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บทน า 
 

 “พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ“พระแก้วมรกต” เป็นพระพทุธรูป
คูบ้่านคูเ่มือง ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแก้ว 
ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิ  คอย
ปกปอ้งคุ้มครองดแูลรักษาบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสขุสวสัดิ์  จึงเป็นท่ี
เคารพสกัการะของชาวไทยมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  พระแก้วมรกตจดัเป็น
ปชูนียวตัถท่ีุมีความส าคญัท่ีสดุ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ยิ่งของ
เมืองไทย จดัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพุทธลกัษณะแตกต่างไปจากพระพุทธรูป
ทัว่ไปซึ่งมกัจะสร้างด้วยโลหะ อาทิ ทองค า ส าริด ฯลฯ   ใน “ต านานพระแก้ว
มรกต” รัตนพิมพวงศ์ ฉบบัส านวนการแปลของพระยาธรรมปโรหิต (แก้ว) เม่ือ
พระนาคเสนด าริจะสร้างพระพุทธปฏิมากรอันประเสริฐไว้เพ่ือจะยงั     พระ
พทุธจกัรให้รุ่งเรืองไปในอนาคต ได้พิจารณาเห็นวา่ควรสร้างด้วยแก้วจะดีกว่า
โลหะ โดยมีเหตผุลวา่  

อาตมาจะสร้างพระพทุธรูปแล้วด้วยเงินและทอง  โจรทัง้หลายเป็น
อนัมากประกอบดว้ยโลภะ  โทสะ โมหะ จะกระท ามิใหเ้ป็นประโยชน์ 

                                                                        
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
 

บทความพเิศษ 
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ไปในอนาคต   เหตุการณ์นัน้อาตมาจะกระท าพระพทุธรูปแล้วด้วย
แก้ว อนัมีเดชานุภาพเป็นอนัมาก  อนับุคคลจะท าลายล้างเสียเป็น
อนัยาก (กรมศิลปากร, 2504: 120 - 121)  

 

อโนชา อ่ิมเอิบ อธิบายถึงพระพทุธลกัษณะของพระแก้วมรกตไว้วา่           
  องค์พระพทุธรูปซ่ึงท าด้วยแก้วอย่างดีสีเขียวแก่ อนัเป็นของหายาก

ที่สุดในโลกชนิดหน่ึง แก้วชนิดนี้อยู่ในประเภทรัตนชาติ ซ่ึงคนทัว่ไป
เรียกว่า “หยก” เป็นชื่อแร่ชนิดหน่ึง  มีสีขาวนวลไปจนถึงสีเขียวเข้ม 
สามารถพบได้ประปรายบางประเทศ เช่น   พม่า   จีน    นิวซีแลนด์     
อลาสกา  ไซบีเรีย  หยกสีเขียวใบไม้ที่น ามาสร้างพระพทุธรูปองค์นี้ 
ชาวไทยเรียกว่า แก้วมรกต ดงันัน้ จึงพากนัเรียกพระพทุธรูปที่สร้าง
จากหยกสีเขียวองค์นีว่้า พระแก้วมรกต สืบต่อมา 
(อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 12 - 13)  

 

พระแก้วมรกตตามความจริงแล้ว “เนือ้วสัดนุัน้ไมจ่ดัเป็นมรกตแตเ่ป็น
เพียงหินสีเขียวชนิดหนึง่”(ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2554: 5)  พระแก้วมรกตมีเคร่ือง
ทรงท าด้วยทองค าบริสทุธ์ิ  3 ชดุ  เป็นเคร่ืองทรงส าหรับ  3  ฤด ู ซึง่ไมมี่มาแต่
เดมิ   พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  รัชกาลท่ี 1  กรุงรัตนโกสินทร์ 
ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างเคร่ืองทรงส าหรับฤดรู้อน   และฤดฝูนเป็นพทุธบชูา 
ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระนัง่กล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี  3   ทรงสร้างเคร่ืองทรง
ส าหรับฤดหูนาว เพิ่มอีก 1 ชดุ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั จะเสดจ็ฯไปทรง
เปล่ียนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกตตามฤดกูาลในทัง้ 3 ฤด ูคือ ทรงเปล่ียนเคร่ือง
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ทรงในวนัแรม  1  ค ่า  เดือน 4 (ราวเดือนมีนาคม)   อนัเป็นการเร่ิมต้นฤดรู้อน 
ครัน้ถึงวนัแรม 1 ค ่า เดือน  8 (ราวเดือนกรกฎาคม) ทรงเปล่ียนเป็นเคร่ืองทรง
ฤดฝูน  จนถึงวนัแรม 1  ค ่าเดือน 12  (ราวเดือนพฤศจิกายน)  ทรงเปล่ียนเป็น
เคร่ืองทรงฤดหูนาว 
 

 
 

   พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเคร่ืองทรงฤดฝูน 

   ที่มา: http://พระบชูา.blogspot.com/2014/06/blog-post_27.html 
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ต านานพระแก้วมรกต 
 พระแก้วมรกตเป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายยุาวนาน   รวมทัง้การค้นพบก็มี
เหตกุารณ์ท่ีนา่ต่ืนเต้น  ประหลาดใจ ยิ่งองค์พระพทุธรูปท าด้วยวสัดคุล้ายแก้ว
อยา่งดีสีเขียวเข้ม   มีคา่สงูหาได้ยาก  ก็ยิ่งท าให้พระแก้วมรกตเป็นท่ีนา่สนใจ 
เลา่ขานสืบตอ่กนัไปมากมาย อาทิ เชน่ 
            1. ต านานพระแก้วมรกต ท้ายพงศาวดารเหนือ 
 2. เร่ืองพระแก้วมรกต  ฉบบัเจ้านครหลวงพระบางน าถวายพระบาท 
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก โดยมีพระยาเชียงขวาและพระยาเชียงแพน 
เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย 
 3. รัตนพิมพวงศ์ (รตฺนพิมฺพวงฺส พระภิกษุพรหมราชปัญญา แตง่ไว้
เป็นภาษาบาลี)  แปลโดย พระยาธรรมปโรหิต (แก้ว) ฉบบัหนึง่ และพระยา
ปริยตัธิรรมธาดา อีกฉบบัหนึ่ง 
 4. พระรัตนปฏิมา ในต านานชินกาลมาลีปกรณ์ (พระรัตนปัญญา
เถระ แตง่ไว้เป็นภาษาบาลี) ร.ต.ท.แสง มนวิทรู เป็นผู้แปล 
 5. ต านานพระแก้วมรกต พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ทรงพระราชนิพนธ์ 
 เอกสารต านานทัง้ 5 ฉบบั ล้วนแตง่ด้วยส านวนโวหารท่ีแตกตา่งกนั 
รัตนพิมพวงศ์ กล่าวถึงประวตัขิองพระนาคเสนไว้วา่  

ตัง้แต่อดีตชาติของพระนาคเสนและพระยามิลินท์     จนถึงพระ
นาคเสนศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อไปตอบปัญหาพระยามิลินท์  ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นว่าพระนาคเสนเป็นพระสงฆ์ส าคญั  เป็นผูมี้บทบาทใน
การสร้างพระแก้วมรกตไวม้ากกว่า 



