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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ (1) เพ่ือศกึษาประวติัและผลงานของหลวงปู่ ทวดท่ีมีอิทธิพลต่อพทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเลื่อมใสของพทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียนในกรณีศึกษาหลวงปู่ ทวด และ (3) เพ่ือวิเคราะห์

และนําเสนอเส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดตอ่พทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียนใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการศกึษา

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาภาคสนาม การสมัภาษณ์และการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในพืน้ท่ีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 

รวมถึงอินโดนีเซีย กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูสําคญัคือ พระภิกษุ และชาวพุทธ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แนวคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์และ

แบบบนัทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนยัผลการวิจัยพบว่า 1) หลวงปู่ ทวดเป็น

พระภิกษุในพระพทุธศาสนามีประวติัเก่ียวข้องกบัวดัราษฎร์บรูณะ (วดัช้างให้) จ.ปัตตานี และวดัพะโคะอนัเป็นวดัท่ีจําพรรษาและบ้าน

เกิดของท่าน ท่ีจงัหวดัสงขลา มีประวติัหลกัฐานเป็นเอกสารและงานวิจยัยืนยนัถึงการมีอยู่จริงในประวติัศาสตร์ช่วงสมยัอยุธยามีวตัร

ปฏิบติัท่ีเป็นแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์ เป็นท่ีเคารพนบัถือทัง้ชาวไทยโดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ และชาวต่างชาติในกลุ่มชาว

พุทธจีนของประเทศอาเซียนมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 2) หลวงปู่ ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา การท่ีท่านมีพืน้ถ่ินทัง้

ภาคใต้ มีวตัรปฏิบติัท่ีทําให้เป็นท่ีเคารพนบัถือทัง้มีข้อมลูประวติัท่ีถกูค้นคว้าอย่างเป็นระบบผ่านตํานาน การเล่าเร่ือง และการวิจยั โดย

ประวัตินัน้กล่าวถึงอภินิหาร เกียรติคุณจึงทําให้เกิดความเคารพนับถือและศรัทธาต่อองค์ท่านโดยตรง การท่ีชาวพุทธจีนในประเทศ

อาเซียนมีความนับถือพระพุทธศาสนาในแบบมหายานและมีความเช่ือเก่ียวกับอภินิหารเทพเจ้า อาทิเจ้าแม่กวนอิม หรือเซียนต่างๆ  

จงึง่ายตอ่การท่ีจะสื่อสารอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ ทวดไปยงักลุ่มชาวจีนผู้นบัถือ “เหยียบนํา้ทะเลจืด” จึงทําให้อภินิหารส่วนนีเ้ป็นความ

ทรงจํา ความเช่ือศรัทธาโดยตรง จึงเป็นเหตุผลนําไปสู่การแสวงหาวัตถุมงคล ศึกษาประวัติความเป็นมาทัง้ภาษาไทยและอังกฤษ  

นํามาสะสมและใช้จากแหล่งจดัสร้างวตัถุมงคลท่ีเก่ียวกับหลวงปู่ ทวด และนําตนเองในฐานะผู้นบัถือมายงัแหล่งทางประวติัท่ีเก่ียวกับ

หลวงปู่ ทวด โดยนําแบบอย่าง “ปฏิปทา” ไปสู่การปฏิบัติเช่นการไหว้ การสวดมนต์แบบบาลีเถรวาท และปฏิบัติตามจริยธรรมทาง

พระพทุธศาสนาท่ีมาพร้อมกบัความเป็นหลวงปู่ ทวด และ 3) เส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพทุธศาสนิกชนในประชาคม

อาเซียน เกิดจากข้อมลูในเชิงประวติัศาสตร์ท่ีถกูแปลถ่ายทอดไปสูภ่าษาจีน และองักฤษ ผสมกบัคําบอกเล่าจากพระสงฆ์ผู้ นําไปเผยแผ่ 

โดยเน้นท่ีกลุ่มชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย การท่ีหลวงปู่ ทวดมรณภาพในรัฐไทรบุรี มาเลเซีย ใน พ.ศ. 2225 ทําให้

ลกัษณะร่วมดงักล่าวเป็นความทรงจําของศาสนิกในมาเลเซียด้วย วตัรปฏิบติัปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ จดจํา และ

ง่ายต่อการท่ีพระภิกษุชาวไทยในชัน้หลงัในฐานะผู้ นําเร่ืองหลวงปู่ ทวดไปเผยแผ่ ถ่ายทอดถึงประวติัความเป็นมาอภินิหาร จึงง่ายต่อการ

ยอมรับปฏิบติัตาม ทัง้ส่งผลเป็นการใช้วตัถมุงคลท่ีจดัสร้างในช่ือหลวงปู่ ทวดของวดัต่างๆ รวมทัง้จริยธรรม ความประพฤติท่ีไปพร้อมกบั

ความเป็นหลวงปู่ ทวดด้วย หรือจริยธรรมความดีท่ีมีคติความเช่ือมาจากฐานคิดทางพระพทุธศาสนาด้วย 

คาํสาํคัญ: หลวงปู่ ทวด  ปฏิปทา  ประชาคมอาเซียน 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to study the history and works of Luang Pu Tuad’s influences to Buddhists 

in ASEAN community, (2) to study the factors affecting the Buddhist faith of Buddhist in ASEAN community in the case 

study of Luang Pu Tuad, and (3) to analyze and propose the influences path of Luang Pu Tuad’s Patipada towards 

Buddhists in ASEAN community.Qualitative research was used for research design by studying related documents and 

research, field study, interview and participatory observation in ASEAN areas of Malaysia, Singapore and Indonesia. Key 

informants were monks and Buddhist using interview schedule and note taking form for research tools. Data were analyzed 

by using content. Results were shown as follow: (1) Luang Pu Tuad was a monk in Buddhism and his biography related to 

Wat Rachburana (Wat Chang Hai) in Pattani province, and Wat Pa-Kor in Songkhla province where he used to stay and his 

home town. There was a research evidence showed that he existed during Ayutthaya period. Luang Pu Tuad was being a 

good role of model for other monks. In the current, he was being respected from both Thai and foreigners especially who 

come from southern provinces and Buddhist Chinese in ASEAN countries which are Malaysia, Singapore and Indonesia. 

