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นิพนธ์ ทรายเพชร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท./ ราชบัณฑิต ส�ำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาดาราศาสตร์

นานาชื่อจันทร์เพ็ญ
ในเดือนต่าง ๆ
ของมนุษย์

สแกนโค้ดนี้เพื่อ
ชมภาพเคลื่อนไหว

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกเวลา บอกฤดูกาล
บอกฤดูเก็บเกีย่ วมาเป็นเวลาช้านาน แต่ละวัฒนธรรมเรียกชือ่ ดวงจันทร์ตา่ งกัน
ในยุโรปและอเมริกา จันทร์เพ็ญแต่ละเดือนในรอบปี มีชอื่ เรียกไม่เหมือนกัน
ดังต่อไปนี้

กลุ่มดาวคนยิงธนู

กลุ่มดาวแมงป่อง
กลุ่มดาวคันชั่ง
กลุ่มดาวผู้หญิงสาว

กลุ่มดาวมังกร
21 มิ.ย.

กลุ่มดาว
คนแบกหม้อน�้ำ

23 ก.ย.

21 มี.ค.

22 ธ.ค.

กลุ่มดาวปลา
กลุ่มดาวแกะ

กลุ่มดาวสิงโต

กลุ่มดาวปู

กลุ่มดาววัว

กลุ่มดาวคนคู่

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยดูจากเหนือขั้วโลกเหนือ ซึ่งแสดงโดยจุด ช่วงปลาย
เดือน (ประมาณวันที่ 21 ของเดือน) ดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวเดือนนั้น ๆ
(นิพนธ์ ทรายเพชร : มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว, หน้า 34)
นิตยสาร สสวท.

1.

จันทร์เพ็ญในเดือนมกราคมมีชื่อว่า ดวงจันทร์สุนัข
จิ้งจอก (Wolf Moon) (ชื่ออย่างอื่นอีกคือ ดวงจันทร์ชรา
(Old Moon) ดวงจันทร์หิมะ (Snow Moon)
ที่เรียกว่าเป็นดวงจันทร์สุนัขจิ้งจอก เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกเห่าหอนชัดเจนกว่าช่วงอื่น ๆ เนื่องจาก
เสียงสะท้อนจากน�้ำแข็งที่หนาวเย็น ท�ำให้เสียงดังก้อง
ในซีกโลกเหนือ เดือนมกราคม อยูใ่ นช่วงฤดูหนาวมีหมิ ะ
ขาวโพลน มนุษย์บางเผ่าจึงเรียกว่า ดวงจันทร์หิมะ แต่ส่วนมาก
จะเก็บชือ่ นีไ้ ปเป็นชือ่ จันทร์เพ็ญของเดือนกุมภาพันธ์ จันทร์เพ็ญ
ของเดือนมกราคมจะอยู่ในซีกฟ้าเหนือบริเวณกลุ่มดาวปู ซึ่งขึ้น
เวลาหัวค�่ำทางตะวันออกเฉียงไปทางเหนือประมาณ 20 องศา
ขึ้นไปอยู่สูงสุดบนฟ้าทางทิศใต้ของจุดเหนือศีรษะ เห็นได้ตลอด
ทั้งคืนก่อนตกไปทางตะวันตกเฉียงไปทางเหนือประมาณ 20
องศาในเวลาเช้า ท้องฟ้าในคืนวันดวงจันทร์สนุ ขั จิง้ จอกจะสว่าง
มากตลอดทั้งคืน เพราะการสะท้อนแสงของจันทร์สุนัขจิ้งจอก

2.
จันทร์เพ็ญในเดือนกุมภาพันธ์ มีชื่อว่า ดวงจันทร์หิมะ
(Snow Moon)

