
 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

๓.๓ โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ 
(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ผู้ถวายรายงาน : ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์) 
๑. ความเป็นมา  
  โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ 
(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพ้ืนที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ดำเนนิงานมาเป็นระยะที ่๓ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถงึปัจจุบนั  
 ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔  มีเป้าหมายเพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ๔๘๐ 
วัตต์ (Wp) สำหรับการใช้งานอุปกรณใ์นแต่ละวันประมาณ ๑.๕ หน่วย (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) สำหรับการใช้งานโทรทัศนเ์พ่ือรบัการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเล่น VCD เครื่องขยายเสยีงและวิทยุ
สื่อสารได้ โดยติดตั้งให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวน ๓๖ แห่ง (สังกัดสพฐ. จำนวน  ๑๒ แห่ง  และสังกัด กศน. จำนวน 
๒๔ แห่ง) และรายงานสถานภาพการใช้งานด้วยวิธีการรายงานดว้ยกระดาษและส่งใหก้ับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสง่ต่อมายงั สวทช.  
 ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สวทช.เริ่มดำเนินโครงการต่อเป็นระยะที่ ๒  มีพ้ืนที่รับผิดชอบเปน็โรงเรยีนในสังกัด กศน. 
(๒๓ แห่ง)และตชด.(๑แห่ง) จำนวน ๒๔ แห่ง ในระยะที่ ๒ นี้ สวทช. ให้ความสนใจเรื่องการติดตามการใช้งานด้วยระบบโทรมาตรเพ่ือ
แก้ปัญหาเรื่องการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (repeater) สำหรับใช้งานระบบโทร
มาตร(telemetry) เพ่ือติดตามสภาพการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจำนวน ๘ แห่ง ควบคู่ไปกับการรายงานด้วยกระดาษแบบเดิม 
พบว่าการรายงานด้วยกระดาษไม่มีความสม่ำเสมอและมีจำนวนผลการรายงานลดลงทุกปี  และระบบโทรมาตรสามารถใช้งานได้ดี
เฉพาะจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ทีมี่ประสทิธิภาพสงูเท่านัน้ 
 ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๒ ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการไอซีทีเพ่ือการเรยีนรู้ตลอดชีวิตสำหรบัชุมชนชาย
ขอบในพ้ืนที่โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๗๒,๘๔๒,๐๐๐ บาท (งบ
เบิกจ่ายแทนกัน) มีพ้ืนที่นำร่องสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๑  แห่ง  สังกัดศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวง จำนวน ๘ แห่ง  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๑ แห่ง ในระยะนี้มีการออกแบบและ
พัฒนาระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการด้านการใช้งาน เลือกใช้เทคโนโลยีเปน็ระบบที่พ่ึงพาตนเองได้ เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ทุรกันดารแห้งแล้งในฤดูรอ้น และอับชื้นในฤดูฝน มีความทนทาน ดูแลรักษาง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากแหล่งอื่นแบบผสมผสานเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบสำรอง และมีระบบติดตาม (Mornitoring) ที่แสดงสถานการณ์ การผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์และการใช้ไฟฟ้าแบบ Online Report   
 ในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณเป็นเงิน ๗,๙๗๕,๐๐๐ บาท เพ่ือดำเนนิการขยาย
ผล ๒ แห่งคือ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนบัสนนุงบประมาณในการจดักิจกรรมการ
ลดความเหลื่อมล้ำสู่ “ความปกติใหม่”ดว้ยการใช้เทคโนโลยดีิจทิัล เป็นเงินทัง้สิ้น ๓,๑๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท 
 ในระยะที่ ๓ นี้ ทางโครงการ ฯ มีเป้าหมายที่สำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาและติดตั้งระบบไอซีที คือ การสร้างระบบการ
บริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนให้กับโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรหลักที่สำคัญ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส (จำกัด) มหาชน โดยทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้งานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะอาชีพต่อไป 



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

กิจกรรมการต่อยอดการใช้ประโยชนจ์ากระบบไอซทีี มีเปา้หมายสำคัญ ๔ ประการคือ   
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ ครูตชด.ด้านการประยุกต์ใช้ไอซทีี  

• เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครวูิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สำหรับ ครูตชด. และครู ตชด. คุรุทายาท ให้สามารถใช้เครื่องมือ
ดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์และโปรแกรมประยุกต์บนสือ่ใด ๆ  ในการปฏบิัติหนา้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสมและสามารถบูรณาการองค์
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพ่ือจัดการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการออกแบบสือ่การสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

