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ข้อคิดเห็นเรื่อง ASEAN Common Time (ACT) 
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

๑. ความเป็นมา 
 ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Official’s Meeting : ASEAN SOM) และ
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่เมือง
โกตากินะบะลู มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้หยิบยกประเด็น ASEAN Common Time Zone ขึ้น
หารือโดยเสนอให้เมืองหลวงของประเทศอาเซียนใช้เขตเวลา (Time Zone) เดียวกัน คือ ๘ ชั่วโมงเร็วกว่า
เวลาสมมุติกรีนิช (Greenwich Mean Time : GMT) หรือ GMT + 8 โดยมาเลเซียเชื่อว่าจะเกิดผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบกับประชาชนใน
ประเทศไทยเป็นวงกว้างทั้งในด้าน กฎหมาย, Information Technology (IT), เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และ
การเมือง ฉะนั้นควรมีการวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องเขต หรือ ภาคเวลา (Time Zone) และ      
ความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงให้ถ่องแท้ก่อนมีการด าเนินการใด ๆ 

๒. ภาคเวลา 
 เวลาที่ใช้กันมาในอดีตก่อนมีการประดิษฐ์นาฬิกาเพ่ือบอกเวลา ถือกันว่าเวลาเที่ยงตรงหรือ ๑๒ 
นาฬิกาของต าบลที่ใด ๆ ก็ตามคือชั่วขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่บนเส้นเมริเดียน (Meridian) หรืออยู่กึ่งกลางฟ้า
ระหว่างขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของต าบลที่นั้น ส่วนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกเป็นเวลา
ประมาณ ๖ และ ๑๘ นาฬิกาตามล าดับ โดยมีความคลาดเคลื่อนตลอดทั้งปีระหว่าง ๐ – ๔๕ นาที
โดยประมาณในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร เวลาที่ว่านี้เป็นเวลา ประจ าถิ่น (Local Time) ซึ่งทุกเมริเดียนต่างมีเวลา
ดังกล่าวนี้เป็นของตนเอง ท าให้ต าบลที่สองแห่งแม้อยู่ใกล้กันแต่ก็มีเวลาต่างกัน เวลาชนิดนี้ ใช้นาฬิกาแดด 
(Sundial) เป็นเครื่องบอกเวลา เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลกเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ในแต่ละวันมีช่วง
ที่ไม่สม่ าเสมอในแต่ละวัน จึงมีการน าเวลาตลอดทั้งปีที่โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบซึ่งมีค่าคงที่ 
๓๖๕.๒๔๒๒๔ วันมาเฉลี่ยให้แต่ละวันมีความนานเท่ากัน และมีการประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นใช้เป็นเครื่องมือบอก
เวลาเฉลี่ยนี้ โดยให้หนึ่งวันแบ่งย่อยออกเป็น ๒๔ ชั่วโมง เวลาที่ก าหนดขึ้นใหม่และใช้นาฬิกาเป็นเครื่องบอก
เวลาเรียกว่า เวลาสมมุติท้องถิ่น (Local Mean Time : LMT) เวลาดังกล่าวนี้ถ้าใช้กับเมริเดียน ๐ องศาที่ผ่าน
หอตรวจดาวเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ เรียกว่า เวลาสมมุติกรีนิช (Greenwich Mean Time : GMT) 
 แม้มีการประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นมาใช้แล้วก็ตาม การนัดหมายกันในเรื่องเวลายังคงไม่สะดวก เนื่องจาก
ต าบลที่แต่ละแห่งใช้เมริเดียนต่างกันในการก าหนดเวลา จึงมีข้อตกลงสากลในการก าหนด เวลาประจ าภาค 
(Zone Time : ZT) หรือ เขตเวลาขึ้น โดยวางหลักเกณฑ์ว่า ให้ผู้ที่อยู่ทางตะวันออกของเมริเดียนกรีนิชเป็นผู้ที่
เห็นดวงอาทิตย์ก่อน คือเป็นผู้เริ่มต้นเวลาก่อน ผู้ที่อยู่ทางตะวันตกของเมริเดียนกรีนิชเห็นดวงอาทิตย์ทีหลัง 
และเริ่มต้นเวลาทีหลัง โดยใช้เวลา GMT เป็นหลัก จากแนวความคิดนี้จึงแบ่งพ้ืนโลกออกเป็นช่วงละ ๑๕ องศา
ของลองจิจูดไปตามขอบของเส้นศูนย์สูตรรอบโลกเรียกว่า ภาคเวลา  (Time  Zone)  ให้แต่ละภาคเวลาใช้
เวลาเหมือนกัน โดยใช้เวลา LMT ที่เมริเดียนกลางของแต่ละภาคเป็นเวลาประจ าภาคนั้น ๆ เมื่อแบ่งภาคเช่นนี้
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แล้วแต่ละภาคไม่กว้างเกินไป  เวลาประจ าภาคของต าบลที่ต่าง ๆ ภายในภาคหนึ่ ง ๆ สามารถใช้เหมือนกันได้ 
และยังสัมพันธ์กับการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์จริงตามที่ผู้ตรวจมองเห็นโดยไม่ผิดธรรมชาติไปมากนัก  เวลา
ประจ าภาคแต่ละภาคเวลาต่างกัน  ๑  ชั่วโมง  (๑๕ องศา/ชั่วโมง)  โดยรอบโลกมี ๒๔ ภาคเวลา และก าหนด
