
 

นายกนัตธ์นากร น้อยเสนา ครวูชิาการ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ (nu@mwit.ac.th, Tel.02-8497210) 

51 

บทที� 4 
เวลาทางดาราศาสตร ์

การหมุนเวยีนสบัเปลี9ยนกลบัไปกลบัมาครั ;งแล้วครั ;งเล่าของปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
อนัเนื9องมาจากวตัถุท้องฟ้า เช่น ฤดูกาล การปรากฏกลางวนั-กลางคืน เป็นต้นประกอบกับ
ความเกี9ยวพนัของปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี;ที9มอียู่อย่างแน่นแฟ้นต่อการดํารงชวีติของ
มนุษย์ และสภาพแวดล้อมอิทธิพลในการกระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักถึงความสําคญัของการ
กําหนดเวลาเพื9อความเป็นระเบยีบในการปฏบิตัภิารกจิประจาํวนั ตลอดจนสามารถทํานายหรอื
กําหนดกจิกรรมและพธิกีารต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความเป็นไปของธรรมชาต ิ

ปจัจยัสําคญัของการกําหนดเวลาก็คอื มาตรใดๆ ก็ตามที9ให้ความเที9ยงตรงสูง และมี
คาบการเปลี9ยนแปลงที9แน่นอน มาตรที9มคีุณสมบตัิดงักล่าวและมนุษย์สามารถสงัเกตเห็นได ้
ตั ;งแต่ครั ;งโบราณกาลกค็อื ดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์ดาวเคราะห ์และดาวฤกษ์ต่างๆ วตัถุทอ้งฟ้า
เหล่านี;มคีาบการขึ;นและตกที9แน่นอน ตลอดทั ;งยงัมรีะบบการเปลี9ยนแปลงที9สามารถสงัเกตเหน็
และเขา้ใจ ได้นักดาราศาสตรท์ราบว่า การขึ;นและตกของดวงอาทติย ์ตลอดจนดาวฤกษ์ต่างๆ 
เป็นผลเนื9องมาจากการหมุนรอบตวัเองของโลก ดงันั ;น จงึอาศยัปรากฏการณ์ดงักล่าวนี;เป็น
ตวักําหนด “สเกลของเวลา” ซึ9งกําหนดเป็น 3 ชนิด คอื 

1. เวลาสุรยิะปรากฎ (Apparent Solar Time) 
2. เวลาสุรยิะเฉลี9ย (Mean Solar Time) 
3. เวลาดาราคต ิ(Sidereal Time) 

การกําหนดเวลามาตรฐานในปจัจุบนั ก็ยงัคงใช้วตัถุท้องฟ้าต่างๆ ดงักล่าว เป็นตวั
เทยีบเวลามาตรฐาน อุปกรณ์ต่างๆ ทางดา้นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์ถูกนํามาใชใ้นการ
รกัษาเวลาอยา่งเที9ยงตรง 

การสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตรน์ั ;น เวลานับว่าเป็นตวัแปรที9มคีวามสําคญัมาก การ
บนัทกึเวลาที9ถูกต้องเที9ยงตรง สามารถทําใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูทางดาราศาสตรม์คี่าแม่นยาํสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ9ง วัตถุท้องฟ้าหรือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที9มีการเปลี9ยนแปลง
คุณสมบตัอิยา่งรวดเรว็ เช่น ดาวแปรแสง การระเบดิของดาว การบดบงัดาวโดยดวงจนัทร ์เป็น
ต้น ที9หอดูดาวมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถเทยีบเวลามาตรฐานได้โดยรบัสญัญาณเวลา
มาตรฐานจากวิทยุคลื9นสั ;น สถานีส่งสญัญาณเวลามาตรฐานในแถบภูมภิาคเอเซียที9สําคญัมี
หลายสถานี สําหรบัประเทศไทยสามารถรบัคลื9นสั 9นได้ง่ายที9สุด สามารถรบัได้จากสถานีส่ง
สญัญาณมาตรฐานของประเทศจนี ซึ9งส่งสญัญาณ ณ ความถี9 100 กโิลเฮริตซ ์
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1. เวลาสริุยะปรากฏ 

