ใบความรูที่ ๑
เรื่อง การนับเวลา

1.การนับเวลา

ประวัติศาสตร คือ การศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของสังคมมนุษยในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาและยุค
สมัยตางๆกัน ประวัติศาสตรใหความสําคัญกับชวงเวลา เนื่องจากประวัติศาสตรใหแนวคิดสําคัญวา เวลาเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งยอมมีความแตกตางกับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาหนึ่ง เหตุการณที่เกิดขึ้นยอมเปนเหตุเปนผล และจะมีผลตอเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง คุณคา
ความสําคัญของประวัติศาสตร คือ การสรางความตระหนักวา อดีตเปนบทเรียนสําคัญของปจจุบันและอนาคต
ดังนั้น ผูศึกษาประวัติศาสตรจะตองมีความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับการบอกเวลา การใชศักราชในระบบตางๆ การเทียบ
ศักราช และ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร เพื่อใหรูวาเหตุการณใดเกิดขึ้นกอน และเหตุการณใดเกิดขึ้นหลัง
ซึ่งจะชวยใหทาความเขาใจเรื่องราวทางประวัติศาสตรไดดีขึ้น
1.1 การนับเวลาแบบไทย
การนับเวลาแบบไทย หรือการนับเวลาตามประเพณี เปนวิธีที่คนไทยใชกันมาแตโบราณปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตรไทยเกาๆ จึงควรทําความเขาใจวิธีอาน เพื่อนําขอมูลในเอกสารมาใชในการศึกษาประวัติศาสตร
1. การนับเวลาในรอบวัน เทียบเวลาในรอบวันสากลกับเวลาที่เรียกตามแบบไทยไดดังตารางตอไปนี้
เวลา
6.00 น.
7.00 น.
8.00 น.
9.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

เรียกตามแบบไทย
ย่ํารุง
โมงเชา
2โมงเชา
3โมงเชา
4โมงเชา
5โมงเชา
เที่ยง
บายโมง

เวลา
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
20.00 น.
21.00 น.

เรียกตามแบบไทย
บาย 2 โมง
บาย 3 โมง
บาย 4 โมง
บาย 5 โมง
ย่ําค่ํา หรือ 6โมงเย็น
1 ทุม หรือ 7 ทุม
2 ทุม หรือ 8 ทุม
3 ทุม หรือ 9 ทุม

เวลา
22.00 น.
23.00 น.
24.00 น.
1.00 น.
2.00 น.
3.00 น.
4.00 น.
5.00 น.

การนับเวลาแบบนี้ยังนิยมใชกันในปจจุบัน
๑.๒ การนับยามกลางคืน
ยาม 1 ตรงกับ 21.00 น.
ยาม 2 ตรงกับ 24.00 น.
ยาม 3 ตรงกับ 3.00 น.
ยาม 4 ตรงกับ 6.00 น.
การนับยามแบบนี้มีที่มาจากการเปลี่ยนเวรทุก 3 ชั่วโมงของยามรักษาการณ

เรียกตามแบบไทย
4 ทุม หรือ 10 ทุม
5 ทุม หรือ 11 ทุม
2 ยาม
ตี 1
ตี 2
ตี 3
ตี 4
ตี 5

๑.3 การบอกวัน เดือน ขึ้นแรม ใชเครื่องหมายอังคั่นเดี่ยว (ฯ) คั่น ตัวอยางเชน
- เลขที่อยูหนาเครื่องหมาย ฯ หมายถึง วันในสัปดาห โดยให ๑ แทนวันอาทิตย ๒ แทนวันจันทร เรื่อยไปจนถึง ๗
แทนวันเสาร ดังนั้นเลข ๒ ในตัวอยางนี้จึง หมายถึง วันจันทร
- เลขที่อยูหลังเครื่องหมาย ฯ หมายถึง เดือนทางจันทรคติ ในตัวอยางคือ เดือน ๗ ยกเวนเลข ๑ จะอานวา เดือน
อาย และ ๒ อานวา เดือน ยี่ สวนเลขอื่นๆตั้งแต ๓ – ๑๒ อานตามตัวเลข
- เลขที่อยูขางบนหรือขางลางเครื่องหมาย ฯ หมายถึง ขึ้นกี่ค่ํา หรือแรมกี่ค่ํา ถาอยูขางบนคือ ขึ้น ถาอยูขางลางคือ
แรม ดังนั้นในตัวอยางคือ ขึ้น ๓ ค่ํา
ตัวอยางการอาน

