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บทคัดย่อ 
	 หลายปีที่ผ่านมา	การเพิ่มจ�านวนการใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคาร	รวมไปถึงไฟถนน	ไฟรักษาความปลอดภัย	และไฟโฆษณา	ได้ท�าให้
บรรยากาศธรรมชาติท้องฟ้าที่มืดมิดยามค�า่คืนหาได้ยากยิ่งในชุมชนเมือง	 การเพิ่มจ�านวนการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืนในชุมชน
เมืองยุคปัจจุบันได้เพิ่มความรู้สึกปลอดภัยของผู้คนในเวลากลางคืน	 แสงสว่างในเวลากลางคืนถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการคมนาคมใน
เวลากลางคนือกีด้วย	แต่การเพิม่จ�านวนของการใช้แสงสว่างภายนอกอาคารในชมุชนเมอืงสามารถก่อปัญหามลภาวะทางแสง	ซึง่มลภาวะ
ทางแสงอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และระบบนิเวศในเวลากลางคืนได้	นอกจากนี	้มลภาวะทางแสงยังเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานที่มีคุณค่าโดยเปล่าประโยชน์	 ดังนั้น	 ผลกระทบจากมลภาวะทางแสงจึงควรถูก
ควบคมุโดยอาศยัหลกัการทางกฎหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนืในการบรูณาการการควบคมุมลภาวะทางแสงในแนวทางทีเ่กีย่วข้องกบั
ปัญหาเศรษฐกิจ	ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคม	

Abstract

 In recent years, the increasing amount of outdoor lighting, including street, security and advertising lighting, has 
meant that a dark sky has become a rarity, particularly in urban zones. The night-light of modern townscape increases the 
safety-feeling of people at night. It is also indispensable from the point of view of nighttime transportation. However, the 
increased use of urban exterior lighting can cause light pollution problems. Light pollution is an increasing problem for 
human being and nocturnal ecosystem. In addition, light pollution is also a contributor to global warming and waste of 
valuable energy. Thus, light pollution impacts should be tackled by many legal aspects of sustainable development which 
integrated light pollution control way with economic, environmental and social issues.  

บทน�ำ 
	 พฒันาการของการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟภายนอกอาคาร	(exterior	light)	ในเวลากลางคนื	ได้สร้างประโยชน์
ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมาก	ท�าให้มนุษย์สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ในเวลากลางคืนได้ยาวนานยิ่งขึ้น	 เช่น	การใช้ประโยชน์จากไฟ
ถนน	(street	light)	ในการคมนาคมขนส่งและการใช้ประโยชน์จากไฟรักษาความปลอดภัย	(security	light)	เพื่อช่วยให้สังเกตพฤติกรรม
ของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน	เป็นต้น	(Department	for	Environment	Food	&	Rural	Affairs,	2010)	ทั้งนี้	แม้ว่าพัฒนาการของการใช้
งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารสามารถสร้างประโยชน์นานัปการแก่มนุษยชาติในปัจจุบัน	 แต่การใช้งานหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสม	กล่าวคือ	การใช้หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ก่อให้เกิดแสงสว่างที่มีปริมาณ
ค่าความส่องสว่าง	(illuminance)		เกินไปกว่ามาตรฐานที่เหมาะสมและการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ออกแบบและ
ติดตั้งไม่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานแสงสว่างและลักษณะของงานที่อาศัยแสงสว่าง	 รวมไปถึงการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟภายนอกอาคารในพื้นที่ที่ไม่จ�าเป็นย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และสังคม	(Department	of	Communities	&	
Local	Government,	2006)
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จากการบูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เช่น	 การก�าหนด
หลักเกณฑ์ให้ภาคธุรกิจป้องกันมลภาวะทางแสง	 การก�าหนดให้
ภาคธุรกิจให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ประเภทต่างๆ	ภายนอกอาคาร	และการก�าหนดมาตรการของภาค
รฐัเพือ่วางผงัเมอืงเพือ่ควบคมุมลภาวะทางแสงในระยะยาว	เป็นต้น

มลภำวะทำงแสง

	 แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือแสงประดิษฐ์	 (artificial	
light)	ได้แก่	แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟทีม่นษุย์ประดษิฐ์
ขึน้เพือ่ยดืเวลาในการประกอบกจิกรรมของมนษุย์ออกไป	ให้มนษุย์
สามารถประกอบกิจกรรมในเวลากลางคืนได้	 เช่น	 การจัดการ
แข่งขนักฬีาฟตุบอลในเวลากลางคนื	หรอืการช่วยชวีติผูป่้วยในเวลา
กลางคนืด้วยการผ่าตดั	เป็นต้น	(Department	of	Environment	&	
Countryside	Commission,	1997)	โดยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	19	
ที่ได้มีการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าโดยโทมัส	อัลวา	เอดิสัน	(Thomas	
Alva	Edison)	จนมาถึงยุคปัจจุบัน	การใช้งานแสงสว่างจากหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารมีมากขึ้นตามความต้องการการ
ใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคนืเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	และการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง	(urban	sprawl)	ที่ต้องการพื้นที่ชุมชนใน
การอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่างๆ	 มากยิ่งขึ้น	(Morgan-
Taylor	&	Huges,	2005)	อนึ่ง	พื้นที่ชุมชนเมืองย่อมมีการบริโภค
พลงังานไฟฟ้าเพือ่ให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟในเวลา
กลางคืน	แต่อาจมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคารโดยปราศจากความรูแ้ละความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานอย่างสิ้น
เปลือง	 รวมไปถึงการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่
ปราศจากความตระหนักถึงการใช ้งานแสงสว ่างให ้ เกิด
ประสทิธภิาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ตวัอย่างเช่น	การขาดวธิี
เลือกใช้หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของชนดิงาน	การออกแบบระบบแสงสว่างให้ไม่เหมาะสม
และการใช้งานไฟฟ้าแสงสว่างอย่างผิดวิธี	 เป็นต้น	อาจก่อให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อสขุภาพมนษุย์	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม	รวมไปถึงการด�าเนินกิจกรรมทางดาราศาสตร์ด้วย
	 ทัง้นีม้กีารใช้แสงสว่างจากการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรอืโคม
ไฟภายนอกอาคารในเวลากลางคนื	ทีม่คีวามส่องสว่างทีว่ดัได้จาก
ปริมาณแสงสว่างที่ตกลงบนพื้นที่หนึ่ง	 ที่วัดได้จากปริมาณความ
ส่องสว่าง	(luminous	flux)	ที่ตกลงบนพื้นผิว	1	ตารางเมตร	โดยมี
หน่วยในการวัดค่าเป็น	 ลักซ์	(lux)	 มีค่าเกินสมควร	(excessive	
light)	 ต่อมาตรฐานการใช้งานในแต่ละพื้นที่หรือไม่เหมาะสมกับ
ลกัษณะการใช้ประโยชน์แสงสว่างในแต่ละพืน้ทีห่รอืแสงสว่างทีส่่อง

