รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(IEE-SD)
แผนงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโคมไฟถนนในประเทศไทย (PoA)

จัดทาโดย:

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
มิถุนายน 2555
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ปกรายงาน
ชื่อแผนงาน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย)
เจ้ าของแผนงาน
ทีต่ ้งั แผนงาน

ผู้พฒ
ั นาแผนงาน
(ฝ่ ายไทย)
(ฝ่ ายต่ างประเทศ)
ผู้จดั ทารายงาน

Thailand Energy Efficiency Improvement for Street Lightings
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
ส่ วนของถนนที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง , กรมทางหลวง
ชนบทและกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ภาคเหนื อ (, ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ , ภาคกลางและภาคใต้ ภายในพื้นที่
บริ การ กฟภ.
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ กรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท
(ทช.) , และกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.)
ธนาคารโลก (ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมาหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10900

ประเภทโครงการ
( ) โครงการผลิตพลังงานความร้อน จาก ..............................................................................
( ) โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
จาก…….......................................................................
การขายไฟฟ้ าเข้าระบบส่งจ่ายไฟฟ้ า
มี ( )
ไม่มี ( )
( ) โครงการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ า จาก ...................................................
การขายไฟฟ้ าเข้าระบบส่งจ่ายไฟฟ้ า
มี ( )
ไม่มี ( )
( x ) โครงการประเภทอื่น (โปรดระบุ)
โครงการปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพการใช้พ ลัง งาน
สถานะตามแผนงานโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (เมือ่ วันที่ 18/06/2555)
( x ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง
( ) อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง
( ) การก่อสร้างแล้วเสร็ จและกาลังอยูใ่ นระหว่างทดลองเดินระบบ
( ) เริ่ มเดินระบบแล้วตั้งแต่ วันที่......เดือน.......พ.ศ...........
การมอบอานาจ
( ) ผูพ้ ฒั นาโครงการได้มอบอานาจให้.........เป็ นผูด้ าเนินการเสนอรายงานดังหนังสื อมอบอานาจที่แนบ
( x ) ผูพ้ ฒั นาโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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สรุปสาระสาคัญของแผนงาน
ชื่อแผนงาน (ตาม PDD): การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย
ทีต่ ้งั : ส่วนของถนนที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบทและกรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก เฉี ยงเหนือ, ภาคกลางและภาคใต้)
ภายในพื้นที่บริ การ กฟภ.
ผู้พฒ
ั นาแผนงาน (ชื่อบริษัท/ /ฝ่ ายไทย):
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) /กรมทางหลวง(ทล.),
กรมทางหลวงชนบท (ทช.), และกรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.)

ผู้พฒ
ั นาแผนงาน (ฝ่ ายต่ างประเทศ):
ธนาคารโลก

ลักษณะด้ านเทคนิคของแผนงาน CDM (PoA):
แผนงานการปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพการใช้พ ลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย ( Thailand energy
efficiency improvement for street lightings ) เป็ นแผนงานที่ก่อตั้งโดยการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อส่ งเสริ มให้
มีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการใช้พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย ทั้งนี้ เป้ าหมายของแผนงานคือเขต
พื้นที่ให้บริ การของ กฟภ. โดยจะทาการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ความสว่างจากเดิมคือหลอด High Pressure Sodium (HPS)
ขนาด 250 วัตต์ และทดแทนด้วยหลอด Light Emitting Diode (LED) ขนาด 110 วัตต์ ส่ งผลให้ประหยัดพลังงานได้
ถึง 63 %
โคมไฟ HPS ซึ่ งได้ถูกติดตั้งบนถนนที่อยูใ่ นพื้นที่ ซ่ ึ งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง, กรมทาง
หลวงชนบท , และกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น ทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยชุดหลอด HPS จะถูก
เปลี่ยนทดแทนด้วยชุ ดหลอด LED จานวน 450, 000 ชุด โดยประมาณ ทั้งนี้ กฟภ. จะดาเนิ นการตามกิ จกรรม
แผนงานที่ระบุไว้ใน PoA และจะทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานในการประสานงานและบริ หารจัดการ
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาหรับใช้ ในกิจกรรมแผนงาน
1) ชุดหลอด LED จานวน 450, 000 ชุด โดยประมาณ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ :
การเปลี่ ย นจากหลอด HPS ขนาด 250 วัตต์ และ
ทดแทนด้วยหลอด LED ขนาด 110 วัตต์

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ทีม่ าของเทคโนโลยี :
ต่างประเทศ (ไม่สามารถระบุสถานที่ได้ในขั้นตอนนี้
เนื่ องจากอยูใ่ นระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา)
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จุดเด่ นของเทคโนโลยี:
หลอด LED มีคุณลักษณะหลายอย่างที่น่าสนใจสาหรับจะนามาเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าอุปกรณ์ให้ความสว่างที่
ใช้อยูเ่ ดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลอด LED เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ากว่า มีความทนทานมากกว่า และอายุการใช้งาน
มากกว่า, ทนทานมากขึ้น, ขนาดเล็กกว่า, ไม่มีระยะเวลาอุ่นไส้หลอด ส่ งผลให้การปิ ด-เปิ ดของหลอดไฟเร็ วขึ้น
ต้องการบารุ งรักษาน้อยกว่า ความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากไม่มีปรอทเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใช้หลอด HPS ทั้งนี้
หลอด LED ที่ได้รับการสนับสนุนให้นามาใช้ในแผนงาน จะมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 50,000 ชัว่ โมง และมี power
factor สูงถึง 0.95
ชนิดและแหล่ งของวัตถุดบิ /เชื้อเพลิง:
-

จานวนวัตถุดบิ /เชือ้ เพลิง:
-

ผลผลิตจากกิจกรรมของโครงการ CDM:
ผลพลอยได้ จากกิจกรรมของโครงการ CDM:
 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในส่ วนของระบบโคมไฟ 1) ลดภาระในการก าจั ด หลอดไฟที่ เ ลิ ก ใช้ ง าน
เนื่ องจากหลอดจะมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอด
ถนนในพื้นที่ ให้บริ การของ กฟภ. ทั้งนี้ คาดว่าจะ
HPS ประมาณ 5 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าก่อให้เกิด
สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 63 % ซึ่ ง
ขยะน้อยกว่าหลอด HPS ส่วนข้อได้เปรี ยบอื่นๆ คือ
พลังงานที่ลดลงจะส่งผลดังต่อไปนี้คือ :
หลอด LED ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากไม่
 ลดการนาเข้าเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล จากต่ างประเทศ
มีส่วนประกอบที่เป็ นโลหะหรื อสารเคมีที่เป็ นพิษ
ซึ่งทาให้ลดการสู ญเสี ยเงินให้กบั ต่างประเทศและ
อีกทั้งซาก LED ยังสามารถนากลับมาใช้ได้ หมด
อี กทั้งเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงด้า นพลังงานของ
ประเทศ
 ลดค่าใช้จ่ายของ กฟภ. ที่ตอ้ งจ่ายให้การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในส่วนของ
การไฟฟ้ าที่จ่ายให้แก่โคมไฟถนน
 ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่งคากว่าจะ
สามารถลดได้ประมาณ 195,098 tCO2e/y
มาตรฐานของ CDM วิธี ใ นการตรวจสอบเพื่อ รั บ รอง และวัน อนุ มัติจ ากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไก
การพัฒนาทีส่ ะอาด (Executive Board,EB):
AMS II.L – “Demand-side activities for efficient outdoor and street lighting technologies” (เวอร์ชนั่ 01, ประเภท
โครงการแบบที่ 03, EB 60), 15 เมษายน 2554
การลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก
1. มีเทน (CH4): - tCO2e/ปี
2. คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2): 195,098 tCO2e/ปี
3. อื่นๆ : - tCO2e/ปี
รวมปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ลดลง : 195,098 tCO2e/ปี
อายุแผนงาน : 28 ปี 0 เดือน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ระยะเวลาเครดิต: 10 ปี
งบประมาณในการลงทุนของโครงการ CDM : 8,842.50
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ กรณีทยี่ งั
ไม่ ได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นโครงการ CDM:
IRR = 8.02 %

ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ กรณีทไี่ ด้ รับ
การขึน้ ทะเบียนเป็ นโครงการ CDM:
IRR = 9.55 %

ประเทศทีจ่ ะรับซื้อเครดิตการลดการปลดปล่อยคาร์ บอนทีไ่ ด้ รับการรับรองแล้ ว (Certified Emission Reduction,
CER): กองทุนหุน้ ส่วนคาร์บอนของธนาคารโลก
ราคาของ CER : ประมาณ 3.5 ยูโร ต่อ CER (จะมีการเจรจาก่อนขั้นตอนลงนามในสัญญา)
สถานะโครงการปัจจุบัน (อยู่ระหว่ างการวางแผนงาน, ระหว่ า งการก่ อ สร้ าง หรื อ ดาเนิ น การแล้ ว ) :
ปั จจุบนั แผนงานอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเกี่ยวกับข้อกาหนดทางด้านเทคนิคและขอบเขตของการดาเนินงาน(TOR)
ของโครงการย่อย CPA 1 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินโครงการนาร่ อง
คะแนนรวมทุกหมวดดัชนีชี้วดั : +19
ผลประโยชน์ ต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
1. ด้ านเศรษฐกิจ
1.1 ระดับประเทศ
 แผนงานนี้ จะลดการน าเชื้ อ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล จาก  แผนงานนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของไฟถนนที่
ต่ า งประเทศซึ่ งเป็ นการลดการสู ญ เสี ย เงิ น ให้ กับ
กฟภ. ซื้อมาจาก กฟผ.
ต่ า งประเทศ อี ก ทั้ง เป็ นการเพิ่ ม ความมั่น คงด้า น
พลังงานของประเทศ
1.2 ระดับท้องถิ่น
 การดาเนิ นการตามแผนงานจะส่ งผลให้มีการเพิ่ม
รายได้ของผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงผูผ้ ลิต LED,
ผูร้ ับเหมาติดตั้ง
2. ด้านสังคม
2.1 ระดับประเทศ
 การดาเนิ นงานของแผนงานนี้ จะทาให้เกิ ดการจ้าง  แผนงานนี้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มคุณภาพชี วิตในเรื่ อง
งาน (จากการที่ ผูร้ ับเหมาได้รับงานนี้ ) ทั้งในช่วง
การให้บริ การความสว่างแก่ประชาชนได้
ติดตั้ง ช่วงบารุ งรักษา และช่วงบริ การซ่อมแซม
2.2 ระดับท้ องถิ่น
ช่วงติดตั้งอุปกรณ์: 43 คน / ปี
การจ้ างงาน (คน/ปี ):
ช่วงที่มีการใช้งาน: 43 คน / ปี
เฉลี่ย 25,000 บาท/คน/เดือน
รายได้ เฉลีย่ จากการจ้ างงาน/ปี :
รวม 12.9 ล้านบาท/ปี
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1 ระดับประเทศ
 คุณภาพสิ่งแวดล้ อมโดยรวมของประเทศ

3.2 ระดับท้องถิ่น
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมของชุมชน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

 การลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG): คาด
ว่า จะสามารถลดการปล่อ ย GHG ได้ป ระมาณ
195,098 tCO2e/ปี
 ลดปริ มาณขยะหลอดไฟที่ ต ้อ งก าจัด : โดย
คาดการณ์ว่าโคมไฟ LED จะมีอายุการใช้งานนาน
กว่าโคม HPS ประมาณ 5 เท่า ซึ่ งแสดงว่า LED ทา
ให้เกิ ดขยะน้อยกว่า นอกจากนี้ LED ยังมีขอ้
ได้เปรี ยบในเรื่ องที่ไม่เป็ นวัสดุมีพิษ เนื่ องจากไม่มี
ส่วนประกอบที่เป็ นโลหะหรื อสารเคมีที่เป็ นพิษ อีก
ทั้งยังสามารถนากลับมารี ไซเคิลได้อีกด้วย
 โคมไฟ LED มีอายุการใช้งานนานกว่า โคมไฟ HPS
ประมาณ 5 เท่ า ซึ่ งแสดงว่าโคมไฟ LED ก่ อให้เกิ ด
ขยะน้อยกว่าโคมไฟ HPS และ LED เนื่ องจากไม่มี
ส่ ว นประกอบที่ เ ป็ นโลหะหรื อสารเคมี ที่ เ ป็ นพิ ษ
รวมทั้งสามารถนากลับมารี ไซเคิลได้
 ลดปั ญ หาด้ า นการรบกวนการจราจรในขั้น ตอน
บารุ งรักษา เนื่ องจากโคมไฟ LED มีอายุการใช้งาน
นานกว่าโคมไฟ HPS
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บทสรุปผู้บริหาร
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.( ได้ให้บริ การกระแสไฟฟ้ าสาหรับไฟถนนและไฟสาธารณะกับ
หน่วยงาน ต่างๆเช่น ไฟถนนของกรมทางหลวง(ทล.( กรมทางหลวงชนบท (ทช.( และไฟสาธารณะซึ่ ง
อยู่ในเขตพื้นที่ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ น (สถ.( เช่ น เทศบาล สุ ขาภิบาล องค์การบริ หารส่ วน
ตาบล (อบต.( องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.( ซึ่ งในปี หนึ่งๆ มีค่าไฟสาธารณะค่อนข้างสู ง โดยล่าสุ ด
ในปี พ.ศ. 2554 มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ โคมไฟถนนและไฟสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 1,600 ล้านหน่วย
หรื อคิดเป็ นเงิ นมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี กฟภ. จึงได้
ว่าจ้างให้ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ติดตั้งอุ ปกรณ์ ประหยัดพลังงานโคมไฟเสาสู ง (High Mast) และโคมไฟกิ่ ง หลอด High Intensity
Discharge (HID) ซึ่ งผลการศึกษา สรุ ปได้วา่ โคมไฟถนนและไฟสาธารณะส่ วนใหญ่ ในพื้นที่ให้บริ การ
ของ กฟภ. เป็ นหลอดโซเดียมความดันไอสู ง (High Pressure Sodium: HPS) ขนาด 250 วัตต์ ติดตั้ง อยู่
บนโคมชนิ ด กิ่ ง เดี่ ย วและกิ่ ง คู่ โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ในด้า นการประหยัด พลัง งานและ
คุณสมบัติดา้ น เทคนิ คและการจัดการ เช่น การบารุ งรักษา ความสะดวก ในการเปลี่ ยน อายุการใช้งาน
ของอุป กรณ์ เป็ นต้น รวมถึ ง เงื่ อนไขที่ ก รมทางหลวงก าหนด พบว่า เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการ
ประหยัด พลังงานจากหลอด 250 วัตต์ ได้แก่ การเปลี่ยนไปใช้โคมไฟหลอด LED ด้วยเหตุน้ ี กฟภ. จึงได้
พัฒนา “โครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การใช้พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อลด
ปริ ม าณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าของโคมไฟถนนซึ่ งจะนาไปสู่ การลดการนาเข้าพลังงานของประเทศ
ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และโดยที่เทคโนโลยี LED ถือเป็ น เทคโนโลยีใหม่ที่ยงั ไม่เคยมี
การใช้งานสาหรับโคมไฟถนนในประเทศไทย และยังมีราคาลงทุนเริ่ มแรกสู ง กฟภ. จึงมี ความประสงค์
จะพัฒนาโครงการให้เป็ นโครงการ CDM เพื่อบรรเทาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ จากการได้รับผลประโยชน์
ส่ วนเพิ่มที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ CDM
ทั้งนี้ โครงการจะดาเนิ นการในถนนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆทัว่ ประเทศโดยวางแผนจะดาเนินการ
เปลี่ยนทดแทน โคมไฟหลอด HPS ขนาด 250 วัตต์ ด้วยโคมไฟหลอด LED ขนาด 110 วัตต์ ทั้งนี้ มี
จานวนโคมไฟหลอด HPS ที่คาดว่าจะดาเนิ นการเปลี่ยนทั้งสิ้ นประมาณ 450,000 โคม ซึ่ งจะดาเนินการ
ภายใต้โครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ (Programme of Activities, PoA( อันประกอบไปด้วย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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แผนงานย่อยขนาดเล็ก หลายแผนงานซึ่ ง คาดว่า จะสามารถลดปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าลงได้
ประมาณร้อยละ 63 และลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จากการผลิตไฟฟ้ าลงได้ร้อยละ 63 หรื อ
ประมาณ 195,098 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยมี กฟภ. ทาหน้าที่เป็ น หน่ วยงานบริ หารจัดการ
แผนงาน ทั้งนี้วางแผนจะดาเนิ นการติดตั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 โดยจะ ดาเนินการใน
แผนงานนาร่ องก่อน
สาหรับเทคโนโลยี LED มีขอ้ ดีหลายประการเมื่อเปรี ยบเทียบกับหลอด HPS ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ได้แก่ หลอด LED ใช้พลังงานน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดยที่หลอด LED ไม่ตอ้ งใช้
การเผาไหม้ของ ไส้หลอดทาให้มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดมีไส้ โดยหลอด LEDมีอายุการใช้งาน
นานกว่า หลอด SPHประมาณ 5 เท่า และการใช้พ ลาสติ ก หุ ้ม หลอดช่ วยให้ท นทานและง่ า ยต่ อการ
ประกอบลงในแผงวงจรไฟฟ้ า ส่ วนข้อได้เปรี ยบสู งสุ ดก็คือ ประสิ ท ธิ ภาพที่ สูง กว่า ของหลอด LED
เพราะแสงของหลอดมี ไส้ น้ นั เกิ ดจากการเผาไส้ หลอดจนแดงท าให้สูญเสี ย พลังงานจานวนมาก แต่
หลอด LED แทบไม่มีความร้อนออกมาเลยและพลังงานส่ วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็ นแสงทั้งหมด นอกจากนี้
หลอด LEDยังให้ค่าความถูกต้องของสี ที่ดีกว่าหลอด SPHและไม่มีส่วนประกอบที่เป็ นสารปรอท ซึ่ ง
ทาให้การจัดการซากหลอดทาได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนสารปรอทสู่ สิ่งแวดล้อม
กฟภ. ได้ทาการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้นและประเมิ นศักยภาพการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของแผนงานโครงการฯ ตามแนวทางการจัดทารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้นและการประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ขององค์การบริ หารจัดการก๊าซ
เรื อ นกระจก 2553 .ศ .ปี พ (องค์ก รมหาชน ( รวมถึ ง น าเสนอมาตรการป้ องกัน ลดผลกระทบ /
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพื่อ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิข้ นั ต่าสาหรับ
แผนงานย่อย โครงการ /ที่ จะเข้า ร่ ว มในแผนงานโครงการ โดยนาเสนอในรู ป แบบ แผนการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมจากการประเมินผลกระทบเบื้องต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การดาเนินงานของแผนงานโครงการ
จะช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเนื่องจากการลดลงของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในโคม
ไฟถนน โดยคาดว่ า จะมี ป ริ มาณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกลดลงได้ ป ระมาณ 195,098 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อปี หรื อประมาณ ร้อยละ 63 จากกรณี ฐาน นอกจากนี้ จะเป็ นการส่ งเสริ มการใช้
ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรองรับ
แผนงานด้านการประหยัดพลังงานของประเทศและสร้ างรายได้จากการจ้างงานและการติ ดตั้งต่างๆ
อย่างไรก็ตามในช่วงการเปลี่ยนโคมไฟหลอดไฟจะเกิดขยะจาพวกซากผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่
โคมไฟและหลอดไฟ HPS รวมถึ งหลอด LED ที่ ไม่ได้คุณภาพซึ่ งจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งซากหลอด HPS ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาการปนเปื้ อนของสารปรอทลงสู่ ดินและ
สิ่ งแวดล้อมอื่ นๆ อย่างไรก็ ตามคาดว่า โคมไฟและหลอด HPS ส่ วนใหญ่ที่ ถูกเปลี่ ย นออกมาจะยัง
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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สามารถใช้งานได้ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็ น อุปกรณ์สารองเพื่อใช้ในกรณี เกิดการชารุ ดเสี ยหาย
ของอุปกรณ์ในถนนที่ไม่เข้าร่ วมแผนงานโครงการ สาหรับใน ระยะยาวการเปลี่ยนหลอดไฟถนนจาก
HPS ซึ่ งมีองค์ประกอบของสารปรอทอยู่ในปริ มาณน้อยไปเป็ นหลอด LED ซึ่ งไม่มีสารปรอทเป็ น
ส่ วนประกอบนั้นจะทาให้การจัดการซากหลอดไฟทาได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนสาร
ปรอทสู่ สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดการประเมิ น ผลกระทบด้า นอื่ น ๆและมาตรการป้ องกัน /ลด
ผลกระทบฯต่างๆ ได้นาเสนอรายละเอียด ไว้ในรายงานฯ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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สารบัญ
หัวข้ อ

หน้ า

ปกรายงาน

ก

สรุ ปสาระสาคัญของแผนงาน

ข

บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร

ฉ

สารบัญ

ฌ

สารบัญรู ป

ฐ

สารบัญตาราง

ฑ

บทที่ 1 บทนา

1

1.1 เหตุผลและวัตถุประสงค์แผนงาน

1

1.1.1 เหตุผลในการดาเนินแผนงาน

1

1.1.2 วัตถุประสงค์แผนงาน

3

1.1.3 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ IEE-SD

3

1.1.4 ส่ วนเพิ่มเติม

3

1.2 แผนการดาเนิ นกิจกรรม

5

1.3 การกาหนดโครงสร้างเพื่อการจัดการของหน่วยงาน

5

1.4 สถานะการดาเนินการของแผนงานในปั จจุบนั

7

บทที่ 2 รายละเอียดของแผนงานโครงการ

8

2.1 สถานที่ดาเนินการ

8

2.2 รู ปแบบและขอบเขตกิจกรรมการดาเนินการโครงการ

8

2.2.1 การคัดเลือกเทคโนโลยี

8

2.2.2 เทคโนโลยีที่นามาใช้งาน
2.2.3 รายละเอียดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ (PoA)

