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1. เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล (DARK SKY PROPERTIES) 

คือเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล เชน รีสอรท โรงแรม ฟารม ศูนยการเรียนรู ท่ีรักษาและ

สงวนทองฟาในเวลากลางคืนใหมีความมืดท่ีเหมาะสม ดวยวิธีการใชแสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะ

สมตอการใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) มีความปลอดภัยและส่ิงอำนวย

ความสะดวกแกผูท่ีสนใจ เผยแพรและสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสง มีคา

ความมืดทองฟาอยูในระดับท่ีสามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ กลุมดาว 

กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรูทางดาราศาสตรใหเพ่ิมข้ึนในประเทศ 

2.2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิงดาราศาสตร 

2.3. เพ่ืออนุรักษและ ฟนฟู ทองฟาเวลากลางคืน ใหมีคุณภาพท่ีดี ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสงท่ี

สงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชนและการสังเกตการณทางดาราศาสตร 

2.4. เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแกประชาชนผานการจัดกิจกรรม

ในรูปแบบตาง ๆ 

2.5. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาดานแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ประโยชน 

สถานท่ีท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล (DARK SKY PROPERTIES) จะ

ไดรับรองวาสถานท่ีดังกลาวมีคุณภาพทองฟาไดมาตรฐาน มีการจัดการแสงสวางในพ้ืนท่ีตามขอ

กำหนดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร (องคการมหาชน) พรอมไดรับเคร่ืองหมายเขตอนุรักษทองฟามืด

เพ่ือใชในการประชาสัมพันธสถานท่ีแกนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ กอใหเกิดรายไดจากการใชบริการ

พ้ืนท่ี นอกจากน้ีรายช่ือของสถานท่ี จะถูกแสดงบนเว็บไซตเขตอนุรักษทองฟามืด เพ่ือประชาสัมพันธ

ใหประชาชนและผูสนใจรับทราบอยางท่ัวถึง 

 

4. คุณสมบัติของสถานท่ีท่ีสมัครเขารวม 

4.1. สถานท่ีท่ีเขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล จะตองมีพ้ืนท่ีท่ีปราศจากแสง

รบกวน ท่ีประชาชนสามารถเขามาใชบริการในพ้ืนท่ีไดในเวลากลางคืน เพ่ือการทองเท่ียว 

และการสังเกตการณทองฟา 

4.2. ตองมีพ้ืนท่ีโลงไมนอยกวา 100 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรท่ีสามารถ

สังเกตการทองฟาโดยรอบไดไมนอยกวา 70% 



4.3. มีส่ิงอำนวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ เชน เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก หองน้ำ ท่ีพัก 

รานอาหาร จุดบริการไฟฟา เปนตน 

4.4. มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร 

4.5. มีผูใหบริการความรูพ้ืนฐานทางดาราศาสตรเบ้ืองตนแกผูเขารวมกิจกรรม 

4.6. มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพ่ือลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ  

4.7. คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับท่ีสามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวฤกษ กลุมดาว 

กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา 

4.8. คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 19 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืด

ทองฟาจะถูกตรวจสอบโดยสถาบันฯ ภายหลังผานการพิจารณา ขอ 4.1-4.7) 

 

5. เอกสารประกอบการสมัคร 

5.1. แผนท่ี พรอมเสนแสดงขอบเขตสถานท่ีท่ีประสงคเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวน

บุคคล และขอมูลท่ัวไปของสถานท่ี เชน แผนท่ีแสดงตำแหนง ขนาดพ้ืนท่ี แหลงทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีใกลเคียง ฯลฯ เปนตน 

5.2. ขอมูลคาคุณภาพทองฟาแตละบริเวณ ภาพถายดาวเทียม ภาพถายมุมสูง หรือภาพถายทาง

อากาศในพ้ืนท่ีชุมชน พรอมขอมูลมลภาวะทางแสงบริเวณขางเคียง และแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

5.3. ขอมูลแสงสวางในพ้ืนท่ี (Lighting Inventory) 

5.4. แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan) 

5.5. ขอมูลการจัดกิจกรรมดาราศาสตรท่ีผานมา พรอมท้ังอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมและผล

การดำเนินงาน 

5.6. แผนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดาราศาสตรในรอบป เชน การใหบริการพ้ืนท่ีจัด

กิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรมคาย บอรด ใบปลิว 

หรือส่ือประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เปนตน 

5.7. ภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพ้ืนท่ี เชน ภาพถายกลุมดาว กาแล็กซี 

