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ขอ้มลูความรูเ้พิ#มเตมิ/คาํแนะนํา/ขอ้ควรทราบ กอ่นใชง้านปฏทินิชดุนี. 
 
 
ปฏทินิในปัจจุบันนําเสนอผา่นสื>อหลายรปูแบบทัAงปฏทินิกระดาษ นาฬกิา โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอร ์หรอือื>นๆ ซึ>งสว่นใหญ่เราคุน้เคยใชง้านจะเป็นปฏทินิ
แบบสรุยิคตติามนานาๆประเทศ การใชง้านคงไมม่ปัีญหามากนัก อาจมเีวลาที>อา้งองิตา่งกนัเท่านัAน เรื>องปฏทินิหากยอ้นไปประมาณ 100 กวา่ปี ประเทศไทย
ยังใชป้ฏทินิจันทรคตเิป็นหลัก ตอนนัAนชื>อเดอืน มกราคม ยังไมม่ใีครรูจั้ก ผูค้นยคุนัAนจะรูจ้ักวนัแรมคํ>า เดอืนอา้ยยี> ปีชวด ฉล ูหรอืจดจําวนัเกดิตามปฏทินิ เชน่ 
เกดิวนัศุกร ์เดอืนยี> ปีกนุ เทา่นัAน และ 
 
หลงัจากมกีารเปลี>ยนแปลงเริ>มใชว้ันเดอืนปีสรุยิคตติามสากล วนัเดอืนปีทางจันทรคตก็ิเหลอืใชเ้ฉพาะกลุม่ เชน่ ทางโหราศาสตร ์พธิกีรรม ศาสนา สว่นอื>นๆจะ
ใชป้ฏทินิสรุยิคตแิบบสากลเกอืบทั Aงหมด ดังนั Aน หากจะใชตํ้าราโหราศาสตร ์พธิกีรรมแบบเกา่ หรอืศาสนา ก็ควรตอ้งเขา้ใจหลักปฏทินิจันทรคตแิบบเกา่ดว้ย 
จะนําเงอืนไขปฏทินิสรุยิคตปัิจจุบันมาใชไ้มไ่ด ้ตอ้งเปรยีบเทยีบหาวันเวลาที>ถกูตอ้งกอ่นใช ้ 
 
เราใหข้อ้มูลเพิ>มเตมิตรงนีAเพราะในมมุลกึๆ ของปฏทินิจันทรคตไิทยหลายทา่นยังไมท่ราบ ทั Aงในลักษณะการใช ้ที>มาที>ไป ความเขา้ใจที>ไม่ตรงกนั เพื>อความ
เขา้ใจที>ถกูตอ้งตรงกนั และใหก้ารใชง้านเกดิประโยชนส์งูสดุ จงึขอสรุปขอ้มูลความรูเ้พิ>มเตมิเป็นขอ้ๆ โดยอา้งองิปฏทินิจันทรคตไิทยชดุนีAเป็นหลัก 
 
 
1. 

ปฏทินิชดุนีAเปลี>ยนปีนักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคตพิราหมณ์เกณฑป์ฏทินิจันทรคตไิทย คอืเปลี>ยนปีนักษัตรในวนัขึAน ๑ คํ>า เดอืนหา้(๕) โดยปี พ.ศ. 
2557 ปีนักษัตร ปีมะเมยี จะเริ>มตั Aงแต ่วนัจนัทร ์ที# 31 มนีาคม 2557 เวลา 06:15น.๑ เป็นตน้ไป สว่นวนัเวลากอ่นหนา้นีAยังเป็น ปีมะเมยี อยู่ , ขอ้มลู
ปฏทินิชดุนีAครอบคลมุชว่งปี พ.ศ. 2300- 2584 หรอื 284 ปีเท่านั Aน , รอบวนัทางจันทรคตไิทย เริ>มตั Aงแต ่เวลา 06:00 น. ถงึ 05:59 น. หรอืเวลาตามดวง
อาทติยข์ึAนจรงิ 
 

2. วันสําคญัทางพุทธศาสนา ไดกํ้าหนดตามเงื>อนไขปฏทินิจันทรคต ิ, วนัสําคญัอื>นๆ เงื>อนไขตายตัวไดกํ้าหนดตามปฏทินิสรุยิคต ิทั AงนีAบางวันสําคัญจะเริ>ม
แสดงผลตามปีที>ประกาศใชว้นัสําคัญนัAนๆ เชน่ วนัรัฐธรรมนูญ เริ>มใชเ้มื>อปี พ.ศ. 2475 เป็นตน้มาดังนัAนปีกอ่นหนา้นัAนจะยังไมม่วีนัรัฐธรรมนูญ ,  
 
วันสําคญั วนัหยดุชดเชยหรอือื>นๆ ที>มกํีาหนดการไม่แน่นอน เชน่ วนัพชืมงคลซึ>งถกูกําหนดวนัโดยสํานักพระราชวงั วนัหยดุพเิศษตามสถานการณ์ ตาม
ประกาศ ครม. รวมถงึ วนัตรษุจนี วันสารทจนี จะมขีอ้มลูยอ้นหลังถงึปี 2540 สว่นขอ้มลูปีปัจจุบันจะอปัเดทเพิ>มเตมิปีต่อปี หรอืตามประกาศเป็นครัAงๆไป 
 

3. จุลศกัราช ปฏทินิชดุนีAเปลี>ยนจุลศักราชใหม ่วนัที> 16 เมษายน ตามหลักที>ถกูแลว้ตอ้งเปลี>ยนหลังจากวนัเถลงิศก ซึ>งคํานวณตามคมัภรีส์รุยิาตร ์โดยจะอยู่
ชว่งวนัที> 15-17 เมษายน วนัเดยีวกนัอาจม ี2 จุลศกัราชก็ไดเ้พราะมชีว่งเวลาเขา้มาเกี>ยวขอ้ง ปฏทินิดา้นบนจงึแสดงผลภาพรวมเพื>อใหค้รอบคลมุ ซึ>งปีจุล
ศักราชอาจคลาดเคลื>อนเล็กนอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามถา้จําเป็นตอ้งใชปี้จุลศักราช ก็ไดคํ้านวณวนัเถลงิศกตามคมัภรีส์รุยิาตรไ์วแ้ลว้ รายละเอยีด
เพิ>มเตมิ ประกาศสงกรานต ์พ.ศ. 2557 ดังนัAนวนัเวลาหลังจากนีAจะเปลี>ยนจุลศักราชใหมเ่ป็น ปีจุลศักราช 1376 สว่นวนัเวลากอ่นหนา้นีAยังคงเป็นปีจลุ
ศักราช 1375 อยู ่ทั AงนีAกาลโยคจะเริ>มใชห้ลังวนัเถลงิศกนีAเชน่กัน 
 