(2) Luang Pu Tuad was a Buddhist monk who followed Buddhist practice and was being respected from local southern 

people. His biography had been collected through storytelling and research including the supernatural history and honor of 

respect and faith towards him directly. In addition, Buddhist Chinese in ASEAN countries who belief in Mahayana 

Buddhism and used to have supernatural belief in god such as the goddess Kuan Yin that led an easy way to 

communicate to Chinese people on believing at "Tread the sea still fresh". This was the memorial part as a legend and 

facts affect the faith directly. This was also the reason leading to the sacred object and learning his story from both Thai 

and English language for collected for a worship relating to the historical sources of Luang Pu Tuad. The best practice of 

his Patipada was led into practice such as paying respect, Theravada Palipraying and moral practice in Buddhism usually 

come from Luang Pu Tuad. (3) The influences path of Luang Pu Tuad’s Patipada towards Buddhists in ASEAN community 

initiated from historical data and was translated to be Chinese and English languages integrating with Buddhist monks 

teaching disseminated to Chinese people in Malaysia, Singapore and Indonesia. The reason of his death in Saiburi, 

Malaysia in 1682 was also being a memorable moment for Buddhist in Malaysia. These characteristics effect to people 

perception and memory, and it was easy for Thai monks who propagate the supernatural biography of Luang Pu Tuad. It 

was recognized and easy to follow and linked to the use of the sacred object in the name of Luang Pu Tuad as well as 

ethics and behavior that go along with Luang Pu Tuad being such as worship and good faith based on Buddhism. 

Keywords: Luang Pu Tuad, Patipada, ASEAN Community 

 

บทนํา 

 ปรากฏการณ์นับถือศรัทธาหลวงปู่ ทวดนับเป็นปรากฏร่วมของสงัคมไทยและกลุ่มศาสนิกในประเทศต่าง ๆ  

โดยเฉพาะในกลุ่มชาวพุทธจีนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจว่าเป็น

ประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามเป็นอนัดับหนึ่งของโลกอย่างกรณีอินโดนีเซีย หรือมาเลเซียท่ีนับศาสนาอิสลามอย่าง

เข้มข้นจนกระทัง่อาจเรียกว่าได้ว่านํากฎหมายอิสลามไปใช้ในการบริหารประเทศ หรือสิงคโปร์ท่ีมีกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 

จํานวนมากโดยมีชาวจีนเป็นกลุม่ใหญ่และมีความเป็นพหวุฒันธรรมแตก็่มีการนบัถือและศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวดกนัใน

วงกว้าง จงึเกิดคําถามวิจยัวา่อะไรเป็นปัจจยัท่ีทําให้ “หลวงปู่ ทวด” (สมเดจ็พระราชมนีุสามีรามคณุปูจารย์ [ป ูสามีราโม], 

ราว พ.ศ.2125-2225) พระภิกษุในพระพทุธศาสนาท่ีมีประวติัอยู่ในช่วงสมยัอยธุยาราวรัชสมยัของสมเด็จพระมหาธรรม

ราชาธิราช [สมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี 1] (ราว พ.ศ.2112-2133) ถึง รัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [สมเด็จพระ

รามาธิบดีท่ี 3] (ราว พ.ศ.2199-2231)  อยู่ท่ีวัดช้างไห้ จ.ปัตตานี และภูมิลําเนาวัดบ้านเกิดอยู่ท่ีวัดพะโคะ จ.สงขลา  

จงึได้รับการยอมรับนบัถือในวงกว้างซึง่ไมเ่ฉพาะแต่ประเทศไทย มีอะไรเป็นปัจจยัสง่ผลเป็นอิทธิพลทางความเช่ือต่อวตัร
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ปฏิบติัของพระภิกษุในพระพทุธศาสนาเช่นหลวงปู่ ทวด เม่ือเทียบกบัพระภิกษุรูปอ่ืน ๆ อาทิ หลวงพ่อครน (พระวิจารญณ

มณีุ,พ.ศ.2419-2505,อาย ุ86 ปี) วดัอตุตมาราม (บางแซะ) รัฐกลนัตนั มาเลเซียหรือพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถ

การ,พ.ศ.2417-2513,อาย ุ96 ปี)วดัสวนขนั จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอาจได้รับความนบัถือในวงกว้างแต่ก็ไม่มากเม่ือเทียบ

กบัหลวงปู่ ทวด ท่ีนิยมแพร่หลายทัง้ในประเทศไทยดงัปรากฏการณ์การสร้างหลวงปู่ ทวดในวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศท่ี อาทิ 

หลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 9หลวงปู่ทวดพุทธอุทยานมหาราช 3 9จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา3 9หลวงปู่ทวดวัดแม่ตะไคร้ จงัหวดัเชียงใหม่เป็นต้น และในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนใน

ประเทศอาเซียนท่ียกมา จากความเช่ือต่อองค์หลวงปู่ ทวดท่ีมีผู้นบัถือทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ หลวงปู่ ทวดจึงเป็น

กลไกเชิงเศรษฐกิจ (อภินนัท์ จนัตะนี,2559,หน้า 94-105) ความเช่ือศรัทธา ศาสนา และการทอ่งเท่ียว จากวตัรปฏิบติัผสม