เนบิวลา กระจุกดาว ทางชางเผือก เสนแสงดาว หรือแสงจักรราศี เปนตน 

5.8. ขอมูลส่ิงอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมดาราศาสตร เชน หองน้ำ จุดจายไฟฟา ลาน

จอดรถยนต เปนตน 

5.9. ขอมูลของชวงเดือนในรอบปท่ีสามารถสังเกตการณทางดาราศาสตรไดดีท่ีสุด 

5.10. อุปกรณสังเกตการณทางดาราศาสตร และวิทยากร 

5.11. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีจากผูมีอำนาจ/เจาของสถานท่ี ในการเขารวมเขตอนุรักษทองฟา

มืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล 



5.11.1. สำเนาบัตรประชาชนเจาของพ้ืนท่ี 

5.11.2. สำเนาทะเบียนบาน 

5.11.3. สำเนาเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนท่ีหรือสิทธิครอบครอง 

5.12. หนังสือสนับสนุนจากผูนำชุมชนและหนวยงานอ่ืนโดยรอบพ้ืนท่ี การข้ึนทะเบียนเปนเขต

อนุรักษทองฟามืด และผลักดันการลดมลภาวะทางแสงและจัดการกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของ 

ท้ังน้ี สถาบันจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ และนำไปใชในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการ

เทาน้ัน ซ่ึงจะไมเปดเผยใหผูใดทราบ 

 

6. ข้ันตอนการสมัครเขารวมชุมชนทองฟามืด 

สถานท่ีท่ีสนใจเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล สามารถเขาไปศึกษารายละเอียดเพ่ิม

เติมเก่ียวกับการเขารวมและรับสมัครไดท่ี  http://darksky.narit.or.th ซ่ึงมีรายละเอียดการสมัคร 

ดังน้ี 

6.1. กรอกขอมูลพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ขอ 5.1-5.10 ผานระบบ google form  

6.2. เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลเรียบรอย จะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพ่ือแจงผลการ

สมัครภายในระยะเวลา 30 วัน 

6.3. ในกรณีท่ีผานเกณฑการพิจารณาตามเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะดำเนินการเขา

ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามเอกสารประกอบการสมัคร และวัดคุณภาพทองฟา 

6.4. ในกรณีท่ีผานการตรวจสอบพ้ืนท่ี ใหผูประสานงานสงเอกสารประกอบการสมัครขอท่ี 

5.11-5.12  

6.5. ประกาศผลการพิจารณา และข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด ภายใตการรับรองของ

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 

7. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ 

สถานท่ีท่ีมีคุณสมบัติการสมัครครบถวน จะไดรับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากรายละเอียดดังน้ี 

7.1. มีการบริหารจัดการแสงสวางภายนอก สอดคลอง กับแผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting 

management plan) ไมนอยกวารอยละ 70 ของแสงสวางภายนอกอาคารในพ้ืนท่ี 

7.2. แผนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดาราศาสตรในรอบป 

7.3. ความพรอมของอุปกรณสังเกตการณทางดาราศาสตร และวิทยากร 

 

 

8. เง่ือนไขหลังเขารวมเปนชุมชนทองฟามืด 

http://www.darksky.narit.or.th/


8.1. ในกรณี สถานท่ีนมีการปรับเปล่ียนขอมูลท่ีเก่ียวของกับเขตอนุรักษทองฟามืด เชน แสงสวาง       

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมดาราศาสตร การบริหารจัดการแสงสวาง ฯลฯ ใหผูประสานงานทำการแจง     

ขอมูลดังกลาวแกสถาบันใหทราบโดยเร็ว 

8.2. สถานท่ี ท่ีข้ึนทะเบียนเปน เขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล จะมีระยะเวลาเขารวม

เปนสมาชิก 3 ป นับจากวันท่ีคณะกรรมการประกาศผลการพิจารณา โดยภายในระยะเวลา 

3 ป หากมีการกระทำผิดเง่ือนไข หรือไมปฎิบัติตามเง่ือนไขของสถาบันฯ สถาบันฯขอสงวน

สิทธิท่ีจะถอนช่ือจากการเปนสมาชิก และจะดำเนินการเรียกคืนสัญลักษณเขตอนุรักษทองฟา

มืด 

ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีประสงคตอทะเบียนสามารถย่ืนคำรองแกสถาบัน 6 เดือน กอนวันหมดอายุ 