 

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558  

5 เล่าเร่ือง: พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร พระแก้วมรกต 

เร่ืองพระแก้วมรกตฉบบัเจ้านครหลวงพระบางกล่าวถึง พระนาคเสนเห็นวา่ 
พระแก้วนีจ้ะไมไ่ด้อยูใ่นเมืองปาตลีบตุรเป็นมัน่คง จงึท านายไว้วา่   

พระแก้วองค์นี้จะไม่ได้อยู่ที่เมืองปาตลีบตุรช้านานมัน่คง คงได้เสด็จ
ไปโปรดสรรพสตัว์ในเบญจประเทศราช คือ ภูมิประเทศ 5 แห่ง คือที่ 
ลงักาทวีป 1 กมัพูชา ศรีอยธุยา 1 โยนะวิสยั 1 สวุรรณภูมิ 1 ปะมะ
หละวิสยั 1 เป็น 5 แห่งประเทศ (กรมศิลปากร, 2504: 46-47)  

 

ต านานพระแก้วมรกตท้ายพงศาวดารเหนือ กล่าวไว้ใกล้เคียงกนัคือ  
ดูกรท่านทัง้ปวง ซ่ึงพระแก้วเจ้าของเราองค์นี้ มิใช่จะอยู่เมืองปาตลี
บตุรที่นี้เป็นมัง่คงเลย ท่านยงัจะเสด็จไปโปรดสตัว์ในประเทศ 5 แห่ง 
คือ ลงักาทวีปเป็นกมัโพชวิสยัแห่ง 1 ศรีอยธุยาวิสยัแห่ง 1 โยนกวิสยั
แห่ง 1 สวุรรณภูมิวิสยัแห่ง 1 ปมหลวิสยัแห่ง 1 เข้ากนัเป็น 5 แห่งนี้
แล” (ธรรมทาส พานิช, 2551: 124 - 125) 
  

โดยแตกตา่งไปจากรัตนพิมพวงศ์ ท่ีกล่าวไว้วา่  
อนัว่าพระพทุธรัตนปฏิมากรแก้วมรกตนี ้  จะเสด็จรุ่งเรืองโปรดไปใน
วงค์ทัง้สาม คือ  กมัพชุวงศ์  และมลานวงค์  และสยามวงศ์ ประดจุ
พระสรรเพชญ์พทุธเจ้า (กรมศิลปากร, 2504: 132)  
 

ต านานพระแก้วมรกตท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์ส าหรับอาลักษณ์อ่านในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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ในวันสวดมนต์เย็นพระราชพิธีศรีสจัจปานกาล เป็นต้น  ส่วนสาระความ
เป็นมาขององค์พระแก้วมรกตตามต านานกล่าวไว้พอประมวลได้ ดงันี ้
 ยงัมีพระอรหนัต์เจ้าพระองค์หนึง่ ทรงนามวา่พระนาคเสน อนัจบด้วย
ไตรปิฎกและมีปัญญาอนัชาญฉลาด  เป็นศษิย์แหง่พระมหาธรรมรักขิตเถรอยู่
ในอโศการามอนัอยูใ่นปาตลีบตุรมหานคร   ครัน้ผู้ เป็นอาจารย์นิพพานไปแล้ว
พระนาคเสนคดิเห็นวา่  ควรจะสร้างพระพทุธรูปเจ้าขึน้ไว้ให้เป็นท่ีนมสัการแก่
มนษุย์และเทพาไปข้างหน้า  ถ้าจะสร้างด้วยเงินและทองค าจะให้ยัง่ยืนมัน่คง
หาได้ไม ่เพราะคนทัง้ปวงมี โลภะ โทสะ โมหะมาก  เขาจะท าลายพระพทุธรูป 
เสีย เราควรจะสร้างพระพทุธรูปไว้ด้วยแก้ว 
 สมเด็จอมรินทราธิราชบพิตรกับพระวิศณุกรรมเทพบุตรทราบความ
ปรารถนาของพระนาคเสน    ก็รับอาสาไปหาก้อนแก้วอนัมีในเขาเวบลุบรรพต 
ซึง่มีพวกกมุภณัฑ์ คนธรรพ์ยกัษ์ อารักษ์เทพยารักษาไว้ และเม่ือพระอินทร์กับ
พระวิษณุเทพบุตรได้รับการถวายแก้วมรกตมีรัศมีอันเขียวงามบริสุทธ์ิและมี
ลกูแก้วประเสริฐเป็นบริวารพนัลกู   พระวิศณุกรรมยงัได้แปลงเป็นบุคคลสามญั
รับเป็นช่างท าแก้วให้เป็นพระพทุธรูปส าเร็จในเจ็ดวนั  และยงัได้สร้างพระมหา
วิหารถวายส าหรับประดิษฐานพระแก้วมรกตด้วย  เป็นท่ีช่ืนชมโสมนัสแก่   
พระอินทร์  พระพรหมและเทพยดา นาค ครุฑ มนษุย์ กมุภณัฑ์ทัง้ปวง  พร้อม
ทัง้น าดอกไม้ ธูป เทียนน ามาถวายเป็นพุทธบูชา พระอรหนัต์สาวกร้อยโกฏิ
พระองค์ในชมพูทวีปทัง้ 4 ทิศ 8 ทิศ มีพระนาคเสนเป็นประธาน  แม้ว่าพระ
ยามหากษัตริย์  อ ามาตย์ ราชมนตรี  ตา่งพากนัเข้ามาร่วมถวายนมสัการบชูา 
พระแก้วเจ้าทัง้สิน้ พระแก้วเจ้าก็ท าปาฏิหาริย์ เปลง่ออกยงัฉพัพรรณรังสีมาก
นกัหนาหาท่ีจะมิได้ 



 

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558  

7 เล่าเร่ือง: พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร พระแก้วมรกต 

