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ค ำน ำ 
รายงาน เรื่อง ปฏิทินที่แตกต่างกับการหาวันสร้างเมืองเชียงใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการ

ค้นหาวันแรกเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ที่แท้จริง ผ่านข้อพิสูจน์ต่างๆ ด้วยนักวิชาการ

หลากหลายท่าน น าไปสู่บทวิเคราะห์และข้อสรุปที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ประกอบกับ

ความเป็นไปได้ที่สูงสุด และเพื่อตรงตามกับต้นฉบับในการยกตัวอย่างรายงานจึงได้ใช้ 

เลขไทยทั้งหมดของรายงาน เพื่อความสวยงาม 

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ปฏิทินที่แตกต่างกับการหาวันสร้างเมืองเชียงใหม่นี้  โดยได้

วางแผนการด าเนินงานการศึกษาคน้คว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อาทิ หนังสือ ทั้งที่เป็นเล่ม

และอยู่ในแหล่งความรู้จากสื่อออนไลน์การจัดท ารายงานฉบับนี้ส าเรจจตามวัตถุประสงค์ไป

ดว้ยดี    

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าการเขียนรายงาน

จนท าให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ในด้านแผนปฏิบัติศึกษาการท ารายงาน การเรียบเรียง

เนื้อหาได้ส าเรจจลุล่วงไปด้วยดี กลุ่มของข้าพเจ้าหวังว่า เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ที่ได้เรียบ

เรียงมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างดี หากมีสิ่งใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุง 

กลุ่มของข้าพเจา้ขอน้อมรับในข้อชีแ้นะและจะน าไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ตอ่ไป 
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“ปฏิทินท่ีแตกต่างกับการหาวันสร้างเมอืงเชียงใหม่” 
 

1. จุดเริ่มต้นแห่งการสร้างเมืองเชียงใหม่ 

1.1. ความย่อย้อนอดีต 
 รำชอำณำจักรไทยภำคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน 

ล ำปำง ล ำพูน และ แมฮ่่องสอน รวมกัน 8 จังหวัด เรียกกันว่ำ “อำณำจักรล้ำนนำ” 

 เมื่อ พ.ศ.430 มีกลุ่มชนเผ่ำไทยกลุ่มหนึ่ง อพยพจำกตอนใต้ของจีนลงมำตั้งหลักแหล่ง ณ 

บริเวณใกล้ฝั่งแม่น้ ำโขง และได้สร้ำงบ้ำนแปลงเมืองขึ้น ภำยหลังได้ย้ำยเมืองมำตั้งยังฝั่งตะวันออกของ

แม่น้ ำโขง ต่อมำในปลำยสมัยของสิงหนวตินคร ก่อนที่จะจมกลำยเป็นหนองน้ ำนั้น ในสมัยพระองค์

วรรณกษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งรำชวงศ์สิงหนวติ ในปี พ.ศ.1182 หรือจุลศักรำชที่ 1 ต ำนำนกล่ำวว่ำ  

พญำลวจกัเทวบุตร1เนรมิตเกริ่นเงนิ ลงมำจำกจอมเขำเกตุบรรพต (ดอยตุง) ลงมำสถิตย์เหนือแท่นเงิน

ภำยใต้ตน้พุทรำ ใกล้ฝ่ังแม่น้ ำละว้ำนที ให้นำมเมืองว่ำ “เหรัญนครเงินยำงเชียงแสน และสืบรำชวงศ์ต่อ

มำถึงพญำลำวเมง (ผู้ให้ก ำเนิดพญำมังรำยมหำรำช)  แต่ในทำงประวัติศำสตร์เ ชื่อว่ำรำชวงศ์ 

ลวจักรรำช ไม่ใช่เทวบุตร ซึ่งเป็นหัวหน้ำชำวป่ำของชำติละว้ำ2 ซึ่งมีถิ่นก ำเนิดอยู่บนดอยตุงนั่นเอง  

เมื่อพญำลำวเมงเสด็จสวรรคต พญำมังรำยจึงสืบรำชสมบัติต่อ แต่ก็ยังมีกษัตริย์แห่งเมืองต่ำงๆไม่ยอม

สวำมภิักดิ์ พระองค์จงึตอ้งท ำกำรปรำบเมืองต่ำงๆเพื่อควำมเป็นปึกแผ่น  
 

1.2. จุดเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 1839 พญำมังรำยจะทรงสร้ำงเมืองเชียงใหม่ ณ เชิงดอยสุเทพ ริมฝั่งแม่น้ ำปิง จึงได้

อัญเชิญพญำรว่งแห่งเมืองสุโขทัยและพญำง ำเมืองแหง่เมอืงพะเยำ มำร่วมปรึกษำหำรือ พญำมังรำยได้

ถำมพญำร่วงและพญำง ำเมืองว่ำ เมืองนี้จะเป็นมงคลหรือไม่ พญำร่วงได้กล่ำวว่ำ เมืองนี้ข้ำศึกจะ

เบียดเบียนท ำรำ้ยมิได้ และคนไหนมำอยู่ก็จะร่ ำรวยยิ่งขึน้ สว่นด้ำนพญำง ำเมืองได้กล่ำวว่ำ เมืองนี้ท ำเล

ดีจริง เพรำะว่ำเนือ้ดินมพีรรณรังส ี5 ประกำร และ มไีชย 7 ประกำรด้วย โดยวันเถลิงศกหรือวันพญำ

วันตำมปฏิทินจูเลียน3 (Julian Calendar) นั่น ตรงกับวันที่ 27 มีนำคม ค.ศ.1296 และวันสร้ำงเมือง

เชยีงใหม่นัน้ตรงกับวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ.1839 ซึ่งห่ำงกัน 16 วัน เหตุที่ไม่ได้ใช้ปฏิทินเกรกอเรียน4

(Gregorian Calendar) นั้น เพรำะช่วงที่สรำ้งเมอืงเชียงใหมน่ั้น ทำงตะวันตกยังคงใชป้ฏิทินแบบจูเลียนอยู่ 

                                                           
1 ผู้มีเชื้อสำยของปู่เจ้ำลำวจก หรือผู้ ท่ีขำยดอยตุงให้นครโยนกนำคพันธุ์  สร้ำงพระธำตุดอยตุง ขึ้นเป็นกษัตริย์  

  ของเวียงปรึกษำ พญำลวจักรรำช จงึต้ังชื่อให้รำชวงศ์ใหมข่องพระองค์น้ีว่ำ รำชวงศล์วจักรรำช หรอื รำชวงศล์ำว 
2 ละว้า เป็นชื่อท่ีคนท่ัวไปใช้เรียกกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีเรียกตนเองว่ำ “ละเวือะ” และชำวล้ำนนำถือว่ำ “ลัวะ และ ละว้ำ”     

   อันเป็นชนกลุ่มเดยีวกัน 
3 ปฏิทินจูเลียน (Julian calendar) เป็นปฏิทินท่ีสร้ำงขึ้นโดยจักรพรรดิจูเลียส ซีซำร์ แห่งโรมัน โดยปฏิรูปมำจำก 

