ประวัติ
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตร
วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
********* * *********
ขออํ า นาจความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระพุ ท ธมหาสุ ว รรณปฏิ ม ากร หรื อ พระพุ ท ธ
รูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรปูชนียวัตถุมหัศจรรยองคนี้ ขอไดโปรดชวยปกปองคุมครองให ทุก ๆ
ทานที่ไดมีโอกาสเขามายังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แหงนี้ ขอแสดงความยินดีและขอ ตอนรับทุก ๆ
ทานดวยไมตรีจิตยิ่ง
กอนอื่น ก็จะขอแนะนําประวัติความเปนมาของพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
หรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคที่ทุก ๆ ทานกําลังไดชมและนมัสการ กราบไหวใน
ขณะนี้ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอันจะกอใหเกิดความศรัทธาปสาทะใน ปูชนียวัตถุมหัศจรรย
องคนี้มากยิ่งขึ้น
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตร องคนี้ จัด
เปน ปูชนียวัตถุมหัศจรรยของโลก เปนพระพุทธรูปทองคําปางมารวิชัย เปน ศิลปะพุทธปฏิมา
กรรมสมัยสุโขทัยบริสุทธิ์หรือยุคสมัยสุโขทัยรุงเรือง เปนพระพุทธ ปฏิมากรรรมสรางดวยทองคํา
เนื้อเจ็ด ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยพระองคที่ ๓ แหงราชวงศพระ
รวง มีหนาตักกวาง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูง จากฐานทับเกษตรถึงพระเกตุมาลา ๗ ศอก ๑ คีบ ๙ นิ้ว มีน้ํา
หนักประมาณ ๕ ตันครึ่ง มีอายุจนถึงปจจุบันประมาณ ๗๐๐ กวาป เปนพระพุทธรูปทองคําที่มีพระ
พุทธลักษณะ ประณีตงดงาม ออนชอย วิจิตร บรรจงเกินกวาโลกียวิสัย มีความงดงามคลาย ๆ จะ
เคลื่อนไหวองคได เหมือนจะถูกสรางสรรคไวดวยอํานาจเทวฤทธิ์ นับเปนพระพุทธ รูปทองคําแทที่
เปนสมบัติอันล้ําคายิ่งของพระพุทธศาสนาและของประเทศไทย และเปน พระพุทธรูปทองคําองค
แรกของเมืองไทยที่ถูกบันทึกไวในหนังสือกินเนสบุค ซึ่งเปน หนังสือที่บันทึกสิ่งที่เปนที่สุดของ
โลกไวอยางละเอียดจนไดรับความเชื่อถือจากนานา ประเทศทั่วโลก ไดบันทึกความมหัศจรรยยิ่ง
ใหญของพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ พระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคนี้ไววา ปูชนีย
วัตถุที่มีคุณ คามาก เปน พระพุทธรูป ทองคําแท ศตวรรษที่ ๑๕ หนัก ๕ ตัน ครึ่ง สูง ๓.๐๔ เมตร
ประดิษฐานอยูที่วัด ไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีมูลคาประมาณ ๒๘.๕
ลานปอนด เพราะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคนี้
ประกอบดวยสิ่งที่จัดวาเปนที่สุดของโลกไวถึง ๓ อยางดวยกัน คือ.๑. มีขนาดขององคพระใหญมหึมา มีหนาตักกวาง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูงถึง ๗ ศอก ๑
คืบ ๙ นิ้ว

๒. มีพระพุทธลักษณะที่ออนชอยงดงามล้ําเลิศ สรางขึ้นในสมัยที่กรุง สุโขทัยเปน
ราชธานี มีอายุจนถึงปจจุบัน ๗๐๐ กวาป
๓. สรางดวยโลหะทองคําแท มีมูลคาตามที่ถูกบันทึกไวในหนังสือ กินเนสบุคถึง
๒๘.๕ ลานปอนด
เพราะเหตุนี้แหละ จึงจัดวาเปนที่สุดของโลกในดานปูชนียวัตถุมหัศจรรย และปูช
นียวัตถุดังกลาวนั้นก็คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคํา สุโขทัยไตรมิตร
องคนี้ แล.
