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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ

{

Most of the digital LED signs in Bangkok are causing light glare pollution. The glares
could be generated by either the over brightness level of LED billboards or the context of
billboards location. This research aimed to study how the physical urban elements helped
reduce the impacts of light glare produced by digital LED signs at night in Bangkok central
business district. Also, to set up criteria for installing LED billboards with minimal impacts to
the public health. The literature reviews and preliminary site survey was conducted to create
the frameworks for the site survey and the analysis. Next, the site study at Siam-Pratumwan
district was analyzed and physical data was collected such as context of billboards location,
viewpoint location, types of background, and distance to the viewer. The technical data was
also examined including size and luminance of billboard, and luminance and illuminance of
the surrounding. Finally, the physical and technical data were analyzed to find the effective
urban elements.
The findings indicated that the physical urban elements influencing the impacts of
glare were: (1) the types of urban space, in which the street type location has the highest
risk in producing the most glares, (2) the size of urban space is the distance between the
billboard and viewpoint, (3) the height of the building. Therefore, to reduce the effects of
glare the distance between the billboard and viewpoint to the height of the building must
have the minimal ratio of 1:1.3. Furthermore, the above results were used to create criteria
for the suitable size of urban space and further suggestions in setting up LED signs with the
least impacts of glare.

Department: Urban and Regional Planning Student's Signature
Field of Study: Urban Design
Advisor's Signature
Academic Year: 2016
Co-Advisor's Signature

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

ก ิต ตกิ รรมประก าศ

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงของป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร สาเร็จลุล่วงด้วยดีด้วย
ความกรุณาของอาจารย์ที่ป รึกษา ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ที่ได้ให้คาปรึกษา ชี้แนะ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทาวิจัยนี้ รวมถึงคาแนะนาในการเก็บข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ขอขอบคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ,
รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ที่ได้ให้คาวิจารณ์ และแนะนาใน
การปรับ ปรุง แก้ ไขวิท ยานิพ นธ์ และขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ ได้ส นับ สนุนด้าน
เครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณ "ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิต" ครั้งที่ 2/2560 บัณทิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนที่ส าคัญในการทาวิจัย ให้การทาวิจัยสาเร็จไปได้
ด้วยดี
สุดท้ายนีข้ อขอบคุณกาลังใจจากครอบครัว และเพื่อนๆ ที่คอยผลักดัน และช่วยเหลือมา
ตลอดการทาวิจัยจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย...................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ....................................................................................................................... ฉ
สารบัญ........................................................................................................................................ ช
สารบัญตาราง ............................................................................................................................. ญ
สารบัญภาพ................................................................................................................................ ฏ
บทที่ 1 บทนา ............................................................................................................................. 1
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ........................................................................... 1
1.2 คาถามงานวิจัย................................................................................................................. 4
1.3 สมมติฐานงานวิจัย ........................................................................................................... 4
1.4 วัตถุประสงค์งานวิจัย........................................................................................................ 4
1.5 ขอบเขตงานวิจัย .............................................................................................................. 5
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย ............................................................................................. 7
1.7 ระเบียบวิธีวิจัย ................................................................................................................. 8
1.8 ขั้นตอนการวิจัย ............................................................................................................... 9
1.8 นิยามศัพท์ .....................................................................................................................11
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั .............................................................................................13
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................14
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง ..........................................................................................14
2.2 มลภาวะทางแสง ............................................................................................................16
2.3 ความรู้เกี่ยวกับป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี...............................................................................19
2.4 ทฤษฎีด้านการมองเห็นของมนุษย์ ..................................................................................21

ซ
หน้า
2.5 การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมป้ายโฆษณา
แอล.อี.ดี. .......................................................................................................................22
2.5.1 การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร .......................................................................22
2.5.2 เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ...................................23
2.6 กรณีศึกษาในต่างประเทศ ..............................................................................................27
2.6.1 กรณีศึกษาด้านการควบคุมป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในต่างประเทศ ..........................27
2.6.2 กรณีศึกษาย่านที่มีภูมิทัศน์แบบป้ายโฆษณา.........................................................28
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง .......................................................................................................30
2.7.1 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิง่ ทีส่ ร้างขึ้นสาหรับตั้งป้าย กฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558...................................................................................31
2.7.2 กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับ
ติดหรือตั้งป้ายในพื้นทีบ่ างส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549.................35
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.........................................................................................................36
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย..............................................................................................................40
3.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา.......................................................................................................40
3.2 การสารวจพื้นทีเ่ บื้องต้น .................................................................................................43
3.2.1 ปัจจัยจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. หรือปัจจัยจากแหล่งกาเนิดแสง .........................43
3.2.2 ปัจจัยจากบริบทพื้นที่ ..........................................................................................45
3.2.3 ปัจจัยจากผู้รบั สาร ...............................................................................................50
3.3 กรอบการเก็บข้อมูลและสารวจพื้นที่ ..............................................................................51
3.3.1 การคัดเลือกหน่วยวิจัย.........................................................................................51
3.3.2 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล.....................................................................................51
3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ......................................................................................53
3.3.4 วิธีการเก็บข้อมูล ..................................................................................................54

ฌ
หน้า
3.4 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล ...............................................................................................58
บทที่ 4 ผลการสารวจพื้นที่ และผลการวิจัย .............................................................................60
4.1 ผลการสารวจพื้นที่ .........................................................................................................61
4.1.1 จานวนหน่วยวิจัย และข้อมูลที่เก็บรวบรวม .........................................................61
4.1.2 ข้อมูลการสารวจ ..................................................................................................62
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................85
4.2.1 เกณฑ์ความสว่างป้ายสูงสุดที่ยอมรับได้ในย่านศูนย์กลางเมือง (ILE, 2001) และ
เกณฑ์ความความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและบริบท (IESNA, 2005) ......85
4.2.2 ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง หรือขนาดพื้นที่ทมี่ ีการติดตั้งป้ายในย่านพาณิชยก
รรมศูนย์กลางเมือง ..............................................................................................92
4.2.3 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ....................................................................95
4.2.4 ความสูงของป้ายที่เหมาะสม ................................................................................98
4.2.5 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย................... 100
4.3 ผลการวิจัย .................................................................................................................. 102
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ........................................................................... 112
5.1 ผลสรุปจากการศึกษา .................................................................................................. 112
5.2 แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากแสงบาดตาจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ...... 114
5.3 ข้อจากัดของงานวิจัย................................................................................................... 119
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัย .................................................................................................. 120
5.4.1 การสร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาย่านที่มีภูมทิ ัศน์แบบป้ายโฆษณา ...................... 120
5.4.2 เกณฑ์ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร .... 121
5.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจัย ...................................................................... 123
รายการอ้างอิง ........................................................................................................................ 124
ภาคผนวก............................................................................................................................... 127

ญ
หน้า
ประวัติผเู้ ขียนวิทยานิพนธ์ ...................................................................................................... 165

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1-1 อัตราส่วนความต่างของค่าความสว่างที่แนะนาโดยIES (ณัชชา, 2554) ................... 3
ตารางที่ 2-2 การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อกาหนดปริมาณการใช้แสงไฟ หรือความสว่าง .....................18
ตารางที่ 2-3 เกณฑ์ของความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี (ILE, 2001) .........................24
ตารางที่ 2-4 อัตราส่วนความต่างของค่าความสว่างที่แนะนาโดย IES (ณัชชา เก่งการพานิช,
2554) ........................................................................................................................................25
ตารางที่ 2-5 ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง (IESNA TM-11-00) ................................................26
ตารางที่ 2-6 การออกแบบความสว่างพื้นหลังให้เกิดความสบายตา (ณัชชา, 2554) ...................37
ตารางที่ 3-7 บริบทตาแหน่งที่ตงั้ ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ประเภทริมถนนสาธารณะ .............46
ตารางที่ 3-8 บริบทตาแหน่งที่ตงั้ ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ประเภทลานสาธารณะ ..................47
ตารางที่ 3-9 บริบทตาแหน่งที่ตงั้ ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ประเภทริมสถานีรถไฟฟ้า ..............47
ตารางที่ 3-10 ประเภทบริบทหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ............................................................49
ตารางที่ 3-11 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล....................................................................................58
ตารางที่ 4-12 ข้อมูลทั้งหมดทีส่ ารวจจาแนกตามตาแหน่งทีต่ ั้ง ..................................................61
ตารางที่ 4-13 แจกแจงจานวนข้อมูลตามลักษณะตาแหน่งทีต่ ั้ง ตาแหน่งจุดมอง และบริบทหลัง
ป้าย ...........................................................................................................................................62
ตารางที่ 4-14 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 8 เลน....65
ตารางที่ 4-15 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 6 เลน....70
ตารางที่ 4-16 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน 74
ตารางที่ 4-17 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมสถานีรถไฟฟ้า ...............77
ตารางที่ 4-18 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งลานสาธารณะ ...................83
ตารางที่ 4-19 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งลานสาธารณะ(ต่อ) ............84
ตารางที่ 4-20 อธิบายเกณฑ์ที่นามาใช้.......................................................................................85

ฏ
ตารางที่ 4-21 กรณีที่ 3 ความสว่างป้ายผ่านเกณฑ์ แต่ความเปรียบต่างของความสว่างไม่ผ่าน
เกณฑ์ ........................................................................................................................................87
ตารางที่ 4-22 กรณีที่ 4 ผ่านทั้งสองเกณฑ์ ................................................................................88
ตารางที่ 4-23 กรณีที่ 4 ผ่านทั้งสองเกณฑ์ (ต่อ) ........................................................................89
ตารางที่ 4-24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสว่างในบริบทระหว่างกรณีที่ 3 และ 4 ................90
ตารางที่ 4-25 ค่าเฉลี่ยความสว่างในบริบท จาแนกตามประเภทตาแหน่งที่ตั้ง ...........................90
ตารางที่ 4-26 ค่าเฉลี่ยความส่องสว่างบริบทสูงสุด/ต่าสุด จาแนกตามตาแหน่งจุดมอง ..............91
ตารางที่ 4-27 พื้นที่สาธารณะที่มกี ารติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.แบ่งเป็น 5 ช่วง ......................95
ตารางที่ 4-28 ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสว่าง ILE ...........................................96
ตารางที่ 4-29 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับ 600 cd/m2 .....97
ตารางที่ 4-30 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับ 200 cd/m2 .....98
ตารางที่ 4-31 ระดับความสูงของป้ายที่เหมาะสม ......................................................................99
ตารางที่ 4-32 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย ................. 101
ตารางที่ 4-33 สรุปองค์ประกอบที่กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อนราคาญจากการเกิดมลภาวะทางแสง
ประเภทแสงบาดตาเวลากลางคืน ในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง.................................. 103
ตารางที่ 4-34 เงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในบริบทพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ........... 106
ตารางที่ 5-35 ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง ........................................................................... 122
ตารางที่ 5-36 ค่าความสว่างป้ายที่เหมาะสม เมื่อ Ev = 0.8 ................................................... 123

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงการใช้งานแสงสว่าง (NGDC,2016) ......................................................... 1
ภาพที่ 1-2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ................................................................................................... 6
ภาพที่ 1-3 ระเบียบวิธีวิจัย .......................................................................................................... 8
ภาพที่ 1-4 -ขั้นตอนการวิจัย ....................................................................................................... 9
ภาพที่ 1-5 สัดส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง ...................................................................11
ภาพที่ 2-6 หน่วยการวัดแสงสว่าง (Han-Jung Kuo, 2014) .....................................................15
ภาพที่ 2-7 ความเปรียบต่างของความสว่างที่ต่างกัน .................................................................16
ภาพที่ 2-8 ตัวอย่างมลภาวะทางแสงจากไฟถนน (Anezka, 2013) ...........................................17
ภาพที่ 2-9 ลักษณะการต่อประกอบของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (Screens magazine, 2007) ...20
ภาพที่ 2-10 องศาที่สามารถมองเห็นของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ได้ชัดเจน...................................20
ภาพที่ 2-11 มุมมองในแนวตั้งของมนุษย์ (Zanden, 2014) ......................................................22
ภาพที่ 2-12 มุมมองในแนวนอนของมนุษย์ (Zanden, 2014)...................................................22
ภาพที่ 2-13 สมการความสว่างที่เหมาะสมของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (Lewin,2008) ................26
ภาพที่ 2-14 กรณีศึกษาย่านกินซ่า เมืองโตเกียวประเทศญีป่ นุ่ ...................................................28
ภาพที่ 2-15 สรุปกฎหมายควบคุมป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร .................................31
ภาพที่ 2-16 สรุปกฎหมายควบคุมป้ายที่ยื่นออกจากผนังอาคาร ................................................32
ภาพที่ 2-17 สรุปกฎหมายควบคุมป้ายที่ติดตั้งอยูบ่ นพื้นดินโดยตรง ..........................................33
ภาพที่ 2-18 สรุปกฎหมาย ระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ ..................................34
ภาพที่ 2-19 พื้นที่ห้ามก่อสร้างป้ายก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึ้นสาหรับติดหรือ
ตั้งป้าย ตามแผนทีท่ ้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ..................................................................36
ภาพที่ 2-20 ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะทางแสง ประเภทแสงบาดตาจาก ป้ายโฆษณา
แอล.อี.ดี.ในเวลากลางคืน ..........................................................................................................38
ภาพที่ 3-21 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ...............................................................................................42

ฑ
ภาพที่ 3-22 รูปแบบป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง......................................43
ภาพที่ 3-23 รูปแบบป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง และระดับความสูง .........44
ภาพที่ 3-24 เกณฑ์ค่าความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (ILE,2001)............................44
ภาพที่ 3-25 ประเภทปัจจัยจากบริบทพื้นที่ ...............................................................................45
ภาพที่ 3-26 ประเภทตาแหน่งจุดมองจัดเรียงตามความสว่างในบริบท ......................................48
ภาพที่ 3-27 ตัวอย่างตาแหน่งจุดมอง 3 ประเภท ......................................................................48
ภาพที่ 3-28 การมองเห็นของมนุษย์ ..........................................................................................50
ภาพที่ 3-29 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ศึกษาในย่านสยาม-ปทุมวัน..................................52
ภาพที่ 3-30 กล้องถ่ายรูปที่ใช้ในการวิจัย ..................................................................................53
ภาพที่ 3-31 เครื่องวัดแสง (Luminance meter) และวิธีใช้การงาน (Konica Minolta,
2016)........................................................................................................................................53
ภาพที่ 3-32 เครื่องวัดแสง (Lux meter)...................................................................................54
ภาพที่ 3-33 สรุปกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................................55
ภาพที่ 3-34 กรอบการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงกายภาพ ....................................................56
ภาพที่ 3-35 จุดถ่ายภาพที่สามารถมองเห็นป้ายโฆษณา LED ได้อย่างชัดเจนทีส่ ุดทั้งป้าย .........56
ภาพที่ 3-36 สัดส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง .................................................................57
ภาพที่ 4-37 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดีในพื้นที่ศึกษา...........................................................61
ภาพที่ 4-38 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 8 เลน..................................63
ภาพที่ 4-39 ป้ายที่ 1,2,3,4 บริเวณแยกถนนพญาไท-ซอยจุฬา12 .............................................63
ภาพที่ 4-40 ป้ายที่ 6 บริเวณร้านวุฒิศักดิ์คลินกิ ........................................................................64
ภาพที่ 4-41 ป้ายที่ 7 บริเวณแยกถนนพญาไท-พระราม1 .........................................................64
ภาพที่ 4-42 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 6 เลน..................................66
ภาพที่ 4-43 ป้ายที่ 8 บริเวณแยกถนนพญาไท-พระราม1 .........................................................66
ภาพที่ 4-44 ป้ายที่ 9 บริเวณร้านทรูคอฟฟี่ ...............................................................................67

ฒ
ภาพที่ 4-45 ป้ายที่ 10,11 บริเวณทางเข้าอาคารสยามเซ็นเตอร์ ...............................................67
ภาพที่ 4-46 ป้ายที่ 12 บริเวณร้านวัตสัน ..................................................................................68
ภาพที่ 4-47 ป้ายที่ 13 บริเวณอาคารสยามเซ็นเตอร์ ร้านเซโฟรา .............................................68
ภาพที่ 4-48 ป้ายที่ 14 บริเวณอาคารดิจิตอลเกตเวย์ ร้านอินนิสฟรี ..........................................69
ภาพที่ 4-49 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน ..............................71
ภาพที่ 4-50 ป้ายที่ 5 บริเวณร้านอีฟแอนด์บอย ........................................................................72
ภาพที่ 4-51 ป้ายที่ 23 บริเวณอาคารสยามสแควร์วัน ฝั่งโตโยต้า..............................................72
ภาพที่ 4-52 ป้ายที่ 26 บริเวณร้านบุรีรมั ย์ยูไนเต็ด ....................................................................73
ภาพที่ 4-53 ป้ายที่ 27 บริเวณอาคารนาว26 ............................................................................73
ภาพที่ 4-54 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมสถานีรถไฟฟ้า .............................................75
ภาพที่ 4-55 ป้ายที่ 15 บริเวณอาคารดิจิตอลเกตเวย์เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า ........................76
ภาพที่ 4-56 ป้ายที่ 16 บริเวณบนอาคารดิจิตอลเกตเวย์ ...........................................................76
ภาพที่ 4-57 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งบนลานสาธารณะ ............................................78
ภาพที่ 4-58 ป้ายที่ 17,18 บริเวณลานพารากอน ......................................................................79
ภาพที่ 4-59 ป้ายที่ 19 บริเวณลานสยามสแควร์วันเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า...........................79
ภาพที่ 4-60 ป้ายที่ 20 บริเวณลานหน้าอาคารเซ็นทรัลเวิลด์.....................................................80
ภาพที่ 4-61 ป้ายที่ 21 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน .................................................80
ภาพที่ 4-62 ป้ายที่ 22 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน .................................................81
ภาพที่ 4-63 ป้ายที่ 24 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน ฝั่งสยามสแควร์ ........................81
ภาพที่ 4-64 ป้ายที่ 25 บริเวณลานหน้าอาคารดิจิตอลเกตเวย์ ฝั่งสยามสแควร์ .........................82
ภาพที่ 4-65 การเทียบเกณฑ์ทั้งสอง แบ่งออกเป็น 4 กรณี ........................................................85
ภาพที่ 4-66 ตัวอย่างค่าความสว่างบริบทที่วัดได้ของป้ายทีม่ บี ริบทหลังป้ายแบบอาคาร............91
ภาพที่ 4-67 ตัวอย่างค่าความสว่างบริบทที่วัดได้ของป้ายทีม่ บี ริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้า ...........92
ภาพที่ 4-68 ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ทัง้ หมดที่ศึกษา จาแนกตามเกณฑ์ความสว่างสูงสุด ..............96

ณ
ภาพที่ 4-69 อธิบายระดับความสูงป้ายที่เหมาะสมทีส่ ัมพันธ์กับองศาการมองเห็นของมนุษย์ ....99
ภาพที่ 4-70 ระดับความสูงของป้ายที่เหมาะสม...................................................................... 100
ภาพที่ 4-71 แบบอาคารสูงเกินขอบการมองเห็นทาให้เกิดเปรียบต่างของความสว่างน้อยกว่า 101
ภาพที่ 4-72 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย .................... 102
ภาพที่ 4-73 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองไม่เกิน 10 เมตร ............................... 108
ภาพที่ 4-74 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20
เมตร....................................................................................................................................... 109
ภาพที่ 4-75 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30
เมตร....................................................................................................................................... 110
ภาพที่ 4-76 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30
เมตร....................................................................................................................................... 111
ภาพที่ 5-77 การถอยร่นป้าย หรือผนังที่ติดตั้งป้าย ................................................................. 115
ภาพที่ 5-78 การปรับปรุงระดับความสูงของป้าย และเพิ่มความสว่างให้กบั อาคาร ................. 116
ภาพที่ 5-79 การเพิ่มความสว่างให้กบั อาคาร ......................................................................... 117
ภาพที่ 5-80 การเพิ่มความสว่างให้ทางเท้า ............................................................................. 118
ภาพที่ 5-81 การออกแบบเพือ่ ลดทอนขนาดป้าย ................................................................... 119

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การใช้งานแสงประดิษฐ์ (Artificial light) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของ
มนุษย์มาตั้งแต่อดีต โดยเป็นประโยชน์และสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในเวลากลางคืน ทาให้
สามารถใช้ชีวิต มีกิจกรรมต่างๆในเวลากลางคืนได้ยาวนาน ในขณะเดียวกัน การใช้แสงที่สว่างมาก
เกินความจาเป็น โดยไม่คานึงถึงบริบทของพื้นที่และการรับรู้ของผู้ใช้งาน กลับส่งผลเสียต่อสุขภาวะ
คนเมื องเอง โดยเรียกการใช้ง านแสงประดิษฐ์ที่ม ากเกินความจ าเป็นว่า มลภาวะทางแสง ( Light
pollutions) ซึ่ง กระทบต่ อ ความเป็น อยู่ข องมนุษ ย์ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม โดยเฉพาะการเกิ ด
มลภาวะทางแสงในบริบทพื้นที่เมืองหนาแน่นสูง ที่มักมีการใช้งานแสงประดิษฐ์อย่างหนาแน่น ทั้งแสง
จากอาคาร แสงไฟส่องถนน แสงไฟส่องอาคาร รวมถึงแสงจากป้ายโฆษณา ที่มีการส่องผิดทิศทาง มี
ความสว่างมากเกินความจาเป็นในการใช้งาน (Excessive light) (Santen, 2006)

ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงการใช้งานแสงสว่าง (NGDC,2016)
ในปัจจุบันปัญหามลภาวะทางแสง มักเกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ที่มีการกระจุกตัวของประชากร
อย่างหนาแน่น ดังภาพที่1-1 แสดงแผนที่การใช้งานแสงสว่างโดย Earth Observation Group จาก
The National Geophysical Data Center (The National Geophysical Data Center, 2 0 1 6 )
งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการลด
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ผลกระทบจากมลภาวะทางแสง จากเทคโนโลยี แ สงประดิ ษ ฐ์ ที่ ถู ก ใช้ ร่ ว มกั บ งานสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คือป้ายโฆษณาแบบที่มีแสงสว่างในตัวเอง หรือป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (Light-Emitting
Diode หรือ LED) มีกระแสการใช้สื่อโฆษณาที่ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและ
ต่อเนื่อ งไปในอนาคต แต่ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ทาให้เ กิ ดภาพได้โ ดยการใช้แสงส่องสว่างโดยตรง
(Direct light) จึงก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน
โดยป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่มีการติดตั้งในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง
3 ประเภท ได้แก่ 1.ปัญ หาแสงบาดตา (Glare) 2.ปัญ หาแสงรุกล้า (Light trespass) 3.ปัญหาแสง
เรืองไปยังท้องฟ้า (Sky glow) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เน้นการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงของป้าย
โฆษณา LED ประเภทแสงบาดตา เนื่องจากส่งผลกระทบทางตรงต่อสุขภาวะคนเมือง และสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณา โดยแสงบาดตา หมายถึง แสงหรือความสว่างที่ส่องเข้ามา
ในดวงตาของผู้มองเห็นโดยตรง ซึ่งแสงหรือความสว่างนั้นอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาหรือ
ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการมองเห็น (ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, 2555b) รวมถึงอาจทาให้สูญเสียความสามารถ
ในการมองเห็นชั่วขณะ เป็นปัญหาต่อผู้ขับขี่ ในสถานการณ์ที่ตาไม่สามารถปรับสภาพให้ชินกับแสงจ้า
ได้ทัน ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการมองเห็น หรือก่อให้เกิดความราคาญ (Discomfort glare) (พิจิตรา
วงษ์สวัสดิ์ และไพรัช รามเนตร, 2555) ซึ่งมักเกิดในสภาวะแวดล้อมที่มีค่าความต่างกันอย่างมากของ
ความสว่างแวดล้อมกับความสว่างของแหล่งกาเนิดแสง (Contrast)
หนั ง สื อ มาตรฐานด้ า นการออกแบบความสว่ า งภายนอกอาคาร จาก Illuminating
Engineering Society of North America (ณัชชา เก่งการพานิช, 2554) ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับค่า
ความต่างของความสว่าง (Luminance contrast ratio) ที่เหมาะสม หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
ความสว่างจากแหล่งกาเนิดแสง กับความสว่างของบริบทพื้นหลังที่เหมาะสม ดังตารางที่ 1-1 โดยค่า
ความสว่างจากแหล่งกาเนิดแสงเฉลี่ย ต่อค่าความสว่างบริบทพื้นหลังเฉลี่ย ที่1:40 เป็นอัตราส่วนความ
ต่างของความสว่างมากที่สุด ที่ยอมรับได้ภายในขอบเขตการมองเห็น หมายถึง ค่าความสว่างของป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.ไม่ควรเกิน40เท่า ของความสว่างในบริบท ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความเดือดร้อนราคาญ
ที่เกิดจากป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี.ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าความสว่างของป้ายเพียงอย่างเดียว ความ
สว่างของตาแหน่งที่ติดตั้งป้าย หรือความสว่างแวดล้อมยังเป็นปัจจัยสาคัญในการลดผลกระทบจาก
มลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
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ค่าความสว่างวัตถุเฉลี่ย :
ค่าความสว่างบริบทเฉลี่ย
1:2
1:3
1:10
1:20
1:40

