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ปกรายงาน 
 

ช่ือแผนงาน (ภาษาองักฤษ) Thailand Energy Efficiency Improvement for Street Lightings 
ช่ือแผนงาน (ภาษาไทย)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย 
เจ้าของแผนงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ทีต่ั้งแผนงาน ส่วนของถนนท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวง , กรมทางหลวง

ชนบทและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 (ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคกลางและภาคใต้  ภายในพ้ืนท่ี

บริการ กฟภ. 
ผู้พฒันาแผนงาน     
(ฝ่ายไทย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ กรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท 

(ทช.) , และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(สถ.) 
(ฝ่ายต่างประเทศ) ธนาคารโลก (ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพฒันาระหวา่งประเทศ) 
ผู้จดัท ารายงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

เลขท่ี 200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมาหานคร  
รหสัไปรษณีย ์10900 

ประเภทโครงการ 
(      )  โครงการผลิตพลงังานความร้อน   จาก .............................................................................. 
(      )  โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้า          จาก……....................................................................... 

การขายไฟฟ้าเขา้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า      มี  (     )  
ไม่มี  (   ) 

(      )  โครงการผลิตพลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้า  จาก    ................................................... 
การขายไฟฟ้าเขา้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า      มี  (     )  

ไม่มี  (   ) 
 (   x  )  โครงการประเภทอ่ืน (โปรดระบุ)  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน           

สถานะตามแผนงานโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (เมือ่วนัที่ 18/06/2555) 
(  x  )  ยงัไม่ไดก่้อสร้าง  
(      )  อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 
(      )  การก่อสร้างแลว้เสร็จและก าลงัอยูใ่นระหวา่งทดลองเดินระบบ 
(      )  เร่ิมเดินระบบแลว้ตั้งแต่ วนัท่ี......เดือน.......พ.ศ........... 
การมอบอ านาจ 
 (      ) ผูพ้ฒันาโครงการไดม้อบอ านาจให.้........เป็นผูด้  าเนินการเสนอรายงานดงัหนงัสือมอบอ านาจท่ีแนบ  
 (  x  ) ผูพ้ฒันาโครงการมิไดม้อบอ านาจแต่อยา่งใด
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สรุปสาระส าคญัของแผนงาน 
 

ช่ือแผนงาน (ตาม PDD): การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย 

ทีต่ั้ง: ส่วนของถนนท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบทและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ, ภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ, ภาคกลางและภาคใต)้      
ภายในพ้ืนท่ีบริการ กฟภ.   

ผู้พฒันาแผนงาน (ช่ือบริษัท/ /ฝ่ายไทย): 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) /กรมทางหลวง(ทล.),
กรมทางหลวงชนบท (ทช.), และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(สถ.) 

ผู้พฒันาแผนงาน (ฝ่ายต่างประเทศ):   
ธนาคารโลก  

ลกัษณะด้านเทคนิคของแผนงาน CDM (PoA):  
แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย ( Thailand energy 

efficiency improvement for street lightings ) เป็นแผนงานท่ีก่อตั้งโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือส่งเสริมให้
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย ทั้งน้ีเป้าหมายของแผนงานคือเขต
พ้ืนท่ีใหบ้ริการของ กฟภ. โดยจะท าการเปล่ียนอุปกรณ์ใหค้วามสวา่งจากเดิมคือหลอด High Pressure Sodium (HPS) 
ขนาด 250 วตัต ์และทดแทนดว้ยหลอด Light Emitting Diode (LED) ขนาด 110 วตัต ์ ส่งผลให้ประหยดัพลงังานได้
ถึง 63 %   
    โคมไฟ HPS ซ่ึงไดถู้กติดตั้งบนถนนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวง, กรมทาง

หลวงชนบท ,  และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย  โดยชุดหลอด HPS จะถูก
เปล่ียนทดแทนด้วยชุดหลอด LED จ านวน 450, 000 ชุด โดยประมาณ ทั้งน้ี กฟภ. จะด าเนินการตามกิจกรรม
แผนงานท่ีระบุไวใ้น PoA และจะท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานในการประสานงานและบริหารจดัการ  

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในกจิกรรมแผนงาน 
1) ชุดหลอด LED จ านวน 450, 000 ชุด โดยประมาณ 

เทคโนโลยทีีใ่ช้:  
การเปล่ียนจากหลอด HPS ขนาด 250 วตัต ์และ
ทดแทนดว้ยหลอด LED   ขนาด 110 วตัต ์

ทีม่าของเทคโนโลย ี:  
ต่างประเทศ (ไม่สามารถระบุสถานท่ีไดใ้นขั้นตอนน้ี 
เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการประกวดราคา)  
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จุดเด่นของเทคโนโลย:ี 
             หลอด LED มีคุณลกัษณะหลายอยา่งท่ีน่าสนใจส าหรับจะน ามาเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่อุปกรณ์ให้ความสวา่งท่ี
ใชอ้ยูเ่ดิม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลอด LED เป็นอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต ่ากวา่ มีความทนทานมากกวา่ และอายกุารใชง้าน
มากกว่า, ทนทานมากข้ึน,  ขนาดเล็กกว่า, ไม่มีระยะเวลาอุ่นไส้หลอด ส่งผลให้การปิด-เปิดของหลอดไฟเร็วข้ึน 
ตอ้งการบ ารุงรักษานอ้ยกวา่  ความน่าเช่ือถือมากกวา่เน่ืองจากไม่มีปรอทเม่ือเทียบกบัระบบเดิมท่ีใชห้ลอด HPS ทั้งน้ี
หลอด LED ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนใหน้ ามาใชใ้นแผนงาน จะมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 50,000 ชัว่โมง และมี power 
factor สูงถึง 0.95 

ชนิดและแหล่งของวตัถุดบิ/เช้ือเพลงิ:  
- 

จ านวนวตัถุดบิ/เช้ือเพลงิ:  
- 

ผลผลติจากกจิกรรมของโครงการ CDM: 

 ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส่วนของระบบโคมไฟ
ถนนในพ้ืนท่ีให้บริการของ กฟภ. ทั้ งน้ีคาดว่าจะ
สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 63 % ซ่ึง
พลงังานท่ีลดลงจะส่งผลดงัต่อไปน้ีคือ : 

  ลดการน าเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ 
ซ่ึงท าให้ลดการสูญเสียเงินให้กบัต่างประเทศและ
อีกทั้ งเป็นการเพ่ิมความมัน่คงด้านพลงังานของ
ประเทศ 

 ลดค่าใชจ่้ายของ กฟภ. ท่ีตอ้งจ่ายใหก้ารไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในส่วนของ 
การไฟฟ้าท่ีจ่ายใหแ้ก่โคมไฟถนน 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงคากวา่จะ
สามารถลดไดป้ระมาณ 195,098 tCO2e/y 
 

ผลพลอยได้จากกิจกรรมของโครงการ CDM: 
1) ลดภาระในการก าจัดหลอดไฟท่ี เ ลิกใช้งาน 

เน่ืองจากหลอดจะมีอายุการใชง้านนานกวา่หลอด 
HPS ประมาณ 5 เท่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ก่อให้เกิด
ขยะนอ้ยกวา่หลอด HPS ส่วนขอ้ไดเ้ปรียบอ่ืนๆ คือ  
หลอด LED ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากไม่
มีส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ 
อีกทั้งซาก LED ยงัสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้หมด 

 

มาตรฐานของ CDM  วิธีในการตรวจสอบเพื่อรับรอง และวันอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไก 
การพฒันาทีส่ะอาด (Executive Board,EB): 
AMS II.L – “Demand-side activities for efficient outdoor and street lighting technologies” (เวอร์ชัน่ 01, ประเภท
โครงการแบบท่ี 03, EB 60), 15 เมษายน 2554 

 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
1. มีเทน (CH4): -  tCO2e/ปี 

2. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): 195,098  tCO2e/ปี 
3. อ่ืนๆ :  -   tCO2e/ปี 
รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง :  195,098  tCO2e/ปี 

 
 
อายุแผนงาน : 28 ปี 0 เดือน 
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ระยะเวลาเครดติ: 10 ปี 

งบประมาณในการลงทุนของโครงการ CDM  :  8,842.50   ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ กรณีทีย่งั
ไม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นโครงการ CDM: 
IRR =  8.02  % 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ กรณีทีไ่ด้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นโครงการ CDM: 

IRR =  9.55 % 

ประเทศทีจ่ะรับซื้อเครดติการลดการปลดปล่อยคาร์บอนทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว (Certified Emission Reduction, 
CER):  กองทุนหุน้ส่วนคาร์บอนของธนาคารโลก 

ราคาของ CER : ประมาณ 3.5 ยโูร ต่อ CER  (จะมีการเจรจาก่อนขั้นตอนลงนามในสญัญา) 

สถานะโครงการปัจจุบัน (อยู่ระหว่างการวางแผนงาน, ระหว่างการก่อสร้าง หรือด าเนินการแล้ว ) : 
ปัจจุบนัแผนงานอยูร่ะหวา่งการเตรียมการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดทางดา้นเทคนิคและขอบเขตของการด าเนินงาน(TOR) 
ของโครงการยอ่ย CPA 1 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินโครงการน าร่อง 

คะแนนรวมทุกหมวดดชันีช้ีวดั : +19 

ผลประโยชน์ต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ระดบัประเทศ 

 แผนงานน้ีจะลดการน าเช้ือเช้ือเพลิงฟอสซิลจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการลดการสูญเสียเงินให้กับ
ต่างประเทศ อีกทั้ งเป็นการเพ่ิมความมั่นคงด้าน
พลงังานของประเทศ 

 แผนงานน้ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในส่วนของไฟถนนท่ี 
กฟภ. ซ้ือมาจาก กฟผ. 

1.2 ระดบัทอ้งถ่ิน 

 การด าเนินการตามแผนงานจะส่งผลให้มีการเพ่ิม
รายไดข้องผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง รวมถึงผูผ้ลิต  LED, 
ผูรั้บเหมาติดตั้ง 
 

 

2. ดา้นสงัคม 

2.1 ระดบัประเทศ 

 การด าเนินงานของแผนงานน้ีจะท าให้เกิดการจา้ง
งาน (จากการท่ีผูรั้บเหมาไดรั้บงานน้ี) ทั้ งในช่วง
ติดตั้ง ช่วงบ ารุงรักษา และช่วงบริการซ่อมแซม 

 แผนงานน้ีคาดว่าจะสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตในเร่ือง

การใหบ้ริการความสวา่งแก่ประชาชนได ้

2.2 ระดบัท้องถิ่น 

การจ้างงาน (คน/ปี): ช่วงติดตั้งอุปกรณ์: 43 คน / ปี 
ช่วงท่ีมีการใชง้าน: 43 คน / ปี 

รายได้เฉลีย่จากการจ้างงาน/ปี : เฉล่ีย 25,000 บาท/คน/เดือน  
รวม 12.9 ลา้นบาท/ปี 

ง 
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3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.1 ระดบัประเทศ 

 คุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยรวมของประเทศ 
 

 การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG): คาด
ว่าจะสามารถลดการปล่อย GHG ไดป้ระมาณ 
195,098 tCO2e/ปี 

 ลดปริมาณขยะหลอดไฟท่ีต้องก าจัด : โดย
คาดการณ์ว่าโคมไฟ LED จะมีอายุการใชง้านนาน
กว่าโคม HPS ประมาณ 5 เท่า ซ่ึงแสดงวา่ LED ท า
ให้เกิดขยะน้อยกว่า  นอกจากน้ี LED ยงัมีขอ้
ไดเ้ปรียบในเร่ืองท่ีไม่เป็นวสัดุมีพิษ เน่ืองจากไม่มี
ส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ อีก
ทั้งยงัสามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดอี้กดว้ย 

3.2 ระดบัทอ้งถ่ิน 

คุณภาพส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
 

 โคมไฟ LED มีอายกุารใชง้านนานกวา่ โคมไฟ HPS 
ประมาณ 5 เท่า ซ่ึงแสดงว่าโคมไฟ LED ก่อให้เกิด
ขยะน้อยกวา่โคมไฟ HPS และ LED เน่ืองจากไม่มี
ส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ 
รวมทั้งสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้

 ลดปัญหาด้านการรบกวนการจราจรในขั้ นตอน
บ ารุงรักษา เน่ืองจากโคมไฟ LED มีอายุการใชง้าน
นานกวา่โคมไฟ HPS 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.( ไดใ้หบ้ริการกระแสไฟฟ้าส าหรับไฟถนนและไฟสาธารณะกบั

หน่วยงาน ต่างๆเช่น ไฟถนนของกรมทางหลวง(ทล.( กรมทางหลวงชนบท (ทช.( และไฟสาธารณะซ่ึง

อยู่ในเขตพื้นท่ี กรมส่งเสริม การปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.( เช่น เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.( องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.( ซ่ึงในปีหน่ึงๆ มีค่าไฟสาธารณะค่อนขา้งสูง โดยล่าสุด

ในปี พ.ศ.  2554 มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ โคมไฟถนนและไฟสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 1,600 ลา้นหน่วย 

หรือคิดเป็นเงินมากกว่า 4,000 ลา้นบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะขยายตวัเพิ่มมากข้ึนทุกปี กฟภ. จึงได้

ว่าจา้งให้ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานโคมไฟเสาสูง (High Mast) และโคมไฟก่ิง หลอด High Intensity 

Discharge (HID) ซ่ึงผลการศึกษา สรุปไดว้า่โคมไฟถนนและไฟสาธารณะส่วนใหญ่ ในพื้นท่ีให้บริการ

ของ กฟภ. เป็นหลอดโซเดียมความดนัไอสูง (High Pressure Sodium: HPS) ขนาด 250 วตัต ์ติดตั้ง อยู่

บนโคมชนิดก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่  โดยเม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติ ในด้านการประหยดัพลังงานและ

คุณสมบติัดา้น เทคนิคและการจดัการ เช่น การบ ารุงรักษา ความสะดวก ในการเปล่ียน อายุการใชง้าน

ของอุปกรณ์ เป็นต้น รวมถึง เง่ือนไขท่ีกรมทางหลวงก าหนด พบว่า เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ

ประหยดั พลงังานจากหลอด 250 วตัต ์ไดแ้ก่ การเปล่ียนไปใชโ้คมไฟหลอด LED ดว้ยเหตุน้ี กฟภ. จึงได้

พฒันา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย” ข้ึน เพื่อลด

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของโคมไฟถนนซ่ึงจะน าไปสู่ การลดการน าเข้าพลงังานของประเทศ

ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโดยท่ีเทคโนโลยี LED ถือเป็น เทคโนโลยีใหม่ท่ียงัไม่เคยมี

การใชง้านส าหรับโคมไฟถนนในประเทศไทย และยงัมีราคาลงทุนเร่ิมแรกสูง กฟภ. จึงมี ความประสงค์

จะพฒันาโครงการให้เป็นโครงการ  CDM เพื่อบรรเทาอุปสรรคต่างๆเหล่าน้ีจากการไดรั้บผลประโยชน์ 

ส่วนเพิ่มท่ีไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ CDM  

 ทั้งน้ีโครงการจะด าเนินการในถนนท่ีอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทาง

หลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศโดยวางแผนจะด าเนินการ

เปล่ียนทดแทน โคมไฟหลอด HPS ขนาด 250 วตัต ์ ดว้ยโคมไฟหลอด LED ขนาด 110 วตัต ์ทั้งน้ี มี

จ  านวนโคมไฟหลอด HPS ท่ีคาดวา่จะด าเนินการเปล่ียนทั้งส้ินประมาณ 450,000 โคม ซ่ึงจะด าเนินการ

ภายใตโ้ครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ (Programme of Activities, PoA( อนัประกอบไปดว้ย

ฉ 
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แผนงานย่อยขนาดเล็กหลายแผนงานซ่ึง คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

ประมาณร้อยละ 63  และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการผลิตไฟฟ้าลงไดร้้อยละ 63 หรือ

ประมาณ 195,098 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยมี กฟภ. ท าหน้าท่ีเป็น หน่วยงานบริหารจดัการ

แผนงาน ทั้งน้ีวางแผนจะด าเนินการติดตั้งในระหวา่งปี พ.ศ.  2557 ถึง พ.ศ. 2559  โดยจะ ด าเนินการใน

แผนงานน าร่องก่อน  

ส าหรับเทคโนโลย ีLED มีขอ้ดีหลายประการเม่ือเปรียบเทียบกบัหลอด HPS ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ หลอด LED ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่และมีอายุการใชง้านท่ียาวนานกวา่ โดยท่ีหลอด LED ไม่ตอ้งใช้
การเผาไหมข้อง  ไส้หลอดท าให้มีอายุการใชง้านนานกว่าหลอดมีไส้ โดยหลอด LED  มีอายุการใชง้าน
นานกว่าหลอด SPH  ประมาณ 5  เท่า  และการใช้พลาสติกหุ้มหลอดช่วยให้ทนทานและง่ายต่อการ
ประกอบลงในแผงวงจรไฟฟ้า ส่วนขอ้ได้เปรียบสูงสุดก็คือ ประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าของหลอด LED 
เพราะแสงของหลอดมีไส้นั้นเกิดจากการเผาไส้หลอดจนแดงท าให้สูญเสีย  พลงังานจ านวนมาก แต่
หลอด LED แทบไม่มีความร้อนออกมาเลยและพลงังานส่วนใหญ่จะเปล่ียนเป็นแสงทั้งหมด  นอกจากน้ี
หลอด LED  ยงัให้ค่าความถูกตอ้งของสีท่ีดีกวา่หลอด SPH  และไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นสารปรอท ซ่ึง
ท าใหก้ารจดัการซากหลอดท าไดง่้ายข้ึนและลดความเส่ียงจากการปนเป้ือนสารปรอทสู่ส่ิงแวดลอ้ม    

กฟภ . ไดท้  าการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้และประเมินศกัยภาพการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของแผนงานโครงการฯ ตามแนวทางการจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้และการประเมิน
ศกัยภาพการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด ขององค์การบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก  (องค์กรมหาชน  (ปี พ .ศ     .2553     รวมถึงน าเสนอมาตรการป้องกัน  /ลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพื่อ เป็นแนวทางปฏิบติัขั้นต ่าส าหรับ
แผนงานย่อย  /โครงการ ท่ีจะเข้าร่วมในแผนงานโครงการ โดยน าเสนอในรูปแบบ  แผนการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มจากการประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ สามารถสรุปไดว้า่การด าเนินงานของแผนงานโครงการ 
จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเน่ืองจากการลดลงของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในโคม
ไฟถนน โดยคาดว่าจะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงได้ประมาณ 195,098 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือประมาณ ร้อยละ  63 จากกรณีฐาน นอกจากน้ีจะเป็นการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริม ให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรองรับ
แผนงานด้านการประหยดัพลงังานของประเทศและสร้างรายได้จากการจา้งงานและการติดตั้งต่างๆ  
อยา่งไรก็ตามในช่วงการเปล่ียนโคมไฟหลอดไฟจะเกิดขยะจ าพวกซากผลิตภณัฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
โคมไฟและหลอดไฟ HPS รวมถึงหลอด LED ท่ีไม่ได้คุณภาพซ่ึงจะตอ้งมีการจดัการท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งซากหลอด HPS ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาการปนเป้ือนของสารปรอทลงสู่ดินและ
ส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามคาดว่า โคมไฟและหลอด HPS ส่วนใหญ่ท่ีถูกเปล่ียนออกมาจะยงั

ช 
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สามารถใชง้านได ้ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น อุปกรณ์ส ารองเพื่อใชใ้นกรณีเกิดการช ารุดเสียหาย
ของอุปกรณ์ในถนนท่ีไม่เขา้ร่วมแผนงานโครงการ ส าหรับใน ระยะยาวการเปล่ียนหลอดไฟถนนจาก 
HPS ซ่ึงมีองค์ประกอบของสารปรอทอยู่ในปริมาณน้อยไปเป็นหลอด LED ซ่ึงไม่มีสารปรอทเป็น
ส่วนประกอบนั้นจะท าให้การจดัการซากหลอดไฟท าไดง่้ายข้ึนและลดความเส่ียงจากการปนเป้ือนสาร
ปรอทสู่ส่ิงแวดล้อม  ทั้ งน้ีรายละเอียดการประเมินผลกระทบด้านอ่ืนๆและมาตรการป้องกัน/ลด
ผลกระทบฯต่างๆ ไดน้ าเสนอรายละเอียด ไวใ้นรายงานฯ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1      เหตุผลและวตัถุประสงค์แผนงาน 