แตเดิม พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัย ไตรมิตร
ปูชนียวัตถุมหัศจรรยองคนี้มีปูนปนพอกปดบังอําพรางไว และประดิษฐานอยูที่ พระอุโบสถวัดโชต
นารามพระอารามหลวงหรือวัดพระยาไกร ตั้งอยูในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันนี้ก็
คือสถานที่ตั้งของบริษัท อิสเอเซียติก จํากัดนั่นเอง
วัดโชตนารามนั้น ในอดีตแตเดิมมีชื่อวาวัดพระยาไกร ปรากฏตามหลักฐานจด
หมายเหตุ ที่ พ ระพุ ท ธรู ป ปู น ป น หรื อ พระพุ ท ธมหาสุ ว รรณปฏิ ม ากรนี้ ก อ นที่ จ ะ อั ญ เชิ ญ มา
ประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม มีหลักฐานวาเปนวัดที่สรางมากอน ปพุทธศักราช ๒๓๔๔ กาล
ภายหลังตอมา พระยาโชฏีกราชเศรษฐี (เจาสัวบุญมา) ซึ่ง เปนขาหลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ ๓ ไดทําการ บูรณะปฏิสังขรณ เสร็จแลวไดนอมถวายเปนพระอาราม
หลวง ในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร
และไดรับการสถาปนา ขึ้นเปนพระอารามหลวงมีนามวาวัดโชตนาราม ตอมา ในรัชสมัยของพระ
บาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระปยมหาราชเจา รัชการที่ ๕ วัดโชตนาราม พระ
อารามหลวงแหงนั้นไดกลายสภาพเปนวัดราง ไมมีผูปกครองดูแล ปลอยให เสนาสนะสงฆพรอม
ทั้งพระอุโบสถอันเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนก็คือพระพุทธ รูปทองคําสุโขทัยไตรมิตร
องคนี้ ตองปรักหักพังชํารุดทรุดโทรมเสียหายมาโดยลําดับ สถานที่ภายในบริเวณวัดโชตนารามทั้ง
หมดจึงกลายเป น ที่ รกรางว างเปล า ประกอบ กั บ ทางบริษั ท อิ ส เอเซี ย ติ ก จํากั ด ได แ สดงความ
ประสงคขอเชาสถานที่ของวัด โชตนารามทั้งหมดเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท เมื่อไดรับอนุญาต
จากทางราชการให ดําเนินกิจการของบริษัทแลว ก็ไดทําการรื้อถอนเสนาสนะสงฆที่ปรักหักพังจน
หมดสิ้น คงเหลือไวเพียงพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปปูนปนและพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ซึ่งมี
องคพระขนาดใหญเทากันเพียง ๒ องคเทานั้นที่ยังประดิษฐานอยู ทางการคณะสงฆ ในสมัยนั้นจึง
มีเถระบัญชาใหวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดไผเงินโชตนารามไปอัญเชิญ พระพุทธรูป ๒ องคขนาด
ใหญนั้นนําไปประดิษฐานเก็บรักษาไว แลวในปพุทธศักราช ๒๔๗๘ นั้นเอง ทางวัดไผเงินโชต
นารามก็ไดไปอัญเชิญพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ซึ่ง ประดิษฐานอยูดานหนานําไปประดิษฐานรักษา
ไว ณ วัดไผเงินโชตนาราม สวนทาง วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระมหาเจียม กมโล เปนประธาน
ก็ไดไปอัญเชิญพระพุทธ รูปปูนปนองคที่ยังเหลืออยู นํามาประดิษฐานรักษาไว ณ วัดไตรมิตรวิทยา

