
ค�ำน�ำ

หนังสือ ขัตติยะประเพณี นี้ มิใช่ต�าราพระบรมราชาภิเษก เป็นแต่ 

เพียงหนังสือรวบรวมบทความสารคดีที่เกี่ยวเนื่องกับขนบประเพณีของ 

พระมหากษตัรย์ิที่มมีาแต่โบราณ บางเรื่องเป็นเกรด็ต�านานที่เลา่ขานกนัมาแต่ 

โบราณกาลครั้งดกึด�าบรรพ์ ซึ่งบางท่านว่าเป็นเปลอืกเป็นกระพี้ ไม่เป็นหลกัฐาน  

แต่ผู้เขียนเห็นว่าต้นไม้ที่มีอายุนับร้อยปีนั้นก็เพราะมีเปลือกมีกระพี้ห่อหุ้ม 

อยู่ ประวัติต�านานต่างๆ ที่สืบทอดมานับร้อยนับพันปี ก็อาศัยการบอกเล่า 

จดจ�าสบืต่อกนัมา น่าจะมแีก่นความจรงิบางอย่างแอบแฝงอยู่ แต่เมื่อปัญญา 

สอดส่องไปไม่ถงึจงึไม่เหน็ความส�าคญั

ผู้เขียนถือคติของนักปราชญ์ที่กล่าวไว้ว่า “ความอยากรู้ท�าให้เกิด 

ความรู”้ ฉะนั้นเมื่ออ่านเรื่องอะไรแล้วอยากรูร้ายละเอยีดให้มากขึ้น กจ็ะสบืหา 

ต้นตอของเรื่องแล้วบันทึกไว้ เมื่อมีผู้สนใจอยากรู้ในเรื่องเดียวกันขอให้เขียน  

กเ็รยีบเรยีงให้อ่านกนัเล่น เรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้เขยีนไว้เมื่อ ๔๐ – ๕๐ ปีมาแล้ว  

ได้พิมพ์ในวารสารต่างๆ กระจัดกระจายกันอยู่หาอ่านได้ยาก เมื่อจะรวม 

เป็นเล่มครั้งนี้กห็าไม่พบ เรื่องใดที่พอจ�าได้กเ็ขยีนขึ้นใหม่ แต่สูเ้รื่องที่เขยีนไว้เดมิ 

ไม่ได้ เพราะลืมไปเสียบ้าง ถ้าไม่ท�าตอนนี้ก็คงจะหาโอกาสได้ยาก เพราะ 

เรี่ยวแรงน้อยลงไปทกุวนั ทั้งหนงัสอืต�ารบัต�าราต่างๆ กส็ญูหายไปเป็นอนัมาก  

การจะค้นหามาอ่านทบทวนอีกก็เป็นเรื่องพ้นวิสัย จึงรวมไว้เท่าที่หาต้นฉบับ 

ได้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องที่เนื่องใน 

พระมหากษตัรยิ์ไว้มาก มทีั้งเรื่องในอดตีและปัจจุบนั จะอ่านเพื่อเป็นความรู้ 

หรอืเพื่อความเพลดิเพลนิกไ็ด้เพราะเขยีนแบบเกบ็ข้อมลูมาเล่าให้อ่านกนัง่ายๆ  



เพื่อผู้อ่านรุ่นใหม่จะได้ทราบเรื่องในมุมกว้าง และเก็บไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง 

ตามสมควร ไม่ต้องไปค้นหาให้เสยีเวลา

ผูเ้ขยีนต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของต�ารา และท่านผูรู้้ทั้งหลายที่ได้กรณุา 

ชี้แนะและให้ค�าอธบิายในสิ่งที่ไม่ทราบ ท�าให้การเรยีบเรยีงชดัเจนยิ่งขึ้น ส่วน 

ข้อบกพร่องซึ่งอาจจะมอียูบ้่าง กห็วงัว่าผูรู้จ้ะได้กรณุาแนะน�าเพื่อแก้ไขปรบัปรงุ 

ต่อไป แต่เท่าที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สอนประวัติศาสตร์และ 

วรรณคดีก็รับว่ามีประโยชน์ ให้ก�าลังใจสนับสนุน จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

อกีครั้งหนึ่ง

 



สำรบัญ

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ๗

น�้าสรงมุรธาภเิษก ๒๑

เบญจราชกกุธภณัฑ์ ๕๑

พระมหาพชิยัมงกุฎ ๗๓

พระแสงขรรค์ชยัศรี ๘๗

ธารพระกร ๑๐๑

วาลวชีน ี ๑๐๙

ฉลองพระบาท ๑๒๑

พระมหาเศวตฉตัร ๑๒๙

พระปรมาภไิธย ๑๔๕

พระมาลา ๑๗๑

ลอมพอก ๑๘๓

สบิสองพระก�านลัและสบิสองพระคลงั ๑๙๓

เพลงสรรเสรญิพระบารมี ๒๐๓

นางร้องไห้ ๒๑๕

พระราชลญัจกร ๒๓๑

ดชัน ี ๓๐๒



"หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์"



พระรำชพิธี 
บรมรำชำภิเษก
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

ชนชาติไทยมีพระมหากษัตริย ์เป็นองค์พระประมุข 

มาช้านาน แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

ว่าท�ากันอย่างไร จนถึงสมัยสุโขทัย ได้พบหลักฐานในจารึก 

วัดศรีชุมตอนหนึ่งว่า “พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเสกพ่อขุนบางกลาง 

ทาว ให้เมอืงสุโขทยั ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหาย เรยีกชื่อศรอีนิทร 

บดนิทราทติย์”

พ่อขุนบางกลางทาว (ท่าว) หรือที่อ่านใหม่ว่า พ่อขุน 

บางกลางหาว จึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พบว่าได้  

“อภิเสก” ซึ่งภาษาบาลีแปลว่า “การรดน�้า” พระวรวงศ์เธอ  

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ได้มีพระมติว่าพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษกตามความหมายเดิมเห็นจะถือเป็นส�าคัญอยู่ที่ 

การทรงรบัน�้าอภเิษก เพราะชื่อพธิมีคีวามหมายเช่นนั้น ถ้าเป็น 

ตามพระด�าริการอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวครั้งกรุงสุโขทัย  

กน็่าจะมเีพยีงการรบัน�้าอภเิษกเท่านั้น ครั้นต่อมาภายหลงัจงึได้ 

เพิ่มเตมิระเบยีบแบบแผนให้สง่างดงามยิ่งขึ้น
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ศลิาจารกึวดัศรชีุม  
เป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 

เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘  
ที่กล่าวถงึการอภเิษกของ 

พ่อขุนบางกลางหาว
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กล่าวตามพระราชพธิเีดมิของไทย เมื่อสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิได้เสดจ็ 

ผ่านพิภพก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ทรงเป็นแต่เพียง 

ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน บัตรหมายในราชการก็ยังขานพระยศอย่างเดิม  

เครื่องยศบางอย่างเช่นพระเศวตฉตัรกม็เีพยีง ๗ ชั้น ค�าสั่งของพระองค์กย็งั 

ไม่เป็นพระราชโองการ และจะเสด็จประทับอยู่เพียงที่ประทับซึ่งจัดถวาย 

ไว้ชั่วคราวก่อนเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยูห่วั รชักาลที่ ๓ เสดจ็สวรรคต เสนาบดไีด้อญัเชญิสมเดจ็พระอนชุาธริาช 

เจ้าฟ้ามงกุฎ สมมุตเิทวาวงศ์ฯ ให้ทรงลาผนวช แล้วเสดจ็ไปประทบัพลบัพลา 

ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณโรงแสงต้น (ดูความพิสดารในหนังสือ พระราชประวัต ิ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ พระเจ้ากรุงสยาม ของผู้เขยีน)

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก  
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั

จติรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัอมัพวนัเจตยิาราม จงัหวดัสมุทรสงคราม
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

เมื่อวนัที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ครั้งแรกเมื่อวนัที่ ๑๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๑๑
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ครั้งที่ ๒ เมื่อวนัที่ ๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๑๖
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

เมื่อวนัที่ ๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๕๓
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

เมื่อวนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
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พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพิตร
เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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ความเป็นพระมหากษัตริย์จะสมบูรณ์ถูกต้องตามพระราชประเพณ ี

ก็ต่อเมื่อท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว และเนื่องจากความส�าคัญอยู่ที่ 

การทรงรับน�้าอภิเษก จึงควรทราบถึงการสรงน�้าซึ่งเรียกตามต�าราว่า  

“พระราชพธิสีรงมุรธาภเิษก” (น�้ารดพระเศยีรในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก)  

ว่ามเีรื่องราวความเป็นมาอย่างไรไว้ด้วย

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
ทรงประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ในวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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น้�ำสรงมุรธำภิเษก
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น�้ำสรงมุรธำภิเษก

ลักษณะพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษกนั้น จะต้องปลูก

มณฑปพระกระยาสนานหุ้มผ้าขาว แต่งด้วยเครื่องปิดทอง 

ฉลุลาย บนเพดานพระมณฑปเป็นที่ขงัน�้าเบญจสุทธคงคา มที่อ 

ฝักบัวเงินที่เพดานส�าหรับไขน�้าให้โปรยลงยังที่สรงมุรธาภิเษก  

ที่ฝ ักบัวนั้นห้อยพวงดอกจ�าปา ที่พื้นภายในพระมณฑป 

ตั้งเตียงเหลี่ยมหุ้มผ้าขาว บนเตียงตั้งถาดทอง ในถาดทองตั้ง 

ตั่งไม้มะเดื่อเป็นที่เสดจ็ประทบัสรงมุรธาภเิษก

น�้าเบญจสุทธคงคาดังกล่าวข้างต้นนั้น อนุโลมตามต�ารา 

พราหมณ์ซึ่งใช้น�้าปัญจมหานทใีนมธัยมประเทศ คอื แม่น�้าคงคา  

แม่น�้ายมุนา แม่น�้าอจริวด ี แม่น�้าสรภู และแม่น�้ามห ิ แต่ใช้น�้า 

เบญจสุทธคงคาของไทยแทน น�้าทั้ง ๕ แห่งของไทยนี้ สมเดจ็ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้ทรงพบ 