กบัข้อมลูในประวติัศาสตร์ท่ีมีอยู่จริง จึงเป็นท่ีมาของความ “ศรัทธา” ต่อหลวงปู่ ทวด รวมถึงเม่ือศึกษาลงรายละเอียด

ของศาสนิกจึงนําไปสู่ “ความเล่ือมใส” (พระมหาปรม โอภาโส (กองคํา),2542) ในวตัรปฏิบติัปฏิปทา ทัง้คาดหวงัต่อ

“อาํนาจ”อิทธิฤทธ์ิจากความเป็นวตัถมุงคลหรือประวติัของอภินิหารท่ีเคยมีเหลา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีการค้นคว้าเรียบเรียง

ประวติัของท่านสะท้อนให้เห็น“วัตรปฏิบัติ”อนัเป็น “ศีลาจารวัตร”ตามแบบอย่างของนกับวชในพระพทุธศาสนา และ

อิทธิปาฎิหารย์อันเน่ืองจากประวัติ คําเหล่านีเ้ม่ือประมวลรวมเรียกว่า “ปฏิปทา” อันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้

พระพทุธศาสนาในนามหลวงปู่ ทวด แผ่ขยายไปยงัดินแดนต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านเกิดการยอมรับนบัถือปฏิบติั

โดยเฉพาะกลุม่ชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ท่ีมีพืน้ฐานการนบัถือพระพทุธศาสนามหายานอยู่แล้วแต่ก็

ซมึซบัและยอมรับปฏิบติัตามแบบพระพทุธศาสนาเถรวาท ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ความความหลากหลายทางศาสนา ไม่ว่าจะ

เป็นพระพทุธศาสนา คริสต์ อิสลาม ฮินด ูและซิกส์ เป็นต้น  

 ดังนัน้คณะผู้ วิจัยจึงสนใจในประเด็น “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนใน

ประชาคมอาเซียน” ท่ีมองผ่านปรากฏการณ์ความเช่ือต่อปฏิปทาดงัท่ียกมา รวมถึงการแพร่กระจายของศรัทธาท่ีไม่ได้

จํากดัด้วยเง่ือนไขของพรหมแดน ทางศาสนา ภาษาและชาติพนัธุ์โดยเฉพาะในกรณีของวตัรปฏิบติั ปฏิทา อนัเป็นปัจจยั

ส่งต่อความศรัทธา และเส้นทางอิทธิพลความศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวดในกลุ่มประเทศอาเซียนในแหลมมลายูเป็น

อย่างไรในองค์รวม เพ่ือศึกษาและนําไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมต่อประเด็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และพหุ

วฒันธรรมอนัจะพงึมีและเกิดขึน้ในความเป็นประชาคมอาเซียนตอ่ไป   

 

 

วธีิการดาํเนินการวจัิย 

 การวิจัย “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน” เป็นการวิจัยเชิง

คณุภาพ (Qualitative research)ใช้การศึกษาจากเอกสารตํารา บทความทางวิชาการ บทความวิจยัและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง (Documentary Research)การสมัภาษณ์บุคคล และคณะบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นหลวงปู่ ทวด 

สงัเกตแบบมีส่วนร่วมในสถานท่ีจริง โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่พระภิกษุ ชาวพุทธในกลุ่มประเทศ

สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยผู้วิจัยได้สมัภาษณ์ครอบคลมุตามประเด็นท่ีศึกษาข้างต้นจนกระทัง่มีความ

อิ่มตวั (Saturation of Data)ของข้อมลูเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แนวคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์และแบบบนัทกึ

ภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และการสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั (Analytic 

Induction) 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของ

พระไทยต่อพทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน โดยในการศึกษานีศ้ึกษากรณีของหลวงปู่ ทวด ซึ่งมีอิทธิพลต่อความ
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ศรัทธาของพทุธศาสนิกชนทัง้ในประเทศไทยและประเทศอาเซียนโดยเฉพาะชาวจีนท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย ผู้วิจยัได้แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปร ดงัแผนภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ผลการวจัิย 

ในการศกึษาวิจยั “อิทธิพลแหง่ปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดตอ่พทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน” ผลการวิจยั

พบว่า (1)ประวติัหลวงปู่ ทวดเกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2497  สมยัพระครูวิสยัโสภณ (ทิม  ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวดัช้างไห้ 

จ.ปัตตานี ดําริจดัสร้างพระเคร่ือง โดยมีสถปูเป็นหลกัไม้แก่นอยู่หน้าวดัช้างให้และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ้านนบั

ถือกันมาก รู้แต่ว่าเป็นสถูปเจดีย์ของอดีตเจ้าอาวาสรูปแรก จึงทําการสืบค้นประวัติความเป็นมา  โดยเดินทางไป

สืบค้นท่ีวัดพะโคะ และขอสําเนาเอกสาร “ยอเข้าตําราหม่ืนตราพระธรรมวิลาสเอาไปวิวาทเป็นหัวเมือง” และได้

ข้อสรุปลงความเห็นจากการค้นคว้านัน้ว่า สมเด็จเจ้าพะโคะท่ีปรากฏในเอกสารโบราณคือหลวงปู่ ทวดท่ีมีหลกัฐาน

เป็นสถูปหน้าวัดช้างให้คือองค์เดียวกัน  จึงนําไปสู่การจัดสร้างวัตถุมงคลท่ีช่ือว่า “หลวงพ่อทวดเหยียบนํา้ทะเลจืด” 

จนกระทัง่มีการรวบรวมเรียบเรียงประวติัหลวงปู่ ทวดจดัพิมพ์เผยแผ่มาในชัน้หลงัอาทิ ตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบนํา้