ทั้งนี้เพราะเดือนกุมภาพันธ์ ยังหนาวอยู่และมีหิมะหนา
มากกว่าเดือนมกราคม ส�ำหรับผูท้ เี่ รียกจันทร์เพ็ญเดือนมกราคม
ว่ า เป็ น ดวงจั น ทร์ หิ ม ะ จะเรี ย กจั น ทร์ เ พ็ ญ เดื อ นนี้ ว ่ า
ดวงจันทร์แห่งความหิว (Hunger Moon) เพราะเป็นสภาพ
ที่ ย ากล� ำ บากในการล่ า สั ต ว์ จั น ทร์ เ พ็ ญ ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
จะอยูใ่ นกลุม่ ดาวสิงโต ซึง่ อยูใ่ นซีกฟ้าเหนือแต่อยูใ่ กล้ศนู ย์สตู รฟ้า
มากกว่ากลุม่ ดาวปู ดังนัน้ ดวงจันทร์หมิ ะจึงขึน้ ใกล้จดุ ทิศตะวันออก
มากกว่าเดือนมกราคม โดยขึ้นทางตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ
ประมาณ 15 องศา ขึน้ เวลาหัวค�ำ่ เส้นทางขึน้ -ตกของดวงจันทร์
จะเฉียงไปทางใต้ตามละติจูดของผู้สังเกต เช่น ถ้าละติจูดของ
ผู้สังเกตเป็น 50 องศาเหนือ ดวงจันทร์จะขึ้นเฉียงไปทางใต้ของ
เส้นตั้งฉากกับขอบฟ้าเป็นมุม 50 องศา ทางตะวันออกเฉียงไป
ทางเหนือประมาณ 15 องศา เมื่อขึ้นไปสูงสุดจะอยู่ทางทิศใต้ที่
มุมเงย 90°-50°+15° เท่ากับ 55 องศา และตกไปทางตะวันตก
เฉียงไปทางเหนือประมาณ 15 องศา
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ท้องฟ้าแสดงเส้นทางขึน้ ตกของดวงจันทร์หมิ ะของผูท้ อี่ ยู่ ณ ละติจดู 50 องศาเหนือ

3.
จันทร์เพ็ญในเดือนมีนาคม เรียกว่า ดวงจันทร์ไส้เดือน
4.
จันทร์เพ็ญในเดือนเมษายน เรียกว่า ดวงจันทร์สชี มพู
(Worm Moon)
(Pink Moon)

เดือนมีนาคมหิมะเริ่มละลาย เพราะอากาศอุ่นขึ้นเนื่องจาก
ก�ำลังย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเริ่มในตอนปลายเดือนมีนาคม (21
มีนาคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ ขึ้นตรงจุดทิศตะวันออกพอดีและ
ตกตรงจุดทิศตะวันตกพอดี ท�ำให้กลางวันเท่ากับกลางคืน) เมื่อ
หิมะละลายพื้นดินจะชุ่มและอ่อนนุ่ม ไส้เดือนโผล่หัวออกมาหา
อาหารได้ สังเกตเห็นรูไส้เดือนตลอดทั้งมูลของมัน สัญลักษณ์
ของฤดูใบไม้ผลิเริ่มปรากฏ เป็นเสียงร้องของนกกา เรียกจันทร์
เพ็ญในเดือนนี้อีกชื่อว่า ดวงจันทร์นกกา (Crow Moon) เกิด
เปลือกนอกใส ๆ ของน�้ำแข็งที่มาจากหิมะละลาย จึงเรียกว่า
ดวงจันทร์เปลือกนอก (Crust Moon) เป็นจันทร์เพ็ญสุดท้าย
ของฤดูหนาว เนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม ดวงอาทิตย์อยู่บน
เส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปลา จันทร์เพ็ญในช่วงนี้
อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ จึงอยู่ในกลุ่มดาวผู้หญิงสาว เส้นทาง
ขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์และของจันทร์เพ็ญจึงใกล้เคียงกัน กล่าว
คือ ขึน้ ตรงจุดทิศตะวันออกพอดี ขณะอยูส่ งู สุดหรือผ่านเมริเดียน
จะอยู่ทางใต้ของจุดเหนือศีรษะเท่ากับมุมที่บอกละติจูดของ
ผู้สังเกต เช่น ถ้าอยู่ที่ละติจูด 60 องศาเหนือ จะเห็นดวงจันทร์
ไส้เดือนผ่านเมริเดียนที่มุมเงย 90° - 60° เท่ากับ 30 องศา
เหนือขอบฟ้าทิศใต้ ดวงจันทร์ไส้เดือนจะปรากฏอยู่บนท้องฟ้า
ตลอดทั้งคืน

