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คู�มือการใช�แผ�นหมุนสามร�อยป�ดิถีจันทร� (ค.ศ. 1850 – ค.ศ. 2149) 
ของสมาคมดาราศาสตร�ไทย 

 
  แผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร� ผลิตข้ึนเพ่ือเป,นสื่อการสอนปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�
ของดวงจันทร�ของสมาคมดาราศาสตร�ไทย ใชสําหรับหมุนหาปรากฏการณ�ดิถีจันทร�(Lunar Phase) 
ของวันท่ีตองการ รวมถึงเวลาจันทร�ข้ึน จันทร�ตก และปรากฏการณ�น้ําขึ้น-นํ้าลงในรอบวันดวย  
 

 
 
 
  ดิถีจันทร� คืออายุของดวงจันทร� หมายถึงขนาดของเสี้ยวสว�าง(Phase) ของดวงจันทร�เม่ือ
มองเห็นจากโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต�ละวัน หรือท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปว�าวันขางขึ้นและวันขางแรม 
ปรากฏการณ�น้ีเกิดข้ึนเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย� และดวงจันทร�โคจรรอบโลก ทําใหโลก    
ดวงจันทร� และดวงอาทิตย�โคจรอยู�ในแนวเดียวกันทุกๆ 29.53 วันโดยประมาณ หรือเดือนดิถี 
(Synodic Month) คือวงรอบการเกิดปรากฏการณ�จันทร�เพ็ญ (Full Moon) หรือจันทร�ดับ (New 
Moon) ที่เกิดข้ึนในแต�ระรอบเดือน 



 คู�มือการใชงานแผ�นหมุนสามรอยป�ดถิีจันทร�ของสมาคมดาราศาสตร�ไทย 
- 2 - 

 
 
  การเกิดดิถี/Phase ของดวงจันทร�เกิดจากการท่ีดวงจันทร�เป,นเทห�ฟUาซ่ึงโคจรรอบโลก มี
อัตราโคจรในแนวสุริยวิถี (Ecliptic) ราววันละ 12 - 15 องศา ทําใหการตกกระทบของแสงท่ีส�อง
จากดวงอาทิตย�มาท่ีดวงจันทร�แลวสะทอนมายังผูสังเกตการณ�บนโลกน้ันเปลี่ยนแปลงไปในแต�ละ
วัน โดยเกิดเสี้ยวสว�างหลังจากวันท่ีดวงจันทร�โคจรร�วมทิศกับดวงอาทิตย�แลว เสี้ยวจันทร�จะเพ่ิม
ขนาดข้ึนในแต�ละวัน กลายเป,นดวงจันทร�สว�างก่ึงดวง ส�วนสว�างของดวงจันทร�จะเติมเต็มข้ึนจน
สว�างเต็มดวง หลังจากน้ันส�วนสว�างของดวงจันทร�จะลดลงเรื่อยๆ จนกลายเป,นดวงจันทร�สว�าง    
ก่ึงดวงอึกคร้ัง  แสงสว�างลดลงจนเป,นดวงจันทร�เสี้ยว ในที่สุดมองไม�เห็นดวงจันทร�อีกคร้ัง โดยมี
ค�าเฉลี่ยเดือนดิถีในทางดาราศาสตร�ราว 29.53 วัน โดยแผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร�น้ันออกแบบ
ใหมี 30 ดิถี/Phase เพ่ือความสะดวกในการอธิบายและสังเกตุปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร� โดย
ดิถี/Phase ท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปมี 4 ช�วงเวลาคือ 
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  1. จันทร�ดับ(New Moon) หมายถึงวันท่ีดวงจันทร�และดวงอาทิตย�ปรากฏบน
ทองฟUาอยู�ร�วมทิศกัน (Conjunction) ทําใหมองไม�เห็นดวงจันทร�ในวันดังกล�าวเน่ืองจาก
ดวงจันทร�ถูกกลบดวยแสงอาทิตย�ตลอดวัน หากจุดศูนย�กลางของโลก ดวงจันทร� และ   
ดวงอาทิตย�อยู�ในแนวเดียวกันในวันดังกล�าว จะเกิดปรากฏการณ�สุริยุปราคาในบางพ้ืนท่ี
ของโลก 
 