• สร้างกระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ให้กับคร ูตชด.คุรุทายาท โดยใช้วิธีการเปน็คู่คิดในการ
เรียนรู้พัฒนา เปลีย่นแปลง ให้กับผูไ้ด้รับการโค้ช การโค้ชใช้กระบวนการสนทนาที่สร้างสรรค์ สร้างแรงบนัดาลใจ เน้นไปที่
อนาคต และการลงมือทำ 

เป้าหมายที่ ๒.พัฒนาทักษะอาชีพสำหรบัชุมชนชายขอบ  

• เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่องการตลาดดิจทิัล (e-commerce) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระ
เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาบ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยใช้ผลผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่หาได้ในท้องถิน่ 
คือพริกกะเหรี่ยง และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เรียนรู้เกีย่วกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน ์
สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้า เป็นการฝึกอาชีพและสามารถจำหน่ายสินค้าได้ และยังเป็นการ
เพ่ิมรายได้ระหว่างเรยีนสร้างรายได้ ให้แก่โรงเรียน นักเรียน ครอบครัว และชุมชน 

เป้าหมายที่ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการใหบ้รกิารการพบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

• เพ่ือติดตั้ง Software Video-conference สำหรับระบบการให้บริการพบแพทย์ทางไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้กับสุขศาลา
พระราชทานและห้องพยาบาลของโรงเรียนตชด. ในพ้ืนที่นำร่อง จำนวน ๗ แห่ง เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ป่วยทีอ่ยู่ห่างไกล
เดินทางไปโรงพยาบาลลำบากได้เข้าถึงบริการด้านการแพทยแ์ละสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการรกัษาได้  

เป้าหมายที่ ๔ : กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วย LED แบบพึ่งพา
ตนเอง” 
 เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์และเปน็การพัฒนาชมุชนให้มีทักษะการสรา้งและติดตั้งชุดหลอดไฟสอ่งสว่าง LED-solar อย่าง
ง่ายใช้ด้วยตนเองและมีความปลอดภยัในพ้ืนที่ดำเนนิงาน : จำนวน ๒๐ แห่ง (ชุมชนหรือหมู่บ้าน) ซึ่งเป็นชมุชนที่อยูใ่นบริเวณพ้ืนที่นำ
ร่องของโครงการ สอนให้แต่ละครัวเรือน ทำชุดหลอดไฟส่องสวา่ง LED ติดตั้งใช้ในบ้านด้วยตนเอง จำนวน ๕๐ ชุด/ชุมชน (๓ หลอด x 
๑๕วัตต์/หลังคาเรือน ค่าใช้จา่ย ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๓ หลอดรวมสายไฟฟ้าและแบตเตอรตี่อหลงัคาเรือน) ติดตั้งสถานปีระจุแบตเตอรี่
เซลล์แสงอาทิตยข์นาด ๕๐ วัตต์ ที่บ้านผู้นำชมุชนหรอืโรงเรยีน จำนวน ๑ ชุด/ชุมชน พร้อมสอนการใช้งาน สอนการซ่อมแซม การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ชดุหลอดไฟส่องสว่าง LED และสถานปีระจุแบตเตอรี่ รวมถงึการกำจดัแบตเตอรี่ทีเ่สื่อมสภาพแก่ชาวบ้าน ผู้นำ
ชุมชนและครูผู้ดูแลที่เกีย่วขอ้ง 
๒. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ 

๒.๑. ผลการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ ดำเนินการรว่มกับการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  

• จัดกิจกรรมอบรมครูและเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีน เรื่อง “การบำรุงรักษาระบบผลติพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตร เพ่ือ
ความยั่งยืน” ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทเอไอเอส โดยคณะทำงานลงพ้ืนที่ให้ความรู้และติดตามผล
การใช้งานไปพร้อมกัน 

• หัวข้อการอบรมเชงิปฏิบตัิการ เพ่ือให้ความรูด้้านการใช้งานและการบำรงุรักษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้า 
Solar cell ระบบไอซีที, ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การบำรุงรักษา การ
แก้ไขปัญหา ข้อแนะนำและข้อควรระวัง การแจ้งปัญหาระบบและการรายงานความเสียหาย ความ
ปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า การกำหนดหนา้ที่ของโรงเรียน มอบหมายครูที่เกี่ยวข้อง (ครูผู้ดูแลระบบ 



