
ใบความรู้ 
ช่วงเวลาแบบจันทรคติและแบบสุริยคติ 

จันทรคติ คือ การนบัวนัเดือนปี โดยใชก้ารโคจรของพระจนัทร์เป็นเกณฑ ์คือ นบัข้ึนแรม นบัเดือนอา้ย ยี ่สาม ส่ี 
ฯลฯ นบัปี ชวด ฉลู ขาล เถาะ ฯลฯ เรียกวา่การนบัทางจนัทรคติ 

สุริยคติ คือ การนบัวนัเดือนปี โดยใชก้ารโคจรของพระอาทิตยเ์ป็นเกณฑ ์คือวธีิการนบัอยา่งในปัจจุบนั เช่น วนั
จนัทร์ องัคาร พุธ เดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม และปี พ.ศ. ปี ค.ศ. ต่าง  ๆ

 
ช่วงเวลาแบบจันทรคติ  และแบบสุริยคติ 
     ในการนบัช่วงเวลาท่ีเป็นอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต  เป็นการนบัช่วงเวลาแบบกวา้ง ๆ ไม่ไดมี้การระบุ
เจาะจงเวลาท่ีแน่นอน  แต่การนบัช่วงเวลาแบบจนัทรคติ  และแบบสุริยคติ  เป็นการนบัช่วงเวลาท่ีมีการระบุ
เจาะจงเวลา 
1.  การนับช่วงเวลาแบบจันทรคติ  เป็นการนบัช่วงเวลาโดยยดึการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก  ซ่ึงเม่ือดวง

จนัทร์รอบโลกท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ขา้งข้ึนขา้งแรม  วนัทางจนัทรคติจึงเรียกวา่  วนัข้ึน  วนัแรม  โดยดูจาก

ลกัษณะของดวงจนัทร์ 

          ข้างขึน้  คือ  ช่วงเวลาตั้งแต่หลงัจากดวงจนัทร์มืดสนิท  และค่อย ๆ มองเห็นดวงจนัทร์สวา่ง

ข้ึน  จนกระทัง่มองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง  ซ่ึงกินเวลาทั้งหมด 15 วนั  โดยนบัตั้งแต่วนัข้ึน 1 ค ่า  ไปจนถึงวนั

ข้ึน 15 ค ่า 

          ข้างแรม  คือ  ช่วงเวลาตั้งแต่หลงัจากดวงจนัทร์เตม็ดวง  และค่อย ๆ มองเห็ดวงจนัทร์มืด

ลง  จนกระทัง่มองเห็นดวงจนัทร์มืดจนหมดดวง  ซ่ึงกินเวลาทั้งหมด 15 วนั  โดยนบัตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่า  ไป

จนถึงวนัแรม 15 ค ่า 

          ส่วนการนบัเดือนตามจนัทรคติ  จะเรียกช่ือเดือนแบบง่าย ๆ ดงัน้ี  เดือนอา้ย (เดือนหน่ึง)  เดือนยี ่

(เดือนสอง)  เดือนสาม  เดือนส่ี  เร่ือยไป  จนถึงเดือนสิบสอง 

          การนบัช่วงเวลาแบบจนัทรคติ  เป็นการนบัช่วงเวลาในสมยัก่อนของประเทศไทย  ซ่ึงจะพบไดใ้นการ

บนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  เช่น 

               คร้ันถึง ณ วนัจนัทร์ แรม 2 ค ่า  เดือน 8 ปีจอ  อฐัศก  พม่าก็ยกทพัเขา้ตีค่ายใหญ่บา้นระจนัแตก  ฆ่า

คนเสียเป็นอนัมาก  บรรดาครอบครัวชายหญิงเด็กและผูใ้หญ่  ซ่ึงคงเหลือตายอยูน่ั้นให้กวาดเอาไป

