
พธีิถือนํา้พพิฒัน์สัตยา ณ  หัวเมืองสมุทรปราการ 
 

 สมยัก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง  ในปี  พ.ศ. ๒๔๗๕  ทุกๆ วนัท่ี  ๑ เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงปีใหม่

ของไทย และทุกวนัสุดทา้ย ของเดือนกนัยายน จะมีพิธีสําคญั สําหรับขา้ราชการ ตามหวัเมืองต่างๆ นัน่คือ 

พิธีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยา เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อหน้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เป็นพิธีอย่าง

เดียวกนักบัท่ีจะตอ้งกระทาํกนัภายในเขตวดัพระแกว้ ของขา้ราชการในเขตกรุงเทพ อย่างไรก็ตามดว้ยพระ

มหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ห้อง แก่ขา้ราชการท่ีอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกใน

การเดินทางมาทาํพิธีในเมืองหลวง จึงมีพระบรมราชานุญาติ ให้จดังานพิธีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยาตามหัวเมือง

ต่างๆได ้จงัหวดัสมุทรปราการ ก็อยูใ่นข่าย ท่ีจะตอ้งจดัเตรียม พิธีการน้ีอยา่งเคร่งครัดเช่นเดียวกนั  
 

 พิธีถือนํ้าพิพฒัน์สัตยา ในสมยัรัชกาลท่ี  ๕  พระสมุทรบุรานุรักษ ์เจา้เมืองสมุทรปราการ รับผิดชอบ

เป็นแม่งาน โดยทางเมืองสมุทรปราการ จะไดรั้บพระราชทานเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ๒ อยา่ง ไดแ้ก่ องคพ์ระบรม

รูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และ พระแสงดาบราชศสัตรา (อาวุธมีคมของพระเจา้แผน่ดิน) 

เพื่อใช้ประกอบพิธี ดั่งเช่น เป็นการแสดงความจงรักภกัดี ต่อหน้าพระพกัตร์ และคมหอกคมดาบของ

พระองค์ ตามตัวอย่างในรายงาน การทาํพิธีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยา ในวนัท่ี  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๓๗                        

พิธีกาํหนดข้ึนภายในพระอุโบสถ วดักลางวรวหิาร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 “....กาํหนดถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยา พระราชพิทธิสาทร ข้าพระพุทธเจ้า พระสมุทรบุรานุรักษ์ ผูว้่า

ราชการเมืองสมุทรปราการ พร้อมพระ หลวง ขุน หม่ืน กรมการกาํนนัอาํเภอเจา้ภาษีอากร ไปพร้อมกนัท่ี

หนา้พระอุโบสถ วดักลาง เมืองสมุทรปราการ ไดอ้าราธนาพระภิกษุ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต ์........ ไดเ้อา

กระบ่ี ซ่ึงพระราชทาน จุ่มลงในบาตรพระพุทธมนต ์ไดก้ราบถวายบงัคม พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรา มหาจุฬาลงกรณ์ เกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน ลงไปไหวส้ําหรับเมือง ไดต้ั้งสัตยา

ฐาน สาบาลตวัต่อหนา้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เจา้แลว้.........ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้........” 



 

พระอุโบสถหลงัเก่า วดักลางวรวหิาร สถานที่ถือนํา้พพิฒัน์สัตยา 
 

 นอกจากน้ี ยงัมรบนัทึกของคุณครูวเิชียร โรจนุตมะ ถึงเร่ืองราวการถือนํ้าพิพฒัน์สัตยา ในสมยั

รัชกาลท่ี ๗  มีขอ้ความวา่ 
 

“.....พอถึงปีใหม่ วนัท่ี  ๑  เมษายน ขา้ราชกาลทั้งจงัหวดัสมุทรปราการ ...... ถา้มียศบรรดาศกัด์ิ ขุน หลวง  

พระ พระยา ก็แต่งเต็มยศท่ีไดรั้บ นอกจากนั้น มีทหาร ตาํรวจ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ไปรวมตวักนั ท่ีโบสถ์วดั

กลางวรวิหาร สมุทรปราการ เพื่อทาํพิธีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยาในประจาํปี ภายในอุโบสถ เบ้ืองหน้าพระ

ประธาน ตั้งโต๊ะมีอ่างนํ้ ามนตใ์หญ่ตั้งอยู ่แช่หอก ดาบ และพระแสง ท่านเจา้เมืองออกมาอ่านบทความวา่ขา้

รัชกาลทั้งหลาย ท่ีมาประชุมกนั ณ ท่ีน้ี จะปฏิบติัหน้าท่ี ดว้ยความสุจริต ไม่คิดคดแด่องค์พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ถา้คิดมิชอบจะตอ้งตายดว้ยคมหอก คมดาบ จากนํ้ าสาบาลเบ้ืองหนา้น้ี ........หนา้อ่างนํ้ ามนต์

