
 

 

 

วันที ่18 สงิหาคม ของทกุปี เป็นอกีวันหนึง่ทีม่คีวามส าคัญในวงการวทิยาศาสตร ์วงการ

ดาราศาสตร ์และวงการศกึษาของไทย เพราะถา้ยอ้นอดตีกลับไปเมือ่วันที่ 18 สงิหาคม พ.ศ. 

2411 จะเป็นวนัทีพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่4 “พระบดิาแหง่วทิยาศาสตร์

ไทย” ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ต าบลหวา้กอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงค านวณการเกดิสุริยุปราคาไวล้่วงหนา้ 2 ปี ต่อมา

คณะรัฐมนตรจีงึก าหนดใหว้นัที ่18 สงิหาคมของทกุปี เป็น “วนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต”ิ  

 

“วทิยาศาสตร”์ (Science) หมายถงึ ความรูเ้กีย่วกับสิง่ต่าง ๆ ในธรรมชาต ิทัง้ทีม่ชีวีติ

และไม่มีชีว ิต รวมทัง้กระบวนการประมวลความรูเ้ชงิประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรูท้ี่ไดจ้ากกระบวนการดังกล่าว ทัง้นี้การศกึษาในดา้น

วทิยาศาสตรย์งัถกูแบง่ยอ่ยออกเป็น วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิและวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

 

ประวตัวินัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

          รัฐบาลไทยก าหนดใหว้ันที ่18 สงิหาคม เป็นวันวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิเนื่องจากวันที ่18 

สงิหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดเ้สด็จพระราชด าเนนิชลมารค

และสถลมารค ทอดพระเนตรสรุยิปุราคาเต็มดวง ทีท่รงค านวณพยากรณ์ไวล้่วงหนา้ 2 ปี วา่จะ

เกดิในวันอังคาร ขึน้ 1 ค ่า เดอืน 10 ปีมะโรง สัมฤทธศิก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวง
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และชดัเจนทีส่ดุ คอื ทีห่มูบ่า้นหัววาฬ ต าบลหวา้กอ อ าเภอเมอืง จังหวัดประจวบครีขีันธ ์ตัง้แต่

บรเิวณ เกาะจาน ขึน้ไปถงึ ปราณบุร ีและลงไปถงึ จังหวัดชมุพร จงึโปรดฯ ใหเ้จา้พระยาศรสีรุิ

ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสรา้งค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จาก

ประเทศฝร่ังเศส และเซอร์แฮรี ออด เจา้เมืองสงิคโปร์ เดนิทางมาเขา้เฝ้าฯ และร่วมในการ

สงัเกตการณ ์และตอ่มาไดม้กีารสรา้ง “อทุยานวทิยาศาสตร”์ ทีอ่ าเภอบา้นหวา้กอ 

 

          ผลการค านวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวแม่นย ามาก โดย เซอรแ์ฮรี 

ออด ไดบ้ันทกึเหตกุารณไ์ว ้ซึง่ตอ่มาหมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุ ไดแ้ปลเป็นภาษาไทยในงานหวา้

กอร าลึก ณ ทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2518 ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่ัว ทรงพระส าราญมาก เพราะการค านวณเวลาสรุยิปุราคาของพระองค์ ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่

ถกูถว้นทีส่ดุ ถกูถว้นยิง่กวา่ทีช่าวยโุรปไดค้ านวณไว”้ 

 

          ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระองคท์รงรับเอาศลิปวทิยาการ และ

ความคดิสมัยใหม่มาประยุกตใ์ชใ้นการปกครองประเทศ ดว้ยเหตุนี้องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตร ์

และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) จงึไดป้ระกาศยกยอ่งพระเกยีรตคิณุของพระองคใ์ห ้

ทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลก ดว้ยพระราชกรณียกจิและพระเกยีรตคิุณนานัปการ โดยเฉพาะ

พระราชกรณียกจิดา้นดาราศาสตร ์

 

          ทัง้นี้ สมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยเฉพาะทางดา้น

ดาราศาสตร ์มแีนวคดิวา่น่าจะถอืเอาวันที ่18 สงิหาคมเป็นวันวทิยาศาสตรไ์ทย ตอ่มาวนัที ่14 

เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัเป็น “พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย” พรอ้มท ัง้ก าหนดใหว้นัที ่18 สงิหาคม 

เป็น “วนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต”ิ และเมือ่วันที่ 18 สงิหาคม พ.ศ. 2511 ไดม้กีารจัดงานขึน้

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปีของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 

 

         นอกจากนี้ เมือ่ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไดจั้ดงานสัปดาห์