1.1.1  เหตุผลในการด าเนินแผนงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค ก่อตั้งตาม

พระราชบญัญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรับโอนทรัพยสิ์น หน้ีสิน และความรับผิดชอบของ
องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้นมาด าเนินการ วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คือ การผลิต จดัหามาได ้จดัส่งและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ 
ในเขตจ าหน่าย 73 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเวน้กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีการ
บริการครอบคลุมพื้นท่ี 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น 99% ของพื้นท่ีทั้งหมดในประเทศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการบริการพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตความ
รับผดิชอบทัว่ประเทศ โดยวางเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. ปรับปรุงการจดัหาและการบริการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั มีความมัน่คง 
สม ่าเสมอ เช่ือถือได้เพียงพอและรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

2. พฒันากิจการดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้เล้ียงตนเองได ้มีก าไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุน
เพียงพอแก่การขยายงาน 

3. พฒันาการบริหารงานองคก์ร การบริหารงานบุคคลและการจดัการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด       
 

กฟภ. ไดใ้ห้บริการไฟถนนสาธารณะส าหรับถนนของกรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท 
ภายใตก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.) รวมไปถึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ลว้นอยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีการใหบ้ริการของ กฟภ. การให้บริการหน่วยงานดงักล่าว 
น าไปสู่ภาระค่าใชจ่้ายต่อปีท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการขยายพื้นท่ีการบริการดา้นสาธารณูปโภคท่ีเพิ่มข้ึน  

จากภาระค่าใชจ่้ายขา้งตน้ กฟภ. ไดต้ระหนกัถึงประสิทธิภาพและการประหยดัพลงังานของการใช้
พลงังานจากไฟถนนสาธารณะ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความส่องสวา่ง
ของไฟถนนในแต่ละพื้นท่ีและถนนสายท่ีต่างกนัท่ีอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง  กรมทางหลวง
ชนบท และ อบจ.  
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ในช่วงท่ีผ่านมา กฟภ. ไดด้ าเนินการโครงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ โคมไฟถนน
สาธารณะแลว้เสร็จ 2 โครงการ ประกอบดว้ย 
 1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าส าหรับโคมไฟก่ิงหลอด HPS ความร่วมมือ
ระหวา่ง กฟภ  .และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร  
 2.โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าส าหรับโคมไฟถนนสาธารณะ ความร่วมมือ
ระหวา่ง กฟภ. และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นอกจากน้ีโครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานส าหรับโคมไฟสาธารณะ  มีการสนองต่อ
นโยบายและแนวทางการปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ  .ศ  . 2553-2573 (PDP) น้ี
ในเร่ืองของการประหยดัไฟฟ้า รวมไปถึงการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ และการปรับลดปริมาณการ
ปล่อย CO2 จากภาคการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชเ้ทคโนโลยปีระหยดัพลงังานต่างๆในโครงการ 

ปัจจุบนัโคมไฟถนนสาธารณะท่ีอยูบ่นถนนและทางด่วนอยูใ่นการควบคุมและด าเนินการของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกระทรวงคมนาคม อยา่งไรก็ตาม การจ่ายไฟถนนสาธารณะ
เป็นภาระหนา้ท่ีของ กฟภ. ท่ีจะตอ้งภาระค่าใชจ่้ายไฟฟรีทั้งหมด อีกทั้งยงัตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือมาจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) อีกดว้ย  

ถึงแมว้า่ กฟภ. จะยงัไม่ไดมี้การด าเนินการในแผนน้ี แต่ก็ยงัตระหนกัถึงการลดภาระค่าใช้จ่าย
เน่ืองจากการจ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ไดรั้บผลตอบแทนให้กบัการให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟสาธารณะของ 
อบต. และ อบจ. ดังนั้น กฟภ. ได้จดัท าแผนงานน้ีเพื่อท่ีจะลดภาระค่าใช้จ่ายจากไฟถนนสาธารณะ 
ในขณะท่ียงัคงคุณภาพและความสวา่งไวเ้ช่นเดิมหรือดีข้ึน การติดตั้งหลอด LED ท่ีซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัไว้
ว่าจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง และ กฟภ. ไดต้ดัสินใจลงทุนในการ
ด าเนินงานแผนงานน้ี  

กฟภ. จะด าเนินการแผนงานกิจกรรม (SSC-PoA) พร้อมทั้งการด าเนินงานกิจกรรม CDM 
(CPAs) ในพื้นท่ีต่างๆ ในประเทศไทย การด าเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานน้ีถูก
คาดหวงัผลลพัธ์ในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เน่ืองจากการ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงฟอสซิลเพื่อท่ีจะส่งไฟฟ้าตามระบบสายส่ง ภายใตแ้ผนงานน้ี กฟภ. จะสามารถ
ลดการใชพ้ลงังานท่ีประหยดัได ้โดยการเปล่ียนหลอด HPS เป็นหลอด LED  

ดว้ยการด าเนินงานแผนงานน้ี ภาระค่าไฟฟ้าท่ี กฟภ. แบกรับอยู ่คาดว่าจะมีค่าลดลง อย่างไรก็
ตามเม่ือเปรียบค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการต่อผลต่อการประหยดัพลงังาน ค่าด าเนินการยงัมีค่าใชจ่้าย
สูงกว่าอยู่มาก และนั่นคือข้อจ ากดัในการด าเนินการลงทุน ขอ้จ ากดัน้ีและการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุน
สามารถทดแทนไดจ้ากรายไดก้ารขายปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดได้จากใบอนุญาต (CER) ใน
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รูปแบบการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CDM) ดงันั้น กฟภ. จ  าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุม CDM 
เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายการด าเนินโครงการตามแผนงานน้ี  

ผูผ้ลิตหลอด LED จะด าเนินการติดตั้งหลอด LED ส าหรับแผนงานน้ี ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้งด าเนินการ
บ ารุงรักษาหลอดไฟด้วยตามระเบียบข้อก าหนดของสัญญาจ้างของ กฟภ. และ กฟภ. จะมีหน้าท่ี
รับผดิชอบเพียงแต่การติดตามผลการติดตั้งหลอด LED  
1.1.2 วตัถุประสงค์แผนงาน 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของไฟถนนสาธารณะภายใตพ้ื้นท่ีการบริการของ 
กฟภ. โดยการเปล่ียนหลอด High Pressure Sodium (HPS) ขนาด 2501 W ดว้ยหลอด Light Emitting 
Diode (LED) ขนาด 110 W2   

1.1.3 ขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการศึกษารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นและการประเมิน
ศักยภาพการพฒันาอย่างยัง่ยืน (IEE-SD)   

จุดประสงค์ของการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายรวมถึงบริเวณถนนเดิมท่ีอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และตั้งอยู่ใน
บริเวณชนบทแถบภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคกลางและภาคใต ้โครงการน า
ร่องจ าด าเนินการทดลองคุณสมบติัของเทคโนโลยี คุณภาพของอุปกรณ์ และการด าเนินการโครงการ 
โดยพิ้นท่ีถนนท่ีใช้ในการน าร่องคือเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงรวมอยู่ใน CPA1 ของ PoA อยา่งไรก็ตาม 
สถานท่ีอ่ืนๆในกิจกรรม CPA จะถูกก าหนดในขั้นตอนในการด าเนินการต่อไป CPA ภายใต ้PoA จ าเป็น
จะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานหนงัเอกสาร SSC-PoA PDD และ กฟภ. มีหนา้ท่ีตรวจสอบ
และพิจารณา CPA และก าหนดขอบเขตของ CPA 

ขอบเขตการศึกษา IEE-SD ส าหรับระดบั PoA จะครอบคลุมการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้ และการประเมินศกัยภาพการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของแผนงาน น าเสนอมาตรการหรือกรอบการจดั 
การบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับ CPA ภายใตแ้ผนงาน 
1.1.4 ส่วนเพิม่เติม 

ตามหนา้ท่ี 17/CP.7 ยอ่หนา้ 43, โครงการ CDM เป็นโครงการเพิ่มเติม โดยถา้การปล่อยมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งผลิตพลงังานสามารถท าให้มีค่าลดลงมากกว่าใน SSC-CPA จุดประสงค์ของ
แผนงานน้ีคือการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากปรากฏการเรือนกระจกจากแหล่งผลิต
พลงังานใหมี้ค่าลดลงมากกวา่ใน SSC-CPA ท่ีไดท้  าการก าหนดไว ้

                                                           

1 หลอด HPS ใชพ้ลงัไฟฟ้า 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต ์
2 ค่าอาจจะเปล่ียนแปลงไดใ้น CPAs ข้ึนอยูก่บัหลอด LED หรือผูผ้ลิตท่ีไดท้  าสัญญาการจดัซ้ือ 
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กฟภ. คาดหวงัท่ีจะด าเนินการให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน โดยการใชม้าตรฐาน
การปฏิบติัเพิ่มเติม การพฒันาหลกัเกณฑ์ตามขอ้ระเบียบบงัคบั และการประยุกตใ์ชว้ิธีด าเนินการหลายๆ
วิธีเพื่อท่ีจะก าหนดโปรแกรมกิจกรรม ตามบรรณานุกรม B “Non-binding best practice examples to 
demonstrate additionality for SSC project activities” Version 01, EB 35. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย A 
บรรณานุกรม B, ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งเสนอขอ้อธิบาย เพื่อท่ีจะแสดงถึงกิจกรรมในโครงการท่ี
อาจจะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี  
1) อุปสรรคการลงทุน : สถานะทางการเงินเป็นตวัแปรท่ีจะท าให้กิจกรรมในโครงการน าไปสู่การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงA 
2) อุปสรรคของเทคโนโลย:ี การพฒันาของเทคโนโลยท่ีีล่าชา้จะท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีนอ้ยลง เน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนและการส่วนแบ่งทางตลาดของเทคโนโลยีท่ีต  ่า จะถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรม
ของโครงการและน าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  

3) อุปสรรคอนัเน่ืองมาจากวิธีปฏิบติัทัว่ไป: วิธีปฏิบติัทัว่ไปในปัจจุบนัหรือขอ้ก าหนดในกฎหมายและ
แนวนโยบาย อาจจะน าไปสู่การจดัหาเทคโนโลยท่ีีก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงข้ึน  

4) อุปสรรคอ่ืนๆ: เม่ือปราศจากกิจกรรมของโครงการ ส าหรับเหตุผลบางประการเช่น สถาบนัการวิจยั 
ขอ้จ ากดัของขอ้มูล บุคลากรดา้นการจดัการบริหาร ขนาดขององค์กร สภาวะการเงิน หรือการรับ
เทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มา จะท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงข้ึน  

 
ตามอุปสรรคท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ บ่งช้ีไดว้า่การเพิ่มการด าเนินการกิจกรรมในโครงการ อุปสรรค

ในการลงทุนจะถูกใชเ้พื่อแสดงถึงตวัแปรท่ีไม่ไดเ้กิดจากสภาวะการเงินค่าใชจ่้ายของการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมของโครงการจะมีค่าด าเนินการท่ีสูง ผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมจะมีค่านอ้ยลง ดงันั้นเงินทุน CDM จะ
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากส าหรับการก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการ เพราะวา่อุปสรรคจากการลงทุน
เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดั กรวิเคราะห์ดา้นการลงทุนจึงไดน้ ามาพิจารณาใน “Guidelines on the Assessment of 
Investment Analysis version 05, EB 62, Annex 5”. 

อุปสรรคในการลงทุน  
เน่ืองจากกิจกรรมในโครงการมีจุดประสงคท่ี์จะลดการใชพ้ลงังาน ทางเลือกในการด าเนินการ

จะมีการด าเนินการท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการลดการใชพ้ลงังาน  
กฟภ. ไดน้ าเสนอกิจกรรมของโครงการภายใตโ้ปรแกรมน้ี ท่ีซ่ึงจะแทนท่ีหลอด HPS เดิมท่ีโคม

ไฟถนนดว้ยหลอด LED ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าในพื้นท่ีท่ีก าหนด การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
ลงทุนจะถูกน ามาใชเ้พื่อเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับกิจกรรมในโครงการ ขอ้มูลและการค านวน
ส าหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนจะถูกเจาะจงไปท่ีกิจกรรมแต่ละอย่างของโครงการ 
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ดงันั้นรายละเอียดการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนจะถูกก าหนดและด าเนินการใน SSC-CPA 
ภายใต ้PoA 

บนพื้นฐานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุน จะเป็นตวัพิสูจน์ใน CPAs ภายใต ้PoA ท่ีซ่ึง
กิจกรรมโครงการ วตัถุประสงคข์อง SSC-CPA ไม่ไดเ้ก่ียวเน่ืองกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน ผลท่ีไดจ้าก 
CER จะช่วยให้ CPA ไปถึงอตัราการคืนทุนท่ียอมรับได ้การเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัของอตัราน้ีจะท าให้
วตัถุประสงคข์องโครงการส าเร็จลุล่วงและขา้มอุปสรรคทางดา้นการเงินได ้  
 
1.2 แผนการด าเนินกจิกรรม   

กิจกรรมของโปรแกรมน้ีมีแผนท่ีจะท าการด าเนินการติดตั้งหลอด LED ประมาณ 450,000 หลอด ท่ี
แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ช่วง โดยระยะท่ี 1 จะด าเนินการติดตั้งหลอดประมาณ 20% ระยะท่ี 2 และ 
ระยะท่ี 3 ระยะละ 40% ของจ านวนหลอดทั้งหมด ส าหรับรายละเอียดแผนการด าเนินการกิจกรรมจะ
แสดงดงัตารางท่ี 1.1 
ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงานของ PoA 

 
 
 
1.3 ก าหนดโครงสร้างเพือ่การจัดการของหน่วยงาน 

กฟภ. จะเป็นผูป้ระสานงาน PoA และบริหารงานทั้งหมด ไฟถนนสาธารณะจะถูกบริหารและ
บ ารุงรักษาโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท (ในปัจจุบนัก่อนมีการเร่ิมโครงการ) หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบการบริหารจดัการและการบ ารุงรักษาไฟถนนจะถูกด าเนินงานโดย กฟภ. ภายหลังการ
ด าเนินการติดตั้งโครงการ  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Phase I 20 % of the entire installation

1. Pilot Project 1,672 set

2. The rest of 20%

Preparation of specifications , TOR and Public Hearing

TOR authorization

Preparation of tender documents and tender procurement

Preparation of agreements

Installation and testing

Commissioning

Phase II 40% of the entire installation

Preparation of specifications , TOR and Public Hearing

Preparation of tender documents and tender procurement

Preparation of agreements

Installation and testing

Commissioning

Phase III 40% of the entire installation

Preparation of specifications , TOR and Public Hearing

Preparation of tender documents and tender procurement

Preparation of agreements

Installation and testing

Commissioning

 Monitoring and assessment

 Public relations

 Training

Order Detail
2012 2013 2014 2015 2016
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โมเดลการติดตั้งและด าเนินการ กฟภ. จะจา้งผูด้  าเนินการภายนอกส าหรับการติดตั้งและบ ารุงรักษา
หลอด LED กฟภ. จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินการติดตามและจดัหาพนกังานด าเนินงานในระดบั 
CPA และระดบั PoA  
 

การจดัการด าเนินการของหน่วยงานแสดงไดด้งัรูปท่ี 1.1 
 

 
 

รูปที่ 1.1 การก าหนดโครงสร้างเพือ่การจัดการของผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 

บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละหน่วยงานจะสรุปไดด้งัน้ี: 
 
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.): จะเป็นผูน้ าในการด าเนินโครงการรับผิดชอบการจดัเตรียมและการ
ด าเนินการ PoA ทั้ งหมด ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและจดัหาส่ิงสนับสนุนให้ผูเ้ก่ียวข้องการ
ด าเนินการ PoA ระหว่างการเตรียมพร้อมและด าเนินโครงการ และเป็นผูค้วบคุมการด าเนินการ PoA 
ตลอดจนจดัท ารายงานการตรวจสอบขั้นตน้ กฟภ. จ  าด าเนินการติดตั้งส านกังานบริหารจดัการเพื่อการ
ประหยดัพลงังาน (OE2M) ท่ีซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการและติดตามผลของ PoA กฟภ. จะมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบการคดัเลือกผูผ้ลิตหลอด LED โดยวิธีการแข่งขนัยื่นขอ้เสนอราคาดว้ย การด าเนินการ
ของ กฟภ. จะแสดงดงัรูป 
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รูปที่ 1.2 การก าหนดโครงสร้างเพือ่การจัดการของ กฟภ. 

 
2) กรมทางหลวง: มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเลือกพื้นท่ีการด าเนินงานและติดตามตรวจสอบทางหลวงให้
เป็นถนนท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั 
3) กรมทางหลวงชนบท: มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเลือกพื้นท่ีการด าเนินงานและติดตามตรวจสอบทาง
หลวงชนบทใหเ้ป็นถนนท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั 
4) กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเลือกพื้นท่ีการด าเนินงานและติดตาม
ตรวจสอบสภาพถนนภายใตพ้ื้นท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐ  
 
1.4 สถานะการด าเนินการของแผนงานในปัจจุบัน (18/06/2012)  

ปัจจุบนัโปรแกรมอยูภ่ายใตก้ารจดัเตรียมขอ้ก าหนดขอบเขตการวา่จา้ง (TOR) ของ CPA1, ซ่ึงเป็น
โปรแกรมน าร่อง
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บทที่ 2 
รายละเอยีดของแผนงานโครงการ 

 
2.1  สถานที่ด าเนินการ  

กิจกรรมการด าเนินการของโปรแกรมจะด าเนินการในพื้นท่ีภูมิประเทศของประเทศไทยตามรูป
ท่ี 2.1 เป้าหมายของพื้นท่ีด าเนินการรวมถึงถนนท่ีมีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของกรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีดงัน้ี: 

1. ภาคเหนือ  
2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. ภาคตะวนัตกและภาคกลาง 
4. ภาคใต ้

พิกดัทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีขา้งตน้: 
ภาคเหนือ   : 20.4443° N Latitude, 99.8806° E Longitude 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  : 15.1150° N Latitude, 105.2009°  E Longitude 
ภาคตะวนัตกและภาคกลาง  : 18.3839°N Latitude, 97.9372° E Longitude 
ภาคใต ้    :  5.7737° N Latitude, 101.2553° E Longitude 
 

2.2  รูปแบบและขอบเขตกจิกรรมการด าเนินการโปรแกรม 

2.2.1  การคัดเลือกเทคโนโลยี 
การศึกษารวบรวมเทคโนโลยีท่ีการประหยดัพลงังานไฟฟ้าสาธารณะ  แบ่งเป็นการศึกษาได ้6 

เทคโนโลย ีดงัน้ี  
1. การหร่ีไฟแบบเด่ียว (Individual Dimming) ดว้ยบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ปรับลด

ก าลงัไฟฟ้า dimming board 
2. การหร่ีไฟแบบเด่ียว (Individual Dimming) ดว้ยบลัลาสตแ์กนเหล็กส าหรับการหร่ีไฟ step 

dimming 
3. การหร่ีไฟแบบทั้งวงจร (Circuit Dimming) ดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้า 
4. การหร่ีไฟแบบทั้งวงจร (Circuit Dimming) ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
5. หลอดไฟประหยดัพลงังาน 
6. หลอดไฟ LED  
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ส าหรับเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและยอมรับได้ตามหลกัเกณฑ์: 
1. ความสวา่งท่ีไดต้อ้งผา่นค่ามาตรฐานความสวา่งของกรมทางหลวง  
2. พลงังานท่ีประหยดัไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20     
3. คุณสมบติัดา้นการประหยดัพลงังาน 
4. คุณสมบติัดา้นเทคนิคและการจดัการ 

 ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
 ความตอ้งการการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ความสะดวกของการเปล่ียนอุปกรณ์ (Changing at default easiness) 
 ความปลอดภยัของอุปกรณ์ต่อการสูญหาย (Security)  
 ผลกระทบท่ีเกิดจากความผดิพร่องของอุปกรณ์(Adverse effect from failed unit) 
 ความจ าเป็นต่อการตรวจวดัและติดตามผล (M&V necessity) 
 อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ (Life span) 
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ทีม่า: http://www.nationsonline.org/oneworld/map/thailand_map2.htm 

