เขตอนุรก
ั ษ์ ท้องฟามืด
ในพืนทีส่วนบุคคล
DARK SKY PROPERTIES

ตุลาคม 2563

1.

เขตอนุรักษทองฟามืดสวนบุคคล (DARK SKY PROPERTIES)
คือเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล เชน รีสอรท โรงแรม ฟารม ศูนยการเรียนรู ที่รักษาและ
สงวนทองฟาในเวลากลางคืนใหมีความมืดที่เหมาะสม ดวยวิธีการใชแสงสวางอยางระมัดระวัง เหมาะ
สมตอการใชงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) มีความปลอดภัยและสิ่งอำนวย
ความสะดวกแกผูที่สนใจ เผยแพรและสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสง มีคา
ความมืดทองฟาอยูในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวเคราะห ดาวฤกษ กลุมดาว
กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา

2.

วัตถุประสงค
2.1. เพื่อสงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรูทางดาราศาสตรใหเพิ่มขึ้นในประเทศ
2.2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร
2.3. เพื่ออนุรักษและ ฟนฟู ทองฟาเวลากลางคืน ใหมีคุณภาพที่ดี ไมกอใหเกิดมลภาวะทางแสงที่
สงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชนและการสังเกตการณทางดาราศาสตร
2.4. เพื่อสรางความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแกประชาชนผานการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบตาง ๆ
2.5. เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาดานแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ

3.

ประโยชน
สถานที่ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล (DARK SKY PROPERTIES) จะ
ไดรับรองวาสถานที่ดังกลาวมีคุณภาพทองฟาไดมาตรฐาน มีการจัดการแสงสวางในพื้นที่ตามขอ
กำหนดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร (องคการมหาชน) พรอมไดรับเครื่องหมายเขตอนุรักษทองฟามืด
เพื่อใชในการประชาสัมพันธสถานที่แกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ กอใหเกิดรายไดจากการใชบริการ
พื้นที่ นอกจากนี้รายชื่อของสถานที่ จะถูกแสดงบนเว็บไซตเขตอนุรักษทองฟามืด เพื่อประชาสัมพันธ
ใหประชาชนและผูสนใจรับทราบอยางทั่วถึง

4.

คุณสมบัติของสถานที่ที่สมัครเขารวม
4.1. สถานที่ที่เขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล จะตองมีพื้นที่ที่ปราศจากแสง
รบกวน ที่ประชาชนสามารถเขามาใชบริการในพื้นที่ไดในเวลากลางคืน เพื่อการทองเที่ยว
และการสังเกตการณทองฟา
4.2. ตองมีพื้นที่โลงไมนอยกวา 100 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตรที่สามารถ
สังเกตการทองฟาโดยรอบไดไมนอยกวา 70%

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

5.

มีสิ่งอำนวยความสะดวกแกผูเขามาใชบริการ เชน เสนทางคมนาคมที่สะดวก หองน้ำ ที่พัก
รานอาหาร จุดบริการไฟฟา เปนตน
มีการจัดกิจกรรมการสังเกตการณวัตถุทองฟา และกิจกรรมทางดาราศาสตร
มีผูใหบริการความรูพื้นฐานทางดาราศาสตรเบื้องตนแกผูเขารวมกิจกรรม
มีการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณแสงสวางเพื่อลดมลภาวะทางแสงอยางมีประสิทธิภาพ
คาความมืดทองฟาตองอยูในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุทองฟา เชน ดาวฤกษ กลุมดาว
กระจุกดาวเปด หรือทางชางเผือกไดดวยตาเปลา
คาความมืดทองฟา ตองมีคาไมนอยกวา 19 แมกนิจูด/ตารางพิลิปดา (การวัดคาความมืด
ทองฟาจะถูกตรวจสอบโดยสถาบันฯ ภายหลังผานการพิจารณา ขอ 4.1-4.7)

