ชวนเสนอชื่อไทยให/ดาวเคราะห5นอกระบบสุริยะ ประจำป= 2565
ที่มาของโครงการ :
ในป% 2565 สหพันธ.ดาราศาสตร.นานาชาติ หรือ IAU (The International Astronomical Union) ไดKจัด
กิจกรรม NameExoWorlds ขึ้นอีกครั้ง เป[ดโอกาสใหKทุกประเทศทั่วโลกรcวมเสนอชื่อดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ
ประเทศละ 1 ระบบ ซึ่งในครั้งนี้ กิจกรรมตั้งชื่อดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะนcาสนใจเปhนพิเศษ เนื่องจากดาวเคราะห.
นอกระบบสุริยะระบบนี้ จะเปhนหนึ่งในเปjาหมายหลักของกลKองโทรทรรศน.อวกาศเจมส. เวบบ. ในอนาคต
สำหรั บ ประเทศไทย โดยสถาบั น วิ จ ั ย ดาราศาสตร. แ หc ง ชาติ (องค. ก ารมหาชน) (สดร.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหนcวยงานดาราศาสตร.ของประเทศไทย และหนึ่งใน
สมาชิกระดับประเทศของสหพันธ.ดาราศาสตร.นานาชาติ ไดKรับสิทธิ์ใหKเขKารcวมเสนอชื่อ “ดาวเคราะห.นอกระบบ
สุริยะเปhนชื่อไทย” ไดKแกc ดาวเคราะห5นอกระบบสุริยะ GJ 3470b
ความพิเศษของ GJ3470b คือ เปhนดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะดวงแรก ที่นักดาราศาสตร.ไทยไดKศึกษาวิจัย
และสังเกตการณ.ผcานกลKองโทรทรรศน.ของไทย ขนาดเสKนผcานศูนย.กลาง 2.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา หรือหอดูดาวแหcงชาติ ตั้งอยูcบนดอยอินทนนท. อ.จอมทอง จ.เชียงใหมc นับเปhนกKาวแรก
ในการเริ่มตKนศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะของไทยตั้งแตcนั้นเปhนตKนมา ซึ่งในป% 2566 ที่จะถึงนี้
จะครบรอบ 10 ป%ที่เป[ดใชKงานหอดูดาวแหcงชาติ ดวงตาแหcงเอกภพของไทย หอดูดาวขนาดใหญcมาตรฐานโลก
ซึ่งไมcเพียงแตcใชKศึกษาดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะเทcานั้น ยังเปhนหKองปฏิบัติการดาราศาสตร.ที่สำคัญสำหรับ
ศึกษาวิจัยวัตถุทKองฟjาแกcนักวิจัยไทยและนานาชาติ
สดร. จึงจัดกิจกรรม “ชวนเสนอชื่อไทยใหKดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ ประจำป% 2565” ขึ้นเพื่อสรรหา
และคัดเลือกชื่อไทยที่เหมาะสม โดยเชิญชวนผูKสนใจทั้ง นักเรียน ครู อาจารย. และประชาชนทั่วไป รcวมเสนอชื่อ
ดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะดังกลcาวเปhนชื่อไทย เสนอไปยังสหพันธ.ดาราศาสตร.นานาชาติเห็นชอบ และประกาศใชK
อยcางเปhนทางการตcอไป และยังเปhนการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป% หอดูดาวแหcงชาติ ในวาระดังกลcาวอีกดKวย
วัตถุประสงค5 :
1) เพื่อใหKประชาชนมีสcวนรcวมในการเสนอชื่อดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะเปhนชื่อไทย
2) สรKางความรับรูKความเขKาใจดKานดาราศาสตร.สูcสังคมไทย ผcานกิจกรรมการตั้งชื่อดาวเคราะห.นอกระบบ
สุริยะ
3) เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 10 ป% หอดูดาวแหcงชาติ ในป% พ.ศ. 2566
4) สcงเสริมภาพลักษณ.ดKานดาราศาสตร.ของประเทศไทย ใหKเปhนที่รูKจักและยอมรับในระดับนานาชาติ
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ดาวเคราะห5นอกระบบสุริยะ GJ 3470b

ภาพจำลองดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ GJ3470b

ข/อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห5นอกระบบสุริยะ GJ 3470b
คKนพบครั้งแรกจากขKอมูลของ HARPS radial velocity และไดKรับการยืนยันจากการสังเกตดKวยวิธีการ
เคลื่อนผcานหนKา (Transit method) ในป% พ.ศ. 2555 จัดเปhนดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะประเภทดาวเนปจูนรKอน
(Hot Neptune) โคจรรอบดาวแคระ M (M dwarf) อยูcบริเวณกลุcมดาวปู (Cancer) หcางจากระบบสุริยะประมาณ
95.9 ป%แสง ดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะดวงนี้ มีมวลประมาณ 14 เทcาของโลก มีคาบการโคจรรอบดาวฤกษ.แมc
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ประมาณ 3.3 วัน ป‘จจุบันนักดาราศาสตร.พบวcาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะดวงนี้มีสีฟjา และ
ประกอบไปดKวยโมเลกุลของ H H2O และ He
ดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ GJ3470b มีความพิเศษสำหรับประชาชนชาวไทยเปhนอยcางมาก เนื่องจากเปhน
ดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะดวงแรกที่นักดาราศาสตร.ไทยไดKศึกษาวิจัยและสังเกตการณ.ผcานกลKองโทรทรรศน.
แหcงชาติ ขนาดเสKนผcานศูนย.กลาง 2.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บนดอยอินทนนท.
จ. เชียงใหมc เปhนกลKองโทรทรรศน.มาตรฐานระดับโลกกลKองแรกของประเทศไทย ใหญcที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตK จุดเริ่มตKนที่ทำใหKวงการดาราศาสตร.ของไทยกKาวเขKามามีบทบาทในระดับโลก และนับเปhนกKาว
แรกในการเริ่มตKนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะของไทยตั้งแตcนั้นเปhนตKนมา ดKวยเหตุนี้ จึงทำใหKดาว
เคราะห.นอกระบบสุริยะ GJ3470b เปhนวัตถุทKองฟjาที่มีความผูกพันและสำคัญตcอประวัติศาสตร.ดาราศาสตร.ของชาติ
ไทยอยcางสำคัญยิ่ง
ขKอมูลอKางอิง : - http://exoplanet.eu/catalog/gj_3470_b/
- https://www.nameexoworlds.iau.org/list-of-exoworlds-2022-gj3470
ข/อมูลทางกายภาพ
รายการ
ประเภท

