
น ำ้ขึน้น ำ้ลง 

น ำ้ขึน้น ำ้ลง คือ ปรากฏการณ์ท่ีระดบัน ้าทะเลสูงข้ึนและลดลงเป็นช่วงๆในแต่ละวนัโดยเกิดจากแรงดึงดูด 

ระหวา่งมวลของดวงจนัทร์และโลก น ้าข้ึนจะเกิดบนผวิโลกบริเวณท่ีมีต าแหน่งใกลด้วงจนัทร์และตรงกนัขา้มกบั 

ต าแหน่งของดวงจนัทร์ ส่วนน ้าลงเกิดในพื้นท่ีบนโลกท่ีมีพื้นท่ีตั้งฉากกบัต าแหน่งของดวงจนัทร์ เม่ือโลก

หมุนรอบตวัเองพื้นท่ีบนโลกท่ีมีต าแหน่ง ใกล ้ ตรงกนัขา้ม หรือตั้งฉากกบัดวงจนัทร์จะมีการเปล่ียนต าแหน่งไป 

จึงท าใหพ้ื้นท่ีหน่ึงๆเกิดน ้าข้ึนน ้าลงวนัละ 2 คร้ัง โดยปกติน ้าทะเลข้ึนวนัละ 2 คร้ังและลงวนัละ 2 คร้ัง โดยมี 

ช่วงเวลาระหวา่งการข้ึน – การลงประมาณ 6 ชัว่โมง 12 นาที ท าใหน้ ้าข้ึนคร้ังแรกถึงคร้ังถดัไปห่างกนัประมาณ 

12 ชัว่โมง 25 นาที และวนัถดัไปน ้าจะข้ึนชา้วนัละประมาณ 50 นาที เพราะดวงจนัทร์เคล่ือนไปอยูท่างตะวนัออก

ของจุดเดิมเกือบ 13 องศา  

การท่ีวตัถุใดๆจะเคล่ือนท่ีไดจ้ะตอ้งมีแรงมากระท ากบัวตัถุนั้น ในกรณีน้ี น ้าในส่วนต่างๆของโลกถูกท า

ใหเ้คล่ือนท่ีโดยแรงโนม้ถ่วง (Gravity) ท่ีเกิดข้ึนจากดวงจนัทร์ แรงโนม้ถ่วงจากทั้งโลกและดวงจนัทร์กระท าซ่ึง

กนัและกนั ท าใหด้วงจนัทร์ (คลา้ยกบั) โคจรรอบโลก หรือถา้จะกล่าวใหถู้กตอ้งก็คือ ท าใหโ้ลกและดวงจนัทร์

โคจรรอบศูนยก์ลางมวลร่วมกนัแต่แรงโนม้ถ่วงเป็นแรงท่ีมีขนาดแปรผกผนักบัค่าก าลงัสองของระยะห่างระหวา่ง

วตัถุ ดงันั้น แรงโนม้ถ่วงท่ีกระท าระหวา่งโลกและดวงจนัทร์จึงมีค่าไม่เท่ากนัในแต่ละต าแหน่งบนพื้นผวิของโลก

และดวงจนัทร์ เรียกวา่เป็นแรงไทดลั (Tidal force) 

 

รูปที ่1 แรงโน้มถ่วงระหว่ำงโลกและดวงจันทร์มีค่ำไม่เท่ำกนัในแต่ละต ำแหน่งเรียกเป็นแรงไทดัล 

แรงไทดลัท าใหรู้ปร่างของโลกและดวงจนัทร์ไม่เป็นทรงกลมท่ีสมบูรณ์ ท าใหโ้ลกมีรูปร่างแป้น คือมีรัศมีในแนว

เส้นศูนยสู์ตรมากกวา่รัศมีในแนวขั้วโลกเล็กนอ้ย และท าใหด้วงจนัทร์หนัดา้นเดียวเขา้หาโลกตลอดเวลา มีแก่น



กลางท่ีไม่อยูใ่นต าแหน่งใจกลาง แต่ค่อนมาทางโลกเล็กนอ้ย และดว้ยเหตุน้ีเอง น ้า ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบถึง 2 ใน 3 

ของพื้นโลก และเป็นของไหล (Fluid) ท่ีเคล่ือนท่ีไหลเวยีนไปไดท้ัว่ทั้งโลก จึงแสดงผลกระทบจากแรงโนม้ถ่วง