เอกสารประกอบการสมัคร
5.1. แผนที่ พรอมเสนแสดงขอบเขตสถานที่ที่ประสงคเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวน
บุคคล และขอมูลทั่วไปของสถานที่ เชน แผนที่แสดงตำแหนง ขนาดพื้นที่ แหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่/พื้นที่ใกลเคียง ฯลฯ เปนตน
5.2. ขอมูลคาคุณภาพทองฟาแตละบริเวณ ภาพถายดาวเทียม ภาพถายมุมสูง หรือภาพถายทาง
อากาศในพื้นที่ชุมชน พรอมขอมูลมลภาวะทางแสงบริเวณขางเคียง และแนวโนมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
5.3. ขอมูลแสงสวางในพื้นที่ (Lighting Inventory)
5.4. แผนบริหารจัดการแสงสวาง (Lighting Management Plan)
5.5. ขอมูลการจัดกิจกรรมดาราศาสตรที่ผานมา พรอมทั้งอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมและผล
การดำเนินงาน
5.6. แผนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมดาราศาสตรในรอบป เชน การใหบริการพื้นที่จัด
กิจกรรม กิจกรรมดูฝนดาวตก กิจกรรมถายภาพดาราศาสตร กิจกรรมคาย บอรด ใบปลิว
หรือสื่อประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เปนตน
5.7. ภาพถายทางดาราศาสตร (Astrophotography) ในพื้นที่ เชน ภาพถายกลุมดาว กาแล็กซี
เนบิวลา กระจุกดาว ทางชางเผือก เสนแสงดาว หรือแสงจักรราศี เปนตน
5.8. ขอมูลสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร เชน หองน้ำ จุดจายไฟฟา ลาน
จอดรถยนต เปนตน
5.9. ขอมูลของชวงเดือนในรอบปที่สามารถสังเกตการณทางดาราศาสตรไดดีที่สุด
5.10. อุปกรณสังเกตการณทางดาราศาสตร และวิทยากร
5.11. หนังสือยินยอมใหใชสถานที่จากผูมีอำนาจ/เจาของสถานที่ ในการเขารวมเขตอนุรักษทองฟา
มืดในพื้นที่สวนบุคคล

5.11.1. สำเนาบัตรประชาชนเจาของพื้นที่
5.11.2. สำเนาทะเบียนบาน
5.11.3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่หรือสิทธิครอบครอง
5.12. หนังสือสนับสนุนจากผูนำชุมชนและหนวยงานอื่นโดยรอบพื้นที่ การขึ้นทะเบียนเปนเขต
อนุรักษทองฟามืด และผลักดันการลดมลภาวะทางแสงและจัดการกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สถาบันจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ และนำไปใชในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ
เทานั้น ซึ่งจะไมเปดเผยใหผูใดทราบ
6.

ขั้นตอนการสมัครเขารวมชุมชนทองฟามืด
สถานที่ที่สนใจเขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล สามารถเขาไปศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเขารวมและรับสมัครไดที่ http://darksky.narit.or.th ซึ่งมีรายละเอียดการสมัคร
ดังนี้
6.1. กรอกขอมูลพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ขอ 5.1-5.10 ผานระบบ google form
6.2. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลเรียบรอย จะติดตอกลับไปยังผูประสานงานเพื่อแจงผลการ
สมัครภายในระยะเวลา 30 วัน
6.3. ในกรณีที่ผานเกณฑการพิจารณาตามเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะดำเนินการเขา
ตรวจสอบพื้นที่ตามเอกสารประกอบการสมัคร และวัดคุณภาพทองฟา
6.4. ในกรณีที่ผานการตรวจสอบพื้นที่ ใหผูประสานงานสงเอกสารประกอบการสมัครขอที่
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
7.3. ความพรอมของอุปกรณสังเกตการณทางดาราศาสตร และวิทยากร

8.

เงื่อนไขหลังเขารวมเปนชุมชนทองฟามืด

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.