  2. จันทร�ก่ึงข�างข้ึน (First Quarter) หมายถึงวันท่ีดวงจันทร�มีเสี้ยวสว�างคร่ึงดวง
หลังจากโคจรร�วมทิศกับดวงอาทิตย�แลวดวงจันทร�โคจรทํามุมกับตําแหน�งดวงอาทิตย�ในมุม 
90 องศา ซ่ึงเกิดขึ้นห�างจากวันจันทร�ดับราว 7 - 8 วัน 
 

  3. จันทร�เพ็ญ(Full Moon) หมายถึงวันท่ีดวงจันทร�และดวงอาทิตย�ปรากฏบน
ทองฟUาอยู�ในตําแหน�งตรงกันขามกัน (Opposition) ทําใหมองเห็นดวงจันทร�มีส�วนสว�าง
เต็มดวง หากจุดศูนย�กลางของโลก ดวงจันทร� และดวงอาทิตย�อยู�ในแนวระนาบเดียวกัน 
ในวันดังกล�าวจะเกิดปรากฏการณ�จันทรุปราคาในบางพ้ืนท่ีของโลก 
 

  4. จันทร�ก่ึงข�างแรม (Last Quarter) หมายถึงวันท่ีดวงจันทร�มีเสี้ยวสว�างคร่ึงดวง
หลังจากโคจรตรงกันขามดวงอาทิตย�แลว ซ่ึงดวงจันทร�โคจรทํามุมกับตําแหน�งดวงอาทิตย�
ในมุม 90 องศาอีกคร้ัง ซ่ึงเกิดข้ึนห�างจากวันจันทร�เพ็ญราว 7 - 8 วัน 

 

  เพราะเหตุว�าดวงจันทร�โคจรรอบ
โลกในอัตราเดียวกับอัตราการหมุนรอบ
ตัวเอง(การหมุนสมวาร Synchronous 
rotation)คื อ ร า ว  2 7 . 3  วั น  ทํ า ใ ห      
ดวงจันทร�หันดานใกล (Nearside) เขาหา
โลก เสนอ บุคคลบนโลกจึ ง เ ห็ นภู มิ
ประเทศหรือหลุมบ�อของดวงจันทร�ใน  
รูปแบบ เ ดิมเสมอ  แต� ละชนชา ติจึ ง
จินตนาการเป,นรูปร�างต�าง ๆ กัน สําหรับ
ประเทศไทยนิยมมองเป,นรูปกระต�าย ซึ่ง
มีส�วนสัมพันธ�กับการสังเกตเสี้ยวจันทร�ใน
ดิถีต�างๆ กล�าวคือจันทร�ขางขึ้นจะเกิด
เสี้ยวจันทร�จะเร่ิมปรากฏ  และเพ่ิมขนาด

ข้ึนทางดานหูกระต�ายก�อนเสมอ แลวจึงสว�างเต็มตัวกระต�ายในวันจันทร�เพ็ญ ในระยะเวลาต�อมา
ในช�วงขางแรมน้ันแสงสว�างจะเริ่มหายไปทางดานหูกระต�ายก�อนเช�นกัน และจึงเกิดเสี้ยวสว�าง
ภายหลังจากวันกึ่งขางแรมแลว โดยเสี้ยวสว�างจะเร่ิมลดขนาดลงจนหายไปในวันจันทร�ดับ เขาสู�
จันทร�ขางข้ึนอีกคร้ัง 



 คู�มือการใชงานแผ�นหมุนสามรอยป�ดถิีจันทร�ของสมาคมดาราศาสตร�ไทย 
- 4 - 

 
 

องค�ประกอบของแผ�นหมุนสามร�อยป�ดิถีจันทร� 
   
 

 
 
