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บทคัดยอ

โครงการการพฒันาไฟถนนของทองถิน่ในเมอืงสาํคญัเหลานีต้างกเ็ปลีย่นหันมาใชงานโคมไฟถนน LED 

ใชพลังงานตํ่า มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดเงินคาไฟฟา อยางไรก็ตาม หลอดไฟ LED ยอมกอให

เกิดแสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟา (blue-rich white light) ไดมากกวาหลอดไฟโซเดียมความดันสูง 

ซึ่งแสงสีขาวที่ อุดมไฟดวยสีฟานี้เองถือเปนแสงที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะหากมีปริมาณแสง 

LED จากการใชงานไฟถนนทีม่ากข้ึน กย็อมทาํใหเกดิปรมิาณแสงสขีาวทีอ่ดุมไปดวยสฟีาถกูปลอยออก

ไปในสิ่งแวดลอมยามค่ําคืนมาข้ึนไปดวย การเติบโตของปริมาณหลอดไฟ LED และการใชงาน

หลอดไฟ LED ที่เพิ่มขึ้นในชุมชนเมืองยอมทําใหเกิดสภาวะแสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟาเรืองขึ้นไปบน

ทองฟาเหนือบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองหรือชานเมืองดวย บทความฉบับนี้มุงอภิปรายนโยบายการปรับ

เปลีย่นไฟถนนรปูแบบเดมิใหกลายมาเปนไฟถนน LED แมวาไฟถนน LED อาจกอใหเกดิความทาทาย

ทางสิ่งแวดลอมในดานมลภาวะทางแสง หากแตการดําเนินการทางกฎหมายก็อาจนําไปสูการลดผล

กระทบตอส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังอาจชวยสรางโอกาสที่จะควบคุมมลภาวะทางแสงจากการใชงาน

ไฟถนน LED ในลักษณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง

คําสําคัญ: ไฟถนน LED แสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟา มลภาวะทางแสง กฎหมาย

Abstract

Several public lighting projects of Major cities’ local authorities to replace street lights 

with brighter and energy efficient light-emitting diodes (LED lamps have proven to be 

less electricity, more efficient, and save money. However, LED street lamps worsen

non-environmentally friendly light by giving off more blue-rich white than the high-

pressure sodium lights they normally replace. But if more LED light is used for outdoor 

street lighting, the amount of blue-rich white light emitted into the night environment 

will also rise substantially. The rapid growth in the number of LED lights and lighting 

in cities and urban landscapes is increasing the blue-rich white glow from man-made 

sources of LED street lights over urban/suburban areas. The aim of this paper is to 

discuss the ground of policy as provided for converting out street lights to energy-efficient 

LED lights. Although the environmental challenge facing the LED street lighting is the 

issue of light pollution, taking legal action to reduce the effects of the LED street lights 

provides an opportunity to deliver further benefits to both control of light pollution and 

use of the environmentally friendly LED street lights. 

Keywords: LED Street Lights, Blue-Rich White Light, Light Pollution, Law
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บทนํา

 แหลงกําเนิดแสงสวางบนทองถนน (Sources 

of Street Light) มีที่มาจากหลอดไฟฟาที่ถูกนํามา

ติดต้ังกับโคมไฟถนนหลายชนิดดวยกัน
1
 เชน 

หลอดไอปรอทความดันสูง (หรือหลอดแสงจันทร) 

(High-Pressure Mercury) หลอดโซเดยีมความดนั

ตํ่า (Low-Pressure Sodium) หลอดเมทัลฮาไลด 

(Metal Halide) และหลอดฟลูออเรสเซนต 

(Fluorescent) รวมทั้งในปจจุบันยังไดมีการนําเอา

หลอด LED หรือหลอดไดโอดเปลงแสง (Light 

Emitting Diode)
2
 มาติดตั้งใชงานกับโคมไฟถนน 

ทําใหเกิดไฟสองสวางบนเสนทางสัญจรหรือเกิด

แสงสวางบริเวณพื้นที่โดยรอบเสนทางสัญจร ที่มี

ประสิทธิผลดานการประหยัดพลังงานกับใหแสงสี

ขาวที่สามารถสองสวางบนทองถนนทางสัญจรได

เฉกเชนเดียวกับหลอดไฟประเภทอื่นที่เคยถูกนํา

เอามาติดตั้งกับโคมไฟถนน อีกทั้งหลอด LED มี

ขอดหีลายประการทีเ่หนือกวาหลอดไฟถนนจําพวก

อื่นๆ เชน ประหยัดพลังงานหากเทียบกับหลอดไฟ

ประเภทอืน่ๆ ทีนํ่ามาใชตดิตัง้กับโคมไฟถนน มคีวาม

ทนทานมากกวาหลอดไฟประเภทอื่นๆ หลอดไม

ขาดงายและไมแตกหักงาย และมีอายุการใชงาน

โดยเฉลี่ยยาวนานกวาหลอดไฟประเภทอื่นๆ ดวย

คณุสมบตัเิหลาน้ีเอง หลอด LED จึงไดถูกนําเอามา

ใชกับการใหแสงสวางในระดบัผังเมอืง เพราะเมือ่มี

การพฒันาโครงขายถนนทัง้ในสวนถนนสาํหรับการ

เดินทางเขาออกระหวางภายในเมืองกับภายนอก

หรือในสวนถนนสําหรับเดินทางติดตอระหวางสวน

ตางๆ ภายในพื้นที่เมือง ก็ยอมจะตองมีการติดต้ัง

โครงขายไฟสองสวางบนทองถนน ใหสัมพันธกับ

พื้นที่สวนตางๆ ของเมือง 

1
 Highways Term Maintenance Association, “Street Lighting” [Online]. Available: http://www.htma.info/

 industry-topics/street-lighting.html (accessed April 24, 2018).

2
 Ed Ebrahimian, Best Practice: LED Street Lighting System (Los Angeles, CA: Department of Public Works, City 

 of Los Angeles, 2011), 1-5. 