๓
วัน ๒ ฯ ๗ ค่ํา

วันจันทร เดือน ๗ ขึ้น ๓ ค่ํา

อานวา

วัน ๗ ฯ ๒ ค่ํา
อานวา
วันเสาร เดือน ยี่ แรม ๑๑ ค่ํา
๑๑
๑.4 การนับปนักษัตร รอบปนักษัตร 1 รอบ มี 12 ป มีชื่อเรียนตามรูปสัตวประจาปดังนี้
ปที่
1
2
3
4
5
6

ปนักษัตร
ชวด
ฉลู
ขาล
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง

สัตวประจําป
หนู
วัว
เสือ
กระตาย
งูใหญ
งูเล็ก

ปที่
7
8
9
10
11
12

ปนักษัตร
มะเมีย
มะแม
วอก
ระกา
จอ
กุล

สัตวประจําป
มา
แพะ
ลิง
ไก
หมา
หมู

๑.๒ การแบงชวงเวลา ทศวรรษ สตวรรษ สหัสวรรษ
1. ทศวรรษ คือ ชวงเวลาในรอบ 10 ป เริ่มนับที่ 0 จบดวย 9 ซึ่งรวมระยะเวลา 10 ป จะนิยมบอกศักราช
เปนคริสตศักราช
ตัวอยาง ทศวรรษที่ 60 นับตั้งแต ชวงระหวาง คริสตศักราช 1960 – 1969
2. ศตวรรษ คือ ชวงเวลาในรอบ 100 ป เริ่มนับที่ 1 จบดวย 100 ซึ่งรวมระยะเวลา 100 ป จะบอก
ศักราชไดทั้งพุทธศักราช และ คริสตศักราช
ตัวอยาง พุทธศตวรรษที่ 21 นับตั้งแต ชวงเวลา พุทธศักราช 2001 – 2100คริสตศตวรรษที่
21 นับตั้งแต ชวงเวลา คริสตศักราช 2001 – 2100
3. สหัสวรรษ คือ ชวงเวลาในรอบ 1000 ป เริ่มนับที่ 1 จบดวย 1000 ซึ่งรวมระยะเวลา 1000 ป
สหัสวรรษเพิ่งเริ่มใชเมื่อตอนเปลี่ยนสหัสวรรษที่ 2 เปนสหัสวรรษที่ 3 เพิ่งเริ่มใชเมื่อพุทธศักราช 2543 และ
คริสตศักราช 2000 จะบอกศักราชไดทั้ง พุทธศักราช และ คริสตศักราช
ตัวอยาง สหัสวรรษที่ 2 นับตั้งแต ชวงเวลา พุทธศักราช 1001 - 2000
สหัสวรรษที่ 2 นับตั้งแต ชวงเวลา คริสตศักราช 1001 - 2000
สหัสวรรษที่ ๓ นับตั้งแต ชวงเวลา คริสตศักราช ๒001 –๓๐๐๐