ผลของอัตราส่วนความต่างของความสว่าง

อัตราส่วนความต่างของค่าความสว่างที่รบั รู้ (เห็นได้ชัดเจน)
ระหว่างตาแหน่งทีม่ อง กับสภาพโดยรอบ
ระหว่างตาแหน่งทีม่ อง กับสภาพโดยรอบที่มืดกว่า
ระหว่างแหล่งกาเนิดแสง (ช่องแสง) กับสภาพโดยรอบ
อัตราส่วนความต่างที่มากที่สุดที่ยอมรับได้
ของพื้นผิวใดๆในมุมที่มองเห็น
1:50
การเน้นที่ทาให้มองไม่เห็นสิ่งอื่นๆ
ตารางที่ 1-1 อัตราส่วนความต่างของค่าความสว่างที่แนะนาโดยIES (ณัชชา, 2554)

จ า ก ง า น วิ จั ย Digital LED Billboard Luminance Recommendations ( Christian B.
Luginbuhl & rael, 2010) ได้ร ะบุว่า ค่าความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ที่ เ หมาะสมควรมี ค่าอยู่
ระหว่าง 10-40 เท่า ของความสว่างบริบท โดยเป็นค่าที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวของสายตาในที่มืดสู่
ที่สว่าง
ซึ่งในปัจจุบันกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 และสภากรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสาคัญกับ
ปัญหามลภาวะจากป้ายโฆษณา แอล.อี.ดี.ในเชิงการควบคุมความสว่างของแสงที่ออกจากจอ ที่จะต้อง
ไม่ก่ อความเดือ ดร้อนราคาญ และเป็นอุป สรรคต่อการมองเห็น แต่ก็ไม่มี การก าหนดเชิงเทคนิคที่
ชัดเจน โดยสภากรุงเทพมหานคร เร่งให้มีการก าหนดมาตรฐานของรูปแบบและค่าของความสว่าง
จากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (ปุลวิชช์, 2558) แต่ยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมป้ายโฆษณา
แอล.อี.ดี. ในเชิงตาแหน่งที่ตั้ง ประกอบกับมุมของผู้ประกอบการโฆษณา หรือเจ้าของป้ายโฆษณา
แอล.อี. ดี. ก็ต้อ งการให้มีความสว่างเพื่อสื่อสารไปได้ในระยะไกล ดึง ดูดผู้รับ สารจ านวนมาก การ
ควบคุมความสว่างที่ออกจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ที่จะสามารถลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด
งานวิจัยนี้จึงต้องการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเมือง หรือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เมือง
ที่สัมพันธ์กับป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. รวมถึงค้นหาเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในเชิงตาแหน่งที่ตั้งของป้ายโฆษณา
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แอล.อี.ดี. โดยก่อให้เกิดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด
ในพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
1.2 คาถามงานวิจัย
1. องค์ประกอบทางกายภาพเมืองใดบ้าง ที่มีผลกับการเกิดมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืน
จากการติดตั้ง ป้ายโฆษณาแอล.อี . ดี. ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์ก ลางเมื อง ที่ สร้างความเดือดร้อน
ราคาญต่อผู้ใช้งานพื้นที่ และหรือผู้สัญจรผ่าน
2. พื้ น ที่ พ าณิช ยกรรมศู นย์ ก ลางเมื อง ที่ จ ะติด ตั้ง ป้ ายโฆษณาแอล.อี . ดี. โดยก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
1.3 สมมติฐานงานวิจัย
1. บริบทตาแหน่ง ที่ตั้ง ที่มี องค์ป ระกอบเมื องที่ แตกต่างกันส่งผลให้มีความสว่างในบริบ ท
ต่างกัน ได้แก่ ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง และระยะห่างจากจุดมองถึงป้าย ที่มีผลต่อการลดผลกระทบจาก
การเกิดแสงบาดตาในเวลากลางคืน
2. ขนาด รูปแบบ ระดับความสูง และความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. มีผลต่อการเกิด
แสงบาดตาในเวลากลางคืน
1.4 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพที่มีผลกับการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงในเวลา
กลางคืน จากการติดตั้ง ป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่ ส ร้างความ
เดือดร้อนราคาญต่อผู้ใช้งานพื้นที่ และหรือผู้สัญจรผ่าน
2. นาเสนอเงื่อนไขเชิงทางกายภาพของพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่สามารถติดตั้ง
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่ โดยก่อให้เกิดผลกระทบจากมลภาวะ
ทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด
3. เสนอแนะข้อค้นพบเพิ่มเติม ที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมมลภาวะทางแสงที่เกิดจากป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.
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1.5 ขอบเขตงานวิจัย
ด้านเนื้อหา
การกาหนดเงื่อนไขทางกายภาพของพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่สามารถติดตั้งป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี. โดยสามารถลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมือง
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง ประเภทแสงบาดตา (Glare), ทฤษฎีการ
ออกแบบเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์, มาตรฐานค่าความสว่างในการออกแบบ
พื้นที่นอกอาคาร (Lighting Guide for Outdoor Environment), ทฤษฎีทางแสงที่เกี่ยวข้องกับป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.ในเชิงเทคนิค, กรณีศึกษาต่างประเทศ ที่เกี่ ยวข้องกับเงื่อนไขเชิงกายภาพที่ สามารถ
ติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในย่านศูนย์กลางเมือง, กรณีศึกษาในต่างประเทศของย่านที่มีภูมิทัศน์แบบ
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. และการหาเกณฑ์ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในประเทศไทย
ด้านพื้นที่ศึกษา
ในปัจจุบันปัญหามลภาวะทางแสง มักเกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ที่มีการกระจุกตัวของประชากร
อย่างหนาแน่น งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อ
นามาศึกษาเก็บข้อมูลเชิงทางกายภาพ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา คือ
1.
2.

เป็นย่านพาณิชยกรรม มีกิจกรรมหนาแน่นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
เป็นย่านที่มีการติดตั้งจอโฆษณาแอล.อี.ดี. หลากหลายรูปแบบ

3.
เป็นย่านที่มีการใช้งานพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร หรือจุดตัดถนน (Nodeยานพาหนะ) และ
หรือ ลานสาธารณะด้านหน้าอาคาร (Nodeคน) อย่างหนาแน่น
โดยพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมหนาแน่นที่เ ข้าค่ ายตามเกณฑ์ การเลือกพื้นที่ศึกษาได้แก่ ย่าน
สยาม-ปทุมวัน ย่านอโศก-พร้อมพงษ์ ย่านสีลม-สาทร และย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยย่านที่เลือก
มาเป็นพื้นที่ศึกษาคือ ย่านสยาม-ปทุมวัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่นมากที่สุด มี
ปัญหาอันเนื่องมาจากมลภาวะทางแสงมากกว่าย่านอื่นๆ โดยมีอาณาเขตพื้นที่ศึกษา ดังภาพที่ 1-2
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ภาพที่ 1-2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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พื้นที่ย่านสยาม-ปทุมวัน ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใช้งานหนาแน่นทั้งใน
เวลากลางวัน และกลางคืน มีศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากมาย เป็นจุดนัดพบของผู้คน
โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยทางาน มีการใช้งานพื้นที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร โดยเป็นที่ตั้งของสถานี
รถไฟฟ้าสยาม ที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของรถไฟฟ้า 2 สาย รวมถึงรถประจาทางต่างๆ มีการติดตั้งจอ
โฆษณาแอล.อี.ดี.หลากหลายรูปแบบเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจร
ผ่านไปมาเป็นจานวนมากทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

1.6 ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย
1.6.1 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลเชิงเทคนิคความสว่าง โดยเครื่องวัดแสง Konica Minolta LS100
เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยาในการวัดความสว่าง มีความแม่นยา ±2 ทศนิยมของค่าที่วัดได้ (0.0010.999 cd/m2) รับรองโดยศูนย์วิจัยของบริษัทผู้ผลิต Konica Minolta Sensing ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ใน
หลายประเทศทั่วโลก (Minolta, 2015) มีหน่วยความสว่างเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
โดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลากลางคืน ภายในช่วงเวลา 19.00-22.00น.
1.6.2 การถ่ายภาพในระดับสายตา เพื่อจาลองการองศาการมองเห็นจริง ของมนุษย์ โดย
กล้องถ่ายรูป Canon EOS 450D แล้วนาภาพมาต่อกัน เพื่อให้ได้ภาพมุมกว้างเสมือนที่ตาสามารถ
มองเห็นได้จริง โดยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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1.7 ระเบียบวิธีวิจัย

ภาพที่ 1-3 ระเบียบวิธีวิจัย
จากภาพที่ 1-3 ได้สรุปปัจจัยที่สาคัญเบื้องต้น ที่จะนาไปสู่การหาข้อสรุปงานวิจัย โดยได้มา
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และการลงสารวจพื้นที่เบื้องต้น ซึ่งปัจจัยที่สาคัญทั้ง 3 ปัจจัยได้แก่
ปัจจัยจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ปัจจัยจากบริบท และปัจจัยจากผู้รับสาร
ปัจจัยจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานด้านแสงสว่างที่เกี่ยวข้องกับ
ป้าย โดยนาไปสู่การวิเคราะห์หา ขนาด รูปแบบ ความสว่าง ที่เสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาน้อยที่สุด
สาหรับปัจจัยจากบริบท จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางกายภาพที่มีผลต่อความสว่างบริบท ซึ่งได้มา
จากการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ นาไปสู่การหาประเภทบริบทตาแหน่งที่ตั้ง บริบทตาแหน่งจุดมอง และ
บริบทหลังป้ายที่เสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาน้อยที่สุด และปัจจัยจากผู้รับสาร เกี่ยวข้องกับองศาการ
มองเห็นของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับบริบท นาไปสู่การหาระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองและระดับความสูง
ป้ายที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาน้อยที่สุด
ซึ่ง 3 ปัจจัยข้างต้นจะถูกนามาประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อหาองค์ประกอบ
ทางกายภาพเมือ งที่ส ามารถลดผลกระทบจากแสงบาดตาที่เกิ ดจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในเวลา
กลางคืน และนาไปสู่การหาเงื่อนไขการติดตั้งป้ายที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาน้อย
ที่สุด
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1.8 ขั้นตอนการวิจัย

ภาพที่ 1-4 -ขั้นตอนการวิจัย
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จากภาพที่ 1-4 ได้สรุปขั้นการวิจัย โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อกาหนดกรอบการวิจัย และกรอบ
การสารวจพื้นที่ ได้แก่
มลภาวะทางแสง (Light pollutions)
-

ทฤษฎี/เกณฑ์/มาตรฐาน การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร
ทฤษฎีการออกแบบเมือง ที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์
Research Methodology ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง

-

กรณีศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
กรณีศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับย่านที่มีภูมิทัศน์แบบป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.

มาตรฐานเชิงเทคนิคของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
2. สร้างกรอบแนวคิด เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
3. สารวจพื้นที่เบื้องต้น (Preliminary study) เพื่อนามาเป็นกรอบการเก็บข้อมูล
รูปแบบ และขนาดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในพื้นที่สยาม-ปทุมวัน
ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง ที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
ความสัมพันธ์ของปัจจัยจากสมมติฐาน ได้แก่ ปัจจัยจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ปัจจัย
จากบริบทพื้นที่ และปัจจัยจากผู้รับสาร
ปัจจัยสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปกรอบการวิจัย โดยแบ่งเป็น
-

กรอบแนวคิด
กรอบการเก็บข้อมูล
กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล

5. สารวจและเก็บข้อมูลหน่วยวิจัย เชิงเทคนิค
ถ่ายภาพมุมมองระดับสายตา ตามตาแหน่งที่ตั้งป้ายในพื้นที่ศึกษา
-

เตรียมภาพ เพื่อหาตาแหน่งวัดค่าความสว่างของบริบท
วัดค่าความสว่าง แบ่งเป็น 2 ค่า ได้แก่ ค่าความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. และ
ค่าความสว่างของบริบท แล้วนามาหาสัดส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง
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ความสว่างป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.
ความสว่างบริบท

ภาพที่ 1-5 สัดส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง
6. สารวจและเก็บข้อมูลหน่วยวิจัย เชิงกายภาพ
-

ลักษณะบริบทหลังป้าย ลักษณะตาแหน่งจุดมอง
ระยะการมองไปยังแหล่งกาเนิดแสง

-

ระยะความสูงจากพื้นดินของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.

7. วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ยบ แต่ ล ะป้ ายโฆษณาแอล.อี. ดี . เพื่อ หาลั ก ษณะของต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง
องค์ประกอบเมืองที่มีผลต่อความเดือดร้อนราคาญจากการเกิดแสงบาดตา
8. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หาเงื่อนไขเชิงทางกายภาพของพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลาง
เมือง ที่สามารถติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในรูปแบบที่ แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่ โดย
ก่อให้เกิดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด
9. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ นาเสนอปัจจัยข้อค้นพบเพิ่มเติม
1.8 นิยามศัพท์
มลภาวะทางแสง (Light pollutions): การใช้ แสงประดิษฐ์ที่ มี ความสว่างมากเกิ นความ
ต้องการใช้งาน โดยงานวิจัยนี้จะเน้นมลภาวะทางแสง ประเภทที่ก่อให้เกิดแสงบาดตา
แสงบาดตา (Glare) : แสงที่ส่องเข้ามาในดวงตาของผู้มองเห็นโดยตรง ซึ่งแสงนั้นอาจทาให้
เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาหรือทาให้เกิดอุปสรรคต่อการมองเห็น
แคนเดลา (cd) : แคนเดลาหรือที่เรียกทั่วไปว่าแรงเทียน เป็นหน่วยฐานเอสไอของความเข้ม
ของการส่องสว่างหมายถึง กาลังแสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกาเนิดแสงในทิศทางเฉพาะ และถ่วง
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น้าหนักโดยฟังก์ชันการส่องสว่างซึ่งเป็นแบบจาลองมาตรฐานของความไวแสงของตามนุษย์ในแต่ละ
ความยาวคลื่น
ความสว่าง (Luminance) : ปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็น แคน
เดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
ความเปรียบต่างของความสว่าง (Contrast) : ระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างกับส่วน
ที่มืดของแสง โดยในงานวิจัยนี้หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความสว่างจากแหล่งกาเนิดแสง กับ
ความสว่างของบริบ ทพื้ นหลัง โดยอ้างอิง ค่าความความเปรียบต่างที่ เ หมาะสมตามคาแนะนาใน
Illuminating Engineering Society of North America (IESNA, 2000)
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. : ป้ายโฆษณาในรูปแบบของ จอแสดงภาพสีจริงที่ใช้ แอล.อี.ดี. (Lightemitting diode หรื อ ย่อ ว่ า LED) เป็ นตั ว ก าเนิ ดภาพ โดยสามารถแสดงภาพเป็ น ภาพนิ่ ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว ใช้สาหรับเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร
บริบ ทตาแหน่ง ที่ ตั้ง : บริบ ทที่ ตั้ง ที่ ป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. ถูก ติดตั้ง ไว้ โดยงานวิจัยนี้แบ่ ง
ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ริมถนนสาธารณะ ลานสาธารณะ และริมสถานีรถไฟฟ้า
บริบทตาแหน่งจุดมอง : บริบทจุดมองของผู้รับสาร เมื่อมองไปยังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. โดย
งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ริมถนนสาธารณะ ลานสาธารณะ และภายในสถานี
รถไฟฟ้า
บริบ ทหลัง ป้าย : ลัก ษณะบริบ ทที่ อยู่ด้านหลัง ป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. โดยงานวิจัยนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริบทแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และบริบทแบบท้องฟ้า
บริบทหลังป้าย แบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง : ลักษณะบริบทด้านหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
ที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในระยะหลังป้าย 100 เมตร
บริบทหลังป้าย แบบท้องฟ้า : ลักษณะบริบทด้านหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ที่ไม่มีอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างในระยะหลังป้าย 100 เมตร
องค์ประกอบเมือง : องค์ประกอบทางกายภาพที่สามารถจับ ต้องและออกแบบได้ในพื้นที่
เมือง โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบเมืองที่มีผลกับการเกิดมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืน
ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
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1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. แนวทางในการออกแบบเพื่อ การลดผลกระทบด้านแสงบาดตาที่เกิดจากการติดตั้งป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี. ในพื้นที่ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
2. องค์ประกอบทางกายภาพเมื องที่มีผลต่อการเกิดแสงบาดตาจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อยอดในบริบทพื้นที่เมืองอื่นต่อไป
3. ข้อมูลเพื่อต่อยอดการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะ
ทางแสงอย่างยั่งยืน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิท ยานิพ นธ์เ รื่อ ง แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงของป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ได้ทาการศึกษา ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี
งานวิจัย และบทความทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวความคิด รวมถึงกรอบการ
เลือกพื้นที่ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงเทคนิค และเชิงกายภาพ และเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ต่อไป โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง
2.2 มลภาวะทางแสง
2.3 ความรู้เกี่ยวกับป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี
2.4 ทฤษฎีด้านการมองเห็นของมนุษย์
2.5 การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร เกณฑ์มาตรฐานและการควบคุมเกี่ยวกับป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.ในต่างประเทศ
2.6 กรณีศึกษาต่างประเทศ
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9 สรุปสาระสาคัญจากการทบทวนวรรณกรรม
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง
งานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกั บเรื่องของแสงสว่าง จึงต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกั บ
ทฤษฎีแสงสว่างพื้นฐาน นิยามความสว่าง เพื่อให้เข้าใจในเรื่องพื้นฐานดังต่อไปนี้
แสงสว่างและการมองเห็น
แสง เป็ น พลั ง งานรู ป หนึ่ ง สามารถรั บ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยตา สามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ใ นรู ป ของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า แสงช่วยให้เกิดความสว่าง ทาให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน เมื่อแสงเคลื่อนที่
ผ่านกลุ่ม ควันหรือ ฝุ่นละออง จะเห็นเป็นล าแสงเส้นตรง และสามารถทะลุผ่านวัตถุได้ ดังนั้นแสง
เดินทางเป็นเส้นตรง (เกรียงไกร ภูสอดสี, 2551) แหล่งกาเนิดแสงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
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1. แหล่งกาเนิดแสงทางตรง (Direct light source) เมื่อวัตถุนั้นมีแสงสว่างในตัวเอง จะมีแสง
สว่างจากวัตถุเข้าตาโดยตรง เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากไฟประดิษฐ์ (Artificial light)
2. แหล่งก าเนิดแสงทางอ้อม (Indirect light source) เมื่อวัตถุนั้นไม่มี แสงสว่างในตัวเอง
ต้องมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงอื่นกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนเข้าตา ได้แก่ แสงที่เกิดจากการสะท้อน
หรือส่องผ่านวัตถุใดๆ โดยวัตถุนั้นๆเปรียบเป็นแหล่งกาเนิดแสงที่สอง (พรรณชลัท สุริโยธิน, 2554)
นิยามความสว่าง (Luminance)
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้อธิบายความหมายของความสว่างไว้ว่า ความสว่าง
หมายถึง ปริม าณแสงที่ ส ะท้ อ นออกมาจากวัต ถุต่อ พื้นที่ มี ห น่ว ยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร
(cd/m2) ปริมาณแสงที่เท่ากันเมื่อตกกระทบลงมาบนวัตถุที่มีสีต่างกันจะมีปริมาณแสงสะท้อนกลับ
ต่างกัน นั่นคือ ลูมิแนนซ์ ต่างกัน สาเหตุที่ต่างกันก็เนื่องมาจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุ
ต่างกัน (สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, 2553)
จากหนัง สือ เทคนิคการส่องสว่าง โดย ดร.ชานาญ ห่อเกี ยรติ ได้นิยาม ความสว่างไว้ว่า
หมายถึง ความส่องสว่างที่สะท้อนออกมาจากวัตถุ มีหน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2) คือ
ความเข้มแสงตามทิศทางที่กาหนดไว้ โดยมีที่มาจากการอ้างอิงแสงจากเทียนไขที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
ในสมัยก่อนที่จะมีการใช้งานหลอดไฟฟ้า ดังภาพที่ 2-5
การมองเห็นวัตถุได้ดีห รือ ไม่ ขึ้นอยู่กั บ ความสว่างที่ ม าเข้าตา เช่น วัตถุส องชิ้ นในบริเ วณ
เดียวกันที่มีความส่องสว่างเท่ากั น จะมีความสว่างต่างกัน วัตถุที่ มีสีอ่อนกว่าจะมองเห็นได้ง่ายกว่า
เพราะมีความสว่างมากกว่าวัตถุที่มีสีมืดกว่า (ชานาญ ห่อเกียรติ, 2540)

ภาพที่ 2-6 หน่วยการวัดแสงสว่าง (Han-Jung Kuo, 2014)
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นิยามความเปรียบต่างของความสว่าง (Contrast)
ความเปรียบต่างของความสว่าง หมายถึง ความส่องสว่างของวัตถุที่ ต้องการมองเทียบกั บ
ความสว่างรอบข้าง ความเปรียบต่างมากก็มองเห็นวัตถุได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น วัตถุสีขาวบนพื้นสีดา
จะมองเห็นได้ง่ายกว่าวัตถุสีดาบนพื้นสีดา (ชานาญ ห่อเกียรติ, 2540) ดังภาพที่ 2-6

Contrast

Contrast

ภาพที่ 2-7 ความเปรียบต่างของความสว่างที่ต่างกัน
2.2 มลภาวะทางแสง
ความหมายของมลภาวะทางแสง
การใช้งานแสงประดิษฐ์ (Artificial Lights) จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ใน
เวลากลางคืน ก็เพื่อความสะดวกของการใช้ชีวิตของมนุษย์ เช่น การใช้งานไฟถนนเพื่ออานวยความ
สะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืน การใช้ไฟสนามกีฬาเพื่อยืดเวลาในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาใน
เวลากลางคืน และการใช้ไฟโฆษณาเพื่ อประโยชน์ท างการพาณิ ชย์ (Commercial Advertising
Light) เป็นต้น แต่การใช้ประโยชน์ของแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน หากมีการใช้งานที่เกินความจาเป็น เรียกว่า มลภาวะ
ทางแสง หมายถึง สภาวะที่ เ กิ ดจากการใช้แสงมากเกิ นไปของเมื องหรือชุม ชน การใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ก่อให้เกิดแสงสว่างมากเกินความจาเป็น ทาให้เกิดการรุกล้าพื้นที่และทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น ใช้ในการ
ส่องสว่างถนนพร้อมๆ กับเป็นการประดับตกแต่งถนน ตกแต่ง อาคารร้านค้า ใช้เพื่อการโฆษณา ไม่มี
การควบคุมเวลาเปิด -ปิดที่เ หมาะสม เป็นต้น นอกจากจะทาให้สิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ (พิจิตรา วงษ์สวัสดิ์ และไพรัช รามเนตร, 2555)
ประเภทของมลภาวะทางแสง
จากบทความโดย ปิดิเ ทพ อยู่ยืนยง เรื่องกฎหมายควบคุม มลภาวะทางแสงกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการควบคุมมลภาวะทางแสง ที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของมนุษย์และระบบนิเวศในเวลากลางคืน โดยมลภาวะทางทางแสง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
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ได้แก่ 1.แสงบาดตา (Glare) 2.แสงเรืองไปยังท้องฟ้า (Sky glow) และ3.แสงรุกล้า (Light trespass)
ดังกรณีมลภาวะทางแสงจากไฟถนน ดังภาพที่ 2-7

