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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของหลวงปู่ ทวดที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียนในกรณีศึกษาหลวงปู่ ทวด และ (3) เพื่อวิเคราะห์
และนําเสนอเส้ นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียนใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมในพื ้นที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
รวมถึงอินโดนีเซีย กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสําคัญคือ พระภิกษุ และชาวพุทธ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แนวคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ และ
แบบบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์ เนือ้ หาและการสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัยผลการวิจัยพบว่า 1) หลวงปู่ ทวดเป็ น
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีประวัติเกี่ยวข้ องกับวัดราษฎร์ บรู ณะ (วัดช้ างให้ ) จ.ปั ตตานี และวัดพะโคะอันเป็ นวัดที่จําพรรษาและบ้ าน
เกิดของท่าน ที่จงั หวัดสงขลา มีประวัติหลักฐานเป็ นเอกสารและงานวิจยั ยืนยันถึงการมีอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ ช่วงสมัยอยุธยามีวตั ร
ปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์ เป็ นที่เคารพนับถือทังชาวไทยโดยเฉพาะในพื
้
้นที่จงั หวัดภาคใต้ และชาวต่างชาติในกลุ่มชาว
พุทธจีนของประเทศอาเซียนมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 2) หลวงปู่ ทวดเป็ นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา การที่ท่านมีพืน้ ถิ่นทัง้
ภาคใต้ มีวตั รปฏิบตั ิที่ทําให้ เป็ นที่เคารพนับถือทังมี
้ ข้อมูลประวัติที่ถกู ค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบผ่านตํานาน การเล่าเรื่ อง และการวิจยั โดย
ประวัตินนั ้ กล่าวถึงอภิ นิหาร เกี ยรติคุณจึงทํ าให้ เกิ ดความเคารพนับถื อและศรั ทธาต่อองค์ ท่านโดยตรง การที่ชาวพุทธจีนในประเทศ
อาเซียนมีความนับถือพระพุทธศาสนาในแบบมหายานและมีความเชื่อเกี่ ยวกับอภินิหารเทพเจ้ า อาทิเจ้ าแม่กวนอิม หรื อเซียนต่างๆ
จึงง่ายต่อการที่จะสื่อสารอิทธิปาฏิหาริ ย์ของหลวงปู่ ทวดไปยังกลุ่มชาวจีนผู้นบั ถือ “เหยียบนํ ้าทะเลจืด” จึงทําให้ อภินิหารส่วนนี ้เป็ นความ
ทรงจํ า ความเชื่อ ศรั ทธาโดยตรง จึงเป็ นเหตุผลนํ าไปสู่การแสวงหาวัตถุมงคล ศึก ษาประวัติความเป็ นมาทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ
นํามาสะสมและใช้ จากแหล่งจัดสร้ างวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับหลวงปู่ ทวด และนําตนเองในฐานะผู้นบั ถือมายังแหล่งทางประวัติที่เกี่ยวกับ
หลวงปู่ ทวด โดยนํ าแบบอย่าง “ปฏิ ปทา” ไปสู่การปฏิ บัติเช่นการไหว้ การสวดมนต์ แบบบาลีเถรวาท และปฏิ บัติตามจริ ยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มาพร้ อมกับความเป็ นหลวงปู่ ทวด และ 3) เส้ นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคม
อาเซียน เกิดจากข้ อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ถกู แปลถ่ายทอดไปสูภ่ าษาจีน และอังกฤษ ผสมกับคําบอกเล่าจากพระสงฆ์ผ้ นู ําไปเผยแผ่
โดยเน้ นที่กลุ่มชาวจี นในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนี เซีย การที่ หลวงปู่ ทวดมรณภาพในรั ฐไทรบุรี มาเลเซีย ใน พ.ศ. 2225 ทําให้
ลักษณะร่ วมดังกล่าวเป็ นความทรงจําของศาสนิกในมาเลเซียด้ วย วัตรปฏิบตั ิปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ จดจํา และ
