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บทคััดย่่อ
บทความวิิ จัั ย นี้้� มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ 3 ประการ คืื อ 1) เพื่่� อ ศึึ ก ษาการบูู ช าใน
พระพุุทธศาสนา 2) เพื่อ่� ศึึกษาประวััติคิ วามเป็็นมาพระพุุทธบาทสี่่ร� อย อำำ�เภอแม่่ริมิ จัังหวััด
เชีียงใหม่่ 3) เพื่่�อวิิเคราะห์์ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการบููชาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม
จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นการศึึกษาเชิิงคุุณภาพ เก็็บข้้อมููลจากเอกสารและการเก็็บข้้อมููลภาค
สนาม
ผลการวิิจััยพบว่่า การบููชา คืือ การยกย่่อง เชิิดชูู เลื่่�อมใส ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�
ใจ จริิงใจไม่่เสแสร้้ง แกล้้งทำำ� ถืือเป็็นมงคลอัันสููงสุุด ด้้วยลัักษณะแห่่งการกระทำำ� 3
อย่่าง คืือ 1) ปััคคััณหะปููชา คืือ การบููชาด้้วยการกล่่าวยกย่่อง สรรเสริิญ 2) สัักการะปููชา
คืือ การบููชาด้้วยเครื่่�องสัักการะ มีีดอกไม้้ ธููป เทีียน 3) สััมมานะปููชา คืือ การบููชาด้้วย
การยอมรัับ ประวััติิความเป็็นมาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ โยง
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ไปถึึงสมััยพุุทธกาล พระพุุทธเจ้้า พร้้อมกัับสาวก 500 องค์์ ได้้เสด็็จจาริิกประกาศธรรม
และโปรดเวไนยสััตว์์มายัังปััจจัันตประเทศ ได้้แวะฉัันจัังหัันอยู่่�บนเขาเวภารบรรพตแห่่งนี้้�
การวิิเคราะห์์ความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับการบููชาพระพุุทธบาทสี่่ร� อย อำำ�เภอแม่่ริมิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
คติิการบููชารอยพระพุุทธบาทมีีที่่ม� าจากความเชื่่อ� ในเรื่่อ� งการให้้ความสำำ�คัญ
ั ของพระพุุทธเจ้้า
เป็็นบุุคคลที่่�จะเสด็็จอุบัุ ติั ขึ้้ิ น� ได้้โดยยาก ด้้านการบููชา การบููชาคืือการยกย่่อง เชิิดชูู เลื่่อ� มใส
ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจ ด้้านประเพณีี พิิธีีกรรมจััดขึ้้�นในเดืือน 6 เป็็ง ด้้านความสำำ�คััญและ
อานิิสงส์์ ล้้วนมีีเป้้าหมายไปสู่่�หลัักธรรมอัันสููงสุุดทางพระพุุทธศาสนา ยัังความเห็็นถููก ให้้
เจริิญงอกงาม ให้้มีีกิิริิยามารยาท สุุภาพอ่่อนโยน จิิตใจผ่่องใส สติิสััมปชััญญะบริิบููรณ์์ขึ้้�น

คำำ�สำำ�คััญ: ความเชื่่�อ, การบููชา, พระพุุทธบาทสี่่�รอย
Abstract

The thesis is of 3 objectives: 1) to study the worship in Buddhism,
2) to study the history of Phrabuddhabart Si Roy Mae Rim District, Chiang Mai
Province and 3) to analyze the beliefs about the worship to Phrabuddhabart
Si Roy, Mae Rim District, Chiang Mai Province. It is a qualitative research collecting data form documents and the field work interviews. Here are the
results: Worship is the sense of praising faithfully, sincere, not pretending to
do as such. It is regarded to be the highest auspicious thing combining with 3
kinds of actions: 1) “Pagganaha Puja” is worship by praise. 2) “Sakkara Puja”
is worshiping with flowers, incense, candles. 3) “Sammana Puja” is worshiping
with acceptance. The history of Phrabuddhabart Si Roy is traced to the Buddha’s time, while the Buddha along with groups of 500 monks went on to the
local countries for announcement the Dharma to teach peoples. The Buddha
stopped a while to have his meal on this Vebhara Mount. In the analysis on
the Beliefs about the Worship to Phrabuddhabart Si Roy, it is concerned the
way of worship to the Buddha’s footprint originated from the belief on the
importance of the Lord Buddha as a person who is hardly born in the world.
In worship, it is to glorify and admire faithfully. Regarding to tradition, the
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rituals are usually held in the full moon day of the 6th Lunar month. In the
importance and virtue, they are focusing to the highest goal of Buddhist
principles. They Bring about the right view, the flourishment, the good
manners, polite, gentle, purified mind and fully mindfulness.
Keywords: Beliefs, Worship, Phrabuddhabart si roy

