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บทคัดย่อ
ในช่ วงเดื อนหนึ่ งดวงจันทร์ จะปรากฏให้เห็ นเป็ นเสี้ ยวบ้าง เต็มดวงบ้าง ครบรอบใช้เวลาประมาณ 29.5 วัน
ช่วงเวลานี้เรี ยกว่า เดือนจันทรคติ เสี้ ยวจันทร์ที่ปรากฏในวันหนึ่งเรี ยกว่า ดิถี (phase) ซึ่ งขึ้นกับมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์
ที่สะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์มายังโลก การทาความเข้าใจเรื่ องดิถีดวงจันทร์ หรื อการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในบทเรี ยน มักใช้ภาพ
การเห็นดิถีดวงจันทร์ เมื่อผูส้ งั เกตมองจากตาแหน่งต่างๆ บนโลกมาอธิบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีการสังเกตท้องฟ้ าจริ ง ที่
มุมอาซิมุทและมุมเงยที่แตกต่างกัน จะทาให้เห็นดิถีของดวงจันทร์ไม่เหมือนกัน ซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
โครงงานนี้ จะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่า งของการมองเห็ น ดิ ถี ของดวงจัน ทร์ ในหนึ่ ง เดื อ นจันทรคติ (10
พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558) จากการสังเกตจากแบบจาลองดิถีดวงจันทร์ ที่สร้างขึ้น ร่ วมกับการศึกษาจากโปรแกรม
WorldWide Telescope, โปรแกรม Stellarium และการสังเกตดิถีดวงจันทร์บนท้องฟ้ าจริ ง ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าใจคาอธิบาย
เรื่ อง การเกิดข้างขึ้นข้างแรมในบทเรี ยน ที่สมั พันธ์กบั ปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้จริ งบนท้องฟ้ าได้
คาสาคัญ: ดิถีดวงจันทร์, ข้างขึ้นข้างแรม, แบบจาลองดิถีดวงจันทร์

บทนา
ดวงจันทร์ (Moon) เป็ นบริ วารตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวของโลก มีขนาด 3,476 กิโลเมตรและโคจรอยูร่ อบโลก
ที่ระยะห่างเฉลี่ย 384,000 กิโลเมตร การที่คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ได้ ก็เพราะดวงจันทร์สะท้อนแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
มายังโลก โดยดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และมีส่วนสว่างอยูค่ รึ่ งดวงเท่ากันทุกวัน แต่การที่ดวงจันทร์ โคจรรอบโลก
