
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
 พระพุทธมหามณีร ัตนปฏิมากร หร ือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธร ูปคู ่บ ้านคู ่ เม ืองของประเทศไทย                           

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะ                    

ก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน หลักฐานที่ตรงกันระบุว่า พบครั้งแรก ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ ต าบลเวียง                  

เมืองเชียงราย (ปัจจุบันคือวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย) ในปี พ.ศ.๑๙๗๗ (หรือ ค.ศ.๑๔๓๔) ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์     

จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้น าไปไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิก (จมูก)                    

เกิดกระเทาะออก เห็นเป็นเนื้อมรกต จึงกระเทาะปูนออกท้ังองค์ เห็นเป็นเนื้อหยกสีมรกตท้ังองค์ 

 หลังจากนั้น พระเจ้าสามฝั ่งแกนแห่งเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี ้ จึงเชิญมาประดิษฐาน                      

ที่เชียงใหม่ แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่ไปทางล าปางหากช้างนั้นมีพระแก้วมรกต                     

อยู่บนหลังช้าง เชียงใหม่เห็นว่าล าปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงน าไปไว้ท่ีวัดพระแก้วดอนเต้า ถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช 

ได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่ สร้างปราสาทประดิษฐานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้ง ครั ้นเมื ่อพระเจ้าไชยเชษฐา  

แห่งล้านช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่ เมื ่อพระเจ้าไชยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบาง  

ก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสิหิงค์ ทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสิหิงค์ เมื่อล้านช้างย้ายเมืองหลวง

จากหลวงพระบางมาเวียงจันทน์ ก็เชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสถาปนา 

กรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางมาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ 

(ลาว) ในครั้งนั้น ประดิษฐานไว้ท่ีวัดอรุณราชวราราม ต่อมาเมื่อส้ินรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั ่งเสด็จข้ามฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา  

มาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงปัจจุบัน ส่วนพระบางได้คืนให้แก่ หลวงพระบาง (ลาว) 
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ต านานพระแก้วมรกต 

 พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในปี พุทธศักราช ๕๐๐ โดยพระนาคเสนเถระ วัดอโศการาม กรุงปาฏลีบุตร ในแผ่นดิน

พระเจ้ามิลินท์ (เมนันเดอร์) สมเด็จพระอมรินทราธิราช พร้อมกับพระวิสสุกรรมเทพบุตร ได้น าแก้วโลกาทิพยรัตตนายก 

อันมีร ัตนายกดิลกเฉลิม ๑๐๐๐ ดวง สีเขียวทึบ (หยกอ่อน) น ามาจ าหลักเป็นพระพุทธรูปถวายให้พระนาคเสน 

ถวายพระนามว่า พระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต พระนาคเสนจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปในพระพุทธรัตนพรรณ

มณีมรกต ๗ พระองค์ คือพระโมลี พระนลาฏ พระนาภี พระหัตถ์ซ้าย-ขวา และพระเพลาซ้าย-ขวา แต่เมื ่อบรรจุ 

พระบรมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานแล้วนั้น เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นพระนาคเสน  ได้พยากรณ์ว่า  

พระแก้วองค์นี้ จะเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ในเบญจประเทศ คือ ลังกาทวีป กัมโพชะ ศรีอโยธยา โยนะวิสัย ปะมะหละวิสัย 

และสุวรรณภูมิ 

 พุทธศักราช ๘๐๐ โดยประมาณในแผ่นดินพระเจ้าศิริกิตติกุมาร พระเชษฐราชโอรสในพระเจ้าตักละราช                     

ขึ้นครองราชสมบัติเมืองปาฏลีบุตร เป็นช่วงที่เมืองปาฏลีบุตรเกิดมหากลียุค ทั้งมีการจลาจลภายในและข้าศึกภายนอก 

ผู้คนในปาฏลีบุตรท่ีเคารพนับถือพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกต ลงสู่ส าเภาแล้วเดินทางล้ีภัยไปยังลังกาทวีป เมื่อถึงลังกาทวีป

พระเจ้าแผ่นดินลังกาทวีปในสมัยนั้น (ไม่ได้ระบุพระนาม) ทรงรับรักษาพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตเป็นอย่างดียิ่ง  

และทรงอุปถัมภ์ค ้าชูชาวปาฏลีบุตรเป็นอย่างดีสมควรตามความดีความชอบ 

 พุทธศักราช ๑๐๐๐ โดยประมาณ ในแผ่นดินศรีเกษตรพุกามประเทศ พระมหากษัตริย์ผู ้ครองนครขณะนั้น                     

