พิธีถือนํา้ พิพฒ
ั น์ สัตยา ณ หัวเมืองสมุทรปราการ
สมัยก่อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ทุกๆ วันที่ ๑ เมษายน ซึ่ งเป็ นช่วงปี ใหม่
ของไทย และทุกวันสุ ดท้าย ของเดื อนกันยายน จะมีพิธีสําคัญ สําหรับข้าราชการ ตามหัวเมืองต่างๆ นัน่ คือ
พิธีถือนํ้าพิพฒั น์สัตยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็ นพิธีอย่าง
เดียวกันกับที่จะต้องกระทํากันภายในเขตวัดพระแก้ว ของข้าราชการในเขตกรุ งเทพ อย่างไรก็ตามด้วยพระ
มหากรุ ณาธิ คุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้อง แก่ขา้ ราชการที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกใน
การเดินทางมาทําพิธีในเมืองหลวง จึงมีพระบรมราชานุ ญาติ ให้จดั งานพิธีถือนํ้าพิพฒั น์สัตยาตามหัวเมือง
ต่างๆได้ จังหวัดสมุทรปราการ ก็อยูใ่ นข่าย ที่จะต้องจัดเตรี ยม พิธีการนี้อย่างเคร่ งครัดเช่นเดียวกัน
พิธีถือนํ้าพิพฒั น์สัตยา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระสมุทรบุรานุรักษ์ เจ้าเมืองสมุทรปราการ รับผิดชอบ
เป็ นแม่งาน โดยทางเมืองสมุทรปราการ จะได้รับพระราชทานเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ๒ อย่าง ได้แก่ องค์พระบรม
รู ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ พระแสงดาบราชศัสตรา (อาวุธมีคมของพระเจ้าแผ่นดิน)
เพื่อใช้ป ระกอบพิ ธี ดัง่ เช่ น เป็ นการแสดงความจงรั ก ภัก ดี ต่อหน้า พระพัก ตร์ และคมหอกคมดาบของ
พระองค์ ตามตัวอย่า งในรายงาน การทํา พิ ธี ถื อนํ้า พิพ ฒ
ั น์ สั ต ยา ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๗
พิธีกาํ หนดขึ้นภายในพระอุโบสถ วัดกลางวรวิหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
“....กํา หนดถื อนํ้าพิ พ ฒ
ั น์ สั ตยา พระราชพิท ธิ ส าทร ข้า พระพุท ธเจ้า พระสมุ ท รบุ รานุ รัก ษ์ ผูว้ ่า
ราชการเมืองสมุทรปราการ พร้ อมพระ หลวง ขุน หมื่น กรมการกํานันอําเภอเจ้าภาษีอากร ไปพร้อมกันที่
หน้าพระอุโบสถ วัดกลาง เมืองสมุทรปราการ ได้อาราธนาพระภิกษุ ๕ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ ........ ได้เอา
กระบี่ ซึ่ งพระราชทาน จุ่มลงในบาตรพระพุทธมนต์ ได้กราบถวายบังคม พระบรมรู ป พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรา มหาจุฬาลงกรณ์ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ลงไปไหว้สําหรับเมือง ได้ต้ งั สัตยา
ฐาน สาบาลตัวต่อหน้าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เจ้าแล้ว.........ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า........”

พระอุโบสถหลังเก่ า วัดกลางวรวิหาร สถานที่ถือนํา้ พิพฒ
ั น์ สัตยา
นอกจากนี้ ยังมรบันทึกของคุณครู วเิ ชียร โรจนุตมะ ถึงเรื่ องราวการถือนํ้าพิพฒั น์สัตยา ในสมัย
รัชกาลที่ ๗ มีขอ้ ความว่า
“.....พอถึงปี ใหม่ วันที่ ๑ เมษายน ข้าราชกาลทั้งจังหวัดสมุทรปราการ ...... ถ้ามียศบรรดาศักดิ์ ขุน หลวง
พระ พระยา ก็แต่งเต็มยศที่ได้รับ นอกจากนั้น มีทหาร ตํารวจ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ไปรวมตัวกัน ที่โบสถ์วดั
กลางวรวิหาร สมุ ท รปราการ เพื่ อทํา พิ ธี ถื อนํ้า พิ พ ฒ
ั น์ สัตยาในประจํา ปี ภายในอุ โ บสถ เบื้ อ งหน้า พระ
ประธาน ตั้งโต๊ะมีอ่างนํ้ามนต์ใหญ่ต้ งั อยู่ แช่หอก ดาบ และพระแสง ท่านเจ้าเมืองออกมาอ่านบทความว่าข้า
รัชกาลทั้งหลาย ที่มาประชุ มกัน ณ ที่ น้ ี จะปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความสุ จริ ต ไม่คิดคดแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ถ้าคิดมิชอบจะต้องตายด้วยคมหอก คมดาบ จากนํ้าสาบาลเบื้องหน้านี้ ........หน้าอ่างนํ้ามนต์
ใหญ่ มีโต๊ะตั้งบาตร ๔ เมตร พร้อมถ้วยใส่ น้ าํ มนต์ ข้าราชการเดินเข้ามา ครั้งละ ๔ คน คํานับ หยิบถ้วย
นํ้ามนต์ดื่ม เหลือก้นถ้วยให้เท รดบนศีรษะ วางถ้วยลง ถอยหลังหนึ่งก้าว กลับเดินเข้าที่เดิม ทําดังนี้ จนหมด
และเป็ นการเสร็ จพิธี.....”

