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คือ

ปรากฏการณ์ที่ระดับน้ าทะเลสู งขึ้นและลดลงเป็ นช่วงๆในแต่ละวันโดยเกิดจากแรงดึงดูด

ระหว่างมวลของดวงจันทร์ และโลก น้ าขึ้นจะเกิดบนผิวโลกบริ เวณที่มีตาแหน่งใกล้ดวงจันทร์ และตรงกันข้ามกับ
ตาแหน่งของดวงจันทร์

ส่ วนน้ าลงเกิดในพื้นที่บนโลกที่มีพ้นื ที่ต้ งั ฉากกับตาแหน่งของดวงจันทร์

เมื่อโลก

หมุนรอบตัวเองพื้นที่บนโลกที่มีตาแหน่ง ใกล้ ตรงกันข้าม หรื อตั้งฉากกับดวงจันทร์ จะมีการเปลี่ยนตาแหน่งไป
จึงทาให้พ้นื ที่หนึ่งๆเกิดน้ าขึ้นน้ าลงวันละ 2 ครั้ง โดยปกติน้ าทะเลขึ้นวันละ 2 ครั้งและลงวันละ 2 ครั้ง โดยมี
ช่วงเวลาระหว่างการขึ้น – การลงประมาณ 6 ชัว่ โมง 12 นาที ทาให้น้ าขึ้นครั้งแรกถึงครั้งถัดไปห่างกันประมาณ
12 ชัว่ โมง 25 นาที และวันถัดไปน้ าจะขึ้นช้าวันละประมาณ 50 นาที เพราะดวงจันทร์ เคลื่อนไปอยูท่ างตะวันออก
ของจุดเดิมเกือบ 13 องศา
การที่วตั ถุใดๆจะเคลื่อนที่ได้จะต้องมีแรงมากระทากับวัตถุน้ นั ในกรณี น้ ี น้ าในส่ วนต่างๆของโลกถูกทา
ให้เคลื่อนที่โดยแรงโน้มถ่วง (Gravity) ที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์ แรงโน้มถ่วงจากทั้งโลกและดวงจันทร์ กระทาซึ่ ง
กันและกัน ทาให้ดวงจันทร์ (คล้ายกับ) โคจรรอบโลก หรื อถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องก็คือ ทาให้โลกและดวงจันทร์
โคจรรอบศูนย์กลางมวลร่ วมกันแต่แรงโน้มถ่วงเป็ นแรงที่มีขนาดแปรผกผันกับค่ากาลังสองของระยะห่างระหว่าง
วัตถุ ดังนั้น แรงโน้มถ่วงที่กระทาระหว่างโลกและดวงจันทร์ จึงมีค่าไม่เท่ากันในแต่ละตาแหน่งบนพื้นผิวของโลก
และดวงจันทร์ เรี ยกว่าเป็ นแรงไทดัล (Tidal force)

รู ปที่ 1 แรงโน้ มถ่ วงระหว่ำงโลกและดวงจันทร์ มีค่ำไม่ เท่ำกันในแต่ ละตำแหน่ งเรียกเป็ นแรงไทดัล
แรงไทดัลทาให้รูปร่ างของโลกและดวงจันทร์ ไม่เป็ นทรงกลมที่สมบูรณ์ ทาให้โลกมีรูปร่ างแป้ น คือมีรัศมีในแนว
เส้นศูนย์สูตรมากกว่ารัศมีในแนวขั้วโลกเล็กน้อย และทาให้ดวงจันทร์ หนั ด้านเดียวเข้าหาโลกตลอดเวลา มีแก่น

