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ผลกระทบจากมลพิษทางแสงจากการออกแบบและติดตัง้ หลอดไฟฟาหรือโคมไฟทีไ่ มเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมใน
เวลากลางคืน ประกอบกับการขาดมาตรการทางกฎหมายผังเมืองเฉพาะทีส่ อดรับกับการขยายตัวของเมืองหรือสอดรับ
กับการควบคุมการใชงานหลอดไฟฟาหรือโคมไฟในเวลากลางคืน ลวนทำ�ใหเกิดผลเสียตอกิจกรรมการศึกษาวิจยั ทาง
ดาราศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความเปนอยูของมนุษย ดังนั้น หลายประเทศจึงไดตอบสนองตอปญหามลพิษทาง
แสง โดยกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายผังเมืองเฉพาะเพือ่ ควบคุมมลพิษทางแสงทีอ่ าจกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระยะยาว  เชน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็คและประเทศญี่ปุน เปนตน
คำ�สำ�คัญ:		 1. มลพิษทางแสง.   2. ประเภทของมลพิษทางแสง.   3. ผลกระทบของมลพิษทางแสง.  4. กฎหมาย
ผังเมือง.
Abstract
Artificial light from premises at night can have a detrimental impact on the astronomical observation,
nocturnal ecology and human health. Poor lighting fixtures and design contributes to many environmental
effects. Light pollution not only generates significant negative effects including negative impacts on wildlife,
health, astronomy, and wasted energy, but also includes light trespass from artificial light at night emitted
from public and private premises. Therefore, many central governments and local governments, such as the
United States of America, Czech Republic, Japan, for example, have adopted legislations designed to control
light pollution from environmental areas lighting design and other fixtures.
Keywords: 1. Light pollution.   2. Types of light pollution.   3. Effects of light pollution.  4. Planning law.
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1. บทนำ�
แสงประดิษฐ (Artificial light) เปนนวัตกรรมที่
มนุษยคิดคนขึ้น ซึ่งโดยสภาพของแสงประดิษฐไมใช
มลพิษแตประการใด กลาวคือ ไมอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือโทษภัยตอสุขภาพอนามัยของมนุษยแตประการใด
แตอยางไรก็ดี การใชแสงประดิษฐทไี่ มเหมาะสมในเวลา
กลางคืน จากการการออกแบบหลอดไฟฟาหรือโคมไฟ
(Light design) ที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการ
ติดตั้งหลอดไฟฟาหรือโคมไฟ (Light fixture) ที่ไมได
มาตรฐาน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได
(Morgan-Taylor  2006 : 1114) เชน ปริมาณทีแ่ สดงถึงขนาด
พลังไฟฟาหรือกำ�ลังไฟฟาของอุปกรณที่ไมเหมาะสม
(Watt) และแสงสว า งที่ มี ป ริ ม าณการส อ งสว า งหรื อ
ความเข ม ของการส อ งสว า งที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน
(Illuminance) เปนตน
ตั้งแตปลาย ค.ศ. 1900 โทมัส อัลวา เอดิสัน
(Thomas Alva Edison) และนักวิทยาศาสตรคนอื่นๆ
ไดพยายามคนควาและวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
หรื อ ศั ก ยภาพของหลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟเพื่ อ ใช
ประโยชนจากแสงประดิษฐในการอำ�นวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำ�วันของมนุษยและดำ�เนินบริการสาธารณะ
ของภาครั ฐ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเวลา
กลางคืน (Morgan-Taylor & Huges  2005 : 1131)
เชน โคมไฟถนนที่ถูกติดตั้งเพื่อประโยชนในการสัญจร
ของประชาชนและหลอดไฟฟาที่ติดตั้งบนปายโฆษณา
เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยกรรม เปนตน ซึ่งนอกจาก
การใชงานแสงประดิษฐจากหลอดไฟฟาหรือโคมไฟเพือ่
ประโยชนในดานตางๆ แลว การขยายตัวของชุมชนเมือง
และจำ�นวนผูอาศัยอยูในชุมชนเมืองตางๆ ยอมสงผล
ใหเกิดการใชหลอดไฟฟาหรือโคมไฟในเวลากลางคืน
ที่มากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองและจำ�นวน
ผูอาศัยที่อยูในชุมชนเมืองดังกลาว
แมวาประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองและ
ประชาชนโดยทั่วไปจะไดรับประโยชนจากการใชแสง
ประดิ ษ ฐ จ ากหลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟประเภทต า งๆ
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ในเวลากลางคืน แตอยางไรก็ดี การกอใหเกิดแสงสวาง
จาเกินสมควร (Excessive light) หรือแสงที่รุกล้ำ�ไป
ยังทรัพยสินของผูอื่น (Obtrusive light) ยอมสงผลราย
ตอการดำ�เนินชีวติ ของมนุษยและสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
ทีต่ อ งอาศัยบรรยากาศหรือสภาวะแวดลอมในเวลากลาง
คืนในการดำ�รงชีพ (Nocturnal life)
ดังนั้น รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมลรัฐหรือ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของหลายประเทศจึ ง
ได พ ยายามแสวงหามาตรการทางกฎหมายผั ง เมื อ ง
(Planning law and measures) ไมวาจะเปนการ
ควบคุ ม ผั ง เมื อ งรวมและผั ง เมื อ งเฉพาะเพื่ อ กำ � หนด
หลักเกณฑและมาตรการในการควบคุมมลพิษทางแสง
ในเวลากลางคืนที่เกิดขึ้นจากการใชหลอดไฟฟาหรือ
โคมไฟจากการออกแบบผลิตภัณฑหลอดไฟฟาหรือ
โคมไฟที่ไมไดมาตรฐานและการติดตั้งหลอดไฟฟาหรือ
โคมไฟที่อาจกอใหเกิดมลพิษทางแสงประเภทตางๆ
ได (Hughes and Morgan-Taylor  2004 : 215) ซึ่ง
นอกจากภาครั ฐ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
หลายประเทศที่ ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง โทษภั ย ของมลพิ ษ
ทางแสงแลว ภาคเอกชนของหลายประเทศยังไดรวม
กลุมกันเพื่อแสวงหาความรวมมือและแนวทางในการ
แกปญ
 หามลพิษทางแสงในระยะยาวอีกดวย เชน สมาคม
รณรงคทองฟามืดมิดนานาชาติ (International DarkSky Association – IDA) ที่เกิดจากการรวมกลุมของ
นักดาราศาสตรในการแสวงหาแนวทางในการลดการ
เกิ ด มลพิ ษ ทางแสงและควบคุ ม มลพิ ษ ทางแสง เพื่ อ
ไมสงผลกระทบตอกิจกรรมทางการศึกษาหรือวิจัยทาง
ดาราศาสตร เปนตน
เนื้ อ หาของบทความเรื่ อ งนี้ ผู  เ ขี ย นประสงค ที่
จะใหความรูพื้นฐานทั่วไปดานมลพิษทางแสงเพื่อให
ตระหนักและรับทราบถึงโทษภัยของมลพิษทางแสงที่
อาจสงผลเสียตอมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในอนาคต นอกจากนี้ ผูเขียนยังประสงคที่
จะให ค วามรู  เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของกฎหมาย
ผังเมืองที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางแสงและ
กฎหมายทองถิ่น (Domestic law) ของประเทศตางๆ
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2. มลพิษทางแสง
จากอดีตที่ผานมา ไดมีผูศึกษาเกี่ย วกับ แสง
ประดิษฐจากหลอดไฟฟาหรือโคมไฟกับผลกระทบตอ
ชีวิตมนุษยและระบบนิเวศเปนจำ �นวนมาก ซึ่งคณะ
กรรมาธิการกิจการชนบทและสิ่งแวดลอมของประเทศ
อังกฤษไดก�ำ หนดนิยามมลพิษทางแสง กลาวคือ มลพิษ
ทางแสง (Light pollution) หมายถึง มลพิษที่เกิดมาจาก
การใชงานแสงสวางอันเกินสมควรจากการแสงประดิษฐ
ที่สวางจาเกินสมควรและแสงประดิษฐที่เกิดจากการ
ออกแบบหลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน
(U.K. Department of Environment and Countryside
Commission 1997 : 17) เหตุที่กรรมาธิการชุดดังกลาว
ของประเทศอั ง กฤษได กำ � หนดนิ ย ามความหมายไว
เชนนัน้ ก็เพือ่ กำ�หนดนิยามหรือความหมายใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะและมาตรการ

ทางกฎหมายสิ่งแวดลอมและผังเมืองในการควบคุม
มลพิ ษ ทางแสงในเวลากลางคื น โดยกำ� หนดวิ ธี ก าร
เพือ่ ลด (Mitigate) ผลกระทบจากแสงประดิษฐทแี่ สงสวาง
อันเกินสมควร (Excessive) แสงประดิษฐที่ไมจำ�เปน
(Unnecessary) และแสงประดิษฐทรี่ กุ ล้ำ�ไปยังทรัพยสนิ
ของผูอื่น (Obtrusive) (U.K. House of Commons
Science & Technology Committee 2003 : 17) จาก
นิยามดังกลาวอาจเห็นไดวา แสงประดิษฐโดยตัวเอง
ไมไดเปนมลพิษแตประการใด แตเมื่อหลอดไฟฟาหรือ
โคมไฟที่กอใหเกิดแสงประดิษฐไดผานการออกแบบ
ที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือการติดตั้งที่อาจกอให
เกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของมนุษย
ยอมทำ�ใหแสงประดิษฐกลายเปนมลพิษที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบหรื อ ผลเสี ย ต อ มนุ ษ ย แ ละระบบนิ เ วศ
(Marchant  2004 : 441)

ภาพที่ 1. การขยายตัวของชุมชนเมืองโดยปราศจากการวางผังเมืองที่ดีเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ใหเกิดมลพิษทางแสง
		 ที่มา: University of Hong Kong. Seeing the Light. [Online]. Retrieved May 29, 2012. From http://www.hku.hk/
research/stories_21.html
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3. ประเภทของมลพิษทางแสง
แสงประดิษฐทปี่ ลอยออกมาในเวลากลางคืน จาก
หลอดไฟฟาหรือโคมไฟที่ไดรับการออกแบบหรือติดตั้ง
ที่ไมไดมาตรฐานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยอมสงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ซึง่ มลพิษ
ทางแสงที่เกิดจากการใชแสงประดิษฐจากหลอดไฟฟา
หรือโคมไฟในเวลากลางคืนอาจจำ�แนกประเภทไดเปน
3 ประเภทดังตอไปนี้
3.1 แสงเรืองไปยังทองฟา
		 แสงเรืองไปยังทองฟา (Sky glow) ไดแก
แสงสีสมที่สองขึ้นไปบนทองฟาหรือสองขึ้นไปยังชั้น
บรรยากาศ อันเนื่องมาจากแสงจากหลอดไฟฟาหรือ
แสงจากแหลงกำ�เนิดตางๆที่สองไปยังทองฟา ซึ่งมัก
เกิ ด ในบริ เ วณชุ ม ชนเมื อ งหรื อ ชุ ม ชนขนาดใหญ ที่ มี
ประชากรอาศัยกันอยูหนาแนน (Austria. International
Commission on Ilumination 2003 : 2) เช น
กรุงเทพมหานคร ลอนดอน นิวยอรกและฮองกง เปนตน
ซึ่งแสงที่เรืองไปยังทองฟายอมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ความงดงามทางธรรมชาติและกิจกรรมทางดาราศาสตร
เพราะแสงที่เรืองไปยังทองฟาในเมืองหรือชุมชนใหญๆ
อาจทำ�ใหประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณดังกลาวไมสามารถ
มองเห็นดวงดาวดวยตาเปลาได (U.K. House of
Commons Science & Technology Committee  2003 :
18) และนักดาราศาสตรทั้งสมัครเลนและอาชีพไมสา
มารถใชกลองโทรทรรศน (Telescope) ในการสังเกต
ปรากฏการณทางดาราศาสตรไดอยางชัดเจน เพราะ
แสงเรืองไปยังทองฟาไดท�ำ ลายประสิทธิภาพของกลอง
โทรทรรศน อั น เป น อุ ป กรณ ท างดาราศาสตร พื้ น ฐาน
การศึกษาความเปนไปของธรรมชาติบนทองฟา
3.2 	แสงบาดตา
แสงบาดตา (Glare) ไดแก แสงประดิษฐ
จากหลอดไฟฟาหรือโคมไฟที่สองสวางจามาเขาตา
มนุษยโดยตรง ซึ่งแสงบาดตาที่สวางจานี้ อาจลดทอน
ศักยภาพในการมองเห็นและลดความคมชัดระหวางวัตถุ
ที่สายตามองเห็น (U.K. House of Commons Science
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& Technology Committee  2003 : 19) เชน แสงบาดตา
ที่สองมาจากโคมไฟหนารถยนต ซึ่งทำ�ใหผูใชรถยนต
คันอื่นๆ หรือผูที่สัญจรทางเทาบนทองถนน อาจเกิด
อาการระคายเคืองตาหรือสูญเสียความสามารถในการ
มองเห็นขณะหนึ่ง (Momentary blindness) หรืออาจ
ทำ�ใหเกิดอาการเจ็บตาจากการหดตัวของกลามเนื้อ
ควบคุมมานตา (Iris) กะทันหันได เปนตน ทั้งนี้ แสง
บาดตายอมกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยโดยตรงในดาน
ความปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนนและเพิ่มความ
เสี่ยงตอผูสัญจรบนทองถนนจากการบดบังทัศนวิสัย
จากแสงบาดตาที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนได
(U.K. Department of Environment and Countryside
Commission 1997 : 20)
3.3 การรุกล้ำ�ของแสง
		 การรุกล้ำ�ของแสง (Light trespass) ไดแก
การทีแ่ สงสองรุกล้� 
ำ (Trespass) ไปยังทรัพยสนิ ของผูอ นื่
หรื อ พื้ น ที่ ใ นความครอบครองของผู  อื่ น ที่ ไ ม ต  อ งการ
ใหแสงสองไปถึง (U.K. House of Commons Science
& Technology Committee  2003 : 20) ซึ่งการรุกล้ำ�
ของแสงยอมกอใหเกิดความเดือดรอนรำ�คาญตอการ
ดำ�เนินชีวิต สุขภาพและทรัพยสินของผูอื่น เชน การ
ที่แสงสองเขาไปยังหองนอนของผูอื่นทำ�ใหผูอื่นนอน
หลับไมสนิท เปนตน ซึ่งการรุกล้�ำ ของแสงอาจมีสาเหตุ
มาจากการออกแบบและติดตั้งหลอดไฟฟาหรือโคมไฟ
รักษาความปลอดภัยนอกบาน (exterior security light)
ที่ไมไดมาตรฐานหรือการออกแบบโคมไฟที่ไมมีโลไฟ
(Light shield) ที่ปองกันการกระจายของแสง (Full-cut
off) (Institution of Lighting Engineers  2009 : 2)
ทั้งนี้ การรุกล้ำ�ของแสงในหลากกรณีเปนสาเหตุใหมี
การฟองรองทางแพงโดยอาศัยมูลละเมิดหรือเหตุจาก
การละเมิด (Tort) ในประเทศที่อาศัยระบบกฎหมาย
ลายลักษณอักษร (Civil law) หรือการฟองรองกรณีที่
กอใหความเดือดรอนรำ�คาญจากมลพิษทางแสง (Light
nuisance) จากการรุกล้ำ�ของมลพิษทางแสงในประเทศ
ที่มีระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law)