	 ดงันัน้	หลายประเทศจงึได้พยายามแสวงหามาตรการทาง
กฎหมายเฉพาะระดับชาติ	 ในการควบคุมมลภาวะทางแสงและ
ป้องกนัผล	กระทบจากมลภาวะทางแสง	ไม่ให้เกดิผลร้ายต่อระบบ
นิเวศและประชาชนในประเทศของตน	(Morgan-Taylor,	2006)	
เช่น	กฎหมาย	Czech	Protection	of	the	Atmosphere	Act	2002	
ของสาธารณรัฐเช็ค	 ที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมมลภาวะ
ทางแสงโดยอาศัยการก�าหนดมาตรการควบคุมมลภาวะทางแสง
จากการติดตั้งโล่ไฟ	(fully	shielded	light	fixtures)	เพื่อป้องกันการ
เกิดของมลภาวะทางแสง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ท้องถิ่นของบาง
ประเทศ	 ยังได้ก�าหนดมาตรการของท้องถิ่นเฉพาะในการป้องกัน
และควบคุมมลภาวะทางแสง	ไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมด้วย	เช่น	กฎหมาย	Arizona	House	Bill	Title	49	
บรรพ	7	 ของมลรัฐแอริโซนา	 สหรัฐอเมริกา	 ที่ได้วางหลักเกณฑ์
ควบคุมการใช้งานและติดตั้งหลอดไอปรอทหรือหลอดแสงจันทร์
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(use	of	mercury	vapor	light	fixtures)	
เป็นต้น	(Hughes	&	Morgan-Taylor,	2004)
	 แม้ในปัจจุบัน	 หลายประเทศได้ก�าหนดมาตรการทาง
กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง	ไม่ให้เกิดผลร้ายต่อระบบนิเวศ	
กิจกรรมดาราศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(Royal	
Commission	on	Environmental	Pollution,	2009)	แต่มาตรการ
ทางกฎหมายบางอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุมลภาวะทางแสง	
ต่างมข้ีอจ�ากดั	(restrictions)	และขาดมาตรการบางประการในการ
ป้องกันปัญหามลภาวะทางแสงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อมลภาวะ
ทางแสงต่อมนษุย์ในรุน่ปัจจบุนัและป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้ต่อคนรุน่อนาคตด้วย	(Temple	Group,	2006)	ด้วยเหตนุี	้รฐับาล
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นของหลายประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ	 ควรหันมา
ตระหนักโทษภัยของมลภาวะทางแสงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงผลกระทบประการอื่นๆ	 ที่
เกีย่วข้อง	เพือ่ควบคมุมลภาวะทางแสง	ไม่ให้สามารถสร้างผลกระ
ทบต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมได้	 ด้วยเหตุนี้	 รัฐบาลท้องถิ่น	
รัฐบาลของประเทศ	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 ควรศึกษาและ
แสวงหาแนวทางในการควบคุมมลภาวะทางแสงเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	 จากมิติด้านสิ่งแวดล้อม	 มิติด้านเศรษฐกิจ	 และมิติ
ด้านสังคม	 เพื่อบูรณาการแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการควบคุม
มลภาวะทางแสงในอนาคต
	 ดงันัน้	บทความฉบบันีจ้งึมุง่พรรณนา	โต้แย้งและวเิคราะห์
การควบคุมมลภาวะทางแสงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 พร้อม
เสนอแนะแนวทางในการพฒันากฎหมายควบคมุมลภาวะทางแสง
เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืในอนาคต	โดยอาศยักลไกและมติต่ิางๆ	
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ผิดทิศทางจนท�าให้แสงสว่างไปรุกล�้า	(obtrusive	light)	ต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์หรือระบบนิเวศ	
	 นอกจากนี้ยังมีการใช้งานแสงสว่างในเวลาและพื้นที่ที่				
ไม่จ�าเป็นต่อการใช้งานหรือพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้ประโยชน์จาก		
แสงสว่าง	(unnecessary	light)	ซึง่อาจเกดิจากปัจจยัหลายประการ	
เช่น	การเลือกชนิดของหลอดไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานสั้น	การใช้สี
ของแสงสว่างทีม่าจากหลอดไฟฟ้าไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของการ
ใช้งาน	 และการขาดการบ�ารุงรักษาหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟอย่าง
สม�่าเสมอ	เป็นต้น	
	 ด้วยเหตุนี้แสงสว่างที่มีค่าความส่องสว่างเกินสมควร	แสง
สว่างทีส่่องไปรกุล�า้อนัอาจส่งผลเสยีต่อความเป็นอยูข่องมนษุย์และ
สิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงการใช้แสงสว่างในพื้นที่และชนิดงานที่ไม่
จ�าเป็นหรือไม่เหมาะสมกับงาน	จึงถือเป็น	มลภาวะทางแสง	(light	
pollution)	 หรือแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	สุขภาพมนุษย์
และกจิกรรมดาราศาสตร์	รวมไปถงึเหตอุนัสร้างความร�าคาญประ
การอื่นๆ	อันเนื่องมาจากแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟอีก
ด้วย	(House	of	Commons	Science	&	Technology	Committee,	
2003)
	 ดังนั้น	มลภาวะทางแสง	หมายถึง	แสงประดิษฐ์หรือแสง
สว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ	 ที่มีค่าความส่อง
สว่างเกินสมควรหรือมีทิศทางที่รุกล�้าไปพื้นที่และทรัพย์สินที่ไม่
ต้องการใช้งานหรือใช้ประโยชน์จากแสงสว่าง	รวมไปถึงแสงสว่าง
ที่ไม่จ�าเป็นต่อการใช้งานหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ใช้
งานหรือชนิดของงาน
	 อนึง่	ในอนาคตการบญัญตัคิวามหมายของศพัท์	หรอืนยิาม
ของค�าว่ามลภาวะทางแสง	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	 ขึ้นอยู่กับ
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมส่องสว่างที่พัฒนามากขึ้น	 การเพิ่ม
ประเภทของหลอดไฟในอนาคตและการขยายตัวของเมือง	
	 การศึกษาปัญหามลภาวะทางแสงและวิธีการเพื่อลด						
ผลกระทบจากมลภาวะทางแสงต ่ อสุ ขภาพของมนุษย ์	
ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมดาราศาสตร์	 จึงมี
ความจ�าเป็นอย่างมาก	 เพราะมนุษย์จ�าเป็นต้องใช้ประโยชน์หรือ
ประกอบกิจกรรมในเวลากลางคืน	 โดยอาศัยแสงสว่างจากหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น	 ทั้งนี้	 หากมนุษย์รู้ถึงความ
หมายของมลภาวะทางแสงแล้วย่อมสามารถป้องกนัผลกระทบหรอื
ภัยอันตรายจากมลภาวะทางแสงต่อคนรุ่นปัจจุบันและประชาชน
ในอนาคตอีกประการหนึ่ง