ทะเลจืด จดัพิมพ์ครัง้แรกเม่ือ 26 พฤษภาคม 2501 ในคราวผกูพทัธสีมาวดัราษฎร์บรูณะ (วดัช้างไห้) (พระครูวิสยัโสภณ 

(ทิม  ธมฺมธโร) และอนันต์  คณานุรักษ์,2505,หน้า 31-35)  จากนัน้ก็ได้มีการเรียบเรียงจัดพิมพ์อีกหลายเล่ม อาทิ   

หนงัสือประวติัหลวงพอ่ทวดเหยียบนํา้ทะเลจืด (พระราชมนีุสามีรามคณุปูมาจารย์) หรือ สมเด็จเจ้าวดัพะโคะ เจ้าอาวาส

วดัช้างให้องค์แรก โดยผู้ เรียบเรียงใช้นามปากกาแฝงว่า อมรธัม พิมพ์เผยแผ่เม่ือ  พ.ศ. 2504 โดยมีท่ีมาจากในเค้าโครง

ประวติัหลวง พอ่ทวดเหยียบนํา้ทะเลจืดท่ี พระขาว ฆงฺคสฺสโร  ได้แตง่ไว้เป็นบทร้อยกรองและจดัพิมพ์แจกในงานยก ศาลา

เข่ือนสมเด็จเจ้าวดัพะโคะ เม่ือ พ.ศ. 2500  (อมรธัม (นามแฝง), 2504, หน้า คํานํา) นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัในชัน้หลงั 

อาทิ   ญาณินทร์ เพชรสวุรรณ์  (2544) พระครูศรีจริยาภรณ์ (เอ่ียมวิวฒัน์กิจ)  (2557) อวยพร  ชีงานวฒันะกลุ (2557) 

โดยส่วนใหญ่ให้ประวติัข้อมลูของหลวงปู่ ทวดโดยยึดจากเอกสารและข้อมลูเอกสารโบราณท่ีวดัช้างไห้ นํามาเรียบเรียง

จดัพิมพ์  ซึง่ในประวติัหลวงปู่ ทวดให้ข้อมลูวา่ หลวงปู่ ทวดเกิดในสมยัอยธุยา ราว พ.ศ.2125 ซึง่ในประเดน็ปีเกิดของหลวง

 
ประวติัและผลงานของ

หลวงปู่ ทวด 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 
 

ประเทศกลุม่ชาวพทุธจีน 

 

หลวงปู่ ทวด

  

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความ

เล่ือมใส 

ประเทศมาเลเซีย 

 
ประเทศสงิคโปร์ 

 

การแผ่ขยายศรัทธาของ

หลวงปู่ ทวดในอาเซียน 

เส้นทางอิทธิพลแหง่ปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดตอ่พทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน 

 

ปฏปิทา 
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และการประชมุวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4 

ปู่ ทวดยงัเป็นข้อถกเถียงด้วยมีหลายมติต่อปีเกิดของท่าน โดยข้อมลูประวติัยืนยนัว่าท่านเป็นชาวบ้านวดัเลียบ ตําบลดี

หลวง อําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา เม่ืออายไุด้ประมาณ 7 ขวบ บิดามารดาของทา่นจงึนําทา่นไปฝากไว้เป็นศิษย์วดัเพ่ือ

เลา่เรียนหนงัสือ โดยเข้ารับการศกึษาเลา่เรียนภาษาไทยและภาษาขอม จากนัน้ทําการศกึษามลูบทบรรพกิจ เม่ืออายไุด้ 

15 ปีได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร  และบรรพชาอปุสมบทเป็นลําดบัตอ่มา ได้ศกึษาวิชาจากครูบาอาจารย์ตา่ง ๆ จน

มีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามาก และได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครัง้ ได้รับพระราชทานสมณศกัด์ิจากสมเด็จพระเอกา

ทศรถ (พ.ศ.2148-2153)ในราชทินนามท่ี สมเด็จเจ้าพระราชมนีุสามีรามคณุปูรมาจารย์ จากนัน้ได้กลบัมาจําพรรษาท่ีวดั

พะโคะ มรณภาพท่ีรัฐไทรบุรี ในมาเลเซีย และนําศพท่านกลบัมาทําพิธีกรรมท่ีวัดช้างไห้ จ.ปัตตานี หลวงปู่ ทวดเป็น

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่ีดําเนินวัตรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่าง อันน่าเคารพศรัทธาเล่ือมใสการท่ีหลวงปู่ ทวดมี

ภมิูลําเนาเกิดอยูใ่นภาคใต้ คือจงัหวดัสงขลา มีประวติัท่ีเก่ียวกบัอภินิหาร มีข้อมลูเชิงประจกัษ์ถึงความเป็นมนษุย์ท่ีมีอยู่

จริงผา่นประวติัของวดัช้างไห้ จงัหวดัปัตตานี หรือวดัพะโคะ จงัหวดัสงขลา อนัเป็นประวติับ้านเกิดอยู่จําพรรษาของท่าน

ทําให้หลวงปู่ ทวดเป็นท่ีนบัถือและยอมรับได้อยา่งรวดเร็วในกลุม่ชาวจีนในประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียท่ีนบั

ถือพระพทุธศาสนามหายานหรือนบัถือในเทพเจ้า เซียน ตามคติในแบบชาวจีน เช่น เจ้าแมก่วนอิม และเซียนต่าง ๆ จึงทํา

ให้ง่ายตอ่การรับอิทธิปาฏิหารของหลวงปู่ ทวดท่ีปรากฏเป็นข้อมลูในประวติัของทา่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 2 หนงัสือรวบรวมประวติัหลวงปู่ ทวดโดยวดัช้างให้ในช่วงแรก ๆ (ท่ีมา : ออนไลน์ เม่ือ 15 มกราคม 2561) 
 

