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การเขียนรูปดวงจันทร์ข้างข้ึน-ข้างแรม
นิพนธ์  ทรายเพชร 
ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.

การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลก เป็นดาวดวงเดียวที่

เคลื่อนรอบโลก โดยเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุน
รอบตัวเอง และการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ คือจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก

การหมุนรอบตัวเองของโลกรอบละ 1 วัน ทำาให้เกิด
ปรากฏการณ์ 3 อย่างคือ การขึ้น-ตกของดวงดาว ทิศ และ
กลางวันกลางคืน

การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์รอบละ 1 เดือนโดยหัน
ด้านเดียวมาทางโลกตลอดเวลา ทำาให้เกิดปรากฏการณ์หลาย
อย่าง เช่น การเกิดดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรม ดวงจันทร์ขึ้นช้า
วนัละประมาณ 50 นาท ีและคนบนโลกเหน็เฉพาะดา้นใกลข้อง
ดวงจันทร์เท่านั้น

การเขียนรูปดวงจันทร์บนกระดาษ
การเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น - ข้างแรม ณ ตำาแหน่งต่าง ๆ 

รอบโลก ควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักการสะท้อนแสงจากดวง
อาทิตย์ และทิศทางที่หันด้านนูนหรือด้านสว่างของดวงจันทร์
เข้าหาดวงอาทิตย์ เช่น ดวงจันทร์ข้างขึ้นหันด้านนูนหรือด้าน
สว่างไปทางทิศตะวันตก ส่วนดวงจันทร์ข้างแรมหันด้านนูนหรือ
ด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก

ต่อไปนี้เป็นการเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรมที่ผู้เขียน
เหน็วา่ถกูตอ้ง ดา้นทีห่นัมาทางโลกของดวงจนัทรแ์บง่เปน็ 4 สว่น
เท่า ๆ กัน และแทนด้วย ก. ข. ค. ง. ส่วน O เป็นตำาแหน่งที่อยู่
ใกล้โลกที่สุด หรือจุดศูนย์กลางของจันทร์เพ็ญ

รูปดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมของผู้เขียน

รูปที่ปรากฏบนฟ้าของดวงจันทร์

ทางโคจรของดวงจันทร์รอบโลก  
ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
ครึ่งดวงเสมอ

โลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออก

แรม 15 ค่ำาขึ้น 15 ค่ำา

แรม 8 ค่ำา

ขึ้น 8 ค่ำา

ด้านสว่างของดวงจันทร์ที่มองไม่เห็น

ดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรม เมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ

ด้านสว่างของดวงจันทร์ที่เห็นเป็นเสี้ยว
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ตำาแหน่ง 1  ด้านท่ีหันเข้าหาโลกของดวงจันทร์ไม่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์ เราจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ เรียกว่าวันเดือนดับ
ตรงกับแรม 15 ค่ำา ภาษาอังกฤษใช้คำาว่า new moon บนท้องฟ้า
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ทางทิศเดียวกัน ข้ึน-ตกพร้อมกัน 
เวลา 18.00 น. อยู่ทางตะวันตก (W) เวลา 06.00 น. อยู่ทาง
ตะวันออก (E)
ตำาแหน่ง 2  ด้านท่ีหันเข้าหาโลกของดวงจันทร์ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์เส้ียวหน่ึง และเส้ียวน้ีเองท่ีสะท้อนแสงมายังโลก 
ทำาให้เราเห็นเป็นจันทร์เส้ียว เป็นเส้ียวบางส่วนของ ข. และ ค. เรียก
ว่า เส้ียวข้างข้ึนประมาณ 4 ค่ำา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า waxing 
crescent moon ด้านนูนหรือด้านสว่างของดวงจันทร์ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของ ข. และ ค. หันไปทางทิศตะวันตก เช่น เม่ือเวลา 18.00 น. 
ดวงอาทิตย์อยู่ท่ีขอบฟ้าตะวันตก และดวงจันทร์ก็หันด้านนูนไป
ทางน้ัน เห็นเป็นรูปริมฝีปากกำาลังย้ิม อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันตก
ประมาณ 45° ณ ตำาแหน่งน้ีดวงจันทร์อยู่ห่างไปทางตะวันออก
ของดวงอาทิตย์ประมาณ 45° ขอบฟ้าตะวันออกพบดวงจันทร์
หรือดวงจันทร์ข้ึนเม่ือเวลา 09.00 น.
ตำาแหน่ง 3   คร่ึงหน่ึงของส่วนสว่างของดวงจันทร์หันเข้าหา
โลก เราจึงเห็นดวงจันทร์บนฟ้าเป็นรูปคร่ึงวงกลมหรือคร่ึงดวง 
เห็นทุกส่วนของ ข. และ ค. รวมท้ังเห็นจุดใกล้โลกท่ีสุด (O) ด้วย 
อยู่สูงสุดบนฟ้าในเวลาหัวค่ำา หันด้านนูนไปทางทิศตะวันตก ตรง
กับข้างข้ึน 8 ค่ำา ภาษาอังกฤษเรียกว่า first quarter moon คือ
เป็น 1 ใน 4 แรกของดวงจันทร์ท่ีปรากฏให้เห็น ขอบฟ้าตะวัน
ออกสัมผัสดวงจันทร์หรือดวงจันทร์ข้ึนเม่ือเวลา 12.00 น. เม่ือ
โลกหมุนพาเราไปอยู่ท่ีเวลา 24.00 น. ขอบฟ้าตะวันตกจะช้ีไปทาง
ดวงจันทร์ น่ันคือดวงจันทร์ข้างข้ึน 8 ค่ำาตกเม่ือเวลาประมาณเท่ียง
คืน ตำาแหน่งน้ีดวงจันทร์อยู่ห่างดวงอาทิตย์ไปทางตะวันออก 90° 
ตำาแหน่ง 4  ดวงจันทร์หันด้านสว่างมาทางโลกมากข้ึน เห็น
ทุกส่วนของ ข. และ ค. เห็นบางส่วนของ ก. และ ง. รวมท้ังเห็น 
O ดวงจันทร์จึงเป็นรูปค่อนดวงข้างข้ึน ด้านสว่างหันไปทางตะวัน
ตก ดวงจันทร์ข้ึนจากขอบฟ้าตะวันออกเม่ือเวลา 15.00 น. ซ่ึงเป็น
เวลากลางวัน ตำาแหน่งน้ีเป็นดวงจันทร์ข้างข้ึนประมาณ 11-12 ค่ำา 
อยู่ทางตะวันออกดวงอาทิตย์ 135° ดวงจันทร์ค่อนดวงข้างข้ึนตรง
กับภาษาอังกฤษว่า waxing gibbous moon 
ตำาแหน่ง 5   ด้านท่ีหันมาทางโลกของดวงจันทร์ได้รับแสงแดด
เต็มท่ีเพราะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เราจึงเห็นเป็นรูปวงกลม
หรือจันทร์เพ็ญ (full moon) เห็นทุกส่วน ก. ข. ค. ง. และ O 
ตรงกับข้างข้ึน 15 ค่ำา เห็นเวลากลางคืนตลอดท้ังคืน เพราะข้ึน
เวลาหัวค่ำาและตกเวลารุ่งเช้าของวันใหม่

