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บทคัดย่อ

การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเวศวิทยา วิศวกรรมส่องสว่าง สถาปัตยกรรม
แสงสว่าง การลดการใช้แสงที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการใช้แสง
สว่างภายนอกอาคารเพือ่ ควบคุมมลพิษทางแสงได้ถกู น�ำมาอ้างอิงในงานวิชาการฉบับนี้ จากการทีม่ คี วามวิตกกังวลในด้าน
นีเ้ พิม่ มากขึน้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ได้เป็นผลให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากฎหมายออสเตรเลียเพือ่ ควบคุมมลพิษทางแสง
การอภิปรายวิเคราะห์กฎหมายควบคุมมลพิษทางแสงของออสเตรเลียย่อมอาจท�ำให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับการใช้งาน
แสงสว่างภายนอกอาคารทัง้ จากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยหันมาสนใจพัฒนาประสิทธิภาพกับประสิทธิผลของ
การออกแบบและติดตัง้ แสงสว่างภายนอกอาคารทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม บทความนีย้ งั มุง่ ทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการถกเถียง
กันระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านด้านกฎหมาย นักออกแบบแสงสว่างและวิศวกรส่องสว่างเกีย่ วกับความส�ำเร็จของกฎหมายควบคุม
มลพิษทางแสงออสเตรเลีย
ค�ำส�ำคัญ: มลพิษทางแสง, ความเดือดร้อนร�ำคาญ, มาตรฐานการใช้แสงสว่างภายนอกอาคาร, กฎหมายออสเตรเลีย
Abstract
The previous studies of the connection between health sciences, ecological studies,
illuminating engineering, lighting architecture, non-environmentally friendly lighting abatement, and
other measures of outdoor lighting regulation for controlling all key sources of light pollution were
reviewed with several references. Increased concern in recent years has resulted in improvements to
the Australian regulatory frameworks for light pollution control. This discussion paper on analysing
Australian light pollution law is aimed at all relevant stakeholders in both Australia and Thailand who
are interested in improving the efficiency and effectiveness of environmentally friendly outdoor
lighting fixtures and design. Its aim is to stimulate discussion among legal practitioners, light designers
and illuminating engineers about the successes of Australian light pollution legislation.
Keywords: Light Pollution, Environmental Nuisance, Outdoor Lighting Standard, Australian Law    

1. บทน�ำ

ด้วยประเทศออสเตรเลียมีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินกิจกรรมด้านบริการสาธารณะ
การด�ำเนินกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การด�ำเนินกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม การด�ำเนินกิจกรรมด้านนันทนาการและ
สันทนาการ การด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้ย่อมต้องใช้แสงประดิษฐ์ (artificial light) จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเพื่อให้
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กิจกรรมสามารถด�ำเนินต่อไปในช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือเวลาอื่น ๆ ที่มีแสง
ธรรมชาติ (natural light) ไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมด้านต่าง ๆ (National Capital Authority, 2012)
ดังนัน้ กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนชาวออสเตรเลียต่างก็ตอ้ งใช้แสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้า
หรือโคมไฟภายนอกอาคารส�ำหรับให้มีแสงสว่างพอเพียงต่อการมองเห็น ทั้งในเวลากลางวันที่ต้องการแสงประดิษฐ์
มาชดเชยแสงธรรมชาติทอี่ าจไม่เพียงพอหรือในเวลากลางคืนทีต่ อ้ งการแสงประดิษฐ์มาเพิม่ ความสว่างอันท�ำให้ประชาชน
ชาวออสเตรเลียใช้ชวี ติ ได้ทงั้ ภายในและภายนอกอาคารได้อย่างสะดวก (Wood et al., 2015) เช่น ไฟรักษาความปลอดภัย
ไฟถนน ไฟกิจกรรมการค้า และไฟโฆษณา การใช้งานแสงประดิษฐ์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ความสว่างต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ส�ำหรับประชาชนชาวออสเตรเลียเท่านัน้ หากแต่การใช้งานแสงประดิษฐ์ภายนอกอาคารยังอาจป้องกันพืน้ ทีม่ ดื อันจะส่ง
ผลดีในด้านความมั่นคงปลอดภัย เพราะอาชญากรจะไม่สามารถเข้าไปซ่อนตัวในมุมมืด แล้วอาศัยจังหวะเข้าใช้ก�ำลัง
ประทุษร้ายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่นได้ (Cooke, 2005)
นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียยังประกอบด้วยปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ท�ำให้ผู้คนใช้งานแสงสว่างหรือไฟส่องสว่าง
ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ กับการตั้งถิ่นฐาน เพราะประเทศออสเตรเลียมีภูมิประเทศที่ล้อมรอบ
ด้วยทะเล เหตุปจั จัยนีเ้ องท�ำให้ประเทศออสเตรเลียประกอบด้วยพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์สองประเภท ได้แก่ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ และ
พืน้ ทีไ่ ม่ใช่ชายฝัง่ หากพืน้ ทีใ่ ดทีม่ ลี กั ษณะเอือ้ ต่อการตัง้ ถิน่ ฐานของชาวออสเตรเลีย พืน้ ทีน่ นั้ ย่อมท�ำให้ประชาชนโยกย้าย
เข้าไปอยู่อาศัย ท�ำกินและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองมากขึ้น เมื่อมีการอาศัย การท�ำกินและการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง ชาวออสเตรเลียก็ยอ่ มต้องการสาธารณูปโภคแสงสว่างภายนอกอาคาร กับต้องการไฟส่องสว่าง
ภายนอกอาคาร มาเป็นส่วนช่วยให้ชาวออสเตรเลียสามารถด�ำเนินกิจกรรมบริการสาธารณะ กิจกรรมอุตสาหกรรม
กิจกรรมพาณิชยกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ และกิจกรรมภายนอกอาคารอืน่ ๆ ของชาวออสเตรเลียได้ (Kamrowski, 2014)
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ชายฝั่งที่ค่อนข้างยาวของประเทศออสเตรเลียท�ำให้ประเทศออสเตรเลียมีระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
สามารถเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การด�ำรงชีพของสัตว์และการขยายพันธุ์พืชมากมายหลายชนิด รวมไปถึง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่างก็อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันและอาจแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อมบริเวณชายฝัง่ ทะเลได้ เมือ่ ชาวออสเตรเลียเข้าไปตัง้ ถิน่ ฐานในบริเวณพืน้ ที่
เมืองบริเวณชายฝั่งได้ จนท�ำให้พื้นที่ดังกล่าวเติบโตและกลายมาเป็นชุมชนเมืองบริเวณชายฝั่งทะเล การใช้หรือการติดตั้ง
แสงสว่างภายนอกอาคารก็ย่อมที่จะเติบโตและขยายออกไปตามลักษณะการขยายตัวของเมืองอีกด้วย (Kamrowski
et al., 2012)
การเจริญเติบโตของเมืองในประเทศออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองบริเวณ
ชายฝั่งทะเล กับพื้นที่ชุมชนเมืองนอกบริเวณชายฝั่งทะเล รัฐบาลท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน
ทัว่ ไป ต่างก็ตอ้ งออกแบบหรือติดตัง้ หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารเพือ่ ให้ตนเองสามารถด�ำเนินกิจกรรมภายนอก
อาคารต่าง ๆ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวก (Brisbane City Council, 2009)
ตัวอย่างเช่น เทศบาลเมือง Brisbane อันเป็นเทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขตรัฐ Queensland ได้ติดตั้ง
ไฟส่องสว่างทีมีประสิทธิภาพพลังงานภายนอกอาคารที่ก่อให้เกิดทั้งผลดีต่อการด�ำเนินกิจกรรมบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมือง Brisbane เอง กับการด�ำเนินกิจกรรมของภาคเอกชนและประชาชนโดยทัว่ ไป รวมไปถึงผลดีในด้านประหยัด
พลังงาน ประสิทธิภาพการมองเห็นในเวลากลางคืน และภูมิทัศน์ของเมือง Brisbane ในเวลากลางคืน (Brisbane City
Council, 2009)
อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างภายนอกอาคารจากการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสม
หรือการติดตั้งแสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Building Council of Australia, 2015)
ก็อาจย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในประเทศออสเตรเลียได้ เพราะแสงประดิษฐ์ท่ีถูกปล่อย
ออกมาจากแหล่งก�ำเนิดแสง อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะที่เป็นพิษภัย
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อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนได้ รวมไปถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นร� ำ คาญทางสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เกิ ด มาจาก
การกระท�ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้แสงสว่างที่เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยบริเวณพื้นที่โดยรอบ
แหล่งก�ำเนิดแสงสว่างเช่นว่านั้น (Government of Western Australia Department of Health, 2009)
อนึ่ ง การใช้ ง านแสงสว่ า งภายนอกอาคารที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ การใช้ ง านแสงสว่ า งที่ ส ร้ า ง
ความเดือดร้อนร�ำคาญทางสิ่งแวดล้อม ก็ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวออสเตรเลียและระบบนิเวศ
ในประเทศออสเตรเลียได้  (Astronomical Society of New South Wales, 2015) ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ นมารัฐบาลออสเตรเลีย
ได้พยายามน�ำหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารกับมาตรการทางกฎหมายสิง่ แวดล้อมทีม่ มี าแต่เดิม
มาปรับใช้เพือ่ แก้ไขผลกระทบจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและการใช้งานแสงสว่าง
ที่สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญทางสิ่งแวดล้อม (Environment and Planning Directorate, 2016) ได้แก่ หลักเกณฑ์
การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive
Effects of Outdoor Lighting 1997 และกฎหมาย Environmental Protection Act 1997
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects of Outdoor
Lighting 1997 และกฎหมาย Environmental Protection Act 1997 ยังขาดการวางเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่ำที่สอดรับ
กับปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารหลายประการและยังขาดการวางมาตรการเฉพาะ
ที่สามารถตอบสนองหรือสอดรับต่อการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีแสงสว่างภายนอกอาคารสมัยใหม่กับ
การแก้ปัญหาการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่เพื่อนบ้าน
บทความฉบับนีม้ งุ่ ทีจ่ ะทบทวนวรรณกรรมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหามลพิษทางแสงภายนอกอาคารในประเทศ
ออสเตรเลีย ที่จะท�ำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงนิยามความหมายของมลพิษทางแสง ประเภทของมลพิษทางแสงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศออสเตรเลีย และผลกระทบของมลพิษทางแสงจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารในประเทศออสเตรเลีย
รวมไปถึงวัฒนธรรมการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารบางประการของชาวออสเตรเลียที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้อมในเวลากลางคืน และบทความฉบับนี้ยังประสงค์ที่จะทบทวนวรรณกรรม พร้อมวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐาน
Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting 1997 และกฎหมาย
Environmental Protection Act 1997 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารของประเทศออสเตรเลีย
ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางแสงภายนอกอาคาร เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าเกณฑ์ดังกล่าวมีปัญหา
ทางกฎหมายประการใดบ้าง ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์เหล่านี้เองจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายควบคุมมลพิษ
ทางแสงของประเทศออสเตรเลียและของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

