
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ 

๓.๒ โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
(ผู้ถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ)์ 

๓.๒.๑ สถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล (KCIT)ความเป็นมา  
 สถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล (ชื ่อเดิมคือวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล) เมื ่อแรกก่อตั้ง (ปี ๒๕๔๘) ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าและน ้าประปา การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน ้ามัน
ดีเซล (Diesel Generator) โดยใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน ้ามันดีเซล จ านวน ๓ ตัว เปิด – ปิดสลับกันตามวันคู่ - วันคี่ และใน
แต่ละวันจะเปิด - ปิดเป็นช่วงเวลา ท าให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับน ้ามันดีเซลในแต่ละเดือนเป็นหลักแสนบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชด าริให้หาวิธีบริหารพลังงานในวิทยาลัยอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 กรมราชองครักษ์ซึ่งรับผิดชอบด าเนินโครงการตามพระราชด าริที่สถาบันฯ จึงได้ปรึกษาหารือกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อด าเนินงานบริหารจัดการ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Cell) 
 ประวัติโครงการติดต้ังและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์แบบไฮบริดให้กับสถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล 

ปี พ.ศ. กิจกรรม 

๒๕๔๓ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรดันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงตรวจพ้ืนท่ีก่อสร้างวิทยาลยัก าปงเฌอเตยีลเป็นครั้งแรก เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓  

๒๕๔๔ 
สด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ พระราชทานเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
อาคารสถานท่ีตา่ง ๆ ของวิทยาลัยก าปงเฌอเตียลเริ่มด าเนินการตั้งแต่กันยายน ๒๕๔๔  

๒๕๔๘ 
สร้างอาคารต่างๆ เสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๔๘ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัยก าปงเฌอเตียลเมื่อ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

๒๕๕๔ 
กรมราชองครักษ์ ร่วมกับ เนคเทค สวทช. ได้ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของวิทยาลยัก าปง
เฌอเตยีลท าให้ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยครบท้ังหมด ๑๐ โซน  

๒๕๕๕ 
- 

๒๕๕๖ 

- ปตท.ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ๑๕ ล้านบาทเพื่อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด 

- เริ่มตรวจวัดปริมาณการไฟฟ้าตลอด ๒๔ ช่ัวโมงในทุกวันตลอดทั้งปีผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตจากวิทยาลัย
มาที่กรุงเทพ 

- เนคเทคได้ประชุมร่วมกับวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ขอให้ตัวแทนจากวิทยาลัยฯ หารือเพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการ ๒ ชุดด้วยกันคือ (๑) คณะกรรมการดา้นการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และ (๒) 
คณะกรรมการด้านการบรหิารระบบเซลล์แสงอาทิตย์  

๒๕๕๙ 
- เสด็จพระราชด าเนินทรงเปดิระบบ และพระราชทานให้กับสถาบันฯ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลงั

ท างานมาแล้วตั้งแต่กันยายน ๒๕๕๗ 

๒๕๖๓ 

- ได้รับงบประมาณ ๓,๖๗๖,๓๔๖ บาท จากกรมความร่วมมีอระหว่างประเทศของไทยเมื่อมีนาคม ๒๕๖๓ 
ให้ด าเนินการปรับปรุงระบบ 

- มอบเอกสารพัสดุของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อกันยายน ๒๕๖๓ 

- ผู้ส่งมอบ คือ ตัวแทนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกมัพูชา 
ผู้รับมอบ คือ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเดียล วันท่ีรับมอบได้แก่วันที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- คณะท างานจาก สวทช. รับให้ค าปรึกษาในการดูแลรักษาระบบอีก ๕ ปี ตาม MOU ที่ได้ท ากับสถาบนั 
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การด าเนินงานการให้ค าแนะน าปรีกษาการบ ารุงรักษาได้อย่างยั่งยืนหลังส่งมอบเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓  
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ จะมีการรายงานผลการท างานของระบบระบบ PV Hybrid systemฯ เป็น

