ดาราศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น
1 ความนํา
วิถีชีวิตของมนุษยมีความผูกพันกับวัตถุทอ งฟา
และปรากฏการณธรรมชาติบนฟากฟามา
นับเปนเวลาชานานแลว การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร และกลุมดาวเปนปรากฏการณที่
มนุษยพบเห็นเปนประจํา และมีความคุนเคยเปนอยางดี เนื่องจากมนุษยเปนสัตวโลกที่มีภมู ิปญญา
รูจักสังเกตการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางเปนระบบ รูจักคิดอยางมีเหตุผล ดังนัน้ มนุษยจึงสามารถ
สังเกตวัฏจักรแหงธรรมชาติเหลานั้นได และรูจักดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับวัฏจักรธรรมชาติดังกลาว
มนุษยสามารถสังเกตตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย และการปรากฏของกลุมดาวสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
ทําใหการดํารงชีวิตเปนระบบและสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได
อยางเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
จังหวะของธรรมชาติ ไมวาจะเปนการขึ้น – ตกประจําวันของดวงอาทิตย การเปลี่ยน
ลักษณะปรากฏของดวงจันทรในแตละเดือน การเปลี่ยนตําแหนงขึ้นและตกของดวงอาทิตยตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของกลุมดาวบนฟาในแตละฤดูกาล ทําใหมนุษยรูจักพัฒนาระบบเวลาขึ้นมาในการ
ดําเนินกิจวัตรประจําวัน โดยการพัฒนาระบบเวลาในชวงแรกนั้น มนุษยสรางสิ่งกอสราง อาชิ วัด
กําแพงเมือง หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เปน หมายเพื่อบอกเวลา ที่มีการวางตําแหนง
อยางเหมาะสมกับทิศการขึน้ ตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร หรือกลุมดาว ณ วันและเวลาทีส่ ําคัญ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวันและเวลาทีส่ ัมพันธกับชวงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ภูมิปญญาของมนุษยทําใหมนุษยพัฒนาวิธีทจี่ ะสามารถกําหนดทิศทางไดอยาง
ถูกตองและแมนยํา เชน การกําหนดทิศเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตก โดยการสังเกตเงาของ
ดวงอาทิตย เปนตน
ระบบเวลานับวันจะเปนสิ่งจําเปนในวิถีชีวติ ของมนุษย การสังเกตการโคจรและการเคลื่อนที่
ของวัตถุทองฟา ไดพัฒนามาเปน มาตรวัดเวลา ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการกําหนดหนวยวัน เดือน
และป ซึ่งในที่สุดไดพัฒนามาเปน ระบบปฏิทิน ที่สอดคลองกับวัฏจักรของฤดูกาลดังที่ใชกันใน
ปจจุบัน

2 ทฤษฎี
โลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในระบบสุริยะและโคจรรอบดวงอาทิตยเปนวงรี โดยมีระยะทาง
เฉลี่ยหางจากดวงอาทิตย 149,597,870 กิโลเมตร และใชเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย
ประมาณ 1 ป เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะปรากฏเห็นดวงอาทิตยขึ้นทางดานทิศตะวันออกและตกทาง
ทิศตะวันตกทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเอง อยางไรก็ตามหากติดตามเฝาสังเกตการ
ขึ้น – ตก ของดวงอาทิตยเปนประจําจะพบวา ในรอบ 1 ป ดวงอาทิตยจะปรากฏขึ้นบนทางทิศ
ตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี เพียง 2 วันเทานั้น คือวันที่ 21 มีนาคม และวันที่
23 กันยายน นอกจากนั้นการขึ้น – ตกของดวงอาทิตยจะเฉียงคอนไปทางทิศเหนือหรือทางทิศใต
บาง โดยในวันที่ 21 มิถุนายน ดวงอาทิตยจะขึน้ ทางทิศตะวันออกคอนไปทางทิศเหนือและตก
ทางทิศตะวันตกคอนไปทางทิศเหนือมากที่สุด และในวันที่ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตยจะขึน้ ทางทิศ
ตะวันออกคอนไปทางทิศใตและตกทางทิศตะวันตกคอนไปทางทิศใตมากที่สดุ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันในรอบป
การที่ตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันในรอบป เนื่องจากผลจาก
การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใน 1 ปนั่นเอง โดยเมื่อสังเกตจากโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย
เคลื่อนยายตําแหนงไปตามกลุมดาว 2 กลุม ที่เรียกวากลุมดาวในจักราศี (Zodiac) ตามภาพที่
2 ไดแก ราศีเมษ (Aries) ราศีพฤษภ (Taurus) ราศีมิถุน (Gemini) ราศีกรกฏ
(Cancer) ราศีสิงห (Leo) ราศีกันย (Virgo) ราศีตุลย (Libra) ราศีพิจิก

