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น้ำพระพทุธมนตศ์กัดิสิ์ทธิ ์:

แหล่งนำ้สำคัญ

ต า ม โ บ ร าณ ร า ช ป ร ะ เ พณี

ตามตำราข้างพราหมณ์กล่าวว่า แหล่งน้ำสำคัญและ

ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำห้าสายใน

ชมพูทวปี คือ แมน้่ำคงคา แมน้่ำมห ิแมน้่ำยมนา แมน้่ำอจริวดี

และแมน้่ำสรภู ซ่ึงรวมเรยีก “ปัญจมหานท”ี เพราะเชือ่ว่าแม่น้ำท้ัง

๕ สายทีไ่หลมาจากเขาไกรลาส ซ่ึงเปน็ทีส่ถิตของพระอศิวร ส่วน

แหล่งน้ำท่ีสำคัญและเป็นสิริมงคลตามโบราณราชประเพณไีทยน้ัน

จากหลกัฐานในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัจดหมายเหต ุพระราชพธิี

ราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธี

เฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชฯ พุทธศักราช ๒๔๙๓  และจากหนงัสือชุดราชประเพณี

ไทย เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์”

เรียบเรียงโดย หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ คณะอนุกรรมการ

จัดทำเอกสารภาษาไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เผยแพร่ ได้กล่าวถึง

แหล่งน้ำสำคัญและสถานที่เสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที ่ใช้เป็นน้ำสรง

มูรธาภิเษกในการพระราชพิธ ีบรมราชาภิเษก ตั ้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยาสืบเน่ืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน สำหรับน้ำศักด์ิสิทธ์ิ

ที่ใช้การพระราชพิธีอื่นยังสอบไม่พบหลักฐานแน่ชัด แต่อย่างไร

ก็ตาม ความรู้จากหนังสือทั้งสองเล่มเกี่ยวกับแหล่งน้ำสำคัญและ

สถานทีศั่กด์ิสิทธิท์ีไ่ดร้บัความเคารพเลือ่มใสกนัมาแตโ่บราณกาล

มีความโดยสงัเขป ดังนี้

น้ำสรงมรูธาภเิษกในสมยักรุงศรอียุธยา มีการใชน้้ำจาก

สระเกษ สระแกว้ สระคงคา สระยมนา ในแขวงเมอืงสุพรรณบรีุ

แต่จะใช้น้ำในปัญจมหานทีในชมพูทวีปด้วยหรือไม่นั้นไม่ปรากฏ

หลักฐาน

ในสมัยกรุงธนบุรีมิได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ น้ำสรงมูรธาภิเษก

ในรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๔ นอกจากจะใชน้้ำในสระเกษ สระแกว้

สระคงคา สระยมนา ดังเช่นสมัยกรุงศรอียุธยาแลว้ ยังมีการใชน้้ำ

ในแมน้่ำสำคัญของประเทศเพิม่เติมอีก ๕ สาย

๑. แม่น้ำบางประกง ตักที่บึงพระอาจารย์ แขวงเมือง

นครนายก

๒. แมน้่ำปา่สัก ตักท่ีตำบลทา่ราบ แขวงเมอืงสระบรีุ

๓. แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว แขวงเมือง

อ่างทอง

๔. แม่น้ำราชบุรี ตักที ่ตำบลดาวดึงส์ แขวงเมือง

สมุทรสงคราม

๕. แม่น้ำเพชรบรีุ ตักท่ีตำบลทา่ไชย แขวงเมอืงเพชรบรีุ

แม่น้ำเจ้าพระยา

๒
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น้ำในแมน้่ำทัง้ ๕ สายน้ี มีช่ือเรยีกวา่ เบญจสทุธคงคา

โดยอนุโลมตามปัญจมหานทีในชมพูทวีป น้ำแต่ละแห่งดังกล่าว

เมื่อตักแล้วจะตั้งพิธีเสก ณ เจดียสถานสำคัญแห่งแขวงนั้นๆ

แล้วจึงจัดส่งเข้ามาทำพิธีที่กรุงเทพมหานครต่อไป

ในรัชกาลที่ ๕ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๑ ก็ใช้น้ำเบญจสุทธคงคา

