
 
ประวัติการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย 

การรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย และการแจงสัญญาณเทียบเวลากอน พ.ศ.๒๔๗๖ 
 

การตรวจสอบเวลาเพื่อรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย และการแจงสัญญาณเทียบเวลาให 
กับประชาชน  พลเรือน  เพื่อใหใชเวลาตรงกันทั่วประเทศนั้น     ทางราชการไดมอบหมายใหกองทพัเรือเปน
ผูดําเนินการ   โดยกําหนดใหเปนหนาที่ของแผนกดาราศาสตร    กองอุปกรณการเดนิเรือ     กรมอุทกศาสตร   
ซ่ึงปรากฏอยูในระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาที่สวนราชการในกองทัพเรือ  พ.ศ.๒๕๐๑ 
การตรวจสอบเวลาและแจงสัญญาณเทียบเวลานั้นมีมาตั้งแตโบราณกาล หลักฐานเทาทีส่ามารถตรวจพบและ

ยังมีปรากฏอยูจนถึงปจจุบันนี้  คือแทงหิน
จัดเรียงเปนรูปวงกลมขนาดใหญ     ตั้งอยู
ทางตอนใตของประเทศอังกฤษ  มีช่ือเสียง
เปนที่รูจักกันดี     ในนามของ Stonehenge 
อายุประมาณ  ๔,๐๐๐ ป     ใชสําหรับบอก
เวลาและฤดูตาง ๆ      เขาใจวาสรางไวเพื่อ
วัตถุประสงคในทางเกษตรกรรมหรือ 
พิธีกรรมทางศาสนา 

สําหรับประเทศไทย  คนในสมัยโบราณ  ก็คงใชหลักจากการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติ 
ในแตละวันเปนเครื่องบอกเวลา เชน ดวงอาทิตย ขึ้น- ตก   ดวงจันทร ขึ้น- ตก      ซ่ึงทั้งนี้ก็สามารถบอกเวลา
ไดอยางคราว ๆ ไมละเอียดมากนักเนื่องจากใชการสังเกตจากธรรมชาติเปนหลัก   แตคนในสมัยกอนก็ไมได
ใหความสนใจในความถูกตองของเวลามากนัก        สวนการแจงสัญญาณเวลาก็คงจะเปนการใชการตีเกราะ 
เคาะไม  ตีกลอง  บอกสัญญาณเวลาตาง ๆ   ใหชาวบานทัว่ไปไดทราบ การดําเนินการในเรื่องการรักษาเวลา
ของไทย   ไดเร่ิมใหความสนใจอยางจริงจงั    โดยใชวิทยาศาสตรเขามาประกอบอยางมีเหตุผล      คงจะเริ่ม
เมื่อไดมีฝร่ังชาวตางชาต ิเดินทางเขามาตดิตอคาขายเชือ่มความสัมพันธกับประเทศไทย      เทาที่ปรากฏตาม 
ประวัติศาสตร   วิเคราะหไดวานาจะเริ่มในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช สมัยกรุงศรีอยุธยา    ราวป 
พ.ศ.๒๑๙๙ - ๒๒๓๑   ทั้งนีเ้นื่องจากในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช        พระองคเปนกษตัริยที่สน
พระทัยในวิทยาการสมัยใหมจากฝรั่งตางชาติ   เห็นไดจากใบรายการสั่งซ้ือของใน พ.ศ.๒๑๙๙   มีการสั่งซ้ือ
สินคาจากบริษัท อีสทอินดสี ของ ฮอลันดา  ซ่ึงเปนตัวแทนจัดการตดิตอการคาในกรุงศรีอยุธยา เทาที่ปรากฏ
หลักฐานม ีกลองโทรทัศน โคมไฟ หมวกสักหลาด ชุดผาไหม โตะเขียนหนังสือ หนงัสือ แวนตา อ่ืนๆ  แตที่
สําคัญที่ปรากฏอยูในรายการคือ นาฬิกาแบบใชเครื่องจกัรกล  แสดงใหเห็นวาไดเร่ิมมีการนํานาฬกิาเขามาใช
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว แตที่ยังไมแพรหลายเนื่องจากความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศของ
คนไทยในสมัยนั้นยังจํากัดอยูในกลุมคนไมมากนักวิทยาการดานการรกัษาเวลาจึงยังไมอยูในความสนใจของ
ประชาชนโดยทั่วไป 



   การรักษาเวลาและการแจงเวลาเริ่มแพรหลายขึ้นอยางเปนรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชการที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร   พระองคทรงกําหนดระบบเวลา
มาตรฐานขึ้นในประเทศไทย โดยเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕   ทรงสรางพระที่นั่งภูวดลทัศไนย
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  ตั้งอยูในสวนหนาพระพุทธนิเวศน พระทีน่ั่งองคนี้สราง
เปนตึกทรงยุโรป   สูง 5 ช้ัน   ช้ันยอดมนีาฬิกาใหญ 4 ดาน   ใชเปนหอนาฬิกาหลวง
สําหรับบอกเวลามาตรฐานของประเทศไทยในสมยันั้น     การที่เรามีพระที่นั่งภูวดล
ทัศไนยเปนหอนาฬิกาสมัยนั้น   ถือไดวาเปนการเฉลิมฉลองการเขาสูพุทธศตวรรษที่ 
๒๕      ของไทยในทางวิทยาศาสตรไดอยางเต็มภาคภูมใินฐานะทีไ่ทยเปนชาติใหญ
ในยานนี ้
 
 
 
 
   ในรัชสมัยของพระองคนั้น    โลกยังไมมีความเจริญทางวิทยาศาสตรถึงขั้นสงคลื่นวิทยุเปน
สัญญาณเทียบเวลาสากล    หรือใชนาฬิกาปรมาณูจาก    CESIUM - 133        ประเทศที่เจริญในชวงสมัยของ 
พระองคทาน จะตองทําการคํานวณทางดาราศาสตรเพื่อเทียบเวลาของตนเอง     โดยสถาบันทางดาราศาสตร
ของชาตินั้น ๆ เปนผูดําเนนิการ  ดวยพระปรีชาสามารถของพระองคไดทรงคํานวณดาราศาสตรและสามารถ
รักษาเวลามาตรฐานไดอยางเที่ยงตรง  พระองคทานโปรดเกลาฯ ใหมีพนักงานนาฬกิาหลวง เรียกวาตําแหนง 
“พันทิวาทิตย”  คอยเทียบเวลาตอนกลางวันจากดวงอาทิตย   และตําแหนง “พันพินติจนัทรา” คอยเทยีบเวลา
ตอนกลางคืนจากดวงจันทร    ซ่ึงถือไดวาเปนตําแหนงงานทางวิทยาศาสตรของไทยชุดแรก   อาจกลาวไดวา
ระบบเวลามาตรฐานประเทศไทยที่พระองคทรงกาํหนดขึ้นนี้ไดกระทาํกอนประเทศยุโรปเสียอีก        เพราะ 
รัฐสภาอังกฤษออกพระราชบญัญัติเวลามาตรฐานอังกฤษ (GREENWICH MEAN TIME) ในป พ.ศ.๒๔๓๓ 
และในป พ.ศ.๒๔๒๗  ที่ประชุมดาราศาสตรในกรุงวอชงิตัน     ไดตกลงใหเสนเมอริเดียนที่ผานเมืองกรีนิช 
ประเทศอังกฤษเปนเมอริเดยีนหลักที่จะใชเทียบเวลาของโลก 

