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คํานํา 

 

เอกสารฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นเพ่ือการเผยแพรโครงการสื่อสารและขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการ

พัฒนาของชุมชน ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวดัตาก (สื่อสุริยะอาสา) สูสาธารณะตามพันธกิจ โครงการน้ี

ไดทําการทําการติดต้ังระบบการกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ระบบโทรทัศนผานดาวเทียม และระบบสังเกตุ

การณทางไกล จํานวน 15 จุด ครอบคลุม 4 หมูบานของตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ในการน้ีทางโครงการ ใครขอขอบคุณ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (สํานักงาน กสทช.) ไวเปนอยางสูง ที่ไดมอบทุนใหกับโครงการเพ่ือ 

สรางงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ขอขอบคุณผูบริหาร คณะทํางานของ

มหาวิทยาลัยฯ ท่ีใหการสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตางๆ เปนอยางดี และขอขอบคุณ

คณะครูโรงเรียน ตชด. ศศช.แมฟาหลวง ขาราชการสวนงานทองถิ่น เจาหนาที่ดานปาไม รวมทั้งชาวบานตําบลแม

หละ ที่ใหการชวยเหลืองาน ดูแลความปลอดภัย ในการลงพื้นท่ีปฎิบัติงาน จนโครงการสําเร็จดวยดี   

 

 

  

 (ผูชวยศาสตราจารยสันติภาพ โคตทะเล) 

      หัวหนาโครงการ 

                         มีนาคม 2560 
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สวนที่ 1  

ขอมูลทั่วไป 

 

1.1 สาระสาํคัญของโครงการ (Project Highlight) 

โครงการสื่อสารและขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการพัฒนาของชุมชนตําบลแมหละ อําเภอทาสอง

ยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) จะสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดอยโอกาส

ใหมีโอกาสเขาถงึเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการกระจายสัญญาณภาพโทรทัศนไดมากขึน้ อันจะสงผลตอการพัฒนา

อ่ืนๆ ทั้งเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ผลดานสังคม สิ่งแวดลอมและความม่ันคง เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

การศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีหางไกลรวมดวยการศึกษาทางไกลผานรายการโทรทัศนผานดาวเทียม โดยสามารถ

เช่ือมโยงความรวมมือจากพ้ืนท่ีเปาหมายอยางตอเนื่องผานระบบตวรจสอบและบํารุงรักษาทางไกล เพื่อการถายทอด

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกลบัสูพ้ืนที่ สนับสนุน สงเสริมงานวิจยัและพัฒนาทีเ่กิดผลเปนรูปธรรมดานพลังงานสะอาดจาก

แผงเซลลอาทิตย เครือขายสื่อสาร และอุปกรณเซ็นเซอรไรสายเพ่ือการตรวจวัดคาตางๆ ดวยการบูรณาการความ

รวมมือและกิจกรรมของหนวยงาน ท้ังจากการพัฒนาบุคลากรของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาตาก เพื่อการบริการสังคม และจากภาควิจัยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของจากสวนกลางใหเหมาะสมกับ

พ้ืนที่เปาหมายได โดยโครงการน้ีจะดําเนินการจัดการติดต้ังระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมและรับสัญญาณโทรทัศน

สําหรับผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดวยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย ท่ี

เหมาะสมกับภูมิภาครอนช้ืนของพ้ืนท่ีเปาหมาย พรอมระบบตรวจสอบบํารุงรักษาทางไกล  

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารในพ้ืนที่ชนบทหางไกลดวยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย 

2) เพื่อดําเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการรับสัญญาณโทรทัศนสําหรับผูดอยโอกาสในพ้ืนที่ตําบล

แมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีดอยโอกาสใหมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยี

โทรคมนาคมและการกระจายภาพโทรทัศนไดมากขึ้น อันจะสงผลตอการพัฒนาอ่ืนๆท้ังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ผล

ดานสังคม สิ่งแวดลอม และความม่ันคง   

4) เพื่อสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ีหางไกลรวมดวยการศึกษาทางไกลผาน

รายการโทรทัศนผานดาวเทียม 

5) เพื่อเชื่อมโยงขาวสารจากพ้ืนที่เปาหมายอยางตอเน่ืองผานระบบตวรจสอบและบํารุงรักษาทางไกล (monitoring 

system) และการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกลับสูพ้ืนท่ี 
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6) เพื่อสนับสนุน สงเสริมงานวิจยัและพัฒนาท่ีเกิดผลเปนรูปธรรมดานพลังงานสะอาดจากแสงเซลลอาทิตย เครือขาย

สื่อสาร และอุปกรณเซ็นเซอรไรสายเพื่อการตรวจวัดคาตางๆ 

7) เพื่อบูรณาการความรวมมือและกิจกรรมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จากการพัฒนาบุคลากรของภาคการศึกษาเพ่ือ

บริการสังคมและภาควิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

8) เพื่อเปนโครงการประโยนสาธารณะนํารองอันจะขยายผลสูพื้นท่ีอ่ืนเปาหมายอ่ืนตอไปในอนาคต รวมทั้งการ

สนับสนุนผลงานเพ่ือการตอยอดพัฒนาดานอ่ืนๆไดดวย เชน อุตุนิยมวิทยา ประชากรและชุมชน เปนตน 

 

1.3 เปาหมาย 

ติดต้ังระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ท่ีใชพลังงานจากเซลล

แสงอาทิตยสําหรับ นักเรียน ครู เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน จํานวน 15 จุด ซ่ึงจะครอบคลุมตําบลแมหละของ

พ้ืนที่ 4 หมูบาน คือ บานกามาผาโด บานปาสัก บานตะโตะโกร และบานทีหนึเด มีผลกระทบรวม 300 ครัวเรือน 