ภาพที่ 1 ภาพโครงการการเปลี่ยนมาติดตั้งใชงานไฟถนน LED ของเมืองฮิลสโบโร มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา 

 แสดงใหเห็นเปรียบเทียบการติดตั้งใชงานไฟถนนโซเดียมความดันสูงหรือไฟถนน HPA (High Pressure 

 Sodium) ที่ใหภูมิทัศนแสงสวางเปนสีเหลืองกับไฟถนน LED (Light Emitting Diode) ใหภูมิทัศน

 แสงสวางเปนสีขาว

อางอิง https://www.hillsboro-oregon.gov/our-city/departments/public-works/transportation/street-lights/led
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 เ ม่ือมีการขยายตัวของเมือง (urban 

expansion)
3
 ก็ตองมีการพัฒนาเสนทางสัญจร

ทางบกตามมาเพื่อเชื่อมเมืองกับเมืองหรือเมือง

กับชนบทอยางเปนโครงขายเอาไวดวยกัน (road 

network) สงผลใหมีการใชประโยชนในที่ดินเพื่อ

เปนถนนสัญจร ประกอบกับเมื่อมีการพัฒนาความ

เปนเมืองไปสูพื้นที่รอบปริมณฑลและพื้นที่ตอเน่ือง

มากยิ่งขึ้นจนกลายเปนเมืองที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ก็ยอมที่จะตอง

มีการพัฒนาทองถนนเพื่อเพิ่มเสนทางสัญจรทําให

เกิดการเดินทางถนนสญัจรไปมาจากเมอืงไปสูเมอืง

เมืองไปสูปริมณฑลหรอืเมอืงไปสูชนบท ดงัน้ัน หาก

มีการพัฒนาทองถนนแลว ก็จะตองมีการติดตั้งใช

งานไฟถนน LED ไปตามแนวยาวควบคูกับทองถนน 

(LED street lights along the roads) นอกจากน้ัน 

การติดตั้งใชงานไฟถนนก็จะตองมีการวางขยาย

โครงขายการใชงานไฟถนน LED เพื่อใหเกิดแสง

สวางในพื้นที่ที่มีทางถนนพาดผาน (extensive 

networks of LED lighting to illuminate 

streets)
4
 โครงขายของไฟถนน LED เชนวาน้ี

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรทางบกและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง อีกทั้งลดจํานวน

อุบัติเหตุบนทองถนน ผานการสรางระดับความ

สวางจากแสง LED ทีส่องมาบนถนนใหไดมาตรฐาน

ความปลอดภัยกับใหไดแสงสวางที่พอเพียงตออัน

เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ตองการ

แสงสวางจากไฟถนน LED ในการประกอบกิจกรรม

ภายนอกอาคารยามคํา่คนื อยางไรก็ตาม การขยาย

ตัวของการติดตั้งใชงานไฟถนน LED ในเมือง ไม

เพียงแตกอใหเกิดความสวางบนทองถนนและ

ชุมชนเมืองเทานั้น หากแตยังกอใหเกิดสภาวะของ

บรรยากาศที่เต็มไปดวยความสวางไสวจากแสงไฟ 

LED ในชุมชนเมืองกับบริเวณทองฟาเหนือชุมชน

เมือง ระหวางชวงเวลากลางคืนที่มีการใชงานไฟ

ถนน LED ซึ่งความสวางไสวที่เกิดขึ้นจากการใช

งานไฟถนน LED อยางยาวนานชวงระยะเวลา

กลางคนื ทาํใหพืน้ทีช่มุชนเมอืงขาดสภาวะความมดื

มดิตามธรรมชาตใินยามคํา่คนื
5
 จนพอทีจ่ะทาํใหเกิด

อนัตรายตอสขุภาพอนามยัของมนุษยและสตัว รวม

ไปถึงทําลายสมดุลความมืดตามธรรมชาติในเวลา

กลางคนืและความสวางตามธรรมชาตใินเวลากลาง

วัน (balance between day and night) จนอาจ

ไปกระทบตอวฏัจักรของสิง่มชีวีติทีต่องพงึพงิสมดลุ

ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 บทความน้ีมุงนําเสนอแนวโนมหรือทิศทาง 

(trend) ของการนําเอาเทคโนโลยี LED มาใชกับ

ไฟถนนในศตวรรษที ่21 พรอมกับนําเสนอแนวโนม

ของผลกระทบจากการใชไฟถนน LED ตอสภาวะ

แวดลอมในเวลากลางคืนที่อาจเกิดขึ้น 2 ประการ 

ไดแก (1) การใชงานไฟถนน LED ที่ปลอยแสง

ประดิษฐสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟา (blue-rich 

3
 Judith Green, Chloe Perkins, Rebecca Steinbach & Phil Edwards, “Reduced street lighting at night and health: 

 A rapid appraisal of public views in England and Wales” Health Place 34 (2015): 171–180.

4
 U.S. Department of Energy, Outdoor Lighting Challenges and Solution Pathways (Washington, DC: U.S. 

 Department of Energy, 2016), 22-26.

5
 Andrew Wakefield, Emma L. Stone, Gareth Jones, & Stephen Harris, “Light-emitting diode street lights reduce 

 last-ditch evasive manoeuvres by moths to bat echolocation calls” Royal Society Open Science 8 (2015),150291.
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artificial light) หรือแสงที่มีความยาวคลื่นความถี่

ตํ่ากวา 500 นาโมมิเตอร (wavelengths shorter 

than about 500 nm) ในระยะเวลาที่นานพอที่จะ

ทําใหเกิดผลรายตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอมได 

(2) การใชงานไฟถนน LED ที่ไดรับการติดตั้งไม

เหมาะสม ก็อาจทําใหเกิดทิศทางการสองของแสง 

LED พวยพุงขึ้นไปบนทองฟา (upward lights) 

ทําใหทองฟาในเมืองเผชิญสภาวะที่ถูกปกคลุมดวย

ความสวางไสวจากแสง LED ในยามคํ่าคืน ผล

กระทบทั้ง 2 ประการนี้ อาจทําใหนักกฎหมายและ

ผูกําหนดนโยบายตองแสวงหาวิธีการปองกันภัย

ลวงหนา ผานการเลือกใชเทคโนโลยีไฟถนน LED 

เทาที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อปองกันไมใหเกิด

ผลกระทบตอสมดุลของชวงเวลาความมือในเวลา

กลางคืนและความสวางในเวลากลางวันหรือ

ปองกันใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศในเวลา

กลางคนืใหนอยทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได ในขณะเดยีวกัน

