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 หอดดูาวแหง่ชาตเิป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสาํคญัแหง่หนึง่ของชาตไิทย
ท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชฯ
ทรงพระราชทานนาม “หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา” และจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีท่ีทรงติดตามการพฒันาทางดาราศาสตร์ของ
ประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง ทรงรับโครงการหอดดูาวแหง่ชาตนีิเ้ป็นโครงการในพระราชดําริฯ 

  บทความของ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ
ฉบบันีไ้ด้รวบรวมจากความทรงจําท่ีตวัผู้เขียนท่ีประทบัใจกบัท้องฟ้าเม่ือครัง้ท่ีได้ไปสงัเกตการณ์
ดาวหางเฮล บอพพ์เม่ือปี พ.ศ. 2540 และมีแรงบนัดาลใจท่ีจะให้มีหอดดูาวในระดบัมาตรฐาน
สากลบนยอดดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม ่ผู้ เขียนได้ชีใ้ห้เหน็วา่ ผู้ เขียนและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียว
ข้องได้ใช้ความพยายามเป็นอยา่งมากในการผลกัดนั ประสบกบัปัญหาอปุสรรคมากมายใน
ชว่งเวลาสบิกวา่ปีท่ีผา่นมา แตด้่วยความตัง้ใจและมุง่มัน่ การก่อสร้างหอดดูาวแหง่ชาตแิหง่นี ้
จงึประสบความสาํเร็จในท่ีสดุ หอดดูาวแหง่ชาตกํิาหนดเปิดอยา่งเป็นทางการในวนัองัคารท่ี
22 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารีเสดจ็มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอดดูาวแหง่ชาติ

 ความยากลําบากในการก่อตัง้หอดดูาวแหง่ชาติในอดีตท่ีผู้ เขียนสาธยายออกมาจาก
ความทรงจํานัน้ คงเทียบไมไ่ด้กบัคณุปูการท่ีจะได้รับจากการมีหอดดูาวแหง่ชาตใินอนาคต 
หอดดูาวแหง่นีเ้ป็นหอดดูาวระดบัมาตรฐานโลก มีกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 
2.4 เมตรและเคร่ืองวดัสญัญาณท่ีทนัสมยัพร้อมท่ีจะรองรับงานวิจยัทางดาราศาสตร์ในระดบั
แนวหน้า ทําให้ประเทศไทยมีโครงการความร่วมมือด้านการวิจยัและวิชาการทัง้ในระดบั
ประเทศและนานาชาติ รวมทัง้เป็นแหลง่เรียนรู้ทางวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ประเทศ 

 ดงันัน้การมีหอดดูาวแหง่ชาตจิงึเป็นความภาคภมิูใจของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการก่อตัง้
หอดดูาวแหง่นีร้วมทัง้ผู้ ท่ีปฏิบตังิานของสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาตแิละชาวไทยทกุคน
ตลอดไป

คํานิยม

(รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม)
ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ
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คํานํา

 หอดดูาวเฉลมิพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดดูาวแหง่ชาต)ิ เป็นหอดดูาวท่ี
มีความทนัสมยั ตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร ซึง่ใหญ่ท่ีสดุใน
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นหอดดูาวแหง่แรกในประเทศไทยท่ีมีขีดความสามารถใน
การศกึษาวิจยั ทดัเทียมกบัหอดดูาวชัน้นําในตา่งประเทศ โครงการนีเ้ป็นการยกระดบัขีดความ
สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าย่ิงขึน้ไป นบัเป็นความ
ภาคภมิูใจของคนไทยทัง้ประเทศ 

  แตแ่รกเม่ือ ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์
แหง่ชาต ิขอให้ผู้ เขียนได้เขียนหนงัสอื บนัทกึเร่ืองราวความเป็นมาวา่หอดดูาวแหง่ชาตนิัน้ มี
ความเป็นมาเช่นไร เพราะไม่บ่อยนกั ท่ีจะมีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์
แบบนีใ้นประเทศไทย ผู้ เขียนคดิวา่ การบนัทกึเร่ืองราวความเป็นมาของหอดดูาวแหง่ชาตนิัน้
นา่จะเป็นประโยชน์ และทําให้คนรุ่นตอ่ไป มีกําลงัใจท่ีจะชว่ยกนัผลกัดนัให้มีการพฒันา
ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พืน้ฐานในสาขาอ่ืนๆ ให้มีความก้าวหน้า

  จะเหน็ได้ชดัวา่ การเกิดขึน้ของหอดดูาวแหง่ชาตนีิ ้ไมใ่ชเ่ป็นผลงานของผู้ใดผู้หนึง่ แต่
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้คนหลายคน ในบางครัง้ วิกฤตก็กลบักลายเป็น
โอกาส บางครัง้ ความล่าช้ากลบักลายเป็นความลงตวั และด้วยความพยายาม ความฝันก็
กลายเป็นความจริงขึน้มาได้

  ผู้เขียนรู้สกึภาคภมิูใจ ท่ีได้มีสว่นร่วมผลกัดนัโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสาํคญั
ของประเทศนี ้ตลอดระยะเวลา 15 ปี และรู้สกึภาคภมิูใจและนบัเป็นเกียรตท่ีิได้มีโอกาสร่วม
งานกบัหลายทา่นท่ีได้กลา่วถงึในหนงัสอืเลม่นี ้

  สดุท้ายนีข้อขอบคณุ คณุกลัยา ถาเปียง ท่ีได้ชว่ยสบืค้นข้อมลูตา่งๆ ท่ีบางครัง้ อาจจะ
ถกูหลงลมืไป คณุศภุฤกษ์ คฤหานนท์ ท่ีได้ชว่ยในด้านการจดัทํารูปเลม่ และค้นหาภาพตา่งๆ 
หลายภาพท่ีเก่ียวข้องในหนงัสอืเลม่นี ้และ คณุธนา ธนาเจริญพร ท่ีได้ตรวจการใช้คํา และให้
ความเหน็อ่ืนๆ

ศรัณย์ โปษยะจนิดา
สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ

2 มกราคม 2556
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 ดาวหางเฮล-บอพพ
 ย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2540 มี

ดาวหางสว่างใหญ่ซึ่งถูกค้นพบโดย

นกัดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน 3 ปีก่อน
หน้านัน้ ได้แก่ ดาวหางเฮล-บอพพ์ (Comet
C/1995 O1 (Hale-Bopp)) จะมาปรากฏ
ในท้องฟ้าซีกโลกเหนือ ซึ่งเห็นได้ชัด
ด้วยตาเปล่า ระหว่างเดือน มีนาคม-
พฤษภาคม 2540 ซึง่ในชว่งเดือนดงักลา่ว
เป็นท่ีทราบกันดีว่าหลายภูมิภาคใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะประสบกบัภาวะ
หมอกควันท่ีเกิดขึน้เป็นประจําในช่วง
ฤดรู้อน ผู้ เขียนและเพ่ือนนกัดาราศาสตร์
สมคัรเลน่ ประกอบด้วย น.ท.ฐากรู เกิดแก้ว
(ยศในขณะนัน้) และคณุสวิุทย์ พิพิธ-
วณิชธรรม ซึง่มกัจะรวมตวักนัดดูาวเป็น
ประจําท่ีหอดดูาวเกิดแก้ว (อ.บอ่พลอย 
จ.กาญจนบุรี) ซึ่งเป็นหอดูดาวของ

บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแหงชาติ
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
รองผู้อํานวยการ สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ

ภาพถายดาวหางเฮล-บอพพ (Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp))
ณ บริเวณยอดดอยอินทนนท ในวันที่ 5 เมษายน 2540

คณุฐากรู ตัง้แตต้่นปี พ.ศ.2539 ในชว่งท่ีมีดาวหางสวา่งใหญ่ อีกดวงมาปรากฏ ได้แก่ 
ดาวหางเฮียกตูาเกะ (Comet C/1996 B2 (Hyakutake)) จงึต้องการหาสถานท่ีดแูละ
ถ่ายภาพดาวหางเฮล-บอพพ์ ในชว่งต้นเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2540 ในชว่ง
หวัค่ํา ซึง่ปราศจากแสงจนัทร์รบกวน และท้องฟ้าใสพอท่ีเราจะเห็นหางแก๊สเป็นทาง
ยาวได้และจากประสบการณ์ของคณุฐากรู ซึง่ขณะนัน้เป็นนกับินของกองทพัอากาศ 

National Astronomical Research Institute of Thailand
(Public Organization)
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ภาพ ดร.ศรัณย โปษยะจินดา และเพ่ือนนักดาราศาสตรสมัครเลน น.ท.ฐากูร เกิดแกว และคุณสุวิทย พิพิธวณิชธรรม
ในการรวมไปชมปรากฏการณดาวหางเฮล-บอพพ ณ บริเวณหนวยพิทักษยอดดอยอินทนนท (เรียงจากขวาไปซาย)

บอกผู้ เขียนวา่ ระดบัความสงูท่ีหมอกควนัหรือฟ้าหลวัมกัจะขึน้ไปถงึ จะอยูไ่มเ่กินระดบั
ความสงู 2,000 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลางพวกเราจงึคดิวา่ คงจะมีสถานท่ีแหง่
เดียวในประเทศไทย ก็คือยอดดอยอินทนนท์ ท่ีพวกเราจะสามารถตัง้กล้องและอปุกรณ์
ตา่งๆ เพ่ือบนัทกึการปรากฏของดาวหางดวงนีไ้ด้ คณุสวิุทย์ ซึง่มีน้องสาวทํางานท่ีกรม
ป่าไม้ (คณุปิยะทิพย์ พิพิธวณิชธรรม) จงึได้ตดิตอ่ขออนญุาตทางอทุยานแหง่ชาตดิอย
อินทนนท์ ก่อนหน้านัน้พวกเราเคยมีประสบการณ์ดดูาวในสภาพท้องฟ้ามืดในท่ีตา่งๆ 
แตก็่ไมเ่คยขึน้ไปดดูาวท่ีระดบัความสงูขนาดนัน้ เว้นแตจ่ากหน้าตา่งเคร่ืองบนิ จําได้วา่
พวกเราเดินทางไปถงึเชียงใหมใ่นวนัท่ี 3 เมษายน และขึน้ไปถงึยอดดอยอินทนนท์ใน
วนัถดัมา ทัง้นีมี้ อาจารย์สาลนิ วิรบตุร์ จากท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ และ มร.มาร์ตนิ 
จอร์จ (Mr. Martin George) ผู้ อํานวยการท้องฟ้าจําลองทสัเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย 
ตามไปสมทบ ร่วมกบัคณุปิยะทิพย์ และเพ่ือนอีกหลายคนจากกรมป่าไม้ หนึง่ในนัน้คือ
คณุเกรียงศกัดิ ์ ถนอมพนัธุ์ ซึง่ตอ่มาได้เป็นหวัหน้าอทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์ ร่วม
ไปชมปรากฏการณ์ครัง้นีด้้วย
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 คืนแรกท่ีเห็นท้องฟ้าท่ีระดบัความสงู 2,565 เมตร นัน้ พวกเราทกุคนมีความ
ประทบัใจในความงดงามของท้องฟ้าท่ียอดดอยอินทนนท์ ดาวหางเฮล-บอพพ์ อวดหาง
สองหางทัง้หางฝุ่ นและหางแก๊ส สว่างเห็นชัดด้วยตาเปล่า พวกเราตัง้กล้องดูดาวท่ี
บริเวณหนว่ยพิทกัษ์ยอดดอยหลายกล้องเชน่ กล้องแบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผา่นศนูย์
กลาง 10 นิว้ ของคณุสวิุทย์ กล้องแบบสะท้อนแสงขนาด 8 นิว้ ของผู้ เขียน และกล้อง
แบบหกัเหแสงขนาด 4 นิว้ ของคณุฐากรู นอกจากความประทบัใจในความงดงามของ
ดาวหาง เรายงัได้มีความสขุในการดดูาวและวตัถทุ้องฟ้าอ่ืนๆ จากสถานท่ีท่ีฟ้าใสท่ีสดุ
ในประเทศไทยอยา่งไมต้่องสงสยั การท่ีดาวฤกษ์แทบจะไมก่ระพริบเม่ือดดู้วยตาเปลา่ 
เป็นเคร่ืองชีส้ภาพทศันวิสยัทางดาราศาสตร์ท่ีดีเย่ียมของดอยอินทนนท์ ซึง่มีความสงู
และอากาศเบาบางเทียบเทา่สถานท่ีตัง้หอดดูาวชัน้นําในโลก

