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ปกรายงาน 
 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ) Thailand Energy Efficiency Improvement for Street Lightings in Central 
Region (Sub-Region 1: Pathum Thani Province) 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย  

(ภาคกลาง: จงัหวดัปทุมธานี) 

เจ้าของโครงการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ทีต่ั้งโครงการ ส่วนของทางหลวงหมายเลข 346, 3111, 307 และ 3214 จงัหวดัปทุมธานี 

ผู้พฒันาโครงการ     

(ฝ่ายไทย)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ กรมทางหลวง (ทล.) 

(ฝ่ายต่างประเทศ) ธนาคารโลก (ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพฒันาระหวา่งประเทศ)  

ผู้จดัท ารายงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
เลขท่ี 200 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมาหานคร  
รหสัไปรษณีย ์10900 

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

การขายไฟฟ้าเขา้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า      มี  (     )  
ไม่มี  (   ) 

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

ไม่มี  (   ) 
 (   x  )  โครงการประเภทอ่ืน (โปรดระบุ)  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน           

 

สถานะโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (เมือ่วนัที่ 18/06/2555) 
(  x  )  ยงัไม่ไดก่้อสร้าง  
(      )  อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 
(      )  การก่อสร้างแลว้เสร็จและก าลงัอยูใ่นระหวา่งทดลองเดินระบบ 
(      )  เร่ิมเดินระบบแลว้ตั้งแต่ วนัท่ี......เดือน.......พ.ศ........... 

 

การมอบอ านาจ 
(      ) ผูพ้ฒันาโครงการไดม้อบอ านาจให้.........เป็นผูด้  าเนินการเสนอรายงานดงัหนงัสือมอบอ านาจท่ีแนบ  
 (  x  ) ผูพ้ฒันาโครงการมิไดม้อบอ านาจแต่อยา่งใด

           ก 
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สรุปสาระส าคญัของโครงการ 
 

ช่ือโครงการ (ตาม PDD): การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย  
                                            (ภาคกลาง: จงัหวดัปทุมธานี) 

 ทีต่ั้ง  : บนเสน้ทางของทางหลวงหมายเลข 346, 3111, 307 และ 3214  จ.ปทุมธานี 

ผู้พฒันาโครงการ (ช่ือบริษัท/ /ฝ่ายไทย): 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ กรมทางหลวง(ทล.) 

ผู้พฒันาโครงการ (ฝ่ายต่างประเทศ):   
ธนาคารโลก  

 ลกัษณะด้านเทคนิคของโครงการ CDM (CDM Project Activity , CPA):  
           โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย ( Thailand Energy Efficiency 
Improvement for Street Lightings ) เป็นโครงการท่ีก่อตั้งโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย ทั้งน้ีเป้าหมายของโครงการคือเขตพ้ืนท่ี
ให้บริการของ กฟภ. โดยจะท าการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ความสวา่งจากเดิมคือหลอด High Pressure Sodium (HPS) 
ขนาด 250 วตัต ์และทดแทนดว้ยหลอด Light Emitting Diode (LED) ขนาด 110 วตัต ์ ส่งผลให้ประหยดัพลงังานได้
ถึง 63 % ซ่ึงกิจกรรมน้ีของโครงการน้ี เป็นการติดตั้งน าร่องเพ่ือศึกษาและทดสอบคุณลกัษณะทางดา้นเทคนิค และ
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการติดตั้งแลว้เสร็จ  
          โคมไฟ HPS ซ่ึงไดถู้กติดตั้งบนถนนของทางหลวงหมายเลข 346, 3111, 307 และ 3214 จะอยูภ่ายใตก้าร
รับผิดชอบของกรมทางหลวง จ. ปทุมธานี โดยชุดหลอด HPS จะถูกเปล่ียนทดแทนดว้ยชุดหลอด LED จ านวน 
1,672 ชุด ทั้งน้ี กฟภ. จะด าเนินการตามกิจกรรมโครงการท่ีระบุไวใ้น PoA และจะท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานในการ
ประสาน งานและบริหารจดัการ  
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นกิจกรรมโครงการ 

1) ชุดหลอด LED จ านวนทั้งหมด 1,672 ชุด  

เทคโนโลยทีีใ่ช้:  
การเปล่ียนจากหลอด HPS ขนาด 250 วตัต ์และทดแทน
ดว้ยหลอด LED   ขนาด 110 วตัต ์

ทีม่าของเทคโนโลย ี:  
เ ป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (ไม่สามารถระบุ
สถานท่ีไดใ้นขั้นตอนน้ี เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งขั้นตอน
การประกวดราคา) 

จุดเด่นของเทคโนโลย:ี 
        หลอด LED มีคุณลกัษณะหลายอยา่งท่ีน่าสนใจส าหรับน ามาเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่อุปกรณ์ใหค้วามสวา่งท่ีใช ้
อยู่เดิม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลอด LED เป็นอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต ่ากว่า มีความทนทานมากกวา่ และอายกุารใชง้าน
มากกวา่, ทนทานมากข้ึน,  ขนาดเล็กกวา่, ไม่มีระยะเวลาอุ่นไส้หลอดซ่ึงส่งผลให้การปิด-เปิดของหลอดไฟเร็วข้ึน 
ตอ้งการการบ ารุงรักษานอ้ยกวา่  ความน่าเช่ือถือมากกวา่เน่ืองจากไม่มีปรอทเม่ือเทียบกบัระบบเดิมท่ีใชห้ลอด HPS 
ทั้งน้ีหลอด LED ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนให้น ามาใชใ้นโครงการ จะมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 50,000 ชัว่โมง และมี 
power factor สูงถึง 0.95  

         ข
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ชนิดและแหล่งของวตัถุดบิ/เช้ือเพลงิ:  
- 

จ านวนวตัถุดบิ/เช้ือเพลงิ:  
- 

ผลทีไ่ด้จากกจิกรรมของโครงการ CDM: 
1) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส่วนของระบบโคมไฟ

ถนนในพ้ืนท่ีให้บริการของ กฟภ. ทั้งน้ีคาดว่าจะ
สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 63 % ซ่ึง
พลงังานท่ีลดลงจะส่งผลดงัต่อไปน้ีคือ : 

 ลดค่าใชจ่้ายของ กฟภ. ท่ีตอ้งจ่ายให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในส่วนค่าไฟฟ้าของ
โคมไฟถนน 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงคาดวา่จะสามารถ
ลดไดป้ระมาณ 725 tCO2e/ปี 

 
 

ผลพลอยได้จากกิจกรรมของโครงการ CDM: 
1) ลดภาระในการก าจดัหลอดไฟท่ีหมดอายกุารใชง้าน 

เน่ืองจากหลอด LED จะมีอายุการใชง้านนานกว่า
หลอด HPS ประมาณ 5 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ LED
ก่อใหเ้กิดขยะนอ้ยกวา่หลอด HPS ส่วนขอ้ไดเ้ปรียบ
อ่ืนๆ คือ  หลอด LED ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
เน่ืองจากไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสารเคมี
ท่ีเป็นพิษ อีกทั้งซาก LED ยงัสามารถน ารีไซเคิลได ้
100 % 
 

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

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

2. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): 725  tCO2e/ปี 
3. อืน่ๆ :  -   tCO2e/ปี 

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีล่ดลง :  725 tCO2e/ปี 

อายุโครงการ : 10 ปี 0 เดือน 

ระยะเวลาเครดติของโครงการ: 10 ปี 

งบประมาณในการลงทุนของโครงการ CDM  :  32.85 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ กรณีทีย่งั
ไม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นโครงการ CDM: 

IRR =  6.29  % 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ กรณีทีไ่ด้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นโครงการ CDM: 

IRR =  8.99  % 
ประเทศทีจ่ะรับซื้อเครดติการลดการปลดปล่อยคาร์บอนทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว (Certified Emission Reduction, CER):  
กองทุนหุน้ส่วนคาร์บอนของธนาคารโลก 
ราคาของ CER : ประมาณ 3.5 ยโูร ต่อ CER  (จะมีการเจรจาก่อนขั้นตอนลงนามในสญัญา)  

สถานะโครงการปัจจุบัน (อยู่ระหว่างการวางแผนงาน, ระหว่างการก่อสร้าง หรือด าเนินการแล้ว) : 
ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการเตรียมการเก่ียวกบัขอ้ก าหนดทางดา้นเทคนิคและขอบเขตของการด าเนินโครงการ
(TOR)  
คะแนนรวมทุกหมวดดชันีช้ีวดั : +19 

        ค 
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ผลประโยชน์ต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ระดบัประเทศ 

 โครงการน้ีจะลดการน าเช้ือเช้ือเพลิงฟอสซิลจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการลดการสูญเสียเงินให้กับ
ต่างประเทศ อีกทั้ งเป็นการเพ่ิมความมั่นคงด้าน
พลงังานของประเทศ 

 โครงการน้ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟถนนท่ี 
กฟภ. ซ้ือมาจาก กฟผ.  

1.2 ระดบัท้องถิ่น 

 การด าเนินการตามโครงการจะส่งผลใหมี้การเพ่ิม
รายไดข้องผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง รวมถึงผูผ้ลิต LED, 
ผูรั้บเหมาติดตั้ง 

 

 

2. ด้านสังคม 

2.1 ระดบัประเทศ 
 การด าเนินงานของโครงการน้ีจะท าให้เกิดการจา้ง

งาน (จากการท่ีผูรั้บเหมาไดรั้บงานน้ี) ทั้ งในช่วง
ติดตั้ง ช่วงบ ารุงรักษา และช่วงบริการซ่อมแซม  

 โครงการน้ีคาดวา่จะสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวติในเร่ือง 
การใหบ้ริการความสวา่งแก่ประชาชนได ้

2.2 ระดบัท้องถิ่น 
การจ้างงาน (คน/ปี): ช่วงติดตั้งอุปกรณ์ :12 คน   /ปี  

ช่วงท่ีมีการใชง้าน :12 คน   /ปี  
รายได้เฉลีย่จากการจ้างงาน/ปี : เฉล่ีย 25,000 บาท/คน/เดือน  

รวม 3.6 ลา้นบาท/ปี  

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.1 ระดบัประเทศ 

 คุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยรวมของประเทศ 
 

 การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG):  
คาดว่าจะสามารถลดการปล่อย GHG ไดป้ระมาณ 725 
tCO2e/ปี 

 ลดปริมาณขยะหลอดไฟท่ีตอ้งก าจดั: โดยคาดการณ์ว่า
โคมไฟ LED จะมีอายุการใชง้านนานกว่าโคม HPS 
ประมาณ 5 เท่า ซ่ึงแสดงวา่ LED ท าใหเ้กิดขยะนอ้ยกวา่  
นอกจากน้ี LED ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองท่ีไม่เป็นวสัดุ
มีพิษ เน่ืองจากไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสาร 
เคมีท่ีเป็นพิษ อีกทั้งยงัสามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดอี้ก
ดว้ย 
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3.2 ระดบัทอ้งถ่ิน 

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
 

  โคมไฟ LED มีอายกุารใชง้านนานกว่า โคมไฟ HPS 
ประมาณ 5 เท่า ซ่ึงแสดงวา่โคมไฟ LED ก่อให้เกิดขยะ
น้อยกว่าโคมไฟ HPS และ LED เน่ืองจากไม่มี
ส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะหรือสาร เคมีท่ีเป็นพิษ รวมทั้ง
สามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้

 ลดปัญหาด้านการรบกวนการจราจรในขั้ นตอน
บ ารุงรักษา เน่ืองจากโคมไฟ LED มีอายกุารใชง้านนาน
กวา่โคมไฟ 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 ซ่ึงจะด าเนินการภายใตโ้ครงการตาม

แผนงาน CDM  (Project of Activities, PoA) อนัประกอบไปดว้ยแผนงานย่อยขนาดเล็กหลายแผนงาน

โดยมี กฟภ. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานบริหารจดัการแผนงาน ทั้งน้ีโครงการจะด าเนินการในถนนท่ีอยู่

ภายใตค้วามรับผิดชอบของ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

ในภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ 
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  เน่ืองจาก LED เป็นเทคโนโลยใีหม่ส าหรับการใชง้านในโคมไฟถนน กฟภ. จึงวางแผนท่ีจะ

ด าเนินงานใน พื้นท่ีน าร่องก่อนเพื่อทดสอบคุณภาพทางดา้นเทคโนโลย ี คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละ

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการอยา่งเตม็รูปแบบต่อไป โครงการน้ีเป็นหน่ึง

ในพื้นท่ีด าเนินโครงการน าร่องดงักล่าวโดย กิจกรรมของโครงการเป็นการเปล่ียนทดแทน โคมไฟหลอด 

HPS ขนาด 250 วตัต ์  ดว้ยโคมไฟหลอด LED ขนาด 110 วตัต ์ทั้งน้ี มีจ  านวนโคมไฟหลอด HPS ท่ีจะ

ด าเนินการเปล่ียนทั้งส้ิน 1,672 โคม ในถนนทางหลวงภายใต ้ความรับผดิชอบของกรมทางหลวงจ านวน  

4 สายไดแ้ก่ ทางหลวงหมายเลข 346 (ช่วงหลกั กม. 2+100 ถึง กม. 7+495 และ (ช่วงหลกั กม. 8+800 ถึง 

กม. 14+336) ทางหลวงหมายเลข 3111 (ช่วงหลกั กม. 0 ถึง กม. 1) ทางหลวงหมายเลข 307 (ช่วงหลกั 

กม. 4 ถึง กม. 10+800) และทางหลวงหมายเลข 3214 (ช่วงหลกั กม. 2+100 ถึง กม. 15+000) ซ่ึง คาดวา่

จะสามารถลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดป้ระมาณร้อยละ 63  และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก จากการผลิตไฟฟ้าลงไดร้้อยละ 63 หรือประมาณ 725 ตนัคาร์บอนไดออกไซดต่์อปี   

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 ัง่ยืนของ
โครงการฯ ตามแนวทางการจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้และการประเมินศกัยภาพการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน ของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด ขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน) ปี พ.ศ.      2553    รวมถึงน าเสนอมาตรการป้องกนั  /ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
จากการประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้สามารถสรุปได้ว่าการด าเนินงานของแผนงานโครงการจะช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเน่ืองจากการลดลงของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในโคมไฟถนน
โดยคาดวา่จะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไดป้ระมาณ 725 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
หรือประมาณร้อยละ  63 จากกรณีฐาน นอกจากน้ีจะ เป็นการส่งเสริมการใชท้รัพยากรพลงังานอยา่งมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ รองรับแผนงานดา้นการประหยดั
พลงังานของประเทศและสร้างรายได้จากการจา้งงานและการติดตั้งต่างๆ  อย่างไรก็ตามในช่วงการ
เปล่ียนโคมไฟหลอดไฟจะเกิดขยะจ าพวกซากผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โคมไฟและหลอดไฟ 
HPS รวมถึงหลอด LED ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพซ่ึงจะตอ้งมีการจดัการท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งซากหลอด 
HPS ทั้งน้ีเพื่อ ป้องกนัปัญหาการปนเป้ือนของสารปรอทลงสู่ดินและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามคาด
วา่ โคมไฟและหลอด HPS ส่วนใหญ่ท่ีถูกเปล่ียนออกมาจะยงัสามารถใชง้านได้ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีจะถูก
เก็บไวเ้ป็น อุปกรณ์ส ารองเพื่อใชใ้นกรณี เกิดการช ารุดเสียหายของอุปกรณ์ในถนนท่ีไม่เขา้ร่วมแผนงาน
โครงการ ส าหรับในระยะยาวการเปล่ียนหลอดไฟถนน จาก HPS ซ่ึงมีองคป์ระกอบของสารปรอทอยูใ่น
ปริมาณน้อยไปเป็นหลอด LED ซ่ึงไม่มีสารปรอทเป็นส่วนประกอบนั้น จะท าให้การจดัการซาก
หลอดไฟท าไดง่้ายข้ึนและลดความเส่ียงจากการปนเป้ือนสารปรอทสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีรายละเอียดการ
ประเมินผลกระทบดา้นอ่ืนๆและมาตรการป้องกนั/ลดผลกระทบฯต่างๆ ไดน้ าเสนอรายละเอียด ไวใ้น
รายงานฯ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 เหตุผลและวตัถุประสงค์โครงการ 
 
1.1.1  เหตุผลในการด าเนินโครงการ 

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. ปรับปรุงการจดัหาและการบริการพลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภยั มีความมัน่คง 
สม ่าเสมอ เช่ือถือได้เพียงพอและรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

2. พฒันากิจการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้เล้ียงตนเองได ้มีก าไรพอสมควร ตลอดจนมีเงินทุน
เพียงพอแก่การขยายงาน 

3. พฒันาการบริหารงานองคก์ร การบริหารงานบุคคลและการจดัการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด       
กฟภ. ไดใ้หบ้ริการไฟถนนสาธารณะส าหรับถนนของกรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท 

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

จากภาระค่าใชจ่้ายขา้งตน้ กฟภ. ไดต้ระหนกัถึงประสิทธิภาพและการประหยดัพลงังานของการ
ใช้พลงังานจากไฟถนนสาธารณะ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าและความส่อง
สวา่งของไฟถนนในแต่ละพื้นท่ีและถนนสายท่ีต่างกนัท่ีอยูใ่นการดูแลของกรมทางหลวง  กรมทางหลวง
ชนบท และ อบจ.  
  

1 
 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  

 

 

 

 

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.)   2 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในจงัหวดัปทุมธานีเขตภาค
กลางประเทศไทย จะด าเนินการติดตั้งหลอด Light Emitting Diode (LED)  

จุดประสงค์กิจกรรมโปรแกรมโครงการ CDM (CPA) เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมโปรแกรม 
(PoA) “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย” เร่ิมตน้โดย กฟภ. ซ่ึง
เป็นผูด้  าเนินการ CPA และด าเนินการจา้งผูรั้บเหมา/ผูผ้ลิตหลอด LED ด าเนินการติดตั้งและบ ารุงรักษา
หลอดไฟในโครงการในรูปแบบสัญญาการบริการ  

ปัจจุบนัโคมไฟถนนสาธารณะท่ีอยู่บนถนนและทางด่วนอยูใ่นการควบคุมและด าเนินการของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม การจ่ายไฟถนนสาธารณะ
เป็นภาระหนา้ท่ีของ กฟภ. ท่ีจะตอ้งภาระค่าใช้จ่ายไฟฟรีทั้งหมด อีกทั้งยงัตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือมาจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) อีกดว้ย  

ถึงแมว้่า 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. วางแผนท่ีจะท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยการเปล่ียนหลอด High 
Pressure Sodium (HPS) ขนาด 2501 W จ านวน 1,672 หลอด ดว้ยหลอด Light Emitting Diode (LED) 
ขนาด 110 W4 ใน จ.ปทุมธานี ซ่ึงหลอด HPS จะใชพ้ลงังานรวมการสูญเสียในบลัลาสต ์250 W และอาจ
สูงถึง 295 W2 หลอด LED ใชพ้ลงังานประมาณ 63% นอ้ยกวา่หลอด HPS และไดก้ารลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ค่าเฉล่ียการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีจากการ
ด าเนินการ CPA คาดวา่จะเป็น 754 ตนัคาร์บอน 

การด าเนินการ CPA เป็นการน าร่องการติดตั้งเพื่อท่ีจะท าการศึกษาและทดลองคุณสมบติั
เทคโนโลย ีคุณภาพของอุปกรณ์และปัญหาและอุปสรรคก่อนการด าเนินการ  
 
 
 
                                                           

1 หลอด HPS ใชพ้ลงัไฟฟ้า 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต ์
2 ถึงแมว้า่การใชค้่าพลงังานจริงของหลอด HPS ประมาณ 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต,์ ตามยอ่หนา้ 12 (a) AMS 
II L, version 01, EB 60, การใชพ้ลงังานคาดวา่เป็น  295 W  
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1.1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของไฟถนนสาธารณะภายใตพ้ื้นท่ีการบริการของ 
กฟภ. โดยการเปล่ียนหลอด High Pressure Sodium (HPS) ขนาด 2504 W ดว้ยหลอด Light Emitting 
Diode (LED) ขนาด 110 W5  

1.1.3 ขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการศึกษารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นและการประเมิน
ศักยภาพการพฒันาอย่างยัง่ยนื (IEE-SD)  

จุดประสงคข์องการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายรวมถึงบริเวณถนน 4 แห่ง ท่ีอยู่ภายใตค้วาม
รับผดิชอบของกรมทางหลวง ในเขต จ.ปทุมธานี ประกอบดว้ย 

 ทางหลวงท่ี # 346 (กม. ท่ี 2+100 ถึง กม. ท่ี 7+495) และ (กม. ท่ี 8+800 ถึง กม. ท่ี 14+336) 
 ทางหลวงท่ี # 3111 (กม. ท่ี 0 ถึง กม. ท่ี 1) 
 ทางหลวงท่ี # 307 (กม. ท่ี 4 ถึง กม. ท่ี 10+800) 
 ทางหลวงท่ี # 3214 (กม. ท่ี 6+150 ถึง กม. ท่ี 15+000) 

พื้นท่ีการศึกษาน้ีจะครอบคลุมขอบเขตของโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียงภายในรัศมี 1 กม. จาก
ขอบเขตถนน  

 
จุดมุ่งหมายของการด าเนินการศึกษา: 

1. เพื่อทีจะท าการประเมินการด าเนินโครงการขั้นตน้ตามสภาพแวดลอ้มและเป็นการวดัระดบัการ
พฒันาของการป้องกนั/บรรเทาผลกระทบ หรือสนบัสนุนผลดีของการด าเนินโครงการน าร่อง
ของ CPA 

2. เพื่อท่ีจะจดัหาวธีิการประเมินโครงการบนฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1.1.4 ส่วนเพิม่เติม   
ตามหนา้ท่ี 17/CP.7 ยอ่หนา้ 43, โครงการ CDM เป็นโครงการเพิ่มเติม โดยถา้การปล่อยมลพิษ

ทางอากาศจากแหล่งผลิตพลงังานสามารถท าใหมี้ค่าลดลงมากกวา่ใน SSC-CPA 
 จุดประสงค์ของแผนงานน้ีคือการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปรากฏการ

เรือนกระจกจากแหล่งผลิตพลงังานใหมี้ค่าลดลงมากกวา่ใน SSC-CPA ท่ีไดท้  าการก าหนดไว ้
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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 าไปสู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง A 

2) อุปสรรคของเทคโนโลย:ี การพฒันาของเทคโนโลยีท่ีล่าชา้จะท าให้เกิดความเส่ียงท่ีนอ้ยลง 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนและการส่วนแบ่งทางตลาดของเทคโนโลยีท่ีต  ่า จะถูกน ามาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมของโครงการและน าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  

3) อุปสรรคอนัเน่ืองมาจากวิธีปฏิบติัทัว่ไป: วิธีปฏิบติัทัว่ไปในปัจจุบนัหรือข้อก าหนดใน
กฎหมายและแนวนโยบาย อาจจะน าไปสู่การจดัหาเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
สูงข้ึน  

4) อุปสรรคอ่ืนๆ: เม่ือปราศจากกิจกรรมของโครงการ ส าหรับเหตุผลบางประการเช่น สถาบนั
การวจิยั ขอ้จ ากดัของขอ้มูล บุคลากรดา้นการจดัการบริหาร ขนาดขององคก์ร สภาวะการเงิน หรือการรับ
เทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มา จะท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงข้ึน  

ตามอุปสรรคท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ บ่งช้ีไดว้า่การเพิ่มการด าเนินการกิจกรรมในโครงการ อุปสรรค
ในการลงทุนจะถูกใชเ้พื่อแสดงถึงตวัแปรท่ีไม่ไดเ้กิดจากสภาวะการเงินค่าใชจ่้ายของการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมของโครงการจะมีค่าด าเนินการท่ีสูง ผลท่ีไดจ้ากกิจกรรมจะมีค่านอ้ยลง ดงันั้นเงินทุน CDM จะ
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากส าหรับการก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการ  
 
อุปสรรคในการลงทุน  

เน่ืองจากกิจกรรมในโครงการมีจุดประสงคท่ี์จะลดการใชพ้ลงังาน ทางเลือกในการด าเนินการ
จะมีการด าเนินการท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการลดการใชพ้ลงังาน  

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์การลงทุนถึงความเป็นไปได้มากสุดส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
อตัราการคืน (IRR) จะเป็นตวัช้ีวดัสถานะการเงินท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการเปรียบเทียบในทางเลือกต่างๆ  
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ตวัเลือกในการด าเนินกิจกรรม ประกอบดว้ย: 
ทางเลือกท่ี 1: การเปล่ียนเป็นหลอด LED (ไม่มีโครงการ CDM) 
ทางเลือกท่ี 2: การหร่ีไฟ (Step dimming) 
ทางเลือกท่ี 3: การหร่ีไฟ โดยใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ (Dimming with electronic ballast)  
ทางเลือกท่ี 4: การวเิคราะห์ทางธุรกิจ (Business-as-usual scenario) 
ทางเลือกท่ี 5: : การหร่ีไฟ โดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า (Dimming with transformers) 
ทางเลือกท่ี 6: : การหร่ีไฟ โดยใชอิ้เล็กทรอนิกส์ก าลงั (Dimming with power electronic devices.) 

เน่ืองจากทางเลือกท่ี  5 และ 6  ถูกจ ากดัดว้ยเง่ือนไขของกรมทางหลวง3 ดงันั้นจะไมพ่ิจารณา 
ทางเลือกเหล่าน้ีในการวเิคราะห์เปรียบเทียบการลงทุน 

 
ผลจากการวเิคราะห์ด้านการเงิน  

IRR ส าหรับการติดตั้งหลอด LED โดยไม่มีการจดทะเบียนโครงการ CDM จะมีค่าเป็นลบมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ ทางเลือกน้ีจะมีอตัราผลตอบแทนท่ีต ่า ดงันั้นจึงไม่เป็นท่ีพิจารณาและ
ไม่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ  

ทางเลือกท่ี 2 การติดตั้งโดยเทคโนโลยกีารหร่ีไฟส าหรับโคมไฟเดิม จะมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูง
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีติดตั้งหลอด LED เน่ืองจากการลงทุนท่ีต ่ากว่า การประหยดัพลังงานของ
เทคโนโลยีเฉล่ียประมาณ 25% ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการติดตั้งโคม LED เป้าหมายของ
โครงการจะมุ่งไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานให้มากท่ีสุด เพื่อท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แต่ผลท่ีไดรั้บจะมีค่านอ้ยมากเม่ือมีการใชไ้ฟในช่วง off-peak จึงเป็นทางเลือกท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะ
น ามาพิจารณา 

ทางเลือกท่ี 3 เป็นการติดตั้งอุปกรณ์หร่ีไฟโดยใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ตามโคมไฟถนนท่ีมีอยู่
เดิม ซ่ึงจะมีอตัราผลตอบแทนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ ยิ่งกวา่นั้นการประหยดัพลงังานจาก
เทคโนโลยีน้ีจะมีค่าท่ีต ่ามากประมาณ 28% แต่เป้าหมายของ กฟภ. ตอ้งการประหยดัการใชพ้ลงังานท่ี
มากกวา่ จึงเป็นทางเลือกท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาพิจารณา  

ทางเลือกท่ี 4 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การด าเนินการในวิธีน้ีไม่จ  าเป็นจะต้องท าการลงทุน
เพิ่มเติม ไม่มีผูท่ี้ไดรั้บการมอบอ านาจมาด าเนินการ CME ส าหรับการพฒันาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประหยดัพลงังานในประเทศ ดงันั้นจึงมีการด าเนินการเพียงแค่การใช้หลอด  HPS โดยไม่มีการ
ลงทุนใดๆ แต่จะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงเน่ืองจากการใช้พลงังานท่ีมาก เม่ือเปรียบเทียบกบั
หลอด LED  จึงเป็นทางเลือกท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาพิจารณา 
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เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุน ถ้ามี 1 ทางเลือกท่ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุด (เช่น อตัรา
ผลตอบแทนสูงสุด) ดงันั้นโครงการ  CDM ไม่สามารถน ามาพิจารณาเป็นตวัช้ีวดัความน่าสนในเร่ือง
ความคุม้ทุนทางดา้นการเงิน 

ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุน ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะได ้2 ทางเลือก คือ 
ทางเลือกท่ี 2 และ 3 ท่ีซ่ึงมีอตัราการคืนทุนท่ีสูงกว่าทางเลือกท่ี 4 และไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งการการลงทุน
ใดๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัจุดประสงคข์อกงการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  

จากขอ้สรุปขา้งตน้เป้าหมายของการด าเนินการ CDM  พบวา่ CPA ไม่เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจท่ีสุด
ส าหรับดา้นการเงิน ดงันั้น กฟภ. จึงพิจารณาผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการ CDM เป็นปัจจยัท่ีให้เหตุผล
ส าหรับการท่ีตอ้งท าการลงทุนเพิ่มเติม ดงันั้นกิจกรรมโครงการน้ีจึงไดน้ ามาเพิ่มเติม  
 
1.2 แผนการด าเนินงานโครงการ 

กฟภ. วางแผนท่ีจะท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการเปล่ียนหลอด High 
Pressure Sodium (HPS) ขนาด 2503 W จ านวน 1,672 หลอด ดว้ยหลอด Light Emitting Diode (LED) 
ขนาด 110 W4 ใน จ.ปทุมธานี รายละเอียดต่างๆ แสดงตามตารางท่ี 1.1  
ตารางที่ 1.1 แผนกจิกรรมของโครงการ 

 
 

1.3 การก าหนดโครงสร้างเพือ่การจัดการของหน่วยงาน 
โมเดลการติดตั้งและด าเนินการ กฟภ. จะจา้งผูด้  าเนินการภายนอกส าหรับการติดตั้งและบ ารุงรักษา

หลอด LED กฟภ. จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินการติดตามและจดัหาพนกังานด าเนินงานในระดบั 
CPA และระดบั PoA  

กฟภ. จะเป็นผูป้ระสานงาน PoA และบริหารงานทั้งหมด ไฟถนนสาธารณะจะถูกบริหารและ
บ ารุงรักษาโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท (ในปัจจุบนัก่อนมีการเร่ิมโครงการ) หน้าท่ี  

                                                           

3 หลอด HPS ใชพ้ลงัไฟฟ้า 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Approve of the project.