(2) ความเช่ือและความศรัทธาต่อวัตรปฏิบติั และอภินิหารของหลวงปู่ ทวดเป็นปัจจัยสําคญั ท่ีส่งผลเป็น

ความนิยมและศรัทธาต่อปฏิปทา อภินิหารของหลวงปู่ ทวด ทัง้การท่ีชาวไทยท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาศรัทธาและนิยม

ในวัตถุมงคลของของปู่ ทวด พร้อมกับกระแสของวัตถุมงคลท่ีถูกประดิษฐ์สร้างให้เป็นสินค้า ประวัติ ความเช่ือต่อ

อภินิหาร จึงถกูประดิษฐ์สร้างและสง่ผ่านเป็นความเช่ือศรัทธาสู่ชาวพทุธจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดย

เร่ิมจากรู้ประวัติ ได้ยินกิตติศัพท์ สู่การสืบค้นประวัติของหลวงปู่ ทวด ท่ีถูกแปลถ่ายทอดไปเป็นภาษาจีน และ

ภาษาองักฤษ ทัง้การแสวงหา สะสม วตัถมุงคล และนําไปสู่การมีวตัรปฏิบติัตามแบบหลวงปู่ ทวด เช่น การสวดมนต์ 

หรือการปฏิบัติเป็นคนดีในแบบจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา  ปัจจัยสําคัญท่ีชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และ
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และการประชมุวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4 

อินโดนีเซีย ยอมรับปฏิปทาและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต สว่นใหญ่จะเร่ิมจากการเช่ือ ศรัทธาต่อวตัถมุงคลของท่าน

แล้วนําไปบชูา ปฏิบติั ทัง้เห็นประสบผลจากประสบการณ์ตรงเชิงประจกัษ์ต่อความเช่ือนัน้ อาทิ นําไปใช้แล้วประสบ

ผลสําเร็จตามท่ีร้องขอ โดยมีวดัพทุธเถรวาทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเทศไทย มีปฏิสมัพนัธ์กบัพระภิกษุไทย นําไปเผยแผ่

บอกต่ออย่างต่อเน่ือง จึงประหนึ่งเป็นช่องทางในการส่งผ่านวตัรปฏิบติัท่ีมาพร้อมกบัวตัถมุงคลของหลวงปู่ ทวด  เช่น 

มีข้อห้าม ซึ่งเป็นคณุธรรม จริยธรรมทางศาสนา มีการสวดบชูา รวมไปถึงการให้ปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา 

ปัจจยัเร่ิมต้นจงึเกิดจากความเช่ือศรัทธาในเร่ืองเก่ียวกบัอภินิหาร ซึง่พิจารณาเร่ืองแล้วจะคล้ายกบัเซียนตามความเช่ือ

ของชาวจีน และการอ้อนวอนร้องขอท่ีสง่ผลเป็นความสําเร็จ จึงทําให้ชาวจีนเหลา่นัน้ประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ชีวิตท่ีดี มีคณุค่าต่อการดําเนินชีวิต ซึง่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ปฏิสัมพันธ์ทางศาสนา” (นพรัตน์  ไชยชนะ,ศรีสพุร  ปิย

รัตนวงศ์,2555 : 2) โดยมีหลวงปู่ ทวดเป็นกลไกร่วมของความนับถือศรัทธาต่อศาสนิกในประชาคมอาเซียนทัง้ 3 

ประเทศท่ีนํามาเป็นกรณีศกึษา 

 

 
 

ภาพที่ 3  ภาพการก่อสร้างหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ ในประเทศไทย (วดัห้วยมงคล จ.ประจวบ,อทุยานหลวงปู่ ทวด  

 จ.พระนครศรีอยธุยา) เคร่ืองมือยืนยนัตอ่ความเช่ือศรัทธาในหลวงปู่ ทวดในกลุม่ชาวพทุธในประเทศมาเลเชีย 

สงิคโปร์ และอนิโดนีเซีย (ภาพ : ออนไลน์,เม่ือ 15 มกราคม 2561) 

 

 (3) จากวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ ทวดสู่ความเช่ือศรัทธาเล่ือมใสในปฏิปทาของหลวงปู่ ทวด ทําให้เห็นว่าใน

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ได้ส่งผลเป็นวตัรปฏิบัติและข้อปฏิบติัท่ีชัดเจนมากขึน้ เส้นทางเกิดจากความเช่ือ สู่การนําพาโดย

พระสงฆ์ชาวพทุธไทยในการนําวตัถมุงคลไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมแนะนํา

ประวติัความเป็นมาจึงประหนึ่งเป็นผู้ ถ่ายทอดตํานานเก่ียวกบัประวติัหลวงปู่ ทวดไปสูป่ระเทศต่าง ๆ เหลา่นี ้(สมัภาษณ์ 

A,28 ตลุาคม 2559) นอกจากนีมี้ผู้ให้ข้อมลูวา่โดยเฉพาะในประเทศสงิคโปร์ การจดัสร้างวตัถมุงคลในทกุวดั อาทิ จากวดั

ท่ีเข้าไปสงัเกต และสมัภาษณ์ อาทิ วัดอานันทเมตยาราม วดัอตมัยาราม วันพุทธสนัติสขุ วดักาญจนาราม วดัอุตตม

ญาณมนีุ วดัป่าเลไลย ในสิงคโปร์ หรือวดับุปฝาราม เกาะปีนงัมาเลเซีย เป็นต้น ล้วนต้องเกาะเก่ียวกบัหลวงปู่ ทวด ทัง้

จะต้องจดัสร้างหลวงปู่ ทวดเท่านัน้จึงจะมีคนเช่าบชูา โดยแนวคิดนีเ้ร่ืองการเช่าบชูาจะสมัพนัธ์กบัการต้องการเป็นท่ีพึง