ตำ าแหน่ง  6  ดวง จันทร์อ ยู่ ห่างไปทางทิศตะวันตกของ
ดวงอาทิตย์เป็นมุม 135° ด้านท่ีหันมาทางโลกเส้ียวหน่ึงไม่ได้
รับแสงแดด เราจึงเห็นดวงจันทร์เป็นรูปค่อนดวงโดยเห็นทุก
ส่วนของ ก. ง. และเห็นบางส่วนของ ข. ค. รวมท้ังเห็น O เป็น
ค่อนดวงคล้ายตำาแหน่ง 4 แต่ไม่เหมือนกันเพราะตำาแหน่ง 4 
คนบนโลกเห็น ข. ค. ท้ังหมด และเห็นบางส่วนของ ก. ง. ดวง
จันทร์ในตำาแหน่ง 6 เป็นดวงจันทร์ข้างแรมประมาณ 4 ค่ำา 
หันด้านสว่างไปทางดวงอาทิตย์คือ ทิศตะวันออกตรงข้ามกับ
ดวงจันทร์ข้างข้ึนค่อนดวงซ่ึงหันด้านสว่างไปทางตะวันตก 
ดวงจันทร์ค่อนดวงข้างแรมตรงกับภาษาอังกฤษว่า waning
gibbous moon ดวงจันทร์ข้างแรม 4 ค่ำา ข้ึนประมาณ 21.00 น. 
ข้ึนก่อนดวงอาทิตย์ เม่ือดวงอาทิตย์ข้ึนเวลา 6.00 น. จะเห็นดวง
จันทร์ค่อนดวงแรม 4 ค่ำา อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันตกประมาณ 
45° ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆจะเห็นดวงจันทร์แรม 4 ค่ำาไปถึง
เวลา 9.00 น.
ตำาแหน่ง 7 ดวงจันทร์ห่างดวงอาทิตย์ไปทางตะวันตกเป็น
มุม 90° เพราะดวงจันทร์ข้างแรมจะปรากฏว่ิงเข้าหาดวงอาทิตย์ 
ทำาให้ดวงจันทร์มีมุมห่างไปทางตะวันตกดวงอาทิตย์ลดลง ณ 
ตำาแหน่งน้ีดวงจันทร์หันด้านสว่างคร่ึงหน่ึงมาทางโลก เราจึงเห็น
ดวงจันทร์เป็นรูปคร่ึงวงกลม หรือคร่ึงดวง คล้ายตำาแหน่ง 3 แต่
เป็นคนละส่วน ตำาแหน่ง 7 เห็น ก. ง. ท้ังหมด และ O ส่วนตำาแหน่ง 
3 เห็น ข. ค. และ O ดวงจันทร์ตำาแหน่ง 7 ตรงกับดวงจันทร์ข้าง
แรม 8 ค่ำา หันด้านนูนหรือด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก ข้ึนเวลา
กลางคืนเม่ือเวลาประมาณเท่ียงคืน คร้ันถึงเวลาเช้าตรู่ดวงจันทร์
แรม 8 ค่ำาจะอยู่สูงสุดบนฟ้า หันด้านสว่าง (ด้านนูน) ไปทางดวง
อาทิตย์หรือทิศตะวันออก ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสจะเห็นดวงจันทร์แรม 
8 ค่ำาในเวลากลางวันต้ังแต่เช้าไปจนถึงประมาณเท่ียงวัน โดยเห็น
คล้อยต่ำาลงไปทางทิศตะวันตกและลับขอบฟ้าเม่ือเวลาเท่ียงวัน 
ดวงจันทร์แรม 8 ค่ำาตรงกับภาษาอังกฤษว่า last quarter moon
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ข้อสังเกตของผู้เขียนต่อการเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรมของ Mooncennection.com

ตำาแหน่ง  8  ด้านใกล้ของดวงจันทร์สว่างลดลงเพราะด้าน
ไกลสว่างมากข้ึน ดวงจันทร์ ณ ตำาแหน่งน้ีจะปรากฏเป็นเส้ียว
คล้ายตำาแหน่ง 2 แต่เห็นคนละส่วน ตำาแหน่ง 2 เห็นบาง
ส่วนของ ข. ค. แต่ตำาแหน่ง 8 เห็นบางส่วนของ ก. ง. ดวง
จันทร์ตำาแหน่ง 8 ปรากฏอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากข้ึน โดยอยู่
ห่างไปทางทิศตะวันตกของดวงอาทิตย์เพียง 45° ตรงกับ
แรม 11-12 ค่ำา ข้ึนก่อนดวงอาทิตย์ประมาณ 3 ช่ัวโมง เห็น