รัฐ หนวยงานของรัฐและทองถ่ินก็พึงจะตอง

วางแผนใชงานไฟถนน LED แบบบูรณการที่จะ

ตองนําเอาหลกัการทางดานกฎหมายสิง่แวดลอมที่

เกี่ยวของมาปรับใช เพื่อใหเกิดการวางแผนการใช

งานไฟถนน LED อยางมีประสิทธิภาพและไมกอ

อันตรายตอบรรยากาศความมืดมิดตามธรรมชาติ

ในเวลากลางคืน

ภาพที่ 2 ภาพเหนือเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบระหวาง ค.ศ. 2002 “กอน” ที่

 ทองถ่ินตางๆ ในเมอืงลอสแอนเจลสิจะหันมาตดิตัง้ใชงานไฟถนน LED (Pre-LED) กับระหวาง ค.ศ. 2012 

 อันเปนป “หลัง” จากทองถ่ินตางๆ ในในเมืองลอสแอนเจลิสจะหันมาติดต้ังใชงานไฟถนน LED แลว 

 (Post-LED) ซึ่งสองภาพน้ีแสดงใหเห็นความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางสภาวะแสงเรืองขึ้นไปบน

 ทองฟาเปนสีสมจากการใชงานไฟถนน HPS (ไฟถนนแบบดั่งเดิม) กับสภาวะแสงเรืองขึ้นไปบนทองฟา

 เปนสีขาวจากการใชงานไฟถนน LED (ไฟถนนสมัยใหม) 

อางอิง http://www.ecolinkenergy.com/lorem-ipsum-is-simply-dummy-text-4/

เทคโนโลยีแสงสวาง LED กับไฟถนน

 หลอด LED หรือ หลอดไดโอดเปลงแสง 

(Light-Emitting Diode) ที่ประกอบดวยอุปกรณ

อิเลคทรอนิคสชนิดหน่ึง ซึ่งสามารถกําเนิดแสง

สวางไดเม่ือมีกระแสไฟผานตัวอุปกรณดังกลาว 

หลอดไฟ LED จะกําเนิดแสงสวางในลักษณะ

ที่มีคลื่นความถี่เดียวและเฟสตอเนื่องกัน หลอดไฟ

ดังกลาวที่นํามาติดตั้งใชงานกับโคมไฟภายนอก

อาคารประเภทตางๆ สามารถกําเนิดแสงไดเพียง

แคจายกระแสไฟฟาเขาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ไฟ

ถนน LED มีขอเดนอยูหลายประการดวยกัน เชน 

ไฟถนน LED ใชพลังงานตํ่าแตก็ใหประสิทธิภาพ
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การสองสวางเฉกเชนเดียวกับแหลงกําเนิดแสงที่

มีการติดตั้งหลอดไฟประเภทอื่น หลอดไฟ LED 

สามารถเปดปดไดอยางรวดเร็วและไมมีแสง

กระพริบในขณะที่เปลงแสง เปนตน

 ขอดีหลายประการที่กลาวมาในขางตนน้ี 

ทําใหหลอดไฟ LED ถูกนําเอามาติดตั้งใชงาน

ทดแทนไฟแสงสวางแทบทุกรูปแบบที่เคยใชกันมา 

อกีทัง้การนําเอาเทคโนโลย ีLED มาประยกุตใชกับ

ไฟถนน (street lights)
6
 ในรูปแบบที่มีการติดตั้งใช

งานอยางเปนระบบโครงขายไฟถนน LED (LED 

street lighting network) กลาวคือ การติดต้ัง

ใชงานไฟถนน LED มักจะมีการติดตั้งไปตามแนว

ยาวของเสนทางถนน ซึ่งเชื่อมตอเสนทางการติด

ตั้งไฟถนน LED ในบริเวณโครงขายถนนในเมือง

และโครงขายถนนที่เชื่อมระหวางพื้นที่ตางๆ นําไป

สูทําใหในบริเวณพื้นที่เมืองเปนแนวการติดต้ังไฟ

ถนนเปนแบบตารางหรือรูปทรงเรขาคณิตในพื้นที่

เมืองและเปนแนวยาวตามเสนทางสัญจรที่เชื่อม

ระหวางเมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึง ผลดีอันเกิด

จากการพัฒนาโครงขายไฟถนน LED ที่โดดเดน 

น้ันก็คือ ประสิทธิภาพการใชหลอด LED ในการ

เพิม่แสงสวางบนทองถนนยามคํา่คนืและลดการใช

พลังงานภายใหกับทองถิ่น 

 ทองถ่ิน (หรือรัฐ) ในหลายประเทศของโลก

ไดพยายามติดตั้งใชงานหลอดไฟ LED ทดแทน

หลอดไฟประเภทอื่นๆ ที่เคยไดรับการติดตั้งใชงาน

ใหเปนไฟถนน เพราะหลอด LED มีประสิทธิภาพ

สูง ซึ่งใชพลังไฟฟานอยกวา แตใหความเขมแสง

สวางที่เหมาะสมกับความปลอดภัยในการสัญจร

บนทองถนนและใหความสวางที่สอดคลองกับการ

ประกอบกิจกรรมภายนอกอาคารในเวลากลางคืน 

ก็จะสามารถลดความตองการใชงานพลังไฟฟา

ของทองถ่ินอันจะกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ

ของทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออม ทั้งลดคาใช

จายอืน่ๆ ในการซอมบาํรุงและประหยดัเวลาในการ

บํารุงรักษา

ภาพที่ 3 ภาพถายจากดาวเทียมขององคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and 

 Space Administration หรอื NASA)) แสดงการเปลีย่นแปลงภูมทิศันแสงสวางของเมอืงมลิาน ประเทศ