 
1) แผ�นบน  

ประกอบดวยตราสมาคมดาราศาสตร�ไทย ชื่อแผ�นหมุนสาม
รอยป�ดิถีจันทร� ลูกศรสําหรับกําหนดเวลาท่ีดวงจันทร�อยู�ในตําแหน�ง
ต�างๆของผิวโลก คือ จันทร�ขึ้น จันทร�จอมฟUา จันทร�ตก และ
จันทร�เนเดอร� ร�วมถึงปรากฏการณ�นํ้าขึ้น-นํ้าลงในรอบวัน 

แบ�งออกเป,น 4 ส�วนคือ แผ�นบน แผ�น
กลาง แผ�นล�าง และดานหลังของแผ�นล�าง 



 คู�มือการใชงานแผ�นหมุนสามรอยป�ดถิีจันทร�ของสมาคมดาราศาสตร�ไทย 
- 5 - 

2) แผ�นกลาง  
มีส�วนประกอบ 3 ส�วนคือ วันที่สุริยคติ เดือนสุริยคติ และ คําอธิบายโดยย�อ 

 

ส�วนที่ 1 คือวันท่ีในเดือนสุริยคติ เป,นเลขไทยเลข ๑ - ๓๑ ในแต�ละเดือน โดยระยะห�าง
ของแต�ละเลขไทยแบ�งออกไดเป,น 4 ส�วนแทนเวลา 0 - 6 - 12 - 18 - 24 นาฬิกาของวันน้ัน 

 
 

ส�วนที่ 2 คือเดือนสุริยคติ เป,นช�องบรรจุตัวอักษรย�อเดือนสุริยคติสีแดง เริ่มตนท่ีเดือน
มีนาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมต�อดวยเดือนมกราคมและกุมภาพันธ� เพ่ือความสะดวกในการใชงาน
ของป�อธิกสุรทิน(ป�ท่ีเดือนกุมภาพันธ�มี 29 วัน) ในแต�ละช�องจะมีลูกศรประจําแต�ละเดือนกําหนดไว 
ยกเวนเดือนกันยายนและเดือนกุมภาพันธ� ท่ีมีเสนโยงเพราะตําแหน�งขามไปยังช�องอื่น 

 
 

 

0 นาฬิกา  
6 นาฬิกา 

12 นาฬิกา 
18 นาฬิกา 

24 นาฬิกา 

วันท่ี 
ปฏิทินสุริยคต ิ
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ส�วนที่ 3 คําอธิบายวิธีใชอย�างย�อคือ "หมุนเดือนตรงค�าดัชนี ดูวันที่ได�ดิถีจันทร� มกรา-
กุมภาน้ัน ใช�ค�าดัชนีของป�ก�อน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) แผ�นล�าง มีส�วนประกอบ 2 ส�วนคือ วงใน
และวงนอก  
 

วงใน เป,นวงเวลา 24 ชั่วโมงใช
ร�วมกับแผ�นบน  

 
 
 
 
 

 

วงนอก ประกอบดวยรูปของดวงจันทร� 30 ภาพพรอมดวยตัวเลขอารบิค 1 - 30 คือดิถี
จันทร� และเป,นค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราช โดยแบ�งออกเป,น 10 ส�วนแทนเลขทศนิยมของค�า
ดัชนีท่ีตองใชในการหมุนหาดิถีจันทร�ของวันที่ตองการ 
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4) ด�านหลังของแผ�นล�าง 

 
 
 
 

มีส�วนประกอบ 5 ส�วนคือ  
1) ชื่อแผ�นหมุนสามรอยป�
ดิถีจันทร�   
2) ตารางค�าดัชนีป�คริสต
ศักราช 
3 )  คํ า อ ธิบายการอ� าน
ตารางโดยย�อ (A) 
4) วิธีการใชแผ�นหมุนดิถี
จันทร� (B)  
5)  QR code สําหรับ
เปlดคู� มือการใชงานแผ�น
หมุนสามรอยป�ดิถีจันทร�
ในระบบ  Online  
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ตารางค�าดัชนีป�คริสต�ศักราช แบ�งออกเป,น 4 ส�วนคือ 
 

