๓.๓

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
(ผู้ถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ์)

๑. ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีรับสั่งเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นครั้งแรกในที่
ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย จากนั้น สภากาชาดไทยได้แต่งตั้งคณะทางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และ
ดาเนินโครงการจัดอบรมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ในโรงเรียนขึ้น โดยได้จัดอบรมให้แก่โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน ๓ ครั้ง และเมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงชื่นชมการดาเนินงานดังกล่าว และต้องการให้ขยายผลการอบรมสู่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ร.ร. ตชด.) ด้วย เนื่องจากทรง
ทราบว่ามีโรงเรียน ตชด. ที่ถูกไฟไหม้
สวทช. ได้ รับ สนองพระราชด าริฯ โดย ได้ แ ต่ งตั้ งคณะท างานความปลอดภั ยของระบบไฟฟ้ า ในโรงเรีย นขึ้น ซึ่งได้ เชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมดาเนินงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คณะแม่บ้านและ
ครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรา ชกุมารี
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช. ตชด.) และฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน ตชด.
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะทางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่
• สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
• คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
• สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
• ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. เป้าหมายแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ความช่วยเหลือ ซ่อมบารุง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่โรงเรียน
• ด้านการจัดการความปลอดภัย
จัดตั้งคณะทางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ Safety Committee) ส่งเสริมให้
สามารถจัดการและดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง
• ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
๕. กิจกรรมการดาเนินงานระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ความช่วยเหลือ ซ่อมบารุง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่โรงเรียน โดยมีการดาเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่
๕.๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบารุง สารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงห้องเรียน และสนับสนุน
อุปกรณ์เบื้องต้น (ปฐมพยาบาลทางเทคนิค) ให้แก่ โรงเรียน ตชด. ทุกโรงเรียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
๕.๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ จัดทาโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. เพื่อซ่อมบารุง อาคารเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร (ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานยิ่งขึ้น) แก่โรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ตชด. ที่มีภาวะเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า งบประมาณ: สนับสนุนโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จากัด (สอ. มจธ.) จานวน ๕๓๔,๐๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย : จานวน ๓ แห่ง (ดาเนินการแล้วเสร็จปี ๒๕๕๘) ได้แก่
โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี จ. ชุมพร ซึ่งมีวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร วิทยาลัยในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดาเนินการเป็นพี่เลี้ยงซ่อมบารุง ดาเนินการในปี ๒๕๕๗
- โรงเรียน ตชด.สันตินิมิต ซึ่งมี วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ดาเนินการเป็นพี่เลี้ยงซ่อมบารุง ดาเนินการในปี ๒๕๕๗
- โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยฆ้อง จ. อานาจเจริญ ซึ่งมี วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ วิทยาลัยในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดาเนินการเป็นพี่เลี้ยงซ่อมบารุง ดาเนินการในปี ๒๕๕๘
๕.๒ ด้านการจัดการความปลอดภัย
ส่งเสริมให้คณะทางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ Safety Committee) สามารถจัดการ
และดูแลความปลอดภัย ของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีโรงเรียนจานวน ๒๐๔ แห่ง ได้จัดตั้งคณะทางานความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในในโรงเรียน โดยผลักดันให้
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในในโรงเรียนบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีโรงเรียนตชด. จานวน ๒๐๔ แห่ง มีแผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน
๖. ผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐
สามารถสรุปการพัฒนาของโรงเรียนใน ๓ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการความปลอดภัย และด้านการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่
๖.๑.๑ ระดับที่ ๑ ปฐมพยาบาลทางเทคนิค PEA ซ่อมบำรุง สำรวจ 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 (งบประมำณไม่ตำกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท/รร.)
กราฟแสดงจานวนโรงเรียนที่ได้รับการซ่อมบารุงระดับที่ ๑ ปฐมพยาบาลทางเทคนิค
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ควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำ
ฃ
๖.๑.๒ ระดับที่ ๒ ปรับปรุงให้เข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน จัดทำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ำในโรงเรียน ตชด. เพือซ่อมบำรุง อำคำรเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำทั้งอำคำรแก่โรงเรียน ตชด. ทีมีภำวะเสียงด้ำนควำม
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำให้เข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำนยิงขึ้น โดยคณะทำงำนโครงกำรฯ ดำเนินกำรแก้ไขติดตั้ง ปรับเปลียน ระบบไฟฟ้ำ ทั้ง
อำคำร (สนับสนุนงบประมำณจำก สหกรณ์ มจธ. ๑๖๗,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท/รร.) จำนวน ๓ แห่ง (เนืองจำกต้องใช้งบประมำณสูง
ดังนั้นจึงสำมำรถทำได้เพียงบำงแห่ง) โดยดาเนินการในปี ๒๕๕๗ จานวน ๒ แห่ง และในปี ๒๕๕๘ จานวน ๑ แห่ง