ราม โดย ครั้งแรก ประดิษฐานที่เพิงสังกะสีขางองคพระเจดียที่ชํารุดเสียหายทางดานทิศ ตะวันออก
ของพระอุโบสถหลังเกาเพราะยังหาสถานที่ประดิษฐานที่เหมาะสมไมได
พระพุทธรูปปูนปนองคนั้น ก็ยังคงประดิษฐานอยูที่เพิงสังกะสีขางพระ เจดียวัด
ไตรมิตรวิทยารามตลอดมาเปนเวลาถึง ๒๐ ป และไดถูกกระเทาะปูนปนหุมองค พระออกเปดเผย
ความลี้ลับใหปรากฏแกชาวโลกทราบวา เปนทองคําแท จนกลายเปน ปูชนียวัตถุมหัศจรรยของโลก
ในวั น ที่ ๒๕ เดื อ นพฤษภาคม ๒๔๙๘ ซึ่ งเป น ระยะกาล ใกล จ ะถึ งกึ่ งพุ ท ธกาลหรือ ๒๕ พุ ท ธ
ศตวรรษ ซึ่งจะมีรัฐพิธีเฉลิมฉลองเปนการใหญ จึงนับไดวาเปนความมหัศจรรยยิ่งใหญแกวงการ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มาจนตราบเทาทุกวันนี้
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสาเหตุที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ในครั้งกระโนน ทั่วทั้งบริเวณวัด
ยังมีสภาพเปนที่ลุม มีสระคูคลอง มีน้ําทวมขังเกือบตลอดทั่วทั้งบริเวณวัด แตเดิม วัดไตรมิตรวิทยา
รามนี้มีชื่อวา วัดสามจีน ตอมาคณะกรรมการของวัดประกอบ ดวยขาราชการ พอคาและประชาชน
ซึ่งมีพ ระเดชพระคุ ณ ท านเจาคุณ พระวีรธรรมมุนี เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเปน ประธาน
พรอมดวย น.อ.หลวงศุภชลาศัย ร.น. หลวงบริบาลเวชกิจ นายสนิท เทวินทรภักดิ์ และนายกําธร วิ
สุทธิผล ไดรวมกัน ดําเนินการปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะสงฆพรอมดวยพระอุโบสถหลัง
ใหมจน เสร็จเรียบรอยในปพุทธศักราช ๒๔๘๒ และไดรับการเปลี่ยนนามของวัดใหมเปนทางการ
วาวัดไตรมิตรวิทยาราม ตอมา ในปพุทธศักราช ๒๔๙๗ ก็ไดเริ่มดําเนินการกอสราง พระวิหารหลัง
ใหมขึ้น เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนองคที่ทางวัดไดอัญเชิญ มาจากวัดโชตนารามดัง
กลาวแลว ใหเหมาะสมกับที่เปนปูชนียวัตถุที่ควรแกการเคารพ สักการะ บูชา ของพุทธศาสนิกชน
และเพื่อเปนการประกาศความเจริญรุงเรืองแหง พระพุทธศาสนาสืบไปในอนาคตดวย
ครั้ น พระวิ ห ารซึ่ ง มี ค วามกว า ง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ทรงจตุ ร มุ ข หลั ง ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคําในปจจุบันใกลจะสําเร็จเรียบรอยทุกอยาง ทางวัดไตรมิตรวิทยาราม
ก็ไดจัดทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปนองคนั้นขึ้นประดิษฐาน บนพระวิหารหลังใหมนั้น และได
จัดทําพิธีอัญเชิญในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๘ และเพราะเหตุที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การเคลื่อนยายในขณะนั้นไมทันสมัยเหมือน ในปจจุบัน ฉะนั้น การเคลื่อนยายองคพระซึ่งมีขนาด
ใหญถึงเพียงนั้นจึงดําเนินไป โดยยากลําบากอยางยิ่ง เพราะตองอาศัยแรงงานของประชาชน พระ