คริสต�ศตวรรษที่ 19 ใชหัวตารางคือ 18xy ครอบคลุมป� ค.ศ. 1850-1899 
คริสต�ศตวรรษที่ 20 ใชหัวตารางคือ 19xy ครอบคลุมป� ค.ศ. 1900-1999 
คริสต�ศตวรรษที่ 21 ใชหัวตารางคือ 20xy ครอบคลุมป� ค.ศ. 2000-2099 
คริสต�ศตวรรษที่ 22 ใชหัวตารางคือ 21xy ครอบคลุมป� ค.ศ. 2100-2149 
 

 
 

โดยเหตุท่ีเลือกใชป�คริสต�ศักราชน้ันเพ่ือความเป,นสากล เน่ืองจาการเปลี่ยนป�พุทธศักราช
ในราชการของไทยในอดีตน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงวันข้ึนป�ใหม�ทางราชการในเดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ํา 
และวันท่ี 1 เมษายน ดวย 
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การอ�านตารางค�าดัชนีป�คริสตศักราช  
 

ลําดับที่ 1. อ�านตัวเลข 2 ลําดับแรก(2 ตัวหนา)ของป�
คริสต�ศักราชเพื่อการเลือกใชตาราง 18xy 19xy 20xy 
หรือ 21xy 
ลําดับที่  2.  อ�านเลขลําดับท่ี  3 (หลักสิบ)ของป�
คริสต� ศักราชเ พ่ือการเลื อกใช เลขกํากับสดมภ�
(Column) หรือลําดับเลขในแนวนอน(แนวแกน X) 
ลําดับที่ 3. อ�านเลขลําดับท่ี 4 (หลักหน�วย)ของป�
คริสต�ศักราชเพ่ือการเลือกใชเลขกํากับแถว(Row) 
หรือลําดับเลขในแนวต้ัง(แนวแกน Y) 
 

โดยค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือค�าท่ีอ�านไดจากตําแหน�งท่ีตัดกันของสดมภ�และแถว 
(จุดตัดแกน X และ Y) 
 
 ตัวอย�างที่ 1  
ป� พ.ศ. 2400 เท�ากับ ป� ค.ศ. 1857  
ค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือ 4.4 

 
  

 
ตัวอย�างที่ 2  
ป� พ.ศ. 2411 เท�ากับ ป� ค.ศ. 1868 
ค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือ 6.1 
 

 
 
 

ตัวอย�างที่ 3  
ป� พ.ศ. 2538 เท�ากับ ป� ค.ศ. 1995  
ค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือ 28.6  
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ตัวอย�างที่ 4  
ป� พ.ศ. 2565 เท�ากับ ป� ค.ศ. 2022  
ค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือ 27.4  
 
 
 
ตัวอย�างที่ 5  
ป� พ.ศ. 2613 เท�ากับ ป� ค.ศ. 2070  
ค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือ 17.9 
 
 
 
 
ตัวอย�างที่ 6  
ป� พ.ศ. 2676 เท�ากับ ป� ค.ศ. 2133  
ค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชคือ 23.7 
 
 
 
 
 

การหาดิถี/Phase ที่ต�องการ 
 
ตัวอย�างที่ 7 ตองการหาว�าป� พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม วันท่ี 9 ตรงกับดิถี/Phase เท�าใด 
 

7.1 เปลี่ยนป� พ.ศ. 2565 เป,นป� ค.ศ. ตรงกับป� 2022 อ�านค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราชได 
27.4 
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7.2 หมุนลูกศรประจําเดือนกรกฎาคมมาท่ี
ดัชนี 27.4 

 
 
 
 
 

 
7.3 มองหาวันท่ี 9 (เลขไทย ๙) ใกลเคียงเลขอารบิคเลข 10 คือดิถี/Phase ท่ี 10 หรือ

ประมาณวันข้ึน 10 ค่ํา 
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ตัวอย�างที่ 8 ตองการหาว�าป� พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม จันทร�เพ็ญ(Full Moon) วันที่เท�าใด 
 

