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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของหลวงปู่ทวดที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนใน
ประชาคมอาเชียน (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชียนในกรณีศึกษาหลวงปู่
ทวด และ (3) เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอเส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชียน
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์และการสังเกต
อย่า งมีส่วนร่ วมในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย สิง คโปร์ รวมถึง อินโดนีเซีย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคั ญคื อ พระภิกษุ และชาวพุทธ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) หลวงปู่ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีประวัติเกี่ยวข้องกับ
วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จ.ปัตตานี และวัดพะโคะอันเป็นวัดที่จาพรรษาและบ้านเกิดของท่าน ที่จังหวัดสงขลา มีประวัติ
หลักฐานเป็นเอกสารและงานวิจัยยืนยันถึงการมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ช่วงสมัยอยุธยา มีวัตรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของ
พระภิกษุสงฆ์ เป็นที่เคารพนับถือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดภาคใต้ และในกลุ่มชาวพุทธจีนของ
ประเทศอาเชียนมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 2) หลวงปู่ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีวัต รปฏิบัติที่ทาให้เป็นที่
เคารพนับถือรวมทั้งการที่ท่านมีพื้นถิ่นทั้งภาคใต้ รวมทั้งมีข้อมูลประวัติที่ถูกค้นคว้าอย่างเป็นระบบผ่านตานาน การเล่าเรื่อง
และการวิจัย รวมทั้งประวัตินั้นกล่าวถึงอภินิหาร เกียรติคุณจึงทาให้เกิดความเคารพนับถือและศรัทธาต่อองค์ท่านโดยตรง
รวมทั้งการที่ชาวพุทธจีนในประเทศอาเชียน มีความนับถือพระพุทธศาสนาในแบบมหายานและมีความเชื่อเกี่ยวกับอภินิหาร
เทพเจ้า อาทิเจ้าแม่กวนอิม หรือเซียนต่าง ๆ จึงง่ายต่อการที่จะสื่อสารอิทธิปาฏิหาริ ย์ในกลุ่ มชาวจีนผู้นับถือพร้อมคติว่า
“เหยียบน้าทะเลยังจืด” จึงทาให้อภินิหารส่วนนี้เป็นความทรงจาประหนึ่งเป็นตานานและข้อเท็จจริงอันมีผลต่อความเชี่อความ
ศรัทธาโดยตรง จึงเป็นเหตุผลนาไปสู่การแสวงหาวัตถุมงคล ศึกษาประวัติความเป็นมาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นามาสะสม
และใช้จากแหล่งจัดสร้างที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวด และนาตนเองในฐานะผู้นับถือมายัง แหล่งทางประวัติที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวด
รวมทั้งนาแบบอย่าง “ปฏิปทา” ไปสู่การปฏิบัติเช่นการไหว้ การสวดมนต์ แบบบาลีเถรวาท และปฏิบัติตามจริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ าพร้อมกับความเป็นหลวงปู่ทวด และ 3) เส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนใน
ประชาคมอาเชียน เกิดจากข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกแปลถ่ายทอดไปสู่ภาษาจีน และอังกฤษ ผสมกับคาบอกเล่าจาก
พระสงฆ์ผู้นาไปเผยแผ่ โดยเน้นที่กลุ่มชาวจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งการที่หลวงปู่ท วดมรณภาพในรัฐไทร
บุรี มาเลเซีย ใน พ.ศ.2225 ทาให้ลักษณะร่วมดังกล่าวเป็นความทรงจาของศาสนิกในมาเลเซียด้วย วัตรปฏิบัติปฏิปทาของ
หลวงปู่ทวดจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ จดจา และง่ายต่อการที่พระภิกษุชาวไทยในชั้นหลังในฐานะผู้นาเรื่องหลวงปู่ทวดไปเผยแผ่
ถ่ายทอดถึงประวัติความเป็นมาอภินิหาร จึงง่ายต่อการยอมรับปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งผลเป็นการใช้วัตถุมงคลที่จัดสร้างในชื่อ
หลวงปู่ทวดของวัดต่าง ๆ รวมทั้งจริยธรรม ความประพฤติที่ไปพร้อมกับความเป็นหลวงปู่ทวดด้วย หรือจริยธรรมความดีที่มี
คติความเชื่อมาจากฐานคิดทางพระพุทธศาสนาด้วย