  เมื่อไดกลาวถึงเรื่องนี้แลว   ควรที่จะไดกลาวถึงพระอัจฉริยภาพในเรื่อง ดาราศาสตร    เพื่อ
เสริมความเขาใจอีกสักเล็กนอย ในยุครวมสมัยของพระองคทานนั้น นักดาราศาสตรกําลังใหความสนใจเรื่อง 
การเคลื่อนที่ของโลก   ดวงอาทิตย   ดวงจนัทร   ตางทุมเทสติปญญา     เพื่อหาวิธีคํานวณตําแหนงดวงจันทร 
ขณะที่โคจรรอบโลก   ภายใตแรงดึงดูดของโลก      และดวงอาทิตยและตําแหนงดวงจันทรขณะที่โคจรรอบ
ดวงอาทิตย ภายใตแรงดึงดูดจากดาวเคราะหตาง ๆ    ซ่ึงการแกปญหาทั้ง ๒ อยางนี้ตองอาศัยหลักการในงาน
สาขาดาราศาสตร  ฟสิกส    และคณิตศาสตรในการคํานวณ    ผลงานการคํานวณของพระองคทานที่ประสบ
ความสําเร็จคือ  การที่พระองคทานทรงคํานวณการเกดิสุริยุปราคาที่  หวากอ  จ.ประจวบคีรีขันธ   ไดถูกตอง
แมนยํา  พระองคไดทรงทําการคํานวณแบงเปน ๓ ขั้นตอน  คือ 

 



๑. ทําการคํานวณตําแหนงดวงจันทรและดวงอาทิตย            โดยใชทฤษฎีการเคลื่อนที่ของ 
ดวงจนัทร  (THEORY OF LUNAR  MOTION) 
   ๒.หลังจากคํานวณตําแหนงดวงอาทิตย และดวงจนัทรแลว จะตองทาํการคํานวณตรวจสอบวา 
จะมีโอกาสเกดิอุปราคาไดหรือไม ถาไมไดก็ผานไปถาสามารถเกิดขึ้นได จึงจะเขาสูการคํานวณขั้น ๓ ตอไป 

๓.เมื่อตรวจสอบแลววามีโอกาสเกิดอุปราคาได  ก็จะทําการคํานวณในขั้น ๓    คือ  คํานวณ 
วาการเกดิอุปราคานั้น เปนสุริยุปราคา หรือ จันทรุปราคา มีลักษณะอยางไร   เชน  เปนชนิดมืดหมดดวง หรือ
ชนิดวงแหวน หรือมือเปนบางสวน และจะเห็นไดทีไ่หน เวลาเทาไร ถึงเทาไร ตามระบบเวลามาตรฐานสากล   
ซ่ึงจะตองนํามาใชในการคํานวณดวยตลอดตั้งแตตน 
   ในกรณีที่พระองคไดทรงคํานวณการเกดิสุริยุปราคาที่หวากอนี ้พระองคไดทรงกระทาํตาม
ขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวนี ้และสามารถคํานวณไดอยางถูกตองทั้งในลกัษณะการเกิด เวลาที่เกิด และตําบลที่ 
ที่ใชสังเกต จากการคํานวณเปรียบเทียบหลักฐานจากการคํานวณของหอดูดาวกรีนชิ ปรากฏวาระบบคํานวณ
ของพระองคทานถูกตอง    แตตัวเลขของพระองคไมมีในระบบของกรีนิช        แสดงวาพระองคทานไดทรง 
คํานวณขึน้มาดวยพระองคเอง  มิไดนําเอาผลการคํานวณของชาวตางประเทศมาดัดแปลงประยุกตใชสําหรับ
ประเทศไทยแตอยางใด ฯ 
   ยอนกลับมาถงึเรื่องแจงสัญญาณบอกเวลา     ในสมัยกอน     การบอกสัญญาณแจงเหตุและ
อันตรายตาง ๆ  เชน การตีเกราะ ตีกลอง หรือยิงปนนั้น  มีมานานแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเขาใจวาได 
มาจากเมืองจนี  ประเพณีนีไ้ดมีมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร   คือมีทั้งยิงปนและตีกลอง     การตีกลองนั้น
เดิมทีมีหอกลองอยูที่หนาวดัพระเชตพุนหอหนึ่งเปนสามชั้น   ที่หอนัน้แขวนกลองไวสามใบ  ใบละชั้น  ใบ
ใหญอยูช้ันลางแลวเล็กขึ้นไปตามลําดับ กลองใบใหญทีอ่ยูช้ันลางมีช่ือวา “ย่ําพระสุริศรี” สําหรับตีบอกเวลา
เมื่อดวงทิตยตกดินเพื่อเปนสญัญาณใหปดประตูพระนคร  กลองใบชั้นกลางมีช่ือวา “อัคคีพินาศ”   สําหรับตี
เมื่อเกิดไฟไหมเปนสัญญาณเรียกราษฎรใหมาชวยกันดบัไฟ    ดูเหมือนมีกําหนดวาถาไฟไหมนอกพระนคร 
ตีสามครั้ง   ถาไฟไหมในพระนครตีมากกวานั้น  กลองใบที่สามที่ช้ันยอด มีช่ือวา “พิฆาตไพรินทร” สําหรับตี
ใหรูวามีขาศกึมาประชิดติดพระนคร  ทุกคนจะตองมาประจํารักษาหนาที่โดยพรอมเพรียงกัน 

การยิงปนบอกเวลานั้น มีมานานแลวเชนกนั   เดิมทีเดยีว   (กอน พ.ศ.๒๔๓๐)    ที่ปอมมุม 
พระบรมมหาราชวัง  มีปนใหญประจําอยูทุกปอม  ปอมละกระบอก  เปนปนสัญญาณ  ปนที่อยูที่ปอมมุมวัด
พระเชตุพนจะยิงบอกเวลาเมือ่ดวงอาทิตยขึน้ทุกวนั  เพื่อเปนสัญญาณใหเปดประตวูัง    เพราะเวลากลางคืน
ประตูวังจะปดและเปดการลดหยอนการพทิักษรักษาการอยูเวรยามในพระราชวังในเวลากลางคืน แตบางคน
บอกวาทีย่ิงปนนั้นเปนการเปลี่ยนดินปนอกีนัยหนึ่ง การยิงปนยังใชยิงเปนสัญญาณเมื่อไฟไหมนอกพระนคร
จะยิงนัดเดียว  ถาไฟไหมในพระนครจะยิงสามนัด  และถาไฟไหมพระบรมราชวัง    จะยิงติดตอกนัไปหลาย
นัดจนกวาไฟจะดับถึงจะหยดุยิง 
   การรักษาเวลามาตรฐานโดยพนักงานนาฬกิาหลวงคอื พันทิวาทิตยและพันพนิิตจนัทรา ทํา
หนาที่มาไดชวงเวลาหนึ่ง โดยคงจะทําควบคูไปกับการยิงปนบอกเวลาดวงอาทิตยขึ้นที่ปอมมุมวัดพระเชตุพน 