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

Solar cell, อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์) ให้เข้าร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาระบบ แต่งตั้งกรรมการ
ดูแลระบบ มอบหมายผูดู้แลและรบัผิดชอบอุปกรณ์และห้องเรียนไอซทีี จัดทำสมุดบันทึกรายการอปุกรณ์
ไอซีทีที่ได้รับ จัดทำตารางการเข้าใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซทีีในการเรียนการสอน 

• ผลการลงพ้ืนที่ดำเนินการของคณะทำงาน สวทช. กฟภ.และเอไอเอส เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการใช้งานและการ
บำรุงรักษาระบบในโรงเรียนทัง้ ๒๑ แห่ง คือ  

• ๑๕-๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ พ้ืนที่ กศน.อมก๋อย สบเมย ท่าสองยาง จำนวน ๘ แห่ง 

• ๒ – ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ พ้ืนที่ กก.ตชด.๓๓ และ สพฐ. จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๕ แห่ง 
• ๒๓ – ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ พ้ืนที่ กก.ตชด.๓๓ จ.เชียงใหม่ และ ๓๔ จ.ตาก จำนวน ๔ แห่ง 
• ๙ - ๑๗ มี.ค.๒๕๖๓ พ้ืนที่ กก.ตชด. ๑๓ จ.กาญจนบุร ีและ ๑๔ จ.เพชรบรุีและประจวบคีรีขันธ์  

จำนวน ๔ แห่ง 

• กฟภ. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ แต่ละโรงเรียน ตรวจสอบระบบผ่าน Monitoring เป็นประจำ ลงพ้ืนที่ร่วมกับเนคเทค/
สวทช. เพ่ือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM: Preventive Maintenance) ๑ ครั้งต่อปี พร้อมการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
ปรับปรุง (CM: Corrective Maintenance) ร่วมกับ เนคเทค/สวทช. และผู้รับเหมา (vendor) ร่วมกันจัดทำคู่มือการ
ดูแลรักษา และการจดัการด้านขยะอิเลก็ทรอนกิส์ในแต่ละพ้ืนที ่

๒.๒. ผลการดำเนินงานด้านการบำรุงรกัษาระบบ การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน ได้ดำเนินการดังนี้  

• การบำรุงรักษาระบบ : DC fuse และ DC breaker  ในกล่อง DC String Combiner Box  

• การบำรุงรักษาระบบ : หลอดไฟฟ้า LED ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

• การบำรุงรักษาระบบ : ชุดสวิตช์และเต้ารบั ในหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 
๒.๓.ผลการแสดงการทำงานของระบบโทรมาตร (Telemetry หรือ Monitoring system) และป้าย LED แสดงค่าพลังงาน

ไฟฟ้าในห้องคอมพวิเตอร ์ 

• สามารถแสดงสถานะการผลิต-การใช้ไฟฟ้าแบบ Online Report ติดตามการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า และควบคุม
ปริมาณการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม มีประสิทธภิาพ 

• นำข้อมูลจากระบบ มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หากเกิดขัดขอ้งได้อย่างทันทว่งที และปรับปรุงระบบให้มีความ
เสถียรเพ่ิมขึ้น ช่วยลดค่าใช้จา่ยการเดินทางซ่อมบำรุงแก้ไขระบบ ลดความเสี่ยงอันตราย (ฤดูฝน) และซ่อมแซม/แก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

๒.๔.ผลการใช้งานพลังงานไฟฟา้และการใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน ต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

• สัดส่วนพลังงานไฟฟ้า (%) ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๖๓ - ธ.ค. ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คือ ๖๕ % ใช้ ๒ ส่วน และ 
เก็บ ๒ ส่วน 

 



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

• ข้อมูลการใช้อินเทอรเ์นต็แยกตามโรงเรียน ตั้งแต่ ม.ค.๒๕๖๓ - ธ.ค. ๒๕๖๓  กลุ่มโรงเรียนที่ใช้อินเทอรเ์นต็ผ่านระบบ
ดาวเทียม IP-Star และ C-Band มีความเร็วเฉลี่ย ๒/๑ Mbps และ ๕/๒ Mbps ตามลำดับ โดยอยูร่ะหว่างการ
ดำเนินการปรับปรงุสัญญาณอินเทอร์เน็ตใหมี้ความเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น 