อักษรโรมันส าหรับแต่ละภาค (รูปที่ ๑) จ านวนชั่วโมงท่ีช้าหรือเร็วกว่า GMT นี้เรียกว่า เลขประจ าภาค (Zone 
Description : ZD) และเมื่อมีการข้ามภาคเวลาต้องมีการปรับเวลาของนาฬิกาให้ตรงภาคเวลานั้น  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ แผนผังแสดงภาคเวลาและเมริเดียนกลางของ LMT ส าหรับภาคเวลานั้น 
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๓. เวลามาตรฐาน 
 เวลาประจ าภาคที่ใช้ ซึ่งแบ่งไว้ทุก ๆ ๑๕ องศาของลองจิจูดดังกล่าวแล้วนั้น เหมาะที่จะใช้ในทะเล
เปิด แต่ถ้าน าไปใช้บนบกด้วยอาจเกิดความยุ่งยากขึ้น เพราะแต่ละประเทศส่วนมากมักมีอาณาเขตคร่อมเขต
ของภาคเวลา ดังนั้นหากน าเอาเลขประจ าภาค (ZD) ตามภาคเวลาไปใช้โดยเคร่งครัดแล้ว ท าให้เวลาแต่ละ
ต าบลที่ในประเทศเดียวกันแตกต่างกัน ยากแก่การด าเนินกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศได้ หลายประเทศจึง
มิได้ถือตามกฎเกณฑ์ของภาคเวลาที่ได้ก าหนดขึ้นไว้โดยเคร่งครัด แต่ถือเอาเวลาให้เร็วหรือช้ากว่าเวลาสมมุติ
กรีนิชเท่าใดตามที่เห็นเหมาะสม โดยยังคงรักษาเวลาของนาฬิกาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งอาจเป็น
เต็มชั่วโมง หรือมีเศษเป็นนาทีก็ได้ เวลาที่แต่ละประเทศหรือแคว้นก าหนดขึ้นให้เร็วหรือช้ากว่าเวลา GMT นี้
เรียกว่า เวลามาตรฐาน (Standard Time) หรือ เวลาอัตราของประเทศหรือแคว้นนั้น ๆ ส าหรับประเทศที่มี
ขอบเขตระหว่างด้านตะวันออกและตะวันตกไม่กว้างนักอาจใช้ภาคเวลาเดียวทั้งประเทศเช่นประเทศไทย   
ส่วนประเทศที่ที่มีเขตดังกล่าวค่อนข้างกว้างอาจใช้หลายภาคเวลา ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวใช้
ถึง ๙ ภาคเวลา (Zone Time)  
๔. เวลาฤดูร้อน  
 เวลาฤดูร้อน (Summer Time) หรือเรียกว่า เวลาออมแสง (Daylight Saving Time : DST) 
ก าหนดให้มีข้ึนเนื่องจากว่า หลายประเทศหรือแคว้นที่อยู่ละติจูดสูง ๆ ในฤดูร้อน ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 
๔ หรือ ๕ นาฬิกา และตกเวลาประมาณ ๒๐ หรือ ๒๑ นาฬิกา ท าให้มีเวลากลางวันมาก หากถือเวลา
ปฏิบัติงานตามเวลามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ท าให้รู้สึกว่าไปท างานสายมากและอากาศก็ร้อน ดังนั้นในบาง
ประเทศจึงได้ออกกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเวลาให้ใช้กับเฉพาะฤดูร้อน โดยให้เลื่อนเร็วกว่าเวลามาตรฐานที่
ก าหนดไว้ เช่นให้เร็วขึ้น ๑ – ๒ ชั่วโมง เป็นต้น เพ่ือให้เวลาใกล้เคียงกับธรรมชาติ (กล่าวคือเพ่ือให้ดวงอาทิตย์
ขึ้นเวลา ๐๖๐๐ และตกเวลา ๑๘๐๐ โดยประมาณตามเวลานาฬิกา)  ดังนั้น เวลามาตรฐานตามปกติสมมุติว่า
เป็น  ๗ นาฬิกา จึงเป็นเวลา ๘ นาฬิกาส าหรับฤดูร้อน (ถ้าปรับให้เร็วขึ้น ๑ ชั่วโมง) ในทางกลับกันในช่วง    
ฤดูหนาวประเทศเหล่านี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ ๘ หรือ ๙ นาฬิกา และตกเวลาประมาณ ๑๕ หรือ ๑๖ 
นาฬิกา ท าให้มีเวลากลางวันน้อย หากถือเวลาปฏิบัติงานตามเวลามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ท าให้รู้สึกว่าไปท างาน
เช้ามากตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้น และต้องเปิดไฟส านักงานอันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นในช่วง       
ฤดูหนาวจึงเลื่อนเวลาให้ช้ากว่ามาตรฐาน ๑ – ๒ ชั่วโมง ดังนั้น เวลามาตรฐานตามปกติสมมุติว่าเป็น           
๘ นาฬิกา จึงเป็นเวลา ๗ นาฬิกา (ถ้าปรับให้ช้าลง ๑ ชั่วโมง) ซึ่งการใช้ DST ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ให้ได้เต็มที่ และการด าเนินชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับเวลาตามธรรมชาติ
ที่ก าหนดโดยดวงอาทิตย์มากที่สุด 
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๕. ก าเนิดเวลามาตรฐานประเทศไทย 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจซึ่งเป็นสิ่งที่    
น่าภาคภูมิใจแก่ประเทศ คือ ทรงสถาปนาเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศสยาม หรือที่เรียกกันว่าเวลาสมมุติ
กรุงเทพฯ (Bangkok Mean Time : BMT) ในปี พ.ศ.๒๓๙๕ โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการก่อสร้างพระราช
