
ส�ร�ย�ปราคาในประวต�ศาสตร�ไทย
Solar eclipses in Thai history
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Solar eclipse of all types 
are spectacular phenomena, 

nature’s grand shows 
for everyone.
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ชน�ดของส�ร�ย�ปราคา
Types of solar eclipse
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Total solar eclipse ส�ร�ย�ปราคาเตLมดวง

Annular solar eclipse ส�ร�ย�ปราคาวงแหวน

Partial solar eclipse ส�ร�ย�ปราคาบางส#วน
Bundid Observatory / หอด�ดาวบ�ณฑ
ต

ESA

Solar eclipse of 29.04.2006 taken in Turkey, Kurt Kulac



บนท�กจากอด�ต
Notes for the past

Many solar eclipses were recorded in 
ancient chronicles and astrological 

annals, although it is likely that not all 
solar eclipses that occurred were 

included.

ในประว@ต�ศาสตร�ไทย พงศาวดารและ
จดหมายเหต�โหร ม�บ@นทUกส�ร�ย�ปราคาไว!
หลายคร@Dง เช��อว#าท��เก�ดขUDนแต#ไม#บ@นทUก
คงม�อ�กหลายคร@Dง
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ส�ร�ย�ปราคาคร�งส�าคญในประวต�ศาสตร�ไทย
Important solar eclipses in Thai history

King Narai the Great
Kraison Siharat Hall, Lawo, 30 April 1688.

King Rama IV (King Mongkut)
Wako, 18 August 1868

King Rama V
Chulai Point, 6 April 1875

King Rama VII
Khok Pho, 9 May 1929

King Rama IX
Bang Pa In, 20 June 1955

Sikhio, 24 October 1995

พระนารายณ�มหาราช
พระท��น@�งไกรสรส�หราช ละโว! 30 เมษายน 2231

พระจอมเกล(าเจ(าอย)*ห+ว
หว!ากอ 18 ส�งหาคม 2411

พระจ-ลจอมเกล(าเจ(าอย)*ห+ว
แหลมเจ!าลาย 6 เมษายน 2418

พระปกเกล(าเจ(าอย)*ห+ว
โคกโพธ�f 9 พฤษภาคม 2472

พระบาทสมเด3จพระเจ(าอย)*ห+วภ)ม5พลอด-ลยเดช
บางปะอ�น 20 ม�ถ�นายน 2498
ส�ค�Dว 24 ต�ลาคม 2538
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พระนารายณ�มหาราช
King Narai The Great

Kraison Siharat Hall, Lawo
30 April 1688

King Narai the Great watched the partial 
eclipse of 30 April 1688 at Kraison 
Siharat Hall in Lawo. The King was 

assisted by Jesuit priests  astronomers 
who ran the San Paolo observatory, also 

in Lawo.

พระทDEน+EงไกรสรสDหราช ละโว(
30 เมษายน 2231

พระนารายณ�มหาราช ประท@บ ณ พระท��น@�ง
ไกรสรส�หราช กลางทะเลช�บศร กร�งละโว! 
(ลพบ�ร�) ทอดพระเนตรส�ร�ย�ปราคาบางส#วน 
โดยม�คณะบาทหลวงเยซ อ�ตผ !เช��ยวชาญว�ชา
ดาราศาสตร�ถวายคAาแนะนAา ปo พ.ศ. 2231 
เป�นปoส�ดท!ายในร@ชกาล ขณะน@Dนกร�งละโว!
เป�นศ นย�กลางการส@งเกตการณ�ทาง
ดาราศาสตร� เพราะม�หอด ดาวว@ดส@นเปาโลซU�ง
คณะบาทหลวงเยซ อ�ตเป�นผ !ดAาเน�นงานต@Dงอย #

National Archive / หอจดหมายเหตOแห%งชาต
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พระจอมเกล&าเจ&าอย'(หว
King Rama IV (King Mongkut)

Wa Ko
18 August 1868

King Mongkut calculated that the total 
solar eclipse on 18 August 1868 would 

pass Wa Ko, a site in Prachuap Khiri 
Khan province. Foreign dignitaries were 

invited. European astronomers set up 
camp near Wako. The total eclipse 
occurred precisely as the King had 

predicted. The King thus earned the 
respects of all the professionals who 

witnessed the event.

