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บทคัดย่อ 

    บทความนี้มีความประสงค์จะนําเสนอข้อค้นพบจากสารนิพนธ์ซ่ึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสําคัญของพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท 2) เพ่ือวิเคราะห์พุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า 
  ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทและพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาทได้มีจุดเร่ิมต้นมาจากรากฐานธรรมเนียม
ของชาวอินเดียท่ีได้มีประเพณีนิยมทําความเคารพบุคคลท่ีพึงเคารพบูชาท่ีเท้าหรือโดยการเอามือไปแตะต้องท่ีเท้า ต่อมาจึงได้มี
การสร้างรูปหรือรอยพระพุทธบาทข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เพ่ือน้อมระลึกถึง กราบไหว้บูชา และสืบต่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  พุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาทในยุคสมัยต่าง ๆ ได้มุ่งแสดงส่ือสัญลักษณ์ด้วยศิลปะการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามสอดแทรกหลักพุทธธรรม มีรูปทรงทางด้านประติมากรรมด้วยการเซาะเว้าหรือหล่อ แสดงสัญลักษณ์ท่ีสําคัญภายในคือ 
มงคล 108 ประการ ด้วยการเขียนหรือวาดลวดลายด้านจิตรกรรมเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวที่วิจิตรประณีตสวยงาม และด้านวรรณกรรม
ได้เขียนหรือจารึกบอกความสําคัญ ความเป็นมา และพรรณนาความสวยงามของสถานท่ีท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
ตลอดถึงวรรณกรรมต่าง ๆ ท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย 

คําสําคัญ: พุทธศิลป์, รอยพระพุทธบาท 

Abstract 

This article has two objectives, namely: 1) To study the history and importance of the Buddhist art 
of the Buddha’s footprints and 2) To analyze the reflection of Buddhist art found in the Buddha’s 
footprints. 

From the research, it is found that the Buddha’s footprints as a sculptural object has a long history 
stemming from the Indian tradition in which feet have been objects to respect. As such, the Buddha’s 
footprints are usually depicted as a reminder of Lord Buddha and is a religious symbol for worship. 
 The Buddha’s footprints dating from various periods are delicately engraved with Buddhist symbols 
such as 108 auspicious signs of the Buddha and often in narrative depicting the Buddha's life scenes, and 
later the footprints bearing the impressions of the places where the imprint of the Buddha’s footprints is 
found, as well as the description in literature both in Pali and Thai. 
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1. บทนํา 
    ประเทศไทยมีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาหลัก ได้มีการบูชาและสร้างพุทธศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
นอกเหนือจากพระพุทธรูปแทนพระพุทธองค์เพ่ือน้อมรําลึก
ถึง สักการะบูชา และสืบต่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น รูปธรรมจักร รูปและรอยพระพุทธ
บาทซ่ึงได้รับการสืบทอดมาจากคติของประเทศอินเดียและ
ศรีลังกาโดยได้สืบทอดเผยแผ่ไปสู่ประเทศท่ียอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา เช่น พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา ประเทศไทย