มณเฑียรที่ประทับขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  ณ  บริเวณสวนขวา แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๐๐ และพระราชทาน
นามหมู่พระราชมณเฑียรนั้นว่า “พระอภิเนาว์นิเวศน์” อันประกอบด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ  หลายองค์  ในจ านวน
นี้องค์หนึ่งคือ “พระที่นั่งภูวดลทัศไนย” ตั้งอยู่ด้านเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคม (เดิม) เป็นพระที่นั่งตึก
สูง  ๕  ชั้นบนสุดติดตั้งนาฬิกาขนาดใหญ่ทั้ง ๔ ด้าน  มีพระราชประสงค์ให้ใช้เป็นหอนาฬิกาหลวงเพ่ือท าหน้าที่
บอกและรักษาเวลามาตรฐาน ดังประกาศรัชกาลที่ ๔ ฉบับที ่๓๐๖ ปี พ.ศ.๒๔๑๑ ความตอนหนึ่งว่า "...จะเป็น
เหตุให้เขาหัวเราะเยาะเย้ยได้ว่าเมืองเรา ใช้เครื่องมือนับทุ่มโมง  เวลาหยาบคายนักไม่สมควรเลย เพราะเหตุ
ฉะนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพินิจพิจารณาตรวจตราค านวณความด าเนินพระอาทิตย์ 
ให้ฤดูทั้งปวงสอบกับนาฬิกาที่ดีมาหลายปีทรงทราบถ้วนถี่ทุกประการ แจ้งในพระราชหฤทัยแล้ว . . .         
" ทรงก าหนดให้ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๒๙ ลิปดา ๕๐ ฟิลิปดา ตะวันออก เป็นเส้นเมริเดียนผ่านพระที่นั่งภูวดล-
ทัศไนย และโปรดเกล้าฯ  ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาเวลามาตรฐานประจ าหอนาฬิกาหลวง นับว่าเป็นต าแหน่งงาน
ทางวิทยาศาสตร์ไทยครั้งแรก คือ ต าแหน่งพันทิวาทิตย์ มีหน้าที่เทียบเวลากลางวันจากดวงอาทิตย์ และ 
ต าแหน่งพันพินิตจันทรา ท าหน้าที่เทียบเวลากลางคืนจากดวงจันทร์ โดยการตรวจการเคลื่อนตัวของ        
ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ขณะผ่านเมริเดียนของพระที่นั่งภูวดลทัศไนย จากการที่ทรงได้สังเกตดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้ามานานหลายปีทรงพบว่าการขึ้น ตก  และแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเดือนต่าง ๆ  นั้น 
แตกต่างกัน ที่หอนาฬิกาหลวงจึงมีการค านวณทางดาราศาสตร์ไว้ทุกวัน เพ่ือใช้ส าหรับตั้งปรับแต่งเวลาที่     
หอนาฬิกาหลวง (BMT) ตามที่ได้ค านวณไว้ล่วงหน้า เวลาที่ว่านี้เร็วกว่า GMT  ๖  ชั่วโมง ๔๒ นาที และมีการ
ออกพระราชก าหนดเรื่องนาฬิกาในปี พ.ศ.๒๔๑๑ นับได้ว่าประเทศไทย (สยาม) มีการออกกฎหมายเรื่องเวลา
มาตรฐานเป็นประเทศแรก ทั้งนี ้แม้แต่ประเทศอังกฤษยังออกพระราชบัญญัติเวลามาตรฐานเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๓ 
หลังประเทศสยามถึง ๑๒ ปี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๒๗ จากผลการประชุมของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกได้ตกลงกัน 
ก าหนดให้เส้นเมริเดียนที่ผ่านเมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ เป็นลองจิจูด  ๐  องศา และก าหนดให้ใช้เป็นจุด    
ตั้งต้นส าหรับการก าหนดค่าลองจิจูด และการแบ่งภาคเวลาซึ่งเรียกว่าเวลาอัตรา 
 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๒ มีการจัดประชุมอุทกศาสตร์นานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ประเทศไทย (สยาม) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย รัฐบาลสยามขณะนั้นได้ส่ง นาวาเอก พระประดิยัติ
นาวายุทธ (พระยาราชวังสัน) เอกอัครราชทูตสยาม ณ กรุงลอนดอนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ผลของการ
ประชุมครั้งนั้นนอกจากท าให้เกิดการก่อตั้ง สภาสากลอุทกนิยม (International Hydrographic Bureau : 
IHB) ซึ่งต่อมาพัฒนาไปเป็น องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization) แล้ว 
ทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมยังตกลงกันที่จะใช้เวลาอัตรา หรือ ภาคเวลา (Zone Time) โดยก าหนดว่าเวลา
ของประเทศนั้น ๆ ต่างกับ GMT กี่ชั่วโมง  
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รูปที่ ๒  การประชุมอุทกศาสตร์นานาชาติที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ นาวาเอก พระประดิยัตินาวายุทธเป็น    
          ผู้แทนสยาม ผลการประชุมครั้งนั้นเป็นก าเนิดของการใช้ภาคเวลา หรือ เวลาอัตรา ในประเทศต่าง ๆ 

 หลังจากรับมติจากการประชุมอุทกศาสตร์นานาชาติในเรื่องการใช้เวลาอัตรามาแล้ว ประเทศไทย 