 อิตาลี ในยามคํ่าคืน ภาพซายถายเมื่อ ค.ศ. 2012 และภาพขวาถายเมื่อ ค.ศ. 2015 ทั้งสองภาพน้ี

 แสดงใหเห็นวาภายหลังจากที่มีการหันมาติดตั้งใชงานไฟถนน LED เพื่อทดแทนไฟถนน HPS แลว

 ทําใหเมืองและแนวเสนทางสัญจรถูกปกคลุมไปดวยแสงสีขาว 

อางอิง http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/lost-led-revolution-light-pollution-increasing/

6
 Hannah Griffiths, The Future of Street Lighting: The potential for new service development (London: The Digital 

 Catapult and the Future Cities Catapult, 2018), 2-3.
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 ลักษณะทางกายภาพของโครงขายไฟถนน 

LED ตามที่ทองถ่ิน (หรือรัฐ) จัดสรรให ยอม

นําไปสูสภาวะแวดลอมอันถูกปกคลุมดวยความ

สวางไสวไปทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองจากแสง 

LED พรอมกับชุมชนเมืองถูกปกคลุมดวยความ

สวางไสวจากแสง LED บนทองฟาเหนือบริเวณ

พื้นที่ชุมชนเมืองหรือใจกลางเมือง สภาวะเชนวานี้

ยอมทําใหชุมชนเมืองของทองถ่ินหลายแหงใน

หลายประเทศ ตองเผชญิกับสภาวะแสง LED เรือง

ขึน้ไปบนทองฟาในชมุชนเมอืงหรอืสภาวะทีท่องฟา

เหนือชุมชนเมืองถูกปกคลุมไปดวยแสง LED จาก

โครงขายไฟถนนในเมือง (urban sky glow)
7
 อีก

ทั้งการติดต้ังใชงานไฟถนน LED ในปริมาณมาก 

ก็อาจทําใหเกิดเกิดสภาวะบริเวณชุมชนเมืองถูก

ปกคลุมไปดวยความสวางไสวจากแสง LED อัน

นําไปสูสภาวะการเกิดกลุมของแสง LED ในเมือง

ขนาดใหญในเมือง (urban light clutter)
8

 อยางไรก็ตาม แสงสีขาวจากไฟถนน LED 

(แสงสขีาวทีอ่ดุมไปดวยสฟีา หรอื blue-rich white 

light) ทีส่องสวางไสวตามแนวเสนทางถนนทีม่กีาร

ติดตั้งไฟถนน LED หรือชุมชนเมืองที่มีการติดตั้ง

ใชงานไฟถนน LED สามารถกอใหเกิดแสงสีขาว

ที่มีทิศทางของการสองของแสงสีขาวพวยพุงขึ้น

ไปบนทองฟา (direct upward light) และกอให

เกิดแสงสีขาวที่มีทิศทางการสองไปตกกระทบวัตถุ

อื่นๆ กอน แลวจึงเกิดแสงสีขาวสะทอนพวยพุงขึ้น

ไปบนทองฟา (upward reflected light) จนนําไปสู

สภาวะทีช่ัน้บรรยากาศมแีสงสขีาวทีก่ระจัดกระจาย

อยูบนทองฟา (atmospheric scattering)
9
 อยูใน

ระดับที่สูงกวาระดับปกติเปนเวลา แลวนานพอ

ที่จะทําลายบรรยากาศความมืดมิดตามธรรมชาติ

บนทองฟาในยามคํ่าคืนและอาจสรางผลกระทบ

ตอสภาวะแวดลอมในเวลากลางคืน (nocturnal 

environment)
10
 ได ซึ่งสภาวะเชนน้ีอาจเรียกวา 

สภาวะแสงเรืองขึ้นไปบนทองฟา 

 อีกประการหน่ึงสภาวะที่แสงสีขาวที่กระจัด

กระจายอยูบนทองฟาน้ี เกิดจากการทีท่องถ่ิน (หรือ

รัฐ) พยายามหันมาแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงจากไฟ

ถนนแบบเกา (เชน หลอดไส หลอดฮาโลเจน 

หลอดเมทลัฮาไลดและหลอดฟลอูอเรสเซนต) มาใช

ไฟถนน LED (หลอด LED) ก็ยอมจะทําใหภูมิทัศน

แสงสวางในเมือง (urban lighting landscape) 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง น้ันก็เพราะ

ไฟถนนด่ังเดิม (เชน หลอดไฟโซเดียมความดันต่ํา 

(low-pressure sodium หรือ LPS) หลอดไฟ

โซเดยีมความดนัสงู (high-pressure sodium หรือ 

HPS) และหลอดเมทัลฮาไลด (metal halide)) 

กําเนิดแสงสีสมจนทําใหทั่วบริเวณชุมชนเมืองและ

7
 U.S. Department of Energy, An Investigation of LED Street Lighting’s Impact on Sky Glow (Washington, DC: U.S. 

 Department of Energy, 2017), 35-37.

8
 Lighting Europe, FAQ on LED Lighting (Brussels: Lighting Europe, 2017), 1-5. 

9
 James Brodrick, “LED Street Lighting’s Impact on Sky Glow: A DOE study looks at uplight, lumen output,

 spectral power distribution and other variables” [Online]. Available: https://www.energy.gov/sites/prod/files/

 2017/08/f36/18_LED%20Watch_6.17.pdf (accessed April 24, 2018).