ได้รับคติความเชื่อเร่ืองการบูชาและการสร้างพุทธศิลป์ใน
รูปแบบรอยพระพุทธบาทมาต้ังแต่สมัยทวารวดี ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 – 13 แล้วถ่ายทอดมาสู่สมัยสุโขทัย ล้านนา 
อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อีกท้ังยังได้มีพัฒนาการด้าน
พุทธศิลป์มาอย่างต่อเนื่อง สมควรท่ีจะได้ทําการศึกษาเป็น
อย่างย่ิง 
  ปัจจุบันพุทธศิลป์ประเภทรอยพระพุทธบาทใน
สังคมไทยมีอยู่มากกว่า 491 แห่ง ตามวัดและศาสนสถาน 
ต่าง ๆ [1] รอยพระพุทธบาทและรูปมงคล 108 ในรอยพระ
พุทธบาทถือว่าเป็นพุทธศิลป์ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ไว้หลาย
ด้านและมีพัฒนาการ แนวคิด ความเชื่อ ท่ีผู้สร้างได้คิด
สร้างสรรค์ไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาและเจตนาเพ่ือบอกเล่า
เร่ืองราวหรือเผยแผ่พุทธธรรมอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
จากอดีตสู่ปัจจุบัน แต่สําหรับองค์ความรู้ด้านพุทธศิลป์ท่ีเป็น
สื่อสัญลักษณ์ในรอยพระพุทธบาทยังไม่ค่อยมีผู้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ือให้เข้าถึงแนวคิด เจตนารมณ์ ภูมิปัญญาท่ีสอดแทรกอยู่
ในรูปของศิลปะในรอยพระพุทธบาทและพุทธศิลป์เป็นงาน
ศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรงและ
ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นตลอดจนน้อม
นําเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางคือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับอริยชนได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์ใน   
รอยพระพุทธบาท มีวัตถุประสงค์ คือ   
  2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและความสําคัญ
ของพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท  
  2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท 
 
3. ความหมายของพุทธศิลป์ 
  คําว่า พุทธศิลป์ มาจากคําสองคําคือ พุทธะ และ
ศิลปะ จากความหมายของนักวิชาการโดยรวมหมายถึง 
ศิลปะทางพระพุทธศาสนาคือ ศิลปะที่สร้างข้ึนหรือความ
ฉลาดในฝีมือทางการช่างท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เช่น 

เจดีย์ พระพุทธรูป โบสถ์ หรือสื่อสัญลักษณ์อ่ืน ๆ อันเป็น
ศิลปะของชาวพุทธท่ีสามารถปลดเปล้ืองความทุกข์ทางจิตใจ
และเป็นรากฐานที่ผูกพันกับการดําเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมไทย 
 
4. ประวัติความเป็นมาของพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท 
  รอยพระพุทธบาทท่ีเชื่อกันว่า พระพุทธองค์ทรง
ประทับไว้หรือท่ีชาวพุทธได้สร้างข้ึนก็ตามล้วนเป็นปูชนียวัตถุ
ท่ีเป็นพุทธศิลป์ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญ
อย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์แทนองค์
พระพุทธเจ้า การสร้างรอยพระพุทธบาทในแต่ละยุคได้มี
แนวคิดรูปแบบเชิงพุทธศิลป์โดยมีมูลเหตุมาจากธรรมเนียม
ของชาวอินเดียท่ีนิยมแสดงความเคารพผู้ท่ีเคารพนับถือท่ีเท้า
หรือเอามือไปแตะที่ละอองเท้า [2] และความเชื่อเรื่องรอย
พระพุทธบาทที่ปรากฏหลักฐานตามคัมภีร์ต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ 
  ในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร ได้กล่าวถึงเ ร่ือง ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทโดยเจตนาไว้ 2 