8.1 ป� พ.ศ. 2565 อ�านค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราช 2022 ได 27.4 
8.2 หมุนลูกศรประจําเดือนกรกฎาคมมาท่ีดัชนี 27.4 
8.3 มองหารูปดวงจันทร�เต็มดวง หรือดิถี 15 (เลขอารบิค) อยู�ระหว�างเลขไทย ๑๓ (13) 

และ ๑๔ (14) ซ่ึงใกลเคียงเลขไทยคือเลข ๑๔(14) คือวันจันทร�เพ็ญ(ดิถี 15) ในคืนวันท่ี 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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ตัวอย�างที่ 9 ตองการหาว�าป� พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ� จันทร�เพ็ญ(Full Moon) วันท่ีเท�าใด 
 

9.1 ป� พ.ศ. 2566 แต�อยู�ในเดือนกุมภาพันธ� เขากับเงื่อนไขว�า “มกรา-กุมภาน้ัน ใชค�าดัชนี
ของป�ก�อน” จึงตองอ�านค�าดัชนีของป� พ.ศ. 2565  หรือ ป� ค.ศ. 2022 ได 27.4 

 

 
 

 
9.2 หมุนลูกศรประจําเดือนกุมภาพันธ�มาท่ีดัชนี 27.4 

 
 
 

 
9.3 มองหารูปดวงจันทร�เต็มดวง หรือดิถี 15 

(เลขอารบิค) อยู�ระหว�างเลขไทยคือเลข ๕ (5) และเลข 
๖ (6) คือ วันจันทร� เพ็ญ(ดิถี  15) ตรงกับวันท่ี 5 
กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566 
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ตัวอย�างที่ 10 ตองการหาว�าป� พ.ศ. 2411 เดือนสิงหาคม จันทร�ดับ(New Moon) วันที่เท�าใด 
 

10.1 ป� พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) อ�านค�าดัชนีประจําป�คริสต�ศักราช 1868 ได 6.1 
10.2 หมุนลูกศรประจําเดือนสิงหาคมมาท่ีดัชนี 6.1 
10.3 มองหารูปดวงจันทร�ดับ หรือดิถี 30 (เลขอารบิค) ใกลเคียงเลขไทยคือเลข ๑๘(18) 

คือวันจันทร�ดับ (New Moon) ตรงกับวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป,นวันท่ีเกิดปรากฏการณ�
สุริยุปราคาเต็มดวง ณ หวากอ  

 

 
 

หมายเหตุ เนื่องจากแผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร� คํานวณดิถีในรอบเดือนดวยค�าเฉลี่ย 
29.53 วัน ดังน้ันจึงอาจคลาดเคลื่อนราว 10 ชั่วโมงกับเวลาดวงจันทร�เพ็ญจริง (True Full 
Moon) และ เวลาจันทร�ดับจริง (True New Moon ดังน้ันดิถีท่ีไดจากแผ�นหมุนสามรอยป�       
ดิถีจันทร�จึงอาจคลาดเคลื่อนราว ๑ วันท้ังก�อนและหลัง และเป,นคนละส�วนกับการกําหนดปฏิทิน
จันทรคติของทางราชการซ่ึงกําหนดวันขางข้ึน  มี 15 วันทุกเดือน ส�วนวันขางแรมอาจมี 14 หรือ 
15 วันก็ได ดังนั้นดิถีท่ีไดจากแผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร� จึงอาจไม�ตรงกับปฏิทินจันทรคติของทาง
ราชการซึ่งกําหนดข้ึนจากระเบียบตัวเลขก�อนและหลังไดราว 1 - 2 วันเช�นกัน จึงแนะนําใหใช  
แผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร�ในฐานะสื่อการสอนปรากฏการณ�ทางดาราศาสตร�ของดวงจันทร�เท�าน้ัน 
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การใช�แผ�นหมุนประมาณเวลาท่ีดวงจันทร�อยู�ในตําแหน�งต�างๆของผิวโลก  
และปรากฏการณ�น้ําข้ึน-น้ําลงในรอบวัน 

 
  ใหหมุนลูกศรสีแดงใหญ� (บริเวณตราสมาคมดาราศาสตร�ไทย) ไปท่ีดิถีท่ีตองการ แลวอ�าน
ค�าเวลาโดยประมาณ จากวงเวลา 24 ชั่วโมง(สีดํา)ของแผ�นล�าง 
 
