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บทคดัย่อ 

 
  บทความนี้มจีุดมุ่งหมายที่จะศกึษาถึงปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพษิ
ทางแสงภายนอกอาคารจากการติดตัง้อุปกรณ์ใหก้ าเนิดแสงไฟไวก้บัอาคารคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร โดย
ศกึษาถงึแนวคดิ ทฤษฎ ีความหมาย ความส าคญั สาเหตุ ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการควบคุมมลพษิทางแสงดงักล่าว 
โดยพิจารณาประกอบกบัมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพษิ
ทางแสงภายนอกอาคารจากการตดิตัง้อุปกรณ์ให้ก าเนิดแสงไฟไวก้บัอาคารคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร เพื่อ
เปรยีบเทียบกบัมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทางแสงจากการติดตัง้
อุปกรณ์ให้ก าเนิดแสงไฟไว้กบัอาคารคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมวีธิีการศกึษาโดยวจิยักฎหมาย 
เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้นี้ การศกึษาดงักล่าวอาจเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทางแสง เพื่อควบคุมและจดัการปัญหาที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนัและอาจเกดิในอนาคต 
 โดยผลจากการศกึษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบัอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทางแสงจากการติดตัง้อุปกรณ์ให้ก าเนิดแสงไฟไวก้บัอาคารคารตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมอาคาร พบวา่มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ไมม่บีทบญัญตัใิดก าหนดใหเ้ทศบาลมอี านาจหน้าที่
ในการควบคุมมลพิษทางแสงดงักล่าวไวโ้ดยตรง ส่วนบทบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุม
มลพษิทางแสงนัน้ กไ็มส่ามารถบงัคบัใชเ้พื่อควบคุมมลพษิทางแสงดงักล่าวไดจ้รงิ เนื่องจากไมไ่ดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบั
การจดัการมลพิษทางแสงไวเ้ป็นการเฉพาะ ไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในในการใชแ้สงสว่างภายนอก
อาคารไว ้และไมม่กีารก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มแสงสว่าง ซึง่ต่างจากมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่
มกีารก าหนดเขตพื้นที่ในการใชแ้สงไฟภายนอกอาคาร การก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการในการติดตัง้อุปกรณ์ก าเนิดแสงไฟ
ภายนอกอาคาร  
 
ค ำส ำคญั: มลพษิทางแสง, แสงไฟภายนอกอาคาร, กฎหมายควบคมุอาคาร, เทศบาล 
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Abstract 
 

 The purpose of this article is to study the legal problems of municipality in controlling outdoor-light pollution 
causing by installation of light-generating devices under ‘Building Control Law’. This article is to study the concepts, 
theories, meanings, significance, causes and effects as well as guidelines for the control of such light pollution. 
This article is to consider in conjunction with foreign legal measures relating to municipal authority for light-pollution 
control. The method of study is to research legal documents and electronic media of Thailand and foreign countries as 
well.  Thus, this study can be served as a guideline for setting legislative measures for municipal authority in order 
to control light-pollution and manage current and potential problems in the future. 
  The results of the study show that Thailand’s legal measures have no legal provision requiring the 
municipality to have direct mandate to control such light pollution. When compare with other countries’ law on 
municipal authorities, Thailand has no specific legal measures on light pollution management. Neither criteria, 
condition, method nor environmental standard of outdoor lighting have been set. This is different from foreign legal 
measures that specify the area of outdoor lighting while criteria of installing light devices.  
