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ดร.อลงกต ใหม่ด้วง
นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail : amaid@ipst.ac.th

ไขรหัสความลับเวลาและพิชิตซีกโลกซ้ายขวา 
ณ หอดูดาวกรีนิช ประเทศอังกฤษ

สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญที่คนรักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์ ไม่สามารถมองข้ามหาก
มีโอกาสได้ไปเยือน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็คือหอดู
ดาวหลวงท่ีต�าบลกรีนิชซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แถมยัง
เป็นสถานทีส่�าคญัในทางภมูศิาสตร์และเวลาของโลกในปัจจบุนั
เนือ่งจากเป็นต�าแหน่งทีก่�าหนดให้เป็นเส้นลองจจิดู 0 องศา หรอื
ที่เรียกว่าเส้นเมริเดียนปฐม ซึ่งเป็นเส้นอ้างอิงส�าคัญในการแบ่ง
โซนเวลารวมทั้งแบ่งซีกโลกออกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั่นเอง

หอดดูาวหลวงทีต่�าบลกรนีชินีส้ร้างขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1675 โดย
กษัตริย์ Charles ที่ 2 ทรงแต่งตั้งให้ John Flamsteed เป็น
นักดาราศาสตร์หลวงท�าหน้าที่ศึกษาและพัฒนาแผนที่ดาวซึ่ง
มีประโยชน์ต่อการเดินเรือในสมัยนั้นโดยใช้หอดูดาวแห่งนี้เป็น
ทั้งที่พักและที่ท�างาน John Flamsteed ด�ารงต�าแหน่งเป็น
นกัดาราศาสตร์หลวงทีน่ีจ่นเขาเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1719 จากนัน้
กม็ผีูส้บืทอดต�าแหน่งนกัดาราศาสตร์หลวงต่อจากเขาอกีสบิราย 
กระทัง่ปี ค.ศ. 1948 จงึมกีารย้ายสถานทีป่ฏิบตังิานดาราศาสตร์
หลวงไปที่เมืองซัสเซกส์แทน หอดูดาวที่ต�าบลกรีนิชแห่งนี้จึง
ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์เปิดบริการให้นักท่องเท่ียว
ได้ส�ารวจประวัติด้านการศึกษาดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
ววิฒันาการของการพยายามสร้างเครือ่งมอืบอกเวลาทีเ่ทีย่งตรง

พื้นที่จัดแสดงหลัก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์หรืออดีต
หอดูดาวหลวงแห่งนี้ก็อยู่ที่ตัวอาคารซึ่งเคยเป็นที่พักและที่
ท�างานของเหล่านักดาราศาสตร์หลวงทั้งหลายเหล่าน้ีน่ันเอง 
โดยปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้ตั้งชื่ออาคารแห่งนี้ว่า Flamsteed 
House เพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์หลวงท่านแรก และ
ได้เปิดแสดงทั้งในส่วนของชั้นล่าง ชั้นบน รวมถึงชั้นใต้ดินด้วย 
ส�าหรับห้องต่าง ๆ  ใน Flamsteed House นี้ก็ประกอบไปด้วย 
ห้องพักและห้องท�างานของบรรดานักดาราศาสตร์ โดยยังมี 
การเก็บรักษาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ โต๊ะท�างาน 
โต๊ะเขียนแผนที่ เครื่องเขียนและเครื่องมือโบราณ เก้าอี้นั่งรวม
ถึงเตียงนอนเอาไว้ให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงบรรยากาศในยุคสมัยนั้น 

ในส่วนของชั้นบนซึ่งเป็นห้องแปดเหลี่ยมท�าให้สามารถมอง
เห็นท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ก็มีการจัดแสดงกล้องโทรทรรศน์ดู
ดาวแบบโบราณทีป่ระกอบด้วยไม้และมขีัน้คล้ายบนัไดเพ่ือปรบั
มุมเงยของตัวกล้องในองศาต่าง ๆ ได้ โดยในด้านหนึ่งของห้อง
ก็มีการจัดแสดงพระบรมฉายาทิศลักษณ์ขนาดใหญ่ของกษัตริย์ 
Charles ที่ 2 และกษัตริย์ James ที่ 2 องค์อุปถัมภ์พระองค์
ส�าคัญของหอดูดาวหลวงแห่งนี้ด้วย

