ชุมชนอนุรก
ั ษ์ ท้องฟามืด
DARK SKY COMMUNITIES

พฤศจิกายน 2563

1.

ชุมชนอนุรักษทองฟามืด (DARK SKY COMMUNITIES)
คือเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่ชุมชน หมูบาน เทศบาล ตำบล ที่รักษาและสงวนทองฟาในเวลา
กลางคืนใหมีความมืดที่เหมาะสม ภายใตการรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน ดวยวิธีการใชแสง
สวางอยางระมัดระวัง เหมาะสมตอการใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่สง
ผลกระทบตอระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัยบนทองถนน และการสังเกตการณ
ทางดาราศาสตร รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงดาราศาสตร ที่ชวยเผยแพรและสราง
ความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแกประชาชน อาทิ บริเวณอางเก็บน้ำ เขื่อน สวน
สาธารณะ มีคาความมืดทองฟาอยูในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห
ดาวฤกษ กลุมดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา

2.

วัตถุประสงค
2.1. เพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงดาราศาสตรภายในชุมชน
2.2. เพื่ออนุรักษและ ฟนฟู ทองฟาเวลากลางคืน ใหมีคุณภาพที่ดี ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสงที่
สงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชนและการสังเกตการณทางดาราศาสตร
2.3. เพื่อสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแกประชาชนผานการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบตาง ๆ
2.4. เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางดาราศาสตรภายในชุมชน
2.5. เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาดานแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพภายในชุมชน

3.

ประโยชน
ชุมชนที่ไดขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในประเทศไทย (DARK SKY COMMUNITIES) จะได
รับรองวาพื้นที่ดังกลาวมีคุณภาพทองฟาไดมาตรฐาน มีการจัดการแสงสวางในพื้นที่ตามขอกำหนด
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร (องคการมหาชน) พรอมไดรับเครื่องหมายเขตอนุรักษทองฟามืดเพื่อใช
ในการประชาสัมพันธพื้นที่ชุมชนแกนักทองเที่ยว กอใหเกิดรายไดแกชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้รายชื่อ
ของชุมชน จะถูกแสดงบนเว็บไซตเขตอนุรักษทองฟามืด เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนและผูสนใจ
รับทราบอยางทั่วถึง

4.

คุณสมบัติการสมัครเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด
4.1. มีพื้นที่ภายในแหลงชุมชนที่ปราศจากแสงรบกวน และประชาชนสามารถเขามาใชบริการใน
พื้นที่ไดในเวลากลางคืน เพื่อการทองเที่ยวและการสังเกตการณทองฟา
4.2. มีเสนทางคมนาคม เขาถึงพื้นที่เขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.

มีพื้นที่โลงไมนอยกวา 400 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรที่สามารถสังเกต
การทองฟาโดยรอบไดไมนอยกวา 70%
มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพื่อลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ
มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร
มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเขตชุมชนอนุรักษทองฟามืด ที่ไดรับการเห็นชอบจากผู
มีอำนาจในพื้นที่ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล ฯลฯ เปนตน
คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวฤกษ กลุมดาว
กระจุกดาว หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา
คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 19 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืด
ทองฟาจะถูกตรวจสอบโดยสถาบันฯ ภายหลังผานการพิจารณา ขอ 4.1-4.7)

