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ABSTRACT 
ABSTRACT 

  
Title of Thesis Legal Problem about Light Pollution from 

Advertisement. 
Author Chakrit Imcharoenkul 
Degree Master of Laws 
Year 2017 

  
 

This thesis aims to study legal measures regarding to the management of light 
pollution from advertisement in Thailand including to the source of problem, Impact 
and legal measures on the management of light pollution from advertisement abroad, 
such as the United States, Spain and Slovenia. By adopting the legal measures of the 
three countries to compare with the current Thai legal measures currently in force to 
improve, enforce effectively. 

Reason for choosing to study about light pollution from advertisement. Because 
of the current problem of light from advertising banners cause damage. And annoyance 
to others including a number of environments, as noted by the newspaper's 
complaints. Or by various agencies. This is why this problem should be resolved 
quickly. Because if not resolved to the point. It will also make the problem of light 
pollution of advertisement in Thailand cause damage, or more annoyance to others. 

Therefore, there should be additional legal provisions on the management of 
light pollution from advertisement. To make legal measures on such matters can 
address the problem. Including to prevent such problems easily for the benefit of 
Thailand itself and to the benefit of those affected today. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แสง คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในช่วงของความ
ยาวที่คลื่นสายตาของมนุษย์สามารถมองเห็น หรือบางครั งอาจรวมถึงการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง
ความยาวคลื่นตั งแต่รังสีอินฟราเรด (Infrared) จนถึงรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) 

นับตั งแต่ โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอ่ืน ๆ 
ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจนสามารถประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้ส้าเร็จเป็นครั งแรกในโลกเมื่อปี ค.ศ.1897 เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) หรือหลอดไฟฟ้าดังกล่าว โดยการน้าเอาแสงสว่าง
จาก   หลอดไฟฟ้ามาใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในเวลากลางคืน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่น้ามาใช้ในเวลา
กลางคืนนี  ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านอุตสาหกรรม การบริการ
สาธารณะ และเพ่ือประโยชน์ในทางพาณิชยกรรม เป็นต้น 
 การพัฒนาดังกล่าวนี  ท้าให้เห็นได้ชัดเจนว่า แสงไฟ เข้ามามีบทบาทในการด้ารงชีวิตของ
มนุษย์มากขึ น อีกทั ง ยังมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์เป็นอย่างมากอีกด้วย 
เพราะมนุษย์ต้องการใช้แสงสว่างในการประกอบกิจกรรม หรือด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั งในเวลา
กลางวัน และกลางคืน ซึ่งรวมถึงการใช้แสงสว่างในการด้าเนินชีวิตทั งภายในและภายนอกอาคารอีก
ด้วย การพัฒนาหลอดไฟฟ้าเช่นนี  จึงท้าให้มนุษย์เราสามารถขยายระยะเวลาในการประกอบกิจกรรม
ออกไปได้เป็นเวลายาวนานมากขึ น1 

ถึงแม้ว่า แสงจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการด้ารงชีวิตในแต่ละวันมากเพียงใดก็ตาม แต่ใน
ข้อดีนั นก็ย่อมที่จะต้องมีข้อเสียเกิดขึ นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อแสงส่องสว่างที่มากจนเกินความ
จ้าเป็นประกอบกับขาดการควบคุมดูแลหรือจัดการอย่างเพียงพอ จึงท้าให้เกิดเป็นแหล่งก้าเนิดของ
มลภาวะทางแสงอย่างหนึ่งได้ ซึ่งการใช้งานแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ นใน

                                                             

 1 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองส าหรับการควบคุมมลพิษทางแสง 
Environment and Planning Law for Light Pollution Control,” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 32, 2 (2555): 164. 
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ปริมาณที่มากเกินความจ้าเป็นจนลืมตระหนักไปว่า แสงส่องสว่างที่มากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดเป็น
มลพิษทางแสงขึ น และสร้างความเดือนร้อนร้าคาญให้กับบุคคลอ่ืนได้อีกด้วย ซึ่งแสงสว่างที่มากเกิน
ความจ้าเป็นนี มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น แสงสว่างจากไฟถนน แสงสว่างจากไฟหน้ารถ และแสง
สว่างจากป้ายโฆษณา (Billboard Lighting) ที่มีปริมาณการส่องสว่างออกมาจากป้ายโฆษณาเป็น
จ้านวนมากจนเกินความจ้าเป็นและส่องสว่างเข้าไปรบกวนผู้อ่ืนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  

จุดประสงค์ของการติดตั งป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ นั น ก็เพ่ือต้องการประชาสัมพันธ์
องค์กรทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง ๆ ให้คนทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจนใน
เวลากลางคืน หากแสงสว่างจากป้ายโฆษณานั นมีปริมาณความส่องสว่างจ้ามากจนเกินไป (Excessive 
Light) หรือรุกล ้าเข้าไปยังทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน (Obtrusive Light) ย่อมก่อให้เกิดความเดือนร้อน
ร้าคาญให้กับผู้ อ่ืนอย่างแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี  ก่อให้เกิด
ผลกระทบอยู่หลายประการ กล่าวคือ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อนักดาราศาสตร์อันเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์ บรรดาแสงเรืองรองที่ส่องไปบนท้องฟ้าจ้านวนมากท้าให้เกิด
ปัญหาต่อผู้ที่ท้าการศึกษาและวิจัยผลงานในทางดาราศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในทางดารา
ศาสตร์ เช่น การสังเกตดวงดาวด้วยตาเปล่า  

2. ปัญหาที่ เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิ เวศธรรมชาติ ที่ท้าให้บรรดาสิ่ งมีชีวิตใน        
ระบบนิเวศต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการด้ารงชีวิตตามปกติ เช่น การหาอาหาร และการอพยพตาม
ฤดูต่าง ๆ  

3. ปัญหาที่ส่งผลกระทบในด้านพลังงาน การใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือใช้งานมาก
จนเกินความจ้าเป็นจนท้าให้มีการปล่อยปริมาณแสงที่เกินความพอดี และท้าให้แสงสว่างกระจายขึ นสู่
ท้องฟ้าเป็นจ้านวนมากจน กลายเป็นแสงที่ไม่เกิดประโยชน์ และสิ นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 

4. ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความเดือดร้อน
ร้าคาญจากแสงส่องสว่างที่มากเกินความจ้าเป็น ปัญหาดังกล่าวนี  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น แสงไฟจากป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่รบกวนการขับขี่รถของผู้ที่ใช้รถ
ใช้ถนน จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ นหลาย ๆ ครั ง และแสงสว่างที่รุกล ้าเข้า
ไปในเคหะสถานของผู้อื่นในขณะที่ผู้นั นก้าลังนอนหลับพักผ่อน 

จะเห็นได้ว่าการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมเช่นนี  คือ การที่มีปริมาณแสงสว่างในปริมาณการ
ส่องสว่าง (Luminous Flux) หรือมีทิศทางการส่องไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดมลภาวะทางแสง 
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(Light Pollution) ขึ นได้2 โดยก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่อทัศนะวิสัยในการขับขี่รถในเวลากลางคืน 
ปัญหาในการนอนหลับและปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่นี อาจรวมถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ อีกด้วย 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับแสงสว่างจากป้ายโฆษณาอยู่เป็นอย่าง
มาก สังเกตได้จากบทความหรือข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการร้องเรียนให้มีการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
ปัญหาเกี่ยวกับแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ดังกรณีตัวอย่าง เช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องปัญหา    
แสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่มีปริมาณการส่องสว่างมาก บริเวณแยกสีลม-นราธิวาสฯ ที่มีแสงสว่างส่อง
ออกมาเป็นจ้านวนมากจนก่อให้เกิดความเดือนร้อนร้าคาญของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จนท้าให้ผู้ที่สัญจร
ไปมาในบริเวณดังกล่าวอาจสูญเสียการมองเห็นได้ชั่วขณะ จนเป็นประการที่น่าเชื่อว่าอาจจะส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในบริเวณดังกล่าวได้โดยง่าย หรือการร้องเรียนของประชาชนต่อมูลนิธิเพ่ือ
ผู้บริโภค เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา เพราะ
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่พักผ่อนในเวลากลางคืนตามบ้านเรือนทั่วไปหรือคอนโดมิเนียม ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี เป็นจ้านวนมาก นอกจากการร้องเรียนดังกล่าว 
ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี อีกเป็นจ้านวนมากตามภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ในประเทศไทยอีกด้วย  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการ
เกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากการส่องสว่างของป้ายโฆษณาขึ นมา และในปัจจุบันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ น
มาแล้ว ผู้มีอ้านาจในการตัดสินปัญหาจะใช้เพียงดุลยพินิจของผู้มีอ้านาจดังกล่าวนั น ในการตัดสิน
ปัญหาที่เกิดขึ น ไม่ได้มีการตัดสินปัญหาตามข้อกฎหมายแต่อย่างใด จึงท้าให้บางครั งผู้ที่ได้รับความ
เสียหายได้รับความไม่เป็นธรรมในผลของค้าตัดสินกรณีปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน 

เมื่อได้ศึกษาปัญหาต่าง ๆ จนท้าให้เห็นถึงสภาพปัญหาในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นด้วยกัน อาทิ ปริมาณการส่องสว่างของป้าย
โฆษณา ลักษณะการติดตั งรวมถึงการก้าหนดระยะห่างจากตัวป้ายโฆษณากับสภาพแวดล้อมหรือ
ชุมชนตามสถานที่มีผู้อยู่อาศัย รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย 
หรือความเดือดร้อนร้าคาญที่เกิดขึ น ซึ่งปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดตั งป้ายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้าง
ขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 เหตุผลในการการออก

                                                             

 2 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, “เทคโนโลยีแสงสว่างและกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง 
Illumination Technology and Light Pollution Law,” วารสารปัญญาภิวัฒน์ 5, 1 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2556): 170. 
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กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนี ขึ นมาเพราะในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
บัญญัติให้ “อาคาร” หมายความรวมถึง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดตั งป้ายด้วย แต่ลักษณะและ
การใช้สอยของป้ายโฆษณาแตกต่างจากป้ายทั่ว ๆ ไป อันจะเห็นได้ว่า ข้อก้าหนดหรือพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ที่ใช้บังคับนี  ไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายโฆษณาได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ หรือยัง
ไม่มีข้อก้าหนดส้าหรับเรื่องป้ายโฆษณาเอาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั น เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อก้าหนดในเรื่องป้ายโฆษณาขึ นมาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของป้ายโฆษณาใน
ภาวะปัจจุบัน จึงจ้าเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าวนี ขึ นมา  

ส่วนในเรื่องแสงสว่างที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณานี  ได้มีมาตรการทางกฎหมายออกมาปรากฏ
อยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยได้ก้าหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาไว้ 
แต่ข้อกฎหมายดังกล่าวนั น ยังไม่ครอบคลุม หรือชัดเจนจนเพียงพอที่จะสามารถบังคับใช้กับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ นเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้อย่างชัดเจน  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เราจึงควรที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศที่มีการ
ก้าหนดข้อกฎหมายเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง เพ่ือน้ามาปรับปรุงและพัฒนา
ให้เกิดบรรทัดฐานในการแก้ไขปรับปรุง และออกบังคับใช้ในรูปแบบกฎกระทรวงเพ่ือประกาศและ
บังคับใช้ข้อกฎหมายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

เมื่อได้พิจารณาถึงข้อกฎหมายของต่างประเทศพบว่า ในต่างประเทศได้ตระหนักและให้
ความส้าคัญกับเรื่องมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ว่าเป็นมลภาวะประเภทหนึ่ง และมี     
การออกบทบัญญัติทางกฎหมายเอาไว้เพ่ือแก้ไข หรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้าย
โฆษณาเอาไว้ ซึ่งประเทศที่มีการประกาศใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวโดยตรง และสมควรที่จะน้าเอา
บทกฎหมายของประเทศนั น มาเป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย คือ 
ประเทศสโลวาเนีย  ประเทศสเปน ในแคว้นอันดาลูซีอา และประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ทั งสามประเทศดังกล่าว ได้ก้าหนดบทกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาเรื่องแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจน เช่น ปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณา ระยะห่างของป้าย
โฆษณากับระยะห่างของเขตชุมชน การติดตั งหลอดไฟในลักษณะหรือทิศทางที่ให้แสงพุ่งลงไม่ส่อง
สว่างไปรบกวนผู้อ่ีน รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ความเสียหายจากแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ซึ่งบรรดามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวล้วนแล้วต่างก็
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการเก่ียวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาโดยตรงเช่นเดียวกัน  

ปัญหามลภาวะทางแสงนี  ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวในสังคม แต่เป็น
ปัญหาที่ทุกคน ในสังคมจะต้องช่วยกันดูแล และแก้ไข เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 
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จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ท้าให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ นโดยตรง
เกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย กล่าวคือ ประเด็นปัญหาในเรื่องระยะห่าง
ของการติดตั งป้ายโฆษณา ปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณา และความรับผิดในความเสียหายจาก
กรณีปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเดือนร้อนร้าคาญต่อผู้อ่ืน และจากสภาพปัญหา
ข้างต้นพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะน้ามาบังคับใช้และเอาผิดกับผู้ที่
ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้โดยตรง แต่บทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวนั น เป็นการบัญญัติ    
ไว้อย่างกว้าง ๆ โดยยังไม่ชัดเจนเพียงพอ จนสามารถที่จะน้ามาปรับใช้ให้ได้ประสิทธิภาพกับ
สภาพการณ์ปัญหาที่เกิดขึ นจริงในปัจจุบัน  
 ผู้เขียนจึงมีความต้องการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการจัดการมลภาวะทาง
แสงจากป้ายโฆษณาโดยตรง พร้อมกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ นจากปัญหาดังกล่าว เพ่ือน้ามาปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยให้
สามารถบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงสภาพปัญหาที่ เกิดขึ นในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาความหมาย ความส้าคัญ สาเหตุ และผลกระทบ รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและจัดการกับปัญหาการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศ
ไทย 

2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องการป้องกันและควบคุมการจัดการ
กับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาเพ่ือที่จะน้ามาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทย 

3. วิเคราะห์มาตรการในการป้องกันและควบคุมเกี่ยวกับการจัดการกับมลภาวะทางแสงจาก
ป้ายโฆษณาของประเทศไทย 

4. เพ่ือหาแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลภาวะ
ทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษาวิจัยครั งนี  ได้ท้าการศึกษาเฉพาะเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการ

ป้องกันและควบคุมการจัดการกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาเฉพาะในประเทศไทย อาทิ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ น
ส้าหรับติดหรือตั งป้าย  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ลักษณะละเมิด โดยน้าเอกสารที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า น้ามาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นถึง
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สภาพปัญหา ซึ่งรวมถึงข้อจ้ากัดทางกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันว่า มีปัญหาในการบังคับใช้
มากน้อยเพียงไร อีกทั ง ยังค้นคว้ากฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสง ที่มีการบังคับใช้ในต่างประเทศ
ว่า มีหลักการและวิธีการอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถน้ามาปรับใช้ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม โดย
น้ากฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน และประเทศสโลวาเนีย มาท้าการเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทย และน้ามาเป็นแบบแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดมาตรฐานทาง
กฎหมายในการควบคุมแก้ไขปัญหาในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป 

1.4 สมมติฐาน 
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการจัดการกับเรื่องมลภาวะทางแสง

จากป้ายโฆษณาของประเทศไทยที่ ได้มีการประกาศใช้เป็ นกฎหมายอยู่ ในปัจจุบันนี  ซึ่งก็คือ 
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ยังขาดความชัดเจนในการก้าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  เนื่องจากยังไม่ได้มีการ
ก้าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง จึง
ท้าให้ปัญหาที่เกิดขึ นยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนร้าคาญอยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั น จึงควรที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว เพ่ือให้การจัดการมลภาวะทางแสง
จากป้ายโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ น และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ นกับประเทศไทย 

1.5 วิธดี าเนินการศึกษา 
ศึกษาโดยการค้นคว้า พร้อมทั งเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาจากเอกสาร (Document 

Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เมื่อรวบรวมเอกสารการวิจัย และข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หามาได้เรียบร้อยแล้ว จึงมาด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นพบพร้อมทั งเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งการศึกษาค้นคว้านี  ได้ท้าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต้ารา รวมถึง 
ข้อมูลข่าวสารจากสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น บทความ ค้าบรรยาย ข้อกฎหมาย รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ทั ง
ของประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยศึกษาข้อมูลในเนื อหาที่มีความเก่ียวข้องในเรื่องมลภาวะทาง
แสงจากป้ายโฆษณา 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1. ท้าให้ทราบถึงที่มา แนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางแสงจากป้าย

โฆษณา 
2. ท้าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทาง

แสงจากป้ายโฆษณาทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3. ท้าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย และได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทยให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

4. ท้าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเกี่ยวกับ     
ความเสียหายที่เกิดขึ นจากมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย 

 



บทท่ี 2 
หลักการและแนวคิดเกีย่วกับการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

 บทนี จะได้อธิบายความหมายและสาเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้าย
โฆษณา โดยเริ่มตั งแต่ความหมายและความรู้เกี่ยวกับค้าว่า “มลภาวะ” ว่าคืออะไร และเกี่ยวข้องกับ
เรื่องแสงอย่างไร รวมถึงสาเหตุและที่มาของประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใช้ใน
การศึกษาในบทถัดไป 
 

2.1 ความหมายและความส าคัญของมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 
เมื่อมนุษย์เราในสมัยนี เริ่มใช้ชีวิตในเวลากลางคืนค่อนข้างมาก พอ ๆ กันกับการใช้ชีวิตใน

เวลากลางวัน จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความส่องสว่างในแต่ละสถานที่นั น จะต้องมีอยู่ในระดับที่มีความ
เหมาะสมไม่มากจนเกินความจ้าเป็น และแสงไฟจากป้ายโฆษณานี  มีขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
เกี่ยวกับเชิงพาณิชยกรรม การโปรโมทสินค้า หรือการประชาสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ผ่านรูปแบบของการโฆษณา 
จึงควรที่จะก้าหนดปริมาณความส่องสว่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ไปสร้างความเดือนร้อนร้าคาญ 
หรือรบกวนผู้อ่ืนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั น หรือใกล้กับป้ายโฆษณาดังกล่าวนั น เพราะแสงสว่างที่มี
มากเกินไปนี จะส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน รวมถึงผู้ใช้ถนนและระบบนิเวศต่าง ๆ 
อีกด้วย 

การกระท้าของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ และระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่คือที่มาของ มลภาวะ 3 จึงท้าให้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการกระท้าของมนุษย์ก่อให้เกิดเป็นผลเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม บรรดาความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ จึงนับเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส้าคัญ

                                                             
3 Brian Alloway and David C. Ayres,  Chemical Principles of Environmental 

Pollution,  Retrieved June 12, 2016 from https://books.google.co.th/books?hl=th&lr 
=&id= Y5x1KHrDKBQC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Chemical+Principles+of+Environmental 
+Pollution,+Second+Edition&ots=aQQG3HdJeh&sig=a7n3NQXbkOheR8spAV0hStDM6D
U&redir_esc=y#v=onepage&q= Chemical Principles of Environmental Pollution 
Second Edition&f=false 
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ในปัจจุบัน ซึ่งควรให้ความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยีที่ ขาดประสิทธิภาพ โดยไม่ค้านึงถึง
ความเสียหายที่อาจจะตามมา และเจตนาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิด ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมขึ น โดยภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่สิ่งแวดล้อม
ถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งแปลกปลอมหรือของเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั งในรูปของวัตถุดิบ
และพลังงาน รวมถึงยังมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพอีกเช่นเดียวกัน ในบางกรณีอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และอนามัยของมนุษย์ รวมทั งระบบนิเวศของพื นดินและสัตว์ได้ ซึ่งผลเสียของ
มลภาวะในปัจจุบันมีอยู่มากมาย และสาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาในทางสิ่งแวดล้อมมี 2 สาเหตุใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน กล่าวคือ ประเภทที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ และ ประเภทที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ 4 
ซึ่งประเภทที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์เป็นประเภทที่ก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุด  

ค้าว่า “มลภาวะ” จึงมีความหมายถึง บรรดาวัตถุอันตราย หรือของเสีย และมลสารอื่น ๆ ที่
ถูกปล่อยทิ งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
นอกจากนี ยังมีความหมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ร้าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก้าเนิดมลพิษอีกด้วย ซึ่งภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่
พบมาก ได้แก่ สภาวะทางอากาศเป็นพิษในเมืองใหญ่ ๆ สภาพเน่าเสียของแหล่งน ้าต่าง ๆ และ
มลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน แต่ภาวะมลพิษอาจแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี คือ มลพิษ
ทางน ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน รวมทั งปัญหาขยะและของเสีย
อันตราย5 นอกจากประเภทปัญหามลภาวะดังกล่าวข้างต้น ยังมีอีกมลภาวะหนึ่งที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญเป็นอย่างมากในปัจจุบันซึ่งก็คือ มลภาวะทางแสง  

ตามที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความหมายของค้าว่า มลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา พบว่า
ยังไม่มีผู้ใดให้ค้านิยามเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอย่างไรก็ตามอาจให้ค้านิยามค้าว่ามลภาวะทางแสงจาก
ป้ายโฆษณา โดยน้าเอาไปเปรียบเทียบกับกับความหมายของค้าว่ามลภาวะทางแสงโดยทั่ ว ๆ ไป จึง
อาจนิยามค้าว่า มลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา ได้ว่า  

มลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา หมายถึง แสงไฟต่าง ๆ ที่ให้ความส่องสว่างแก่ป้ายโฆษณา 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนร้าคาญ หรือเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนที่
ได้รับผลกระทบจากแสงส่องสว่างนั น 
                                                             

 4 G. Tyler Miller, Jr., Environmental Science: Working with the Earth,  
Retrieved January 31, 2016 from https://www.amazon.com/Environmental-Science-G-
Tyler-Miller/dp/1111988935 
 5 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 39. 
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ความส้าคัญของมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี  นับว่ามีลักษณะความส้าคัญไม่ต่างไปจาก
เรื่องมลพิษในเรื่องอ่ืน ๆ ทั่วไป เช่น มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางดิน หรือมลภาวะทางเสียง เป็นต้น 
เพราะมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี  ก็จัดว่าเป็นเรื่องท่ีต้องให้ความส้าคัญอีกประเภทหนึ่งเช่นกัน 

ปริมาณแสงไฟส่องสว่างของป้ายโฆษณาที่ถือว่าเป็นมลพิษทางแสงนี  ยังไม่มีการก้าหนด
มาตรฐานของระดับแสงไฟเอาไว้ว่าขนาดเท่าไหร่ถือว่าเป็นมลพิษ แต่เมื่อได้พิจารณาจากกฎหมายของ
ต่างประเทศ พบว่าจะมีการก้าหนดค่าของแสงเอาไว้ว่าปริมาณเท่าใดถือว่าไม่เป็นมลภาวะทางแสง    
เช่น แคว้นลอมบาดี (Lombardy) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี ได้มีการก้าหนดค่าแสง
สว่างเอาไว้ว่าห้ามเกิน 0 ต่อความเข้มของการส่องสว่างต่อตารางเมตร (cd/m2) เหนือท้องฟ้าที่     
มุม 90 องศา (ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายความถึงจ้านวน 0.49 ต่อ ความเข้มของการส่ องสว่างต่อ
ตารางเมตร cd/m2) และประเทศสโลวาเนียก็ได้ก้าหนดค่าแสงสว่างเอาไว้ว่าห้ามเกิน 0.00 ต่อความ
เข้มของการส่องสว่างต่อตารางเมตร (cd/m2) ด้วยเช่นเดียวกัน 

 2.1.1 ความหมายของมลภาวะทางแสง  
จากการศึกษาพบว่าในปัจุบันยังไม่มีการนิยามความหมายของค้าว่า “มลภาวะทางแสง” 

(Light Pollution) เอาไว้อย่างเป็นมาตรฐาน หรือโดยชัดเจน แต่ได้มีผู้ที่ ให้ค้าจ้ากัดความของ
ความหมายดังกล่าวเอาไว้หลายแนวความคิดด้วยกัน กล่าวคือ 

กฎหมายของสาธารณ รัฐ เช็ ก (Czech Protection of the Atmosphere Act) ได้ ให้
ความหมายเอาไว้ว่า แสงสว่างทุกรูปแบบที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ หรือคิดค้นขึ นมาที่ได้ส่องสว่างสู่
ภายนอก ซึ่งรวมถึงแสงที่ส่องไปยังแนวระนาบ หรือที่มีลักษณะเหนือระดับพื นราบ ซึ่งก่อให้เกิดเป็น
แสงเรืองรองไปในท้องฟ้า หรือแสงที่กระทบเข้าสู่ดวงตา และอาจเกิดอันตรายขึ นได้6 

คณะกรรมาธิการกิจการชนบทและสิ่ งแวดล้อมประเทศอังกฤษ (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า คือ มลภาวะที่เกิดจากการใช้
งานแสงสว่างที่เกินความจ้าเป็นจากแสงประดิษฐ์ที่ส่องสว่างจ้ามากเกินไป และแสงประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่
เกิดจากการออกแบบหลอดไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน7 

สมาคมความเข้มข้นของแสงเรืองรองบนท้องฟ้าระหว่างประเทศ (International Dark-Sky 
Association: IDA) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า ผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ นจากแสงประดิษฐ์ที่มนุษย์ได้ท้า

                                                             

 6 Hughes David and Taylor Morgan, And Can’t Look Up and See the Star, 
Retrieved April 20, 2016 from http://www.britastro.org/dark-skies/pdfs/JEL_LP2004.pdf 
 7 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและผังเมืองส าหรับการควบคุมมลพิษทางแสง 
Environment and Planning Law for Light Pollution Control,” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, หน้า 165. 
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ขึ นมา แสงเรืองรองบนท้องฟ้า แสงที่เปล่งประกายออกมาจนมากเกินความสมควร หรือแสงที่รุกล ้า
เข้าไปยังสถานที่หรือสร้างความเดือนร้อนให้กับผู้ อ่ืน จนส่งผลให้เป็นการลดการมองเห็นในเวลา
กลางคืน และท้าให้ใช้พลังงานไปโดยสิ นเปลือง8 
 กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น (MOE) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า มลภาวะทางแสง คือ 
ผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ น จากการรบกวนของแสงต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
ของการใช้งานจากแสงประดิษฐ์9 
 กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอา (Andalucia) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า การปล่อยปริมาณ
แสงสว่าง หรือฟลักซ์ของการส่องสว่างจากแหล่งก้าเนิดแสงจากหลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟในปริมาณที่
ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละพื นที่ หรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน โดยจะถือเป็น
มลภาวะประเภทหนึ่งซึ่งอาจเรียกได้ว่า มลภาวะทางแสง (contaminación lumínica)10 

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (US Government's) ได้ก้าหนดความหมายของค้าว่า 
มลภาวะทางแสงว่า หมายถึง ประเภทของการส่องสว่างต่าง ๆ ที่ส่องแสงขึ นไปบนท้องฟ้ายามค่้าคืน
อันเกิดจากแหล่งก้าเนิดที่มาจากสิ่งที่เป็นแสงเทียมซึ่งมนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ นมา11 

หากได้พิจารณาถึงความหมายของค้าว่า มลภาวะทางแสง ตามค้านิยามต่าง ๆ ก็พอจะให้ค้า
นิยามได้ว่า มลภาวะทางแสง คือ แสงประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแสงสว่างจากหลอดไฟ ที่มีค่าส่องสว่างมาก
เกินสมควรซึ่งปล่อยออกมาในเวลากลางคืน และก่อให้เกิดเป็นมลภาวะขึ นโดยส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน 
หรือรุกล ้าเข้าไปในเคหะสถานของผู้อื่น รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกด้วย  
  

 2.1.2 ประเภทของมลภาวะทางแสง 
 มลภาวะทางแสงแบ่งได้หลายประเภทซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี  
 1. แสงเรืองรองไปบนท้องฟ้า (Sky Glow) คือ แสงสีส้มที่เรืองรองไปยังท้องฟ้าในบริเวณ
ชุมชนเมืองที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่น หรือชุมชนที่มีขนาดใหญ่ อันมาจากแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า
หรือโคมไฟนอกอาคารตามเมืองต่าง ๆ ที่ได้ส่องไปยังท้องฟ้า แสงประเภทนี จะส่งผลกระทบต่อนัก

                                                             

 8 Yuki Huen,  Light Pollution and The Regulation of Outdoor Lighting in 
Selected Places,  Retrieved June 16, 2016 from http://www.legco.gov.hk/yr08-
09/english/sec/library/0809in08-e.pdf 
 9 Ibid., p. 2. 
 10 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง, 
ค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1900 
 11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
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ดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะกระทบต่อการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าของนักดารา
ศาสตร์และผู้ที่สนใจการดูดาว เป็นต้น  
 2. การรุกล ้าของแสง (Light Trespass) คือ แสงสว่างมีทิศทางที่ส่องรุกล ้าเข้ามายังบริเวณ
ที่ไม่มีความจ้าเป็นของการใช้งานแสงสว่าง หรือแสงสว่างนั นมีทิศทางที่รุกล ้าเข้าไปในบริเวณของผู้อ่ืน 
แสงประเภทนี จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไป อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน และสร้าง
ความร้าคาญในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันหรือรบกวนความเป็นอยู่ของผู้อ่ืน  
 3. แสงสับสน (Clutter Light) แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า หรือแสงที่ส่องแบบสับสน ซึ่งเกิด
จากการขาดการออกแบบของการใช้แสงให้ดีในชุมชนเมือง คือขาดการวางแผนในการพัฒนาเมืองให้
สอดรับกับการขยายตัวของชุมชนตามเมืองต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในเมืองใหญ่ๆ เช่น นิวยอร์ก 
โตเกียว แสงประเภทนี จะส่งผลต่อการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน และการลงจอดของเครื่องบิน 
 4. แสงบาดตา (Glare) คือ แสงสว่างที่ส่องผ่านเข้ามายังตาของเราโดยตรง โดยแสงสว่างจ้า
ดังกล่าวท้าให้ลดประสิทธิภาพของการมองเห็น และลดความคมชัดในการมองเห็นลง แสงประเภทนี 
จะส่งผลกระทบต่อการขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ในเวลากลางคืนเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ นในหลาย ๆ ครั งแสงประเภทนี สามารถแบ่งประเภทได้อีก 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
 1) แสงจ้าที่ท้าให้ตาบอดถาวร (Blinding Glare) แสงประเภทนี จะท้าให้เกิดอาการทาง
สายตาบกพร่องชั่วคราวและถาวร เช่น การจ้องมองไปที่ดวงอาทิตย์ 

2) แสงจ้าที่ท้าให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง (Disability Glare) แสงประเภทนี ท้า
ให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง มองเห็นภาพไม่ชัดเจน เช่น การมองแสงไฟจากหน้ารถยนต์ที่
ส่องมาที่ตา 

3) แสงจ้าที่ก่อให้เกิดความร้าคาญและระคายเคือง (Discomfort Glare) แสงประเภทนี 
จะก่อให้เกิดความระคายเคือง ละความร้าคาญกับดวงตา แต่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ดวงตาของเรา 
เช่น แสงของพระอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนก้อนหิมะสีขาว 

4) แสงที่เกินความจ้าเป็น (Over Illumination) คือ การใช้งานของแสงสว่างที่มากเกิน
ความจ้าเป็น ที่ส่งผลให้สิ นเปลืองการใช้พลังงาน12 
 
  

                                                             

 12 Armagh Observatory, Light Pollution and the City of Armagh, Retrieved 
June 12, 2016 from http://star.arm.ac.uk/darksky/armagh.pdf 
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ภาพที่ 2.1 ประเภทของมลภาวะทางแสงและผลกระทบ 

2.2 สาเหตุของมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 
 เราจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันตามท้องถนนทั่วไป จะมีป้ายโฆษณาเกิดขึ นมากมาย ป้ายโฆษณา
บางอันมีลักษณะใหญ่เกินไปจนท้าให้เกิดการส่องสว่างที่ไม่เหมาะสม หรือตัวอักษรที่ใช้มี ขนาดเล็ก
เกินไปท้าให้มองเห็นไม่ชัดเจน และซึ่งบางป้ายโฆษณาก็ไม่ได้มีความน่าสนใจแต่อย่างใดเลย ต่างกับ
บางป้ายโฆษณาก็มีลักษณะสวยงามที่เชิญชวนให้ผู้ที่สัญจรไปมาคอยติดตาม 13 ซึ่งสาเหตุของการ
ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานั น มาจากหลายประการด้วยกัน เช่น การเพ่ิมขึ นของ
จ้านวนประชากร การขยายตัวของเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี หรือการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม จากสาเหตุดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกิดจากพฤติการณ์
หรือการกระท้าของมนุษย์ทั งสิ นที่มีความต้องการใช้งานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาที่มากจนเกินความจ้าเป็น จนก่อให้เกิดเป็นปัญหามลภาวะทางแสงจากป้าย
โฆษณาในปัจจุบัน 

2.3 แหล่งก าเนิดแสงไฟปา้ยโฆษณา 
แสงไฟจากป้ายโฆษณานี มีแหล่งก้าเนิดอยู่หลายประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมี

ความแตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทก็จะมี
ความแตกต่างกันออกไปในหลาย ๆ รูปแบบอีกด้วย 
  

                                                             

 13 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย,  ความส่องสว่างที่เหมาะสมกับประเทศไทย,  
ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จาก http://www.tieathai.org/knows.php สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย TIEA 
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 ผลิตภัณฑ์ให้ก้าเนิดแสงไฟป้ายโฆษณา 
 โคมไฟ ใช้โคมไฟประเภท โคมไฟสาด (Flood Light) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และ
สามารถแบ่งตามชนิดของโคมไฟแต่ละประเภทได้ ดังนี  
 1. แบ่งตามรูปแบบของการกระจายแสง สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
 Type A (Symmetrical) โคมไฟประเภทนี จะกระจายแสงในลักษณะแนวดิ่ง และแนวที่อยู่
ในระดับสมมาตรกัน 
 Type B (ASymmetrical) โคมไฟประเภทนี จะกระจายแสงในแนวดิ่ง บน-ล่าง สมมาตรกัน 
และแนวระดับ ซ้าย-ขวา สมมาตรกัน 
 Type C (Double ASymmetrical) โคมไฟประเภทนี จะกระจายแสงในแนวดิ่ง บน-ล่าง 
และในแนวระดับ ซ้าย-ขวา ไม่สมมาตรกัน 
 2. แบ่งตามมุมกระจายล้าแสง สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
 มุมล้าแสง (Beam Spread) คือ มุมที่มีค่าความเข้มของแสงเป็น 10% ของความเข้มของแสง
สูงสุด โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 มุมครึ่งความเข้มแสง (Half Beam Angle) คือ มุมที่มีค่าความเข้มของแสงเป็น 50% ของ
ความเข้มของแสงสูงสุด โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นมาตรฐานในประเทศญี่ปุ่น และโซนประเทศในแถบ
ยุโรป 
 3. แบ่งตามประเภทของหลอดไฟ การเลือกประเภทของหลอดไฟที่จะน้ามาใช้จะต้องเป็น
หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดความยุ่งยากในการบ้ารุงและดูแลรักษา เช่น แสง
ไฟที่สาดส่องไปยังป้ายโฆษณามักจะอยู่ในระดับแนวที่มีความสูง จึงท้าให้การเปลี่ยนหลอดไฟด้าเนิน
ไปด้วยความยากล้าบาก ดังนั น เราจึงควรที่จะเลือกหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ เพ่ือไม่
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งหลอดที่สามารถใช้งานได้นาน และนิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบัน อาทิ หลอดไส้ หลอดแสงจันทร์ หลอดโซเดียมความดันสูง หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด
แอลอีดี เป็นต้น โดยคุณสมบัติของหลอดไฟแต่ละประเภทก็จะมีทั งข้อดีและข้อเสียรวมถึงความ
แตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติของหลอดไฟแต่ละประเภท ดังนี  
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ภาพที่ 2.2 หลอดไส้ (Normal Incandescent) 

  
 หลอดไส้ (Normal Incandescent) เป็นหลอดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เหมาะส้าหรับการให้แสงสว่างทั่วๆ ไป โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความรู้สึกแบบอบอุ่นหรือการให้
แสงสว่างที่เน้นบรรยากาศ เช่น โรงแรม และร้านอาหาร หลอดไฟดังกล่าวมีประสิทธิภาพต่้า โดย 95 
เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ใช้ไปจะสูญเสียในรูปแบบของความร้อน พร้อมทั งยังมีอายุการใช้งานที่สั น 
ประมาณ 1,000 ชั่วโมง หลอดไฟประเภทนี โดยทั่วไปจะกินก้าลังไฟฟ้าไม่เกิน 300 วัตต์ 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen) 

 

 หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen) คือหลอดไส้ประเภทหนึ่งที่ป้องกันการเกิดขั ว
หลอดด้า โดยการบรรจุก๊าซฮาโลเจนเพ่ิมลงไปเพ่ือท้าให้อายุการใช้งานของหลอดไฟดังกล่าวสามารถ
ใช้งานได้ยาวนานขึ น เหมาะส้าหรับแสงสว่างที่แคบ เพราะมีขนาดเล็ก นิยมใช้ให้แสงประเภท
เครื่องประดับ หรือให้แสงส้าหรับการแต่งหน้า หลอดไฟประเภทนี มีประสิทธิภาพสูงขึ นกว่าแบบ
ทังสเตนตามแบบเดิม โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 300 ชั่วโมงต่อปีในกรณีที่ใช้งานต่้าหรือมีการ
เปิด-ปิดบ่อย หรือประมาณ 1,500 – 3,000 ชั่วโมง ส่วนมากจะสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อน 
กินก้าลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 3,000 วัตต์ 
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ภาพที่ 2.4 หลอดไอปรอท หรือ หลอดแสงจันทร์ (High Pressure Mercury) 

  
 หลอดไอปรอท หรือ หลอดแสงจันทร์ (High Pressure Mercury) แบ่งได้ 2 แบบ คือแบบใส 
และแบบเคลือบสารช่วยกระจายแสง การท้างานของหลอดประเภทนี  จะท้างานด้วยหลักการปล่อย
ประจุความเข้มสูง มีค่าความถูกต้องของสีค่อนข้างต่้า แสงจะออกสีนวลมีปริมาณแสงสว่างต่อวัตต์สูง
กว่าหลอดชนิดอ่ืน แสงส่องสว่างได้ไกลเหมาะกับงานสนามและภายนอกอาคาร เมื่อเปิดห ลอด
ประเภทนี  จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อน จะท้างานได้เต็มที่ และเมื่อปิดแล้วก็ต้องรออีกราวสิบนาที
ก่อนจะเปิดใช้งานได้อีก ปัจจุบันหลอดไอปรอทไม่นิยมใช้งาน เพราะดูแลรักษายาก และปรอทก็ยัง
เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม หลอดประเภทดังกล่าวมีอายุการใช้งานประมาณ 20,000 ชั่วโมง 
 
