
                    พระแก้วมรกต พระแก้วขาว และพระหินจุยเจียกรุฮอด 
 
           ถ้าจะกล่าวถึงพระบูชาท่ีสร้างจากหนิสีแล้ว เกือบทุกคนคงนกึถึงพระแก้วมรกต 
หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร  ท่ีเป็นพระบูชาประจําชาติ  อาจจะมีหลายคนเข้าใจ
ผิด หรือเคยเข้าใจผิดว่า พระแก้วมรกตแกะสลักจากพลอยมรกตจริงๆ แต่ตามความจริง
แล้วพระแก้วมรกตเป็นพระบูชาที่แกะสลักจากหยกสีเขียว  แต่ท่ีเรียกว่าพระแก้วมรกต
นั้นเพราะหยกท่ีนํามาแกะสลักองค์พระแก้วมรกตมีสีเขียวสดประดุจดังมรกตนั่นเอง แต่
นอกจากพระแก้วมรกตท่ีเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว ในประเทศไทยยังมีพระพุทธรูป
สําคัญท่ีแกะสลักจากหินสีอีกหลายองค์ เช่น พระพุทธบุยษรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย 
(พระแก้วขาวพระประจํา รัชกาลท่ี 2 )  พระแก้วดอนเต้า  ตลอดจนพระพุทธรูปขนาดเล็ก
ท่ีแกะสลักจาก หยกและหินจุยเจียท่ีพบท่ี  เชียงราย  เชียงใหม่ พะเยา ซึ่งเรียกรวมๆว่า
พระหินจุยเจีย กรุฮอด ซึ่งจะกล่าวถึงในลําดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

พระแก้วมรกต 

            พระแก้วมรกตเป็นพระพทุธรูปท่ีจัดอยู่ในศิลปะเชยีงแสน หรือก่อนเชียงแสน 
ตามตํานานพระแก้วมรกตนั้นค่อนข้างซับซ้อน และแฝงเร้นอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารอยู่
พอสมควร หลักฐานการสร้างพระแก้วมรกต ปรากฏอยู่ในหลายตํานาน เช่น รัตนพิมพ์
วงศ์  รัตนปฎิมาในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์   พงศาวดารเหนือ  พงศาวดารโยนก  ราช
พงศาวดารกรุงกําพูชา  ตํานานพระแก้วมรกตฉบับหลวงพระบาง ฯลฯ ซึ่งพอจะเรียบ
เรียงประวัติพระแก้วมรกต ได้เป็นตํานานกึ่งๆความเชื่อได้ดังนี้ 
          พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในปี พุทธศักราช 500 โดยพระนาคเสนเถระ วัดอโศการาม 
กรุงปาฏลีบุตร ในแผ่นดินพระเจ้ามิลินท์ (เมนันเดอร)์ สมเด็จพระอมรินทราธิราช พร้อม



กับพระวิสสุกรรมเทพบุตร ได้นําแก้วโลกาทิพยรัตตนายก อันมีรัตนายกดิลกเฉลิม 1000 
ดวง สีเขียวทึบ (หยกอ่อน) นํามาจําหลักเป็นพระพุทธรูปถวายให้พระนาคเสน ถวายพระ
นามว่า พระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต พระนาคเสนจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลง
ไปในพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต 7 พระองค์ คือพระโมลี พระนลาฏ พระนาภี พระ
หัตถ์ซ้าย-ขวา และพระเพลาซ้าย-ขวา แต่เมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญขึ้น
ประดิษฐานแล้วนั้น เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น พระนาคเสนได้พยากรณ์ว่า พระแก้ว
องค์นี้ จะเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ในเบญจประเทศ คือ ลังกาทวีป กัมโพชะศรีอโยธยา 
โยนะวิสัย ปะมะหละวิสัย และ สุวรรณภูมิ 

