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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง

1 กระบ่ี วงัเทวดำ น ้ำตกหว้ยโต้ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อุทยำนแห่งชำติ-    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

เขำพนมเบญจำ         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 

2 กำญจนบุรี แม่น ำ้สำมประสบ บำ้นวงักะ (บริเวณวดัวงัก์ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

วิเวกำรำมเก่ำ) หมูท่ี่ 2     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ต.หนองลู อ.สงัขละบรีุ 2  เป็นแหล่งน ้ำท่ีล  ำน ้ำสำมสำยไหลมำบรรจบกนั จึงเรียกวำ่

จ.กำญจนบรีุ     สำมสบหรือสำมประสบ จึงถือเป็นแม่น ้ำสำยส ำคญั

    ของจงัหวดั

3 กำฬสินธ์ุ 1. กดุน ำ้กนิ สำวนสำธำรณะกุดน ้ำกิน เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.กำฬสินธุ์

สรุปผลกำรส ำรวจและบ ำรุงรักษำแหล่งน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดั
 

ที่ จังหวดั
พธีิพลกีรรมตักน ำ้

ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

4 ก ำแพงเพชร บ่อสำมแสน อุทยำนประวติัศำสตร์- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

ก ำแพงเพชร     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ต.หนองปลิง 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นโบรำณสถำน

อ.เมืองก ำแพงเพชร     ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือปี 2511

จ.ก ำแพงเพชร
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

5 ขอนแก่น 1. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ (บำรำย)บำ้นนำค ำนอ้ย 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ต.บวัใหญ่    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

อ.น ้ำพอง         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

จ.ขอนแก่น    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นสถำนท่ีส ำคญัและทอ่งเท่ียวของจงัหวดั

6 จันทบุรี 1. สระแก้ว ต.พลอยแหวน 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อ.ทำ่ใหม่ จ.จนัทบรีุ    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ประกอบในพิธีท ำน ้ำอภิเษก

    มำตั้งแต่ ร.5 จนปัจจุบนั

2. ธำรนำรำยณ์ ต.คลองนำรำยณ์ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อ.เมืองจนัทบรีุ    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

จ.จนัทบรีุ          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. ร.5 เคยเสด็จประพำสและสร้ำงพระเจดียไ์ว ้1 องค์

    นบัแต่นั้นมำไดต้กัน ้ำในแหล่งน ้ำแห่งน้ีมำประกอบ

    พิธีอภิเษกทกุรัชกำล
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

3. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์วดัพลับ วดัพลบั ต.บำงกะจะ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อ.เมืองจนัทบรีุ    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

จ.จนัทบรีุ          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ประกอบในพระรำชพิธีบรม-

    รำชำภิเษกของพระมหำกษตัริยร์ำชวงศจ์กัรีทกุพระองค์

7 ฉะเชิงเทรำ ปำกน ำ้โจ้โล้ ต.ปำกน ้ำ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเป็นหน่ึงใน "เบญจสุทธคงคำ" ซ่ึงทกุคร้ัง

(คลองท่ำลำด) อ.บำงคลำ้    ท่ีมีพระรำชพิธีตกัน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิในพระรำชพิธีบรมรำชำ-

จ.ฉะเชิงเทรำ    ภิเษก แม่น ้ำบำงปะกงบริเวณปำกน ้ำโจโ้ลแ้ห่งน้ีก็จะถูก

   น ำไปใช้เป็นน ้ำอภิเษกของพระมหำกษตัริยไ์ทยตลอดมำ

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   2.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

        60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

  2.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

3. เป็นแหล่งน ้ำท่ีส ำคญัของจงัหวดัในกำรท ำเกษตรกรรม

4. เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีทศันียภำพสวยงำม จึงเป็นแหล่ง

  ทอ่งเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดั
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

8 ชลบุรี สระเจ้ำคุณเฒ่ำ วดัเขำบำงทรำย 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วดัเขำบำงทรำย เลขท่ี 201 หมู ่6    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

บำ้นบำงทรำย         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 

   1.4 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

9 ชัยนำท แม่น ำ้เจ้ำพระยำ บริเวณ วดัธรรมำมูลวรวิหำร 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

หน้ำวดัธรรมำมูลวรวหิำรต.ธรรมำมูล    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

อ.เมืองชยันำท          80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 

จ.ชยันำท    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554 

2. ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมเช่ือถือวำ่ น ้ำบริเวณหนำ้

    วดัธรรมำมูลวรวิหำร เป็นน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ จึงน ำมำใช้

    ประกอบในพิธีท่ีมีควำมส ำคญั ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง

    ปัจจุบนั

10 ชัยภูมิ 1. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัไพรีพินำศ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   วดัไพรีพนิำศ (วดักลำงเมืองเก่ำ)    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

ต.ในเมือง อ.เมืองชยัภูมิ          80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 

จ.ชยัภูมิ    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554 
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

2. ชีผุด แม่น ำ้ชี อยูใ่นทอ้งท่ี ต.นำงแดด เป็นส่วนหน่ึงของล ำน ้ำชีท่ีไหลผุดออกจำกเขำเทวดำ

อ.หนองบวัแดง  ในใจกลำงพ้ืนท่ีเขตรักษำพนัธุ์สตัวป่์ำภูเขียว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่ำ

จ.ชยัภูมิ ท่ีอุดมสมบรูณ์ เป็นน ้ำบริสุทธ์ิไหลลงสู่แม่น ้ำชี ซ่ึงเป็นแม่น ้ำ

สำยท่ียำวท่ีสุดในประเทศไทย ไหลผ่ำน 9 จงัหวดั

 เป็นเส้นเลือดใหญ่ของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 และมีกำรน ำน ้ำไปประกอบพิธีท่ีส ำคญัของ จ.ชยัภูมิ 

เป็นประจ ำทกุปี
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

11 ชุมพร บ่อน ำ้ทพิย์ถ ำ้เขำพลู วดัถ ้ำเขำพลู หมูท่ี่ 3 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน 