ส�าเนาท้องตราสั่งให้ตักน�้า ๕ แห่งมาใช้ในพระราชพิธีสรง 

มุรธาภเิษกครั้งรชักาลที่ ๒ มนี�้าในแม่น�้า ๕ แห่ง ดงัต่อไปนี้
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๑. แม่น�้าบางปะกง ตกัที่บงึพระอาจารย์ เมอืงนครนายก

๒. แม่น�้าป่าสกั ตกัที่ต�าบลท่าราบ เมอืงสระบุรี

๓. แม่น�้าเจ้าพระยา ตกัที่บางแก้ว เมอืงอ่างทอง

๔. แม่น�้าราชบุร ีตกัที่ต�าบลดาวดงึส์ เมอืงสมุทรสงคราม

๔. แม่น�้าเพชรบุร ีตกัที่ต�าบลท่าไชย เมอืงเพชรบุรี

การตักน�้าจากแหล่งน�้าส�าคัญดังกล่าวส่งเข้าไปถวายในพระราชพิธ ี

บรมราชาภเิษกในสมยัโบราณจะท�ากนัอย่างไรไม่ทราบ แต่เท่าที่พบในสารตรา 

ครั้งรัชกาลที่ ๕ ก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก เพียงแต่สั่ง “ให้พระยาเพชรบุรี 

ตักน�้าท่าไชยหม้อ ๑ ให้เอาใบบอนปิดปากหม้อ เอาผ้าขาวหุ้มปากหม้อ  

ด้ายผูกปิดตราประจ�าครั่งแต่งให้กรมการผู้ใหญ่คุมลงไปส่งยังกรุงเทพฯ”  

ไม่มพีธิรีตีองอะไรมากไปกว่านี้

เท่าที่ตรวจสอบจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลต่างๆ  

โดยเฉพาะน�้าสรงมรุธาภเิษก พบที่แปลกออกไปในสมยัรชักาลที่ ๖ ซึ่งกล่าวว่า  

“พระยาราชโกษาไขสหสัธาราน�้านททีั้งห้า (คอืแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้านครไชยศร ี 

แม่น�้าราชบุรี แม่น�้าเพชร แลแม่น�้าฉะเชิงเทรา) ซึ่งเจือด้วยน�้าเบญจมหานท ี

ในมชัฌมิประเทศ (คอืแม่น�้าคงคา ยมนุา มห ิสรภู และอจริวด)ี แลน�้า ๔ สระ”  

ดงันี้แสดงว่าได้น�้ามาจากประเทศอนิเดยีด้วย

การที่มีน�้าจากแม่น�้าทั้ง ๕ ของอินเดียด้วยนั้น ได้ความว่าเกิดขึ้น 

ในสมยัรชักาลที่ ๕

ตามเรื่องว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสประเทศอินเดีย ได้ทรงแสวงหาน�้าปัญจมหานทีตาม 

ต�าราพราหมณ์ก็ได้น�้าทั้งห้านั้นมา ครั้นเมื่อท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ จงึได้ทรงเพิ่มน�้าสรงมุรธาภเิษกจากปัญจมหานท ี

ดังกล่าวเข้าไปด้วย จึงได้ถือเป็นแบบอย่างมาจนถึงรัชกาลที่ ๙ ได้สรง 

พระมุรธาภเิษกเมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ กก็ล่าวไว้อย่างเดยีวกนัว่า  

“ไขสหัสธาราอันเจือด้วยน�้าปัญจมหานทีในมัธยมประเทศ คือแม่น�้าคงคา  
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แม่น�้ายมุนา แม่น�้าอจิรวดี แม่น�้าสรภู แม่น�้ามหิ และน�้าเบญจสุทธคงคา 

ในแม่น�้าส�าคญัทั้ง ๕ ของราชอาณาจกัรไทย ฯลฯ”

เพื่อเป็นความรู ้ประกอบเรื่องน�้าสรงมุรธาภิเษกที่กล่าวมาข้างต้น  

จะขอเล่าถงึประวตัคิวามเป็นมาไว้ดงัต่อไปนี้

น�า้เบญจสทุธคงคาสายแรก คอืน�้าบงึพระอาจารย์ กล่าวตามหนงัสอื 

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ว่าสายน�้าตอนที่แยกออกจากแม่น�้านครนายก 

นั้นมลีกัษณะเป็นคลอง เรยีกว่า “คลองพระอาจารย์” ยาวเพยีง ๒.๕ กโิลเมตร  

นอกนั้นเป็นบงึตลอด

เหตุใดจึงถือว่าเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ทราบ บางทีจะมีต�านานเกี่ยวกับ 

อาจารย์ที่เก่งกล้ามีความศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ หรือถือว่ามีชื่อเป็นมงคล 

กเ็ป็นได้

น�้าเบญจสุทธคงคาสายที่สอง คือแม่น�้าป่ า สัก ตักที่บ้านท่าราบซึ่งอยู ่

ริมแม่น�้าแควป่าสักฝั่งเหนือในเขตอ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ริมฝั่งแม่น�้า 

แถบนี้เป็นที่ราบไม่สูงชนั เป็นหาดทรายยาวตลอดไปจงึเรยีกว่า “ท่าราบ”

เหตุที่ใช้น�้าท่าราบเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์นั้นยังไม่พบหลักฐานว่ามีประวัติ 

มาอย่างไร ถึงรัชกาลที่ ๔ มีประวัติเกี่ยวกับท่าราบอยู ่คราวหนึ่ง คือ  

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จประพาสทางเรือเลียบ 

ล�าน�้าแควป่ า สัก และโดยที่เป็นทางตื้นเขินเป็นแอ่งเป็นหาด กรมการเมือง 

จงึเกณฑ์หญงิชาวบ้านแต่งตวัแบบชาวภาคพายพัมาคอยเขน็เรอืพระที่นั่ง

การรบัเสดจ็ครั้งนั้นเป็นที่พอพระราชหฤทยัมาก ได้เสดจ็ขึ้นทรงเหยยีบ 

หาดทรายท่าราบ และพระราชทานเงินทองของรางวัลแก่บรรดาหญิงสาว 

ที่มาเข็นเรือ ตลอดจนหัวหน้าหมู่บ้านที่มารับเสด็จโดยทั่วหน้ากัน แล้วเสด็จ 

สรงน�้าที่หาดท่าราบ จงึนบัถอืว่าน�้าท่าราบเป็นน�้ามงคลแห่งหนึ่ง

น�้าเบญจสุทธคงคาสายที่สาม คือแม่น�้าเจ้าพระยา ตักที่บางแก้ว  

จังหวัดอ่างทอง เข้าใจว่าจะเป็นคลองบางแก้ว ซึ่งเป็นแม่น�้าเจ้าพระยาเดิม  

ครั้นเมื่อขุดคลองหน้าเมืองอ่างทอง ซึ่งกลายเป็นแม่น�้าเจ้าพระยาในปัจจุบัน 
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ไปแล้ว คลองบางแก้วเดมิกต็ื้นเขนิ การตกัน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยากไ็ปตกัที่อื่น 

ไม่ได้ตกัที่อยธุยา เรื่องนี้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที่ ๕ กท็รงสงัเกต 

มาก่อน มปีรากฏในพระราชหตัถเลขาถงึมกฎุราชกุมารเมื่อเสดจ็ประพาสเมอืง 

เพชรบุร ีร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

“มีข้อหนึง่ซึง่ล้ีลับอยู่ คอืน�ำ้รำชำภิเษกนัน้ไม่ใช่แต่น�ำ้  
๔ สระ ใช้น�้ำแม่น�้ำทั้ง ๕ ในกรุงสยำมคือ แม่น�้ำบำงปะกง  
แม่น�้ำศักดิ์ แม่น�้ำท่ำจีน แม่น�้ำแม่กลอง และแม่น�้ำเพชรบุรี  
มีชือ่ต�ำบลท่ีตักทุกเมือง แต่เพชรบุรนีีท่ี้ท่ำชยั มีข้อท่ีน่ำสงสัย 
อยู่ว่ำเหตุไฉนจงึไม่ใช้แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ข้อนีค้วรจะสันนษิฐำน 
ได้ว่ำ แม่น�้ำหัวรอกรุงเก่ำนี้เป็นน�้ำใหม่ ล�ำน�้ำเจ้ำพระยำ 
ตอนล่ำงเป็นสำยน�้ำที่มำจำกน�้ำศักดิ์ ล�ำน�้ำชัยนำทตอนบน 
ลงล�ำน�ำ้มะขำมเถ้ำ ไปล�ำน�ำ้ท่ำจนี กำรท่ีน�ำ้เปล่ียนสำยมำลง 
เจ้ำพระยำมำกก็เพรำะเหตุท่ีขุดคลองน�้ำพัดมำเสีย แม่น�้ำ 
ท่ำจนีจงึได้เสีย ต�ำรำตักน�ำ้นีค้งจะได้ต้ังมำก่อนเวลำขดุคลอง 
ในระวำง ๒ แม่น�้ำจึงยังยืนอยู่ตำมเดิม”

น�้าเบญจสุทธคงคาสายที่สี่ คือแม่น�้าราชบุรี ตักที่ต�าบลดาวดึงส์  

เมอืงสมุทรสงคราม เข้าใจว่าจะเป็นชื่อคลองดาวดงึส์ ซึ่งอยู่ในต�าบลปากง่าม  

อมัพวา และตกัที่หน้าวดัดาวดงึส์ คงจะหมายเอาชื่อที่เป็นมงคล คอืสวรรค์ชั้น 

ดาวดงึส์อนัเป็นที่สถติของพระอนิทร์ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าองค์อมรนิทร์

อนึ่งคลองนี้ก็ต ่อเนื่องกับต้นตระกูลของสมเด็จพระอมรินทรา 

บรมราชนิใีนรชักาลที่ ๑ ด้วย

น�้าเบญจสุทธคงคาสายที่ห้า คือแม่น�้าเพชรบุรี ตักที่วัดท่าชัย (หรือ 

ท่าไชยสิริ) ต�าบลสมอพลือ อ�าเภอบ้านลาด วัดนี้มีประวัติว่าครั้งหนึ่ง 

ไทยรบกบัพม่า และไทยเสยีทแีตกหนร่ีนมาถงึหน้าวดันี้ซึ่งแต่ก่อนเรยีกว่าวดัใต้  
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พวกทหารที่ถอยร่นมารูส้กึเหนื่อยอ่อนกพ็ากนัลงไปดื่มน�้าที่ศาลาท่าน�้าหน้าวดั  

