การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์ รอบโลก
นางสาวปานชรี อนุจร
e-mail:Pancharee_anujorn@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษา นางจิรภรณ์ ก๋ าแก้ว
โรงเรี ยนปั ว

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกโดยการเปรี ยบให้วงการโคจรของดวงจันทร์เป็ น
วงกลมและสังเกตระยะเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่ง ๆ (ผ่านเส้นเมอริ เดียน) แล้วกลับมา
ยังตาแหน่งเดิมอีกครั้งในวันต่อมา จากนั้นนาเวลาที่ได้มาคานวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คาบการหมุนรอบตัวเองของโลก และระยะเวลาที่ดวงจันทร์
เปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่งๆ (ผ่านเส้นเมอริ เดียน)แล้วกลับมายังตาแหน่งเดิมในอีกวันถัดมา การวิจยั ในครั้งนี้ได้
สังเกตดวงจันทร์ต้งั แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคม 2557 พบว่าดวงจันทร์มีคาบการเคลื่อนที่รอบโลกเป็ น 36541
นาที หรื อ 25.38 วัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับคาบมาตรฐาน(27.322วัน) พบว่ามีความคาดเคลื่อน 7.124% การวิจยั ในครั้ง
นี้ถือได้วา่ เป็ นการฝึ กสังเกตวัตถุบนท้องฟ้ าได้เป็ นอย่างดี เพราะได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทางาน
อีกทั้งยังได้ประยุกต์วธิ ีการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้จริ งอีกด้วย

บทนา
ดวงจันทร์ เป็ นดาวบริ วารเพียงดวงเดียวของโลก เป็ นวัตถุทอ้ งฟ้ าที่อยูใ่ กล้กบั โลกมากวัตถุหนึ่ง อยูห่ ่างจากโลก
ประมาณ 384,403 กม. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 27.322 วันและดวงจันทร์มีคาบการโคจรตามภูมิศาสตร์
ระหว่างโลก-ดวงจันทร์-ดวงอาทิตย์ ทาให้เกิดเป็ นเฟสของดวงจันทร์ ซึ่งจะซ้ ารอบทุกๆ ช่วง 29.5 วัน โดยระนาบ
วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทามุมกับระนาบสุริยวิถี 5.145° และมีความรี ของวงโคจร 0.0554 หากเราสังเกต
ดวงจันทร์บนท้องฟ้ าในแต่ละคืน ดวงจันทร์จะแตกต่างกันไปทุกคืน เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก
การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกในครั้งนี้ได้เปรี ยบเทียบให้วงการโคจรของดวงจันทร์เป็ นวงกลม
และสังเกตระยะเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่ง ๆ (ผ่านเส้นเมอริ เดียน) แล้วกลับมายัง
ตาแหน่งเดิมอีกครั้งในวันถัดมา จากนั้นนาเวลาที่ได้มาคานวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกโดยใช้
ความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
1
M

1

1

=E−T

โดย T คือ เวลาที่ดวงจันทร์กลับมายังตาแหน่งเดิม
E คือ เวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองมีค่า 23.934 ×60 =1436.04นาที
M คือ คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก
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วิธีการศึกษา
1. หาเส้นเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต โดยตั้งเสาปลายแหลมตรงไว้กลางแดด(รู ปที่1) แล้วสังเกตเงาของเสาที่
ทอดยาวลงบนพื้น และรอสังเกตเงาที่ทอดลงมาบนพื้นที่ส้ นั ที่สุด(รู ปที่ 2) ซึ่งเงาที่ทอดลงพื้นเวลานั้นจะชี้
ไปทางทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งจะขนานหรื อเป็ นเส้นเดียวกับเส้นเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต จากนั้นให้ลากเส้นตาม
แนวเงานั้นไว้

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

2. ตั้งอุปกรณ์สงั เกตการณ์ (แอสโตรแลปหรื อกล้องโทรทัศน์) ให้ลากล้องขนานกับเส้นเมอริ เดียนของผู ้
สังเกต จากนั้นทาการสังเกตดวงจันทร์ แล้วเริ่ มจับเวลาในขณะที่ดวงจันทร์ผา่ นเส้นเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต
หรื อผูส้ งั เกตสามารถมองเห็นดวงจันทร์ผา่ นกล้องที่ต้ งั ไว้ ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3