เวลาสุรยิะปรากฏนั ;น กําหนดโดยใชด้วงอาทติยเ์ป็นหลกั นิยามของเวลาสุรยิะปรากฏ
กําหนดว่าเป็นมุมชั 9วโมง (Hour Angle) ของดวงอาทติยท์ี9ปรากฏจรงิบนทอ้งฟ้า กล่าวคอืเมื9อ
ดวงอาทติย์อยู่ ณ ตําแหน่งเมอรเิดยีนของท้องฟ้าพอด ีเวลาสุรยิะปรากฏจะมคี่า 0 ชั 9วโมง 
อุปกรณ์ที9ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการบอกเวลสุรยิะปรากฎ ไดแ้ก่ นาฬกิาแดด (Sundial) 

การเคลื9อนที9ของดวงอาทติยจ์รงินั ;น นอกจากการขึ;น-ตกปกต ิอนัเป็นผลเนื9องมาจาก
การหมุนรอบตวัเองของโลกแล้ว ยงัพบว่ามกีารเลื9อนตําแหน่งไปทางตะวนัออกตามกลุ่มดาว
ต่างๆ ซึ9งนักดาราศาสตรท์ราบว่า เป็นผลเนื9องมาจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทติยน์ั 9นเอง 
การเลื9อนตําแหน่ง ดงักล่าวนี; ทําให้ช่วงวนัสุรยิะ (Solar Day) ซึ9งหมายถงึ ช่วงเวลาที9ดวง
อาทติยผ์่านเมอรเิดยีน 2 ครั ;ง มกีารเปลี9ยนแปลงไปไม่เท่ากนัในแต่ละวนั ตวัอย่างเช่น วนัที9 21 
มถุินายน ช่วงวนัสุรยิะจะยาวกว่าในวนัที9 21 มนีาคม ประมาณ 51 วนิาท ี

สาเหตุที9 ช่วงวันสุริยะไม่เท่ากันและมีการเปลี9ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั ;น มีผล
เนื9องมาจาก 

(1) การเคลื9อนที9ของดวงอาทติย ์(True Sun) นั ;น ไปตามแนวอคิลปิตกิ ไม่ใช่ตามแนว        
อเิควเตอรซ์ึ9งเป็นวงกลมที9วดัเวลา ดว้ยเหตุนี;แมว้่าดวงอาทติยจ์ะเคลื9อนที9ไปตามแนวอคิลปิตกิ 
ด้วยอัตราเร็วคงที9ก็ตาม แต่ถ้าแตกแนวการเคลื9อนที9ไปตามแนวอิเควเตอร์แล้ว จะพบว่า
อตัราเรว็จะไม่คงที9 โดยที9บรเิวณจุดอคิวนิอคซ์ทั ;งสอง จะมผีลของความแตกต่างของอตัราเรว็
ดงักล่าวนี;มากที9สุด (ดรูปู 1) 

 

รปูที9 1 การเคลื9อนที9ของดวงอาทติยต์ามแนวอคิลปิตกิ มผีลทาํใหช่้วงวนัสุรยิะมคี่าไม ่เท่ากนั 

(2) ดวงอาทติยจ์ะปรากฏมกีารเคลื9อนที9เรว็ เมื9อตําแหน่งของโลกบนวงโคจรอยู่ใกล้
ดวงอาทติย ์และจะปรากฏมกีารเคลื9อนที9ช้า เมื9อตําแหน่งของ โลกบนวงโคจรอยู่ไกลจากดวง
อาทติย ์   (ดรูปู 2) 
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รปูที9 2 ทางโคจรของโลกรอบดวงอาทติย ์

 

2. เวลาสริุยะเฉลี�ย 

เนื9องจากความไม่คงที9ในการเคลื9อนที9ปรากฏของดวงอาทติยจ์รงิ ดงันั ;น เพื9อความ
สะดวกในการระบุสเกลของเวลา จงึต้องกําหนด “ดวงอาทติยเ์ฉลี9ย (Mean Sun)” ขึ;นมา โดย
สมมติว่าดวงอาทิตย์เฉลี9ยนี; เคลื9อนที9ด้วยอัตราเร็วคงที9ตามแนวอิเควเตอร์ท้องฟ้า ซึ9งมคี่า
เท่ากบัค่าเฉลี9ยของอตัราการเคลื9อนที9เชงิมุมของดวงอาทติยจ์รงิใน 1 ปี ตามแนวอคิลปิตกิ (รปู
ที9 3 ) 

