก็คือ การสื่อสาร
ระหวางคนงานซึง่หากคนงานใชอุปกรณสือ่สาร
ทันสมัยแค 21% ก็ถือวาเพียงพอสําหรับการ
เปล่ียนแปลงแลว

โลเวอรีเชือ่ม่ันวา สามารถคนหาสิง่ใหมๆ
ไดอีกในวันขางหนากบัอุปกรณสือ่สาร อยางนอย
ท่ีส ุดกต็อนนี ้เหมือนกบัไอโฟนท่ีไม ไดถอืกาํเนดิ
มาเพือ่ทําไดทุกอยาง แตเปนตัวนาํทางหรือเปน
ประตูเปดสูความรูและประสบการณใหมๆ ท่ี
ไมสิน้สดุ

“สิ่งท่ีอุปกรณใหกับเราคือวิธีการท่ีงาย
ท่ีสดุ เร็วท่ีสดุ และปลอดภัยท่ีสดุในการนาํความรู
ไปสูคนงานท่ีอย ูแนวหนาหรือภาคสนามซึง่ทําให
เกดิการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน” โลเวอรีกลาว ท้ิงทาย


