
ใบสมัคร_เขา้ร่วมเป็น “อุทยานทอ้งฟ้ามืด” 
(Dark Sky Park) 
 

เขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ ท่ีรักษาและสงวนทองฟาในเวลากลางคืนใหมีความมืด 

ท่ีเหมาะสม ดวยวิธีการใชแสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะสมตอการใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง       

(Light Pollution) ท่ีสงผลกระทบตอระบบนิเวศ การส้ินเปลืองพลังงาน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ         

ทางดาราศาสตร รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงดาราศาสตร ท่ีชวยเผยแพรและสรางความ   

ตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแกประชาชน มีคาความมืดทองฟาอยูในระดับท่ีสามารถสังเกตเห็น 

วัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ กลุมดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา 

 

รายละเอียดการสมัครเขารวม :  (แนบล้ิงค) 

รายละเอียดขอมูลการสมัคร :  (แนบไฟลตัวอยาง) 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 

โทรศัพท : 053-121268 ตอ 306 

โทรสาร : 053-121250 

email : darksky@narit.or.th 

website : https://darksky.narit.or.th 

 

กำหนดการรับสมัคร (แนบรูป) 

 

สวนท่ี 1 : คุณสมบัติการสมัครเขารวมอุทยานทองฟามืด (ทำเคร่ืองหมาย) 

● 1.1 ตองเปนพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติ ท่ีประชาชนสามารถเขามาใชบริการในพ้ืนท่ีไดในเวลากลางคืน 

เพ่ือการทองเท่ียว การนันทนาการ และการศึกษาวิจัย  

● 1.2 ตองมีพ้ืนท่ีโลงสำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรท่ีสามารถสังเกตการณทองฟาโดยรอบไดไม

นอยกวา 70% 

● 1.3 มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพ่ือลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ 
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● 1.4 มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร 

● 1.5 คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับท่ีสามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน กาแล็กซี เนบิวลา 

กระจุกดาว หรือ ทางชางเผือก ไดดวยตาเปลา เปนตน 

● 1.6 คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 20 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืดทองฟา

จะถูกตรวจสอบโดยสถาบันภายหลังผานการพิจารณา ขอ 1.1-1.5) 

 

สวนท่ี 2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

1. แนบภาพ แผนท่ี พรอมเสนแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีประสงคเขารวมอุทยานทองฟามืด 

2. แนบภาพ แผนท่ี มลภาวะทางแสงในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ ท่ีประสงคเขารวมอุทยานทองฟามืด 

(https://www.lightpollutionmap.info/) 

3. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แสงสวางในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ (Lighting Inventory) 

4. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan) 

5. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติท่ีผานมาพรอมท้ัง

อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมและผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

6. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในพ้ืนท่ีอุทยานทองฟา

มืดในแตละป  

* เชน การใหบริการพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรม

คาย บอรด ใบปลิว หรือส่ือประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เปนตน 

7. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย ส่ิงอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมดาราศาสตร  

* เชน หองน้ำ จุดจายไฟฟา ลานจอดรถยนต บานพัก เปนตน 

8. แนบภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ พรอมรายละเอียด  

* เชน บริเวณพ้ืนท่ีถายภาพ การต้ังคาภาพถาย 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลอุทยานแหงชาติ 

1. ช่ืออุทยานแหงชาติ 

2. ท่ีอยู 

3. จังหวัด 

4. จำนวนนักทองเท่ียว/ป  



5. กิจกรรมนันทนาการสำหรับนักทองเท่ียว 

6. ขอมูลทางกายภาพของอุทยานแหงชาติ (อธิบาย หรือ แนบล้ิงค) 

*ใหบรรยายถึงสภาพอุทยานแหงชาติ เชน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และเแหลงทอง

เท่ียวภายในอุทยานท่ีนาสนใจ เปนตน 

7. แผนท่ีอุทยานแหงชาติจาก Google Map (แนบล้ิงค) 

8. ระบุสถานท่ีทองเท่ียวละแวกใกลเคียง (อธิบายพรอมแนบล้ิงคประกอบ) 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลคุณภาพทองฟา / คามลภาวะทางแสง 

1. ระบุวัตถุทองฟาท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 

* เชน กาแล็กซีแอนโดรเมดา กระจุกดาวลูกไก เนบิวลานายพราน ฯลฯ  

2. ประมาณการ คาคุณภาพทองฟา (แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา) 

* https://darksky.narit.or.th/astronomy/sky-quality/ 

 

สวนท่ี 5 : ขอมูลแสงสวางภายนอกอาคาร 

1. จำนวนจุดแหลงกำเนิดแสงสวางภายนอกอาคารในพ้ืนท่ีเขารวมฯ 

2. รอยละของแสงสวางภายนอกอาคารท่ีติดต้ังสอดคลองตาม แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting 

Management Plan) 

 

สวนท่ี 6 : การจัดกิจกรรมดาราศาสตร 

1. ขนาดพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร (ตารางเมตร) 

2. ระบุรายละเอียดอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมดาราศาสตร  

* เชน กลองโทรทรรศน แผนท่ีดาว กลองสองตา เลเซอรช้ีดาว เปนตน 

3. ชวงเดือนท่ีเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร ใน 1 ป 

 

สวนท่ี 7 : ขอมูลผูประสานงาน 

1. ช่ือสกุล 

2. ตำแหนง 

3. งานท่ีรับผิดชอบ 

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

https://darksky.narit.or.th/astronomy/sky-quality/


5. เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

6. E-mail ประสานงาน 

 

ยืนยันการสงขอมูลสมัครเขารวมเปนอุทยานทองฟามืด 

● ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลท่ีไดกรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ หากทางสถาบันวิจัย

ดาราศาสตรแหงชาติตรวจสอบวาทางอุทยานมิไดมีความพรอมตามขอมูลท่ีแนบสงมา ทางอุทยาน

ยินดีใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 

● ขาพเจายินดีเปนผูประสานงานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ เพ่ือประสานงานขอมูลและสำรวจ

พ้ืนท่ีตอไป 

 

 

ขอความตอบกลับ 

ขอบคุณสำหรับความสนใจในการสมัครเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด  

คณะกรรมการจะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพ่ือแจงผลการสมัครภายในระยะเวลา 30 วัน 