ค่าเวลาสุรยิะเฉลี9ย กําหนดโดยค่ามุมชั 9วโมงของดวงอาทติยเ์ฉลี9ย ซึ9งเมื9อตําแหน่งของ
ดวงอาทติยเ์ฉลี9ยอยู่บนเมอรเิดยีนพอด ีค่าเวลาสุรยิะเฉลี9ยจะเป็น 0 ชั 9วโมง และช่วงเวลาที9ดวง
อาทติย ์เฉลี9ยอยู่บนเมอรเิดยีน 2 ครั ;งตดิกนั กําหนดว่าเป็น 1 วนัสุรยิะ เฉลี9ย (Mean Solar 
Day)ซึ9งวนั ดงักล่าวนี;จะมช่ีวงเวลาเท่ากนัหมดความแตกต่างระหว่างเวลาสุรยิะปรากฏและเวลา
สุรยิะเฉลี9ย เรยีกว่า “สมการของเวลา (Equation of Time)” ในระหว่างปี ค่าสมการของเวลา
เปลี9ยนแปลงอยูใ่นช่วง-14.2 ถงึ +16.3 นาท ี
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รปูที9 5.3 แสดงตําแหน่งของดวงอาทติย ์

 

ในทางปฏบิตั ินิยมกําหนดเวลาในรปูของ “เวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ย (Local Mean Time, 
L.M.T)” ซึ9งกําหนดว่า ตอนเที9ยงคนืพอด ีค่าเวลาทอ้งถิ9นจะเท่ากบั 0 ชั 9วโมง ดงันั ;นค่าดงักล่าวนี;
จงึสมัพนัธก์บัค่าเวลาสุรยิะเฉลี9ย คอื 

ค่าเวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ย = ค่าเวลาสุรยิะเฉลี9ย + 12 ชั 9วโมง  (1) 

ตวัอยา่งเช่น เมื9อเวลาเที9ยงวนัดวงอาทติยส์มมตจิะอยูบ่นเสน้เมอรเิดยีนพอด ีดงันั ;นค่า
เวลาสุรยิะเฉลี9ยจงึเท่ากบั 0 ชั 9วโมง ตามสมการที9 (1) ค่าเวลาทอ้งถิ9นจงึมคี่า 12.00 น. พอด ี

 

รปูที9 4 เวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ย ณ ตําแหน่งทอ้งถิ9นใดๆ 3 ตาํบล 

        จากรปู 4 จะเหน็ว่าเวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ยของผูส้งัเกตการณ์แต่ละตําบล จะแตกต่างกนัไป
ขึ;นอยูก่บัลองจจิดูของตําบลที9สงัเกตนั ;นๆ อยา่งไรกต็าม พบว่าถา้ผูส้งัเกตการณ์อยู ่ณ ลองจจิดู
ต่างกนั 1 องศา (คดิเป็นระยะทางประมาณ 80.5 กโิลเมตร) เวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ยจะต่างกนั
ประมาณ 4 นาท ี 

เพื9อความสะดวกในการกําหนดเวลาไมใ่หส้บัสนมาก เนื9องจากเวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ยของผู้
สงัเกตการณ์ที9อยู่ ณ ตําแหน่งต่างๆ นั ;นแตกต่างกนัขึ;นอยู่กบัค่าลองจจิดู จงึแบ่งส่วนต่างๆ บน
พื;นโลกออกเป็นส่วนๆ เท่ากนัตามลองจจิูด เรยีกว่า “โซน (Zone)” โดยถือว่าเมอืงกรนิีช 
(Greenwich) ซึ9งอยู่ ณ เสน้ลองจจิดูที9 0 องศานั ;นเป็นโซนที9 0 อาณาเขตของแต่ละโซนจะกนิ
อาณาบรเิวณ 15 องศา โดยไปทางตะวนัออกและตะวนัตกของเส้นลองจจิูดหลกัข้างละ 7.5 
องศา โซนที9อยู่ทางดา้นตะวนัตกของโซนที9 0 จะเป็นบวก และโซนที9อยู่ทางดา้นตะวนัออกจะ
เป็นลบตามรปู 5 
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รปูที9 5 แผนภูมขิองโซนของเวลา 