รูปที่ 2.1 แผนที่แสดงภาพรวมของพืน้ที่เข้าร่วมโครงการ CPA ทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศไทย 
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5. ดา้นอตัราผลตอบแทนโครงการ 
 - อตัราผลตอบแทนภายใน (Financial Internal Rate of Return: FIRR)  
 - มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value :NPV) 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่เทคโนโลยีการประหยดัพลงังานท่ีเหมาะสมส าหรับหลอด 

HPS 250 W  คือหลอดไฟ LED ซ่ึงศกัยภาพของหลอด LED ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถทดแทนหลอด 
HPS 250 W  ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางกายภาพของโคมหลอด LED สามารถน ามาติดตั้งทดแทนโคมหลอด HPS 250 
วตัตซ่ึ์งติดตั้งบนเสาไฟก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่ไดโ้ดยตรง  
2) โคมไฟก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่ซ่ึงติดตั้งบนถนนสายรองและถนนสายย่อยนั้น ตามมาตรฐานของ

กรมทางหลวง มีความตอ้งการความส่องสวา่งต ่ากวา่ถนนสายประธานและถนนสายหลกัดงัตาราง ดงัน้ี 

ตารางที่ 2.1 มาตรฐานความส่องสว่างโคมไฟถนนโดยกรมทางหลวง3 

ประเภทถนน 
ความส่องสวา่ง (lux) 

ในเมือง ชาญเมือง นอกเมือง 
ถนนสายประธาน 21.5 15.0 10.75 
ทางแยก 21.5 21.5 21.5 
ถนนสายหลกั 21.5 13.0 9.7 
ถนนสายรอง 13.0 9.7 6.5 
ถนนสายยอ่ย 9.7 6.5 2.1 

 

2.2.2  การคัดเลอืกเทคโนโลยี 

การวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานจะถูกคดัเลือกจากโปรแกรม รวมถึงการเปล่ียนหลอด HPS  
250 W4 โดยหลอด LED 110 W 

LED ยอ่มาจาก Light Emitting Diode หรือ ไดโอดเปล่งแสง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าอยา่ง
หน่ึง จดัอยูใ่นจ าพวกไดโอดท่ีสามารถเปล่งแสงในช่วงสเปคตรัมแคบ และสีของแสงท่ีเปล่งออกมานั้น
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุก่ึงตวัน าท่ีใช ้5 

                                                           

3 มาตรฐานความส่องสวา่งโคมไฟถนนโดยกรมทางหลวง ตุลาคม 2011 
4 จ านวนหลอด HPS ใชพ้ลงังานรวม 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต ์
5 การศึกษาความเหมาะสมการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานส าหรับไฟถนน High Mast Lamps และ High Intensity Discharge 
(HID) (หนา้ 86) 
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รูปที่ 2.2 โครงสร้างของโคมไฟ LED  
 

หลอด LED เป็นหลอดไฟประสิทธิภาพสูง ท่ีมีการใชพ้ลงังานนอ้ยและอายุการใชง้านยาวนาน 
เม่ือเปรียบเทียบกบัหลอดไส้ หลอด HPS มีอายุการใชง้านประมาณ 20,000 ชม. ในขณะท่ี LED  มีอายุ
การใชง้านประมาณ 50,000 ชม. และพลงังานท่ีใชเ้กือบทั้งหมดจะแปลงเป็นพลงังานแสง เม่ือท าการออก
แบบอยา่งเหมาะสม วงจรหลอดไฟ LED จะมีประสิทธิภาพสูงถึง 80% ซ่ึงหมายถึงพลงังานกวา่ 80% จะ
ถูกเปล่ียนเป็นพลงังานแสง และอีก 20% จะเป็นพลงังานท่ีสูญเสียเป็นความร้อน6 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบมากกวา่การใชห้ลอด HPS ท่ีซ่ึง 35-65% ของพลงังานท่ีใชสู้ญเสียในรูปของความร้อน 

วงจรหลอด LED ไม่จ  าเป็นต้องใช้บัลลาสต์หรือคาร์ปาซิเตอร์ ท่ีซ่ึงจะเปล่ียนแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหต้ ่าลง เพื่อเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายไฟในวงจร 

หลอด LED ให้แสงท่ีให้การส่องสว่างเป็นแนวทางมากกวา่การส่องแสงกระจายในทุกทิศ ล า
เส้นแสงสามารถปรับเปล่ียนไดส้ าหรับการใช้งานท่ีต่างกนัและยงัเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน อีก
ทั้งโคมหลอดยงัมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนซ่ึงเหมาะท่ีจะใชใ้นโคมไฟถนนหรือสะพาน  

หลอดไฟ LED จะไม่มีส่วนประกอบของสารปรอทและสารตะกัว่ อีกทั้งใช้พลงังานนอ้ยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะนอ้ยลงไปดว้ย  

รายละเอียดคุณสมบติัและการด าเนินการ (อายุการใชง้าน, อุณหภูมิ, การใชพ้ลงังาน), ค่าไฟฟ้า 
(power factor, rated voltage, operating voltage), ความส่องสวา่ง (luminous flux, luminance efficiency, 
color rendering index) และคุณสมบติัเฉพาะตวัของหลอด LED จะน าเสนอในส่วนของ CPA DDs 
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รูปภาพขา้งล่าง แสดงชนิดของโคมไฟถนนหลอด LED 
 

  
รูปที่ 2.3 หลอดไฟ LED รูปที ่2.4 โคมไฟถนนประเภท LED 

 
2.2.3  รายละเอียดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ (PoA) 

เป้าหมายของ PoA  คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของไฟถนนซ่ึง กฟภ. ไดใ้ห้
การบริการไฟฟ้า โดยจะท าการเปล่ียนหลอด High Pressure Sodium (HPS) 250 W ดว้ยหลอด Light 
Emitting Diode (LED) 110 W  ซ่ึงผลท่ีไดคื้อประหยดัพลงังานเฉล่ีย 65% จ านวนหลอด HPS ทั้งหมดท่ี
จะด าเนินการเปล่ียนเป็นหลอด LED ประมาณ 450,000 หลอดในพื้นท่ีของ CPAs กฟภ. จะด าเนินการ 
PoA และจะด าเนินการประสานงาน (coordinating and managing entity ,CME). โปรแกรมน้ีจะน าไปสู่
การใช้เทคโนโลยีใหม่ และเป็นการใช้หลอด LED ส าหรับโคมไฟถนนเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย 
ส าหรับการประยุกต์ใช้หลอด LED ในโคมไฟถนนจะน าไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตหลอด LED และ
น าไปใชท้ัว่ประเทศ 

ในแต่ละ SSC-CPA ภายใต ้PoA จะเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ในระบบไฟ
ถนน ซ่ึงจะด าเนินการเปล่ียนหลอด HPS เสาไฟก่ิงคู่และก่ิงเด่ียวในพื้นท่ีการให้บริการของ กฟภ. พื้นท่ี
แต่ละ CPA จะไม่มีการซ้อนทบักนั เน่ืองจากแต่ละโครงการจะมีกิจจรมการติดตั้งระบบปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานโคมไฟถนน เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลงังานภายใตแ้ต่ละ 
CPA ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 60 GWh/year ในขอบเขตเล็กๆของแต่ละโครงการ CDM  

หลอด LED มีคุณสมบติัท่ีหลากหลายท่ีซ่ึงอาจจะมีลกัษณะรูปร่างท่ีสวยงามเหมาะส าหรับการ
เพิ่มทศันียภาพในพื้นท่ี คุณสมบติัหลกัของหลอด LED คือการใชพ้ลงังานท่ีค่อนขา้งนอ้ย อายุการใชง้าน
ท่ีมากกว่า ประสิทธิภาพความทนทานท่ีดีกว่า ขนาดท่ีเล็กลง การเปิดปิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์
ทดแทนในการบ ารุงรักษาจะใช้น้อยกว่าและมีความเช่ือถือไดสู้ง ในขณะท่ีไม่มีส่วนประกอบของสาร
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ปรอทและตะกัว่ ซ่ึงหลอด HPS จะมีสารเหล่าน้ีประกอบ หลอด LED ในโปรแกรมน้ี แสดงถึง
ประสิทธิภาพของอายกุารใชง้านถึง 50,000 ชม. และ power factor เท่ากบั 0.95 

กิจกกรมของโปรแกรมเก่ียวกบัการเปล่ียนหลอด HPS ท่ีมีอยูแ่ลว้ ทดแทนดว้ยหลอด LED โดย
ไม่มีการร้ือเสาโคมไฟ หรือการปักเสาใหม่ จากรูปแสดงถึงการจุดติดตั้งหลอด HPS ท่ีจะท าการเปล่ียน
หลอด แสดงไดต้ามรูป 2.5 ถึง 2.8  

อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินการในโปรแกรมน้ี ประกอบดว้ยหลอด LED ประมาณ 450,000 
หลอด ซ่ึงรวมโคมไฟและตวัหลอดดว้ย  

  
 

รูปที ่2.5 เสาไฟถนนโคมกิ่งคู่ HPS รูปที ่2.6 เสาไฟถนนโคมกิ่งเดี่ยว HPS 

 

 

 
 

 

  

รูปที ่2.7 ลกัษณะโคมไฟและหลอด HPS รูปที่ 2.8 โคมไฟถนนประเภท HPS 
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2.3  การจัดการของเสีย 

กิจกกรมของโปรแกรมเก่ียวกบัการเปล่ียนหลอด HPS ท่ีมีอยูแ่ลว้ ทดแทนดว้ยหลอด LED ตาม
ถนนท่ีไดค้ดัเลือกไว ้จะไม่มีการปักเสาใหม่ในโปรแกรมน้ี ของเหลือใชท่ี้ไดจ้ากการด าเนินการระหวา่ง
การจดัท าโปรแกรมรวมไปถึงขยะท่ีเกิดข้ึนจากผูด้  าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ โคมหลอด HPS หลอด HPS 
และหลอด LED ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  

 
สรุปย่อกฎหมายเกีย่วกบักานจัดการขยะทีเ่กดิจากโปรแกรมนี ้อธิบายได้ดังข้างล่าง: 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2546: ตามขอ้ก าหนด ขยะ
ท่ีเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและช้ินส่วนอิเล็คทรอนิค (WEEE) ถูกจดัให้เป็นวตัถุอนัตราย เน่ืองจากมีการ
บรรจุสารเคมีท่ีเป็นพิษเช่น ปรอท ขยะประเภทน้ีรวมไปถึงส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและช้ินส่วน
อิเล็คทรอนิค เช่น capacitor และ battery, mercury-switches, เศษแกว้ จาก cathode-ray, Polychlorinated 
biphenyl (PCB)-capacitor และ capacitors ท่ีบรรจุสาร cadmium, ปรอท, ตะกัว่และ PCB.  

การทิ้งขยะท่ีไม่เหมาะสมของขยะประเภทน้ีสามารถเกิดความเส่ียงต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพของคน ดงันั้น จึงไม่ควรมีการทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไป หน่วยงานควบคุมบริษทัผลิตหลอดไฟใน
ประเทศยุโรปแนะน าว่าหลอด HPS ท่ีไดมี้การใช้แลว้จะตอ้งน าไปท าลายในขยะประเภทท่ีท าให้เกิด
อนัตราย6 อย่างไรก็ตามประกาศกระทรวงฯฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้กบัโรงงงานอุตสาหกรรมท่ีจด
ทะเบียนภายใตพ้ระราชบญัญติัโรงงานอุตสาหกรรม 

การก าจดัขยะท่ีเกิดจากแหล่งอ่ืนๆ (รวมถึงกิจกรรมในโปรแกรม) เช่น ขยะตามครัวเรือน 
โรงพยาบาล การเกษตร และอ่ืนๆ ถูกควบคุมโดยกฏหมายและการจดัการตามขอ้ก าหนด รวมถึง พรบ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 , พรบ. รักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง พ.ศ. 2535, พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฯลฯ  

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข ให้อ านาจหน่วยงานทอ้งท่ีในการจดัเก็บและก าจดัขยะและส่ิง
ปฏิกูล รวมถึงก านดอตัราค่าบริการในการจดัเก็บและก าจดัดงักล่าว พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ 
แต่พรบ.ทั้งสองฉบบัไม่ไดก้  าหนดวธีิการก าจดัขยะเหล่าน้ี  

สรุปลกัษณะคุณสมบติัของขยะ และการประเมินปริมาณขยะท่ีจะเกิดระหว่างการด าเนินการ
โปรแกรมจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป  
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2.3.1  ขยะทีไ่ม่มีอนัตราย 
ขยะท่ีไม่มีอนัตรายท่ีจะเกิดระหวา่งการด าเนินการโปรแกรมประกอบดว้ยขยะจากผูด้  าเนินการ 

เน่ืองจากการด าเนินโครงการจะมีการด าเนินการกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีทัว่ประเทศ ข้ึนอยูก่บับริเวณ CPA 
ขยะท่ีเกิดข้ึนจะถูกประเมินเป็นรายวนั ซ่ึงอตัราขยะท่ีเกิดจากครัวเรือนจากกิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟ
จะมีอตัราท่ี 12 กก.ต่อวนั หรือ 36 ลิตรต่อวนั (อตัราขยะท่ีเกิด 1 กก.ต่อคนต่อวนั หรือ 3 ลิตรต่อคนต่อ
วนั6 , จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีด าเนินการมีประมาณ 12 คนต่อวนัต่อ CPA). ขยะท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการใน
แต่ละท่ีจะถูกเก็บและน ามารวมท่ีเทศบาลท่ีไดมี้การจดัหาไวใ้หเ้พื่อท่ีจะน าไปก าจดัต่อไป 
2.3.2  ขยะอนัตราย 

ตามค านิยามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ล่าวมานั้นขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE) ท่ีเกิดจากกิจกรรม
การด าเนินการ ถูกจดัเป็นขยะอนัตราย เน่ืองจากมีส่วนประกอบของสารเคมีท่ีเป็นพิษ เช่น สารปรอท 
และไม่ควรท่ีจะก าจดัร่วมกบัขยะจากครัวเรือน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  

 โคมหลอด HPS ท่ีท าการเปล่ียน: โคมหลอด HPS ประกอบดว้ย aluminum กระจกและลวด, บลั
ลาสและสตาร์ทเตอร์ จ านวนโคมหลอดรวมท่ีได้จากการด าเนินการในโปรแกรม มีทั้งหมด
ประมาณ 450,000 โคม ซ่ึงการด าเนินการติดตั้งทั้งหมดจะใชเ้วลา 3 ปี จ  านวนโคมหลอดเหล่าน้ี 
จะเกิดข้ึนในบริเวณ CPAs ทัว่ประเทศ 

 หลอดไฟ HPS lamps ท่ีถูกเปล่ียน (หลอดท่ียงัใชง้านได ้และหลอดท่ีเสีย): หลอด HPS ซ่ึงมี
ส่วนประกอบของสารปรอทและสารเคมีท่ีเป็นพิษอ่ืนๆ เช่น ตะกัว่ ในปริมาณนอ้ย จ านวนท่ีท า
การเปล่ียนหลอด HPS ทั้งหมดของโปรแกรมประมาณ 450,000 หลอด ในระยะเวลา 3 ปี ท่ีมี
การด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรม   

 หลอด LED ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ: ตาม U.S. National Electrical Manufacturers Association หรือ 
NEMA, หลอด LEDs เป็นอุปกรณ์ของแข็ง และไม่มีการบรรจุสารปรอทหรือก๊าซ กระจก มีอายุ
การใช้งานยาวนานและมีขนาดเล็ก การใช้หลอดน้ีจะส่งผลให้เกิดการผลิตขยะท่ีน้อยลง 
เน่ืองจากหลอด LED ไม่ได้บรรจุสารปรอท มนัจึงง่ายท่ีท่ีจะน ามาท าการรีไซเคิลกบัขยะท่ี
สามารถรีไซเคิลอ่ืนๆ ได ้เช่น แกว้และกระดาษ  

อีกทั้งยงัคาดหวงัวา่จ านวนโคมหลอกไฟและหลอดไฟส่วนใหญ่จากกิจกรรมการเปล่ียนหลอดน้ี
มีฟังก์ชั่นท่ีเหมาะสมและสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เพื่อท่ีจะท าการใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น โคมและหลอดท่ีมีสภาพดี จะน าไปถูกใช้เป็นอะไหล่ของโคมไฟถนนท่ีมีอยู่แลว้ภายนอก
พื้นท่ีท่ีมีการด าเนินโครงการ  

                                                           

6
 Pollution Control Department, 1999. 
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รายละเอยีดของการบริหารการจัดการขยะจะได้อธิบายในส่วนถัดไป: 
– การรวบรวม การแบ่งแยกและการเก็บขยะ: ขยะท่ีเกิดจากการเปล่ียนหลอดไฟจะถูกรวบรวม

และน ามาคดัแยกตามประเภท เช่น ขยะ โคมหลอด และอุปกรณ์อ่ืนๆ หลอดไฟท่ียงัใช้การได ้
หลอด HPS ท่ีเสีย และหลอด LED ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ จะถูกน ามาเก็บอย่างเหมาะสมโดยแยก
ประเภทไว ้ยกตวัอย่างเช่น หลอดท่ีถูกเปล่ียนจะน ามาเก็บในกล่องท่ีสามารถกนัการกระแทก 
ขยะน ามาใส่ในถุงขยะ การบนัทึกและการนบัสตอ็กของขยะแต่ละประเภท ยกเวน้ขยะท่ีสามารถ
ท าการก าจดัได้ทุกวนักบัขยะจากครัวเรือน ขยะท่ีเก็บได้จะน ามาท าการเก็บไว ้ระหว่างการ
ด าเนินโครงการของผูติ้ดตั้งท่ี กฟภ. ไดว้า่จา้งจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการเก็บขยะ การแยกและการ
สต็อกขยะในเบ้ืองตน้ ผูด้  าเนินการจะตอ้งรับผิดชอบในการขนยา้ยหลอดไฟท่ีไดท้  าการเปล่ียน
ให้กบัผูรั้บผิดชอบบริเวณถนนนั้น (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน)  

– การจดัเก็บขยะ: โคมไฟ/หลอดไฟท่ีไดท้  าการเปล่ียนจะถูกขนยา้ยไปยงับริเวณท่ีก าหนดในแต่ละ 
CPA (คลงัวสัดุของกรมทางหลวงในแต่ละพื้นท่ี) หลอด HPS  ท่ีเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดจ้ะถูก
ส่งไปท่ี กฟภ. หรือไปยงัผูจ้ดัส่งอุปกรณ์ให้ กฟภ. เพื่อท่ีจะน าไปเก็บจนกระทัง่ได้จ  านวนท่ี
เพียงพอส าหรับการน าไปก าจดั โคมไฟท่ีสามารถยงัใชง้านไดจ้ะน าไปเก็บไวท่ี้เก็บของกรมทาง
หลวง เพื่อเป็นช้ินส่วนส ารองส าหรับโคมไฟถนนท่ีอยูน่อกพื้นท่ีการด าเนินการโครงการ CDM 
หลงัจากการน าหลอดไฟไปใชใ้หม่เม่ือครบก าหนดอายกุารใชง้านหรือเสียหาย โคมไฟเหล่าน้ีจะ
ถูกไปส่งไปยงั กฟภ. เพื่อท่ีจะท าการก าจดั อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไดท้  าการเปล่ียนน้ีจะถูกเก็บในท่ีๆ 
เหมาะสม เช่นพื้นท่ีท่ีไม่มีการร่ัวซึมของน ้า พื้นท่ีกนัฝน และเป็นท่ีท่ีหา้มเขา้  

– การขนยา้ยและการก าจดัขยะ: หลอด HPS จะถูกเก็บไวก่้อนน าไปก าจดัจะถูกขนยา้ยเพื่อในการ
ด าเนินการก าจดัในขั้นสุกทา้ยโดยบริษทัรับก าจดัขยะ โดยจะตอ้งมีใบอนุญาตจากการท างานใน
กระทรวงอุตสาหกรรม (DIW) เช่น GENCO, Better World Green (BWG) หรือบริษทัอ่ืนๆ ท่ีมี
ใบอนุญาต เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการก าจดัขยะตอ้งมีความเหมาะสมส าหรับหลอด HPS รวมถึงการ
จดักลบฝังท่ีเหมาะสม โคมหลอด HPS ท่ีหมดอายุการใช้งานจ าน าส่งไปให้บริษทัรีไซเคิลท่ีมี
ใบอนุญาตของ DIW   

 
 
 
 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย  

 

 

  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (PEA)    18 

 
แผนภูมิการบริหารการจดัการขยะ แสดงตามรูปท่ี 2.9 

 

 
 

รูปที่ 2.9 แผนภูมิการบริหารการจัดการขยะ 
 
2.4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟนั้นจะด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัท่ีได้ระบุไวต้าม
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการควบคุมการจดัการตามกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข  และขอ้ก าหนดการควบคุมแรงงาน ส านักงานก ากับและป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติ และ
กฏหมายอ่ืนๆ และการจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัความปลอดภยัในการท างานและความปลอดภยัในการ
ท างานการก่อสร้างในท่ีสาธารณะ  

ผูด้  าเนินงานและพนกังานจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดผ้า่นการคดัเลือกท่ีมีใบอนุญาต หรือใบรับรอง 
ตามจ านวนผูด้  าเนินการท่ีเหมาะสมในการท างานอยา่งปลอดภยั  

ป้ายบอกสัญญาณท่ีจะติดตั้งในเขตด าเนินการเพื่อเป็นการเตือนว่ามีการด าเนินการโครงการ 
ระยะเวลา ผูเ้ป็นเจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมาและเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได ้ 
 

Collect HPS housing and assemblies and HPS 
lamps from work sites and store in proper 
container i.e. lamps stored in corrugated box to 
avoid breakage. Record number of housing, usable 
and unusable lamps. 