 
Keywords: light pollution, outdoor lighting, building control act, municipality
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1. บทน ำ 
 การออกแบบและตดิตัง้แสงสว่างภายนอกอาคาร 
(Outdoor Tight Fixtures and Design)  จึงถือเป็นการ
สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้คนที่อาศยัอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ชุมชนเมอืงหรอืพื้นทีอ่ื่น ๆ  ที่ต้องการแสง สว่างใน
การประกอบกิจกรรมที่สนองความต้องการของมนุษย์ 
เช่น การติดตัง้ไฟถนน (street light) และไฟรกัษาความ
ปลอดภยั (security Light) โดยภาครฐัหรอืทอ้งถิน่ ย่อมมี
ส่วนช่วยให้การด าเนิน กิจกรรมบริหารสาธารณะด้าน
คมนาคมขนส่งและกิจกรรมต้านรกัษาความปลอดภยั 
ด าเนินไปอย่างอย่าง ต่อเนื่องในเวลากลางคนื เพราะการ
ออกแบบหรอืตดิตัง้แสงสว่างภายนอกอาคาร ย่อมส่งผล
ให้ประชาชน ทัว่ไปมีแสงสว่างอย่างพอเพียงที่ต่อการ
มองเห็นเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ และดูแลรกัษาความ
ปลอดภยัในยามค ่าคนื (ปีดเิทพ อยู่ยนืยง, 2562: 2) 
  อย่างไรกต็าม การติดตัง้แสงสว่างภายนอกอาคารที่
ไม่เหมาะสม (Inappropriate Light Fixtures) และการออกแบบ
แสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Non-
Environmentally Friendly Tight Design) ย่อมเป็นที่มาของ
ปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อระบบนิเวศใน
เวลากลางคนื (Noctural Ecosystem) และสิง่แวดล้อมในเวลา
กลางคืน (night environment) จนอาจท าให้สภาวะแวดล้อม
ตามธรรมชาติเสียสมดุลความสว่างตามธรรมชาติในเวลา
กลางวันและความมืดมิดตามธรรมชาติในเวลากลางคืน  
(ปีดเิทพ อยู่ยนืยง, 2562: 2) 
  เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานส าคญัในการส่งเสริมและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่อยู่ในพื้นทีแ่ละใกล้ชดิกบัประชาชน ท าให้ทราบ
ปัญหาที่แท้จริง และทราบแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ร ับ
นโยบายและเป็นผู้ปฏิบตัิ ซึ่งปัจจุบนัจึงมีแนวคิดในการ
กระจายอ านาจเกี่ยวกับการส่งเสริมและร ักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มใหร้าชการส่วนทอ้งถิ่นมากขึน้ ดงันัน้ เทศบาลจึง
เป็นหน่วยงานที่มีศ ักยภาพเพียงพอและสมควรก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลเพื่อ
ด าเนินการป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปัญหามลพิษทางแสง
ภายนอกอาคารจากการติดตัง้อุปกรณ์ก าเนิดแสงไฟไว้กับ
อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 1. ศึกษาถึงความหมาย ความส าคญั สาเหตุ และ
ผลกระทบของปัญหามลพิษทางแสงภายนอกอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เฉพาะกรณีอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญ่พเิศษ และป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรบัตดิร
หรอืตัง้ป้าย 
 2. ศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทางแสงของต่างประเทศ 
โดยศกึษาจากกฎหมายของประเทศทีก่เกีย่วก าหนดมาตรการ
เกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทาง
แสงภายนอกอาคารโดยเฉพาะ  
 3. ศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลในการควบคมุมลพษิทางแสงภายนอกอาคารตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ในปัจจุบนั เฉพาะกรณี
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิศษ และป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งขึน้
ส าหรบัตดิรหรอืตัง้ป้าย 
 4. วเิคราะห์มาตรการทีเ่หมาะสมในการที่จะปรบัปรงุ
กฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุม
มลพิษทางแสงภายนอกอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร เฉพาะกรณีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหร ับติดรหรือตั ้ง ป้ าย  
โดยค านึงถงึแนวคดิของกฎหมายต่างประเทศดว้ย 
 
3. วิธีกำรวิจยั 
 ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส ัง่และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น 
ตลอดจนบทความ ต ารากฎหมาย ความคดิเห็นของนัก
กฎหมาย ตวับทกฎหมาย ไดแ้ก ่พระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติส่ง เสริมและ ร ักษาคุณ ภ าพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 และร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 และกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุม
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหร ับติดหรือตัง้ ป้าย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ตลอดจน
การคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากแหล่งอื่น ๆ 
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4. ผลกำรวิจยั 
 1. ปัจจุบนัยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการควบคุมการใช้แสงไฟภายนอกอาคารที่มี
สภาพหรอืการใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสขุภาพ 
ชวีติ รา่งกาย หรอืกอ่ใหเ้กดิเหตุร าคาญ หรอืกระทบกระเทอืน
ต่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ซึง่ถอืเป็นการก าหนดแบบ
และวิธีการเกี่ยวกับการติดตัง้ระบบไฟฟ้า และระบบการ
จดัการเกีย่วกบัแสงสวา่งของอาคาร 
  2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมอี านาจในการออกข้อบญัญตัิก าหนด