ง่ายต่อการที่พระภิกษุชาวไทยในชันหลั
้ งในฐานะผู้นําเรื่ องหลวงปู่ ทวดไปเผยแผ่ ถ่ายทอดถึงประวัติความเป็ นมาอภินิหาร จึงง่ายต่อการ
ยอมรับปฏิบตั ิตาม ทังส่
้ งผลเป็ นการใช้ วตั ถุมงคลที่จดั สร้ างในชื่อหลวงปู่ ทวดของวัดต่างๆ รวมทังจริ
้ ยธรรม ความประพฤติที่ไปพร้ อมกับ
ความเป็ นหลวงปู่ ทวดด้ วย หรื อจริ ยธรรมความดีที่มีคติความเชื่อมาจากฐานคิดทางพระพุทธศาสนาด้ วย
คําสําคัญ: 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
ปรากฏการณ์ นับถือศรัทธาหลวงปู่ ทวดนับเป็ นปรากฏร่ วมของสังคมไทยและกลุ่มศาสนิกในประเทศต่าง ๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มชาวพุทธจีนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นที่รับรู้ และเข้ าใจว่าเป็ น
ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็ นอันดับหนึ่งของโลกอย่างกรณี อินโดนีเซีย หรื อมาเลเซียที่นับศาสนาอิสลามอย่าง
เข้ มข้ นจนกระทัง่ อาจเรี ยกว่าได้ ว่านํากฎหมายอิสลามไปใช้ ในการบริ หารประเทศ หรื อสิงคโปร์ ที่มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
จํานวนมากโดยมีชาวจีนเป็ นกลุม่ ใหญ่และมีความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรมแต่ก็มีการนับถือและศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวดกันใน
วงกว้ าง จึงเกิดคําถามวิจยั ว่าอะไรเป็ นปั จจัยที่ทําให้ “หลวงปู่ ทวด” (สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณปู จารย์ [ปู สามีราโม],
ราว พ.ศ.2125-2225) พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีประวัติอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาราวรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิ ราช [สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 1] (ราว พ.ศ.2112-2133) ถึง รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช [สมเด็จพระ
รามาธิ บดีที่ 3] (ราว พ.ศ.2199-2231) อยู่ที่วัดช้ างไห้ จ.ปั ตตานี และภูมิลําเนาวัดบ้ านเกิดอยู่ที่วัดพะโคะ จ.สงขลา
จึงได้ รับการยอมรับนับถือในวงกว้ างซึง่ ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย มีอะไรเป็ นปั จจัยส่งผลเป็ นอิทธิพลทางความเชื่อต่อวัตร
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ปฏิบตั ิของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเช่นหลวงปู่ ทวด เมื่อเทียบกับพระภิกษุรูปอื่น ๆ อาทิ หลวงพ่อครน (พระวิจารญณ
มุณี,พ.ศ.2419-2505,อายุ 86 ปี ) วัดอุตตมาราม (บางแซะ) รัฐกลันตัน มาเลเซียหรื อพ่อท่านคล้ าย (พระครู พิศิษฐ์ อรรถ
การ,พ.ศ.2417-2513,อายุ 96 ปี )วัดสวนขัน จ.นครศรี ธรรมราช ซึ่งอาจได้ รับความนับถือในวงกว้ างแต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบ
กับหลวงปู่ ทวด ที่นิยมแพร่ หลายทังในประเทศไทยดั
้
งปรากฏการณ์ การสร้ างหลวงปู่ ทวดในวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศที่ อาทิ
หลวงปู่ ทวดองค์ ใ หญ่ วัด ห้ วยมงคล อ.หั ว หิ น จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ หลวงปู่ ทวดพุ ท ธอุ ท ยานมหาราช จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา หลวงปู่ ทวดวัดแม่ ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นต้ น และในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนใน
ประเทศอาเซียนที่ยกมา จากความเชื่อต่อองค์หลวงปู่ ทวดที่มีผ้ ูนบั ถือทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ หลวงปู่ ทวดจึงเป็ น