11
13
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บทที่ 1
บทนา
1.1

เหตุผลและวัตถุประสงค์ แผนงาน

1.1.1 เหตุผลในการดาเนินแผนงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค (กฟภ.) เป็ นองค์ก รรั ฐวิส าหกิ จด้า นสาธารณู ป โภค ก่ อตั้ง ตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิน และความรับผิดชอบของ
องค์กรการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคในขณะนั้นมาดาเนิ นการ วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
คือ การผลิต จัดหามาได้ จัดส่ งและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ประชาชน ธุ รกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
ในเขตจาหน่าย 73 จังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีการ
บริ การครอบคลุมพื้นที่ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรื อคิดเป็ น 99% ของพื้นที่ท้ งั หมดในประเทศ
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคมี ภ ารกิ จ ในการบริ ก ารพลัง งานไฟฟ้ าให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตความ
รับผิดชอบทัว่ ประเทศ โดยวางเป้ าหมายในการดาเนินงานที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. ปรับปรุ ง การจัดหาและการบริ การพลังงานไฟฟ้ าให้มี ประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย มี ความมัน่ คง
สม่ าเสมอ เชื่ อถื อได้เพียงพอและรวดเร็ วทันต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้ นและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากิ จการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เลี้ ยงตนเองได้ มีกาไรพอสมควร ตลอดจนมีเงิ นทุ น
เพียงพอแก่การขยายงาน
3. พัฒนาการบริ หารงานองค์กร การบริ หารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลสู งสุ ด
กฟภ. ได้ให้บริ การไฟถนนสาธารณะสาหรับถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ภายใต้กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (สถ.) รวมไปถึงองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) และองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ล้วนอยูภ่ ายใต้พ้นื ที่การให้บริ การของ กฟภ. การให้บริ การหน่วยงานดังกล่าว
นาไปสู่ ภาระค่าใช้จ่ายต่อปี ที่สูงขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่การบริ การด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น
จากภาระค่าใช้จ่ายข้างต้น กฟภ. ได้ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพและการประหยัดพลังงานของการใช้
พลังงานจากไฟถนนสาธารณะ โดยการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าและความส่ องสว่าง
ของไฟถนนในแต่ละพื้นที่ และถนนสายที่ต่างกันที่ อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท และ อบจ.
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ในช่ วงที่ผ่านมา กฟภ. ได้ดาเนิ นการโครงการติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โคมไฟถนน
สาธารณะแล้วเสร็ จ 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสาหรับโคมไฟกิ่งหลอด HPS ความร่ วมมือ
ระหว่าง กฟภทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรและมหาวิ .
2.โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสาหรับโคมไฟถนนสาธารณะ ความร่ วมมือ
ระหว่าง กฟภ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนี้ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสาหรับโคมไฟสาธารณะ มีการสนองต่อ
นโยบายและแนวทางการปรับปรุ งแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ .ศ.2553-2573 (PDP) นี้
ในเรื่ องของการประหยัดไฟฟ้ า รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการปรับลดปริ มาณการ
ปล่อย CO2 จากภาคการผลิตไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานต่างๆในโครงการ
ปั จจุบนั โคมไฟถนนสาธารณะที่อยูบ่ นถนนและทางด่วนอยูใ่ นการควบคุมและดาเนิ นการของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม การจ่ายไฟถนนสาธารณะ
เป็ นภาระหน้าที่ของ กฟภ. ที่จะต้องภาระค่าใช้จ่ายไฟฟรี ท้ งั หมด อีกทั้งยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้ าที่ซ้ื อมาจาก
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต (EGAT) อีกด้วย
ถึงแม้วา่ กฟภ. จะยังไม่ได้มีการดาเนิ นการในแผนนี้ แต่ก็ยงั ตระหนักถึ งการลดภาระค่าใช้จ่าย
เนื่องจากการจ่ายไฟฟ้ าที่ไม่ได้รับผลตอบแทนให้กบั การให้บริ การสาธารณู ปโภค เช่น ไฟสาธารณะของ
อบต. และ อบจ. ดังนั้น กฟภ. ได้จดั ท าแผนงานนี้ เพื่อที่ จะลดภาระค่ า ใช้จ่ายจากไฟถนนสาธารณะ
ในขณะที่ยงั คงคุณภาพและความสว่างไว้เช่นเดิมหรื อดีข้ ึน การติดตั้งหลอด LED ที่ซ่ ึ งเป็ นที่คาดหวังไว้
ว่าจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง และ กฟภ. ได้ตดั สิ นใจลงทุนในการ
ดาเนินงานแผนงานนี้
กฟภ. จะดาเนิ นการแผนงานกิ จกรรม (SSC-PoA) พร้ อมทั้งการดาเนิ นงานกิ จกรรม CDM
(CPAs) ในพื้ นที่ ต่า งๆ ในประเทศไทย การดาเนิ นงานปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานนี้ ถู ก
คาดหวังผลลัพธ์ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและลดปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG) เนื่องจากการ
ผลิตไฟฟ้ าด้วยเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลเพื่อที่จะส่ งไฟฟ้ าตามระบบสายส่ ง ภายใต้แผนงานนี้ กฟภ. จะสามารถ
ลดการใช้พลังงานที่ประหยัดได้ โดยการเปลี่ยนหลอด HPS เป็ นหลอด LED
ด้วยการดาเนิ นงานแผนงานนี้ ภาระค่าไฟฟ้ าที่ กฟภ. แบกรับอยู่ คาดว่าจะมีค่าลดลง อย่างไรก็
ตามเมื่อเปรี ยบค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต่อผลต่อการประหยัดพลังงาน ค่าดาเนินการยังมีค่าใช้จ่าย
สู งกว่าอยู่มาก และนั่นคื อข้อจากัดในการดาเนิ นการลงทุ น ข้อจากัดนี้ และการเพิ่ มขึ้ นของเงิ นลงทุ น
สามารถทดแทนได้จากรายได้การขายปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ลดได้จากใบอนุ ญาต (CER) ใน
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รู ปแบบการลดการใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CDM) ดังนั้น กฟภ. จาเป็ นที่จะต้องควบคุ ม CDM
เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายการดาเนินโครงการตามแผนงานนี้
ผูผ้ ลิตหลอด LED จะดาเนินการติดตั้งหลอด LED สาหรับแผนงานนี้ ซึ่ งผูผ้ ลิตจะต้องดาเนิ นการ
บ ารุ ง รั ก ษาหลอดไฟด้ว ยตามระเบี ย บข้อ ก าหนดของสั ญ ญาจ้า งของ กฟภ. และ กฟภ. จะมี ห น้า ที่
รับผิดชอบเพียงแต่การติดตามผลการติดตั้งหลอด LED
1.1.2 วัตถุประสงค์ แผนงาน
เพื่อปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของไฟถนนสาธารณะภายใต้พ้ืนที่ การบริ การของ
กฟภ. โดยการเปลี่ยนหลอด High Pressure Sodium (HPS) ขนาด 2501 W ด้วยหลอด Light Emitting
Diode (LED) ขนาด 110 W2
1.1.3 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ ของการศึกษารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบือ้ งต้ นและการประเมิน
ศักยภาพการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (IEE-SD)
จุ ด ประสงค์ข องการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ เ ป้ าหมายรวมถึ ง บริ เ วณถนนเดิ ม ที่ อ ยู่ภ ายใต้ค วาม
รั บ ผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ น และตั้ง อยู่ใ น
บริ เวณชนบทแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ โครงการนา
ร่ องจาดาเนิ นการทดลองคุ ณสมบัติของเทคโนโลยี คุ ณภาพของอุปกรณ์ และการดาเนิ นการโครงการ
โดยพิ้นที่ถนนที่ใช้ในการนาร่ องคือเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งรวมอยู่ใน CPA1 ของ PoA อย่างไรก็ตาม
สถานที่อื่นๆในกิจกรรม CPA จะถูกกาหนดในขั้นตอนในการดาเนิ นการต่อไป CPA ภายใต้ PoA จาเป็ น
จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหนังเอกสาร SSC-PoA PDD และ กฟภ. มีหน้าที่ตรวจสอบ
และพิจารณา CPA และกาหนดขอบเขตของ CPA
ขอบเขตการศึกษา IEE-SD สาหรับระดับ PoA จะครอบคลุมการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เบื้องต้น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของแผนงาน นาเสนอมาตรการหรื อกรอบการจัด
การบริ หารด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับ CPA ภายใต้แผนงาน
1.1.4 ส่ วนเพิม่ เติม
ตามหน้าที่ 17/CP.7 ย่อหน้า 43, โครงการ CDM เป็ นโครงการเพิ่มเติม โดยถ้าการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่ งผลิ ตพลังงานสามารถทาให้มีค่าลดลงมากกว่าใน SSC-CPA จุดประสงค์ของ
แผนงานนี้คือการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากปรากฏการเรื อนกระจกจากแหล่งผลิต
พลังงานให้มีค่าลดลงมากกว่าใน SSC-CPA ที่ได้ทาการกาหนดไว้
1

หลอด HPS ใช้พลังไฟฟ้ า 315 W รวมการสูญเสี ยในบัลลาสต์

2

ค่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ใน CPAs ขึ้นอยูก่ บั หลอด LED หรื อผูผ้ ลิตที่ได้ทาสัญญาการจัดซื้ อ
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กฟภ. คาดหวังที่จะดาเนิ นการให้ได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงาน โดยการใช้มาตรฐาน
การปฏิบตั ิเพิ่มเติม การพัฒนาหลักเกณฑ์ตามข้อระเบียบบังคับ และการประยุกต์ใช้วิธีดาเนินการหลายๆ
วิธีเพื่อที่จะกาหนดโปรแกรมกิ จกรรม ตามบรรณานุ กรม B “Non-binding best practice examples to
demonstrate additionality for SSC project activities” Version 01, EB 35. ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย A
บรรณานุ กรม B, ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องเสนอข้ออธิ บาย เพื่อที่จะแสดงถึ งกิ จกรรมในโครงการที่
อาจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังนี้
1) อุปสรรคการลงทุน : สถานะทางการเงิ นเป็ นตัวแปรที่ จะทาให้กิจกรรมในโครงการนาไปสู่ การ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งA
2) อุปสรรคของเทคโนโลยี: การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ล่าช้าจะทาให้เกิดความเสี่ ยงที่นอ้ ยลง เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนและการส่ วนแบ่งทางตลาดของเทคโนโลยีที่ต่า จะถูกนามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ของโครงการและนาไปสู่ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู ง
3) อุปสรรคอันเนื่องมาจากวิธีปฏิบตั ิทวั่ ไป: วิธีปฏิบตั ิทวั่ ไปในปั จจุบนั หรื อข้อกาหนดในกฎหมายและ
แนวนโยบาย อาจจะนาไปสู่ การจัดหาเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่สูงขึ้น
4) อุปสรรคอื่นๆ: เมื่อปราศจากกิจกรรมของโครงการ สาหรับเหตุผลบางประการเช่น สถาบันการวิจยั
ข้อจากัดของข้อมูล บุ คลากรด้านการจัดการบริ หาร ขนาดขององค์กร สภาวะการเงิ น หรื อการรั บ
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา จะทาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู งขึ้น
ตามอุปสรรคที่ได้กล่าวข้างต้น บ่งชี้ ได้วา่ การเพิ่มการดาเนิ นการกิจกรรมในโครงการ อุปสรรค
ในการลงทุนจะถูกใช้เพื่อแสดงถึงตัวแปรที่ไม่ได้เกิดจากสภาวะการเงินค่าใช้จ่ายของการดาเนิ นกิจกรรม
กิจกรรมของโครงการจะมีค่าดาเนิ นการที่สูง ผลที่ได้จากกิจกรรมจะมีค่าน้อยลง ดังนั้นเงินทุน CDM จะ
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับการก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ เพราะว่าอุปสรรคจากการลงทุน
เป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั กรวิเคราะห์ดา้ นการลงทุนจึงได้นามาพิจารณาใน “Guidelines on the Assessment of
Investment Analysis version 05, EB 62, Annex 5”.
อุปสรรคในการลงทุน
เนื่ องจากกิ จกรรมในโครงการมีจุดประสงค์ที่จะลดการใช้พลังงาน ทางเลือกในการดาเนิ นการ
จะมีการดาเนินการที่คล้ายคลึงกันสาหรับการลดการใช้พลังงาน
กฟภ. ได้นาเสนอกิจกรรมของโครงการภายใต้โปรแกรมนี้ ที่ซ่ ึ งจะแทนที่หลอด HPS เดิมที่โคม
ไฟถนนด้วยหลอด LED ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าในพื้นที่ที่กาหนด การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบการ
ลงทุนจะถูกนามาใช้เพื่อเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสาหรับกิจกรรมในโครงการ ข้อมูลและการคานวน
สาหรับ การวิเคราะห์ และเปรี ย บเทีย บการลงทุนจะถู กเจาะจงไปที่ กิจกรรมแต่ล ะอย่า งของโครงการ
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ดังนั้นรายละเอียดการวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบการลงทุ นจะถูกกาหนดและดาเนิ นการใน SSC-CPA
ภายใต้ PoA
บนพื้นฐานการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบการลงทุน จะเป็ นตัวพิสูจน์ใน CPAs ภายใต้ PoA ที่ซ่ ึ ง
กิจกรรมโครงการ วัตถุประสงค์ของ SSC-CPA ไม่ได้เกี่ยวเนื่ องกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ผลที่ได้จาก
CER จะช่วยให้ CPA ไปถึงอัตราการคืนทุนที่ยอมรับได้ การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ของอัตรานี้ จะทาให้
วัตถุประสงค์ของโครงการสาเร็ จลุล่วงและข้ามอุปสรรคทางด้านการเงินได้
1.2 แผนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมของโปรแกรมนี้มีแผนที่จะทาการดาเนินการติดตั้งหลอด LED ประมาณ 450,000 หลอด ที่
แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 3 ช่ วง โดยระยะที่ 1 จะดาเนิ นการติดตั้งหลอดประมาณ 20% ระยะที่ 2 และ
ระยะที่ 3 ระยะละ 40% ของจานวนหลอดทั้งหมด สาหรับรายละเอียดแผนการดาเนิ นการกิ จกรรมจะ
แสดงดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แผนการดาเนินงานของ PoA
Order

Detail

2012
2013
2014
2015
2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Phase I

20 % of the entire installation
1. Pilot Project 1,672 set
2. The rest of 20%
Preparation of specifications , TOR and Public Hearing
TOR authorization
Preparation of tender documents and tender procurement
Preparation of agreements
Installation and testing
Commissioning
Phase II 40% of the entire installation
Preparation of specifications , TOR and Public Hearing
Preparation of tender documents and tender procurement
Preparation of agreements
Installation and testing
Commissioning
Phase III 40% of the entire installation
Preparation of specifications , TOR and Public Hearing
Preparation of tender documents and tender procurement
Preparation of agreements
Installation and testing
Commissioning
Monitoring and assessment
Public relations
Training

1.3 กาหนดโครงสร้ างเพือ่ การจัดการของหน่ วยงาน
กฟภ. จะเป็ นผูป้ ระสานงาน PoA และบริ หารงานทั้งหมด ไฟถนนสาธารณะจะถู กบริ หารและ
บารุ งรักษาโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท (ในปั จจุบนั ก่อนมีการเริ่ มโครงการ) หน้าที่ความ
รั บ ผิดชอบการบริ ห ารจัด การและการบ ารุ งรั ก ษาไฟถนนจะถู ก ด าเนิ น งานโดย กฟภ. ภายหลัง การ
ดาเนินการติดตั้งโครงการ
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โมเดลการติดตั้งและดาเนินการ กฟภ. จะจ้างผูด้ าเนิ นการภายนอกสาหรับการติดตั้งและบารุ งรักษา
หลอด LED กฟภ. จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการติดตามและจัดหาพนักงานดาเนินงานในระดับ
CPA และระดับ PoA
การจัดการดาเนินการของหน่วยงานแสดงได้ดงั รู ปที่ 1.1

รู ปที่ 1.1 การกาหนดโครงสร้ างเพือ่ การจัดการของผู้บริ หารของหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานจะสรุ ปได้ดงั นี้:
1) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.): จะเป็ นผูน้ าในการดาเนิ นโครงการรับผิดชอบการจัดเตรี ยมและการ
ดาเนิ นการ PoA ทั้ง หมด ให้ ก ารสนับ สนุ นด้า นเทคนิ ค และจัดหาสิ่ ง สนับ สนุ นให้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งการ
ดาเนิ นการ PoA ระหว่างการเตรี ยมพร้ อมและดาเนิ นโครงการ และเป็ นผูค้ วบคุ มการดาเนิ นการ PoA
ตลอดจนจัดทารายงานการตรวจสอบขั้นต้น กฟภ. จาดาเนิ นการติดตั้งสานักงานบริ หารจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน (OE2M) ที่ซ่ ึ งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการและติดตามผลของ PoA กฟภ. จะมี
หน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกผูผ้ ลิตหลอด LED โดยวิธีการแข่งขันยื่นข้อเสนอราคาด้วย การดาเนิ นการ
ของ กฟภ. จะแสดงดังรู ป
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รู ปที่ 1.2 การกาหนดโครงสร้ างเพือ่ การจัดการของ กฟภ.
2) กรมทางหลวง: มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกพื้นที่การดาเนินงานและติดตามตรวจสอบทางหลวงให้
เป็ นถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
3) กรมทางหลวงชนบท: มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกพื้นที่การดาเนิ นงานและติดตามตรวจสอบทาง
หลวงชนบทให้เป็ นถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
4) กรมการส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น: มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกพื้นที่การดาเนิ นงานและติดตาม
ตรวจสอบสภาพถนนภายใต้พ้นื ที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
1.4 สถานะการดาเนินการของแผนงานในปัจจุบัน (18/06/2012)
ปั จจุบนั โปรแกรมอยูภ่ ายใต้การจัดเตรี ยมข้อกาหนดขอบเขตการว่าจ้าง (TOR) ของ CPA1, ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมนาร่ อง
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บทที่ 2
รายละเอียดของแผนงานโครงการ
2.1

สถานที่ดาเนินการ
กิจกรรมการดาเนินการของโปรแกรมจะดาเนิ นการในพื้นที่ภูมิประเทศของประเทศไทยตามรู ป
ที่ 2.1 เป้ าหมายของพื้นที่ดาเนินการรวมถึงถนนที่มีอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ดงั นี้:
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคตะวันตกและภาคกลาง
4. ภาคใต้
พิกดั ทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ขา้ งต้น:
ภาคเหนือ
: 20.4443° N Latitude, 99.8806° E Longitude
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: 15.1150° N Latitude, 105.2009° E Longitude
ภาคตะวันตกและภาคกลาง
: 18.3839°N Latitude, 97.9372° E Longitude
ภาคใต้
: 5.7737° N Latitude, 101.2553° E Longitude
2.2 รู ปแบบและขอบเขตกิจกรรมการดาเนินการโปรแกรม
2.2.1 การคัดเลือกเทคโนโลยี
การศึกษารวบรวมเทคโนโลยีที่การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสาธารณะ แบ่งเป็ นการศึกษาได้ 6
เทคโนโลยี ดังนี้
1. การหรี่ ไฟแบบเดี่ยว (Individual Dimming) ด้วยบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์และอุปกรณ์ปรับลด
กาลังไฟฟ้ า dimming board
2. การหรี่ ไฟแบบเดี่ยว (Individual Dimming) ด้วยบัลลาสต์แกนเหล็กสาหรับการหรี่ ไฟ step
dimming
3. การหรี่ ไฟแบบทั้งวงจร (Circuit Dimming) ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ า
4. การหรี่ ไฟแบบทั้งวงจร (Circuit Dimming) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
5. หลอดไฟประหยัดพลังงาน
6. หลอดไฟ LED

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

8

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

สาหรับเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและยอมรับได้ ตามหลักเกณฑ์ :
1. ความสว่างที่ได้ตอ้ งผ่านค่ามาตรฐานความสว่างของกรมทางหลวง
2. พลังงานที่ประหยัดได้ตอ้ งไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
3. คุณสมบัติดา้ นการประหยัดพลังงาน
4. คุณสมบัติดา้ นเทคนิคและการจัดการ
 ความเชื่อถือได้ (Reliability)
 ความต้องการการบารุ งรักษา (Maintenance)
 ความสะดวกของการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Changing at default easiness)
 ความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่อการสู ญหาย (Security)
 ผลกระทบที่เกิดจากความผิดพร่ องของอุปกรณ์(Adverse effect from failed unit)
 ความจาเป็ นต่อการตรวจวัดและติดตามผล (M&V necessity)
 อายุการใช้งานของอุปกรณ์ (Life span)
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ทีม่ า: http://www.nationsonline.org/oneworld/map/thailand_map2.htm
รู ปที่ 2.1 แผนที่แสดงภาพรวมของพืน้ ที่เข้ าร่ วมโครงการ CPA ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศไทย
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5. ด้านอัตราผลตอบแทนโครงการ
- อัตราผลตอบแทนภายใน (Financial Internal Rate of Return: FIRR)
- มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value :NPV)
ผลที่ได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสาหรับหลอด
HPS 250 W คือหลอดไฟ LED ซึ่ งศักยภาพของหลอด LED ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถทดแทนหลอด
HPS 250 W ด้วยเหตุผลดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพของโคมหลอด LED สามารถนามาติดตั้งทดแทนโคมหลอด HPS 250
วัตต์ซ่ ึ งติดตั้งบนเสาไฟกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ได้โดยตรง
2) โคมไฟกิ่ งเดี่ ยวและกิ่ งคู่ซ่ ึ งติดตั้งบนถนนสายรองและถนนสายย่อยนั้น ตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวง มีความต้องการความส่ องสว่างต่ากว่าถนนสายประธานและถนนสายหลักดังตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานความส่ องสว่างโคมไฟถนนโดยกรมทางหลวง3
ความส่ องสว่าง (lux)
ประเภทถนน
ในเมือง
ชาญเมือง
ถนนสายประธาน
21.5
15.0
ทางแยก
21.5
21.5
ถนนสายหลัก
21.5
13.0
ถนนสายรอง
13.0
9.7
ถนนสายย่อย
9.7
6.5

นอกเมือง
10.75
21.5
9.7
6.5
2.1

2.2.2 การคัดเลือกเทคโนโลยี
การวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานจะถูกคัดเลือกจากโปรแกรม รวมถึงการเปลี่ยนหลอด HPS
250 W4 โดยหลอด LED 110 W
LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode หรื อ ไดโอดเปล่งแสง ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาอย่าง
หนึ่ ง จัดอยูใ่ นจาพวกไดโอดที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปคตรัมแคบ และสี ของแสงที่เปล่งออกมานั้น
ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุก่ ึงตัวนาที่ใช้ 5
3

มาตรฐานความส่ องสว่างโคมไฟถนนโดยกรมทางหลวง ตุลาคม 2011

4

จานวนหลอด HPS ใช้พลังงานรวม 315 W รวมการสูญเสี ยในบัลลาสต์

5

การศึกษาความเหมาะสมการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสาหรับไฟถนน High Mast Lamps และ High Intensity Discharge
(HID) (หน้า 86)
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รู ปที่ 2.2 โครงสร้ างของโคมไฟ LED
หลอด LED เป็ นหลอดไฟประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่มีการใช้พลังงานน้อยและอายุการใช้งานยาวนาน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลอดไส้ หลอด HPS มีอายุการใช้งานประมาณ 20,000 ชม. ในขณะที่ LED มีอายุ
การใช้งานประมาณ 50,000 ชม. และพลังงานที่ใช้เกือบทั้งหมดจะแปลงเป็ นพลังงานแสง เมื่อทาการออก
แบบอย่างเหมาะสม วงจรหลอดไฟ LED จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งถึง 80% ซึ่ งหมายถึงพลังงานกว่า 80% จะ
ถูกเปลี่ ยนเป็ นพลังงานแสง และอีก 20% จะเป็ นพลังงานที่สูญเสี ยเป็ นความร้ อน 6 สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นข้อ
ได้เปรี ยบมากกว่าการใช้หลอด HPS ที่ซ่ ึง 35-65% ของพลังงานที่ใช้สูญเสี ยในรู ปของความร้อน
วงจรหลอด LED ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้บ ัล ลาสต์ห รื อ คาร์ ป าซิ เตอร์ ที่ ซ่ ึ ง จะเปลี่ ย นแหล่ ง จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าให้เป็ นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าให้ต่าลง เพื่อเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงจ่ายไฟในวงจร
หลอด LED ให้แสงที่ให้การส่ องสว่างเป็ นแนวทางมากกว่าการส่ องแสงกระจายในทุกทิศ ลา
เส้นแสงสามารถปรับเปลี่ยนได้สาหรับการใช้งานที่ต่างกันและยังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน อีก
ทั้งโคมหลอดยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนซึ่งเหมาะที่จะใช้ในโคมไฟถนนหรื อสะพาน
หลอดไฟ LED จะไม่มีส่วนประกอบของสารปรอทและสารตะกัว่ อีกทั้งใช้พลังงานน้อยการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกก็จะน้อยลงไปด้วย
รายละเอียดคุณสมบัติและการดาเนินการ (อายุการใช้งาน, อุณหภูมิ, การใช้พลังงาน), ค่าไฟฟ้ า
(power factor, rated voltage, operating voltage), ความส่ องสว่าง (luminous flux, luminance efficiency,
color rendering index) และคุณสมบัติเฉพาะตัวของหลอด LED จะนาเสนอในส่ วนของ CPA DDs
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รู ปภาพข้างล่าง แสดงชนิดของโคมไฟถนนหลอด LED