บทนำำ�

ตามคติิความเชื่่�อที่่�ว่่ารอยพระพุุทธบาทซึ่่�งอ้้างกัันว่่าเป็็นรอยที่่�พระพุุทธองค์์
เสด็็จไปเหยีียบไว้้ด้้วยพระองค์์เองนั้้�น หมายถึึง รอยเท้้าของพระพุุทธเจ้้าซึ่่�งปรากฏมา
ตั้้�งแต่่สมััยอิินเดีียโบราณ ใช้้เป็็นสััญลัักษณ์์แทนองค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าก่่อนที่่�จะ
มีีการสร้้างพระพุุทธรููป เมื่่�อภายหลัังจากที่่�มีีการสร้้างพระพุุทธรููปขึ้้�น รอยพระพุุทธบาท
ได้้กลายเป็็นสััญลัักษณ์์เพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นดิินแดนสิิริิมงคล ซึ่่�งก็็คืือ ดิินแดนที่่�พระพุุทธ
องค์์ได้้เสด็็จดำำ�เนิินไปถึึง ความศรััทธาเชื่่�อว่่ากฎแห่่งกรรมมีีจริิง นรกสวรรค์์ บุุญบาปมีี
จริิง จึึงไม่่กล้้าทำำ�กรรมชั่่�ว การบููชารอยพระพุุทธบาทตามคติิความเชื่่�อ คืือ รอยพระบาท
ที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงประทัับไว้้เพื่่�อเป็็นเจติิยสถานที่่�ควรเคารพ มีีอยู่่� 5 แห่่งด้้วยกััน ที่่�เขา
สุุวรรณมาลิิกแห่่ง 1 ที่่�เขาสุุวรรณบรรพตแห่่ง 1 ที่่�เขาสุุมนกููฏแห่่ง 1 ที่่�เมืืองโยนกบุุรีแี ห่่ง 1
ที่่�หาดทรายในลำำ�น้ำำ��นัมั ทานทีีแห่่ง 1 (บุุญเลิิศ เสนานนท์์, 2536: 120) นอกจากนี้้�ยัังมีีรอย
พระพุุทธบาทที่่�มนุุษย์์ได้้สร้้างขึ้้�นอีีกด้้วย เรื่่อ� งการสร้้างรอยพระพุุทธบาทนี้้� Virginia McKeen Di Crocco ได้้กล่่าวว่่า รอยพระพุุทธบาทที่่�สร้้างขึ้้�นครั้้�งแรก คืือ ภาพนููนที่่�พระสถููป
ภารหุุต มััธยมประเทศ อิินเดีีย รอยพระพุุทธบาทมีีขนาดเล็็กและไม่่สมส่่วน ที่่�ส้น้ พระบาท
มีีจัักร (วงล้้อแห่่งธรรม) ที่่�มีีหลายซี่่� มีีดุุมตรงกลาง และขอบล้้อ ณ ใจกลางภาพนููนบนเสา
หิินพระเจ้้าอชาตศััตรููของสถููปดัังกล่่าว แสดงองค์์เทพมเหศวรแวดล้้อมด้้วยหมู่่�เทพ คุุกเข่่า
แสดงความเคารพต่่อเจ้้าชายสิิทธััตถะ ซึ่่�งเพิ่่�งประสููติิ ในที่่�นี้้�ถููกแทนที่่�รอยพระพุุทธบาท
ของพระองค์์ที่่�ประดิิษฐานอยู่่�ด้้านหลัังบััลลัังก์์อัันประดัับตกแต่่งอย่่างสวยงาม (Virginia
McKeen Di Crocco, 2555: 12) เป็็นต้้น รอยพระพุุทธบาท ถืือเป็็นสััญลัักษณ์์แทนองค์์
พระพุุทธเจ้้า ตั้้�งแต่่ในสมััยที่่�ยัังไม่่ปรากฏการสร้้างพระพุุทธรููป ถึึงแม้้ว่่าในเวลาต่่อมาจะ
เกิิดปรากฏการณ์์ทางพระพุุทธรููปแล้้วก็็ตาม การสร้้างรอยพระพุุทธบาทก็็ยัังคงนัับถืือ
สืืบทอดกัันมาจนถึึงปััจจุุบััน รอยพระพุุทธบาทถืือเป็็นสิ่่�งที่่�ควรเคารพบููชาตามคติิศาสนา
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พุุทธเรีียก “อุุเทสิิกะเจดีีย์”์ คืือ สิ่่ง� ที่่�ได้้สร้้างขึ้้น� เป็็นสััญลัักษณ์์แทนพระพุุทธเจ้้าหรืือเป็็นที่่�
ระลึึกถึึงพระพุุทธองค์์
เมื่่อ� มนุุษย์์กับั ความเชื่่อ� เป็็นของคู่่�กััน ซึ่่ง� เป็็นธรรมชาติิที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับมนุุษย์์ทุกุ คน
เป็็นเรื่่อ� งของความรู้้�สึกึ ทางด้้านจิิตใจ อาจมีีเหตุุผลหรืือไม่่มีเี หตุุผลก็็ได้้ คนล้้านนาก็็มีคี วามเชื่่อ�
ในเรื่่อ� งต่่าง ๆ เช่่นเดีียวกััน และมุ่่�งมั่่�น ยึึดถืือนำำ�มาเป็็นแนวทางในการประพฤติิปฏิิบััติิใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน ตั้้�งแต่่วัันที่่�เกิิดจนถึึงวัันที่่�ตาย โดยเชื่่�อว่่าจะช่่วยทำำ�ให้้มีีความร่่มเย็็นเป็็นสุุข
มีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองทั้้�งแก่่ตน ครอบครััว และสัังคมส่่วนรวม นอกจากความเชื่่อ� ทางศาสนา
เป็็นหลัักแล้้วยังั มีีความเชื่่อ� ในเรื่่อ� งไสยศาสตร์์ ผีีสางเทวดา เรื่่อ� งโชคลาง สัังหรณ์์ เรื่่อ� งเหนืือ
ธรรมชาติิ ที่่�ไม่่อาจพิิสููจน์์ได้้ ความเชื่่�อเหล่่านี้้� คนล้้านนาได้้นำำ�มาผสมผสานเข้้ากัันอย่่าง
ลงตััว จนทำำ�ให้้เกิิดเป็็นประเพณีี พิิธีีกรรมและวััฒนธรรม อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของล้้านนาไป
ในที่่�สุุด (คมเนตร เชษฐพััฒนวนิิช, 2540: 10)
ชาวพุุทธล้้านนามีีความเลื่่อ� มใสศรััทธาต่่อพระพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างมาก ซึ่ง่� เรา
จะเห็็นได้้จากวิิถีชีี วิี ติ ความเป็็นอยู่่�ของชาวล้้านนาที่่�มีวัี ดั เป็็นศููนย์์รวมของจิิตใจ กิิจกรรม รวม
ถึึงพิิธีกี รรมต่่าง ๆ ที่่�นำำ�เอาหลัักคำำ�สอนขององค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้ามาเป็็นเครื่่อ� งยึึด
เหนี่่�ยวจิิตใจ ถืือปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พระพุุทธศาสนามาจนกระทั่่�งปััจจุุบันั และได้้ทำำ�บุญ
ุ บููชาพระบรม
สารีีริกิ ธาตุุ พระอุุโบสถ พระวิิหาร เจดีีย์์ พระพุุทธรููป และรอยพระพุุทธบาท ความเชื่่อ� ของ
ชาวล้้านนา ก็็ไม่่ต่า่ งอะไรกัับคนปััจจุุบันั ที่่�เชื่่อ� ทั้้�งในเรื่่อ� งพระพุุทธศาสนา โหราศาสตร์์ และ
สิ่่�งเหนืือธรรมชาติิ แต่่โดยความเป็็นจริิงแล้้วความเชื่่�อของชาวล้้านนาดัังกล่่าวเป็็น ความ
เชื่่อ� สั่่ง� สม ผ่่านการสั่่ง� สอน และปลููกฝัังจากคนรุ่่�นหนึ่่�งสู่่�อีีกรุ่่�นหนึ่่�งอัันสืืบทอดต่่อเนื่่�องกัันมา
ด้้วยระยะเวลาอัันยาวนาน จึึงปรากฏเป็็นหลัักฐานให้้เห็็นเด่่นชััดทั้้�งในโบราณสถาน โบราณ
วััตถุุ และจารึึกต่่าง ๆ ตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น และเป็็นความเชื่่�อที่่�มุ่่�งเน้้นให้้คนประกอบคุุณ
งามความดีีโดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้เกิิดความสุุข ความเจริิญแก่่ตน ครอบครััว ชุุมชนและบ้้าน
เมืือง ชาวล้้านนามีีความเชื่่�อในคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนาเป็็นหลัักสำำ�คััญ และใช้้เป็็น
แนวทางการดำำ�เนิินชีีวิติ อีีกทั้้�งใช้้เป็็นเครื่่อ� งยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ มุ่่�งเน้้นที่่�จะประกอบการบุุญการ
กุุศล และยัังเชื่่อ� ว่่ารอยพระพุุทธบาทคอยคุ้้�มครองปกปัักรัักษาให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ตนเอง
และลููกหลาน ถ้้าบุุคคลใดมาเอาใจใส่่รักั ษาสัักการบููชารอยพระพุุทธบาท ชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�
หน้้าที่่�การงานที่่�ดีี ฝนฟ้้าจะตกต้้องตามฤดููกาล พืืชพัันธุ์์�ธัญ
ั ญาหารมีีครบถ้้วนสมบููรณ์์ ชาว
ล้้านนามีีพิิธีกี รรมที่่�แสดงออกถึึงความเชื่่อ� และศรััทธาต่่อรอยพระพุุทธบาทด้้วยการสัักการ
บููชา ทำำ�บุุญ ให้้ทาน รัักษาศีีลปฏิิบััติิดีีปฏิิบััติิชอบทั้้�งกายวาจาใจและประเพณีีสรงน้ำำ��เป็็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประจำำ�ในทุุก ๆ ปีี
วััดพระพุุทธบาทสี่่�รอย ตำำ�บลสะลวง อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ ตั้้�งอยู่่�
ในป่่าที่่�ล้้อมรอบไปด้้วยหุุบเขา ซึ่่�งเป็็นที่่�ประดิิษฐานรอยพระพุุทธบาทของสมเด็็จพระ
สััมมาสััมพระพุุทธเจ้้าถึึง 4 พระองค์์มาประทัับไว้้ โดยแต่่ละพระองค์์ก็็จะมีีขนาดของรอย
ประทัับแตกต่่างกัันไป มีีประวััติิความเป็็นมาว่่าในสมััยพุุทธกาล พระพุุทธเจ้้าในศาสนา
ปััจจุุบัันได้้เสด็็จจารึึกประกาศธรรมมายัังปััจจัันตะประเทศ จนกระทั่่�งมาถึึงเทืือกเขาทาง
ตอนเหนืือของประเทศ ชื่่�อว่่า “เขาเวภารบรรพต” ซึ่่�งพระองค์์ได้้เสด็็จมาพร้้อมกัับสาวก
500 องค์์ และได้้แวะฉัันจัังหัันอยู่่�บนเขาแห่่งนี้้� เมื่่�อฉัันเสร็็จพระองค์์ก็็ทราบได้้ด้้วยญาณ
สมาบััติิว่่า เทืือกเขาแห่่งนี้้�ได้้มีีรอยพระบาทของพระพุุทธเจ้้ามาประทัับอยู่่�ที่่�ก้้อนหิินก้้อน
ใหญ่่ คืือ พระพุุทธเจ้้าที่่�มาตรััสรู้้�ภััทรกััปป์์นี้้� แล้้วพระองค์์ก็ท็ รงเล็็งดููรอยพระพุุทธบาทแห่่ง
พระพุุทธเจ้้าทั้้�ง 3 พระองค์์ คืือ พระพุุทธเจ้้ากกุุสัันธะ พระพุุทธเจ้้าโกนาคมนะ พระพุุทธ
เจ้้ากััสสปะ พุุทธสาวกทั้้�งหลาย มีีพระสารีีบุุตรเป็็นประธานทููลถามว่่า พระพุุทธองค์์เล็็งดูู
ด้้วยเหตุุใด พระพุุทธเจ้้าตรััสตอบว่่า พระพุุทธเจ้้าทั้้�ง 3 พระองค์์ที่่ล่� ว่ งมาแล้้วในอดีีตกาล ก็็
มาประทัับไว้้ที่่นี้้� ทุ� กุ พระองค์์ แม้้พระศรีีอริิยเมตไตร ก็็จักั มาประทัับรอยพระบาทไว้้ที่่นี้้� แ� ละ
จัักประทัับรอยพระบาทสี่่�รอยนี้้�เป็็นรอยเดีียวกััน
ดัังนั้้�น ความเชื่่อ� ในรอยพระพุุทธบาทที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่อ่ พระพุุทธศาสนาในล้้านนา
แสดงถึึงความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับพระพุุทธศาสนาที่่�แฝงอยู่่� เช่่น ความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับอดีีตพุุทธะ การ
แสดงถึึงความเคารพพระพุุทธเจ้้า เช่่น พิิธีีกรรมต่่าง ๆ สร้้างขึ้้�นจากศรััทธาเพื่่�อถวายเป็็น
พุุทธบููชา สร้้างขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการสร้้างเสริิมบุุญ ดัังนั้้�น ศรััทธาจึึงเป็็นเหมืือนแรงบัันดาลใจที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างความเชื่่�อเป็็นการแสดงถึึงความเทิิดทููน เคารพ เลื่่�อมใส ในศาสนา ก่่อ
เกิิดคุุณค่่าต่่อพุุทธศาสนิิกชนในล้้านนา คุุณค่่าในด้้านการทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ พระพุุทธศาสนา คุุณค่่า
ในด้้านการอนุุรักั ษ์์ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม คืือ พระพุุทธบาทน้้อมนำำ� ความเชื่่อ� ความศรััทธา จึึง
เป็็นเสมืือนประจัักษ์์พยานแห่่งความเลื่่อ� มใสศรััทธาในพระพุุทธศาสนาของพุุทธศาสนิิกชน
ในล้้านนามาจนถึึงทุุกวัันนี้้� ชาวพุุทธล้้านนาโดยทั่่�วไป ให้้ความเคารพ และเป็็นที่่�รู้้�จัักกััน
ดีีในฐานะศาสนสถานที่่�สำำ�คััญทางด้้านพุุทธศาสนา ที่่�มีีความเป็็นมาอย่่างยาวนาน ด้้วย
ความเคารพจากสาธุุชนทำำ�ให้้สถานที่่�แห่่งนี้้� คืือ ศาสนสถานที่่�สำำ�คััญ ในความศรััทธาของ
พุุทธศาสนิิกชนที่่�เข้้ามาสัักการบููชา ซึ่่ง� เป็็นความความเชื่่อ� ที่่�ต้อ้ งการหาคำำ�ตอบในเชิิงวิิชาการ
และหลัักฐานทางตำำ�นานที่่�กล่่าวถึึงรอยพระพุุทธบาท
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ผู้้�วิิจัยั จึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษาความเชื่่อ� ที่่�มีีต่อ่ พระพุุทธบาทสี่่ร� อย ว่่ามีีความ
เป็็นมาอย่่างไร การรัักษาประเพณีี วััฒนธรรมของชาวพุุทธล้้านนาที่่�มีีแนวทางปฏิิบััติิต่่อ
พระพุุทธบาทสี่่�รอยที่่�ประวััติิความเป็็นมาอัันเก่่าแก่่ตำำ�นานแบบฉบัับล้้านนา ปััจจุุบัันได้้มีี
ความเปลี่่ย� นแปลงอย่่างไร ถืือได้้ว่า่ เป็็นการแสดงความเชื่่อ� ความศรััทธาต่่อรอยพระพุุทธบาท
สี่่�รอย ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของพระพุุทธเจ้้าและเพื่่�อเป็็นการเผยแผ่่สถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ให้้ชาวพุุทธ
รัับทราบถึึงความเป็็นมาของรอยพระพุุทธบาทสี่่�รอย ทั้้�งนี้้� ยัังเป็็นการตอบวััตถุุประสงค์์
ของงานวิิจััยต่่อไป

