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บทนา
“พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรื อ“พระแก้ วมรกต” เป็ นพระพุทธรูป
คูบ่ ้ านคูเ่ มือง ปั จจุบนั ประดิษฐานที่วดั พระศรี รัตนศาสดารามหรื อวัดพระแก้ ว
ในพระบรมมหาราชวัง กรุ งเทพมหานคร เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ คอย
ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาบ้ านเมืองให้ มีความร่ มเย็นเป็ นสุขสวัสดิ์ จึงเป็ นที่
เคารพสักการะของชาวไทยมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั พระแก้ วมรกตจัดเป็ น
ปูชนียวัตถุที่มีความสาคัญที่สดุ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งของ
เมืองไทย จัดเป็ นพระพุทธรู ปที่มีพระพุทธลักษณะแตกต่างไปจากพระพุทธรู ป
ทัว่ ไปซึ่งมักจะสร้ างด้ วยโลหะ อาทิ ทองคา สาริ ด ฯลฯ ใน “ตานานพระแก้ ว
มรกต” รัตนพิมพวงศ์ ฉบับสานวนการแปลของพระยาธรรมปโรหิต (แก้ ว) เมื่อ
พระนาคเสนดาริ จะสร้ างพระพุทธปฏิมากรอันประเสริ ฐไว้ เพื่อจะยัง พระ
พุทธจักรให้ รุ่งเรื องไปในอนาคต ได้ พิจารณาเห็นว่าควรสร้ างด้ วยแก้ วจะดีกว่า
โลหะ โดยมีเหตุผลว่า
อาตมาจะสร้ างพระพุทธรู ปแล้วด้วยเงิ นและทอง โจรทัง้ หลายเป็ น
อันมากประกอบด้วยโลภะ โทสะ โมหะ จะกระทามิ ให้เป็ นประโยชน์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ไปในอนาคต เหตุการณ์ นนั้ อาตมาจะกระทาพระพุทธรู ปแล้วด้วย
แก้ว อันมี เดชานุภาพเป็ นอันมาก อันบุคคลจะทาลายล้างเสี ยเป็ น
อันยาก (กรมศิ ลปากร, 2504: 120 - 121)
อโนชา อิ่มเอิบ อธิบายถึงพระพุทธลักษณะของพระแก้ วมรกตไว้ วา่
องค์ พระพุทธรู ปซึ่ งทาด้วยแก้วอย่างดี สีเขี ยวแก่ อันเป็ นของหายาก
ที ่สุดในโลกชนิ ดหนึ่ง แก้วชนิ ดนี ้อยู่ในประเภทรัตนชาติ ซึ่ งคนทัว่ ไป
เรี ยกว่า “หยก” เป็ นชื ่อแร่ ชนิ ดหนึ่ง มี สีขาวนวลไปจนถึงสี เขี ยวเข้ม
สามารถพบได้ประปรายบางประเทศ เช่น พม่า จี น นิ วซี แลนด์
อลาสกา ไซบี เรี ย หยกสี เขี ยวใบไม้ที่นามาสร้ างพระพุทธรู ปองค์นี้
ชาวไทยเรี ยกว่า แก้วมรกต ดังนัน้ จึ งพากันเรี ยกพระพุทธรู ปที ่สร้ าง
จากหยกสีเขี ยวองค์นีว้ ่า พระแก้วมรกต สืบต่อมา
(อโนชา อิ่ มเอิ บ, 2533: 12 - 13)
พระแก้ วมรกตตามความจริ งแล้ ว “เนื ้อวัสดุนนไม่
ั ้ จดั เป็ นมรกตแต่เป็ น
เพียงหินสีเขียวชนิดหนึง่ ”(ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 2554: 5) พระแก้ วมรกตมีเครื่ อง
ทรงทาด้ วยทองคาบริ สทุ ธิ์ 3 ชุด เป็ นเครื่ องทรงสาหรับ 3 ฤดู ซึง่ ไม่มีมาแต่
เดิม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์
ทรงมีพระราชศรัทธาสร้ างเครื่ องทรงสาหรับฤดูร้อน และฤดูฝนเป็ นพุทธบูชา
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนัง่ กล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ทรงสร้ างเครื่ องทรง
สาหรับฤดูหนาว เพิ่มอีก 1 ชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จะเสด็จฯไปทรง
เปลี่ยนเครื่ องทรงพระแก้ วมรกตตามฤดูกาลในทัง้ 3 ฤดู คือ ทรงเปลี่ยนเครื่ อง
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ทรงในวันแรม 1 ค่า เดือน 4 (ราวเดือนมีนาคม) อันเป็ นการเริ่มต้ นฤดูร้อน
ครัน้ ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 8 (ราวเดือนกรกฎาคม) ทรงเปลี่ยนเป็ นเครื่ องทรง
ฤดูฝน จนถึงวันแรม 1 ค่าเดือน 12 (ราวเดือนพฤศจิกายน) ทรงเปลี่ยนเป็ น
เครื่ องทรงฤดูหนาว

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้ วมรกต) ในเครื่ องทรงฤดูฝน
ที่มา: http://พระบูชา.blogspot.com/2014/06/blog-post_27.html
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ตานานพระแก้ วมรกต
พระแก้ วมรกตเป็ นพระพุทธรูปที่มีอายุยาวนาน รวมทังการค้
้
นพบก็มี
เหตุการณ์ที่นา่ ตื่นเต้ น ประหลาดใจ ยิ่งองค์พระพุทธรูปทาด้ วยวัสดุคล้ ายแก้ ว
อย่างดีสีเขียวเข้ ม มีคา่ สูงหาได้ ยาก ก็ยิ่งทาให้ พระแก้ วมรกตเป็ นที่นา่ สนใจ
เล่าขานสืบต่อกันไปมากมาย อาทิ เช่น
1. ตานานพระแก้ วมรกต ท้ ายพงศาวดารเหนือ
2. เรื่ องพระแก้ วมรกต ฉบับเจ้ านครหลวงพระบางนาถวายพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยมีพระยาเชียงขวาและพระยาเชียงแพน
เป็ นผู้แปลเป็ นภาษาไทย
3. รัตนพิมพวงศ์ (รตฺนพิมฺพวงฺส พระภิกษุพรหมราชปัญญา แต่งไว้
เป็ นภาษาบาลี) แปลโดย พระยาธรรมปโรหิต (แก้ ว) ฉบับหนึง่ และพระยา