คร้ังคือ บนฝั่งแม่น้ํานัมมทาคร้ังหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งคือ บน
ภูเขาสัจจพันธคีรี [3] 
  ในอรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย เร่ืองพระนางสา
มาวดี ได้กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทท่ีพระพุทธองค์ได้ทรง
ประทับไว้ เพ่ือโปรดมาคันทิยะพราหมณ์ผู้เป็นสามีกับนาง
พราหมณีผู้เป็นภรรยาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี [4] 
  ในพงศาวดารมหาวงศ์ของศรีลังกาได้กล่าวถึงการ
ประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ไว้  3 วาระ คือ ท่ี
แม่น้ํานัมมทา ภูเขาสัจจพันธ์คีรี และบนยอดเขาสุมนกูฏ 
  ในวรรณกรรมบาลี รุ่นหลังในประเทศไทยได้เพ่ิม
จํานวนสถานท่ีท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงประทับรอยพระพุทธ
บาทไว้ 5 แห่งคือ แม่น้ํานัมมทา ภูเขาสัจจพันธ์คีรี บนยอด
เขาชื่อว่าสุมนกูฏ สุวัณณมาลิกะ และโยนกปุระ [5] 
  ตํานานเร่ืองเล่าพ้ืนเมืองท้องถ่ินของพม่า ไทย เขมร 
และลาว ต่างอ้างว่าพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาเยือนประเทศ
ของตนและได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในสถานท่ี
หลายแห่ง [2] 
  ในราวพุทธศตวรรษท่ี 3 พุทธศิลป์เกี่ยวกับรูปพระ
พุทธบาทคู่ได้ปรากฏขึ้นคร้ังแรกในศิลปะอินเดียโบราณท่ี
บริเวณเสาลูกกรงต้ังของร้ัวล้อมรอบพระสถูปสาญจีและพระ
สถูปท่ีภารหุตเป็นรูปพระพุทธบาทคู่ตรงกลางฝ่าพระบาททั้ง
สองข้างมีรูปธรรมจักรเป็นเคร่ืองแสดงแทนพระพุทธองค์ ใช้
ในการประกอบการเล่าเร่ืองราวพุทธประวติั [6] 
  ต่อมาได้พบหลักฐานการทํารอยพระพุทธบาทคู่ท่ีเป็น
พุทธศิลป์ในยุคแรก ๆ ได้ถูกค้นพบท่ีตําบลติราธ บริเวณลุ่ม
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แม่น้ําสวาต ในแคว้นคันธาระสมัยโบราณ ทําเป็นรอยสลักเว้า
ลงไปในก้อนหิน มีตัวอักษร  แบบขโรษฐีและท่ีศรีลังกาจารึก
ด้วยอักษรพราหมี สมัยพุทธศตวรรษที่ 5 – 6 เขียนกํากับไว้
ว่า “นี่คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าศากยมุนี” คร้ันต่อมา
การสร้างและการบูชารอยพระพุทธบาทก็ได้เผยแผ่เข้าสู่
ประเทศต่าง ๆ ท่ีพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปถึงคือ ประเทศ
พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา [2] 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท 
  แนวคิดความเชื่อเร่ืองรอยเท้าว่าเป็นรูปรอยท่ีประทับ
ลงบนโลก โดยการปรากฏกายหรือการสัมผัสของเทพเจ้าหรือ
ผู้มีความศักด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ หรือว่าเป็นเคร่ืองหมายท่ีบรรพบุรุษ
ได้ท้ิงไว้เพ่ือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคลรุ่นหลัง 
เป็นความเชื่อสากลท่ีมีพบอยู่ในอารยธรรมเกือบท่ัวโลก [2] 
  แนวคิดเร่ืองรอยพระพุทธบาททางพระพุทธศาสนา
เร่ิมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเม่ือได้ทรงกําเนิดในโลก
มนุษย์เป็นวาระหรือพระชาติสุดท้าย ก็ได้ก้าวพระพุทธบาท 
7 ก้าวบนพ้ืนธรณีพร้อมประกาศอาสภิวาจาว่าพระองค์เป็นผู้
เลิศท่ีสุดเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุด ภพนี้เป็นภพสุดท้ายภพอ่ืนจะไม่
มีอีกต่อไป และทรงเหยียบพ้ืนพระธรณีอีกคร้ังต่อหน้าเทพ
เจ้า พระราชาธิบดี พระอรหันต์ และบุคคลท้ังปวงเม่ือได้
เสด็จกลับสู่ โลกมนุษย์ หลังจากท่ีได้จากโลกนี้ ไปเป็น