ตัวอย�างที่ 11 อ�านปรากฏการณ�ของดวงจันทร�และนํ้าข้ึน-นํ้าลงในวันท่ีดวงจันทร�มีดิถี 2 (หรือ   
วันข้ึน 2 ค่ําโดยประมาณ)   
 

11.1 จันทร�ขึ้น / นํ้าลง 7.35 น.  
หมายถึง ดวงจันทร� เ ร่ิม ข้ึนสู� ขอบฟU า

ตะวันออกเวลา 7.35 น. หรือ 1 ชั่วโมง 35 นาที
หลังจากดวงอาทิตย�ข้ึนโดยประมาณ และเป,น
เวลาเดียวกับนํ้าทะเลเร่ิมลดลง 
 

11.2 จันทร�จอมฟLา / นํ้าข้ึน 13.50 น. 
หมายถึง ดวงจันทร�ขึ้นสู�ตําแหน�งสูงสุด

ของโคงฟUาบน(ผ�านเมอริเดียนบน/สูงเท่ียง) เวลา 
13.50 น. หรือเวลา 1 ชั่วโมง 50 นาทีหลังจาก
เวลาเท่ียงจริงโดยประมาณ และเป,นเวลาเดียวกับ
นํ้าทะเลเร่ิมสูงขึ้น 
 

11.3 จันทร�ตก / นํ้าลง 20.00 น. 
หมายถึง  ดวงจันทร�อยู�บริเวณขอบฟUา

ตะวันตก เวลา 20.00 น.หรือเวลา 2 ชั่วโมง
หลังจากดวงอาทิตย�ตกโดยประมาณ และเป,นเวลา
เดียวกับนํ้าทะเลเริ่มลดลงอีกครั้งหน่ึง 

 
11.4 จันทร�เนเดอร� / นํ้าข้ึน 2.20 น. 

หมายถึง ดวงจันทร�อยู�บริเวณตําแหน�งต่ําสุดของโคงฟUาล�าง(ผ�านเมอริเดียนล�าง/  
ใตฟUา) เวลา 2.20 น.ของวันถัดไปโดยประมาณ และเป,นเวลาเดียวกับนํ้าทะเลเริ่มสูงข้ึนอีก
ครั้งหน่ึง 
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ตัวอย�างที่ 12 อ�านปรากฏการณ�ของดวงจันทร�
และนํ้าข้ึน-นํ้าลงในวันท่ีดวงจันทร�มีดิถี 12 (หรือ
วันข้ึน 12 ค่ําโดยประมาณ)  
  
12.1 จันทร�ข้ึน / นํ้าลง 15.35 น.  
12.2 จันทร�จอมฟUา / นํ้าข้ึน 21.45 น. 
12.3 จันทร�ตก / นํ้าลง 3.55 น. 
12.4 จันทร�เนเดอร� / นํ้าข้ึน 10.10 น. 
 

 
 
ตัวอย�าง 13 อ�านปรากฏการณ�ของดวงจันทร�
และนํ้าข้ึน-นํ้าลงในวันท่ีดวงจันทร�มีดิถี 23 (หรือ
วันแรม 8 ค่ําโดยประมาณ)  
 
13.1 จันทร�ข้ึน / นํ้าลง 0.25 น.  
13.2 จันทร�จอมฟUา / นํ้าข้ึน 6.30 น. 
13.3 จันทร�ตก / นํ้าลง 12.50 น. 
13.4 จันทร�เนเดอร� / นํ้าข้ึน 19.10 น. 
 