ปริยตั ธิ รรมธาดา อีกฉบับหนึ่ง
4. พระรัตนปฏิมา ในตานานชินกาลมาลีปกรณ์ (พระรัตนปัญญา
เถระ แต่งไว้ เป็ นภาษาบาลี) ร.ต.ท.แสง มนวิทรู เป็ นผู้แปล
5. ตานานพระแก้ วมรกต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ทรงพระราชนิพนธ์
เอกสารตานานทัง้ 5 ฉบับ ล้ วนแต่งด้ วยสานวนโวหารที่แตกต่างกัน
รัตนพิมพวงศ์ กล่าวถึงประวัตขิ องพระนาคเสนไว้ วา่
ตัง้ แต่อดี ตชาติ ของพระนาคเสนและพระยามิ ลินท์ จนถึ งพระ
นาคเสนศึ กษาพระไตรปิ ฎกเพื ่อไปตอบปัญหาพระยามิ ลินท์ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่าพระนาคเสนเป็ นพระสงฆ์สาคัญ เป็ นผูม้ ี บทบาทใน
การสร้างพระแก้วมรกตไว้มากกว่า
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เรื่ องพระแก้ วมรกตฉบับเจ้ านครหลวงพระบางกล่าวถึง พระนาคเสนเห็นว่า
พระแก้ วนี ้จะไม่ได้ อยูใ่ นเมืองปาตลีบตุ รเป็ นมัน่ คง จึงทานายไว้ วา่
พระแก้วองค์ นี้จะไม่ได้อยู่ที่เมื องปาตลี บตุ รช้านานมัน่ คง คงได้เสด็จ
ไปโปรดสรรพสัตว์ ในเบญจประเทศราช คื อ ภูมิประเทศ 5 แห่ง คื อที ่
ลังกาทวี ป 1 กัมพูชา ศรี อยุธยา 1 โยนะวิ สยั 1 สุวรรณภูมิ 1 ปะมะ
หละวิ สยั 1 เป็ น 5 แห่งประเทศ (กรมศิ ลปากร, 2504: 46-47)
ตานานพระแก้ วมรกตท้ ายพงศาวดารเหนือ กล่าวไว้ ใกล้ เคียงกันคือ
ดูกรท่านทัง้ ปวง ซึ่ งพระแก้วเจ้าของเราองค์ นี้ มิ ใช่จะอยู่เมื องปาตลี
บุตรที ่นี้เป็ นมัง่ คงเลย ท่านยังจะเสด็จไปโปรดสัตว์ในประเทศ 5 แห่ง
คื อ ลังกาทวีปเป็ นกัมโพชวิ สยั แห่ง 1 ศรี อยุธยาวิ สยั แห่ง 1 โยนกวิ สยั
แห่ง 1 สุวรรณภูมิวิสยั แห่ง 1 ปมหลวิ สยั แห่ง 1 เข้ากันเป็ น 5 แห่งนี ้
แล” (ธรรมทาส พานิ ช, 2551: 124 - 125)
โดยแตกต่างไปจากรัตนพิมพวงศ์ ที่กล่าวไว้ วา่
อันว่าพระพุทธรัตนปฏิ มากรแก้วมรกตนี ้ จะเสด็จรุ่งเรื องโปรดไปใน
วงค์ทงั้ สาม คือ กัมพุชวงศ์ และมลานวงค์ และสยามวงศ์ ประดุจ
พระสรรเพชญ์พทุ ธเจ้า (กรมศิ ลปากร, 2504: 132)
ตานานพระแก้ วมรกตที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าฯ ได้ ทรงพระ
ราชนิพนธ์ สาหรับอาลักษณ์อ่านในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
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ในวันสวดมนต์เย็นพระราชพิธีศรี สจั จปานกาล เป็ นต้ น ส่วนสาระความ
เป็ นมาขององค์พระแก้ วมรกตตามตานานกล่าวไว้ พอประมวลได้ ดังนี ้
ยังมีพระอรหันต์เจ้ าพระองค์หนึง่ ทรงนามว่าพระนาคเสน อันจบด้ วย
ไตรปิ ฎกและมีปัญญาอันชาญฉลาด เป็ นศิษย์แห่งพระมหาธรรมรักขิตเถรอยู่
ในอโศการามอันอยูใ่ นปาตลีบตุ รมหานคร ครัน้ ผู้เป็ นอาจารย์นิพพานไปแล้ ว
พระนาคเสนคิดเห็นว่า ควรจะสร้ างพระพุทธรูปเจ้ าขึ ้นไว้ ให้ เป็ นที่นมัสการแก่
มนุษย์และเทพาไปข้ างหน้ า ถ้ าจะสร้ างด้ วยเงินและทองคาจะให้ ยงั่ ยืนมัน่ คง
หาได้ ไม่ เพราะคนทังปวงมี
้
โลภะ โทสะ โมหะมาก เขาจะทาลายพระพุทธรูป
เสีย เราควรจะสร้ างพระพุทธรูปไว้ ด้วยแก้ ว
สมเด็จอมริ นทราธิราชบพิตรกับพระวิศณุกรรมเทพบุ ตรทราบความ
ปรารถนาของพระนาคเสน ก็รับอาสาไปหาก้ อนแก้ วอันมีในเขาเวบุลบรรพต
ซึง่ มีพวกกุมภัณฑ์ คนธรรพ์ยกั ษ์ อารักษ์เทพยารักษาไว้ และเมื่อพระอินทร์ กับ
พระวิษณุเทพบุตรได้ รั บการถวายแก้ วมรกตมี รั ศมี อันเขี ยวงามบริ สุทธิ์ และมี
ลูกแก้ วประเสริ ฐเป็ นบริ วารพันลูก พระวิศณุกรรมยังได้ แปลงเป็ นบุคคลสามัญ
รับเป็ นช่างทาแก้ วให้ เป็ นพระพุทธรูปสาเร็จในเจ็ดวัน และยังได้ สร้ างพระมหา
วิหารถวายสาหรั บประดิษฐานพระแก้ วมรกตด้ วย เป็ นที่ชื่นชมโสมนัสแก่
พระอินทร์ พระพรหมและเทพยดา นาค ครุฑ มนุษย์ กุมภัณฑ์ทงปวง
ั้
พร้ อม
ทังน
้ าดอกไม้ ธูป เทียนนามาถวายเป็ นพุทธบูชา พระอรหันต์สาวกร้ อยโกฏิ
พระองค์ในชมพูทวีปทัง้ 4 ทิศ 8 ทิศ มีพระนาคเสนเป็ นประธาน แม้ ว่าพระ
ยามหากษัตริย์ อามาตย์ ราชมนตรี ต่างพากันเข้ ามาร่วมถวายนมัสการบูชา
พระแก้ วเจ้ าทังสิ
้ ้น พระแก้ วเจ้ าก็ทาปาฏิหาริ ย์ เปล่งออกยังฉัพพรรณรังสีมาก
นักหนาหาที่จะมิได้
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พระนาคเสนเจ้ า จึงตังสั
้ ตยาธิษ ฐานขออาราธนาเชิญพระบรมธาตุ
เจ้ า 7 องค์นนั ้ ให้ เสด็จเข้ าไปในพระองค์พระแก้ วเจ้ า พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้ า
ในพระโมฬี พระองค์หนึ่งก็เสด็จเจ้ าในพระพักตร์ (รัตนพิมพวงศ์ ว่าในพระ