ในซีกโลกเหนือ เดือนเมษายนอยู่ในช่วงอากาศอบอุ่นขึ้น
ต้นไม้ผลิดอกออกใบเต็มที่ พืน้ ดินเขียวชอุม่ ด้วยพืชตลอดทัง้ หญ้า
สีชมพู และดอกไม้นานาชนิด จันทร์เพ็ญในเดือนนีม้ ชี อื่ เรียกอย่าง
อืน่ อีกคือ ดวงจันทร์หญ้างอก (Sprouting Grass Moon) ดวง
จันทร์ไข่ (Egg Moon) และดวงจันทร์ปลา (Fish Moon)
ส�ำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ชายทะเล
ดวงอาทิตย์ในเดือนเมษายนจะอยู๋ในกลุ่มดาวแกะ ซึ่งอยู่
ในซีกฟ้าเหนือ และในปลายเดือนเมษายน ดวงอาทิตย์จะอยูห่ า่ ง
ไปทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรฟ้าประมาณ 15 องศา จันทร์เพ็ญ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในช่วงนี้จึงอยู่ในซีกฟ้าใต้ในกลุ่ม
ดาวคันชั่ง ดวงจันทร์สีชมพูจะขึ้นทางตะวันออกเฉียงไปทางใต้
ไม่น้อยกว่า 15 องศา เมื่ออยู่สูงสุดจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าทิศใต้
มากกว่าเดือนก่อน ๆ ที่กล่าวมาแล้ว เช่น ถ้าสังเกต ณ ละติจูด
60 องศาเหนือ จะเห็นดวงจันทร์ผ่านเมริเดียน ณ จุดที่มีมุมเงย
เพียง 90° - 60° - 15° เท่ากับ 15 องศา ดวงจันทร์สีชมพู
จึงอยู่ในระดับต�่ำใกล้ขอบฟ้าตลอดทั้งคืน
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7.
จันทร์เพ็ญในเดือนกรกฎาคม เรียกว่า ดวงจันทร์กวางผู้
(Buck Moon)

เส้นทางขึน้ -ตก ของดวงจันทร์สชี มพูจากละติจดู 60 องศาเหนือ

5.

จันทร์เพ็ญในเดือนพฤษภาคม เรียกว่า ดวงจันทร์
ดอกไม้ (Flower Moon)
ในเดือนพฤษภาคม ดอกไม้นานาชนิดจะบานสะพรัง่ พืน้ ดิน
อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะลงข้าวโพด ดวงจันทร์ดอกไม้จึงมีอีกชื่อ
หนึ่งว่า ดวงจันทร์วันปลูกข้าวโพด (Corn Planting Moon)
ดวงอาทิตย์ในปลายเดือนพฤษภาคมอยูใ่ นกลุม่ ดาววัว ซึง่ อยู่
ทางซีกฟ้าเหนือ ดวงอาทิตย์อยูห่ า่ งศูนย์สตู รฟ้าประมาณ 20 องศา
เป็นช่วงทีก่ ลางวันยาวกว่ากลางคืน จันทร์เพ็ญซึง่ อยูต่ รงข้ามกับ
ดวงอาทิตย์จะอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่อง ซึ่งอยู่ในซีกฟ้าใต้ ดังนั้น
ดวงจันทร์ดอกไม้จงึ ขึน้ ทางตะวันออกเฉียงไปทางใต้ประมาณ 20
องศา และตกไปทางตะวันตกเฉียงไปทางใต้ประมาณ 20 องศา
เส้นทางขึ้น–ตก ของดวงจันทร์ดอกไม้จะอยู่ค่อนไปทางทิศใต้
มากกว่าดวงจันทร์สีชมพู

6.
จันทร์เพ็ญในเดือนมิถุนายน เรียกว่า
สตรอเบอร์รี่ (Strawberry Moon)