หรือบ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ ต.ชุมโค อ.ปะทิว    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ 

ถ ำ้เขำพลู จ.ชุมพร         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เม่ือปี 2525 ใช้ในพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

   ครบ 200 ปี 

12 เชียงรำย บ่อน ำ้ทพิย์ วดัพระธำตุดอยตุง 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สำย    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

จ.เชียงรำย         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.4 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีควำมส ำคญั เป็นท่ีเคำรพเล่ือมใส

    ของประชำชนในพ้ืนท่ีมำแต่โบรำณจนถึงปัจจุบนั

13 เชียงใหม่ 1. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดับพุพำรำม 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   วดับุพพำรำม อ.เมืองเชียงใหม่    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

จ.เชียงใหม่         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. อ่ำงกำหลวง อุทยำนแห่งชำติ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

ดอยอินทนนท์    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

อ.จอมทอง         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

จ.เชียงใหม่    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีถือไดว้ำ่ เป็นจุดก ำเนิดท่ีอยูสู่งท่ีสุด

    ในประเทศไทย

3. ขุนน ำ้แม่ปิง บำ้นเมืองนะ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

อ.เชียงดำว     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.เชียงใหม่ 2. ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมเช่ือวำ่ เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีน ้ำผุด

    ออกจำกรอยเทำ้ช้ำงท่ีเดินทำงไปพบพระพทุธเจำ้ จึงถือวำ่

    มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ

14 ตรัง แม่น ำ้ตรัง บริเวณหน้ำ บริเวณหนำ้ทำ่น ้ำวดั 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ท่ำน ำ้วดัประสิทธิชัย ประสิทธิชยั (วดัทำ่จีน)    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

ต.บำงรัก อ.เมืองตรัง         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

จ.ตรัง    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นเส้นทำงคมนำคมในกำรคำ้ขำย จึงถือเป็นแม่น ้ำ 

    สำยส ำคญัของจงัหวดั

3. ประชำชนใช้ประโยชน์จำกแม่น ้ำตรังในกำรเกษตรกรรม

    และเป็นแหล่งน ้ำดิบในกำรผลิตน ้ำประปำเพ่ือกำร

   อุปโภคบริโภคภำยในจงัหวดั

4. บริเวณร่องน ้ำลึกหนำ้ทำ่น ้ำของวดัประสิทธิชยั เป็นเขต

    อภยัทำน และเป็นวดัท่ีพ  ำนกัของพระบริสุทธศีลำจำร 

    (หลวงพอ่วนั จนัทสโร) อดีตเจำ้คณะจงัหวดัตรัง

    (มรณภำพแลว้) ซ่ึงเป็นพระท่ีไดรั้บกำรนบัถือและ
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

    ยกยอ่งจำกคณะสงฆแ์ละพทุธบริษทัทัว่ไป

15 ตรำด น ำ้ตกธำรมะยม บริเวณดำ้นหลงัท่ีท  ำกำร 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อุทยำนแห่งชำติหมูเ่กำะ    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

ช้ำง หมูท่ี่ 3 อ.เกำะช้ำง          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

จ.ตรำด    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ เน่ืองจำก

   เป็นแหล่งน ้ำท่ี ร.5 ร.6 และ ร.7 เสด็จประพำสและทรง

   จำรึกอกัษรพระปรมำภิไธยยอ่ไว ้ถือเป็นแหล่งน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ

16 ตำก อ่ำงเกบ็น ำ้เข่ือนภูมพิล กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

แห่งประเทศไทย    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

(เข่ือนภูมิพล) หมูท่ี่ 5          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

ต.บำ้นนำ อ.สำมเงำ    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

จ.ตำก         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. ร.9  ไดพ้ระรำชทำนพระปรมำภิไธยใหเ้ป็นช่ือเข่ือนวำ่

    "เข่ือนภูมิพล" เม่ือ 25 กรกฎำคม 2500 แลว้เสร็จเม่ือ

     ปี 2507 เป็นเข่ือนอเนกประสงคแ์ห่งแรกในประเทศไทย
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

17 นครนำยก 1. เข่ือนขุนด่ำน หมูท่ี่ 2 บำ้นทำ่ด่ำน 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเกิดข้ึนจำกพระมหำกรุณำธิคุณของ ร.9

   ปรำกำรชล ต.หินตั้ง    เพ่ือสร้ำงข้ึนเพ่ือบรรเทำควำมทกุขย์ำกของรำษฎรและ 

อ.เมืองนครนำยก    สร้ำงควำมอุดมสมบรูณ์ใหก้บัจงัหวดันครนำยก ท ำให้

จ.นครนำยก    รำษฎรมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีตน้ก ำเนิดจำกอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่

   มีควำมใสสะอำด และไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งต่อเน่ือง

   จึงสมควรใช้เป็นแหล่งน ้ำและสถำนท่ีประกอบพิธีพลีกรรม

   ตกัน ้ำพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ

2. บอ่น ้ำทิพย์ ตั้งอยูใ่นเมืองโบรำณ- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีส ำคญัมำแต่โบรำณ ประชำชนในพ้ืนท่ีมี

    เมืองโบรำณดงละคร ดงละคร ต.ดงละคร    ควำมเล่ือมใสศรัทธำวำ่น ้ำในบอ่น ้ำทิพยส์ำมำรถท ำให้

อ.เมืองนครนำยก    หำยจำกอำกำรป่วยไข ้และท ำใหเ้กิดโชคลำภได ้จึงพำกนั

จ.นครนำยก    ขนำนนำมน ้ำบอ่แห่งน้ีวำ่ "บอ่น ้ำทิพย"์

2. ใช้ในกำรประกอบพิธีในพระรำชพิธีพระชนมพรรษำ

   6 รอบ 72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

3. เคยเป็นสถำนท่ีจดังำน "มำฆปณุรมีศรีดงละคร"

3. บึงพระอำจำรย์ อ.องครักษ์ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ใน