และน้ำจากสระ ๔ สระ ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี เช่นเดียวกับ

รัชกาลก่อนๆ จนในพทุธศกัราช ๒๔๑๕ ไดเ้สด็จพระราชดำเนนิ

ไปประเทศอินเดีย ทรงได้น้ำจากปัญจมหานทีมาด้วย ดังน้ันน้ำสรง

มูรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สอง หลังจาก

ทีท่รงลาผบวชในพทุธศกัราช ๒๔๑๖ จงึมน้ีำปญัจมหานทเีจอืลง

ในน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำจากสระ ๔ สระ ในแขวงเมือง

สุพรรณบรุด้ีวย

ในรัชกาลที่ ๖ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓ ใช้น้ำเช่นเดียวกับครั้ง

รัชกาลท่ี ๕ ในพุทธศักราช ๒๔๑๖ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ต้ังการพระราชพธีิบรมราชาภเิษกสมโภชในพทุธศักราช ๒๔๕๔

ได้มีการพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆ ท่ีถือว่าสำคัญ

และเป็นสิริมงคล มาตั้งพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระมหา

เจดยีสถานทีเ่ปน็หลกัของมหานครโบราณ ๗ แหง่ คือ

๑. แม่น้ำป่าสัก ณ ตำบลท่าราบ ทำพิธีเสกน้ำที ่

พระพทุธบาท ซ่ึงเปน็พระมหาเจดยีสถาน สถิตในมณฑลประเทศ

ที่ตั ้งมหานครละโว้และกรุงศรีอยุธยา พระพุทธบาท อำเภอ

พระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ี ในปจัจบุนั

๒. ทะเลแกว้และสระแกว้ เมืองพษิณโุลก ทำพธิเีสกน้ำ

พระวิหารพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จงัหวดัพิษณโุลก ในโลกปจัจบุนั

๓. น้ำโซกชมภู่ น้ำบ่อแกว้ น้ำบ่อทอง เมืองสวรรคโลก

ทำพิธีเสกน้ำที่วัดพระบรมธาตุ เมืองสวรรคโลก อันเป็นมหา

เจดียสถานโบราณราชธานีกรุงสุโขทัย วัดพระบรมธาตุ อำเภอ

สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ในปจัจบุนั

๔. แม่น้ำนครชัยศรี ที่ตำบลบางแก้ว ทำพิธีเสกน้ำที่

พระปฐมเจดย์ี เมืองนครชยัศร ี อันเปน็โบราณมหาเจดย์ีประเทศ

ทีต่ัง้นครศรวีชัิยราชธาน ีวดัพระปฐมเจดย์ี อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบัน

องคพ์ระปฐมเจดย์ี จงัหวดันครปฐม

๕. บ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย บ่อวัดเสมาเมือง

บ่อวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย และบ่อปากนาคราช ในเมือง

นครศรีธรรมราช ทำพิธีเสกน้ำท่ีวัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช

อันเปน็มหาเจดยีสถานอยูใ่นโบราณราชธานนีครศรธีรรมราช วดั

พระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. บอ่ทพิย ์เมืองนครลำพนู ทำพธิเีสกน้ำทีว่ดัพระธาตุ

หริภุญไชย อันเป็นมหาเจดียสถานในแว่นแคว้นโบราณราชธานี

ทั้งหลายในฝ่ายเหนือ คือ นครหริภุญไชย นครเขลางค์ นคร

เชียงแสน นครเชียงราย นครพะเยา และนครเชียงใหม่ วัดพระธาตุ

หรภุิญไชย อำเภอเมืองลำพนู จังหวดัลำพูน ในปจัจบัุน

๗. บ่อวัดพระธาตุพนม ทำพิธีเสกน้ำที่พระธาตุพนม

เมืองนครพนม มณฑลอุดร อันเป็นมหาเจดียสถาน อยู่ในประเทศ

ท่ีต้ังโบราณราชธานโีคตรบรูณ์หลวง วัดพระธาตพุนม อำเภอเมือง

นครพนม จงัหวดันครพนม ในปจัจบุนั

แม่น้ำเพชรบุรี

๓
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นอกจากน้ัน ยังได้พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักด์ิสิทธ์ิ