ส้ิน  ตั้งแต่รบกนัมาหา้เดือนจนเสียค่ายนั้น  ไทยตามประมาณพนัเศษ  พม่าตายประมาณสามพนั

เศษ  (จาก  สารานุกรม  ประวติัศาสตร์ไทย  ของ ส.พลายนอ้ย) 



          การนบัช่วงเวลาแบบจนัทรคตินั้น  ในปัจจุบนัน้ีก็ยงัคงมีใชก้นัอยู ่ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั

พระพุทธศาสนา  ซ่ึงนกัเรียนไดเ้รียนรู้มาบา้งแลว้  เม่ือเรียนวชิาพระพุทธศาสนา  เช่น 

               อาจารย ์  :  นกัเรียนลองช่วยกนัยกตวัอยา่งการนบัช่วงเวลาแบบจนัทรคติท่ีเก่ียวกบั

พระพุทธศาสนาสิค่ะ 

               นกัเรียนคนท่ี 1  :  วนัวสิาขบูชา  ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า  เดือน 6  ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้
ประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน 
               นกัเรียนคนท่ี 2  :  วนัข้ึน 15 ค ่า  เดือน 8  เป็นวนัอาสาฬหบูชา  ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดง
ปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคีย ์ ในวนัน้ีจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ 
               นกัเรียนคนท่ี 3  :  คุณแม่ผมเคยเล่าใหฟั้งวา่  ในแต่ละเดือน  พระพุทธเจา้ทรงก าหนดใหเ้ป็นวนัฟัง
ธรรม  หรือท่ีเราเรียกวา่  วนัพระไว ้4 วนั  ซ่ึงตรงกบัวนัข้ึน 8 ค ่า  วนัข้ึน 15 ค ่า  วนัแรม 8 ค ่า  และวนัแรม 14 
ค ่า  หรือวนัแรม 15 ค ่า 
               อาจารย ์  :  แหม !  เก่งกนัทุกคนเลยนะค่ะ 
     2.  การนับช่วงเวลาแบบสุริยคติ  เป็นการนบัช่วงเวลาโดยยดึการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์1 
รอบ  ซ่ึงกินเวลาทั้งส้ินประมาณ 365 วนั  หรือ 1 ปี  และใน 1 ปี  มี 12 เดือน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
เดือนธนัวาคม 
          การนบัช่วงเวลาแบบสุริยคติ  เป็นการนบัเวลาท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นการนบัเวลาท่ี
นกัเรียนใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนั  ตวัอยา่งเช่น 
               -  วนัข้ึนปีใหม่ของปี พ.ศ. 2551  ตรงกบัวนัองัคารท่ี 1 มกราคม 
               -  วนัท่ี 13 เมษายน ของทุกปี  เป็นวนัสงกรานต ์
               -  ในปี พ.ศ. 2547  วนัรัฐธรรมนูญ  ตรงกบัวนัศุกร์ท่ี 10 ธนัวาคม 
               -  ผมเกิดวนัองัคารท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
               -  สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงไดรั้บประกาศนียบตัรของกองทุนคุม้ครอง
สัตวป่์าโลก  ในฐานะนกัอนรักษดี์เด่น  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 
          การเรียนรู้เก่ียวกบัช่วงเวลามีประโยชน์อยา่งมาก  เพราะเราใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนั  ใชใ้นการนดั 
หมายกนั  และยงัใชใ้นการบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆโดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัาประวติัศาสตร์ 
     3.  การเปรียบเทยีบช่วงเวลาแบบจันทรคติแลสุริยคติ 
          การเปรียบเทียบช่วงเวลาแบบจนัทรคติ  วา่ตรงกบัวนัใดทางสุริยคติ  หรือเม่ือทราบวนัทางสุริยคติ
แลว้แต่ตอ้งการทราบวา่ตรงกบัวนัใดทางจนัทรคติ  เราสามารถทราบไดจ้ากปฏิทิน 
-  ปฏิทินบางฉบบัจะบอกวนัทางจนัทรคติคู่กบัวนัทางสุริยคติ 
               -  ปฏิทินบางฉบบัจะบอกวนัทางจนัทรคติไวเ้ฉพาะวนัท่ีเป็นวนัธรรมสวนะ 
          ถึงแมว้า่ในปฏิทินจะไม่ไดบ้อกวา่  วนัทางสุริยคติบางวนัตรงกบัวนัจนัทรคติวนัใด  แต่เราก็สามารถ



