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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของความเช่ือต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จนเป็น
พัฒนาการผสมกับศาสนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมในพื้นที่จริง การสัมภาษณ์ และเขียนเป็นความเรียงในแบบบทความวิชาการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ไอ้ไข่เป็นผีที่มีพัฒนาการทางสังคม และประวัติศาสตร์ที่พัฒนาจากผีท้องถ่ินไป
เป็นผีผู้ปกปักษ์สากล ถูกนับถือ เป็นที่ศรัทธาในวงกว้าง โดยมีผลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องสกัการบูชา เป็นเครื่อง
ตอบแทนต่อความส าเร็จจาการบนบานร้องขอ และในเวลาเดียวกันจากความส าเร็จนั้นท าให้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จ.
นครศรีธรรมราช เป็นที่นิยม ศรัทธา และการร้องขอ อ้อนวอน ด้วยเครื่องบูชา สิ่งใช้ เป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่การค้าขายในเครื่องสักการบูชา แก้บน เช่น ประทัด ปืนทหาร ชุดทหาร ไก่ปูนปั้นเครื่อง
แก้บน และการก่อสร้าง การจ้างงาน การท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ท าให้รายได้เงินหมุนเวียนผ่านเศรษฐกิจ
ชุมชน ภายวัด และจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย  
ค ำส ำคัญ : ผีท้องถ่ินกับการท าให้เป็นพื้นที่ศักดิส์ิทธ์ิ, การขับเคลือ่นเศรษฐกิจชุมชน, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 
 
บทน ำ 
 วันที่ 24 มกราคม 2563  เป็นเทศกาลปีใหม่ “ตรุษจีน” ส าหรับชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนใน
ประเทศไทย ผู้เขียนได้ถูกเช้ือเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญข้ึนบ้านใหม่โยมมารดาของ พระมหากฤษฎา 
กิตติโสโภโณ ที่มีพื้นถ่ินชาวนบพิต า จ.นครศรีธรรมราช ด้วยท่านมีนามสกุล “แซ่หลี”  จึงนับเป็นลูกหลานจีน
ฮกเกี้ยนตามพัฒนาการของประวัติกลุ่มชาติพันธ์ุจีนในประเทศไทย ที่ยังใช้ “ตรุษจีน”เป็นหมุดหมายในการ
กระท าพิธีกรรมเฉลิมฉลองข้ึนบ้านใหม่ด้วย ส าหรับชาวจีนถ่ินใต้ปรากฏหลักฐานในเอกสารกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ “กจช.กร.5 ร-ล.ก.ห.,ม้วนที่ 12 หน้า 300-305” และในงานวิจัยเรื่อง “ความส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของเมืองนครศรีธรรรมราช พ.ศ.2125 ถึง 2419” (พณิดา เอี่ยมสุวรรณ,2542) ที่สะท้อนข้อมูลถึงจีนที่ว่า “ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2418) ปรากฏถึงชาวจีนฮกเกี้ยนเข้ามาตั้งรกรากท ามาหากินอยู่ ณ อ าเภอร่อนพิบูลย์  
แขวงเมืองนครศรีธรรมราช ซี่งมีแร่ดีบุกมาก” รวมถึงงานวิจัยเรื่อง  “มอง “สังคมชาวจีนภาคใต้ของไทย” ผ่าน
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาส แหลมมลายู ร.ศ. 109” 
(เจษฎา นิลสงวนเดชะ, 2562 : 178-215) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจีนในภาคใต้ไว้  ส่วน “แซ่หลี” วินิจฉัยได้ว่าเป็น
ลูกผสมจีนกับพื้นถ่ินใต้ ผิวจึงค่อนไปทาง “ใต้” มากกว่าจีน ดังเห็นได้จากผิวพรรณบุคลิกภายนอกของท่าน 



ดังนั้นการเดินทางในช่วงเทศกาลวัน“ตรุษจีน” อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น “ใหม่-บ้ำนใหม่” และตาม
คติทางพระพุทธศาสนา คือนิมนต์พระภิกษุไปเจริญพุทธมนต์เพื่อเฉลิมเริ่มต้นในพิธี  การเดินทางจึงไดเ้ริ่มใน
ตอนเช้าตรู่จากสนามบินดอนเมือง และไปจบที่สนามบินนครศรีธรรมราช ในเวลาเกือบ 08.00 น. จากนั้นได้
ร่วมพิธีท าบุญสวดมนต์ถวายภัตตาหารเพล โดยคณะพระภิกษุผู้เป็นกัลยาณมิตรจากที่ตั้งหลักในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด 12 รูป/คน หลังเสร็จพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ทางเจ้าภาพได้จัดให้
ทัศนา ศึกษางานการบริหารวัดดังของจังหวัดนครอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากวัดพระธาตุนครศรี คือเยี่ยมชมวัด
เจดีย์ (เจ้าไข่) ซึ่งเป็นช่ือทางการของวัดตามที่กล่าวมาโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักเสียทีเดียว เคยได้ยินแต่ประโยคบอก
เล่า พร้อมข้อมูลข่าว ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่เมื่อได้ไปในสถานที่จริง ที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คน กราบไหว้ อ้อนวอน ขอพร 
จุดประทัด ไก่ปูนปั้น ตัวเล็ก ตัวใหญ่ เต็มวัด ร้านค้าจ านวนมาก รถขวักไขว่ ด้วยเป็นวันตรุษจีน จึงให้สนใจ
พยายามหาข้อมูลจากพื้นที่ในขณะนั้น ทั้งเมื่อกลับมาแล้วได้ส ารวจข้อมูลทางสื่อออนไลน์ งานวิจัย และข้อมูล
ต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของการน าประเด็นที่พบเห็นมาเขียนเป็นบทความ  