 

 
ภาพที่ 2.5 หลอดเมทัลฮาไลน์ (Metal Haline) 

  
 หลอดเมทัลฮาไลน์ (Metal Haline) ลักษณะของการก้าเนิดแสงสว่างของหลอดไฟประเภทนี 
จะมีลักษณะคล้ายกับหลอดแสงจันทร์ แต่ภายในบรรจุอิเล็กตรอนที่ท้าด้วยทังสเตนล้วนๆ พร้อมกับ
ผสมหลอดโลหะฮาไลน์ชนิดต่างๆ ท้าให้ได้ ปริมาณแสงมากกว่าหลอดแสงจันทร์ เกือบเท่าตัว แสงที่
ส่องสว่างมีสีสมดุลขึ นจนดูใกล้เคียงกับแสงแดด หลอดไฟประเภทนี ใช้กับงานที่ต้องการความถูกต้อง
ของสีเป็นอย่างมาก เช่น งานพิมพ์สี สนามกีฬาเฉพาะที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์  สวนสาธารณะ 
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งหลอดไฟประเภทนี จะมีอายุการใช้งานประมาณ 24,000 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 2.6 หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดนีออน (Fluorescent) 

  
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดนีออน (Fluorescent) เป็นหลอดแก้วทรงกระบอก หรือ
แบบกลม ด้านในหลอดเคลือบด้วยสารเรืองแสง ก๊าชที่บรรจุอยู่ภายในหลอดจะแตกตัวเป็น ไอออน
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปกระทบก๊าชจะก่อให้เกิดรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่ท้าให้หลอดไฟดังกล่าวเกิด
ความสว่างขึ น หลอดไฟประเภทนี จะใช้งานร่วมกับ บัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ แสงสว่างที่ส่องออกมา
จะมีลักษณะนวลตา เหมาะส้าหรับการท้างาน หลอดฟลูออเรสเซนต์นี สามารถให้สีของแสงสว่างได้
หลายรูปแบบ เช่น สี warm white ให้แสง สีขาวอมเหลืองนวล ท้าให้รู้สึกอบอุ่น สี cool white ให้
แสงสีขาวอมฟ้า ท้าให้ความรู้สึกเย็นสบายตา แต่จะท้าให้สีของวัตถุเพี ยนไป และสี day light ให้แสง
ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ ท้าให้มองเห็นสีของวัตถุใกล้เคียงกับสีจริง เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟ
ประเภทหลอดไส้นี  จะพบว่า การส่องสว่างของหลอดไฟประเภทนี ให้แสงสว่างมากขึ นถึง 4 เท่า โดยมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าถึง 8 เท่า ซึ่งก็คือประมาณ 6,000 - 20,000 ชั่วโมง และใช้พลังงาน
เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ อีกทั งยังให้แสงสว่างแบบกระจายจึงท้าให้แสงสว่างที่ส่องออกมานั นมีแสงบาดตา
น้อย ทั งนี  โดยปกติหลอดไฟประเภทนี จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 3,000 ชั่วโมง ซึ่ง
ขึ นอยู่กับแต่ละกรณีๆ ไป 
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ภาพที่ 2.7 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) 

  
 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) มีหลักการท้างานเหมือนกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟขนาดเล็กที่มีการพัฒนาขึ นมาจากเทคโนโลยีของหลอดไฟฟลูออ
เรสเซนต์ ซึ่งหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์มีหลายลักษณะด้วยกัน คือ มีทั งแบบที่มีบัลลาสต์ในตัว
โดยจะมีขั วเป็นแบบเกลียวสามารถสวมใส่เข้ากับเต้าเกลียวของหลอดไส้ได้เลย และแบบที่มีขั วเป็นขา
เสียบโดยใช้งานร่วมกับโคม และมีบัลลาสต์ภายนอก แสงสว่างตามหลอดไฟประเภทนี จะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่จะมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
หลอดคู่ หลอดสี่แถว หลอดยาว หลอดเกลียว หรือหลอดมีโคมครอบ ซึ่งหลอดไฟประเภทนี จะให้
ความร้อนน้อย และให้แสงสว่างแบบกระจายจึงมีลักษณะของแสงบาดตาน้อย หลอดไฟประเภทนี 
อาจจะมีราคาสูงกว่าหลอดไส้ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ คือประมาณ 
8,000 ชั่วโมง  
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ภาพที่ 2.8 หลอด LED (Light Emitting Diode) หรือหลอดไดโอดเปล่งแสง 

 
 หลอด LED (Light Emitting Diode) หรือหลอดไดโอดเปล่งแสง ถือว่าเป็นทางเลือกของ
หลอดไฟในอนาคตได้เลยทีเดียว ด้วยคุณสมบัติการท้างานที่ไม่มีการเผาไส้หลอด จึงไม่เกิดความร้อน 
แสงสว่างเกิดขึ นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่ง พลังงานเปลี่ยนเป็นแสงสว่างได้เต็มที่ 
มีแสงหลายสีให้เลือกใช้งาน หลอดไฟประเภทนี มีขนาดเล็กท้าให้ยืดหยุ่นในการออกแบบได้เป็นอย่างดี 
การจัดเรียง น้าไปใช้ด้านตกแต่งได้ดี มีความทนทาน ไม่ต้องห่วงเรื่องไส้หลอดขาด หรือหลอดแตก ทั ง
ยังปรับหรี่แสงได้ง่ายกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการน้าหลอด LED  มาใช้งานใน
ประโยชน์หลายๆ ด้าน เช่น ในเครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ ไฟสัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้าย
สัญญาณหรือสัญลักษณ์ ป้ายโฆษณา ไฟฉาย จอวีดีทัศน์ขนาดใหญ่(Bill - Board ,Score-board) โคม
ไฟ Downlight และหลอดไฟประดับตกแต่งภายในต่างๆ เป็นต้น และที่ส้าคัญหลอดไฟประเภทนี 
ปราศจากปรอท และสารกลุ่มฮาโลเจนที่เป็นพิษ เปิดปิดได้บ่อยครั ง อายุการใช้งานยาวนานและมี
ประสิทธิภาพทางด้านแสงสูง ซึ่งด้านอายุการใช้งานก็อยู่ได้ถึง 50,000-100,000 ชั่วโมง แต่มีข้อเสีย 
คือ ในปัจจุบันหลอด LED มีราคาสูงกว่าหลอดธรรมดาทั่วไปและมีความสว่างไม่มากนัก  

2.4 การติดตัง้ป้ายโฆษณา 
 ป้ายโฆษณาแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ ขนาดของป้าย
โฆษณา สีพื นของป้ายโฆษณา สีตัวอักษรในป้ายโฆษณา ขนาดของตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณา 
หรือแม้กระทั่งรูปแบบของป้ายโฆษณาที่มีลักษณะเป็นแบบมีโคมไฟส่องสว่างใส่ป้ายโฆษณา หรือป้าย
โฆษณาที่มีลักษณะเป็นแบบมีไฟส่องสว่างในตัวเองเป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เช่น ในกรณีที่ป้ายโฆษณา
มีลักษณะแบบมีโคมไฟส่องสว่างไปที่ป้ายโฆษณานั น สีพื นของป้ายโฆษณาแต่ละประเภทนั น จะมีผล
ต่อความสว่างของป้ายโฆษณาในแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากสีพื นของป้ายโฆษณากับ
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แสงที่ส่องสว่างไปยังป้ายโฆษณาอาจมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป หรือแม้กระทั่ง ป้ายโฆษณาที่มี
รูปแบบมีแสงสว่างในตัวเอง ก็จะส่งผลต่อแสงสว่างที่ส่องออกมาในลักษณะที่ต่างกันออกไป
เช่นเดียวกัน ดังนั น จึงควรที่จะมีการก้าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั งป้ายโฆษณาเอาไว้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการติดตั งป้ายโฆษณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งในต่างประเทศมีหน่วยงานที่ให้ความส้าคัญ   
ในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั งยังก้าหนดเกี่ยวกับการติดตั งป้ายโฆษณาในลักษณะที่มีโคมไฟต่าง ๆ หรือป้าย
โฆษณาท่ีมีการส่องสว่างเอาไว้เป็นมาตรฐาน เช่น 
 International Dark-Sky Association (IDA) เป็นหน่วยงานที่สร้างขึ นมาเพ่ือปกป้องท้องฟ้า
ยามค้่าคืน รวมถึงระบบนิเวศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีสมาชิกประมาณ 5,000 คน ใน 70 ประเทศทั่วโลก 
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี ได้ช่วยร่างและน้ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างกลางแจ้งไปใช้กับเมืองต่าง ๆ 
เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั ง ยังเป็นหน่วยงานที่ได้ร่วมข้อตกลงเกี่ยวกับแสง
กลางแจ้งให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และท้างานร่วมกับ US National Park Service เพ่ือใช้
ในการส้ารวจแสงสว่างในอุทยานแห่งชาติ และ Pepperdine University เพ่ือท้าการวัดความสว่าง
ของท้องฟ้า ให้ค้าปรึกษาและประเมินผลกระทบของแสงสว่างให้กับสถาบันดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง
แสงสว่างนั น หน่วยงานดังกล่าวนี ได้น้าเสนอเกี่ยวกับการติดตั งโคมไฟต่าง ๆ เอาไว้ โดยจะต้องติดตั ง
ให้ลักษณะของแสงสว่างส่องต้องอยู่ในลักษณะในแนวราบไปกับพื นดิน พร้อมกับต้องติดตั งในระดับที่
ต่้าสุด จึงจะท้าให้แสงสว่างที่ส่องออกมานั นอยู่ในลักษณะแคบไม่แผ่กระจายไปยังพื นที่อ่ืน ๆ และแสง
สว่างที่ส่องออกมานั นต้องถูกปล่อยออกมาในลักษณะจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง14 นอกจากนี หน่วยงาน
ดังกล่าว ยังให้ความส้าคัญกับการศึกษาวิจัยในเรื่องผลกระทบของแสงในเวลากลางคืนต่อสุขภาพและ
ระบบนิเวศน์อันเป็นผลมาจากแสงประดิษฐ์ในเวลากลางคืนอีกด้วย 
 Illuminating Engineering Society (IESNA) เป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจทางเทคนิคอันได้รับ
การยอมรับในเรื่องการส่องสว่าง มานานกว่า 100 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสารข้อมูลในทุก
แง่มุมของการปฏิบัติการในเรื่องแสงสว่างที่เหมาะสมต่อชุมชนหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก 
American National Standards Institute (ANSI) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พร้อมทั งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ และให้ค้าแนะน้าพร้อมทั งมีคู่มือการออกแบบทาง
เทคนิคและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางด้านพลังงานและการวัดแสงสว่าง โดยปัจจุบันมี
สมาชิกกว่า 8,000 คนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประชากรชาวอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก และ 

                                                             

 14 ณัฏฐพฤทธิ์ หลาวทอง, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการมลพิษทางแสง
จากไฟถนน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),  
หน้า 26. 



 21 

ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ก้าหนดเกี่ยวกับการติดตั งค่าความส่องสว่างบนป้ายโฆษณาตามแบบมาตรฐาน
เอาไว้โดยได้ก้าหนดการติดตั งป้ายโฆษณาเอาไว้ตามรูปแบบในตารางที่ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี 15 
  

ตารางที่ 2.1 
ค่าความส่องสว่างบนป้ายโฆษณาตามมาตรฐาน 
Illuminating Engineering Society (IESNA) 

ค่าผิวสะท้อนบน 
แผ่นป้ายโฆษณา 

ค่าความส่องสว่าง (Lux) 

บริเวณข้างป้ายสว่าง บริเวณข้างป้ายมืด 

ต่ า 1,000 500 

สูง 500 200 

 
จากตารางดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี  

 ในคอลัมน์ที่ 1 บอกค่าผิวสะท้อนบนแผ่นป้ายโฆษณา (Reflectance of Advertising) ว่ามี
การสะท้อนของแสงจากป้ายโฆษณา สูง หรือ ต่้า  
 ในคอลัมน์ที่ 2 บอกถึงค่าของความส่องสว่างที่มีหน่วยเป็น ลักซ์  
 บริเวณข้างป้ายสว่าง (Bright Surrounds) หมายถึง ป้ายโฆษณาที่ติดตั งอยู่ในสถานที่ที่มีแสง
สว่างจากภายนอกอยู่รอบข้างเป็นจ้านวนมาก 
 บริเวณข้างป้ายมืด (Dark Surrounds) หมายถึง ป้ายโฆษณาที่ติดตั งอยู่ในสถานที่ที่มีแสง
สว่างน้อย  
 การติดตั งป้ายโฆษณา ตามมาตรฐาน Illuminating Engineering Society (IESNA) ก้าหนด
ว่า หากค่าผิวสะท้อนบนแผ่นป้ายโฆษณามีค่าต่้า จะพิจารณาความส่องสว่างรอบข้าง เป็น 2 กรณี คือ 
 1. การติดตั ง ที่ด้านข้างของป้ายโฆษณามีความสว่าง ควรมีค่าของความส่องสว่างอยู่ที่ 
1,000 ลักซ ์
 2. การติดตั ง ที่ด้านข้างของป้ายโฆษณามืด ควรมีค่าของความส่องสว่างอยู่ที่ 500 ลักซ ์
 หากค่าผิวสะท้อนบนแผ่นป้ายโฆษณามีค่าสูง จะพิจารณาความส่องสว่างรอบข้าง เป็น 2 กรณี 
คือ 

                                                             

 15 Illuminating Engineering Society (IESNA), An Introduction to The IES 
Lighting Handbook, Retrieved June 16, 2016 https://www.ies.org/handbook/DiLaura/ 

Introduction to The IES Lighting Handbook PDF.pdf 
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 1. การติดตั งที่ด้านข้างของป้ายโฆษณามีความสว่าง ควรมีค่าของความส่องสว่างอยู่ที่ 500 
ลักซ ์
 2. การติดตั งท่ีด้านข้างของป้ายโฆษณามืด ควรมีค่าของความส่องสว่างอยู่ที่ 200 ลักซ ์
 นอกจากนี  ยังได้แนะน้าในส่วนของระดับปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาเอาไว้ส้าหรับ
การติดตั งป้ายโฆษณา โดยก้าหนดให้พิจารณาจากปริมาณความส่องสว่างของป้ายโฆษณาโดยรอบ 
ตามแต่ละประเภทที่ได้จ้าแนกเอาไว้ในตารางด้านล่างนี   
  

ตารางที่ 2.2 
ระดับปริมาณการส่องสว่าง และ แสงสว่างของป้ายโฆษณา 
Illuminance and Luminance Levels for sign lighting 

ปริมาณความสว่าง 
โดยรอบ 

แสงสว่างจากป้ายโฆษณา 

แรงเทียนต่อฟุต (Footcandles) ค่าความส่องสว่าง (Lux) 

ต่ า 10-20 100-200 
กลาง 20-40 200-400 
สูง 40-80 400-800 

 
 หากปริมาณความส่องสว่างโดยรอบป้ายโฆษณาอยู่ในระดับต่้า โดยมีปริมาณอยู่ที่ 10-20 แรง
เทียนต่อ 1 ฟุต ควรมีค่าความส่องสว่างของป้ายโฆษณาโดยรอบอยู่ท่ี 100-200 ลักซ์   
 หากปริมาณความส่องสว่างโดยรอบป้ายโฆษณาอยู่ในระดับต่้า โดยมีปริมาณอยู่ที่ 20-40 แรง
เทียนต่อ 1 ฟุต ควรมีค่าความส่องสว่างของป้ายโฆษณาโดยรอบอยู่ท่ี 200-400 ลักซ์ 
 หากปริมาณความส่องสว่างโดยรอบป้ายโฆษณาอยู่ในระดับต่้า โดยมีปริมาณอยู่ที่ 40-80 แรง
เทียนต่อ 1 ฟุต ควรมีค่าความส่องสว่างของป้ายโฆษณาโดยรอบอยู่ท่ี 400-800 ลักซ์ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการติดตั งป้ายโฆษณาตามการก้าหนดค่าความส่องสว่างบนป้าย
โฆษณาของ Illuminating Engineering Society (IESNA) นี  เห็นได้ชัดว่าหากมีการค้านึงถึงค่าความ
ส่องสว่างของป้ายโฆษณาเอาไว้ ว่าควรจะมีลักษณะของการส่องสว่างจากป้ายโฆษณาอยู่ที่ปริมาณ
เท่าใดจึงจะมีลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งการที่มีการก้าหนดมาตรฐานของการส่องสว่างเอาไว้ นับว่าเป็น
ข้อดีประการหนึ่ง เนื่องจากหากมีกรณีการพิพาทเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการส่องสว่างของแสงจาก    
ป้ายโฆษณากันเกิดขึ น ก็จะมีมาตรฐานในการตัดสินเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายเอาไว้ หรือกรณีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องการส่องสว่างของป้ายโฆษณาก็จะ
เป็นการง่ายต่อการตัดสิน 
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 อย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยนี  แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะได้มีการก้าหนดเอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องการติดตั งป้ายโฆษณาเอาไว้ว่า ป้ายโฆษณาจะต้องมีลักษณะอย่างไร มีความสูงเท่าไร 
ขนาดของป้ายโฆษณาต้องมีลักษณะแบบใด ระยะห่างของป้ายโฆษณามีลักษณะเท่าไร ป้ายโฆษณา
ต้องติดตั งโดยให้อยู่ในระยะห่างจากจุดไหนเท่าไร ตามที่กฎหมายได้มีการก้าหนดเอาไว้ แต่การ
ก้าหนดในเรื่องดังกล่าวนั น เป็นเพียงแค่การก้าหนดในลักษณะของป้ายโฆษณาโดยทั่ว ๆ ไป เท่านั น 
ยังไม่ได้มีการก้าหนดเกี่ยวกับเรื่องป้ายโฆษณาที่มีลักษณะของการใช้โคมไฟส่องสว่างหรือป้ายโฆษณา
ที่มีลักษณะส่องสว่างในตัวเองเอาไว้เป็นการเฉพาะ ท้าให้การติดตั งป้ายโฆษณาในแบบดังกล่าวนี     
เมื่อจะมีการติดตั งป้ายโฆษณาจึงขึ นอยู่กับตัวผู้ออกแบบป้ายโฆษณา โดยอยู่ในลักษณะของปัจเจก
บุคคลว่า การติดตั งป้ายโฆษณานั นจะใช้วิธีการหรือรูปแบบใดในการติดตั งป้ายโฆษณา หรือใช้
มาตรฐานการติดตั งของใครมาเป็นแนวการในทางปฏิบัติ  
 ดังนั น ผู้ เขียนเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงควรที่จะน้าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
มาตรฐานในการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาต่อไป ตามการก้าหนด
มาตรฐานในการติดตั งป้ายโฆษณาและปริมาณการส่องสว่างบริเวณโดยรอบป้ายโฆษณา ตาม
มาตรฐานของ Illuminating Engineering Society (IESNA) เพราะผู้เขียนเชื่อว่าจะท้าให้ลดปัญหา
ในเรื่องเกี่ยวกับการส่องสว่างของป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.5 การจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 
 วิธีจัดการกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี  สามารถด้าเนินการได้หลายประการ ซึ่ง
วิธีการที่หลายๆต่างประเทศ อาทิ ประเทศสโลวาเนีย สเปน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และอังกฤษ ได้มี
การน้ามาใช้บังคับ มีดังนี  

 2.5.1 ก าหนดเวลาเปิดปดิป้ายโฆษณาหรือลดปริมาณแสงสว่างป้ายโฆษณา 
 มาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดเวลาเปิดปิดการใช้งานป้ายโฆษณาหรือลดปริมาณแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณานี  นับว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการมลภาวะทางแสงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการก้าหนดช่วงเวลาเปิดปิดการใช้งานของป้ายโฆษณา หรือลดปริมาณแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณาลงตามเวลาที่เหมาะสมเอาไว้อย่างชัดเจน จะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดมลภาวะทาง
แสงจากป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5.2 ความเข้มของแสงป้ายโฆษณา 
 การควบคุมมลภาวะทางแสง คือ การก้าหนดปริมาณความส่องสว่างหรือความเข้มของแสง 
ในที่นี อาจอธิบายได้เพ่ิมเติมว่า ในพื นที่ที่มีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่างเพียงพออยู่แล้วไม่ มีความ
จ้าเป็นที่จะต้องการความสว่างจากหลอดไฟอีกมากนัก จึงท้าให้การก้าหนดปริมาณความเข้มของแสง
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สว่างเป็นปัจจัยหลักที่มีความส้าคัญมาก แสงไฟจากป้ายโฆษณามีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการที่จะให้ผู้ที่
ขับขี่รถยนต์ หรือผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนเห็นการโฆษณาของผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าต่าง ๆ แต่การโปรโมทดังกล่าว ควรที่จะพิจารณาถึงปริมาณแสงสว่างที่ส่องออกมาว่าจะเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่ได้รับผลดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากกล่าวถึงการก้าหนดความเข้มของแสงสว่างนี  
อาจกระท้าได้ด้วยการวัดการส่องสว่างของแสงหรือปริมาณแสงสว่างที่ ตกกระทบไปบนวัตถุใด ๆ ซึ่ง
อาจค้านวณปริมาณแสง (Lumen) ต่อพื นที่ตารางเมตร ที่อาจเรียกเป็นหน่วยลักซ์ (Lux) โดยการวัด
แสงสว่างในแต่ละพื นที่ย่อมท้าให้ทราบได้ว่า อาคาร สถานที่ หรือพื นที่ดังกล่าวนั น มีความส่องสว่างที่
เพียงพอต่อการอยู่อาศัย การปฏิบัติงาน หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยแสงสว่าง
หรือไม่ เช่น หากเป็นกรณีเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ย่อมต้องการที่
จะต้องควบคุมมลภาวะทางแสงเพ่ือป้องกันไม่ให้แสงสว่างส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื นที่
อนุรักษ์ธรรมชาติยามค่้าคืน (Intrinsically Dark Areas) แต่ในทางกลับกันในพื นที่เขตชุมชนเมือง 
หรือพื นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมากย่อมต้องการแสงสว่างในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม ดังนั น การผ่อนปรนหรืออนุญาตให้มีการใช้งาน
แสงสว่างในระดับที่สามารถเอื อต่อการประกอบกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ก็จะเป็นการดีและเป็น
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั น จึงควรที่จะมีการก้าหนดปริมาณความเข้มของแสงส่อง
สว่างเอาไว้เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้คนทั่วไปและเพ่ือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 2.5.3 ประเภทของหลอดไฟฟ้า  
 การเลือกประเภทหลอดไฟฟ้านับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจาก
ป้ายโฆษณาได้ ความแตกต่างของประเภทหลอดไฟแต่ละประเภทนี จะให้ค่าความสว่างและ
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการส่องสว่างหรือการใช้พลังงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี  
 หลอดไอปรอทความดันสูง หรือ หลอดแสงจันทร์ (High Pressure Mercury) เป็นหลอด
ความดันสูงชนิดแรกที่มีการผลิตขึ นมาใช้ โดยน้ามาใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
แบบใสและแบบเคลือบสารช่วยกระจายแสง มีฟลักซ์ของแสงสว่างประมาณ 60 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Haline) มีลักษณะการท้างานคล้ายหลอดไอปรอทความดันสูง  
แต่ต่างตรงที่หลอดไฟชนิดนี จะมีการเติมสารประกอบเมทัลฮาไลด์เข้าไปกับปรอท เพ่ือให้สีของแสง
ท้างานดีขึ น โดยทั่วไปมีฟลักซ์ของแสงสว่างประมาณ 65-95 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
 หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) หลอดไฟประเภทนี ให้ประสิทธิภาพใน
การมองเห็นดีที่สุด เพราะหลอดไฟประเภทนี จะเปล่งสีทอง–เหลือง ซึ่งเป็นสีที่ไวต่อการมองเห็นของ
มนุษย์ที่ดีท่ีสุด มีฟลักซ์ของแสงสว่างประมาณ 120 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
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 หลอดโซเดียมความดันต่้า (Low Pressure Sodium) หลอดไฟประเภทนี ให้ประสิทธิผลใน
การส่องสว่างสูงที่สุดในบรรดาหลอดไฟที่กล่าวมาทั งหมด หลอดไฟชนิดนี เหมาะที่จะใช้เพ่ืออนุรักษ์
พลังงานในกรณีที่ต้องเปิดใช้งานเป็นเวลานาน ๆ แต่หลอดชนิดนี จะให้สีเพี ยนสูง และมีฟลักซ์ของแสง
สว่างประมาณ 100-189 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) หลอดไฟประเภทนี ให้ระดับความสว่างมาก ใช้ก้าลังไฟ
น้อย และราคาถูก การให้แสงสว่างเป็นแบบกระจายแสงจึงท้าให้หลอดไฟประเภทนี มีแสงบาดตาน้อย
มีฟลักซ์ของแสงสว่างประมาณ 80 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
 หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode: LED) หลอดไฟประเภทนี ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มี
ความเข้มของการส่องสว่างที่สูงขึ นจนสามารถใช้งานด้านแสงสว่างได้ จึงท้าให้มีประสิทธิภาพทางด้าน
แสงสูงมากขึ น ฟลักซ์ของแสงสว่างประมาณ 65 - 160 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
 

ตารางที่ 2.3 ประสิทธิภาพของหลอดไฟแต่ละประเภท 

ประเภท (Type) ประสิทธิภาพ (Efficacy) 
ค่าเฉลี่ยการใช้งาน (Average 

Lifespan) 

High Pressure Mercury 60 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16,000 ชั่วโมง 

Metal Haline 65-95 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 6,000-20,000 ชั่วโมง 

High Pressure Sodium 120 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24,000 ชั่วโมง 

Low Pressure Sodium 100-189 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16,000 ชั่วโมง 

Fluorescent 80 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 7,000-15,000 ชั่วโมง 

Light Emitting Diode, 
LED 

65-160 ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 50,000 ชั่วโมง 

 
 หลอดไฟแต่ละประเภทมีความแตกต่างทางด้านการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรพิจารณา
เฉพาะประสิทธิผล หรือประสิทธิภาพของการใช้งานทางด้านการส่องสว่างเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของแสงสว่างต่าง ๆ ด้วย เช่น ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous 
Intensity) และฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) อย่างเช่น ในประเทศอังกฤษได้ออกมาตรการ
ทางกฎหมายห้ามมิให้ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไปมีการติดตั งหลอดไฟที่
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือ หลอดไฟประเภททังสเตนฮาโลเจน 500 วัตต์ (500 W Tungsten 
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Halogen Security Light) เนื่องจากเห็นว่าเป็นหลอดไฟประเภทที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม16 
เพราะฉะนั นการเลือกประเภทของหลอดไฟฟ้าเพ่ือใช้งานเกี่ยวกับความส่องสว่างของป้ายโฆษณาจึงมี
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน หากเราเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีแสงสว่างมากแต่หลอดไฟประเภทนั น   
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงสว่างได้ง่าย เราก็ควรเลือกใช้หลอดไฟ
ประเภทที่มีแสงสว่างพอดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการใช้งานของแสง
สว่างที่มากจนเกินความจ้าเป็นและส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

 2.5.4 การติดตั้งโลก่ันแสงไฟ  
 การก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร
แบบที่มีโล่ไฟ (Light Shield) ประเภทที่สามารถควบคุมทิศทางของแสงสว่าง หรือท้าให้แสงสว่าง  
ตกกระทบไปยังพื นที่ที่ต้องการใช้งานแสงสว่างโดยเฉพาะนี  การกระท้าดังกล่าวนี สามารถควบคุม
ทิศทางของแสงสว่างไม่ให้กลายเป็นมลภาวะทางแสงได้ ซึ่งนอกจากการติดตั งโล่ไฟจะสามารถควบคุม
ทิศทางแสงส่องสว่างได้แล้ว การติดตั งโล่ไฟยังส่งผลดีต่อการลดปริมาณการใช้แสงสว่างที่ไม่ จ้าเป็น
หรือที่ไม่เป็นประโยชน์ (Amount of Wasted Light) และประหยัดค่าไฟฟ้า (Energy Cost) อีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 2.9 การติดตั งโล่กันแสงไฟ 

 

                                                             

 16 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, “เทคโนโลยีแสงสว่างและกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง 
Illumination Technology And Light Pollution Law,” วารสารปัญญาภิวัฒน์, หน้า 174. 
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 2.5.5 การก าหนดแนวทางพัฒนาผังเมือง  
 วิธีการก้าหนดแนวทางพัฒนาผังเมือง (Planning Development) จะพิจารณาเพ่ือก้าหนด
ปริมาณการส่องสว่างจากปริมาณการใช้งานของแสงสว่างในแต่ละภาคพื นที่ โดยจะเอาเกณฑ์ของ
ความหนาแน่นตามจ้านวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับความส่องสว่างที่
เหมาะสมกับสถานที่หรือพื นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละพื นที่ โดยก้าหนด
พื นที่ต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยค่าความส่องสว่างหรือลักซ์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของสถานที่และ
ภารกิจของแต่ละพื นที่ที่ อย่างเช่น เมืองดาเวนทรี ประเทศอังกฤษ ได้ก้าหนดปริมาณการส่องสว่าง
เอาไว้ ดังนี  
 

ตารางที่ 2.4 ปริมาณการส่องสว่างตามแต่ละพื นที่ 

สถานที ่ ลักซ์ (LUX) 

เวลากลางคืนในสถานที่มืดสนิท (พื นที่ห่างไกลอุทยานแห่งชาติ) <1 

เวลากลางคืนในพื นที่ชนบท 1 

เวลากลางคืนบนถนนในเมือง (ชานเมือง) 5 

เวลากลางคืนบนถนนในเมือง  (ใจกลางเมือง) 10 

 

 2.5.6 การติดฟิล์มกันแสง 
 ดร.ฟาบิโอ ฟัลชิ ซึ่งเป็นประธาน CieloBuio ของสมาคมเพ่ือการคุ้มครองท้องฟ้ายามราตรี 
ได้แนะน้าวิธีลดมลพิษทางแสงและแสงสะท้อนจากแสงสว่างจากป้ายโฆษณา โดยจะไม่มีผลกระทบต่อ
การมองเห็นป้ายโฆษณาหรือการส่องสว่างของป้ายโฆษณาที่มากเกินความจ้าเป็น  คือ การติดฟิล์ม
พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติทางแสงซึ่งจะช่วยให้แสงสว่างจากป้ายโฆษณาส่องสว่างไปในทิศทางท่ีเหมาะสม
เท่านั น และไม่ส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้ายามค่้าคืน หรือส่องสว่างเข้าไปในห้องนอนของใครอันเป็น
การรบกวนช่วงเวลาที่ผู้นั นต้องการพักผ่อน เพราะแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี สร้างความทรงจ้าที่
เลวร้ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก17 
 

                                                             

 17  Fabio Falchi, STOP Light Pollution and Glare from Luminous Signs,  
Retrieved January 31, 2016 from https://www.indiegogo.com/projects/stop-light-
pollution-and-glare-from-luminous-signs#/para.1     
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ภาพที่ 2.10 ฟิล์มกันแสง 

 

2.6 ผลกระทบของมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 
 บรรดามลภาวะทางแสงต่างๆ ที่เกิดขึ นในปัจจุบัน ที่มีผลมาจากการใช้แสงสว่างที่มากเกิน
ความจ้าเป็น หรือการใช้งานจากแสงประดิษฐ์ที่มีค่าของความสว่างในลักษณะจ้ามากเกินสมควรนี  
ส่งผลให้แสงสว่างดังกล่าวนั น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญ 
และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ 

 2.6.1 ผลกระทบต่อการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ 
 บรรดานักดาราศาสตร์ถือเป็นคนกลุ่มแรกที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับมลภาวะทางแสง โดยเริ่ม
ตั งแต่ปี ค.ศ.1970 เนื่องจาก มลภาวะทางแสงนี ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์ ซึ่งแสงที่เรืองรองไปยังท้องฟ้าซึ่งมีที่มาจากแสงที่ส่องสว่างมา
จากหลอดไฟฟ้าหรือจากแหล่งที่มีการก้าเนิดแสง ได้สาดส่องไปบนท้องฟ้า ท้าให้เกิดการบดบัง
ทัศนียภาพในการสังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ และลดประสิทธิภาพในการสังเกตดวงดาว
ต่าง ๆ บนท้องฟ้า ส่งผลให้ไปบดบังทัศนียภาพในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมถึงลด
ประสิทธิภาพในการสังเกตดวงดาวด้วยตาเปล่าอีกด้วย 
 นอกจากนี  การขยายตัวของเมืองที่รวดเร็ว และการบริโภคไฟฟ้าในเวลากลางคืนจนเป็นเหตุ
ให้พื นที่เมืองมีความส่องสว่างมากขึ นเป็นจ้านวนมาก (Strength of Illumination) โดยปราศจากการ
ควบคุมในด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการส่งผลให้เป็นการลดพื นที่บริเวณท้องฟ้ามืด จนท้า
ให้ลดความเป็นธรรมชาติในเวลากลางคืนที่มนุษย์เราสามารถมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้า หรือสามารถ
สังเกตปรากฏการณ์ตามธรรมชาติบนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่า 
 นอกจากแสงที่เรืองรองไปบนท้องฟ้าจะสร้างผลกระทบต่อกิจกรรมในทางดาราศาสตร์แล้ว 
บรรดาแสงบาดตาที่เกิดจากการส่องสว่างที่มีความจ้าซึ่งลดความสามารถในการมองเห็น และลดความ



 29 

คมชัดของการมองวัตถุด้วยตาเปล่าของมนุษย์ลง อีกทั งยังส่งผลให้ลดประสิทธิภาพในการมอง         
ดูดวงดาวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์ลงอีกด้วย ท้าให้บรรดานักดาราศาสตร์   
ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น ต่างผลักดันและเรียกร้องให้รัฐบาลของแต่ละ
ประเทศออกมาตรการทางกฎหมายในการลดหรือขจัดมลภาวะทางแสงออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื นที่ที่เป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือพื นที่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการศึกษา
และวิจัยและประกอบกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์โดยตรง18 

 2.6.2 ผลกระทบทีม่ีต่อระบบนิเวศ 
 มลภาวะทางแสงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้หลอดไฟที่
สามารถก้าเนิดแสงประดิษฐ์จ้านวนมาก ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวของ
พื นที่อุตสาหกรรม โดยปราศจากการป้องกันจากมลภาวะทางแสงในทางสิ่งแวดล้อม และผังเมืองเพ่ือ
ความเหมาะสมของการขยายตัวของชุมชนต่าง ๆ นี ท้าให้ เกิดเป็นมลภาวะทางแสงที่กระทบต่อระบบ
นิเวศขึ น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ และมนุษย์ ย่อมได้รับผลกระทบหลายประการด้วยกัน เช่น การ
ท้าลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่อาศัยการท้ากิจกรรมโดยเอื อต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ในเวลากลางคืน 
ตัวอย่างเช่น การผสมพันธุ์ (Reproduction) การหาอาหาร (Foraging) และการอพยพ (Migration) 
และการนอนหลับพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตประจ้าวัน รวมถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ เป็นต้น19 
 การขยายตัวของพื นที่การใช้งานจากพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั งแสงส่องสว่างที่ผิดวิธี หรือ
ออกแบบไม่ถูกต้องนั น เป็นสาเหตุส้าคัญของการเกิดมลภาวะทางแสงที่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ 
และสิ่งมีชีวิตหลายประเภท และแสงประดิษฐ์ในเวลากลางคืนนี ก็ได้ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบต่อพื นที่
อยู่อาศัย และวัฏจักรของการด้ารงชีพของสัตว์บางประเภทได้ เช่น ค้างคาว เนื่องจากค้างคาวถือเป็น
สัตว์ที่มีการด้ารงชีวิตและมีกิจกรรมอยู่ในเวลากลางคืน ซึ่งผลกระทบของมลภาวะทางแสงนี จะส่งผล
กระทบต่อวัฎจักรของมันโดยตรง อันท้าให้ค้างคาวบางประเภทหรือบางสายพันธุ์ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ลง
อันเนื่องมาจากผลกระทบในเรื่องมลภาวะทางแสง20  
                                                             

 18 County-Wide Lighting Team, Lighting Standards, Retrieved June 16, 2016 
from https://www.colliergov.net/home/showdocument?id=71020 
 19 Travis Longcore and Catherine Rich, Ecological Light Pollution,  Retrieved 
June 16, 2016 from  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/1540-9295(2004) 002 
[0191:ELP]2.0.CO;2/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checko
ut=1&purchase_referrer=www.google.co.th&purchase_site_license=LICENSE_DENIED 
 20  Ryan Parisi, A User’s Guide to Bringing a Private Nuisance Action,  
Retrieved January 31, 2016 from https://ppgbuffalo.org/files/documents/housing_ 
neighborhoods/housing_conditions_and_repairs/housingneighborhoods-_a_users 
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 การก่อให้เกิดเป็นมลภาวะทางแสงนี อาจส่งผลกระทบถึงนกบางชนิดที่โดยปกติแล้วจะอาศัย
แสงธรรมชาติในเวลากลางคืน ซึ่งอาจจะเป็นแสงจากดวงจันทร์ หรือแสงจากดวงดาวเป็นตัวบอก
เส้นทางการบินเพ่ือหาทิศทางในการบินในช่วงฤดูอพยพ หรือกลับรังเดิมของมัน แต่ถ้าหากบินผ่าน
ชุมชน หรือเขตเมืองที่มีแสงสว่างมาก ๆ พวกมันก็จะเกิดอาการสับสนทิศทาง และหลายต่อหลายครั ง
ที่เผลอบินไปชนกับตึกสูง อย่างเช่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศแคนาดาประมาณว่า มีนก 
อพยพเคราะห์ร้ายตายเพราะบินชนตึกปีละ 4-5 ล้านตัว จนในที่สุดต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนใน
โตรอนโต และเมืองใหญ่อ่ืน ๆ ในแคนาดา ช่วยกันปิดไฟในช่วงฤดูกาลนกอพยพเพ่ือลดอัตราการตาย
ของนกเหล่านี 21  
 รวมถึงจากการศึกษาค้นคว้าจะพบว่า ปัญหามลภาวะทางแสงนี จะส่งผลกระทบการวางไข่
ของเต่าทะเล และการเคลื่อนที่ของลูกเต่าทะเลที่ พ่ึ งฟักออกมาเป็นตัว ลูกเต่าทะเลถือเป็น
สัตว์เลื อยคลานประเภทหนึ่งที่อาศัยธรรมชาติจากแสงอาทิตย์ในการหาความสว่างจากเส้นขอบฟ้าใน
ทะเล เพ่ือก้าหนดทิศทางในการเคลื่อนที่จากชายฝั่งตรงบริเวณที่ฝักตัวออกไปสู่ท้องทะเล ซึ่งเมื่อลูก
เต่าทะเลสับสนกับแสงไฟจากความส่องสว่างของแสงไฟที่ติดตั งโดยหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ไม่ได้รับ
มาตรฐาน ก็จะท้าให้มันสับสน และหลงทิศทางในการเคลื่อนตัวได้ มลพิษทางแสงที่รัฐฟลอริด้า ท้าให้
จ้านวนเต่าทะเลในแถบนั นลดลง ซึ่งล่าสุดรัฐบาลท้องถิ่นต้องออกกฎหมายของรัฐฟลอริดามาควบคุม
แสงสว่างที่เป็นต้นเหตุของปัญหา โดยให้ประชาชนช่วยกันปิดไฟในส่วนที่จะส่องสว่างลงไปยังชายหาด 
และท้องทะเลในช่วงฤดูกาลวางไข่ของเต่าทะเล22 
   