จ.นครนำยก     1.1 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ร.9 เม่ือวนัท่ี 5 

         พฤษภำคม 2493

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ท  ำพิธีสรงพทุธำภิเษกหรือ

   พระรำชพิธีอ่ืน ๆ เช่น ไดน้ ำดินในพ้ืนท่ีแห่งน้ีไปเขำ้

   พิธีปลุกเสกดว้ย

18 นครปฐม สระน ำ้จันทร์ หรือสระบัวบำ้นเนินปรำสำท 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

ต.สนำมจนัทร์     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

อ.เมืองนครปฐม 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำ 

จ.นครปฐม 3. เป็นแหล่งน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใช้ในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ

    พรำหมณ์
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

19 นครพนม สระน ำ้มูรธำภเิษกหรือ วดัพระธำตุพนมวรมหำ- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

บ่อน ำ้พระอนิทร์ วิหำร ต.ธำตุพนม    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

อ.ธำตุพนม         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

จ.นครพนม    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นบอ่น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิหน่ึงในเจด็ท่ีใช้ในพระรำชพิธีมูรธำ-

    ภิเษกของพระมหำกษตัริยต์ ั้งแต่ ร.6 จนถึงปัจจุบนั

20 นครรำชสีมำ ต้นน ำ้ล ำตะคอง บริเวณเขำสำมยอด 1. เป็นสถำนท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส ำคญัของจงัหวดั 

ฐำนเฉพำะกิจคลองอีเฒ่ำ 2. เป็นแม่น ้ำสำยส ำคญัท่ีหล่อเล้ียงชำวนครรำชสีมำ

อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 3. เป็นแหล่งน ้ำตน้ก ำเนิดของล ำตะคองท่ีหล่อเล้ียง

อ.ปำกช่อง    ชำวนครรำชสีมำมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

จ.นครรำชสีมำ

21 นครศรีธรรม- 1. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัหนำ้พระลำน 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

รำช    วดัหน้ำพระลำน ต.ในเมือง    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

อ.เมืองนครศรีธรรมรำช          84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.นครศรีธรรมรำช    1.2 พระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำและพระรำชพิธีทวีธำ-

        ภิเษกใน ร.5 และพระบรมรำชำภิเษกพระมหำกษติัยำ

        ธิรำชเจำ้ทกุพระองคใ์นรำชวงศจ์กัรี

2. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัเสมำเมือง 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   วดัเสมำเมือง ต.ในเมือง    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

อ.เมืองนครศรีธรรมรำช          84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.นครศรีธรรมรำช    1.2 พระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำและพระรำชพิธีทวีธำ-

        ภิเษกใน ร.5 และพระบรมรำชำภิเษกพระมหำกษติัยำ

        ธิรำชเจำ้ทกุพระองคใ์นรำชวงศจ์กัรี
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

2. ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมเช่ือวำ่ ใครไดด่ื้มกินน ้ำในบอ่

    แห่งน้ีจะสำมำรถป้องกนัคุณไสยได้

3. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ โรงเรียนวดัเสมำเมือง 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   วดัเสมำไชย ต.ในเมือง    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

อ.เมืองนครศรีธรรมรำช          84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.นครศรีธรรมรำช    1.2 พระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำและพระรำชพิธีทวีธำ-

        ภิเษกใน ร.5 และพระบรมรำชำภิเษกพระมหำกษติัยำ

        ธิรำชเจำ้ทกุพระองคใ์นรำชวงศจ์กัรี

4. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ โรงเรียนอนุบำลนครศรี- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   วดัประตูขำว ธรรมรำช (ณ นครอุทิศ)    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

ต.คลงั          84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

อ.เมืองนครศรีธรรมรำช    1.2 พระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำและพระรำชพิธีทวีธำ-

จ.นครศรีธรรมรำช         ภิเษกใน ร.5 และพระบรมรำชำภิเษกพระมหำกษติัยำ

        ธิรำชเจำ้ทกุพระองคใ์นรำชวงศจ์กัรี

5. แหล่งน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ มหำวิทยำลยัรำชภฎั- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   ห้วยเขำมหำชัย นครศรีธรรมรำช    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

หมูท่ี่ 4 ต.ทำ่ง้ิว          84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

อ.เมืองนครศรีธรรมรำช    1.2 พระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำและพระรำชพิธีทวีธำ-

จ.นครศรีธรรมรำช         ภิเษกใน ร.5 และพระบรมรำชำภิเษกพระมหำกษติัยำ

        ธิรำชเจำ้ทกุพระองคใ์นรำชวงศจ์กัรี

6. แหล่งน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ ต.เขำแกว้ อ.ลำนสกำ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   ห้วยปำกนำครำช จ.นครศรีธรรมรำช    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

   1.2 พระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำและพระรำชพิธีทวีธำ-

        ภิเษกใน ร.5 และพระบรมรำชำภิเษกพระมหำกษติัยำ

        ธิรำชเจำ้ทกุพระองคใ์นรำชวงศจ์กัรี
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

22 นครสวรรค์ บึงบอระเพด็ อยูใ่นเขตกำรปกครอง 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ี ร.7 ใหส้งวนบึงบอระเพด็ไวเ้ป็นท่ี

ของ จ.นครสวรรค ์รวม    สงวนพนัธุ์สตัวน์ ้ำ

3 อ ำเภอ คือ 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นท่ีอยูอ่ำศยัของฝูงนก

1. อ.เมืองนครสวรรค์    รวมนบัร้อยชนิด และสตัวน์ ้ำนำนำชนิด

2. อ.ชุมแสง 3. เป็นแหล่งน ้ำท่ีคน้พบสตัวห์ำยำก เช่น ปลำเสือตอ

3. อ.ทำ่ตะโก     นกเจำ้ฟ้ำหญิงสิรินธร

23 นนทบุรี กลำงแม่น ำ้เจ้ำพระยำ วดัเฉลิมพระเกียรติ- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