ของดวงจนัทร์ให้เห็นอยา่งเด่นชดั น ้าท่ีอยูด่า้นใกลก้บัดวงจนัทร์จะถูกแรงดึงดูดดึงเขา้ไปหาดวงจนัทร์มากกวา่น ้า

ท่ีอยูอี่กซีกโลกหน่ึง ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และแสดงดว้ยเส้นสีแดงในรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 2 แรงไทดลัท่ีต าแหน่ง A มีค่ามากกวา่ท่ีต าแหน่ง B และท่ีต าแหน่ง C แรงไทดลัมีค่านอ้ยท่ีสุด 

 

รูปท่ี 3 แรงน ้าข้ึนน ้าลงท่ีเกิดจากแรงโนม้ถ่วงท่ีดวงจนัทร์กระท าต่อโลกในจุดต่างๆ แสดงดว้ยเส้นสีแดง ความ

เฉ่ือยของโลกท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีรอบจุดศูนยม์วลของโลกซ่ึงแสดงดว้ยลูกศรสีน ้าเงินและผลลพัทข์องแรงทั้ง 

สองท าใหเ้กิดน ้าข้ึนทั้งในดา้นท่ีหนัเขา้หาดวงจนัทร์และดา้นตรงกนัขา้ม ท าใหด้า้นท่ีอยูใ่กลก้บัดวงจนัทร์เกิด

ปรากฏการณ์น ้าข้ึน (High tide) แต่ในขณะเดียวกนั ท่ีดา้นตรงขา้มกนับนโลก ก็จะเกิดปรากฏการณ์น ้าข้ึนเช่นกนั 

ทั้งน้ีเพราะการเคล่ือนท่ีของโลกรอบจุดศูนยม์วล (barycenter) ของระบบโลกและดวงจนัทร์ ท าให้โลกเสมือนถูก

กระท าดว้ยแรงสู่ศนูยก์ลางท่ีเท่ากนัทุกต าแหน่งบนโลก (หรืออาจกล่าวไดว้า่เกิดจากความเฉ่ือยของโลกเอง) 



แสดงแรงดงักล่าวดว้ยลูกศรสีน ้าเงินในรูปท่ี 3 เม่ือรวมผลลพัทข์องแรงทั้งสองจะไดผ้ลเป็นแรงท่ีแสดงดว้ยลูกศร

สีเขียวในรูปท่ี 3 เป็นผลใหน้ ้ าท่ีอยูอี่กดา้นหน่ึงท่ีอยูไ่กลจากดวงจนัทร์มากท่ีสุดเกิดน ้าข้ึนเช่นกนั ในขณะท่ีน ้าข้ึน

ท่ีบริเวณท่ีอยูใ่กลแ้ละไกลท่ีสุดจากดวงจนัทร์ น ้าลง (Low tide) ก็เกิดข้ึนพร้อมๆกนัท่ีอีกสองบริเวณบนโลกท่ีอยู่

ในแนวเส้นตั้งฉากกบัเส้นท่ีลากระหวา่งดวงจนัทร์และต าแหน่งท่ีน ้าข้ึนทั้งสองผา่นจุดศูนยก์ลางของโลก ดงันั้น 

ในขณะท่ีดวงจนัทร์โคจรไปรอบโลก ต าแหน่งต่างๆบนโลกก็จะเกิดน ้าข้ึนสองคร้ัง คือเม่ือดวงจนัทร์อยูเ่หนือ

บริเวณนั้น และอยูใ่ตบ้ริเวณนั้นพอดี และ เกิดน ้าลงสองคร้ังในช่วงเวลาระหวา่งน ้าข้ึนแต่ละคร้ัง โดยความ

แตกต่างของระดบัน ้าระหวา่งการเกิดน ้าข้ึนและน ้าลง อาจสูงถึง 15 เมตร ในทะเลเปิดท่ีมีลกัษณะแคบและยาว 

หรือเพียงแค่ 1 เมตร ในทะเลทัว่ไป ดวงอาทิตยก์็มีบทบาทต่อการเกิดน ้าข้ึนน ้าลงเช่นกนั เพราะดวงอาทิตยก์็มีแรง

โนม้ถ่วง แต่เน่ืองจากดวงอาทิตยอ์ยูไ่กลจากโลกมาก ผลของแรงไทดลัของดวงอาทิตยท่ี์มีต่อการเกิดน ้าข้ึนน ้าลง

บนโลกจึงมีแค่เพียงคร่ึงหน่ึงของผลจากดวงจนัทร์เท่านั้น ในวนัเพญ็ (ข้ึน 15 ค ่า) หรือวนัเดือนมืด (แรม 15 ค ่า) 