 หลงัจากคืนแรกผา่นไป ผู้ เขียนได้โทรศพัท์ไปชวน อาจารย์ ม.ล.อนิวรรต สขุสวสัดิ ์
อาจารย์ดาราศาสตร์ ประจําภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลยัเชียงใหม ่
ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพดาราศาสตร์ มาร่วมดูดาวหางดวงนีด้้วยกันท่ียอดดอย ผู้ เขียน
บรรยายความมหศัจรรย์ของท้องฟ้าท่ีนัน่จนอาจารย์หม่อม ต้องขึน้มาร่วมกบัพวกเรา
ในวนัท่ี 5 เมษายน 2540 นัน้ ผู้ เขียนจําได้วา่ท้องฟ้าในคืนนัน้ใสท่ีสดุ และเหน็หางแก๊ส
ได้อยา่งชดัเจนยาวไปถงึกลุม่ดาวค้างคาว ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือในชว่งหวัค่ําหลงั
ดวงอาทิตย์ตกได้ไมน่าน

 หลงัจากผา่นไป 4 คืน ก่อนจะกลบักรุงเทพฯ พวกเราก็เร่ิมวางแผนสาํหรับการกลบั
มาดดูาวหางดวงนีอี้กครัง้ในชว่งท่ีปราศจากแสงจนัทร์รบกวนต้นเดือนถดัมา ระหวา่งนัน้
ดาวหางเฮล-บอพพ์ มีความสว่างสดใสเห็นได้แม้จากในเมืองท่ีมีแสงรบกวน เช่น 
กรุงเทพฯ แตก็่ไมส่ามารถเหน็หางแก๊สยาวพาดไปยงัทิศทางตรงข้ามกบัดวงอาทิตย์ได้ 
เพราะสภาพท้องฟ้าไมดี่พอ เหน็ได้แตห่างฝุ่ นซึง่มีความสวา่งมากเทา่นัน้

  ในชว่งต้นเดือนพฤษภาคมนัน้เอง พวกเราก็ได้กลบัไปตดิตามสงัเกตการณ์และ
ถ่ายภาพดาวหางดวงนีท่ี้ยอดดอยอินทนนท์อีกเป็นเวลา 5 คืนด้วยกนั ในชว่งนัน้ ดาว
หางเร่ิมถอยห่างจากดวงอาทิตย์ ความสว่างลดลงอย่างเห็นได้ชดัเม่ือเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แตแ่ม้กระนัน้ ท่ีหนว่ยพิทกัษ์ยอดดอยอินทนนท์ เราก็ยงัได้เหน็ความมหศัจรรย์
ของดาวหางดวงนีอี้กครัง้ คราวนีห้างแก๊สเร่ิมแผ่ออกกว้างแต่ก็ยงัเห็นได้ชดัเจน และ
เช่นเคยนอกจากดาวหางแล้วเราก็ยงัได้ต่ืนตากบัวตัถุท้องฟ้าอ่ืนๆ รวมถึงบริเวณใจ
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กลางทางช้างเผือกในบริเวณกลุม่ดาวคนยิงธน ู ซึง่ปรากฏสวา่งเป็นปยุขาวเหมือนเมฆ
ให้เราได้ต่ืนเต้นอีกด้วย

  ในคืนสดุท้าย ผู้ เขียนได้ชวน รศ.บญุรักษา สนุทรธรรม ซึง่เป็นอาจารย์ประจําภาค
วิชาฟิสกิส์เชน่กนั ขึน้ไปดดูาวหางดวงนี ้ในคืนนัน้เพ่ือนๆ นกัดดูาวคนอ่ืนกลบัไปกรุงเทพ
แล้ว โชคไม่ดีท่ีคืนนัน้ท้องฟ้ามีเมฆ แต่อาจารย์บญุรักษาก็ยงัได้มีโอกาสเห็นดาวหาง
ดวงนีผ้า่นชอ่งวา่งระหวา่งเมฆเชน่กนั

  ถดัจากนัน้มา แม้พวกเราจะแยกย้ายกนักลบัไปปฏิบตังิาน แตค่วามประทบัใจใน
ภาพดาวหาง ท้องฟ้าท่ีใสและดาวนบัพนัดวงท่ีเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ท่ียอดดอยอินทนนท์ 
ทําให้พวกเราเกิดความฝันว่า หากประเทศไทยมีหอดดูาวและกล้องโทรทรรศน์อนัทนั
สมยั ตดิตัง้อยูท่ี่ยอดดอยอินทนนท์ ท่ีระดบัความสงูกวา่ 2,500 เมตร จากระดบันํา้ทะเล
การวิจยัทางดาราศาสตร์ในประเทศไทยคงจะเกิดขึน้ได้อย่างจริงจงั นกัดาราศาสตร์
ไทยท่ีจบการศกึษาขัน้สงู จะได้มีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัได้จริงจงั ไมต้่องพึง่พา
ตา่งประเทศ ในเม่ือเรามีสถานท่ีท่ีมีท้องฟ้าท่ีมีคณุภาพไมแ่พ้หอดดูาวชัน้นําอ่ืนๆ ในโลก

นายย่ิงพันธ มนะสิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

และในขณะเดียวกนันัน้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม นายย่ิงพนัธ์ มนะสกิาร มีกําหนดการ
แถลงข่าวตอ่สื่อมวลชน ซึง่รวมถึงความสําคญัของการสํารวจ

  โอกาสครั้งแรก
  ในชว่งเดือนกรกฎาคม 2540 นัน้ ประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอยา่ง
รุนแรง คา่ของเงินบาทซึง่แตเ่ดมิมีอตัราแลกเปลีย่นคงท่ีเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ
เปลีย่นเป็นอตัราแลกเปลีย่นลอยตวัในวนัท่ี 2 กรกฎาคม อยา่งไรก็ดี ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม
ได้มีเหตกุารณ์ครัง้สําคญัในการสํารวจอวกาศ องค์การบริหารการบินและอวกาศของ
สหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซา ได้สง่ยานอวกาศมาร์สพาธไฟเดอร์ (Mars Pathfinder)
ไปลงจอดบนดาวองัคารได้สาํเร็จ นบัเป็นครัง้แรกในชว่งเวลา 21 ปี หลงัจากท่ียาน
อวกาศไวกิง้ (Viking Landers) 2 ลาํไป ลงจอดบนดาวองัคารได้สาํเร็จในปี พ.ศ. 2519
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ดาวองัคารท่ีมีต่อการพฒันาวิทยาศาสตร์ คุณบํารุง ไตรมนตรี ประชาสมัพนัธ์ของ
กระทรวงฯ ได้ตามผู้เขียนให้ไปพบทา่นรัฐมนตรี (ในขณะนัน้ผู้ เขียนเป็นนกัวิจยั สงักดัศนูย์
เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ
(สวทช.)) เพ่ือให้ข้อมลูความเป็นมาของโครงการมาร์สพาธไฟเดอร์ รวมถงึภารกิจตา่งๆ 
ในการสาํรวจดาวองัคารของโครงการนี ้ ทา่นรัฐมนตรีให้ความสนใจอยา่งมากกบัเร่ืองราว
ทางดาราศาสตร์และการสาํรวจอวกาศ ระหวา่งการสนทนา ทา่นรัฐมนตรีตัง้ข้อสงสยัวา่
เพราะเหตุใด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงไม่มีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีค้นคว้าวิจัยทาง
ดาราศาสตร์เลย ทัง้ท่ีพวกเราทกุคนยอมรับในพระปรีชาสามารถทางด้านดาราศาสตร์
ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ พระบดิาแหง่วิทยาศาสตร์ไทย ทา่นรัฐมนตรี
ซกัถามผู้ เขียนถึงสถานภาพทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางดาราศาสตร์ของประเทศ
ซึง่ในขณะนัน้มีกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 16 นิว้ เป็นขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
ตดิตัง้อยูห่ลายแหง่ เชน่ หอดดูาวสริินธร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หอดดูาวเกิดแก้ว และ
กล้องของมหาวิทยาลยันเรศวรเป็นต้น คําถามท่ีทา่นรัฐมนตรีถามผู้ เขียนอีกคําถามก็คือ
แล้วกระทรวงฯ ควรจะต้องทําอะไรเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านดาราศาสตร์
ผู้ เขียนรีบตอบทนัทีว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ควรสร้างหอดดูาวท่ีทนัสมยั ติดตัง้
เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั ให้นกัดาราศาสตร์ไทยใช้ทํางานได้ และหอดดูาวนี ้
ต้องตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูท่ีมีสภาพท้องฟ้าดีพอกบัการวิจยัขัน้สงูได้ ผู้ เขียนได้เลา่ให้ฟัง
ถงึประสบการณ์การไปดดูาวหางเฮล-บอพพ์ ท่ีดอยอินทนนท์ แล้วในท่ีสดุสิง่ท่ีผู้ เขียน
อยากได้ยินก็มาถงึ เม่ือทา่นรัฐมนตรีพดูวา่ “คณุไปเขียนโครงการมา” 
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 ในการแถลงขา่วครัง้นัน้ นอกจากทา่นรัฐมนตรีย่ิงพนัธ์ จะแถลงขา่วเร่ืองโครงการ
ยานอวกาศมาร์สพาธไฟเดอร์แล้ว ทา่นยงัได้บอกกบันกัขา่วด้วยวา่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
จะสร้างหอดดูาวท่ียอดดอยอินทนนท์ ซึง่ปรากฏอยู่ในหน้าหนงัสือพิมพ์หลายฉบบัใน
เวลาตอ่มา

กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 นิ้ว ซึ่งเปนกลองที่ติดตั้งอยู
ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 หลงัจากได้รับคําบญัชาจากทา่นรัฐมนตรีย่ิงพนัธ์ ผู้ เขียนจงึรายงานให้ รศ.ดร.หริส
สตูะบตุร ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดทุราบ อาจารย์หริสให้การสนบัสนนุ
อย่างเต็มท่ีเน่ืองจากทราบและเข้าใจในความจริงจงัและความใฝ่ฝันทางดาราศาสตร์
ของผู้ เขียนเป็นอยา่งดี ระหวา่งนัน้ผู้ เขียนได้ตดิตอ่อาจารย์บญุรักษา และ คณุฐากรู ให้
มาร่วมในโครงการนีอี้กด้วย

  ในโครงการได้มีการวางแผนให้หอดดูาวเป็นสว่นหนึง่ของสํานกังานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ (สวทช.) มีการตดิตอ่บริษัทผู้ผลติกล้องโทรทรรศน์ อปุกรณ์รับ
สญัญาณและผู้ผลติโดม โดยวางแผนท่ีจะใช้งบประมาณอยา่งจํากดั ไมเ่กิน 40 ล้านบาท
กล้องโทรทรรศน์หลกัเป็นกล้องแบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.8 เมตร 
ตดิตัง้บนระบบฐานแบบอีเควทอเรียล ควบคมุการทํางานกล้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
โดย สวทช. ได้มอบให้ ศ.ดร.นกัสทิธ์ิ ควูฒันาชยั รองผู้ อํานวยการ ดแูลการร่างโครงการนี ้
และกําหนดจะนําเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ในเดือนพฤศจิกายน 2540 นัน่เอง ในระหวา่งนัน้ ผู้ เขียน

ขาวหนาหนังสือพิมพ “กระทรวงวิทยาศาสตรฯสรางหอดูดาวที่ยอดดอยอินทนนทถวายในหลวง
ซึ่งปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพหลายฉบับ

(ภาพจากหนังสือพิมพมติชน 16 กรกฎาคม 2540)
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 ก่อนท่ีโครงการจะเข้าสูก่ารพิจารณาของ กวทช. วิกฤตเศรษฐกิจของไทยลกุลาม
ใหญ่โต คา่เงินบาทผนัผวนหนกั และเม่ือโครงการเข้าสูว่าระการพิจารณาของ กวทช. 
ซึง่มีทา่นรัฐมนตรีย่ิงพนัธ์เป็นประธานนัน้ กวทช. มีมตเิหน็ชอบในหลกัการ แตย่งัไมเ่หน็
ควรให้ดําเนินการในขณะนัน้ ขอให้รอจนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีความพร้อมมาก
กวา่นี ้โดยเฉพาะความเห็นของกรรมการ กวทช. ทา่นหนึง่ ได้แก่ ศ.ดร.สปิปนนท์ เกตทุตั
ท่ีสนบัสนุนและเห็นว่าโครงการนีจ้ะเป็นการพฒันาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของประเทศ
ในสาขาท่ียงัได้รับความสนใจน้อยในขณะนัน้