2 Preparation of specifications , TOR and Public Hearing

3 TOR authorization

4 Preparation of tender documents and tender procurement

5 Preparation of agreements

6 Installation and testing

7 Commissioning

8 Monitoring and assessment

9 Public relations

10 Training

Note :       is operating times symbol.

      is operating period symbol.

Detail
2012 (Month) 2013 (Month)

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4Order
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ความรับผิดชอบการบริหารจดัการและการบ ารุงรักษาไฟถนนจะถูกด าเนินงานโดย กฟภ. ภายหลงัการ
ด าเนินการติดตั้งโครงการ  
 

การจดัการด าเนินการของหน่วยงานแสดงไดด้งัรูปท่ี 1.1 

 
 

รูปที่ 1.1 การก าหนดโครงสร้างเพือ่การจัดการของผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบในแต่ละหน่วยงานจะสรุปได้ดังนี:้ 

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเป็นผูน้ าในการด าเนินโครงการรับผดิชอบการจดัเตรียมและ
การด าเนินการ PoA ทั้งหมด ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและจดัหาส่ิงสนับสนุนให้ผูเ้ก่ียวขอ้งการ
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:  

2) กรมทางหลวง: มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเลือกพื้นท่ีการด าเนินงานและติดตามตรวจสอบทาง
หลวงใหเ้ป็นถนนท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั 
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รูปที่ 1.2  การก าหนดโครงสร้างเพือ่การจัดการของ กฟภ.   
 
1.4 สถานะโครงการปัจจุบัน (31/05/2012)  

ปัจจุบนัโครงการอยูภ่ายใตก้ารจดัเตรียมขอ้ก าหนดขอบเขตการวา่จา้ง (TOR) 
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บทที่ 2 
รายละเอยีดโครงการ 

 
2.1 สถานที่ด าเนินการ  

การด าเนินการ CPA จะอยูใ่นถนนทางหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง ประเทศไทย ดงัน้ี 
 ทางหลวงท่ี # 346 (กม. ท่ี 2+100 ถึง กม. ท่ี 7+495) และ (กม. ท่ี 8+800 ถึง กม. ท่ี 14+336) 
 ทางหลวงท่ี # 3111 (กม. ท่ี 0 ถึง กม. ท่ี 1) 
 ทางหลวงท่ี # 307 (กม. ท่ี 4 ถึง กม. ท่ี 10+800) 
 ทางหลวงท่ี # 3214 (กม. ท่ี 6+150 ถึง กม. ท่ี 15+000) 

รูปแสดงพื้นท่ีด าเนินการ CPA. 

 

รูปที่ 2.1 รูปแสดงพื้นท่ีด าเนินการ CPA 
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2.2 รูปแบบและขอบเขตกจิกรรมการด าเนินการโครงการ 

2.2.1 การคัดเลอืกเทคโนโลยี 
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  

ส าหรับเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและยอมรับไดต้ามหลกัเกณฑ์: 
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) 

5. ดา้นอตัราผลตอบแทนโครงการ 
 อตัราผลตอบแทนภายใน (Financial Internal Rate of Return: FIRR)  
 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value :NPV)  
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ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่เทคโนโลยีการประหยดัพลงังานท่ีเหมาะสมส าหรับหลอด 
HPS 250 W  คือหลอดไฟ LED ซ่ึงศกัยภาพของหลอด LED ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถทดแทนหลอด 
HPS 250 W  ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางกายภาพของโคมหลอด LED สามารถน ามาติดตั้งทดแทนโคมหลอด HPS 
250 วตัตซ่ึ์งติดตั้งบนเสาไฟก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่ไดโ้ดยตรง  

2) โคมไฟก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่ซ่ึงติดตั้งบนถนนสายรองและถนนสายยอ่ยนั้น ตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง มีความตอ้งการความส่องสว่างต ่ากว่าถนนสายประธานและถนนสายหลกัดงัตาราง 
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานความส่องสวา่งโคมไฟถนนโดยกรมทางหลวง4 

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 เทคโนโลยีทีน่ ามาใช้งาน 
การวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานจะถูกคดัเลือกจากโปรแกรม รวมถึงการเปล่ียนหลอด HPS  

250 W5 โดยหลอด LED 110 W 
LED ยอ่มาจาก Light Emitting Diode หรือ ไดโอดเปล่งแสง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าอยา่ง

หน่ึง จดัอยูใ่นจ าพวกไดโอดท่ีสามารถเปล่งแสงในช่วงสเปคตรัมแคบ และสีของแสงท่ีเปล่งออกมานั้น
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุก่ึงตวัน าท่ีใช ้6 

                                                           

4
 มาตรฐานความส่องสวา่งโคมไฟถนนโดยกรมทางหลวง ตุลาคม 2011 

5
 จ านวนหลอด HPS ใชพ้ลงังานรวม 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต ์

6
 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 wม่จ  าเป็นต้องใช้บลัลาสต์หรือคาร์ปาซิเตอร์ 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 รายละเอยีดกจิกรรมของโครงการ  

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

กฟภ. วางแผนท่ีจะท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยการเปล่ียนหลอด High 
Pressure Sodium (HPS) ขนาด 2507 W จ านวน 1,672 หลอด ดว้ยหลอด Light Emitting Diode (LED) 
ขนาด 110 W4 ใน จ.ปทุมธานี โคมไฟหลอด HPS ขนาด 250 วตัต ์ จะมีการสูญเสียพลงังานในบลัลาสต์
ดว้ย และจะใชพ้ลงังานทั้งหมดประมาณ 250-295 วตัต ์โดยท่ีหลอด LED ใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณร้อย
ละ 63  และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าดว้ย
เช้ือเพลิงฟอสซิลเพื่อท่ีจะส่งไฟฟ้าตามระบบสายส่ง หรือประมาณ 754 ตนัคาร์บอนไดออกไซดต่์อปี 

หลอด LED ในโปรแกรมน้ี แสดงถึงประสิทธิภาพของอายกุารใชง้านถึง 50,000 ชม. และ power 
factor เท่ากบั 0.95 รายละเอียดขอ้มูลของหลอด LED แสดงตามตารางขา้งล่างท่ีไดจ้ากการร่างขอบเขต
ขอ้ก าหนดการวา่จา้ง (TOR) โดย กฟภ.  
ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติด้านเทคนิคของหลอด LED ทีจ่ะน ามาติดตั้ง 

Description Value 
lifetime (L70) @Ta 35 deg.C ≥ 50,000 hour 
System Efficacy (Lumen/W) ≥ 90 Lumen/W 
Input Voltage 230 V +/- 10% and 50 Hz 

                                                           

7
 หลอด HPS ใชพ้ลงัไฟฟ้า 315 W รวมการสูญเสียในบลัลาสต ์
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Max power per bulb ≤ 110 watt 
Lumen Maintenance at 6,000 hour as at temperature 
Case (Ts) 85°C and at the max current of LED 

≥ 90% 

Driver Power factor @ max load ≥ 0.95 
Driver Efficiency @ max load ≥ 85% 
Driver Total Harmonic Distortion (%) ≤ 15% 
Safety standard IEC 60598 or equivalent 
Warranty of product performance (lux) as per national 
standard and TOR 

8 years 

 

คุณภาพและประสิทธิภาพของหลอดไฟจากโครงการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความส่อง
สวา่งของไฟถนนกรมทางหลวง ในขณะท่ีมาตรฐานความส่องสวา่งก าหนดไวท่ี้ 13 lux ส าหรับโคมไฟ
เสาแรกในถนนสายหลกั แต่ TOR ก าหนดความส่องสวา่งขั้นต ่าไวท่ี้ 15 lux เพื่อท่ีจะท าการเปล่ียนแทน
หลอด HPS  

 

 

 
 

 

รูปที่ 2.5 เสาไฟถนนโคมก่ิงคู่ HPS 

 

รูปที ่2.6 เสาไฟถนนโคมก่ิงเด่ียว HPS 
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รูปที่ 2.7 โคมไฟและหลอด HPS  รูปที ่2.8 โคมไฟถนนประเภท HPS 
 

2.3  การจัดการของเสีย 

กิจกกรมของโครงการเก่ียวกบัการเปล่ียนหลอด 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
อนัตราย9 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  
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พระราชบญัญติัการสาธารณสุข ให้อ านาจหน่วยงานทอ้งท่ีในการจดัเก็บและก าจดัขยะและส่ิง
ปฏิกูล รวมถึงก านดอตัราค่าบริการในการจดัเก็บและก าจดัดงักล่าว พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ 
แต่พรบ.ทั้งสองฉบบัไม่ไดก้  าหนดวธีิการก าจดัขยะเหล่าน้ี  

สรุปลกัษณะคุณสมบติัของขยะ และการประเมินปริมาณขยะท่ีจะเกิดระหว่างการด าเนินการ
โครงการจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 
2.3.1  ขยะทีไ่ม่มีอนัตราย 

  ขยะท่ีไม่มีอนัตรายท่ีจะเกิดระหวา่งการด าเนินการโครงการประกอบดว้ยขยะจากผูด้  าเนินการ 
ขยะท่ีเกิดข้ึนจะถูกประเมินเป็นรายวนั ซ่ึงอตัราขยะท่ีเกิดจากครัวเรือนจากกิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟ
จะมีอตัราท่ี 12 กก.ต่อวนั หรือ 36 ลิตรต่อวนั (อตัราขยะท่ีเกิด 1 กก.ต่อคนต่อวนั หรือ 3 ลิตรต่อคนต่อ 
วนั9 , จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีด าเนินการมีประมาณ 12 คนต่อวนัต่อ) ขยะท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการในแต่ละ
ท่ีจะถูกเก็บและน ามารวมท่ีเทศบาลท่ีไดมี้การจดัหาไวใ้หเ้พื่อท่ีจะน าไปก าจดัต่อไป 
 

2.3.2 ขยะอนัตราย 
ตามค านิยามตามขอ้บงัคบัท่ีไดก้ล่าวมานั้นขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE) ท่ีเกิดจากกิจกรรมการ

ด าเนินการ ถูกจดัเป็นขยะอนัตราย เน่ืองจากมีส่วนประกอบของสารเคมีท่ีเป็นพิษ เช่น สารปรอท และไม่
ควรท่ีจะก าจดัร่วมกบัขยะจากครัวเรือน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  

 โคมหลอด HPS ท่ีท าการเปล่ียน: โคมหลอด HPS ประกอบดว้ย aluminum กระจกและลวด, บลั
ลาสต์และสตาร์ทเตอร์ จ านวนโคมหลอดรวมท่ีไดจ้ากการด าเนินการในโปรแกรม มีทั้งหมด
ประมาณ 1,672 โคม ซ่ึงการด าเนินการติดตั้งทั้งหมดจะใชเ้วลา 180 วนั  

 หลอดไฟ HPS lamps ท่ีถูกเปล่ียน (หลอดท่ียงัใชง้านได ้และหลอดท่ีเสีย): หลอด HPS ซ่ึงมี
ส่วนประกอบของสารปรอทและสารเคมีท่ีเป็นพิษอ่ืนๆ เช่น ตะกัว่ ในปริมาณนอ้ย จ านวนท่ีท า
การเปล่ียนหลอด HPS ทั้งหมดของโปรแกรมประมาณ 1,672 หลอด 

 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  
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อีกทั้งยงัคาดหวงัวา่จ านวนโคมหลอกไฟและหลอดไฟส่วนใหญ่จากกิจกรรมการเปล่ียนหลอดน้ีมี
ฟังกช์ัน่ท่ีเหมาะสมและสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เพื่อท่ีจะท าการใชส่ิ้งท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น โคมและหลอดท่ีมีสภาพดี จะน าไปถูกใช้เป็นอะไหล่ของโคมไฟถนนท่ีมีอยูแ่ลว้ภายนอกพื้นท่ีท่ีมี
การด าเนินโครงการ  
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
ใหก้บัผูรั้บผดิชอบบริเวณถนนนั้น (กรมทางหลวง)  

– การจดัเก็บขยะ: โคมไฟ/หลอดไฟท่ีไดท้  าการเปล่ียนจะถูกขนยา้ยไปยงับริเวณท่ีก าหนด (คลงั
วสัดุของกรมทางหลวงในแต่ละพื้นท่ี) หลอด HPS  ท่ีเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดจ้ะถูกส่งไปท่ี 
กฟภ. หรือไปยงัผูจ้ดัส่งอุปกรณ์ให้ กฟภ. เพื่อท่ีจะน าไปเก็บจนกระทัง่ได้จ  านวนท่ีเพียงพอ
ส าหรับการน าไปก าจดั โคมไฟท่ีสามารถยงัใชง้านไดจ้ะน าไปเก็บไวท่ี้เก็บของกรมทางหลวง 
เพื่อเป็นช้ินส่วนส ารองส าหรับโคมไฟถนนท่ีอยู่นอกพื้นท่ีการด 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   
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แผนภูมิการบริหารการจดัการขยะ แสดงตามรูปท่ี 2.9 
 

 
 

รูปที่ 2.9 แผนภูมิการบริหารการจัดการขยะ 
 
2.4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟนั้นจะด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัท่ีได้ระบุไวต้าม
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการควบคุมการจดัการตามกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข  และขอ้ก าหนดการควบคุมแรงงาน ส านักงานก ากับและป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติ และ
กฏหมายอ่ืนๆ และการจัดการท่ีสอดคลอ้งกบัความปลอดภยัในการท 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 านวนพนกังานของ กฟภ. และผูรั้บเหมา/ผูจ้ดัหา ท่ีด าเนินการในโปรแกรมแสดงดงัตารางท่ี 
2.2  

ตารางที่ 2.3 จ านวนพนักงานโดยประมาณส าหรับโครงการ CDM  

พนกังาน จ านวน(คน) 

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

รวม 1 13 

2.Supliers/Contractors  
-Project management 1 
-Site engineer 1 
-Operational staff/workman 10 

รวม 2 12 

รวมทั้งหมด 25 
 

 

2.6  แผนการด าเนินการหลงัจากส้ินสุดโครงการ 
มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ จ านวน 4 หน่วยงานท่ีไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความ

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
เจา้ของท่ีท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ีดูแล อยา่งไรก็ตาม กฟภ. จะยงัคงด าเนินการติดตามและท าการบ ารุงรักษา
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ตามอายุการใชง้านของหลอดไฟหลงัจากส้ินสุดการด าเนินการในแต่ละ CPA (10 ปี) และ กฟภ. จะส่ง
มอบหลอดไฟ LED ใหก้บักรมทางหลวงดูแลรับผดิชอบในพื้นท่ีต่อไป 
 

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 32.85 ลา้นบาท อตัราการคืนทุน IRR ของโปรแกรมโดยไม่มี
โครงการ CDM เป็น 6.29% ในขณะท่ี IRR ของโปรแกรมโดยมีโครงการ CDM เป็น 8.99%
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บทที่ 3 
สภาพพืน้ที่ในปัจจุบัน 

 

ในบทน้ีจะอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกลเ้คียง โดยจะเนน้
สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ในบทท่ี 4 และ 5 
3.1  ทรัพยากรทางกายภาพ 
3.1.1  สภาพภูมิประเทศ 

การด าเนินการ CPA จะอยูใ่นถนนทางหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง ประเทศไทย ดงัน้ี 
 ทางหลวงท่ี # 346: 

o  กม. ท่ี 2+100 (วดัเพิ่ม) - กม. ท่ี 7+495 (แยกบา้นกลาง ถึง  โรงพยาบาลเซนตค์าร์ลอส) 
o  กม. ท่ี 8+800 (วทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี) - กม. ท่ี 14+336 (แยกไทยดอย) 

 ทางหลวงท่ี # 3111: กม. ท่ี 0 (แยกปทุมวลิยั) – กม. ท่ี 1 (แยกสันติสุข)  
 ทางหลวงท่ี # 307: กม. ท่ี 4  (แยกสันติสุข) – กม. ท่ี 10+800 (แยกปทุมวลิยั)  
 ทางหลวงท่ี # 3214: กม. ท่ี 6+150 (คลองหลวง) – กม. ท่ี 15+000 
จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบต ่าลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยาทั้งสองขา้ง จากรูปแสดงถึงบริเวณ

ต าแหน่งท่ีตั้งตาม CPA และรูปท่ี 3.2-3.11 แสดงจุดบริเวณถนน  
 

 

รูปที่ 3.1 ทีต่ั้งของโครงการ CDM (CPA)  
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รูปที ่3.2 ทางหลวงหมายเลข 346 ท่ี กม. 2+100 
 (วดัเปรม) 

 

รูปที ่3.3 ทางหลวงหมายเลข 346 ท่ี กม. 7+495 (แยก
บา้นกลางถึง รพ. เซนตค์าร์ลอส)  

 
รูปที ่3.4 ทางหลวงหมายเลข 346 ท่ี กม. 8+800 

(เทคโนโลยปีทุมธานี) 

 
รูปที่ 3.5 ทางหลวงหมายเลข 346 ถึง  กม. ท่ี 14+336 

(แยกไทดอยซ์) 

 
รูปที่ 3.6 ทางหลวงหมายเลข 3111 กม. ท่ี  0  

(แยกปทุมวไิล) 

 
รูปที่ 3.7 ทางหลวงหมายเลข 3111 กม. ท่ี  1 

 (แยกสันติสุข)  
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รูปที่ 3.8 ทางหลวงหมายเลข 307 กม. ท่ี 4  

(แยกสันติสุข) 

 
รูปที ่3.9 ทางหลวงหมายเลข 307 กม. ท่ี 10+800 

(แยกปทุมวไิล) 

 
รูปที ่3.10 ทางหลวงหมายเลข 3214 กม. ท่ี 6+150 

(คลองหลวง) 

 
รูปที่ 3.11 ทางหลวงหมายเลข 3214 กม. ท่ี 

15+000  
 

3.2  ทรัพยากรทางชีวภาพ 
พื้นท่ีโครงการตั้งอยู่บนพื้นท่ีถนนทางหลวงภายในจงัหวดัปทุมธานีดงักล่าวรายละเอียดใน

หวัขอ้ 3.1.1 พื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีถนนทางหลวงดงักล่าวตดัผา่นส่วนใหญ่มีลกัษณะการใชป้ระโยชน์เป็นท่ีพกั
อาศยั โดยลกัษณะของทรัพยากรทางชีวภาพท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีปลูกเพื่อตกแต่งพื้นท่ีและเป็นพื้นท่ีสี
เขียวบริเวณเกาะกลางและริมทางหลวง และบางส่วนเป็นพื้นท่ีสวนในบริเวณท่ีพกัอาศยั บางส่วนของ
พื้นท่ีถนน เช่น บางส่วนของทางหลวงหมายเลข 3214 ตดัผ่านคลองสาธารณะซ่ึงใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรเป็นหลกั  

กิจกรรมของโครงการจะเกิดข้ึนภายในบริเวณพื้นท่ีของทางหลวง ได้แก่ บริเวณผิวจราจร
บางส่วน ฟุตบาท เกาะกลางถนน เป็นตน้ โดยเป็นการเปล่ียนหลอดไฟและไม่มีกรติดตั้งเสาไฟใหม่ จึง
คาดวา่จะไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 
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3.3       คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

3.3.1 การใช้ประโยชน์พืน้ที่ 
ถนนทุกสายท่ีอยู่ในการด าเนินการ CPA น้ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณท่ีพกัอาศยั ซ่ึงจากการ

ส ารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน้ พบวา่มีบา้นเรือนท่ีพกัอาศบักระจายตวัอยูริ่มถนนดว้ยความหนาแน่นตั้งแต่เบาบาง
จนถึงหนาแน่น ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 ถึง 3.11 นอกจากพื้นท่ีพกัอาศยัแลว้ในบางพื้นท่ีจะมีอาคารพาณิชย ์
ตลาด โรงเรียนและอาคารส านักงานราชการ ตั้ งอยู่ริมถนน และไม่พบว่าพื้นท่ีคุ้มครองทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มตั้งอยูภ่ายในขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
3.3.2 การคมนาคมขนส่ง 

กิจกรรมโครงการจะอยูภ่ายใตข้อบเขตของทางหลวง ประกอบดว้ย ทางฟุตบาท เกาะกลางถนน 
และทางเดิน และอ่ืนๆ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปในการด าเนินการ CPA สรุปไดด้งัน้ี 

 ทางหลวงท่ี 346: เป็นถนนยางมะตอย 8 เลน เช่ือมต่อกบัถนนพหลโยธินจากทางตะวนัออก  
จ.นครปฐมไปยงัทางใตข้อง จ.ปทุมธานี  

 ทางหลวงท่ี 3111: เป็นถนนยางมะตอย 6 เลน เช่ือมต่อกบั อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไปยงั อ.เสนา ทาง
เหนือของ จ.พระนครศรีอยธุยา 

 ทางหลวงท่ี 307: เป็นถนนยางมะตอย 6 เลน เช่ือมต่อกบั อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไปยงั ทางใตข้อง 
จ.นนทบุรี 

 ทางหลวงท่ี 3214: เป็นถนนยางมะตอย 6 เลน เช่ือมต่อกบัทางตอนเหนือ อ.คลองหลวง (คลอง 
5) จ.ปทุมธานี ไปยงั ทางใตข้องอ.คลองหลวง 

 
3.4   สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  

จ.ปทุมธานี แบ่งเป็น 7 อ าเภอ 53 ต าบลและ 460 หมู่บา้น พื้นท่ีจงัหวดัทั้งหมดประมาณ  
1,525.856  ตร.กม. และมีประชากรในปี จ านวน 1,005,760 คน แบ่งเป็นเพศชาย 478,182  คน และเพศ
หญิง 527,578 คน ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของประชากรร้อยละ 2.04 และจ านวนครัวเรือน 470,698 
ครัวเรือน ซ่ึงลดลงร้อยละ 11.16 จากปี 2010  

รายไดข้อง จ.ปทุมธานีในปี 2011 เป็น 290,771 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2010 แหล่งเศรษฐกิจท่ีท ารายไดห้ลกัให้ จ.ปทุมธานี ไดแ้ก่ การเกษตร ซ่ึงคิดเป็น 3% 
(8,088 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.6 เทียบกบัปี 2010 และในส่วนท่ีไม่ใช่ภาคการเกษตรคิด
เป็น 97 % (282,683 ลา้นบาท) ) ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.4 เทียบกบัปี 2010 รายไดต่้อประชากรใน
ปี 2011 เป็น 349,157 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.4 เทียบกบัปี 2010 
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3.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
กฟภ. ไดจ้ดัให้มีการประชุมปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียข้ึนท่ีส านกังานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคปทุมธานี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงผลกระทบจากภาวะ
เรือนกระจกและสาระส าคญัของพิธีสารเกียวโต, น าเสนอรายละเอียดของโครงการให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ, 
อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการพฒันาท่ีสะอาดและโครงการและเปิดโอกาสให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัภาคผนวก 2 

ผู้เข้าร่วม : ผูมี้ส่วนร่วมโครงการและท่ีปรึกษามาจากผูดู้แลรับผิดชอบพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมาจาก
หลายหน่วยงานท่ีมีการดูแลถนน ความปลอดภยัในการใช้ถนน มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็น
พนกังาน กฟภ. 11 คน หน่วยงานรัฐบาลในพื้นท่ี 2 คน พนกังานกรมทางหลวง 3 คน พนกังานขนส่ง
มวลชน 1 คน สถาบนัการศึกษา 1 คน และพนกังาน world bank 4 คน โดยผูมี้ส่วนร่วมโครงการและท่ี
ปรึกษาไดแ้สดงขอ้สงสัยและประเด็นขอ้ซกัถามเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ในการด าเนินโครงการในการประชุมอยา่งกวา้งขวาง 
 

 
 

รูปที่ 3.12 การประชุมหารือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจดัข้ึนเม่ือ 25 พ.ค. 2555  
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สรุปการน าเสนอในทีป่ระชุม 
ประธานการประชุมในคร้ังน้ี คือ นายนิวฒัน์ ฉายากุล หัวหนา้การด าเนินโครงการติดตั้งหลอด 

LED ไดบ้รรยายถึงรายละเอียดเป้าหมายและการคาดหวงัผลให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยเน้ือหามีความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานโคมไฟถนนของ กฟภ. 
และมีการน าเสนอเป็น 3 หัวขอ้ คือ 1) การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและโครงการ CDM 2) 
มาตรฐานโคมไฟและหลอด LED ท่ีติดตั้งในถนน และ 3) โครงการน าร่อง 

ท่ีปรึกษา World Bank ไดน้ าเสนอในหัวขอ้แรกเก่ียวกบัสาเหตุการเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศโลก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ความส าคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกลไกลการ
พฒันาท่ีสะอาด (CDM) เน้ือหาท่ีส าคญัในการน าเสนอน้ี คือ การบรรยายเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั CDM 
Programme of Activities (PoA) ซ่ึงจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยดั
พลงังานโคมไฟถนนของ กฟภ. PoA จะเป็นโครงการหลักคลอบคลุมโครงการต่างๆ หรือ CDM 
Programme Activity (CPA) ในโครงการ CPA แรก จะด าเนินการใน จ.ปทุมธานี โดยถา้มีหลอด HPS 
250W จ านวน 3000 โคม เปล่ียนเป็นโคมหลอด LED จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้ง 
1,360 ตนัคาร์บอนต่อปี 

การน าเสนอในหวัขอ้ท่ี 2 น าเสนอโดยวิศวกร กฟภ. การน าเสนอครอบคลุมถึง ผลกระทบทัศน
วสิัย ความส่องสวา่งท่ีตอ้งการในถนนเพื่อความปลอดภยั หลกัเกณฑ์การส่องสวา่งในการออกแบบ และ
ทางเลือกท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโคมไฟถนน หัวข้อส าคัญในการน าเสนอคือ
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเปล่ียนหลอด HPS เป็นหลอด LED ซ่ึงสามารถให้ความสวา่งจากการเปิดได้
ทนัที ไม่มี ultraviolet หรือ infrared ซ่ึงอาจจะล่อน าแมลงมาได ้อายุกาใชง้าน 50,000 ชม. ซ่ึงมากกวา่
หลอด HPS 5 เท่า การน าเสนอได้แสดงรูปและวีดีโอประกอบการด าเนินการในพื้นท่ีน าร่องใน
ต่างประเทศดว้ย   

รองผูช่้วยผูด้  าเนินการโครงการติดตั้งหลอด LED ไดน้ าเสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การประหยดัพลงังานโคมไฟถนนของ กฟภ. การน าเสนอไดมี้การบรรยายจุดประสงคข์องการด าเนินการ
ในพื้นท่ีน าร่องใน 4 จงัหวดัในประเทศไทย ประกอบดว้ย เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา และภูเก็ต  
จ านวนโคมไฟหลอด LED รวม 16,000 โคม หรือคิดเป็น 4,000 โคมต่อจงัหวดั การด าเนินการตาม
โปรแกรมจะท าการเปล่ียนโคมทั้งหมด 450,000 โคมเป็นหลอด LED  พื้นท่ีการด าเนินโครงการน าร่อง
จะเร่ิมท่ี จ.ปทุมธานี ซ่ึงมี 4 เส้นทางประมาณ 1,672 โคม โดยการด าเนินโครงการระยะแรกจะประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลงังานไดถึ้ง 5 ลา้นบาทต่อปี คุณสมบติัของหลอด LED จะตอ้งไดม้าตรฐานตาม
ขอ้ก าหนดความปลอดภยัในถนน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจดัการขยะจากการ
ด าเนินโครงการดว้ยเช่นกนั  
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สรุปประเด็นข้อซักถาม 
มี 2 ประเด็นค าถามท่ีถูกยกข้ึนมาในท่ีประชุม คือ หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ผูอ้าศยัอยู่ในบริเวณ