   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทางราชการไดจางฝรั่งชาวยุโรปเขามา
รับราชการ   เพื่อวางรากฐานงานดานตาง ๆ ในแทบจะทกุวงการ   ทางดานทหารเรือก็เชนเดยีวกัน    สําหรับ
การรักษาเวลานั้น   งานของทหารเรือมีคามเกี่ยวของกับเรื่องเวลาในการวัดดาราศาสตรเพื่อใชในการเดินเรือ
และการสํารวจแผนที่                ชาวตางชาติเหลานี้คงจะไดนําความรูความสามารถในการวดัดาราศาสตรหา 
เวลามาตรฐาน     และการใชนาฬิกาโครโนเมตรสําหรับการรักษาเวลาไดอยางเทีย่งตรง  มาแสดงใหปรากฏ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั จึงโปรดเกลาฯ ใหพระชลยุทธโยธิน (Andre’ du Plessis de Richelieu)   
ซ่ึงรับราชการอยูในกรมทหารเรือในขณะนั้น             เปนเจาพนักงาน ออบเซอรเวตตอรี่หลวง  มีหนาที่คอย
ตรวจสอบนาฬิกา  (เวลา)  ความสําคัญของตําแหนงพันทวิาทิตย  และพนัพินิตจนัทราจึงลดลงจนหมดไปใน
ที่สุด 
   นอกจากพระชลยุทธโยธินชาวเดนมารกแลว     ในชวงเวลาเดยีวกันกย็ังมี    พระนิเทศชลธี 
หรือ    กัปตันลอฟตัส      ชาวอังกฤษอีกผูหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องการหาเวลา เหน็ไดจากการที่ทานได 
ประดิษฐนาฬกิาแดดขึ้นทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  รัชการที่ ๕   ซ่ึงปจจุบันยังตั้งอยูที่วดั
นิเวศนธรรมประวัต ิ  ดังไดกลาวไวแลวในบทที่  ๒ 
   สําหรับการยิงปนบอกเวลาเที่ยงหรือที่เรียกวายิงปนเทีย่งนั้น   เกิดขึ้นในเวลาตอมาครั้งแรก
มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั    ไดทอดพระเนตรตัวอยางที่อังกฤษยิงปนสญัญาณที่
เมืองสิงคโปร  เพื่อใหประชาชนและชาวเรอืตาง ๆ  ตั้งนาฬิกา      จึงทรงมีพระราชประสงคใหมีการยิงปนที่
กรุงเทพ ฯ บาง  คร้ังแรกโปรดเกลา ฯ ใหทหารเรือยิงปนเที่ยงที่ตําหนักแพ (ทาราชวรดิฐ)  กอน และยิงเฉพาะ
ในวนัเสารเทานั้น  โดยมีพระชลยุทธโยธิน   เจาพนักงานออบเซอรเวตตอรี่หลวง เปนผูควบคุมกาํหนดเวลา 
ยิง คร้ันกรมหลวงประจักษศลิปาคม จัดตั้งทหารปนใหญขึ้นในทหารลอมวัง    จึงขอรับหนาที่ยิงปนเที่ยงมา
ใหทหารปนใหญลอมวังที่ปอมทัศนนิกซึ่งอยูทางทิศตะวนัตกของพระบรมหาราชวัง   และเปลี่ยนมาเปนยิง
ปนเมื่อเวลาเทีย่งทุกวัน   ดังประกาศยิงปน   จากราชกิจจานุเบกษาเลม ๙  จุลศักราช  ๑๒๔๙   ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศยิงปน     
วัน ๓  เดือน ๕  ขึ้น ๘  ค่ํา  ปชวด  ยังเปนนพศก ๑๒๔๙  (พ.ศ.๒๔๓๐) 

   ดวยพระชลยทุธโยธิน     เจาพนักงานออบเซอรเวตตอรี่หลวง        รับพระบรมราชโองการ 
ใสเกลา ฯ  ส่ังวาแตกอนไดโปรดเกลา ฯ ใหยิงปนเที่ยงในวันเสาร  เพื่อจะใหเปนประโยชนแกผูทีจ่ะตองการ
ตั้งนาฬกิาใหตรงกับเวลามัธยม  (คือมินไตน)  กรุงเทพ ฯ  เสมอทุกวันเสารมาแตถึงกระนั้นกย็ังเปนที่ลําบาก
อยูทุกวนันีก้ารคาขายเจริญมากขึ้น    เรือที่เขาออกมีขึ้นเปนอันมากแลมีความปรารถนาเวลามัธยมกรุงเทพ ฯ 
อยูดวยกนัทุกลํา    เพราะฉะนั้นจึงทรงพระราชดําริ      โดยความที่ทรงพระกรุณาแกราษฎรที่ไปมาคาขายใน
กรุงเทพ ฯ  เพือ่จะไดประโยชนที่จะตั้งนาฬิกาไดตรงเวลามัธยมกรุงเทพ ฯ     จึงทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ 
ใหยิงปนเวลาเที่ยงทุก ๆ วนั  เมื่อผูใดไดยินเสียงปนแลว ตองเขาใจวาเปนเวลาเทีย่งตามเวลามัธยม (มินไตน) 
กรุงเทพ ฯ ที่หอออบเซอรเวตอรีหลวง  ซ่ึงตัง้อยู แลตติจดู ๑๓๔๕๓๘๘  เหนือ ลองติจดู ประมาณ ๑๐๐๒๘๔๕ 
ตะวนัออก ของเมืองกรีนชิ  กําหนดจะไดยงิปนใหญที่ปอมทัศนนิกทีละดาน  ตะวนัตกของพระบรมมหาราชวัง 
แต ณ วนั ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปชวด ยังเปนนพศกตรงเวลาเทีย่งเสมอไปทุกๆ วัน  อยาใหผูใดผูหนึ่งสงสัยตกใจวา
เกิดเพลิงหรือเหตุการณตาง ๆ  ถาพนเวลาเที่ยงแลว หรือกอนเที่ยงจึงควรถือเอาวามีเหตุได ถาเกิดเพลิงขึ้นใน
เวลาเที่ยงหรือใกลเที่ยงจะยิงปนเปนสองนดัจึงใหถือเอาวามีเหตุได 

(จากราชกจิจานุเบกษา เลม ๙ จุลศักราช ๑๒๔๙) 
   ตอมาภายหลัง ไดกลับมอบหนาที่ใหทหารเรือเปนผูยิงปนเที่ยงอีก และเปนผูรักษาเวลาดวย 
กรมทหารเรือไดจัดใหมกีารยิงปนเทีย่งที่เรอืพระที่นั่งจกัรีอยูช่ัวระยะหนึ่ง        แลวไดมอบใหกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือจัดการยิงปนเที่ยงที่ปอมวิชัยประสิทธิ์ โดยใหนักเรียนนายเรอืเปนผูยิง ภายหลังปรากฏวาไมสะดวก
เพราะนกัเรียนนายเรือไมไดอยูกรุงเทพ ฯ ตลอดเวลา ตองออกไปฝกภาคทะเลบอยๆ จึงมอบหนาทีก่ารยิงปน
เที่ยงใหเปนหนาที่ของกรมเรือกล ช้ัน ๔   เปนผูยิงปนเทีย่งทุกวัน ที่สนามหญาทาราชวรดิฐ 
   สําหรับการรักษาเวลาที่ไดมอบใหทหารเรอืเปนผูรักษานัน้     หลังจากพระชลยุทธโยธิน
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ ใหเปนเจาพนกังานออบเซอรเวตตอรี่หลวงทานแรกแลว ยังหา
หลักฐานไมพบวาทานผูใดเปนผูดํารงตําแหนงหรือทําหนาที่ควบคุมการวัดดาราศาสตรหาเวลามาตรฐานตอมา 
แตเมื่อพิจารณาจากเหตุการณที่ตอเนื่องมาคือ 
   - ใน พ.ศ.๒๔๓๗  ทางราชการไดยาย น.ต.ริเชลิว (Louis du Plessis de Richelieu) นองชาย
ของพระชลยทุธโยธิน    ซ่ึงยายไปปฏิบัติราชการจนเปนผูชวยเจากรมแผนที่       กลับมารับราชการทางกรม
ทหารเรืออีก มีตําแหนงเปนหัวหนาสํานักงานแผนที่ทะเล (ไดเล่ือนยศเปนนาวาโท- ตอมาไดรับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เปนพระพลสินธวาณัตก) 
   - พ.ศ.๒๔๓๙ ยกฐานะสํานักงานแผนที่ทะล เปน กองแผนที่ทะเล ขึ้นตรงตอกรมทหารเรือ 
   - พ.ศ.๒๔๔๖ ทางราชการไดจัดสวนราชการใหมใหกองแผนที่ทะเลไปขึ้นตรงตอกรมยุทธ
ศึกษาทหารเรอื    มีหนาที่สํารวจแผนที่ทะเล    ตรวจสอบ และรักษาเวลามาตรฐานสําหรับใชในราชนาว ี