 2.6.3 ผลกระทบต่อด้านพลังงาน 
 การใช้งานแสงประดิษฐ์ที่เกินความจ้าเป็น หรือไม่เหมาะสมในเวลากลางคืนนี  ย่อมเป็นการ
กระท้าที่ท้าให้สิ นเปลืองพลังงานโดยไม่จ้าเป็น กล่าวคือ การเปิดไฟในเวลากลางคืนในพื นที่บาง
ประเภท เช่น ในบริเวณพื นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยหรือพื นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย การเปิดไฟหรือ
การใช้พลังงานในพื นที่ดังกล่าวโดยไม่จ้าเป็นนั น ย่อมไม่จ้าเป็นและท้าให้สิ นเปลืองพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์ นอกจากนี  การใช้พลังงานของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาในปริมาณที่มากเกินความจ้าเป็น 
หรือการใช้งานของแสงสว่างประเภทที่แสงส่องเข้าไปในพื นที่ อ่ืนโดยไม่จ้าเป็นนั น ย่อมส่งผลให้เกิด
                                                                                                                                                                               

_guide_to_bringing_a_private_nuisance_action.pdf 
 21 City of Toronto Green Development Standard,  Retrieved January 31, 
2016 from https://www1.toronto.ca/city_of_toronto/city_planning/zoning__ 
environment/files/pdf/development_guidelines.pdf 
 22 Greenista Society, ในค่่าคนืตื่นแสงไฟ, ค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จาก http:// 
www.greenistasociety.com/news_detail.php?newsid=53 
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การใช้พลังงานของแสงสว่างโดยสิ นเปลือง เนื่องจากการที่แสงสว่างส่องเข้าไปในพื นที่อ่ืนซึ่งไม่มีความ
ต้องการใช้พลังงานแสงสว่างย่อมท้าให้เกิดการใช้พลังงานไปโดยสิ นเปลือง อีกทั ง หากมิได้มีการ
ก้าหนดให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดของแสงสว่างในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือที่มีลักษณะไม่กินพลังงานมากจนเกินความจ้าเป็น ก็ย่อมที่จะเป็นการใช้พลังงานจากแสงประดิษฐ์
ไปในลักษณะสิ นเปลืองโดยไม่มีความจ้าเป็น และส่งผลกระทบทางด้านการใช้พลังงานไปโดย
สิ นเปลือง อีกด้วยเช่นเดียวกัน  

 2.6.4. ผลกระทบทีม่ีต่อมนุษย์ 
 มลภาวะทางแสงจากการส่องสว่างนี  ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด้ารงชีวิตในเวลา
กลางคืนของประชาชนทั่วไป การขยายตัวของชุมชนเมืองประกอบกับการใช้ประโยชน์จากแสง
ประดิษฐ์โดยขาดการศึกษาและการออกแบบที่ดี ย่อมท้าให้เกิดเป็นผลร้ายต่อการเป็นอยู่ ของ
ประชาชน และวงจรการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั งนี  มลภาวะทางแสงจากแสงประดิษฐ์ในเวลากลางคืน
มักจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 
 สมาคมการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (American Medical Association) ได้กล่าวถึงปัญหา
ในความสัมพันธ์ระหว่างมลภาวะทางแสงกับสุขภาพของมนุษย์ ได้แก่ การรุกล ้าของแสงที่ส่งผล
กระทบต่อวงจรชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งผลกระทบที่ท้าให้ สารเมลาโทนิน (Normal 
Melatonin Production) ซึ่งเป็นฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่หลั่งออกมาจากต่อมไพเนียล (Pineal) ซึ่งอยู่
ในสมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ของมนุษย์ ซึ่งสารเมลาโทนินนี จะหลั่งได้ดีที่สุดในเวลา
ที่มนุษย์นอนหลับในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 2.00 น. ถึง 4.00 น. สารชนิดนี มีส่วนช่วยในการท้าให้
การควบคุมวงจรชีวิตของมนุษย์ หรือวงจรการท้างานของร่างกายมนุษย์ตามปกติ เช่น การพัฒนา
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ การนอนหลับ อารมณ์ของมนุษย์ และการต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมลภาวะทาง
แสงในเวลากลางคืนนี  ท้าให้ร่างกายของมนุษย์ลดปริมาณการหลั่งสารเมลาโทนิน (Melatonin) ใน
เวลากลางคืนลง อันเป็นการส่งผลให้ร่างกายของมนุษย์ลดการสร้างภูมิ คุ้มกันในร่างกายลง ท้าให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมาก อันจะส่งผลให้มนุษย์เผชิญกับภาวะความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคมะเร็งในอนาคต และอาการทางด้านสุขภาพในเรื่องการเป็นโรคนอนไม่หลับใน
เวลากลางคืน ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดผลเสียต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของมนุษย์23 
 ในประเทศอังกฤษ ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดของการรุกล ้าโดยแสงสว่าง กล่าวคือ แสง
ที่ส่องรุกล ้าเข้าไปในที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ภายในบริเวณที่ไม่มีความต้องการให้มี
                                                             

 23 ปีติเทพ อยู่ยืนยง,  มลภาวะทางแสงกับมะเร็งเต้านมในสุภาพสตรี, ค้นวันที่ 10 มกราคม 
2560 จาก https://healthchallengethailand. wordpress.com/2012/07/03/มลภาวะทางแสง 
กับมะเร็ง 



 32 

แสงสว่างรุกล ้าเข้าไปในพื นที่นั น การรุกล ้าของแสงดังกล่าวนี  ถือเป็นการกระท้าละเมิดต่อบุคคลอ่ืน
อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือนร้อนร้าคาญต่อผู้อ่ืน ซึ่งตามกฎหมายของประเทศอังกฤษจะถือว่า   
การกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมายในเรื่องละเมิด24 
 นอกจากนี  ประเภทแสงบาดตาที่ส่องมาจากจากป้ายโฆษณาที่มีความส่องสว่างจ้าจน
ก่อให้เกิดความระคายเคืองลูกตา หรือสูญเสียความสามารถในการมองเห็นช่วงขณะหนึ่ง หรืออาจท้า
ให้เกิดอาการเจ็บตาอันเนื่องมาจากการหดตัวของกล้ามเนื อการควบคุมม่านตากระทันหันได้ อันเป็น
การเพ่ิมความเสี่ยงต่อผู้ที่ท้าการสัญจรบนท้องถนนจากการบดบังทัศนวิสัยจากแสงบาดตาดังกล่าว ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ นได้ 

  

2.7 หลกัการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 
การควบคุมและจัดการกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี  โดยหลักพื นฐานของการ

ควบคุมและการจัดการกับเรื่องดังกล่าว คือ การก้าหนดข้อจ้ากัดหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั ง
หลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟภายนอกอาคาร หรือการก้าหนดทิศทางในการส่องสว่างของป้ายโฆษณา ทั งนี 
เพ่ือจัดการกับปัญหาแสงส่องสว่างดังกล่าวให้จ้ากัดอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเท่าที่มีความจ้าเป็น  
 จึงมีบางประเทศที่ได้ก้าหนดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมในเรื่องมลภาวะทาง
แสงจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง เช่น ประเทศสเปน ในแคว้นอันดาลูซี ได้ก้าหนดเกี่ยวกับรูปแบบ
ขั นตอนการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารตามเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด หรือประเทศ  
สโลวาเนีย ที่ได้มีการก้าหนดความเข้มของแสงไฟจากโคมไฟประเภทต่าง ๆ ที่ส่องสว่างออกมาโดยให้
อยู่ในปริมาณตามที่ได้ก้าหนดเอาไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเดียวกัน รวมถึงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็ได้มีการก้าหนดพื นที่ในปริมาณของแสงสว่างในเขตแต่ละพื นที่ 
เช่น ที่อยู่อาศัยของประชาชน อาคารพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าควรมีปริมาณ
ของความส่องสว่างอยู่ที่เท่าใด ซึ่งในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี  มีหลักการและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องซึ่งสามารถที่จะน้ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าวนี ได้อยู่ด้วยกันหลายประการ 
ดังนี  

 2.7.1 หลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
 สิทธิของมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคที่ได้รับการรับรองด้วยกันทั งสิ น รวมถึงความคิดและการกระท้าที่ไม่อาจก่อให้เกิดการละเมิดกันได้ 
ซึ่งการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาตินี  สามารถจ้าแนกสิทธิของประชาชนในเรื่อง

                                                             

 24 Clean and Neighbour Act 2005 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ คือ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิที่จะได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
รวมถึงสิทธิที่จะร้องเรียนกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ น และสิทธิที่จะอยู่หรืออาศัยโดย
ปราศจากการรบกวนหรือการก่อให้เกิดความร้าคาญต่าง ๆ ได้ ซึ่งในเรื่องมลภาวะทางแสงนี มนุษย์ทุก
คนล้วนแล้วแต่มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย และปราศจากเหตุเดือดร้อนร้าคาญต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาไว้แล้วข้างต้น25  

 2.7.2 หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
 แนวความคิด ใน เรื่อ งผู้ ก่ อมลพิษ เป็ นผู้ จ่ าย  (Pollution Pays Principle: PPP) เป็ น
แนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเกิดขึ นประมาณ ค.ศ.1970 ซึ่งมีหลักการส้าคัญคือ ผู้ที่ก่อมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรับผิดชอบช้าระค่าเสียหายที่ครอบคลุมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนท้าให้ความเสียหายนั นกลับคืนสู่สภาพเดิม แนวคิดนี มีความเชื่อว่า 
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ให้บริการได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ได้ช้าระค่าตอบแทน ท้าให้
สินค้าราคาถูกกว่าที่เป็นจริงและผลจากการที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนี เองท้าให้ไม่มีการรักษาคุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบ้าบัด
ของเสีย คือ สังคม ประเทศไทยได้เอาหลักการดังกล่าวนี มาเขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-253926 โดยระบุว่าจะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และเน้นปรับปรุงกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการมลพิษและสารอันตรายให้มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการผู้ก่อปัญหาผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้รับภาระในการบ้าบัดและก้าจัดมลพิษ 
ดังนั น เมื่อผู้ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงหรือเจ้าของป้ายโฆษณาต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เดือนร้อนจากแสงสว่างของป้ายโฆษณาที่ตนเองเป็นเจ้าของ ผู้นั นก็สมควรที่จะจัดการหรือชดใช้ความ
เสียหายที่เกิดขึ นต่อไปตามหลักการในเรื่องนี 27  

 2.7.3 หลักการระวังไว้ก่อน 
 หลักการสากลที่ถือว่าเน้นไปในทางมาตรการป้องกันคือ หลักการระวังไว้ก่อน หลักการเรื่องนี 
มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ น ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ให้ปรากฎชัด 

                                                             

 25 รัฐชฎา ฤาแรง, “มาตรการกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน้ า,” วารสาร
กระบวนการยุติธรรม 6 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556): 57. 
 26 จันทร์จิรา พงษ์ราย, “ภาษีสิ่งแวดล้อม:พร้อมหรือยังกับสังคมไทย,” แผนงานสร้างเสริม
นโยบายสารธารณที่ดี (กรกฎาคม 2012): 1. 
 27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 55. 
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หรือหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง28 ซึ่งในการประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมขึ น รวมถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนั น ควรที่จะน้ามาตรการในการระวังไว้ก่อน
มาใช้ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบอาจยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่หลักการระวังไว้ก่อน
นี ท้าให้ความรับผิดชอบตกอยู่กับผู้ประกอบการ ซึ่งตนเองจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า การประกอบ
กิจการของตนนั นใช้วิธีการปลอดภัยที่สุดแล้ว แทนที่ผู้ได้รับความเดือนร้อนหรือผลกระทบจะต้องเป็น
ผู้พิสูจน์ว่าการประกอบกิจกรรมนั น ๆ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนอย่างไร ซึ่งกรณีที่มีการเกิดความเสี่ยง
ขึ นว่ากิจกรรมใดอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการใช้มาตรการใน
การระมัดระวังไว้ก่อนเข้ามาปรับใช้ ซึ่งหลักการในการระวังไว้ก่อนนี เป็นแนวคิดที่อยู่เบื องหลัง
มาตรการทางกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อาจจะมีความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีการวางเงินประกันในกรณีที่เกิดมีความเสียหายขึ นอันเนื่องมาจาก
การประกอบกิจการของตนเองดังกล่าว29  

 2.7.4 หลักการป้องกันล่วงหน้า 
 หลักการป้องกันล่วงหน้าเพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนี  นับว่าเป็นวิธีที่
ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามที่จะจัดการหรือฟ้ืนฟูความเสียหายที่จะเกิดขึ น ซึ่งผล
จากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์นั น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง 
รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ทั่วไปเป็นจ้านวนมาก30 โดยที่การป้องกันนี ท้าได้ด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
โดยเริ่มตั งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสิ่งของตลอดไปจนถึงการก้าจัดเมื่อเลิกใช้สิ่งนั น หลักการป้องกัน
นี ส่งผลให้เกิดการเลือกหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่า และท้าให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์นั น รวมถึงเทคโนโลยีทางการผลิตอีกด้วย หลักการป้องกันระวังภัยล่วงหน้าของมลภาวะ
ทางแสงนี  อาศัยแนวทางของการจัดการ และป้องกันไม่ให้มนุษย์รวมถึงระบบนิเวศได้รับผลกระทบ
จากมลภาวะทางแสงในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน และผู้ที่มีส่วนได้เสียจาก
เรื่องดังกล่าว พึงจ้าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงและใช้ความระมัดระวังภัยในเรื่องดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ น

                                                             

 28 กอบกุล รายะนาคร, โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท่าร่างแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 
(เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), หน้า 7. 
 29 อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์, ภาษีสิ่งแวดล้อมเมื่อโลกป่วยด้วยมลพิษ, ค้นวันที่  19 พฤศจิกายน 
2559 จาก https://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=199& section 
=2&column_id=19 
 30 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
นิติธรรม, 2542), หน้า 188. 
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นี ด้วย ซึ่งทั งภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกัน โดยก้าหนดแนวทางและหาวิธีการลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดความเสียหายขึ นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลภาวะทางแสง โดย
จุดมุ่งหมายและวิธีการป้องกันที่จะลดความเสียหายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ นน้อยที่สุด
อาจจะเป็นการระบุพื นที่เพ่ือก้าหนดความเสี่ยงจากภัยมลภาวะทางแสงและการก้าหนดพื นที่ในการ
ควบคุมมลภาวะทางแสงในระดับต่าง ๆ เอาไว้ เป็นต้น 

 2.7.5 หลักเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 หลักเหตุเดือดร้อนร้าคาญเป็นหลักกฎหมายพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษ หลาย
ประเทศทั่วโลกได้บัญญัติหลักดังกล่าวไว้เป็นหลักกฎหมายในประเทศของตน ในส่วนของประเทศไทย
ก็ได้น้าหลักเดือดร้อนร้าคาญนี มาบัญญัติไว้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ.2475 ซึ่งหลัก
เรื่องเหตุเดือดร้อนร้าคาญนี ไม่ได้จ้ากัดไว้แต่เฉพาะการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร้าคาญที่เกิดขึ นระหว่าง
เอกชนกับเอกชนด้วยกันเท่านั น แต่ยังใช้บังคับกับส่วนราชการโดยมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่
เอกชนด้วย โดยที่หลักกฎหมายในเรื่องเหตุเดือดร้อนร้าคาญนี ใช้บังคับเอากับการกระท้าทุกประเภท 
อาทิ การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือการกระท้า
อ่ืน ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขึ น ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวนี 
ต้องเป็นการใช้สิทธิเกี่ยวกับการจัดการกับเหตุแห่งการเดือดร้อนร้าคาญให้หมดสิ นไปเท่านั น31 ซึ่งหลัก
เหตุเดือดร้อนร้าคาญจากมลภาวะทางแสงนี  ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของป้ ายโฆษณาที่
ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร้าคาญต่อบุคคลอ่ืนขึ น ต้องรับภาระในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้
ปัญหาที่เกิดขึ นนั น ได้รับการจัดการหรือแก้ไขให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วต่อไป 

 2.7.6 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย  
 การเยียวยา (Remedies/Remedy) ความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิที่จะได้รับ
หรือสิทธิจะได้รับการป้องกันหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดจากความเสียหาย ซึ่งการเยียวยา
หรือการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนี สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน 
กล่าวคือ  
 

                                                             

 31 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ และมูลนิธิศูนย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย, โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดท า
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม, ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2-6 
ส่าหรับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ, วันที่ 28 พฤษภาคม-11 กรกฎาคม 2555, ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 2. 
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 1. การเยียวยาในลักษณะการป้องกัน  
 2. การเยียวยาในลักษณะที่มุ่งเน้นการชดเชยความเสียหาย  
 3. การเยียวยาที่มุ่งเน้นลงโทษผู้กระท้าความผิดหรือผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 ดังนั น การมีกฎหมายเชิงเยียวยาจึงเป็นเสมือนการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ น 32 ซึ่งการ
เยียวยาในความเสียหายจากปัญหามลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี  พบว่าปัจจุบันปัญหาดังกล่าว
เริ่มก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
ดังนั น ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบดังกล่าวจึงควรที่จะได้รับสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา หรือ
ชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ นจากการถูกล่วงละเมิดหรือได้รับความเดือดร้อน เพ่ือก่อให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป33    

 2.7.7 ทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) 
 ทฤษฎีนี มีลักษณะคล้ายกับทฤษฎีข้อสันนิษฐานความผิด เพราะเป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดอันมี
ลักษณะความเกี่ยวข้องกับความรับผิดในทางแพ่งของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ น นอกจากนี  
ยังเป็นหลักกฎหมายที่ได้มีการพัฒนามาจากหลักความรับผิดในเรื่องละเมิด ซึ่งโดยปกติผู้ที่จะมีความ
รับผิดทางละเมิดต้องมีการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
เพราะฉะนั นในคดีที่มีความผิดทางละเมิดผู้เสียหายจึงมีภาระการพิสูจน์ว่า มีการกระท้าหรือละเว้น
การกระท้าการของผู้กระท้าละเมิดหรือไม่ ผู้กระท้าละเมิดกระท้าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการกระท้ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
และความเสียหายที่เกิดขึ นนั นเกิดจากการกระท้าเช่นนั นหรือไม่ แต่จะพบว่ามีในบางกรณีที่กฎหมาย
ก้าหนดให้บุคคลบางประเภทต้องรับผิดแม้จะกระท้าการโดยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ เพราะเป็น
การยากท่ีจะพิสูจน์ถึงการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างเช่นกรณีท่ีความเสียหายเกิดจาก
สัตว์ สิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพราะฉะนั นจึงท้าให้เกิดหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนี 
ขึ นมา เพ่ือยกเว้นภาระการพิสูจน์ในเรื่องการกระท้าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้แก่ผู้ที่
ได้รับความเสียหาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเยียวยาในความเสียหายอันเกิดจากการกระท้า

                                                             

 32 สรียา กาฬสินธุ์, “การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยแนวทางแก้ไข,”  
Kasetsart Journal of Social Sciences 1, 37 (มกราคม-เมษายน 2559): 69. 
 33 นิฤมน รัตนะรัต, “แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จาก กรณีความรุนแรงทางการเมือง,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 299. 
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ดังกล่าว34 ซึ่งผลของหลักทฤษฎีนี จะก่อให้เกิดการผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่อีกฝ่าย จึงท้าให้ค้าว่า 
ความรับผิดโดยเคร่งครัด มีความหมายว่า ความรับผิดของบุคคลที่ เกิดขึ นแม้จะมิได้กระท้าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ดังนั น การกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่นั นจึงไม่เป็นสาระส้าคัญ
ในกรณีของการก้าหนดความรับผิด35 ในทฤษฎีนี นั่นเอง 
 
 
 

                                                             

 34 พิชัย พ้นภัย, “ทฤษฎีและขอบเขตของกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์เพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 5, 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2554): 116. 
 35 ประพจน์ คล้ายสุบรรณ, “แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องในคดีสิ่งแวด  
ล้อม,” วารสารวิชาการศาลปกครอง 7, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2550): 14. 



บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

ของต่างประเทศและประเทศไทย 

 มาตรการทางกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้าย
โฆษณานั น จะปรากฏอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งผู้เขียนได้หยิบน้าเอามาท้าการศึกษาบางประเทศ 
และเห็นการว่าควรที่จะศึกษากฎหมาย และแนวความคิดของต่างประเทศให้เข้าใจในหลักการและ
เหตุผลก่อนในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถน้ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

3.1 มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 
ปัจจุบันปัญหามลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทยยังไมได้รับการศึกษาถึง

ผลกระทบอย่างจริงจังรวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงดังกล่าวให้
มีประสิทธิภาพเหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศ ดังนั น การที่ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการมลภาวะทางแสงจากต่างประเทศจึงนับว่าเป็นทางหนึ่งที่สามารถหาแนวทางในการป้องกัน
สิ่งที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาหรือผลประทบต่อประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว 

จากการศึกษาในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงของต่างประเทศพบว่า ประเทศที่
ได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงรวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมมลภาวะทางแสงคือ สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งได้บัญญัติกฎหมายดังกล่าวขึ นมาในชื่อว่า The 
Protection of the Atmosphere Act แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีการกล่าวถึงมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกับมลภวะทางแสงจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง   

ดังนั น จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆ แล้วจึงเลือกที่
จะขอเสนอมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่มีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องมลภาวะ
ทางแสงจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง ซึ่งได้แก่ ประเทศสโลวาเนีย ประเทศสเปน และประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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 3.1.1 กฎหมายประเทศสโลวาเนีย 
ประเทศสโลวาเนียได้แยกออกไปจากประเทศยูโกสลาเวียเมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) และ

เป็นประเทศแรกที่ได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างออกมาประกาศใช้สาระส้าคัญของกฎหมาย 
Slovene Light Pollution Law ได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็นสาระส้าคัญ ๆ เอาไว้โดย
ก้าหนดให้การกระจายความเข้มของแสงสว่างจากโคมไฟที่มีหน่วยเป็นแคนเดลาต่อกิโลลูเมน 
(cd/klm) เอาไว้ที่  0.00 cd/klm และห้ามมิให้มีแสงเรืองรองส่องสว่างขึ นบนท้องฟ้า ซึ่งจาก
บทบัญญัติดังกล่าวได้มีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างหลายประการ ดังนี   

มลภาวะทางแสง คือ การปล่อยแสงจากแหล่งก้าเนิดแสงเทียม ซึ่งมลพิษทางแสงเกิดจากการ
มองเห็นของมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากแสงที่รบกวน และมนุษย์จะรู้สึกอันตรายต่อความปลอดภัย
ของตนเอง เนื่องจากแสงจ้ามีผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อมต่อท้องฟ้า เช่น รบกวนการใช้
ชีวิตประจ้าวัน หรือการอพยพของนก ค้างคาว แมลง และสัตว์อ่ืน ๆ ซึ่งบริเวณที่มีการสังเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์ จะห้ามมิให้มีแสงส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้าโดยไม่จ้าเป็น36 

แหล่งก้าเนิดจากแสงเทียมที่ท้าให้เกิดมลภาวะทางแสง มีอยู่หลายประเภท เช่น แสงตาม
พื นที่สาธารณะ แสงตามท้องถนน แสงจากโคมไฟหรือหน้าต่างตามสถานที่ต่าง ๆ และแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณา 
 ประเทศสโลวาเนียก้าหนดให้การส่องสว่างอยู่ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ เหนือชั นขอบฟ้า โดยอนุญาต
ให้มีการกระจายของความส่องสว่างได้ในระดับ 0.00 ต่อแคนเดลาต่อกิโลลูเมน และห้ามมิให้มีแสง
เรืองรองส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้า นอกจากนี  ยังได้มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงสว่างเอาไว้
โดยเฉพาะ ดังนี  
 
 
 
 
 

                                                             

 36 Article 3 (1) The terms used in this Regulation have the following meanings: 
Light pollution is the emission of light from artificial light sources. Light pollution 
caused by human vision disturbing lighting and a sense of glare in humans, constitute 
a safety hazard due to glare due to direct and indirect radiation to the sky disturbs 
life or migration of birds, bats, insects and other animals threaten the natural balance 
in protected areas disturbed professional or amateur astronomical observation, or by 
radiation against the sky unnecessarily consumes power. 
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3.1.1.1 การส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม37  

1) ในกรณีที่มีการใช้งานของแสงสว่างภายนอกตามสถานที่ สาธารณะ 
อนุญาตให้มีปริมาณการส่องสว่างจากหลอดไฟฟ้าออกมาเหนือชั นบรรยากาศได้ในระดับ 0 เปอร์เซนต์  

2) ส้าหรับพื นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม อนุญาตให้มีปริมาณการส่องสว่าง
ภายนอกได้ในระดับไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์ ถ้าหาก 

 (1) จ้านวนพลังงานที่ใช้มีปริมาณน้อยกว่า 20 วัตต์ (20 Watt)  
 (2) ค่าเฉลี่ยของปริมาณการส่องสว่างจะต้องน้อยกว่า 2 ลักซ์ (2 Lux) 
 (3) แสงสว่างในพื นที่ถนนสาธารณะซึ่งถูกออกแบบเพ่ือผู้ เดินเท้า     

นักปั่นจักรยาน หรือการจราจรบนท้องถนนที่มีความเร็วขณะขับขี่ไม่เกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
(30 km/h) 

3) ส้าหรับพื นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม จะไม่ถูกจ้ากัดปริมาณการส่องสว่าง
หากหลอดไฟแต่ละดวงใช้ปริมาณน้อยกว่า 20 วัตต์ (20 Watt)  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 37 Article 4 Illumination with environment-friendly luminaries. 
 1 . For external illumination, only luminaries with 0% of light bulb emission 
above the horizon may be used. 
 2. In areas of cultural monuments, luminaries with less than 5% share of the 
light stream above the horizon may be used if the following conditions are met: 
 - the power of one luminary shall be less than 20W, 
 - the average illumination shall be less than 2 lx, 
 - the speed limit in this area shall be less than 30 km/h. 
 3 .  there are no restrictions on the proportion of the luminous flux that 
intersects upwards for lamps which are an integral part of a cultural monument if the 
electrical power of a particular lamp is less than 20 W. 
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3.1.1.2 แสงสว่างจากป้ายโฆษณา38 

                                                             

 38 Article 13 Illumination of advertising objects. 
 (1) Advertising objects may be illuminated if they are located in a residential 
area with public surfaces which are illuminated by means of road or public surface 
illumination. The distance between the advertising object and the external edge of 
the closest illuminated public surface may not be more than 60 m measured in 
horizontal direction. 
 (2) Considered as an illuminated public surfaces from the previous paragraph 
are: 
- road surfaces with an average brightness of the illuminated public surface at least 1 
cd/ m², measured from the direction of the road vehicle, and 
- surfaces of pedestrian areas with an average brightness of the illuminated public 
surface at least 3 lx. 
 (3) Advertising objects may be illuminated by luminaries that are installed 
inside of them and illuminate the picture or sign from within. 
 (4) The electric power of all internal luminaries for the illumination of an 
advertising object shall not exceed the following limit values determined on the 
basis of the surface of the advertising object which is intended for the display of the 
picture of sign (hereinafter referred to as: advertising surface): 
 - 17 W/ m² for advertising surfaces larger than 18,5 m², 
 - 27 W/ m² for advertising surfaces larger than 12,5 m² and smaller than 18,5 
m², 
 - 35 W/ m² for advertisement surfaces larger than 3.5 m² and smaller than 
12,5 m², 
 - 60 W/ m² for advertisement surfaces larger than 2 m² and smaller than 3.5 
m², 
 - 80 W/ m² for advertisement surfaces smaller than 2 m². 
 (5) Regardless of the provisions of the previous paragraph, advertising objects 
may also be illuminated by external luminaries shining downwards and whose 
electric power does not exceed the limit values from the previous paragraph 
according to the advertising surface provisions if it is ensured that: 
 - the advertising surface is larger than 20 m² and the luminaries are turned off 
between 24:00 and 5:00 hrs, or 
 - the advertising object is designed for displaying at least three pictures or 
signs one after another. 
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  ข้อ 1 ป้ายโฆษณา ที่ติดตั งอยู่ในย่านที่พักหรือที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจ้านวน
มาก หรือมีประชาชนอยู่ใกล้กับแสงสว่างดังกล่าวนั น จะต้องติดตั งในระยะห่างจากถนนพื นที่
สาธารณะนั น หรือแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า 60 เมตร โดยค้านวณตามทิศทางในแนวราบหรือน
แนวนอนของการส่องสว่าง 

  ข้อ 2 ในกรณีพื นที่สาธารณะตาม ข้อ 1. บริเวณพื นผิวถนนต้องมีแสงสว่าง
อย่าง   น้อยสุด 1 cd/m2  (1 แรงเทียนต่อตารางเมตร) โดยวัดจากทิศทางการเดินทางของ
ยานพาหนะบนท้องถนน และพื นที่ตามทางเดินสาธารณะต้องมีแสงสว่างอย่างน้อยจ้านวน 3 LX (3 
ลักซ์)  

  ข้อ 3 ความส่องสว่างของป้ายโฆษณา ที่ใช้หลอดไฟหรือโคมไฟเพ่ือการ
ตกแต่ง หรือเพ่ือเน้นภาพหรือข้อความ หากป้ายโฆษณามีขนาดใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร ต้องปิดการ
ใช้งานแสงสว่างในช่วงเวลา 24.00 ถึง 05.00 น. 

  ข้อ 4 การใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างแก่ป้ายโฆษณาไม่ควรเกิน
ปริมาณที่ระบุไว้ด้านล่างนี  เมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่ของป้ายโฆษณาที่แสดงภาพหรือข้อความ ดังนี  

  17 วัตต์ต่อตารางเมตร ส้าหรับพื นที่ของป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 
18.5 ตารางเมตร 

  27 วัตต์ต่อตารางเมตร ส้าหรับพื นที่ของป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 
12.5 ตารางเมตร และมีขนาดไม่เกิน 18.5 ตารางเมตร 

  35 วัตต์ต่อตารางเมตร ส้าหรับพื นที่ของป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 
3.5 ตารางเมตร และมีขนาดไม่เกิน 12.5 ตารางเมตร 

  60 วัตต์ต่อตารางเมตร ส้าหรับพื นที่ของป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 
2 ตารางเมตร และมีขนาดไม่เกิน 3.5 ตารางเมตร 

                                                                                                                                                                               

 (6) Regardless of the provisions of the first paragraph hereunder, advertising 
objects located no more than 60m from the external edge of a highway or high-
speed road as measured in the horizontal direction, may be illuminated by 
advertising object illumination if: 
 - the advertising surface of the object is illuminated by external luminaries 
shining downwards and whose electric power is limited according to the provisions of 
the fourth paragraph hereunder, 
 - the advertising surface of the object is larger than 20 m², and 
 - the luminaries are turned off between 24: and 5:00 hrs. 
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  80 วัตต์ต่อตารางเมตร ส้าหรับพื นที่ของป้ายโฆษณาที่มีขนาดไม่เกิน 2 
ตารางเมตร 

  ข้อ 5 ถึงแม้ว่าจะมีการก้าหนดปริมาณการส่องสว่างเอาไว้ หรือการส่อง
สว่างต้องอยู่ในทิศทางของแสงสว่างที่ส่องจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ห้ามมิให้มีแสงสว่างขึ นสู่ท้องฟ้า 
รวมถึงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของป้ายโฆษณา แต่จะต้องมีการรับประกันว่า ป้ายโฆษณาที่มี
พื นที่ใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร จะต้องท้าการปิดแสงสว่างในระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 05:00 น. จึง
จะสามารถมีการส่องสว่างของป้ายโฆษณาได้ และอนุญาตให้ป้ายโฆษณาที่มีแสงสว่างที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสดงรูปภาพหรือข้อความที่ติดกันอย่างน้อย 3 ภาพ สามารถติดตั งได้ 

  ข้อ 6 ป้ายโฆษณาบนท้องถนนหรือบนทางด่วนต้องติดตั งไม่เกิน 60 เมตร 
สามารถใช้แสงเพ่ือการส่องสว่างต่อป้ายโฆษณาได้ถ้าพื นที่ของป้ายโฆษณาเน้นแสงสว่างภายนอกที่
ส่องสว่างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง และใช้พลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ใน ข้อ 4. 
ซึ่งป้ายโฆษณาที่มีพื นที่มากกว่า 20 ตารางเมตรต้องปิดการใช้แสงสว่างในระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 
5:00 น. 
 

