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บทคัดย่อ 
 หลวงปู่ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศำสนำ มีวัตรปฏิบัติที่ท ำให้เป็นที่เคำรพนับถือรวมทั้งกำรที่ท่ำน
มีพ้ืนถิ่นทั้งภำคไต้ มีข้อมูลประวัติที่ถูกค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบผ่ำนต ำนำน กำรเล่ำเรื่องและกำรวิ จัย รวมทั้ง
ประวัติที่กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือธรรมชำติ จึงท ำให้เกิดควำมเคำรพนับถือและศรัทธำจนกระทั่งต ำนำน
และควำมเร้นลับของหลวงปู่ทวด ได้กลำยมำเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญทำงศำสนำในดินแดนภำคใต้ของประเทศ
ไทย จนหลวงปู่ทวดได้กลำยมำเป็นสัญลักษณ์ทำงกำรเมือง เป็นตัวแทนของภูมิภำคนิยม ตลอดจนใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรควบคุมทำงสังคม เพ่ือให้ประชำชนยึดมั่นในศำสนำและประพฤติตำมหลักสีลธรรม นอกจำกนี้
กำรสร้ำงพระเครื่องของหลวงปู่ทวดยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมระหว่ำง
กรุงเทพมหำนครและดินแดนในภำคใต้อย่ำงมีนัยยะ 
ค าส าคัญ: หลวงปู่ทวด,  กำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม,   สัญลักษณ์ทำงกำรเมือง 
 
Abstract 

LuangPuThuad is a monk in Buddhism. There is a practice that makes him respectful, 
including the fact that he has a local Contains historical information that is systematically 
researched through legends. Storytelling and research Including the history of the 
supernatural events Thus causing respect and faith until the legend and mystery of 
LuangPuTuad It has become an important religious symbol in the southern regions of 
Thailand. Until LuangPuThuad has become a political symbol Representing regionalism As 
well as being used as a medium of social control In order for people to adhere to religion 
and behave according to the principles In addition, LuangPuThuad's amulet creation reflects 
the cultural integration efforts between Bangkok and the southern regions.. 
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บทน า 
 ต ำนำนเป็นเรื่องรำวในอดีตที่เล่ำขำนผ่ำนกำลเวลำมำยำวนำน มีกำรถ่ำยทอดและสืบทอดต ่อๆ กันมำ

จำกคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ ตัวต ำนำนมีทั้งที่บันทึกเป็นล ำยลักษณ์อักษรและต ำนำนที่เป็นมุขปำฐะ เนื้อหำส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับชำติบ้ำนเมือง สถำนที่ส ำคัญ วัตถุสิ่งของ และบุคคลส ำคัญรวมถึงเทพเจ้ำ เทวดำ
อำรักษ์ และผีสำงนำงไม้ ต ำนำนที่ส ำคัญพบมีทุกภำคของประเทศไทย เช่น ต ำนำนเมืองเชียง ใหม่ ต ำนำนสิง
หนวัติ ต ำนำนจำมเทวีวงศ์ของภำคเหนือต ำนำนพระธำตุพนมหรือต ำนำนอุรังคธำตุ ต ำนำนพระธำตุแช่แห้ง
ของภำคอีสำน ต ำนำนท้ำวอู่ทองต ำนำนพญำกงพญำพำน ต ำนำนพระพุทธบำทของภำคกลำง ต ำนำนนำง
เลือดขำว ต ำนำนพระบรมธำตุเมืองนครศรีธรรมรำช ต ำนำนสมเด็จเจ้ำพะโคะหรือต ำนำนหลวงพ่อทวดเหยียบ
น้ ำทะเลจืดของภำคใต้ เป็นต้น ต ำนำนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักในวงวิชำกำรและบุคคลทั่วไปเนื่องจำกมีกำร
บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรจัดพิมพ์เผยแพร่หลำยครั้ง แต่ต ำนำนเรื่องหนึ่งของภำคใต้ที่ส ำคัญและ
แพร่หลำยมำกในปัจจุบัน คือ ต ำนำนสมเด็จเจ้ำพะโคะ แห่งวัดพะโคะหรือวัดรำชประดิษฐำน อ ำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลำ หรือที่รู้จักกันในนำม “ต ำนำนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด” แห่งวัดช้ำงให้หรือวัดรำษฎร์
บูรณะ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี ( ชัยวุฒิ พิยะกูล, 2550 : 35)ต ำนำนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด
หรือต ำนำนสมเด็จเจ้ำพะโคะ เป็นต ำนำนเรื่องเล่ำที่แพร่หลำยอยู่บริเวณชุมชนรอบลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ 
ระยะแรกคงเป็นต ำนำนเล่ำปำกต่อปำกหรือต ำนำนมุขปำฐะมำก่อนจนประมำณสมัยอยุธยำตอนปลำย จึงเริ่มมี
กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรแต่เรียกต ำนำนเรื่องนี้ว่ำ “ยอเข้ำต ำรำหมื่นตรำพระธรรมวิลำสเอำไปวิวำทเป็น
หัวเมือง” ซึ่งได้บันทึกไว้ในเอกสำร “ส ำเนำหนังสือครั้งกรุงเก่ำว่ำด้วยกำรพระรำชทำนที่กัลปนำ” เอกสำรนี้ไม่
ปรำกฏหลักฐำนว่ำน ำไปจำกที่ใด ปัจจุบันเก็บรักษำอยู่ที่หอพระสมุดวชิรญำณ หอสมุดแห่งชำติ กรุงเทพฯ  
(คณะกรรมกำรจัดพิมพ์เอกสำรทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและโบรำณคดี ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ,2510 : 71)
เอกสำรนี้ได้กล่ำวถึงประวัติของสมเด็จเจ้ำพะโคะหรือสมเด็จพระรำชมุนีสำมีรำมคุณูปมำจำรย์ (สมัยนั้นยังไม่มี
กำรเรียกชื่อหลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด) ตั้งแต่ก ำเนิดพญำงูคำยแก้ว กำรบรรพชำและอุปสมบท กำร
เหยียบน้ ำทะเลจืด กำรแสดงปริศนำธรรมพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ กำรบูรณะวัดพะโคะและวัดคูหำสวรรค์หัว
เมืองพัทลุง และกำรพระรำชทำนกัลปนำที่ภูมิทำนและข้ำพระโยมสงฆ์ให้แก่วัดพะโคะ แต่อย่ำ งไรก็ตำม
เอกสำรต ำนำนเรื่องนี้ก็ยังเผยแพร่อยู่ในวงจ ำกัด  

 จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ .2497 สมัยพระครูวิสัยโสภณ )ทิม ธมฺมธโร (เป็นเจ้ำอำวำสวัดช้ำงให้หรือวัด
รำษฎร์บูรณะ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี ได้คิดสร้ำงพระเครื่อง “ท่ำนช้ำงให้หรือท่ำนลังกำ” อดีตเจ้ำ

อำวำสรูปแรกของวัดช้ำงให้ ซึ่งมีสถูปเป็นหลักไม้แก่นอยู่หน้ำวัดช้ำงให้และเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวบ้ำนนับ
ถือกันมำก แต่ไม่ทรำบประวัติควำมเป็นมำ ครั้งหนึ่งในสมัยที่วัดช้ำงให้ยังเป็นวัดร้ำงปกคลุมด้วยป่ำรก วันหนึ่ง
มีเด็กชำยลูกชำวบ้ำนถูกพ่อไล่ตีวิ่งเข้ำมำบริเวณวัดช้ำงให้แล้วหำยตัวไป พ่อและชำวบ้ำนใกล้เคียงได้เข้ำไป
ค้นหำเด็ก ได้พบเด็กชำยเดินยิ้มหัวเรำะอยู่และเด็กชำยได้พูดขึ้นว่ำ “พ่อของมันดุร้ำยไล่ทุบตีลูกไม่มีควำม
สงสำร กูเห็นแล้วอดสงสำรไม่ได้จึงเอำมันไปซ่อนไว้” พวกชำวบ้ำนตกใจมำกเพรำะเสียงที่พูดนั้นเป็นเสียงคน
แก่ เด็กชำยพูดต่อไปว่ำ “พวกสูไม่รู้จักกูหรือกูชื่อว่ำท่ำนเหยียบน้ ำทะเลจืด เป็นศักดิ์สิทธิ์เจ้ำของเขื่อนนี้ )สถูป(