กฎหมายสิ่งแวดลอมและผังเมืองสำาหรับการควบคุมมลพิษทางแสง
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ภาพที่ 2. มลพิษทางแสงแตละประเภทและผลกระทบ ที่มา (Institution of Lighting Engineers 2005 : 1)

4.ผลกระทบของมลพิษทางแสง

มลพิษทางแสงทีเ่ กิดมาจากการใชงานแสงสวาง
อันเกินสมควรจากการแสงประดิษฐทสี่ วางจาเกินสมควร
และแสงประดิษฐที่เกิดจากการออกแบบหลอดไฟฟา
หรือโคมไฟที่ไมไดมาตรฐานยอมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลาย
ประการ
4.1ม ล พิ ษ ท า ง แ ส ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ดาราศาสตร

 ภายหลังจากทีโ่ ทมัส อัลวา เอดิสนั (Thomas
Alva Edison) ไดประดิษฐคิดคนหลอดไฟฟาเปนตนมา
ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ทำาใหมนุษยไดนำาหลอด
ไฟฟาและโคมไฟมาใชประโยชนอยางแพรหลายมาก
ยิ่งขึ้น (Ploetz 2002 : 992) ประกอบกับการขยายตัว
ของชุ ม ชนเมื อ งที่ ทำ า ให มี พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งที่ ใ ช แ สง
ประดิษฐจากหลอดไฟฟาหรือโคมไฟเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้
พืน้ ทีช่ นบทหรือบริเวณพืน้ ทีช่ านเมือง กลับถูกรุกคืบจาก
การขยายตัวของชุมชนเมืองมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การหลอด
ไฟฟ า หรื อ โคมไฟในเวลากลางคื น ของชุ ม ชนเมื อ งที่
เพิม่ มากขึน้ ยอมทำาใหเกิดแสงเรืองไปยังทองฟา (Glow)
อันเปนมลพิษทางแสงที่อาจสงผลกระทบตอธรรมชาติ
ในเวลากลางคืน ซึ่งโดยทั่วไปแลวมนุษยสามารถมอง
เห็นดวงดาวในเวลากลางคืนไดดวยตาเปลาในบริเวณ

พืน้ ทีท่ ไี่ มมมี ลพิษทางแสงประเภทแสงเรืองไปยังทองฟา
นอกจาก มลพิษทางแสงทีอ่ าจสงผลกระทบตอธรรมชาติ
ในเวลากลางคืนทีส่ ามารถมองเห็นดวงดาวดวยตาเปลา
แลว มลพิษทางแสงยังไดสง ผลกระทบตอนักดาราศาสตร
(Astronomers)
บุคคลกลุมแรกที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับมลพิษ
ทางแสง ไดแก นักดาราศาสตร ซึง่ ไมวา จะเปนการศึกษา
ดาราศาสตรแบบอาชีพ (Professional astronomy) และ
การศึกษาดาราศาสตรสมัครเลน (Amateur astronomy)
ต า งก็ ไ ด รั บ ผลกระทบจากมลพิ ษ ทางแสง เพราะ
แสงประดิ ษ ฐ ใ นเวลากลางคื น ที่ เ ป น มลพิ ษ สามารถ
ทำาใหลดประสิทธิภาพกลองโทรทรรศน (Telescope)
เพื่อการศึกษาและวิจัยทางดาราศาสตร (U.K. House
of Commons Science & Technology Committee
2003 : 6) โดยนักดาราศาสตรภายในหลายประเทศไดมา
รวมกลุมกันเพื่อทำากิจกรรมเพื่อรณรงคใหมีการควบคุม
มลพิษทางแสงหรือรณรงคใหทองฟาในเวลากลางคืน
มืดมิดและปลอดมลพิษทางแสง อันทำาใหเกิดสภาพ
ตามธรรมชาติที่มนุษยทั่วไปสามารถมองเห็นดวงดาว
ไดดวยตาเปลาและนักดาราศาสตรสามารถใชกลอง
โทรทรรศนไดอยางมีประสิทธิ์ภาพในเวลากลางคืนเพื่อ
ทำาการศึกษาและวิจัยทางดาราศาสตร
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ฉะนั้ น นั ก ดาราศาสตร จึ ง ได ม ารวมกลุ  ม กั น
เพื่ อ ทำ � กิ จ กรรมรณรงค ท างมลพิ ษ ทางแสงด า น
ดาราศาสตร (Astronomical light pollution) กลาวคือ
นักดาราศาสตรหลายกลุม จากหลายประเทศไดพยายาม
แสวงหาแนวทางทั้ ง ด า นนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายผังเมือง (Planning policy & Legislation) เพื่อ
เสนอตอรัฐบาลของแตละประเทศในการลดปญหาหรือ
ขจัดปญหามลพิษทางแสงทีอ่ าจสงผลกระทบตอกิจกรรม
ดาราศาสตรและระบบนิเวศ เชน โครงการรณรงคเพื่อ
ท อ งฟ า อั น มื ด มิ ด ของสมาคมดาราศาสตร อั ง กฤษ
(British Astronomical Association’s Campaign for
Dark Skies - CfDS) และสมาคมทองฟาอันมืดมิด
นานาชาติ (International Dark-Sky Association – IDA)
เปนตน
สำ � หรั บ มาตรการทางกฎหมายผั ง เมื อ งที่
นั ก ดาราศาสตร ห ลายประเทศได นำ � เสนอให รั ฐ บาล