รัตนโกสนิทรศก เริ>มใชจ้รงิวนัที> 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดยีวกนัที>เร ิ>มใชว้นัที> 1 เมษายน เป็นวนัขึAนปีใหม)่ และยกเลกิใชง้านเมื>อ พ.ศ.2455 , ปฏทินิชดุ
นีA ยอ้นหลังรัตนโกสนิทรศก 1 ในวันที> 1 เมษายน พ.ศ.2325 ชว่งเวลากอ่น เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสนิทรศก 0 ทั Aงหมด ทั AงนีAแมจ้ะยกเลกิใช ้
งานไปแลว้ ปฏทินิชดุนีAการแสดงผลปีปัจจุบันยังนับปีรัตนโกสนิทรศกใหอ้ยู ่
 

4. วันขึAนปีใหม ่ตั Aงแตส่มัยอยธุยาจนถงึสมยัตน้กรงุรัตนโกสนิทร ์กําหนดวนัขึAนปีใหมใ่นวนัขึAน 1 คํ>าเดอืนหา้(5) ตามคตพิราหมณ์ และใชจ้นถงึวนัขึAน 1 คํ>า
เดอืนหา้(5) ปี พ.ศ. 2432 ซึ>งตรงกบัวนัที> 1 เมษายน 2432 (รัตนโกสนิทรศ์ก. 108) พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที> 5 จงึไดท้รง
เปลี>ยนวันขึAนปีใหม ่เป็น วนัที> 1 เมษายน แทน และใชจ้นถงึ พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล ทรงมกีารเปลี>ยนวนัขึAน
ปีใหมไ่ทยตามสากลประเทศ จากวนัที> 1 เมษายน เป็น วนัที> 1 มกราคม เริ>มใชเ้ป็นทางการตั Aงแตว่นัที> 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นตน้มา , ปี พ.ศ. 2483 
ถา้นับถงึเปลี>ยนปีใหม ่เลอืนวนัจาก 1 เมษายน เป็นวนัที> 1 มกราคม เสมอืนเดอืนหายไป 3 เดอืน ดังนัAนในปี พ.ศ. 2483 นับอายชุว่งเวลาจะมเีดอืน 9 
เดอืน โดยวนัที> 1 มกราคม 2483 – 31 มนีาคม 2483 ไมม่อียูจ่รงิตามปฏทินิไทย แตต่ามปฏทินิสากล ซึ>งตรงกับ ปีค.ศ. 1940 ชว่งเวลาดังกลา่วมอียู่  
 
ชว่งกอ่นปี พ.ศ. 2483 ปฏทินิชดุนีAจะแสดงปีที>คาบเกี>ยวกัน เพราะยังนับวนัเปลี>ยนปีใหมว่ันที> 1 เมษายน เชน่ 2482(2481) ซึ>งคา่แรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ที>
ไดจ้ากปี ค.ศ.+543 คอืนับ 1 มกราคมเป็นวนัขึAนปีใหม ่สว่นคา่ในวงเล็บ(2481) เป็นปี พ.ศ.ไทยที>ใชจ้รงิหรอืที>เรยีกปี พ.ศ. ในชว่งเวลานัAนๆซึ>งนับ 1 
เมษายน เป็นวนัขึAนปีใหม ่ดงันัAนทา่นที>ตอ้งการดปูฏทินิยอ้นหลังชว่งเวลาดังกลา่ว โปรดทําความเขา้ใจหลกัการนับปีใหด้กีอ่น , นอกจากนีAยังมชีว่ง กอ่นปี 
พ.ศ. 2432 ซึ>งนับวนัขึAนปีใหม ่ตรงกบั วนัขึAน 1 คํ>า เดอืนหา้(5) ซึ>งถา้อยู่ในชว่งวนัเวลานัAน อาจนับปี เรยีกใช ้หรอืเขา้ใจไมต่รงกนั 
 

๑ ปฏทินิชดุนีA เปลี>ยนปีนักษัตรตามคตพิราหมณ์ (โหราศาสตรแ์บบไทยไดรั้บอทิธพิลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮนิด)ู คอืเปลี>ยนปีนักษัตรในวนัขึAน ๑ คํ>า เดอืน
หา้(๕) เทยีบปฏทินิปี พ.ศ. 2557 จะตรงกบั วนัจันทร ์ที> 31 มนีาคม 2557 เวลา 06:15น. เป็นตน้ไป 
 
การเปลี>ยนปีนักษัตรมหีลายแบบ เชน่ เปลี>ยนปีนักษัตรใหมใ่นวนัขึAน ๑ คํ>า เดอืนอา้ย (1) ตามปฏทินิหลวง เป็นแบบที>ใชใ้นการบันทกึสตูบิัตรปัจจุบนั 
(แนวทางปฏบิัตติาม หนังสอืเวยีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที> มท 0310.1/ว4 ออกเมื>อ 5 กมุภาพันธ ์2539) , เปลี>ยนปีนักษัตรในวนัขึAน ๑ คํ>า 
เดอืนหา้(๕) ตามคตพิราหมณ์ (ชว่งเวลาเปลี>ยนปีนักษัตรตามสตูบิัตร จะไมต่รงกนักบัแบบคตพิราหมณ์ที>ใชพ้ยากรณ์ทางโหราศาสตรแ์บบไทย) , เปลี>ยนปี
นักษัตรใหมใ่นวนัเถลงิศก ชว่งวนัที> 15-17 เมษายน , เปลี>ยนปีนักษัตรใหมใ่น วนัสงัขารลอ่ง หรอื วนัสงกรานต ์ตามแบบทางภาคเหนือ , เปลี>ยนปีนักษัตร
ใหมใ่นวันสารทลบิชนุ(立春) หรอื ขึAนปีใหมใ่นวนัตรุษจนี ตาม ปฏทินิจันทรคตจินี 2557 , เปลี>ยนปีนักษัตรใหมใ่นวนัที> 1 มกราคม ตามปฏทินิของ อ.ทองเจอื 
อา่งแกว้ , เปลี>ยนปีนักษัตรใหมใ่นวนัที> 1 เมษายน ตามปฏทินิของ อ.เทพย ์สารกิบตุร เป็นตน้ 
 