ประเภทของมลภำวะทำงแสง

	 มลภาวะทางแสงหรอืแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	
สุขภาพมนุษย์และกิจกรรมดาราศาสตร์	 รวมไปถึงเหตุอันสร้าง
ความร�าคาญประการอื่นๆ	สามารถจ�าแนกประเภทได้	ดังต่อไปนี้	
(House	of	Commons	Science	&	Technology	Committee,	
2003)
	 1.	แสงบาดตา	(glare)	ได้แก่	แสงสว่างจ้าที่ส่องมาเข้าตา
โดยตรงจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ	 โดยแสงสว่างจ้าดังกล่าว
สามารถลดประสิทธิภาพของการมองเห็นและลดความคมชัดใน
การมองเห็น	เช่น	แสงบาดตาจากโคมไฟหน้ารถยนต์	ที่อาจท�าให้
ผู้สัญจรบนทางเท้าหรือท้องถนน	ระคายเคืองตาหรือสูญเสียความ
สามารถในการมองเห็นชั่วคราว	(temporary	blindness)	รวมไป
ถงึอาจเกดิการหดตวัของกล้ามเนือ้ควบคมุม่านตา	ท�าให้เกดิอาการ
บาดเจ็บบริเวณดวงตาได้
	 2.	แสงเรืองไปยังท้องฟ้า	(sky	glow)	 ได้แก่	 แสงสีส้มที่
เรืองไปยังท้องฟ้า	 ในบริเวณท้องฟ้าเหนือเมืองที่มีประชากรอาศัย
อยูห่นาแน่นหรอืชมุชนขนาดใหญ่	เนือ่งมาจากแสงสว่างจากหลอด
ไฟฟ้าหรอืโคมไฟภายนอกอาคารในชมุชนเมอืง	ได้ส่องไปยงัท้องฟ้า	
ทั้งนี้	 แสงเรืองไปยังท้องฟ้าอาจสร้างผลกระทบต่อกิจกรรม
สงัเกตการณ์ดาราศาสตร์ได้	นอกจากนี	้แสงเรอืงไปยงัท้องฟ้าอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้	เช่น	แสงเรืองไปยังท้องฟ้าอาจลด
ความสามารถของนกในการหาทศิทางในการอพยพหรอืกลบัรงั	ซึง่
ปกติแล้วนกจะอาศัยแสงธรรมชาติในเวลากลางคืน	 ได้แก่	 แสง
สว่างจากดวงจันทร์หรือแสงสว่างจากดวงดาวในการหาทิศทางใน
การบินอพยพหรือกลับรัง	ทั้งนี้	นกอาจส�าคัญผิดคิดว่าแสงเรืองไป
ยังท้องฟ้าเป็นแสงสว่างจากดวงจันทร์หรือแสงสว่างจากดวงดาว	
จนน�าไปสู่การบินหลงทิศทางที่ผิดธรรมชาติ	เป็นต้น
	 3.	การรุกล�้าของแสง	(light	trespass)	ได้แก่	แสงสว่างที่
มีทิศทางสองรุกล�้ามายังบริเวณที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่างหรือ
แสงสว่างมีทิศทางส่องรุกล�้าไปยังบริเวณทรัพย์สินของผู้อื่น	 เป็น
เหตุให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนร�าคาญในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
หรอืรบกวนการครอบครองทรพัย์สนิ	เช่น	แสงสว่างทีม่ทีศิทางส่อง
รุกล�้าเข้าไปยังห้องนอนของผู้อื่น	 ท�าให้ผู้อื่นนอนหลับไม่สนิทใน
เวลากลางคนื	อนัอาจส่งผลกระทบต่อระบบการท�างานของร่างกาย
ผู้อื่นในอนาคต	เป็นต้น
	 4.	แสงสบัสน	(clutter	light)	หมายถงึ	แสงสว่างจากหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ส่องแบบสับสน	 ซึ่งแสงสับสนเกิดจากการขาด
การออกแบบของการใช้แสงในชุมชนเมืองที่ดี	 กล่าวคือ	 ขาดการ
วางแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนเมือง	
ซึ่งแสงสับสนจึงสามารถพบได้ในชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็น
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มหานครใหญ่	เช่น	ลอนดอน	นิวยอร์ก	และโตเกียว	เป็นต้น
	 ทัง้นีไ้ม่ว่าแสงบาดตา	แสงเรอืงไปยงัท้องฟ้า	การรกุล�า้ของ
แสงและแสงสบัสน	ต่างสามารถส่งผลกระทบต่อสขุภาพของมนษุย์	
ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและการศึกษาดาราศาสตร์ได้ทั้ง
สิน้	ดงันัน้	การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่ควบคมุมลภาวะ
ทางแสงประเภทต่างๆ	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่	เพราะการก�าหนด
มาตรการทางกฎหมายทีด่ใีนการควบคมุมลภาวะทางแสง	ย่อมส่ง
เสริมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และส่งเสรมิสขุอนามยัของประชาชนให้ปลอดภยัจากมลภาวะทาง
แสงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อคนรุน่ปัจจบุนัและส่งผลกระทบต่อคนรุน่
อนาคต

ภาพที่ 1	การเกิดมลภาวะทางแสง

ที่มา: Institution	of	Lighting	Engineers	(2009)

ผลกระทบของมลภำวะทำงแสง

	 มลภาวะทางแสงจากการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่
ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 อาจก่อให้เกิดผล	
กระทบต่อสขุภาพมนษุย์	กจิกรรมดาราศาสตร์	ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้
	 1.	มลภาวะทางแสงที่ ส ่ งผลกระทบต ่อกิ จกรรม
ดาราศาสตร์	(astronomical	light	pollution)	กล่าวคือ	มลภาวะ
ทางแสงจากการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร	ที่
ไม่เหมาะสมต่อลกัษณะพืน้ทีห่รอืชนดิของงาน	ทีอ่าจก่อให้เกดิแสง
เรืองไปยังท้องฟ้าและแสงสับสน	ในบริเวณชุมชนเมืองขนาดใหญ่
ทีม่ปีระชากรอาศยัอย่างหนาแน่น	อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการ
สงัเกตการณ์ดาราศาสตร์	(astronomy	observation)	(Astronomical	
Society	of	New	South	Wales	Incorporated,	2012)	โดยแสง
เรอืงไปยงัท้องฟ้าและแสงสบัสน	สามารถลดทอนประสทิธภิาพการ
ท�างานของกล้องโทรทรรศน์	ทีใ่ช้สงัเกตปรากฏการณ์ธรรมชาตบิน
ท้องฟ้าหรือการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ด้วยตาเปล่า	