  พุทธศักราช 800 โดยประมาณในแผ่นดินพระเจ้าศิริกิตติกุมาร พระเชษฐราช
โอรสในพระเจ้าตักละราช ขึ้นครองราชย์สมบัติเมืองปาฏลีบุตร เป็นช่วงท่ีเมืองปาฏลี
บุตรเกิดมหากลียุค ทั้งมีการจลาจลภายในและข้าศึกภายนอก ผู้คนในปาฏลีบุตรท่ีเคารพ
นับถือพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต ลงสู่สําเภาแล้วเดินทางลี้ภัยไปยังลังกาทวีป เมื่อถึง
ลังกาทวีปพระเจ้าแผ่นดินลังกาทวีปในสมัยนั้น(ไม่ได้ระบุพระนาม) ทรงรับรักษาพระ
พุทธรัตนพรรณมณีมรกตเป็นอย่างดีย่ิง และทรงอุปถัมภ์ค้ําชูชาวปาฏลีบุตรเป็นอย่างดี
สมควรตามความดีความชอบ 

     พุทธศักราช 1000 โดยประมาณในแผ่นดินศรีเกษตรพุกามประเพระมหา
กษัตริย์ผู้ครองนครขณะนั้นคือพระเจ้าอนุรุทธราชาธิราช(ภาษาบาล)ี หรือ มัมหาอโนรธา
ช่อ(ภาษามอญ) พระองค์เป็นกษัตริย์ท่ีมีพระอานุภาพมาก บริบูรณ์ด้วยพลช้างพลม้าและ
ทหารมากมาย แต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ท่ีตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฐิ ทํานุบํารุพระพุทธศาสนา
อย่างดีย่ิง ทรงมีพระราชโองการ ให้ส่งพระราชสาส์นและเครื่องมงคลบรรณาการ ไปยัง
ลังกาทวีป เพื่อขอคัดลอกพระไตรปิฎกและขอพระแก้วมรกตกลับมาด้วย แต่เรือท่ี
บรรทุกพระแก้วมรกตถูกพายุพัด พลัดเข้าไปทางอ่าวกัมพูชาแทน พระเจ้านารายณ์ราชสุ
ริยวงศ์ เจ้ากรุงอินทปัตถ์มหานคร แคว้นกัมพูชา สั่งให้อํามาตย์คุมสําเภากลับไปถวายคืน
แก่พระเจ้าอนุรุทธ แต่ส่งกลับไปเพียงพระไตรปิฎกเท่านั้น มิได้ส่งพระพุทธรัตนพรรณ
มณีมรกตไปด้วย 

หลังจากท่ีพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่กรุงอินทปัตถ์นานพอสมควร(ไม่ได้
ระบุปี) ในแผ่นดินพระเจ้าเสน่ห์ราช เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ตกเป็นนิจกาลยาวนานหลาย
เดือน(ไม่ได้ระบุ) พระเจ้าเสน่ห์ราชก็สวรรคตด้วยอุทกภัยนั้น พระมหาเถระ(ไม่ปรากฏ



พระนาม) ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสําเภาหนีไปยังท่ีดอน พระเจ้าอติตะราช (อาทิตย
ราช) เจ้าครองนครอโยธยา(หมายถึงอโยธยาโบราณ) ทราบเร่ืองจึงเสด็จกระบวนพยุหยา
ตรา ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ในท่ีปลอดภัย โดยทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต
ประดิษฐานในพระมหาเวชยันตปราสาท และได้ประดิษฐานในนครอโยธยาอีกหลายรัช
สมัย 

ต่อมาเจ้าเมืองกําแพงเพชร ซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อโยธยาสมัยนั้น จึงทูล
ขอนําพระแก้วมรกตขึ้นไป ประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชรอีกหลายรัชสมัย ซึ่งปัจจุบันก็
คือวัดพระแก้วกําแพงเพชร ในอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ต่อมา พระเจ้าพรหม
ทัศน์เจ้านครหิรัญนครเงินยางเชียงแสนได้ทูลขอพระแก้วมรกตต่อพระเจ้ากําแพงเพชร 
พระเจ้ากําแพงเพชรจึงได้ถวายให้นครเชียงแสน 