ภาพที่ 2-8 ตัวอย่างมลภาวะทางแสงจากไฟถนน (Anezka, 2013)
1. แสงบาดตา (Glare) หมายถึง แสงจ้าที่ส่องมาเข้าตาโดยตรงจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ
โดยแสงสว่างจ้าดังกล่าวสามารถลดประสิทธิภาพของการมองเห็น เลยและลดความคมชัดในการ
มองเห็น หรือมองไม่เห็นแบ่งได้เป็น
Blinding glare หมายถึ ง แสงจ้าที่ ท าให้ต าบอดถาวร และท าให้เ กิ ดสายตาบกพร่องทั้ ง
ชั่วคราวและถาวร เช่น การจ้องมอง ดวงอาทิตย์
Disability glare หมายถึง แสงจ้าที่ทาให้ความสามารถ ในการมองเห็นลดลง มองเห็นภาพ
ไม่คมชัด เช่น แสงไฟจากหน้า รถยนต์ส่องเข้าตา
Discomfort glare หมายถึ ง แสงจ้ า ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร าคาญ และระคายเคื อ ง เช่ น
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนก้อนหิมะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
2. แสงเรืองไปยังท้องฟ้ า (Sky glow) หมายถึง แสงที่ เรืองไปยังท้องฟ้า ในบริเวณท้องฟ้า
เนือ่ งมาจากแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารในชุมชนเมือง อาจสร้างผลกระทบ
ต่อกิจกรรมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้
3.แสงรุกล้า (Light trespass) แสงที่ส่องไปยังที่ที่ไม่ต้องการแสง เช่น การส่องผ่านเข้าไปใน
ห้อง หรือ อาคารของบุคคลอื่น ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนกับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าว
(ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, 2555b)
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จากข่าวสารอากาศและเสียง ฉบับเดือนม.ค.-มี.ค. พ.ศ.2555 ในบทความสาระน่ารู้มลภาวะ
ทางแสง โดยพิจิตรา วงษ์สวัสดิ์ และไพรัช รามเนตร ได้กล่าวถึง มลภาวะทางแสง ประเภท ผลกระทบ
แนวทางการลดมลภาวะทางแสง และการควบคุม โดยระบุว่า การจัดการปัญหามลพิ ษทางแสงที่ดี
ที่สุด คือ การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้แสงไฟ แต่ในปัจจุบันทั้งประเทศไทยและต่างประเทศยัง
ไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุม มีเพียงแต่กาหนดว่าแสงไฟจัดเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญอย่างหนึ่ง
เท่านั้น ทั้งนี้ สมาคมวิศวกรด้านแสง ประเทศอังกฤษ (The Institute of Lighting Engineers หรือ
ILE) แนะนาให้มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นกลุ่มๆ เพื่อกาหนดปริมาณการใช้แสงไฟ หรื อความสว่างจาก
หลอดไฟ ดังตารางที่ 2-2
กลุ่มพื้นที่
E1 : พื้นที่ธรรมชาติ ไม่ต้องการความสว่าง
E2 : พื้นที่ที่มีชุมชนที่ต้องการความสว่างเล็กน้อย

ตัวอย่างพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่า
พื้นที่ชนบท หรือหมู่บ้านเล็กๆ

E3 : พื้นที่ที่มีชุมชนอยู่ที่ต้องการความสว่างปานกลาง

เมืองขนาดเล็ก

E4 : พื้นที่ที่มีชุมชนอยู่ที่ต้องการความสว่างมาก

เมืองหลวง หรือ
เมืองที่มีการประกอบกิจกรรมยามค่าคืน

ตารางที่ 2-2 การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อกาหนดปริมาณการใช้แสงไฟ หรือความสว่าง
โดยกลุ่ม พื้ น ที่ E1-E4 มี ความสั ม พันธ์ กั บ ความต้ องการแสงสว่าง ตัว อย่างเช่น พื้นที่ E4
สามารถมีความสว่างจากหลอดไฟมากกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการแสงสว่างมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ มลภาวะทางแสงในพื้นที่เมืองเกิดจากไฟส่องถนนมากที่สุด คาแนะนาในการลดมลภาวะ
ทางแสงส่วนใหญ่จึง เกี่ ยวข้อ งกั บ การลดมลพิษทางแสงที่ ม าจากจากไฟส่องถนน โคมไฟที่ ติ ดตั้ง
ภายนอกอาคาร โดยมีคาแนะนาดังต่อไปนี้ (พิจิตรา วงษ์สวัสดิ์ และไพรัช รามเนตร, 2555)
การลดมลภาวะทางแสงจะต้องวิเคราะห์พื้นที่ว่ามีความจาเป็นต้องให้แสงสว่างหรือไม่ หากมี
ความจาเป็นจึงควรให้แสงสว่างในปริมาณที่เหมาะสมกับกิจกรรม หรือลักษณะงานที่ทา ควรติดตั้งไฟ
ส่องสว่างเฉพาะในที่ที่ต้องการใช้งานและใช้กาลังไฟให้เหมาะสมกับสถานที่ รวมถึงการเลือกใช้โคมไฟ
มีการกระจายแสงในแนวระนาบที่ใช้งานเท่านั้น ไม่ควรมีแสงเล็ดลอดขึ้นด้านบน หรือด้านข้าง ควรมี
การควบคุมการเปิด-ปิดของแสงสว่าง ซึ่งเป็นการลดการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย
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โดยสรุป มลภาวะทางแสง หมายถึง การใช้งานแสงสว่างที่มากเกินความจาเป็น แบ่งออกเป็น
3 ประเภท ซึ่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.สามารถก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แสงจ้าหรือแสงบาดตา ที่ส่องมายังดวงตาโดยตรง (Direct Glare) เนื่องจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการติดตั้งในแนวตั้ง ใช้หลอดไฟแอล.อี.ดี.ทาให้เกิดภาพ จึงมีความ
เสี่ยงมากที่จะก่อให้เกิดแสงบาดตา ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
2.3 ความรู้เกี่ยวกับป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. หมายถึง ป้ายโฆษณาในรูปแบบของ จอแสดงภาพสีจริงที่ใช้ แอล.อี.ดี.
(Light-emitting diode หรือย่อว่า LED) เป็นตัวกาเนิดภาพ
หลอด LED (Light Emitting diode) หรือภาษาไทยเรียกว่า ไดโอดแปล่งแสงเป็นอุปกรณ์
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชนิด หนึ่ ง ที่ ยอมให้ ก ระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจะปล่อยแสงสว่ างออกมา โดยมี
คุณ สมบัติ เ ปลี่ ยนพลั ง งานไฟฟ้ าเป็ น พลัง งานแสงโดยตรงแสงสว่า งเกิ ดขึ้ นจากการเคลื่อ นของ
อิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนาสีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทางเคมีของวัสดุ
กึ่งตัวนาที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก เทียบกับหลอดไฟฟ้าชนิดอื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง
100,000 ชั่ว โมง หลอด LED เป็นแหล่ง ก าเนิด แสงสว่า งที่ ได้รั บ การพั ฒ นาอย่า งไม่ ห ยุ ดยั้ง จน
กลายเป็นหลอดไฟที่แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งทางด้านประสิทธิผลและคุณภาพสี มีการนาไปใช้ทดแทน
หลอดไฟชนิดเดิมทุกประเภท ทั้งในรูปแบบของหลอดไส้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟสาด
ส่องอาคาร โคมไฟถนน ได้รับความนิยมในการนามาใช้ผลิตอักษรไฟวิ่ง ป้ายสัญญาณไฟ รวมถึงป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ (พรรณชลัท สุริโยธิน, 2554)
ข้ อ มู ล จากบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ป้ า ยโฆษณาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ บบแอล.อี . ดี MatrisLED ,
Suncoastled, Yaham และ Yin Tian ระบุคุณ สมบัติ ลัก ษณะเฉพาะของป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี .
ประเภทที่ใช้ภายนอกอาคาร สามารถสรุปได้ดังนี้ สามารถแสดงผลจากสัญญาณภาพทุกชนิด ด้วย
ระบบ Full color จากคุณสมบัติของหลอดแอล.อี.ดี. สีแดง สีน้าเงิน และสีเขียว (RGB) สามารถให้สี
ของแสงได้เ กื อ บทุ ก สีจ ากการผสมสี ควบคุม โดยแผงวงจรไฟฟ้า ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โ ดยใช้
ซอฟต์แวร์พิเศษ หลอดแอล.อี.ดี.มีความสว่างสูง จึงทาให้แสดงผลได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถ
ปรับ ความสว่างมากน้อยได้ตามความต้องการ ความสว่างสูง สุดอยู่ที่ 8,000-12,000 แคนเดลาต่อ
ตารางเมตร โดยสามารถต่อ ประกอบให้ได้ขนาดตามที่ ต้อ งการ ในลัก ษณะโมดูล าร์ (Modular)
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(MatrisLED, 2015) ดังภาพที่ 2-8 แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ดึงดูดความสนใจได้อย่างสูง
สาหรับงานโฆษณาและข่าวสาร รวมทั้งงาน Event ต่างๆ (Yaham and Axe Integrated Solutions,
2012)

ภาพที่ 2-9 ลักษณะการต่อประกอบของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (Screens magazine, 2007)
สาหรับองศาที่สามารถมองเห็นของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ได้ชัดเจน มีความแตกต่างกันไปตาม
เทคโนโลยีในการผลิต โดยจากบริษัท Yin Tian ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.มีองศาที่สามารถมองเห็นอยู่ที่
120 องศาในแนวนอน และ 60 องศาในแนวตั้ง จากบริษัท Pro LED Light องศาที่สามารถมองเห็น
ของป้ า ยอยู่ ที่ 110 องศาในแนวนอน และ 40 องศาในแนวตั้ ง และจากบริ ษัท Suncoast LED
Displays องศาที่ ส ามารถมองเห็นของป้ายอยู่ที่ 140 องศาในแนวนอน และ 60 องศาในแนวตั้ง
(suncoastleddisplays, 2014)
โดยสรุป ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. สามารถแสดงภาพเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ใช้
สาหรับเป็นสื่อ ในการประชาสัม พันธ์หรือโฆษณา แสดงผลอย่างมี ประสิ ทธิภาพได้ทั้ งกลางวันและ
กลางคืน องศาที่สามารถมองเห็นของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ได้ชัดเจน อยู่ที่ 110-140 องศาในแนวนอน
และ 40-60 องศาในแนวตั้ง ดังภาพที่ 2-9

ภาพที่ 2-10 องศาที่สามารถมองเห็นของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ได้ชัดเจน
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2.4 ทฤษฎีด้านการมองเห็นของมนุษย์
แสงที่มนุษย์สามารถมองเห็น มีช่วงความสว่างที่กว้างมาก แต่มีข้อจากัดในการมองเห็นคือ ไม่
สามารถมองเห็นวัตถุที่มีความสว่างต่างกันมากในเวลาเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปรับความไวของ
ตาในการรับแสงสว่าง (Adaptation) โดยมีปัจจัยสาคัญอื่นๆที่ช่วยในการมองเห็น ได้แก่ (ณัชชา เก่ง
การพานิช, 2554)
1. ความสามารถในการมองเห็นของดวงตา
2. ความสว่างของวัตถุ
3. ขนาดและรูปร่างของวัตถุ
4. ความเปรียบต่างของวัตถุกับฉาก (Contrast)
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
6. สีของวัตถุ
การมองเห็น (Vision) อาศัยการทางานร่วมกันของตากับระบบประสาทที่ เกี่ยวข้องร่วมกัน
โดยความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่าง
สะดวก ซึ่ง องศาการมองเห็นหรือ ขอบเขตในการมองของมนุษย์ ทั้ ง มุ ม มองในแนวตั้ง (Vertical
Viewing Field) และมุ มมองในแนวนอน (Horizontal Viewing Field) สามารถสรุป ได้ดัง ต่อไปนี้
(จิราพร วรแสน, 2550)
1. มุมมองในแนวตั้ง (Vertical Viewing Field)
มุมในการมองเห็นในแนวตั้งของมนุษย์ แนวสายตาในการมองปกติ (Relaxing sight line)
อยู่ที่ประมาณ 15 องศาด้านล่าง มีองศาการมองเห็นภาพด้านบน 50 องศา โดยองศาที่มากที่สุดที่
ดวงตาสามารถปรับมองขึ้นด้านบน (Max eye rotation up) คือ 25 องศา สาหรับองศาการมองเห็น
ภาพด้านล่ างอยู่ที่ 75 องศา โดยองศาที่ ม ากที่ สุด ที่ ดวงตาสามารถปรับ มองด้า นล่าง ( Max eye
rotation down) คือ 35 องศา
ดัง นั้นการมองเห็นในแนวตั้ง ที่ มุ ม 25 องศาด้านบน ถึง มุ ม 35 องศาด้า นล่าง เป็นมุ ม ที่
สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ดังภาพที่ 2-10
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ภาพที่ 2-11 มุมมองในแนวตั้งของมนุษย์ (Zanden, 2014)
2. มุมมองในแนวนอน (Horizontal Viewing Field)
มุม ในการมองเห็นในแนวนอนขณะมองตรงของมนุษย์ สามารถมองเห็นภาพด้านละ 62
องศา และมีมุมที่สามารถอ่านตัวอักษรอยู่ที่ด้านละ 25 องศา ดังภาพที่ 2-11

ภาพที่ 2-12 มุมมองในแนวนอนของมนุษย์ (Zanden, 2014)
2.5 การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
2.5.1 การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร
จากงานวิจัยเรื่อง Design Basis to Quality Urban Lighting Masterplan โดย Ong Swee
Hong ได้สรุปหลักการออกแบบแสงสว่างจากหนังสือ Lighting Design Decisions as Interventions
in Human Visual Space โดย John E. Flynn ไว้ว่าการออกแบบแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ ที่จะ
ทาให้เกิดคุณภาพของแสงที่ดีจะต้องสามารถเติมเต็มเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (HONG, 2007)
1. สร้างให้เกิดจุดสนใจ (Create focal centers)
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2. สร้างกรอบให้กับพื้นที่ (Outline the space)
3. ไม่ทาให้เกิดแสงสับสน (Be un-cluttering)
4. สร้างแบบแผนของแสงและเงา (Create patterns of light and shade)
5. สร้างการรับรู้ตาแหน่งทิศทาง (Provide orientation)
6. นาเสนอที่ว่างโดยไม่ลดทอนผิดรูป (Present the space without distortion)
7. ไม่ทาให้เกิดความสว่างที่มากเกินไป (Be stimulating without being overpowering)
8. ไม่ทาให้เกิดแสงจ้าบาดตา (Be glare-free)
9. ทาให้เกิดความสมดุลของอัตราส่วนความสว่าง (Provide balanced luminance ratios)
จากหนัง สือ Light Planning in the Urban Context โดย Christa ได้ก ล่าวถึง มลภาวะ
ทางแสงในพื้นที่บริบทเมือง โดยในบริบทสิ่งแวดล้อมแบบเมือง เป็นบริบทที่ต้องการเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านแสงสว่างมาควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายโฆษณาที่มี แสงสว่างโดยตัวเอง หน้าต่างจัดแสดง
สินค้าหน้าร้าน และไฟส่องสว่างตกแต่งอาคาร ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานนี้มีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่ง
แสงสว่างที่มากเกินไปจะสร้างความเปรียบต่างของความสว่างอย่างมากกับพื้นที่รอบข้าง โดยมีปจั จัยที่
ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ ได้แก่ (Santen, 2006)
1. ความสว่างของแหล่งกาเนิดแสง
2. ความสว่างของบริบทรอบข้าง
3. ตาแหน่งที่ตั้งของแหล่งกาเนิดแสงที่สัมพันธ์กับทิศทางการมองของผู้รับสาร
2.5.2 เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
งานวิจัยนี้ได้นาเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.จากสมาคมวิศวกรด้าน
แสงสว่างจากต่างประเทศมาใช้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 เกณฑ์ ได้แก่
1. ค่าความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในย่านศูนย์กลางเมือง
จากคู่มือแนะนามาตรฐานด้านแสงสว่างภายนอกอาคาร โดยสมาคมวิศวกรด้านแสงสว่าง
ประเทศอั ง กฤษ (The Institute of Lighting Engineers หรือ ILE) (The Institution of Lighting
Engineers, 2001)
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เกณฑ์ของความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี ที่แนะนาโดยสมาคมวิศวกรด้านแสง
สว่าง ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์ตามลักษณะการใช้งานแสงสว่างในพื้นที่เมือง แบ่งเป็น 4 พื้นที่
เมืองที่มีความสว่างแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2-3
พื้นผิวที่สอ่ งสว่าง
(ตร.ม.)

E1
Dark area

Up to 10

100 cd/m2

E2
Low district
brightness
area
600 cd/m2

E3
Medium district
brightness area
800 cd/m2

E4
High district
brightness
area
1000 cd/m2

Over 10
n/a
300 cd/m2
600 cd/m2
600 cd/m2
ตารางที่ 2-3 เกณฑ์ของความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี (ILE, 2001)
โดยพื้นที่ย่านสยาม-ปทุมวัน เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์
ที่มีการใช้งานแสงสว่างหนาแน่น เข้าข่ายโซน E4 (High district brightness area) ซึ่งป้ายโฆษณา
แอล.อี.ดี.ที่มีขนาดต่ากว่า 10 ตารางเมตร ควรมีค่าความสว่างไม่เกิน 1000 แคนเดลาต่อตารางเมตร
(cd/m2) และป้ายฯที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ตารางเมตร ควรมีค่าความสว่างไม่เกิน 600 แคนเดลาต่อ
ตารางเมตร (cd/m2)
2. ความเปรียบต่างของความสว่าง (Luminance contrast ratio)
จากคู่มือแนะนามาตรฐานด้านแสงสว่างภายนอกอาคาร โดยสมาคมวิศวกรด้านแสงสว่าง
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Illuminating Engineering Society of North America หรื อ IESNA)
(IESNA, 2000)
ความเปรียบต่างของความสว่าง หมายถึง ระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างกับส่วนที่
มืดของแสง โดยในงานวิจัยนี้หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความสว่างจากแหล่งกาเนิดแสง กับความ
สว่างของบริบทพื้นหลัง โดยมีเกณฑ์ที่แนะนาตามตารางที่ 2-4
ค่าความสว่างวัตถุเฉลี่ย :
ค่าความสว่างบริบทเฉลี่ย

1:2
1:3

ผลของอัตราส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง
The effect of luminance contrast ratio
อัตราส่วนความต่างของค่าความสว่างที่รบั รู้ (เห็นได้ชัดเจน)
Perceptible brightness difference for focus
ระหว่างตาแหน่งทีม่ อง กับสภาพโดยรอบในระยะไกล
Task to far surrounding
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ค่าความสว่างวัตถุเฉลี่ย :
ค่าความสว่างบริบทเฉลี่ย

1:10

ผลของอัตราส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง
The effect of luminance contrast ratio
ระหว่างตาแหน่งทีม่ อง กับสภาพโดยรอบในระยะใกล้
Task to adjacent surrounding

1:20

ระหว่างแหล่งกาเนิดแสง กับสภาพโดยรอบ
Lighting fixtures to adjacent surrounding

1:40

อัตราส่วนความเปรียบต่างที่มากที่สุดที่ยอมรับได้
ของพื้นผิวใดๆในมุมที่มองเห็น
Should not be exceeded anywhere within visual field

1:50

การเน้นที่ทาให้มองไม่เห็นสิ่งอื่นๆ
Highlight objects to exclusion of everything else in visual field

ตารางที่ 2-4 อัตราส่วนความต่างของค่าความสว่างที่แนะนาโดย IES (ณัชชา เก่งการพานิช, 2554)
อัตราส่วนความเปรียบต่างที่มากที่สุดที่ยอมรับได้ คือ 1:40 หมายถึง ค่าความสว่างของป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.เฉลี่ย ไม่ควรมีค่าเกิน 40 เท่าของค่าความสว่างบริ บทเฉลี่ย เนื่องจากเป็นค่าความ
แตกต่างของความสว่างที่มากกว่าตาสามารถปรับได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความเดือดร้อนราคาญที่เกิด
จากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าความสว่างของป้ายเพียงอย่างเดียว ความสว่างของ
บริบทที่ติดตั้งป้าย หรือ ความสว่างแวดล้อมยังเป็ นปัจจัยสาคัญ ที่เกี่ ยวข้องกับการเกิดแสงบาดตา
(Glare)
3. ค่าความสว่าง ขนาด ระยะห่างที่เหมาะสมของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
จากค าแนะน าส าหรั บ ป้ า ยโฆษณาดิ จิ ต อล โดย ดร.เลอวิ น เอี ย น (Digital Billboard
Recommendations and Comparisons to Conventional Billboards) (Lewin, 2008)
จากงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคาแนะนาเกี่ยวกับความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.
อี.ดี. โดยได้อ้างอิงสมการพื้นฐานด้านแสงสว่าง กฎกาลังสองผกผัน และอ้างอิงคาแนะนาจากสมาคม
วิศวกรแสงสว่างในอเมริกาเหนือ (the Illuminating Engineering Society of North America or
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IESNA) ซึ่งสามารถสรุปสมการความสว่างที่เหมาะสมของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. คานวณได้ตามสมการ
ดังต่อไปนี้ (Lewin, 2008)

ภาพที่ 2-13 สมการความสว่างที่เหมาะสมของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (Lewin,2008)
จากสมการในภาพที่ 2-13 จะเห็นได้ว่า ขนาดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.มีความสัมพันธ์กับ
ความสว่าง โดยจะต้อ งลดความสว่างลง หากป้ายมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ ระยะห่างจากป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.ถึงจุดมองด้วย
โดยค่า ความสว่า งของป้ ายแทนด้ว ย L มี ห น่ว ยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2),
ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองแทนด้วย D หน่วยเป็นฟุต (feet), ขนาดป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.แทน
ด้วย S มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2) และค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง แทนค่าด้วย Ev มีหน่วยเป็น
ฟุตแคนเดิล (footcandles) ซึ่งค่า Ev จะแตกต่างกันไปตามย่าน
ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง (Illuminance at the viewer’s eye)
Zone

ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง(Ev)

E1

ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่ามาก
Very low ambient electric light

0.1

E2

ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่า
Low ambient electric light

0.3

E3

ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบปานกลาง
Medium ambient electric light

0.8

E4

ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบสูง
High ambient electric light

1.5

ตารางที่ 2-5 ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง (IESNA TM-11-00)
Zone E1 ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่ามาก เช่น อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่า และ
Zone E2 ย่านย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่า เช่น พื้นที่ชนบท หมู่บ้านเล็กๆ เป็นพื้นที่ที่ไม่
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เหมาะสมในการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ซึ่งในหลายประเทศมีการจากัดการติดตั้งป้ายในเฉพาะ
พื้นที่ Zone E3 และ E4 เท่านั้น
โดยย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองกรุงเทพมหานคร เทียบได้กับ Zone E4 ย่านที่มีระดับ
ความส่องสว่างโดยรอบสูง (High ambient electric light) มีค่าความสว่าง ณ จุดมองเท่ากับ 1.5 ฟุต
แคนเดิล
2.6 กรณีศึกษาในต่างประเทศ
2.6.1 กรณีศึกษาด้านการควบคุมป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในต่างประเทศ
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในนิวยอร์ก มีการควบคุมโดยกฎหมายท้องถิ่น มีการกาหนดสถานที่ตั้ง
ที่สามารถติดตั้งได้ โดยอ้างอิงการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Thompson, 2012)
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบที่อยู่อาศัย ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณา ยกเว้นป้ายขนาด
เล็ก ไม่เกิน 12 ตารางเมตร ส่วนป้ายที่มีระบบส่องสว่าง อนุญาตให้ติดตั้งได้เฉพาะป้ายโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัยเท่านั้น
ส่วนพื้นที่ที่อนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่มีระบบส่องสว่าง ได้แก่ พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบพาณิชยกรรม (Commercial district) ในพื้นที่โซน C6-5 C6-7, C7, and C8 เท่านั้น ซึ่งพื้นที่ใน
โซน C6-5 และ C6-7 เป็นพื้นที่ที่มีข้อกาหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 10:1 และ
15:1 สาหรับ พื้นที่โ ซน C7 เป็นพื้นที่ที่ มีก ารใช้ประโยชน์ที่ดินแบบสวนสนุก เปิดขนาดใหญ่ (large
open amusement parks) และพื้นที่โซน C8 เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพาณิชยกรรมหนัก ที่ไม่
มีที่อยู่อาศัย เน้นการใช้งานโดยรถยนต์ เช่น โชว์ รูมรถยนต์และอู่ซ่อม (automobile showrooms
and repair shops), โกดังเก็บของ (warehouses) และปั้มแก๊ส (gas stations and car washes)
จากหนังสือ Large digital Screens in public spaces ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการติดตั้ง
ป้ายโฆษณาแอล.อี .ดี.ขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ โดย the commission for architecture and
the built environment (CABE) และ องค์การอนุรักษ์ (English Heritage) ประเทศอังกฤษ ไว้ว่า
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรพิจารณาการอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.โดยคานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
(Commission for architecture and the built environment, 2012)
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1. ควรพิจารณาโดยอิงกับหลักการของการออกแบบเมือง (Urban design) โดยตาแหน่งที่ตั้ง
เหมาะสมกั บ การวางผั ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วโยงกั บ การสร้ า งให้ เ กิ ด ความโดดเด่ น ของ พื้ น ที่
(Placemaking) และคานึงถึงลักษณะของเนื้อเมือง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริบทรอบข้าง
2. ควรประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ต าแหน่ง ที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ บริ บ ทสถานที่ ที่ มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยอิงหลักการอนุรักษ์ จาก English Heritage
3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณอาคาร หรือพื้นที่ที่ มีความส าคัญ ทางประวัติศาสตร์ รวมถึง
อนุสาวรีย์ อาคารที่ ขึ้นทะเบียน พื้นที่ ที่ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ และสวนสาธารณะที่ เ ป็นที่ ตั้ง ของสิ่ง
อนุรักษ์ดังกล่าว
4. คานึงถึงการเกิดกิจกรรมใหม่ เมื่อมีการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี.ในพื้นที่ โดยจะต้อง
แน่ใจได้ว่าพื้นที่มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้
5. ไม่อนุญาตการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่สาธารณะที่มีนัยสาคัญ
6. คานึงถึงการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่อาจมีอิทธิพลกับจานวนของผู้รับสาร ทิศทางการ
เคลื่อนไหวของผู้คน และความปลอดภัยของสาธารณะ
7. ควรคานึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสง และเสียง รวมถึงผลกระทบต่อ skylines
2.6.2 กรณีศึกษาย่านที่มีภูมิทัศน์แบบป้ายโฆษณา
กรณีศึกษาย่านกินซ่า (Ginza) (Ginza Design Council, 2015)

