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206100บิดาแห8ง “คณิตศาสตร@กับอารยธรรม” ท่ี มช.

รองศาสตราจารย) สมัย ยอดอินทร)
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206100บิดาแห8ง “คณิตศาสตร@กับอารยธรรม” ท่ี มช.

https://www.youtube.com/watch?v=eucdt5xaod8
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206100ปฏิทินจันทรคติไทย
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206100ปฏิทินจันทรคติไทย

มี 12 เดือน (พระจันทร)เต็มดวง 12 ครั้ง) 

มีเดือนสองประเภท

• เดือนค่ี เดือนละ 29 วัน

• เดือนคูS เดือนละ 30 วัน

ขPางขึ้น พระจันทร)คmางฟoาตอนเย็นตอน

พระอาทิตย)ตกดิน เปqนครึ่งแรกของเดือน 

มี 15 วัน

ขึ้น 1 ค่ำ, ขึ้น 2 ค่ำ, ..., ขึ้น 15 ค่ำ

วันขึ้น 15 ค่ำ เรียกวSา วันเพ็ญ
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206100ปฏิทินจันทรคติไทย

ขPางแรม พระจันทร)คmางฟoาตอนเชmาขณะ

พระอาทิตย)ขึ้น แตSตอนพระอาทิตย)ตก

ดินยังไมSมีพระจันทร)บนทmองฟoา เปqนครึ่ง

หลังของเดือน 

เดือนค่ี มี 14 วัน

แรม 1 ค่ำ, แรม 2 ค่ำ, ..., แรม 14 ค่ำ

เดือนคูS มี 15 วัน

แรม 1 ค่ำ, แรม 2 ค่ำ, ..., แรม 15 ค่ำ

“เดือนคู8ดับค่ี เดือนค่ีดับคู8”
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206100วันพระ

• วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ 

หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพ่ือ

ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนา

ประจำสัปดาห) 

• วันท่ีมีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือน

ละ 4 วัน ไดmแกS 

• วันขึ้น 8 ค่ำ

• วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)

• วันแรม 8 ค่ำ 

• วันแรม 15 ค่ำ กรณีเดือนคูS หรือ วันแรม 

14 ค่ำ  กรณีเดือนค่ี
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206100วันในปฏิทิน กับวันในความเปbนจริง

• พระจันทร)หมุนรอบโลกหน่ึงรอบ เทียบกับ

ดวงอาทิตย)ใชmเวลา 29.530588... วัน
ผลตSาง = 29.530588 – 29.5

= 0.030588 วัน

≈ 44 นาที
• วันเพ็ญถึงวันเพ็ญจันทรคติไทย ใชmเวลา 29.5 

วัน (30 หรือ 29 วัน)
วันเพ็ญจันทรคติไทยเร็วกวSาวันเพ็ญแทm

วันเพ็ญไทย และวันเพ็ญแทP

วันดับไทย และวันดับแทP

ผลตSาง = 29.530588 – 29.5

= 0.030588 วัน

≈ 44 นาที

วันดับไทยเร็วกวSาวันดับแทm

จึงตPองมีการปรับวันเพ็ญใหPตรงกับวันเพ็ญแทP 

และวันดับใหPตรงกับวันดับแทP
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206100วันในปฏิทิน กับวันในความเปbนจริง

ในหน่ึงเดือน ผลตSางเกิดขึ้น 0.030588 วัน

0.030588 × 32 = 0.978816

0.030588 × 33 = 1.009404

0.030588 × 34 = 1.039992

เลือกเดือน 7 ของบางปÑ เพ่ือปรับใหmมี 30 วัน

ปÑท่ีมีการเติม เรียกวSา ปdอธิกวาร (เติมวันท่ีหายไป)