๖.๒ ด้านการจัดการความปลอดภัย มีการจัดตั้งคณะทางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/
Safety Committee) เพือติดตำมวำงแผน ตรวจสอบ ควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน จำนวน ๒๐๔ แห่ง

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

กรำฟแสดงจ
250 ำนวนโรงเรียนทีมีกำรจัดตั้งคณะทำงำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน ตชด.
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* ในปี ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิม ๙ แห่ง ปัจุบันจึงมี รร.ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง ทั้งนี้ รร. ทีจัดตั้งใหม่ทำง ตชด. จะดำเนินกำร
จัดตั้ง Safety Officer ต่อไป
๖.๓ การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรเรียนกำรสอนเรืองไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย ปัจจุบันมี
โรงเรียน ๒๐๔ แห่งมีกำรเรียนกำรสอนบรรจุอยู่ในหลักสูตรโรงเรียน
กรำฟแสดงจ
ำนวนโรงเรียนทีมีกำรเรียนกำรสอนเรืองไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย
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* ในปี ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิม ๙ แห่ง ปัจุบันจึงมี รร.ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง ทั้งนี้ รร. ทีจัดตั้งใหม่ทำง ตชด. จะดำเนินกำร
สนับสนุนเรืองกำรเรียนกำรสอนเรืองไฟฟ้ำและควำมปลอดภัย ต่อไป
๗. สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๑
๗.๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงมีรับสังเรืองทีมีเหตุกำรณ์ไฟไหม้ในโรงเรียนครั้งแรกในที
ประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทยสภำกำชำดไทยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียนขึ้น เพือดำเนิน
โครงกำรจัดอบรมควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ ครั้ง
๗.๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนรัปปำปอร์ต จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันโรงเรียน ตชด. รัปปำ
ปอร์ต ได้โอนย้ำยไปให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) แล้ว) สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ทรงมีพระรำชดำริว่ำควรขยำยผลกำรอบรมและมำตรกำรควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียนสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน
(ตชด.)
๗.๓ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงรับสนองพระรำชดำริฯ โดย ได้แต่งตั้ง คณะทำงำนควำม
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียนขึ้น คณะทำงำนฝ่ำยไทยประกอบด้วย หลำยหน่วยงำนโดยมี สวทช.และมูลนิธิเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชดำริฯทำหน้ำทีเลขำนุกำรและประสำนงำน หน่วยงำนเหล่ำนี้ได้ร่วมกันสนับสนุนทรัพยำกรทั้งงบประมำณและ
บุคลำกรดังกล่ำวข้ำงต้น
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๗.๔ ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ มีกิจกรรมอย่ำงต่อเนือง มีผลดำเนินกำร คือ
• ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน โรงเรียน ตชด. ได้รับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำจำกกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) ปัจจุบันจำนวน ๒๐๔ แห่ง
• ด้ำนจัดกำรควำมปลอดภัย โรงเรียน ตชด. จัดตั้ง Safety Officer/ Safety ปัจจุบันจำนวน ๒๐๔ แห่ง
• กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน โรงเรียน ตชด. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรืองควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำบูรณำกำรใน
หลักสูตรและกิจกรรมภำยในโรงเรียน ปัจจุบันจำนวน ๒๐๔ แห่ง
๗.๕ เนืองจำกใน ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มี รร.ตชด. จัดตั้งเพิม ๙ แห่ง ปัจุบันจึงมี รร.ตชด. ทั้งหมด ๒๑๓ แห่ง ทั้งนี้ รร. ทีจัดตั้งใหม่มี
กำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ และบำงโรงเรียนไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง ดังนั้นจึงไม่มีปัญหำเรืองควำมปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ำ
๗.๖ กำรดำเนินงำนระยะต่อไป ฝ่ำยเลขำนุกำรโครงกำรฯ จะผลักดันให้ กองบัญชำกำร ตชด. และ PEA ร่วมเป็นเจ้ำภำพดำเนิน
โครงกำรฯ ต่อไป
๘. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม:
๑. เพือรับทรำบผลกำรดำเนินงำนในปี ๒๕๖๐
๒. พิจำรณำควำมเหมำะสมทีจะให้เฉพำะทำงกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน และ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) ร่วมกัน
ดำเนินงำนโครงกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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