เจ้าไข่เป็นความเช่ือแบบผีในสังคมดั้งเดิม ที่ผีท าหน้าที่ควบคุมจริยธรรมทางสงัคมไว้ จนกระทั่งการเข้า

มาของพระพุทธศาสนา วัด พระสงฆ์ และจริยธรรม จึงเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ผสมรวมกับผีที่มีมาแต่เดิม ผู้เขียนเช่ือ

ว่าแต่เดิมเป็นผีในพื้นถ่ินเทียบกับแม่นาคพระโขนงในเขตทุ่งบางกะปิ (วิชุดา ปานกลาง,2539)  ผีปอบ (ธนเดช 

ต่อศรี อ านาจ เย็นสบาย วิรุณ ตั้งเจริญ กิติมา สุรสนธิ, 2560 : 152-167) ผีปู่ตา (อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ

,2562 : 1-11) ผีปู่สังกะสี ย่าสังกะไส ในวิถีของชาวอีสาน ปู่แสะย่าแสะ (อาสา ค าภา, 2555 : 121-133;กิติ 

แก่นจ าปี,2525) และผีปอบ ผีฟ้า ในวิถีของทางภาคเหนือ (มาลา ค าจันทร์,2544) ผโีป่ง ผีป่า หรือเทพเจ้าที่ใน

แต่ละท้องถ่ิน การบูชาเสด็จพ่อ ร.5 ในแบบคนภาคกลาง (ศิรินธร รัตน์เจริญขจร,2538) ผีเนี๊ยะตาในเขมร 

(Daniel Shinjon Baeq,2010) นัตถ์ในวิถีพม่า (Patchareepan Ravangban,2015) หรือเทพทันใจที่กลาย

กระแสยอดฮิตร่วมของสังคมไทย เจ้าแม่กวนอิมในวิถีจีนสู่วิถีไทย (กิตตินันท์ เครือแพทย์,พิม เดอะ ยง, 2561 

:109-144) ทั้งหมดล้วนเป็นฐานของคติชนวิทยาที่มีเป้าหมายเชิงสังคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นปรากฏการณ์ไอ้ไข่ ที่

วัดเจดีย์ มีประเด็นน่าสนใจ ไอ้ไข่พัฒนาจากผีที่อยู่ในท้องถ่ิน “ผีบ้านนอก” ให้มาเป็นตัวแทนของผีจากพื้นถ่ิน

ภาคใตใ้นฐานะ “อารักษ์ผู้ปกปักษ์”  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์เครก็ เจ. เรย์โนลด์ส  (Craig J. 

Reynolew,2019) ในงานศึกษาเรื่อง Power Protection and Magic in Thailand ที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่อ

ความเช่ือผ่านขุนพันธ์ราชเดช อดีตต ารวจที่มีเรื่องเล่าเป็นผู้คงกระพันธ์ชาตรี นอกจากนี้ได้ส ารวจข้อมูลที่มีผู้

ศึกษาไว้ในหลายประเด็น พบว่าไอ้ไข่ผูกโยงอยู่กับความเช่ือ ที่เนื่องด้วยศาสนา ที่มีความหมายเป็นสิ่งเช่ือจาก

พื้นถ่ินที่พลัดพรายกระจายในภาพกว้าง เทียบกับหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี (สุวิทย์ มาประสงค์,2559) 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พ.ศ.2466-2558) แห่งวัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา (จินตนา ณ ระนอง,2539) หลวงปู่

แหวน สุจิณฺโณ (พ.ศ.2430-2528) วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ (ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์,2547) ที่ยกระดับจาก

ความเป็นเกจิเฉพาะ “พ้ืนท่ี” ให้กลายเป็นเกจิคณาจารย์ของทุกพื้นที่ในภาพกว้าง จตุคามรามเทพที่เคยเป็น

โลกทัศน์แบบนครศรีธรรมราช พื้นถ่ินได้เคยเฟื่องฟูสร้างความหวังต่อความรวยในยุคเศรษฐกิจถดถอย ไอ้ไข่ 



