
ใบสมัคร_เขา้ร่วมเป็น “เขตอนุรักษ์ทอ้งฟ้ามืดใน
พ้ืนท่ีสว่นบุคคล” (Dark Sky Properties) 
 

เขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล เชน รีสอรท โรงแรม ฟารม ศูนยการเรียนรู ท่ีรักษาและ

สงวนทองฟาในเวลากลางคืนใหมีความมืดท่ีเหมาะสม ดวยวิธีการใชแสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะสมตอ

การใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) มีความปลอดภัยและส่ิงอำนวยความสะดวกแกผูท่ี

สนใจ เผยแพรและสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสง มีคาความมืดทองฟาอยูในระดับท่ี

สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ กลุมดาว กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวย

ตาเปลา 

 

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 : คุณสมบัติการสมัครเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล (ทำเคร่ืองหมาย) 

● 1.1 สถานท่ีท่ีเขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล จะตองมีพ้ืนท่ีท่ีปราศจากแสง

รบกวน ท่ีประชาชนสามารถเขามาใชบริการในพ้ืนท่ีไดในเวลากลางคืน เพ่ือการทองเท่ียว และการ

สังเกตการณทองฟา 

● 1.2 ตองมีพ้ืนท่ีโลงไมนอยกวา 100 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรท่ีสามารถ

สังเกตการณทองฟาโดยรอบไดไมนอยกวา 70% 
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● 1.3 มีส่ิงอำนวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ เชน เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก หองน้ำ ท่ีพัก ราน

อาหาร จุดบริการไฟฟา เปนตน 

● 1.4 มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร 

● 1.5 มีผูใหบริการความรูพ้ืนฐานทางดาราศาสตรเบ้ืองตนแกผูเขารวมกิจกรรม 

● 1.6 มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพ่ือลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ  

● 1.7 คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับท่ีสามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวฤกษ กลุมดาว 

กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา 

● 1.8 คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 19 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืดทองฟา

จะถูกตรวจสอบโดยสถาบันฯ ภายหลังผานการพิจารณา ขอ 1.1-1.7) 

 

สวนท่ี 2 เอกสารแนบ 

1. แนบภาพ แผนท่ี พรอมเสนแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีประสงคเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวน   

บุคคล 

2. แนบภาพ แผนท่ี มลภาวะทางแสงในพ้ืนท่ีท่ีประสงคเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล 

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

3. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แสงสวางในสถานท่ี (Lighting Inventory) 

4. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan) 

5. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในพ้ืนท่ีท่ีผานมาพรอมท้ังอธิบายรายละเอียด

ของกิจกรรมและผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

6. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย แผนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมดาราศาสตรในเขตอนุรักษทองฟา

มืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคลมืดในแตละป  

* เชน การใหบริการพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรม

คาย บอรด ใบปลิว หรือส่ือประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เปนตน 

7. แนบไฟลขอมูลและรูปถาย ส่ิงอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมดาราศาสตร  

* เชน หองน้ำ จุดจายไฟฟา ลานจอดรถยนต บานพัก เปนตน 

8. แนบ ภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพ้ืนท่ี พรอมรายละเอียด  

* เชน บริเวณพ้ืนท่ีถายภาพ การต้ังคาภาพถาย 

 



สวนท่ี 3 ขอมูลสถานท่ี 

1. ช่ือสถานท่ี 

2. ท่ีอยู 

3. จังหวัด 

4. จำนวนนักทองเท่ียว/ป  

5. กิจกรรมนันทนาการในสถานท่ีท่ีใหบริการแกนักทองเท่ียว 

6. ขอมูลทางกายภาพของสถานท่ี (อธิบาย หรือ แนบล้ิงคแนะนำสถานท่ี) 

*เชน เปนรีสอรท โรงแรม ฯลฯ มีความนาสนใจอยางไร  เปนตน 

7. แผนท่ีแสดงตำแหนงของสถานท่ีจาก 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. จำนวนจุดแหลงกำเนิดแสงสวางภายนอกอาคาร 

2. รอยละของแสงสวางภายนอกอาคารท่ีติดต้ังสอดคลองตาม แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting 

Management Plan) 

 

สวนท่ี 6 : การจัดกิจกรรมดาราศาสตร 

1. ขนาดพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร (ตารางเมตร) 

2. ระบุรายละเอียดอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมดาราศาสตร  

* เชน กลองโทรทรรศน แผนท่ีดาว กลองสองตา เลเซอรช้ีดาว เปนตน 

3. ชวงเดือนท่ีเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมสังเกตการณทางดาราศาสตร 

4. ขอมูล/ตาราง แผนการกิจกรรมดูดาวแกนักทองเท่ียว ใน 1 ป 

 

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


สวนท่ี 7 : ขอมูลผูประสานงาน 

1. ช่ือสกุล 

2. ตำแหนง 

3. งานท่ีรับผิดชอบ 

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

5. เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

6. E-mail ประสานงาน 

 

ยืนยันการสงขอมูลสมัครเขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล 

● ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลท่ีไดกรอกขางตนเปนความจริงทุกประการ หากทางสถาบันวิจัย

ดาราศาสตรแหงชาติตรวจสอบวามิไดมีความพรอมตามขอมูลท่ีแนบสงมา ขาพเจายินดีใหคณะ

กรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 

● ขาพเจายินดีเปนผูประสานงานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ เพ่ือประสานงานขอมูลและสำรวจ

พ้ืนท่ีตอไป 

 

 

ขอความตอบกลับ 

ขอบคุณสำหรับความสนใจในการสมัครเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด  

คณะกรรมการจะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพ่ือแจงผลการสมัครภายในระยะเวลา 30 วัน 