 
ภาพที่ 3.1 ข้อก้าหนดเรื่องการติดตั งป้ายโฆษณา ประเทศสโลวาเนีย 

 3.1.1.3 การก้าหนดบทลงโทษ39 

                                                             

 39 Article 26 
 (1) A fine of between 4,000 and 12 ,000 Euros shall be imposed on a lighting 
controller who is a legal person or an individual sole proprietor for an offense if, as 
an illuminator: 
 - uses lamps which do not meet the requirements of Article 4 of this 
Regulation, unless it is otherwise specified for this type of lighting by this Regulation. 
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 1) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับแสงสว่าง ที่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับแสงสว่างจะถูกปรับเป็นเงินระหว่างจ้านวน 4,000 ถึง 12,000 ยูโร ในกรณีดังต่อไปนี   

 ใช้หลอดไฟไม่ตรงตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ในเรื่องการส่องสว่างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 ป้ายโฆษณาที่มีพื นที่ใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร มิได้ถูกรับประกันว่าจะท้า
การปิดแสงสว่างในระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 05:00 น. ใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างแก่ป้าย
โฆษณาไม่ควรเกินปริมาณที่ก้าหนด การติดตั งป้ายโฆษณาที่อยู่ในย่านที่พักหรือที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็น
จ้านวนมาก หรือมีประชาชนอยู่ใกล้กับแสงสว่างต้องติดตั งในระยะห่างจากถนน พื นที่สาธารณะนั น 
หรือแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า 60 เมตร โดยค้านวณตามทิศทางในแนวราบหรือนแนวนอนของการส่อง
สว่าง 

 2) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับแสงสว่าง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะถูกปรับเป็นเงิน
จ้านวน 600 ยูโร ในกรณีที่เก่ียวกับแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ในกรณีดังต่อไปนี  

 ใช้หลอดไฟไม่ตรงตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ในเรื่องการส่องสว่างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 ป้ายโฆษณาที่มีพื นที่ใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร มิได้ถูกรับประกันว่าจะท้า
การปิดแสงสว่างในระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 05:00 น. ใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างแก่ป้าย
โฆษณาไม่ควรเกินปริมาณที่ก้าหนด การติดตั งป้ายโฆษณาอยู่ในย่านที่พักหรือที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็น
จ้านวนมาก หรือมีประชาชนอยู่ใกล้กับแสงสว่างต้องติดตั งในระยะห่างจากถนน พื นที่สาธารณะนั น 

                                                                                                                                                                               

 - the advertising facility does not ensure that the lighting of the advertising 
facility does not exceed the thresholds referred to in the fourth paragraph of Article 
1 3  of this Decree or meets the requirements of the first, third, fifth and sixth 
paragraphs of Article 13 of this Decree. 
 (2 ) A fine of 3 0 0  Euros shall be imposed on a lighting controller who is a 
natural person for an offense if, as an operator of lighting: 
 - uses lamps which do not meet the requirements of Article 4  of this 
Regulation, unless it is otherwise specified for this type of lighting by this Regulation. 
 - the advertising facility does not ensure that the lighting of the advertising 
facility does not exceed the thresholds referred to in the fourth paragraph of Article 
1 3  of this Decree or meets the requirements of the first, third, fifth and sixth 
paragraphs of Article 13 of this Decree. 
 (3) A fine of 800 to 2,000 euros shall be imposed on the responsible person 
of the lighting operator for the offense referred to in the first paragraph of this Article. 
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หรือแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า 60 เมตร โดยค้านวณตามทิศทางในแนวราบหรือนแนวนอนของการส่อง
สว่าง 

 3) ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล บ้ารุงรักษา จะถูกปรับเป็นเงินจ้านวนระหว่าง 800 ถึง 
2,000 ยูโร ส้าหรับการกระท้าความผิดของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการตาม ข้อ 1  
 ประเทศสโลวาเนีย นับว่าเป็นประเทศแรกที่ได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องของ
มลภาวะทางแสง จนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประเทศแม่แบบของประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งจากการก้าหนด
ปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการก้าหนดระยะห่างของป้ายโฆษณา
เอาไว้ว่า ต้องอยู่ห่างจากชุมชนหรือย่านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวในระยะเท่าใด อีกทั ง
ประเทศสโลวาเนียยังได้ก้าหนดให้ป้ายโฆษณาที่มีพื นที่ใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร จะท้าการปิดแสง
สว่างในระหว่างช่วงเวลา 24:00 น. ถึง 05:00 น. ส่วนในกรณีป้ายโฆษณาที่มีขนาดพื นที่น้อยกว่า    
20 ตารางเมตรนั น กฎหมายประเทศสโลวาเนียห้ามมิให้มีการใช้งานในรูปแบบของการส่องสว่าง
ออกมาภายนอก จะเห็นได้ว่าการก้าหนดปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณา การก้าหนดระยะห่าง
ของการติดตั งป้ายโฆษณา รวมถึงการก้าหนดเวลาเปิดปิดส้าหรับแสงสว่างจากป้ายโฆษณาของ
ประเทศสโลวาเนียนี  สามารถน้ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเกี่ยวกับการก้าหนดมาตรการในเรื่องการ
ส่องสว่างของป้ายโฆษณาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เพ่ือใช้ส้าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นอยู่    
ในปัจจุบัน 
 นอกจากนี  กฎหมายของประเทศสโลวาเนียนี ยังได้มีการก้าหนดในเรื่อง
ความรับผิดอันเกี่ยวกับความรับผิดในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ โดยก้าหนดให้มีการช้าระ
ค่าปรับตามความเสียหายที่ เกิดขึ น ในกรณีที่ เจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ประกอบการนั น มิได้
ด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนดเอาไว้ 

 3.1.2 กฎหมายประเทศสเปน แคว้นอันดาลูซีอา (Andalucia) 
กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอา ในเรื่องการควบคุมมลภาวะทางแสง: Decreto 357/2010, 

de 3  de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la 
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento 
de medidas de ahorro y eficiencia energética40 

แคว้นอันดาลูซีดา เป็นแคว้นหนึ่งในบรรดา 17 แคว้น ซึ่งปกครองตนเองของประเทศสเปน 
แคว้นอันดาลูซีอานั นประกอบไปด้วยประชากรที่มากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาแคว้นที่ท้าการปกครอง
ตนเองของประเทศสเปน ท้าให้การขยายตัวของจ้านวนประชากรและการกระจายตัวของพื นที่ชุมชน

                                                             

 40 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง. 
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เมืองเพ่ิมมากขึ นเป็นจ้านวนมาก จึงย่อมที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมือง (Urban Development) 
หรือการอพยพเข้ามาเพ่ือท้าการอยู่อาศัยในท้องถิ่นนั น41  

ผลกระทบหลักของความสว่างที่เพ่ิมขึ นของท้องฟ้ายามค่้าคืนท้าให้เกิดความเสียหายกับ
ระบบนิเวศที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวงโคจรชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์และพันธุ์พืชที่มี
พฤติกรรมการออกหากินในเวลากลางคืน นอกจากนี  การใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ นโดยไม่จ้าเป็นอาจ
ก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ นของต้นทุนทางเศรษฐกิจและการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพ่ิมมากขึ น การรุก
ล ้าของแสงสว่างที่ท้าให้เกิดความรู้สึกไม่สบายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแสงสว่างดังกล่าวนั น เช่น 
อาการปวดตา ความวิตกกังวล อุปสรรคต่อการสังเกตการณ์ของท้องฟ้ายามค่้าคืน และการก่อความ
ร้าคาญหรือรบกวนการนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมมลภาวะทางแสง ของกฤษฎีกา
แคว้นอันดาลูซีอา ประเทศสเปนนี  มีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกัน อาทิ 
เพ่ือพัฒนามาตรการการป้องกันคุณภาพของท้องฟ้ายามค่้าคืนกับมลพิษทางแสง โดยป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบของการกระจายของแสงเทียมที่ส่องสว่างไปในท้องฟ้ายามค่้าคืน เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเวลากลางคืน เพ่ือประโยชน์ของระบบนิเวศในเวลากลางคืน เพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการใช้งานแสงสว่างโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้  เพ่ือลด
การบุกรุกของแสงสว่างในพื นที่ที่แตกต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความสว่างของอาคารซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยส่วนใหญ่หรือเป็นธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพ่ือปกป้องคุณภาพของท้องฟ้ายามค่้าคืน 
และอ้านวยความสะดวกในการมองเห็นโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคียงกับหอ
สังเกตการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ 

ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ท้าให้ หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน   
มีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดท้าบริการสาธารณะ การพัฒนาทาง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท้าให้แคว้นอันดาลูซีดามีความต้องการใช้งานจาก
แสงประดิษฐ์ หรือแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก เพ่ือน้ามาใช้
ในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน และด้าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ภายนอกอาคาร เช่น ไฟส่องสว่างสาธารณะ ไฟถนน ไฟลานกิจกรรมนันทนาการ และไฟโฆษณาตาม
อาคารหรือท้องถนน ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์และส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป รวมถึง

                                                             

 41 Junta de Andalucía and Unión Europea Fondo Social Europeo, 
Environmental Criteria for Outdoor Lighting Adaptations Oriented Towards 
Energy Saving (Junta de Andalucía: Consejería de Medio Ambiente, 2010), pp. 1-4  
อ้างถึงใน ปีติเทพ อยู่ยืนยง, กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง. 
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ประโยชน์ทางภาคธุรกิจส้าหรับกิจกรรมที่มีความจ้าเป็นที่จะต้องการใช้งานจากแสงสว่างในการ
ประกอบกิจกรรมในเวลากลางคืน หรือในเวลาที่ต้องการแสงสว่างในการประกอบกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมด้วย42  

ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี  ท้าให้รัฐบาลของแคว้นอันดาลูซีอาจึงได้ตระหนักถึงภัย
อันตรายและความเสี่ยงของการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ไม่
เหมาะสมต่อพื นที่การใช้งานที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน จึงได้มีการออกกฤษฎีกาของ
แคว้นอันดาลูซีอา ว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงออกมาบังคับใช้ (Decreto 357/2010, de 3 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energetic) 

กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาได้บรรจุหลักการทางกฎหมายที่ส้าคัญหลายประการ เช่น         
ค้านิยามเกี่ยวกับมลภาวะทางแสง ซึ่งได้ให้ความหมายของค้าว่ามลภาวะทางแสงเอาไว้ว่า หมายถึง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฟลักซ์การส่องสว่าง โดยมีแหล่งก้าเนิดของแสงจากความเข้มข้นของ
แสงที่ส่องสว่างหรือทิศทางของการส่องสว่างที่มีปริมาณมากเกินไป ซึ่งการแบ่งพื นที่ต่าง ๆ ตามการ
จัดการของแสงสว่าง การก้าหนดคุณภาพหรือคุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟส่องสว่ าง จะต้อง
ใช้งานหรือออกแบบให้แสงสว่างที่ส่องออกมานั นอยู่ในแนวระนาบ และโดยทั่วไปโคมไฟส่องสว่าง
จะต้องไม่ส่องสว่างไปนอกเหนือวัตถุหรือพื นที่ที่ติดอยู่ใกล้เคียงกัน และเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้เกิด    
แสงสว่างโดยตรงหรือพุ่งตรงไปยังท้องฟ้ายามค่้าคืน ทั งนี  ยังก้าหนดให้การปล่อยปริมาณแสงสว่าง
หรือฟลักซ์การส่องสว่างของแหล่งก้าเนิดแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อ
การใช้งานในแต่ละพื นที่หรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็น
มลภาวะประเภทหนึ่ง หรืออาจเรียกว่าเป็นมลภาวะทางแสง (Contaminación Lumínica)43  

นอกจากนี  ยังได้มีการควบคุมมลภาวะทางแสงโดยการก้าหนดมาตรการควบคุมมลภาวะทาง
แสงผ่านกลไลและแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานจากแหล่งก้าเนิดแสงและ สิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผังเมือง เพ่ือลดผลกระทบจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ในการควบคุมมลภาวะทาง

                                                             

 42 International Dark-Sky Association (IDA), Contaminación Lumínica: El 
Problema, Las Soluciones. Retrieved June 16, 2016 from http://www.darksky. 
org/assets/documents/is134s.pdf 
 43 Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico 
del BOJA, Retrieved January 31, 2016 from http://www.juntadeandalucia.es/boja/ 
2010/159/2   
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แสงที่เกิดขึ นในบริเวณพื นที่ชุมชนหรือพื นที่อ่ืน ๆ โดยทั่วไปในแคว้นอันดาลูซีอาหลายประการด้วยกัน 
ได้แก่ มุ่งลดปริมาณการส่องสว่างจากภายนอกอาคารไปยังบริเวณท้องฟ้าในบริเวณแคว้นดังกล่าว
โดยตรง เพ่ือลดปัญหาของแสงเรืองรองไปบนท้องฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในเวลากลางคืน รวมถึงการศึกษาในเรื่องดาราศาสตร์ที่มีความจ้าเป็นที่
จะต้องอาศัยธรรมชาติประกอบกับความมืดในเวลากลางคืน และการมุ่งใช้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ
จากการออกแบบหรือติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่มีลักษณะไม่เพียงก่อให้เกิด  
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน แต่ยังก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเพ่ือนบ้านในบริเวณโดยรอบที่มีการใช้
งานแสงสว่างดังกล่าวและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ รวมไปถึ งการมุ่งเน้นให้ภาครัฐและ
ประชาชนด้าเนินการคุ้มครองท้องฟ้าอันมืดมิดในยามค่้าคืน ในพื นที่บริเวณรอบ ๆ สถานีดาราศาสตร์
หรือศูนย์ศึกษาเก่ียวกับทางด้านดาราศาสตร์ในแคว้นอันดาลูซีดาให้ปลอดภัยจากมลภาวะทางแสง44 

กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอา ว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสงนี  อาจจ้าแนกได้เป็นเรื่อง
ข้อจ้ากัดและข้อห้ามที่ส้าคัญ ๆ ดังนี 45 

1. ข้อจ้ากัดเรื่องการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ติดตั งขึ นมาใหม่ 
(restricciones aplicables a nuevas instalaciones) ได้แก่ ข้อจ้ากัดที่ก้าหนดให้ทั งหน่วยงานทาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ก้าลังจะติดตั งหรือก้าลังท้าการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ภายนอกอาคาร จะต้องติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่มีมาตรฐานโดยไม่ต่้าไปกว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดเอาไว้ กล่าวคือ ข้อจ้ากัดดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์การให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อจ้ากัด
ส้าหรับการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ติดตั งขึ นมาใหม่นี  ดังนี  
 1) ปริมาณแสงสว่างที่ส่องออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาหรือฟลักซ์ที่ส่องสว่างขึ นไปบน
ท้ องฟ้ า (Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria: FHSinst) จะต้ อ งอยู่ ใน
ปริมาณที่ต่้ากว่า 1% ของปริมาณการส่องสว่าง 

2) ปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่างจากแหล่งก้าเนิดแสงชนิดต่าง ๆ จะต้องปล่อย
ออกมาในลักษณะที่มีความยาวคลื่นสั นสุด (มีความถี่สูงสุด) ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ ( la banda 

                                                             
44 Manuel García Gil, GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO (Cataluña: Departamento de 
Proyectos de Ingeniería Universidad Politécnica de, 2011), pp. 15-21 อ้างถึงใน ปีติเทพ 
อยู่ยืนยง, กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง.  

45 Junta de Andalucía and Unión Europea Fondo Social Europeo, op. cit. อ้างถึง
ใน ปีติเทพ อยู่ยืนยง, กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอาว่าด้วยการควบคุมมลภาวะทางแสง.  
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de longitudes de onda corta del espectro visible) ในบริเวณพื นที่ที่สงวนเอาไว้เพ่ือประโยชน์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือบริเวณท่ีเป็นพื นที่ชุมชนและชนบท 

3) ปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร
จะต้องมีการติดตั งหรือออกแบบไม่ให้แสงส่องไปยังนอกบริเวณหรือพื นที่ต้องการใช้งาน (Las 
luminarias no proyectarán luz fuera del objeto o zona a iluminar) 

4) ป้ายโฆษณาภายนอกอาคารและป้ายไฟโฆษณาที่มีการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างอยู่ใน
ตัวเอง จะต้องได้รับการออกแบบหรือติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ ในลักษณะที่ทิศทางของแสงพุ่งลง 
(luminarias que emitan luz de arriba hacia abajo) โดยจะต้องมุ่งเน้นไม่ให้เกิดแสงจากป้าย
โฆษณาหรือป้ายไฟโฆษณาที่มีทิศทางของแสงพุ่งขึ นไปบนท้องฟ้า อันอาจก่อให้เกิดเป็นแสงเรืองรอง
ไปบนท้องฟ้า 

5) ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจะต้องน้าระบบการควบคุมการเปิดหรือปิดไฟส่อง
สว่างอัตโนมัติ (sistemas automáticos de regulación) มาติดตั งกับการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟภายนอกอาคาร 

6) ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต้องใช้ งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ข้อห้ามส้าหรับการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ติดตั งขึ นมาตั งแต่    
เดิมแล้วและก้าลังจะติดตั งขึ นมาใหม่ (Prohibiciones Aplicables a Instalaciones Nuevas Y 
Existents) ได้แก่ ข้อห้ามที่ก้าหนดให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟภายนอกอาคารมาแล้ว และก้าลังใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟดังกล่าวอยู่ หรือภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนที่ก้าลังจะท้าการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารใหม่ใน
อนาคต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีดาว่าด้วยการ
ควบคุมมลภาวะทางแสง ก้าหนดเอาไว้ ดังนี  

1) การใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสงหรือหลอด LED การใช้งานแสงเลเซอร์ และจอป้าย
โฆษณา ต้องมีทิศทางในการส่องสว่างต่้ากว่าในแนวระนาบ (Planno Horizontal) เพ่ือป้องกันการ
ส่องสว่างของแสงไฟบนท้องฟ้าที่อาจก่อให้เกิดเป็นมลภาวะทางแสง ประเภทแสงเรืองรองไปบน
ท้องฟ้า 

2) ห้ามไม่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ท้าการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ภายนอกอาคารในบริเวณพื นที่ชายหาดที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ้านวนน้อยและไม่ใช่ศูนย์กลางในด้าน
การท่องเที่ยวหรือศูนย์กลางทางภาคธุรกิจบริเวณพื นที่ชายหาดหรือชายฝั่ง เพ่ือป้องกันมลภาวะทาง
แสงสว่างจากแสงสว่างภายนอกอาคารไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในเวลากลางคืนของ
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พื นที่บริเวณชายทะเล ที่มีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างต้องการความมืดอาศัยเพ่ือประกอบกิจกรรมตาม
ธรรมชาติในเวลากลางคืน 

3) ห้ามการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นตัวก้าเนิดแสงที่ไม่มีความยาวคลื่นเดี่ยว (Lámpara No 
Monocromática) ในบริเวณพื นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่รัฐหรือท้องถิ่นได้ก้าหนด 

4) ห้ามไม่ให้มีป้ายโฆษณาหรือป้ายไฟ (Rótulo Luminoso) ที่มีการใช้งานแสงสว่างใน
บริเวณพื นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่
รัฐหรือท้องถิ่นได้ก้าหนด 

5) ห้ามไม่ให้มีการติดตั งไฟส่องสว่างใด ๆ ที่มีปริมาณแสงเปล่งออกมาในหนึ่งหน่วย
เวลาหรือฟลักซ์ส่องสว่างที่ส่องขึ นไปบนท้องฟ้าเกินไปกว่า 25% 

6) ห้ามไม่ให้มีการเปิดใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคารเป็นเวลาขั นต่้าจ้านวน     
9 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างเวลาที่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ น (เวลากลางคืน) ในบริเวณ
พื นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่รัฐหรือ
ท้องถิ่นได้ก้าหนด เว้นแต่ ในกรณีที่พื นที่ดังกล่าวต้องการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารด้วยเหตุแห่ง
ความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน 

นอกจากนี  ยังได้มีการก้าหนดในเรื่องของป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง กล่าวคือ โคมไฟส่อง
สว่างของป้ายโฆษณาจะใช้ในช่วงเวลากลางคืนเท่านั น โดยก้าหนดให้ไฟส่องสว่างของการโฆษณานั น
จะต้องติดตั งโดยให้ปริมาณการส่องสว่างที่ปล่อยฟลักซ์การส่องสว่างนั นจากด้านบนลงด้านล่าง และ
ไม่เกินปริมาณตามขีดจ้ากัดที่ได้ก้าหนดไว้  

อีกทั ง ยังได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการใช้งานแสงสว่างในเวลา
กลางคืนเอาไว้ด้วยกัน 2 แบบ คือ การปิดการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืน และ การลดหรือปรับ
ระดับความส่องสว่างในเวลากลางคืน โดยแบ่งการใช้งานตามพื นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื นที่ ดังนี   

E1 เป็นพื่นที่ส้าหรับกิจกรรมหอดูดาวในระดับโลก คือ ต้องการความมืดมากที่สุด 
E2 เป็นพื นที่ที่มี อิทธิพลต่อการดูดาวเพ่ือการศึกษาข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์ 
E3 เป็นพื นที่เพ่ือการอยู่อาศัยในลักษณะใจกลางเมือง รวมถึงรอบนอกเมืองด้วย 
E4 เป็นพื นที่สนับสนุนการใช้งานเกี่ยวกับการส่องสว่าง ซึ่งเป็นเขตเมืองที่มีประชากรอยู่มาก 

รวมถึงเป็นพื นที่เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในเวลากลางคืน 
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ในพื นที่ประเภท E1 และ E2 นี  กฎหมายก้าหนดให้ปิดการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืน 
ส่วนพื นที่ประเภท E3 และ E4 กฎหมายก้าหนดให้ลดปริมาณการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืนให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการแบ่งช่วงเวลา กลางคืน กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ 

ในช่วงฤดูหนาว ให้ถือว่าช่วงเวลา 24.00 น. จนถึงเวลา 06:00 น. เป็นกลางคืน 
ในช่วงฤดูร้อน ให้ถือว่าช่วงเวลา 01:00 น. จนถึงเวลา 06:00 น. เป็นกลางคืน 
พร้อมกันนี ยังได้มีการก้าหนดให้การติดตั งโคมไฟกลางแจ้งทุกประเภทจะต้องมีการติดตั ง

ระบบการควบคุมการเปิดและปิดการใช้งานไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้าเอาไว้โดยอัตโนมัติ  
อีกทั งยังมีการก้าหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ส้าหรับดูแลและการป้องกันท้องฟ้ายามค่้าคืน

จากมลภาวะทางแสง กล่าวคือ ให้มีการสร้างกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็น
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันของท้องฟ้ายามค่้าคืนกับเรื่องมลภาวะทางแสง ซึ่งจะเรียกว่า 
คณะกรรมการที่ปรึกษา อันประกอบไปด้วยหน่วยงานหลายๆ ประเภท เช่น หัวหน้าคณะกรรมการ
ทั่ วไปเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสง ผู้ อ้านวยการทั่ วไปที่มีหน้ าที่ ในการดูแลและป้องกัน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ คณะกรรมการทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลด้านพลังงาน ฯลฯ ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องดังกล่าว อาทิ ให้ค้าแนะน้าต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่อง
มลภาวะทางแสง พร้อมทั งส่งเสริมและเผยแพร่แผนการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ น ตรวจสอบและ
ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงเพ่ือมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน ก้าหนดบทลงโทษที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องมลภาวะทางแสง 

การก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เป็นการก้าหนดโทษโดยปรับ
เป็นเงิน โดยและแบ่งการกระท้าความผิดออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. การกระท้าผิดในลักษณะที่ถือว่าร้ายแรง จะมีโทษปรับตั งแต่ จ้านวน 30 ,001 ถึง 
60,000 ยูโร ในกรณีดังต่อไปนี   

กรณีท่ีการออกแบบเกี่ยวกับการติดตั งแสงสว่างกลางแจ้งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ก้าหนด 
กรณีที่มีการใช้งานแสงเลเซอร์ แสงแอลอีดี หรือโปรเจคเตอร์ที่แปล่งแสงสว่างออกมาเพ่ือ

การโฆษณาในกิจกรรมส่วนตัว 
กรณีที่มีการใช้งานแสงประดับ และมิได้จัดวางโคมไฟหรือติดตั งหลอดไฟให้อยู่ในลักษณะแสง

ส่องสว่างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง 
กรณีที่เกิดการบุกรุกของแสงสว่าง โดยมาจากการติดตั งแสงกลางแจ้งใหม่ที่ไม่ด้าเนินการตาม

เกณฑ์ท่ีจะต้องติดตั งและแก้ไขใหม่ตามที่กฎหมายก้าหนด 
กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการใช้งานแสงสว่างในเวลา

กลางคืน ตามความเหมาะสมของพื นที่ที่กฎหมายก้าหนด 
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2. การกระท้าในลักษณะที่เป็นเรื่องเล็กน้อยจะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 ยูโร ในกรณี
ดังต่อไปนี  

กรณีท่ีกระท้าเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของพลเมืองตามสมควร   
กรณีที่กระท้าเพ่ือการกู้ภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ ซึ่งข้อยกเว้นนี จะใช้ได้เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาของการช่วยเหลือหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั น 
กรณีท่ีกระท้าส้าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นเพียงชั่วคราวที่มีผลประโยชน์ต่อสังคมเป็นกรณีพิเศษ 

รวมถึงเพ่ือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งที่มีความส้าคัญทางวัฒนธรรม หรือทางการกีฬา 
ซึ่งข้อยกเว้นนี จะใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาของกิจกรรมดังกล่าวเท่านั น 

กรณีที่กระท้าเพ่ือการส่องสว่างของอนุเสาวรีย์ หรือพื นที่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และมรดกทาง
วัฒนธรรม 

กรณีที่กระท้าส้าหรับการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ของแสงสว่างที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษใน
ขณะนั น 

กรณีที่ไม่ใช้โคมไฟหรือหลอดไฟประเภทของที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแสงสว่างที่ดี
ที่สุด และไม่ติดตั งหลอดไฟหรือตัวกรองแสงไฟเพ่ือมิให้มีแสงใดๆ ปล่อยออกมาโดยไม่จ้าเป็น 

กรณีที่ไม่ใช้หลอดไฟหรือโคมไฟที่สามารถจัดการกับทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ เพ่ือ
ก้าหนดทิศทางให้การส่องสว่างให้อยู่ในรูปแบบส่องสว่างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง โดยมิให้ส่งผล
กระทบต่อผู้อื่น  

กรณีที่ไม่ท้าการป้องกันหลอดไฟหรือโคมไฟไม่ให้เกิดแสงสว่างพุ่งตรงไปยังท้องฟ้ายามค่้าคืน 
หรือส่องสว่างออกไปนอกวัตถุหรือพื นที่ที่ต้องการ  

กรณีที่ เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของการใช้งานแสงสว่าง ไม่ท้าการบ้ารุงรักษา การติดตั งแสง
กลางแจ้งให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่กฎหมายก้าหนดในเรื่องแสงว่าง 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในแคว้นอันดาลูซีอา ตามกฎหมายดังกล่าวของประเทศ
สเปนนี  ผู้เขียนเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศดังกล่าวได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับ เรื่อง
มลภาวะทางแสงจากการส่องสว่างของป้ายโฆษณาเอาไว้หลายข้อ เช่น การติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคม
ไฟประเภทต่าง ๆ ตามป้ายโฆษณาจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง ก้าหนด
ระยะเวลาของการใช้งานแสงสว่าง ติดตั งระบบการเปิดปิดการใช้งานจากแสงสว่างจากป้ายโฆษณา
โดยอัตโนมัติ ก้าหนดปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ว่าควรอยู่ในปริมาณใด
หรือในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด รวมถึงมาตรการในการก้าหนดแสงสว่างตามพื นที่การใช้งาน
ของการส่องสว่างในเวลากลางคืน นอกจากนี  กฎหมายฉบับดังกล่าว ยังได้มีการก้าหนดในเรื่องความ
รับผิดของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเอาไว้ว่า หากผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาดังกล่าวนี  
ไม่ยอมปฏิบัติตามบทกฎหมาย จะต้องถูกบังคับให้ช้าระค่าปรับตามความร้ายแรงของความเสียหายที่
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เกิดขึ น อันเป็นความรับผิดที่กฎหมายในแคว้นอันดาลูซีดา ประเทศสเปนได้ก้าหนดเอาไว้เพ่ือบังคับใช้
ข้างต้น ดังจะเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวท้าให้จัดการเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องมลภาวะ
ทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรที่จะน้าเอามาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป เพ่ือจะได้น้าไปซึ่งการก้าหนดมาตรการทาง
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.1.3 กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย 48 รัฐภาคพื นดินที่มีพื นที่ต่อเนื่องกัน และอีก 2 รัฐที่

ไม่ได้มีพื นที่ต่อเนื่องกัน คือ รัฐอลาสก้า และรัฐฮาวาย ประกอบกับอีก 1 เขตปกครองพิเศษ วอชิงตัน 
ดีซี ซึ่งอยู่ในรัฐแมสซาซูเซตส์ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นแม่แบบในการน้ามาปรับ
ใช้กับหลายประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดี เมื่อผู้เขียนได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง
มลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาของประเทศดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะน้าเอากฎหมายของ
ประเทศนี มาศึกษาในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา ซึ่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนี  ได้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คือ ประมวลกฎหมายบททั่วไปของเมืองคาลิมีซ่า 
(Calimesa Municipal) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมาย
ในเรื่องแสงสว่างกลางแจ้งเอาไว้ ดังนี  
 

 3.1.3.1 ค้าจ้ากัดความเรื่องแสงสว่าง46 

                                                             

 46 18.120.020 Definitions. 
 “ Glare” means the brightness of a light source that causes annoyance, 
discomfort, or loss in visual performance and visibility to the eye. 
 “ Light trespass” means light emitted by a lighting installation which shines 
beyond the boundaries of the property on which the installation is sited. 
 “Lumen” means a unit of measurement of light. One lumen equals one foot-
candle falling onto one square foot of area. 
 “Luminaire” means a lighting fixture complete with the light source or lamp, 
the reflector for directing the light, an aperture (with or without a lens), the outer 
shell or housing for lamp alignment and protection, an electrical ballast, if required, 
and connection to a power source. 
 “ Nuisance glare” means glare that (A) creates an annoyance or aggravation 
but does not create a potentially hazardous situation, or (B) creates an annoyance or 
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   แสงจ้า หมายถึง ความสว่างของแหล่งก้าเนิดแสงที่ก่อให้เกิดความร้าคาญ 
ความไม่สบาย หรือการสูญเสียประสิทธิภาพมองเห็นของตา 

   การรุกล ้าของแสง หมายถึง แสงที่ปล่อยออกมาจากการติดตั ง ที่ส่องสว่าง
เกินขอบเขตหรือปริมาณของทรัพย์สินที่ติดตั งอยู่  

   การปิดแสงจ้า หมายถืง แสงสว่างที่บั่นทอนการมองเห็น และสถานการณ์ที่
อาจเกิดอันตราย ส้าหรับคนเดินตามท้องถนน หรือผู้ขับขี่รถยนต์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียง 
หรือในสถานที่ใดท่ีใกล้เคียงกัน 

   หน่วยวัดความสว่างของแสง หมายความว่า หน่วยของการวัดแสง หนึ่ง ลู
เมน เท่ากับหนึ่ง ฟุต ที่ตกลงบนพื นดิน (หนึ่งฟุต เท่ากับ สิบสองนิ ว) 

   Lumens (lm) ลู เมน  คือ  หน่ วยที่ ใช้ วัดความสว่ าง ซึ่ งความสว่ าง 
(Luminous) หมายถึง ปริมาณแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุต่อพื นที่ หรือเป็นการวัดเฉพาะแสงสว่าง
ในช่วงที่สายตามองเห็นนั่นเอง มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)  

   แสงจ้าที่ก่อความร้าคาญ หมายความว่า แสงจ้าที่สร้างความร้าคาญ หรือท้า
ให้รุนแรงขึ น แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความร้าคาญ หรือ ท้าให้รุนแรงขึ นโดยบั่นทอน 
หรือ ขัดขวาง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินของผู้อื่น 

 3.1.3.2 เกณฑ์การก้าหนดเกี่ยวกับแสงสว่างที่ต้องห้าม แสงในประเภทต่อไปนี จะ
กระท้ามิได้ เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ ดังนี 47 

1) แสงเลเซอร์ ที่ส่องขึ นสู่อากาศ ไฟสไตล์ และไฟกระพริบ ที่ได้รับการ
อนุญาตให้ใช้งานได้ชั่วคราวที่ได้ควบคุมโดยกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา 

                                                                                                                                                                               

aggravation that impairs or impedes a person’s right of quiet enjoyment of his/her 
property. 
 47 18.120.040 Prohibited lighting. 
 The following lighting systems are prohibited except as otherwise indicated: 
 A. Aerial lasers, “search light” style lights, and flashing lights, unless they are 
allowed as part of a temporary use as regulated by CMC 18.15.130 (or any successor 
ordinance) 
 B. Lighting fixtures mounted in such a way as to illuminate a roof, or aimed 
only towards a property line, or which cause disabling glare or light trespass, as 
determined by the community development director; and 
 C. Billboard lighting that is pointed up. 



 55 

2) แสงสว่างที่ติดตั งเพ่ือเพ่ิมความสว่าง หรือที่มุ่งเน้นไปในเรื่องทรัพย์สิน
โดยเฉพาะหรือปิดการใช้งานที่ท้าให้เกิดจากแสงจ้า หรือการละเมิดของแสงสว่างตามที่ก้าหนดโดย
ผู้อ้านวยการพัฒนาชุมชน และ 

3) ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดที่แสงส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้า 
  3.1.3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกพื นที่ของแสงสว่าง มีผลบังคับใช้ในทุกพื นที่

แสงสว่าง ดังนี 48 
1) แรงเทียนของไฟฟ้าส่องสว่างทั งหมดจะต้องอยู่ในระดับขั นต่้าเท่าที่

จ้าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแสง แต่ต้องไม่เกินกว่าความต้องการใช้งาน 
2) แสงไฟทุกประเภทจะมุ่งเน้นและป้องกันเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดของ

แสงสว่างหรือแสงจ้าตามคุณสมบัติที่ก้าหนดและหรือพื นที่ตามท้องถนน 

                                                             

 48 18.120.070 Performance standards applicable in all lighting zones. 
 The following performance standards are applicable in all lighting zones: 
 A. The candlepower of all lights shall be the minimum required to 
accomplish the purpose of the light, but shall not exceed the candlepower 
requirements of this chapter. 
 B. All lights shall be directed, oriented, and shielded to prevent light trespass 
or glare onto adjacent properties, onto public rights-of-way, and/or driveway areas. 
 C. Lighting for advertising signs shall not cause light trespass, disabling glare or 
nuisance glare on surrounding properties. 
 D. Lighting shall not be directed towards or seen from Interstate Highway 10 
in such a manner that would result in disabling glare for drivers, or otherwise result in 
light trespass. 
 E. Motion detector lighting fixtures are allowed; provided, that: (1) there is no 
light trespass or spillover onto adjacent properties; (2) the fixtures are mounted 
within five feet of an entrance or exit door, garage door, or alcove of a structure; (3) 
installed no more than eight feet above the ground; and (4) illuminated with a 
maximum of two light bulbs of no more than 75 watts each. 
 F. Exterior lighting shall be turned off during daylight hours. As used herein, 
“daylight hours” means the hours between sunrise (dawn) and sunset. 
 G. Exterior lighting shall demonstrate an efficient distribution of lighting using 
low-glare, low-light pollution fixtures for lighting building exteriors and surrounding 
areas. 
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3) แสงสว่างส้าหรับป้ายโฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดของแสงโดย
ปิดการใช้งานแสงจ้าหรือแสงจ้าร้าคาญเกี่ยวกับคุณสมบัติโดยรอบป้ายโฆษณาดังกล่าว 

4) แสงสว่างที่ส่องออกมาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนส่งผลให้
เกิดเป็นการละเมิดทางด้านแสงสว่าง ส้าหรับผู้ขับข่ีรถยนต์หรือสิ่งอื่นใด 

5) ต้องติดตั งเครื่องตรวจวัดแสง ดังนี  
(1) เพ่ือไม่ให้มีการละเมิดของแสงสว่างหรือมีการส่งผลเสียไปยังพื นที่อ่ืน  

 (2) การติดตั งจะติดตั งภายใน 5 ฟุตของโครงสร้าง  
 (3) การติดตั งต้องไม่เกิน 8 ฟุต วัดจากระดับเหนือพื นดิน และ  
 (4) ปริมาณการส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟต้องไม่เกิน 75 วัตต์ 

6)  แสงสว่างภายนอกจะต้องถูกปิดในช่วงเวลากลางวัน “เวลากลางวัน” 
หมายถึงชั่วโมงระหว่างพระอาทิตย์ขึ น (รุ่งอรุณ) และพระอาทิตย์ตก 

7)  แสงไฟภายนอกจะแสดงให้เห็นถึงการกระจายของแสงที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้แสงสะท้อนต่้า โดยการติดตั งจะต้องก่อให้เกิดมลพิษทางแสงน้อยที่สุด ส้าหรับแสงจากอาคาร
ภายนอกและพื นที่โดยรอบ 

 3.1.3.4 เกณฑ์การก้าหนดเกี่ยวกับแสงสว่างในพื นที่อยู่อาศัย กล่าวคือ49 

                                                             

 49 18.120.080 Lighting in the residential lighting zone. 
 1. All outdoor lighting fixtures shall be installed and operated in conformance 
with this chapter, all other applicable provisions of the code, Title 2 4  of the 
California Code of Regulations. 
 2 . In multifamily residential dwellings or buildings, lighting for safety and/or 
security purposes shall be provided at entryways, along walkways, between 
buildings, and within parking areas subject to the provisions of this chapter. 
 3 .  All outdoor lighting shall comply with the general performance 
requirements set forth in CMC 18.120.070(B). 
 Special Lighting Requirements. All outdoor lighting shall comply with the 
following additional requirements: 
 Candlepower Shall not exceed 0.3 foot-candles at property lines. 
 Height of Fixtures/Poles Shall not exceed the maximum permitted building 
height of the applicable residential zone. If attached to a single-family residence the 
lighting shall not exceed the height of the roof eave. 
 Lighting Design Lighting poles and fixtures shall complement the overall site 
architecture and design in terms of scale, color, and style. 
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1) แสงสว่างกลางแจ้งจะได้รับการติดตั งและด้าเนินการให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัตินี ตามประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนีย 

2) ในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของแต่ละครอบครัว แสงสว่างเพ่ือความ
ปลอดภัยและหรือการรักษาความปลอดภัยจะต้องมีทางเข้าพร้อมทางเดินระหว่างอาคาร และภายใน
พื นที่ที่จอดรถ  

3) แสงสว่างกลางแจ้งต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดที่ได้ก้าหนด 
4) มาตรฐานแสงสว่างประเภทพิเศษในพื นที่อยู่อาศัยจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก้าหนดเพ่ิมเติมต่อไปนี  
 

ตารางที่ 3.1 มาตรฐานแสงสว่างในพื นที่อยู่อาศัย 

ประเภท ความต้องการ 

แรงเทียน จะต้องส่องสว่างไม่เกิน 0.3 ฟุต วัดจากพื นที่อยู่อาศัย 

ความสูงของการติดตั้ง จะต้องไม่เกินตามที่อนุญาตให้ความสูงอาคารในพื นที่ที่อยู่อาศัย หากติดอยู่
กับท่ีอยู่อาศัยของครอบครัวอ่ืน แสงสว่างนั นจะต้องไม่เกินความสูงของ
ชายคาของหลังคา 

การออกแบบแสง
สว่าง 

การติดตั งแสงสว่างจะต้องส่งเสริมรูปแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละท้องที่ 
และค้านึงถึงปริมาณการส่องสว่างตามขนาดรูปแบบของป้าย 

 
3.1.3.5 เกณฑ์การก้าหนดเกี่ยวกับแสงสว่างในพื นที่เชิงพาณิชย์เขตอุตสาหกรรม 

กล่าวคือ50 

                                                             
50 18.120.090 Lighting in the commercial/industrial zone. 