สามารถเขา้ร่วมการด าเนินโครงการได้หรือไม่ ทาง กฟภ. ได้ช้ีแจงว่า ในอนาคต กฟภ. อาจจะมีการ
เปล่ียนหลอดใหก้บัท่ีพกัอาศยั แต่ PoA ในปัจจุบนัไดมี้ขอบเขตการด าเนินการเพียงโคมไฟถนน เพื่อท่ีจะ
ท าการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ในประเทศก่อน ในปัจจุบนั กฟภ. ไดด้ าเนินโครงการน าร่องร่วมกบั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีซ่ึง กฟภ. ได้ท าการลงทุนในการเปล่ียนหลอด 
LED และผลประหยดัไฟท่ีไดจ้ะเรียกเก็บจากมหาวทิยาลยัจนกระทัง่คืนทุน  

ประเด็นค าถามท่ี 2 คือ สีของการส่องสวา่งหลอด LED (สีขาวเม่ือเปรียบเทียบกบัสีเหลืองของ
หลอด HPS) จะมีผลต่อสภาพความปลอดภยัเม่ือเกิดหมอกหรือไม่ กฟภ. ไดช้ี้แจงว่าจากท่ีได้ท าการ
ทดลองติดตั้งแลว้ พบวา่วิสัยทศัน์การมองเห็นข้ึนอยูก่บัค่าความส่องสวา่งของหลอด LED หรือรูปแบบ
การกระจายของล าแสง มากกวา่ชนิดของสี ดงันั้นสีท่ีไดจ้ากการส่องสวา่งหลอด LED จะไม่มีผลกระทบ
ต่อวสิัยทศัน์ในขณะเกิดหมอก  

ผูด้  าเนินการในการขนส่งมวลชนเห็นด้วยว่าการเปล่ียนไฟถนนจะเป็นประโยชน์ต่อผูข้บัรถ
โดยสารมาก เน่ืองจากแสงสีขาวจากหลอด LED จะเพิ่มการมองเห็นของป้ายจอดรถประจ าทางและความ
สวา่งบนถนน  

 
สรุปการประชุม 
มีประเด็นการประชุม ดงัน้ี: 

1) ความรับผดิชอบในการเปล่ียนเสาโคมไฟเน่ืองจากอุบติัเหตุในถนน ทางกรมทางหลวงแจง้วา่ ใน
กรณีปกติท่ีเกิดอุบติัเหตุบนถนนและทรัพยสิ์นของกรมทางหลวงไดรั้บความเสียหาย ผูข้บัรถชน
จะเป็นผูจ่้ายค่าเสียหาย ถา้ในกรณีเสาไฟหลอด LED ถูกชนใครจะเป็นผูม้าด าเนินการเปล่ียนเสา
ไฟ  เน่ืองจากผูรั้บเหมาจะรับผิดชอบแค่กรณีหลอดไฟไม่ได้มาตรฐาน แต่จะไม่รวมกรณีเกิด
อุบติัเหตุ กฟภ. ได้หารือกบักรมทางหลวงเพื่อรวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุบนเส้นทางท่ีจะ
ด าเนินโครงการเพื่อท่ีจะสามารถตกลงกบัผูรั้บเหมาในการจดัเตรียมโคมหลอดเพิ่มเติมเม่ือเกิด
อุบติัเหตุ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายผูก่้ออุบติัเหตุจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้าย 

2) ภาระค่าใชจ่้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสาธารณะ เช่น เทศกาลต่างๆ จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าเพิ่มเติมในการ
ตกแต่งสถานท่ี  การออกแบบหมอ้แปลงและระบบไฟฟ้าควรจะน ามาคิดในการค านวณโหลด
ดว้ยเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาไฟดบั  

3) โคมไฟหลอด LED ท่ีติดบนถนนสายใหม่ มีการแนะน าว่าถนนใหม่ควรจะใช้โคมไฟหลอด 
LED ท่ีซ่ึงจดัหาโดยกรมทางหลวง กฟภ. ตกลงท่ีจะส่งขอ้มูลและสนบัสนุนช่วยเหลือกรมทาง
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หลวงในการด าเนินการจดัหาดว้ย ในกรณีท่ีถนนใหม่ตอ้งการเขา้ร่วม PoA ผูท่ี้มีอ านาจของ 
กฟภ. ในการด าเนินโครงการจะตอ้งไดรั้บแจง้และเห็นชอบก่อน 

 
สรุปข้อคิดเห็นและประเด็นค าถาม 

ประเด็นค าถามไดส่้งให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายของท่ี
ปรึกษาไดส้อดคลอ้งตอ้งกนั เช่น ผูด้  าเนินโครงการมีความรู้ความเขา้ใจในผลกระทบการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ ความส าคญัในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อดีข้อเสียจากการด าเนิน
โครงการ  จากการประเมินผูท่ี้เขา้ร่วมการประชุมมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา 39% และเขา้ใจระเน้ือหา 
96% with และมีเพียงเล็กนอ้ยท่ีไม่เขา้ใจ  ผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการเห็นดว้ยกบัการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานโคมไฟถนนของ กฟภ.และขอบคุณส าหรับการให้โอกาสให้
มีการซกัถามและหารือในรายละเอียดของโครงการ  
 
สรุป  

ทางท่ีปรึกษาไดใ้ห้โอกาสผูมี้ส่วนร่วมการด าเนินโครงการไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั  ผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ความส าคญัในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขอ้ดีขอ้เสียจากการ
ด าเนินโครงการ ผูมี้ส่วนร่วมโครงการกระตือรือร้นท่ีจะสอบถามประเด็นและการออกแบบการ
ด าเนินการโครงการ และยงัมีข้อเสนอแนะการด าเนินการโครงการเพื่อท่ีจะพฒันาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เช่น การแกไ้ขปัญหาเม่ือมีอุบติัเหตุก่อให้เกิดความเสียหายของตวัเสาโคมไฟ LED 
และการปรับปรุงออกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อรองรับการใชไ้ฟฟ้าในงานเทศกาลต่างๆ หลงัจากจบการ
น าเสนอ ประเด็นค าถาม ค าตอบ และการอภิปรายช้ีแจง เป็นท่ียอมรับและเห็นชอบการด าเนินการ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานโคมไฟถนนของ กฟภ.   
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บทที่  4 
 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ และการประเมินศกัยภาพการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น โดยจะ

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้น รวมทั้งการประเมินศกัยภาพการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของโครงการ ซ่ึงผลในส่วนน้ีไดด้ าเนินการสอดคลอ้งตามขอ้เสนอแนะขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจก (มหาชน) หรือ อบก. ทั้งน้ีในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในแต่ดา้น ไดแ้ยกพิจารณา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณ์ และภายหลงัช่วงติดตั้ง รวมทั้งเสนอมาตรการในการ
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้นเพื่อป้องกนัและ/หรือ ลดผลกระทบในดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินงานโครงการ และน าเสนอผลกระทบดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการอีกดว้ย.  
 
4.1  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.1.1  ตัวช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

1) การลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกภายใต้พธีิสารเกยีวโต 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์  
โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของไฟถนน โดยการเปล่ียนอุปกรณ์ให้

ความสวา่งประเภท HPS เป็นประเภท LED ขณะท่ีผลจากการเปล่ียนโคมไฟ HPS จ านวน 1,672 ชุด จะ
สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดป้ระมาณ 7,250 tCO2 e ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี 
หรือคิดเป็น725 tCO2 /ปี ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการพลงังานท่ีลดลงจากเดิมได ้63 % (1,156 tCO2 /ปี) 
ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่าการด าเนินงานของโครงการน้ีจะส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจาก
เดิม มากกวา่ 50 %  

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
o เป็นท่ีแน่ชดัแลว้วา่โคมไฟ LED ท่ีจะน ามาใชใ้นโครงการมีคุณสมบติัเป็นท่ีตอ้งการและมี

ประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานตามท่ีขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้น TOR 
คะแนน: +2 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ได้มากกว่า 50 % เมื่อเทยีบกบัแบบเดมิ) 
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2) มลภาวะทางอากาศ 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงระหว่างการติดตั้งและภายหลังการเปล่ียน

อุปกรณ์  
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศขนาดเล็กท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการ มีเพียงไอเสียท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะท่ีใชใ้นกิจกรรมการเปล่ียนอุปกรณ์เท่านั้น  อยา่งไรก็ตาม สถานท่ีในการด าเนินงานโครงการ
อยูใ่นบริเวณถนนสาธารณะ  ทางเทา้ หรือเกาะกลางถนน ขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของมลภาวะจากไอเสียท่ีมา
จากยานพาหนะท่ีใช้การด าเนินงานโครงการไดพ้ิจารณาแลว้วา่มีปริมาณเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัมลภาวะ
จากไอเสียบนทอ้งถนน ดงันั้นจึงเห็นว่าผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากโครงการจึงอยู่ใน
ระดบัต ่า  

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
o หา้มไม่ใหมี้การเผาขยะ เศษซาก หรือวสัดุอ่ืนๆ บนพื้นท่ีด าเนินงานโครงการ 
o ควรดบัเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะเม่ือไม่ใชง้าน  
คะแนน : 0 (การปล่อยมลภาวะทางอากาศจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานก าหนด ) 

 

3) มลภาวะทางเสียง 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์  
เสียงท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการคาดวา่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงจากการพิจารณา

สถานท่ีในการด าเนินโครงการแลว้เห็นวา่อยูภ่ายในเขตพื้นท่ีถนน และมีระดบัความดงัของเสียงเดิมจาก
การจราจรบนถนน ดงันั้นน่าจะสูงกว่าระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการซ่ึงก่อให้เกิดเสียง
เพียงเล็กนอ้ยมากเน่ืองจากโครงการไม่ไดมี้ติดตั้งใหม่แต่เป็นแค่เพียงการเปล่ียนหลอดไฟ และเป็นเพียง
ผลกระทบท่ีเกิดในระยะสั้นซ่ึงจะหมดไปเม่ือการเปล่ียนอุปกรณ์เสร็จส้ิน ในส่วนของมาตรการในการลด
ผลกระทบ ได้เสนอไวส้ าหรับกรณีท่ีสถานท่ีด าเนินงานโครงการอยู่ใกล้กบัแหล่งผูรั้บเสียงท่ีมีความ
อ่อนไหวและส าคญั อยา่งไรก็ตามพิจารณาแลว้วา่ผลกระทบจากมลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากโครงการอยูใ่น
ระดบัต ่า  

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์  
ส าหรับกิจกรรมโครงการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ เป็นเพียงการบ ารุงรักษาชุดโคมไฟซ่ึง
คาดวา่ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบจากปัญหาดา้นเสียง 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 จ ากดัใหด้ าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเฉพาะในเวลากลางวนั (ถา้เป็นไปได)้.  
 ในระหวา่งด าเนินงานควรพยายามท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดเสียงโดยไม่จ  าเป็นเพื่อจ ากดัผลกระทบท่ี
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อาจเกิดต่ออาคารขา้งเคียง ส านกังาน หอ้งเรียนและชุมชน (ถา้มี)  
คะแนน : 0 (ระดับเสียงต้องสอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดหรือตามมาตรการลดผลกระทบ

ที่ได้เสนอ) 
 

4) กลิ่น 
กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการจะไม่ก่อให้เกิดกล่ิน ดงันั้นในส่วนผลกระทบดา้น

กล่ินจึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี 
คะแนน : +1 (ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

5) การจัดการน า้เสีย 
กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการจะไม่ก่อให้เกิดน ้าเสีย ดงันั้นในส่วนของการจดัการน ้า

เสียจึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี 
คะแนน : +2 (ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

6) การจัดการขยะของเสีย 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในระหว่างช่วงเปล่ียนอุปกรณ์ 
การเกิดข้ึนของขยะต่างๆ ท่ีไม่จดัเป็นขยะอนัตราย ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของการด าเนินงาน

โครงการ จะประกอบดว้ยขยะท่ีเกิดจากผูรั้บเหมาท่ีมาปฏิบติังาน โดยมีอตัราการเกิดคาดการณ์ไดจ้าก
อตัราการเกิดขยะชุมชนประมาณ 12 กก./วนั หรือ 36 ลิตร/วนั ซ่ึงขยะท่ีเกิดจากการเปล่ียนโคมไฟถนน
จะมีปริมาณเล็กนอ้ยเท่านั้น ทั้งน้ีขยะท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าจดัทุกวนัโดยน าไปทิ้งท่ีถงัขยะเทศบาลในบริเวณ
ท่ีได้เข้าไปด าเนินงานอยู่ และเน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ดังนั้นคาดว่า
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการก าจดัขยะดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า  

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
จะไม่มีผลกระทบจากปัญหาในส่วนของการจดัการขยะหลงัจากเปล่ียนหลอดไฟ ในพื้นท่ีท่ีได้

เขา้ไปด าเนินการ 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ  
 จดัเก็บขยะในถุงขยะ หรือภาชนะปิด และน าไปก าจดัทิ้งถงัขยะเทศบาล 
 ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีไดเ้ขา้ไปด าเนินงานให้แน่ใจวา่ไม่มีขยะต่างๆ ในพื้นท่ีแลว้ ภายหลงัจากการ

ด าเนินงานเสร็จส้ิน 
 หา้มไม่ใหมี้การเผาขยะกลางแจง้ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินงาน 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  

 

 

  

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.)  32 

คะแนน : 0 (มาตรการในการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ถูกเสนอเพือ่ใช้ในการจัดการกบัขยะที่
เกดิขึน้จากการด าเนินงานของแผนงาน) 

 
7) การปนเป้ือนของดิน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของโครงการท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนของดิน ไดแ้ก่ การจดัเก็บ

และก าจดัขยะ ซ่ึงขยะท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเปล่ียนหลอดไฟ ประกอบดว้ยขยะมูลฝอยทัว่ไป และขยะ
อิเล็คทรอนิกซ์และหลอด HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้ ซ่ึงขยะทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนมีปริมารเพียงเล็กนอ้ย (36 ลิตร 
หรือ 12 กก./วนั ) และจะถูกน าไปทิ้งในถงัขยะเทศบาล ทั้งน้ีหลอดและโคมไฟ HPS ท่ีถูกเปล่ียนจะมีการ
เก็บรวบรวม  น าไปจดัเก็บและก าจดัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีแสดงไวใ้นขอ้ 6) และขอ้ 9) 
นอกจากน้ี  โดยส่วนใหญ่หลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออกนั้น คาดวา่ไดใ้ชถู้กงานอยา่งเหมาะสมแลว้และมี
อายุการใช้งานท่ีสมควรจะมีการเปล่ียนพอดีกบัช่วงท่ีมีการด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟของโครงการ 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟดงักล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปนเป้ือนของดิน
ในระดบัต ่า  

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

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
มาตรการในการลดผลกระทบของการปนเป้ือนในดินจะเหมือนกบัมาตรท่ีเสนอไวส้ าหรับการ

จดัการขยะอนัตราย 
คะแนน : 0 (ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพของดิน และมาตรการในการลดผลกระทบได้

เสนอไว้แล้ว) 
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8) การปนเป้ือนของน า้ใต้ดิน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมจากการด าเนินงานของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปนเป้ือนของน ้ าใตดิ้น ได้แก่ การ

จดัเก็บและการก าจดัของเสีย โดยขยะท่ีเกิดขั้นระหวา่งท่ีมีการเปล่ียนหลอดไฟซ่ึงมีทั้งขยะทัว่ไปและขยะ
อิเล็คทรอนิกส์รวมทั้งหลอด HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้ ซ่ึงคาดวา่การเกิดจะเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ยดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ และจะถูกน าไปทิ้งในถงัขยะของเทศบาล  ซ่ึงหลอดไฟและโคมไฟประเภท HPS ได้ท าการ
เปล่ียนออกนั้นจะถูกรวบรวม จดัเก็บและน าไปก าจดัอยา่งเหมาะสม ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 6) 
และขอ้ 9) ของเน้ือหาในส่วนน้ี นอกจากน้ี หลอด HPS ท่ีไดท้  าการเปล่ียนออกส่วนใหญ่คาดวา่ไดมี้การ
ใชง้านอยา่งเหมาะสมและควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแลว้ ดงันั้นสรุปไดว้า่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
การด าเนินงานเปล่ียนหลอดไฟอยูใ่นระดบัต ่า  

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้เก่ียวกบัหลอดและโคมไฟ HPS ท่ีไดท้  าการเปล่ียนออกนั้นจะถูกรวบรวม
ไว ้ น าไปจดัเก็บและก าจดัออกอย่างเหมาะสม ซ่ึงขยะเหล่าน้ีจะถูกจดัเก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม, บน
พื้นท่ีมีการปูรองพื้นและจดัเก็บบนพื้นท่ีท่ีป้องกนัฝน ยิ่งกวา่น้ีหลอด LED ยงัมีขอ้ดีมากกวา่หลอด HPS 
เน่ืองจากปราศจากสารปรอทในขณะท่ีหลอด HPS จะมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบเล็กน้อย ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนในดินเม่ือมีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นเม่ือมองภาพรวมในการ
ก าจดัขยะจากหลอดไฟใช้แล้วในประเทศ การเปล่ียนหลอด HPS เป็น LED สามารถถือได้ว่าเป็น
ผลกระทบทางด้านบวกต่อการปนเป้ือนของน ้ าใต้ดินเม่ือเทียบกับสภาพเดิม ดังนั้นจึงคาดว่าการ
ด าเนินงานของกิจกรรมในโครงการน้ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปนเป้ือนของน ้ าใตดิ้นเม่ือเทียบ
กบัสภาพน ้าใตดิ้นท่ีเป็นอยูเ่ดิมก่อนมีโครงการ 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
มาตรการในการลดผลกระทบของการปนเป้ือนของน ้าใตดิ้นจะเหมือนกบัมาตรท่ีเสนอไวส้ าหรับการ
จดัการขยะอนัตราย 

คะแนน : 0 (ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพน า้ใต้ดิน และมาตรการในการลดผลกระทบได้
เสนอไว้แล้ว) 
 

9) การจัดการขยะอนัตราย 
สรุปกฏหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกบัรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2546: ตามประกาศระบุวา่

ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (WEEE) จดัเป็นวตัถุอนัตราย เน่ืองจากมีสารพิษท่ีเป็นสาร
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ปรอท   (Hg) ซ่ึงขยะประเภทน้ีไดแ้ก่ ช้ินส่วนประกอบหรือเศษของอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่นตวั
เก็บประจุ และแบตเตอร่ี, สวิตซ์ปรอท, 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 (รวมทั้งกิจกรรมของโครงการ ) 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
รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูลตามท่ีระบุใน พรบ. ดงักล่าว และตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 หา้มมิใหก้ าจกัขยะบนพื้นท่ีสาธารณะ  ทั้งน้ียงัไม่มีขอ้ก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองวธีิและการปฏิบติัในการก าจดัของเสียในการ พรบ. ดงักล่าว 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงระหว่างการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมจากการด าเนินงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหลอดไฟถนนบนเส้นทางถนนท่ี

เขา้ร่วมโครงการ จากหลอด HPS เป็น LED ซ่ึงการขยะท่ีเกิดข้ึนระหว่างการช่วงการติดตั้งจดัอยู่ใน
ประเภทขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัโคม (housing)  HPS, ชุด
อุปกรณ์ประกอบ HPS , หลอดไฟ HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก  (หลอดไฟท่ีใชง้านปกติ และหลอดท่ีเสีย/หลอด
ท่ีใชง้านไม่ได)้ และหลอด LED ท่ีใชง้านไม่ได ้ซ่ึงคาดวา่จะมีจ านวนตวัโคมและหลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียน
ออกในส่วนของโครงการ CPA 1 ประมาณ 1,672 ชุด ภายในระยะเวลาด าเนินงาน 180 วนั อยา่งไรก็ตาม
จ านวนท่ีระบุดงักล่าวน้ีอา้งอิงตามจ านวนหลอด HPS ถูกท่ีใช้งานและท่ีมีอยู่แล้วในถนนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ ส่วน LED ท่ีช ารุดมีปริมาณพียงเพียงเล็กนอ้ยซ่ึงอาจพบไดใ้นระหวา่งท่ีเปล่ียนหลอด ซ่ึงคาดวา่
หลอด  LED ในส่วนท่ีใชง้านไม่ไดด้งักล่าว มีจ  านวนนอ้ยมาก ขณะท่ี กฟภ. ไดก้ าหนดเก่ียวกบัคุณภาพ
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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
ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในสถานท่ีฝังกลบท่ีได้รับการอนุญาตแล้ว ส่วนหลอด 
LED ท่ีช ารุดในระหวา่งด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ จะถูกส่งคืนผูจ้  าหน่ายเพื่อเปล่ียนเป็นตวัใหม่  
 เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงได้แก่การเปล่ียนหลอดไฟเท่านั้น และไม่มีการติดตั้งใหม่ 
ดงันั้นจึงไม่เพิ่มปริมาณของหลอด HPS เก่าท่ีถูกใชง้านแลว้เม่ือเทียบกบัแบบเดิม โดยในส่วนของหลอด
ท่ียงัใช้งานได้จุถูกน าไปเก็บส ารองไวใ้ช้ในส่วนของถนนท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุด  ดงันั้นคาดวา่ในระหวา่งท่ีมีการเปล่ียนหลอดไฟ จะมีผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม
เพิ่มข้ึนในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัสภาพเดิมของพื้นท่ี อยา่งไรก็ตาม การจดัการหลอด HPS เก่าท่ีใชง้านแลว้
และตวัโคม จะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศและปฏิบติัตามมาตรการลด
ผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้ 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโครงการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อเปล่ียนหลอด 
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ไฟถนนประเภท HPS ออก แลว้แทนดว้ย LED ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี solid-state lighting ท่ีใชส้ารก่ึงตวัน า  
แบบไดโอดเปล่งแสง (LED) มากกวา่ใชก้๊าซในการท าให้เกิดแสง ซ่ึงเม่ือน า LED มาติดตั้งให้ความสวา่ง
บนถนน LED มีข้อดีหลายอย่างมากกว่าเทคโนโลยีให้ความสว่างแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ
พิจารณาในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ดีท่ีเป็นจุดเด่นคือประหยดัพลงังาน และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งหลอด LED จะมีอายุการใชง้านท่ียาวนานซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การเกิดข้ึนของขยะจะมี
ปริมาณเพียงเล็กน้อย ซ่ึงเม่ือน า LED มาใช้ติดตั้งในไฟถนน คาดว่าจะมีอายุการใช้งานโดยทัว่ไป
ประมาณ 10 ปีหรือมากกวา่ HPS ประมาณ 5 เท่า นอกจากน้ีขอ้ดีของ LED คือไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็น
โลหะหรือสารเคมีท่ีมีพิษและสามารถน าไปรีไซเคิลไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ภายหลงัช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนอุปกรณ์ การด าเนินโครงการจะท าให้เกิดผลกระทบดา้นบวกต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือพิจารณาดา้นการ
จดัการของเสียเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงจะเห็นว่าผลสรุปท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการ
สนบัสนุนขอ้ดีของ LED  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

มาตรการลดผลกระทบทีเ่สนอ  
- การรวบรวมขยะของเสีย, การคดัแยกและการจดัเก็บ :  
o รวบรวมและคดัแยกขยะท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนอุปกรณ์ในแต่ละชนิด เช่น ตวัโคม และอุปกรณ์

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

กล่องกระดาษเพื่อหลีกเล่ียงการแตกเสียหาย ส่วนหลอดไฟท่ีใชแ้ลว้อาจจะเก็บในกล่องเดียวกนั
กบัหลอดชุดใหม่ท่ีน ามาเปล่ียนหรือกล่องอ่ืนๆท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจใช้ตวักนักระแทก
หากมีการบรรจุหลอดเก่าใช้แลว้มากกว่า 1 ตวั ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดการแตกเสียหายระหว่างการ
จดัเก็บและการขนส่งเคล่ือนยา้ย 

o ใหท้ าบนัทึกหรือรายการเก่ียวกบัจ านวนขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละประเภทตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานและเก็บ
รักษาไวก่้อนท่ีจะส่งขยะไปสถานท่ีท่ีกรมทางหลวงจดัไว ้เช่น   สถานท่ีเก็บในส านกังานของ
กรมทางหลวง 

o ควรใหค้  าแนะน าหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่พนกังานและคนงานท่ีด าเนินการ
เปล่ียนหลอดไฟ ซ่ึงเน้ือหาท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ : 

 ลกัษณะและองคป์ระกอบของขยะท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการ 
 ผลกระทบอาจจะเกิดข้ึนจากของเสียท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม ,การขนยา้ย และการจดัเก็บ,การ

ก าจดั รวมทั้งการจดัการในกรณีท่ีหลอดไฟไดรั้บความเสียหาย 
 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
 การบนัทึกขอ้มูล 
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- การจดัเก็บขยะของเสีย :  
o จดัส่งหลอด HPS ท่ีช ารุดหรือไม่สามารถใชง้านไปยงั กฟภ. หรือผูจ้  าหน่ายเพื่อจดัเก็บจนกวา่จะ

ไดป้ริมาณท่ีมากพอท่ีจะน าไปก าจดั  
o เก็บรักษาตวัโคมและหลอด HPS สภาพดีท่ีไดจ้ากการถูกเปล่ียนออกในระหวา่งการด าเนินการ

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

o เพื่อให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ให้ความสวา่งท่ีถูกเปล่ียนออกจะถูกเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เช่น วาง
ไวบ้นพื้นท่ีป้องกนัซึมผ่าน (เช่น พื้นคอนกรีต), มีการป้องกนัจากฝน, มีพื้นท่ีจดัเก็บอย่าง
เพียงพอและจ ากดัการเขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ฯลฯ 

o พื้นท่ีในการจดัเก็บควรมีความเป็นระเบียบและควรไดรั้บการดูแลท่ีดี 
o ส าหรับหลอด HPS ท่ีแตกเสียหายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี 

 สวมถุงมือยางแบบใชแ้ลว้ทิ้งถา้มี (หลีกเล่ียงใชมื้อเปล่าในการหยิบจบัหลอดไฟท่ีแตก

เสียหายเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของปรอทหรือการบาดเจบ็  

 ใชค้วามระมดัระวงัในการตกัข้ึนของเศษช้ินส่วนหรือผงดว้ยกระดาษคงรูปหรือ

กระดาษแขง็รวมทั้งท าความสะอาดพื้นท่ีใหเ้รียบร้อย  

 สามารถใชเ้ทปกาว (เช่น เทปพนัท่อ) ในการเก็บเศษช้ินเล็กๆ หรือฝุ่ นผงข้ึนมาจากพื้น 

 เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งหมดในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิดและวางซอ้นในถุงใบท่ี
สองท่ีปิดมิดชิดพร้อมทั้งน าไปก าจดัดว้ยวธีิท่ีเหมาะสมจากนั้นท 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

โครงการส่งผลใหป้ริมาณการเกิดของเสียอนัตรายลดลงจากเดิม)  

http://www.betterworldgreen.com/www/th/index.php
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4.1.2  ตัวช้ีวดัทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ความต้องการใช้น า้และประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงานของโครงการไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการใช้น ้ า ดงันั้นไม่มีผลกระทบจากการด าเนินงาน
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในส่วนน้ี 

คะแนน : +2 (ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ) 
 

2) การกดัเซาะพงัพลายของดิน/ชายฝ่ัง/แม่น า้ 
การด าเนินงานของโครงการไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการชะลา้งของดินหรือการขดุ ดงันั้น 

ไม่มีผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในส่วนน้ี 
คะแนน : 0 (ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ) 

 
3) พืน้ทีสี่เขียว 
การด าเนินงานของโครงการจะไม่ท าให้มีการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีสีเขียว ดังนั้ นคาดว่าการ

ด าเนินงานโครงการจะไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นน้ี อยา่งไรก็ตามการปลูกตน้ไม้
ทดแทนเป็นส่วนหน่ึงในแผนแม่บททางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ พ.ศ. 2554-2557 และกิจกรรมท่ี
ผา่นมาของ กฟภ.  