แล้วกลับไปยึดโบสถ์เป็นที่มั่น รบยันพวกพม่าไว้ได้ พวกพม่าไม่อาจบุกรุก 

เข้ามา และในที่สุดไทยกลบัเป็นฝ่ายตโีต้ทหารพม่าแตกพ่ายไป เมื่อเป็นเช่นนี้ 

จึงลงความเห็นว่า น�้าที่ท่าหน้าวัดเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์จึงท�าให้ได้รับชัยชนะ  

แล้วเปลี่ยนชื่อวดัใต้เป็นวดัท่าชยั และในสมยัต่อมาได้ตกัน�้าที่ท่าหน้าวดัมาใช้ 

ในการพระราชพธิสีรงน�้ามุรธาภเิษก

นอกจากน�้าเบญจสุทธคงคาดงักล่าวแล้ว ยงัมนี�้าจากแห่งอื่นที่เคยใช้เป็น 

น�้าสรงมุรธาภิเษกมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา คือจากสระทั้ง ๔ ในจังหวัด 

สุพรรณบุรี ได้แก่ สระเกศ สระแก้ว สระคา (หรือคงคา) และสระยมนา  

สระน�้าทั้ง ๔ นี้อยู่ที่ต�าบลท่าว้า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ีจะขุดมาแต่ 

ครั้งใดไม่มีใครสามารถจะบอกได้ เพียงแต่ประมาณกันว่าน่าจะมีมาก่อน 

สมัยกรุงศรีอยุธยา และนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ปลาในสระก็ไม่มีใคร 

กล้ากิน เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีคนจับปลาไปกินแล้วได้เกิดเป็นโรคเรื้อน  

จงึเป็นที่เกรงกลวักนัมาก

ประวัติของสระน�้าทั้งสี่ที่กล่าวมานี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในเรื่อง เสด็จประพาสล�าน�้ามะขามเฒ่า  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

“ถึงล�ำน�้ำเก่ำ เขำเรียกกันว่ำล�ำน�้ำเขำดินท่ำว้ำ  
ท่ีได้ชื่อว่ำล�ำน�้ำเขำดินนั้น เพรำะเหตุว่ำส่ีสระอยู่เหนือน�้ำ  
วัดหน้ำพระธำตุเมืองเก่ำอยู ่ใต้น�้ำ วัดเขำดินนี้อยู ่ใน 
ท่ำมกลำงเป็นวัดใหญ่อยู่ฝั่งตะวันตก มีพระเจดีย์และโบสถ์  
แต่พระสงฆ์จะไปอยู่วัดสำรภีเหนือน�้ำขึ้นไป เหตุด้วยล�ำน�้ำ 
ตอนข้ำงเหนอืลึกมีน�ำ้ตลอดปี ตอนข้ำงใต้แต่วัดหน้ำพระธำตุ 
ลงไปขำดเป็นห้วงเป็นตอน ล�ำน�้ำเก่ำนี้ไม่เล็กกว่ำล�ำน�้ำ 
สุพรรณ น�้ำก็ลึกกว่ำแม่น�้ำสุพรรณ แลเห็นฝั่งมีต้นไม ้
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ใหญ่ๆ มำก
ท่ีสระนั้นมีสัณฐำนต่ำงๆ อยู่อย่ำงไม่เป็นระเบียบ  

ตรงทำงท่ีขึ้นไปถึงสระคำก่อน สระยมนำอยู่ข้ำงเหนือ  
สระแก้วอยู่ตะวันตกเกอืบจะตรงกบัสระคำ สระเกศอยู่ข้ำงใต้ 
แนวเดียวกบัสระแก้ว แลเหน็ปรำกฏว่ำเป็นสระท่ีขดุ มีเจดย์ี 
ซึง่ว่ำมีพระรปู ๑ ไล่เลียงเอำชือ่ไม่ได้ไปก่อเสรมิฐำนของเก่ำ 
ท่ีสระคำแห่งหนึง่ สระยมนำแห่งหนึง่ ท่ีสระแก้วเป็นศำลเจ้ำท่ี 
ส�ำหรับบวงสรวงก่อนตักน�้ำสรง แต่ท่ีสระเกศนั้นมีคันดิน 
สูงยำวไปมำก ท่ีบนนั้นมีรำกก่อพ้นดินสูง จะเป็นเจดีย ์
หรอืมณฑปซึง่ถกูแก้แต่ไม่ส�ำเรจ็ สงสัยว่ำท่ีเหล่ำนีน่้ำจะเป็น 
เทวสถำนมิใช่วัด สระท่ีขดุไว้เหล่ำนีเ้ป็นสระส�ำหรบัพรำหมณ์ 
ลงชุบน�้ำให้ผ้ำเปียกเสียก่อนท่ีจะเข้ำไปนมัสกำรตำมลัทธ ิ
ศำสนำพรำหมณ์ จงึได้เป็นสระท่ีศกัดิสิ์ทธิ ์คนัดนิท่ีกล่ำวนีว่้ำ 
มียำวไปมำก น่ำจะเป็นถนนถึงเมืองเก่ำ ท่ีนี่น่ำจะเป็น 
เทวสถำนหรือวัดพรำหมณ์ท่ีศักดิ์ สิทธิ์แห่งหนึ่งมำแต ่
สุพรรณเก่ำ จึงได้ใช้น�้ำนี้เป็นน�้ำอภิเษกสืบมำแต่โบรำณ  
ก่อนพระพุทธศำสนำมำประดิษฐำนในประเทศแถบนี้

มีเรือ่งท่ีเกีย่วถงึหลำยเรือ่งเช่น พระเจ้ำปทุมสุรยิวงศ์ 
เป็นเจ้ำท่ีเกิดในดอกบัวหรือมำแต่ประเทศอินเดีย อันเป็น 
พระเจ้ำแผ่นดินที่ ๑ หรือที่ ๒ ในวงศ์พระอินทร์ที่ครอง 
กรุงอินทปัถ พระนครหลวงเจ้ำของพระนครวัดก่อน 
พุทธศำสนกำล จะรำชำภิเษกต้องให้มำตักน�้ำส่ีสระนี้ไป  
และในกำรพระรำชพิธีอภิเษกต่ำงๆ ต้องใช้น�้ำส่ีสระนี้  
พระเจ้ำสินธพอมรินทร พระยำแกรก รำชำภิเษกกรุงละโว้ 
ประมำณ ๑,๔๐๐ ปี กว่็ำใช้น�ำ้ส่ีสระนีร้ำชำภิเษก พระเจ้ำ
อรณุมหำรำชกรงุสุโขทัย จะท�ำกำรรำชำภิเษกกต้็องลงมำตี 
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เมืองเหล่ำนี้ให้อยู่ในอ�ำนำจ แล้วจึงตักน�้ำไปรำชำภิเษก จึง 
เป็นธรรมเนยีมเจ้ำแผ่นดนิสยำมทุกพระองค์สรงมุรธำภิเษก 
แรกเสวยรำชย์และตลอดมำ

ด้วยน�ำ้ส่ีสระนีมี้เลขประจ�ำเฝ้ำสระรกัษำอย่ำงกวดขนั  
เพรำะเหตุท่ีมีเจ้ำแผ่นดินเมืองใกล้เคียงมำลักตักน�้ำไป 
กระท�ำอภิเษก จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้พระเจ้ำกำวิโลรสเป็น 
พระเจ้ำขึ้นใหม่ๆ ได้ให้มำตักสี่สระนี้ขึ้นไปท�ำอภิเษก เป็น 
ข้อหนึ่งในค�ำที่ต้องหำว่ำเป็นกบฏ

ลัทธิท่ีถือน�้ำสระเป็นน�้ำอภิเษกนี้ปรำกฏชัดว่ำเป็น 
ต�ำรำพรำหมณ์เช่นกับมหำภำรตะ อรชุนต้องไปเท่ียว 
ปรำบปรำมเมืองท้ังปวง และสรงน�้ำในสระท่ีเมืองนั้น  
ห้ำมหวงตลอดจนถึงสระในป่ำหิมพำนต์ ๖๔, ๖๕ สระ  
จึงได้มำท�ำอัศวเมธซึ่งเป็นพิธีส�ำหรับเป็นจักรพรรดิ แต่ 
เหตุไฉนท่ีส่ีสระนี้จึงขลังนักไม่ปรำกฏ คงจะมีตัวครูบำ 
ท่ีส�ำคญั เป็นท่ีนบัถอืท่ัวไปมำขดุสระและมำผกูเวทมนตร์ไว้ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง รำษฎรในเมืองนี้มีควำมกลัวเกรงกัน 
เป็นอนัมำก น�ำ้ในสระก็ไม่ใช้ ปลำในสระก็ไม่กนิ มีหญ้ำขึน้รก 
เต็มอยู่ในสระ มีจระเข้อยู่ท้ังส่ีสระ ได้ทรำบมำแต่แรกท่ี 
ทูลกระหม่อมรบัส่ังว่ำน�ำ้ท่วมถงึ แต่เวลำนีซ้ึง่เป็นเวลำน�ำ้มำก 
พอปริ่มๆ ไม่ท่วม เห็นจะเป็นบำงปีจึงจะท่วม แต่น�้ำล้น 
ขอบสระ ทำงที่เดินต้องพูนขึ้นหน่อยหนึ่ง แต่กระนั้นก็ชื้นๆ  
น่ำจะท่วมได้จริง น�้ำสระคำ สระยมนำ ไม่สู้สะอำดมีสีแดง  
แต่น�้ำสระแก้ว สระเกศ ใสสะอำด”

เรื่องดงักล่าวข้างต้นเป็นสภาพของสระทั้งสี่สมยัที่รชักาลที่ ๕ เสดจ็ไป 

ทอดพระเนตรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ แต่ต่อมาสภาพต่างๆ คงจะเปลี่ยนไปมาก  
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เช่นได้ขดุลอกสระน�้าทั้งสี่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ และตดัถนนผ่านท�าให้การเดนิทาง 