 
 



จากเหตุการณตาง ๆ ขางตน สันนิษฐานวา พระชลยุทธโยธิน (ตอมาเปนพระยาชลยุทธโยธิน 
 - รองผูบัญชาการทหารเรือ) คงจะมอบหมายงานรักษาเวลาใหสํานักงานแผนที่ทะเลซึ่งมี น.ต.ริเชลิว   ผูเปน
นองชายและเปนผูมีความรูทางดานดาราศาสตรดีอยูแลวเปนหัวหนาสํานักงาน      เมื่อสํานักงานแผนที่ทะเล
ไดรับการยกฐานะเปนกองแผนที่ทะเล     งานรักษาเวลามาตรฐานจึงไดตกทอดมาอยูในความรับผิดชอบของ
กองแผนที่ทะเลดวย และเมื่อยายกองแผนทีท่ะเลมาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ       ทางราชการจึงไดมอบ
หนาที่การยิงปนเที่ยงใหกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   โดยมีนักเรียนนายเรอื    ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบญัชาของ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   เปนผูทําการยิง 
   การยิงปนเทีย่งมาเลิกเมื่อ  พ.ศ.๒๔๗๗   เพราะมีไฟฟาและวิทยใุชแลว   การเทียบเวลาโรง 
ไฟฟาจะทําไฟกระพริบเปนสัญญาณใหเทยีบนาฬิกาเมื่อเวลาสองทุม      สําหรับวิทยกุ็บอกสัญญาณใหเทียบ
นาฬิกาในเวลาเดียวกันเชนกนั 
   ในชวงเวลาเหลานี้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา    และประกาศของทางราชการเกี่ยวกบัเรื่อง
เวลาหลายฉบบัดวยกัน  เชนในสมัยกอน พ.ศ.๒๔๖๐  การขึ้นวันใหมเริ่มตนวันเมื่อย่าํรุง (คือ ๐๖๐๐ นาฬิกา) 
จนใน  พ.ศ. ๒๔๖๐   มีประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึง่  ใหใชการขึ้นวันใหมเชนเดียวกับชาวยุโรป   คือ 
เร่ิมตนวัน เมื่อ 12 ช่ัวโมง  กอนเที่ยงวัน (เที่ยงคืน)  และสิ้นวันเมื่อ 12 ช่ัวโมง  ภายหลังเที่ยงวัน      และกอน 
พ.ศ.๒๔๖๓  ประเทศไทยไดใชเวลาอัตราเร็วกวาเวลาสมมุติกรีนิช ๖ ช่ัวโมง ๔๑ นาที ๕๗.๓ วินาที่   จึงใน 
พ.ศ. ๒๔๖๒   มีประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่ง     เปลี่ยนเปนใหใชเวลาอัตราเร็วกวาเวลาสมมุติกรีนิช 
7 ช่ัวโมง   ตั้งแต วันที่ ๑  เมษายน พ.ศ.๒๔๖๓   เปนตนไป 
 
 

การรักษาเวลามาตรฐานจาก พ.ศ.๒๔๗๖  เปนตนมา 
    การวัดดาราศาสตรเพื่อหาเวลามาตรฐานตั้งแตเร่ิมแรกมานั้น             
สันนิษฐานวาคงจะใชเครื่องวัดแดดในการวัดมุมและใชนาฬิกา
โครโนเมตรบันทึกเวลา     ตอมากรมอุทกศาสตรไดรับนาฬิกา
ชนิดลูกตุม         ซ่ึงสมเด็จพระเจาบรมวงคเธอเจาฟามหามาลา  
กรมพระบําราบปรปกษทรงประทานให ๑ เรือน และไดส่ังซ้ือ
จากประเทศเดนมารกอีก 1 เรือน  เพื่อใชเปนนาฬกิามาตรฐาน
แทนนาฬิกาทีใ่ชอยูเดิม นาฬกิาทั้ง ๒ เรือน เปนนาฬิกาแบบไข
ลานที่มีความเที่ยงตรงสูง มีบทบาทในการรักษาเวลามาตรฐาน
ประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ปจจุบันก็ยังใชราชการอยู  และ
ยังทํางานไดอยางสมบูรณ   แมจะใชงานมานานมากแลวก็ตาม 
 
 
 