รายวัน โดยมีการแสดงหน้าจอของผลการผลิตไฟฟ้า และที่ผ่านมามีการติดต่อประสานงานระหว่างคณะของ สวทช. กับ
คณะกรรมการดูแลรักษาระบบ ทางโปรแกรมไลน์ เป็นระยะ 

สรุปผลการด าเนินการ ของสถาบันฯ ในปี ๒๕๖๔ 
๑. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร (Router) ให้กับทาง

สถาบันฯ  เนื่องจากอุปกรณ์เสียหาย และทางสถาบันฯ ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ผ่านทาง สวทช.  
๒. คณะท างานจาก สวทช. ยังคงให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบให้กับคณะกรรมไฟฟ้าของสถาบันฯ ที่

ดูแลรับผิดชอบระบบอย่างสม ่าเสมอ 
๓. ปัจจุบันระบบ PV Hybrid systemฯ ยังท างานได้ตามปกติ   

- ผลิตไฟฟ้าได้รวม 213,500 kWh (นับตั้งแต่ระบบปรับปรุงล่าสดุเมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓)  

- บางครั้งประสบปัญหาคณะท างาน สวทช. ไม่สามารถเข้าดูระบบ monitoring ได้ เนื่องจากสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตภายในสถาบันไม่เสถยีร  

- ช่วงโควิด-๑๙ คณะกรรมการของสถาบันฯ  ที่ดูแลระบบ บางท่านไม่ได้อยู่ในสถาบันฯ ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปไดไ้มส่ะดวกเท่าท่ีควร 

- ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของสถาบันฯ ในปี ๒๕๖๔ เป็นจ านวนเงิน 60,473,400 riels (๔๗๒,๔๔๘.๔๔ บาท) ที่
ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าของกัมพูชาหลังจากหักพลังงานจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว 

๓.๒.๒ สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ (KSIT) 

ความเป็นมา 

- สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือตั้งอยู ่ที ่หมู ่บ้านโออองกุม ต าบลออมเรียง อ าเภอทะปง จังหวัดก าปงสปือ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ เฮกตาร์ (๑,๒๘๑-๑-๐ ไร่) ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันตก
ระยะทาง ๑๐๑ กม. ก าลังจัดตั้งเพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาตรี รับนักศึกษารุ่นแรกได้
ทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยเปิดเรียนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  

- แม้นจะมีสายส่งพลังงานไฟฟ้าผลิตโดยเอกชนก็ยังมีราคาสูงถึงหน่วยละประมาณ ๗ บาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชด าริว่าควรมีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ผสมกับไฟฟ้าจากสายส่งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ) 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ เนคเทค/สวทช  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ด าเนินการออกแบบและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมขนาด 117 kWp ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และสามารถเริ่มใช้งานได้ตั ้งแต่ปลาย
มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน 
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ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

• นับจากติดตั้งแล้วเสร็จเริ่มท างานเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ระบบท างานได้ตามปกติ เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ คณะท างานของ สวทช. ได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วน
ของ PV และ Grid connected inverter ยังท างานได้ดี สามารถผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

• จนถึงปัจจุบัน (๑๔ มกราคม๒๕๖๕) จากการสอบถามคณะท างานจากทหารช่าง ของฝ่ายไทยท่ีอยู่ท่ีสถาบันฯ ทราบ
ว่าตั้งแต่เริ่มท างานเมื่อสิงหาคม ๒๕๖๐ ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้สะสมเป็นจ านวน ๒๔๗,๓๔๐ หน่วย (kWh) คิด
เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ ๑,๖๐๙,๓๒๐ บาท (คิดที่ค่าไฟฟ้า 0.1965 $/หน่วย หรือแปลงเป็นเงินไทย
เท่ากับ ๖.๕ บาทต่อหน่วย (อัตราแลกเปลี่ยน ๓๓.๑๑ บาท/$) ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าให้กับสถาบันฯ ลด
ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่อาจเกิดจากการที่ไฟฟ้าจาก
ภายนอกดับ เนื่องจากท่ีผ่านมาประเทศกัมพูชาประสบปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน ท าให้มีไฟฟ้าดับบ่อยครั้งมาก 