นลาฏ) พระองค์หนึง่ ก็เสด็จเข้ าในพระหัตถ์กาขวา พระองค์หนึง่ ก็เสด็จเข้ าใน
พระหัตถ์กาซ้ าย พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้ าในเข่าข้ างขวา พระองค์หนึ่งก็เสด็จ
เข้ าในเข่าข้ างซ้ าย พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้ าในพระทรวงแห่งพระแก้ วเจ้ า (ใน
รั ตนพิม พวงศ์ ว่าในพระนาภี ) สิ น้ ทัง้ 7 พระองค์นัน้ และได้ ทานายไว้ ว่า
พระแก้ วเจ้ าพระองค์นี ้มิใช่จะอยู่เมืองปาตลีบุตรมัน่ คงตลอดไป ท่านยังจะ
เสด็จไปโปรดสัตว์ในอีกประเทศ 5 แห่ง คือ ลังกาทวีปเป็ นกัมโพชวิสยั แห่ง 1
ศรี อยุธยาวิสยั แห่ง 1 โยนกวิสยั แห่ง 1 สุวรรณภูมิวิสยั แห่ง 1 ปมหลวิสยั แห่ง
1 (รั ต นพิ ม พวงศ์ ว่ า จะเสด็ จ รุ่ ง เรื อ งโปรดไปในวงศ์ ทัง้ 3 คื อ กัม พูช วงศ์
มลานวงศ์ และสยามวงศ์ประดุจสมเด็จพระสรรเพชญ์พทุ ธเจ้ า)
ชาวเมืองปาตลีบุตร มีพระมหากษัตริ ย์และเสนาอามาตย์ราชมนตรี
เศรษฐี พราหมณ์ พร้ อมกันปฏิบตั บิ ชู ารักษาพระแก้ วสืบต่อกันมาช้ านาน ล่วง
ถึงเจ้ าศิริกิตติราชกุมารครองราชสมบัติ เกิดศึกสงครามรบพุ่งกันฉิบหายล้ ม
ตายเป็ นอันมาก พวกเข้ าอยู่ปฏิบตั ิรักษาพระแก้ วเจ้ า เห็นเหตุไม่ดีกลัวว่า
พระแก้ วเจ้ าจะฉิบหาย จึงเชิญเอาพระแก้ วเจ้ าขึ ้นสูส่ าเภาลาหนึง่ พร้ อมด้ วย
พระปิ ฎ กธรรมเจ้ ากับสิ่ง ของอันคนทัง้ ปวงบูชาพระแก้ วเจ้ า พากันหนี ไปสู่
กัมโพชวิสยั คือว่าลังกาทวีป
พระเจ้ าอนุรุธราชาธิราชครองราชสมบัติในนครพุกาม ท่านปฏิบตั ิ
รักษาคุณ พระพุทธเจ้ า คุณ พระธรรมเจ้ า และคุณพระสงฆ์เจ้ าเป็ นนิตย์ มิได้
ขาด พระสีลขันธ์ภิกษุมีปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาร่ าเรี ยนมามาก เข้ าไปบอก
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แก่พระเจ้ าอนุรุธราชาธิ ราชพระปิ ฎกธรรมอันดีอยู่ในเมื องนีไ้ ม่ถูกต้ องตาม
อักขระพยัญชนะเลย พระมหาพุทธโฆษาจารย์เถรเจ้ าเขียนไว้ ในเมืองลังกา
ทวีปนัน้ เป็ นอัน บริ สุทธิ์ ถูกต้ องหนักหนา ดังนัน้ พระองค์จึงทรงขึน้ หลัง ม้ า
เหาะไปทางอากาศถึงเมืองลังกาทวีปพร้ อมกับสาเภาสองลา พระองค์ทรง
วานพระภิกษุสงฆ์ทงปวงเขี
ั้
ยนเอาพระปิ ฎกธรรมสาร ไปพร้ อมกับที่พระองค์
เขียนด้ วยตนเอง ครัน้ สาเร็ จครบถ้ วนแล้ วพระองค์ก็ขอพระแก้ วมรกตเจ้ าจาก
เจ้ าพระนครลังกาพระสหาย นาลงสาเภาพร้ อมด้ วยพระปิ ฎกธรรมที่เขียนโดย
ชาวพุกามลาหนึ่ง และยกเอาพระปิ ฎกธรรมที่ชาวเมืองลังกาช่วยกันเขียน
พร้ อมพระภิกษุ 8 องค์ ลงสาเภาลาหนึ่งออกจากลังกาทวีป ส่วนพระองค์ นนั ้
เสด็จขึ ้นสูห่ ลังม้ าแก้ วหัสดรเหาะกลับพระนครพุกาม คอยท่าสาเภาสองลานัน้
ก็เห็นแต่สาเภาพระปิ ฎกธรรมเจ้ าเข้ ามาแต่ลาเดียว ส่วนสาเภาอันทรงพระ
ปิ ฎกธรรมและพระแก้ วเจ้ านันได้
้ ข่าวว่าพลัดเข้ าไปในเมืองอินทปั ตมหานคร
พระองค์จงึ ขึ ้นสู่หลังม้ าแก้ วอาชาไนยล่องไปในอากาศเวหา สูอ่ ารามแห่งหนึ่ง
ใกล้ เ มื องอินทปั ตมหานคร พระองค์ก็ถ่ายปั ส สาวะลงเหนื อหลัง ศิลา นา้
ปัสสาวะนันก็
้ ลอดหินนันลงมา
้
เมื่ อ มี พ ระภิ ก ษุ ม าเห็ น ยัง น า้ มู ต รที่ ล อดหิ น ลงไปเกิ ด ความเป็ น
มหัศจรรย์ จึงสอบถามพระเจ้ าอนุรุธราชาธิราช จึงได้ ความเขวไปว่าเจ้ า
พระนครพุกามใช้ ให้ ข้ามานาสาเภาอันทรงพระแก้ วเจ้ ากลับไป พระสังฆราช
นครอินทปั ตได้ นาความไปถวายพระพรขอให้ พระเจ้ า กรุ งอินทปั ตส่งคืนพระ
แก้ ว พระเจ้ าอินทปั ตก็อ้างว่า พระแก้ วเจ้ าพลัดมาถึงบ้ านเมืองของเรานี ้ ก็
เพราะบุญสมภารของข้ า ข้ าไม่ให้ เมื่อพระเจ้ าอนุรุธราชาธิราชทรงทราบก็
ทรงกริว้ โกรธ จึงแสดงศักดานุภาพโดยเอาดาบซึง่ ทาด้ วยไม้ ทาด้ วยฝุ่ นหินแล้ ว
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จึงเหาะขึ ้นไปสู่อากาศเวหากระทาประทักษิ ณสะกดคนทังปวง
้
เอาดาบขีดให้
เป็ นรอยที่พระศอของพระเจ้ าอินทปั ต พระมเหสีและเสนาบดีตลอดจนคน
อื่ น ๆ แล้ ว ก็ ป่ าวร้ องด้ ว ยพระสุร สิ ง หนาทว่า จะตัด ศี ร ษะท่า นทัง้ ปวง เจ้ า
อินทปั ตจึงให้ อามาตย์สองคนไปเจรจากับพระเจ้ าอนุรุธ ว่าจะคืนสาเภาและ
พระแก้ วมรกตไปให้ ขอให้ พระเจ้ าอนุรุธกลับไปก่อน พระองค์จึงทรงม้ า
กลับ ถึง พระนครพุกาม สุดท้ ายเจ้ าอินทปั ตส่ง คืนไปให้ แต่สาเภาและพระ
ปิ ฎกธรรม พระองค์จงึ ตัดพระทัยไม่อาลัยกับพระแก้ วเจ้ านัน้ ด้ วยทรงเห็นใน
นา้ พระทัยว่า อินทรปั ตมหานครมีความปรารถนาจะใคร่ ได้ พระแก้ วเจ้ าไว้