(สยาม) ได้พิจารณาว่า อาณาเขตประเทศระหว่างตะวันออกตะวันตกมีความกว้างเพียงประมาณ ๘ องศาของ
ลองจิจูด หรือเป็นเวลา ๓๒ นาที (๑ องศาของลองจิจูดเท่ากับ ๔ นาที) ซึ่งสามารถใช้ภาคเวลาเดียวส าหรับทั้ง
ประเทศได้ จึงเลือกใช้เวลา LMT ที่ลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก หรือภาคเวลา – 7 (อักษรประจ าภาคเวลา
คือ G) ซึ่งเร็วกว่าเวลา GMT ๗ ชั่วโมง หรือ GMT + 7 (ดูรูปที่ ๑) ซึ่งภาคเวลาที่ไทยเลือกใช้นี้มีความใกล้เคียง
กับธรรมชาติ  และสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนในประเทศ ไทย (สยาม) มากที่สุด ดังนั้น 
พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๖ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยออกเป็นพระราช-
กฤษฎีกาให้ใช้เวลาอัตรา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๖ หน้า ๒๗๓ ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ สั่งว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๓ สืบไป ให้ใช้เวลาอัตราส าหรับกรุงสยามทั่ว
พระราชอาณาจักรเป็น ๗ ชั่วโมงก่อนเวลาที่เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ  ประเทศไทย (สยาม) จึงใช้เวลา GMT 
+7 มานับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๘) เป็นเวลาถึง ๙๕ ปี 
 จากประวัติความเป็นมาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่าเวลามาตรฐานของประเทศไทยมีก าเนิดมา
จากพระอัจฉริยภาพและพระบรมราชโองการฯ ของกษัตริย์ไทย (สยาม) ๒ พระองค์ ที่ทรงต้องการให้คนไทยมี
การใช้เวลาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีธรรมชาติ อันเป็นความน่าภาคภูมิใจที่คนไทยได้ใช้เวลา
มาตรฐานที่ก าหนดและเลือกใช้ด้วยตนเอง โดยมิได้เกิดจากการก าหนดของชาติอาณานิคมในอดีตที่ก าหนดให้
ประเทศอาณานิคมบางประเทศใช้ภาคเวลาที่ผิดธรรมชาติเพ่ือความสะดวกในการปกครอง โดยมิได้ค านึงถึงวิถี
ชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ เท่าใดนัก 
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๖. พิจารณาเหตุผลของข้อเสนอการใช้ ACT ของมาเลเซียในรายประเด็น 
 ๖.๑ เหตุผลที่ ๑ : รัฐบาลของกลุ่มประเทศ ASEAN จะมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นในการติดต่อซึ่งกันและกัน 
ถึงแม้ว่าช่วงเวลาท างานของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันก็ตาม และยังจะมีประโยชน์มากในอนาคตเมื่อมีการ
ใช้วิธีการประชุมทางไกลทางวิดิทัศน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
      ข้อคิดเห็นที่ ๑ เหตุผลข้อนี้ไม่มีประเด็นที่ส าคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายและ
ทันสมัยในปัจจุบัน ท าให้การติดต่อสื่อสารของผู้คนบนโลกเป็นไปอย่างเสมือนไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารกัน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาหรือภาคเวลา ผู้คนในยุคปัจจุบันแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มิใช่ผู้น าประเทศ สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ในหลายรูปแบบตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยแทบไม่มีข้อจ ากัด 
 ๖.๒ เหตุผลที่ ๒ : ธุรกิจ และ ธนาคารต่าง ๆ จะได้ประโยชน์จากการที่มีเวลาท างานเพ่ิมขึ้นส าหรับ
การติดต่อธุรกิจซึ่งกันและกันในกลุ่มภูมิภาค ASEAN ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน ASEAN 
       ข้อคิดเห็นที่ ๒ : ปัจจุบันธนาคาร และธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับแต่งช่วงเวลาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ อันเห็นได้จากการที่ธนาคารต่างขยายเวลาท างานเพ่ิมมากขึ้นตามสาขาต่าง ๆ ใน
ศูนย์การค้า ทั้งยังเปิดท าการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด นอกจากนั้นยังมีการให้บริการ online ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด เห็นได้ว่าธุรกิจตามที่กล่าวนี้มิได้ขึ้นอยู่กับการต้องใช้ภาคเวลาเดียวกัน 
ตัวอย่างที่ประจักษ์ เช่น กรณีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศ ซึ่งมีความร่วมมือเป็นอย่างดี    