คะแนน: 0 (โครงการไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพืน้ที่สีเขียว) 
 
ผลกระทบทีส่ าคัญในด้านอื่น 

1) การคมนาคมขนส่ง 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างช่วงการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟถนนจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคม เน่ืองจากจะมีส่วน

ของพื้นผิวถนนท่ีไดถู้กกนัไวเ้พื่อให้กิจกรรมการด าเนินงานมีความปลอดภยั ซ่ึงผลกระทบบนเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้รับคือ กีดขวางการจราจร, ความปลอดภยัต่อผูข้บัข่ีและคนเดินเทา้ ฯลฯ ซ่ึงคาดว่า
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงการเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีผลต่อการจราจรบนถนนจะสามารถลดลงไดจ้ากการ
ปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไปอยา่งเคร่งครัด และผลกระทบดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนเม่ือ
การด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟไดเ้สร็จส้ินลง 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
คุณสมบติัท่ีส าคญัของระบบหลอด LED คือใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่, ทนทานมากกวา่ และอายุการ
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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
ส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย  

o รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาดว้ย   

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

o ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นใน
เอกสารเสนอราคา เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนท่ีกิจกรรมการเปล่ียนหลอดไฟจะเร่ิม  

o การเปล่ียนหลอดไฟใหด้ 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  
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 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  

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 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 านักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติในส่วนของการ
บ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

คะแนน : 0  (โครงการจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในกฎหมาย/ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง)  
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4.2  ตัวช้ีวดัทางสังคม 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นก่อนช่วงเปล่ียนอุปกรณ์ 
กฟภ. ไดจ้ดัให้มีการประชุมปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียข้ึนท่ีส านกังานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคปทุมธานี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงผลกระทบจากภาวะ
เรือนกระจกและสาระส าคญัของพิธีสารเกียวโต, น าเสนอรายละเอียดของโครงการให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ, 
อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการพฒันาท่ีสะอาดและโครงการและเปิดโอกาสให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัภาคผนวก 2   

ทางท่ีปรึกษาได้ให้โอกาสผูมี้ส่วนร่วมการด าเนินโครงการได้เรียนรู้เก่ียวกบัผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ความส าคญัในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขอ้ดีขอ้เสียจากการ
ด าเนินโครงการ ผู ้มีส่วนร่วมโครงการกระตือรือร้นท่ีจะสอบถามประเด็นและการออกแบบการ
ด าเนินการโครงการ และยงัมีข้อเสนอแนะการด า เนินการโครงการเพื่อท่ีจะพฒันาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เช่น การแกไ้ขปัญหาเม่ือมีอุบติัเหตุก่อให้เกิดความเสียหายของตวัเสาโคมไฟ LED
และการปรับปรุงออกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อรองรับการใชไ้ฟฟ้าในงานเทศกาลต่างๆ หลงัจากจบการ
น าเสนอประเด็นค าถาม -ค าตอบ และการอภิปรายช้ีแจง พบวา่ท่ีประชุมเป็นยอมรับและเห็นชอบในการ
ด าเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานโคมไฟถนนของ กฟภ. 

 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในช่วงระหว่างและภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กฟภ. ไดมี้แผนท่ีจะประชาสัมพนัธ์ในช่วงระหว่างการด าเนินงานโครงการเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล

โครงการและส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานให้แก่ประชาชนตามท่ีไดมี้ขอ้ระบุไวใ้นแผนงานท่ีได้
เสนอไปเบ้ืองตน้ในบทท่ี 2  
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 

 ให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 

 เผยแพร่ขอ้มูลโครงการแก่ประชาชน 
 จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้สดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ 
คะแนน : +1 (ได้จัดให้มีการประชุมเพือ่การมีส่วนร่วมของประชาชน) 
 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  

 

 

  

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.)  42 

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  
 
มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 

 ใหมี้กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ในแผนการด าเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชน,คุณภาพชีวติและประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานของโครงการ 

คะแนน : +2 (การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทางด้านสังคม,  วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถูก
รวมไว้ในแผนงานด้าน CSR) 
 

3) ความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงานและชุมชนทีอ่ยู่ใกล้เคียง 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในช่วงระหว่างการเปล่ียนอุปกรณ์ 
การด าเนินงานของโครงการจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหลอดไฟถนนจากหลอด HPS เป็น LED 

โดยไม่มีการติดตั้ งเสาไฟใหม่แต่อย่างใด ดังนั้ นอันตรายท่ีส าคัญท่ีเกิดข้ึนต่อผูป้ฏิบัติงานในขณะ
ด าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์ ไดแ้ก่ อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า, การตกหล่นของวสัดุ, การท างานในท่ีสูง 
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
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โครงการท่ีจดัข้ึนโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และกฏหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฏระเบียบ
ขอ้บงัคบัเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในงานซ่อมบ ารุง นอกจากน้ียงัก าหนดให้มี
ประกนัภยัส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมาและบุคคลท่ี 3 ซ่ึงไดก้ าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารการเสนอ
ราคา รวมทั้งยงัมีการเสนอมาตรการลดผลกระทบซ่ึงรายละเอียดไดอ้ธิบายในเน้ือหาส่วนต่อไป 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบต่อคนงานและความปลอดภัยของชุมชนใกล้เคียงในช่วง
ระหว่างการเปล่ียนอุปกรณ์ จะอยู่ในระดับปานกลางและเป็นผลกระทบระยะส้ัน  (ประมาณ  180  วัน  
ส าหรับการด าเนินงานในแต่ละ CPA 
 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นในช่วงภายหลังการเปล่ียนอุปกรณ์ 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีได้เข้าไปด าเนินงานภายหลังการด 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  

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 
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มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ช่วงในระหวา่งการเปล่ียนอุปกรณ์ 

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

o รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาดว้ย   

o ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีใน
การด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

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

o ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนดา้นความปลอดภยั (ไดแ้ก่ แผนการจดัการดา้นการจราจร) พร้อม
ทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให ้ 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 (ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  
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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 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 รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาดว้ย  
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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  
สวติส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

o ตรวจสอบเครน  )หรือ อุปกรณ์ยก (ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  

o จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 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 
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 ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องก าหนดไว ้เช่น ส านักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติในส่วนของการ
บ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้ งหมดออกจากพื้นท่ีหลังการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน  

คะแนน : 0  (โครงการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดในพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงานและกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง  

 

4.3  ตัวช้ีวดัในด้านการพฒันา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1) การพฒันาเทคโนโลยี 

 โครงการน้ี จะเป็นการน าเทคโนโลยีไฟส่องสวา่งในถนน แบบ LED ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่เขา้
มาใชใ้นประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ซ่ึงสามารถท าให้มีการพฒันาดา้นการผลิตและบริการ ของเทคโนโลย ี
LED ในประเทศไทยได้ และความส าเร็จของโครงการน้ีจะเป็นการเป็นแนวทางท่ีดีส าหรับการใช้
เทคโนโลยโีคมไฟถนนและการจดัการ โดยการใชอุ้ปกรณ์ใหค้วามสวา่งท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการ
ฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ลูกจา้ง จะเป็นการสร้างจิตส านึกในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
ส่งผลดา้นบวกต่อส่ิงแวดลอ้มจากการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม 

จากตวัช้ีวดัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดพ้ิจารณาวา่กิจกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
ของโครงการเป็นการสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างมาก รวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ประเทศมากข้ึน 

 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัการการอนุรักษพ์ลงังานและ

เทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 
 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บประโยชน์ รวมทั้ง

หน่วยงานท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาบุคลากร 
คะแนน : 0  (ใช้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ) 

 

2) แผนการปฏิบัติในช่วงหมดอายุโครงการหรือช่วงหมดอายุการได้รับเครดิต 
แผนงานโครงการมีหน่วยงานหลกัท่ีเขา้ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ(MOU)  4 

หน่วยงาน ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกรรมการคณะท างานได้แต่งตั้งจากบุคคลระหว่าง 4 หน่วยงานดงักล่าว เพื่อมาหา
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ขอ้ตกลงในส่วนประกอบหลกัของโครงการร่วมกนั เช่น ขอ้ก าหนดทางเทคนิคของเทคโนโลยี, ขั้นตอน
ในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ซ่ึงเม่ือส้ินสุดปีท่ี 8 ทาง 
กฟภ.มีแผนท่ีจะมอบหลอด LED ให้แก่ กรมทางหลวง  อยา่งไรก็ตาม  กฟภ. จะยงัคงท าการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาตลอดอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ LED และภายหลงัระยะเวลาเครดิตโครงการ (10 ปี) ใน
แต่ละ CPA เสร็จส้ินลง กฟภ. มีแผนท่ีจะมอบหลอด LED กรมทางหลวงเป็นผูรั้บผดิชอบต่อไป  
 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลงัช่วงการด าเนินการ 8 ปี ให้แน่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ี

สามารถใชง้านได ้ในปีท่ี 9 และ10 หรือไม่ 

คะแนน : 0  (การใชง้านของไฟถนนจะยงัคงด าเนินต่อไปหลงัจากท่ีส้ินสุดระยะเวลาเครดิตของ
โครงการ)  

 

3) การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
กฟภ.ไดต้ั้งส านกังานบริหารจดัการเพื่อการประหยดัพลงังาน (สจพ.) ข้ึนภายในองค์กรณ์ เพื่อ

รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการและการตรวจสอบงานของโครงการ ซ่ึงรองผูว้า่การ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จะด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านักงาน และมีผูช่้วยผูจ้ ัดการ 2 คน ซ่ึงหน่ึงในนั้นจะ
รับผิดชอบในส่วนของแผนงานโครงการ และธนาคารโลกไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นเทคนิคและการ
ฝึกอบรมแก่พนักงาน กฟภ.  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของพนักงานในด้าน CDM ด้วย ในส่วนของ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร(CSR) จะมีการเผยแพร่ความรู้
ทางดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลย ีLED ให้แก่ประชาชนและ ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความสนใจ  

 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการการอนุรักษพ์ลงังานและเทคโนโลย ี

LED แก่ประชาชน  
 ให้มีการส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ท่ีได้รับประโยชน์ รวมทั้ ง

หน่วยงานไวใ้นแผนการพฒันาบุคลากร 
คะแนน : +1 (มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีหรือตามท่ีไดว้างแผนไว)้ 
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4.4  ตัวช้ีวดัทางด้านเศรษฐกจิ 
1) การจ้างงาน 
การด าเนินการของโครงการน้ีจะก่อใหเ้กิดการจา้งงาน (ไดรั้บการจา้งงานผา่นผูรั้บเหมา) ในช่วง

เวลาท่ีมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ , ระยะท่ีมีการบ ารุงรักษา และบริการซ่อมแซม โดยจ านวนของผู ้
จ  าหน่ายสินค้าและเจ้าหน้าท่ีผูรั้บเหมารวมทั้ งผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดจากการด าเนินการของโครงการน้ี
ประมาณ 25 คน ซ่ึงรวมจ านวนพนกังาน  กฟภ. ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแผนงานโครงการน้ี
ประมาณ 13 คนดว้ย ดงันั้นจ านวนผูจ้  าหน่ายสินคา้/เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเหมา จะมีประมาณ 12 คน  
 โครงการน้ีจะลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีน าเขา้จากต่างชาติของประเทศ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ลดการสูญเสียเงินตราใหต่้างชาติและเป็นการเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังานของชาติ นอกจากน้ียงัเป็นการ
ช่วยให ้กฟภ.ลดค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ในส่วนของไฟถนนอีกดว้ย  

คะแนน : +2  (การจา้งงานเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีโครงการ)  
 

2) รายได้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การด าเนินการของโครงการจะเป็นการน าเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชใ้นประเทศในรูปของไฟถนน

ซ่ึงหลอด HPS จ านวน 1,672 ชุด จะถูกเปล่ียนออกและแทนท่ีดว้ย LED นอกจากน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศในแง่ของการช่วยลดการใชพ้ลงังานท่ีใชใ้นส่วนของไฟถนน ซ่ึงคากวา่ผลจากแผนงานน้ีจะเพิ่ม
รายไดใ้หแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีผลประโยชน์โดยตรง เช่น ผูจ้  าหน่ายหลอด LED ม ผูรั้บเหมาท่ีเขา้มา
ด าเนินการ ซ่ึงถา้ในอนาคตมีการน าเทคโนโลยีน้ีเขา้มาใชอ้ยา่งแพร่หลายมากข้ึน ก็มีความเป็นไปไดว้่า
ผูผ้ลิต LED อาจจดัตั้งสถานท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทย นอกจากน้ี กฟภ. ได้สนบัสนุนการใช้วตัถุดิบ
ภายในประเทศ โดยรวมในชุดการเสนอราคาท่ีใชว้ตัถุดิบในประเทศจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการพิจารณา 
ซ่ึงคาดวา่หากมีการใชว้ตัถุดิบในประเทศมากข้ึน จะเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากข้ึน  
 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในประเทศโดยรวมขอ้ก าหนดการใช้วตัถุดิบในประเทศไวแ้พค็เกจ

ขอ้เสนอราคาของโครงการในทุก CPA ซ่ึงจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับการพิจารณา  เพื่อเป็น
การสนบัสนุนส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบของประเทศ 

คะแนน : +1 (สร้างรายไดใ้ห้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย)   
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3) การใช้พลังงานหมุนเวียน 
การด าเนินงานของโครงการไม่เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน  
คะแนน : +2  (ไม่เก่ียวขอ้ง)  

 
4) ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 
โครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใช้พลงังานในส่วนของไฟถนนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี

บริการของ กฟภ. โดยท าการเปล่ียนทดแทนหลอดโซเดียมความดนัสูง (HPS) ขนาด 250 W ดว้ย
หลอดไฟ LED ขนาด 110 W ซ่ึงอุปกรณ์ HPS ทั้งหมดท่ีถูกเปล่ียนทดแทนดว้ย LED มีจ านวนประมาณ   
1,672 ชุด ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานเกือบ 63%   

คะแนน : +2  (ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนมากกวา่ 10%)  
 

5) วตัถุดิบภายในประเทศ 
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    
 

มาตรการลดผลกระทบท่ีเสนอ 
 ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในประเทศโดยรวมขอ้ก าหนดการใช้วตัถุดิบในประเทศไวแ้พค็เกจ

ขอ้เสนอราคาของโครงการในทุก CPA ซ่ึงจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับการพิจารณา  เพื่อเป็น
การสนบัสนุนส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบของประเทศ 

คะแนน : 0  (ใชว้ตัถุดิบภายในประเทศนอ้ยกวา่ 50%) 
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บทที ่5 
สรุปคะแนนการพฒันาที่ยัง่ยนืและมาตรการลดผลกระทบเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากโครงการ  

 

เน้ือหาในบทน้ีจะเก่ียวกบัสรุปการให้คะแนนการพฒันาทีย่ัง่ยนื รวมทั้งมาตรการในการลดผลกระทบท่ีจะน ามาใชเ้พื่อลดหรือหรือก าจดัผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการซ่ึงไดเ้สนอไปแลว้ในบทท่ี 4 ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ ตามตารางสรุป ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน้ีจะถูกน ามาใช้อา้งอิงใน
แผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไดแ้ก่ ข้อก าหนดในการตรวจติดตาม เพือ่ใช้ในการป้องกนัและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ ซ่ึงแผนการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้เสนอไว้ แสดงในภาคผนวก 3  

ตารางท่ี 5.1 สรุปคะแนนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

1)ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1 ตัวช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

1) การลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใตพ้ิธีสารเกียวโต 

+2  ตรวจสอบวา่ LED ท่ีจดัหามาไดคุ้ณภาพการประหยดัพลงังานตามใน TOR  
 

 กฟภ. 

2) มลภาวะทางอากาศ 0  หา้มใหมี้การเผาขยะหรือเศษวสัดุใดๆ บนพื้นท่ีด าเนินงาน  
 ควรดบัเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะเม่ือไม่ใชง้าน 

 ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 
 Contractor 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

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 าเนินงานเสร็จส้ินใหต้รวจสอบพื้นท่ีใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขยะหรือของ
เสียอ่ืนๆ ในพื้นท่ีด าเนินงานแลว้ 

 หา้มมีการเผาขยะกลางแจง้บนพื้นท่ีด าเนินงาน 

 ผูรั้บเหมา 
 

7) การปนเป้ือนของดิน 0 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไปและขยะ
อนัตราย  
 

 ผูรั้บเหมา 

8) การปนเป้ือนของน ้าใตดิ้น 0 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไปและขยะ
อนัตราย  
 

 ผูรั้บเหมา 

9) การจดัการขยะอนัตราย +1 การรวบรวมขยะ, การคดัแยกและการจดัเก็บ :  

   รวบรวมและคัดแยกขยะแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการเปล่ียน
อุปกรณ์เช่น ตวัโคม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ, หลอด HPS ท่ียงัท างานได,้ 
หลอด HPS ท่ีช ารุด/ไม่สามารถใชง้านได ้และหลอด LED ท่ีช ารุดเสียหายใช้
งานไม่ได ้ 

 ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
   จดัหาภาชนะท่ีเหมาะสมในการบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอดเดิมท่ี

ถูกเปล่ียนออกในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อหลีกเล่ียงการแตกเสียหาย ซ่ึงหลอด
ท่ีผ่านการใช้งานแล้วอาจเก็บในกล่องเดียวท่ีใส่โคมไฟใหม่ท่ีได้มีการน า
หลอดไฟน าไปติดตั้งแลว้ หรือกล่องอ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียง และระมดัระวงัใน
การเก็บหลอดมากกวา่ 1 โคมไวด้ว้ยกนัเพื่อไม่ให้เกิดการแตกเสียหายระหวา่ง
การจดัเก็บและขนส่ง  

 ผูรั้บเหมา 
 

   ท าบนัทึกหรือรายการเก่ียวกบัจ านวนขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละประเภทตั้งแต่เร่ิม
ด าเนินงานและเก็บรักษาไวก่้อนท่ีจะส่งขยะไปสถานท่ีท่ีกรมทางหลวงจดัไว ้
เช่น   สถานท่ีเก็บในส านกังานของกรมทางหลวง  

 ผูรั้บเหมา, กรมทาง
หลวง กฟภ. 
 

   ควรใหค้  าแนะน าหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่พนกังานและคนงานท่ี
ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ ซ่ึงเน้ือหาท่ีจ าเป็นไดแ้ก่: 

 ลกัษณะและองคป์ระกอบของขยะท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการ 
 ผลกระทบอาจจะเกิดข้ึนจากของเสียท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม ,การขนยา้ย 

และการจดัเก็บ,การก าจดั รวมทั้งการจดัการในกรณีท่ีหลอดไฟ
ไดรั้บความเสียหาย 

 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
 การบนัทึกขอ้มูล 

 ผูรั้บเหมา, กรมทาง
หลวง กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
  การจัดเกบ็ขยะ:  

 
 

   จดัส่งหลอด HPS ท่ีช ารุดหรือไม่สามารถใชง้านไปยงั กฟภ. เพื่อจดัเก็บจนกวา่
จะไดป้ริมาณท่ีมากพอท่ีจะน าไปก าจดั 

 ผูรั้บเหมา และ 
กฟภ. 
    เก็บรักษาตวัโคมและหลอด HPS สภาพดีท่ีได้จากการถูกเปล่ียนออกใน

ระหวา่งการด าเนินการให้กบักบักรมทางหลวงเพื่อเก็บไวส้ ารองไวส้ าหรับใช้
กบัถนนในเส้นทางท่ีเหลือท่ีไม่ไดร่้วมโครงการ CDM ซ่ึงเม่ือหลอดเหล่าน้ี
หมดอายุการใชง้านหรือแตกเสียหาย จะถูกส่งไปหน่วยงาน PEA เพื่อจดัเก็บ
และน าไปก าจดัต่อไป   
 

 กรมทางหลวง กฟภ. 
 

   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ใหค้วามสวา่งท่ีถูกเปล่ียนออกทั้งหมดจะถูกเก็บ
ไว้ในพื้นท่ีท่ี เหมาะสม เช่น วางไว้บนพื้นท่ีป้องกันซึมผ่าน (เช่น พื้น
คอนกรีต), มีการป้องกนัจากฝน, มีพื้นท่ีจดัเก็บอย่างเพียงพอและจ ากดัการ
เขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ฯลฯ 
 

 กรมทางหลวง กฟภ. 
 

   พื้นท่ีในการจดัเก็บควรมีความเป็นระเบียบและควรไดรั้บการดูแลท่ีดี 
 

 

 กรมทางหลวง กฟภ. 
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   หลอด HPS ท่ีแตกเสียหายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี: 

o สวมถุงมือยางแบบใชแ้ลว้ทิ้งถา้มี (หลีกเล่ียงใชมื้อเปล่าในการหยิบจบั
หลอดไฟท่ีแตกเสียหายเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของปรอทหรือการ
บาดเจบ็ 

o ใชค้วามระมดัระวงัในการตกัข้ึนของเศษช้ินส่วนหรือผงดว้ยกระดาษ
คงรูปหรือกระดาษแขง็รวมทั้งท าความสะอาดพื้นท่ีใหเ้รียบร้อย 

o สามารถใชเ้ทปกาว (เช่น เทปพนัท่อ) ในการเก็บเศษช้ินเล็กๆ หรือ
ฝุ่ นผงข้ึนมาจากพื้น 

o เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งหมดในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิดและวาง

ซอ้นในถุงใบท่ีสองท่ีปิดมิดชิดพร้อมทั้งน าไปก าจดัดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม

จากนั้นท าความสะอาดมือหลงัจากน าถุงไปก าจดัแลว้ 

  ผูรั้บเหมา, กรมทาง
หลวง และ กฟภ. 
 
 

  การก าจัดขยะ:  

 ก าจดัชุดหลอดไฟ HPS ท่ีถูกใชง้านแลว้ โดยหน่วยงานจดัการขยะของเสียท่ี
ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่นบริษัท 
บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) หรือGENCO 
, บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) หรือ BWG หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ไดรั้บการอนุญาตแลว้ 

 กฟภ.  
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   ตวัโคม HPS และ LED ท่ีหมดอายุการใช้งานให้ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีก าจดั

ขยะของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 กฟภ. 
 

1.2 ตัวช้ีวดัทรัพยากรธรรมชาต ิ

10) ความตอ้งการและศกัยภาพ
ในการใชน้ ้า 

+2 ไม่เกิดผลกระทบ  

11) การพงัทลายของดิน/
ชายฝ่ัง/ริมฝ่ังแม่น ้า 

+1 ไม่เกิดผลกระทบ  

12) พื้นท่ีสีเขียว 0 ไม่เกิดผลกระทบ  

ตวัช้ีวดัดา้นอ่ืนๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีส าคญั   
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13) การคมนาคมขนส่ง 0 ระหว่างช่วงทีม่ีการเปลี่ยนอุปกรณ์: 

 
 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยท่ีระบุไวใ้น

กฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่  ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครอง
แรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติั
แห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการ
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการ
ดว้ย   

 
 

 ผูรั้บเหมา 

   รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ใน
เอกสารการเสนอราคาดว้ย  

 กฟภ. 

   ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบเก่ียวกบัการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจา้ของโครงการ, ช่ือ
ผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ  

 

 ผูรั้บเหมา 

   ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของ
งานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมติั ก่อนท่ีกิจกรรมการ
เปล่ียนหลอดไฟจะเร่ิม 

 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 
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   การเปล่ียนหลอดไฟให้ด าเนินในช่วงเวลากลางวนั และหลีกเล่ียงการด าเนิน 

งานในช่วงเวลาเร่งด่วน  
 

 ผูรั้บเหมา 

   ใช้ความระมัดระวังในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บน
ถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยูบ่นถนน
หนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 

 
 
 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 
 
 

 

 

 
 
 

 o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนท่ี
จะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนใน
การเบนเส้นทางจราจร  

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

  o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติ
ในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการ
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
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  ช่วงหลงัการเปลีย่นอุปกรณ์: 

 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดท่ีได้ระบุไว้ในกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย,  ประกาศของ
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน, ระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของ
การบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงาน
รัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเ ก่ียวกับความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 

 ผูรั้บเหมา 

 
 
 

  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของ
งานท่ีจ า เป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมัติ  ก่อนจะมีการ
ด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษา 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

   การด าเนินงานซ่อมบ ารุงให้ท าในช่วงเวลากลางวนัโดยหลีกเล่ียนช่วงเวลา
เร่งด่วน 

 ผูรั้บเหมา 

   ใช้ความระมัดระวังในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บน
ถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่บนถนน
หนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  

 

 

  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)             60 

ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
   จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 

 

 

  o แจง้เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหนา้ก่อนท่ี
จะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนใน
การเบนเส้นทางจราจร 
 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

  o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติ
ในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการ
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 

คะแนนรวม +8   

2. 2  ตัวช้ีวดัทางสังคม 

1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

+1  ใหมี้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 

 เผยแพร่ขอ้มูลโครงการแก่ประชาชน 
 จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้สดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ 

 กฟภ. 
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 2) การส่งเสริมกิจกรรม
ดา้นสังคมวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

+2  ในการด าเนินงานโครงการ ใหมี้กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เพื่อส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มของชุมชน,คุณภาพชีวติและประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานของ
โครงการ  

 กฟภ. 

3) สุขภาพของคนงานและชุมชน
ใกลเ้คียง  

0 ระหว่างช่วงทีม่ีการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 

 

   ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยท่ีระบุไวใ้น
กฏหมา ยแล ะ ระ เ บี ยบข้อบัง คับ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง  ซ่ึ ง ไ ด้แ ก่   ป ระก า ศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. 
คุม้ครองแรงงาน,  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านกังานป้องกนั
ภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับ
โครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกับความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ี
ด าเนินการดว้ย 

 ผูรั้บเหมา 

   รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หนา้ของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ใน
เอกสารการเสนอราคาดว้ย   
 

 

 กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
   ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หน้าท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อ
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

 

 ผูรั้บเหมา 

    ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้
รับทราบเก่ียวกบัการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจา้ของโครงการ, ช่ือ
ผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ  

 

 ผูรั้บเหมา 

   ผูรั้บเหมาจะต้องส่งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้าน
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให ้
กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

   จดัให้มีการปฐมนิเทศด้านความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบัติงานของโครงการ 
เพื่อให้ตระหนกัถึงอนัตรายจากการท างาน, การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล, การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั, การรักษาพยาบาลและการ
รายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  

 

 ผูรั้บเหมา 

   ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีจ่าย
ใหฟิ้ตต้ิงทั้งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง
ท าการแจ้งท่ีตั้ งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงานซ่อมบ ารุงทราบเพื่อ
หลีกเล่ียงอุบติัเหตุในการเปิดสวติส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
   ตรวจสอบเครน    )หรือ อุปกรณ์ยก  (ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพท่ีดีและสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 

 ผูรั้บเหมา 

   จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้
แน่ใจวา่ PPE ถูกใชง้านอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่งนอ้ย
ตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้ยางหุ้มฉนวน
และเขม็ขดันิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 

   ใช้ความระมัดระวังในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการ
ด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บน
ถนนในจุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยู่บนถนน
หนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 

   ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน  
 

 ผูรั้บเหมา 

   หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด 
 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

 
 
 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 

 

 

 
 
 

 o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนท่ี
จะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนใน
การเบนเส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
  o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติ
ในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการ
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 

  o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นท่ี
หลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 
 

o  

 ผูรั้บเหมา 

  ภายหลังช่วงทีม่ีการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 

 ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย , 
ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม , พรบ. คุ้มครองแรงงาน,  
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติใน
ส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 

 ผูรั้บเหมา 

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ถูกตอ้ง รวมทั้งเจา้หน้าท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อ
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 

  ผูรั้บเหมาจะต้องส่งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้าน
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให ้
กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

   ให้มีการแนะน าข้อมูลด้านความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ 
เพื่อให้ตระหนกัถึงอนัตรายจากการท างาน, การใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล, การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั, การรักษาพยาบาลและการ
รายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ถา้มี)  
 

 ผูรั้บเหมา,กฟภ. 

   ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีจ่าย
ใหฟิ้ตต้ิงทั้งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง
ท าการแจ้งท่ีตั้ งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงานซ่อมบ ารุงทราบเพื่อ
หลีกเล่ียงอุบติัเหตุในการเปิดสวติส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

 
   ตรวจสอบเครน    )หรือ อุปกรณ์ยก  (ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพท่ีดีและสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 ผูรั้บเหมา 

   จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้
แน่ใจวา่ PPE ถูกใชง้านอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่งนอ้ย
ตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้ยางหุ้มฉนวน
และเขม็ขดันิรภยั 

 ผูรั้บเหมา 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
   ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนิน 

งานเปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนใน
จุดท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยืนประจ าอยูบ่นถนนหนา้พื้นท่ี
ท่ีก าลงัมีการปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 

   ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน   ผูรั้บเหมา 

   หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด  ผูรั้บเหมา 

   จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ีดงัน้ี 
  
  

 

 

  o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนท่ี
จะเร่ิมงานเปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนใน
การเบนเส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

  o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติ
ในส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการ
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ 

 

 ผูรั้บเหมา 

  o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นท่ี
หลงัการด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 

 ผูรั้บเหมา 



การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย (ภาคกลาง: จงัหวดัปทมุธานี)  
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 
คะแนนรวม +3   

3. ตัวช้ีวดัด้านการพฒันาและ/หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1) การพฒันาเทคโนโลยี 0  ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกบัการการอนุรักษ์
พลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  

 ให้มีการส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาบุคลากร 

 กฟภ. 

2) กิจกรรมของโครงการท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัหมดอายุ
โครงการหรือหมดช่วงเครดิต 

 

0  ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลงัช่วงการด าเนินการ 8 ปี ใหแ้น่ใจวา่
อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านได ้ในปีท่ี 9 และ10 หรือไม่ 

 กฟภ. 

3) การเสริมสร้างศกัยภาพของ
บุคลากร 

+1  ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกบัการการอนุรักษ์
พลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  

 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานไวใ้นแผนการพฒันาบุคลากร 

 กฟภ. 

