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Introduction
This article is called “History of modern astronomy in 
Thailand”. Modern astronomy generally means the 
astronomy after Galileo had looked at the heavens. That was 
in 1609, which is why we have the International Year of 
Astronomy in 2009.

Galileo Galilei

How could Thailand have anything to do with modern 
astronomy more than 400 years ago? Certainly, our 
indigenous astronomy—based on Indian astronomy—was, 
really, utilitarian, being used for astrology, agriculture and to 
tell directions. But, as you will see, we got involved from 
time to time.

The article is divided into 2 parts. Part 1 is for events that 
took place before the 20th Century. Anything after that will 
be in Part 2.
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Part 1 – Pre-20th Century
Ayutthaya – King Narai
For Part 1 we start with the time of King Narai the Great of 
the Kingdom of Ayutthaya whose reign, from 1656 to 1688, 
coincided with that of King Louis XIV of France. After 
King Narai allowed the French Catholic mission to establish 
in Siam in 1662, a close diplomatic relationship between 
Siam and France ensued. There were a series of embassies 
from Siam to France and vice versa. The affairs were 
orchestrated by a Greek named Phaulkon, who served as the 
Siamese prime minister, and the Catholic church which tried 
to convert the King to Christianity.

King Narai the Great receiving 
King Louis XIV’s letter from de Chaumont
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The King did not convert, but he allowed the Catholics to 
disseminate Christianity in Ayutthaya, the capital city, and 
also in Lawo, the second capital at the time which today is 
called Lop Buri.

The Catholic priests in Ayutthaya built a small observatory 
where they made astronomical observations and reported 
their results back to Paris Observatory. An example is an 
observation of a total lunar eclipse in 1682 from Siam which 
was included in a compendium of observations of the same 
eclipse contributed by such big names as Hevelius, 
Flamsteed, Cassini and Fontenay.

That last name was not so big, but was one of the six Jesuit 
priests who arrived in Siam in 1685. These priests 
accompanied King Narai during the observation of a lunar 
eclipse in December 11, 1685 in Lawo. A report of the event 
was also sent to Cassini in Paris. The King was impressed 
with the priests' science and promised to build an 
observatory for them.

From 1687 onwards observation started at this new 
observatory. The true name of the new church and 
observatory complex is now lost, but the locals call the site 
Wat San Paolo. The allusion to Saint Paul hints that this 
could really be its original name, but we can never tell. 
There were observations of eclipses, Mars, Jupiter and its 
satellites and southern constellations. The longitude
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King Narai the Great observed the lunar eclipse of 
December 11, 1685 at Kraison Siharat Hall in Lawo

triangulation using Jupiter's Galilean satellites as suggested 
by Galileo was likely performed there as well. Observation 
reports from Wat San Paolo are still kept at Paris 
Observatory to this day.

Drawing of Wat San Paolo, Lawo, 
the first astronomical observatory in Thailand
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On April 30, 1688, the Jesuits served the ailing King Narai 
one last time in a partial solar eclipse observation. The King 
died in July that same year. His successor distrusted 
Europeans and expelled all of them from his Kingdom. Wat 
San Paolo was deserted. Nowadays only a part the original 
tower stands in ruin. 

King Narai the Great observing the partial solar eclipse 
in 1688 at Kraison Siharat Hall

Rattanakosin – King Mongkut
Modern astronomy came back to Siam around 150 years 
later. Meanwhile Ayutthaya had been destroyed and 
eventually replaced by a new Kingdom of Rattanakosin.

Many people would know King Rama IV as King Mongkut, 
from the musical, the King and I, but the real historical 
figure was quite different from his fictional portrait. King 
Mongkut was a real scholar. His knowledge of traditional 
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astronomy was evident in his invention of a very accurate 
lunar phase calculator still in use today.

King Rama IV (Mongkut) and his son, future King Rama V

King Mongkut studied modern astronomy in depth using 
textbooks imported from Victorian England. He became 
expert enough to establish a local Siamese meridian and 
used it to keep a standard time many years before the 
international acceptance of Greenwich Mean Time. The 
King's standard time was the basis for his successful eclipse 
calculation.