10
 Pawson S. M. Bader, “LED lighting increases the ecological impact of light pollution irrespective of color

 temperature” Ecological Applications 24 (2014): 1561-1568.
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แนวเสนทางถนนสวางไสวไปดวยแสงสีสม น้ัน

คือพื้นที่เมืองมีภูมิทัศนของความสวางในเมือง

เปนแสงสีสม (urban orange-colored lighting 

landscape)
11
 ในทางตรงกันขามไฟถนน LED แบบ

ใหมกลับกําเนดิแสงสีขาวจนทําใหทั่วบริเวณชุมชน

เมืองและแนวเสนทางถนนสวางไสวไปดวยแสง

สีขาว น้ันคือพื้นที่เมืองมีภูมิทัศนของความสวาง

ในเมืองเปนแสงสีขาว (white-colored lighting 

landscape)
12
 

 ไมวาจะเปนแสงสวางจากไฟถนนแบบดัง่เดมิ

หรือแสงสวางจากไฟถนน LED ก็ตาม ตางก็เปน

แสงสวางภายนอกอาคารที่ถูกปลอยออกมา ซึ่ง

สามารถกอใหเกิดหรืออาจจะกอใหเกิดผลกระทบ

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในเวลากลางคืน หรือ

ภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนได อีกทั้งแสงสวางจากไฟถนนแบบ

ด่ังเดิมกับแสงสวางจากไฟถนน LED ก็อาจนํา

ไปสูการกอสภาวะที่สิ่งแวดลอมในเวลากลางคืน

เปลี่ยนแปลงสภาวะแสงเรืองขึ้นไปบนทองฟาดวย

ไฟถนนแบบดั่งเดิมหรือไฟถนน LED ซึ่งลวนแลว

แตทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมในเวลากลางคืน

เสื่อมโทรมลง อยางไรก็ดี แสงสวางจากไฟถนน

แบบดั่งเดิมหรือแสงสวางจากไฟถนน LED ก็มี

สมบัติเฉพาะที่แตกตางกัน ทั้งใหสี (colors) 

ที่แตกตางกันกับมีความยาวคลื่น (wavelengths) 

ที่แตกตางกัน ซึ่งแสงสวางจากไฟถนน LED 

(แสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟา) สวนมากมักจะมี

ความยาวคลื่นไมเกินกวา 500 นาโนเมตร (nm) 

(wavelengths ≤ 500 nm)
13
 หรือมีความยาวคลื่น

ในชวงระหวาง 440-500 นาโนเมตร (nm)
14
 ซึ่ง

สมบตัเิฉพาะเชนวาน้ีทาํใหแสงสวางทีถู่กปลอยออก

มาจากไฟถนน LED สามารถทีจ่ะกอใหเกิดมลภาวะ

ทางแสงเฉกเชนเดียวกับไฟถนนแบบดั่งเดิม เชน 

แสงบาดตา (glare) แสงที่สองรุกลํ้าเขาไปยังพื้นที่

สวนตัวหรือพื้นที่ที่ไมตองการใชงานแสงสวาง 

(trespassing light) และแสงเรอืงขึน้ไปบนทองฟา 

(glare) กับไฟถนน LED ก็อาจกอใหเกิดปญหาที่

กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมใน

ลักษณะที่แตกตางออกไปจากไฟถนนแบบดั่งเดิม

 ดวยเหตุน้ี จึงตองทําการทบทวนปญหา

เฉพาะอันเกิดจากแสงสวางที่ถูกปลอยออกมาจาก

ไฟถนน LED เพราะจะทําใหผูกําหนดนโยบาย 

(policy makers) และผูตรากฎหมาย (lawmakers) 

สามารถที่จะรับทราบถึงปญหาดังกลาว พรอมกับ

11
 Public Health England, Human responses to lighting based on LED lighting solutions Commissioned by the 

 Chartered Institution of Building Services Engineers and the Society of Light and Lighting (London: Public Health 

 England, 2016), 1-8.

12
 City of Hillsboro Civic Center, “LED Street Light Conversion Project” [Online]. Available: https://www.hillsboro-

 oregon.gov/our-city/departments/public-works/transportation/street-lights/led (accessed April 24, 2018).

13
 National Geographic Partners, LLC, “These Energy-Saving Bulbs Are Making One Pollutant Much Worse” [Online]. 

 Available: https://news.nationalgeographic.com/2017/11/light-pollution-energy-LED-bulbs-spd/ (accessed April 

 24, 2018).

14
 Natural Health News, “Melatonin disruption by ‘eco lighting’ a rising health threat” [Online]. Available: https://

 www.naturalhealthnews.uk/health/2012/09/melatonin-disruption-by-eco-lighting-a-rising-health-threat/ (accessed 

 April 24, 2018).
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กําหนดการระวังภัยการใชแสงสวางจากไฟถนน 

LED ลวงหนา (precautionary approach)
15

เพื่อเตรียมการใชเทคโนโลยีแสงสวาง LED เทา

ที่จําเปนตอการเสริมสรางความปลอดภัย การ

ดํารงชีวิตประจําวันและการสรางสุนทรียภาพใน

งานสถาปตยกรรมทางแสงสวาง ในขณะเดียวกัน

ก็สามารถรับมือกับผลกระทบทางดานสุขอนามัย

และสิ่งแวดลอมที่สามารถคาดเดาไดลวงหนาดวย 

ภายใตฐานแนวคิดที่วาการใชงานแสงสวางจาก

ไฟถนน LED จะตองกอใหเกิดความเสียหายตอ

สุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได นอกเหนือจากน้ัน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(stakeholders) จากภาคสวนตางๆ ไมวาจะเปน

ภาครัฐ (รวมถึงทองถ่ินและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน) ตองกําหนดมาตรการปองกันไมใหแสง

สวางจากไฟถนน LED ไปสรางความเสยีหายใหแก

สุขภาพกายและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการปองกัน 

(prevention approach)
16
 ภายใตพื้นที่ที่วาผูมี

สวนไดสวนเสยีทีม่สีวนใชงานหรอืไดประโยชนจาก

การใชงานแสงสวางจะตองรวมกันปองกันมลภาวะ

ทางแสงจากไฟถนน LED อยางมีประสิทธภิาพ อีก

ประการหน่ึง เมือ่พจิารณาในเรือ่งของการประหยดั

พลังงานและประสิทธิภาพการใหแสงสวางจาก

ไฟถนน LED แลว ก็อาจมีประเด็นที่ทองถ่ินหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกติดต้ังใชงานไฟ