ดวงจันทร์

วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน เป็ น วั น ที่ ด วงอาทิ ต ย์ ป รากฏห่ า ง
ศูนย์สตู รฟ้าไปทางเหนือมากทีส่ ดุ ตรงกับวันครีษมายัน (Summer
Solstice) ในซีกโลกเหนือ วันนี้เป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุด
ดวงอาทิตย์ขึ้นเฉียงไปทางเหนือ มากกว่าเดือนอื่น ๆ และ
ดวงอาทิ ต ย์ ป รากฏอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ดาวคนคู ่ ดั ง นั้ น ดวงจั น ทร์
สตรอเบอร์รี่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จึงอยู่ในกลุ่มดาว
คนยิงธนู ซึง่ อยูใ่ นซีกฟ้าใต้ โดยดวงจันทร์จะอยูห่ า่ งเส้นศูนย์สตู รฟ้า
ไปทางใต้เกือบ 30 องศา เส้นทางขึ้น–ตก ของดวงจันทร์
สตรอเบอร์รี่จึงอยู่ใกล้ขอบฟ้าทิศใต้มากขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ
นิตยสาร สสวท.

ในเดือนกรกฎาคมกวางตัวผู้ ตัวเมียเจริญเติบโตขึน้ มีขนงอก
ทีเ่ ขาของตัวผู้ จันทร์เพ็ญในเดือนกรกฎาคม จึงมีชอื่ ว่าดวงจันทร์
กวางผู้ นอกจากนั้นลมฟ้าอากาศแปรปรวนมีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่
บ่อย ๆ ท�ำให้ดวงจันทร์กวางผูม้ ชี อื่ เรียกอย่างอืน่ อีกว่า ดวงจันทร์
ฟ้าร้อง (Thunder Moon) ชนพื้นเมืองบางเผ่าเรียกว่า ดวง
จันทร์หญ้าเฮย์ (Hay Moon) เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวหญ้าเฮย์
ดวงอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมอยู่ในกลุ่มดาวปู อยู่ห่าง
ศูนย์สตู รฟ้าไปทางเหนือประมาณ 20 องศา ดังนัน้ จันทร์เพ็ญใน
ช่วงนี้จึงอยู่ห่าง ศูนย์สูตรฟ้าไปทางใต้ประมาณ 20 องศา เส้น
ทางขึ้น–ตก ของดวงจันทร์จะยังอยู่ทางทิศใต้ของศูนย์สูตรฟ้า
แต่อยู่ค่อนมาทางเหนือมากกว่าเดือนก่อน

8.

จั น ทร์ เ พ็ ญ ในเดื อ นสิ ง หาคม เรี ย กว่ า ดวงจั น ทร์
ปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon Moon)
ปลาสเตอร์ เจี ย น เป็ น ปลาน�้ ำ จื ด ขนาดใหญ่ ช นิ ด หนึ่ ง
พบทัว่ ไปในทะเลสาบใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ชาวประมงจับปลาชนิดนี้ได้ง่ายในเดือนสิงหาคม จันทร์เพ็ญใน
เดือนนี้จึงมีชื่อว่า ดวงจันทร์ปลาสเตอร์เจียน นอกจากนี้เดือน
สิงหาคมมักมีหมอกควัน ท�ำให้เห็นจันทร์เพ็ญเป็นสีแดง ชนเผ่า
พืน้ เมืองบางเผ่าเห็นเช่นนัน้ จึงเรียกว่า ดวงจันทร์สแี ดง (Red Moon)
ดวงอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมอยู่ในกลุ่มดาวสิงโต ซึ่งอยู่ทาง
เหนือของศูนย์สูตรฟ้าประมาณ 15 องศา จันทร์เพ็ญในช่วงนี้จึง
อยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน�้ำตรงข้ามกับกลุ่มดาวสิงโตและอยู่
ทางใต้ของศูนย์สูตรฟ้าประมาณ 15 องศา เส้นทางขึ้น–ตก ของ
ดวงจันทร์ปลาสเตอร์เจียนจึงยังอยูท่ างใต้ของศูนย์สตู รฟ้า แต่อยู่
ใกล้ศูนย์สูตรฟ้ามากขึ้น ดวงจันทร์อยู่บนฟ้านานมากขึ้นกว่า
จันทร์เพ็ญในเดือนกรกฎาคม

9.

