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กลุ่มพฒันาทรพัยากรบคุล สํานักงานเลขานุการกรม 



ความสําคัญของวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล (Coronation Day) คือ วันราํลึกถึง พระราชพิธฉีลองพระเศวตฉัตร ซึง่เป�นวันท่ีตรงกับ
วันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบติัตามราชประเพณี พิธรีาชาภิเษก (coronation) เป�นพิธกีารเพื่อสถาปนาพระมหากษัตร�ย์ 
และ / หร �อ คู่อภิเษกซึง่มีพระราชอํานาจ อย่างเป�นทางการ



วันฉัตรมงคลกําหนดจดัขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตร�ย์ พระราชพิธฉัีตรมงคล
เป�นพระราชพิธบีาํเพญ็พระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉัตร ฉลองสิร�ราชสมบติั 
มีความเป�นมา ดังน้ี
- พระราชพิธฉัีตรมงคล จดัขึ้นครัง้แรกรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั 
(รชักาลท่ี ๔) เม่ือวันพฤหสับดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค�า ป�กุนตร�ศก จ.ศ. ๑๒๑๓ ตรงกับวันท่ี ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรงโปรดเกล้า ฯ ใหจ้ดัการพระราชกุศลในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก 
และพระราชทานชือ่ว่า "ฉัตรมงคล" 
- รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี ๕) ทรงใหจ้ดัพระราชพิธี
ฉัตรมงคลในเดือน ๖ ตามแบบอย่างในรชักาลท่ี ๔ และโปรดเกล้าฯ ใหมี้พิธพีระราชทาน
เคร �อ่งราชอิสร�ยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่พระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชการท่ีได้รบัพระราชทาน
พานทอง จากน้ันได้ย้ายเวลาจดัพระราชพิธฉัีตรมงคลจากเดือน ๖ มาเป�นเดือน ๑๒
และเร�ยกว่า "การสมโภชพระมหาเศวตฉัตร" 

ประวัติความเป�นมาพระราชพิธีฉัตรมงคล



- รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี ๖) จดัพระราชพิธฉัีตรมงคลในวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน 
พรอ้มกับการพระราชทานเคร �อ่งราชอิสร�ยาภรณ์จุลจอมเกล้า และโปรดเกล้า ฯ ใหเ้พิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 
อุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตร�ยาธริาช

- รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หวัทรง (รชักาลท่ี ๗) พระราชพิธฉัีตรมงคลจดัขึ้นตรงกับวันประกอบ
พระราชพิธบีรมราชาภิเษก วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์การพระราชทานเคร �อ่งราชอิสร�ยาภรณ์จุลจอมเกลา้ กําหนดพระราชทาน
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๘ พฤศจกิายน 

- รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล พระอัฐมรามาธบิดินทร (รชักาลท่ี ๘) ไม่มีการจดัพระราชพิธี
ฉัตรมงคล เน่ืองจากไม่มีพระราชพิธบีรมราชาภิเษก ส่วนการพระราชทานเคร �อ่งราชอิสร�ยาภรณ์จุลจอมเกลา้ กําหนดจดัใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๒๐ กันยายน



- รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รชักาลท่ี ๙) พระราชพิธฉัีตรมงคล
จดัขึ้นวันท่ี ๕ พฤษภาคม ตามวันประกอบพระราชพิธบีรมราชาภิเษก และใหถื้อเป�นวันหยุดราชการ

ต่อมาในวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากรชักาลท่ี ๙ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
มีพระราชพิธบีรมราชาภิเษกอย่างเป�นทางการ เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศร�สินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี ๑๐) เม่ือดํารง
พระอิสร�ยยศเป�น “พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั” รฐับาลและพสกนิกร จงึจดังานพระราชพิธฉีลองพระเศวตฉัตร
หร �อรฐัพิธฉัีตรมงคล หร �อเร�ยกว่าพระราชพิธฉัีตรมงคล ซึง่ตรงกับวันบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธบีรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รกัษา 
และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหง่อาณาราษฎรตลอดไป” ต้ังแต่น้ันเป�นต้นมา ถือเอาวันท่ี 
๔ พฤษภาคม ของทุกป� เป�นวันฉัตรมงคล 



พระราชพิธบีรมราชาภิเษก เป�นราชประเพณีท่ีได้รบัอิทธพิลจากความเชือ่ทางอินเดีย 
รายละเอียดลักษณะพระราชพิธไีม่ปรากฎแน่ชดั การเร�ยกชือ่พิธแีตกต่างกันแต่ละสมัย 
เชน่ สมัยกรงุศร�อยุธยาและสมัยกรงุรตันโกสินทรต์อนต้นเร�ยกว่า “พระราชพิธรีาชาภิเษก” หร �อ 
“พิธรีาชาภิเษก” ป�จจุบนัเร�ยกว่า “พระราชพิธบีรมราชาภิเษก”

สมัยสุโขทัย ปรากฎหลักฐานในศิลาจาร�กหลักท่ี ๒ หร �อจาร�กวัดศร�ชมุ กล่าวถึง
การขึ้นเป�นผู้นําของพ่อขุนบางกลางหาว ไว้ว่า “...พ่อขุนผาเมืองจงึอภิเษกพอ่ขุนบางกลางหาว
ใหเ้มืองสุโขทัย ใหท้ั้งชือ่ตนแก่พระสหายเร�ยกชือ่ศร�อินทรบดินทราทิตย์...” 

