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หสต3-ส.  กสต-ส.   อปต. 

                                         ใช้เฝ้าระวังเขตเดินสายสง่ไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันการรุกล้้าเขตเดินสายส่ง และ
เฝ้าระวังการประกอบการที่มีผลกระทบต่อการส่งจา่ยพลังงาน เช่น การขุดดิน การถมดิน การทา้ไร่อ้อย การปลูก
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งสามารถตอบโต้สถานการณ์ไดท้ันเวลา ลดปัญหาการขัดข้องของระบบส่งพลงังาน และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายงานลาดตะเวนเขตเดนิสายส่ง และตรวจสอบจดุวิกฤตได้ตลอดเวลา 

 

                      ระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ที่มีความยาวหลายหม่ืนกิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชน จงึต้องก้าหนดเขตเดินสายส่งทั้งสองด้านเท่าๆกนั  การเฝ้าระวังสิ่งรุกล้้าเขตเดินสายสง่จึงไมท่ั่วถึง  ทา้
ให้มีปัญหาการรุกล้้าเขตเดินสายส่งเป็นจา้นวนมาก การร้ือถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้้าในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูงก็จะ
ไม่ได้รับคา่ทดแทน ท้าให้ประชาชนเดือดร้อนและมองภาพลักษณ์ของ กฟผ.ในเชิงลบตลอดเวลา  การใช้ระบบเฝา้
ระวังระยะไกลโดยกล้อง IP Camera Mobile หากมีการรุกล้้าก็จะได้เข้าไประงบัและชี้แจงข้อก้าหนด ประชาชนก็ไม่
เสียงบประมาณในการลงทนุสิ่งปลูกสร้าง ผลดทีี่ กฟผ.ได้รับคือท้าให้การเจรจาง่ายขึ้น 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีความรับผิดชอบในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงที่มีกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ท่ีมีความยาวหลายหมื่นกิโลเมตร เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงตอ้งกําหนดเขตเดินสายส่งทั้งสองด้านเท่าๆกัน  การบํารุงรักษาสายสง่
ไฟฟ้าแรงสูงต้องใช้อัตรากําลังมาก แต่ก็ยังไม่สามารถดูแลได้ท่ัวถึงในความถี่การลาดตะเวนที่สามารถปฏิบัติได้  ทําให้มีปัญหา
การรุกล้ําเขตเดินสายส่งเป็นจํานวนมาก เนื่องจากการไม่รู้ข้อกําหนดเขตเดินสายของ กฟผ. การเข้าไปเจรจาและแจ้งการรื้อถอน
ทําให้เกิดปัญหาระหว่าง กฟผ.กับประชาชน เนื่องจากประชาชนได้ลงทุนดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุก
ล้ําในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูงก็จะไม่ได้รับค่าทดแทน ทําให้ประชาชนเดือดร้อนและมองภาพลักษณ์ของ กฟผ.ในเชิงลบ
ตลอดเวลา  การลดปัญหาและความขัดแย้งดังกล่าวให้เบาบางลงไดโ้ดยการใช้ระบบเฝ้าระวังทางไกลโดยกล้อง IP Camera 
Mobile หากมีการรุกล้ําก็จะได้เข้าไประงับและชี้แจงข้อกําหนด ประชาชนก็ไม่เสียงบประมาณในการลงทุนสิ่งปลูกสร้าง ผลดีท่ี 
กฟผ.ได้รับคือทําให้การเจรจาง่ายขึ้น 
 
1. บทนํา 
 ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายท่ัวประเทศ มีความยาวประมาณ 31,000 วงจร-กิโลเมตร ด้วย
อัตรากําลังที่มีอยู่อย่างจํากัด ประกอบด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสูง ทําให้การใช้พื้นที่ในการประกอบกิจกรรมมี
มากขึ้น จนมีการรุกล้ําเข้าใช้พื้นที่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดความปลอดภัยก็สูงตาม การใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกลจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการรุกล้ําเขตเดินสายส่งได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของระบบเฝ้าระวัง
สายส่ง การใช้กล้อง IP Camera มีใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ท่ีให้บริการ High Speed Internet แต่พื้นที่ให้บริการดังกล่าว
จะถูกจํากัดเฉพาะในตัวเมืองที่สามารถเชื่อมโยงสายสัญญาณไปถึง  ด้วยปัจจุบันระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงกําลังจะนําเข้าใช้
งาน การประยุกต์ใช้กล้อง IP Camera Mobile ในการเฝ้าระวังเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจงึถูกคิดค้นและพัฒนาให้สามารถใช้
งานในหน่วยงานบํารุงรักษาสายสง่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แต่ปัญหาของอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลเหล่านี้คือ
ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ (Power Supply) ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลง จึงถูกนํามาพัฒนาให้สามารถ
ใช้งานกับกล้อง IP Camera Mobile สําหรับการพัฒนาในระยะที่ 1 นี้โดยออกแบบให้มีการบริหารจัดการด้านพลังงานให้ใช้
อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าในระยะที่ 2 จะใช้พลังงานจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดย
อาศัยหลักการเหนี่ยวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อไป  
 