ใบความรูที่ ๒
๑. ศักราชและการเทียบ
ศักราช (ERA) หมายถึง อายุเวลาที่ตั้งขึ้นอยางเปนทางการ โดยถือเอาเหตุการณสําคัญเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งเปนจุดเริ่มตน แลวนับเวลาเปนปเรียงตามลาดับติดตอกันมา ศักราชสําคัญๆ ที่ใชในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช มหาศักราช จุลศักราช รัตนโกสินทรศก และฮิจเราะหศักราช
1.๑ พุทธศักราช (Buddhist Era) ใชยอวา พ.ศ. (B.E.) เปนศักราชที่พุทธศาสนิกชนกําหนดขึ้น มีวิธีนับ
ตางกันเปน 2 แบบ คือแบบไทยและแบบลังกา ดวยเหตุนี้ พุทธศักราชแบบลังกาจึงเร็วกวาพุทธศักราชแบบไทย 1
ป เชน เมื่อประเทศไทย พ.ศ. 2500 ประเทศศรีลังกาจะเปน พ.ศ. 2501 พุทธศักราชเขามาสูดินแดนประเทศ
ไทยพรอมกับพระพุทธศาสนาจากอินเดีย สันนิษฐานวาเริ่มตนตั้งแตเมื่อพระเจาอโศกมหาราชแหงแควนมคธ (พ.ศ.
271-311) สงพระเถระเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ แตการใชพระพุทธศักราชอยางเปนทางการ
ของประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏวามีในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ใน พ.ศ. 2455 รัชกาลที่ 6 ทรง
ประกาศเลิกใชรัตนโกสินทรศกที่เริ่มใชในรัชกาลกอนใหใชพุทธศักราชแทน แตยังคงใหขึ้นปใหมในวันที่ 1
เมษายน เชนเดียวกับรัตนโกสินทรศก ใน พ.ศ. 2484 รัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนวันขึ้นป
ใหมมาเปน วันที่ 1 มกราคม ตามหลักสากล ประเทศไทยจึงขึ้นปใหมในวันที่ 1 มกราคม ตั้งแตนั้นจนมาถึง
ปจจุบัน
การเปลี่ยนวันขึ้นปใหมที่เริ่มใน พ..2484 ทําให พ.ศ. 2483 เหลือจํานวนเพียง 9 เดือน คือ จากเดือน
เมษายน พ.ศ. 2483 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2483 การบอกปที่ยอนขึ้นไปกอนตั้งพุทธศักราช ใหระบุจํานวนป
และใสคําวา กอนพุทธศักราชหรือ กอน พ.ศ. ประกอบเชน
80 ปกอนพุทธศักราช หรือ กอนพุทธศักราช 80 ป
80 ปกอน พ.ศ. หรือกอน พ.ศ. 80 ป
ถาเปนชวงกอนพุทธศักราช ใหระบุชวงเวลาโดยเอาปที่หางไปจากปจจุบันมากกวาไวขางหนา เชน พ.ศ.
3,500-2,500 ปกอน พ.ศ. หรือกอน พ.ศ. 3,500-2,500 ป
๑.2 คริสตศักราช (Chirstian Era) เปนศักราชที่ผูนับถือศาสนาคริสตตั้งขึ้น โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่เชื่อ
กันวาเปนวันสมภพของพระเยซู (Jesus Chirst) เปนตนมา
คริสตศักราชใชชื่อยอวา ค.ศ. ภาษาอังกฤษใช A.D. มาจากAnno Domini ในภาษาละติน ตรงกับ
ภาษาอังกฤษ in the year of our Lord แปลวาปแหงพระเจาของเรา
ตามปกติภาษาอังกฤษไมใชตัวยอกํากับ ค.ศ. เชน in 1970 ก็เปนที่เขาใจกันวาหมายถึง ค.ศ. 1970 เวนแตกรณี
ที่ตองการเนนเพื่อปองกันมิใหสับสน ก็จะใส A.D. กํากับไวหนาหรือหลังเลข ค.ศ. เชน 1970 A.D. หรือ A.D.
1970
ปกอนคริสตศักราช ใชคําวา กอนคริสตศักราช หรือ กอน ค.ศ. ประกอบจํานวนป เชน กอน ค.ศ. 76 ป หรือ
76 ปกอน ค.ศ. ในภาษาอังกฤษใช B.C. มาจาก Before Christ ซึ่งแปลวากอนมีพระเยซูคริสต เขียนไวหลังเลข ค.ศ.
เชน 76 B.C.
เมื่อตั้ง ค.ศ. 1 ตรงกับ พ.ศ 544 คริสตกาลจึงนอยกวาพุทธศักราช 544 -1 = 543 ป จึงใชจานวน
543 เปนตัวเทียบศักราชระหวางพุทธศักราช กับ คริสตศักราช คือ
พ.ศ.= ค.ศ.+543
ค.ศ.= พ.ศ. – 543
คริสตศักราชเริ่มปใหมวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุด 31 ธันวาคม ศักราชนี้ถือเปนศักราช สากล