พวกสูจะลองดีก็จงเอำน้ ำเกลือใส่อ่ำงมำกูจะท้ำให้ดู มีชำวบ้ำนผู้หญิงได้ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้น เด็กชำยนั้นก็ยื่น
เท้ำลงเหยียบน้ ำเกลือในอ่ำงทันทีและบอกให้ชำวบ้ำนชิมน้ ำเกลือนั้นดู ได้ประจักษ์ว่ำน้ ำนั้นมีรสจืดเป็นน้ ำบ่อ
เป็นที่อัศจรรย์นัก 
 แต่อย่ำงไรก็ตำมพระครูวิสัยโสภณ )ทิม ธมฺมธโร (ก็ไม่ทรำบว่ำหลวงพ่อเหยียบน้ ำทะเลจืดคือใคร จึง
ได้ทำกำรสืบค้นจนพบว่ำที่จังหวัดสงขลำมีต ำนำนสมเด็จเจ้ำพะโคะเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เหยียบน้ ำทะเลจืด พระ
ครูวิสัยโสภณ )ทิม ธมฺมธโร (จึงได้เดินทำงไปสืบค้นเรื่องนี้ที่วัดพะโคะ และได้ขอส ำเนำเอกสำรเรื่อง “ยอ
เข้ำต ำรำหมื่นตรำพระธรรมวิลำสเอำไปวิวำทเป็นหัวเมือง” จำกวัดพะโคะไปศึกษำและได้ลงควำมเห็นว่ำ
สมเด็จเจ้ำพะโคะกับหลวงพ่อเหยียบน้ ำทะเลจืดเป็นพระภิกษุรูปเดียวกัน 

 สมเด็จพระรำชมุนีสำมีรำมคุณูปมำจำรย์ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่
ส ำคัญในดินแดนทักษิณที่ประชำชนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้ให้ควำมเคำรพกรำบไหว้บูชำ แต่เมื่อพูด
ถึงหลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด แล้วผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงหลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืดวัดรำษฎร์บูรณะ
หรือวัดช้ำงให้ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี เป็นที่เล่ำขำนถึงอิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์และบุญบำรมีของท่ำนไปทั่ว
ตลอดดินแดนคำบสมุทรไทยหรือคำบสมุทรมลำยูและขยำยสู่ภำคพ้ืนภูมิภำคอ่ืนๆ อย่ำงกว้ำงขวำง นับแต่อดีต
ถึงปัจจุบันมีเรื่องรำวหลำยกระแสถึงประวัติควำมเป็นมำของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด เดิมชื่อ ปู บิดำชื่อ
หู มำรดำชื่อจันทร์ ก ำเนิดในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยำที่บ้ำนสวนจันทร์หรือบ้ำนวัดเลียบ เมืองสทิงพระ บรรพชำที่
วัดกุฎีหลวง )วัดดีหลวง (และอุปสมบทใ นอุทกสีมำที่วัดท่ำแพ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีชื่อว่ำเจ้ำ
สำมีรำม หลังจำกนั้นได้เดินทำงไปศึกษำธรรมที่กรุงศรีอยุธยำ จนมีควำมรู้แตกฉำนทำงพระพุทธสำสนำ 
พระมหำกษัตริย์โปรดเกล้ำฯ ให้เป็นพระรำชำคณะด ำรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระรำชมุนีสำมีรำมคุณูปมำ
จำรย์ เป็นผู้บูรณะพระสุวรรณมำลิกเจดีย์ วัดรำชประดิษฐำน )วัดพะโคะ( สร้ำงพระพุทธรูปเจดีย์วัดคูหำสวรรค์
หัวเมืองพัทลุง ชำวบ้ำนในชุมชนเรียกว่ำสมเด็จเจ้ำพะโคะ  