กลไกเชิงเศรษฐกิจ (อภินนั ท์ จันตะนี,2559,หน้ า 94-105) ความเชื่อศรัทธา ศาสนา และการท่องเที่ยว จากวัตรปฏิบตั ิผสม
กับข้ อมูลในประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่จริ ง จึงเป็ นที่มาของความ “ศรั ทธา” ต่อหลวงปู่ ทวด รวมถึงเมื่อศึกษาลงรายละเอียด
ของศาสนิกจึงนําไปสู่ “ความเลื่อมใส” (พระมหาปรม โอภาโส (กองคํา),2542) ในวัตรปฏิบตั ิปฏิปทา ทังคาดหวั
้
งต่อ
“อํานาจ”อิทธิฤทธิ์จากความเป็ นวัตถุมงคลหรื อประวัติของอภินิหารที่เคยมีเหล่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีการค้ นคว้ าเรี ยบเรี ยง
ประวัติของท่านสะท้ อนให้ เห็น“วัตรปฏิบัติ”อันเป็ น “ศีลาจารวัตร”ตามแบบอย่างของนักบวชในพระพุทธศาสนา และ
อิ ทธิ ป าฎิ หารย์ อันเนื่ องจากประวัติ คํ า เหล่ า นี เ้ มื่ อ ประมวลรวมเรี ยกว่ า “ปฏิ ปทา” อัน เป็ นปั จจัยสํ า คัญที่ ทํ า ให้
พระพุทธศาสนาในนามหลวงปู่ ทวด แผ่ขยายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ านเกิดการยอมรับนับถือปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะกลุม่ ชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ที่มีพื ้นฐานการนับถือพระพุทธศาสนามหายานอยู่แล้ วแต่ก็
ซึมซับและยอมรับปฏิบตั ิตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เกิดขึ ้นภายใต้ ความความหลากหลายทางศาสนา ไม่ว่าจะ
เป็ นพระพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกส์ เป็ นต้ น
ดังนัน้ คณะผู้วิ จัยจึงสนใจในประเด็ น “อิ ทธิ พลแห่ งปฏิ ปทาของหลวงปู่ ทวดต่ อพุ ทธศาสนิ กชนใน
ประชาคมอาเซียน” ที่มองผ่านปรากฏการณ์ความเชื่อต่อปฏิปทาดังที่ยกมา รวมถึงการแพร่กระจายของศรัทธาที่ไม่ได้
จํากัดด้ วยเงื่อนไขของพรหมแดน ทางศาสนา ภาษาและชาติพนั ธุ์โดยเฉพาะในกรณีของวัตรปฏิบตั ิ ปฏิทา อันเป็ นปั จจัย
ส่งต่อความศรั ทธา และเส้ นทางอิทธิ พลความศรั ทธาในองค์ หลวงปู่ ทวดในกลุ่มประเทศอาเซียนในแหลมมลายูเป็ น
อย่ างไรในองค์ รวม เพื่ อศึกษาและนํ าไปสู่การสร้ างความเข้ าใจร่ วมต่อประเด็ นการเรี ยนรู้ ข้ ามวัฒนธรรม และพหุ
วัฒนธรรมอันจะพึงมีและเกิดขึ ้นในความเป็ นประชาคมอาเซียนต่อไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัย “อิทธิ พลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน” เป็ นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research)ใช้ การศึกษาจากเอกสารตํารา บทความทางวิชาการ บทความวิจยั และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง (Documentary Research)การสัมภาษณ์ บุคคล และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นหลวงปู่ ทวด
สังเกตแบบมีส่วนร่ วมในสถานที่จริ ง โดยกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่พระภิกษุ ชาวพุทธในกลุ่มประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์ ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษาข้ างต้ นจนกระทัง่ มีความ
อิ่มตัว (Saturation of Data)ของข้ อมูลเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แนวคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์และแบบบันทึก
ภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และการสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัย (Analytic
Induction)
กรอบแนวคิดในการวิจัยการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ศึกษาและวิเคราะห์เส้ นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของ
พระไทยต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน โดยในการศึกษานี ้ศึกษากรณีของหลวงปู่ ทวด ซึ่งมีอิทธิพลต่อความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ครัง้ ที่ 4
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทังในประเทศไทยและประเทศอาเซี
้
ยนโดยเฉพาะชาวจีนที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ผู้วิจยั ได้ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร ดังแผนภาพที่ 1

ประวัติและผลงานของ
หลวงปู่ ทวด

ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศกลุม่ ชาวพุทธจีน

หลวงปู่ ทวด

ปฏิปทา

ประเทศมาเลเซีย

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความ
เลื่อมใส
การแผ่ขยายศรัทธาของ
หลวงปู่ ทวดในอาเซียน

ประเทศสิงคโปร์

เส้ นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน” ผลการวิจยั
พบว่า (1)ประวัติหลวงปู่ ทวดเกิดขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 สมัยพระครูวิสยั โสภณ (ทิม ธมฺมธโร) อดีตเจ้ าอาวาสวัดช้ างไห้
จ.ปั ตตานี ดําริ จดั สร้ างพระเครื่ อง โดยมีสถูปเป็ นหลักไม้ แก่นอยู่หน้ าวัดช้ างให้ และเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้ านนับ
ถือกันมาก รู้ แต่ว่าเป็ นสถูปเจดีย์ของอดีตเจ้ าอาวาสรู ปแรก จึงทําการสืบค้ นประวัติความเป็ นมา โดยเดินทางไป
สืบค้ นที่วัดพะโคะ และขอสําเนาเอกสาร “ยอเข้ าตําราหมื่ นตราพระธรรมวิลาสเอาไปวิวาทเป็ นหัวเมือง” และได้
ข้ อสรุ ปลงความเห็นจากการค้ นคว้ านันว่
้ า สมเด็จเจ้ าพะโคะที่ปรากฏในเอกสารโบราณคือหลวงปู่ ทวดที่มีหลักฐาน
เป็ นสถูปหน้ าวัดช้ างให้ คือองค์เดียวกัน จึงนําไปสู่การจัดสร้ างวัตถุมงคลที่ช่ือว่า “หลวงพ่อทวดเหยียบนํา้ ทะเลจืด”
จนกระทัง่ มีการรวบรวมเรี ยบเรี ยงประวัติหลวงปู่ ทวดจัดพิมพ์เผยแผ่มาในชันหลั
้ งอาทิ ตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบนํา้
ทะเลจืด จัดพิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ 26 พฤษภาคม 2501 ในคราวผูกพัทธสีมาวัดราษฎร์ บรู ณะ (วัดช้ างไห้ ) (พระครูวิสยั โสภณ
(ทิม ธมฺมธโร) และอนันต์ คณานุรักษ์ ,2505,หน้ า 31-35) จากนัน้ ก็ ได้ มีการเรี ยบเรี ยงจัดพิมพ์ อีกหลายเล่ม อาทิ
หนังสือประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบนํ ้าทะเลจืด (พระราชมุนีสามีรามคุณปู มาจารย์) หรื อ สมเด็จเจ้ าวัดพะโคะ เจ้ าอาวาส
วัดช้ างให้ องค์แรก โดยผู้เรี ยบเรี ยงใช้ นามปากกาแฝงว่า อมรธัม พิมพ์เผยแผ่เมื่อ พ.ศ. 2504 โดยมีที่มาจากในเค้ าโครง
ประวัติหลวง พ่อทวดเหยียบนํ ้าทะเลจืดที่ พระขาว ฆงฺคสฺสโร ได้ แต่งไว้ เป็ นบทร้ อยกรองและจัดพิมพ์แจกในงานยก ศาลา
เขื่อนสมเด็จเจ้ าวัดพะโคะ เมื่อ พ.ศ. 2500 (อมรธัม (นามแฝง), 2504, หน้ า คํานํา) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ในชันหลั
้ ง
อาทิ ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์ (2544) พระครู ศรี จริ ยาภรณ์ (เอี่ยมวิวฒ
ั น์กิจ) (2557) อวยพร ชีงานวัฒนะกุล (2557)
โดยส่วนใหญ่ให้ ประวัติข้อมูลของหลวงปู่ ทวดโดยยึดจากเอกสารและข้ อมูลเอกสารโบราณที่วดั ช้ างไห้ นํามาเรี ยบเรี ยง
จัดพิมพ์ ซึง่ ในประวัติหลวงปู่ ทวดให้ ข้อมูลว่า หลวงปู่ ทวดเกิดในสมัยอยุธยา ราว พ.ศ.2125 ซึง่ ในประเด็นปี เกิดของหลวง
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1630 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ครัง้ ที่ 4