 พระนาคเสนเจ้า จึงตัง้สตัยาธิษฐานขออาราธนาเชิญพระบรมธาตุ
เจ้า 7 องค์นัน้ ให้เสด็จเข้าไปในพระองค์พระแก้วเจ้า พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้า
ในพระโมฬี  พระองค์หนึ่งก็เสด็จเจ้าในพระพักตร์ (รัตนพิมพวงศ์ว่าในพระ
นลาฏ)  พระองคห์นึง่ก็เสดจ็เข้าในพระหตัถ์ก าขวา พระองค์หนึง่ก็เสดจ็เข้าใน    
พระหตัถ์ก าซ้าย  พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าในเข่าข้างขวา  พระองค์หนึ่งก็เสดจ็
เข้าในเข่าข้างซ้าย   พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าในพระทรวงแห่งพระแก้วเจ้า (ใน
รัตนพิมพวงศ์ว่าในพระนาภี) สิน้ทัง้ 7 พระองค์นัน้   และได้ท านายไว้ว่า 
พระแก้วเจ้าพระองค์นีม้ิใช่จะอยู่เมืองปาตลีบุตรมัน่คงตลอดไป  ท่านยงัจะ
เสด็จไปโปรดสตัว์ในอีกประเทศ 5 แห่ง คือ ลงักาทวีปเป็นกัมโพชวิสยัแห่ง 1 
ศรีอยธุยาวิสยัแห่ง 1 โยนกวิสยัแห่ง 1 สวุรรณภูมิวิสยัแห่ง 1 ปมหลวิสยัแห่ง 
1 (รัตนพิมพวงศ์ว่าจะเสด็จรุ่งเรืองโปรดไปในวงศ์ทัง้  3 คือ กัมพูชวงศ์     
มลานวงศ์  และสยามวงศ์ประดจุสมเดจ็พระสรรเพชญ์พทุธเจ้า)  
 ชาวเมืองปาตลีบุตร มีพระมหากษัตริย์และเสนาอ ามาตย์ราชมนตรี 
เศรษฐี พราหมณ์ พร้อมกนัปฏิบตับิชูารักษาพระแก้วสืบตอ่กนัมาช้านาน ลว่ง
ถึงเจ้าศิริกิตติราชกมุารครองราชสมบตัิ  เกิดศกึสงครามรบพุ่งกันฉิบหายล้ม
ตายเป็นอันมาก  พวกเข้าอยู่ปฏิบตัิรักษาพระแก้วเจ้า  เห็นเหตุไม่ดีกลัวว่า
พระแก้วเจ้าจะฉิบหาย  จงึเชิญเอาพระแก้วเจ้าขึน้สูส่ าเภาล าหนึง่  พร้อมด้วย
พระปิฎกธรรมเจ้ากับสิ่งของอันคนทัง้ปวงบูชาพระแก้วเจ้า พากันหนีไปสู่
กมัโพชวิสยั คือวา่ลงักาทวีป 
 พระเจ้าอนุรุธราชาธิราชครองราชสมบตัิในนครพุกาม ท่านปฏิบติั
รักษาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า และคณุพระสงฆ์เจ้าเป็นนิตย์มิได้
ขาด พระสีลขนัธ์ภิกษุมีปัญญาเฉลียวฉลาดศกึษาร ่าเรียนมามาก เข้าไปบอก
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แก่พระเจ้าอนุรุธราชาธิราชพระปิฎกธรรมอันดีอยู่ในเมืองนีไ้ม่ถูกต้องตาม
อกัขระพยญัชนะเลย  พระมหาพทุธโฆษาจารย์เถรเจ้าเขียนไว้ในเมืองลงักา
ทวีปนัน้เป็นอันบริสุทธ์ิถูกต้องหนักหนา   ดงันัน้พระองค์จึงทรงขึน้หลังม้า  
เหาะไปทางอากาศถึงเมืองลังกาทวีปพร้อมกับส าเภาสองล า พระองค์ทรง
วานพระภิกษุสงฆ์ทัง้ปวงเขียนเอาพระปิฎกธรรมสาร ไปพร้อมกบัท่ีพระองค์
เขียนด้วยตนเอง ครัน้ส าเร็จครบถ้วนแล้วพระองค์ก็ขอพระแก้วมรกตเจ้าจาก
เจ้าพระนครลงักาพระสหาย น าลงส าเภาพร้อมด้วยพระปิฎกธรรมท่ีเขียนโดย
ชาวพุกามล าหนึ่ง  และยกเอาพระปิฎกธรรมท่ีชาวเมืองลังกาช่วยกันเขียน
พร้อมพระภิกษุ 8 องค์ ลงส าเภาล าหนึ่งออกจากลงักาทวีป ส่วนพระองค์นัน้
เสดจ็ขึน้สูห่ลงัม้าแก้วหสัดรเหาะกลบัพระนครพกุาม คอยทา่ส าเภาสองล านัน้ 
ก็เห็นแต่ส าเภาพระปิฎกธรรมเจ้าเข้ามาแต่ล าเดียว ส่วนส าเภาอนัทรงพระ
ปิฎกธรรมและพระแก้วเจ้านัน้ได้ข่าวว่าพลดัเข้าไปในเมืองอินทปัตมหานคร 
พระองค์จงึขึน้สู่หลงัม้าแก้วอาชาไนยล่องไปในอากาศเวหา สูอ่ารามแห่งหนึ่ง
ใกล้เมืองอินทปัตมหานคร  พระองค์ก็ถ่ายปัสสาวะลงเหนือหลังศิลา  น า้
ปัสสาวะนัน้ก็ลอดหินนัน้ลงมา   

เ ม่ือมีพระภิกษุมาเห็นยังน า้มูตรท่ีลอดหินลงไปเกิดความเป็น
มหัศจรรย์   จึงสอบถามพระเจ้าอนุรุธราชาธิราช   จึงได้ความเขวไปว่าเจ้า
พระนครพกุามใช้ให้ข้ามาน าส าเภาอนัทรงพระแก้วเจ้ากลบัไป   พระสงัฆราช
นครอินทปัตได้น าความไปถวายพระพรขอให้พระเจ้ากรุงอินทปัตส่งคืนพระ
แก้ว พระเจ้าอินทปัตก็อ้างว่า พระแก้วเจ้าพลัดมาถึงบ้านเมืองของเรานี ้ก็
เพราะบุญสมภารของข้า  ข้าไม่ให้   เม่ือพระเจ้าอนุรุธราชาธิราชทรงทราบก็
ทรงกริว้โกรธ  จงึแสดงศกัดานภุาพโดยเอาดาบซึง่ท าด้วยไม้ทาด้วยฝุ่ นหินแล้ว
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จึงเหาะขึน้ไปสู่อากาศเวหากระท าประทกัษิณสะกดคนทัง้ปวง เอาดาบขีดให้
เป็นรอยท่ีพระศอของพระเจ้าอินทปัต  พระมเหสีและเสนาบดีตลอดจนคน
อ่ืนๆ  แล้วก็ป่าวร้องด้วยพระสุรสิงหนาทว่าจะตัดศีรษะท่านทัง้ปวง เจ้า
อินทปัตจึงให้อ ามาตย์สองคนไปเจรจากับพระเจ้าอนรุุธว่าจะคืนส าเภาและ
พระแก้วมรกตไปให้   ขอให้พระเจ้าอนุรุธกลบัไปก่อน   พระองค์จึงทรงม้า
กลบัถึงพระนครพุกาม  สุดท้ายเจ้าอินทปัตส่งคืนไปให้แต่ส าเภาและพระ
ปิฎกธรรม พระองค์จงึตดัพระทยัไม่อาลยักบัพระแก้วเจ้านัน้   ด้วยทรงเห็นใน
น า้พระทัยว่า  อินทรปัตมหานครมีความปรารถนาจะใคร่ได้พระแก้วเจ้าไว้
ปฏิบตัิรักษา พระองค์ก็ยกย่องพระพุทธศาสนาในเมืองพุกามให้รุ่งเรืองงาม
มากนัน้แล 
 พระแก้วมรกตเจ้าเ มื ่อได้ประดิษฐานอยู ่ในอินทปัตมหานคร 
พระมหากษัตริย์  เสนาอ ามาตย์ราชมนตรี  ตลอดจนชาวเมืองทัง้ปวง  ได้
ปฏิบตัิบชูารักษาอยู่เป็นนิตย์ แตน่ัน้พระพทุธศาสนาของพระบรมพทุธครูเจ้า
ก็รุ่งเรืองงามไปทัว่สกลชมพทูวีปทัง้ปวง  ด้วยอานภุาพแหง่พระแก้วเจ้านัน้แล 
พระแก้วเจ้าได้ประดิษฐานอยู่ในเมืองอินทปัตมหานครนับได้หลายชั่ว
พระมหากษัตริย์ ตกมาถึงสมัยพระเจ้าเสนกราชกษัตริย์ มีพระโอรสเอา
แมลงวนัหวัเขียวมาเลีย้งไว้ตวัหนึง่ ปโุรหิตอาจารย์ของพระเจ้าเสนกราช มีลกู
ชายก็เลีย้งแมงมมุเสือตวัหนึ่ง  กมุารทัง้สองถือเอาของเล่นแห่งตนไปเล่นอยู่
ด้วยกนัทกุวนั   