ประมาณมากกวา 1,200 คน 

1.4 งบประมาณโครงการ  7,568,450 บาท ระยะเวลา 21 เดือน 

1.5 ผลผลิตสําคัญ 
 

ลําดับ ชื่อผลผลิต หนวยวัด ตัวช้ีวัด  

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

1 ระบบกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดเปนอิสระ มีขนาด

กําลังไฟฟาสูงสุด 1,000 วัตต มีระบบสํารองไฟฟาดวยแบตเตอร่ี

กําลังงานขนาด 500 Ah 

จํานวน 15 ระบบ/รวมกําลังไฟฟาท้ังส้ิน 

22.5 กิโลวัตต 

2 ระบบการรับภาพโทรทัศนจากสัญญาณดาวเทียม จํานวน 15 ระบบ/ชองทีวีดิจิตอล 36 

ชอง ทีวีเพื่อการศึกษา 15 ชอง 

3 ระบบสังเกตการณทางไกล (Remote Monitoring) จํานวน 15 ระบบ/ตรวจสอบเพ่ือการ

บํารุงรักษาระบบกําเนิดพลังงาน

ไฟฟาแสงอาทิตย 

4 การประชุมรับฟงและการเผยแพรขอมูล / ฝกอบรมในพื้นท่ี จํานวน 4 คร้ัง/ความรูดานการใชงาน 

บํารุงรักษาระบบ 

5 การประชุมรับฟงและการเผยแพรขอมูลสวนกลาง (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก และ กสทช.) 

จํานวน 3 คร้ัง/ขอคิดเห็น  

ขอแนะนํา 

6 รายงานสรุปผลการดําเนินการตามขอกําหนดของกองทุนฯ 

กสทช.ทุกไตรมาส 

จํานวน 6 ฉบับ/ผลการดําเนินงาน

โครงการ 

7 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (เม่ือส้ินสุดโครงการ) จํานวน 1 ฉบับ/รายงานสรุปโครงการ 
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ผลผลิตสําคัญ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือผลผลิต หนวยวัด ตัวช้ีวัด  

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

8 การบรรยายพิเศษ และเย่ียมหนวยงานในพ้ืนที่โดยผูบริหาร

และอื่นๆ 

จํานวน 2 คร้ัง 

9 การบรรยายพิเศษสวนกลางเพ่ือเผยแพรขอมูลและการตอ

ยอดโครงการ 

จํานวน 1 คร้ัง 

10 สรุปขอมูล เผยแพร ประชาสัมพันธ (สื่อหรือหนังสือ) จํานวน 1,000 ฉบับ/เผยแพรสาธารณะ 

 

1.6 แผนปฏบัิติการโครงการ 
 

 

ลําดั

บ 

 

กิจกรรมท่ีสําคัญ 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม ประจําป  

2558 2559 2560 นํ้าหนัก  

(%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1 แผนการปฏิบัติงานสวนกลางและ

ภาคสนาม 
  

15 

วัน 
     

 

5 % 
2 รายงานการสํารวจพ้ืนท่ีติดต้ัง

ภาคสนาม 
  

15 

วัน 
     

 

3 รายงานการทดลองติดต้ังและ

ทดสอบการใชงาน 
  165 วัน     

 
30 % 

4 รายงานการติดตั้งระบบจุดท่ี 1-3     105 วัน    
25 % 5 รายงานการฝกอบรม ใหความรู

ผูดูแล และบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
     

30 

วัน 
  

 

6 ผลการประเมินระบบ และ

ปรับปรุงแกไข (จุดท่ี 1-3)            
     60 วัน  

 

27 % 
7 รายงานการติดตั้งระบบจุดท่ี 4-

15 
     150 วัน 

 

8 ผลการประเมินระบบ ปรับปรุง

แกไข (จุดที่ 4-15) 
        

60 

วัน 

13 % 9 ผลการประชุมประเมินโครงการ 

(สวนกลางและภาคสนาม)  และ

นําสงรายงานฉบับสมบูรณ 

        
39 

วัน 

รวม  100 % 
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สวนที่ 2  

การดําเนินกิจกรรม และผลผลิตของโครงการ 

 

 โครงการสื่อสารและขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการพัฒนาของชุมชน ตําบลแมหละ อําเภอทาสอง

ยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) ไดทําการจัดทําระบบสื่อสารและขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตย และมีผลผลิตท่ี

สงมอบใหกับชุมชนทั้งหมดจํานวน 15 ระบบ แยกเปน 4 สวนงานท่ีรับมอบโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 1 และมี

รายละเอียดของสถานที่ติดต้ัง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 1 หนวยงานที่รับมอบโครงการ 

สวนที ่ หนวยงานท่ีรบัมอบโครงการ จํานวนระบ 

1 ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง 4 

2 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 2 

3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 

4 องคการบริหารสวนตําบล 8 

 

ตารางท่ี 2 สถานที่ติดต้ังระบบของโครงการทั้งหมด 15 จุด 

จุดท่ี สถานที่ พิกัด 
ผูมีอํานาจ/ยินยอมใหทําการ

ติดตั้งระบบ 

1 บานครูใหญ (ด.ต.ฤหัส กันยะมูล) บานปาสัก หมู 5 ต.

แมหละ อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 

ละติจูด : 17.187110  

ลองติจูด : 98.364182 

นางชลทิพย กันยะมูล 

2 ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวง บานปา

สัก หมู 5 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด: 17.187417   

ลองติจูด: 98.365017 

นายแจนโพ พนมมาศอนันต 

3 ที่ทําการผูใหญบาน (นายนคร ตะวันเดือนดารา) บานตะ

โตะโกร หมู 7 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.211206  

ลองติจูด : 98.367178 

นายนคร ตะวันเดือนดารา 

4 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด ต.แมหละ  

อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.1811465 

ลองติจูด : 98.391526 

ด.ต.ฤหัส กันยะมูล 

5 วัดกามาผาโด หมู 5 ต.แมหละ 

อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.180269  

ลองติจูด : 98.393447 

พระมอปู 

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกามาผาโด เลขที่ 

47  หมู 5 ต.แมหละ  อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.182828  

ลองติจูด : 98.392733 

นางบุญเอี่ยม ไพรวิไลวรรณ 
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ตารางท่ี 2 สถานที่ติดต้ังระบบของโครงการทั้งหมด 15 จุด (ตอ) 