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคาร โดยทุกประเทศสมาชิกต่างใช้เวลาประจ าภาคของตนเอง  
 ๖.๓ เหตุผลที่ ๓ : ตลาดหุ้นสามารถเชื่อมโยงโดยใช้ช่วงเวลาท างานเดียวกัน นับเป็นการอ านวยความ
สะดวกในเรื่องการซื้อขายในตลาดหุ้นระหว่างประเทศในภูมิภาค ASEAN  
      ข้อคิดเห็นที่ ๓ : ในท านองเดียวกันกับข้อคิดเห็นที่ ๒ คือ การซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา ตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถท าการซื้อขายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงผ่านทาง 
Broker ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลาย โดยที่ประเทศเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ภาคเวลาเดียวกันแต่
อย่างใด ตัวอย่างที่เห็นประจักษ์ เช่น กรณีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกัน
ของตลาดหุ้น โดยทุกประเทศสมาชิกต่างใช้เวลาประจ าภาคของตนเอง นอกจากนั้น คนที่มีธุรกิจในตลาดหุ้น
เป็นเพียงกลุ่มคนเล็ก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคนทั้งประเทศที่วิถีชีวิตประจ าวันจะต้องได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนภาคเวลา  
 ๖.๔ เหตุผลที่ ๔ : สายการบินที่ปฏิบัติการในภูมิภาค ASEAN รวมทั้งผู้โดยสารจะได้รับความสะดวก
จากการที่ภูมิภาคทั้งหมดใช้ภาคเวลาเดียวกัน ความสับสนที่เกิดจากการต้องปรับเวลาใหม่เมื่อข้ามจากภาค
เวลาหนึ่งไปอีกภาคเวลาหนึ่งจะหมดไป 
       ข้อคิดเห็นที่ ๔ : การเปลี่ยนเวลาเมื่อมีการข้ามภาคเวลาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ ทั้งทางด้าน
การบิน การเดินเรือ และการรถไฟมาเป็นเวลานานแล้ว  อนึ่งการก าหนดภาคเวลาขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกในโลก
ก็เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ โดยเริ่มจากการเดินรถไฟก่อน ทั้งนีเ้พ่ือขจัดความสับสนของการใช้เลือกเวลา LMT ตาม
อ าเภอใจของแต่ละต าบลที่ การปรับเวลานี้เพ่ือให้เวลาของนาฬิกาที่ใช้อยู่ในภาคเวลานั้น ๆ มีเวลาใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติ และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนมากในเขตนั้น ๆ มากที่สุด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการก าหนด
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ภาคเวลาขึ้นมาใช้ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ ๒ ในการนี้ แม้กระทั่งประเทศที่มีความกว้างไปตามแนว
ตะวันออกตะวันตกหลายประเทศยังใช้หลายภาคเวลาในประเทศของตน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย 
และออสเตรเลีย เป็นต้น ถ้าการที่มีหลายภาคเวลาแล้วท าให้เกิดความสับสน แต่ละประเทศในโลกคงไม่ใช้ 
ภาคเวลาที่ต่างกันอย่างที่ปฎิบัติกันเป็นสากลในโลกยุคปัจจุบันนี้ 
 ๖.๕ เหตุผลที่ ๕ : การใช้ภาคเวลาเดียวกันจะถือเป็นหลักไมล์ทางประวัติศาสตร์ของความร่วมมือของ
ประเทศในภูมิภาค ASEAN เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับการตัดสินใจของผู้ร่วมก่อตั้ง ASEAN ในการยอมรับให้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเพียงภาษาทางการเดียวส าหรับการติดต่อสื่อสารใน ASEAN  
       ข้อคิดเห็นที่ ๕ : กรณีการเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ ASEAN เป็นสิ่งที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากชาติสมาชิกต่าง ๆ ใช้ภาษาพูดและเขียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่
จะต้องมีภาษากลางที่น ามาใช้สื่อสารระหว่างกัน ในการนี้ภาษาอังกฤษนับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็น
ภาษาสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้เป็นภาษาที่สองในการติดต่อสื่อสารอยู่แล้ว ต่างกับความต้องการใช้
ภาคเวลาเดียวกันตามที่มาเลเซียเสนอ ซึ่งมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ แต่ทว่าไม่ได้เกิดจากความจ าเป็นในท านอง
เดียวกันกับการเลือกใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนแม้จะมีศาสนา วัฒนธรรม และภาคเวลาที่
ต่างกัน ก็ยังคงมีความร่วมมือกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกัน  