  ปฏทิินโรมัน ซึ่งเริ่มใชต้ั้งแตใ่นปี 45 ปีกอ่นครสิตกำล 
4 ปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian Calendar) เป็นปฏิทินท่ีดัดแปลงมำจำกปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลำยใน   

   ประเทศตะวันตก ประกำศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปำปำเกรโกรีท่ี 13 เมื่อ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2125    

   (ค.ศ. 1582) 
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1.3. การสร้างเมืองเชียงใหม่ตามต านาน แบ่งลักษณะ ออกได้ 2 กรณ ี

1.3.1. การสร้างครั้งแรก ซึ่งเชื่อว่ำเป็นกำรสร้ำงเพื่อเป็นที่อยู่อำศัยเท่ำนั้น ซึ่งกล่ำวถึงเพียง

พญำมังรำย  โดยแบ่งออกได้เป็น  3 ควำมเช่ือ 

 ตามต านานพื้นเมืองของเชียงใหม่  ส่วนกลำงได้อนุมัติให้พญำมังรำยสำมำรถสร้ำงเมือง

เชียงใหม่  พญำมังรำยจึงเริ่มในเดือน 7 ขึ้น  8 ค่ ำ ของวันพฤหัสบดี ขึ้นเถลิงศกเป็นจุลศักรำช 654 

 ตามพงศาวดารโยนก 5  หลังจำกพญำมังรำยกลับมำจำกกำรประพำสป่ำ  ก็ได้มีค ำสั่งจำก

ส่วนกลำงให้สร้ำงเมืองขึ้น จึงได้มีกำรเกณฑ์ไพร่พลมำสร้ำงเมือง  เริ่มในเดือน 7 ขึ้น  8 ค่ ำ ของวัน

พฤหัสบดี ขึน้เถลิงศกเป็นจุลศักรำช 654 ปีมะโรง (พ.ศ. 1835)  

ตามความในต านาน 15 ราชวงศ์ 6  พญำมังรำยได้สร้ำงเมืองขึ้นในเดือน 7 ขึ้น  8 ค่ ำ ของ

วันพฤหัสบดี ขึน้เถลิงศกเป็นจุลศักรำช 654 

1.3.2. การสร้างครั้งที่สอง ได้ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงเมืองได้โดยแท้  โดยกำรเชิญพระสหำย

อย่ำง พ่อขุนรำมค ำแหงกับพ่อขุนง ำเมืองมำช่วยในกำรพิจำรณำท ำเลเมืองด้วย  โดยแบ่งออกได้เป็น  

4 ควำมเช่ือ 

          ตามความในพงศาวดารโยนก  หลังจำกพญำมังรำย พ่อขุนรำมค ำแหงและพ่อขุนง ำเมืองได้

รับประทำนอำหำรร่วมกันจนเสร็จสิ้นแล้ว  จึงท ำพิธีบวงสรวงเทวดำ  เมื่อได้ฤกษ์ดีที่เหมำะสมในกำร

ขุดสร้ำงคูเมืองและเมืองพร้อมกันแลว้  ก็ได้มีกำรเกณฑ์ไพร่พลให้ท ำส่วนเมือง ประมำณ 50,000 คน 

และขุดคูเมือง 40,000 คน มีพิธีกำรฝังนิมิตหลักเมืองในวันพฤหัสบดีวันเพ็ญเดือน 8 ปีจุลศักรำช 

658 (พ.ศ. 1839) 

ตามความในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่  พญำมังรำยให้ผู้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเมือง 

ก ำลังคน และเช่ียวชำญเรื่องที่ทำง ให้มกีำรขุดก่อก ำแพงเมืองทั้งสี่ด้ำน โดยพญำมังรำยได้เริ่มที่กำรก่อ

ก ำ แ พ ง เ มื อ ง ใ น ปี  พ . ศ . 1839 เ ดื อ น แ ป ด ขึ้ น วั น เ พ็ ญ เ ม็ ง วั น พ ฤ หั ส บ ดี 

          ตามความในต านาน 15 ราชวงศ์  พญำมังรำยให้ผู้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเมือง 

ก ำลังคน และเช่ียวชำญเรื่องที่ทำง โดยให้คนประมำณ 50,000 คน มำสร้ำงเมืองและที่อยู่อำศัย 

เตรียมขุดคูเมือง และสร้ำงเขื่อน ในช่วงเดือนแปดขึน้วันเพ็ญ 

ตามความในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น 7  วันพฤหัสบดีวันเพ็ญเดือน 8 ปีจุลศักรำช 658 (พ.ศ. 

1839) พญำมังรำย พ่อขุนรำมค ำแหงและพ่อขุนง ำเมือง ได้สั่งให้มีกำรสร้ำงก ำแพงสำมช้ันขึ้นทั้งสี่

ด้ำนของเมืองและก่อสร้ำงเจดีย์ไว้ที่บ้ำนเชียงมั่น เลยตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นกุศลทำนว่ำ วันเชียงมั่น  

ตั้งแตน่ัน้มำ 

                                                           
5 พงศาวดารโยนก เป็นบันทึกเรื่องรำวในอำณำจักรโยกซึ่งอยู่ในบริเวณทำงภำคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน  

   ท่ีอยู่ในช่วงรำวพุทธศตวรรษท่ี 11–18 
6 ต านาน 15 ราชวงศ์ เป็นบันทึกแบบคัมภีร์ใบลำนเรื่องรำวของอำณำจักรในบริเวณทำงภำคเหนือของประเทศไทย 

   ในปัจจุบัน ท่ีอยู่ในช่วงรำวพุทธศตวรรษท่ี 11–18 
7 ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น เป็นแผ่นศิลำจำรึก ๒ ด้ำน อยู่หน้ำพระอุโบสถจำรึกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๑๒๔ (จ.ศ.๙๔๓) เป็นกำรจำรึก   

   เกี่ยวกับกำรสร้ำงเมอืงเชียงใหม่ และกำรสรำ้งวัดเชียงมั่น ตลอดจนกำรท ำนุบ ำรุงวัดน้ีจำกกษัตรยิ์และพระรำชวงศ์ 



ปฏิทินที่แตกต่ำงกับกำรหำวันสร้ำงเมอืงเชียงใหม ่ ๓ 

 

2. การเทียบวันสร้างเมืองเชียงใหม ่
 

 การเปรียบเทียบความในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น  กับพงศาวดารโยนก  ต านานพื้นเมือง

เชียงใหม่ และต านานสิบห้าราชวงศ์  

หัวข้อ การเปรียบเทยีบ 

ศักรำช 658 (พ.ศ.1839) ตรงกันทั้ง 3 ต ำนำน 

ปีรวำยสัน8 

(ปีวอกอัฐศก) / เดือนวิสำขะ 

ตรงกันแตต่ ำนำนพืน้เมืองเชียงใหม่และสิบหำ้รำชวงศ์ 

ใช ้เดือน  8 ซึ่งมีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน 

ออก 8 ค่ ำ 
ต่ำงกันทั้ง 3 ต ำนำนซึ่งใช้ค ำว่ำ เพ็งหรอืเพ็ญ  

ซึ่งหมำยถึง  15 ค่ ำ 

ไทยเมิงปล้ำ (วันตำมแบบหนไทย) ทั้ง 3 ต ำนำนมไิด้กล่ำวไว้ 

วัน 5 หรอื วันพฤหัสบดี ใช้วันพฤหัสบดีทั้ง 2 ต ำนำน (ส่วนสิบห้ำรำชวงศ์ไม่ชัดเจน) 