ส�าหรบัช้ันใต้ดนิของ Flamsteed 
House ก็เป็นการแสดงนิทรรศการ
ประวตัศิาสตร์ของประดษิฐกรรมนาฬิกา
และระบบการแบ่งเขตเวลาของมนษุย์ 
โดยมกีารเท้าความกนัตัง้แต่ความจ�าเป็น
ของการพัฒนาเครือ่งมือบอกต�าแหน่ง
ภูมิศาสตร์และเวลาท่ีแม่นย�าซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ส�าคัญในการเดินเรือข้ามมหาสมุทรในสมัยนั้น ความ
ท้าทายส�าคัญคือการประดิษฐ์นาฬิกาที่สามารถน�าไปใช้บนเรือ
และสามารถบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงโดยไม่อาศัยการแกว่ง
ของลูกตุ้มเพราะพื้นเรือจะโคลงเคลงไปตามกระแสคล่ืนตลอด
เวลาไม่สามารถรักษาความเสถียรได้ ปัญหาอันนี้นับเป็นปัญหา
ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอังกฤษในยุคสมัยนั้นมาก ถึงขนาดที่เมื่อปี ค.ศ. 1714 
รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศให้เงินรางวัลเป็นจ�านวนถึง 20,000 
ปอนด์หรอืเทยีบเท่ากบั 137 ล้านบาทในปัจจบุนัแก่ผูใ้ดกต็ามที่
สามารถประดษิฐ์คดิค้นนาฬิกาบอกเวลาซึง่สามารถใช้ในการเดนิ
เรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตความ
ท้าทายนี้ได้จนกระทั่งปี ค.ศ. 1736 John Harrison ช่างไม้และ
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นิตยสาร สสวท.

ช่างท�านาฬิกาจากแคว้นยอร์กเชยีร์กส็ามารถประดษิฐ์นาฬิกาเดนิ
เรือที่ชื่อ H1 ที่มีความแม่นย�าขึ้นมาได้ โดยเขาได้ดัดแปลงกลไก
การใช้ลกูตุม้แกว่งของนาฬิกาบก มาเป็นการใช้ตุม้ดมัเบลล์โลหะ
สองลกูเชือ่มต่อกนัแทน พร้อมทัง้ได้ปรบักลไกของเฟืองด้วยการ
ใช้ซีโ่ลหะรปูร่างคล้ายขาต๊ักแตนมาบงัคบัการหมนุ ท�าให้นาฬิกา 
H1 ของเขาสามารถบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงที่สุดเท่าที่มีการ
สร้างมา แม้ว่าจะยังไม่ถึงระดับความแม่นย�าที่จะได้รับรางวัล
ก็ตาม อย่างไรก็ดี John Harrison ก็ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจ
จากรัฐบาลอังกฤษเป็นจ�านวน 500 ปอนด์ เพื่อเป็นทุนในการ
พัฒนานาฬิกา H1 ให้แม่นย�าขึ้น จนในที่สุดเขาก็สามารถผลิต
นาฬิกาเดินเรือขนาดเล็กที่มีกลไกแบบนาฬิกาข้อมือซึ่งใช้สปริง
เป็นกลไกในการควบคุมเวลาซึ่งเรียกว่า H4 และสามารถรักษา
ความเที่ยงตรงได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ ความชื้น 
แรงเสยีดทานหรอืแม้แต่การเคล่ือนทีข่องเรอื ท�าให้เขาได้รบัเงนิ
รางวลัทีเ่หลอืไปในทีสุ่ด ซึง่พพิธิภณัฑ์ดาราศาสตร์แห่งนีก้ไ็ด้จดั
แสดงนาฬิกาเดนิเรอืรุน่ต่าง ๆ  ของ 
John Harrison ตั้งแต่รุ่น H1 ถึง 
H4 ให้ผู้ชมได้เห็นถึงวิวัฒนาการ
และความพยายามของนกัประดษิฐ์
ท่านนี้อีกด้วย