วัดเจดีย์ ที่เป็นตัวแทนความเช่ือ “ผี”ท้องถ่ิน  ที่ผสมรวมเป็นทั้งศาสนา ความเช่ือความศรัทธา  เกณฑ์

จริยธรรม “ผ”ี ที่ท าหน้าที่ควบคุมแบบเดิม และที่พึ่งในแบบดลบันดาล และการร้องขอ การผลิตซ้ าในยุคสมัย

ของการสื่อสาร ท าให้เกิดกระแสความเช่ือศรัทธา ทั้งในเชิงบุคคลและผลได้ ซึ่งผลเนื่องต่อจากความเช่ือท าให้

เกิดวิถีทางเศรษฐกิจอันเช่ือมกับท้องถ่ิน การค้า การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวโดยอิงอยู่กับระบบความเช่ือ

ของไอ้ไข่ ซึ่งผู้เขียนจะไดศึ้กษาเรียบเรียงน าเสนอต่อไป  

 
ต ำนำนกับกำรเชื่อมโยงทำงควำมเชื่อสู่กำรท ำให้ศักด์ิสิทธิ์ 
 ผู้เขียนสนใจประเด็นวิธีการท าให้ศักดิ์สิทธ์ิ และการผูกโยงสู่ความเป็นผีในภาพกว้าง ดังกรณีผีเทพเจ้า
กวนอู ในมิติของระวัติศาสตร์จีน และเปลี่ยนสถานะจากนักรบ มาเป็นเทพเจ้าผู้มีสัญลกัษณ์ของความเที่ยงตรง 
เทพเจ้าผู้บนบานตามที่ร้องขอ ส่วนประสบผลส าเร็จหรือไม่ประการใด ไม่ยืนยันต่อความส าเร็จนั้น หรือกรณี
แม่นาคพระโขนง ที่ผูกโยงกับความเปน็ผีท้องถ่ิน ที่นัยหนึ่งอาจเป็นผีตามต้นไม้ ที่ชุมชนกล่าวขานทั่วไป ถึงผีนั้น 
ๆ โดยมีอภินิหารในเชิง “ผศีาสตร์” ผ่านประสบการณ์และเรื่องเล่าซึ่งเป็นปกตขิองทุก ๆ ผี และประสบการณ์
เฉพาะเชิงปัจเจก ไม่ได้มีอะไรแปลกแต่ประการใด ฉะนั้นความน่าสนใจอยู่ตรงที่ผีพื้นถ่ิน อาจใช้ค าว่าผีบ้าน
นอก แต่ได้พัฒนาไปเป็นผี “สากล” ในวงกว้าง ประเด็นนี้จึงประสงค์น ามาเล่าแบ่งปันต่อ ให้เป็นองค์ความรู้
ร่วมกัน เมื่อส ารวจจากเอกสารและงานวิจัย หรือบทความว่ามีใครเขียนไว้บ้าง จากส ารวจเบื้องต้นพบว่างาน
ของ ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ (2562) ในงานเรื่อง “ต ำนำน ไอ้ไข่วัดเจดีย์ กับกระบวนการท าให้ศักดิ์สิทธิ์” ที่
เสนอแนวคิดผลการศึกษาไว้ว่า  

“. . . เมื่ อกระแสความศรัทธาในวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ” ของเมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งเริ่มโด่งดังตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2547 จนถึงปี พ.ศ.2550 ได้ซบเซา
ลง  ได้ปรากฏกระแสความศรัทธาในวัตถุมงคล “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” โด่งดังข้ึนมาแทนที่ 
ความศรัทธาดังกล่าวมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป แต่ล้วนเกิดข้ึนท่ามกลาง
เรื่องเล่าประกอบการประกอบพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าเรื่องเล่าหรือต านาน
เหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความเช่ือความศรัทธาตามมาอย่างเหนียวแน่น  ไอ้ไข่เด็ก
วัดเจดีย์ เป็นต านานที่ปรากฏในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรม
ราช บริเวณวัดเจดีย์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับเด็กชายวัย 9–10 ขวบ โดยชาวบ้านเช่ือว่าเด็กชาย
คนดังกล่าวเป็นเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิมาต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งบางต านานกล่าวว่า
เคยมีชีวิตอยู่จริงบริเวณที่ตั้งของวัดเจดีย์ในปัจจุบัน วิญญาณศักดิ์สิทธ์ินี้สามารถบันดาลโชค
ลาภและช่วยให้สมหวังได้ ในสังคมเกษตรกรรมชาวบ้านได้เคยบอกกล่าวให้ช่วยตามหาสัตว์
เลี้ยง เช่น วัว ควาย ที่สูญหาย และสามารถตามหาจนพบเจอตามที่ได้บอกกล่าวหรือบนบาน
ไว้ เดิมเรียกกันว่าเด็กวัด ท่านเจ้าวัด หรือท่านวัดเจดีย์….”  