จุดท่ี สถานที่ พิกัด 
ผูมีอํานาจ/ยินยอมใหทําการ

ติดตั้งระบบ 

7 ทําการผูใหญบานหมู 8 (นายสลุต คงเกียรติคีรี)  เลขท่ี 

22/1 หมู 8 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.208917  

ลองติจูด : 98.367861 

นายกิตติ คงเกียรติคีรี 

8 ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวง บานแม

ออกผารู หองเรียนสาขาทีหนึเด หมู 5 ต.แมหละ   

อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.172036  

ลองติจูด : 98.407081 

นายจิตกร ธรรมจามีกร 

9 สํานักสงฆบานทีหนึเด หมู 5 ต.แมหละ  อ.ทาสองยาง  

จ.ตาก 

ละติจูด : 17.166344  

ลองติจูด : 98.411917 

พระธนากร คงคาเลิศสกุล 

10 ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวงขุนหวย

นกกก บานตะโตะโกร หมู 7 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.

ตาก 

ละติจูด : 17.244231  

ลองติจูด : 98.367064 

นางสาวสุภาพร สถิตพนากร  

11 โบสถคริสตจักรบานตะโตะโกร หมู 7 ต.แมหละ  

อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.2452102  

ลองติจูด : 98.366986 

นายพะนุ ชลนทีเกิดคุณ 

12 ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวงบานตะ

โตะโกร  หมู 7  ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.213600  

ลองติจูด : 98.367550 

นายชูชาติ ใบไมทอง 

13 ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตีนดอย  

ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.1603534  

ลองติจูด : 98.379985 

ด.ต.ธนูภาส หวังขอกลาง 

14 ทําการผูชวยผูใหญบาน หมู 5 บานตีนดอย (นายจํารัส  

วนาเฉลิมจิตต) หมู 5 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.161114  

ลองติจูด : 98.383367 

นายจํารัส วนาเฉลิมจิตต 

15 บานครูใหญ (ด.ต.ธนูภาส หวังขอกลาง ) บานตีนดอย 

หมู 5 ต.แมหละ  อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

ละติจูด : 17.136917  

ลองติจูด : 98.376333 

ด.ต.ธนูภาส หวังขอกลาง 

 

2.1 ทฤษฏแีละแนวคิดของโครงการ 

2.1.1 ระบบกําเนิดไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตย 

       ระบบกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดอิสระ ที่มีขนาดกําลังไฟฟาสูงสุด 1500 วัตต โดยมี

ระบบสํารองไฟฟาดวยแบตเตอรี่ขนาด 500 แอมแปรช่ัวโมง มีโครงสรางของระบบดังรูปท่ี 1 โดยระบบน้ีสามารถ

จายไฟไดท้ังไฟกระแสตรงจากแบตเตอร่ี และไฟฟากระแสสลับจากเครื่องแปลงไฟ ขึ้นอยูกับการเลือกภาระ หรือ

อุปกรณไฟฟาท่ีตองการใชงาน มีรายละเอียดของอุปกรณ ดังนี้ 
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รูปท่ี 1 โครงสรางระบบกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดอิสระ 

 

 1) แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโพลีคริสตัลไลน (Poly-crystalline) ขนาด 265 วัตต จํานวน 4 แผง รวม

ขนาดกําลังไฟฟาสูงสุด 1,060 วัตต ทําหนาท่ีผลิตกระแสไฟฟากระแสตรง 

 2) ตัวควบคมุการชารจ (Charge controller) ทําหนาท่ีควบคุมการประจุไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย

ไปยงัแบตเตอร่ี 

 3) แบตเตอร่ีขนาด 125 แอมแปรชั่วโมง จาํนวน 4 ลูก รวมเปนกําลงังานขนาด 500 แอมแปรช่ัวโมง ทาํ

หนาที่เก็บประจุไฟฟาเพ่ือใชงาน ซ่ึงไฟท่ีจายออกมาเปนไฟกระแสตรง 

  4) เครื่องแปลงไฟ (Inverter) ขนาด 1,500 วัตต ทําหนาท่ีแปลงไฟกระแสตรงใหเปนกระแสสลับ  

 

 2.1.2 ระบบการรับภาพโทรทัศนจากสัญญาณดาวเทียม 

   ระบบการรับภาพโทรทัศนจากสญัญาณดาวเทียมดังแสดงรายละเอียดเชิงเทคนิคชนิดที่มีทั่วไปเพ่ือ

ความสะดวกในการใชงานและซอมแซม เปนระบบที่ไมมีคาใชจายรายเดือน เพ่ือใหครู ชุมชนหรือจาหนาท่ี สามารถ

ใชสื่อโทรทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนทดแทนครู/ผูเช่ียวชาญ เฉพาะดาน หรือเฉพาะรายวิชาท่ีพ้ืนที่เปาหมาย

ขาดแคลน โดยใชระบบการศึกษาผานดาวเทียม หรือการศึกษาทางไกล โดยเรียนควบคูกัน ระหวางสื่อสิ่งพิมพ และ

รายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาทางไกล (ชองของไกลกังวล และ DLTV) ความรูทั่วไปสาํหรับนักเรียน และบุคคลทัว่ไป 

ระบบการรับภาพโทรทัศนจากสัญญาณดาวเทียมจะแสดงไดดังรูปที่ ๒ ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปน้ี 
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รูปท่ี 2 ตัวอยางระบบการรับภาพโทรทัศนจากสัญญาณดาวเทียม 

 

 1) หนาจานรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite disk) ทําหนาที่รับสัญญาณที่สงตรงจากดาวเทียม เพ่ือท่ีจะ

สะทอนสัญญาณ และรวมจุดสัญญาณท่ีรับเขามาไดใหมีความแรง ตรงจุดรวมโฟกัส 

 2) แอลเอ็นบี (LNB) ทําหนาที่แปลงความถี่ RF 3.4-4.2 GHz ใหลงมาเปนความถี่ IF 950-1750 MHz 

