ใบสมัคร_เขา้ ร่วมเป็น “เขตอนุ รักษ์ทอ
้ งฟ้ามืดใน
พื้นที่สว่ นบุคคล” (Dark Sky Properties)
เขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล เชน รีสอรท โรงแรม ฟารม ศูนยการเรียนรู ที่รักษาและ
สงวนทองฟาในเวลากลางคืนใหมีความมืดที่เหมาะสม ดวยวิธีการใชแสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะสมตอ
การใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) มีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูที่
สนใจ เผยแพรและสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสง มีคาความมืดทองฟาอยูในระดับที่
สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ กลุมดาว กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวย
ตาเปลา
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 : คุณสมบัติการสมัครเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล (ทำเครื่องหมาย)
● 1.1 สถานที่ที่เขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล จะตองมีพื้นที่ที่ปราศจากแสง
รบกวน ที่ประชาชนสามารถเขามาใชบริการในพื้นที่ไดในเวลากลางคืน เพื่อการทองเที่ยว และการ
สังเกตการณทองฟา
● 1.2 ตองมีพื้นที่โลงไมนอยกวา 100 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรที่สามารถ
สังเกตการณทองฟาโดยรอบไดไมนอยกวา 70%

● 1.3 มีสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ เชน เสนทางคมนาคมที่สะดวก หองน้ำ ที่พัก ราน
อาหาร จุดบริการไฟฟา เปนตน
● 1.4 มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร
● 1.5 มีผูใหบริการความรูพื้นฐานทางดาราศาสตรเบื้องตนแกผูเขารวมกิจกรรม
● 1.6 มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพื่อลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ
● 1.7 คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวฤกษ กลุมดาว
กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา
● 1.8 คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 19 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืดทองฟา
จะถูกตรวจสอบโดยสถาบันฯ ภายหลังผานการพิจารณา ขอ 1.1-1.7)
สวนที่ 2 เอกสารแนบ
1. แนบภาพ แผนที่ พรอมเสนแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ประสงคเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวน
บุคคล
2. แนบภาพ แผนที่ มลภาวะทางแสงในพื้นที่ที่ประสงคเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล
(https://www.lightpollutionmap.info/)
3. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แสงสวางในสถานที่ (Lighting Inventory)
4. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan)
5. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในพื้นที่ที่ผานมาพรอมทั้งอธิบายรายละเอียด
ของกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผานมา
6. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในเขตอนุรักษทองฟา
มืดในพื้นที่สวนบุคคลมืดในแตละป
* เชน การใหบริการพื้นที่จัดกิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรม
คาย บอรด ใบปลิว หรือสื่อประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เปนตน
7. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร
* เชน หองน้ำ จุดจายไฟฟา ลานจอดรถยนต บานพัก เปนตน
8. แนบ ภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพื้นที่ พรอมรายละเอียด
* เชน บริเวณพื้นที่ถายภาพ การตั้งคาภาพถาย

สวนที่ 3 ขอมูลสถานที่
1. ชื่อสถานที่
2. ที่อยู
3. จังหวัด
4. จำนวนนักทองเที่ยว/ป
5. กิจกรรมนันทนาการในสถานที่ที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว
6. ขอมูลทางกายภาพของสถานที่ (อธิบาย หรือ แนบลิ้งคแนะนำสถานที่)
*เชน เปนรีสอรท โรงแรม ฯลฯ มีความนาสนใจอยางไร เปนตน
7. แผนที่แสดงตำแหนงของสถานที่จาก 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. จำนวนจุดแหลงกำเนิดแสงสวางภายนอกอาคาร
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
ยืนยันการสงขอมูลสมัครเขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล
● ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ไดกรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ หากทางสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติตรวจสอบวามิไดมีความพรอมตามขอมูลที่แนบสงมา ขาพเจายินดีใหคณะ
กรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
● ขาพเจายินดีเปนผูประสานงานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ เพื่อประสานงานขอมูลและสำรวจ
พื้นที่ตอไป

ขอความตอบกลับ
ขอบคุณสำหรับความสนใจในการสมัครเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด
คณะกรรมการจะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพื่อแจงผลการสมัครภายในระยะเวลา 30 วัน