 
๒.๕.ผลการจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากระบบไอซีท ี

• การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครตูชด.ด้านการประยุกต์ ICT 
โดยจัดการอบรมแบบออนไลนใ์ห้กับครูผู้เขา้รว่มโครงการในระหว่างเดือนพฤษภาคม –มิถนุายน ๒๕๖๓ ให้กับครผููส้อน
ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙) เพ่ือให้ครูสามารถใช้งานระบบแอปพลเิคชันสำหรับติดต่อสื่อสารออนไลน์
ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบตัิงานได้ เช่น ZOOM, Webex, Google Meet ให้ครูสามารถสร้างสื่อและประยุกต์ใช้ไอซีทีใน
การเรียนการสอนผ่าน google classroom สามารถออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนรูอ้ย่างง่ายตามบริบทของตนเอง
ได้ โดยมี ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ และ รศ.ดร.สุรพล บุญลือ จากคณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขานวัตกรรม
การเรียนรู้ทางเทคโนโลย ีมจธ. เป็นที่ปรึกษา และร่วมเป็นวิทยากร  

• การพัฒนาทักษะชีวิตและการอาชีพ ด้านการออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พื้นที่นำ
ร่อง : โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บ้านหมอ่งกั๊วะ แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

• ครั้งที่ ๑: ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิร่วมกบัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธุ)์ จัดอบรมเชงิปฏบิัติการการพัฒนาทกัษะอาชีพ 
การออกแบบ แบรนดส์ินค้า การโฆษณาและพัฒนาบรรจภุัณฑ์  มีนักเรียนในระดับชั้น มัธยม ๑-๒ และ
คุณครูเข้ารับการอบรม ๓๑ คน   

• ครั้งที่ ๒: ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ร่วมกับมูลนธิิ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่ การให้ความรู้
พ้ืนฐาน การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การถนอม และการใชป้ระโยชน ์โดย คุณโชคดี ปรโลกานนท ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นป่าไผ่ ให้กับศิษย์เกา่ ศิษย์ปจัจบุันและเยาวชนชาวปกาเกอญอกลุ่มต้นทะเลใน
ชุมชน ประมาณ ๓๕ คน  

• ครั้งที่ ๓: ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ มจธ. ลงพ้ืนที่
ติดตามความก้าวหนา้การดำเนนิงานตามทีม่อบหมายให้นายวิชัย ไพรมหานยิม ผู้ชำนาญการด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์จากไผ่เป็นผู้ฝกึสอน ระยะเวลา ๓ เดือน (สค.- พย.)  มจธ.เป็นผู้ออกแบบผลติภณัฑ์ และ 
นายวิชัย เป็นผูฝ้ึกสอนทกัษะการสร้างไผ่ตามแบบ  



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

• ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จทรงงานและตรวจเย่ียมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา (บ้านหม่องก๊ัวะ)  มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำร ิฯ ได้ถวายรายงานผลการ
จัดกิจกรรม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ “โมบายไม้ไผ่”  ซ่ึงในช่วงเร่ิมต้นของการดำเนินงาน เมื่อประมาณเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับพระราชทานทรัพย์ เพ่ือจดัซื้อเครื่องมือและอุปกรณใ์นการจดัทำไผ่ ผ่านทางมูลนธิิ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือพระราชทาน ให้กับกองทุนโรงเรยีนตชด.เฉลมิพระเกยีรต ิ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพ่ือจัดซือ้เครือ่งมือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

• ผลการดำเนินงานการพฒันาระบบบรกิารการพบแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
• โครงการ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบบริการพบแพทยท์างไกลในพท.นำร่อง รพ.สต.บา้นกาหม่าผาโด้ และ รพ.