อาจารยบุญรักษา สุนทรธรรม ไดพาคณะ ดร.ศรัณย  โปษยะจินดา ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย และคุณประพนธ อิสสริยะกุล 
(เรียงจากซายไปขวา) เยี่ยมชมหอดูดาวสิรินธร ที่ดอยสุเทพ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2540

ได้พาอาจารย์นกัสทิธ์ิ และ คณุประพนธ์ อิสสริยะกลุ เดนิทางมาดสูถานท่ีท่ียอดดอย
อินทนนท์ และอาจารย์บญุรักษา ยงัได้พาคณะเย่ียมชม หอดดูาวสริินธร ท่ีดอยสเุทพ 
ในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2540 อีกด้วย
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โปสเตอรเรื่องการติดตามสังเกตการณดาวหางเฮล-บอพพ  โปสเตอรภาพถายดาราศาสตรฝมือคนไทย และโปสเตอรจาก
จักรวาลสูยอดดอยอินทนนท ถูกติดตั้งท่ีหนวยพิทักษยอดดอยอินทนนท

  อดทน ไมสิ้นหวัง
  แม้จะไมไ่ด้รับอนมุตัใิห้ดําเนินการโครงการ แตผู่้ เขียนและเพ่ือนนกัดาราศาสตร์
สมคัรเลน่ ก็ยงัตดิใจในสภาพท้องฟ้าท่ียอดดอยอินทนนท์ ได้เดนิทางไปดดูาวท่ีหนว่ย
พิทกัษ์ยอดดอยกนัอีกครัง้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2541 ในครัง้นัน้ได้มี คณุเขียน และ
คณุวลัยา สนิธทียากร เพ่ือนนกัดาราศาสตร์สมคัรเลน่ รวมถงึ ดร.บษุบา หตุระวรากร 
ซึง่เพ่ิงจะจบการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านดาราศาสตร์วิทย ุ จากมหาวิทยาลยัแมน
เชสเตอร์ สหราชอาณาจกัร ร่วมเดนิทางไปด้วย

  ในการเดินทางไปดดูาวท่ีหน่วยพิทกัษ์ยอดดอยอินทนนท์ครัง้นี ้ นอกจากเราจะ
ได้ต่ืนเต้นกบัสภาพท้องฟ้าท่ีใส ดาวเตม็ฟ้า คณุเขียนยงัได้แนะนําวา่ เราควรจะมีสว่น
ช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนทัว่ไปถึงความสําคญัของดอยอินทนนท์ต่อการ
ศกึษาดาราศาสตร์ของประเทศไทยตอ่ไป ดร.บษุบาและผู้ เขียนจงึได้ชว่ยกนัทําโปสเตอร์
ขนาด A0 จํานวน 4 โปสเตอร์ โดยมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการตดิตามสงัเกตการณ์ดาว
หางเฮล-บอพพ์ ภาพถ่ายดาราศาสตร์ฝีมือคนไทย ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์
อวกาศฮบัเบลิ และโปสเตอร์เร่ืองจากจกัรวาลสูย่อดดอยอินทนนท์ ทัง้นีไ้ด้ตดิตอ่และ
ได้รับความอนเุคราะห์จากผู้ชว่ยหวัหน้าอทุยานฯ ในขณะนัน้คือ คณุชิตพิทัธ์ โพธ์ิรักษา 
โปสเตอร์ทัง้สีไ่ด้ถกูตดิตัง้ท่ีหนว่ยพิทกัษ์ยอดดอยอินทนนท์ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน 2541
เป็นต้นมาเป็นเวลาหลายปีด้วยกนั
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กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.0 เมตร
สรางโดยบริษัท TTL (Telescope Technologies Limited)

  โอกาสครั้งที่สอง
  ในปี พ.ศ. 2544 ขณะนัน้ผู้ เขียนเป็นอาจารย์ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย ได้มีโอกาสมาร่วมสมัมนาทางวิชาการท่ี
ภาควิชาฟิสกิส์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ในครัง้นัน้ได้พบกบัอาจารย์บญุรักษา และ ดร.บษุบา
ทัง้นีไ้ด้รับคําบอกเล่าจาก ดร.บุษบา ว่าหลังจากท่ี RGO (Royal Greenwich
Observatory) สหราชอาณาจกัร ได้ถกูปิดลง นกัดาราศาสตร์และวิศวกรจํานวนหนึง่ท่ีเคย
ปฏิบตังิานท่ี RGO ได้ย้ายไปทํางานท่ีมหาวิทยาลยัลเิวอร์พลูจอห์นมวัร์ (Liver pool John 
Moores University) และมหาวิทยาลยัได้จดัตัง้บริษัท TTL (Telescope Technologies
Limited) เพ่ือสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 1.8 - 2.4 เมตร ในเชิงการค้า
และได้ตดิตัง้กล้องดงักลา่วแล้วท่ีเกาะลาปาลมา (La Palma) ประเทศสเปน กล้องโทรทรรศน์
ท่ีบริษัท TTL สร้างนี ้สามารถทํางานโดยการควบคมุระยะไกลในโหมดโรโบตกิ (Robotic
Telescope) ได้ด้วย และในขณะนัน้กําลงัสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง
2.0 เมตร อีก 3 กล้อง เพ่ือตดิตัง้ท่ี ฮาวาย ออสเตรเลยี และอินเดีย รวมถงึขนาดเส้น
ผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดดูาวเกาเหมยกู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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 ในปีนัน้เอง คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลยัลิเวอร์พูลฯ นําโดยอธิการบดีและ
ผู้บริหารท่านอ่ืนรวมถึง ศาสตราจารย์ ไมเคิล โบด (Professor Michael Bode)
ผู้ อํานวยการศนูย์วิจยัฟิสกิส์ดาราศาสตร์ (Astrophysical Research Centre - ARC) 
และ ดร.คริส มอสส์ (Dr.Chris Moss) ซึง่เป็นผู้แทนของบริษัท TTL ได้ร่วมเดนิทางมา
ด้วย คณะผู้บริหารดงักลา่ว ยงัได้เดนิทางไปเย่ียมชมกิจการของโครงการหลวงท่ีดอย
อินทนนท์ โดย ดร.บษุบา ได้ตดิตอ่ให้ผู้ เขียนได้พบกบั ดร.คริส มอสส์ ซึง่ได้พดูคยุกนัถงึ
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.0 เมตร ท่ีบริษัท TTL สร้าง ซึง่กล้องโทรทรรศน์
ของบริษัท ถกูตดิตัง้ภายในอาคารท่ีมีหลงัคารูปทรงเปลอืกหอย (Clamshell Enclosure)
งา่ยตอ่การใช้งานในโหมดโรโบติกโดยไมต้่องกงัวลเก่ียวกบัการหมนุของโดมท่ีเปิดแบบ
มา่นชตัเตอร์ ดร.มอสส์ ซึง่เป็นอาจารย์ประจํา ARC ด้วย ยงัได้แจ้งวา่กล้องโทรทรรศน์
ของบริษัท มีราคาประมาณ 180 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีย่นขณะนัน้) ยงัไมร่วม
ถงึคา่ก่อสร้างอาคารและหลงัคารูปทรงเปลอืกหอยอีกประมาณ 50 ล้านบาท

อาคารหอดูดาวรูปทรงเปลือกหอย (Clamshell Enclosure) ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.0 เมตร
ของมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล จอหนมัวร ที่หอดูดาว Observatorio del Rogue de los Muchachos

เกาะลาปาลมา (La Palma) ประเทศสเปน
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 หลงัจากได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วจากบริษัท TTL อาจารย์บญุรักษา ดร.บษุบา 
และผู้ เขียน ได้หารือกนัถงึความเป็นไปได้ท่ีจะนําโครงการเดมิ ซึง่ผา่นการเหน็ชอบใน
หลกัการของ กวทช. แต่ถกูพกัไว้เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนัน้ไม่
เอือ้อํานวย กลบัมาปัดฝุ่ นนําเสนอใหม ่ อยา่งไรก็ดี การดําเนินการภายใต้ สวทช. คง
เกิดขึน้ได้ลําบากเน่ืองจากขณะนัน้ผู้ เขียนมิได้เป็นนกัวิจยัประจํา สวทช. แล้ว มีเพียง 
ดร.บุษบา ซึ่งเป็นนกัวิจยัประจําศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาต ิ (เนคเทค) เทา่นัน้ ผู้ เขียนจงึได้ตดิตอ่ คณุประพนธ์ อิสสริยะกลุ เพ่ือหารือถงึชอ่ง
ทางตา่งๆ ท่ีเป็นไปได้ คณุประพนธ์ แนะนําวา่ เราควรจะนําร่างโครงการเดมิมาปรับปรุง
และนําเสนอ นายสนธยา คณุปลืม้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใหมอี่กครัง้หนึง่ นอกจากนี ้คณุประพนธ์ ได้ตดิตอ่ให้ผู้ เขียนได้พบกบั นายสงา่ ธนสงวนวงศ์
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีฯ คณุสงา่ ให้ความเหน็วา่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ควรจะดําเนินการ
โครงการนีแ้ละได้เรียนให้ท่านรัฐมนตรีฯ ทราบ ซึง่ท่านรัฐมนตรีได้มีบญัชาให้ยกร่าง
โครงการการสร้างหอดดูาวแหง่ชาตนีิเ้สนอเพ่ือนําเข้าสูท่ี่ประชมุ ครม. ตอ่ไป

   ปลายปี 2544 ระหวา่งการยกร่างโครงการ คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีได้ร่วมหารือ
กบัผู้ เขียนหลายครัง้ถึงรูปแบบการบริหารจดัการหอดดูาว และในช่วงแรกได้มีความ
เห็นว่า หอดูดาวแห่งชาตินีค้วรจัดตัง้ขึน้ภายใต้สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) ซึง่เป็นองค์การมหาชนแหง่แรกท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จดัตัง้
ขึน้ แตเ่ม่ือผู้ เขียนได้มีโอกาสหารือกบั ดร.สวิุทย์ วิบลูย์เศรษฐ์ ผู้ อํานวยการ สทอภ. ใน
ขณะนัน้ ก็มีความเหน็ตรงกนัวา่ ลกัษณะงานวิจยัทางดาราศาสตร์กบังานรีโมทเซน็ซงิส์ 
(Remote Sensing) ซึง่เป็นภารกิจหลกัของ สทอภ. มีความแตกตา่งกนัมาก ดร.สวิุทย์ 
ให้ความเหน็วา่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ควรจะจดัตัง้หนว่ยงานขึน้มาใหมเ่พ่ือดําเนิน
การตามโครงการนีแ้ละจะเรียนให้คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีทราบ ซึง่ในเวลาตอ่มา คณะ
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ เขียนทราบว่าสมควรท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจดัตัง้
หนว่ยงานขึน้ใหมเ่พ่ือดําเนินการโครงการ และให้ผู้ เขียนทําการยกร่างนําเสนอตามคํา
แนะนําดงักลา่ว ผู้ เขียนจงึได้แจ้งให้อาจารย์บญุรักษาทราบ และชว่ยกนัทําการยกร่าง
โครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ เพ่ือนําเสนอทา่นรัฐมนตรีตอ่ไป โดย
ในร่างโครงการดงักล่าว กําหนดให้มีการสร้างหอดูดาวแห่งชาติท่ีบริเวณยอดดอย
อินทนนท์ พร้อมทัง้ติดตัง้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 เมตร พร้อม
อปุกรณ์รับสญัญาณ
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  ต้นปี 2545 หลงัจากผู้ เขียนได้นําร่างโครงการดงักลา่วเสนอคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรี
ได้ไมน่าน ก็มีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยทา่นรัฐมนตรีสนธยา ได้ถกูปรับให้ไปวา่การ
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ในขณะนัน้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยงัมิได้นําโครงการ
เสนอ ครม. แตอ่ยา่งใด และเน่ืองจากโครงการนีมี้ต้นเร่ืองเป็นไมเ่ป็นทางการคือคณะ
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชดุก่อน โครงการนีจ้งึไมส่ามารถถกูนําเสนอตอ่ไปได้

  ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
  เดือนเมษายน 2545 ในการประชมุท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย
ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นเจ้าภาพ ผู้ เขียนซึง่ขณะนัน้ปฏิบตัหิน้าท่ี
ในตําแหน่งรักษาการคณบดีสํานกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้เข้า
ร่วมประชมุด้วย และได้มีโอกาสพดูคยุกบั คณุกอบแก้ว อคัรคปุต์ ผู้ อํานวยการสํานกั
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คณุกอบแก้ว 
ซึง่ทราบเร่ืองความพยายามผลกัดนัการสร้างหอดดูาวแห่งชาตินีดี้ ได้ให้คําแนะนําท่ี
สาํคญัท่ีทําให้การนําเสนอโครงการสามารถดําเนินตอ่ไปได้ กลา่วคือ ทา่นได้แนะนําให้
ผู้ เขียนนําโครงการนีเ้สนอท่ีประชมุคณบดีฯ เพ่ือให้เป็นโครงการของท่ีประชมุคณบดีฯ 
นําเสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตอ่ไป

  หลงัจากท่ีได้มีการหารือกบัคณบดีวิทยาศาสตร์หลายท่านในการประชมุครัง้ต่อ
มาอีกสองครัง้ คณบดีวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นนกัฟิสกิส์หลายทา่น อาทิ ศ.ดร.ประสาท สบืค้า
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี) รศ.ดร.ธวชั ชิตระการ (มหาวิยาลยัสงขลานครินทร์) 
รศ.ดร.วนัชยั สุม่เลก็ (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) รศ.ดร.ชยัวิทย์ ศลิาวชันาไนย (มหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์) รศ.บญุรักษา สนุทรธรรม (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่ รวมถงึคณบดีวิทยาศาสตร์
ท่ีมาจากสาขาวิชาอ่ืน อาทิ ศ.ดร.อมเรศ ภมิูรัตน์ (มหาวิทยาลยัมหิดล) และตวัผู้ เขียน
เอง ได้มีความเหน็ตรงกนัท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุคณบดีฯ เป็นต้นเร่ืองนําเสนอกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ทัง้นีเ้น่ืองจากโครงการจดัตัง้หอดดูาวแหง่ชาตนีิ ้ เม่ือแล้วเสร็จ จะเป็น
ประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การพฒันาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนและการวิจยัด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ซึง่ยงัล้าหลงัอยู่มาก อีกทัง้
เป็นเร่ืองยากท่ีมหาวิทยาลยัแห่งใดแห่งหนึ่งจะริเร่ิมดําเนินโครงการนีเ้องได้ สมควร
ท่ีจะมีการจัดตัง้หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทําหน้าท่ีเสมือนเป็นห้อง
ปฏิบตักิารกลางให้หนว่ยงานการศกึษาตา่งๆ ในประเทศได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั
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  โครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ ได้ถกูบรรจใุนวาระการประชมุ
ท่ีประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก ในการประชุมท่ีสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพ การประชมุจดัขึน้ในเดือนตลุาคม 
2545 ในชว่งการประชมุ วทท.2545 ท่ีศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ ์ ในการประชมุ
ครัง้นัน้ ประธานท่ีประชมุ ได้แก่ รศ.ดร.วนัชยั โพธิพิจิตร (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) มี
ความเหน็วา่ คณบดีวิทยาศาสตร์หลายทา่นท่ีไมไ่ด้มาจากสายวิชาฟิสกิส์ อาจจะยงั
ไม่มีความเข้าใจเพียงพอ สมควรท่ีจะให้คณบดีได้กลบัไปศกึษาให้รอบคอบวา่สมควร
เป็นบทบาทของท่ีประชมุคณบดีหรือไม ่ท่ีจะผลกัดนัโครงการนี ้

  การประชมุท่ีประชมุคณบดีฯ ครัง้ตอ่มา จดัขึน้ท่ีมหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง ในวนั
ท่ี 21 ธนัวาคม 2545 ผศ.ดร.วรวรรณ พนัธมุนาวิน เลขานกุารท่ีประชมุ ได้ชว่ยบรรจุ
โครงการนีใ้ห้เป็นวาระเพ่ือพิจารณาในลําดบัต้นๆ และท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ 
มีมติเห็นชอบให้นําโครงการนีเ้สนอตอ่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทัง้นีเ้น่ืองจากในปี 2547 จะตรงกบัวโรกาสครบรอบ 200 ปี แหง่การพระราชสมภพของ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ พระบดิาแหง่วิทยาศาสตร์ไทย โครงการนีน้า่
จะเป็นโครงการสําคญัของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเฉลิมฉลองวโรกาสดงักลา่ว
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  ผลักดันสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
  ในชว่งปี 2546 หลงัจากท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับข้อเสนอโครงการจดัตัง้
สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาตจิากท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการปรับปรุง
โครงการให้มีความเหมาะสม และได้รับการสนบัสนนุอยา่งดีจาก นายสนัทดั สมชีวิตา 
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะนัน้ การเตรียมการนําเข้าสูท่ี่ประชมุ
คณะรัฐมนตรีในช่วงนัน้แม้จะมีความลา่ช้าบ้าง แตก็่มีการประสานงานกนัเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีบทบาทสาํคญัในชว่งนัน้ได้แก่ คณุกอบแก้ว อคัรคปุต์ 
ผอ.สาํนกันโยบายฯ คณุภารณี วิภาตะศลิปิน และคณุสนีุย์ เลศิเพียรธรรม

  โครงการได้รับการนําเสนอท่ีประชมุ ครม. ครัง้แรก ในเดือนธนัวาคม 2546 แตย่งั
ไมท่นัได้รับการพิจารณา ทา่นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (นายพินิจ จารุสมบตั)ิ
ได้ถอนเร่ืองจากการพิจารณาเสียก่อน ตอ่มามีการเปลีย่นตวัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงฯ 
เป็น พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ผู้แทนของท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 
อาจารย์ประสาท อาจารย์บญุรักษา และผู้ เขียน ได้เข้าพบทา่นรัฐมนตรีฯ เพ่ือชีแ้จง
ความเป็นมาของโครงการ แตย่งัไมท่นัได้รับการนําเสนอ ครม. ก็ได้มีการเปลีย่นแปลง
ตวัรัฐมนตรีวา่การฯ อีกครัง้

  ในเดือนเมษายน 2547 คณะผู้แทนท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 
ศ.ดร.ประสาท รศ.ดร.ชยัวิทย์ รศ.ดร.วนัชยั และผู้ เขียน ได้เดนิทางไปดสูถานท่ี ท่ีหนว่ย
พิทกัษ์ยอดดอยฯ รวมถึงได้พบกบัผู้บญัชาการศนูย์ควบคมุและรายงานดอยอินทนนท์ 
(สถานีเรดาร์) รวมถงึพบกบัคณุสรุชยั ท้วมสมบรูณ์ หวัหน้าอทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์
และได้แจ้งให้หวัหน้าอทุยานฯ ทราบถงึโครงการ ซึง่ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี ผู้ เขียน
ยงัจําคําพดูของหวัหน้าฯ สรุชยั ในวนันัน้ได้ดีท่ีกลา่ววา่ “หากเป็นเร่ืองการศกึษาวิจยั
และศาสนา อทุยานยินดีให้ความร่วมมือ”

  ตอ่มา คณะผู้แทนท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีโอกาสเข้าชีแ้จงตอ่ นายกร 
ทพัพะรังส ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ จนนําไปสูก่ารนําเสนอโครงการตอ่ 
ครม. และในท่ีสดุ ครม. ก็มีมตเิหน็ชอบโครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ
ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2547 ในโครงการดงักลา่ว มีการอนมุตัใินหลกัการ ให้จดัตัง้หอดู
ดาวแหง่ชาตท่ีิยอดดอยอินทนนท์ ในวงเงินงบประมาณ 312 ล้านบาท
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  โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
  หลงัจากมีมตคิรม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการจดั
ตัง้สถาบนัฯ ประกอบด้วย ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน มีกรรมการหลาย
ทา่น ประกอบด้วยผู้แทนท่ีประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ 3 คน นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
(คณุอารี สวสัดี) และเจ้าหน้าท่ีจากสาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

  การประชมุคณะกรรมการครัง้แรก มีขึน้ในเดือนสงิหาคม 2547 ประธานท่ีประชมุ
คือ นายสนัทดั สมชีวิตา ได้แตง่ตัง้อนกุรรมการทางเทคนิค โดยมอบให้อาจารย์บญุรักษา
เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาคณุสมบตัิของกล้องโทรทรรศน์ และสถานท่ีในการสร้าง
อาคารของหอดดูาวและอาคารประกอบอ่ืนๆ

  ในชว่งเดือนตลุาคม 2547 คณะวิศวกรจากบริษัท TTL ได้เดนิทางมาดสูถานท่ี
บริเวณหนว่ยพิทกัษ์ยอดดอย อทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์ และมีความเหน็วา่บริเวณ
หน่วยพิทกัษ์ยอดดอยค่อนข้างจะคบัแคบ หากจะสร้างหอดดูาวและติดตัง้หลงัคารูป
ทรงเปลอืกหอย จะต้องใช้พืน้ท่ีแนวราบ (Foot Print) มาก การก่อสร้างอาจจะยากลําบาก
เน่ืองจากต้องมีการตดัต้นไม้ในบริเวณนัน้ลงจํานวนหนึง่

  หลงัจากท่ีคณะกรรมการโครงการจดัตัง้สถาบนัฯ ซึง่มีประธาน (ปลดักระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ) ทา่นใหมคื่อ ศ.ดร.ไพรัช ธชัชยพงษ์ ได้แตง่ตัง้อาจารย์บญุรักษา เป็น
ผู้ อํานวยการโครงการ และให้ผู้ เขียนเป็นรองผู้ อํานวยการโครงการ ในเดือนธันวาคม 
2547 ได้ไมน่าน คณะผู้แทนจากบริษัท EOS Space Systems Pty. (EOSSS) ประเทศ
ออสเตรเลยี ได้ขอเข้าพบ และได้นําเสนอกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.0
เมตร รวมถงึระบบโดมขนาดกระทดัรัดท่ีพืน้ภายในอาคาร 3 ชัน้ หมนุตามกล้องโทรทรรศน์
ได้ ข้อดีของกล้องโทรทรรศน์ท่ีออกแบบและสร้างโดยบริษัท EOS อีกประการได้แก่ การ
ใช้ระบบโรลเลอร์แบร่ิง (Roller Bearing) รองรับนํา้หนกักล้องโดยไมต้่องมีระบบแบร่ิง
แบบไฮโดรสแตตกิ (Hydrostatic Bearing) ท่ีต้องใช้นํา้มนัไฮโดรลกิปริมาณมากและ
อาจก่อให้เกิดการปนเปือ้นกบัสิง่แวดล้อมได้ และในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2547 เป็นครัง้
แรกท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายกร ทพัพะรังสี เดินทางไปดู
สถานท่ีบริเวณหนว่ยพิทกัษ์ยอดดอยอินทนนท์
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  กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร

(ภาพบนซาย) กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 เมตร สรางโดยบริษัท EOS ที่หอดูดาวเมาทสตรอมโล
 (Mount Stromlo Observatory)
(ภาพซายลาง) อาคารของกลองโทรทรรศนที่มีหลังคารูปทรงเปลือกหอย (Clamshell Enclosure)
(ภาพขวา) กลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.0 เมตร สรางโดยบริษัท TTL (Telescope Technologies Limited) 