วััตถุุประสงค์์
เชีียงใหม่่

1) เพื่่�อศึึกษาการบููชาในพระพุุทธศาสนา
2) เพื่่�อศึึกษาประวััติิความเป็็นมาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััด

3) เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการบููชาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอ
แม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

1) การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การวิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็นการศึึกษาวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิิจััยเชิิงเอกสาร (Documentary Research) ละการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In - depth
Interview) กัับผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำำ�คัญ
ั (Key Informant) ซึ่ง่� ในการศึึกษาเชิิงเอกสารนั้้�นใช้้เอกสาร
หลัักฐานดัังนี้้�
1.1) ศึึกษารวบรวมข้้อมููลต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานวิิจัยั จากเอกสาร
ชั้้�นปฐมภููมิิ คืือ คััมภีีร์์พระไตรปิิฎก ฉบัับมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย อรรถกถา ฎีีกา
อนุุฏีีกา และปกรณ์์วิิเสส เป็็นต้้น
1.2) ศึึกษารวบรวมข้้อมููลต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานวิิจัยั จากเอกสาร
ชั้้�นทุุติิยภููมิิ ได้้แก่่ ตำำ�ราวิิทยานิิพนธ์์ รายงานการวิิจััย หนัังสืือเอกสารสิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ เช่่น
บทความทางวิิชาการ หนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร อิินเทอร์์เน็็ต รวมทั้้�งงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.3) เก็็บรวบรวมภาพพระพุุทธบาทสี่่ร� อยทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบันั เพื่อ่�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เก็็บเป็็นหลัักฐานข้้อมููลประกอบการทำำ�วิิจััยในครั้้�งนี้้�
1.4) การสััมภาษณ์์เจ้้าอาวาส พระภิิกษุุสงฆ์์ ในวััดพระพุุทธบาทสี่่ร� อย
อำำ�เภอแม่่ริมิ จัังหวััดเชีียงใหม่่ รวมทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวและชาวบ้้านที่่�อาศััยอยู่่�วััดพระพุุทธบาท
สี่่�รอย
2) ขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
2.1) รวบรวมและเรีี ย บเรีี ย ง ตลอดถึึ ง การจัั ด หมวดหมู่่�ข้้ อ มูู ลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง จากตำำ�ราเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.2) แยกแยะและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้มาทั้้�งหมดตามจุุดประสงค์์ของ
การศึึกษาวิิจััย ทั้้�งในด้้านเอกสารและการสััมภาษณ์์เก็็บข้้อมููลภาคสนาม
2.3) จััดทำำ�เป็็นรููปเล่่มสมบููรณ์์ เพื่่อ� นำำ�เสนอผลการวิิจัยั สรุุปผลการ
วิิจััยและข้้อเสนอแนะ โดยวิิธีีการพรรณนาวิิเคราะห์์