ตามมณฑลตา่งๆ อีก ๑๐ มณฑล คือ

๑. มณฑลนครสวรรค ์ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระบรมธาตุ

เมืองชัยนาท

๒. มณฑลเพชรบูรณ์ ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดมหาธาตุ

เมืองเพชรบูรณ์

๓. มณฑลนครราชสมีา ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดกลางเมอืง

นครราชสีมา

๔. มณฑลอีสาน ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดศรีทองเมือง

อุบลราชธานี

๕. มณฑลปราจีนบุรี ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดโสธรเมือง

ฉะเชิงเทรา

๖. มณฑลจันทบุรี ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพลับเมืองจันทบุรี

๗. มณฑลปตัตานี ทำพธีิเสกน้ำ ณ วดัตานนีรสโมสร

เมืองตานี

๘. มณฑลภูเก็ต ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระทองเมืองภูเก็ต

๙. มณฑลชุมพร ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระบรมธาตุ

เมืองไชยา

๑๐. มณฑลราชบุรี ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระมหา

บรมธาตุเมืองเพชรบุรี

รวมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมจากครั้งรัชกาลที่ ๕

อีกจำนวน ๑๗ แหง่

ในรชักาลที ่๗ น้ำสรงมรูธาภเิษกในการพระราชาภเิษก

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘ ได้พลีกรรมตักน้ำและทำพิธีเสกน้ำ ณ

สถานท่ีต่างๆ เหมือนคร้ังรชักาลท่ี ๖ แต่มีการเพ่ิมเติมอีกแห่งหน่ึง

คือพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่

ในรชักาลที ่๘ มิได้มีพระราชพธีิบรมราชาภเิษก

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชา

ภิเษก เม่ือพุทธศกัราช ๒๔๙๓ ทำพธิเีสกน้ำ ณ มหาเจดยีสถาน

และพระอารามตา่งๆ ในราชอาณาจกัรจำนวน ๑๘ แหง่ เท่าสมัย

รัชกาลที่ ๗ แต่เปลี่ยนสถานที่จากเดิม ๒ แห่ง คือ จากวัด

พระมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์และพระธาตุช่อแฮ่ จังหวัดแพร่

เป็นบึงพลานชัย จังหวดัร้อยเอ็ด และพระธาตแุช่แหง้ จังหวดัน่าน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. จังหวดัสระบรุ ี ใช้น้ำจากนำ้ท่าราบ และนำ้สรงรอย

พระพทุธบาท ทำพธิเีสกน้ำ ณ พระมณฑป พระพทุธบาทจงัหวดั

สระบุรี

๒. จงัหวดัพิษณโุลก ใช้น้ำจากนำ้ทะเลแกว้ น้ำสระแกว้

และน้ำสระสองห้อง ทำพิธีเสกน้ำ ณ พระศรีรัตนมหาธาตุ

จังหวัดพิษณุโลก

๓. จังหวัดสุโขทัย ใช้น้ำจากน้ำกระพังทอง น้ำกระพัง

เงนิ น้ำกระพงัช้างเผอืก น้ำกระพงัโพยส ี น้ำโซกชมภู ่ น้ำบอ่แกว้

และนำ้บอ่ทอง ทำพธีิเสกน้ำ ณ วดัพระมหาธาต ุจังหวดัสุโขทยั

๔. จังหวัดนครปฐม ใช้น้ำจากน้ำกลางหาวบนองค์

พระปฐมเจดีย์ น้ำสระน้ำจันทร์ น้ำกลางแม่น้ำนครชัยศรี และ

น้ำสระพระปฐมเจดีย์ ทำพิธีเสกน้ำ ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัด

นครปฐม

วัดโสธร จังหวดัฉะเชงิเทรา

รอยพระพทุธบาท สระบรุี

๔
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๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้น้ำจากบ่อที่วัดหน้า