คิดเทียบจากระยะเวลาการเกิดขา้งข้ึนขา้งแรมได ้ เช่น 
               -  วนัท่ี 3 พ.ย. 50  ตรงกบั  วนัแรม 8 ค ่า  เดือน 11 
               -  วนัท่ี 17 พ.ย. 50  ตรงกบั  วนัข้ึน 8 ค ่า  เดือน 12 
               -  วนัท่ี 24  พ.ย. 50  ตรงกบั  วนัข้ึน 15 ค ่า  เดือน 12 
ทีม่า : เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ป.3 . พมิพ์คร้ังที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อกัษรเจริญทัศน์ 

ปฏิทนิสุริยคติ (องักฤษ: solar calendar) คือ ปฏิทินท่ีสอดคลอ้งกบัฤดูกาลและเดคลิเนชนัของดวง
อาทิตย ์ความยาวนานของปีโดยเฉล่ียมีค่าใกลเ้คียงกบัปีฤดูกาล 

ปฏิทินสุริยคติ ไดแ้ก่ 
 ปฏิทินเกรกอเรียน 
 ปฏิทินจูเลียน 
 ปฏิทินคอปต(์ไอยคุปต)์ 
 ปฏิทินญะลาลียอิ์หร่าน 
 ปฏิทินสุริยคติไทย 

ปฏิทินเหล่าน้ีมี 365 วนั ในหน่ึงปี และเพิ่มวนัหน่ึงวนัในปีอธิกสุรทิน 

ปฏิทนิสุริยคติที่แสดงดิถีจันทร์ด้วย เรียกว่า ปฏิทนิสุริยจันทรคติ ได้แก่ 
 ปฏิทินฮิบรู 
 ปฏิทินจีน 
 ปฏิทินจนัทรคติไทย 

นอกเหนือจากน้ี ยงัมีปฏิทินท่ีไม่ใช่ปฏิทินสุริยคติ เช่น ปฏิทินฮิจญเ์ราะหฺ อนัเป็น ปฏิทินจนัทรคติ
ของศาสนาอิสลาม, ปฏิทินท่ีสอดคลอ้งกบัคาบซินอดิกของดาวศุกร์ และปฏิทินท่ีสอดคลอ้งกบัการข้ึนของ
ดาวฤกษใ์นทอ้งฟ้า 

ปฏิทนิสุริยคติไทย  คือปฏิทินอยา่งเป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นระบบปฏิทินสุริยคติ
อา้งวนัเดือนปีตรงตามปฏิทินเกรกอเรียนท่ีมีจ านวนวนั 365 หรือ 366 วนัในแต่ละปี โดยปรับเปล่ียนจาก
ปฏิทินจนัทรคติไทยเดิมเม่ือ พ.ศ. 2431(จุลศกัราช 1240) ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ช่ือเดือนในภาษาไทยทั้งสิบสอง
ในปฏิทินตั้งช่ือโดยกรมพระยาเทววงศว์โรปการ 

ในปฏิทินไทยจะมีการแสดงปีปฏิทินสุริยคติไทยเป็นหลกัแสดงในรูปแบบปีพุทธศกัราช และใน
หลายปฏิทินมกัจะมีการแสดงวนัพระ วนัขา้งข้ึน ขา้งแรม ปีจีน และคริสตศ์กัราชควบคู่กนัไป ในปฏิทิน
ปัจจุบนั ระยะห่างระหวา่งปีคริสตศ์กัราชกบัปีพุทธศกัราชจะต่างกนั 543 ปี (ซ่ึงปี พ.ศ. 2543 จะตรงกบัปี 
ค.ศ. 2000 พอดี) 