หรือยดึถือสําหรับศาสนิกผู้นบัถือทําให้เกิดความเช่ือมัน่ศรัทธาจากการสมัภาษณ์ชาวจีนท่ีนบัถือให้ข้อมลูว่าอ่านประวติั

แล้วศรัทธาจึงหาวตัถมุงคลมาบชูาและปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีวดัให้ปฏิบติั เช่น การไหว้พระสวดมนต์ และปฏิบติัธรรม 

(สมัภาษณ์ D, 28 ตลุาคม 2559) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ WeerapakSamsiripong(2013) ในเร่ือง The Role of 

Luang Pu TuadAmulets as A Source of Mental Comfort in Thai Society in the Age of Modernization”ท่ีสะท้อน

วา่หลวงปู่ ทวดมีบทบาทในฐานะท่ีเป็นท่ีพึง่ทางจิตใจตอ่ศาสนิกผู้นบัถือและปฏิบติัตาม ทัง้มีการสร้างจดุเช่ือมโยงระหวา่ง

ประเทศไทยอันเป็นจุดเร่ิมของชาวพุทธสู่การมายังสถานท่ีจริงของหลวงปู่ ทวด เช่นวัดช้างให้  จ.ปัตตานี วัดพะโคะ  
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และการประชมุวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4 

จ.สงขลา เป็นต้น หรือการจดัสร้างหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทย ทําให้ภาพลกัษณ์เหล่านีส้ะท้อน

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ยืนยนัต่อความเช่ือศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวดมากขึน้ กระทัง่นําไปสู่การศึกษาวตัรปฏิปทาและทํา

ตามตามแบบของพทุธศาสนาเถรวาทในภายหลงั ส่วนเส้นทางปฏิปทาจะเป็นการเช่ือในอิทธิปาฏิหาริย์ท่ีไปพร้อมกับ

พระสงฆ์ไทยท่ีสร้างวดั เช่น วดัไทยในมาเลเซีย วดัไทยในสงิคโปร์ มีมิติของการเกาะเก่ียวเพ่ือดงึศรัทธารักษาศาสนิกกลุม่

นีไ้ว้ โดยยงัคงมีรูปปัน้สําหรับเคารพบชูา มีหนงัสือประวติัทัง้ในสว่นภาษาจีน ภาษาองักฤษ เพ่ือรองรับการศกึษาค้นคว้า 

มีการจดัสร้างวตัถมุงคลเพ่ือให้เช่าบชูา ดงักรณีของวดัอานนัทเมตตยาราม หรือวดัป่าไลไลย์ ในสิงคโปร์ เป็นต้น แต่ใน

กรณีนีก็้ยงัมีมิติของเขตแดนทางวฒันธรรมไทยท่ีถูกใช้และส่งผ่านสู่ศาสนิกท่ีมาดงัปรากฏในงานวิจัยเร่ือง “การสร้าง 

อตัลกัษณ์หลวงปู่ ทวดผ่าน “พืน้ท่ี” วดัพะโคะ” (อวยพร ชีงามวฒันะกลุ,2557 : 21) แต่ก็ถกูยอมรับก้าวข้ามสูว่ฒันธรรม

ทางศาสนาแทนผสมซ้อนกนัอยูใ่นดินแดนประเทศอาเซียน 3 ประเทศของผู้นบัถือศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวด   

 

 
 

ภาพที่ 4  ศาสนิกชาวจีนท่ีนับถือและปฏิบัติตามวัตรปฏิปทาหลวงปู่ ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมท่ีวัดกาญจนสิงห์ 

ประเทศสิงคโปร์ โดยมีพระครูจารุธรรมวิเทศ (บญุจนัทร์ จารุธมฺโน) เป็นเจ้าอาวาส (ท่ีมา : ภาพผู้วิจยั : 27 

ตลุาคม 2559) 

 

อภปิรายผล 

 ในการวิจัยเก่ียวกับปฏิปทาของหลวงปู่ ทวด (1) พบว่าหลวงปู่ ทวด มีประวติัความเป็นมานับแต่ครัง้กรุงศรี

อยธุยาโดยมีข้อมลูในเชิงบคุคล สถานท่ีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องดงัปรากฏในงานค้นคว้าของพระครูวิสยัโสภณ(ทิม ธมฺมธ

โร) และอนนัต์ คณานรัุกษ์ (2505) และในงานวิจยัของ ญาณินทร์ เพชรสวุรรณ์  (2544) และจิตรนาถ ปานแก้ว (2549) ท่ี

ใช้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ยืนยนัความเป็นมาของหลวงปู่ ทวด ในฐานะเป็นบุคคลทีมีชีวิตอยู่จริงในประวติัศาสตร์ 

และมีหลกัฐานถึงความเป็นชุมชนในอดีตท่ีเสริมยืนยนัข้อมลูความมีอยู่ของหลวงปู่ ทวดดงัปรากฏในงานของ อารยา  

ดําเรือง ชยัวฒิุ พิยะกลู. (2559,หน้า 128-151) เป็นต้น  

 (2) ปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดท่ีฉายภาพชัดด้านอภินิหาร เป็นปัจจัยสําคัญสู่การนับถือและปฏิบติัตามของ 

ศาสนิก ประหนึ่งเจ้าแม่กวนอิม หรือเซียนตามคติความเช่ือของชาวจีน จึงทําให้เกิดศรัทธาข้ามแดนข้ามไปสู่ประเทศ

อาเซียนอ่ืน ๆ ในกลุม่ชาวพทุธจีนในสงิคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  นําไปสูก่ารแสวงหาวตัถมุงคล การนําจริยธรรมใน

แบบพทุธไทย เถรวาทไทยไปใช้ปฏิบติั กลายเป็นการเรียนรู้ศึกษาพระพทุธศาสนา ดงัปรากฏในงานของพระครูศรีจริยา