วนัหนึ่งแมงมุมเสือของบุตรปโุรหิตกินแมลงวันหัวเขียวของเจ้าราช
บุตร  เจ้าราชบุตรจึงร้องไห้เป็นนกัหนา บ่าวชายของราชบุตรจึงกราบบงัคม
ทลูให้พระเจ้าเสนกราชทรงทราบ  พระองค์ก็ทรงกริว้และให้เพชฌฆาตไปจบั
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บตุรปโุรหิตไปถ่วงน า้  ด้วยเหตวุ่าพระเจ้าเสนกราชไม่ทรงธรรม  พญานาคจงึ
กระท าปาฏิหาริย์บนัดาลให้น า้ท่วมเมืองอินทปัตมหานครเกิดฉิบหายผู้คน
จมน า้ตายเป็นอนัมาก แต ่นัน้ย งัม ีมหาเถรเจ้าองค ์หนึ ่งท ่านยกเอา  
พระแก้วเจ้าขึน้สูส่ าเภาล าหนึ่ง แล้วก็ออกหนีไปแตเ่มืองอินทปัตมหานครแล้ว
ก็ขึน้ไปสูบ้่านแหง่หนึง่ฝ่ายหนเหนือนัน้แล 
 พระเจ้าอาทิตยราช พระมหากษัตริย์ผู้ ทรงครองราชสมบตัิในกรุงศรี
อยธุยา  ครัน้เม่ือทราบวา่น า้ทว่มเมืองอินทปัตมหานคร  ก็ทรงพระวิตกไปเป็น
อันมาก กลัวแต่พระแก้วเจ้าจะฉิบหายเสีย จึงเสด็จไปพร้อมจตุรงคเสนา
ทแกล้วทหารเป็นอนัมาก ครัน้ไปถึงเมืองอินทปัตมหานครแล้ว ก็ให้สืบสวนจน
ได้พระแก้วมรกตเจ้าแล้ว  จึงกวาดต้อนผู้คนท่ีสมคัรกบัพระแก้วเป็นอนัเสด็จ
กลบักรุงศรีอยุธยาแล  พระเจ้าอาทิตยราชพระมหากษัตริย์ทรงมีน า้พระทัย
เล่ือมใสยินดีในพระแก้วเจ้าเป็นท่ีสดุ ให้จดัแจงแตง่การฉลองบชูาพระแก้วเจ้า 
มีแก้วและเงินค าเป็นประธาน ฝ่ายคนทัง้ปวงอนัอยู่ในทิศทัง้ 4 และทัง้ 8 ตา่ง
ก็น าสิ่งของคือแก้วแหวน เงิน ทอง ธูปเทียน แลดอกไม้อันมีกลิ่นสุคนธรส
ตา่งๆ มาพร้อมกนั  แล้วฉลองบชูาพระแก้วเจ้านัน้สิน้กาลอนันานได้เดือนหนึ่ง 
แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตเข้าประดิษฐานในมหาเวชยันต์ปราสาท  พร้อม
ประดับด้วยเค ร่ื องสักการบูชา โดยมีสิ่ งของประณีตมี ราคาทั ง้ สิ น้ 
พระพุทธศาสนาของพระพุทธครูเจ้าก็รุ่งเรืองงามมากในนครศรีอยุธยา  หาท่ี
จะประมาณมิได้  พระแก้วมรกตด ารงอยู่กรุงศรีอยุธยาช้านานหลายชั่ว
พระมหากษัตริย์ 
 ตอ่มาเจ้าพระก าแพงเพชร ซึง่เป็นพระญาตขิองพระเจ้ากรุงศรีอยธุยา 
ลอยลงมาทลูขอพระแก้วเจ้าขึน้ไปไว้ในเมืองก าแพงเพชร  ท่านก็ปฏิบตัิบูชา
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รักษาพระแก้วเจ้าต่อไป  มินานราชบุตรท่ีได้ไปเป็นเจ้าของเมืองละโว้ ระลึก
นึกถึงพระแก้วเจ้าเป็นท่ีสดุ  อยากได้พระแก้วเจ้าเพ่ือไว้ปฏิบตัิรักษาบชูา  จึง
อ้อนวอนพระราชมารดาให้กราบทลูขอพระแก้วเจ้าจากพระราชบดิา พระองค์
ก็ทรงพระราชเมตตาในพระราชโอรส  จึงทรงตรัสแก่พระมเหสีว่าพระแก้วเจ้า
นัน้อยู่ในอารามท่ีนบัเป็นหลายองค์อยู่  ถ้าเจ้าราชโอรสทรงรู้จกัพระแก้วเจ้า
เป็นแน่แท้ก็ให้เอาไปเถิด ดงันัน้ฝ่ายอคัรมเหสีและพระราชโอรสจึงขอให้นาย
ประตชู่วยออกอุบายเอาดอกไม้แดงทอดไว้ท่ีฝ่าพระหตัถ์พระแก้วเจ้าในตอน
กลางคืน   เม่ือเจ้าราชบตุรเข้าไปในปราสาทพระแก้วเจ้า  ก็ให้บา่วชายยกเอา
องค์พระแก้วเจ้าซึ่งนายประตูได้ท าเคร่ืองหมายไว้ พาไปยังเมืองละโว้ได้
ปฏิบตับิชูารักษาพระแก้วเจ้าได้ปีปลายเก้าเดือนแล้วก็น ากลบัไปสง่คืนให้เจ้า
เมืองก าแพงเพชรพระราชบดิา 
 พระยาพรหมทตัครองราชสมบตัิในเมืองเชียงราย  ทราบว่าเจ้าเมือง
ก าแพงเพชรซึ่งเป็นมิตรไมตรีต่อกัน  ได้พระแก้วมรกตมาปฏิบตัิบูชารักษา 
ปรารถนาอยากได้มาปฏิบัติบูชารักษาในเมืองเชียงราย   จึงพาเอาเสนา
อ ามาตย์ไพร่พลสู่เมืองก าแพงเพชร  ทูลขอและแห่พระแก้วมรกตจากเมือง
ก าแพงเพชรขึน้ไป  ณ  เมืองเชียงราย  ท่านก็ปฏิบตัิบชูารักษาเป็นนิตย์ทกุวนั
มิได้ขาด ครัน้ต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่เกิดอริวิวาทกันกับเจ้าเมืองเชียงรายผู้
เป็นอา  ยกไพร่พลโยธาทแกล้วทหารจ านวนมาก  ขึน้ไปรบพุ่งกับเมือง
เชียงรายเจ้าเมืองเชียงใหม่ชนะ  ท่านก็ให้คนทัง้ปวงอนัเชิญเอาพระแก้วเจ้า
และกวาดต้อนผู้คนไปยงัเมืองเชียงใหม ่ท่านก็ให้บอกกล่าวป่าวร้องราษฎรทัง้
ขอบแขวงทุกต าบล ซึ่งได้น าเคร่ืองสักการบูชาเป็นจ านวนมาก จดัฉลองบูชา
พระแก้วเจ้า 7 วนั 7 คืน นัน้แล  
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เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ปฏิบตัิบูชารักษาพระแก้วเจ้าตลอดเร่ือยมาถึง
ราชตระกูลลูกหลานได้ครองราชสมบัติในเมืองเชียงใหม่สืบต่อกันมา 
พระพทุธศาสนาในครัง้นัน้ก็รุ่งเรืองงามเป็นท่ีสดุ  ด้วยเดชานภุาพพระแก้วเจ้า
พระองค์นัน้   นบัตัง้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสตราจารย์ทรงเสด็จ
ดบัขนัธปรินิพพาน  จนพระแก้วเจ้าประดิษฐานอยู่  ณ  เมืองเชียงใหม่  พระ
พทุธศกัราชลว่งมาได้ 2000 ปี  
 ครัน้อยู่มาพระมหากษัตริย์ผู้ เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ยินข่าวสารว่า 
พระโพธิสารพระมหากษัตริย์ผู้ครองเมืองศรีสตันาคนหุตอุดมรัตนชวาละวัติ
มหานคร  มีบญุฤทธ์ิและอิทธิฤทธ์ิ  มหิทธิศกัดานภุาพมากนกั  ด้วยความยินดี
จึงให้อ ามาตย์น าพระราชธิดาช่ือว่านางยอดค าราชกัญญา ไปถวายพระเจ้า
โพธิสารและได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นอัครมเหสี มีพระนามใหม่ว่า นางหอสูง 
ตอ่มาก็ได้ประสตูพิระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าไชยเชษฐาราชกมุาร หลงัจากท่ี
ได้พระราชทานพระธิดาไปมินาน  เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็สวรรคต จะหาตระกูล
วงศาเจ้านายท่ีสืบราชสมบตัิครองบ้านครองเมืองไม่ได้  เสนาอ ามาตย์ แล
ราชบัณฑิต  มหาสังฆราชร่วมปรึกษาหารือในสิหิงคมหาอาราม  แล้วไป
อัญเชิญพระไชยเชษฐาราชกุมารอันเจริญอายุได้สิบสองปี  มาเป็นกษัตริย์
ครองเมืองเชียงใหม ่ผา่นไปได้ 3 ปี 