เกือบสามปd ปฏิทิน

จะเร็วกว8าเดือนจริง 1 วนั

ปeญหา : ปฏิทินจันทรคติ มี 354 วัน แต8ปdฤดูกาลกินเวลา 365.242199 วัน

ปฏิทินจันทรคติจะเร็วกวSาปÑฤดูกาลไปปÑละประมาณ 

365.242199 – 354 = 11.242199 วัน

ทุก ๆ 3 ปÑ เร็วกวSา 11.242199 × 3 = 33.726579 วัน

การแกPปeญหา : กำหนดวSาบางปÑจะมี 13 เดือน

โดยเติมเดือน 8 เปqนเดือน 8 สองหน เรียกวSา ปdอธิกมาส
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206100การปรับปฏิทินใหPตรงกัน

ปฏิทินสากล

• 365.242199… วัน

ปรับโดย มีปÑอธิกสุรทิน

(เดือนกุมภาพันธ)มี 29 วัน)

ปฏิทินจันทรคติไทย

• 354 วัน

ปรับโดย มีปÑอธิกมาส

มีปÑอธิกวาร

ปeญหา : เติมอย8างไรดี?

หมายเหตุ โดยท่ัวไปการแปลง พ.ศ. เปqน ค.ศ. ใหmบวก ค.ศ. ดmวย 543 คือ

พ.ศ. = ค.ศ. + 543

เชSน ค.ศ. 2019 คือ พ.ศ. 2019+543 = 2562

ยกเวmน กรณีเดือน ม.ค. - มี.ค. กSอนปÑ 2484 จะใชmสูตร

พ.ศ. = ค.ศ. + 542

เน่ืองจากมีการเปล่ียนใหmเร่ิมตmนนับปÑใหมSในวันท่ี 1 มกราคม 2484



11

206100การปรับปฏิทินใหPตรงกัน

สูตรอธิกมาสแบบอิงปฏิทินสากล

เมื่อพบวSาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันเพ็ญเดือน 8) ตรงกับวันท่ี 22 - 30 ม.ิย. 

หรือ 1 – 2 ก.ค. ก็ใหmเพ่ิมเดือนแปดอีกหน่ึงเดือน ตSอจากเดือนแปดแรก

ยกเวPน ปÑถัดจากปÑอธิกสุรทิน (ปÑท่ีเดือนกุมภาพันธ)มี 29 วัน) เชSน พ.ศ. 2536, 2540, 

2544, 2548, … ใหmใชmวันท่ี 23 – 30 มิ.ย. หรือ 1 – 3 ก.ค. แทน

การตรวจสอบปÑอธิกสุรทิน ใชmปÑในหนSวย ค.ศ. !!!

ตัวอย8าง ถmาปÑ พ.ศ. 2544 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันท่ี 5 ก.ค. 

คำนวณดmวยสูตรน้ี เปqนปÑอธิกมาสหรือไมS

ตัวอย8าง ถmาปÑ พ.ศ. 2545 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันท่ี 24 มิ.ย. 

คำนวณดmวยสูตรน้ี เปqนปÑอธิกมาสหรือไมS
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206100การปรับปฏิทินใหPตรงกัน

ฤดูกาลอิงตามขPางขึ้นขPางแรม

ขPางแรมเดือน 12 ปลายฝนตmนหนาว

ขPางแรมเดือน 3 ปลายหนาวเขmารmอน

ขPางแรมเดือน 5 กลางฤดูรmอน

ขPางแรมเดือน 6 ปลายรmอนเขmาฝน

ขPางแรมเดือน 8 ฤดูฝนชุก (เขmาพรรษา)
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206100การเขPาอินทขิล

http://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=18

ในสมัยโบราณ จะทำพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิลเป=นประจำทุกป? แต#ทำ
ตอนปลายเดือน 8 เหนือ ถึงต5นเดือน 9 เหนือ (เดือน 6-7 ภาคกลาง) 
ในวันเริ่มเขBาอินทขิลน้ัน ชาวบBานชาวเมืองทั้งหลาย ทั้งเฒHาแกHหนุHมสาว
จะพากันนำดอกไมB ธูปเทียน น้ำขมิ้นสBมปLอย ใสHขันพานหรือภาชนะไป
ทำการโสรจสรง สักการะบูชา พิธีดังกลHาวมักเริ่มทำในวันจันทรคติ แรม 
13 ค่ำ เดือน 8 เหนือ และวันสุดทBายทำพิธีออกอนิทขิลและบูชาสืบ
ชะตาเมืองในวันข้ึน 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ เป=นประจำทุกป? จึงเรียกกันใน
หมูHชาวเมืองเชียงใหมHวHา “เดือน 8 เขBา เดือน 9 ออก”