ภรณ์ (เอ่ียมวิวฒัน์กิจ) (2557) ท่ีเสนอผลการศึกษาว่าหลวงปู่ ทวดเป็นจุดศนูย์ร่วมใจอนัมีผลต่อการสร้างเครือข่ายและ

พฒันาสนัติสขุภายในชายแดนใต้ ซึง่รวมไปถึงชาวพทุธในประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆดงัปรากฏว่าวดัไทยในมาเลเซีย 
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และการประชมุวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4 

สิงคโปร์จะให้ข้อมลูไว้สอดคล้องกนัคือถ้าไม่มีรูปเคารพหรือวตัถมุงคลเก่ียวกบัหลวงปู่ ทวดจะไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมของชาว

พทุธในมาเลเซียและสงิคโปร์ (สมัภาษณ์ A, 27 ตลุาคม 2559,วดัอานนัทเมตยาราม ประเทศสงิคโปร์)  

 (3) เส้นทางสายวฒันธรรม เส้นทางสายปฏิปทาต่อองค์หลวงปู่ ทวด เกิดจากความเช่ือเฉพาะเร่ือง สู่การเช่ือ

แบบเช่ือมโยง เป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู้ข้ามพรมแดนและนําไปสู่การแสดงออกในวตัรปฏิบติัท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ข้ามวฒันธรรม ดงัปรากฏในงานของ อวยพร  ชีงานวฒันะกลุ (2557) ในเร่ือง การสร้างอตัลกัษณ์หลวงปู่ ทวดผ่าน 

“พืน้ท่ี” วดัพะโคะ ท่ีพยายามส่ือให้เห็นว่ากลไกเหล่านีไ้ด้สะท้อนและสร้างปรากฏการณ์ร่วมทางสงัคมผ่านการสร้าง 

อัตลักษณ์ตัวตนในเชิงความหมายและสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วย ทัง้การท่ีวัดช้างไห้ จ.ปัตตานี วัดพะโคะ  

จ.สงขลา มีพรมแดนติดกบัมาเลเซีย จงึทําให้กลุม่ศาสนิกท่ีเป็นชาวจีนเดินทางข้ามแดนไปมาเพ่ือเรียนรู้สูเ่ส้นทางปฏิปทา

ของหลวงปู่ โดยตรง  (สมัภาษณ์ C-D, 28-29 ธันวาคม 2559,วดัพะโคะ จ.สงขลา,วดัช้างให้ จ.ปัตตานี) ซึง่สอดคล้องกบั

งานของ นพรัตน์  ไชยชนะ  ศรีสพุร  ปิยรัตนวงศ์์ ในเร่ือง “ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวดัราชประดิษฐาน (วดัพะโคะ) กบัชมุชน

โดยรอบ” และงานวิจยัของ ญาณินทร์ เพชรสวุรรณ์  (2544) ในเร่ือง “ความเช่ือเก่ียวกบัหลวงพ่อทวดเหยียบนํา้ทะเลจืด 

ในจงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัปัตตานี” 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ในการศึกษาปฏิปทาหลวงปู่ทวด ทําให้เห็นว่าหลวงปู่ ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่ีมีตวัตน

และประวติัความเป็นมาจริง ตามหลกัฐานท่ีปรากฏ มีวตัรปฏิบัติท่ีถูกถ่ายทอดกึ่งตํานานท่ีส่งผลให้เกิดความเช่ือ 

ความศรัทธาต่อวตัรปฏิบติั รวมไปถึงการนําไปเป็นแบบอย่างของชาวพทุธในแต่ละพืน้ถ่ิน มีการจัดสร้างรูปเคารพ

ใหญ่ ของหลวงปู่ ทวดไปทัว่ประเทศอาทิ วดัห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และ วดัแม่ตระไคร้ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น ทัง้

การท่ีประวติัหลวงปู่ ทวดสว่นหนึ่งเกาะเก่ียวกบัดินแดนมาเลเซียมรณภาพท่ีมาเลเซีย มีจดุพกัศพขณะนําสรีระสงัขาร

ทา่นกลบัมายงัวดัช้างไห้ ในแต่ละจดุพกั มีการสร้างสถปูเจดีย์ รวมไปถึงสร้างวดัเพ่ือแสดงความเคารพซึง่สว่นหนึ่งอยู่

ในมาเลเชีย เป็นประหนึ่งเคร่ืองยืนยนัศรัทธาของชาวพทุธในอาเซียนต่อสิ่งเช่ือท่ีถกูสร้างขึน้ในภายหลงั รวมไปถึงการ

สร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านองค์หลวงปู่ ทวดไปยังชุมชนชาวพุทธจีนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ

อินโดนีเซีย โดยมีพระภิกษุชาวไทยเป็นสะพานเช่ือมผา่นไปยงัวดัไทยในประเทศนัน้ ผนวกรวมกบัตํานานประวติัทําให้

เกิดการเช่ือมไปสู่ “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพทุธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน” ตามกรอบการวิจยั

และข้อคนพบในรายงานวิจยันี ้ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมภายใต้ความหลากหลายแตกต่าง

และอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติตอ่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้    

 

เอกสารอ้างองิ 

คณะกรรมการจดัจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและโบราณคดี สํานกันายกรัฐมนตรี. 2510. ประชมุพระตําราบรมราชูทิศ

เพือ่กลัปนา สมยัอยธุยา ภาค 1. พระนคร : โรงพิมพ์สํานกัทําเนียบนายกรัฐมนตรี.  