คะแนนรวม +1   

4. ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ 
1) การจา้งงาน +2 -  

2) รายไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

+1  ส่งเสริมการใช้วตัถุดิบในประเทศ โดยก าหนดให้ในการเสนอส าหรับงาน CPA 
ทั้งหมด มีการเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบในประเทศดว้ย  

 กฟภ. 
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ตัวช้ีวัด คะแนน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้รับผดิชอบ 

3) การใชพ้ลงังานสะอาด +2  ไม่เกิดผลกระทบ  

4) ประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน 

+2 -  

5) วตัถุดิบในประเทศ 0  ก าหนดใหมี้การเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศในการเสนอ
ราคาส าหรับโครงการ CPA ทั้งหมด 

 กฟภ. 

คะแนนรวม +7   

คะแนนรวมทุกตัวช้ีวดั +19   
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ตารางที่ 5.2 แผนการตรวจติดตามทีเ่สนอ 

ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ ความถี่ 

การจัดการของเสียอนัตราย  จดัท าและเก็บบนัทึก/ รายการบญัชีของหลอด HPS ท่ี
ถูกเปล่ียนออกและหลอด LED ท่ีใชง้านไม่ได ้ตอ้งท า
การเก็บขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานโครงการพร้อมทั้ง
เก็บรักษาขอ้มูลน้ีไว ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกไว ้ไดแ้ก่: 
ช่วงเปล่ียนอุปกรณ์: 
1) จ านวนตวัโคมไฟหลอด HPS / โคมไฟอ่ืนๆท่ีถูก

เปล่ียนออก  
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. และผูรั้บเหมา 
 

2) กฟภ. และผูรั้บเหมา 
 
 

 
3) กฟภ. และผูรั้บเหมา 

 

 บนัทึกจ านวน
ภายหลงัการเปล่ียน
อุปกรณ์แต่ละคร้ัง 
และท าสรุปบนัทึก
เป็นรายเดือน  
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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 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 
 
4) กฟภ. และ กรมทาง

หลวง 
 

 
5) กฟภ. และ กรมทาง

หลวง 
 

 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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~ v ,

Lvi[Jfu'VrJmllJfi\91L~ulu~.fJd .rutl,::n[JU~lU m.buJluf~Ult'l mbU,'jlU'l'llm,tl"l::~lr1[J\lriu



ffCl1UUm,f1mn ~l.h::nOUm'l~U'f1 ~U'YIWlJOJ'lll,U1U'illn'l!lJ'liUu~nrulmfl~r.h'j~tJtmJm, hw~ ~ ,
,1 U~fl'JJOJ'I'I1-1" UJ1U ~M ffJ'I'IUJ fffll 15rul'lh'i,lJm,tl'l::'lllJ iiiJU~ ,

VlU?tJJ1Ui!1J1t1

1. U1Um'YI\'1lJWil~ciilUfHnU~~nL'YIU

2. Ulum 'YI\'1lJU~~ciilUflU1JVlfl,J

10. wI1Jnm~lJu~~djflJU'YIlJ1l1it,
11. nTj1vhhi)ml~u'YIlJ1l1it,
12. m"llvJ;J-dhlflflfll~VlfllJllnl,
13. m</lvJ;Jla'lfl01J~~

14. m')lvh~lallflfliruruu~ ~~,

'ill m'. UJ fffll13ru~M ffJLutlK n ~ lJ~l~ uli flJ,rl J@]UMii ~ ffU1'iJ~ flU1U llfl:: lil'h lJm'lU'l::'l!lJ
"" 'I \I 'tI 'I

U:jfl11JvJ-:'mllJ~~L ~Hlul ...u~::nflli~n~11 -;llU1UrfJifU 21 flU U'l::nfl1J@]lU

• "ii'l.JURo/IflJY1m'l1J1V11,fflUciilUflU1Unfll.J

• •..llmXl~lrJu51Jl1nl')mlJ'YIlJ'I'Ifll.J'llUU'YI i.J'I'Il~u'YllJ1l1it

• b'YIl'i1Jl"ciil1Jfl1JlJL~fl

• U1rrYl n~~1ium -;lln~,
• mtJ·~lJLvJ;J1L'YI\'1UlflL!ifl.J1JlJfll~~

• 'lfl.J~l uliu LLfl::w~ul'l::uul vJ;J,

• m'lLvJ;JlalLflflfll~'I'I~lJLLnl,

-;llUlU 1flU

-;llUlU 1flU

-;llU1U 1flU

-;llUlU 1flU

-;llUlU 1flU

-;llUlU 1flU

-;llUlU 1flU

-;llUlU 2flU

-;llUlU 1flU



.JlU,lU, Hm

.JlUlU, 2flU,

.JlU,lU, 3flU,

• 'lil~1vJVllm,1vJvhihLfHlmH)~'I-Ifll~

• tfLLl1u,'illnllu,lf1l,lml
"

nl'l'U'Lffu,fl"£Jfl:::L~t.!~lm~m'~(Mf~lmJ1vJtlu,u,1.h:::mJ~YH~"~J'wJjil~'I-Iflfl~ LED 'lJfl~m,

1vJVllalu,niimfl (nwn.) Ju, lwrilJl~,n'lJfl~m'lh:::"6:JLi]u,m,U'l'l£Jl£J LVifl1iml).JfL~fl~m'Ln~" . "
ml:::L1flu,m:::'iln Ufl:::~fln-;:::'t11J'lJflJ;r,':::b1flu,m:;'iln 'l1:Jn~m'fl~m,ui:ifliJnl'rH1flu,m:::'iln'illn

lm~m, l~£JtfLLl1u,'illn1J~JJn L,fj\illi1.l,·J L5u,mflfd l'I~ff .Jlrl~ bUdu,'lil~~rrfl~Li]u,m'U'l'l£Jl£J1u,
"

'll£Jfl:;L~£J~'lJfl~tm~m'H~fl~ In('l'l~-,u,L'ff~w:hJ 1yJrmu,Lbfl:::L'Ylfi 1u,1flu LED Lbfl:::'lil~yjffl:JLi]u,m,

lJ'l,rn £JL~fl~ 'lJflUb'lJ~"lJ8~1mJ mllh:;~~ U'>ll'l~~JlU, 1w tlu, lHW:; 1W fflll1'1ru.::: Vi ~J'illn m,U'l'l£Jl fJLff1'il

nt"'iV:f1fJ1lJL1fJ{J 111'1::IflnifJluwzf!]:I!W2Jvtuzf"1JfJ{J Im{Jntmunfl 'lnnt"'iVI~@u1Yff!'ZfJl~ (COM)

T~fJ 1iu1fn"Jlfln

1U,L~fl'"!'lJflJflll::: 1" nfflu,j.nl'lill~tll'il'il:::Lfl £J1<ilV1.l,1U,L~t!.:i'lJfl~lhl n!)nT'lrnL 1flu,m:;'iln ~J

ffl b"1Gl~dl~.ff'ULiifl~'ill niJfr1'Jl.J~ 0 rJih'Jj,"1i'rum:;'il n1l1.l,11J ff:::fflJfl f.i1wrfu,lJ'l,£Jl nlV'l ~"nl'lH1flu,m:::'iln. "
LV\thd''il:;'iIl'V\'lr'~b V\!iflU,l'Ifll ff&lnlftumH,lJ lfln 11 iJ,j\.u ''''~Lbff'' fllYJGluafl"m:;'YIuvfu,1711fln 'illn,
b~:J~f~Rufl:;ml;Jfflu,~lu,l'Vmj·~:;ff::r.8'.,1,n~Uafllm~ n~Utlnnl'lH1flu,m:;'il m v\~ld'~Gl'!lu11 'ill 1i

.... 'U 'iI 'iI

.... d"f ,x ,r:"' .... Q...o.d <'!:I !'~~1 ~ ~.
flr.lV\nlJbUfl£J~JEl~bflna.J~JJUnfllv\li1~uftn·lI'YImlJ:.nflfl U,'LL'lh1'lJl flnfl::fll£J m.!:U'l'l).J'jjlGlm~ ') LLfl:::
'I 'iJ 'I.J '"

tJ~ru'''lRanlll~1J tJ.JaJU1!frJ~. .
q., ~ .d '" 0..- '-"'1 Q.~ 1 V Q...o. d..... ~ Q...o

~JU,'ULl'IflUfl~nu,LLfl:;un L~Jl1'1!Wl~mflu,~Jmnl 'YIU':::~lJfflJ'jj<j:nu':::L'YIl'lmflfl~ffqJqJl

flv\l.h::'jjl"lil~"h<ill £Jm,bt1~ £J'ULVUR,'Ji'!rm~ fl iifll ml'l~,,'i1<iliJm,fu,EhlWTIffl'lbn£J l1Gl (Kyoto Protocol)
"

brifll'l.l'I. 2540 hl£JWlrfll'li~n~llL<;\fhVjwt1wu,llmrnlinutl'l:::L'YI1'I1u,mfl:mln~ 1 ~~aTu,1'VIqj~fl

th:;b'YII'lYr~mlU,h\l:;<ilfl~,,~m,u<iBm')l'lH~,mm:::'iln"~th:::lJlru.ffl£J"::: 5 'illm::iunl,tlfifl£Jlu,l'I.l'I.

2533 LLfl:::<ilfl.Jfl~lv~<ilGlllJnl\m'ill~'lh~ll 2551 - 25551~£JU':;L'YI1'l1'Y1£JJu,1~·h:lJ~~u,l).J1u,VlUffl'l LL~

il1<ilLi]~u':;L'YI1'l1u,mfl~u,ln~ 1 ~~'bHJ·.I~mmrn~'il:;<ilfl~G1~tl~m ru.m,u~ fl£J u~v\lnt1':;L'YII'l1 'YI£JiJ

1m" m,~ ffllJl,nflGl m,lJ~ fl £Jnl"Jt18'Un'l::'il nL<;\'il:::ftlm,tl'hlJ!i flnUU,:;L 'YI1'I~W~u,lLL~11um,fl~
.1' w" . ~ ~ d ..rn'lJfHl£Jrn'lH,flun,:::'iln~lu, "nl1 ,r;rnW,~u,lYlff:::fll~" V\,tl "Clean Development Mechanism

~ v d ~.t ~ 1 1".' 1 d d. ~ • ~.I 0 ~(COM)" LGl'Jj~n" LnU,LU~ flmff "~lJ,::~11I'1Ufllfl~u,ln'YI 1 fflm,tl'YI'il:;~lbUu,m'l'll).JnUlJ':;b'YIl'lmfl~

w~Ul1 u,m,,,~u~m mm,ufi fl £Jnl"JiL~<J;tm:::'iln 1<il ~~t1':::L'YI1'I~W~Ulu,hl'il::: 1<ilV\1,i1£J'lJfl~nl'Jjb1flu,

m:;'iln~G1~ MGlllJWu,llmrn 1u"h~'jJ O~l.h::L'YI1'l1'Y1tJ11'il:;Mu,::l£J"lim U,b~fl~'lJfl~m,1v,flb,r'L 'YIfl1u,lfl U
Ufl:::U'V\fi~L~U,'YIu,1u,m'W~u,lU':;llll'1 ,1.J'il:::tilfl.Jfffl~fl ~fl~nu Uu,lYll.J m'W~u,lyj rT.JUU'lJfl.Jt1':::L'YII'I.



nl'l!L~au,m::'iln~m;Jl1'v.lh::'llI'llI&ill~lrJnl'iLU~tJU,lll.lrl;Jl1'rn'l'lflilalnli'l (United Nations
"

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ihv.u,<?lH l.l'l::nVlJ~ltJnl'l!-;]Iu,lU, 6 'llU<?l

fla

1. mflJau,1.<?laan1.'l!~ (C02): Ln<?l'illnnl'lL::n'lv..rl-tm'l'l~;JWal1'<Rrlqjl;J') L'JiU,ti'l,JU, rhm~u,

d:lu,~u, v.1a u.ruqjnl'l~~<?l1w;Jll<?lun'nl. W1~1~ltJe.<~Vllu,l.l;'ilUu,n'il::!inl'll.lrlVll.l~ aUnl'l!,
~ .J'

'llu,<?lu,

2. !imu, (CH4): LnVl'illnnl'lv.lJn'IJa,Jl1'1'l8m1~1f~I" ') ~'I'llJ1.~~11Ulu,]j'l'llJ"'ln&i L'JiU,WlflJ

V,lJ U,l'llil h;J,JIU,~~VlUJ,J,JU,ffIU::V.~,J lih~ .....
"

3. 1.u,Vlfl1'flf)n'l'l!~ (NP): Ln\9l'illnrn~nl'l'lJmi,J~b~::m'lLnl!l-Vl'l

4. 1ntm'l'lGlaElhmflJau, (HFC): LnVl'illn8V1fiW,m'llJl1'I'lrhmllJL[Ju, aVll1'Iv.m'llJtWlJ" , ,
5. LuafwGlaElhmflJau, (PFC): Ln~r;nnfl\i1rrIVim'llJl1'I'lyhmllJL[Ju, aVll1'Iv.m'llJl1'I'l" , ,

i1JL'I'l~"

6. 'llIH viElfLVn'l!IWrlaa I.Wl (SF6): LnVl'illfJ1.lGH'IIVlfi'l'ilJ~~VlU u,lU,lu, 'l::lJlJl1'ltJ R,J1 W;JI'IJU,lVI" ,
lmll

ilim1fhulru,u1mrnnl'JjL~au,m::'iln~rlVI'li;,nntm-lm'l ~1U,lru,tVlu1iv.~nnl'l~IU ') fla

nl'lVi'ilI'lrnltu1Ui.i,Y1tJlJU1mrnnl'lH1au,m::'iln~Ln\9i.ffmi1.l1"~"i)::i.ILUu,tm,Jnl'lUGl::v.~,J'illn~M!inl'l

IIlILUu,lm;Jnl'lI.Uurl'l 1.l16Jlrnnl'JjL~1)'U,m::'ilnRlu,\1h,J~U~f.jtJ'1~uaUrI,Jfla U1lJlrunl'JjL~Elu,m::'iln~

rlVl1~"iJlnlm"nl'l ~,JTm,Jnl'l~'il::W~UlliLi:lu,lm,jnl'mt'lbm,w~u,I~l1'::al~llfu, 'il::!inl'llVlU1mrn

nl'l1.l~aunl'Jjb~cmm::'iln~rlVlrI,Jl~'il1,Jlu,uqjrl::u '~"'il::L~!Jnil Certified Emission Reduction (CERs)
d", •• 9 ~ .. ~ ~ .. "'. d .)'''' .9 ~ .., ~ d dol
'l!,JlJv.u,lmuW~m'IJEl,Jm'llJau,IVlElfln b'l:lVlL'YlUlJL'Yll.(C02e) 'JjJ CERs u,nmuu,l1'u,m'llu,Vlv.u,,J'Ylu'l::mi'l

f'h~,JW~u,Il1'llJl'im~I'll.ltl1)-'IJIU linlJl.l'::L'Yli'lW~u,ILL~'~~fl.Jnl'lf1<?lnl'l!L1au,m::'ilnlv.'1~mlJwu,]j::

1. Im,Jnl'l'IJ'UlVllv.q)

2. Im,Jnl1'lJu,IVlL~n ~.Jl1'l:Jl'lmLti.Jr.ifltiilai11\9l11n 31h::Lfl'Ylfla

• Im.Jnl'l~~VI'I'l~".J1U,1.WVJI'IJU,I\9lUe:)tJn-h15 LlJnn::lVl~

• Im-lm'lt-JfiVlmllJf1ml.lflJU1-ll..h:d'l'Yln.'lI"/O'l~",JIU, uflun-il 60 GWh/U,
t d d", 01' ~ '" ..,.

• m,,;lI'lflu,')'YllJnl'lfl<?lnl'luflflUnl'l!L'lElUm::'ilnu,ElUnll 60 ktC02e

3. tm,Jnl1 COM UlJmllJn~lJ,
4. tm,Jnl1 COM LLlJlJLLt-JU,,JIU,(PoA)

~,Jtm,Jnl'l'IJa..lL'lI~'il::rhJu, L'llI'lhutm,Jnl'l COM UlJUUt-JU,,JIU, ~..ltm,Jnl'l COM

LLlJlJLLt-Ju,.:nu,v.~aProgram of Activities L11'il::L1umifl']11 PoA tVlU'il::Li:lU,nl'lIllILUu,nl'l~mfllJ~f1lJ ,
nl'lIllILUu,n'ilnl'lv.f1IU ')Iml,Jm11~ ~,JLi:lu,m'lff.JLl1'1lJm'lw~u,llm,Jnl'l COM liLLfilm..lm1'IJu,IVl

L~n ~,Jl~l1'llJl1mhlV11u,nl'lIllILUu,nl'll.ln~ l'JiU, Im..lm'l1u,~flL1flu" SME, ufl::lm..lm'lw~u,l



'l5u,1J'Yl dJu,~u, Lrlm'l1~'il1,ru1'il1nm1v.J'il::LV;u,Mi1 hmm'l'llu,l~L~n'V\ln~1l,'jm,vr~u,lliL:llu,

lfmm'l COM ,ru, ,dl1f13J'Ylu,1u,m'lvr~u,lhmm'l LYlV1Jn1Jm,vr~u,llm,'jm'l COM LL1J1JUn~, ,
11l,'j,ru,mm ,''Yl,LUU,LL1J1J PoA m1lJLUu, lUl~~'il::vr~'U,llm,'jm'll1~m'luti 1lVtl1'lH:j1lu,m::'iln'llu,1~

L~n ')liLuu,lm,'jm'l COM n'iJ:::(jm1lJLuu,luMlJlnri~1)u,

m'l~lL UU,~lU,'lI1l~hmm'll u,f)'f~d 'il::Luu,lm..1nl"i'ib11l,'jff1~f1Jm'lLu~vwv\I11l~ 1v.Jnu,u,
'l5U~~f'l1l~ High Pressure Sodium (HPS) 'lIU,1~ 250 lV1<;l LU'Uv\f'l1l~ LEO l~V'il::~lLUu,m'lLU~Vu,

~f'l1l~lv.Jnu,u, 1u,~u,~'lI1l.J'iJ~,'j~lWl1JmJlnu. J,'j~lJ~,'h'Ulu, 3,000 'V',I11l~ Lii1l,'j'il1nv\f'l1l~ LEO 'il::H,
~;,'j,'j1u,U1lvn-h~f'l1l~ HPS U'l::mm 60-65% i,ltfu,ri1l'U0hd~,u,hmm'l 'il::iim'luti1lVtl1'lH11lU,

m::'ilnm'lf.J~@llv.J~'Ll~1l~ltJh~·n'lJ'V\f'l1l~ HPS L'Yhn1J 2,130 tCOin ~ln:(jm'~lLUu,l~mm'lm,

LU~VU,~f'l1l~ HPS Llh.t'~f'l1l@l LED Ll~' u1lJlrum'lh'1.,,~.,:j·)'iJ::I1I1ii'1,'j 'il::'Yl11ifi1m'luti1lVtl1'lH11lU,

m::'iln mj~ 740 tCOin I1lJJ'\.ril1nrn'l~1u"mLtl1[j1JlYitJ1JriiJ1.\Lti:'l::,',i.J~'hLUu,lmJm'l~1J-h hmnl'~
~llJl'i'nf'l~m'luti1ltJ1ll'lH1tmm::'ilnl~L'Yhn1J 1,390 tC02!U

n1mnU1mj~" :J'l'A'i'if'luuiNJwh" lvJm,/,uuN:;Lnrl TuT"u LED

['AU n1'i''lvJJ7i;f?UIl3JlJ'lfl
"

1.

OllLL61:::nl''i3Hh'H~U (Light, eye & Vision)

m'llJ1l.JLV;u,l~H) Ln~'illnm'li~LLff,'jlu@lnm::'11J~~vh,'j ') Luhn~m1~::'I11lu,L'lhff@llL'l1 LLf'l::, ~
~1U,L'lhlJl1u,f'ln@l1 'Yl11iLn~rn'tfLiU'il1l (Retina) ~1lr.i~lU'l'\i,'j'l1D;H'ln~l i1llJI1'lJ1l,'jl@ln~lJ1l,'jLV;'U,'iJ::ff,'j

'lJ '\J 'IJ 'IJ 't

1)u,lu ff~lJ 1l,'j@lllJLlimh::ftl'Yl Lll1:: fllJ O,'j'il::LLUf'li 1llJmuurn'V~'lJ 1l,'jl~mf u,~ ~,

.9' d J '" ~ ~ .. "'U ~Retina LlJU,fllUV.U,.,';'n!).,'J@l'.,'J(il11 'i'::n1l1J@l'f.!l'lH;~TUlll'!·l 2 'lm~l~1l L'll'ElElJ m,tJ (Cones) n1J

'" U ' 1 ' ".11 "'.; , .. ~L'll'I111J LLm (Rods) i'l'\..\(Cones)'iJ::m~u,l'Yl u,m"ibbVml1Ji:'1::l[]1J~'lJ1l.,jfl,'j@ll,'j ') LLtJnLLtJ::~LLf'l::'i'1J

m1lJfffn'Yll,'j ~'U,ff'll1l,'j ~,,~ \11 ~jeJ.,j Ll~'UlJD,'jLV;U,l~Luu,1l th.,j~ t~'\..\ "iJ::'Yl1~1.hYilu,~ 1lu,nl11,'jlW~,'j iJLLfl,'j~
~i1,'jlJln'Yll1im'lJ1l.JLV;'Urn'V~~h.,'J ') 1~~ '1l~if(Rods) 'il::'ll-w 1u,m'llJ1l,'jL,'Urn~1lthmtJl1J ') 111

~llJl'i'nLLtJm1Vf'l::L5v~LLI1::RM lJ~"'''iJ:;'Yl1~u1~1~~1''''ii1lu,mm~u, i..lJu,'l1l~;~..ll'~1lLL~..lLLlTLVlv,'j

L~nU1ltJ

Q..o Q.,I ~ ~

~113Jiil3J't'4Ui'i'lJ£l.,jLLiiI.,jLt61:::n1'i3j£l.,j l'lliU

tkJ-;ltJ1u,m'i'lJ1l,'jLV;u,i] 4 mj,,'jfi1l

1. L1611~'t;tun1J3J£l.,j (Exposure Time)

~lJ1vn,'j 'll'..lL 1~1~~n l~:d11lm~lJ1l.JL V;u,l~n~~1l,'jm'l'il::L V;u, ~n 111~llJlJnlJ1l..lL V;u,l~n, ,
l~....ru,Yl ~1~1l;Jm1'll'..lL ,1111u,m'lUf1Jnfl1lJL d1l~11i~~~11l'lltJltJi, ~lnU1mruLL~..lri..lU1ltJ~ln

ti..l~1l,'jm'L 'f'l11u,m'llJ1l..lL ~u,mnl)u,L 'Yi1,rU,



2. 'iJ'I-l.1CPl(Visual Size)

In,nUn\l''lJU1~''lJ1l\l1~fI ff\l"lJ1l\l Yil'l1<il1l\!nTllJ1l\l "VI1nl~fll~~ii"lJU1~hrulltt1m"lJ1l\!, 'v

3. fliJ'I-l.'t1'l1i>'1<?i'(Contract)

"VImun\lf)1'~ll~n~i1\11um'~~i''''l:::"VIi,,,1~r:l.jU'''U''lJ1l\!~,nlJu'n"VI~\I"VI11l~"~1lr.i, ~
'l1llJ')

~ .: .!'
'jj~l\mmnU""lJU

4. fl11~i>'Ii1" (Luminance or Brightness)

"VImUn\! m1lJ~i1;J"lJ1l\!-h'llfl~~1m'lr:lil:::t11lUllil;JLi1ff~1;J~1 ~""il:::YhlV;m'l~1l;JL~U~~U, ~

~ .J'.... ...... oQI ~ .:'!I oQI d A ...... G..o €" .....
U1ln"il1na;Jflth:::n1lmi1;J,) 1Ul[.:n u\!~1l\!mh:::n1llJ1lu') 1lnmn'lh'jjJm1~il~WWllnlJn1'l

~1l\!L~U L'liU 1l1U"lJ1l;J~·rli\!1UrntJ1<ilLL1.1,,~i1;J"V\1ncrtJnlJ1i",uii1l'U~'n~1\1~lnrj€)~ih.h:::ff't1~mW~ ~ ~ ~ ~
~~,r1lU~"ni1Lrl1l~1lU~rJ"LUU"V\l.i~~"cr1.1"1l1U"il:;;'f)"m'llLil"ili1"~mnni1tJn&i

~ 'U '\J q

mJUlllm.h~1iltJ

HIGH GR>\DE MOTOHWAYS

21.5

9.7

13.0

13.0 9.7

9.7

21.5 15.0 10.75

MAIN ROUTES

6.5
SECONDARY ROUTES

6.5 2.1
LOCAL ROADS

Yll~llCJfl
21.5 21.5 15.0

AT JUNCTION

I I. d
fl1fl11~i>'IiJ"i>'I11"L"'H.I (Road Luminance = Lav )

, ,AA .. "tJA d ~ ,.!'d .. ,:;
m1~ff1l;Jff11\! (1l~~LLUWjj)"VImum 'lmntllff;J'r1m:;'YllJ~;JlJU1~~~1lWU'Yl~"VImtJLIJU~L~U

• d ...... e-'
Gl1lGl1'l1;JL~m"VI'l1l~n'll"

1.