ภิกษุสามเณรเปน สวนใหญ เครื่อทุนแรงที่มีอยูบางก็มีเพียงรอกสําหรับกวานองคพระขึ้นอยางเดียว
ทาง วัดไดเริ่มทําการเคลื่อนยายองคพระตั้งแตเขาจรดเย็น การเคลื่อนยายก็ทําไดเพียงแคยาย องค
พระมาประดิษฐานอยูใกล ๆ กับพระวิหารเทานั้น และในขณะที่กําลังใชรอกทําการ กวานเชือกยก
องคพระขึ้นเปนครั้งสุดทายนั่นเอง ทันใดนั้นเชือกที่ใชสอดยกองคพระขึ้น เกี่ยวกับเครื่องกวานไม
สามารถทานน้ําหนักขององคพระได จึงขาดสบั่นลงมา ทําให องคพระซึ่งมีน้ําหนักมากและองค
ใหญมหึมาถึงเพียงนั้นก็ตกลงมากระทบกับพื้นคนกรีต เสียงดังสนั่น เพราะแรงตกลงมากระแทกเขา
กับพื้นคอนกรีตอยางแรงนั่นแหละ เปนเหตุใหปูนปนพอกปดยังดําพรางองคพระไวเกิดกระเทาะ

หลุดออกมา จนเห็นทองคํา ภายในปูนปนสองแสงเปนประกายเหลืองอรามจึงไดทราบวาขางใน
พระปูนปนดงคนั้น ที่แทก็เปนทําคําแท หลังจากนั้นทางวัดก็ไดทําการกระเทาะปูนปนพอกปดองค
พระไว ออกจนหมด เมื่อกระเทาะปูนปนออกหมดแลวตรวจดูโดยละเอียดจึงทราบวาตลอด ทุกสวน
ขององคพระพุทธรูปบริสุทธิ์บริบูรณ ทุกสวนไมมีที่ติเลยแมแตนอย องคพระ แตเดิมเมื่อกระเทาะ
ปูนปนออกใหม ๆ เปนอยางไรในปจจุบันนี้ก็คงเปนอยูอยางนั้น ภาพพระพักตรและพระศอขณะที่
ยังไมไดกระเทาะปูนปนออกและเมื่อกระเทาะปูนออก ใหม ๆ พรอมทั้งภาพของชิ้นสวนของปูนปน
ที่กระเทาะออกมาจากองคพระเปนบางสวน ทางวัดไตรมิตรวิทยารามก็ไดเก็บรักษาไวภายในพระ
วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธ มหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรนั้นแลว
เพื่ออนุชนรุนหลัง จะไดเขาใจและรูสึกภูมิใจในกลวิธีที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยที่งาย แตแฝง
ไวดวย ความลุมลึกอยางเลอเลิศที่สุดในการอนุรักษปกปองคุมครองปูชนียวัตถุมรดกอันล้ําคานี้ ไว
เปนสมบัติของลูกหลานไทยสืบมา ขอเชิญชวนทานผูสนใจไดเขาชมและนมัสการ กราบไหวไดทุก
วัน ตั้งแต ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
หรือ
พระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรคือ

พระพุทธรูปทองในหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช
โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรตามหลักสิลาจารึก ปาตาล เมืองสุโขทัย ของพอ
ขุ น ราคํ าแหงมหาราชหลั ก ที่ ๑ หน าที่ ๒ บรรทั ด ที่ ๒๓ - ๒๖ ได จ ารึ ก ไว เป น หลั ก ฐานว า วั ด
มหาธาตุ กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฆฐารส มีพระพุทธรูปอันใหญ มี
พระพุทธรูปอันงาม เปนตน ครั้นไดตรวจพบหลักฐานทางดาน พระพุทธลักษณะของพระพุทธมหา
สุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูทองคําสุโขทัยไตรมิตรที่ งดงามวิจิตรออนชอยอยางยิ่ง อันบงบอก