  หลงัจากทําการศกึษาทางเลอืกทางเทคนิคตา่งๆ ในการสร้างหอดดูาวและศกึษา
คณุสมบตัเิฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications) อ่ืนๆ เป็นเวลาอีกหลายเดือน
คณะอนกุรรมการทางเทคนิคก็ได้มีความเห็นว่า กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศนูย์
กลาง 2.4 เมตร มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีกําลงัรวมแสง (Light Gathering
Power) มากกวา่กล้องขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.0 เมตร ถงึร้อยละ 44 แตใ่ช้งบประมาณ
มากกวา่เพียงประมาณร้อยละ 10 เน่ืองจากสามารถใช้ระบบโดม โครงสร้างกล้องและ
ระบบขบัเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์ในขนาดเดียวกันกับกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.0 เมตร ได้ นอกจากนีย้งัมีอีกหลายบริษัทในโลกท่ีสามารถสร้างและออกแบบกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดนีไ้ด้เชน่กนั เพียงแตจ่ะมีราคาสงูกวา่สองบริษัทนี ้
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  เดือนมิถุนายน 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งคณะผู้แทนประกอบด้วย 
ดร.ศกัดิส์ทิธ์ิ ตรีเดช รองปลดักระทรวงฯ อาจารย์บญุรักษา คณุเสาวณีย์ มสุแิดง 
ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง และผู้ เขียน ไปศึกษากล้องโทรทรรศน์ท่ีสร้างโดยบริษัทต่างๆ
ท่ีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการติดตัง้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 1.8 เมตร สร้างโดยบริษัท EOS ท่ีหอดดูาวเมาท์สตรอมโล (Mount Stromlo 
Observatory) กรุงแคนเบอร์ร่า และกล้องโทรทรรศน์ฟอล์คเซาท์ (Faulkes South 
Telescope) ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.0 เมตร สร้างโดยบริษัท TTL ท่ีหอดดูาวไซดงิ
สปริง (Siding Spring Observatory) รัฐนิวเซ้าท์เวลส์

คณะผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ประกอบดวยรองปลัดกระทรวงฯ (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) อาจารยบุญรักษา คุณเสาวณีย 
มุสิแดง ดร.กริชผกา บุญเฟอง และดร.ศรัณย  โปษยะจินดา ไปศึกษากลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 เมตร สราง
โดยบริษัท EOSSS และ EOST ประเทศออสเตรเลีย ณ หอดูดาวเมาทสตรอมโล (Mount Stromlo Observatory) กรุงแคนเบอรรา
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 การเดนิทางไปศกึษาดงูานในครัง้นัน้ ทําให้ผู้ เขียนได้เข้าใจในการทํางานของกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดใหญ่มากขึน้ ขณะเดียวกนัก็ทําให้เข้าใจข้อดีข้อเสยีรวมถงึข้อจํากดัตา่งๆ 
ของกล้องโทรทรรศน์ท่ีออกแบบและสร้างโดยบริษัทตา่งๆ  ซึง่มีสว่นทําให้การตดัสนิใจใน
การกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของกล้องโทรทรรศน์ท่ีจะตดิตัง้ในประเทศไทย
ทําได้งา่ยขึน้

  ในชว่งเวลาเดียวกนั กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้วา่จ้างให้สถานบริการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคารหอดดูาว รวมถงึอาคารควบคมุ
กล้องโทรทรรศน์ อาคารศนูย์บริการข้อมลูสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์
และบ้านพกันกัดาราศาสตร์ ซึง่สองอาคารนีจ้ะสร้างท่ีบริเวณท่ีทําการอทุยานแหง่ชาติ
ดอยอินทนนท์ โดยกําหนดวงเงินของอาคารทัง้หมดไว้ท่ี 25 ล้านบาท ซึง่ในเดือนพฤศจิกายน 
2548 ผู้ เขียนได้นําคณะประกอบด้วย อาจารย์ธนวิชญ์ ชลุกิาวิทย์ (ผ.อ.สถานบริการ
วิศวกรรมฯ) และ คุณอนุพร อินทะพนัธ์ (สถาปนิก) ไปดูลกัษณะอาคารติดตัง้กล้อง
โทรทรรศน์ท่ีทางสถานบริการวิศวกรรมฯ จะต้องออกแบบ ท่ีประเทศออสเตรเลียอีกครัง้หนึง่
ในครัง้นี ้ ได้มีคณุอารี สวสัดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย) คณุเขียน สนิธทียากร
และ คณุสมสวสัดิ ์รัตนสรูย์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่ ร่วมเดนิทางไปด้วย

อาคารศูนยบริการขอมูลสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตร บริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท
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  ชว่งต้นปี 2549 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตัง้คณะกรรมการจดัซือ้กล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร พร้อมระบบโดม โดยให้ ดร.สจิุนดา โชตพิานิช (รอง
ปลดักระทรวงฯ) เป็นประธาน ได้มีการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะให้กล้องโทรทรรศน์
นี ้ มีระบบขบัเคลือ่นแบบขบัตรง (Direct Drive) ใช้ระบบโรลเลอร์แบร่ิง และ ตดิตัง้ใน
อาคารท่ีมีโดม โดยให้พืน้ของชัน้ทํางานภายในโดมหมนุตามกล้องได้ในขณะท่ีตดิตาม
วตัถเุพ่ือให้โดมมีขนาดกระทดัรัด ไมเ่สยีพืน้ท่ีในการสร้างอาคารมากนกั และเน่ืองจาก
ระเบียบข้อบงัคบัในขณะนัน้ จําเป็นต้องมีการประกวดราคาแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction)
ซึง่ก็ไมมี่ผู้ใดมาย่ืนเสนอราคา ตอ่มาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จงึได้อนมุตัใิห้ทําการ
จดัซือ้ด้วยวิธีพิเศษ เน่ืองจากเป็นการซือ้โดยตรงจากผู้ผลติในตา่งประเทศ คณะกรรมการ
ได้เปรียบเทียบข้อเสนอตา่งๆ จากบริษัทในตา่งประเทศและในท่ีสดุได้เลอืกกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร พร้อมระบบโดม ท่ีออกแบบและสร้างโดย บริษัท 
EOS Space Systems Pty. (EOSSS) ประเทศออสเตรเลีย ในวงเงิน 6,294,000 
เหรียญสหรัฐ การลงนามในสญัญาดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2549 โดยมี
ดร.ศกัดิส์ทิธ์ิ ตรีเดช (ปลดักระทรวงฯ) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย Mr. Fred Bart ประธาน
กรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท EOS เป็นผู้ลงนาม โดยมี Mr. Sean Riley ผู้แทน
AUSTRADE ประจําสถานฑตูออสเตรเลยี ประเทศไทย ให้เกียรตมิาเป็นพยานด้วย
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  เตรียมการสรางหอดูดาว
  ย้อนกลบัไปในชว่งเดือนเมษายน 2549 ก่อนท่ีจะมีการลงนามในสญัญาระหวา่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และบริษัท EOSSS นัน้ ทางโครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์
แหง่ชาต ิได้มีหนงัสอืถงึกองทพัอากาศ เพ่ือแจ้งให้ทราบถงึโครงการท่ีจะมีการสร้างหอดู
ดาวท่ีบริเวณหนว่ยพิทกัษ์ยอดดอยอินทนนท์ กองทพัอากาศ ได้สง่คณะเจ้าหน้าท่ีนําโดย 
พลอากาศตรีทวิเดนศ องัศสุงิห์  มาทําการศกึษาผลกระทบของอาคารหอดดูาว ท่ีอาจมี
ตอ่การทํางานของสถานีเรดาร์ของกองทพัอากาศท่ียอดดอยอินทนนท์ และในวนัท่ี 18 
เมษายนนัน้เอง อาจารย์บญุรักษา ผู้ เขียนและเจ้าหน้าท่ีสถาบนั ได้พบกบัคณะของพล
อากาศตรีทวิเดนศ ซึง่ได้รับทราบข้อมลูเบือ้งต้นวา่ จากการวดัการรบกวนการทํางานของ
เรดาร์ หอดดูาวจะต้องสร้างในตําแหนง่ท่ีใกล้กบัถนนและไมค่วรมีความสงูจากพืน้เกิน
8 เมตร เน่ืองจากจะบดบงัการตรวจจบัอากาศยานของเรดาร์ได้

พิธีลงนามสัญญาจัดซื้อและติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กับบริษัท EOS Space Systems Pty. (EOSSS) ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549



25บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห งชาติ

กองทัพอากาศ ไดสงคณะเจาหนาท่ีนําโดย พลอากาศตรีทวิเดนศ อังศุสิงห มาทําการศึกษาผลกระทบของอาคารหอดูดาว
ที่อาจมีตอการทํางานของสถานีเรดารของกองทัพอากาศท่ียอดดอยอินทนนท ในวันที่ 18 เมษายน 2549

 อยา่งไรก็ดี ในชว่งนัน้ยงัไมมี่การลงนามในสญัญากบับริษัทผู้สร้างกล้องโทรทรรศน์
ทางสถาบันจึงยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคท่ีสําคัญในการสร้างอาคารและติดตัง้กล้อง
โทรทรรศน์นี ้

  ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาไม่นาน ผู้ เขียนได้หารือทางด้านเทคนิคโดย
ละเอียดกบัวิศวกรของบริษัท และทําให้ทราบว่าอาคารหอดดูาวแบบท่ีใช้โครงสร้าง
คอนกรีตท่ีสถานบริการวิศวกรรมฯ ออกแบบไปก่อนหน้านัน้ อาจจะไมส่ามารถตดิตัง้
กล้องโทรทรรศน์ได้เน่ืองจากการหลอ่คอนกรีตให้มีความแม่นยําเพียงพอต่อการติดตัง้
ระบบโดมอาจจะทําได้ยาก รวมถงึความสงูท่ีทางกองทพัอากาศกําหนดไว้เพียง 8 เมตร
จะทําให้ระดบัพืน้ชัน้ลา่งของอาคาร ต้องอยูต่ํ่ากวา่ระดบัถนน
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  ผู้ เขียนและคณุประพนธ์ อิสสริยะกลุ (เข้ามาร่วมงานกบัโครงการในกลางปี 2549)
ได้เดนิทางไปประเทศออสเตรเลีย ในเดือนธนัวาคม 2549 เพ่ือหารือในรายละเอียดกบั
วิศวกรของบริษัท เก่ียวกบัแบบท่ีเหมาะสมของอาคาร รวมถงึการเตรียมการตดิตัง้กล้อง
โทรทรรศน์อย่างละเอียด ทางบริษัทแนะนําให้ทําการสร้างอาคารท่ีมีผนังวงแหวน 
(Ring Wall) ท่ีเป็นโครงสร้างเหลก็กล้า ใช้ชิน้สว่นท่ีทําการผลติตามแบบท่ีบริษัทใช้ใน
การสร้างหอดดูาวท่ีเมาท์สตรอมโล อยา่งไรก็ดี ความจํากดัในเร่ืองความสงูของอาคาร
จะทําให้การทําฐานรากและการใช้งานหอดดูาวมีปัญหาอยู่ดี เน่ืองจากต้นไม้สงูใหญ่
ในบริเวณยอดดอยจะบดบงัท้องฟ้าคอ่นข้างมาก ซึง่เป็นปัญหาท่ีจะต้องมีการวางแผน
รองรับท่ีดีพอเพ่ือไมใ่ห้การทํางานของกล้องโทรทรรศน์มีปัญหายุง่ยากในอนาคต รวม
ถึงระยะห่างจากถนน ควรมีมากพอสมควรเพ่ือไม่ให้เกิดการสัน่สะเทือนขณะใช้งาน 
หรือมีฝุ่ นจากยานพาหนะมารบกวนก่อให้เกิดความเสยีหาย

  จากการหารือร่วมกบัวิศวกรของบริษัทผู้สร้างกล้อง ยงัทําให้ทราบวา่ หอดดูาวนี ้
จะทํางานได้อยา่งดี จะต้องมีความสงูจากพืน้ถงึสว่นบนของอาคารไมน้่อยกวา่ 11.5 เมตร
ทัง้นีเ้น่ืองจากการตดิตัง้พืน้อาคารชัน้ลา่งของโดม ไมค่วรอยูต่ํ่ากวา่ระดบัพืน้ดนิ ซึง่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการตดิตัง้ ปัญหาการควบคมุความชืน้ และการทําฐานรากของอาคาร
ในการนีส้ถาบนัฯได้เชิญคณะของ พลอากาศตรีทวิเดนศ องัศสุงิห์ มาทําการตรวจสอบ
อีกครัง้หนึง่ เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ ในการเพ่ิมความสงูของอาคารเป็น 11.5 เมตร 
ตามท่ีวิศวกรของบริษัทเสนอ คณะของพลอากาศตรีทวิดเนศ ได้เดนิทางมาพบอาจารย์
บญุรักษา ผู้ เขียน และคณุประพนธ์ อีกครัง้หนึง่ในชว่งเดือนธนัวาคม 2549 และได้รับ
ทราบข้อเสนอของสถาบนัฯ