สัญญาณที่มาจากหัว LNB จะถูกสงผานสายเคเบิล RG6 เขาเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ตรงจุดตอขั้ว 

F-Type Tuner 

 3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) ทําหนาท่ีแปลงสัญญาณ IF ที่มาจาก LNB ใหเปนสัญญาณ

ภาพ และสัญญาณเสยีง 

 

 2.1.3 ระบบสงัเกตการณทางไกล 

             ระบบน้ีจะเปนสวนของการตรวจวัดอัตโนมัติและการบันทึกสื่อสารขอมูลทางไกลผานการสื่อสาร

ผานทางสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี (GPRS/GSM) สวนของโครงการน้ีจะประยุกตใชตรวจวัด ตรวจสอบ บํารุงรักษา

ดังวัตถุประสงคขางตน โดยที่จะเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเวลาจริง (Real time) เพ่ือการเฝา

ติดตามระบบครอบคลุมตั้งแตการติดตั้งระบบกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย รวมถึงการติดตั้งเซนเซอรท่ี

สามารถวัดคาลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดระบบการเฝาติดตามและสามารถเตือนใหผู ท่ี

รับผิดชอบดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการใชงานและบํารุงรักษาได ท้ังนี้ ระบบสวนนี้ เกิดจากการตอยอดงานใน

อดีตที่ไดสรางไวแลว ดวยความรวมมือของโครงการอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลุมอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเกษตร ซ่ึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเวลาจริง เพื่อการ

เฝาติดตามระบบนิเวศนท่ีมีวัตถุประสงคคลายคลึงน้ันจะนํามาปรับใชกับโครงการน้ี คือ 

 ก) เพ่ือเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพทีค่าดวาจะสงผลตอระบบ 
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 ข) เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมและบันทึกสื่อสารขอมูล 

 ค) เพ่ือจําลองสภาพการทํางานของระบบระยะยาว 

ในอนาคตการตอยอดที่จะไดรับจากการใหบริการอยางทั่วถึงของโครงการระยะแรกตอพ้ืนท่ีเปาหมายตําบลแมหละ

ท้ัง 15 แหงน้ี อาจไดองคความรูเพ่ิมจากผลลัพธของ ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพของพ้ืนที่เปาหมายท่ี

ตางกัน และการพัฒนาตอเน่ืองสูระบบควบคุมและบันทึกสื่อสารขอมูลท่ีเล็กลง ประหยัดท้ังราคาและคาใชจายระยะ

ยาวไดมากขึ้นตอไปดวย อันจะเปนประโยชนตอเนื่องดานการวิจัยและพัฒนา โครงสรางระบบตรวจวัดอัตโนมัติจะ

แสดงได ดังรูปที่ 3 ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) อุปกรณเช่ือมตอกับสวนกลาง (Gateway) เปนอุปกรณท่ีสามารถเช่ือมตอ Ethernet หรือ GPRS/ GSM 

ทําหนาท่ีเปนชองทางสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณบันทึกขอมูลและเครื่องแมขายขอมูล 

2) อุปกรณบันทึกขอมูล (Data logger) เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีอานคาจากเซ็นเซอรตางๆ ท้ังแบบที่มีการ

เช่ือมตอเปนแอนะล็อกและดิจิทัล พรอมทั้งบันทึกขอมูลไวภายใน และ สงขอมูลไปยังเคร่ืองแมขายผานทางอุปกรณ

เช่ือมตอกับสวนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 3 โครงสรางระบบตรวจวัดอัตโนมัติและการบันทึกสือ่สารขอมลู 

 

ระบบตรวจวัดอัตโนมัติแตละจุดมีอุปกรณบันทึกขอมูลไดหลายตัว ซ่ึงจะมีการเชื่อมโยงและสื่อสารกันเปนโครงขาย

ผานทางการเช่ือมตอแบบ RS485 หรือแบบไรสายความถี่ 433 MHz ซึ่งสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานใน

สภาพท่ีแตกตางกันไป โดยโครงการน้ีจะพัฒนาระบบควบคุมและบันทึกสื่อสารขอมูล ใหอุปกรณบันทึกขอมูล โดยจะ

งายตอการบํารุงรักษา และมีความคงทนตอสภาพภูมิอากาศ จากน้ันขอมูลจะสงผานระบบอินเทอรเน็ตที่สามารถใช

งาน ตรวจสอบ และบํารุงรักษาทางไกลโดยผานระบบกลางท่ีพรอมใหบริการ ณ http://agritronics.nstda.or.th/   
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2.2 ครภุัณฑของระบบการสื่อสาร และขาวสารดวยพลงังานแสงอาทิตยในแตละจุด 

ครุภัณฑของระบบการสื่อสาร และขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตย ที่ทําการติดต้ังในแตละจุด จะแสดงได

ดังตารางท่ี 3 โดยครุภัณฑท่ีทําการติดต้ังในแตละจุด ไดถูกสงมอบใหกับตัวแทนของหนวยงานท่ีรับมอบ เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม 2560 โดยเม่ือระบบตางๆติดตั้งเสร็จ ประชาชน และเด็กนักเรียน ในพ้ืนท่ี 4 หมูบาน ไดใชประโยชนจาก

ระบบการสื่อสาร และนอกจากน้ีระบบสังเกตุการณทางไกลจะสามารถทําการตรวจสอบเพื่อการซอมบํารุงรักษา 

 

ตารางท่ี 3 รายการครุภัณฑระบบการสื่อสาร และขาวสารดวยพลงังานแสงอาทิตย ในแตละจุด 

ลําดับที่ รายการครุภัณฑ จํานวน หนวย 

1 แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 265 W CanadianSolar  4 แผง 

2 ตัวควบคุมการชารจ ขนาด 60 A Schneider C60  1 ตัว 

3 แบตเตอร่ีขนาด 125 แอมแปรชั่วโมง 3K EBB125 4 ลูก 

4 เคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 1500 W MW TS1500 1 เคร่ือง 