อนึ่ง	มลภาวะทางแสงนอกจากกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมทาง
ดาราศาสตร์ของประชาชนทัว่ไปหรอืของเอกชนแล้ว	มลภาวะทาง
แสงยงัอาจรบกวนการจดัท�าบรกิารสาธารณะทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ด้านการศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์	 นอกจากนี้	
มลภาวะทางแสงยังอาจกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์บรรยากาศ
ธรรมชาติในเวลากลางคืน	เพื่อสงวนไว้ศึกษาดาราศาสตร์	(dark-
sky	parks)	ที่ก�าหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์	 ภายใต้
บรรยากาศธรรมชาติท้องฟ้ามืดมิดในเวลากลางคืน
	 2.	มลภาวะทางแสงที่ส ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ	
(ecological	light	pollution)	กล่าวคือ	มลภาวะทางแสงอาจส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	(ecology)	 โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ต้อง
อาศัยบรรยากาศธรรมชาติในเวลากลางคืน	(Longcore	&	Rich,	
2004)	หรืออาศัยความมืดตามธรรมชาติเพื่อการด�ารงชีวิตประจ�า
วัน	 โดยสิ่งมีชีวิตที่ด�ารงชีพในเวลากลางคืน	(nocturnal	life)	จ�า
ต้องอาศัยความมืดตามธรรมชาติในเวลากลางคืนเป็นเงื่อนไขใน
การใช้ชีวิตในระบบนิเวศ	(City	of	Toronto	Green	Development	
Standard,		2007)	ตัวอย่างเช่น	ค้างคาวตามธรรมชาติมักอาศัย
อยูใ่นบรเิวณทีม่ดืและออกหากนิในเวลากลางคนื	แต่แสงสว่างจาก
หลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟประเภทต่างๆ	ในเวลากลางคนื	อาจท�าลาย
ธรรมชาตขิองทีอ่ยูอ่าศยัของค้างคาวในเวลากลางคนืทีม่กัอาศยัอยู่
ในที่มืด	(roost)	หรือการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง	(Patriarca	
&	Debernardi,	2010)	 โดยขาดการวางแผนในผลกระทบจาก
มลภาวะทางแสงต่อที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในเวลากลางคืน	ย่อม
อาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยหรือการด�ารงชีพของ
ค้างคาวทีอ่าศยัเวลาในช่วงกลางคนืในการท�ากจิกรรมเพือ่ด�ารงชพี	
เป็นต้น
	 3.	มลภาวะทางแสงและสุขภาพมนุษย์	 (light	pollution	
and	human	health)	ย่อมมคีวามสมัพนัธ์กนัโดยตรง	โดยสมาคม
การแพทย์ของสหรัฐอเมริกา	(American	Medical	Association)	
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมลภาวะทางแสงและสุขภาพ
มนุษย์	 กล่าวคือ	 การรุกล�้าของแสงส่งผลกระทบต่อจังหวะวงจร
ชีวิตมนุษย์	(human	circadian)	และอาจเป็นสาเหตุของการลด
ปริมาณการหลั่งของสารเมลาโทนิน	(melatonin)	 ที่เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย	 อันท�าให้มนุษย์เผชิญกับภาวะความเสี่ยงที่
อาจเกิดโรคมะเร็งในอนาคต	(BBC	News,	2000)
	 ทั้งนี้	สารเมลาโทนินช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อโรค
มะเร็งและช่วยท�าให้นาฬิกาชีวิตของมนุษย์	 (biological	clock)	
สามารถด�าเนนิต่อไปได้หรอืสามารถใช้ชวีติประจ�าวนัได้อย่างปกติ
สุข	(Boyce,	2003)	ซึ่งการหลั่งสารเมลาโทนินตามปกติ	(normal	
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melatonin	production)	มคีวามสมัพนัธ์กบัความมดืในเวลากลาง
คืน	 ซึ่งสารเมลาโทนินถือเป็นฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่หลั่งออกมา
จากต่อมไพเนียล	(pineal	gland)	 ซึ่งอยู่ในสมองส่วนไฮโปธา-		
ลามัส	(hypothalamus)	 สารเมลาโทนินจะหลั่งได้ดีในที่มืดขณะ
เวลาทีม่นษุย์นอนหลบัตอนกลางคนืช่วง	2	นาฬิกาจนถงึ	4	นาฬิกา	
โดยสารชนิดนี้มีส่วนช่วยในการควบคุมวงจรชีวิตมนุษย์หรือวงจร
การท�างานของร่างกายมนุษย์ตามปกติ	 เช่น	 การพัฒนาระบบ
อวัยวะสืบพันธ์ุ	 การนอนหลับของมนุษย์	 อารมณ์ของมนุษย์และ
การต่อต้านอนุมูลอิสระ	เป็นต้น
	 แต่อย่างไรก็ดี	 มลภาวะทางแสงที่เกิดภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคาร	จากการใช้แสงสว่างเกนิสมควรหรอืรกุล�า้ของแสง
ไปในสถานที่อันเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์ในเวลากลางคืน	รวมไป
ถงึการใช้แสงสว่างในเวลาและพืน้ทีท่ีไ่ม่จ�าเป็น	(Chepesiuk,	2009)	
ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถของร่างกายในการผลิตสาร			
เมลาโทนนิได้ดใีนเวลากลางคนื	ซึง่เมือ่ร่างกายผลติสารเมลาโทนนิ
ได้น้อยลง	ย่อมส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตมนุษย์โดยทั่วไปด้วย	อัน
อาจท�าให้เกดิโรคร้ายแรงหรอือนัตรายต่อกายในอนาคตทีส่่งผลต่อ
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 เช่น	 โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง	
(chronic	lack	of	sleep)	 โรคเครียด	(psychological	stresses)	
(British	Astronomical	Association,	2012)	 โรคมะเร็งในเต้านม	
(breast	cancer)	(BBC	News,	2003)	และการพฒันาการของทารก
ทีค่ลอดก่อนก�าหนด	(development	of	premature	babies)	(BBC	
News,	2006)	เป็นต้น
	 แสงบาดตาหรือการรุกล�า้ของแสงจากโคมไฟหน้ารถยนต์
และไฟถนนที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
อาจท�าให้ผูส้ญัจรบนทางเท้าหรอืท้องถนนเกดิอนัตรายระหว่างขบัขี่	
เพราะมลภาวะทางแสงดงักล่าวอาจท�าให้มนษุย์ระคายเคอืงตาหรอื
สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราว	 ระหว่างการขับขี่
รถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ	บนท้องถนน	(Champaign	Urbana	
Astronomical	Society,	2012)	
	 4.	มลภาวะทางแสงกับพลังงาน	(light	pollution	and	
energy)	มลภาวะทางแสงทีเ่กดิจากการใช้งานแสงสว่างจากหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ	ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	ย่อมก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานได้	ทั้งนี้	การใช้
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในเวลาและพื้นที่ที่ไม่จ�าเป็น
หรือไม่ต้องการใช้แสงสว่าง	 ย่อมท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานเกิด
สมควรหรอือาจท�าให้การใช้พลงังานจากแสงสว่างนัน้	ไม่ก่อให้เกดิ
ประโยชน์ใดๆ	 เช่น	 การเปิดไฟรักษาความปลอดภัยหรือไฟถนน
ในบริเวณที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือสัญจร	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ผลิตหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
ต้องค�านงึถงึแนวทางหรอืมาตรการทีท่�าให้ระบบแสงสว่างจากการ
ใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและไม่ก่อ
ให้เกดิมลภาวะทางแสง	เช่น	การเลอืกหลอดไฟฟ้าให้เหมาะสมกบั
ลักษณะการใช้งาน	 ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน	การใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟให้ถูกวิธี	และหมั่นบ�ารุง
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง	 เป็นต้น	 ซึ่งนอกจากท�าให้เกิด
การประหยัดพลังงานแล้ว	 ยังช่วยลดผลกระทบอันเนื่องมาจาก
มลภาวะทางแสงอีกด้วย
	 5.	มลภาวะทางแสงกบัอาชญากรรม	(light	pollution	and	
crime)	กล่าวคือ	การใช้งานแสงสว่างจากการใช้งานหลอดไฟฟ้า
หรอืโคมไฟทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	นอกจาก
ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์แล้ว	(City	of	
Virginia	Beach,	2000)	 แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ภายนอกอาคารไม่อาจลดปริมาณอาชญากรรมที่เกิดในท้องถิ่นได้
อีกด้วย	(Clark,	2002)	โดยในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปจากการวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่ระบุว่าการเปิดไฟในเวลากลาง
คืนสัมพันธ์กับปริมาณการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆ	(Clark,	
2003)	 อนึ่ง	 อาชญากรรมบางประเภทหรือพฤติกรรมรุนแรงจาก
อาชญากรบางประเภท	 อาจต้องการอาศัยแสงสว่างจากหลอด
ไฟฟ้าหรอืโคมไฟในการก่ออาชญากรรมในเวลากลางคนื	เช่น	การ
ขดีเขยีนฝาผนงั	(graffiti	crime)	และการท�าลายทรพัย์สนิของผูอ้ืน่	
(vandalism	crime)	เป็นต้น