  ต่อมาคณุประพนธ์ ซึง่ได้มีโอกาสหารือกบัเจ้าหน้าท่ีของสถานีเรดาร์หลายครัง้ 
ได้เสนอวา่ ภายในบริเวณสถานีเรดาร์ มีพืน้ท่ีเหมาะสมทางด้านทิศตะวนัตก ท่ีระดบั
ความสงูประมาณ 2,550 เมตร จากระดบันํา้ทะเลเฉล่ีย ซึง่ต่ํากวา่ท่ีหนว่ยพิทกัษ์ยอด
ดอยประมาณ 15 เมตร หากสร้างหอดดูาวได้ ก็จะได้ความสงูตามท่ีต้องการ และไม่
กีดขวางสญัญาณเรดาร์ นอกจากนีย้งัมีระยะห่างจากถนนท่ียานพาหนะจะรบกวนได้
ด้วยเหตผุลทางด้านเทคนิคนีเ้อง อาจารย์บญุรักษา ผู้ เขียน และคณุประพนธ์ จงึได้เข้า
หารือกบั พลอากาศโทอิทธิพร ศภุวงศ์ เจ้ากรมยทุธการทหารอากาศ โดยการประสาน
งานให้เข้าพบของคณุฐากรู เกิดแก้ว ในเดือนสงิหาคม 2550 ท่ีกรมยทุธการทหารอากาศ
กองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอนเมือง ทัง้นี ้ในวนัดงักลา่ว สถาบนัฯได้ย่ืนหนงัสอืขอ
อนญุาตให้สถาบนัฯ ใช้พืน้ท่ีดงักลา่วในการสร้างหอดดูาวอยา่งเป็นทางการอีกด้วย
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สถาบันฯ ไดติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 นิ้ว เพื่อทําการวัดคาทัศนวิสัยทางดาราศาสตร
(Astronomical Seeing Measurement)  และคาความสวางของทองฟา บริเวณหนวยพิทักษยอดดอย

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

  การเตรียมการสาํคญัอีกอยา่งหนึง่ในชว่งเวลานัน้ ได้แก่ การศกึษาสภาพท้องฟ้า
ในบริเวณท่ีจะทําการสร้างหอดดูาว ในการนี ้สถาบนัฯได้ดําเนินการตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 14 นิว้ (35 ซม.) เพ่ือทําการวดัคา่ทศันวิสยัทางดาราศาสตร์ 
(Astronomical Seeing Measurement)  และคา่ความสวา่งของท้องฟ้าท่ีเป็นฉากหลงั 
อย่างเป็นระบบในช่วงระยะเวลาต่อเน่ืองอย่างน้อยสองปี ซึง่จะเป็นข้อมลูท่ีสําคญัใน
การวางแผนการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ การศกึษาในชว่งแรกเร่ิมดําเนินการในปลายปี 
2549 โดยมี คณุศภุฤกษ์ คฤหานนท์ คณุสทิธิพร เดือนตะค ุและคณุธงชยั สถาพร เป็น
ผู้ขึน้ไปตรวจวดัคา่ทศันวิสยัทางดาราศาสตร์นี ้ในปีถดัมา มีคณุสวุนิตย์ วฒุสงัข์ เข้ามา
ร่วมอีกคนหนึง่ ผลการตรวจวดัคา่ทศันวิสยัทางดาราศาสตร์ ได้คา่เฉลีย่ประมาณ 0.8 
อาร์ควินาที ตลอดชว่งระยะเวลาสองปีท่ีทําการตรวจวดั ซึง่ถือวา่เป็นคา่ท่ีดีมาก ใกล้
เคียงกบัหอดดูาวท่ีติดตัง้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่อ่ืนๆ ท่ีตัง้อยู่ท่ีระดบัความสงูใกล้
เคียงกนั
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 ในเดือนมกราคม 2550 นายปฐม แหยมเกต ุรองปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึง่
ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับกล้องโทรทรรศน์ในขณะนัน้ และ
ผู้ เขียน ได้เดินทางไปเย่ียมชมโรงงานผลิตกล้องโทรทรรศน์ของบริษัท ท่ีเมืองทูซอน
(Tucson) มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา เพ่ือติดตามความคืบหน้า ในการไปเย่ียมชม
โรงงานในครัง้นัน้ ได้มีโอกาสเหน็การประกอบกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง
2.4 เมตร ของหอดดูาวลกิค์ (Lick Observatory) ซึง่มีช่ือกล้องวา่ Automated Planet 
Finder (APF) กล้องดงักลา่วมีความคล้ายคลงึกบักล้องของประเทศไทยมาก ตา่งกนั
เพียงแค ่กล้อง APF จะถกูใช้งานในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสริุยะ (Exoplanets)
เป็นหลกั โดยนกัดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย

ในเดือนมกราคม 2550 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ นายปฐม แหยมเกตุ ดร.ศรัณย โปษยะจินดา และคุณวิภู รุโจปการ
(จากซายไปขวา) ไดเดนิทางไปเย่ียมชมโรงงานผลิตกลองโทรทรรศนของบรษิทั ทีเ่มอืงทซูอน (Tucson) มลรฐัอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา
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 นอกจากนี ้ คุณวิภู รุโจปการ ในขณะนัน้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลในโครงการ 
พสวท. ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัย
อริโซนา เมืองทูซอนนีเ้อง คณุวิภู ได้มีบทบาทสําคญัในการติดต่อประสานงานกบั
บริษัท EOS Technologies (EOST) ท่ีโรงงานสร้างกล้องในเมืองทซูอน รวมทัง้ให้คํา
แนะนําทางเทคนิคตา่งๆ แก่ผู้ เขียน ตลอดกระบวนการสร้างกล้องโทรทรรศน์ จนกระทัง่
กล้องผา่นการทดสอบและตรวจรับท่ีโรงงานดงักลา่วในเดือนสงิหาคม 2553

  การคัดคานการสรางหอดูดาวที่บริเวณหนวยพิทักษยอดดอย
  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550 ได้ปรากฏข่าวทางหน้าหนงัสือพิมพ์หลายฉบบั 
เน่ืองจากมีกลุม่บคุคลท่ีคดัค้านการสร้างหอดดูาวแห่งชาติท่ียอดดอยอินทนนท์ ทัง้นีมี้
การอ้างผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมท่ีจะเกิดกบัระบบนิเวศน์ในบริเวณรอบหอดดูาว
จนในท่ีสดุกลุม่บคุคลดงักลา่วนําโดย ศาสตราจารย์เฉลมิพล แซมเพชร ประธานภาคี
คนฮกัเชียงใหม ่และ นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนวนิชย์ ประธานชมรมอนรัุกษ์นกและ
ธรรมชาตล้ิานนา ได้จดัทําประชาพิจารณ์ขึน้ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม
2550 โดยได้เชิญ รศ.อทิุศ กฏุอินทร์ อดีตคณบดี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มาร่วมทําประชาพิจารณ์ด้วย ซึง่กลุม่ดงักลา่วแสดงความหว่งใยถงึผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากการก่อสร้างและการใช้งานของหอดดูาว อาจารย์บญุรักษาได้ชีแ้จงถงึความ
ใสใ่จและการระวดัระวงัผลกระทบท่ีสถาบนัฯดําเนินการอยา่งรัดกมุ รวมถงึการวางแผน
เลือกกล้องโทรทรรศน์และออกแบบอาคารหอดดูาวท่ีจะเกิดผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์
น้อยท่ีสดุ ทัง้นีน้กัดาราศาสตร์เองก็มีความหว่งใยธรรมชาตเิชน่เดียวกนั อาจารย์อทิุศ 
ให้ความเห็นในการเสวนาครัง้นัน้ว่า การใช้ประโยชน์จากอทุยานในแง่ของการศกึษา
วิจยั นา่จะกระทําได้ หากการดําเนินการทําด้วยความรอบคอบ และอาจารย์บญุรักษา 
ได้ให้ความมัน่ใจกบัท่ีประชมุวา่สถาบนัฯ จะดําเนินการอยา่งรอบคอบและปฏิบตัติาม
กฎหมายทกุประการ

  ในชว่งท่ีมีการคดัค้านนัน้ ผู้ เขียนต้องทําหน้าท่ีชีแ้จงทําความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการ
และเขียนบทความชีแ้จงตา่งๆ หลายครัง้ รวมทัง้ได้เขียนเปรียบเทียบกบักรณีการคดัค้าน
การก่อสร้างหอดดูาววาตกินั ท่ีตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 เมตร 
(Vatican Advanced Technology Telescope) ท่ีภเูขาเกรแฮม (Mount Graham) 
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มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในครัง้นัน้ พระสนัตะปาปา จอห์น ปอล ท่ี 2 ได้กลา่วไว้ 
ซึง่ผู้ เขียนขอนํามาบนัทกึไว้โดยไมข่อแปลวา่ “This new telescope under construction
on Mt. Graham will be the first in a series of instruments which will enable 
scientists to see ten times further into the universe than ever before. In order
to function as efficiently as possible, these telescopes must be located on
remote mountain sites, many of which are treasured ecological zones. I know
that, as scientists, you cherish and respect nature. Hence, while striving to 
fathom the ultimate frontiers of the Universe, you have sought to interfere as
little as possible in the natural processes of the earth, that small but precious
part of the Universe from which you observe.”

  เปล่ียนสถานที่กอสราง และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
  หลงัจากมีการคดัค้านไม่นาน ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2551 กองทพัอากาศ ได้มี
หนงัสือตอบอย่างเป็นทางการ ไม่อนญุาตให้สถาบนัฯ ใช้พืน้ท่ีภายในสถานีเรดาร์สร้าง
หอดดูาวได้ และเน่ืองด้วยเหตผุลทางเทคนิคเก่ียวกบัความสงูของอาคารและตําแหนง่
หอดดูาวท่ีใกล้กบัถนนท่ีหน่วยพิทกัษ์ยอดดอยซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการใช้งานของ
หอดดูาว จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีสถาบนัฯจะต้องหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมมากกวา่ในการก่อสร้าง
ผู้ เขียนได้พิจารณาอีกท่ีหนึง่คือ บริเวณสถานีทวนสญัญาณของบริษัท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) ซึง่ผู้ เขียนเคยเข้าไปสาํรวจหลายครัง้และพบวา่มีท่ีวา่งประมาณ 1 ไร่เศษ แต่
ก็มีสิ่งกีดขวางท่ีสําคญัก็คือตวัเสาอากาศท่ีสงูถึง 110 เมตร แต่หากวางตําแหน่งตวั
อาคารและสร้างอาคารได้สงูเพียงพอ การกีดขวางมมุมองจากกล้องโทรทรรศน์ก็จะมี
ไมม่ากนกั
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บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที จํากัด (มหาชน) กม.44.4 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

 หลงัจากการหารือภายในสถาบนัฯไมน่าน ผู้ เขียนได้โทรศพัท์ตดิตอ่ คณุอารี สวสัดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย คณุอารี ในขณะนัน้เป็นผู้บริหารระดบัสงูของ บริษัท ทีโอที
จํากดั (มหาชน) ได้ประสานงานให้อาจารย์บญุรักษาและผู้เขียน ได้เข้าพบกบั คณุกิตตพิงศ์
เตมียะประดษิฐ์ รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ ในเดือนเมษายน 2551 เพ่ือหารือใน
เร่ืองการใช้สถานท่ีในเขตสถานีทวนสญัญาณ สร้างหอดดูาวแหง่ชาต ิซึง่ทางบริษัท ทีโอที
ได้แจ้งวา่ยินดีให้สถาบนัฯสร้างหอดดูาวได้
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  ต่อมาสิ่งท่ีต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือการทดสอบสภาพท้องฟ้าในบริเวณ
สถานีทวนสญัญาณ  การทดสอบความเหมาะสมของชัน้ดนิเพ่ือสร้างฐานรากของอาคาร
การทดสอบการรบกวนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีออกมาจากเสาอากาศในช่วงความ
ยาวคลืน่ตา่งๆ ซึง่อาจจะรบกวนการทํางานของกล้องโทรทรรศน์และอปุกรณ์วิทยาศาสตร์
ได้ รวมถงึยงัจําเป็นจะต้องดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
เพ่ือนําเสนอขออนมุตัใิช้พืน้ท่ีจากคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีลุม่นํา้
ชัน้ 1 เอ อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์