     อาณาเขตภายในโซนต่างๆ แต่ละโซนจะใชเ้วลาเหมอืนกนัหมด เรยีกว่า “เวลาโซน    
มาตรฐาน (Standard Time Zone, S.T.Z)” หรอืเวลามาตรฐาน (Standard Time) โดยโซนที9
ตดิกนัจะมเีวลาต่างกนัโซนละ 1 ชั 9วโมง เช่น เมื9อโซนที9 0 (ที9กรนิีช) เป็นเวลาเที9ยงวนั โซนที9 +1 
(ศูนยก์ลางที9 15 องศาตะวนัตก) จะเป็นเวลา 11 โมงเชา้ โซนที9 –1 (ศูนยก์ลางที9 15 องศา
ตะวนัออก) จะเป็นเวลาบ่ายโมงตรง เป็นตน้ ตําบลที9อยูเ่ขตกึ9งกลางโซนพอดจีะมเีวลาโซน   
มาตรฐานเท่ากบัเวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ยพอดเีช่นที9 เมอืงกรนิีซ เป็นตน้ การเทยีบเวลาต่างๆไมว่่าจะ
เป็น “เวลาโซนมาตรฐาน” หรอื “เวลาโซน    มาตรฐาน”  หรอื “เวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ย” ของโซนใดๆ 
กต็าม นิยมเทยีบกบัเวลาที9เมอืงกรนิีช ซึ9งเรยีกเวลาที9เมอืงกรนิีชนี;ว่า “เวลาสากล (Universal 
Time, U.T)” ซึ9งเป็นเวลามาตรฐานที9เมอืงกรนิีช หรอืเวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ยที9เมอืงกรนิีช นั 9นเอง      
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รปูที9 6 เวลาโซนมาตรฐาน 

      การแปลงเวลามาตรฐาน ณ ตําบลใดๆ ไปเป็นเวลาสากล และในทางกลบักบัแปลงเวลา
สากลไปเป็นเวลามาตรฐาน ณ ตําบลใดๆ เป็นไปตามสมการ 

    U.T. = S.T.Z. + Zone Number   (2) 

  

ตวัอย่าง ผู้สงัเกตการณ์ ณ หอดูดาวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เริ9มวดัการแปรแสงของ
ดาวคู่อุปราคา ไอ ย ูออไรจ ี(IU Aurigae) เมื9อเวลา 22.30 น. เนื9องจากค่าลองจจิดูของหอดูดาว
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คอื 98.5 องศาตะวนัออก ซึ9งจดัอยูใ่นโซน –7 ดงันั ;น 

    U.T. = 22h 30m –7h  = 15h  30m 

สําหรบัการแปลงค่าระหว่างเวลาทอ้งถิ9นเฉลี9ย (L.M.T) กบัค่าเวลาสากล (U.T.) นั ;น 
ทาํได ้โดยอาศยัสมการ 

    U.T.  = L.M.T. + Longitude West   (3) 

หรอื 

    U.T.  = L.M.T. –Longitude Fast   (4) 
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โดยในกรณีนี; ค่าลองจจิูด ณ ตําบลใดๆ กําหนดในหน่วยของชั 9วโมง นาท ีและวนิาท ี
เช่น ค่าลองจจิดูของหอดดูาวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จะมคี่า 6 ชั 9วโมง 34 นาท ีดงันั ;นถ้าค่าเวลา
สากลเป็น 12.00 U.T. ดงันั ;นค่าเวลาท้องถิ9นเฉลี9ยของหอดูดาวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ 
ขณะนั ;นจะมคี่า 18 ชั 9วโมง 34 นาท ี

       เวลาดาราคติ 
       เวลาดาราคต ิ(Sidereal Time, S.T.) เป็นเวลาที9นับโดยใชด้าวฤกษ์เป็นเกณฑห์รอืจะ
กล่าวใหล้ะเอยีดยิ9งขึ;น กค็อืค่าไรท ์แอสเซนชนั ของดาวฤกษ์ใดๆ ในขณะที9อยูบ่นเสน้เม
อรเิดยีนพอด ีเรานิยามเวลา “1 วนัดาราคติ (Sidereal Day)” ว่าเป็นช่วงเวลาที9ดาวฤกษ์ปรากฏ 
โคจรกลบัมาอยู ่ณ ตําแหน่งเดมิอกีครั ;งหนึ9งบนทรงกลมทอ้งฟ้า 1 วนัดาราคต ิแบ่งเป็น 24 
ชั 9วโมง แต่จะสั ;นกว่าวนัซึ9งกําหนดโดยอาศยัดวงอาทติยว์นัละ 4 นาท ีทั ;งนี;เนื9องจากผลการโคจร
ของโลกรอบดวงอาทติย ์ดงัแสดงในรปู 7       