ผลการวิิจััย

1) การบููชาในพระพุุทธศาสนา
การบููชาในพระพุุทธศาสนา เกิิดมาจากการเสด็็จอุุบััติิขึ้้�นของพระบรมศาสดา
สััมมาสััมพุุทธเจ้้านัับเป็็นมงคลอัันสููงสุุด พระพุุทธเจ้้านั้้�นเป็็นบุุคคลที่่�มิใิ ช่่จะเสด็็จอุบัุ ติั ไิ ด้้โดย
ง่่าย เพราะพระพุุทธเจ้้านั้้�นต้้องใช้้เวลาสร้้างสมบุุญบารมีีนานนัับอสงไขย การบููชา คืือ การ
ยกย่่อง เชิิดชูู เลื่่อ� มใส ด้้วยความบริิสุทุ ธิ์์ใ� จ จริิงใจไม่่เสแสร้้งแกล้้งทำำ� ถืือเป็็นมงคลอัันสููงสุุด
ที่่�กล่่าวว่่าเป็็นมงคลอย่่างสููงสุุดนั้้�น สููงสุุดด้้วยลัักษณะแห่่งการกระทำำ�อยู่่� 3 อย่่าง คืือ 1)
ปััคคััณหะปููชา คืือ การบููชาด้้วยการกล่่าวยกย่่อง สรรเสริิญ ในคุุณธรรมของผู้้�นั้้�นให้้เป็็นที่่�
ปรากฏ ไปที่่�ไหนก็็มีกี ารกล่่าวถึึงอยู่่�ตลอดเวลา 2) สัักการะปููชา คืือ การบููชาด้้วยเครื่่อ� งสััก
การะ มีีดอกไม้้ ธููป เทีียน หรืือของหอมที่่�โลกนิิยมในปััจจุุบััน เพื่่�อนำำ�มาบููชา 3) สััมมานะ
ปููชา คืือ การบููชาด้้วยการยอมรัับ หรืือถ้้าจะพููดภาษาง่่าย ๆ ก็็คืือการมีีใจให้้กััน ข้้อนี้้�จะ
ตรงกัับคำำ�ว่า่ การบููชาต้้องมีีศรัทั ธามาก่่อน ถ้้าไม่่มีศรั
ี ทั ธาจะไม่่สามารถทำำ�การบููชาได้้เลยด้้วย
คติิสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ โสภณ จาเลิิศ ที่่�กล่่าวว่่า ความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับรอยพระพุุทธบาท
ในพระพุุทธศาสนานั้้�น มีีความเชื่่�อเป็็นสองกลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มหนึ่่�งเชื่่�อว่่า รอยพระพุุทธบาท
นั้้�น มีีทั้้�งรอยพระพุุทธบาทที่่�พระพุุทธเจ้้าเสด็็จมาประทัับไว้้ด้้วยพระองค์์เอง และมีีทั้้�งรอย
พระพุุทธบาทที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น อีีกกลุ่่�มหนึ่่�งเชื่่�อว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น (โสภณ จาเลิิศ,
2559: ก) ด้้วยเหตุุดังั กล่่าว จึึงทำำ�ให้้เห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่า รอยพระพุุทธบาทเปรีียบดัังการ
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บัันทึึกพระธรรมคำำ�สอนที่่�พระพุุทธองค์์ได้้ไปเรีียนรู้้�มาจนจบครบถ้้วนโดยสมบููรณ์์แล้้วทุุก
ประการ จึึงเป็็นการสื่่�อไปถึึงการที่่� “รอยพระพุุทธบาท”ควรเป็็นสิ่่�งที่่�ควรบููชาตามหลััก
แห่่งอุุเทสิิกเจดีีย์์ (มููลนิิธิิภููมิิพโลภิิกขุุ, 2523: 404) ตามหลัักทางพระพุุทธศาสนา เพราะ
ตั้้�งแต่่ในครั้้�งอดีีตกาลนัับจากการเสด็็จดัับขัันธ์์ปริินิิพพานของพระพุุทธองค์์แล้้ว สิ่่�งหนึ่่�งที่่�
เป็็นสิ่่ง� เคารพบููชาและระลึึกถึึงพระพุุทธองค์์ คืือ รอยพระพุุทธบาท ที่่�ปรากฏเป็็นหลัักฐาน
จารึึกตามสถานที่่�สำำ�คััญทางพระพุุทธศาสนาอย่่างมากมายและยัังคงนัับถืือกัันสืืบเนื่่�องต่่อ
มาตลอดจนถึึงปััจจุุบััน
การบููชารอยพระพุุทธบาทนั้้�น มีีคุุณค่่าอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับสัังคมไทย เพราะเป็็น
ศููนย์์ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของพุุทธศานิิกชนในการทำำ�ความดีี ทำำ�ทาน รัักษาศีีล ภาวนา ทำำ�ให้้
เกิิดความรััก ความสามััคคีีของคนในสัังคม เป็็นแหล่่งที่่�น้้อมนำำ�คนให้้มีีจิิตตั้้�งมั่่�นในอยู่่�ในสิ่่�ง
ที่่�เป็็นบุุญเป็็นกุุศลอยู่่�เป็็นนิิตย์์ ทำำ�ให้้จิิตเกิิดความปิิติิ เบิิกบาน ผ่่องใส ไม่่เศร้้าหมอง รู้้�สึึก
อบอุ่่�น คลายความวิิตกกัังวล จากความเจ็็บป่่วย ความสิ้้�นหวััง ท้้อแท้้ ทำำ�ให้้ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ร่่วม
กัับผู้้�อื่่�นในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุขตามสมควรแก่่อััตภาพ และยัังเป็็นการลดความมีีอััตตา
สููงของมนุุษย์์ ลดความแข็็งกระด้้างของจิิตใจให้้เป็็นคนอ่่อนโยน ไม่่ละเมิิดต่่อสถานที่่�อััน
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เป็็นที่่�เคารพนัับถืือ ศรััทธาเลื่่�อมใสของคนในสัังคม
2) ประวััติิความเป็็นมาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
ประวัั ติิ ค วามเป็็ น มาพระพุุ ท ธบาทสี่่� ร อย อำำ� เภอแม่่ ริิ ม จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่
เนื่่�องจากครั้้�งสมััยพุุทธกาล องค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าในศาสนาปััจจุุบััน ได้้เสด็็จ
จาริิกประกาศธรรม และโปรดเวไนยสััตว์์มายัังปััจจัันตประเทศ (ประเทศไทยปััจจุุบััน)
จนกระทั่่�งมาถึึงเทืือกเขาทางตอนเหนืือของประเทศชื่่�อ เขาเวภารบรรพตซึ่่�งขณะนั้้�นได้้
เสด็็จพร้้อมกัับพุุทธสาวก 500 องค์์และได้้แวะฉัันจัังหัันอยู่่�บนเขาเวภารบรรพตแห่่งนี้้�
เมื่่�อพระพุุทธองค์์ฉัันจัังหัันเสร็็จขณะประทัับอยู่่�ที่่�นั้้�นก็็ได้้ทราบด้้วยญาณสมาบััติิว่่าบน
เทืือกเขาแห่่งนี้้�ได้้มีีรอยพระพุุทธบาทของพระพุุทธเจ้้ามาประทัับอยู่่�บนก้้อนหิินใหญ่่ คืือ
พระพุุทธเจ้้าที่่�มาตรััสรู้้�ภััทรกััลป์์นี้้�แล้้วพระพุุทธองค์์ก็็ทรงเล็็งดููรอยพระพุุทธบาทแห่่ง
พระพุุทธเจ้้าทั้้�ง 3 พระองค์์ คืือ พระพุุทธเจ้้ากกุุสัันธะ พระพุุทธเจ้้าโกนาคมนะ พระ
พุุทธเจ้้ากััสสปะ
ความเป็็นมาในเชิิงตำำ�นานมีีการระบุุถึึงรอยพระพุุทธบาทนี้้�ในเชิิงเรื่่�องเล่่าท้้อง
ถิ่่�นอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับพระพุุทธองค์์ซึ่่�งเสด็็จมาโดยอิิทธิิฤทธิ์์�ในตำำ�นานพระเจ้้าเลีียบโลก เพื่่�อ
มาโปรดเวไนยสััตว์์ และการประดิิษฐานพระพุุทธศาสนา รวมถึึงการแสดงพุุทธทำำ�นายว่่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ในกาลต่่อไปข้้างหน้้าสถานที่่�แห่่งนี้้�จะเป็็นแผ่่นดิินอัันพระพุุทธศาสนาจะมาเจริิญรุ่่�งเรืือง มีี
พระธรรมคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้าจะมาปรากฏและการปรากฏขึ้้�นของรอยพระพุุทธบาท
นั้้�น ชาวพุุทธมีีความเชื่่อ� ว่่าสถานที่่�ใดมีีรอยพระพุุทธบาทนั้้�นถืือว่่าเป็็นแผ่่นดิินอัันเป็็นมงคล
ที่่�เปรีียบเสมืือนพระพุุทธองค์์ได้้รับั รองว่่าสถานที่่�หรืือบ้้านเมืืองแห่่งนั้้�นพระพุุทธศาสนาจะ
เจริิญรุ่่�งเรืืองและเป็็นที่่�พึ่่ง� ของสรรพสััตว์์เป็็นจำำ�นวนมากและยาวนาน การสร้้างพุุทธตำำ�นาน
เป็็นลัักษณะสำำ�คััญอีีกรููปแบบหนึ่่�งของลัักษณะพุุทธเถรวาทของอาณาจัักรล้้านนา โดยจะ
เห็็นได้้ว่า่ มีีสถานที่่�อีกี หลายแห่่งที่่�มีลัี กั ษณะคล้้ายคลึึงกัันและมีีการแต่่งตำำ�นานเพื่่อ� ประกอบ
ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญและสอดคล้้องกัับพระพุุทธศาสนาเพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
และศัักดิ์์สิ� ทิ ธิิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� พระพุุทธบาท 4 รอยนี้้� ยิ่่ง� แสดงถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสถาน
ที่่�เพราะความเป็็นมาในเชิิงตำำ�นานนั้้�นแสดงถึึงพระพุุทธเจ้้ามากถึึง 4 พระองค์์อันั สอดคล้้อง
กัับพุุทธตำำ�นานของอดีีตพระพุุทธเจ้้าที่่�ปรากฏในคััมภีีร์ท์ างพระพุุทธศาสนา ตำำ�นานนี้้�จึงึ ช่่วย
สนัับสนุุนให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญและศัักดิิสิิทธิิ เพราะแม้้แต่่พระพุุทธเจ้้าในอดีีตก็็ล้้วนเคย
เสด็็จมาประทัับรอยพระพุุทธบาทไว้้ตลอดจนตำำ�นานยัังกล่่าวถึึงพระศรีีอริิยะเมตไตยพุุทธ
เจ้้าในอนาคตก็็จะทรงเสด็็จมาประทัับรอยพระพุุทธบาทยัังสถานที่่�นี้้ใ� ห้้กลายเป็็นรอยเดีียว