 1. All outdoor lighting fixtures shall be installed and operated in conformance 
with this chapter, all other applicable provisions of the code, Title 2 4  of the 
California Code of Regulations. 
 2 .  In commercial/industrial buildings, lighting for safety and/or security 
purposes shall be provided at entryways, along walkways, between buildings, and 
within parking areas subject to the provisions of this chapter. 
 3 .  All outdoor lighting shall comply with the general performance 
requirements set forth in CMC 18.120.070(B). 
 4. Neon lighting is allowed under the following circumstances: 
 a. As signage pursuant. 
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1) แสงสว่างกลางแจ้งจะได้รับการติดตั งและด้าเนินการให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัตินี ตามประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนีย 

2) อาคารพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ต้องมีความสว่างที่ความปลอดภัย
และหรือเพ่ือความปลอดภัยจะต้องมีทางเข้าพร้อมทางเดินระหว่างอาคารและภายในพื นที่ที่จอดรถ 

3) แสงสว่างกลางแจ้งต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดที่ได้ก้าหนด 
4) แสงนีออนที่ได้รับอนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  

(1) ลักษณะที่เป็นป้าย 
(2) ลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารนั o 
(3) มาตรฐานแสงสว่ างประเภทพิ เศษในพื นที่ เชิ งพาณิ ชย์ เขต

อุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดเพ่ิมเติมต่อไปนี  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

 b. As part of the architectural theme of a building. 
 Special Lighting Standards. All outdoor lighting shall comply with the 
following additional requirements: 
 Candlepower for Parking Lot Lighting Lighting shall maintain a minimum of 
one-foot-candle power across the surface of the parking area. 
 Height of Fixtures/Poles Lights mounted on poles or structures intended 
primarily for mounting lights shall not exceed a maximum height of 20  feet, except 
that lighting attached to a single story building shall not exceed the height of the 
roof eave. 
 Lighting Design  Parking lot lighting poles and fixtures shall complement the 
overall site architecture and design in terms of scale, color, and style.  Exterior 
building lights shall complement the overall building appearance. 
 D. Lighting Curfew. Outdoor lighting systems in the commercial/industrial zone 
shall be turned off or reduced in lighting by at least 50 percent beginning at 10:00 
p.m. or close of business, whichever is later, until dawn or the opening of business, 
whichever is earlier. The reduction shall be determined as an overall average for the 
parcel. When possible, the lighting system shall be turned off rather than reduced in 
lighting level. Lighting shall be equipped with either timer controls or with photocell 
on and off switches. 
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ตารางที่ 3.2 มาตรฐานแสงสว่างในพื นที่พาณิชย์ อุตสาหกรรม 

ประเภท ความต้องการ 

แสงสว่างส าหรับท่ี 
จอดรถ 

จะต้องมีความส่องสว่างขั นต่้าอยู่ที่ 1 ฟุต วัดจากพื นที่จอดรถ 

ความสูงของการ
ติดตั้ง 

หลอดไฟที่ให้แสงสว่างที่ติดตั งอยู่บนเสาหรือโครงสร้าง วัตถุประสงค์หลัก
ส้าหรับการติดตั งจะต้องมีความสูงไม่เกิน 20 ฟุต ยกเว้นที่ติดอยู่กับอาคาร
ชั นเดียวจะต้องไม่เกินความสูงของชายคาหลังคา 

การออกแบบแสง
สว่าง 

การติดตั งหลอดไฟให้แสงสว่างจะต้องส่งเสริมรูปแบบสถาปัตยกรรมของแต่
ละท้องที่ และค้านึงถึงปริมาณการส่องสว่างตามขนาดรูปแบบของป้าย 
และจะต้องเสริมลักษณะโดยรวมของอาคาร 

 
 แสงสว่างที่ต้องห้าม ระบบแสงกลางแจ้งในเขตพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจะ

ถูกปิดหรือลดปริมาณของแสงสว่างลงในการให้แสงสว่างอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มตั งแต่เวลา 
22:00 น. หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ของธุรกิจจนถึงเวลาเช้า การลดปริมาณการส่อง
สว่างลงจะถูกก้าหนดเป็นค่าเฉลี่ย เมื่อเป็นไปได้ระบบไฟส่องสว่างจะถูกปิดแทนที่จะลดปริมาณการ
ส่องสว่างลง ซึ่งโคมไฟหรือหลอดไฟจะต้องมีการติดตั งระบบควบคุมการจับเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือให้มีการเปิด-ปิดสวิทช์ของการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

 3.1.3.6 เกณฑ์การก้าหนดเกี่ยวกับแสงสว่างในเขตพื นที่เปิดโล่ง กล่าวคือ51 

                                                             

 51 18.120.100 Lighting in the open space zone. 
 1. All outdoor lighting fixtures shall be installed and operated in conformance 
with this chapter, all other applicable provisions of the code, Title 2 4  of the 
California Code of Regulations. 
 2. Lighting for safety and/or security purposes shall be provided at entryways, 
along walkways, between buildings, and within parking areas subject to the provisions 
of this chapter. 
 3 .  All outdoor lighting shall comply with the general performance 
requirements set forth in CMC 18.120.070(B). 
 Special Lighting Standards. All outdoor lighting shall comply with the 
following additional requirements: 
 Candlepower Shall not exceed 0.3 foot-candles at property lines. 
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 1) แสงสว่างกลางแจ้งจะได้รับการติดตั งและด้าเนินการให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัตินี ตามประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนีย 

 2) แสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยและหรือการรักษาความปลอดภัยจะต้องมี
ทางเข้าพร้อมทางเดินระหว่างอาคารและภายในพื นที่ที่จอดรถ 

 3) มาตรฐานแสงสว่างประเภทพิเศษในพื นที่เปิดโล่งหรือกลางแจ้งจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดเพ่ิมเติมต่อไปนี  
 

ตารางที่ 3.3 มาตรฐานแสงสว่างในพ้ืนที่โล่ง 

ประเภท ความต้องการ 

แรงเทียน จะต้องส่องสว่างไม่เกิน 0.3 ฟุต วัดจากพื นที่เปิดโล่ง 

ความสูงของการติดตั้ง จะต้องไม่เกินตามที่ก้าหนดในพื นที่อยู่อาศัย หากติดอยู่กับที่อยู่อาศัยของ
ครอบครัวจะต้องไม่เกินความสูงของชายคาหลังคา 

การออกแบบแสงสว่าง การติดตั งหลอดไฟต้องส่งเสริมรูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละท้องที่ และ
ค้านึงถึงปริมาณการส่องสว่างตามรูปแบบของป้าย และสภาพแวดล้อม 

  
  3.1.3.7 เกณฑ์การก้าหนดเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างโดยเฉพาะเจาะจง52 

                                                                                                                                                                               

 Height of Fixtures/Poles Shall not exceed the maximum permitted building 
height of the applicable residential zone. If attached to a single-family residence, the 
lighting shall not exceed the height of the roof eave. 
 Lighting Design Lighting poles and fixtures shall complement the overall site 
architecture and design in terms of scale, color, and style while being sensitive to its 
surroundings. 
 52 18.120.110 Lighting for special uses. 
 A. The special use lighting zone includes all uses that require specialized 
lighting requirements because of their unique operating characteristics, secondary 
effects on surrounding properties, and/or the need for accurate color rendition, as 
more specifically provided for in this section. 
 B. Special Uses Defined. The following uses are included in the special uses 
lighting zone: 
 1. Adult-oriented businesses; 
 2. Automobile sales lots; 
 3. Drive-through facilities; 
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 4. Massage establishments; 
 5. Outdoor recreation facilities (e.g., tennis courts, driving ranges, sports fields); 
 6. Outdoor advertising structures; 

7. Service stations; 
 8. Temporary uses (i.e., fairs, festivals, concerts, carnivals, sales events, etc.); 
 9. Vacant and abandoned properties. 
 C. General Requirements. 
 1. All outdoor lighting fixtures shall be installed and operated in conformance 
with this chapter, all other applicable provisions of the code, Title 2 4  of the 
California Code of Regulations. 
 2 . Safety and Security. Except as otherwise provided in this section, lighting 
for safety and/or security purposes shall be provided at entryways, along walkways, 
between buildings, and within parking areas subject to the provisions of this chapter. 
 3. Except as otherwise expressly provided in this section, all outdoor lighting 
shall also comply with the general performance requirements set forth in CMC 
18.120.070. 
 D. Special Lighting Requirements for Special Uses. In addition to the lighting 
requirements otherwise required by this chapter, the following shall also apply: 
 1 .  Adult-Oriented Businesses. Off-street parking areas and entries to the 
building in which the adult-oriented business is located shall each be illuminated 
from dusk until two hours past closing time with a lighting system that provides an 
average maintained horizontal illumination of one foot-candle of light on the parking 
surfaces or walkways. 
 2 . Automobile/Vehicle Sales Lots. Areas for the display of vehicles shall be 
allowed to use lighting that provides for accurate color rendition of the vehicles.  
 3 .  Drive-Through Facilities. Drive-through lanes shall provide adequate 
screening to ensure that vehicle headlights do not cause nuisance glare or disabling 
glare to drivers or pedestrians, or otherwise result in light trespass. 
 4. Massage Establishments. All off-street parking locations, entrances and exits 
to the building in which the massage therapy establishment is located, or which are 
provided for or belong to the massage therapy establishment, shall be illuminated 
from dusk until two hours past closing time with a lighting system. 
 5 .  Outdoor Recreation Facilities (e.g., tennis courts, driving ranges, sports 
fields). Lighting shall be adequately shielded to direct light rays onto the activity area 
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 1) พื นที่ส้าหรับการใช้งานแสงสว่างโดยเฉพาะเจาะจงนี  รวมถึงการใช้งาน
เกี่ยวกับแสงสว่างทั งหมด เนื่องจากลักษณะของการท้างานที่ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับคุณสมบัติโดยรอบ 
และหรือความจ้าเป็นในการใช้งานของแสงสว่างตามความต้องการโดยเฉพาะเจาะจงตามที่ระบุไว้
โดยเฉพาะในส่วนนี  

 2) พื นที่การใช้งานแสงสว่างโดยเฉพาะนี  ก้าหนดให้อยู่ในพื นที่ดังต่อไปนี  
คือ 

 (1) ธุรกิจส้าหรับผู้ใหญ่ 
 (2) ธุรกิจเกี่ยวกับยานพาหนะ 

                                                                                                                                                                               

of the facility only. There shall be no illumination of outdoor recreational facilities 
unless the facilities are being utilized. 
 6 .  Outdoor Advertising Structures. An outdoor advertising display may be 
illuminated; provided, that the displays are so constructed that no light bulb, tube, 
filament, or similar source of illumination is visible beyond the display face. Displays 
making use of lights to convey the effect of movement or flashing, intermittent, or 
variable intensity shall not be permitted. Displays shall use the most advanced 
methods to ensure the most energy efficient methods of display illumination. 
 7 . Service Stations. All light sources, including canopy, perimeter and flood, 
shall be stationary and shielded or recessed within the roof canopy so that the 
service station shall be indirectly visible and light is deflected away from adjacent 
properties and public rights-of-way. Lighting shall not be of such a high intensity as to 
cause nuisance glare or disabling glare to drivers or pedestrians, or result in light 
trespass to nearby properties.  
 8. Temporary Uses ((i.e., fairs, festivals, concerts, carnivals, sales events, etc.). 
Aerial lasers, “search light” style lights, and flashing lights may be allowed on a case-
by-case basis based on the particular lighting zone, location, and surroundings, 
subject to the approval of a temporary use permit pursuant to CMC 18.15.130 (or any 
successor ordinance). Approved aerial lasers, “search light” style lights, and flashing 
lights temporarily allowed in connection with temporary uses shall also comply with 
the requirements of CMC 18.120.070 and 18.120.090. 
 9 .  Vacant and Abandoned Properties. Exterior light fixtures shall be 
maintained in good working order, free of broken lamps, lenses and light bulbs. 
Outdoor lighting in working order shall not be directed skyward with exception to 
typical landscape lighting meant to accent architectural features of structures, trees 
and shrubs.  
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 (3) ไดร์ฟ-ทรู (Drive-through) 
 (4) สถานบริการ 
 (5) การประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง (เช่น สนามเทนนิส , สนามไดร์ฟ

กอล์ฟ, สนามกีฬา) 
 (6) โฆษณากลางแจ้ง 
 (7) สถานีบริการ 
 (8) การใช้งานชั่วคราว เช่น งานแสดงสินค้า, เทศกาลคอนเสิร์ต , 

กิจกรรมการขาย ฯลฯ  
 (9) ที่ดินว่างเปล่าและถูกทอดทิ ง 
 3) ข้อก้าหนดทั่วไป 
 (1) แสงสว่างกลางแจ้งจะได้รับการติดตั งและด้าเนินการให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัตินี ตามประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนีย 
 (2) แสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยและหรือการรักษาความปลอดภัย

จะต้องมีทางเข้าพร้อมทางเดินระหว่างอาคารและภายในพื นที่ที่จอดรถ 
 (3) ยกเว้นกรณีที่ก้าหนดไว้ในส่วนนี  แสงสว่างกลางแจ้งต้องเป็นไป

ตามข้อก้าหนดที่ได้ก้าหนด 
 4) การประกอบกิจกรรมที่มีความต้องการใช้งานของแสงสว่างที่จ้าเป็น

นอกเหนือจากท่ีก้าหนดให้ใช้บังคับ ดังนี  
(1) ธุรกิจส้าหรับผู้ใหญ่ ที่ได้มีการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืนให้

ปิดการใช้งานของแสงสว่างภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาปิดการด้าเนินการของธุรกิจนั น 
(2) ธุรกิจเกี่ยวกับยานพาหนะ พื นที่ส้ าหรับการแสดงผลของ

ยานพาหนะจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้แสงสว่างที่ถูกต้อง และจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติทุกพื นที่ของแสงสว่าง 

(3) ไดร์ฟ -ทรู (Drive-through) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าไฟหน้ารถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความร้าคาญของแสงจ้ากับ
คนขับรถ คนเดินเท้า หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นการส่งผลให้เกิดเป็นการละเมิดทางแสง 

(4) สถานบริการที่ได้มีการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืนให้ปิดการ
ใช้งานของแสงสว่างภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาปิดการด้าเนินการของธุรกิจนั น 

(5) การประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง (เช่น สนามเทนนิส , สนามไดร์ฟ
กอล์ฟ, สนามกฬีา ฯลฯ) แสงสว่างที่ใช้จะต้องได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ โดยแสงสว่างนั นจะต้อง
ส่องตรงลงบนพื นที่การท้างานของการประกอบกิจกรรมเท่านั น  
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(6) โฆษณากลางแจ้ง หรือการแสดงผลโฆษณากลางแจ้ง ที่ถูกสร้าง
ขึ นจะต้องใช้งานหลอดไฟ หลอดไส้ หรือแหล่งที่มาของการส่องสว่างจะต้องใช้วิธีการที่ทันสมัยที่สุด
เพ่ือให้แน่ใจว่าวิธีการดังกล่าวนั น ท้าให้จอแสดงผลใช้งานพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) สถานีบริการ แหล่งก้าเนิดของแสงสว่างทั งหมดจะต้องนิ่งและ
ต้องมีการป้องกันเพ่ือให้สถานีบริการนั น สามารถมองเห็นได้ และแสงสว่างจะต้องหักเหออกไปจาก
พื นที่ที่อยู่ติดกันกับประชาชน ซึ่งแสงสว่างจากโคมไฟหรือหลอดไฟจะต้องไม่มีการก่อให้เกิดความ
ร้าคาญของแสงจ้ากับคนขับรถ คนเดินเท้า หรือส่งผลให้เกิดการละเมิดของแสงต่อพื นที่ใกล้เคียง  

(8) การใช้งานชั่วคราว (เช่น งานแสดงสินค้าเทศกาลคอนเสิร์ต , งาน
รื่นเริง, กิจกรรมการขายและอ่ืน ๆ ) เลเซอร์ทางอากาศ ไฟสไตล์ และไฟกระพริบ อาจได้รับอนุญาต
โดยกรณีที่อยู่บนพื นฐานของพื นที่แสงซึ่งมีที่ตั งและสภาพแวดล้อมภายใต้การอนุมัติให้มีการใช้งาน
ชั่วคราวตามที่กฎหมายก้าหนด 

(9) ที่ดินว่างเปล่าและถูกทอดทิ ง การติดตั งไฟส่องสว่างภายนอก 
หรือหลอดไฟจะต้องด้าเนินการอย่างดี ซึ่งแสงกลางแจ้งนั นจะต้องไม่ชี ขึ นฟ้า เพราะจะก่อให้เกิดเป็น
แสงเรืองรองไปบนท้องฟ้า 

 3.1.3.8 การจัดการและบังคับใช้53 
  ผู้อ้านวยการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการวางแผน หรือสภาเทศบาลเมืองต้องบริหาร

จัดการและบังคับใช้บทบัญญัติตามประเภทของการใช้งานที่ก้าหนดไว้ 
 3.1.3.9 การขยายระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแสงรุกล ้า54 

                                                             

 53 18.120.140 Administration and enforcement. 
 Generally. The community development director, planning commission, or 
city council shall administer and enforce the provisions of this chapter depending 
upon the type of land use entitlement application. 
 54 Extension of Time to Correct Light Trespass. 
 1 .  In the event the community development director determines that a 
nonconforming lighting fixture results in light trespass, the responsible party shall 
shield, filter, redirect or replace the light with a less intense light source, or remove 
the light to eliminate the light trespass. Corrective action shall be taken within 1 0 
days after the community development director’s determination. 
 2 .  Upon written application by the responsible party, the community 
development director may grant additional time (not to exceed 90  days) to remedy 
the light trespass for hardship because the responsible party will incur significant 
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 1) ในกรณีที่กรรมการพัฒนาชุมชนก้าหนดว่ามีข้อโต้แย้งกันในเรื่องแสง
สว่างที่เป็นการกระท้าละเมิดต่อกัน ให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการแก้ไขในเรื่องแสงสว่างให้
เกิดความรุนแรงน้อยลง หรือก้าจัดการละเมิดแสงหรือแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน โดยการ
ด้าเนินการแก้ไขจะต้องด้าเนินการภายใน 10 วัน นับจากผู้อ้านวยการของชุมชนมีค้าสั่งให้แก้ไข 

 2) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอ้านวยการฝ่ายพัฒนาชุมชนอาจให้เวลาใน
การแก้ไขเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากผู้ที่ต้องด้าเนินการแก้ไขอาจติดขัดในหลายปัจจัย 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 

 3) การขอขยายระยะเวลาเพ่ิมเติมนั น ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบแสดงเหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามโดยเจ้าของทรัพย์สิน โดยมีเหตุผลว่า (ก) สถานการณ์และสภาพ
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการขอขยายเวลานั น (ข) สถานการณ์และเงื่อนไขส่งผลให้เกิดความ
ยากล้าบากในการแก้ไข และ (ค) การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวจะมีเพียงผลกระทบเล็กน้อย 

 3.1.3.10 บทก้าหนดโทษเกี่ยวกับการกระท้าความผิด55 

                                                                                                                                                                               

difficulty in physically accessing the fixture, or the responsible party will incur 
significant financial difficulty in correcting the light trespass. 
 3 .  In seeking additional time, the responsible party shall provide written 
justification, signed by the property owner and occupant, that includes (a) the 
circumstances and conditions relied upon to justify the request for an extension of 
time; (b) the circumstances and conditions by which strict application of this chapter 
would result in hardship; and (c) that granting an extension of time will have only a 
de minimis effect on nearby properties. 

55 1.20.020 Penalty. 
 A. Misdemeanor. Any person convicted of a misdemeanor under the 
provisions of this code shall be punishable by a fine of not more than $1,000, or by 
imprisonment in the county jail for a period not exceeding six months, or by both 
such fine and imprisonment. 
 B. Infraction. Any person convicted of an infraction under the provisions of 
this code shall be punishable either by fines as are specified in the currently adopted 
Uniform Infraction Bail Schedule used by the Riverside County superior court, or 
where no fine is specified therein by: 1. A fine not exceeding $100.00 for a first 
violation; 2. A fine not exceeding $200.00 for a second violation of the same 
ordinance within one year; 3. A fine not exceeding $500.00 for each additional 
violation of the same ordinance within one year. 
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   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระท้าละเมิดตามบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายก้าหนดจะมีโทษความผิดทางอาญา เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวถูกก้าหนดไว้เป็นการ
โดยเฉพาะ เกี่ยวกับการท้าหนดโทษนั นให้รับผิดดังนี   

 1) ความผิดอาญาลหุโทษ ผู้ใดถูกตัดสินลงโทษในความผิดทางอาญาลหุโทษ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี จะต้องมีโทษปรับไม่เกิน $ 1,000 หรือจ้าคุกเป็นระยะเวลาไม่
เกินหกเดือนหรือทั งจ้าทั งปรับ 

 2) การฝ่าฝืน ผู้ใดถูกตัดสินว่ามีการฝ่าฝืนตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี จะต้องถูกช้าระค่าปรับตามที่ก้าหนด หรือหากไม่มีการก้าหนดไว้ก็จะถูกก้าหนดค่ าปรับ 
ดังนี  

  ปรับไม่เกิน $100 ส้าหรับการกระท้าละเมิดครั งแรก 
  ปรับไม่เกิน $200 ส้าหรับการกระท้าละเมิดครั งที่สองของกฎหมายเดียวกัน

ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  ปรับไม่เกิน $500 ส้าหรับการกระท้าละเมิดเพ่ิมเติมของกฎหมายเดียวกัน

ภายในระยะเวลา 1 ปี  
 3.1.3.11 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั งโฆษณากลางแจ้ง56 

                                                             

 56 18.60.040 Standards for relocation and reconstruction of outdoor 
advertising structures. 
 A. Outdoor advertising displays are permitted only in commercial and 
industrial zones on property abutting Interstate Highway 1 0 .  Outdoor advertising 
displays are expressly prohibited in all other zones and shall not be located within 
150 feet of property zoned for residential development. 
 B. No outdoor advertising display shall be located within 5 0 0  feet in any 
direction from any outdoor advertising display on the same side of Highway. 
 C. The maximum height of an outdoor advertising display shall not exceed 25 
feet from the roadbed of Interstate Highway 10, or a maximum height of 25 feet from 
the grade on which it is constructed, whichever is greater. 
 D. A maximum of two steel poles are allowed for support of an outdoor 
advertising structure. 
 E. No outdoor advertising structure shall be affixed on or over the roof of any 
building and no display shall be affixed to the wall of a building so that it projects 
above the parapet of the building. For the purposes of this section, a mansard style 
roof shall be considered a parapet. 
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 1)  ป้ายโฆษณากลางแจ้งจะได้รับอนุญาตให้ติดตั งได้เฉพาะพื นที่เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าและอุตสาหกรรม โดยห้ามไม่ให้มีการติดตั งป้ายโฆษณาในพื นที่อ่ืน ๆ และการ
ติดตั งจะต้องอยู่ห่างจากพื นที่ส้าหรับการอยู่อาศัย 150 ฟุต  
 2)  ห้ามมิให้มีการติดตั งป้ายโฆษณาไม่ว่าจะในทิศทางใดในระยะ 500 ฟุต 
จากถนนสาธารณะ 

 3)  ความสูงของป้ายโฆษณากลางแจ้งจะต้องไม่เกิน 25 ฟุต จากขอบถนน
สาธารณะ หรือสูงไม่เกิน 25 ฟุตจากระดับที่ก่อสร้างขึ น แล้วแต่ว่าจ้านวนใดจะสูงมากกว่า 

 4)  อนุญาตให้มีเสาเหล็กเพียง 2 เสา ส้าหรับการรองรับโครงสร้างของป้าย
โฆษณากลางแจ้ง 

 5)  ห้ามมิให้ติดตั งป้ายโฆษณาบนหลังคาของอาคาร หรือติดตั งกับผนังของ
อาคารเพ่ือให้ได้โครงสร้างของป้ายโฆษณาบนอาคาร   

 6)  ป้ายโฆษณากลางแจ้งจะต้องสว่างตามที่ก้าหนด คือ ต้องไม่ใช้หลอดไฟ 
อุปกรณ์ที่ให้ความส่องสว่าง หรือแหล่งก้าเนิดแสงสว่างในลักษณะที่มากเกินจนไม่อาจมองเห็น
ข้อความในการแสดงผลของป้ายโฆษณา และไม่อนุญาตให้มีการใช้งานแสงสว่างในลักษณะที่มีการ

                                                                                                                                                                               

 H. No outdoor advertising displays shall move or rotate, or display any 
moving or rotating parts. No propellers, flags, or other noise-creating devices, and no 
architectural embellishments which utilize mechanical or natural forces for motion 
shall be permitted. Use of daylight reflective materials or electronic message boards 
using flashing, intermittent or moving light or lights is prohibited; provided, however, 
that electronic message boards displaying only time and temperature for periods of 
not less than 30 seconds shall be permitted. 
 I. Each outdoor advertising display that is to be relocated and reconstructed 
shall have a total surface area of 300 square feet, no more or no less. 
 K. No person shall place, erect, or maintain an outdoor advertising display 
and no outdoor advertising display shall be placed, erected, or maintained anywhere 
within the city of Calimesa unless there is securely fastened thereto and on the front 
display face thereof the name of the outdoor advertising display owner in such a 
manner that the name is visible from the highway. Any outdoor advertising display 
placed, erected, or maintained without this identification shall be deemed to be 
placed, erected, and maintained in violation of this chapter. 
 L. No person shall place or otherwise allow a motor vehicle, trailer, or other 
advertising display not permanently affixed to the ground to be used as an outdoor 
advertising display. 
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เคลื่อนไหว หรือกระพริบเป็นระยะ ๆ และการแสดงผลของป้ายโฆษณาจะต้องเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุด 
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งาน 

 7)  ป้ายโฆษณากลางแจ้งจะต้องมีเนื อที่ทั งหมดไม่เกินไปกว่า 300 ตารางฟุต  
 8)  ห้ามมิให้มีการติดตั งป้ายโฆษณากลางแจ้ง เว้นแต่ป้ายโฆษณาดังกล่าว

จะได้รับการติดตั งเป็นอย่างดี และแสดงชื่อเจ้าของป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อมองจากถนน
สาธารณะ หากมิได้ติดตั งหรือดูแลรักษาตามที่ก้าหนด เจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องถูกลงโทษตาม
ความผิดฐานละเมิดของบทกฎหมายนี  

 9)  ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณากลางแจ้งโดย รถยนต์ รถพ่วง หรือการ
โฆษณาใด ๆ ในลักษณะที่ไม่ติดตราตรึงกับพื นดินอย่างถาวร 

 3.1.3.12 การบังคับใช้57  
                                                             

 57 18.60.080 Enforcement.  
 The following provisions shall apply to the violations of this chapter: 
 A. All violations of this chapter committed by any person, whether as an 
agent, employee, officer, principal, or otherwise, shall be a misdemeanor; 
 B. Every person who knowingly provides false information on an outdoor 
advertising display permit application shall be guilty of a misdemeanor; 
 C. Every person who fails to stop work on an outdoor advertising display, 
when so ordered by the planning director or by the director of building and safety or 
their designated agents, shall be guilty of a misdemeanor; 
 D. Each violation is punishable by a fine of $1,000, or by imprisonment in the 
county jail for a term of not more than six months, or by both such fine and 
imprisonment; 

E. Every person found guilty of a violation shall be deemed to be guilty of a 
separate offense for every day during a portion of which the violation is committed, 
continued, or permitted by such persons; 
 F. Every illegal outdoor advertising display and every abandoned outdoor 
advertising display and every outdoor advertising display moved or maintained 
contrary to the provisions of this chapter shall be, and the same hereby is, declared 
to be unlawful and a public nuisance, and the city attorney of the city of Calimesa 
shall immediately commence an action or proceeding for the abatement, removal 
and enjoinment thereof in the manner provided by law, and shall take such other 
steps and shall apply to such courts as may have jurisdiction to grant such relief as 
will abate and remove such outdoor advertising displays, and restrain and enjoin any 
person, firm or corporation from setting up, erecting, building, maintaining, or using 
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  การกระท้าผิดดังกล่าวต่อไปนี  ถือว่าเป็นการกระท้าผิดตามบทบัญญัตินี   
 1) การกระท้าละเมิดทั งหมดของบทบัญญัตินี  ไม่ว่าจะเป็นการกระท้าโดย

บุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลอ่ืน จะถือว่ามีความผิดทางอาญาประเภท
ลหุโทษ 

 2) บุคคลที่ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายโฆษณากลางแจ้ง จะถือ
ว่ามีความผิดทางอาญาประเภทลหุโทษ 

 3) บุคคลที่ไม่สามารถระงับการท้างานของการแสดงผลป้ายโฆษณา
กลางแจ้ง เมื่อได้รับแจ้งโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะถือว่ามีความผิดทางอาญา
ประเภทลหุโทษ 
  4) การกระท้าละเมิดแต่ละครั งจะมีโทษปรับ 1,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั งจ้าทั งปรับ 

  5) ทุกคนที่กระท้าความผิดในการละเมิดนี  หากกระท้าความผิดต่อเนื่อง
จะแยกการรับผิดออกตามการกระท้าความผิดแต่ละครั ง  

  6) ป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ผิดกฎหมาย ป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ถูกทอดทิ ง 
และป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ติดตั งขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี  จะต้องได้รับการแก้ไขหาก
สาธารณชนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความร้าคาญแก่สาธารณชน กฎหมาย
ก้าหนดให้ศาลเป็นผู้สั่งให้บุคคล เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือบริษัทใด  ๆ ที่ด้าเนินการติดตั ง สร้าง 
บ้ารุงรักษา หรือใช้การโฆษณากลางแจ้งดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี  จะต้องด้าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ระงับ หรือยกเลิกป้ายโฆษณากลางแจ้งดังกล่าว การแก้ไข
ความเสียหายดังกล่าวจะต้องกระท้าในทันที 

จากบทบัญญัติในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานี  จะเห็นได้ว่ามีการก้าหนดมาตรการที่ใช้ส้าหรับการจัดการแสงสว่างทั่ว ๆ ไป 
เอาไว้หลายประเด็น เช่น ค้าจ้ากัดความเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสง ประเภทของแสงที่มีการ
ต้องห้าม การแบ่งพื นที่แต่ละพื นที่ว่าควรจะมีปริมาณการส่องสว่างอยู่ในปริมาณเท่าใด รวมถึงการรับ
ผิดของเจ้าของป้ายโฆษณา หากไม่ด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนด และมีความเสียหายเกิดขึ น
เจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องรับผิด ซึ่งความผิดตามกฎหมายของประเทศสโลวาเนีย ประเทศสเปน และ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนี  จะก้าหนดความรับผิดทางอาญาเอาไว้ใน
ลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของป้ายโฆษณาหรือผู้ประกอบการจะถูกปรับเป็นเงินจากการกระท้า

                                                                                                                                                                               

any such outdoor advertising display contrary to the provisions of this chapter. The 
remedies provided for herein shall be exclusive and not cumulative. 
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ความผิดหรือไม่ด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนด แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโทษจ้าคุกเพ่ิมขึ นมา
ส้าหรับการกระท้าความผิดดังกล่าวเอาไว้ด้วย ประกอบกับมีการก้าหนดเอาไว้ในเรื่องความเสียหายที่
เกิดขึ นอีกว่า หากการกระท้าผิดนั นเป็นการกระท้าโดยการฝ่าฝืนที่ซ ้าซ้อน จะมีบทก้าหนดโทษในเรื่อง
ช้าระค่าปรับที่มากขึ นตามจ้านวนครั งที่ ได้กระท้าอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายอีกด้วย อัน
เปรียบเสมือนบทลงโทษที่หนักขึ นจากการกระท้าความผิดซ ้าซ้อน เห็นได้ชัดว่ามาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกานี ก้าหนดบทบัญญัติดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจน เหมาะที่จะน้ามาเป็น
แม่แบบหรือมาตรฐานที่น้ามาพัฒนาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องมลภาวะทางแสง
จากป้ายโฆษณาให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีต่อไป  

ตัวอย่างคดีที่แสงสว่างส่องรุกล ้าเข้าไปยังพื นที่หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนของต่างประเทศ การ
ส่องสว่างของแสงที่รุกล ้า (Light Trespass) คือ การที่แสงสว่างซึ่งมีแหล่งก้าเนิดมาจากแสงประดิษฐ์ 
เช่น หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ ที่แสงสว่างส่องหันเหไปนอกพื นที่ที่มีผู้ใช้งาน จนแสงสว่างดังกล่าวรุกล ้า
เข้าไปยังพื นที่หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของผู้อ่ืน ซึ่งอาจรวมไปถึงการที่แสงส่องสว่างนั น    ส่องสว่างไปยัง
พื นที่ที่ไม่ต้องการใช้พลังงานจากแสงสว่าง58 การที่แสงสว่างที่ส่องรุกล ้าเข้ามายังพื นที่ของผู้อ่ืนนั นจะ
กลายเป็นมลภาวะทางแสงได้หรือไม่นั น ขึ นอยู่กับว่าผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการใช้งานจากแสงสว่างนั น 
พิจารณาว่ารูปแบบหรือลักษณะของการส่องสว่างของแสงดังกล่าวนั น ก่อให้เกิดความร้าคาญทางด้าน
สายตาหรือก่อให้เกิดเป็นความเดือนร้อนร้าคาญต่อคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนรอบข้าง59 

ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคยมีการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรณีที่แสงสว่างส่อง
รุกล ้าเข้าไปยังพื นที่หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือที่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่ใกล้เคียงกันหรือเพ่ือนบ้านกันอยู่
หลายคดี เช่น กรณีที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เคยมีการพิพากษาคดีระหว่าง Shelburne, Inc. 
v. Crossan Crop. Et al.60 โดยคดีดังกล่าวนี มีรายละเอียด คือ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการในการ
ให้บริการประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยห้องพักส้าหรับแขกหรือผู้อ่ืนผู้ใดที่มาติดต่อ
เพ่ือขอใช้บริการ ซึ่งโรงแรมดังกล่าวมีการบริการห้องพักจ้านวนหลายห้องด้วยกัน แต่ปรากฏว่าแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาดังกล่าว (Operation Of The Signs At Night)61 ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายโฆษณา

                                                             

 58 P. M. Garvey, “ On-Premise Commercial Sign Lighting and Light Pollution,”  
Leukos 1, 3 (2005): 8. 
 59 City of Canby,  Chapter 16.43 Outdoor Lighting Standards,  Retrieved 
January 31, 2016 from http://www.ci.canby.or.us/Chap16/16.43OUTDOOR_LIGHTING_ 
STANDARDS.pdf 
 60 Shelburne, Inc. v. Crossan Corp. (1923)  
 61 T. K. McQueen, “Nuisance - No Right to Interference-Free Television 
Reception,” DePaul Law Review 4, 22 (1973): 878. 
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ดังกล่าวซึ่งเป็นจ้าเลยในคดีนี นั น ได้ส่องสว่างเข้ามายังห้องพักของแขกผู้ที่มาพ้านักอาศัยในห้อง
ดังกล่าวในเวลากลางคืน อันเป็นการส่งผลให้เกิดเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร้าคาญต่อแขกผู้
ที่มาท้าการพักผ่อนหรือใช้บริการโรงแรมของโจทก์ในเวลากลางคืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณาของจ้าเลยที่ส่องสว่างเข้ามายังห้องพักหรือที่อยู่อาศัยของโจทก์นั น ท้าให้ให้แขกผู้ที่มา
ใช้บริการโรงแรมของโจทก์ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างปกติสุขอย่างเช่นการนอนพักผ่อนใน
บ้านของตนเอง62 
 การสืบพยานในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ อันเนื่องมาจากแสง
สว่างที่ส่องรุกล ้าเข้าไปยังพื นที่ของบุคคลอ่ืน ให้คู่ความฝ่ายที่ท้าการกล่าวโทษอ้างข้อเท็จจริงท้าการ
สนับสนุน และเพ่ือสนับสนุนค้าคู่ความของตนเองนั นให้คู่ความฝ่ายนั นมีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ท้าให้ภาระพิสูจน์ของโจทก์ในคดีที่พิพาทเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ 
อันเนื่องมาจากแสงที่ส่องรุกล ้าจึงอาจหมายถึง หน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องมีหน้าที่ท้าการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญหรือผลกระทบจากการส่องสว่างรุกล ้าของ
แสง เพ่ือให้ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา (ศาลในมลรัฐต่าง ๆ) เชื่อว่าจ้าเลยได้ก่อให้เกิด       ความ
เดือดร้อนร้าคาญแก่โจทก์ ท้าให้ภาระการพิสูจน์ในข้อเท็จจริงนั น อันเป็นไปตามหลักภาระพิสูจน์ 
(Burden of Proof) ทั่วไป หากคู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่พิสูจน์ว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือความ
ร้าคาญ เนื่องมาจากการใช้งานแสงส่องสว่างของเพ่ือนบ้านไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ตนได้
กล่าวอ้างได้นั น คู่ความดังกล่าวก็จะต้องแพ้คดีในประเด็นนี ไป 

3.2 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

รวมถึงสาเหตุของมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาในปัจจุบันพบว่า แม้จะมีมาตรการทางกฎหมาย
ขึ นมาใช้ โดยมีการบัญญัติถึง ลักษณะของป้าย ความห่างของป้าย ความสูงของป้าย ขนาดของป้าย 
รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับความสว่างของป้าย แต่มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวก็มิได้แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ นมานั นอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 
 ปัญหามลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี มักปรากฏอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ หรือเขตชุมชนที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่กันเป็นจ้านวนมาก เพราะคนกลุ่มนี มักจะได้รับความเสียหาย ความเดือนร้อนร้าคาญ
โดยตรง รวมถึงผู้ขับขี่รถยนต์หรือใช้รถใช้ถนนในเมืองใหญ่ ๆ อีกด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาอยู่ คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 
                                                             

 62 D. W. Noel, Unaesthetic Sights as Nuisances, Retrieved January 31, 2016 
from http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1421&context=clr 
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โดยออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ประกอบกับบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับด้วยกัน อาทิ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, กฎกระทรวงก้าหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร
หรือผูครอบครองอาคารหรือผูด้าเนินการต้องท้าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต ราง
กาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, 
กฎกระทรวงก้าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ นทะเบียนและการเพิกถอน
การขึ นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 ในบทนี ผู้เขียนจึงได้
ท้าการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้าย
โฆษณาเอาไว้ดังนี  คือ 
 

 3.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องป้ายโฆษณานี จะบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252263

เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดค้าว่า “อาคาร” ให้หมายความรวมถึง ป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ น
ส้าหรับติดหรือตั งป้าย ที่ติดหรือตั งเอาไว้เหนือพื นที่สาธารณะ และมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมี
น ้าหนักรวมทั งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม หรือ ที่ติดหรือตั งไว้ในระยะห่างจากสาธารณะซึ่งเมื่อท้าการ
วัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากพื นที่สาธารณะในลักษณะที่น้อยกว่าความสูงของป้ายนั นเมื่อได้วัด
จากพื นดิน และมีขนาดหรือมีน ้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ หรือพื นที่ที่สร้างขึ นเพ่ือใช้เป็นที่
จอดรถ ที่กลับรถ ทางเข้าและออกของรถส้าหรับอาคาร หรือสิ่งที่สร้างขึ นอย่างอ่ืนนอกจากที่กล่าวมา
ข้างต้นตามที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งค้าว่า “ป้าย” ในที่นี รวมถึงกรณีของป้ายโฆษณาด้วย แต่เนื่องจาก
ลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึงการใช้สอยของป้ายโฆษณาในแต่ละแบบนั น จะมีความแตกต่างจาก
อาคารทั่วไป ซึ่งท้าให้การบังคับใช้ในเรื่องป้ายโฆษณานี จึงยังไม่มีความเหมาะสม หรือยังไม่มีการ
ก้าหนดข้อกฎหมายส้าหรับเรื่องป้ายโฆษณาไว้เป็นการเฉพาะ  
 ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นที่ควรจะมีการปรับบทบัญญัติทางกฎหมายให้ตรงกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น และเพ่ือความชัดเจนในเรื่องป้ายโฆษณาจึงได้มีการประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ออกมาบังคับใช้ โดยการอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 4 (3) (ข) (5) 
มาตรา 5 (1) (2) และ (3) มาตรา 7 มาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (14) (15) 
และ (16) มาตรา 21 ทวิ มาตรา 31 (3) มาตรา 32 ทวิ และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

                                                             

 63 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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อาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ตาม
ค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

 3.2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้ง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 
 กฎกระทรวงฉบับนี ได้ถูกประกาศใช้ออกมา เพ่ือก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องป้ายให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 64 

 3.2.2.1 ขอบเขตเก่ียวกับป้ายโฆษณาท่ีบังคับใช้ 
 1) ป้ายที่สร้างขึ นโดยมีความสูงจากระดับฐานหรือระดับพื นดินที่ก่อสร้าง 

ตั งแต ่10 เมตร ขึ นไป 
 2) ป้ายที่ติดหรือตั งไว้เหนือที่สาธารณะสูงจากระดับพื นดินเกิน 2.50 เมตร 

และมีพื นที่ของป้ายเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน ้าหนักรวมทั งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม 
 3) ป้ายที่ติดหรือตั งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว 

ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั นเมื่อวัดจากพื นดิน  และมีความกว้างของป้าย
เกิน 50 เซนติเมตรหรือมีความยาวเกิน 1 เมตร หรือมีพื นที่ของป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร 
หรือมีน้ าหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันเกิน      
10 กิโลกรัม 

 3.2.2.2 ลักษณะการติดตั งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร  
 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศ 

หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ แต่ไม่รวมป้ายชื่ออาคารที่สูงไม่เกิน 3 เมตร ให้เป็นไปตามข้อก้าหนด 
ดังนี  

 1) ไม่ล ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร 
 2) ความสูงของป้ายไม่เกิน 6 เมตร และมีความสูงของป้ายและอาคาร

รวมกันไม่เกิน 30 เมตร เมื่อวัดจากระดับพื นดิน 
 3) มีพื นที่ป้ายไม่เกิน 75 ตารางเมตร 
 เพ่ือประโยชน์ในการคิดระยะร่นของอาคารตามที่ก้าหนดไว้ตามข้อ 44 แห่งกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในกรณีที่ป้ายอยู่

                                                             

 64 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 
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บนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารให้ถือว่าป้ายนั นเป็นส่วนหนึ่งของอาคารโดยคิดรวมเป็นความสูงของ
อาคารด้วย 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ในข้อ 44 นี  ได้ก้าหนดว่า  
 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจาก
จุดนั นไปตั งฉากกับแนว เขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั นที่สุด  

 ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื นดินที่ก่อสร้างขึ นไปถึง
ส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ส้าหรับ อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั นสูงสุด 

 3.2.2.3 การติดตั งป้ายที่ยื่นจากผนังอาคาร  
 1) อาคารที่ไม่มีกันสาด ให้ยื่นจากแนวอาคารได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร 

และส่วนต่้าสุดต้องสูงจากพื นหน้าอาคารนั นไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร อาคารที่มีกันสาดให้ยื่นจากแนว
อาคารเหนือกันสาดได้ไม่เกิน 2 เมตร หรือไม่เกินแนวกันสาดแล้วแต่ระยะใดจะน้อยกว่า 

 2) ความสูงของป้ายต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของความสูงของอาคาร แต่
ต้องไม่เกิน 15 เมตร 

 3) ส่วนสูงสุดของป้ายต้องไม่เกินจุดสูงสุดของผนังอาคารด้านที่ติดตั งป้าย 
 ป้ายที่ติดตั งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั งได้โดยมีความสูงของ

ป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั น และมีพื นที่ป้ายไม่เกิน 2.50 ตารางเมตร 
 ป้ายที่ติดตั งใต้กันสาดให้ติดตั งแนบผนังอาคารและต้องสูงจากพื นหน้าอาคารนั นไม่

น้อยกว่า 2.50 เมตร ในกรณีที่ไม่สามารถติดกับผนังได้โดยตรงให้ติดห่างจากผนังได้ไม่เกิน 30 
เซนติเมตร 

 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่ติดตั งอยู่บนพื นดินโดยตรงต้องมีความ
สูงไม่เกินระยะที่วัดในทางราบจากขอบป้ายไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั น มีความสูง
ไม่เกิน 30 เมตร มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของตนหรือป้ายอื่นไม่น้อยกว่า 
ความสูงของป้าย เว้นแต่จะก่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร และได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั น 

 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดตั งป้ายที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะเมื่อ
วัดในทางราบให้มีระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ ดังนี  

 1) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

 2) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั งแต่ 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้
ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ 
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 3) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างเกิน 20 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

 จากข้อกฎหมายฉบับดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีการก้าหนดลักษณะโดยทั่วไปของป้าย
โฆษณาที่ให้กฎหมายนี ใช้บังคับ รวมไปถึงมีการก้าหนด ลักษณะ ขนาด ระยะ ความสูง แนวร่นถอย 
ของการติดตั งป้ายโฆษณาว่าควรมีลักษณะแบบใด ขนาดอยู่ที่เท่าไหร่จ้านวนกี่เซนติเมตร ความสูงของ
ป้ายโฆษณาต้องอยู่ที่เท่าไหร่ในระยะความกว้างความยาวอยู่ที่ไม่เกินก่ีเมตร รวมถึงระยะและแนวร่นที่
ต้องห่างจากถนนสาธารณะหรือแนวเขตที่ดินในพื นที่ใดจ้านวนกี่เมตร แต่จะสังเกตได้ว่ากฎหมายฉบับ
ดังกล่าวนั น ก้าหนดลักษณะการบังคับใช้ไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่มีการก้าหนดเอาไว้เป็นการโดยเฉพาะ
อย่างชัดเจน เช่น ในเรื่องระยะห่างจากเขตพื นที่ชุมชน หรือผู้ที่อยู่อาศัย ควรจะอยู่ที่จ้านวนเท่าใด 
เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ นนี  คนที่ได้รับผลกระทบส่วนมากจะเป็นประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยตามพื นต่าง ๆ 
ซึ่งกฎหมายนี ออกมาใช้บังคับในลักษณะกว้าง ๆ โดยมิได้ค้านึงถึงพื นที่การใช้งานต่าง ๆ ว่า พื นที่ใด 
ควรก้าหนดการติดตั งป้ายโฆษณาอย่างใด หรือมีระยะห่างเท่าไหร่จากพื นที่นั น ความสูงของป้าย
โฆษณาตามพื นที่นี ควรอยู่ที่เท่าไหร่ หรือพื นที่ใดควรหรือไม่ควรมีป้ายโฆษณาไปติดตั ง 

 3.2.2.4 การจัดระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากป้ายโฆษณา 
 การจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสง

สว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อบริเวณข้างเคียง 
และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับ
ขี่ยานพาหนะ 
 จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในเรื่อง ลักษณะของการติดตั งป้ายโฆษณา ความสูงของป้าย
โฆษณา ความห่างของป้ายโฆษณา และการจัดการเกี่ยวกับแสงสว่างของป้ายโฆษณา ในบทบัญญัติที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการก้าหนดเอามาตรการทางกฎหมายเอาไว้ในลักษณะแบบกว้าง ๆ ยังไม่มี
การก้าหนดข้อมูลทางกฎหมายเอาไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ยังไม่มีการก้าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าควรจะมีลักษณะเป็นแบบใด เช่น มีการก้าหนดปริมาณของการส่องสว่าง
ของป้ายโฆษณาเอาไว้ว่า ควรที่จะอยู่ในปริมาณการส่องสว่างอยู่ที่ เท่าไหร่ หรือแสงดังกล่ าวที่        
ส่องออกมานี ควรจะมีทิศทางไปในทางใด การส่องสว่างเช่นว่านั นอยู่ในลักษณะที่ส่องไปในทิศทางใด
องศาใด จึงจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม หรือบุคคลอ่ืนที่อาจจะ
ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญจากปัญหาดังกล่าว  
 นอกจากเรื่องปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาแล้ว ตามที่กล่าวไปข้างต้นในเรื่อง
เกี่ยวกับ การก้าหนดเกี่ยวกับปริมาณการส่องสว่างซึ่งก้าหนดตามขนาดของป้ายโฆษณา ระยะห่างของ
ป้ายโฆษณาที่เหมาะสมต่อการติดตั งโดยค้านึงถึงพื นที่ในแต่ละท้องที่ว่าควรจะมีระยะห่างเท่าไหร่ 
รวมถึงการก้าหนดเกี่ยวกับการติดตั งประเภทของหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างว่าควรติดตั งหลอดไฟฟ้า
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หรือใช้หลอดไฟฟ้าประเภทใดที่จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อผู้อ่ืน รวมถึงระยะเวลาในการเปิดปิดแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาตามประเภทนั น ๆ อีกด้วย เหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศที่ได้มีการก้าหนด
เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเอาไว้ว่า ควรที่จะมีการก้าหนดมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะทางแสง
จากป้ายโฆษณานี เอาไว้อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละพื นที่หรือประเทศนั น เราจึงควรที่
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการท้าให้ปัญหาที่เกิดขึ นได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  
 3.2.2.5 หน้าที่และความรับผิดของเจ้าของป้าย 
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่สูงจากพื นดิน
ตั งแต่ 15 เมตรขึ นไป หรือมีพื นที่ป้ายตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ นไป หรือป้ายที่ติดตั งบนหลังคาหรือ
ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่ตั งแต่ 25 ตารางเมตรขึ นไป ให้มีหน้าที่ดังนี  
 1) ต้องปรากฏให้มีตัวอักษรแสดงเลขท่ีใบรับรองการตรวจสอบ ซึ่งหากยัง
ไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาต
ก่อสร้างแทนรวมทั งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และต้องมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร 
แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 
 2) ต้องมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงก้าหนดชนิดหรือ
ประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด้าเนินการต้องท้ าการประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 
 กฎกระทรวงที่ก้าหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือผู้ด้าเนินการต้องท้าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 นี ได้ก้าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของป้ายเอาไว้ ดังนี 65 
  ข้อ 1 อาคารของเอกชนทั่วไปจะต้องมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ 
ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก ดังนี  
 1. อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 2. อาคารชุมนุมคน 
 3. โรงมหรสพ 
 4. โรงแรมตามกฎหมายวาด้วยโรงแรม 
 5. สถานบริการตามกฎหมายวาด้วยสถานบริการ 

                                                             

 65 กฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือผู้ด าเนินการต้องท าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก พ.ศ.2548 
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 6. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่สูงจากพื นดินตั งแต่ 15 เมตรขึ นไป
หรือมีพื นที่ตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่ตั งแต่ 25 ตารางเมตรขึ นไป 

 ข้อ 2 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด้าเนินการที่ได้ท้าการประกันภัย
ตามข้อ 1 แล้ว ให้แสดงส้าเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
อาคารนั น 

 ข้อ 3 ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด้าเนินการส้าหรับอาคารตาม
ข้อ 1 ที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี มีผลใช้
บังคับ 

 ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายด้าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค้าสั่ง ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 
 ในกรณีจ้าเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ป้ายด้าเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก้าหนดหรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั นจนกว่าจะมีการแก้ไข 
 เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว กฎหมายออกมาเพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการก่อให้ เกิดความเสียหายจากป้าย
โฆษณา อันรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนร้าคาญจากการส่องสว่างของป้ายโฆษณานี ด้วย โดย
ที่กฎหมายก้าหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาต้องท้าประกันภัยส้าหรับความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอกอย่างชัดเจน แต่กรณีดังกล่าวมิได้บังคับกับการติดตั งป้ายโฆษณาในประเภทที่ไม่อยู่ตาม     
ข้อ 1 ของกฎหมายดังกล่าว ดังนั น หากมีการติดตั งป้ายประเภทนี ขึ นก็ไม่ต้องท้าประกันภัย แต่หาก
เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญขึ นก็จ้าเป็นที่จะต้องปรับกับบทกฎหมายในเรื่องละเมิด
แทน เพราะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะสามารถน้ามาปรับใช้ได้ 
 นอกจากนี  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่สูงจากพื นดินตั งแต่ 15 เมตร
ขึ นไป หรือมีพื นที่ป้ายตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่ตั งแต่ 25 ตารางเมตรขึ นไป ที่การก่อสร้างได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ
มาแล้วเกินหนึ่งปี ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่
กรณีท้าการตรวจสอบ ดังนี   
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 เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี  
 1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 2. อาคารชุมนุมคน 
 3. อาคารตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
 ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่
กรณี ท้าการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตราย
เมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้า ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบเครื่องกลหรือ
ระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จ้าเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า 
เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด้าเนินการแล้วแต่กรณีต่อไป 
 ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามพระราช 
บัญญัตินี  หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ มีสภาพหรือมี
การใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือก่อให้เกิดเหตุร้าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจสั่ง ให้ด้าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้า
อาคารนั นอาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจสั่ง ให้รื อถอนอาคารนั นได้ 
 ถ้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค้าสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร         
ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด้าเนินการรื อถอนอาคารนั นทั งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ด้าเนินการรื อถอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ  
 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี  กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี  หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจด้าเนินการ ดังนี  
 1. มีค้าสั่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด้าเนินการ ลูกจ้าง 
หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท้าดังกล่าว 
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 2. มีค้าสั่ง ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มี
การกระท้าดังกล่าวและจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคาร
หรือบริเวณดังกล่าว และ 
 3. พิจารณามีค้าสั่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค้าสั่ง ตาม (1) 
 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจ
สั่ง ให้เจ้าของอาคารยื่นค้าขออนุญาตหรือด้าเนินการแจ้ง หรือด้าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะขยายเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 
 ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน ้า ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคาร มีสภาพหรือ
มีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
หรือก่อให้เกิดเหตุร้าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจดังนี  
 1. มีค้าสั่ง ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ใช้หรือยินยอมให้บุคคล
ใดใช้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั นไว้ที่อุปกรณ์ หรือบริเวณที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่ายที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั น 
 2. มีค้าสั่ง ให้เจ้าของอาคารด้าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั น ให้อยู่     
ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 
 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค้าสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหาก
อุปกรณ์ดังกล่าวมีผลท้าให้อาคารนั นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง ห้ามใช้อาคารนั นทั งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็
ได้ และต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคารหรือ
บริเวณดังกล่าว 
 เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด้าเนินการ ส้าหรับอาคารชนิดหรือประเภท
ตามที่ก้าหนด ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีก้าหนดใน
กฎกระทรวงโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 หากผู้ ที่ เป็ น เจ้ าของอาคารไม่จัด ให้ มี ผู้ ตรวจสอบทางด้ านวิศวกรรม หรือ
สถาปัตยกรรม หรือท้าประกันภัยความรับผิดเอาไว้ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่
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เกิน 60,000 บาท หรือทั งจ้า ทั งปรับ นอกจากต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว หากยังไม่ด้าเนินการใด ๆ 
อีก จะต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ดังจะเห็นได้ว่า ในเรื่องความรับผิดในความเสียหายเกี่ยวกับป้ายโฆษณานั น กฎหมาย
ได้มีการก้าหนดในเรื่องดังกล่าวเอาไว้แล้ว แต่การก้าหนดในเรื่องความรับผิดของผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายนี  
เป็นการก้าหนดเอาไว้อย่างกว้าง โดยยังต้องอาศัยบทกฎหมายในเรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
มาเป็นการก้าหนดความรับผิด โดยไม่มีการก้าหนดบทลงโทษหรือความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายเอาไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับป้ายโฆษณา และการที่จะสามารถทราบถึงความรับผิดใน
เรื่องนั น จะต้องพิจารณาบทกฎหมายที่มีการใช้บังคับจ้านวนหลายบทบัญญัติด้วยกัน จึงจะทราบถึง
อัตราโทษหรือความรับผิดที่จะได้รับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการยากที่จะน้ามาปรับใช้ได้กับเหตุการณ์ใน
เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ นจริงในปัจจุบัน อีกประการหนึ่งบทลงโทษในเรื่องนี เห็นได้ชัดว่าเมื่อเกิด
ปัญหาขึ นในปัจจุบันก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ดังนั น จึงควรที่จะพิจารณาบทลงโทษหรือความรับผิด
ในเรื่องดังกล่าวนี  โดยศึกษากฎหมายจากต่างประเทศมาเป็นการปรับใช้ให้บังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2.2.6 ลักษณะการตรวจสอบป้าย 
 คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขอขึ นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ป้าย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก้าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ นทะเบียน
และการเพิกถอนการขึ นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 เว้น
แต่วิธีการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายให้
ด้าเนินการ ดังนี  
 1) การตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายและอุปกรณ์
ประกอบของป้ายให้ตรวจสอบเป็นประจ้าทุก 3 ปี 
 2) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติด
หรือตั งป้ายอย่างน้อยต้องท้าการตรวจสอบ ดังต่อไปนี  
 (1) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ น
ส้าหรับติดหรือตั งป้าย 
 (2) การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักของแผ่นป้าย 
 (3) การเปลี่ยนแปลงวัสดุป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 
 (4) การช้ารุดสึกหรอของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 
 (5) การวิบัติของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 



 81 

 (6) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากของสิ่งที่สร้างขึ น
ส้าหรับติดหรือตั งป้าย (กรณีป้ายที่ตั งบนพื นดิน) 
 (7) ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ติดตั งป้าย (กรณีป้ายที่ติดหรือตั ง
บนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร) 
 (8) การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 
การเชื่อมยึดระหว่างชิ นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่าง
สิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร 
 3) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้ายอย่างน้อยต้องท้า
การตรวจสอบดังต่อไปนี  
 (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก้าลัง 
 (2) ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 (3) ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 

 3.2.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด 
 เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี  เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหมาย
ที่ก้าหนดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดของผู้ที่ เป็นเจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ประกอบการ ในการ
ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญจากเรื่องแสงสว่าง
เอาไว้โดยเฉพาะเหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศ ดังนั น เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายใน
เรื่องดังกล่าวขึ น ข้อกฎหมายที่สามารถน้ามาปรับใช้ได้คือข้อกฎหมายทั่วไปเรื่อง ละเมิด ซึ่งกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องละเมิด ก้าหนดว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท้าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี   
ผู้นั นท้าละเมิดจ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งตามข้อกฎหมายดังกล่าว สามารถแยกองค์ประกอบของ
การกระท้าที่ถือว่าเป็นการกระละเมิดได้ ดังนี   
 1. กระท้าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
 2. กระท้าโดยผิดกฎหมาย 
 3. การกระท้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ นนั นเป็นผลมาจากการกระท้าดังกล่าว 
 ข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิด ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่า หากเป็นเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี  ควรน้าเอาบทบัญญัติเรื่องการละเมิด ในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างมาปรับใช้แทน คือ ถ้าความเสียหายเกิดขึ นเพราะเหตุที่
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนก่อสร้างไว้ช้ารุดบกพร่องก็ดี หรือบ้ารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ผู้ครอง
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โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั น ๆ จ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครอบครองได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรเพ่ือปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั นแล้ว ผู้เป็นเจ้าของจ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน  ข้อ
กฎหมายดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่
ครอบครอง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ โดยก้าหนดให้ผู้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดอันดับแรก ซึ่งหาก
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย เจ้าของ
สิ่งปลูกสร้างก็ต้องเป็นผู้รับผิดแทน    
 ดังนั น เกี่ยวกับเรื่องป้ายโฆษณานี  เนื่องจากป้ายโฆษณาที่ติดบนหลังคาหรือดาดฟ้าของ
อาคารนั น แม้ว่าจะไม่มีลักษณะเป็นโรงเรือน แต่ก็ถือได้ว่าเป็น สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ตามความหมาย
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องความเสียหายเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
เพราะฉะนั นเมื่อมีความเสียหายจากเรื่องป้ายโฆษณาขึ น หรือป้ายโฆษณาก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร้าคาญต่อผู้อื่นผู้ใด จึงจ้าเป็นที่จะต้องปรับบทกฎหมายในเรื่องละเมิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างมา
ใช้บังคับกับผู้กระท้าความผิดแทน เพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดเทนจากความเสียหายดังกล่าว เพราะ
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีบทกฎหมายในเรื่องความรับผิดในความเสียหาย หรือการก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญจากป้ายโฆษณาเอาไว้เป็นการโดยเฉพาะอย่างชัดเจน เหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศ 
 นอกจากนี  เกี่ยวกับทางวิศวกรรมส่องสว่าง (Illuminating Engineering) นั น การจะก้าหนด
ระดับหรือปริมาณของมลภาวะทางแสงประเภทแสงสว่างที่ส่องรุกล ้าได้นั น วิศวกรและสถาปนิกผู้ที่
ปฏิบัติงานทางด้านแสงสว่างจะต้องพิจารณาถึงปริมาณความส่องสว่าง ( Illuminance) ว่ามีปริมาณ
ของแสงสว่างที่ตกกระทบลงบนวัตถุต่อพื นในปริมาณท่ีมากหรือน้อยเพียงใด  โดยวิศวกรและสถาปนิก
จะพิจารณาจากหน่วยลูเมนต่อตารางเมตร (Lumen/m2) หรือลักซ์ (Lux) โดยที่หากพื นที่ส่วนตัวของ
ผู้อ่ืนหรือเพ่ือนบ้านที่ถูกรบกวนโดยการส่องสว่างที่รุกล ้าของ แสงสว่างมีค่าความส่องสว่างที่มีหน่วย
เป็นลักซ์ในระดับที่สูง ก็อาจจะพึงอนุมานได้ว่าพื นที่ดังกล่าวนั นอาจถูกรบกวนโดยแสงที่ส่องรุกล ้า
ค่อนข้างมาก66 
 อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายหากการพิจารณาว่าการส่องสว่างของแสงที่ก้าลังส่องรุกล ้าเข้า
มายังพื นที่ทรัพย์สินหรือพื นที่ส่วนตัวของผู้ที่อยู่อาศัยข้างบ้านหรือเพ่ือนบ้าน67 ท้าให้ผู้ที่ดูแลทางด้าน
กฎหมายจึงต้องพิจารณาถึงหลักปัจจัย 2 ประการด้วยกันกล่าวคือ  

                                                             

 66 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, “ศาลและแสง,” วารสารนิติสังคมศาสตร์ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2559): 167. 
 67 Maldon District Council, Artificial Light Nuisance, Retrieved January 31, 
2016 from http://www.maldon.gov.uk/info/100006/environment_and_planning 
/388/nuisance/5 



 83 

 ปัจจัยที่หนึ่ง ทิศทางการส่องสว่างของแสงกับความส่องสว่างของแสงนั น สามารถก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร้าคาญ (Nuisance) หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)  
 ปัจจัยที่สอง เพ่ือนรอบบ้านหรือเพ่ือนบ้านที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญแล้วจะต้อง
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญอย่างต่อเนื่อง (Continuous Nature of The Acts)68 
 ผู้เขียนจึงเห็นว่า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาใน
ประเทศไทย จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษามาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้จะมีบทบัญญัติทางกฎหมายหลาย
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา แต่มาตรการทาง
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีการก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการกับระบบแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจนเหมือนในต่างประเทศ เช่น เรื่องการติดตั งป้ายอย่างไรไม่ให้แสงไฟ
หรือแสงสว่างส่องไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ปริมาณการส่องสว่างของป้ายอย่างไรที่เหมาะสมควรที่
จะเป็นอย่างไร วิธีการด้าเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
รวมทั งในเรื่องความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญ 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการก้าหนดพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 
เอาไว้โดยในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการเสริมสร้างการใช้
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพเอาไว้ โดยมีการก้าหนด ให้มีการใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้และการติดตั งอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน แต่กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวนั นมุ่งเสริมและสร้างวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานเท่านั น มิได้น้าหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม
ส่องสว่าง อาทิ การตรวจวัดแสง (Light Meter), การติดตั งโล่ไฟ (Light Shielding), การห้ามใช้
หลอดไฟหรือโคมไฟที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Banning of Non Environmentally Friendly 
Lights)69 มาก้าหนดเป็นมาตรการเฉพาะทางเพ่ือควบคุมมลภาวะทางแสง อย่างเช่น กฎหมายของ
สาธารณรัฐเช็ก Czech Protection of the Atmosphere Act 2002 หรือกฎหมายของสาธารณรัฐ
สโลเวเนีย Slovenia Light Pollution Law 2007 หรือประเทศอ่ืน ๆ อันเป็นกฎหมายระดับประเทศ
ที่ก้าหนดมาตรการเอาไว้เฉพาะในเรื่องการควบคุมมลภาวะทางแสงและกระจายอ้านาจให้ท้องถิ่นใน
การควบคุมมลภาวะทางแสง และถึงแม้ว่าจะมีการก้าหนดกฎกระทรวงก้าหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 
ที่ก้าหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างตาม ข้อ 2 ต้องมีการออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงานเท่านั น แต่
ไม่ได้ก้าหนดรวมไปถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั่วไป  

                                                             

 68 Ryan Parisi, op. cit.  
 69 ปีติเทพ อยู่ยืนยง, “เทคโนโลยีแสงสว่างและกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง 
Illumination Technology And Light Pollution Law,” วารสารปัญญาภิวัฒน์, หน้า 173-174. 
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 โดยที่ความหมายของการอนุรักษ์พลังงานกับมลภาวะทางแสงย่อมมีนิยามความหมายในคน
ละทิศทางกัน เนื่องจากในปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีการนิยามความหมายของค้าว่าอนุรักษ์พลังงาน
ในกฎหมาย แต่ก็ยังไม่มีการนิยามความหมายของค้าว่ามลภาวะทางแสงไว้เป็นการโดยเฉพาะใน
กฎหมาย คงมีเพียงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่
ก้าหนดให้ แสง ถือเป็นมลภาวะประเภทหนึ่งใน มาตรา 4 เท่านั น โดยมิได้ก้าหนดนิยามความหมาย
ของค้าว่า มลภาวะทางแสง ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายระดับชาติและกฎหมายท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ  
 ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกับมลภาวะทางแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้แล้ว แต่บทกฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขกับปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้พบบทความและข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ หรือ
สื่อหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่ประชาชนทั่วไปได้เคยน้ามาร้องเรียน
กันเป็นจ้านวนมาก ดังมีตัวอย่างต่อไปนี   
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ภาพที่ 3.2 ข่าวเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 

  
 ภาพข่าวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2554 บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม ซึ่งปรากฎจอ
ป้ายโฆษณา LED ที่มีขนาดใหญ่มหึมา ซึ่งส่องสว่างมาจากทางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และ
ป้ายโฆษณาดังกล่าวก็มีแสงส่องสว่างจ้าไปทั่วทั งพื นที่ จนท้าให้ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณนั นต่างได้ รับ
ความเดือดร้อนร้าคาญและเสียหาย ซึ่งจากการร้องเรียนลงในเวบไซด์ดังกล่าวต่างมีผู้คนให้ความเห็น
ว่าแสบตามาก และต้องการให้จัดการกับแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าว ซึ่งใครที่ยืนรอรถไฟฟ้าบีทีเอสทาง
ด้านห้างดังกล่าวอยู่ ก็จะได้รับผลกระทบเต็ม ๆ จนต้องร้องขอว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะสร้างฉากกั น
ด้านข้างสถานีรถไฟฟ้าโดยท้าแผ่นปิดทึบมาเลย ลูกค้าผู้โดยสารที่ยืนรอรถไฟฟ้า ฯ อยู่จะได้ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากแสงสว่างจากป้ายโฆษณาจอ LED ของห้างดังกล่าว ซึ่งบางคนถึงกับบ่นว่า แสบตาจนมี
น ้าตาไหลซึมออกมา70 ดังจะเห็นได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ นนี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก และปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนอีกเป็นจ้านวน
มาก ดังที่มีผู้แจ้งในเรื่องดังกล่าวว่า ตนได้รับผลกระทบจากแสงสว่างดังกล่าวจนแสบตาและมีน ้าตา
ไหลออกมา ท้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวนี ควรที่จะมีมาตรการทางกฎหมายหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาออกมาประกาศใช้อย่างมีประสิทธิภาพเสียที มิเช่นนั นแล้วปัญหาแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณานี ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเสียที 
 

                                                             

 70 หลินผิงจือ, บีทีเอส จ๋า.. ช่วยสร้างฉากกั้นด้านข้างสถานีสยาม ฝั่งด้านพารากอนเถอะ 
แสบตาแสงจอ LED ขนาดมหึมาของห้างนี้มาก, ค้นวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จาก http://topicstock. 
pantip.com/silom/topicstock/2011/10/B11200759/B11200759.html 
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ภาพที่ 3.3 ข่าวเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 

  
 ภาพข่าวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริเวณห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ เขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยบริเวณดังกล่าวมีการติดตั งจอป้ายโฆษณา LED ขนาดประมาณ 8x6 เมตร 
ซึ่งป้ายโฆษณาดังกล่าวนี มีแสงสว่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเผยแพร่ภาพโฆษณาที่มี
ฉากพื นหลังเป็นสีขาว ส่งผลให้ประชาชนผู้ที่พักอาศัยบริเวณนั น หรือใช้รถใช้ถนนแถวนั น ต่างเรียกร้อง
ให้มีการปรับลดความสว่างของป้ายโฆษณาดังกล่าวลง เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่สัญจรไปมา
บริเวณนั นตาพร่ามัวชั่วขณะ จนท้าให้เกรงว่าจะเป็นชนวนให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณนั นหรือบริเวณ
ใกล้เคียงขึ นได้ อันเนื่องมาจากในเวลากลางคืนมีผู้ขับขี่ยานพาหนะในบริเวณนั นเป็นจ้านวนมาก หาก
ไม่ท้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง จะส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายจากการขับขี่เป็นจ้านวนมาก71 
จะเห็นได้ว่า ปัญหาเรื่องความสว่างจากป้ายโฆษณาดังกล่าวนี  มิได้เกิดขึ นแต่เพียงในกรุงเทพมหานคร
เท่านั น ทางด้านต่างจังหวัดอย่างเช่นเมืองใหญ่ ๆ อย่างจังหวัดอุดรธานีก็มีปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
ซึ่งประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างก็ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญและความเสียหายเหมือนกัน 
ดังปรากฏตามข่าวดังกล่าวซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่างกล่าวกันว่า ปัญหาดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของแต่ละคนในเวลากลางคืน 
 

                                                             

 71 ผู้สื่อข่าวออนไลน์หนองคาย, ชาวบ้านโวยจอ LED ที่ติดตั้งบริเวณห้าแยกกรมหลวง
ประจักษ์ เขตเทศบาลนครอุดรธานี สว่างจ้าจนตาพร่า แถมตั้งบนเส้นทางสัญจรหว่ันเป็นชนวน
อุบัติเหตุ จี้เทศบาลนครอุดรธานีขอให้เจ้าของลดค่าความสว่างหน้าจอลง , ค้นวันที่ 3 ตุลาคม 
2559 จาก http://nongkhainewsonline.blogspot.com/2013/12/led.html 
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ภาพที่ 3.4 ข่าวเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 

  
 ภาพข่าวเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556 บริเวณแจ่งศรีภูมิ อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องป้ายโฆษณาที่มีแสงสว่างจ้ามาก
เกินไป จนส่งผลให้ตาพร่า ท้าให้ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน และป้ายโฆษณาดังกล่าวติดตั งอยู่
ในบริเวณเส้นทางการสัญจรของคนทั่วไปซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ นได้ ซึ่งป้ายโฆษณาดังกล่าวนี มี
ขนาด 8x6 เมตร บางครั งระหว่างการเผยแพร่ภาพโฆษณาท่ีมีฉากหลังเป็นสีขาวจะส่งผลให้เกิดปัญหา
เป็นอย่างมาก ซึ่งทางเจ้าของป้ายโฆษณานี แจ้งว่า ตนได้ขออนุญาตและด้าเนินการติดตั งจอโฆษณา
ดังปล่าวอย่างถูกต้อง อีกทั ง ยังไม่มีข้อกฎหมายที่ควบคุมบังคับเกี่ยวกับการใช้งานจอโฆษณา LED 
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่จอโฆษณาเช่นนี สามารถปรับเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอได้ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวนี ยังปรากฏในอีกหลายจุดของเมืองเชียงใหม่ เช่น บริเวณตลาดดอกไม้ บริเวณสี่แยกสนามบิน 
ถนนมหิดล และบริเวณหน้าร้านนิยมพานิชย์72 เห็นได้ว่า ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ นมานี ยังไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายที่สามารถมาบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง จึงส่งผลให้ปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี 
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ หรือความเสียหายไปยังทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละภาคที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ้านวนมาก 

                                                             

 72 ศูนย์ข่าวเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเจ้าของจอ LED ปรับความสว่าง หลัง
ชาวบ้านโวยแสงจ้าแสบตา, ค้นวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จาก http://www.manager.co.th/Local/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9560000091233& Html=1&CommentReferID=23492195& 
CommentReferNo=4& 
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ภาพที่ 3.5 ข่าวเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 

  
ภาพจากการร้องเรียนของประชาชนต่อมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา เนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่ต้องการพักผ่อนในเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
หรือคอนโดมิเนียม ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ประกอบกับยังส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่อการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนอีกด้วย และภาพจากการร้องเรียนของประชาชนที่
ได้ลงในสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเรื่องปัญหาแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่มีปริมาณมากจน
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนร้าคาญของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงท้าให้ผู้ที่เดินทางไปมาในบริเวณ
ดังกล่าว อาจสูญเสียการมองเห็นได้ชั่วขณะ จนเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุใน
บริเวณดังกล่าวได้ง่าย หากไม่ได้รับการแก้ไข  
 อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องการจัดการกับมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาใน
ประเทศไทยนี  หลาย ๆ คนอาจมองว่าเป็นปัญหาที่ยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการอยู่อาศัย หรือการ
ใช้ชีวิตประจ้าวันของคนโดยทั่วไป อาจเป็นเพราะบุคคลดังกล่าวนั นไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
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ดังกล่าวโดยตรง แต่หากได้ศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วจะพบว่า ผลกระทบดังกล่าวนี เป็น
ปัญหาต่อคนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะแม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงออกมาแล้ว แต่กฎหมายดังกล่าวมิได้แก้ไขหรือสามารถบังคับใช้ได้
อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ยังคงปรากฏว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับ
ความเสียหายในเรื่องดังกล่าวอยู่มากมาย  
 เนื่องจากเมื่อเกิดความเสียหายขึ น เจ้าของป้ายโฆษณาก็จะอ้างว่า ตนเองด้าเนินการขอการ
ติดตั งป้ายโฆษณาอย่างถูกต้องแล้ว ไม่จ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องแสงสว่างแต่อย่างใด ซึ่งการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีเพียงแค่การมานั่งเจรจากันเพ่ือขอความร่วมมือหรือขอความเห็นใจในการแก้ไข
หรือลดปัญหาที่เกิดขึ น หากการเจรจาเป็นไปในทางที่ดีก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่กลับกันถ้าปัญหา
ดังกล่าวไม่สามารถเจรจากันได้ ก็จะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนร้าคาญหรือความเสียหายนั น
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดเลย จ้าต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ นต่อไปอย่างไม่สิ นสุด
จนกว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวจะเสื่อมโทรมไป หรือในอีกแง่มุมหนึ่งของเจ้าของป้ายโฆษณาก็ต้องมาคอย
พะวงว่า หากตนเองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นไปแล้วจะถูกใจหรือพอใจต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ 
ซึ่งหากไม่มีผู้ใดมาร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่ตนพ่ึงแก้ไขไปอีกก็ถือว่าการแก้ไขปัญหานั นแก้ไขได้ถูกจุด 
แต่หากมีผู้ใดมาร้องขอให้แก้ไขกับปัญหาเดิมอีก ก็ต้องมานั่งพิจารณากันใหม่ว่าควรแก้ไขอย่างไรท้าให้
เกิดการแก้ไขปัญหากันอย่างไม่มีที่สิ นสุด 
 ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะให้ความส้าคัญ และมีการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาอย่างจริงจังเสียที เพ่ือลดปัญหาและป้องกันประเด็น
ปัญหาในเรื่องมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาอย่างจริงจัง โดยการน้าเอาประเด็นมาตรการ
เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่อาจบังคับใช้ได้จนก่อให้เกิดปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว มาท้าการศึกษาและน้าเอาบทบัญญัติทางกฎหมายของต่างประเทศมาเป็นแม่แบบและปรับ
ใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของประเทศไทยต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

บทกฎหมาย ประเทศ 

ไทย สโลวาเนีย สเปน สหรัฐอเมริกา 

1. ค้าจ้ากัดความ, นิยาม     
2. ปริมาณการส่องสว่าง ก้าหนดในลักษณะกว้าง    
3. ติดตั งหลอดไฟฟ้า ทิศทาง

แสง 
    

4. แสงสว่างที่ต้องห้าม     
5. ป้ายโฆษณาท่ีต้องห้าม     
6. ติดตั งเครื่องตรวจวัดแสง     
7. เวลาเปิดปิดแสงสว่าง     
8. ลดปริมาณการส่องสว่าง     
9. ประเภทหลอดไฟฟ้า     
10. จ้ากัดระยะเวลาใช้งาน     
11. ระยะห่างการติดตั ง ก้าหนดระยะห่างจาก

ถนนสาธารณะเท่านั น 
   

12. แบ่งพื นที่ของแสงสว่าง     
13. อ้านาจหน้าที่เจ้าพนักงาน ดูแลป้ายทั่ว ๆ ไปเท่านั น    
14. บทลงโทษ ความรับผิด     

 
 ตามตารางการเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศสโลวาเนีย ประเทศสเปน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยนี  จะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศได้มีการบัญญัติมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่
พอสมควร จะมีแตกต่างก็เพียงมาตรการทางกฎหมายบางประการเท่านั น ซึ่งมาตรการแต่ละประเภท
จะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไป ดังนี  

ค้าจ้ากัดความ หรือค้านิยาม ทั ง 3 ประเทศได้ก้าหนดความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ประเทศสโลวาเนีย ประเทศสเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการบัญญัติ ค้าจ้ากัดความของค้าว่า 
มลภาวะทางแสงเอาไว้ในท้านองเดียวกันว่า คือ การปล่อยแสงสว่างออกมาในลักษณะที่เป็นการ
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รบกวนการใช้ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ และก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศต่าง ๆ รวมถึงสัตว์อ่ืน ๆ 
ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของทั ง 3 ประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติเรี่องนี เอาไว้แต่อย่างใด 
 ปริมาณการส่องสว่างประเทศสโลวาเนียและประเทศสเปน ได้มีการก้าหนดเรื่องแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจน ต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ก้าหนดในเรื่องนี เอาไว้ ในส่วน
ของการก้าหนดปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาประเทศสโลวาเนียและประเทศสเปน จึงนับว่า
เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ดีกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอย่างชัดเจน  