Housing and usable 
lamps stored at 
streetlights owner stores 
for re-used as spare part 
in existing roads outside 
the program boundary.  

Housing at end of life 
sent to recycling facility.  

Further deliver HPS 
lamps at end of life to 
PEA’s stores for disposal 
by DIW approved 
disposal site.   

Further deliver unusable 
lamps to PEA’s stores for 
disposal by DIW 
approved disposal site.   
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ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการความปลอดภยัแก่สาธารณะและผูอ้ยู่อาศยัใน
บริเวณใกลเ้คียงจะกล่าวถึงในบทท่ี 4  
 
2.5 จ านวนพนักงานและผู้ด าเนินการ 

จ านวนพนักงานของ กฟภ. และผูรั้บเหมา/ผูจ้ดัหา ท่ีด าเนินการในโปรแกรมแสดงดงัตารางท่ี 
2.2  
 

ตารางที่ 2.2 จ านวนพนักงานโดยประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

พนกังาน จ านวน(คน) 

1. PEA Staff  
-Senior project management 4 
-Project management 1 
-Site engineer 12 
-Operational staff 48 
-CDM staff 3 

รวม 1 65 

2.Supliers/Contractors  
-Project management 5 
-Site engineer 5 
-Operational staff/workman 120 

รวม 2 130 

รวมทั้งหมด 195 
 
 
2.6 แผนการด าเนินการหลงัจากส้ินสุดโครงการ 

มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ จ านวน 4 หน่วยงานท่ีไดไ้ดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (memorandum of understanding, MOU)  โดยมี กฟภ. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงการร่วมมือหน่วยงานเหล่าน้ีไดจ้ดัตั้งข้ึนตามความร่วมมือและ
ขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงาน เช่น มาตรฐานเทคโนโลยี กระบวนการจดัท ารายงานด าเนินการท างาน 
บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เม่ือส้ินสุดระยะเวลา 8 ปี กฟภ. มีแผนท่ีจะส่งมอบหลอด LED ไปให้
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เจา้ของท่ีท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ีดูแล อยา่งไรก็ตาม กฟภ. จะยงัคงด าเนินการติดตามและท าการบ ารุงรักษา
ตามอายุการใชง้านของหลอดไฟหลงัจากส้ินสุดการด าเนินการในแต่ละ CPA (10 ปี) และ กฟภ. จะส่ง
มอบหลอดไฟ LED ใหก้บัเจา้ของท่ีท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ีดูแลต่อไป 

 
2.7 การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

กิจกรรมการด าเนินงานโปรแกรมจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนโคมไฟและหลอดไฟถนน โดยไม่มี
การติดตั้งเสาเพิ่มเติมหรือระบบไฟฟ้า เน่ืองจากเทคโนโลยีหลอด LED ยงัเป็นเร่ืองใหม่และยงัไม่เป็นท่ี
แพร่หลายในตลาด จึงเป็นท่ีคาดเดาไดว้่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเขา้จากต่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม กฟภ. ไดท้  าเอกสารประกอบการยืน่ขอ้เสนอราคาเพื่ออ านวยต่อผูจ้ดัหาในประเทศ 

ตามรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ หลอดไฟ LED ไม่ไดเ้ป็นทางเลือกท่ีมีราคาถูก
ท่ีสุด เพียงแต่การประหยดัพลงังานท่ีมาก หรือการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่หลอดเดิม การลงทุน
รวมของโปรแกรมทั้งหมดประมาณ 8,842.50 ลา้นบาท อตัราการคืนทุน IRR ของโปรแกรมโดยไม่มี
โครงการ CDM เป็น 8.02% ในขณะท่ี IRR ของโปรแกรมโดยมีโครงการ CDM เป็น 9.55% 
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บทที่ 3 
สภาพพืน้ที่ในปัจจุบัน 

 
 
3.1 สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพืน้ที่ภายใต้การด าเนินงานของแผนงาน 

PoA จะด าเนินการภายในขอบเขตพื้นท่ีในประเทศไทย พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินการรวมไป
ถึงถนนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีตดัผา่นในเขตพื้นท่ีดงัน้ี:  

1. ภาคเหนือ  
2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. ภาคตะวนัตกและภาคกลาง 
4. ภาคใต ้ 

บริเวณจุดพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นท่ีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้: 
ภาคเหนือ   : 20.4443° N Latitude, 99.8806°    E Longitude 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  : 15.1150° N Latitude, 105.2009°  E Longitude 
ภาคตะวนัตกและภาคกลาง  : 18.3839° N Latitude, 97.9372°    E Longitude 
ภาคใต ้    :  5.7737°  N Latitude, 101.2553°   E Longitude 
 

สภาพและลกัษณะถนนของแต่ละผูเ้ขา้ร่วม CPA จะมีความหลากหลายแตกต่างกนัและข้ึนอยูก่บั
บริเวณของถนนท่ีถูกน ามาด าเนินการ เช่น บริเวณถนนท่ีมีการจราจรติด การกระจายตวัความหนาแน่น
ของชุมชน ความหนาแน่นของการจราจรจากความหนาแน่นนอ้ยไปจนถึงความหนาแน่นมาก ตวัอย่าง
รายละเอียดเพิ่มเติมจะบรรยายไวใ้นรายงาน IEE-SD, CPA1 
 

3.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร PoA ถูกจดัตั้งข้ึนท่ี (ส านกังานใน กทม.) เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2554 มา

จากสถาบนัหลกั เช่น หน่วยงานการบริการขั้นพื้นฐาน ผูดู้แลกิจการอุตสาหกรรม หน่วยงานก ากบักิจการ
ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้นโยบายในขั้นตน้และมีผลประโยชน์ต่อการด าเนินการของภาคเอกชน จาก
ตวัอยา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขา้งตน้ท่ีไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมท่ี
ไดจ้ดัข้ึนท่ีประเทศไทย  
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จดหมายเชิญชวนจะถูกส่งไปยงัผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโดยในนามของรัฐบาล โดย
มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 26 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
 กรมทางหลวง  
 บริษทั ไทย ดี เอ็น เอ  
 นกัวชิาการ 
 เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  
 ผูน้ าเขา้และจดัส่งเทคโนโลย ี 
 World Bank. 

 
ผูพ้ฒันาและด าเนินโครงการไดมี้การน าเสนอรายละเอียดของโครงการและผลประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บ ท่ีปรึกษา World Bank ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักลไกการการพฒันาพลงังานสะอาด มาตรฐานความ
ปลอดภยัของการใช้ไฟถนนก็ไดมี้การอธิบายโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเช่นกนั เทคโนโลยีของหลอดไฟไดมี้
การน ามาเสนอจากผูผ้ลิตรายใหญ่ 2 ราย และการน าเสนอผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง การประชุมผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียน้ีเป็นโอกาสดีท่ีจะเสวนาในประเด็นค าถามท่ีเกิดข้ึนจากความเห็นของแต่ละคน เช่น ผลกระทบของ
การด าเนินโครงการและการแสดงความคิดเห็น รายละเอียดค าถามและข้อคิดเห็นจะถูกแสดงอยู่ใน
บรรณานุกรม 2 และการสรุปประเด็นผลกระทบสรุปไดว้า่ ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อีก
ทั้งยนิดีท่ีจะใหมี้การด าเนินการติดตั้งหลอด LED ในพื้นท่ีๆ อยูใ่นความรับผดิชอบ  
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ตัวอย่างรูปภาพจากการเข้าร่วมสัมมนา: 
 

 
 

 

  

 
 

 

รูปที่ 3.1 การประชุมหารือร่วมกบัผู้เกีย่วข้องกบัแผนงาน PoA 
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บทที่  4 
 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น และการประเมินศักยภาพ 
การพฒันาที่ยัง่ยนืของโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด 

 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น โดยจะ
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้น รวมทั้งการประเมินศกัยภาพการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของแผนงาน ซ่ึงผลในส่วนน้ีไดด้ าเนินการสอดคลอ้งตามขอ้เสนอแนะขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจก (มหาชน) หรือ อบก. ทั้งน้ีในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในแต่ดา้น ไดแ้ยกพิจารณา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการติดตั้งเปล่ียนอุปกรณ์ และภายหลงัช่วงติดตั้ง รวมทั้งเสนอมาตรการใน
การลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้นเพื่อป้องกนัและ/หรือ ลดผลกระทบในดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินงานตามแผนงาน และน าเสนอผลกระทบดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการอีก
ดว้ย 
 
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.1.1 ตัวช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

1) การลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกภายใต้พธีิสารเกยีวโต 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการติดตั้งเปล่ียนอุปกรณ์  

แผนงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของไฟถนน โดยการเปล่ียนอุปกรณ์ให้
ความสวา่งประเภท HPS เป็นประเภท LED ขณะท่ีผลจากการเปล่ียนโคมไฟ HPS จ านวน 450,000  ชุด 
จะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดป้ระมาณ 1,950,980  tCO2 e ตลอดระยะเวลาโครงการ 
10 ปี หรือคิดเป็น195,098  tCO2 /ปี ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการพลงังานท่ีลดลงจากเดิมได้ 63 % 
(311,103 tCO2 /ปี) ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่การด าเนินงานตามแผนงานน้ีจะส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงจากเดิม มากกวา่ 50 %  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
o การเขา้ร่วมโครงการ  CPA จะส่งผลใหล้ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

คะแนน: +2 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ได้มากกว่า 50 % เมื่อเทยีบกบัแบบเดมิ) 
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2) มลภาวะทางอากาศ 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงระหว่างการติดตั้งและภายหลังการติดต้ังเปล่ียนอุปกรณ์  
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศขนาดเล็กท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนงาน มีเพียงไอเสียท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะท่ีใช้ในกิจกรรมการติดตั้งเปล่ียนอุปกรณ์เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม สถานท่ีในการด าเนินงาน
โครงการอยูใ่นบริเวณถนนสาธารณะ  ทางเทา้ หรือเกาะกลางถนน ขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของมลภาวะจากไอ
เสียท่ีมาจากยานพาหนะท่ีใช้การด าเนินงานโครงการไดพ้ิจารณาแลว้ว่ามีปริมาณเล็กน้อยเม่ือเทียบกบั
มลภาวะจากไอเสียบนทอ้งถนน ดงันั้นจึงเห็นวา่ผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากโครงการจึง
อยูใ่นระดบัต ่า  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
o หา้มไม่ใหมี้การเผาขยะ เศษซาก หรือวสัดุอ่ืนๆ บนพื้นท่ีด าเนินงานโครงการ 
o ควรดบัเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะเม่ือไม่ใชง้าน  
คะแนน : 0 (การปล่อยมลภาวะทางอากาศจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานก าหนด ) 

 
3) มลภาวะทางเสียง 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างช่วงการติดตั้งเปล่ียนอุปกรณ์  
เสียงท่ีเกิดจากการด าเนินงานของแผนงานโครงการคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึง

จากการพิจารณาสถานท่ีในการด าเนินโครงการแลว้เห็นวา่อยูภ่ายในเขตพื้นท่ีถนน และมีระดบัความดงั
ของเสียงเดิมจากการจราจรบนถนน ดงันั้นน่าจะสูงกว่าระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของแผนงาน
โครงการซ่ึงก่อให้เกิดเสียงเพียงเล็กนอ้ยมากเน่ืองจากตามแผนงานไม่ไดมี้ติดตั้งใหม่แต่เป็นแค่เพียงการ
เปล่ียนหลอดไฟ และเป็นเพียงผลกระทบท่ีเกิดในระยะสั้นซ่ึงจะหมดไปเม่ือการเปล่ียนอุปกรณ์เสร็จส้ิน 
ในส่วนของมาตรการในการลดผลกระทบ ไดเ้สนอไวส้ าหรับกรณีท่ีสถานท่ีด าเนินงานตามแผนงานอยู่
ใกล้กับแหล่งผูรั้บเสียง อย่างไรก็ตามพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากมลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานตามแผนงานอยูใ่นระดบัต ่า  
 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการติดตั้งเปล่ียนอุปกรณ์  
ส าหรับกิจกรรมโครงการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ เป็นเพียงการบ ารุงรักษาชุด

โคมไฟซ่ึงคาดวา่ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบจากปัญหาดา้นเสียง 
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มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 จ ากดัใหด้ าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของแผนงาน เฉพาะในเวลากลางวนั (ถา้เป็นไปได)้.  
 ในระหวา่งด าเนินงานควรพยายามท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดเสียงโดยไม่จ  าเป็นเพื่อจ ากดัผลกระทบท่ี

อาจเกิดต่ออาคารขา้งเคียง ส านกังาน หอ้งเรียนและชุมชน (ถา้มี)  
คะแนน : 0 (ระดับเสียงต้องสอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดหรือตามมาตรการลดผลกระทบที่ได้
เสนอ) 
 

4) กลิ่น 
กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของแผนงานจะไม่ก่อให้เกิดกล่ิน ดงันั้นในส่วนผลกระทบดา้น

กล่ินจึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัแผนงานโครงการน้ี 
คะแนน : +1 (ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

5) การจัดการน า้เสีย 
กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของแผนงานน้ี จะไม่ก่อใหเ้กิดน ้าเสีย ดงันั้นในส่วนของการ

จดัการน ้าเสียจึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี 
คะแนน : +2 (ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

6) การจัดการขยะของเสีย 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในระหว่างช่วงเปล่ียนอุปกรณ์ 

 
การเกิดข้ึนของขยะต่างๆ ท่ีไม่จดัเป็นขยะอนัตราย ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของการด าเนินงานตาม

แผนงานโครงการ จะประกอบดว้ยขยะท่ีเกิดจากผูรั้บเหมาท่ีมาปฏิบติังาน และเน่ืองจากการด าเนินงาน
ของแผนงานโครงการจะกระจายทัว่ทุกภาคของประเทศในพื้นท่ีท่ีได้เข้าร่วมโครงการ CPA ซ่ึงมี
ช่วงเวลาในการด าเนินงานท่ีต่างกนั ทั้งน้ีการเกิดข้ึนขยะดงักล่าวต่อวนัจะประมาณไดจ้ากอตัราการเกิด
ขยะชุมชนประมาณ 12 กก./วนั หรือ 36 ลิตร/วนั ซ่ึงขยะท่ีเกิดจากการเปล่ียนโคมไฟถนนจะมีปริมาณ
เล็กนอ้ยเท่านั้น ทั้งน้ีขยะท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าจดัทุกวนัโดยน าไปทิ้งท่ีถงัขยะเทศบาลในบริเวณท่ีไดเ้ขา้ไป
ด าเนินงานอยู่ และเน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ดังนั้นคาดว่าผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากการก าจดัขยะดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า 
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 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการติดตั้งเปล่ียนอุปกรณ์ 
จะไมมี่ผลกระทบจากปัญหาในส่วนของการจดัการขยะหลงัจากเปล่ียนหลอดไฟ ในพื้นท่ีท่ีได้

เขา้ไปด าเนินการ 
 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ  
 จดัเก็บขยะในถุงขยะ หรือภาชนะปิด และน าไปก าจดัทิ้งถงัขยะเทศบาล 
 ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีไดเ้ขา้ไปด าเนินงานให้แน่ใจวา่ไม่มีขยะต่างๆ ในพื้นท่ีแลว้ ภายหลงัจากการ

ด าเนินงานเสร็จส้ิน 
 หา้มไม่ใหมี้การเผาขยะกลางแจง้ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินงาน 

คะแนน : 0 (มาตรการในการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ถูกเสนอเพือ่ใช้ในการจัดการกบัขยะทีเ่กดิขึน้
จากการด าเนินงานของแผนงาน 

 
7) การปนเป้ือนของดิน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของแผนงานท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนของดิน ไดแ้ก่ การจดัเก็บ

และก าจดัขยะ ซ่ึงขยะท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเปล่ียนหลอดไฟ ประกอบดว้ยขยะมูลฝอยทัว่ไป และขยะ
อิเล็คทรอนิกซ์และหลอด HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้ ซ่ึงขยะทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนมีปริมารเพียงเล็กนอ้ย (36 ลิตร 
หรือ 12 กก./วนั/ 1 CPA ) และจะถูกน าไปทิ้งในถงัขยะเทศบาล ทั้งน้ีหลอดและโคมไฟ HPS ท่ีถูกเปล่ียน
จะมีการเก็บรวบรวม  น าไปจดัเก็บและก าจดัอย่างเหมาะสม ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีแสดงไวใ้นขอ้ 6) 
และขอ้ 9) 

นอกจากน้ี  โดยส่วนใหญ่หลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออกนั้น คาดว่าไดใ้ช้ถูกงานอยา่งเหมาะสม
แล้วและมีอายุการใช้งานท่ีสมควรจะมีการเปล่ียนพอดีกบัช่วงท่ีมีการด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟของ
โครงการ ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่ากิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ปนเป้ือนของดินในระดบัต ่า  
 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เก่ียวกบัหลอดและโคมไฟ HPS ไดถู้กรวบรวม น าไปจดัเก็บ และก าจดั
อยา่งเหมาะสมนั้น ขยะเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมไวใ้นภาชนะท่ีเหมาะสม หรือบนพื้นท่ีมีการปูรองพื้น หรือ
จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีป้องกนัฝน  ยิ่งไปกวา่นั้น หลอด LED มีขอ้ดีมากกวา่หลอด HPS เพราะปราศจากสาร
ปรอท ในขณะท่ีหลอด HPS ถูกบรรจุดว้ยสารปรอทในปริมาณเล็กนอ้ย ซ่ึงก่อให้เกิดการปนเป้ือนในดิน
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เม่ือมีการจ าจดัท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นเม่ือมองภาพรวมของการก าจดัหลอดไฟท่ีถูกใชแ้ลว้ในประเทศ การ
เปล่ียนหลอดไฟจาก HPS เป็น LED สามารถถือไดว้า่เป็นผลกระทบดา้นบวกต่อการปนเป้ือนในดินเม่ือ
เทียบกบัสภาพเดิมของดินก่อนมีการด าเนินงานของแผนงานโครงการ 

 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 

มาตรการในการลดผลกระทบของการปนเป้ือนในดินจะเหมือนกบัมาตรท่ีเสนอไวส้ าหรับการ
จดัการขยะอนัตราย 
คะแนน : 0 (ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพของดิน และมาตรการในการลดผลกระทบได้เสนอไว้แล้ว) 

 
8) การปนเป้ือนของน า้ใต้ดิน  

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมจากการด าเนินงานของแผนงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการปนเป้ือนของน ้ าใต้ดิน 

ได้แก่ การจดัเก็บและการก าจดัของเสีย โดยขยะท่ีเกิดขั้นระหว่างท่ีมีการเปล่ียนหลอดไฟซ่ึงมีทั้งขยะ
ทัว่ไปและขยะอิเล็คทรอนิกส์รวมทั้งหลอด HPS ท่ีถูกใช้งานแล้ว ซ่ึงคาดว่าการเกิดจะเกิดข้ึนเพียง
เล็กนอ้ยดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และจะถูกน าไปทิ้งในถงัขยะของเทศบาล  ซ่ึงหลอดไฟและโคมไฟประเภท 
HPS ไดท้  าการเปล่ียนออกนั้นจะถูกรวบรวม จดัเก็บและน าไปก าจดัอย่างเหมาะสม ตามรายละเอียดท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ 6) และขอ้ 9) ของเน้ือหาในส่วนน้ี นอกจากน้ี หลอด HPS ท่ีไดท้  าการเปล่ียนออกส่วน
ใหญ่คาดวา่ไดมี้การใชง้านอยา่งเหมาะสมและควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแลว้ ดงันั้นสรุปไดว้า่ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมการด าเนินงานเปล่ียนหลอดไฟอยูใ่นระดบัต ่า  