รู ปที่ 2.3 หลอดไฟ LED

รู ปที่ 2.4 โคมไฟถนนประเภท LED

2.2.3 รายละเอียดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ (PoA)
เป้ าหมายของ PoA คือ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของไฟถนนซึ่ ง กฟภ. ได้ให้
การบริ การไฟฟ้ า โดยจะทาการเปลี่ยนหลอด High Pressure Sodium (HPS) 250 W ด้วยหลอด Light
Emitting Diode (LED) 110 W ซึ่ งผลที่ได้คือประหยัดพลังงานเฉลี่ย 65% จานวนหลอด HPS ทั้งหมดที่
จะดาเนินการเปลี่ยนเป็ นหลอด LED ประมาณ 450,000 หลอดในพื้นที่ของ CPAs กฟภ. จะดาเนินการ
PoA และจะดาเนินการประสานงาน (coordinating and managing entity ,CME). โปรแกรมนี้ จะนาไปสู่
การใช้เทคโนโลยีใหม่ และเป็ นการใช้หลอด LED สาหรับโคมไฟถนนเป็ นครั้งแรกของประเทศไทย
สาหรับการประยุกต์ใช้หลอด LED ในโคมไฟถนนจะนาไปสู่ อุตสาหกรรมการผลิ ตหลอด LED และ
นาไปใช้ทวั่ ประเทศ
ในแต่ละ SSC-CPA ภายใต้ PoA จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ในระบบไฟ
ถนน ซึ่ งจะดาเนินการเปลี่ยนหลอด HPS เสาไฟกิ่งคู่และกิ่งเดี่ยวในพื้นที่การให้บริ การของ กฟภ. พื้นที่
แต่ละ CPA จะไม่มีการซ้อนทับกัน เนื่ องจากแต่ละโครงการจะมี กิจจรมการติ ดตั้งระบบปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานโคมไฟถนน เพื่อที่จะบรรลุ เป้ าหมายการลดการใช้พลังงานภายใต้แต่ละ
CPA ซึ่ งกาหนดไว้ที่ 60 GWh/year ในขอบเขตเล็กๆของแต่ละโครงการ CDM
หลอด LED มีคุณสมบัติที่หลากหลายที่ซ่ ึ งอาจจะมีลกั ษณะรู ปร่ างที่สวยงามเหมาะสาหรับการ
เพิ่มทัศนียภาพในพื้นที่ คุณสมบัติหลักของหลอด LED คือการใช้พลังงานที่ค่อนข้างน้อย อายุการใช้งาน
ที่มากกว่า ประสิ ทธิ ภาพความทนทานที่ดีกว่า ขนาดที่ เล็กลง การเปิ ดปิ ดเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว อุปกรณ์
ทดแทนในการบารุ งรักษาจะใช้น้อยกว่าและมีความเชื่ อถือได้สูง ในขณะที่ไม่มีส่วนประกอบของสาร
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ปรอทและตะกัว่ ซึ่ งหลอด HPS จะมี สารเหล่ านี้ ป ระกอบ หลอด LED ในโปรแกรมนี้ แสดงถึ ง
ประสิ ทธิภาพของอายุการใช้งานถึง 50,000 ชม. และ power factor เท่ากับ 0.95
กิจกกรมของโปรแกรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนหลอด HPS ที่มีอยูแ่ ล้ว ทดแทนด้วยหลอด LED โดย
ไม่มีการรื้ อเสาโคมไฟ หรื อการปั กเสาใหม่ จากรู ปแสดงถึงการจุดติดตั้งหลอด HPS ที่จะทาการเปลี่ยน
หลอด แสดงได้ตามรู ป 2.5 ถึง 2.8
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการดาเนิ นการในโปรแกรมนี้ ประกอบด้วยหลอด LED ประมาณ 450,000
หลอด ซึ่งรวมโคมไฟและตัวหลอดด้วย

รู ปที่ 2.5 เสาไฟถนนโคมกิ่งคู่ HPS

รู ปที่ 2.6 เสาไฟถนนโคมกิ่งเดี่ยว HPS

รู ปที่ 2.7 ลักษณะโคมไฟและหลอด HPS

รู ปที่ 2.8 โคมไฟถนนประเภท HPS
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2.3

การจัดการของเสี ย

กิจกกรมของโปรแกรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนหลอด HPS ที่มีอยูแ่ ล้ว ทดแทนด้วยหลอด LED ตาม
ถนนที่ได้คดั เลือกไว้ จะไม่มีการปั กเสาใหม่ในโปรแกรมนี้ ของเหลือใช้ที่ได้จากการดาเนิ นการระหว่าง
การจัดทาโปรแกรมรวมไปถึงขยะที่เกิดขึ้นจากผูด้ าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ โคมหลอด HPS หลอด HPS
และหลอด LED ที่ไม่ได้มาตรฐาน
สรุ ปย่ อกฎหมายเกีย่ วกับกานจัดการขยะทีเ่ กิดจากโปรแกรมนี้ อธิบายได้ ดังข้ างล่ าง:
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง บัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2546: ตามข้อกาหนด ขยะ
ที่เกิ ดจากอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและชิ้ นส่ วนอิเล็คทรอนิ ค (WEEE) ถูกจัดให้เป็ นวัตถุอนั ตราย เนื่ องจากมีการ
บรรจุ สารเคมี ที่เป็ นพิษเช่ น ปรอท ขยะประเภทนี้ รวมไปถึ งส่ วนประกอบอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าและชิ้ นส่ วน
อิเล็คทรอนิ ค เช่น capacitor และ battery, mercury-switches, เศษแก้ว จาก cathode-ray, Polychlorinated
biphenyl (PCB)-capacitor และ capacitors ที่บรรจุสาร cadmium, ปรอท, ตะกัว่ และ PCB.
การทิ้ ง ขยะที่ ไ ม่ เหมาะสมของขยะประเภทนี้ ส ามารถเกิ ดความเสี่ ย งต่ อสภาพแวดล้อมและ
สุ ขภาพของคน ดังนั้น จึงไม่ควรมีการทิ้งรวมกับขยะทัว่ ไป หน่ วยงานควบคุ มบริ ษทั ผลิ ตหลอดไฟใน
ประเทศยุโรปแนะนาว่าหลอด HPS ที่ได้มีการใช้แล้วจะต้องนาไปทาลายในขยะประเภทที่ทาให้เกิ ด
อันตราย6 อย่างไรก็ตามประกาศกระทรวงฯฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้กบั โรงงงานอุตสาหกรรมที่จด
ทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม
การกาจัดขยะที่ เกิ ดจากแหล่ งอื่ นๆ (รวมถึ งกิ จกรรมในโปรแกรม) เช่ น ขยะตามครั วเรื อน
โรงพยาบาล การเกษตร และอื่นๆ ถูกควบคุมโดยกฏหมายและการจัดการตามข้อกาหนด รวมถึง พรบ.
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 , พรบ. รักษาความสะอาด และ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535, พรบ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฯลฯ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข ให้อานาจหน่ วยงานท้องที่ในการจัดเก็บและกาจัดขยะและสิ่ ง
ปฏิกูล รวมถึ งกานดอัตราค่าบริ การในการจัดเก็บและกาจัดดังกล่าว พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
แต่พรบ.ทั้งสองฉบับไม่ได้กาหนดวิธีการกาจัดขยะเหล่านี้
สรุ ปลักษณะคุณสมบัติของขยะ และการประเมิ นปริ มาณขยะที่ จะเกิ ดระหว่างการดาเนิ นการ
โปรแกรมจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
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2.3.1 ขยะทีไ่ ม่ มีอนั ตราย
ขยะที่ไม่มีอนั ตรายที่จะเกิดระหว่างการดาเนิ นการโปรแกรมประกอบด้วยขยะจากผูด้ าเนิ นการ
เนื่องจากการดาเนินโครงการจะมีการดาเนินการกระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่ทวั่ ประเทศ ขึ้นอยูก่ บั บริ เวณ CPA
ขยะที่เกิดขึ้นจะถูกประเมินเป็ นรายวัน ซึ่ งอัตราขยะที่เกิดจากครัวเรื อนจากกิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟ
จะมีอตั ราที่ 12 กก.ต่อวัน หรื อ 36 ลิตรต่อวัน (อัตราขยะที่เกิด 1 กก.ต่อคนต่อวัน หรื อ 3 ลิตรต่อคนต่อ
วัน6 , จานวนเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการมีประมาณ 12 คนต่อวันต่อ CPA). ขยะที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการใน
แต่ละที่จะถูกเก็บและนามารวมที่เทศบาลที่ได้มีการจัดหาไว้ให้เพื่อที่จะนาไปกาจัดต่อไป
2.3.2 ขยะอันตราย
ตามคานิ ยามตามข้อบัง คับที่ได้กล่าวมานั้นขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า (WEEE) ที่เกิดจากกิจกรรม
การดาเนิ นการ ถูกจัดเป็ นขยะอันตราย เนื่ องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็ นพิษ เช่ น สารปรอท
และไม่ควรที่จะกาจัดร่ วมกับขยะจากครัวเรื อน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดังข้อมูลต่อไปนี้
 โคมหลอด HPS ที่ทาการเปลี่ยน: โคมหลอด HPS ประกอบด้วย aluminum กระจกและลวด, บัล
ลาสและสตาร์ ทเตอร์ จานวนโคมหลอดรวมที่ ได้จากการดาเนิ นการในโปรแกรม มี ท้ งั หมด
ประมาณ 450,000 โคม ซึ่ งการดาเนิ นการติดตั้งทั้งหมดจะใช้เวลา 3 ปี จานวนโคมหลอดเหล่านี้
จะเกิดขึ้นในบริ เวณ CPAs ทัว่ ประเทศ
 หลอดไฟ HPS lamps ที่ถูกเปลี่ ยน (หลอดที่ยงั ใช้งานได้ และหลอดที่เสี ย ): หลอด HPS ซึ่ งมี
ส่ วนประกอบของสารปรอทและสารเคมีที่เป็ นพิษอื่นๆ เช่น ตะกัว่ ในปริ มาณน้อย จานวนที่ทา
การเปลี่ยนหลอด HPS ทั้งหมดของโปรแกรมประมาณ 450,000 หลอด ในระยะเวลา 3 ปี ที่มี
การดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรม
 หลอด LED ที่ไม่ได้คุณภาพ: ตาม U.S. National Electrical Manufacturers Association หรื อ
NEMA, หลอด LEDs เป็ นอุปกรณ์ของแข็ง และไม่มีการบรรจุสารปรอทหรื อก๊าซ กระจก มีอายุ
การใช้ ง านยาวนานและมี ข นาดเล็ ก การใช้ห ลอดนี้ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การผลิ ต ขยะที่ น้อ ยลง
เนื่ องจากหลอด LED ไม่ได้บรรจุ สารปรอท มันจึ งง่ ายที่ ที่จะนามาทาการรี ไซเคิ ลกับขยะที่
สามารถรี ไซเคิลอื่นๆ ได้ เช่น แก้วและกระดาษ
อีกทั้งยังคาดหวังว่าจานวนโคมหลอกไฟและหลอดไฟส่ วนใหญ่จากกิจกรรมการเปลี่ยนหลอดนี้
มี ฟังก์ชั่นที่ เหมาะสมและสามารถนากลับ มาใช้ใหม่ได้ เพื่อที่ จะทาการใช้สิ่งที่ มี อยู่ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด เช่ น โคมและหลอดที่ มีสภาพดี จะนาไปถู กใช้เป็ นอะไหล่ของโคมไฟถนนที่ มีอยู่แล้วภายนอก
พื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการ
6

Pollution Control Department, 1999.
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รายละเอียดของการบริหารการจัดการขยะจะได้ อธิบายในส่ วนถัดไป:
– การรวบรวม การแบ่งแยกและการเก็บขยะ: ขยะที่เกิ ดจากการเปลี่ยนหลอดไฟจะถูกรวบรวม
และนามาคัดแยกตามประเภท เช่ น ขยะ โคมหลอด และอุปกรณ์ อื่นๆ หลอดไฟที่ยงั ใช้การได้
หลอด HPS ที่เสี ย และหลอด LED ที่ไม่ได้คุณภาพ จะถูกนามาเก็บอย่างเหมาะสมโดยแยก
ประเภทไว้ ยกตัวอย่างเช่ น หลอดที่ ถูกเปลี่ ยนจะนามาเก็บในกล่ องที่สามารถกันการกระแทก
ขยะนามาใส่ ในถุงขยะ การบันทึกและการนับสต็อกของขยะแต่ละประเภท ยกเว้นขยะที่สามารถ
ทาการกาจัดได้ทุก วันกับขยะจากครั วเรื อน ขยะที่ เก็บ ได้จะนามาทาการเก็ บไว้ ระหว่างการ
ดาเนินโครงการของผูต้ ิดตั้งที่ กฟภ. ได้วา่ จ้างจะมีหน้าที่รับผิดชอบการเก็บขยะ การแยกและการ
สต็อกขยะในเบื้องต้น ผูด้ าเนินการจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายหลอดไฟที่ได้ทาการเปลี่ยน
ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบบริ เวณถนนนั้น (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น)
– การจัดเก็บขยะ: โคมไฟ/หลอดไฟที่ได้ทาการเปลี่ยนจะถูกขนย้ายไปยังบริ เวณที่กาหนดในแต่ละ
CPA (คลังวัสดุของกรมทางหลวงในแต่ละพื้นที่) หลอด HPS ที่เสี ยหายหรื อใช้การไม่ได้จะถูก
ส่ งไปที่ กฟภ. หรื อไปยังผูจ้ ดั ส่ งอุ ปกรณ์ ใ ห้ กฟภ. เพื่อที่ จะนาไปเก็ บจนกระทัง่ ได้จานวนที่
เพียงพอสาหรับการนาไปกาจัด โคมไฟที่สามารถยังใช้งานได้จะนาไปเก็บไว้ที่เก็บของกรมทาง
หลวง เพื่อเป็ นชิ้นส่ วนสารองสาหรับโคมไฟถนนที่อยูน่ อกพื้นที่การดาเนิ นการโครงการ CDM
หลังจากการนาหลอดไฟไปใช้ใหม่เมื่อครบกาหนดอายุการใช้งานหรื อเสี ยหาย โคมไฟเหล่านี้ จะ
ถูกไปส่ งไปยัง กฟภ. เพื่อที่จะทาการกาจัด อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้ทาการเปลี่ยนนี้ จะถูกเก็บในที่ๆ
เหมาะสม เช่นพื้นที่ที่ไม่มีการรั่วซึ มของน้ า พื้นที่กนั ฝน และเป็ นที่ที่หา้ มเข้า
– การขนย้ายและการกาจัดขยะ: หลอด HPS จะถูกเก็บไว้ก่อนนาไปกาจัดจะถูกขนย้ายเพื่อในการ
ดาเนินการกาจัดในขั้นสุ กท้ายโดยบริ ษทั รับกาจัดขยะ โดยจะต้องมีใบอนุ ญาตจากการทางานใน
กระทรวงอุตสาหกรรม (DIW) เช่น GENCO, Better World Green (BWG) หรื อบริ ษทั อื่นๆ ที่มี
ใบอนุญาต เทคโนโลยีที่ใช้ในการกาจัดขยะต้องมีความเหมาะสมสาหรับหลอด HPS รวมถึงการ
จัดกลบฝังที่เหมาะสม โคมหลอด HPS ที่หมดอายุการใช้งานจานาส่ งไปให้บริ ษทั รี ไซเคิลที่มี
ใบอนุญาตของ DIW
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แผนภูมิการบริ หารการจัดการขยะ แสดงตามรู ปที่ 2.9

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 unusable
lamps to PEA’s stores for
disposal
by
DIW
approved disposal site.

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

รู ปที่ 2.9 แผนภูมิการบริ หารการจัดการขยะ
2.4

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กิ จกรรมการเปลี่ ย นหลอดไฟนั้นจะดาเนิ นการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ ได้ระบุ ไว้ตาม
กฏหมายที่ เกี่ ยวข้องและการควบคุ มการจัดการตามกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุ ข และข้อกาหนดการควบคุ มแรงงาน ส านักงานก ากับและป้ องกันภัยพิ บตั ิ แห่ งชาติ และ
กฏหมายอื่ นๆ และการจัดการที่ สอดคล้องกับความปลอดภัยในการทางานและความปลอดภัยในการ
ทางานการก่อสร้างในที่สาธารณะ
ผูด้ าเนิ นงานและพนักงานจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้ผา่ นการคัดเลื อกที่มีใบอนุญาต หรื อใบรับรอง
ตามจานวนผูด้ าเนินการที่เหมาะสมในการทางานอย่างปลอดภัย
ป้ ายบอกสัญญาณที่ จะติ ดตั้งในเขตดาเนิ นการเพื่อเป็ นการเตื อนว่ามี การดาเนิ นการโครงการ
ระยะเวลา ผูเ้ ป็ นเจ้าของโครงการ ผูร้ ับเหมาและเบอร์ ที่สามารถติดต่อได้
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สาหรั บรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ มาตรการความปลอดภัย แก่ สาธารณะและผูอ้ ยู่อาศัย ใน
บริ เวณใกล้เคียงจะกล่าวถึงในบทที่ 4
2.5 จานวนพนักงานและผู้ดาเนินการ
จานวนพนักงานของ กฟภ. และผูร้ ับเหมา/ผูจ้ ดั หา ที่ดาเนิ นการในโปรแกรมแสดงดังตารางที่
2.2
ตารางที่ 2.2 จานวนพนักงานโดยประมาณสาหรับการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
จานวน(คน)
พนักงาน
1. PEA Staff
-Senior project management
4
-Project management
1
-Site engineer
12
-Operational staff
48
-CDM staff
3
65
รวม 1
2.Supliers/Contractors
-Project management
5
-Site engineer
5
-Operational staff/workman
120
รวม 2
130
195
รวมทั้งหมด
2.6 แผนการดาเนินการหลังจากสิ้นสุ ดโครงการ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จานวน 4 หน่วยงานที่ได้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือ (memorandum of understanding, MOU) โดยมี กฟภ. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ซึ่ งการร่ วมมือหน่ วยงานเหล่ านี้ ได้จดั ตั้งขึ้นตามความร่ วมมื อและ
ข้อตกลงระหว่า งหน่ วยงาน เช่ น มาตรฐานเทคโนโลยี กระบวนการจัดทารายงานดาเนิ นการทางาน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลา 8 ปี กฟภ. มีแผนที่จะส่ งมอบหลอด LED ไปให้
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เจ้าของที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดูแล อย่างไรก็ตาม กฟภ. จะยังคงดาเนิ นการติดตามและทาการบารุ งรักษา
ตามอายุการใช้งานของหลอดไฟหลังจากสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการในแต่ละ CPA (10 ปี ) และ กฟภ. จะส่ ง
มอบหลอดไฟ LED ให้กบั เจ้าของที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดูแลต่อไป
2.7 การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน
กิจกรรมการดาเนินงานโปรแกรมจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟถนน โดยไม่มี
การติดตั้งเสาเพิ่มเติมหรื อระบบไฟฟ้ า เนื่องจากเทคโนโลยีหลอด LED ยังเป็ นเรื่ องใหม่และยังไม่เป็ นที่
แพร่ หลายในตลาด จึงเป็ นที่คาดเดาได้ว่าอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็
ตาม กฟภ. ได้ทาเอกสารประกอบการยืน่ ข้อเสนอราคาเพื่ออานวยต่อผูจ้ ดั หาในประเทศ
ตามรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ หลอดไฟ LED ไม่ได้เป็ นทางเลือกที่มีราคาถูก
ที่สุด เพียงแต่การประหยัดพลังงานที่มาก หรื อการใช้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าหลอดเดิม การลงทุน
รวมของโปรแกรมทั้งหมดประมาณ 8,842.50 ล้านบาท อัตราการคืนทุน IRR ของโปรแกรมโดยไม่มี
โครงการ CDM เป็ น 8.02% ในขณะที่ IRR ของโปรแกรมโดยมีโครงการ CDM เป็ น 9.55%
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บทที่ 3
สภาพพืน้ ที่ในปัจจุบัน
3.1 สภาพแวดล้ อมปั จจุบันของพืน้ ที่ภายใต้ การดาเนินงานของแผนงาน
PoA จะดาเนินการภายในขอบเขตพื้นที่ในประเทศไทย พื้นที่เป้ าหมายในการดาเนิ นการรวมไป
ถึ ง ถนนที่ มี อยู่ใ นปั จจุ บ นั ภายใต้ค วามรั บ ผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่ตดั ผ่านในเขตพื้นที่ดงั นี้:
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคตะวันตกและภาคกลาง
4. ภาคใต้
บริ เวณจุดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละพื้นที่ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น:
ภาคเหนือ
: 20.4443° N Latitude, 99.8806° E Longitude
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: 15.1150° N Latitude, 105.2009° E Longitude
ภาคตะวันตกและภาคกลาง
: 18.3839° N Latitude, 97.9372° E Longitude
ภาคใต้
: 5.7737° N Latitude, 101.2553° E Longitude
สภาพและลักษณะถนนของแต่ละผูเ้ ข้าร่ วม CPA จะมีความหลากหลายแตกต่างกันและขึ้นอยูก่ บั
บริ เวณของถนนที่ถูกนามาดาเนิ นการ เช่ น บริ เวณถนนที่มีการจราจรติด การกระจายตัวความหนาแน่ น
ของชุ มชน ความหนาแน่ นของการจราจรจากความหนาแน่นน้อยไปจนถึงความหนาแน่ นมาก ตัวอย่าง
รายละเอียดเพิ่มเติมจะบรรยายไว้ในรายงาน IEE-SD, CPA1
3.2

การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หาร PoA ถูกจัดตั้งขึ้นที่ (สานักงานใน กทม.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 มา
จากสถาบันหลัก เช่น หน่วยงานการบริ การขั้นพื้นฐาน ผูด้ ูแลกิจการอุตสาหกรรม หน่วยงานกากับกิจการ
ไฟฟ้ า และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้นโยบายในขั้นต้นและมีผลประโยชน์ต่อการดาเนิ นการของภาคเอกชน จาก
ตัวอย่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยข้างต้นที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการจะต้องเข้าร่ วมการประชุมที่
ได้จดั ขึ้นที่ประเทศไทย
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จดหมายเชิ ญชวนจะถูกส่ งไปยังผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการโดยในนามของรัฐบาล โดย
มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งหมด 26 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น
 กรมทางหลวง
 บริ ษทั ไทย ดี เอ็น เอ
 นักวิชาการ
 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 ผูน้ าเข้าและจัดส่ งเทคโนโลยี
 World Bank.
ผูพ้ ฒั นาและดาเนิ นโครงการได้มีการนาเสนอรายละเอียดของโครงการและผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ที่ปรึ กษา World Bank ได้อธิ บายเกี่ ยวกับกลไกการการพัฒนาพลังงานสะอาด มาตรฐานความ
ปลอดภัยของการใช้ไฟถนนก็ได้มีการอธิ บายโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยเช่ นกัน เทคโนโลยีของหลอดไฟได้มี
การนามาเสนอจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ 2 ราย และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง การประชุ มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยนี้เป็ นโอกาสดีที่จะเสวนาในประเด็นคาถามที่เกิดขึ้นจากความเห็นของแต่ละคน เช่น ผลกระทบของ
การดาเนิ นโครงการและการแสดงความคิดเห็ น รายละเอี ยดคาถามและข้ อคิ ดเห็ นจะถู ก แสดงอยู่ใ น
บรรณานุกรม 2 และการสรุ ปประเด็นผลกระทบสรุ ปได้วา่ ไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อีก
ทั้งยินดีที่จะให้มีการดาเนินการติดตั้งหลอด LED ในพื้นที่ๆ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
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ตัวอย่ างรู ปภาพจากการเข้ าร่ วมสั มมนา:

รู ปที่ 3.1 การประชุ มหารือร่ วมกับผู้เกีย่ วข้ องกับแผนงาน PoA
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บทที่ 4
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้ น และการประเมินศักยภาพ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ในบทนี้ จะกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดของผลการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมเบื้ องต้น โดยจะ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมในแต่ละด้าน รวมทั้งการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของแผนงาน ซึ่ งผลในส่ วนนี้ ได้ดาเนิ นการสอดคล้องตามข้อเสนอแนะขององค์การบริ หารก๊าซเรื อน
กระจก (มหาชน) หรื อ อบก. ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในแต่ดา้ น ได้แยกพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ และภายหลังช่วงติดตั้ง รวมทั้งเสนอมาตรการใน
การลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในแต่ละด้านเพื่อป้ องกันและ/หรื อ ลดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิ ดขึ้น
จากการดาเนินงานตามแผนงาน และนาเสนอผลกระทบด้านบวกที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นโครงการอีก
ด้วย
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.1.1 ตัวชี้วดั ด้ านสิ่ งแวดล้อม
1) การลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกภายใต้พธิ ีสารเกียวโต
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์
แผนงานนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ าในส่ วนของไฟถนน โดยการเปลี่ ยนอุปกรณ์ให้
ความสว่างประเภท HPS เป็ นประเภท LED ขณะที่ผลจากการเปลี่ยนโคมไฟ HPS จานวน 450,000 ชุด
จะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ประมาณ 1,950,980 tCO2 e ตลอดระยะเวลาโครงการ
10 ปี หรื อคิดเป็ น195,098 tCO2 /ปี ซึ่ งเป็ นผลมาจากปริ มาณการพลังงานที่ลดลงจากเดิมได้ 63 %
(311,103 tCO2 /ปี ) ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ การดาเนิ นงานตามแผนงานนี้ จะส่ งผลให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกลงจากเดิม มากกว่า 50 %
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
o การเข้าร่ วมโครงการ CPA จะส่ งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
คะแนน: +2 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ได้มากกว่า 50 % เมื่อเทียบกับแบบเดิม)
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2) มลภาวะทางอากาศ
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงระหว่ างการติดตั้งและภายหลังการติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์
แหล่งกาเนิ ดมลพิษทางอากาศขนาดเล็กที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงานตามแผนงาน มี เพียงไอเสี ยที่ เกิ ดจาก
ยานพาหนะที่ใช้ในกิ จกรรมการติดตั้งเปลี่ ยนอุปกรณ์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถานที่ในการดาเนิ นงาน
โครงการอยูใ่ นบริ เวณถนนสาธารณะ ทางเท้า หรื อเกาะกลางถนน ขณะที่การเพิ่มขึ้นของมลภาวะจากไอ
เสี ยที่มาจากยานพาหนะที่ใช้การดาเนิ นงานโครงการได้พิจารณาแล้วว่ามีปริ มาณเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
มลภาวะจากไอเสี ยบนท้องถนน ดังนั้นจึงเห็นว่าผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากโครงการจึง
อยูใ่ นระดับต่า
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
o ห้ามไม่ให้มีการเผาขยะ เศษซาก หรื อวัสดุอื่นๆ บนพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
o ควรดับเครื่ องยนต์ของยานพาหนะเมื่อไม่ใช้งาน
คะแนน : 0 (การปล่ อยมลภาวะทางอากาศจะต้ องสอดคล้ องตามมาตรฐานกาหนด)
3) มลภาวะทางเสี ยง
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นระหว่ างช่ วงการติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์
เสี ยงที่เกิ ดจากการดาเนิ นงานของแผนงานโครงการคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ซึ่ ง
จากการพิจารณาสถานที่ในการดาเนิ นโครงการแล้วเห็นว่าอยูภ่ ายในเขตพื้นที่ถนน และมีระดับความดัง
ของเสี ยงเดิ มจากการจราจรบนถนน ดังนั้นน่ าจะสู งกว่าระดับเสี ยงที่ เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมของแผนงาน
โครงการซึ่ งก่อให้เกิดเสี ยงเพียงเล็กน้อยมากเนื่ องจากตามแผนงานไม่ได้มีติดตั้งใหม่แต่เป็ นแค่เพียงการ
เปลี่ยนหลอดไฟ และเป็ นเพียงผลกระทบที่เกิดในระยะสั้นซึ่ งจะหมดไปเมื่อการเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็ จสิ้ น
ในส่ วนของมาตรการในการลดผลกระทบ ได้เสนอไว้สาหรับกรณี ที่สถานที่ดาเนิ นงานตามแผนงานอยู่
ใกล้ก ับ แหล่ ง ผูร้ ั บ เสี ย ง อย่า งไรก็ ต ามพิ จ ารณาแล้ว ว่า ผลกระทบจากมลพิ ษ ทางเสี ย งที่ เ กิ ด จากการ
ดาเนินงานตามแผนงานอยูใ่ นระดับต่า
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์
สาหรับกิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้นภายหลังช่วงการเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็ นเพียงการบารุ งรักษาชุด
โคมไฟซึ่ งคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากปั ญหาด้านเสี ยง
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มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 จากัดให้ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของแผนงาน เฉพาะในเวลากลางวัน (ถ้าเป็ นไปได้).
 ในระหว่างดาเนินงานควรพยายามที่จะไม่ทาให้เกิดเสี ยงโดยไม่จาเป็ นเพื่อจากัดผลกระทบที่
อาจเกิดต่ออาคารข้างเคียง สานักงาน ห้องเรี ยนและชุมชน (ถ้ามี)
คะแนน : 0 (ระดับเสี ยงต้ องสอดคล้ องตามมาตรฐานกาหนดหรือตามมาตรการลดผลกระทบที่ได้
เสนอ)
4) กลิ่น
กิจกรรมที่เกิดจากการดาเนิ นงานของแผนงานจะไม่ก่อให้เกิดกลิ่น ดังนั้นในส่ วนผลกระทบด้าน
กลิ่นจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการนี้
คะแนน : +1 (ไม่ เกี่ยวข้ อง)
5) การจัดการนา้ เสี ย
กิจกรรมที่เกิดจากการดาเนิ นงานของแผนงานนี้ จะไม่ก่อให้เกิดน้ าเสี ย ดังนั้นในส่ วนของการ
จัดการน้ าเสี ยจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้
คะแนน : +2 (ไม่ เกี่ยวข้ อง)
6) การจัดการขยะของเสี ย
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นในระหว่ างช่ วงเปลี่ยนอุปกรณ์
การเกิ ดขึ้นของขยะต่างๆ ที่ไม่จดั เป็ นขยะอันตราย ซึ่ งเกิ ดจากกิ จกรรมของการดาเนิ นงานตาม
แผนงานโครงการ จะประกอบด้วยขยะที่เกิดจากผูร้ ับเหมาที่มาปฏิ บตั ิงาน และเนื่ องจากการดาเนิ นงาน
ของแผนงานโครงการจะกระจายทัว่ ทุ กภาคของประเทศในพื้ นที่ ที่ ได้เข้าร่ วมโครงการ CPA ซึ่ งมี
ช่วงเวลาในการดาเนิ นงานที่ต่างกัน ทั้งนี้ การเกิ ดขึ้นขยะดังกล่าวต่อวันจะประมาณได้จากอัตราการเกิ ด
ขยะชุมชนประมาณ 12 กก./วัน หรื อ 36 ลิตร/วัน ซึ่ งขยะที่เกิดจากการเปลี่ยนโคมไฟถนนจะมีปริ มาณ
เล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ขยะที่เกิดขึ้นจะถูกกาจัดทุกวันโดยนาไปทิ้งที่ถงั ขยะเทศบาลในบริ เวณที่ได้เข้าไป
ดาเนิ นงานอยู่ และเนื่ องจากปริ มาณขยะที่ เกิ ดขึ้ นมี ปริ ม าณเพียงเล็ กน้อย ดังนั้นคาดว่า ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมจากการกาจัดขยะดังกล่าวอยูใ่ นระดับต่า
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การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์
จะไม่มีผลกระทบจากปั ญหาในส่ วนของการจัดการขยะหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟ ในพื้นที่ที่ได้
เข้าไปดาเนินการ
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 จัดเก็บขยะในถุงขยะ หรื อภาชนะปิ ด และนาไปกาจัดทิ้งถังขยะเทศบาล
 ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้เข้าไปดาเนินงานให้แน่ใจว่าไม่มีขยะต่างๆ ในพื้นที่แล้ว ภายหลังจากการ
ดาเนินงานเสร็ จสิ้ น
 ห้ามไม่ให้มีการเผาขยะกลางแจ้ง ในบริ เวณพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินงาน
คะแนน : 0 (มาตรการในการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้ ถูกเสนอเพือ่ ใช้ ในการจัดการกับขยะทีเ่ กิดขึน้
จากการดาเนินงานของแผนงาน
7) การปนเปื้ อนของดิน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นในระหว่ างช่ วงการเปลี่ยนอุปกรณ์
กิจกรรมที่เกิดจากการดาเนินงานของแผนงานที่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนของดิน ได้แก่ การจัดเก็บ
และกาจัดขยะ ซึ่ งขยะที่เกิ ดขึ้นระหว่างการเปลี่ ยนหลอดไฟ ประกอบด้วยขยะมูลฝอยทัว่ ไป และขยะ
อิเล็คทรอนิ กซ์และหลอด HPS ที่ถูกใช้งานแล้ว ซึ่ งขยะทัว่ ไปที่เกิ ดขึ้นมีปริ มารเพียงเล็กน้อย (36 ลิตร
หรื อ 12 กก./วัน/ 1 CPA ) และจะถูกนาไปทิ้งในถังขยะเทศบาล ทั้งนี้ หลอดและโคมไฟ HPS ที่ถูกเปลี่ยน
จะมีการเก็บรวบรวม นาไปจัดเก็บและกาจัดอย่างเหมาะสม ซึ่ งรายละเอียดในส่ วนนี้ แสดงไว้ในข้อ 6)
และข้อ 9)
นอกจากนี้ โดยส่ วนใหญ่หลอด HPS ที่ถูกเปลี่ยนออกนั้น คาดว่าได้ใช้ถูกงานอย่างเหมาะสม
แล้วและมีอายุการใช้งานที่สมควรจะมีการเปลี่ ยนพอดี กบั ช่ วงที่ มีการดาเนิ นการเปลี่ ยนหลอดไฟของ
โครงการ ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า กิ จ กรรมการเปลี่ ย นหลอดไฟดัง กล่ า วจะก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การ
ปนเปื้ อนของดินในระดับต่า
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
ตามที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับหลอดและโคมไฟ HPS ได้ถูกรวบรวม นาไปจัดเก็บ และกาจัด
อย่างเหมาะสมนั้น ขยะเหล่านี้ จะถูกรวบรวมไว้ในภาชนะที่เหมาะสม หรื อบนพื้นที่มีการปูรองพื้น หรื อ
จัดเก็บในพื้นที่ที่ป้องกันฝน ยิ่งไปกว่านั้น หลอด LED มีขอ้ ดีมากกว่าหลอด HPS เพราะปราศจากสาร
ปรอท ในขณะที่หลอด HPS ถูกบรรจุดว้ ยสารปรอทในปริ มาณเล็กน้อย ซึ่ งก่อให้เกิดการปนเปื้ อนในดิน
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เมื่อมีการจาจัดที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเมื่อมองภาพรวมของการกาจัดหลอดไฟที่ถูกใช้แล้วในประเทศ การ
เปลี่ยนหลอดไฟจาก HPS เป็ น LED สามารถถือได้วา่ เป็ นผลกระทบด้านบวกต่อการปนเปื้ อนในดินเมื่อ
เทียบกับสภาพเดิมของดินก่อนมีการดาเนินงานของแผนงานโครงการ
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
มาตรการในการลดผลกระทบของการปนเปื้ อนในดินจะเหมือนกับมาตรที่เสนอไว้สาหรับการ
จัดการขยะอันตราย
คะแนน : 0 (ไม่ มีผลกระทบด้ านลบต่ อคุณภาพของดิน และมาตรการในการลดผลกระทบได้ เสนอไว้ แล้ ว)
8) การปนเปื้ อนของนา้ ใต้ ดิน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นระหว่ างช่ วงการเปลี่ยนอุปกรณ์
กิ จกรรมจากการดาเนิ นงานของแผนงานโครงการที่ เกี่ ย วข้องกับ การปนเปื้ อนของน้ าใต้ดิน
ได้แก่ การจัดเก็บและการกาจัดของเสี ย โดยขยะที่เกิ ดขั้นระหว่างที่มีการเปลี่ ยนหลอดไฟซึ่ งมีท้ งั ขยะ
ทัว่ ไปและขยะอิ เล็คทรอนิ กส์ รวมทั้งหลอด HPS ที่ ถูก ใช้งานแล้ว ซึ่ ง คาดว่า การเกิ ดจะเกิ ดขึ้ นเพีย ง
เล็กน้อยดังที่กล่าวมาข้างต้น และจะถูกนาไปทิ้งในถังขยะของเทศบาล ซึ่ งหลอดไฟและโคมไฟประเภท
HPS ได้ทาการเปลี่ยนออกนั้นจะถูกรวบรวม จัดเก็บและนาไปกาจัดอย่างเหมาะสม ตามรายละเอียดที่
กล่าวไว้ในข้อ 6) และข้อ 9) ของเนื้ อหาในส่ วนนี้ นอกจากนี้ หลอด HPS ที่ได้ทาการเปลี่ ยนออกส่ วน
ใหญ่คาดว่าได้มีการใช้งานอย่างเหมาะสมและควรจะต้องมีการเปลี่ยนแล้ว ดังนั้นสรุ ปได้วา่ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดาเนินงานเปลี่ยนหลอดไฟอยูใ่ นระดับต่า
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นเกี่ยวกับหลอดและโคมไฟ HPS ที่ได้ทาการเปลี่ยนออกนั้นจะถูก
รวบรวมไว้ นาไปจัดเก็บและกาจัดออกอย่างเหมาะสม ซึ่ งขยะเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสม,
บนพื้นที่มีการปูรองพื้นและจัดเก็บบนพื้นที่ที่ป้องกันฝน ยิ่งกว่านี้ หลอด LED ยังมีขอ้ ดี มากกว่าหลอด
HPS เนื่องจากปราศจากสารปรอทในขณะที่หลอด HPS จะมีสารปรอทเป็ นส่ วนประกอบเล็กน้อย ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนในดินเมื่อมีการกาจัดที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเมื่อมองภาพรวมในการ
กาจัดขยะจากหลอดไฟใช้แล้วในประเทศ การเปลี่ ยนหลอด HPS เป็ น LED สามารถถื อได้ว่าเป็ น
ผลกระทบทางด้า นบวกต่ อ การปนเปื้ อนของน้ า ใต้ดิ น เมื่ อ เที ย บกับ สภาพเดิ ม ดัง นั้น จึ ง คาดว่า การ
ดาเนิ นงานของกิ จกรรมในแผนงานนี้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปนเปื้ อนของน้ าใต้ดินเมื่อเทียบ
กับสภาพน้ าใต้ดินที่เป็ นอยูเ่ ดิมก่อนมีการดาเนินงานตามแผนงาน
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มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
มาตรการในการลดผลกระทบของการปนเปื้ อนของน้ าใต้ดินจะเหมือนกับมาตรที่เสนอไว้
สาหรับการจัดการขยะอันตราย
คะแนน : 0 (ไม่ มีผลกระทบด้ านลบต่ อคุณภาพนา้ ใต้ ดิน และมาตรการในการลดผลกระทบได้ เสนอไว้
แล้ ว)
9) การจัดการขยะอันตราย
สรุ ปกฏหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรายชื่ อวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2546: ตามประกาศระบุวา่
ของเสี ยจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิกส์ (WEEE) จัดเป็ นวัตถุอนั ตราย เนื่องจากมีสารพิษที่เป็ นสาร
ปรอท (Hg) ซึ่ งขยะประเภทนี้ได้แก่ ชิ้นส่ วนประกอบหรื อเศษของอุปกรณ์ไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิ กส์ เช่นตัว
เก็บประจุ และแบตเตอรรี่ , สวิตซ์ปรอท, เศษแก้วที่แตกจากรังสี แคโทดและจากการใช้งาน,ตัวเก็บประจุที่
มีสารโพลีคลอริ เนตไบโอฟี นิ ล (PCB) และตัวเก็บประจุที่ปนเปื้ อนด้วยสารแคดเมียม ปรอท ตะกัว่ และ
สาร PCB
การกาจัดขยะเหล่ า นี้ อย่า งไม่เหมาะสมจะก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของ
มนุ ษย์ ดังนั้นจึงไม่ควรนาไปกาจัดร่ วมกับขยะจากบ้านเรื อน ซึ่ งบริ ษทั ผูผ้ ลิตหลอดไฟในแถบยุโรป ซึ่ ง
สมาชิ กของสมาพันธ์บริ ษทั หลอดไฟแห่ งยุโรป (European Lamp Companies Federation, ELC) แนะนา
ไว้วา่ หลอด HPS ที่ถูกใช้งานแล้วต้องได้รับการกาจัดเช่นเดียวกับขยะอันตราย อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนด
ในการจัด การของเสี ย ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ ก าหนดไว้จ ะบัง คับ ใช้ เ ฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติโรงงาน
การกาจัดของเสี ยที่มีที่มาจากแหล่งอื่น (รวมทั้งกิ จกรรมของแผนงาน ) ได้แก่ ขยะชุ มชน ขยะ
จากโรงพยาบาล ขยะจากการเกษตร เป็ นต้น จะถูกกาหนดไว้ภายใต้กฏหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ได้แก่
พรบ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 , พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 , พรบ. การส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
เป็ นต้น
ใน พรบ. การสาธารณสุ ข ได้ระบุให้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมปละกาจัดขยะและ สิ่ งปฏิกูล
ให้แก่ หน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่ น และช่ วยหน่ วยงานดังกล่ า วในส่ วนของค่ า ธรรมเนี ย มในเก็ บ
รวบรวมขยะและสิ่ งปฏิกูลตามที่ระบุในพรบ. ดังกล่าว และตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กาจักขยะบนพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ ยงั ไม่มีขอ้ กาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องวิธีและการปฏิบตั ิในการกาจัดของเสี ยในการ พรบ. ดังกล่าว
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การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์
กิ จกรรมจากการดาเนิ นงานของแผนงานที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนหลอดไฟถนนบนเส้นทาง
ถนนที่เข้าร่ วมโครงการ จากหลอด HPS เป็ น LED ซึ่ งการขยะที่เกิดขึ้นระหว่างการช่วงการเปลี่ยนหลอด
จัดอยูใ่ นประเภทขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิ กส์ (WEEE) ซึ่ งประกอบด้วยตัวโคม (housing)
HPS, ชุดอุปกรณ์ประกอบ HPS , หลอดไฟ HPS ที่ถูกเปลี่ยนออก (หลอดไฟที่ใช้งานปกติ และหลอดที่
เสี ย/หลอดที่ใช้งานไม่ได้) และหลอด LED ที่ใช้งานไม่ได้ ซึ่ งคาดว่าจะมีจานวนตัวโคมและหลอด HPS
ที่ถูกเปลี่ยนออกทั้งหมดจากผลของการดาเนิ นงานตามแผนงานประมาณ 450,000 ชุด ภายในระยะเวลา
ดาเนิ นงาน 3 ปี จากการดาเนินโครงการ CPA บนพื้นที่แตกต่างกันทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ตามจานวนที่
ระบุ ดงั กล่ าวนี้ อ้างอิ งตามจานวนหลอด HPS ถู กที่ ใ ช้งานและที่ มีอยู่แล้วในถนนที่ เข้าร่ วมแผนงาน
โครงการ ส่ วน LED ที่ชารุ ดมีปริ มาณเพียงเล็กน้อยซึ่ งอาจพบได้ในระหว่างที่เปลี่ยนหลอด ซึ่ งคาดว่า
หลอด LED ในส่ วนที่ใช้งานไม่ได้ดงั กล่าว มีจานวนเล็กน้อย ขณะที่ กฟภ. ได้กาหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
ของหลอดไฟ รวมถึงการรับประกันคุ ณภาพและการควบคุ มคุ ณภาพในเรื่ องของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้มีการ
เสนอราคามา นอกจากนี้ หลอด LED ไม่มีส่วนประกอบที่เป็ นพิษจากโลหะหรื อสารเคมีและสามารถนา
กลับมารี ไซเคิลได้ท้ งั หมด
ตามที่ได้อธิ บายในส่ วนของรายงานบทที่ 2 ว่า หลอด HPS มีสารเคมีมีพิษ (ได้แก่ ปรอท และ
ตะกัว่ ) ปะปนในปริ มาณเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่ควรนาไปกาจัดพร้ อมกับขยะอื่นๆ จากบ้านเรื อน ซึ่ งถ้า
หลอดไฟที่ถูกใช้งานแล้วมีการแตกหักของชิ้นส่ วนที่มีปรอท ไอปรอทจะถูกปล่อยสู่ บรรยากาศ ในขณะ
ที่ปรอทส่ วนที่เหลือเมื่ออยูใ่ นบ่อฝังกลบขยะที่ไม่เหมาะสม เช่น บนพื้นที่เปล่าหรื อไม่มีการปูฉนวน จะ
ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนของดิน น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ในขณะที่หลอดโคมเดี่ยวจะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาภัย
จากการปนเปื้ อน, ผลจากการกาจัดหลอดที่ไม่เหมาะสมซึ่ งเพิ่มระดับความกังวลต่อมลพิษที่ เกิ ดขึ้ น
นอกจากนี้ ในการสู ดดมสารปรอททั้งในรู ปไอหรื อฝุ่ นสามารถ่อให้เกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพได้ ซึ่ งจะเห็นว่า
ปรอทมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์เนื่ องจากปรอทจะเข้าไปทาลายระบบประสาท และสามารถซึ ม
เข้าสู่ ร่างกายผ่านทางผิวหนังได้
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าตัวโคมและหลอดไฟที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่จากการกิ จกรรมการเปลี่ ยนหลอดไฟ
จะยังคงทางานได้ดีและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากทรัพยากร ตัวโคม
และหลอดไฟที่สามารถใช้งานได้จะนามาสารองไว้ใช้งานในส่ วนของถนนที่ ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการ
ส่ วนตัวโคมที่หมดอายุจะถูกส่ งไปบริ ษทั รี ไซเคิลขยะที่ได้รับใบอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
DIW ในการรี ไซเคิลอย่างเหมาะสม ซึ่ งหลอด HPS ที่บรรจุดว้ ยสารพิษในปริ มาณเล็กน้อย(ได้แก่ ปรอท)
ดังนั้นจึงต้องการการจัดการเช่นเดียวกับขยะอันตราย ซึ่ งตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.4 ได้กล่าวว่า หลอด
HPS ที่ถูกใช้งานแล้วจะถูกนาไปเก็บในสถานที่จดั เก็บของ กฟภ. และจะถูกนาไปกาจัดโดยผูร้ ับเหมาที่
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ได้รับใบอนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในสถานที่ฝังกลบที่ได้รับการอนุญาตแล้ว ส่ วนหลอด
LED ที่ชารุ ดในระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนหลอดไฟ จะถูกส่ งคืนผูจ้ าหน่ายเพื่อเปลี่ยนเป็ นตัวใหม่
เนื่องจากกิจกรรมของแผนงานโครงการ ซึ่ งได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟเท่านั้น และไม่มีการติดตั้ง
ใหม่ ดังนั้นจึงไม่เพิ่มปริ มาณของหลอด HPS เก่าที่ถูกใช้งานแล้วเมื่อเทียบกับแบบเดิม โดยในส่ วนของ
หลอดที่ยงั ใช้งานได้จุถูกนาไปเก็บสารองไว้ใช้ในส่ วนของถนนที่ไม่ได้เข้าร่ วมแผนงานโครงการเพื่อให้
เกิ ดการใช้ประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้นคาดว่าในระหว่างที่มีการเปลี่ยนหลอดไฟ จะมีผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในระดับต่าเมื่อเทียบกับสภาพเดิมของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การจัดการหลอด HPS เก่า
ที่ใช้งานแล้วและตัวโคม จะต้องปฏิ บตั ิตามกฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและปฏิบตั ิตาม
มาตรการลดผลกระทบที่ได้เสนอไว้แล้ว
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
ตามข้อมูลเบื้ องต้นของแผนงานโครงการที่ ได้กล่ าวมาข้า งต้น แผนงานนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
เปลี่ยนหลอด ไฟถนนประเภท HPS ออก แล้วแทนด้วย LED ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยี solid-state lighting ที่ใช้
สารกึ่งตัวนา แบบไดโอดเปล่งแสง (LED) มากกว่าใช้ก๊าซในการทาให้เกิดแสง ซึ่ งเมื่อนา LED มาติดตั้ง
ให้ความสว่างบนถนน LED มีขอ้ ดีหลายอย่างมากกว่าเทคโนโลยีให้ความสว่างแบบเดิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อพิจารณาในด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม และข้อดี ที่เป็ นจุ ดเด่ นคื อประหยัดพลังงาน และลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก รวมทั้งหลอด LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการเกิดขึ้น
ของขยะจะมีปริ มาณเพียงเล็กน้อย ซึ่ งเมื่อนา LED มาใช้ติดตั้งในไฟถนน คาดว่าจะมีอายุการใช้งาน
โดยทั่วไปประมาณ 10 ปี หรื อมากกว่า HPS ประมาณ 5 เท่ า นอกจากนี้ ข ้อ ดี ข อง LED คื อไม่ มี
ส่ วนประกอบที่เป็ นโลหะหรื อสารเคมีที่มีพิษและสามารถนาไปรี ไซเคิลได้ท้ งั หมด ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า
ภายหลัง ช่ วงที่ มี ก ารเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ การดาเนิ นการของแผนงานจะท าให้เกิ ดผลกระทบด้า นบวกต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเมื่อพิจารณาด้านการจัดการของเสี ยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งจะเห็น
ว่าผลสรุ ปที่กล่าวมานี้เป็ นการสนับสนุนข้อดีของ LED ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
- การรวบรวมขยะของเสี ย, การคัดแยกและการจัดเก็บ :
o รวบรวมและคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ในแต่ละชนิ ด เช่น ตัวโคม และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ,หลอด HPS ที่ยงั ทางานได้อยู่ , หลอด HPS ที่ชารุ ดและใช้งานไม่ได้
o ให้เตรี ยมภาชนะที่เหมาะสมเพื่อบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่ น เก็บหลอดไฟที่ถูกเปลี่ยนออกใน
กล่องกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกเสี ยหาย ส่ วนหลอดไฟที่ใช้แล้วอาจจะเก็บในกล่องเดียวกัน
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กับหลอดชุ ดใหม่ที่นามาเปลี่ ยนหรื อกล่องอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจใช้ตวั กันกระแทก
หากมีการบรรจุหลอดเก่าใช้แล้วมากกว่า 1 ตัว ซึ่ งจะไม่ก่อให้เกิ ดการแตกเสี ยหายระหว่างการ
จัดเก็บและการขนส่ งเคลื่อนย้าย
o ให้ทาบันทึกหรื อรายการเกี่ยวกับจานวนขยะที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นงานและเก็บ
รักษาไว้ก่อนที่จะส่ งขยะไปยังสถานที่ซ่ ึ งเจ้าของถนน (กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท ,
และกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น) ได้จดั ไว้ เช่น สถานที่เก็บในสานักงานของกรมทาง
หลวง
o ควรให้คาแนะนาหรื อฝึ กอบรมเกี่ยวกับข้อมูลที่จาเป็ นแก่พนักงานและคนงานที่ดาเนินการ
เปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่ งเนื้ อหาที่จาเป็ นได้แก่ :
 ลักษณะและองค์ประกอบของขยะที่จะต้องได้รับการจัดการ
 ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นจากของเสี ยที่มีต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
 ขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการเก็บรวบรวม ,การขนย้าย และการจัดเก็บ,การ
กาจัด รวมทั้งการจัดการในกรณี ที่หลอดไฟได้รับความเสี ยหาย
 อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่จาเป็ น
 การบันทึกข้อมูล

