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ปฏิทิน 206100

Calendar (Kalend : I cry)
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206100ประเภทของปฏิทิน

ภาพจาก https://www.thecreatorscalendar.com/five-historic-methods-time-measuring/

ปฏิทินสุริยคติ (Solar Calendar)
• ปฏิทินที่กำหนดนับจากระยะเวลาที่

โลกโคจรไปครบดวงอาทิตย)หนึ่งรอบ

แบSงเปhน 7 วัน นับเปhนหนึ่งสัปดาห)
วันอาทิตย) วันจันทร) วันอังคาร วันพุธ วัน

พฤหัสบดี วันศุกร) วันเสาร)

หนึ่งปlปฏิทิน
• ใชmระยะเวลา 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 

นาที 48.8 วินาที

• แบSงเปhน 12 เดือน
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206100ประเภทของปฏิทิน

ปฏิทินจันทรคติ (lunar calendar)

• ปฏิทินที่กำหนดนับเวลาตาม
ระยะเวลาโคจรของดวงจันทร)รอบโลก 

12 ครั้ง

หนึ่งปlจันทรคติ แบSงเปhน 12 เดือน
เดือนหนึ่ง เดือนสอง ... เดือนสิบสอง

หนึ่งปlปฏิทินจันทรคติ ใชmเวลา 354.37 วัน
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206100ปMนักษัตร

ภาพจาก Wikipedia.org

• เปhนปlตามสุริยคติไทย
• กำหนดช่ือปlเปhนรูปสัตว)
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206100วัน

วัน (day) คือ ระยะเวลาท่ีโลก
หมุนรอบแกนตัวเอง จากทุกทิศ

ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก

ระยะเวลาท่ีลSวงไประหวSางท่ีวัตถุ
ทmองฟ}าดวงใดดวงหน่ึงผSาน

เสmนเมอริเดยีนเดียวกันครบหน่ึงรอบ

ประเภทของวันมีช่ือเรียกตSางกัน 
แลmวแตSวัตถุท่ีเปhนท่ีหมาย

• วันสุริยคติ  (solar day)

• วันดาราคติ (sidereal day)
• วันจันทรคติ (lunar day)
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206100วัน ช่ัวโมง นาที วินาที

• วันสมมติ คือ เอาความนาน
ของปlสมมติมาเฉล่ียใหmแตSละ

วัน มีความนานเทSากัน 

Kepler's first law:
Planet orbits are ellipses with the sun at one focus of the ellipse.

ภาพจาก http://www.khadley.com/courses/Astronomy/ph_206/topics/ph206Intro/kepler-s-laws.html

https://www.solarsystemscope.com/spacepedia/earth/orbital-and-rotational-characteristics-of-earth

วงรี (Ellipse) คือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซ่ึงผลบวกของ

ระยะทางจากจุดใด ๆ จุดหน่ึงในเซตไปยังจุดคงที่ 2 จุดมีคSาคงตัว

เมื่อความนานของวันสมมติคงท่ีแลmว จึงสรmางนา]ิกา
1 วันสมมติ = 24 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง = 60 นาที 1 นาที = 60 วินาที
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206100นิยามในยุคใหม̀

หน่ึงวันเทSากับการแผSรังสีก่ีรอบของอะตอมซีเซยีม-133

1 วัน = 24 ช่ัวโมง × 60 นาที × 60 วินาที 

= 86,400 วินาที

... ช/วงเวลา 9,192,631,770 รอบของการแผ/กัมมันตภาพรังสี ซ่ึงแต/
ละรอบตรงกับช/วงเวลาของการเปล่ียนแปลงระดับพลังงาน จาก

สถานะกระตุVนไปเปXนสถานะพ้ืนของอะตอม ซีเซียม-133 ...

794,243,384,928,000 รอบ

Base unit of the International System of Units (SI)

ภาพจาก Wikipedia.org

หน่ึงวินาที นิยามโดย
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206100อ̀านว`าอย̀างไร

794,243,384,928,000 รอบ

ภาพจาก Wikipedia.org
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206100เวลามาตรฐาน

ภาพจาก Wikipedia.org

Greenwich Mean Time (GMT)

เมืองกรีนิช

วันสากล และเวลาสากล อยูSที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ
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206100เดินทางขsามเวลา

น่ังเคร่ืองบินออกจากทSา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ไป

ยังประเทศญ่ีปุ�น

วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 
เวลา 23.10 น.