ดาวเคราะห5นอกระบบ GJ 3470b ดาวฤกษ5 GJ 3470
ดาวเนปจูนรKอน

M dwarf

ความสวWางปรากฏ

-

12.3

อายุ

-

1,600 ลKานป%

3.3 วัน

-

รัศมีประมาณ

26,133 กิโลเมตร

334,243 กิโลเมตร

มวลประมาณ

7.5 x 10^25

1.01x 10^30

0.72 g.cm^(-3)*

4.1 g.cm^(-3)*

683 K*

3,652 K

0.035 AU

-

คาบการโคจรประมาณ

ความหนาแนWนประมาณ
อุณหภูมิ
ระยะหWางจากดาวฤกษ5แมW
*DEMORY B.-O. (2013)
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เกณฑ5การเสนอชื่อ :
1. ตKองเสนอชื่อทั้งสิ้น 1 ระบบ ประกอบดKวย 2 ชื่อ ไดKแกc
• ดาวฤกษ.แมc จำนวน 1 ชื่อ
• ดาวเคราะห.ที่โคจรรอบดาวฤกษ.แมc จำนวน 1 ชื่อ
ชื่อที่นำเสนอทั้ง 2 ชื่อ ควรมีความเกี่ยวขKองกัน สามารถอธิบายเรื่องราวและเชื่อมโยงกันไดKอยcางสม
เหตุผล (ความยาว 3-4 ประโยค)
2. ชื่อที่นำเสนอตKองเปhนชื่อไทย เปhนคำสุภาพ ที่สามารถเขียนคำอcานทับศัพท.เปhนภาษาอังกฤษไดK และเมื่อเขียนเปhน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษแลัว ควรมีลักษณะ ดังนี้
• มีความยาวตั้งแตc 4 ถึง 16 ตัวอักษร
• เปhน 1 คำ (กี่พยางค.ก็ไดK)
• สามารถอcานออกเสียงไดK (ในภาษาใดภาษาหนึ่ง)
3. ชื่อที่เสนอควรเปhนสิ่งของตcาง ๆ ผูKคน หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร. หรือภูมิศาสตร.
ทีม่ ีมายาวนาน ควรคcาแกcการจดจำ
4. ชื่อที่เสนอไมcจำเปhนตKองมีความเกี่ยวขKองกับเรื่องราวทางดาราศาสตร. หรือไมcจำเปhนตKองมีความเชื่อมโยงกับ
กลุcมดาวอันเปhนบริเวณที่คKนพบดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะนั้น ๆ
5. ชื่อที่เสนอ ตKองไมcเหมือนหรือคลKายกับชื่อของวัตถุทKองฟjาที่มีอยูcในป‘จจุบัน สามารถตรวจสอบรายชื่อวัตถุ
ทKองฟjาไดKตามลิงก.ดังนี้
- IAU names for asteroids in the Minor Planet Center (MPC) database
http://www.minorplanetcenter.net/db_search
- Names of galactic and extragalactic objects in the Sesame name resolver http://cds.ustrasbg.fr/cgi-bin/Sesame
- IAUnamesforplanets, dwarf planets, and satellites:
https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets
- IAUnamesforstars https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/
- IAU names for exoplanets http://nameexoworlds.iau.org/names
6. ไมcอนุญาตใหKนำเสนอชื่อที่มีลักษณะดังนี้
- ชื่อที่ใชKเรียกเปhนคำสามัญรูKจักรับทราบกันโดยทั่วไป เชcน ตKนไมK ดอกไมK
- ชื่อของบุคคล
- ชื่อวัตถุ สถานที่ หรือเหตุการณ.ที่เกี่ยวขKองกับการเมือง กิจกรรมทางทหาร หรือศาสนา
- ชื่อขององค.กรที่มีความเกี่ยวขKองกับการคัดเลือกชื่อดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ
- ชื่อของสัตว.เลี้ยง
- ชื่อของสิ่งประดิษฐ.
- อักษรยcอ
- ชื่อทีมีตัวเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน
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ประเภทการสมัครเข/ารWวม :
เป[ดรับสมัคร 2 ประเภท
1. ประเภทโรงเรียน เปhนทีม ทีมละ 3 คน (นักเรียน 2 คน + ครูที่ปรึกษา 1 คน)
• โรงเรียนสามารถเสนอชื่อไดKไมcจำกัดจำนวนชื่อ ไมcจำกัดทีม
• นักเรียน 1 คน มีชื่อรcวมอยูcไดKเพียงทีมเดียวเทcานั้น
• ครูที่ปรึกษาสามารถกำกับดูแลไดKไมcจำกัดจำนวนทีม
2. ประเภทบุคคลทั่วไป เปhนทีม ทีมละ 2 คนเทcานั้น
• อายุ 18 ป%ขึ้นไป
• สามารถมีชื่อรcวมอยูcไดKเพียงทีมเดียวเทcานั้น
กระบวนการคัดเลือก :
1. รอบที่ 1
- พิจารณาจากแบบฟอร.มออนไลน. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากแนวคิด และความหมาย
ที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือก 10 ชื่อ ประกอบดKวยประเภทโรงเรียน 5 ชื่อ ประเภทบุคคลทั่วไป 5 ชื่อ
- กรณีชื่อซ้ำ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากแนวคิด และความหมายที่เหมาะสม สอดคลKอง
และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปhนที่สิ้นสุด
2. รอบที่ 2
- ทีมที่ผcานการพิจารณาคัดเลือกทั้ง 10 ชื่อ จะตKองจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไมcเกิน 2 นาที อธิบาย
แนวคิด และความหมาย และเดินทางมานำเสนอตcอคณะกรรมการ ณ อุทยานดาราศาสตร.สิรินธร
อำเภอแมcริม จังหวัดเชียงใหมc (**สถาบันฯ สนับสนุนคcาใชKจcายในการเดินทาง และที่พัก**)
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 2 ชื่อ เพื่อเสนอใหKประชาชนโหวต
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปhนที่สิ้นสุด
3. รอบตัดสิน
- เป[ดใหKประชาชนโหวตทางหนKาเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร.แหcงชาติเพื่อเฟjนหาชื่อที่ไดKรับ
คะแนนโหวตสูงสุด
- 1 คน สามารถโหวตไดK 1 ครั้ง ตKองระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกไดKเพียง 1 ตัวเลือก
เทcานั้น
รางวัล :