เพ่ือดำเนินการพิจารณาตอทะเบียนดังกลาว 

8.3. สถานท่ีท่ีผานการพิจารณา จะไดรับสิทธ์ิการใชสัญลักษณเขตอนุรักษทองฟามืดในการ

ประชาสัมพันธตามระยะเวลาท่ีข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด 

8.4. สถานท่ีท่ีผานการพิจารณา จะไดรับการสนุนส่ือสำหรับการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรตาม 

ระยะเวลาท่ีข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด 

 

9. ติดตอประสานงาน 

ศูนยบริการวิชาการและส่ือสารทางดาราศาสตร 

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 การกำหนดนโยบายและมาตรการใชแสงสวางภายนอกอาคารท่ีกำหนด   

โดยสถานท่ีน้ัน ๆ ซ่ึงแนวทางดังกลาวจะตองสามารถปฏิบัติไดจริง มีความสวางท่ีเหมาะสมไมสงผลกระทบตอ     

การบริการ การจัดการ ความปลอดภัยของพ้ืนท่ี ซ่ึงแนวทางจัดการแสงสวางตองมีมาตรการ เบ้ืองตน ดังตอไปน้ี 

 

1. มีการใชงานไฟสองสวางสาธารณะภายนอกอาคาร (เชน ไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย) ท่ีไดรับ        

การติดต้ังอยางเหมาะสมหรือออกแบบแสงสวางท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือควบคุมคุณภาพความมืด

มิดของทองฟา 

 

  2. มีการติดต้ังโคมไฟ (Lighting shield) หรือวัสดุควบคุมทิศทางของแสงสวางจากหลอดไฟฟา       

ภายนอกอาคารไมใหเกิดแสงจาหรือแสงบาดตา แสงสองฟุงกระจายข้ึนไปบนทองฟา และปองกัน   

การกระจายของแสงไมใหแสงไปตกกระทบยังพ้ืนท่ีท่ีไมตองการใชงานแสงสวาง 

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

 

3. มีมาตรการควบคุมและลดการใชแสงสวางภายนอกอาคารแตละบริเวณในพ้ืนท่ีในเวลาท่ีไม

ตองการใชงาน เชน กำหนดชวงเวลาเปด/ปดแสงสวาง, การติดต้ังอุปกรณเปด/ปดแสงสวาง     

อัตโนมัติ เปนตน 

 

 
รูปตัวอยางอุปกรณชวยลดการใชแสงสวาง เซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว (motion sensor) - ซาย 

 และ อุปกรณตั้งเวลา เปด/ปดแสงไฟอัตโนมัติ (timer) - ขวา 

 

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


4. เลือกใชผลิตภัณฑหลอดไฟท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน การใชหลอดไฟ   

ชนิด LED การใชหลอดไฟแบบ warmwhite 

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

 

 

5. ติดต้ังปายสัญลักษณแสดงพ้ืนท่ีควบคุมแสงสวาง และกำหนดมาตรการใชแสงสวางสำหรับผูใช   

บริการหรือการจัดกิจกรรมในเวลากลางคืน เชน ความสวาง สีของแสงสวาง ประเภทโคมไฟท่ีติด       

ต้ัง เปนตน 

 

6. มีการติดตามเฝาระวังมลภาวะทางแสง การแบงพ้ืนท่ีระดับการใชงานแสงสวางภายนอกอาคาร   

รวมไปถึงวางผังพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีควบคุมตามวัตถุประสงคของการใชงานไฟสองสวาง

ภายนอกอาคาร ตองสอดคลองกับการใชประโยชนในแตละพ้ืนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ขอมูลแสงสวางในเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนที่สวนบุคคล (Lighting Inventory) 

คือ ขอมูลการใชแสงสวางภายนอกอาคารท้ังหมดในสถานท่ีท่ีเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ี

สวนบุคคล สำหรับประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของแสงสวาง ชนิดแสงไฟ จำนวน ลักษณะการติดต้ัง 

ชวงเวลาใชงาน รวมถึงพิจารณาความสอดคลองกับแนวทางจัดการแสงสวาง (lighting management plan) 

ท่ีจัดทำข้ึน โดยแนวทางการจัดทำขอมูลแสงสวางฯ มีดังน้ี 

1. ขอมูลแหลงกำเนิดแสงสวางทุกตำแหนงในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด โดยบันทึกขอมูล

แตละบริเวณ อาจทำเปนภาพแผนท่ีและมีเคร่ืองหมายแสดงจุดติดต้ังแสงไฟ พรอมตารางอธิบายลักษณะ/