แบบและวธิีการเกีย่วกบัการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า และระบบการ
จัดการเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการ
จดัการแสงสว่าง เพื่อประโยชน์แห่งการสาธารณสุข และการ
รกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 8 (4) (6) ประกอบ
มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เกี่ยวกบั
ระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่างของอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ มสีภาพหรอืมกีารใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือ
กระทบกระเทือนต่ อการร ักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 
นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล มอี านาจออกค าสัง่
ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้ หรือ
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  นัน้ได้ ตาม
มาตรา 46 ทว ิประกอบมาตรา 32 ทว ิ(1) แห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 3. กฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมป้ายหรอืสิง่ที่สร้าง
ขึ้นส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎกระทรวงดงักล่าว ไดก้ าหนดห้าม
ไม่ให้แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญต่อบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการ
มองเหน็สภาพการจราจรของผูข้บัขีย่านพาหนะเท่านัน้ ไมไ่ด้
ก าหนดมาตรการป้องกนัแสงว่างที่ออกจากป้ายที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือกระทบกระเทือนต่อการร ักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อมแต่ไวอ้ย่างใด ส่วนกรณีที่ป้ายหรอืสิง่ที่
สรา้งขึ้นส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายมสีภาพไม่ม ัน่คงแขง็แรงอัน
อาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือ
ก่อให้เกดิความเดอืดรอ้นค าคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ส ัง่
ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองป้ายด าเนินการแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพทีป่ลอดภยั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

  4. นายกเทศมนตรี ส าหรบัในเขตเทศบาลด้วย มี
อ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่ หรือทาง
สาธารณะหรอืสถานทีเ่อกชนรวมทัง้การระงบัเหตุร าคาญด้วย 
โดยมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนังสือเพื่อระง ับ ก าจัด และ
ควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ ตามมาตรา 25 (4) ประกอบ
มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ซึ่งหมายถึงนายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขต
เทศบาลดว้ย มอี านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานทีน่ัน้ระงบัเหตุร าคาญภายในเวลาอนั สมควร
ตามทีร่ะบไุวใ้นค าส ัง่ และถา้เหน็วา่สมควรจะใหก้ระท าโดยวธิี
ใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนัน้ หรอืสมควรก าหนดวธิีการเพื่อ
ป้องกนัมใิหม้เีหตุร าคาญเกดิขึน้ในอนาคต ใหร้ะบไุวใ้นค าส ัง่
ได้ ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  5. ปัจจุบนัยังไม่มีกฎกระทรวง ตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบญัญตัิการสาธารสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวธิีการในเรื่องการควบคุมเหตุร าคาญจากการใชแ้สงไฟ
ภายนอกอาคาร อนัเป็นเหตุอนัอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดร้อน
แก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีง หรอืผูท้ี่ตอ้งประสบกบัเหตุ
นัน้ จนเป็นเหตุใหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  
  6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและร ักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้อ านาจคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติประกาศในราชกจิจานุเบกษา ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่าง ๆ  ได้ โดยได้ให้
อ านาจในการประกาศก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม
ในเรือ่งอื่น  ๆไวด้ว้ย 
  7. ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ ขา้ราชการของกรม
ควบคุมมลพิษบางต าแหน่ง และข้าราชการกรมเจ้าท่าบาง
ต าแหน่ง และมีอ านาจเข้าไปในแหล่งก าเนิดมลพิษ ตาม
พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 
2535 
  8. พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสง
สว่างโดยวธิีอื่น และมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยมี
อ านาจออกกฎกระทรวงหรอืระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
 
5. อภิปรำยผล 
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 อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลในการควบคุมมลพษิท
แสงภายนอกอาคาร จากการศกึษาพบว่า เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง นายกเทศมนตรี ส าหรบัในเขต
เทศบาลดว้ย มอี านาจหน้าทีโ่ดยตรงเกีย่วกบัการควบคุม
มลพิษทางแสงภายนอกอาคาร เช่น อาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ และป้าย เป็นต้น แต่ในปัจจุบนัการใช้
อ านาจในการควบคุมมลพิษดังกล่าวยังคงมีปัญหา