 

รปูที9 7 วนัดาราคตมิคีาบสั ;นกว่าวนัซึ9งกําหนดโดยอาศยัดวงอาทติย ์

     เพื9อความสะดวกในการกําหนดเวลาดาราคต ินกัดาราศาสตรเ์ลอืกจดุ “เวอรน์อล อคิวนิอคซ ์
(Vernal Equinox)” เป็นจดุหลกั โดยวนัดาราคตขิองผูส้งัเกตการณ์ใดๆ จะเริ9มนบัเมื9อจดุเวอร์
นอลอคิวนิอคซ ์ปรากฏอยู่บนแนวเมอรเิดยีนทอ้งฟ้าของผูส้งัเกตนั ;น ซึ9งหมายความว่าเวลาดารา
คตจิะเป็น 0 ชั 9วโมงพอด ีเมื9อมมุชั 9วโมง ดงันั ;นอาจกล่าวไดว้่า “1 วนัดาราคต ิคอืช่วงเวลาที9จดุ
เวอรน์อล อคิวนิอคซ ์ผ่านแนวเมอรเิดยีน 2 ครั ;งตดิกนั” ดงัแสดงในรปู   
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รปูที9 8 วนัดาราต ิ

    ค่าเวลาดาราคตหิรอืค่ามุมชั 9วโมงของจดุเวอรน์อล อคิวนิอคซน์ั ;น สมัพนัธก์บัค่าไรท ์แอสเซน
ชนัของดาวกฤกษ์ใดๆ และมมุชั 9วโมงของดาวฤกษ์นั ;นๆ ตามรปู และเป็นไปตามสมการ 

  S.T.  = R.A. + H.A.      (5) 

 

ในทางปฏบิตั ิในการอ่านค่าเวลาดาราคตินิยมอ่านค่าไรท์ แอสเซนชนัของดาวในขณะที9ดาว
ปรากฏอยูใ่นแนวเมอรเิดยีนทอ้งฟ้าพอด ี(H.A.  = 0) เพราะฉะนั ;น 

    S.T.  = R.A.       (5) 
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รปูที9 9 ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาดาราคต ิและค่าพกิดัของดาวฤกษ์  

เมื9อคาํนวณค่าเวลาดาราคตไิดแ้ลว้ กอ็าจบนัทกึไวใ้นอุปกรณ์เรยีกว่า “นาฬกิาดารา
คต ิ(Sidereal /clock)” ซึ9งจะเป็นอุปกรณ์ที9ใชใ้นการรกัษาเวลา โดยปกตนิาฬกิาดาราคตจิะเดนิ
เรว็กว่านาฬกิาปกตวินัละ 4 นาท ี
         การวดัเวลาดาราคตนิั ;น เมื9อพจิารณาชี;เฉพาะเจาะลง ณ ตําแหน่งใดบนพื;นโลก จะ
เรยีกว่า “เวลาดาราคตทิอ้งถิ9น (Local Sidereal Time, L.S.T)” อยา่งไรกต็าม ในหนงัสอืเล่มนี; 
ไมว่่าจะกล่าวถงึเวลาดาราคตหิรอืเวลาดาราคตทิอ้งถิ9น กล็ว้นแต่มคีวามหมายเป็นนัยเดยีวกนั
ทั ;งสิ;น 

การคาํนวณค่าเวลาดาราคต ิอาจทาํไดใ้นทางปฏบิตั ิ4 วธิดีว้ยกนัคอื 
(1) คาํนวณจากค่ามุมชั 9วโมงและไรท ์แอสเซนชนั ของวตัถุทอ้งฟ้าที9หาง่าย หรอืดาว
สว่างทั 9วไป  
(2) จากตารางที9กําหนดในหนงัสอปมูดาราศาสตร ์(The Astronomical Almanac)  
(3) จากเครื9องคดิเลขหรอืไมโครคอมพวิเตอร ์ถา้ทราบค่าเวลาสากลและวนัที9ในรปูของ
วนัจเูลยีน (Julian Date) ซึ9งจะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป  
(4) จากนาฬกิาดาราคต ิ
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รายละเอยีดและตวัอยา่งในการคาํนวณค่าเวลาดาราคต ิมดีงัต่อไปนี; 