ในชวงกอนป พ.ศ.๒๔๗๖ การตรวจสอบเวลาเพื่อใชทัว่ประเทศตามทีก่รมอุทกศาสตรได 
ทําอยูในเวลานั้น   ถาเปรียบเทียบกับตางประเทศแลว     เฉพาะเครื่องมือนับไดวาลาสมัยหลายสิบป เกือบจะ
เรียกไดวาไมมปีระเทศที่เจรญิแลวประเทศใดใชวิธีอยางไทย กรมอุทกศาสตรเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนใชเครื่องมือที่ทันสมัย   เพราะเวลาที่ใชนั้นไมใชเฉพาะประชาชนพลเรือนเทานัน้ ยังตองใชเทยีบเคียง
กับตางประเทศและชาวเรือโดยทั่วไปดวย โดยเฉพาะชาวเรือ และการเดินเรือยอมตองการความละเอียดถูกตอง
ของเวลามาก กรมอุทกศาสตร   จึงมีความตองการที่จะจดัหาเครื่องมือตรวจสอบ และรักษาเวลาทีท่ันสมัยให
เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย แตกย็งัติดขัดดวยงบประมาณ 
   กอนป    พ.ศ.๒๔๗๖         การรักษาเวลาอยูในความรับผิดชอบของหมวดเครื่องมือเดินเรือ 
กองอุปกรณการเดินเรือ  โดยใชนาฬิกาลูกตุมเรือนเกณฑเปนนาฬิกาหลักในการรักษาเวลา      และทาํการวัด
ดาราศาสตรตรวจหาความผิดของนาฬกิาลูกตุมเรือนเกณฑโดยกําหนด ๗ วัน ตอคร้ัง   ถาวันไหนอากาศไมมี
เชนมีเมฆมากหรือฝนตก ไมสามารถมองเห็นดวงอาทิตยได ก็จะเลื่อนตรวจในวนัตอไป วิธีการตรวจโดยการ
วัดสูงเทาของดวงอาทิตยดวยเครื่องวัดแดด (SEXTANT) จดเวลาดวยนาฬิกาโครโนเมตร แลวนําไปเทียบกับ
นาฬิกาลกูตุมเรือนเกณฑอีกชั้นหนึ่ง   ความผิดของนาฬกิาคํานวณถึงเพียงทศนยิม  ๓  ตําแหนง     ของวินาท ี
อัตราเปลี่ยนประจําวนัใชเพยีงทศนิยม ๓ ตําแหนง  เชนในป  พ.ศ.๒๔๗๖   ไดใชการตรวจโดยวิธีวัดสูงของ
ดวงอาทิตย ๓๔ คร้ัง คิดเฉลี่ย ๑๑ วันตอคร้ัง  อัตราผิดประจําวนัของนาฬิกาลูกตุมเรือนเกณฑ ก. อยางสูงไม
เกิน ๐.๙๗๑ วนิาที อยางต่ําไมนอยกวา ๐.๐๐๒ วินาท ี     อัตราผิดประจาํวันของนาฬิกาลูกตุมเรือนเกณฑ ข. 
อยางสูงไมเกนิ ๐.๘๕๗ วินาที   อยางต่ําไมนอยกวา ๐.๐๑๓ วินาท ี
   หมายเหต ุ นาฬิกาเรือนเกณฑ ก.       ตั้งตามเวลาสมมุติที่กรีนิช   (Greenwich Mean Time) 
นาฬิกาเรือนเกณฑ ข.   ตั้งตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (Standard Mean Time) ที่กรุงเทพฯ  ในชวงระยะ 
เวลาที่ดําเนนิการตรวจรักษาเวลานั้น ไดทําการตรวจความผิดของนาฬกิาโครโนเมตรที่มีอยูดวย   โดยทําการ
ตรวจทุกครั้งภายหลังที่ตรวจความผิดของนาฬิกาเรือนเกณฑ     แลวตรวจโดยวิธีเทยีบกับนาฬกิาเรอืนเกณฑ 
การคํานวณความผิดและอัตราเปลี่ยนประจาํวันใชเพียงทศนิยม  ๓ ตําแหนง     ของวนิาทีเชนเดยีวกับนาฬกิา
เรือนเกณฑ 
   ในป พ.ศ.๒๔๗๖ นาฬกิาโครโนเมตรเรือนที่เดินเทีย่งตรงดีที่สุด   มีอัตราเปลี่ยนประจําวนั
อยางมากเพียง  ๐.๕๓๘  วินาที   อยางนอย  ๐.๐๒๘  วินาที         เรือนที่เร็วที่สุดมีอัตราผิดประจําวันอยางมาก 
๖.๑๕๕ วินาท ี  อยางนอย ๒.๑๘๕ วินาท ี
   สําหรับนาฬิกาโครโนเมตรที่จายใหกับเรือตาง ๆ กอนจายจากคลังเครื่องมือเดินเรือเจาหนาที่
ประจําหมวดจะเทียบหาความผิดและอัตราเปลี่ยนประจําวันใหกอนทุกครั้ง 
   ในชวงเวลานัน้    เนื่องจากการติดตอส่ือสารในระบบบริการของกองอุปกรณการเดินเรือยัง
ไมมีความเจรญิกาวหนามากนัก ดังนั้นจึงมีหนวยงานราชการและเอกชน ๆ อ่ืนนอกกองทัพเรือ ไดนํานาฬกิา
มาใหกรมอุทกศาสตรตรวจสอบหาความผิด  และเปรียบเทียบใหโดยเมื่อมีผูสงนาฬกิาใหตรวจสอบความผิด 
เจาหนาที่ประจําหมวดจะรับตรวจและจดรบัรองรายการเทียบใหเสมอ  เวนแตเจาของผูมาขอเทียบนัน้ๆ เปน



นายทหารเรือพรรคนาวินอยูแลว ผูมาขอเทียบมักทําการเทียบดวยตนเอง  เจาหนาทีป่ระจําหมวดเปนแตชวย
ใหความสะดวกในการแสดงรายการตาง ๆ  เทาที่ผูมาขอเทียบตองการทราบเทานั้น 

ตามปกต ิมีผูขอเทียบความผดิของนาฬกิา  หรือตั้งเวลาเปนประจํา    คือบรรดาเรือหลวงที ่
นาฬิกาโครโนเมตรประจําเรอืสัปดาหละ  ๒  คร้ัง กรมอูทหารเรือ สัปดาหละ ๒  คร้ัง กรมไปรษณยีโทรเลข
แผนกวิทยกุระจายเสียงเทยีบไปตั้งบอกเวลา ๒๐๐๐ ทางวิทยกุระจายเสยีงสัปดาหละ ๓ คร้ัง กรมรถไฟหลวง
สัปดาหละ ๑ คร้ัง ที่ไมมีกําหนดแนนอนแตมาขอเทียบเสมอ คือ กรมเจาทา, หาง เอส.เอ.บี., หาง แอลยีรอกันติ, 
บริษัทไฟฟาสยาม, บริษัท ซี.ฮวด   นอกจากนี้ยังมีสถานที่ราชการ  หางราน  บริษัทตา ง ๆ   และทาเรือไดขอ
เทียบและตั้งเวลาโดยทางโทรศัพทอีกเปนอันมาก 

ในป พ.ศ.๒๔๗๗  กรมอุทกศาสตร  ไดส่ังกลองวัดดาว  นาฬิกา     และเครื่องโครโนกราฟ 
สําหรับใชในการตรวจสอบนาฬิกา  ซ่ึงอุปกรณและเครื่องมือดังกลาวไดตรวจรับไวใชในราชการ เมื่อ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๘   มีรายการดังนี ้

๑. กลองวัดดาวชนิด Meridian Transit Instrument (Askania Werke A.G.)  ๑ กลอง    ราคา 
๒๑,๑๗๕.๒๕ บาท 

๒. นาฬิกาดาราศาสตร ชนิด Ritfler เรือนเกณฑ ๑ เรือน  เรือนที่สอง ๑ เรือน  พรอมเครื่อง 
ประกอบ  ราคา  ๗,๗๓๗.๖๐ บาท 

๓. โครโนกราฟสําหรับใชประกอบกับกลองวัดดาว และนาฬิกาดาราศาสตรชนิด    
Wetzer  Tape Chronograph  ๑ ชุด   ราคา  ๑,๖๖๗.๘๔ บาท 
   ในชวงที่กรมอทุกศาสตรดาํเนนิการสั่งซื้ออุปกรณตรวจสอบเวลาดังกลาวขางตนในพ.ศ.๒๔๗๗  
กรมอุทกศาสตร ก็ไดจดัสรางหอตรวจดาวขึ้นภายในบรเิวณสนามหญาชั้นในหนาทองพระโรงพระราชวังเดิม   
ใกลกับโรงเรยีนนายเรือเดิม  อาคารหอตรวจดาวเปนรูปตกึคอนกรีตชัน้เดียว  ๘  เหล่ียม กวางเหลีย่มละ 2 เมตร   
สูง 3.4 เมตร หลังคาทําให ปด - เปด ไดกวาง 2 เมตร  ชองหลังคาที่ปด – เปดไดนี้อยูในแนวทิศเหนือ-ใตจริง     
ตอนกลางมีแทนสําหรับตั้งกลองวัดดาวและมีผนังอิสระสําหรับติดนาฬิกาดาราศาสตร และเครื่องประกอบ เมื่อ
ไดสรางเสร็จแลวจึงไดโอนตกึนี้ขึ้นมาอยูกบัหมวดเครื่องมือเดินเรือ           เมื่อวันที ่23  ธันวาคม พ.ศ. 2478     
เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ไดถูกติดตั้งตามคําแนะนําซ่ึงไดรับจากบรษิัทที่ผลิตเครื่องมือ    แลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2478   ตอจากนั้นไดมกีารตรวจแกหาความผิดและศึกษาลักษณะของเครื่อง ความสัมพันธจากตัวเครื่อง
จริง ๆ  ประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับเครือ่งเทาที่จะทําได      แตเนื่องจากเจาหนาทีใ่นหมวดเครื่องมือเดินเรือ 
ในระยะนั้นมจีํานวนนอย  เวลาที่ใชในการศึกษาก็มวีิธีใชเครื่องเพียงเทาที่ปลีกมาไดจากเวลาที่เหลือจากงาน
ประจํา ดังนั้นในชวงระยะแรก ๆ   จึงยังใชกลองนี้ทํางานไมไดผล  แตตอมาก็ไดผลดีขึ้น 
 คากอสรางหอนาฬิกาและหอกลองวัดดาวใชงบประมาณ ๑,๕๐๐.- บาท โดยใชงบประมาณประเภท
เงินการจร พ.ศ. ๒๔๗๘ การดําเนินการในการตรวจสอบเวลา     และการบริการสัญญาณเทียบเวลาในระยะนี้
เปนการดําเนนิงานที่ยังไมสมบูรณ       เนือ่งจากยังไมสามารถใหบริการสงสัญญาณเทียบเวลาออกอากาศได 
เปนแตเพียงรักษาเวลานาฬกิามาตราฐานที่มีอยูใหแนนอนเทานั้น  ทั้งนี้เปนเพราะนาฬิกาลูกตุมเรือนเกณฑที่มี