เบ้ืองหน้ำพระบรมรำชำ- วรวิหำร ต.บำงศรีเมือง    พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

นุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ อ.เมืองนนทบรีุ 2. เป็นสถำนท่ีประวติัศำสตร์มำแต่คร้ังพระบำทสมเด็จ

พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จ.นนทบรีุ     พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วัเป็นตน้มำ

วดัเฉลมิพระเกยีรติ

วรวหิำร

24 นรำธิวำส 1. น ำ้แบ่ง หมูท่ี่ 3 ต.ไพรวนั เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

   พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร

   เม่ือ 27 ตุลำคม 2560

2. น ำ้ตกสิรินธร บำ้นบำลำ ต.โละจูด 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อ.แวง้ จ.นรำธิวำส    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

2. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

   ทรงเสด็จเยี่ยมและพระรำชทำนนำมน ้ำตกแห่งน้ีวำ่
   "น ้ำตกสิรินธร" เม่ือ 5 กนัยำยน 2525

25 น่ำน บ่อน ำ้ทพิย์วดัสวนตำล วดัสวนตำล เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน
ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ
จ.น่ำน          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 
        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550
   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ
        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

26 บึงกำฬ 1. พืน้ทีชุ่่มน ำ้บึงโขงหลง บำ้นค ำสมบรูณ์ หมูท่ี่ 3 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม
ต.บึงโขงหลง    พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
อ.บึงโขงหลง 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ี ร.9 มีกระแสพระรำชด ำริในกำรพฒันำ
จ.บึงกำฬ    บึงโขงหลงใหส้ำมำรถพฒันำทำงเกำรเกษตรไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี

    ซ่ึงไดส้ร้ำงควำมเจริญใหก้บัพ้ืนท่ีดงักล่ำวมำจนถึงทกุวนัน้ี
3. เป็นแหล่งน ้ำท่ีชำวบำ้นมีควำมเช่ือในต ำนำนเร่ืองพญำนำค
    และเป็นสถำนท่ีท่ีมีควำมเช่ือวำ่พญำนำคมำปรำกฎตวัให ้
    เห็นและเกิดปรำกฎกำรณ์บั้งไฟพญำนำคดว้ย

2. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิถ ำ้พระ ในเขตรักษำพนัธุ์สตัวป่์ำ- เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม
ภูววั หมูท่ี่ 9 บำ้นถ ้ำพระ พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
ต.โสกก่ำม อ.เซกำ
จ.บึงกำฬ
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

27 บุรีรัมย์ แหล่งน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดักลำง ต.ในเมือง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน
วดักลำง อ.เมืองบรีุรัมย์ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

จ.บรีุรัมย์    5 ธนัวำคม 2550
2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ
   84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

28 ปทุมธำนี แม่น ำ้เจ้ำพระยำ ต.บำ้นกลำง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

บริเวณหน้ำวดัศำลเจ้ำ อ.เมืองปทมุธำนี พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม2554

จ.ปทมุธำนี

29 ประจวบคีรีขนัธ์ บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ ตั้งอยูใ่นบริเวณถ ้ำเขำมำ้- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยน ำไปใช้ใน 

หรือบ่อน ำ้ทพิย์ ร้อง บำ้นฝ่ำยทำ่ หมูท่ี่ 1    1.1 พระรำชพิธีฉลองสิริรำชสมบติัครบรอบ 60 พรรษำ 

ต.พงศป์ระศำสน์    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

อ.บำงสะพำน          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

   1.4 พระรำชพิธีส ำคญัต่ำงๆ 

2. เป็นสถำนท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส ำคญัของจงัหวดัในปัจจุบนั
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

30 ปรำจีนบุรี 1. บ่อน ำ้หน้ำโบรำณ- ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   สถำนรอยพระพุทธ- จ.ปรำจีนบรีุ    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

   บำทคู่         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.4 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. ไดรั้บกำรบรูณะเป็นโบรำณสถำนส ำคญัของจงัหวดั

   เป็นท่ีเล่ือมใสของประชำชนในพ้ืนท่ี เป็นแหล่งน ้ำท่ี

   ประชำชนตกัน ้ำไปท ำน ้ำพระพทุธมนตเ์พ่ือควำมเป็น

   สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

2. โบรำณสถำนสระแก้ว ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

จ.ปรำจีนบรีุ พระชนมพรรษำ 6 รอบ 72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

31 ปัตตำนี 1. น ำ้สระวงัพรำยบัว หมู ่5 ต.ทรำยขำว แหล่งน ้ำทั้ง 4 เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ในพระรำชพิธีรำชำ-

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี ภิเษกมำหลำยรัชกำล
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

2. บ่อทองหรือบ่อช่ำงขุด หมู ่2 ต.คอกกระบือ

จ.ปัตตำนี

3. บ่อไชย อ.ปะนำเระ จ.ปัตตำนี

4. น ำ้บ่อฤษี หมู ่2 ต.มำยอ อ.มำยอ 

จ.ปัตตำนี

32 พระนครศรี- บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิวดัตูม วดัตูม ต.วดัตูม 1. เป็นวดัท่ีมีควำมส ำคญัในกำรลงเคร่ืองพิชยัสงครำม

อยธุยำ ถ.อยธุยำ - อ่ำงทอง    ร.5 เสด็จพระรำชด ำเนินทรงประกอบพิธีชุบพระแสง 

อ.พระนครศรีอยธุยำ    ขรรคร์ำชศสัตรำ

จ.พระนครศรีอยธุยำ 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   2.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   2.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   2.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

33 พะเยำ 1. ขุนน ำ้แม่ปืม บำ้นไร่ออ้ย หมูท่ี่ 5 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

จ.พะเยำ          80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งกกัเก็บน ้ำเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนท่ี ต.บำ้นเหล่ำ

    และต ำบลใกลเ้คียง

2. น ำ้ตกคะ หรือ น ำ้คะ บำ้นปำงค่ำเหนือ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