The eclipse that King Mongkut predicted was the August 18, 
1868 total solar eclipse which passed through India and 
Thailand. This was the eclipse that a French astronomer 
named Pierre Janssen observed in India and found the first 
evidence of Helium in the Sun before the element was found 
on earth.
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Total Solar Eclipse of August 16, 1868, 
by Francis Chit of Siam

King Mongkut’s eclipse entourage was stationed at a place 
called Wa Ko. The eclipse took place just as the King 
predicted. A group of French astronomers who set up camp 
nearby witnessed the eclipse and confirmed the King's 
calculation as well as the sighting of the helium line. Among 
them were Georges Rayet, who later worked on the Wolf-
Rayet stars, and Edouard Stephan who gave his name to 
Stephan's Quintet galaxies.

King Mongkut and his entourage at Wa Ko
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The eclipse was King Mongkut's great success, but it also 
marked the end of his reign. The King contracted malaria 
and died in Bangkok a month later. To be succeeded by his 
eldest son, King Rama V, or King Chulalongkorn.

King Rama V
Just 7 years later, in 1875, another total solar eclipse was to 
be visible in Siam. The new King followed his father’s 
footstep by inviting British and French astronomers to send 
expeditions to Siam.

In response, Sir Arthur Schuster of the University of 
Manchester led a Royal Society team to Siam and together 
with members of the Siamese Royal family observed the 
eclipse in Phetchaburi. The expedition's achievement during 
the eclipse of April 6, 1875 was to prove the existence of 

Sir Arthur Schuster's eclipse expedition to Siam in 1875
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calcium in the chromosphere and prominences for the first 
time ever.

Schuster was assisted by another British astronomer. His 
name was Captain Edward Loftus. He came to Siam at least 
one year earlier to observe the transit of Venus in 1874 and 
had set up an observatory nearby.

Intermission
The reign of King Chulalongkorn ended just after the turn of 
the 20th Century. This is also the end of Part 1 of the History 
of Modern Thai Astronomy.

Part 2 will be about how modern astronomy impinged us in 
Thailand in the 20th Century and what we are doing at 
present. 

Part 2 - 20th Century and beyond
Preamble
The Schuster expedition was just over 130 years ago. 
Between then and now many things have changed. The First 
World War stopped all visits from Europe for a time. Siam 
had her first university in 1917, and that was when the 
formal study and research in astronomy began in this 
country. In 1929 there again was a total solar eclipse in 
Thailand, this time King Rama VII, son of King Rama V, 
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observed the event with a team of British astronomers, and 
visited the camp of German astronomers nearby. The 
observations were intended to check on Einstein’s theory 
that the Sun’s gravity could bend star light, but the day was 
so cloudy that no meaningful observation was possible.

King Rama VII and Queen Ramphaiphanni 
visited an eclipse expedition camp 

in Khok Pho, Pattani in 1929

In 1932, just 3 years after the eclipse, Siam changed from an 
absolute monarchy to a constitutional monarchy. The name 
change to Thailand came in 1939, around the start of the 
Second World War. And our present King is King Rama IX, 
or King Bhumibol, who has been on the throne for more 
than 60 years.

Present day
These 60 odd years of the King Bhumibol have been quite 
eventful for astronomy in Thailand. We have seen 2 total 
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solar eclipses 40 years apart, one in 1955 and one in 1995. 
The first eclipse was also the first one to be publicly 
broadcast.

News of the total solar eclipse in Thailand in 1955

The first planetarium opened its door in 1964 and the Thai 
Astronomical Society was founded in 1978. Both 
organizations have been very active in spreading astronomy 
to the general public here in Thailand.

Many universities have been offering courses in astronomy 
as parts of their Physics curricula. The ones with strong 
astronomy faculties also have their own observatories.
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Bangkok Planetarium in its early day

One notable observatory belongs to Chiang Mai university. 
This observatory in the north of Thailand is well known for 
its public outreach program. People flock up the mountain 
road to participate whenever there are interesting 
astronomical events such as an eclipse of the moon or a 
comet.

Chiang Mai University's Sirindhorn Observatory

As the standard of education increases among the 
population, interests in science also increase, particularly for 
astronomy where many phenomena in the sky can be 
observed by everyone. The public’s fascination with the 
stars are tied to big astronomical events. An event, such as 
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the visit by Halley’s comet, would occur, and the people 
would get excited. Astronomy gets a mention in the popular 
newspapers, and when the news fade, the people’s interest 
wane.

Yet for all those who came and went, some would stay and 
became lifelong astronomy enthusiasts. Some may get 
serious, buy a telescope and start observing regularly, or get 
involved in other ways. Nowadays Thailand has a number of 
private observatories around the country and a handful of 
active astronomy clubs.