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the history and works of Luang Pu Tuad 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 Por 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 Pali praying and moral practice in Buddhism usually come from Luang Pu Tuad. (3) The influences
path of Luang Por 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 the sacred object
บทนา
ปรากฏการณ์ นั บ ถื อ ศรั ท ธาหลวงปู่ ท วดนั บ เป็ น ปรากฏร่ ว มของสั ง คมไทยและกลุ่ ม ศาสนิ ก ในประเทศต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มชาวพุทธจีนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทั้ง ในภาคใต้และใน 3 ประเทศอาเชียน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นที่รับรู้และเข้าใจว่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างกรณีอินโดนีเซีย หรือมาเลเซียที่นับ
ศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้นจนกระทั่งอาจเรียกว่าได้ว่านากฏหมายอิสลามไปใช้ในการบริหารประเทศ หรือสิงคโปร์ที่มีกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ จานวนมากโดยมีชาวจีนเป็นกลุ่มใหญ่และมีลักษณะของความเป็นพหุวัฒนธรรมในวงกว้างแต่ก็มีการนับถือและ
ศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดกันในวงกว้าง จึงเกิดคาถามวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้ “หลวงปู่ทวด” (สมเด็จพระราชมุนีสามี
รามคุณูปจารย์ [ปู สามีราโม], ราว พ.ศ.2125-2225) พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีประวัติอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาราวรัชสมัย

ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช [สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1] (ราว พ.ศ.2112-2133) ถึง รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช [สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3] (ราว พ.ศ.2199-2231) อยู่ที่วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี และภูมิลาเนาวัดบ้านเกิดอยู่ที่วัดพะโคะ
จ.สงขลา จึงได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างซึ่งไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย แต่หมายถึงในประเทศประชาคมอาเชียน 3 ประเทศ
ดังกล่าว จากกรณีปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงทาให้เกิดคาถามว่าอะไรเป็นปัจจัยส่งผลเป็นอิทธิพลทางความเชื่อต่อวัตรปฏิบัติ
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเช่นหลวงปู่ทวด เมื่อเทียบกับพระภิกษุรูปอื่น ๆ อาทิ หลวงพ่อครน (พระวิจารญณมุณี, พ.ศ.
2419-2505,อายุ 86 ปี) วัดอุตตมาราม (บางแซะ) รัฐกลันตัน มาเลเซีย หรือพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ,พ.ศ.24172513,อายุ 96 ปี) วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอาจได้รับความนับถือในวงกว้างแต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบกับหลวงปู่ทวด ที่
นิยมแพร่หลายทั้งในประเทศไทยดังปรากฏการณ์การสร้างหลวงปู่ทวดในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ อาทิ หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ วัด
ห้วยมงคล จ.สงขลา หลวงพ่อทวดแห่งพุทธอุทยานมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงปู่ทวดแห่งวัดแม่ตะไคร้ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น และในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนในประเทศอาเชียนที่ยกมา จากสัญญะระบบความเชื่อใหญ่ที่
เนื่องด้วยมีผู้นับถือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลวงปู่ทวดจึงเป็นกลไกเชิงเศรษฐกิจ (อภินันท์ จันตะนี,2559,หน้า 94-105)
ความเชื่อศรัทธา ศาสนา และการท่องเที่ยว จากวัตรปฏิบัติผสมกับข้อมูลในประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่จริง จึงเป็นที่มาของความ