เม่ือพระไชยเชษฐาราชกมุารได้ทราบขา่วพระเจ้าโพธิสารราชกษัตริย์
พระราชบดิาสวรรคต จงึเสดจ็กลบัไปศรีสตันาคนหตุอดุมรัตนชวาละมหานคร 
เพ่ือดแูลบ้านเมือง และท าบญุให้ทานพร้อมญาติพ่ีน้องถวายพระราชกศุลแก่
พระราชบดิา ในการเสด็จไปนัน้พระองค์ก็ได้อาราธนาเชิญเอาพระแก้วเจ้ามา
ด้วย และได้อญัเชิญขึน้ประดิษฐานไว้ในปราสาทท่ีพระเจ้าแทรกค าอยู่ จดั
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ฉลองบูชาคณุพระแก้วเจ้า พร้อมท าบุญท าทานนาน 7 วนั 7 คืน พระองค์ก็
ปฏิบตัิบูชารักษาพระแก้วเจ้าอยู่เป็นนิตย์มิได้ขาด  จนเวลาล่วงเลยไป 3 ปี  
ทางเชียงใหม่ไม่มีพระมหากษัตริย์ครอบครองราชสมบตัิก็เกรงจะเกิดความ
พิบตัิฉิบหายเสีย  จึงได้อญัเชิญพระเมกฎุิราชาภิเษกขึน้ครองราชสมบติั
เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่  พระไชยเชษฐาธิราชเม่ือทรงได้ทราบข่าวทรงกริว้โกรธ
นัก จึงเกณฑ์เสนาอ ามาตย์ไพร่พลโยธาทแกล้วทหารยกไปตีเมืองเชียงแสน
เร่ือยมาถึงปลายแดนเมืองเชียงใหม ่ ทรงทราบว่าพระเมกฎิุยกเมืองเชียงใหม่ไป
ถวายพมา่และพมา่ได้ยกทพัมาชว่ยเมืองเชียงใหม่เป็นอนัมาก   ครัน้จะท าศกึ
สงครามให้นานออกไป  ไพร่ลาวตายก็เสียข้าพระราชบิดากูก็จะฉิบหายทัง้
สองฝ่าย ดงันัน้พระองค์จงึเลิกทพักลบัไปตัง้อยูใ่นเมืองเชียงแสนนาน 9 ปี  จงึ
เลิกทพักลบัเมืองศรีสตันาคนหตุหลวงพระบาง 
 พระไชยเชษฐาธิราชทรงด าริว่าเมืองชวาละวตัิมหานคร  (นครหลวง
พระบาง)  นัน้คบัแคบมีภูเขาใหญ่น้อยมากมายไม่เหมาะท่ีจะเป็นราชธานี 
พระองค์จึงพาเอาเสนาอ ามาตย์ไพร่พลทัง้ปวงไปสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ในท่ี
อนักว้างขวาง  ท่ีนครเวียงจนัทน์  สถาปนาเป็นราชธานีแห่งใหม่  ได้อญัเชิญ
พระแก้วเจ้าและพระแซกค าเจ้าขึน้ประดิษฐานในปราสาทภายในวงัของทา่น 
ให้ท าการสมโภชบูชาท าบญุให้ทานนานได้เดือนหนึ่ง  จึงเสร็จกาลด้วยเดชะ
การท าบุญนัน้  พระองค์ก็อยู่ครอบครองราชสมบตัิเมืองเวียงจนัทน์ราชธานี
ด้วยอนัเป็นบรมสขุเกษมตอ่แดนอายขุองพระองค์นัน้แล 
 ครัน้ถึงจลุศกัราช  1141  สมเด็จพระเจ้ามหากษัตริย์ศกึและพระเจ้า
สุรสีหพิษณวาธิราชได้ยกพยุหโยธาทัพขึน้ไปปราบเมืองศรีสัตนคนหุต
เ วียงจันทน์   ด้วยอ านาจพระบารมีสมเด็จพระเ จ้ามหากษัต ริ ย์ศึก  
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ซึ่งควรเป็นผู้ครอบครองปฏิบตัิบูชาพระรัตนปฏิมากรพระองค์นี  ้  จึงได้เมือง
เวียงจนัทน์ อัญเชิญพระรัตนปฏิมากรและพระบาง  แล้วเลิกทพักลบัลงมาไว้
ท่ีพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามภายในพระราชวงั  เสร็จแล้วจึงให้อญัเชิญ
พระมหามณีรัตนปฏิมากรและพระบาง ขึน้ประดิษฐานในโรงและให้มีการ
สมโภชต่างๆ ครัน้สิน้รัชกาลพระเจ้าตากสิน  พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหากษัตริย์ศกึ ทรงพระราชด าริว่าพระพทุธรัตนปฏิมากรพระองค์นีเ้ป็นแก้ว
อย่างดีวิเศษ  ไม่สมควรท่ีจะประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองธนบุรี    จึงทรงสถาปนา
สร้างพระอุโบสถในพระบรมมหาราชวงัขึน้ท่ีกรุงเทพทวารวดีศรีอยธุยา   ฝ่ัง
ฟากตะวนัออกเมืองธนบรีุ จลุศกัราช 1146 ปีมะโรงฉศก ณ วนัจนัทร์ แรม สิบ
สองค ่า เดือนส่ี จึงให้อญัเชิญพระพทุธรัตนปฏิมากรลงเรือพระท่ีนัง่ก่ิงพร้อม
ด้วยเรือขบวนแห่ข้ามฝากมาเข้าพระบรมมหาราชวงั อญัเชิญประดิษฐานใน
พระอโุบสถอารามใหม ่พระราชทานพระนามวา่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