ภาพที่ 2	ผลกระทบของมลภาวะทางแสง

ที่มา: Longcore	และ	Rich	(2004)
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กฎหมำยควบคมุมลภำวะทำงแสงระดบัชำตแิละท้องถิน่ในปัจจบุนั

	 รัฐบาลของหลายประเทศ	 และรัฐบาลท้องถิ่นในหลาย
ประเทศ	ได้พยายามแสวงหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและผังเมือง	เพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงและป้องกัน
ผลกระทบอนัเกดิจากมลภาวะทางแสง	(Ploetz,	2002)	ทีอ่าจสร้าง
ปัญหาต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์	 สุขภาพมนุษย์	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 1.	 รฐับาลระดบัชาตขิองหลายประเทศได้บญัญตักิฎหมาย
ควบคุมมลภาวะทางแสงระดับชาติ	 (national	 light	pollution	
control	 law)	 ที่ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ผังเมืองในการควบคุมมลภาวะทางแสง	(House	of	Commons	
Science	&	Technology	Committee,	2003)	 ตัวอย่างเช่น	
สาธารณรัฐเช็ค	(Czech	Republic)	 เป็นประเทศแรกที่ก�าหนด
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมมลภาวะทางแสง	ได้แก่	
Czech	Protection	of	the	Atmosphere	Act	2002	ที่ได้วางหลัก
เกณฑ์ในเรื่องการป้องกันภัยล่วงหน้าจากผลกระทบของมลภาวะ
ทางแสงประเภทแสงเรืองไปยังท้องฟ้า	 หรือแสงส่องขึ้นไปบน
ท้องฟ้าหรือส่องขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศ	 อันเนื่องมาจากแสง
ประดษิฐ์หรอืแสงจากหลอดไฟฟ้าส่องไปยงัท้องฟ้าในบรเิวณชมุชน
ขนาดใหญ่	กฎหมายของสาธารณรัฐเช็คดังกล่าว	ได้ให้อ�านาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบังคับท้องถิ่น	 (local	
regulations)	ในการป้องกนัมลภาวะทางแสงในแต่ละท้องถิน่	เพือ่
ลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าจากการ
ใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ	 ภายนอกอาคารใน
ชุมชนเมือง
	 นอกจากนี้	สาธารณรัฐสโลเวเนีย	(Republic	of	Slovenia)	
ตรากฎหมายที่มีสาระส�าคัญคล้ายคลึงกับกฎหมายเพื่อควบคุม
มลภาวะทางแสงของสาธารณรัฐเชค็ดังทีไ่ด้กล่าวมาขา้งตน้	ได้แก่	
กฎหมายมลภาวะทางแสงสโลเวเนยีหรอืกฎหมาย	Slovenian	Light	
Pollution	Law	2007	ที่มุ่งควบคุมผลกระทบของมลภาวะทางแสง
อนัเนือ่งมาจากการขยายตวัของชมุชนเมอืง	โดยกฎหมายดงักล่าว
ได้วางมาตรการในการป้องกันแสงเรืองไปยังท้องฟ้าด้วยการ
ก�าหนดให้ประชาชนใช้โล่ไฟ	เพือ่ป้องกนัการก่อให้เกดิมลภาวะทาง
แสงประเภทต่างๆ	 โดยประชาชนต้องติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคม
ไฟที่มีโล่ไฟ	 เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงต่อธรรมชาติ
และสุขภาพมนุษย์
	 2.	ท้องถิ่นของหลายประเทศได้ตระหนักถึงโทษภัยของ
มลภาวะทางแสงทีอ่าจกระทบต่อสขุภาพมนษุย์และระบบนเิวศใน
ท้องถิ่นของตน	 รวมไปถึงท้องถิ่นบางแห่งมีพื้นที่ที่สงวนไว้โดยรัฐ	
เพื่อประกอบกิจกรรมทางการศึกษาหรือสังเกตการณ์ทาง

ดาราศาสตร์	(dark	sky	conservation	area)	(House	of	Commons	
Science	&	Technology	Committee,	2003)	เช่น	พื้นที่ในเมือง
ทูซอน	(Tucson)	มลรัฐแอริโซน่า	(Arizona)	ที่เป็นพื้นที่ที่รัฐบาล
ท้องถิ่นสงวนไว้ประกอบกิจกรรมทางดาราศาสตร์	เป็นต้น
	 หลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายควบคุม
มลภาวะทางแสงระดบัท้องถิน่	(local	light	pollution	control	law)	
ที่ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองขึ้น	 เพื่อ
ก�าหนดกลไกในการควบคุมมลภาวะทางแสง	 ไม่ให้มลภาวะทาง
แสงที่เกิดจากการติดตั้งและการออกแบบหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลาง
คืนได้	 รัฐบาลระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกาหลายมลรัฐจึงได้
ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายท้องถิ่น	 เช่น	 กฎหมายของมลรัฐ	
แอริโซน่า	(Arizona	House	Bill,	Title	49,	Chapter	7)	กฎหมาย
มลรัฐนิวเม็กซิโก	(Night	Sky	Protection	Act	1999)	และกฎหมาย
มลรัฐอาร์คันซอ	(Shielded	Outdoor	Lighting	Act	1987)	เป็นต้น