อยูไมมีเครื่องประกอบเมื่อสงสัญญาณเวลา      ดังนั้นการบริการก็มีเฉพาะบริการเพยีงเวลาถามทางโทรศัพท  
และการนํานาฬิกาเทยีบที่กรมอุทกศาสตร 

ระหวางสงครามโลกครัง้ที่  ๒   กลองวดัดาวไดรับความเสียหายตองสงกลับไปซอมทีโ่รงงาน  
เสร็จแลวไดนาํกลับมาติดตั้งใชงานที่หอตรวจดาวบนดาดฟาอาคาร ๑     ที่กอสรางขึ้นใหม      และไดเตรียม 
กอสรางแทนตั้งกลองวัดดาวไวอยางด ี กลาวคือ  แทนนี้ไดกอสรางกอนตัวอาคาร โดยการตอกเสาเข็มลึกลง
ไปถึงชั้นดินแข็งจนตอกเสาเข็มไมลง      เพื่อไมใหมกีารทรุดตัว       จากนั้นจึงผูกเหล็กเทคอนกรีตเปนแทน
ส่ีเหล่ียมแกนกลวง กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒  เมตร แยกตางหากจากตวัอาคารเพื่อมิใหการสั่งสะเทอืนจากตวั
อาคารและจากพื้นดนิโดยรอบมากระทบถึงแทนตั้งกลอง ดังนั้นในขณะตรวจวัดดาว ภาพจะไมมกีารสั่นไหว
แมวาจะใชกําลังขยายสูงมากก็ตาม นาฬิกาลูกตุมเรือนเกณฑทั้ง ๒ เรือน ก็ติดตั้งอยูกบัแทนนี้เชนกนั เพื่อไมให
ไดรับความสัน่สะเทือนจากสภาวะโดยรอบ 

วิธีการตรวจดาวนั้น   กลองตรวจดาวจะตดิตั้งในแนวเมอริเดียน      มีนาฬิกาดาราศาสตร 
(Sidereal Clock)  ๒ เรือน ๆ หนึ่งอยูบนหอตรวจดาว     อีกเรือนหนึ่งอยูช้ันลาง เก็บรักษาไวในครอบแกวที ่
ดูดอากาศออกจนเปนสุญญากาศ      มีสายสัญญาณซินโครนัสตอข้ึนไปบนหอตรวจดาวเพื่อเปรียบเทียบกับ
นาฬิกาดาราศาสตรบนหอที่นาฬิกาลกูตุมเรอืนเกณฑ  ๒ เรือน   จะมหีนาสัมผัสตอสัญญาณไปเปรยีบเทียบ 
กับนาฬกิาดาราศาสตร   โดยใชโครโนกราฟซึ่งอานไดละเอียดถึง  ๑  ใน  ๑,๐๐๐    ของวินาท ีเวลาดาวผาน 
เมอริเดียนจะตองคํานวณอยางละเอียด เพื่อเปรียบเทียบกับเวลาดาวผานจริงหาอัตราผิดของนาฬิกาดาราศาสตร 
แตละคืนตองวัดหลายดวง เพื่อหาคาเฉลี่ยอัตราผิดแลวแปลงเปนเวลาดวงอาทิตยเปรียบเทียบหาอตัราแกของ
นาฬิกาเรือนเกณฑดวยโครโนกราฟ  การปรับแกหยาบใชเกลียวหมุนปรบัความยาวของลูกตุม    การปรับแก
อยางละเอียดตองใชการถวงน้ําหนกัดวยแผนอลูมิเนียมบาง  ๆ    ซ่ึงตัดตามน้ําหนักที่ตองการ ขนาดเบาที่สุด
เพียง ๐.๐๐๑  กรัม    นับเปนงานที่ละเอียดออนมาก 

การรักษาเวลามาตราฐานประเทศไทยโดยใชกลองวัดดาวผานเมอริเดยีน   ไดดําเนินการมา 
จนถึงประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๕    กลองตรวจดาวเสื่อมสภาพไปตามการใชงาน ประกอบกับการเทียบเวลาใน
ขณะนัน้ สามารถจะใชวิธีรับสัญญาณเทียบเวลาจากสถานทีี่รัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา, สถานีที่กรุงโตเกียว 
ของญี่ปุน และสถานีที่กรุงปกกิ่ง ของจีน ไดสะดวกและถูกตองกวา     จึงหันไปใชการรับสัญญาณเทียบเวลา
จากสถานีดังกลาวแทน โดยคํานวณแกเวลาดวยคาคงที่เนื่องจากระยะทาง   และเทียบหาอัตราผิดของนาฬิกา
เรือนเกณฑดวยโครโนกราฟ การวัดดาวหาเวลามาตรฐานจึงคอย ๆ เลิกไป   สําหรับการรับสัญญาณเวลานั้น 
ก็ไดใชเปนหลักอยูจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๔     เมื่อกรมอุทกศาสตร เปลี่ยนระบบรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
เปนระบบเวลาจากนาฬิกาปรมาณู จึงใชเวลาจากระบบใหมเปนหลัก และใชการรับสัญญาณจากสถานีตาง ๆ 
เพื่อการเปรียบเทียบ   ปจจุบันกลองตรวจดาวเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑทหารเรือ จ.สมุทรปราการ 
 
 
 



   ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ กองอุปกรณการเดนิเรือไดรับอนุมัติใหจัดตั้งแผนกดาราศาสตรขึ้นใหม 
เพื่อใหรับผิดชอบงานรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย      และงานดานดาราศาสตร ผูดํารงตําแหนงหัวหนา
แผนกดาราศาสตรคนแรก คือ น.ท.สมชาย ช้ันสุวรรณ (รักษาราชการ)     ขณะนั้นดํารงตําแหนงหัวหนากอง
อุปกรณการเดินเรือดวย 

พ.ศ. ๒๕๐๓  แผนกดาราศาสตร กองอุปกรณการเดนิเรือ  ไดเสนอโครงการเวลามาตรฐาน 
(TIME SERVICE PROJECT)  เพื่อเสนอขออนุมัติตอจากกองทัพเรือ  โดยมีวัตถุประสงค  ๕ ประการ    คือ 

๑.  รักษาเวลามาตรฐานของประเทศ 
๒. สงสัญญาณเทียบเวลาทางวิทย ุ
๓. รักษาความถี่มาตรฐาน 
๔. สงความถี่มาตรฐานทางวิทย ุ
๕. บริการเทียบเวลาทางโทรศัพท 
 