ต่อมานครเชียงแสนเกิดมีศึกกับนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียง
แสนในเวลานั้นได้ทําการพอกปูนจนทึบและลงรักปิดทองเสมือนพระพุทธรูปสามัญ
ท่ัวไป แล้วบรรจุเก็บไว้ในเจดีย์วัดป่าญะในเมืองเชียงแสน จากนั้นกษัตริย์และพระ
ราชวงศ์อพยพผู้คนลงมาทางใต้ ส่วนเมืองเชียงแสนก็ถูกตีแตกและถูกรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้านนาในที่สุด 

                *ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki 
          *เพิ่มเติมข้อมูลเบ้ืองต้นต่อมาพระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ท่ี  วัด
พระแก้วเชียงรายเป็นเวลา 45 ปี จากนั้นก็อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่ลําปางอีก 32 ปี จาก
ลําปางอัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลา 85 ปี จาก
เชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์ 225 ปี แต่เก่าก่อนตอนปลายสมัยอยุธยา เมือง
เวียงจันทน์ตกเป็นเมืองขึ้น 
         พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญจากกรุงเวียงจันทร์ มาประดิษฐานที่กรุงธนบุรีในพ.ศ. 
2322 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยประดิษฐานที่วิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม
เป็นเวลา 5 ปี  ต่อมาเมื่อ รัชกาลท่ี  1  ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น ปฐมกษัตริย์ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์แล้ว เมื่อสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จสิ้น จึงได้อัญเชิญ พระแก้ว
มรกต ไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามมาจวบจนทุกวันนี้ 
          ยังมเีกร็ดประวตัเิก่ียวกับพระแก้วมรกตอีกเล็กนอ้ย คือเร่ืองพระแก้วมรกต และ
พระบางตามตํานานเชื่อกันว่า พระแก้วมรกต และ พระบาง นั้นมีเทวดาอารักษ์ท่ีไม่

http://th.wikipedia.org/wiki


ต้องกัน  เพราะทุกครั้งท่ีพระคู่นี้อยู่คู่กันบนแผ่นดินใดก็ตาม แผ่นดินนั้นจะเกิดเภทภัย
นานาประการณ์ จนนําความล่มสลายมาสู่แผ่นดินนั้นเสมอ ตามตํานานหลายครั้งท่ี
ปรากฏเหตุท่ีพระแก้วมรกต และพระบางมาร่วมแผ่นดินกัน เช่น เหตุศึกล้านนา
(เชียงใหม)่-ล้านช้าง(เวียงจันทร)์   ตลอดจนครั้งสุดท้ายท่ีพระแก้วมรกต และพระบางมา
อยู่ร่วมแผ่นดินกัน คือในแผ่นดินธนบุรี สมัยพระเจ้าตากสินฯ  (ในครั้งท่ีอัญเชิญพระ
แก้วมรกตมานั้นได้ อัญเชิญพระบางลงมาด้วย )  กรุงธนบุรีก็ได้เกิดการจลาจลจนเกิด
เหตุการณ์ผลัดแผ่นดิน  ต่อมารัชกาลท่ี .1  ทรงโปรดพระราชทานให้อัญเชิญพระบาง
กลับไปประดิษฐานยังกรุงเวียงจันทร์  จนถึงรัชสมัยของ รัชกาลท่ี.4 ท่านทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์ทรงไม่เชื่อเร่ืองดังกล่าว ได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานอยู่ร่วมกันใน
แผ่นดินของพระองค์  พระแก้วมรกต และพระบางประดิษฐานอยู่ร่วมกันในแผ่นดิน 
รัชกาลท่ี.4 ได้ไม่นานก็เกิด วิกฤตทางการเมืองในเรื่องสนธิสัญญาเบาริงค์  เป็นการ
คุกคามทางการเมืองของชาติตะวันตกครั้งแรกในสยามประเทศ  ทําให้พระองค์ท่านมี
พระราชโองการ ฯโปรดให้อัญเชิญพระบางกลับไปประดิษฐานที่ หลวงพระบางตามเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

พระบาง 



ยังมีพระพุทธรูปท่ีสําคัญอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธบุยษรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย 
หรือพระแก้วขาว  ซึ่งเป็นพระประจํา รัชกาลท่ี 2  ซึ่งมีประวัติดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย(พระแก้ววังหน้า) 

พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย องค์นี้ สันนิษฐานว่า คือพระแก้วขาว 
ซึ่งปรากฏเรื่องราวในพงศาวดารโยนก ความว่า พระอรหันตไ์ด้แก้วขาวมาจากจันทรเทว
บุตร จึงขอใหพ้ระวิษณุกรรมแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แล้วบรรจุพระบรมธาตุ 4 องค์ไว้
ท่ีพระเมาลี พระนลาฏ พระอุระ และพระโอษฐ์ พระแก้วขาวนี้ประดิษฐานอยู่ท่ีเมือง
ละโว ้จนกระทั่งพระนางจามเทวีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เมืองหริภุญชัย ในปี พ.ศ. 
2011 พระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ ได้อัญเชิญจากเมืองหริภุญไชยไปเมือง
เชียงใหม่ ประดิษฐานคู่กับพระแก้วมรกตเป็นเวลา 84 ปี 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2093 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงอัญเชิญพระแก้วขาว และพระ
แก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ ไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบาง และเมื่อย้ายเมือง
หลวงจากหลวงพระบางไปตั้งท่ีเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2107 นั้น ไม่ปรากฏว่าได้อัญเชิญ
พระแก้วขาวไปพร้อมกับพระแก้วมรกตด้วย สันนิษฐานว่าคงเคลื่อนย้ายไปซ่อนไว้ ณ 
ถ้ําเขาส้มป่อย ดังความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานว่า 

 ลุจุลศักราช 1086[1] ปีมะโรง ฉศก มีพรานป่าคนหนึ่งนําความแจ้งต่อแสนท้าว  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2011
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2011
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2#cite_note-0#cite_note-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87


พระยาว่า เห็นพรานทึงพรานเทือง ข่าบ้านส้มป่อย นายอน (คือที่เป็นเมืองส
พาดเดี๋ยวนี้) ได้พระแก้วผลึกมาเข้าใจว่าเปนรูปมนุษย์น้อย นายพรานเอาเชือก
ผูกพระสอให้บุตรลากเล่นจนพระกรรณบ่ินไปข้างหนึ่ง ครั้นความทราบถึงเจ้า
สร้อยศรีสมุท จึงให้แสนท้าวพระยาไปเชิญรับพระแก้วผลึกแห่มาประดิษฐาน
ไว้ ณ เมืองจําปาศักดิ์ มีการสมโภช 3 วัน แล้วให้พวกท่ีมาส่งพระแก้วนั้นตั้งอยู่
บ้านขามเนิง เรียกว่า ข่าข้าพระแก้วมาจนบัดนี้ แลตั้งให้พรานทึง พรานเทือง 
เปนนายบ้าน ควบคุมพวกข่าบ้านส้มป่อย นายอนให้เปนส่วยขี้ผึ้งผ้าขาว ถวาย
พระแก้วต่อมา จนส่งพระแก้วลงมากรุงเทพฯ[2] 

 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โปรดให้ข้าหลวงไปปลงศพเจ้าพระวิไชยราชขัตติยวงศา (เจ้าหน้า - เป็น
เจ้าผู้ครองนครจําปาศักดิ์ลําดับท่ี 3) ท่ีเมืองนครจําปาศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2354 ข้าหลวงได้
เห็นพระแก้วผลึกสีขาว จึงมีใบบอกให้นําความกราบบังคมทูลถวายพระแก้วผลึก โดยตั้ง
ขบวนแห่ตั้งแต่เมืองสระบุรี และมีการสมโภชตามหัวเมืองรายทางตลอดมาจนถึง
กรุงเทพฯ 

