รอบรูว้ ทิ ย์
นิพนธ์ ทรายเพชร

ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.

การเขียนรูปดวงจันทร์ขา้ งขึน้ -ข้างแรม
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
ดวงจั น ทร์ เ ป็ น ดาวบริวารของโลก เป็นดาวดวงเดี ย วที่
เคลื่อนรอบโลก โดยเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุน
รอบตัวเอง และการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ คือจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
การหมุ น รอบตั ว เองของโลกรอบละ 1 วั น ทำ� ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ 3 อย่างคือ การขึ้น-ตกของดวงดาว ทิศ และ
กลางวันกลางคืน
การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์รอบละ 1 เดือนโดยหัน
ด้านเดียวมาทางโลกตลอดเวลา ทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์หลาย
อย่าง เช่น การเกิดดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรม ดวงจันทร์ขึ้นช้า
วันละประมาณ 50 นาที และคนบนโลกเห็นเฉพาะด้านใกล้ของ
ดวงจันทร์เท่านั้น
ดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรม เมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ
ขึ้น 8 ค่ำ�

การเขียนรูปดวงจันทร์บนกระดาษ
การเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น - ข้างแรม ณ ตำ�แหน่งต่าง ๆ
รอบโลก ควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักการสะท้อนแสงจากดวง
อาทิตย์ และทิศทางที่หันด้านนูนหรือด้านสว่างของดวงจันทร์
เข้าหาดวงอาทิตย์ เช่น ดวงจันทร์ข้างขึ้นหันด้านนูนหรือด้าน
สว่างไปทางทิศตะวันตก ส่วนดวงจันทร์ข้างแรมหันด้านนูนหรือ
ด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก
ต่อไปนี้เป็นการเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรมที่ผู้เขียน
เห็นว่าถูกต้อง ด้านทีห่ นั มาทางโลกของดวงจันทร์แบ่งเป็น 4 ส่วน
เท่า ๆ กัน และแทนด้วย ก. ข. ค. ง. ส่วน O เป็นตำ�แหน่งที่อยู่
ใกล้โลกที่สุด หรือจุดศูนย์กลางของจันทร์เพ็ญ

รูปที่ปรากฏบนฟ้าของดวงจันทร์

ด้านสว่างของดวงจันทร์ที่มองไม่เห็น
ด้านสว่างของดวงจันทร์ที่เห็นเป็นเสี้ยว

ขึ้น 15 ค่ำ�

แรม 15 ค่ำ�
โลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออก
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แรม 8 ค่ำ�

ทางโคจรของดวงจันทร์รอบโลก
ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
ครึ่งดวงเสมอ

รูปดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมของผู้เขียน

ตำ�แหน่ง 1 ด้านที่หันเข้าหาโลกของดวงจันทร์ไม่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์ เราจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ เรียกว่าวันเดือนดับ
ตรงกับแรม 15 ค�ำ่ ภาษาอังกฤษใช้ค�ำ ว่า new moon บนท้องฟ้า
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ทางทิศเดียวกัน ขึ้น-ตกพร้อมกัน
เวลา 18.00 น. อยูท่ างตะวันตก (W) เวลา 06.00 น. อยูท่ าง
ตะวันออก (E)
ตำ � แหน่ ง 2 ด้ า นที่ หั น เข้ า หาโลกของดวงจั น ทร์ ไ ด้ รั บ แสง
จากดวงอาทิตย์เสีย้ วหนึง่ และเสีย้ วนีเ้ องทีส่ ะท้อนแสงมายังโลก
ทำ�ให้เราเห็นเป็นจันทร์เสีย้ ว เป็นเสีย้ วบางส่วนของ ข. และ ค. เรียก
ว่า เสีย้ วข้างขึน้ ประมาณ 4 ค�ำ่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า waxing
crescent moon ด้านนูนหรือด้านสว่างของดวงจันทร์ซง่ึ เป็นส่วน
หนึง่ ของ ข. และ ค. หันไปทางทิศตะวันตก เช่น เมือ่ เวลา 18.00 น.
ดวงอาทิตย์อยูท่ ข่ี อบฟ้าตะวันตก และดวงจันทร์กห็ นั ด้านนูนไป
ทางนัน้ เห็นเป็นรูปริมฝีปากกำ�ลังยิม้ อยูส่ งู จากขอบฟ้าตะวันตก
ประมาณ 45° ณ ตำ�แหน่งนีด้ วงจันทร์อยูห่ า่ งไปทางตะวันออก
ของดวงอาทิตย์ประมาณ 45° ขอบฟ้าตะวันออกพบดวงจันทร์
หรือดวงจันทร์ขน้ึ เมือ่ เวลา 09.00 น.
ตำ�แหน่ง 3 ครึ่งหนึ่งของส่วนสว่างของดวงจันทร์หันเข้าหา
โลก เราจึงเห็นดวงจันทร์บนฟ้าเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือครึ่งดวง
เห็นทุกส่วนของ ข. และ ค. รวมทัง้ เห็นจุดใกล้โลกทีส่ ดุ (O) ด้วย
อยูส่ งู สุดบนฟ้าในเวลาหัวค�ำ่ หันด้านนูนไปทางทิศตะวันตก ตรง
กับข้างขึน้ 8 ค�ำ่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า first quarter moon คือ
เป็น 1 ใน 4 แรกของดวงจันทร์ทป่ี รากฏให้เห็น ขอบฟ้าตะวัน
ออกสัมผัสดวงจันทร์หรือดวงจันทร์ขน้ึ เมือ่ เวลา 12.00 น. เมือ่
โลกหมุนพาเราไปอยูท่ เ่ี วลา 24.00 น. ขอบฟ้าตะวันตกจะชีไ้ ปทาง
ดวงจันทร์ นัน่ คือดวงจันทร์ขา้ งขึน้ 8 ค�ำ่ ตกเมือ่ เวลาประมาณเทีย่ ง
คืน ตำ�แหน่งนีด้ วงจันทร์อยูห่ า่ งดวงอาทิตย์ไปทางตะวันออก 90°
ตำ�แหน่ง 4 ดวงจันทร์หันด้านสว่างมาทางโลกมากขึ้น เห็น
ทุกส่วนของ ข. และ ค. เห็นบางส่วนของ ก. และ ง. รวมทัง้ เห็น
O ดวงจันทร์จงึ เป็นรูปค่อนดวงข้างขึน้ ด้านสว่างหันไปทางตะวัน
ตก ดวงจันทร์ขน้ึ จากขอบฟ้าตะวันออกเมือ่ เวลา 15.00 น. ซึง่ เป็น
เวลากลางวัน ตำ�แหน่งนีเ้ ป็นดวงจันทร์ขา้ งขึน้ ประมาณ 11-12 ค�ำ่
อยูท่ างตะวันออกดวงอาทิตย์ 135° ดวงจันทร์คอ่ นดวงข้างขึน้ ตรง
กับภาษาอังกฤษว่า waxing gibbous moon
ตำ�แหน่ง 5 ด้านทีห่ นั มาทางโลกของดวงจันทร์ได้รบั แสงแดด
เต็มทีเ่ พราะอยูต่ รงข้ามกับดวงอาทิตย์ เราจึงเห็นเป็นรูปวงกลม
หรือจันทร์เพ็ญ (full moon) เห็นทุกส่วน ก. ข. ค. ง. และ O
ตรงกับข้างขึน้ 15 ค�ำ่ เห็นเวลากลางคืนตลอดทัง้ คืน เพราะขึน้
เวลาหัวค�ำ่ และตกเวลารุง่ เช้าของวันใหม่