อุปสรรคหลายประการ  
  การศกึษาปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาทาง
กฎหมายเกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุม
มลพษิทางแสงภายนอกอาคาร ดงันี้ 
  1. แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหมายความรวมถึง 
นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล จะมอี านาจในการออก
ค าส ัง่ห้ามมใิห้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารสงู และอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ  ที่เป็นแหล่งก าเนิดแสงไฟภายนอกอาคาร 
และมสีภาพหรอืการใชท้ี่อาจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือ
กระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และหรอืมี
อ านาจออกค าสัง่ให้เจ้าของอาคารดงักล่าว ด าเนินการแกไ้ข
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดแสงไฟภายนอก
อาคาร และมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่าง
รา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืก่อให้เกดิเหตุร าคาญ 
หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ใหอ้ยู่
ในสภาพทีป่ลอดภยัหรอืสามารถใชง้านได ้แต่ปัจจุบนัยงัไม่มี
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิีการ ในการพิจารณา
ว่าแสงไฟภายนอกอาคารสูง หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ มี
ความเข้มของแสงไฟมากน้อยเพียงใด จึงจะถือว่าแสงไฟ
ภายนอกอาคารดังกล่าวมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็น
ภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการร ักษา
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ แมน้ายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขต
เทศบาล มีอ านาจในการควบคุมมลพิษทางแสงภายนอก
อาคาร แต่ปัจจุบนัยังไม่มีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ควบคุมการใชแ้สงไฟภายนอกอาคารที่มสีภาพหรอืการใชท้ี่
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย 
หรอืกอ่ใหเ้กดิเหตุร าคาญ หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษา
คณุภาพสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด 

  2. แม้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุอาคารมอี านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดแบบและวธิีการเกีย่วกบัการติดตัง้
ระบบไฟฟ้า และระบบการจดัการเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม
ของอาคาร เช่น ระบบการจดัการแสงสว่าง  ตามมาตรา 
8 (4) และ (6) แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่มกีฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารในการควบคมุการใชแ้สงไฟภายนอกอาคารที่
มสีภาพหรอืการใชท้ี่อาจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือ
กระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ซึง่ถอื
เป็นการก าหนดแบบและวธิีการเกีย่วกบัการตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้า และระบบการจดัการเกีย่วกบัแสงสวา่งของอาคาร 
แต่ตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดใ้ห้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
หมายความรวมถึงเทศบาล มีอ านาจออกข้อบญัญัติ
ท้องถิ่นก าหนดเรื่องดงักล่าวได้ และจากการศกึษายงัไม่
พบว่า  เทศบาลใดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการควบคุมการใช้แสงไฟ
ภายนอกอาคาร เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ไวแ้ต่อย่างใด 
  3. กฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่
สรา้งขึ้นส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ขอ้ 17 ไดก้ าหนดห้ามไม่ให้
แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้อง ไม่ก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นร าคาญต่อบริเวณขา้งเคยีง และไม่รบกวนการ
มองเห็นสภาพการจราจรของผูข้บัขีย่านพาหนะเท่านัน้ 
ไม่ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัแสงว่างที่ออกจากป้ายที่
อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรอืกระทบกระเทอืนต่อการ
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแต่ไวอ้ย่างใด 
  4. กฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่
สรา้งขึ้นส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2558 ขอ้ 24 ก าหนดใหเ้จา้พนกังาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
ด าเนินการแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั ในกรณีที่ป้าย
หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้ส าหรบัตดิหรอืตัง้ป้ายมสีภาพไม่ม ัน่คง
แข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรพัย์สนิ หรอืก่อให้เกดิความเดอืดรอ้นร าคาญเท่านัน้ 
แต่ไม่ไดก้ าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหมายความ
รวมถงึ นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล มอี านาจ
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สัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองป้ายด าเนินการแกไ้ขให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
ส าหรบัติดหรือตัง้ป้ายมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็น