  สถาบนัฯได้ทําการทดสอบสภาพท้องฟ้าทนัทีท่ีเกิดแนวคิดเร่ืองการย้ายสถานท่ี
สร้างหอดดูาว ข้อมลูเบือ้งต้นเป็นท่ีนา่พอใจเน่ืองจากคา่ทศันวิสยัทางดาราศาสตร์และ
ความสว่างท้องฟ้าท่ีเป็นฉากหลงั แทบจะไม่ต่างจากค่าท่ีวดัได้ท่ีบริเวณหน่วยพิทกัษ์
ยอดดอยอินทนนท์เลย การทดสอบสภาพท้องฟ้านีดํ้าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงช่วง
ต้นปี 2552 นอกจากนี ้ สถาบนัฯยงัได้ตดิตัง้อปุกรณ์เก็บข้อมลูทางอตุนิุยมวิทยา และ
กล้องถ่ายภาพทัว่ท้องฟ้า (All Sky Camera) เพ่ือตดิตามความเปลีย่นแปลงของสภาพ
ท้องฟ้าท่ีบริเวณสถานท่ีสร้างหอดดูาว เป็นการถาวรอีกด้วย

 ในเดือนมิถนุายน 2551 สถาบนัฯได้วา่จ้างให้ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอน
ซลัแตนท์ จํากดั (KACON) เพ่ือทําการเจาะสํารวจดนิ บริเวณท่ีจะทําการสร้างหอดดูาว
ซึง่จะมีผลตอ่ฐานรากของอาคารหอดดูาว ผลการเจาะสํารวจดนิพบวา่ ระดบัความลกึ
ของฐานรากท่ีจะรองรับอาคารหอดดูาว และฐานกล้องโทรทรรศน์ จะต้องมีความลกึถงึ
23 เมตร เลยทีเดียว ทัง้นีจ้ากการขดุเจาะดนิทกุหลมุ ไมพ่บชัน้หิน เหมือนกบัท่ีบริเวณ
หน่วยพิทกัษ์ยอดดอย และเน่ืองจากลกัษณะของพืน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อน
ข้างมาก จงึจําเป็นจะต้องมีการออกแบบอาคารหอดดูาวและอาคารห้องควบคมุกล้อง
โทรทรรศน์เสียใหม่ ซึง่ต่อมาสถาบนัฯได้ว่าจ้างบริษัท KACON นีใ้ห้ทําการออกแบบ
อาคารทัง้สองให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีโดยคํานงึถงึการใช้งานของกล้องโทรทรรศน์เป็นหลกั
และแบบอาคารท่ีได้นีจ้ะต้องนําไปใช้ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมในลาํดบัถดัไป

 ในส่วนของสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า สถาบนัฯได้ว่าจ้าง ศนูย์ทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ซึง่เป็นหน่วยงานของ สวทช. มาทํา
การตรวจวดัในเดือนพฤศจิกายน 2551 ผลการตรวจวดั ไม่พบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากเสาอากาศตา่งๆ จะรบกวนการทํางานของกล้องโทรทรรศน์และอปุกรณ์วิทยาศาสตร์
แตอ่ยา่งใด
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ระดับความลึกของฐานรากที่จะรองรับอาคารหอดูดาว และฐานกลองโทรทรรศนมีความลึกถึง 23 เมตร

  การดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเร่ิมขึน้ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2552 กระบวนการใช้เวลานานหลายเดือนเน่ืองจากขัน้ตอนตามกฎหมาย
ในการนี ้ สถาบนัฯได้วา่จ้างบริษัท ธารา คอนซลัแตนท์ จํากดั เป็นผู้ ดําเนินการจดัทํา
รายงาน และสถาบนัฯได้นํารายงานสง่ให้สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ซึง่ในเดือนธนัวาคม 2552 คณะกรรมการผู้ ชํานาญการฯ มีมตใิห้ความ
เหน็ชอบรายงานดงักลา่ว

  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิในวนัท่ี 22 เมษายน 2553 และนําไปสูก่ารอนมุตัใิช้พืน้ท่ีสร้างหอ
ดดูาวจากคณะรัฐมนตรีในเวลาตอ่มา
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 ในวนัท่ี 20 มกราคม 2552 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมและบริการสารสนเทศทาง
ดาราศาสตร์ ท่ีบริเวณท่ีทําการอทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หลงัจากนัน้ ได้เสด็จ
พระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสถานท่ีสร้างหอดูดาวแห่งชาติท่ีบริเวณสถานี
ทวนสญัญาณของบริษัท ทีโอที

  เน่ืองจากระยะทางจากท่ีทําการอทุยานฯ ถงึบริเวณสถานีทวนสญัญาณ ต้องผา่น
ภเูขาสงูชนั ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณุหญิงกลัยา โสภณพนิช
อาจารย์บญุรักษา รวมถึงผู้บริหารท่านอ่ืนๆ ไม่สามารถเดินทางตามขบวนเสด็จได้ทนั 
จงึมีเพียง นายชมุพร แสงมณี รองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ ผู้บริหารระดบัสงูจาก
บริษัท ทีโอที ซึง่นําโดย คณุกิตตพิงศ์ อาจารย์ ม.ล.อนิวรรต และผู้ เขียน เฝ้ารับเสดจ็ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สรางหอดูดาวแหงชาติ
ที่บริเวณสถานีทวนสัญญาณของบริษัท ทีโอที

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จฯทอดพระเนตรสถานท่ี 
ทรงรบัเปนโครงการในพระราชดํารแิละไดรบัพระราชทานช่ือหอดูดาว
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 หลงัจากนัน้ไมน่าน ผู้ เขียนและคณุประพนธ์ ได้มีโอกาสเข้าพบ คณุสวา่ง กองอินทร์
ผู้ อํานวยการส่วนฟืน้ฟูและพฒันาพืน้ท่ีอนุรักษ์ ในเร่ืองการจดัทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ท่ีสํานักงานบริหารพืน้ท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ
สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช คณุสวา่ง ได้เลา่ให้ฟังวา่ ในวนัท่ีสมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็พระราช
ดําเนินไปท่ีสถานีทวนสญัญาณนัน้ คณุสวา่งเป็นผู้ขบัรถพระท่ีนัง่ และให้คําแนะนําวา่
สถาบนัฯ ควรจะนําเร่ืองกราบบงัคมทลู ขอให้ทรงรับโครงการการจดัตัง้หอดดูาวแหง่ชาตนีิ ้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทอดพระเนตรการ
ทดสอบสภาพทองฟา กอนเสด็จพระราชดําเนินกลับ ไดทรงปลูก

ตนกุหลาบพันปไว ณ สถานท่ีสรางหอดูดาวแหงชาติ

สมเดจ็พระเทพฯ ได้ทอดพระเนตรการทดสอบสภาพท้องฟ้า ผู้ เขียนได้กราบทลูถงึผล
การทดลองและคณุภาพของท้องฟ้าในบริเวณนัน้ วา่มีความเหมาะสมในการสร้างหอดู
ดาวแหง่ชาต ิก่อนเสดจ็พระราชดําเนินกลบั ได้ทรงปลกูต้นกหุลาบพนัปีไว้อีกด้วย
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ไว้เป็นโครงการในพระราชดําริ เน่ืองจากทรงสนพระทยั และตดิตามความก้าวหน้าของ
โครงการตลอดมา

  ตอ่มาอาจารย์บญุรักษา จงึได้ทําหนงัสอืกราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระมหา
กรุณาธิคณุ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงรับหอดดูาว
แหง่ชาตเิป็นโครงการในพระราชดําริ เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2552 นําความปลืม้ปิตมิา
สูเ่จ้าหน้าท่ีสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาตทิกุคน

  ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิได้รับพระราชทาน
ช่ือหอดดูาวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ว่า “หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา”

 การสรางหอดูดาวและติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร
  ภายหลงัจากคณะรัฐมนตรี มีมตใิห้ใช้พืน้ท่ีในสถานีทวนสญัญาณ สร้างหอดดูาว
ได้ สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิได้วา่จ้างให้ บริษัท แคปิตลั มารีน ไฟเบอร์กลาส
จํากดั (CMF) ทําการก่อสร้างอาคารหอดดูาวและอาคารควบคมุ รวมถงึทําการตดิตัง้
ระบบโดม และจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง
2.4 เมตร ทัง้นีเ้น่ืองจากตามสญัญาซือ้กล้องโทรทรรศน์และระบบโดมนัน้ สถาบนัฯจะ
ต้องดําเนินการสร้างอาคารทรงกระบอก (Ring Wall) ท่ีมีขนาดแม่นยําพอท่ีจะติดตัง้
ระบบโดมได้ นอกจากนีจ้ะต้องสร้างฐานกล้อง (Pier) และดําเนินการตดิตัง้ระบบโดม
จากชิน้สว่นท่ีบริษัท EOSSS ผลติ โดยบริษัท EOSSS จะสง่วิศวกรมาควบคมุการตดิตัง้
ในสว่นของกล้องโทรทรรศน์นัน้ ความรับผิดชอบในการตดิตัง้เป็นของบริษัท EOST แต่
สถาบนัฯจะต้องจดัหาอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีจําเป็น เชน่ เครนท่ีมีขีดความสามารถ
ในการยกกล้องเข้าไปในอาคารหอดดูาวได้

  ก่อนหน้านี ้ในปี 2551 บริษัท EOSSS ได้วา่จ้างให้ บริษัท CMF ทําการผลติชิน้
สว่นไฟเบอร์กลาส และโครงสร้างโดม ตามแบบท่ี EOSSS ได้ออกแบบไว้ ซึง่โครงสร้าง
โดมท่ีเป็นเหลก็กล้าทัง้หมด รวมถงึแผน่ไฟเบอร์กลาสท่ีเป็นผิวนอกของโดม ได้ผลติขึน้
โดยฝีมือคนไทย ท่ีโรงงานของ บริษัท CMF และ บริษัท ไอ.ดี.ไอ. เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (IDI)
จงัหวดัสมทุรสาคร ทัง้นีเ้น่ืองจากความพิถีพิถนัในการผลติชิน้สว่นดงักลา่ว Mr. Mark 
Blundell ผู้จดัการโครงการของ EOSSS ได้บอกกบัผู้ เขียนวา่ ในบรรดาโดมท่ี EOSSS 
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โครงสรางโดม ตามแบบที่ EOSSS ไดออกแบบไว ซึ่งโครงสรางโดมที่เปนเหล็กกลาท้ังหมด รวมถึงแผนไฟเบอรกลาสท่ีเปนผิวนอก
ของโดม ไดผลิตขึ้นโดยฝมือคนไทย ที่โรงงานของ บริษัท CMF และ บริษัท ไอ.ดี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (IDI) จังหวัดสมุทรสาคร

ผลติขึน้มาทัง้หมด โดมของหอดดูาวแหง่ชาตนีิ ้เป็นโดมท่ีดีท่ีสดุ และมีปัญหาน้อยท่ีสดุ
ในการติดตัง้ รวมถึงการทดลองประกอบโครงสร้างโดมท่ีโรงงานของบริษัท IDI ทําให้
มัน่ใจวา่ การประกอบท่ีสถานท่ีจริง จะทําได้รวดเร็ว ซึง่ปกตก่ิอนหน้านี ้ EOSSS จะไม่
ทดลองประกอบชิน้สว่นโครงสร้างโดมเข้าด้วยกนั แตจ่ะใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีหน้างาน หาก
มีปัญหาเกิดขึน้
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การสรางผนังวงแหวนโดยใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และแผนไฟเบอรกลาสเปนแมพิมพในการเทคอนกรีต

 การสร้างฐานรากซึง่ใช้วิธีทําเข็มเจาะ เร่ิมต้นในเดือนกนัยายน 2553 แม้จะเป็น
ในชว่งฤดฝูน แตบ่ริษัท CMF ก็มีการเตรียมการมาเป็นอยา่งดี ในสว่นของผนงัวงแหวน 
มีการใช้เสาเข็มเจาะจํานวน 9 ต้น และฐานกล้องใช้เข็มอีก 13 ต้น รวมความสามารถ
ในการรับนํา้หนกัของฐานรากทัง้หมดมากกวา่ 1,000 ตนั