ถนน LED ทดแทนไฟถนนดั่งเดิมควรคํานึงถึง นั้น

ก็คอื การใชแสงสวางจากไฟถนน LED อยางยัง่ยนื

(sustainable development approach)
17
 ซึ่งจะ

ตองตอบสนองตอความตองการของผูใชงานหรือ

ผูไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีไฟถนน LED แต

ในขณะเดียวกันการใชไฟถนน LED ของผูใชงาน

หรือผูไดรับประโยชนในปจจุบันตองไมลิดรอนหรือ

ทําลายคนรุนหลัง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม

ผลกระทบจากการใชงานแสงสวางจาก

ไฟถนน LED กับกฎหมายควบคุม

มลภาวะทางแสง

 ปญหาจากการใชงานไฟถนนดั่งเดิมและ

ไฟถนน LED ไมเพยีงทีจ่ะสามารถสรางเหตรุาํคาญ

อันเกิดจากการใชงานแสงสวาง (light nuisance) 

หากแสงสวางจากไฟถนนทั้งสองประเภทน้ีถูก

ปลอยออกมาจากไฟถนนที่ไดรับการติดต้ังอยางไม

เหมาะสม จนกอใหเกิดทศิทางการสองของแสงรกุลํา้ 

(light trespass) เขาไปยังอาคาร เคหะสถานหรือ

พื้นที่ที่ไมตองการใชงานแสงสวางของเพื่อนบาน

หรือชุมชนที่อยูโดยรอบไฟถนน แตไมวาจะเปน

ไฟถนนดั่งเดิมและไฟถนน LED ตางก็สามารถกอ

ใหเกิดแสงบาดตาหรอืแสงสวางจากไฟถนนทีไ่ดรบั

การติดตั้งมาอยางไมเหมาะสม ทําใหเกิดแสงสอง

เขามายังดวงตาของผูสัญจรบนทองถนนโดยตรง 

15
 Jennifer Connolly, Health impact assessment of introducing LED street lighting in Stockport (Stockport: Stockport 

 Metropolitan Borough Council, 2017), 1-8.

16
 Norfolk Campaign to Protect Rural England, Preventing Light Pollution: 10 Norfolk Case Studies (Norwich: CPRE 

 Norfolk, 2015), 1-5.

17
 Nader Hajj Shehadeh, Sustainable Street Lighting: A Guide to Efficient Public Street Lighting and Lebanon 

 (Norwich: European Union & United Nations Development Programme, 2015), 23.
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ทาํใหผูสญัจรบนทองถนนไมสามารถมองเห็นวตัถุได 

(disability glare) หรอืมองเห็นไดยาก (discomfort 

glare) จนอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน

ได อีกทั้งไฟถนนดั่งเดิมและไฟถนน LED ตางก็

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสภาวะแสงเรืองขึ้นไป

บนทองฟา ทําใหบริเวณทองฟาเหนือชุมชนเมือง

ถูกปกคลุมดวยความสวางจากแสงที่สองเรืองขึ้น

ไปบนทองฟา
18
 สาเหตุเกิดขึ้นจากการใชงานไฟ

ถนนอยางหนาแนนและไปถนนไดกระจายไปตาม

จุดตางๆ ของชมุชนเมอืงและกระจายตามแนวเสน

ทางสัญจร ตลอดจนการกอสรางสาธารณูปโภคที่

มีการติดตั้งใชงานแสงสวางภายนอกอาคารอยาง

ตอเน่ือง จนอาจกอใหเกิดความเสยีหายตอสขุภาพ

มนุษย ระบบนิเวศในเวลากลางคนืและสิง่แวดลอม 

อยางไรก็ตาม การใชงานไฟถนน LED ที่ใหแสง

สีขาว (white LED lighting) ซึ่งแสงสีขาวจาก

ไฟถนน LED โดยมากมักเปนแสงสีขาวที่อุดมไฟ

ดวยสีฟา (blue-rich white light) กลาวคือ ไฟ

ถนน LED เปนแหลงกําเนิดปลอยคลื่นแสงในชวง

สีนํ้าเงิน (blue color spectrum light) ที่มากกวา

ไฟถนนแบบดั่งเดิม

 อยางไรก็ตาม สมบัติของแสงสวางจาก

ไฟถนน LED (แสง LED ที่มีความยาวคลื่นใน

ชวงระหวาง 440-500 นาโนเมตร (nm)) ที่มี

ศักยภาพเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ได ประการแรก แสง LED จากไฟถนนอาจสงผล

ใหประสิทธิภาพการสรางเมลาโทนิน (melatonin) 

ของรางกายมนุษยลดนอยถอยลง เพราะการหลั่ง

สารเมลาโทนินจึงถูกกระตุ นโดยความมืดและ

การหลั่งสารเมลาโทนินถูกยับยั้งโดยแสง LED 

นัน่กค็ือเมือ่มแีสงสวาง LED จากไฟถนน (ในระดบั

ความยาวคลื่นประมาณ 450 นาโนเมตร (nm)) 

ตอมไพเนียลทีอ่ยูในสมองมนุษย จะลดประสทิธิภาพ

ในการหลั่งเมลาโทนิน โดยมีปริมาณการหลั่ง

เมลาโนโทนินนอยลง ฮอรโมนเมลาโทนินนี้จะหลั่ง

ตามวัฎจักรนาฬกาชีวิต (biological rhythm) 

ในชวงเวลาที่มีความสวางตามธรรมชาติในเวลา

กลางวันและความมืดตามธรรมชาติในเวลากลาง

คืน (ในวงรอบ 24 ชั่วโมง) ซึ่งประโยชนของ

ฮอรโมนประเภทน้ียอมทําใหสรางสมดุลวัฏจักร

การต่ืนนอนและเขานอนตามธรรมชาติของมนุษย 

(sleep-wake cycle) กับเสรมิสรางระบบภูมคิุมกัน

ของมนุษย (immune system) ตลอดจนมีผลการ

ทดลองทางวิทยาศาสตรสนับสนุนวาแสง LED 

อาจเปนปจจัยเพิม่ความเสีย่งทีจ่ะเกิดมะเรง็เตานม 

(breast cancer) ในสุภาพสตรีหรือทําใหอัตราการ

เจริญเติบโตของมะเร็งเตานมในสุภาพสตรีมีมาก

ยิ่งขึ้น
19 

ประการที่สอง แสง LED ที่เรืองขึ้นไปบน

ทองฟาจากการติดตัง้ใชงานไฟถนน LED ทาํใหเกิด

การกระจัดกระจายของแสงสีขาวที่อุดมไปดวย

สีฟาบนชั้นบรรยากาศ (scattering of blue light 

in the atmosphere) ในบริเวณทองฟาเหนือพื้นที่

18 
International Society for Optics and Photonics, “LED light pollution: Can we save energy and save the night?” 

 [Online]. Available: http://spie.org/newsroom/1015-led-light-pollution?wt.mc_id=mspieprogbw&SSO=1 (accessed 

 April 24, 2018).