ปฏิบตั ิรักษา พระองค์ก็ยกย่องพระพุทธศาสนาในเมืองพุกามให้ รุ่งเรื องงาม
มากนันแล
้
พระแก้ ว มรกตเจ้ า เมื ่อ ได้ ป ระดิษ ฐานอยู ่ใ นอิน ทปั ต มหา นคร
พระมหากษัต ริ ย์ เสนาอามาตย์ ราชมนตรี ตลอดจนชาวเมืองทังปวง
้
ได้
ปฏิบตั ิบชู ารักษาอยู่เป็ นนิตย์ แต่นนพระพุ
ั้
ทธศาสนาของพระบรมพุทธครูเจ้ า
ก็รุ่งเรื องงามไปทัว่ สกลชมพูทวีปทังปวง
้
ด้ วยอานุภาพแห่งพระแก้ วเจ้ านันแล
้
พระแก้ วเจ้ า ได้ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ใ นเมื อ งอิ น ทปั ต มหานครนับ ได้ ห ลายชั่ ว
พระมหากษั ต ริ ย์ ตกมาถึ ง สมัย พระเจ้ า เสนกราชกษั ต ริ ย์ มี พ ระโอรสเอา
แมลงวันหัวเขียวมาเลี ้ยงไว้ ตวั หนึง่ ปุโรหิตอาจารย์ของพระเจ้ าเสนกราช มีลกู
ชายก็เลี ้ยงแมงมุมเสือตัวหนึ่ง กุมารทังสองถื
้
อเอาของเล่นแห่งตนไปเล่นอยู่
ด้ วยกันทุกวัน
วันหนึ่งแมงมุมเสือของบุตรปุโรหิตกินแมลงวันหัวเขียวของเจ้ าราช
บุตร เจ้ าราชบุตรจึงร้ องไห้ เป็ นนักหนา บ่าวชายของราชบุตรจึงกราบบังคม
ทูลให้ พระเจ้ าเสนกราชทรงทราบ พระองค์ก็ทรงกริ ว้ และให้ เพชฌฆาตไปจับ
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บุตรปุโรหิตไปถ่วงน ้า ด้ วยเหตุว่าพระเจ้ าเสนกราชไม่ทรงธรรม พญานาคจึง
กระทาปาฏิหาริ ย์บนั ดาลให้ น ้าท่วมเมืองอินทปั ตมหานครเกิดฉิบหายผู้คน
จมน า้ ตายเป็ น อัน มาก แต่นั ้นยัง มีม หาเถรเจ้ า องค์ห นึ ่ง ท่า นยกเอา
พระแก้ วเจ้ าขึ ้นสูส่ าเภาลาหนึ่ง แล้ วก็ออกหนีไปแต่เมืองอินทปั ตมหานครแล้ ว
ก็ขึ ้นไปสูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ฝ่ ายหนเหนือนันแล
้
พระเจ้ าอาทิตยราช พระมหากษัตริ ย์ผ้ ูทรงครองราชสมบัติในกรุ งศรี
อยุธยา ครัน้ เมื่อทราบว่าน ้าท่วมเมืองอินทปั ตมหานคร ก็ทรงพระวิตกไปเป็ น
อันมาก กลัวแต่พ ระแก้ วเจ้ าจะฉิ บหายเสี ย จึง เสด็จ ไปพร้ อมจตุรงคเสนา
ทแกล้ วทหารเป็ นอันมาก ครัน้ ไปถึงเมืองอินทปัตมหานครแล้ ว ก็ให้ สืบสวนจน
ได้ พระแก้ วมรกตเจ้ าแล้ ว จึงกวาดต้ อนผู้คนที่สมัครกับพระแก้ วเป็ นอันเสด็จ
กลับกรุ งศรี อยุธยาแล พระเจ้ าอาทิตยราชพระมหากษัตริ ย์ทรงมีน ้าพระทัย
เลื่อมใสยินดีในพระแก้ วเจ้ าเป็ นที่สดุ ให้ จดั แจงแต่งการฉลองบูชาพระแก้ วเจ้ า
มีแก้ วและเงินคาเป็ นประธาน ฝ่ ายคนทังปวงอั
้
นอยู่ในทิศทัง้ 4 และทัง้ 8 ต่าง
ก็นาสิ่งของคือแก้ วแหวน เงิน ทอง ธูปเทียน แลดอกไม้ อันมี กลิ่นสุค นธรส
ต่างๆ มาพร้ อมกัน แล้ วฉลองบูชาพระแก้ วเจ้ านันสิ
้ ้นกาลอันนานได้ เดือนหนึ่ง
แล้ วอัญเชิญพระแก้ วมรกตเข้ าประดิษฐานในมหาเวชยันต์ ปราสาท พร้ อม
ประดั บ ด้ วยเครื่ องสั ก การบู ช า โดยมี สิ่ ง ของประณี ตมี ราคาทั ง้ สิ น้
พระพุทธศาสนาของพระพุทธครู เจ้ าก็รุ่งเรื องงามมากในนครศรี อยุธยา หาที่
จะประมาณมิ ไ ด้ พระแก้ ว มรกตด ารงอยู่ก รุ ง ศรี อ ยุธ ยาช้ า นานหลายชั่ว
พระมหากษัตริย์
ต่อมาเจ้ าพระกาแพงเพชร ซึง่ เป็ นพระญาติของพระเจ้ ากรุงศรี อยุธยา
ลอยลงมาทูลขอพระแก้ วเจ้ าขึ ้นไปไว้ ในเมืองกาแพงเพชร ท่านก็ปฏิบตั ิบูชา
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รักษาพระแก้ วเจ้ าต่อไป มินานราชบุตรที่ได้ ไปเป็ นเจ้ าของเมืองละโว้ ระลึก
นึกถึงพระแก้ วเจ้ าเป็ นที่สดุ อยากได้ พระแก้ วเจ้ าเพื่อไว้ ปฏิบตั ิรักษาบูชา จึง
อ้ อนวอนพระราชมารดาให้ กราบทูลขอพระแก้ วเจ้ าจากพระราชบิดา พระองค์
ก็ทรงพระราชเมตตาในพระราชโอรส จึงทรงตรัสแก่พระมเหสีว่าพระแก้ วเจ้ า
นันอยู
้ ่ในอารามที่นบั เป็ นหลายองค์อยู่ ถ้ าเจ้ าราชโอรสทรงรู้ จกั พระแก้ วเจ้ า
เป็ นแน่แท้ ก็ให้ เอาไปเถิด ดังนันฝ่
้ ายอัครมเหสีและพระราชโอรสจึงขอให้ นาย
ประตูช่วยออกอุบายเอาดอกไม้ แดงทอดไว้ ที่ฝ่าพระหัตถ์พระแก้ วเจ้ าในตอน
กลางคืน เมื่อเจ้ าราชบุตรเข้ าไปในปราสาทพระแก้ วเจ้ า ก็ให้ บา่ วชายยกเอา
องค์พ ระแก้ วเจ้ า ซึ่ง นายประตูไ ด้ ทาเครื่ องหมายไว้ พาไปยัง เมื องละโว้ ได้
ปฏิบตั บิ ชู ารักษาพระแก้ วเจ้ าได้ ปีปลายเก้ าเดือนแล้ วก็นากลับไปส่งคืนให้ เจ้ า
เมืองกาแพงเพชรพระราชบิดา
พระยาพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองเชียงราย ทราบว่าเจ้ าเมือง
กาแพงเพชรซึ่งเป็ นมิตรไมตรี ต่อกัน ได้ พระแก้ วมรกตมาปฏิบตั ิบูชารักษา
ปรารถนาอยากได้ ม าปฏิ บัติบูช ารั ก ษาในเมื อ งเชี ย งราย จึง พาเอาเสนา
อามาตย์ไพร่ พลสู่เมืองกาแพงเพชร ทูลขอและแห่พระแก้ วมรกตจากเมื อง
