บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื อง รอยพระพุทธบาท : พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมสู่ ศิลปกรรมร่ วมสมัย มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาความเป็ นมา รู ปแบบและสัญลักษณ์ ของรอยพระพุทธบาททีปรากฏในอดี ตสมัยต่างๆ แสดงลักษณะ
ทางศิลปกรรม มีความหมายและพัฒนาการทีเกียวข้องกับปริ บททางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั0งการสื บเนื อง
มาถึงสื อสัญลักษณ์ทีปรากฏในงานศิลปกรรมร่ วมสมัย
จากการศึ ก ษาพบว่า รู ป สั ญ ลัก ษณ์ ร อยเท้า มี ป รากฏควบคู่ ก ับ อารยธรรมมนุ ษ ย์ม าตั0ง แต่ ส มัย
ก่อนประวัติศาสตร์ และเมื อเข้าสู่ สมัยประวัติศาสตร์ ทีมี การสร้ างรู ปเคารพทางศาสนา ได้มีการใช้สัญลักษณ์
“รอยบาท” แทนองค์ของเทพเจ้า หรื อศาสดาในลัทธิ ศาสนานั0นๆ รวมทั0ง “รอยพระพุทธบาท” ของสมเด็จพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ งปรากฏในงานพุทธศิลปกรรมอินเดีย ตั0งแต่สมัยก่อนการสร้างพระพุทธปฏิมาเป็ น
รู ปมนุ ษย์ และมีความสําคัญต่ อเนื องมา แม้เมือมี การสร้ างพระพุทธปฏิ มาเป็ นรู ปมนุ ษย์แล้วก็ตาม ครั0 นเมื อ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่ ไปยังดินแดนต่างๆ คติการสร้างและการบูชารอยพระพุทธบาท ได้แพร่ ออกไป มีการรจนา
คัมภีร์วรรณกรรม ตํานานท้องถิน ทีมักกล่าวอ้างถึงสมัยพุทธกาล ว่าพระพุทธองค์ได้เคยเสด็จมา เปรี ยบเสมือนการ
ประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนา เป็ นดิ นแดนศักดิ8 สิทธิ8 ส่ วนหนึ งของชมพูทวีป รู ปแบบและลักษณะรอยพระพุทธบาทแต่ละ
ยุคสมัย จะแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิน รวมทั0งอิทธิ พลความสัมพันธ์พุทธศาสนากับดินแดนอนทีเกียวข้อง
สําหรับรอยพระพุทธบาททีปรากฏในงานศิลปกรรมร่ วมสมัย มีแนวความคิดในการสร้างแบ่งออกได้ ๓ แบบ คือ
๑. สร้างตามรู ปแบบเดิมในอดีต โดยรักษาแบบแผนการสร้างรู ปรอยพระพุทธบาทตามประเพณี นิ ยม
โบราณ โดยเฉพาะสมัยอยุธยาตอนปลาย
๒. สร้างสรรค์โดยศิลปิ นร่ วมสมัย ศิลปิ นได้รับแรงบันดาลใจจากรอยพระพุทธบาทในอดีต นํามา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่ วมสมัย มีการปรับเปลียนรู ปแบบ และรายละเอียดบางส่ วน อาทิ ใช้สี รปทรง
การจัดองค์ประกอบศิลปะ เพือให้เกิดความรู ้สึกและความหมายของโลกในยุคปั จจุบนั สะท้อนความเป็ นไป
และสภาวะในสังคม
๓. พระราชบาท จัดสร้างขึ0นโดยมีวตั ถุประสงค์ตามพระราชดําริ หรื อเงือนไขพิเศษ พระราช บาทใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสมือนการประดิษฐานแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
สําหรับพระราชบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐานเพือเป็ นขวัญกําลังใจแก่
ทหารและพสกนิกร เปรี ยบเสมือนสิ งศักดิ8สิทธิ8 ทางศาสนา ปกป้ องคุม้ ภยันตรายแก่พสกนิกร

Abstract
The main objectives of this research “the Buddha’s footprint: Buddhist Art
from cultural heritages to Contemporary” are to study the origin of the style and
symbols of the Buddha’s footprints in different eras. They do not only represent
the local genres, but also convey meanings and developments of the social and
cultural contexts. Hence the research tries to establish the relevance of those
symbols which appear in contemporary art as a link between social, cultural and
Buddhist art in various periods.
The study has addressed the means of footprint as a symbol had occurred since
the prehistoric civilization. Later we created an iconography of the religions, the
footprints as symbols were explored and represented Gods and Lords, including
the lord Buddha himself, even since before a Buddha image took place. The
Buddhism had spread to various territories conveying the notions of building and
worshiping a Buddha’s footprint. As a result, there were several literature and
folk tales stated that the Lord Buddha visited and established Buddhism in those
lands and became a part of holy Jumbutipa. Art works in these various areas have
not only their distinctive local characteristics but also the influences of the
neighboring.
There are three main concepts to create the contemporary Buddha’s footprints as:
1. The traditional style: This maintains the ancient characteristics of the prints.
2. Contemporary style: This inspires and marries the traditional style with the
contemporary concepts, which alters the design and details such as colour,
shapes or compositions, in order to vehicle a meaning or meanings and
reflect the modern social contexts.
3. The Royal’s footprints: There are two prints by the command or special
occasions by the Kings of Thailand. The first one was in King Rama 6 in
order to symbolize the democracy concept in Thailand. The other was in
King Rama 9, as a sacred object to protect and provide safety to people of
the Thai Kingdom.