(Scorpius) ราศีธนู (Sagittarius) ราศีมังกร (Capricornus) ราศีกุมภ
(Aquarius) และราศีมีน (Pisces) ดวงอาทิตยจะปรากฎมีการยตําแหนงไปทางตะวันออก

ตามกลุมดาวในจักราศีนี้ ทําใหผูสังเกตเห็นดาวตาง ๆ บนทองฟาขึ้นเร็วกวาวันกอนเปนเวลา 4
นาทีทุกวัน ซึ่งหมายความวาใน 1 วันดวงอาทิตยจะมีการเลื่อนตําแหนงไป 1 องศาหรือรอบละ
1 ปนั่นเอง
ภาพที่ 2 กลุมดาว 12 กลุมในจักราศีและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยทําใหผูสังเกต
เห็นดวงอาทิตยยายตําแหนงไปตามกลุมดาว 12 ราศี
ทางเดินของดวงอาทิตยไปตามกลุมดาวในจักราศี เรียกวา “สุริยะวิถี (Ecliptic)”
ตําแหนงของดวงอาทิตยบนเสนสุริยวิถี ณ วันที่ 21 มีนาคม เรียกวาจุด “วสันตวิษุวัต
(Vernal Equinox)” สวนตําแหนง ณ วันที่ 23 กันยายน เรียกวาจุด “ศารทวิษุวัต
(Autumnal Equinox)” เมื่อดวงอาทิตยอยู ณ ตําแหนงทั้งสองดังกลาวนี้ ดวงอาทิตยจะ
ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี และชวงเวลากลางวันจะเทากับกลางคืนพอดี
ตําแหนงของดวงอาทิตยบนเสนสุริยะวิถี ณ วันที่ 21 มิถุนายน เรียกวาจุด “คริษมายัน
(Summer Solstice)” ตําแหนงดังกลาว ดวงอาทิตยจะขึน้ และตกคอนไปทางเหนือมากที่สุด
ในซีกโลกเหนือ
ชวงเวลากลางวันจะยาวกวากลางคืนและจะเปนชวงฤดูรอน (Summer)
ตําแหนงของดวงอาทิตยบนเสนสุริยะวิถี ณ วันที่ 22 ธันวาคมเรียกวา จุด “เหมายัน
(Winter Solstice)” ตําแหนงดังกลาว ดวงอาทิตยจะขึน้ และตกคอนไปทางใตมากที่สุด ใน
ซีกโลกเหนือ ชวงเวลากลางคืนจะยาวกวากลางวันและจะเปนชวงฤดูหนาว (Winter)

ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศากับแกนตั้งฉากของระนาบวง
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย และขณะทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย ณ วันที่ 21 มิถุนายน ซีก
โลกเหนือจึงเปนฤดูรอนและซีกโลกใตจึงเปนฤดูหนาว ในทางกลับกัน ณ วันที่ 22 ธันวาคม
ซีกโลกใตกลับเปนฤดูรอน ในขณะที่ซีกโลกเหนือ เปนฤดูหนาวดังแสดงในภาพที่ 3 การเกิด
ฤดูกาลเปนผลเนื่องมาจากแตละสวนบนพืน้ โลกรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยไมเทากันในรอบ
ป

ภาพที่ 3 : แกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศากับแกนตั้งฉากของระนาบวงโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย จึงทําใหเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก
แสงอาทิตยเมือ่ สองมากระทบวัตถุจะทําใหเกิด “เงา (Shadow)” ถาเอาแทงไมยาว ปก
ตั้งฉากบนพื้นราบ เมื่อแสงอาทิตยสองตกกระทบ จะปรากฏเงาของแทงไม ดังกลาวทอดลงบนพื้น
และหากสังเกตเงาเปนเวลานาน จะเห็นเงามีการเปลีย่ นแปลงทั้งความยาวและทิศทางของเงาที่ทอดลง
บนพื้น
พิจารณาภาพที่ 4 เมื่อดวงอาทิตยขึ้นในตอนเชาดานทิศตะวันออก เงาของแทงไมจะทอด
ยาวไปทางดานทิศตะวันตก ขณะที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่สูงขึ้นจากขอบฟาเงาของแทงไมจะหดสั้นลง
และเงาเริ่มเบนเขาสูทิศเหนือ จนเมื่อดวงอาทิตยปรากฏอยูบนแนวเมอริเดียน (ตําแหนงสูงสุดของ
ดวงอาทิตยบนทองฟาในแตละวัน) เงาของแทงไมจะปรากฏสั้นที่สุด และชี้ในแนวทิศเหนือ – ใต
พอดี ในชวงบายดวงอาทิตยเคลื่อนที่คลอยไปทางทิศตะวันตก เงาของแทงไมจะปรากฏยาวขึ้นและ
เริ่มเบนออกจากทิศเหนือสูแ นวทิศตะวันออก