1.    จากค่า R.A. และ H.A. นั ;น ใหเ้ลอืกดาวสว่างบางดวงบนทอ้งฟ้า ที9สามารถ          
สงัเกตการณ์ไดง้่ายๆ แลว้ตั ;งกลอ้งดูดาวใหช้ี;ไปที9ดาวดงักล่าว อ่านค่า H.A. จากวงกลมนี;พกิดั 
(Setting Circle) ของกลอ้งดูดาว ส่วนค่า R.A. ของดาวหาไดจ้ากปมูดาราศาสตรข์องปีนั ;นๆ 
แลว้คาํนวณเวลาดาราคต ิ

2.    จากตารางในหนังสอืปูมดาราศาสตร ์ (The Astronomical Almanac) ซึ9ง
กําหนดค่าเวลาดาราคต ิณ Oh U.T. ของทุกวนัในปีนั ;น ซึ9งอาจแปลงมาเป็นค่าดาราคต ิณ หอ
สงัเกตการณ์ใดๆ บนพื;นโลก ถ้าทราบวนัเวลาสากลขณะทําการสงัเกตการณ์ และลองจจิูดของ
หอสงัเกตการณ์นั ;น 

ตวัอย่าง จงหาค่าเวลาดาราคต ิณ เวลา 03.00 U.T. ในวนัที9 7 มถุินายน ค.ศ.1973 สําหรบัผู ้       
สงัเกตการณ์ที9อยู่หอดูดาวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (ลองจจิูด 980 56’  08” .07 
ตะวนัออก) 

วิธีทาํ จากหนังสือปมูดาราศาสตร ์ค่า L.S.T. ที�กรีนิช มีค่า 18h 59m 16s 

+ ค่าลองจจิดูของหอดดูาว ม.ช.( 980 56’  08” .07) มคี่า +6h 35m 44s 

+ ค่า U.T. ซึ9งต่างจาก Oh  +3h 00m 00s 

+ ค่าความแตกต่าง S.T./U.T. ในช่วง 3h ในอตัรา 

   10s ต่อชั 9วโมง +  30s 

     +28h 35m 30s 

-24 ชั 9วโมง  -24h    

ค่าเวลาดาราคต ิณ 03.00 U.T. +3h 00m 00s  

3.    จากเครื9องคิดเลขหรอืไมโครคอมพิวเตอร์ เมื9อกําหนดค่าลองจิจูดของผู้
สงัเกตการณ์ ค่าเวลาสากลและวนัจูเลยีน จะสามารถใชส้มการต่อไปนี; ในการคํานวณค่าเวลา
ดาราคต ิ

 S.T.  = 6.6460556 + 2400.0512617 (J.D.-2415020)/36525 

   + 1.0027379 (U.T.) – ลองจจิดู (ในหน่วยชั 9วโมง)  (7) 
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สมการที9 (7) นี; ตั ;งขึ;นมาโดยอาศยัหลกัความจรงิที9ว่า ในช่วงเวลา 1 ปีนั ;นจาํนวนวนั
ดาราคตจิะมากกว่าจาํนวนวนัสุรยิะประมาณ 1 วนั ซึ9งหมายความว่าใน 1 ศตวรรษ จะมจีาํนวน     
ชั 9วโมงเพิ9ม 2400 ชั 9วโมง และถ้าค่าเวลาดาราคตทิี9คํานวณได้จากสมการที9 (7) มคี่าเกนิ 24 
ชั 9วโมง จะตอ้งลบออกจากค่าจาํนวนเตม็ของ 24 ชั 9วโมง จนกระทั 9งได ้0<S.T.<24h 

ตวัอยา่ง จงคาํนวณค่าเวลาดาราคต ิณ เวลา 03.00  U.T. ในวนัที9 7  กรกฎาคม ค.ศ.1973 ของ
ผูส้งัเกตที9อยูบ่รเิวณลองจจิดูที9 860 23’.7 ตะวนัตก (5h 45m 36s) 

วธิทีาํ 

วนัที9 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1973 ณ เวลา 0h U.T. คดิเป็นจาํนวนวนัจเูลยีนไดเ้ท่ากบั 
2441870.5 วนั 

ดงันั ;น จากสมการที9 (7) 

S.T. = 6.6460556 + 2400.0512617 (2441870.5 – 241520) / 36525 

  + 1.0027379 (3) – 5.75972 

 = 1768.23611 ชั 9วโมง (73 x 24 = 1752 ชั 9วโมง) 