ปู่ ทวดยังเป็ นข้ อถกเถียงด้ วยมีหลายมติต่อปี เกิดของท่าน โดยข้ อมูลประวัติยืนยันว่าท่านเป็ นชาวบ้ านวัดเลียบ ตําบลดี
หลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่ออายุได้ ประมาณ 7 ขวบ บิดามารดาของท่านจึงนําท่านไปฝากไว้ เป็ นศิษย์วดั เพื่อ
เล่าเรี ยนหนังสือ โดยเข้ ารับการศึกษาเล่าเรี ยนภาษาไทยและภาษาขอม จากนันทํ
้ าการศึกษามูลบทบรรพกิจ เมื่ออายุได้
15 ปี ได้ เข้ ารับการบรรพชาเป็ นสามเณร และบรรพชาอุปสมบทเป็ นลําดับต่อมา ได้ ศกึ ษาวิชาจากครูบาอาจารย์ตา่ ง ๆ จน
มีความรู้ และเป็ นผู้ทรงอภิญญามาก และได้ แสดงปาฏิหาริ ย์หลายครัง้ ได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกา
ทศรถ (พ.ศ.2148-2153)ในราชทินนามที่ สมเด็จเจ้ าพระราชมุนีสามีรามคุณปู รมาจารย์ จากนันได้
้ กลับมาจําพรรษาที่วดั
พะโคะ มรณภาพที่รัฐไทรบุรี ในมาเลเซีย และนํ าศพท่านกลับมาทําพิธีกรรมที่วัดช้ างไห้ จ.ปั ตตานี หลวงปู่ ทวดเป็ น
พระภิ กษุ ในพระพุทธศาสนา ที่ ดําเนิ นวัตรปฏิ บัติที่ เป็ นแบบอย่าง อันน่ าเคารพศรั ทธาเลื่อมใสการที่ หลวงปู่ ทวดมี
ภูมิลําเนาเกิดอยูใ่ นภาคใต้ คือจังหวัดสงขลา มีประวัติที่เกี่ยวกับอภินิหาร มีข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงความเป็ นมนุษย์ที่มีอยู่
จริงผ่านประวัติของวัดช้ างไห้ จังหวัดปั ตตานี หรื อวัดพะโคะ จังหวัดสงขลา อันเป็ นประวัติบ้านเกิดอยู่จําพรรษาของท่าน
ทําให้ หลวงปู่ ทวดเป็ นที่นบั ถือและยอมรับได้ อย่างรวดเร็วในกลุม่ ชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่นบั
ถือพระพุทธศาสนามหายานหรื อนับถือในเทพเจ้ า เซียน ตามคติในแบบชาวจีน เช่น เจ้ าแม่กวนอิม และเซียนต่าง ๆ จึงทํา
ให้ ง่ายต่อการรับอิทธิปาฏิหารของหลวงปู่ ทวดที่ปรากฏเป็ นข้ อมูลในประวัติของท่าน

ภาพที่ 2 หนังสือรวบรวมประวัติหลวงปู่ ทวดโดยวัดช้ างให้ ในช่วงแรก ๆ (ที่มา : ออนไลน์ เมื่อ 15 มกราคม 2561)
(2) ความเชื่อและความศรัทธาต่อวัตรปฏิบตั ิ และอภินิหารของหลวงปู่ ทวดเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ส่งผลเป็ น
ความนิยมและศรัทธาต่อปฏิปทา อภินิหารของหลวงปู่ ทวด ทังการที
้
่ชาวไทยที่นบั ถือพระพุทธศาสนาศรัทธาและนิยม
ในวัตถุมงคลของของปู่ ทวด พร้ อมกับกระแสของวัตถุมงคลที่ถูกประดิษฐ์ สร้ างให้ เป็ นสินค้ า ประวัติ ความเชื่อต่อ
อภินิหาร จึงถูกประดิษฐ์ สร้ างและส่งผ่านเป็ นความเชื่อศรัทธาสู่ชาวพุทธจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดย
เริ่ ม จากรู้ ประวัติ ได้ ยิ น กิ ต ติ ศัพ ท์ สู่ก ารสื บ ค้ น ประวัติ ข องหลวงปู่ ทวด ที่ ถูก แปลถ่ า ยทอดไปเป็ นภาษาจี น และ
ภาษาอังกฤษ ทังการแสวงหา
้
สะสม วัตถุมงคล และนําไปสู่การมีวตั รปฏิบตั ิตามแบบหลวงปู่ ทวด เช่น การสวดมนต์
หรื อ การปฏิบัติเป็ นคนดีใ นแบบจริ ยธรรมทางพระพุทธศาสนา ปั จ จัยสํา คัญ ที่ ชาวจี นในมาเลเซีย สิงคโปร์ และ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ครัง้ ที่ 4
อินโดนีเซีย ยอมรับปฏิปทาและนําไปใช้ ในการดําเนินชีวิต ส่วนใหญ่จะเริ่ มจากการเชื่อ ศรัทธาต่อวัตถุมงคลของท่าน
แล้ วนําไปบูชา ปฏิบตั ิ ทังเห็
้ นประสบผลจากประสบการณ์ตรงเชิงประจักษ์ ต่อความเชื่อนัน้ อาทิ นําไปใช้ แล้ วประสบ
ผลสําเร็ จตามที่ร้องขอ โดยมีวดั พุทธเถรวาทที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย มีปฏิสมั พันธ์ กบั พระภิกษุไทย นําไปเผยแผ่
บอกต่ออย่างต่อเนื่อง จึงประหนึ่งเป็ นช่องทางในการส่งผ่านวัตรปฏิบตั ิที่มาพร้ อมกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ ทวด เช่น
