โครงการพัฒนาทองถิ่น ชุด

การทองเที่ยว

ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง

พระพุทธบาทสี่รอย

ขุนหลวงวิลังคะเจาเมือง

“ระมิงคนคร”

PHRAPHUTHABAT SEE ROI

พระพุทธบาททีเ่ กาแกที่สุด
ในประเทศไทย

โฮมสเตย HOMESTAY

นครรัฐเกาแกที่สุด
นคร
ในเชียงใหม

ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

• โฮมสเตย
• สวนเมี่ยง

• พระพุทธบาทสี่รอย

• ขุนหลวงวิลังคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY

พระพุทธบาทสี่รอย คือ
1. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา กกุสันโธ (ยาว 12 ศอก)
2. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา โกนาคมโน (ยาว 9 ศอก)
3. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา กัสสโป (ยาว 7 ศอก)
4. รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา โคตโม (ยาว 4 ศอก)
ประวัติ
• สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธไว
วา “พระพุทธบาทสีร่ อยแหงนี้ เปนพระพุทธบาท
ที่ เ ก า แก ท่ี สุ ด ในประเทศไทย” ตามตํ า นาน
พระพุทธบาทสี่รอย (ฉบับลานนาไทย)
พระเจามังรายปฐมกษัตริยข องอาณาจักรลานนาไทย
(สถาปนาเมืองเชียงใหม พ.ศ. 1839) ไดเสด็จไป
กราบบูชาพระพุทธบาทสี่รอยหรือพระบาทรังรุง
(รังเหยี่ยว)
• จาก “คําใหการของขุนหลวงหาวัด” ก็ไดบันทึก
ว า สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ได เ สด็ จ ทรง
นมัสการพระพุทธบาทสี่รอย

พอขุนหลวงวิลังคะ ชนเผาลัวะ หรือละวา เจาผูครอง “ระมิงคนคร”
(เชียงใหม) องคที่ 13 ประมาณ พ.ศ. 1200 กอนพระเจามังรายผูสถาปนานคร
เชียงใหมยุคหลังประมาณ 630 ป รวมสมัยกับพระนางจามเทวีผูสถาปนา
“นครหริภุญไชย” (ลําพูน) ใน พ.ศ. 1202 หรือ พ.ศ. 1205
ประวัติ
• พอขุนหลวงวิลังคะ มีหลักฐานปรากฏในหนังสือสมัยราชวงศมังราย
เชน จามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย ชินกาลมาลีปกรณ ใบลาน
และวรรณกรรมมุขปาฐะ ที่เลาขานมาจนถึงปจจุบัน
• จุดจบของทานตอง “เสียรู เสียเมือง และเสียบัลลังกเพราะความรัก”
ใหแกพระนางจามเทวี
• ตามหลักฐาน ขุนหลวงวิลังคะ ไดสิ้นพระชนม เมื่อ พ.ศ. 1227
รวมอายุประมาณ 90 ป

ที่ตั้ง : LOCATION

ที่ตั้ง : LOCATION

พระพุทธบาทสี่รอย วัดพระพุทธบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม (หางจากเมืองเชียงใหม 48 กิโลเมตร)

อนุสาวรีย บานเมืองกะ (บานลัวะ)
หมูที่ 5 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

บานพระพุทธบาทสี่รอย
PHRAPHUTHABAT SEE ROI VILLAGE
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

สวนเมี่ยง
Tea Miang Village
ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ศูนยศึกษาศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
202 ถ.ชางเผือก ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
โทรศัพท : 0-5388-5869 โทรสาร : 0-5388-5319
www.cmru.ac.th
www.philosophy.cmru.ac.th
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Tourism Activities
The villagers organize various tourism activities,
such as, trekking, nature study, visits to tea plantations,
participation in tea production activities, homestay,
cultural performance, and merit-making and religious
activities at Phraphuthabat See Roi Temple.
There are Lua, Karen and Hmong villages nearby.
Phraphuthabat See Roi villagers are willing to take
tourists to visit these ethnic villages.
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Making merit at the Four Footprints Temple
Trekking to tea plantations
Escaping a chaotic life
Staying on a mountain top
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The Four Buddha Footprints
In the community forest, the villagers have been
involved in tea plantation for over 200 years. At present,
tea plantation is a major occupation of the community
members.
Nowadays, tea plantations have been integrated
with other commercial crops, such as, Japanese
apricot, persimmon, peach, avocado, macadamia, and
vegetables.
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083-0716004
091-7055829
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The village is located at village #6 in Tambon
Saluang, Mae Rim district, Chiang Mai province. The
village is surrounded by the mountain and forest
ecological system at 900 to 1,200 meters from mean
sea level. The weather is cool all year round. The
temple of the same name contains four rock footprints
believed to be the footprints of four Buddhas.

1. หลวงพอสมาน กิติกร
2. คุณศรจันทร
3. คุณโรจน นรสิงห
4. คุณคําปน แกววงค
5. คุณวันเพ็ญ ทิพจร
6. คุณสุรีย สุรินตะ
7. คุณจีลา รังษี
8. คุณวานิด
9. สวัสดีทัวร (คุณยุทธนา)

บานแมมาลัย
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Tea plantations at
Phraphuthabat See Roi Village
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ไปอำเภอเชียงดาว

ไปเมืองกื๊ด

ไปบานสบกาย

ถนน 107 (เชียงใหม-ฝาง)

ถนน ชม. 3009

ถนน ชม. 1095

ถนนสายเล็ก

แมนํ้า

หมูบาน

หมายเหตุ : ระยะทางจากเชียงใหม
บานกาดฮาว 33 กิโลเมตร

วัดหนองกาย (บานหนองกาย) 34 กิโลเมตร

ขุนหลวงวิลังคะ (บานเมืองกะ) 40 กิโลเมตร

หมูบานชาเมี่ยง (Tea Miang Village) 48 กิโลเมตร

วัดพระพุทธบาทสี่รอย (Phraphuthabat See Roi Temple) 48 กิโลเมตร

บานหวยน้ำริน

กม.
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อำเภอแมริม
(Mae Rim District)

ไปเมืองเชียงใหม (18.7 กม.)

(To Chiangmai District)