วิวัฒนาการนาฬิกาเดินเรือของ John Harrison รุ่น H1-H4

รายละเอียดขั้นตอนของการพัฒนานาฬิกาที่สามารถบอก
เวลาในสภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะในระหว่างการเดินเรือได้อย่าง
เทีย่งตรงทีจั่ดแสดงในพพิธิภณัฑ์ดาราศาสตร์แห่งนี ้ท�าให้เราเหน็
ว่ากว่าที่นักประดิษฐ์จะคิดค้นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ท่ีเราใช้กันในปัจจุบัน ก็ต้องผ่านการคิดแก้ปัญหาลองผิดลอง
ถูกกันเป็นเวลายาวนาน ซึ่งหลังจากที่ John Harrison สามารถ
พัฒนาต้นแบบของนาฬิกาพกหรือนาฬิกาข้อมือในปัจจุบันได้
แล้ว นทิรรศการประวตัศิาสตร์การสร้างเคร่ีองมอืบอกเวลากย็งั
มีการแสดงวิทยาการใหม่ ๆ ที่ให้ความแม่นย�าในการบอกเวลา
มากขึ้น อาทิ การใช้เครื่องสั่นอิเล็กทรอนิกส์ของผลึกแร่ควอตซ์ 

การวัดเวลาด้วยอะตอม และเทคโนโลยีล่าสุดคือการยิงเลเซอร์
ไปวัดคาบการสั่นของอนุภาคอิออนเดี่ยวในสนามของแรงซึ่ง
สามารถให้ความละเอียดแม่นย�าในระดับผิดพลาดเพียงแค่ 1 
วินาทีในหนึ่งร้อยล้านปี

นอกจากเรื่องราวสนุก ๆ  ของการคิดค้นเครื่องมือบอกเวลา
ต่าง ๆ  เหล่านีแ้ล้ว ทางพพิธิภณัฑ์ดาราศาสตร์ทีห่อดดูาวกรนีชินี้
ยังมีการจัดแสดงนาฬิกาแดดรูปปลาโลมาที่ใช้เงาของหางปลา
คอยชี้บอกเวลา รวมทั้งนาฬิกาโบราณที่มีเลขบนหน้าปัดตั้งแต่ 
0 ถึง 23 ชั่วโมงแสดงให้ดูอีกด้วย

นาฬิกาแดดรูปปลาโลมา                 นาฬิกา 24 ชั่วโมง

ในส่วนด้านข้างของอาคาร Flamsteed House ก็ยังมีการ
แสดงห้องมืดส�าหรับสังเกตการณ์ที่เรียกว่า Camera Obscura 
ซึง่อาศยัหลกัการสะท้อนแสงผ่านกระจกและเลนส์ project ภาพ
สะท้อนผ่านรแูคบ ๆ  บรเิวณโดมของตวัอาคารซึง่ปิดทบึและมดื
สนิทส่องลงบนโต๊ะที่ตั้งไว้กลางห้อง โดยภาพที่ปรากฏบนโต๊ะ
นั้นจะเป็นภาพสะท้อนของอาคาร Queen’s House ซึ่งตั้งอยู่
อีกฟากถนนหนึ่ง ท�าให้ผู้ชมสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นภายนอกได้ แม้จะอยู่ใน
ห้องที่ปิดมิดชิด หลักการของ 
Camera Obscura นีถ้อืเป็นต้น
ก�าเนิดของกล้องถ่ายรูปที่ใช้
กันในปัจจุบัน แสดงให้เห็น
ถึงความคิดสร้างสรรค์ในการ
เล่นกับหลักการสะท้อนของ
แสงผ่านกระจกและเลนส์มา
ประยกุต์ใช้ในการช่วยการมอง
เหน็วธิต่ีาง ๆ  ได้อย่างน่าสนใจ

ทางเข้า Camera Obscura
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             ช่องรับแสง                        ภาพสะท้อนบนโต๊ะ