จั น ทร์ เ พ็ ญ ในเดื อ นกั น ยายน เรี ย กว่ า ดวงจั น ทร์
เก็บเกี่ยว (Harvest Moon)
กันยายนเป็นช่วงที่ฤดูร้อนก�ำลังจะสิ้นสุด และย่างเข้าฤดู
ใบไม้รว่ ง วันที่ 23 กันยายนดวงอาทิตย์ปรากฏอยูบ่ นศูนย์สตู รฟ้า
คล้ายวันที่ 21 มีนาคม แต่เป็นคนละฤดู กันยายนเป็นฤดู
เก็บเกี่ยวพืชผล เช่น ข้าวโพด ถั่ว ข้าว แสงจันทร์เพ็ญในเดือน
นีส้ ว่างมากพอทีจ่ ะช่วยให้ชาวนาของยุโรปเก็บเกีย่ วพืชผลได้นานขึน้
ในช่วงเวลากลางคืน จึงเรียกว่าดวงจันทร์เก็บเกีย่ ว บางทีเรียกว่า
ดวงจันทร์ข้าวโพด (Corn Moon)
ดวงอาทิตย์ในวันนี้อยู่ในกลุ่มดาวผู้หญิงสาว จันทร์เพ็ญจึง
อยูใ่ นกลุม่ ดาวปลา เส้นทางขึน้ –ตก ของดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์
จึงคล้ายกัน เพราะต่างก็เป็นกลุ่มดาวที่ศูนย์สูตรฟ้าผ่าน

10.

จันทร์เพ็ญในเดือนตุลาคม เรียกว่าดวงจันทร์นกั ล่าสัตว์
(Hunter’s Moon)
ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว ใบไม้ใบหญ้าจะหล่นและ
พวกกวางจะอ้วนพี พร้อมที่จะเป็นอาหารของมนุษย์ได้ ท�ำให้
เกิ ด ฤดู ก ารล่ า สั ต ว์ แสงจั น ทร์ เ พ็ ญ สว่ า งช่ ว ยให้ นั ก ล่ า สั ต ว์
มองเห็นทางที่จะขี่ม้า และมองเห็นสุนัขจิ้งจอกและสัตว์อื่นได้
โดยไม่ยากจันทร์เพ็ญเดือนนี้จึงได้ชื่อว่า ดวงจันทร์นักล่าสัตว์
ดวงอาทิ ต ย์ ใ นเดื อ นตุ ล าคมอยู ่ ท างใต้ ข องศู น ย์ สู ต รฟ้ า
โดยอยู่ห่างไปทางใต้ประมาณ 15 องศา อยู่ในกลุ่มดาวคันชั่ง
กลางวันสั้นกว่ากลางคืน จันทร์เพ็ญในเดือนตุลาคมอยู่ตรงข้าม
กับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จงึ อยูใ่ นกลุม่ ดาวแกะ เส้นทางขึน้ –ตก
ของดวงจันทร์จะอยู่ทางเหนือของศูนย์สูตรฟ้า เห็นดวงจันทร์
เพ็ ญ อยู ่ สู ง จากขอบฟ้ า ด้ า นทิ ศ ใต้ ม ากกว่ า จั น ทร์ เ พ็ ญ เดื อ น
กันยายน อยู่บนท้องฟ้านานมากกว่า 12 ชั่วโมง

11.
จันทร์เพ็ญในเดือนพฤศจิกายน เรียกว่าดวงจันทร์บเี วอร์
(Beaver Moon)