ภาพที่ 2-14 กรณีศึกษาย่านกินซ่า เมืองโตเกียวประเทศญีป่ นุ่
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ย่านกินซ่า เป็นย่านพาณิชยกรรมสาคัญแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยเป็นย่านที่มีกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน และเป็นย่านที่มีภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเวลากลางคืน มีก ารติดตั้งป้ายในหลากหลายรูป แบบ ได้แก่ ป้ายชื่อร้านหรือชื่ออาคาร ป้าย
โฆษณาบิลบอร์ด และรวมถึงป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ด้วย
จากภาพที่ 2-14 จะเห็นได้ว่าภูมิ ทั ศ น์ป้ายของย่านกิ นซ่า โดยรวมมี ความสวยงาม เป็ น
ระเบียบเรียบร้อ ย โดยข้อ มูลจากคณะกรรมการออกแบบย่านกินซ่า (Ginza Design Council) ได้
กาหนดไว้ว่า ย่านกิ นซ่าควรมี การออกแบบด้านหน้าอาคารรวมถึง ป้ายต่างๆที่ คานึง ถึง สิ่ง ส าคัญ
ดังต่อไปนี้
1. สี (Colors) หลีกเลี่ยงการใช้สีทมี่ ีความแตกต่างกับบริบทพื้นที่ เพื่อความกลมกลืนของย่าน
2. ขนาด (Sense of scale)
3. ความสูง (Height) ความสูงของอาคารรวมถึงสิ่งก่อสร้างระดับดาดฟ้าอาคาร ควรมีความ
สูงที่สอดคล้องกับการมองเห็นของมนุษย์
4. วัสดุ (Materials) ใช้วัสดุที่กลมกลืนไปกับบริบทข้างเคียง ไม่ควรใช้วัสดุที่มีลักษณะสะท้อน
แสง
5. ความส่องสว่าง (Illumination) แหล่งกาเนิดแสงไม่ควรมีความสว่างมากเกินไป ไม่ควรทา
ให้เกิดไฟกระพริบ และต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับไฟจราจร
6. การออกแบบอย่างโดดเด่นที่เข้ากับย่านกินซ่า (Designs that uniquely fits Ginza)
7. ความกลมกลืนและสอดคล้องกับอาคารใกล้เคียง (Harmony and cooperation with
neighbors)
8. การออกแบบที่คานึงถึงอัตลักษณ์ของย่าน (Designs considering local characteristics)
9. การดึงดูดด้านธุรกิจ (Businesses and purposes)
10. การบริ ห ารจั ด การหลั ง เสร็ จ สิ้ น การติ ด ตั้ ง (Management of a building after its
completion)
และนอกจากข้อควรคานึงถึงข้างต้นแล้ว ทางคณะกรรมการออกแบบย่านกินซ่าได้กาหนด
เงื่อนไขของป้ายโฆษณาแบบแอล.อี.ดี. หรือป้ายโฆษณาดิจิตอลไว้ดังต่อไปนี้
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1. ไม่ อ นุญ าตให้มี การติดตั้ง ป้ายโฆษณาแบบมี ภาพเคลื่อนไหวที่มี ขนาดใหญ่ก ว่าสัดส่วน
มนุษย์ ซึ่งขนาดสัดส่วนมนุษย์ เป็นการกาหนดอย่างคร่าวๆโดยอ้างอิงกับ มุมมองระดับสายตาที่คน
สามารถมองเห็นได้ และมีขนาดความกว้างไม่เกินขนาดของสองช่วงแขน
2. ป้ายโฆษณาแบบมี ภ าพเคลื่อ นไหวไม่ ค วรมี ความโดดเด่ นมากไปกว่าด้านหน้าอาคาร
ตัวอย่างเช่น ด้านหน้าอาคารที่มีการใช้แสงไฟ หรือป้ายแบบแอล.อี.ดี.ตกแต่ง ควรมีการออกแบบป้าย
ที่มีการเคลื่อนไหวน้อยและช้า (less movement and slow in speed) ความสว่างป้ายน้อย (low
in luminance value) และเป็นภาพสีเดียวหรือมีการสื่อสารแบบนามธรรม (monochromatic and
abstract expressions)
3. เมื่อมีการติดตั้งป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล ผู้รับผิดชอบป้ายจะต้องปรึกษาและขออนุญาต
คณะกรรมการออกแบบย่านกินซ่าในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนเนื้อหาป้าย
สรุปลักษณะทางกายภาพของย่านกินซ่า
- เป็นย่านพาณิชยกรรมหนาแน่นศูนย์กลางเมือง
- เป็นย่านที่มี กิ จ กรรมการใช้งานเชิงพาณิชยกรรมตลอดทั้ ง วัน โดยภูมิ ทั ศน์ป้ายในเวลา
กลางคืนมีความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
- เป็นย่านที่เป็นจุดตัดของกิจกรรมการใช้งานที่หลากหลาย
- อาคารในย่านมีความสูงประมาณ 8-10 ชั้น หรือ ประมาณ 35-40 เมตร
- เส้นถนนที่เป็นภูมิทัศน์สาคัญ เป็นถนนขนาด 4 เลน ถนนและทางเท้ามีความกว้างประมาณ
20-25 เมตร
- สัดส่วนความกว้างเขตทางต่อความสูงอาคารมีค่าประมาณ 1:1.6 ถึง 1: 1.8
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีดังต่อไปนี้
2.7.1 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับตั้งป้าย กฎหมายควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2558
2.7.2 กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติด
หรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
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2.7.1 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับตั้งป้าย กฎหมายควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2558 (กระทรวงมหาดไทย, 2558)
โดยกฎหมายที่ออกมาควบคุมการสร้างป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากโครงสร้างหรือการติดตั้งป้าย ซึ่งมีการกาหนด
ขนาด ระยะ ความสูง และแนวร่น รวมถึงรายละเอียดของการขอใบอนุญาต
จากกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับตั้งป้าย ข้อ 3 กฎกระทรวง
นี้ให้ใช้บังคับกับป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย มีลักษะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ที่สร้างขึ้นโดยมีความสูงจากระดับฐานหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป
2. ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะสูงจากระดับพื้นดินเกิน 2.50 เมตร และมีพื้นที่ของป้าย
เกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
3. ที่ ติดหรือ ตั้ง ไว้ใ นระยะห่างจากที่ ส าธารณะซึ่ง เมื่ อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมี น้ อ ยกว่า ความสู ง ของป้ า ยนั้ นเมื่ อวั ดจากพื้ นดิ น และมี ความกว้า งของป้ ายเกิ น 50
เซนติเ มตร หรือมี ความยาวเกิ น 1 เมตร หรือมี พื้นที่ ของป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเ มตร หรือมี
น้าหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันเกิน 10 กิโลกรัม
โดยการก าหนดขนาด ระยะ ความสูง และแนวร่น ของป้ายต่างๆ มีดังหมวดที่ 4 ลักษณะ
ขนาด ระยะ ความสูง และแนวร่น ดังนี้
ข้อ 8 ป้ายหรือ สิ่ง ที่ส ร้างขึ้นส าหรับ ติดหรือตั้ง ป้ายที่ อาคารต้องไม่ บัง ช่องระบายอากาศ
หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ
ข้อ 9 ป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร เว้น แต่ป้ายชื่ออาคารที่สูงไม่เ กิน 3 เมตร ให้
เป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้ (ภาพที่ 2-15)
(1) ไม่ล้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร
(2) ความสูงของป้ายไม่เกิน 6 เมตร และมีความสูงของป้ายและอาคารรวมกันไม่เกิน
30 เมตร เมื่อวัดจากระดับพื้นดิน
(3) มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 75 ตารางเมตร

ภาพที่ 2-15 สรุปกฎหมายควบคุมป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร
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ข้อ 10 ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้เป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
(1) อาคารที่ไม่ มีกันสาด ให้ยื่นจากแนวอาคารได้ไม่เ กิน 60 เซนติเ มตร และส่วน
ต่าสุดต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร อาคารที่มีกันสาดให้ยื่น
จากแนวอาคารเหนือกันสาดได้ไม่เกิน 2 เมตร หรือไม่เกินแนวกันสาดแล้วแต่ระยะ
ใดจะน้อยกว่า
(2) ความสูงของป้ายต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของความสูงของอาคาร แต่ต้องไม่เกิน
15 เมตร
(3) ส่วนสูงสุดของป้ายต้องไม่เกินจุดสูงสุดของผนังอาคารด้านที่ติดตั้งป้ายนั้น
ข้อ 11 ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้ งได้โดยมีความสูงของ
ป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น และมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2.50 ตาราง
เมตร
ข้อ 12 ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคารและต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารนั้นไม่
น้อยกว่ า 2.50 เมตร ในกรณีที่ ไม่ ส ามารถติดกั บ ผนัง ได้โ ดยตรงให้ ติดห่ างจากผนัง ได้ไม่ เ กิ น 30
เซนติเมตร (ภาพที่ 2-16)

ภาพที่ 2-16 สรุปกฎหมายควบคุมป้ายที่ยื่นออกจากผนังอาคาร
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ข้อ 13 ป้ายโฆษณาสาหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพแต่จะยื่นห่าง
จากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้าแนวปลายกันสาดนั้น
และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร
ข้อ 14 สิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงให้ทาด้วยวัสดุทนไฟ
ทั้งหมด
ข้อ 15 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงต้องมีความ
สูงไม่เกินระยะที่วัดในทางราบจากขอบป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้น มีความสูง
ไม่เกิน 30 เมตร มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของตนหรือป้ายอื่นไม่น้อยกว่า
ความสูงของป้าย เว้นแต่จะก่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร และได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้น (ภาพที่ 2-17)

ภาพที่ 2-17 สรุปกฎหมายควบคุมป้ายที่ติดตั้งอยูบ่ นพื้นดินโดยตรง
ข้อ 16 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
เมื่อวัดในทางราบให้มีระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ ดังนี้ (ภาพที่ 2-18)
(1) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากกึ่ งกลาง
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ขอบป้าย
ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถนนสาธารณะที่ มี ค วามกว้ างเกิ น 20 เมตร ให้ ขอบป้า ยห่า งจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร”
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ภาพที่ 2-18 สรุปกฎหมาย ระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ
โดยมีข้อกาหนดที่เกี่ยวเนื่องกับแสงสว่างจากป้ายโฆษณา ในหมวด 5 ระบบการจัดแสงสว่าง
ดังนี้ “ข้อ 17 การจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้า และมีแสง
สว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อบริเวณข้างเคียง
และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับ
ขี่ยานพาหนะ”
ซึ่งจากข้อกาหนดที่เกี่ยวเนื่องกับแสงสว่างจากป้ายโฆษณาข้างต้น เป็นเพียงการกาหนดเพื่อ
ไม่ให้แสงจากป้ายโฆษณา รบกวนและก่อความเดือดร้อนให้กับบริเวณข้างเขียง ซึ่งไม่ได้มีการกาหนด
เกณฑ์ ที่ความสว่างของป้ายโฆษณา หรือการกาหนดอื่นๆในเชิงเทคนิคและเชิงกายภาพที่ตั้ง
จากจุลสารกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
พลโท โชติภณ จันทร์อ ยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติเรื่อง ขอให้กรุง เทพมหานคร
ตรวจสอบและดาเนินการกับป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้ให้ความสาคัญกับปัญหา
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ก่อความเดือดร้อนราคาญ และเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น กรุงเทพมหานคร
ได้เร่งดาเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทาการกาหนดมาตรฐานของรูปแบบและค่าของ
แสงไฟจากจอแอล.อี.ดี. เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่ใช้สัญจรเส้นทาง
บริเ วณนั้น ซึ่ง จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่ น ในความปลอดภั ยชีวิต และทรัพย์ สินของ ประชาชน
(ปุลวิชช์, 2558)
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2.7.2 กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติด
หรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 (สภากรุงเทพมหานคร, 2549)
ข้อ 1 ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
“บริเวณที่ 1” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตทางพิเศษและในระยะ 50 เมตร จากเขตทาง
พิเ ศษทั้ ง สองฟากในเขตกรุง เทพมหานคร ตามแผนที่ และรายการประกอบแผนที่ ท้ ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้
“บริเวณที่ 2” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตทางรถไฟและในระยะ 50 เมตร จากเขตรถไฟ
ทั้ ง สองฟากในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตามแผนที่ แ ละรายการประกอบแผนที่ ท้ า ยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้
“บริเวณที่ 3” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้งสอง
ฟากของถนนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตามแผนที่ แ ละรายการประกอบแผนที่ ท้ า ยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้
“บริเวณที่ 4” หมายความว่า พื้นที่ ในรัศมี 200 เมตร จากจุดศูนย์ก ลางของอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามแผนที่ท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
“บริเวณที่ 5” หมายความว่า พื้นที่ภายในระยะ 50 เมตร จากริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสอง
ฝั่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
ข้อ 2 ภายในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 ห้ามบุคคลใด
ก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้า ยชื่อถนน ตรอก
ซอย ป้ายของทางราชการ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ
สถานประกอบการ (โลโก้) และป้ายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ
ป้ายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมิใช่ป้ายหรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร
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ภาพที่ 2-19 พื้นที่ห้ามก่อสร้างป้ายก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้ง
ป้าย ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
จากภาพที่ 2-19 ในรายการประกอบแผนที่ ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนด
บริเวณที่ 3 ไว้ทั้งหมด 101 ถนน ซึ่งรวมถึงถนนในพื้นที่ศึกษาย่านสยาม-ปทุมวัน ได้แก่ (34) ถนน
พญาไท ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 4, (36) ถนนพระราม
ที่ 1 ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนราชดาริ และ (63) ถนนราชดาริ
ตั้ง แต่ส ะพานเฉลิม โลกลงมาทางทิ ศใต้จ นบรรจบกั บ ถนนพระรามที่ 4 ตามแผนที่ ท้ ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้นามาอ้างอิงดังต่อไปนี้
การประเมิ น สภาวะสบายตาจากการใช้ LED media display ภายในอาคาร โดย
ณัช ชา เก่ ง การพานิ ช วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม สามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ดังนี้ (ณัชชา เก่งการพานิช, 2554)
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาวิจัยในห้องทดลองที่กาหนดขึ้น โดยปรับค่าความสว่าง LED media
display และควบคุมความสว่างพื้นหลัง โดยใช้ฉากขาว-ดา และฉากแบบสี แบบละ 8 ระดับ และ
นามาทดสอบความรู้สึกสบายตากับผู้เข้าร่วมทดสอบ โดยผลการวิจัยพบว่า
1. ในกรณีความสว่างจอ 250 cd/m2 ขนาดจอ 40 นิ้ว ฉากพื้นหลังแบบขาว-ดา มากกว่า
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมทดสอบรู้สึกสบายตาเมื่ อความสว่างพื้นหลัง มากกว่า 1.8 – 12.2 cd/m2
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หรืออัตราส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง (Luminance Contrast Ratio) อยู่ระหว่าง 1:138 ถึง
1:20
2. ในกรณีความสว่างจอ 250 cd/m2 ขนาดจอ 40 นิ้ว ฉากพื้นหลังแบบสี มากกว่าร้อยละ
50 ของผู้เ ข้ าร่วมทดสอบรู้สึ ก สบายตาเมื่ อ ความสว่า งพื้นหลัง มากกว่ า 1.9 – 12.2 cd/m2 หรื อ
อัตราส่วนความเปรียบต่าง (Luminance Contrast Ratio) อยู่ระหว่าง 1:131 ถึง 1:20
3. ในกรณีความสว่างจอ 550 cd/m2 ขนาดจอ 55 นิ้ว ฉากพื้นหลัง แบบขาว-ดา มากกว่า
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมทดสอบรู้สึกสบายตาเมื่อความสว่างพื้นหลังมากกว่า 11.25 – 24.5 cd/m2
หรืออัตราส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง (Luminance Contrast Ratio) อยู่ระหว่าง 1:48 ถึง
1:22
โดยได้มีข้อแนะนาสาหรับการออกแบบเพื่อความสบายตา ดังตารางที่ 2-5
การออกแบบพื้นหลัง
การเพิม่ แสงสว่าง black light จากด้านบน
หรือด้านข้าง หรือโดยรอบ

ประโยชน์
การเพิม่ แสงสว่าง black light จากด้านบนเพื่อ
เพิ่มให้ความสว่างพื้นหลังมากขึ้นโดยปริมาณ
แสงเท่ากันสม่าเสมอ ทาให้ค่าอัตราส่วนต่าง
ความสว่างน้อยลง โดยไม่มีแสงรบกวน

การเพิม่ การออกแบบตกแต่งเฉพาะ

การออกแบบเพื่อเน้นความสาคัญของจอ
เฉพาะที่อาจทาให้ ความสว่างของจอและพื้น
หลังไม่ต่างกันจนทาให้ไม่สบายตา

ตารางที่ 2-6 การออกแบบความสว่างพื้นหลังให้เกิดความสบายตา (ณัชชา, 2554)

โดยสรุป อัตราส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง (Luminance Contrast Ratio) ตาม
ผลการวิจัยข้างต้น อยู่ระหว่างประมาณ 1:130 ถึง 1:20 ซึ่งความสบายตาขึ้นอยู่กับ ขนาดของจอที่
ทดสอบ สีของแสงในบริบทพื้นหลัง ความสว่างพื้นหลัง การออกแบบเพื่อให้เกิดความสบายตาเมื่อมอง
จอแอล.อี.ดี.ที่ติดตั้งภายในอาคาร อาจทาได้โดยการเพิ่มแสงสว่างพื้นหลังในรูปแบบต่างๆ
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2.9 สรุปสาระสาคัญจากการทบทวนวรรณกรรม
2.9.1 สรุปมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
จากการทบทวนวรรณกรรม มลภาวะทางแสงในพื้นที่พาณิชยกรรมในเวลากลางคืน ได้แก่
ประเภทแสงบาดตา (Glare), แสงรุกล้า (Light Trespass) และแสงส่องไปยังท้องฟ้า (Sky Glow) ซึ่ง
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. สามารถก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงได้ทั้ง 3 ประเภท
ซึ่งประเภทมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบอย่างมากที่สุดคือ ประเภทแสงบาดตา (Glare)
เนื่องจากเป็นสื่อ โฆษณาที่ ใช้ง านแสงจากหลอดแอล.อี. ดี. ท าให้เ กิ ดภาพ จึง อาจก่ อให้เ กิ ดความ
เดือดร้อนราคาญโดยตรง (Direct Glare) โดยแสงบาดตาเกิดขึ้นเมื่อความสว่างของแหล่งกาเนิดแสง
และความสว่างในบริบทมีความต่างกันของความสว่างอย่างมาก
จาก Illuminating Engineering Society of North America (IESNA, 2000 อ้างอิงใน ณัช
ชา, 2011) ได้ให้คาแนะนาเกี่ ยวกั บ ค่าความต่างของความสว่าง (Luminance contrast ratio) ที่
เหมาะสม โดยค่าความต่างของความสว่างสูงสุดที่ยอมรับได้ ไม่ควรเกิน 40:1 และจากเกณฑ์ของความ
สว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี (ILE,2001) โดยป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่มีขนาดต่ากว่า 10 ตาราง
เมตร ควรมีค่าความสว่างไม่เกิน 1000 แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2) และป้ายฯที่มีขนาดใหญ่
กว่า 10 ตารางเมตร ควรมีค่าความสว่างไม่เกิน 600 แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
2.9.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะทางแสง ประเภทแสงบาดตา จากป้ายโฆษณา
แอล.อี.ดี.ในเวลากลางคืน
สามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ดัง ภาพที่ 2-20 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

ภาพที่ 2-20 ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะทางแสง ประเภทแสงบาดตาจาก
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในเวลากลางคืน
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1. ปัจจัยจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. หรือปัจจัยจากแหล่งกาเนิดแสง โดยแบ่งออกเป็น
- ขนาดหรือรูปแบบของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. – ในบริบทเดียวกัน ป้ายขนาดใหญ่ก่อความ
เดือนร้อนราคาญมากกว่าป้ายขนาดเล็ก
- ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. – ในบริบทเดียวกัน ป้ายที่มีความสว่างมากกว่าก่อ
ความเดือดร้อนราคาญมากกว่าป้ายที่มีความสว่างน้อย จากข้อแนะนาด้านความสว่างของป้ายโฆษณา
แอล.อี.ดี. ที่สามารถคานวณได้ตามสมการจากงานวิจัย Digital Billboard Recommendations and
Comparisons to Conventional Billboards (Lewin, 2008)
- มุมในการมองเห็นป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ชัดเจน – มุมที่สามารถมองเห็นป้ายโฆษณาแอล.
อี. ดี. ได้ชัด เจนเท่ ากั บ 40-60 องศาในแนวตั้ง และ 110-140 องศาในแนวนอน (Pro LED Light,
2013)
2. ปัจจัยจากผู้รับสาร
- องศาการมองเห็นของมนุษย์ (Viewing angle) – การมองเห็นในแนวตั้ง มนุษย์มีองศาการ
มองเห็นภาพเหนือ เส้นระดับ แนวนอน (Horizontal line) 50 องศา โดยองศาที่ม ากที่ สุดที่ดวงตา
สามารถปรับมองขึ้นด้านบน (Max eye rotation up) คือ 25 องศา สาหรับองศาการมองเห็นภาพใต้
เส้นระดับแนวนอน (Horizontal line) อยู่ที่ 75 องศา และองศาการมองที่ในแนวตั้งที่ 2 องศา เป็น
องศาการมองเห็นในรายละเอียดต่างๆได้ดี (detailed in sharp)
- ความสูงของผู้รับสาร
- ระยะห่างจากจุดมองไปยังป้าย
3. ปัจจัยจากบริบทพื้นที่ หรือตาแหน่งที่ตั้งของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (Santen, 2006)
- ลักษณะทางกายภาพของบริบทพื้นที่
- ความสว่างของแสงในบริบท

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่เมือง ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิดความเกิดความเดือดร้อนราคาญ จากมลภาวะทางแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท
แสงบาดตา เมื่อการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. จึงแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ข้อมูลเชิงกายภาพ
และข้อมูลเชิงเทคนิคแสงสว่าง แล้วนามาวิเคราะห์หาหน่วยวิจัยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
จากการเทียบเกณฑ์มาตรฐานด้านแสงสว่าง กับ ลักษณะทางกายภาพที่มีผลให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญต่า งกั น เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ และหาเงื่อ นไขเชิ ง ทางกายภาพของพื้ น ที่
พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือ ง ที่สามารถติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในรูปแบบที่แตกต่างกันตาม
บริบทพื้นที่ โดยก่อให้เกิดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยทีส่ ดุ
ตามระเบียบวิธีวิจัยต่อไปนี้
3.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา
3.2 การสารวจพื้นทีเ่ บื้องต้น
3.3 กรอบการเก็บข้อมูลและสารวจพื้นที่
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา
ในปัจจุบันปัญหามลภาวะทางแสง มักเกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ที่มีการกระจุกตัวของประชากร
โดยในย่านที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.เป็นจานวนมาก และหลากหลายรูปแบบ มักเป็นย่านที่มี
การใช้งานพื้ นที่ ในเชิง พาณิชยกรรมหนาแน่น ทั้ง ในเวลากลางวันและกลางคืน (ปีดิเทพ อยู่ยืนยง,
2555a) งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อนามา
ศึกษาหน่วยวิจัยเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงกายภาพ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา คือ
1. เป็นย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่มีกิจกรรมหนาแน่นทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน เนื่องจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. เป็นป้ายโฆษณาที่มีแสงสว่างในตัวเองสามารถ
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ใช้ง านได้ดี ทั้ ง ในเวลากลางวั นและกลางคืน จึง มั ก ถู ก ติด ตั้ง ในพื้ นที่ ที่ มี ก ารใช้ง านอย่า ง
หนาแน่นตลอดทั้งวันเนื่องจากมีผู้คนสัญจรผ่านเป็นจานวนมาก
2. เป็นย่านที่มีการติดตั้งจอโฆษณาแอล.อี.ดี. หลากหลายรูปแบบ เพื่อสามารถนามา
วิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม
3. เป็ น ย่ า นที่ มี ก ารใช้ ง านพื้ น ที่ เ ปลี่ ย นถ่ ายการสัญ จร หรื อ จุ ด ตัด ถนน (จุ ด ตั ด
ยานพาหนะ) และหรือ ลานสาธารณะด้านหน้าอาคาร (จุดตัดผู้เ ดินเท้ า) เนื่องจากป้าย
โฆษณามักถูกติดตั้งในบริเวณที่มีโอกาสในการมองเห็นได้มาก
พื้นที่ย่านพาณิชยกรรมหนาแน่นที่เข้า ข่ายตามเกณฑ์การเลือกพื้นที่ศึกษาได้แก่ ย่านสยามปทุมวัน ย่านอโศก-พร้อมพงษ์ ย่านสีลม-สาทร และย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ซึ่งย่านอโศก-พร้อมพงษ์ ย่านสีลม-สาทร และย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ส่วนใหญ่มีการติดตั้ง
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดีที่เน้นสื่อสารให้กับผู้รับสารบนรถยนต์ รูปแบบป้าย และการติดตั้งอยู่ในบริบทที่
ไม่หลากหลาย
ย่านที่เลือกมาเป็นพื้นที่ศึกษาคือ ย่านสยาม-ปทุมวัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานอย่าง
หนาแน่นมากที่สุด มีตัวอย่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่อยู่ในหลากหลายตาแหน่งที่ตั้ง และมีหลากหลาย
รูปแบบมากกว่าย่านอื่น โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาดังภาพที่ 3-21
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ภาพที่ 3-21 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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3.2 การสารวจพื้นทีเ่ บื้องต้น
เพื่อศึกษาหาปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อนามาเป็นกรอบการเก็บข้อมูล และ
ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลในเชิงเทคนิค และเชิงกายภาพ โดยสามารถแบ่งหัวข้อ
การสารวจพื้นที่เบื้องต้นได้ 3 ปัจจัยหลักตามสมมติฐานที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
ผลการสารวจพื้นที่เบื้องต้น
ผลการสารวจพื้นที่เบื้องต้นนี้ ได้มาจากการ สังเกต จดบันทึก ถ่ายภาพ รวมถึงการวัดระยะ
และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยจะเป็นแนวทางในการวิจัยขั้นต่อไป สามารถสรุปได้
ดังนี้
3.2.1 ปัจจัยจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. หรือปัจจัยจากแหล่งกาเนิดแสง
1. รูปแบบของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างในการติดตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
แบบมีเสาโครงสร้างเอง และแบบติดกับอาคารหรือสิ่งปลูก สร้าง ดังภาพที่ 3-22 ซึ่งทั้งสอง
รูปแบบอาจส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่างกันตามระดับความสูงในการติดตั้ง