- การจัดเก็บขยะของเสี ย :
o จัดส่ งหลอด HPS ที่ชารุ ดหรื อไม่สามารถใช้งานไปยัง กฟภ. หรื อผูจ้ าหน่ายเพื่อจัดเก็บจนกว่าจะ
ได้ปริ มาณที่มากพอที่จะนาไปกาจัด
o เก็บรักษาตัวโคมและหลอด HPS สภาพดีที่ได้จากการถูกเปลี่ยนออกในระหว่างการดาเนินการ
ไว้กบั หน่วยงานที่เป็ นเจ้าของหลอดเก็บไว้เพื่อสารองไว้สาหรับใช้กบั ถนนในเส้นทางที่เหลือที่
ไม่ได้ร่วมโครงการ CDM ซึ่ งเมื่อหลอดเหล่านี้ หมดอายุการใช้งานหรื อแตกเสี ยหาย จะถูกส่ งไป
หน่วยงาน PEA เพื่อจัดเก็บและนาไปกาจัดต่อไป
o เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ให้ความสว่างที่ถูกเปลี่ยนออกจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น วาง
ไว้บนพื้นที่ป้องกันซึ มผ่าน (เช่น พื้นคอนกรี ต), มีการป้ องกันจากฝน, มีพ้นื ที่จดั เก็บอย่าง
เพียงพอและจากัดการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญาต ฯลฯ
o พื้นที่ในการจัดเก็บควรมีความเป็ นระเบียบและควรได้รับการดูแลที่ดี
o สาหรับหลอด HPS ที่แตกเสี ยหายจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้
 สวมถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งถ้ามี (หลีกเลี่ยงใช้มือเปล่าในการหยิบจับหลอดไฟที่แตก
เสี ยหายเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของปรอทหรื อการบาดเจ็บ
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 ใช้ความระมัดระวังในการตักขึ้นของเศษชิ้นส่ วนหรื อผงด้วยกระดาษคงรู ปหรื อ
กระดาษแข็งรวมทั้งทาความสะอาดพื้นที่ให้เรี ยบร้อย
 สามารถใช้เทปกาว (เช่น เทปพันท่อ) ในการเก็บเศษชิ้นเล็กๆ หรื อฝุ่ นผงขึ้นมาจากพื้น
 เก็บอุปกรณ์ ทาความสะอาดทั้งหมดในถุ งพลาสติกที่ปิดมิดชิ ดและวางซ้อนในถุ งใบที่
สองที่ ปิ ดมิ ดชิ ดพร้ อมทั้ง น าไปก าจัด ด้วยวิธี ที่ เ หมาะสมจากนั้นท าความสะอาดมื อ
หลังจากนาถุงไปกาจัดแล้ว
- การกาจัดขยะ:
o กาจัดชุ ดหลอดไฟ HPS ที่ถูกใช้งานแล้ว โดยหน่ วยงานจัดการขยะของเสี ยที่ได้รับใบอนุ ญาต
อย่า งถู ก ต้อ งจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่ น บริ ษ ัท บริ ห ารและพัฒ นาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม จากัด (มหาชน( หรื อGENCO , บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน) หรื อ
BWG หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
o ตัวโคม HPS และ LED ที่หมดอายุการใช้งานให้ส่งไปยังหน่วยงานที่กาจัดขยะของเสี ยที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คะแนน : +1 (การจัดการของเสี ยอันตรายจะต้องดาเนิ นการข้อกาหนดในระเบียบการปฏิ บตั ิ ซึ่ ง
แผนงานโครงการส่ งผลให้ปริ มาณการเกิดของเสี ยอันตรายลดลงจากเดิม)
4.1.2 ตัวชี้วดั ทรัพยากรธรรมชาติ
1) ความต้ องการใช้ นา้ และประสิ ทธิภาพในการใช้ ประโยชน์
การดาเนิ นงานของแผนงานไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้น้ า ดังนั้นไม่มีผลกระทบจากการ
ดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในส่ วนนี้
คะแนน : +2 (ไม่ มีความเกี่ยวข้ องกับโครงการ)
2) การกัดเซาะพังพลายของดิน/ชายฝั่ง/แม่ นา้
การดาเนิ นงานของแผนงานไม่มีความเกี่ยวข้องกับการชะล้างของดินหรื อการขุด ดังนั้น
ไม่มีผลกระทบจากการดาเนินงานตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในส่ วนนี้
คะแนน : 0 (ไม่ มีความเกี่ยวข้ องกับโครงการ)
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3) พืน้ ทีส่ ี เขียว
การด าเนิ น งานของแผนงานจะไม่ ท าให้ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ดัง นั้ น คาดว่ า การ
ดาเนิ นงานตามแผนงานจะไม่มีความเกี่ ยวข้องกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านนี้ อย่างไรก็ตามการปลู ก
ต้นไม้ทดแทนเป็ นส่ วนหนึ่ งในแผนแม่บททางด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ พ.ศ. 2554-2557 และ
กิจกรรมที่ผา่ นมาของ กฟภ.
คะแนน: 0 (แผนงานโครงการไม่ มีผลต่ อการเพิ่มขึ้นของพืน้ ที่สีเขียว)
ผลกระทบทีส่ าคัญในด้ านอื่น
1) การคมนาคมขนส่ ง
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นระหว่ างช่ วงการเปลี่ยนอุปกรณ์
กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟถนนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคม เนื่องจากจะมีส่วน
ของพื้นผิวถนนที่ได้ถูกกันไว้เพื่อให้กิจกรรมการดาเนิ นงานมีความปลอดภัย ซึ่ งผลกระทบบนเส้นทาง
คมนาคมที่ ไ ด้รับ คื อ กี ดขวางการจราจร, ความปลอดภัย ต่ อผูข้ บั ขี่ และคนเดิ น เท้า ฯลฯ ซึ่ ง คาดว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่ วงการเปลี่ ยนหลอดไฟที่มีผลต่อการจราจรบนถนนจะสามารถลดลงได้จากการ
ปฏิ บตั ิตามมาตรการลดผลกระทบที่ได้เสนอไปอย่างเคร่ งครัด และผลกระทบดังกล่าวจะไม่เกิ ดขึ้นเมื่อ
การดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟได้เสร็ จสิ้ นลง
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
คุณสมบัติที่สาคัญของระบบหลอด LED คือใช้พลังงานน้อยกว่า, ทนทานมากกว่า และอายุการ
ใช้งานนานกว่า, ต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่าและมีความน่ าเชื่ อถื อเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบหลอด
HPS ทัว่ ไป ทั้งนี้ หลอด LED ที่จะนามาใช้ในโครงการจะมีอายุการใช้งาน 50,000 ชัว่ โมง หรื อมากกว่า
หลอด HPS ประมาณ 5 เท่า ดังนั้นคาดว่าการบารุ งรักษาในช่ วงหลังการดาเนิ นการเปลี่ ยนอุปกรณ์ จะ
ลดลงกว่าแบบเดิมอย่างมาก และคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะน้อยกว่าระบบหลอดแบบเดิมด้วย
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 ช่วงระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์
o ปฏิ บ ัติต ามอย่า งเคร่ ง ครั ดตามข้อ ก าหนดด้า นความปลอดภัย ที่ ระบุ ไ ว้ใ นกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวง
แรงงาน และสวัสดิการสังคม, พรบ. คุม้ ครองแรงงาน, ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการติดตั้ง
ของ สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิแห่ งชาติในส่ วนของการบารุ งรักษาและงานสาธารณูปโภค
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o
o

o
o
o

o

ส าหรั บ โครงการรั ฐ บาลและหน่ วยงานรั ฐ นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคลที่ 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาด้วย
ให้มีการติดป้ าย ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อประกาศให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ
เกี่ยวกับการกิจกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้าของโครงการ, ชื่อผูร้ ับเหมา และเบอร์
ติดต่อ ฯลฯ
ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนการจัดการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานที่จาเป็ นใน
เอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนที่กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟจะเริ่ ม
การเปลี่ยนหลอดไฟให้ดาเนิ นในช่วงเวลากลางวัน และหลีกเลี่ยงการดาเนินงานในช่วงเวลา
เร่ งด่วน
ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่มีการดาเนิ นงานเปลี่ ยน
อุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน” บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้
ต้องมี ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน 1 คน ยืนประจาอยู่บนถนนหน้าพื้นที่ ที่ กาลังมี การปฏิ บตั ิ งานและส่ ง
สัญญาณให้มีการเบนเส้นทางจราจร
จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
 แจ้งเจ้าหน้าที่ ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ตารวจ และหน่ วยงานบริ หารส่ วนท้องถิ่ น
ได้รับทราบเกี่ ยวกับแผนการดาเนิ นงานล่วงหน้าก่ อนที่จะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุปกรณ์
ทั้งนี้เพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
 ให้ สั ญ ญาณจราจรและสั ญ ญาณเตื อ นตามที่ ก ฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่
เกี่ ย วข้องก าหนดไว้ เช่ น ส านัก งานป้ องกันภัย พิ บ ตั ิ แห่ ง ชาติ ใ นส่ วนของการ
บารุ งรักษาและงานสาธารณูปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ

 ช่วงหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
o ปฏิ บ ัติต ามอย่า งเคร่ ง ครั ดตามข้อ ก าหนดด้า นความปลอดภัย ที่ ระบุ ไ ว้ใ นกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวง
แรงงาน และสวัสดิการสังคม, พรบ. คุม้ ครองแรงงาน, ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการติดตั้ง
ของ สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิแห่ งชาติในส่ วนของการบารุ งรักษาและงานสาธารณู ปโภค
ส าหรั บ โครงการรั ฐ บาลและหน่ วยงานรั ฐ นอกจากนี้ ยัง รวมถึ งกฏหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
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o รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคลที่ 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาด้วย
o ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนการจัดการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียดของงานที่จาเป็ นใน
เอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนจะมีการดาเนินงานด้านการบารุ งรักษา
o การดาเนิ นงานซ่อมบารุ งให้ทาในช่วงเวลากลางวันโดยหลีกเลี่ยนช่วงเวลาเร่ งด่วน
o ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่มีการดาเนินงานเปลี่ยน
อุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน” บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้
ต้องมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยูบ่ นถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมีการปฏิบตั ิงานและส่ ง
สัญญาณให้มีการเบนเส้นทางจราจร
o จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
 แจ้งเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจ และหน่วยงานบริ หารส่ วนท้องถิ่น
ได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่ มงานเปลี่ยนอุปกรณ์
ทั้งนี้เพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
 ให้ สั ญ ญาณจราจรและสั ญ ญาณเตื อ นตามที่ ก ฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่
เกี่ ย วข้อ งก าหนดไว้ เช่ น ส านัก งานป้ องกัน ภัย พิ บ ัติ แ ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการ
บารุ งรักษาและงานสาธารณูปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
Score : 0 (การดาเนิ นงานของแผนงานโครงการจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ระบุในกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)
4.2

ตัวชี้วดั ทางสั งคม
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นก่ อนช่ วงเปลี่ยนอุปกรณ์
การประชุ มหน่ วยงานผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ แผนงานโครงการ PoA ที่ ได้จดั ขึ้ นเมื่ อวันที่ 25
พฤษภาคม 2554 ณ สานักงานธนาคารโลกในประเทศไทย ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานสาคัญ
เช่น หน่วยงานกาหนดมาตรฐาน , ผูผ้ ลิต, หน่วยงานกากับดูแลในภาคไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นหน่วยงานใน
ระดับชาติ นอกเหนือจากประชาชนผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จากโครงการ โดยสาระกล่าวถึงรายละเอียดและ
ประโยชน์ข องโครงการกลไกการพัฒนาที่ สะอาดและมาตรฐานความปลอดภัยของไฟถนน รวมทั้ง
เทคโนโลยีข องไฟส่ อ งสว่า งซึ่ ง ได้น าเสนอโดยผูจ้ าหน่ า ยที่ เป็ นที่ รู้ จกั พร้ อ มทั้ง แสดงตัวอย่า งของ
หลอดไฟด้วย การประชุ มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่จดั ขึ้น ได้เปิ ดโอกาสให้เข้าประชุ มทั้งหมด ซักถามเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากโครงการและร่ วมแสดงความคิดเห็น ประเด็นที่มีความวิตกกังวลต่างๆ หรื อความคิดเห็น
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เชิงลบ ซึ่ งจากผลการประชุมผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความยินดีที่จะมีระบบไฟถนนแบบ LED ในภูมิภาคของ
เขาด้วย
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นในช่ วงระหว่ างและภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
กฟภ. ได้มีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ในช่ วงระหว่างการดาเนิ นงานโครงการเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลแผนงาน
โครงการและส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานให้แก่ประชาชนตามที่ได้มีขอ้ ระบุไว้ในแผนงานที่ได้
เสนอไปเบื้องต้นในบทที่ 2
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ

ให้มีการประชุ มระหว่างผูร้ ่ วมโครงการและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ผมู ้ ีส่วน
เกี่ ย วข้อ งได้รั บ ทราบถึ ง กิ จ กรรมในการด าเนิ น งานโครงการและรายละเอี ย ดต่ า งๆ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ดาเนิ นงานโครงการ ซึ่ งความคิ ดเห็ นที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการที่ ไ ด้จากผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย ควรนาไป
พิจารณาร่ วมกับการดาเนินงานโครงการ เมื่อมีการปฏิบตั ิงาน

ให้มีกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเผยแพร่
ความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยี LED แก่ประชาชน