ภาพที่ 4 (ก) การเปลี่ยนแปลงของเงาของแทงไม เมื่อดวงอาทิตยอยู ณ ตําแหนงตาง ๆ
บนทองฟา (ข) เรขาคณิตของการทอดเงาของแทงไมบนพื้น
เนื่องจากตําแหนงการขึ้น – ตกของดาวอาทิตยแตละวัน แตกตางกันไปในรอบป ดังนั้นการ
ทอดเงาของแทงไมในแตละวันจึงไมซอนทับแนวเดิม
และมีความยาวของการทอดเงาไมเทากัน
อยางไรก็ตาม ชวงที่ดวงอาทิตยอยูบนแนวเมอริเคียนในแตละวัน เงาของแทงไมยังคงสั้นที่สุด และ
ทอดอยูในแนวทิศเหนือ – ใตเสมอ นอกจากนีย้ ังพบวา มีบางวันในรอบปที่ดวงอาทิตยมีตําแหนงอยู
เหนือศีรษะพอดี เมื่อดวงอาทิตยปรากฏอยูในแนวเมอริเคียน อาทิ เชน ที่จังหวัดเชียงใหม ดวง
อาทิตยมีตําแหนงเหนือศีรษะพอดี ในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 30 กรกฎาคม ณ เวลา
ประมาณเทีย่ งวัน และในวันและเวลาดังกลาวนีว้ ตั ถุจะไมปรากฏเงาทอดลงบนพื้นเลย
การเปลี่ยนแปลงของเงาของแทงไมในรอบวัน มีลักษณะคลายการเดินของ “เข็มชั่วโมง”
ของนาฬิกา ซึ่งเมื่อกําหนดสเกลที่เหมาะสมของตําแหนงเงา ณ เวลาตาง ๆ ในรอบวัน เราจะ
สามารถสราง “นาฬิกาแดด (Sundial)” อยางงายได

3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะหตําแหนงการขึ้น – ตกและมุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตย

เราอาจหาตําแหนงการขึ้น – ตกของดาวอาทิตย โดยวัดคามุมอาชิมุท เมื่อมุมเงยของดวง
อาทิตย เปน 0 องศา (ขณะทีด่ วงอาทิตยปรากฏอยูที่ขอบฟาพอดี ทางดานตะวันออกหรือดาน
ตะวันตก) ณ วัน – เดือนตาง ๆ ในรอบป และเนื่องจากดวงอาทิตยมีการเคลื่อนที่ไปตาม เสนสุ
ริยวิถี ถาเรามีเครื่องมือที่วัดไดอยางแมนยํา จะวัดตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย ไดตางกัน
ทุกวัน วันละประมาณ 15 ลิปดา
หลังจากดวงอาทิตยขึ้นแลว จะเห็นวามุมเงยของดวงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีคาสูงสุด
แลวคอย ๆ ลดต่ําลงมา สวนมุมอาซิมุทจะเปลี่ยนคาทุกตําแหนงทีว่ ัดมุมเงย แสดงวาดวงอาทิตยมี
การเปลี่ยนตําแหนงตลอดเวลา ตารางตอไปนี้แสดงคาวัดอาซิมุท และมุมเงยของดวงอาทิตยในเดือน
ตาง ๆ ในรอบป
ตารางที่ 1-1 : มุมอาซิมุท ขณะขึ้น – ตกและมุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตย วัดที่กรุงเทพมหานคร
ณ วัน – เดือนตาง ๆ ในรอบป
วัน – เดือน

21
มีนาคม
27
เมษายน
20
พฤษภาคม
22
มิถุนายน
20
กรกฎาคม
16
สิงหาคม
23
กันยายน
20

มุมอาซิมุท (องศา)

มุมเงยสูงสุด
(องศา)