ถึงสมัยสุโขทัยโดยเดนชัดก็คือ ทางดานขนาด ขององคพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรที่มีขนาด
ใหญมหึมาก็ดี และทางดานคุณคาของ ทองคําที่มีน้ําหนักมากมายมหาศาลเกินกวาสามัญมนุษยจะ
นํามาสรางไดก็ดี เหลานี้ ยอมเปนหลักฐานชี้ชัดวา พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูป
ทองคําสุโขทัยไตรมิตร ก็คือพระพุทธรูปทองในหลักศิลาจารึกปาตาลพอขุนรามคําแหงมหาราช
อยางแนแท เพราะเปนพระพุทธรูปทองคําแทและมีขนาดองคพระใหญมหึมา และทั้งเปนพระพุทธ
รูปที่มีความสําคัญอยางยิ่งของพอขุนรามคําแหงมหาราชอยางแทจริง จึงเปนพระพุทธรูปที่ควรแก
การจารึกไวเปนหลักฐานในหลักศิลาจารึกเชนนั้นได
หลักฐานอีกประการหนึ่ง ก็คือพระพุทธรูปทุก ๆ องคตามที่ปรากฏในหลัก ศิลา
จารึกปาตาลนั้นลวนแตเปนพระพุทธรูปที่มีองคพระขนาดใหญมหึมาทั้งสิ้น แหละพระพุทธมหา
สุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคนี้ ก็เปนพระพุทธ รูปที่มีขนาดขององค

พระใหญมหึมาไลเลี่ยกัน ทั้งพระพุทธรูปทองคําที่มีขนาดขององค พระเทากันหรือยอมกวาพระ
พุทธมหาสุวรรณปฏิมากรองคนี้ก็ยังไมเคยมีปรากฏในที่ อื่น ๆ เลย จะมีก็แตพระพุทธมหาสุวรรณ
ปฏิมากรองคนี้เพียงองคเดียวเทานั้น จึง เปนหลักฐานบงชัดอีกวาพระพุทธรูปทองในหลักศิลาจารึก
ป าตาล เมื อ งสุ โขทั ย ของพ อ ขุ น รามคําแหงมหาราชองคนั้ น ที่ แ ท ก็ คือ พระพุ ท ธมหาสุ ว รรณ
ปฏิมากรหรือพระพุทธรูป ทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคนี้เอง
พระพุทธลักษณะ
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยบริสุทธิ์หรือยุครุงเรือง
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนั้นมีหลายหมวดหลายยุค แตเฉพาะหมวดใหญ หรือยุค
กลางถือวาเปนพระพุทธรูปสุโขทัยบริสุทธิ์ อันเปนยุครุงเรือง เปนพระพุทธรูปที่ สรางขึ้นในรัช
สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระพุทธรูปในหมวดนี้มีพระพุทธ ลักษณะเปนที่สังเกตดังนี้ คือ.
ทําพระรัศมีหรือพระเกตุมาลาเปนเปลวยาว
เสนพระเกศาขมวดเปนทักษณาวัฏหรือเปนกนหอย โดยมากจะไมมีไร พระศก
พระโขนงโกง พระนาสิกงุม พระหนุเสี้ยม
บนพระเศียรเหนือพระอุณหิสเปนรูปโปน หัวพระถันโปน
ชายผาสังฆาฏิมักมีปลายเปน ๒แฉกเหมือนเขี้ยวตะขาบ โดยมากนั่งขัดสมาธิราบ
ฐานของพระพุทธรูปเปนฐานหนากระดานเกลี้ยงเรียบ ตอนกลางของ ฐานแอนเขา
ขางใน ผิดกับฐานของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนซึ่งเปนหนากระดาน แตโคงออก
ขางนอกและฐานของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในหมวดใหญหรือยุคกลาง นี้จะ
ไมสรางทําเปนกลีบบัว ถาเปนกลีบบัว ก็จะเปนพระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชิน
ราช หรือยุคหลังมักสรางทําฐานเปนบัวหลายบัวคว่ําเปนสวนใหญ

ลักษณะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตร
เมื่อไดพินิจพิจารณาพระพุทธลักษณะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ พระ
พุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคนี้โดยละเอียดถี่ถวนแลว ก็จะพบพระพุทธ ลักษณะชัดเจนเดน
ชัด ตั้งแตปลายพระเกตุมาลาจนถึงทับเกษตรหรือฐานขององค พระทีเดียว ขอแยกออกเปนขอ ๆ ดัง
นี้ คือ-

๑. พระเกตุมาลา เปนเปลวยาวสูงและงดงามมาก
๒. เบื้องบนพระเศียรเหนือพระอุณหิส เปนรูปโปน
๓. มีพระอุณาโลมระหวางพระโขนงปรากฏใหเห็นเปนเงา
๔. เสนพระศกหมวดเปนทักษิณาวัฏหรือกนหอย ไมมีไรพระศก
๕. พระโขนงโกงงดงามเปนสัน
๖. พระนาสิกคอนขางงุม
๗. พระโอษฐเรียวงามเหมือนกับวาจะแยมตรัส
๘. พระพักตรกลมแบบรูปไข แตไมใชกลมแบบผลมะตูม
๙. พระปรางไมอวบเหมือนพระพักตรพระพุทธชินราชในยุคหลัง แตงด งามรับ
กับพระพักตรไดสวนสัดพอดี
๑๐.พระหนุเสี้ยม ตรงตามพระพุทธลักษณะสมัยสุโขทัยบริสุทธิ์ หรือ ยุครุงเรือง
๑๑.พระกรรณทั้ง ๒ ขางยาวเปนเหมือนกลีบบัว
๑๒.ปลายพระกรรณทั้ง ๒ ขาง จะเจาะเหมื อนชาวเมื องสุโขทัย ยุคพ อขุน ราม
คําแหงมหาราชทีเดียว
๑๓.พระศอเปนปลองตองตามพระพุทธลักษณะแท
๑๔.พระอุระ ผายเสมือนหนึ่งพญาราชสีห
๑๕.พระอังสา กวางไดสวนสัดกับองคพระ
๑๖.พระกร ยาวและลักษณะการวางพระกรเหมือนกับงวงไอยรา
๑๗.ปลายนิ้วพระหัตถทั้ง ๔ นิ้ว เหมือนอยางสามัญมนุษยทุกอยาง คือนิ้ว จะยาว
ไมเสมอกัน ไมเหมือนพระพุทธรูปในยุคหลังที่มีนิ้วพระหัตถทั้ง ๔ นิ้วยาวเสมอ กัน
๑๘.หัวพระถันโปนขึ้นมา พอมองเห็นไดชัดเจน
๑๙.ชายผาสังฆาฏิบายถึงพระนาภี ปลายผาสังฆาฏิพับทับกันเปนแฉก เหมือนเขึ้ย
วตะขาบ ทั้งเบื้องหน าพระนาภีและเบื้องหลังพระปฤษฎางค และชายผา สั งฆาฏิเบื้องหลังพระ
ปฤษฎางคยาวลงมาเกือบถึงทับเกษตรหรือฐาน
๒๐.นั่งขัดสมาธิราบ เห็นฝายพระบาทราบเรียบเสมอกันอันเปนลักษณะ ของผูที่
ปราศจากราคะกิเลศ และชายผาอันตรวาสก (ผานุง) เปนสัน
๒๑.ฐานที่ทับเกษตร เปนหนากระดานเกลี้ยงเรียบ ตรงกลางของฐานทับ เกษตร
จะเวาหรือแอนเขาขางใน
๒๒.ผาจีวรที่ทรงก็พอมองเห็น เพียงเบา ๆ แนบเนื้อหรือแนบกับองคพระ และ
ลักษณะของผาจีวรจะเห็นเปนสันพอเปนที่สังเกตเทานั้น

๒๓.ลักษณะการประทับนั่ง เปนการวางพระอิริยาบถใหเกิดศรัทธาปสาทะ แกผู
ไดเขาไปกราบไหวนมัสการจริง ๆ เหมือนกับวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมาประทับ
อยูตรงหนาของเรา ฉะนั้น
๒๔.พระหัตถซายพาดบนพระเพลา พระหัตถขาวทรงชี้แมพระธรณีเพื่อ เปนพยาน
แมจะเปนพุทธลักษณะประทับนั่งเหนือวชิรอาสนแตก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหว พระองคได และ
เหมือนจะแยมพระโอษฐตรัสกับผูที่เขาไปกราบนมัสการทีเดียว
เมื่อไดตรวจสอบโดยละเอียดก็จะเห็นวา พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือพระ
พุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตร มีพระพุทธลักษณะตรงตามลักษณะพระพุทธ รูปสมัยสุโขทัยไมมี
ผิดเพี้ยนเลยแมแตนอย นี่แหละเปนหลักฐานบงชัดวา พระพุทธ มหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธ
รูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรเปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาช
อยางแนนอน ทั้งจะตองเปนพระพุทธรูปที่จัดอยูใน หมวดใหญหรือยุคกลางซึ่งเปนยุครุงเรืองของ
สุโขทัยอีกดวย
เหตุที่มาประดิษฐาน
ณ
วัดโชตนาราม
จําเนียรกาลนานมา เมื่อบานเมืองถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยดวย อํานาจ
แหงโลกธรรม นี่แหละเปนมูลเหตุใหพระพุทธรูปทองในหลักศิลาจารึกเมืองปา ตาลของพอขุนราม
คําแหงมหาราชองคนั้นตองถูกเคลื่อนยายมาโดยลําดับ นับตั้งแต เมื่อกรุงสุโขทัยที่เคยเปลงประกาย
เจิดจาตองอับแสงสิ้นอํานาจลง เพราะตองตกอยูภาย ใตการปกครองของไทยกรุงศรีอยุธยาจนสิ้น
รัชสมัยของพระยาบาล ดวยความหวงแหน ในพระพุทธรูปทองอันเปนสมบัติล้ําคาของพอขุนราม
คําแหงมหาราชองคนั้น และดวย เกรงวาพระพุทธรูปทองในหลักศิลาจารึกองคนั้นซึ่งเปนพระพุทธ
รูปคูบ านคูเมืองประดิษฐาน อยูในพระวิหารโดดเดน กลางเมืองสุโขทัย ทั้ งยังเป น พระพุ ทธรูป
ประจําพระองคของพอ ขุนรามคําแหงมหาราชที่มีคายิ่งองคนั้นจะถึงอันตรธานหายไปได เพราะ
เหตุนี้แหละ พระพุทธรูปทององคนั้นที่แทก็คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทอง
คํา สุโขทัยไตรมิตรองคนี้ จึงไดถูกอัญเชิญลงมาทางใตแลวประดิษฐานไว ณ กรุงศรีอยุธยา ใน
ระหวางปพุทธศักราช ๑๙๔๖ เปนตนมา
ครั้นกาลตอมา เมื่อกรุงศรีอยุธยาปกครองหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดมา บาง
ครั้งสิ้นอํานาจตกเปนเมืองขึ้นของพมา บางคราวก็เรืองอํานาจจรัสจาในภูมิภาค แหงนี้ เปนระยะ
กาลนานถึง ๔๑๗ ป แหละในปพุทธศักราช ๒๓๑๐ นั่นเอง กรุง ศรีอยุธยาก็ถึงกาลอวสานสิ้นอิสระ
ภาพโดยสิ้นเชิง บานเมืองพรอมทั้งวัดวาอารามถูก พมาลางผลาญจนพินาศสิ้นเหลือที่จะคณานับ แม
องคพระศรีสรรเพชญซึ่งเปน พระพุทธรูปที่สําคัญยิ่งของกรุงศรีอยุธยามาเปนเวลาหลายรอยป สูง ๘
วา องคพ ระ หุ มดวยทองคํา มีน้ํ าหนักถึง๒๘๖ ชั่ง ก็ยังถูกเผาผลาญสํ าลอกเอาทองคํามีน้ําหนั ก

จํานวนดังกลาวไปจนหมดสิ้น บัดนี้ ก็เหลือเพียงเศษอิฐปูนที่ถูกทําลายในอดีตปรากฏ ใหเห็นเปน
รองรอยที่แสนจะทรมานราวรานใจแกชาวไทยทั้งชาติ
ในขณะที่กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งวัดวาอารามกําลังจะถูกขาศึกเผาผลาญ ทําลายอยู
นั้น ดวยเกรงวาพระพุ ทธรูปทองซึ่ งเปนสมบัติอัน ล้ําคาที่อัญ เชิญ มาจากวัด มหาธาตุ กลางเมือง
สุโขทัยองคนั้นจะถูกพมาทําลายลางสําลอกเอาทองคําจากองคพระ ไปเหมือนกับพระศรีสรรเพชญ