  ท้ังน้ีเวลาท่ีไดน้ีเป,นเวลาโดยประมาณ เน่ืองจากใช�ค�าดิถีเฉลี่ย(Mean Lunar Phase) ใน
การกําหนด ร�วมถึงความคลาดเคลื่อนต�าง ๆ ในแต�ละวันเน่ืองจากการป{ดเหนือป{ดใตของดวง
อาทิตย� การกําหนดเวลาดวงอาทิตย�ข้ึนและตกจริงในแต�ละวัน รวมถึงการป{ดเหนือและใตจากเสน
สุริยวิถีของดวงจันทร�ในแต�ละวันดวย 
 ส�วนปรากฏการณ�น้ําข้ึน-นํ้าลงรอบวันน้ัน  แผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร�มุ�งอธิบายเรื่อง  
แรงดึงดูดของดวงจันทร�ต�อน้ําบนผิวโลกหรือแรงไทดัล (Tidal force) เท�าน้ัน ซ่ึงในแต�ละพ้ืนท่ีจริง
ตองคํานวณปรับแกดวยสภาพภูมิประเทศ ฤดู รวมถึงป{จจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของอีกเป,นจํานวนมาก 
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การใช�แผ�นหมุนสามร�อยป�ดิถีจันทร�เพ่ือสังเกตตําแหน�งของดวงจันทร�
ขณะดวงอาทิตย�ตกและดวงอาทิตย�ข้ึน 

 
  ใหผูสังเกตการณ�จินตนาการว�าหันหนาไปทางทิศเหนือ ทําใหดานซายมือเป,นทิศตะวันตก 
ดานขวามือเป,นทิศตะวันออก ใหจับแผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร�ใหบริเวณดิถี 30 อยู�ทางซายมือ 
และดิถี 15 อยู�ทางขวามือ โดยใหต้ังแผ�นหมุนสามรอยป�ดิถีจันทร�ให ดิถี 30-15 น้ันขนานกับพ้ืน 

 
 

 ในขณะท่ีดวงอาทิตย�ตกดานซายมือ วันจันทร�ดับหรือ ดิถี 30 คือตําแหน�งดวงจันทร�โคจร
ร�วมทิศกับดวงอาทิตย�บริเวณตําแหน�งท่ีดวงอาทิตย�ตกดวย 
 

  ในวันถัดมา ณ เวลาดวงอาทิตย�ตก ตําแหน�งดวงจันทร�ปรากฏบนทองฟUาอยู�ห�างจาก
ตําแหน�งเดิมโดยสูงจากขอบฟUาตะวันตกประมาณ 12 องศา เร่ิมเห็นเสี้ยวสว�างของดวงจันทร� 
 

  ในวันต�อ ๆ มา เสี้ยวสว�างของดวงจันทร�เริ่มปรากฏบนทองฟUาตะวันตก ณ เวลา         
ดวงอาทิตย�ตก เสี้ยวสว�างของดวงจันทร�ค�อย ๆ ใหญ�ขึ้นและอยู�สูงข้ึนจากขอบฟUา จนกระท่ัง
ปรากฏอยู� ณ ตําแหน�งสูงสุดของโคงฟUา เป,นจันทร�ก่ึงขางข้ึนในราววันท่ี 7 - 8 หลังจากวันจันทร�ดับ 

 

  ในวันถัดมา จะเห็นจันทร�เริ่มเต็มดวงปรากฏบนทองฟUาดานทิศตะวันออก 
ในขณะท่ีดวงอาทิตย�ตก จนกระท่ังเป,นจันทร�เต็มดวง และข้ึนสู�ขอบฟUาตะวันออก
ในขณะเดียวกับดวงอาทิตย�ตกสู�ขอบฟUาตะวันตก 
 

 โดยเสี้ยวสว�างของดวงจันทร� และดานสว�างของดวงจันทร�ขางข้ึนบริเวณรูป
หูกระต�ายจะหันเขาหาดวงอาทิตย�เสมอ ทําใหกําหนดทิศตะวันตกโดยประมาณได 
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  หลังจากวันจันทร�เพ็ญในวันดิถี 16 หรือวันแรม 1 ค่ําโดยประมาณ ดวงจันทร�จะอยู�ใน
ตําแหน�งตํ่ากว�าขอบฟUาทางทิศตะวันออกราว 12 องศา ณ ขณะท่ีดวงอาทิตย�ตก ทําใหดวงจันทร�
ข้ึนสู�ขอบฟUาหลังจากเวลาดวงอาทิตย�ตกราว 48-50 นาที  
 