ขณะขึ้น
90
76
70
67

ขณะตก
270
284
290
293

76
90
84
81

69
76
90
100

291
284
270
260

83
90
76
66

ฤดูกาล

ฤดูรอน

ฤดูฝน

ตุลาคม
20
พฤศจิกายน
22
ธันวาคม
20 มกราคม
20
กุมภาพันธ

110
113
110
101

250
247
250
259

56
52
56
67

ฤดูหนาว

จากขอมูลในตารางที่ 1-1 จงเขียนแบบจําลองทรงกลมทองฟา พรอมกําหนดทิศเหนือ –
ใต ตะวันออก – ตะวันตก แลวเขียนทางเดินของดวงอาทิตย จากคามุมอาซิมุท ขณะขึ้น – ตกและ

มุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตยในแตละวัน
ภาพที่ 5 แบบจําลองทรงกลมทองฟา
จากทางเดินของดวงอาทิตยในแตละวัน ใหวเิ คราะหประเด็นตอไปนี้
1. ตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตยในรอบ 1 ปเปนอยางไร
2. ทางเดินของดวงอาทิตย ณ วัน – เดือนตอไปนี้ มีลักษณะเปนอยางไร
- 21 มีนาคม
- 23 กันยายน
- 21 มิถุนายน
- 22 ธันวาคม
3. วัน – เดือนใดบางในรอบป ที่เราไมเห็นเงาของตัวเองทอดลงบนพื้น ในชวงเวลาเที่ยงวัน

(ดวงอาทิตยอยูบนเสนเมอริเดียน) และในวัน – เดือนดังกลาว ตําแหนงการขึ้น – ตกของดวง
อาทิตยเปนอยางใด

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธของตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย การปรากฏ
ของ
กลุมดาวและฤดูกาล
มนุษยในยุคโบราณสามารถสังเกตตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตยและการปรากฏของ
กลุมดาว สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดเปนปกติสุข
โดยการสังเกตดวงอาทิตยและกลุมดาวที่ปรากฏบนทองฟาหลังดวงอาทิตยตก
มนุษยสามารถรูวา
เมื่อใดควรเริ่มเพาะปลูก เมือ่ ใดควรเริ่มเก็บเกี่ยว เมื่อใดควรสะสมอาหารแหงเตรียมไวเพื่อบริโภคใน
ฤดูหนาว มนุษยเริ่มรูจกั ใชวัตถุทองฟาเปนสิ่งกําหนดเวลาได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมนุษยเริ่มเปลี่ยน
สภาพการดํารงชีวิตแบบปาเถื่อนมาอยูในระดับที่เจริญขึน้ ซึ่งการดํารงชีวิตเนนทางดานกสิกรรมหรือ
เกษตรกรรม
มนุษยยิ่งตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งตอความเปลี่ยนแปลงอยางเปนจังหวะของ
ธรรมชาติเหลานั้นมากขึ้น
เราอาจทําการสังเกตการณ หรือทําการทดลอง เพื่อศึกษาการขึ้น – ตกและตําแหนงของดาว
อาทิตยและการปรากฏของกลุมดาว ณ วันใด ๆ ในรอบปได เมือ่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยครบ
1 รอบ คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตยเคลื่อนที่ปรากฏผานกลุมดาวฤกษในจักราศี ทั้ง 12 กลุมดัง

ไดกลาวมาแลว ซึ่งโดยเฉลี่ยดวงอาทิตยจะใชเวลาประมาณ 1 เดือนปรากฏเคลื่อนที่ในกลุมดาวแต
ละราศี