.
2. ~1fll'l~i>'I~1li>'l~iJ'iJiJ"Ui>'l" (Overall Uniformity)



~lmllJ ffJll fflJ 1l"ll1l,'lltff,'lt~tJ'lllJ~,J,'I ~'rl'U 'U ~,'I.-J::~h'U1m.-Jl n~lmllJ ff1l,'lff'"h,'l~l ff~~ 1l~1,
fl11lJ ff1l,'lffil,'l m~ tJ"lI1l,'l~' rl'U'U dJmn m-ny1:tJ,'Iu1lnil er,ru~ ffllJl'lrllJ 1l,'ll~'UYlmJ~u'Uih em 'U1~

'U , ,

lmilfltJM)'U

3. Wl13Ji.'I3,hti.'l3JEli)El,'lUi.'!,'I<Pl13Jtm, tlTlllEl,'l n'"," (Longitudinal Uniformity)

~lJl tJii,'l ~lmllJ ffJll fflJ1l"ll1l,'lllff,'lGlllJ II'U1 tJl1"l11l,'lrl'U'U ~1'U 1m 1~.-Jln~lmllJ ffil,'l~l ff~~ 1l,
filmllJff1l,'l ffil,'l ff,'lff~1'Ull~ ~:;'Ji1l,'lm" l~'U 'lfl

'U ,

.-J:;Yhlidl~ml:.Jl~1ltJttll'Um'llJ1lJl ~'U

4. i.'I1ll1~Ui,'("1Jl(PHPll (Glare)

tl~.-J-;)tJi1d dh'1.r~-;)tJ ffly)'l!~Yh 1itl'l::iiYlli mY'l"ll1l"m'l,ru~ tJl'UtJ'U~~ ~~" ~"ll1J"tl'l::l.nYl"ll1l"

ff.nl1:: Glare lU'U 2 tl'l::t.nYl fi 1l

1. Jll1::~alJUd:;R'YITI[llVf\JlnLLff"1J1Ci1~1 (Discomfort Glare) f1fl n1'dfuf"lJfh'lnT53JfhHV;UYl
'U

hiffUltJGll ~,'Il".m'l1l1lnlluu~1l"lier,ru~ln~mllJffUltlGlll'Um'llJ1l" ~~m'llJ1l"l~'U1GlrlMtJln
'U ,

lJ1l,'ll~'U1Glmf'U1i.ii~l.-J'Ul'Un~1£'U '),
2. .nl1::Hlh::ffYlli.n1'1"l.-Jlmlff"Ul~Gll (Disability Glare) fi1l nl'l'rUf"ll1l"m'llJ1l"l~'U~1l.i

'U

ffllJl'lrllJ1lJ t~'U, l\i1mX'U1~1~tJ.-J:;ln~1fm~ 1lllff,'ll~'Urll,'l lJl U1Ju1l.iih1~m,., .-J'UYl:;~ ~l'Ulffjj 1l'UYl:;~, , ,
~l'Ul dmlll1 ~"''il::ln\?lff.nl1::m'llJ1l''l ~'UM,x1ltJ~11l1JJlnlJl'lrllJ1l,'ll ~'U1~,r~l.-J'U l'Ji'U ff.nl'Y'lrl'U'U

lUtJn lU'U~U,

U'j.j,Tt11" nTnh~Vl VlPlvt ;r""1'j.j,1vln'j.j,'j.j,
1. nT'll'l1J 1vl

ffllJl'lCilh::~U~'Y'l.r,'l"l'U 1~.-Jlnm'l~~n~11'Urn'lY'h"1'U l'Ji'U

i.';'iI'l:;tJ::n~lnTlY11"1'U l'Ji'U '\Jln 18.00 - 07.00 'U. Lu'Un~l 18.30 - 06.00 'U.

iU'ii1"Ll'U~1,'1 fflm'lntl'l:;~U~'Y'l.r,'lnu1~ 50% U~filmllJli1lJffilJU~:;mllJ

ffJ1LfflJ1l"ll1l,'lUffJ1l.i1~GlllJmm~1'U

3. m'itlf1Ja<Plrh;r,,~.iltl'lm~3J

m'ltlfu~~nl.rJ1 vJVh~~ltJ 1~1fllJ1vJrl'U'Ufflm'lrl hi LYlflitflm'ltlfu~~nl.rJ 1vJ~11~tJ hi
Dimmer

tl'l::l.nYl"ll1lJ Dimmer GlllJLYlflt'Ut~u

1. m'ltlfu~Vlnl.rJ1vJ~lt~tJl,nli~~Lmi'U (Voltage Dimmer) 1~uri

- tl'l::L.nYl~l.T1lUtl~J (Transformer Dimmer)

- tl'l::L.nYl5L~nm1litnlfnl.r,'l (Power Electronic Dimmer)

2. m'ltlfu~~nl.r,'l1vJ~lt~tJl,nli~~m::Uff (Current Dimmer) MLLri

- tl'l::L.nYl"ll~~l~U~~lff~ (Tap Impedance Ballast)



t~£Jl'hm'LtJ~ £Ju,'VI(1)~yjHL~lJ llKLiju,'VIf'l1)~'I5U~1'VIl-iyjtl1mrnm,fiu, LwYhtX1)£JnlIL~lJ
1)f.hwrlu,tm~m''1h~1)~yjm,lvjYhl'hu,niimm::~lLUu,m, 'il::Li]u,m'Ltl~£Ju,'VI(1)~ HPS lu,Lwnu,u,

"~,:;dhl mJmrn~I,~~il'lbyj ~l m,mtJfi~ LLff~1U,'lil~ ffLtJTl~ilJLLTl1J 'illn,
!'{"lJ8~ UN~yjLtl;i~ 1)1)nm.! u,'ilu,1)ti,)1J 1)~t1tJ,::n 1)1Jm~ LTliJ"lJ1)~1ff~~~ilU ,yj" ,

li u"::Lfi~mllJf1)u,'ilu,yj'i'ltJGi1.l"lJtl~,ff,m1Jlu, LED

V,f'l1.l~ LED Lilut l'lf'11ulfluyjiim'~~UI1.ltil~Gi1.lL ii1.l~Uf'l::iJLmlt lXlJyj'il::iJ~lmllJff1)"
NllJlJlnnll'V1fl1)~ H!D (High Intensity Discharge Lamp) lu,1.lmTl\i1elu,ln~d

1.l1unI,l,:5nu, (Lifetime, LIO) hJU1.ltinll 50,000 'liltlJJ t~V;;:lm,nTlJmllJffll"L\i11l-i,
'l!1.ltJf111 70% LL,,::iJi~lfil,.miil''.'l (rai!ure Fraction, F10) hhfiu, 10% yj1.lrn'VIniiul~~1)lJl~tX1.l£J, , "

L~lJh~d]u,'VIf'l1.lVl LED

m::Lu~'l'l'J;J,yj~ltJli LED

i:)llfm,r~l1~"i' ..n.b ~i;mJ1<jmlJdJLlfr~l,,'lilJ~LtlTl~i~mTl1J 'il'lnm::LLfflw~,yj~ltJ llK LED ff"lJ1.l~LL~Jyj,
lU ~,,'88n~!Ju;1'UfJ r.i nu a "rfu"l::n D1JYll·j ~~'1;J"lJu.:r)i~·C9)~Ji1U.1~1i LL~:;LnV1~ll~rien.~~u~1u[JG) 011u{j~l" ,
mr/[u LED

'VIt;[IVl LED dJmy,f111-ihluyj!lm'~~Ulf)til~\ii1.lLiif)JLLf'l::iJLmll~r:Jyj'il:::iJ~lmllJfff)J
?'ll~lJ1nnll'V1f'l1)Vl HID 1u1)mfl\i1el'Uln~d

'ilIPHIPiU'!lu\lt~UJ lt~mH)V>lLED,
1. "~~BG1 LED Lv!:JI:;~~iVlfjJ}OI~ uCillvJ~\9l8~ nl~1rrLU<11ilCllUfJ£JfrrJ L'daJRllJl1tHiJ<niJ<11

tiDtJ 'J 1\i1!Jhj:iJ1Jr~1':HLI'iDth,'jlVl tW::l~f.H1J~'VIf'lf)\'l'l~~ 'il::h~fllllJffll~ tVl!JrlUyj ,x1JlIU\i1nv11,'1'illn
l'I~i'lVlHiD ~\~lmiJ\illJ'llti1.l£JfrfJ'il:;,fftJ41 tJ Uti::'il::liL If'll'lh~'VIiiJnll'il:: 1iUff~~llJf)f)nlJl

2, l'mnHlm1JTllJfI mmY1"lJ 1.l~Uff"yjtl fi 1)fJ1)1)nlJll~,'I ffllJl1nulltJl 'll1iUff~ ffll~, ,
t·ri.... nl'l-1V.llffJftll~nlJml~L1itJu di8,'j'illnftlm'lnflllJf'1lJLL~J~11~'illn LED 1~1iiJffl'UC-lfflJ"lJ1.l~Uff~,
yjLlhtelul1lJ1uviiJmi"l •.vfJU L'llU, Uf:'JSU~~lL,~ Ufl::t,ff,1l)ti\"lf'Ll1flLf'll'l ~-J~~C-li.'l1'V11l-i:iJUlJi.'l"lJ1,
'llJm1-m",:::l~j'Vh llKil:-iu,~"IfnR~n~mmJ LfilJLWL'VI~1.l,'lm1.l1J

3, f)l1Jm,H'~lu, (Lifetime, L70) 1•.htmirdl 50,000 -illlJ~ huffllJl1nTl,'lmllJ1dl~,
l,,~~ui)1Jn-h 70% L'fl::iii\i1fflt<.nwll-ml (Failure Fraction, F10) Ll-iLfiu, 10% yj1.lrn'VIniiLLl<il~1)lJLl-i, , "
·.!1.ltJnll 35 i'l~I'IlL'lli.'lL<]jtJl1

lhl'illr1-b!j1J)~mrt-J~\ilL.1~ LED LUU,-;)lu,lu,lJln ~~l'litJ£J htl 1.lLlJ1m 'llJ~~l'lltJ, " ,
LflL-ilfJ1l1J~1l1mfflu,mJf)~rr(;-J11~LI1VlLED yjl-bL~1.l(1)lu,mu.m'l'l'lJ1.l~t.J1'l\i1t1ru.'r1MLLf)~ ,

CREE USA

Nichia JAPAN

Philips Lumileds USA

Osram German

Samsung Korea



nnllJ'WllJ! ~~J "lJ€J1lt"lJ!jI"lJ€JJ rmJnl'J"lh::Vlll~!jIWciJJlU 'lv.JnuuuI;I:: 'lv.Jffl1Jl'J"CU::

[!jill nl'J"iv.J,11thUlJihI1rl
tJ

lr~1JtJu.h Lv.J~1'lJ fhlLv.JffE)~,rh"CJI1~rl1l" nu U'lJfhlth"::LYlI'ILYl£Jmn nJ 4,000-5,000 ltlUlJ1Yl/U,
~J1iv.fl1lCJILv.Ji"iw;hu'mmnwh 400,000 v.flE)CJI U'l::IlYlllfl::"l5UCJI'lJ1l,,1fl~Lv.Jnuu ~lm'lmlti~

1l1lnLlJU 4 U'l::lllYl fi1l

1. 1fl~~"l~£J1

2. 1fl~Lv.J~,,~
"

3. 1fl~l~~"
"

4. High IntensityDischarge: HID

LL~U"l'U,lh::l~ VCJlVl~.J.Jl'UfflV1f1J Tfl~Lv.Jnu Ull,,:: Lv.J~l1il'lrn::

• 1m"m"i~~':~ilUmn!th::v.VCJlVllf"Jl'U,fflWrlJ1fl~1v.JL~1~" ludfl~Lv.J~Jv.'H1CJI HID, "
-;J1U1U 500,000 Vii:'l1lCJIJlJU'l::~lrn 2,360 ltlUlJ1Yl

• 1mJnl,l ~~:,;u"i::ffdhnVl1fl~Lv.Jnu UU'l::lllYlv.f'H1CJILv.Jv.Jfl1lm'l~L'lfU~ -;J1U1U
"

500,000 1fl~ JlJl..h::lnrn 525 ltlU1J1Yl

1. nl,u,::liJuin£Jll1Vlnl'lU'l::VlfJCJlVllfJJ1U

• v.fl1lCJI1'lfl~£JlJmlljitj,lI'J'lJU1CJ1 250 lCJ1~ -;J1U1U 497,344 v.fl1lCJI
"

2. lYlfl1U1flUnl,U,::v.rJCJI'VH1.jJ1V,fflWflJ 1fl~'l v.Jnu UUfl::mmJ~£JlJl -n£JlJ

nTm~L v.JUlJlJl~ £J1~'i!1~ hw fll~TmU,::v. VCJlVllf,,"lULvi'25-30%

~CJI':"1i"lU~l LlJU,::£J::l1fllU1U '1'1('; 1l'll1J::Ll..i~lm'lnv.~u~" Lvi'

m,v.~Lv.JulJlJiJ1J1J' lI'ljn'ltlU'::v.VCJlVllfJ"lULv.J~lM 25-40% U~~CJIl~1lu1'lJ'lJ1lJm~YllJ

'1'1fl1J~J'::lJil "1lumrn ~~ CJIlJ<t11lJfI1lJfl ~nl'lYilJ1UU£Jn fhn:: lL~fl::CJI1J1fl~" ~JYil1 v.'i.l..i~lm,m~ 1ln, , ,
lYlfl1u1flUit1vi'



3. mWl~L~eJnbYlf1lutu~mm:;fflJ

"innnTl~mn m~ nvJll.Mi~l''h tm~m1~11~ll~~~~,ltf1lJlvJnu,u,1.h:;VlrJ~wi~~1U,'Jjii~VlfHl~

LED YI~LLYlU,Vli'll1~t'JjL~UlJmllJ<iu,ff~L~lJ'lJU1~250 1~~ LL~:;m1u.1Ui'li'llff~llL~nml1iimfLLi'l:;'Jj~VI~~ .
"illnm1fimnii~mllJ LVIm:;fflJ'IJ11~tm~ nl11h:::\\ ,r~YIi~~lU,1vJ~, m~ m11vJ~, ti·mll:iJ1l1f1~

~~Mi~YiltmJm1ib~11~~~~~tmJlvJrmm.h:;VlrJC'l~li5~JiH'Jjii~VI~11~LED 1~!JM:iJm1i'l~U1lJ1u,

uu,Yin'll11'i1n~~fI11lJ~llJ:iJ11'i11lJIm~ m 11.h:;VIrJ'i11vJl~'f11V\·hJlvJnu,u,LLi'lLvJffl1fl1rndllJ nl.JmlJm~

Vli'll~ mlJm~VI~l._'j'liU,l.JYILL~:;mlJff~'ff~lJm1unfm)~'YleJ,jfiud1111u,~16 :iJnulUu, '1'1.1'1. 2554.
hlU:iJl~m.h::ff~ff'IJ 11~tm~m1 L~El~~fil h"iilU h"hmHl.,'jlvJ~,vJ~'IJl1~ n'l'lll. LL~:;Li]u,~UUl.Jl.Jm1,
th:;VlrJ~wi~~l'U~lmYlf11U,t~VVl~l1~LED

m1til'Liiu,lm~m1u.l~11,l;'~mhl "il:;G11d~~.tf;"l,1i111rt,4 ll1f1 lG11J ll1mVl{j,11"iJ:;y'hYii~~~

L:rru~1V1lJ1l1I'1mmi~'V\1~UYllJ1flu'l\~8i~Vll~u,m1.J;]!J tllftfll:;lu,l1l1m~u"mu'l1 i~Vll~Hm11"li~m. ~
, .... '" ....

LW:;1l1ft1~r.i~\~i~mn'i1 l~fJ"il:;~~;'~'-1~ffu,16,000 hw ~>'~114,000 If1lJ1u,u~~:;1l1f11u,~l.JU1:;mrn~
314.40 ~'Ul.J1Y1~""il:::G11Liiu,~1U,1u,1l2555-2556

1. m~'I-\~l,lVlmm~'IJ 3461~LlhlJ "illn nlJ. 2 +100 ii~nlJ. 7 +495 h~WfJll.J1~ L'Jju,~mf~l1ff

-;l1U,1'U383 VI~l1~LL~:;"illmLtJmYlf11u,1~1'hJmJj],u'nlJ.8+800 ii~ nlJ. 14 + 336 LLun11m.,

U1:;lu'liu~m~dl"il:;Mfmln Im~m1u.l~11~

1. ff'lJ1"lnU1:;VlrJ~wi,mu,LvJ~,1lJl!l1fJnl' 1.9 f11umbu Vl111U1:;mtlt5 ~'U,l.J1Y1~11i]

2. tmu,:iJmllJffl1,lL VlfJWl1LL~:;mllJnn~l1~1u,m1lJ1i~L~u,~
3. fflm1mllu,m~Vlii,l1u,m1LLnU~qJVl11l11:;hnfl1u,



'VI~~'iJln~1vld:J'iI11)mft'1i~b,rl~1lJlh::"l5lJ1vl'llnrnlJti~'llUfl::b5U'iI'lJ1)~ hmm'l .Jl~fll rnwhu" ,
1'V1ni'iJ::~1)UT'ilum'l1vJ~1,h'j;tllilmfl bbfl::~blYlU'iJlnll'U1m'lLfln ft'lm'lfl ft''ltlfllrnlJ-~ 1)1J'iJlnm'l

CLI 'U 'U q

tl'l::"l5lJM~~tt,

fllrnlJ: Lm,1m'lbtl~UU'VIfl1)'il1vJLED ttft'lm'lfl~hb'uum'l~~£~~'V\'I,bu'l1"l5m'l5u<J 'VI1fl

Ulm1flU'lJfl~tl'l::"l51"l5uM'VI11)hj?

ft'lm'lfl'l11H1UflUlfllil 'lJrn::tt nvJll. iJlm~m'l';b~fl~~1wlU lJ'VI11YlU1~Ull"lJmft'~f

Ufl:: lJV.l1YlUl~UL:rru~1'V\ljL'ilU nvJll. 'iJ::l1,m'lltl~UUv.fl1)~1imhu~luf~·nfu<JL~u1lJ

~1)~d~mhH1ilUv.1tlb~Ufl~YlU mhu1vJ~1~Ii'ilfl~M nvJll. 'iJ::i'm~m,rl nvJll. bV'imllm,
i'n~UYlU~ltl~UU'VIfl1)'il1vJ LED li,

• .t
m"l5U'iJ~:

fllfl1lJ:
• .t
m"l5lL'iJ~: ff'lJ1),1lLR,11lJiit:.jfl~1)m'l~'ilv.lJ1)n

m::'iJ1U'lJ1)~Uft'~'lJfl,1LfllJ V.1flUft'~Ul'i1m

fl11lJll-lUbVllJl~lJ:

fllfl1lJ: 'VI~~~hlUuIm~m'llrl1)iJ1)u1il'V\~uul'11)~rl'l.j,u, lft'11Y~flUUtflJfflm'lmlrltl~ruv.l M['ilullll'i1
, , v

:d1)tlmrntll'lfl~ ltl~ uu1iV.1fl1lJ?,
fll1iU'iJ,1: lu'l::u::nfllLmJm'l mnmlJm,1u,JJm nI'l1vJvh., ~flJV.l'V1flfl'il LED 1v.lJmlRllYlu

'VI1flv.lnm~ml~'VIfl1J:diCllJflffil~"i11uu~fl::1Hi fllJ1il 'VI~'lfl"l5Ulffl~fl.f~ nvJll. fll'iJ'lJflM
" "

m~~h\.'1U,l UVd"fllil LED ~bil~1lJ LmJm'l lv.l~11mJffl'lfl~'VIfl fl'il1vJlVoLViUJVltlbV'ifl
"

Ltl~UUUllJUmaU,

fllfl1lJ: U~Uvr~Ul'1 U2556 Lm,1m'lbtl~UUV.flfl'ilh~ LED 'iJ::rnXuffuuM~'ilLvilJlu~u~1v.lJ<J,
'VI1fl1lJ?

fll1iU'iJJ: mJm'llvJvhR1Ullilmfl'iJ::ft'uuft'um~fl~,r8:lJb'lm~1·Jl'lm'l LV'im.bltltlful"l51u~u~1'V1lJ"
'U , 'U J

fll'iJ'iJ::1lJjj,1utl'l::m rnffUU ffU ULvi lJL~lJ,

fllfl1lJ: lUflUlfl~nlbiJufluulnulmj flU1n'il::'iJ::'I11m1~'iI£,11vJuuu LED ~,U 'iJ::bil~1lJ

Lm~m'l1~v.1flllJ ~fl~®lLUUm'l1)th.Jh

fll1iU'iJ~: mrnfluu~dl'il.ffulv.lJllfl::~fl~m'l'iJ::'I11 Lm~m'l'ib~Cl~ m~ nvJll. 'lJflfUl~flArbV'im.b

L~fl~tl1mnnu~iJrllUl'iJri 1)U Ufl::'iJ::U,J~limlu lumu'VI~~
"



tl.tlnL'VIi1ml1mh:L~tl.ml';mmJ'lhJIii'tl.Ua1 V-3i.lii'iimlthni)'I'i"tl.fI~'lJ El-3tl'L'li1tUI1.h:'lUJl"'tJ
'II •

liLLlJlJ tiiJ1H113J1",t]i.iii~91 tllJ LLlJlJtitllJm3J~1nmltJl:'lI3Jflf-3d113J1i1t1.1t1. ,t,itl. 21 'lI'" ti13J11tl tiltJ
III " 'I"

• LMFI'

• £l1t1•
tilt] 20 - 30 i1 ftlm'l: 9•
El1£l 31 - 40 i1 ftl£la:: 29•
tJ1£l 41 - 50 i1 fewa:: 33•
tJ1£l 51 - 60 i1 ftl£la: 29•



u'na~"Yi~DjJrniIJ U1" "" ""ilJ1n ilJ1n "D~ "D~
d "" "" d
Y1~(;I ("iDmU:) n611\l ("iDmU:) Y1~(;I• •

"" "" ""("iDmU:) ("iDmU:) ("iDm~::)

1. ritlUm"iL-n1i'l3JU"i~3J iim13JL-n1 ht:.l~m:::'YItI• 10 29 52 10 0
;nmrty1'l1L~ni'tlU

2. 1'I,r~n1"iL-n1i'l3JU"i:::-lf3J iifl113J L-n1ht:.l~m:::'YItI• 29 67 5 0 0
~1mrty1'l11~ni'tlu

3. ritlUm"iLi1n3Jl.h~3J iim13JL-n11~iu•
LfI"i~m"ifitl,f-, lf13J'tlllnu UU"i:::1'IfTtl..,,r~~1U 10 29 33 24 5

1'I~tltl lED

4. 1'I,r~n1"iL"ll11'l:IJ1.h:::"1f:IJiifl'l1:IJ L"ll1i~ 1.U,
LfI"i~n1"i~~:~ LfI:lJ1vJnu Uth:::1'1fT~'~'Hf~~1U 43 52 5 0 0
1'Is:ltl~ lED

5. 1'Ii~il1 L\l u lf1"i~m"ifitltf~ LfI:IJ'I.wnu U1J"i:::\I\Utl

..,i-3-31U1'IatltllED ~:::1~i.h:::l[J"1f,"lI1f1\l'El[J 62 38 0 0 0
L~[J-:Jltl

6. 1'I,r~il1 L\lu Lm-3n1"ifitltf-31f13J'l wnu Wl.h:::1'IUtl

'W;-3~1U1'latltllED ~:::R~t:.Iam:::'YItli1U~t1 10 10 14 33 33
L~[J~1.~

7. ~itlU"i:::"1f:IJLiJtllElfl1,,1~'t;'UiiR'lU1'l:IJ lum"i.. • 33 62 5 0 0
LLRtl-3f1'l1l1~tlL~ULL~:::';nmllll1nitlf:JLWtJ-31tl

imJ"llEl~~L~'U.L~:lJL~:IJ~1nm.JtlREltlfl1:IJ,
LLtltlREltlfl1:IJ ~D~ 5. VI,r~~1Lii,ULfI"i~m"i9i~:~ Ifl:IJ1vJn'U.uth:::1'IfT~wi~-31u"1fii,~VlaEl~ LED 11:::1.~

lh::: L[J"1f'"fi'1'U.1.~d]U~film-:::'YItlfi'1U1.~:U1-3

• Li]u Ifl"i-3n1"irld] UU"i:::L[J"1f,":lJ1nL~'U.fl1"i;)~'t11~1U"i:::LYlflL~ElLi]'U.n1"il.h:::Vl5~LLs:I:::fiI~ls:1nfElu

• 1.iWi-3-31'U.1vJ~1,"El [Js:I-3U"i:::"1f1"1fUH"in 1.in'U. 'U.Us:lEl~.ri[Jif'U.LLs:I:::s:I~ls:1ni'El'U.

• iim1 :lJfl1~Wr~i1~:::'t11 t~nvJtl.U"i:::Vlu~fh H,j1[JfiI-31fi':lJ1mfi~u"i::: l[J"1f-UfiEl~i.i"in1.in'U.'U.:lJ1n..
if'U.L~m~W1:::m1:IJlls:l€l~.n[J
.1 .... .,: .1 .. , A' .1.1.. , .": A' .I

• lJ"i:::1'I[J~WfiI-3-31'U.LW:lJfl'l1:IJlJfilEl~tl[JL'U.W'U.'Yl'Yl:IJ"1f:IJ"1f'U.€l[JVI'U.1LL'U.'U.LW:lJfl'l1:IJR1[J~1:IJ"lJ€l~W'U.'Yl. ..
d1uU"i:::l[J"1f-ufi€lU"i:::L'Ylfl"1f19it'U.tl1W"i1:IJ"l11[Js:I~~film:::'YltlL~€l~n1"ii~n1"i'l11nVls:l€l~ 1vJ HPS

• U"i:::Vlu~wi~~1'U.fiI~Lfi'

• s:I~Eltl1iL1'I91m"itin'U.'U., ,



• LUUV:,)..1L~El..1LLff..1'lHh'lLED~Luulhrn uff..11hVi~El..1'JJU'lnmm~U'il::ff1Jl1Jmn"ilLUU ltJl~lVilJ

Yhl~LuuftLVi~El..1

• ~IUmllJtJI:'1El~.n1Jlum'lH·inHnuu ~IUm'llJ€l..1L~U~@i

• tJ'l::11J'lnr'il::iimn 'li,)1JtJ'l::VirJ~'I-·H~"..1..11UUI:'1::I:'1~fl1,)::L~ElUm::'iln

• ~l:'1m::l11J~IUm'l'liEllJtll'l..1UI:'1::tJ~ruVilc;lIUm'l'lJ1Jl1J tm..1m'lL vilJ, u

• LUUtJ'l::t1J'jj'l1<iimLff..11Jl~mLc;l ~~Elm..1m LLI:'1::tJ'l::VirJ~'v'l~..1.:nulvJvhLLI:'1::I:'1~fl11::1l:'1nf€lu

• ~l:'1m::l11JL~El..1..11JtJ'l::mrn

• iimllJwil..1mnnll'lJ€l"LliilJ m'llJEl"L~u@i

U1J1JffEl1JrJ1lJ ,ju~ 6. Vi~J'ihLu'ulmJm'l~~<f..1tfllJlvJl:mutJ'l::VirJ~'v'l~J..11U'jju'~Vi~El~LED'il::liJ~1:'1

m::l11J~ll'l:'11Jc;lIU 1~ LUU~l:'1m::l11Jc;lIU l~lrl..1

• tlf1m::l11J htl11..1~1JL~hil'il::ilLW::\b'il::'U'1lJl lil V'imuum'l'Jh1JI:'1~'v'l~~..11U ~"'il::L:J,jli..1~~

m::mJ<ii€lfl1,):: tl:'1nfElu(l:'1~rn'):: hnf€lu)

• In'1lnTHtJ11J1JlY11J1Jrlm::Vill'1~U~ ~rJ..1LlJL~~hl u,um'l

• lU1fJ'iJ LY1rJ1JrllJ'l::lJU nW;)'1In1'l'lJ'1nVi 1:'1€l~L'V'l1utJ~'il'ilUUm'lLtJ~ 1JU'illn}'l:'1 €l~ HPSlUU}'I1:'1 El~,
LEDYhl~m'l-;)~m'lJl1J.ffu

• l'il hNl1J lum'lltJ~1JUEltJmnr,
• llJ~I'il::u~l:'1n'l::l11J

• d}:,t;m@ihH.JL\l,'v'lI::rl1Jm,LvJYJ1Vit1€l~ LED 'llmrJ..1ffJlll:'1::tr~~~iiUEl1J'lrJ iiflrnfl1'v'lL}'IlJ"" ,
• lfl mn~l }'I~'lh'l'1lm'l-;)'1Ivm.n ltJ~£mfl..1~I1J1n m'l'il::rhViU~ tm..1m'l~U UUElU~,::1J::L ')1:'11, ,

l~t1::l1hVl;.n1Jlumw'hlu'um'l 'lJl'11'lil..1tr-Blulrulumwhlu'um'~'1I<f..1lll:'1::~lLI:'1
'II U 'II

oJmffumm::l YllJl~lJ:

• m'ld..1~hluutmJT11'

• ~!miblmff..1'il::YhtJtilJl'llV;,'m~II:'1J
'II

• lUU tmJm'l~~ €lJHl~UlJVill'11l:'1l ~Uc;l,)1Jlrl Eliim'l~'l')'il ffEl1Jll nu Ul iu1ViU'lJEl..1tJ'::ll1I'11111JU
~ •. 1 ' , " .. , t .t, " ~tJ d 1 d '" ,,"

Vlf:W~ bYllT11'jjl1~mT1Lll:'1')n..1Ul m..1T11'lUml11lll:'1::flEl1Jl11 b l'lEl1J ') ( Ul1~~m::ffll'l'ilm1J

77 -;)JVll~)

• Vi'"El~ LED ,xU1~Uff..1ffll..1mno1J,xullff"U1J..1~I~..1mnc;l,)1JEll'iltll1~lfi'1lelu~'I1JM

• Ul'il::tll tm..1m,~·hlvJ'l1J lmjm1Jl'irlu LtJc;l,)1J (VI1n~'hl vJhUjlliilJ h)
'11'11'11

• ul'il::iim,~hl uum'llulhu'lJ El..1Ellm, lhun..11Um,lvJYJll1T1Ll V:..1riElUlV'imuuo1')Elth" l~rl1J,
~1'jjlvJriElu~'il::'lJ 1Jl1J~1:'11tJ
'II



• fl11iiblhll\ 3J1tJ~i91 b11'U.bbt'!::'l.h::"lf1i3Jvr'U.fi'i'l'lU1tJ"1'U.bLt'!::'l.h::"lf1"lf'U.m1lJ t91tJL~1t 'U.n11

Gi1Lit'U.n1~LL~::l'nmtJn tii91LIlU~~~~ ~~LitJ LL~::~hum13JtI~ fl~ntJ'iJ fl"t1~::"lf1"lfU

t~tJ1l1W~13J'lJ!H tm"n1~ tr@lfllJLblJlJ~!llJm3Jf!ltJ~:: 100 1l1ntr@l!llJbLlJlJ~fllJm3JJ"'I'I3J~L V;'U.~ ~
'Il1tJnlJ tfl~"n1~~i1i"Ly.JflUUtl~::'II\J@lWi""1U"lfit~'II\~ fl@lLED ~'1.'Il'll.1L~Ufl

0%

100%



If) n!;tTHl UU

dl EI\ll"nldlh~'25(jJ l~ f)fuw\I ~11(jJ~ ~ l~U'ill n ir~tri Elloif f)\I
q ~--------_ ..........._---------------

t?{U f) <Pi f)

. nTs1wW1i;huna:Jn1A
'U

YHJ1Hn~3J 2555



ltlni.'f1''H~rurrlVl~1m.h:;'253J
V '" •

r~"iJ nl"i~~~ r~3J 1yJ'1'I,tll,t1"i:;Vi~(;l't'iiJ,jlll,'25it(;lVi6ltl(9l LED

n1"i 1yJvhci1ll,1JiJtn~

-lll,r\ 25 't'ifJ1Hn~3J 2555



n1~lwvh &l1'WJ1 ilml"l
"200 tHl1rml1Tu 'J1ll~m f11""1Y11 10900

t'(l1I'1''Yi~: 0-2589-0100-llll'lni : 0-2590-5814

v1m1.5303_9/ /%'/10 /l\ ;;~:
j I ~'l1:lJ11fllJ 2555

l~VU ~,hU1Vm'i';llrn~lU'V11~V:(l,)~'!iUUYl~~\11""J'V1lJ51U~ .
.J _ u •• ~I .J v ~ u _ "'i _ ::Y I I I V V -

l'i,N '1Itll'!j(lJl'1l''i1JJu~~'lpm~tl''-'JY, "J<lfiv" \1U Ifl'i ~fr1'lVlVlm .fl~J.y;C1tJUu'i::\~tJm~<l·l~lU"I1'\JVlV.<li)(1j LED
..; .J , u

"~'V1G1-:llJl(1jJrJ 1) ril'V1'UVln1'lti';r.'I,llJ

2) u~nru(m"~'J:O;f>1--h'i11J01'l~VI~~ lA1Jl ~t:l'UiJV.<lvVl LED

nl':lL "~wlci1'u!JiJJlif'i (f), ...!fj oj U~) ::;\111-.3 ~i1t~t11FlI ~nl')~Vl~~ lFl!Jl "~f:l'tl\Jtl"l~'" (JVll1"'~~1U"DDVl
.l Iv.... 10. I.... r. .... "1-.1 \0 I .,.\ q !.... or V ~ ......