ในแตละประเทศไดจัดทำ�นั้น เชน การกำ�หนดพื้นที่ใน
การควบคุมมลพิษทางแสง (Environmental zones
for exterior lighting control) ซึ่งกำ�หนดใหมีการ
จั ด ย า นในผั ง เมื อ งของท อ งถิ่ น เพื่ อ จำ � แนกพื้ น ที่ เ พื่ อ
ควบคุมมลพิษทางแสง ที่ปริมาณหรือระดับแตตางกัน
ออกไป โดยกำ � หนดให พื้ น ที่ ใ นเขตอนุ รั ก ษ ป  า ไม
(Conservation Park) ที่ระดับมลพิษทางแสงในพื้นที่
ดังกลาวมีปริมาณนอยที่สุด เปนพื้นที่เพื่อการศึกษา
ดาราศาสตรหรือพื้นที่ที่สามารถสังเกตการณกิจกรรม
ทางดาราศาสตรไดอยางชัดเจน (Intrinsically dark
landscapes) ในทางตรงกันขามพื้นที่ในบริเวณเมือง
ที่มีชุมชนหนาแนนอาจไดรับการจำ�แนกใหเปนพื้นที่
ทีม่ มี ลพิษทางแสงมาก (High district brightness areas)
โดยระบุ ใ ห เ ป น พื้ น ที่ ที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรมทาง
ดาราศาสตรและระบบนิเวศ เปนตน

ตารางที่ 1. การจัดยานในผังเมืองทองถิน่ เพือ่ จำ�แนกพืน้ ทีเ่ พือ่ ควบคุมมลพิษทางแสงทีป่ ริมาณหรือระดับแตกตางกัน
Category

Examples

E1

Intrinsically dark landscapes (National Parks, Areas of Outstanding Natural Beauty)

E2

Low district brightness areas (Rural, small villages or relatively dark urban locations)

E3

Medium district brightness areas (Small town centres or urban locations)

E4

High district brightness areas (Town/city centres with high levels of night time activity)

ที่มา: Environmental Protection. U.K. (2012). Light Pollution. [Online]. Retrieved May 29, 2012.
From http://www.environmental-protection.org.uk/neighbourhood-nuisance/light-pollution/

4.2 มลพิษทางแสงกับระบบนิเวศ
แสงประดิษ ฐจากการใชง านหลอดไฟฟ า
หรือโคมไฟในเวลากลางคืนที่ไมเหมาะสม ไมวาจะเปน
จากการออกแบบผลิตภัณฑหลอดไฟฟาหรือโคมไฟฟา
และการติ ด ตั้ ง หลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟในลั ก ษณะที่
ไมเหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยู
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ของมนุษยและสัตวซงึ่ เปนสวนหนึง่ ของระบบนิเวศอยาง
หลีกเลี่ยงไมได โดยมลพิษทางแสงอาจกระทบตอความ
เปนอยูของสิ่งมีชีวิตที่ตองอาศัยชวงเวลากลางคืนหรือ
ความมืดในเวลากลางคืนในการดำ�รงชีพ ตัวอยางเชน
มลพิษทางแสงทีส่ ง ผลกระทบกับการวางไขของเตาทะเล
(Marine turtle hatchlings) และการเคลื่อนที่ของลูกเตา

กฎหมายสิ่งแวดลอมและผังเมืองสำ�หรับการควบคุมมลพิษทางแสง
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ทะเลที่พึ่งฟกตัวออกจากไขใหมๆ ซึ่งลูกเตาทะเลถือ
เปนสัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) ที่อาศัยธรรมชาติจาก
แสงอาทิตยในการหาความสวางจากเสนขอบฟาในทะเล
หลังจากที่โผลพนออกจากเปลือกไขแลว เพื่อกำ�หนด
ทิศทางการเคลื่อนที่จากชายฝงในบริเวณที่ฟกตัวออก
จากทีว่ างไขกลับลงไปสูท อ งทะเล เหตุทเี่ ปนเชนนีเ้ พราะ
ลูกเตาทะเลสับสนกับแสงไฟ (Confusion) จากมลพิษ
ทางแสงที่เกิดจากการติดตั้งหลอดไฟฟาหรือโคมไฟ
บริเวณชายหาดที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมเปน
มิตรตอการเคลื่อนที่ของเตาทะเล ซึ่งแทนที่ลูกเตาทะเล
จะเคลื่อนตัวมุงหนาสูทองทะเลตามธรรมชาติหลังจาก
ที่ฟกตัวออกจากไขเสร็จแลว เตาทะเลกลับเคลื่อนที่
มุ  ง หน า สู  พื้ น ที่ บ ริ เ วณพื้ น ดิ น ในทิ ศ ทางตรงข า มกั บ
ชายฝงได ดังนั้น การที่เตาทะเลเคลื่อนที่กลับทิศทาง
จากธรรมชาติที่ตองเคลื่อนที่เขาหาทองทะเลหลังจาก
วางไขโดยอาศัยแสงอาทิตยยามเชาเปนเข็มทิศตาม
ธรรมชาติในการบอกทิศทาง อาจทำ�ใหลูกเตาทะเล
มี อ าการเหนื่ อ ยและตายจากอาการขาดน้ำ � ในที่ สุ ด
(Nicholas 2001 : 77) นอกจากนี้ มลพิษทางแสงยังสง
ผลกระทบตอที่อยูอาศัยของคางคาว (Roost) ในเวลา
กลางคืน (Stone, Jones, and Harris   2009 : 1)
กลาวคือ แสงประดิษฐจากหลอดไฟฟาหรือโคมไฟจาก
ไฟถนนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูของ
คางคาวในเวลากลางคืนได ทั้งนี้ จากการขยายตัวของ
เมืองอยางรวดเร็วทำ�ใหแสงไฟประดิษฐจากเสาไฟฟา
ทำ � ลายบรรยากาศของพื้ น ที่ อั น เป น ที่ อ ยู  อ าศั ย ของ
คางคาวในเวลากลางคืน (Illuminating a bat roost
creates disturbance) (Swift 1980 : 190) เปนตน
จากตัวอยางที่หยิบยกในเรื่องของผลกระทบ
มลพิษทางแสงตอลูกเตาทะเลและคางคาว อาจพบวา
ปญหาอันเกิดมาจากผลกระทบดังกลาวมีสาเหตุประการ
หนึง่ มาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองทีป่ ราศจากการ
คำ�นึงถึงผลกระทบของมลพิษทางแสงกับการทำ�ลาย