พระลาน น้ำบ่อวัดเสมาไชย น้ำบ่อวัดเสมาเมือง น้ำบ่อวัดประตูขาว

น้ำห้วยเขามหาชัย และน้ำปากนาคราช ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัด

พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. จังหวัดลำพูน ใช้น้ำจากบ่อทิพย์ ทำพิธีเสกน้ำ ณ

วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

๗. จังหวัดนครพนม ใช้น้ำจากน้ำบ่อวัดพระธาตุพนม

ทำพธิเีสกน้ำ ณ วดัพระธาตพุนม จงัหวดันครพนม

๘. จงัหวดัน่าน ใชน้้ำจากบอ่น้ำบอ่แกว้ ทำพธิเีสกน้ำ ณ

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

๙. จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้น้ำจากน้ำสระแก้ว น้ำสระทอง

และบึงพลาญชัย ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐. จังหวัดเพชรบุรี ใช้น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ตักที่

วดัทา่ชัยศิร ิทำพธิเีสกน้ำ ณ วดัมหาธาต ุจงัหวดัเพชรบรุี

๑๑. จังหวัดชัยนาท ใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่

หน้าวัดพระบรมธาตุ และแม่น้ำเจ้าพระยาตักที่หน้าวัดธรรมามูล

ทำพธิเีสกน้ำ ณ วดัพระบรมธาต ุจงัหวดัชัยนาท

๑๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้น้ำจากน้ำสระมหาชัย

(สระลำมะชัย) และน้ำสระหินดาษ ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดโสธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๓. จังหวัดนครราชสีมา ใช ้น ้ำจากน้ำสระแก้ว

น้ำสระขวญั น้ำธารปราสาทและนำ้สระปกัธงชยั ทำพธีิเสกน้ำ ณ

วดันารายณม์หาราช จงัหวดันครราชสมีา

๑๔. จงัหวดัอุบลราชธานี ใช้น้ำจากทา่หอชยั น้ำกุดศร-ี

มังคละ และนำ้กุดพระฤๅชยั ทำพิธีเสกน้ำ ณ วดัศรทีองจงัหวดั

อุบลราชธานี

๑๕. จังหวัดจันทบุรี ใช้น้ำจากสระแก้ว และน้ำธาร

นารายณ ์ทำพธิเีสกน้ำ ณ วดัพลับ จงัหวดัจนัทบรุี

๑๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้น้ำจากน้ำคลองท่าเพชร

น้ำบ่อวัดพระธาตุ น้ำบ่อวัดแก้ว น้ำบ่อเดชราชา (บ่อเขานางเอ)

น้ำคลองไชยา น้ำคลองคงคาไชย น้ำคลองทา่ชนะ น้ำห้วยเขาแกว้

น้ำคลองราม น้ำครองไชยคราม น้ำหว้ยรตันโกสยั น้ำแมน้่ำตาปี

น้ำคลองเทพา น้ำคลองบางสวสัด์ิ น้ำธารเสดจ็ น้ำธารนำ้เมืองไชย

น้ำคลองไกรษร น้ำคลองพระแสง น้ำคลองเบญจา น้ำคลองยนัต์

น้ำคลองศรีสุข และน้ำคลองนารายณ ์ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระธาตุ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๗. จังหวัดปัตตานี ใช้น้ำจากน้ำสระวังพลายบัว

น้ำบ่อทอง น้ำบ่อไชย น้ำบ่อฤาษี และน้ำสระแก้วในถ้ำพระ

ทำพธีิเสกน้ำ ณ วดัตานนีรสโมสร จงัหวดัปตัตานี

๑๘. จงัหวดัภูเก็ต ใช้น้ำจากนำ้เขาโตะ๊แชะ และนำ้เขา

โตนไทร ทำพธีิเสกน้ำ ณ วดัพระทอง จงัหวดัภูเก็ต

วัดพระบรมธาตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีม่า : หนงัสอืน้ำพระพทุธมนตศั์กด์ิสิทธิ ์ในพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ หนา้ ๑๒-๑๕

จัดทำโดย กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

๕