 เมื่อจ าเพาะไปที่กระบวนการท าให้เกิดไอ้ไข่ ได้มีแนวคิดเรื่องการประดิษฐ์สร้าง (Creation) ดังปรากฏ
ในข้อมูลแหล่งเดียวกันให้ข้อมูลถึงการเกิดข้ึนของไอ้ไข่ พร้อมกับการเกาะเกี่ยวกับบุคคลร่วมสมัยอย่างขุนพันธ์ุ



ราชเดช ท าให้ผีที่ส่วนหนึ่งมีลักษณะเฉพาะท้องถ่ินได้กลายเป็นผีที่มีมิติของการเกาะเกี่ยวเชิงพื้นที่กับสังคม
สมัยใหม่และปัจจุบันข้ึนในทันทีดังปรากฏข้อมูลที่ว่า  

“....ผู้ใหญ่เที่ยงได้ท าพิธีสะกดวิญญาณไอ้ไข่ ให้มาอยู่ในรูปแกะสลัก และได้
น าเศษไม้ที่เหลือจากการแกะสลักไปลอยกลางทะเลลึกหรือสะดือทะเล ใกล้เคียงกับ
พิธีการสร้างจตุคามรามเทพของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ซึ่งอาจเป็นเพราะทั้ง
สองท่านเป็นศิษย์ส านักเขาอ้อเหมือนกัน....” 

 ในงานของบุญยิ่ง ประทุม (2562: 1-18) ในเรื่อง “พุทธ : ไสย์ ไอ้ไข่วัดเจดีย์กับกระบวนการ
กลายเป็นสินค้า” โดยในบทความได้พยายามน าเสนอประเด็นพัฒนาการของความเช่ือสู่การท าให้เป็นสินค้า ที่
น าเสนอไว้ว่า 

“....การเข้ามาของความเช่ือเรื่องผีศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธ ในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช บริบทเชิงพื้นที่ เรื่องเล่า ต านานของไอ้ไข่วัดเจดีย์กระบวนการ
กลายเป็นสมัยใหม่และการกลายเป็นสินค้าท่ามกลางกระแสของสังคมยุคปัจจุบันที่
เน้นความเป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ซึ่งไอ้ไข่วัดเจดีย์มีเรื่องเล่าประวัติที่มีความ
เช่ือมโยงกับความเช่ือดั้งเดิมของคนไทย คือ ความเช่ือเกี่ยวกับการนับถือผีพิธีกรรม
ของศาสนาพราหมณ์ผนวกรวมกับหลักธรรมค าสอนทาง พระพุทธศาสนา น ามา
วิเคราะห์กับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ศาสนา ความเป็น สมัยใหม่
และกระบวนการกลายเป็นสินค้า เพื่อให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับ 
กระบวนการ ที่มา การสร้างสัญลักษณ์พิธีกรรม ความเช่ือและการจัดการความ
ศรัทธาบนฐานของ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ 
พิธีกรรม การบนบานสานกล่าว การ สร้างวัตถุมงคล การแก้บน พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิพื้นที่
ทางจิตวิญญาณและน าไปสู่กระบวนการกลายเป็น สินค้าทางวัฒนธรรม...” 

 ในเรื่อง “ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” โดย อนุชสรา เรืองมาก (2555 : 28-54) ส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สะท้อนผลการศึกษาออกมาเป็นบทสรุปของการศึกษาแต่ท าให้เห็นว่า การ
ขอ ร้องขอ บนบานศาลกล่าว เป็นเป้าหมายส าคัญของผู้มา ส่วนได้หรือไม่ได้เป็นปัจจัยรอง แต่สาระส าคัญผู้มา
ได้สะท้อนคิดความต้องการของตัวเองภายใต้บริบทของการร้องขอแล้วดังปรากฏในงานวิจัยว่า  

 “...ประวัติและต านาน “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” มีการกล่าวถึงหลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นบทความในหนังสือ หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ บทเพลง และการเล่าลือ
กันแบบปากต่อปาก หลายต านานที่มีเค้าโครงคล้ายกัน ต่างกันเพียงรายละเอียด
ปลีกย่อยนอกจากประวัติ ต านาน เรื่องราวความเป็นมาของ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ แล้ว ยัง
มีประวัติในส่วนของความเช่ือมั่นรูปเคารพไอ้ไข่ ที่เช่ือว่า เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ โดย
มีการสร้างเครื่องบูชาแทนตัวตน ไอ้ไข่ เพื่อเป็นเครื่องเคารพแก่ประชาชนผู้ศรัทธา
...” 



