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เรื่อง การนับเวลา 
 1.การนับเวลา 
 

ประวัติศาสตร คือ การศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของสังคมมนุษยในอดีต ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงเวลาและยุค
สมัยตางๆกัน ประวัติศาสตรใหความสําคัญกับชวงเวลา เนื่องจากประวัติศาสตรใหแนวคิดสําคัญวา เวลาเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาหนึ่งยอมมีความแตกตางกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาหนึ่ง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนยอมเปนเหตุเปนผล และจะมีผลตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลัง คุณคา
ความสําคัญของประวัติศาสตร คือ การสรางความตระหนักวา อดีตเปนบทเรียนสําคัญของปจจุบันและอนาคต 
ดังนั้น ผูศึกษาประวัติศาสตรจะตองมีความรูพ้ืนฐาน เก่ียวกับการบอกเวลา การใชศักราชในระบบตางๆ การเทียบ
ศักราช และ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร เพ่ือใหรูวาเหตุการณใดเกิดข้ึนกอน และเหตุการณใดเกิดข้ึนหลัง
ซ่ึงจะชวยใหทาความเขาใจเรื่องราวทางประวัติศาสตรไดดีข้ึน 

 

1.1 การนับเวลาแบบไทย 
 การนับเวลาแบบไทย หรือการนับเวลาตามประเพณี เปนวิธีท่ีคนไทยใชกันมาแตโบราณปรากฏในเอกสาร

ประวัติศาสตรไทยเกาๆ จึงควรทําความเขาใจวิธีอาน เพ่ือนําขอมูลในเอกสารมาใชในการศึกษาประวัติศาสตร  
1. การนับเวลาในรอบวัน เทียบเวลาในรอบวันสากลกับเวลาท่ีเรียกตามแบบไทยไดดังตารางตอไปนี้ 

 

เวลา เรียกตามแบบไทย เวลา เรียกตามแบบไทย เวลา เรียกตามแบบไทย 
6.00 น.  ย่ํารุง  14.00 น.  บาย 2 โมง  22.00 น.  4 ทุม หรือ 10 ทุม  
7.00 น.  โมงเชา  15.00 น.  บาย 3 โมง  23.00 น.  5 ทุม หรือ 11 ทุม  
8.00 น.  2โมงเชา  16.00 น.  บาย 4 โมง  24.00 น.  2 ยาม  
9.00 น.  3โมงเชา  17.00 น.  บาย 5 โมง  1.00 น.  ต ี1  
10.00 น.  4โมงเชา  18.00 น.  ย่ําคํ่า หรือ 6โมงเย็น  2.00 น.  ต ี2  
11.00 น.  5โมงเชา  19.00 น.  1 ทุม หรือ 7 ทุม  3.00 น.  ต ี3  
12.00 น.  เท่ียง  20.00 น.  2 ทุม หรือ 8 ทุม  4.00 น.  ต ี4  
13.00 น.  บายโมง  21.00 น.  3 ทุม หรือ 9 ทุม  5.00 น.  ต ี5  

 

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.  
 

การนับยามแบบนี้มีท่ีมาจากการเปลี่ยนเวรทุก 3 ชั่วโมงของยามรักษาการณ 
 



๑.3 การบอกวัน เดือน ข้ึนแรม ใชเครื่องหมายอังคั่นเดี่ยว (ฯ) คั่น ตัวอยางเชน 
 

- เลขท่ีอยูหนาเครื่องหมาย ฯ หมายถึง วันในสัปดาห โดยให ๑ แทนวันอาทิตย ๒ แทนวันจันทร เรื่อยไปจนถึง ๗ 
แทนวันเสาร ดังนั้นเลข ๒ ในตัวอยางนี้จึง หมายถึง วันจันทร  

- เลขท่ีอยูหลังเครื่องหมาย ฯ หมายถึง เดือนทางจันทรคติ ในตัวอยางคือ เดือน ๗ ยกเวนเลข ๑ จะอานวา เดือน
อาย และ ๒ อานวา เดือน ยี่ สวนเลขอ่ืนๆตั้งแต ๓ –  ๑๒ อานตามตัวเลข  