ท่าสองยาง เม่ือวันที่ ๒๖ – ๒๗ พ.ย.๖๒ นั้น ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ พบว่าภาพ
และเสียงสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่งชัดเจน นอกเหนือจากการปรึกษาแพทยท์างไกล ยังใช้ประ โยชนก์าร
ประชุมทางไกลระหว่างสาธารณสุขอำเภอกบั รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง จากการติดตามผลการใช้งานระบบบรกิาร
การพบแพทย์ทางไกล ระหว่างเดือนมีค.-มิย. ๖๓ ทราบว่าปริมาณการใช้งานมีไม่มากเนื่องจากยังไม่ใคร่มี
กรณี ฉุกเฉิน/เร่งด่วน คนไข้แต่ละวันประมาณ ๑๐ คน  สำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียรดี สามารถใช้
ประโยชน์ในการประสานและรับส่งข้อมูลกับอำเภอและจังหวัดได้ดี เนือ่งจากหลังการติดตัง้ระบบได้ไม่นานมี
ถนนเข้าถึงสามารถเดินทางได้สะดวก ผู้คนส่วนใหญ่จึงเดินทางเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลท่าสองยางได้
โดยง่าย  

• ทางโครงการจึงได้เข้าร่วมหารือ ร่วมกับ ผู้อำนวยการ รพ.ท่าสองยาง (นาย แพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์) และ
สาธารณสุขอำเภอทา่สองยางสรปุว่าให้ย้ายอุปกรณจ์าก รพ.สต.กาหม่าผาโด้ อ.ท่าสองยาง ไปยัง รพ.สต. แม่
เหว่ย อ.ท่าสองยาง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หา่งไกลทรุกันดาร และปัจจุบนัยงัไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  
ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ จึงได้ประสานบริษัทเอไอเอส เพ่ือขอการสนับสนุนเรื่องการสำรวจสัญญาณโทรศัพท์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจสัญญาณโทรศัพท์ การสำรวจข้อมูลชุมชนแม่เหว่ย
เบื้องต้น พบว่า :  มีจำนวนประชากรไทย ๓,๓๓๑ คน ประชากรต่างด้าวประมาณ ๓๕๐ คน มีจำนวน 
หลังคาเรือน ๖๖๐ หลัง มีผู้ป่วยนอกต่อปี ๒,๔๓๔ คน ผู้มารับบริการต่อป ี๙,๔๗๐ คน ด้วยสถานการณแ์พร่
ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ จึงทำให้ชะลอการลงพ้ืนที่เพ่ือดำเนนิการตดิต้ังและอบรมการใช้งานระบบ 

๒.๖.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการผลิตไฟฟา้ส่องสว่างด้วย LED แบบพึ่งพาตนเอง 

• ปี ๒๕๕๙ นำร่องกิจกรรม ๑ ชุมชน ที่ ศกร.ตชด.บา้นคีรลี้อม (จำนวน ๒๐ ชุด)  
• เป็นชุดตะเกียงส่องสว่าง LED แบบไร้สาย ๑ ชุด/ครัวเรอืน ดังนี้ โคมไฟ Coleman CPX หลอด LED ขนาด 

๓.๘๘ W ๓๕๐ lm จำนวน ๑ ตัว ระยะเวลาในการประจุไฟ (ชาร์จ) ๙ ชั่วโมง (เริ่มประจุไฟตั้งแต่แบตเตอรี่
ไฟหมด) เปิดใช้งานโหมดสว่างน้อย (Low) ได้ ๑๗ ชั่วโมง และสว่างมาก (High) ได้ ๕ ชั่วโมง  

• สถานีประจุตะเกียง ๑ หลัง/ชุมชน ดังนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly-Si ขนาด ๙๐ W ๑๒ V ๗.๕ A 
น้ำหนัก ๒๐ kg จำนวน ๒ แผง โครงสร้างรองรับแผงเซลล์ฯ และสถานีประจุตะเกยีง จำนวน ๑ หลังติดตัง้
สถานีประจุตะเกียงที่โรงเรียน จำนวน ๑ หลัง/ชุมชน สามารถรองรับการประจุไฟ (ชาร์จ) ตะเกียงสูงสุด 
๒๐ ชุด/วัน (ชาร์จได้พร้อมกันครัง้ละ ๑๐ ชุด) 



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

• อบรมการติดตั้ง การซ่อมแซม และเริ่มใช้งานเม่ือ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา สอนการใช้งานตะเกียงและ
การติดตั้งใช้งานภายในบ้านด้วยตนเองให้แกน่ักเรยีนและชาวบา้น สอนการซอ่มแซม การดูแลรกัษาอปุกรณ์
ชุดตะเกียงและสถานีประจุตะเกยีง รวมถึงการกำจดัแบตเตอรีท่ี่เสือ่มสภาพแก่ชาวบา้น ผู้นำชุมชนและครู
ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง 