 

การเปรียบเทียบความในศิลาจารึกวัดเชียงมั่นระหว่างข้อความตัวเลขที่ดวงเมืองกับ

ข้อความตัวหนังสือข้างล่าง 
 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของนักโหรำศำสตร์และดำรำศำสตร์ว่ำ วันเถลิงศก9หรือวันพญำวันของ

จุลศักรำช 654 (พ.ศ. 1839) นั่นคือ วันที่ 27 มีนำคม วันอังคำรตรงกับแรม 7 ค่ ำของเดือน 5 

หรคุณ10 240.341 วันล้วงเล้ำ เมื่อไล่เรียงตำมวันสุริยคติ11และจันทรคติ12 จำกวันเถลิงศกถึง

หรคุณ 240.341- 240.356 จะปรำกฏว่ำเป็นวันพุธขึ้น 8 ค่ ำ ตรงกับวันที่ 11 เมษำยน ถ้ำถือเลข

หรคุณ 240.356 เป็นวันสร้ำงเมืองเชียงใหม่ ก็จะไม่ตรงกับข้อควำมข้ำงล่ำงศิลำจำรึกที่ดวงเป็น

พฤหัสบดีขึน้ 8 ค่ ำ เดือนวิสำขะ (เดือน 8 เหนอื หรอืเดือน 6 ใต้) 

 

 

 

 
                                                           
8 เป็นกำรเรยีกของรอบปีหนไทย หรอืทำงล้ำนนำเรยีกว่ำ ก้ำนจ่ือ (มำจำกภำษำจีน) ซึ่งมีควำมหมำยถึงแม่ลูก โดยน ำรอบปีศก  

   หรือก้ำนท่ีมีท้ังหมด 12 ปี ซึ่งเป็นรอบปีแม่ และรอบปีนักษัตร หรือจื่อ ท่ีมีท้ังหมด 10 ปี เป็นรอบปีลูก มำเรียกต่อกัน  

   อันเห็นได้ว่ำรอบปีหนไทยจะมีกำรครบรอบทุก 60 ปี 
9 วันเถลงิศก เป็นวันขึ้นปีใหมท่ำงสุรยิคตโิดยมกีำรเปลี่ยนจุลศักรำชใหม่ในวันนี้ 
10 หรคุณ คือ ตัวเลขล ำดับวันท่ีนับไปทีละวัน โดยไม่มีกำรกระโดดใดๆ แม้ปฏิทินจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปอย่ำงไร โดยเริ่มนับ  

   วันแรกเมื่อ จุลศักรำชที่ 0 เป็นต้นมำ เทียบปฏทิินจูเลียน หรคุณท่ี 1 จะตรงกับวันท่ี 22 มีนำคม พ.ศ.1181 (ค.ศ.638)  
11 ปฏิทินสุริยคติ (Solar Calendar) คือ ปฏิทินท่ีสอดคล้องกับฤดูกำลและเดคลิเนชันของดวงอำทิตย์ ควำมยำวนำนของปี  

    โดยเฉลี่ยมคี่ำใกล้เคียงกับปีฤดูกำล 
12 ปฏิทินจันทรคติ (Lunar Calendar) คือ ปฏิทินท่ีใช้ดิถขีองดวงจันทรเ์พื่อบอกข้ำงขึน้ข้ำงแรมบอกเดอืน 
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3. การศึกษาค้นคว้าของผู้ทรงคณุวุฒ ิ
3.1. ศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) พูนพล  อาสนจินดา 13 

ข้อเสนอพิจำรณำทบทวนประวัติวันสร้ำงเมืองเชียงใหม่ 

 ๑.)  ข้อมูลกำรอ่ำนศลิำจำรึกวัดเชียงม่ัน อ่ำนโดยนำยฉ่ ำ ทองค ำวรรณพิมพ์

เผยแพร่ในหนังสอื  “ ล้ำนนำไทย ” ได้เป็นข้อมูลในกำรค ำนวณเทียบวันทำงสุรยิคติดังนี้ 

 ๑.) วำร ๕ คือ พฤหัสบดี 

 ๒.) ขึน้ ๘ ค่ ำ 

 ๓.) เดือนวิสำข หรอืเดือน ๘ เหนอื ตรงกับเดือน ๖ ใต้ 

 ๔.) ปีรวำยสัน คอื ปีปริวัตทิี่ ๘ และปีนักษัตร ๙ วอก 

 ๕.) วันไทย เมิงเปล้ำ คือ วัน ๗-๙ 

 ๖.) จุลศักรำช ๖๕๘ 

 ๗.) หรคุณ ๒๔๐๓๕๖ 

 ๒.) กำรค ำนวณเทียบวันตำมสูตรของโหร เริ่มจำกวันเถลิงศก โดยเอำจุลศักรำชเป็น

จุดเริ่มต้นค ำนวณ จะสรุปได้ว่ำ จุลศักรำช ๖๕๘ มีข้อมูลวันเถลิงศกดังนี้ 

 ๑.) เป็นวันอังคำรที่ ๒๗ มีนำคม 

 ๒.) แรม ๗ ค่ ำ 

 ๓.) เดือน ๕ ใต้ ตรงกับเดือน ๗ เหนอื 

 ๔.) พ.ศ.๑๘๓๙ ตรงกับ ค.ศ.๑๒๙๖ ตำมปฏิทินจูเลียน ซึ่งใช้กันในทวีปยุโรป 

                    สมัยนั้นนิยมใชก้ันทั่วไป 

 ผลกำรค ำนวณนี้ เป็นไปตำมสูตรของโหรและปฏิทินของนำย ทองเจือ อ่ำงแก้ว  

ที่โหรไทยยอมรับกันเป็นส่วนมำกว่ำถูกต้อง และใช้เป็นคู่มอืกันโดยทั่วไป 

 ๓.) ผลของกำรเทียบวันที่ได้จำกสูตรของโหร ข้อมูลที่อำ่นได้จำกศิลำจำรึกและผล

กำรค ำนวณ ย่อมสำมำรถเทียบวันได้ดังนี้ 

วันเถลิงศก      ๒๗ มีนำคม     อังคำร      แรม ๗ ค่ ำ เดือน ๕ หรคุณ ๒๔๐๓๔๑ วันล่วงเล้ำ 