เอกสารประกอบการสมัคร
5.1. แผนที่ พรอมเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ประสงคเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด และขอมูล
ทั่วไปของชุมชน เชน ขนาดพื้นที่ จำนวนสถานศึกษา/บานเรือนในพื้นที่ แหลงทองเที่ยว
ลักษณะภูมิศาสตร จำนวนนักทองเที่ยวแตละป ฯลฯ เปนตน
5.2. ขอมูลคาคุณภาพทองฟาในพื้นที่ ภาพถายดาวเทียม ภาพถายมุมสูง หรือภาพถายทางอากาศ
ในพื้นที่ชุมชน พรอมขอมูลมลภาวะทางแสงบริเวณขางเคียง และแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
5.3. ขอมูลการจัดกิจกรรมดาราศาสตรภายในพื้นที่ชุมชนที่ผานมา พรอมทั้งอธิบายรายละเอียด
ของกิจกรรม ผลการดำเนินงาน และรูปประกอบ (ถามี)
5.4. แผนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดาราศาสตรในรอบป เชน การใหบริการพื้นที่จัด
กิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรมคาย บอรด ใบปลิว
หรือสื่อประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ เปนตน
5.5. ภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพื้นที่ชุมชน เชน ภาพถายกลุมดาว
กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว ทางชางเผือก เสนแสงดาว หรือแสงจักรราศี เปนตน
5.6. รายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร เชน หองน้ำ จุดจาย
ไฟฟา ลานจอดรถยนต เปนตน
5.7. ขอมูลของชวงเดือนในรอบปที่สามารถสังเกตการณทางดาราศาสตรไดดีที่สุด
5.8. ขอมูลแสงสวางในพื้นที่จัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร (Lighting Inventory)
5.9. แผนบริหารจัดการแสงสวางในพื้นที่จัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร (Lighting
Management Plan)
5.10. อุปกรณสังเกตการณทางดาราศาสตร และวิทยากร (ถามี)

5.11.

หนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่ และรายชื่อคณะทำงานไมนอยกวา 3 คน ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากผูมีอำนาจในพื้นที่ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล ฯลฯ เปนตน
5.12. หนังสือสนับสนุนจากผูนำชุมชนและหนวยงานอื่นโดยรอบพื้นที่ การขึ้นทะเบียนเปนเขต
อนุรักษทองฟามืด และผลักดันการลดมลภาวะทางแสงและจัดการกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สถาบันจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ และนำไปใชในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ
เทานั้น ซึ่งจะไมเปดเผยใหผูใดทราบ
6.

ขั้นตอนการสมัครเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด
ชุมชนที่สนใจเขารวมชุมชนอนุรักษทองฟามืด สามารถเขาไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เขารวมและรับสมัครไดที่ http://darksky.narit.or.th ซึ่งมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้
6.1. กรอกขอมูลพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ขอ 5.1-5.10 ผานระบบ Google Forms
6.2. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลเรียบรอย จะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพื่อแจงผลการ
สมัครภายในระยะเวลา 30 วัน
6.3. ในกรณีที่ผานเกณฑการพิจารณาตามเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันจะดำเนินการเขา
ตรวจสอบพื้นที่ตามเอกสารประกอบการสมัคร และวัดคุณภาพทองฟา
6.4. ภายหลังผานการตรวจสอบพื้นที่ ใหผูประสานงานสงเอกสารประกอบการสมัคร ขอที่
5.11-5.12
6.5. ประกาศผลการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด ภายใตการรับรองของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)

7.

หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ
สถานที่ที่มีคุณสมบัติการสมัครครบถวน จะไดรับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้
7.1. มีการบริหารจัดการแสงสวางภายนอกสอดคลองกับแผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting
management plan) ไมนอยกวารอยละ 70 ของแสงสวางภายนอกอาคารในพื้นที่
7.2. แผนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดาราศาสตรในรอบป

8.

เงื่อนไขหลังเขารวมเปนชุมชนอนุรักษทองฟามืด
8.1. พื้นที่ชุมชน ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนชุมชนอนุรักษทองฟามืด จะตองสงเสริม สนับสนุนใหเกิด
การการทองเที่ยว การใหบริการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางดานดาราศาสตรและการ
อนุรักษทองฟามืด

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

9.

ในกรณี พื้นที่ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับเขตอนุรักษทองฟามืด เชน แสง
สวาง พื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร การบริหารจัดการแสงสวาง ฯลฯ ใหผูประสานงาน
ทำการแจงขอมูลดังกลาวแกสถาบันใหทราบโดยเร็ว
พื้นที่ชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนเปนชุมชนอนุรักษทองฟามืด จะมีระยะเวลาเขารวมเปนสมาชิก 3
ป นับจากวันที่คณะกรรมการประกาศผลการพิจารณา โดยภายในระยะเวลา 3 ป หากมี
การกระทำผิดเงื่อนไข หรือไมปฎิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันฯ สถาบันขอสงวนสิทธิที่จะถอน
ชื่อจากการเปนสมาชิก และสถาบันจะดำเนินการเรียกคืนสัญลักษณเขตอนุรักษทองฟามืด
ทั้งนี้ ชุมชนที่ประสงคตอทะเบียนสามารถยื่นคำรองแกสถาบัน 6 เดือน กอนวันหมดอายุ
เพื่อดำเนินการพิจารณาตอทะเบียนดังกลาว
ชุมชนที่ผานการพิจารณา จะไดรับสิทธิ์การใชสัญลักษณเขตอนุรักษทองฟามืดในการ
ประชาสัมพันธตามระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด
ชุมชนที่ผานการพิจารณา จะไดรับการสนุนสื่อสำหรับการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรตาม
ระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด

ติดตอประสานงาน
ศูนยบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
260 หมู 4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท : 053-121268 ตอ 306 (ในวันและเวลาราชการ)
e-mail: darksky@narit.or.th

เอกสารประกอบการสมัคร

แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan)
แนวทางจัดการแสงสวาง คือ การกำหนดนโยบายและมาตรการใชแสงสวางภายนอกอาคารที่กำหนด
โดยคณะกรรมการที่บริหารจัดการในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะตองสามารถปฏิบัติไดจริง มีความสวาง
ที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอการบริการ การจัดการ ความปลอดภัยของพื้นที่ ซึ่งแนวทางจัดการแสงสวาง
ตองมีมาตรการเบื้องตนดังตอไปนี้
1. มีการใชงานไฟสองสวางสาธารณะภายนอกอาคาร (เชน ไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย) ที่ไดรับ
การติดตั้งอยางเหมาะสมหรือออกแบบแสงสวางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อควบคุมคุณภาพความมืด
ของทองฟา
2. มีการติดตั้งโคมไฟ (Light shield) หรือวัสดุควบคุมทิศทางของแสงสวางจากหลอดไฟฟาภายนอก
อาคารไมใหเกิดแสงจาหรือแสงบาดตา แสงสองฟุงกระจายขึ้นไปบนทองฟา และปองกันการกระจาย
ของแสงไมใหแสงไปตกกระทบยังพื้นที่ที่ไมตองการใชงานแสงสวาง

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม : https://darksky.narit.or.th/solution/outdoorlighting/

3. มีมาตรการควบคุมและลดการใชแสงสวางภายนอกอาคารแตละบริเวณในพื้นที่จัดกิจกรรม
ดาราศาสตรในเวลาที่ไมตองการใชงาน เชน กำหนดชวงเวลาเปด/ปดแสงสวาง, การติดตั้ง
อุปกรณเปด/ปดแสงสวางอัตโนมัติ เปนตน

รูปตัวอยางอุปกรณชวยลดการใชแสงสวาง เซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว (motion sensor) - ซาย
และ อุปกรณตั้งเวลา เปด/ปดแสงไฟอัตโนมัติ (timer) - ขวา

4. เลือกใชผลิตภัณฑหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การใชหลอดไฟ
ชนิด LED การใชหลอดไฟแบบ warmwhite

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม : https://darksky.narit.or.th/solution/led/

5. ติดตั้งปายสัญลักษณแสดงพื้นที่ควบคุมแสงสวาง และกำหนดมาตรการใชแสงสวางสำหรับนักทอง
เที่ยวที่เขามาใชบริการหรือการจัดกิจกรรมในเวลากลางคืน เชน ความสวาง สีของแสงสวาง
ประเภทโคมไฟที่ติดตั้ง เปนตน
6. มีการติดตามเฝาระวังมลภาวะทางแสง การแบงพื้นที่ระดับการใชงานแสงสวางภายนอกอาคาร
รวมไปถึงวางผังพื้นที่ใหสอดคลองกับพื้นที่ควบคุมตามวัตถุประสงคของการใชงานไฟสองสวาง
ภายนอกอาคาร ตองสอดคลองกับการใชประโยชนในแตละพื้นที่

ขอมูลแสงสวางในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร (Lighting Inventory)
คือ ขอมูลการใชแสงสวางภายนอกอาคารทั้งหมดในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร สำหรับประกอบ
การพิจารณาความเหมาะสมของแสงสวาง ชนิดแสงไฟ จำนวน ลักษณะการติดตั้ง ชวงเวลาใชงาน รวมถึง
พิจารณาความสอดคลองกับแนวทางจัดการแสงสวาง (lighting management plan) ที่คณะกรรมการพื้นที่
จัดทำขึ้น โดยแนวทางการจัดทำขอมูลแสงสวางฯ มีดังนี้
1. ขอมูลแหลงกำเนิดแสงสวางทุกตำแหนงในพื้นที่ที่เขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด โดยบันทึกขอมูล
แตละบริเวณ อาจทำเปนภาพแผนที่และมีเครื่องหมายแสดงจุดติดตั้งแสงไฟ พรอมตารางอธิบายลักษณะ/
ประเภทแสงไฟ และโคมแตละจุดตามตารางตัวอยาง
2. แนบภาพถายหรือภาพไดอะแกรมของโคมไฟแตละชนิดที่ติดตั้งในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร
3. แหลงกำเนิดแสงสวางที่ไมมีการใชงาน ใหทำการบันทึกในขอมูลดวย
ตัวอยาง ตารางขอมูลแสงสวางในพื้นที่อางเก็บน้ำชุมชน
ตำแหนง

แหลงกำเนิดแสง

ชนิดโคมไฟ

ชวงเวลาเปด
ใชงาน

ลักษณะการใชงาน

สอดคลองกับ LMP**

จำนวน, ชนิด

รูปถาย
ตัวอยาง
วัตต หลอดไฟ

ประตูทางเขา

1 LED & 2 flu

24

แผนสะทอนแสงเอียง
~30°

24 hr

ไฟทางเดิน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด
แสงไฟ

อาคารศูนยบริการนักทอง
เที่ยว

Spotlight

60

ไมมี

สำหรับกิจกรรม
พิเศษ

ปายชื่ออาคาร

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

Spotlight

60

ไมมี

สำหรับกิจกรรม
พิเศษ

แสงสวางลานกิจกรรม

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

1 CFL & 1 flu

12

แผนสะทอนแสงเอียง
~30°

24 hr

ทางเดิน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด
แสงไฟ

2 CFL

12

ติดใตหลังคา และหอยใต
หลังคา

24 hr

แสงสวางในอาคาร
สำนักงาน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด
แสงไฟ

3 CFL

12

ในอาคาร

24 hr

แสงสวางในอาคาร
หองน้ำ

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด
แสงไฟ

10 flu & 2 LED &
10 CFL

12

แผนสะทอนแสงเอียง
~30°

18:00 – 20:00

ทางเดิน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

ทางเดินรอบอางเก็บน้ำ

* แนบภาพถายแหลงกำเนิดแสงสวางแตละแบบ
** ความสอดคลองของตารางขอมูลแสงสวาง ขึ้นอยูกับ การกำหนดแนวทางจัดการแสงสวาง ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ

แบบแสดงความเห็นผูมีอำนาจ/บริหาร พื้นที่ชุมชน
ในการสมัครเขารวมเปนชุมชนอนุรักษทองฟามืด (Dark Sky Communities)

_________________________________________________________________
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………… นามสกุล ……………………………..……………………………....
ตำแหนง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
เห็นชอบให พื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………….……………….………………...
เขารวมเปน ชุมชนอนุรักษทองฟามืด (Dark Sky Communities) ยินดีสนับสนุนกิจกรรมสรางความตระหนัก/ให
ความรูเกี่ยวกับชุมชนอนุรักษทองฟามืดแกสาธารณะ และการควบคุมการใชงานแสงสวางในพื้นที่ตามแนวทางการ
จัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan) และเห็นชอบให
1. (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….…...……… นามสกุล ……………………………..……………………...….................
โทรศัพท ………………………………...
2. (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….……………… นามสกุล ……………………………………………..……...….................
โทรศัพท ………………………………...
3. (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….……………… นามสกุล ……………………………………………..……...…................
โทรศัพท ………………………………...
เปนคณะทำงาน/ผูประสานงาน ชุมชนอนุรักษทองฟามืด (Dark Sky Communities) ในพื้นที่ขางตน ทั้งนี้ ขาพเจา
ขอใหความเห็นและคำรับรองเพิ่มเติม ดังนี้
ความเห็นและคำรับรอง (ถามี)
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ …………………………………………………….
(
)
ตำแหนง
วันที่ …………………………………..……………….
หมายเหตุ : โปรดแนบคำสั่งแตงตั้ง/สำเนาบัตรราชการของผูมีอำนาจ