เวลานาน 3 เดือนตลอดฤดูฝน เพ่ือโปรดพระราชมารดาและ
เทพเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [6] และประเพณีความเชื่อใน
หมู่พุทธศาสนิกชนท่ีเคารพบูชารอยพระพุทธบาทมีมาต้ังแต่
คร้ังพุทธกาล รอยพระพุทธบาทท่ีเชื่อกันว่าเป็นของจริงและ
รอยพระพุทธบาทจําลองท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ได้กลายเป็น
ประเพณีการเคารพบูชารอยพระพุทธบาท เพ่ือเป็นสัญลักษณ์
แทนพระพุทธองค์ในประเทศต่าง ๆ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นคือ 
ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้คือ พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา 
  ส่วนแนวคิดเร่ืองพุทธศิลป์ในการสร้างรอยพระพุทธ
บาทในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้รับการสืบทอดมาจากคติ 2 ทาง [7] คือ คติทางอินเดีย
และคติทางศรีลังกาควบคู่มากับพระพุทธศาสนา ท่ีน่าสนใจก็
คือ การบูชารอยพระพุทธบาทในสังคมท่ีพระพุทธศาสนาได้
กลายมาเป็นศาสนาหลักนั้น ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการปรับ
และรับวัฒนธรรมจากภายนอกให้เข้ากับท้องถ่ินได้อย่าง
กลมกลืน อีกท้ังพุทธศิลป์คือ รูปมงคล 108 ประการในรอย
พระพุทธบาทได้มี รูปมงคลท่ีเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการ
เสริมสร้างพระราชอํานาจของสถาบันกษัตริย์และพระเจ้า
จักรพรรดิ มีท้ังประเภทที่เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความ
เจริญ และความอุดมสมบูรณ์ และบางประเภทก็เกี่ยวข้องกับ

เร่ืองคติภพภูมิในจักรวาล เร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน
แนวคิดความเชื่อในสังคมด้ังเดิม สิ่งท่ีรับมาจากภายนอกนั้น
จึงเข้ากันได้กับคตินิยมของสังคมท้องถ่ินแต่ละยุคแต่ละสมัย 
  แนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทใน
ประเทศไทยที่เชื่อกันว่า พระพุทธองค์ได้ทรงประทับไว้จริง ๆ 
ก็คือ รอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี และท่ีชาวพุทธต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันได้
สร้างรอยพระพุทธบาทข้ึนเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์
เพ่ือน้อมรําลึกถึงและกราบไหว้บูชา เนื่องจากคติเร่ืองการ
บูชารอยพระพุทธบาทได้แพร่เข้าสู่ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทย
อย่างน้อยต้ังแต่สมัยสมัยทวารวดี ดังท่ีเห็นได้จากรอยพระ
พุทธบาทที่ถูกค้นพบท่ีเขตโบราณสถานสระมรกต อําเภอโคก
ปีบ  จังหวัดปราจีนบุ รี เป็นศิลปะสมัยทวารวดี มีอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 รูปรอยของพระพุทธบาท
ท่ีสระมรกตเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ มีรูปธรรมจักรอยู่กลาง
ฝ่าพระบาทเหมือนกับรอยพระพุทธบาทที่นาคารชุนิโกณฑะ 
อันเป็นแบบอย่างของสมัยศิลปะ อมารวดี และต่อมาได้พบ
หลักฐานเป็นรอยพระพุทธบาทจําลองเป็นแบบรอยเดี่ยวมี
ลักษณะเป็นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย มีพุทธศิลป์ในรอย
พระพุทธบาทเป็นรูปลวดลายมงคล 108 ประการ มงคลแต่
ละอย่างสลักอยู่ในกรอบวงกลมเรียงกันเป็นแถว ๆ ละ 8 วง 
จัดระเบียบมงคลเพ่ือจะแสดงภูมิสูงตํ่าท่ีสัมพันธ์กับไตรภูมิใน
พระพุทธศาสนา [6] ที่ได้สร้างมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 
16 – 17 คือ รอยพระพุทธบาทท่ีถูกค้นพบท่ีบริเวณวัดเขาดี