ที่ตาแหน่งต่างๆ และเมื่อส่วนโค้งของโลกบังแสง ทาให้คนบนโลกเห็นแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ แตกต่างกัน และลักษณะ
ของดวงจันทร์ที่ปรากฏให้เห็นในแต่ละคืน ที่มีส่วนสว่างที่แตกต่างกันเรี ยกว่า “ข้างขึ้นข้างแรม” หรื อ “ดิถีจนั ทร์ ” (Phases of
the Moon หรื อ The Moon’s Phases)
ดวงจันทร์ ใช้เวลาโคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 29.5 วัน เรี ยกว่า หนึ่ งเดือนจันทรคติ จากการเห็นดวงจันทร์ สว่าง
เต็มดวง แล้วส่ วนสว่างค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่ มืดทั้งดวง เรี ยกช่วงดังกล่าวว่า ข้างแรม (waning) วันที่ดวงจันทร์ มืดทั้งดวง
เรี ยกวันแรม 15 ค่า หรื อวันแรม 14 ค่า หรื อ จันทร์ ดบั หรื อ วันเดือนดับ (new moon) ซึ่ งเป็ นวันที่ดวงจันทร์ อยูร่ ะหว่างโลก
กับดวงอาทิ ตย์ (ภาพที่ 1 ตาแหน่ งที่ 1) หลังจากนั้นดวงจันทร์ จะค่อยๆ สว่างจนเต็มดวงอี กครั้ ง เรี ยกช่ วงนี้ ว่า ข้างขึ้ น
(waxing) โดยให้วนั ที่ดวงจันทร์ สว่างเต็มดวงเป็ นวันขึ้น 15 ค่า หรื อ จันทร์ เพ็ญ หรื อ วันเพ็ญ (full moon) ซึ่ งเป็ นวันที่ดวง
จันทร์โคจรมาอยูด่ า้ นตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (ภาพที่ 1 ตาแหน่งที่ 5) และวันที่ดวงจันทร์ เคลื่อนที่ทามุมฉากกับโลกและดวง
อาทิตย์ จะทาให้เราเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่ งดวง เรี ยกวันแรม 8 ค่า หรื อวันขึ้น 8 ค่า (ภาพที่ 1 ตาแหน่งที่ 7 และ 3)
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การทาความเข้าใจเรื่ องดิ ถีดวงจันทร์ ทั้งตาราประเทศไทยและตาราต่างประเทศ มักใช้ภาพที่มีลกั ษณะเหมือนดัง
ภาพที่ 1 มาใช้ประกอบการอธิ บาย ซึ่ งหากสังเกตจากภาพที่ มีลกั ษณะ 2 มิ ติ จะทาให้ผูส้ ังเกตเกิ ดความยุ่งยากในการ
จินตนาการว่าจะเห็นดิถีดวงจันทร์เช่นนั้นได้อย่างไร นอกจากนี้ เมื่อทาการสังเกตท้องฟ้ าจริ ง ที่มุมอาซิมุท (Azimuth) และมุม
เงย (Altitude) ที่ แตกต่างกัน บางครั้งจะทาให้ผสู ้ ังเกตเห็นดิถีของดวงจันทร์ ไม่สอดคล้องกับภาพที่ปรากฎ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอาจทาให้ขาดความสนใจที่จะศึกษาและเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่ องของดวงจันทร์ต่อไปได้

