น้ำพระพุทธมนต์ศกั ดิส์ ท
ิ ธิ์ :

แหล่งน้ำสำคัญ
ต า ม โ บ ร า ณ ร า ช ป ร ะ เ พ ณี
ตามตำราข้างพราหมณ์กล่าวว่า แหล่งน้ำสำคัญและ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำห้าสายใน
ชมพูทวีป คือ แม่นำ้ คงคา แม่นำ้ มหิ แม่นำ้ ยมนา แม่นำ้ อจิรวดี
และแม่นำ้ สรภู ซึง่ รวมเรียก “ปัญจมหานที” เพราะเชือ่ ว่าแม่นำ้ ทัง้
๕ สายทีไ่ หลมาจากเขาไกรลาส ซึง่ เป็นทีส่ ถิตของพระอิศวร ส่วน
แหล่งน้ำทีส่ ำคัญและเป็นสิรมิ งคลตามโบราณราชประเพณีไทยนัน้
จากหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุ พระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธี
เฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ พุทธศักราช ๒๔๙๓ และจากหนังสือชุดราชประเพณี
ไทย เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์”
เรียบเรียงโดย หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ คณะอนุกรรมการ
จัดทำเอกสารภาษาไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เผยแพร่ ได้กล่าวถึง
แหล่งน้ำสำคัญและสถานที่เสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นน้ำสรง
มู ร ธาภิ เ ษกในการพระราชพิ ธ ี บ รมราชาภิ เ ษก ตั ้ ง แต่ ส มั ย
กรุงศรีอยุธยาสืบเนือ่ งมาจนถึงรัชกาลปัจจุบนั สำหรับน้ำศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ใช้การพระราชพิธีอื่นยังสอบไม่พบหลักฐานแน่ชัด แต่อย่างไร
ก็ตาม ความรู้จากหนังสือทั้งสองเล่มเกี่ยวกับแหล่งน้ำสำคัญและ
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ไ่ี ด้รบั ความเคารพเลือ่ มใสกันมาแต่โบราณกาล
มีความโดยสังเขป ดังนี้
น้ำสรงมูรธาภิเษกในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการใช้นำ้ จาก
สระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี
แต่จะใช้น้ำในปัญจมหานทีในชมพูทวีปด้วยหรือไม่นั้นไม่ปรากฏ
หลักฐาน
ในสมัยกรุงธนบุรีมิได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แม่น้ำเจ้าพระยา
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ น้ำสรงมูรธาภิเษก
ในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ นอกจากจะใช้นำ้ ในสระเกษ สระแก้ว
สระคงคา สระยมนา ดังเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังมีการใช้นำ้
ในแม่นำ้ สำคัญของประเทศเพิม่ เติมอีก ๕ สาย
๑. แม่น้ำบางประกง ตักที่บึงพระอาจารย์ แขวงเมือง
นครนายก
๒. แม่นำ้ ป่าสัก ตักทีต่ ำบลท่าราบ แขวงเมืองสระบุรี
๓. แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว แขวงเมือง
อ่างทอง
๔. แม่น้ำราชบุร ี ตั ก ที ่ ต ำบลดาวดึ ง ส์ แขวงเมื อ ง
สมุทรสงคราม
๕. แม่นำ้ เพชรบุรี ตักทีต่ ำบลท่าไชย แขวงเมืองเพชรบุรี
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๒

แม่น้ำเพชรบุรี
น้ำในแม่นำ้ ทัง้ ๕ สายนี้ มีชอ่ื เรียกว่า เบญจสุทธคงคา
โดยอนุโลมตามปัญจมหานทีในชมพูทวีป น้ำแต่ละแห่งดังกล่าว
เมื่อตักแล้วจะตั้งพิธีเสก ณ เจดียสถานสำคัญแห่งแขวงนั้นๆ
แล้วจึงจัดส่งเข้ามาทำพิธีที่กรุงเทพมหานครต่อไป
ในรัชกาลที่ ๕ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๑ ก็ใช้น้ำเบญจสุทธคงคา
และน้ำจากสระ ๔ สระ ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี เช่นเดียวกับ
รัชกาลก่อนๆ จนในพุทธศักราช ๒๔๑๕ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปประเทศอินเดีย ทรงได้นำ้ จากปัญจมหานทีมาด้วย ดังนัน้ น้ำสรง
มูรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สอง หลังจาก
ทีท่ รงลาผบวชในพุทธศักราช ๒๔๑๖ จึงมีนำ้ ปัญจมหานทีเจือลง
ในน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำจากสระ ๔ สระ ในแขวงเมือง
สุพรรณบุรดี ว้ ย
ในรัชกาลที่ ๖ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓ ใช้น้ำเช่นเดียวกับครั้ง
รัชกาลที่ ๕ ในพุทธศักราช ๒๔๑๖ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตง้ั การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกสมโภชในพุทธศักราช ๒๔๕๔
ได้มกี ารพลีกรรมตักน้ำจากแม่นำ้ และแหล่งน้ำต่างๆ ทีถ่ อื ว่าสำคัญ
และเป็นสิริมงคล มาตั้งพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระมหา
เจดียสถานทีเ่ ป็นหลักของมหานครโบราณ ๗ แห่ง คือ
๑. แม่ น ้ ำ ป่ า สั ก ณ ตำบลท่ า ราบ ทำพิ ธ ี เ สกน้ ำ ที ่
พระพุทธบาท ซึง่ เป็นพระมหาเจดียสถาน สถิตในมณฑลประเทศ
ที่ตั้งมหานครละโว้และกรุงศรีอยุธยา พระพุทธบาท อำเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในปัจจุบนั

๓

๒. ทะเลแก้วและสระแก้ว เมืองพิษณุโลก ทำพิธเี สกน้ำ
พระวิหารพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ในโลกปัจจุบนั
๓. น้ำโซกชมภู่ น้ำบ่อแก้ว น้ำบ่อทอง เมืองสวรรคโลก
ทำพิธีเสกน้ำที่วัดพระบรมธาตุ เมืองสวรรคโลก อันเป็นมหา
เจดียสถานโบราณราชธานีกรุงสุโขทัย วัดพระบรมธาตุ อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบนั
๔. แม่น้ำนครชัยศรี ที่ตำบลบางแก้ว ทำพิธีเสกน้ำที่
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครชัยศรี อันเป็นโบราณมหาเจดียป์ ระเทศ
ทีต่ ง้ั นครศรีวชิ ยั ราชธานี วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบัน

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
๕. บ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย บ่อวัดเสมาเมือง
บ่อวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย และบ่อปากนาคราช ในเมือง
นครศรีธรรมราช ทำพิธเี สกน้ำทีว่ ดั พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
อันเป็นมหาเจดียสถานอยูใ่ นโบราณราชธานีนครศรีธรรมราช วัด
พระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. บ่อทิพย์ เมืองนครลำพูน ทำพิธเี สกน้ำทีว่ ดั พระธาตุ
หริภุญไชย อันเป็นมหาเจดียสถานในแว่นแคว้นโบราณราชธานี
ทั้งหลายในฝ่ายเหนือ คือ นครหริภุญไชย นครเขลางค์ นคร
เชียงแสน นครเชียงราย นครพะเยา และนครเชียงใหม่ วัดพระธาตุ
หริภญ
ุ ไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในปัจจุบนั
๗. บ่อวัดพระธาตุพนม ทำพิธีเสกน้ำที่พระธาตุพนม
เมืองนครพนม มณฑลอุดร อันเป็นมหาเจดียสถาน อยูใ่ นประเทศ
ทีต่ ง้ั โบราณราชธานีโคตรบูรณ์หลวง วัดพระธาตุพนม อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ในปัจจุบนั
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นอกจากนัน้ ยังได้พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิส์ ทิ ธิ์
ตามมณฑลต่างๆ อีก ๑๐ มณฑล คือ
๑. มณฑลนครสวรรค์ ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระบรมธาตุ
เมืองชัยนาท
๒. มณฑลเพชรบูรณ์ ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดมหาธาตุ
เมืองเพชรบูรณ์
๓. มณฑลนครราชสีมา ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดกลางเมือง
นครราชสีมา
๔. มณฑลอีสาน ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดศรีทองเมือง
อุบลราชธานี
๕. มณฑลปราจีนบุรี ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดโสธรเมือง
ฉะเชิงเทรา

สถานทีต่ า่ งๆ เหมือนครัง้ รัชกาลที่ ๖ แต่มกี ารเพิม่ เติมอีกแห่งหนึง่
คือพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่
ในรัชกาลที่ ๘ มิได้มพี ระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ต่อ มาในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทำพิธเี สกน้ำ ณ มหาเจดียสถาน
และพระอารามต่างๆ ในราชอาณาจักรจำนวน ๑๘ แห่ง เท่าสมัย
รัชกาลที่ ๗ แต่เปลี่ยนสถานที่จากเดิม ๒ แห่ง คือ จากวัด
พระมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์และพระธาตุช่อแฮ่ จังหวัดแพร่
เป็นบึงพลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จังหวัดสระบุรี ใช้นำ้ จากน้ำท่าราบ และน้ำสรงรอย
พระพุทธบาท ทำพิธเี สกน้ำ ณ พระมณฑป พระพุทธบาทจังหวัด
สระบุรี

วัดโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. มณฑลจันทบุรี ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพลับเมืองจันทบุรี
๗. มณฑลปัตตานี ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดตานีนรสโมสร

รอยพระพุทธบาท สระบุรี

เมืองตานี

๒. จังหวัดพิษณุโลก ใช้นำ้ จากน้ำทะเลแก้ว น้ำสระแก้ว
๘. มณฑลภูเก็ต ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระทองเมืองภูเก็ต และน้ำสระสองห้อง ทำพิธีเสกน้ำ ณ พระศรีรัตนมหาธาตุ
๙. มณฑลชุมพร ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
เมืองไชยา
๓. จังหวัดสุโขทัย ใช้น้ำจากน้ำกระพังทอง น้ำกระพัง
๑๐. มณฑลราชบุรี ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดพระมหา เงิน น้ำกระพังช้างเผือก น้ำกระพังโพยสี น้ำโซกชมภู่ น้ำบ่อแก้ว
บรมธาตุเมืองเพชรบุรี
และน้ำบ่อทอง ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
รวมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมจากครั้งรัชกาลที่ ๕
๔. จังหวัดนครปฐม ใช้น้ำจากน้ำกลางหาวบนองค์
อีกจำนวน ๑๗ แห่ง
พระปฐมเจดีย์ น้ำสระน้ำจันทร์ น้ำกลางแม่น้ำนครชัยศรี และ
ในรัชกาลที่ ๗ น้ำสรงมูรธาภิเษกในการพระราชาภิเษก น้ำสระพระปฐมเจดีย์ ทำพิธีเสกน้ำ ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘ ได้พลีกรรมตักน้ำและทำพิธีเสกน้ำ ณ นครปฐม
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๔

๑๔. จังหวัดอุบลราชธานี ใช้นำ้ จากท่าหอชัย น้ำกุดศรีมังคละ และน้ำกุดพระฤๅชัย ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดศรีทองจังหวัด
อุบลราชธานี
๑๕. จังหวัดจันทบุรี ใช้น้ำจากสระแก้ว และน้ำธาร
นารายณ์ ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี
๑๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้น้ำจากน้ำคลองท่าเพชร
น้ำบ่อวัดพระธาตุ น้ำบ่อวัดแก้ว น้ำบ่อเดชราชา (บ่อเขานางเอ)
น้ำคลองไชยา น้ำคลองคงคาไชย น้ำคลองท่าชนะ น้ำห้วยเขาแก้ว
วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำคลองราม น้ำครองไชยคราม น้ำห้วยรัตนโกสัย น้ำแม่นำ้ ตาปี
น้ำคลองเทพา น้ำคลองบางสวัสดิ์ น้ำธารเสด็จ น้ำธารน้ำเมืองไชย
๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้น้ำจากบ่อที่วัดหน้า น้ำคลองไกรษร น้ำคลองพระแสง น้ำคลองเบญจา น้ำคลองยันต์
พระลาน น้ำบ่อวัดเสมาไชย น้ำบ่อวัดเสมาเมือง น้ำบ่อวัดประตูขาว น้ำคลองศรีสขุ และน้ำคลองนารายณ์ ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระธาตุ
น้ำห้วยเขามหาชัย และน้ำปากนาคราช ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. จังหวัดลำพูน ใช้น้ำจากบ่อทิพย์ ทำพิธีเสกน้ำ ณ
วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
๗. จังหวัดนครพนม ใช้น้ำจากน้ำบ่อวัดพระธาตุพนม
ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๘. จังหวัดน่าน ใช้นำ้ จากบ่อน้ำบ่อแก้ว ทำพิธเี สกน้ำ ณ
วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
๙. จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้น้ำจากน้ำสระแก้ว น้ำสระทอง
และบึงพลาญชัย ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐. จังหวัดเพชรบุรี ใช้น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ตักที่
วัดท่าชัยศิริ ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี
๑๑. จังหวัดชัยนาท ใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่
หน้าวัดพระบรมธาตุ และแม่น้ำเจ้าพระยาตักที่หน้าวัดธรรมามูล
ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท
๑๒. จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ใช้ น ้ ำ จากน้ ำ สระมหาชั ย
วัดพระบรมธาตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สระลำมะชัย) และน้ำสระหินดาษ ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดโสธร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๗. จังหวัดปัตตานี ใช้น้ำจากน้ำสระวังพลายบัว
๑๓. จั ง หวั ด นครราชสี ม า ใช้ น ้ ำ จากน้ ำ สระแก้ ว น้ำบ่อทอง น้ำบ่อไชย น้ำบ่อฤาษี และน้ำสระแก้วในถ้ำพระ
น้ำสระขวัญ น้ำธารปราสาทและน้ำสระปักธงชัย ทำพิธเี สกน้ำ ณ ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี
วัดนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา
๑๘. จังหวัดภูเก็ต ใช้นำ้ จากน้ำเขาโต๊ะแชะ และน้ำเขา
โตนไทร ทำพิธเี สกน้ำ ณ วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต
ทีม่ า : หนังสือน้ำพระพุทธมนต์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ในพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๑๒-๑๕
จัดทำโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

๕
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