ภาพที่ 3-22 รูปแบบป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง
ระดับความสูงในการติดตั้ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ระดับอาคารชั้น 1
ระดับอาคารชั้น 2 ขึ้นไปแต่ไม่เกินความสูงอาคาร และระดับเกินความสูงอาคาร ตามภาพที่
3-23 โดยรูปแบบที่นิยมติดตั้งในพื้นที่สยาม-ปทุมวันมากที่สุด คือ แบบติดกับอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง ในระดับความสูงเกินชั้น 2 ขึ้นไป แต่ไม่เกินความสูงอาคาร
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ภาพที่ 3-23 รูปแบบป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง และระดับความสูง
2. ขนาดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
จากเกณฑ์ค่าความสว่างสูงสุด ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. โดยสมาคมวิศวกรแสง
สว่างประเทศอั ง กฤษ หรือ The Institute of Lighting Engineer (ILE, 2001) มี ก ารแบ่ ง
ขนาดเป็นป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.เป็น 2 ขนาด เพื่อกาหนดเกณฑ์ค่าความสว่างสูงสุดที่สามารถ
เปิดในเวลากลางคืน คือ ป้ายขนาดไม่เกิน 10 ตารางเมตร สามารถสว่างสูงสุดไม่เกิน 1000
cd/m2 และป้ายขนาดมากกว่า 10 ตารางเมตร สามารถสว่างสูงสุดไม่เกิน 600 cd/m2 ดัง
ภาพที่ 3-24

ภาพที่ 3-24 เกณฑ์ค่าความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (ILE,2001)
ซึ่งในพื้นที่สยาม-ปทุมวัน พบว่าป้ายส่วนใหญ่มีขนาดมากกว่า 10 ตารางเมตร โดย
ในการศึกษาขั้นต่อไปจะต้องวัดค่าความสว่างของป้าย (Luminance) เพื่อนามาเทียบเกณฑ์
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ค่าความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (ILE, 2001) ในแต่ละป้ายและนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อหาปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อไป
3.2.2 ปัจจัยจากบริบทพื้นที่
จากการสารวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ปัจจัยจากบริบท เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างมากต่อ
การรับรู้ โดยลักษณะทางกายภาพของบริบทส่งผลต่อความส่องสว่างในพื้นที่ ทาให้สามารถรับรู้ความ
ความเปรียบต่างของความสว่างป้ายและความสว่างบริบทที่ต่างกั นออกไป ซึ่ง ปัจ จัยจากบริบ ทที่
จะต้องเก็บข้อมูลต่อไป ได้แก่ บริบทตาแหน่งที่ตั้ง บริบทตาแหน่งจุดมอง และบริบทหลังป้าย ตาม
ภาพที่ 3-25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3-25 ประเภทปัจจัยจากบริบทพื้นที่
1. บริบทตาแหน่งที่ตั้ง
บริบทตาแหน่งที่ตั้ง หมายถึง บริบทที่ตั้งที่ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ถูกติดตั้งไว้ จากการ
สารวจพื้นที่เบื้องต้น พื้นที่สยาม-ปทุมวันที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท คือ 1.ริมถนนสาธารณะ 2.ลานสาธารณะ และ 3.ริมสถานีรถไฟฟ้า
โดยพื้ นที่ส ยาม-ปทุม วัน มี การติดตั้ง ป้ายประเภทริมถนนสาธารณะเป็นส่วนใหญ่
ขนาดความกว้างของถนนส่งผลต่อการรับรู้ที่ต่างกัน เนื่องจากมีระยะห่างระหว่างจุดมองถึง
ป้ายที่ต่างกัน ดังตารางที่ 3-7 สามารถแบ่งประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ ได้เป็น 3
ประเภท คือ ริมถนนสาธารณะ 8 เลน, ริมถนนสาธารณะ 6 เลน และริมถนนสาธารณะ 2-4
เลน
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ตัวอย่างข้อมูลประเภทริมถนนสาธารณะ 8 เลน คือ ป้ายบริเวณแยกถนนพญาไทซอยจุฬา12 ซึ่งจากผังและรูปตัดจะเห็นได้ว่า จุดที่สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจนอยู่
บริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามป้าย โดยระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองในระยะ 40-50 เมตร
ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง

ผัง และรูปตัด

1. ประเภทริมถนนสาธารณะ
1.1 ริมถนนสาธารณะ 8 เลน

1.2 ริมถนนสาธารณะ 6 เลน

1.3 ริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน

ตารางที่ 3-7 บริบทตาแหน่งที่ตงั้ ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ประเภทริมถนนสาธารณะ
จากตัวอย่างข้อ มูล ประเภทริม ถนนสาธารณะ 6 เลน คือ ป้ายริม ถนนพระราม1
บริเวณหน้าอาคารดิจิตอลเกตเวย์ โดยจากผังและรูปตัด มีจุดที่สามารถมองเห็นป้ายได้อย่าง
ชัดเจนอยู่บริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามป้าย ในระยะ 30-40 เมตร
และจากตัวอย่างข้อมู ลประเภทริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน คือ ป้ายบริเ วณซอย
สยามสแควร์ บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารวิทยกิตติ์ มีจุดที่สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน
อยู่บริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามป้าย ในระยะ 20-30 เมตร
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ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง

ผัง และรูปตัด

2. ลานสาธารณะ
2.1 ลานหน้าอาคาร

2.2 ลานระหว่างอาคาร

ตารางที่ 3-8 บริบทตาแหน่งที่ตงั้ ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ประเภทลานสาธารณะ
จากตารางที่ 3-8 ตัวอย่างข้ อมู ล ประเภทลานสาธารณะ สามารถแบ่ง ได้เ ป็น 2
ประเภท คือ ลานสาธารณะหน้าอาคาร และลานสาธารณะระหว่างอาคาร
โดยจากตัวอย่างข้อมูลประเภทลานหน้าอาคาร คือ บริเวณหน้าอาคารสยามสแควร์
วัน ในประเภทลานหน้าอาคารนี้ หมายถึง พื้นที่สาธารณะหน้าอาคารที่อยู่ติดริมถนน ซึ่ง
บริเวณที่สามารถมองเห็นป้ายโดยการเดินเท้า คือบริเวณลานหรือทางเท้าฝั่งเดียวกับป้าย
และทางเท้าฝั่งตรงข้ามป้าย แตกต่างจากลานระหว่างอาคาร ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคาร ไม่ติดถนน โดยตัวอย่างข้อมูลประเภทลานระหว่างอาคารดังตารางที่ 3-8 คือ
บริเวณลานระหว่างห้างสรรพสินค้าพารากอน และห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์
ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง

ผัง และรูปตัด

3. ริมสถานีรถไฟฟ้า

ตารางที่ 3-9 บริบทตาแหน่งที่ตงั้ ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ประเภทริมสถานีรถไฟฟ้า
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จากตารางที่ 3-9 ในพื้นที่ศึกษามีการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะสถานีสยามที่
เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้า 2 สาย ตัวอย่างข้อมูล ประเภทตาแหน่งที่ ตั้งริมสถานีรถไฟฟ้า คือ
บริเ วณหน้าอาคารสยามสแควร์วันหันไปทางสถานีร ถไฟฟ้า สามารถมองเห็นป้ายได้ทั้ ง
บริเวณชานชาลาชั้น 1 และ 2
2. บริบทตาแหน่งจุดมอง
บริบ ทตาแหน่ง จุดมอง หมายถึง บริบ ทจุดมองของผู้รับ สาร เมื่ อมองไปยัง ป้าย
โฆษณาแอล.อี .ดี. ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มี ผลต่อการรับ รู้ เนื่องจากการใช้ง านแสงสว่างในแต่ล ะ
บริบ ทจุดมองมี ความต่างกั นออกไป โดยสามารถแบ่ง ประเภทตาแหน่ง จุดมองได้เ ป็น 3
ประเภท ได้แก่ 1.ภายในสถานีรถไฟฟ้า 2.ลานสาธารณะ และ 3.ทางเท้าสาธารณะ โดยจาก
การสารวจสามารถเรียงลาดับความสว่างในบริบทได้ดังนี้

ภาพที่ 3-26 ประเภทตาแหน่งจุดมองจัดเรียงตามความสว่างในบริบท

ภาพที่ 3-27 ตัวอย่างตาแหน่งจุดมอง 3 ประเภท
จากภาพที่ 3-26 ตาแหน่งจุดมองประเภทภายในสถานีร ถไฟฟ้า มี ความสว่างใน
บริบ ทมากที่สุด เนื่องจากภายในสถานีมี การใช้ ง านแสงไฟเพื่ออานวยความสะดวกให้กั บ
ผู้ใช้บริการ ในขณะที่ลานสาธารณะหน้าอาคาร หรือระหว่างอาคาร จะมีความสว่างรองลงมา
โดยได้แสงสว่างจากไฟที่ส่องมายังพื้นที่โดยเฉพาะ เพื่ อกิจกรรมอเนกประสงค์ในพื้นที่ แต่
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ตาแหน่งจุดมองที่ลานสาธารณะ มีความสว่างมากกว่าเมื่อเทียบกับตาแหน่งจุดมองประเภท
ทางเท้าสาธารณะ โดยทางเท้าสาธารณะได้แสงสว่างจากไฟส่องทางเท้า และอาจได้รับแสงไฟ
จากภายในอาคารที่สว่างลอดออกมา ทาให้ในหลายๆพื้นที่ที่ สารวจมีความสว่างน้ อยกว่า
ตาแหน่ง จุดมองอื่ นๆ และอาจไม่ สม่ าเสมอทั่ วทั้ง พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ ที่ ไม่ มี
กิจกรรมการใช้งานริมถนน ดังภาพที่ 3-27
3. บริบทหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
บริบทหลังป้าย หมายถึง ลักษณะบริบทที่อยู่ด้านหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. โดยจาก
การสารวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่า บริบทหลังป้าย มีผลต่อการรับรู้และส่งผลให้เกิดความเดือด
ราคาญที่ ต่างกั น เนื่องจากมี ความต่างของความสว่างที่ต่างกัน โดยสามารถแบ่งประเภท
บริบทหลังป้ายได้เป็น 2 ประเภท คือ บริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้า และบริบทหลังป้ายแบบ
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังตารางที่ 3-10
ประเภทบริบทหลังป้ายโฆษณา

ตัวอย่าง

1. แบบท้องฟ้า

2. แบบอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง

ตารางที่ 3-10 ประเภทบริบทหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
จากตารางที่ 3-10 บริบทหลังป้าย แบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ลักษณะ
บริบทด้านหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในระยะหลังป้าย 100
เมตร ซึ่งเป็นระยะไกลสุดที่ คนสามารถรับรู้ (Jan Gehl, 2013) และบริบทหลัง ป้าย แบบ
ท้องฟ้า หมายถึง ลักษณะบริบทด้านหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ที่ไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ในระยะหลังป้าย 100 เมตร
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จะเห็นได้ว่าบริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้า อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความ
เดือดร้อนราคาญได้มากกว่าบริบทหลังป้ายแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากบริบทหลัง
ป้ายแบบท้อ งฟ้ าทาให้เกิด ความเปรียบต่างของความสว่างที่ม ากกว่าบริบทหลัง ป้ายแบบ
อาคาร โดยรูปแบบของป้ายและการติดตั้งป้าย ที่ทาให้เกิดบริบทพื้นหลังแบบท้องฟ้า คือ
ป้ายแบบมีเสาโครงสร้างเองที่ติดตั้งในระดับความสูงที่สูงกว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียง
และ ป้ายที่ติดตั้งบนอาคารในระดับที่สูงกว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียง
รูปแบบของป้ายและการติดตั้งป้าย ที่ทาให้เกิดบริบทหลังป้ายแบบอาคารหรือสิ่ง
ปลูก สร้าง คือ ป้ายแบบมีเสาโครงสร้างเองที่มี การติดตั้งในระดับ ความสูงไม่เ กินความสูง
อาคารข้างเคียง และ ป้ายที่ติดตั้งกับผนังอาคารที่ระดับความสูงไม่เกินอาคารข้างเคี ยง ซึ่ง
นอกจากบริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญ
ได้มากกว่าบริบทแบบอาคารแล้ว ในขณะเดียวกันความสูงของอาคารหลังป้ายก็มีผลต่อการ
รับรู้ เนื่องจากความสว่างจากอาคารมีผลให้ความเปรียบต่างของความสว่างลดลงได้
3.2.3 ปัจจัยจากผู้รบั สาร
จากการสารวจพบว่า ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่สยาม-ปทุมวันส่วนใหญ่ มักถูกติดตั้งใน
บริเวณที่เป็นจุดร่วมและจุดตัดของคน งานวิจัยนี้จึงเน้นการศึกษาโดยการเดินเท้า โดยการรับรู้ของ
ผู้รับสารที่เดินเท้า สู่ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. เมื่อนาไปพิจารณาร่วมกับการมองเห็นในพื้นที่ เมืองแล้ว
สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3-28

ภาพที่ 3-28 การมองเห็นของมนุษย์
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องศาการมองเห็นในแนวตั้งที่ 15 องศาใต้เส้นระดับ (องศาของสายตาเมื่อพักมองปกติ) ถึง
องศาการมองเห็นในแนวตั้ ง ที่ 2 องศาเหนือเส้ นระดับ (องศาของสายตาที่ จ ะสามารถมองเห็ น
รายละเอียดได้มากที่สุด) เป็นระยะการมองเห็นที่เสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาโดยตรงมากที่สุด และที่
องศาการมองเห็นในแนวตั้ง ที่ 25 องศา เป็นขีดจากัดของดวงตาที่ สามารถกรอกขึ้นด้านบน (max
eyes rotation up) เป็น ระยะการมองเห็น ที่ เ หมาะสมกั บ การติดตั้ง ป้ ายโฆษณา และองศาการ
มองเห็นในแนวตั้งที่ 50 องศา ซึ่งเป็นขีดจากัดของการมองเห็นภาพด้านบน
3.3 กรอบการเก็บข้อมูลและสารวจพื้นที่
3.3.1 การคัดเลือกหน่วยวิจัย
การคัดเลือกหน่วยวิจัย (ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.) เพื่อนามาเก็บข้อมูลทั้งเชิงเทคนิค และเชิง
กายภาพ โดยคัดเลือกตัวแทนป้ายโฆษณาครบทั้ง 3 ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง (ริมถนนสาธารณะ, ลาน
สาธารณะ และริมสถานีรถไฟฟ้า) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เป็นป้ายที่อยู่ในขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์ในขณะยืน เดิน
2. เป็นป้ายที่อยู่ในบริเวณที่ สามารถเก็บข้อมูลทั้งเชิงกายภาพ และเชิงเทคนิคได้ครบถ้วน
ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่ 19.00-22.00น.
จากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่สยาม-ปทุมวัน ทั้งหมด 54 ป้าย (ในปีพ.ศ.2559) มีป้ายที่
อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด 27 ป้าย ดังภาพที่ 3-29
3.3.2 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล
เป็นช่วงเวลาที่ฟ้ามืด คือตั้งแต่เวลา 19.00น. ถึง 22.00น. โดยเลือกเก็ บข้อมูลเชิงเทคนิค
ความสว่างในวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อเน้นการเก็บค่าความสว่างพื้นหลังที่ไม่ปะปนกับงานกิจกรรมชั่วคราว
(Events) ที่มักจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์
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ภาพที่ 3-29 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ศึกษาในย่านสยาม-ปทุมวัน
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3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กล้องถ่ายรูป ใช้เพื่อถ่ายรูปแต่ละหน่วยวิจัย เพือ่ นามาสร้างตารางเพือ่ หาตาแหน่งทีจ่ ะวัดค่า
ความสว่างพื้นหลัง ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 450D (ภาพที่ 3-30)

ภาพที่ 3-30 กล้องถ่ายรูปที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องวัดความสว่าง (Luminance meter) ใช้เพื่อวัดค่าความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
และวัดค่าความสว่างพื้นหลัง ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น LS100 แสดงหน่วยความสว่างเป็น แคน
เดลาต่อตารางเมตร (cd/m2) ใช้งานโดยการส่องไปที่ช่องมองภาพ กดปุ่มวัดแสงค้างไว้แล้วค่าที่วัดได้
จะปรากฏบนจอแสดงผล ดังภาพที่ 3-31

ภาพที่ 3-31 เครื่องวัดแสง (Luminance meter) และวิธีใช้การงาน (Konica Minolta, 2016)
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เครื่องวัดแสง (Lux meter) ดังภาพที่ 3-32 ใช้วัดความส่องสว่างในพื้นที่ ยี่ห้อ Testo รุ่น
540 ใช้งานโดยกดปุ่มเริ่มวัดค่า ถือเครื่องมือไว้ระดับสายตาเป็นระยะเวลานานประมาณ 1-2 นาที
จากนั้นกดปุ่มหยุด ค่าที่จะเป็นค่าสูงสุด และต่าสุด มีหน่วยเป็น ลักซ์ (lux)

ภาพที่ 3-32 เครื่องวัดแสง (Lux meter)
3.3.4 วิธีการเก็บข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม และสารวจพื้นที่เบื้องต้น สามารถแบ่งการเก็บข้อมูลและสารวจ
พื้นที่ออกเป็น ข้อมูลเชิงเทคนิค และข้อมูลเชิงกายภาพ ดังภาพที่ 3-33 และ ภาพที่ 3-34
ข้อมูลเชิงกายภาพ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ วัดระยะ สังเกต และจดบันทึก โดยข้อมูลเชิง กายภาพที่ต้อง
เก็บจากหน่วยวิจัย ได้แก่
1. ประเภทบริบทตาแหน่งที่ตงั้
2. ประเภทบริบทตาแหน่งจุดมอง
3. ประเภทบริบทหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
4. ความสูงอาคารหลังป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
5. ระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในระนาบเดียวกัน (D)
6. ความสูงจากพื้นดินของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (H)
ข้อมูลเชิงเทคนิค
ข้อมูลเชิงเทคนิคที่ต้องเก็บจากหน่วยวิจัย ได้แก่
1. ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. หน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
2. ความสว่างของบริบทพื้นหลัง หน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
3. ความส่องสว่างที่ตาแหน่งจุดมอง หน่วยเป็นลักซ์ (lux)
4. ขนาดป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. (S) หน่วยเป็นตารางเมตร (m2)
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ภาพที่ 3-33 สรุปกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ภาพที่ 3-34 กรอบการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงกายภาพ
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิค
1. ถ่ายภาพมุมมองระดับสายตา ที่สามารถมองเห็นป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ได้อย่างชัดเจนที่สุด
ทั้งป้าย โดยจะต้องเป็นมุมมองที่สัมพันธ์กับทิ ศทางที่ป้ายต้องการให้มองเห็น ดัง ภาพที่ 3-35 และ
ถ่ายภาพโดยกล้องถ่ายรูป นาภาพมาต่อกันเพื่อให้ได้ภาพมุมกว้างเสมือนที่ตาสามารถมองเห็นได้จริง
โดยโปรแกรม Photoshop CS6

จุดถ่ายภาพ
และเก็บข้อมูล

ภาพที่ 3-35 จุดถ่ายภาพที่สามารถมองเห็นป้ายโฆษณา LED ได้อย่างชัดเจนทีส่ ุดทั้งป้าย
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2. สร้างตารางเพื่อหาตาแหน่งทีจ่ ะวัดค่าความสว่างของบริบท
3. วัดค่าความสว่าง โดยเครื่องวัดแสง เพื่อนามาหาค่าความความเปรียบต่างของความสว่าง
ระหว่างป้ายและบริบท แบ่งเป็น 3 ค่า ได้แก่
3.1 ค่าความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
การเก็บข้อมูลความสว่างป้ายจะต้องเก็บข้อมูล ณ ตาแหน่งจุดมองที่ป้ายเจตนาหัน
ทิ ศทางไปสู่ผู้รับ สาร ซึ่ง จ าเป็นต้องวัดค่าความสว่างป้าย ณ ตาแหน่ง จุดมอง เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆมีผลต่อความสว่างที่ส่องออกมาจากป้าย โดยวัดค่าความ
สว่าง เป็น เวลานาน 5 นาที แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย หน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร
(cd/m2)
3.2 ค่าความสว่างของบริบท โดยวัดค่าความสว่างโดยเทียบตาแหน่งจากภาพในข้อ
2 แล้วหาค่าเฉลี่ย หน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)
3.3 ค่าความส่อ งสว่าง โดยเครื่องวัดแสง (Lux meter) ในตาแหน่ง ที่ เ ป็นจุดยืน
หน่วยเป็นลักซ์ (lux)
Luminance of source
(cd/m2)
Luminance of surround
(cd/m2)
ภาพที่ 3-36 สัดส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง
4. หาสัดส่วนความเปรียบต่างของความสว่าง จากค่าความสว่ างในข้อ 3.1 และ 3.2 (ภาพที่
3-36)
5. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบแต่ละป้ายตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาลักษณะของ
ตาแหน่งที่ตั้ง ตาแหน่งจุดมอง และบริบทหลังป้ายที่มีผลต่อความเดือดร้อนราคาญ
6. สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามากาหนดเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.