เผยแพร่ ขอ้ มูลโครงการแก่ประชาชน

จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้แสดงความคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะ
คะแนน : +1 (ได้ จัดให้ มีการประชุ มเพือ่ การมีส่วนร่ วมของประชาชน)
2) การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทางด้ านสั งคม, วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมของชุมชน คุณภาพชีวติ และประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงาน อยูใ่ นแผนการดาเนิ นงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม(CSR) ของ กฟภ และของ
แผนงานด้วย เช่ น โครงการที่ เกี่ ย วข้องกับลักษณะดัง กล่ าว ได้แก่ โครงการปลู ก ป่ า, ฟรี ค่า บริ ก าร
บารุ งรักษา ระบบไฟฟ้ าในโรงเรี ยนและวัด , การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรี ยนในชนบท,
การสร้างโรงเรี ยนใหม่ในพื้นที่ทุรกันดาร เป็ นต้น
มาตรการลดผลกระทบทีเ่ สนอ
 ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เพื่อส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมของชุมชน,คุณภาพชีวติ และ
ประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานของโครงการ ในแผนการการดาเนินงานโครงการและให้ครอบคลุมทุก
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จังหวัดที่อยูใ่ นโครงการ CPA
คะแนน : +2 (การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทางด้ านสั งคม, วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ถูก
รวมไว้ในแผนงานด้ าน CSR)
3) ความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงานและชุ มชนทีอ่ ยู่ใกล้ เคียง
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นในช่ วงระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์
การดาเนิ นงานของแผนงานโครงการจะเกี่ ยวข้องกับการเปลี่ยนหลอดไฟถนนจากหลอด HPS
เป็ น LED โดยไม่มีการติดตั้งเสาไฟใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นอันตรายที่ สาคัญที่ เกิ ดขึ้นต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ในขณะดาเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ได้แก่ อันตรายจากกระแสไฟฟ้ า, การตกหล่นของวัสดุ, การทางานใน
ที่สูง และอุบตั ิเหตุในถนน เป็ นต้น ซึ่งเกาะกลางถนนและทางเท้าเป็ นบริ เวณที่จะมีก ารดาเนินงานเปลี่ยน
อุปกรณ์ ดังนั้นคนเดินเท้าและผูข้ บั ขี่อาจได้รับผลกระทบหากไม่มีเสนอมาตรการ หรื อมีการดาเนิ นงานที่
ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นต่อคนเดินเท้าและผูข้ บั ขี่จะเกิดจากวัตถุที่ตกหล่น อุบตั ิเหตุในถนน
และอันตรายจะไฟฟ้ า เป็ นต้น
การดาเนินงานเปลี่ยนหลอดไฟจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัย ที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, พรบ.
คุ ม้ ครองแรงงาน, ระเบี ยบของสานัก ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ ยวกับการติ ดประกาศและ
สั ญ ลัก ษณ์ ส าหรั บ งานบ ารุ ง -ซ่ อ มแซมถนน และโครงสร้ า งของโครงการที่ จ ัด ขึ้ น โดยรั ฐ บาลและ
หน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การดาเนิ นงานเปลี่ยนหลอดไฟจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ด้านความปลอดภัย ที่ ระบุ ไว้ในกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, พรบ. คุม้ ครองแรงงาน, ระเบียบของสานักป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เกี่ยวกับการติดประกาศและสัญลักษณ์สาหรับงานบารุ ง-ซ่ อมแซมถนน และโครงสร้างของ
โครงการที่ จดั ขึ้ นโดยรั ฐบาลและหน่ วยงานของรั ฐ และกฏหมายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งกฏระเบี ย บ
ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในงานซ่ อมบารุ ง นอกจากนี้ ยงั กาหนดให้มี
ประกันภัยสาหรับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเหมาและบุคคลที่ 3 ซึ่ งได้กาหนดไว้เป็ นเงื่ อนไขในเอกสารการเสนอ
ราคา รวมทั้งยังมีการเสนอมาตรการลดผลกระทบซึ่ งรายละเอียดได้อธิ บายในเนื้อหาส่ วนต่อไป
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ ว่าผลกระทบต่ อคนงานและความปลอดภัยของชุมชนใกล้ เคียงในช่ วง
ระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์ จะอยู่ในระดับปานกลางและเป็ นผลกระทบระยะสั้น วัน 180 ประมาณ(
สาหรั บการดาเนินงานในแต่ ละ CPA
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การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ นในช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ที่ได้เข้าไปดาเนิ นงานภายหลังการดาเนิ นงานเสร็ จสิ้ น ได้แก่ การ
บารุ งรักษา, การตรวจสอบ และติดตามประสิ ทธิ ภาพของหลอด LED โดยใช้มาตรการลดผลกระทบ
เดียวกันกับมาตรการสาหรับช่วงระหว่างการดาเนิ นงานเปลี่ยนอุปกรณ์ มาประยุกต์ใช้ในระหว่างที่มีการ
ดาเนินงานด้านการบารุ งรักษา แต่ยกเว้นมาตรการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ป้ ายสัญลักษณ์ เป็ นต้น ทั้งนี้
หลอดไฟที่ถูกเปลี่ยนออกและแทนที่ดว้ ย LED จะเป็ นไปตามมาตรฐาน/ข้อกาหนด สาหรับไฟถนนของ
กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
เนื่องจากหลอด LED มีอายุการใช้งานนานกว่า HPS (2-5 เท่า) ดังนั้นการเปลี่ยนทดแทนหลอด
เหล่านี้ให้ลดจานวนลง จะบ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานเปลี่ยนหลอดไฟ ได้แก่ ความ
ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชน ซึ่งจะลดความถี่ในการดาเนินงานดังกล่าวลงจากเดิม
นอกจากนี้ หน้ า ที่ ห ลัก ของไฟถนนเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภัย ส าหรั บ ผูข้ ับ ขี่ แ ละผู้เ ดิ น ถนน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจุดที่มีคนเดินข้ามถนน ซึ่ งข้อกังวลของ HPS คือความเข้มแสงไม่เพียงพอที่จะทาให้
เกิดความคมชัดแยกระหว่างผูเ้ ดินถนนและพื้นถนนได้ ซึ่ งแสงสี ของ LED ที่ปรากฏ จะดีกว่า และทาให้
เกิดทัศนวิสัยและความคมชัดที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหลอด HPS ซึ่ งทัศนวิสัยที่ดีข้ ึนจากการเปลี่ยนมาใช้
หลอด LED นี้ ยงั เป็ นผลดี ต่อความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ฉุกเฉิ นหรื อหน่ วยงาน
บริ การสาธารณะที่ปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าโครงการนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก
ต่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและชุมชนใกล้เคียง ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 ช่วงในระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์
o ปฏิ บ ัติตามอย่า งเคร่ ง ครั ด ตามข้อก าหนดด้า นความปลอดภัย ที่ ระบุ ไ ว้ใ นกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิ การสังคม, พรบ. คุ ม้ ครองแรงงาน, ระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับการติ ดตั้งของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิแห่ งชาติในส่ วนของการบารุ งรักษาและงานสาธารณู ปโภคสาหรั บ
โครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ยงั รวมถึงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
o รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคลที่ 3 ในเอกสารการ
เสนอราคาด้วย
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o ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเจ้าหน้าที่และผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดาเนิ นงานนั้นเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และมีใบอนุ ญาตและ/หรื อใบรับรองที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการ
ดาเนินงานต้องมีจานวนที่เหมาะสมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
o ให้ มี ก ารติ ด ป้ าย ณ สถานที่ ป ฏิ บ ัติง านเพื่ อ ประกาศให้ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ได้รั บ ทราบ
เกี่ ยวกับการกิ จกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้าของโครงการ, ชื่ อผูร้ ับเหมา และเบอร์
ติดต่อ ฯลฯ
o ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้านการจราจร) พร้อม
ทั้งรายละเอี ยดของงานที่ จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุ มตั ิ ก่ อนจะมี การ
ดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์
o จัดให้มีการปฐมนิ เทศด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานของโครงการ เพื่อให้ตระหนัก
ถึ งอันตรายจากการทางาน, การใช้ง านของอุ ปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุ ค คล, การ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย, การรักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
o ในการเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ให้ป ฏิ บตั ิ งานในเวลากลางวันโดยปิ ดแหล่ งจ่ ายไฟที่ จ่า ยให้ฟิตติ้ ง
ทั้ง หมด โดยก่ อนที่ จะเริ่ ม เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เจ้า หน้า ที่ ที่ เกี่ ย วข้องจะต้องท าการแจ้ง ที่ ต้ งั ที่
แน่ นอนที่ จะดาเนิ นงานให้หน่ วงงานซ่ อมบ ารุ งทราบเพื่ อหลี ก เลี่ ย งอุ บ ตั ิ เหตุ ใ นการเปิ ด
สวิตส์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบารุ งคนอื่นๆ
o ตรวจสอบเครนหรื อ ( อุปกรณ์ยก (ให้แน่ ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย
o จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบให้แน่ใจว่า PPE ถูก
ใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่ งอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิรภัย,
ถุงมือยาง, ถุงเท้ายาง, รองเท้ายางหุม้ ฉนวนและเข็มขัดนิรภัย
o ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่มีการดาเนิ นงานเปลี่ ยน
อุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน” บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้
ต้องมี ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน 1 คน ยืนประจาอยู่บนถนนหน้าพื้นที่ ที่ กาลังมี การปฏิ บตั ิ งานและส่ ง
สัญญาณให้มีการเบนเส้นทางจราจร
o ควรมีชุดปฐมพยาบาลไว้บริ การ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
o ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในขณะปฏิบตั ิงานอย่างเด็ดขาด
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o จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
 แจ้งเจ้า หน้าที่ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ตารวจ และหน่ วยงานบริ หารส่ วนท้องถิ่ น
ได้รับทราบเกี่ ยวกับแผนการดาเนิ นงานล่วงหน้าก่ อนที่จะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุปกรณ์
ทั้งนี้เพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
 ให้ สั ญ ญาณจราจรและสั ญ ญาณเตื อ นตามที่ ก ฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่
เกี่ ย วข้อ งก าหนดไว้ เช่ น ส านัก งานป้ องกัน ภัย พิ บ ัติ แ ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการ
บารุ งรักษาและงานสาธารณูปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
 ทาความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะและอุปกรณ์ท้ งั หมดออกจากพื้นที่หลังการ
ดาเนินงานเสร็ จสิ้ น
 ช่วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
o ปฏิ บ ัติต ามอย่า งเคร่ ง ครั ดตามข้อ ก าหนดด้า นความปลอดภัย ที่ ระบุ ไ ว้ใ นกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวง
แรงงาน และสวัสดิการสังคม, พรบ. คุม้ ครองแรงงาน, ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการติดตั้ง
ของ สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิแห่ งชาติในส่ วนของการบารุ งรักษาและงานสาธารณู ปโภค
ส าหรั บ โครงการรั ฐ บาลและหน่ วยงานรั ฐ นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
o ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเจ้าหน้าที่และผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดาเนิ นงานนั้นเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และมีใบอนุ ญาตและ/หรื อใบรับรองที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ใน
การดาเนินงานต้องมีจานวนที่เหมาะสมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
o ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้านการจราจร( พร้ อม
ทั้งรายละเอี ยดของงานที่ จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุ มตั ิ ก่ อนจะมี การ
ดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์
o ให้มีการแนะนาข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของโครงการ เพื่อให้ตระหนัก
ถึ งอันตรายจากการทางาน, การใช้ง านของอุ ปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุ ค คล, การ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย, การรักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
o ในการเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ ให้ป ฏิ บตั ิ งานในเวลากลางวันโดยปิ ดแหล่ งจ่ ายไฟที่ จ่า ยให้ฟิตติ้ ง
ทั้ง หมด โดยก่ อนที่ จะเริ่ ม เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เจ้า หน้า ที่ ที่ เกี่ ย วข้องจะต้องท าการแจ้ง ที่ ต้ งั ที่
แน่ นอนที่ จะดาเนิ นงานให้หน่ วงงานซ่ อมบ ารุ งทราบเพื่ อหลี ก เลี่ ย งอุ บตั ิ เหตุ ใ นการเปิ ด
สวิสต์จ่ายไฟของทีมงานซ่อมบารุ งคนอื่นๆ
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o ตรวจสอบเครนหรื อ ( อุปกรณ์ยก (ให้แน่ ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย
o จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบให้แน่ใจว่า PPE ถูก
ใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่ งอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิ รภัย,
ถุงมือยาง, ถุงเท้ายาง, รองเท้ายางหุม้ ฉนวนและเข็มขัดนิรภัย
o ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่มีการดาเนิ นงานเปลี่ ยน
อุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน” บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้
ต้องมี ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน 1 คน ยืนประจาอยู่บนถนนหน้าพื้นที่ ที่ กาลังมี การปฏิ บตั ิ งานและส่ ง
สัญญาณให้มีการเบนเส้นทางจราจร
o ควรมีชุดปฐมพยาบาลไว้บริ การ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน.
o ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ในขณะปฏิบตั ิงานอย่างเด็ดขาด
o จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
 แจ้งเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ตารวจ และหน่ วยงานบริ หารส่ วนท้องถิ่ น
ได้รับทราบเกี่ ยวกับแผนการดาเนิ นงานล่วงหน้าก่ อนที่จะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุปกรณ์
ทั้งนี้เพื่อการประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
 ให้ สั ญ ญาณจราจรและสั ญ ญาณเตื อ นตามที่ ก ฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่
เกี่ ย วข้อ งก าหนดไว้ เช่ น ส านัก งานป้ องกัน ภัย พิ บ ัติ แ ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการ
บารุ งรักษาและงานสาธารณูปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
 ท าความสะอาดพื้ น ที่ แ ละเก็ บ ขยะและอุ ป กรณ์ ท้ ัง หมดออกจากพื้ น ที่ ห ลัง การ
ดาเนินงานเสร็ จสิ้ น
คะแนน : 0 (โครงการจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 ตัวชี้วดั ด้ านการพัฒนาเทคโนโลยี และ/หรือการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
1) การพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานโครงการนี้ จะเป็ นการนาเทคโนโลยีไฟส่ องสว่างในถนน แบบ LED ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยี
ใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ซึ่ งสามารถทาให้มีการพัฒนาด้านการผลิตและบริ การ ของ
เทคโนโลยี LED ในประเทศไทยได้ และความสาเร็ จของโครงการนี้ จะเป็ นการเป็ นแนวทางที่ดีสาหรับ
การใช้เ ทคโนโลยีโคมไฟถนนและการจัด การ โดยการใช้อุป กรณ์ ใ ห้ ค วามสว่า งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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นอกจากนี้ การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่ ลูกจ้าง จะเป็ นการสร้ างจิ ตสานึ กในการใช้ไฟฟ้ าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ ส่ งผลด้านบวกต่อสิ่ งแวดล้อมจากการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
จากตัวชี้ วดั ที่กล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้พิจารณาว่ากิ จกรรมที่เกิดจากการดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการเป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาที่ ย งั่ ยืนอย่างมาก รวมทั้งทาให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
ชุมชน และประเทศมากขึ้น
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการให้ความรู ้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการการอนุรักษ์พลังงาน
และเทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 ให้มีการส่ งเสริ มศักยภาพของพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์
รวมทั้งหน่วยงานที่อยูใ่ นแผนการพัฒนาบุคลากร
คะแนน : 0 (ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ)
2) แผนการปฏิบัติในช่ วงหมดอายุโครงการหรือช่ วงหมดอายุการได้ รับเครดิต
แผนงานโครงการมี หน่ วยงานหลักที่ เข้าร่ วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ(MOU) 4
หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งกรรมการคณะทางานได้แต่งตั้งจากบุคคลระหว่าง 4 หน่ วยงานดังกล่ าว เพื่อมาหา
ข้อตกลงในส่ วนประกอบหลักของโครงการร่ วมกัน เช่น ข้อกาหนดทางเทคนิ คของเทคโนโลยี, ขั้นตอน
ในการรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่ งเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 8 ทาง
กฟภ. มีแผนที่จะมอบหลอด LED ให้แก่เจ้าของพื้นที่โครงการนั้น ได้แก่ กรมทางหลวง, กรมทางหลวง
ชนบท, กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น อย่างไรก็ตาม กฟภ. จะยังคงทาการตรวจสอบและ
บารุ งรักษาตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ LED และภายหลังระยะเวลาเครดิตโครงการ (10 ปี ) ในแต่
ละ CPA เสร็ จสิ้ นลง กฟภ. มีแผนที่จะมอบหลอด LED ให้แก่เจ้าของพื้นที่โครงการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ต่อไป
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลังช่วงการดาเนิ นการ 8 ปี ให้แน่ใจว่าอยูใ่ นสภาพที่
สามารถใช้งานได้ ในปี ที่ 9 และ10 หรื อไม่
คะแนน : 0 (การใช้งานของไฟถนนจะยังคงดาเนินต่อไปหลังจากที่สิ้นสุ ดระยะเวลาเครดิตของ
โครงการ)
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3) การเสริมสร้ างศักยภาพของบุคลากร
กฟภ.ได้ต้ งั สานักงานบริ หารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน (สจพ.) ขึ้นภายในองค์กรณ์ เพื่อ
รับผิดชอบการดาเนิ นงานโครงการและการตรวจสอบงานของแผนงานโครงการ ซึ่ งรองผูว้ ่าการ การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จะดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการของสานักงาน และมีผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การ 2 คน ซึ่ งหนึ่ งในนั้น
จะรับผิดชอบในส่ วนของแผนงานโครงการ และธนาคารโลกได้ให้ความช่ วยเหลื อในด้านเทคนิ คและ
การฝึ กอบรมแก่พนักงาน กฟภ. เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของพนักงานในด้าน CDM ด้วย ในส่ วนของ
แผนงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร(CSR) จะมีการเผยแพร่
ความรู ้ ท างด้า นเทคนิ ค เกี่ ย วกับ การใช้พ ลัง งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเทคโนโลยี LED ให้แ ก่
ประชาชนและ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความสนใจ
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการให้ความรู ้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการการอนุ รักษ์พลังงานและเทคโนโลยี
LED แก่ประชาชน
 ให้มีการส่ งเสริ มศักยภาพของพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์ รวมทั้ง
หน่วยงานไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร
คะแนน : +1 (มีการเผยแพร่ ความรู ้แก่ประชาชนผูเ้ กี่ยวข้องที่มีหรื อตามที่ได้วางแผนไว้)
4.4 ตัวชี้วดั ทางด้ านเศรษฐกิจ
1) การจ้ างงาน
การดาเนินการของแผนงานนี้จะก่อให้เกิดการจ้างงาน (ได้รับการจ้างงานผ่านผูร้ ับเหมา) ในช่วง
เวลาที่มีการดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์ , ระยะที่มีการบารุ งรักษา และบริ การซ่ อมแซม โดยจานวนของผู ้
จาหน่ายสิ นค้าและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเหมารวมทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกิดจากการดาเนิ นการของแผนงานโครงการ
นี้ประมาณ 195 คน ซึ่ งรวมจานวนพนักงาน กฟภ. ที่มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานในแผนงานโครงการนี้
ประมาณ 65 คนด้วย ดังนั้นจานวนผูจ้ าหน่ายสิ นค้า/เจ้าหน้าที่ผรู้ ับเหมา จะมีประมาณ 130 คน
แผนงานโครงการนี้ จะลดการพึ่งพาเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลที่นาเข้าจากต่างชาติ ของประเทศ ซึ่ งจะ
น าไปสู่ ก ารลดการสู ญ เสี ย เงิ น ตราให้ ต่ า งชาติ แ ละเป็ นการเพิ่ ม ความมั่น คงด้า นพลัง งานของชาติ
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการช่ วยให้ กฟภ. ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟผ. ในส่ วนของไฟถนนอีก
ด้วย
คะแนน : +2 (การจ้ างงานเพิ่มขึน้ ในพืน้ ทีท่ มี่ ีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ)
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2) รายได้ ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
การดาเนิ นการของแผนงานโครงการจะเป็ นการนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในประเทศในรู ป
ของไฟถนนซึ่งหลอด HPS จานวน 450,000 ชุด จะถูกเปลี่ยนออกและแทนที่ดว้ ย LED นอกจากนี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศในแง่ ของการช่ วยลดการใช้พลังงานที่ ใช้ในส่ วนของไฟถนน ซึ่ งคากว่าผลจาก
แผนงานนี้จะเพิ่มรายได้ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีผลประโยชน์โดยตรง เช่น ผูจ้ าหน่ายหลอด LED ม
ผูร้ ับเหมาที่เข้ามาดาเนิ นการ ซึ่ ง ถ้าในอนาคตมีการนาเทคโนโลยีน้ ี เข้ามาใช้อย่างแพร่ หลายมากขึ้น ก็มี
ความเป็ นไปได้วา่ ผูผ้ ลิต LED อาจจัดตั้งสถานที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ กฟภ. ได้สนับสนุ น
การใช้วตั ถุดิบภายในประเทศ โดยรวมในชุ ดการเสนอราคาที่ใช้วตั ถุดิบในประเทศจะเป็ นข้อได้เปรี ยบ
ในการพิจารณา ซึ่ งคาดว่าหากมีการใช้วตั ถุดิบในประเทศมากขึ้น จะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยมากขึ้น
มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
 ส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบในประเทศ โดยกาหนดให้ในการเสนอสาหรับงาน CPA ทั้งหมด มี
การเพิ่มข้อพิจารณาในการใช้วตั ถุดิบในประเทศด้วย
คะแนน : +1 (สร้างรายได้ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย)
3) การใช้พลังงานสะอาด
การดาเนิ นงานของแผนงานโครงการไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อการใช้พลังงานหมุนเวียน
คะแนน : +2 (ไม่ เกีย่ วข้ อง)
4) ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
แผนงานโครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานในส่ วนของไฟถนนที่อยูใ่ นเขต
พื้นที่บริ การของ กฟภ. โดยทาการเปลี่ยนทดแทนหลอดโซเดียมความดันสู ง (HPS) ขนาด 250 W ด้วย
หลอดไฟ LED ขนาด 110 W ซึ่ งอุปกรณ์ HPS ทั้งหมดที่ถูกเปลี่ยนทดแทนด้วย LED มีจานวนประมาณ
450,000 ชุด ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานเกือบ 63%
จากผลที่ได้จากแผนงานโครงการคือ จะลดการพึ่งพาเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลที่นาเข้าจากต่างชาติของ
ประเทศ ซึ่ งจะนาไปสู่ การลดการสู ญเสี ยเงินตราให้ต่างชาติและเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงด้านพลังงานของ
ชาติ นอกจากนี้ยงั เป็ นการช่วยให้ กฟภ. ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟผ. ในส่ วนของไฟถนน
อีกด้วย
คะแนน : +2 (ประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานเพิม่ ขึน้ มากกว่า 10%)
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5) การใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศ
หลอด LED มีจาหน่ายในตลาดของหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา, เยอรมนี , ญี่ปุ่น, เกาหลี
ฯลฯ แต่ยงั ไม่มีจาหน่ ายในประเทศไทย ดังนั้นในขั้นตอนนี้ ในปั จจุ บนั คาดว่าจะต้องมี การนาเข้าของ
หลอด LED จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีการรวม ข้อกาหนดที่จะใช้วตั ถุดิบภายในประเทศใน
แพ็คเกจการประมูลสาหรับ CPA 1 ซึ่งจะเป็ นข้อได้เปรี ยบในการพิจารณาข้อเสนอราคา
มาตรการที่ เสนอ
 ส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบในประเทศ โดยกาหนดให้ในการเสนอสาหรับงาน CPA ทั้งหมด มี
การเพิ่มข้อพิจารณาในการใช้วตั ถุดิบในประเทศด้วย
คะแนน : 0 (ใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศน้ อยกว่ า 50%)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
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บทที่ 5
สรุปคะแนนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมาตรการลดผลกระทบเพือ่ ป้ องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
เนื้อหาในบทนี้จะเกี่ยวกับสรุ ปการให้คะแนนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมทั้งมาตรการในการลดผลกระทบที่จะนามาใช้เพื่อลดหรื อหรื อกาจัดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการของแผนงานซึ่ งได้เสนอไปแล้วในบทที่ 4 ซึ่ งมีประเด็นที่สาคัญต่างๆ ตามตารางสรุ ป โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ จะถูกนามาใช้อา้ งอิง
ในแผนงานด้านการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่ งได้แก่ ข้อกาหนดในการตรวจติ ดตาม เพื่อโครงการ CPA ถูกพัฒนาไปพร้ อมกับข้อกาหนดขั้นต่ าด้าน
สิ่ งแวดล้อม โดยใช้เป็ นแนวทางเพื่อป้ องกันและลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมสาหรับโครงการ CPA ซึ่ งแผนงานด้านจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้
แสดงในภาคผนวก 3
ตารางที่ 5.1 สรุ ปการให้ คะแนนด้ านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและมาตรการลดผลกระทบ
ตัวชี้วัด

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

คะแนน

ผู้รับผิดชอบ

1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ตัวชี้วดั ด้ านสิ่ งแวดล้อม
1) การลดก๊าซเรื อนกระจกภายใต้พิธี
สารเกียวโต

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

+2

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่ วมโครงการ CPA จะลดการปล่อยก๊าซ

 กฟภ.

เรื อนกระจก
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ตัวชี้วัด
2) มลภาวะทางอากาศ
3) มลภาวะทางเสี ยง

คะแนน
0
0

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ห้ามให้มีการเผาขยะหรื อเศษวัสดุใดๆ บนพื้นที่ดาเนินงาน
 ควรดับเครื่ องยนต์ของยานพาหนะเมื่อไม่ใช้งาน

 ผูร้ ับเหมา

 จากัดให้มีการดาเนินงานเฉพาะเวลากลางวัน

 กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา

 ผูร้ ับเหมา

 พยายามไม่ทาให้เกิดเสี ยงโดยไม่จาเป็ นระหว่างวันที่มีการดาเนิ นงานเพื่อลด  ผูร้ ับเหมา

ผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง, สานักงาน, ห้องเรี ยนและที่อยูอ่ าศัย (ถ้ามี)
4) กลิ่น

+1

ไม่เกิดผลกระทบ

5) การจัดการน้ าเสี ย

+2

ไม่เกิดผลกระทบ

6) การจัดการขยะของเสี ย

0

 ผูร้ ับเหมา
 เก็บขยะในถุง หรื อภาชนะปิ ดและนาไปทิ้งในถังขยะเทศบาล
 ภายหลังการดาเนิ นงานเสร็ จสิ้ นให้ตรวจสอบพื้นที่ให้แน่ใจว่าไม่มีขยะหรื อ  ผูร้ ับเหมา
ของเสี ยอื่นๆ ในพื้นที่ดาเนิ นงานแล้ว
 ผูร้ ับเหมา
 ห้ามมีการเผาขยะกลางแจ้งบนพื้นที่ดาเนินงาน

7) การปนเปื้ อนของดิน

0

มาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเหมือนกันกับมาตรการของขยะทัว่ ไปและ
ขยะอันตราย

8) การปนเปื้ อนของน้ าใต้ดิน

0

มาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเหมือนกันกับมาตรการของขยะทัว่ ไปและ
ขยะอันตราย

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ตัวชี้วัด
9) การจัดการขยะอันตราย

คะแนน
+1

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

การรวบรวมขยะ, การคัดแยกและการจัดเก็บ :
 รวบรวมและคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการเปลี่ยน  ผูร้ ับเหมา

อุปกรณ์ เช่ น ตัวโคม และอุ ปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องอื่ นๆ, หลอด HPS ที่ยงั
ทางานได้, หลอด HPS ที่ชารุ ด/ไม่สามารถใช้งานได้ และหลอด LED ที่
ดเสี ยหายใช้่เหมาะสมในการบรรจุ
งานไม่ได้
 ชจัดารุหาภาชนะที
ขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอด  ผูร้ ับเหมา
เดิ ม ที่ ถู ก เปลี่ ย นออกในกล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการแตก
เสี ยหาย ซึ่ งหลอดที่ผา่ นการใช้งานแล้วอาจเก็บในกล่องเดียวที่ใส่ โคมไฟ
ใหม่ที่ ได้มีก ารนาหลอดไฟนาไปติ ดตั้ง แล้ว หรื อกล่ องอื่ นที่ มี ขนาด
ใกล้เคียง และระมัดระวังในการเก็บหลอดมากกว่า 1 โคมไว้ดว้ ยกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการแตกเสี ยหายระหว่างการจัดเก็บและขนส่ ง
 ทาบันทึกหรื อรายการเกี่ ยวกับจานวนขยะที่ เกิ ดขึ้นแต่ละประเภทตั้งแต่  ผูร้ ับเหมา, เจ้าของ

เริ่ มดาเนิ นงานและเก็บรักษาไว้ก่อนที่จะส่ งขยะไปสถานที่เจ้าของถนน พื้นที่ที่เข้าร่ วม
(กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ท้องถิ่น) จัดไว้ เช่น สถานที่เก็บในสานักงานของกรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ควรให้คาแนะนาหรื อฝึ กอบรมเกี่ยวกับข้อมูลที่จาเป็ นแก่พนักงานและ

 ผูร้ ับเหมา, เจ้าของ

คนงานที่ดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่ งเนื้อหาที่จาเป็ นได้แก่:
 ลัก ษณะและองค์ป ระกอบของขยะที่ จ ะต้อ งได้รั บ การ
จัดการ
 ผลกระทบอาจจะเกิ ดขึ้ นจากของเสี ย ที่ มี ต่อ สุ ข ภาพของ
มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
 ขั้นตอนการจัดการที่ เหมาะสมสาหรั บการเก็บ รวบรวม ,
การขนย้าย และการจัดเก็บ,การกาจัด รวมทั้งการจัดการใน
กรณี ที่หลอดไฟได้รับความเสี ยหาย
 อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่จาเป็ น
 การบันทึกข้อมูล

พื้นที่ที่เข้าร่ วม
โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.