5 ระบบการรับภาพโทรทัศนจากสัญญาณดาวเทียม PSI  1 เคร่ือง 

6 ทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว Samsung รุน UA32J4303AK 1 เคร่ือง 

7 เคร่ืองขยายเสียง/ดีวีดี AJ รุน D-505U W237T 1 เคร่ือง 

8 Energy inverter remote control 1 เคร่ือง 

9 3G Router / 3G Access Point  1 เคร่ือง 

10 DC Power Meter  1 ตัว 

11 AC Power Meter  1 ตัว 

12 PV. Ambient Temperature Meter  1 ตัว 

13 Pyranometer 1 ชุด 

14 Pyranometer Sensor  1 ชุด 

15 Current  Sensor 1 ชุด 

 

โดยครุภัณฑจะถูกติดต้ังโดยเนนความปลอดภัย โดยแสดงตัวอยางการติดต้ังในระบบจุดที่ 1 บานครูใหญ (ดต.ฤหัส 

กันยะมูล) บานปาสัก หมู 5 ต.แมหละ อ. ทาสองยาง จ.ตาก ดังตอไปน้ี แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 265 วัตต 

จํานวน 4 แผง ถูกติดตั้งใหหันไปทางทิศใต ดังรูปท่ี 4 โครงสรางจะเปนเหล็กชุบกัลวาไนซสังกะสี และอลูมิเนียมเพ่ือ

ปองกันสนิม ใชตอหมอที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30x30x60 ซม. การเดินสายไฟฟากระแสตรงเขาสูอาคารใช

สาย THW ขนาด 35 ตร.มม. ใชวิธีเดินสายแบบรอยทอฝงดินเปนหลัก แตในบางกรณีท่ีจําเปนเชน มีสิ่งกีดขวาง หรือ

มีระดับที่แตกตางกันมาก อาจใชวิธีการเดินสายลอยในอากาศ สวนระบบไฟฟากระแสสลับขนาด 220 โวลต การ

เดินสายภายในอาคารดวยสาย VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. สวนในรูปที่ 5 จะแสดงการติดต้ัง ตูควบคุมไฟฟา ระบบ

สังเกตุการณ และแบตเตอร่ี ตูจะใชวิธีติดตั้งท่ีผนังของอาคาร ตูควบคุมจะเปนแบบกันนํ้า กันฝุน ตามมาตรฐาน IP66 

การเดินสายเขาออกตูจะใชวิธีรอยทอ แบตเตอรีจะถูกติดต้ังในกรงเหล็กที่มีเปดฝาบนได และมีกุญแจล็อก 
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รูปท่ี 4 ตัวอยางการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย ณ บานครูใหญ บานปาสัก ระบบจุดที่ 1 

 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยางการติดต้ัง ตูควบคุมไฟฟา ระบบสงัเกตุการณ และแบตเตอร่ี ท่ีติดตั้ง ณ ระบบจุดที่ 1 

 

ตูควบคุมระบบ

ไฟฟา 

ตูควบคุมระบบ

สังเกตุการณ 

แบตเตอร่ี (3) 

3G Router / 3G Access Point (9) 
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ตูควบคุมระบบ แบตเตอร่ี และระบบสังเกตุการณจะถูกติดตั้งภายในอาคาร โดยมีรายละอียด ดังตอไปนี้ 

(ก) ตูควบคมุระบบไฟฟา ภายในตูจะมคีรุภัณฑ ดังรูปที่ 6 ประกอบไปดวย 

- เคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 1500 วัตต ยี่ฮอ MW รุน TS-1500 จาํนวน 1 เคร่ือง 

- ตัวควบคมุการชารจ ขนาด 60 แอมแปร ยี่ฮอ Schneider รุน C60 จํานวน 1 เครื่อง 

- Current sensor จํานวน 4 ตัว 

 

 
 

รูปท่ี 6 ตัวอยางการติดตั้งครภุัณฑภายในตูควบคุมไฟฟา ท่ีติดต้ัง ณ ระบบจุดที่.1 

 

(ข) แบตเตอรี่ 

     ครุภัณฑแบตเตอรี่ (3) ยี่ฮอ 3K รุน EB125 ชนิด Deep cycle ขนาด 125 AH จํานวน 4 ลูก ดังแสดงในรูปที่ 5  

(ค) ระบบสังเกตุการณ 

     ครุภัณฑของระบบสังเกตุการณ (8) (10) (11) (12) (13) จะถูกประกอบอยูในตูควบคุมระบบสังเกตุการณ ท่ี

แสดงดังรูปท่ี 7 สวนครุภัณฑ 3G Router / 3G Access Point (9) จะถูกติดตั้งอยูเหนือตูควบคุมระบบไฟฟาดังรูปท่ี 

5 Pyranometer Sensor จะติดตั้งอยูท่ีแผงเซลลแสงอาทิตย ดังรูปท่ี 8 

 

เคร่ืองแปลงไฟ (1) ตัวควบคุมการชารจ (2) 

Current sensor (15) 
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รูปท่ี 7 ตูควบคมุระบบสังเกตุการณท่ีบรรจคุรุภัณฑรายการ (8) (10) (11) (12) (13) ท่ีติดต้ัง ณ ระบบจุดท่ี 1 

 

    
 

รูปที่ 8 ตัวอยางการติดตั้ง Pyranometer Sensor ณ ระบบจุดท่ี 1 

 

 (ง) ระบบภาพและเสียงจะทําการติดต้ังท่ีชานขางบานงาน ดังรูปท่ี 9 ซ่ึงประกอบไปดวยครุภัณฑ เครื่องรับโทรทัศน 

LED ขนาดจอภาพ 32 น้ิว ยี่ฮอ Samsung รุน UA32J4303AK จํานวน 1 เคร่ือง เครื่องเลนดีวีดี ยี่ฮอ AJ รุน D-

505U จํานวน 1 เคร่ือง เครื่องขยายเสียงจํานวน 1 เคร่ือง ยี่ฮอ AJ รุน W237T และเคร่ืองรับสัญญาณ จานรับ