2. มลพิษทางแสงและออสเตรเลีย

การขยายตัวของชุมชนเมือง ในประเทศออสเตรเลีย ย่อมเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง
ภายนอกอาคารมากขึน้ เพราะเมือ่ ชุมชนเมืองขยายตัวเพิม่ ขึน้ ภาครัฐ ท้องถิน่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและประชาชน
ก็ย่อมออกแบบหรือติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของภาครัฐ ท้องถิ่น ภาค
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและประชาชน อนึ่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจที่มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่ชุมชนเมือง อาจต้องการขยายเวลาในการท�ำกิจกรรมภายนอกอาคาร
ทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นรัฐหรือท้องถิ่นออสเตรเลีย จึงได้พยายามติดตั้ง
สาธารณูปโภคทีใ่ ห้แสงสว่างหรือไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร เพือ่ ให้สอดรับกับความต้องการแสงสว่างทีช่ ว่ ยในการมองเห็น
วัตถุต่าง ๆ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือในเวลากลางคืน ท�ำให้ประชาชนชาวออสเตรเลียในเมืองใหญ่ ๆ หรือใน
ท้องถิ่นระดับต่าง ๆ สามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในเวลากลางคืนได้เสมือนว่าเป็นเวลา
กลางวัน (Department of Infrastructure and Transport, 2013) ตัวอย่างเช่น การติดตั้งไฟถนนของหน่วยงานรัฐที่
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เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ท้ อ งถิ่ น ใดท้ อ งถิ่ น หนึ่ ง ของออสเตรเลี ย สามารถให้ ป ระโยชน์ ต ่ อ การคมนาคมขนส่ ง ทางบก ท� ำ ให้
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจสามารถล�ำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนจากสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ไปยังสถานทีอ่ กี แห่งหนึง่
ในช่วงเวลากลางคืนได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ ประกอบกับการติดตั้งแสงสว่างภายนอกอาคารที่
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Newton, 2008) ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในประเทศออสเตรเลีย
ได้ เพราะแสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ได้รับการออกแบบหรือติดตั้งที่ไม่เหมาะสมนั้น ก็อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
นอกจากนี้ แสงสว่างจากแหล่งก�ำเนิดแสงทีม่ ลี กั ษณะการติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดแสงสว่างทีม่ คี วาม
สว่างที่มากเกินกว่าความต้องการในการใช้งาน หรือแสงสว่างที่มีทิศทางการส่องรุกล�้ำ  ไปยังพื้นที่ส่วนตัวของเพื่อนบ้าน
(Environmental Defender’s Office of Western Australia, 2010) จนกลายมาเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร�ำคาญแก่เพื่อนบ้านได้ประการหนึ่ง
ดังนั้น แสงสว่างที่มีความสว่างที่มากเกินกว่าความต้องการในการใช้งานหรือแสงสว่างที่มีทิศทางการส่องรุกล�้ำ
ไปยังพื้นที่ส่วนตัวของเพื่อนบ้าน รวมไปถึงแสงสว่างที่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์
ย่อมถือเป็นมลพิษได้เฉกเช่นเดียวกับมลพิษอย่างอื่น ๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพราะแสงสว่าง
ที่ถูกปล่อยจากแหล่งก�ำเนิดแสง ก็อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดภาวะ
ทีเ่ ป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนออสเตรเลียได้ กรมสิง่ แวดล้อมและผังเมืองของประเทศออสเตรเลีย
(2016) ได้ก�ำหนดนิยามความหมายของค�ำว่า มลพิษทางแสงเอาไว้ ได้แก่ แสงประดิษฐ์จากแหล่งก�ำเนิดแสงที่ส่องสว่าง
หรือส่องรุกล�้ำไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นการรุกล�้ำของแสงที่มีความสว่างจนเกินไป หรือแสง
ที่มีทิศทางการส่องที่ไปยังทรัพย์สินของเพื่อนบ้านที่ไม่เหมาะสม จนไปกระทบสิทธิในการอยู่อาศัยหรือใช้ทรัพย์สินอย่าง
ปกติสุข
มลพิษทางแสงได้กลายมาเป็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของประเทศออสเตรเลีย แสงสว่าง
จากแหล่งก�ำเนิดแสงที่ส่องสว่างหรือส่องรุกล�้ำไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการความสว่าง ย่อมท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศออสเตรเลียที่มีการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
ภายนอกอาคารเป็นจ�ำนวนมาก เช่น เมืองซิดนีย์ เมืองเมลเบิร์น เมืองเพิร์ท และเมืองบริสเบน ซึ่งแสงสว่างจากการ
ออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ย่อมท�ำให้เกิด
ภาวะแสงส่องหลงทิศทาง (Clarence Valley Council, 2016) จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลวัฏจักรความสว่างใน
เวลากลางวันและความมืดในเวลากลางคืน เพราะแสงส่องหลงทิศทางย่อมท�ำให้เกิดความสว่างในช่วงเวลาทีไ่ ม่จำ� เป็นหรือ
สถานทีท่ ไี่ ม่ตอ้ งการใช้งานแสงสว่างในบริเวณชุมชนเมือง ซึง่ อาจท�ำให้บริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองได้รบั แสงสว่างจากธรรมชาติ
ทั้งในเวลากลางวันและได้รับแสงสว่างจากแสงส่องหลงทิศทางในเวลากลางคืน เมื่อพื้นที่ชุมชนเมืองมีแต่ความสว่างจาก
ทัง้ แสงธรรมชาติและแสงส่องหลงทิศทางจากหลอดไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้ อย่างไม่เหมาะสม ก็ยอ่ มท�ำให้พนื้ ทีช่ มุ ชนเมืองขาดความ
มืดตามธรรมชาติ เมื่อขาดความมืดมิดตามธรรมชาติแล้ว ผลเสียที่ตามมาอาจตกอยู่กับสัตว์ สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่
ต้องอาศัยสมดุลความสว่างตามธรรมชาติในเวลากลางวันกับความมืดตามธรรมชาติในเวลากลางคืน

3. แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางแสงที่เกิดขึ้นในออสเตรเลีย

แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารย่อมมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของชาวออสเตรเลีย
แสงสว่างเป็นพลังงานในลักษณะเป็นคลื่น ที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและท�ำให้ชาวออสเตรเลียสามารถ
มองเห็นวัตถุกบั กิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี การเลือกใช้แสงทีม่ สี สี นั ทีแ่ ตกต่างกันหรือแสงสว่างทีด่ วงตา
ชาวออสเตรเลียสามารถมองเห็นได้เป็นสีสนั ต่าง ๆ แสงเหล่านีก้ ย็ อ่ มมีความยาวคลืน่ ของแสงทีม่ าตกกระทบดวงตาในช่วง
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ของความยาวคลืน่ แสงทีแ่ ตกต่างกัน มลพิษทางแสงอาจก�ำเนิดมาจากแหล่งก�ำเนิดแสงประดิษฐ์ทมี่ นุษย์ได้ประดิษฐ์ขนึ้ มา
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น หลอดไส้ หลอดแสงจันทร์ หลอดฮาโลเจน หลอดคอมแพคฟลูโอเรสเซนต์ หลอด
ไอปรอทความดันต�ำ 
่ หลอดไอปรอทความดันสูง หลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดฟลูโอเรสเซนต์ และหลอดไอโอดแปล่งแสงหรือ
หลอด LED เป็นต้น
การใช้งานแสงสว่างสว่างจากแหล่งก�ำเนิดแสงเหล่านี้ โดยทัว่ ไปย่อมไม่มปี ญ
ั หาแต่อย่างใด เพราะจากทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินบริการสาธารณะจากภาครัฐหรือท้องถิ่นออสเตรเลีย การด�ำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของภาคธุรกิจออสเตรเลีย การด�ำเนินกิจกรรมทางการผลิตและบริการของภาคอุตสาหกรรมออสเตรเลีย และ
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของชาวออสเตรเลีย ย่อมต้องใช้แหล่งก�ำเนิดแสงประเภทต่าง ๆ เหล่านี้มาช่วยในการด�ำเนิน
กิจกรรมของตน (Government of Western Australia Department of Health, 2011) เช่น ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจของภาคเอกชนออสเตรเลีย นายจ้างในภาคเอกชนออสเตรเลียย่อมต้องติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารหรือ
แสงสว่างภายในอาคารให้เหมาะสมกับสุขภาพอนามัยสายตาของลูกจ้าง ทีป่ ฏิบตั งิ านในทางการทีจ่ า้ งในช่วงทีม่ แี สงสว่าง
ไม่เพียงพอต่อการมองเห็นหรือในช่วงเวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม แหล่งก�ำเนิดแสงเหล่านีอ้ าจกลายมาแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ทางแสงในออสเตรเลีย หากมีการออกแบบหรือติดตัง้ แสงสว่างทีไ่ ม่เหมาะสม จนท�ำให้ปรากฏการณ์ของแสงและคุณสมบัติ
บางประการของแสงกลายมาเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน สัตว์ สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในประเทศออสเตรเลีย
ได้แก่ การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ความสว่างของแสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแสง
การออกแบบหรือติดตั้งแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมสามารถท�ำให้ปรากฏการณ์ของแสงและคุณสมบัติบางประการ
ของแสงจากกลายมาเป็นมลพิษทางแสงประเภทต่าง ๆ หรือมลพิษทางแสงในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้ จนท�ำให้
แสงไปส่องสว่างหรือส่องรุกล�้ำไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งานแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นการรุกล�้ำของแสงที่มีความสว่าง
จนเกินไปหรือแสงที่มีทิศทางการส่องที่ไปยังทรัพย์สินของเพื่อนบ้านที่ไม่เหมาะสมจนไปกระทบสิทธิในการอยู่อาศัยหรือ
ใช้ทรัพย์สินอย่างปกติสุข

4. แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางแสงในออสเตรเลีย

แหล่งก�ำเนิดแสงจากการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือการติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอก
อาคารทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ย่อมอาจท�ำให้เกิดมลพิษทางแสงได้ในสองกรณีดว้ ยกัน นัน้ ก็คอื กรณีแรก แหล่งก�ำเนิด
ที่แสงสามารถก่อมลพิษทางแสงโดยตัวเอง กล่าวคือ การใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ปล่อยแสงที่มีความส่องสว่าง
หรือปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย ซึ่งมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตรหรือลักซ์ (lux) มากเกินกว่าค่าความ
ส่องสว่างทีเ่ ป็นมิตรต่อสุขภาพมนุษย์ เช่น ไฟสนามกีฬาฟุตบอล ทีม่ กั มีความสว่างจ้าจนอาจก่อให้เกิดแสงบาดตา กับกรณี
ที่สอง แหล่งก�ำเนิดแสงไม่สามารถก่อหรือปล่อยมลพิษทางได้โดยตัวเอง หากแต่เมื่อแหล่งก�ำเนิดแสงดังกล่าวได้ปล่อย
แสงสว่างออกมาแล้ว แสงสว่างนั้นได้ไปส่องสะท้อนหรือหักเหยังวัตถุใดวัตถุหนึ่ง จนก่อให้เกิดภาวะบางประการที่ไม่เป็น
มิตรต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อม เช่น ไฟเลเซอร์ในการแสงแสงสว่างตามเทศกาลหรืองานรืน่ เริงต่าง ๆ ในประเทศ
ออสเตรเลีย อาจส่องไปยังบริเวณชั้นบรรยากาศจนท�ำให้เกิดแสงเรืองไปบนท้องฟ้าในพื้นที่ที่มีการจัดเทศกาลหรืองาน
รื่นเริง อันอาจมีผลกระทบต่อความมืดตามธรรมชาติในเวลากลางคืน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารนัน้ ผูอ้ อกแบบหรือติดตัง้ แสงสว่าง
ภายนอกอาคาร อาจไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อให้เกิดแสงสว่างที่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตอนแรกหรือไม่ได้จงใจ
ทีจ่ ะปล่อยมลพิษทางแสงไปสูร่ ะบบนิเวศ จนท�ำให้สมดุลความสว่างตามธรรมชาติในเวลากลางวันกับความมืดตามธรรมชาติ
ในเวลากลางคืนเสื่อมลง หากแต่ต่อมาเมื่อมีการใช้งานแสงสว่างดังกล่าวไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว สภาวะแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมได้
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5. สาเหตุของการเกิดมลพิษทางแสงในออสเตรเลีย

สาเหตุประการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดมลพิษทางแสงย่อมเป็นผลโดยตรงจากกิจกรรมทีช่ าวออสเตรเลียได้กระท�ำขึน้
โดยรัฐบาลท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ต่างก็ต้องออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟภายนอกอาคารเพื่อให้ตนเองสามารถด�ำเนินกิจกรรมภายนอกอาคารต่าง ๆ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือ
ในเวลากลางคืนเพือ่ ความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมภายนอกอาคาร โดยไม่ได้คำ� นึงถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะ
ตามมาภายหลังจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร
ส�ำหรับสาเหตุของการเกิดมลพิษทางแสงในออสเตรเลียนัน้ ก็มดี ว้ ยกันหลายสาเหตุ ประการแรก ความหนาแน่น
ของประชากร จากการเติบโตของจ�ำนวนประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศออสเตรเลีย ย่อมเป็นแรง
ขับเคลือ่ นทีท่ ำ� ให้มคี วามต้องการในบริโภคพลังงานแสงสว่างภายนอกอาคารมากขึน้ แต่เมือ่ มีการใช้งานพลังงานแสงสว่าง
ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวหรือพืน้ ทีส่ าธารณะมากขึน้ ความสว่างของแสงและทิศทางการส่องของแสงก็อาจก่อผลกระทบต่อประชาชน
เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญต่อการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันอย่างไม่ปกติสขุ ได้ ประการต่อมา การขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีวิศวกรรมส่องสว่าง ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหามลพิษทางแสงในออสเตรเลีย การประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองย่อมประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ยิง่ มีประชากรเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน
เมืองจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มขึ้นจากการตั้งถิ่นฐาน หรือเพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนย้ายถิ่นของประชาชนอันพึง
คาดหมายได้ ความต้องการในการใช้งานแสงสว่างส�ำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมก็ยอ่ มมีมากขึน้ ในขณะเดียวกัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรมส่องสว่างก็ถูกพัฒนาให้เจริญขึ้นสอดรับความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (Astronomical Society of South Australia, 2015) เช่น การติดตั้ง
ป้ายไฟโฆษณาขนาดใหญ่ภายนอกอาคารในยามค�ำ่ คืน เพือ่ ดึงดูดผูบ้ ริโภคให้เข้าซือ้ สินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ในศูนย์การค้า
บริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แสงสว่างหันมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีวศิ วกรรมส่องสว่าง ให้สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเมืองเพิม่ มากขึน้
แต่ทว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดังกล่าวอาจปล่อยมลพิษทางแสงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศได้ จะเห็นได้จาก
การใช้แสงสว่างจากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีวิศวกรรมส่องสว่างอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการอยู่อาศัยหรือใช้ทรัพย์สิน
อย่างปกติสุขได้ แม้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการใช้อย่างธรรมชาติหรือตามปกติวิสัยที่วิญญูชนพึงคาดหมายถึง
การใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เช่น การใช้ไฟรักษาความปลอดภัยก็ในพื้นที่ชุมชนเมืองก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปพึง
คาดหมายได้ว่ารัฐหรือท้องถิ่นก็จะต้องจัดไฟ ส่องสว่างไว้ประจ�ำจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง ส�ำหรับช่วยให้ต�ำรวจ
มองเห็นอาชญากรหรือโจรผูร้ า้ ยได้ในเวลากลางคืน แต่ไฟรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้รบั การออกแบบหรือติดตัง้ ทีไ่ ม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ และประการสุดท้าย ค่านิยมหรือทัศนะของผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรมส่องสว่างและสถาปัตยกรรมแสงสว่างบางประการที่มีต่อการใช้แสงสว่างภายนอกอาคาร รวมไปถึงความเชื่อ
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร โดยปราศจากฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าค่านิยม
หรือความเชื่อเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารบางอย่างเป็นเรื่องดี เช่น ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารเป็นจ�ำนวนมากจะสามารถท�ำให้เกิดการลดปริมาณ
อาชญากรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