มีข้อห้ าม ซึ่งเป็ นคุณธรรม จริ ยธรรมทางศาสนา มีการสวดบูชา รวมไปถึงการให้ ปฏิบตั ิตนตามหลักพระพุทธศาสนา
ปั จจัยเริ่ มต้ นจึงเกิดจากความเชื่อศรัทธาในเรื่ องเกี่ยวกับอภินิหาร ซึง่ พิจารณาเรื่ องแล้ วจะคล้ ายกับเซียนตามความเชื่อ
ของชาวจีน และการอ้ อนวอนร้ องขอที่สง่ ผลเป็ นความสําเร็จ จึงทําให้ ชาวจีนเหล่านันประสบความสํ
้
าเร็จในการดําเนิน
ชีวิตที่ดี มีคณ
ุ ค่าต่อการดําเนินชีวิต ซึง่ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น “ปฏิสัมพันธ์ ทางศาสนา” (นพรัตน์ ไชยชนะ,ศรี สพุ ร ปิ ย
รัตนวงศ์,2555 : 2) โดยมีหลวงปู่ ทวดเป็ นกลไกร่ วมของความนับถือศรัทธาต่อศาสนิกในประชาคมอาเซียนทัง้ 3
ประเทศที่นํามาเป็ นกรณีศกึ ษา

ภาพที่ 3 ภาพการก่อสร้ างหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ ในประเทศไทย (วัดห้ วยมงคล จ.ประจวบ,อุทยานหลวงปู่ ทวด
จ.พระนครศรีอยุธยา) เครื่ องมือยืนยันต่อความเชื่อศรัทธาในหลวงปู่ ทวดในกลุม่ ชาวพุทธในประเทศมาเลเชีย
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ภาพ : ออนไลน์,เมื่อ 15 มกราคม 2561)
(3) จากวัตรปฏิ บัติของหลวงปู่ ทวดสู่ความเชื่ อศรั ทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่ ทวด ทํ าให้ เห็นว่าใน
ข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึน้ ได้ ส่งผลเป็ นวัตรปฏิบัติและข้ อปฏิบตั ิที่ชัดเจนมากขึน้ เส้ นทางเกิดจากความเชื่อ สู่การนําพาโดย
พระสงฆ์ชาวพุทธไทยในการนําวัตถุมงคลไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้ อมแนะนํา
ประวัติความเป็ นมาจึงประหนึ่งเป็ นผู้ถ่ายทอดตํานานเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ ทวดไปสูป่ ระเทศต่าง ๆ เหล่านี ้ (สัมภาษณ์
A,28 ตุลาคม 2559) นอกจากนี ้มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลว่าโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ การจัดสร้ างวัตถุมงคลในทุกวัด อาทิ จากวัด
ที่เข้ าไปสังเกต และสัมภาษณ์ อาทิ วัดอานันทเมตยาราม วัดอตัมยาราม วันพุทธสันติสขุ วัดกาญจนาราม วัดอุตตม
ญาณมุนี วัดป่ าเลไลย ในสิงคโปร์ หรื อวัดบุปฝาราม เกาะปี นังมาเลเซีย เป็ นต้ น ล้ วนต้ องเกาะเกี่ยวกับหลวงปู่ ทวด ทัง้
จะต้ องจัดสร้ างหลวงปู่ ทวดเท่านันจึ
้ งจะมีคนเช่าบูชา โดยแนวคิดนี ้เรื่ องการเช่าบูชาจะสัมพันธ์ กบั การต้ องการเป็ นที่พึง
หรื อยึดถือสําหรับศาสนิกผู้นบั ถือทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ศรัทธาจากการสัมภาษณ์ชาวจีนที่นบั ถือให้ ข้อมูลว่าอ่านประวัติ
แล้ วศรัทธาจึงหาวัตถุมงคลมาบูชาและปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่วดั ให้ ปฏิบตั ิ เช่น การไหว้ พระสวดมนต์ และปฏิบตั ิธรรม
(สัมภาษณ์ D, 28 ตุลาคม 2559) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ WeerapakSamsiripong(2013) ในเรื่ อง The Role of
Luang Pu TuadAmulets as A Source of Mental Comfort in Thai Society in the Age of Modernization”ที่สะท้ อน
ว่าหลวงปู่ ทวดมีบทบาทในฐานะที่เป็ นที่พงึ่ ทางจิตใจต่อศาสนิกผู้นบั ถือและปฏิบตั ิตาม ทังมี
้ การสร้ างจุดเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยอันเป็ นจุดเริ่ มของชาวพุทธสู่การมายังสถานที่ จริ งของหลวงปู่ ทวด เช่นวัดช้ างให้ จ.ปั ตตานี วัดพะโคะ
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1632 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ครัง้ ที่ 4