ตำ � แหน่ ง 6 ดวงจั น ทร์ อ ยู่ ห่ า งไปทางทิ ศ ตะวั น ตกของ
ดวงอาทิตย์เป็นมุม 135° ด้านที่หันมาทางโลกเสี้ยวหนึ่งไม่ได้
รับแสงแดด เราจึงเห็นดวงจันทร์เป็นรูปค่อนดวงโดยเห็นทุก
ส่วนของ ก. ง. และเห็นบางส่วนของ ข. ค. รวมทัง้ เห็น O เป็น
ค่อนดวงคล้ายตำ�แหน่ง 4 แต่ไม่เหมือนกันเพราะตำ�แหน่ง 4
คนบนโลกเห็น ข. ค. ทัง้ หมด และเห็นบางส่วนของ ก. ง. ดวง
จันทร์ในตำ�แหน่ง 6 เป็นดวงจันทร์ข้างแรมประมาณ 4 คำ่�
หันด้านสว่างไปทางดวงอาทิตย์คือ ทิศตะวันออกตรงข้ามกับ
ดวงจั น ทร์ ข้ า งขึ้ น ค่ อ นดวงซึ่ ง หั น ด้ า นสว่ า งไปทางตะวั น ตก
ดวงจันทร์ค่อนดวงข้างแรมตรงกับภาษาอังกฤษว่า waning
gibbous moon ดวงจันทร์ขา้ งแรม 4 ค�ำ่ ขึน้ ประมาณ 21.00 น.
ขึน้ ก่อนดวงอาทิตย์ เมือ่ ดวงอาทิตย์ขน้ึ เวลา 6.00 น. จะเห็นดวง
จันทร์ค่อนดวงแรม 4 คำ�่ อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันตกประมาณ
45° ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสไม่มเี มฆจะเห็นดวงจันทร์แรม 4 ค�ำ่ ไปถึง
เวลา 9.00 น.
ตำ� แหน่ ง 7 ดวงจันทร์ห่างดวงอาทิตย์ไปทางตะวันตกเป็น
มุม 90° เพราะดวงจันทร์ขา้ งแรมจะปรากฏวิง่ เข้าหาดวงอาทิตย์
ทำ�ให้ดวงจันทร์มีมุมห่างไปทางตะวันตกดวงอาทิตย์ลดลง ณ
ตำ�แหน่งนีด้ วงจันทร์หนั ด้านสว่างครึง่ หนึง่ มาทางโลก เราจึงเห็น
ดวงจันทร์เป็นรูปครึง่ วงกลม หรือครึง่ ดวง คล้ายตำ�แหน่ง 3 แต่
เป็นคนละส่วน ตำ�แหน่ง 7 เห็น ก. ง. ทัง้ หมด และ O ส่วนตำ�แหน่ง
3 เห็น ข. ค. และ O ดวงจันทร์ต�ำ แหน่ง 7 ตรงกับดวงจันทร์ขา้ ง
แรม 8 ค�ำ่ หันด้านนูนหรือด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก ขึน้ เวลา
กลางคืนเมือ่ เวลาประมาณเทีย่ งคืน ครัน้ ถึงเวลาเช้าตรูด่ วงจันทร์
แรม 8 ค�ำ่ จะอยูส่ งู สุดบนฟ้า หันด้านสว่าง (ด้านนูน) ไปทางดวง
อาทิตย์หรือทิศตะวันออก ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสจะเห็นดวงจันทร์แรม
8 ค�ำ่ ในเวลากลางวันตัง้ แต่เช้าไปจนถึงประมาณเทีย่ งวัน โดยเห็น
คล้อยตำ�่ ลงไปทางทิศตะวันตกและลับขอบฟ้าเมื่อเวลาเที่ยงวัน
ดวงจันทร์แรม 8 ค�ำ่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า last quarter moon
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ตำ � แหน่ ง 8 ด้ า นใกล้ ข องดวงจั น ทร์ ส ว่ า งลดลงเพราะด้ า น
ไกลสว่างมากขึ้น ดวงจันทร์ ณ ตำ�แหน่งนี้จะปรากฏเป็นเสี้ยว
คล้ายตำ �แหน่ง 2 แต่เห็นคนละส่วน ตำ �แหน่ง 2 เห็นบาง
ส่วนของ ข. ค. แต่ตำ�แหน่ง 8 เห็นบางส่วนของ ก. ง. ดวง
จันทร์ตำ�แหน่ง 8 ปรากฏอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น โดยอยู่
ห่ า งไปทางทิ ศ ตะวั น ตกของดวงอาทิ ต ย์ เ พี ย ง 45° ตรงกั บ
แรม 11-12 คำ่� ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ประมาณ 3 ชั่วโมง เห็น