จิตรนาถ ปานแก้ว. 2549. ศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทของวดัพะโคะ (วดัพระราชประดิษฐาน) อําเภอสทิงพระจังหวดั

สงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาไทยคดีศึกษา).บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

ญาณินทร์ เพชรสวุรรณ์. 2544. ความเช่ือเก่ียวกบัหลวงพ่อทวดเหยียบนํา้ทะเลจืด ในจงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัปัตตานี. 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (วิชาเอกไทยคดีศึกษา). บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัทกัษิณ.   

นพรัตน์  ไชยชนะ,ศรีสพุร  ปิยรัตนวงศ์. 2555. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวดัราชประดิษฐาน (วดัพะโคะ) กบัชมุชนโดยรอบ :Interaction between 

Wat Ratchaphaditsatana(Wat Pha Kho) and Surrounding Communities. การประชมุเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  ครัง้ท่ี 2 The 2nd STOU Graduate Research Conference. ณ อาคารสมัมนา  

  1-152 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช15.  



 1634 การประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู ครัง้ท่ี 3  

และการประชมุวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4 

พระปัญญาธรรมวิเทศ. 27 ตลุาคม 2559. รองเจ้าอาวาสวดัอานนัทเมตยาราม สิงคโปร์. สมัภาษณ์. 

พระครูวิเทศธรรมคณุ (ดร.ประสิทธ์ อตฺกโกวิโท ป.ธ. 5). 26 ตลุาคม 2559. เจ้าอาวาสวดัป่าเลไลย สิงคโปร์. สมัภาษณ์. 

พระครูสนัติธรรมพิทกัษ์ (สพุล ธมฺมทีโป).27 ตลุาคม 2559.  เจ้าอาวาสวดัพทุธสนัติสขุ  สิงคโปร์. สมัภาษณ์. 

พระครูจารุธรรมวิเทศ (บญุจนัทร์ จารุธมฺโน).27 ตลุาคม 2559. เจ้าอาวาสวดักาญจนาราม สิงคโปร์. สมัภาษณ์. 

พระครูอดุมธรรมวิเทศ (เพียร สจฺจวโร). 27 ตลุาคม 2559.  เจ้าอาวาสวดัอตุตมญาณมนีุ  สิงคโปร์. สมัภาษณ์. 

พระครูสวุรรณสตุาลงัการ. 28  ธนัวาคม2559. ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวดัช้างให้ จ.ปัตตานี. สมัภาษณ์. 

พระครูปญุญาพิศาล. 29 ธนัวาคม 2559. รองเจ้าคณะอําเภอสทิงพระ วดัพระโค๊ะ จ.สงขลา. สมัภาษณ์. 

พระมหาสชุาติ อนาลโย. 28  ธนัวาคม2559. เลขานกุารวดัช้างให้ จ.ปัตตานี. สมัภาษณ์. 

พระปลดักิจจา (บอย) กิตติญาโณ. 29 ธนัวาคม 2559. เลขานกุารรองเจ้าคณะอําเภอ วดัพะโคะ สงขลา. สมัภาษณ์. 

พระครูวิสยัโสภณ (ทิม  ธมมฺธโร) และอนนัต์ คณานรัุกษ์. 2505. ตํานานเร่ืองหลวงพอ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เจ้าอาวาสองค์แรกวดัราษฎร์

บูรณะ (ชา้งให)้ ประวติัการสร้างพระเคร่ืองและคณุอภินิหารสมเด็จหลวงพอ่ทวด ฯ ณ วดัชา้งให ้ตําบลป่าไร่ อําเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั

ปัตตานี. สงขลา : โรงพิมพ์ดสุิต.     

พระครูศรีจริยาภรณ์ (เอ่ียมวิวฒัน์กิจ).2557. หลวงพ่อทวด : การพฒันาเครือข่ายความศรัทธาเพ่ือเสริมสร้างสนัติสขุและวฒันธรรมของ

ชุมชนในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวฒันธรรมศาสตร์),บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

พระมหาปรม โอภาโส (กองคํา). 2542. ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพทุธไทยในปัจจบุนั.วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิต 

(พระพทุธศาสนา). บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.  

อมรธัม,(นามแฝง). 2504. ประวติัหลวงพ่อเหยียบน้ําทะเลจืด (พระราชมุนีคุณูปมาจารย์) หรือสมเด็จพะโคะ เจ้าอาวาสวดัช้างให้องค์แรก. 

สงขลา : โรงพิมพ์วินิจการพิมพ์. 

อภินนัท์ จนัตะนี. 2559. เศรษฐกิจพระเคร่ืองเมืองไทย. วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์.10 (1) : 94-105  

อวยพร  ชีงานวฒันะกลุ. 2557. การสร้างอตัลกัษณ์หลวงปู่ ทวดผ่าน “พืน้ท่ี” วดัพะโคะ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชา

พฒันามนษุย์และสงัคม), บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

อารยา ดําเรือง ชยัวฒิุ พิยะกลู. 2559. การกลัปนาวดับริเวณลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลาระหวา่ง พทุธศตวรรษท่ี 21-ต้นพทุธ ศตวรรษท่ี 23.วารสาร

ปาริชาต. 29 (1) : 128-151. 

Weerapak Samsiripong.2013. The Role of Luang Pu Tuad Amulets as a Source of Mental Comfort in Thai  Society in the 

Age of Modernization: บทบาทของวตัถมุงคลหลวงปู่ ทวดในการเป็นทีพ่ึ่งทางจิตใจในสงัคมไทยสมยัใหม่. Master's Degree 

(Southeast Asian Studies: Interdisciplinary Program).   

  

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8sv13cXUAhVGQI8KHbFzAhMQtwIINzAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJXut4NbMYA4&usg=AFQjCNF5RDZndCPdeekR9ekSxvIaPyh1AA&sig2=ewTcFiZcqSi2T_q1L4XdXA