19
 International Dark-Sky Association, Visibility, Environmental, and Astronomical Issues Associated with Blue-Rich 

 White Outdoor Lighting (Tucson, AZ: International Dark-Sky Association, 2010), 10-15.
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ที่มีการติดตั้งใชงานไฟถนน LED เปนจํานวนมาก

และหนาแนน หากชีววิทยาระบบ (biological 

systems) บางระบบออนไหวตอแสงสีขาวอุดมไป

ดวยสฟีา แสงจากไฟถนน LED ก็อาจกอผลกระทบ

ตอชีววิทยาระบบนั้นได
20

 จากที่กลาวมาในขางตน ไมวาแสงจากไฟ

ถนนดั่งเดิมหรือไฟถนน LED ตางก็สามารถกอให

เกิดอนัตรายตอสขุภาพมนุษยและสิง่แวดลอม หาก

แตไฟถนน LED กอใหเกิดโอกาสที่จะเกิดความ

เสียหายหรือ ความสูญเปลาตอสุขภาพมนุษยและ

สิ่งแวดลอมได ภายใตสถานการณการใชงานแสง 

LED ทีไ่มแนนอนกับการพฒันาเทคโนโลยแีสง LED 

ที่ไมหยุดยั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต ทองถิ่น (หรือ

รัฐ) ที่นําเอาเทคโนโลยีไฟถนน LED มาใชหรือติด

ตั้งใชงานไฟถนน LED แทนที่ไฟถนนแบบดั่งเดิม 

ยอมจะตองสรางมาตรการ เพื่อชวยลดโอกาสที่

จะเกิดความเสยีหาย ทาํใหขนาดของความเสยีหาย

หรือระดับความเสียหายจากการใชเทคโนโลยี

ไฟถนน LED ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับ

ที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

พรอมกับมกีลไกการประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ โดยคํานึง

ถึงประสิทธิภาพการใหแสงสวางบนเสนทางสัญจร

กับการประหยัดพลังงานไฟฟา ควบคู ไปกับตั้ง

เปาหมายที่จะลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่ง

แวดลอมจากการใชเทคโนโลยีไฟถนน LED

 แม ในป จจุบันหลายประเทศได  กําหนด

มาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง 

ไดแก (1) การกําหนดมาตรฐานการใชงานแสงสวาง

ภายนอกอาคาร (outdoor lighting standard) 

สําหรับกําหนดเปาหมายของทองถิ่น (หรือรัฐ) ใน

การคุมครองคุณภาพสภาวะแวดลอมในเวลากลาง

คืนใหชัดเจนวาจะตองรักษาสภาวะความมืดมิด

ในเวลากลางคืนใหอยูในระดับที่เหมาะสมแกการ

ดํารงชีวิตของมนุษยและระบบนิเวศในเวลากลาง

คืน เมื่อกําหนดมาตรฐานแลวก็ตองดําเนินการ

ตางๆ ใหสามารถรักษามาตรฐานเอาไวได (2) การ

กําหนดมาตรฐานควบคุมมลภาวะทางแสงจาก

แหลงกําเนิดแสง (control of light pollution 

sources) ซ่ึงทองถ่ิน (หรือรัฐ) กําหนดมาตรฐาน

ในการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการให

แสงสวางของแหลงกําเนิดแสงที่ปลอยออกมาสู

สิ่งแวดลอม เชน การกําหนดมาตรฐานของหลอด

ไฟฟาหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่สอดคลองกับ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานไดดียิ่งขึ้น 

เชน คาความสวาง (lumen) อายุใชงาน (hours) 

กําลังไฟฟา (watt) ประหยัดพลังงาน (เทียบ

กับหลอดไสแบบดั่งเดิม ; %) อีกทั้งยังกําหนด

มาตรฐานแหลงกําเนิดแสงบางประการที่ไมกอให

เกิดมลภาวะทางแสง เชน โคมไฟที่มีโลไฟแนวตัด 

(Full Cut-off Shield) เพื่อควบคุมทิศทางการสอง

ของแสง ไมใหสองพวยพุงขึ้นไปบนทองฟา ลดการ

เกิดสภาวะแสงเรืองขึ้นไปบนทองฟาในเวลากลาง

คืน เปนตน (3) การกําหนดผังเมืองและการใช

วางแผนการใชแสงสวางตามลักษณะของการใช

ประโยชนของที่ดิน (urban lighting planning 

20
 Ken Wishaw, “The Problems of Artificial Light at Night, is a Solution at Hand?” [Online]. Available: http://www.

 bas.asn.au/images/documents/The-Problems-of-Artificial-Light-at-Night-is-a-Solution-at-Hand-compresed-

 public-article.pdf (accessed April 24, 2018).
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& light pollution control through land-use 

planning) ถือเปนการใหอํานาจแกทองถ่ิน (หรือ

รัฐ) กําหนดการใชประโยชนแสงสวางจากหลอด

ไฟฟาหรือโคมไฟภายนอกอาคารใหสอดคลองกับ

การใชประโยชนที่ดิน ผานการวางแผนการใชงาน

แสงสวางภายนอกอาคารไปพรอมกับการจัดทํา

ผังเมืองรวม ทีจ่ะกําหนดแผนผังอนัเปนการควบคมุ

การใชงานแสงสวางภายนอกอาคารโดยทั่วไปและ

การควบคุมการใชงานแสงสวางภายนอกอาคาร

เฉพาะพื้นที่ ซึ่งการกําหนดผังการใชงานแสงสวาง

ภายนอกอาคารในเมือง ชานเมือง ชนบทและพื้นที่

อนุรักษสิ่งแวดลอม ยอมถือเปนเครื่องมือจัดการ

การใชแสงสวางภายนอกอาคารที่สอดคลองกับ

ระบบการใชประโยชนในที่ดินและผังเมืองรวม (4) 