The biggest attractor of all was the total solar eclipse in 
1995. The surge in interest in astronomy was unprecedented. 
Televisions, radios, newspapers and magazines ran stories 
about the eclipse and almost anything astronomy for months 
before the event in October. The few astronomers in the 
country became small celebrities. On the eclipse day, 
millions went to the center line on the path of totality and 
many millions more watched it on TV. There were traffic 
jams on highways across the country wherever the shadow 
of the moon passed.

Astronomy seemed to have reached a critical mass that day. 
Since then major astronomical phenomena were talks of the 
town. Bright comets or partial solar eclipses make headlines. 
More people learned about astronomy. Many Thai language 
astronomy web sites sprang up, spreading the knowledge 
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Princess Maha Chakri Sirindhorn and 
Princess Bajra Kitiyabha observing the eclipse 
at NIDA Sikhio campus on October 24, 1995

even further. Even the government revised the country’s 
elementary and secondary curricular to include more 
astronomy.

Voravit Tanvutthibandit and his telescopes at 
Bundid Observatory, Chachoengsao, Thailand

But the Thai government did more than just make school 
children learn astronomy. In 2004 the government approved 
the establishment of the National Astronomy Research 
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Institute of Thailand, abbreviation N-A-R-I-T, or NARIT. 
The institute is now building an observatory on Inthanon 
mountain which is the tallest in the country. This 
observatory will house a 2.4 meter research telescope which 
when completed will be one of the largest telescopes in 
Asia. Also in the plan are 5 regional observatories to take 
astronomy to the public in all regions of Thailand.

2.4m telescope of the same specification that will be installed 
in NARIT's observatory on Doi Inthanon

In late 2007 NARIT and Chiang Mai University co-hosted 
the first International Olympiad on Astronomy and 
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Astrophysics in Chiang Mai province. The event brought 
high school students from 21 countries to sit in an 
international academic competition on Astronomy and 
Astrophysics. It is a great way to increase awareness of the 
subject in schools and ensure a continuous future for 
astronomy for Thailand.

Closing note
Astronomy in Thailand looks set for a bright future. On the 
other hand, we do not forget our past. King Mongkut’s 
eclipse observation site at Wa Ko is now a historic site with 
a regional science center; and this year, to commemorate the 
International Year of Astronomy 2009, the ancient 
observatory at Wat San Paolo and the ruin of Kraison 
Siharat hall where King Narai the Great observed lunar and 
solar eclipses back in the 17th Century have been officially 
designated astronomical landmarks by NARIT.

Present day Kraison Siharat Hall
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Thailand has had quite a long affair with modern astronomy. 
We started from having a royal spectator, jumped to having 
a royal practitioner, and finally we now have a mass 
enthusiasm bordering on obsession for some.

More Thai people participate in astronomical activities 
every year. They are fascinated by the stars. The same stars 
that you and I see, in the same sky shared by all of us. And 
in that spirit, I share my country's involvement in modern 
astronomy with you.
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ประว�ต�ศาสตร�ดาราศาสตร�สม�ยใหม�ในเม�องไทย
โดย ว ษณ� เอ�#อช$เก�ยรต 

แปลงจากบทบรรยายรายการพอดคาสต(ท��ผ$�เข�ยนผล ตให� 365 Days of 
Astronomy ของ International Year of Astronomy