- เลขท่ีอยูขางบนหรือขางลางเครื่องหมาย ฯ หมายถึง ข้ึนก่ีคํ่า หรือแรมก่ีคํ่า ถาอยูขางบนคือ ข้ึน ถาอยูขางลางคือ
แรม ดังนั้นในตัวอยางคือ ข้ึน ๓ คํ่า  
 

ตัวอยางการอาน 
          ๓  
วัน ๒ ฯ ๗ ค่ํา  
 

อานวา  วันจันทร เดือน ๗ ข้ึน ๓ ค่ํา  

วัน ๗ ฯ ๒ ค่ํา  
      ๑๑  

อานวา  วันเสาร เดือน ย่ี แรม ๑๑ ค่ํา  

๑.4 การนับปนักษัตร รอบปนักษัตร 1 รอบ มี 12 ป มีชื่อเรียนตามรูปสัตวประจาปดังนี้ 
 

ปท่ี  ปนักษัตร  สัตวประจําป  ปท่ี  ปนักษัตร  สัตวประจําป  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

ชวด  
ฉล ู 
ขาล  
เถาะ  
มะโรง  
มะเส็ง  

หนู  
วัว  
เสือ  
กระตาย  
งูใหญ  
งูเล็ก  

7  
8  
9  
10  
11  
12  

มะเมีย  
มะแม  
วอก  
ระกา  
จอ  
กุล  

มา  
แพะ  
ลิง  
ไก  
หมา  
หมู  
 

๑.๒ การแบงชวงเวลา ทศวรรษ สตวรรษ สหัสวรรษ 
      1. ทศวรรษ  คือ ชวงเวลาในรอบ 10 ป เริ่มนับท่ี 0 จบดวย 9 ซ่ึงรวมระยะเวลา 10 ป จะนิยมบอกศักราช
เปนคริสตศักราช 
                ตัวอยาง  ทศวรรษท่ี 60 นับตั้งแต ชวงระหวาง คริสตศักราช 1960 –  1969 
      2. ศตวรรษ  คือ ชวงเวลาในรอบ 100 ป เริ่มนับท่ี 1 จบดวย 100 ซ่ึงรวมระยะเวลา 100 ป จะบอก
ศักราชไดท้ังพุทธศักราช และ คริสตศักราช 
                ตัวอยาง   พุทธศตวรรษท่ี 21 นับตั้งแต ชวงเวลา พุทธศักราช 2001 –  2100คริสตศตวรรษท่ี 
21 นับตั้งแต ชวงเวลา คริสตศักราช 2001 –  2100 
      3. สหัสวรรษ คือ ชวงเวลาในรอบ 1000 ป เริ่มนับท่ี 1 จบดวย 1000 ซ่ึงรวมระยะเวลา 1000 ป 
สหัสวรรษเพ่ิงเริ่มใชเม่ือตอนเปลี่ยนสหัสวรรษท่ี 2 เปนสหัสวรรษท่ี 3 เพ่ิงเริ่มใชเม่ือพุทธศักราช 2543 และ 
คริสตศักราช 2000 จะบอกศักราชไดท้ัง พุทธศักราช และ คริสตศักราช 
                ตัวอยาง  สหัสวรรษท่ี 2 นับตั้งแต ชวงเวลา พุทธศักราช 1001 - 2000 
สหัสวรรษท่ี 2 นับตั้งแต ชวงเวลา คริสตศักราช 1001 - 2000 
สหัสวรรษท่ี ๓ นับตั้งแต ชวงเวลา คริสตศักราช ๒001 –๓๐๐๐ 
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๑. ศักราชและการเทียบ 
ศักราช (ERA) หมายถึง อายุเวลาท่ีตั้งข้ึนอยางเปนทางการ โดยถือเอาเหตุการณสําคัญเหตุการณใด

เหตุการณหนึ่งเปนจุดเริ่มตน แลวนับเวลาเปนปเรียงตามลาดับติดตอกันมา ศักราชสําคัญๆ ท่ีใชในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช มหาศักราช จุลศักราช รัตนโกสินทรศก และฮิจเราะหศักราช  

