ใบสมัคร_เขา้ ร่วมเป็น “ชุมชนอนุ รักษ์ทอ
้ งฟ้ามืด”
(Dark Sky Communities)
เขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่ชุมชน หมูบาน เทศบาล ตำบล ที่รักษาและสงวนทองฟาในเวลากลาง
คืนใหมีความมืดที่เหมาะสม

ภายใตการรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน

ดวยวิธีการใชแสงสวางอยาง

ระมัดระวัง เหมาะสมตอการใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่สงผลกระทบตอระบบ
นิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัยบนทองถนน และการสังเกตการณทางดาราศาสตร รวมทั้งเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงดาราศาสตร

ที่ชวยเผยแพรและสรางความตระหนักถึงผลกระทบของ

มลภาวะทางแสงแกประชาชน อาทิ บริเวณอางเก็บน้ำ เขื่อน สวนสาธารณะ มีคาความมืดทองฟาอยูในระดับที่
สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ กลุมดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางชางเผือกได
ดวยตาเปลา
รายละเอียดการสมัครเขารวม : (แนบลิ้งค)
รายละเอียดขอมูลการสมัคร : (แนบไฟลตัวอยาง)
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท : 053-121268 ตอ 306
โทรสาร : 053-121250
email : darksky@narit.or.th
website : https://darksky.narit.or.th
กำหนดการรับสมัคร (แนบรูป)
สวนที่ 1 : คุณสมบัติการสมัครเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด (ทำเครื่องหมาย)
● 1.1 มีพื้นที่ภายในแหลงชุมชนที่ปราศจากแสงรบกวน และประชาชนสามารถเขามาใชบริการในพื้นที่
ไดในเวลากลางคืน เพื่อการทองเที่ยวและการสังเกตการณทองฟา
● 1.2 มีเสนทางคมนาคม เขาถึงพื้นที่เขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด

● 1.3 มีพื้นที่โลงไมนอยกวา 400 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรที่สามารถ
สังเกตการณทองฟาโดยรอบไดไมนอยกวา 70%
● 1.4 มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพื่อลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ
● 1.5 มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร
● 1.6 มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด ที่ไดรับการเห็นชอบจากผูมี
อำนาจในพื้นที่ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล ฯลฯ เปนตน
● 1.7 คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวฤกษ กลุมดาว
กระจุกดาว หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา
● 1.8 คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 19 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืดทองฟา
จะถูกตรวจสอบโดยสถาบันฯ ภายหลังผานการพิจารณา ขอ 1.1-1.7)
สวนที่ 2 เอกสารแนบประกอบการพิจารณา
1. แนบภาพ แผนที่ พรอมเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ประสงคเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด
2. แนบภาพ แผนที่ มลภาวะทางแสงในพื้นที่ชุมชน ที่ประสงคเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด
(https://www.lightpollutionmap.info/)
3. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แสงสวางในพื้นที่ชุมชน (Lighting Inventory)
4. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan)
5. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในพื้นที่ชุมชนที่ผานมาพรอมทั้งอธิบายราย
ละเอียดของกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผานมา
6. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในพื้นที่ชุมชนมืดใน
แตละป
* เชน การใหบริการพื้นที่จัดกิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรม
คาย บอรด ใบปลิว หรือสื่อประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เปนตน
7. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร
* เชน หองน้ำ จุดจายไฟฟา ลานจอดรถยนต บานพัก เปนตน
8. แนบภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร พรอมราย
ละเอียด
* เชน บริเวณพื้นที่ถายภาพ การตั้งคาภาพถาย

สวนที่ 3 ขอมูลชุมชน
1. ชื่อสถานที่
2. ที่อยู
3. จังหวัด
4. จำนวนนักทองเที่ยว/ป
5. กิจกรรมนันทนาการสำหรับนักทองเที่ยว
6. ขอมูลทางกายภาพของชุมชน (อธิบาย หรือ แนบลิ้งค)
*ใหบรรยายถึงสภาพของชุมชน เชน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และเแหลงทองเที่ยว
ภายในชุมชนที่นาสนใจ เปนตน
7. แผนที่ชุมชนจาก Google Map (แนบลิ้งค)
8. ระบุสถานที่ทองเที่ยวละแวกใกลเคียง (อธิบายพรอมแนบลิ้งคประกอบ)
สวนที่ 4 : ขอมูลคุณภาพทองฟา / คามลภาวะทางแสง
1. ระบุวัตถุทองฟาที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
* เชน กาแล็กซีแอนโดรเมดา กระจุกดาวลูกไก เนบิวลานายพราน ฯลฯ
2. ประมาณการ คาคุณภาพทองฟา (แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา)
* https://darksky.narit.or.th/astronomy/sky-quality/
สวนที่ 5 : ขอมูลแสงสวางภายนอกอาคาร
1. จำนวนจุดแหลงกำเนิดแสงสวางภายนอกอาคารในพื้นที่เขารวมฯ
2. รอยละของแสงสวางภายนอกอาคารที่ติดตั้งสอดคลองตาม แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting
Management Plan)
สวนที่ 6 : การจัดกิจกรรมดาราศาสตร
1. ขนาดพื้นที่จัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร (ตารางเมตร)
2. ระบุรายละเอียดอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมดาราศาสตร
* เชน กลองโทรทรรศน แผนที่ดาว กลองสองตา เลเซอรชี้ดาว เปนตน
3. ชวงเดือนที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร

4. ขอมูล/ตาราง แผนการกิจกรรมดูดาวแกนักทองเที่ยว ใน 1 ป
สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงาน
1. ชื่อสกุล
2. ตำแหนง
3. งานที่รับผิดชอบ
4. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
5. เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
6. E-mail ประสานงาน
ยืนยันการสงขอมูลสมัครเขารวมเปนชุมชนอนุรักษทองฟามืด
● ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ไดกรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ หากทางสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติตรวจสอบวาทางชุมชนมิไดมีความพรอมตามขอมูลที่แนบสงมา ทางชุมชนยินดี
ใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
● ขาพเจายินดีเปนผูประสานงานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ เพื่อประสานงานขอมูลและสำรวจ
พื้นที่ตอไป
ขอความตอบกลับ
ขอบคุณสำหรับความสนใจในการสมัครเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด
คณะกรรมการจะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพื่อแจงผลการสมัครภายในระยะเวลา 30 วัน