หว(ากอ
18 ส5งหาคม 2411

พระบาทสมเดLจพระจอมเกล!าเจ!าอย #ห@วทรง
คAานวณการเก�ดส�ร�ย�ปราคาเตLมดวง และทรง
พยากรณ�ว#าเส!นทางส�ร�ย�ปราคาจะทอดผ#าน
ตAาบลหว!ากอ จ@งหว@ดประจวบค�ร�ข@นธ� จUงเสดLจ
พระราชดAาเน�นพร!อมข!าราชบร�พารและชาว
ต#างชาต�แขกบ!านแขกเม�อง ไปย@งตAาบล
หว!ากอ ปรากฏการณ�ส�ร�ย�ปราคาเตLมดวง
เก�ดขUDนในว@นท�� 18 ส�งหาคม 2411 ตามเวลา
ท��ทรงทAานายท�กประการ พระเก�ยรต�ยศ
ในความเป�นกษ@ตร�ย�น@กว�ทยาศาสตร�จUง
เล��องล�อไปท@�วท�กท�ศ

National Archive / หอจดหมายเหตOแห%งชาต
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พระจ�ลจอมเกล&าเจ&าอย'(หว
King Rama V

Chulai Point
6 April 1875

Eight years after Wako, another total 
solar eclipse would occur in Siam on
 6 April 1875. The central line of the 
eclipse path passed through Chulai 

Point in Phetchaburi province.
An expedition of the British Royal 

Society led by Arthur Schuster set up
 an observation camp at the cape.

  One achievement of expedition was
 to prove the existence of calcium in the 

chromosphere and prominences
 for the first time ever.

แหลมเจ(าลาย
6 เมษายน 2418

เพ�ยง 8 ปoหล@งจากส�ร�ย�ปราคาท��หว!ากอ กLเก�ด
ปรากฏการณ�ส�ร�ย�ปราคาเตLมดวงในสยามขUDน
อ�กคร@DงหนU�ง คราวน�Dเส!นทางส�ร�ย�ปราคา
พาดผ#านบร�เวณจ@งหว@ดเพชรบ�ร� คณะของ
ราชบ@ณฑ�ตยสมาคมนAาโดยนายอาเทอร� 
ช�สเตอร� เด�นทางจากอ@งกฤษมาเพ��อ
ส@งเกตการณ�ส�ร�ย�ปราคา 6 เมษายน 2417 
ท��แหลมเจ!าลาย รายงานการเด�นทาง รวมท@Dง
รายงานการค!นพบแคลเซ�ยมในโครโมสเฟoยร�
และเปลวส�ร�ยะเป�นคร@Dงแรก ในคร@Dงน@Dน 
ย@งปรากฏอย #เป�นหล@กฐานมาจนท�กว@นน�D

University of Manchester

พระองค�เจ
าทองกองก
อนใหญ� (เจ
าชายทอง) ทรงวาด
http://thaiastro.nectec.or.th
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พระปกเกล&าเจ&าอย'(หว
King Rama VII

Khok Pho
9 May 1929

Sumatra, Pattani and the Philippines 
were all on the path of the 9 May 1929  

total solar eclipse. Many astronomical 
expeditions were dispatched to many 
locations along the path. Great Britain 

and Germany were granted permissions 
to set up observation camps in 

Khok Pho, Pattani Province. On the day 
of the eclipse, the King and Queen 

watched the eclipse at the British camp 
and also visited the German camp.