1) ผู/ผWานเข/ารอบ 10 ชื่อสุดท/าย รับโลWเกียรติยศและประกาศนียบัตร พรKอมเยี่ยมชมโครงสรKางพื้นฐาน
ดาราศาสตร. ที่ใชKศึกษาวิจัยดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ สิ่งมีชีวิตนอกโลก ณ หอดูดาวแหcงชาติ และหอ
สังเกตการณ.ดาราศาสตร.วิทยุแหcงชาติ จังหวัดเชียงใหมc
2) เจ/าของชื่อที่ได/รับเลือกเปaนชื่อของดาวเคราะห5นอกระบบ GJ 3470b รับโลWเกียรติยศ และ
ประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ5ดาราศาสตร5นานาชาติ
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กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก :
บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2565 เสนอชื่อผcานแบบฟอร.มออนไลน.
10-11 ตุลาคม 2565 รอบที่ 1: คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก 10 ชื่อ
• ประเภทโรงเรียน 5 ชื่อ
• ประเภทบุคคลทั่วไป 5 ชื่อ
12 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณา 10 ชื่อที่ผcานเขKารอบที่ 2
31 ตุลาคม 2565
รอบที่ 2: 10 ทีมที่ผcานการคัดเลือกในรอบที่ 1 นำเสนอแนวคิดและความหมายผcาน
คลิปวิดีโอ พรKอมตอบขKอซักถามจากคณะกรรมการ ณ อุทยานดาราศาสตร.สิรินธร
อ. แมcริม จ. เชียงใหมc คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก Finalists จำนวน 2 ชื่อ
1 - 7 พฤศจิกายน 2565 รอบตัดสินผล: เป[ดใหKประชาชนโหวตทางหนKาเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร.แหcงชาติ
เพื่อเฟjนหาชื่อที่ไดKรับคะแนนโหวตสูงสุด
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศชื่อดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะชื่อไทย ที่ไดKรับคะแนนโหวตสูงสุด
11 พฤศจิกายน 2565 เสนอชื่อไปยังสหพันธ.ดาราศาสตร.นานาชาติพิจารณา
วิธีการเสนอชื่อ : ผูKสนใจสามารถเสนอชื่อผcานแบบฟอร.มออนไลน. ไดKทาง
https://bit.ly/NameExoWorldsThailand2022 ตั้งแตcบัดนี้จนถึง 7 ตุลาคม 2565 เวลา 24:00 น.
เกณฑ5การพิจารณาของคณะกรรมการ :
1) คณะกรรมการคัดเลือกฯ มาจากผูKทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาตcางๆ ที่ สดร. แตcงตั้ง และสหพันธ.ดารา
ศาสตร.นานาชาติ เห็นชอบ จำนวน 7 คน
2) ใชKหลักเกณฑ.การพิจารณาเสนอชื่อจากสหพันธ.ดาราศาสตร.นานาชาติ
3) ชื่อที่เสนอจะตKองไมcเปhนชื่อที่ลcอแหลม หยาบคาย มีความหมายกำกวม ลบหลูcดูหมิ่นบุคคลหรือ
หนcวยงาน หรือกcอใหKเกิดความเสียหายแกcศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย. ทั้งในความหมายภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และเปhนไปตามเกณฑ.การตั้งชื่อที่กำหนดไวKขKางตKน
4) การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปhนที่สิ้นสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/NARITpage หรือ www.narit.or.th
สอบถามโทร. 053-121268-9 ตcอ 305 หรือ 210-211 , 081-8854353
—--------------------