ถmาการเดินทางจากเชียงใหมS 

ไปยังประเทศญ่ีปุ�น ใชmเวลา 

7 ช่ัวโมง จะไปถึงประเทศ
ญ่ีปุ�นวันท่ีเทSาใด เวลาเทSาใด

https://pantip.com/topic/32909995
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206100ส̀งงานไปงานประชุมวิชาการ
อาจารย)จะสSงงานไปงานประชุมวิชาการท่ีตSางประเทศ

Deadline น้ีตามเวลาในประเทศไทย คือวันใด เวลาใด

http://www.jcdcgg.u-tokai.ac.jp/ http://www.eurocg2019.uu.nl/

AoE : Anywhere on Earth 
สำหรับงานประชุมน้ี อาจารย)จะสSง
งานไดmชmาท่ีสุดวันท่ีเทSาใด ก่ีโมง 

ตามเวลาในประเทศไทย
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206100เวลาออมแสง

ภาพจาก Wikipedia.org

เวลาออมแสง (daylight saving time - DST)

• ขmอตกลงในการปรับนา�ิกาไปขmางหนmา เพื่อใหmมีแสงอาทิตย)ในชSวงเวลาบSายมากขึ้น และมี
แสงอาทิตย)ในชSวงเวลาเชmามีนmอยลง 

• ปรับไปขmางหนmาหนึ่งชั่วโมง กSอนจะเขmาฤดูใบไมmผลิ และปรับกลับหลังในฤดูใบไมmรSวง 

• ปรับนา�ิกาใหmเขmากับการขึ้นลงของดวงอาทิตย) ซึ่งเปล่ียนไปตามฤดู ตามความเอียงของแกนโลก
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206100เวลาแบบไทย

ที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th/

โมง หมายถึง วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน ถmาเปhนเวลากSอน
เที่ยงวัน ต้ังแตS ๗ นา�ิกา ถึง ๑๑ นา�ิกา เรียกวSา โมงเชmา ถึง ๕ โมงเชmา ถmาเปhน 

๑๒ นา�ิกา นิยมเรียกวSา เที่ยงวัน ถmาหลังเที่ยงวัน ต้ังแตS ๑๓ นา�ิกา ถึง ๑๗ 

นา�ิกา เรียกวSา บSายโมง ถึง บSาย ๕ โมง ถmา ๑๘ นา�ิกา นิยมเรียกวSา ๖ โมง

เย็น หรือ ยํ่าค่ํา

ทุ̀ม หมายถึง วิธีนับเวลาตามประเพณีสําหรับ ๖ ชั่วโมงแรกของ
กลางคืน ต้ังแตS ๑๙ นา�ิกา ถึง ๒๔ นา�ิกา เรียกวSา ๑ ทุSม ถึง ๖ ทุSม แตS ๖ ทุSม 

นิยมเรียกวSา สองยาม

ตี หมายถึง วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน 

ต้ังแตS ๑ นา�ิกา ถึง ๖ นา�ิกา เรียกวSา ตี ๑ ถึง ตี ๖ แตSตี ๖ นิยมเรียกวSา ยํ่ารุSง



15

206100ปฏิทินยุคโบราณ

ปฏิทินบาบิโลเนีย

• กำหนดวัน เดือน ปl จากระยะตSาง ๆ ของดวงจันทร)
(สังเกตขmางขึ้น  - ขmางแรม)

• เมื่อเกิดขmางขึ้น – ขmางแรมครบหน่ึงรอบ เรียกวSา 

หน่ึงเดือน

Babylonian “Astronomical Diary“ 
ภาพจาก 

https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/bab
ylon/babycal.htm
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206100ป�ญหาโดยท่ัวไปของปฏิทิน

ปฏิทินสุริยคติ (Solar Calendar)
• ปฏิทินที่กำหนดนับจากระยะเวลาที่

โลกโคจรไปครบดวงอาทิตย)หนึ่งรอบ

แบSงเปhน 7 วัน นับเปhนหนึ่งสัปดาห)
วันอาทิตย) วันจันทร) วันอังคาร วันพุธ วัน

พฤหัสบดี วันศุกร) วันเสาร)

หนึ่งปlปฏิทิน
• ใชmระยะเวลา 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 

นาที 48.8 วินาที

• แบSงเปhน 12 เดือน

ปฏิทินจันทรคติ (lunar calendar)

• ปฏิทินที่กำหนดนับเวลาตาม
ระยะเวลาโคจรของดวงจันทร)รอบโลก 

12 ครั้ง

หนึ่งปlจันทรคติ แบSงเปhน 12 เดือน
เดือนหนึ่ง เดือนสอง ... เดือนสิบสอง

หนึ่งปlปฏิทินจันทรคติ ใชmเวลา 354.37 วัน

เกิดความคลาดเคล่ือนของวันสะสม หาก
ปล̀อยท้ิงไวsจะทำใหsปฏิทินไม̀สอดคลsอง

กับฤดูกาลท่ีแทsจริง
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206100ปฏิทินยุคอียิปต�โบราณ

ปฏิทินยุคโรมัน
• กำหนดใหm 1 ปl มี 355 วัน ตามระบบจันทรคติ
• ทุก ๆ 4 ปl (ปlอธิกวาร) ตmองเพ่ิมวันเขmาไปอีก 22 วัน เพ่ือใหmตรงกับฤดูกาล 

หรือการคำนวณแบบสุริยคติ

Fasti Antiates maiores, reconstruction
ภาพจาก Wikipedia.org
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206100ปฏิทินจูเลียน