การติดตั งหลอดไฟฟ้า และก้าหนดทิศทางแสงในการส่องสว่าง ประเทศสโลวาเนีย ประเทศ
สเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก้าหนดลักษณะของการติดตั งเอาไว้อย่างชัดเจน และก้าหนด
ทิศทางของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ว่าห้ามมิให้ส่องขึ นสู่ท้องฟ้าเหมือนกัน เพราะการส่องสว่าง
ขึ นสู่ท้องฟ้าจะก่อให้เกิดเป็นมลภาวะทางแสงได้ง่ายที่สุด รวมถึงการที่มีแสงส่องสว่างไปนอกพื นที่การ
ใช้งานอีกด้วย มาตรการทางกฎหมายในเรื่องนี ของทั ง 3 ประเทศจึงมีผลดีต่อการน้ามาก้าหนดให้กับ
ประเทศไทยต่อไป 
 แสงสว่างที่ต้องห้าม มาตรการนี มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าหนดเอาไว้ว่าแสงสว่าง
ประเภทไหนบ้างที่ต้องห้ามซึ่งมาตรการนี คล้ายกับเรื่องการติดตั งและการก้าหนดทิศทางของแสงสว่าง 
ซึ่งเป็นเสมือนมาตรการทางกฎหมายที่ก้าหนดขึ นมาเพ่ือเน้นย ้าว่าห้ามมิให้มีการใช้งานของแสงสว่างที่
มีลักษณะก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญกับผู้อ่ืน นับว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ดีมากกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ ประการหนึ่งเช่นกัน 
 การติดตั งเครื่องตรวจวัดแสง มาตรการนี มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าหนดเอาไว้ว่า ต้อง
มีการติดตั งเครื่องตรวจวัดแสงว่ามีปริมาณการส่องสว่างในปริมาณท่ีมากกว่าที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ 
นับว่าเป็นมาตรการที่ดีกว่าประเทศสเปน ประเทศสโลวาเนีย และประเทศไทย เพราะการติดตั ง
เครื่องวัดแสงนี จะเป็นการสะดวกในการพิจารณาว่าปริมาณแสงเกินกว่าที่ก้าหนดหรือไม่ 
 ก้าหนดเวลาเปิดปิดแสงสว่าง มาตรการนี เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ ประเทศสโลวาเนีย 
ประเทศสเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็ได้ก้าหนดให้มีการจ้ากัดเวลาการใช้งานของป้ายโฆษณา
เอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการก้าหนดเวลาเปิดปิดการใช้งานนี อาจไม่ได้ส่งผลดีต่อภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
ต้องอาศัยป้ายโฆษณาในการด้าเนินการทางธุรกิจ นอกจากนี  ประเทศสเปน และประเทศสหรัฐอเมริกา   
ยังได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ้ากัดระยะเวลาใช้งานของป้ายโฆษณาเอาไว้ด้วย    
แต่มาตรการดังกล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาครัฐหรือภาคธุรกิจได้โดยง่ายเช่นเดียวกับเรื่องการ
ก้าหนดเวลาเปิดหรือปิดการใช้งานของป้ายโฆษณา แต่ว่าประเทศสเปน และประเทศสหรัฐอเมริกาได้
เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวมากกว่าประเทศสโลวาเนีย จึงได้มีการหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายใน
การ ลดปริมาณการส่องสว่าง ของป้ายโฆษณาเอามาไว้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่
ดีกว่าประเทศสโลวาเนียอย่างเห็นได้ชัด เพราะไม่ว่าจะเป็นการก้าหนดเวลาเปิดปิดการใช้งานของป้าย
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โฆษณาหรือการจ้ากัดระยะเวลาใช้งานของป้ายโฆษณาต่างก็ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจได้อย่าง
ชัดเจน  
 ประเภทหลอดไฟฟ้า การใช้งานของหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากป้ายโฆษณา ประเทศสโลวาเนีย 
ประเทศสเปน ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็ได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องของการใช้งานหลอดไฟฟ้ากัน
เอาไว้ ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของการก้าหนดประเภทการใช้งานหลอดไฟฟ้า เพราะหากใช้งานหลอดไฟฟ้า
ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะก่อให้เกิดเป็นปัญหาด้านอื่น ๆ ต่อไปได้อีกในอนาคต 
 ระยะห่างการติดตั ง ประเทศสเปนไม่มีการก้าหนดระยะห่างของการติดตั งป้ายโฆษณาเอาไว้
ไม่เหมือนกับประเทศสโลวาเนีย และประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ก้าหนดระยะห่างของการติดตั งป้าย
โฆษณาว่าจะต้องติดตั งให้ห่างจากย่านชุมชนตามระยะที่ได้ก้าหนดเท่านั น นับว่าการก้าหนดระยะห่าง
ของการติดตั งป้ายโฆษณานี เป็นผลดีของการป้องกันมิให้เกิดเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาต่อย่าน
ชุมชน หรือย่านที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจ้านวนมาก แต่ถึงแม้ประเทศสเปนจะมิได้มีการก้าหนดระยะห่าง
การติดตั งป้ายโฆษณา แต่ประเทศสเปนได้มีการก้าหนดในเรื่องของพื นที่การใช้งานแสงสว่าง เหมือน
อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน ซึ่งมาตรการนี เป็นมาตรการที่ก้าหนดเอาไว้ว่า 
พื นที่ไหนสามารถมีการใช้งานของแสงสว่างที่เท่าใด ท้าให้มาตรการนี นับว่าเป็นมาตรการที่ดีประการ
หนึ่งของทั ง 3 ประเทศ 
 อ้านาจหน้าที่เจ้าพนักงานเกี่ยวกับการดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี 
ประเทศสโลวาเนียยังไม่มีการก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาโดยเฉพาะ   
ต่างกับประเทศสเปนและประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแล
เรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างเป็นทางการจึงท้าให้มาตรการนี ประเทศสโลวาเนียอาจยังไม่
สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับประเทศสเปน และประเทศสหรัฐอเมริกา แต่นอกจากนี ทั ง    
3 ประเทศ ประเทศสโลวาเนีย ประเทศสเปน และประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็ได้มีการก้าหนด
บทลงโทษ หรือความรับผิดแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้า
หากไม่ด้าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายที่แต่ละประเทศก้าหนด ผู้ประกอบการหรือเจ้าของป้าย
โฆษณา รวมถึงผู้มีหน้าที่ดูแลป้ายโฆษณาก็จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ นด้วยเช่นดียวกัน 
มาตรการนี จึงเป็นผลดีต่อการบังคับใช้อย่างชัดเจน  
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
วิเคราะห์กฎหมายการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

 เมื่อผู้เขียนได้ท้าการศึกษาความส้าคัญเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลภาวะทางแสงจากป้าย
โฆษณาทั งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว พบว่า ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสง
จากป้ายโฆษณาในประเทศไทยนั น ยังไม่ได้รับการดูแลหรือจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐาน 
เนื่องจากประเทศไทยยังมิได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาดังกล่าวนั น ก็มิได้มีแนวทางในการจัดการหรือดูแลอย่าง
ชัดเจน ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นว่า กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณานี 
ยังคงมีปัญหาในการบังคับใช้อยู่หลายประการ สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ น ดังนี  

4.1 เกณฑ์การก าหนดมาตรฐานในเร่ืองแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 
ปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี  ส่วนมากมักปรากฏอยู่ในเมืองใหญ่ ย่านชุมชน หรือ

บริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก อย่างที่ทราบดีว่าประโยชน์ของการใช้พลังงานจากแสงสว่าง
นั นมีให้เห็นอยู่เป็นจ้านวนมาก ในทางกลับกันแสงสว่างที่มีปริมาณการส่องสว่างที่มากจนเกินความจ้าเป็น
ก็จะส่งเป็นผลเสีย หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อ่ืน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน อย่างเช่นในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่ผู้เขียนได้ท้าการศึกษานี  ป้าย
โฆษณาที่มีโคมไฟส่องสว่างหรือที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวเอง หากปริมาณการส่องสว่างดังกล่าวอยู่ใน
ปริมาณที่มากจนเกินความจ้าเป็น หรือแสงสว่างที่ส่องออกมาส่องสว่างไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือส่องสว่างออกไปเกินนอกวัตถุประสงค์ของการใช้งานจริง ปัญหาจากสิ่งเหล่านี จะส่งผลให้เกิดเป็น
ความเสียหาย และอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่อผู้อ่ืนอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นได้จากการ
ร้องเรียนตามหน้าเวบไซด์ต่าง ๆ หรือตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้มีการร้องเรียนให้มีการจ้ากัดปริมาณการ
ส่องสว่างของป้ายโฆษณา เนื่องจากแสงสว่างที่ส่องออกมาจากป้ายโฆษณานั น ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญต่อผู้ที่ประสบหรือพบเจอเป็นอย่างมาก  
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ปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการในเรื่องแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ แต่การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมไปถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ น หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจริงได้ อีกทั ง หน่วยงานต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมในเรื่องแสงสว่างจากป้าย
โฆษณานี  ก็ยังไม่ได้ให้ความส้าคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวเท่าท่ีควร  

ดังนั น ในบทนี ผู้เขียนจึงจะท้าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นการจัดการ การป้องกัน 
และความรับผิดต่อความเสียหายอันเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา โดยจะ
ท้าการศึกษาและวิเคราะห์พร้อมทั งหาแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเอาไว้ โดยท้าการเปรียบเทียบบทกฎหมายของประเทศไทยและบทกฎหมายของ
ต่างประเทศ และท้าการสรุปประเด็นพร้อมทั งน้าข้อกฎหมายที่สามารถน้ามาปรับใช้ได้จริงไปประกาศ
เป็นข้อกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไป ดังมีรายละเอียดที่จะท้าการศึกษาและวิเคราะห์ ดังต่อไปนี  

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการก้าหนดมาตรฐานในเรื่องการส่องสว่าง
ของป้ายโฆษณาเอาไว้เป็นการเฉพาะ ผู้เขียนมองว่าเหตุผลที่ไม่มีการก้าหนดมาตรฐานของการส่อง
สว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ เพราะคาดไม่ถึงว่าป้ายโฆษณาที่ปรากฎตามท้องที่ทั่วไปนี จะส่งผลให้เกิด
เป็นปัญหาใหญ่โตได้อย่างไร เนื่องจากท่ีผ่านมานั นไม่ค่อยปรากฎว่า มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการส่อง
สว่างของป้ายโฆษณา ส่วนมากปัญหาของป้ายโฆษณาจะมีปรากฎเพียง ป้ายโฆษณาล้มทับบ้านผู้คน 
หรือเกิดพายุฝนหนักพัดพาท้าให้ป้ายโฆษณาดังกล่าวพังถล่มลงมา การเปลี่ยนแปลงของโลกเราใน
ปัจจุบันส่งผลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงป้ายโฆษณาออกเป็นหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันนี  
เราจะพบเห็นป้ายโฆษณาที่มีโคมไฟส่องสว่างไปยังป้ายโฆษณา หรือป้ายโฆษณาที่มีแสงไฟภายใน
ตัวเองส่องสว่างออกมาภายนอกปรากฎอยู่ทั่วไปเป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้ปัจจุบันสภาพปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาที่เกิดขึ นอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบจนก่อให้เกิดเป็นความเสียหายหรือความเดือดร้อน
ร้าคาญต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสูง  

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีการก้าหนดมาตรฐานในเรื่องแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณา หรือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับมลภาวะทางแสงเอาไว้  อาจเป็นเพราะ
ปัญหาเรื่องแสงสว่างนี  อาจจะยังไม่ถึงขนาดสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาอย่างชัดเจน
เหมือนอย่างเช่น ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทางน ้า เนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าวนั น หากมิได้รับการแก้ไข หรือไม่รีบป้องกันโดยเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ได้โดยง่าย จึงท้าให้ปัญหา
ดังกล่าวเห็นได้ชัดมากกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ รวมถึงปัญหาเรื่องมลภาวะทางแสงนี ด้วย 
นอกจากนี  ยังสังเกตได้จากการที่กรมควบคุมมลพิษ ในประเทศไทยนั น ได้ให้ความส้าคัญเฉพาะเรื่อง
มลภาวะทางอากาศและเสียง มลภาวะทางน ้า และมลภาวะทางของเสียอันตราย เช่น ขยะมูลฝอยต่าง ๆ 
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เพียงเท่านั น เนื่องจากได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการและก้าหนดมาตรฐานด้าน
คุณภาพเอาไว้โดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ซึ่งมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวได้ออกมาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน ส่วน
เรื่องมลภาวะทางแสงนั น ยังไม่พบว่ากรมควบคุมมลพิษยังได้มีการออกกฎหมายหรือมาตรฐานด้าน
คุณภาพเอาไว้โดยเฉพาะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงท้าให้ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการกับเรื่องมลภาวะทางแสงสว่างอยู่หลาย
กรณีด้วยกัน  

แต่กลับกันในต่างประเทศนั น ได้ให้ความสนใจและมองถึงการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่อง
แสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ด้วย ซี่งเมื่อผู้เขียนได้ท้าการศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศในเรื่องการก้าหนดมาตรฐานในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาพบว่า มีมาตรการทาง
กฎหมายที่น่าสนใจและสมควรที่จะน้ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้หลายประการด้วยกัน กล่าวคือ  

1.  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ใช้ ส่องสว่างป้าย
โฆษณา  

มาตรการนี เป็นมาตรการเพ่ือก้าหนดให้การติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่จะใช้ส่องสว่างนั น 
ต้องติดตั งในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการติดตั งไฟส่องสว่างของป้ายโฆษณานั นจะต้อง
ค้านึงถึงทิศทางในการส่องสว่างของแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ซึ่งการส่องสว่างนั นควรส่องจากด้านบน
ลงสู่ด้านล่างหรือลงสู่พื นดิน ไม่ควรมีการส่องสว่างขึ นสู่ด้านบนท้องฟ้า เพราะการส่องสว่างขึ นสู่
ท้องฟ้านั นจะท้าให้เกิดเป็นผลกระทบต่อระบบระบบนิเวศธรรมชาติได้ และส่งผลกระทบในรูปแบบ
ของมลภาวะทางแสงประเภทแสงเรืองรองไปยังท้องฟ้า หรือการส่องสว่างของป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับ
การติดตั งให้ส่องสว่างลงสู่พื นดิน อาจท้าให้แสงสว่างส่องออกไปยังนอกพื นที่ที่มีความต้องการใช้งาน
จริง จนไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้อื่นได้ ซึ่งประเทศสเปน ได้มีการก้าหนดเรื่องการติดตั ง
หลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟที่ใช้ส่องสว่างป้ายโฆษณา โดยก้าหนดให้ต้องติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่มี
ลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภท ไดโอดเปล่งแสง หรือ 
หลอด LED  (Light Emitting Diode) เท่านั น  

จึงเห็นได้ว่า ประเทศสเปนได้มีการก้าหนดประเภทของหลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟที่น้ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งที่ส้าคัญของป้ายโฆษณาอย่างชัดเจน ซึ่งเหตุผลที่ก้าหนดเช่นนี ก็เพ่ือลดผลกระทบ
ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญขึ น ทั งต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตประจ้าวันและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ นเป็นมลภาวะทางด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่มีประโยชน์อีกด้วย ซึ่งหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภท ไดโอดเปล่งแสง หรือ หลอด LED นี  ผู้เขียนเห็นว่าหลอดไฟประเภท
ดังกล่าว มีคุณสมบัติในการท้างานที่ดีกว่าหลอดไฟประเภทอ่ืน เพราะหลอดไฟประเภทนี จะไม่มีการ
เผาไส้หลอด เหมือนหลอดไฟประเภทหลอดไส้ หรือหลอดทังสเตนฮาโลเจน จึงไม่ท้าให้เกิดความร้อน
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ขึ นกับตัวหลอด เพราะการเกิดความร้อนกับตัวหลอดไฟจะท้าให้ใช้พลังงานไปโดยสิ นเปลืองซึ่งเป็น
การใช้พลังงานไปโดยสิ นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย การส่องสว่างของหลอดไฟประเภทนี เป็นการเกิดขึ น
จากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ นภายใน โดยที่พลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นแสงสว่างได้ และมี
แสงสีให้เลือกใช้งานได้หลายแบบ อีกทั งหลอดไฟฟ้าประเภทนี  ยังมีขนาดเล็ก สามารถยืดหยุ่นการ
ออกแบบและใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีความทนทานเป็นอย่างมาก หลอดไฟประเภทนี จึงดีกว่า
หลอดไฟประเภทอ่ืน  

นอกจากนี จะเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่ก้าหนดให้ใช้งานหลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟ
ประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของประเทศสเปนดังกล่าวนั น จะส่งผลให้สามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พลังงานโดยสิ นเปลืองได้แล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องแสงสว่างที่รุกล ้า
ไปยังพื นที่อ่ืนนอกเหนือความต้องการใช้งานแสงสว่างได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่
มีประโยชน์ต่อการบังคับใช้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่ดีประการหนึ่ง 
และหากผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาใช้หลอดไฟประเภทดังกล่าวกันทุกราย ก็จะท้า
ให้ปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาค่อย ๆ ลดลงจนในที่สุดอาจท้าให้ปัญหาเรื่องแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณาหมดลงไปก็เป็นได้  

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานั น ได้มีการก้าหนดเรื่องการติดตั งหลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟที่ใช้
ส่องสว่างป้ายโฆษณาเอาไว้โดยการก้าหนดการใช้งานตามพื นที่ เช่น พื นที่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันเป็น
จ้านวนมาก พื นที่ในเชิงการพาณิชย์ เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือพื นที่เปิดโล่งที่มีลักษณะอยู่กลางแจ้ง 
กฎหมายก้าหนดให้การติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในทุกพื นที่นี นั น สิ่งหนึ่งที่จะต้องค้านึงถึง คือ การ
ติดตั งนั นจะต้องส่งเสริมต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมโดยรอบ กล่าวคือ การจะติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟ ณ จุดใดที่ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณนั นหรือไม่ รวมถึงต้องพิจารณา   
ถึงปริมาณของแสงสว่างหรือการส่องสว่างตามรูปแบบ หรือลักษณะของป้ายโฆษณาแต่ละแบบด้วย 
เพราะแต่ละพื นที่มีรูปแบบของตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน 

ผู้เขียนเห็นว่า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ใช้ส่อง
สว่างป้ายโฆษณาของทั งสองประเทศดังกล่าวนั น มีความชัดเจนอยู่ในตัวเอง ซึ่งประเทศส เปนได้
ก้าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ใช้งานหลอดไฟฟ้าประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือก้าหนดให้ใช้
งานหลอดไฟฟ้าประเภทหลอดไดโอดเปล่งแสง หรือหลอด LED ต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ได้
มีการก้าหนดตัวประเภทของหลอดไฟฟ้าเอาไว้ว่า ต้องใช้งานหลอดไฟฟ้าประเภทไหน เพียงแต่
ก้าหนดเอาไว้เพียงในลักษณะของการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่จะใช้ส่องสว่างป้ายโฆษณานั น ใน
การติดตั งจะต้องค้านึงถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพื นที่ว่ามีสภาพแวดล้อมเช่นใด การติดตั งหลอด
ไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ส่องสว่างนี ควรติดตั งในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมกับรูปแบบของสภาพอาคาร หรือ
สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั น ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยที่ยังไม่ได้มีการก้าหนด
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มาตรการทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
บังคับใช้ ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากประเทศไทยน้าเอามาตรการทางกฎหมายของทั งสองประเทศ
ดังกล่าวมาบังคับใช้เป็นมาตรฐานทางกฎหมายต่อไป อันเป็นไปตามหลักการในเรื่องของการป้องกัน
ล่วงหน้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป   

2. มาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดความเข้มข้นของแสงสว่าง ระยะห่าง และทิศทางในการ
ส่องสว่างจากป้ายโฆษณา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ 
ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 หมวด 5 ในเรื่องระบบการจัดแสงสว่าง ข้อที่ 17 บัญญัติว่า “การจัดให้
มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออก
จากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็น
สภาพการจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ” การตรา
กฎหมายในเรื่องระบบการจัดแสงสว่างดังกล่าวนั น  

ผู้เขียนเห็นว่า เป็นมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้โดยกว้างมากเกินไป ไม่มีความ
ชัดเจนในการบังคับใช้ได้จริง โดยก้าหนดเอาไว้เพียงว่า แสงสว่างที่ส่องออกมาจากป้ายโฆษณานั น
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงจะต้องไม่รบกวนการมองเห็นของ
สภาพจราจรของผู้ที่ขับขี่หรือใช้รถใช้ถนนอยู่ในขณะนั น ซึ่งการก้าหนดข้อกฎหมายในลักษณะที่กว้าง
เช่นนี  ท้าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้ เพราะแต่ละคนอาจตีความไปในรูปแบบที่ แตกต่างกัน
ออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเป็นคดีขึ นสู่ศาล ในทางการพิจารณาคดีของศาลนั น ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil Law) จึงท้าให้ในทางการพิจาณาคดีไม่มีหลักเกณฑ์
มาตรฐานส้าหรับเรื่องดังกล่าว 

ผู้เขียนจึงมองว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ นอยู่ในปัจจุบัน หากยังไม่มีข้อกฎหมายหรือบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับเกณฑ์การก้าหนดมาตรการหรือมาตรฐานในเรื่องของแสงสว่างจากป้ายโฆษณา 
เมื่อเกิดเป็นคดีความต่อกัน จะท้าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญต่าง ๆ จะไม่ได้
รับการดูแลหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ น อย่างที่เห็นได้ตามข่าวที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ที่ก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาที่ส้าคัญ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญอย่างมากต่อผู้ที่ได้พบเห็น อย่างเช่นในกรณี เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา บริเวณ แยกสีลม -นราธิวาสฯ กรุงเทพมหานคร ได้มีการ
ร้องเรียนของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าวต่อมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค และ สวพ.FM91 
ว่า มีป้ายโฆษณาที่ส่องสว่างจ้ามากจนท้าให้สูญเสียการมองเห็น ซึ่งจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ น
ดังกล่าวนั น หากไม่ได้รับแก้ไขโดยด่วนอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการสูญเสียถึงชีวิตหากเกิ ด
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อุบัติเหตุบนท้องถนนในบริเวณนั น ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่มากเกิน
ความจ้าเป็นนี  สมควรที่จะได้รับการก้าหนดให้มีมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ้ากัดปริมาณการ
ส่องสว่างเอาไว้ในบทกฎหมายของประเทศไทยโดยเร็ว  

อย่างที่ผู้เขียนได้อธิบายไปตอนต้นแล้วว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าหนดบทกฎหมายในเรื่อง
การส่องสว่างของป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างกว้าง ๆ ไม่อาจบังคับให้มีผลการปฏิบัติได้ตามกฎหมาย โดย
ยังไม่มีการก้าหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของแสงสว่างหรือปริมาณการส่องสว่างเอาไว้ 
เพราะไม่มีเกณฑ์การก้าหนดในเรื่องของปริมาณการส่องสว่างหรือความเข้มข้นของแสงสว่างที่ส่อง
สว่างออกมาอย่างชัดเจนในลักษณะที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายหรือสามารถพิจารณาข้อกฎหมาย
ในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งต่างจากในต่างประเทศ เมื่อผู้เขียนได้ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดังกล่าว
แล้วพบว่า ประเทศสโลวาเนีย ได้มีการก้าหนดค่ามาตรฐานในการส่องสว่างเอาไว้โดยก้าหนดให้
ปริมาณการส่องสว่างนั นควรอยู่ที่ 0.00 ต่อแคนเดลาต่อกิโลลูเมน (0.00 cd/klm) และในส่วนของ
ปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณานั น ได้ก้าหนดเอาไว้ว่าจะต้องไม่ส่องสว่างเกินตามค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณการส่องสว่างคือ จะต้องมีปริมาณการส่องสว่างที่น้อยกว่า 2 ลักซ์ (2 Lux) แม้ว่าการ
ก้าหนดค่ามาตรฐานของประเทศสโลวาเนีย อาจจะมองเหมือนว่าเป็นข้อก้าหนดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
จริงเนื่องจากไม่มีการส่องสว่างรูปแบบไหนที่จะไม่เกิน 0.00 ต่อแคนเดลาต่อกิโลลูเมน (0.00 
cd/klm) แต่ผู้เขียนมองว่า หากไม่มีการก้าหนดมาตรฐานเอาไว้เลยอย่างเช่นประเทศไทย จะมีผลเสีย
มากกว่าผลดีอย่างแน่นอน เพราะแม้ประเทศสโลวาเนียจะก้าหนดปริมาณเอาไว้เช่นนั น แต่ในส่วนของ
ปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณานั น ประเทศสโลวาเนียก็ได้มีการก้าหนดเอาไว้เพ่ิมเติมว่า 
ปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาที่ส่องสว่างออกมาจะต้องน้อยกว่า 2 ลักซ์ ซึ่งนับว่าเป็นการ
ก้าหนดข้อกฎหมายเพิ่มเติมที่มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้ได้จริง  

นอกจากเรื่องของปริมาณการส่องสว่างแล้ว ประเทศสโลวาเนียยังก้าหนดในเรื่องของทิศทาง
ในการส่องสว่างของป้ายโฆษณาที่ส่องออกมานั นจะต้องท้ามุมให้อยู่ในลักษณะ 90 องศา เอาไว้อีก
ด้วย ในส่วนของประเทศสเปน ก้าหนดค่ามาตรฐานทั่วไปในเรื่องของการส่องสว่างนั น ให้ปริมาณแสง
สว่างที่ส่องออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาหรือฟลักซ์ที่ส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้านั น จะต้องอยู่ในปริมาณ
ที่ต่ากว่า 1% โดยค้านวณนับจากปริมาณการส่องสว่างทั งหมด และเกี่ยวกับแสงสว่างจากป้ายโฆษณา
นี  ห้ามไม่ให้มีการติดตั งไฟส่องสว่างใด ๆ ที่มีปริมาณแสงเปล่งออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาหรือฟลักซ์
ส่องสว่างที่ส่องขึ นไปบนท้องฟ้ามากเกินไปกว่า 25% นอกจากนี ในส่วนของการส่องสว่างของแสง
สว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารรวมถึงป้ายโฆษณานั น จะต้องติดตั งหรือออกแบบใน
ลักษณะที่ไม่ให้แสงสว่างส่องออกไปยังนอกบริเวณหรือพื นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง และ
ก้าหนดให้ทิศทางของแสงสว่างต้องส่องสว่างอยู่ในระดับต่้ากว่าในแนวระนาบ และจะต้องพุ่งลงไปยัง
พื นดิน โดยที่แสงสว่างนั นจะต้องไม่ส่องสว่างไปในทิศทางของแสงที่พุ่งขึ นไปบนท้องฟ้า  
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เนื่องจากเป็นการป้องกันมิให้การส่องสว่างของแสงดังกล่าวนั น ก่อให้เกิดเป็นปัญหาแสงสว่าง
ประเภท แสงเรืองรองไปบนท้องฟ้า ซึ่งในประเด็นนี จะมีความคล้ายกับประเทศสโลวาเนียตรงที่ 
ทิศทางของการส่องสว่างของประเทศสโลวาเนียก้าหนดเอาไว้ว่า ให้ทิศทางของการส่องสว่างจากป้าย
โฆษณานั นจะต้องท้ามุม 90 องศา ซึ่งโดยวัตถุประสงค์หลักของการก้าหนดในลักษณะดังกล่าวของทั ง
สองประเทศ คือการค้านึงถึงทิศทางของการส่องสว่างของแสงว่าจะต้องไม่ส่องไปนอกเหนือจากพื นที่
ที่มีการใช้งานจริง หรือส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้า  

ผู้เขียนมองว่าตรงนี เป็นประเด็นส้าคัญเช่นกัน เพราะแม้จะมีการก้าหนดปริมาณของการส่อง
สว่างเอาไว้ว่าห้ามเกินเท่าไหร่ก็ตาม แต่หากไม่มีการก้าหนดทิศทางของแสงสว่างเอาไว้ ก็จะท้าให้การ
ก้าหนดหรือบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวบังคับใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และจะก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาต่อไปอย่างต่อเนื่องต่อไปในภายภาคหน้า ในทางกลับกันประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการก้าหนด
ความส่องสว่างของป้ายโฆษณาเอาไว้เหมือนประเทศสเปน และประเทศสโลวาเนีย แต่ก้าหนดไว้ใน
ลักษณะที่เป็นการป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญเอาไว้เลย คือ ก้าหนดมาตรฐานเอาไว้โดย
อนุญาตให้มีการติดตั งป้ายโฆษณาได้เฉพาะพื นที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับย่านการค้าหรืออุตสาหกรรม
เท่านั น โดยห้ามมิให้มีการติดตั งป้ายโฆษณาในพื นที่อ่ืน ๆ เช่น พื นที่ในบริเวณพื นที่อยู่อาศัย และการ
ติดตั งป้ายโฆษณานั นก้าหนดให้ติดตั งอยู่ที่ความสูงไม่เกิน 25 ฟุต โดยค้านวณนับจากพื นถนน และ
ต้องห่างจากย่านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในระยะ 150 ฟุตอีกด้วย  

ในกรณีผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้มีการก้าหนดปริมาณการส่อง
สว่างของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยเฉพาะ แต่มาตรการทางกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
น้ามาประกาศใช้บังคับนับได้ว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่สามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนร้าคาญได้อย่างเห็นได้ชัด เพราะคนส่วนมากจะได้รับผลกระทบก็ต้องมาจาก
บริเวณที่อยู่อาศัยเป็นส้าคัญสุด หากไม่มีการติดตั งป้ายโฆษณาดังกล่าวเสียเลยในบริเวณที่เป็นพื นที่อยู่
อาศัยก็เปรียบเสมือนป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาได้เป็นอย่างดี  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดระยะห่างของการติดตั งป้ายโฆษณานั น นอกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ในประเทศสโลวาเนีย ก็ได้มีการก้าหนดข้อกฎหมายในเรื่องระยะห่างของ
การติดตั งป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน คือ ก้าหนดให้การติดตั งป้ายโฆษณาต้องห่างจากท่ีพัก
หรือย่านชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ซึ่งกฎหมายในเรื่องการ
ติดตั งป้ายโฆษณานี ประเทศไทยได้มีการก้าหนดเอาไว้เพียงแค่ให้สร้างห่างจากถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 2-6 เมตร ซึ่งแล้วแต่ขนาดของถนนสาธารณะแต่ละสถานที่ ซึ่งการก้าหนดดังกล่าวไม่ได้ท้าให้
สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้แต่อย่างใด จึงควรที่จะมีการแก้ไขหรือปรับปรุง 
ข้อกฎหมายดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับปัญหามากขึ น  
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ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากประเทศไทยน้าเอามาตรการทางกฎหมายในเรื่องการก้าหนดปริมาณ
ของการส่องสว่างจากป้ายโฆษณาและการก้าหนดทิศทางของแสงสว่างที่ส่องออกมาจากป้ายโฆษณา
ของประเทศสเปน และประเทศสโลวาเนีย มาปรับใช้ รวมถึงการก้าหนดระยะห่างในการก่อสร้างหรือ
ติดตั งป้ายโฆษณา ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสโลวาเนีย มาปรับใช้ร่วมกัน โดยมุ่งที่จะ
ก่อให้เกิดการแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยให้มีการก้าหนดถึงมาตรการดังกล่าวตามที่กล่าวมาข้างต้น
ด้วย ก็จะท้าให้ปัญหาเรื่องการก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญจากแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณาลดลง รวมทั งยังเป็นผลดีที่จะเป็นการป้องกันมิให้ เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ในอนาคตตามมาอีก
ด้วย ตามหลักทฤษฎีในเรื่องการหลักการป้องกันและระวังไว้ก่อน เพราะการป้องกันหรือระวังไม่ให้
เกิดปัญหา ผู้เขียนมองว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญกว่าการตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น เราจึงควรที่จะออก
ข้อบังคับหรือกฎหมายออกมาให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ น พร้อมทั งวางแนวทางหรือแผนการใน
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ นในอนาอตไปพร้อมกันด้วยก็จะเป็นการดี 

3. มาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดเวลาเปิดปิดป้ายโฆษณาหรือลดแสงสว่างตามพื นที่การใช้
งานของป้ายโฆษณา 

มาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่มีการก้าหนดเกี่ยวกั บเรื่อง
ก้าหนดเวลาเปิด-ปิด การใช้งานของป้ายโฆษณา หรือลดการใช้งานของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาตาม
พื นที่เหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อผู้เขียนได้ท้าการศึกษาในเรื่องมาตรการเกี่ยวกับการเปิด -
ปิดป้ายโฆษณา และการลดปริมาณการใช้งานของป้ายโฆษณาแล้วนั น พบว่า ในประเทศสโลวาเนีย 
ได้ก้าหนดเอาไว้ว่า หากป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร หรือป้ายโฆษณาที่ออกแบบมา
ส้าหรับการแสดงรูปภาพ ซึ่งมีภาพปรากฎในป้ายโฆษณาอย่างน้อยสามภาพ รวมถึงป้ายโฆษณาใน
ลักษณะอ่ืน ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน จะต้องท้าการปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานเกี่ยวกับแสงสว่ างของ
ป้ายโฆษณา ในช่วงระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 05:00 น. ซึ่งการก้าหนดให้การส่องสว่างโดยหลอดไฟ 
หรือโคมไฟภายนอกที่ติดอยู่กับป้ายโฆษณาจะต้องท้าการปิดการใช้งานในช่วงระหว่างเวลา 24:00 น. 
ถึง 05:00 น. อีกด้วยเช่นเดียวกัน  

ผู้เขียนเห็นว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้คนโดยส่วนมากมักจะอาศัยกันอยู่ภายในบ้านหรือ
ที่พักของตนเองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีผู้คนเพียงไม่มากที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายนอกบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวก็จริงอยู่  แต่ผู้ เขียนก็มองอีกแง่มุมนึงว่า มาตรการทางกฎหมายในเรื่อง
ก้าหนดเวลาเปิดปิดการใช้งานของป้ายโฆษณานี  หากก้าหนดให้มีการเปิดปิดการใช้งานอย่างเด็ดขาด
ไปเลยจะเป็นการส่งผลเสียต่อภาคพื นธุรกิจของทั งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาย่อมได้รับผลกระทบจากการก้าหนดมาตรการนี 
อย่างแน่นอน และนักท่องเที่ยวบางประเภทก็มีความต้องการที่จะบริโภคสื่อทางโฆษณาไม่มากก็น้อย 
อีกทั งยังเป็นการโปรโมทหรือสื่อให้เห็นถึงเรื่องบางเรื่องได้อย่างมีความชัดเจนมาก ดังนั น หาก
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ก้าหนดให้มีการเปิดปิดการใช้งานของป้ายโฆษณาตามก้าหนดเวลาอาจเป็นมาตรการทางกฎหมายที่
ยังไม่สมบูรณ์ หรือบังคับได้อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศสโลวาเนียแล้ว มาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศสเปน ตามกฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอา ได้มีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกัน คือ ห้ามไม่ให้เปิดการใช้งานจากไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคารเป็นเวลา
ขั นต่้าจ้านวน 9 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างเวลาที่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ น ในบริเวณ
พื นที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เว้นแต่ใน
กรณีที่พื นที่ดังกล่าวต้องการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารด้วยเหตุแห่งความปลอดภัยของชีวิต
มนุษย์ สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน  

นอกจากนี  ยังได้มีการก้าหนดในเรื่องของป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง กล่าวคือ โคมไฟส่อง
สว่างของป้ายโฆษณานั น จะให้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนเท่านั น และยังได้ก้าหนดในเรื่องระยะเวลาของ
การใช้งานจากแสงสว่างในเวลากลางคืนเอาไว้ โดยการก้าหนดพื นที่ตามการใช้งานของแสงส่องสว่าง 
ดังนี  หากเป็นพื นที่ส้าหรับ    การท้ากิจกรรมประเภทหอดูดาว หรือเป็นพื นที่ที่มีอิทธิพลต่อการดูดาว
เพ่ือการศึกษาข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นั น ก้าหนดให้ปิดการใช้งานแสงสว่างใน
เวลากลางคืนในพื นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่หากเป็นพื นที่เพ่ือการอยู่อาศัยทั งในเมืองและนอก
เมือง หรือเป็นพื นที่สนับสนุนการใช้งานเกี่ยวกับการส่องสว่าง เช่น พื นที่เชิงพาณิชย์และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวรวมถึงเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจในเวลากลางคืนนั น ก้าหนดให้ลดปริมาณการใช้งานแสง
สว่างในเวลากลางคืนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการแบ่งช่วงเวลา กลางคืน ออกเป็น 2 แบบ
ด้วยกัน คือ ในช่วงระยะเวลาฤดูหนาว ให้ลดการใช้งานของแสงสว่างในช่วงเวลา 24.00 น. จนถึงเวลา 
06:00 น. ในช่วงระยะเวลาฤดูร้อน ให้ลดการใช้งานในช่วงเวลา 01:00 น. จนถึงเวลา 06:00 น  

อาจกล่าวได้อย่างเข้าใจได้โดยง่ายว่า ช่วงระหว่างเวลาที่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาที่พระ
อาทิตย์ขึ น คือ ช่วงเวลากลางคืนนั่นเอง อีกทั ง ยังมีการก้าหนดเอาไว้โดยเฉพาะในกรณีของป้าย
โฆษณาอีกด้วย โดยแบ่งช่วงระยะเวลาของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปใน 2 ระยะเวลา คือ ช่วงฤดู
หนาว และฤดูร้อน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาฤดูหนาวกับฤดูร้อนนั นส่งผลต่อท้องฟ้าในกรณีของการ
มืดช้าหรือมืดเร็ว ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วกว่าในช่วงฤดูร้อน หรืออาจกล่าวได้ว่า ในช่วงฤดูหนาว
กลางคืนจะสั นกว่ากลางวันและในช่วงหน้าร้อนกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนนั่นเอง ประเทศสเปน
จึงใช้ช่วงเวลาตามฤดูกาลเข้ามาใช้ในการก้าหนดระยะเวลาของการใช้งานจากแสงสว่างในเวลา
กลางคืนเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการก้าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งการก้าหนดมาตรการทาง
กฎหมายในเรื่องการใช้งานของแสงสว่างในเวลากลางคืนของประเทศสเปนนี  ผู้เขียนมองว่าเป็น
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมแก่น้ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมี
การก้าหนดให้ปิดการใช้แสงแสงสว่างในพื นที่เพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์แล้ว แต่หากเป็น
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พื นที่เพ่ือทางพาณิชย์กรรมหรือพื นที่เพ่ือการท่องเที่ยวคงจะไม่สามารถปิดการใช้งานของแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณาได้ เพราะอาจเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือผลประโยชน์
ในทางธุรกิจของเอกชนต่าง ๆ จึงได้ก้าหนดให้มีการลดปริมาณการใช้งานของแสงสว่างเข้ามาปรับใช้
แทนที่การปิดการใช้งานของแสงสว่างทั งหมด การใช้เกณฑ์ลักษณะนี มาก้าหนดจึงเป็นมาตรการทาง
กฎหมายหนึ่งที่สมควรจะน้ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อไป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวเอาไว้ด้วยกัน ดังนี  ก้าหนดให้โคมไฟภายหรือหลอดไฟนอกอาคารจะต้องถูกปิดในช่วงเวลา
กลางวัน ซึ่งช่วงเวลากลางวันนั น หมายถึง ระยะเวลาในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นจนพระอาทิตย์ตก 
นอกจากนี ยังก้าหนดให้ระบบแสงกลางแจ้งในเขตพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจะถูกปิดหรือลดปริมาณ
ของแสงสว่างลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ตั งแต่เวลา 22:00 น. หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของ
สถานที่ของธุรกิจจนถึงเวลาเช้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก้าหนดเอาไว้โดยตรงเกี่ยวกับการใช้งานแสง
สว่างจากโคมไฟว่า ในช่วงเวลากลางวัน ห้ามมีการเปิดการใช้งานโคมไฟภายนอกอาคาร และในพื นที่
พาณิชย์หรือเขตอุตสาหกรรมจะต้องมีการปิดการใช้งานของแสงสว่าง หรือลดปริมาณการส่องสว่างลง
ในช่วงเวลา 22.00 น. ซึ่งการก้าหนดมาตรการดังกล่าวนี เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จ้ากัดการใช้งาน
เอาไว้เพียงช่วงเวลากลางคืนเพียงอย่างเดียวเท่านั น เพราะฉะนั น การใช้งานของแสงสว่างหรือป้าย
โฆษณาที่มีการใช้งานจากแสงสว่างดังกล่าวจึงห้ามมิให้เปิดใช้งานในเวลากลางวัน มาตรการดั งกล่าว
แม้จะมีผลดีต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะท้าให้ไม่มีการใช้พลังงานไปโดยสิ นเปลืองในเวลากลางวัน 
แต่การก้าหนดให้มีการปิดการใช้งานของป้ายโฆษณาในเวลากลางวันนี  อาจไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของ
การก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงจาป้ายโฆษณาโดยตรง เนื่องจากเวลากลางวันมิได้มีการส่งผลถึงเรื่อง
แสงสว่างเท่ากับเวลากลางคืน ดังนั น การที่ก้าหนดให้มีการปิดการใช้งานของป้ายโฆษณาในเวลา
กลางวันจึงอาจไม่ใช่มาตรการทางกฎหมายที่สามารถจัดการกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั งยังอาจส่งผลถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ หรือธุรกิจการโฆษณาที่จ้าเป็นต้อง
อาศัยการโฆษณาในเวลากลางวันเป็นอย่างมากอีกด้วย  

