วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบำทห่ำงจำกตัวเมืองจังหวัดประมำณ 28 กิโลเมตร มี
ทำงเลี้ยวซ้ำยก่อนถึงอำเภอพระพุทธบำทเข้ำไปประมำณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก สร้ำงขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้ำทรงธรรม ปูชนียสถำนที่สำคัญคือ " รอยพระพุทธบำทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขำสุวรรณบรรพต หรือเขำสัจจพันธคีรีรอยพระ
พุทธบำทมีควำมกว้ำง 21 นิ้ว ยำว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้ำทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่ำเป็นรอยพระพุทธบำทตำมลักษณะ
108 ประกำร จึงโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงมณฑปชั่วครำว ครอบรอยพระพุทธบำทไว้ ต่อมำได้มีกำรสร้ำงต่อเติมกันอีกหลำย สมัย และยังพบรอย
จำรึกพระปรมำภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนำดใหญ่ สูงจำกพื้น 160
เซนติเมตร เมื่อครั้นเสด็จ นมัสกำรรอยพระพุทธบำท
ลักษณะของพระมณฑป เป็นอำคำรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ประกอบเครือ่ งยอด
รูปปรำสำท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ สีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับทุกชั้น มี
เสำย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝำผนัง ด้ำนนอกปิดทอง
ประดับกระจกเป็นรูปเทพพนม พุ่มข้ำวบิณฑ์บำนประตูพระมณฑปเป็นงำน
ศิลปกรรม ประดับมุกชั้นเยี่ยม ของ เมืองไทย พื้นภำยในปูด้วยเสื่อเงินสำน
ทำงขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดนำคสำมสำยซึ่งหมำยถึง บันไดเงิน บันได ทอง
และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจำกสวรรค์หัวนำคที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองสำริด
เป็นนำค 5 เศียร บริเวณรอบ พระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงรำย เพื่อให้ผู้ที่มำนมัสกำรได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนทั้งหลำย ส่วนพระอุโบสถ และ
พระวิหำรต่ำงๆ ที่อยู่รำยรอบ ล้วนสร้ำงตำมแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยำ และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์
รอยพระพุทธบาท
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นอกจำกนี้ ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท ( วิหารหลวง ) ซึ่งเป็นเก็บรวบรวม ศิลปวัตถุ อันมีค่ำ อำทิ เครื่องทรง
สมเด็จพระเจ้ำทรงธรรม เครื่องลำยครำมสังคโลก เครื่องทองสำริดโบรำณ ศำสตรำวุธ โบรำณ รอยพระพุทธบำทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธ
บำทเก่ำพัดยศของพระสมัยต่ำงๆ และท่อ ประปำสมัย สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช วิหำรหลวงจะเปิดให้ชมเฉพำะช่วงที่มีงำนเทศกำลนมัสกำร
พระพุทธบำท ซึ่งปกติ จัดให้มีปลี ะ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงแรม 1 ค่ำ และขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 จนถึงแรม 1 ค่ำ และงำน ประเพณีตัก
บำตรดอกไม้ซึ่งเป็นประจำทุกปี ในวันเข้ำพรรษำ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 (ประมำณเดือน กรกฎำคม) โดยจะมีกำรทำบุญตักบำตรด้วยข้ำว
สุกที่วัดพระพุทธบำทรำชวรมหำวิหำร และจะไปเก็บดอกไม้ที่ ชำวบ้ำนเรียกว่ำดอกเข้ำพรรษำ เพรำะมีเฉพำะในเดือน 8 เท่ำนั้น เพื่อนำไปตัก
บำตรในตอนบ่ำยของวันเดียวกัน ควำมเชื่อและวิธีกำรบูชำ ตำมคติของคนโบรำณกล่ำวไว้ว่ำหำกได้มำนมัสกำรรอยพระพุทธบำทนี้ครบถึง 7 ครั้ง
จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์ แม้แต่ในชำติภพนี้ อำนิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตมีควำมสำเร็จสมหวังในทุกประกำร

รายละเอียดเพิ่มเติม
อัตรำค่ำเข้ำชม คนไทย ไม่เสียค่ำเข้ำชม ชำวต่ำงประเทศ คนละ 30 บำท เปิดให้สักกำระทุกวันตั้งแต่เวลำ
06.00-18.00 น.