ภาพที่ 1 แสดงการเห็นดิถีดวงจันทร์ ที่มุมมองจากโลก
(ที่มา : แบบเรี ยนวิทยาศาสตร์ 6 หน้าที่ 15 (สสวท., 2554))

ภาพที่ 2 แบบจาลองดิถีดวงจันทร์ และวิธีการสังเกตดิถีดวงจันทร์
ของผูส้ งั เกตบนโลก

โครงงานนี้ จะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่า งของการมองเห็ น ดิ ถี ของดวงจัน ทร์ ในหนึ่ ง เดื อ นจันทรคติ (10
พฤศจิ กายน-10 ธันวาคม 2558) จากการสังเกตจากแบบจาลองการเกิ ดดิ ถีของดวงจันทร์ ที่สร้างขึ้น (ภาพที่ 2) ร่ วมกับ
การศึกษาเปรี ยบเทียบกับโปรแกรม WorldWide Telescope, โปรแกรม Stellarium และการสังเกตดิถีดวงจันทร์ บนท้องฟ้ า
จริ ง ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าใจคาอธิบายเรื่ อง การเกิดข้างขึ้นข้างแรมในบทเรี ยน ที่สัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกต
ได้จริ งบนท้องฟ้ าได้

วิธีการศึกษา
1. สร้างแบบจาลองดิถีดวงจันทร์ดว้ ยวัสดุที่หาง่าย ที่สมั พันธ์กบั ภาพที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 2
2. สังเกตดิ ถีดวงจันทร์ ดังภาพที่ 2 และใช้กล้องบันทึ กภาพบันทึกการมองเห็ น ดิถีดวงจันทร์ ในมุมมองต่างๆ 8
ตาแหน่ง แล้วเปรี ยบเทียบกับภาพที่แสดงในภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของภาพจากแบบจาลองและภาพใน
ตาราเรี ยน
3. ศึกษาภาพดิถีดวงจันทร์จากโปรแกรม WorldWide Telescope ร่ วมกับภาพดิถีดวงจันทร์จากแอพลิเคชัน เฟสดวง
จันทร์ ในโทรศัพท์มือถือ ที่โปรแกรมและแอพลิเคชันแสดงผล ในหนึ่งเดือนจันทรคติ
4. ศึกษาภาพดิถีดวงจันทร์ จากโปรแกรม Stellarium โดยจาลองการเห็นดิถีดวงจันทร์ ในมุมมองต่างๆ เปรี ยบเทียบ
ภาพที่ได้กบั ภาพจากแบบจาลองดิถีดวงจันทร์ โปรแกรมและแอพลิเคชันในข้อ 3
5. สังเกตท้องฟ้ าจริ งรายวัน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2558 เพื่อเปรี ยบเทียบการเห็นดิถีดวงจันทร์
ใน 1 คื นที่ มุมมองแตกต่างกัน และเปรี ยบเที ยบกับภาพที่ แสดงผลในแบบจาลองดิ ถีดวงจันทร์ โปรแกรม WorldWide
Telescope แอพลิเคชัน เฟสดวงจันทร์ ในโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรม Stellarium
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ผลการศึกษา
1. ผลการสังเกตดิถีดวงจันทร์ผา่ นแบบจาลองดิถีดวงจันทร์ สามารถแสดงภาพดิถีดวงจันทร์ตาแหน่งที่ 1-8 ได้ดงั นี้

ตาแหน่ง 1 (10 พ.ย., แรม 14 ค่า)

ตาแหน่ง 2 (14 พ.ย., ขึ้น 4 ค่า)

ตาแหน่ง 3 (18 พ.ย., ขึ้น 8 ค่า)

ตาแหน่ง 4 (21 พ.ย., ขึ้น 11 ค่า)

ตาแหน่ง 5 (25 พ.ย., ขึ้น 15 ค่า)

ตาแหน่ง 6 (28 พ.ย., แรม 4 ค่า)

ตาแหน่ง 7 (3 ธ.ค., แรม 8 ค่า)

ตาแหน่ง 8 (6 ธ.ค., แรม 11 ค่า)

2. ผลการศึกษาการมองเห็นดิถีดวงจันทร์ จากโปรแกรม WorldWide Telescope พบว่ามีความสอดคล้องกันกับภาพดิถีดวง
จันทร์จากแอพลิเคชัน เฟสดวงจันทร์ ในโทรศัพท์มือถือ สามารถแสดงภาพดิถีดวงจันทร์ตาแหน่งที่ 1-8 ได้ดงั นี้

ตาแหน่ง 1 (10 พ.ย., แรม 14 ค่า)

ตาแหน่ง 2 (14 พ.ย., ขึ้น 4 ค่า)

ตาแหน่ง 3 (18 พ.ย., ขึ้น 8 ค่า)

ตาแหน่ง 4 (21 พ.ย., ขึ้น 11 ค่า)

ตาแหน่ง 5 (25 พ.ย., ขึ้น 15 ค่า)

ตาแหน่ง 6 (28 พ.ย., แรม 4 ค่า)

ตาแหน่ง 7 (3 ธ.ค., แรม 8 ค่า)

ตาแหน่ง 8 (6 ธ.ค., แรม 11 ค่า)

3. การเห็นดิถีดวงจันทร์ ในมุมมองต่างๆ ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่จาลองโดยโปรแกรม Stellarium แสดงดังนี้

