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๓.๓ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
      (ผู้ถวายรายงาน:  นายไพรัช ธัชยพงษ์) 
 
๑. ความเป็นมา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีรับสั่งเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นครั้งแรกในที่
ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย จากนั้น สภากาชาดไทยได้แต่งตั้งคณะท างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และ
ด าเนินโครงการจัดอบรมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น โดยได้จัดอบรมให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน ๓ ครั้ง และเมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงชื่นชมการด าเนินงานดังกล่าว และต้องการให้ขยายผลการอบรมสู่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร. ตชด.) ด้วย เนื่องจากทรง
ทราบว่ามีโรงเรียน ตชด. ที่ถูกไฟไหม้   

สวทช. ได้รับสนองพระราชด าริฯ โดย ได้แต่งตั้งคณะท างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คณะแม่บ้านและ
ครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรา ชกุมารี 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช. ตชด.) และฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. วัตถุประสงค์  

สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน ตชด.  
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คณะท างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่  
• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
• ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  
• คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
• ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
• ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

๔. เปา้หมายแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้ความช่วยเหลือ ซ่อมบ ารุง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่โรงเรียน  
• ด้านการจัดการความปลอดภัย 

จัดตั้งคณะท างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ Safety Committee) ส่งเสริมให้
สามารถจัดการและดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง  

• ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
 

๕.  กิจกรรมการด าเนินงานระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ 
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้ความช่วยเหลือ ซ่อมบ ารุง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่โรงเรียน โดยมีการด าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
๕.๑.๑ กิจกรรมที่ ๑  ซ่อมบ ารุง ส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงห้องเรียน และสนับสนุน
อุปกรณ์เบื้องต้น (ปฐมพยาบาลทางเทคนิค) ให้แก่ โรงเรียน  ตชด. ทุกโรงเรียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)   
๕.๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของระบบ

ไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. เพื่อซ่อมบ ารุง อาคารเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร (ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานยิ่งขึ้น) แก่โรงเรียน 
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ตชด. ที่มีภาวะเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า งบประมาณ:  สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จ ากัด  (สอ.  มจธ.) จ านวน ๕๓๔,๐๐๐ บาท 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน ๓ แห่ง (ด าเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๕๘)  ได้แก่  
โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี จ. ชุมพร ซึ่งมีวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร วิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด าเนินการเป็นพี่เลี้ยงซ่อมบ ารุง ด าเนินการในปี ๒๕๕๗ 

- โรงเรียน ตชด.สันตินิมิต  ซ่ึงมี วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ด าเนินการเป็นพี่เลี้ยงซ่อมบ ารุง ด าเนินการในปี ๒๕๕๗ 

- โรงเรียน ตชด. บา้นห้วยฆ้อง จ. อ านาจเจริญ  ซึ่งมี วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ วิทยาลัยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด าเนินการเป็นพี่เลี้ยงซ่อมบ ารุง ด าเนินการในปี ๒๕๕๘ 

๕.๒ ด้านการจัดการความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้คณะท างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ Safety Committee) สามารถจัดการ

และดูแลความปลอดภัย ของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีโรงเรียนจ านวน ๒๐๔ แหง่ ได้จัดตั้งคณะท างานความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

๕.๓ ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในในโรงเรียน โดยผลักดันให้

โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในในโรงเรียนบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีโรงเรียนตชด. จ านวน ๒๐๔ แห่ง มีแผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน 

๖. ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ 
สามารถสรุปการพัฒนาของโรงเรียนใน ๓ ด้าน คือ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการความปลอดภัย และด้านการเรียนการ

สอนในโรงเรียน ดังนี้  
๖.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่ 

๖.๑.๑ ระดับที่ ๑ ปฐมพยาบาลทางเทคนิค  PEA ซ่อมบ ำรุง ส ำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบไฟฟ้ำ ปรับปรุง
ห้องเรียน ได้แก่ ติดตั้ง ปรับปรุง หลอดไฟ เต้ำรับ แผงควบคุม ถังดับเพลิง และระบบสำยดิน และสนับสนุนอุปกรณ์เบื้องต้น (ปฐม
พยำบำลทำงเทคนิค) ให้แก่ โรงเรียน ตชด. ทุกโรงเรียน  ร่วมงบประมำณสนับสนุนจำก PEA ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ ประมำณ ๑๖ 
ล้ำนบำท (งบประมำณไม่ต  ำกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท/รร.) 
 