 ด้วยเหตุที่ประวัติสมเด็จเจ้ำพะโคะหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ ำทะเลจืดขำดหลักฐำนเอกสำรยืนยันที่
แน่นอน ท ำให้ประวัติของท่ำนกลำยเป็นเรื่องเล่ำต ำนำนเล่ำขำนกันมำในเชิงอิทธิฤทธิ์ ปำฏิหำริย์ เหนือ
ธรรมชำติกว่ำคนปกติธรรมดำ และยิ่งขยำยกว้ำงขวำงออกไปจนกลำยเป็นควำมเชื่อและควำมศรัทธำที่ฝังอยู่ใน
จิตใจของผู้ในท้องถิ่น ( ะนพรัตน์ ไชยชนะ และคณ ,2556) และจำกกำรเล่ำขำนของคนในพ้ืนที่ ต ำบลดีหลวง 
อ ำเภอสทิงพระ ยังมีสถำนที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวด อยู่หลำยแห่ง เช่น วัดต้นเลียบ วัดดีหลวง ส ำนัก
สงฆ์นำเปล รวมถึงมีโรงหล่อพระ ซึ่งเป็นสถำนที่เรียนรู้งำนศิลปะหัตถศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับงำนออกแบบ งำน
หล่อ งำนปั้น เช่น หล่อองค์พระประธำน หล่อองค์หลวงปู่ทวด งำนปั้นจิตกรรมในโบสถ์ 

หลวงปู่ทวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศำสนำที่มีตัวตนและประวัติควำมเป็นมำจริง ตำมหลักฐำนที่
ปรำกฏ มีวัตรปฎิบัติที่ถูกถ่ำยทอดกึ่งต ำนำนที่ส่งผลให้เกิดควำมเชื่อ ควำมศรัทธำต่อวัตรปฎิบัติ รวมไปถึงกำร
น ำไปเป็นแบบอย่ำงของชำวพุทธในภำคไต้ ทั่งประเทศ ทั้งกำรจัดสร้ำงรูปเคำรพขนำดใหญ่ ของหลวงปู่ทวด
พลัดกระจำยไปทั่งประเทศ เช่น วัดห้อยมงคล จ .ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งประวัติหลวงปู่ทวดส่วนหนึ่งได้เกำะ
เกี่ยวกับดินแดนมำเลเซียมรณภำพที่มำเลเซีย มีจุดพักศพขณะน ำสรีระสังขำรท่ำนกลับมำยังวัดช้ำงให้ ในแต ่ละ



จุดพักและสร้ำงสถูปเจดีย์ รวมไปถึงสร้ำงวัดเพ่ือแสดงควำมเคำรพซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในมำเลเซีย เป็นเครื่องยืนยัน
ศรัทธำของชำวพุทธในอำเซียนต่อสิ่งที่เชื่อที่ถูกสร้ำงขึ้นในภำยหลัง ชำวพุทธจีนในประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย โดยมีพระภิกษุขำวไทยเชื่อมผ่ำนวัดไทยในนำนำประเทศและเรื่อง ต ำนำนประวัติท ำให้เกิดกำร
เชื่อมไปสู่พุทธศำสนิกชนในประชำคมอำเซียน 
วัตถุประสงค์ของบทความ 

 1 .เพ่ือศึกษำถึงควำม เป็นมำของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด 
 2 . เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ของหลวงปู่ทวดกับกำรเมืองไทย 

วิธีด าเนินการ 
บทควำมเรื่อง หลวงปู่ทวดกับกำรเมืองไทยนี้เป็นกำรศึกษำโดยเน้นเอกสำรเป็นหลักและเอกสำรที่