ภาพที่ 6 กลุมดาวฤกษในจักราศีและตําแหนงปรากฏของดวงอาทิตยบนกลุมดาว เมื่อมองจาก
โลก
ตําแหนงปรากฏของดวงอาทิตยบนกลุมดาวในจักราศี
จะสอดคลองกับชื่อเดือนทั้ง 12
เดือนที่มนุษยไดกําหนดขึ้นตั้งแตยุคโบราณ เชนดวงอาทิตยปรากฏอยูบนกลุมดาวราศีตุลยในชวงราว
เดือนตุลาคม และในชวงเดือนดังกลาวนี้ กลุมดาวในจักราศีที่ปรากฏบนทองฟาหลังดวงอาทิตยตก
ลับขอบฟาในตอนหัวค่ํา ก็จะเปนกลุมดาวราศีพิจิก ธนู มังกร กุมภ มีน และ เมษ ตามลําดับ
จากทิศตะวัตตกตอเนื่องไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตยในรอบป
ฤดูกาลและกลุม ดาวที่ปรากฏบนทองฟาจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
ซึ่งจากขอสรุปดังกลาว
นักเรียนอาจลองสังเกตการณและวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้
1. ใหสังเกตกลุมดาวในจักราศีที่ปรากฏบนทองฟาหลังจากดวงอาทิตยตกลับขอบฟาแลวใน
ตอนหัวค่ํา แลวลองวิเคราะหวา ดวงอาทิตยควรปรากฏอยูในกลุมดาวในจักราศีใดและราศีดังกลาว
สัมพันธกับเดือนที่สังเกตการณอยางไร
2. ใหสังเกตความสัมพันธระหวางกลุมดาวในจักราศี ตําแหนงการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย
โดยอาจสังเกตการณจริงหรือศึกษาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน The Sky , Starry
Night เปนตน
3. ฤดูกาล สัมพันธกับตําแหนงปรากฏของดวงอาทิตยบนกลุมดาวในจักราศีอยางไร
4. ถาดูดาวตั้งแตหวั ค่ํา จนถึงเชามืด เราจะเห็นกลุมดาวจักราศีทงั้ 12 กลุมหรือไม
เพราะเหตุใด

5. คนบนโลกเห็นดวงจันทรและดาวเคราะหตาง ๆ เคลื่อนที่ปรากฏผานกลุมดาวจักราศีดวย
หรือไม เพราะเหตุใด
6. ลองคิดดูวา คนสมัยโบราณคิดระบบปฏิทินขึ้นมาอยางไร และมนุษยมีความจําเปน
อยางไรที่จะตองใชปฏิทิน

กิจกรรมที่ 3 : การกําหนดทิศเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตก โดยการสังเกตเงา
ของดวงอาทิตย
ศาสนสถานและกําแพงเมืองโบราณหลายแหงในโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย พบวามี
การวางตัวในแนวทิศที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวทิศเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตก เชื่อ
วาไดรับอิทธิพลจากศาสนาและอารยธรรมของแตละพืน้ ที่ ตัวอยางที่ยังหลงเหลือใหเราสังเกตไดอยูใน
เมืองไทย ไดแกวดั และกําแพงเมืองโบราณหลายแหง อาทิ กําแพงเมืองเชียงใหม
พิจารณาดูคูเมืองและแนวกําแพงเมืองเชียงใหมจากภาพถายทางอากาศ พบวาคูเมืองและแนว
กําแพงเมืองเชียงใหมเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีดานคูขนานแตละคูชี้ไปทางทิศเหนือ – ใต ตะวันออก
– ตะวันตก ซึ่งการวางทิศทางเพื่อกอสรางกําแพงเมืองเชียงใหมเมื่อ 700 ปที่แลว เชื่อวาไดรับ
อิทธิพลของพราหมณ ไศวนิกาย ผสมกับพุทธศาสนาทั้งมหายานและหินยาน แนวความคิดดาน
จักรวาลวิทยาตามความเชื่อของศาสนาดังกลาว
เชื่อวาโลกแบนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลอยอยูบ นน้ํา
โดยมีเขาพระสุเมรุเปนแกนของโลก และจักรวาล สี่เหลี่ยมจัตุรัสดังกลาวนี้ ดานคูขนานคูหนึง่ ชี้ไป
ทางทิศเหนือ – ใต และดานคูขนานอีกคูห นึ่งชี้ไปทางทิศตะวันออก – ตะวันตก
คําถามที่นาสนใจมีอยูวา ชาวลานนา เมื่อ 700 ปที่แลวใชเครือ่ งมือและวิธีการอะไรใน
การกําหนดทิศเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตก ในการวางทิศทางเพื่อกอสรางกําแพงเมือง
เชียงใหม เมื่อศึกษาการวางผังเมือง เพื่อสรางเมืองหลวงของชุมชนโบราณแถบสุวรรณภูมิ (ลุมแมน้ํา
เจาพระยา ลุมแมน้ําสาละวินและลุมแมนา้ํ โขง) ที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ พบวากําแพง
เมืองและคูเมืองมักเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางตัวในแนวทิศเหนือ – ใตและทิศตะวันออก – ตะวันตก
โดยมี เสาหลักเมือง หรือ เจดียขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมือง เชน เมืองเชียงใหมมีวัดเจดียหลวง
ตั้งอยูกลางใจเมืองแทนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เปนตน ดังนัน้ จึงเปนไปไดวา คนโบราณใชเงา
ขางเสาหลักเมืองหรือเจดียขนาดใหญดังกลาว เปนเครื่องมือในการวางแนวทิศเหนือ – ใตและทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก

ภาพที่ 7 วัดเจดียห ลวง จังหวัดเชียงใหม สัญลักษณ เขาพระสุเมรุ
3.1 การทดลองหาแนวเหนือ – ใต โดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย
เราอาจทดลองเพื่อหาแนวเหนือ – ใต ณ ตําแหนงใด ๆ โดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย
ได ดังตอไปนี้
1. ปกแทงไมตรงใหอยูใ นแนวดิ่ง บนพื้นราบ ซึ่งเราอาจทดสอบแนวดิ่งของไมไดโดยใช
เชือกที่ถวงน้ําหนัก (เชนผูกกับกอนหิน) แทนลูกดิ่ง
2. ทําเครื่องหมายที่ปลายเงาของแทงไมตรง ในชวง 2 – 3 ชั่วโมงกอนเที่ยงแลวลากโคง
วงกลม ใหมรี ัศมีเทากับระยะจากแทงไมถึงปลายเงาตามพื้นราบ
3. หลังเที่ยงประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ใหทําเครื่องหมายที่ปลายเงาของแทงไมตรงที่แตะกับ
โคงวงกลมอีกครั้งพอดี
4. แบงครึ่งมุมระหวางเครื่องหมายที่ทําไวในขอ 2 และ 3 เสนแบงครึ่งมุมดังกลาวจะชี้
ในแนวเหนือ – ใต
นอกจากนี้เรายังอาจหาแนวเหนือ – ใต ณ ตําแหนงใด ๆ ไดโดยกางสังเกตเงาที่สั้นที่สุด
ของแทงไมตรง และใหอธิบายเหตุผลเพือ่ สนับสนุนความจริงดังกลาวนี้ดว ย
จากแนวเหนือ – ใต ที่วัดไดจากการทดลองหรือสังเกตเงาของแทงไมตรง ลองคิดดูวา เรา
จะหาแนวตะวันออก – ตะวันตก ไดอยางไร และใหลองวิเคราะหวา คนโบราณสามารถสราง
กําแพงเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ที่มีแนวกําแพงเมืองชี้ในแนวเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตกได
อยางไร

3.2 การสรางนาฬิกาแดด
จากแนวคิดเกีย่ วกับการทอดเงาของอาทิตยเพื่อกําหนดทิศทาง เราอาจใชหลักการดังกลาวเพื่อ
กําหนดเวลาไดอีกดวย อุปกรณที่สามารถบอกเวลาโดยใชหลักการทอดเงาของดวงอาทิตย เรียกวา
“นาฬิกาแดด” ซึ่งอาจสรางไดงาย ๆ ดังนี้
1. ตัดกระดาษแข็งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 10 x 22 เซนติเมตรแลวพับครึ่ง
2. สรางวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตรลงบนกระดาษแข็งที่พบั ไวดังกลาว
ดานหนึง่ แลวแบงวงกลมดังกลาวใหได 24 สวนเทากัน ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 วงกลมที่ถูกแบงเปน 24 สวนเทากันบนกระดาษแข็งที่พบั ครึ่ง
3. เจาะรูตรงกลางวงกลม แลวเอาหลอดเสียบเอาไวใหแนนพอดี ปรับมุมของกระดาษแข็ง
ที่พับไว ใหเหมาะสมโดยใชมุมระหวางแนวหลอดกับแผนกระดาษแข็งสวนทีว่ างราบกับพื้น มีคา
เทากับมุมของละติจูด ณ ตําแหนงที่ทดลอง (เชนที่เชียงใหมมีละติจูดประมาณ 18.5 องศา
เปนตน) ดังแสดงในภาพที่ 9 เปนนาฬิกาแดด

ภาพที่ 9 การจัดมุมของแผนกระดาษแข็งที่พับครึ่งและการวางแนวทิศของนาฬิกาแดด

4. วางแนวทิศของนาฬิกาแดด โดยใหแนวรอยพับของกระดาษแข็งชี้ในแนวตะวันออก –
ตะวันตกพอดี
5. สังเกตการทอดเงาของหลอด ณ เวลาตาง ๆ ทุกชั่วโมง โดยตองไมใหนาฬิกาแดด
เคลื่อนจากตําแหนงทีว่ างแนวทิศไวแลว จงเปรียบเทียบคาที่อานไดกับนาฬิกาปกติ
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แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