 ๖.๖ เหตุผลที่ ๖ : ที่ส าคัญที่สุด การใช้ ACT จะเป็นการแสดงให้เห็นย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการสร้าง
ชุมชน ASEAN จากการที่ประชากรทั้งภูมิภาคใช้ภาคเวลาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีความรู้สึกใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน 
       ข้อคิดเห็นที่ ๖ : การที่ประชากรทั้งภูมิภาค ASEAN เปลี่ยนไปใช้ภาคเวลาเดียวกันโดยไม่
ค านึงถึงความผิดเพ้ียนของเวลาตามธรรมชาติ  และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน ไม่น่าจะส่งผลให้มี
ความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม น่าจะท าให้เกิดความเคลือบแคลง สงสัย และคับข้องใจขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประชาชนในประเทศที่ต้องเปลี่ยนภาคเวลาใหม่ และเป็นฝ่ายที่ต้องปรับวิถีชีวิตให้     
เข้ากับเวลาที่เปลี่ยนผิดเพ้ียนไปจากเดิมตามธรรมชาติ อาจก่อเกิดความขุ่นเคืองใจของประชาชนขึ้นได้ แม้แต่
ประเทศสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศซึ่งประสบความส าเร็จในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ยังมีความใกล้ชิดกันได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ภาคเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ความรู้สึกใกล้ชิดกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศสมาชิก
มีความจริงใจ ไว้เนื้อเชื่อใจกัน และไม่ท าการใด ๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนร าคาญต่อเพ่ือนสมาชิก  

๗. ข้อพิจารณาผลกระทบต่อประเทศไทยถ้ามีการเปลี่ยนเวลาเป็น ACT 
 ถ้าประเทศไทยมีการพิจารณาที่จะเปลี่ยนเวลามาตรฐานประเทศไทยจากเดิมเร็วกว่า GMT ๗ ชั่วโมง 
ไปเป็นเร็วกว่า GMT ๘ ชั่วโมง ย่อมส่งผลกระทบกับประชาชนไทยเป็นวงกว้างทั้งในด้าน กฎหมาย, 
Information Technology (IT), เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมือง ซึ่งจะพิจารณาแยกแยะในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้  
 ๗.๑ ด้านกฎหมาย เนื่องจากการใช้เวลามาตรฐานประเทศไทยที่ก าหนดให้เร็วกว่าเวลา GMT ๗ 
ชั่วโมง เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย 
ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ใช้เวลาอัตรา ประกาศวันที่ ๑๖ มีนาคม 



๘ 
 

พ.ศ.๒๔๖๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ออกโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยที่ไทย (สยาม) ยังปกครองด้วยระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภาคเวลา (Zone Time) ของเวลามาตรฐานประเทศไทย (ถ้าจะ
กระท า) จึงต้องด าเนินการผ่านกระบวนการทางรัฐสภา โดยการออกเป็นกฎหมายเพ่ือยกเลิกพระบรมราช-
โองการดังกล่าว อันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าสมควรกระท าหรือไม่ 
 ๗.๒ ด้าน Information Technology (IT) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเวลาจากที่ไทยใช้อยู่ใน
ปัจจุบันไปเป็นเวลา ACT จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ IT ทุกเครื่องที่ใช้อยู่บนโลกอย่างคาดไม่ถึง ในลักษณะ
ท านองเดียวกันกับเหตุการณ์ Y2K ในปีคริสต์ศักราช ๑๙๙๙ กล่าวคือ ปัจจุบันอุปกรณ์ IT มิได้มีเพียงแค่
คอมพิวเตอร์เช่นในอดีต แต่ยังมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีก อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ทั้งแบบโน๊ตบุ๊ก  
และ Tablet เครื่องระบุต าแหน่งที่ใช้สัญญาณจากดาวเทียม GPS รวมทั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีเวลาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของเครื่อง อุปกรณ์ที่กล่าวมาถึงทั้งหมดที่ใช้อยู่บนโลกนี้ถูกควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ 
(Operating System : OS) ที่มีการก าหนดภาคเวลา (Zone Time) ของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
(GMT +7) เอาไว้ในเครื่องอย่างถาวร และเวลาดังกล่าวนี้ระหว่างอุปกรณ์ IT ยังมีการเชื่อมโยง 
(Synchronization) ซึ่งกันและกันเมื่อมีการเชื่อมต่อกันทาง Internet เพ่ือให้อุปกรณ์ IT เหล่านี้รับทราบว่า
เครื่องที่ตนติดต่ออยู่นั้นใช้ภาคเวลาใดและอยู่ประเทศใด การเชื่อมโยง (Synchronization) ของอุปกรณ์ IT 