 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้เก่ียวกบัหลอดและโคมไฟ HPS ท่ีไดท้  าการเปล่ียนออกนั้นจะถูก
รวบรวมไว ้ น าไปจดัเก็บและก าจดัออกอยา่งเหมาะสม ซ่ึงขยะเหล่าน้ีจะถูกจดัเก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม, 
บนพื้นท่ีมีการปูรองพื้นและจดัเก็บบนพื้นท่ีท่ีป้องกนัฝน ยิ่งกวา่น้ีหลอด LED ยงัมีขอ้ดีมากกว่าหลอด 
HPS เน่ืองจากปราศจากสารปรอทในขณะท่ีหลอด HPS จะมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบเล็กนอ้ย ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนในดินเม่ือมีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นเม่ือมองภาพรวมในการ
ก าจดัขยะจากหลอดไฟใช้แล้วในประเทศ การเปล่ียนหลอด HPS เป็น LED สามารถถือได้ว่าเป็น
ผลกระทบทางด้านบวกต่อการปนเป้ือนของน ้ าใต้ดินเม่ือเทียบกับสภาพเดิม ดังนั้ นจึงคาดว่าการ
ด าเนินงานของกิจกรรมในแผนงานน้ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปนเป้ือนของน ้ าใตดิ้นเม่ือเทียบ
กบัสภาพน ้าใตดิ้นท่ีเป็นอยูเ่ดิมก่อนมีการด าเนินงานตามแผนงาน 
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มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
มาตรการในการลดผลกระทบของการปนเป้ือนของน ้าใตดิ้นจะเหมือนกบัมาตรท่ีเสนอไว้

ส าหรับการจดัการขยะอนัตราย 
คะแนน : 0 (ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพน า้ใต้ดิน และมาตรการในการลดผลกระทบได้เสนอไว้
แล้ว) 
 

9) การจัดการขยะอนัตราย 
สรุปกฏหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกบัรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2546: ตามประกาศระบุวา่
ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (WEEE) จดัเป็นวตัถุอนัตราย เน่ืองจากมีสารพิษท่ีเป็นสาร
ปรอท   (Hg) ซ่ึงขยะประเภทน้ีไดแ้ก่ ช้ินส่วนประกอบหรือเศษของอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่นตวั
เก็บประจุ และแบตเตอรร่ี, สวติซ์ปรอท, เศษแกว้ท่ีแตกจากรังสีแคโทดและจากการใชง้าน,ตวัเก็บประจุท่ี
มีสารโพลีคลอริเนตไบโอฟีนิล(PCB) และตวัเก็บประจุท่ีปนเป้ือนดว้ยสารแคดเมียม ปรอท ตะกัว่ และ 
สาร PCB  

การก าจดัขยะเหล่าน้ีอย่างไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย ์ดงันั้นจึงไม่ควรน าไปก าจดัร่วมกบัขยะจากบา้นเรือน ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตหลอดไฟในแถบยุโรป ซ่ึง
สมาชิกของสมาพนัธ์บริษทัหลอดไฟแห่งยุโรป (European Lamp Companies Federation, ELC)  แนะน า
ไวว้า่หลอด HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้ตอ้งไดรั้บการก าจดัเช่นเดียวกบัขยะอนัตราย  อยา่งไรก็ตาม ขอ้ก าหนด
ในการจัดการของเสียตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดไว้จะบังคับใช้เฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีการข้ึนทะเบียนแลว้ตามพระราชบญัญติัโรงงาน  
 การก าจดัของเสียท่ีมีท่ีมาจากแหล่งอ่ืน (รวมทั้งกิจกรรมของแผนงาน ) ไดแ้ก่ ขยะชุมชน ขยะ
จากโรงพยาบาล ขยะจากการเกษตร เป็นตน้ จะถูกก าหนดไวภ้ายใตก้ฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ไดแ้ก่  
พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 ,  พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 , พรบ. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535   
เป็นตน้   
 ใน พรบ. การสาธารณสุข ไดร้ะบุใหรั้บผดิชอบในการเก็บรวบรวมปละก าจดัขยะและ ส่ิงปฏิกูล
ให้แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน และช่วยหน่วยงานดังกล่าวในส่วนของค่าธรรมเนียมในเก็บ
รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูลตามท่ีระบุในพรบ. ดงักล่าว และตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 หา้มมิใหก้ าจกัขยะบนพื้นท่ีสาธารณะ  ทั้งน้ียงัไม่มีขอ้ก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองวธีิและการปฏิบติัในการก าจดัของเสียในการ พรบ. ดงักล่าว 
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การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงระหว่างการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมจากการด าเนินงานของแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหลอดไฟถนนบนเส้นทาง

ถนนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากหลอด HPS เป็น LED ซ่ึงการขยะท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการช่วงการเปล่ียนหลอด
จดัอยูใ่นประเภทขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัโคม (housing)  
HPS, ชุดอุปกรณ์ประกอบ HPS , หลอดไฟ HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก  (หลอดไฟท่ีใชง้านปกติ และหลอดท่ี
เสีย/หลอดท่ีใชง้านไม่ได)้ และหลอด LED ท่ีใชง้านไม่ได ้ซ่ึงคาดวา่จะมีจ านวนตวัโคมและหลอด HPS 
ท่ีถูกเปล่ียนออกทั้งหมดจากผลของการด าเนินงานตามแผนงานประมาณ 450,000 ชุด ภายในระยะเวลา
ด าเนินงาน 3 ปี จากการด าเนินโครงการ CPA บนพื้นท่ีแตกต่างกนัทัว่ประเทศ อย่างไรก็ตามจ านวนท่ี
ระบุดงักล่าวน้ีอ้างอิงตามจ านวนหลอด HPS ถูกท่ีใช้งานและท่ีมีอยู่แล้วในถนนท่ีเขา้ร่วมแผนงาน
โครงการ ส่วน LED ท่ีช ารุดมีปริมาณเพียงเล็กน้อยซ่ึงอาจพบไดใ้นระหวา่งท่ีเปล่ียนหลอด ซ่ึงคาดว่า
หลอด  LED ในส่วนท่ีใชง้านไม่ไดด้งักล่าว มีจ  านวนเล็กนอ้ย ขณะท่ี กฟภ. ไดก้ าหนดเก่ียวกบัคุณภาพ
ของหลอดไฟ รวมถึงการรับประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในเร่ืองของบรรจุภณัฑ์ท่ีไดมี้การ
เสนอราคามา นอกจากน้ีหลอด LED ไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นพิษจากโลหะหรือสารเคมีและสามารถน า
กลบัมารีไซเคิลไดท้ั้งหมด     

ตามท่ีไดอ้ธิบายในส่วนของรายงานบทท่ี 2 ว่า หลอด HPS มีสารเคมีมีพิษ (ไดแ้ก่ ปรอท และ
ตะกัว่) ปะปนในปริมาณเล็กน้อย ดงันั้นจึงไม่ควรน าไปก าจดัพร้อมกบัขยะอ่ืนๆ จากบา้นเรือน ซ่ึงถ้า
หลอดไฟท่ีถูกใชง้านแลว้มีการแตกหกัของช้ินส่วนท่ีมีปรอท ไอปรอทจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศ ในขณะ
ท่ีปรอทส่วนท่ีเหลือเม่ืออยูใ่นบ่อฝังกลบขยะท่ีไม่เหมาะสม เช่น บนพื้นท่ีเปล่าหรือไม่มีการปูฉนวน จะ
ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนของดิน น ้าผิวดินและน ้ าใตดิ้น ในขณะท่ีหลอดโคมเด่ียวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาภยั
จากการปนเป้ือน, ผลจากการก าจดัหลอดท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงเพิ่มระดบัความกงัวลต่อมลพิษท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีในการสูดดมสารปรอททั้งในรูปไอหรือฝุ่ นสามารถ่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได ้ซ่ึงจะเห็นวา่
ปรอทมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยเ์น่ืองจากปรอทจะเขา้ไปท าลายระบบประสาท และสามารถซึม
เขา้สู่ร่างกายผา่นทางผวิหนงัได ้

ทั้งน้ีคาดการณ์ว่าตวัโคมและหลอดไฟท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จากการกิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟ
จะยงัคงท างานไดดี้และสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อให้มีการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร ตวัโคม
และหลอดไฟท่ีสามารถใช้งานได้จะน ามาส ารองไวใ้ช้งานในส่วนของถนนท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการ 
ส่วนตวัโคมท่ีหมดอายุจะถูกส่งไปบริษทัรีไซเคิลขยะท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
DIW ในการรีไซเคิลอยา่งเหมาะสม ซ่ึงหลอด HPS ท่ีบรรจุดว้ยสารพิษในปริมาณเล็กนอ้ย(ไดแ้ก่ ปรอท)  
 ดงันั้นจึงตอ้งการการจดัการเช่นเดียวกบัขยะอนัตราย ซ่ึงตามรายละเอียดในหวัขอ้ 2.4 ไดก้ล่าววา่ หลอด 
HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้จะถูกน าไปเก็บในสถานท่ีจดัเก็บของ กฟภ. และจะถูกน าไปก าจดัโดยผูรั้บเหมาท่ี
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ไดรั้บใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในสถานท่ีฝังกลบท่ีไดรั้บการอนุญาตแลว้ ส่วนหลอด 
LED ท่ีช ารุดในระหวา่งด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ จะถูกส่งคืนผูจ้  าหน่ายเพื่อเปล่ียนเป็นตวัใหม่  

เน่ืองจากกิจกรรมของแผนงานโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่การเปล่ียนหลอดไฟเท่านั้น และไม่มีการติดตั้ง
ใหม่ ดงันั้นจึงไม่เพิ่มปริมาณของหลอด HPS เก่าท่ีถูกใชง้านแลว้เม่ือเทียบกบัแบบเดิม โดยในส่วนของ
หลอดท่ียงัใชง้านไดจุ้ถูกน าไปเก็บส ารองไวใ้ชใ้นส่วนของถนนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมแผนงานโครงการเพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  ดงันั้นคาดว่าในระหว่างท่ีมีการเปล่ียนหลอดไฟ จะมีผลกระทบดา้นลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัสภาพเดิมของพื้นท่ี อยา่งไรก็ตาม การจดัการหลอด HPS เก่า
ท่ีใชง้านแลว้และตวัโคม จะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศและปฏิบติัตาม
มาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้ 

 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 

ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแผนงานโครงการท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ แผนงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปล่ียนหลอด ไฟถนนประเภท HPS ออก แลว้แทนดว้ย LED ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี solid-state lighting ท่ีใช้
สารก่ึงตวัน า  แบบไดโอดเปล่งแสง (LED) มากกวา่ใชก้๊าซในการท าให้เกิดแสง ซ่ึงเม่ือน า LED มาติดตั้ง
ใหค้วามสวา่งบนถนน LED มีขอ้ดีหลายอยา่งมากกวา่เทคโนโลยีให้ความสวา่งแบบเดิม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งเม่ือพิจารณาในด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ดีท่ีเป็นจุดเด่นคือประหยดัพลงังาน และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งหลอด LED จะมีอายุการใชง้านท่ียาวนานซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การเกิดข้ึน
ของขยะจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ซ่ึงเม่ือน า LED มาใช้ติดตั้งในไฟถนน คาดว่าจะมีอายุการใช้งาน
โดยทั่วไปประมาณ 10 ปีหรือมากกว่า HPS ประมาณ 5 เท่า นอกจากน้ีข้อดีของ LED คือไม่มี
ส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสารเคมีท่ีมีพิษและสามารถน าไปรีไซเคิลไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า 
ภายหลงัช่วงท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณ์ การด าเนินการของแผนงานจะท าให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือพิจารณาดา้นการจดัการของเสียเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงจะเห็น
วา่ผลสรุปท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการสนบัสนุนขอ้ดีของ LED  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ  
- การรวบรวมขยะของเสีย, การคดัแยกและการจดัเก็บ :  
o รวบรวมและคดัแยกขยะท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนอุปกรณ์ในแต่ละชนิด เช่น ตวัโคม และอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง ,หลอด HPS ท่ียงัท างานไดอ้ยู ่, หลอด HPS ท่ีช ารุดและใชง้านไม่ได ้ 
o ให้เตรียมภาชนะท่ีเหมาะสมเพื่อบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอดไฟท่ีถูกเปล่ียนออกใน

กล่องกระดาษเพื่อหลีกเล่ียงการแตกเสียหาย ส่วนหลอดไฟท่ีใชแ้ลว้อาจจะเก็บในกล่องเดียวกนั
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กบัหลอดชุดใหม่ท่ีน ามาเปล่ียนหรือกล่องอ่ืนๆท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจใช้ตวักนักระแทก
หากมีการบรรจุหลอดเก่าใช้แลว้มากกว่า 1 ตวั ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดการแตกเสียหายระหว่างการ
จดัเก็บและการขนส่งเคล่ือนยา้ย 

o ใหท้  าบนัทึกหรือรายการเก่ียวกบัจ านวนขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละประเภทตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานและเก็บ
รักษาไวก่้อนท่ีจะส่งขยะไปยงัสถานท่ีซ่ึงเจา้ของถนน (กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท , 
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) ไดจ้ดัไว ้เช่น   สถานท่ีเก็บในส านกังานของกรมทาง
หลวง 

o ควรใหค้  าแนะน าหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่พนกังานและคนงานท่ีด าเนินการ
เปล่ียนหลอดไฟ ซ่ึงเน้ือหาท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ : 

 ลกัษณะและองคป์ระกอบของขยะท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการ 
 ผลกระทบอาจจะเกิดข้ึนจากของเสียท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม ,การขนยา้ย และการจดัเก็บ,การ

ก าจดั รวมทั้งการจดัการในกรณีท่ีหลอดไฟไดรั้บความเสียหาย 
 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
 การบนัทึกขอ้มูล 
  

- การจดัเก็บขยะของเสีย :  
o จดัส่งหลอด HPS ท่ีช ารุดหรือไม่สามารถใชง้านไปยงั กฟภ. หรือผูจ้  าหน่ายเพื่อจดัเก็บจนกวา่จะ

ไดป้ริมาณท่ีมากพอท่ีจะน าไปก าจดั  
o เก็บรักษาตวัโคมและหลอด HPS สภาพดีท่ีไดจ้ากการถูกเปล่ียนออกในระหวา่งการด าเนินการ

ไวก้บัหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของหลอดเก็บไวเ้พื่อส ารองไวส้ าหรับใชก้บัถนนในเส้นทางท่ีเหลือท่ี
ไม่ไดร่้วมโครงการ CDM ซ่ึงเม่ือหลอดเหล่าน้ีหมดอายกุารใชง้านหรือแตกเสียหาย จะถูกส่งไป
หน่วยงาน PEA เพื่อจดัเก็บและน าไปก าจดัต่อไป   

o เพื่อใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ใหค้วามสวา่งท่ีถูกเปล่ียนออกจะถูกเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เช่น วาง
ไวบ้นพื้นท่ีป้องกนัซึมผา่น (เช่น พื้นคอนกรีต), มีการป้องกนัจากฝน, มีพื้นท่ีจดัเก็บอยา่ง
เพียงพอและจ ากดัการเขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ฯลฯ 

o พื้นท่ีในการจดัเก็บควรมีความเป็นระเบียบและควรไดรั้บการดูแลท่ีดี 
o ส าหรับหลอด HPS ท่ีแตกเสียหายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี 

 สวมถุงมือยางแบบใชแ้ลว้ทิ้งถา้มี (หลีกเล่ียงใชมื้อเปล่าในการหยบิจบัหลอดไฟท่ีแตก

เสียหายเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของปรอทหรือการบาดเจ็บ  
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 ใชค้วามระมดัระวงัในการตกัข้ึนของเศษช้ินส่วนหรือผงดว้ยกระดาษคงรูปหรือ

กระดาษแขง็รวมทั้งท าความสะอาดพื้นท่ีใหเ้รียบร้อย  

 สามารถใชเ้ทปกาว (เช่น เทปพนัท่อ) ในการเก็บเศษช้ินเล็กๆ หรือฝุ่ นผงข้ึนมาจากพื้น 

 เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งหมดในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิดและวางซ้อนในถุงใบท่ี

สองท่ีปิดมิดชิดพร้อมทั้งน าไปก าจดัด้วยวิธีท่ีเหมาะสมจากนั้นท าความสะอาดมือ

หลงัจากน าถุงไปก าจดัแลว้  

- การก าจดัขยะ:  
o ก าจดัชุดหลอดไฟ HPS ท่ีถูกใช้งานแลว้ โดยหน่วยงานจดัการขยะของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญาต

อย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่นบริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั  (มหาชน ( หรือGENCO , บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั  (มหาชน) หรือ 
BWG หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการอนุญาตแลว้  

o ตวัโคม HPS และ LED ท่ีหมดอายุการใชง้านให้ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีก าจดัขยะของเสียท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

คะแนน : +1  (การจดัการของเสียอนัตรายจะตอ้งด าเนินการขอ้ก าหนดในระเบียบการปฏิบติั ซ่ึง
แผนงานโครงการส่งผลใหป้ริมาณการเกิดของเสียอนัตรายลดลงจากเดิม)  

 
4.1.2 ตัวช้ีวดัทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ความต้องการใช้น า้และประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 
การด าเนินงานของแผนงานไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชน้ ้า ดงันั้นไม่มีผลกระทบจากการ

ด าเนินงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในส่วนน้ี 
คะแนน : +2 (ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ) 
 

2) การกดัเซาะพงัพลายของดิน/ชายฝ่ัง/แม่น า้ 
การด าเนินงานของแผนงานไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการชะลา้งของดินหรือการขดุ ดงันั้น 

ไม่มีผลกระทบจากการด าเนินงานตามแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในส่วนน้ี 
คะแนน : 0 (ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ) 
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3) พืน้ทีสี่เขียว 
การด าเนินงานของแผนงานจะไม่ท าให้มีการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีสีเขียว ดังนั้ นคาดว่าการ

ด าเนินงานตามแผนงานจะไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มด้านน้ี อย่างไรก็ตามการปลูก
ตน้ไมท้ดแทนเป็นส่วนหน่ึงในแผนแม่บททางดา้นสังคมและส่ิงแวดล้อมของ พ.ศ. 2554-2557 และ
กิจกรรมท่ีผา่นมาของ กฟภ.  
คะแนน: 0 (แผนงานโครงการไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพืน้ที่สีเขียว) 
  
ผลกระทบทีส่ าคัญในด้านอื่น 

1) การคมนาคมขนส่ง 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ 

กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟถนนจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคม เน่ืองจากจะมีส่วน
ของพื้นผิวถนนท่ีไดถู้กกนัไวเ้พื่อให้กิจกรรมการด าเนินงานมีความปลอดภยั ซ่ึงผลกระทบบนเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้รับคือ กีดขวางการจราจร, ความปลอดภัยต่อผูข้บัข่ีและคนเดินเท้า ฯลฯ ซ่ึงคาดว่า
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงการเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีผลต่อการจราจรบนถนนจะสามารถลดลงไดจ้ากการ
ปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไปอยา่งเคร่งครัด และผลกระทบดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนเม่ือ
การด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟไดเ้สร็จส้ินลง 
 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 