  ๒๘           พุธ  ๘          ๒๔๐๓๔๒ เต่ำเส็ด 

  ๒๙         พฤหัสบดี      ๙          ๒๔๐๓๔๓ ก่ำไก๊ 

  ๓๐        ศุกร์  ๑๐          ๒๔๐๓๔๔ กำบไจ้ 

  ๓๑          เสำร์  ๑๑          ๒๔๐๓๔๕ ดับเป้ำ 

  ๑   เมษำยน     อำทิตย์  ๑๒          ๒๔๐๓๔๖ รวำยยี 

  ๒          จันทร์  ๑๓          ๒๔๐๓๔๗ เมิงเมำ้ 

  ๓          อังคำร  ๑๔          ๒๔๐๓๔๘ เบิกสี 

                                                           
13 ศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) พูนพล  อาสนจินดา  (พ.ศ. 2462-2533)  อดีตเจ้ำหน้ำท่ีกรมแผนท่ีทหำร  

    อดตีอำจำรย์ประจ ำภำควิชำภูมิศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และอดตีคณบดคีณะสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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  ๔ เมษำยน      พุธ      ขึน้  ๑ ค่ ำ    เดือน ๖       ๒๔๐๓๔๙ กัดไส้ 

  ๕          พฤหัสบดี ๒         ๒๔๐๓๕๐ กดสง้ำ 

  ๖          ศุกร์  ๓         ๒๔๐๓๕๑ ล้วงเม็ด 

  ๗          เสำร์  ๔         ๒๔๐๓๕๒ เต่ำสัน 

  ๘         อำทิตย์  ๕         ๒๔๐๓๕๓ ก่ำเล้ำ 

  ๙          จันทร์  ๖         ๒๔๐๓๕๔ กำบเส็ด 

  ๑๐          อังคำร  ๗         ๒๔๐๓๕๕ ดับไก๊ 

  ๑๑          พุธ  ๘         ๒๔๐๓๕๖ รวำยไจ้ 

  ๑๒          พฤหัสบดี ๙         ๒๔๐๓๕๗ เมิงเปล้ำ 

 ๔.) ข้อสังเกตจำกกำรเทียบวันที่ วันที่ในปฏิทิน ไม่ตรงกับวันที่อำ่นได้จำกศิลำจำรึก 

ซึ่งหำกจะถือวันสร้ำงเมอืงเชียงใหมเ่ป็นวันขึน้ ๘ ค่ ำ จะตรงกับวันพุธที่ ๑๑ เมษำยน และ

เป็นวัน รวำยไจ้ 

 ข้อเสนอการพจิารณาทบทวนประวัติสร้างเมืองเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 

๑.)  จำกกำรทดลองค ำนวณสร้ำงเมอืงเชียงใหม่ตำมสูตรสุริยยำตร์14 ไม่สำมำรถที่จะ

ท ำให้ได้ผลลงตัวอย่ำงที่ท่ำนค ำนวณไว้เดิมแม้จะได้ทดสอบสูตรเดียวกันในหลำยวันใน

ประวัติศำสตร์ 

๒.) เพื่อควำมถูกต้องในกำรศกึษำหำวันที่แนน่อน ควรท ำดังนี้ 

  ๒.๑) ศกึษำหำข้อมูลว่ำท่ำนใช้สูตรอย่ำงไรจึงค ำนวณได้อย่ำงที่นำย ฉ่ ำ ทอง  

                  ค ำวรรณ ถอดอักษรไว้ 

  ๒.๒) ท่ำนเรียงปฏิทินอย่ำงไรในสมัยนั้น เพรำะกำรผูกดวง ต้องทรำบเวลำ                

                   วันที่ และเดือน ที่แน่นอนแล้วจึงจะผูกดวง 

  ๒.๓) ควรอธิบำยหรอืให้ค ำจ ำกัดควำมให้ชัด 

๓.) จำกควำมเข้ำใจท ำให้เห็นว่ำ วันเถลิงศก ในปฏิทินไทยเปลี่ยนตำมต ำแหนง่ 

     (จุลรำตรี) 

๔.) กำรตรวจสอบวันสร้ำงเมอืงเชียงใหม่น่ำจะเป็นกำรศกึษำ เพื่อให้เกิดควำมแนน่อน 

             ของ วัน เวลำ เดือน ปี ที่แน่นอน ทั้งในปฏิทินจันทรคติและสุริยคติ 

 

 

 

 

                                                           
14 สุริยยาตร เป็นดำรำศำสตร์แผนไทยแต่ครั้งอดีตต้ังแต่สุโขทัยลงมำโดยมีต้นก ำเนิดจำกประเทศอินเดีย สยำมประเทศได้มี    

    ต ำรำดำรำศำสตรท่ี์สืบตกทอดใช้ท ำปฏทิินดวงดำว (Ephemeris) หรอืปฏทิินโหรรำยปี และส ำหรับในกำรท ำกรำฟแผนท่ีดำว  

    ผูกดวง(ดำว) และเป็นหลักในกำรเทียบท ำปฏทิินจันทรคติไทยมำแต่อดีต 
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3.2. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ   ณ นคร 15 

 ได้มกีำรค้นพบวันสร้ำงเมอืงเชียงใหม่จำกศิลำจำรึกวัดเชยีงมั่น  ว่ำวันเริ่มสร้ำงเมอืงเชียงใหม่ 

ตรงกับวันทำงจันทรคติคอื วันพฤหัสบดีขึน้ ๘ ค่ ำ เดือนวิสำขะ (เดือน ๘ เหนอืหรอืเดือน ๖ ใต้)  

จ.ศ. ๖๕๘ หรอื พ.ศ.1839 อีกทั้งในจำรึกวันเชียงมั่น  มีตัวเลขของดวงชะตำปรำกฏอยู่ดว้ย ดังนั้น 

จงึทรำบว่ำวิธีกำรค ำนวณวันขึน้วันแรม  รวมทั้งหรคุณซึ่งเป็นตัวเลขบอกจ ำนวนตั้งแตว่ันตั้งจุลศักรำช

ตรงกันกับคัมภรี์สุรยิำตร 

 จงึก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ำตรงกับวันใด เดือนใด ทำงสุริยคติ ได้มผีูรู้้ ได้ออกมำแสดงควำม

คิดเห็นกันอย่ำงหำกหลำย และท่ำนเหล่ำนั้นได้แสดงถึงวิธีคิดต่ำงๆกัน บำงกลุ่มอำจจะคิดตรงกันบ้ำง 

เชน่ 

1. ตำรำงของบิยำร์ด ได้เทียบไว้วำ่ วันเถลิงศก จ.ศ. ๖๕๘ คือวันแรม ๗ ค่ ำ เดือน ๕ ซึ่ง

ตรงกับวันที่ ๒๗ มีนำคม หรคุณ ๒๔0๓๔๑ เป็นวันที๑่๗๘ ในรอบ ๔๒๗ วัน คือวัน

อังคำร 

2. นำยทองเจอื  อำ่งแก้วได้พิมพ์ “เถลิงศก ๕๒๘๕”  ได้เทียบวัน เถลิงศก จ.ศ.๖๕๘ คือวัน

อังคำรแรม ๗ ค่ ำ เดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๒๗ มีนำคม 

เห็นได้ว่ำ จำกตัวอย่ำงสองตัวอย่ำงที่ได้กล่ำวมำ วิธีทั้งสองวิธีนี้คิดได้ตรงกันคือวันอังคำรที่ 