ประวัติพระพุทธบาท
ในรัชกำลสมเด็จพระเจ้ำทรงธรรม แผ่นดินกรุงศรีอยุธยำ ปรำกฏว่ำ มีพระภิกษุสงฆ์ชำวไทยคณะหนึ่ง เดินทำงไป ยังลังกำทวีป ด้วยหวังจะ
สักกำรบูชำพระพุทธบำท ณ เขำสุมนกูฏ กำรไปครำวนั้น เป็นเวลำทีพ่ ระสงฆ์ชำวลังกำ ทวีปกำลังสอบประวัติ และที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธบำททั้ง
ปวงตำมที่ปรำกฏอยู่ในตำนำนว่ำมีเพียง 5 แห่ง ภำย หลังสืบ ได้ควำมว่ำภูเขำที่ชื่อว่ำ สุวรรณบรรพตมีอยู่ในสยำมประเทศ ครั้นเมื่อได้พบกับ
พระภิกษุสงฆ์ชำวไทย ในครำวนั้น ต่ำงพำกันสอบถำมว่ำรอยพระพุทธบำท ที่มีอยู่ 5 แห่ง ในสถำนที่ต่ำงๆ กันนั้น ปรำกฏว่ำมีที่ เขำสุวรรณ
บรรพตแห่ง 1 ก็ภูเขำลูกนี้อยู่ในประเทศไทย แต่ไม่พยำยำมสืบไปนมัสกำร กลับพำกันไปลังกำทวีป เมื่อพระภิกษุสงฆ์ไทยคณะนั้นได้รบั คำบอก
เล่ำ เมื่อกลับมำสู่ประเทศไทย จึงนำควำมขึ้นถวำยสมเด็จ พระเจ้ำ ทรงธรรม พระองค์จึงโปรดเกล้ำฯ ให้มีท้องตรำสั่งบรรดำหัวเมืองทั้งปวง ให้
เที่ยวตรวจตรำค้นดูตำมภูเขำต่ำงๆ ว่ำจะมีรอยพระพุทธบำทอยู่ ณ ที่แห่งใด ครั้งนั้น เจ้ำเมืองสระบุรี สืบได้ควำมจำกนำยพรำนบุญว่ำ ครั้งหนึ่ง
ออก ไปล่ำเนื้อในป่ำใกล้เชิงเขำ ยิงถูกเนื้อตัวหนึ่งเจ็บลำบำกหนีขึ้นไปบนไหล่เขำ ซุกเข้ำเชิงไม้หำยไป พอบัดเดี๋ยวก็ เห็นเนื้อตัวนั้น วิ่งออกจำก
เชิงไม้เป็นปกติอย่ำงเก่ำ นำยพรำนบุญนึกประหลำดใจ จึงตำมขึ้นไปดูสถำนที่บน ไหล่เขำ ที่เนื้อหนีขนึ้ ไป ก็พบรอยปรำกฏอยู่ในศิลำ มีลักษณะ
เหมือนรูป รอยเท้ำคน ขนำดยำวประมำณ สักศอก เศษและในรอยนั้นมีน้ำขังอยู่ด้วย นำยพรำนบุญเข้ำใจ ว่ำบำดแผลของเนื้อตัวที่ถูกตนยิง