ใชปี้นักษัตรแบบใด ขึAนอยูก่ับวา่จะใชทํ้าการใด เชน่ บันทกึสตูบิตัรใชป้ลี>ยนปีนักษัตรในวันขึAน ๑ คํ>า เดอืนอา้ย(๑) , พยากรณ์ทางโหราศาสตรแ์บบไทย ใชปี้
นักษัตรตามคตพิราหมณ์ (โหราศาสตรแ์บบไทยไดรั้บอทิธพิลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮนิด)ู คอืเปลี>ยนปีนักษัตรในวนัขึAน ๑ คํ>า เดอืนหา้(๕) , พยากรณ์
โหราศาสตรแ์บบจนี ใชปี้นักษัตรแบบจนี (ตามปฏทินิจันทรคตจินี) เป็นตน้ 
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เดอืนไทย ( 1:เดอืนอา้ย , 2:เดอืนยี> , 3:เดอืนสาม , 4:เดอืนสี> , 5:เดอืนหา้ , 6:เดอืนหก, 7:เดอืนเจ็ด , 8:เดอืนแปด , 88:เดอืนแปดหลัง (เดอืนแปด 2 หน) 
เฉพาะปีอธกิมาส , 9:เดอืนเกา้ , 10:เดอืนสบิ , 11:เดอืนสบิเอด็ , 12:เดอืนสบิสอง) 
 
ปกตมิาส-ปกตวิาร : เป็นปีที>เป็นปกต ิเดอืนคู ่ขา้งขึAนขา้งแรม 15 วนั และเดอืนคี> ขา้งขึAน 15 วัน ขา้งแรม 14 วนั (รวม 354 วนั) ,  
ปกตมิาส-อธกิวาร : เป็นปีที>เป็นปกต ิแตเ่ดอืน 7 จะมขีา้งแรม 15 วนั (รวม 355 วัน) , 
อธกิมาส-ปกตวิาร : เป็นปีที>มเีดอืนแปดสองหน เพิ>มวนั 30 วนั (รวม 384 วนั) ,  
ปกตสิรุทนิ จํานวนวัน 1 ปี ม ี365 วนั ตามรอบสรุยิคต ิ, 
อธกิสรุทนิ จํานวนวัน 1 ปี ม ี366 วนั ตามรอบสรุยิคต(ิเดอืนกมุภาพันธม์ ี29 วนั) วนัพระ : ขึAน 8 คํ>า , ขึAน 15 คํ>า (วันเพ็ญ) , แรม 8 คํ>า , แรม 15 คํ>า หากเดอืน
ใดเป็นเดอืนขาด(สว่นใหญ่เป็นเดอืนคี> 1 , 3 , 5 … 9 , 11) ถอืเอาแรม 14 คํ>า 
 
 
เนื>องจากฤกษ์ เป็นเรื>องที>มกีฏเกณฑว์ธิ ีมขีอ้อนุโลมขอ้ยกเวน้ ขอ้พจิารณาอกีมากมาย บางฤกษ์ใชก้ารนงึไดแ้ตใ่ชก้บัอกีการนงึไมไ่ด ้ฤกษ์สําคัญอาจตอ้งผูกรวม
ชะตาผูใ้ชฤ้กษ์รวมกนั ดังนัAนฤกษ์ในการสําคัญ ท่านควรปรกึษา และใหฤ้กษ์โดยผูเ้ช ี>ยวชาญชํานาญในการใหฤ้กษ์ ทั AงนีAรายละเอยีดฤกษ์ วันมงคล ดา้นลา่งแสดง
เป็นเบืAองตน้ เผยแพรเ่พื>อสบืทอดตามบรูพาจารยเ์ท่านัAน ไมข่อถอืวา่การใหฤ้กษ์ใดๆ ทัAงสิAน รายละเอยีดเกี>ยวกบั วธิกีารใชฤ้กษ์ ด ูหนา้ 16   
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ฤกษ์ หมายถงึ คราวหรอืเวลาซึ>งเหมาะสมเป็นชยัมงคล เพื>อประกอบกจิการงานตา่ง ๆ เพื>อความสขุ ความปลอดภยัหรอืความสําเร็จสมประสงค ์อํานวยความ
เป็นศริมิงคลแกผู่ป้ระกอบการนัAน ๆ 
 

ฤกษบ์น 
 
ฤกษ์บน หรอื นพดลฤกษ์ คอืคราวหรอืเวลาซึ>งเหมาะเป็นชยัมงคลเบืAองสงู  โดยถอืตําแหน่งของพระจันทรผ์่านฤกษ์,ดาวฤกษ์ต่างๆ ทั Aง 27 ตามการโคจรของ
ดวงดาว  (ปฏทินิโหราศาสตรไ์ทย) แบง่ฤกษ์เป็น 9 กลุม่ดังนีA  
 
ฤกษ์บนและเวลาที>แสดงผลตามปฏทินิดา้นบน เป็นชว่งเวลาพระจนัทรผ์า่นฤกษต์า่งๆ ในแตล่ะวนัเทา่น ั.น ไมไ่ดห้มายความถงึ ฤกษ์ด ีหรอืไมด่ ีเพราะฤกษ์
บนตามหลักโหราศาสตรช์ั Aนสงู จะพจิารณา รว่มกับตําแหน่งดาวอื>นๆ ณ.วนัเวลานัAนๆ ดวงชะตาของผูใ้ชฤ้กษ์ นวางศ ์ลกูพษิ พนิทบุาทว ์และกฏเกณฑอ์กี
มากมาย , ราชาฤกษ์ ภมูปิาโลฤกษ์ หรอืฤกษ์ในวนันัAนๆที>คดิวา่ดแีลว้ ความหมายดแีลว้ ในบางวนั บางชว่งเวลา เมื>อผูกดวงชะตา พจิารณารว่มกบัดาวอื>นๆ และ
ลัคนาในดวงฤกษ์ อาจใหโ้ทษ หรอืเป็นฤกษ์ที>ไมด่เีลยกเ็ป็นได ้ดังนัAนฤกษ์บนในการสําคัญ ทา่นควรปรกึษาและใหฤ้กษ์โดยผูเ้ช ี>ยวชาญชํานาญในการใหฤ้กษ์
เทา่นัAน 
 

 ทลทิโทฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ การขอสิ>งตา่งๆ ตอ้งการความเมตตาสงสาร เห็นอกเห็นใจ เพราะถอืวา่เป็นฤกษ์ของชชูก จะทําการขอสิ>งใดก็
งา่ย เชน่  การขอหมั Aน ขอแตง่งาน ทวงหนีA กูย้มื รอ้งทกุข ์การทําการใดๆ เพื>อใหผู้อ้ ื>นสงสารกรณุา เปิดรา้นขายของชํา ของเกา่ชาํรดุ สมคัรงาน ทํา
การใดๆ ที>รเิริ>มใหม่ 
 
2. มหทัธโนฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ การมงคลตา่งๆ เพื>อความมั>นคงในทรัพยส์นิเงนิทอง ผลประโยชน ์เชน่ เปิดหา้งรา้น เปิดบรษัิท ขึAนบา้น
ใหม ่แตง่งาน ปลกูสรา้งอาคาร ธรุกจิการเงนิ การคา้อตุสาหกรรม ลาสกิขาบท สะเดาะเคราะห ์และ ใชไ้ดส้ารพัดงานมงคล 
 
3. โจโรฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ คนโบราณใชใ้นการปลน้คา่ย จู่โจมโดยฉับพลนั ฉวยโอกาส แย่งชงิ ขม่ขวญั บบีบังคับ ทําการปราบปราม การ
แขง่ขนัชว่งชงิ การแยง่อํานาจและผลประโยชน ์งานเสี>ยงๆ ในระยะสั Aนๆ การปฏวิตังิานของบคุคลในเครื>องแบบใชก้ําลัง 
 
4. ภูมปิาโลฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ การมงคลต่างๆ งานที>ตอ้งการความมั>นคงถาวร งานเกี>ยวกับที>ดนิ อสงัหารมิทรัพย ์การเกษตร การเชา่ซืAอ 
กอ่สรา้ง ปลูกเรอืน ยกศาลพระภมู ิแตง่งาน ขึAนบา้นใหม ่ลาสกิขาบท อปุสมบท เปิดอาคารหา้งรา้น และ ใชไ้ดส้ารพัดงานมงคลทัAงปวง 
 
5. เทศาตรฤีกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ งานการตดิตอ่การคา้ระหวา่งถิ>น เกี>ยวกบัการงานที>ตอ้งการใหม้ผีูค้นเขา้ออกมากมาย เกี>ยวกับความ
สนุกสนานชักชวนคนเขา้ออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเรงิรมย ์โรงแรม รา้นอาหาร โรงหนัง สถานบันเทงิ ตลาดและศนูยก์ารคา้ การประกอบอาชพี
นอกสถานที> อาชพีเร่ร่อน อาชพีที>ตอ้งยา้ยที>อยูเ่สมอ 
 
6. เทวฤีกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสําหรับ งานที>ตอ้งการความเรยีบรอ้ยสวยงาม การเขา้หาผูห้ลักผูใ้หญ่ การหมั Aนหมายและสมรส การสง่ตัวเจา้สาวและ
เขา้หอ้งหอ การทํากจิการที>ตอ้งการชื>อเสยีงและมเีสน่ห ์งานมเีกยีรต ิงานเชงิศลิปะตกแตง่ชั Aนสงู เปิดรา้นคา้อัญมณีเครื>องประดับ รา้นเสรมิสวย ตัดเย็บ
เสืAอผา้ การประชาสัมพันธ ์ลาสกิขาบท ขึAนบา้นใหม ่ขอความรัก งานเพื>อความสงบเรยีบรอ้ย และ สารพัดงานมงคลทัAงปวง 
 
7. เพชฌฆาตฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ การฟันผา่อนัตรายและอปุสรรค ตอ่สูเ้สี>ยงภัยตา่งๆ อาสางานใหญ ่ทํากจิปราบปรามศัตรู ตัดสนิคดคีวาม 
งานที>ใชก้ารตัดสนิใจอยา่งเด็ดขาด  ประกอบพธิไีสยศาสตร ์ปลุกเสกเครื>องรางของขลัง ลงเลขยันต ์สรา้งวตัถมุงคลแบบคงกระพันชาตร ีสรา้งสิ>ง
สาธารณะกศุลสงเคราะห ์เปิดโรงพยาบาล การรักษาโรคเรืAอรังที>หายยากๆ การยาตราทัพ เจมิอาวธุยุทธภัณฑ ์สรา้งโบสถว์หิารการเปรยีญ คลา้ยกบัโจ
โรฤกษ์ แตฤ่กษ์นีAจะแรงกวา่ 
 
8. ราชาฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสําหรับ งานราชพธิ ีงานราชการงานเมอืง สรา้งที>ประทับ งานที>ตอ้งการชกัจูงใหผู้อ้ ื>นดําเนนิตาม การเขา้รับตําแหน่ง
งาน การแสวงหาชื>อเสยีงเกยีรตยิศ การเขา้หาผูห้ลักผูใ้หญ่ เปิดโรงเรยีน สถาบัน สถานที>ราชการ งานมงคลสมรสที>หรหูรามเีกยีรต ิลาสกิขาบท การ
ขึAนบา้นใหม(่สามัญชนควรเวน้ ถา้หาฤกษ์ไมไ่ดก็้พออนุโลมใชไ้ด ้เพื>อดวงชะตาและความเหมาะสม) และ งานมงคลทัAงปวง 
 
9. สมโณฤกษ ์เป็นฤกษ์ที>เหมาะสาํหรับ ทําพธิกีรรมทางศาสนา และ ทางนักบวช เชน่ การทําขวญันาค การอปุสมบท หลอ่พระและสิ>งศักดิcสทิธิc เขา้
รับการศกึษา และ การกระทําทุกอยา่งเพื>อความสงบรม่เย็นเป็นสขุ สงเคราะหใ์นฤกษ์นีAได ้เชน่ ทําบญุขึAนบา้นใหม ่ทําบญุตอ่อายุ 
 
การใชฤ้กษ์หรอือา่นฤกษ์บนตามปฏทินิขา้งตน้ จะมชีว่งเวลากํากบั ซึ>งแตล่ะวนัแตล่ะฤกษ์เวลาไมแ่น่นอน เชน่ ปฏทินิ “โจโร <๐๖:๔๔น.> ภมูปิาโล” 
หมายความวา่ ชว่งเวลากอ่น ๐๖:๔๔น. ของวนันัAนๆจะเป็นโจโรฤกษ์ และหลังจาก ๐๖:๔๔น. เป็นภมูปิาโลฤกษ์ , เวลา ๐๖:๔๔น. ที>แสดงในปฏทินิ 
เป็นเวลาทอ้งถิ>นกรงุเทพฯ หากเทยีบเวลามาตรฐานปัจจุบันใหบ้วกเพิ>มอกี 18 นาท ีเป็นตน้  
 

กาลโยค 
 

วนัธงชยั : พฤหัสบด ี(๕) 
วนัอธบิด ี : อาทติย ์(๑) 

วนัอบุาทว ์ : พุธ (๔) 