• ปี ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน ทางโครงการ ได้ดำเนนิการขยายผลกิจกรรมไปยงั ๒๐ ชุมชน ที่อยู่ในพ้ืนทีข่อง รร.ตชด 
ศศช. สพฐ. ที่เป็นพ้ืนที่นำรอ่งของการดำเนนิงาน (จำนวน ๘๐๐ ชุด) 

• ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED ๑ ชุด/ครัวเรือน ดังนี้ หลอดไฟ LED ขนาด ๑๕ W จำนวน ๓ หลอด (มูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท รวมสายไฟฟ้าและแบตเตอรี่) ระยะเวลาในการประจุไฟ ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง (Rapid 
charge) เปิดใช้งานได้อยา่งนอ้ย ๖ ชั่วโมง หรือ ๓ วัน (เปิดใช้งาน ๒ ชั่วโมง/วัน พร้อมกันทกุหลอด)  

• ชุดประจุแบตเตอรี่ หรือ สถานีประจุแบตเตอรี่ ๑ ชุด/ชุมชน ดังนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono-Si 
ขนาด ๖๐ W ๑๘ V ๓.๓๓ A น้ำหนัก ๒ kg จำนวน ๑ แผง ตู้พลาสติกทึบแบบมีหลังคาและกันน้ำ จำนวน 
๑ ใบ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ติดตั้งสถานีประจุแบตเตอรี่ที่โรงเรียนหรือบ้านผู้นำชุมชน จำนวน ๑ ชุด/
ชุมชนสามารถรองรับการประจุไฟแบตเตอรี่สงูสุด ๑๐ ลูก/วัน (ชาร์จได้พร้อมกันครั้งละ ๒ ลูก) อบรมการ
ทำ การติดตั้ง การซ่อมแซม และเริ่มใช้งานเม่ือ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 

• เนื้อหาการอบรม/สอนทำ การตดิต้ัง การซ่อมแซม สอนการทำชดุหลอดไฟส่องสว่าง LED และการติดตั้งใช้
งานภายในบ้านดว้ยตนเองให้แก่นกัเรยีนและชาวบา้น สอนการซ่อมแซม การดูแลรักษาอปุกรณ์ชดุหลอดไฟ
ส่องสว่าง LED และสถานีประจุแบตเตอรี่ รวมถึงการกำจัดแบตเตอรีท่ี่เสือ่มสภาพแก่ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน
และครูผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗.กิจกรรมการเข้าร่วมรับเสด็จ ฯ ในพื้นที่นำร่องของโครงการ 

• วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศกร.ตชด.บา้นคีรีล้อม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

• วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

• วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลกัษณ ์จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ต.แม่ตื่น  
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

• วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุี 

• วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเลตองคุ ต.แม่จนั อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

• วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ)  
ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

๓. แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔   
๓.๑.การขยายผลการดำเนินงาน โดยออกแบบและติดต้ังโครงสร้างพื้นฐานระบบไอซีทสีำหรับชุมชนชายขอบให้กับโรงเรยีน 

ตชด. ๒ แห่ง ในพื้นที่ กก.ตชด. ๓๔ จ.ตาก คือ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก และ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก  

• เม่ือวันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๓ ณ อาคารชัยพัฒนาส่วนจติรลดา คณะผู้บริหารการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค เข้าเฝ้าฯ เพ่ือ
ทูลเกล้าถวายเงินสนบัสนุนการดำเนนิงานโครงการไอซีทเีพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต สำหรบัชุมชนชายขอบในพ้ืนที่
โครงการตามพระราชดำริ : ขยายผล ๒ แห่ง แห่งละ ๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๗๕,๐๐๐ บาท 
ภายใต้การดำเนินงาน ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

• บริษัทเอไอเอส ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ จำนวน ๑๐ เครื่อง เนื่องจากโรงเรยีนแห่งนี ้มีเครื่องคอมพิวเตอรไ์ม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียน   

• จะเริ่มดำเนินการติดตั้งในชว่งเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
๓.๒.แผนการดำเนินงานด้านการบำรงุรักษา Service Level Agreements  (SLA) 

• คณะทำงานโครงการได้หารือร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเอไอเอส เพ่ือกำหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการและการบำรุงรักษา (System Operation and Maintenance) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า และการ
สื่อสารโทรคมนาคม คือ 
 

 
 