สลัก ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรอย
พระพุทธบาทที่ได้สลักไว้บนแผ่นหิน 
 
6. ความสําคัญของพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท 
  ความสําคัญของพุทธศิลป์คือ รอยพระพุทธบาทและ
รูปมงคลในรอยพระพุทธบาท  ก็คือ เป็นการสร้ างสื่ อ
สัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปมงคล เร่ิมต้ังแต่มีเพียงรูปธรรมจักรอย่าง
เดียว ต่อมาเพ่ิมข้ึนเป็น 3 อย่าง หรือเป็น 8 อย่างตามความ
เชื่อเร่ืองมงคล 8 ของอินเดีย และต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 108 
อย่าง เรียกว่ามงคล 108 ในรอยพระพุทธบาท อันเป็นมงคล
สูงสุดท่ีนิยมกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้มีความหมาย
แทนตัวจริงหรือของจริงคือ แทนองค์พระพุทธเจ้าหรือแทน
รอยพระพุทธบาทอันแท้จริงท่ีพระพุทธองค์ได้ประทับไว้ เพ่ือ
น้อมรําลึกถึง กราบไหว้บูชา เข้าถึงหลักธรรมและเพ่ือเผยแผ่
สืบทอดพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับแนวคิดทางตะวันตก
คือ ทฤษฎีสัญญะวิทยา (semiology) ที่ได้อธิบายถึงสิ่งที่ถูก
สร้างข้ึนมาเพ่ือให้มีความหมายแทนตัวจริงหรือของจริง อาจ
เป็นวัตถุสิ่งของรูปปั้น รูปภาพ หรือภาษา [8] และสอดคล้อง
กับที่คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz) ผู้มีแนวคิดเรื่อง 
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ทฤษฎีสัญลักษณ์ทางศาสนาท่ีได้ให้คํานิยามไว้ว่า ศาสนาเป็น
ระบบสัญลักษณ์อย่างหนึ่งท่ีครอบคลุมความหมายกว้างขวาง
มากอาจจะเป็นวัตถุ การกระทํา ความสัมพันธ์ เหตุการณ์ 
ท้ังหมดนี้เป็นพาหนะแห่งความสํานึก ความคิด ความรู้สึกท่ี
เป็นนามธรรมบางอย่างท่ีถูกทําให้เป็นรูปธรรม [9] 
  สว่นพุทธศิลป์คือ สื่อสัญลักษณ์รูปมงคล 108 ประการ
ในรอยพระพุทธบาทที่นิยมกันในศรีลังกา พุกาม และเข้ามาสู่
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวารวดีตอนปลายและสืบต่อมาสู่สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนั้น โดย
ภาพรวมนักโบราณคดีได้แบ่งออกไว้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1) เป็นรูปมงคลท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความ
เจริญ และความอุดมสมบูรณ์ 
  2) เป็นรูปมงคลท่ีเป็นเคร่ืองประกอบพระบารมีของ
พระมหากษัตริย์และพระเจ้าจักรพรรดิ 
  3) เป็นรูปมงคลท่ีเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับคติเร่ืองภพ
ภูมิในระบบจักรวาล  
  ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท
ในอดีตยุคแรก ๆ เป็นแนวคิดท่ีบรรพบุ รุษได้สร้างสื่อ
สัญลักษณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์ เพ่ือ
น้อมรําลึกถึง กราบไหว้บูชา และเพ่ือต้องการเผยแผ่บอกเล่า
เร่ืองราวของพระพุทธองค์และเร่ืองพุทธประวัติเพ่ือสื่อสาร
ไปสู่อนุชนรุ่นหลังท่ีพบเห็นได้ทราบว่าสถานท่ีแห่งน้ีเป็น
ดินแดนพระพุทธศาสนาหรือเป็นดินแดนท่ีพระพุทธศาสนาได้
เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ประการท่ีสําคัญต่อมาก็คือ เป็นการ
บําเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมี ต้ังแต่ระดับผู้นําประเทศคือ 
พระมหากษัตริย์ ข้าราชบริพาร และประชาชนชาวพุทธท่ัวไป 
เพ่ือหวังให้เกิดผลานิสงส์แก่ผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วมในการ
สร้างรอยพระพุทธบาทให้สําเร็จผลตามท่ีตนปรารถนาท้ังใน
ระดับโลกี ย์วิสัยจนถึงระดับโลกุตตระวิสัยคือ มรรคผล