กลางที่ไม่อยูใ่ นตาแหน่งใจกลาง แต่ค่อนมาทางโลกเล็กน้อย และด้วยเหตุน้ ีเอง น้ า ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบถึง 2 ใน 3
ของพื้นโลก และเป็ นของไหล (Fluid) ที่เคลื่อนที่ไหลเวียนไปได้ทวั่ ทั้งโลก จึงแสดงผลกระทบจากแรงโน้มถ่วง
ของดวงจันทร์ ให้เห็นอย่างเด่นชัด น้ าที่อยูด่ า้ นใกล้กบั ดวงจันทร์ จะถูกแรงดึงดูดดึงเข้าไปหาดวงจันทร์ มากกว่าน้ า
ที่อยูอ่ ีกซี กโลกหนึ่ง ดังแสดงในรู ปที่ 2 และแสดงด้วยเส้นสี แดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 แรงไทดัลที่ตาแหน่ง A มีค่ามากกว่าที่ตาแหน่ง B และที่ตาแหน่ง C แรงไทดัลมีค่าน้อยที่สุด

รู ปที่ 3 แรงน้ าขึ้นน้ าลงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ กระทาต่อโลกในจุดต่างๆ แสดงด้วยเส้นสี แดง ความ
เฉื่ อยของโลกที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบจุดศูนย์มวลของโลกซึ่ งแสดงด้วยลูกศรสี น้ าเงินและผลลัพท์ของแรงทั้ง
สองทาให้เกิดน้ าขึ้นทั้งในด้านที่หนั เข้าหาดวงจันทร์ และด้านตรงกันข้าม ทาให้ดา้ นที่อยูใ่ กล้กบั ดวงจันทร์ เกิด
ปรากฏการณ์น้ าขึ้น (High tide) แต่ในขณะเดียวกัน ที่ดา้ นตรงข้ามกันบนโลก ก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ าขึ้นเช่นกัน
ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนที่ของโลกรอบจุดศูนย์มวล (barycenter) ของระบบโลกและดวงจันทร์ ทาให้โลกเสมือนถูก
กระทาด้วยแรงสู่ ศนู ย์กลางที่เท่ากันทุกตาแหน่งบนโลก (หรื ออาจกล่าวได้วา่ เกิดจากความเฉื่ อยของโลกเอง)

แสดงแรงดังกล่าวด้วยลูกศรสี น้ าเงินในรู ปที่ 3 เมื่อรวมผลลัพท์ของแรงทั้งสองจะได้ผลเป็ นแรงที่แสดงด้วยลูกศร
สี เขียวในรู ปที่ 3 เป็ นผลให้น้ าที่อยูอ่ ีกด้านหนึ่งที่อยูไ่ กลจากดวงจันทร์ มากที่สุดเกิดน้ าขึ้นเช่นกัน ในขณะที่น้ าขึ้น
ที่บริ เวณที่อยูใ่ กล้และไกลที่สุดจากดวงจันทร์ น้ าลง (Low tide) ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันที่อีกสองบริ เวณบนโลกที่อยู่
ในแนวเส้นตั้งฉากกับเส้นที่ลากระหว่างดวงจันทร์ และตาแหน่งที่น้ าขึ้นทั้งสองผ่านจุดศูนย์กลางของโลก ดังนั้น
ในขณะที่ดวงจันทร์ โคจรไปรอบโลก ตาแหน่งต่างๆบนโลกก็จะเกิดน้ าขึ้นสองครั้ง คือเมื่อดวงจันทร์ อยูเ่ หนื อ
บริ เวณนั้น และอยูใ่ ต้บริ เวณนั้นพอดี และ เกิดน้ าลงสองครั้งในช่วงเวลาระหว่างน้ าขึ้นแต่ละครั้ง โดยความ
แตกต่างของระดับน้ าระหว่างการเกิดน้ าขึ้นและน้ าลง อาจสู งถึง 15 เมตร ในทะเลเปิ ดที่มีลกั ษณะแคบและยาว
หรื อเพียงแค่ 1 เมตร ในทะเลทัว่ ไป ดวงอาทิตย์ก็มีบทบาทต่อการเกิดน้ าขึ้นน้ าลงเช่นกัน เพราะดวงอาทิตย์ก็มีแรง
โน้มถ่วง แต่เนื่ องจากดวงอาทิตย์อยูไ่ กลจากโลกมาก ผลของแรงไทดัลของดวงอาทิตย์ที่มีต่อการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง
บนโลกจึงมีแค่เพียงครึ่ งหนึ่งของผลจากดวงจันทร์ เท่านั้น ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่า) หรื อวันเดือนมืด (แรม 15 ค่า)
ดวงจันทร์ โลกและดวงอาทิตย์จะอยูใ่ นแนวเส้นตรงเดียวกัน ทาให้แรงไทดัลจากดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์เสริ ม
หรื อหักล้างกันมากที่สุด
ดังนั้น ในวันทั้งสองนี้ น้ าจึงขึ้นสู งที่สุดและลดลงต่าที่สุด เรี ยกว่าเป็ น น้ าเกิด (Spring tide) (คาว่า Spring
ในชื่อภาษาอังกฤษ ไม่ได้หมายถึงฤดูใบไม่ผลิแต่อย่างใด แต่มาจากภาษาเยอรมัน Springen หมายถึง สู งขึ้น) น้ าจะ
ขึ้นสู งสุ ดและลดลงต่าสุ ดเดือนละสองวัน ส่ วนในวันขึ้น 7 (หรื อ 8) ค่า และแรม 7 (หรื อ 8) ค่า ดวงจันทร์จะทามุม
ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลก ทาให้แรงไทดัลจากดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์หกั ล้างกัน น้ าจึงขึ้นต่าที่สุด
และลงน้อยที่สุด หรื อมีความแตกต่างของระดับน้ าที่ข้ ึนและลงน้อยที่สุด เรี ยกว่าเป็ น น้ าตาย (Neap tide) ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเดือนละสองวันเช่นกัน