สะดวกขึ้น

อนึ่งในการเสด็จประพาสครั้งนั้นได้ทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้เป็นที่ระลึก 

ต้นหนึ่ง เรื่องต้นโพธิ์ก็เป็นเรื่องแปลก ได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงที่มาไว้ 

ตอนหนึ่งว่า

“มีหญิงแก่คน ๑ ลงเรือ มีต้นไม้ตั้งมำในเรือ พำย 
ตำมมำแต่ไม่ได้ช่อง พ่ึงมำได้ช่องวันนี้น�ำต้นไม้นั้นเข้ำมำ 
ให้เป็นต้นโพธิ ์ถำมว่ำเหตุใดจงึได้เอำต้นโพธิน์ีม้ำให้ บอกว่ำ 
ต้นโพธิ์นี้เกิดขึ้นท่ีท่ำน ไม่เขำ้ใจถำมว่ำเหตุไรจึงว่ำเช่นนั้น  
บอกว่ำได้ไปซื้อท่ำนท่ีอยู่ในกระจกไปติดไว้ท่ีเรือน ต้นโพธิ ์
ก็งอกขึ้นบนหลังหีบท่ีตรงรูปนั้นเป็น ๗ ต้น จึงได้เอำ 
กำบมะพร้ำวและดินมำประกอบเข้ำไว้สูงถึง ๒ ศอกเศษ  
พอเสด็จจึงได้น�ำมำให้ เห็นว่ำเข้ำทีดีอยู่จึงได้ให้เอำไปด้วย  
ได้แยกออกเป็นต้นปลีก ๓ ต้น รวมเป็นกอ ๔ ต้นไว้กอหนึง่  
ปลูกประจ�ำสระทั้งสี่ เป็นที่ระลึกว่ำได้ขึ้นไปถึงที่นั้น”

ต้นโพธิ์ดงักล่าวว่ามเีหลอือยูท่ี่สระเกศเพยีงต้นเดยีว ที่สระอื่นตายหมด

สระทั้งสี่นี้มขีนาดไม่เท่ากนั ตามที่กรมศลิปากรได้ไปส�ารวจท�าแผนผงัไว้  

ปรากฏว่าสระแก้วมขีนาดกว้าง ๖๙ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สระคามขีนาด 

กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร สระยมนามขีนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร  

และสระเกศกว้าง ๘๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร เป็นสระใหญ่ที่สุด

เรื่องที่คนอยากรูก้ค็อื เหตใุดสระทั้งสี่จงึมชีื่อเช่นนั้น เพราะบางชื่อคล้าย

ชื่อแม่น�้าในอนิเดยี เช่น สระคาจะมาจากคงคาหรอือย่างไร ส่วนสระยมนานั้น 

ชื่อตรงกบัชื่อแม่น�้าในอนิเดยี มแีปลกอยูเ่ฉพาะสระแก้วกบัสระเกศ ค�าว่า “แก้ว” 

ดจูะหมายให้เป็นมงคล ค�าว่า “เกศ” น่าจะหมายถงึผม หรอืวา่จะเป็นที่สระผม 
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ของกษตัรยิ์โบราณกไ็ม่ทราบได้ และบางแห่งกเ็ขยีนเป็นเกตและเกตก์ ท�าให้ 

สนันษิฐานไม่ถูก

มีนิทานเล่าถึงประวัติของสระเหล่านี้ไว้เรื่องหนึ่ง จะขอเล่ารวมไว้ด้วย  

เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่งมีเจ้าผู้ครองนครองค์หนึ่ง มีธิดา ๔ องค์ชื่อ แก้ว  

คา ยมนา และเกตก์ ตามล�าดบั ทั้ง ๔ นางนี้มคีู่ครองแล้ว แต่องค์เลก็ที่ชื่อ 

เกตก์ออกจะแปลกที่มสีวามเีป็นลงิเผอืก

อยู่มาวนัหนึ่ง เจ้าผู้ครองนครนกึปลงสงัขารว่าร่างกายทรุดโทรมลงไป 

ทุกวนั จะตายวนัตายพรุ่งไม่รู้ได้ นกึเป็นห่วงราชสมบตัวิ่าจะไม่มใีครสบืแทน 

ต่อไป จ�าจะแต่งตั้งเสียให้เสร็จ และผู้ที่อยู่ในข่ายคัดเลือกก็คือลูกเขยทั้ง ๔  

นั่นเอง เมื่อตรึกตรองเห็นเช่นนั้นแล้ว ได้ตรัสเรียกลูกเขยทั้ง ๔ เข้าไปเฝ้า  

แล้วสั่งให้ลูกเขยกบัลูกสาวช่วยกนัขุดสระคู่ละหนึ่งสระให้เสรจ็ภายใน ๗ วนั  

ใครขุดได้เสรจ็ก่อนและใหญ่กว่าสระคนอื่นกจ็ะได้ครองเมอืง

เขยทั้ง ๓ รับทราบแล้วก็ลงมือขุดทันที มีเกตก์คนเดียวที่ต้องขุด 

อยู่คนเดียว สู้พวกพี่ที่มีสองแรงไม่ได้ ซ�้ายังถูกแกล้งอีก คือตอนกลางคืน 

พวกพี่ๆ ก็เอาดินมาถมในสระที่เกตก์ขุดไว้เสียอีก เกตก์ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร 

ได้แต่ก้มหน้าก้มตาขุดต่อไปหวังจะให้ชนะ เพราะถ้าแพ้ก็จะต้องเป็นทาส 

ของพวกพีๆ่

ครั้นถึงคืนสุดท้ายก่อนจะครบก�าหนด เกตก์เห็นว่าไม่มีทางชนะ 

แน่แล้วจงึปรบัทุกข์ให้พญาลงิเผอืกฟัง และอ้อนวอนขอให้ช่วย พญาลงิเผอืก 

กร็บัปาก พอตกดกึคนืวนันั้นพญาลงิเผอืกกไ็ปที่สระแล้วเรยีกพวกลงิบรวิาร 

ให้มาช่วยกันขุดเป็นการใหญ่ ชั่วเวลาไม่นานนักก็ได้สระขนาดใหญ่กว่าของ 

พี่เขยทั้งสาม พญาลงิเผอืกได้ปลกูต้นเกตก์ไว้เป็นเครื่องหมายว่าเกตก์เป็นผู้ขุด

พอรุ่งเช้าก่อนที่จะได้มีการตัดสิน เจ้าผู้ครองนครก็สวรรคตเสียก่อน  

พวกเสนาข้าราชการที่ทราบพระราชด�าริ จึงตกลงมอบราชสมบัติให้แก่เกตก ์

และสวามีปกครองแทนต่อไป เป็นเหตุให้พวกพี่ไม่พอใจและลอบเข้าไปขโมย 

พระแสงอาญาสทิธิ์หนไีป พญาลงิเผอืกกอ็อกตดิตามไปทนักนัที่สระของเกตก์ 
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พวกพี่จึงเอาพระขรรค์ขว้างลงไปที่สระน�้าของเกตก์ เผอิญพระขรรค์ไปถูก 

ต้นเกตก์ขาดล้มลง และพระขรรค์กห็ายไปด้วย พญาลงิเผอืกพยายามค้นหา 

เท่าไรกไ็ม่พบ และตั้งแต่นั้นมากน็บัถอืกนัว่าน�้าในสระเกตก์นั้นศกัดิ์สทิธิ์ด้วย 

พระขรรค์อาญาสทิธิ์ตกลงไปในสระนั้น

นิทานเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อครั้งไรไม่อาจทราบได้ แต่ก็มีเจตนาจะเล่า 

ประวตัติ�านานของสระทั้งสี่ว่าเหตใุดจงึมชีื่อดงักล่าว จะผดิเพี้ยนไปบ้างกเ็ฉพาะ 

ชื่อเกตก์กบัเกศเท่านั้น

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระภูษาเศวตพสัตร์  
ทรงสะพกัขาวขลบิทอง ประทบัมณฑปพระกระยาสนาน สรงพระมุรธาภเิษกสนาน  

ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกสมโภช เมื่อวนัที่ ๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
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พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระภูษาเศวตพสัตร์  
ทรงสะพกัขาวขลบิทอง ทรงจุดเทยีนเครื่องสงัเวยเทวดากลางหาว  
ณ พระมณฑปมุรธาภเิษกสนาน ด้านหลงัหอพระสุลาลยัพมิาน  

เมื่อวนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
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พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ประทบั ณ ตั่งไม้อุทุมพรหุ้มผ้าขาว  
ในมณฑปพระกระยาสนาน  
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  
เมื่อวนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘

พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงเครื่องบรมขตัตยิ- 

ราชภูษติาภรณ์  
ประทบัพระที่นั่ง 

อฐัทศิอุทุมพรราชอาสน์ 
ในพระที่นั่งไพศาลทกัษณิ  

ทรงรบัน�้าอภเิษก 
ของราชบณัฑติ 

พราหมณ์ผู้ถอืพรต  
พระบรมวงศานุวงศ์  

และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  
เมื่อวนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. ๒๔๖๘
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 การเปลี่ยนแปลงในสมยัประชาธปิไตย 
เรื่องน�้าสรงมุรธาภิเษกดังได้กล่าวไปแล้วในตอนแรก ได้กล่าวเฉพาะ 

น�้าเบญจสุทธคงคา น�้าปัญจมหานที และน�้าจากสระทั้งสี่ที่ใช้ในพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษกในสมัยโบราณ และในสมัยต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งในเรื่องพิธีการและน�้ามุรธาภิเษกอีกหลายอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องน่ารู้ สมควร 

น�ามากล่าวรวมไว้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีถวายอภิเษกไว้ในเรื่อง ขอมด�าดิน ตอนหนึ่งว่า  

(ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

“มีธรรมเนยีมของชำวอรยิะแต่เดิมมำ ท่ีท�ำพิธถีวำย 
อภิเษกแก่พระเจ้ำแผ่นดินของตนแต่แรกได้ผ่ำนพิภพ พิธ ี
อภิเษจนียะอย่ำงหนึ่งนั้นเรียกว่ำมุรธำภิเษก คือพระเจ้ำ 
แผ่นดนิสรงน�ำ้อภิเษก พิธมุีรธำภิเษกนีไ้ม่ได้ท�ำแต่เวลำเสดจ็ 
ผ่ำนพิภพเท่ำนั้น ถือในกำรพระรำชพิธีส�ำคัญอย่ำงอื่นๆ  
ท่ีถอืเอำควำมบรสุิทธิเ์ป็นส�ำคญั กย่็อมมีกำรสรงมุรธำภิเษก  
พิธีอันนี้พวกพรำหมณำจำรย์ได้น�ำเข้ำมำสู่ประเทศสยำม 
และประเทศขอม และยังคงใช้อยู่เป็นพระรำชประเพณี 
จนตรำบเท่ำทุกวันนี้

ตำมคมัภีร์พิธไีสยศำสตร์ (มีพระไอตะเรยะพรำหมณะ 
อันเป็นอัตตะกะถำแห่งพระคัมภีร์ฤคเวท และพระศัตะบถ 
พรำหมณะอนัเป็นอตัตะกะถำแห่งพระคมัภีร์ฤคเวทเป็นอำทิ)  
น�้ำท่ีควรใช้เป็นน�้ำมุรธำภิเษกนั้น ต้องน�ำมำจำกห้วงน�้ำ 
ล้วนแต่ท่ีส�ำคญัและศกัดิสิ์ทธิ ์น�ำ้ในท่ีมีสวัสดมิงคลแห่งใดๆ  
ในแว่นแคว้นพระรำชอำณำจกัรของพระเจ้ำแผ่นดินพระองค์ 
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นั้น ก็ต้องน�ำมำถวำยเป็นน�้ำสรงมุรธำภิเษกด้วย เพรำะ 
ฉะนัน้จงึมีพระรำชก�ำหนดบังคบัไว้ให้หวัเมืองซึง่เป็นข้ำขอบ 
ขณัฑสีมำ ส่งน�ำ้อนัมีสวสัดมิงคลมำถวำยส�ำหรบัสรงมุรธำ 
ภิเษก เป็นส�ำคัญในควำมยินยอมเป็นข้ำขอบขัณฑสีมำ 
ด้วยอีกประกำร ๑ ถ้ำเมืองใดไม่ส่งก็เป็นอันแสดงกิริยำ 
ท่ีไม่ยอมเป็นข้ำขณัฑสีมำขดัแขง็ต่อพระรำชอ�ำนำจ เป็นเหตุ 
ท่ีต้องปรำบปรำมและเอำโทษฐำนขบถ เป็นประเพณีมีแต่ 
โบรำณดังนี้”
 

ตามพระราชประเพณีไทยครั้งโบราณก็เป็นดังกล่าว แม้ในภายหลัง 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตาม  

แต่ยังคงรักษาพระราชประเพณีนั้นอยู่ จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เพื่อความ 

เหมาะสม ดงัจะเหน็ได้จากพระราชพธิบีรมราชาภเิษกในรชักาลที่ ๙ เมื่อเสรจ็ 

สรงพระมรุธาภเิษกแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเครื่องบรมขตัตยิ- 

ราชภษูติาภรณ์ส�าหรบับรมราชาภเิษกเสดจ็สู่พระที่นั่งไพศาลทกัษณิ สถติเหนอื 

พระที่นั่งอัฐทิศภายใต้พระบวรเศวตฉัตรแปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศ สมุห 

พระราชพิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ ๑ ส�าหรับทรงรับ 

น�้าอภเิษก ต่อจากนั้นสมาชกิรฐัสภาประจ�าทศิทั้ง ๘ ได้ทลูเกล้าฯ ถวายน�้าอภเิษก 

โดยเริ่มจากทิศบูรพา ทรงรับน�้าอภิเษกด้วยพระเต้า แล้วแปรที่ประทับรับ 

น�้าอภเิษก ซึ่งถวายประจ�าทศิตามล�าดบัโดยทกัษณิาวรรตจนครบทั้ง ๘ ทศิ  

(พระที่นั่งอฐัทศิเป็นพระที่นั่ง ๘ เหลี่ยม)

น�้าอภิเษกที่ทรงรับนั้นเป็นน�้าที่ได้พลีกรรมตักจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ทั่วราชอาณาจักรไทยทั้ง ๘ ทิศ ซึ่งมีความหมายเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ ่

พระราชอาณาปกครองปวงประชาชนในทศิทั้ง ๘
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น�้าอภิเษกที่ใช้ในพระราชพิธีในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งโบราณที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น คอืได้ใช้น�้า 

ถึง ๒๐ จังหวัด และใช้น�้าจากสระและบึงเกือบ ๗๐ แห่ง โดยถือเอาน�้าที่ 

ใสสะอาดและมีประวัติหรือชื่อที่เป็นมงคลหรือเคยใช้เป็นน�้าอภิเษกมาแต่ 

โบราณ

พิธีตักน�้าอภิเษกในรัชกาลที่ ๙ ได้ตั้งพิธีตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะขอ 

คดัย่อจากหนงัสอืของกระทรวงมหาดไทยมารวมไว้ด้วยดงัต่อไปนี้

๑. จงัหวดัสระบรุ ีตกัน�้าที่ต�าบลท่าราบ อ�าเภอเสาไห้ พระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเคยเสดจ็เหยยีบหาดทรายท่าราบ และเสดจ็ลงสรงน�้า 

ที่หาดทราย เป็นที่พอพระราชหฤทัยว่าน�้าใสเย็นกว่าแห่งอื่นซึ่งได้เล่าไปแล้ว  

และอีกแห่งหนึ่งคือน�้าสรงรอยพระพุทธบาท ได้ท�าพิธี เสกที่มณฑป 

พระพุทธบาท

๒. จงัหวดัพษิณโุลก ตกัน�้าที่ทะเลแก้ว ต�าบลบ้านกร่าง อ�าเภอเมอืง  

พวกจบัปลาก่อนจะลงหาปลาในทะเลแก้วจะต้องตั้งศาลเพยีงตามหีวัหมบูายศร ี

บวงสรวงเสยีก่อน ถ้าไม่ท�ามกัจะถูกงูพษิกดั จงึถอืกนัว่าศกัดิ์สทิธิ์ ได้ใช้เป็น 

น�้าอภเิษกมาแต่โบราณ ได้ท�าพธิเีสกน�้าที่วดัพระศรรีตันมหาธาตุ

๓. จังหวัดสุโขทัย ตักน�้าจากตระพังและบ ่อหลายแห่ง คือ  

“ตระพงัทอง” ซึ่งตรงกลางตระพงัมพีระสถูปเจดยี์โบราณ ๑ องค์ ตระพงันี้ 

มีน�้าขังตลอดปี “ตระพังเงิน” มีพระอุโบสถอยู่ที่เกาะกลางสระ “โซกชมพู่”  

เป็นธารน�้าไหลใสสะอาด มีนิยายเล่าว่า พระร่วงได้ใช้หินในโซกชมพู่นี้ 

ลับพระแสงดาบ แล้วลองความคมด้วยการฟันลงไปบนสันเขา ท�าให้เขานั้น 

ขาด ยงัเรยีกกนัว่า “ช่องพระร่วงลองดาบ” มาจนทุกวนันี้

อนึ่ง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส 

สุโขทัย ได้เสด็จมาที่โซกชมพู่นี้แล้วโปรดให้ตักน�้าในโซกชมพู่ส่งไปถวายที่ 

กรุงเทพฯ หลายครั้ง “บ่อแก้ว” อยู่ตรงข้ามกบัวดัพระบรมธาตุ ต�าบลท่าชยั  

น�้าในบ่อนี้ใสจนเมื่อตักใส่ขวดแก้วใสแล้วจะไม่ทราบเลยว่ามีน�้าอยู่ในขวดนั้น 
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เพราะน�้าใสเหมอืนแก้ว น�้าในบ่อนี้ได้ใช้ในพธิถีอืน�้า และเป็นน�้าสรงมรุธาภเิษก 

มาแต่โบราณ “บ่อทอง” เชื่อกันว่าในสมัยนั้นจะขุดหาแร่ทองจากบ่อนี้ไปท�า 

ยอดพระปรางค์และหล่อพระพุทธรูปที่วดัพระบรมธาตุ จงึได้เรยีกว่าบ่อทอง  

อีกประการหนึ่ง น�้าในบ่อมีสีเหลืองคล้ายทองแต่ใสจืดสนิท ได้ใช้น�้าในบ่อนี้ 

ในพิธีถือน�้าและการมงคลต่างๆ มาแต่โบราณ น�้าที่ได้จากที่ต่างๆ เหล่านี้  

ได้น�ามาประกอบพิธีที่พระวิหารวัดพระบรมธาตุ (วัดพระมหาธาตุหรือวัด 

พระปรางค์กเ็รยีก)

๔. จังหวัดนครปฐม ได้น�้ากลางหาวบนองค์พระปฐมเจดีย์ โดย 

ท�าพธิรีองรบัน�้าฝนที่ตกลงมา เป็นน�้าฝนบรสิทุธิ์ “น�้าสระพระปฐมเจดย์ี” สระนี้ 

เป็นสระโบราณมีมาช้านานคู ่กับองค์พระปฐมเจดีย์ “น�้าสระน�้าจันทร์”  