6. ประเภทของมลพิษทางแสงในออสเตรเลีย

แหล่งก�ำเนิดแสงจากการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือการติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอก
อาคารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางแสงได้สามประเภทหลักด้วยกัน (Clark, 2009)
ประเภทแรก แสงบาดตา คือ แสงสว่างจ้าจากแหล่งก�ำเนิดแสงประเภทต่าง ๆ ที่ส่องมาเข้าดวงตาของมนุษย์
โดยตรงจนท�ำให้เกิดการอาการไม่สบายดวงตา ท�ำให้ยากต่อการปรับดวงตาให้เข้ากับระดับแสงสว่างในบริเวณพื้นที่
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โดยรอบ  แสงบาดตาสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทย่อยๆ ได้อีกตามลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อดวงตามนุษย์ ได้แก่
แสงบาดตาทีท่ ำ� ให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือแสงสว่างจ้าทีส่ อ่ งเข้ามายังดวงตามนุษย์ จนท�ำให้ไม่สามารถมองเห็น
วัตถุได้กับแสงบาดตาที่ท�ำให้มนุษย์มองเห็นแบบไม่สบายตา หรือแสงสว่างจ้าที่ส่องเข้ามายังดวงตามนุษย์ จนอาจท�ำให้
มนุษย์สูญเสียความสามารถในการมองเห็นเพียงบางส่วน แต่ก็ยังสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้บ้าง
ประเภททีส่ อง การส่องรุกล�ำ้ ของแสง คือ การทีแ่ สงส่องกระจาย ไปตกกระทบยังบริเวณพืน้ ทีห่ รือทรัพย์สนิ ของ
เพื่อนบ้าน โดยประการที่น่าจะก่อให้ความเดือดร้อนร�ำคาญแก่เพื่อนบ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบได้ อนึ่ง
การที่แสงส่องกระจายไปอันปราศจากการควบคุมทิศทางการส่องของแสงที่ดี ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการส่องรุกล�้ำของ
แสงอันท�ำให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญเท่านั้น หากแต่ยังอาจก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุอีกด้วย
ประเภทที่สาม แสงเรืองไปบนท้องฟ้า คือ แสงที่ส่องขึ้นไปยังท้องฟ้าหรือชั้นบรรยากาศ จนก่อให้เกิดภาวะแสง
กระจัดกระจายไปบนชั้นบรรยากาศ ซึ่งแสงเรืองไปบนท้องฟ้าไม่เพียงจะท�ำให้กระทบต่อความงดงามของท้องฟ้าตาม
ธรรมชาติในยามค�่ำคืนเท่านั้น หากแต่แสงเรืองไปบนท้องฟ้ายังสามารถ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการมองเห็นดวงดาว
บนท้องฟ้าในยามค�ำ่ คืนของชาวออสเตรเลียโดยทัว่ ไปกับก่อให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาดาราศาสตร์ของนักดาราศาสตร์
ออสเตรเลีย เพราะแสงเรืองไปบนท้องฟ้าย่อมลดความคมชัดของวัตถุบนท้องฟ้า ท�ำให้ชาวออสเตรเลียไม่สามารถ
มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนในบริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองใหญ่ ๆ ทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นและมีการบริโภค
ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารอย่างมากในเวลากลางคืน
สามประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นมลพิษทางแสงประเภทหลัก ๆ ที่สามารถพบได้ในออสเตรเลีย โดยเฉพาะ
ในบริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองทีม่ กี ารใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ไฟรักษา
ความปลอดภัย ไฟถนน ไฟกิจกรรมการค้า และไฟโฆษณา ที่ได้รับการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสม
หรือมีการติดตั้งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดมลพิษทางแสงประเภทต่าง ๆ ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาค
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและประชาชนจึงควรออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารทีเ่ หมาะสมหรือติดตัง้ แสงสว่างภายนอก
อาคารทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Clark, 2002) แต่จะหลีกเลีย่ งได้หรือไม่นนั้ รัฐออสเตรเลียก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดเกณฑ์
หรือมาตรการบางประการเพื่อให้ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและประชาชนปฏิบัติตามส�ำหรับระวังภัย
ล่วงหน้าหรือป้องกันปัญหามลพิษทางแสง (Clark, 2003)
นอกจาก มลพิษทางแสงสามประการหลังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ก็ยังอาจจ�ำแนกประเภทของมลพิษทาง
แสงได้ตามลักษณะภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียได้อีกด้วย เนื่องจากออสเตรเลียล้อมรอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งที่มีความยาว
ประมาณถึง 35,876 กิโลเมตร อันท�ำให้ประเทศออสเตรเลียมีอาณาบริเวณชายหาดถึงกว่า 10,685 แห่ง ซึ่งชายหาด
เหล่านี้เองก็ประกอบด้วยระบบนิเวศบริเวณชายหาดที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายหลายอย่าง ที่ต้องอาศัยสมดุล
ความสว่างในเวลากลางวันและความมืดในเวลากลางคืนตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลย่อมท�ำให้ประชาชนออกแบบหรือติดตั้งแสงสว่างภายนอกอาคารมากขึ้น ซึ่งการออกแบบหรือ
ติดตั้งแสงสว่างภายนอกอาคารที่มากขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล ก็อาจย่อมท�ำให้เกิดแสงบาดตา การรุกล�้ำของแสงและแสง
เรืองไปบนท้องฟ้าบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ของออสเตรเลียได้ ดังนัน้ หากพิจารณาตามลักษณะภูมศิ าสตร์ของออสเตรเลียแล้ว
ก็ย่อมจะสามารถแบ่งมลพิษทางแสงตามลักษณะภูมิศาสตร์ออสเตรเลียได้เป็นอีกสองประเภท (Verutes et al., 2014)
ได้แก่ มลพิษทางแสงนอกบริเวณชายฝั่งทะเล กับมลพิษทางแสงบริเวณชายฝั่งทะเล
ดังนั้น มลพิษทางแสงบริเวณชายฝั่งทะเลออสเตรเลียจึงอาจหมายถึง แสงสว่างจากภายนอกอาคารที่ถูกปล่อย
ออกมาจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศชายฝัง่ ทะเล และสมดุลความมืดและความสว่างตามธรรมชาติในบริเวณชายฝัง่ ทะเล รวมไปถึงภาวะอืน่ ๆ ทีอ่ าจเป็น
อันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
25
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มลพิษทางแสงในประเทศออสเตรเลียจึงอาจจ�ำแนกได้หลายประเภทตามลักษณะการออกแบบหรือติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟบางประการ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางแสงในแต่ละชนิด รวมไปถึงการน�ำเอาลักษณะทางภูมิศาสตร์
บางประการมาจ�ำแนกชนิดของมลพิษทางแสงในออสเตรเลีย แต่กระนั้นก็ดี เมื่อมลพิษทางแสงถูกปล่อยออกจากแหล่ง
ก�ำเนิดแสงแล้ว ก็ยอ่ มมีขอ้ สงสัยตามมาว่ามลพิษทางแสงสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอะไรได้บา้ งกับมลพิษทางแสงสามารถ
ส่งผลต่อชาวออสเตรเลียอะไรได้บ้าง

7. ผลกระทบของมลพิษทางแสงในออสเตรเลีย

ผลกระทบของมลพิษทางแสง ได้แก่ ผลอันเกิดขึน้ มาจากการปล่อยแสงสว่างภายนอกอาคารออกมาสูส่ งิ่ แวดล้อม
และผลของแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งก�ำเนิดก็ส่งผลร้ายต่อระบบนิเวศในเวลากลางคืน (nocturnal ecosystem)
กับสิ่งแวดล้อมในเวลากลางคืน กล่าวคือ แหล่งก�ำเนิดแสงจากการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือ
การติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อมนุษย์ ระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมได้
เมือ่ ชาวออสเตรเลียต้องอาศัยร่วมอยูก่ บั สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างในบริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง ไม่วา่ จะเป็นสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐได้จัดท�ำขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนหรือสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ภาคเอกชนได้จัดท�ำขึ้นอันเอื้อต่อการค้า การผลิตและการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของตน ภาครัฐหรือภาค
เอกชนออสเตรเลียก็ย่อมต้องใช้แสงสว่างมาเป็นส่วนช่วยให้เกิดการมองเห็นวัตถุหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น เมื่อภาครัฐ
ต้องการจัดท�ำบริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่ง ภาครัฐก็จำ� ต้องออกแบบหรือติดตัง้ ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารประเภท
ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการท�ำกิจกรรมบริการสาธารณะด้านคมนาคมขนส่งด้วย ซึ่งการออกแบบหรือติดตั้งไฟส่องสว่าง
เหล่านี้ย่อมท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการออกแบบหรือติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือ
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดผลเสียบางประการต่อสุขภาพมนุษย์ ระบบนิเวศในเวลากลางคืนหรือกิจกรรม
อย่างหนึง่ อย่างใด ผลนัน่ เองก็ยอ่ มเป็นผลกระทบของมลพิษทางแสง มลพิษทางแสงอาจจ�ำแนกได้ออกเป็นหลายประเภท
ด้วยกัน อันประกอบด้วย
ประเภทแรก ผลกระทบของมลพิษทางแสงต่อดาราศาสตร์ ได้แก่ การออกแบบหรือติดตั้งแสงประดิษฐ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดแสงเรืองไปบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนทัว่ พืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง ซึง่ แสงเรืองไปบนท้องฟ้าตามลักษณะ
ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ย่อมไปบดบังวัตถุบนท้องฟ้าหรือดวงดาวบนท้องถ้าท�ำให้คนทัว่ ไปไม่สามารถมองเห็นวัตถุบน
ท้องฟ้าหรือดวงดาวได้ชัดเจน บริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองในเวลากลางคืน (Goldsmith, 2014)
ประเภทที่สอง ผลกระทบมลพิษทางแสงต่อระบบนิเวศกับพื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่ การส่องของแสงสว่างที่มีความ
สว่าง หรือมีทิศทางการส่องของแสง อันไปกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของ
ออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นอกบริเวณชายฝั่งทะเลกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ด้วยกันเองหรืออาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ ก็ได้ มลพิษ
ทางแสงทั้งสามประเภทที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นแสงบาดตา แสงเรืองไปบนท้องฟ้าและแสงที่ส่องรุกล�้ำ ก็อาจ
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสมดุลความสว่างในเวลากลางวันและความมืดในเวลากลางคืนตามธรรมชาติ เพราะเมื่อ
แสงประดิษฐ์ที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นจากไฟรักษาความปลอดภัย ไฟถนน
ไฟกิจกรรมการค้า และไฟโฆษณา ได้ส่องรุกล�้ำเข้าไปยังพื้นที่ระบบนิเวศหรือส่องไปบนท้องฟ้าจนก่อให้เกิดแสงเรืองไป
บนท้องฟ้า ย่อมท�ำให้พื้นที่ระบบนิเวศมีความสว่างในเวลากลางคืน จนอาจสูญเสียความมืดมิดตามธรรมชาติในเวลา
กลางคืน เมื่อสูญเสียความมืดมิดตามธรรมชาติในเวลากลางคืนแล้ว สิ่งมีชีวิตก็ไม่อาจอาศัยความมืดมิดตามธรรมชาติ
ประกอบกิจกรรมที่จ�ำต้องกระท�ำเพื่อความอยู่รอดหรือด�ำรงเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติได้ (Green Building Council of
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Australia, 2016) ตัวอย่างเช่น เต่าหัวฆ้อน (loggerhead turtles หรือ Caretta caretta) ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่
ชายฝัง่ ออสเตรเลีย ทีม่ กั อาศัยความมืดมิดตามธรรมชาติในเวลากลางคืนในการวางไข่ (hatching) และการก�ำหนดทิศทาง
เคลื่อนที่ลงสู่ทะเลภายหลังจากวางไข่ (orientation) แต่ทว่าเต่าหัวฆ้อนไม่สามารถอาศัยความมืดตามธรรมชาติหรือแสง
ธรรมชาติจากดวงดาวตามธรรมชาติในยามค�่ำคืนส�ำหรับก�ำหนดทิศทางเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลได้ เพราะแสงสว่างที่มนุษย์ได้
ประดิษฐ์ขึ้นส่องไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลจนไปรบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของเต่าหัวฆ้อนที่มักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลออสเตรเลีย เป็นต้น
ประเภททีส่ าม ผลกระทบของมลพิษทางแสงต่อพลังงาน ได้แก่ แสงทีส่ อ่ งไปยังพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ตอ้ งการใช้งานแสงสว่าง
หรือแสงที่ยังเปิดเมื่อเวลาที่หมดความจ�ำเป็นต่อการใช้งานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองพลังงานไปโดย
ใช่เหตุ (Environment and Planning Directorate, 2014) ซึ่งปัจจัยที่ท�ำให้เกิดผลกระทบในลักษณะเช่นว่านี้มีหลาย
สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟในเวลาเมื่อไม่ใช่งาน การใช้งานหลอดไฟฟ้าบางประเภทที่ให้ความสว่างมากเกินกว่าความ
จ�ำเป็น (Office of Environment and Heritage, 2014) จนไม่สอดรับกับความต้องการของพื้นที่ใช้สอย และเลือกใช้
อุปกรณ์แสงสว่างบางอย่างที่มีประสิทธิภาพต�่ำ จนท�ำให้เกิดภาวะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เหตุ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดผลกระทบของมลพิษทางแสงต่อพลังงานทั้งสิ้น (Green Building Council of Australia, 2013)
จากที่กล่าวมาในข้างต้น อาจพบได้ว่ามลพิษทางแสงมีหลายประเภทและก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ
ต่อสุขภาพ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย รวมไปถึงสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญ ในกรณีที่แสงสว่างก่อให้
เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแหล่งก�ำเนิดแสงหรือก่อให้เกิดความร�ำคาญต่อผู้ที่ต้องประสบ
เหตุนั้น ๆ ภาครัฐกับท้องถิ่นออสเตรเลียจึงได้พยายามสร้างมาตรการหลายประการเพื่อควบคุมมลพิษทางแสงไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อผู้คน ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

8. เกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects
of Outdoor Lighting 1997

จากปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวกับมลพิษทางแสงของออสเตรเลียที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ท�ำให้รัฐบาล
ออสเตรเลียตระหนักถึงว่าแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟจากการใช้งานของผู้หนึ่งผู้ใด ก็อาจก่อให้เกิดความเดือด
ร้อนร�ำคาญต่อผู้อื่นได้ ในขณะเดียวกันแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟก็อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางแสงได้ ใน
เวลาต่อมา รัฐบาลออสเตรเลียกับองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็น
สมาคมวิศวกรทีป่ รึกษาแห่งออสเตรเลีย (Association of Consulting Engineering Australia) และสมาคมดาราศาสตร์
แห่งออสเตรเลีย (Astronomical Society of Australia) รวมไปถึงท้องถิ่นของออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางแสงเป็นพิเศษ อันได้แก่ เทศบาลเมืองบริสเบน (Council of Standards Australia, 1997) ก็ได้พยายามหาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากมลพิษทางแสง จนน�ำไปสู่การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน Australian
Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting 1997 (Northern Territory
Environment Protection Authority, 2004)
เกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting
1997 (Lighting Council of Australia, 2015) ได้แก่ เกณฑ์มาตรการการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารเพื่อก�ำหนด
แนวทางให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านแสงสว่าง ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านวิศวกรรมส่องสว่างกับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสถาปัตยกรรม
ส่องสว่างตระหนักถึงการใช้งานแสงสว่างเป็นเอือ้ ต่อการประกอบกิจกรรมดาราศาสตร์และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศในเวลา
กลางคืนในออสเตรเลีย
เกณฑ์มาตรฐานฉบับนีย้ งั เป็นคูม่ อื ทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร
บังเกิดความเข้าใจถึงปัญหามลพิษทางแสงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในออสเตรเลีย ท�ำให้เกิด
27