วทิยาศาสตรแ์หง่ชาตขิึน้เป็นครัง้แรก ระหวา่งวันที ่18-24 สงิหาคม โดยไดรั้บความร่วมมอืจาก

หน่วยงานราชการตา่ง ๆ จนไดรั้บความสนใจทัง้จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึง่ท า

ใหค้ณะรัฐมนตรไีดเ้ล็งเห็นความส าคัญ ดังนัน้ เมือ่วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรจีงึ

ไดอ้นุมัตใิหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดงาน “สัปดาหว์ทิยาศาสตร์

แหง่ชาต”ิ เป็นประจ าทกุปี ระหวา่งวนัที ่18-24 สงิหาคม 

 

          ส าหรับ “อุทยานวทิยาศาสตร์” ที่บา้นหวา้กอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นั้น ในเวลาต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชือ่

อทุยานนี้วา่ “อทุยานวทิยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จังหวัดประจวบครีขีันธ”์ และไดรั้บ

พระบรมราชานุญาตใหจั้ดสรา้ง พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 



พระบรมรูปหล่อประทับน่ังบนพระเกา้อี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่

พระองคท์า่นเสด็จพระราชด าเนนิมาบา้นหวา้กอ เพือ่เป็นการระลกึถงึ “วนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต”ิ 

พระราชกรณียกจิทางดา้นดาราศาสตรข์องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดฯ ใหส้รา้งหอดดูาวบนเขาวงั ในจังหวัด

เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2403 พระราชทานนามว่า “หอชัชวาลเวียงชัย” ซึง่

ตลอดพระชนมช์พีของพระองค ์ไดเ้คยทอดพระเนตรดาวหาง 3 ดวง คอื  

 

1. ดาวหางฟลูเกอรก์สู (Flaugergues s Comet) เป็นดาวหางทีม่ขีนาดใหญ่และมหีาง 2 หาง 

ปรากฏในรัชสมัย พระพทุธเลศิหลา้นภาลัย เมือ่ พ.ศ. 2355 ขณะนัน้เจา้ฟ้ามงกฎมพีระชนัษา

ราว 8 ปี เมือ่ทรงเห็นแลว้ คงจะทรงตดิตามศกึษาเรือ่งดาวหางอยูเ่สมอ เพราะวา่กอ่นดวงที ่

2 จะมาปรากฏ พระองค์สามารถทรงนิพนธ์ประกาศฉบับแรกชือ่ว่า “ประกาศดาวหางขึน้

อยา่ไดว้ติก” แจง้แกป่ระชาชน 

2. ดาวหางโดนาติ (Donati a Comet) เป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่มาก นักดาราศาสตร์อติา

เลยีนคน้พบในคนืวันที่ 2 มถิุนายน พ.ศ 2401 และคนืต่อ ๆ มา จนถงึวันที ่4 มนีาคม พ.ศ. 

2402 (รวมเวลา 9 เดือน) ชาวไทยคงจะเห็นดว้ยตาเปล่า ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 

พ.ศ. 2401 

    ดาวหางดังกลา่วมลีักษณะเป็น 2 หาง หางหนึง่เหยยีดตรง อกีหางหนึง่เป็นพู่โคง้สวยงามอยู่

ราว 2 เดอืน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเกรงวา่ เมือ่ประชาชนเห็นดาวหางโด

นาต ิแลว้จะตืน่เตน้ไปตามค าลอืตา่ง ๆ จงึทรงออกประกาศเตอืนชือ่วา่ “ประกาศดาวหางขึน้

อย่าไดว้ติก” นับเป็นประกาศทางวทิยาศาสตรฉ์บับแรกของประเทศ มคีวามว่า “ดาวหางนี้

ชาวยโุรปไดเ้ห็นมาแลว้หลายเดอืน ดาวหางนี้มคีตแิลทางยาวไปในทอ้งฟ้า แลว้ก็กลับมาได ้

เห็นในประเทศทัง้นี้อกี เพราะเหตนุี้อยา่ใหร้าษฎรทัง้ปวงตืน่กัน และคดิวติกเลา่ลอืไปต่าง ๆ 

ดว้ยวา่มใิชจ่ะเห็นแตใ่นพระนครนี้ และเมอืงทีใ่กลเ้คยีงเทา่นัน้หามไิดย้อ่มไดเ้ห็นทกุบา้นทุก

เมอืงทั่วพภิพอยา่งนีแ้ล” 

3. ดาวหางเทพบทุ (Tebbut s Comet) เป็นดาวหางทีม่ขีนาดใหญ่ หางยาว และสวา่งกวา่ดาว

หางโดนาต ิปรากฏแกส่ายตาชาวโลก ระหวา่งเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2404 เป็นดาว