เดือนนี้ก�ำลังจะย่างเข้าฤดูหนาว พวกบีเวอร์รู้ถึงเวลาที่จะ
ต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับอากาศหนาวเย็นที่ก�ำลังจะมา จึงสร้าง
ที่อยู่และท�ำเขื่อนให้แข็งแรง และส�ำหรับมนุษย์ก็เป็นช่วงเวลา
ของการท�ำกับดักบีเวอร์ เพื่อเอาหนังมาท�ำเป็นเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว ชนพื้นเมืองบางเผ่าเรียกว่า ดวงจันทร์ห นาวเหน็ บ
(Frosty Moon)
ดวงอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนอยู่ห่างศูนย์สูตรฟ้าไปทาง
ใต้มากขึน้ ท�ำให้เวลากลางวันสัน้ ลงอีก ส่วนจันทร์เพ็ญของเดือน
นี้จะอยู่ในกลุ่มดาววัว ซึ่งอยู่ห่างไปทางเหนือของศูนย์สูตรฟ้า
ประมาณ 20 องศา เส้นทางขึ้น–ตก ของดวงจันทร์จึงอยู่ทาง
เหนือมากกว่าเดือนพฤศจิกายน โดยดวงจันทร์จะอยูบ่ นท้องฟ้า
มากกว่า 12 ชั่วโมง

12.
จันทร์เพ็ญในเดือนธันวาคม เรียกว่าดวงจันทร์หนาวเย็น
(Cold Moon)

ธันวาคมเป็นช่วงทีฤ่ ดูหนาวก�ำลังเริม่ ต้น จันทร์เพ็ญของเดือน
ธันวาคมจึงเรียกว่า ดวงจันทร์หนาวเย็น เพราะเวลาที่ดวงจันทร์
อยู่บนฟ้า คนบนโลกจะหนาวเย็นตลอดทั้งคืนที่ยาวนาน
ดวงอาทิตย์ในวันที่ 22 ธันวาคม จะปรากฏอยู่ใต้สุดในกลุ่ม
ดาวคนยิงธนู เป็นวันที่กลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนาน
ที่สุด จันทร์เพ็ญช่วงนี้จึงอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ ซึ่งอยู่ห่างศูนย์สูตร
ฟ้าไปทางเหนือมากที่สุด ดังนั้น เส้นทางขึ้น–ตก ของดวงจันทร์
หนาวเย็นจึงอยู่เหนือสุดของเส้นทางขึ้น–ตก ของจันทร์เพ็ญ
เดือนอื่น ๆ โดยดวงจันทร์จะอยู่บนฟ้านานที่สุดด้วย
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13.
จันทร์เพ็ญในประเทศไทย
ประเทศไทยของเราอยูใ่ กล้เส้นศูนย์สตู ร จันทร์เพ็ญในแต่ละ