จ.สงขลา เป็ นต้ น หรื อการจัดสร้ างหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ในพื ้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ทําให้ ภาพลักษณ์ เหล่านี ้สะท้ อน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยันต่อความเชื่อศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวดมากขึ ้น กระทัง่ นําไปสู่การศึกษาวัตรปฏิปทาและทํา
ตามตามแบบของพุทธศาสนาเถรวาทในภายหลัง ส่วนเส้ นทางปฏิปทาจะเป็ นการเชื่อในอิทธิปาฏิหาริ ย์ที่ไปพร้ อมกับ
พระสงฆ์ไทยที่สร้ างวัด เช่น วัดไทยในมาเลเซีย วัดไทยในสิงคโปร์ มีมิติของการเกาะเกี่ยวเพื่อดึงศรัทธารักษาศาสนิกกลุม่
นี ้ไว้ โดยยังคงมีรูปปั น้ สําหรับเคารพบูชา มีหนังสือประวัติทงในส่
ั ้ วนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการศึกษาค้ นคว้ า
มีการจัดสร้ างวัตถุมงคลเพื่อให้ เช่าบูชา ดังกรณีของวัดอานันทเมตตยาราม หรื อวัดป่ าไลไลย์ ในสิงคโปร์ เป็ นต้ น แต่ใน
กรณีนีก้ ็ยงั มีมิติของเขตแดนทางวัฒนธรรมไทยที่ถูกใช้ และส่งผ่านสู่ศาสนิกที่มาดังปรากฏในงานวิจัยเรื่ อง “การสร้ าง
อัตลักษณ์ หลวงปู่ ทวดผ่าน “พื ้นที่” วัดพะโคะ” (อวยพร ชีงามวัฒนะกุล,2557 : 21) แต่ก็ถกู ยอมรับก้ าวข้ ามสูว่ ฒ
ั นธรรม
ทางศาสนาแทนผสมซ้ อนกันอยูใ่ นดินแดนประเทศอาเซียน 3 ประเทศของผู้นบั ถือศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทวด

ภาพที่ 4 ศาสนิ กชาวจี นที่นับถื อ และปฏิบัติตามวัตรปฏิปทาหลวงปู่ ร่ วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมที่วัดกาญจนสิง ห์
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีพระครู จารุธรรมวิเทศ (บุญจันทร์ จารุ ธมฺโน) เป็ นเจ้ าอาวาส (ที่มา : ภาพผู้วิจยั : 27
ตุลาคม 2559)
อภิปรายผล
ในการวิจัยเกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ ทวด (1) พบว่าหลวงปู่ ทวด มีประวัติความเป็ นมานับแต่ครัง้ กรุ งศรี
อยุธยาโดยมีข้อมูลในเชิงบุคคล สถานที่และเอกสารที่เกี่ยวข้ องดังปรากฏในงานค้ นคว้ าของพระครู วิสยั โสภณ(ทิม ธมฺมธ
โร) และอนันต์ คณานุรักษ์ (2505) และในงานวิจยั ของ ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์ (2544) และจิตรนาถ ปานแก้ ว (2549) ที่
ใช้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ยืนยันความเป็ นมาของหลวงปู่ ทวด ในฐานะเป็ นบุคคลทีมีชีวิตอยู่จริ งในประวัติศาสตร์
และมีหลักฐานถึงความเป็ นชุมชนในอดีตที่เสริ มยืนยันข้ อมูลความมีอยู่ของหลวงปู่ ทวดดังปรากฏในงานของ อารยา
ดําเรื อง ชัยวุฒิ พิยะกูล. (2559,หน้ า 128-151) เป็ นต้ น
(2) ปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดที่ฉายภาพชัดด้ านอภินิหาร เป็ นปั จจัยสําคัญสู่การนับถือและปฏิบตั ิตามของ
ศาสนิก ประหนึ่งเจ้ าแม่กวนอิม หรื อเซียนตามคติความเชื่อของชาวจีน จึงทําให้ เกิดศรัทธาข้ ามแดนข้ ามไปสู่ประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ ในกลุม่ ชาวพุทธจีนในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นําไปสูก่ ารแสวงหาวัตถุมงคล การนําจริ ยธรรมใน
แบบพุทธไทย เถรวาทไทยไปใช้ ปฏิบตั ิ กลายเป็ นการเรี ยนรู้ ศึกษาพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในงานของพระครู ศรี จริ ยา
ภรณ์ (เอี่ยมวิวฒ
ั น์กิจ) (2557) ที่เสนอผลการศึกษาว่าหลวงปู่ ทวดเป็ นจุดศูนย์ร่วมใจอันมีผลต่อการสร้ างเครื อข่ายและ
พัฒนาสันติสขุ ภายในชายแดนใต้ ซึง่ รวมไปถึงชาวพุทธในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆดังปรากฏว่าวัดไทยในมาเลเซีย