นิพพาน ด้วยวิธีการแกะสลักหรือเขียนจารึกสัญลักษณ์รูป
รอย เช่น รอยพระพุทธบาทไว้บนแผ่นหินหรือแผ่นไม้ซ่ึงเป็น
วัสดุท่ีคงทนถาวร ยืนนาน เป็นการส่งสารเป็นสื่อสัญลักษณ์
ทางพระพุทธศาสนาไว้ให้ผู้พบเห็นได้ทราบและเรียนรู้ 
เนื่องจากในยุคแรก ๆ นั้น ยังไม่นิยมหรือไม่มีวัสดุท่ีเป็น
กระดาษหรือแผ่นโลหะในการขีดเขียนหรือจดจารึกอันเป็น
การมองการณ์ไกลและเป็นกุศโลบายในการเผยแผ่สืบต่อ
พระพุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยอาศัยพุทธศิลป์ในรอย
พระพุทธบาทเป็นแนวคิดหลัก และในยุคต่อ ๆ มาก็ได้มีการ
พัฒนาการสานต่อด้วยสร้างรูปแบบพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธ
บาทให้มีรูปมงคลเพ่ิมมากข้ึนตามความเชื่อเร่ืองมงคลในยุค
สมัยนิยมนั้น ๆ พร้อมท้ังได้มีการถ่ายทอดด้านความเชื่อและ
แบ่งปันภูมิปัญญาศิลปะวิธีการแนวคิด ความเชื่อในการสร้าง
รอยพระพุทธบาท ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ียอมรับนับถือ

พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่ประเทศศรีลังกา และ
ประเทศทางเอเชียอาคเนย์คือ พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา 
ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ยังคงมีศรัทธา ความเชื่อม่ัน และนิยม
สร้างและบูชารอยพระพุทธบาทท่ีมีพุทธศิลป์เป็นรูปมงคล 
108 ประการ มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยเรา
จากพุทธศิลป์ในการสร้างรอยพระพุทธบาทได้ส่งผลให้เกิด
ศิลป์นิยมท่ีอาคารมณฑปสําหรับประดิษฐานรอยพระพุทธ
บาท ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านจิตรกรรม 
และด้านวรรณกรรมท่ีคงทนย่ังยืนวิจิตรสวยงามตระการตา
มากมายอยู่ในวัดและศาสนสถานต่าง ๆ เช่น มณฑปท่ี
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทท่ีวัดพระพุทธบาท อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี และที่วัดเขาดีสลัก อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น และที่วัดอ่ืน ๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยที่มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่สามารถท่ี
จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกมาเท่ียวชมสถานท่ีเหล่านี้
จํานวนมากมายในแต่ละปี เม่ือพูดถึงการท่องเที่ยวโดย
ภาพรวมในประเทศไทย เช่น ในปี 2558 ได้มีชาวต่างชาติเข้า
มาท่องเท่ียวจํานวน 29.88 ล้านคน ช่วยให้ประเทศไทยเรามี
รายได้จากการท่องเที่ยวจาํนวนถึง 2.23 ล้านล้านบาท [10] 
 
7. สรุป 
  จุดกําเนิดของแนวคิดในการสร้างพุทธศิลป์เป็นรอย
พระพุทธบาท ได้มีจุดเร่ิมต้นมาจากรากฐานธรรมเนียมของ
ชาวอินเดียท่ีได้มีประเพณีนิยมทําความเคารพบุคคลท่ีพึง
เคารพบูชา ท่ีเท้าและกําเนิดมาจากคัมภี ร์ ต่าง  ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ อรรถกถาปุณโณวาทสูตร พงศาวดาร
ของศรีลังกา ตํานานเรื่องเล่า และวรรณกรรมบาลีรุ่นหลังใน
ประเทศไทย โดยต้องการให้เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนองค์
พระพุทธเจ้า เพ่ือน้อมรําลึกถึง สักการะบูชา เข้าถึงหลักพุทธ
ธรรม และเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ต่อมาจึงได้มีการสร้างและนิยมบูชารูปหรือรอยพระ
พุทธบาทซ่ึงได้มีการค้นพบหลักฐานในศิลปะอินเดียโบราณ
คือ ภาพสลักนูนรูปพระพุทธบาทคู่ท่ีเสาลูกกรงต้ังบริเวณร้ัว
ล้อมพระสถูปท่ีสาญจีและภารหุต เป็นสัญลักษณ์แทน