ภยนัตรายต่อสขุภาพ หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม ดงันัน้ หากมกีรณีแสงสว่างที่ออก
จากป้ายมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อ
สุขภาพ หรือกระทบกระเทือนต่อการร ักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล จึง
ไมม่อี านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองป้ายด าเนินการ
แกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยัแต่อย่างใด 
  5. ในกรณีป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรบัติดหรอืตัง้
ป้าย เป็นกรณีทีม่กีฎกระทรวงก าหนดเรือ่งการควบคุมแสง
สว่างที่ออกจากป้ายไม่ให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญต่อ
บริเวณข้างเคียงไว้แล้ว  ราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่ ง
หมายความรวมถึงเทศบาล จึงมอี านาจออกข้อบญัญัติ
ทอ้งถิน่ในเรือ่งดงักล่าวได ้ซึง่ตอ้งเป็นการออกขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ก าหนดรายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวเพิม่เตมิจากที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ข ัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงเท่านัน้ ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจาก
การศกึษายงัไมพ่บวา่มเีทศบาลใดออกขอ้บญัญตัทิ้องถิ่น
ก าหนดรายละเอียดในเรื่องการควบคุมแสงสว่างที่ออก
จากป้ายไม่ให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญต่อบริ เวณ
ขา้งเคยีงเพิม่เตมิไวแ้ต่อย่างใด 
  6. แ ม้ เ จ้ า พ นั ก ง านท้ อ ง ถิ่ น  ซึ่ ง ห ม าย ถึ ง 
นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาลดว้ย จะมอี านาจ
หา้มผูห้นึ่งผูใ้ดมใิหก้่อเหตุร าคาญในทีห่รอืทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทัง้มีอ านาจในการระง ับเหตุ
ร าคาญ จากกรณีทีม่เีหตุอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้น
แก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกล้เคยีงหรอืผูท้ี่ต้องประสบกับ
เหตุนัน้ เช่น การกระท าใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เกดิแสงไฟ
ภายนอกอาคารจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรอือาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ โดยมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืเพื่อระงบั 
ก าจัด และควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ ก็ตาม แต่
ปัจจุบ ันยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วธิีการ ในการพิจารณาว่าแสงไฟภายนอกอาคาร เช่น 
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรอืแสงสว่างที่ออก
จากป้าย ว่ามคีวามเขม้ของแสงไฟมากน้อยเพียงใด จึง
จะถือว่าแสงไฟภายนอกอาคารดงักล่าวมสีภาพหรอืการ
ใชท้ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิเหตุร าคาญ ดงันัน้ แมน้ายกเทศมนตร ี

ส าหรบัในเขตเทศบาล มอี านาจในการควบคุมมลพิษทาง
แสงภายนอกอาคาร แต่ปัจจุบนัยงัไม่มหีลกัเกณฑ์ และ
วธิีการในการควบคุมการใชแ้สงไฟภายนอกอาคารที่มี
ส ภ าพห รือ ก า ร ใ ช้ที่ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิด เ ห ตุ ร า ค าญ 
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด 
  7. พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.  2535 
มาตรา 26 ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง
นายกเทศมนตรี ส าหรบัในเขตเทศบาลด้วย มีอ านาจ
ห้ามผูห้นึ่งผูใ้ดให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรอืทางสาธารณะ
หรอืสถานที่เอกชนรวมทัง้การระงบัเหตุร าคาญด้วยนัน้ 
เป็นกณีที่กฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอี านาจสัง่
หา้มและระงบัเหตุร าคาญ ในกรณีมเีหตุอนัอาจกอ่ให้เกิด
ความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกล้เคยีงหรอืผูท้ี่
ต้องประสบกบัเหตุนัน้จากการกระท าใด ๆ  อนัก่อให้เกดิ
แสง จนเป็นเหตุใหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
เท่านัน้ ดงันัน้ อ านาจของนายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขต
เทศบาลในการสัง่ห้ามและระง ับเหตุร าคาญ ตาม
พระราชบญัญัติดงักล่าว จึงไม่คลอบคลุมถึงกรณีการ
กระท าใด ๆ อันก่อให้เกิดแสงไฟภายนอกอาคาร เช่น 
อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และแสงไฟทีอ่อกจาก
ป้ายทีม่สีภาพหรอืมกีารใชท้ีอ่าจกระทบกระเทอืนต่อการ
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มดว้ยแต่อย่างใด 
  8. ปัจจุบนัยงัไมม่กีฎกระทรวง ตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.  2535 ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในเรื่องการควบคุมเหตุร าคาญ
จากการใช้แสงไฟภายนอกอาคาร อันเป็นเหตุอันอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อ าศัยในบริ เวณ
ใกล้เคยีง หรอืผูท้ี่ต้องประสบกบัเหตุนัน้ จนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ทัง้นี้ หากมกีรณี
จ าเป็น เทศบาล ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงไม่มี
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 7 แห่ ง
พระราชบญัญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 เพื่อก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการในเขตท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงไดแ้ต่อย่างใด 