ผ่านทางระบบ Internet โดยใช้ภาคเวลาของตนเองนี้ในการติดต่อกับอุปกรณ์ IT ทั่วโลก โดยเฉพาะทาง    
ด้านธุรกิจ อาทิเช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การโอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ การใช้บัตรเครดิตนอกประเทศ เป็นต้น ซึ่งธุรกรรมเหล่านี้ระบบคอมพิวเตอร์จะทราบโดยอัตโนมัติ  
ถึงภาคเวลาของแต่ฝ่ายที่ตนติดต่อ และบันทึกธุรกรรม (Transaction Record) เอาไว้เป็นหลักฐาน อนึ่ง   
ด้านอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนภาคเวลาเช่นกัน กล่าวคือ ในการ
เดินทางทั้งทางอากาศและทางเรือทั่วโลกในปัจจุบันนี้ได้ใช้  ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม (Global 
Positioning System : GPS) มาเป็นอุปกรณ์หลักส าหรับการน าเรือหรือเครื่องบินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
อุปกรณ์ GPS ที่ว่านี้ก าหนดภาคเวลาของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยไว้อย่างถาวรในเครื่อง ซึ่งใน
ระหว่างการเดินทางเครื่องจะท าการบันทึกต าบลที่แน่นอนของพาหนะพร้อมเวลาที่ผ่านภาคเวลาต่าง ๆ ไว้
อย่างต่อเนื่อง แล้วเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ไว้ในเครื่องบันทึกการเดินทาง (Voyage Data Recorder : VDR) เพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน 
  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเห็นได้ว่าการจะเปลี่ยนภาคเวลาใหม่นั้น ไม่ใช่การด าเนินการง่าย ๆ เพียง
การเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นเพียง ๑ ชั่วโมงเท่านั้น (กรณีเปลี่ยน GMT +7 ไปเป็น GMT +8) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโลกของ IT ต้องมีการเตรียมการที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงล่วงหน้าเป็นปีก่อนใช้ภาคเวลาใหม่จริง กล่าวคือ 
อุปกรณ์ IT ทุกเครื่องต้องเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ (Operating System) เพ่ือให้ภาคเวลาของประเทศไทย
เปลี่ยนจาก GMT +7 เป็น GMT +8 เสียก่อน ส าหรับในประเทศไทยแล้วเรื่องนี้อาจด าเนินการได้เองใน
ประเทศ  โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่ส าหรับอุปกรณ์ IT ที่เหลือทั่วทั้งโลกนอกประเทศไทยจะ
ด าเนินการอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจ าเป็นและคุ้มค่าหรือไม่ 



๙ 
 

 ๗.๓ ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนเวลามาตรฐานประเทศไทยจากเร็วกว่าเวลา GMT ๗ ชั่วโมง ไปเป็น
เร็วกว่า GMT ๘ ชั่วโมงจะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ 
ด้วยภาคเวลาที่ใช้ในปัจจุบัน (GMT +7) ยกตัวอย่างกรณีกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ราวช่วงกลางประเทศ ดวงอาทิตย์ขึ้น
ช้าที่สุดเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา ๔๕ นาที และตกช้าที่สุดเวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา ๕๐ นาที แต่ถ้าเปลี่ยน
เวลาเป็น GMT +8 แล้ว เวลาที่ว่านี้จะเปลี่ยนไปเป็น ๗ นาฬิกา ๔๕ นาที และ ๑๙ นาฬิกา ๕๐ นาที
ตามล าดับ (คือบวกเวลาเพ่ิมข้ึน ๑ ชั่วโมง) เพ่ือเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยปัดให้เป็นเลขจ านวนเต็มจะได้
ว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นที่เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา และตกที่เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา เมื่อมีการเปลี่ยนเวลา    
จาก GMT +7 ไปเป็น GMT + 8 ส าหรับผู้อาศัยอยู่ในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ สมมุติต้องตื่นออก
จากบ้านเวลาเดิมราว ๕ นาฬิกาเพ่ือไปท างาน เมื่อเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นเวลานี้จึงกลายไปเป็น ๖ นาฬิกา เพ่ือ
ไปท างานให้ทันจึงต้องตื่นให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ๑ ชั่วโมง เพ่ือให้เวลาออกจากบ้านเป็นเวลาเดิมคือ ๕ นาฬิกา 
(GMT +8) แต่เวลาธรรมชาติที่แท้จริงคือ ๔ นาฬิกา (ที่ GMT +7) ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้คนต้องใช้เวลาช่วงเช้ากับ    