ระบบเวลาดังกลาวนี้เปนระบบที่มีความทนัสมัย     ในชวงเวลานัน้สามารถตรวจสอบและ 

รักษาเวลาในระบบดาราศาสตร และเปรียบเทียบสัญญาณเวลาความถี่มาตรฐานจากตางประเทศได  ซ่ึงจะทํา
ใหระบบการรักษาเวลามีความถูกตองและเปนมาตรฐานสากลสูงขึ้น          แตเนื่องจากโครงการดังกลาวใช 
งบประมาณในการดําเนนิการคอนขางสูง คือ  ประมาณ  ๑,๑๓๐,๐๐๐.- บาท   (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถวน) 

ในชวงเวลานัน้   กองทัพเรอืยังไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได   จึงไดชะลอโครงการ 
ดังกลาวไวกอน   โครงการเวลามาตรฐานไดรับอนุมัติใหดําเนนิการได   ตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๑๓   โดยจดัสรร 
งบประมาณใหเปนป  ๆ ไป   ซ่ึงไดดําเนนิการไปจนถึงขึน้เปดปฏิบัติงานได ดังนี ้

ปงบประมาณ  ๒๕๑๓  ไดจดัซื้ออุปกรณเวลามาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี      เปนเงิน 
๑,๓๙๙,๕๐๐.- บาท   ประกอบไปดวย 

- นาฬกิาควอทซความถี่สูงขนาดใหญ  ๓  เรือน    ซ่ึงมีอัตราผิด   ๑/๑๐๐,๐๐๐  วินาทีตอวัน 
นาฬิกานี้   นอกจากจะรักษาเวลาไดอยางเทีย่งตรงแลว    ยังสามารถผลิตความถี่มาตรฐานได ๓ ความถี่   คือ 
5 MHz, 1 MHz และ 0.1 MHz  สําหรับบริการตรวจสอบความถี่ของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วิทย ุ
โทรทัศน  หรือ  เครื่องมือในหองปฏิบัติการ 

- เครื่องเทียบความถี่  เพื่อใชเทียบความถี่ของนาฬิกาควอทซกับความถี่มาตรฐานสากลเชน 
จากสถานี Rugby  ในประเทศอังกฤษ  โดยมีเครื่องรับความถี่อยูภายใน  และสามารถปรับความถี่ของนาฬิกา 
ควอทซ   ใหลงรอยความถี่มาตรฐานสากลไดโดยอัตโนมัติตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
  - เครื่องบันทึกการเปรียบเทยีบความถี่ของนาฬิกาควอทซ กับความถี่มาตรฐานสากลใหเห็น
ไดตลอดเวลาวามีการปรับแตงไปอยางไรบาง  และความถี่ของนาฬิกาควอทซตรงกับความถี่มาตรฐานสากล
หรือไม 
 



 
 - เครื่องทําโปรแกรมสัญญาณ จํานวน ๒  เครื่อง   สําหรับสัญญาณเทียบเวลาระบบอเมริกัน

เพื่อสงสัญญาณเทียบเวลาทางวิทยใุหกับเรือตาง ๆ ในทะเล         คือจะเริ่มสงสัญญาณเทียบเวลาตัง้แตนาทีที ่ 
๕๕  ทุกนาที  จนถึงนาทีที ่๖๐ ของทุกชั่วโมง อีกเครื่องหนึ่งสําหรับทําสัญญาณเทียบเวลาระบบอังกฤษเพื่อ 
สงสัญญาณเทียบเวลาใหประชาชนทัว่ไป   คือจะสงสัญญาเทียบเวลาทุก ๑๐ วินาที   ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 - นาฬกิาควบคุมเวลาเปนนาทีและวนิาที   สําหรับใชควบคุมเวลาที่จะสงไปใหนาฬกิาพวง
ตามสถานที่ตาง ๆ ได ๓๐ เรือน 

 - สโคปเวลาสําหรับดูเพื่อเปรียบเทียบคลื่นความถี่ เวลาระหวางนาฬิกาของแตละเรือน และ
สามารถเปรียบเทียบคลื่นความถี่เวลาจากสถานีความถี่มาตรฐานตางประเทศกับคลืน่ความถี่เวลาของนาฬิกา
แตละเรือนไดอีกดวย  สโคปเวลานี้สามารถอานความแตกตางกันไดถึง ๑/๑,๐๐๐,๐๐๐ วินาท ี

 - เครื่องรับวทิยุแบบรับความถี่ประจํา   สําหรับสัญญาณจากสถานีวิทยตุางประเทศที่เชื่อถือ
ได   แลวสงไปเปรียบเทียบเวลาใหดูไดทีส่โคปเวลา 
  - แบตเตอรี่สําหรับใชกับอุปกรณทั้งหมดเมื่อไฟฟาดับ ไดนานถึง ๔๐ ช่ัวโมง โดยอัตโนมัติ 
อุปกรณดังกลาวขางตนติดตัง้เสร็จเรียบรอยเมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๔ 

 ปงบประมาณ  ๒๕๑๔     จัดซ้ืออุปกรณผลิตความถี่มาตรฐานดวยพลังงานปรมาณูจากธาตุ 
รูบีเดยีม ๘๗ พรอมทั้งระบบเวลาเพื่อนําไปใชเดนินาฬกิา ที่มีเปนพเิศษอยูแลว๑ เรือน เปนเงนิ ๔๔๙,๓๐๐.- บาท 
อุปกรณนี้ผลิตความถี่มาตรฐานได ๖,๘๓๔,๖๘๒,๕๓๙ รอบตอ ๑ วินาท ีมีอัตราผดิเพยีง ๑/๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  
รอบตอเดือน เมื่อนําไปใชเดนินาฬกิาแลวจากผลการตรวจสอบในระยะเวลา ๓๐ วัน ปรากฏวานาฬกิามีอัตรา
ผิดเพียง ๑/๑,๐๐๐,๐๐๐ วินาที นอกจากนั้นยังใชควบคุมความถี่ของนาฬกิาควอทซทั้ง ๓  เรือน โดยตอเขากับ
เครื่องเทียบความถี่ที่มีอยูแลว  ทั้งนี้ไมจําเปนตองใชเทยีบความถี่มาตรฐานสากล เชน  จากสถานี Rugby  ใน
อังกฤษอีกตอไป 

 อุปกรณนี้ตดิตัง้เสร็จเรียบรอยเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 
 ปงบประมาณ ๒๕๑๕ จัดซื้อเครื่องประกอบสําหรับแจงสัญญาณเทียบเวลาใหแกประชาชน

ทางโทรศัพทโดยอัตโนมัต ิเปนเงิน ๑๔๙,๘๕๐.- บาท เครื่องประกอบนี้ใชตอกับเครื่องทําโปรแกรมสัญญาณ  
ติดตั้งเสร็จเรียบรอย เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕  พรอมกันนี้     องคการโทรศัพทยังไดกรุณาตดิตั้งโทรศัพท
อัตโนมัติ  ใหอีก  ๙  เลขหมาย    เพื่อบริการความสะดวกในการเทยีบเวลาของประชาชนยิ่งขึ้น คือ หมายเลข 
๖๖๑๑๗๐ ถึง หมายเลข ๖๖๑๑๗๘ (ในปจจุบันองคการโทรศัพทไดเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพททั้ง ๙ หมายเลข

ดังกลาวเปนโทรศัพทอัตโนมัติหมายเลข ๑๘๑)       และเปนที่นายนิดีเปน
อยางยิ่ง เมื่อ   พล.ร.อ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ขณะทรงพระยศเปน ร.ท.เจาฟามหาวชิราลงกรณ ไดเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงเปนองคประธานในพิธีเปดเครื่องอุปกรณรักษาเวลามาตรฐานของ
ประเทศไทย เมื่อวันที ่๒๒ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 