น ำมำใช้ในกำรศึกษำจะประกอบไปด้วย 
 1 .หนังสือและเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง 
 2 . งำนวิจัยและบทควำมต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษา 
1.การสะท้อนแนวคิดแบบภูมิภาคนิยม เป็นกระบวนกำรโต้กลับของกำรรวมอ ำนำจเข้ำสู่ศูนย์กลำง ประชำชน
เริ่มลดควำมนิยมของพระเครื่องจำกส่วนกลำง หันกลับไปให้ควำมส ำคัญต่อประดิษฐกรรมทำงศำสนำที่อยู่ใน
ภูมิภำคต่ำงๆมำกยิ่งข้ึน (นรพัชร เสำธงทอง,2563: บทคัดย่อ ) ผู้เขียนบทควำมแบ่งออกเป็นจำกกำรศึกษำ  

1. พระพุทธรูป พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนของภูมิภำคทำงกำรเมืองเช่นพระพุทธชินรำช ที่เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิประจ ำภำคกลำงตอนบน หลวงพ่อพุทธโสธร ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของภำคตะวันออก หลวงพ่อพระใส
ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของภำคอีสำนตอนบน ประดิษฐกรรมของศำสนำฮินดูของภำคอีสำนตอนล่ำง พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรของภำคใต้ พระแก้วมรกตของกรุงเทพมหำนครฯ เป็นต้น ปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวสะท้อนภำพของ
ภูมิภำคนิยมของประเทศไทยได้อย่ำงชัดเจน ในกรณีของหลวงปู่ทวดนั้นมีกำรสร้ำงรูปเคำรพของหลวงปู่ทวด
ขนำดใหญ่เพ่ือท ำกำรสักกำระบูชำ เช่นที่วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับเป็นพระเกจิอำจำรย์ที่ถูก
สร้ำงข้ึนขนำดใหญ่เสมือนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ส ำคัญ 

2. เกจิคณาจารย์ในแต่ละภูมิภาค หมำยถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่แตกฉำนในหลักธรรมค ำสอนของ
พุทธศำสนำและเป็นผู้น ำทำงจิตวิญญำณตำมภูมิต่ำงๆ เช่นในภำคเหนือ“ในดินแดนล้ำนนำหำกพูดถึงพระภิกษุ
สงฆ์ที่ถูกกล่ำวขำนและได้รับศรัทธำจำกพุทธศำสนิกชนมำกที่สุดรูปหนึ่งเห็นจะเป็นครูบำศรีวิชัยผู้คนจ ำนวน
มำกต่ำงเชื่อว่ำท่ ำนคือ “เจ้ำตนบุญแห่งล้ำนนำ” เป็นผู้ที่มำสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรือง และสืบทอด
พระพุทธศำสนำให้คงอยู่ (จิรชำติ สันต๊ะยศ ,2553 : 5; อ้ำงใน นรพัชร เสำธงทอง,2563) ครูบำศรีวิชัยจึงเป็น
เสมือนผู้น ำทำงจิตวิญญำนของชำวล้ำนนำ นอกจำกนี้ในส่วนของหัวเมืองฝ่ำยใต้ก็มีคณำจำรย์สำยใต้ เช่น 
“ต ำนำนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ ำทะเลจืดหรือต ำนำนสมเด็จเจ้ำพะโคะ เป็นต ำนำนเรื่องเล่ำที่แพร่หลำยอยู่
บริเวณชุมชนรอบลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ ระยะแรกคงเป็นต ำนำนเล่ำปำกต่อปำกหรือต ำนำนมุขปำฐะมำก่อน
จนประมำณสมัยอยุธยำตอนปลำย จึงเริ่มมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรแต่เรียกต ำนำนเรื่องนี้ว่ำ “ยอ