  9. ในกรณีเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและร ักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพระราชบญัญัติส่งเสริมและร ักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้อ านาจ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อมในเรื่อง
ต่าง ๆ ได ้แต่ปัจจุบนัคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ
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ยงัไม่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐาน
คณุภาพสิง่แวดล้อมในเรือ่งมาตรฐานคุณภาพการใชแ้สง
ไฟภายนอกอาคารไวแ้ต่อย่างใด 
  10. พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ 
ข้าราชการของกรมควบคุมมลพิษบางต าแหน่ง และ
ข้าราชการกรมเจ้าท่าบางต าแหน่ง มีอ านาจเข้าไปใน
แหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อตรวจบนัทึกรายละเอียด สถิติ 
หรือข้อมูลเกี่ยวกบัการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์
และเครื่องมอืดงักล่าว หรอืเมื่อมเีหตุอันควรสงสัยว่ามี
การไม่ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว และมอี านาจ
ออกค าสัง่เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้
ควบคุม จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องต่าง ๆ เพื่อควบคุม มลพิษ 
และมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืส ัง่ปรบัเจ้าของหรอืผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย  ส่วนเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีหน้าที่ เพียงด าเนินการจัดการและร ักษา
คณุภาพสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ภายในทอ้งถิน่ของตน โดยมี
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และ
ควบคุมตรวจสอบ ดงันัน้ นายกเทศมนตร ี จึงไม่ใช่เจ้า
พนกังานควบคมุมลพษิ และไมม่อี านาจในการด าเนินการ
ดงักล่าว เพื่อการควบคุมมลพษิทางแสงภายนอกอาคาร
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารในเขตเทศบาลได้
แต่อย่างใด 
  11. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย มอี านาจ
ออกกฎกระทรวง หรือระเบียบข้อบงัคบั เพื่อก าหนด
มาตรการควบคุมมลพิษทางแสงภายนอกอาคารที่อาจ
เกดิจากการด าเนินการให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้า หรอืแสง
สว่างโดยวิธีอื่นของเทศบาล โดยให้เทศบาลก าหนด
มาตรการดังกล่ าวไว้ใน เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการให้มแีละบ ารงุการไฟฟ้า หรอืแสงสวา่งโดยวธิี
อื่นด้วย ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แต่ปัจจุบนัยงัไมม่กีกฎกระทรวงหรอืระเบยีบ
ขอ้บงัคบัใดก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมมลพิษทางแสง
ภายนอกอาคารที่อาจเกิดจากการด าเนินการให้มีและ
บ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นของเทศบาล 
และยงัไมม่กีารก าหนดมาตรการดงักล่าวไวใ้นขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการให้มแีละบ ารงุการไฟฟ้า 
หรอืแสงสวา่งโดยวธิอีื่นของเทศบาลแต่อย่างใด 

 12. การควบคุมมลพิษทางแสงภายนอกอาคาร 
เฉพาะกรณีการควบคมุแสงไฟภายนอกอาคารสงู อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ และแสงไฟที่ออกจากป้าย หากมกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคมุป้ายหรือสิง่
ทีส่รา้งขึน้ส าหรบัตดิหรอืตัง้ป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2558 และการออกอบญัญตัิท้องถิ่น 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 8 (4) (6) (13) ประกอบ
มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 จะเป็นการแก้ปัญหาทางกฎหมาย
เกีย่วกบัอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพษิ
ทางแสงภายนอกอาคารได้อย่างเหมาะสม คลอบคลุม 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจยั 
   จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทางแสง
ภายนอกอาคารตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งแล้ว พบว่า กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลในการควบคุมมลพิษทางแสงภายนอกอาคาร 
โดยเฉพาะอ านาจของนายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล 
และการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่นเพื่อใชบ้งัคบัแก่กรณีปัญหา
จากแสงไฟภายนอกอาคาร เช่น แสงไฟจากอาคารสูง แสงไฟ
จากอาคารขนาดใหญ่พเิศษ และแสงไฟจากป้าย เป็นตน้ ยงัมี
อุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งหลายประการ ผูศ้กึษาจึงไดเ้สนอแนะ
แนวทางแกไ้ขเกีย่วกบัปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัอ านาจ
หน้าทีข่องเทศบาลในการควบคมุมลพษิทางแสงไว ้ดงันี้ 
   1. เทศบาลควรออกข้อบญัญัติท้องถิ่นก าหนด
หลกัเกณฑ์ และวธิีการในการควบคุมการใชแ้สงไฟภายนอก
อาคาร เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และป้าย  
เ ป็นต้น โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้
นายกเทศมนตรี ส าหร ับในเขตเทศบาล มีอ านาจในการ
ควบคุมมลพิษทางแสงภายนอกอาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในกรณีมี
การใชแ้สงไฟภายนอกอาคารดงักล่าวมสีภาพหรอืการใช้ที่