๒๗ มีนำคม  แตไ่ด้มอีีกกลุ่มผู้รู ้ ได้ออกมำโตเถียงคือ “วันตั้งเมอืงเชียงใหม ่ ควรเป็นวันพฤหัสบดี 

เพรำะจำรึกวันเชียงมั่นให้ตัวเลขไว้วำ่ วันผูกดวงนั้นเป็นวันพุธขึ้น ๗ ค่ ำ ส่วนวันตั้งเมืองที่มขี้อควำมใน

จำรึกว่ำเป็นวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ ำ”  นอกจำกนีย้ังมีควำมพำดพิงถึงพงศำวดำรและต ำนำนหลำยตอน 

เชน่ ในตอนก่อสร้ำงปรำกำรเวียง ขุดคู ด้ำนอีสำนก่อน(คือทิศศรขีองวันพฤหัสบดี) และตอนพม่ำท ำ

อุบำยใหพ้ระเจ้ำติโลกรำชตัดต้นไม้ที่เป็นศรเีมืองทำงทิศอสีำน โดยผูค้ิดที่ออกมำโต้แย้งมี 2 ท่ำน คือ 

 ท่ำนแรก คือ ปียำ ได้ค ำนวณวันตั้ ง เมืองของเ ชียงใหม่  ไว้ ในวำรสำรสยำมสมำคม  

ฉบับกรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๒0 ว่ำตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษำยน  ค.ศ.๑๒๙๖ วันเมิงเป้ำ  

เวลำประมำณ ๔ นำฬิกำ 

ท่ำนที่สอง คอื ศำสตรำจำรย์ อีด ได้ค ำนวณ ไว้ในหนังสือที่คอร์แนลล์ กล่ำวว่ำ ในจำรึกวัดเชียง

มั่น เป็นวันพุธหนไทยระวำยไจ ้รุ่งขึน้จงึเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษำยน ค.ศ. ๑๒๙๖ 

ดังนัน้ ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร จึงได้เสนอให้ใช้วันที่ ๑๒ เมษำยน ค.ศ. ๑๒๙๖ ตำม   

ปฏิทินจูเลี่ยน ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นเป็นวันสร้ำงเมืองเชียงใหม่ เพรำะปฏิทินเกรกอเรียนยังไม่เกิด  แต่ถ้ำ

อยำกเทียบกับปฏิทินเกรกอเรียนก็จะเป็นวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษำยน ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้ทำง 

สุริยคติ ถ้ำจะใช้วัน ๘ ค่ ำ เดือน ๘ แต่ละปีจะเปลี่ยนวันที่ไปวันเดิมจะอยู่ในเดือนเมษำยน ซึ่งได้เคลื่อน

มำอยู่ในเดือนกรกฎำคมแล้ว กำรก ำหนดเป็นวันที่ ๑๒ เมษำยน ตำยตัวจะสะดวกแก่คนทั่วไปมำกกว่ำ

  

                                                           
15 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร (พ.ศ. 2461-ปัจจุบัน) อดีตนำยกรำชบัณฑิตยสถำน นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ 

    ประจ ำปี พ.ศ. 2531 และเป็นผู้ประพันธ์ค ำรอ้งภำษำไทยของเพลงพระรำชนพินธ์ 



ปฏิทินที่แตกต่ำงกับกำรหำวันสร้ำงเมอืงเชียงใหม ่ ๗ 

 

3.3. ทว ี สว่างปัญญางกูร 16 

กำรค ำนวณเทียบวันสร้ำงนครเชียงใหมต่ำมสุริยคติ 

  ศิลำจำรึกวัดเชียงมั่นระบุว่ำ วันเริ่มสร้ำงเมืองเชียงใหม่คือ วันพฤหัส วันหนไทยเป็นวันเมิงเป้ำ วันขึ้น 

8 ค่ ำ เดือนวิสำขะ (เดือน 8 เหนอื) ปีระวำยสัน จุลศักรำช 658 (พ.ศ. 1839 หรอื ค.ศ. 1296) 

เดือนวิสำขะ ของศิลำจำรึกจึงตรงกับเดือน 8 ของต ำนำนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเดือนล ำดับสองใน

ปฏิทินภำคเหนือ ซึ่งในทศวรรษนี้ตรงกับเดือนเมษำของปฏิทินสุริยคติ ข้อที่น่ำจดจ ำคือกำรเทียบเดือน 

วันจันทรคติกับสุริยคติ จะไม่คงตัวตลอดกำล 

จันทรคติ – สุริยคติ 

ปฏิทินจันทรคติก ำหนดตำมกำรโคจรของพระจันทร์ คือนับจำกเวลำที่พระจันทร์เริ่มขึ้นถึงเต็ม

ดวงเป็น 15 วัน และจำกเต็มดวงเป็นเดือนดับเป็น 14 หรอื 15 วันเดือนจันทรคติจึงแยกเป็นเดือนเต็ม

มี 30 วัน และเดอืนขำดมี 29 วันสลับกันไป 

วันพญำวันหรอืวันเถลิงศก 

ปฏิทินจันทรคตินับเดือนตำมพระจันทร์ แต่วันเถลิงศกหรือวันแรกของปีซึ่งทำงเหนือเรียกว่ำ 

“วันพญำวัน” กลับก ำหนดเมื่อพระอำทิตย์โคจรเข้ำสู่รำศีเมษ วันเถลิงศกจึงไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน

1 หรอืวันที่ 1 ของเดือนของไทย 5 (เดือน 7 ทำงเหนอื) ในกำรค ำนวณทำงปฏิทิน วันเถลิงศกเป็นหลัก

ส ำคัญอันหนึ่ง เมื่อทรำบว่ำวันเถลิงศกของปีใดปีหนึ่งตรงกับวันใดของจันทรคติและสุริยคติ โดย

สำมำรถนับจำกวันนี้จนถึงวันที่เป็นปัญหำ จ ำนวนวันนับตั้งแต่วันแรกของจุลศักรำชมำถึงวันเถลิงศกปี

ใดปีหนึ่ง เรียกว่ำ หรคุณ วันเถลิงศก ของปีนั้น หรือ “อหังคณอัตตำ” จ ำนวนเดือนจำกเดือน 1 ของ 

จุลศักรำชนับถึงเดือนที่มีวันเถลิงศกเรียกว่ำ มำสเกณฑ์เถลิงศก “วำร” ซึ่งทำงเหนือเรียกว่ำ “วันเม็ง” 

นั้นคอืวันในสัปดำห์ เชน่ อำทิตย์ จันทร์ อังคำร ฯลฯ เป็นต้น 

กำรค ำนวณหำเดือนและวันพญำวัน หรอืวันเถลิงศกของจุลศักรำช 658 

สูตรดังนี้ หรคุณคูณด้วย 11 บวกกับ 650 หำรด้วย 692 ผลลัพธ์ได้เท่ำใด บวกกับหรคุณ 

หำรด้วย 30 ลัพธ์คอืมำสเกณฑ ์เศษคือดิถี ส่วนเดือนที่สร้ำงเมืองเชียงใหม่ มำสเกณฑ์ 8139 ที่สลัก

ไว้ในศลิำจำรึกวัดเชียงมั่นคือเดือนต่อมำอีก 1 เดือน 

เทียบตำมปฏิทินเกรกอเรียน 

กำรค ำนวณหำวันเกรกอเรียนตรงกับวันสร้ำงเมืองเชียงใหม่  สูตรที่จะใช้คือสูตรของท่ำน

ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อีกสูตรหนึ่ง ตั้ง 2 ฐำน ฐำนบน ค.ศ. คูณด้วย 2.07 บวกกับ 

587.07 หำรด้วย 8 ฐำนล่ำง ค.ศ.ลบ 1 หำรด้วย 4 ลบ ค.ศ. ลบ 1 หำรด้วย 100 บวกกับ ค.ศ. 