เข้ำต ำรำหมื่นตรำพระธรรมวิลำสเอำไปวิวำทเป็นหัวเมือง” ซึ่งได้บันทึกไว้ในเอกสำร “ส ำเนำหนังสือคลังกรุง
เก่ำว่ำด้วยกำรพระรำชทำนที่กัลปนำ” เอกสำรนี้ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำน ำไปจำกที่ใด (คณะกรรมกำรจัดพิมพ์
เอกสำรทำงประวัติศำสตร์,2510 : 71) ในส่วนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะเป็นสำยพระป่ำซึ่งได้แก่
หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺตเถร เป็นบูรพำจำรย์ของพระวิปัสสนำกัมมัฏฐำนในช่วงรอยต่อในยุคกึ่งพุทธกำล อำจจะ
กล่ำวได้ว่ำท่ำนได้เป็นผู้ก่อให้เกิดวงศ์พระป่ำ ณ ยุคสมัยนั้นซึ่งมีบทบำทมำถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนั้นควำม
นิยมในกำรบูชำหลวงปู่ทวดนั้นได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วทุกภูมิภำคแต่ประชำชนในท้องถิ่นภำคใต้ก็
ยังมีควำมเชื่อที่ว่ำหลวงปู่ทวดนั้นเป็นเสมือนพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวแทนของภูมิภำค ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ
ภูมิภำคนิยมหรือท้องถิ่นนิยมอย่ำงมีนัยยะ 

2.  การผสมผสานแนวคิดระหว่างเถรวาทและมหายาน 
 พุทธศำสนำในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยนิกำยเถรวำทและนิกำยธรรมยุติซึ่งมีกำรเข้ำถึงสภำวะที่

เรียกว่ำ “นิพพำน ”อันเป็นควำมว่ำง เป็นสภำวะที่รู้ได้เฉพำะบุคคลโดย แตกต่ำงจำกพุทธศำสนำที่
เจริญรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกที่เน้นกำรปฏิบัติเพ่ือเข้ำถึงสภำวะอันเป็นทิพย์และด ำรงสภำวะทิพย์อยู่ชั่วนิ
รันดร์ ในยุคอดีตนั้นกำรแบ่งระหว่ำงพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทและพุทธศำสนำนิกำยมหำยำนนั้นมีวิธีกำรแบ่งที่
ชัดเจน แต่ในยุคปัจจุบันจำกกำรศึกษำประดิษฐกรรมทำงศำสนำพบว่ำกำรผสมผสำนระหว่ำงนิกำยเถรวำท
และนิกำยมหำยำน เช่นกำรที่พุทธเถรวำทบำงส่วนนับถือเจ้ำแม่กวนอิมตำมแบบของมหำยำน รวมไปถึงกำร
เปลี่ยนแปลงแนวคิดของพุทธเถรวำทที่เคยเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมและใช้กำรสะสมบุญในกำรเอำชนะ
อุปสรรค เปลี่ยนเป็นกำรนับถือพระโพธิสัตว์แบบลัทธิมหำยำนที่อวตำรลงมำเพ่ือช่วยในกำรปรำบมำรร้ำย (นร
พัชร เสำธงทอง,2563) ซึ่งรูปแบบกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมนั้นสำมำรถพิจำรณำได้ในหลำยมิติ เช่น มวล
สำรที่ใช้ในกำรสร้ำงพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่จัดสร้ำงขึ้นที่วัดปรำสำทบุญญำวำส กรุงเทพมหำนคร ในช่วงปี  

2505-2506 นั้นมีกำรน ำมวลสำรที่ประกอบไปด้วยว่ำนและดินกำกยำยักษ์ของภำคใต้ มำบดผสมกับผง
ย์โต พุทธคุณและชิ้นส่วนที่ช ำรุดของพระสมเด็จที่แตกหัก โดยสมเด็จที่ช ำรุดนั้นถูกจัดสร้ำงโดยสมเด็จพุฒำจำร

พรหมรังสี ซึ่งเป็นตัวแทนของภำคกลำง ท ำให้พระชุดดังกล่ำวนั้นได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นกำรผสมผสำน
ระหว่ำงมวลสำรอันเป็นมงคลระหว่ำงภำคกลำงและภำคใต้ หรือกำรสร้ำงพระเครื่องหลวงปู่ทวดในยุคปัจจุบัน
ที่มีกำรใส่ศิลปะของภำคกลำงลงไป ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรมที่ก ำลังเกิดขึ้นอย่ำงมีนัย
ยะ 
3.การควบคุมทางสังคม  