ศิลาจาร�กวัดป�ามะม่วงภาษาไทยและภาษาเขมรกล่าวถึงเคร �อ่งราชกกุธภัณฑ์ 
(เคร �อ่งหมายแหง่ความเป�นพระราชา ซึง่พระราชครพูราหมณ์ผู้ทําพธิ ีนําขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ในวันประกอบพระราชพิธบีรมราชาภิเษก ) ในพิธบีรมราชาภิเษก
พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) ว่ามี มกุฎ พระขรรค์ชยัศร� และเศวตฉัตร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เคร�อ่งราชกกุธภัณฑ์



สมัยกรงุศร�อยุธยา ปรากฎหลักฐานเก่ียวกับพระราชพิธบีรมราชาภิเษกจากคําใหก้ารของชาวกรงุเก่า ข้อความตอน
หน่ึงกล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธว่ีา “...พระเจา้กรงุศร�อยุธยาจงึโปรดใหเ้อาไม้มะเด่ือน้ัน มาทําต่ังสําหรบัประทับ
สรงพระกระยาสนานในการมงคล เชน่ พระราชพิธบีรมราชาภิเษก เป�นต้น พระองค์ย่อมประทับเหนือพระท่ีน่ังต่ังไม้มะเด่ือ 
สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จงึเสด็จไปประทับพระท่ีน่ังภัทรบฐิ) มุขอํามาตย์ถวายเคร �อ่งเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ 
มหามงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พัดวาลว�ชนี ๑ ธารพระกร ๑ ฉลองพระบาทคู่ ๑...”

สมัยกรงุธนบุร� ไม่ปรากฎหลักฐานการประกอบพระราชพิธบีรมราชาภิเษก สันนิฐานว่าทําตามแบบอย่างสมัยกรงุศร�
อยุธยาแต่ทําอย่างสังเขป เพราะบา้นเมืองอยู่ในภาวะสงคราม

สมัยกรงุรตันโกสินทร ์เม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช (รชักาลท่ี ๑) ทรงโปรดเกล้า ฯ 
ใหป้ระกอบพระราชพิธปีราบดาภิเษกโดยสังเขป 

พ.ศ. ๒๓๒๖ โปรดเกล้า ฯ ใหข้้าราชการผู้รูค้ร ัง้กรงุเก่า ประชมุปร�กษาหาร �อรว่มกับสมเด็จพระสังฆราชและ
พระราชาคณะผู้ใหญ่ ทําการสอบสวนตรวจสอบตําราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเจา้อุทุมพร หร �อ
ขุนหลวงวัดประดู่ แล้วแต่งเร�ยบเร�ยงเป�นตํารา เร�ยกว่า “ตําราราชาภิเษกครัง้กรงุศร�อยุธยาสําหรบัหอหลวง” เป�น
ตําราเก่ียวกับการราชาภิเษกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีพบหลักฐานในประเทศไทย

พ.ศ. ๒๓๒๘ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ใหจ้ดัพระราชพิธบีรมราชาภิเษกขึ้นอีกครัง้ตามแบบแผน และแบบ
แผนการราชาภิเษกดังกลา่วได้รบัการยึดถือปฏิบติัเป�นแบบอย่างสืบมา

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก



วันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจา้เจา้อยู่หวั ประกอบงานพระราชพิธ ีดังน้ี
ตอนเชา้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระราชทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พราหมณ์เบกิแว่นเว�ยนเทียนสมโภช

พระมหาเศวตฉัตรและเคร �อ่งราชกกุธภัณฑ์ 
เวลาเท่ียง ทหารเร �อ และทหารบก ยิงป�นใหญเ่ฉลิมพระเกียรติ กองละ ๒๑ นัด มีพิธพีระราชทานเคร �อ่งราชอิสร�ยาภรณ์

ตราจุลจอมเกล้า ใหแ้ก่ผู้ท่ีได้รบัพระราชทานเคร �อ่งราช ฯ จากน้ันทรงเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระพทุธมหามณีรตันปฏิมากร 
(พระแก้วมรกต) และทรงถวายบงัคมสักการะพระบรมรปูสมเด็จพระบูรพมหากษัตร�ย์ ณ ปราสาทเทพบดิร วัดพระศร�รตันศาสดาราม 
ในพระบรมมหาราชวัง

งานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล



๑. รว่มทําบุญตักบาตร ถวายเป�นพระราชกุศล เพื่อเป�นมงคลแก่ชวี�ต
๒. หน่วยงานภาครฐัและเอกชนจดักิจกรรมถวายพระพรชยั
๓. ประดับธงชาติตามอาคารบา้นเร �อน และสถานท่ีราชการทุกแหง่ 
๔. จดักิจกรรมทําความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เชน่ กิจกรรมจติอาสา 

ชว่ยเหลือสังคม กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป�นต้น
๕. รฐับาลประกาศใหเ้ป�นวันหยุดราชการ

กิจกรรมท่ีประชาชนปฏิบัติในวันฉัตรมงคล



ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง
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