ใหญ่  มีโตะ๊ตั้งบาตร  ๔  เมตร  พร้อมถว้ยใส่นํ้ามนต ์ ขา้ราชการเดินเขา้มา  คร้ังละ  ๔  คน  คาํนบั  หยิบถว้ย

นํ้ามนตด่ื์ม  เหลือกน้ถว้ยใหเ้ท  รดบนศีรษะ  วางถว้ยลง ถอยหลงัหน่ึงกา้ว กลบัเดินเขา้ท่ีเดิม ทาํดงัน้ีจนหมด 

และเป็นการเสร็จพิธี.....” 
 

 



สถานทีร่วมพลก่อนเข้าพธีิ ของเหล่าข้าราชการทั้งหลาย 
 

 แต่หลงัจากท่ีมีการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พิธีถือนํ้ า

พิพฒัน์สัตยา ในวนัข้ึนปีใหม่ตามหวัเมืองต่างๆของประเทศ ก็ไดถู้กยกเลิกไป และหลงัจากนั้นก็ไม่ปรากฏ 

การจดัพิธีดงักล่าวภายในเมืองสมุทรปราการอีกเลย 
 

 ต่อมาก็มีคาํถาม เก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทางเมืองสมุทรปราการได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมยั

รัชกาลท่ี  ๕ ทั้ งสองอย่าง นั้ นคือ พระแสงดาบราชศัสตรา (กระบ่ีพระราชทาน) และ พระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เม่ือคร้ังยงัทรงพระชนม์ชีพ               

ขอ้สงสยัก็คือ ปัจจุบนั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลํ้าค่า ทั้งสองอยา่งประดิษฐานอยูท่ี่ไหน 
 

 คาํถามแรก คือ พระแสดงดาบราชศสัตรา ประจาํเมืองสมุทรปราการ มีการกราบบงัคมทูล ขอ

พระราชทาน เพื่อนาํมาประกอบพิธี เป็นการชัว่คราวเท่านั้น หลงัจากเสร็จพิธีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยา ประจาํปี

แลว้ จึงตอ้งอญัเชิญกลบัสู่พระบรมมหาราชวงั ทั้งน้ี  จากหลกัฐานการพระราชทานพระแสงดาบราชศสัตรา 

ประจาํเมืองต่างๆ เป็นการถาวร ในสมยัรัชกาลท่ี  ๕  และในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ปรากฏมีอยู่เพียง  ๓๒  เมือง 

โดยไม่มีช่ือเมืองสมุทรปราการ รวมอยูด่ว้ยแต่อยา่งใด 
 

 

 คาํถามต่อมา  คือ  พระบรมรูปรัชกาลท่ี  ๕  ปัจจุบนั ยงัคงประดิษฐานอยู่  ณ  อาคารคณะ  ๖                  

วดักลางวรวิหาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยาในอดีต ภายใตก้ารดูแลของ ท่านพระครู             

สังฆรักษป์ระเสริฐ  (ปญญาภรโณ) 

 แต่ดว้ยความท่ีเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลํ้ าค่า ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  โปรดเกล้าฯ 

พระราชทาน พร้อมมีบนัทึกเพิ่มด้วยว่า  ให้เป็นพระบรมรูปแทนพระองค์  ประจาํเมืองสมุทรปราการ                   



จึงปรากฏ มีนกัสะสมของเก่า (คิดชัว่) หมายปองอยู่ตลอด พระบรมรูปองค์รัชกาลท่ี ๕  จึงถูกเก็บรักษาไว้

อยา่งมิดชิด และมีการก่อเหล็กยึดไวอ้ยา่งแข็งแรง  เพื่อป้องกนัโจรชัว่มาขโมยออกไป  หากไม่ใช่ผูมี้บารมี 

หรือผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากทางวดั  ก็ไม่มีสิทธ์ิจะเขา้ไปถวายความเคารพ ผูเ้ขียนเองก็ไม่กลา้ท่ีจะขอ

อนุญาตเขา้ไปชมพระบารมี เพียงไดรั้บความอนุเคราะห์ภาพถ่าย มาใหไ้ดช้มกนั ก็ถือวา่เป็นบุญแลว้ครับ 
 

 

 

พระบรมรูปรัชกาลที ่๕  ประจําเมืองสมุทรปราการ ประดิษฐาน  ณ  กุฏิคณะ  ๖ 

วดักลางวรวหิาร อาํเภอเมือง สมุทรปราการ 