ที่่�สอดคล้้องกัับคััมภีีร์ท์ างพระพุุทธศาสนา ที่่�กล่่าวถึึงภััทรกััลป์ที่่์ กำ� ำ�ลัังดำำ�รงอยู่่�นี้้เ� ป็็นกััลป์อั์ นั
เป็็นมงคลสููงสุุดเพราะเป็็นยุุคสมััยที่่�มีพี ระพุุทธเจ้้าเสด็็จอุบัุ ติั ขึ้้ิ น� ถึึง 5 พระองค์์อันั เป็็นจำำ�นวน
สููงสุุด ตำำ�นานเหล่่านี้้�แสดงถึึงความพิิเศษอย่่างยิ่่�งของพระพุุทธบาท 4 รอยแห่่งนี้้�ว่่าเป็็น
สถานที่่�อัันพิิเศษซึ่่�งหาได้้ยากและไม่่มีีพุุทธสถานอื่่�นใดปรากฏในเชิิงตำำ�นานลัักษณะนี้้�เลย
3) วิิเคราะห์์ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการบููชาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม
จัังหวััดเชีียงใหม่่
การบููชารอยพระพุุทธบาทในล้้านนาตามปกติินั้้น� จะบููชาด้้วยดอกไม้้ ธููป เทีียน
ทองที่่�จำำ�หน่่ายภายในวััด หรืือบริิเวณใกล้้รอยพระพุุทธบาท โดยจะนำำ�ทองคำำ�เปลวไปปิิด
ที่่�รอยพระพุุทธบาท และเมื่่�อพุุทธศาสนิิกชนจุุดเทีียน ธููปแล้้ว จะนำำ�เทีียนไปตั้้�งไว้้ยัังเชิิง
เทีียนที่่�ทางวััดจััดไว้้ กล่่าวคำำ�บููชารอยพระพุุทธบาท ตั้้�งจิิตอธิิษฐานตามอััธยาศััย หลัังจาก
กราบไหว้้บููชารอยพระพุุทธบาทแล้้ว จะนั่่�งสมาธิิอยู่่�ใกล้้ ๆ เพื่่�อให้้จิิตใจสงบนิ่่�งน้้อมระลึึก
ถึึงพระพุุทธองค์์
3.1) ด้้านคติิธรรมคำำ�สอน การด้้านคติิคำำ�สอนในการมาบููชารอยพุุทธบาทว่่า
1) ก่่อให้้เกิิดความศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์� 2) เมื่่�อได้้บูชู ารอยพระพุุทธบาท 4 รอยแล้้วก็ใ็ ห้้เกิิดความสุุข 3)
บููชาพระพุุทธบาท 4 รอยแล้้วก่อ่ ให้้เกิิดความสงบภายในจิิตใจ 4 เมื่่อ� ได้้บูชู าพระพุุทธบาท
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4 รอยแล้้วก็็ให้้เกิิดความร่่มเย็็น 5) ทำำ�ให้้เกิิดบุุญกุุศล การปฏิิบััติิบููชาพระพุุทธบาทสี่่�รอย
ได้้แก่่ การสวดมนต์์ การอธิิษฐาน การเจริิญภาวนา การน้้อมจิิตระลึึกถึึงพระพุุทธเจ้้าเป็็น
จิิตบููชาต่่อพระองค์์ ระลึึกถึึงพระพุุทธคุุณของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
3.2) ด้้านการบููชา การบููชารอยพระพุุทธบาทช่่วยให้้ระลึึกถึึงองค์์สมเด็็จพระ
สััมมาสััมมาพุุทธเจ้้าทั้้�ง 4 พระองค์์ ทำำ�ให้้เกิิดพุุทธานุุสติิ การรำำ�ลึึกถึึงพุุทธคุุณเป็็นอารมณ์์
ทำำ�ให้้จิิตสงบเป็็นกุุศล เป็็นผลบุุญติิดตามตััวผู้้�นั้้�น การบููชารอยพระพุุทธบาทเป็็นอานิิสงส์์
ช่่วยให้้หลุุดพ้้นจากอบายภููมิิส่่งผลให้้ไปเกิิดในภพภููมิิที่่�ดีี ทำำ�ให้้จิิตใจสงบ มีีสติิครองตนใน
การใช้้ชีวิี ติ ไม่่ประมาท นอกจากการบููชาด้้วยจตุุปัจจั
ั ยั สี่่� ธููป เทีียน ของหอมแล้้ว สิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั
คืือ การน้้อมจิิตน้้อมกาย การระลึึกถึึงพระธรรมคำำ�สอนขององค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธ
เจ้้า กำำ�หนดจิิต ทำำ�สมาธิิ ถวายเป็็นพุุทธบููชา
3.3 ) ด้้านประเพณีีพิิธีีกรรม งานด้้านประเพณีีพิธีิ กี รรมที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่ย� วกัับการ
บููชาพระพุุทธบาท ซึ่่ง� เป็็นประเพณีีพิธีิ กี รรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับองค์์สมเด็็จพระสััมมาพระพุุทธเจ้้า
เช่่นเดีียวกััน อัันหมายถึึง ประเพณีีอันั เกิิดจากการปฏิิบัติั เิ องโดยองค์์พระบรมศาสดาสััมมา
สััมพุุทธเจ้้าทุุกพระองค์์จะพึึงปฏิิบัติั สืิ บื ต่่อกัันมา เช่่น พิิธีบี วงสรวง สัักการะบููชาด้้วยสิ่่ง� ของ
ต่่าง ๆ ผู้้�มีีจิิตศรััทธาสามารถถวายสิ่่�งของตามกำำ�ลัังศรััทธา ส่่วนการปฏิิบััติิบููชา ผู้้�มีีจิิต
ศรััทธาสามารถปฏิิบัติั ธิ รรม รัักษาศีีล และเจริิญภาวนาได้้ด้ว้ ยตนเอง หรืืออาจจะนิิมนต์์พระ
ภิิกษุุสงฆ์์ สวดมนต์์ บููชาพระพุุทธบาท และเจริิญภาวนา เพื่่�อน้้อมระลึึกถึึงองค์์พระสััมมา
สััมพุุทธเจ้้า เป็็นพุุทธานุุสติิ เป็็นมงคลสููงสุุด ประเพณีีพิิธีีกรรมนี้้� จึึงนัับเป็็นกุุศโลบายอััน
สำำ�คััญที่่�จะน้้อมนำำ�ให้้พุุทธศาสนิิกชนทั้้�งหลายตระหนัักถึึงความสำำ�คััญอัันนำำ�ไปสู่่�ประเพณีี
และพิิธีีกรรมอื่่�น ๆ อัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัันต่่อไป
3.4) ด้้านความสำำ�คััญและอานิิสงส์์ ความสำำ�คััญรอยพระพุุทธบาทต่่อชาว
พุุทธในทุุกท้้องถิ่่�นและทุุกสมััย มัักมีีความเชื่่�อว่่าพระพุุทธองค์์นั้้�นได้้เสด็็จไปทุุกหนทุุก
แห่่งในโลก เพื่่�อประกาศพระศาสนา และสั่่�งสอนเวไนยสััตว์์ให้้ประพฤติิธรรม ณ สถานที่่�
ทุุกแห่่งนั้้�นพระองค์์ได้้ทิ้้�งรอยพระบาทไว้้ให้้ปรากฏชั่่�วนิิรัันดร์์กาล เป็็นตราประทัับยืืนยััน
ชััยชนะของพระพุุทธและพระธรรม ที่่�มีีต่่อความเชื่่�อดั้้�งเดิิมของท้้องถิ่่�นเหล่่านั้้�น และเป็็น
เครื่่�องหมายประกาศความยั่่�งยืืนของพระพุุทธศาสนา อัันจะมีีสืืบไปชั่่�วนิิรัันดรในแดนนั้้�น
ๆ รอยที่่�เชื่่�อกัันว่่า คืือ รอยพระบาทของพระพุุทธเจ้้า เป็็นปููชนีียวััตถุุที่่�ชาวพุุทธได้้กราบ
ไหว้้บููชามาแต่่สมััยพุุทธกาลจนถึึงปััจจุุบััน
อานิิ ส งส์์ ข องบูู ช ารอยพระพุุ ท ธบาท คืื อ เป็็ น การรัั ก ษาขนบธรรมเนีี ย ม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประเพณีี วััฒนธรรมอัันดีีงามที่่�บรรพบุุรุุษได้้กระทำำ�ติิดต่่อกัันมาเป็็นเวลานาน ทำำ�ให้้เกิิด
ความรัักความสามััคคีีของคนในชุุมชน ตลอดถึึงผู้้�คนต่่างถิ่่�นต่่างแดนที่่�เดิินทางมากราบ
ไหว้้บููชารอยพระพุุทธบาท ทำำ�ให้้เกิิดความเจริิญขึ้้�นในท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับปรุุง
พััฒนา ทั้้�งอาคารสถานที่่� สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกแก่่พุุทธศาสนิิกชน รอยพระพุุทธบาท
เป็็นสิ่่�งยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของคนในชุุมชนให้้อยู่่�ร่่วมกัันด้้วยความรััก ความสามััคคีี พึ่่�งพา
อาศััยซึ่่�งกัันและกััน มีีน้ำำ��ใจไมตรีีที่่�ดีีต่่อกััน ทำำ�ความดีี ละเว้้นความชั่่�ว เป็็นที่่�น่่าศรััทธา
เลื่่�อมใสแก่่ผู้้�พบเห็็น เป็็นการจรรโลงพระพุุทธศาสนาให้้จีีรัังยั่่�งยืืนตราบชั่่�วนิิรัันดร์์กาล
สืืบไป
การนัั บ ถืื อ พระพุุ ท ธศาสนามาอย่่ า งยาวนานของพุุ ท ศาสนิิ ก ชน เป็็ น พื้้� น
ฐาน ด้้วยความเชื่่�อของการบููชาตามหลัักทางพระพุุทธศาสนาศาสนา คติิการบููชารอย
พระพุุทธบาทมีีที่่�มาจากการนัับถืือพระพุุทธศาสนามาอย่่างยาวนานของพุุทธศาสนิิกชน
เป็็นพื้้�นฐาน ด้้วยความเชื่่�อของการบููชาตามหลัักทางพระพุุทธศาสนาศาสนา การสร้้าง
ความเชื่่�อทางพระพุุทธศาสนาผ่่านรอยพระพุุทธบาทนั้้�นเป็็นลัักษณะของความเชื่่�อในเรื่่�อง
การให้้ความสำำ�คััญของพระพุุทธเจ้้าที่่�ว่่าพระพุุทธเจ้้าเป็็นบุุคคลที่่�จะเสด็็จอุุบััติิขึ้้�นได้้โดย
ยาก พระองค์์เป็็นผู้้�ทรงไว้้ซึ่่�งพระปััญญาธิิคุุณ พระบริิสุุทธิิคุุณ และพระมหากรุุณาธิิคุุณ
ด้้านคติิธรรมคำำ�สอน การแสดงถึึงพระธรรมคำำ�สอนอัันงดงามของพระพุุทธศาสนา ด้้าน
การบููชาการบููชา คืือ การยกย่่อง เชิิดชูู เลื่่�อมใส ต่่อบุุคคล สถานที่่� หรืือวััตถุุสิ่่�งของใด
ๆ ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจ ด้้านประเพณีี พิิธีีกรรมจััดขึ้้�นในเดืือน 6 เป็็ง โดยอััญเชิิญน้ำำ��สรง
พระราชทานมาจากสำำ�นัักพระราชวััง ด้้านความสำำ�คััญและอานิิสงส์์ ล้้วนมีีเป้้าหมายไปสู่่�
หลัักธรรมอัันสููงสุุดทางพระพุุทธศาสนา ยัังความเห็็นถููก ให้้เจริิญงอกงาม ให้้มีกิี ริิ ยิ ามารยาท
สุุภาพอ่่อนโยน จิิตใจผ่่องใส สติิสััมปชััญญะบริิบููรณ์์ขึ้้�น