โคกโพธ5W
9 พฤษภาคม 2472

ส�ร�ย�ปราคาเตLมดวงเม��อว@นท�� 9 พฤษภาคม 
2472 ม�เส!นทางพาดผ#านเกาะส�มาตรา 
ปxตตาน� ไปถUงฟyลล�ปปyนส� คณะน@กดาราศาสตร�
หลายคณะจากท@�วโลกเด�นทางไปตามจ�ดต#างๆ 
บนเส!นกลางคราส ท��ประเทศสยามม�คณะ
น@กดาราศาสตร�จากประเทศอ@งกฤษและ
เยอรมน�ต�ดต#อขอเข!ามาต@Dงค#ายส@งเกตการณ�
ท��ตAาบลโคกโพธ�f เม�องปxตตาน� พระเจ!าอย #ห@ว
และพระบรมราช�น�เสดLจทอดพระเนตรท��
ค#ายน@กดาราศาสตร�อ@งกฤษ และเสดLจเย��ยม
ค#ายของน@กดาราศาสตร�เยอรม@น
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พระบาทสมเด)จพระเจ&าอย'(หวภ'ม�พลอด�ลยเดช
King Rama IX

Bang Pa In
20 June 1955

The total solar eclipse of 20 June 1955 
was the only one that the people of 

Bangkok could witness right from their 
own homes because it passed through 

the lower central plain of Thailand. HRH 
the Princess Mother went to observe the 

phenomenon at Bang Pa In.

บางปะอ5น
20 ม5ถ-นายน 2498

ส�ร�ย�ปราคาเตLมดวงว@นท�� 20 ม�ถ�นายน 2498 
ม�เส!นกลางคราสผ#านภาคกลางของ
ประเทศไทย และเป�นคร@Dงเด�ยว
ในประว@ต�ศาสตร�ท��คนกร�งเทพฯ ได!เหLน
โดยไม#ต!องเด�นทางไปท��ไหน คร@Dงน@Dน
สมเดLจพระศร�นคร�นทราบรมราชชนน�
เสดLจทอดพระเนตรปรากฏการณ�ท��บางปะอ�น 
ม�การถ#ายทอดเหต�การณ�ทางว�ทย�เป�นคร@Dงแรก 
และม�ประชาชนให!ความสนใจออกมาชม
มากมาย

National Archive
หอจดหมายเหตOแห%งชาต


National Archive
หอจดหมายเหตOแห%งชาต
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พระบาทสมเด)จพระเจ&าอย'(หวภ'ม�พลอด�ลยเดช
King Rama IX

Sikhio
24 October 1995

The Thai nation was greatly excited by 
the 24 October 1995 total solar eclipse. 
As the eclipse cut a long path through 
the country, many public events were 
organised to spread the news of the 

eclipse and to advise safe viewing 
methods. Princess Maha Chakri 

Sirindhorn and Princess Bajra Kitiyabha 
observed the eclipse at NIDA Sikhio 

campus.

สDค5_ว
24 ต-ลาคม 2538

คนไทยต��นต@วร@บเหต�การณ�ส�ร�ย�ปราคาเตLมดวง 
24 ต�ลาคม 2538 อย#างล!นหลาม และเน��องจาก
เส!นกลางคราสพาดผ#านหลายจ@งหว@ด จUงเก�ด
ก�จกรรมเผยแพร#ความร !เก��ยวก@บส�ร�ย�ปราคา
และดาราศาสตร�ไปท@�วประเทศ สมเดLจ
พระเทพร@ตนราชส�ดาฯ สยามบรมราชก�มาร� 
พร!อมด!วยพระเจ!าหลานเธอ พระองค�เจ!าพ@ชร
ก�ต�ยาภา เสดLจทอดพระเนตรปรากฏการณ� ณ 
สถาบ@นบ@ณฑ�ตพ@ฒนบร�หารศาสตร� ว�ทยาเขตส�ค�Dว 
จ@งหว@ดนครราชส�มา ว@นน@Dนมหาชนมากมายเป�น
ประว@ต�การต#างหล@�งไหลไปชมส�ร�ย�ปราคาเตLมดวง
ตามแนวเส!นกลางคราส จนรถต�ดอย#างหน@ก
บนทางหลวงท�กสายท��ต@ดก@บเส!นกลางคราส

Bundid Observatory
วรว
ทย� ต�นวOฒ
บ�ณฑ
ต
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