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รําลึก 150 ปการเกิดสุริยุปราคาในพระองค
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขาว เหมือนวงศ
อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปพุทธศักราช 2561 นับเปนปที่สําคัญยิ่งทางวิทยาศาสตรของชาติไทย คือเปนปที่ครบ 150 ป การเกิดสุริยุปราคาในพระองค
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดทรงคํานวณพยากรณดวยพระองคเองลวงหนากอนเวลาเกิดจริง 2 ป วาจะเกิดสุริยุปราคา
มืดเต็มดวง สามารถเห็นไดในประเทศไทย ณ เมืองประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระองคไดเสด็จทอดพระเนตร
ณ หาดหวากอ เมืองประจวบคีรีขันธ การณก็เปนจริงดังที่ไดทรงคํานวณพยากรณไวทุกประการ คือ ไดเกิดสุริยุปราคามืดเต็มดวงขึ้น
ณ ที่นั้น ในเวลาที่ถูกตองตรงตามทรงคํานวณ โดยมีสักขีพยานเปนแขกผูมีเกียรติตา งประเทศ จาก อั งกฤษ ฝรั่ง เศส พร อมดว ย
นักดาราศาสตรอาชีพแหงราชบัณฑิตยสภาของฝรั่งเศส โดยเสด็จสังเกตการณ ณ ที่นั้น และทหารเรือแหงราชนาวีมหาอํานาจทั้งสอง
ที่จอดเรือรบนานาชนิดอวดธง รวมกับเรือรบแหงราชนาวีไทยในทะเลหนาพลับพลาที่ประทับหาดหวากอ
ยอนเวลากลับ ไปกอนหนานั้น 180 ป ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2231 สมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา
ไดเสด็จออกทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ พระราชวังที่ประทับ เมืองลพบุรี โดยมีคณะพระบาทหลวงนักดาราศาสตรฝรั่งเศสไดตั้งกลอง
โทรทรรศนถวาย สุริยุปราคาครั้งนั้นแมจะเปนชนิดมืดเต็มดวงเหมือนกันแตเสนทางเงามืดมิไดผานประเทศไทย จึงเห็นเปนคราสมืด
บางสวน พระบาทหลวงตองฉายเงาการเกิดคราสลงบนฉากถวายใหทอดพระเนตร แทนการทอดพระเนตรโดยตรงเพื่อเปนการปองกัน
อันตราย พระราชกรณียกิจในครั้งนั้นไดทําใหเปนที่ชื่นชมยินดีมิใชแตในประเทศไทย แมแตในฝรั่งเศสเองก็เชนกันเมื่อมีการรายงาน
ผลการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร ของพระนักดาราศาสตรฝรั่งเศสนั้นในที่ประชุมราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส และตอมาก็ไดมีการเขียน
หนังสือเผยแพรพระเกียรติยศ เปนที่ชื่นชมยินดีไปในนานาอารยะประเทศ
จากการศึกษา เราไดพบวา สุริยุปราคาที่พระมหากษัตริยเจาทั้งสองพระองคไดทอดพระเนตรนั้นความจริงเปนสุริยุปราคา
เดียวกัน ซึง่ ไดยอนกลับมาเกิดใหเห็นใหมไดในเวลาทุกรอบ 6585.3 วัน โดยที่ระยะเวลาการเกิดคราสทั้งสองครั้งนั้นหางกัน 65853 วัน
หรือ 10 รอบ สุริยุปราคานีจ้ ึงเปนสุริยุปราคาที่เชื่อมความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยเ จาสองแผนดินแหงกรุงสยาม
เนื่องในวาระที่กรุงรัตนโกสินทรมีอายุครบ 200 ป ใน พ.ศ. 2525 สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ได ใ ห เ กี ย รติ เ ชิ ญ ผู เ ขี ย นทํ า การศึ ก ษาว า ตามที่ ป รากฏในพระราชพงศาวดารกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร สมั ย รั ช กาลที่ 4 ได บั น ทึ ก ว า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา เจา อยูหัว ได ทรงทํา การคํา นวณการเกิ ดสุริยุป ราคามืดเต็ ม ดวงด วยพระองค เอง และไดเ สด็จออก
ทอดพระเนตร ณ หาดหวากอ เมืองประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นั้น เปนจริงตามหลักวิชาการทางดาราศาสตร
เพียงไร เพื่อที่จะไดใชประกอบการพิจารณาถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาวิทยาศาสตรไทย” แดพระองคทาน ผูเขียนไดรับงานนี้มา