สถานทีจ่ ัดเก็บของเสี ย:
 จัด ส่ ง หลอด HPS ที่ ช ารุ ด หรื อไม่ส ามารถใช้ง านไปยัง กฟภ. หรื อ ผู ้  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา

จาหน่ายเพื่อจัดเก็บจนกว่าจะได้ปริ มาณที่มากพอที่จะนาไปกาจัด

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 เก็บรักษาตัวโคมและหลอด HPS สภาพดีที่ได้จากการถูกเปลี่ยนออกใน

 เจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่ วม

ระหว่างการดาเนิ นการไว้กบั หน่ วยงานที่เป็ นเจ้าของหลอดเก็บไว้เพื่อ
สารองไว้สาหรั บใช้กบั ถนนในเส้ นทางที่ เหลื อที่ ไม่ได้ร่วมโครงการ
CDM ซึ่ งเมื่อหลอดเหล่านี้ หมดอายุการใช้งานหรื อแตกเสี ยหาย จะถูก
ส่ งไปหน่วยงาน PEA เพื่อจัดเก็บและนาไปกาจัดต่อไป

โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ให้ความสว่างที่ถูกเปลี่ยนออกจะถูกเก็บไว้  เจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่ วม

ในพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม เช่ น วางไว้บ นพื้ น ที่ ป้ องกัน ซึ ม ผ่ า น (เช่ น พื้ น
คอนกรี ต(, มีการป้ องกันจากฝน, มีพ้ืนที่จดั เก็บอย่างเพียงพอและจากัด
การเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

 พื้นที่ในการจัดเก็บควรมีความเป็ นระเบียบและควรได้รับการดูแลที่ดี

โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
 เจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่ วม

โครงการ (กรมทาง
หลวง, กรมทางหลวง
ชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ตัวชี้วัด

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

คะแนน


การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้รับผิดชอบ

หลอด HPS ที่แตกเสี ยหายจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้:
 ผูร้ ับเหมา, เจ้าของ
o สวมถุ งมื อยางแบบใช้แล้วทิ้งถ้ามี (หลี กเลี่ ยงใช้มือเปล่ าในการ
พื้นที่ที่เข้าร่ วม
หยิบ จับ หลอดไฟที่ แตกเสี ย หายเพื่ อป้ องกันการปนเปื้ อนของ
โครงการ (กรมทาง
ปรอทหรื อการบาดเจ็บ
หลวง, กรมทางหลวง
o ใช้ค วามระมัดระวัง ในการตัก ขึ้ นของเศษชิ้ นส่ วนหรื อผงด้ว ย
ชนบท และกรม
กระดาษคงรู ปหรื อกระดาษแข็งรวมทั้งทาความสะอาดพื้นที่ให้
ส่ งเสริ มการปกครอง
เรี ยบร้อย
ส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
o สามารถใช้เทปกาว (เช่ น เทปพันท่อ( ในการเก็ บเศษชิ้ นเล็ก ๆ
หรื อฝุ่ นผงขึ้นมาจากพื้น
o เก็บอุ ป กรณ์ ทาความสะอาดทั้งหมดในถุ งพลาสติ กที่ ปิดมิ ดชิ ด
และวางซ้อนในถุงใบที่สองที่ปิดมิดชิ ดพร้ อมทั้งนาไปกาจัดด้วย
วิธีที่เหมาะสมจากนั้นทาความสะอาดมือหลังจากนาถุ งไปกาจัด
แล้ว
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ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สถานทีก่ าจัดขยะของเสี ย:
 กาจัดชุดหลอดไฟ HPS ที่ถูกใช้งานแล้ว โดยหน่วยงานจัดการขยะของ
เสี ยที่ได้รับใบอนุ ญาตอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม จากัด (มหาชน(
หรื อGENCO , บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน( หรื อ BWG
หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุ ญาตแล้ว

ผู้รับผิดชอบ


กฟภ. และผูจ้ าหน่าย
สิ นค้า

 ตัวโคม HPS และ LED ที่หมดอายุการใช้งานให้ส่งไปยังหน่วยงานที่กาจัด  เจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่ วม
โครงการ (กรมทาง
ขยะของเสี ยที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงาน
หลวง, กรมทางหลวง
อุตสาหกรรม
ชนบท และกรม
ส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น),
1.2 ตัวชี้วดั ทรัพยากรธรรมชาติ
10) ความต้องการและศักยภาพใน
การใช้น้ า
11) การพังทลายของดิน /ชายฝั่ ง/ริ ม
ฝั่ งแม่น้ า
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

+2

ไม่เกิดผลกระทบ

+1

ไม่เกิดผลกระทบ
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ตัวชี้วัด
12) พื้นที่สีเขียว

คะแนน
0

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

ไม่เกิดผลกระทบ

ตัวชี้วดั ด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สาคัญ
13) การคมนาคมขนส่ ง

0

ช่ วงระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน  ผูร้ ับเหมา
กฏหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ แ ก่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม,
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อบัง คับ เกี่ ย วกับการติ ดตั้งของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิ แห่ งชาติ ในส่ วนของการบารุ งรั กษาและงาน
สาธารณู ปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่ วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
 รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคลที่  กฟภ.
3 ในเอกสารการเสนอราคาด้วย
 ให้มีการติดป้ าย ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อประกาศให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย  ผูร้ ับเหมา
ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ การกิ จ กรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้า ของ
โครงการ, ชื่อผูร้ ับเหมา และเบอร์ ติดต่อ ฯลฯ

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ตัวชี้วัด

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

คะแนน

ผู้รับผิดชอบ

 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนการจัดการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ของงานที่ จ าเป็ นในเอกสารเสนอราคา เพื่ อ ให้ กฟภ. อนุ ม ัติ ก่ อ นที่
กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟจะเริ่ ม
 การเปลี่ ยนหลอดไฟให้ดาเนิ นในช่ วงเวลากลางวัน และหลี กเลี่ ยงการ  ผูร้ ับเหมา
ดาเนินงานในช่วงเวลาเร่ งด่วน
 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้


การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
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ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
ช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
 ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย, ประกาศ  ผูร้ ับเหมา
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม, พรบ. คุ ม้ ครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง ของ ส านัก งานป้ องกัน ภัย พิ บ ัติ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภคส าหรั บ
โครงการรั ฐบาลและหน่ วยงานรั ฐ นอกจากนี้ ย งั รวมถึ ง กฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชน
ในพื้นที่ดาเนินการด้วย
 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนการจัดการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ของงานที่จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุ มตั ิ ก่อนจะมีการ
ดาเนินงานด้านการบารุ งรักษา

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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คะแนน
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ผู้รับผิดชอบ

 การด าเนิ น งานซ่ อ มบ ารุ ง ให้ ท าในช่ ว งเวลากลางวัน โดยหลี ก เปลี่ ย น  ผูร้ ับเหมา
ช่วงเวลาเร่ งด่วน
 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
คะแนนรวม

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

2. ตัวชี้วดั ทางสั งคม
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชน

+1

 ให้มีการประชุ มระหว่างผูร้ ่ วมโครงการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ  กฟภ.

แจ้ง ให้ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งได้ รั บ ทราบถึ ง กิ จ กรรมในการด าเนิ น งาน
โครงการและรายละเอี ยดต่า งๆ ก่ อนที่ จะเริ่ มดาเนิ นงานโครงการ ซึ่ ง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้จาก
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยควรนาไปพิจารณาร่ วมกับการดาเนิ นงานโครงการ
เมื่อมีการปฏิบตั ิงาน
 ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งานและ
เทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 เผยแพร่ ขอ้ มูลโครงการแก่ประชาชน
 จัด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้แ สดงความ
คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
2) การส่ งเสริ มกิจกรรมด้าน
สังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

+2

 ให้มี กิ จกรรมเพื่ อสั ง คม(CSR) เพื่ อส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้อมของชุ ม ชน,  กฟภ.
คุ ณ ภาพชี วิ ต และประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้พ ลัง งานของโครงการ ใน
แผนการการดาเนิ นงานโครงการและให้ค รอบคลุ ม ทุ ก จัง หวัดที่ อยู่ใ น
โครงการ CPA
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ตัวชี้วัด

คะแนน

3) สุ ขภาพของคนงานและชุมชน
ใกล้เคียง

0

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

ช่ วงระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน  ผูร้ ับเหมา

กฏหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ แ ก่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม,
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อบัง คับ เกี่ ย วกับการติ ดตั้งของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิ แห่ งชาติ ในส่ วนของการบารุ งรั กษาและงาน
สาธารณู ปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่ วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
 รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคลที่  กฟภ.
3 ในเอกสารการเสนอราคาด้วย
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่และผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดาเนิ นงานนั้นเป็ นบุคคล  ผูร้ ับเหมา
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีใบอนุญาตและ/หรื อใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานต้องมีจานวนที่เหมาะสม
ด้วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

คะแนน

ผู้รับผิดชอบ

 ให้มีการตรวจสุ ขภาพ-ร่ างกายของพนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานก่อนที่จะเริ่ ม  ผูร้ ับเหมา
งานของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีสภาพร่ างกายที่เหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
 ให้มีการติดป้ าย ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อประกาศให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย  ผูร้ ับเหมา
ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ การกิ จ กรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้า ของ
โครงการ, ชื่อผูร้ ับเหมา และเบอร์ ติดต่อ ฯลฯ
 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้าน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
การจราจร) พร้ อมทั้งรายละเอียดของงานที่จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา
เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนจะมีการดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์
 จัดให้มีการปฐมนิ เทศด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของโครงการ  ผูร้ ับเหมา
เพื่ อให้ตระหนักถึ งอันตรายจากการทางาน, การใช้งานของอุ ปกรณ์
ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุ ค คล, การปฏิ บ ัติง านอย่า งปลอดภัย , การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)


การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ปฏิบตั ิงานในเวลากลางวันโดยปิ ดแหล่งจ่ายไฟที่  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
จ่ า ยให้ ฟิ ตติ้ ง ทั้ง หมด โดยก่ อ นที่ จ ะเริ่ มเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เจ้า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้องจะต้องทาการแจ้งที่ ต้ งั ที่ แน่ นอนที่ จะดาเนิ นงานให้หน่ วงงาน
ซ่ อ มบ ารุ ง ทราบเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งอุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเปิ ดสวิ ต ส์ จ่ า ยไฟของ
ทีมงานซ่อมบารุ งคนอื่นๆ
 ตรวจสอบเครนหรื อ( อุปกรณ์ยก (ให้แน่ใจว่าอยูใ่ นสภาพที่ดีและสามารถ  ผูร้ ับเหมา
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบ  ผูร้ ับเหมา
ให้แน่ ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่ งอุ ปกรณ์ ดา้ นความปลอดภัย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิ รภัย, ถุงมือยาง, ถุงเท้ายาง, รองเท้า
ยางหุม้ ฉนวนและเข็มขัดนิรภัย
 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ควรมีชุดปฐมพยาบาลไว้บริ การ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน

 ผูร้ ับเหมา

 ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในขณะปฏิบตั ิงานอย่างเด็ดขาด

 กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา

 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
o ทาความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะและอุปกรณ์ท้ งั หมดออกจาก
พื้นที่หลังการดาเนินงานเสร็ จสิ้ น

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 ผูร้ ับเหมา
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

ช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ ระบุไว้ใน  ผูร้ ับเหมา
กฏหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ แ ก่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม,
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน,
ระเบีย บข้อบังคับเกี่ ย วกับ การติ ดตั้ง ของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ แห่ งชาติ ในส่ วนของการบารุ งรั กษาและงาน
สาธารณู ปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่ วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
 ตรวจสอบให้ แน่ ใ จว่า เจ้า หน้า ที่ แ ละผูป้ ฏิ บ ัติง านที่ ดาเนิ น งานนั้นเป็ น  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีใบอนุ ญาตและ/หรื อใบรับรองที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดาเนิ นงานต้องมีจานวนที่
เหมาะสมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้าน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
การจราจร) พร้ อมทั้งรายละเอียดของงานที่จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา
เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนจะมีการดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ให้มีการแนะนาข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของโครงการ  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
เพื่ อให้ตระหนักถึ งอันตรายจากการทางาน, การใช้งานของอุ ปกรณ์
ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุ ค คล, การปฏิ บ ัติง านอย่า งปลอดภัย , การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
 ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ปฏิบตั ิงานในเวลากลางวันโดยปิ ดแหล่งจ่ายไฟ  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ที่ จ่ า ยให้ ฟิ ตติ้ ง ทั้ง หมด โดยก่ อ นที่ จะเริ่ ม เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เจ้า หน้า ที่ ที่
เกี่ ยวข้องจะต้องทาการแจ้งที่ ต้ งั ที่แน่ นอนที่ จะดาเนิ นงานให้หน่ วงงาน
ซ่ อ มบ ารุ ง ทราบเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งอุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเปิ ดสวิ ต ส์ จ่ า ยไฟของ
ทีมงานซ่อมบารุ งคนอื่นๆ
 ตรวจสอบเครนหรื อ( อุปกรณ์ยก (ให้แน่ใจว่าอยูใ่ นสภาพที่ดีและสามารถ  ผูร้ ับเหมา
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบ  ผูร้ ับเหมา
ให้แน่ ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่ งอุ ปกรณ์ ดา้ นความปลอดภัย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงเท้ายาง, รองเท้า
ยางหุม้ ฉนวนและเข็มขัดนิรภัย

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คะแนน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
 ควรมีชุดปฐมพยาบาลไว้บริ การ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน

 ผูร้ ับเหมา

 ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในขณะปฏิบตั ิงานอย่างเด็ดขาด

 ผูร้ ับเหมา

 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ดงั นี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

คะแนน

ผู้รับผิดชอบ

o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
o ทาความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะและอุปกรณ์ท้ งั หมดออกจาก
พื้นที่หลังการดาเนินงานเสร็ จสิ้ น
คะแนนรวม

 ผูร้ ับเหมา

+3

3. ตัวชี้วดั ด้ านการพัฒนาและ/หรือถ่ ายทอดเทคโนโลยี
1) การพัฒนาเทคโนโลยี

0

 ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการให้ความรู ้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการการอนุ รักษ์  กฟภ.
พลังงานและเทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 ให้มีการส่ งเสริ มศักยภาพของพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานที่อยูใ่ นแผนการพัฒนาบุคลากร

2) กิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น
ภายหลังหมดอายุโครงการหรื อหมด
ช่วงเครดิต

0

 ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลังช่วงการดาเนินการ 8 ปี ให้แน่ใจ  กฟภ.

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ว่าอยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้งานได้ ในปี ที่ 9 และ10 หรื อไม่
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ตัวชี้วัด

คะแนน

3) การเสริ มสร้างศักยภาพของ
บุคลากร

+1

คะแนนรวม

+1

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

 ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ท างด้า นวิ ช าการเกี่ ย วกับ การการ  กฟภ.
อนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 ให้มีการส่ งเสริ มศักยภาพของพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร

4. ตัวชี้วัดด้ านเศรษฐกิจ
1) การจ้างงาน

+2

2) รายได้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

+1

3) การใช้พลังงานสะอาด

+2

4) ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

+2

 ส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบในประเทศ โดยกาหนดให้ในการเสนอสาหรับงาน  กฟภ.
CPA ทั้งหมด มีการเพิ่มข้อพิจารณาในการใช้วตั ถุดิบในประเทศด้วย
-
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ตัวชี้วัด

คะแนน

5) วัตถุดิบในประเทศ

0

คะแนนรวม

+7

คะแนนรวมของตัวชี้วดั ทั้งหมด

+19

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
 กาหนดให้มีการเพิ่มข้อพิจารณาในการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศในการ
เสนอราคาสาหรับโครงการ CPA ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ
 กฟภ.
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ตารางที่ 5.2 แผนการตรวจติดตามตรวจสอบทีเ่ สนอ สาหรับแต่ ละโครงการ CPA ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
การจัดการของเสี ยอันตราย

ตัวแปรในการตรวจวัด/การบันทึก/รายงาน

 จัดทาและเก็บบันทึก/รายการบัญชี ของหลอด HPS ที่  กฟภ.
ถูกเปลี่ยนออกและหลอด LED ที่ใช้งานไม่ได้ ต้องทา
การเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นงานโครงการพร้ อมทั้ง
เก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ ซึ่ งข้อมูลที่ตอ้ งบันทึกไว้ ได้แก่:
ช่ วงเปลี่ยนอุปกรณ์ :
1) กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
1) จานวนตัวโคมไฟหลอด HPS ที่ถูกเปลี่ยนออก
2) กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
2) จานวนของหลอด HPS ที่ถูกเปลี่ยนออก
a. จานวนหลอด HPS ที่ยงั ใช้งานได้
b. จานวนหลอด HPS ที่ไม่สามารถใช้งาน
ได้
3) จานวนหลอด LED ที่เสี ย และถูกส่ งกลับยังผู ้
จาหน่าย

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้รับผิดชอบ

ความถี่
 บันทึกจานวน

ภายหลังการเปลี่ยน
อุปกรณ์แต่ละครั้ง
และทาสรุ ปบันทึก
เป็ นรายเดือน

3) กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
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ตัวชี้วัด

ตัวแปรในการตรวจวัด/การบันทึก/รายงาน
สถานทีจ่ ัดเก็บของเสี ย:
1) จานวนของหลอด HPS ที่ไม่สามารถใช้งานได้
และถู ก เก็ บไว้ใ นสถานที่ จดั เก็ บ ของ กฟภ. เพื่ อ
นาไปกาจัด
2) จานวนหลอด HPS ที่ไม่สามารถใช้งานได้ที่ถูก
ส่ งไปสถานที่กาจัด
3) จานวนหลอด HPS ที่ยงั สามารถใช้งานได้และได้
ถูกส่ งไปเก็บในสถานที่จดั เก็บของเจ้าของถนน

4) จานวนหลอด HPS ที่ ใช้งานได้ และได้ถูกนา
กลับ ไปใช้ใ หม่ แล้ว และจ านวนหลอดที่ ถู ก น า
กลับไปใช้ใหม่ แล้วหมดอายุการใช้งานที่ ถูกส่ ง
ให้ กฟภ. นาไปกาจัด
5) จานวนโคม HPS ที่ ถู กนาไปเก็บไว้ในสถานที่
จัด เก็ บ ของเจ้า ของถนน และถู ก ส่ ง ไปสถานี รี
ไซเคิล

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้รับผิดชอบ

ความถี่
 ทาบันทึกของแต่ละ

1) กฟภ.

เดือน

2) กฟภ.
3) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
4) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
5) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด

ตัวแปรในการตรวจวัด/การบันทึก/รายงาน

ผู้รับผิดชอบ

สถานทีก่ าจัดขยะของเสี ย:

1) เอกสารใบกากับการขนส่ งขยะของเสี ยจะต้องระบุ 1) กฟภ. จะต้องขอ
เอกสารใบกากับการ
จานวนหลอด HPS ที่ได้รับไปกาจัด
ขนส่ งขยะของเสี ยจาก
หน่วยงานที่รับไปกาจัด
พร้อมทั้งเก็บรักษา
เอกสารดังกล่าวไว้

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ความถี่
ทาบันทึกสรุ ปการส่ ง
หลอด HPS เพื่อ
นาไปกาจัด 2 ครั้ง/ปี
หรื อทุกๆ 6 เดือน
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อ้างอิง
องค์การบริ หารจัดการก๊าชเรื อนกระจก .(องค์การมหาชน(
.2552แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่ วม
และการจัดประชุม รั บฟั งความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้ รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่น
ขอคารั บรองเป็ นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด.
กรมทางหลวง .2554 .ข้ อกาหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ างบนทางหลวง
ดร. กิตติ์สิริ แก้วพิพฒั น์ .2551 .“แนวคิดการจัดการของเสี ยอุตสาหกรรมในต่ างประเทศกับทิศทางการ
พัฒนาการบริ หาร จัดการในประเทศไทย”
องค์การบริ หารจัดการก๊าชเรื อนกระจก .2553 .(รมหาชนองค์กา(ประกาศคณะกรรมการองค์ การบริ หาร
จัดการ ก๊ าซเรื อนกระจกว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนสาหรั บการพิจารณาให้ คารั บรองว่ า
เป็ นโครงการตาม กลไกการพัฒนาที่สะอาด พ.๓๕๕๓/๑ที่ ๓๕๕๒.ศ.
องค์การบริ หารจัดการก๊าชเรื อนกระจก .2553 (องค์การมหาชน(แนวทางการจัดทารายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด.
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค .2553 .แผนแม่ บทด้ านสังคมและสิ่ งแวดล้ อมปี .2552-2552
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค. 2555. เอกสารประกวดราคาจ้ างเหมาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการนาร่ อง
ติดตั้งโคมไฟถนน ประหยัด พลังงานชนิดหลอด LED ประกวดราคาเลขที่ PEA-I-RD001/2555.
ดร. สุ จิตรา วาสนาดารงดีและ อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์. 2555. ชุดความรู้ เรื่ อง “การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)”
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก .2553 (มหาชนองค์กร( คูม่ ือการดาเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM) เพื่อส่ งเสริ มการบริ หารจัดการก๊าซเรี อนกระจกสาหรับผูป้ ระกอบการ สิ งหาคม
.2553
กรมควบคุมมลพิษ.2550 . ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณา
การ รี มีมติเห็นชอบฉบับที่คณะรัฐมนต( เมื่อวันที่ .( 2550 กรกฎาคม 24

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization).2010 . Guidelines for
Preparing Report on Initial Environmental Evaluation (IEE) and Self-Evaluation on
Sustainable Development of CDM Projects in Thailand (IEE-SD Report).
Central Pollution Control Board Ministry of Environment of Forests, India. 2008. Guidelines for
Environmentally Sound Mercury Management in Fluorescent Lamp Sector.
Asian Electronics Ltd. Esco – Project Division. Environmental Manual for Energy Saving Street lighting
Project for Pune Municipal Corporation.
Chula Unisearch, Chulalongkorn University . 2011. Feasibility Study for Provincial Electricity Authority
(PEA) Installation of Energy-Saving Equipment for High Mast Lamps
and High Intensity Discharge (HID) Street Lights.

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ภาคผนวก 2
รายงานการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 3
แผนการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Management Plan)
โครงการ
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของโคมไฟถนนในประเทศไทย
(PoA)

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-1

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ข้ อกาหนดทัว่ ไป
 กาหนดให้โครงการ CPA ภายใต้ PoA ต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน  เจ้าของถนน (กรมทางหลวง/กรมทางง
เอกสารประกอบโครงการ SSC-PoA PDD ซึ่ งประกอบด้วย หรื อรวมถึง
หลวงชนบท, กรมส่ งเสริ มการปกครอง
เงื่อนไขต่อไปนี้ :
ส่ วนท้องถิ่น) เป็ นผูเ้ สนอถนนที่จะเข้า
o ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของโครงการ CPA ควรอยูใ่ นเขตของ
ร่ วมโครงการ
ประเทศไทย
 กฟภ. จะคั ด เลื อกและรั บ เข้ า เป็ น
o เปลี่ยนหลอด LED เพื่อทดแทนหลอด HPS ในโคมไฟถนนที่อยู่
โครงการ รวมทั้ง ก าหนดและสรุ ป
ในโครงการเท่านั้น
ขอบเขตของ CPA
o หลอด LED ที่ ถูก ใช้ใ นโครงการ CPA ต้องสอดคล้องตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานการให้ความสว่าง และต้องผ่านการทดสอบ/
ยืนยันคุณสมบัติของหลอดจากห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-2

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ตัวชี้วดั ด้ านสิ่ งแวดล้อม
1) การลดก๊าซเรื อนกระจกภายใต้  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่ วมโครงการ CPA จะลดการปล่อย
พิธีสารเกียวโต
ก๊าซเรื อนกระจก
2) มลภาวะทางอากาศ

3) มลภาวะทางเสี ยง

4) กลิ่น
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ห้ามให้มีการเผาขยะหรื อเศษวัสดุใดๆ บนพื้นที่ดาเนินงาน
 ควรดับเครื่ องยนต์ของยานพาหนะเมื่อไม่ใช้งาน

 กฟภ.