วาร (วนั) กาลโยค 

วนัโลกาวนิาศ : อังคาร (๓)  

 

ยามธงชยั : 06:00-07:30 , 18:00-19:30 (๑) 

ยามอธบิด ี : 09:00-10:30 , 21:00-22:30 (๓) 

ยามอบุาทว ์ : 16:30-18:00 , 04:30-06:00 (๘) 

ยาม (เวลา) กาลโยค   

ยามโลกาวนิาศ : 15:00-16:30 , 03:30-04:30 (๗)  
 
ธงชยั วนัที>สําเร็จในผลด ีหรอืความดทัี Aงหลาย ชยัชนะ มิ>งขวญั ของหมูค่ณะ  

เวลา ประกอบดว้ยโชค ชยัชนะ หมายถงึชยัโชค (มักใชก้บัสิ>งของ วตัถ ุสถานที>) 

อธบิด ี วนัที>เป็นใหญ ่มอํีานาจในการปกครอง ควบคมุดูแล 
เวลา ประกอบดว้ยโชค ความเป็นใหญ ่มักใชก้บับคุคล 
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อบุาทว ์ วนัที>ตกอยูใ่นบว่งกรรมอปุสรรค ทําการคา้ไมข่ึAน โชครา้ย  
เวลา ประกอบดว้ยอบุัตเิหต ุเคราะหไ์มด่ ีสิ>งที>ไมเ่ป็นมงคล (ใชก้บับุคคล) 

โลกาวนิาศ วนัที>วุน่วาย ยุง่ยาก ระสํ>าระสาย ความหายนะ สญูเสยี  
เวลา เขา้ไปสูอ่นัตราย ไมเ่ป็นมงคลตอ่ชมุชน หมูค่ณะเป็นสว่นรวม (ใชก้บัสิ>งของ วตัถ ุสถานที>) 

 
 
ปฏทินินีAแสดงเฉพาะ วาร (วนั) กาลโยค เทา่นั Aน นอกจากนีAกาลโยคยังมฐีานอื>นๆ นอกจากฐานวนั ฐานยาม คอื ฐานฤกษ์ , ฐานราศ ี, ฐานดถิ ี 
 
กาลโยค คํานวณโดยใชปี้จุลศักราชตั Aงตน้ ซึ>งปีจุลศักราชใหมคํ่านวณวนัเถลงิศกตามคัมภรีส์รุยิาตร ์และวนัเดยีวกันอาจม ี2 จุลศกัราชก็เป็นไดเ้พราะมชีว่งเวลา
เขา้มาเกี>ยวขอ้ง กาลโยค ดา้นบนเพื>อใหง้า่ยในการคํานวณ จงึใหว้นัที> 16 เมษายน เป็นวนัเปลี>ยนปีจลุศักราชใหมห่รอืวนัเถลงิศก ดงันัAนชว่งวนัที> 15-17 
เมษายน กาลโยคอาจคลาดเคลื>อน แตอ่ยา่งไรก็ตามถา้จําเป็นตอ้งใชปี้จุลศักราช คํานวณอยา่งละเอยีด ก็ไดค้ํานวณวนัเถลงิศกตามคัมภรีส์รุยิาตรไ์วแ้ลว้ ทา่น
สามารถดรูายละเอยีดเพิ>มเตมิไดท้ี> ประกาศสงกรานต ์พ.ศ. 2556 
 
อวมานโอน วนัตามปฏทินิโหราศาสตร ์เป็นวนัหา้มใหฤ้กษ์ หา้มทําการมงคลใดๆ 
 
 

ฤกษล์า่ง 
 
ฤกษ์ล่าง หรอื ภมูดิลฤกษ์ ซึ>งเหมาะเป็นชยัมงคลทางเบืAองใตฟ้้า หรอืเบืAองตํ>าบนพืAนดนิ โดยมนุษยเ์ป็นผูกํ้าหนดขึAน โดยใชว้นัทั Aง 7 ประกอบดว้ยดถิ ีขึAน แรม 
และเดอืน ปี ทางจันทรคต ิเป็นหลักในการคํานวณนับ เชน่ ดถิอํีามฤตโชค ดถิมีหาสทิธโิชค ดถิไีมด่ ีดถิมีหาสญู ดถิอีคันโิรธ ดถิรีา้ย/วนัทรธกึ ดถิอีายกรรมพลาย 
กระทงิวนั ดถิเีรยีงหมอน ดถิแีมลงปอ วนัลอย วนัจม วนัฟ ู
 
วนัด ีดถิมีหาโชค ดถิมีงคล 5 ประการ โบราณยดึถอืกนัมาก 
 
ดถิอีาํมฤตโชค เป็นดถิดีทีี>สดุ ดถิคีวามสําเร็จอนัยิ>งใหญ่ ดถิทีพิย ์เหมาะแกก่ารมงคล ดสํีาหรับงานทั>วไปเกี>ยวกับความราบรื>นและสบาย ใชไ้ดทั้Aง

ขา้งขึAนและขา้งแรม แต่ที>นยิมถอืกันวา่ขา้งขึAน ดกีวา่ขา้งแรม แตอ่ย่างไรก็ตามขา้งแรมก็ใชไ้ดใ้หค้ณุเชน่กนั 

วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 8 3 9 2 4 1 5  
ดถิมีหาสทิธโิชค เป็นดถิทีี>ดรีองลงมา ดถิคีวามสําเร็จอนัยิ>งใหญ่ เหมาะแกก่ารมงคล ดสํีาหรับงานสําคัญ โดยเฉพาะโครงการระยะสั Aน ใชไ้ดทั้Aงขา้งขึAน

และขา้งแรม แตท่ี>นยิมถอืกนัว่าขา้งขึAน ดกีวา่ขา้งแรม แตอ่ยา่งไรก็ตามขา้งแรมก็ใชไ้ดใ้หค้ณุเชน่กนั 

วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 11 5 14 10 9 11 4  
ดถิสีทิธโิชค เป็นดถิทีี>ดรีองลงมา โชคด ีใหล้าภผล เหมาะแกก่ารมงคล ดสํีาหรับงานที>เป็นโครงการระยะยาว ใชไ้ดท้ั Aงขา้งขึAนและขา้งแรม แต่ที>นยิม

ถอืกนัวา่ขา้งขึAน ดกีวา่ขา้งแรม แตอ่ยา่งไรก็ตามขา้งแรมก็ใชไ้ดใ้หคุ้ณเชน่กนั 

วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 14 12 13 4 7 10 15  
ดถิชียัโชค เป็นดถิทีี>ดรีองลงมา ดถิแีหง่ชัยชนะ เหมาะแกก่ารมงคล ดสํีาหรับงานที>ตอ้งต่อสูแ้ขง่ขันหรอืรบทับจับศกึ ใชไ้ดท้ั Aงขา้งขึAนและขา้งแรม  

วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 8 3 13 10 4 1 11 * 
* ควรเลี>ยงวนัเสาร ์ขา้งขึAนและขา้งแรม 11 คํ>า เพราะไปตรงกบัดถิรีา้ย ดถิวีนับอด 

ดถิรีาชาโชค เป็นดถิทีี>ดรีองลงมา เหมาะแกก่ารมงคล ดสํีาหรับงานที>ตอ้งขอความชว่ยเหลอืจากผูใ้หญใ่ชไ้ดทั้Aงขา้งขึAนและขา้งแรม  

วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 6 * 3 9 6 12 1 5 
* ควรเลี>ยงวนัอาทติย ์ขา้งขึAนและขา้งแรม 6 คํ>า เพราะไปตรงกบัดถิรีา้ย ดถิพีลิา  

 
ดถิไีมด่ ี/ วนัไมด่ ี 
 
ดถิทีี>ควรหลกีเลี>ยง สําหรับการมงคล คอื ทักทนิ, ทรธกึ, ยมขนัธ,์ อัคนโิรธ, ทนิกาล, ทนิศรู, กาลโชค, กาลสรู, กาลทณัฑ,์ โลกาวนิาศ, วนิาศ, พลิา, มฤตยู, 
บอด, กาลทนิ, ดถิพีฆิาต, ทักทนิไฟ, ทนิสรูย,์ กาลกรรณี  
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ดถิไีมด่ ี วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์ ดถิ ี

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 1 4 5 9 5 3 7 ทักทนิ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 4 6 1 3 8 7 1 ทรธกึ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 12 11 7 3 6 8 9 ยมขนัธ ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 4 6 1 3 3 9 1 อคันโิรธ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 1 2 10 7 1 6 6 ทนิกาล 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 12 10 15 8 5 7 8 ทนิศรู 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 4 6 1 3 8 9 10 กาลโชค 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 4 2 7 5 8 3 6 กาลสรู 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 12 11 10 9 8 7 6 กาลทณัฑ ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 4 6 10 9 8 9 1 โลกาวนิาศ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 4 5 6 6 8 8 9 วนิาศ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 6 10 8 7 12 9 12 พลิา 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 9 1 10 9 8 7 6 มฤตยู 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 7 8 4 7 1 14 11 วนับอด 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 5 6 10 8 11 5 7 กาลทนิ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 12 11 7 3 6 9 8 ดถิพีฆิาต 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 12 11 10 7 8 7 6 ทักทนิไฟ 

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 5 2 8 3 1 9 8 ทนิสรูย ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 5 6 15 8 1 2 10 กาลกรรณี  
 
ดถิอี ื#นๆ 
 
ดถิมีหาสูญ เป็นวนัหา้มทําการมงคล ซึ>งโบราณถอืกันมาก แมจ้ะตรงกบัวนัดเีทา่ใดหา้มการมงคล ดถิมีหาสญูแตโ่บราณนัAนท่านกําหนดตามเดอืนทางจันทรคติ
และดถิดีังนีA 
 

เดอืน 6 กบัเดอืน 3 หา้มวัน ขึAน/แรม 4 คํ>า 

เดอืน 7 กบัเดอืน 10 หา้มวัน ขึAน/แรม 8 คํ>า 

เดอืน 8 กบัเดอืน 5 หา้มวัน ขึAน/แรม 6 คํ>า 

เดอืน 11 กบัเดอืน 2 หา้มวัน ขึAน/แรม 12 คํ>า

เดอืน 9 กบัเดอืน 12  หา้มวัน ขึAน/แรม 10 คํ>า

เดอืน 1 กบัเดอืน 4 หา้มวัน ขึAน/แรม 2 คํ>า 

 
ดถิพีฆิาต เป็นวนัหา้มทําการมงคลอกีตําราหนึ>ง เป็นดถิไีมด่ ีวนัอปัมงคล 
 
วนั อาทติย ์ จันทร ์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

ขา้งขึAน-แรม คํ>า 12 11 7 3 6 9 8 

ดถิอีคันโิรธ อคันโิรธหรอืนางกาลกรรณีวลิัยวรรณ กค็อืชื>อของบตุรขีองพญามัจจุราช มผีมแดง แตง่กายและทัดดอกไมแ้ดง เหาะลอ่งลอยมาในอากาศแลว้ก็ตก
ลงสูบ่า้นเรอืนผูค้นในวนัดถิตีา่งๆ แสดงถงึอาเพศและเคราะหห์ามยามรา้ยต่างๆหากเราไปกระทําการมงคล ที>ตอ้งกบัอคันโิรธในวนันัAนๆ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 1 คํ>า อคันโิรธตกลงในววัควาย ทา่นหา้มซืAอขายวัวควาย เปิดคอกปศสัุตว ์

ดถิขี ึAนหรอืแรม 2 คํ>า อคันโิรธตกลงในป่า หา้มไปเที>ยวป่า เดนิทางในป่าเขา ตด้ไม ้

ดถิขี ึAนหรอืแรม 3 คํ>า อคันโิรธตกลงในนํAา หา้มมใิหเ้ดนิทางโดยทางนํAา ทางเรอื เลน่นํAา หรอืขดุบอ่ขดุสระ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 4 คํ>า อคันโิรธตกลงในภเูขา หา้มไปเที>ยวเขา ปีนเขา 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 5 คํ>า อคันโิรธตกลงในที>ทางเขตคาม หา้มใิหแ้บง่ที>ทาง รังวัดที>ดนิ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 6 คํ>า 
อคันโิรธตกลงในบา้นเรอืน หา้มมใิหทํ้าการมงคลยกเสาเอก ปลกูบา้นเรอืน ขึAนบา้นใหม ่ยา้ยเขา้บา้นใหม ่หรอืทําการมงคลใดใดใน
บา้นเรอืน 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 7 คํ>า อคันโิรธตกลงในพระราชวัง หา้มมใิหทํ้าการอภเิษกพระราชา 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 8 คํ>า อคันโิรธตกลงในยวดยาน หา้มมใิหซ้ ืAอขายยวดยาน หัดขับขี> ออกรถใหม ่ฯลฯ 
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ดถิขี ึAนหรอืแรม 9 คํ>า อคันโิรธตกลงในแผน่ดนิ หา้มมใิหข้ดุหลมุปลกูเรอืน ขดุดนิ ขดุบอ่ ถมดนิ ฯลฯ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 10 คํ>า คนโิรธนต์กลงในเรอื หา้มลงเรอื หา้มตอ่เรอื เอาเรอืลงจากคาน 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 11 คํ>า อคันโิรธตกลงในพชืพรรณ หา้มปลกูตน้ไม ้เพาะชํา หวา่น ตอนตน้ไม ้ฯลฯ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 12 คํ>า อคันโิรธตกลงในตัวสตร ีหา้มซอ่งเสพกับสตร ีแตง่งาน สง่ตวัเจา้สาว ฯลฯ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 13 คํ>า อคันโิรธตกลงในตัวบรุุษ หา้มซอ่งเสพกบับรุา แตง่งาน สง่ตัวเขา้เรอืนหอ ฯลฯ 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 14 คํ>า อคันโิรธตกลงในพัทธสมีา หา้มมใิหทํ้าการอปุสมบทและบรรพชา 