เสาอินทขิลเป=นเสาหลักเมืองคูHบBานคูHเมืองเชียงใหมH เป=นที่เคารพ
สักการะและนับถือกันวHาเป=นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อวHาเป=นที่รวมวิญญาณ
ของชาวเมืองและบรรพบุรุษในอดีต เป=นปูชนียสถานที่สำคัญของนคร
เชียงใหมH มีประเพณีเขBาอินทขิลเพื่อกราบไหวBสักการะทุกป? เรียกวHา 
ประเพณีเขBาอินทขิล
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206100การปรับปฏิทินใหPตรงกัน

สูตรอธิกมาสแบบอิงธรรมชาติ

เมื่อพบวSาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 แลmว ปéวย (ตะแบก

เล็ก) ยังไมSออกดอก ใหmเพ่ิมเดือน 8 อีกหน่ึง

เดือนตSอจากเดือนแปดแรก และปéวยก็จะออก

ดอกกSอนขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลังดmวย

ถmาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 อยูSในชSวง 11 วันนับจาก

ท่ีพระอาทิตย)ขึ้นทางเหนือสุดแลmวเร่ิมกลับมา

ทางใตmคืน ก็ใหmเพ่ิมเดือน 8 อีกหน่ึงเดือน ถัดจาก

เดือน 8 แรก

สูตรอธิกมาสจะดำเนินเปqนวงจรเหมือนกันในรอบ 19 ปÑ เปqนการเพิ่มเดือน 8 สองทั้งหมด 7 ครั้ง

ในปÑที่ 3, 6, 9, 11, 14, 17, 19 เรียกวSา สูตร 3332332

เมื่อเวลาผSานไปนาน ๆ จะมีบางชSวงที่เปqน 3332332 ตSอดmวย 3323332 แลmวตSอไปเปqน 3332332
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206100ปdอธิกวาร
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206100ปdอธิกวาร

เติมเดือน 7 ของบางปÑใหmมี 30 วัน โดยใหmเดือน 7 มีวันสุดทmายเปqนวันแรม 15 ค่ำ

ถmาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 มีกSอนวันเพ็ญแทmเกินหน่ึงวัน หรือแรม 14 ค่ำ เดือน 7 

มกีSอนวันดับแทmเกินหน่ึงวัน ใหmเพ่ิมวันใหmเดือน 7 ดังกลSาวมี 30 วัน 

แต8ถPาปdนั้นเปbนปdอธิกมาสแลPว ไม8ตPองเพิ่ม

สูตรอธิกวารอิงวันเพ็ญแทPและวันดับแทP

ถmาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 พระจันทร)มีมุมเงยกับขอบฟoาตะวันออก เกิน 12 

องศา เมื่อเวลา 6 โมงเย็น ก็ใหmเพ่ิมเดือน 7 มี 30 วัน

แต8ถPาปdนั้นเปbนปdอธิกมาสแลPว ไม8ตPองเพิ่ม

สูตรอธิกวารอิงมุมเงยของพระจันทร@กับขอบฟoา
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206100ความคลาดเคล่ือนของวันต8าง ๆ ตามปฏิทิน

ดาวน)โหลดเอกสารไดmจากเว็บไซต)ของอาจารย)
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206100คณิตศาสตร@กับการสรPางกำแพงเมืองเชียงใหม8
ดูวีดีโอ ”คณิตศาสตร)กับการสรmางกำแพงเมืองเชียงใหมS”

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