 เมื่อจ าเพาะไปในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแสดงออกซึ่งความศรัทธาและความเช่ือ โดยจ าแนกเป็น 
2 ส่วนคือ ผู้มาในฐานะของการขอ หรือร้องขอต่อความส าเร็จหรือผลได้เชิงคาดหวัง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการ
แสดงออกต่อความส าเร็จที่ได้ซึ่งผู้ศึกษาท่านเดียวกันนี้ได้สะท้อนข้อมูลในส่วนน้ีไว้ว่า  

“....การบนบาน และการแก้บน ต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์...เป็น 2 ประเด็น คือ 1) 
การบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ (ได้ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เรื่องการรบัทราบข่าวการบน
บาน) พบว่ามาจาก 3 แหล่ง คือ การบอกตอ่ อาศัยอยูใ่นละแวกวัดและผ่านสื่อ 
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จ านวนครั้งของการบนบานพบว่ามตีั้งแต่ 1-5 ครั้งข้ึนไป2) 
การแก้บนต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พบว่า ช่วงวันและเวลาข้ึนอยูก่ับความนิยมและการถือ
ฤกษ์ยามเรื่องของการแกบ้นพบว่ามี 5 เรือ่ง ได้แก่ การงานและการศึกษา ความ
ปลอดภัย โชคลาภความรัก และของหายได้คืน ส่วนพิธีกรรมการแก้บน แบง่ออกเป็น 
2 วิธี คือ การบูชา และ การแก้บน สิง่ของที่ใช้ในการแก้บนแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
ได้แก่ รูปปั้นไก่ รูปปั้นอาชีพต่าง ๆ รปูปั้นสัตว์ใหญ่ ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเด็กเล่น 
ประทัดไข่ต้ม น้ าแดง และศิลปะการแสดง…” 

 จากข้อมูลในภาพรวม หัวใจส าคัญ ของการสร้างความเช่ือและที่มาของประวัติไอ้ไข่ ที่ยกระดับจากผี
พื้นถ่ินกลายเป็นผีสากล ด้วยมีการสร้าง  (1) ต านาน การประดิษฐ์สร้าง เรื่องเล่าปรัมปรา ที่ผสมกับความเช่ือ 
เนื่องด้วยวิญญาณ เนื่องด้วยบุคคลส าคัญที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อน และการผูกโยงกับบุคลที่ร่วมสมัยและจับต้องได้ 
กรณีการผูกเรื่องว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ทวด ที่ครั้งหนึ่งเคยเดินธุดงค์มา แล้ววิญญาณไอ้ไข่ที่เป็นผีพื้นถ่ินในคติของ
ผีแบบเดิม และหลวงปู่ทวดได้สั่งเสียให้เป็นผีเจ้าที่ปกปักษ์รักษาวัดหรือเป็นผู้พิทักษ์วัด ซึ่งผูกโยงกับวัดและ
พระพุทธศาสนาในการเป็นผู้รักษา ซึ่งคล้ายกับผู้พิทักษ์ในฝ่ายดีโดยมีวัดเป็นจุดเช่ือม (2) คติเรื่องผีกับกับฐานะ
ของผู้พิทักษ์ แนวคิดเรื่องผีที่เปน็เสื้อวัดทรงวัด (ผีเจ้าที่ผู้ปกปกวัด) ซงึนัยหนึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิก ที่
ท าให้สิ่งเช่ือทางศาสนา หรืออิงอยู่กับศาสนา ได้รับการยอมรับในวางกว้าง นัยหนึ่งเป็นผีที่ดี ไม่ใช่ผีเกเร ที่
หลอกหลอนท าร้ายในแบบคติของผีผู้ท าลาย เมื่อเทียบกับนัตถ์ ในคติของพม่าที่ต้องเป็นผีฝ่ายคุณธรรม และ
พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา เจ้าไข่จึงมีสถานะของผู้ปกปักในฝ่ายดี เมื่อเทียบกับแม่นาคผีในวรรณกรรมภาค
กลาง ที่เป็นผีฝ่ายไม่ดีจนต้องมีบุคคลอย่างสมเด็จพุฒาจารย์มาปราบ และน าปั้นเหน่งไปเป็นเครื่องราง นัยของ
แม่นาคจึงมีสถานะปกปักษ์หลังจากสมาทานคุณธรรมตามศาสนาผ่านสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ซึ่งปรากฏใน
วรรณกรรมของผีในภาคกลาง โดยประเด็นนี้เหมือนกับผีนัตถ์ในพม่าที่เป็น “ผู้ปกปักษ์” ในฐานะของผู้นับถือ
ศาสนาและเป็นผีฝ่ายดี เป็นต้น (3) กระบวนการทางความเช่ือเช่ือในวิญญาณ ผี ที่ปรากฏอยู่ในคติของผี
แบบเดิมก่อนการมาของพระพุทธศาสนา ปรากฏการณ์ควบรวมระหว่างพุทธ ผี ไสย์ พราหมณ์ ที่วัดเจดีย์ (เจ้า
ไข่) จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่สะท้อนปรากฏการณ์แบบผีน า พุทธตามอย่างชัดเจน เมื่อเทียบเคียงกับแม่นาคพระ
โขนง ที่ผูกโยงอยู่กับสมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือกรณีไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ผูกโยงอยู่กับหลวงปูทวดเหยียบน้ าทะเลจดื 
ที่มีต านานปรัมปราคติอยู่ในบริบทร่วมสมัย และที่ส าคัญผูกโยงกับบุคคลที่เช่ือมต่อกับเวลาในแบบสมัยใหม่ขุน
พันธ์ุราชเดช อดีตต ารวจที่เป็นมือปราบและมีวิชาอาคมในแบบโบราณ แต่เช่ือมมาจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งประวัติ
ถูกน ามาสร้างเป็นเป็นหนังแต่งเต็มด้วยวรรณคดีรสเพื่อความบันเทิงเสมือนจริงจึงท าให้ขุนพันธ์กับเจ้าไข่ เป็น