3.4 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บจากหน่วยวิจัยป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ทั้งในเชิงเทคนิค และเชิงกายภาพ จะนามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเกณฑ์ และทฤษฎีดังตารางที่ 3-11
เกณฑ์ที่นามาใช้

วิเคราะห์ด้าน

ภาพประกอบ

1. เกณฑ์ความเปรียบ เปรียบเทียบหาปัจจัย
ต่างของความสว่าง
ระหว่างป้ายและ

ที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญใน

บริบท (IESNA,2005) แต่ละบริบทที่ตั้ง

2. เกณฑ์ความสว่าง ความสว่างป้าย
ป้ายสูงสุดที่ยอมรับได้ โฆษณาแอล.อี.ดี.
ในย่านศูนย์กลางเมือง
(ILE,2001)
3. เกณฑ์ขนาดป้าย

ขนาดป้ายที่เหมาะสม

โฆษณาแอล.อี.ดี.ที่
เหมาะสม
(Lewin,2008)

กับขนาดพื้นที่

4. ทฤษฎีองศาการ

- ความสูงของป้าย

มองของมนุษย์
(Panero and

จากพื้นดินทีเ่ หมาะสม
- สัดส่วนความสูง

Zelnik,1979 อ้างอิง อาคารหลังป้ายต่อ
ใน จิราพร,2550)
ระยะห่างระหว่างป้าย
ถึงจุดมอง
ตารางที่ 3-11 กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. เกณฑ์ความความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและบริบท (IESNA, 2005)
เพื่อนามาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าป้ายใดก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ โดยค่าความสว่างป้าย
ไม่ควรเกิน 40 เท่าของความสว่างบริบท และนามาเปรียบเทียบหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญในแต่ละบริบทตาแหน่งที่ตั้ง บริบทตาแหน่งจุดมอง และบริบทหลังป้าย
2. เกณฑ์ความสว่างป้ายสูงสุดที่ยอมรับได้ในย่านศูนย์กลางเมือง (ILE, 2001)
เพื่อนามากาหนดเกณฑ์ด้านความสว่างสูงสุดของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่ย่านศูนย์กลาง
เมื อง โดยป้ายที่ มีขนาดไม่เ กิ น 10 ตารางเมตร สามารถมี ความสว่างได้สูงสุด 1000 แคนเดลาต่อ
ตารางเมตร และป้ายที่มีขนาดมากกว่า 10 ตารางเมตร สามารถมีความสว่างสูงสุดได้ไม่เกิน 600 แคน
เดลาต่อตารางเมตร
3. เกณฑ์ขนาดป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่เหมาะสม (Lewin, 2008)
เพื่อนามาหาขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ แบ่งขนาดพื้นที่ตามข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้ อ มู ล ภาคสนาม และค านวณตามสมการความสว่ า งที่ เ หมาะสมของป้ า ยโฆษณาแอล.อี . ดี .
(Lewin,2008) เพื่อหาขนาดป้ายที่เ หมาะสมกับขนาดพื้นที่ โดยแทนค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง
(Illuminance at the viewer’s eye or Ev) เท่ ากั บ 1.5 ซึ่ง เป็นค่าความสว่างในบริบ ทศูนย์ก ลาง
เมือง
4. ทฤษฎีองศาการมองของมนุษย์ (Panero and Zelnik, 1979 อ้างอิงใน จิราพร,2550)
เพื่อนามาหาระยะห่างระหว่างจุดมองถึงป้าย และความสูงของป้ายจากพื้นดินที่เหมาะสม
โดยใช้องศาการมองเห็นในแนวตั้งที่ 25 องศา ซึ่งเป็นขีดจากัดของดวงตาที่สามารถกรอกขึ้นด้านบน
(max eyes rotation up), องศาการมองเห็นในแนวตั้งที่ 15 องศาใต้เส้นระดับ เป็นองศาของสายตา
เมื่อพักมองปกติ (Relaxing sight line) และองศาการมองเห็นในแนวตั้งที่ 2 องศาเหนือเส้นระดับ
เป็นองศาของสายตาที่จะสามารถมองเห็นรายละเอียดได้มากที่สุด (Detailed in sharp)
นอกจากนี้ยังใช้เพื่อนามาหาสัดส่วนความสูงอาคารพื้นหลังต่อระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุด
มอง โดยใช้องศาการมองเห็นในแนวตั้ง ที่ 50 องศา ซึ่งเป็นขีดจ ากั ดของการมองเห็นภาพด้านบน
ซึ่งอาคารที่มีความสูงในสัดส่วนดังกล่าว สามารถช่วยลดค่า ความเปรียบต่างของความสว่างระหว่าง
ป้ายและบริบทหลังป้าย

บทที่ 4
ผลการสารวจพืน้ ที่ และผลการวิจัย
จากการสรุปกรอบการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ และข้อมูลเชิงเทคนิค ในบทระเบียบวิธีวิจัย
ข้างต้น จึง ได้ดาเนินการสารวจพื้ นที่ และหน่วยวิจัย สรุปและเรียบเรียงข้อมู ลทั้ ง หมด และนามา
วิเคราะห์โดยกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการสารวจพื้นที่
4.1.1 จานวนหน่วยวิจัย และจานวนข้อมูลที่เก็บรวบรวม
4.1.2 ข้อมูลการสารวจ
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.1 เกณฑ์ความความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและบริบท (IESNA, 2005)
และเกณฑ์ความสว่างป้ายสูงสุดที่ยอมรับได้ในย่านศูนย์กลางเมือง (ILE, 2001)
4.2.2 ระยะห่างระหว่างป้ายถึง จุดมอง หรือขนาดพื้นที่ที่ มี การติดตั้ง ป้ายในย่าน
พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
4.2.3 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
4.2.4 ความสูงของป้ายจากพื้นดินที่เหมาะสม
4.2.5 สัดส่วนความสูงอาคารพื้นหลังต่อระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง
4.3 ผลการวิจัย
4.3.1 องค์ประกอบทางกายภาพ ที่มีผลกับการเกิดมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืน
จากการติดตั้ง ป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์ก ลางเมื อง ที่ ส ร้างความ
เดือดร้อนราคาญต่อผู้ใช้งานพื้นที่ และหรือผู้สัญจรผ่าน
4.3.2 เงื่อนไขเชิงทางกายภาพของพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมื อง ที่ สามารถ
ติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ
จากมลภาวะทางแสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด
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4.1 ผลการสารวจพื้นที่
4.1.1 จานวนหน่วยวิจัย และข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ภาพที่ 4-37 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดีในพื้นที่ศึกษา
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ศึกษาจานวนทั้งหมด 27 ป้าย ดังภาพที่ 4-37 โดยแต่ละป้ายสามารถ
เก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 จุดมอง ซึ่งมีระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง และบริบทตาแหน่งจุดมองที่
ต่างกัน โดยจานวนข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม สามารถจาแนกตามตาแหน่งที่ตั้งได้ดังตารางที่ 4-12
ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง

จานวนป้าย

จานวนข้อมูลจุดสารวจ

6

8

7
4

11
8

ริมสถานีรถไฟฟ้า

2

4

ลานสาธารณะ

8

19

รวม

27

50

ริมถนนสาธารณะ
ริมถนน 8 เลน (ถ.พญาไท)
ริมถนน 6 เลน (ถ.พระราม1)
ริมถนน 2-4 เลน (ซอยสยามสแควร์)

ตารางที่ 4-12 ข้อมูลทั้งหมดทีส่ ารวจจาแนกตามตาแหน่งทีต่ ั้ง
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ประเภท
ตาแหน่งที่ตั้ง

ประเภท
บริบท
หลังป้าย

ประเภทตาแหน่งจุดมอง

รวมจานวน
ข้อมูล
ริมถนนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า ลานสาธารณะ

ริมถนน

ท้องฟ้า

4

สาธารณะ

อาคาร

23

ริมสถานี

ท้องฟ้า

รถไฟฟ้า

อาคาร

2

2

ลาน

ท้องฟ้า

1

3

สาธารณะ

อาคาร

2

2

11

29

5

16

รวมจานวนข้อมูล

27
4
19
50

ตารางที่ 4-13 แจกแจงจานวนข้อมูลตามลักษณะตาแหน่งทีต่ ั้ง ตาแหน่งจุดมอง และบริบทหลังป้าย
จากตารางที่ 4-13 ข้อมูลจานวน 50 จุดสารวจ แบ่งเป็นตาแหน่งจุดมองริมถนนสาธารณะ
จานวน 29 จุดสารวจ ตาแหน่งจุดมองภายในสถานีรถไฟฟ้าจานวน 5 จุดสารวจ และตาแหน่งจุดมอง
ประเภทลานสาธารณะ 16 จุดสารวจ
4.1.2 ข้อมูลการสารวจ
จากกรอบการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ และเชิงเทคนิค จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ป้าย ดังนี้
ประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ
ประเภทริมถนนสาธารณะ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ ริมถนน 8 เลน, ริมถนน 6 เลน
และริมถนน 2-4 เลน
โดยประเภทริ ม ถนนสาธารณะ 8 เลน ในพื้ นที่ ศึก ษา คื อถนนพญาไท มี ป้ ายจ านวน 3
ตาแหน่ง ดังภาพที่ 4-36 ซึ่งมีระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองที่ใกล้เคียงกัน คือ 40-50 เมตร ได้แก่
ป้ายที่1,2,3,4 บริเวณแยกถนนพญาไท-ซอยจุฬา12 จานวน 4 ป้าย (ภาพที่ 4-37), ป้ายที่ 6 บริเวณ
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ร้านวุฒิศักดิ์คลินิกจานวน 1 ป้าย (ภาพที่ 4-38) และป้ายที่ 7 บริเวณแยกถนนพญาไท-พระราม1
จานวน 1 ป้าย (ภาพที่ 4-39) โดยได้สรุปข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเทคนิคไว้ดังตารางที่ 4-14

ภาพที่ 4-38 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 8 เลน

ภาพที่ 4-39 ป้ายที่ 1,2,3,4 บริเวณแยกถนนพญาไท-ซอยจุฬา12
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ภาพที่ 4-40 ป้ายที่ 6 บริเวณร้านวุฒิศักดิ์คลินกิ

ภาพที่ 4-41 ป้ายที่ 7 บริเวณแยกถนนพญาไท-พระราม1
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ตารางที่ 4-14 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 8 เลน
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โดยประเภทริม ถนนสาธารณะ 6 เลน ในพื้นที่ ศึก ษา คือถนนพระราม1 มี ป้ายจ านวน 6
ตาแหน่ง ดังภาพที่ 4-42 ได้แก่ ป้ายที่ 8 บริเวณแยกถนนพญาไท-พระราม1 (ภาพที่ 4-43), ป้ายที่ 9
บริเวณร้านทรูคอฟฟี่ (ภาพที่ 4-44), ป้ายที่ 10 และ11 บริเวณทางเข้าอาคารสยามเซ็นเตอร์ (ภาพที่
4-45), ป้ายที่ 12 บริเ วณร้านวัตสัน (ภาพที่ 4-46), ป้ายที่ 13 บริเวณอาคารสยามเซ็นเตอร์ ร้าน
เซโฟรา (ภาพที่ 4-47) และป้ายที่ 14 บริเวณอาคารดิจิตอลเกตเวย์ ร้านอินนิสฟรี (ภาพที่ 4-48) โดย
ได้สรุปข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเทคนิคไว้ดังตารางที่ 4-15

ภาพที่ 4-42 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 6 เลน

ภาพที่ 4-43 ป้ายที่ 8 บริเวณแยกถนนพญาไท-พระราม1
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ภาพที่ 4-44 ป้ายที่ 9 บริเวณร้านทรูคอฟฟี่

ภาพที่ 4-45 ป้ายที่ 10,11 บริเวณทางเข้าอาคารสยามเซ็นเตอร์
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ภาพที่ 4-46 ป้ายที่ 12 บริเวณร้านวัตสัน

ภาพที่ 4-47 ป้ายที่ 13 บริเวณอาคารสยามเซ็นเตอร์ ร้านเซโฟรา
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ภาพที่ 4-48 ป้ายที่ 14 บริเวณอาคารดิจิตอลเกตเวย์ ร้านอินนิสฟรี
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ตารางที่ 4-15 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 6 เลน
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ประเภทริม ถนนสาธารณะ 2-4 เลน ในพื้นที่ ศึก ษา คือซอยสยามสแควร์ มีป้ายจานวน 4
ตาแหน่ง ดังภาพที่ 4-49 ได้แก่ ป้ายที่ 5 บริเวณร้านอีฟแอนด์บอย (ภาพที่ 4-50), ป้ายที่ 23 บริเวณ
อาคารสยามสแควร์วัน ฝั่งโตโยต้า (ภาพที่ 4-51), ป้ายที่ 26 บริเวณร้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ด (ภาพที่ 4-52)
และป้ายที่ 27 บริเวณอาคารนาว26 (Now26) (ภาพที่ 4-53) โดยได้สรุปข้อมูลเชิงกายภาพและเชิง
เทคนิคไว้ดังตารางที่ 4-16

ภาพที่ 4-49 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน
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ภาพที่ 4-50 ป้ายที่ 5 บริเวณร้านอีฟแอนด์บอย

ภาพที่ 4-51 ป้ายที่ 23 บริเวณอาคารสยามสแควร์วัน ฝั่งโตโยต้า
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ภาพที่ 4-52 ป้ายที่ 26 บริเวณร้านบุรีรมั ย์ยูไนเต็ด

ภาพที่ 4-53 ป้ายที่ 27 บริเวณอาคารนาว26
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ตารางที่ 4-16 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน
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ประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมสถานีรถไฟฟ้า
ประเภทริมสถานีรถไฟฟ้า ในพื้นที่ศึก ษา คือสถานีส ยาม ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2
สาย โดยมีป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งหันมาทางสถานีโดยเฉพาะ จานวน 2 ป้าย ดังภาพที่ 4-54 ได้แก่
ป้ายที่ 15 บริเ วณอาคารดิจิตอลเกตเวย์เ ชื่อมต่อกั บ สถานีร ถไฟฟ้า (ภาพที่ 4-55) และป้ายที่ 16
บริเวณบนอาคารดิจิตอลเกตเวย์ (ภาพที่ 4-56) โดยได้ส รุปข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเทคนิคไว้ดัง
ตารางที่ 4-17

ภาพที่ 4-54 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งริมสถานีรถไฟฟ้า
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ภาพที่ 4-55 ป้ายที่ 15 บริเวณอาคารดิจิตอลเกตเวย์เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า

ภาพที่ 4-56 ป้ายที่ 16 บริเวณบนอาคารดิจิตอลเกตเวย์

77

ตารางที่ 4-17 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งริมสถานีรถไฟฟ้า
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ประเภทตาแหน่งที่ตั้งบริเวณลานสาธารณะ
ประเภทลานสาธารณะ ภายในพื้นที่ศึกษา เป็นพื้นที่ว่างสาธารณะที่เกิดจากการถอยร่นของ
อาคารขนาดใหญ่ เป็นลานสาธารณะหน้าอาคาร หรือพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร ซึ่งอาจเป็นลานระดับ
พื้นดิน หรือลานยกระดับ
มีป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในตาแหน่งที่ตั้งลักษณะนี้จานวน 7 ตาแหน่ง ดังภาพที่ 4-57 ได้แก่
ป้ายที่ 17,18 บริเวณลานพารากอน (ภาพที่ 4-58), ป้ายที่ 19 บริเวณลานสยามสแควร์วันเชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟฟ้า (ภาพที่ 4-59), ป้ายที่ 20 บริเวณลานหน้าอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ (ภาพที่ 4-60), ป้ายที่
21,22 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน (ภาพที่ 4-61 และ 4-62), ป้ายที่ 24 บริเวณลานหน้า
อาคารสยามสแควร์วัน ฝั่งสยามสแควร์ (ภาพที่ 4-63) และ ป้ายที่ 25 บริเวณลานหน้าอาคารดิจิตอล
เกตเวย์ ฝั่งสยามสแควร์ (ภาพที่ 4-64) โดยได้สรุปข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเทคนิคไว้ดังตารางที่ 418 และ 4-19

ภาพที่ 4-57 ตาแหน่งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งบนลานสาธารณะ
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ภาพที่ 4-58 ป้ายที่ 17,18 บริเวณลานพารากอน

ภาพที่ 4-59 ป้ายที่ 19 บริเวณลานสยามสแควร์วันเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า

80

ภาพที่ 4-60 ป้ายที่ 20 บริเวณลานหน้าอาคารเซ็นทรัลเวิลด์

ภาพที่ 4-61 ป้ายที่ 21 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน
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ภาพที่ 4-62 ป้ายที่ 22 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน

ภาพที่ 4-63 ป้ายที่ 24 บริเวณลานหน้าอาคารสยามสแควร์วัน ฝั่งสยามสแควร์
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ภาพที่ 4-64 ป้ายที่ 25 บริเวณลานหน้าอาคารดิจิตอลเกตเวย์ ฝั่งสยามสแควร์
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ตารางที่ 4-18 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งลานสาธารณะ

84

ตารางที่ 4-19 ตารางสรุปข้อมูลผลการสารวจประเภทตาแหน่งที่ตั้งลานสาธารณะ(ต่อ)
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.1 เกณฑ์ความสว่างป้ายสูงสุดที่ยอมรับได้ในย่านศูนย์กลางเมือง (ILE, 2001) และเกณฑ์
ความความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและบริบท (IESNA, 2005)
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลตามเกณฑ์ทั้งสองนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญในแต่ละบริบทที่ตั้ง
เกณฑ์

อธิบาย

เกณฑ์ความสว่างป้ายสูงสุดที่ยอมรับได้ในย่านศูนย์กลางเมือง ป้ายขนาดไม่เกิน 10 m2 สามารถ
สว่ า งสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 1000 cd/m2
และป้ า ยขนาดมากกว่ า 10 m2
สามารถสว่ า งสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 600
cd/m2
เกณฑ์ความความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและบริบท

อั ต ราส่ ว นต่ า งของความสว่ า ง
ระหว่างป้ายและบริบท ที่มากที่สุด
ที่ยอมรับได้ คือ 1:40 หมายถึง ค่า
ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.
ดี. เฉลี่ย ไม่ ค วรมี ค่า เกิ น 40 เท่ า
ของค่าความสว่างบริบทเฉลี่ย

ตารางที่ 4-20 อธิบายเกณฑ์ที่นามาใช้
1

2

3

4

ภาพที่ 4-65 การเทียบเกณฑ์ทั้งสอง แบ่งออกเป็น 4 กรณี
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เมื่อนามาเทียบเกณฑ์ ความสว่างป้ายสูง สุดที่ ยอมรับได้ในย่านศูนย์กลางเมื อง (ILE,2001)
และเกณฑ์ความความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและบริบท (IESNA,2005) อาจแบ่งออกเป็น 4
กรณี ดัง ภาพที่ 4-65 ได้แก่ 1. กรณีไม่ผ่านทั้ง สองเกณฑ์ 2. กรณีความสว่างป้ายไม่ผ่านเกณฑ์ แต่
ความเปรียบต่างของความสว่างผ่านเกณฑ์ 3. กรณีความสว่างป้ายผ่านเกณฑ์ แต่ความเปรียบต่างของ
ความสว่างไม่ผ่านเกณฑ์ และ4. กรณีผ่านทั้งสองเกณฑ์
จากผลการสารวจข้อมูลความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. และความสว่างในบริบทที่เก็บ
จากพื้นที่ศึกษาย่านสยาม-ปทุมวัน มีจานวนจุดสารวจจาแนกตามกรณีได้ดังนี้
กรณีที่ 1 ไม่ผ่านทั้งสองเกณฑ์ จานวน 7 ป้าย 11 จุดสารวจ
กรณีที่ 2 ความสว่างป้ายไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ความเปรียบต่างของความสว่างผ่านเกณฑ์ ไม่พบ
ในพื้นที่ศึกษา
กรณีที่ 3 ความสว่างป้ายผ่านเกณฑ์ แต่ความเปรียบต่างของความสว่างไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน
10 จุดสารวจ
กรณีที่ 4 ผ่านทั้งสองเกณฑ์

จานวน 29 จุดสารวจ

โดยจาก 4 กรณีข้างต้น กรณีที่ 1 จะนาไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพอื่นๆ ได้แก่ ขนาดป้าย
ความสูงของป้ายจากพื้นดิน และสัดส่วนความสูงอาคารพื้นหลังต่อระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง
ต่อไป สาหรับในกรณีที่ 3 และ 4 จะสามารถนามาวิเคราะห์ความแตกต่างของบริบท ที่อาจทาให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญที่ต่างกันได้
กรณี ที่ 3 ความสว่า งป้ ายผ่า นเกณฑ์ แต่ค วามเปรี ยบต่า งของความสว่า งไม่ ผ่ านเกณฑ์
สามารถแจกแจงได้ดังตารางที่ 4-21 โดยเมื่อนามาเปรียบเทียบกับ กรณีที่ 4 แบบผ่านทั้งสองเกณฑ์
ดังตารางที่ 4-22 และ 4-23 แสดงให้เห็นว่า ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่มีความสว่างอยู่ในเกณฑ์ทั้ง 2
กรณี แต่เนื่อ งจากบริบทรอบข้างที่แตกต่างกัน จึง ก่อให้เกิ ดความเดือดร้อนร าคาญต่างกั น ฉะนั้น
บริบทรอบข้างจึงมีผลต่อความเปรียบต่างของความสว่าง ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของป้ายที่บริบทที่มีความ
สว่างมากกว่าจะสามารถลดการเกิดความเดือดร้อนราคาญได้
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ตารางที่ 4-21 กรณีที่ 3 ความสว่างป้ายผ่านเกณฑ์ แต่ความเปรียบต่างของความสว่างไม่ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 4-22 กรณีที่ 4 ผ่านทั้งสองเกณฑ์
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ตารางที่ 4-23 กรณีที่ 4 ผ่านทั้งสองเกณฑ์ (ต่อ)
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ตารางที่ 4-24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสว่างในบริบทระหว่างกรณีที่ 3 และ 4
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสว่างในบริบทระหว่างกรณีที่ 3 และ 4 ดังตารางที่ 4-24
จะเห็นได้ว่า กรณีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของความสว่างในบริบ ทน้อยกว่ากรณีที่ 4 โดยมี ค่าเท่ ากับ 2.63
cd/m2 และ 8.29 cd/m2 ตามล าดับ จึงอาจสรุปได้ว่า ปัจจัยจากบริบ ทที่ตั้งมี ผลต่อการเกิ ดความ
เดือดร้อนราคาญ
จากข้อมูลผลสารวจค่าเฉลี่ยความสว่างในบริบท จาแนกตามประเภทตาแหน่ งที่ตั้ง ดังตาราง
ที่ 4-25 ประเภทตาแหน่งที่ตั้งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญมากที่สุด หรือประเภท
ตาแหน่งที่ตั้งที่มีความสว่างในบริบทน้อยที่สุด คือ ประเภทริมถนนสาธารณะ 8 เลน และประเภท
ตาแหน่งที่ตั้งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญน้อยที่สุด หรือตาแหน่งที่ตั้งที่ความสว่าง
บริบทมากที่สุด คือ ประเภทลานสาธารณะ
ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง

ค่าเฉลี่ยความสว่างบริบท (cd/m2)

ริมถนน 8 เลน

2.58

ริมถนน 6 เลน

6.83

ริมถนน 2-4 เลน

7.69

ริมสถานีรถไฟฟ้า

8.32

ลานสาธารณะ

9.06

ตารางที่ 4-25 ค่าเฉลี่ยความสว่างในบริบท จาแนกตามประเภทตาแหน่งที่ตั้ง
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยจากบริบทตาแหน่งจุดมอง จากการสารวจโดยค่าความส่องสว่างพบว่า
บริบทตาแหน่งจุดมองมีผลต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญ โดยตาแหน่งจุดมองที่มีค่าความสว่างใน
บริบท ณ จุดมองมาก ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดความเดือดร้อนราคาญเมื่อมองไปยังป้ายน้อยลง

91
ซึ่งจากค่าเฉลี่ยความส่องสว่างที่มากที่สุด ณ ตาแหน่งจุดมองแต่ละประเภทสามารถแจกแจงได้ดัง
ตารางที่ 4-26

ตารางที่ 4-26 ค่าเฉลี่ยความส่องสว่างบริบทสูงสุด/ต่าสุด จาแนกตามตาแหน่งจุดมอง
จากตารางที่ 4-26 ตาแหน่งจุดมองที่มีค่าเฉลี่ยความส่องสว่างมากที่สุด คือ ประเภทภายใน
สถานีรถไฟฟ้า รองลงมาคือประเภทลานสาธารณะ โดยประเภทริมถนนสาธารณะมีค่าความส่องสว่าง
น้อยที่สุดในสามประเภท จึงอาจกล่าวได้ว่า การติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี .ดี.ที่มีตาแหน่งจุดมองที่ริม
ถนนสาธารณะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญได้มากกว่าจุดมองประเภทลาน
สาธารณะและภายในสถานีรถไฟฟ้า
นอกจากนี้จากข้อมูลการสารวจ พบว่าบริบทหลังป้ายประเภทอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
บริบทประเภทท้อ งฟ้า ก่อ ให้เ กิดความเดือดร้ อนร าคาญต่างกั น ดังภาพที่ 4-66 และภาพที่ 4-67
เปรียบเทียบค่าความสว่างของบริบทที่วัดได้

ภาพที่ 4-66 ตัวอย่างค่าความสว่างบริบทที่วัดได้ของป้ายทีม่ บี ริบทหลังป้ายแบบอาคาร
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ภาพที่ 4-67 ตัวอย่างค่าความสว่างบริบทที่วัดได้ของป้ายทีม่ บี ริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้า
โดยภาพที่ 4-66 เป็นบริบทหลังป้ายแบบอาคาร และภาพที่ 4-67 เป็นบริบทหลังป้ายแบบ
ท้องฟ้า จากความสว่างบริบทที่วัดได้จะเห็นได้ว่า บริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้า ก่อให้เกิดความเปรียบ
ต่างของความสว่างที่มากกว่าบริบทแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ความสูงของอาคารหลังป้ายจึงมีผล
ต่อการเกิดความเดือดร้อนราราญ และนาไปสู่เงื่อนไขในการติดตั้งป้าย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ได้
โดยเงื่อนไขสาหรับบริบ ทหลังป้ายแบบอาคาร จะเกี่ยวเนื่องกับ ทฤษฎีองศาการมองของ
มนุษย์ ซึ่งอธิบายในข้อ 4.2.5 สัดส่วนความสูงอาคารพื้นหลังต่อระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง ต่อไป
4.2.2 ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง หรือขนาดพื้นที่ทมี่ ีการติดตั้งป้ายในย่านพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมือง
จากการสารวจและเก็บข้อมูลเชิงกายภาพในพื้นที่ศึกษา ขนาดพื้นที่สาธารณะที่มีการติดตั้ง
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.สามารถแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังตารางที่ 4-27
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ระยะห่าง

ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง -

ป้ายถึงจุดมอง

ตาแหน่งจุดมอง

1) ไม่เกิน 10 เมตร ลานสาธารณะ

2) >10 - 20 เมตร ริมถนนสาธารณะ 2-4
เลน

ลานสาธารณะ

3) >20 - 30 เมตร ริมถนนสาธารณะ 6 เลน

ลานสาธารณะ

ตัวอย่าง
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ระยะห่าง

ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง –

ป้ายถึงจุดมอง

ตาแหน่งจุดมอง

3) >20 - 30 เมตร ริมสถานีรถไฟฟ้า
(ต่อ)

4) >30 - 40 เมตร ริมถนนสาธารณะ 8 เลน

ลานสาธารณะ

ริมสถานีรถไฟฟ้า

5) >40 เมตร

ริมถนนสาธารณะ 8 เลน

ตัวอย่าง
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ระยะห่าง

ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง –

ป้ายถึงจุดมอง

ตาแหน่งจุดมอง

ตัวอย่าง

5) >40 เมตร (ต่อ) ลานสาธารณะ

ริมสถานีรถไฟฟ้า

ตารางที่ 4-27 พื้นที่สาธารณะที่มกี ารติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.แบ่งเป็น 5 ช่วง
1) ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองที่ไม่เกิน 10 เมตร เป็นป้ายในบริบทตาแหน่งที่ตั้งแบบลาน
สาธารณะ
2) ระยะห่างจากป้ายถึง จุดมองมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่ เ กิ น 20 เมตร เป็นป้ายในบริบ ท
ตาแหน่งที่ตั้งแบบ ริมถนนสาธารณะ 2-4 เลน หรือ ลานสาธารณะ
3) ระยะห่างจากป้ายถึง จุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เ กิ น 30 เมตร เป็นป้ายในบริบ ท
ตาแหน่งที่ตั้งแบบ ริมถนนสาธารณะ 6 เลน, ลานสาธารณะ หรือ ริมสถานีรถไฟฟ้า
4) ระยะห่างจากป้ายถึง จุดมองมากกว่า 30 เมตรแต่ไม่เ กิ น 40 เมตร เป็นป้ายในบริบ ท
ตาแหน่งที่ตั้งแบบ ริมถนนสาธารณะ 8 เลน, ลานสาธารณะ หรือ ริมสถานีรถไฟฟ้า
5) ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 40 เมตร เป็นป้ายในบริบทตาแหน่งที่ตั้งแบบริมถนน
สาธารณะ 8 เลน, ลานสาธารณะขนาดใหญ่ หรือ ริมสถานีรถไฟฟ้า
4.2.3 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
ขนาดของป้ายมีความสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ โดยป้ายขนาดใหญ่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ มี
ขนาดใหญ่หรือมีระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมาก และนอกจากนี้ขนาดป้ายมีความสัมพันธ์กับความ
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สว่าง โดยจะต้องลดความสว่างลงหากป้ายมีขนาดใหญ่ขึ้น จากเกณฑ์ค่ าความสว่างสูงสุดที่ยอมรับได้
ของป้ายโฆษณาแอล.อี .ดี.ในย่านศูนย์กลางเมตร ตามเกณฑ์จ ากสมาคมวิศวกรแสงสว่างประเทศ
อังกฤษ หรือ The Institute of Lighting Engineer (ILE, 2001) สามารถจาแนกป้ายโฆษณาแอล.อี.
ดี.ที่ศึกษาในพื้นที่ศึกษาได้ดังต่อไปนี้
ขนาด 10 ตร.ม.ขึ้นไป

ขนาด ต่ากว่า 10 ตร.ม.
0

5

10

15

20

25

30

ขนาด ต่ากว่า 10 ตร.ม. ขนาด 10 ตร.ม.ขึ้นไป
ความสว่างไม่เกิน
600 cd/m2

3

17

มากกว่า 600 cd/m2

0

7

ภาพที่ 4-68 ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ทัง้ หมดที่ศึกษา จาแนกตามเกณฑ์ความสว่างสูงสุด
จากภาพที่ 4-68 ป้ายที่มีขนาดต่ากว่า 10 ตารางเมตร สามารถมีค่าความสว่างสูงสุดได้ไม่เกิน
1000 แคนเดลาต่อตารางเมตร และป้ายที่มีขนาด 10 ตารางเมตรขึ้นไป สามารถมีค่าความสว่างสูงสุด
ได้ไม่เกิน 600 แคนเดลาต่อตารางเมตร ซึ่งจากการเก็บข้อมูลป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่มีขนาดต่ากว่า
10 ตารางเมตร มีทั้งหมด 3 ป้าย โดยผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมี และป้ายที่มีขนาด 10 ตารางเมตรขึ้นไป มี
ทั้งหมด 24 ป้าย โดยผ่านเกณฑ์จานวน 17 ป้าย ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 7 ป้าย ดังตารางที่ 4-28
เลขที่
5
6
10,11
12
23
27

ตาแหน่ง

ขนาด
(m2)

ความสว่าง ระยะห่างจากป้าย
(cd/m2)
ถึงจุดมอง

ร้านอีฟแอนด์บอย
15
1,104
>10 - 20 m
ร้านวุฒิศักดิ์คลีนิค
18
1,006
> 40 m
ทางเข้าอาคารสยามเซ็นเตอร์
20,20
1,518
>30 - 40 m
ร้านวัตสัน
18
1,242
>30 - 40 m
อาคารสยามสแควร์วัน-โตโยต้า 13.5
1,480
>20 - 30 m
อาคารนาว26
60
771
>10 - 20 m
ตารางที่ 4-28 ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสว่าง ILE
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การหาขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่มีการคานวณโดยข้อแนะนาด้านความสว่างของ
ป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. โดยดร.เอี ยน เลอวิน จากงานวิจัย Digital Billboard Recommendations
and Comparisons to Conventional Billboards ได้แนะนาค่าความสว่าง ที่ สามารถคานวณได้
ตามสมการดังต่อไปนี้ (Lewin,2008)

แทนค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง (Illuminance at the viewer’s eye or Ev) เท่ากับ 1.5
ซึ่งเป็นค่าความสว่างในบริบทศูนย์กลางเมือง แทนค่าระยะห่างระหว่างป้ายถึง จุดมอง (Distance)
ด้วยขนาดพื้นที่สาธารณะที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. 5 ช่วงจากข้อ 4.2.2 และแทนค่าความ
สว่าง (Luminance) เท่ ากั บ 600 แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2) ซึ่ง เป็นค่าความสว่างสูงสุดที่
ยอมรับได้ของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ตามเกณฑ์จากสมาคมวิศวกรแสงสว่างประเทศอังกฤษ หรือ The
Institute of Lighting Engineer (ILE, 2001) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-29
ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง (D)
ขนาดป้าย (S)
ไม่เกิน 10 m
3 m2
>10 - 20 m
11 m2
>20 - 30 m
24 m2
>30 - 40 m
43 m2
มากกว่า 40 m
67 m2
ตารางที่ 4-29 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับ 600 cd/m2
พื้นที่ที่มีระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองไม่เกิน 10 เมตร ควรมีขนาดป้ายไม่เกิน 3 ตารางเมตร,
พื้นที่ที่มีระยะห่างจากจุดมองมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร ควรมีขนาดป้ายระหว่าง 3 -11
ตารางเมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร ควรมีขนาด
ป้ายระหว่าง 11 - 24 ตารางเมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่างจากป้ายถึง จุดมองมากกว่า 30 เมตรแต่ไม่เกิน
40 เมตร ควรมีขนาดป้ายระหว่าง 24 - 43 ตารางเมตร และพื้นที่ ที่มีระยะห่างจากป้ายถึง จุดมอง
มากกว่า 40 เมตร ป้ายสามารถมีขนาดมากกว่า 43 ตารางเมตร แต่จะต้องคานวณแล้วไม่เกินเกณฑ์
ตามสูตรคานวณ ทั้งนี้หากลดความสว่างของป้ายลง ป้ายสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ ดังตัวอย่างตาราง
ที่ 4-30
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ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง D)
ไม่เกิน 10 m
>10 - 20 m
>20 - 30 m
>30 - 40 m

ขนาดป้าย (S)
ไม่เกิน 8 m2
>8 - 32 m2
>32 -73 m2
>73 - 129 m2
มากกว่า 129 m2
มากกว่า 40 m
แต่ไม่เกินเกณฑ์ตามสูตรคานวณ
ตารางที่ 4-30 ขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับ 200 cd/m2
เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับ 200 แคนเดลาต่อตารางเมตร พื้นที่ที่มีระยะห่างจากป้ายถึงจุด
มองไม่เกิน 10 เมตร ควรมีขนาดป้ายไม่ เกิน 8 ตารางเมตร, พื้นที่ที่ มีระยะห่างจากป้ายถึง จุดมอง
มากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร ควรมีขนาดป้ายระหว่าง 8 – 32 ตารางเมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่าง
จากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร ควรมีขนาดป้ายระหว่าง 32 – 73 ตาราง
เมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 30 เมตรแต่ไม่เกิน 40 เมตร ควรมีขนาดป้าย
ระหว่าง 73 – 129 ตารางเมตร และพื้นที่ ที่มี ระยะห่างจากป้ายถึง จุดมองมากกว่า 40 เมตร ป้าย
สามารถมีขนาดมากกว่า 129 ตารางเมตร แต่จะต้องคานวณแล้วไม่เกินเกณฑ์ตามสูตรคานวณ
4.2.4 ความสูงของป้ายที่เหมาะสม
ความสูงของป้ายที่เหมาะสม หมายถึง ระดับความสูงในการติดตั้งป้ายที่สามารถสังเกตเห็นได้
ดี และไม่เสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาโดยตรง โดยมีความสัมพันธ์กับองศาการมองเห็นของมนุษย์ โดย
องศาการมองเห็นในแนวตั้ง ที่ 25 องศา เป็นขีดจากัดของดวงตาที่ สามารถกรอกขึ้นด้านบน (max
eyes rotation up) จึ ง ท าให้สิ่ ง ที่ อยู่ ภ ายในการมองเห็ น 25 องศาในแนวตั้ ง สามารถมองเห็ น
รายละเอียดได้ดี
จากทฤษฎีองศาการมองเห็นของมนุษย์ องศาการมองเห็นของมนุษย์ที่ชัดเจนขณะยืนหรือ
เดิน จะสามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุต่างๆได้ดี (Detailed in sharp) ในแนวตั้งที่ 2 องศา
ด้านบน และแนวสายตาในการมองปกติ (Relaxing sight line) อยู่ที่ประมาณ 15 องศาด้านล่าง โดย
จากการคานวณและลงพื้นที่ศึกษาการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ภายในองศาการมองเห็นในแนวตั้ง
ที่ 2 องศาด้านบน ถึง 15 องศาด้านล่าง อาจเทียบได้กั บ การติดตั้งป้ายภายในระดับความสูงของ
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อาคารชั้น 1 หรือในระดับความสูง 0-2.6 เมตร ภายในระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายไม่เกิน 40 เมตร
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาโดยตรง (Risk to direct glare) โดยระดับความสูง
ขอบล่างถึงของบนของป้ายที่เหมาะสมสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 4-69

ภาพที่ 4-69 อธิบายระดับความสูงป้ายที่เหมาะสมทีส่ ัมพันธ์กับองศาการมองเห็นของมนุษย์
การหาความสูงของป้ายที่เหมาะสม อ้างอิงระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 5 ช่วงตามข้อ 4.2.2
ได้แก่ 1) ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองที่ไม่เกิน 10 เมตร 2) ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 10
เมตรแต่ไม่เ กิน 20 เมตร 3) ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิ น 30 เมตร 4)
ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 30 เมตรแต่ไม่เกิน 40 เมตร และ5) ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง
มากกว่า 40 เมตร สรุปได้ดังตารางที่ 4-31
ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง (D)

ระดับความสูงป้ายที่เหมาะสม (H)

ไม่เกิน 10 m

2.6 - 6 m

>10 - 20 m

2.6 -11 m

>20 - 30 m

2.6 -16 m

>30 - 40 m

2.6 -20 m

มากกว่า 40 m

พิจารณาตามเกณฑ์

ตารางที่ 4-31 ระดับความสูงของป้ายที่เหมาะสม
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ภาพที่ 4-70 ระดับความสูงของป้ายที่เหมาะสม
จากตารางที่ 4-31 และภาพที่ 4-70 พื้นที่ที่มี ระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายไม่ เกิน 10 เมตร
ระดับความสูงในการติดตั้งป้ายที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 3-6 เมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่างจากจุดมองถึง
ป้ายมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร ระดับความสูงในการติดตั้งป้ายที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง
3-11 เมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร ระดับความสูง
ในการติดตั้งป้ายที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 3-16 เมตร, พื้นที่ที่มีระยะห่างจากจุมองถึงป้ายมากกว่า
30 เมตรแต่ไม่เกิน 40 เมตร ระดับความสูงในการติดตั้งป้ายที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 3-20 เมตร
และพื้นที่ที่มีระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายมากกว่า 40 เมตร สามารถพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น
4.2.5 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย
จากการวิเคราะห์ด้านบริบทหลังป้ายในข้อ 4.2.1 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อ
ความสูงอาคารหลังป้าย มีความเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีองศาการมองของมนุษย์ ควรมีการกาหนดขึ้นเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการเกิดความเปรียบต่างของความสว่างที่เกินกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (IESNA, 2005)
โดยเฉพาะในตาแหน่งจุดมองที่มีความสว่างในบริบทน้อย คือตาแหน่งจุดมองบริเวณริมถนนสาธารณะ
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การหาสัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง ต่อ ความสูงอาคารหลัง ป้าย ใช้องศาการ
มองเห็นในแนวตั้งที่ 50 องศา ซึ่งเป็นขีดจากัดของการมองเห็นภาพด้านบน ซึ่งอาคารที่มีความสูงใน
สัดส่วนดังกล่าวสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแสงบาดตาได้ สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 4-71

แบบอาคารสูงเกินขอบการมองเห็น

แบบอาคารสูงไม่ถงึ ขอบการมองเห็น

ภาพที่ 4-71 แบบอาคารสูงเกินขอบการมองเห็นทาให้เกิดเปรียบต่างของความสว่างน้อยกว่า
จากภาพที่ 4-71 จะเห็นได้ว่าบริบ ทหลัง ป้ายแบบท้องฟ้ามี ผลต่อการเกิดความเดือดร้อน
ราคาญ โดยอาคารที่มีความสูงถึงขอบการมองเห็นทาให้เกิดความต่างของความสว่างระหว่างป้ายและ
บริบทที่น้อยกว่าอาคารที่มีความสูงไม่ถึงขอบการมองเห็น
จากการคานวณเพื่อหาสัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย
โดยอ้างอิงระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองตามข้อ 4.2.2 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-32 และภาพที่ 472
ระดับความสูง

สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง

ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง (D)

อาคารที่เหมาะสม

ต่อความสูงอาคารหลังป้าย

ไม่เกิน 10 m

14 m

1 : 1.4

>10 - 20 m

25 m

1 : 1.3

>20 - 30 m

37 m

1 : 1.2

>30 - 40 m

49 m

1 : 1.2
เฉลี่ยเป็น 1 : 1.3

ตารางที่ 4-32 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย
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ภาพที่ 4-72 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองต่อความสูงอาคารหลังป้าย
จากตารางที่ 4-32 และภาพที่ 4-72 สัดส่วนระยะห่างระหว่างป้ายถึง จุดมองต่อความสูง
อาคารหลังป้ายเฉลี่ยจากทุกช่วงขนาดพื้นที่ ควรมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1.3
4.3 ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถตอบคาถามวิจัยได้ดังต่อไปนี้
4.3.1 องค์ประกอบทางกายภาพที่มีผลกับการเกิดมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืน จากการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่สร้างความเดือดร้อนราคาญต่อ
ผู้ใช้งานพื้นที่ และหรือผู้สัญจรผ่าน
จากการกาหนดสมมติฐาน ลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญจากการเกิดมลภาวะทางแสงประเภทแสงบาดตาข้างต้น
พบว่าปัจจัยจากสมมติฐานเป็นจริง และมีปัจจัยเพิ่มเติมอื่นๆซึ่งสามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 4-33
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องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบริบท
1. บริบทตาแหน่งที่ตั้ง และบริบทตาแหน่งจุดมอง
2. บริบทหลังป้าย
3. ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับป้าย
6. ขนาดป้าย
7. ความสว่างป้าย

4. สัดส่วนระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายต่อความสูง
อาคารหลังป้าย
5. ระดับความสูงป้าย
ตารางที่ 4-33 สรุปองค์ประกอบที่กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อนราคาญจากการเกิดมลภาวะทางแสง
ประเภทแสงบาดตาเวลากลางคืน ในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
องค์ประกอบทางกายภาพก่ อให้เกิ ดความเดือดร้อนราคาญจากการเกิดมลภาวะทางแสง
ประเภทแสงบาดตาเวลากลางคืน ในพื้น ที่ พาณิชยกรรมศูนย์ก ลางเมื อง สามารถสรุป ได้เ ป็น 7
องค์ประกอบที่มีผล แบ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบริบท 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บริบทตาแหน่ง
ที่ตั้งและบริบทตาแหน่งจุดมอง, บริบทหลังป้าย, ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง, สัดส่วนระยะห่างจาก
จุดมองถึงป้าย ต่อความสูงอาคารหลังป้าย และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ระดับความสูงป้าย ขนาดป้าย และความสว่างป้าย
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้ อนราคาญจากการเกิดมลภาวะทางแสงประเภทแสง
บาดตาเวลากลางคื น ในพื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรมศู น ย์ ก ลางเมื อ งโดยเป็ น ไปตามองค์ ป ระกอบที่ ไ ด้
ตั้งสมมติฐานไว้ ได้แก่ ประเภทตาแหน่งที่ตั้ง ระยะห่างจากจุดมองถึงป้าย ระดับความสูงป้าย ขนาด
ป้าย และความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี และยังมีปัจจัยสาคัญอื่นๆ ที่ค้นพบเพิ่มเติมได้แก่ บริบท
ตาแหน่งที่ตั้งที่และบริบทตาแหน่งจุดมอง (ที่ว่างสาธารณะ), บริบทหลังป้าย, สัดส่วนระยะห่างจากจุด
มองถึงป้าย ต่อความสูงอาคารหลังป้าย (สัดส่วนความกว้างของเขตทางต่อความสูงอาคาร) และระดับ
ความสูงป้าย ซึ่งมีรายละเอียดสามารถอธิบายได้ดังนี้
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บริบทตาแหน่งที่ตั้งและบริบทตาแหน่งจุดมอง (ที่ว่างสาธารณะ)
บริบ ทตาแหน่ง ที่ ตั้ง และบริบทตาแหน่ง จุดมอง หรือที่ ว่างสาธารณะที่เ ป็นที่ตั้ง ของป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี. ในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง อาจแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ที่ว่างริมถนน
สาธารณะ ลานสาธารณะ และพื้นที่ริมสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งแต่ละประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
ความเดือดร้อนราคาญจากแสงบาดตาต่างกัน เนื่องจากความสว่างบริบทที่ต่างกัน
โดยที่ว่างริมถนนสาธารณะ เป็นประเภทตาแหน่งที่ตั้งและตาแหน่งจุดมองที่มีความสว่างใน
บริบทน้อยที่สุด จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญจากแสงบาดตามาก ในขณะ
ที่ที่ว่างแบบลานสาธารณะ และพื้นที่ริมสถานีรถไฟฟ้า เป็นประเภทตาแหน่งที่ตั้งและตาแหน่งจุดมอง
ที่มีความสว่างในบริบทมากกว่า จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญจากแสงบาด
ตาน้อยกว่าแบบริมถนนสาธารณะ
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ตั้งอยู่บริเวณลานสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นลานหน้าอาคาร หรือลาน
ระหว่างอาคารจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการตั้งป้ายบริเวณริมถนน หรือกลางสี่แยก ซึ่งนอกจากจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาทั้งผู้รับสารแบบเดินถนน และผู้ขับขี่ยานพาหนะแล้ว ยัง
อาจทาลายภูมิทัศน์ริมถนนอีกด้วย
บริบทหลังป้าย
บริบทหลังป้ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบท้องฟ้า และแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดย
บริบทหลัง ป้ายแบบท้องฟ้า ทาให้ เกิดความต่างของความสว่าง มากกว่าแบบบริบ ทหลังป้ายแบบ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การติดตั้งป้ายในตาแหน่งที่บริบทหลังป้ายเป็นแบบท้องฟ้า จึงทาให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญจากแสงบาดตามากกว่าบริบทพื้นหลังแบบอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้าง

105
สัดส่วนระยะห่างจากจุดมองถึงป้าย ต่อความสูงอาคารหลังป้าย (สัดส่วนความกว้างของ
เขตทางต่อความสูงอาคาร)
สัดส่วนระยะห่างจากจุดมองถึงป้าย ต่อความสูงอาคารหลังป้าย ในพื้นที่ริมถนนสาธารณะ
หรือ สัดส่วนความกว้างของเขตทางต่อความสูงอาคาร จากการศึกษาวิจัยป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ที่
ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะมักมีจุดมองที่ทางเท้าฝั่งตรงข้าม ความสูงของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้นๆจึงมีผล
ต่อการมองเห็น สัดส่วนความกว้างของเขตทางต่อความสูงอาคารที่ไม่ถึง 1 : 1.3 อาจทาให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิ ดแสงบาดตา ซึ่งคิดคานวณจากขีดจ ากั ดของการมองเห็นภาพด้านบน ที่ องศาการ
มองเห็นในแนวตั้งที่ 50 องศา ซึ่งความสูงของอาคารหลังป้าย เป็นองค์ประกอบเมืองที่ช่วยให้พื้นที่ว่าง
นั้นมีความสว่างในบริบทมากขึ้น เนื่องจากความสว่างจากอาคารที่อยู่ด้านหลังป้ายเป็นตัวช่วยอย่าง
มากที่ทาให้ความเปรียบต่างของความสว่างลดลง
ระดับความสูงป้าย
ป้ายที่ติดตั้ง อยู่ในระดับความสูง อาคารชั้น 1 หรือในระดับความสูง 0-2.6 เมตร ทาให้เกิ ด
ความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญมากกว่าป้ายในระดับการติดตั้งอื่น เนื่องจากเป็นระดับที่
สามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุต่างๆได้ดี (Detailed in sharp) ในแนวตั้งที่ 2 องศาด้านบน
และแนวสายตาในการมองปกติ (Relaxing sight line) อยู่ที่ ป ระมาณ 15 องศาด้านล่าง ซึ่ง อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาโดยตรง (Risk to direct glare)
ระดับความสูงของป้ายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองที่สัมพันธ์กับองศา
การมองเห็นในแนวตั้งที่ 2-25 องศา ซึ่งเป็นขีดจากัดของดวงตาที่ส ามารถกรอกขึ้นด้านบน (max
eyes rotation up) สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดแสงบาดตาโดยตรง
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4.3.2 เงื่อนไขเชิงทางกายภาพของพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่สามารถติดตั้งป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี. ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่ โดยก่อให้เกิดผลกระทบจากมลภาวะทาง
แสงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด

ตารางที่ 4-34 เงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในบริบทพื้นที่ศูนย์กลางเมือง
จากตารางที่ 4-34 ปัจจัยด้านตาแหน่งที่ตั้ง สามารถติดตั้งได้ทุกประเภทตาแหน่งที่ตั้ง ที่ไม่ขัด
กับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยป้ายที่มีบริบทหลังป้ายแบบท้องฟ้า สามารถติดตั้งได้เมื่อมีบริบท
จุดมองแบบลานสาธารณะ หรือบริบทจุดมองแบบภายในสถานีรถไฟฟ้า แต่ไม่ควรติดตั้งในบริบทจุด
มองแบบริมถนนสาธารณะ และป้ายที่มีบริบทหลังป้ายแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดตั้งได้
ในบริบทจุดมองทุกประเภท ซึ่งมีเงื่อนไขสาหรับบริบทจุดมองแบบริมถนนสาธารณะ คือควรมีสัดส่วน
ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง ต่อความสูงอาคารหลังป้ายเป็น 1:1.3
สาหรับความสว่างป้ายใช้ตามเกณฑ์ค่าความสว่างสูงสุดที่แนะนาโดยสมาคมวิศวกรแสงสว่าง
ประเทศอังกฤษ (ILE, 2001) โดยนามาคานวณหาขนาดป้ายที่เหมาะสม ซึ่งป้ายสามารถมีขนาดใหญ่
ขึ้นได้ห ากลดความสว่างป้ายลง สามารถอธิบ ายแจกแจงตามระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองได้
ดังต่อไปนี้
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4.3.2.1 ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมอง ไม่เกิน 10 เมตร
ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองไม่เกิน 10 เมตร เป็นบริบทที่ตั้งแบบลานสาธารณะ มีระดับ
ความสูงป้ายจากพื้นดินอยูร่ ะหว่าง 2.6-6 เมตร ขนาดป้ายทีเ่ หมาะสมไม่เกิน 3 ตารางเมตร เมื่อความ
สว่างป้ายเท่ากับความสว่างสูงสุด 600 cd/m2 โดยป้ายสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นได้หากปรับลดความ
สว่างลง เช่น ลดความสว่างป้ายลงเป็น 200 cd/m2 ขนาดป้ายที่เหมาะสมคือไม่เกิน 8 ตารางเมตร
ดังภาพที่ 4-73
4.3.2.2 ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร
ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร เป็นบริบทที่ตั้งแบบริม
ถนนสาธารณะ 2-4 เลน ลานสาธารณะ และริมสถานีร ถไฟฟ้า มี ระดับความสูงป้ายจากพื้นดินอยู่
ระหว่าง 2.6-11 เมตร ขนาดป้ายที่เหมาะสมไม่เกิน 11 ตารางเมตร เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับความ
สว่างสูงสุด 600 cd/m2 เมื่อลดความสว่างป้ายลงเป็น 200 cd/m2 ขนาดป้ายที่เหมาะสมคือไม่เกิน
32 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4-74
4.3.2.3 ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร
ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร เป็นบริบทที่ตั้งแบบริม
ถนนสาธารณะ6 เลน, ลานสาธารณะ และริม สถานีร ถไฟฟ้า มีร ะดับ ความสูง ป้ายจากพื้นดินอยู่
ระหว่าง 2.6-16 เมตร ขนาดป้ายที่เหมาะสมไม่เกิน 24 ตารางเมตร เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับความ
สว่างสูงสุด 600 cd/m2 เมื่อลดความสว่างป้ายลงเป็น 200 cd/m2 ขนาดป้ายที่เหมาะสมคือไม่เกิน
73 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4-75
4.3.2.4 ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองมากกว่า 30 เมตรแต่ไม่เกิน 40 เมตร
ระยะห่างระหว่างป้ายถึงจุดมองมากกว่า 30 เมตรแต่ไม่เกิน 40 เมตร เป็นบริบทที่ตั้งแบบริม
ถนนสาธารณะ8 เลน, ลานสาธารณะ และริม สถานีร ถไฟฟ้า มีร ะดับ ความสูง ป้ายจากพื้นดินอยู่
ระหว่าง 2.6-20 เมตร ขนาดป้ายที่เหมาะสมไม่เกิน 43 ตารางเมตร เมื่อความสว่างป้ายเท่ากับความ
สว่างสูงสุด (600 cd/m2) เมื่อลดความสว่างป้ายลงเป็น 200 cd/m2 ขนาดป้ายที่เหมาะสมคือไม่เกิน
129 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4-76
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ภาพที่ 4-73 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองไม่เกิน 10 เมตร
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ภาพที่ 4-74 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 10 เมตรแต่ไม่เกิน 20 เมตร
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ภาพที่ 4-75 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร

111

ภาพที่ 4-76 เงื่อนไขสาหรับระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองมากกว่า 20 เมตรแต่ไม่เกิน 30 เมตร

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มี จุดมุ่ งหมายเพื่อหาองค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้องกั บ การก่ อให้เ กิดความเดือดร้อน
ราคาญจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี ที่ก่ อ มลภาวะทางแสงประเภทแสงบาดตาในเวลากลางคืน และ
นาไปสู่เงื่อนไขสาหรับการติดตั้งป้ายเชิงกายภาพ ที่สามารถนามาใช้ในย่านศูนย์กลางเมือง เพื่อลด
ผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมือง โดยในบทนี้แบ่งหัวข้ออภิปรายได้ดังนี้
5.1 ผลสรุปจากการศึกษา
5.2 แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากแสงบาดตาจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
5.3 ข้อจากัดของงานวิจัย
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 การสร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาย่านที่มีภูมิทัศน์แบบป้ายโฆษณา
5.4.2 เกณฑ์ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร
5.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจัย
5.1 ผลสรุปจากการศึกษา
จากผลการวิจัยในบทที่ 4 องค์ป ระกอบทางกายภาพที่มี ผ ลกั บ การเกิ ดมลภาวะทางแสง
ประเภทแสงบาดตาในเวลากลางคืน จากการติดตั้ง ป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. ในย่านพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมืองทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1. บริบทตาแหน่งที่ตั้งและบริบทตาแหน่งจุดมอง (ประเภทที่ว่าง)
2. บริบทหลังป้าย
3. ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง
4. สัดส่วนระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายต่อความสูงอาคารหลังป้าย (สัดส่วนความกว้างของ
เขตทางต่อความสูงอาคาร)
5. ระดับความสูงป้าย
6. ขนาดป้าย
7. ความสว่างของป้าย

113
นาไปสู่เ งื่ อ นไขเชิ ง กายภาพของการติดตั้ ง ป้า ยโฆษณาแอล.อี. ดี . ในพื้น ที่ พาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมือง โดยนาองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดแสงบาดตาน้อยที่สุดมาเป็น
เงื่อนไขในการติดตั้ง ซึ่งจากการศึกษาป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ก่อให้เกิดแสงบาด
ตา เนื่องจากการติดตั้งในบริบทที่ไม่เหมาะสมจึงทาให้เกิดปัญหาขึ้น ตาแหน่งที่ตั้งจึงเป็นองค์ ประกอบ
ที่สาคัญที่สุดที่ควรคานึงถึง
สรุปการตอบคาถามวิจัย
คาถามวิจัยที่ 1 : องค์ประกอบทางกายภาพเมืองใดบ้าง ที่มีผลกับการเกิดมลภาวะทางแสงใน
เวลากลางคืน จากการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่สร้างความ
เดือดร้อนราคาญต่อผู้ใช้งานพื้นที่ และหรือผู้สัญจรผ่าน
ตอบ : องค์ประกอบทางกายภาพเมืองที่มีผลได้แก่
1. ประเภทที่ว่าง (บริบทตาแหน่งที่ตั้ง บริบทตาแหน่งจุดมอง บริบทหลังป้าย)
2. ขนาดของที่ว่าง (ระยะห่างจากจุดมองถึงป้าย)
3. ความสูงอาคาร (สัดส่วนระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายต่อความสูงอาคาร)
คาถามวิจัยที่ 2 : พื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. โดย
ก่อให้เ กิดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะคนเมืองน้อยที่สุด จะต้องมี
ลักษณะอย่างไร
ตอบ : การติดตั้ง ในพื้นที่ที่ กระทบต่อสุขภาวะน้อยที่สุด ควรเป็นตาแหน่ง ที่ตั้ง แบบลาน
สาธารณะ โดยที่ 1. มีจุดมองที่ลานสาธารณะหรือภายในสถานีรถไฟฟ้า
2. มีบริบทหลังป้ายแบบอาคาร
3. มีระยะห่างจากจุดมองถึงป้ายและระดับความสูงป้ายอยู่ภายในองศาการมองเห็น
ระหว่าง 2-25 องศาเหนือเส้นระดับ หรือที่ระดับชั้น2ของอาคารขึ้นไป
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5.2 แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากแสงบาดตาจากป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.
นอกจากการสร้างเงื่อนไขด้านตาแหน่งที่ตั้งเพื่อเป็นข้อแนะนาในการติดตั้งป้ายให้เกิดปัญหา
แสงบาดตาน้อ ยที่ สุด (ดัง ข้อ 4.3.2) องค์ป ระกอบทางกายภาพที่ ส ามารถนามาออกแบบเพื่อลด
ผลกระทบ ได้แก่ ความสูงอาคาร การถอยร่นป้ายหรือแนวผนังที่ติดตั้งป้าย ลักษณะด้านหน้าอาคาร
ความสว่างของทางเท้า ระดับความสูงที่ติดตั้งป้าย ขนาดและรูปแบบป้าย โดยสามารถมีแนวทางการ
ออกแบบดังนี้
ก) การถอยร่นป้ายหรือแนวผนังที่ติดตั้งป้าย
ข) การออกแบบด้านหน้าอาคาร
ค) การเพิ่มความสว่างให้ทางเท้า
ง) การออกแบบเพื่อลดทอนขนาดป้าย
ซึ่ง สามารถยกตัวอย่างแนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากแสงบาดตาจากป้าย
โฆษณาแอล.อี.ดี.ที่ติดตั้งในพื้นที่ศึกษาได้ดังนี้
ก) การถอยร่นป้ายหรือแนวผนังที่ติดตั้งป้าย
การถอยร่นป้ายหรือแนวผนังที่ติดตั้ง ป้าย เป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่า งป้ายและจุดมอง
เพื่อให้ป้ายสามารถมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเดือดร้อนราคาญจาก
แสงบาดตา มีความเหมาะสมกับอาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการเปิดพื้นที่หน้าอาคาร
ดังภาพที่ 5-77 เป็นตัวอย่างป้ายที่มีการถอยร่นแนวผนังที่ติดตั้งป้าย หรือการติดตั้งป้ายด้าน
ในอาคาร ไฟที่เปิดภายในอาคารช่วยให้บริบทพื้นหลังมีความสว่าง นอกจากนี้มีการเสนอแนะให้เปิด
พื้นที่ทางเข้ามากขึ้น เพื่อการจัดวางป้ายในระดับความสูงที่เหมาะสม

115

ภาพที่ 5-77 การถอยร่นป้าย หรือผนังที่ติดตั้งป้าย

ข) การออกแบบด้านหน้าอาคาร
การออกแบบด้านหน้าอาคาร (Building facade) เพื่อเพิ่มความสว่างหลังป้ายอาจทาได้โดย
การออกแบบจัดแสงให้กับอาคารอย่างเหมาะสม โดยการออกแบบติดตั้งป้ายในระดับที่เหมาะสมกับ
การมองเห็น ในระดับความสูงที่แนะนาดังข้อ 4.3.2 สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิด
แสงบาดตาโดยตรง
จากภาพที่ 5-78 และ 5-79 เป็นการออกแบบปรับปรุงด้านหน้าอาคาร หรือเปลือกอาคาร
เพื่อให้ป้ายอยู่ในระดับทีส่ ามารถมองเห็นรายละเอียดได้ดีและไม่ก่อให้เกิดแสงบาดตาโดยตรง และ
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ปรับปรุงเพิ่มความสว่างให้กับอาคารเพื่อให้บริบทหลังป้ายมีความสว่างมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดแสงบาดตาในเวลากลางคืน

ภาพที่ 5-78 การปรับปรุงระดับความสูงของป้าย และเพิ่มความสว่างให้กบั อาคาร
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ภาพที่ 5-79 การเพิ่มความสว่างให้กบั อาคาร

ค) การเพิ่มความสว่างให้ทางเท้า
การเพิ่มแสงสว่างให้ทางเท้า จะทาให้มีความสว่างในบริบทมากขึ้น อาจทาได้โดยการเพิ่มไฟ
ส่องทางเท้าที่อาจติดอยู่กับอาคาร หรือเพิ่มอุปกรณ์ประกอบถนนที่ให้แสงสว่าง ซึ่งควรมีการออกแบบ
ที่เข้ากับพื้นที่และกิจกรรมของพื้นที่นั้นๆอย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 5-80 การเพิ่มความสว่างให้ทางเท้า
จากภาพที่ 5-80 เป็นการเพิ่มความสว่างให้กั บทางเท้า โดยอาจออกแบบให้ไฟส่องติดกั บ
อาคาร หรือขอบที่มีการเปลี่ยนระดับดังภาพแทนไฟส่องแบบตั้งพื้น
ง) การออกแบบเพื่อลดทอนขนาดป้าย
การออกแบบเพื่อลดทอนขนาดป้าย เป็นการลดทอนขนาดป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ลงเพื่อลด
พื้นผิวที่ส่องสว่างของป้าย
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จากภาพที่ 5-81 การติดตั้งป้ายกับอาคารอาจออกแบบให้มีป้ายขนาดเล็กหลายป้าย เรียงต่อ
กัน แทนป้ายขนาดใหญ่ โดยเป็นการลดพื้นผิวที่ส่องสว่าง ลดทอนให้ป้ายมีขนาดเล็กลงและมีช่องไฟ
สาหรับการมองเห็นบริบทหลังป้ายซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดแสงบาดตา

ภาพที่ 5-81 การออกแบบเพือ่ ลดทอนขนาดป้าย
5.3 ข้อจากัดของงานวิจัย
1. ข้อจากัดด้านพื้นที่ศึกษา
งานวิจัยนี้ได้จากั ดพื้นที่ศึกษาเนื่องจากช่วงเวลาในการท าวิจัยมีจ ากัด จึงเลือกพื้นที่ศึกษา
เฉพาะพื้นที่ย่านสยาม-ปทุมวัน เนื่องจากเป็นตัวอย่างพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองที่มีการติดตั้ง
ป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยไม่ได้ทาการวิจัยในพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลาง
เมืองในย่านอื่น ซึ่งอาจมีข้อค้นพบที่ต่างออกไป
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2. ข้อจากัดด้านการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิค
งานวิจัย นี้ได้ มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เชิง เทคนิคด้ านแสงสว่า ง โดยเครื่อ งวัด แสง ( Luminance
meter) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับผู้รับสารแบบผู้เดินเท้าเท่านั้น งานวิจัยนี้
จึงไม่ครอบคลุมผู้รับสารที่ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งองศาการมอง และการรับรู้เมื่ออยู่บนยานพาหนะจะมี
ความต่างออกไป
3. ข้อจากัดด้านเนื้อหาการศึกษา
งานวิจั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ยเกี่ ย วข้ อ งกั บ มลภาวะทางแสงประเภทเดี ย ว เนื่ อ งจากมี
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยที่จากัด จึงเลือกการศึกษามลภาวะทางแสงประเภทที่ส่งผลต่อสุขภาวะคน
เมืองโดยตรงและเกิดขึ้นมากที่สุด คือประเภทแสงบาดตา และวิเคราะห์โดยการตั้งเกณฑ์ที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและสารวจพื้นที่เบื้องต้นโดยผู้วิจัย
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัย
5.4.1 การสร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาย่านที่มีภูมทิ ัศน์แบบป้ายโฆษณา
จากผลสรุปของงานวิจัย มีความสอดคล้องกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ โดยย่านที่มีภูมิทัศน์
กลางคืนแบบป้ายโฆษณา ควรมีองค์ประกอบหรือเงื่อนไขเชิงกายภาพดังนี้
ย่านภูมิทัศน์ป้ายโฆษณาแบบริมถนนสาธารณะ
1. เป็นย่านที่มีกิจกรรมการใช้งานเชิงพาณิชยกรรมหนาแน่นในเวลากลางวันและกลางคืน
2. เป็นถนนเส้นสาคัญ ที่เป็นกิจกรรมหลักในเวลากลางคืนของย่าน
3. มีทางเท้าที่มีขนาดกว้าง เอื้อกับการเดินที่ดี
4. สัดส่วนการปิดล้อมจากขนาดของเขตทางและความสูงของอาคาร มากกว่า 1:1.3
5. มวลอาคาร และลักษณะด้านหน้าอาคารมีการออกแบบที่คานึงถึงสัดส่วนมนุษย์
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ย่านภูมิทัศน์ป้ายโฆษณาแบบริมสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่ต่อเนื่อง
เนื่องจากในอนาคตระบบรางจะมีการใช้งานมากขึ้น และมีความสาคัญมากขึ้น การรับสาร
จากริมสถานีรถไฟฟ้า และพื้นที่ต่อเนื่องโดยการเดินเท้า จึงมีโอกาสได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าการรับ
สารโดยการขับขี่ยานพาหนะ โดยควรมีเงื่อนไขเชิงกายภาพของพื้นที่ดังนี้
1. เป็นย่านที่เป็นจุดร่วมจุดตัดของสถานีรถไฟฟ้า
2. พื้นที่โดยรอบสถานีควรมีกิจกรรมการใช้งานเชิงพาณิชยกรรมหนาแน่น
3. เป็นพื้นที่ห่างไกลจากย่านที่อยู่อาศัยที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
4. เป็นพื้นที่ที่มี ลัก ษณะทางกายภาพที่เ อื้อต่อการเดินที่ดี มีความสม่ าเสมอของแสงไฟใน
บริบทตามความต้องการใช้งาน
5. เป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบที่คานึงถึงสัดส่วนมนุษย์ ทั้งในระดับพื้นดินและระดับชานชาลา
หรือประมาณระดับอาคารชั้น 1-5
โดยข้อเสนอแนะข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์จากผลการวิจัยที่ได้ที่สอดคล้องกับกรณีศึกษา
เท่านั้น ซึ่งการสร้างเงื่อนไขของพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นย่านที่มีภูมิทัศน์กลางคืนแบบป้าย
โฆษณา ควรมีการนาไปศึกษาวิจัยอย่างละเอียดต่อไป

5.4.2 เกณฑ์ความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. จึง
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้
จากคาแนะนาด้านความสว่างป้ายที่เหมาะสมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านป้ายโฆษณาแอล.อี.
ดี.ดร.เอี ยน เลอวิน (Lewin,2008) สามารถคานวณได้ตามสมการ ซึ่งเป็นสมการที่ ถูกนาไปใช้เป็น
เกณฑ์อ้างอิงในการหามาตรฐานค่าความสว่างของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ของสมาคมป้ายโฆษณาใน
สหรัฐอเมริกา (Outdoor Advertising Association of America หรือ OAAA)
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โดย L แทนค่าความสว่างป้าย หน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2), D แทนระยะห่าง
ระหว่างป้ายถึงจุดมอง หน่วยเป็นฟุต (feet), S แทนขนาดป้ายโฆษณาแอล.อี. ดี. หน่วยเป็นตาราง
เมตร (m2) และ Ev แทนค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง หน่วยเป็นฟุตแคนเดิล (footcandles)
Zone

ค่าความส่องสว่าง
ตัวอย่างพื้นที่
ณ จุดมอง (Ev)
0.1
อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่า

E1
ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่ามาก
E2
0.3
พื้นที่ชนบท
ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่า
หรือหมูบ่ ้านเล็กๆ
E3
0.8
เมืองขนาดเล็ก
ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบปานกลาง
E4
1.5
เมืองหลวง หรือ
ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบสูง
เมืองที่มีกจิ กรรมกลางคืน
ตารางที่ 5-35 ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง
จากตารางข้างต้น Zone E1 ย่านที่ มี ร ะดับ ความส่องสว่างโดยรอบต่ามาก เช่น อุท ยาน
แห่งชาติ พื้นที่ป่า และ Zone E2 ย่านที่มีระดับความส่องสว่างโดยรอบต่า เช่น พื้นที่ชนบท หมู่บ้าน
เล็กๆ ซึ่งไม่เหมาะสมในการติดตั้งป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในหลายประเทศมีการจากัดการติดตั้งป้ายใน
เฉพาะพื้นที่ Zone E3 และ E4 เท่านั้น จึงใช้ค่าความส่องสว่าง ณ จุดมอง (Ev) เป็น 0.8 ฟุตแคนเดิล
โดยแทนค่าระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง (D) เป็น 3 ช่วงหลัก คือ น้อยกว่า10 เมตร, มากกว่า 10-20
เมตร และมากกว่า 20-30 เมตร โดยไม่ นาระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองช่วง มากกว่า 30-40 เมตร
และ 40 เมตรขึ้นไปมาใช้ในการคานวณ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีระยะห่างจากป้ายถึงจุดมองช่วง
มากกว่า 30-40 เมตร และ 40 เมตรขึ้นไป มักมีจุดมองอยู่ในระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 3 ช่วงแรก
ด้วย ซึ่งสามารถสรุปการคานวณได้ดังตารางที่ 5-36
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ขนาดป้าย

ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง (m)
น้อยกว่า10 >10-20
>20-30

(m2)
น้อยกว่า 10

86

344

775

>10-50

17

69

155

>50-100

ค่าเฉลีย่
ความสว่างป้ายทีเ่ หมาะสม
175 cd/m2

9
34
78
ตารางที่ 5-36 ค่าความสว่างป้ายที่เหมาะสม เมื่อ Ev = 0.8

จากตารางที่ 5-36 เมื่อหาค่าความสว่างป้ายในแต่ละช่วงระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง ตาม
การแบ่งกลุ่มขนาดป้าย ค่าเฉลี่ยความสว่างป้ายที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 175 แคนเดลาต่อตารางเมตร
จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานค่ า ความสว่ า งป้ า ยโฆษณาแอล.อี . ดี . ส าหรั บ พื้ น ที่
กรุง เทพมหานคร โดยสามารถมี ค่าความสว่างสูง สุดได้ไม่ เ กิ น 175 แคนเดลาต่อตารางเมตร ซึ่ง
นอกจากมาตรฐานด้านความสว่างแล้ว ควรมีการกาหนดเงื่อนไขในเชิงตาแหน่งที่ตั้งร่วมด้วย
5.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจัย
เพื่อการต่อยอดงานวิจัย ซึ่งนอกจากการหามาตรฐานด้านความสว่างของป้ายที่เหมาะสมของ
กรุงเทพมหานครตามวิธีการคานวณข้างต้นแล้ว ควรมีการศึกษาพื้นที่ศูนย์กลางเมืองในย่านอื่นๆ โดย
มุ่งเน้นศึกษาด้านความสว่างในบริบท ในแต่ละประเภทตาแหน่งที่ตั้งและตาแหน่งจุดมอง แล้วทาการ
ทดสอบความรู้สึกเดือดร้อนราคาญจากการมองไปยังป้ายในรูปแบบบริบทที่ตั้งและบริบทจุดมองที่
ต่างกัน ซึ่งอาจทาให้ทราบขีดจากัดความรับได้ หรือเกณฑ์ของความเดือดร้อนราคาญของคนไทยที่
อาจต่างไปจากเกณฑ์ของต่างประทศ และนอกจากนี้อาจศึกษาเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากมลภาวะ
ทางแสงประเภทอื่นๆต่อไป
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ภาคผนวก

ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 1,2,3 และ 4

128
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 1, 2, 3 และ 4 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 40 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.44 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 1, 2, 3 และ 4 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 45 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.63 cd/m2

129
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 2 และ 3 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 45 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.36 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 2 และ 3 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 50 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.99 cd/m2

130
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 5

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 5 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

131
ความสว่างบริบทเฉลี่ย 13.52 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 5 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 20 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 8.2 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 6

132

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 6 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 40 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 5.38 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 6 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 50 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.24 cd/m2

133
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 7

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 7 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 35 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.3 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 7 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 40 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 4.32 cd/m2

134
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 8

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 8 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.12 cd/m2

135
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 8 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 20 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.27 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 9

136
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 9 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 5 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 4.16 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 9 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 30 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.92 cd/m2

137
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 10 และ11

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 10 และ11 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 35 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 12.42 cd/m2

138
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 12

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 12 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 30 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 17.82 cd/m2

139
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 8 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 35 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 8.9 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 10 และ11

140
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 13 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 9.62 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 13 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 30 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 8.63 cd/m2

141
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 14

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 14 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 12.42 cd/m2

142
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 14 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 30 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 4.11 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 15

143
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 15 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 11.72 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 15 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 6.93 cd/m2

144
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 16

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 16 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 25 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 9.17 cd/m2

145
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 16 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 50 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 5.47 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 17 และ18

146
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 17 และ18 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 45 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.12 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 17 และ18 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 65 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.27 cd/m2

147
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 19

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 19 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 20 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.91 cd/m2

148
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 19 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 40 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 12.86 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 19 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 50 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 29.19 cd/m2

149
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 20

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 20 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 25 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.87 cd/m2

150
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 20 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 30 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.3 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 21 และ 22

151

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 21 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 5 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.93 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 21 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 4.74 cd/m2

152

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 21 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 7.91 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 22 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 5 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 9.54 cd/m2

153

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 22 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 9.04 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 22 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 10 cd/m2

154
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 23

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 23 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 9.2 cd/m2

155
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 23 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 25 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 16.61 cd/m2

156
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 24

157
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 24 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.91 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 24 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 25 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 12.86 cd/m2

158
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 24 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 40 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 29.19 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 25

159
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 25 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 5 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.32 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 25 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 10 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 5.61 cd/m2

160
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 25 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 4.48 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 25 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 20 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.97 cd/m2

161
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 26

ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 26 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 20 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 1.37 cd/m2

162
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 26 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 25 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 2.44 cd/m2
ข้อมูลความสว่างป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ป้ายที่ 27

163
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 27 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 15 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 4.96 cd/m2
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 27 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 20 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 5.21 cd/m2

164
ข้อมูลความสว่างบริบท ป้ายที่ 27 ระยะห่างจากป้ายถึงจุดมอง 25 เมตร

ความสว่างบริบทเฉลี่ย 3.41 cd/m2
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

ชื่อ

นางสาวสลิลทิพย์ อรุณนิธิ

วันเดือนปีเกิด 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2534
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระดับปริญ ญาตรี : ภาควิชาการวางแผนภาคและเมื อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