ระบบนิเวศจากการใชแสงประดิษฐจากหลอดไฟฟาหรือ
โคมไฟ ดังนั้น ในหลายประเทศจึงไดมีการรณรงคใหมี
การจัดการผังเมืองและมีกฎหมายทองถิ่นหรือขอบังคับ
ทองถิ่นเพื่อควบคุมมลพิษทางแสงไมใหกระทบตอสัตว
หรือสิง่ มีชวี ติ ประเภทตางๆ ในระบบนิเวศ เชน กฎหมาย
มลรัฐฟลอริดาในการคุมครองเตาทะเล ที่ไดกำ�หนด
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผลกระทบจาก
การใช ห ลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟบริ เ วณชายฝ  ง ที่ ไ ม
เหมาะสม โดยกฎหมายดังกลาวไดกำ�หนดแนวทาง
ในการกำ�หนดมาตรฐานในการติดตั้งไฟถนนบริเวณ
ชายฝง (Model standards for beachfront lighting)
เปนตน (Butler  1998 : 339)
4.3 มลพิษทางแสงกับสุขภาพของมนุษย
มลพิ ษ ทางแสงจากการใช ป ระโยชน จ าก
แสงประดิ ษ ฐ จ ากหลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟอาจส ง ผล
กระทบต อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย ไ ด ซึ่ ง มลพิ ษ ทางแสง
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอวงจรการดำ�รงชีพของมนุษย
(human circadian rhythms) เชน การหลั่งสารเมลา
โทนินในรางกาย (Melatonin) และฮอรโมนเพศหญิง
(Oestrogen) อาจทำ�ใหเกิดปญหาทางสุขภาพหลาย
ประการ เชน ปญหาการนอนไมหลับ (Sleep disorder)
และปญหามะเร็งในเตานมในสุภาพสตรี เปนตน (Pauley  
2004 : 2-3) นอกจากนี้ มลพิษทางแสงบางประเภทอาจ
กระทบกับการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของมนุษยโดยตรง
เชน แสงบาดตา (Glare lighting) ที่สองมาจากโคมไฟ
หนารถยนต ทำ�ใหเกิดอาการระคายเคืองตาหรือสูญเสีย
ความสามารถในการมองเห็นขณะหนึ่งหรืออาจทำ�ให
เกิดอาการเจ็บตาจากการหดตัวของกลาวเนื้อควบคุม
มานตา (Iris) กระทันหันได อันเปนการเพิ่มความเสี่ยง
ต อ ผู  สั ญ จรบนท อ งถนนจากการบดบั ง ทั ศ นวิ สั ย จาก
แสงบาดตาที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนนได
(U.K. Department of Environment and Countryside
Commission 1997 : 20) เปนตน
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ภาพที่ 3.

แผนภาพแสงผลกระทบของมลพิษทางแสงตอดาราศาสตรและระบบนิเวศ ทีม่ า: Longcore, T. & Rich, C. (2004). Ecological
light pollution. Frontiers in Ecology and the Environment 2 (4) : 191-198.

5. กฎหมายผังเมืองกับการควบคุมมลพิษทางแสง
จากผลกระทบดานมลพิษทางแสงที่กลาวมาใน
ขางตน อาจพบไดวาปญหาของมลพิษทางแสงและ
ผลกระทบจากมลพิษทางแสงที่เกิดขึ้นตอการศึกษา
ดาราศาสตร ระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย เกิดจาก
การปราศจาการควบคุ ม ทางด า นผั ง เมื อ งและการ
พัฒนาเมืองที่ดี (Planning and development control)
ซึ่งไมวาจะเปนมลพิษทางแสงประเภทแสงเรืองไปยัง
ทองฟา แสงบาดตาและการรุกล้ำ�ของแสงลวนแลวแต
เกิดขึ้นมาจากการปราศจากระบบการวางผังเมืองใน
บริเวณชุมชนเมืองและชนบท (Town and country
planning system) ทำ�ใหมลพิษทางแสงประเภทตางๆ
เพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกั บ การขยายตั ว ของเมื อ งที่
ปราศจากการควบคุมอยางดี (Jewkes  1998 : 258-259)
ดังนั้น รัฐบาลประเทศตางๆ จึงตองแสวงหามาตรการ
ทางกฎหมายผังเมืองเพือ่ ควบคุมมลพิษทางแสงโดยอาจ
กำ�หนดมาตรการผังเมืองทั่วไปและมาตรการผังเมือง
เฉพาะ ในการลดและควบคุมมลพิษทางแสง ไมใหเกิด
การขยายตัวของมลพิษทางแสงจากการใชแสงประดิษฐ
ในเวลากลางคืน (Morgan-Taylor  1997 : 33) เชน
ในการขออนุญาตการกอสราง (Building permission)
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ในแตละครั้ง นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
พิจารณาถึงองคประกอบและโครงสรางอาคารโดยทัว่ ไป
แลว องคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรพิจารณาถึงลักษณะ
การติดตัง้ หลอดไฟฟาหรือโคมไฟภายนอกอาคารเพือ่ ลด
การเกิดมลพิษทางแสงอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน
รำ�คาญตอเพื่อนบาน (light nuisance) หรือกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกบริเวณสถานที่นั้นๆ
ดวย (Mizon  2002 : 193)
ฉะนั้น การอาศัยกลไกทางการควบคุมผังเมือง
จึงมีความจำ�เปนตอการควบคุมมลพิษทางแสงไมใหเกิด
ผลกระทบในระยะยาวตอสิ่งแวดลอม (Jewkes  1998 :
10-11) ซึ่งมาตรการทางกฎหมายผังเมืองเพื่อควบคุม
มลพิษทางแสงควรมีสาระสำ�คัญ 4 ประการที่สำ�คัญ
ดังตอไปนี้
5.1 มาตรการควบคุ ม และการอนุ ญ าตให
กอสรางอาคาร กอสรางที่จอดรถ ดัดแปลงอาคาร
และดัดแปลงที่จอดรถ ตองคำ�นึงถึงผลกระทบจาก
มลพิษทางแสง
		 ในการก อ สร า งหรื อ ดั ด แปลงอาคารหรื อ
ที่จอดรถ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจำ�ตองพิจารณา
ถึงการใชความสวางในเวลากลางคืนจากแสงประดิษฐที่