  ในวันถัดไป ดวงจันทร�ก็จะข้ึนชาลงราว 48-50 นาทีเช�นกัน และขนาดความสว�างของดวง
จันทร�ก็จะลดลงดวย จนถึงวันท่ีดวงจันทร�ก่ึงขางแรม ดวงจันทร�จะขึ้นสู�ขอบฟUาประมาณเท่ียงคืน 
และ มีขนาดเสี้ยวจันทร�เพียงครึ่งดวง 
 

  ในวันถัดมา ดวงจันทร�ก็จะข้ึนสู�ขอบฟUาชาลง คือหลังเท่ียงคืนของวันถัดไป และ กลายเป,น
จันทรเสี้ยวท่ีมีขนาดแคบลงเร่ือยๆ จนกระท่ังถึงวันจันทร�ดับ ดวงจันทร�โคจรร�วมทิศกับดวงอาทิตย�
อีกคร้ังหน่ึงทําใหมองไม�เห็นดวงจันทร�ในวันน้ัน 
 
 

ถาผูสังเกตการณ� หมุนแผ�นหมุนดวงจันทร�ใหตําแหน�งดิถี 15 มาอยู�ดานซายมือ และดิถี 30 
มาอยู�ดานขวามือ จะสามารถใชเป,นขอสังเกตตําแหน�งจันทร�คางฟUา ณ เวลาที่ดวงอาทิตย�ข้ึนได
เช�นเดียวกัน 
 

โดยในวันท่ีบรรยากาศของโลกบริเวณผูสังเกตการณ�ปลอดโปร�งจนสามารถมองเห็น     
ดวงจันทร�ไดในขณะท่ีดวงอาทิตย�ขึ้นสู�ขอบฟUา รวมถึงในเวลาหลังจากน้ัน ดวงจันทร�เต็มดวงจะตก
สู�ขอบฟUาตะวันตกในขณะท่ีดวงอาทิตย�ข้ึนสู�ขอบฟUาตะวันออก 
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ในวันถัดมา ณ เวลาดวงอาทิตย�ขึ้น ตําแหน�งดวงจันทร�ปรากฏอยู�ห�างจากตําแหน�งเดิม โดย
สูงข้ึนจากขอบฟUาตะวันตกประมาณ 12 องศา ดวงจันทร�เร่ิมเวาแหว�งทางดานหูกระต�าย 
 

ในวันต�อ ๆ มา ดวงจันทร�ปรากฏในทองฟUา ณ เวลาดวงอาทิตย�ขึ้นทางทิศตะวันออก จะ
ค�อย ๆ อยู�สูงข้ึนจากขอบฟUาทางทิศตะวันตก และเวาแหว�งมากขึ้น จนตําแหน�งดวงจันทร�ปรากฏ
สูงสุดของโคงฟUา เป,นจันทร�ก่ึงขางแรมในราววันท่ี 7 - 8 หลังจากวันจันทร�เพ็ญ 
 

ในวันถัดมา จะเห็นจันทร�เป,นเสี้ยวปรากฏบนทองฟUาดานทิศตะวันออก 
ใน ขณะท่ีดวงอาทิตย�ขึ้น เสี้ยวจันทร�จะลดขนาดลง และอยู�สูงจากขอบฟUา
ตะวันออกนอยลง จนกระท่ังถึงวันจันทร�ดับ ดวงจันทร�โคจรร�วมทิศกับดวง
อาทิตย�อีกครั้งหนึ่งทําใหมองไม�เห็นดวงจันทร�ในวันน้ัน 

 

  โดยเสี้ยวสว�างของดวงจันทร� และดานสว�างของดวงจันทร�ขางแรม
บริเวณรูปขากระต�าย จะหันเขาหาดวงอาทิตย� ทําใหกําหนดทิศตะวันออก
โดยประมาณไดเช�นกัน 

 
 
ขอให�สนุกกับการใช�แผ�นหมุนสามร�อยป�ดิถีจันทร� และมีความสุขกับการสังเกตดวงจันทร�ครับ 