1.๑ พุทธศักราช (Buddhist Era) ใชยอวา พ.ศ. (B.E.) เปนศักราชท่ีพุทธศาสนิกชนกําหนดข้ึน มีวิธีนับ
ตางกันเปน 2 แบบ คือแบบไทยและแบบลังกา ดวยเหตุนี้ พุทธศักราชแบบลังกาจึงเร็วกวาพุทธศักราชแบบไทย 1 
ป เชน เม่ือประเทศไทย พ.ศ. 2500 ประเทศศรีลังกาจะเปน พ.ศ. 2501   พุทธศักราชเขามาสูดินแดนประเทศ
ไทยพรอมกับพระพุทธศาสนาจากอินเดีย สันนิษฐานวาเริ่มตนตั้งแตเม่ือพระเจาอโศกมหาราชแหงแควนมคธ (พ.ศ. 
271-311) สงพระเถระเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ แตการใชพระพุทธศักราชอยางเปนทางการ
ของประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏวามีในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ใน พ.ศ. 2455 รัชกาลท่ี 6 ทรง
ประกาศเลิกใชรัตนโกสินทรศกท่ีเริ่มใชในรัชกาลกอนใหใชพุทธศักราชแทน แตยังคงใหข้ึนปใหมในวันท่ี 1 
เมษายน เชนเดียวกับรัตนโกสินทรศก ใน พ.ศ. 2484 รัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนวันข้ึนป
ใหมมาเปน วันท่ี 1 มกราคม ตามหลักสากล ประเทศไทยจึงข้ึนปใหมในวันท่ี 1 มกราคม ตั้งแตนั้นจนมาถึง
ปจจุบัน  

การเปลี่ยนวันข้ึนปใหมท่ีเริ่มใน พ..2484 ทําให พ.ศ. 2483 เหลือจํานวนเพียง 9 เดือน คือ จากเดือน
เมษายน พ.ศ. 2483 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2483  การบอกปท่ียอนข้ึนไปกอนตั้งพุทธศักราช ใหระบุจํานวนป
และใสคําวา กอนพุทธศักราชหรือ กอน พ.ศ. ประกอบเชน  

80 ปกอนพุทธศักราช หรือ กอนพุทธศักราช 80 ป  
80 ปกอน พ.ศ. หรือกอน พ.ศ. 80 ป  

ถาเปนชวงกอนพุทธศักราช ใหระบุชวงเวลาโดยเอาปท่ีหางไปจากปจจุบันมากกวาไวขางหนา เชน พ.ศ. 
3,500-2,500 ปกอน พ.ศ. หรือกอน พ.ศ. 3,500-2,500 ป 

๑.2 คริสตศักราช (Chirstian Era) เปนศักราชท่ีผูนับถือศาสนาคริสตตั้งข้ึน โดยเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเชื่อ
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 ก็เปนท่ีเขาใจกันวาหมายถึง ค.ศ. 1970 เวนแตกรณี
ท่ีตองการเนนเพ่ือปองกันมิใหสับสน 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 ซ่ึงแปลวากอนมีพระเยซูคริสต เขียนไวหลังเลข ค.ศ. 
เชน 76 B.C. 

เม่ือตั้ง 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  
คริสตศักราชเริ่มปใหมวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุด 31 ธันวาคม ศักราชนี้ถือเปนศักราช สากล  



๑.3 มหาศักราช (Shaka Era) ยอวา ม.ศ. ผูตั้งคือ พระเจากนิษกะ กษัตริยองคท่ี 3 แหงอาณาจักร
กุษาณะ ในประเทศอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือในพุทธศตวรรษท่ี 6 เม่ือครองราชยจึงตั้งมหาศักราชข้ึนในป 
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 แตรับจากเขมรซ่ึงรับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง มหาศักราช
ใชในการคํานวนทางโหราศาสตร และใชระบุเวลาในจารึก  ตํานาน  โดยเฉพาะท่ีทําข้ึนกอนสมัยสุขทัยและสมัย
สุโขทัย 