เรื่องที่มีลักษณะร่วมเดียวกัน  หรือผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้สร้างรูปเคารพไอ้ไข่ในยุคแรก ๆ ล้วนเป็นบุคคลร่วมสมัยที่
สัมผัสได้ประหนึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวนัก ไอ้ไข่เป็นรูปแบบความเคารพในแบบเดิมโดยมีบคุคลเปน็ผู้เช่ือมความเช่ือ
แบบเดิมระหว่างผี พุทธ พราหมณ์ และไสย์อย่างสนิทแนบเป็นประหนึ่งเดียวกัน จากผีพื้นถ่ินกลายเป็นผี
อารักษ์ ที่ท าหน้าที่เพื่อมวลชนในวงกว้างมากข้ึนผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์ การกระดิษฐ์สร้าง ต่ อ
ความส าเร็จ และที่กลายเป็น “พาณิชย์” ที่เนื่องด้วยการท่องเที่ยวและการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  ดังปรากฏใน
ปัจจุบัน ไอ้ไข่จากผีท้องถ่ินพื้นบ้านจึงกลายเป็นอารกัษ์ ผู้ปกปักษ์ที่มีบริบทและหน้าที่เช่ือมต่อในภาพกว้างมาก
ข้ึน    

ทั้งที่ในความเป็นจริงบทบาทของ “เจ้าไข่” คงไม่แตกต่างจากสถานะของหลวงพ่อศักดิ์สิทธ์ิ แก่จิ
ศักดิ์สิทธ์ิหรือวัตถุสถานทางความเช่ือที่ศักดิ์ แต่ข้อเด่นอาจเป็นเรื่องของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ินั้นที่ไม่มีเกณฑ์ทาง
ศีลธรรมควบคุมนักเพราะเป็นผี เป็นเด็ก และเป็นวิถีแบบผีคน ไม่ใช่ผีพระ หรือผีพระพุทธเจ้า ปรากฏการณ์ต่อ
การเข้าถึงจึงไม่มีช่องว่างหรือระยะห่างมากนัก ท าให้เห็นนัยยะของความเป็น “เจ้าไข่” กับบริบทของสังคม 
จากผีท้องถ่ินที่มีประวัติเรื่องผีที่เข้าฝัน เป็นเรื่องเล่าทั่วไป เหมือนผีตะเคียน ผีต้นไทร เจ้าแม่ เจ้าพ่อในท้องถ่ิน
นั้น ๆ เป็นผีที่ว่าด้วยมิติของผี การ “หลอกหลอน” มาเล่น มาแหย่มาเข้าฝัน ก็แปลวาผีดังกล่าวเป็นสากลหรือ
พฤติกรรมสากลของผทีั่วไป จากผีที่มีลักษณะเฉพาะได้กลายเป็นผ ีในมิติที่กว้างขึ้น มีความเป็นผีสาธารณะมาก
ข้ึน ผีเจ้าไข่จึงกลายเป็นผีที่ยกสถานะจากพี่ท้องถ่ิน ที่มีสถานะเป็น “ที่พึ่ง-สรณะ” ที่เนื่องด้วยความเช่ือ พึ่งได้ 
และสามารถร้องขอต่อการพึ่งพา หรือท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งในทางจิตวิทยาอาจเป็นอย่างนั้นเองก็ได้ 
หรืออีกความหมายหนึ่งอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ท าให้ผีที่แต่เดิมมีสถานะของความเป็นท้องถ่ินหรือเรื่อง
เฉพาะ ได้กลายเป็นผีที่มีมิติของพื้นที่และช่วงเวลาที่ชัดเจนข้ึนด้วยเช่นกัน จึงท าให้เกิดการยอมรับในเชิงสังคม  