โดยในยุคอดีตนั้นกำรพกพระเครื่องหรือเครื่องรำงซึ่งมีคุณวิเศษนั้น ผู้ถือจะต้องมีข้อห้ำมที่ต้องรักษำไว้
หลำยประกำรเพื่อให้พระเครื่องและเครื่องรำงนั้นยังคงทรงอิทธิฤทธิ์ เช่นกำรรักษำศีล 5 อย่ำงเคร่งครัด รวมไป
ถึงข้อห้ำมบำงประกำรที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจงลงไปในแต่ละพ้ืนที่ เช่น กำรห้ำมลอดไม้ค้ ำต้นกล้วย หรือกำร
ห้ำมลอดสะพำนหัวเดียวซึ่งไม่ได้ออกแบบมำให้ลอดได้จะเป็นอันตรำยต่อผู้ลอด หรือห้ำมพูดในห้องน้ ำซึ่งมี
ควำมชื้นสูงและเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค เป็นต้น ดังนั้นข้อห้ำมดังกล่ำวจึงเปรียบเสมือนกุศโลบำยของครูบำ
อำจำรย์ในยุคอดีตที่บัญญัติไว้ให้ลูกหลำนปฏิบัติตำม เป็นกำรควบคุมควำมประพฤติและช่วยขัดเกลำให้ตั้งมั่น



อยู่ในคุณงำมควำมดีอยู่เสมอ(นรพัชร เสำธงทอง,2563) ดังนั้นในกลุ่มผู้ศรัทธำในหลวงปู่ทวด จะต้องหมั่นสร้ำง
คุณควำมดีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงค ำสอน ตลอดจนมีแนวทำงในกำรปฎิบัติที่ประกอบไปด้วยข้อห้ำมเพ่ือ
ควบคุมประชำชนให้อยู่แต่ในศีลธรรม 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