(บำ้นน ้ำคะ) หมูท่ี่ 6    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

ต.ผำช้ำงนอ้ย อ.ปง          80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

จ.พะเยำ    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิใช้ส ำหรับประกอบพิธีกรรม

   บวงสรวงตน้น ้ำยมทกุปี 

34 พงังำ บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิถ ำ้น ำ้ผุด ศำลเจำ้บุ๋นเถำ้ก๋ง หมูท่ี่ 3 เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ใน

บำ้นถ ้ำน ้ำผุด ต.ถ ้ำน ้ำผุด 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

อ.เมืองพงังำ จ.พงังำ     72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

35 พทัลุง 1. สระน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ เลขท่ี 14 หมูท่ี่ 8 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

   วดัดอนศำลำ ต.มะกอกเหนือ     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีประชำชนมีควำมเล่ือมใส และน ำน ้ำแห่งน้ี

    ไปประกอบพิธีกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำโรคภยัไขเ้จบ็

    กำรขจดัส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลออกไปจำกบำ้นท่ีอยูอ่ำศยัและ

    ตวับคุคล

2. ถ ำ้น ำ้ บนหุบเขำ อยูใ่นเขตวนอุทยำน 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

   ชัยบุรี เมืองเก่ำชยับรีุ หมูท่ี่ 1     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ต.ชยับรีุ อ.เมืองพทัลุง 2. เป็นถ ้ำน ้ำท่ีกวำ้ง ลึก ผนงัถ ้ำและเพดำนถ ้ำมีควำมสวยงำม

จ.พทัลุง     แปลกตำ มีหินงอกหินยอ้ยทัว่บริเวณ และท่ีส ำคญัลกัษณะ

    น ้ำมีควำมใสสะอำดอนัเกิดข้ึนจำกหุบเขำจึงถือเป็นแหล่ง

    น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ สำมำรถใช้ในพิธีท่ีส ำคญัไดต้ลอดเวลำ

3. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ หมูท่ี่ 4 ต.จองถนน เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   พระบรมธำตุ   อ.เขำชยัสน จ.พทัลุง 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

   เขียนบำงแก้ว       60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  6 รอบ

    72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

3. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

    5 ธนัวำคม 2550

4. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

36 พจิิตร แม่น ำ้น่ำน บริเวณหน้ำ บริเวณกลำงแม่น ้ำน่ำน เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

พระอุโบสถวดัท่ำหลวง หนำ้พระอุโบสถ พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

วดัทำ่หลวง

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

37 พษิณุโลก สระสองห้อง พระรำชวงัจนัทน์ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคล

ถ.วงัจนัทน์ ต.ในเมือง    เฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

อ.เมืองพิษณุโลก 2. เป็นจุดทอ่งเท่ียวทำงประวติัศำสตร์ในพระรำชวงัจนัทน์

จ.พิษณุโลก

ปี 2554 ใช้แม่น ำ้น่ำนหน้ำวดัพระศรีรัตนมหำธำตุ

วรมหำวหิำร

38 เพชรบุรี ท่ำน ำ้วดัท่ำไชยศิริ วดัทำ่ไชยศิริ หมูท่ี่ 1 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ต.สมอพลือ อ.บำ้นลำด    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

จ.เพชรบรีุ         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

   1.2 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ร.5 เม่ือปี 2411 และ ร.6

   1.3 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกและพระรำชพิธีรำชำภิเษก

        สมรส ร.9

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีพระมหำกษตัริยไ์ทยใช้เป็นน ้ำเสวย

   และน ้ำสรง ถึง 3 รัชกำล คือ ร.4 ร.5 และ ร.6

39 เพชรบูรณ์ 1. สระแก้ว บริเวณอุทยำน เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

ประวติัศำสตร์ศรีเทพ พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

หมูท่ี่ 5 บำ้นศรีเทพนอ้ย

จ.เพชรบรูณ์

2. สระขวญั บริเวณอุทยำน เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

ประวติัศำสตร์ศรีเทพ พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

หมูท่ี่ 13 บำ้นหลกัเมือง

จ.เพชรบรูณ์
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

40 แพร่ 1. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิล ำน ำ้ เทศบำลต ำบลแม่ค  ำมี เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

   แม่ค ำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

2. บ่อน ำ้วดับ้ำนนันทำ- วดับำ้นนนัทำรำม หมูท่ี่ 1 เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

    รำม ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ พระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

จ.แพร่

3. บ่อน ำ้พระฤำษี ส ำนกัปฏิบติัธรรมบอ่น ้ำ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

พระฤำษี  บำ้นแม่สิน     พระชนมพรรษำ  6 รอบ 72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

หมูท่ี่ 6 ต.แม่เก๋ิง 2. ในช่วงประเพณีวนัสงกรำนตป์ระชำชนในพ้ืนท่ี อ.วงัช้ิน

อ.วงัช้ิน จ.แพร่    จะอญัเชิญน ้ำในบอ่น ้ำพระฤำษีไปสรงน ้ำพระ เป็นตน้
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

4. บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัพระหลวง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้

   วดัพระหลวง ต.พระหลวง 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

อ.สูงเม่น จ.แพร่     5 ธนัวำคม 2550

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

41 ภูเกต็ บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัไชยธำรำรำม 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วดัไชยธำรำรำม (วดัฉลอง)    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

(วดัฉลอง) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

จ.ภูเก็ต    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำมเช่ือวำ่

   หำกชำวบำ้นโดนคุณไสยมนตด์ ำ หรือประสบเครำะห์กรรม

   ก็จะใช้น ้ำปะพรมเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลจนเป็นท่ีกล่ำวขำน