กาแพงเพชรขึ ้นไป ณ เมืองเชียงราย ท่านก็ปฏิบตั ิบชู ารักษาเป็ นนิตย์ทกุ วัน
มิได้ ขาด ครัน้ ต่อมาเจ้ าเมืองเชียงใหม่เกิดอริ วิวาทกันกับเจ้ าเมืองเชียงรายผู้
เป็ น อา ยกไพร่ พ ลโยธาทแกล้ ว ทหารจ านวนมาก ขึน้ ไปรบพุ่ง กับ เมื อ ง
เชียงรายเจ้ าเมืองเชียงใหม่ชนะ ท่านก็ให้ คนทังปวงอั
้
นเชิญเอาพระแก้ วเจ้ า
และกวาดต้ อนผู้คนไปยังเมืองเชียงใหม่ ท่านก็ให้ บอกกล่าวป่ าวร้ องราษฎรทัง้
ขอบแขวงทุกตาบล ซึ่งได้ นาเครื่ องสักการบูชาเป็ นจานวนมาก จัดฉลองบูชา
พระแก้ วเจ้ า 7 วัน 7 คืน นันแล
้
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

12
เจ้ าเมืองเชียงใหม่ได้ ปฏิบตั ิบูชารักษาพระแก้ วเจ้ าตลอดเรื่ อยมาถึง
ราชตระกู ล ลู ก หลานได้ ค รองราชสมบัติ ใ นเมื อ งเชี ย งใหม่ สื บ ต่ อ กั น มา
พระพุทธศาสนาในครัง้ นันก็
้ รุ่งเรื องงามเป็ นที่สดุ ด้ วยเดชานุภาพพระแก้ วเจ้ า
พระองค์นนั ้ นับตังแต่
้ องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสตราจารย์ ทรงเสด็จ
ดับขันธปริ นิพพาน จนพระแก้ วเจ้ าประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่ พระ
พุทธศักราชล่วงมาได้ 2000 ปี
ครัน้ อยู่มาพระมหากษัตริ ย์ผ้ ูเ ป็ นเจ้ าเมื องเชียงใหม่ ยินข่าวสารว่า
พระโพธิสารพระมหากษัตริ ย์ ผ้ คู รองเมืองศรี สตั นาคนหุตอุดมรัตนชวาละวัติ
มหานคร มีบญ
ุ ฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ มหิทธิศกั ดานุภาพมากนัก ด้ วยความยินดี
จึงให้ อามาตย์นาพระราชธิดาชื่อว่า นางยอดคาราชกัญญา ไปถวายพระเจ้ า
โพธิสารและได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นอัครมเหสี มีพระนามใหม่ว่า นางหอสูง
ต่อมาก็ได้ ประสูตพิ ระโอรสทรงพระนามว่าเจ้ าไชยเชษฐาราชกุมาร หลังจากที่
ได้ พระราชทานพระธิดาไปมินาน เจ้ าเมืองเชียงใหม่ก็สวรรคต จะหาตระกูล
วงศาเจ้ านายที่สืบราชสมบัติครองบ้ านครองเมืองไม่ได้ เสนาอามาตย์ แล
ราชบัณ ฑิต มหาสัง ฆราชร่ วมปรึ ก ษาหารื อในสิหิง คมหาอาราม แล้ วไป
อัญเชิญพระไชยเชษฐาราชกุมารอันเจริ ญอายุได้ สิบสองปี มาเป็ นกษัตริ ย์
ครองเมืองเชียงใหม่ ผ่านไปได้ 3 ปี
เมื่อพระไชยเชษฐาราชกุมารได้ ทราบข่าวพระเจ้ าโพธิสารราชกษัตริ ย์
พระราชบิดาสวรรคต จึงเสด็จกลับไปศรี สตั นาคนหุตอุดมรัตนชวาละมหานคร
เพื่อดูแลบ้ านเมือง และทาบุญให้ ทานพร้ อมญาติพี่น้องถวายพระราชกุศลแก่
พระราชบิดา ในการเสด็จไปนันพระองค์
้
ก็ได้ อาราธนาเชิญเอาพระแก้ วเจ้ ามา
ด้ วย และได้ อญ
ั เชิญขึน้ ประดิ ษฐานไว้ ในปราสาทที่พ ระเจ้ าแทรกคาอยู่ จัด
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ฉลองบูชาคุณพระแก้ วเจ้ า พร้ อมทาบุญทาทานนาน 7 วัน 7 คืน พระองค์ก็
ปฏิบตั ิบูชารักษาพระแก้ วเจ้ าอยู่เป็ นนิตย์มิได้ ขาด จนเวลาล่วงเลยไป 3 ปี
ทางเชียงใหม่ไม่มีพระมหากษัตริ ย์ครอบครองราชสมบัติก็เกรงจะเกิด ความ
พิบ ตั ิฉิบ หายเสีย จึง ได้ อ ญ
ั เชิญ พระเมกุฎิราชาภิเ ษกขึ ้นครองราชสมบัติ
เป็ นเจ้ าเมืองเชียงใหม่ พระไชยเชษฐาธิราชเมื่อทรงได้ ทราบข่าวทรงกริ ว้ โกรธ
นัก จึงเกณฑ์เสนาอามาตย์ ไพร่ พลโยธาทแกล้ วทหารยกไปตีเมื องเชี ยงแสน
เรื่ อยมาถึงปลายแดนเมืองเชียงใหม่ ทรงทราบว่าพระเมกุฎิยกเมืองเชียงใหม่ไป
ถวายพม่าและพม่าได้ ยกทัพมาช่วยเมืองเชียงใหม่เป็ นอันมาก ครัน้ จะทาศึก
สงครามให้ นานออกไป ไพร่ ลาวตายก็เสียข้ าพระราชบิดากูก็จะฉิ บหายทัง้
สองฝ่ าย ดังนันพระองค์
้
จงึ เลิกทัพกลับไปตังอยู
้ ใ่ นเมืองเชียงแสนนาน 9 ปี จึง
เลิกทัพกลับเมืองศรี สตั นาคนหุตหลวงพระบาง
พระไชยเชษฐาธิราชทรงดาริ ว่ าเมืองชวาละวัติมหานคร (นครหลวง
พระบาง) นัน้ คับแคบมีภูเขาใหญ่น้อยมากมายไม่เหมาะที่จะเป็ นราชธานี
พระองค์จึงพาเอาเสนาอามาตย์ไพร่พลทังปวงไปสร้
้
างบ้ านแปงเมืองอยู่ในที่
อันกว้ างขวาง ที่นครเวียงจันทน์ สถาปนาเป็ นราชธานีแห่งใหม่ ได้ อญ
ั เชิญ
พระแก้ วเจ้ าและพระแซกคาเจ้ าขึ ้นประดิษฐานในปราสาทภายในวังของท่าน
ให้ ทาการสมโภชบูชาทาบุญให้ ทานนานได้ เดือนหนึ่ง จึงเสร็ จกาลด้ วยเดชะ
การทาบุญนัน้ พระองค์ก็อยู่ครอบครองราชสมบัติเมืองเวียงจันทน์ราชธานี
ด้ วยอันเป็ นบรมสุขเกษมต่อแดนอายุของพระองค์นนแล
ั้
ครัน้ ถึงจุลศักราช 1141 สมเด็จพระเจ้ ามหากษัตริ ย์ศกึ และพระเจ้ า
สุร สี ห พิ ษ ณวาธิ ร าชได้ ย กพยุ ห โยธาทัพ ขึ น้ ไปปราบเมื อ งศรี สัต นคนหุ ต
เวี ย งจั น ทน์ ด้ วยอ านาจพระบารมี ส มเด็ จ พระเจ้ ามหากษั ต ริ ย์ ศึ ก