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย 
หรอืกอ่ใหเ้กดิเหตุร าคาญ หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษา
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม โดยน ามาตรการทางกฎหมายของแควน้
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อันดาลูซีอา ประเทศสเปน ซึ่งก าหนดได้ก าหนดและแบ่ง
พื้นทีเ่พื่อใหห้น่วยงานทอ้งถิน่จดัท าบรกิารสาธารณะดา้นการ
ควบคุมมลพิษทางแสง และมาตรการจ ากดัแสงเกนิส าหร ับ
การติดตัง้ระบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร ประกอบกบั
คู่มอืในการจดัท ากฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสงภายนอก
อาคารของสมาคมวิศวกรรมส่องสว่างแห่งอเมริกาเหนือ 
( Illuminating Engineering Society of North America หรือ
สมาคม IES) กบัสมาคมอนุรกัษ์ความมดืบนทอ้งฟ้านานาชาติ 
(International DarkSky Association หรือสมาคม IDA) และ
คู่มอืแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร ของ
สมาคมไฟฟ้าส่องสว่างแห่งประเทศไทย มาปรบัใช้ในการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร เพื่อควบคุมมลพษิทางแสงใน
กรณีแสงไฟภายนอกอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
โดยออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่  
   2. ควรแกไ้ขกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมป้าย
หรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ขอ้ 17 จากเดมิทีก่ าหนดไว้ว่า 
“การจดัให้มรีะบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรอืป้ายทีใ่ช้
ระบบไฟฟ้าและมแีสงสวา่งในตวัเอง แสงสวา่งทีอ่อกจากป้าย
จะตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญต่อบรเิวณขา้งเคยีง 
และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจรของผู้ข ับขี่
ยานพาหนะจนอาจสง่ผลต่อการควบคมุหรอืขบัขีย่านพาหนะ” 
ควรเพิ่มเติมว่า “การจดัให้มรีะบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่น
ป้ายหรอืป้ายที่ใชร้ะบบไฟฟ้าและมแีสงสว่างในตวัเอง แสง
สว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญหรอืเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ หรอืกระทบกระเทือน
ต่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และไม่รบกวนการมองเหน็
สภาพการจราจรของผูข้บัขีย่านพาหนะจนอาจส่งผลต่อการ
ควบคมุหรอืขบัขีย่านพาหนะ 
   3. ควรแกไ้ขกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมป้าย
หรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ขอ้ 24 จากเดมิทีก่ าหนดไว้ว่า 
“ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรบัติดหรือตัง้ป้ายมี
สภาพไม่ม ัน่คงแข็งแรงอันอาจ เป็นภยันตรายต่อชีวิต 
รา่งกาย หรอืทรพัย์สนิ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น สัง่ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองป้าย
ด าเนินการแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด แต่ตอ้งไมน่้อยกว่า ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีเ่จา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มคี าส ัง่ ในกรณีมเีหตุอนัสมควร เจา้พนกังานท้องถิ่น
จะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอกีกไ็ด”้ ควรเพิม่เตมิวา่ “ใน

กรณีที่ป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งขึ้นส าหรบัติดหรอืตัง้ป้ายมสีภาพ
ไม่ม ัน่คงแข็งแรงอันอาจ เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
รา่งกาย หรอืทรพัย์สนิ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ 
หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้
พนักงานท้องถิ่น สัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
ด าเนินการแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด แต่ตอ้งไมน่้อยกว่า ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีเ่จา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มคี าส ัง่ ในกรณีมเีหตุอนัสมควร เจา้พนกังานท้องถิ่น
จะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอกีกไ็ด”้ 
   4. เทศบาลควรออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในเรื่อง
การควบคุมแสงสว่างที่ออกจากป้ายไม่ให้ก่อความ
เดอืดรอ้นร าคาญต่อบรเิวณขา้งเคยีง ซึ่งต้องเป็นการออก
ข้อบญัญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องดงักล่าว
เพิ่มเติมจากที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง โดยไม่ขดัหรอื
แยง้กบักฎกระทรวงเท่านัน้ ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (1) 
แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยน า
มาตรการทางกฎหมายของแคว้นอนัดาลูซีอา ประเทศ
สเปน ซึ่ งก าหนดได้ก าหนดและแบ่งพื้นที่ เพื่อให้
หน่วยงานทอ้งถิน่จดัท าบรกิารสาธารณะดา้นการควบคุม
มลพิษทางแสง และมาตรการจ ากัดแสงเกินส าหร ับ 
การติดตัง้ระบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร ประกอบ
กบัคู่มอืในการจดัท ากฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง
ภายนอกอาคารของสมาคมวิศวกรรมส่องสว่างแห่ง
อ เมริก า เหนื อ  ( Illuminating Engineering Society of 
North America หรือสมาคม IES) กับสมาคมอนุร ักษ์
ความมืดบนท้องฟ้านานาชาติ ( International DarkSky 