อภิิปรายผล

ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการบููชารอยพระพุุทธบาท เป็็นการบููชาในพระพุุทธศาสนา
เพราะการเสด็็จอุุบััติิขึ้้�นของพระบรมศาสดาสััมมาสััมพุุทธเจ้้านัับเป็็นมงคลอัันสููงสุุด และ
เป็็นสิ่่ง� ที่่�ปรากฏในรอยพระพุุทธบาท การบููชารอยพระพุุทธบาทนั้้�น มีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับ
พุุทธศาสนิิกชนชาวล้้านนา เพราะเป็็นศููนย์์ยึดึ เหนี่่�ยวจิิตใจในการทำำ�ความดีี ทำำ�ทาน รัักษา
ศีีล ภาวนา ทำำ�ให้้เกิิดความรััก ความสามััคคีีของคนในสัังคม เป็็นแหล่่งที่่�น้้อมนำำ�คนให้้มีี
จิิตตั้้�งมั่่�นในอยู่่�ในสิ่่�งที่่�เป็็นบุุญเป็็นกุุศลอยู่่�เป็็นนิิตย์์ ทำำ�ให้้จิิตเกิิดความปิิติิ เบิิกบาน ผ่่องใส
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ไม่่เศร้้าหมอง ประวััติิความเป็็นมาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ ใน
เชิิงตำำ�นานมีีการระบุุถึึงรอยพระพุุทธบาทนี้้� เรื่่�องเล่่าท้้องถิ่่�นอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับพระพุุทธ
องค์์ ซึ่่�งเสด็็จมาโดยอิิทธิิฤทธิ์์�ในตำำ�นานพระเจ้้าเลีียบโลก เพื่่�อมาโปรดเวไนยสััตว์์ และการ
ประดิิษฐานพระพุุทธศาสนา รวมถึึงการแสดงพุุทธทำำ�นายว่่าในกาลต่่อไปข้้างหน้้าสถาน
ที่่�แห่่งนี้้�จะเป็็นแผ่่นดิินอัันพระพุุทธศาสนาจะมาเจริิญรุ่่�งเรืือง มีีพระธรรมคำำ�สอนของ
พระพุุทธเจ้้าจะมาปรากฏและการปรากฏขึ้้น� ของรอยพระพุุทธบาทนั้้�น ชาวพุุทธมีีความเชื่่อ�
ว่่าสถานที่่�ใดมีีรอยพระพุุทธบาทนั้้�นถืือว่่าเป็็นแผ่่นดิินอัันเป็็นมงคล ที่่�เปรีียบเสมืือนพระพุุทธ
องค์์ได้้รับั รองว่่าสถานที่่�หรืือบ้้านเมืืองแห่่งนั้้�นพระพุุทธศาสนาจะเจริิญรุ่่�งเรืืองและเป็็นที่่�พึ่่ง�
ของสรรพสััตว์์เป็็นจำำ�นวนมากและยาวนาน
คติิความเชื่่�อในการบููชารอยพระพุุทธบาทนั้้�นมีีมาตั้้�งแต่่ครั้้�งพุุทธกาล เพื่่�อ
เป็็นการแสดงความเคารพ ระลึึกถึึง รวมทั้้�งเป็็นสิ่่�งเตืือนใจถึึงคุุณธรรมความดีีงามและวััตร
ปฏิิบััติิอัันงดงามที่่�พระพุุทธองค์์ทรงแสดงปฏิิปทาไว้้ และยัังสะท้้อนให้้เห็็นถึึงคติิความเชื่่�อ
และความศรััทธาที่่�พุุทธศาสนิิกชนมีีต่่อทั้้�งองค์์พระศาสดา และพระธรรมคำำ�สอน ที่่�ทรง
แสดงไว้้เพื่่�อโปรดสรรพสััตว์์รวมถึึงเป็็นการแสดงความยกย่่องต่่อบุุคคลที่่�สำำ�คััญอัันเป็็นที่่�
เคารพนัับถืือบููชาตามแบบสัังคมอิินเดีียโบราณ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักคติิความเชื่่�อของคน
ทั่่�วไป รอยเท้้าของพระพุุทธเจ้้ามีีมาตั้้�งแต่่สมััยอิินเดีียโบราณ ใช้้เป็็นสััญลัักษณ์์แทนองค์์
สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าก่่อนที่่�จะมีีการสร้้างพระพุุทธรููป เมื่่อ� ภายหลัังจากที่่�มีกี ารสร้้าง
พระพุุทธรููปขึ้้�น รอยพระพุุทธบาทได้้กลายเป็็นสััญลัักษณ์์เพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นดิินแดน
สิิริิมงคล การบููชารอยพระพุุทธบาทตามคติิความเชื่่�อ คืือ รอยพระบาทที่่�พระพุุทธเจ้้าทรง
ประทัับไว้้เพื่่�อเป็็นเจติิยสถานที่่�ควรเคารพ
ประวััติิในอดีีตชาติิของพระโกรััณฑปุุปผิิยเถระ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรอยพระบาทว่่า
พระโกรััณฑปุุปผิิยเถระ เมื่่�อจะประกาศประวััติิในอดีีตชาติิของตน จึึงกล่่าวว่่า
“เมื่่�อชาติิปางก่่อน ข้้าพเจ้้ากัับบิิดาและปู่่�เป็็นคนทำำ�งานในป่่าเลี้้�ยงชีีพด้้วยการ
ฆ่่าสััตว์์ กุุศลกรรมของเราไม่่มีี ใกล้้ที่่�อยู่่�ของข้้าพเจ้้า พระศาสดาพระนามว่่าติิสสะ
ผู้้�ทรงเป็็นผู้้�นำำ�ชั้้�นเลิิศของโลก ผู้้�มีีพระจัักษุุได้้ทรงแสดงรอยพระบาทไว้้ 3 รอย เพื่่�อ
อนุุเคราะห์์ (ข้้าพเจ้้า)”
“ข้้าพเจ้้าเห็็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามว่่าติิสสะ ที่่�พระองค์์ทรงประทัับ
ไว้้ ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�มีีจิิตร่า่ เริิงบัันเทิิงใจ ได้้ทำำ�จิติ ให้้เลื่่อ� มใสในรอยพระบาทนั้้�น ข้้าพเจ้้า
เห็็นต้้นอัังกาบ ซึ่่ง� งอกเลื้้อ� ยไปตามพื้้�นดิิน มีีดอกบานสะพรั่่ง� จึึงเด็็ดมาพร้้อมทั้้�งยอด
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ได้้บููชารอยพระบาทอัันประเสริิฐที่่�สุุด ด้้วยกรรมที่่�ข้้าพเจ้้าได้้ทำ�ำ ไว้้ดีีแล้้วนั้้�น และ
ด้้วยเจตนาที่่�ตั้้�งไว้้มั่่�นข้้าพเจ้้าละกายมนุุษย์์แล้้วจึึงได้้ไปเกิิดในสวรรค์์ชั้้�นดาวดึึงส์์
ข้้าพเจ้้าเกิิดในกำำ�เนิิดใด ๆ คืือ จะเกิิดเป็็นเทวดาหรืือมนุุษย์ก็์ ต็ าม (ในกำำ�เนิิดนั้้�น ๆ )
ข้้าพเจ้้ามีีผิิวพรรณดัังดอกอัังกาบ มีีรััศมีีซ่่านออกจากกาย ในกััปที่่� ๙๒ นัับจากกััป
นี้้�ไป ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�กรรมไว้้ในครั้้�งนั้้�น จึึงไม่่รู้้�จัักทุุคติิเลย นี้้�เป็็นผลแห่่งการบููชารอย
พระบาท” (พระไตรปิิฎก, 2539; 33/68 - 74/41)
รอยพระพุุทธบาท จึึงเปรีียบได้้ดั่่�งการบัันทึึกพระธรรมคำำ�สอนที่่�พระพุุทธองค์์
ได้้ไปเรีียนรู้้�มาจนจบครบถ้้วนโดยสมบููรณ์์แล้้วทุกุ ประการ จึึงเป็็นการสื่่อ� ไปถึึงการที่่� “รอย
พระพุุทธบาท” ควรเป็็นสิ่่ง� ที่่�ควรบููชาตามหลัักแห่่งอุุเทสิิกเจดีีย์์ (มููลนิธิิ ภูิ มิู พิ โลภิิกขุุ, 2523:
404) ตามหลัักทางพระพุุทธศาสนา เพราะตั้้�งแต่่ในครั้้�งอดีีตกาลนัับจากการเสด็็จดัับขัันธ
ปริินิพพ
ิ านของพระพุุทธองค์์แล้้ว สิ่่ง� หนึ่่�งที่่�เป็็นสิ่่ง� เคารพบููชาและระลึึกถึึงพระพุุทธองค์์ คืือ
รอยพระพุุทธบาท ที่่�ปรากฏเป็็นหลัักฐานจารึึกตามสถานที่่�สำำ�คัญ
ั ทางพระพุุทธศาสนาอย่่าง
มากมายและยัังคงนัับถืือกัันสืืบเนื่่�องต่่อมาตลอดจนถึึงปััจจุุบััน