= 1768.2361 – 1752.0 

=  16h .23611 

= 16h  14m  105  

4.      จากนาฬกิาดาราคต ิซึ9งปกตจิะม ี2 แบบคอื 

(1) นาฬกิาดาราคต ิซึ9งขบัโดยมอเตอรไ์ฟฟ้าที9หมนุในอตัราเวลาดาราคต ิ

(2) นาฬิกาดาราคตแิบบดจิติอล ซึ9งนาฬิกาแบบนี;สรา้งง่าย มรีาคาถูกและให้
ความ  เที9ยงตรงสูง การสรา้งใช้หลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการสรา้งเครื9องนับพลัส ์ (Pulse Counter) 
โดยใชผ้ลกึออสซเิลเตอรท์ี9สรา้งพลัสค์วามถี9 61 เฮริตซ ์

 

 



 

นายกนัตธ์นากร น้อยเสนา ครวูชิาการ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ (nu@mwit.ac.th, Tel.02-8497210) 

62 

วนัจเูลียน 

ในการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตรน์ั ;น การบนัทกึเวลาที9แน่นอนมคีวามสําคญัมาก 
การคํานวณวนัและเวลาโดยอาศยัปฏิทนิรายปี โดยทั 9วไปนั ;น ก่อให้เกิดความยุ่งยากและไม่
สะดวกเป็นอย่างมาก ดงันั ;นในการคํานวณวนัและเวลาทางดาราศาสตร ์จงึนิยมนับเป็นจาํนวน
วนัซึ9งกําหนดวันใดวนัหนึ9งในอดีตเป็นวันเริ9มต้น แล้วนับสะสมจนถึงวนัและเวลาที9ทําการ
สงัเกตการณ์โดยค่าเวลาจะบ่งในรปูจดุทศนิยมของวนั 

การนับวนัในลกัษณะนี; เรยีกว่า “วนัจูเลยีน (Julian Date, J.D.)” ซึ9งเสนอในปี 
ค.ศ.1522 โดย เจ เจ สกาลเิกอร ์(J.J. Scaliger) จุดเริ9มต้นของวนัจเูลยีนนั ;น เริ9มนับตั ;งแต่เวลา
เที9ยงวนัสากล (12h U.T.) ของวนัที9 1 มกราคม 4713 ปีก่อนครสิตศกัราช เนื9องจากวนัดงักล่าว
เป็นวนัที9กําหนดขึ;นอยา่งตรงกนัในปฏทินิหลายระบบ 

 

รปูที9 10 เวลาดาราคตขิณะที9ดาวอยูบ่นเสน้เมอรเิดยีน 

วนัจเูลยีนของวนัใดๆ ในระหว่างปีกําหนดอยูใ่นคู่มอืปมูดาราศาสตร ์ซึ9งสามารถอ่านค่าวนัจเูลยี
ออกมาไดโ้ดยตรง หรอือาจราํนวณไดจ้ากสตูร  

J.D.(Oh U.t.) = 2415020 + 365 (ปี ค.ศ.1900) + (จาํนวนวนันับจากวนัเริ9มต้นปีใหม่) 
+ (จาํนวนปี ค.ศ.ที9หารด้วยเลข 4 ลงตวั หรอืปีอธกิสุรทนิ (Leap Year)    นับตั ;งแต่ปี 
ค.ศ.1900)-0.5       (5.8) 
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ตวัอยา่ง  จงคํานวณวนัจเูลยีนของวนัที9ทําการสงัเกตการณ์ ในวนัที9 15 มถุินายน ค.ศ.1973 ณ 
เวลา 11.40 U.T. 

วธิทีาํ 

จากสมการที9 (8) พบว่า 

  J.D.(Oh U.T.)  = 2415020 + 365 (1973-1900) + 166 + 18 – 0.5 

      = 2441848.5  วนั 

เนื9องจากเวลา 11.40 U.T. มคี่า 11.6667 ชั 9วโมง U.T. หารดว้ย 24 ซึ9งมคี่าเท่ากบั 
0.4861 วนั U.T. 

ดงันั ;น   J.D. = 2441848.5 + 0.4861 

      = 24418448.9861 วนั 

 

แบบฝึกหดั  

นกัเรยีนทดลองหาวนัจเูลยีนของวนัเกดิของนกัเรยีนในปีนี;ดวู่ามคี่าเท่ากบัเท่าใด 