คุณสมบติัท่ีส าคญัของระบบหลอด LED คือใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่, ทนทานมากกวา่ และอายุการ
ใช้งานนานกว่า, ตอ้งการการดูแลรักษาน้อยกว่าและมีความน่าเช่ือถือเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบหลอด 
HPS ทัว่ไป ทั้งน้ีหลอด LED ท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการจะมีอายุการใชง้าน 50,000 ชัว่โมง หรือมากกวา่
หลอด HPS ประมาณ 5 เท่า ดงันั้นคาดวา่การบ ารุงรักษาในช่วงหลงัการด าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์จะ
ลดลงกวา่แบบเดิมอยา่งมาก และคาดวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะนอ้ยกวา่ระบบหลอดแบบเดิมดว้ย 
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ช่วงระหวา่งการเปล่ียนอุปกรณ์ 

o ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดด้านความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวง
แรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้ง
ของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
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ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย  

o รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาดว้ย   

o ใหมี้การติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ
เก่ียวกบัการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจา้ของโครงการ, ช่ือผูรั้บเหมา และเบอร์
ติดต่อ ฯลฯ  

o ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นใน
เอกสารเสนอราคา เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนท่ีกิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟจะเร่ิม  

o การเปล่ียนหลอดไฟให้ด าเนินในช่วงเวลากลางวนั และหลีกเล่ียงการด าเนินงานในช่วงเวลา
เร่งด่วน  

o ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงานเปล่ียน
อุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี
ตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลังมีการปฏิบติังานและส่ง
สัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

o จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 
 แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนท่ีจะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์
ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร  

 ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องก าหนดไว  ้ เช่น ส านักงานป้องกันภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการ
บ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  

 ช่วงหลงัการเปล่ียนอุปกรณ์ 
o ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดด้านความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวง
แรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้ง
ของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย  
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o รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาดว้ย   

o ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นใน
เอกสารเสนอราคา เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษา  

o การด าเนินงานซ่อมบ ารุงให้ท าในช่วงเวลากลางวนัโดยหลีกเล่ียนช่วงเวลาเร่งด่วน 
o ใชค้วามระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงานเปล่ียน

อุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี
ตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยนืประจ าอยูบ่นถนนหนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่ง
สัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

o จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 
  แจง้เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์
ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 

 ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติในส่วนของการ
บ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

Score : 0  (การด าเนินงานของแผนงานโครงการจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในกฎหมาย/ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

4.2  ตัวช้ีวดัทางสังคม 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นก่อนช่วงเปล่ียนอุปกรณ์ 
การประชุมหน่วยงานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัแผนงานโครงการ PoA ท่ีได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 

พฤษภาคม 2554 ณ ส านกังานธนาคารโลกในประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานส าคญั 
เช่น หน่วยงานก าหนดมาตรฐาน , ผูผ้ลิต, หน่วยงานก ากบัดูแลในภาคไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
ระดบัชาติ นอกเหนือจากประชาชนผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากโครงการ โดยสาระกล่าวถึงรายละเอียดและ
ประโยชน์ของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดและมาตรฐานความปลอดภยัของไฟถนน รวมทั้ง
เทคโนโลยีของไฟส่องสว่างซ่ึงได้น าเสนอโดยผูจ้  าหน่ายท่ีเป็นท่ีรู้จกั พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างของ
หลอดไฟดว้ย การประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีจดัข้ึน ไดเ้ปิดโอกาสให้เขา้ประชุมทั้งหมด ซกัถามเก่ียวกบั
ผลกระทบจากโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น ประเด็นท่ีมีความวิตกกงัวลต่างๆ หรือความคิดเห็น
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เชิงลบ ซ่ึงจากผลการประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความยินดีท่ีจะมีระบบไฟถนนแบบ LED ในภูมิภาคของ
เขาดว้ย  

 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในช่วงระหว่างและภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กฟภ. ไดมี้แผนท่ีจะประชาสัมพนัธ์ในช่วงระหว่างการด าเนินงานโครงการเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลแผนงาน
โครงการและส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานให้แก่ประชาชนตามท่ีไดมี้ขอ้ระบุไวใ้นแผนงานท่ีได้
เสนอไปเบ้ืองตน้ในบทท่ี 2  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 

 ให้มีการประชุมระหว่างผูร่้วมโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้ให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องได้รับทราบถึงกิจกรรมในการด าเนินงานโครงการและรายละเอียดต่างๆ ก่อนท่ีจะเร่ิม
ด าเนินงานโครงการ  ซ่ึงความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับโครงการท่ีได้จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียควรน าไป
พิจารณาร่วมกบัการด าเนินงานโครงการ เม่ือมีการปฏิบติังาน 

 ใหมี้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 

 เผยแพร่ขอ้มูลโครงการแก่ประชาชน 
 จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้สดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ 
คะแนน : +1 (ได้จัดให้มีการประชุมเพือ่การมีส่วนร่วมของประชาชน) 

  
2)  การสนับสนุนกจิกรรมพัฒนาทางด้านสังคม,  วฒันธรรม และเศรษฐกจิพอเพยีง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มของชุมชน คุณภาพชีวติ และประสิทธิภาพการใช้

พลงังาน  อยูใ่นแผนการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม(CSR) ของ กฟภ และของ
แผนงานด้วย เช่น โครงการท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะดงักล่าว ได้แก่โครงการปลูกป่า, ฟรีค่า บริการ
บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนและวดั , การก่อสร้างอาคารอเนกประสงคใ์ห้แก่โรงเรียนในชนบท, 
การสร้างโรงเรียนใหม่ในพื้นท่ีทุรกนัดาร เป็นตน้  
 
มาตรการลดผลกระทบทีเ่สนอ 

 ใหมี้กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เพื่อส่งเสริมสภาพแวดลอ้มของชุมชน,คุณภาพชีวติและ
ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานของโครงการ ในแผนการการด าเนินงานโครงการและใหค้รอบคลุมทุก
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จงัหวดัท่ีอยูใ่นโครงการ CPA 

คะแนน : +2 (การสนับสนุนกจิกรรมพฒันาทางด้านสังคม,  วฒันธรรม และเศรษฐกจิพอเพียง ได้ถูก
รวมไว้ในแผนงานด้าน CSR) 
 

3) ความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงานและชุมชนทีอ่ยู่ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในช่วงระหว่างการเปล่ียนอุปกรณ์ 

การด าเนินงานของแผนงานโครงการจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหลอดไฟถนนจากหลอด HPS 
เป็น LED โดยไม่มีการติดตั้งเสาไฟใหม่แต่อย่างใด ดงันั้นอนัตรายท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนต่อผูป้ฏิบติังาน
ในขณะด าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์ ไดแ้ก่ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า, การตกหล่นของวสัดุ, การท างานใน
ท่ีสูง และอุบติัเหตุในถนน เป็นตน้ ซ่ึงเกาะกลางถนนและทางเทา้เป็นบริเวณท่ีจะมีการด าเนินงานเปล่ียน
อุปกรณ์ ดงันั้นคนเดินเทา้และผูข้บัข่ีอาจไดรั้บผลกระทบหากไม่มีเสนอมาตรการ หรือมีการด าเนินงานท่ี
ไม่เหมาะสม ทั้งน้ีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อคนเดินเทา้และผูข้บัข่ีจะเกิดจากวตัถุท่ีตกหล่น อุบติัเหตุในถนน
และอนัตรายจะไฟฟ้า เป็นตน้ 
 การด าเนินงานเปล่ียนหลอดไฟจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั ท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, พรบ.
คุม้ครองแรงงาน, ระเบียบของส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เก่ียวกบัการติดประกาศและ
สัญลักษณ์ส าหรับงานบ ารุง-ซ่อมแซมถนน และโครงสร้างของโครงการท่ีจัดข้ึนโดยรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินงานเปล่ียนหลอดไฟจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ด้านความปลอดภยั ท่ีระบุไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน, ระเบียบของส านกัป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เก่ียวกบัการติดประกาศและสัญลกัษณ์ส าหรับงานบ ารุง-ซ่อมแซมถนน และโครงสร้างของ
โครงการท่ีจดัข้ึนโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และกฏหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฏระเบียบ
ขอ้บงัคบัเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในงานซ่อมบ ารุง นอกจากน้ียงัก าหนดให้มี
ประกนัภยัส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมาและบุคคลท่ี 3 ซ่ึงไดก้ าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารการเสนอ
ราคา รวมทั้งยงัมีการเสนอมาตรการลดผลกระทบซ่ึงรายละเอียดไดอ้ธิบายในเน้ือหาส่วนต่อไป 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบต่อคนงานและความปลอดภัยของชุมชนใกล้เคียงในช่วง
ระหว่างการเปล่ียนอุปกรณ์ จะอยู่ในระดับปานกลางและเป็นผลกระทบระยะส้ัน (ประมาณ 180 วนั  
ส าหรับการด าเนินงานในแต่ละ CPA 
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การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีได้เขา้ไปด าเนินงานภายหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน ได้แก่ การ

บ ารุงรักษา, การตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพของหลอด LED โดยใชม้าตรการลดผลกระทบ
เดียวกนักบัมาตรการส าหรับช่วงระหวา่งการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ มาประยุกตใ์ชใ้นระหวา่งท่ีมีการ
ด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษา แต่ยกเวน้มาตรการท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ป้ายสัญลกัษณ์ เป็นตน้ ทั้งน้ี 
หลอดไฟท่ีถูกเปล่ียนออกและแทนท่ีดว้ย LED จะเป็นไปตามมาตรฐาน/ขอ้ก าหนด ส าหรับไฟถนนของ
กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

เน่ืองจากหลอด LED มีอายุการใชง้านนานกวา่ HPS (2-5 เท่า) ดงันั้นการเปล่ียนทดแทนหลอด
เหล่าน้ีใหล้ดจ านวนลง  จะบ่งบอกถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานเปล่ียนหลอดไฟ ไดแ้ก่ ความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชน ซ่ึงจะลดความถ่ีในการด าเนินงานดงักล่าวลงจากเดิม  
  นอกจากน้ี  หน้าท่ีหลักของไฟถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส าหรับผูข้ ับข่ีและผู ้เดินถนน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจุดท่ีมีคนเดินขา้มถนน ซ่ึงขอ้กงัวลของ HPS คือความเขม้แสงไม่เพียงพอท่ีจะท าให้
เกิดความคมชดัแยกระหวา่งผูเ้ดินถนนและพื้นถนนได ้ซ่ึงแสงสีของ LED ท่ีปรากฏ จะดีกวา่ และท าให้
เกิดทศันวิสัยและความคมชดัท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัหลอด HPS     ซ่ึงทศันวิสัยท่ีดีข้ึนจากการเปล่ียนมาใช้
หลอด LED น้ียงัเป็นผลดีต่อความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีฉุกเฉินหรือหน่วยงาน
บริการสาธารณะท่ีปฏิบติังานในเวลากลางคืน  

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าโครงการน้ีจะก่อให้เกิดผลกระทบดา้นบวก
ต่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและชุมชนใกลเ้คียง ภายหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณ์แลว้ 
  

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ช่วงในระหวา่งการเปล่ียนอุปกรณ์ 

 

o ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดด้านความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน 
และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ 
ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับ
โครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบั
ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 
o รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาดว้ย   
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o ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการ
ด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

o ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
เก่ียวกบัการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจา้ของโครงการ, ช่ือผูรั้บเหมา และเบอร์
ติดต่อ ฯลฯ 

o ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้นการจราจร) พร้อม
ทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

o จดัให้มีการปฐมนิเทศดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ เพื่อให้ตระหนกั
ถึงอนัตรายจากการท างาน, การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล, การ
ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั, การรักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  

o ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีจ่ายให้ฟิตต้ิง
ทั้งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งท าการแจ้งท่ีตั้ งท่ี
แน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงานซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหตุในการเปิด 
สวติส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

o ตรวจสอบเครน    (หรือ อุปกรณ์ยก  (ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพท่ีดีและสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภยั  

o จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้แน่ใจวา่ PPE ถูก
ใชง้านอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, 
ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้ยางหุม้ฉนวนและเขม็ขดันิรภยั  

o ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงานเปล่ียน
อุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี
ตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลังมีการปฏิบติังานและส่ง
สัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

o ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน  
o หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด 
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o จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 
 แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนท่ีจะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์
ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 

 ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ ท่ี
เก่ียวข้องก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติในส่วนของการ
บ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นท่ีหลงัการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 ช่วงภายหลงัการเปล่ียนอุปกรณ์ 
o ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดด้านความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวง
แรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้ง
ของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

o ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีใน
การด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

o ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้นการจราจร( พร้อม
ทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

o ให้มีการแนะน าขอ้มูลดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ เพื่อให้ตระหนกั
ถึงอนัตรายจากการท างาน, การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล, การ
ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั, การรักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  

o ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีจ่ายให้ฟิตต้ิง
ทั้งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งท าการแจ้งท่ีตั้ งท่ี
แน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงานซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหตุในการเปิด 
สวสิตจ่์ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 
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o ตรวจสอบเครน    (หรือ อุปกรณ์ยก  (ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพท่ีดีและสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภยั  

o จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้แน่ใจวา่ PPE ถูก
ใชง้านอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, 
ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้ยางหุม้ฉนวนและเขม็ขดันิรภยั  

o ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงานเปล่ียน
อุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี
ตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลังมีการปฏิบติังานและส่ง
สัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

o ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน.  
o หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด 
o จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 

 แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนท่ีจะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์
ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 

 ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติในส่วนของการ
บ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้ งหมดออกจากพื้นท่ีหลังการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน  

คะแนน : 0  (โครงการจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและกฏหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

4.3 ตัวช้ีวดัด้านการพฒันาเทคโนโลยี และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1) การพฒันาเทคโนโลยี 

  แผนงานโครงการน้ี จะเป็นการน าเทคโนโลยไีฟส่องสวา่งในถนน แบบ LED ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ใหม่เขา้มาใช้ในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ซ่ึงสามารถท าให้มีการพฒันาดา้นการผลิตและบริการ ของ
เทคโนโลยี LED ในประเทศไทยได ้และความส าเร็จของโครงการน้ีจะเป็นการเป็นแนวทางท่ีดีส าหรับ
การใช้เทคโนโลยีโคมไฟถนนและการจดัการ โดยการใช้อุปกรณ์ให้ความสว่างท่ีมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากน้ีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ลูกจา้ง จะเป็นการสร้างจิตส านึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ส่งผลดา้นบวกต่อส่ิงแวดลอ้มจากการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม  
 

จากตวัช้ีวดัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดพ้ิจารณาวา่กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการเป็นการสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างมาก รวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน และประเทศมากข้ึน 
 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัการการอนุรักษพ์ลงังาน

และเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 
 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บประโยชน์ 

รวมทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาบุคลากร 
คะแนน : 0  (ใชเ้ทคโนโลยจีากต่างประเทศ) 

 

2) แผนการปฏิบัติในช่วงหมดอายุโครงการหรือช่วงหมดอายุการได้รับเครดิต 
แผนงานโครงการมีหน่วยงานหลกัท่ีเขา้ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ(MOU)  4 

หน่วยงาน ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกรรมการคณะท างานได้แต่งตั้งจากบุคคลระหว่าง 4 หน่วยงานดงักล่าว เพื่อมาหา
ขอ้ตกลงในส่วนประกอบหลกัของโครงการร่วมกนั เช่น ขอ้ก าหนดทางเทคนิคของเทคโนโลยี, ขั้นตอน
ในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ซ่ึงเม่ือส้ินสุดปีท่ี 8 ทาง 
กฟภ. มีแผนท่ีจะมอบหลอด LED ให้แก่เจา้ของพื้นท่ีโครงการนั้น ไดแ้ก่ กรมทางหลวง, กรมทางหลวง
ชนบท, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อย่างไรก็ตาม  กฟภ. จะยงัคงท าการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาตลอดอายุการใชง้านของอุปกรณ์ LED และภายหลงัระยะเวลาเครดิตโครงการ (10 ปี) ในแต่
ละ CPA เสร็จส้ินลง กฟภ. มีแผนท่ีจะมอบหลอด LED ให้แก่เจา้ของพื้นท่ีโครงการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่อไป  
 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลงัช่วงการด าเนินการ 8 ปี ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ี

สามารถใชง้านได ้ในปีท่ี 9 และ10 หรือไม่ 

คะแนน : 0  (การใชง้านของไฟถนนจะยงัคงด าเนินต่อไปหลงัจากท่ีส้ินสุดระยะเวลาเครดิตของ
โครงการ)  
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3) การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
 กฟภ.ไดต้ั้งส านกังานบริหารจดัการเพื่อการประหยดัพลงังาน (สจพ.) ข้ึนภายในองคก์รณ์ เพื่อ

รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการและการตรวจสอบงานของแผนงานโครงการ  ซ่ึงรองผูว้่าการ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านกังาน และมีผูช่้วยผูจ้ดัการ 2 คน ซ่ึงหน่ึงในนั้น
จะรับผิดชอบในส่วนของแผนงานโครงการ และธนาคารโลกไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นเทคนิคและ
การฝึกอบรมแก่พนกังาน กฟภ.  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังานในดา้น CDM ดว้ย ในส่วนของ
แผนงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร(CSR) จะมีการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านเทคนิคเก่ียวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี LED ให้แก่
ประชาชนและ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความสนใจ  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัการการอนุรักษพ์ลงังานและเทคโนโลย ี

LED แก่ประชาชน  
 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บประโยชน์ รวมทั้ง

หน่วยงานไวใ้นแผนการพฒันาบุคลากร 
คะแนน : +1 (มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีหรือตามท่ีไดว้างแผนไว)้ 

 
4.4 ตัวช้ีวดัทางด้านเศรษฐกิจ 

1) การจ้างงาน 
การด าเนินการของแผนงานน้ีจะก่อให้เกิดการจา้งงาน (ไดรั้บการจา้งงานผา่นผูรั้บเหมา) ในช่วง

เวลาท่ีมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ , ระยะท่ีมีการบ ารุงรักษา และบริการซ่อมแซม โดยจ านวนของผู ้
จ  าหน่ายสินคา้และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมารวมทั้งผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดจากการด าเนินการของแผนงานโครงการ
น้ีประมาณ 195 คน ซ่ึงรวมจ านวนพนกังาน  กฟภ. ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแผนงานโครงการน้ี
ประมาณ 65 คนดว้ย ดงันั้นจ านวนผูจ้  าหน่ายสินคา้/เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมา จะมีประมาณ 130 คน  
 แผนงานโครงการน้ีจะลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีน าเขา้จากต่างชาติของประเทศ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การลดการสูญเสียเงินตราให้ต่างชาติและเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ 
นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยให้ กฟภ. ลดค่าใชจ่้ายท่ีใช้ในการซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ในส่วนของไฟถนนอีก
ดว้ย  
คะแนน : +2  (การจ้างงานเพิ่มขึน้ในพืน้ทีท่ีม่ีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ)  
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2) รายได้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การด าเนินการของแผนงานโครงการจะเป็นการน าเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใช้ในประเทศในรูป

ของไฟถนนซ่ึงหลอด HPS จ านวน 450,000 ชุด จะถูกเปล่ียนออกและแทนท่ีดว้ย LED นอกจากน้ีจะเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศในแง่ของการช่วยลดการใช้พลงังานท่ีใช้ในส่วนของไฟถนน ซ่ึงคากว่าผลจาก
แผนงานน้ีจะเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีผลประโยชน์โดยตรง เช่น ผูจ้  าหน่ายหลอด LED ม 
ผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาด าเนินการ ซ่ึงถา้ในอนาคตมีการน าเทคโนโลยีน้ีเขา้มาใช้อย่างแพร่หลายมากข้ึน ก็มี
ความเป็นไปไดว้า่ผูผ้ลิต LED อาจจดัตั้งสถานท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทย นอกจากน้ี กฟภ. ไดส้นบัสนุน
การใช้วตัถุดิบภายในประเทศ โดยรวมในชุดการเสนอราคาท่ีใช้วตัถุดิบในประเทศจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการพิจารณา ซ่ึงคาดวา่หากมีการใชว้ตัถุดิบในประเทศมากข้ึน จะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมากข้ึน  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 

 ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในประเทศ โดยก าหนดใหใ้นการเสนอส าหรับงาน CPA ทั้งหมด มี
การเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบในประเทศดว้ย 

คะแนน : +1 (สร้างรายไดใ้ห้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย)   
 

3) การใชพ้ลงังานสะอาด 
การด าเนินงานของแผนงานโครงการไม่เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน  

คะแนน : +2  (ไม่เกีย่วข้อง)  
 

4) ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
แผนงานโครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการใชพ้ลงังานในส่วนของไฟถนนท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ีบริการของ กฟภ. โดยท าการเปล่ียนทดแทนหลอดโซเดียมความดนัสูง (HPS) ขนาด 250 W ดว้ย
หลอดไฟ LED ขนาด 110 W ซ่ึงอุปกรณ์ HPS ทั้งหมดท่ีถูกเปล่ียนทดแทนดว้ย LED มีจ านวนประมาณ   
450,000 ชุด ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานเกือบ 63%   

จากผลท่ีไดจ้ากแผนงานโครงการคือ จะลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีน าเขา้จากต่างชาติของ
ประเทศ ซ่ึงจะน าไปสู่การลดการสูญเสียเงินตราใหต่้างชาติและเป็นการเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังานของ
ชาติ นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยให้ กฟภ. ลดค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ในส่วนของไฟถนน
อีกดว้ย 
คะแนน : +2  (ประสิทธิภาพการใช้พลงังานเพิม่ขึน้มากกว่า 10%)  
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5) การใช้วตัถุดิบภายในประเทศ 
หลอด LED มีจ  าหน่ายในตลาดของหลายประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ญ่ีปุ่น,  เกาหลี 

ฯลฯ  แต่ยงัไม่มีจ  าหน่ายในประเทศไทย ดงันั้นในขั้นตอนน้ีในปัจจุบนัคาดว่าจะตอ้งมีการน าเขา้ของ
หลอด  LED จากต่างประเทศ  อยา่งไรก็ตามยงัมีการรวม ขอ้ก าหนดท่ีจะใชว้ตัถุดิบภายในประเทศใน
แพค็เกจการประมูลส าหรับ CPA 1 ซ่ึงจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการพิจารณาขอ้เสนอราคา    

 
มาตรการท่ีเสนอ 

 ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในประเทศ โดยก าหนดให้ในการเสนอส าหรับงาน CPA ทั้งหมด มี
การเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบในประเทศดว้ย 

คะแนน : 0  (ใช้วตัถุดิบภายในประเทศน้อยกว่า 50%) 
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บทที ่5 
สรุปคะแนนการพฒันาที่ยัง่ยนืและมาตรการลดผลกระทบเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ที่เกดิจากการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  

เน้ือหาในบทน้ีจะเก่ียวกบัสรุปการใหค้ะแนนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งมาตรการในการลดผลกระทบท่ีจะน ามาใชเ้พื่อลดหรือหรือก าจดัผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการของแผนงานซ่ึงไดเ้สนอไปแลว้ในบทท่ี 4 ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ ตามตารางสรุป โดยขอ้มูลดงักล่าวน้ีจะถูกน ามาใชอ้า้งอิง
ในแผนงานด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้ก าหนดในการตรวจติดตาม  เพื่อโครงการ CPA ถูกพฒันาไปพร้อมกบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชเ้ป็นแนวทางเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการ CPA ซ่ึงแผนงานดา้นจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดเ้สนอไว ้
แสดงในภาคผนวก 3  

ตารางที ่5.1 สรุปการให้คะแนนด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนืและมาตรการลดผลกระทบ  

ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.1 ตัวช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

1) การลดก๊าซเรือนกระจกภายใตพ้ิธี
สารเกียวโต 

+2  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเขา้ร่วมโครงการ  CPA จะลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 
 

 กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

2) มลภาวะทางอากาศ 0  หา้มใหมี้การเผาขยะหรือเศษวสัดุใดๆ บนพื้นท่ีด าเนินงาน  
 ควรดบัเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะเม่ือไม่ใชง้าน 

 ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 3) มลภาวะทางเสียง 0  จ ากดัใหมี้การด าเนินงานเฉพาะเวลากลางวนั  
 พยายามไม่ท าใหเ้กิดเสียงโดยไม่จ  าเป็นระหวา่งวนัท่ีมีการด าเนินงานเพื่อลด

ผลกระทบต่ออาคารขา้งเคียง, ส านกังาน, หอ้งเรียนและท่ีอยูอ่าศยั (ถา้มี) 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 

4) กล่ิน +1 ไม่เกิดผลกระทบ  

5) การจดัการน ้ าเสีย +2 ไม่เกิดผลกระทบ  

6) การจดัการขยะของเสีย 0  เก็บขยะในถุง หรือภาชนะปิดและน าไปทิ้งในถงัขยะเทศบาล 
 ภายหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ินใหต้รวจสอบพื้นท่ีใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขยะหรือ

ของเสียอ่ืนๆ ในพื้นท่ีด าเนินงานแลว้ 
 หา้มมีการเผาขยะกลางแจง้บนพื้นท่ีด าเนินงาน 

 ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 
 ผูรั้บเหมา 

 
 7) การปนเป้ือนของดิน 0 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไปและ

ขยะอนัตราย  
 

 

8) การปนเป้ือนของน ้าใตดิ้น 0 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไปและ
ขยะอนัตราย  
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

9) การจดัการขยะอนัตราย +1 การรวบรวมขยะ, การคดัแยกและการจดัเก็บ :  

   รวบรวมและคดัแยกขยะแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการเปล่ียน
อุปกรณ์เช่น ตวัโคม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ, หลอด HPS ท่ียงั
ท างานได,้ หลอด HPS ท่ีช ารุด/ไม่สามารถใชง้านได ้และหลอด LED ท่ี
ช ารุดเสียหายใชง้านไม่ได ้

 

 ผูรั้บเหมา 
 

   จดัหาภาชนะท่ีเหมาะสมในการบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอด
เดิมท่ีถูกเปล่ียนออกในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อหลีกเล่ียงการแตก
เสียหาย ซ่ึงหลอดท่ีผา่นการใชง้านแลว้อาจเก็บในกล่องเดียวท่ีใส่โคมไฟ
ใหม่ท่ีได้มีการน าหลอดไฟน าไปติดตั้งแล้ว หรือกล่องอ่ืนท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียง และระมดัระวงัในการเก็บหลอดมากกวา่ 1 โคมไวด้ว้ยกนัเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการแตกเสียหายระหวา่งการจดัเก็บและขนส่ง 

 ผูรั้บเหมา 
 

   ท าบนัทึกหรือรายการเก่ียวกบัจ านวนขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละประเภทตั้งแต่
เร่ิมด าเนินงานและเก็บรักษาไวก่้อนท่ีจะส่งขยะไปสถานท่ีเจา้ของถนน 
(กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน) จดัไว ้เช่น   สถานท่ีเก็บในส านกังานของกรมทางหลวง 
 

 ผูรั้บเหมา, เจา้ของ
พื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   ควรให้ค  าแนะน าหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่พนกังานและ
คนงานท่ีด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ ซ่ึงเน้ือหาท่ีจ าเป็นไดแ้ก่: 

 ลักษณะและองค์ประกอบของขยะท่ีจะต้องได้รับการ
จดัการ 

 ผลกระทบอาจจะเกิดข้ึนจากของเสียท่ีมีต่อสุขภาพของ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

 ขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม ,
การขนยา้ย และการจดัเก็บ,การก าจดั รวมทั้งการจดัการใน
กรณีท่ีหลอดไฟไดรั้บความเสียหาย 

 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
 การบนัทึกขอ้มูล 

 ผูรั้บเหมา, เจา้ของ
พื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 

 
 

  สถานทีจั่ดเกบ็ของเสีย:  
 

 

   จดัส่งหลอด HPS ท่ีช ารุดหรือไม่สามารถใช้งานไปยงั กฟภ. หรือผู ้
จ  าหน่ายเพื่อจดัเก็บจนกวา่จะไดป้ริมาณท่ีมากพอท่ีจะน าไปก าจดั 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   เก็บรักษาตวัโคมและหลอด HPS สภาพดีท่ีไดจ้ากการถูกเปล่ียนออกใน
ระหวา่งการด าเนินการไวก้บัหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของหลอดเก็บไวเ้พื่อ
ส ารองไวส้ าหรับใช้กบัถนนในเส้นทางท่ีเหลือท่ีไม่ได้ร่วมโครงการ 
CDM ซ่ึงเม่ือหลอดเหล่าน้ีหมดอายุการใชง้านหรือแตกเสียหาย จะถูก
ส่งไปหน่วยงาน PEA เพื่อจดัเก็บและน าไปก าจดัต่อไป   
 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 

 
 

   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ใหค้วามสวา่งท่ีถูกเปล่ียนออกจะถูกเก็บไว้
ในพื้นท่ีท่ี เหมาะสม เช่น วางไว้บนพื้นท่ีป้องกันซึมผ่าน (เช่น พื้น
คอนกรีต(, มีการป้องกนัจากฝน, มีพื้นท่ีจดัเก็บอยา่งเพียงพอและจ ากดั
การเขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ฯลฯ 

 
 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
    พื้นท่ีในการจดัเก็บควรมีความเป็นระเบียบและควรไดรั้บการดูแลท่ีดี 

 
 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม

โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
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     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)          52 

ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   หลอด HPS ท่ีแตกเสียหายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี: 
o สวมถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งถ้ามี (หลีกเล่ียงใช้มือเปล่าในการ

หยิบจบัหลอดไฟท่ีแตกเสียหายเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของ
ปรอทหรือการบาดเจบ็ 

o ใช้ความระมดัระวงัในการตกัข้ึนของเศษช้ินส่วนหรือผงด้วย
กระดาษคงรูปหรือกระดาษแข็งรวมทั้งท าความสะอาดพื้นท่ีให้
เรียบร้อย 

o สามารถใช้เทปกาว (เช่น เทปพนัท่อ( ในการเก็บเศษช้ินเล็กๆ 
หรือฝุ่ นผงข้ึนมาจากพื้น 

o เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งหมดในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิด
และวางซ้อนในถุงใบท่ีสองท่ีปิดมิดชิดพร้อมทั้งน าไปก าจดัดว้ย
วิธีท่ีเหมาะสมจากนั้นท าความสะอาดมือหลงัจากน าถุงไปก าจดั
แลว้ 

 ผูรั้บเหมา, เจา้ของ
พื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

  สถานทีก่ าจัดขยะของเสีย:  

 ก าจดัชุดหลอดไฟ HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้ โดยหน่วยงานจดัการขยะของ
เสียท่ีไดรั้บใบอนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน( 
หรือGENCO , บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน( หรือ BWG 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการอนุญาตแลว้ 

 

  กฟภ. และผูจ้  าหน่าย
สินคา้ 
 

   ตวัโคม HPS และ LED ท่ีหมดอายกุารใชง้านใหส่้งไปยงัหน่วยงานท่ีก าจดั
ขยะของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน), 

1.2 ตัวช้ีวดัทรัพยากรธรรมชาต ิ
10) ความตอ้งการและศกัยภาพใน
การใชน้ ้า 

+2 ไม่เกิดผลกระทบ  

11) การพงัทลายของดิน/ชายฝ่ัง/ริม
ฝ่ังแม่น ้า 

+1 ไม่เกิดผลกระทบ  



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย  
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

12) พื้นท่ีสีเขียว 0 ไม่เกิดผลกระทบ  

ตวัช้ีวดัดา้นอ่ืนๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีส าคญั   

13) การคมนาคมขนส่ง 0 ช่วงระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้น

กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ซ่ึ งได้แ ก่   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการติดตั้งของ 
ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงาน
สาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงั
รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย   

 
 ผูรั้บเหมา 

 

   รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 
3 ในเอกสารการเสนอราคาดว้ย 

 กฟภ. 

   ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ได้รับทราบเก่ียวกับการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้าของ
โครงการ, ช่ือผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ  

 

 ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด
ของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมัติ ก่อนท่ี
กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟจะเร่ิม 

 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 

   การเปล่ียนหลอดไฟให้ด าเนินในช่วงเวลากลางวนั และหลีกเล่ียงการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาเร่งด่วน  
 

 ผูรั้บเหมา 
 

   ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

 
 
 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี  

      
 
 

 o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร  
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

  o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
 ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย,  ประกาศ
ของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน, 
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการติดตั้ งของ ส านักงานป้องกันภัยพิบัติ
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับ
โครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชน
ในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

 
 
 

  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด
ของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการ
ด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษา 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
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ผู้รับผดิชอบ 
 

   การด าเนินงานซ่อมบ ารุงให้ท าในช่วงเวลากลางวนัโดยหลีกเปล่ียน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

 ผูรั้บเหมา 
 

   ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 
 

   จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี  

  o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 

คะแนนรวม +8   
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

2. ตัวช้ีวดัทางสังคม 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชน +1  ให้มีการประชุมระหว่างผูร่้วมโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
แจ้งให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบถึงกิจกรรมในการด าเนินงาน
โครงการและรายละเอียดต่างๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินงานโครงการ  ซ่ึง
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีไดจ้าก 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควรน าไปพิจารณาร่วมกบัการด าเนินงานโครงการ 
เม่ือมีการปฏิบติังาน 

 ให้ มี กิจกรรมเพื่ อ ส่ง เส ริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการประหยดัพลังงานและ
เทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 

 เผยแพร่ขอ้มูลโครงการแก่ประชาชน 
 จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

 กฟภ. 

2) การส่งเสริมกิจกรรมดา้น
สังคม วฒันธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

+2  ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชน,
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของโครงการ ใน
แผนการการด าเนินงานโครงการและให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัท่ีอยู่ใน
โครงการ CPA 

 กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

3) สุขภาพของคนงานและชุมชน
ใกลเ้คียง 

0 ช่วงระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 

 

   ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้น
กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ซ่ึ งได้แ ก่   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการติดตั้งของ 
ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงาน
สาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงั
รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 ผูรั้บเหมา 
 

   รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 
3 ในเอกสารการเสนอราคาดว้ย   

 

 กฟภ. 

   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสม
ดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

 

 ผูรั้บเหมา 
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ผู้รับผดิชอบ 
 

   ใหมี้การตรวจสุขภาพ-ร่างกายของพนกังานและผูป้ฏิบติังานก่อนท่ีจะเร่ิม
งานของโครงการ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานมีสภาพร่างกายท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 ผูรั้บเหมา 
 

   ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ได้รับทราบเก่ียวกับการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้าของ
โครงการ, ช่ือผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ 

 ผูรั้บเหมา 
 

   ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้น
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา 
เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

   จดัใหมี้การปฐมนิเทศดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ 
เพื่อให้ตระหนักถึงอนัตรายจากการท างาน , การใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย, การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  

 

 ผูรั้บเหมา 
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ผู้รับผดิชอบ 
 

   ในการเปล่ียนอุปกรณ์ใหป้ฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ี
จ่ายให้ฟิตต้ิงทั้ งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการแจง้ท่ีตั้งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงาน
ซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุในการเปิดสวิตส์จ่ายไฟของ
ทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 

   ตรวจสอบเครน  (หรือ อุปกรณ์ยก (ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

   จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้
ยางหุม้ฉนวนและเขม็ขดันิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

   ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน  
 

 ผูรั้บเหมา 
 

   หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด  กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 
 
 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี  

 
 
 

 o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  o      o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 

  o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจาก
พื้นท่ีหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน  
 

 ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

  ช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้น

กฏหมายและระ เ บียบข้อบังคับ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ซ่ึ งได้แ ก่   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการติดตั้งของ 
ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงาน
สาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงั
รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 ผูรั้บเหมา 

 

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีและผูป้ฏิบัติงานท่ีด าเนินงานนั้นเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ี
เหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 
 
 

  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้น
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา 
เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   ใหมี้การแนะน าขอ้มูลดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ 
เพื่อให้ตระหนักถึงอนัตรายจากการท างาน , การใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย, การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

   ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟ
ท่ีจ่ายให้ฟิตต้ิงทั้ งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการแจง้ท่ีตั้งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงาน
ซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุในการเปิดสวิตส์จ่ายไฟของ
ทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 
 

  ตรวจสอบเครน  (หรือ อุปกรณ์ยก (ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 

 ผูรั้บเหมา 
 

   จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้
ยางหุม้ฉนวนและเขม็ขดันิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

   ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา 
 

   ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน  
 

 ผูรั้บเหมา 
 

   หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

   จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี  

  o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 

 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

  o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจาก
พื้นท่ีหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

คะแนนรวม +3   

3. ตัวช้ีวดัด้านการพฒันาและ/หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1) การพฒันาเทคโนโลยี 0  ใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัการการอนุรักษ์
พลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  

 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาบุคลากร 

 กฟภ. 

2) กิจกรรมของโครงการท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัหมดอายุโครงการหรือหมด
ช่วงเครดิต 

0  ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลงัช่วงการด าเนินการ 8 ปี ให้แน่ใจ
วา่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านได ้ในปีท่ี 9 และ10 หรือไม่ 

 กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผู้รับผดิชอบ 
 

3) การเสริมสร้างศกัยภาพของ
บุคลากร 

+1  ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกับการการ
อนุรักษพ์ลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  

 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานไวใ้นแผนการพฒันาบุคลากร 
 

 กฟภ. 

คะแนนรวม +1   

4. ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ 

1) การจา้งงาน +2 -  

2) รายไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย +1  ส่งเสริมการใช้วตัถุดิบในประเทศ โดยก าหนดให้ในการเสนอส าหรับงาน 
CPA ทั้งหมด มีการเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบในประเทศดว้ย 

 กฟภ. 

3) การใชพ้ลงังานสะอาด +2 -  

4) ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน +2 -  
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ผู้รับผดิชอบ 
 

5) วตัถุดิบในประเทศ 0  ก าหนดใหมี้การเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศในการ
เสนอราคาส าหรับโครงการ CPA ทั้งหมด 

 กฟภ. 

คะแนนรวม +7   

คะแนนรวมของตัวช้ีวดัทั้งหมด +19   
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ตารางที่ 5.2 แผนการตรวจติดตามตรวจสอบทีเ่สนอ ส าหรับแต่ละโครงการ CPA ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ 

ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ               ความถี่ 

การจดัการของเสียอนัตราย  จดัท าและเก็บบนัทึก/รายการบญัชีของหลอด HPS ท่ี
ถูกเปล่ียนออกและหลอด LED ท่ีใชง้านไม่ได ้ตอ้งท า
การเก็บขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานโครงการพร้อมทั้ง
เก็บรักษาขอ้มูลน้ีไว ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกไว ้ไดแ้ก่: 
ช่วงเปล่ียนอุปกรณ์: 
1) จ านวนตวัโคมไฟหลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก  
2) จ านวนของหลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก 

a. จ านวนหลอด HPS ท่ียงัใชง้านได ้
b. จ านวนหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใชง้าน

ได ้

3) จ านวนหลอด LED ท่ีเสีย และถูกส่งกลบัยงัผู ้
จ  าหน่าย 

 กฟภ. 
 
 
 

 
1) กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
2) กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 

 

 
 
3) กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 

 

 บนัทึกจ านวน
ภายหลงัการเปล่ียน
อุปกรณ์แต่ละคร้ัง  
และท าสรุปบนัทึก 
เป็นรายเดือน 
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ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ               ความถี่ 

 สถานทีจั่ดเกบ็ของเสีย: 
1) จ านวนของหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใช้งานได ้

และถูกเก็บไวใ้นสถานท่ีจดัเก็บของ กฟภ. เพื่อ
น าไปก าจดั 

2) จ านวนหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใช้งานไดท่ี้ถูก
ส่งไปสถานท่ีก าจดั 

3) จ านวนหลอด HPS ท่ียงัสามารถใชง้านไดแ้ละได้
ถูกส่งไปเก็บในสถานท่ีจดัเก็บของเจา้ของถนน 

 
 

4)  จ านวนหลอด HPS ท่ีใช้งานได้ และได้ถูกน า
กลับไปใช้ใหม่แล้ว และจ านวนหลอดท่ีถูกน า
กลบัไปใช้ใหม่ แลว้หมดอายุการใช้งานท่ีถูกส่ง
ให ้กฟภ. น าไปก าจดั  

5) จ านวนโคม HPS ท่ีถูกน าไปเก็บไวใ้นสถานท่ี
จัดเก็บของเจ้าของถนน และถูกส่งไปสถานีรี
ไซเคิล 

 
1) กฟภ. 

 
 
2) กฟภ. 