~~(\tlVlLED ,~i)U,:;'V!UVl'W,,~~IUi i'ii'i-l:ilwrl'U nCl'\J~U.?,:; l'·~i.'!I(jTHU:; 'D~L\J'\Jfll'Hi~b<n1J'lmJUltJ'UtJ~'i~ ,~'lJ

m'll~'(j.r~~lUmh~\.h:;\1cJVI~,~d"'Jf,f,tJ ~<leVi\lutbu;;1V1[(n:;1"n-r8'\J hlU\l:;"il~U'\J1Al-:lnl'i~1~i)~lu~\J~

~VI·..ri'V1'-h:;"l1Jll1U

L~1) 1,1n'''l\ii,. {juHl.!lf;'; -:m'II'i'-:l miT),vu1"Li~'ltJWl1).JL~vtJ-i'i) (J f1~iI. ~~ tiD L~EJ'\JL;)'llyjlU\'~i)
.' .... ·.1 d. ... ~.., - ~ .... .... ~l ~ I f ~........ 1 ~ d
t;!umJ('1I1'i'l~u~:;'I!~ LV~8'iU1Wi!tJfiA.';-\'Wlfl'i~n1~Vlfl"'~ .flln YH)Uu'J1;;'\IIVI'l~·m~"·.J'!j1..l(fl'1flElVI LED 1..1')1..111

.-..J. _ _' V I '1 t'1'" .. ; I "'" ~.J' .1 .. "fln1'Y1 2::, Yl'l1:l.'lIf1:J 25::,5 L1fll 8_3J - 11.00 U r.J \1i)~u):;~).Jn-I' ,'(j,\,;1\J~W'f!tJ~llJ51\J 'V1~'Uflilfi. LVI

!!i)\J~"lJ1vl";--ulEJEl,:;"u~l~1'l'in.!~lIl!1·(~ mrn~l'J~'W~::::;i'u 6 fl8W-rV'J'lJ'1'i;;u\Jh~'lh nr:m~"J'\J')'l;;'Juhil~'

lVi'l;{~~ 02-5905766 iitlotJ 081·8332878 LiJurJ\]1;;""'tmtlvi1l1u

ZQ~....
(U1EJ-nl~~uQlfJlflfl)

'itJ~~eh\J,ui~1!J1~ULlfl;;'Ii'VlJU1'i;;utJ1Yh~1

n1'i hh!bi,11U3Jiimfl

ntJ~'Ii'VlJ'iJl"l;;uuhhh
lV1'l;{~v'i 02-5905766
1'V1'i1'l1"l02-5905814



n1~hh~1Gi1'W.niJmYl
"200 (UllJl'lR1TU 'lJ!~m n1~1Y1~'1 10900

lY11~Yi~;: 0-2589-D)OO-1 Lwjni : 0-2590-5814

L~tJU U1UOl Vlf'I~'WL'\~ilil'lJ<lUT\Jni11~

L~1)~ ·uBL~(lJL~lljl:nh::'~llL vlwi\ni ~·U,liim l~ulm~01'i ~Iil~~lrw 1~·I'l'uutl,::~tiViYi.r ~~lU"IUflv\i'I 1)Iil LED
l1~vhi~m~l-lEJ 1) fh.'!'Uvjn·1,t11~·~lJ

2) '\.i1Ll(\.!(1utivj'iJ~;;hvih.:nl'l~!i1~~lf1ljhJ(1U\Jv.<1tl\\1 LED

nT~l '~~1ci'1\jJJiJrl1fi (n-"{[L) vfJ~~rrj"'l~ii1t·~'Ulfl'l~rnd ~~~~ lfllJ 1Y~(I~'Uth~'1UVI~'i~~\l1U'UiJ~
.• tI ~ V "f ~ C LI"l! i I .,; c:. ',q, 0;- OJ ~, "'cOl

1-~flu(iiLEO triO ,)~"'V{ilr\~'~.Jl'J ~~rtY"'--:'lTlf'~Ul\(l'nJLl?~. V~(ijul'jtl1~ ~.JLlJl.Jnl1"~\'f1JlJlJ lfJtJ1cruv-1i_§ l\~~J

fn'l1iWR~~l\Jmh~t1,::mJv,ml::'J" 8:;;f,'u UlflD~\;u'li1!!<l,,\m?:: L"n1'v\J t(1}V'iJ::fhli)\J1A~~n1~"h~i)~1lJ\~'\J~

'i)I'lVl1I'ltl1::"l1Jlll\J

." .
v ." tI ..,.~ :":1 ,: - '" '\ - LI t "1.1 I IV V Co '·0 1 ~ ~~lt ....1U~~1'S11J )::~lJ ~"''lU~\J'·i~'UtJf!Vl~Vi~J~FI'S\lfY'i·Hq{tl;;i.:ji,t7!J.J ~Y~n'UutJ'S:::t'tJ~t~(i.:j~Tt..;~·\4~'\.~fitl~ (:E.. UltJV1

1')!1~~ 25 \"'l"rnA~ 2555 mn 8.30 -- l1.00 \J liJ ,\',mh~:'ll.1f11,hlYh~~w~'I'\\_hp.J(jliJ Yi'~i:i 0\'111.h'l
lJu\J"'lJ1tJ1';i1nuBii~lJiI 'l1'j'jIlJ1~\;;fJtI l"-UfmU'd'1-l'i~''1V 6 na~~~'tlJtn'5::t!'Vhi.yh nu~YI\>l:\Jl,::'LJ'U hlih
Iwjf,'yn; 02-5905766 iiu:1El081-8332878 Li'Ju~1.l'l~"'\W1UviBhl

~r~
(U1UU1YUU ill(111)<1)

'l1)~~eillJ'lmh1J1~mLtl::llYUlJl,~\J\J 1vh~1.

mHliYUlJ17::UlJ 1'.-1';h
1"'<if1V,Vi 02-5905766
hmn'l02-5905814



(\'1hh~hti1'W1 ~rnA
".itA) (t,-ljlf'HJ.'11¥' 1'i~~~'ntqL1Nwl 1001)')

!yt';if'Ihl"1: {:"'-Z50·i}..{HCQ 1 uri!'r; (..,·259<r'·5~~1~

l1tl.. V)trH\'j~l,.'l4¥!\')·n..Jt'ri111JTIinl"tID

t7P~ V~.H1i!'p"n~11;·;J~:t'i;n~t?nt)i~i'ib1-11~'h.;\rr~:rni·~;Y~·~1fl~.i't}'nuu'J"j~..tIJf!"I4~~H1u~~yn~f~vftlLEO

~-!~,..,UJ'1i"1H 1) n1\1tJ~JY11iJ!t:~!J
_ . .;"., .. 4,'1<_ ..... !~'; ~

2! VlI,,,,Otl;J!'l \lltJ1,111.i!Jrn1~MmfU.J' l4n\Jll%I\1)~1 U:O

i 10,\' .... .,. - t -, :;:~''; ....... 'Y - ...
fl1'S !/(hl!:~)~I~-un'T~ «(I rift} £f(i ~l1'}')! /(1 l·\.o''U~fl ~ {.n1'ln'~11f{~t~Ui\ \'l(\tJ'\J'\J~~~tJ(-l~.i:1 ~J '1IJ"IH.iV;

Vttf.)oR LtO !~o\Jj::Vii~1'ih~~ittlw'f1~1:{,\~";\)1'rk'\Jvu~~t;1Yi~1 "15 "1")(lJt ~;H UUfll:l<0{l1' ~htutUUlt!~JOSi'~t\-;'n
n'l;"i'~\Ye.,:~"t!J&U'-~lh~\.~Jj!U.B~UftOltttrt ;ft\r.t'V~tr5;~Ja/'01",')~lftn ~e'~t(t1!}iZ~1~vvtn 'i,lI11 'i t,~ "!~D~1~..-«uYi
~'~nrl~1ht\'J~nu

l"~.6t l,'rn"iR-1t,~JU{'-f\;lf(;I ~m~r1'~m:1"ni~v·~~..h~·~V~j1:U~ ;t;11~ f)U flYU), ~ '}lJt\~Uul~qJ\'ht.:",~g;
€t:.l)1.Jl.i·'rl'~~U\ii:::;~JlJtifB1U~.:~gt1~Hl1ulf'1'JH)TJ~?"f~1;;1~11y~Ct~.nJ\l~z\{:u~rtt_3,w'')~~~;iUj~\f{t\f:hrit.EO 1U}\lii

f'itr~'~~15 '~(l\'ili1r~!:2555 il~18 ...3f) - 1.1,00\j f..l )~f~~U'$:;:t1ltn111t(ih{a~'lA·AV\"ll.!rt'1C ,1::0 fil"'in h;, " .. , .

lJ1)t¥t>UJl.t>1·..h.nv'On5Uf) ~1"n,~i\Y;n~~l,~n'{1~~h~1:t{\; 6 nn,;'r~\1.f\rl~:1wll·lrt'''i nB·n;--I(';j~Tj!:1J\!1)'h~h

t~\1i:1'~~102·5905766· i3eo& 081-8332578.tUU'~t!1~al\.·n\iieltl

(l,n!.i\)1"QJU C"lv"ll)lll

~·a'::3·!)i'U"~Hihlr1~'tHttiew&!trvn;;\J\J1Y~\~1
ffI'l11hl1r¥1'Jllilf11fl

nn~jW~\(\11O\)\lh{,lh

l\1'~'ril\02, $90.5 766
1n~fll~02-5905814



m'j1\~'1~16hufliJmfl
"200 n.~l)nll'1,)l\J l)"loJm fl1~i\m"1 10900

1m flY,"; : 0-2589·0100-} LLwn';; . 0·2590-5814

I~U" tJ1umw'llJl!~~r-h1.JnU1~1;j'U
l~u~ ~uL~Il!L·ih~llJtJ~~'!llJLi~tJ-j1.JYl~1JuA~IL{'ulfl~~mii;i~~,lfllJ1Yllluu'_h~""18('1,~c1~~1'..1<oiJm'f1u\flLEO

ii,Vi~~lJl"f1u 1) nl...,'U~m~tI~~'lllJ
2) \l~~1runu\J~\l:;f>lILiJ'Unl'~I'l~~lfnJ1vI(l\J\Jm'iJ(il LED

rn~ 1i11hii.ulJiif11fl (m~n.) u~"j:;\d 1~.i 1L\J\J1m ~m"j~ i1IvY~LA:J1\'1(lU\.i'lh::y v~w,<i'~~lU"iJUVi
'VCl€Wi LED L~€l\]'):;mJ"';-Ici'~~l\J1\'h~,ii'lw3"Jhlm.i\JLlf,:;l ,,1<1151~(,~~ ~~, tJ\Jm'lci~LCl~lJ'UluU1u'tJD~f~l \~'ii
m')'l'Qi,<i'~n\Juti1~tl"i:;\'U\1mCl::tlo€ll'lntJ (r,oufo~\J<ihcm :;-,n,'d"n~UU LI'lU\l:;v) lLV.u1m- ~rn 'Jlll~D~1 u~''\J~
~·Vlv.tmh::'I1lJlni1

L.;jtll..ifll')f)ILihm'IJ1m'frml~fl<i11Li]ul'\.)f.?I:If'lJ-'l.!L~UU¥uU flYln. '.5~'(Jm5m.H;oq~vh'\J"'~i.l
~LLYlUL';h~llJ'lb:;'IllJLyjtl~\JVl~-iiiJAmi\'Ulm~fm~'I'l#.~lflljli·lm.ju\]"l:;v,v.m1i'~m.!'tiVw?'81'l LED lu'luv1
PJfl5~ 25 mp:lJ11fllJ 2555 mn 8.30 - 11.00 U C'J Y\'N\h::~1l.!fl1'jh-hh~·,\.r:li1l\Ji1lJ31-U iY,il' flrln. 1~1
lJiJUVllJluh;\Jllltlr..,1.Ji '1,~~rur;Ylm:j m:rfln\J~i1-n~If.\J6 flfJ~'Yi~'UT'j:;uul'\'h~' mm'iV'.l'l.m:;u\J1!-lvh
hnihni 02-5905766 i'ivi'i8 081-8332878 dJu~\J~:;Cil\mlJ~ulti

o~ / ./
t-JOO~

(1J1UV1\llllJillUlfll1)
'iiN~eJl\J'lEJiJ1UiliuUil::l'i\ilJU1~::uu1YIYlI

rmhhhh·.J{!ijJ11fl

f1U~l'i(r~\n'i:;\Ju 1vlvh
hmi'Y/'" 02-5905766
lmftl~ 02-5905814



n1'i1'Yh'4'u=i'l'U.fllJmA
"200 (Hl)J1~f'i11"U \l1»~n~ n'p~"t1'1i1 10900

lmf.Yn1 : 0-2589-0100-1 u,\1nll : 0-2590-5814

~ llYL5303.9/ I ~q J_ 0 !'>_\Yi.-
.I I l~~'t:ImfllJ 2555

L~V'U Ul1Jm'r1f'1lJ'\Jl1I~dj€Hthl~D'l{j •

L~t:~ 'ilm:ar~Lih~1lJti'i:;"iilJ~ W€)"r'm~\l-UClf1v1Ll',\\Jtfmnl'l&1Vl~~(flll1 ,\,j(1Uu\.l'l:;VlEJIlYHi'~n\JtI~m'l<1ClV1 LED

~~~d~lJl~·ltJ 1) rllVi'\J\'ifl1,tJ'l:;'ll1J

2) tJ~l.lru(1'UU~\i:;~l\{j\Jf11'i&i~vY~tfllJhl(l\J1.JmW(;lLED

I'm llHhhuIJ£i.fl1f1 (min.) 8~'i:;V.l1~I'll. u'ULA'l~n"i9i\'i~~ tAlJ 1~ fl\J\J\.!'l:;"v1VfI'(; a~~l'IJtI{Jf)
'vH'l1JfILED LyjOth:;~lcJf;"I·"iwru1ril~1~iWr'Ulv1(l'U'lJi.i,m;1'\'JilltiI1ru:: ~~liJ"lJm'i<i~lil1ll'UltJUlt1'U1l~'i'Sl1\1ii

n1'i1i'l1 ;i'~~l\JeJ cil~ tJ,:;Vi 8fllLi1 daB f,li'!J i'lmJV1\J'IJ~bti(Wlfl11:;1,,1n18'IJIii!U\i:;"i1l'U'lJ1m~nwJ l1u~1'lJf7u;:j
~fI"v1il>Jth::Y)1J[nu

"~81..'nTlf.-ilQ\J~'1~lfl'~·:HmVI~ncil'ldJ'U1uJi1t1frl'~H~tltJ1·8tIm1.fl. ~\l'U8L1t1'IJ,:a'1!liTuVl1fJ
" ". tl .. ~ ~ ,,~ ,,~ - :;1 '.f .1 u u - ~ u ..~LL'r1"IJL'lJl'n:J 1::'\11J L'~8'l'U~~'"€!fll1i,~jl1,m~n1'iVlV1",~mhY,(l'\J\Ju'i:;~Wi1lvm~~,\J'(j'\JV1~1,,8V1 LED 1'U'lU'Vl

.. ,.J ... I< ... -..;.... q t J' ......
flowl 25 ~'\~'t:IfnFllJ 2555 mn 8.30 - 11.00 U III ~~8,t!'j::'!llJn1"ib1l~1~~WJ;;)U'l!).Jfil'U Vl~'Umin. if)

1J!JuVll11ul\1uluaii?'lJii ~'l'i-;ru'V\rn11 't(-Uf1~1'IJ~'~'i::~tJ 6 f1v~~l'')ul"i::tJ'Uhlyh f1B~\~;;)J'lJl'i::'UtJhlyh

1v1'~I'i~n102-5905766 :1Bnu OSH3332878 liJ\J~-J"i::"'im'UV:tJhJ

(\J1UU1JlJU 01Ul~<l)

"i!J~~v1\J''lmhu'i ~!JU.11::~llIU1'i::tJ'U1,1vh
v

01')1 vlvhli'l'U{}ijfl1fl

nfJ~iJlJul'i::t1t11l1yh
LV1'iPlyn,,02-5905766
lmil1'i 02-5905814
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'iHl8fl LED

~mJ'YiAcu;:m'llJn-1'5 min. l(~;::J('hi18'r1J~18 t)YI. 2551 n1t!'UuUllUU\\'l\J",)Vll'Ufl''iHb1\~'

'lJeJ~ min. ~~UtJl..I~l-,;v1·~mhl min li~;;'1\'UflLLt!'U~'\J1.ln:1-1i:Jl'1mi~~1"J;i'\j}·dlfll.Jlyj()'iJ1.m<t:;lyl

,nlil'iru:: llel:; min. llii'ilnl'm~lnl:l",;lT13;il'G8.lna~frmr1-J1Jila(MOU)~,:.H1Utn'j·'"1·rm-n~,ml.Jy,1~

VI~1~6'd\JU,\,1 Lt.G1:;f1i~J~~l~~!1nl~'tJflrYjt;·:j.\;:~fi'U \~trr~i~ 16 iJ.tJ. 2554 L~eWll~~tilf:J~n1)1,jJ:::\1VVl

flr:J~fi)-SlJnl,)U~lr1j~ nvJn. l:';{)3-1~'=H14B-r'U~8 ~.u. 2555 V'1~jJAv.~nnTjlfi"j~rn'S111~v~~(jHii'.:J
li'll.!hl(lw1.h:;mjym;i'~~lu'Uii\'lVl,~tlv; LE8 ~''iJltl 16,000 lf1:.J ;S~1ufl1~fhL'ihJ·ll1.!~'l~mill m~l1.
• v .. v c _J' ~ V Q.I c::: C;:I J' ..J C I • '"

~11Hl U fI"ill .'l1.;n-"jf</J~lUi:;n<;jJVl1-~~'J(n,: "t~~U~'1 lvl filVi'W ,~""1tJ'Vi~ ,n"n~rtJ '11JtiTV l 'V\.l~'~·U)TU1"5f)":!" 1V.'lU

f'iV1i.~lf1lJhJ\I'U'U ll'i:;f!tJ\Jn'Ult"15·~n'"ifilf1c-h1 mll1. l~lJu'U'\l.nt'J1v.ij1.mmtt:\r.(World Bank} 'li,t'J

~1~-Uf1Yl~nfl).jilU1-1lJlt'Jlv. 12.;1.<'::-'-,-:0fh'Hj~11ifl'J 'lJ1·LYi"il.l'V1"i 08-1425-6645 dj'W~'\.h::ftl'IJ1'iJ

1'lt'J(1:;LaVlilvia'ttJ

l~W;j~i1! 1..!'1!U::fllJ11'1'11)

1r,,'\.,;~(ii\J 9 tlliu~\mmVi\l (In.!'i)/.



O'l'j"lwvhclTulliJmA....
200 (U1:.n~!'\1TU 'iI~~m nl~L'1m 10900

1Yi~~ri';': 0-2589-0100-1 LLYln~: 0-2590-5814

~ llVl.5303.9/ Nq /<;,/1\"1;<;
J I W'1':I.fl1fllJ 2555

L~(J'U 'UlvmVlfllJUI'l1VhtlRtll~'I'In'~

L~v~ -VB( :aqWU111lJ\)'j:;~lJL~8~ur;~ii8Al'll';';U lfl'l~ n l~~Vi#~lmiL)1(1u'U\)'j:;"iJVi'l1~~~l'U'lJ'UVl'l'lRuViLED

~~yjci~lJlfllV 1) rhv.'UVif11'l\)'l:;'!ilJ

2) u~n(U(1t!\J~\l:;~'l \h';n1'j~Vivr~lA1A )~(1\JtJ'I'InuViLED

rm1 vlth<'ilU1;)ljfl1fl (n"I[1.) v~'j:;l.-dl~vil~oJulf1'j~ rm~Vivr~LfllJ1 ,1{1uut1'l:;",tT vm<i~nU1JUVI
":.J ~ ~ ~ I"· ~ 1 .1 ' I d:'I' ~ 1 V • Vdl1ntlVl LED mEl' 'j:;jlltJVlYin~~lU.Ylvni11"''ith),{1'UUU.n:;bY.?liJl·HU:; 'lmu\Jfl17"'~ll'!'l:JU tJU1V·tJil~'j.liIVllJ

1111l-n'l1R~~lUmhlth:;wJvmR:;\){1ul'1nv l'if1tl"lilU'Ih 8"Vi."n1:: lRn~fJ'U lVitJil:;v'i1d'Ju1fl'l ~f1l'j\h1v~ 1'\J~'u~
~ViWlv\\)'j:;"1lJiJ1U

L¢;v1l-i'n1'l(iiWQl.l~lULl'r~.:Ifrnf,·m<lTlL Uti 1UV,'Wfl111H1fJ'U1vE1min ~~,()8L~1'J'\.ll.:a(~yj'U.,1u

WUVlULih11lJ\h:;'(jlJ L~v~tlYI~-1i8flVi(';·btl'll'lf1l'i&1I'1~~tAll 1W{1U'\J1.h:;VlUVl'l1~~~-I'U'UilVlV.{18('lLED 1U1Uv1~ .
f')n{~ 25 l'i(j'\:lfl1f11J 2555 mn 8.30 - 11.00 '\.J OJ''{8~\J'i:;~lJnl'ihh~1~~Y,l~'.J'''PJ5"lii ~~dnvl[l. Hi
:JClUl1l.J1vh'Ultlan,,'U1'i' ~1''lruYh1n~ 'I'l'.Jn~ll.l·lh~'l:O~u 6 flv~Yr9'.11.l1'i:;tJuh1Yh nv~\;'I"J'Wl.::u'UhHh

lmYl'l1l1 02-5905766 iivov 081-8332878 LfJl.lC:;\)1::011,mu~vhJ~

¥~
('lJ1Vu1ruu illE11f)n)

'j<J~~B1U1E1~htJ1~VL\Rn~\llJ'Ul'l::tJtllYlYll

fI1'il yjYlI~11.lJJnfml

nv~~\llJ1.l1'::tJtJ 1'VHh
LmPi')1'1'1 02-5905766
1vm.n'l02-5905814



m':ilvJvh~Tu[lijmFl
'"200 (l.nn~!'h-,'J 'il'l)~n'j f11~LV1~1'10900

lVl'j~Vf'A : 0-2589-0100-1 u'o'In<S : 0-2590-5814

~ tJVL5303.91/'tQ 1'1. / .lX\Y

.. <:l V'.I .. ~ :'j v - "'i - :;<: ,.,1 .1 u v -
L~£l1 'lJal c4!''Ul';i1lJv~::~~JL \1£l'i'Ur,~'(J8A,,'LViU IA~~nlWd;ll')'llA~. fl flU'_' u'l~'I1£JVlYi~~~ l'U'il'UVl\1<18 Vl LED

~1~<i11.J1I'hfJ 1) ril'r1tJ",no'ltl~:;~lJ

2) 'lJ1nr.JC1'lAuvi\ldh, ih.lfl1'i&1flft"lfi:.Jl'YImJ'Ut1fl8Vl LED

fn~1t~li1~1'U1JiJ.fl1Fl (n,!J!l.) v ~<; ~V.il~t7i'lb tJ\J 1,fr}·~n'1~'~Vl~ ~lfllJ~b1{)t.:\Ju')~",VVlYf~~~1' ..roU VI
'" I U .. , ,I ~. ., 1.1 ' , .. "I '~'i U ~ v..V.flelVlLED L~mt:;:;'V!EWMilHTU. ','W,£'il'Vl"it! \,(l'\J'Lm~:;. ~~a,1J1'H\J::: 'iJ~L,\;'Un1'li\"il'l'i).JU ,V'U1W(jCJn.ll L'I>1).J

f1l'iH'YH1~~:~£JciwJ'it:l1vvlum;tli1BfintJ F1a8Vl'iltJ'(buf!?ifl11::;1fln~tJ'\JlVltJ'il:;vh{j',,1A7~fl"mjl~FN1'U~u~

d. ~'V • _ "i' <OJ j co! ... ,'" .... ~ ,. _ ~ • -

LY~£1nH11)'?l1L 'Uu~1tl "R~ ~frT~ ~-3 fl~11l t.hJ, ~t:~7(:tl A111H '; aU")t1 tI nv~.n. v~f't!ul ~tJ'U ~~~~Y11\l\1'j()
.... v" oil .......... A <.i. '\ - ::.... .. 1 .1 ........ - 1 ~ oJ
~LLViULti1'"i11JU~~~U ~~El~U'Yi~'Uc}fl~L lnJ ..fi~\l fi1'}~lIV1~ lTl~ l:(,t;tW'U'lJ~~"~C:Vl'"i"~~1\J't'U~""r1uVl LED 'WTUYI

.. ...I _ __ " I ~ .I ~ ~ .... j Q::; % ,I , V

I'jm\1 2::Jl~q·cr.f11fljJ 25::J:>n,n 8.30 - 11.00 'U ft.! ·""Nt;~:;~l.Jf11·hl'l·~l\1~"11mJlP1Ul\1 Yl~'U nYlfI. ~~

l.Jv'Uv,mvi,\;;\n2BnauA ~1)'iruo(1V(n~ "i'l1n~lU'(h~'i!'A\! 6 n8~W~Ul'l~'_J'lJhh~1 nv~'~(rjtJl'l::1J'lJh'h~'
LYl'i~l1Y. 02-5905766 iitJOB081-8332878 dJ\I~\h~fil'm'Uvi8hl

('!.nU-:J1~,J01fJlf)")
"i'H~r31'tJ18ih,J'j~mLa:;l1ru'\Jl"i::'lJu1yjYll

n1'ilY1vh,huniimA
"

nCl~'I19UU1'i:;U\J 1Yh~1
lYl"ii~'YlYi02-5905766
lWl<11"l 02-5905814



n1~1yJ.yh cl':l'w.fli'lm A
"200 (l.~luml'nu W!~'m nl~(YiYl1 10900

lm~m1: 0-2589-0100-1 U\lfl-& : 0-2590-5814

~ llVL5303,9! /'(,') 1'1/ ,U1\-
J I YtCj1:lJ11AlJ2555

~~EJ\J \J1UmVlfllJ'.J~~djl)~Ul'1~-r1'l

I~a~ 'lim ;)'l!\ iil~1lJ'th~'i/lJl yjClf1J~~-UufiV1Ll1UIfl5 ~f11'i~Vl~' '[fil.!1yjO\JUtJ1~l-1t1Vl\l~mu'\1ilfl"ntJV1 LED
...:. ..J 1 ...

i'l~Vl"~lJlmCJ 1) nl\ll'Ul'im'j'tJ'j~'tPJ

2) U~L1(lJ(lu'U~Il~liilLihJf1l'i~iil~~lfllJl'Y'l(lli'U'I<l{J1'ILED

nTll'l'h1'1iil'Uf)i}rnl'l (fwh) mh~wil ~.;" uuLA,1fl1'j~ iil~~Ll'Illl "/n'Uuu,:;I' 8\'lY'ifi'~~It.!'ll1l\'l
m18Vl LED L~mh:;l-1ViilY'i<l~~1'Uhil'hihr,-rulyj(l\Jt.!llfl~hl1l1Ul'(lJ~ ;~\iJ'Un1'lii,"(l~u'UltJultJ'(JtJ~f]l~ij

n1~1,j1'iij~11'U tJ£h~tl'~VlcJ\ilU,,:;tlilUVlA'tJ Viii Uflll\J~I1Jn>'i.'l·)"l:; lCt(11'i)'U lflull~';'1L llulm'l (1111h11) ~1'U~\JYl
~1'l""ll'lth~'llJiJl\i

L,~u1~f1l'j';"D\Nl'Ulm~nl'i~~ni,hlLtJtll;Ji:'l8fiI1lJl~tJufi)U m1n, ~~·Dtll~tJ\JL:eq!)huv.~tl
" v, tl ... V " ,,- ~ '[ G :; < l' v v« tv'"~U'V1'UL'(Jl'j1lJ'j~'i/lJ "1i)'UYi~·u1lfl\iH"'U fl"i~m'j(l1li1fl~LAl.! '~~l·"iJiJ':;~ViCJ\'lml~~l'UtI'U(ilVlflUViLED t.!lUVl

<.I v, •• ~ v v ..:; .: 1""!OW 25 'I'1'11:1.fl1fllJ2555 L101 8.30 - 11.00 \J (lJ 'Im'lU~:;~lJf1THm1')Il~'Vi'lVl,j'YllJiJl'U Vl~\J nvln. Vl

lJ1J\)'VilJ1!Jlv.\J1Ui)il~\Jt>l~1'i'H'J.;1V(fl'; mrml\J'ih~'i::~'J 6 fH.WNW;J'Ul~::uu1yj\~,ntl~~'0lI\Jl1::ljulvl;'h

1'11~~1'y,02-5905766 iiui'iu 081-8332878 LiJt.!~th~4'll'\J~l1Jvi1lhJ

(U1tJti'l0';JUtllfJ1'1o)

'j1J~~<i1\J'lVr'l1V%V"i1::';'0lI\Jl'j~\)\)11i'l11

n1'jhh'~1ci1'\JJJiiml'l

ntl~~~ul~:::uu1~yh
lmfiYJyJ 02-5905766
Lmi'll,) 02-5905814



n111 yJVh;i1'U11 lJmA
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200 ~.~lUl~?ll-l\J 'ilV)<Jm fl'j1l'liYI., 10900

h'l~~m:;: 0-2589-0100-1 lll'jn~ : 0-2590-5814

~ m1,5303.9! H:iib
23 'I'H]'d1l1f1iJ 2555

l1tJU rJ'hu-Wm,v,Anl~i.)1v.l'j~~rn1(h'11I~81Jm~'Jn

L~El~ 'lIElI~t1!L·ih~1)J'1.h:;'~)'!1~(),¥'_I'Y1~';;8AflL{lulfl~" fll'j~Iii~'11fl)J 1rlouut1 'j :::v,8m1<l,NIUlIUm1<l El~ LED
~~~fi,'J)!'1Ji1tJ 1) nl\,\U",m~i.J".i::;"ljJ