ลบ 1 หำรด้วย 400 หำรแล้วเศษปัดทิ้ง ฐำนบนลบฐำนล่ำง คือ จ ำนวนวันที่จะต้องนับจำกวันที่  

                                                           
16 ทวี  สว่างปัญญางกูร เป็นอำจำรย์พิเศษ โครงกำรปริญญำโทภำษำล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และอำจำรย์พิเศษสอน   

    ภำษำและวรรณกรรมเวียดนำมท่ี มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัย 

    ศรนีครทิรวโิรฒประสำนมิตร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รวมถงึเป็นผู้เขียนหนังสือและบทควำมท่ีเกี่ยวกับอำณำจักรโบรำณ   

    ในทำงภำคเหนือของไทยในปัจจุบัน 



ปฏิทินที่แตกต่ำงกับกำรหำวันสร้ำงเมอืงเชียงใหม ่ ๘ 

 

1 มกรำคม วันสร้ำงเมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี วันขึ้น 8 ค่ ำ เดือน 8 ทำงเหนือ วันเมืองเป้ำตรงกับ  

วันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1296 (พ.ศ. 1839) ตามปฏิทินเกรกอเรียนปัจจุบัน 

สูตรเทียบจูเลียนเป็นเกรกอเรียน 

ถ้ำหำกค ำนวณเป็นวันจู เลี่ ยนแล้ว  ซึ่ งสำมำรถค ำนวณเทียบจำกวันจู เลี่ ยนมำเป็น 

วันเกรกอเรียน โดยใช้สูตรใหม่ที่ท่ำนศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คือ วันจูเลี่ยนบวกกับ  

ค.ศ. ลบ 1 หำรด้วย 100 ลบ ค.ศ. ลบ 1 หำรด้วย 400 ลบ 2 เท่ำกับวันเกรกอเรียน 

 

3.4. พระอาจารย์ไสย์ ยนฺตสีโล 17 

 อำศัยหลักฐำนจำกหลักที่ ๗๖ ศิลำจำรึก วัดเชียงมั่น ค ำนวณเพื่อควำมสะดวกที่จะได้เทียบ

ศักรำชต่ำงๆ (วันเดือนปีกำรสถำปนำ) และเทียบสุริยคติ-จันทรคติโดยคัมภีร์สุริยยำตร์ ส่วนทำง 

สุริยคติใช้กฎของปฏิทินจูเลียน 

สุริยคติกำล 

ก ำหนดสุรทินเริ่มตน้ปี จ.ศ ๖๕๘ หรอื ค.ศ.๑๒๙๖ มีดังนี้ 

 ระบบยูเลี่ยนปริวัตรเร็วขึ้นรอบละ ๗๕๖ วินำที  

 ระบบสุริยยำตรใ์ช้ จ.ศ. เป็นอดีตลว่งแลว้ ๖๕๘ ปี 

 ระยะเวลำเป็นผลต่ำงของระบบทั้งสอง ๔๙๗๔๔๘ วินำที 

       วัน ชม. นำที ว ิ

คิดตำมวันเวลำปัจจุบันนิยม   ๕ ๑๘ ๑๐ ๔๘ 

จุดเริ่มต้น จ.ศ. ๐ สุรทินที่ ๒๒ มีนำคม 

ผลผนวกจ ำนวนสุรทิน    ๒๗ ๑๘ ๑๐ ๔๘ 

เป็นผลสุรทินตดิลบในเดือนมีนำคม จึงก ำหนดรูว้่ำเถลิงศกปีรวำยสัน จ.ศ ๖๕๘ 

สุรทินที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๑๘๓๙ 

เทียบปีศักรำชต่ำงๆ 

จุลศักรำช ๖๕๘ 

มหำศักรำช ๑๒๑๘ 

คฤสตศักรำช ๑๒๓๙ 

พุทธศักรำช ๑๘๓๙ 

อัญชัญศักรำช ๑๙๘๖ 

กลียุคศักรำช ๔๓๙๗ 

หลักที ่๗๖ ศลิำจำรึก วัดเชียงมั่น เทียบดวงเมือง 

กำรค ำนวณมัธยมผุสดำวเครำะห์ดวงเมืองเชียงใหม่ตำมวันเวลำเป็นมหำมงคลฤกษ์ที่หลักฐำน

ในศิลำจำรึกไว้ดว้ยคัมภรี์สุรยิยำตรโ์ดยวิธีพิชัยสงครำมตำมที่ท่ำนได้ก ำหนดวันแหง่สถำปนำดังนี้ 

 
                                                           
17 พระอาจารย์ไสย์ ยนฺตสีโล พระสงฆ์วัดร่ ำเปิง (วัดตโปทำรำม) ผู้ช ำนำญกำรทำงปฏิทินลำ้นนำ 



ปฏิทินที่แตกต่ำงกับกำรหำวันสร้ำงเมอืงเชียงใหม ่ ๙ 

 

    ๙ 
ณ วันที่ ๕ ฯ  ๖ ค่ ำ ปีรวำยสัน จุลศักรำช ๖๕๘ สุรทินที่ ๑๒ เมษำยน พ.ศ ๑๘๓๙ 

สมผุสดำวเครำะห์ สมผุสดำวเครำะห์ 
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ในสมัยนั้นยังไม่ได้ค ำนวณ พระเกตุ และดำวมฤตยูแตใ่ส่ไว้เพื่อให้ตำมปัจจุบันสมัยนิยม 

 

3.5. ค าคง สุระวงศ์ 18 

กำรก่อสร้ำงเมอืงเชียงใหมใ่นทำงจันทรคตินั้น คือ วันเม็ง คือ วำร 5 วันพฤหัสบดีเดือน 8 เพ็ง 

ตรงกับขึ้น 15 ค่ ำ ในศักรำช 658 คือจุลศักรำช ตรงกับพ.ศ. 1839 ตรงกับ ค.ศ. 1296 

แต่ในทำงสุริยคติยังไม่แน่ชัด กำรค ำนวณในทำงสุริยคติ โดยต้องท ำกำร หรคุณ ก่อนซึ่งเมื่อ 