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ซึ่งควรเป็ นผู้ครอบครองปฏิบตั ิบูชาพระรัตนปฏิมากรพระองค์นี ้ จึงได้ เมือง
เวียงจันทน์ อัญเชิญพระรัตนปฏิมากรและพระบาง แล้ วเลิกทัพกลับลงมาไว้
ที่พระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามภายในพระราชวัง เสร็ จแล้ วจึงให้ อญ
ั เชิญ
พระมหามณี รัตนปฏิมากรและพระบาง ขึน้ ประดิษฐานในโรงและให้ มีการ
สมโภชต่างๆ ครัน้ สิ ้นรัชกาลพระเจ้ าตากสิน พระมหาสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
มหากษัตริ ย์ศกึ ทรงพระราชดาริ ว่าพระพุทธรัตนปฏิมากรพระองค์นี ้เป็ นแก้ ว
อย่างดีวิเศษ ไม่สมควรที่จะประดิษฐานอยู่ที่เมืองธนบุรี จึงทรงสถาปนา
สร้ างพระอุโบสถในพระบรมมหาราชวังขึ ้นที่กรุงเทพทวารวดีศรี อยุธยา ฝั่ ง
ฟากตะวันออกเมืองธนบุรี จุลศักราช 1146 ปี มะโรงฉศก ณ วันจันทร์ แรม สิบ
สองค่า เดือนสี่ จึงให้ อญ
ั เชิญพระพุทธรัตนปฏิมากรลงเรื อพระที่นงั่ กิ่งพร้ อม
ด้ วยเรื อขบวนแห่ข้ามฝากมาเข้ าพระบรมมหาราชวัง อัญเชิญประดิษฐานใน
พระอุโบสถอารามใหม่ พระราชทานพระนามว่า วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
เมื ่อนครใดเสือ่ มศีลธรรม
พระแก้วมรกตก็อาลาจากไป
พระแก้วมรกตเสด็จเข้าไปยังนครใด
ในนครนัน้ พระพุทธศาสนาก็รุ่งเรื อง
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พระบรมราชาธิบาย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้
ในตานานพระแก้ วมรกต ดังนี ้ (กรมศิลปากร, 2504: 1-3)
...จงฟังตานานเรื ่ องพระแก้วมรกต และพระแก้วมรกตเป็ นแท่งทึบ
องค์ ใหญ่ นี้ คนเก่ าที ่ได้เลื ่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่ งเราไม่รู้จักชื ่อ
และตาบลและคราวครั้งเป็ นแน่ลงไป ท่านได้สร้ างไว้เป็ นที ่สกั การบูชา
ก่อนหลายปี แต่พทุ ธศักราช 1979 คริ สตศักราช 1436 ปี ก็แต่เรื ่องราว
ที ่ควรเชื ่อได้สิ้นสงสัยเป็ นแน่ แต่เดิ มเมื ่อแรกสร้ างนัน้ เราหาได้ไว้ไม่
นิ ทานทีเ่ มื องเขมรบ้าง ไทยบ้าง ลาวพุงดาบ้าง ลาวพุงขาวบ้าง แต่ง
ไว้ก็มีอยู่มาก แต่ต่างคนต่างว่าตามได้ยินและคาดคะเนผิ ดๆ กันมาก
นัก จะเอาเป็ นประมาณลงไม่ ได้ เราจะขอกล่ าวเรื ่ องราวพระแก้ว
มรกตนัน้ ตัง้ แต่ครั้งที ไ่ ด้ความเป็ นแน่ ซึ่ งผูฟ้ ังคัดค้านมิ ได้ให้ท่านฟัง
เมื ่อพุทธศักราช 1979 คริ สตศักราช 1436 ปี พระแก้วมรกตองค์นี้อยู่
ในพระสถูปใหญ่ เก่ าองค์ หนึ่ ง ณ เมื องเชี ยงราย ครั้นพระสถูปเจดี ย์
นั้นต้องอสุนีบ าตพัง ลงมาแล้ว ชาวเมื องเชี ยงรายได้เห็ นเป็ นองค์
พระพุทธรู ปปิ ดทองคาทึ บทัง้ องค์ ก็ สาคัญว่าพระพุทธรู ปศิ ลาสามัญ
จึ งเชิ ญไปไว้ในวิ หารที ่ไว้พระพุทธรู ปในวัดแห่งหนึ่ง แต่นนั้ ไป 2 เดื อน
3 เดื อน ปูนที ่ลงรักปิ ดทองหุ้มทัง้ องค์ พระนัน้ กะเทาะออกที ่ปลาย
พระนาสิ ก เจ้าอธิ การในอารามนัน้ ได้เห็นเป็ นแก้วสี เขี ยวงาม จึ งแกะ
ต่อออกไปทัง้ พระองค์ คนทัง้ ปวงจึ งได้เห็นและทราบความว่า เป็ น
พระพุ ท ธรู ป แก้ ว แท่ ง ทึ บ ทั้ง แท่ ง บริ สุ ท ธิ์ ดี ไม่ บุ บ สลาย คนชาว
เชี ยงรายและเมื องลาวอืน่ ๆ ก็ตืน่ กันไปบูชานมัสการมากมาย...
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ในการสร้ างพระแก้ วมรกตนันได้
้ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ วา่
...ฝี มื อช่างที ท่ าพระพุทธรู ปพระองค์นีน้ นั้ เล่า เมื ่อพิจารณาเทียบเคี ยง
ดู ก็ เห็นเป็ นฝี มื อช่ างที ่เอกที เดี ยวในครั้งหลังคราวหนึ่ง จะเป็ นฝี มื อ
ช่างข้างอิ นเดี ย คื อเมื องเบงคอละราฐสุรัฐแลเมื องแขกพราหมณ์ ข้าง
เมื องมัชฌิ มประเทศทีไ่ ทยเรี ยกเมื องเทศนัน้ ก็มิใช่เลย
อนึ่งจะเป็ นฝี มื อสิ งหฬ มอญ พม่า เขมร และไทยเหนื อ และ
จี นก็มิใช่ ดูฝีมื อไม่ใกล้เคี ยงคล้ายคลึงกันกับพระพุทธรู ปซึ่ งเป็ นฝี มื อ
ช่างในเมื องทัง้ ปวงทีอ่ อกชื ่อมา ถ้าจะว่าเป็ นฝี มื อเทวดาดังตานานว่า
ก็เห็นว่าฝี มื อเทวดาคงจะผิ ดกว่าฝี มื อช่างมนุษย์ ทงั้ ปวงที เดี ยว เมื ่อ
เปรี ยบเที ยบไปโดยละเอี ยด ดูเหมื อนว่ าจะเป็ นฝี มื อช่ างลาวเหนื อ
โบราณข้างเมื องเชี ยงแสน เห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝี มื อช่างเมื องอื ่น
แลถึ ง จะเป็ นช่ างที ่เ มื องลาวก็ จ ะเป็ นช่ างดี ช่ างเอกที เดี ยวมิ ใ ช่ เ ลว
ทราม ด้วยเป็ นของงามดี เกลี ย้ งเกลามากอยู่ไม่หยาบคาย...