สัญญาณดาวเทียม ยี่ฮอ PSI จะถูกติดต้ังบริเวณหลังคาบานดานทิศใต แสดงไดดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 9 ตัวอยางการติดตั้งระบบการรับภาพโทรทัศนผานดาวเทียม และเครื่องขยายเสยีง/ดีวีดี 

 

 
 

รูปท่ี 10 ตัวอยางการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 

 

2.3 ผลการทดสอบท่ีไดจากระบบสังเกตุการณ 

 ระบบสังเกตุการณที่โครงการทําการติดต้ังจะทําการตรวจสอบขอมูลสําคัญที่มีผลตอระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย ดังน้ี การผลิตไฟฟา การใชไฟฟา แรงดัน กระแสไฟฟา อุณหภูมิ และความเขมแสง ขอมลูเหลาน้ีจะถูกใช

ในการตรวจสอบระบบ และถูกนําไปใชในการพัฒนาระบบ ในอนาคต 
 

โทรทัศน LED (6) 

กรงเหล็กใสเคร่ืองเสียง 
ระบบการรับภาพโทรทัศน

จากสัญญาณดาวเทียม 

(6) 
เคร่ืองขยายเสียง/ดีวีดี 

(7) 
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รูปท่ี 11 ตัวอยางการผลิตไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตย ณ ระบบฯ จุดท่ี 1  

                               ในวันท่ี 20 กันยายน 2559 

 

จากกราฟในรูปท่ี 11 เปนตัวอยางขอมูลของการผลิตไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตย ณ บาน ดต.ฤหัส กันทะมูล 

บานปาสัก ตําบลแมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก ในวันท่ี 20 กันยายน 2559 พบวา 

ก) ระบบจะมีความสามารถในการผลติพลังงานต้ังแตเวลาประมาณ 07.30 น.ถึงเวลาประมาณ 16.00 น.ซ่ึงเปน

ชวงท่ีมีความเขมแสง แตมีชวงเวลาท่ีไดคาพลังงานที่สูงอยูในชวงเวลา 11.00 น.ถึง 16.00 น.ซ่ึงเปนชวงท่ีมี

ความเขมแสงเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1500 วัตตตอตารางเมตร 

ข) แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยมีคาเฉลี่ยที่ 32 โวลต 

ค) แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่มีคาอยูระหวาง 25 ถึง 28 โวลต 

ง) แรงดันไฟฟาใชงานจากเครื่องแปลงกระแสมีคาประมาณ 225 โวลต 

การสังเกตุ ระบบทํางานปกติ ในหนาฝนมีเมฆบังแสง จึงมีความเขมแสงที่ตํ่า  

 

 
 

รูปท่ี 12 อุณหภูมขิองเซลลแสงอาทิตย ณ ระบบฯ จุดที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2559 

 

จากกราฟในรูปที่ 12 แสดงอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตยในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงพบวามีคาอุณหภูมิสภาพแวดลอม

อยูท่ีประมาณ 25 ถึง 28 องศาเซนเซียส และมีอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน 35 องศาเซนเซียส  
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ขอสังเกตุ ระบบอยูในภาวะปกติ สวนในวันท่ีไมมีการแสดงผล อาจเกิดจากระบบถูกปลดออกเพ่ือทําการตรวจสอบ

ของผูดําเนินโครงการ หรือไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต 

 

 
 

รูปท่ี 13 คาพลังงานของระบบเซลลแสงอาทิตยท่ีผลิตขื้นมา คาพลงังานท่ีถูกใช และคาความเขม 

                        แสงอาทิตยของระบบฯ ณ ระบบฯ จุดที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2559 

 

จากรูปที่ 13 ในเดือนตุลาคม 2559 จะมีคาพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยสะสม 30.61 kWh และ

คาพลังงานไฟฟาท่ีใชงาน 8.59 kWh และคาความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 2.53 kW/m2 

ขอสังเกตุ  การใชงานระบบมีคาต่ํากวาการผลิต อาจเปนเพราะอยูในชวงการทําการเกษตรของชาวบาน 

 

จากการทําการติดตั้งระบบทั้งหมด 15 จุด ระบบสังเกตุการณสามารถสงขอมูลไดจํานวน 10 จุด และอีก 5 จุด ไม

สามารถสงขอมูลไดเน่ืองจากสัญญาณอินเตอรเน็ตไมมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตาม ผูดูแลระบบยังสามารถดูภาวะ

ของระบบไดที่สวนการแสดงผลที่ตัวเครื่อง  

 

2.4 การวิจารณผล 

 2.4.1 ดานการผลิตไฟฟา 

          จากการทดสอบการทํางานของระบบโครงการสื่อสารและขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตยท่ีทําการ

ติดต้ังท้ัง 15 จุด พบวา แมวาท้ัง 4 หมูบานจะมีพิกัดที่ใกลเคียง แตสภาพภูมิประเทศของท่ีต้ังหมูบานมีความ

แตกตางๆกัน รวมท้ังในบางจุดของการติดต้ังมีสภาพพ้ืนท่ี ที่คอนขางจํากัด เปนผลใหกําลังในการผลิตพลังงานไฟฟา

ท่ีไดมีความแตกตางกันพอสมควร โดยพบวา 

ก) ในจุดที่อยูในท่ีสูงเชน วัด สํานักสงฆ โบสถ จะสามารถผลิตไฟฟาไดดีกวาในจุดที่เปนสถานท่ีราชการ บาน

ของชาวบาน 

ข) จุดที่เปนสถานที่ราชการน้ันคอนขางมีการขยายตัว หรือปรับเปลี่ยนตัวอาคารตามงบประมาณที่ไดจัดสรรใน

แตละป ดังน้ันการตัดสินใจติดตั้งระบบจะตองหารือรวมกันอยางละเอียด  
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ค) สวนระบบที่ติดต้ังเพื่อชาวบานโดยตรงนั้น พบวาเปนจุดที่ไดคาพลังงานท่ีต่ําที่สุด เพราะสภาพการกอสราง