เดือนมีเส้นทางขึน้ -ตก ไม่หา่ งกันมากนัก ทัง้ นีเ้ พราะศูนย์สตู รฟ้า
ที่ดูจากประเทศไทยจะผ่านจุดสูงสุดหรือผ่านเมริเดียน ณ จุด
ที่ทางใต้ของจุดเหนือศีรษะเพียง 15 องศา และจันทร์เพ็ญ
จะมีเส้นทางขึน้ –ตกห่างศูนย์สตู รฟ้าไปทางใต้หรือทางเหนือของ
ศูนย์สูตรฟ้าประมาณ 28 องศา เราจึงเห็นจันทร์เพ็ญทุกเดือน
อยู่สูงจากขอบฟ้าเสมอ และมีชื่อเฉพาะจันทร์เพ็ญของเดือน
ส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้แก่ จันทร์เพ็ญวันมาฆบูชา
จั น ทร์ เ พ็ ญ วั น วิ ส าขบู ช า จั น ทร์ เ พ็ ญ วั น อาสาฬหบู ช า
จั น ทร์ เ พ็ ญ วั น ออกพรรษา นอกจากนี้ ยั ง มี จั น ทร์ เ พ็ ญ อี ก
วันหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นวันประเพณีส�ำคัญของประเทศไทย นั่นคือ
วันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทง
13.1 จันทร์เพ็ญวันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญหรือขึ้น 15
ค�ำ่ เดือน 3 ทางจันทรคติ ซึง่ ไม่ใช่เดือน 3 ทางสุรยิ คติ อย่างหลังนี้
หมายถึงเดือนมีนาคม เดือนทางจันทรคติไม่มีชื่อเดือน ยกเว้น
เดือน 1 และ เดือน 2 ซึ่งเรียกว่าเดือนอ้าย และเดือนยี่ ตาม
ล�ำดับ เดือนจันทรคติทเี่ หลือตัง้ แต่ 3-12 เป็นตัวเลขบอกล�ำดับ
ของเดือน โดยก�ำหนดให้เดือนคี่มี 29 วัน เดือนคู่มี 30 วัน
เมื่ อ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นจะได้ จ� ำ นวนวั น ต่ อ เดื อ นเป็ น 29.5 วั น
นีค่ อื ตัวเลขทีใ่ กล้เคียงกับคาบซินอดิกของดวงจันทร์ (ช่วงเวลา
ระหว่ า งจั น ทร์ เ พ็ ญ แรกถึ ง จั น ทร์ เ พ็ ญ ถั ด ไป) ซึ่ ง มี ค ่ า เฉลี่ ย
29.530589 วัน (29 วัน 12 ชั่วโมง 44 นาที 2.9 วินาที) แต่
เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาลหรือปีทางสุริยคติจึงมีปีจันทรคติ 3
ประเภท คือ ปีปกติมาสปกติวาร (มี 12 เดือนรวม 354 วัน)
ปีอธิกมาสปกติวาร (มี 13 เดือน โดยก�ำหนดให้มีเดือน 8 สอง
หน รวม 384 วัน) และ ปีปกติมาสอธิกวาร (มี 12 เดือน
โดยเดือน 7 มี 30 วัน ท�ำให้จ�ำนวนวันใน 1 ปีเท่ากับ 355
วัน) ปีจันทรคติแตกต่างจากปีสุริยคติแต่เทียบเคียงกันได้ เช่น
จันทร์เพ็ญวันมาฆบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 3 จันทร์เพ็ญอยู่ใน
มาฆฤกษ์ บริเวณดาวหัวใจสิงห์ (Regulus) ในกลุ่มดาวสิงโต
(Leo) ดวงอาทิตย์ในวันนีซ้ งึ่ อยูต่ รงข้ามกับดวงจันทร์จะต้องอยู่
ในกลุม่ ดาวคนแบกหม้อน�ำ้ หรือกลุม่ ดาวเดือนกุมภาพันธ์ ดังนัน้
วั น มาฆบู ช า จึ ง อยู ่ ใ นช่ ว งปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ส� ำ หรั บ
ปีปกติมาสปกติวาร หรือ ปีปกติมาสอธิกวาร แต่ถ้าเป็น
ปีอธิกมาสปกติวาร วันมาฆบูชาจะตรงกับวันเพ็ญเดือน 4 ซึ่ง
จะตรงกับเดือนมีนาคมในปฏิทินสุริยคติ เช่น พ.ศ. 2558 เป็น
ปีอธิกมาสปกติวาร (มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาตรงกับ
วันที่ 4 มีนาคม แต่ พ.ศ. 2557 เป็นปีปกติมาสปกติวาร
วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นต้น
ในประเทศไทย จันทร์เพ็ญวันมาฆบูชาจะขึ้นทางตะวันออก
เฉียงไปทางเหนือประมาณ 15 องศาในเวลาหัวค�่ำ เมื่อเวลา
เที่ยงคืนจะขึ้นไปสูงเหนือศีรษะ และตกทางตะวันตกเฉียงไป
ทางเหนือประมาณ 15 องศาในเวลาเช้าของวันใหม่ เป็นจันทร์เพ็ญ
ที่สวยงามตลอดทั้งคืน
ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
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13.4 จั น ทร์ เ พ็ ญ วั น ออกพรรษา เป็ น วั น สิ้ น สุ ด การ
จ�ำพรรษาแห่งพระสงฆ์ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 วัน
ปวารณา หรื อ วั น มหาปวารณา ก็ เ รี ย ก (พจนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543)