(กรมศิลปากร, 2504: 269 - 270)
พระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หวั นัน้
พระแก้ วมรกตอาจสร้ างขึ ้นในอาณาจักรล้ านนา ก่อนพุทธศักราช 1979 ในปี
พ.ศ. 2455 กรมศิลปากรได้ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็ นผู้
ศึก ษารู ป ทรงพระแก้ ว มรกต ได้ ส รุ ป ความเห็ น ไว้ ว่า “น่ า จะเป็ นฝี มื อ ช่ า ง
ท้องถิ่ น ในอาณาจักรลานนาไทย หรื อเป็ นฝี มื อช่างทางเมื องเหนื อของไทย
ถ้าจะจัดยุคสมัยทางโบราณคดี พระแก้วมรกตน่าจะสร้างขึ้นในสมัยเชี ยงแสน
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รุ่นหลัง ไม่ใช่ฝีมื อช่างชาวต่างประเทศ ดังเข้าใจมาแต่เดิ ม ” (กรมศิลปากร
อ้ างถึง อโนชา อิ่มเอิบ, 2533: 14 – 15)
จากการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านรู ปแบบศิลปะและตานาน
ระหว่างพระแก้ วมรกตกับพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สามารถใช้ เป็ นหลักฐานช่วยสนับสนุนได้ ว่า พระแก้ วมรกตน่าจะ
สร้ างขึน้ ในอาณาจักรล้ านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชียงราย บริ เวณ
เมื องเวี ยงชัยอันเป็ นสถานที่ ค้ นพบพระพุทธรู ปหินทรายที่ มี รูปแบบศิลปะ
ใกล้ เคียงกันเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านเทคนิคประติมากรรม
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี ้ น่าจะมีต้นเค้ ามาจากพระแก้ วมรกตเป็ นสาคัญ และ
คงมีอายุอยู่ในระยะเวลาใกล้ เ คียงกันคือราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ น
ช่วงแรกที่พระแก้ วมรกตยัง ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงรายก่อนที่จะนาไปบรรจุ
ไว้ ในองค์เจดีย์และมาค้ นพบอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 1979 จากนัน้ จึงได้ มีการอัญเชิญ
ไปตามเมืองต่างๆ ซึ่งเรื่ องราวดัง กล่าวเป็ นที่ ทราบกันโดยทั่วไป (ศักดิ์ชัย
สายสิงห์, 2554: 12 - 13)
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พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้ วมรกต) ไม่ทรงเครื่ อง
ที่มา: http://e-shann.com/?p=9284
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พระแก้ วมรกตสร้ างในสมัยศรี วิชัย ข้ อมูลด้ านใหม่ ทางประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา
ถ้ าหากพิจารณาประวัติความเป็ นมาของพระแก้ วมรกต จากตานาน
พระแก้ วมรกตพระราชนิ พนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าฯ “การเรื ่ อง
ข้างต้นนัน้ ไม่มีพยานมากยกไว้ก่อน จะขอกล่าวข้อความเรื ่ องพระมหามณี
รัต นปฏิ ม ากรพระองค์ นี ้ แต่ที ่ค วรจะเชื ่อ ได้แ ลแต่โ ดยอนุม านต าม
สลัก ส าคัญ ที ่มี ใ นองค์ พระพุทธปฏิ มากรนั้น...” (กรมศิลปากร, 2504: 268)
และบทความเรื่ องพระแก้ วมรกตคือ พระพุทธรู ป ล้ า นนาที่มีค วามสัม พัน ธ์
ทางด้ านรู ปแบบกับพระพุทธรู ปหินทรายสกุล ช่างพะเยา ความตอนหนึ่ง
ว่า
จากการศึกษาของนักวิ ชาการทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะได้มีข้อ
สันนิ ษฐานเกี ่ยวกับการกาหนดอายุพระแก้ วมรกตอยู่ 2 ข้อ คื อ ข้อ
แรกเชื ่อว่ าสร้ างขึ้ นในอิ นเดี ยหรื อลัง กาและได้อัญเชิ ญมายังเมื อง
ต่างๆ ตามทีป่ รากฏในตานาน กับอีกข้อหนึ่งเชื ่อว่าเป็ นพระพุทธรู ปที ่
สร้ างขึ้ นในอาณาจักรล้านนา จากรู ปแบบศิ ลปะของพระแก้วมรกต
เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิ ราบเหนื อฐานหน้ า
กระดานเกลี ้ยง มี พระพักตร์ ค่อนข้างกลมคล้ายพระพุทธรู ปล้านนา
ระยะแรก...(ศักดิ์ ชยั สายสิ งห์, 2554: 5)
ข้ อมูลทัง้ 2 ชุดที่ยกขึ ้นมานัน้ เมื่อพิจารณาถึงความที่ว่า “แลแต่โดย
อนุมานตามสลักสาคัญ ” กับ “มี ข้อสันนิ ษฐาน” แสดงให้ เห็นว่าเรื่ องประวัติ
และความเป็ นมาของพระแก้ วมรกตควรที่นกั ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา และ
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นัก โบราณคดี รวมทัง้ ท่ า นที่ ส นใจควรได้ มี ก ารศึก ษาค้ น คว้ า และน ามา
เผยแพร่ตอ่ ไปได้ อีก ข้ อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ ที่วา่ พระแก้ วมรกตของไทย
น่าจะสร้ างขึ ้นในสมัยศรี วิชยั ซึง่ เป็ นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื องสูงสุด
ยุคหนึ่ง ดังข้ อความในตานานพระแก้ วมรกตที่ได้ กล่าวถึง “นครปาตลีบุตร”
น่าจะมิใช่นครปาตลีบตุ รในอินเดีย
จากการสื บ ค้ น ไม่พ บหนัง สื อ ต านานพระแก้ ว มรกตที่ แ ต่ง ขึน้ เป็ น
ภาษาของประเทศอินเดีย ศรี ลงั กา และพม่าเลย (อโนชา อิ่มเอิบ, 2533: 17)
มีเหตุผลสัมพันธ์ที่ว่า ในสมัยโบราณที่พระมหากษัตริ ย์ลงมาตังนครพั
้
นพาน
ที่ตาบลเวียงสระ ในอาเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 900 – 1100 ตังนครตามพรลิ
้
งค์ที่นครศรี ธรรมราช เมื่อประมาณปี พ.ศ.
์ศรี ไชยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1200 – 1400 เรื่ อง
1100 – 1200 ตังนครโพธิ
้
ของนครโบราณรอบอ่าวบ้ านดอน สามนครนี ้เป็ นเรื่ องนานแสนนาน จนคน
ไทยในสมัยนันได้
้ เขียนตานานกล่าวถึงนามพระมหากษัตริ ย์ในนครทังสามนี
้
้
ว่า “พระเจ้ าศรี ธรรมาโศก” เหมือนกันไปทังหมด
้
เพราะท่านเป็ นลูกหลานของ
พระเจ้ าศรี ธรรมาโศก (อินเดีย) และยัง สามารถทาให้ นครทัง้ สามนีม้ ีพุทธ
ศาสนารุ่งเรื องเช่นเดียวกับในนครปาตลีบตุ รของอินเดียได้ ด้วย ตานานไทยจึง
เรี ยกนครของพระเจ้ าศรี ธรรมาโศกเมืองไทยทังสามแห่
้
งนี ้ว่า “นครปาตลีบตุ ร”
ไปด้ วย (ธรรมทาส พานิช, 2551: 39) และข้ อความที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ วา่
มี เรื ่องราวเล่ายื ดยาวไปดุจมี คนได้รู้เห็นเป็ นแน่แลความนัน้ ใคร่ ที่มัก
เชื ่อง่าย ก็จะย่อมเห็นว่าเป็ นจริ ง ตามตานานที ่กล่าวมานัน้ ที ่ไม่เชื ่อก็
จะคิ ดวิ ตกสงสัยไปต่ างๆ ว่ าพระพุทธรู ปองค์ นี้แลฝี มื อเทวดาสร้ าง
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พระพุทธเจ้ารู ปร่ างเหมื อนอย่างนี ้เป็ นฝี มื อเทวดาแน่แล้ว และจะเป็ น
ทีส่ งสัยไม่ตกลงกัน
สมเด็จอมริ นทราธิราชบพิตร และพระวิศณุกรรมเทพบุตรในตานาน
ไม่ใช่เทวดาแต่ทงสองพระองค์
ั้
เป็ นพระมหากษัตริ ย์ สมเด็จพระอมริ นทราธิ
ราชหรื อพระอินทร์ มีนามในภาษาสันสกฤตว่าศรี นทรวรมเทวะ คือ พระอินทร์
บรมเทพ ตามประวัตศิ าสตร์ ศรี วิชยั ปรากฏว่าพระอินทร์ เสวยราชย์ในปี พ.ศ.