ดถิขี ึAนหรอืแรม 15 คํ>า อคันโิรธตกลงในเทวาอารักษ์ทัAงหลาย หา้มมใิหทํ้าการเซน่สรวงบวงพล ีไหวค้ร ูบชูาเทพทัAงปวง 

ดถิรีา้ย/วนัทรธกึ เป็นวนัอนัตราย เป็นวนัหา้มทําการมงคล แมจ้ะตรงกบั ดถิทีี>ดอีื>นๆ 

เดอืน 5 , 6 , 7 หา้มวัน ขึAน/แรม 7 คํ>า

เดอืน 8 , 9 , 10 หา้มวัน ขึAน/แรม 8 คํ>า

เดอืน 11 , 12 , 1 หา้มวัน ขึAน/แรม 9 คํ>า

เดอืน 2 , 3 , 4 หา้มวัน ขึAน/แรม 4 คํ>า

 
ดถิอีายกรรมพลาย เรยีกกนัวา่ วันภาณฤกษ์ / วนัดาวกําพลาย เป็นดถิหีา้มทําการมงคล 
 

  ปฐม ทตุยิะ ตตยิะ 

เดอืน 3 , 7 4 5 6 

เดอืน 4 , 11 1 2 3 

เดอืน 5 , 11 13 14 15 

เดอืน 6 10 11 12 

เดอืน 8 6 7 8 

เดอืน 9 3 4 5 

เดอืน 12 2 3 4 

เดอืน 1 9 10 11 

เดอืน 2 7 8 9 

 
ดถิ ีปฐม ทตุยิะ ตตยิะลว้นแตไ่มด่ทัี AงสิAน ท่านวา่ดถิปีฐม จะลําบากยุ่งยาก , ดถิทีตุยิะ รา้ยกวา่อนัแรกจะไดรั้บอนัตราย , ดถิตีตยิะ รา้ยแรงที>สดุ  
 
กระทงิวนั เป็นวนัที> เลขของวนัและเดอืนตรงกนั วนักบัดถิตีรงกนั , เดอืนกับดถิตีรงกัน หรอื วนั ดถิ ีและเดอืน ตรงกนั เป็นวนัหา้มทําการมงคล โบราณวา่เป็นวนั
แรง เป็นวนัแข็งไมน่ยิมในการมงคล แตเ่หมาะสําหรับการ ปลกุเสกเครื>องรางของขลัง และคาถาอาคม  ยิ>งเลขของปีตรงกนักย็ิ>งแข็งมาก  อยา่งเชน่  วนัอังคาร 
(เลข 3)  เดอืน 3  ปีขาล (เลข 3)  
 

วนัอาทติย ์(1) เดอืน 1 (อา้ย) ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 1 คํ>า

วนัจันทร ์(2)       เดอืน 2 (ยี>) ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 2 คํ>า

วนัองัคาร (3)  เดอืน 3 ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 3 คํ>า

วนัพธุ (4) เดอืน 4 ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 4 คํ>า

วนัพฤหัสบด ี(5) เดอืน 5 ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 5 คํ>า

วนัศกุร ์(6) เดอืน 6 ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 6 คํ>า

วนัเสาร ์(7) เดอืน 7 ตรงกบั วนัขึAนหรอืแรม 7 คํ>า

 

ดถิเีรยีงหมอน ดถิเีรยีงหมอน หรอืดถิแีมลงปอ นีA  ใชใ้นการแตง่งานถอืฤกษ์แตง่งาน ขา้งขึAน โดยสว่นมากจะใช ้7, 10, 13 คํ>า  
และถา้เป็นขา้งแรมใช ้4 ,5, 10, 14 คํ>า วนัที>กาํหนดไวน้ีA นับวา่เป็นวันเรยีงหมอนได ้ดงันัAนการใหฤ้กษ์แตง่งาน ควรหาฤกษ์ใหต้รงกบัวนัเรยีงหมอนจงึจะด ี
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วนัดบัวนัศนูย ์เป็นวนัที>ถอืกันมาก หา้มประกอบการมงคลใดๆ ทัAงส ิAน ถา้ประกอบการมงคลในวนัดับศนูย ์การประกอบงานนัAนมักตอ้งประสบอนัตราย  
 
1. วนัสิAนเดอืนทางจันทรคต ิ(ไมม่แีสดงในปฏทินิ)  
2. วนั อวมานโอน ตามปฏทินิโหราศาสตร ์(เป็นวนัหา้มใหฤ้กษ์ หา้มทําการมงคลใดๆ) มแีสดงในปฏทินิ 
3. วนัที>สรุยิุปราคา หลกีเลี>ยงประกอบการมงคล กอ่นและหลังเกดิคราส 7 วนั ถอืวา่แรงของคราสจะลบลา้งความดตีา่งๆลงหมด และดาวอาทติยกั์บดาวจันทรก์็
หมดกําลังลงดว้ย (ไมม่แีสดงในปฏทินิ)  
4. วนัที>มพีระอาทติยเ์ป็น 2 ราศ ีไดแ้ก ่วนัสงกรานต ์วนัเนา วนัที>พระอาทติยย์า้ยเปลี>ยนราศ ีตลอดจนกระทั>งดาวอื>นๆเปลี>ยนยา้ยราศ ีดังนัAนวนัดับศนูยจ์งึหา้ม
ประกอบการใดๆทัAงสิAน (ไมม่แีสดงในปฏทินิ)  
 
วนัคูศ่ตัร ู(ไมม่แีสดงในปฏทินิ) โบราณใหห้ลกีเลี>ยงวนัที>เป็นคูศั่ตรูกบั วนัเกดิของเจา้งานการมงคลนัAน 