 ผูร้ ับเหมา
 ผูร้ ับเหมา

ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
 จากัดให้มีการดาเนินงานเฉพาะเวลากลางวัน
 ผูร้ ับเหมา
 พยายามไม่ทาให้เกิดเสี ยงโดยไม่จาเป็ นระหว่างวันที่มีการดาเนิ นงานเพื่อลด
ผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง, สานักงาน, ห้องเรี ยนและที่อยูอ่ าศัย (ถ้ามี)
ไม่เกิดผลกระทบ
ผ.3-3

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั
5) การจัดการน้ าเสี ย

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ
ไม่เกิดผลกระทบ

6) การจัดการขยะของเสี ย

ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 เก็บขยะในถุง หรื อภาชนะปิ ดและนาไปทิ้งในถังขยะเทศบาล
 ภายหลังการดาเนินงานเสร็ จสิ้ นให้ตรวจสอบพื้นที่ให้แน่ใจว่าไม่มีขยะ
หรื อของเสี ยอื่นๆ ในพื้นที่ดาเนินงานแล้ว
 ห้ามมีการเผาขยะกลางแจ้งบนพื้นที่ดาเนินงาน

7) การปนเปื้ อนของดิน

มาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเหมือนกันกับมาตรการของขยะทัว่ ไป
และขยะอันตราย

8) การปนเปื้ อนของน้ าใต้ดิน

มาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเหมือนกันกับมาตรการของขยะทัว่ ไป
และขยะอันตราย

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผูร้ ับผิดชอบ

 ผูร้ ับเหมา

ผ.3-4

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั
9) การจัดการขยะอันตราย

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
การรวบรวมขยะ, การคัดแยกและการจัดเก็บ :
 รวบรวมและคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่เกิ ดขึ้นจากกิ จกรรมการเปลี่ยน  ผูร้ ับเหมา
อุปกรณ์ เช่ น ตัวโคม และอุ ปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องอื่ นๆ, หลอด HPS ที่ยงั
ทางานได้, หลอด HPS ที่ชารุ ด/ไม่สามารถใช้งานได้ และหลอด LED ที่
ชารุ ดเสี ยหายใช้งานไม่ได้
 จัดหาภาชนะที่เหมาะสมในการบรรจุขยะแต่ละประเภท เช่น เก็บหลอด  ผูร้ ับเหมา
เดิ ม ที่ ถู ก เปลี่ ย นออกในกล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการแตก
เสี ยหาย ซึ่ งหลอดที่ผา่ นการใช้งานแล้วอาจเก็บในกล่องเดียวที่ใส่ โคมไฟ
ใหม่ที่ ได้มีก ารนาหลอดไฟนาไปติ ดตั้ง แล้ว หรื อกล่ องอื่ นที่ มี ขนาด
ใกล้เคียง และระมัดระวังในการเก็บหลอดมากกว่า 1 โคมไว้ดว้ ยกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการแตกเสี ยหายระหว่างการจัดเก็บและขนส่ ง

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-5

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ทาบันทึกหรื อรายการเกี่ ยวกับจานวนขยะที่ เกิ ดขึ้นแต่ละประเภทตั้งแต่  ผูร้ ั บ เหมา, เจ้า ของพื้ น ที่ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ (กรมทางหลวง, กรมทาง
เริ่ มดาเนิ นงานและเก็บรักษาไว้ก่อนที่จะส่ งขยะไปสถานที่เจ้าของถนน
หลวงชนบท และกรมส่ ง เสริ มการ
(กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ปกครองส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
ท้องถิ่น) จัดไว้ เช่น สถานที่เก็บในสานักงานของกรมทางหลวง
 ควรให้คาแนะนาหรื อฝึ กอบรมเกี่ ยวกับข้อมูลที่จาเป็ นแก่พนักงานและ  ผูร้ ั บ เหมา, เจ้า ของพื้ น ที่ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ (กรมทางหลวง, กรมทาง
คนงานที่ดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่ งเนื้อหาที่จาเป็ นได้แก่:
หลวงชนบท และกรมส่ ง เสริ มการ
 ลักษณะและองค์ประกอบของขยะที่จะต้องได้รับการจัดการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
 ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นจากของเสี ยที่มีต่อสุ ขภาพของมนุษย์
และสิ่ งแวดล้อม
 ขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการเก็บรวบรวม ,การ
ขนย้าย และการจัดเก็บ,การกาจัด รวมทั้งการจัดการในกรณี
ที่หลอดไฟได้รับความเสี ยหาย
 อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่จาเป็ น
 การบันทึกข้อมูล

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-6

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

สถานทีจ่ ัดเก็บขยะของเสีย:
 จัดส่ งหลอด HPS ที่ชารุ ดหรื อไม่สามารถใช้งานไปยัง กฟภ. หรื อผู ้
จาหน่ายเพื่อจัดเก็บจนกว่าจะได้ปริ มาณที่มากพอที่จะนาไปกาจัด

 กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา

 เก็บรักษาตัวโคมและหลอด HPS สภาพดีที่ได้จากการถูกเปลี่ยนออกใน  เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่ วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
ระหว่างการดาเนิ นการไว้กบั หน่ วยงานที่ เป็ นเจ้าของหลอดเก็บไว้เพื่อ
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ส ารองไว้ส าหรั บ ใช้ก ับ ถนนในเส้ นทางที่ เ หลื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ร่ว มโครงการ
ท้องถิ่น), กฟภ.
CDM ซึ่ งเมื่อหลอดเหล่านี้ หมดอายุการใช้งานหรื อแตกเสี ยหาย จะถู ก
ส่ งไปหน่วยงาน PEA เพื่อจัดเก็บและนาไปกาจัดต่อไป
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ให้ความสว่างที่ถูกเปลี่ยนออกจะถูกเก็บไว้  เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่ วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
ในพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม เช่ น วางไว้บ นพื้ น ที่ ป้ องกัน ซึ ม ผ่ า น (เช่ น พื้ น
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
คอนกรี ต), มีการป้ องกันจากฝน, มีพ้ืนที่จดั เก็บอย่างเพียงพอและจากัด
ท้องถิ่น), กฟภ.
การเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-7

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ
 พื้นที่ในการจัดเก็บควรมีความเป็ นระเบียบและควรได้รับการดูแลที่ดี

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผูร้ ับผิดชอบ
 เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่ วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น), กฟภ.

ผ.3-8

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 หลอด HPS ที่แตกเสี ยหายจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้:
 ผูร้ ั บ เหมา, เจ้า ของพื้ น ที่ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
o สวมถุ งมื อยางแบบใช้แล้วทิ้งถ้ามี (หลี กเลี่ ยงใช้มือเปล่ าในการ
โครงการ (กรมทางหลวง, กรมทาง
หยิบ จับ หลอดไฟที่ แตกเสี ย หายเพื่ อป้ องกันการปนเปื้ อนของ
หลวงชนบท และกรมส่ ง เสริ มการ
ปรอทหรื อการบาดเจ็บ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น), กฟภ.
o ใช้ค วามระมัดระวัง ในการตัก ขึ้ นของเศษชิ้ นส่ วนหรื อผงด้ว ย
กระดาษคงรู ปหรื อกระดาษแข็งรวมทั้งทาความสะอาดพื้นที่ให้
เรี ยบร้อย
o สามารถใช้เ ทปกาว (เช่ น เทปพันท่อ) ในการเก็ บเศษชิ้ นเล็ก ๆ
หรื อฝุ่ นผงขึ้นมาจากพื้น
o เก็บอุ ป กรณ์ ทาความสะอาดทั้งหมดในถุ งพลาสติ กที่ ปิดมิ ดชิ ด
และวางซ้อนในถุงใบที่สองที่ปิดมิดชิ ดพร้ อมทั้งนาไปกาจัดด้วย
วิธีที่เหมาะสมจากนั้นทาความสะอาดมือหลังจากนาถุ งไปกาจัด
แล้ว

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-9

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

สถานทีก่ าจัดขยะของเสี ย:
 กฟภ. และผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
 กาจัดชุ ดหลอดไฟ HPS ที่ถูกใช้งานแล้ว โดยหน่ วยงานจัดการขยะของ
เสี ยที่ ไ ด้รับใบอนุ ญาตอย่างถู กต้องจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่ น
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
หรื อGENCO , บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน) หรื อ BWG
หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุ ญาตแล้ว
 ตัวโคม HPS และ LED ที่หมดอายุการใช้งานให้ส่งไปยังหน่ วยงานที่  เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่ วมโครงการ (กรม
ทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ
กาจัดขยะของเสี ย ที่ ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการจากกรมโรงงาน
กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น)
อุตสาหกรรม
1.2 ตัวชี้วดั ทรัพยากรธรรมชาติ
10) ความต้องการและศักยภาพในการ
ใช้น้ า

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ไม่เกิดผลกระทบ

ผ.3-10

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

11) การพังทลายของดิน /ชายฝั่ ง/ริ ม
ฝั่ งแม่น้ า

ไม่เกิดผลกระทบ

12) พื้นที่สีเขียว

ไม่เกิดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ด้ านอืน่ ๆ ทีก่ ่อให้ เกิดผลกระทบทีส่ าคัญ
13) การคมนาคมขนส่ ง

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ช่ วงระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน  ผูร้ ับเหมา
กฏหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ แ ก่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม,
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อบัง คับ เกี่ ย วกับการติ ดตั้งของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิ แห่ งชาติ ในส่ วนของการบารุ งรั กษาและงาน
สาธารณู ปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่ วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
ผ.3-11

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ
 รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคล
ที่ 3 ในเอกสารการเสนอราคาด้วย

ผูร้ ับผิดชอบ
 กฟภ.

 ให้มีการติดป้ าย ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อประกาศให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย  ผูร้ ับเหมา
ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ การกิ จ กรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้า ของ
โครงการ, ชื่อผูร้ ับเหมา และเบอร์ติดต่อ ฯลฯ
 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนการจัดการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ของงานที่ จ าเป็ นในเอกสารเสนอราคา เพื่ อ ให้ กฟภ. อนุ ม ัติ ก่ อ นที่
กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดไฟจะเริ่ ม
 การเปลี่ ยนหลอดไฟให้ดาเนิ นในช่ วงเวลากลางวัน และหลี กเลี่ ยงการ  ผูร้ ับเหมา
ดาเนินงานในช่วงเวลาเร่ งด่วน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-12

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
 ให้ปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูข้ บั ขี่และผูเ้ ดินเท้าดังนี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-13

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
ช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์
 ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในกฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย, ประกาศ
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม, พรบ. คุ ม้ ครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง ของ ส านัก งานป้ องกัน ภัย พิ บ ัติ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภคส าหรั บ
โครงการรั ฐบาลและหน่ วยงานรั ฐ นอกจากนี้ ย งั รวมถึ ง กฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชน
ในพื้นที่ดาเนินการด้วย

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-14

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนการจัดการด้านการจราจร พร้อมทั้งรายละเอียด  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ของงานที่จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนจะมีการ
ดาเนินงานด้านการบารุ งรักษา
 การดาเนินงานซ่อมบารุ งให้ทาในช่วงเวลากลางวันโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลา  ผูร้ ับเหมา
เร่ งด่วน
 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-15

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ ดังนี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร

o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-16

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

2. ตัวชี้วดั ทางสั งคม
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ช่ วงก่ อนการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 กฟภ.
 ให้มีการประชุ มระหว่างผูร้ ่ วมโครงการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ
แจ้ง ให้ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งได้ รั บ ทราบถึ ง กิ จ กรรมในการด าเนิ น งาน
โครงการและรายละเอี ยดต่า งๆ ก่ อนที่ จะเริ่ มดาเนิ นงานโครงการ ซึ่ ง
ความคิ ดเห็ นที่ เกี่ ย วข้องกับ โครงการที่ ไ ด้จากผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยควร
นาไปพิจารณาร่ วมกับการดาเนินงานโครงการ เมื่อมีการปฏิบตั ิงาน
ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งานและ
เทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 เผยแพร่ ขอ้ มูลโครงการแก่ประชาชน
 จัดให้ มี ช่ องทางการสื่ อ สารเพื่ อให้ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ได้แสดงความ
คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ

ผ.3-17

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั
2) การส่ งเสริ มกิจกรรมด้าน
สังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง

3) สุ ขภาพของคนงานและชุมชน
ใกล้เคียง

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 กฟภ.
 ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม(CSR) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้อ มของชุ ม ชน,
คุณภาพชีวติ และประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานของโครงการ ในแผนการ
การดาเนิ นงานโครงการและให้ค รอบคลุ ม ทุ ก จัง หวัดที่ อ ยู่ใ นโครงการ
CPA
ช่ วงระหว่ างการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน  ผูร้ ับเหมา
กฏหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ แ ก่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม,
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อบัง คับ เกี่ ย วกับการติ ดตั้งของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิ แห่ งชาติ ในส่ วนของการบารุ งรั กษาและงาน
สาธารณู ปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่ วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-18

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 รวมข้อกาหนดด้านการประกันสาหรับเจ้าหน้าของผูร้ ับเหมา และบุคคลที่ 3  กฟภ.
ในเอกสารการเสนอราคาด้วย
 ตรวจสอบให้ แน่ ใ จว่า เจ้า หน้า ที่ แ ละผูป้ ฏิ บ ัติง านที่ ดาเนิ น งานนั้นเป็ น  ผูร้ ับเหมา
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีใบอนุ ญาตและ/หรื อใบรับรองที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดาเนิ นงานต้องมีจานวนที่
เหมาะสมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
 ให้มีการตรวจสุ ขภาพ-ร่ างกายของพนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงานก่อนที่จะเริ่ ม  ผูร้ ับเหมา
งานของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีสภาพร่ างกายที่เหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
 ให้มีการติดป้ าย ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานเพื่อประกาศให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย  ผูร้ ับเหมา
ได้รับ ทราบเกี่ ย วกับ การกิ จกรรมของโครงการ,ระยะเวลา, เจ้า ของ
โครงการ, ชื่อผูร้ ับเหมา และเบอร์ ติดต่อ ฯลฯ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-19

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้าน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
การจราจร) พร้ อมทั้งรายละเอียดของงานที่จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา
เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนจะมีการดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์
 จัดให้มีการปฐมนิ เทศด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของโครงการ  ผูร้ ับเหมา
เพื่ อให้ตระหนักถึ งอันตรายจากการทางาน, การใช้งานของอุ ปกรณ์
ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุ ค คล, การปฏิ บ ัติง านอย่า งปลอดภัย , การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
 ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ปฏิบตั ิงานในเวลากลางวันโดยปิ ดแหล่งจ่ายไฟที่  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
จ่ า ยให้ ฟิ ตติ้ ง ทั้ง หมด โดยก่ อ นที่ จ ะเริ่ มเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เจ้า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้องจะต้องทาการแจ้งที่ ต้ งั ที่ แน่ นอนที่ จะดาเนิ นงานให้หน่ วงงาน
ซ่ อ มบ ารุ ง ทราบเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งอุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเปิ ดสวิ ต ส์ จ่ า ยไฟของ
ทีมงานซ่อมบารุ งคนอื่นๆ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-20

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ตรวจสอบเครนหรื ออุปกรณ์ยกให้แน่ใจว่าอยูใ่ นสภาพที่ดีและสามารถใช้  ผูร้ ับเหมา
งานได้อย่างปลอดภัย
 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบ  ผูร้ ับเหมา
ให้แน่ ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่ งอุ ปกรณ์ ดา้ นความปลอดภัย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิ รภัย, ถุงมือยาง, ถุงเท้ายาง, รองเท้า
ยางหุม้ ฉนวนและเข็มขัดนิรภัย
 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
 ควรมีชุดปฐมพยาบาลไว้บริ การ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

 ผูร้ ับเหมา

ผ.3-21

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ
 ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในขณะปฏิบตั ิงานอย่างเด็ดขาด

ผูร้ ับผิดชอบ
 กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา

 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ ดังนี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ
o ทาความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะและอุ ปกรณ์ ท้ งั หมดออกจาก  ผูร้ ับเหมา
พื้นที่หลังการดาเนินงานเสร็ จสิ้ น

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-22

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ผูร้ ับเหมา
 ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัดตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ ระบุไว้ใน
กฏหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งได้ แ ก่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย, ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม,
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน,
ระเบี ย บข้อบัง คับเกี่ ย วกับ การติ ดตั้ง ของ
สานักงานป้ องกันภัยพิบ ตั ิ แห่ งชาติ ในส่ วนของการบารุ งรั กษาและงาน
สาธารณู ปโภคสาหรับโครงการรัฐบาลและหน่ วยงานรัฐ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง กฏหมายและระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วกับ ความปลอดภัย ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
 ตรวจสอบให้ แน่ ใ จว่า เจ้า หน้า ที่ แ ละผูป้ ฏิ บ ัติง านที่ ดาเนิ น งานนั้นเป็ น  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีใบอนุ ญาตและ/หรื อใบรับรองที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดาเนิ นงานต้องมีจานวนที่
เหมาะสมด้วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-23

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ผูร้ ับเหมาจะต้องส่ งแผนด้านความปลอดภัย (ได้แก่ แผนการจัดการด้าน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
การจราจร) พร้ อมทั้งรายละเอียดของงานที่จาเป็ นในเอกสารเสนอราคา
เพื่อให้ กฟภ. อนุมตั ิ ก่อนจะมีการดาเนินงานเปลี่ยนอุปกรณ์
 ให้มีการแนะนาข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของโครงการ  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
เพื่ อให้ตระหนักถึ งอันตรายจากการทางาน, การใช้งานของอุ ปกรณ์
ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุ ค คล, การปฏิ บ ัติง านอย่า งปลอดภัย , การ
รักษาพยาบาลและการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ (ถ้ามี)
 ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ปฏิบตั ิงานในเวลากลางวันโดยปิ ดแหล่งจ่ายไฟที่  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
จ่ า ยให้ ฟิ ตติ้ ง ทั้ง หมด โดยก่ อ นที่ จ ะเริ่ มเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เจ้า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้องจะต้องทาการแจ้งที่ ต้ งั ที่ แน่ นอนที่ จะดาเนิ นงานให้หน่ วงงาน
ซ่ อ มบ ารุ ง ทราบเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งอุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเปิ ดสวิ ต ส์ จ่ า ยไฟของ
ทีมงานซ่อมบารุ งคนอื่นๆ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-24

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

 ตรวจสอบเครนหรื ออุปกรณ์ยกให้แน่ใจว่าอยูใ่ นสภาพที่ดีและสามารถใช้  ผูร้ ับเหมา
งานได้อย่างปลอดภัย
 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ  ผูร้ ับเหมา
ให้แน่ใจว่า PPE ถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่งอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิรภัย, ถุงมือยาง, ถุงเท้ายาง, รองเท้า
ยางหุม้ ฉนวนและเข็มขัดนิรภัย
 ใช้ความระมัดระวังในการเบี่ ยงเบนเส้นทางการจราจรในขณะที่ มีก าร  ผูร้ ับเหมา
ดาเนิ นงานเปลี่ ยนอุปกรณ์ พร้ อมทั้งแสดงป้ าย “เครื่ องจักรกาลังทางาน”
บนถนนในจุดที่จาเป็ น นอกจากนี้ ตอ้ งมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 1 คน ยืนประจาอยู่
บนถนนหน้าพื้นที่ที่กาลังมี การปฏิ บตั ิงานและส่ งสัญญาณให้มีการเบน
เส้นทางจราจร
 ควรมีชุดปฐมพยาบาลไว้บริ การ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

 ผูร้ ับเหมา

ผ.3-25

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ
 ห้ามดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในขณะปฏิบตั ิงานอย่างเด็ดขาด

ผูร้ ับผิดชอบ
 ผูร้ ับเหมา

 จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้ถนนและผูข้ บั ขี่ ดังนี้
o แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ท ้อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ตารวจ และหน่ ว ยงาน  กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
บริ ห ารส่ วนท้อ งถิ่ น ได้รั บ ทราบเกี่ ย วกับ แผนการดาเนิ น งาน
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเริ่ มงานเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ การ
ประสานงานและวางแผนในการเบนเส้นทางจราจร
o ให้สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนตามที่กฏหมายและระเบียบ  ผูร้ ับเหมา
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ เช่ น สานักงานป้ องกันภัยพิบตั ิ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นของการบ ารุ ง รั ก ษาและงานสาธารณู ป โภค
สาหรับโครงการรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผ.3-26

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

o ทาความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะและอุ ปกรณ์ ท้ งั หมดออกจาก  ผูร้ ับเหมา
พื้นที่หลังการดาเนินงานเสร็ จสิ้ น

3. ตัวชี้วดั ด้ านการพัฒนาและ/หรือถ่ ายทอดเทคโนโลยี
1) การพัฒนาเทคโนโลยี

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

 กฟภ.
ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ท างด้า นวิ ช าการเกี่ ย วกับ การการ
อนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 ให้มีการส่ งเสริ มศักยภาพของพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับ
ประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานที่อยูใ่ นแผนการพัฒนาบุคลากร

ผ.3-27

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

ผูร้ ับผิดชอบ

2) กิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้น  ควรมีการตรวจสอบหลอด LED ภายหลังช่วงการดาเนินการ 8 ปี ให้แน่ใจ  กฟภ.
ภายหลังหมดอายุโครงการหรื อ
ว่าอยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้งานได้ ในปี ที่ 9 และ10 หรื อไม่
หมดช่วงเครดิต
3) การเสริ มสร้างศักยภาพของ
บุคลากร

 กฟภ.
ช่ วงระหว่ างเปลี่ยนและช่ วงภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ :
 ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ท างด้า นวิ ช าการเกี่ ย วกับ การการ
อนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี LED แก่ประชาชน
 ให้มีการส่ งเสริ มศักยภาพของบพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ที่ได้รับประโยชน์ รวมทั้งหน่วยงานไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร

4. ตัวชี้วัดด้ านเศรษฐกิจ
1) การจ้างงาน
2) รายได้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

 ส่ งเสริ มการใช้วตั ถุ ดิบในประเทศ โดยกาหนดให้ในการเสนอสาหรั บ  กฟภ.
งาน CPA ทั้งหมด มีการเพิ่มข้อพิจารณาในการใช้วตั ถุดิบในประเทศด้วย
ผ.3-28

ตารางที่ A3-1 กรอบงานสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสาหรับแต่ ละโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ( CDM Programme
Activity: CPA) ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ (Programme of Activities: PoA)
ตัวชี้ วดั

มาตรการในการป้ องกันและลดผลกระทบ

3) การใช้พลังงานสะอาด

-

4) ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน

-

5) วัตถุดิบในประเทศ

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผูร้ ับผิดชอบ

 กาหนดให้มีการเพิ่มข้อพิจารณาในการใช้วตั ถุ ดิบภายในประเทศในการ  กฟภ.
เสนอราคาสาหรับโครงการ CPA ทั้งหมด

ผ.3-29

ตารางที่ A3-2 แผนการตรวจติดตามตรวจสอบทีเ่ สนอ สาหรับแต่ ละโครงการ CPA ทีเ่ ข้ าร่ วมในแผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
การจัดการของเสี ยอันตราย

ตัวแปรในการตรวจวัด/การบันทึก/รายงาน

 จัดทาและเก็บบันทึก/ รายการบัญชี ของหลอด HPS ที่  กฟภ.
ถูกเปลี่ยนออกและหลอด LED ที่ใช้งานไม่ได้ ต้องทา
การเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นงานโครงการพร้ อมทั้ง
เก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ ซึ่ งข้อมูลที่ตอ้ งบันทึกไว้ ได้แก่:
ช่ วงเปลี่ยนอุปกรณ์ :
1) จานวนตัวโคมไฟหลอด HPS ที่ถูกเปลี่ยนออก
1) กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
2) จานวนของหลอด HPS ที่ถูกเปลี่ยนออก
2) กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา
ก. จานวนหลอด HPS ที่ยงั ใช้งานได้
ข. จานวนหลอด HPS ที่ไม่สามารถใช้งาน
ได้
3) จานวนหลอด LED ที่เสี ย และถูกส่ งกลับยัง
ผูจ้ าหน่าย

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้รับผิดชอบ

ความถี่
 บันทึกจานวน
ภายหลังการเปลี่ยน
อุปกรณ์แต่ละครั้ง
และทาสรุ ปบันทึก
เป็ นรายเดือน

3) กฟภ. และ ผูร้ ับเหมา

ผ.3-30

ตัวชี้วัด

ตัวแปรในการตรวจวัด/การบันทึก/รายงาน
สถานทีจ่ ัดเก็บของเสี ย:
1) จานวนของหลอด HPS ที่ไม่สามารถใช้งานได้
และถูกเก็บไว้ในสถานที่จดั เก็บของ กฟภ. เพื่อ
นาไปกาจัด
2) จานวนหลอด HPS ที่ไม่สามารถใช้งานได้ที่ถูก
ส่ งไปสถานที่กาจัด
3) จานวนหลอด HPS ที่ยงั สามารถใช้งานได้และได้
ถูกส่ งไปเก็บในสถานที่จดั เก็บของเจ้าของถนน

4) จานวนหลอด HPS ที่ใช้งานได้ และได้ถูกนา
กลับไปใช้ใหม่แล้ว และจานวนหลอดที่ถูกนา
กลับไปใช้ใหม่ แล้วหมดอายุการใช้งานที่ถูกส่ ง
ให้ กฟภ. นาไปกาจัด
5) จานวนโคม HPS ที่ถูกนาไปเก็บไว้ในสถานที่
จัดเก็บของเจ้าของถนน และถูกส่ งไปสถานี
รี ไซเคิล
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้รับผิดชอบ
1) กฟภ.

ความถี่
 ทาบันทึกของแต่ละ
เดือน

2) กฟภ.
3) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
4) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
5) กฟภ. และกรมทาง
หลวง/ กรมทางหลวง
ชนบท /กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผ.3-31

ตัวชี้วัด

ตัวแปรในการตรวจวัด/การบันทึก/รายงาน

ผู้รับผิดชอบ

สถานทีก่ าจัดขยะของเสี ย:
1) เอกสารใบกากับการขนส่ งขยะของเสี ยจะต้องระบุ 1) กฟภ. จะต้องขอ
เอกสารใบกากับการ
จานวนหลอด HPS ที่ได้รับไปกาจัด
ขนส่ งขยะของเสี ย
จากหน่วยงานที่รับ
ไปกาจัดพร้อมทั้งเก็บ
รักษาเอกสารดังกล่าว
ไว้

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

ความถี่
ท าบัน ทึ ก สรุ ปการ
ส่ งหลอด HPS เพื่อ
นาไปก าจัด 2 ครั้ ง/
ปี หรื อ 6 เดือนครั้ง

ผ.3-32