เป็นสระโบราณ เข้าใจว่าจะใช้น�้าในสระนี้ประกอบพิธีต่างๆ และอีกแห่งคือ  

“น�้ากลางแม่น�้านครชยัศร”ี ได้ท�าพธิตีกัตรงปากคลองบางแก้ว แม่น�้านครชยัศร ี

มคีวามส�าคญัด้านการเกษตรและชื่อเป็นมงคล น�้าดงักล่าวได้น�ามาประกอบพธิี 

ที่พระวหิารหลวง ซึ่งสร้างครั้งรชักาลที่ ๔ เป็นพระวหิารที่พระมหากษตัรยิ์ 

ประกอบพธิทีางศาสนาที่องค์พระปฐมเจดยี์ จงึมคีวามส�าคญัอยู่มาก

๕. จงัหวดันครศรธีรรมราช มแีหล่งน�้าส�าคญัถงึ ๖ แห่ง คอื

๑. น�้าบ่อวัดหน้าพระลาน น�้าในบ่อนี้นอกจากใสแล้วยังมีน�้าหนัก 

มากกว่าน�้าในบ่ออื่นๆ เชื่อกนัว่าผู้ที่ดื่มน�้าในบ่อนี้แล้วจะมสีตปิัญญา มวีาสนา 

สูงส่ง ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส 

จงัหวดันครศรธีรรมราชและได้เสดจ็ไปที่วดัหน้าพระลาน เจ้าพระยาสธุรรมมนตร ี 

(หนูพร้อม ณ นคร) ได้ถวายภาชนะที่ท�าด้วยใบจากน�้า (จากทะเล) ให้ทรง 

ตกัน�้าในบ่อนี้เสวยด้วยพระองค์เอง เมื่อเสวยแล้วได้รบัสั่งถามสมภารศรจีนัทร์ 

ว่า “ศษิย์วดัหน้าพระลานกนิน�้าในบ่อนี้แล้วได้เป็นขนุนางจรงิหรอื” ท่านสมภาร 

ทูลตอบว่า “ศิษย์วัดนี้ถ้าได้ดื่มน�้าในบ่อนี้อย่างเลวก็สามารถที่จะคาดว่าวขึ้น”  

น�้าที่จะใช้ดื่มให้ตกัจากทางทศิอสีานของบ่อ
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๒. น�้าบ ่อวัดเสมาเมือง เป ็นที่นับถือกันมาแต่โบราณว่าเป ็น 

วัดหลักบ้านหลักเมือง น�้าในบ่อจึงเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ  

มาช้านาน

๓. น�้าบ่อวัดเสมาชัย วัดนี้อยู่ติดกับวัดเสมาเมือง มีความเชื่อถือ 

เช่นเดยีวกบัวดัเสมาเมอืง

๔. น�้าบ่อวัดประตูขาว มีความเชื่อกันว่า เจ้าอาวาสรูปหนึ่งมีความ 

เชี่ยวชาญในไสยศาสตร์ได้ท�าพธิเีสกน�้าในบ่อนี้ไว้ จงึถอืเป็นน�้าศกัดิ์สทิธิ์ใช้ใน 

พระราชพธิตี่างๆ

๕. น�้าห้วยเขามหาชยั เป็นน�้าที่มชีื่อเป็นมงคล

๖. น�้าบ่อปากนาคราช ล�าน�้าบ่อปากนาคราชนี้มีลักษณะคดเคี้ยว 

คล้ายหัวพญานาค เชื่อกันว่าน�้าในบ่อปากนาคราชนี้เป็นน�้าของพญานาคราช  

น�้าที่ตักมาใช้ในพระราชพิธีตักจากในแอ่งน�้าที่ไหลมารวมกันของล�าธาร 

เลก็ๆ หลายสาย ที่ใกล้ๆ กบัแอ่งน�้านี้มตี้นใบแรด็ (คนนครศรธีรรมราชใช้ห่อ 

ยาสูบ) ต้นไผ่ ๑ กอ หวาย ๑ กอ เจ้าพระยานครศรธีรรมราชเคยจดัให้ม ี

คนเฝ้าห้ามตัด ให้ใช้เฉพาะเวลาตักน�้าไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆ คือไม้ไผ่ 

ใช้ส�าหรบัท�ากระบอกใส่น�้า ใบแรด็ท�าจกุอุดปากกระบอกน�้า และหวายใช้ผกูมดั 

กระบอกน�้า

น�้าจากทั้ง ๖ แห่งนี้น�าไปประกอบพิธีท�าน�้าอภิเษกอีกครั้งหนึ่งที่ใน 

พระอุโบสถพระวหิารหลวง วดัพระบรมธาตุ

๖. จังหวัดล�าพูน ตักน�้าจาก “บ่อน�้าทิพย์” ซึ่งอยู่บนยอดเขาคะม้อ 

ต�าบลมะเขือแจ้ อ�าเภอเมืองล�าพูน มีต�านานพื้นเมืองเล่ากันว่า ครั้งหนึ่ง 

พระพุทธเจ้าเสดจ็มาโปรดสตัว์ถงึยอดเขาคะม้อและทรงกระหายน�้า รบัสั่งให้ 

พระสาวกหาน�้ามาถวาย แต่พระสาวกหาน�้าไม่ได้ พระพุทธองค์จึงทรงตั้ง 

พระอธิษฐาน แล้วทรงใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปตรงที่ประทับอยู่ พอยก 

นิ้วพระหัตถ์ขึ้นก็มีน�้าพุ่งขึ้นมา เมื่อพระพุทธองค์เสวยแล้วได้ตรัสท�านายว่า  

“สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป และน�้านี้จะได้ใช้ในพระราชพิธ ี
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ต่างๆ” นอกจากนี้ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ผู้ที่ลงไปตักน�้าในบ่อเมื่อเงยหน้าขึ้นดู 

ที่ปากบ่อก็จะเห็นเป็นรูปคล้ายนิ้วหัวแม่มือ นี่ก็เป็นต�านานพื้นบ้านเล่าสืบต่อ 

กนัมา

ตามต�ารากล่าวว่าเมื่อจะตกัน�้าในบ่อนี้ต้องประกอบพธิกีรรม มข้ีาวตอก 

ดอกไม้ธปูเทยีนเครื่องบายศร ีนมินต์พระสงฆ์ไปสวดมนต์ขอน�้าก่อน แล้วจงึให้ 

คนลงไปตักได้ และตามปกติน�้าจะขุ่น ครั้นท�าพิธีแล้วน�้าจะใส ในบริเวณนี้ 

ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามสตรีเข้าไปใกล้ เมื่อได้น�้าแล้วน�าไปประกอบพิธีที่ 

วดัพระธาตุหรภิุญชยัอกีครั้งหนึ่ง

๗. จงัหวดันครพนม ตกัน�้าที่บ่อวดัพระธาตุพนมซึ่งอยู่ทางทศิเหนอื 

ขององค์พระธาตุ คนพื้นเมืองเล่ากันว่าเป็นบ่อน�้าที่พระอินทร์เนรมิตถวาย 

พระพุทธเจ้าเมื่อคราวเสดจ็รอบโลก น�้าในบ่อนี้ได้เริ่มใช้เป็นน�้าสรงมุรธาภเิษก 

มาแต่ครั้งพระราชพธิบีรมราชาภเิษกรชักาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ประกอบ 

พธิเีสกน�้าที่วดัพระธาตุพนม

๘. จงัหวดัน่าน ตกัน�้าที่บ่อแก้ว ที่เรยีกเช่นนี้เพราะมปีระวตัวิ่า เมื่อ  

พ.ศ. ๒๓๗๓ พม่าชื่อโปซกโล่ได้อาสาขุดเหมืองหลวงต่อเจ้าเมืองน่าน พม่า 

คนนี้มคีวามรู้ในการขุดพลอย ได้ขุดที่บรเิวณจอมเชยีงของลกึลงไป ๒ เมตร 

ครึ่ง ก็ได้พลอยสีน�้าผึ้ง และเมื่อขุดต่อไปอีกก็จะเกิดน�้าพุไหลท้นขึ้นมา 

จนเตม็ปากบ่อ จะวดิน�้าออกเท่าไรกไ็ม่แห้ง ผูค้นจงึพากนัเชื่อว่าเป็นบ่อน�้าวเิศษ 

ที่เรยีกได้ว่า “น�้าบ่อแก้ว” ท�าพธิเีสกน�้าที่พระธาตุแช่แห้งอนัเป็นที่ประดษิฐาน 

พระบรมสารรีกิธาตุ

๙. จงัหวดัร้อยเอด็ ตกัน�้าจาก “สระแก้ว” “สระทอง” และที่ “บงึพลานชยั”  

(พระลานชยั) ในสมยัที่มกีารถอืน�้าพระพพิฒัน์สตัยา ได้ถอืน�้าที่วดัพระลานชยั  

ชื่อสถานที่ทั้ง ๓ แห่งเป็นมงคล

๑๐. จงัหวดัสกลนคร ตกัน�้าที่สระพงัทอง เป็นสระที่ขุดไว้แต่สมยัขอม  

มีต�านานเล่าว่าเมื่อครั้งพระเจ้าอินทปัตนครได้ส่งราชนัดดามาตั้งเมืองที่ฝั่ง 

หนองหานหลวง อยู่มาวันหนึ่งพญานาคได้มาขุดเมืองหนองหานหลวงนี้จน 
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ถล่มทลายกลายเป็นหนองหาน เจ้าภิงคาระและเจ้าค�าแดงได้พาผู้คนที่เหลือ 

ตายไปอยู่ที่ดอนโพนเมอืง แล้วบูชาเทวดาอารกัษ์ขอสร้างเมอืงใหม่ที่ภูน�้าลอด 

รมิฝั่งหนองหาน พญานาคผู้รกัษารอยพระพุทธบาทอยู่ที่ภูน�้าลอด จงึส�าแดง 

ตวัน�าน�้าเต้าทองค�าบรรจนุ�้าหอมมารดสรงอภเิษกเจ้าภงิคาระครอบครองเมอืง 

ที่สร้างใหม่ เชื่อกันว่าน�้าหอมในน�้าเต้าทองดังกล่าวมาจากบ่อน�้าที่ภูน�้าลอด 

ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสระพงัทอง

๑๑. จังหวัดเพชรบุรี ตักน�้าที่วัดท่าไชย ได้ใช้เป็นน�้าสรงมุรธาภิเษก 

มาแต่ครั้งรชักาลที่ ๑

๑๒. จงัหวดัชยันาท ตกัน�้าที่หน้าวดัพระบรมธาตุวรวหิาร และที่แม่น�้า 

เจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูล ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อ 

ธรรมจกัร น�้าในแม่น�้าหน้าวดัจงึถอืเป็นน�้ามนต์ศกัดิ์สทิธิ์ของหลวงพ่อ ได้ใช้เป็น 

น�้าสรงมุรธาภเิษกมาตั้งแต่ครั้งรชักาลที่ ๖

๑๓. จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตกัน�้าที่สระมหาชยัและสระหนิดาษ ลกัษณะ 