ที่พระองคท์รงสนพระราชหฤทัยมากยิง่ขึน้ ถงึกับทรงไดค้ านวณไวล้่วงหนา้ว่า จะปรากฏ

เมือ่ใด และไดท้รงออกประกาศไวล้ว่งหนา้ มใิหป้ระชาชนตืน่ตระหนก ทัง้นี้เพราะพระองค ์มี

พระราชประสงคม์ุง่ขจัดความเชือ่ เกีย่วกบัเรือ่งโชคลาง และทรงใหร้าษฎรตัง้อยูใ่นความไม่

ประมาท เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเผชญิเหตกุารณ ์(ถา้จะเกดิ) อยา่งมเีหตผุลตามแบบวทิยาศาสตร ์

 

ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2532 : พทิักษ์สิง่แวดลอ้มของชาต ิดว้ยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2533 : เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ดว้ย

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2534 : ขจัดมลพษิทกุชวีติจะปลอดภัย 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ2536 : วทิยาศาสตรพั์ฒนาเศรษฐกจิ เพิม่คุณค่า

ชวีติ พทิักษ์สิง่แวดลอ้ม 

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2537 : ขจัดปัญหาน ้าของชาต ิดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ2538 : เทคโนโลยสีารสนเทศกา้วไกล เศรษฐกจิ

ไทยมั่นคง 

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2539 : วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีา้วไกล พัฒนา

ชาตไิทยใหก้า้วหนา้ 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2540 : พัฒนาคน พัฒนาชาต ิดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ2541 : พัฒนาเศรษฐกจิดว้ยวทิยาศาสตร์ พัฒนา

ชาตดิว้ยภมูปัิญญาไทย 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ2542 : วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีา้วไกล เพื่อ

พัฒนาคณุภาพชวีติไทยทีย่ัง่ยนื 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2543 : พัฒนาคน พัฒนาชาต ิดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2544 : วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคมไทย 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2545 : วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคมไทย 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ 2546 : เสน้ทางแห่งการคน้พบวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีคณุคา่แหง่ภมูปัิญญา เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ2547 : เศรษฐกจิของชาตมิปัีญหา วทิยาศาสตรม์ี

ค าตอบ 

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2548 : วทิยาศาสตรค์อืความรูสู้ค่วามส าเร็จ 

          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2549 : เศรษฐกจิพอเพยีง เคยีงคูไ่ทย กา้วไกลดว้ย

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2550 : วทิยาศาสตรส์รา้งปัญญาในสงัคม 

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2551 : วทิยาศาสตรส์รา้งชาต ิสรา้งอนาคต 

          – ค าขวญัวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ2552 : วทิยาศาสตรก์า้วไกล น าไทยกา้วหนา้ 

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2553 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตร ์

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตร ์

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตร ์



          – ค าขวัญวันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ 2556 : ทันโลก ทันวทิย์ จุดประกายความคิดสู่

อาเซยีน 

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตร ์เสรมิสรา้งชาตดิว้ยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีหง่นวตักรรม 

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตร ์เสรมิสรา้งชาตดิว้ยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีหง่นวตักรรม 

          – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดว้ย

วทิยาศาสตร ์เสรมิสรา้งชาตดิว้ยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีหง่นวตักรรม 

 

 

วตัถปุระสงคข์องการจดังานวนัสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

1. เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตแิละพระปรชีาสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร ์ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั “พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย” 

2. เพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวทิยาศาสตร์ อันเป็นวถิีทางหนึ่งของการแกปั้ญหาการขาด

แคลนก าลังคน ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

3. เพือ่เป็นการสง่เสรมิและเผยแพร่ผลงาน การคน้ควา้ วจัิย ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ซึง่มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ่การพัฒนาประเทศ 

4. เพือ่สง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่ภาครัฐและเอกชน ในการน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีป

ใชใ้นการพัฒนาประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. เพือ่สนับสนุนใหก้ าลังใจและโอกาสแกนั่กวจัิย นักประดษิฐ ์ไดแ้สดงผลงานตอ่สาธารณชน 

 

กจิกรรมทีค่วรปฏบิตัใินวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ   

1. รว่มพธิวีางมาลาและเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

2. จัดนทิรรศการเผยแพร่ พระราชประวัต ิและพระราชกรณียกจิ ของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลา้เจา้อยูห่วั  

3. จัดกจิกรรมสง่เสรมิงานดา้นวทิยาศาสตร ์และสิง่ประดษิฐต์า่ง ๆ 
 

 

 

 

 

ทีม่า https://hilight.kapook.com/view/27324 , 

http://www.chaoprayanews.com/2016/08/18/พระบาทสมเด็จพระจอมเกล-้4 

 