NAME EXOWORLDS 2022

6

(รWาง)
กำหนดการเดินทางมานำเสนอ สำหรับ 10 ทีมที่ผWานการคัดเลือกรอบที่ 1
ณ อุทยานดาราศาสตร5สิรินธร อำเภอแมWริม จังหวัดเชียงใหมW
วันอาทิตย5ที่ 30 ตุลาคม 2565
13:00 - 13:30 น.
- ทั้ง 10 ทีม เดินทางถึงอาคารนิทรรศการและทKองฟjาจำลอง อุทยานดาราศาสตร.สิรินธร
อ.แมcริม จ.เชียงใหมc
- ลงทะเบียน
13:30 - 15:00 น.
ชมนิทรรศการดาราศาสตร.
15:00 - 16:00 น.
ชมทKองฟjาจำลอง
16:00 - 16:30 น.
ซักซKอมความเขKาใจการนำเสนอ
16:30 น.
เขKาที่พัก พักผcอนตามอัธยาศัย
วันจันทร5ที่ 31 ตุลาคม 2565
09:00-09:30 น.
เดินทางออกจากที่พักมายังอุทยานดาราศาสตร.สิรินธร
09:00-10:00 น.
ลงทะเบียน
10:00-12:00 น.
- นำเสนอแนวคิด ความหมาย และตอบขKอซักถามคณะกรรมการ
> เป[ดคลิปวิดีโอ ความยาวไมcเกิน 2 นาที
> คณะกรรมการซักถาม ไมcเกิน 5 นาที
(10 ทีม ทีมละ 7 นาที)
- คณะกรรมการพิจารณา และประกาศผล Final Lists
12:00-13:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:30 น.
เดินทางไปหอสังเกตการณ.ดาราศาสตร.วิทยุแหcงชาติ ณ ศูนย.ศึกษาการพัฒนา
หKวยฮcองไครKอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหมc
>> เยี่ยมชมโครงสรKางพื้นฐานดาราศาสตร.ของไทย สัมผัสเทคโนโลยีดาราศาสตร.ขั้นสูง
สำหรับใชKศึกษาวิจัย และรับสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลก <<
15:30-16:00 น.
เดินทางกลับที่พัก พักผcอนตามอัธยาศัย
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
08:30-10:00 น.
ออกเดินทางไปหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแหcงชาติ
ดอยอินทนนท. อ.จอมทอง จ.เชียงใหมc
10:00-12:00 น.
- เยี่ยมชมกลKองโทรทรรศน.แหcงชาติ ขนาดเสKนผcานศูนย.กลาง 2.4 เมตร
โครงสรKางพื้นฐานดาราศาสตร.ของไทย ที่ใชKศึกษาวิจัยดาวเคราะห.นอกระบบสุริยะ
>> สัมผัสเทคโนโลยีอันทันสมัยของกลKองโทรทรรศน.ที่ใหญcที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตK และชมหKองทำงานของนักดาราศาสตร. <<
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12:00-13:30 น.
13:30-15:00 น.
15:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางกลับสูc อ.เมืองเชียงใหมc
เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับภูมิลำเนา

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได7ตามความเหมาะสม **

—-------------------
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