เมื่อเสร็จงานสมโภชท่ีกรุงเทพฯ แล้ว โปรดให้ประชุมช่างจัดหาเนื้อแก้วผลึก
เหมือนองค์พระ เพื่อเจียระไนแก้วติดปลายพระกรรณขวาที่แตกชํารุดให้สมบูรณ์ และขัด
ชําระองค์พระให้เป็นเงางามเสมอกัน กับพระราชทานพระราชดําริ ให้ช่างป้ันฐานต่อ
องค์พระตามท่ีพอพระราชหฤทัย แล้วหล่อด้วยทองสําริดแต่งให้เกล้ียงหุ้มด้วยทองคํา 
ส่วนยอดพระรัศมีรับสั่งให้ช่างแผ่ทองคําหุ้มส่วนพระเศียร ดุนเป็นเม็ดพระศกต้องตาม
แบบแผนของพระพุทธรูป ต่อกับพระรัศมีลงยาราชาวดีประดับเพชร ใจกลางหน้าหลัง
และกลีบต้นพระรัศมี แต่เมื่อถวายสวมเครื่องทองส่วนยอดพระรัศมีแล้ว สีพระพักตร์ไม่
ผ่องใสเหมือนสีองค์พระ จึงแก้ไขด้วยการเอาเนื้อเงินไล่ขาวบริสุทธิ์แผ่หุ้มก่อนชั้นหนึ่ง 
ขัดเงินให้เกลี้ยงเป็นเงางามแล้วจึงสวมพระศกทองคําบนแผ่นเงิน ทําให้พระพักตร์ใส
สะอาดขาวนวลเสมอกับพระองค์ แล้วรับสั่งให้ทําพระสุวรรณกรัณฑ์น้อย สอดในช่อง
บนพระจุฬาธาตุเป็นท่ีบรรจุพระบรมธาตุ และนําทองคําลงราชาวดีขาวดําผังแนบพระ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2#cite_note-1#cite_note-1


เนตรให้งดงาม ทําฉัตรทองคํา 5 ชั้น ชั้นต้นเท่าส่วนพระอังสาลงยาราชาวดีประดับพลอย 
มีใบโพธิ์แก้วห้อยเป็นเครื่องประดับ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในหอพระเจ้า (หอ
พระสุราลัยพิมาน) ด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้นําพระเบญจาตั้งบุษบกสูง เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว ใน
การพระราชพิธีใหญ่ต่างๆ โปรดให้อัญเชิญพระแก้วผลึกสีขาวตั้งเป็นประธานในพิธี
แทนพระแก้วมรกต 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2404 โปรดให้ช่างทํา
เครื่องประดับองค์พระและฐานพระพุทธรูปใหม่ พร้อมท้ังฉัตรกลางและซ้าย ขวา แล้ว
ตั้งการฉลองสมโภชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันท่ี 15 – 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2404 และถวายพระนามพระแก้วผลึกนี้ว่า “พระพุทธบุษยรัตน
จักรพรรดิพิมลมณีมัย” กับท้ังโปรดให้สร้างพระวิหารศิลาในพระบรมมหาราชวัง เป็นท่ี
ประดิษฐาน พระราชทานชื่อว่า “พระพุทธรัตนสถาน” 

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชในปี พ.ศ. 2416 
นั้น โปรดให้ผูกพัทธสีมาพระวิหารพระพุทธรัตนสถาน เป็นพระอุโบสถเพื่อทําสังฆ
กรรม หลังจากนั้นพระพุทธรัตนสถานก็เป็นสถานท่ีทําพุทธบูชาของฝ่ายใน และเมื่อทรง
สร้างพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแล้ว โปรดให้อัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนฯ 
ไปประดิษฐาน ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วจึงอัญเชิญพระ
พุทธบุษยรัตนฯ กลับไปประดิษฐาน ณ พระพุทธรัตนสถานตามเดิม 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อัญเชิญพระ
พุทธบุษยรัตนฯ กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระ พระที่นั่งอัมพรสถานสืบมาจนทุกวันนี้ 

             พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งซึ่งแกะสลักด้วยหินสีขาวใสเช่นกันกับพระพุทธบุษย
รัตนฯ มีพระนามว่า”พระแก้วดอนเต้า” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ท่ี วัดพระธาตุลําปางหลาง 
จ.ลําปาง ประวัติ ของพระแก้วดอนเต้านี้ ยังคงเป็นประวัติแบบกึ่งตํานาน ซึ่งมีตํานานดัง
ดังต่อไปนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

 