 
 
  
 
 
 
 
ฃ 

๖.๑.๒ ระดับที่ ๒ ปรับปรุงให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐาน จัดท ำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ำในโรงเรียน ตชด. เพื อซ่อมบ ำรุง อำคำรเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำทั้งอำคำรแก่โรงเรียน ตชด. ที มีภำวะเสี ยงด้ำนควำม
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำให้เข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำนยิ งขึ้น  โดยคณะท ำงำนโครงกำรฯ ด ำเนินกำรแก้ไขติดตั้ง ปรับเปลี ยน ระบบไฟฟ้ำ ทั้ง
อำคำร (สนับสนุนงบประมำณจำก สหกรณ์ มจธ. ๑๖๗,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท/รร.) จ ำนวน ๓ แห่ง (เนื องจำกต้องใช้งบประมำณสงู 
ดังนั้นจึงสำมำรถท ำได้เพียงบำงแห่ง) โดยด าเนินการในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒ แห่ง และในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑ แห่ง   
 
๖.๒ ด้านการจัดการความปลอดภัย มีการจัดตั้งคณะท างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ 
Safety Committee) เพื อติดตำมวำงแผน ตรวจสอบ ควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน จ ำนวน ๒๐๔ แห่ง  
 
 

* ในปี ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิ ม ๙ แห่ง  
ปัจุบันจึงมี รร. ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง  
ทั้งนี้ รร. ที จัดตั้งใหม่มีกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำตำม
มำตรฐำนกำรไฟฟ้ำจ ำนวน ๗ และบำงโรงเรียนไฟฟ้ำ
เข้ำไม่ถึง จ ำนวน ๒ แห่ง 
ดังนั้นโรงเรียน ๙ แห่งที จัดตั้งเพิ มจึงไม่มีปัญหำเรื อง
ควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำ 

กราฟแสดงจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการซ่อมบ ารุงระดับที่ ๑ ปฐมพยาบาลทางเทคนิค 
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* ในปี ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิ ม ๙ แห่ง ปัจุบันจึงมี รร.ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง ทั้งนี้ รร. ที จัดตั้งใหม่ทำง ตชด. จะด ำเนินกำร
จัดตั้ง Safety Officer ต่อไป 
 
๖.๓ การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรเรียนกำรสอนเรื องไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย ปัจจุบันมี
โรงเรียน ๒๐๔ แห่งมีกำรเรียนกำรสอนบรรจุอยู่ในหลักสูตรโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ในปี ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิ ม ๙ แห่ง ปัจุบันจึงมี รร.ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง ทั้งนี้ รร. ที จัดตั้งใหม่ทำง ตชด. จะด ำเนินกำร
สนับสนุนเรื องกำรเรียนกำรสอนเรื องไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย ต่อไป 

๗. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และแผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑  

๗.๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงมีรับสั งเรื องที มีเหตุกำรณ์ไฟไหม้ในโรงเรียนครั้งแรกในที 
ประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทยสภำกำชำดไทยจึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียนขึ้น เพื อด ำเนิน
โครงกำรจัดอบรมควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จ ำนวน ๓ ครั้ง  

๗.๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนรัปปำปอร์ต จ .เชียงใหม่ (ปัจจุบันโรงเรียน ตชด. รัปปำ
ปอร์ต ได้โอนย้ำยไปให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) แล้ว) สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ทรงมีพระรำชด ำริว่ำควรขยำยผลกำรอบรมและมำตรกำรควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียนสู่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
(ตชด.) 

๗.๓ ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงรับสนองพระรำชด ำริฯ โดย ได้แต่งตั้ง คณะท ำงำนควำม
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียนขึ้น คณะท ำงำนฝ่ำยไทยประกอบด้วย หลำยหน่วยงำนโดยมี สวทช.และมูลนิธิเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชด ำริฯท ำหน้ำที เลขำนุกำรและประสำนงำน หน่วยงำนเหล่ำนี้ได้ร่วมกันสนับสนุนทรัพยำกรทั้งงบประมำณและ
บุคลำกรดังกล่ำวข้ำงต้น 

กรำฟแสดงจ ำนวนโรงเรียนที มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน ตชด. 

กรำฟแสดงจ ำนวนโรงเรียนที มีกำรเรียนกำรสอนเรื องไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

๗.๔ ในช่วงระหว่ำงป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ มีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื อง มีผลด ำเนินกำร คือ  

• ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน  โรงเรียน ตชด. ได้รับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำจำกกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) ปัจจุบันจ ำนวน ๒๐๔ แห่ง 

• ด้ำนจัดกำรควำมปลอดภัย โรงเรียน ตชด. จัดตั้ง Safety Officer/ Safety ปัจจุบันจ ำนวน ๒๐๔ แห่ง 

• กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน โรงเรียน ตชด. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื องควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำบูรณำกำรใน
หลักสูตรและกิจกรรมภำยในโรงเรียน ปัจจุบันจ ำนวน ๒๐๔ แห่ง 

๗.๕ เนื องจำกใน ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิ ม ๙ แห่ง ปัจุบันจึงมี รร.ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง ทั้งนี้ รร. ที จัดตั้งใหม่มี
กำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ และบำงโรงเรียนไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง ดังนั้นจึงไม่มีปัญหำเรื องควำมปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ำ 

๗.๖ กำรด ำเนินงำนระยะต่อไป ฝ่ำยเลขำนุกำรโครงกำรฯ จะผลักดันให้ กองบัญชำกำร ตชด. และ PEA ร่วมเป็นเจ้ำภำพด ำเนิน
โครงกำรฯ ต่อไป  
 
๘. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม:  

๑. เพื อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๐ 
๒. พิจำรณำควำมเหมำะสมที จะให้เฉพำะทำงกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน และ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) ร่วมกัน

ด ำเนินงำนโครงกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   

 

 