มาตรการควบคุมพฤติกรรมการใชงานแสงสวาง

ภายนอกอาคาร เชน การหามประชาชนใชงานแสง

สวางภายนอกอาคารในระยะเวลาที่กําหนด (เวลา

กลางคืน) (preset times หรือ curfew hours) 

เปนตน

 มาตรการตางๆ ที่ไดกลาวมาก็นําเอามาใช

บังคับใชกับทั้งแหลงกําเนิดแสงทั้งที่เปนไฟถนน

แบบด่ังเดิมและไฟถนน LED โดยไมไดกําหนด

มาตรการบังคับใชสําหรับไฟถนน LED เปนแยก

ออกไปการเฉพาะหรือไมไดกําหนดขอบเขตความ

รับผิดตอความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือความ

สูญเสียสมดุลความสวางตามธรรมชาติในเวลา

กลางวันและความมืดตามธรรมชาติในเวลากลาง

คืนอันเกิดจากการใชไฟถนน LED เปนการเฉพาะ

แตประการใด คงมเีพยีงการปรบัใชมาตรการตางๆ 

กับทั้งแหลงกําเนิดแสงทั้งที่เปนไฟถนนแบบดั่ง

เดิมและไฟถนน LED อยางเสมอเหมือนกัน หาก

แตแสงจากไฟถนนดั่งเดิมหรือไฟถนน LED กลับ

ใหความยาวคลื่นของแสงที่มีสีหรือแสงที่ตามอง

เห็น (visible) (นาโนเมตรหรือ nm) อยูในชวงที่

แตกตางกันออกไป เพราะวาแสงสวางจากไฟถนน 

LED อาจสรางผลกระทบบางประการตอสัตว พืช

และระบบนิเวศที่มีความไวเปนพิเศษ (special 

sensitivity) ตอแสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟา จึงมี

ปญหาที่นาขบคิดวาการใชงานไฟถนน LED ที่ให

แสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟาเชนวานี้ จะตองมีหลัก

เกณฑหรือมาตรการมาควบคุมเปนการเฉพาะหรือ

ไม น้ีคือความทาทายตอการกําหนดนโยบายและ

การบัญญัติกฎหมายในอนาคต 

สรุป

 ปญหามลภาวะทางแสงจากไฟถนน LED 

อาจมองไปไดในสองแงมุมดวยกัน น้ันก็คือ (1) 

อาจมองในมุมที่วาแสงจากไฟถนน LED ก็อาจ

กลายมาเปนมลภาวะทางแสงที่พึงจะไดรับการ

ควบคุมในแบบการควบคุมมลภาวะทางแสงโดย

ทั่วไป และ/หรือ (2) อาจมองวาแสงจากไฟถนน 

LED ใหแสงสีขาวที่อุดมไปดวยสีฟา ซึ่งอาจสง

ผลกระทบในดานลบที่แตกตางไปจากไฟถนนแบบ

ดั่งเดิม ที่พึงจะไดรับการควบคุมแบบในแบบการ

ควบคมุมลภาวะทางแสงในแบบเฉพาะ (แบบพเิศษ) 

ซึ่งนับเปนความทาทายและเปนโจทยที่ทาทายตอ

ผูกําหนดนโยบายและผูพัฒนากฎหมายในอนาคต 

 นอกเหนือจากน้ี ทองถ่ิน (หรือรัฐ) ของหลาย

ประเทศไดนําเอาเทคโนโลยีไฟถนน LED มาติด

ตั้งใชงานทดแทนเทคโนโลยีไฟถนนแบบดั่งเดิม ซึ่ง

เทคโนโลยดีงักลาวมปีระโยชนทัง้ในแงประสทิธิภาพ

การใชงานและการประหยัดพลังงาน ที่ถูกพัฒนา
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ขึ้นมาใหแทนที่เทคโนโลยีการใหแสงสองสวางจาก

ไฟถนนแบบด่ังเดมิทีเ่คยใชกันอยูทัว่ไป แตทวาการ

เพิ่มจํานวนการติดตั้งใชงานไฟถนน LED และการ

ขยายพื้นที่ที่มีการใชงานไฟถนน LED ในชุมชน

เมืองและเขตปริมณฑล รวมไปถึงการติดต้ังไฟใช

งานไฟถนน LED ตามแนวเสนทางสัญจร (แนว

เสนทางถนน) ก็ยอมนําไปสูการเกิดสภาวะแสง 

LED ปกคลุมเมืองกับสภาวะแสง LED เรืองขึ้น

ไปบนทองฟา ทองถ่ินก็พึงจะตองปองกันมลภาวะ

ทางแสงจากไฟถนน LED ในฐานะที่แสงจากไฟ

ถนน LED ก็ถือเปนแสงสวางภายนอกอาคารที่

พึงจะไดรับการควบคุมอีกอยางหนึ่ง และทองถิ่นก็

ตองพึงระวังภัยมลภาวะทางแสงจากไฟถนน LED 

ในฐานะที่แสงจากไฟถนน LED เปนตนกําเนิดของ

แสงสขีาวทีอ่ดุมไปดวยสฟีา ทัง้ยงัควรระวงัภัยลวง

หนาคาดการณอันตรายกอนที่จะเกิดจากการใชไฟ

ถนน LED และศกึษาความเสีย่ง ตลอดจนถึงระดบั

ความไมแนนอนของเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น

จากการใชเทคโนโลยีไฟถนน LED พรอมกับสราง

ความมั่นใจใหกับประชาชนในทองถ่ินวาทองถ่ินจะ

สามารถปองกันผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีไฟ

ถนน LED กับประชาชนจะไดรบัอนัตรายนอยทีส่ดุ

จากการติดตั้งใชงานไฟถนน LED 
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