13.6 จันทร์เพ็ญวันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12
จันทร์เพ็ญอยู่บริเวณกระจุกดาวลูกไก่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น กิตติกา
ฤกษ์ เมื่อจันทร์เพ็ญอยู่บริเวณกระจุกดาวลูกไก่ในกลุ่มดาววัว
ดวงอาทิ ต ย์ จ ะอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ดาวแมงป่ อ งหรื อ กลุ ่ ม ดาวเดื อ น
พฤศจิกายน จันทร์เพ็ญวันลอยกระทงจึงอยู่ในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม
จันทร์เพ็ญวันลอยกระทง จะขึ้นทางตะวันออกเฉียงไปทาง
เหนือมากกว่าจันทร์เพ็ญส�ำคัญอื่น ๆ เป็นจันทร์เพ็ญที่สวยงาม
อยู่บนท้องฟ้านานกว่าปกติ โดยอาจเห็นนานถึง 13 ชั่วโมง
ดวงจั น ทร์ บ ริ ว ารของโลกเป็ น ดาวที่ มี ต� ำ นานกล่ า วถึ ง
มากมาย เช่น ไทยเราเชือ่ ว่าพระจันทร์เป็นเทพเจ้าหนุม่ สง่างาม
ถือกระบองและดอกบัว นั่งบนราชรถที่ลากด้วยม้าขาว 10 ตัว
ขึ้นจากฟากฟ้าตะวันออกทุกคืน เป็นผู้ให้ก�ำเนิดเวลากลางคืน
จึงมีชื่อว่า นิศากร (Nishakar) หรือ เป็นผู้มีกระต่ายอยู่บนร่าง
(ศศิ : Shashi) หรือเป็นผู้มีน�้ำอมฤต (โสม : Soma) ดวงจันทร์
สวยงาม ไม่ว่าจะเต็มดวง ค่อนดวง ครึ่งดวง หรือเป็นเสี้ยว
ดวงจันทร์ให้ความสุขแก่ทกุ คนถ้วนหน้าและตลอดเวลาทีเ่ ราเห็น
ดวงจันทร์
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13.3 จันทร์เพ็ญวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8
ทางจันทรคติ (วันเพ็ญเดือน 9 ส�ำหรับปีอธิกมาสปกติวาร)
อาสาฬหฤกษ์ อ ยู ่ บ ริ เวณกลุ ่ ม ดาวคนยิ ง ธนู ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่
ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ จึงตรงกับปลายเดือนมิถุนายน
จันทร์เพ็ญวันอาสาฬหบูชา จะขึน้ ทางตะวันออกเฉียงไปทาง
ใต้มากทีส่ ดุ เมือ่ อยูส่ งู สุดจะอยูค่ อ่ นไปทางใต้ของจุดเหนือศีรษะ
และตกทางตะวันตกเฉียงไปทางใต้ ในปีอธิกมาสปกติวาร
วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันเพ็ญเดือน 9

13.5 วันอุโบสถ ตรงกับวันเพ็ญหรือวันขึ้น 15 ค�่ำ ของทุก
เดือน วันแรม 14 ค�ำ่ (ส�ำหรับเดือนคี)่ และวันแรม 15 ค�ำ่ (ส�ำหรับ
เดือนคู่) เรียกว่าวันพระใหญ่เป็นวันที่พระสงฆ์ลงอุโบสถฟัง
พระปาติโมกข์ และเป็นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนถืออุโบสถศีล คือ ศีล 8
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13.2 จันทร์เพ็ญวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ทาง
จั น ทรคติ จั น ทร์ เ พ็ ญ อยู ่ ใ นวิ ส าขฤกษ์ ซึ่ ง อยู ่ บ ริ เ วณ
ดาวแอลฟา คันชั่ง ในกลุ่มดาวคันชั่ง ดวงอาทิตย์ในวันนี้จะ
อยู่ในกลุ่มดาวแกะหรือกลุ่มดาวเดือนเมษายน จันทร์เพ็ญ
วั น วิ ส าขบู ช าจึ ง ตรงกั บ ปลายเดื อ นเมษายนและต้ น เดื อ น
พฤษภาคม ส�ำหรับปีปกติมาสปกติวาร และจะเป็นปลายเดือน
พฤษภาคม ถึงต้นเดือน มิถนุ ายนส�ำหรับปีอธิกมาสปกติวาร ซึง่
ตรงกับวันเพ็ญเดือน 7 ทางจันทรคติ

สแกนโค้ดนี้เพื่อ
ชมภาพเคลื่อนไหว
นิตยสาร สสวท.