๑.3 มหาศักราช (Shaka Era) ยอวา ม.ศ. ผูตั้งคือ พระเจากนิษกะ กษัตริยองคที่ 3 แหงอาณาจักร
กุษาณะ ในประเทศอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือในพุทธศตวรรษที่ 6 เมื่อครองราชยจึงตั้งมหาศักราชขึ้นในป
พ.ศ.622 ม.ศ. 1 ตรงกับ พ.ศ.622 มหาศักราชจึงนอยกวาพุทธศักราช 622-1 = 621 ป ใชจํานวน 621 เปน
ตัวเทียบศักราช คือ
พ.ศ.= ม.ศ. + 621
ม.ศ.= พ.ศ. – 621
ไทยไมไดรับมหาศักราชจากอินเดียวโดยตรง แตรับจากเขมรซึ่งรับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง มหาศักราช
ใชในการคํานวนทางโหราศาสตร และใชระบุเวลาในจารึก ตํานาน โดยเฉพาะที่ทําขึ้นกอนสมัยสุขทัยและสมัย
สุโขทัย
การระบุมหาศักราชในจารึกและตํานานมักบอกเพียงวาเปนศักราชใดหรือ ศก คือ ปใด แตหากมีการระบุ
ปนักษัตรตอทาย เราก็สามารถเทียบศักราชไดโดยใชปนักษัตรเทียบกับเลขศกนั้น ตัวอยางเชน จารึกหลักที่ ๑ ศิลา
จารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช ดานที่ ๔ มีขอความกลาวถึงกําเนิดตัวหนังสือไทยวา
“....เมื่อกอนลายสือไทยนี้บมี ๑๒๐๕ ศก ปมะแม พอขุนรามคําแหงหาใครใจในใจแลใสลายสือไทยนี้
ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผูนั้นใสไว...”
จากตัวอยางจารึกหลักที่ ๑ ๑๒๐๕ ศก ปมะแม มีเฉพาะมหาศักราชเทานั้น ดังนั้นจึงเทียบเปลี่ยนม.ศ.
๑๒๐๕ เปน พ.ศ. ไดโดยการนํา ๑๒๐๕ + ๖๒๑ = พ.ศ.๑๘๒๖ ซึ่งอยูในชวงสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
จึงสรุปไดวา ๑๒๐๕ ศก คือ ม.ศ. ๑๒๐๕
๑.๔ จุลศักราช ยอวา จ.ศ. ตั้งขึ้นเมื่อปพ.ศ. ๑๑๘๒ โดยพระเจาบุพพะโสระหัน กษัตริยพมา จุลศักราช
๑ ตรงกับ พ.ศ. ๑๑๘๒ จุลศักราชจึงนอยกวาพุทธศักราช ๑๑๘๑ ป การเทียบเปลี่ยนจุลศักราชกับพุทธสักราชคือ
พ.ศ. = จ.ศ. + ๑๑๘๑ จ.ศ.
= พ .ศ. – ๑ ๑๘๑
ไทยใชจุลศักราชในการคํานวณทางโหราศาสตร ใชบอกปในจารึก ตํานาน จดหมายเหตุ พระราช
พงศาวดาร และเอกสารราชการ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่๕ แหงกรุงรัตนโกสินทรจึงเลิกใชและใชรัตนโกสินทร
ศกแทนการบอกจุลศักราชมักบอกปนักษัตรควบคูกันไป และนิยมบอกดวยวาเปนศักราชที่ลงทายดวยเลขอะไร คือ
ลงทายดวย
เรียกวา
ลงทายดวย
เรียกวา
๑
เอกศก
๖
ฉศก
๒
โทศก
๗
สัปคศก
๓
ตรีศก
๘
อัฐศก
๔
จัตวาศก
๙
นพศก
๕
เบญจศก
๑๐
สัมฤทธิศก
ตัวอยาง จุลศักราช ๙๐๖ ปวอก ฉศก
๑.๕. รัตนโกสินทร ยอวา ร.ศ. เปนศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยใหนับปที่พระบาทสมเด็จพนะพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเมื่อปขาล
พ.ศ. ๒๓๒๕ เปน ร.ศ.๑ และใหเริ่มใชศักราชนี้ในราชการตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) โยให
นับเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของป เดือนมีนาคมเปนเดือนสุดทายของป รัตนโกสินทรศก จึงขึ้นปใหมในวันที่ ๑
เมษายน
ร.ศ. ๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๕ รัตนโกสินทรศกนอยกวาพุทธศักราช ๒๓๒๔ ป การเทียบเปลี่ยนรัตนโกสิ
นทรศกกับพุทธศักราช คือ
พ.ศ. = ร.ศ. + ๒๓๒๔ ร.ศ.
= พ .ศ. – ๒๓๒๔