• การกำหนดบทบาทและหนา้ที่ 
• Helpdesk/User (ครูหรือเจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลระบบประจำโรงเรียน) ทำหน้าที่ ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้

พลังงานไฟฟ้าด้วยป้ายค่าพลังงานไฟฟ้า ดูแลรักษาและแก้ไขปญัหาในเบือ้งต้น (ล้างแผงโซล่าร์ทุกเดือน)
รวบรวมปัญหา แจ้งเรือ่งและประสานงานกบัหน่วยงานที่ดแูลระบบ สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน 

• หน่วยงานดำเนินการดูแลระบบ โดย  
- สวทช. ดูแลระบบโซล่าร์เซลล์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ตรวจสอบระบบพลังงานจาก 

Remote Monitoring อบรมผู้ดูแลระบบประจำโรงเรียน ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหา 
ติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหากับ vendor 

- กฟภ. ดูแลระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าและระบบโซล่าร์เซลล์ ตรวจสอบระบบพลังงานจาก Remote 
Monitoring ดำเน ินการแก ้ไขปัญหาท ี ่ เก ิดขึ ้น  (Corrective Maintenance) ตรวจสอบการ
บำรุงรักษาระบบประจำป ี(Preventive Maintenance) 

- AIS ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ
โทรศัพท์ อบรมผู้ดูแลระบบประจำโรงเรยีน ให้คำปรกึษาแนะนำในการแก้ไขปญัหา



 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

๕. สรุปผลการดำเนินงาน 

• สวทช. กฟภ. และ บริษัทเอไอเอส ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบในโรงเรียนของ
โครงการจำนวน ๒๑ แห่ง ระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓ และกิจกรรมอบรมครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรยีน 
“การบำรุงรักษาระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าและโทรมาตร เพ่ือความยั่งยนื” 

• ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการงานใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค .
๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ 

• มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ตชด. ด้านการประยุกต์ไอซทีีผ่านออนไลนร์ะหว่างพ.ค.๒๕๖๓ - 
มิ.ย. ๒๕๖๓ ให้กับครูผู้สอนช่วงการระบาดไวรัสโควิด ๑๙ เพ่ือให้สามารถปรับตัวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มูลนิธิฯ ร่วมกับ มจธ. และมูลนิธิ รร.ตชด. ร่วมกันจดักิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและการอาชพีด้านการออกแบบ
แบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พ้ืนที่นำร่อง : โรงเรียนตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานทรัพย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนเพ่ือนำไปซือ้
เครื่องมือในการดำเนินการ ทางโรงเรียนได้ผลติภัณฑ์ต้นแบบและจัดจำหนา่ยชว่งเทศกาลปีใหม่ 

• การติดตามการใช้งานระบบ Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก กับ รพ.สต.กาหม่าผาโด้ อ.ทา่
สองยาง พบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียรดีและปริมาณการใช้งานมีไม่มาก เนื่องจากหลังการติดตั้ งระบบได้ไม่
นานมีถนนเข้าถึงสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกการเดินทางเขา้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลท่า
สองยาง จากการหารือรว่มกับผูอ้ำนวยการ รพ.ท่าสองยาง (นาย แพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์) และสาธารณสุขอำเภอ
ท่าสองยาง สรุปคือให้ย้ายอุปกรณ์จาก รพ.สต.กาหม่าผาโด้ ไปยัง รพ.สต. แม่เหว่ย อ.ท่าสองยาง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร และปัจจุบนัยงัไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 

• กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต “สอนทำหลอดไฟฟ้าส่องสวา่ง LED แบบพ่ึงพาตนเอง” ซึง่
องค์ประธานมีพระราชกระแสให้ทำต่อเนื่องไปเรือ่ยๆ ชาวบ้านได้ประโยชนจ์ะได้มีแสงสว่างในการใช้ประโยชนท์ำ
กิจกรรมในครัวเรือน นักเรียนจะได้มีแสงสว่างทำการบา้นและอ่านหนังสือ ในปี ๒๕๖๔ จะดำเนินการเพ่ิมเติมอกี 
๑๒๐ ครัวเรือนโดยใช้งบประมาณทีไ่ด้รับการสนบัสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

• ในปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขยายผลของโครงการฯ เพ่ิมเติมอีก ๑ แห่ง 
จำนวน ๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท  

๖. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๓ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔ 

 