รู ปที่ 4 แรงไทดัลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจำกดวงอำทิตย์ ทำให้ เกิดน้ำขึน้ และนำ้ ลงสู งสุ ด หรือทีเ่ รี ยกว่ ำนำ้ เกิดและนำ้ ตำย

แรงไทดัลไม่เพียงแต่ทาให้เกิดน้ าขึ้นน้ าลงเท่านั้น แต่ยงั ทาให้โลกหมุนช้าลงทุกวันด้วย เนื่องจากน้ าถูกแรงไทดัล
ดึงให้เคลื่อนที่ไปตามการโคจรของดวงจันทร์ ในขณะที่โลกก็โคจรรอบตัวเอง ทาให้เกิดแรงเสี ยดทานระหว่าง
เปลือกโลกและน้ า แรงเสี ยดทานนี้ ทาให้ตาแหน่งที่จะเกิดน้ าขึ้นเลื่อนนาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ไป ในขณะที่
ดวงจันทร์ ก็พยายามดึงให้ตาแหน่งน้ าขึ้นอยูใ่ ต้ดวงจันทร์ แรงดึงนี้ส่งผลให้โลกหมุนรอบตัวเองช้าลง ด้วยอัตรา
ประมาณ 2 มิลลิวนิ าทีต่อศตวรรษ นัน่ หมายถึง เมื่อประมาณ 500 ล้านปี มาแล้ว โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเพียง
21 ชัว่ โมง และมีถึง 410 วันในหนึ่งปี และโลกในยุคเริ่ มแรกนั้น 1 วันสั้นเพียง 6 ชัว่ โมงเท่านั้น
ในอนาคตต่อจากนี้ไป โลกจะหมุนรอบตัวเองช้าลงเรื่ อยๆ จนในที่สุด เมื่ออัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก
สอดคล้องกับการโคจรของดวงจันทร์ ที่ 47 วัน ดวงจันทร์ จะปรากฏที่ตาแหน่งเดิมบนโลกเสมอ และจะเกิดความ
แตกต่างระหว่างน้ าขึ้นและน้ าลงเพียงเล็กน้อย เพราะได้รับแรงไทดัลจากดวงอาทิตย์เท่านั้น และเนื่องจากระบบ
โลกและดวงจันทร์จะต้องมีการอนุรักษ์พลังงานภายใน
เคลื่อนที่ออกห่างจากโลกเรื่ อยๆเช่นกัน

ทาให้ในขณะที่โลกโคจรช้าลงเรื่ อยๆ

ดวงจันทร์ จะ