กฎหมายสิ่งแวดลอมและผังเมืองสำ�หรับการควบคุมมลพิษทางแสง
ปดิเทพ อยูยืนยง

มาจากการติดตั้งหลอดไฟฟาหรือโคมไฟประเภทตางๆ
ซึ่งแสงประดิษฐจากไฟรักษาความปลอดภัยภายนอก
อาคาร ไฟสองสนาม (Outdoor flooding Light) และโคม
ไฟประเภทอืน่ ๆทีต่ ดิ ตัง้ โดยรอบบริเวณอาคาร พืน้ ทีโ่ ดย
รอบอาคารและลานจอดรถ ใหสามารถใชประโยชนตาม
ลักษณะการใชงานของโคมไฟในแตละประเภทได โดย
ไมกอ ใหเกิดมลพิษทางแสงอันอาจกระทบตอระบบนิเวศ
และสุขภาพมนุษยในแตละทองถิ่นนั้น
ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศตางๆควรบัญญัติกฎหมาย
ทีใ่ หอ�ำ นาจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดการ
กั บ ป ญ หามลพิ ษ ทางแสงโดยให อำ � นาจแก อ งค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการควบคุ ม และอนุ ญ าต
การกอสรางหรือการดัดแปลงสิ่งกอสรางประเภทตางๆ
(Planning permission) ที่ตองมีการติดตั้งหลอดไฟฟา
หรือโคมไฟ เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดการกับปญหา
ที่ เ กิ ด จากมลพิ ษ ทางแสงประเภทต า งๆโดยวิ ธี ก าร
ควบคุมทางผังเมือง (U.K. Department for Environment
Food & Rural Affairs  2006 : 31) นอกจากนี้ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีหนาที่ใหการใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับมลพิษทางแสงแกประชาชนทั่วไปและ
ผูที่กำ�ลังจะดำ�เนินการขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลง
อาคาร ที่การกอสรางหรือการดัดแปลงนั้นอาจมีการ
ติดตั้งหลอดไฟฟาหรือโคมไฟภายนอกอาคารดวย เชน
การจัดอบรมใหแกประชาชนโดยทั่วไป การเผยแพร
ประชาสัมพันธแผนพับแกประชาชนและการเรียกผูขอ
อนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภทตางๆ มา
ทำ � ความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษทางแสงกับการติ ด ตั้ ง
หลอดไฟฟาหรือโคมไฟภายนอกอาคาร เปนตน
5.2 มาตรการควบคุ ม การออกแบบเพื่ อ
ลดมลพิษทางแสงจากไฟถนนในการกอสรางทาง
สาธารณะประเภทตางๆ
		 จากการขยายตั ว ของเมื อ งอย า งรวดเร็ ว
ทำ�ใหปริมาณการติดตั้งเสาไฟฟาบริเวณทองถนนหรือ
ทางเทาอื่นๆ มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ของการติดตั้งเสาไฟฟาประเภทตางๆ อาจกระทบตอ
ประชาชนในชุ ม ชนได เช น การรุ ก ล้ำ � ของแสงและ
แสงเรืองไปยังทองฟา เปนตน ดังนั้น ทองถิ่นควร
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา

มลพิษทางแสงจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและ
ระบบนิเวศในชุมชนเมืองนั้นๆ (U.K. Department
for Environment Food & Rural Affairs  2006 : 32)
ดังนั้น ทองถิ่นควรสนับสนุนการออกแบบ การติดตั้ง
และการซ อ มบำ � รุ ง หลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟถนน
เพื่ อ ควบคุ ม มลพิ ษ ทางแสงไม ใ ห เ กิ ด ผลกระทบต อ
ประชาชน นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ชุมชนที่มีผูอาศัยหรือสัญจรทางสาธารณะไมมากใน
เวลากลางคืน อาจอาศัยเทคโนโลยีการเปดปดหลอด
ไฟฟาอัตโนมัติหรืออาจกำ�หนดเวลาเปดปดไฟถนน ซึ่ง
นอกจากจะเปนการลดมลพิษทางแสงแลวยังเปนการ
สนั บ สนุ น การประหยั ด พลั ง งานสำ � หรั บ ท อ งถิ่ น ด ว ย
(Institution of Lighting Engineers  2009 : 3)
5.3 มาตรการกำ � หนดพื้ น ที่ ค วบคุ ม เพื่ อ
จำ � แนกพื้ น ที่ ใ นการควบคุ ม มลพิ ษ ทางแสงที่ 
ปริมาณหรือระดับแตกตางกันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
		 รั ฐ บาลและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ควรจัดลำ�ดับและกำ�หนดพื้นที่ในการควบคุมโดยอาศัย
กำ�หนดพื้นที่ในการควบคุมมลพิษทางแสง ซึ่งกำ�หนด
ให มี ก ารจั ด ย า นในผั ง เมื อ งของท อ งถิ่ น เพื่ อ จำ � แนก
พื้นที่เพื่อควบคุมมลพิษทางแสง ที่ปริมาณหรือระดับ
แต ต  า งกั น ออกไป เช น การกำ� หนดให พื้ น ที่ ใ นเขต
อนุรักษปาไม (Conservation park) ที่ระดับมลพิษ
ทางแสงในพื้นที่ดังกลาวมีปริมาณนอยที่สุด เปนพื้นที่
เพื่ อ การศึ ก ษาดาราศาสตร ห รื อ พื้ น ที่ ที่ ส ามารถ
สังเกตุการณกิจกรรมทางดาราศาสตรไดอยางชัดเจน
ในทางตรงกั น ข า มพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณเมื อ งที่ มี ชุ ม ชน
หนาแน น อาจถู ก กำ � หนดให เ ป น พื้ น ที่ ที่ มี ม ลพิ ษ ทาง
แสงมาก ที่ไมเหมาะสมกับกิจกรรมทางดาราศาสตร
และระบบนิเวศ เปนตน
5.4 	มาตรการควบคุมการกอสรางสิง่ กอสราง
เพื่ อ ใช อำ � นวยความสะดวกที่ ใ ช เ พื่ อ การบริ ก าร
สาธารณะ
		 รั ฐ บาลและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในแตละประเทศควรใหมีการควบคุมมลพิษทางแสงที่
เกิดขึน้ จากการสิง่ กอสรางเพือ่ ใชจดั ทำ�บริการสาธารณะ
(Public service facilities) เชน สถานนีรถไฟ ทาอากาศยาน
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และทาเรือขนสงสินคา เปนตน เพราะสถานที่เหลานี้มี
การใชแสงประดิษฐจากหลอดไฟฟาหรือโคมไฟภายนอก
อาคารเพื่ อ อำ � นวยความสะดวกในงานด า นบริ ก าร
สาธารณะคอนขางมากและมีพื้นที่ในการติดตั้งหลอด
ไฟฟาหรือโคมไฟทีม่ ากกวาอาคารทีพ่ กั อาศัยโดยทัว่ ไป
(U.K. Aviation Environment Federal  2011 : 2-7)
5.5 	มาตรการควบคุมการกอสรางสิง่ กอสราง
เพื่ อ ใช อำ � นวยความสะดวกที่ ใ ช เ พื่ อ กิ จ กรรม
นันทนาการและการกีฬา
รั ฐ บาลและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในแตละประเทศอาจจัดใหมีพื้นที่เพื่อกิจกรรมนันทนา
การทองถิ่น ซึ่งนอกจากพื้นที่ดังกลาวจะใชเปนพื้นที่
นันทนาการสำ�หรับประชาชนในชุมชนและประชาชน
ทั่วไปแลว ทองถิ่นอาจกำ�หนดใหพื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่ที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนพิเศษดวย
(U.K. Department for Environment Food & Rural
Affairs  2006 : 37) เชน สวนสาธารณะของชุมชนและ
สนามเด็กเลนของชุมชน เปนตน ทั้งนี้ สิ่งอำ�นวยความ
สะดวกในสวนสาธารณะประเภทตางๆ อาจมีการติดตั้ง
ไฟสองสนามประเภทตางๆ เพือ่ กอใหเกิดความปลอดภัย
ในเวลาสัญจรภายในสวนสาธารณะหรือพืน้ ทีน่ นั ทนาการ
ซึ่งไฟประดิษฐที่สองมาจากไฟสองสนามประเภทตางๆ
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ หรือประชาชน
ที่อาศัยรอบๆสวนสาธารณะหรือพื้นที่นันทนาการนั้นๆ
เชน การรุกล้ำ�ของแสง เปนตน
นอกจากนี้ ในการออกแบบและกอสราง
สาธารณูปโภคทางการกีฬา (Sports facilities) ทองถิ่น
ควรคำ�นึงถึงการติดตั้งหลอดไฟสองสนามในสนามกีฬา
ประเภทตางๆ ทั้งนี้ หลอดไฟสองสนามในสนามกีฬา
อาจกอใหเกิดการรุกล้ำ �ของแสงบริเวณชุมชนรอบๆ
สนามกีฬานั้นๆ ซึ่งแมวาแสงสวางจากสนามกีฬาใน
เวลากลางคืนจะทำ�ใหมนุษยสามารถประกอบกิจกรรม
การกีฬาในเวลากลางคืน แตอยางไรก็ดี แสงดังกลาว
อาจกระทบตอสิง่ แวดลอมและประชาชนทีอ่ ยูโ ดยรอบได
สำ � หรับ กรณี ไ ฟประดับ อาคารในเทศกาล
และมหรสพตางๆ เพือ่ การประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ภายนอกอาคาร เชน การแสดงแสงเลเซอร การฉายไฟ
ขึน้ ไปยังทองฟา และการแสดงแสงไฟยามค่�ำ คืน เปนตน
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ควรไดรับการควบคุมจากทองถิ่น เพราะแสงประดิษฐ
จากกิจกรรมนันทนาการภายนอกอาคารเหลานี้ ลวนเปน
สาเหตุ ใ ห เ กิ ด มลพิ ษ ทางแสงได เ ช น เดี ย วกั น (U.K.
Department for Environment Food & Rural Affairs  
2006 : 32)
6. ตัวอยางของกฎหมายผังเมืองตางประเทศเพื่อ
ควบคุมมลพิษทางแสง
หลายประเทศไดมีการจัดทำ�กำ�หนดมาตรการ
ทางกฎหมายผังเมืองเฉพาะเพื่อคุมครองสุขภาพมนุษย
ความหลากหลายเชิงนิเวศ และการศึกษาดาราศาสตร
(UNESCO  2009 : 27) และทำ�ใหการควบคุมมลพิษ
ทางแสงเปนไปอยางยัง่ ยืน เชน การกำ�หนดพืน้ ทีค่ วบคุม
มลพิษทางแสง (Areas of illumination) การกำ�หนด
ระยะเวลาในการใชหลอดไฟฟาหรือโคมไฟ (Duration
of illumination) และการกำ�หนดวิธีการเพื่อลดปริมาณ
การปลอยแปลงในเวลากลางคืน เปนตน
6.1 สาธารณรัฐเช็ค
		 สาธารณรัฐเช็คเปนประเทศแรกทีไ่ ดก�ำ หนด
มาตรการทางกฎหมายระดับประเทศ (Bill, Act) ขึ้นเพื่อ
กำ�หนดมาตรการในการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุม
มลพิษทางแสงทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ กฎหมายสาธารณรัฐเช็ค
ระดับพระราชบัญญัติ (Protection of the Atmosphere
Act 2002) ไดใหอำ�นาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการออกขอกำ�หนดทองถิ่น (Regulations) ในการ
ปองกันมลพิษทางแสงในแตละทองถิน่ เพือ่ ลดผลกระทบ
จากมลพิษทางแสงทีส่ อ งขึน้ ไปบนทองฟาหรือสองขึน้ ไป
ยังชั้นบรรยากาศ อันเนื่องมาจากแสงจากหลอดไฟฟา
หรือแสงจากแหลงกำ�เนิดตางๆ ที่สองไปยังทองฟาจาก
การใชไฟประดิษฐในชุมชนตางๆ ซึ่งกฎหมายระดับ
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได กำ � หนดนิ ย ามของมลพิ ษ
ทางแสงไว โดยประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กำ � หนดมาตรการผั ง เมื อ งเฉพาะของแต ล ะท อ งถิ่ น
ใหสอดคลองกับกฎหมายระดับชาติที่ไดวางหลักเกณฑ
เอาไว
6.2 	สหรัฐอเมริกา
หลายมลรั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ ก าได กำ � หนด
มาตรการทางกฎหมายสิ่ ง แวดล อ มและผั ง เมื อ งขึ้ น
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เพื่ อ กำ � หนดกลไกและวิ ธี ก ารในการควบคุ ม มลพิ ษ
ทางแสง ไมใหมลพิษทางแสงที่เกิดจากการติดตั้งและ
การออกแบบหลอดไฟฟาหรือโคมไฟที่ไมไดมาตรฐาน
กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมในเวลากลางคืนได
ตัวอยางเชน กฎหมายระดับมลรัฐหรือรัฐบัญญัติของ
มลรั ฐ เอริ โ ซน า (Arizona House Bill, Title 49,
Chapter 7) ไดกำ�หนดใหบานเรือนติดตั้งหลอดไฟฟา
หรือโคมไฟ ที่มีการติดตั้งโคมไฟที่มีโลไฟ (light shield)
เพื่ อ ป อ งกั น มลพิ ษ ทางแสงประเภทแสงเรื อ งไปยั ง
ทองฟา ที่อาจกระทบตอกิจกรรมทางดาราศาสตรใน
มลรัฐเอริโซนา เหตุทกี่ ฎหมายระดับมลรัฐหรือรัฐบัญญัติ
วางหลักเกณฑไวเชนนี้ ก็เพราะมลรัฐเอริโซนาเปนพืน้ ที่
สภาพทางธรรมชาติในเวลากลางคืนที่เหมาะสมกับการ
ศึกษาดาราศาสตร
นอกจากนี้ กฎหมายของมลรัฐหรือรัฐบัญญัติ
ของมลรัฐนิวเม็กซิโก (Night Sky Protection Act 1999)
และรัฐบัญญัตขิ องมลรัฐอารแคนซอส (Shielded Outdoor
Lighting Act 1987) ไดกำ�หนดใหมีการบัญญัติใน
เรื่องของระยะเวลาในการใชหลอดไฟฟาหรือโคมไฟ
ภายนอกบาน (Outdoor lighting curfew time) โดย
กำ�หนดใหประชาชนตองปดไฟนอกบาน (Outdoor
light) ในเวลา 23 นาฬิกา เชน ไฟรักษาความปลอดภัย
เสาไฟฟาหนาบาน และหลอดไฟประดับภายนอกบาน
นอกจากนี้ ขอกำ�หนดของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
(California Code of Regulations on California’s
Energy Efficiency Standards for Residential and
Nonresidential Building 1978) ไดกำ�หนดมาตรการ
ทางผั ง เมื อ งเพื่ อ ควบคุ ม การใช แ สงประดิ ษ ฐ ใ นเวลา
กลางคืน จากการใชไฟภายนอกอาคาร การใชไฟถนน
การใชไฟโฆษณา การใชไฟในสนามกีฬา และการใชไฟ
ในศูนยการคา โดยกำ�หนดใหมขี อ บังคับควบคุมผังเมือง
ทีเ่ กีย่ วของกับการใชไฟฟาในสิง่ กอสรางตางๆ (Building
Energy Efficiency Standards 2005) ซึ่งขอกำ�หนด
ดังกลาวของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดกำ�หนดมาตรการ
ในการกำ�หนดพื้นที่ควบคุมการใชไฟฟาภายนอกบาน
เพื่อกำ�หนดพื้นที่ใหการควบคุมมลพิษทางแสงจากแสง
ประดิษฐในเวลากลางคืน (Outdoor lighting zones)
เปนตน