“ศรัทธา” ต่อหลวงปู่ทวด ทั้งเมื่อศึกษาลงรายละเอียดของศาสนิกจึงนาไปสู่ “ความเลื่อมใส” (พระมหาปรม โอภาโส (กอง
คา),2542) ในวัตรปฏิบัติปฏิปทา ทั้งคาดหวังต่อ “อานาจ” อิทธิฤทธิ์จากความเป็นวัตถุมงคลหรือประวัติของอภินิหารที่เคยมี
เหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีการค้นคว้าเรียบเรียงประวัติของท่่านสะท้อนให้เห็น “วัตรปฏิบัติ” อันเป็น “ศีลาจารวัตร” ตาม
แบบอย่า งของนักบวชในพระพุ ท ธศาสนา และอิทธิปาฎิ หารย์ อัน เนื่ องจากประวัติ ค าเหล่า นี้เมื่อ ประมวลรวมเรี ย กว่ า
“ปฏิปทา” อันเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้พระพุทธศาสนาในนามหลวงปู่ทวด แผ่ขยายไปยังดินแดนต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้
่ านอาเชียน เกิดการยอมรับนับถือปฏิบัติในกลุ่มประเทศอาเชียนโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนของมาเลเซีย สิงคโปร์
และอินโดนีเซีย ซึ่งมีฐานนับถือพระพุทธศาสนามหายานอยู่แล้วแต่ก็ซึมซับและยอมรับปฏิบัติตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท
ที่เกิดขึ้นภายใต้ความความหลากหลายทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกส์ เป็นต้น
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจในประเด็น “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคม
อาเชียน” ที่มองผ่านปรากฏการณ์ความเชื่อต่อปฏิปทาดังที่ยกมา รวมถึงการแพร่กระจายของศรัทธาที่ไม่ได้จากัดด้วยเงื่อนไข
ของพรหมแดน ทางศาสนา ภาษาและชาติพันธุ์โดยเฉพาะในกรณีของวัตรปฏิบัติ ปฏิทา อันเป็นปัจจัยส่งต่อความศรัทธา และ
เส้นทางอิทธิพลความศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดในกลุ่มประเทศอาเชียนในแหลมมลายูเป็นอย่างไรในองค์รวม เพื่อศึกษาและ
นาไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมต่อประเด็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และพหุวัฒนธรรมอันจะพึงมีและเกิดขึ้นในความเป็น
ประชาคมอาเชียนต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัย “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชียน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) ใช้การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง (Documentary Research) โดยการสัมภาษณ์
บุคคล และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหลวงปู่ทวด รวมทั้งสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสถานที่จริง โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุ ชาวพุทธในกลุ่มประเทศสิง คโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครอบคลุมตาม
ประเด็นที่ศึกษาข้างต้นจนกระทั่งมีความอิ่มตัว (Saturation of Data) ของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แนวคาถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์และแบบบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)

กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของพระไทย
ต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชี ยน โดยในการศึกษานี้ ศึ กษากรณีของหลวงปู่ทวด ซึ่ง มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเชียนโดยเฉพาะชาวจีนที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ผู้วิจัยได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร ดังแผนภาพต่อไปนี้
ประวัติและผลงานของ
หลวงปู่ทวด

ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศกลุ่มชาวพุทธจีน

ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์

หลวงปู่ทวด

ททวด y

ปฏิปทา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เลื่อมใส
การแผ่ขยายศรัทธาของ
หลวงปู่ทวดในอาเซียน

เส้นทางอิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู
L ่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน
i
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ
v ดในการวิจัย
i
ผลการวิจัย
ในการศึ กษาวิจั ย “อิทธิพลแห่ง ปฏิปทาของหลวงปู่ทnวดต่อ
พุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชียน” ผลการวิจั ยพบว่า (1) gประวัติ
หลวงปู่ทวดเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 สมัยพระครูวิสัยโสภณ (ทิมTธมฺมธ
โร) อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ จ.ปัตตานี ดาริจัดสร้างพระเครื่องoโดยมี
สถู ป เป็ น หลั ก ไม้ แ ก่ น อยู่ ห น้ า วั ด ช้ า งให้ และเป็ น สถานที่ ศั ก ดิg์ สิ ท ธิ์ ที่
ชาวบ้านนับถือกันมาก รู้แต่ว่าเป็นสถูปเจดีย์ของอดีตเจ้าอาวาสรูeปแรก
จึงทาการสืบค้นประวัติความเป็นมา โดยเดินทางไปสืบค้นที่วัดพะโคะ
t วาท
และขอสาเนาเอกสาร “ยอเข้าตาราหมื่นตราพระธรรมวิลาสเอาไปวิ
เป็นหัวเมือง” และได้ข้อสรุปลงความเห็นจากการค้นคว้านั้นว่า hสมเด็จ
e น
เจ้าพะโคะที่ปรากฏในเอกสารโบราณคือหลวงปู่ทวดที่มีหลักฐานเป็
สถูปหน้าวัดช้างให้คือองค์เดียวกัน จึงนาไปสู่การจัดสร้างวัตถุมงคลที
r ่ชื่อ
ว่า “หลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด ” จนกระทั่งมีการรวบรวมเรี
i ยบ
เรียงประวัติหลวงปู่ทวดจัดพิมพ์เผยแผ่มาในชั้นหลังอาทิ ตานานหลวง
n
พ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด จัดพิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ 26 พฤษภาคม 2501
A ใน
คราวผูกพัทธสีมาวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) (พระครูวิสัยโสภณ (ทิม
ธมฺมธโร) และอนันต์ คณานุรักษ์, 2505,หน้า 31-35) จากนั้นก็ไSด้มีการ
เรี ย บเรี ย งจั ด พิ ม พ์ อี ก หลายเล่ ม อาทิ หนั ง สื อ ประวั ติ ห ลวงพ่Eอ ทวด ภาพที่ 2 หนังสือรวบรวมประวัติหลวงปู่ทวดโดยวัดช้างให้
A จเจ้า ในยุคแรก ๆ (ที่มา : ออนไลน์ เมื่อ 15 มกราคม 2561)
เหยียบน้าทะเลจืด (พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ ) หรือ สมเด็
วัดพะโคะ เจ้าอาวาสวัดช้างให้องค์แรก โดยผู้เรียบเรียงใช้นามปากกา
N
แฝงว่า อมรธัม พิมพ์เผยแผ่เมื่อ พ.ศ. 2504 โดยมีที่มาจากในเค้
Cาโครงประวัติหลวง พ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืดที่ พระขาว
ฆงฺคสฺสโร ได้แต่งไว้เป็นบทร้อยกรองและจัดพิมพ์แจกในงานยกoศาลาเขื่อนสมเด็จเจ้าวัดพะโคะ เมื่อ พ.ศ. 2500 (อมรธัม
(นามแฝง), 2504, หน้า คานา) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในชั้นหลัง m
อาทิ ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์ (2544) พระครูศรีจริยาภรณ์
เอี่ยมวิวัฒน์กิจ (2557) อวยพร ชีงานวัฒนะกุล (2557) โดยส่วนใหญ่ให้ประวัติข้อมูลของหลวงปู่ทวดโดยยึดจากเอกสารและ
m
u
n
i
t

ข้อมูลเอกสารโบราณที่วัดช้างไห้ นามาเรียบเรียงจัดพิมพ์ ซึ่งในประวัติหลวงปู่ทวดให้ข้อมูลว่า หลวงปู่ทวดเกิดในสมัยอยุธยา
ราว พ.ศ.2125 ซึ่งในประเด็นปีเกิดของหลวงปู่ทวดยังเป็นข้อถกเถียงด้วยมีหลายมติต่อปีเกิดของท่าน โดยข้อมูลประวัติยืนยัน
ว่าท่านเป็นชาวบ้านวัดเลียบ ตาบลดีหลวง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่ออายุได้ประมาณ 7 ขวบ บิดามารดาของท่านจึง
นาท่านไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือ โดยเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยและภาษาขอม จากนั้นทาการศึกษา
มูลบทบรรพกิจ เมื่ออายุได้ 15 ปีได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร และบรรพชาอุปสมบทเป็นลาดับต่อมา ได้ศึกษาวิชาจาก
ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ จนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามาก และได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้ง จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
จากสมเด็จพระเอกาทศรส (พ.ศ.2148-2153) ในครั้งสุดท้ายในราชทินนามที่ สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์
รวมทั้งได้กลับมาจาพรรษาที่วัดพะโคะ และมรณภาพที่รัฐไทรบุรี ในมาเลเซีย และนาศพท่านกลับมาทาพิธีกรรมที่วัดช้างไห้ จ.
