เรื่อง :: จันทรุปราคา

การสังเกตการณจันทรุปราคา สามารถทําไดงายและปลอดภัยกวาการสังเกตการณสุริยุปราคามาก เพราะ
เราสามารถดูดวงจันทรไดดวยตาเปลา ถึงแมจะเปนชวงที่ดวงจันทรเต็มดวงก็ตาม โดยที่ไมเปนอันตรายตอดวงตา
ในการเกิดจันทรุปราคาแตละครั้ง อาจเกิดยาวนานหลายนาที นอกจากเราจะสามารถสังเกตพื้นผิวของดวงจันทร
ทั่วทั้งบริเวณไดอยางชัดเจนแลว เรายังสามารถสังเกตเห็นสีที่เปลี่ยนไปของดวงจันทร ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ปริมาณ
ฝุนในบรรยากาศโลกไดอีกดวยในระหวางที่เกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวง แสงจากดวงอาทิตยไปยังดวงจันทรจะ
ถูกโลกบดบัง ถาเราอยูบนดวงจันทรก็จะเห็นวาโลกบังดวงจันทร เกิดเปนสุริยุปราคาบนดวงจันทร ถึงแมวาแสง
จากดวงอาทิตยสวนมากจะถูกโลกบดบัง แตก็ยังมีแสงบางสวนไปสูดวงจันทรได ทําใหดวงจันทรยังสามารถ
สะทอนแสงออกมายังโลกไดเล็กนอย แสงเหลานี้กอนที่จะไปถึงดวงจันทรจะตองผานชั้นบรรยากาศของโลกกอน
ดังนั้น จึงเกิดการกระเจิงของแสงเนื่องจากอนุภาคในบรรยากาศโลก แสงสีน้ําเงินจะถูกกระเจิงออกไป เหลือแต
แสงสีแดงหรือสมไปสูดวงจันทร
เหลือแตแสงสีแดงหรือสมไปสูดวงจันทร ดังนั้น แสงที่สะทอนออกมาจากดวงจันทรในระหวางที่เกิด
จันทรุปราคาจึงเปนแสงสีแดงหรือสม ในบางครั้งแสงที่ไปถึงดวงจันทรอาจจะนอยมาก เนื่องจากฝุนในชั้น
บรรยากาศมีปริมาณมาก แสงจึงกระเจิงออกไปมาก ทําใหดวงจันทรคอนขางมืดถาดวงจันทรตกอยูภายใตเงามืด
ของโลกทั้งหมด เราจะพบวา ดวงจันทรทั้งดวงจะมีความสวางลดลงไปอยางมาก และมีสีที่เปลี่ยนไป บางครั้ง
อาจจะมีสีออกแดง บางครั้งอาจมืดคล้ํา เรียกเปนจันทรุปราคาเต็มดวง (Total lunar eclipse)
จากสถิติจะพบวา ในแตละป อาจเกิดจันทรุปราคาไดตั้งแต 2 ถึง 4 ครั้ง โอกาสที่จะเปนจันทรุปราคาแบบเงามัว
ซึ่งเราสังเกตเห็นไดยากมีถึง 35% จันทรุปราคาแบบบางสวนจะเกิดขึ้นประมาณ 30% สวนที่เหลือจะเปน
จันทรุปราคาแบบเต็มดวง แตจันทรุปราคาก็ไมไดเกิดขึ้นทุกเดือน ไมเชนนั้นเราคงไมไดเห็นดวงจันทรวันเพ็ญ
สวางสุกใสเปนแน ทั้งนี้เพราะระนาบวงโคจรของดวงจันทรรอบโลก กับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย
นั้น ทํามุมตางกัน 5 องศา ทําใหในแตละคืนเพ็ญ ดวงจันทรอาจจะไมไดอยูในตําแหนงที่ตรงกับเงาของโลกพอดี
จึงไมเกิดจันทรุปราคา
เงาของโลกมีสองสวนคือ เงาสวนที่เปนเงามัว (Penumbra shadow) และเงามืด (Umbra
shadow) เงามัวจะบังแสงจากดวงอาทิตยออกไปบางสวน แตเงามืดจะบดบังแสงออกไปทั้งหมด
ถาดวงจันทรอยูภายใตเงามัว แสงจากดวงอาทิตยที่ตกกระทบลงบนผิวดวงจันทรจะลดลงไปเพียง
บางสวนเทานั้น ทําใหดวงจันทรมีความสวางลดลงเพียงเล็กนอย ดังนั้น จึงเปนการยากที่เราจะสังเกตเห็น
จันทรุปราคาประเภทนี้ เราเรียกจันทรุปราคาประเภทนี้วา จันทรุปราคาแบบเงามัว (Penumbral lunar
eclipse)

แตถามีบางสวนของเงามืดของโลกทอดลงบนผิวดวงจันทร เราจะสังเกตเห็นบางสวนของดวงจันทรเลือนหายไป
เรียกเปน จันทรุปราคาบางสวน (Partial lunar eclipse) จันทรุปราคาประเภทนี้สามารถสังเกตเห็นไดดวยตา
เปลา
ในบางคืนเพ็ญเราอาจมองเห็นดวงจันทรเปนสีแดงคล้ํา คนไทยในอดีตมีความเชื่อเกี่ยวกับดวงจันทรที่
แดงคล้ํานี้หลากหลาย บางเรียกวาราหูอมจันทร บางเรียกวากบกิเดือน หรือจันทรคราส ซึ่งตางก็ถือวาเปนลางบอก
เหตุที่ไมดีทั้งสิ้น และจะตองชวยกันไลใหพระราหู หรือกบนั้นคายดวงจันทรออกมา โดยการตีเกราะเคาะไม หรือ
ทําเสียงดัง บางทองถิ่นที่เชื่อวาในระหวางที่เกิดจันทรุปราคาใหเอามีดพราเฉาะลงบนเปลือกไม เพื่อใหตนไม
ออกลูกผลดี แตการที่ดวงจันทรมีสีแดงคล้ํานี้สามารถอธิบายไดดวยหลักการทางวิทยาศาสตร เปนปรากฏการณ
ทางธรรมชาติทั่วไป
จันทรคราส จันทรุปราคา (Lunar eclipse) หรืออุปราคาของดวงจันทร เปปรากฏการณธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในวันเพ็ญที่ดวงจันทรเต็มดวง แตแทนที่เราจะเห็นดวงจันทรเปนดวงสวางสีเหลือง เรากลับเห็นดวงจันทร
เปนสีคอนขางคล้ําออกแดง หรือน้ําตาล
จันทรุปราคา และสุริยุปราคานั้นมีหลักการการเกิดเหมือนกันก็คือ เกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร โลก และ
ดวงอาทิตย โคจรมาอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน ทําใหเกิดเงาทอดออกมา โดยจันทรุปราคานั้น โลกจะอยูตรงกลาง
ระหวางดวงอาทิตยและดวงจันทร ทําใหเงาของโลกบังดวงจันทรไว
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