ดาราศาสตร(สม�ยใหม�เร �มเม��อไร ทAาไมเร�ยกอย�างน�#น โดยท��วไปเรา
จะน�บว�าดาราศาสตร(เข�าส$�ย�คใหม�เม��อกาล เลโอยกกล�องโทรทรรศน(
ขC#นส�องด$ดาวเปDนคร�# งแรก เพราะต�#งแต�น�#นมา การศCกษาดวงดาวกD
ไม�ได�เปDนแค�การคAานวณตAาแหน�งด�วยต�วเลขบนกระดาษอ�กต�อไป 
แต�เปDนการส�งเกตความเปล��ยนแปลงทางกายภาพของว�ตถ�ท�องฟ�า
โดยตรงท�เด�ยว เหต�การณ(น�#นเก ดขC#นเม��อป� ค.ศ. 1609 ถCงป� 2009 กDส��
ร�อยป�พอด� ทAาให�สหพ�นธ(ดาราศาสตร(สากลกAาหนดให�ป� 2009 น�#
เปDนป�ดาราศาสตร(สากลกDด�วยวาระครบส��ร�อยป�น��เอง
ป� 1609 ตรงก�บสม�ยพระเจ�าเอกาทศรถของไทย และอ�ก 76 ป�ต�อมา 
ค�อป� ค.ศ. 1685 หร�อพ.ศ. 2228 ในปลายร�ชสม�ยของพระนารายณ(
มหาราช กล�องโทรทรรศน(และความร$�ทางดาราศาสตร(สม�ยใหม�กD
มาถCงเม�องไทย มาพร�อมก�บบาทหลวงเยซ$อ ตชาวฝร��งเศส ร�วมสม�ย
ก�บพระเจ�าหล�ยส(ท�� 14 และหล�งจากต�#งหอด$ดาวกร�งปาร�สได�เพ�ยง 
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14 ป�เท�าน�#น ซC�งเปDนย�คดาราศาสตร(เร �มเฟ��องฟ$ในย�โรป น�บว�าท�น
สม�ยพอสมควรท�เด�ยว
หล�งทอดพระเนตรจ�นทร�ปราคาจากพระท��น� �งไกรสรส�หราชท��กร�ง
ละโว�ในป� ค.ศ. 1685 พระนารายณ(มหาราชได�พระราชทานท��ด น
ในกร�งละโว�ให�คณะบาทหลวงสร�างหอด$ดาว พร�อมท�#ง
พระราชทานข�าทาสบร วารไว�ให�ใช�สอย ป�จจ�บ�นน�#หอด$ดาวแห�งน�#
ย�งม�ซากเหล�ออย$� ได�แก�หอด$ดาวว�ดส�นเปาโลในเม�องลพบ�ร� เราม�
ข�อม$ลจากหอด$ดาวกร�งปาร�สท��ทAาให�เช��อได�ว�าม�การส�งเกตและ
บ�นทCกข�อม$ลท��หอด$ดาวว�ดส�นเปาโล ซC�งถ$กนAาไปรวบรวมใช�เปDน
ส�วนหนC�งของข�อม$ลดาราศาสตร(โลกในสม�ยน�#นด�วย
พระนารายณ(มหาราชได�ทอดพระเนตรปรากฏการณ(ทาง
ดาราศาสตร(อ�กคร�# งหนC� งในป�ส�ดท�ายของร�ชกาล ภาพเหต�การณ(
ทอดพระเนตรส�ร ย�ปราคาบางส�วนท��พระท��น� �งเยDนเม��อ ค.ศ. 1688 
หร�อพ.ศ. 2231 ย�งคงปรากฏเปDนหล�กฐานให�เหDนอย$�จนท�กว�นน�#
จากน�#นดาราศาสตร(สม�ยใหม�กDหายไปจากเม�องสยาม จนประมาณ 
150 ป�ต�อมาจCงเก ดการส�บต�อ เม��อพระบาทสมเดDจพระจอมเกล�าเจ�า
อย$�ห�วขณะทรงเปDนพระภ กษ�ได�เร �มศCกษาดาราศาสตร(ด�วยพระองค(
เองจนเช��ยวชาญ ทรงสามารถประด ษฐ(กระดานป�กขคณนาท��บอก
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ด ถ�จ�นทร(ได�แม�นยAา เม��อครองราชย(แล�วกDได�สถาปนาเส�นเมอร เด�ยน
หล�กของสยามขC#น หลายป�ก�อนจะม�การกAาหนดเส�นกร�น ชเปDน
มาตรฐานโลกด�วยซA# า ทรงพระราชน พนธ(ประกาศท��เก��ยวก�บ
ดาราศาสตร(ไว�หลายฉบ�บ และส�ดท�ายค�อการทAานายส�ร ย�ปราคาเตDม