ปัตตานี หลวงปู่ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ดาเนินชีวิตในแบบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีวัตรปฏิบัติ ที่เป็น
แบบอย่าง รวมทั้งการที่หลวงปู่ทวดมีภูมิลาเนาเกิดอยู่ในภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา รวมทั้งประวัติที่เกี่ยวกับอภินิหาร และ
เกียรติประวัติ รวมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่จริงผ่านประวัติของวัดช้างไห้ ปัตตานี หรือวัดพะโคะ อันเป็น
ประวัติบ้านเกิด อยู่จาพรรษาของท่านทาให้หลวงปู่ทวดเป็นที่นับถือและยอมรับได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มชาวจีนในประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย รวมทั้งมีสายสัมพันธ์ในลักษณะร่วมทางความเชื่อคือนับถือ
พระพุทธศาสนามหายานหรือการยอมรับนับถือในลักษณะของเทพเจ้า เช่น เจ้าแม่กวนอิม จึงทาให้ง่ายต่อการรับอิทธิปาฏิหาร
ของหลวงปู่ทวดที่ปรากฏในประวัติของท่าน
(2) ความเชื่อและความศรัทธาต่อวัตรปฏิบัติ และอภินิหารของหลวงปู่ทวดเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ ส่งผลเป็นความนิยม
และศรัทธาต่อปฏิปทา อภินิหารของหลวงปู่ทวด ทั้งการที่ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาศรัทธาและนิยมในวัตถุมงคลของ
ของปู่ทวด พร้อมกับกระแสของวัตถุมงคลที่ถูกประดิษฐ์สร้างให้เป็นสินค้า ประวัติ ความเชื่อต่อภินิหาร จึงถูกประดิษฐ์สร้าง
และส่งผ่านเป็นความเชื่อศรัทธาสู่ชาวพุทธจีนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยเริ่มจากรู้ประวัติ ได้ยินกิตติศัพท์ รวมทั้ง
สืบค้นประวัติของหลวงปู่ทวด ที่ถูกแปลถ่ายทอดไปเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ทั้งการแสวงหา สะสม วัตถุมงคล และ
นาไปสู่การมีวัตรปฏิบัติตามแบบหลวงปู่ทวด เช่น การสวดมนต์ หรือการปฏิบัติเป็นคนดีในแบบจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
ปัจจัยสาคัญที่ชาวจีนในมาเลเซี ย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ยอมรับปฏิปทาและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก
การเชื่อ ศรัทธาต่อวัตถุมงคลของท่านแล้วนาไปบูชา ปฏิบัติ ทั้งเห็นประสบผลจากประสบการณ์ตรงเชิงประจักษ์ต่อความเชื่อ
นั้น อาทิ นาไปใช้แล้วประสบผลสาเร็จตามที่ร้องขอ รวมทั้งมีวัดพุทธเถรวาทที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย มีปฏิสัมพันธ์กับ
พระภิกษุไทย นาไปเผยแผ่บอกต่ออย่างต่อเนื่อง จึงประหนึ่งเป็นช่องทางในการส่งผ่านวัตรปฏิบัติที่มาพร้อมกับวัตถุมงคลของ
หลวงปู่ทวด เช่ น มีข้อห้า ม ซึ่ง เป็นคุ ณ ธรรม จริยธรรมทางศาสนา มีการสวดบูช า รวมไปถึง การให้ป ฏิบัติ ตนตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ปัจจัยเริ่มต้นจึงเกิดจากความเชื่อศรัทธาในเรื่องเกี่ยวกับอภินิหาร ซึ่งพิจารณาเรื่องแล้วจะคล้ายกับเซียนตาม
ความเชื่อของชาวจีน และการอ้อนวอนร้องขอที่ส่งผลเป็นความสาเร็จ จึงทาให้ชาวจีนเหล่านั้นประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินชีวิตที่ดี มีคุณค่า ต่อการดาเนินชีวิต ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “ปฏิสัมพันธ์ทางศาสนา” (นพรัตน์ ไชยชนะ,ศรีสุพร ปิย
รัตนวงศ์,2555 : 2) โดยมีหลวงปู่ทวดเป็นกลไกร่วมของความนับถือศรัทธาต่อศาสนิกในประชาคมอาเชียน
ประชาคมอาเชียนต่อไป