พระพุทธเจ้าประกอบการเล่าเร่ืองขนาดเล็กในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 3 และในราวพุทธศตวรรษท่ี 5 - 6 ยุคแรก ๆ ได้
พบหลักฐานเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ซ่ึงได้ค้นพบท่ีตําบลติราธ 
บริเวณลุ่มแม่น้ําสวาต แคว้นคันธาระจารึกอักษรขโรษฐี และ
ท่ีศรีลังกาจารึกอักษรพราหมีบอกไว้ว่า “นี้คือรอยพระพุทธ
บาทของพระพุทธเจ้าศากยมุนี” 
  ในประเทศไทยได้พบหลักฐานพุทธศิลป์คือ รอยพระ
พุทธบาทท่ีสระมรกต อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น
ศิลปะสมัยทวารวดีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 13 
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และที่วัดเขาดีสลัก อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศิลปะ
ยุคสมัยทวารวดีตอนปลาย มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
16 – 17 แสดงถึงแนวคิดด้านพุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาท
ท่ีได้นิยมกันมาต้ังแต่สมัยทวารวดีซ่ึงได้รับอิทธิพลแนวคิดมา
จากอินเดีย และศรีลังกา ทุก ๆ สมัยต้ังแต่สมัยทวารวดี สมัย
ล้านนา สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ได้
นิยมสร้างรอยพระพุทธบาทท่ีมีพุทธศิลป์ภายในเป็นรูปมงคล 
108 ประการ แต่บางสมัยอาจจะมีการเรียงมงคล 108 ใน
รอยพระพุทธบาทที่แตกต่างกันบ้าง 
  พุทธศิลป์ในรอยพระพุทธบาทในสมัยต่าง ๆ ได้
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะนิยมในสังคมไทย ด้านสถาปัตยกรรม
การออกแบบท่ีงดงามสอดแทรกหลักพุทธธรรม มีรูปทรงของ
รอยพระพุทธบาทที่เป็นเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ด้าน
ประติมากรรมการสร้างด้วยการเซาะเว้าแกะสลักหรือหล่อ
แสดงสื่อสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ มี รูปมงคล  108 
ประการในรอยพระพุทธบาท ด้านจิตรกรรมแสดงเร่ืองราว
ความสําคัญด้วยวิธีเขียน หรือวาดลวดลายเป็นรูปมงคลท่ี
วิจิตรสวยงาม และเกิดวรรณกรรมบอกกล่าวหรือพรรณนาถึง
ความงดงามและประเภทคําสวดบูชาท้ังภาษาบาลีและ
ภาษาไทยที่นิยมใช้สวดบูชากันอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับ 
คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ ท่ีได้นิยามไว้ว่า “ศาสนาเป็นระบบสัญลักษณ์
ท่ีครอบคลุมความหมายที่กว้างขวาง อาจจะเป็นวัตถุ การ
กระทํา ความสัมพันธ์ เหตุการณ์ ท้ังหมดนี้เป็นพาหนะแห่ง
ความสํานึก ความคิด และความรู้สึก ท่ี เป็นนามธรรม
บางอย่างท่ีถูกทําให้เป็นรูปธรรม โดยระบบสัญลักษณ์นี้จะ
สร้างบรรยากาศความรู้สึกและแรงจูงใจให้แก่มนุษย์” พุทธ
ศิลป์ในรอยพระพุทธบาท จึงเป็นงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรับ
ใช้พระพุทธศาสนาโดยตรงและก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนาแก่ผู้พบเห็นหรือผู้กราบไหว้บูชา สมควรท่ี
จะได้นํามาเผยแผ่สืบทอดและอนุรักษ์การสร้างและการบูชา
รอยพระพุทธบาทซ่ึงเป็นท้ังพุทธศิลป์และเป็นสื่อสัญลักษณ์
แทนพระพุทธองค์ไว้เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และการเข้าถึงหลัก
พุทธธรรมสู่การประพฤติปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตาม
เจตนารมณ์ของบรรพชนท่ีได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงศรัทธา
สร้างสรรค์ไว้อย่างแท้จริง สืบไป 
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