อีก ฉะนั้น พระพุทธรูปทององคนั้นจึงถูกเอาปูนปนพอก ปดบังอําพรางไวภายใน ทําใหขาศึกเห็นวา
เปนพระพุทธรูปปูนปนธรรมดา ๆ องคหนึ่งเทานั้นเอง ไมมีราคาคางวดอะไร ทั่ว ๆ ไปในกรุงเกาก็
มีอยูดาษดื่น เปนการหักเหความสนใจของขาศึกโดยสิ้นเชิง เปนกุสโลบายที่ชาญฉลาดเพื่อมุงจะให
ปูชียวัตถุที่เปนอมตะ มรดกอันล้ําคาของพอขุนรามคําแหงมหาราชรออดพนจากน้ํามือของอริราช
ศัตรูผูมุงทํา ลาย และพระพุทธรูปปูนปนองคนั้นก็ยังคงประดิษฐานกระจัดกระจายปะปนกับพระ
พุทธ รูปปูนปนองคอื่น ๆ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในกรุงศรีอยุธยากรุงเกา เปนลําดับมา
ครั้งลุถึงปพุทธศักราช ๒๓๔๔ ปรากฏตามตํานานวา กาลตอมาหลังจากที่ พระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตน โกสินทร
ขึ้นเปนราชธานีแลว ในปนั้นเองพระองคทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหขาราชการชั้น
ผูใหญขึ้นไปอัญเชิญพระพุทธรูปที่ปรักหักพังตามวัดรางตาง ๆ ใน เมืองสุโขทัย เมืองสวรรคโลก
เมืองพิษ ณุ โลก เมื องลพบุ รี เมืองอยุธยากรุงเกา นํามา ประดิษฐานไวที่ รอบ ๆ พระระเบียงพระ
อุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือ วัดโพธิ์ทาเตียน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แหละ
พระพุทธรูปปูนปนองคนั้นจึงถูก อัญเชิญปะปนลงมายังกรุงเทพหมานครในสมัยนั้นดวย แลวถูกนํา
มาประดิษฐานเปน พระประธานในพระอุโบสถวัดโชตนารามหรือวัดพระยาไกร เขตยานนาวา
กรุงเทพ มหานคร ลวงมาจนถึงปพุทธศักราช ๒๔๗๘ จึงถูกอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัด ไตรมิตร
วิทยาราม เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร และเพราะเหตุที่ปูนปนหุมองค พระไวเกิดกระเทาะ
หลุดออกมาจึงไดทราบวาเปนพระพุทธรูปทองคําแท ในปพุทธศักราช ๒๔๙๘
และในป พุ ทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วจึงทรง พระกรุณ า
โปรดเกลา ฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรองคนั้น เปนนามทางราชการวา
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เพื่อเปนสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป
ทั้งหมดนี้ คือประวัติความเปนมาของพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือ พระ
พุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตร ที่แทก็คือพระพุทธรูปทองที่ปรากฏในหลักศิลา จารึกปาตาล เมือง
สุโขทัย อมตะมรดกอันล้ําคาของพอขุนรามคําแหงมหาราช พระ มหากษัตริยจอมปราชญของชาว
ไทย ปจจุบันนี้ไดกลายเปนปูชนียวัตถุมหัศจรรยที่โลก ตองตะลึง นับเปนหนึ่งไมมีสองและปูชนีย
วัตถุชิ้นเอกอุดังกลาวนั้นก็คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตร
มิตรองค นี้แล .....