   เร่ืองควำมศกัด์ิสิทธ์ิ ภำยหลงัทำงวดัมีกำรบรูณะใหมี้ควำม

   สวยงำมเป็นบอ่น ้ำปนูและมีฝำครอบปิด และเปิดใช้เฉพำะ

   พิธีกรรมส ำคญั ๆ เทำ่นั้น

42 มหำสำรคำม บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิหรือ บำ้นหนองโงง้ หมูท่ี่ 2 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

หรือหนองดูน ต.นำดูน  อ.นำดูน    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

จ.มหำสำรคำม         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

        72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. ประชำชนมีควำมเล่ือมใสศรัทธำ เช่ือวำ่ถำ้ใครเจบ็ไข้

   ไดป่้วย เป็นโรคง่อยเปล้ียเสียขำ ปวดหลงั ปวดทอ้ง

   ปวดศรีษะ ฯลฯ หำกน ำน ้ำจำกหนองดูนไปอำบกิน

   จะสำมำรถรักษำโรคภยัได้

43 มุกดำหำร น ้ำตกศกัด์ิสิทธ์ิ ในเขตพ้ืนท่ีเขตรักษำ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

พนัธุ์สตัวภู์สีฐำน    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

น ้ำตกแกง้ช้ำงเนียม         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

บำ้นแกง้ช้ำงเนียม    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

หมูท่ี่ 10 ต.ค ำชะอี         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร    1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นสถำนท่ีทอ่งเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ส ำคญัของจงัหวดั

44 แม่ฮ่องสอน ถ ำ้ปลำ อุทยำนแห่งชำติ เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ถ ้ำปลำ - น ้ำตกผำเส่ือ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

หมูท่ี่ 1 ต.หว้ยผำ     72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

จ.แม่ฮ่องสอน     84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

45 ยโสธร ท่ำค ำทอง ตั้งอยูริ่มแม่น ้ำชีบริเวณ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้

หลงัวดัศรีธรรมำรำม     1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร          72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

จ.ยโสธร     1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

    1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

         84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชำชนเคำรพเล่ือมใส จึงเป็น

    แหล่งน ้ำส ำคญัของจงัหวดั 

46 ยะลำ สระแก้ว สระน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิบริเวณถ ้ำมืด หรือ เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ถ ้ำ ปปร. 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

วดัคูหำภิมุข     5 ธนัวำคม 2550

136 หมู ่1 ต.หนำ้ถ ้ำ 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ     84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

47 ร้อยเอด็ สระชยัมงคล วดับึงพระลำนชยั เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

เลขท่ี 116 ถ.ประชำ- พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ธรรมรักษ ์ต.ในเมือง

อ.เมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

48 ระนอง บ่อน ำ้พุร้อนรักษะวำริน  อยูใ่นสวนสำธำรณะ- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

รักษะวำริน    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง         80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

   1.3 พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิในคืนวนัเพญ็เดือนสิบสอง

        "อำบน ้ำเพญ็" ปี 2560 และ 2561

2. ประชำชนมีควำมเล่ือมใสศรัทธำ สำมำรถใช้บ  ำบดั

   รักษำโรคไขขอ้และกระดูก

49 ระยอง วงัสำมพญำ วดัละหำรไร่ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

บำ้นละหำรไร่ หมูท่ี่ 8    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

ถ.สำยบำ้นค่ำย - บำ้นบึง         60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

ต.หนองละลอก    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

อ.บำ้นค่ำย จ.ระยอง         72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.4 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
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ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

50 รำชบุรี สระโกสินำรำยณ์ หมูท่ี่ 19 ต.ทำ่ผำ เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรีุ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

    72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

    5 ธนัวำคม 2550

3. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

51 ลพบุรี บอ่น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ วดักวิศรำรำมรำช- เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วรวิหำร เลขท่ี 73 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

ถ.เพทรำชำ ต.ทำ่หิน     5 ธนัวำคม 2550

อ.เมืองลพบรีุ 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

จ.ลพบรีุ     84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

52 ล ำปำง บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ บำ้นจำมเทวี หมูท่ี่ 11 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

(บ่อน ำ้เลีย้งพระนำง- ต.ล ำปำงหลวง     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จำมเทว)ี อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 2. ประชำชนในพ้ืนท่ีเล่ือมใสในบอ่น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี น ำไป

   ถวำยเพ่ือเป็นน ้ำสรงพระธำตุและองคพ์ระแกว้ ตลอดจน

   พระรำชพิธีท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ในกรุงเทพฯ และลำ้นนำ เช่น

   พระรำชพิธีถวำยสวสัดิมงคลแด่ ร.9 

53 ล ำพูน ดอยขะม้อ บ่อน ำ้ทพิย์ เลขท่ี 259 หมูท่ี่ 12 เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ท่ีพกัสงฆด์อยขะมอ้ 1. พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ร.6 เม่ือปี 2453 (จดัปี 2454)

ต.มะเขิอแจ้ 2. พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ร.7 เม่ือปี 2468

อ.เมืองล ำพนู 3. พระรำชพิธีรำชำภิเษกสมรส พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

จ.ล ำพนู    ร.9 เม่ือปี 2493

4. พิธีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี เม่ือ ปี 2525

5. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

    60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530
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4. พระรำชพิธีเน่ืองในโอกำสท่ี ร.9 ทรงครองรำชยไ์ด ้ 

    ยำวนำนกวำ่ ร.5 เม่ือปี 2531

5. พระรำชพิธีเน่ืองในโอกำสท่ี ร.9 ทรงครองรำชย ์

   ครบ 50 ปี เม่ือปี 2539

6. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

54 เลย น ำ้จำกถ ำ้เพยีงดิน ภำยในถ ้ำท่ีวดัถ ้ำผำปู่  เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

ภำยในถ ำ้วดัผำปู่ บำ้นนำออ้ หมูท่ี่ 9 1. พระรำชพิธีมหำมงคล 60 ปี ครองรำชย์

ต.นำออ้ อ.เมืองเลย 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

จ.เลย     5 ธนัวำคม 2550

2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

   84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554 

55 ศรีสะเกษ บอ่น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ วดัเทพปรำสำทสระ- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