-3คงหำยเพรำะดื่มน้ำ ในรอยนั้น จึงวักน้ำลองเอำมำทำตัวดู บรรดำโรคผิวหนังคือ กลำกเกลื้อน ซึ่งเป็นเรื้อรังมำช้ำนำนแล้ว ก็หำย หมด สิน้ ไป เจ้ำ
เมืองสระบุรี จึงสอบสวนควำมจริงดู ก็ตรวจค้นพบรอยนั้น สมดังคำบอกเล่ำของนำยพรำนบุญ จึงมีใบ บอกแจ้งเรื่องเข้ำมำยังกรุงศรีอยุธยำ
สมเด็จพระเจ้ำทรงธรรม จึงเสด็จพระรำชดำเนินขึ้นไป ณ ที่เขำนั้น ทอด พระเนตรเห็นรอยนั้นแล้ว จึงทรงพระรำชวิจำรณ์ตระหนักแน่นพระรำช
หฤทัยว่ำคงเป็นรอยพระพุทธบำทเพรำะ มีลำยลักษณ์กงจักร ประกอบด้วยอัฏฐุตตรสตมหำมงคลร้อยแปดประกำร ตรงกับเรื่องทีชำวลังกำ ทวีป
แจ้งเข้ำมำ ด้วย เกิดพระรำชศรัทธำปรำโมทย์โสมนัสเป็นกำลัง โดยทรงพระรำชดำริเห็นว่ำรอยพระพุทธบำท ย่อมจัดเป็น บริโภคเจดียแ์ ท้ เพรำะ
เป็นพุทธบทวลัญช์อันเนื่องมำแต่พระพุทธองค์ ย่อมประเสริฐยิ่งกว่ำอุเทสิกเจดีย์ เช่น พระสถูปเจดีย์ สมควรจะยกย่องบูชำเป็นพระมหำ
เจดียสถำน จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ช่ำงก่อเป็น คฤหหลัง น้อย สวมรอยพระพุทธบำทไว้เป็นกำรชั่วครำวก่อนแล้ว ครั้นเสด็จพระรำช
ดำเนินกลับมำยังรำชธำนี จึงทรง สถำปนำยก ที่พระพุทธบำทขึ้นเป็นเจดียสถำนเป็นกำรสำคัญ โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระมณฑป ยอดเดีย่ วสวม
รอยพระพุทธบำทกำหนดเป็นพุทธเจดีย์ และสร้ำงอำรำมวัตถุอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหำร ให้เป็นที่สำหรับ พระภิกษุอยู่แรม เพื่อทำกำร
บริบำลพระพุทธบำท ทรงพระรำชศรัทธำอุทิศเนื้อที่โยชน์หนึ่ง โดยรอบรอยพระพุทธ บำทถวำยเป็นพุทธเกษตรต่ำงพุทธบูชำ บรรดำกัลปนำผล
ซึ่งได้เป็นส่วนของหลวงจำกเนื้อทีน่ ั้นให้ ใช้จ่ำยเป็น ค่ำบำรุงรักษำพระมหำเจดียสถำนที่พระพุทธบำท ทรงยกที่พุทธเกษตรส่วนนี้ให้เป็นเมืองชั้น
จัตวำ ชื่อเมือง ปรันตปะ แต่นำมสำมัญเรียกกันว่ำ เมืองพระพุทธบำท ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยำ โปรดเกล้ำฯ ให้ชำยฉกรรจ์ ทุกคนที่ตั้งภูมิลำเนำ
อยู่ในเขตที่พระพุทธบำทพ้นจำกหน้ำที่รำชกำรอย่ำงอื่นสิ้น ตั้งให้เป็นพวกขุนโขลนเป็น ข้ำปฏิบตั ิบูชำรักษำพระพุทธบำทแต่หน้ำทีเ่ ดียว
พระรำชทำนรำชทินนำมบรรดำศักดิ์ประจำตำแหน่ง ผูร้ ักษำกำร พระพุทธบำท หัวหน้ำเป็นที่ขุนสัจจพันธ์คีรีรัตนไพรวัน เจติยำสันคำมวำสี นพ
คูหำพนมโขลน รองลงมำเป็นที่ หมื่นสุวรรณปรำสำท หมื่นแผ้วอำกำศ หมื่นชินธำตุ หมื่นศรีสัปบุรุษ ทั้ง 4 คนนี้ เป็นผู้รักษำเฉพำะองค์พระ
มณฑป ตั้งนำยทวำรบำล ๔ นำย เป็นที่หมื่นรำชบำนำญทมุนิน หมืน่ อินทรรักษำ หมื่นบูชำเจดีย์ หมืน่ ศรีพุทธบำล โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงคลัง
สำหรับเก็บวัตถุสิ่งของที่มีผู้นำมำถวำยเป็นพุทธบูชำ ให้ผู้รักษำคลังเป็นที่ขุนอินทรพิทักษ์ ขุนพรหมรักษำ หมื่นพิทักษ์สมบัติ หมื่นพิทักษ์รักษำ ให้
มีผู้ประโคมยำมประจำทั้งกลำงวันกลำงคืนเป็นพุทธบูชำ ตั้งเป็นที่หมื่นสนั่นไพเรำะ หมื่นเสนำะเวหำ พันเสนำะ รองเสนำะ ทรงกำหนดเทศกำล
สำหรับให้มหำชนขึ้นไป บูชำรอยพระพุทธบำทเดือน 3 ครั้ง 1 และเดือน 4 ครั้ง 1เป็นประเพณีตั้งแต่นั้นมำ
การเดินทางไปวัดพระพุทธบาท
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จำกถนนพหลโยธิน เมื่อถึงช่วงกิโลเมตรที่ 136 มีทำงเลี้ยวซ้ำย (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3020) แล้วให้ตรงไป เพื่อเข้ำวัดพระพุทธบำทรำช
วรมหำวิหำร
2. โดยสาธารณะ
ใช้บริกำรรถตู้ กรุงเทพ-ลพบุรี สำมำรถขึ้นได้ที่หมอชิต และอนุสำวรีย์ชัยโดยรถจะจอดที่ท่ำพระบำท ปำกทำง เข้ำพระพุทธบำท หลังจำกนั้นต่อ
รถสองแถว เข้ำไปยัง วัดพระพุทธบำท รถออกตั้งแต่ 04.00 - 20.00 น. ขำกลับข้ำมฝั่งมำขึ้นได้ที่ท่ำพระบำทเหมือนเดิม จะมีคิวรถตู้จอด อยู่
ของ บริษัท วัชรินทร์ ทัวร์ กรุ๊ป
โทร 089 901 7558,086 106 6158

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Tel.0-3631-3433
webmaster :: nipon_j@prd.go.th
ติดต่อ :: prsaraburi@prd.go.th

สำนักงำนเกษตรอำเภอหนองแค โทร. 036263850

สิริรตั น์ / เรียบเรียง