สถานทีร่ วมพลก่ อนเข้ าพิธี ของเหล่าข้ าราชการทั้งหลาย
แต่หลังจากที่มีการปฏิวตั ิเปลี่ ยนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พิธีถือนํ้า
พิพฒั น์สัตยา ในวันขึ้นปี ใหม่ตามหัวเมืองต่างๆของประเทศ ก็ได้ถูกยกเลิกไป และหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏ
การจัดพิธีดงั กล่าวภายในเมืองสมุทรปราการอีกเลย
ต่อมาก็มีคาํ ถาม เกี่ ย วกับสิ่ งศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ทางเมืองสมุท รปราการได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัย
รั ช กาลที่ ๕ ทั้ง สองอย่ า ง นั้น คื อ พระแสงดาบราชศัส ตรา (กระบี่ พ ระราชทาน) และ พระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ท รงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่ อครั้ งยังทรงพระชนม์ชี พ
ข้อสงสัยก็คือ ปั จจุบนั สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ล้ าํ ค่า ทั้งสองอย่างประดิษฐานอยูท่ ี่ไหน
คํา ถามแรก คื อ พระแสดงดาบราชศัสตรา ประจําเมื องสมุ ท รปราการ มี การกราบบัง คมทูล ขอ
พระราชทาน เพื่อนํามาประกอบพิธี เป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น หลังจากเสร็ จพิธีถือนํ้าพิพฒั น์สัตยา ประจําปี
แล้ว จึงต้องอัญเชิญกลับสู่ พระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ จากหลักฐานการพระราชทานพระแสงดาบราชศัสตรา
ประจําเมืองต่างๆ เป็ นการถาวร ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และในสมัยรัชกาลที่ ๖ ปรากฏมีอยู่เพียง ๓๒ เมือง
โดยไม่มีชื่อเมืองสมุทรปราการ รวมอยูด่ ว้ ยแต่อย่างใด

คํา ถามต่ อมา คื อ พระบรมรู ป รั ช กาลที่ ๕ ปั จ จุ บ นั ยัง คงประดิ ษ ฐานอยู่ ณ อาคารคณะ ๖
วัดกลางวรวิหาร ซึ่ งเป็ นสถานที่ประกอบพิธีถือนํ้าพิพฒั น์สัตยาในอดีต ภายใต้การดูแลของ ท่านพระครู
สังฆรักษ์ประเสริ ฐ (ปญญาภรโณ)
แต่ดว้ ยความที่เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ลํ้าค่า ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
พระราชทาน พร้ อมมี บนั ทึ ก เพิ่ม ด้วยว่า ให้เป็ นพระบรมรู ป แทนพระองค์ ประจํา เมื องสมุท รปราการ

จึงปรากฏ มีนกั สะสมของเก่า (คิดชัว่ ) หมายปองอยู่ตลอด พระบรมรู ปองค์รัชกาลที่ ๕ จึงถูกเก็บรักษาไว้
อย่างมิดชิ ด และมีการก่อเหล็กยึดไว้อย่างแข็งแรง เพื่อป้ องกันโจรชัว่ มาขโมยออกไป หากไม่ใช่ผมู้ ีบารมี
หรื อผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจจากทางวัด ก็ไม่มีสิทธิ์ จะเข้าไปถวายความเคารพ ผูเ้ ขียนเองก็ไม่กล้าที่จะขอ
อนุญาตเข้าไปชมพระบารมี เพียงได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่าย มาให้ได้ชมกัน ก็ถือว่าเป็ นบุญแล้วครับ

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ประจําเมืองสมุทรปราการ ประดิษฐาน ณ กุฏิคณะ ๖
วัดกลางวรวิหาร อําเภอเมือง สมุทรปราการ