Azimuth 90o และ Altitude 5o-90o

Azimuth 180o และ Altitude 40o-85o

Azimuth 270o และ Altitude 5o-90o
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สรุ ปผลและอภิปรายผล
จากผลการสังเกตดิถีดวงจันทร์ ผ่านแบบจาลองดิถีดวงจันทร์ พบว่า แบบจาลองดิถีดวงจันทร์ ช่วยให้ผสู ้ ังเกตหรื อ
นักเรี ยนเห็นภาพดิถีดวงจันทร์ ที่สอดคล้องกับภาพในหนังสื อเรี ยน (ผลการศึกษาข้อ 1) ดังนั้น การสร้างแบบจาลองดิถีดวง
จันทร์ เป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ จะทาให้ผูส้ ังเกตเข้า ใจภาพการเกิ ดดิ ถีด วงจันทร์ ใ นภาพที่ 1 ง่ า ยขึ้ น ซึ่ งภาพดิ ถีดวงจันทร์ จาก
แบบจาลอง มีความสอดคล้องสัมพันธ์กบั ดิถีดวงจันทร์ ที่พบในโปรแกรม WorldWide Telescope หรื อในแอพลิเคชัน เฟส
ดวงจันทร์ ในโทรศัพท์มือถือ (ผลการศึ กษาข้อ 2) กล่าวคือ มีดา้ นสว่างของดวงจันทร์ ไปในทางเดี ยวกัน โดยดวงจันทร์
ข้างขึ้น หันด้านสว่างไปด้านขวามือของผูส้ งั เกต และดวงจันทร์ขา้ งแรม หันด้านสว่างไปทางซ้ายมือของผูส้ งั เกต ซึ่งการเขียน
ดิถีดวงจันทร์ในปฏิทินประจาปี จะเขียนด้านสว่างในลักษณะดังกล่าวนี้
เมื่อศึ กษาดิ ถีดวงจันทร์ ในมุมมองต่างๆ เช่นในวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2558 (ขึ้น 8 ค่า) ซึ่ งจาลองโดยโปรแกรม
Stellarium (ผลการศึกษาข้อ 3) พบว่า ด้านสว่างของดวงจันทร์ หันไปคนละทิศทาง กล่าวคือ หันขึ้นด้านบน (Azimuth 90o
และ Altitude 5o-90o) หันลงด้านล่าง (Azimuth 270o และ Altitude 5o-90o) และหันไปทางขวามือผูส้ งั เกต (Azimuth 180o และ
Altitude 40o-85o) และเมื่อสังเกตท้องฟ้ าจริ งในวันดังกล่าว และศึกษาตลอดหนึ่งเดือนจันทรคติ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน10 ธันวาคม 2558 จะเห็นว่ามีผลการสังเกตที่สอดคล้องกัน และสามารถระบุได้วา่ ดวงจันทร์ ขา้ งขึ้น หันด้านสว่างไปทางทิศ
ตะวันตก และดวงจันทร์ขา้ งแรม หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก

ข้ อเสนอแนะ
การสังเกตดิถีดวงจันทร์ ที่จะให้ผลการสังเกตสอดคล้องภาพดิถีดวงจันทร์ ในหนังสื อเรี ยน (ภาพที่ 1) โปรแกรม
WorldWide Telescope หรื อในแอพลิเคชัน เฟสดวงจันทร์ ในโทรศัพท์มือถือ ผูส้ ังเกตต้องสังเกตท้องฟ้ าจริ งโดยหันหน้าไป
ทางทิศใต้และแหงนหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ (Azimuth 180o และ Altitude 40o-85o) หากสังเกตดวงจันทร์ ที่มุมมองอื่นๆ จะ
เห็นภาพดิถีดวงจันทร์และลักษณะของดวงจันทร์ปรากฎแตกต่างออกไป การบันทึกลักษณะเฟสดวงจันทร์ในงานวิจยั ใดๆ จึง
ควรระบุตาแหน่งดวงจันทร์ที่ทาการสังเกตร่ วมด้วย

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาและความช่วยเหลือจาก คุณครู ศกั ดิ์ อนันต์ อนันตสุ ข
และคุณครู ณัฐพล แสงทวี ที่ปรึ กษาโครงงาน ที่ ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้คาปรึ กษา แนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี รวมถึงผูอ้ านวยการทันใจ ชูทรงเดช ที่ให้ความเมตตา เป็ นกาลังใจและสนับสนุนการทาโครงงาน
ทางดาราศาสตร์ ชิ้นนี้ จนสาเร็ จ และช่วยให้เข้าใจคาอธิ บายเรื่ อง การเกิ ดข้างขึ้นข้างแรมในบทเรี ยน ที่ สัมพันธ์กบั ดิ ถีดวง
จันทร์ที่สามารถสังเกตได้จริ งบนท้องฟ้ า
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