2. เนื้อเรื่อง 

2.1 หลักการทํางานของกล้อง IP Camera  
 IP Camera คือกล้อง CCTV ท่ีรวมความสามารถของคอมพิวเตอร์ไว้ในตัวกล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน กล้องไอพี จะเก็บ
ภาพสถานการณ์สดๆ และยิงผ่านไปบน ระบบเครือข่าย IP และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ จากระยะไกล และ
สามารถจัดเก็บภาพเหตุการณ์นั้น รวมถึงการควบคุมหรือเซ็ตกล้องผ่านทางระบบ IP ได้ 
            IP Camera จะมี IP Address เป็นของตัวเอง (ค่า Default 192.168.0.99) ให้เราคิดว่า IP Address ก็เหมือนกับ
บ้านเลขที่ของเรา มันทําให้ใครต่อใครรู้ว่าเราอยู่ท่ีไหน ซ่ึงก็เหมือนกับในกรณีของ IP Address ผู้ใช้แค่ทราบ ข้อมูล IP ของกล้อง
เท่านั้นก็สามารถเรียกดู ข้อมูลภาพจากกล้องได้โดยแค่พิมพ์ IP Address ของกล้องไปบน Intrenet Explorer 
            IP Camera ไม่จําเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา (ซ่ึงจะต่างจากเว็บแคม เพราะมันจําเป็นต้องต่อกับ 
คอมพิวเตอร์) มันสามารถทํางานได้ด้วยตัวของมันเอง และสามารถท่ีจะเอาไปติดต้ังที่ไหนก็ได้ ท่ีมีระบบ Network  
 



2.2 ระบบเฝ้าระวังระยะไกล 
การออกแบบระบบกล้อง IP Camera Mobile ให้สามารถส่งสัญญาณภาพจากระยะไกลมาเก็บไว้ใน Server ได้

ออกแบบไว้ 2 แบบคือ 1) การส่งสัญญาณภาพแบบเป็นจุดๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ต้องส่งผ่านระบบเครือข่ายมือถือระบบ EDGE หรือ 
3G เป็นต้น 2) การส่งสัญญาณภาพแบบเป็นช่วงยาวๆต่อเนื่อง จะส่งผ่าน Access Point โดยใช้ระบบสื่อสารของ กฟผ.เอง 

 
แบบท่ี 1 

 
แบบท่ี 2 

 
 

ภาพระบบเฝ้าระวังเขตเดินสายส่งระยะไกล 



2.3 กล้อง IP Camera Mobile 
Block Diagram ของชุดกล้อง IP Camera Mobile โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน และ

ควบคุมการเปิด-ปิด โดยสามารถต้ังเวลาได้  

 
 

    
 

2.4 การแสดงผลจากกล้อง 
กล้อง IP Camera Mobile ได้ต้ังค่าให้ส่งภาพนิ่งทุกๆ 15 นาทีเข้า Server เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานจาก

แบตเตอรี่จึงตั้งเวลาเปิด 08:00-16:00 น. โดยความละเอียดของภาพสูงสุดคือ VGA 640x480 ทําแต่ละภาพมีขนาดประมาณ 
40kB หรือ 160kB ต่อชั่วโมง หรือ 1.28MB ต่อวัน หรือ 38.4MB ต่อเดือน ดังนั้นการส่งข้อมูลจึงต้องเลือก Package ระบบ
เครือข่ายมือถือแบบต่ําสุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สําหรบัภาคแสดงผลนั้นสามารถดูผ่านทางระบบ Internet Browser ได้ท่ี 
www.egatrtm.info  

 



 
ภาพตําแหน่งตั้งกล้อง 

 

 
ภาพจากแต่ละกล้อง 



 
ภาพย้อนหลัง 

 
2.5 การติดต้ังและใช้งาน 
การติดต้ังบนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ทําให้มุมกล้องจากด้านบนสามารถดูภาพเขตเดินสายส่งได้ หากใช้กล้องที่มีความ

ละเอียดสูงจะสามารถเฝ้าระวังเขตเดินสายส่งได้ระยะทางไกลขึ้นได้  
 

 
 
 
 

จุดตงักลอ้ง 



รูปแบบการใช้งาน 
• เฝ้าระวังจุดวิกฤต,จุดเสี่ยง เช่น ดินสไลด์ , บริเวณใกล้น้ํากัดเซาะขาเสา 
• พื้นที่เศรษฐกิจท่ีเสี่ยงต่อการรุกล้ําเขตเดินสาย 
• พื้นที่ใกล้ต้นไม้อันตรายนอกเขตหรือในเขตที่เป็นคดีความ 
• จุดท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน (Ground Clearance) 
• พื้นที่เสี่ยงทางการวินาศกรรมและโจรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

3. สรุป 
       ได้ทดลองโครงการนําร่อง ติดต้ังเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในเขตเดินสายส่งทุกภาคท่ัวประเทศแล้ว โดยจัดทําขึ้นเพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของกล้องและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดในสภาวะแวดล้อมจริง หลังจากนั้นก็จะมกีารประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตามผู้ใช้งานเมสอข้อคิดเห็น ก่อนขยายผลสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ต่อไป  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาสายส่งสูงขึ้น 
2. ลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังสายส่ง 
3. ลดจํานวนรถตรวจการณ์สายส่งเหลือหน่วยงานละ 1 คัน 
4. ลด Access Time ปัญหา ROW 
5. การตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินของระบบส่งรวดเร็ว 
6. ลดความเสี่ยงในการไปบํารุงรักษาในพื้นที่ 3 จว.ชดต. 
7. สร้างภาพลักษณท่ี์ดีกับประชาชนเรื่องปัญหา ROW 
8. ลดจํานวนสายส่งขัดข้อง จากสาเหตุท่ีควบคุมได้ในพื้นที่กล้องติดต้ัง 
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