ท ำกำร หรคุณ มำแล้วจะได้ วันเนำว์ สัพธ์เป็นหรคุณเถลิงศก หรือวันพญำวัน วันปีใหม่ จ.ศ. 658  

ปีรวำยสัน หรอืปีวอก พ.ศ.1839 เมื่อท ำเสร็จแล้วจะเป็นดังนี้ 

เถลิงศก พ.ศ.1839 จ.ศ.658 

มำสเกณฑเ์ถลิงศก 8131 อวมำน 269 

หรคุณเถลิงศก 240341 กัมมัชพง 221 

อุจจพลเถลิงศก 552 ดถิี 22  

วำรหรอืวันเม็ง 3 ปีนี้ปกติมำศ ปกติวำร ปกติสุรทิน 

      วันสร้ำงเมืองเชียงใหม่ เป็นตอนเช้ำของวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคมปีรวำยสัน จ.ศ.658 ปี

วอก พ.ศ.1839 เดือน 8 เหนือ เดือน 6 ของไทย วันเพ็ญ เวลำประมำณ 04.30 น. เมื่อค ำนวณ

มำแล้วจะได้ เดือน 8 เพ็ง เม็งวัน 5 เป็นวันฤกษ์ดถิีทั้ง 5 คือ 

ขึน้ 1-6-11 ค่ ำ แรม 1-6-11 ค่ ำ เป็นวันศุกร์ของทุกๆเดือน  ได้ฤกษ์นันทเศรษฐ ี

ขึน้ 2-7-12 ค่ ำ แรม 2-7-12 ค่ ำ เป็นวันพุธของทุกๆเดือน  ได้ฤกษ์ภัทรเศรษฐี 

ขึน้ 3-8-13 ค่ ำ แรม 3-8-13 ค่ ำ เป็นวันอังคำรของทุกๆเดือน ได้ฤกษ์ชัยเศรษฐี 

ขึน้ 4-9-14 ค่ ำ แรม4-9-14 ค่ ำ เป็นวันเสำร์ของทุกๆเดือน  ได้ฤกษ์มติรเศรษฐี 

ขึน้ 5-10-15 ค่ ำ แรม 5-10-15 ค่ ำเป็นวันพฤหัสบดีของทุกๆเดือน ได้ฤกษ์ปุรณเศรษฐี 

ดังนัน้กำรสร้ำงเมืองเชียงใหม่จึงได้วันพฤหัสบดีขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 8 เหนอื ได้ฤกษ์ปรุณเศรษฐี 

ล้ำนนำเรียกว่ำ “ปุณณำติถี” ตรงกับวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ.1839 ไมใ่ช่วันพฤหัสบดีขึ้น 8 ค่ ำ 

 

                                                           
18 ค าคง สุระวงศ์ นักปรำชญพ์ื้นบ้ำนลำ้นนำ ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนโหรำศำสตรแ์ละภูมิปัญญำล้ำนนำ 
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3.6. พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มนเทียรทอง 19 

 ในศิลำจำรึกหลักที่  ๗๖ วั ด เ ชี ยงมั่ น  จำรึ ก เมื่ อปี  

พ.ศ. ๒๑๒๔ ควำมว่ำ ศักรำช ๖๕๘ ปีรวำยสัน เดือนวิสำขะ ออก 

๘ ค่ ำ วัน ๕ (พฤหัสบดี) นั้นเป็นวันที่พระมหำกษัตริย์ทั้งสำม

พระองค์ทรงให้ขุดพื้น ก่อก ำแพงทั้งสี่ด้ำน ก่อพระเจดีย์พัด 

ที่หอนอนบ้ำนเชียงมั่น สร้ำงวัดเชียงมั่น ถือเป็นฤกษ์สร้ำงเมือง

เชยีงใหม่ตำมดวงฤกษ์ที่ได้จำรึกไว้  

 ส่วนฤกษ์ที่ได้บันทึกไว้ในพงศำวดำรโยนก หน้ำ ๒๗๗  

ที่กล่ำวว่ำ ”ฝังนิมิตหลักเมืองในวันพฤหัสบดี เพ็ญ เดือน ๘ ทำง

เหนือ (เดือน ๖ ของไทย) ปีวอกอัฐศก จุลศักรำช ๖๕๘ จันทร์

เสวยฤกษ์ ๑๖ ยำมแตรจักใกล้รุ่งไว้ลัคนำในรำศีมีน อำโปรำศี  

ที่ เ ข้ ำ ใ จ ว่ ำ เ ป็ นฤกษ์ วั นสร้ ำ ง เ มื อ ง เ ชี ย ง ใหม่ นั้ น  เ ป็ น วั น         

“ฝังนิมิตหลักเมือง”  ก็คือ “วันฝังเสำหลักเมือง” นั่นเอง        ศิลาจารึก วัดเชียงมั่น  20 
 

4. บทสรุปและการวเิคราะห์ 

 จำกนักวิชำกำรผู้ที่ศึกษำทั้ง  6 ท่ำนที่น ำทั้งประวัติศำสตร์ที่มีกำรบันทึกไว้มำวิเครำะห์ต่อ 

รวมถึงใช้ทฤษฎีกำรค ำนวณปีและปฏิทินทำงตะวันตกกับตะวันออกมำค ำนวณหำนั้น ซึ่งมีถึง 5 เสียงที่

มีควำมเห็นตรงกันว่ำเป็นวันพฤหัสบดีขึ้น 8 ค่ ำ เดือน 8 ทำงเหนือ หรือเดือน  6 ของไทย จ.ศ. 658 

ตรงกับวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ.1839 ตำมปฏิทินจูเลี่ยน แต่ทว่ำมีอีก 1 ควำมเห็นที่คิดว่ำควรจะเป็น 

ขึน้ 9 ค่ ำมำกกว่ำ 

 โดยผู้เดียวที่น ำเสนอให้ใช้วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 1839 ตำมปฏิทินเกรกอเรียน นั้นมีข้อติติง

อยู่หลำกหลำยประกำรดังนี้ 

- ปฏิทินเกรกอเรียนได้เริ่มใช้ พ.ศ.2125 เป็นต้นมำ แสดงว่ำยุคก่อนหน้ำนั้นใช้ปฏิทิน 

      แบบจูเลียน 

- กำรค ำนวณของบุคคลนี้ใช้วันที่ตรงกับเดือน 7 ของไทยหรือเดือน 9 ทำงเหนือ ไม่ตรงกับ

     เดือน 8 ทำงเหนอื ตำมต ำนำนและจำรึก 

ซึ่งมีขอ้มูลที่แย้งขึ้นมำว่ำอำจเป็นกำรตคีวำมที่ผิดพลำดของหลักศิรำจำรึกที่ วันที่ 19 เมษำยน 

พ.ศ. 1839 นั้นเป็นวันที่ท ำบุญเสำอินต๊ะขิล หรือเสำหลักเมือง แต่มิใช่วันเริ่มวำงรำกฐำนของเมือง

เชยีงใหม่ จงึท ำให้เป็นกำรสนับสนุนข้อมูลมำกยิ่งขึ้นกับวันก ำเนิดสร้ำงเมืองเชียงใหม่ในทำงสุริยคติตรง