ดวง 18 ส งหาคม ค.ศ. 1868 หร�อ พ.ศ. 2411 ท��หว�ากอเม��อปลายร�ชกาล
และอ�กเพ�ยง 7 ป�ต�อมา ในร�ชกาลท�� 5 กDเก ดส�ร ย�ปราคาเตDมดวงขC#น
ในเม�องสยามอ�กคร�# งหนC�ง ค�อเม��อว�นท�� 6 เมษายน ค.ศ. 1875 หร�อ 
พ.ศ. 2418 คร�# งน�#นพระบาทสมเดDจพระจ�ลจอมเกล�าเจ�าอย$�ห�วเพ �ง
ทรงผ�านพ ธ�บรมราชาภ เษกเปDนคร�# งท��สอง ทรงเข�าบร หารราชการ
แผ�นด นเตDมพระองค(เปDนป�แรก (?) ทรงส�งข�าวไปถCงน�กว ชาการใน
ย�โรป เช ญชวนให�ส�งท�มส�งเกตการณ(มาย�งกร�งสยาม คณะท��ตอบ
ร�บค�อคณะราชบ�ณฑ ตยสภาอ�งกฤษของเซอร(อาเทอร( ช�สเตอร( แห�ง
มหาว ทยาล�ยแมนเชสเตอร( คณะน�#ได�เข�าเฝ�า ได�ร�บพระบรมราชาน�
ญาตให�ไปต�#งกองสAารวจท��แหลมเจ�าลาย จ�งหว�ดเพชรบ�ร� ท�#งย�งได�
นายฟรานซ ส จ ต (ข�นส�นทรสาท ศล�กษณ( ช�างภาพหลวง ต�อมาได�
เปDน หลวงอ�คน�นฤม ตร) ปรมาจารย(ช�างภาพไทย ไปเปDนช�างล�างอ�ด
ภาพ ม�สมเดDจเจ�าพระยาบรมมหาศร�ส�ร ยวงศ( (ช�วง บ�นนาค) ตามไป
ด$อ�กต�างหาก
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หล�งร�ชกาลท�� 5 น�กดาราศาสตร(ต�างชาต เขามาเม�องสยามอ�กคร�# ง
หนC�งในสม�ยร�ชกาลท�� 7 เพ��อส�งเกตการณ(ส�ร ย�ปราคาว�นท�� 9 
พฤษภาคม ค.ศ. 1929 หร�อ พ.ศ. 2472 ท��โคกโพธ [  จ�งหว�ดป�ตตาน� 
คราวน�#มาก�นสองชาต  ค�ออ�งกฤษก�บเยอรม�น ต�#งค�ายก�นคนละท�� 
พระบาทสมเดDจพระปกเกล�าเจ�าอย$�ห�วก�บสมเดDจพระนางเจ�ารAาไพ
พรรณ�เสดDจเย��ยมท�#งสองค�าย แต�ประท�บทอดพระเนตร
ปรากฏการณ(ท��ค�ายของน�กดาราศาสตร(ชาวอ�งกฤษ (ซC�งไม�น�าแปลก
ใจ เพราะทรงเปDนน�กเร�ยนเก�าอ�งกฤษ) น�าเส�ยดายท��คร�# งน�#นเมฆมาก
จนไม�สามารถตรวจว�ดอะไรได�เลย ความต�#งใจท��จะใช�ผลการ
ส�งเกตเพ��อพ ส$จน(ทฤษฎ�ของไอน(สไตน(จCงไม�สAาเรDจ
ดาราศาสตร(สม�ยใหม�ของไทยน�าจะพอเร�ยกได�ว�าม�การเร �มต�นอย�าง
ต�อเน��องเม��อเก ดม�การเร�ยนการสอนในมหาว ทยาล�ย ซC�งแห�งแรกค�อ
จ�ฬาลงกรณ(มหาว ทยาล�ยน�#นเก ดขC#นในย�คร�ชกาลท�� 6 แต�ความเฟ��อง
ฟ$ของดาราศาสตร(สม�ยใหม�ในไทยจะย�งไม�เก ดขC#นจนถCงย�คร�ชกาล
ป�จจ�บ�น ค�อในร�ชกาลท�� 9 น�# เอง
สถานะของดาราศาสตร(ย�งเปDนเช�นเด ม ความสนใจดาราศาสตร(จะ
พ��งขC#นส$งเม��อม�ปรากฏการณ( โดยเฉพาะส�ร ย�ปราคาเตDมดวง ซC�ง
ปรากฏคร�# งแรกในประเทศไทยในร�ชกาลท�� 9 เม��อว�นท�� 20 
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ม ถ�นายน พ.ศ. 2498 หร�อ ค.ศ. 1955 เปDนส�ร ย�ปราคาเตDมดวงเหDน
ได�ท��บางปะอ น และกร�งเทพมหานคร คร�# งน�#นสมเดDจพระศร�นคร 
นทราบรมราชชนน�เสดDจทอดพระเนตรปรากฏการณ(ท��บางปะอ น 