ของสระมหาชัย (ล�ามะชัย) นั้นว่าแต่เดิมเรียกว่าบึง เป็นที่รกร้างมาช้านาน  

จนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ราษฎรเห็นว่าน�้าในบึงใช้อาศัยดื่มกินได้ จึงถากถาง 

จนบงึสะอาดตา มนี�้าใสจดืสนทิ ส่วนสระหนิดาษนั้นเข้าใจว่าเรยีกตามลกัษณะ 

ที่เป็นบ่อศลิาแลง แต่เดมินั้นว่าเป็นที่หนิดาษอยู่ในราว ๖ ไร่เศษ และว่าเดมิท ี

ที่กลางสระใหญ่มีบ่อเล็กๆ อยู่บ่อหนึ่ง ในบ่อมีทรายอยู่เต็ม เมื่อจะกินน�้า 

ต้องแหวกทรายออกเสยีก่อน รออยู่สกัครู่หนึ่งกจ็ะมนี�้าไหลมาเตม็ พอตกักนิ 

ได้ครั้งละ ๑ กะลา

๑๔. จังหวัดนครราชสีมา ตักน�้าที่สระแก้ว สระขวัญ ในอ�าเภอเมือง 

นครราชสมีา ที่ธารปราสาทซึ่งเป็นล�าธาร โบราณอยู่อ�าเภอโนนสูง และน�้าสระ 

ปักธงชยั อยู่อ�าเภอปักธงชยั น�้าทั้ง ๔ แห่งนี้มมีาแต่ครั้งสร้างเมอืงในแผ่นดนิ 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และชื่อกเ็ป็นมงคล

๑๕. จังหวัดอุบลราชธานี ตักน�้าที่ท่าหอชัย กุดศรีมังคละ และ 

กุดพระฤๅชยั ถอืชื่อเป็นมงคล
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๑๖. จงัหวดัจนัทบรุ ีตกัน�้าที่สระแก้วและธารนารายณ์ สระแก้วอยูใ่กล้ 

กับเขาสระแก้ว เหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้เป็นแต่เพียงเรื่องที่กล่าวขานสืบต่อกันมาว่า  

มผีูเ้หน็แสงสว่างเป็นวงเขยีวในสระ จะเกดิจากอะไรกไ็ม่ทราบ จงึได้เรยีกกนัว่า  

“สระแก้ว” ส่วนธารนารายณ์ เกดิจากต้นน�้าเขาสระบาป มนี�้าตกคลองนารายณ์  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ ๕ เคยเสดจ็ประพาสน�้าตกนี้ครั้งหนึ่ง  

ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ไว้ใกล้ๆ กับน�้าตกนี้องค์หนึ่ง พระราชทานนามว่า  

“จุลสหี์จุมภตเจดยี์” จงึได้ถอืเป็นน�้ามงคลสบืมา

๑๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีน�้าอภิเษกมากที่สุดคือตักน�้า 

ถงึ ๒๒ แห่งดงัต่อไปนี้

๑. น�้าคลองท่าเพชร ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมอืง

๒. น�้าบ่อวดัพระธาตุ เป็นวดัโบราณ อยู่อ�าเภอไชยา

๓. น�้าบ่อวดัแก้ว เป็นวดัโบราณ อยู่อ�าเภอไชยา

๔. น�้าบ่อเดชราชา (บ่อเขานางแอ) อ�าเภอไชยา

๕. น�้าคลองไชยา ชื่อเป็นมงคล อ�าเภอไชยา

๖. น�้าคลองคงคาไชย อ�าเภอไชยา

๗. น�้าคลองท่าชนะ อ�าเภอไชยา

๘. น�้าเขาแก้ว (หรอืห้วยเขาแก้ว) อ�าเภอกาญจนดษิฐ์ น�้าที่น�าไปประกอบ 

พระราชพธิเีป็นน�้าพุที่เชงิเขา

๙. น�้าคลองราม ต�าบลพลายวาศ อ�าเภอกาญจนดษิฐ์

๑๐. น�้าคลองไชยคราม อ�าเภอกาญจนดษิฐ์

๑๑. น�้าห้วยรัตนโกศัย อ�าเภอบ้านนาสาร ที่ได้ชื่อเช่นนั้นเกิดจาก 

พระพไิชยเดชะ (เลยีบ กาญจนสวุรรณ) นายอ�าเภอบ้านนาสาร สมยัรชักาลที่ ๖  

เห็นว่าน�้าในห้วยใสประดุจแก้วและชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครกล้า 

กล่าวค�าหยาบด้วยถือว่าเทวดารักษาในที่นั้น จึงขนานนามตามความนิยมว่า  

“ห้วยรตันโกศยั”
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๑๒. คลองแม่น�้าตาปี เดมิชื่อแม่น�้าหลวง พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หวัทรงเหน็ว่าเป็นแม่น�้าใหญ่ มนี�้าไหลตลอดปี จงึพระราชทานนามใหม่ 

ว่า “แม่น�้าตาปี” การตกัน�้าอภเิษกตกัที่ท่าพกิลุ ซึ่งเป็นคุ้งน�้าวน เล่ากนัว่าสมยัก่อน 

เมื่อถึงวันพระและวันธรรมสวนะจะมีจระเข้ใหญ่ผุดลอยขึ้นเหนือน�้าใน 

บรเิวณนี้

๑๓. น�้าคลองเทพา อ�าเภอบ้านนาสาร เชื่อกันว่าเป็นคลองศักดิ์สิทธิ์ 

มเีทพารกัษ์คุ้มครอง การจะท�าอะไรในคลองนี้เช่นการจบัปลา กต้็องบวงสรวง 

บอกกล่าวเสยีก่อน

๑๔. น�้าคลองบางสวสัดิ์ บางทเีรยีกกนัว่า “คลองบางสวรรค์” นบัถอื 

กันว่าเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านที่ป่วยไข้ตักน�้าในล�าธารนี้ไปท�าน�้ามนต์ดื่มกิน  

ขจดัโรคภยัไข้เจบ็และขบัไล่ภูตผปีีศาจได้

๑๕. น�้าธารเสดจ็ ได้ชื่อเพราะพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ได้เสด็จประพาสและสรงน�้าในล�าธารนี้ มีลายพระราชหัตถ์ไว้ที่ก้อนหินว่า  

“ธารเสด็จ” และ “จ.ป.ร.” ที่ก้อนหินในล�าธารอีกแห่งหนึ่ง ต่อมาในสมัย 

รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ เมื่อเสด็จมาก็ทรงลงลายพระราชหัตถ์ไว ้

ทุกพระองค์

๑๖. ธารน�้าเมืองชัย กล่าวกันว่าได้ชื่อมาจากเจ้าของที่ที่ธารน�้านี้ผ่าน  

เจ้าของชื่อตาเมอืงชยั

๑๗. น�้าคลองไกรสร ถอืว่าชื่อเป็นเดช

๑๘. น�้าคลองพระแสง ถอืว่าชื่อเป็นเดช

๑๙. น�้าคลองเบญจา ถอืว่าชื่อเป็นมงคล

๒๐. น�้าคลองยนัต์ เป็นคลองคดเคี้ยวคล้ายรูปยนัต์ จงึถอืเป็นมงคล

๑๘. จงัหวดัปัตตาน ีตกัน�้าจาก ๔ แห่งด้วยกนั คอื

๑. น�้าสระวงัพลายบวั มเีรื่องเล่าสบืต่อกนัมาว่าเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปี 

มาแล้ว มผีูพ้บช้างพลายในบรเิวณแอ่งน�้านี้ ที่ประหลาดกค็อืช้างเชอืกนี้หายตวัได้  

ขณะที่ช้างหายตัวจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาแล้วก็จมหายไป ชาวบ้านจึงได้เรียก 
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แอ่งน�้านี้ว่า “สระวงัพลายบวั” และถอืว่ามเีทวดาอารกัษ์ดูแลคุ้มครอง

๒. น�้าบ่อทอง เป็นบ่อเกดิในหนิอยู่บนยอดเขาช่องคุด ต�าบลคอกกระบอื  

อ�าเภอปะนาเระ

๓. น�้าบ่อไชย อยู่บนยอดเขาไชย ต�าบลคอกกระบือ เป็นบ่อหิน 

เช่นเดยีวกบับ่อทอง

๔. น�้าบ่อฤๅษ ีเป็นบ่อเหน็อยูบ่นยอดเขาฤๅษ ีต�าบลมายอ อ�าเภอมายอ

๑๙. จงัหวดัยะลา ตกัน�้าที่สระแก้ว เป็นสระหนิอยูใ่นถ�้าภเูขาพระพทุธ- 

ไสยาสน์ ณ วดัคูหาภมิุข อ�าเภอเมอืงยะลา (แต่เดมิรวมอยู่ในมณฑลปัตตาน)ี  

ถอืเป็นน�้าศกัดิ์สทิธิ์มาแต่โบราณ

๒๐. จังหวัดภูเก็ต ตักน�้าที่เขาโต๊ะแซะและเขาโตนไทร ชื่อเขาโต๊ะแซะ 

มาจากชื่อผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อโต๊ะแซ่ จ�าศีลกินแต่ผักและผลไม้อยู่บนยอดเขานี้  

มคีนเลื่อมใสศรทัธาคดิว่าเป็นเทพเจ้า เมื่อเจบ็ไข้ได้ป่วยกบ็นบานแล้วหายเจบ็ 

หายไข้ จงึเป็นที่เล่าลอืกนัไปทั่ว ครั้นต่อมาภายหลงัเมื่อชายคนนี้หายสาบสูญ 

ไปแล้ว ผูค้นจงึเรยีกภเูขาลกูนี้ว่า “เขาโต๊ะแซ่” ต่อมาเรยีกเพี้ยนเป็น “เขาโต๊ะแซะ”  

และบนยอดเขามีบ่อน�้าใสสะอาด เชื่อถือกันว่าเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้ 