ปรำสำทสระก ำแพงนอ้ย ก ำแพงนอ้ย ต.ขะยงู    พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554 

อ.อุทมุพรพิสยั 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในกำรประกอบพิธีถือน ้ำ

จ.ศรีสะเกษ    พิพฒัน์สตัยำ หรือพิธีกำรใช้น ้ำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส ำคญั

56 สกลนคร บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

"ภูน ำ้ลอด" ต.ธำตุเชิงชุม 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

อ.เมืองสกลนคร     5 ธนัวำคม 2550

จ.สกลนคร 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  7 รอบ  

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554



28

ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

57 สงขลำ บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัแหลมบอ่ทอ่ เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วดัแหลมบ่อท่อ หมูท่ี่ 4 ต.เกำะใหญ่ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลำ     5 ธนัวำคม 2550

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  7 รอบ  

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

58 สตูล บ่อน ำ้พุร้อนทุ่งนุ้ย หมูท่ี่ 4 ต.ทุง่นุย้ เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

อ.ควนกำหลง พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.สตูล

59 สมุทรปรำกำร แม่น ำ้เจ้ำพระยำบริเวณ ต.ปำกคลองบำงปลำกด 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม  
หน้ำองค์พระสมุทรเจดีย์ ตรงขำ้มศำลำกลำง     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 2. แม่น ้ำเจำ้พระยำบริเวณหนำ้องคพ์ระสมุทรเจดีย ์
   เป็นแหล่งน ้ำประวติัศำสตร์มำแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยำ 
   จนถึงปัจจุบนัจึงเป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ประกอบพิธีพลีกรรม
   ตกัน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ

60 สมุทรสงครำม แหล่งน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิคลอง บริเวณสำมแยกหนำ้วดั 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม  
ดำวดึงษ์ ดำวดึงส์ หมูท่ี่ 6     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ต.บำงช้ำง อ.อมัพวำ 2. เป็นสถำนท่ีท่ี ร.2 เสด็จไปสรงน ้ำ เล่นน ้ำและ ร.5 เสด็จ
จ.สมุทรสงครำม    ประพำสถึง 2 คร้ัง เม่ือปี 2447และ 2452

3. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมุรธำภิเษก
   ของรำชวงศจ์กัรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

61 สมุทรสำคร แหล่งน ำ้คลองด ำเนิน- บริเวณหนำ้วดัหลกัส่ี เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม
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ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

สะดวก รำษฎร์สโมสร พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
อ.บำงแพว้ จ.สมุทรสำคร

62 สระแก้ว สะแก้ว - สระขวญั สวนสำธำรณะ เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน
สระแกว้ - ขวญั 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ
ซ.เทศบำล 2     72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542
ต.สระแกว้ 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  7 รอบ  
อ.เมืองสระแกว้     84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.สระแกว้ 3. เป็นสถำนท่ีประวติัศำสตร์ท่ีมีควำมส ำคญัในอดีตมำแต่

   คร้ังกรุงธนบรีุ ถือเป็นสญัลกัษณ์ของควำมศกัด์ิสิทธ์ิ 

   ประชำชนมีควำมเล่ือมใส เป็นสิริมงคลจนเป็นทีมำของ

   ช่ือจงัหวดั 

63 สระบุรี แม่น ำ้ป่ำสัก บำ้นทำ่รำบ เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ใน

บริเวณบ้ำนท่ำรำบ หมูท่ี่ 6 ต.ตน้ตำล 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

อ.เสำไห ้จ.สระบรีุ     5 ธนัวำคม 2550

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554
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64 สิงห์บุรี สระน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัโพธ์ิเกำ้ตน้ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์มำอยำ่ง

วดัโพธ์ิเก้ำต้น อ.ค่ำยบำงระจนั     ยำวนำนตั้งแต่กรุงศรีอยธุยำ ปี 2308 ไทยสู้รบกบัพม่ำ

จ.สิงห์บรีุ 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

   2.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

        60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

   2.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

        72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   2.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   2.4 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

65 สุโขทยั 1. บ่อแก้ว วดัเขำอินทร์ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม 

อยูใ่นเขตหมูท่ี่ 1     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ต.ทำ่ชยั อ.ศรีสชันำลยั 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีทำงรำชกำรใช้ท  ำพิธีพลีกรรมเอำน ้ำใน

จ.สุโขทยั     บอ่แกว้น้ีไปเป็นน ้ำสำบำนในพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำ

    และในพิธีมูรธำภิเษกหรือในพระรำชพิธีอ่ืน ๆ

2. บ่อทอง อยูใ่นเขตหมูท่ี่ 1 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม 

ต.ทำ่ชยั อ.ศรีสชันำลยั     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.สุโขทยั 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีทำงรำชกำรใช้ท  ำพิธีพลีกรรมเอำน ้ำใน

    บอ่แกว้น้ีไปเป็นน ้ำสำบำนในพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำ

    และในพิธีมูรธำภิเษกหรือในพระรำชพิธีอ่ืน ๆ

3. ตระพงัทอง อุทยำนประวติัศำสตร์ เป็นแหล่งน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัมำแต่โบรำณกำล ตระพงั คือ

ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่ำ สระน ้ำท่ีขดุข้ึนตำมคติควำมเช่ือแบบพทุธศำสนำจำกลงักำ

อ.เมือง จ.สุโขทยั เรียกวำ่ นทีสีมำหรืออุทกสีมำ มีอุโบสถอยูก่ลำงน ้ำ มีขอบเขต

ท่ีกนัไวเ้ป้นเขตส ำหรับใหพ้ระสงฆท์  ำสงัฆกรรม
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

66 สุพรรณบุรี สระศักดิ์สิทธ์ิทั้งส่ี ต.สระแกว้ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม 

1. สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบรีุ     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