คือพระเจ้าอนุรุทธราชาธิราช (ภาษาบาลี) หรือ มังมหาอโนรธาช่อ (ภาษามอญ) พระองค์เป็นกษัตริย์ท่ีมีพระอานุภาพมาก 

บริบูรณ์ด้วยพลช้างพลม้าและทหารมากมาย แต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฐิ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา

อย่างดียิ่ง มีพระราชโองการให้ส่งพระราชสาส์นและเครื่องมงคลบรรณาการ ไปยังลังกาทวีปเพื่อขอคัดลอกพระไตรปิฎก

และขอพระแก้วมรกตกลับมาด้วย แต่เร ือที ่บรรทุกพระแก้วมรกตถูกพายุพัด พลัดเข้าไปทางอ่าวกัมพูชาแทน  

พระเจ้านารายณ์ราชสุริยวงศ์ เจ้ากรุงอินทปัตถ์มหานคร แคว้นกัมพูชา สั ่งให้อ ามาตย์คุมส าเภากลับไปถวายคืน        

แก่พระเจ้าอนุรุทธ แต่ส่งกลับไปเพียงพระไตรปิฎกเท่านั้น มิได้ส่งพระพุทธรัตนพรรณมณีมรกตไปด้วย 

 หลังจากท่ีพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่กรุงอินทปัตถ์นานพอสมควร (ไม่ได้ระบุปี) ในแผ่นดินพระเจ้าเสน่ห์ราช 

เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ตกเป็นนิจกาลยาวนานหลายเดือน (ไม่ได้ระบุ) พระเจ้าเสน่ห์ราชก็สวรรคตด้วยอุทกภัยนั ้น  

พระมหาเถระ (ไม่ปรากฏพระนาม) ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นส าเภาหนีไปยังที่ดอน พระเจ้าอติตะราช (อาทิตยราช)  

เจ้าครองนครอโยธยา (หมายถึงอโยธยาโบราณ) ทราบเรื ่องจึงเสด็จกระบวนพยุหยาตรา ไปอัญเชิญพระแก้วมรกต 

มาไว้ในที ่ปลอดภัย โดยทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐานในพระมหาเวชยันตปราสาท และได้ประดิษฐาน  

ในนครอโยธยาอีกหลายรัชสมัย 
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 ต่อมา เจ้าเมืองก าแพงเพชร ซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อโยธยาสมัยนั ้น จึงทูลขอน าพระแก้วมรกต 

ขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองก าแพงเพชรอีกหลายรัชสมัย ซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วก าแพงเพชร ในอุทยานประวัติศาสตร์

ก าแพงเพชร ต่อมา เจ้ามหาพรหมพระอนุชาของพระเจ้ากือนา เจ้าผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสามหัวเมือง คือ  เชียงราย 

เชียงแสน และเมืองฝางได้ลี้ภัยจากศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่ ไปอาศัยอยู่กับพระยาญานดิส เจ้าเมืองก าแพงเพชร 

ต่อมาเมื่อจะกลับไปเมืองเชียงราย ก็ได้ทูลขอพระแก้วมรกตต่อพระเจ้าก าแพงเพชร พระเจ้าก าแพงเพชรจึงได้ถวาย                    

ให้เจ้ามหาพรหม 

 เมื่อเจ้ามหาพรหมชราภาพลง ด้วยความเป็นห่วงในพระแก้วมรกต จึงได้ท าการพอกปูนจนทึบและลงรักปิดทอง

เสมือนพระพุทธรูปสามัญทั่วไป แล้วบรรจุเก็บไว้ในเจดีย์วัดป่าญะในเมืองเชียงรายโดยไม่มีใครรู้ จนกระทั่งเกิดอัสนีบาต 

ลงเจดีย์ตามท่ีปรากฏในพงศาวดารของล้านนา 

เครื่องทรง 

 เคร ื ่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเคร ื ่องทรง ๓ ฤดู ของพระพุทธมหามณีร ัตนปฏิมากร 

หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถ                   

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เครื่องทรงแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

 ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เครื่องทรงฯ ทั้ง ๓ ฤดู มีสภาพช ารุด 

ยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีต ประจวบกับในขณะนั้นเป็นวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ กรมธนารักษ์ผู้รับผิดชอบ 

ในการดูแลรักษาเครื่องทรงฯ ได้น าความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตด าเนินการจัดสร้าง  

เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ๓ ฤดู ชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรกาสดังกล่าว โดยเครื่องทรงชุดใหม่นี ้เป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง                     

ในปัจจุบัน 

ชุดเดิม 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานี ต่อจากนั้น  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสนาดาขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และได้อัญเชิญ พระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากรมาประดิษฐานในพระอุโบสถ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๕ ค ่า ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๓๒๗ และได้มี 