3. เมื่อเวลาผ่านไป รอสังเกตดวงจันทร์กลับมาอยูใ่ นตาแหน่งเดิมอีกครั้ง กล่าวคือผ่านเส้นเมอริ เดียนของ
ผูส้ งั เกตอีกครั้ง แล้วจึงบันทึกเวลาที่ได้ (T)

4. ทาการทดลองซ้ าตามข้อที่ 2-3ในวันต่อๆ ไป
5. นาค่าของเวลาที่ได้มาคานวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก จากสมการ

1 1 1
= −
M E T

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 73

จากรู ปจะได้สมการดังนี้
สมการแรก คือ
สมการสอง คือ


𝐓

𝐓–𝐄

=
=

𝟑𝟔𝟎
M
𝟑𝟔𝟎
𝐄

360

จะได้

 = T× (

จะได้

 = (T – E )× (

M

)
360
E

)

เมื่อพิจารณาจากรู ป แล้วเทียบขนาดของมุม  จากทั้ง 2 สมการ พบว่าเป็ นมุมเดียวกัน
โดย  คือการกระจัดเชิงมุมที่ผสู ้ งั เกตและดวงจันทร์ จะเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลา T (องศา)
T คือ เวลาที่ดวงจันทร์ ใช้กลับมายังตาแหน่งเดิม (ผ่านเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต) หรื อระยะเวลาที่ดวงจันทร์
ใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งจาก A ไปยัง B (นาที)
M คือ คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 1 รอบ (นาที)
E คือ ระยะเวลาที่ผสู ้ งั เกตใช้ในการหมุนรอบจุดศูนย์กลางของโลก หรื อระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง
มีค่า 23.934×60 = 1436.04นาที
ซึ่งเมื่อพิจารณาสมการทั้ง 2 แล้วจะได้สมการดังนี้
1 1 1
= −
M E T
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ผลการศึกษา
ครั้งที่
1

เวลาที่ดวงจันทร์กลับมา
ยังตาแหน่งเดิม(T) (นาที)
1496

คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก(M)
(นาที)
35829.15010

2

1494

37015.93789

3

1496

35829.15010

4

1497

35264.95866

5

1499

34190.34244

6

1499

34190.34244

7

1496

35829.15010

8

1496

35829.15010

9

1495

36412.47965

10

1495

36412.47965

11

1496

35829.15010

12

1494

37015.93789

13

1494

37015.93789

14

1493

37640.58497

15

1491

38958.07205

16

1492

38287.55683

17

1490

39653.43958

เฉลี่ย

36541.40120

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1493.98600
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สรุ ปผล
คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกมีค่าเฉลี่ย 36541 นาทีหรื อ 25.38 วัน ซึ่งคาดเคลื่อนจากคาบมาตรฐาน (27.322 วัน)
อยู่ 7.124 %

อภิปราย
คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจากการศึกษามีค่าเฉลี่ย 36541 นาทีหรื อ 25.38 วัน และคาดเคลื่อน
จากคาบมาตรฐาน (27.322 วัน) อยู่ 7.124 % ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็ นวงรี
เล็กน้อย และระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่อยูใ่ นระนาบเดียวกับวงโคจรของผูส้ งั เกตรอบโลก รวมถึง
การเล็งตาแหน่งดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ และการใช้อุปกรณ์ที่มีความคาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ซึ่งการศึกษาและลดปั จจัย
ที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนดังกล่าวควรมีในการศึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกในครั้งนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่องด้วยได้รับความกรุ ณาจาก
คุณมติพล ตั้งมติธรรม ทีมงานจากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ คุณครู จิรภรณ์ ก๋ าแก้ว และคุณครู ที่มาอบรมวิจยั
ดาราศาสตร์ข้ นั สูงทุกท่าน ที่กรุ ณาแนะนา ให้คาปรึ กษาและคอยช่วยเหลือจนกระทัง่ การทาวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดี
ข้าพเจ้าหวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจและนาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

เอกสารอ้างอิง
National Aeronautics and Space Administration.Earth’s Moon Facts&Figures.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
:http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Moon&Display=Facts.
(วันที่สืบค้น : 6 กรกฎาคม 2557)
National Aeronautics and Space Administration.Earth’s Facts&Figures. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก
:http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts.
(วันที่สืบค้น : 6 กรกฎาคม 2557)

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 76