Julius Caesar
ภาพจาก Wikipedia.org

ปฏิทินจูเลียน (Julian Calandar)

• ใชmแนวคิดของนักดาราศาสตร)ชาวอียิปต) Sosigenes
มาปรับปรุงใหmหน่ึงวันท่ี 365 วัน

• เร่ิมใชmวันท่ี  1 January 45 BC

แต`ละปMมี 365 วัน ยกเวsนปMท่ีหารดsวย 4 ลงตัว 

จะมี 366 วัน  โดยเพิ่มวันท่ี 29 กุมภาพันธ�

เฉล่ียแลmวในหน่ึงปl มีจำนวนวันท้ังหมด 365.25 วัน

• ค.ศ. 356 มีวันท่ี 29 กุมภาพันธ)หรือไมS
• ค.ศ. 2019 มีวันท่ี 29 กุมภาพันธ)หรือไมS
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206100ปฏิทินจูเลียนสู̀ปฏิทินเกรกอเรียน

Pope Gregory XIII 

(7 January 1502 – 10 April 1585)
ภาพจาก Wikipedia.org

การปรับปรุงแกsไขปฏิทิน

• การเติมวันเพ่ิมหน่ึงวันในทุกส่ีปl ทำใหmเกิดความสับสน
ในฤดูกาล (ปlปฏิทินส้ันกวSาฤดูกาล)

• ค.ศ. 1582 วันอีสเตอร)เล่ือนจาก 21 มีนาคม 

เปhน 11 มีนาคม

• ในรอบปlพระอาทิตย)ควรมี 365.2422 วัน
• ปฏิทินจูเลียนคลาดเคล่ือนไป 0.0078 วัน 

(ประมาณ 3 วันในรอบ 400 ปl)

• ตัดวันในปl ค.ศ. 1582 ออกไป 10 วัน
• ใหmจุดตั้งตmนของราศีเมษเปhนวันท่ี 21 มีนาคม และกำหนดใหmเปhนวันอีสเตอร)ของปlน้ัน

• เร่ิมแกmไขการเกินของปฏิทินจูเลียน 3 วันในรอบ 400 ปl ในปl ค.ศ. 1600 และลดวัน 1 

วันในปl 1700, 1800, 1900 
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206100ปฏิทินเกรกอเรียน

• วันท่ี 29 กุมภาพันธ) เรียกวSา วันอธิกวาร  (leap day)
• ปlท่ีมีวันท่ี 29 กุมภาพันธ) เรียกวSา ปMอธิกสุรทิน (leap year)

• ปlท่ีไมSมีวันท่ี 29 กุมภาพันธ) เรียกวSา ปMปกติสุรทิน (common year)

ในรอบ 1 ปl มี 365.2425 วัน

• ถsาปM ค.ศ. ไม̀ไดsลงทsายดsวย 00 ใหmคำนวณเหมือนปฏิทินจูเลียน
• ถsาปM ค.ศ. ลงทsายดsวย 00 ใหmนำเลข 400 ไปหาร

Ø ถmา ค.ศ. หารดmวย 400 ลงตัว ใหmเติมวันท่ี 29 กุมภาพันธ)

Ø ถmา ค.ศ. หารดmวย 400 ไมSลงตัว ไม̀เติมวันท่ี 29 กุมภาพันธ)

หลักเกณฑ�ในการเติมวันท่ี 29 กุมภาพันธ�

ปMต`อไปนี้ตsองเติมวันท่ี 29 กุมภาพันธ�หรือไม̀

ค.ศ. 1980 ค.ศ. 2000 ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2019
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206100ปฏิทินในไทย

• เดิมใชmปฏิทินจันทรคติในสมัยสุโขทัย
• สมัยรัชกาลท่ี 4 เปล่ียนจากปฏิทินจันทรคติเปhนปฏิทินสุริยคติ โดยใชm

ปฏิทินสากลแบบเกรกอเรียน ใหmเดือนแรกของปlคือเดือนเมษายน และ

เดือนสุดทmายของปlคือเดือนมีนาคม
• ใชmรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) จนกระท่ังรัชกาลท่ี 6 เปล่ียนเปhนปl

พุทธศักราช (พ.ศ.)

• จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปล่ียนใหsวันแรกของปMคือวันท่ี 1 มกราคม 
ในปM พ.ศ. 2484 
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206100ปMถุงเงิน

กระทูmพันทิป https://pantip.com/topic/38434771

• เหตุการณ)ปMถุงเงินน้ี เกิดขึ้นจริง
หรือไมS เพราะเหตุใด และ

อยSางไร



23

206100คณิตศาสตร�กับการสรsางกำแพงเมืองเชียงใหม̀
ดูวีดีโอ ”คณิตศาสตร)กับการสรmางกำแพงเมืองเชียงใหมS”

https://www.youtube.com/watch?v=rNDWNCIlB4I