เป็ น รู ป คนยิ้ ม ทางทิ ศ ตะวั น ออกในเวลารุ่ ง เช้ า ด้ า นนู น ของ
ดวงจั น ทร์ หั น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ขึ้ น ประมาณ 3.00 น.
เมือ่ เวลา 6.00 น. จะอยูส่ งู จากขอบฟ้าตะวันออกประมาณ 45°
เห็นในเวลากลางวันได้จนถึง 9.00-10.00 น. ซึง่ จะขึน้ ไปอยู่สงู
บนฟ้า ทัง้ นีท้ อ้ งฟ้าต้องแจ่มใส ไม่มเี มฆบัง ดวงจันทร์แรม 11-12
คำ�่ ปรากฏเป็นเสี้ยวตรงกับภาษาอังกฤษว่า waning crescent
moon

ข้อสังเกตของผู้เขียนต่อการเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรมของ Mooncennection.com

(3)
(4)

(2)

(5)

(1)

(6)

(8)
(7)

รูปดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมของ Mooncennection.com
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ผูเ้ ขียนเห็นว่ารูปร่างของดวงจันทร์บนฟ้า ณ ตำ�แหน่ง (1) ถึง
(5) เป็นรูปร่างที่ถูกต้อง เป็นตำ�แหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ทางตะวัน
ออกของดวงอาทิตย์ ด้านนูนหรือด้านสว่างหันไปทางทิศตะวันตก
ซึง่ เป็นลักษณะของดวงจันทร์ขา้ งขึน้ แต่รปู ร่างของดวงจันทร์ ณ
ตำ�แหน่ง (6) ถึง (8) เป็นดวงจันทร์ขา้ งแรม มีลกั ษณะไม่ถกู ต้อง
เพราะในรูปด้านสว่างหรือด้านนูนหันไปทางทิศตะวันตก ลักษณะ
ดวงจันทร์ขา้ งแรมบนฟ้าจะต้องมีดา้ นสว่างหรือด้านนูนหันไปทาง
ทิศตะวันออกตรงข้ามกับดวงจันทร์ขา้ งขึน้ ทีห่ นั ด้านสว่างไปทาง
ทิศตะวันตก ลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า ณ ตำ�แหน่ง (6) ถึง (8)
ในรูปข้างบนหันด้านสว่างออกจากดวงอาทิตย์จงึ ไม่ถกู ต้อง
ทิศในอวกาศเอาไปจากโลก ทิศเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
จากตะวันตกไปตะวันออก ขณะทีเ่ ป็นเวลา 18.00 น. คนบนโลก
จะเห็นดวงอาทิตย์อยูท่ างตะวันตก ดวงจันทร์ขา้ งขึน้ (ตำ�แหน่ง
2-5) ล้วนหันด้านสว่างไปทางตะวันตก และอยูส่ งู จากขอบฟ้าต่าง ๆ
กัน เช่น ดวงจันทร์ต�ำ แหน่ง 2 อยูส่ งู จากขอบฟ้าตะวันตก 45°
ดวงจันทร์ต�ำ แหน่ง 4 อยูส่ งู จากขอบฟ้าตะวันออก 45° และเรา
จะเห็นดวงจันทร์ขา้ งแรมทุกตำ�แหน่งบนฟ้าในเวลาเช้าตรูซ่ ง่ึ ดวง
อาทิตย์กำ�ลังขึน้ ทางตะวันออกเมือ่ เวลา 6.00 น. เช่น เห็นดวง
จันทร์ต�ำ แหน่ง 8 เป็นเสีย้ วอยูส่ งู จากขอบฟ้าตะวันออก 45° โดย
หันด้านสว่างไปทางตะวันออก แต่ในรูปของ Moonconnection.
com ดวงจันทร์เสีย้ วหันด้านสว่างไปทางตะวันตกซึง่ ไม่ถกู ต้อง
ตำ�แหน่งดวงจันทร์บนฟ้าเมือ่ เวลาเช้าตรูข่ องตำ�แหน่ง 6 คือ
อยู่สูงจากขอบฟ้าตะวันตก 45° โดยหันด้านสว่างไปทางตะวัน
ออก แต่ในรูปของ Moonconnection.com ดวงจันทร์คอ่ นดวง
ข้างแรมหันด้านสว่างไปทางตะวันตกซึง่ ไม่ถกู ต้อง เช่นเดียวกันกับ
ดวงจันทร์แรม 8 ค�ำ่ (ตำ�แหน่ง 8) ก็ตอ้ งหันด้านนูนหรือด้านสว่าง
ไปทางตะวันออกด้วยจึงจะถูกต้อง