6.3 ประเทศญี่ปุน
		 เมืองไบเซอิ (Bisei) เปนเมืองเล็กๆ ที่ตั้ง
อยูในตำ�บลโอดา (Oda District) เมืองโอกายามา
(Okayama) ประเทศญีป่ นุ ซึง่ เปนทีต่ งั้ ของฐานปฏิบตั กิ าร
ดาราศาสตรทใี่ หญทสี่ ดุ ของรัฐบาล (Bisei Astronomical
Observatory - BAO) ที่ใชในการศึกษาและทำ�กิจกรรม
ดาราศาสตรของญี่ปุน ดังนั้น เมืองไบเซอิจึงไดบัญญัติ
ขอบัญญัติทองถิ่นเฉพาะขึ้น (Optical Environmental
Disruption (Light Pollution) Prevention Ordinance
in Bisei 1989) เพื่อกำ�หนดใหเมืองไบเซอิเปนพื่นที่
ปลอดมลพิษทางแสงเพื่อการศึกษาและทำ�การวิจัยทาง
ดานดาราศาสตร ดังนั้น กฎหมายทองถิ่นดังกลาวจึง
ไดกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันมลพิษ
ทางแสงโดยอาศั ย ความร ว มมื อ จากประชาชนและ
ภาคเอกชนในการมีสวนรวมทำ�ใหเมืองไบเซอิปลอด
จากมลพิษทางแสง เชน กำ�หนดใหประชาชนตองปดไฟ
นอกบาน ในเวลา 22 นาฬิกา และกำ�หนดใหประชาชน
เสริมสรางความรวมมือกับทางภาครัฐในการรณรงค
เพื่อควบคุมมลพิษทางแสง เปนตน ดังนั้น อาจเห็น
ได ว  า ข อ บั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น ไบเซอิ ข องญี่ ปุ  น ฉบั บ นี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ใ ช เ พื่ อ สนั บ สนุ น บริ ก ารสาธารณะใน
การศึกษาและค น ควา วิ จั ย ทางดา นดาราศาสตร ของ
ญี่ปุน ซึ่งเปนลักษณะคลายคลึงกับรัฐบัญญัติของมลรัฐ
เอริโซนา เพราะบริเวณพื้นที่ของมลรัฐเอริโซนาและ
เมืองไบเซอิ ก็มีการดำ�เนินกิจกรรมบริการสาธารณะ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการศึกษา คนควา
และวิจัยทางดานดาราศาสตรเชนเดียวกัน
7. บทสรุป
ผลกระทบจากมลพิษทางแสงจากการออกแบบ
และติ ด ตั้ ง หลอดไฟฟ า หรื อ โคมไฟที่ ไ ม เ ป น มิ ต รต อ
สิ่ ง แวดล อ มในเวลากลางคื น ประกอบกั บ การขาด
มาตรการทางกฎหมายผังเมืองทีส่ อดรับกับการขยายตัว
ของเมืองหรือสอดรับกับการควบคุมการใชงานหลอด
ไฟฟาหรือโคมไฟในเวลากลางคืน ลวนทำ�ใหเกิดผลเสีย
ตอกิจกรรมการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร ระบบนิเวศ
วิทยาและความเปนอยูของมนุษย ดังนั้น หลายประเทศ
ดังที่ไดยกตัวอยางมาในขางตนไดตอบสนองตอปญหา
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มลพิ ษ ทางแสง โดยกำ � หนดมาตรการทางกฎหมาย
ผังเมืองขึ้น เพื่อควบคุมมลพิษทางแสงที่อาจกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะยาว  เชน
มาตรการกำ�หนดกำ�หนดเวลาเปดปดไฟถนนและหลอด
ไฟฟาหรือโคมไฟที่ใชตามบานและมาตรการจัดลำ�ดับ
และกำ�หนดพื้นที่ในการควบคุมโดยอาศัยกำ�หนดพื้นที่
ในการควบคุมมลพิษทางแสง เปนตน
ประเทศตางๆ ในโลกจึงควรหันมาใสใจกับปญหา
และผลกระทบจากมลพิษทางแสงที่อาจสงผลกระทบ
ตอมนุษยและสิง่ แวดลอมทีอ่ ยูร อบตัวของมนุษยโดยตรง
ซึ่งไมวาจะเปนการรณรงคระดับทองถิ่นตลอดไปจนถึง
การบัญญัติกฎหมายระดับชาติ ลวนแลวแตมีความ
สำ�คัญตอการจัดการปญหาจากผลกระทบจากมลพิษ
ทางแสงทั้งสิ้น แตอยางไรก็ดี การอาศัยแนวทางจาก
มาตรการทางกฎหมายผังเมืองในการกำ�หนดมาตรการ
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เฉพาะและวิธีการในการจัดการกับมลพิษทางแสงเพื่อ
การควบคุมมลพิษทางแสง ยอมมีประโยชนตอ ประชาชน
ในระยะยาวทำ � ให ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง โทษภั ย จาก
มลพิษทางแสงไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การกำ�หนดมาตรการ
ทางกฎหมายผังเมืองอาจมีการบัญญัติที่มีลักษณะของ
มาตรการเฉพาะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่นทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของผลกระทบและลักษณะ
ของแตละพื้นที่ที่มีความแตกตางกัน
ฉะนั้ น การบั ญ ญั ติ ม าตรการทางกฎหมาย
ผังเมืองเพื่อควบคุมมลพิษทางแสงจึงอาจเปนทางเลือก
หนึ่งสำ�หรับผูมีอำ�นาจตัดสินใจนโยบายที่จะขับเคลื่อน
และสรางกระบวนการและวิธีการในการควบคุมมลพิษ
ทางแสงไมใหมลพิษทางแสงสงผลกระทบตอประชาชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในประเทศ
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