Association หรือสมาคม IDA) และคู่มือแนวทางการ
ออกแบบการสอ่งสวา่งภายนอกอาคาร ของสมาคมไฟฟ้า
ส่องสว่างแห่งประเทศไทย มาปรับใช้ในการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร เพื่อควบคมุมลพษิทางแสงไฟจาก
ป้าย โดยการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่  
  5. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการ เพื่อควบคุม
มลพิษทางแสงในกรณีแสงไฟภายนอกอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตาม 1. และการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วธิกีาร เพื่อควบคมุมลพษิทางแสงไฟจากป้ายตาม 4. เทศบาล
ควรก าหนดวธิกีารในการพจิารณาปัญหาจากแสงไฟภายนอก
อาคารว่า เป็นเหตุร าคาญ เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรอืไม่ 
โดยพจิารณาจากระยะเวลาในการใชแ้สงสว่างภายนอกอาคาร 
ความถีจ่ากการใชง้านแสงสว่าง ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั 
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หรอืผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และแรงจูงใจในการใช้
แสงไฟภายนอกอาคารประกอบกบัการพิจารณาหลักฐานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ตารางบนัทึกช่วงเวลาการเกดิเหตุ ภาพถาย 
และภาพเคลื่อนไหว และพยานหลกัฐานอื่น  ๆ 
   6. เพื่อประโยชน์ในการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมพระราชบัญญัติส่งเสริมและร ักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ ควรประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิง่แวดล้อมในเรื่องคุณภาพการใชแ้สงไฟภายนอก
อาคารไวเ้ป็นการเฉพาะเช่นเดยีวกบัการก าหนดมาตรฐาน
คณุภาพสิง่แวดลอ้มประเภทอื่น  ๆเพื่อเป็นตน้แบบใหร้าชการ
สว่นทอ้งถิน่ในการออกขอ้บญัญตัิทอ้งถิน่เพื่อให้การควบคุม
การใชแ้สงภายนอกอาคารเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  
  7. กณีต้องใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตัิสง่เสรมิ
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เพื่อควบคมุมลพิษ
ทางแสงภายนอกอาคารในเขตเทศบาลนัน้ นายกเทศมนตรี 
ซึ่งมีหน้าที่ เพียงด าเนินการจัดการและร ักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมเบื้องต้นภายในท้องถิ่นของตน ควรประสานงาน
และท าขอ้ตกลงกบันายอ าเภอ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั ใน
กรณีที่ต้องเขา้ไปในแหล่งก าเนิดมลพิษจากแสงไฟภายนอก
อาคารเพื่อตรวจบนัทกึรายละเอยีด สถิติ หรอืขอ้มูลเกีย่วกบั
การท างานของระบบ หรอือุปกรณ์และเครือ่งมอืดงักล่าว หรอื
เมือ่มเีหตุอนัควรสงสยัวา่มกีารไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว และมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสอืให้เจา้ของหรอืผู้
ครอบครอง ผูค้วบคุม จดัการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง
หรอืซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องต่าง ๆ  เพื่อควบคุม มลพิษ 
และมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนังสือสัง่ปรบัเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมและร ักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ เป็นเจ้า
พนกังานควบคมุมลพษิและมอี านาจด าเนินการดงักล่าว  

   8. การออกกฎกระทรวง หรือระเบียบข้อบงัคบั 
เพื่อด าเนินการให้มแีละบ ารงุการไฟฟ้า หรอืแสงสวา่งโดยวธิี
อื่นของเทศบาล ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 ควรก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางแสง
ภายนอกอาคารที่อาจเกดิจากการด าเนินการให้มแีสงสว่าง 
โดยเฉพาะการจดัควบคมุมลพษิทางแสง 
   9. เทศบาลควรให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครอง
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และป้ายตลอดจน
ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหามลพษิทางแสง
ภายนอกอาคาร เนื่องจากการใชม้าตรการทางกฎหมาย
ในทางเดียวไม่อาจป้องกนัและควบคุมปัญหาเกี่ยวกบั
มลพษิทางแสงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การสรา้งจติส านึก
และความรบัผิดชอบในการใช้แสงไฟภายนอกอาคาร
ให้กบัเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ และป้าย ให้เกิดความตระหนัก รบัรู้ และ
เข้าใจปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็น ดังนัน้ การให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และป้าย 
ตลอดจนชุมชนเขา้มามสี่วนรบัผดิชอบต่อการใชแ้สงไฟ
ภายนอกอาคาร ย่อมท าให้เกิดความหวงแหนต่อการ
รกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และสวสัดิ
ภาพในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ทัง้นี้  การมีส่วนร่วม
ดงักล่าวยงัจะท าให้การป้องกนัและควบคุมปัญหามลพิษ
ทางแสงภายนอกอาคารของเทศบาล สามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างรวดเรว็มาก และมปีระสทิธภิาพมายิง่ขึน้ดว้ย 
  6.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัคร ัง้ต่อไป 
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่ในการรลงโทษผูก้อ่มลพษิทางแสง 
   2. ควรศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการควบคมุมลพษิทางแสง 
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