ในกรณี สถานที่นมีการปรับเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับเขตอนุรักษทองฟามืด เชน แสงสวาง
พื้นที่จัดกิจกรรมดาราศาสตร การบริหารจัดการแสงสวาง ฯลฯ ใหผูประสานงานทำการแจง
ขอมูลดังกลาวแกสถาบันใหทราบโดยเร็ว
สถานที่ ที่ขึ้นทะเบียนเปน เขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล จะมีระยะเวลาเขารวม
เปนสมาชิก 3 ป นับจากวันที่คณะกรรมการประกาศผลการพิจารณา โดยภายในระยะเวลา
3 ป หากมีการกระทำผิดเงื่อนไข หรือไมปฎิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันฯ สถาบันฯขอสงวน
สิทธิที่จะถอนชื่อจากการเปนสมาชิก และจะดำเนินการเรียกคืนสัญลักษณเขตอนุรักษทองฟา
มืด
ทั้งนี้ สถานที่ที่ประสงคตอทะเบียนสามารถยื่นคำรองแกสถาบัน 6 เดือน กอนวันหมดอายุ
เพื่อดำเนินการพิจารณาตอทะเบียนดังกลาว
สถานที่ที่ผานการพิจารณา จะไดรับสิทธิ์การใชสัญลักษณเขตอนุรักษทองฟามืดในการ
ประชาสัมพันธตามระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษทองฟามืด
สถานที่ที่ผานการพิจารณา 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
โดยสถานที่นั้น ๆ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะตองสามารถปฏิบัติไดจริง มีความสวางที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอ
การบริการ การจัดการ ความปลอดภัยของพื้นที่ ซึ่งแนวทางจัดการแสงสวางตองมีมาตรการเบื้องตนดังตอไปนี้
1. มีการใชงานไฟสองสวางสาธารณะภายนอกอาคาร (เชน ไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย) ที่ไดรับ
การติดตั้งอยางเหมาะสมหรือออกแบบแสงสวางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อควบคุมคุณภาพความมืด
มิดของทองฟา
2. มีการติดตั้งโคมไฟ (Lighting shield) หรือวัสดุควบคุมทิศทางของแสงสวางจากหลอดไฟฟา
ภายนอกอาคารไมใหเกิดแสงจาหรือแสงบาดตา แสงสองฟุงกระจายขึ้นไปบนทองฟา และปองกัน
การกระจายของแสงไมใหแสงไปตกกระทบยังพื้นที่ที่ไมตองการใชงานแสงสวาง

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

3. มีมาตรการควบคุมและลดการใชแสงสวางภายนอกอาคารแตละบริเวณในพื้นที่ในเวลาที่ไม
ตองการใชงาน เชน กำหนดชวงเวลาเปด/ปดแสงสวาง, การติดตั้งอุปกรณเปด/ปดแสงสวาง
อัตโนมัติ 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 และกำหนดมาตรการใชแสงสวางสำหรับผูใช
บริการหรือการจัดกิจกรรมในเวลากลางคืน เชน ความสวาง สีของแสงสวาง ประเภทโคมไฟที่ติด
ตั้ง เปนตน
6. มีการติดตามเฝาระวังมลภาวะทางแสง การแบงพื้นที่ระดับการใชงานแสงสวางภายนอกอาคาร
รวมไปถึงวางผังพื้นที่ใหสอดคลองกับพื้นที่ควบคุมตามวัตถุประสงคของการใชงานไฟสองสวาง
ภายนอกอาคาร ตองสอดคลองกับการใชประโยชนในแตละพื้นที่

ขอมูลแสงสวางในเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล (Lighting Inventory)
คือ ขอมูลการใชแสงสวางภายนอกอาคารทั้งหมดในสถานที่ที่เขารวมเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่
สวนบุคคล สำหรับประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของแสงสวาง ชนิดแสงไฟ จำนวน ลักษณะการติดตั้ง
ชวงเวลาใชงาน รวมถึงพิจารณาความสอดคลองกับแนวทางจัดการแสงสวาง (lighting management plan)
ที่จัดทำขึ้น โดยแนวทางการจัดทำขอมูลแสงสวางฯ มีดังนี้
1. ขอมูลแหลงกำเนิดแสงสวางทุกตำแหนงในพื้นที่ที่เขารวมเขตอนุรักษทองฟามืด โดยบันทึกขอมูล
แตละบริเวณ อาจทำเปนภาพแผนที่และมีเครื่องหมายแสดงจุดติดตั้งแสงไฟ พรอมตารางอธิบายลักษณะ/
ประเภทแสงไฟ และโคมแตละจุดตามตารางตัวอยาง
2. แนบภาพถายหรือภาพไดอะแกรมของโคมไฟแตละชนิดที่ติดตั้งในสถานที่
3. แหลงกำเนิดแสงสวางที่ไมมีการใชงาน ใหทำการบันทึกในขอมูลดวย
ตัวอยาง ตารางขอมูลแสงสวางในพื้นที่รีสอรท
ตำแหนง

แหลงกำเนิดแสง

ชนิดโคมไฟ

ชวงเวลาเปด
ใชงาน

ลักษณะการใชงาน

สอดคลองกับแนวทางการจัดการ
แสงสวาง

จำนวน, ชนิด

รูปถาย
ตัวอยาง
วัตต หลอดไฟ

ประตูทางเขา

1 LED & 2 flu

24

แผนสะทอนแสงเอียงขึ้น
~30° จากแนวระดับ

12 ชม.

ไฟทางเดิน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด
แสงไฟ

อาคารตอนรับลูกคา

Spotlight

60

ไมมี

สำหรับกิจกรรม
พิเศษ

ปายชื่ออาคาร

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

หนาบานพัก/หองพัก

2 LED

10.5

ไมมี

12 ชม.

แสงสวางนอกอาคาร

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

1 CFL & 1 flu

12

แผนสะทอนแสงเอียง
~30°

12 hr

ทางเดิน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว, เวลาเปด/ปด
แสงไฟ

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

1 flu & 2 LED & 4
CFL

12

แผนสะทอนแสงเอียง
~30°

18:00 – 20:00

ทางเดิน

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

Spotlight

60

ไมมี

สำหรับกิจกรรม
พิเศษ

แสงสวางลานกิจกรรม

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

1 CFL

14

ติดใตหลังคา

18:00 – 20:00

ไฟทางเดิน

2 LED

9

ไฟนอกอาคารขางบาน

18:00 – 20:00

ไฟใหแสงสวางรอบบาน

หนาหองสุขา

ลานกิจกรรมกลางแจง

สระน้ำ

สอดคลอง

* แนบภาพถายแหลงกำเนิดแสงสวางแตละแบบ
** ความสอดคลองของตารางขอมูลแสงสวาง ขึ้นอยูกับ การกำหนดแนวทางจัดการแสงสวาง ที่เหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ

ไมสอดคลอง-แสงสีขาว

แบบแสดงความเห็นผูมีอำนาจ/บริหาร สถานที่
ในการสมัครเขารวมเปนเขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล (Dark Sky Properties)

_________________________________________________________________
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………… นามสกุล …………………………………………………..………....
ตำแหนง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เห็นชอบให พื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………….……………….………………...
เขารวมเปน เขตอนุรักษทองฟามืดในพื้นที่สวนบุคคล (Dark Sky Properties) ยินดีสนับสนุนกิจกรรมสรางความ
ตระหนัก/ใหความรูเกี่ยวกับชุมชนอนุรักษทองฟามืดแกสาธารณะ 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
ทั้งนี้ ขาพเจาขอใหความเห็นและคำรับรองเพิ่มเติม ดังนี้
ความเห็นและคำรับรอง (ถามี)
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ …………………………………………………….
(
)
ตำแหนง
วันที่ …………………………………..……………….
หมายเหตุ : โปรดแนบคำสั่งแตงตั้ง/สำเนาบัตรราชการของผูมีอำนาจ