มำตรกำรทำงกฎหมำยสิง่แวดล้อมและผงัเมอืงเพือ่ควบคมุมลภำวะ

ทำงแสงในปัจจบุนัทีห่ลำยประเทศและท้องถิน่น�ำมำบงัคบัใช้

	 รัฐบาลระดับประเทศและรัฐบาลระดับท้องถิ่นของหลาย
ประเทศได้ก�าหนดมาตรการเฉพาะในการควบคมุมลภาวะทางแสง	
โดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายสิง่แวดล้อมและผงัเมอืงมาก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมมลภาวะทางแสง	ได้แก่
	 1.	มาตรการการให้อนญุาตก่อสร้าง	ดดัแปลงหรอืต่อเตมิ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น	(planning	permission)	(Illuminating	
Engineer	Society	&	International	Dark	-	Sky	Association,	
2011)	กล่าวคอื	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานของท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 มีหน้าที่ในการพิจารณาการขออนุญาตจากเอกชน
เพื่อก่อสร้าง	 ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น	
(development)	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วข้องมอี�านาจพจิารณาถงึการออกแบบหรอืการตดิตัง้
หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร	 เช่น	 ไฟรักษาความ
ปลอดภยัและไฟถนน		เป็นต้น	โดยอาจพจิารณาการออกแบบหรอื
การติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟว่ามีลักษณะเหมาะสมกับการใช้
งานในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือไม	่ นอกจากนี้	 การติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารดังกล่าว	 ต้องไม่สร้างผล	
กระทบต่อระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมในบรเิวณรอบๆ	พืน้ทีด่งักล่าว
	 2.	มาตรการก�าหนดพื้นที่เพื่อควบคุมมลภาวะทางแสง	
(lighting	control	areas)	(Illuminating	Engineer	Society	&	
International	Dark	-	Sky	Association,	2011)	ได้แก่	การให้อ�านาจ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดพื้นที่ในการ
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ควบคุมมลภาวะทางแสง	โดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผังเมืองก�าหนดพื้นที่ในการ
ควบคุมมลภาวะทางแสงโดยการแบ่งพื้นที่ตามระดับของแสง
ภายนอกอาคาร	(exterior	lighting	control)	เช่น	พื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงจากมลภาวะทางแสงระดับสูงในชุมชนเมืองที่ต้องการการ
ควบคุมมลภาวะทางแสงในระดับสูง	(high	district	brightness	
areas)	 และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากมลภาวะทางแสงระดับต�่าใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	(intrinsically	dark	areas)	เป็นต้น	เหตุที่มี
การก�าหนดมาตรการดังกล่าว	 ก็เพื่อจัดแบ่งพื้นที่เพื่อควบคุมการ
ขยายตวัของพืน้ทีช่มุชนเมอืงและก�าหนดความเสีย่งจากพืน้ทีท่ีอ่าจ
เกิดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง	นอกจากนี้	มาตรการก�าหนด
พื้นที่ควบคุมมลภาวะทางแสง	 อาจส่งผลดีต่อการจัดแบ่งพื้นที่
เฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบ
กิจกรรมดาราศาสตร์ที่ต้องอาศัยธรรมชาติที่มืดมิดในการรักษา
ระบบนเิวศและประกอบกจิกรรมสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ด้วย	
ตัวอย่างเช่น	พื้นที่ศึกษาดาราศาสตร์แกลโลเวย์	(galloway	forest	
park	dark	skies)	ในสก็อตแลนด์	ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่รัฐสงวน
ไว้เฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว	พื้นที่ดังกล่าวยัง
ถูกสงวนไว้เพื่อประกอบกิจกรรมทางดาราศาสตร์	
	 3.	มาตรการก�าหนดเวลาการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคม
ไฟภายนอกอาคาร	(lighting	curfew	hours)	(Illuminating	Engineer	
Society	&	International	Dark	-	Sky	Association,	2011)	ได้แก่	
มาตรการก�าหนดเวลาการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอก
อาคาร	เพือ่ป้องกนัการเปิดหรอืการใช้งานหลอดไฟฟ้าในเวลาทีไ่ม่
จ�าเป็น	 อันเป็นการลดค่าความส่องสว่างและเป็นการประหยัด
พลังงาน	นอกจากนี้	การปิดหลอดไฟในเวลาที่ไม่จ�าเป็นต่อการใช้
งาน	 นอกจากท�าให้เกิดการประหยัดไฟแล้ว	 ยังท�าให้อายุการใช้
งานของอปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ห้แสงสว่าง	สามารถใช้งานได้ยาวนานยิง่
ขึ้น	 อันเป็นการต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
อีกประการหนึ่ง
	 4.	มาตรการควบคุมการออกแบบและการติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟให้เหมาะสม	กล่าวคือ	(Illuminating	Engineer	
Society	&	International	Dark	-	Sky	Association,	2011)	ภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจให้การก�าหนดและควบคมุ
การออกแบบและการตดิตัง้หลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟภายนอกอาคาร
เพื่อลดหรือขจัดการขยายพื้นที่ก�าเนิดมลภาวะทางแสงให้น้อยลง	
เช่น	 การจ�ากัดการใช้งานโคมไฟฟ้าประเภทที่ไม่มีโล่ไฟ	(non-
shielded	wall	packs)	และการจ�ากัดการใช้งานโคมไฟที่มีทิศทาง
ของแสงพุ่งขึ้นสู่อากาศ	(floodlights	not	aimed	downward)	
เป็นต้น

	 5.	มาตรการป้องกันการก่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนร�าคาญจาก
มลภาวะทางแสง	(light	nuisance)	(Department	for	Environment	
Food	&	Rural	Affairs,	2006)	หมายถงึ	การบญัญตักิฎหมายเป็นการ
เฉพาะขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร	(statutory	 law)	 ที่ก�าหนดหลัก
เกณฑ์ในเรือ่งการก่อให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อนร�าคาญจากแสงสว่างทีป่ล่อย
มาจากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟภายนอกอาคาร	อนัอาจเป็นอนัตราย
ต่อชวีติและทรพัย์สนิของเพือ่นบ้าน	(Department	for	Environment	
Food	&	Rural	Affairs,	2010)