ภาพที่ 3 ภาพการก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ในประเทศไทย (วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ,อุทยานหลวงปู่ทวด จ.พระนครศรีอยุธยา) เครื่องมือ
ยืนยันต่อความเชื่อศรัทธาในหลวงปู่ทวดในกลุ่มชาวพุทธในประเทศมาเลเชีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ภาพ : ออนไลน์,เมื่อ 15 มกราคม 2561)

(3) จากวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ทวดสู่ความเชื่อศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่ทวด ทาให้เห็นว่าในข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลเป็นวัตรปฏิบัติและข้อปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น เส้นทางเกิดจากความเชื่อ สู่การนาพาโดยพระสงฆ์ชาวพุทธไทย
ในการนาวัตถุมงคลไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมแนะนาประวัติความเป็นมาจึง

ประหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดตานานเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ทวดไปสู่ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ (สัมภาษณ์ A, 28 ตุลาคม 2559)
นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูลว่าโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ การจัดสร้างวัตถุมงคลในทุกวัด อาทิ จากวัดที่เข้าไปสังเกต และ
สัมภาษณ์ อาทิ วัดอานันทเมตยาราม วัดอตัมยาราม วันพุทธสันติสุข วัดกาญจนาราม วัดอุตตมญาณมุนี วัดป่าเลไลย ใน
สิงคโปร์ หรือวัดบุปฝาราม เกาะปีนังมาเลเซีย เป็นต้น ล้วนต้องเกาะเกี่ยวกับหลวงปู่ทวด ทั้งจะต้องจัดสร้างหลวงปู่ทวดเท่านั้น
จึงจะมีคนเช่าบูชา โดยแนวคิดนี้เรื่องการเช่าบูชาจะสัมพันธ์กับการต้องการเป็นที่พึงหรือยึดถือสาหรับศาสนิกผู้นับถือทาให้เกิด
ความมั่นจากการสัมภาษณ์ชาวจีนที่นับถือให้ข้อมูลว่าอ่านประวัติแล้วศรัทธาจึงหาวัตถุมงคลมาบูชาและปฏิบัติตามคาแนะนาที่
วัดให้ปฏิบัติ เช่ น การไหว้พระสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม (สัมภาษณ์ D, 28 ตุลาคม 2559) ซึ่ง สอดรับกับงานวิจั ย ของ
Weerapak Samsiripong (2013) ในเรื่ อ ง The Role of Luang Pu Tuad Amulets as A Source of Mental Comfort
in Thai Society in the Age of Modernization” ที่สะท้อนโยงว่าหลวงปู่ทวดมีบทบาทในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจต่อศา
สนิกผู้นับถือและปฏิบัติตาม รวมทั้งการสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยอันเป็นจุดเริ่มของชาวพุทธสู่การมายังสถานที่จริง
ของหลวงปู่ทวด เช่น วัดช้างให้ จ.ปัตตานี วัดพะโคะ จ.สงขลา เป็นต้น หรือการจัดสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ในพื้นที่ต่าง ๆ
ของประเทศไทย ทาให้ภาพลักษณ์เหล่านี้สะท้อนหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันต่อความเชื่อศรัทธาในองค์ หลวงปู่ทวดมากขึ้น
กระทั่งนาไปสู่การศึกษาวัตรปฏิปทา และทาตามตามแบบของพุทธศาสนาเถรวาทในภายหลัง ส่วนเส้นทางปฏิปทาจะเป็นการ
เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ที่ไปพร้อมกับพระสงฆ์ไทยที่สร้างวัด เช่น วัดไทยในมาเลเซีย วัดไทยในสิงคโปร์ มีมิติของการเกาะเกี่ยว
เพื่อดึงศรัทธารักษาศาสนิกกลุ่มนี้ไว้ โดยยังคงมีรูปปั้นสาหรับเคารพบู ชา มีหนังสือประวัติทั้งในส่วนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้า มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้เช่าบูชา ดังกรณีของวัดอานันทเมตตยาราม หรือวัดป่าไลไลย์ ใน