 
3)  กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

 ท าบนัทึกของแต่ละ
เดือน 
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ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ               ความถี่ 

 สถานทีก่ าจัดขยะของเสีย: 
1) เอกสารใบก ากบัการขนส่งขยะของเสียจะตอ้งระบุ

จ านวนหลอด HPS ท่ีไดรั้บไปก าจดั 

 
1) กฟภ. จะตอ้งขอ

เอกสารใบก ากบัการ
ขนส่งขยะของเสียจาก
หน่วยงานท่ีรับไปก าจดั
พร้อมทั้งเก็บรักษา
เอกสารดงักล่าวไว ้

 
 ท าบนัทึกสรุปการส่ง

หลอด HPS เพื่อ
น าไปก าจดั 2 คร้ัง/ปี 
หรือทุกๆ 6 เดือน 
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ภาคผนวก 2 
 

รายงานการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 3  
 

แผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environmental Management Plan) 

 
โครงการ  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย 

     (PoA) 
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

ข้อก าหนดทัว่ไป   

  ก าหนดให้โครงการ CPA ภายใต ้PoA ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้น
เอกสารประกอบโครงการ  SSC-PoA PDD ซ่ึงประกอบดว้ย หรือรวมถึง
เง่ือนไขต่อไปน้ี : 
o ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของโครงการ CPA ควรอยูใ่นเขตของ

ประเทศไทย  
o เปล่ียนหลอด LED เพื่อทดแทนหลอด HPS ในโคมไฟถนนท่ีอยู่

ในโครงการเท่านั้น 
o หลอด LED ท่ีถูกใช้ในโครงการ CPA ตอ้งสอดคล้องตาม

ขอ้ก าหนดมาตรฐานการใหค้วามสวา่ง และตอ้งผา่นการทดสอบ/
ยนืยนัคุณสมบติัของหลอดจากห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน  

 
 
 

 เจา้ของถนน (กรมทางหลวง/กรมทางง
หลวงชนบท, กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) เป็นผูเ้สนอถนนท่ีจะเขา้
ร่วมโครงการ 

 กฟภ .  จะคัด เ ลื อกและ รับ เข้า เ ป็น
โครงการ  รวมทั้ งก าหนดและสรุป
ขอบเขตของ CPA 
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1 ตัวช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อม   

1) การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
พิธีสารเกียวโต 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเขา้ร่วมโครงการ  CPA จะลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
 

 กฟภ. 

2) มลภาวะทางอากาศ ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 

 หา้มใหมี้การเผาขยะหรือเศษวสัดุใดๆ บนพื้นท่ีด าเนินงาน  
 ควรดบัเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะเม่ือไม่ใชง้าน 

 ผูรั้บเหมา 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

3) มลภาวะทางเสียง ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 

 จ ากดัใหมี้การด าเนินงานเฉพาะเวลากลางวนั  
 พยายามไม่ท าใหเ้กิดเสียงโดยไม่จ  าเป็นระหวา่งวนัท่ีมีการด าเนินงานเพื่อลด

ผลกระทบต่ออาคารขา้งเคียง, ส านกังาน, หอ้งเรียนและท่ีอยูอ่าศยั (ถา้มี) 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 

4) กล่ิน ไม่เกิดผลกระทบ  
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

5) การจดัการน ้ าเสีย ไม่เกิดผลกระทบ  

6) การจดัการขยะของเสีย ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 

 เก็บขยะในถุง หรือภาชนะปิดและน าไปทิ้งในถงัขยะเทศบาล 
 ภายหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ินใหต้รวจสอบพื้นท่ีใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขยะ 

หรือของเสียอ่ืนๆ ในพื้นท่ีด าเนินงานแลว้ 
 หา้มมีการเผาขยะกลางแจง้บนพื้นท่ีด าเนินงาน 

 ผูรั้บเหมา 
 

7) การปนเป้ือนของดิน มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไป 
และขยะอนัตราย  

 

 

8) การปนเป้ือนของน ้าใตดิ้น มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไป 
และขยะอนัตราย  
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

9) การจดัการขยะอนัตราย ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
การรวบรวมขยะ, การคดัแยกและการจดัเก็บ : 

 

  รวบรวมและคดัแยกขยะแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการเปล่ียน
อุปกรณ์เช่น ตวัโคม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ, หลอด HPS ท่ียงั
ท างานได,้ หลอด HPS ท่ีช ารุด/ไม่สามารถใชง้านได ้และหลอด LED ท่ี
ช ารุดเสียหายใชง้านไม่ได ้

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  จดัหาภาชนะท่ีเหมาะสมในการบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอด
เดิมท่ีถูกเปล่ียนออกในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อหลีกเล่ียงการแตก
เสียหาย ซ่ึงหลอดท่ีผา่นการใชง้านแลว้อาจเก็บในกล่องเดียวท่ีใส่โคมไฟ
ใหม่ท่ีได้มีการน าหลอดไฟน าไปติดตั้งแล้ว หรือกล่องอ่ืนท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียง และระมดัระวงัในการเก็บหลอดมากกวา่ 1 โคมไวด้ว้ยกนัเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการแตกเสียหายระหวา่งการจดัเก็บและขนส่ง 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-6 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  ท าบนัทึกหรือรายการเก่ียวกบัจ านวนขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละประเภทตั้งแต่
เร่ิมด าเนินงานและเก็บรักษาไวก่้อนท่ีจะส่งขยะไปสถานท่ีเจา้ของถนน 
(กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน) จดัไว ้เช่น   สถานท่ีเก็บในส านกังานของกรมทางหลวง 
 

 ผูรั้บเหมา, เจ้าของพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการ (กรมทางหลวง, กรมทาง
หลวงชนบท และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
 

  ควรให้ค  าแนะน าหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่พนักงานและ
คนงานท่ีด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ ซ่ึงเน้ือหาท่ีจ าเป็นไดแ้ก่: 

 ลกัษณะและองคป์ระกอบของขยะท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการ 
 ผลกระทบอาจจะเกิดข้ึนจากของเสียท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษย์

และส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม ,การ

ขนยา้ย และการจดัเก็บ,การก าจดั รวมทั้งการจดัการในกรณี
ท่ีหลอดไฟไดรั้บความเสียหาย 

 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
 การบนัทึกขอ้มูล 

 ผูรั้บเหมา, เจ้าของพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการ (กรมทางหลวง, กรมทาง
หลวงชนบท และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-7 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 สถานทีจั่ดเกบ็ขยะของเสีย:  
 

 

  จดัส่งหลอด HPS ท่ีช ารุดหรือไม่สามารถใชง้านไปยงั กฟภ. หรือผู ้
จ  าหน่ายเพื่อจดัเก็บจนกวา่จะไดป้ริมาณท่ีมากพอท่ีจะน าไปก าจดั 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  เก็บรักษาตวัโคมและหลอด HPS สภาพดีท่ีไดจ้ากการถูกเปล่ียนออกใน
ระหว่างการด าเนินการไวก้บัหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของหลอดเก็บไวเ้พื่อ
ส ารองไวส้ าหรับใช้กับถนนในเส้นทางท่ีเหลือท่ีไม่ได้ร่วมโครงการ 
CDM ซ่ึงเม่ือหลอดเหล่าน้ีหมดอายุการใช้งานหรือแตกเสียหาย จะถูก
ส่งไปหน่วยงาน PEA เพื่อจดัเก็บและน าไปก าจดัต่อไป   

 
 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
ก รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
 

  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ใหค้วามสวา่งท่ีถูกเปล่ียนออกจะถูกเก็บไว้
ในพื้นท่ีท่ี เหมาะสม เช่น วางไว้บนพื้นท่ีป้องกันซึมผ่าน (เช่น พื้น
คอนกรีต), มีการป้องกนัจากฝน, มีพื้นท่ีจดัเก็บอยา่งเพียงพอและจ ากดั
การเขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ฯลฯ 

 
 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
ก รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  พื้นท่ีในการจดัเก็บควรมีความเป็นระเบียบและควรไดรั้บการดูแลท่ีดี 
 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
ก รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-9 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  หลอด HPS ท่ีแตกเสียหายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี: 
o สวมถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งถ้ามี (หลีกเล่ียงใช้มือเปล่าในการ

หยิบจบัหลอดไฟท่ีแตกเสียหายเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของ
ปรอทหรือการบาดเจบ็ 

o ใช้ความระมดัระวงัในการตกัข้ึนของเศษช้ินส่วนหรือผงด้วย
กระดาษคงรูปหรือกระดาษแข็งรวมทั้งท าความสะอาดพื้นท่ีให้
เรียบร้อย 

o สามารถใช้เทปกาว (เช่น เทปพนัท่อ) ในการเก็บเศษช้ินเล็กๆ 
หรือฝุ่ นผงข้ึนมาจากพื้น 

o เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งหมดในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิด
และวางซ้อนในถุงใบท่ีสองท่ีปิดมิดชิดพร้อมทั้งน าไปก าจดัดว้ย
วิธีท่ีเหมาะสมจากนั้นท าความสะอาดมือหลงัจากน าถุงไปก าจดั
แลว้ 

 ผูรั้บเหมา, เจ้าของพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการ (กรมทางหลวง, กรมทาง
หลวงชนบท และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน), กฟภ. 
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 สถานทีก่ าจัดขยะของเสีย:  

 ก าจดัชุดหลอดไฟ HPS ท่ีถูกใช้งานแลว้ โดยหน่วยงานจดัการขยะของ
เสียท่ีได้รับใบอนุญาตอย่างถูกตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
หรือGENCO , บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) หรือ BWG 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการอนุญาตแลว้ 

 

  กฟภ. และผูจ้  าหน่ายสินคา้ 
 

  ตวัโคม HPS และ LED ท่ีหมดอายุการใช้งานให้ส่งไปยงัหน่วยงานท่ี
ก าจดัขยะของเสียท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

 เจา้ของพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

1.2 ตัวช้ีวดัทรัพยากรธรรมชาต ิ   

 10) ความตอ้งการและศกัยภาพในการ
ใชน้ ้า 

ไม่เกิดผลกระทบ  
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

11) การพงัทลายของดิน/ชายฝ่ัง/ริม
ฝ่ังแม่น ้า 

ไม่เกิดผลกระทบ  

12) พื้นท่ีสีเขียว ไม่เกิดผลกระทบ  

ตัวช้ีวดัด้านอืน่ๆ ทีก่่อให้เกดิผลกระทบทีส่ าคัญ   

13) การคมนาคมขนส่ง ช่วงระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้น

กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ซ่ึ งได้แ ก่   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการติดตั้งของ 
ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงาน
สาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงั
รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย   

 
 ผูรั้บเหมา 
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ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคล 
ท่ี 3 ในเอกสารการเสนอราคาดว้ย 

 กฟภ. 

  ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ได้รับทราบเก่ียวกับการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้าของ
โครงการ, ช่ือผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด
ของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมัติ ก่อนท่ี
กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟจะเร่ิม 

 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  การเปล่ียนหลอดไฟให้ด าเนินในช่วงเวลากลางวนั และหลีกเล่ียงการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาเร่งด่วน  
 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-13 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

 
 
 

 ใหป้ฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัส าหรับผูข้บัข่ีและผูเ้ดินเทา้ดงัน้ี 

 

 

 
 
 

o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร  
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-14 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 

 ช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
 ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย,  ประกาศ
ของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม , พรบ. คุม้ครองแรงงาน, 
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการติดตั้ งของ ส านักงานป้องกันภัยพิบัติ
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับ
โครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชน
ในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 ผูรั้บเหมา 

 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-15 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 
 
 

 ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด
ของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการ
ด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษา 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงใหท้  าในช่วงเวลากลางวนัโดยหลีกเล่ียงช่วงเวลา
เร่งด่วน 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-16 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี  

 o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-17 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

2. ตัวช้ีวดัทางสังคม   

1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วงก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ให้มีการประชุมระหว่างผูร่้วมโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

แจ้งให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบถึงกิจกรรมในการด าเนินงาน
โครงการและรายละเอียดต่างๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินงานโครงการ  ซ่ึง
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีได้จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียควร
น าไปพิจารณาร่วมกบัการด าเนินงานโครงการ เม่ือมีการปฏิบติังาน  

ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ให้ มี กิจกรรมเพื่ อ ส่ง เส ริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง มี

ประสิทธิภาพและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการประหยดัพลังงานและ
เทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 

 เผยแพร่ขอ้มูลโครงการแก่ประชาชน 
 จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

 กฟภ. 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-18 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

2) การส่งเสริมกิจกรรมดา้น
สังคม วฒันธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชน,

คุณภาพชีวติและประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานของโครงการ ในแผนการ
การด าเนินงานโครงการและให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัท่ีอยู่ในโครงการ 
CPA 

 กฟภ. 

3) สุขภาพของคนงานและชุมชน
ใกลเ้คียง 

ช่วงระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์:  

  ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้น
กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ซ่ึ งได้แ ก่   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการติดตั้งของ 
ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงาน
สาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงั
รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-19 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 
ในเอกสารการเสนอราคาดว้ย   

 

 กฟภ. 

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีและผูป้ฏิบัติงานท่ีด าเนินงานนั้นเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ี
เหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ใหมี้การตรวจสุขภาพ-ร่างกายของพนกังานและผูป้ฏิบติังานก่อนท่ีจะเร่ิม
งานของโครงการ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานมีสภาพร่างกายท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 ผูรั้บเหมา 
 

  ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ได้รับทราบเก่ียวกับการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้าของ
โครงการ, ช่ือผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-20 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้น
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา 
เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  จดัใหมี้การปฐมนิเทศดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ 
เพื่อให้ตระหนักถึงอนัตรายจากการท างาน , การใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย, การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ในการเปล่ียนอุปกรณ์ใหป้ฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ี
จ่ายให้ฟิตต้ิงทั้ งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการแจง้ท่ีตั้งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงาน
ซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุในการเปิดสวิตส์จ่ายไฟของ
ทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-21 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  ตรวจสอบเครนหรืออุปกรณ์ยกใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถใช้
งานไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 ผูรั้บเหมา 
 

  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้
ยางหุม้ฉนวนและเขม็ขดันิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน  
 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-22 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด  กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 
 
 

 จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี 
o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน

บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 
 

 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 

 o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจาก
พื้นท่ีหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน  
 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-23 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 ช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้น

กฏหมายและระ เ บียบข้อบังคับ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  ซ่ึ งได้แ ก่   ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการติดตั้งของ 
ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงาน
สาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงั
รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีและผูป้ฏิบัติงานท่ีด าเนินงานนั้นเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ี
เหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-24 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 
 
 

 ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้น
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา 
เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  ใหมี้การแนะน าขอ้มูลดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ 
เพื่อให้ตระหนักถึงอนัตรายจากการท างาน , การใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย, การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

  ในการเปล่ียนอุปกรณ์ใหป้ฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ี
จ่ายให้ฟิตต้ิงทั้ งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการแจง้ท่ีตั้งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงาน
ซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุในการเปิดสวิตส์จ่ายไฟของ
ทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-25 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 
 

 ตรวจสอบเครนหรืออุปกรณ์ยกใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถใช้
งานไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 ผูรั้บเหมา 
 

  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ PPE ถูกใชง้านอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้
ยางหุม้ฉนวนและเขม็ขดันิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” 
บนถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่
บนถนนหน้าพื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา 
 

  ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-26 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด 
 

 ผูรั้บเหมา 
 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี  

 o แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ และหน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า ก่ อน ท่ีจะ เ ร่ิมง าน เป ล่ี ยน อุปกรณ์ทั้ ง น้ี เพื่ อก าร
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร 

 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-27 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจาก
พื้นท่ีหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 

 ผูรั้บเหมา 
 

3. ตัวช้ีวดัด้านการพฒันาและ/หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1) การพฒันาเทคโนโลยี ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกับการการ

อนุรักษพ์ลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  
 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาบุคลากร 

 กฟภ. 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-28 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

2) กิจกรรมของโครงการท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัหมดอายุโครงการหรือ
หมดช่วงเครดิต 

 ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลงัช่วงการด าเนินการ 8 ปี ให้แน่ใจ
วา่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านได ้ในปีท่ี 9 และ10 หรือไม่ 

 กฟภ. 

3) การเสริมสร้างศกัยภาพของ
บุคลากร 

ช่วงระหว่างเปลี่ยนและช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกับการการ

อนุรักษพ์ลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  
 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของบพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

ท่ีไดรั้บประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานไวใ้นแผนการพฒันาบุคลากร 
 

 กฟภ. 

4. ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ   

1) การจา้งงาน -  

2) รายไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ส่งเสริมการใช้วตัถุดิบในประเทศ โดยก าหนดให้ในการเสนอส าหรับ
งาน CPA ทั้งหมด มีการเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบในประเทศดว้ย 

 กฟภ. 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-29 

 

ตารางที ่A3-1 กรอบงานส าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาทีย่ัง่ยนืส าหรับแต่ละโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด ( CDM Programme 
Activity: CPA)  ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA) 

 ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

3) การใชพ้ลงังานสะอาด -  

4) ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน -  

5) วตัถุดิบในประเทศ  ก าหนดให้มีการเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศในการ
เสนอราคาส าหรับโครงการ CPA ทั้งหมด 

 กฟภ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-30 

 

ตารางที่ A3-2 แผนการตรวจติดตามตรวจสอบทีเ่สนอ ส าหรับแต่ละโครงการ CPA ทีเ่ข้าร่วมในแผนงานโครงการ 

ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ ความถี่ 

การจดัการของเสียอนัตราย  จดัท าและเก็บบนัทึก/ รายการบญัชีของหลอด HPS ท่ี
ถูกเปล่ียนออกและหลอด LED ท่ีใชง้านไม่ได ้ตอ้งท า
การเก็บขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานโครงการพร้อมทั้ง
เก็บรักษาขอ้มูลน้ีไว ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกไว ้ไดแ้ก่: 
ช่วงเปล่ียนอุปกรณ์: 
1) จ านวนตวัโคมไฟหลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก  
2) จ านวนของหลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก 

ก. จ านวนหลอด HPS ท่ียงัใชง้านได ้
ข. จ านวนหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใชง้าน

ได ้

3) จ านวนหลอด LED ท่ีเสีย และถูกส่งกลบัยงั 
ผูจ้  าหน่าย 

 กฟภ. 
 
 
 

 
1) กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
2) กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 

 

 
 
3) กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 

 

 บนัทึกจ านวน
ภายหลงัการเปล่ียน
อุปกรณ์แต่ละคร้ัง 
และท าสรุปบนัทึก
เป็นรายเดือน 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-31 

 

ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ ความถี่ 

 สถานทีจั่ดเกบ็ของเสีย: 
1) จ านวนของหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใชง้านได ้

และถูกเก็บไวใ้นสถานท่ีจดัเก็บของ กฟภ. เพื่อ
น าไปก าจดั 

2) จ านวนหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใชง้านไดท่ี้ถูก
ส่งไปสถานท่ีก าจดั 

3) จ านวนหลอด HPS ท่ียงัสามารถใชง้านไดแ้ละได้
ถูกส่งไปเก็บในสถานท่ีจดัเก็บของเจา้ของถนน 

 
 
 

4)  จ านวนหลอด HPS ท่ีใชง้านได ้และไดถู้กน า
กลบัไปใชใ้หม่แลว้ และจ านวนหลอดท่ีถูกน า
กลบัไปใชใ้หม่ แลว้หมดอายกุารใชง้านท่ีถูกส่ง
ให ้กฟภ. น าไปก าจดั  

 
5) จ านวนโคม HPS ท่ีถูกน าไปเก็บไวใ้นสถานท่ี

จดัเก็บของเจา้ของถนน และถูกส่งไปสถานี 
              รีไซเคิล 

 
1) กฟภ. 

 
 
2) กฟภ. 

 
3)  กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
4) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

 

 
 ท าบนัทึกของแต่ละ

เดือน 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ.3-32 

 

ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ ความถี่ 

 สถานทีก่ าจัดขยะของเสีย: 
1) เอกสารใบก ากบัการขนส่งขยะของเสียจะตอ้งระบุ

จ านวนหลอด HPS ท่ีไดรั้บไปก าจดั 

 
1) กฟภ. จะตอ้งขอ

เอกสารใบก ากบัการ
ขนส่งขยะของเสีย
จากหน่วยงานท่ีรับ
ไปก าจดัพร้อมทั้งเก็บ
รักษาเอกสารดงักล่าว
ไว ้

 
ท าบันทึกสรุปการ
ส่งหลอด HPS เพื่อ
น าไปก าจดั 2 คร้ัง/
ปี หรือ 6 เดือนคร้ัง 

 
 

 


	1. POA report translated ลบสีแก้ไขออก.pdf
	2. ภาคผนวก 1
	3.ภาคผนวก 2 POA
	4. POA EMP translated ลบสีแก้ออก