           เมื่อนครใดเสือ่มศีลธรรม    

   พระแก้วมรกตก็อ าลาจากไป 
           พระแก้วมรกตเสด็จเข้าไปยงันครใด  

   ในนครนัน้พระพทุธศาสนาก็รุ่งเรือง 
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พระบรมราชาธิบาย ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้

ในต านานพระแก้วมรกต ดงันี ้(กรมศลิปากร, 2504: 1-3)  
...จงฟังต านานเร่ืองพระแก้วมรกต และพระแก้วมรกตเป็นแท่งทึบ
องค์ใหญ่นี้ คนเก่าที่ได้เลื่อมใสในพระพทุธศาสนา ซ่ึงเราไม่รู้จักชื่อ
และต าบลและคราวครั้งเป็นแน่ลงไป ท่านได้สร้างไว้เป็นที่สกัการบูชา
ก่อนหลายปี แต่พทุธศกัราช 1979 คริสตศกัราช 1436 ปี ก็แต่เร่ืองราว
ที่ควรเชื่อได้ส้ินสงสยัเป็นแน่ แต่เดิมเมื่อแรกสร้างนัน้เราหาได้ไว้ไม่ 
นิทานทีเ่มืองเขมรบ้าง  ไทยบา้ง ลาวพงุด าบา้ง ลาวพงุขาวบ้าง แต่ง
ไว้ก็มีอยู่มาก แต่ต่างคนต่างว่าตามได้ยินและคาดคะเนผิดๆ กนัมาก
นัก จะเอาเป็นประมาณลงไม่ได้ เราจะขอกล่าวเร่ืองราวพระแก้ว
มรกตนัน้ ตัง้แต่ครั้งทีไ่ดค้วามเป็นแน่ ซ่ึงผูฟั้งคดัคา้นมิไดใ้หท่้านฟัง 

 เมื่อพทุธศกัราช 1979 คริสตศกัราช 1436 ปี พระแก้วมรกตองค์นี้อยู่
ในพระสถูปใหญ่เก่าองค์หน่ึง ณ เมืองเชียงราย ครั้นพระสถูปเจดีย์
นั้นต้องอสุนีบาตพงัลงมาแล้ว ชาวเมืองเชียงรายได้เห็นเป็นองค์
พระพทุธรูปปิดทองค าทึบทัง้องค์ ก็ส าคญัว่าพระพุทธรูปศิลาสามัญ 
จึงเชิญไปไว้ในวิหารที่ไว้พระพทุธรูปในวดัแห่งหน่ึง แต่นัน้ไป 2 เดือน 
3 เดือน  ปนูที่ลงรักปิดทองหุ้มทัง้องค์พระนัน้กะเทาะออกที่ปลาย
พระนาสิก เจ้าอธิการในอารามนัน้ได้เห็นเป็นแก้วสีเขียวงาม จึงแกะ
ต่อออกไปทัง้พระองค์ คนทัง้ปวงจึงได้เห็นและทราบความว่า เป็น
พระพุทธรูปแก้วแท่งทึบทั้งแท่งบริสุทธ์ิดี ไม่บุบสลาย คนชาว
เชียงรายและเมืองลาวอืน่ๆ ก็ตืน่กนัไปบูชานมสัการมากมาย... 
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ในการสร้างพระแก้วมรกตนัน้ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้วา่  
...ฝีมือช่างทีท่ าพระพทุธรูปพระองค์นีน้ัน้เล่า เมื่อพิจารณาเทียบเคียง
ดู ก็เห็นเป็นฝีมือช่างที่เอกทีเดียวในครั้งหลงัคราวหน่ึง จะเป็นฝีมือ
ช่างข้างอินเดีย คือเมืองเบงคอละราฐสรุัฐแลเมืองแขกพราหมณ์ข้าง
เมืองมชัฌิมประเทศทีไ่ทยเรียกเมืองเทศนัน้ก็มิใช่เลย 
  อน่ึงจะเป็นฝีมือสิงหฬ มอญ พม่า เขมร และไทยเหนือ และ
จีนก็มิใช่ ดูฝีมือไม่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกนักบัพระพทุธรูปซ่ึงเป็นฝีมือ
ช่างในเมืองทัง้ปวงทีอ่อกชื่อมา ถ้าจะว่าเป็นฝีมือเทวดาดงัต านานว่า 
ก็เห็นว่าฝีมือเทวดาคงจะผิดกว่าฝีมือช่างมนุษย์ทัง้ปวงทีเดียว เมื่อ
เปรียบเทียบไปโดยละเอียด ดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือช่างลาวเหนือ
โบราณข้างเมืองเชียงแสน เห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝีมือช่างเมืองอื่น 
แลถึงจะเป็นช่างที่เมืองลาวก็จะเป็นช่างดีช่างเอกทีเดียวมิใช่เลว
ทราม ดว้ยเป็นของงามดีเกลีย้งเกลามากอยู่ไม่หยาบคาย...   
(กรมศลิปากร, 2504: 269 - 270) 
  

 พระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวันัน้ 
พระแก้วมรกตอาจสร้างขึน้ในอาณาจกัรล้านนา ก่อนพทุธศกัราช 1979 ในปี  
พ.ศ. 2455 กรมศิลปากรได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  เป็นผู้
ศึกษารูปทรงพระแก้วมรกต  ได้สรุปความเห็นไว้ว่า “น่าจะเป็นฝีมือช่าง
ท้องถ่ิน ในอาณาจักรลานนาไทย  หรือเป็นฝีมือช่างทางเมืองเหนือของไทย  
ถา้จะจดัยคุสมยัทางโบราณคดี พระแก้วมรกตน่าจะสร้างข้ึนในสมยัเชียงแสน
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รุ่นหลงั ไม่ใช่ฝีมือช่างชาวต่างประเทศ  ดงัเข้าใจมาแต่เดิม”  (กรมศิลปากร 
อ้างถึง อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 14 – 15)  

จากการศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้านรูปแบบศิลปะและต านาน
ระหวา่งพระแก้วมรกตกบัพระพทุธรูปหินทรายสกลุช่างพะเยา  ศาสตราจารย์
ดร.ศกัดิ์ชัย สายสิงห์  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สามารถใช้เป็นหลกัฐานช่วยสนบัสนุนได้ว่า  พระแก้วมรกตน่าจะ
สร้างขึน้ในอาณาจักรล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชียงราย  บริเวณ
เมืองเวียงชัยอันเป็นสถานท่ีค้นพบพระพุทธรูปหินทรายท่ีมีรูปแบบศิลปะ
ใกล้เคียงกนัเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคนิคประติมากรรม 
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วนี ้ นา่จะมีต้นเค้ามาจากพระแก้วมรกตเป็นส าคญั และ
คงมีอายุอยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันคือราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเป็น
ช่วงแรกท่ีพระแก้วมรกตยงัประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองเชียงรายก่อนท่ีจะน าไปบรรจุ
ไว้ในองค์เจดีย์และมาค้นพบอีกครัง้ในปี พ.ศ. 1979 จากนัน้ จงึได้มีการอญัเชิญ
ไปตามเมืองต่างๆ  ซึ่งเร่ืองราวดงักล่าวเป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไป  (ศกัดิ์ชัย 
สายสิงห์, 2554: 12 - 13) 
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พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ไมท่รงเคร่ือง 
                    ที่มา: http://e-shann.com/?p=9284 

http://e-shann.com/?p=9284
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พระแก้วมรกตสร้างในสมัยศรีวิชัย ข้อมูลด้านใหม่ทางประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา 
 ถ้าหากพิจารณาประวตัิความเป็นมาของพระแก้วมรกต  จากต านาน
พระแก้วมรกตพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ “การเร่ือง
ข้างต้นนัน้ไม่มีพยานมากยกไว้ก่อน จะขอกล่าวข้อความเร่ืองพระมหามณี
ร ัตนปฏิมากรพระองค์นี ้ แต่ที ่ควรจะเ ชื ่อได ้แลแต่โดยอน ุมานตาม
สลกัส าคญั ที่มีในองค์พระพุทธปฏิมากรนั้น...” (กรมศิลปากร, 2504: 268) 
และบทความเร่ืองพระแก้วมรกตคือ พระพุทธรูปล้านนาที่มีความสัมพนัธ์
ทางด้านรูปแบบกับพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา   ความตอนหนึ่ง
ว่า  

จากการศึกษาของนกัวิชาการทางด้านประวติัศาสตร์ศิลปะได้มีข้อ
สนันิษฐานเก่ียวกบัการก าหนดอายุพระแก้วมรกตอยู่ 2 ข้อ คือ ข้อ
แรกเชื่อว่าสร้างข้ึนในอินเดียหรือลังกาและได้อัญเชิญมายังเมือง
ต่างๆ ตามทีป่รากฏในต านาน  กบัอีกข้อหน่ึงเชื่อว่าเป็นพระพทุธรูปที่
สร้างข้ึนในอาณาจักรล้านนา จากรูปแบบศิลปะของพระแก้วมรกต 
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานหน้า
กระดานเกลี้ยง  มีพระพกัตร์ค่อนข้างกลมคล้ายพระพทุธรูปล้านนา
ระยะแรก...(ศกัด์ิชยั สายสิงห์, 2554: 5) 
 
 

 ข้อมลูทัง้ 2 ชดุท่ียกขึน้มานัน้ เม่ือพิจารณาถึงความท่ีว่า “แลแต่โดย
อนุมานตามสลกัส าคญั”  กับ  “มีข้อสนันิษฐาน”  แสดงให้เห็นว่าเร่ืองประวัติ
และความเป็นมาของพระแก้วมรกตควรท่ีนกัประวตัิศาสตร์พุทธศาสนา   และ      
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นักโบราณคดี  รวมทัง้ท่านท่ีสนใจควรได้มีการศึกษาค้นคว้าและน ามา
เผยแพร่ตอ่ไปได้อีก ข้อมลูใหมท่างประวตัิศาสตร์ท่ีวา่ พระแก้วมรกตของไทย
นา่จะสร้างขึน้ในสมยัศรีวิชยั ซึง่เป็นสมยัท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสงูสุด
ยุคหนึ่ง ดงัข้อความในต านานพระแก้วมรกตท่ีได้กล่าวถึง “นครปาตลีบุตร”  
นา่จะมิใชน่ครปาตลีบตุรในอินเดีย  

จากการสืบค้นไม่พบหนังสือต านานพระแก้วมรกตท่ีแต่งขึน้เป็น
ภาษาของประเทศอินเดีย ศรีลงักา และพม่าเลย (อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 17)  
มีเหตผุลสมัพนัธ์ท่ีว่า  ในสมยัโบราณท่ีพระมหากษัตริย์ลงมาตัง้นครพนัพาน
ท่ีต าบลเวียงสระ  ในอ าเภอบ้านนาสาร  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เม่ือประมาณปี
พ.ศ. 900 – 1100  ตัง้นครตามพรลิงค์ท่ีนครศรีธรรมราช เม่ือประมาณปี  พ.ศ.
1100 – 1200  ตัง้นครโพธ์ิศรีไชยา เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1200 – 1400  เร่ือง
ของนครโบราณรอบอ่าวบ้านดอน  สามนครนีเ้ป็นเร่ืองนานแสนนาน  จนคน
ไทยในสมยันัน้ได้เขียนต านานกล่าวถึงนามพระมหากษัตริย์ในนครทัง้สามนี ้
ว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศก” เหมือนกันไปทัง้หมด เพราะท่านเป็นลูกหลานของ
พระเจ้าศรีธรรมาโศก (อินเดีย)  และยังสามารถท าให้นครทัง้สามนีมี้พุทธ
ศาสนารุ่งเรืองเชน่เดียวกบัในนครปาตลีบตุรของอินเดียได้ด้วย ต านานไทยจึง
เรียกนครของพระเจ้าศรีธรรมาโศกเมืองไทยทัง้สามแหง่นีว้า่ “นครปาตลีบตุร” 
ไปด้วย (ธรรมทาส พานิช, 2551: 39) และข้อความท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้วา่  

มีเร่ืองราวเล่ายืดยาวไปดุจมีคนได้รู้เห็นเป็นแน่แลความนัน้ใคร่ที่มัก
เชื่อง่าย ก็จะย่อมเห็นว่าเป็นจริง ตามต านานที่กล่าวมานัน้ที่ไม่เชื่อก็
จะคิดวิตกสงสยัไปต่างๆ ว่าพระพุทธรูปองค์นี้แลฝีมือเทวดาสร้าง
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พระพทุธเจ้ารูปร่างเหมือนอย่างนี้เป็นฝีมือเทวดาแน่แลว้ และจะเป็น
ทีส่งสยัไม่ตกลงกนั  
 