พระราชศรัทธาโปรดให้จัดสร้างเครื ่องทรงฤดูร ้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพุทธบูชา  
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 ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชาเพิ่ม

อีกหนึ่งชุด พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงมีเครื่องทรงครบ ๓ ฤดู ซึ่งถือเป็นต้นก าเนิดพระราชพิธีเปล่ียนเครื่องทรงท้ัง

สามฤดูทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน 

 พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตน 

ปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจ าทุกปี กรณีท่ีทรงติดพระราชภารกิจอื่นไม่อาจเสด็จด้วยพระองค์เองได้ จะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ส าหรับก าหนดเสด็จพระราชด าเนินในการ 

พระราชพิธีเปล่ียนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีดังนี้ 

 ๑.  ฤดูร้อน ก าหนดวันแรม ๑ ค ่า เดือน ๔ ราวเดือนมีนาคม 

 ๒.  ฤดูฝน ก าหนดวันแรม ๑ ค ่า เดือน ๘ ราวเดือนกรกฎาคม หรือหากปีใดเป็นปีอธิกมาส จะเลื่อนเปน็วันแรม     

๑ ค ่า เดือน ๘ หลัง ซึ่งจะตรงกับวันเข้าพรรษา ของทุกปี 

 ๓.  ฤดูหนาว ก าหนดวันแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๒ ราวเดือนพฤศจิกายน 

ชุดปัจจุบัน 

 เครื ่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั ้ง ๓ ฤดู กรมธนารักษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ                        

ให้น าออกจัดแสดง ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ไทย ภายในพระบรมมหาราชวังระหว่างที ่รอ                   

การผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล ซึ่งเครื่องทรงฯ ทั้ง ๓ ฤดูเริ ่มมีสภาพช ารุดไปตามกาลเวลา เนื่องจากมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี            

และในโอกาสฉลองสมโภชกรุงร ัตนโกสินทร ์ ๒๐๐ ปี ส าน ักพระราชว ังได้ท าการบูรณะซ่อมแซมเคร ื ่องทรง                              

พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง ๓ ฤดู ในส่วนที่ช ารุด และได้มีการใช้ต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงท าให้เครื ่องทรงฯ                  

ช ารุดมากขึ้น ต้องท าการซ่อมแซมอีก แต่ด้วยเป็นศิลปะโบราณวัตถุที่มีลวดลายที่ละเอียดอ่อนบอบบางและเป็นฝีมือ 

ช่างโบราณช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงท าให้ไม่สามารถหาช่างฝีมือมาซ่อมแซม                                

ให้เหมือนเดิมได้ 

 กรมธนารักษ์จึงได้ปรึกษากับเลขาธิการพระราชวัง ผู ้เชี ่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง พิจารณา                  

เห็นว่าควรด าเนินการจัดสร้างเครื่องทรงฯ ชุดใหม่ขึ้นทดแทน เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฯตามฤดูกาล

ตามโบราณราชประเพณีและถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จึงได้น าความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้ด าเนินการได้ เมื ่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ และในการจัดสร้าง กรมธนารักษ์ 

ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ในโอกาสนี้ 

ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรด้วย  



- ๕ - 

 การจัดสร้างได้เริ ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐  

โดยเครื ่องทรงฯ ฤดูหนาว ด าเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จเป็นอันดับแรก และน าขึ ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื ่อวันจันทร์  

ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ เครื่องทรงฯ ฤดูร้อน ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และเครื่องทรงฯ ฤดูฝน ทูลเกล้าฯถวาย เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 ส าหรับเครื่องทรงฯ ชุดเดิมได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นโบราณวัตถุอันล ้าค่า และจัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์  

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเครื่องทรงฯ ชุดใหม่ ชุดใดท่ีมิได้ทรง จะเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนได้ช่ืนชม ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันท่ีมีพระราชพิธี 

องค์ประกอบของเครื่องทรงชุดปัจจุบัน 

 ๑.  ฤดูหนาว - ใช้อ ัญมณีในการจัดสร ้างเครื ่องทรงพระพุทธมหามณีร ัตนปฏิมากรฤดูหนาว ชุ ดใหม่                                          

รวมทั้งหมด ๑๕,๘๖๘ เม็ด น ้าหนัก ๒,๘๖๓.๔๔ กะรัต น ้าหนัก ๕๗๒.๖๘ กรัม น ้าหนักลงยา ๒๗.๖๙ กรัม น ้าหนักทอง      

สุทธิ ๕,๕๗๙.๕๐ กรัม รวมน ้าหนักเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรฤดูหนาวชุดใหม่ ๖,๑๗๙.๘๗ กรัม 

 ๒.  ฤดูร้อน - ใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อน ชุดใหม่ รวมทั้งหมด                         
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