            

 

 

 

พระแก้วดอนเต้า 

พระแก้วดอนเต้า เป็นพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งของไทย มีตํานานกล่าวว่า นาง
สุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (หมากเต้า) และนํามาถวายเจ้าอาวาส เพื่อแกะสลัก
เป็นพระพุทธรูป ซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า ซึ่งต่อมาได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่
พระธาตุลําปางหลวง วัดเนื่องจากวัดพระแก้วดอนเต้า และ วัดสุชาดาราม( สมัยก่อนวัด
สองวัดน้ีแยกกัน ปัจจุบันรวมกันเป็นวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ) นั้นร้างลง แต่มี
การสันนิษฐานเพิ่มว่า น่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า และเป็นท่ีดอน จึงชื่อ
พระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้า และต่อมาเมื่อมีการ
ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพระแก้วดอนเต้า" 

            หินท่ีนํามาแกะสลัก พระพุทธบุษยรัตนฯและ พระแก้วดอนเต้านั้นเป็นหินท่ีมีสี
ขาวใส  นั้นทางประเทศจีนเรียกหินชนิดนี้ว่า”จุ้ยเจีย”ซึ่งหมายความว่า แก้วผลึกสีขาวใส
เหมือนน้ํา หรือในความจริงเป็นแร่ที่เรารู้จักกันดีคือ “หินเขี้ยวหนุมาน” หรือ”Quartz”
นั่นเอง ส่วนในภาษากรีกเรียกหินชนิดนี้ว่า Rock Crystal หมายถึงหินน้ําแข็ง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


             นอกจากพระพุทธรูปท่ีสําคัญท้ัง 3 องค์ท่ีกล่าวไปแล้วนั้น ในบริเวณภาคเหนือ
ของไทย คือ เชียงแสน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ซึ่งจะเรียกรวมกันว่าพระแก้ว กรุฮอด 
การสร้างพระพุทธรูปขนาดเล็กด้วยหินสี สัณนิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน 
และแพร่หลายอยู่ในอาณาจักรล้านนา และใกล้เคียง 

 

    

 

 

 

 

 

 

พระแก้วกรุฮอด 

              พระแก้วกรุฮอด เป็นพระศิลปะเชยีงแสน-เชียงใหม(่เชียงแสนยุคหลัง) มีอายุใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ได้ถูกขุดพบอย่างเป็นทางการโดยกรมศิลปากร ในพ.ศ.2502
เนื่องจากเกรงว่าเมื่อสร้างเขื่อนภูมพลฯ แล้วเสร็จจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วม เมืองฮอด ท่ีเป็น
เมืองโบราณท่ีสําคัญใน อาณาจักรล้านนา  กรมศิลปากรจึงขุดค้นตามแหล่งโบราณสถาน
ต่างๆ เพื่อรวบรวมของมีค่า ที่อยู่ในกรุเจดีย์หรือวัดวาอารามต่างๆ เพื่อจัดเก็บไว้ก่อนจะ
ได้รับความเสียหาย ซึ่งในการขุดค้นครั้งนี้ได้พบพระพุทธรูปขนาดเล็กแกะสลักจากหิน
สี สีสันต่างๆจํานวนมาก มีท้ังขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว เรื่อยมาจนมีขนาดเล็กสุดเท่าปลาย
นิ้วก้อย พระพุทธรูปท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็น ปางสมาธิและ ปางมารวิชัย ส่วนปางอ่ืนๆ
เช่น ปางยืน พระสังกระจาย พอพบได้บ้าง ศิลปะของพระแก้ว กรุฮอด นี้จะเป็นศิลปะ
แบบช่างฝีมือชาวพื้นเมืองท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ลักษณะของหินสีท่ีพบมีท้ัง สีแดง สี



เหลือง สีขาวใส ฯลฯ และยังมีลักษณะเรียกตามที่พบอีก เช่น ถ้าปรากฏลักษณะสายแร่
เป็นแบบเส้นผมในเนื้อผลึกจะเรียกว่าไหมทอง หากเป็นสีฟ้าจะเรียกว่าไหมฟ้า ถ้าเป็นสี
ดําจะเรียกว่าแก้วขนเหล็กเป็นต้น 