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรควบคุมมลภำวะทำงแสง

	 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น	 รัฐบาลหลายประเทศและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ต่างพยายามแสวงหามาตรการเฉพาะ
เพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงและป้องกันผลกระทบจากมลภาวะ
ทางแสงไม่ให้เกิดแก่ประชากรและระบบนิเวศในประเทศของตน	
ซึ่งหากมีการใช้แสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอก
อาคารที่มากเกินความจ�าเป็นหรือการใช้แสงประดิษฐ์ที่ไปรุกล�้า
ความเป็นอยู่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ของบุคคลอื่นๆ	 อย่างไม่เหมาะ
สม	ย่อมก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางแสงได้	ด้วยเหตุนี้	การขาด
การวางผังเมือง	(planning	control)	 ที่ดีหรือการขาดแนวทาง
ก�าหนดพื้นที่ในการควบคุมมลภาวะทางแสงที่เหมาะสม	(zones	
for	exterior	lighting	control)	จึงควรได้รับการแก้ไขจากภาครัฐ
และองค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ นที่ เ กี่ ยวข ้ องกับป ัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์
	 ฉะนั้น	 ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จึงควร
แสวงหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย	เพื่อก�าหนดแนวทาง
และวิธีการในการควบคุมมลภาวะทางแสง	 โดยค�านึงถึงผลได้ผล
เสียของประชาชนในรุ่นปัจจุบันและประชาชนรุ่นอนาคตที่อาจมี
ความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางแสง	 โดยหลัก
การที่ใช้เพื่อก�าหนดแนวทางและวิธีการรับมือกับปัญหามลภาวะ
ทางแสงในอนาคตจากการออกแบบหรอืตดิตัง้หลอดไฟฟ้าหรอืโคม
ไฟที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมไปถึงการขาดการวางผังเมือง
ทีถ่กูต้องในอนาคต	ได้แก่	หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื	(sustainable	
development)	(Cooke,	2005)
	 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 หมายถึง	 การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยต้องไม่เป็นการก่อให้เกิดผล	
กระทบหรอืผลเสยีต่อคนรุน่ต่อไปอกีด้วย	การพฒันาอย่างยัง่ยนืจงึ
ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนาที่พยายามตอบสนองต่อผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นผลเสียต่อคนรุ่นอนาคต	 ซึ่งผลกระทบจาก
มลภาวะทางแสงอาจก่อให้เกิดภัยต่อสุขภาพมนุษย์	 ทรัพยากร-
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ดงันัน้	รฐับาลประเทศต่างๆ	ควรมหีน้า
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ที่ตอบสนองต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและน�าหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาบรรจุในกฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมือง	 เพื่อ
ป้องกันผลเสียจากมลภาวะทางแสงต่อคนรุ ่นต่อไป	 (Royal	
Academy	of	Engineering,	2005)
	 การป้องกันหรือควบคุมมลภาวะทางแสงจากการใช้งาน
หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร	 ควรค�านึง
ถึงผลได้ผลเสียต่อประชาชนรุ่นปัจจุบันที่อาจได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะทางแสง	นอกจากนี้	รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	 ควรค�านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตด้วย	 โดย
ลักษณะของการตอบสนองต่อปัญหาและผลกระทบของมลภาวะ
ทางแสงที่อาจเกิดขึ้นต่อคนรุ่นต่อไป	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัย
ของคนรุ่นต่อไปและอนาคตของระบบนิเวศเป็นส�าคัญ	
	 ดงันัน้	การป้องกนัหรอืควบคมุผลกระทบมลภาวะทางแสง
ในกรณีต่างๆ	 และการจัดวางกรอบนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองของรัฐบาลหรือท้องถิ่นของ
ประเทศต่างๆ	อาจต้องค�านงึถงึการควบคมุมลภาวะทางแสงอย่าง
ยั่งยืน	(sustainable	light	pollution	control)	 กล่าวคือ	 ในการ
ป้องกนัและควบคมุผลกระทบจากมลภาวะทางแสงควรอาศยัหลกั
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างหลักการควบคุมมลภาวะทางแสง
อย่างยั่งยืนทั้งส�าหรับปัจจุบันและค�านึงถึงการลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายจากมลภาวะทางแสงต่อคนรุ่นอนาคตด้วย

กำรพฒันำกฎหมำยควบคมุมลภำวะทำงแสงในอนำคตภำยใต้หลกั

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

	 แม้ว่าในปัจจุบัน	 บางประเทศได้แสวงหาแนวทางและ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อรับมือกับผลกระทบของมลภาวะทาง
แสง	ทีอ่าจส่งผลร้ายต่อมนษุย์ในรุน่ปัจจบุนัและรุน่อนาคต	ในทาง
ตรงกันข้าม	 ยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่ได้ก�าหนดแนวทางและ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อรับมือกับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
มลภาวะทางแสง	ทัง้นีม้ลภาวะทางแสงจากการตดิตัง้หลอดไฟฟ้า
หรอืโคมไฟทีไ่ม่ได้มาตรฐานหรอืไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	รวมไป
ถึงการจัดการการขยายตัวของเมืองที่ไม่สอดคล้องกับปัญหา
มลภาวะทางแสงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	
กิจกรรมดาราศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
	 ดังนั้น	 แม้ในปัจจุบันบางประเทศหรือท้องถิ่นของบาง
ประเทศได้ก�าหนดบทบญัญตัหิรอืมาตรการทางกฎหมายเฉพาะขึน้	
เพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว	 เช่น	
มาตรการการให้อนุญาตก่อสร้าง	ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างอื่น	 มาตรการก�าหนดพื้นที่เพื่อควบคุมมลภาวะทาง
แสง	และมาตรการก�าหนดเวลาการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ

ภายนอกอาคาร	เป็นต้น	แต่มาตรการที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมีข้อ
จ�ากัดหลายประการ	
	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาจากมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ที่
ต้องค�านึงถึงการควบคุมมลภาวะทางแสงควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยตระหนกัว่ามลภาวะทาง
แสงต้องไม่เป็นการก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อคนรุ่นต่อไป	
อาจพบถึงการขาดมาตรการเฉพาะอีกหลายประการในปัจจุบัน	
(lack	of	specific	legislation)	อีกหลายประการ	โดยอาจจ�าแนก
เป็น	2	ประการได้แก่
	 1.	มิติหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(core	dimensions	
of	sustainable	development)	ได้แก่	การควบคุมมลภาวะทาง
แสงต้องสามารถป้องกันผลกระทบจากมลภาวะทางแสงต่อคนรุ่น
ปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต	 โดยต้องไม่กระทบต่อการใช้งานแสง
สว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟโดยทั่วไปที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ		
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องค�านึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและสังคม	
ทีเ่ป็นมติหิลกัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื	อนึง่	การก�าหนดแนวทาง
หรอืมาตรการทางกฎหมายควบคมุมลภาวะทางแสงอย่างยัง่ยนืใน
อนาคต	จ�าต้องพิจารณาจากมิติหลักสามประการ	ได้แก่	
	 ประการแรก	 การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมมลภาวะทางแสงจ�าต้องสร้างมาตรการในการควบคุม
มลภาวะทางแสงไม่ให้กระทบต่อสิง่แวดล้อมทัง้ในระยะสัน้และใน
ระยะยาว	เพือ่ก�าหนดกลไกในการป้องกนัมลภาวะทางแสงส�าหรบั
ภาครฐัและภาคเอกชน	ตวัอย่างเช่น	รฐับาลหรอืท้องถิน่อาจก�าหนด
มาตรการให้จัดท�าแผนที่ระบุความเสี่ยงของมลภาวะทางแสงเพื่อ
วิเคราะห์การพัฒนาเมืองควบคู่กันไปผลกระทบจากมลภาวะทาง
แสงที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต	(light	pollution	hazard	maps)	และ
รัฐบาลหรือท้องถิ่นอาจก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของผล	
กระทบจากมลภาวะทางแสงเบือ้งต้น	(preliminary	light	pollution	
risk	assessment)	 เพื่อประเมินผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่
อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนของประเทศหรือท้องถิ่น	ภายในวง
รอบหรือกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	เป็นต้น
	 ประการที่สอง	 การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคมุมลภาวะทางแสง	ต้องค�านงึถงึมติทิางสงัคม	กล่าวคอื	การ
ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลภาวะทางแสง	
ต้องค�านึงถึงการตอบสนองของสังคม	(social	response)	และการ
มีส่วนร่วม	(participation)	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคอตุสาหกรรม	
ภาคธุรกิจ	 ผู้ค้าหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟปลีก	 และประชาชนโดย
ทั่วไป	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
มลภาวะทางแสง	 มีส่วนร่วมกับปัญหาและผลกระทบดังกล่าวจน
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น�าไปสูก่ารประสานความร่วมมอื	(coordination)	ระหว่างทกุภาค
ส่วนของสังคมในอนาคต
	 ประการที่สาม	การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมมลภาวะทางแสง	ต้องค�านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ	กล่าวคือ	
ภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	ควรก�าหนดให้พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ	(economic	development)	สอดคล้องกับการป้องกัน
มลภาวะทางแสง	ซึง่มลภาวะทางแสงทีเ่กดิจากการใช้พลงังานแสง
สว่างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับลักษณะหรือชนิด
ของงาน	 ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง	 อันท�าให้
เกิดอาจท�าให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายโดยเปล่า
ประโยชน์	ดงันัน้		ทัง้ภาครฐัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่	ต้องแสวงหา
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงไม่ให้กระทบ
ต่อเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาคในระยะยาว	 เช่น	 การ
ก�าหนดมาตรการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ระบบ
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี	เป็นต้น
	 2.	มิติบูรณาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (integrated	
dimensions)	 ได้แก่	 การบูรณาการมิติหลักของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 อันประกอบด้วยมิติทางสิ่งแวดล้อม	 มิติทางสังคมและมิติ
ทางเศรษฐกจิ	ให้ผสมผสานและสอดคล้องกนั	เพือ่ก�าหนดแนวทาง
และมาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง	 ทั้งนี้มิติ			
บูรณาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยการบูรณาการ
สามประการหลักที่ส�าคัญ	ได้แก่	
	 ประการแรก	 การบูรณาการระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ	(integration	of	the	economy	and	the	environment)	
ได้แก่	การบรูณาการระหว่างมติหิลกัด้านสิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิ
เข้าด้วยกัน	 เพื่อก�าหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะ
ทางแสง	 โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างกลไกสิ่งแวดล้อมและ
กลไกทางธุรกิจเข้าด้วยกัน	 ในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย	
เช่น	 การก�าหนดให้ภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจมีส่วนในการลด
ผลกระทบของมลภาวะทางแสง	 (business	and	economic	
practices	with	minimizing	impacts	of	light	pollution)	เป็นต้น	
อนึ่ง	การบูรณาการระหว่างมิติหลักด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
เข้าด้วยกันอาจสร้างกลไกสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	
(sustainable	economic	environment)	อันเป็นกลไกที่ก�าหนด
ให้ภาคธรุกจิและภาคเศรษฐกจิด�าเนนิกจิกรรมหรอืปฏบิตักิารเพือ่
ควบคุมและลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง	ตัวอย่างเช่น	การ
ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตหลอดไฟฟ้า
หรือโคมไฟภายนอกอาคาร	 ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมและประชาชนที่ให้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟดังกล่าว	

สามารถได้รับผลกระทบจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นน้อยที่สุด	
เป็นต้น
	 ประการที่สอง	 การบูรณาการระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมและ
สงัคม	(integration	of	the	environment	and	the	society)	ได้แก่	
การผสมผสานระหว่างแนวทางในการคุม้ครองสงัคมและสิง่แวดล้อม
ควบคูก่นั	เพือ่สร้างส�านกึทีด่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อม	(social	and	
environmental	awareness)	และสร้างสิง่แวดล้อมทางสงัคมทีเ่ป็น
ธรรม	(equitable	social	environment)	ตวัอย่างเช่น	การควบคมุ
มลภาวะทางแสงโดยการจดัการผงัเมอืงทีด่	ีเพือ่ให้ท้องถิน่สามารถ
ใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดท�าบริการ
สาธารณะประเภทต่างๆ	และเพือ่ให้เอกชนสามารถให้หลอดไฟฟ้า
หรอืโคมไฟได้	โดยไม่ก่อมลภาวะทางแสง	เป็นต้น	อนึง่	การบรูณา
การระหว่างมิติสิ่งแวดล้อมและสังคมย่อมเป็นการสร้างสังคมที่
ประชาชนสามารถใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟประเภท
ต่างๆ	ได้	ในขณะเดยีวกนัประชาชนกส็ามารถอาศยัและใช้งานแสง
สว่างได้อย่างปกตสิขุ	โดยทีไ่ม่ได้รบัผลร้ายจากการใช้งานแสงสว่าง
จากหลอดไฟฟ้าหรอืโคมไฟประเภทต่างๆ	
	 ประการที่สาม	 การบูรณาการระหว่างมิติสังคมและ
เศรษฐกจิ	(integration	of	the	society	and	the	economy)	ได้แก่	
การบรูณาการระหว่างมติสิงัคมและเศรษฐกจิ	เพือ่ให้ทัง้ภาคธรุกจิ	
ภาคเศรษฐกจิและสงัคม	มส่ีวนในการควบคมุหรอืป้องกนัมลภาวะ
ทางแสงร่วมกนั	ซึง่การบรูณาการระหว่างสองมตินิี	้มุง่เน้นการสร้าง
ความรู้ด้านมลภาวะทางแสง	(light	pollution	knowledge)	โดย
อาศัยมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	(consumer	law)	
เพือ่ก�าหนดแนวทางและกลไกในการสร้างการศกึษาหรอืเสรมิความ
รูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัมลภาวะทางแสงแก่ผูใ้ช้งานหลอดไฟฟ้าหรอืโคม
ไฟประเภทต่างๆ	ในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รโิภค	(consumer	education)	
อนัจะท�าให้ภาคธรุกจิหรอืภาคเอกชนทีใ่ช้งานหลอดไฟฟ้าหรอืโคม
ไฟ	ได้ตระหนักถึงโทษภัยของมลภาวะทางแสง	อนึ่ง	รัฐบาลและ
ท้องถิ่นอาจก�าหนดมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 ที่
ก�าหนดให้ผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ	 รวมไปถึง
ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก	ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเตือนภัย
ต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอก
อาคารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	อันอาจก่อให้
เกิดมลภาวะทางแสงที่กระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศได	้ ทั้งนี้	
การบรูณาการระหว่างมติสิงัคมและเศรษฐกจิย่อมถอืเป็นการสร้าง
ความรบัรูท้ีเ่ป็นธรรม	(equitable	perception)	ต่อปัญหามลภาวะ
ทางแสงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในรุ่นปัจจุบันและรุ่น
อนาคต
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กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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