  
ภาพที่ 1 การประดิษฐ์ซ้ า ทางความเชื่อ ความคิด และวัฒนธรรม สู่การยกระดับ “ไอ้ไข่” ผีท้องถิ่นให้เป็น “ผีอารักษ์” ในมิติ
สังคมเชิงกว้าง  (ภาพออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=epasnzjD1No, สืบค้นเม่ือ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ไข่ต่อประเด็นทำงควำมเชื่อ 
 เมื่อส ารวจไอ้ไข่ผ่านสื่อ และข้อมูลทางสื่อออนไลน์ จะพบว่ามีผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอิทธิอภินิหาร 
ของไอ้ไข่ ผ่านพฤติกรรมทางสังคม เช่น การแก้บน ได้ในสิ่งที่ขอ การประสบการณ์วิญญาณ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบนบานศาลกล่าว จึงได้ ทั้งหมดล้วนเป็นประสบการณ์เชิงปัจเจก เกี่ยวกับความส าเร็จหรือผลได้

https://www.youtube.com/watch?v=epasnzjD1No,%20สืบค้น


จากการร้องขอนั้น แต่อีกนัยหนึ่ง การร้องขอนั้น ก็ท าให้เกิดกลไกการร่วมของความส าเร็จ และความส าเร็จถูก
โพนทะนา ประชาสัมพันธ์ เป็นความส าเร็จ ที่จะพึงได้รับการยอมรับในวงกว้าง แม้ความส าเร็จเหล่าน้ันจะเป็น
ของบุคคลเชิงปัจเจก อาจเทียบไม่ได้กับความล้มเหลว แต่ในเรื่องกระบวนการทางความเช่ือ การบนบาน ไม่ถูก
วัด หรือสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยได้เลยเสียทีเดียว เมื่อบอกว่าไม่ถูกก็คงผิด หรือผิดก็คงไม่ได้ แต่
ทั้งหมดเป็นการสะท้อนคิดภายใต้การทวนคิด เพื่อช้ีให้เห็นว่าอาจเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ การบนบานตัวเจ้า
ไข่ หรือสิ่งศักดิ์อื่น ๆ ที่อยู่ในวัด และไข่ที่มีอยู่หลายตัว ประหนึ่งเป็นภาพตัวแทน ถึงความส าคัญ หากผู้ไม่เคย
มา ก็จะไม่รู้ว่าอันไหนจริง การสร้างรูปเคารพจ านวนมาก จึงเป็นประหนึ่งการกระจายความเสี่ยงต่อความ
รับผิดชอบ และเป็นการบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงในวงกว้าง แปลว่าน่ังตรงไหน ไอ้ไข่ก็จะนั่ง
ทุกที่ในการบริกรรมอ้อนวอน ตามที่ร้องขอ ดังนั้นภาพตัวแทนของความส าเร็จตามที่ร้องขอ จึงเกิดข้ันใน
ปริมณฑลของวัดดังกล่าวด้วย  

วิธีกำร/ประเด็นควำมขัดกัน เกณฑ์วินิจฉัยต่อควำมเชื่อ/เกณฑ์ตรวจสอบ 
1.ความส าเรจ็ การขอโชคลาง และการขอในสิง่
ค้าขาย ขอหวย ขอให้ประสบความส าเร็จในการ
ค้าขาย  

การแก้บนด้วย ประทัด ชุดทหาร น้ าแดง ของเล่น
ส าหรับเด็ก ไก่ปูนปั้นขนาดต่าง ๆ ไปจนกระทั่ง
ขนาดใหญ่มาก  

2.พระพทุธศาสนา กับเกณฑ์จริยธรรมทางศาสนา 
ถูกสร้างข้ึน 

จริยธรรมเป็นเกณฑ์ในการสร้างและสิง่สร้างเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้าง  

3.ประเด็นความขัดกันอันว่าด้วย พุทธ ผี พราหมณ์ 
และความงมงาย  

ประโยชน์ในเชิงวัตถุ สิ่งของและเอกสทิธ์ิเชิงบุคคล  

4.วิธีการยกระดบัผที้องถ่ินสู่ผสีากล การประดิษฐ์ซ้ าทางวัฒนธรรมและความเช่ือ ผ่าน
ต านาน การเล่าเรื่อง การสื่อสารสมัยใหม่ และการ
ผูกโยงกับต านานเชิงบุคคลอันเป็นที่เคารพ 

ตาราง 1 เปรียบเทียบเกณฑ์วินิจฉัยต่อความเช่ือและการแสดงออกต่อความเช่ือ ทีผ่่านการผลิตซ้ าทางความ
เช่ือ กรณีไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตาราง : ผูเ้ขียน)  

ประเด็นของการขอ เมื่อสอบถามจาก ผศ.พรชัย นาคสีทอง อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ในฐานะคน “คอน”  ให้ข้อมูลว่าการขอ อ้อนวอนเป็นประเด็นของโชคลาง หรือโชคลาภและการค้าขาย ซึ่ง
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ของวัดและผู้ให้ข้อมูลจากการพูดคุยภายในวัดจะให้ข้อมูลไว้คล้าย ๆ กัน ท าให้ได้
ค าตอบได้ขณะหนึ่งว่า “ความต้องการ” เป็นลักษณะร่วมที่จะพึงได้ร่วมกัน ในเชิงสังคมประการหนึ่งว่า ความ
ต้องการส าเร็จเป็นปัจจัยต่อการปั้นหรือสร้างความเป็นผีท้องถ่ินให้กลายเป็นผีในเชิงสากล และในเชิงศาสตร์
การสร้างต านานที่เนื่องด้วยความศักดิ์สิทธ์ิแต่เดิม เช่น หลวงปู่ทวด ขนุพนัธรกัษ์ราชเดช (พ.ศ.2446-2549) หรือ
น ารูปเคารพของจตุคาม ที่เคยเป็นความคาดหวังในอดีตมาสร้างความเช่ือมโยงท าให้ไข่ กลายเป็นผีในเชิงสากล
มากขึ้น ดังปรากฏในงาน วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ” ในบริบทการท่องเที่ยว” ที่ศึกษาโดยทิพย์
วิมล พูลสุข และคณะ (2561 : 357-365) ที่ให้ข้อมูลถึงผลการศึกษาสะท้อนคิดในบริบทของความศักดิ์สิทธ์ิ สู่