บานน้ันจะอยูติดๆกัน ทําใหในบางชวงเวลาแผงเซลลแสงอาทิตยจะถูกบัง ดังนั้นการเลือกสถานท่ีติดตั้ง

จะตองอยูในจุดที่ตองไดแสงในชวง 10 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา ซึ่งเปนชวงที่สามารถผลิตไฟฟาไดดีที่สุด 

 

 2.4.2 ดานการใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ 

          โดยสวนใหญของชุมชนในเขตภเูขาจะอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน แบบไมมีร้ัวบาน ดังน้ันการใชประโยชน

จากผลผลิตของโครงการจึงเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยเฉพาะระบบที่ทําการติดต้ังในสถานศึกษาไดถูกใช

ประโยชนท่ีกอใหเกิดความรูอยางมากขึน้ เพราะโดยสวนใหญโรงเรียนจะมีระดับการเรียนปกติ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

ถึง ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 แตจะมีครูเฉลี่ย 2-4 คน ทําใหไมสามารถควบคุมช้ันเรียนหรือสอนได จึงใชระบบ

การศึกษาทางไกลจากชองไกลกังวลเขามาชวยสอนนักเรียนโดยเฉพาะชั้นประถมศกึษาปท่ี 5 และ ชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 6 นักเรียนจะมีวุฒิภาวะในการควบคมุตนเอง และมีใชการสื่อสารในภาษาไทยไดดี นอกจากน้ีระบบท่ีทําการติดตั้ง

จะมีความสามารถในการใชงานดานพลังงานไดอยางตอเน่ืองเกิน 12 ช่ัวโมง ทําใหชาวบาน ผูชาย ผูหญิง และเด็ก 

แบงชวงเวลาการใชงานระบบเพ่ือการรับชม ขาวสาร กีฬา และบันเทิง ไดโดยไมมีความขัดแยงตอกัน  

 2.4.3 ดานการบํารุงรักษา 

           ปญหาหน่ึงของระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยคือ ขาดการบํารุงรักษาอยางจริงจัง รวมท้ังระบบท่ี

ทําการติดตั้งมีการออกแบบระบบควบคุมการประจุแบตเตอร่ีที่ยังไมดีพอ ในโครงการน้ีไดทําการอบรมใหความรู 

สรางและมอบคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษา ไวท่ีจุดติดต้ัง รวมทั้งผูท่ีมีความสนใจ และทําการปรับต้ังระบบการ

ประจุใหเหมาะสมกับพลังงาน และการใชงาน ในแตละจุด แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากมีขอกําหนดดานเวลาท่ีจํากัด 

อาจยังไมทําใหเกิดผลสูงสุด 

 2.4.4 ดานระบบสังเกตุการณทางไกล 

         จากการทดสอบการใชงานระบบสังเกตุการณทางไกล พบวามี 9 จุดท่ีระบบใชงานไดดี 1 จุด ใชงาน

ไดในชวงบางเวลา และอีก 5 จุด ต้ังอยูในมีสัญญาณโทรศัพทออนมาก และไมมีเสถียรภาพทําใหระบบสังเกตุการณ

ทางไกลไมสามารถใชงานได ซ่ึงในการสํารวจในชวงกอนกําหนดจุดติดตั้งระบบไดใชโทรศัพททําการตรวจสอบ

สัญญาณมีการพบสัญญาณออนๆ ทางโครงการไดพยายามทําการขยายสัญญาณแตก็ไมสามารถใชงานได แตอยางไร

ก็ตามจากที่ทางโครงการไดพัฒนาสรางใหระบบใหระบบสังเกตุการณทําการแสดงผล ณ จุดใชงาน ไดทําใหผูดูแล

ระบบตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบได แตในอนาคต มีความเปนไปไดของการขยายระบบของผู ใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ เพราะมีการขยายตัวของการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมาก โดยสภาพปจจุบันจากการ

สอบถามจากผูใหบริการรายหนึ่งพบวา มีตนทุนในการหาพลงังานมาจายใหระบบที่สูง เพราะในจุดดังกลาวไมมีไฟฟา

ท่ีเปนสาธารณูปโภค จําเปนที่ตองต้ังสถานีพลังงานแสงอาทิตยและระบบแบตเตอร่ีสํารองไฟ ซ่ึงมีตนทุนท่ีสูง 
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2.5 การใชความรู การฝกอบรม และการสงมอบโครงการ 

 ทางโครงการไดจัดการฝกอบรมใหกับผูดูแลระบบ และผูท่ีสนใจ โดยจัดกิจกรรมการบรรยายดวยสื่อดิจิตอล 

และมอบคูมือใหกับผูเขาอบรม ดังตอไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 14 การอบรมการใชงาน และการบาํรุงรักษาระบบท่ีจดัขึ้น ณ บานปาสัก 
 

   
 

รูปท่ี 15 มอบคูมือการใชงาน และการบาํรุงรักษาระบบ แกผูดูแลระบบ ในจุดท่ี 1-3 

 

ทางโครงการไดดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมการบํารุงรักษาระบบ และสงมอบโครงการใหกับชุมชน ในวันที่ 19 เดือน

มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด โดยมีผูเขารวมจํานวน 58 คน โดยแยกเปน ตัวแทน

จากหนวยงานที่รับมอบโครงการ 10 คน ผูดูแลระบบในจุดตางๆ 11 คน ชาวบานและผูสนใจ 29 คน และนักศึกษา 

8 คน สามารถแสดงกิจกรรมการอบรม ไดดังรูปตอไปน้ี 
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รูปท่ี 16 การลงทะเบยีนเขาอบรม ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด 

 

   
 

รูปท่ี 17 การอบรมการบาํรุงรักษาระบบ ณ รร.ตํารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด 

 

 
 

รูปที่ 18 สงมอบโครงการใหกับตัวแทนจาก ศศช.แมฟาหลวง 4 จุด 

 



 

19 
 

 
 

รูปท่ี 19 สงมอบโครงการใหกับตัวแทนจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 2 จุด 

 

 
 