  อีกความนา่ภาคภมิูใจท่ีควรกลา่วถงึ ได้แก่ การสร้างผนงัวงแหวนโดยใช้โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหลก็ อยา่งไรก็ดี การหลอ่คอนกรีตด้วยวิธีปกต ิ จะทําการควบคมุขนาด
ให้มีความคลาดเคลือ่นได้ยาก ผู้ออกแบบคือ KACON และ CMF ได้มีความเหน็ร่วม
กนัท่ีจะใช้แผน่ไฟเบอร์กลาสเป็นแมพิ่มพ์ในการเทคอนกรีต โดยการควบคมุขนาดของ
แผ่นไฟเบอร์กลาส ซึง่เม่ือเทคอนกรีตแล้วก็จะกลายเป็นผิวด้านนอกและด้านในของ
ผนงัวงแหวน วิธีการนีทํ้าให้มัน่ใจได้วา่ ขนาดของผนงัวงแหวนจะเป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบ
ระบบโดมกําหนด และสามารถประกอบโดมเข้าด้วยกนัได้
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 การสร้างผนงัวงแหวนและฐานกล้อง เร่ิมดําเนินการในเดือนมกราคม และไปสิน้
สดุในเดือนกรกฎาคม 2554 ในระหวา่งนัน้มีการสร้างอาคารห้องควบคมุกล้องโทรทรรศน์
ควบคูก่นัไป

  การประกอบโครงสร้างโดม เร่ิมดําเนินการในเดือน กรกฎาคม และในเดือนตลุาคม
2554 วิศวกรจากบริษัท EOSSS ก็ได้เดนิทางมาควบคมุการตดิตัง้ระบบควบคมุและ
ขบัเคลือ่นโดม ในชว่งนีแ้ม้จะเลยฤดฝูนปกตไิปแล้ว แตก็่ยงัมีฝนตกมาก และตรงกบัชว่ง
เวลาท่ีเกิดมหาอทุกภยัในภาคกลางของประเทศ ในปลายปี 2554 นัน่เอง ซึง่ตลอดทัง้ปี
2554 นี ้ท่ีบริเวณสถานีทวนสญัญาณ วดัปริมาณนํา้ฝนได้มากถงึ 4,600 มม. เลยทีเดียว

 กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร ถกูสง่จากทา่เรือท่ีแคลฟิอร์เนีย
มาถงึทา่เรือนํา้ลกึแหลมฉะบงั ในเดือนพฤศจิกายน 2554 แตอ่ปุสรรคในขณะนัน้ก็คือ
ถนนสายหลกัในภาคกลางของประเทศถกูนํา้ท่วมหนกั การขนส่งกล้องโทรทรรศน์มา
ยงัดอยอินทนนท์ ยงัไมส่ามารถทําได้

การประกอบโครงสรางโดม เริ่มดําเนินการในเดือน กรกฏาคม 2554
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การขนสงกลองโทรทรรศนและกระจกสะทอนแสง จากทาเรือแหลมฉะบัง มายังสถานที่กอสรางหอดูดาวแหงชาติ

 เม่ือระดบันํา้ทว่มในภาคกลางของประเทศลดลง การขนสง่กล้องโทรทรรศน์และ
กระจกสะท้อนแสง จากทา่เรือแหลมฉะบงัก็สามารถทําได้ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากกลอ่ง
บรรจกุล้องมีความกว้างมากกวา่ 4.5 เมตร รถบรรทกุกล้องไมส่ามารถว่ิงผา่นดา่นเก็บ
คา่ผา่นทางในเส้นทางหลกัจากทา่เรือแหลมฉะบงัมายงัเชียงใหมไ่ด้ จําเป็นจะต้องใช้
ทางอ้อม ซึง่รถบรรทกุกล้องต้องเดนิทางมากกวา่ 1,000 กม. จงึจะถงึบริเวณทางเข้า
ดอยอินทนนท์ และเน่ืองจากความชนัของทางขึน้สูย่อดดอย ต้องใช้เวลานานกวา่ 4 ชม.
กวา่ท่ีรถบรรทกุกล้องจะเดินทางไปถึงหอดดูาว ซึง่ก็ได้รับการอํานวยความสะดวกจาก
เจ้าหน้าท่ีอทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์เป็นอยา่งดี

 การประกอบกล้องโทรทรรศน์ เร่ิมดําเนินการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 เป็นไป
อยา่งราบร่ืน จะมีปัญหาก็เฉพาะในชว่งท่ีมีการยกกล้องโทรทรรศน์ ซึง่มีนํา้หนกัถงึ 17 ตนั

  ในสว่นของกระจกสะท้อนแสงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.4 เมตร ถกูสง่มาทาง
อากาศ โดยสายการบนิ โคเรียน แอร์ และมาถงึประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2554 
เชน่กนั
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เข้าไปในโดม ซึง่ต้องใช้เครนท่ีสามารถยกนํา้หนกัได้ถงึ 120 ตนั มายกขึน้ไปท่ีความสงู
มากกว่า 20 เมตร ก่อนจะค่อยๆ หย่อนลงไปในโดมอย่างแม่นยํา ในการประกอบ
กล้องทกุขัน้ตอน ทีมวิศวกรของสถาบนัฯได้ทําการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมลูทาง
เทคนิค เพ่ือการใช้งานและทําการบํารุงรักษาในอนาคต

การยกกลองโทรทรรศน ซึ่งมีนํ้าหนักถึง 17 ตัน เขาไปในโดม ซึ่งตองใชเครนที่สามารถยกนํ้าหนักไดถึง 120 ตัน
เพื่อยกกลองโทรทรรศนขึ้นไปท่ีความสูงมากกวา 20 เมตร

 การประกอบกล้องโทรทรรศน์ใช้เวลาไมถ่งึ 5 สปัดาห์ ก็แล้วเสร็จ วิศวกรของ EOST
และ EOSSS ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของสํานกัปฏิบตัิการ นําโดย คณุอภิชาติ เหล็กงาม
คณุสมสวสัดิ ์รัตนสรูย์ คณุอภิรัตน์ ประสทิธ์ิ และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ อีกหลายทา่น ได้ทําการ
ทดสอบกล้องแล้วเสร็จในวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 ซึง่เป็นไปตามคณุลกัษณะเฉพาะ ท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาทกุประการ

 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 หลงัจากท่ีได้มีการทดสอบกล้องและได้รับแสงแรก 
(First Light) ท่ีดอยอินทนนท์นัน้ อาจารย์บญุรักษาและผู้ เขียน ก็ได้เดนิทางไปชมหอ
ดดูาวนี ้ ความรู้สกึในขณะนัน้คงยากท่ีจะบรรยาย ผู้ เขียนคดิย้อนไปถงึครัง้แรกท่ีได้ขึน้
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(ภาพซาย) ภาพถายดาวพฤหสับดจีากกลองโทรทรรศน 2.4 เมตร หลงัจากทีไ่ดมกีารทดสอบกลอง (ภาพโดย ดร.ศรณัย โปษยะจนิดา) 
(ภาพขวา) ภาพถายกระจกุดาว M13 จากกลองโทรทรรศน 2.4 เมตร หลงัจากทีไ่ดมกีารทดสอบกลอง (ภาพโดย สมสวสัดิ ์รตันสตูร)

มาตดิตามสงัเกตการณ์ดาวหางเฮล-บอพพ์ ท่ียอดดอยอินทนนท์นี ้ เป็นเวลาเกือบ 15 
ปีเตม็ ซึง่ถือได้วา่เป็นคร่ึงหนึง่ของชีวิตการทํางานของคนๆ นงึเลยทีเดียว และในวนั
เดียวกนันัน้เอง อาจารย์บญุรักษาก็ได้เปิดแชมเปญขวดท่ีเก็บไว้เป็นเวลานาน เพ่ือด่ืม
ฉลองหอดดูาวแหง่ชาตขิองประเทศไทยกนั
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 ในสว่นของการตรวจรับงานการสร้างอาคารหอดดูาวและการติดตัง้กล้องโทรทรรศน์
ของบริษัท CMF นัน้ เกิดขึน้ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2555 ซึง่ถือเป็นการสิน้สดุการสร้าง
หอดดูาวและตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์โดยสมบรูณ์

  อยา่งไรก็ดี การสิน้สดุการสร้างหอดดูาวและตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์นัน้ เป็นเพียง
จุดเร่ิมต้นของการทํางานของหอดูดาวเท่านัน้ ความสําเร็จในอนาคตของหอดูดาว
แห่งชาตินี ้ ยงัคงขึน้อยู่กบัการพฒันาสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ทีมบคุลากร
นกัดาราศาสตร์ วิศวกร นกัสือ่สารทางวิทยาศาสตร์ หรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวม
ถงึเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ อปุกรณ์ และห้องปฏิบตักิารท่ีจะสนบัสนนุการทํางานของหอ
ดดูาวนีต้อ่ไปในอนาคต

ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ถือเปนสิ้นสุดการสรางหอดูดาวและติดตั้งกลองโทรทรรศนโดยสมบูรณ
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กระจกปฐมภูมิทําจากวัสดุ กลาสเซรามิก (Glass Ceramic) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2,400 มม.
มีความหนา 150 มม. เคลือบดวยอลูมินัม

 รูปแบบของทศันศาสตร์ของกล้องเป็นแบบ ริชชี-เครเทียน ท่ีมีพอร์ตนาสมิธคู ่
(Dual Nasmith Ritchey-Chretian) กระจกปฐมภมิูทําจากวสัด ุกลาสเซรามิก (Glass 
Ceramic) ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2,400 มม. มีความหนา 150 มม. เคลอืบด้วย
อลมิูนมั อตัราสว่นทางยาวโฟกสั (Focal Ratio) เทา่กบั 1.5 ใช้ระบบรองรับกระจกแบบ 
Whiffle Tree 27 จดุ

 ขอมูลเชิงเทคนิคของกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร  

  ระบบทัศนศาสตร
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 กระจกทุติยะภูมิขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ทําจากวสัดุ บอโรซิลิเกต 
(Borosillicate) นํา้หนกัเบา เคลอืบด้วยอลมิูนมั และให้คา่อตัราสว่นทางยาวโฟกสัทัง้
ระบบเทา่กบั 10

 มีชอ่งตดิอปุกรณ์รับสญัญาณท่ีตดิตัง้บน Field Derotator ทัง้หมด 4 ชอ่ง รองรับ
นํา้หนกัอปุกรณ์รับสญัญาณรวมได้ 500 กก.
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 ระบบการโฟกสัภาพและควบคมุการ Tip/Tilt ของกระจกทตุยิะภมิู ทําได้ในระยะ 
10 มม. ท่ีความละเอียด 1 ไมครอน

  ระบบขับเคลื่อนกลอง

  เป็นระบบอลัตะซมิธุ (Altazimuth) ขบัตรง (Direct Drive) ในแกนหมนุทัง้สอง
แกน มี Encoder วดัตําแหนง่ท่ีมีความละเอียดสงู ดีกวา่ 0.01 อาร์ควินาที ในทัง้สอง
แกน ความเร็วสงูสดุของการขบัเคลือ่นของแกนอะซมิธุ เทา่กบั 4 องศาตอ่วินาที และ
แกนมมุเงย (Elevation) เทา่กบั 2 องศาตอ่วินาที แกนหมนุทัง้สองแกนรองรับด้วยโรล
เลอร์แบร่ิง

  ความสามารถในการชีเ้ป้า ดีกวา่ 3 อาร์คนาที RMS และตดิตามการเคล่ือนท่ีของ
วตัถทุ้องฟ้าท่ีอตัราความเร็วไซเดอเรียลได้ดีกวา่ 0.5 อาร์ควินาที ในชว่งเวลาท่ีตดิตาม
วตัถ ุ10 นาที



47บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห งชาติ

  อุปกรณรับสัญญาณ (Detectors)

1. 2k x 2k Electronically-cooled CCD camera 13 micron pixel size (Apogee U-42)

2. 4k x 4k Liquid nitrogen-cooled CCD camera 15 micron pixel size (Advanced
 Research Cameras, Inc.) with custom-designed shutter and filter wheel 
 (Astronomical Consultants and Equipment, Inc.) (February 2013)

3. Medium resolution Echelle Spectrograph (R=10,000-13,000) with spectral 
 range 380-900 nm (built by Nanjing Institute of Astronomical Optics and 
 Technology) (Late 2013)

4. Meaburn Spectrograph (donated by Prof.John Meaburn, University of Man-
 chester)

5. Fast read-out CCD camera (ULTRASPEC) with 1k x 1k EMCCD (collaboration
 between NARIT and Universities of Sheffield and Warwick, UK) (February 2013)
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ศาสตราจารย ดร.ระวี ภาวิไล เขาเยี่ยมชมกลองโทรทรรศน ณ หอดูดาวแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
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