ประเทศไทยใชรัตนโกสิทรศกมาถึง ร.ศ.๑๓๑ (พ.ศ.๒๔๕๕)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๖ ก็ทรงประกาศใหเลิกใชรัตนโกสินทรศก เปลี่ยนเปนพุทธศักราชแทยแตยังคงใหขึ้นปใหมในวันที่ ๑
เมษายน เหมือนเดิม จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จอมพลป.พิบูลสงครามจึงเปลี่ยนวันที่ขึ้นปใหมเปนวันที่ ๑ มกราคม
๑.๖ ฮิจเราะหศักราช คําวา ฮิจเราะห(Hijrah) มาจากภาษาอาหรับ แปลวา การอพยพฮิจเราะหศักราช
ยอวา ฮ.ศ. เปนศักราชของผูนับถือศาสนาอิสลาม นับตั้งแตนบีมุฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลามเริ่มอพยพพวก
มุสลิมออกจากนครมักกะฮไปยังเมืองมะดีนะฮ ใน ค.ศ.๖๒๒ ตรงกับ พ.ศ.๑๑๖๕
หากจะเทียบ ปฮิจเราะหศักราชเปนปพุทธศักราช จะตองบวกดวย 1122 เพราะการเทียบรอบปของ
ฮิจเราะหศักราชและพุทธศักราช จะมีความคลาดเคลื่อนทุก ๆ 32 ปครึ่งของ ฮิจเราะหศักราชจะเพิ่มขึ้นอีก
1 ป เมื่อเทียบกับพุทธศักราช
๒.การเทียบศักราช
การนับศักราชที่แตกตางกันจะทําใหเกิดความไมชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตรไทยและสากล
ดังนั้นการเทียบศักราชใหเปนแบบเดียวกันจะชวยใหสามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรไดเขาใจมากขึ้น
ตลอดจนทําใหทราบถึงชวงศักราชหรือชวงเวลาเดียวกันในแตละภูมิภาคของโลกเพื่อใหเกิดประโยชนแกผู
ศึกษาอยางแทจริงจึงตองมีการเทียบศักราช จากศักราชหนึ่งไปยังอีกศักราชหนึ่ง โดยคํานวณจาก ศักราชทั้ง
สองมีชวงเวลาที่แตกตางกันอยูกี่ปแลวนําไปบวกหรือลบแลแตกรณี
๒.๑ หลักเกณฑการเทียบศักราช โดยคํานวณหาเกณฑบวกลบเฉพาะพุทธศักราช (พ.ศ.) มีดังนี้
พุทธศักราช
มากกวา
คริสตศักราช 543 ป
พุทธศักราช
มากกวา
มหาศักราช 621 ป
พุทธศักราช
มากกวา
จุลศักราช 1181 ป
พุทธศักราช
มากกวา
รัตนโกสินทรศก 2324 ป
พุทธศักราช
มากกวา
ฮิจเราะหศักราช 1122 ป
๒.๒ การเทียบศักราชในระบบตางๆสามารถนํามาเปรียบเทียบใหเปนศักราชแบบเดียวกันไดดังนี้
ม.ศ. + 621 = พ.ศ.
พ.ศ. – 621 = ม.ศ.
จ.ศ. + 1181 = พ.ศ.
พ.ศ. – 1181 = จ.ศ.
ร.ศ. + 2324 = พ.ศ.
พ.ศ. – 2324 = ร.ศ.
ค.ศ. + 543 = พ.ศ.
พ.ศ. – 543 = ค.ศ.
ฮ.ศ. + 1122 = พ.ศ.
พ.ศ. – 1122 = ฮ.ศ.








จากพุทธศักราชเปลี่ยนเปนคริสตศักราช ใหนํา พ.ศ. ลบ 543 ตัวอยางเชน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนเปน
ค.ศ. โดยนํา 543 มาลบออก ( 2549 – 543 ) ป ค.ศ. ที่ไดคือ 2006
จากคริสตศักราชเปลี่ยนเปนพุทธศักราช ใหนํา ค.ศ. บวก 543 ตัวอยางเชน ค.ศ. 2004 เปลี่ยนเปน
พ.ศ. โดยนํา 543 มาบวก ( 2004 + 543 ) ป พ.ศ. ที่ไดคือ 2547
จากจุลศักราชเปลี่ยนเปนพุทธศักราช ใหนํา จ.ศ. บวก 1181 ตัวอยางเชน จ.ศ. 1130 เปลี่ยนเปน พ.ศ.
โดยนํา 1181 มาบวก ( 1130 + 1181 ) ป พ.ศ. ที่ไดคือ 2311
จากรัตนโกสินทรศกเปลี่ยนเปนพุทธศักราช ใหนํา ร.ศ. บวก 2324 ตัวอยางเชน ร.ศ. 132 เปลี่ยนเปน
พ.ศ. โดยนํา 2324 มาบวก ( 123 + 2324 ) ป พ.ศ. ที่ไดคือ 2456

