ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
1 ก.พ. 2556
ปฏิทิน วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556 (horo-thai.com)
สำหรับเดือนนี้ใครจะออกรถใหม่ เปิดกิจการร้านค้า แต่งงาน คลอดลูก
ทำบุญหรืองานมงคลต่าง ๆ ก็ดูฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ได้ตามนี้เลย
โปรดอ่าน เพื่อความเข้าใจ
ฤกษ์ยามด้านล่างนี้ เป็นฤกษ์ยามทั่วไปแบบกว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล
หากต้องการดูฤกษ์ที่เฉพาะเจาะจง จะมีรายละเอียดมากขึ้น เช่น
1.ฤกษ์คลอดบุตร
จะต้องเอาดวงของแม่มาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ดีและฤกษ์มงคล ไม่เป็น อริ มรณะ ต่อกันระหว่างแม่กับลูก
2.ฤกษ์เปิดร้าน
ก็ต้องเอาดวงของเจ้าของร้านมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและฤกษ์มงคล ไม่เป็น อริ มรณะ ต่อเจ้าของร้าน
3.ฤกษ์ออกรถ
ต้องเอาดวงของเจ้าของรถมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและฤกษ์มงคล ไม่เป็น อริ มรณะ ต่อเจ้าของรถ
4.ฤกษ์แต่งงาน
ต้องเอาดวงของคู่บ่าวสาวมาผูกดวงแล้วหาฤกษ์ที่ดีและฤกษ์มงคล ไม่เป็น อริ มรณะ ต่อกัน
ไม่เป็นศัตรูต่อกัน
5.ฤกษ์มงคลอื่น ๆ

ก็เช่นกัน หากต้องการฤกษ์เฉพาะบุคคลจะต้องเอาดวงของคน ๆ นั้นมาผูกดวงเพื่อหาฤกษ์ก่อน

สรุป ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดี ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์เปิดร้าน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ฤกษ์ดีออกรถใหม่, ฤกษ์ดีเปิดร้าน
เวลา 08:00-09:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับทุกราศี
เวลา 10:30-11:20 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีเมษ, ราศีกรกฏ
เวลา 13:20-14:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีกันย์, ราศีมังกร
เวลา 14:50-15:40 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีตุลย์, ราศีเมถุน
ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ฤกษ์ดีออกรถใหม่, ฤกษ์ดีคลอดลูก
เวลา 08:00-09:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีกุมภ์, ราศีมังกร
เวลา 10:30-11:20 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับทุกราศี

เวลา 13:20-14:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีเมถุน, ราศีสิงห์
เวลา 14:50-15:40 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีธนู, ราศีกันย์
ฤกษ์ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ฤกษ์ดีทั่วไป
เวลา 08:00-09:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีเมษ, ราศีมีน
เวลา 10:00-10:50 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีกรกฏ, ราศีมังกร
เวลา 13:20-14:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีพิจิก, ราศีเมถุน
เวลา 16:30-17:30 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีพฤษก, ราศีสิงห์
ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ฤกษ์ดีทั่วไป
เวลา 08:00-09:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีธนู, ราศีกันย์
เวลา 10:30-11:20 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีสิงห์, ราศีเมษ
เวลา 13:20-14:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีตุลย์, ราศีพิจิก
เวลา 14:20-15:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีกุมภ์, ราศีพิจิก
ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ฤกษ์ดีออกรถใหม่, ฤกษ์ดีเปิดร้าน
เวลา 09:00-09:50 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีตุลย์, ราศีเมถุน
เวลา 12:00-12:40 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีพฤษภ, ราศีกันย์
เวลา 13:30-14:20 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีกรกฏ, ราศีมังกร
เวลา 16:30-17:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีมังกร

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 *ฤกษ์ดี วันธงชัยยอดเยี่ยม
เวลา 09:00-16:30 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับทุกราศี
เวลา 13:30-14:20 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีธนู, ราศีมังกร
เวลา 16:30-17:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีสิงห์, ราศีเมถุน
ฤกษ์ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 *ฤกษ์ดีแต่งงาน
เวลา 08:30-11:30 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีพิจิก, ราศีกันย์
เวลา 13:00-14:30 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีพฤษก, ราศีเมษ
เวลา 15:00-16:30 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีกรกฏ, ราศีตุลย์
ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 *ฤกษ์ดีแต่งงาน, ฤกษ์ดีออกรถใหม่
เวลา 08:00-09:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีเมถุน, ราศีเมษ
เวลา 10:30-11:20 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีมีน, ราศีกุมภ์
เวลา 13:20-14:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับราศีมังกร, ราศีตุลย์
เวลา 14:20-15:10 น. ฤกษ์ดีเหมาะกับทุกราศี
ข้อยกเว้นสำหรับการใช้ฤกษ์ด้านบน
เป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ ถึงจะเป็นวันฤกษ์ดีข้างบนก็ห้ามใช้เด็ดขาด
เพราะเป็นวันศัตรูและกาลิณีกับวันเกิด
1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันศุกร์และวันอังคาร
2. ผู้เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี

3. ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์และวันอาทิตย์
4. ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคารและพุธ (กลางคืน)
5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์
6. ผู้เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
7. ผู้เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์
8. ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องฤกษ์
ฤกษ์ หมายถึง ช่วงเวลาต่าง ๆ ในการกระทำ ซึ่งอาจจะช่วงส่งเสริมด้านดี หรือด้านไม่ดี ฤกษ์ แบ่งเป็น 2
ชนิด คือ ฤกษ์บน และฤกษ์ล่าง
1. ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ
กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ
2. ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลเบื้องต่ำ โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี
ขึ้น-แรม และเดือน-ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ
จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า "ฤกษ์ล่าง"

ขอบคุณที่มาจาก HoroThai.com