ทํ า การศึ ก ษา และได เ สนอผลการศึ ก ษานี้ ต อ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สมาคม ที่ ป ระชุ ม ก็ เ ห็ น พ อ งต อ งกั น ว า พระองค ท า นได ท รงทํ า
การคํานวณพยากรณการเกิดสุริยุปราคาครั้งนั้นดวยพระองคเองจริง และอยา งถูกตอง จึงไดขอใหรัฐบาลนํ าความกราบบังคมทูล
พระกรุณา ขอถวายพระราชสมัญญาแดพระองคทานวา พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย ในวาระเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทรอายุครบ
200 ป และใหถือวันที่ 18 สิงหาคม ทุกป เปนวันวิทยาศาสตรไทย
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ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2531 เปนวาระที่การเกิดสุริยปุ ราคาทั้งสองครั้งนั้น ครบ 300 และ 120 ปตามลําดับ รัฐบาลจึงได
จัดงาน ที่ระลึก 300 ป สุริยุปราคาในสมเด็จพระนารายณมหาราช และ 120 ป สุริยุปราคาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน ณ พระนารายณราชนิเวศน จังหวัด
ลพบุรี เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติยศพระมหากษัตริยเจาทั้งสองพระองคนั้น ดังนั้นในป พ.ศ. 2561 นี้ จึงครบ 330 ปแหงสุริยุปราคา
ในสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาดวย
การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประสบความสําเร็จในการทรงคํานวณพยากรณการเกิดสุริยุปราคาครั้งนั้น
ถือเปนการทรงวางรากฐานทางวิทยาศาสตรแกประเทศไทยอยางยิ่งใหญ เพราะอยูบนฐานอันมั่นคงบนหลักการทางวิชาการสมัยใหม
อยางแทจริง คือการที่จะทรงทําการเชนนี้ไดพระองคทานจะตองทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานประเทศไทยเพื่อใชเปนฐานการ
คํานวณกอน ซึ่งจะตองทรงศึกษาวิทยาการแผนใหมในการกําหนดระบบเวลามาตรฐานและการรักษาเวลาของประเทศไทย จึงกลาวได
วาทรงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องอยางสมบูรณแบบ นั่นคือ กอนที่จะไดทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาแหงป
พ.ศ. 2411 นั้น พระองคไดทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2400 โดยทรงใชเสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก
ที่ผา นเมืองเพชรบุรี เปนเสนแวงหลักของระบบเวลามาตรฐานของประเทศไทย ถือเปนพระอัจฉริยภาพอันสูงสงที่ ได ทรงสถาปนา
ระบบเวลาเพื่อการดําเนินการทางวิทยาศาสตรของประเทศ ทําใหประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคใหมของความเจริญทางวิชาการชั้นสูง
เมื่อเขาสูพุทธศตวรรษที่ 25
เนื่องในวาระสองรอยปแหงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อปพุทธศักราช 2547 ราชบัณฑิตยสภาไดจัดสัมมนาทางวิชาการ และไดใหเกียรติเชิญผูเ ขียนรวมเสนอผลงาน การศึกษาพระราชอัจฉริยภาพของพระองคทาน ผูเขียนจึงได
นําเสนอบทความ เรื่อง พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และไดนําลงพิมพในวารสาร
ราชบัณฑิตยสภา (ขาว, 2548) ซึ่งเปนบทความที่รวมสรุปผลการศึกษาพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือทาง
ดาราศาสตรของพระองคทาน ที่ผูเขียนใชเวลาทําการศึกษาอยางตอเนื่องเปนเวลาประมาณ 10 ป นํามาสรุปรวมอยูในบทความนี้ ในรูป
ของเอกสารชนิด PDF ซึ่งทานผูสนใจสามารถทําการดาวนโหลดจากเว็บไซตของราชบัณฑิตยสภา โดยสะดวกและไมเสียคาใชจาย
ในเอกสารนี้ทานจะไดครบทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ ตารางคาการคํานวณตาง ๆ พรอมทั้งรายการเอกสารอางอิง อยางสมบูรณ
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