รูปท่ี 20 สงมอบโครงการใหกับตัวแทนจาก รพ.สงเสริมสขุภาพตําบล 1 จุด 

 

 
 

รูปท่ี 21 สงมอบโครงการใหกับตัวแทนจาก องคการบริหารสวนตาํบลแมหละ 8 จุด 
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2.6 สรุป 

โครงการสื่อสารและขาวสารดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการพัฒนาของชุมชนตําบลแมหละ อําเภอทาสอง

ยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) เปนโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน สาธารณะ (สํานักงาน กสทช.) ในป พ.ศ.2557 มี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลแมหละ ซ่ึงเปนพื้นท่ี

หางไกล ใหไดมีโอกาสไดเขาถงึเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการกระจายสญัญาณภาพโทรทศันไดมากขึน้ อันจะสงผล

ตอการพัฒนาในหลายดาน เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาของเยาวชนดวยการศึกษาทางไกลผาน

รายการโทรทัศนผานดาวเทียม โดยสามารถเชื่อมโยงความรวมมือจากพ้ืนที่เปาหมายอยางตอเน่ืองผานระบบ

ตรวจสอบและบํารงุรกัษาทางไกล เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกลับสูพ้ืนที่ สนับสนุน สงเสริมงานวิจัยและ

พัฒนาท่ีเกิดผลเปนรูปธรรมดานพลงังานสะอาดจากแผงเซลลอาทิตย และเครือขายสื่อสาร ดวยการบูรณาการความ

รวมมือและกิจกรรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ)  

โครงการน้ี ไดดําเนินการติดตั้งระบบท้ังหมด 15 จุด ประกอบดวย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน 
2 จุด ศูนยการเรียนรูชุมชนไทยภเูขาแมฟาหลวง (ศศช.แมฟาหลวง) จํานวน 2 จุด โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล

จํานวน 1 จุด และพ้ืนท่ีในสวนการดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ตําบลแมหละ จํานวน 8 จุด ทําการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 1.5 กิโลวัตต พรอมแบตเตอรี่สํารองไฟขนาด 600 แอมแปรชั่วโมง 
และระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ประกอบดวย การรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม เครื่องเลนภาพและการ
ขยายเสียง และระบบตรวจสอบบํารุงรักษาทางไกล ท่ีมีการแสดงผลของ พลังงานจากการผลิตไฟฟา ปริมาณการใช
ไฟ แรงดัน กระแส อุณหภูมิ และความเขมแสง  

จากผลการทดสอบการใชงาน พบวา ระบบไฟฟา และระบบการรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม เครื่อง
เลนภาพและการขยายเสียง สามารถใชงานไดเปนอยางดีทุกจุดท่ี สวนระบบสังเกตุการณทางไกลสามารถใชงานได
เปนอยางดีจํานวน 9 จุด สวนอีก 6 จุดพบปญหาดานสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีไมมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตาม
ระบบสังเกตุการณยังสามารถแสดงผลท่ีหนาจอของเครื่องเพื่อใหผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบระบบได โครงการได
ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค และมีผลผลิตครบถวนโดยมีผลกระทบรวมมากกวา 300 ครัวเรือน ประมาณ
มากกวา 1,200 คน 
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บรรณานุกรม 

 

1) กมลพรรณ ชุมพลรัตน ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ วิทวัส มกรพงศ วิชิต แสงสุวรรณ จรัญ ศรีธาราธิคุณ อมรรัตน 

ลิ้มมณี และ กอบศักด์ิ ศรีประภา "สมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเช่ือมตอกับระบบสายสงโดยใชแผง

เซลลแสงอาทิตยของ สวทช.” การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7, 2554. 

2) วิทวัส มกรพงศ ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ นพดล สิทธิพล จรัญ ศรีธาราธิคุณ อมรรัตน ลิ้มมณี และ กอบศักดิ์ ศรี

ประภา "ผลของฝุนท่ีมีตอคุณสมบัติการสองผานแสงและสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตย" การประชุม

วิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังที่ 7, 2554. 

3) ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ วิชิต แสงสุวรรณ ภุชงค สังฆะวงศ จรัญ  ศรีธาราธิคุณ อมรรัตน ลิ้มมณี และกอบศักด์ิ 

ศรีประภา "การเพิ่มสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย โดยการใชเคร่ืองทําความสะอาด

อัตโนมัติ" การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 7, 2554. 

4) กมลพรรณ ชุมพลรัตน ณัฐกานตอุดมเดชาณัติ  วิทวัส มกรพงศ วิชิต แสงสุวรรณ ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ 

"การศึกษาปจจัยทางดานการบริหารจัดการท่ีมีผลกระทบตอการใชงานระบบเซลลแสงอาทิตย ” การประชุม

วิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8, 2555. 

5) วิชิต แสงสุวรรณ กมลพรรณ ชุมพลรัตน ณัฐกานต อุดมเดชาณัติ วิทวัส มกรพงศ ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ "การ

บริหารจัดการการใชพลังงานไฟฟาในวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ” การประชุมวิชาการ

เครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8, 2555. 

6) วิทวัส มกรพงศ วิชิต แสงสุวรรณ กมลพรรณ ชุมพลรัตน ณัฐกานต อุดมเดชาณัติ ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ และ 

กอบศักด์ิ ศรีประภา "สมรรถนะของระบบพลังงานแสงอาทิตยขนาด 2.2 kWp ชนิดเช่ือมตอกับระบบจําหนาย 

เปนเวลา 1 ป ติดตั้งท่ี สวทช.” การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8, 2555. 

7) ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ วิชิต แสงสุวรรณ จรัญ ศรีธาราธิคุณ อมรรัตน ลิ้มมณี และ กอบศักด์ิ ศรีประภา “ การ

เพ่ิมพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด อะมอรฟส/ไมโครคริสตัลไลนซิลิคอนดวยการลดอุณหภูมิแผง  

ในการทดสอบกลางแจง” วิศวสารลาดกระบัง ปที่ 29 ฉบับที่ 3. 
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