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ครัง้ ที่ 4
สิงคโปร์ จะให้ ข้อมูลไว้ สอดคล้ องกันคือถ้ าไม่มีรูปเคารพหรื อวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงปู่ ทวดจะไม่ค่อยเป็ นที่นิยมของชาว
พุทธในมาเลเซียและสิงคโปร์ (สัมภาษณ์ A, 27 ตุลาคม 2559,วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงคโปร์ )
(3) เส้ นทางสายวัฒนธรรม เส้ นทางสายปฏิปทาต่อองค์หลวงปู่ ทวด เกิดจากความเชื่อเฉพาะเรื่ อง สู่การเชื่อ
แบบเชื่อมโยง เป็ นเครื อข่าย เกิดการเรี ยนรู้ ข้ามพรมแดนและนําไปสู่การแสดงออกในวัตรปฏิบตั ิที่จะส่งเสริ มให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรม ดังปรากฏในงานของ อวยพร ชีงานวัฒนะกุล (2557) ในเรื่ อง การสร้ างอัตลักษณ์หลวงปู่ ทวดผ่าน
“พืน้ ที่” วัดพะโคะ ที่พยายามสื่อให้ เห็นว่ากลไกเหล่านีไ้ ด้ สะท้ อนและสร้ างปรากฏการณ์ ร่วมทางสังคมผ่านการสร้ าง
อัตลักษณ์ ตัวตนในเชิ งความหมายและสัญลักษณ์ ทางประวัติศาสตร์ ด้วย ทัง้ การที่ วัดช้ างไห้ จ.ปั ตตานี วัดพะโคะ
จ.สงขลา มีพรมแดนติดกับมาเลเซีย จึงทําให้ กลุม่ ศาสนิกที่เป็ นชาวจีนเดินทางข้ ามแดนไปมาเพื่อเรี ยนรู้สเู่ ส้ นทางปฏิปทา
ของหลวงปู่ โดยตรง (สัมภาษณ์ C-D, 28-29 ธันวาคม 2559,วัดพะโคะ จ.สงขลา,วัดช้ างให้ จ.ปั ตตานี) ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานของ นพรัตน์ ไชยชนะ ศรี สพุ ร ปิ ยรัตนวงศ์์ ในเรื่ อง “ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชน
โดยรอบ” และงานวิจยั ของ ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์ (2544) ในเรื่ อง “ความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดเหยียบนํ ้าทะเลจืด
ในจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดปั ตตานี”
สรุ ปผลการวิจัย
ในการศึกษาปฏิปทาหลวงปู่ ทวด ทําให้ เห็นว่าหลวงปู่ ทวดเป็ นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาที่มีตวั ตน
และประวัติความเป็ นมาจริ ง ตามหลักฐานที่ปรากฏ มีวตั รปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอดกึ่งตํานานที่ส่งผลให้ เกิดความเชื่อ
ความศรัทธาต่อวัตรปฏิบตั ิ รวมไปถึงการนําไปเป็ นแบบอย่างของชาวพุทธในแต่ละพื ้นถิ่น มีการจัดสร้ างรู ปเคารพ
ใหญ่ ของหลวงปู่ ทวดไปทัว่ ประเทศอาทิ วัดห้ วยมงคล จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ และ วัดแม่ตระไคร้ จ.เชียงใหม่ เป็ นต้ น ทัง้
การที่ประวัติหลวงปู่ ทวดส่วนหนึ่งเกาะเกี่ยวกับดินแดนมาเลเซียมรณภาพที่มาเลเซีย มีจดุ พักศพขณะนําสรี ระสังขาร
ท่านกลับมายังวัดช้ างไห้ ในแต่ละจุดพัก มีการสร้ างสถูปเจดีย์ รวมไปถึงสร้ างวัดเพื่อแสดงความเคารพซึง่ ส่วนหนึ่งอยู่
ในมาเลเชีย เป็ นประหนึ่งเครื่ องยืนยันศรัทธาของชาวพุทธในอาเซียนต่อสิ่งเชื่อที่ถกู สร้ างขึ ้นในภายหลัง รวมไปถึงการ
สร้ างการเรี ย นรู้ ข้ า มวัฒ นธรรมผ่ า นองค์ ห ลวงปู่ ทวดไปยัง ชุม ชนชาวพุท ธจี น ในประเทศมาเลเซี ย สิง คโปร์ และ
อินโดนีเซีย โดยมีพระภิกษุชาวไทยเป็ นสะพานเชื่อมผ่านไปยังวัดไทยในประเทศนัน้ ผนวกรวมกับตํานานประวัติทําให้
เกิดการเชื่อมไปสู่ “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน” ตามกรอบการวิจยั
และข้ อคนพบในรายงานวิจยั นี ้ ที่จะเป็ นประโยชน์ในการการเรี ยนรู้ ข้ามวัฒนธรรมภายใต้ ความหลากหลายแตกต่าง
และอยูร่ ่วมกันอย่างสันติตอ่ ความเป็ นประชาคมอาเซียนได้
เอกสารอ้ างอิง
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