สิงคโปร์ เป็นต้น แต่ในกรณีนี้ก็ยังมีมิติของเขตแดนทางวัฒนธรรมไทยที่ถูกใช้และส่งผ่านสู่ศาสนิกที่มาดังปรากฏในงานวิจัย
เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์หลวงปู่ทวดผ่าน “พื้นที่” วัดพะโคะ” (อวยพร ชีงามวัฒนะกุล,2557 : 21) แต่ก็ถูกยอมรับก้าวข้ามสู่
วัฒนธรรมทางศาสนาแทนผสมซ้อนกันอยู่ในดินแดนประเทศอาเชียน 3 ประเทศของผู้นับถือศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวด

รู ปที่ 4 ศาสนิกชาวจีนที่นับถือและปฏิบัติตามวัตรปฏิปทาหลวงปู่ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่วัดกาญจนสิง ห์
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีพระครูจารุธรรมวิเทศ (บุญจันทร์ จารุธมฺโน) เป็นเจ้าอาวาส (ที่มา : ภาพผู้วิจัย : 27 ตุลาคม 2559)
อภิปรายผล
ในการวิจัยเกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ทวด (1) พบว่าหลวงปู่ทวด มีประวัติความเป็นมานับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธา
โดยมีข้อมูลในเชิงบุคคล สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในงานค้นคว้าของพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) และ
อนันต์ คณานุรักษ์ (2505) และในงานวิจัยของ ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์ (2544) และจิตรนาถ ปานแก้ว (2549) ที่ใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ยืนยันความเป็นมาของหลวงปู่ ทวด ในฐานะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ รวมทั้งหลักฐานถึงความเป็นชุมชน
ในอดีตที่เสริมยืนยันข้อมูลความมีอยู่ของหลวงปู่ทวดดังปรากฏในงานของ อารยา ดาเรือง ชัยวุฒิ พิยะกูล . (2559,หน้า 128151) เป็นต้น
(2) ปฏิปทาของหลวงปู่ทวดที่ฉายภาพชัดด้านอภินิหาร เป็นปัจจัยสาคัญสู่การนับถือและปฏิบัติตามของศาสนิก
ประหนึ่งเจ้าแม่กวนอิม หรือเซียนตามคติความเชื่อของชาวจีน จึงทาให้เกิด ศรัทธาข้ามแดน สู่อาเชียน 3 ประเทศ สู่การ
แสวงหาวัตถุมงคล การนาจริยธรรมในแบบพุทธไทย เถรวาทไทยไปใช้ปฏิบัติ กลายเป็นการเรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ดัง
ปรากฏในงานของพระครูศรีจริยาภรณ์ เอี่ยมวิวัฒน์กิจ (2557) ที่เสนอผลการศึกษาว่าหลวงพ่อทวดเป็นจุดศูนย์ร่วมใจอันมีผล
ต่อการสร้างเครือข่ายและพัฒนาสันติสุขภายในชายแดนใต้ ซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ดังปรากฏ

ว่าวัดไทยในมาเลเซีย สิงคโปร์จะให้ข้อมูลไว้สอดคล้องกันคือถ้าไม่มีรูปเคารพหรือวัตถุมงคลเกี่ยวกั บหลวงปู่ทวดจะไม่ค่อยเป็น
ที่นิยมของชาวพุทธในมาเลเซียและสิงคโปร์ (สัมภาษณ์ A, 27 ตุลาคม 2559,วัดอานันทเมตยาราม จ.สิงคโปร์)
(3) เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางสายปฏิปทาต่อองค์หลวงพ่อทวด เกิดจากความเชื่อเฉพาะเรื่อง สู่การเชื่อแบบ
เชื่อมโยง เป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู่ข้้ ามพรมแดนและนาไปสู่การแสดงออกในวัตรปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม ดังปรากฏในงานของ อวยพร ชีงานวัฒนะกุล (2557) ในเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์หลวงปู่ปทวดผ่าน “พื้นที่” วัด
พะโคะ ที่พยายามสื่อให้เห็นว่ากลไกเหล่านี้ได้สะท้อนและสร้างปรากฏการณ์ร่วมทางสังคมผ่านการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนในเชิง
ความหมายและสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วย รวมทั้งการที่วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี วัดพะโคะ จ.สงขลา มีพรมแดนติดกับ
มาเลเซีย จึงทาให้กลุ่มศาสนิกที่เป็นชาวจีนเดินทางข้ามแดนไปมาเพื่อเรียนรู้สู่เส้นทางปฏิปทาของหลวงปู่โดยตรง (สัมภาษณ์
C-D, 28-29 ธันวาคม 2559,วัดพะโคะ จ.สงขลา,วัดช้างให้ จ.ปัตตานี) ซึ่งสอดคล้องกับงานของ นพรัตน์ ไชยชนะ ศรีสุพร
ปิยรัตนวงศ ์ ในเรื่อง “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ” และงานวิจัยของ ญาณินทร์
เพชรสุวรรณ์ (2544) ในเรื่อง “ความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด ในจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
ปัตตานี”
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาปฏิปทาหลวงปู่ทวด ทาให้เห็นว่าหลวงปู่ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีตัวตนและประวัติ
ความเป็นมาจริง ตามหลักฐานที่ปรากฏ มีวัตรปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอดกึ่งตานานที่ส่งผลให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อวัตร
ปฏิบัติ รวมไปถึงการนาไปเป็นแบบอย่างของชาวพุทธในภาคใต้ ทั่วประเทศ ทั้งการจัดสร้างรูปเคารพใหญ่ ของหลวงปู่ทวด
พลัดกระจายไปทั่วประเทศ อาทิ วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการที่ประวัติหลวงปู่ทวด
ส่วนหนึ่งเกาะเกี่ยวกับดินแดนมาเลเซียมรณภาพที่มาเลเซีย มีจุดพักศพขณะนาสรีระสังขารท่านกลับมายังวัดช้างไห้ ในแต่ละ
จุดพัก และสร้างสถูปเจดีย์ รวมไปถึงสร้างวัดเพื่อแสดงความเคารพซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในมาเลเชีย เป็นเครื่องยืนยันศรัทธาของชาว
พุทธในอาเชียนต่อสิ่งเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลัง รวมไปถึงการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านองค์หลวงปู่ทวดไปยัง ชุมชน
ชาวพุทธจีนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยมีพระภิกษุชาวไทยเป็นสะพานเชื่อมผ่านวัดไทยในนานาประเทศ
และเรื่อง ตานานประวัติทาให้เกิดการเชื่อมไปสู่ “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชียน”
ตามกรอบการวิจัยและข้อคนพบในรายงานวิจัยนี้
กิตติกรรมประกาศ
งานการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเชียน The Influences of
Patipada of Luang Poo Tuat to Buddhist Followers in ASEAN Community” ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
โครงการวิจัยมุ่งเป้าประจาปีงบประมาณ 2559 โดยศูนย์อาเชียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะนั ก วิ จั ย กราบขอบพระคุ ณ พระเดชพระคุ ณ พระราชวรเมธี , ดร. (รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร) รั ก ษาการ
ผู้อานวยการศู นย์ อาเชี ยนศึ กษา มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ที่จั ดสรรงบประมาณสนับสนุนภายใต้ ก าร
ดาเนินงานโครงการของส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์ อาเชียนศึกษา โดยมีบุคคลากรของส่วนงาน คอยให้
คาปรึกษาแนะนา ร่วมพัฒนางานวิจัยให้เป็นไปตามแนวทางการวิจัย และติดตามความก้าวหน้าการวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วยดี
เสมอมา จนกระทั่งงานวิจัยแล้วเสร็จ
เอกสารอ้างอิง
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