ไม่เพียงแต่จะเป็นมาตรฐานในการบอกเวลาส�าหรับ
ชาวองักฤษ มาตัง้แต่สมยัยคุครสิต์ศตวรรษที ่17 เท่านัน้ หอดดูาว 
เมืองกรีนิชยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้มาตรฐานด้านการวัดความยาว
ด้วยการใช้หมดุโลหะแสดงระยะตามหน่วยวดัทีน่ยิมใช้ในประเทศ
องักฤษ ซึง่ประกอบ
ด้วย ความยาวหน่ึง
หลาองักฤษ ความ
ยาวสองฟตุ หนึง่ฟตุ 
หกนิว้ และสามน้ิว 
ให้ผู ้คนมาเทียบ
วัดกันได้บริเวณ
ทางเข้าหอดูดาว
                              มาตรฐานความยาวที่นิยมใช้กันในอังกฤษ

ส่วนพืน้ทีเ่ดด็ทีผู่เ้ยีย่มชมพพิธิภณัฑ์หอดดูาวแห่งนีจ้ะพลาด
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้ก็คือบริเวณลานหน้าอาคาร 
Flamsteed House ที่แสดงเส้นลองจิจูด 0 องศา ซึ่งนักท่อง
เท่ียวสามารถยืนแยกขาตั้งท่าพิชิตซีกโลกทั้งซ้ายและขวาหน้า
ประติมากรรมโลหะแสดงจุดผ่านของเส้นลองจิจูดกันอย่างเท่ 
โดยทางหอดูดาวก็ได้ติดป้ายแสดงจุดเริ่มต้นของเส้นเมริเดียน
ปฐมด้วยแถบสีแดงก่อนจะลากต่อลงมาเป็นแถบโลหะสทีองบน
พืน้ลาน ซึง่บนป้ายแสดงเส้นเมรเิดียนปฐมหรอื Prime Meridian 
of the World นีก้ม็กีารระบตุ�าแหน่งลองจจิดูที ่0 องศา 0 ลปิดา 
0 ฟิลิปดา และละติจูดที่ 51 องศา 28 ลิปดา 38 ฟิลิปดา เหนือ 
อย่างชดัเจน ทัง้ยังมกีารแบ่งซีกโลกเป็นฝ่ังตะวนัออกและตะวัน
ตกอย่างเด่นชัดอีกด้วย โดยบริเวณพื้นที่มีการตีด้วยเส้นโลหะสี
ทองก็มีการบอกพิกัดลองจิจูดของเมืองส�าคัญ ๆ ต่าง ๆ ว่าอยู่
ห่างจากหอดูดาวต�าบลกรีนิชแห่งนี้ไปกี่องศา ซ่ึงประเทศไทย
ของเรากไ็ม่น้อยหน้าเพราะมีการแจ้งพกิดัของกรงุเทพมหานคร
เอาไว้ที่ 100 องศา 30 ลิปดา ตะวันออกด้วย

เส้นเมริเดียนปฐม       ต�าแหน่งลองจิจูดของกรุงเทพมหานคร

ถ่ายรูปกับเส้นลองจิจูดแบ่งซีกโลก

นอกเหนือจากจะได้ถ่ายรูปกับเส้นเมริเดียนปฐมอันเป็นจุด
ก�าเนิดของเส้นแบ่งเวลาโลกแล้ว ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยังสามารถ
สั่งประกาศนียบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มาพิชิตเส้น
แบ่งซีกโลก ณ ลองจิจูดที่ 0 องศา 0 ลิปดา 0 ฟิลิปดา ณ วันที่
เท่าไหร่ เวลาใด ในราคาเพยีงแค่ 1 ปอนด์ 
ซึ่งโอกาสดี ๆ อย่างนี้ผมเองก็ไม่ขอพลาด 
ขอสั่งประกาศนียบัตรจากเจ้าหน้าที่เพื่อ
ยืนยันว่าได้มาเยือนสถานท่ีส�าคัญทาง
ดาราศาสตร์และภมูศิาสตร์แห่งนี ้เมือ่วนัที่ 
5 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:46:1058 
นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่นที่ต�าบลกรีนิช
                                          ประกาศนียบัตรจากหอดูดาวกรีนิช

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์แห่ง
นี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรักวิทยาศาสตร์ทั้ง
หลายไม่ควรพลาด โดยสามารถไปเยี่ยมชมกันได้ด้วยการเดิน
ทางไปยังสถานี DLR ชื่อ Cutty Sark แล้วเดินไปตามป้ายบอก
ทางอีกเพียงประมาณ 10 นาทีเท่านั้นครับ
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