• มีการตรวจพบปัญหาและไดด้ าเนนิการแก้ไขบางประการ ดังนี ้
[๑] Hybrid Inverter ซึ่งท างานร่วมกับแบตเตอรี ๑ ชุด (จากท่ีมี ๓ ชุด) ท างานผิดปกติ ท าให้ไฟฟ้าที่เก็บจาก

แบตเตอรี่เพื่อใช้งานในช่วงกลางคืนลดลงไป ๑ ใน ๓ ของที่ออกแบบไว้ แก้ไขโดยถอดกลับมาและส่งผู้รับ
จ้างติดตั้งในประเทศไทยตรวจสอบ 

[๒] แบตเตอรี่ บางส่วนเริม่เสื่อมสภาพ แก้ไขโดยท าการเปลี่ยนแบตเตอรีท่ี่เสื่อมสภาพบางลูก  
[๓] ระบบ Monitoring ท างานไม่เสถยีรเนื่องจากระบบอินเทอร์เนต็ในสถาบันไมเ่สถยีร ยังหาทางแก้ไขอยู่  

แผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๕ 
- Hybrid Inverter ๑ ชุด (จากที่มี ๓ ชุด) ที่ท างานผิดปกติ ปัจจุบันได้รับแจ้งจากบริษัทว่าอยู่ในระหว่างการ

เตรียมการจัดส่งตัวใหม่มาเปลี่ยนทดแทน หากได้รับและสามารถเข้าพื้นที่ได้ จะด าเนินการเปลี่ยนและทดสอบ
การท างานร่วมกับระบบเดิมที่ท างานอยู่ในปัจจุบันภายในมิถุนายน ๒๕๖๕ หากสถานการณ์โควิด-๑๙ ดีขึ้นและ
สามารถเดินทางได้ 

- ประสานงานกับผู้บรหิารระบบอินเทอร์เน็ตของสถาบันฯ ให้ร่วมแกไ้ขปัญหาที่ท าให้ไมส่ามารถเข้าดูระบบ 
Monitoring ได ้

- เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นซึ่งต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจึงต้องปรับปรุงการเดินสายไฟฟ้าไปยังอาคาร
ดังกล่าว คณะท างาน สวทช. จะเข้าไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนการด าเนินการในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

  

หมายเหตุ: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุน 100 kW เป็นเงิน ๒๐,๐๙๕,๗๘๐ บาท และบริษัท 
ผู้รับจ้างถวายระบบ เพิ่ม 17.3 kW พร้อมชุดสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก ๑ ชุด เป็นเงินประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ 

๑. งบประมาณ 

ในปี ๒๕๖๕  ยังสามารถใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ด าเนินการได้ 

๒. สรุป 

- ระบบไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียลได้มอบให้แก่สถาบันรับผิดชอบการบริหารบ ารุงรักษาระบบอย่างเป็น
ทางการแล้วเมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่คณะท างาน สวทช. ยังให้ค าปรึกษาทางไกลผ่านระบบไลน์ และจะเดิน
ทางเข้าไปช่วยท่ีสถาบนัฯ หากจ าเป็น 

- ระบบไฟฟ้าที่สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือยังท างานเป็นปกติช่วงกลางวันแต่ตอนกลางคืนต้องปรับปรุง Hybrid Inverter 
ซึ่งท างานร่วมกับแบตเตอรี ๑ ชุด ส าหรับใช้พลังงานช่วงกลางคืน 

- ทั้งสองสถาบันฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้ากัมพูชา เนื่องจากมี ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ช่วย 

- ในปี ๒๕๖๕ คณะท างานสวทช.ร่วมกับคณะท างานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ 
จะยังช่วยสนับสนุนการท างานของทั้ง ๒ สถาบันต่อไป โดยสถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล  คณะท างานเพียงท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาเท่านั้น แต่สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือยังมีการก่อสร้างอาคารอยู่จึงยังคงสนับสนุนเต็ม
รูปแบบต่อไป 

๓. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๕ 
 