ม�การถ�ายทอดเหต�การณ(ทางว ทย�เปDนคร�# งแรก และม�ประชาชนให�
ความสนใจออกมาชมมากมาย
เม��อขC# นส$�พ�ทธศตวรรษใหม� หล�งป� พ.ศ. 2500 ประเทศไทยกDได�
ท�องฟ�าจAาลองแห�งแรก เก ดสมาคมดาราศาสตร(ไทย และ
มหาว ทยาล�ยต�างๆ ท�# งในกร�งเทพฯ และห�วเม�อง กDเป ดสอน
ดาราศาสตร(ก�นอย�างกว�างขวาง จนเม��อประเทศไทยม�ส�ร ยปราคา
เตDมดวงอ�กคร�# งหนC�ง ค�อในว�นท��  24 ต�ลาคม พ.ศ. 2538 หร�อ ค.ศ. 
1995 คนไทยกDม�ผ$�ร$�พอจะมาบอกว ธ�การชม เล�าถCงปรากฏการณ(
ท��เก�� ยวเน��องต�างๆ ได�มาก ค�อมากท�# งเน�# อหาและจAานวนคน ผ�าน
ทางหน�งส�อพ มพ( และโทรท�ศน( ว ทย� เปDนเหต�ให�ประชาชนท��ว
ประเทศต��นต�วไปชมปรากฏการณ(ก�นมาก สมเดDจพระเทพร�ตน
ราชส�ดาฯ สยามบรมราชก�มาร� พร�อมด�วยพระเจ�าหลานเธอ 
พระองค(เจ�าพ�ชรก ต ยาภา เสดDจทอดพระเนตรปรากฏการณ( ณ 
สถาบ�นบ�ณฑ ตพ�ฒนบร หารศาสตร( ว ทยาเขตส�ค #ว จ�งหว�ด
นครราชส�มา ว�นน�# นมหาชนมากมายเปDนประว�ต การต�างหล� �ง
ไหลไปชมส�ร ย�ปราคาเตDมดวงตามแนวเส�นกลางคราส จนรถต ด
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อย�างหน�กบนทางหลวงท�กสายท��ต�ดก�บเส�นกลางคราส เปDน
ความม��งม� �นอย�างย �ง เพราะช�วงน�# นนA#าท�วมภาคกลางเปDนทะเล 
การเด นทางลAาบากมาก
วงการดาราศาสตร(สม�ยใหม�ของไทยหล�งส�ร ย�ปราคาส�ค #ว 
เหม�อนก�บคนต��นจากหล�บ ท�กภาคส�วนของประเทศไทยด$จะร�บ
ร$�และเข�าใจเร��องราวต�างๆ เก��ยวก�บดาราศาสตร( เช�นดาวหาง 
หร�อฝนดาวตก ด�วยความสนใจย �งขC# น ม�ผ$�ชอบด$ดาว ถCงขนาด
ซ�# อกล�องโทรทรรศน( จ�ดต�# งหอด$ดาว หลายรายท��วประเทศ
การก�อต�#งสถาบ�นว จ�ยดาราศาสตร(แห�งชาต  (สดร) องค(การมหาชน 
หร�อ NARIT เม��อป�พ.ศ. 2547 พร�อมโครงการหอด$ดาวแห�งชาต  ต ด
กล�องโทรทรรศน(ขนาด 2.4 เมตรบนดอยอ นทนนท( และหอด$ดาว
ภ$ม ภาคอ�ก 5 แห�งท� �วประเทศ รวมถCงการจ�ดการแข�งข�นดาราศาสตร(
และฟ ส กส(ดาราศาสตร(โอล มป กนานาชาต คร�# งท�� 1 ท��เช�ยงใหม� เม��อ
ปลายป� พ.ศ. 2550 น�บเปDนการฟ�# นต��นอย�างย� �งย�นของดาราศาสตร(
ในเม�องไทยโดยแท�จร ง
ในป�ดาราศาสตร(สากลน�#  ดาราศาสตร(ไทยมองไปข�างหน�าเหDน
อนาคตอ�นสดใส ในขณะเด�ยวก�น เรากDไม�ล�มของเก�า ด�งน�#น
สถาบ�นว จ�ยดาราศาสตร(แห�งชาต  จCงได�สถาปนาหอด$ดาวส�นเปาโล 
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และพระท��น� �งไกรสรส�หราช หร�อพระท��น� �งเยDน จ�งหว�ดลพบ�ร� ขC#น
เปDนจ�ดสAาค�ญทางดาราศาสตร( เปDนการร$�อด�ตเพ��อก�าวส$�อนาคตอย�าง
ม�ท��มาท��ไป และม�ท ศทาง
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