ในสังคมไทย พุทธศำสนำมีควำมเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชำวพุทธในฐำนะที่เป็นสถำบันหนึ่งของสังคม
ที่มีควำมส ำคัญและเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชำติเป็นที่มำและถ่ำยทอดวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติไทย กล่ำวโดยรวบยอมพุทธศำสนำเป็นเสมือนรำกเหง้ำแห่งควำมเป็น
ชำติและเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชำติไทยทั้งทำงด้ำนสังคมวัฒนธรรมและกำรเมือง(สมบูรณ์ สุขส ำรำญ, 2527 : 
4) ศำสนำพุทธเป็นศำสนำที่คนไทยส่วนมำกนับถือสืบเนื่องกันมำเป็นระยะเวลำนับพันปีหลักค ำสอนในพุทธ
ศำสนำที่เรียกว่ำ “พุทธธรรม” มีควำมส ำคัญต่อสังคมไทยอย่ำงมำกในฐำนะที่เป็นรำกฐำน ควำมรู้ ควำมเชื่อ 
ก ำหนดควำมคิดและแสดงออกในเรื่องคุณค่ำของชีวิตเป็นเป้ำหมำยและวิถีชีวิตในฐำนะปัจเจกบุคคลและเป็น
หลักพ้ืนฐำนในฐำนะองค์ประกอบรวมของสังคมไทย (สุภำพรรณ  ณ บำงช้ำง, 2535:2) แม้ว่ำสังคมหลัง
สมัยใหม่ที่ประกอบไปด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก ำลังเจริญรุดหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว แต่ว่ำควำมเชื่อ
ท้องถิ่นที่ผูกพันธ์กับแนวคิดทำงศำสนำกลับหำได้ลดทอนควำมส ำคัญลงแต่อย่ำงใด “ควำมรุดหน้ำทำง
เศรษฐกิจอ ุตสำหกรรมที่พัฒนำไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีแบบไฮเทคอันเป็นเรื่องของควำมทันสมัยทันโลกที่ใครๆ
ก็ยอมรับ แต่เหตุไฉนบ้ำนเมืองจึงเต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นเครื่องรำงของขลังที่เป็นสัญลักษณ์ของควำมงมงำยไร้
เหตุผล อันมักพบเห็นในสมัยที่บ้ำนเมืองยังล้ำหลังและด้อยกำรศึกษำจำกปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมเช่นนี้ท ำให้คิด
ว่ำน่ำจะมีอะไรบำงอย่ำงที่เกิดควำมไม่สมดุลขึ้นในระบบวัฒนธรรมของคนไทย” (ศรีศักรวัลลิโภดม,  2537 ; 
อ้ำงในนรพัชร เสำธงทอง,2563) แสดงให้เห็นว่ำกำรเร่งพัฒนำจนท ำให้เกิดกำรเสียสมดุลขององค์ประกอบทำง
สังคมต่ำงๆ ท ำให้ประชำชนต้องหันไปแสวงหำที่พ่ึงทำงจิตใจมำกยิ่งขึ้นจนเกิดกำรสร้ำงสัญลักษณ์หรือประดิษฐ
กรรมทำงศำสนำขึ้นมำเพ่ือท ำกำรยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยบทควำมเรื่อง “หลวงปู่ทวดกับกำรเมือง  ”นั้น ผล
กำรศึกษำพบว่ำมีควำมเก่ียวข้องกับแนวคิดทำงกำรเมืองดังนี้คือ 
 1.แนวคิดในเรื่องของรัฐในอุดมคติโดยตำมหลักกำรของพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทนั้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเข้ำถึงสภำวะที่เรียกว่ำนิพพำนอันเป็นสภำวะที่รู้ได้เฉพำะบุคคลตัดแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง ซึ่งในส่วนของนิกำย
มหำยำนเองก็จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ำถึงทิพยสภำวะหรือดินแดนสุขำวดีซึ่งเป็นทิพยสภำวะอันเป็นนิรันดร์ 
ประชำชนจะต้องท ำกำรขัดเกลำตนเอง ตำมแนวทำงค ำสอนของศำสนำเพ่ือยกระดับสภำวะจิตใจหรือเข้ำถึง
กำรรู้แจ้ง ไม่ว่ำจะเป็นนิพพำนของนิกำยเถรวำทหรือแดนสุขำวดีในนิกำยมหำยำน ประดิษฐกรรมทำงศำสนำ
ทั้งหลำยโดยแท้จริงแล้วล้วนถูกสร้ำงเพ่ือเป็นกลไกในกำรปฏิบัติตนและเข้ำถึงสภำวะดังกล่ำว 
 2 . แนวคิดแบบภูมิภำคนิยม เป็นกระบวนกำรโต้กลับของกำรรวมอ ำนำจเข้ำสู่ศูนย์กลำง ประชำชนหัน
กลับไปให้ควำมส ำคัญต่อประดิษฐกรรมทำงศำสนำที่อยู่ในภูมิภำคต่ำงๆมำกยิ่งขึ้นและยังแสดงให้เห็นถึงกำรรื้อ
ฟ้ืนของอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 



 1.รัฐบำลควรให้กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับต ำนำนและเรื่องเล่ำท้องถิ่นทำง
ภำคใต้ รวมไปถึงกำรยกระดับของควำมเป็นมำของประวัติศำสตร์ทำงศำสนำที่ถูกอธิบำยในลักษณะของ
ต ำนำนให้แก่ประชำชนอย่ำงมีเหตุผลมำกกว่ำกำรเชื่อถือแบบงมงำย 

 2.รัฐควรเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ ประดิษฐกรรมทำงศำสนำที่สื่อนัยยะทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่ประชำชน 
 3.รัฐควรส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนสถำบันศำสนำ ที่มีควำมเกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและเป็นกำรให้
ประชำชนได้เรียนรู้หรือปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยที่ถูกสอดแทรกไว้ในประดิษฐกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ 
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