ความมืดนานขึ้น และเมื่อไปถึงที่ท างานหรือโรงเรียนดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้า ท าให้ต้องใช้
กระแสไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นมากกว่าแต่เดิมที่เคยใช้ภาคเวลา GMT +7 ค่าไฟฟ้า
ที่เพ่ิมขึ้นนี้เมื่อรวมตลอดทั้งปีแล้วจะเป็นจ านวนมหาศาลที่ประเทศไทยต้องจ่ายอย่างไม่จ าเป็นในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพ่ิมข้ึนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติม อนึ่ง โดยหลักสากลแล้วแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
คือ การปรับเวลานาฬิกาให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเพ่ือการประหยัดพลังงาน ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
แสงอาทิตย์ให้มากที่สุด โดยการใช้เวลาออมแสง (Daylight Saving Time : DST) ดังที่ได้อธิบายไว้โดย
ละเอียดในหัวข้อที่ ๔ 
 ๗.๔ ด้านสังคมจิตวิทยา ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๗.๓ เห็นได้ว่าการเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมจะ
ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับเวลาธรรมชาติของคนไทย ความเสี่ยงภัยจากอาชญากรรม         
ต่อทรัพย์สิน และร่างกายกับเด็กและสตรีที่ต้องตื่นออกจากบ้านเพ่ือไปเรียนหนังสือหรือท างานตอนเช้ามืดจะ
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะที่พักอาศัยซึ่งอยู่ในที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติ พ่ีน้อง เกิดความวิตก
กังวลต่อสวัสดิภาพของคนในครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเครียดในสังคมไทยมากเพ่ิมมากขึ้น ปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนอีกประการหนึ่งในช่วงเย็น คือ การที่ดวงอาทิตย์ตกช้าแม้เวลาจะล่วงไปถึงราว ๒๐ นาฬิกาแล้ว จะ
ท าให้ผู้คนยังไม่กลับบ้านเนื่องจากยังมีแสงอาทิตย์อยู่ บางส่วนอาจจะยังคงอยู่ที่ท างานหรือที่โรงเรียนจนกว่า
ดวงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า บางส่วนเที่ยวเตร่ไปสถานที่ต่าง ๆ จนกว่าจะใกล้ค่ าท าให้เสียเงินไปกับการนี้ 
เพ่ิมมากขึ้น การรับประทานอาหารจะคลาดเคลื่อนไปทั้งเช้า และเย็น และเมื่อกลับถึงบ้าน เนื่องจากนาฬิกา
ธรรมชาติในร่างกายยังคงปรับตัวให้เข้ากับดวงอาทิตย์ แต่ไม่ปรับตามนาฬิกาที่เดินเร็วขึ้นท าให้ผู้คนนอนดึกขึ้น 
แต่กลับต้องตื่นเช้ามากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือตามให้ทันเวลาที่ปรับเร็วเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นจึงมีเวลาพักผ่อน
หลับนอนน้อยลง และใช้เวลากับครอบครัวน้อยลงด้วยเช่นกัน ที่กล่าวมาแล้วนี้ย่อมเกิดผลเสียต่อสุขภาพ   
ทางกายและทางจิตใจอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 
  ๗.๕ ด้านการเมือง จากการพิจารณาผลกระทบที่ผ่านมาในข้อ ๗.๑ – ๗.๔ เห็นได้ว่าถ้ามีการเปลี่ยน
ภาคเวลาจาก GMT +7 ไปเป็น GMT +8 จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อประเทศไทยทั้งในด้าน กฎหมาย, 



๑๐ 
 

Information Technology (IT), เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดังนั้น ถ้ามีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเวลา
มาตรฐานประเทศไทยใหม่ให้เร็วกว่า GMT ๘ ชั่วโมงด้วยเหตุผลเพียงเพ่ือต้องการให้เกิด ACT แล้ว          
ฝ่ายการเมืองต้องตอบค าถามประชาชนให้ได้ว่า ท าไมประเทศไทยต้องเป็นฝ่ายรับภาระในการเปลี่ยนแปลง
ภาคเวลาใหม่ อันส่งผลกระทบกับการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับเวลาธรรมชาติที่ใช้มาเป็นเวลายาวนานถึง  
๙๕ ปี มิฉะนั้นแล้วเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนคนไทยได้ 

๘. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 กรมอุทกศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอเปลี่ยนแปลงภาคเวลาจาก GMT +7 ไปเป็น GMT +8 
ไม่สมเหตุสมผล และไม่น่าส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อประชาคม ASEAN แต่จะเกิดผลกระทบกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประเทศสมาชิกที่ต้องเปลี่ยนแปลงภาคเวลา และขัดกับพระบรมราชโองการให้ใช้เวลาอัตรา 
จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงภาคเวลา 