จากมาตรการทางกฎหมายทั ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ มาตรการเกี่ยวกับการ
ติดตั งหลอดไฟ ระยะห่าง และประเภทของหลอดไฟส้าหรับป้ายโฆษณา , มาตรการเกี่ยวกับการ
ก้าหนดความเข้มข้นของแสงสว่างจากป้ายโฆษณา และมาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดเวลาเปิดปิดป้าย
โฆษณาหรือลดแสงสว่างจากการใช้งานของป้ายโฆษณานั น ผู้เขียนเชื่อว่า หากประเทศไทยได้มีการน้า
มาตรการดังกล่าวมาใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข กฎหมายในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับแสงสว่างของป้าย
โฆษณาของประเทศไทยที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมและเป็นการเฉพาะเรื่อง จะเป็นการดี
ต่อการบังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว เพราะปัจจุบันข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการบัญญัติเอาไว้
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อย่างกว้าง และไม่ได้มีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเอาไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเหมือนอย่างเช่น
ในต่างประเทศ  

ดังนั น การน้าเอามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทย จึงเปรียบเสมือน
การป้องกันมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาขึ น และระวังมิให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายจากเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ผู้เขียนจึงมองว่าเราควรท้าการป้องกันหรือระวังมิให้เกิด
ปัญหาเรื่องดังกล่าวขึ น ตามหลักทฤษฎีป้องกันล่วงหน้า และระวังไว้ก่อนนั่นเอง  

4.2 ความรับผิดของผู้ที่กอ่ให้เกิดมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 
เมื่อมีการก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับกระท้าความผิดในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาขึ น 

สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องความรับผิดตามมาตรการทางการ
จัดการในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ซึ่งจากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั น พบว่า มีการก้าหนดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่และ
ความรับผิดของเจ้าของป้ายหรือผู้ที่ครอบครองป้ายโฆษณาหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย
โฆษณาเอาไว้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ซึ่งก้าหนดให้เจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ครอบครองป้าย
โฆษณาที่ติดตั งสูงจากพื นดินตั งแต่ 15 เมตรขึ นไป หรือป้ายโฆษณามีพื นที่ตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ นไป 
หรือป้ายโฆษณาที่ติดตั งบนหลังคาหรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่ตั งแต่ 25 
ตารางเมตรขึ นไป ต้องแสดงตัวอักษรเลขท่ีใบรับรองการตรวจสอบป้ายโฆษณาโดยชัดเจนบริเวณหน้า
ป้ายโฆษณา หรือแสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณา รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
โดยมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร และต้องท้าประกันภัยต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เอาไว้อีกด้วย  เพ่ือเป็นการกระกันความเสียหายที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
 ผู้เขียนเห็นว่า ประเด็นนี กฎหมายออกมาเพ่ือประโยชน์ของความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากป้ายโฆษณา หรือความ
เดือดร้อนร้าคาญก็จริงอยู่ แต่หากป้ายโฆษณาที่ติดตั งขึ นมานั นไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด แสดงว่าผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาดังกล่าวก็ไม่จ้าเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลของป้ายโฆษณา
หรือท้าประกันภัยตามที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญเกี่ยวกับ
ป้ายโฆษณานั นขึ น หรือหากเป็นกรณีที่ป้ายโฆษณามีขนาดเล็กกว่าที่กฎหมายก้าหนดก็ตาม แต่ป้าย
โฆษณาดังกล่าวส่งผลกระทบในเรื่องแสงสว่างเป็นอย่างมากก็ท้าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่มีสิทธิ
ได้รับการเยียวยาจากประกันภัยดังกล่าวอย่างแน่นอน และหากป้ายโฆษณามีสภาพอาจเป็นภยันตราย
หรือมีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค้าสั่งให้เจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ครอบครองป้ายโฆษณา
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นั น ด้าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งหากกรณี
จ้าเป็นเร่งด่วนเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั นจนกว่าจะมีการแก้ไขด้วยก็ได้  

ผู้เขียนเห็นว่า มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เป็นเพียงการก้าหนดเอาไว้ในลักษณะของป้าย
โฆษณาโดยทั่วๆ ไป ว่าหากป้ายโฆษณานั นมีสภาพไม่มั่นคงเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญต่อผู้อ่ืนผู้ใด ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องด้าเนินการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีค้าสั่ง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ข้อกฎหมายในลักษณะแบบนี ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้อย่าง
สิ นเชิง เนื่องจากไม่มีการก้าหนดเป็นบรรทัดฐานว่า กรณีใดจึงเป็นการก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือกรณีใดเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้อ่ืน ดังนั น เมื่อไม่มีบท
กฎหมายก้าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า อย่างไรคือเดือดร้อน หรือ อย่างไรคือเสียหาย หรือการกระท้า
ในลักษณะใดถือว่ามีความผิด จึงเป็นข้อกฎหมายที่มีช่องว่างในการบังคับใช้อยู่อย่างเห็นได้ชัด  

นอกจากนี  กฎหมายยังก้าหนดว่าป้ายโฆษณาที่อยู่สูงจากพื นดินตั งแต่ 15 เมตรขึ นไป หรือมี
พื นที่ตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ นไป หรือที่ติดหรือตั งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่มีพื นที่ตั งแต่ 25 ตารางเมตรขึ นไปนั น  ป้ายโฆษณาดังกล่าวที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเกิน 1 ปี 
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมโดยให้มีการตรวจสอบ ซึ่ง
หากผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณานั นไม่กระท้าการตามที่กฎหมายก้าหนด กฎหมายก้าหนดโทษจ้าคุก
เอาไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60 ,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ นอกจากต้องระวางโทษ
ดังกล่าวแล้ว หากยังไม่ปฏิบัติตามอีกหรือไม่แก้ไข ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท
จนกว่าจะมีการด้าเนินการให้ถูกต้อง เมื่อผู้เขียนได้ท้าการศึกษาพบว่า การก้าหนดความรับผิดดังกล่าว
นี มิได้ก้าหนดอย่างชัดเจนเอาไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายฯ โดยตรง แต่ก้าหนดโดยการ
น้าเอาเรื่องความรับผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มาปรับใช้ ผู้เขียนมองว่า การก้าหนดว่า
ป้ายโฆษณาที่สร้างเสร็จเกิน 1 ปีไปแล้วจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมหรือตรวจสอบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมนั น ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้ 
 เนื่องจากหากมีป้ายโฆษณาที่มีการติดก่อนระยะเวลา 1 ปี และป้ายโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญ หรือป้ายโฆษณานั นไม่เข้าหลักเกฑณ์ตามขนาด หรือพื นที่
ของป้ายโฆษณาที่จะได้รับการตรวจสอบ กฎหมายก็เปิดช่องว่างเอาไว้ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณา
ดังกล่าวไม่จ้าเป็นต้องท้าการตรวจสอบแต่อย่างใด หรือไม่ต้องแก้ไขปัญหาหรือรับผิดในความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนร้าคาญที่เกิดขึ น และเมื่อประเทศไทยมิได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ความรับผิดของเจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ครอบครองป้ายโฆษณาเอาไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อเกิดความ
เสียหาย หรือความเดือดร้อนร้าคาญจากป้ายโฆษณาขึ น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องน้าบทกฎหมายใน
เรื่องละเมิดจากสิ่งปลูกสร้างมาปรับใช้แทน  
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 ซึ่งเป็นหลักทั่วไป ยังไม่อาจบังคับใช้กับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้อย่างสมบูรณ์ 
เพราะหากเป็นการปรับใช้ตามมาตรา 420 นี  ภาระการพิสูจน์ในเรื่องความเสียหายจะตกอยู่กับผู้ที่
ได้รับความเสียหายที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ น จึงเป็นการยากที่จะบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องน้า มาตรา 434 ซึ่งเป็นเรื่องละเมิดเกี่ยวกับสิ่ง
ปลูกสร้างมาปรับใช้แทน เพราะหากเป็นกรณีเรื่องละเมิดอันเกิดจากสิ่งปลูกสร้างนี  ภาระการพิสูจน์จะ
ตกอยู่กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่อของฝ่ายจ้าเลย และกฎหมายผลักภาระให้แก่ฝ่ายจ้าเลยต้องพิสูจน์ว่าการ
กระท้าของตนเข้าข้อยกเว้นความรับผิดหรือไม่อย่างไร การกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือไม่นั นจึงมิได้เป็นสาระส้าคัญในกรณีของการก้าหนดความรับผิด เพียงแค่มีความเสียหายเกิดขึ นก็
เพียงพอแล้วที่จะท้าให้มีความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ น แม้ว่าบุคคลนั นจะได้ใช้ความ
ระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด อันจะมีลักษณะของความรับผิดที่
อยู่ที่ตัวผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง จะต้องรับผิดด้วยเหตุ
เพราะการก่อสร้างเอาไว้โดยความช้ารุดบกพร่อง แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมาย
ที่ก้าหนดในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณความเข้มของแสงสว่างเอาไว้อย่างชัดเจน จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติใน
เรื่องละเมิดจากสิ่งปลูกสร้างนี ก็ยังไม่อาจน้ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดมาตรการทาง
กฎหมายที่จะน้ามาใช้ในการวินิจฉัยหรือพิสูจน์ความรับผิดของผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของสิ่งปลูก
สร้างได้อย่างเพียงพอ หรือครอบคลุมกับปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่เกิดขึ นนี  อันน้าไปสู่
ปัญหาในเรื่องการพิสูจน์ความผิดในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย 

อีกทั ง ข้อกฎหมายลักษณะดังกล่าวก็มิได้ก้าหนดเอาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่า หากเกิดความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาที่ก่อให้ปัญหา
ดังกล่าว จะต้องด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือหากไม่ด้าเนินการจะต้องถูกเรียกให้ชดใช้หรือ
เยียวยาในเรื่องนั นเช่นไร ดังนั น ผู้เขียนจึงมีความคิดว่า ควรก้าหนดกฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่อง
แสงสว่างหรือแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยตรง เพ่ือบังคับใช้กับเจ้าของป้ายโฆษณา หรือ
ผู้ประกอบการ ที่กระท้าให้เกิดปัญหากับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือความเดือดร้อนร้าคาญจากแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้โดยเฉพาะ เหมือนอย่าง เช่นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศสโลวาเนีย ประเทศสเปน และประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ก้าหนดกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาหรือแสงสว่างเอาไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
เหตุผลที่ต่างประเทศได้ก้าหนดกฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้เป็น
การเฉพาะ ก็เนื่องมาจากเมื่อเกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญในเรื่องแสงสว่างหรือแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาขึ น จะได้มีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
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ต่อไป และสามารถแก้ไขปัญหา รวมถึงด้าเนินการเพ่ือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนร้าคาญได้อย่างทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจากกรณีที่ผู้เขียนได้ศึกษาเรื่อง ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดเรื่องความรับผิดกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเรื่องแสงสว่างจากป้าย
โฆษณา พบว่า  

ประเทศสโลวาเนีย ได้มีการก้าหนดข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดส้าหรับผู้ที่เป็น
เจ้าของป้ายโฆษณาและไม่กระท้าตามกฎหมายเอาไว้อย่างชัดเจนว่า หากเจ้าของป้ายโฆษณาท่ีเป็นนิติ
บุคคล ไม่ใช้หลอดไฟเพ่ือเป็นการส่องสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือไม่มีการรับประกันว่า ป้าย
โฆษณาที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร จะปิดการใช้งานแสงสว่างในระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 
05:00 น. การติดตั งป้ายโฆษณาที่อยู่ในย่านที่พักหรือที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจ้านวนมาก หรือมี
ประชาชนอยู่ใกล้กับแสงสว่างต้องติดตั งในระยะห่างจากถนน พื นที่สาธารณะนั น หรือแหล่งชุมชนไม่
น้อยกว่า 60 เมตร โดยค้านวณตามทิศทางในแนวราบหรือนแนวนอนของการส่องสว่าง จะถูกปรับ
เป็นเงินจ้านวนระหว่าง 4,000 ถึง 12,000 ยูโร และหากมีการกระท้าความผิดของนิติบุคคลหรือ
ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลหรือบ้ารุงรักษาจะถูกปรับเป็นเงินจ้านวนระหว่าง 800 ถึง 2 ,000 ยูโร 
ส่วนกรณีที่เจ้าของป้ายโฆษณาที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ใช้หลอดไฟเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่มีการรับประกันว่า ป้ายโฆษณาที่มีพื นที่ใหญ่กว่า 20 ตารางเมตร จะปิดการใช้งานแสงสว่างใน
ระหว่างเวลา 24:00 น. ถึง 05:00 น. การติดตั งป้ายโฆษณาที่อยู่ในย่านที่พักหรือที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็น
จ้านวนมาก หรือมีประชาชนอยู่ใกล้กับแสงสว่างต้องติดตั งในระยะห่างจากถนน พื นที่สาธารณะนั น 
หรือแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า 60 เมตร โดยค้านวณตามทิศทางในแนวราบหรือนแนวนอนของการส่อง
สว่าง จะถูกปรับเป็นเงินจ้านวน 600 ยูโร เช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศสโลวาเนียนี ก้าหนดความรับผิดกับ
เจ้าของป้ายโฆษณาเอาไว้คือก้าหนดค่าปรับส้าหรับการกระท้าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั น 

ส่วนประเทศสเปน ตามกฤษฎีกาของแคว้นอันดาลูซีอา ในเรื่องการควบคุมมลภาวะทางแสง
ได้มีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติ ตามเอาไว้
ดังนี  การกระท้าผิดต่อไปนี ถือว่าเป็นการกระท้าละเมิดที่ร้ายแรง ซึ่งจะมีโทษปรับตั งแต่ จ้านวน 
30,001 ถึง 60,000 ยูโร คือ  

กรณีท่ีการออกแบบเกี่ยวกับการติดตั งแสงสว่างกลางแจ้งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ก้าหนด  
กรณีที่มีการใช้งานแสงเลเซอร์ แสงแอลอีดี หรือโปรเจคเตอร์ที่แปล่งแสงสว่างออกมาเพ่ือ

การโฆษณาในกิจกรรมส่วนตัว 
กรณีที่มีการใช้งานแสงประดับ และมิได้จัดวางโคมไฟหรือติดตั งหลอดไฟให้อยู่ในลักษณะแสง

ส่องสว่างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง 
กรณีที่เกิดการบุกรุกของแสงสว่าง โดยมาจากการติดตั งแสงกลางแจ้งใหม่ที่ไม่ด้าเนินการตาม

เกณฑ์ท่ีจะต้องติดตั งและแก้ไขใหม่ตามที่กฎหมายก้าหนด 
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กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการใช้งานแสงสว่างในเวลา
กลางคืน ตามความเหมาะสมของพื นที่ที่กฎหมายก้าหนด 

ส่วนกรณีการกระท้าผิดละเมิดในลักษณะที่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะมีโทษปรับไม่เกิน 
30,000 ยูโร ในกรณีดังต่อไปนี  

กรณีท่ีกระท้าเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของพลเมืองตามสมควร   
กรณีที่กระท้าเพ่ือการกู้ภัยและสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ซึ่งข้อยกเว้นนี จะใช้ได้เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาของการช่วยเหลือหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั น 
กรณีท่ีกระท้าส้าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นเพียงชั่วคราวที่มีผลประโยชน์ต่อสังคมเป็นกรณีพิเศษ 

รวมถึงเพ่ือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งที่มีความส้าคัญทางวัฒนธรรม หรือทางการกีฬา 
ซึ่งข้อยกเว้นนี จะใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาของกิจกรรมดังกล่าวเท่านั น 

กรณีที่กระท้าเพ่ือการส่องสว่างของอนุเสาวรีย์ หรือพื นที่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และมรดกทาง
วัฒนธรรม 

กรณีที่กระท้าส้าหรับการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ของแสงสว่างที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษใน
ขณะนั น 

กรณีที่ไม่ใช้โคมไฟหรือหลอดไฟประเภทของที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแสงสว่างที่ดี
ที่สุด และไม่ติดตั งหลอดไฟหรือตัวกรองแสงไฟเพ่ือมิให้มีแสงใด ๆ ปล่อยออกมาโดยไม่จ้าเป็น 

กรณีที่ไม่ใช้หลอดไฟหรือโคมไฟที่สามารถจัดการกับทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ เพ่ือ
ก้าหนดทิศทางให้การส่องสว่างให้อยู่ในรูปแบบส่องสว่างจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง โดยมิให้ส่งผล
กระทบต่อผู้อื่น  

กรณีที่ไม่ท้าการป้องกันหลอดไฟหรือโคมไฟไม่ให้เกิดแสงสว่างพุ่งตรงไปยังท้องฟ้ายามค่้าคืน 
หรือส่องสว่างออกไปนอกวัตถุหรือพื นที่ที่ต้องการ  

กรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของการใช้งานแสงสว่าง ไม่ท้าการบ้ารุงรักษา การติดตั งแสงกลางแจ้ง  
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่กฎหมายก้าหนดในเรื่องแสงว่าง 
  ผู้เขียนมองว่าการก้าหนดอัตราโทษของทั ง 2 ประเทศดังกล่าวนั น ยังไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา เนื่องจากมีแต่อัตราโทษปรับเพียงอย่างเดียว จึง
ท้าให้ผู้ที่กระท้าความผิดอาจไม่เกรงกลัวต่อการต้องติดคุก และคิดว่าเพียงแค่เสียค่าปรับก็ท้าให้เรื่อง
จบได้ ซึ่งในทางกลับกันอาจท้าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาบรรลุวัตถุประสงค์ในการโฆษณาไปแล้ว 
เช่น การโฆษณาดังกล่าวแม้จะกระท้าไปโดยผิดกฎหมายจะต้องท้าให้เสียค่าปรับ แต่การโฆษณา
เช่นนั นท้าให้สามารถแสดงข้อมูลที่ได้มาในรูปแบบก้าไรในจ้านวนมากพอที่จะหักกลบกับจ้านวน
ค่าปรับที่จะต้องเสียแล้วตนเองยังได้ก้าไรอยู่ ซึ่งการก้าหนดอัตราโทษของทั ง 2 ประเทศนั นอาจ
เพียงพอส้าหรับการบังคับใช้กับประเทศตนเอง แต่หากจะน้ามาก้าหนดให้ประเทศไทยมีแต่โทษปรับ
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เพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการก้าหนดอัตราโทษทั งโทษปรับ
และโทษจ้าคุก ก็ยังไม่ท้าให้ปัญหาในเรื่องมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาลดลงหรือหายไปได้ ซึ่ง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ฃของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของเมืองคาลิมีซ่านี  ได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ โดย
เกี่ยวกับเรื่องป้ายโฆษณานี  หากมีการกระท้าความผิดขึ นในแต่ละครั งจะมีโทษปรับ 1 ,000 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั งจ้าทั งปรับ ซึ่งกรณีที่กฎหมายถือว่าเป็นการ
กระท้าความผิด คือ 
 การกระท้าโดยบุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลอ่ืนใด ที่ให้ข้อมูล
เท็จเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายโฆษณา อันเป็นการไม่สามารถระงับการท้างานของป้ายโฆษณาเมื่อได้รับ
แจ้งโดยเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ  

ป้ายโฆษณาท่ีติดตั งต้องมีขนาดไม่เกิน 300 ตารางฟุต  
มีความสูงเกิน 25 ฟุต จากขอบถนนสาธารณะ หรือเกิน 25 ฟุต จากระดับที่ก่อสร้างขึ น

แล้วแต่ว่าจ้านวนใดจะสูงมากกว่า  
ติดตั งนอกพื นที่เพ่ือประโยชน์ทางการค้าและอุตสาหกรรม  
ติดตั งในลักษณะที่ไม่อยู่ห่างจากพื นที่อยู่อาศัยจ้านวน 150 ฟุต และกว่าระยะ 500 ฟุต จาก

ถนนสาธารณะ  
มีเสาเหล็กส้าหรับการรองรับโครงสร้างของป้ายโฆษณามากกว่า 2 เสา  
ใช้หลอดไฟ อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง มากเกินจนไม่อาจมองเห็นข้อความในการแสดงผลของ

ป้ายโฆษณา หรือใช้งานแสงสว่างในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหว หรือกระพริบเป็นระยะ ๆ  
ไม่แสดงชื่อเจ้าของป้ายโฆษณาเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อมองจากถนนสาธารณะ  
ป้ายโฆษณามีลักษณะไม่ยึดติดตราตรึงกับพื นดิน กล่าวคือ ติดอยู่กับรถยนต์ รถพ่วง  
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาข้างต้นนั น ผู้เขียนเห็นว่า 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการก้าหนดความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมที่จะน้ามาเป็นมาตรฐานใน
การปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการก้าหนดทั งโทษปรับและโทษจ้าคุก
เอาไว้ เพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะสามารถท้าให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเกิดความเกรงกลัว
ต่อกฎหมายและไม่กล้าที่จะกระท้าการผิดกฎหมาย ซึ่งแตกต่างกับประเทศสโลวาเนีย และประเทศ
สเปน ที่ก้าหนดเพียงโทษปรับเอาไว้เท่านั น   
 ผู้เขียนจึงเห็นว่า ประเทศไทยควรน้าเอามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดความรับ
ผิดของทั ง 3 ประเทศดังกล่าวข้างต้น มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือบังคับใช้กับประเทศไทยต่อไป 
เพราะการก้าหนดโทษทั งปรับและจ้าคุกกับความผิดในเรื่องละเมิดจากแสงสว่างป้ายโฆษณา แก่ผู้ที่
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เป็นเจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ครอบครองป้ายโฆษณานั น หากมีผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากป้าย
โฆษณาหรือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง หากไม่มีการก้าหนดอัตราโทษต่าง ๆ เอาไว้ผู้ที่เป็นเจ้ าของ
ป้ายโฆษณา หรือผู้ครอบครองป้ายโฆษณา ก็จะไม่ได้รับโทษทัณฑ์แต่อย่างใด ในทางกลับกันก็จะท้าให้
ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนร้าคาญก็จะไม่ได้รับการดูแลหรือชดใช้ต่อความเสียหายใดๆ 
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นเพ่ิมเติมว่า แม้ในต่างประเทศจะมีการก้าหนดบทลงโทษกับ
ผู้กระท้าความผิดเอาไว้เพียงแค่ก้าหนดอัตราค่าปรับ หรือโทษจ้าคุก หรือทั งจ้าคุกและปรับเอาไว้ก็ตาม 
แต่ส้าหรับประเทศไทยการก้าหนดอัตราโทษปรับและโทษจ้าคุกอาจไม่เพียงพอ เพราะปัญหาเรื่องแสง
สว่างจากป้ายโฆษณานี มิได้เกิดความเสียหายเอาไว้เฉพาะมุมกว้างเท่านั น แต่ปัญหาเรื่องแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณานี ก่อให้เกิดความเสียหายกับปัจเจกบุคคลหรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มโดยเฉพาะอีก
ด้วย  
 ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นว่าประเทศไทยควรที่จะมีการก้าหนดบทลงโทษกับผู้ประกอบการ หรือ
เจ้าของป้ายโฆษณา หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบป้ายโฆษณาที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง หรือมิได้
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการจัดการแสงสว่างจากป้ายโฆษณาจนก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือความเดือดร้อนร้าคาญกับบุคคลอ่ืน ด้วยการก้าหนดบทลงโทษในลักษณะการช้าระค่า
สินไหมทดแทนจากการกระท้าความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร้าคาญกับ
บุคคลอ่ืน อีกประการหนึ่งด้วย อันเป็นไปตามหลักทฤษฎีผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และหลักการเยียวยา
ส้าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิด ซึ่งก้าหนดให้ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนร้าคาญจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองได้ก่อขึ นมาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 ป้ายโฆษณานับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือบอกกล่าวให้ผู้อ่ืนรับทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและหรือการให้บริการทางด้านต่างๆ โดยมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เห็น และเกิดความสนใจที่อยากจะเสพข้อมูลจากป้ายโฆษณานั นๆ ท้า
ให้ป้ายโฆษณาจึงมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ทั งนี ป้ายโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ป้ายโฆษณาที่ติดตั งภายในอาคาร และป้ายโฆษณาที่ติดตั งนอกอาคาร 
ส้าหรับป้ายโฆษณาที่ติดตั งอยู่ภายในอาคารมักจะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ อ่ืนหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือเดือดร้อนร้าคาญได้มากเท่ากับป้ายโฆษณาที่ติดตั งอยู่ภายนอกอาคาร เนื่องจากป้าย
โฆษณาที่ติดตั งอยู่ภายนอกอาคารนี  มักเกิดปัญหาในช่วงเวลากลางคืน เพราะป้ายโฆษณาประเภทนี 
มักจะต้องอาศัยแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเพ่ือช่วยให้การแสดงข้อมูล หรือข้อความภายในป้ายโฆษณา
มีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในข้อมูลนั น สามารถเข้าใจเนื อหาในป้ายโฆษณาได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั น จึงท้าให้การใช้งานของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการก่อให้เกิด 
มลภาวะทางแสง กล่าวคือ การใช้งานของหลอดไฟฟ้า หรือโคมไฟ ที่ให้แสงสว่างในปริมาณที่มากจน
เกินความจ้าเป็น หรือติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟส่องสว่างหรือป้ายโฆษณาที่มีแสงสว่างในตนเองใน
ลักษณะที่แสงสว่างส่องไปยังพื นที่อ่ืน ซึ่งมิได้มีความจ้าเป็นในการใช้งานของแสงสว่างจากป้ายโฆษณา
ดังกล่าวนั น แต่ส้าหรับสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงนั น โดยหลักมีสาเหตุมาจาก การใช้งาน
แสงประดิษฐ์หรือแสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่มีปริมาณการส่องสว่างมากจนเกิดความจ้าเป็น ซึ่งป้าย
โฆษณาบางประเภทมีลักษณะของการส่องสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ติดตั งเป็นจ้านวนมาก 
จนเกินปริมาณการใช้งานหรือความต้องการ ท้าให้เกิดการส่องสว่างที่มากเกินกว่าปกติ 
 ปัญหามลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี  ส่วนใหญ่มักพบตามตัวเมืองหลวง หรือเมือง
ใหญ่ๆ มากกว่าตามเมืองเล็กๆ หรือชุมชนที่อยู่ไกลปืนเที่ยง เพราะการขยายตัวของชุมชน ย่อมท้าให้
การใช้งานของแสงสว่างย่อมเพ่ิมขึ นตามไปด้วย จึงท้าให้ปัญหาในเรื่องแสงสว่างหรือผลกระทบ
ทางด้านแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ ผลกระทบต่อการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ผลกระทบต่อการใช้พลังงาน และผลกระทบ
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ต่อสุขภาพของมนุษย์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับเรื่องแสงสว่างจากป้าย
โฆษณา คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 แต่กฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถใช้บังคับกับเรื่องแสงสว่างจาก
ป้ายโฆษณาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากก้าหนดข้อบังคับทางกฎหมายเอาไว้ในลักษณะกว้าง  ท้าให้การ
บังคับใช้ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนร้าคาญจากแสงสว่างป้ายโฆษณาขึ น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจึงต้องฟ้องร้องคดีโดยอาศัยบท
กฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายลักษณะละเมิด มาปรับใช้แทน ท้าให้ผู้เสียหายอาจไม่ได้รับการดูแลหรือ
เยียวยาอย่างเป็นธรรม แต่ส้าหรับต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการแสงสว่างจากป้ายโฆษณานั น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยุโรป เช่น ประ
เทศสโลวาเนีย และประเทศสเปน ต่างก็ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงสว่ างกันเอาไว้ 
เพราะได้ก้าหนดบทกฎหมายและข้อบังคับเอาไว้อย่างชัดเจน อาทิ การก้าหนดปริมาณการส่องสว่าง 
การติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟส่องสว่าง การก้าหนดพื นที่ของการใช้งานแสงสว่าง การก้าหนดเวลา
เปิดปิดหรือลดปริมาณการใช้งานแสงสว่าง และข้อก้าหนดเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของป้ายโฆษณาท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้อื่น  
 ปัญหาการส่องสว่างของป้ายโฆษณาที่มากจนเกินความต้องการนี  สามารถแก้ไขได้ด้วยการ
น้าเอามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาหรือลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแสง
สว่างจากป้ายโฆษณาลง ส้าหรับมาตรการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแสงสว่างจากป้าย
โฆษณาได้ก็คือ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณา 
เพราะการก้าหนดปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณาคือการจ้ากัดปริมาณของแสงสว่างที่ใช้ส่อง
ป้ายโฆษณาหรือป้ายโฆษณาที่มีลักษณะของแสงสว่างในตนเองเพ่ือมิให้มีแสงสว่างที่มากจนเปิดความ
ต้องการ  
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟส่องสว่างของป้าย
โฆษณา การก้าหนดเกี่ยวกับการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟส่องสว่างป้ายโฆษณานี  มาตรการ
ดังกล่าวสามารถก้าหนดทิศทางของการส่องสว่างป้ายโฆษณาได้ โดยก้าหนดมิให้มีแสงสว่างรุกล ้าเข้า
ไปยังพื นที่อ่ืน ซึ่งเป็นพื นที่ที่มิได้มีความต้องการใช้งานแสงสว่างดังกล่าวนั น มาตรการนี จึงสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องแสงสว่างได้เป็นอย่างดี  
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดระยะห่างของการติดตั งป้ายโฆษณา กล่าวคือ การ
ก้าหนดระยะห่างของป้ายโฆษณาโดยก้าหนดห้ามมิให้ติดตั งป้ายโฆษณาใกล้กับพื นที่อยู่อาศัยหรือ
พื นที่ชุมชนเมือง เพราะหากมีการติดตั งป้ายโฆษณาในพื นที่อยู่อาศัย หรือในพื นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็น
จ้านวนมากก็สมควรที่จะมีการก้าหนดระยะห่างของป้ายโฆษณาเอาไว้ เพ่ือป้องกันการส่องสว่างที่รุก
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ล ้าเข้ามายังห้องนอนของผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบจากแสงสว่างประเภทแสงรุกล ้าที่ส่อง
สว่างเข้ามายังพื นที่อยู่อาศัย  
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดเวลาเปิดปิดของการใช้งานแสงสว่างจากป้าย
โฆษณาหรือลดปริมาณการใช้งานของแสงสว่างจากป้ายโฆษณาลง เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
ส่วนของการปิดการใช้งานของแสงสว่างจากป้ายโฆษณานี  อาจใช้ได้ดีกับบางพื นที่เท่านั น เช่น พื นที่
เพ่ือการศึกษาหรือวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่ส้าหรับพื นที่เพ่ือการท่องเที่ยวหรือ
พื นที่เชิงพาณิชย์ การก้าหนดเวลาเปิดปิดการใช้แสงสว่างจากป้ายโฆษณาอาจท้าให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายกับภาคธุรกิจได้ ดังนั น เมื่อเป็นพื นที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และดารา
ศาสตร์ หรือพื นที่เพ่ือการอยู่อาศัย จึงควรที่จะน้ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปิดการใช้งาน
ของแสงสว่างมาใช้ แต่หากเป็นพื นที่เพ่ือกิจการทางพาณิชยกรรมต่างๆ สมควรที่จะน้ามาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการลดปริมาณการส่องสว่างของป้ายโฆษณามาใช้แทน  
 นอกจากนี  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก้าหนดความรับผิดแก่ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของป้ายโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญ ก็เป็นมาตรการทางกฎหมาย
หนึ่งที่เหมาะสมกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณา เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาโดยเฉพาะ รวมถึงการก้าหนดโทษจาก
การก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนร้าคาญจากเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาเอาไว้ด้วย
เช่นเดียวกัน อาจเพราะประเทศไทยยังไม่ให้ความส้าคัญกับเรื่องมลภาวะทางแสงเท่าที่ควร และไม่มี
ความรู้ความช้านาญเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางแสงมากพออย่างเช่นในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการก้าหนด
ความรับผิดทางกฎหมายทั งทางแพ่งและทางอาญาเอาไว้อย่างชัดเจน คือ การก้าหนดให้ช้าระค่าปรับ 
และการก้าหนดโทษจ้าคุก กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่กระท้าให้เกิดความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนร้าคาญ รวมถึงการช้าระค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ น เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
เมื่อผู้เขียนได้ท้าการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเรื่องแสงสว่างจากป้าย

โฆษณาทั งในประเทศไทยและต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรท้าการแก้ไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ดังตอ่ไปนี    

1. มาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดระยะห่างของการติดตั งป้ายโฆษณา ผู้เขียนขอเสนอให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 4 ลักษณะ ขนาด ระยะ ความสูง และแนวร่น จากเดิมว่า  
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ข้อ 16 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง
ใกล้ถนนสาธารณะเมื่อวัดในทางราบให้มีระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนน
สาธารณะ ดังนี  

(1) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

(2) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั งแต่ 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้
ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
สาธารณะ 

(3) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างเกิน 20 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

 
 โดยใช้ข้อความต่อไปนี แทนว่า 
 ข้อ 16 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ ถนน
สาธารณะ หรือพื นที่อยู่อาศัย เมื่อวัดในทางราบให้มีระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ 
หรือพื นที่อยู่อาศัย ดังนี  

(1) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

(2) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั งแต่ 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจาก
เขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ 

(3) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างเกิน 20 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 2 เมตร  

(4) พื นที่อยู่อาศัย ให้ขอบป้ายห่างจากพื นที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
2. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ใช้ส่องสว่างป้าย

โฆษณา และทิศทางในการส่องสว่างจากป้ายโฆษณา มาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดความเข้มข้นของ
แสงสว่างจากป้ายโฆษณา และมาตรการเกี่ยวกับการก้าหนดเวลาเปิดปิดป้ายโฆษณาหรือลดแสงสว่าง
จากการใช้งานของป้ายโฆษณา ผู้เขียนขอเสนอให้มีการเพ่ิมเติม ในหมวด 5 ระบบการจัดแสงสว่าง 
จากเดิมว่า 

 
ข้อ 17 การจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบ

ไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
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เดือดร้อนร้าคาญต่อบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจร
ของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ 
 
โดยใช้ข้อความต่อไปนี แทนว่า 
ข้อ 17 การจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่าง

ในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้าย จะต้องติดตั งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีข้อจ้ากัดส้าหรับการติดตั ง ดังต่อไปนี   

(1) ปริมาณแสงสว่างที่ส่องออกมาในหนึ่งหน่วยเวลาที่ส่องสว่างขึ นไปบนท้องฟ้า จะต้องอยู่
ในปริมาณท่ีต่้ากว่า 1% ของปริมาณการส่องสว่าง 

(2) ปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่าง จะต้องมีการติดตั งหรือออกแบบไม่ให้แสงส่องสว่าง
ไปยังนอกบริเวณหรือพื นที่ต้องการใช้งาน ทั งนี ลักษณะของแสงสว่างจะต้องมีทิศทางของแสงพุ่งลง 
โดยจะต้องมุ่งเน้นไม่ให้เกิดแสงพุ่งขึ นไปบนท้องฟ้า 

(3) ปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่าง จะต้องไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจรของผู้
ขับข่ียานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ 

(4) จะต้องปิดการใช้งานของแสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งก้าหนดให้ช่วงเวลากลางวันคือ 
ระยะเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ นจนถึงพระอาทิตย์ตก นอกจากนี ยังก้าหนดให้การใช้งานระบบแสง
สว่างจะต้องลดปริมาณของแสงสว่างลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการส่องสว่าง ตั งแต่เวลา 
22:00 จนถึงเวลากลางวัน 

3. มาตรการเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา ผู้เขียน
ขอเสนอให้มีการเพ่ิมเติม ในหมวด 10 หน้าที่และความรับผิดของเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย
หรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย จากเดิมว่า 

 
ข้อ 23 เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั ง

ป้ายที่สูงจากพื นดินตั งแต่ 15 เมตรขึ นไป หรือมีพื นที่ป้ายตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ น
ไป หรือป้ายที่ติดตั งบนหลังคาหรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่
ตั งแต่ 25 ตารางเมตรขึ นไป ให้มีหน้าที่ดังนี  

(1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขท่ีใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีท่ียังไม่
มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายให้แสดงเลขที่
ใบอนุญาตก่อสร้างแทนรวมทั งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่
เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้า
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 
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(2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงก้าหนดชนิด
หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด้าเนินการ
ต้องท้าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก พ.ศ.2548 
 

 โดยใช้ข้อความต่อไปนี แทนว่า 
 ข้อ 23 เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายที่สูงจากพื นดิน
ตั งแต่ 15 เมตรขึ นไป หรือมีพื นที่ป้ายตั งแต่ 50 ตารางเมตรขึ นไป หรือป้ายที่ติดตั งบนหลังคาหรือ
ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่ตั งแต่ 25 ตารางเมตรขึ นไป ให้มีหน้าที่ดังนี  

(1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการ
ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทนรวมทั ง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้าย 

(2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงก้าหนดชนิดหรือประเภทของ
อาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด้าเนินการต้องท้าการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 

(3) กระท้าการอันเป็นการฝ่าฝืนตามที่กฎกระทรวงฉบับนี ก้าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามที่
กฎกระทรวงฉบับนี  เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60 ,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ นอกจากระวางโทษ
ดังกล่าวแล้ว หากยังไม่ด้าเนินการใดๆ จะต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(4) ถ้าความเสียหายเกิดขึ นเพราะป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายสร้างไว้ช้ารุด
บกพร่อง ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร้าคาญ เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่
สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายจ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 
เพ่ือปัดป้องมิให้เกิดความเสียหาย หรือความเดือดรอนร้าคาญเช่นนั นแล้ว  
 ดังนั น เมื่อกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ที่ประกาศออกมาเพ่ือบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง
จากป้ายโฆษณายังไม่สามารถบังคับใช้กับเรื่องแสงสว่างจากป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกฎหมายดังกล่างข้างต้นเข้าไปใน กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส้าหรับติดหรือตั งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 
และประกาศเพ่ือบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ต่อไป 
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