จ.สุพรรณบรีุ 2. แหล่งน ้ำทั้ง 4 เคยใช้ในพระรำชพิธีถือน ้ำพิพฒัน์สตัยำ

    และใช้ในพระรำชพิธีสรงน ้ำมูรธำภิเษกตำมลทัธิพรำหมณ์

2. สระคำ

3. สระยมนำ

4. สระเกษ

67 สุรำษฎร์ธำนี แหล่งน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ วดัพระบรมธำตุไชยำ- 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

พระบรมธำตุไชยำ- รำชวรวิหำร หมู ่3 ต.เวียง     1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพรระชนมพรรษำ 

รำชวรวหิำร อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี           80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

          7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำส ำหรับพิธีกรรมทำงศำสนำมำแต่โบรำณ

    อยูใ่นบริเวณพทุธำวำส คือ เขตของพระบรมธำตุ

    ขำ้งวิหำรเก่ำ ซ่ึงสร้ำงคู่กนัมำกบัองคพ์ระธำตุ

68 สุรินทร์ สระโบรำณ อยูใ่นบริเวณโรงพยำบำล เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพรระชนมพรรษำ 

จ.สุรินทร์     80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

    7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

69 หนองคำย สระมุจลนิท์ วดัพระธำตุบงัพวน 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

(สระพญำนำค) บำ้นพระธำตุบงัพวน     พระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

ต.พระธำตุบงัพวน 2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ในพิธีกำรสรงมูรธำภิเษก พิธีถือน ้ำ 

อ.เมืองหนองคำย     พิพฒัน์สตัยำ และพิธีกำรส ำคญั ๆ ในรัชกำลปัจจุบนั

จ.หนองคำย
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

70 หนองบัวล ำภู บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิ บำ้นเหนือ ถ.วรรำชภกัดี เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วดัศรีคูณเมือง หมูท่ี่ 5 ต.ล ำภู 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

อ.เมืองหนองบวัล ำภู     72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

จ.หนองบวัล ำภู 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

    5 ธนัวำคม 2550

3. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

71 อ่ำงทอง แม่น ำ้เจ้ำพระยำ ตรงหนำ้พระอุโบสถของ 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

บริเวณพระอุโบสถ วดัไชโยวรวิหำร อ.ไชโย    1.1 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

วดัไชโยวรวหิำร        72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำท่ีอยูบ่ริเวณหนำ้พระอุโบสถวดัไชโยวรวิหำร

   ซ่ึงเป็นพระอำรำมหลวงท่ีประดิษฐำนสมเด็จพระพฒุำจำรย์

   (โต พรหมรังสี) และพระมหำพทุธพิมพ ์ซ่ึงประชำชนใน

   พ้ืนท่ีมีควำมเช่ือวำ่เป็นแหล่งน ้ำศึกด์ิสิทธ์ิ

3. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ท  ำน ้ำพระพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิใน

   พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ร.6 ร.7 และ ร.9  

4. พระรำชพิธี ร.9 ครองรำชยไ์ดน้ำนกวำ่ ร.5 

   เม่ือ 31 กรกฎำคม 2531
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

72 อ ำนำจเจริญ อ่ำงเกบ็น ำ้พุทธอุทยำน อยูต่รงขำ้มศำลำกลำง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ในพระรำชพิธีมหำมงคล

หรืออ่ำงเกบ็น ำ้ห้วยปลำ- จงัหวดัอ ำนำจเจริญ เฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

แดก อ.เมืองอ ำนำจเจริญ

จ.อ ำนำจเจริญ

73 อุดรธำนี บ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิค ำชะโนด ต.บำ้นม่วง อ.บำ้นดุง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

จ.อุดรธำนี 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

   60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ  

   84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

74 อุตรดิตถ์ บ่อน ำ้ทพิย์ บำ้นทุง่ย ั้งเหนือ หมูท่ี่ 2 1. เป็นแหล่งน ้ำท่ีเคยใช้ใน

ต.ทุง่ย ั้ง อ.ลบัแล    1.1 พระรำชพิธีรัชมงัคลำภิเษก เม่ือ 2 กรกฎำคม 2531

จ.อุตรดิตถ์    1.2 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

       72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

   1.3 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 

        80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550

   1.4 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

        84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. เป็นแหล่งน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชำชนในพ้ืนท่ีเคำรพเล่ือมใส

    สำมำรถก ำจดัโรคภยัอนัตรำยต่ำง ๆ ถือเป็นแหล่งน ้ำ

    ท่ีใช้ท  ำน ้ำพระพทุธมนตใ์นพิธีส ำคญัๆ ของชำวอุตรดิตถ์

    มำตั้งแต่โบรำณกำบจวบจนถึงปัจจุบนั
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ช่ือแหล่งน ำ้ ทีต่ั้ง
ที่ จังหวดั

พธีิพลกีรรมตักน ำ้
ควำมส ำคญัของแหล่งน ำ้

75 อุทยัธำนี 1. แม่น ำ้สะแกกรัง บริเวณปำกคลอง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วดัขมุทรัพย ์ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

ต.เกำะเทโพ     72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

อ.เมืองอุทยัธำนี 2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ

จ.อุทยัธำนี     5 ธนัวำคม 2550

3. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554

2. สระน ำ้มนต์ศักดิ์สิทธ์ิ วดัมณีสถิตกปิฏฐำรำม เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ไปประกอบพิธีมุรธำภิเษก ร.6 

   วดัมณสีถิตกปิฏฐำรำม อ.เมืองอุทยัธำนี เม่ือปี 2456 และ ร.7 เม่ือปี พ.ศ. 2468 

จ.อุทยัธำนี

76 อุบลรำชธำนี บ่อน ำ้โจ้ก ในเขตเทศบำลเมือง เป็นแหล่งน ้ำท่ีจงัหวดัเคยใช้ใน

วำรินช ำรำบ 1. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ

จ.อุบลรำชธำนี    60 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2530

2. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ

    72 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2542

3. พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ

    84 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2554