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

จากการวิิเคราะห์์ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการบููชาพระพุุทธบาทสี่่�รอย อำำ�เภอแม่่ริิม
จัังหวััดเชีียงใหม่่แล้้ว เห็็นได้้ถึึงความเชื่่�อ ความศรััทธา ที่่�พุุทธศาสนิิกชนแสดงการบููชา
ด้้วยความเคารพต่่อรอยพระพุุทธบาทจากการเลื่่�อมใสด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจ ก่่อให้้เกิิด
ตำำ� นานเรื่่� อ งราวตามพระไตรปิิ ฎ กเมื่่� อ ครั้้� ง พุุ ท ธกาล จนกระทั่่� ง นำำ� มาสู่่�ประเพณีี แ ละ
พิิธีีกรรมที่่�งดงาม น่่าเคารพเชิิดชูู และสืืบทอดกัันไปตลอดจนกระทั่่�งปััจจุุบััน

สรุุป

ชาวพุุ ท ธล้้ า นนามีี ค วามเชื่่� อ ว่่ า รอยพระพุุ ท ธบาท คืื อ รอยพระบาทของ
พระพุุทธเจ้้าที่่�ประทัับรอยพระบาทไว้้ด้้วยพระองค์์เองในสมััยพุุทธกาล รอยพระพุุทธบาท
คืือ สิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นเพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์แทนพระพุุทธเจ้้าไว้้สัักการะกราบไหว้้บููชาเช่่น
เดีียวกัับการสร้้างพระพุุทธรููปไว้้กราบไหว้้บููชา การบููชาพระพุุทธบาทสี่่�รอยนั้้�น มีีความ
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับพุุทธศาสนิิกชนทั้้�งในล้้านนาและคนทั่่�วไป เพราะเป็็นศููนย์์ยึึดเหนี่่�ยว
จิิตใจของพุุทธศานิิกชนในการทำำ�ความดีี ทำำ�ทาน รัักษาศีีล ภาวนา ทำำ�ให้้เกิิดความรััก ความ
สามััคคีีของคนในสัังคม เป็็นแหล่่งที่่�น้อ้ มนำำ�คนให้้มีจิี ติ ตั้้ง� มั่่น� ในอยู่่�ในสิ่่ง� ที่่�เป็็นบุุญเป็็นกุุศลอยู่่�
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เป็็นนิิตย์์ ทำำ�ให้้จิิตเกิิดความปิิติิ เบิิกบาน ผ่่องใส ไม่่เศร้้าหมอง รอยเท้้าของพระพุุทธเจ้้า
ก็็เหมืือนกัับเดิินตามรอยพระบาทของพระพุุทธเจ้้า คืือ เชื่่�อในพระธรรมคำำ�สั่่�งสอนของ
พระพุุทธเจ้้า แล้้วนำำ�ไปประพฤติิปฏิิบััติิตามที่่�พระพุุทธองค์์ได้้สอนไว้้ ก็็จะเป็็นมงคลแก่่
ตนเอง แก่่ชีีวิิตของตน พบกัับความเจริิญ การไหว้้รอยพระพุุทธบาท หรืือไหว้้พระบรม
สารีีริิกธาตุุ ก็็ได้้บุุญได้้กุุศลเหมืือนกััน คำำ�ว่่าเดิินตามรอยพระพุุทธบาทไม่่ได้้หมายความว่่า
เดิินตามทางที่่�ท่า่ นเสด็็จไป แต่่เป็็นการเดิินทางตามคำำ�สั่่ง� สอนของพระองค์์ท่า่ น ปฏิิบัติั ติ าม
คำำ�สั่่�งสอนของพระพุุทธองค์์นั่่�นเอง แล้้วก็็จะได้้อานิิสงส์์ คืือ ความสุุข ความเจริิญในชีีวิิต
ชีีวิิตไม่่ตกต่ำำ�� ตายไปแล้้วก็็ไม่่ตกไปสู่่�อบายภููมิิ ตามความเชื่่�อของชาวล้้านนา
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