สมเด็จอมรินทราธิราชบพิตร และพระวิศณุกรรมเทพบุตรในต านาน
ไม่ใช่เทวดาแต่ทัง้สองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระอมรินทราธิ 
ราชหรือพระอินทร์ มีนามในภาษาสนัสกฤตว่าศรีนทรวรมเทวะ คือพระอินทร์
บรมเทพ ตามประวตัศิาสตร์ศรีวิชยั  ปรากฏวา่พระอินทร์เสวยราชย์ในปี พ.ศ. 
1230 – 1270 พระวิษณุกรรมเทพบุตร  มีนามในจารึกกรุงศรีวิชยั พ.ศ.1318  
พบท่ีวัดเวียงไชยาว่า วิษณุ(วิษฺณวาชโย)  พระวิษณุเสวยราชย์ในระยะ
ประมาณปี พ.ศ. 127 - 1330 (ธรรมทาส พานิช, 2552: 41 - 42)   
 พระพุทธลักษณะของพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบเหนือฐานหน้ากระดานเกลีย้ง   มีพระพกัตร์คอ่นข้าง
กลม  มีชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีฯ  ท่านผู้ รู้ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็น
พระพทุธรูปท่ีจดัอยูใ่นสมยัเชียงแสน  การน าช่ือเมืองเชียงแสนมาตัง้ช่ือศิลปะ
สมยัเชียงแสน  พทุธศตวรรษท่ี 16 – 21 ซึ่งมีศิลปะแบบคปุตะและปาละของ
อินเดียกับโปลนนารุวะของลังกา  บางท่านก็ว่ามีศิลปกรรมสุโขทัย เช่น 
พระพทุธรูปสโุขทยัหมวดวดัตะกวน จงัหวดัสโุขทยั หรือศิลปะแบบเชียงใหม่ 
หรือศิลปะแบบพระพทุธรูปบุโรพทุโธในชวา และศิลปะแบบนครศรีธรรมราช
มาผสมอยู่ด้วย จะเห็นได้ว่ารูปแบบศิลปะมีการผสมผสานหลายแบบทีเดียว 
จึงท าให้พระพทุธรูปแบบสมยัเชียงแสนเป็นท่ีนิยมกนัมาก (บรรจบ เทียมทตั, 
2531: 26)         
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พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร หรือ วชัรปราณี 
                    ที่มา: http://wathuahin.com/403.html 
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พระพุทธลกัษณะของพระแก้วมรกตท่ีส าคญั คือ มีพระอณุหิส หรือ
ตรีเนตรระหว่างพระขนง เดิมมีเพชรเม็ดเล็กๆ ฝังอยู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ่งมีพระราชศรัทธาในองค์พระแก้วมรกตมาก  ได้
ทรงบริจาคทรัพย์สว่นพระองค์  ซือ้เพชรเม็ดใหญ่ขนาดเทา่เม็ดบวั  น า้บริสทุธ์ิ
งดงามมาเปล่ียนใหม่เม่ือปี พ.ศ.2397 (อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 14)  ประเด็น
น่าสนใจคือ พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร หรือ วชัรปราณี เป็นเทวรูปส าริดสมยั
ศรีวิชยั  พบท่ีอ าเภอไชยยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ถือเป็นศลิปะชิน้เอกชิน้หนึ่ง
ของโลก  ก็มีตรีเนตรเหมือนกับพระแก้วมรกต โดยธรรมทาส พานิช ให้
ความเห็นไว้วา่  

พระวิษณุกรรมสร้างพระแก้วมรกตให้เป็นตวัแทนของพระมหาธรรม
รักขิต ซ่ึงเป็นพระอรหนัต์ สร้างพระโพธิสตัว์วชัรปราณี ใหเ้ป็นตวัแทน
ของพระอินทร์ ผู้บรรลุนิพพานธรรมทัง้เป็นฆราวาส ปฏิมาทัง้สองนี้
สร้างด้วยฝีพระหตัถ์พระมหากษัตริย์ศิลปิน จึงได้ท าตรีเนตรเป็นตุ่ม
เล็กๆ ไว้ระหว่างพระเนตรของพระปฏิมาเป็นเคร่ืองหมายว่า “พระ
อินทร์ ทา้วสามตา จดัการเอง”(ธรรมทาส พานิช, 2551: 16) 
 

 ชินกาลมาลีปกรณ์จดไว้แมน่ย าวา่  พระเจ้าอนรุุธท่ีไปชิงพระแก้วเป็น
ลูกหลานของพระเจ้าอนุรุธท่ีตัง้จุลศักราช  จากพระนามพระเจ้าอนุรุธใน
ต านานนี ้  เราทราบได้ว่าต านานไทยโบราณเรียกพระนามกษัตริย์ทางแดน
มอญว่าพระเจ้าอนรุุธไปทุกพระองค์ในหลายยุค เหมือนกบัต านานไทยเรียก
พระเจ้าแผ่นดินทางไชยา เวียงสระ และนครศรีธรรมราชว่าศรีธรรมาโศกราช
ไปทกุๆ พระองค์ ตามต านานพระแก้วมรกตว่า พระเจ้าอนรุุธยกกองทพัม้ามา
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และเรือทรงพระแก้วมรกตถูกพาหนีไปอินทปัตได้  แสดงว่าลังกาทวีปใน
ต านานพระแก้วมรกตคงจะเป็นเกาะลังกาสิงหฬไม่ได้   ต้องเป็นเมือง
พระไตรปิฎกท่ีนครศรีธรรมราชจึงจะพอดี  คือยกกองทพัม้ามาจากเมืองมอญ
ได้  พาเรือทรงพระแก้วมรกตหนีไปนครอินทปัตได้ (ธรรมทาส พานิช, 2554: 
64) เป็นขอสนันิษฐานและอธิบายถึงลงักาทวีปวา่คือ นครศรีธรรมราช  ส าเภา
จึงสามารถพลดัเข้าไปถึงเมืองอินทปัตมหานครได้  พร้อมทัง้ได้แสดงแผนท่ี
การเดนิทางของพระแก้วมรกตไว้ด้วย 
 ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ว่าด้วย พระแก้วมรกตของไทย  น่าจะสร้าง
ในสมัยศรีวิชัยเป็นชุดข้อมูลท่ี “ธรรมทาส พานิช”  นักประวัติศาสตร์พุทธ
ศาสนาได้ค้นคว้าและเรียบเรียงขึน้ไว้เป็นหนงัสือเร่ือง  พระแก้วมรกตของไทย 
พิมพ์เผยแพร่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2508 จนถึงฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 พ.ศ. 2554 จึงเป็น
การเปิดประเด็นส าหรับนักประวัติศาสตร์พุทธศาสนา  นักโบราณคดี 
นกัวิชาการ  ตลอดจนผู้ ท่ีมีความสนใจใคร่ศึกษา ได้มีการศึกษาค้นคว้าและ
ตรวจสอบประวตัิและความเป็นมาของ พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ     
พระแก้วมรกตกนัตอ่ไป 
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แผนท่ีการเดินทางของพระแก้วมรกต 
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