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

จุดเริ่มต้นให้ประชาชนออสเตรเลียได้ทราบถึงการใช้พลังงานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารอย่าง
ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการส่องของแสงที่พลาดเป้าไปตกกระทบยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้งาน จนก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงโดยใช้เหตุ อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความสว่างของโคมไฟ ในเชิงที่ไปรบกวนผู้อื่นที่อาศัยอยู่
โดยรอบ เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวยังมุง่ ให้ผอู้ า่ นได้ทราบหรือตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับแสงบาดตาจากแหล่งก�ำเนิด
แสงประเภทต่าง ๆ ที่ส่องมาเข้าดวงตาของผู้ใช้รถใช้ถนนในระบบคมนาคมขนส่งออสเตรเลียโดยตรงจนท�ำให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเกิดการอาการไม่สบายดวงตา ท�ำให้ยากต่อการปรับดวงตาให้เข้ากับระดับแสงสว่างในบริเวณที่มีการสัญจรบน
ท้องถนน
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของเกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects
of Outdoor Lighting 1997 มุง่ ให้ผอู้ า่ นเกณฑ์ได้ทราบถึงปัจจัยทางเทคนิคเกีย่ วกับการควบคุมมลพิษทางแสง 4 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่ (Council of Standards Australia, 1997)
ประการแรก เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้แนะน�ำระดับของการใช้งานแสงสว่างอย่างละเอียด ให้เหมาะสมตาม
ลักษณะพื้นที่ใช้สอย เพราะแต่ละพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร ย่อมมีความต้องการการใช้งานแสงสว่างที่ไม่เหมือนกัน
ระดับความสว่างตามปริมาณแสงที่พึงตกกระทบลงบนวัตถุต่อพื้นที่ซึ่งมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตรหรือลักซ์ก็ย่อมที่
จะแตกต่างกันด้วย เกณฑ์ระดับของการใช้งานแสงสว่างนีเ้ อง จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านแสงสว่างภายนอกอาคารได้ทราบ
ว่าควรใช้งานแสงสว่างที่มีค่าลักซ์ในช่วงไหนหรือระดับเท่าไรที่เป็นมิตรต่อกิจกรรมภายนอกอาคารหรือเหมาะกับ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้องบันทึกภาพจะท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายนอกอาคารได้ จะต้องมีลกั ซ์ในระดับแนวดิง่ ส่องจากด้านหลังกล้องบันทึกภาพจ�ำนวน 4 ลักซ์
ในระดับความสูงกว่ากล่องบันทึกภาพ 1.5 เมตร เป็นต้น
ประการทีส่ อง เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้อธิบายถึงเวลาทีค่ วรใช้งานแสงสว่าง กล่าวคือ เกณฑ์ดงั กล่าวได้แนะน�ำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแสงสว่างตระหนักว่าควรใช้แสงสว่างในเวลาใดให้เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษทางแสงและ
เหมาะสมกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้งานไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร ควรใช้งานเวลาตัง้ แต่พระอาทิตย์ตก
จนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น โดยประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านแสงสว่างไม่ควรใช้งานไฟส่องสว่างในเวลากลางวันหรือ
เวลาทีม่ แี สงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นวัตถุหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกอาคารแล้ว รวมไปถึงเวลาทีไ่ ม่มผี คู้ น
อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่อาคาร ซึ่งในปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือท้องถิ่นออสเตรเลียก็ได้พยายามน�ำเอาเทคโนโลยี
แสงสว่างที่ทันสมัยบางอย่าง มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดรับกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ว่าด้วยเวลาที่ควรใช้งานแสงสว่าง เช่น
การที่ท้องถิ่นติดตั้งไฟส่องสว่างที่อาศัยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือไฟส่องสว่างหรือเปิดติดขึ้นมาเอง
เฉพาะเวลาที่มีผู้คนอาศัยหรือเวลาที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมารอบบริเวณที่มีการติดตั้งแสงสว่างภายนอกอาคารเท่านั้น
เป็นต้น
ประการทีส่ าม เกณฑ์มาตรฐานนีไ้ ด้ระบุประเภทของการใช้แสงสว่างทีเ่ หมาะกับกิจกรรมภายนอกอาคารประเภท
ต่าง ๆ เพราะแท้ที่จริงแล้วกิจกรรมภายนอกอาคารแต่ละกิจกรรมย่อมมีความต้องการใช้งานแสงสว่างที่ไม่เหมือนกัน
การติดตัง้ ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารจึงย่อมแตกต่างกันด้วยในแต่ละกิจกรรม เช่น ชนิดของพืน้ ทีใ่ ช้สอย ก็อาจแบ่งลักษณะ
การใช้งานแสงสว่างตามลักษณะปฏิบัติการออกไปได้อีก เป็นต้น
ประการทีส่ ี่ เกณฑ์มาตรฐานนีไ้ ด้ระบุขอ้ มูลทางเทคนิคในการติดตัง้ ไฟส่องสว่าง เพราะการใช้ไฟส่องสว่างภายนอก
อาคารแต่ละประเภท ก็ย่อมต้องมีเทคนิคในการติดตั้งไม่เหมือนกัน การติดตั้งตามเกณฑ์นี้ผู้ติดตั้งต้องค�ำนึงทั้งปัจจัยด้าน
ประโยชน์ใช้สอยกับปัจจัยในเชิงป้องกันมลพิษทางแสงควบคูก่ นั ไป เช่น ในการติดตัง้ ไฟถนน ผูต้ ดิ ตัง้ จ�ำต้องพิจารณาบริบท
ของแสงที่ส่องขึ้นไปยังท้องฟ้าหรือชั้นบรรยากาศ จนก่อให้เกิดภาวะแสงกระจัดกระจายไปบนชั้นบรรยากาศและต้อง
พิจารณาบริบทของแสงที่ส่องกระจัดกระจายไปยังบริเวณข้างทาง เพราะแสงที่ส่องขึ้นไปยังท้องฟ้าและแสงที่ส่อง
กระจัดกระจายไปยับบริเวณข้างทาง (แสงไม่ได้ตกกระทบไปยังบริเวณที่ตอ้ งการใช้งานแสงสว่างอย่างแท้จริง) ย่อมก่อให้
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เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ
แม้เกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting
1997 ได้กล่าวถึงเนือ้ หาสาระส�ำคัญของการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจน (Gunn’s
Limited, 2005) แต่ทว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกลับไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่ประการใด ซึ่งลักษณะของเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแสงสว่างปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมส่องสว่างและ
สถาปัตยกรรมส่องสว่างเท่านั้น
การไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมายของเกณฑ์ดงั กล่าว ย่อมท�ำให้เกณฑ์ดงั กล่าวเป็นเพียงเกณฑ์ทไี่ ม่มสี ภาพบังคับ
ทางกฎหมาย กล่าวคือ เกณฑ์ดังกล่าวถูกจัดท�ำขึ้นโดยองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างภายนอก
อาคารกับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางแสงเป็นพิเศษเท่านั้น แต่รัฐออสเตรเลียไม่ได้น�ำเกณฑ์ดังกล่าว
มาพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ  เช่น มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางแพ่ง
มีข้อสังเกตประการหนึ่งที่น่าสนใจ นั้นคือ ในการประเมินโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของ
ออสเตรเลียนัน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภค ได้แก่ ผูด้ ำ� เนินกิจกรรมก่อสร้างถาวรวัตถุทปี่ ระชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้โดยตรงหรือสิ่งที่ท�ำขึ้นเนื่องจากจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชน อาจต้องจัดท�ำ
รายงานทางเทคนิคประเมินผลกระทบจากการใช้ไฟส่องสว่าง เพื่อรายงานให้หน่วยงานทางปกครองหรือบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ที่ท�ำสัญญาว่าจ้างให้สร้างหรือพัฒนาสาธารณูปโภคได้ทราบว่า การออกแบบหรือติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอก
อาคารมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แล้วการออกแบบหรือติดตัง้ ไฟส่องสว่างดังกล่าวได้คำ� นึงถึงปัญหามลพิษทางแสง
หรือไม่

9. กฎหมาย Environmental Protection Act 1997

การส่องรุกล�้ำของแสงไปตกกระทบยังบริเวณพื้นที่หรือทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร�ำคาญแก่เพื่อนบ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบ ถือเป็นเหตุที่สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญต่อ
สิง่ แวดล้อม รัฐบาลออสเตรเลียจึงเอาหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมาย Environmental Protection Act 1997 ทีเ่ ป็นกฎหมาย
ควบคุมมลพิษโดยทัว่ ไปมาปรับใช้กบั การควบคุมมลพิษทางแสงด้วย (Environment and Planning Directorate, 2016)
กฎหมาย Environmental Protection Act 1997 เป็นกฎหมายออสเตรเลียอันมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ ซึ่งภายใต้กฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้ผู้คนในสังคมมีหน้าที่ที่จะต้องกระท�ำ
การใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่บุคคลอื่น ๆ หรือมีหน้าที่ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
(Environment and Planning Directorate, 2016) ดังนั้น หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดในออสเตรเลียได้ใช้งานแสงสว่าง
ภายนอกอาคาร แล้วแสงสว่างที่ใช้งานได้ส่องรุกล�้ำเข้าไปยังพื้นที่ส่วนตัวหรือทรัพย์สินของเพื่อนบ้านอย่างสม�่ำเสมอ
จนท�ำให้เพื่อนบ้านได้รับความเสียหายแก่ ชีวิต ร่างกาย อนามัยหรือทรัพย์สิน เช่นนี้ก็ถือว่ามีความเดือดร้อนร�ำคาญ
อันเนื่องมาจากการใช้งานแสงสว่างแล้ว
อย่างไรก็ตาม กฎหมาย Environmental Protection Act 1997 ไม่ได้ก�ำหนดว่าระดับความส่องสว่างเท่าไหน
หรือเพียงใด จึงจะเป็นแสงสว่างที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญต่อมนุษย์ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม แต่กฎหมาย
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ศาลออสเตรเลียได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าการใช้งานแสงสว่างในลักษณะใดจึงจะถือเป็นเหตุที่ก่อให้
เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผอู้ นื่ ซึง่ ฝ่ายทีก่ ล่าวอ้างว่าได้รบั ผลกระทบจากการส่องรุกล�ำ้ ของแสงหรือโจทก์ในคดีมภี าระ
ที่จะต้องแสดงให้ศาลออสเตรเลียเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนร�ำคาญจากการใช้งานแสงสว่างของผู้ที่ปล่อยแสงสว่าง
ส่องเข้ามารุกล�้ำยังที่ดินหรือทรัพย์สินของตนหรือจ�ำเลยในคดี
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10. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงของออสเตรเลีย

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น แม้ออสเตรเลียจะมีกฎหมาย Environmental Protection Act 1997 ซึ่งถือ
เป็นเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่ วกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารของประเทศออสเตรเลียในปัจจุบนั แต่ทว่าออสเตรเลีย
ก็ไม่ได้มกี ารน�ำเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด มาบังคับใช้เพือ่ บรรเทาภาระพิสจู น์ของโจทก์ในคดีหรือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากปัญหามลพิษทางแสงทั้งสามประเภท ได้แก่ แสงบาดตา แสงเรืองไปบนท้องฟ้า และการส่องรุกล�้ำของแสง
ระบบกฎหมายออสเตรเลียเองก็ไม่ได้กำ� หนดหรือระบุมาตรการทีแ่ น่ชดั ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับการใช้งาน
แสงสว่างภายนอกอาคาร เช่น ผูผ้ ลิตหลอดไฟฟ้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหลอดไฟฟ้า และผูใ้ ช้งานหลอดไฟฟ้า เป็นผูต้ อ้ งรับผิดชอบ
หากแหล่งก�ำเนิดแสงอันถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาด (light products) สามารถก่อมลพิษทางแสงโดยตัวเอง
หรือสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางแสงได้จากการใช้งาน กล่าวคือ หากการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ปล่อยแสงที่มี
ความส่องสว่างหรือปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย ซึ่งมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตรหรือลักซ์ (lux)
มากเกินกว่าค่าความส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อสุขภาพมนุษย์ ผู้ผลิตหลอดไฟฟ้า ผู้จัดจ�ำหน่ายหลอดไฟฟ้า และผู้ใช้งาน
หลอดไฟฟ้าก็ควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งอย่างใดหากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าของตนหรือการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวไปกระทบต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังไม่ได้ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในการป้องกันประชาชนจากผลกระทบจากปัญหามลพิษ
ทางแสง และไม่ได้ก�ำหนดหน้าที่แห่งความระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้น�ำเข้า ผู้ใช้งานต้องหันมาเตือนภัย
หรือใส่ใจกับการควบคุมมลพิษทางแสงจากการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารอันมีลักษณะ
ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้ว่าหลักเกณฑ์การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน Australian
Standard 4282 Control of the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting 1997 จะเป็นเกณฑ์ที่กล่าวถึงบริบทของ
มลพิษทางแสงเรื่องต่างๆ พร้อมกล่าวถึงการป้องกันมลพิษทางแสง แต่รัฐบาลออสเตรเลียกับองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งออสเตรเลีย สมาคมดาราศาสตร์
แห่งออสเตรเลีย และท้องถิ่นของออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางแสงเป็นพิเศษ กลับไม่ได้ก�ำหนดวิธีการ
ลงโทษหรือก�ำหนดให้มสี ภาพบังคับแก่ประชาชนโดยทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282
Control of the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting 1997 แต่ประการใด
อนึง่ จากการจ�ำแนกประเภทมลพิษทางแสงตามลักษณะภูมศิ าสตร์ของออสเตรเลียทีก่ ล่าวมาในตอนต้น ก็ยอ่ ม
จะสามารถจัดแบ่งมลพิษทางแสงตามลักษณะภูมิศาสตร์ออสเตรเลียได้เป็นอีกสองประเภท ได้แก่ มลพิษทางแสงนอก
บริเวณชายฝัง่ ทะเลกับมลพิษทางแสงบริเวณชายฝัง่ ทะเล เกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of the
Obtrusive Effects of Outdoor Lighting 1997 ถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปส�ำหรับสนับสนุนให้มีการใช้งานหลอดไฟฟ้า
หรือโคมไฟภายนอกอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่เกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่เกณฑ์ที่จัดท�ำ
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นการเฉพาะ
ซึง่ แท้ทจี่ ริงแล้วการออกแบบหรือติดตัง้ ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล ก็ควรออกแบบหรือติดตัง้ ไฟ
ส่องสว่าง ในลักษณะทีน่ า่ จะไม่ทำ� ลายบรรยากาศความมืดตามธรรมชาติทเี่ หมาะสมกับการประกอบกิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ
ในระบบนิเวศในยามค�่ำคืนกับในลักษณะที่น่าจะเป็นมิตรต่อการท�ำกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในยามค�่ำคืน เช่น
การวางไข่ การสร้างรัง การย้ายถิ่นฐานในเวลากลางคืน และการผสมพันธุ์ในเวลากลางคืน เป็นต้น
แม้ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานด้านแสงสว่างจะยอมรับเกณฑ์มาตรฐาน Australian Standard 4282 Control of
the Obtrusive Effects of Outdoor Lighting 1997 ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปในการออกแบบแสงสว่างภายนอก
อาคาร แต่เมื่อเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีสภาพบังคับอย่างเช่นกฎหมายหรือไม่มีมีข้อผูกพันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
การใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารปฏิบัติตาม ก็ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคาร
ออกแบบหรือติดตัง้ ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารเพือ่ สนองความต้องการของตนเองหรือสนองความต้องการผูท้ มี่ าเกีย่ วข้อง
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สัมพันธ์กับตน เช่น สถาปนิกที่ออกแบบแสงสว่างตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่ได้ค�ำนึงว่าแสงสว่างเหล่านั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในเวลากลางคืนมากน้อยเพียงใดหรือวิศวกรที่ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยไม่ค�ำนึงว่าแสงสว่าง
เหล่านั้นจะก่อให้เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองพลังงานไปโดยใช่เหตุหรือไม่ เป็นต้น

11. สรุป

ปัญหามลพิษทางแสงในประเทศออสเตรเลียก็ถือเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
ระบบนิเวศกับสิง่ แวดล้อมในเวลากลางคืนได้ เมือ่ มีการใช้งานแสงสว่างภายนอกอาคารอย่างแพร่หลายมากขึน้ ในประเทศ
ออสเตรเลีย สิง่ ทีค่ วรกระท�ำนัน้ คือการแสวงหาแนวทางป้องกัน ไม่ให้มลพิษทางแสงมาท�ำลายสมดุลความมืดตามธรรมชาติ
ในเวลากลางคืนและความสว่างตามธรรมชาติในเวลากลางวันได้ การก�ำหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพือ่ จัดการกับมลพิษ
ทางแสงทั้งสามประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ได้แก่ แสงบาดตา แสงเรืองไปบนท้องฟ้า และการส่องรุกล�้ำของแสง
ย่อมจะท�ำให้รัฐออสเตรเลียสามารถป้องกันปัญหามลพิษทางแสงโดยอาศัยกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ได้
รวมไปถึงรัฐก็สามารถทีจ่ ะป้องกันไม่ให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดจงใจใช้งานแสงสว่างหรือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร จนท�ำให้แสงสว่างนั้นส่องไปรบกวนสิทธิในการอยู่อาศัยหรือใช้
ทรัพย์สินอย่างปกติสุขของเพื่อนบ้านหรือส่องรุกล�้ำไปยังระบบนิเวศจนเป็นเหตุให้เสียสมดุลความสว่างตามธรรมชาติ
ในเวลากลางวันและความมืดตามธรรมชาติในเวลากลางคืน
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