วนัอาทติย ์ เป็นคูศ่ตัรกับุ  วนัองัคาร 

วนัศกุร ์ เป็นคูศ่ตัรกับุ วนัเสาร ์

วนัพธุ (กลางวนั) เป็นคูศ่ตัรกับุ วนัราห ู(พุธกลางคนื)

วนัจันทร ์ เป็นคูศ่ตัรกับุ วนัพฤหัสบด ี

 
หา้มขึAนบา้นใหม่วนัเสาร ์, หา้มเผาผวีนัศกุร ์, หา้มโกนจุกวนัองัคาร , หา้มแตง่งานวนัพธุ , วนัพธุหา้มตัด , วนัพฤหัสหา้มถอน ,  
สงฆ ์14 , นาร ี11 , แตง่งาน 7 , เผาศพ 15   ดเูพิ>ม วันหา้มต่างๆของไทย  
 
วนัลอย วนัจม วนัฟู *  
 

วนัลอย เป็นวนัเหมาะแก ่การเริ>มตน้กจิการงาน และการมงคล 

วนัฟ ู
เป็นวนัเหมาะแก ่วนัที>ทํากจิการ การงาน การทํามาหากนิและการอาชพีตา่งๆ ของคนไทยในอดตี ซึ>งรวมถงึการทําการมงคลในเรื>องที>
เกี>ยวดว้ย 

วนัจม เป็นวนัหา้มทําการมงคล รเิริ>มใหม่ ใหทํ้าแต่กจิการที>ทําอยู่หรอืทําในเรื>องเล็กนอ้ย เพราะมักจะมอีปุสรรค เหตขัุดขอ้งเกดิขึAน 

 
* การคํานวณวนัลอย วนัจม วนัฟ ูจะใชเ้ดอืนไทยจันทรคต ิ(เดอืนอา้ย เดอืนยี> ฯ) ตามตําราจะมแีตกต่าง 2 แบบ ในปฏทินิชดุนีAจะอา้งองิกฎเกณฑ ์วันลอย วนัจม 
วนัฟ ูจากตําราพรหมชาต ิ
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วนัหยดุราชการ วนัหยุดธนาคาร และวนัสําคญั ประจําปี พ.ศ. 2557 
 
วนั วนัที# รายละเอยีด ราชการ ธนาคาร 

วนัพธุ 1 มกราคม 2557 วนัขึAนปีใหม่ หยดุ หยดุ 

วนัศกุร ์ 14 กมุภาพันธ ์2557 วนัมาฆบชูา หยดุ หยดุ 

วนัอาทติย ์ 6 เมษายน 2557 วนัจักร ี - - 

วนัจนัทร ์ 7 เมษายน 2557 วนัหยุดชดเชย วนัจักร ี หยดุ  

วนัอาทติย ์ 13 เมษายน 2557 วนัสงกรานต ์ - - 

วนัจนัทร ์ 14 เมษายน 2557 วนัสงกรานต ์ หยดุ หยดุ 

วนัองัคาร 15 เมษายน 2557 วนัสงกรานต ์ หยดุ หยดุ 

วนัพธุ 16 เมษายน 2557 วนัหยุดชดเชย วนัสงกรานต ์ หยดุ  

วนัพฤหสับด ี 1 พฤษภาคม 2557 วนัแรงงาน  หยดุ 

วนัจนัทร ์ 5 พฤษภาคม 2557 วนัฉัตรมงคล หยดุ หยดุ 

วนัศกุร ์ 9 พฤษภาคม 2557 วนัพชืมงคล หยดุ  

วนัองัคาร 13 พฤษภาคม 2557 วนัวสิาขบชูา หยดุ หยดุ 

วนัองัคาร 1 กรกฎาคม 2557 วนัหยุดภาคครึ>งปี (ธนาคาร)  หยดุ 

วนัศกุร ์ 11 กรกฎาคม 2557 วนัอาสาฬหบชูา หยดุ หยดุ 

วนัเสาร ์ 12 กรกฎาคม 2557 วนัเขา้พรรษา - - 

วนัจนัทร ์ 14 กรกฎาคม 2557 วนัหยุดชดเชย วนัเขา้พรรษา หยดุ  

วนัองัคาร 12 สงิหาคม 2557 วนัแม่ หยดุ หยดุ 

วนัพฤหสับด ี 23 ตลุาคม 2557 วนัปิยมหาราช หยดุ หยดุ 

วนัศกุร ์ 5 ธันวาคม 2557 วนัพอ่ หยดุ หยดุ 

วนัพธุ 10 ธันวาคม 2557 วนัรัฐธรรมนูญ หยดุ หยดุ 

วนัพธุ 31 ธันวาคม 2557 วนัสิAนปี หยดุ หยดุ 
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ปฏทินิวนัพระ พ.ศ. 2557/2014 
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วนัสําคญัทางพุทธศาสนา กําหนดตามเงื>อนไขขึAนแรมคํ>าเดอืนตามปฏทินิจันทรคต ิและตรวจทานความถกูตอ้ง โดยยดึถอืตามประกาศ กรมการศาสนา เป็นหลกั 
, วนัพชืมงคล ซึ>งถกูกําหนดวนัโดย สํานักพระราชวงั อปัเดทเพิ>มเตมิปีตอ่ปี หรอืหลงัจากมปีระกาศ , วนัตรษุจนี และ วนัสารทจนี ตาม ปฏทินิจันทรคตจินี 
๒๕๕๗ อัปเดทเพิ>มเตมิปีตอ่ปีหรอืลว่งหนา้ , วันหยดุชดเชย ยดึถอืหลักการตามมต ิครม. วนัที> ๓ กมุภาพันธ ์๒๕๔๗ กรณีวันหยดุราชการวนัใดตรงกับวนัหยดุ
ประจําสปัดาห ์ใหเ้ลื>อนวนัหยดุราชการวนันัAนไปหยดุในวนัทําการถดัไป โดยใหห้ยดุชดเชยไดไ้มเ่กนิ ๑ วนั , วนัหยุดพเิศษ ตามสถานการณ์หรอืตามประกาศ 
ครม. อปัเดทเพิ>มเตมิปีตอ่ปีหรอื เพิ>มเตมิหลังจากมปีระกาศ , วนัหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย , วนัสําคญัอื>นๆ กําหนดตามเงื>อนไขคงที>
ปฏทินิสรุยิคต/ิจันทรคต ิ
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ปฏทินิวนัสําคญัอื#นๆ พ.ศ. 2557/2014 

 
 
ปฏทินิ ปี พ.ศ. อื>นๆ (2300-2485) ดรูายละเอยีดที>  http://www.myhora.com 
 