ดวงจนัทร์ โลกและดวงอาทิตยจ์ะอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั ท าใหแ้รงไทดลัจากดวงจนัทร์และดวงอาทิตยเ์สริม

หรือหกัลา้งกนัมากท่ีสุด 

ดงันั้น ในวนัทั้งสองน้ี น ้าจึงข้ึนสูงท่ีสุดและลดลงต ่าท่ีสุด เรียกวา่เป็น น ้าเกิด (Spring tide) (ค าวา่ Spring 

ในช่ือภาษาองักฤษ ไม่ไดห้มายถึงฤดูใบไม่ผลิแต่อยา่งใด แต่มาจากภาษาเยอรมนั Springen หมายถึง สูงข้ึน) น ้าจะ

ข้ึนสูงสุดและลดลงต ่าสุดเดือนละสองวนั ส่วนในวนัข้ึน 7 (หรือ 8) ค ่า และแรม 7 (หรือ 8) ค ่า ดวงจนัทร์จะท ามุม

ตั้งฉากกบัดวงอาทิตยเ์ม่ือมองจากโลก ท าใหแ้รงไทดลัจากดวงจนัทร์และดวงอาทิตยห์กัลา้งกนั น ้าจึงข้ึนต ่าท่ีสุด

และลงนอ้ยท่ีสุด หรือมีความแตกต่างของระดบัน ้าท่ีข้ึนและลงนอ้ยท่ีสุด เรียกวา่เป็น น ้าตาย (Neap tide) ซ่ึงจะ

เกิดข้ึนเดือนละสองวนัเช่นกนั 

 

รูปที ่4 แรงไทดัลทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกดวงอำทติย์ท ำให้เกดิน ้ำขึน้และน ำ้ลงสูงสุด หรือทีเ่รียกว่ำน ำ้เกดิและน ำ้ตำย 



แรงไทดลัไม่เพียงแต่ท าให้เกิดน ้าข้ึนน ้าลงเท่านั้น แต่ยงัท าใหโ้ลกหมุนชา้ลงทุกวนัดว้ย เน่ืองจากน ้าถูกแรงไทดลั

ดึงใหเ้คล่ือนท่ีไปตามการโคจรของดวงจนัทร์ ในขณะท่ีโลกก็โคจรรอบตวัเอง ท าใหเ้กิดแรงเสียดทานระหวา่ง

เปลือกโลกและน ้า แรงเสียดทานน้ี ท าให้ต าแหน่งท่ีจะเกิดน ้าข้ึนเล่ือนน าการเคล่ือนท่ีของดวงจนัทร์ไป ในขณะท่ี

ดวงจนัทร์ก็พยายามดึงใหต้ าแหน่งน ้าข้ึนอยูใ่ตด้วงจนัทร์ แรงดึงน้ีส่งผลใหโ้ลกหมุนรอบตวัเองชา้ลง ดว้ยอตัรา

ประมาณ 2 มิลลิวนิาทีต่อศตวรรษ นัน่หมายถึง เม่ือประมาณ 500 ลา้นปีมาแลว้ โลกหมุนรอบตวัเองใชเ้วลาเพียง 

21 ชัว่โมง และมีถึง 410 วนัในหน่ึงปี และโลกในยคุเร่ิมแรกนั้น 1 วนัสั้นเพียง 6 ชัว่โมงเท่านั้น 

ในอนาคตต่อจากน้ีไป โลกจะหมุนรอบตวัเองชา้ลงเร่ือยๆ จนในท่ีสุด เม่ืออตัราการหมุนรอบตวัเองของโลก

สอดคลอ้งกบัการโคจรของดวงจนัทร์ ท่ี 47 วนั ดวงจนัทร์จะปรากฏท่ีต าแหน่งเดิมบนโลกเสมอ และจะเกิดความ

แตกต่างระหวา่งน ้าข้ึนและน ้าลงเพียงเล็กนอ้ย เพราะไดรั้บแรงไทดลัจากดวงอาทิตยเ์ท่านั้น และเน่ืองจากระบบ

โลกและดวงจนัทร์จะตอ้งมีการอนุรักษพ์ลงังานภายใน ท าใหใ้นขณะท่ีโลกโคจรชา้ลงเร่ือยๆ ดวงจนัทร์จะ

เคล่ือนท่ีออกห่างจากโลกเร่ือยๆเช่นกนั 

 


