
การนับศักราชและเหตกุารณสําคญั 
 

ศักราช หมายถึง ปที่กําหนดเอาเหตกุารณใดเหตกุารณหนึ่งซึ่งสําคัญมากสําหรับจดจารึกไว  
ศักราชที่มีกําหนดไวมี คือพทุธศักราช (พ.ศ.) รัตนโกสินทรศก หรือ ร.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) 
คริสตศักราช (ค.ศ.) และมหาศักราช (ม.ศ.) ศักราชเหลานี้เร่ิมตนนบัแตกตางกัน การที่จะเทยีบ
ศักราชไดจึงตองนําเอาระยะตางที่เร่ิมนับมาบวกเขาหรือลบออกดังนี ้ 
ระยะเวลาที่ตาง  
1. พุทธศักราช มากกวา คริสตศักราช 543 ป  
2. พุทธศักราช มากกวา มหาศักราช 621 ป  
3. พุทธศักราช มากกวา จุลศกัราช 1,181 ป  
4. พุทธศักราช มากกวา รัตนโกสินทรศก 2,324 ป  
5. คริสตศักราช มากกวา มหาศักราช 78 ป  
6. คริสตศักราช มากกวา จุลศักราช 638 ป  
7. คริสตศักราช มากกวา รัตนโกสินทรศก 1,781 ป  
8. มหาศักราช มากกวา จุลศักราช 560 ป  
9. มหาศักราช มากกวา รัตนโกสินทรศก 1,705 ป  
10. จุลศักราช มากกวา รัตนโกสินทรศก 1,143 ป  
             พุทธศักราช (พ.ศ.) เร่ิมนับตั้งแตพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซ่ึงเดิมนับเอาวัน
เพ็ญ เดือน 6 เปนวันเปลี่ยนศักราช ตอมามีการเปลี่ยนแปลงใหถือเอาวันที่ 1 เมษายนแทน  
อยางไรก็ตามในเวลาตอมารชักาลที่ 8 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนวนัขึ้นปใหมเสียใหม  
โดยเริ่มนับตามสากลคือ วันที่ 1 มกราคม นับแตป พ.ศ. 2483 เปนตนมา  

 
พุทธศักราช (พ.ศ.) เร่ิมนับตั้งแตพระพุทธเจาเสด็จปรินพิพาน 



 
              คริสตศักราช (ค.ศ.) เร่ิมนับเอาตั้งแตปที่พระเยซูเกิดเปน ค.ศ. 1 ซ่ึงเวลานั้น พ.ศ. มีมาแลว
นับได 543 ป การคํานวณเดือนของ ค.ศ. จะเปนแบบสรุยคติ ดังนั้นวนัขึ้นปใหมของ ค.ศ. จะเริ่ม

ในวนัที่ 1 มกราคมของทุกป ในประเทศอินเดียทรงมีชัยชนะเปนมหาศักราชที่ 1  
 

 
คริสตศักราช (ค.ศ.) เร่ิมนับเอาตั้งแตปที่พระเยซูประสูต ิ

 
            

 จุลศักราช (จ.ศ.) เปนการนบัศักราชของประเทศพมา เร่ิมนับเมื่อ พ.ศ. ลวงมาได 1,181 
ป โดยนับเอาวันที่พระเถระพมารูปหนึ่งนามวา "บุพโสระหัน " สึกออกจาก การเปนพระมาเพื่อชิง
ราชบัล-ลังก การนับเดือนปเปนแบบทางจนัทรคติ โดยจะมีวนัขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 เปนวันขึน้ปใหม  

 
         รัตนโกสินทร ศก (ร.ศ.) ตั้งขึ้นเมือ่ พ.ศ. ลวงมาได 2,325 ป ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดฯ ใหบัญญัติขึน้ โดยเริ่มนับเอาวันที่รัชกาลที่ 1 ทรงสราง
กรุงเทพมหานคร เปน ร.ศ. 1 และวนัเริ่มตนป คือวันที่ 1 เมษายน จนตอมาในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัจึงไดเลิกใช ร.ศ.  

 



วิธีการเทียบศกัราช เชน การคิดเทียบหา พ.ศ.  
     1.)  พ.ศ. = ค.ศ. + 543 หรือ ค.ศ. = พ.ศ. - 543  
     2.)  พ.ศ. = ม.ศ. + 621 หรือ ม.ศ. = พ.ศ. - 621  

     3.)  พ.ศ. = จ.ศ. + 1,181 หรือ จ.ศ. = พ.ศ. - 1,181  
     4.)  พ.ศ. = ร.ศ. + 2,324 หรือ ร.ศ. = พ.ศ. - 2,324  

             เดิมเราถือวันที่ 1 เมษายน เปนวนัเปลี่ยนศกัราชใหม ตอมาในป พ.ศ. 2483  
เราจะถือวามกีารเปลี่ยนแปลงศักราชใหมในวันที่ 1 มกราคม ซ่ึงเปนไปตามสากลนิยม ดังนั้นกอน 
พ.ศ. 2484 ยอนขึ้นไป พทุธศักราชจึงคาบเกี่ยวกับครสิตศักราช 2 ป เชน พ.ศ. 2483 เปน
คริสตศักราช 1940 กับ 1941 คาบเกี่ยวกันเพื่อความสะดวกใหดูตารางเทียบศักราชตอไป 

 
ฮิจเราะหศักราช 

คําวา ฮิจญเราะห แปลวา การอพยพฮิจญเราะหฺศักราชผูเร่ิมกําหนดใชศกัราชหฮิจญเราะหฺเปนคน
แรกคือ อิมามอะลีย บิน อะบีฏอลิบในสมัยการปกครองของอุมัร อิบนุลคอฏฏอบ (คอลีฟะหฺคนที่ 
2) ซ่ึงประกาศใชในปที่ 7 หลักการอพยพ (ค.ศ. 629) โดยยึดปทีน่บีมุฮัมมัด ศาสนทูตแหง
อิสลาม อพยพออกจากเมืองมักกะหฺ(เมกกะ)สูมะดีนะหฺ ในป ค.ศ. 622 เปนตนศักราชฮิจญเราะห ฺ
อักษรยอ ฮิจญเราะหฺ คือ ฮ.ศ. ในภาษาอังกฤษนิยมใช H.E. (Hijrah Era) หรือ A.H. 
(Anno Hejira)ระบบปฏิทินของหิจญเราะหฺศักราช เปนระบบปฏิทินจันทรคต ินั่นคือ จะใช
ดวงจนัทรเปนเกณฑในการคํานวณ ดังนั้นในหนึ่งปจันทรคติจึงมี 354 วันหากเปนปธิกสุรทิน
และ 355 วนัหากเปนปอธิกสุรทินในรอบ 30 ปจะมีธิกสุรทิน 19 คร้ัง และอธิกสุรทิน 11 คร้ัง 
ชนมุสลิมใชปฏิทินฮิจญเราะหฺจนถึงทุกวันนี้ 

 
 

ฮิจเราะหศักราช  เร่ิมนับเมื่อนบีมุฮัมมัด อพยพออกจากเมืองมักกะหฺ(เมกกะ)สูมะดนีะหฺ  
 



 
 