2) 'U1t1ru"'.J'U~'J:;v\'ll1JUfl1'j~"l~,lfl).JlYlmitm'H)1i1 LED

m., hlyllhu1JDm~l (rw!nJ u~.,:::.dl'''hUlJ lfl'j1fll.~~;;f~ lfnJl vlCluutl):;V!u;;m<l'~llJ'iI{j(il
... , v v , .,~ , v, J '1 ' .; a 'Q 'i V • "dmm~lLED ''I'm u'j:;v,tJOlYi"~~l1.., \"lrn,"lVl1\m,(1lJ'U~Lll::: \~"'v,,;ru:; Nl'\J'Unl'll1~li1llJlJ .(J'Ul1J'tJii~"lSlI'\;IlJ

nl'~1i',\"~-l~1\HlEh~\J~~\-~V~L~~:;tl~8~::1>uvH,'BC')\)Ui')tJ~V\[n'):.:l'1n~ Btl t~t;:~V1'~iJuLA,)" rn~,jI~u.:l~y~\.J~

l \~81v.mw'i'll i]\m'Ulm~nI~l')~n<iI"H tJu 1tJJi1tJfl1,m~tJ\J~ ilV ni'in. '5~"1f8l~VUI;.)t1!vi1\Jv!~v
r~llYIul-iJ-d:mh :::'lJlJ IYlu5\J'vku8fl'W;hJ1'1'H n1'.iViVl~~1mJhJfI...\!tJ~~\-I!}Vi'fH;:~·m.j'~DI'IV;<lviii LED 1'W1''U~~ ,
~n~~ 25 ""1'lj1l1fljJ 2555 L'H'll 8.30 - 11.00 lJ ru \~'8~t1·i~·lp.)rn'j"hhh~'~'\rr(il'll~1)J51iJ,k~~'n;~.fl. H·;
~ElU~llJl(Jhj'J1CJ'ilj1~iJ~ ~l~'iDJ;~TIn~ Vi\j'nntJ'lh~'j::;I')\J 6 r1iJ~W\ll)'U11:::11lJhh1-1nfl~Y"i\fIl'Ul~::;uuhh11

hl1f,1'iV, 02-5905766 iiuOu 031-8332878 liJ'W~tI"l::;illUn'WY)81t1

C),,- ~
C--V~

(Ul(JiJ1\ll)U Ql!Jl~~)

~iH~e:ilU1(JiJl(J1~!J'\<l::;W\ll)Ul~::;1.!1J1..,.h~1~
f11'ihh~lri1UIJiirnA

flf)~'I1\>lJ\.I'''i::;utJhlYh
L'VI'iilm102-5905766
lmil')") 02-590581£1
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n1'~u':!~"(I:Ul~~B~'Ui4 'Iiff)AvHi1u•
lf1,:!,:jn15r.iVl~~ lm.tl'r~n'U'Uu':!:;'Vl8Vl'i"lr;l,:j,:j1U"(lUVl'Vl&lBI'l LED

"(la'ln1':!l'i~'i~h;hu[lilmA
"

1\J~25 Yj(]'ljjnfl~j 2555

tb:::mnJ 20 flU "JI:::mn.JJI,)tJ

• ti~flfl'l'Unfi'm~~')'uYiv~(itJ

• <'I(l1utJf)'nr;n~n

• 15u1flT~1.,n

8:30 - 9:00

9:00 - 9:15

"~"Il:::LUCJi1

ncll')b UV1 fll5"'J 'l~'qlJ
hU:J fl1'jh1l~,Gi11.J[liii11fl"v11tl D'UlflTi-L.,n~

9:15 - 9:45 m1~t.,n~mJL~f1:::f1 .,lnn ')~VlJtJ lVi?::: tl1Vl

LIil8 ~t0n'lj13'Wlf11'l1"n

9:45 - 10:]5 'U)'lV18'Vll~~'IJ'inlJm(Ol'l5il'\JbbC1~(I_'h~lYlm.J'\.I Llm:LVlflb~ LED

LvW fl1'jh~yh~_'n~lJiimfl

10:15 - 11.00 <jltJa~lilCJVllm.JnlJ~VliJ~1fl:u1YI(),u'U'lh:::v,tTVll1~~~1\J'ilUv''1l''tlVl LED

LU':::tm~"iJ:;LnVl"iJ1f1nl'liVlJtnlf1'l~nl'l

LVl€)f11'ihlyh~J'uiJijfl1fl

11.00-12.00 rmJ Vltl'lJ
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tDnftl~~~=nDunl~~~=~~•
rfl,,!\ln1"!~(;)~rfl~J1vhn~uth::;'Vi8(;)'l't;\l\llU2i\i(;)Viatl(;) LED

n1 "!1rHh;h U11 iJ111fl
"

-Juri 25 'Y'If]Y111~UJ 2555



11ft'llfll''liIill\ll~ft';t)lfI

(COM)

I;;i~'flnCl'ltJ:l (Kyoto Protorol) I
riA'\NfI.!.. 111:.' 1.!4t!i";t.!rtMn~n!J"'1J1111l.~:/rnn .."'f :t1: L':71"j~.tJm'i'ifil

GBG 'le.!~f:.,,1I'l':.:JU"I~~ p,t! ~~t!Lt~tlfl1U\tltJ ~Ol:~t~"'ltlf~Nn-'i
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14rg"_sc:al~project a<tiviti6
Small-scale project activities: projects m~ting the
smaU-!.CiIleproject eligibrlity criteria
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- Smalt--scale COM pwjects ~ entitled to use simplified

procedures

Programme of Activities (PoA) (Programmatic
COM): voluntary action, implementing a policy;
measure or stated goal, coordinated by a public or
private entity. r~sulting in additional emission
reductions.
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liii'nnnlltl~ PoA

small projects can make ble PoA !!
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การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)            ผ.3- 1 

 

ภาคผนวก 3  
 

แผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environmental Management Plan) 

 
โครงการ  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโคมไฟถนนในประเทศไทย 

                (ภาคกลาง: จงัหวดัปทุมธานี, CPA 1) 
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ตารางที ่A3-1 มาตรการในการป้องกนัลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 
 
1) ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
  
1.1 ตวัช้ีวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1) การลดก๊าซเรือนกระจกภายใตพ้ิธี
สารเกียวโต 

 ตรวจสอบวา่ LED ท่ีจดัหามาไดคุ้ณภาพการประหยดัพลงังานตามใน TOR  
 

 กฟภ. 

2) มลภาวะทางอากาศ  หา้มใหมี้การเผาขยะหรือเศษวสัดุใดๆ บนพื้นท่ีด าเนินงาน  
 ควรดบัเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะเม่ือไม่ใชง้าน 

 ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 3) มลภาวะทางเสียง  จ ากดัใหมี้การด าเนินงานเฉพาะเวลากลางวนั  
 พยายามไม่ท าให้เกิดเสียงโดยไม่จ  าเป็นระหว่างวนัท่ีมีการด าเนินงานเพื่อลด

ผลกระทบต่ออาคารขา้งเคียง, ส านกังาน, หอ้งเรียนและท่ีอยูอ่าศยั (ถา้มี) 
 

 กฟภ.  และ ผูรั้บเหมา 
 ผูรั้บเหมา 

 

4) กล่ิน ไม่เกิดผลกระทบ 
 
 

 

5) การจดัการน ้ าเสีย ไม่เกิดผลกระทบ  

6) การจดัการขยะของเสีย  เก็บขยะในถุง หรือภาชนะปิดและน าไปทิ้งในถงัขยะเทศบาล 
 ภายหลงัการด าเนินงานเสร็จส้ินใหต้รวจสอบพื้นท่ีใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขยะหรือของเสีย

อ่ืนๆ ในพื้นท่ีด าเนินงานแลว้ 
 หา้มมีการเผาขยะกลางแจง้บนพื้นท่ีด าเนินงาน 

 ผูรั้บเหมา 
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ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

7) การปนเป้ือนของดิน มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไปและขยะ
อนัตราย  
 

 ผูรั้บเหมา 

8) การปนเป้ือนของน ้าใตดิ้น มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนักบัมาตรการของขยะทัว่ไปและขยะ
อนัตราย  
 

 ผูรั้บเหมา 

9) การจดัการขยะอนัตราย การรวบรวมขยะ, การคดัแยกและการจดัเก็บ :  

  รวบรวมและคดัแยกขยะแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการเปล่ียนอุปกรณ์
เช่น ตวัโคม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ, หลอด HPS ท่ียงัท างานได,้ หลอด HPS 
ท่ีช ารุด/ไม่สามารถใชง้านได ้และหลอด LED ท่ีช ารุดเสียหายใชง้านไม่ได ้ 

 ผูรั้บเหมา 
 

  จดัหาภาชนะท่ีเหมาะสมในการบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอดเดิมท่ีถูก
เปล่ียนออกในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อหลีกเล่ียงการแตกเสียหาย ซ่ึงหลอดท่ีผา่น
การใช้งานแล้วอาจเก็บในกล่องเดียวท่ีใส่โคมไฟใหม่ท่ีได้มีการน าหลอดไฟ
น าไปติดตั้งแล้ว หรือกล่องอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียง และระมดัระวงัในการเก็บ
หลอดมากกวา่ 1 โคมไวด้ว้ยกนัเพื่อไม่ให้เกิดการแตกเสียหายระหวา่งการจดัเก็บ
และขนส่ง  

 ผูรั้บเหมา 
 

  ท าบันทึกหรือรายการเก่ียวกับจ านวนขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละประเภทตั้ งแต่เร่ิม
ด าเนินงานและเก็บรักษาไวก่้อนท่ีจะส่งขยะไปสถานท่ีท่ีกรมทางหลวงจดัไว ้เช่น   
สถานท่ีเก็บในส านกังานของกรมทางหลวง  

 ผูรั้บเหมา, กรมทาง
หลวง กฟภ. 
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ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  ควรใหค้  าแนะน าหรือฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่พนกังานและคนงานท่ี
ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟ ซ่ึงเน้ือหาท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ 

 ลกัษณะและองคป์ระกอบของขยะท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการ 
 ผลกระทบอาจจะเกิดข้ึนจากของเสียท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวม ,การขนยา้ย 

และการจดัเก็บ,การก าจดั รวมทั้งการจดัการในกรณีท่ีหลอดไฟไดรั้บ
ความเสียหาย 

 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น 
 การบนัทึกขอ้มูล 

 ผูรั้บเหมา, กรมทาง
หลวง กฟภ. 
 
 
 

 การจัดเกบ็ขยะ:  
 

 

  จดัส่งหลอด HPS ท่ีช ารุดหรือไม่สามารถใชง้านไปยงั กฟภ. เพื่อจดัเก็บจนกวา่จะ
ไดป้ริมาณท่ีมากพอท่ีจะน าไปก าจดั 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 
 

  เก็บรักษาตวัโคมและหลอด HPS สภาพดีท่ีไดจ้ากการถูกเปล่ียนออกในระหวา่ง
การด าเนินการให้กบักบักรมทางหลวงเพื่อเก็บไวส้ ารองไวส้ าหรับใชก้บัถนนใน
เส้นทางท่ีเหลือท่ีไม่ไดร่้วมโครงการ CDM ซ่ึงเม่ือหลอดเหล่าน้ีหมดอายุการใช้
งานหรือแตกเสียหาย จะถูกส่งไปหน่วยงาน PEA เพื่อจดัเก็บและน าไปก าจดั
ต่อไป   
 

 กรมทางหลวง กฟภ. 
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ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

  ตรวจสอบให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ให้ความสวา่งท่ีถูกเปล่ียนออกทั้งหมดจะถูกเก็บไว้
ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เช่น วางไวบ้นพื้นท่ีป้องกนัซึมผา่น (เช่น พื้นคอนกรีต), มี
การป้องกนัจากฝน, มีพื้นท่ีจดัเก็บอยา่งเพียงพอและจ ากดัการเขา้ถึงของบุคคลท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญาต ฯลฯ 

 

 กรมทางหลวง กฟภ. 
 

  พื้นท่ีในการจดัเก็บควรมีความเป็นระเบียบและควรไดรั้บการดูแลท่ีดี 
 

 

 กรมทางหลวง กฟภ. 
   หลอด HPS ท่ีแตกเสียหายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อไปน้ี: 

o สวมถุงมือยางแบบใช้แลว้ทิ้งถ้ามี (หลีกเล่ียงใช้มือเปล่าในการหยิบจบั
หลอดไฟท่ีแตกเสียหายเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของปรอทหรือการ
บาดเจบ็ 

o ใช้ความระมดัระวงัในการตกัข้ึนของเศษช้ินส่วนหรือผงดว้ยกระดาษคง
รูปหรือกระดาษแขง็รวมทั้งท าความสะอาดพื้นท่ีใหเ้รียบร้อย 

o สามารถใชเ้ทปกาว (เช่น เทปพนัท่อ) ในการเก็บเศษช้ินเล็กๆ หรือฝุ่ นผง
ข้ึนมาจากพื้น 

o เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดทั้งหมดในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิดและวาง
ซ้อนในถุงใบท่ีสองท่ีปิดมิดชิดพร้อมทั้งน าไปก าจดัด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
จากนั้นท าความสะอาดมือหลงัจากน าถุงไปก าจดัแลว้ 

 ผูรั้บเหมา, กรมทาง
หลวง และ กฟภ. 
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ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

 การก าจัดขยะ:  

 ก าจดัชุดหลอดไฟ HPS ท่ีถูกใช้งานแล้ว โดยหน่วยงานจดัการขยะของเสียท่ี
ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่นบริษทั บริหาร
และพฒันาเพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) หรือGENCO , บริษทั 
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) หรือ BWG หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ
อนุญาตแลว้ 

 กฟภ.  

  ตวัโคม HPS และ LED ท่ีหมดอายุการใชง้านให้ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีก าจดัขยะ
ของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 กฟภ. 
 

1.2 ตัวช้ีวดัทรัพยากรธรรมชาต ิ

10) ความตอ้งการและศกัยภาพในการ
ใชน้ ้า 

 

ไม่เกิดผลกระทบ  

11) การพงัทลายของดิน/ชายฝ่ัง/ริม
ฝ่ังแม่น ้า 

ไม่เกิดผลกระทบ  

12) พื้นท่ีสีเขียว ไม่เกิดผลกระทบ  
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ตวัช้ีวดั มาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบ ผูรั้บผิดชอบ 

ตวัช้ีวดัดา้นอ่ืนๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีส าคญั   

13) การคมนาคมขนส่ง ระหว่างช่วงทีม่ีการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 

 ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย , 
ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุ้มครองแรงงาน ,  
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติใน
ส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย   

 
 

 ผูรั้บเหมา 

  รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หน้าของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ใน
เอกสารการเสนอราคาดว้ย  

 กฟภ. 

  ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบเก่ียวกบัการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจา้ของโครงการ, ช่ือ
ผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ  

 

 ผูรั้บเหมา 

  ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ี
จ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมติั ก่อนท่ีกิจกรรมการเปล่ียน
หลอดไฟจะเร่ิม 

 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 
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  การเปล่ียนหลอดไฟให้ด าเนินในช่วงเวลากลางวนั และหลีกเล่ียงการด าเนินงาน
ในช่วงเวลาเร่งด่วน  
 

 ผูรั้บเหมา 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ี
จ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยนืประจ าอยูบ่นถนนหนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมี
การปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา 

 
 
 

 จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี 
 

 

 

 
 
 

o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทาง
จราจร  

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของ
การบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 
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 ช่วงหลงัการเปลีย่นอุปกรณ์: 
 

 ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย,  ประกาศของกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน, ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การติดตั้งของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของการบ ารุงรักษาและ
งานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึง
กฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับความปลอดภยัของผูป้ฏิบัติงานและ
ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 

 ผูรั้บเหมา 

 
 
 

 ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งแผนการจดัการดา้นการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ี
จ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให ้กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานดา้นการ
บ ารุงรักษา 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงให้ท าในช่วงเวลากลางวนัโดยหลีกเล่ียนช่วงเวลาเร่งด่วน  ผูรั้บเหมา 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ี
จ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยนืประจ าอยูบ่นถนนหนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมี
การปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 ผูรั้บเหมา 
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  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี 

 

 

 o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทาง
จราจร 

 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของ
การบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 

2. ตัวช้ีวดัทางสังคม 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชน  ใหมี้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน 

 เผยแพร่ขอ้มูลโครงการแก่ประชาชน 
 จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้สดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ 

 กฟภ. 
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2) การส่งเสริมกิจกรรมดา้นสังคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ในการด า เ นินงานโครงการ ให้ มี กิจกรรมเพื่ อสั งคม (CSR) เพื่ อ ส่ง เส ริม
สภาพแวดลอ้มของชุมชน,คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการใช้พลงังานของ
โครงการ  

 กฟภ. 

3) สุขภาพของคนงานและชุมชน
ใกลเ้คียง 

 

ระหว่างช่วงทีม่ีการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 

 

  ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย , 
ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุ้มครองแรงงาน ,  
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านักงานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติใน
ส่วนของการบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ  นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 ผูรั้บเหมา 

  รวมขอ้ก าหนดดา้นการประกนัส าหรับเจา้หน้าของผูรั้บเหมา และบุคคลท่ี 3 ใน
เอกสารการเสนอราคาดว้ย   
 

 

 กฟภ. 

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน  

 

 ผูรั้บเหมา 
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   ให้มีการติดป้าย ณ สถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อประกาศให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบเก่ียวกบัการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจา้ของโครงการ, ช่ือ
ผูรั้บเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ  

 

 ผูรั้บเหมา 

  ผู ้รับเหมาจะต้องส่งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่  แผนการจัดการด้าน
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให ้
กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

  จดัให้มีการปฐมนิเทศดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ เพื่อให้
ตระหนกัถึงอนัตรายจากการท างาน, การใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล, การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั, การรักษาพยาบาลและการรายงานการเกิด
อุบติัเหตุ (ถา้มี)  

 

 ผูรั้บเหมา 

  ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีจ่ายให้
ฟิตต้ิงทั้งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการ
แจ้งท่ีตั้ งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงานซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียง
อุบติัเหตุในการเปิดสวติส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

  ตรวจสอบเครนหรืออุปกรณ์ยกใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถใชง้านได้
อยา่งปลอดภยั  

 ผูรั้บเหมา 
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  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัอย่างน้อยต้อง
ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้ยางหุ้มฉนวนและเข็มขดั
นิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 

  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ี
จ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยนืประจ าอยูบ่นถนนหนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมี
การปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา 

  ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน  
 

 ผูรั้บเหมา 

  หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด 
 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 

 
 
 

 จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี 
 

 

 

 
 

 
 

o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทาง
จราจร 
 

 ผูรั้บเหมา และ กฟภ. 
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 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของ
การบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ 

 ผูรั้บเหมา 

 o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นท่ีหลงั
การด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 
 
 

 ผูรั้บเหมา 

 ภายหลังช่วงทีม่ีการเปลี่ยนอุปกรณ์: 
 

 ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีระบุไวใ้นกฏหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศ
กระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสังคม, พรบ. คุม้ครองแรงงาน,  ระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการติดตั้งของ ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของ
การบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ  
นอกจากน้ียงัรวมถึงกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการดว้ย 

 
 

 ผูรั้บเหมา 

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบติังานท่ีด าเนินงานนั้นเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรือใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานตอ้งมีจ านวนท่ีเหมาะสมดว้ยเพื่อความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน  

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 
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 ผู ้รับเหมาจะต้องส่งแผนด้านความปลอดภัย  (ได้แก่  แผนการจัดการด้าน
การจราจร) พร้อมทั้งรายละเอียดของงานท่ีจ าเป็นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให ้
กฟภ. อนุมติั ก่อนจะมีการด าเนินงานเปล่ียนอุปกรณ์ 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

  ให้มีการแนะน าขอ้มูลดา้นความปลอดภยัให้แก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ เพื่อให้
ตระหนกัถึงอนัตรายจากการท างาน, การใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล, การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั, การรักษาพยาบาลและการรายงานการเกิด
อุบติัเหตุ (ถา้มี)  

 

 ผูรั้บเหมา,กฟภ. 

  ในการเปล่ียนอุปกรณ์ให้ปฏิบติังานในเวลากลางวนัโดยปิดแหล่งจ่ายไฟท่ีจ่ายให้
ฟิตต้ิงทั้งหมด โดยก่อนท่ีจะเร่ิมเปล่ียนอุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการ
แจ้งท่ีตั้ งท่ีแน่นอนท่ีจะด าเนินงานให้หน่วงงานซ่อมบ ารุงทราบเพื่อหลีกเล่ียง
อุบติัเหตุในการเปิดสวติส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบ ารุงคนอ่ืนๆ 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

 
 

 ตรวจสอบเครน    )หรือ อุปกรณ์ยก  (ให้แน่ใจว่าอยูใ่นสภาพท่ีดีและสามารถใช้งาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 

  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัอย่างน้อยต้อง
ประกอบดว้ย หมวกนิรภยั, ถุงมือยาง, ถุงเทา้ยาง, รองเทา้ยางหุ้มฉนวนและเข็มขดั
นิรภยั  

 

 ผูรั้บเหมา 
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  ใช้ความระมดัระวงัในการเบ่ียงเบนเส้นทางการจราจรในขณะท่ีมีการด าเนินงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้าย “เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน” บนถนนในจุดท่ี
จ าเป็น นอกจากน้ีตอ้งมีผูป้ฏิบติังาน 1 คน ยนืประจ าอยูบ่นถนนหนา้พื้นท่ีท่ีก าลงัมี
การปฏิบติังานและส่งสัญญาณใหมี้การเบนเส้นทางจราจร 

 

 ผูรั้บเหมา 

  ควรมีชุดปฐมพยาบาลไวบ้ริการ ณ สถานท่ีปฏิบติังาน   ผูรั้บเหมา 

  หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด  ผูรั้บเหมา 

  จดัใหมี้มาตรการความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชถ้นนและผูข้บัข่ี ดงัน้ี 

 

 

 o แจง้เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ และหน่วยงานบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน
เปล่ียนอุปกรณ์ทั้งน้ีเพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทาง
จราจร 

 ผูรั้บเหมา, กฟภ. 

 o ใหส้ัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามท่ีกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้เช่น ส านกังานป้องกนัภยัพิบติัแห่งชาติในส่วนของ
การบ ารุงรักษาและงานสาธารณูปโภคส าหรับโครงการรัฐบาลและ
หน่วยงานรัฐ 

 

 ผูรั้บเหมา 

 o ท าความสะอาดพื้นท่ีและเก็บขยะและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นท่ีหลงั
การด าเนินงานเสร็จส้ิน  

 

 ผูรั้บเหมา 
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3. ตัวช้ีวดัด้านการพฒันาและ/หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1) การพฒันาเทคโนโลยี  ใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัการการอนุรักษ์
พลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  

 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นแผนการพฒันาบุคลากร 

 กฟภ. 

2) กิจกรรมของโครงการท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัหมดอายุโครงการหรือหมด
ช่วงเครดิต 

 

 ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลงัช่วงการด าเนินการ 8 ปี ให้แน่ใจวา่อยูใ่น
สภาพท่ีสามารถใชง้านได ้ในปีท่ี 9 และ10 หรือไม่ 

 กฟภ. 

3) การเสริมสร้างศกัยภาพของ
บุคลากร 

 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกับการการอนุรักษ์
พลงังานและเทคโนโลย ีLED แก่ประชาชน  

 ใหมี้การส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานไวใ้นแผนการพฒันาบุคลากร 

 
 

 กฟภ. 

4. ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ 

1) การจา้งงาน -  

2) รายไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในประเทศ โดยก าหนดใหใ้นการเสนอส าหรับงาน CPA 
ทั้งหมด มีการเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบในประเทศดว้ย  

 กฟภ. 
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3) การใชพ้ลงังานสะอาด ไม่เกิดผลกระทบ  

4) ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน -  

5) วตัถุดิบในประเทศ  ก าหนดใหมี้การเพิ่มขอ้พิจารณาในการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศในการเสนอ
ราคาส าหรับโครงการ CPA ทั้งหมด 

 กฟภ. 
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ตารางที ่A3-2 แผนการตรวจติดตามทีเ่สนอ 
 

ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ 
 
ความถี่ 

การจดัการของเสียอนัตราย  จดัท าและเก็บบนัทึก/ รายการบญัชีของหลอด HPS ท่ีถูก
เปล่ียนออกและหลอด LED ท่ีใชง้านไม่ได ้ ตอ้งท าการ
เก็บข้อมูลตั้ งแต่เร่ิมด าเนินงานโครงการพร้อมทั้งเก็บ
รักษาขอ้มูลน้ีไว ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกไว ้ไดแ้ก่: 
ช่วงเปล่ียนอุปกรณ์: 
1) จ านวนตวัโคมไฟหลอด HPS / โคมไฟอ่ืนๆท่ีถูก

เปล่ียนออก  
2) จ านวนของหลอด HPS ท่ีถูกเปล่ียนออก 

ก. จ านวนหลอด HPS ท่ียงัใชง้านได ้
ข. จ านวนหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใชง้านได ้

3) จ านวนหลอด LED ท่ีเสีย และถูกส่งกลบัยงัผู ้
จ  าหน่าย 

 กฟภ. 
 
 
 
 

1) กฟภ. และผูรั้บเหมา 
 

2) กฟภ. และผูรั้บเหมา 
 
 

3) กฟภ. และผูรั้บเหมา 
 

 บนัทึกจ านวนภายหลงั
การเปล่ียนอุปกรณ์แต่
ละค ร้ั ง  และท าส รุป
บนัทึกเป็นรายเดือน  
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ตัวช้ีวัด ตัวแปรในการตรวจวดั/การบันทึก/รายงาน ผู้รับผดิชอบ 
 
ความถี่ 

 สถานทีจั่ดเกบ็ของเสีย: 
1)  จ านวนของหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใช้งานได ้

และถูกเก็บไว้ในสถานท่ีจัดเก็บของ กฟภ. เพื่อ
น าไปก าจดั 

2) จ านวนหลอด HPS ท่ีไม่สามารถใช้งานได้ท่ีถูก
ส่งไปสถานท่ีก าจดั 

3) จ านวนหลอด HPS ท่ียงัสามารถใชง้านไดแ้ละได้
ถูกส่งไปเก็บในสถานท่ีจดัเก็บของเจา้ของถนน 

4)  จ านวนหลอด HPS ท่ีใช้งานได้ และได้ถูกน า
กลับไปใช้ใหม่แล้ว และจ านวนหลอดท่ีถูกน า
กลบัไปใชใ้หม่ แลว้หมดอายุการใชง้านท่ีถูกส่งให ้
กฟภ. น าไปก าจดั  

5) จ านวนโคม HPS ท่ีถูกน าไปเก็บไวใ้นสถานท่ี
จดัเก็บของเจา้ของถนน และถูกส่งไปสถานีรีไซเคิล 

 
1) กฟภ. 

 
2) กฟภ. 

 
3) กฟภ. และกรมทาง

หลวง 
 
4) กฟภ. และ กรมทาง

หลวง 
 

 
5) กฟภ. และ กรมทาง

หลวง 
 

 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
ขนส่งขยะของเสีย
จากหน่วยงานท่ีรับ
ไปก าจดัพร้อมทั้งเก็บ
รักษาเอกสารดงักล่าว
ไว ้ 

 ท าบันทึกส รุปการส่ ง
หลอด HPS เพื่อน าไป
ก าจดั 2 คร้ัง/ปี หรือ  
6 เดือนคร้ัง 
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