1230 – 1270 พระวิษณุกรรมเทพบุตร มีนามในจารึ กกรุ งศรี วิชยั พ.ศ.1318
พบที่ วัด เวี ย งไชยาว่ า วิ ษ ณุ ( วิ ษฺ ณ วาชโย) พระวิ ษ ณุ เ สวยราชย์ ใ นระยะ
ประมาณปี พ.ศ. 127 - 1330 (ธรรมทาส พานิช, 2552: 41 - 42)
พระพุท ธลัก ษณะของพระแก้ วมรกตเป็ น พระพุท ธรู ป ปางสมาธิ
ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบเหนือฐานหน้ ากระดานเกลี ้ยง มีพระพักตร์ คอ่ นข้ าง
กลม มี ช ายสัง ฆาฏิ ยาวจรดพระนาภี ฯ ท่านผู้ร้ ู ให้ ความเห็นว่าน่าจะเป็ น
พระพุทธรูปที่จดั อยูใ่ นสมัยเชียงแสน การนาชื่อเมืองเชียงแสนมาตังชื
้ ่อศิลปะ
สมัยเชียงแสน พุทธศตวรรษที่ 16 – 21 ซึ่งมีศิลปะแบบคุปตะและปาละของ
อิ น เดี ย กับ โปลนนารุ ว ะของลัง กา บางท่า นก็ ว่า มี ศิล ปกรรมสุโ ขทัย เช่น
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดวัดตะกวน จังหวัดสุโขทัย หรื อศิลปะแบบเชียงใหม่
หรื อศิลปะแบบพระพุทธรู ปบุโรพุทโธในชวา และศิลปะแบบนครศรี ธรรมราช
มาผสมอยู่ด้วย จะเห็นได้ ว่ารูปแบบศิลปะมีการผสมผสานหลายแบบทีเดียว
จึงทาให้ พระพุทธรูปแบบสมัยเชียงแสนเป็ นที่นิยมกันมาก (บรรจบ เทียมทัต,
2531: 26)
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พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร หรื อ วัชรปราณี
ที่มา: http://wathuahin.com/403.html
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พระพุทธลักษณะของพระแก้ วมรกตที่ สาคัญ คือ มีพระอณุหิส หรื อ
ตรี เนตรระหว่างพระขนง เดิมมีเพชรเม็ดเล็กๆ ฝั งอยู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งมีพระราชศรัทธาในองค์พระแก้ วมรกตมาก ได้
ทรงบริจาคทรัพย์สว่ นพระองค์ ซื ้อเพชรเม็ดใหญ่ขนาดเท่าเม็ดบัว น ้าบริ สทุ ธิ์
งดงามมาเปลี่ยนใหม่เมื่อปี พ.ศ.2397 (อโนชา อิ่มเอิบ, 2533: 14) ประเด็น
น่าสนใจคือ พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร หรื อ วัชรปราณี เป็ นเทวรูปสาริ ด สมัย
ศรี วิชยั พบที่อาเภอไชยยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ถือเป็ นศิลปะชิ ้นเอกชิ ้นหนึ่ง
ของโลก ก็ มี ต รี เ นตรเหมื อ นกับ พระแก้ ว มรกต โดยธรรมทาส พานิ ช ให้
ความเห็นไว้ วา่
พระวิ ษณุกรรมสร้ างพระแก้วมรกตให้เป็ นตัวแทนของพระมหาธรรม
รักขิ ต ซึ่งเป็ นพระอรหันต์ สร้างพระโพธิ สตั ว์วชั รปราณี ให้เป็ นตัวแทน
ของพระอิ นทร์ ผู้บรรลุนิพพานธรรมทัง้ เป็ นฆราวาส ปฏิ มาทัง้ สองนี ้
สร้างด้วยฝี พระหัตถ์ พระมหากษัตริ ย์ศิลปิ น จึ งได้ทาตรี เนตรเป็ นตุ่ม
เล็กๆ ไว้ระหว่างพระเนตรของพระปฏิ มาเป็ นเครื ่ องหมายว่า “พระ
อิ นทร์ ท้าวสามตา จัดการเอง”(ธรรมทาส พานิ ช, 2551: 16)
ชินกาลมาลีปกรณ์จดไว้ แม่นยาว่า พระเจ้ าอนุรุธที่ไปชิงพระแก้ วเป็ น
ลูกหลานของพระเจ้ า อนุรุธ ที่ ตงั ้ จุล ศักราช จากพระนามพระเจ้ าอนุรุธ ใน
ตานานนี ้ เราทราบได้ ว่าตานานไทยโบราณเรี ยกพระนามกษัตริ ย์ทางแดน
มอญว่าพระเจ้ าอนุรุธไปทุกพระองค์ ในหลายยุค เหมือนกับตานานไทยเรี ยก
พระเจ้ าแผ่นดินทางไชยา เวียงสระ และนครศรี ธรรมราชว่าศรี ธรรมาโศกราช
ไปทุกๆ พระองค์ ตามตานานพระแก้ วมรกตว่า พระเจ้ าอนุรุธยกกองทัพม้ ามา
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และเรื อทรงพระแก้ วมรกตถูกพาหนี ไ ปอิน ทปั ตได้ แสดงว่าลัง กาทวี ป ใน
ต านานพระแก้ วมรกตคงจะเป็ นเกาะลัง กาสิ ง หฬไม่ ไ ด้ ต้ อ งเป็ นเมื อ ง
พระไตรปิ ฎกที่นครศรี ธรรมราชจึงจะพอดี คือยกกองทัพม้ ามาจากเมืองมอญ
ได้ พาเรื อทรงพระแก้ วมรกตหนีไปนครอินทปั ตได้ (ธรรมทาส พานิช, 2554:
64) เป็ นขอสันนิษฐานและอธิบายถึงลังกาทวีปว่าคือ นครศรี ธรรมราช สาเภา
จึงสามารถพลัดเข้ าไปถึงเมืองอินทปั ตมหานครได้ พร้ อมทังได้
้ แสดงแผนที่
การเดินทางของพระแก้ วมรกตไว้ ด้วย
ข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ว่าด้ วย พระแก้ วมรกตของไทย น่าจะสร้ าง
ในสมัยศรี วิชัยเป็ นชุดข้ อมูล ที่ “ธรรมทาส พานิช ” นักประวัติศาสตร์ พุทธ
ศาสนาได้ ค้นคว้ าและเรี ยบเรี ยงขึ ้นไว้ เป็ นหนังสือเรื่ อง พระแก้ วมรกตของไทย
พิมพ์เผยแพร่ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2508 จนถึงฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2554 จึงเป็ น
การเปิ ดประเด็ น ส าหรั บ นั ก ประวัติ ศ าสตร์ พุ ท ธศาสนา นั ก โบราณคดี
นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจใคร่ ศึกษา ได้ มีการศึกษาค้ นคว้ าและ
ตรวจสอบประวัติและความเป็ นมาของ พระพุทธมหามณีรั ตนปฏิมากร หรื อ
พระแก้ วมรกตกันต่อไป
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เล่ าเรื่ อง: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้ วมรกต 25

แผนที่การเดินทางของพระแก้ วมรกต
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