ประเภทแสงไฟ และโคมแตละจุดตามตารางตัวอยาง 

2. แนบภาพถายหรือภาพไดอะแกรมของโคมไฟแตละชนิดท่ีติดต้ังในสถานท่ี 

3. แหลงกำเนิดแสงสวางท่ีไมมีการใชงาน ใหทำการบันทึกในขอมูลดวย 
 

ตัวอยาง ตารางขอมูลแสงสวางในพ้ืนท่ีรีสอรท 

* แนบภาพถายแหลงกำเนิดแสงสวางแตละแบบ 

** ความสอดคลองของตารางขอมูลแสงสวาง ขึ้นอยูกับ การกำหนดแนวทางจัดการแสงสวาง ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ 

ตำแหนง  แหลงกำเนิดแสง  รูปถาย

ตัวอยาง

หลอดไฟ 

ชนิดโคมไฟ  ชวงเวลาเปด

ใชงาน 

ลักษณะการใชงาน  สอดคลองกับแนวทางการจัดการ

แสงสวาง 

จำนวน, ชนิด  วัตต 

ประตูทางเขา  1 LED & 2 flu  24    แผนสะทอนแสงเอียงขึ้น 

~30° จากแนวระดับ 

12 ชม.  ไฟทางเดิน  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด

แสงไฟ 

อาคารตอนรับลูกคา 

 

Spotlight  60    ไมม ี สำหรับกิจกรรม

พิเศษ 

ปายชื่ออาคาร  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว 

หนาบานพัก/หองพัก 2 LED  10.5    ไมม ี 12 ชม.  แสงสวางนอกอาคาร  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว 

1 CFL & 1 flu  12    แผนสะทอนแสงเอียง 

~30° 

12 hr  ทางเดิน  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด

แสงไฟ 

หนาหองสุขา 2 CFL  12    ติดใตหลังคา และหอยใต

หลังคา 

12 hr  แสงสวางนอกอาคาร  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด

แสงไฟ 

3 CFL  12    ในอาคาร  12 hr  ไฟทางเดิน  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด

แสงไฟ 

ลานกิจกรรมกลางแจง  1 flu & 2 LED & 4 

CFL 

12    แผนสะทอนแสงเอียง 

~30° 

18:00 – 20:00  ทางเดิน  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว 

Spotlight  60    ไมม ี สำหรับกิจกรรม

พิเศษ 

แสงสวางลานกิจกรรม  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว 

สระน้ำ  1 CFL  14    ติดใตหลังคา  18:00 – 20:00  ไฟทางเดิน  สอดคลอง 

2 LED  9    ไฟนอกอาคารขางบาน  18:00 – 20:00  ไฟใหแสงสวางรอบบาน  ไมสอดคลอง-แสงสีขาว 



    

แบบแสดงความเห็นผูมีอำนาจ/บริหาร สถานท่ี 

ในการสมัครเขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล (Dark Sky Properties) 

_________________________________________________________________ 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………… นามสกุล …………………………………………………..……….... 

ตำแหนง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เห็นชอบให พ้ืนที่ ……………………………………………………………………………………………………….……………….………………... 

เขารวมเปน เขตอนุรักษทองฟามืดในพ้ืนท่ีสวนบุคคล (Dark Sky Properties) ยินดีสนับสนุนกิจกรรมสรางความ         

ตระหนัก/ใหความรูเก่ียวกับชุมชนอนุรักษทองฟามืดแกสาธารณะ และการควบคุมการใชงานแสงสวางในพื้นที่ตาม 

แนวทางการจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan) และเห็นชอบให 

1. (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….…...……… นามสกุล ……………………………..……………………...….................. 

โทรศัพท ………………………………... 

2. (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….……………… นามสกุล ……………………………………………..……...….................. 

โทรศัพท ………………………………... 

3. (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….……………… นามสกุล ……………………………………………..……...….................. 

โทรศัพท ………………………………... 

เปนคณะทำงาน/ผูประสานงาน เขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล (Dark Sky Properties) ในพื้นที่ขางตน 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอใหความเห็นและคำรับรองเพ่ิมเติม ดังนี ้ 
 

ความเห็นและคำรับรอง (ถามี) 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………………………. 

       (                                              ) 

                ตำแหนง  

             วันที่ …………………………………..………………. 

 

หมายเหตุ : โปรดแนบคำสั่งแตงต้ัง/สำเนาบัตรราชการของผูมีอำนาจ 