กับวันที ่12 เมษำยน พ.ศ.1839 

 

                                                           
19 พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มนเทียรทอง เป็นผู้เชี่ยวชำญและผู้เขียนต ำรำทำงด้ำนโหรำศำสตร ์ 
20 งำนบรหิำรท่ัวไป คณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (สื่อออนไลน์), “ประเพณีและวัดส าคัญ วัดเชียงมั่น” , 

<http://www.med.cmu.ac.th/secret/admin/web/custom7.html>, สบืค้นวันท่ี 7 เมษำยน 2557.   
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 และเมื่อได้ในควำมเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของพระครูอนุสรณ์ศิลขันธ์ ได้น ำมำวิเครำะห์ถึง

เกี่ยวกับกำรหำวันก ำเนิดเชียงใหม่ ที่มีควำมน่ำสนใจดังนี้ ไว้ว่ำในอดีตโลกทำงซีกโลกตะวันออกได้ยึด

กำรใช้ปฏิทินแบบจันทรคติ ดังนั้นวันครบรอบของเมืองเชียงใหม่ควรยึดในรูปแบบของจันทรคติ นั่นคือ

วันเดือน 8 ของทำงเหนอื หรือ เดือน 6 ของไทย ในขึ้น 8 ค่ ำมำกกว่ำกำรยึดเป็นแบบสุริยคติในปฏิทิน

เกรกอเรียน 

 จำกกำรศึกษำเรื่องกำรค ำนวณปฏิทินในรูปแบบต่ำงๆก็แสดงให้เห็นถึงควำมยำกล ำบำกด้วย

ข้อแม้หลำกหลำยประกำร จนไม่รูว้่ำควำมจริงนั้นเป็นอย่ำงไร ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 ประกำรแรก ทำงประวัตศิำสตร์นั้นดวงเมืองถือได้ว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญ หำกล่วงรู้ไปถึงศัตรูได้ก็

สำมำรถค ำนวณหำวันที่ไม่เป็นมงคลและใช้จังหวะในกำรตีเมือง อันเป็นจุดอ่อนทำงโหรำศำสตร์ที่คน

สมัยก่อนยึดถือเป็นหลักกัน ดังนัน้อำจมผีลตอ่กำรบันทึกในศริำจำลึกที่อำจจะเขียนหลำกหลำยเพื่อลวง

ข้อมูล รวมไปถึงสรำ้งควำมสับสน โดยอำจจะมีแค่กลุ่มโหรหลวงผู้ท ำนำยให้แก่รำชส ำนักล้ำนนำท ำนั้น 

ถือจะรู้ถึงควำมจริงและบันทึกที่เข้ำใจกันว่ำเป็นของจริงเท่ำนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันในอดีต แต่เมื่อเวลำ

ล่วงเลยไปกลับกลำยเป็นปัญหำในควำมไม่ชัดเจน เพื่อไปเป็นต้นข้อมูลในกำรค้นหำไว้ที่ถูกต้อง 

 ประกำรที่สอง กำรยึดถือวันในทำงตะวันตก แบบสุริยคติที่เป็นสมัยนิยมนั้นก็ต้องแลกมำกับ

กำรมีข้อผิดพลำด เนื่องจำกในแต่ละปีที่ก ำหนดวันทำงจันทรคติย่อมไม่มีทำงที่จะตรงกันได้ในทุกๆปี  

ซึ่งสำมำรถตั้งขอ้สังเกตได้จำกวันลอยกระทงที่แต่ละปีหำกเทียบตำมวันสุริยคติ ปฏิทินสมัยนิยมที่ใช้อยู่

ในไทยนั้น ก็จะเห็นได้ว่ำแตล่ะปีมวีันที่ไม่ตรงกัน โดยยึดถือทำงจันทรคติเป็นหลัก ซึ่งกำรหำวันครบรอบ

เมืองเชียงใหม่นั้นก็ถือได้ว่ำเป็นกรณีเดียวกัน ที่ควรยึดเช่นนั้นเหมือนกัน เพื่อเป็นกำรท ำบุญหรือฉลอง

ครบรอบวันก่อร่ำงสร้ำงเมืองเชียงใหม่อย่ำงแท้จริง จะไปยึดตำมสมัยนิยมด้วยบริบทก็ย่อยเป็นสิ่งที่พึง

กระท ำ เพื่อกำรศกึษำเรื่องเชยีงใหม่เป็นไปอย่ำงสำกล แต่เสมอืนเป็นกำรทิ้งรำกเหง้ำดั้งเดิมในประเพณี 

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไปด้วยเช่นกัน 

 ประกำรที่สำม นอกจำกกำรเปรียบเทียบข้ำมกันในระหว่ำงปฏิทินที่เป็นแบบสุริยคติและ

จันทรคติแล้ว ในทำงสุริยคติเองก็มีควำมแตกต่ำงเช่นเดียวกัน ซึ่งในช่วงปัจจุบันนั้นใช้ในรูปแบบของ 

เกรกอเรียน แต่ในอดีตนั้นใช้แบบจูเลี่ยน จึงต้องมีกำรเทียบเคียงปีให้ถูกต้อง โดยต้องล ำดับ

ประวัติศำสตร์ใหต้รงช่วง และเลือกใช้กำรค ำนวณให้ตรงกับทำงตะวันตก ที่ใช้อยู่ในสมัยนั้น เพื่อให้เกิด

ควำมแม่นย ำและถูกต้องในช่วงยุคสมัยดังกล่ำว 

 ดังนั้นแล้ว กำรมีควำมรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ของล้ำนนำเพียงอย่ำงเดียวก็ไม่สำมำรถ

ค ำนวณหำวันได้อย่ำงแท้จริง แต่ควรที่จะต้องรับทรำบถึงประวัติศำสตร์ทำงด้ำนปฏิทินทั้งทำงสุริยคติที่

มีทั้งแบบจูเลี่ยนและเกรกอเรียน รวมไปถึงทำงจันทรคติที่ต้องแปลงค ำนวณไปสุริยคติได้ และสิ่งที่

ส ำคัญที่สุดคือกำรแปลค่ำจำกดวงเมืองออกมำให้ได้ชัดเจนอันเป็นปฐมภูมิที่ส ำคัญ อันเกี่ยวข้องกับ

คณิตศำสตร์เป็นเครื่องมอืที่มีควำมส ำคัญในกำรแปลค่ำเทียบเคียงกันในวันต่ำงๆ ท ำให้ได้รู้ถึงวันที่เห็น

ภำพได้ชัดเจน เนื่องจำกในปัจจุบันได้ใช้ปฏิทินเป็นสุริยคติ แบบเกรกอเรียน น ำไปสู่กำรสรำ้งควำมเข้ำใจ

แก่ผู้คนได้แพร่หลำยมำกกว่ำจันทรคติที่ท ำกำรบันทึกไว้ ถึงแม้จะพูดไปแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยำกที่จะ

นับวันเหล่ำนั้นได้ว่ำเป็นในชว่งใด 
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