หายจากโรคภยัไข้เจบ็ได้

ส่วนน�้าที่เขาโตนไทรได้จากน�้าตกโตนไทร อยู่ที่อ�าเภอถลาง และน�้าตก 

โตนไทรอยู่เทือกเขาพระแทว ชื่อพระแทวเป็นชื่อของหัวหน้าชนเผ่าที่อยู ่

เทอืกเขานี้มาแต่เดมิ ผู้คนในท้องถิ่นนบัถอืพระแทวเป็นเทพารกัษ์

ในรัชกาลที่ ๙ น�้าที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อราชบุรุษ 

ไปพลกีรรมตกัน�้าสริมิงคล ณ สถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ในจงัหวดัต่างๆ ดงักล่าวนั้น 

แล้ว ให้บรรจใุนภาชนะน�าเข้าพธิปีระกอบด้วยเครื่องสกัการบชูา ผู้เป็นประธาน 

พิธีสมาทานศีล ประธานสงฆ์ประกาศเทวดา จุดเทียนชัย ประโคมฆ้องชัย 

ดุริยางค์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ สวดภาณวาร และเมื่อ 

ดับเทียนชัยแล้ว เจือน�้าพระพุทธมนต์ลงในน�้าอภิเษก เสร็จแล้วจึงเชิญ 

น�้าอภเิษกส่งกระทรวงมหาดไทย เพื่อน�าส่งส�านกัพระราชวงัต่อไป
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ที่กล่าวถึงน�้าอภิเษกมาค่อนข้างยาว ก็เพราะเป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยาก  

ผู้ที่ต้องการทราบจะได้ไม่ต้องเสยีเวลาค้นหา

มอียู่เรื่องหนึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ควรข้ามไปเสยี คอืตามที่กล่าวมาข้างต้น  

ไม่ได้กล่าวถึงการตักน�้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งน่าจะมีน�้าส�าคัญ 

เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่า และมีวัดส�าคัญๆ อยู่มาก แต่การตักน�้าจาก 

แม่น�้าเจ้าพระยากลับไปตักที่อื่น ไม่ได้ตักที่อยุธยา เรื่องนี้พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสังเกตมาก่อน มีเรื่องปรากฏในพระราช 

หัตถเลขาถึงมกุฎราชกุมารเมื่อเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี ร.ศ. ๑๒๘  

(พ.ศ. ๒๔๕๒) มคีวามตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

“มีข้อหนึง่ซึง่ล้ีลับอยู่ คอืน�ำ้รำชำภิเษกนัน้ไม่ ใช่ ใช้แต่น�ำ้  
๔ สระ ใช้น�้ำแม่น�้ำทั้ง ๕ ในกรุงสยำม คือแม่น�้ำบำงปะกง  
แม่น�้ำศักดิ์ แม่น�้ำท่ำจีน แม่น�้ำแม่กลอง และแม่น�้ำเพชรบุรี  
มีชื่อต�ำบลท่ีตักทุกเมือง แต่เพชรบุรีนี้ตักท่ีท่ำชัย มีข้อท่ี 
น่ำสงสัยอยู่ว่ำเหตุไฉนจงึไม่ใช้แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ข้อนีค้วรจะ 
สันนิษฐำนได้ว่ำแม่น�้ำหัวรอท่ีกรุงเก่ำนี้เป็นน�้ำใหม่ ล�ำน�้ำ 
เจ้ำพระยำตอนล่ำงเป็นสำยน�้ำท่ีมำจำกน�้ำศักด์ิ ล�ำน�้ำ 
ชัยนำทตอนบนลงล�ำน�้ำมะขำมเถ้ำไปล�ำน�้ำท่ำจีน กำรที่น�้ำ 
เปล่ียนสำยมำลงเจ้ำพระยำมำกก็เพรำะเหตุท่ีขุดคลอง 
น�้ำพัดมำเสีย แม่น�้ำท่ำจีนจึงได้เสีย ต�ำรำตักน�้ำนี้คงจะได้ 
ตั้งมำก่อนเวลำขุดคลองในระวำง ๒ แม่น�้ำ จึงยั่งยืนอยู ่
ตำมเดิม”

อนึ่ง ตามพระราชประเพณีเดิม การถวายน�้าอภิเษกเป็นหน้าที่ของ 

ราชบณัฑติเป็นผูถ้วายน�้าอภเิษก ดงัได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า สรงมรุธาภเิษก 

ที่มณฑปพระกระยาสนาน และเสด็จไปประทับพระที่นั่งอัฐทิศเพื่อทรงรับ 
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น�้าอภเิษกจากราชบณัฑติ (ไม่ได้สรง) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระราชด�ารวิ่า

“พิธีรำชำภิเษก ซึ่งท�ำกันมำนั้นเป็น ๒ ต�ำรำ แต่ 
หลงท�ำระคนปนกันเสีย คือว่ำหลักแห่งกำรรำชำภิเษกนั้น 
มีรดน�้ำแล้วก็เถลิงรำชำอำสน์เป็นเสร็จพิธี ท่ีว่ำปนกันนั้น 
เล็งเห็นได้ สรงมุรธำภิเษกกับขึ้นอัฐทิศรับน�้ำนั้นเป็นรดน�้ำ 
เหมือนกัน ขึ้นภัทรบิฐกับขึ้นพระแท่นเศวตฉัตรเป็นเถลิง 
รำชำอำสน์เหมือนกัน อย่ำงขึ้นพระที่นั่งอัฐทิศและภัทรบิฐ 
นั้นเป็นอย่ำงน้อย อย่ำงสรงมุรธำภิเษกและขึ้นพระแท่น 
เศวตฉัตรนั้นเป็นอย่ำงใหญ่ ส�ำหรับเลือกท�ำตำมโอกำสจะ 
อ�ำนวย แต่หำกเกิดควำมไม่เข้ำใจกันขึ้นครำวใดครำวหนึ่ง  
เลยท�ำเสียท้ัง ๒ อย่ำงให้เป็นท่ีส้ินสงสัยจงึเลยเลอะมำ โดย 
พระรำชด�ำริเช่นนี้ เม่ือเฉลิมพระรำชมณเฑียรพระรำชวัง 
ดุสิต จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ท�ำพระแท่นที่สรงเป็น ๘ เหลี่ยม  
ยอดเป็นเศวตฉัตรไว้ทุ้งสหัสธำรำในนั้น เวลำเสด็จออก 
พระท่ีนั่งอภิเศกดุสิตเสด็จขึ้นเถลิงภัทรบิฐ ซึ่งโปรดเกล้ำฯ  
ให้ท�ำใหม่ตั้งเหนือพระแท่นเศวตฉัตร พระบรมวงศำนุวงศ์  
ข้ำทูลละอองธุลีพระบำทฝ่ำยหน้ำเฝ้ำ พรำหมณ์ร่ำยมนต์ 
สรรเสรญิไกลำศ เสรจ็แล้วฝ่ำยหน้ำกรำบถวำยบังคมลำออก  
พระบรมวงศำนวุงศ์ข้ำทูลละอองธลีุฝ่ำยในเข้ำเฝ้ำแล้วเสด็จ 
ขึ้น”

ที่กล่าวมานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในสมยัรชักาลที่ ๕ ส่วนในรชักาลที่ ๙  

ไม่ได้ทรงรับน�้าอภิเษกจากราชบัณฑิต เปลี่ยนให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ถวาย 

น�้าอภเิษกที่ได้พลกีรรมตกัจากสถานที่ต่างๆ ทั้ง ๘ ทศิ ดงักล่าวมาแล้ว



46  

เจ้าพนกังานเตรยีมการตั้งมณฑป 
พระกระยาสนานและเครื่องประกอบ 
ส�าหรบัพระราชพธิสีรงมุรธาภเิษก  
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

มณฑปประดษิฐานเจวด็รูปเทวดา 
บรเิวณมณฑปพระกระยาสนาน  

มบีายศรตี้น ยอดบายศร ี
มพีุ่มดอกบานไม่รู้โรย หวัหมู  

กล้วยน�้าว้า มะพร้าวอ่อน วางบนพานเงนิ 
ส�าหรบับูชาเทวดาในพธิสีรงมุรธาภเิษก  

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  
เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  
ทรงจุดเครื่องบูชาสงัเวยเทวดากลางหาว ก่อนเสดจ็พระราชด�าเนนิไปสรงพระมุรธาภเิษก 

เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงพระภษูาเศวตพสัตร์  
ทรงสะพกัขาวขลบิทอง ประทบั ณ อุทุมพรราชอาสน์ ภายในมณฑปพระกระยาสนาน 
ในการสรงพระมุรธาภเิษก เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า  
กรมหลวงวชริญาณวงศ์  
(ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์ สุจติโฺต)  
ถวายน�้าอภเิษกด้วยพระครอบพระกริ่ง 
ที่พระปฤษฎางค์  
และพระครอบยนัตรนพคุณที่พระหตัถ์ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช บรมนาถบพติร  
ในการสรงพระมุรธาภเิษก  
เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

พระยาโหราธบิดทีูลเกล้าฯ  
ถวายพระเต้านพเคราะห์แด่ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  

ทรงรบัไปสรงที่พระองัสาซ้าย-ขวา  
ในการสรงพระมุรธาภเิษก  

เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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อนึ่ง ตามพระราชประเพณสีรงพระมุรธาภเิษกม ี๒ อย่างคอื ถ้าวนัใด  

ทศิไหนเป็นสริมิงคลแล้ว เวลาสรงสมเดจ็พระมหากษตัรยิ์จะทรงแปรพกัตร์ 

สู่ทศินั้น เพื่อสริมิงคลแด่พระองค์อย่างหนึ่ง และถ้าวนัสรงจะเป็นวนัใดกต็าม  

เวลาสรงจะทรงแปรพระพกัตร์สู่ทศิบูรพา ทั้งนี้เพื่อความสวสัดสิุขแก่ปวงชน 

โดยตรง นี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง ในพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่ ๙  

เมื่อวนัที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เสดจ็ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน  

ประทบัเหนอือทุมุพรราชอาสน์ แปรพระพกัตร์สูม่งคลทศิบรูพา เพื่อสวสัดสิขุ 

ของประชาชนเป็นส�าคญั