  หลังจากเสร็จโครงการในระยะแรกแลว กรมอุทกศาสตรก็ไดจดัหาอปุกรณประกอบตาง ๆ 
มาเสริมการทํางานของระบบเวลามาตรฐานประเทศไทย           ใหสามารถคงสมรรถนะและสามารถบริการ
ประชาชนไดสมบูรณยิ่งขึ้นตามลําดับ ดังนี้ 

ปงบประมาณ ๒๕๑๖   จัดซือ้นาฬิกาแบบ  Digital  Clock     ซ่ึงเปนนาฬิกาทีแ่สดงเวลาดว 
ตัวเลข โดยตวัเลขจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปทกุ ๆ วินาท ีและ Digital Programmer เพื่อขยายโปรแกรมสัญญาณ
บอกเวลา  และเปนเครื่องสํารองที่มีใชอยูเดิมแลว เปนเงนิ ๑๔๓,๐๐๐.- บาท  
  ปงบประมาณ ๒๕๑๗  จัดซื้ออุปกรณ  Digital Signal Generator    ซ่ึงสามารถสงความถี่ได 
ตั้งแต ๓๐๐ Hz ถึง ๓๒ MHz  เพื่อใชในการปรับแตงความถี่ของเครื่องมือตรวจวดัตาง ๆ       และเครื่องมือที่
ตองการความถูกตองในดานความถี่สูงใหถูกตองแกหนวยงานราชการตาง ๆ   เปนเงนิ ๑๕๘,๐๐๐.- บาท 

 ปงบประมาณ ๒๕๑๘  จัดซือ้อุปกรณ  Time Code Generator    เปนเงิน ๑๕๑,๗๕๐.- บาท 
เครื่อง Remote Display  เปนเงิน ๖๓,๕๐๐.- บาท  และ Time Code Reader  เปนเงิน ๔๔,๙๐๐.- บาท เพื่อสง
สัญญาณเวลาใหแกหนวยราชการตา ง ๆ  เชน  กรมประชาสัมพันธ   เปนตน 

 ปงบประมาณ ๒๕๑๙ จัดซื้อเครื่องควบคุมความถี่ (Frequency Controller) จํานวน ๒ เครื่อง 
เพื่อควบคุมความถี่ที่ผลิตไดใหตรงกับความถี่มาตรฐานของประเทศ เปนเงิน  ๒๘๙,๘๐๐.- บาท 

 ปงบประมาณ ๒๕๒๒     จัดหาอุปกรณผลิตความถี่มาตรฐานดวยพลังงานปรมาณูจากธาตุ 
ซีเซี่ยม  (Caesium Frequency Standard)  มาใชแทนธาตุรูบีเดียม ๘๗   เปนเงิน  ๖๔๖,๐๐๐.- บาท 

 ปงบประมาณ  ๒๕๓๔    ไดจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณเวลามาตรฐานสากลจากสัญญาณ 
ดาวเทยีม ระบบ GPS (G.P.S. Satellite Timing Receiver แบบ FTS.800) จํานวน ๑ เครื่อง เพื่อใชเปรียบเทียบ
กับสัญญาณเวลามาตรฐานประเทศไทย เปนเงิน ๘๑๘,๐๐๐.- บาท 

 ปงบประมาณ ๒๕๓๖ จัดซ้ือนาฬิกาบอกเวลา  (S[eaking Clock)  จํานวน 1 เครื่อง  เพือ่ใช 
ทดแทนนาฬกิาบอกเวลาเดิม  เปนเงิน ๖๘,๖๐๐.- บาท 

 ปงบประมาณ ๒๕๓๗  ดําเนนิการยายอุปกรณรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย   จากหอง
รักษาเวลาเดิมซึ่งตั้งอยูบริเวณแผนกดาราศาสตรช้ันลาง   อาคาร  ๒  มาไวที่หองเวร      กรมอุทกศาสตรเดิม  
ช้ันลาง อาคาร ๑ หนาหองแผนกเอกสารการเดินเรือ เหตุที่ยายเนื่องจากสภาพอาคาร ๒ ไมปลอดภัยในการ 
ใชงาน  ทําการยายเมื่อวันที ่ ๒ – ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 ปงบประมาณ ๒๕๓๙   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙      กรมอุทกศาสตรไดสงนายทหาร
จํานวน  ๓  นาย     มี  น.ท.ไชยวุฒ ิ     นาวกิาญจนะ     หวัหนาแผนกดาราศาสตร     กองอุปกรณการเดินเรือ 
น.ท.จักรกฤช   มะลิขาว  หัวหนาแผนกยีออฟสิกส กองสํารวจแผนที ่   และ  น.ต.ชัยฤทธ์ิ   เกิดผล    หัวหนา
แผนกเอกสารการเดินเรือ   กองอุปการณการเดินเรือ   ไปดูงานและฝกอบรมเกี่บกับระบบอุปกรณรักษาเวลา
มาตรฐาน ที่โรงงานบริษัท  HEWLETT PACKARD และโรงงานบริษทั DATUM มลรัฐ California ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และในปเดยีวกัน เมื่อวันที ่๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙   ไดจัดซื้อเครื่องผลิตความถี่มาตรฐาน 
CAESIUM จากบริษัท HEWLETT PACKARD รุน HP 5071 A ราคา ๒,๔๘๒,๔๐๐.- บาท   ตอมาไดจัดสง
นายทหาร     จาํนวน  ๒  นาย   คือ   น.ท.ไชยวุฒ ิ  นาวกิาญจนะ   เสนาธิการ    หมวดเรืออุทกศาสตร    และ 



 น.ท.จักรกฤช    มะลิขาว   หน.สํารวจแผนที่ทะเล  ไปศึกษาอบรมหลักสูร Time & Frequency Standard   ที่ 
สถาบัน  National Physical laboratory   เมือง Teddington  ประเทศ  อังกฤษ 

ปงบประมาณ  ๒๕๔๐        ไดจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณเวลา
มาตรฐานสากลจากสัญญาณดาวเทยีม  ระบบ GPS (G.P.S. Satellite 
timing receiver)   จากบริษัท DATUM INC. จํานวน 1 เครื่อง   เพื่อ 
ใชเปรียบเทยีบกับสัญญาณเวลามาตรฐานประเทศไทย   เปนเงิน 
๔๙๒,๒๐๐.- บาท 

 ปงบประมาณ ๒๕๔๑  จัดซือ้ระบบรักษาเวลา
มาตรฐานเพิ่มเติม จํานวน ๑ ระบบ  เปนเงนิ ๘,๗๗๑,๘๒๖.- บาท   

เพื่อทดแทนระบบเดิมเกือบทั้งหมดที่เสื่อมสภาพ 
ปงบประมาณ ๒๕๔๘  ดําเนนิการจัดหาอุปกรณพรอมติดตั้ง ดังนี ้

- เครื่องผลิตความถี่มาตรฐาน (Cesium) รับมอบอุปกรณพรอมติดตั้งเมื่อ ๒๐ พ.ค.๔๘ 
- ระบบใหเวลาทาง Internet รับมอบอุปกรณพรอมติดตั้งเมือ่ ๒๐ พ.ค.๔๘ 
- เครื่องรับสัญญาณเวลา GPS Satellite Timing Receiver รับมอบอุปกรณพรอมติดตัง้เมื่อ 

๒๐ พ.ค.๔๘ 
- เครื่องบอกเวลาทางโทรศัพท (Speaking Clock) รับมอบอุปกรณพรอมติดตั้งเมื่อ ๓๐ ส.ค.๔๘ 
- เครื่องสอบเทียบเวลาระดับ Primary รับมอบอุปกรณพรอมติดตั้งเมื่อ ๒๓ ส.ค.๔๘ 

 


	ประกาศยิงปืน     