เป็นรูปคนย้ิมทางทิศตะวันออกในเวลารุ่งเช้า ด้านนูนของ
ดวงจันทร์หันไปทางทิศตะวันออก ข้ึนประมาณ 3.00 น. 
เม่ือเวลา 6.00 น. จะอยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันออกประมาณ 45° 
เห็นในเวลากลางวันได้จนถึง 9.00-10.00 น. ซ่ึงจะข้ึนไปอยู่สูง
บนฟ้า ท้ังน้ีท้องฟ้าต้องแจ่มใส ไม่มีเมฆบัง ดวงจันทร์แรม 11-12 
ค่ำาปรากฏเป็นเส้ียวตรงกับภาษาอังกฤษว่า waning crescent 
moon

รูปดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมของ Mooncennection.com

ผู้เขียนเห็นว่ารูปร่างของดวงจันทร์บนฟ้า ณ ตำาแหน่ง (1) ถึง 
(5) เป็นรูปร่างท่ีถูกต้อง เป็นตำาแหน่งท่ีดวงจันทร์อยู่ทางตะวัน
ออกของดวงอาทิตย์ ด้านนูนหรือด้านสว่างหันไปทางทิศตะวันตก
ซ่ึงเป็นลักษณะของดวงจันทร์ข้างข้ึน แต่รูปร่างของดวงจันทร์ ณ 
ตำาแหน่ง (6) ถึง (8) เป็นดวงจันทร์ข้างแรม มีลักษณะไม่ถูกต้อง 
เพราะในรูปด้านสว่างหรือด้านนูนหันไปทางทิศตะวันตก ลักษณะ
ดวงจันทร์ข้างแรมบนฟ้าจะต้องมีด้านสว่างหรือด้านนูนหันไปทาง
ทิศตะวันออกตรงข้ามกับดวงจันทร์ข้างข้ึนท่ีหันด้านสว่างไปทาง
ทิศตะวันตก ลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า ณ ตำาแหน่ง (6) ถึง (8) 
ในรูปข้างบนหันด้านสว่างออกจากดวงอาทิตย์จึงไม่ถูกต้อง

ทิศในอวกาศเอาไปจากโลก ทิศเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
จากตะวันตกไปตะวันออก ขณะท่ีเป็นเวลา 18.00 น. คนบนโลก
จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางตะวันตก ดวงจันทร์ข้างข้ึน (ตำาแหน่ง 
2-5) ล้วนหันด้านสว่างไปทางตะวันตก และอยู่สูงจากขอบฟ้าต่าง ๆ   
กัน เช่น ดวงจันทร์ตำาแหน่ง 2 อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันตก 45° 
ดวงจันทร์ตำาแหน่ง 4 อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันออก 45° และเรา
จะเห็นดวงจันทร์ข้างแรมทุกตำาแหน่งบนฟ้าในเวลาเช้าตรู่ซ่ึงดวง
อาทิตย์กำาลังข้ึนทางตะวันออกเม่ือเวลา 6.00 น. เช่น เห็นดวง
จันทร์ตำาแหน่ง 8 เป็นเส้ียวอยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันออก 45° โดย
หันด้านสว่างไปทางตะวันออก แต่ในรูปของ Moonconnection.
com ดวงจันทร์เส้ียวหันด้านสว่างไปทางตะวันตกซ่ึงไม่ถูกต้อง

ตำาแหน่งดวงจันทร์บนฟ้าเม่ือเวลาเช้าตรู่ของตำาแหน่ง 6 คือ
อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันตก 45° โดยหันด้านสว่างไปทางตะวัน
ออก แต่ในรูปของ Moonconnection.com ดวงจันทร์ค่อนดวง
ข้างแรมหันด้านสว่างไปทางตะวันตกซ่ึงไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกันกับ
ดวงจันทร์แรม 8 ค่ำา (ตำาแหน่ง 8) ก็ต้องหันด้านนูนหรือด้านสว่าง
ไปทางตะวันออกด้วยจึงจะถูกต้อง
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