การระบุมหาศักราชในจารึกและตํานานมักบอกเพียงวาเปนศักราชใดหรือ ศก คือ ปใด แตหากมีการระบุ
ปนักษัตรตอทาย เราก็สามารถเทียบศักราชไดโดยใชปนักษัตรเทียบกับเลขศกนั้น ตัวอยางเชน จารึกหลักท่ี ๑ ศิลา
จารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช ดานท่ี ๔ มีขอความกลาวถึงกําเนิดตัวหนังสือไทยวา 

“....เม่ือกอนลายสือไทยนี้บมี ๑๒๐๕ ศก ปมะแม พอขุนรามคําแหงหาใครใจในใจแลใสลายสือไทยนี้ 
ลายสือไทยนี้จึงมีเพ่ือขุนผูนั้นใสไว...” 

จากตัวอยางจารึกหลักท่ี 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. ตั้งข้ึนเม่ือปพ.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 จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี๕ แหงกรุงรัตนโกสินทรจึงเลิกใชและใชรัตนโกสินทร
ศกแทนการบอกจุลศักราชมักบอกปนักษัตรควบคูกันไป และนิยมบอกดวยวาเปนศักราชท่ีลงทายดวยเลขอะไร 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. เปนศักราชท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตั้งข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยใหนับปท่ีพระบาทสมเด็จพนะพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเม่ือปขาล 
พ.ศ. ๒๓๒๕ เปน ร.ศ.๑ และใหเริ่มใชศักราชนี้ในราชการตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) โยให
นับเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของป เดือนมีนาคมเปนเดือนสุดทายของป รัตนโกสินทรศก จึงข้ึนปใหมในวันท่ี 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 
รัชกาลท่ี ๖ ก็ทรงประกาศใหเลิกใชรัตนโกสินทรศก เปลี่ยนเปนพุทธศักราชแทยแตยังคงใหข้ึนปใหมในวันท่ี ๑ 
เมษายน เหมือนเดิม จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จอมพลป.พิบูลสงครามจึงเปลี่ยนวันท่ีข้ึนปใหมเปนวันท่ี 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 ฮิจเราะหศักราชจะเพ่ิมข้ึนอีก  
1 ป เม่ือเทียบกับพุทธศักราช 

๒.การเทียบศักราช 

        การนับศักราชท่ีแตกตางกันจะทําใหเกิดความไมชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตรไทยและสากล 
ดังนั้นการเทียบศักราชใหเปนแบบเดียวกันจะชวยใหสามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรไดเขาใจมากข้ึน  
ตลอดจนทําใหทราบถึงชวงศักราชหรือชวงเวลาเดียวกันในแตละภูมิภาคของโลกเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผู
ศึกษาอยางแทจริงจึงตองมีการเทียบศักราช จากศักราชหนึ่งไปยังอีกศักราชหนึ่ง โดยคํานวณจาก ศักราชท้ัง
สองมีชวงเวลาท่ีแตกตางกันอยูก่ีปแลวนําไปบวกหรือลบแลแตกรณี 
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. ท่ีไดคือ 2006 

 จากคริสตศักราชเปลี่ยนเปนพุทธศักราช ใหนํา ค.ศ. บวก 543 ตัวอยางเชน ค.ศ. 2004 เปลี่ยนเปน 
พ.ศ. โดยนํา 543 มาบวก ( 2004 + 543 ) ป พ.ศ. ท่ีไดคือ 2547 

 จากจุลศักราชเปลี่ยนเปนพุทธศักราช ใหนํา จ.ศ. บวก 1181 ตัวอยางเชน จ.ศ. 1130 เปลี่ยนเปน พ.ศ. 
โดยนํา 1181 มาบวก ( 1130 + 1181 ) ป พ.ศ. ท่ีไดคือ 2311 

 จากรัตนโกสินทรศกเปลี่ยนเปนพุทธศักราช ใหนํา ร.ศ. บวก 2324 ตัวอยางเชน ร.ศ. 132 เปลี่ยนเปน 
พ.ศ. โดยนํา 2324 มาบวก ( 123 + 2324 ) ป พ.ศ. ท่ีไดคือ 2456 