 

              

 

 

 

 

 

 

พระสังกระจายกรุฮอด 

จากพระพุทธประฎิมากร ทั้ง 3 องค์ ที่กล่าวมาแล้วดังข้างต้น ตลอดจน พระแก้ว 
กรุเมืองฮอด จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปท่ีมีการแกะสลักจากหินสีต่างๆนั้น ทั้งหมดเป็น 
ศิลปะล้านนา แทบท้ังสิ้น ส่วนท่ีพบในภาคกลางนั้นอาจจะมีส่วนน้อยหรือไม่มีเลย 
อาจจะเป็นเพราะวัตถุในการสร้างสรรค์ คือแร่ และหินสีต่างๆ สามารถหาได้ง่ายใน
อาณาจักรล้านนา (มณฑลลาวเฉียง หรือมณฑลพายัพ ในรัชสมัย ร.5) โดยถ้านับตามการ
แบ่งเขตอาณาจักรดั้งเดิม แล้วนับได้ว่าเป็นอีกอาณาจักรหนึ่ง ก่อนจะมารวมเป็นสยาม
(ไทยในปัจจุบัน)ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ตลอดจนค่านิยมต่างๆ ได้ผนวกรวมตัวกันจนเป็นไทยในปัจจุบัน จนนับได้ว่าคือความ”
เป็นไทย” ในปัจจุบันสมัย แต่ถ้ามองแลหลังกลับไปแล้ว โบราณวัตถุบางชิ้น 
โบราณสถานบางแห่ง ยังเป็นมูลเหตุแห่งการบาดหมางระหว่างรัฐกันเร่ือยมา บางเร่ือง
อาจเป็นท่ีสิ้นสุดไปแล้ว บางเร่ืองยังคงหาข้อสรุปท่ีแน่ชัดลงไปไม่ได้ (บางเร่ืองก็สรุปไป



แล้วแต่ยังมีคงฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่รู้จบสิ้น) ยกตัวอย่างเช่น ที่หอพระแก้ว ในเวียงจันทร์ 
ท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตในครั้งเก่าก่อน ได้เชิญมาประดิษฐานยังกรุงเทพฯ 
หน้าหอพระแก้วยังคงมีป้ายติดไว้หน้าหอว่า “ปัจจุบันพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ท่ี
ต่างประเทศ” แต่เร่ืองนี้ได้จบลงไปนานแล้วถึงแม้จะมีความเจ็บช้ํากันบ้างมันก็เป็นเร่ือง
ท่ีจบลงไปแล้วต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ในขณะที่เรื่องบางเร่ือง บางกรณี ได้จบลงไป โดย
ศาลโลกเป็นเวลาร่วมครึ่งศตวรรษแล้ว ยังคงปลุกผีมาเล่นไม่รู้จบรู้สิ้น บางสิ่งเกิดก่อและ
จบแล้วควรจบกัน ไม่ควรนํามาเป็นเกมส์ ภายในรัฐจนมาขยายความต่อเป็นเร่ืองราว
ระหว่างรัฐ โดยใช้โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีควรถือเป็นความภาคภูมิร่วมกันมาเป็น
เครื่องมือในการพิพาท ระหว่างบ้านเมืองข้างเคียง ที่มีความเติบโตมาคู่เคียงกัน มีความ
ร่วมกันทางวัฒนธรรมประเพณี น่าจะหันมาร่วมมือ และร่วมกันโตไปกว่านี้ เรื่องในอดีต
มากมายท่ีเป็นบทเรียน ให้เรียนรู้ และจดจําในความเจ็บปวด ถึงท่ีสุดแล้วก็ลืมสิ้นอย่าง
หนังสือบนหิ้งพานมีค่าแต่ไร้การศึกษา เข้าใจ “ไม่แลอดีต  ไม่เข้าใจปัจจุบัน  ท่ีสําคัญไม่
เห็นอนาคต” 

                           

                                                                          อลงกรณ ์ ประมวญทรัพย์ 

                                                                                   เรียบเรียง 

 

 