ทีม่า :  วกิพิเีดยี  สารรานุกรมเสรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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วนัขึน้ปีใหม่   มีประวติัความเป็นมาซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัตามความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมยัเร่ิมแรกเม่ือชาว
บาบิโลเนียเร่ิมคิดคน้การใชป้ฏิทิน โดยอาศยัระยะต่าง ๆ  ของดวงจนัทร์เป็นหลกัในการนบั เม่ือครบ 12 เดือนก็
ก าหนดวา่เป็น 1 ปี และเพื่อใหเ้กิดความพอดีระหวา่งการนบัปีตามปฏิทินกบัปีตามฤดูกาล จึงไดเ้พิ่มเดือนเขา้ไปอีก 
1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก ๆ  4 ปี 

ต่อมาชาวอียปิต ์กรีก และชาวเซมิติค ไดน้ าปฏิบติัของชาวบาบิโลเนียมาดดัแปลงแกไ้ขอีกหลายคราว
เพื่อใหต้รงกบัฤดู กาลมากยิง่ข้ึน จนถึงสมยัของกษตัริยจู์เลียต ซีซาร์ (ประมาณ 46 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช) ไดน้ า
ความคิดของนกัดาราศาสตร์ชาวอียปิตช่ื์อโยซิเยนิส มาปรับปรุงใหห้น่ึงปีมี 365 วนั โดยทุก ๆ  4 ปี ใหเ้ติมเดือนท่ีมี 
28 วนัเพิ่มข้ึนอีก 1 วนั เป็น 29 วนั คือเดือนกุมภาพนัธ์ เรียกวา่ อธิกสุรทิน 

เม่ือเพิ่มใหเ้ดือนกุมภาพนัธ์มี 29 วนัใหทุ้ก ๆ  4 ปี แต่วนัในปฏิทินก็ยงัไม่ค่อยตรงกบัฤดูกาลนกั คือเวลาในปฏิทิน
ยาวกวา่ปีตามฤดูกาล เป็นเหตุใหฤ้ดูกาลมาถึงก่อนวนัในปฏิทิน และในวนัท่ี 21 มีนาคมตามปีปฏิทินของทุก ๆ  ปี จะ
เป็นช่วงท่ีมีเวลากลางวนัและกลางคืนเท่ากนัคือเป็นวนัท่ีดวงอาทิตยจ์ะข้ึน ตรงทิศตะวนัออก และลบัลงตามทิศ
ตะวนัตกเป๋ง วนัน้ีทัว่โลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากบั 12 ซ.ม.เท่ากนั เรียกวา่ วนัทิวาราตรีเสมอภาคมีนาคม (Equinox in 
March) แต่ในปี พ.ศ.2125 วนั Equinox in March กลบัไปเกิดข้ึนในวนัท่ี 11 มีนาคม แทนท่ีจะเป็นวนัท่ี 21 มีนาคม 
ดงันั้นพระสันตะปาปาเกรกอร่ีท่ี 13 จึงท าการปรับปรุงแกไ้ขหกัวนัออกไป 10 วนั จากปีปฏิทิน และใหว้นัหลงัจาก
วนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2125 แทนท่ีจะเป็นวนัท่ี 5 ตุลาคม ก็ใหเ้ปล่ียนเป็นวนัท่ี 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะในปี 2125 น้ี) 
ปฏิทินแบบใหม่น้ีจึงเรียกวา่ปฏิทินเกรกอเร่ียน จากนั้นไดป้รับปรุงประกาศใช ้วนัท่ี 1 มกราคม เป็นวนัเร่ิมตน้ของปี
เป็นตน้มา 
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