การพัฒนาความศักดิ์สิทธ์ิให้เป็นบริบทร่วมที่เนื่องด้วยความส าคัญและความศักดิ์สิทธ์ิด้วยดังปรากฏในผล
การศึกษาที่ว่า  

“....วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ” ในบริบทการท่องเที่ยว...พบว่าเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับไอ้ไข่มี 4 แบบเรื่อง (tale type) ได้แก่ 1) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ติดตาม
หลวงปู่ทวด 2) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณที่สถิตในพระพุทธรูปโบราณ 3) ไอ้ไข่คือวิญญาณของ
เด็กวัด และ 4) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ออกมาจากดิน นอกจากนี้ยังพบว่าวัดเจดีย์ (ไอ้
ไข่) มีการน าเสนอวัดในฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในบริบทการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่า  ศักดิ์สิทธ์ิ 
การผลิตผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) การสร้างวัตถุต่าง ๆ  เพื่อเป็น “จุด
ขาย” แก่วัด และการ น าเสนอข่าวเกี่ยวกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ของสื่อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดีย
ต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงท าให้วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) กลายเป็น “พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ” ที่มีช่ือเสียง
อย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์...” 

 ประเด็นของการสร้างโยงเรือ่งเพื่ออย่างมเีปา้หมาย และการผลิตซ้ า ทางความเช่ือ โดยมีเป้าหมายเพือ่
การท าให้เช่ือ ถูกกระท าต่อไอ้ไข่ หรือวัดเจดีย์ ที่ท าให้การรับรู้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าถึงต่อประเด็นที่เกิดข้ึน  
 ดังปรากฏในงานของ สิทธิพงษ์  บุญทอง และคณะ (2561 : 55-67) ในเรื่อง วัดเจดีย์ไอ้ไข่: พ้ืนท่ีของ
การนิยามความหมาย” ที่น าเสนอบางส่วนของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทเรื่อง วัดเจดีย์ไอ้ไข่: กำร
ประกอบสร้ำงให้กลำยเป็นพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ภำยใต้วิกฤต ควำมทันสมัย  (สิทธิพงษ์  บุญทอง,2561) น ามา
สะท้อนคิดผ่านการศึกษาที่ให้ความหมายเชิงพื้นที่ว่า  

“...การให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่มีความหลากหลาย โดยเป็นพื้นที่ของ การ
เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ ไม่ว่าในเรื่องการสะเดาะเคราะห์.สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลและโรคภัยไข้เจ็บ
ให้หาย และออกไปจากชีวิต เรื่องการขอโชคลาภ ขอหวย เสี่ยงโชค เรื่องการบนนบานศาล
กล่าว ของหายอยากได้ คืน และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ผ่านการให้
ความหมายของผู้คนที่เข้ามาขอพรบนบานศาล กล่าว จนเกิดเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว ไม่
ว่าในแง่ของความศรัทธาในศาสนาและเป็นพื้นที่ของการ ท่องเที่ยวแบบประดิษฐ์ เพราะผู้คน
ที่เข้ามาล้วนต้องการเข้ามาดูความโอ่อ่าตระการตาของสิ่งประดิษฐ์ สร้างที่เป็นผลมาจากการ
บนบานศาลกล่าวแล้วน ามาแก้บน ผ่านการให้ความหมายของผู้ที่เข้าเที่ยวชมรูป ปั้นไอ้ไข่
ตลอดจนสิ่งบูชาที่น ามาแก้บน เช่น รูปปั้นไก่ชน กองปะทัด จนกลายเป็นพื้นที่ของการท ามา
หากิน ของชาวบ้านในพื้นที่วัดและยังคงความเป็นพื้นที่ของการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์
ในวัด อีกทั้งยังท าให้ วัดได้รับปัจจัยในการปฏิสังขรณ์สืบต่อพระพุทธศาสนา...”   

 จากข้อเท็จจรงิทางกายภาพ และกระบวนการทางความเช่ือ ไอ้ไข่ได้กลายเป็นตัวแทนของ “อารกัษ์” 
ที่มีสถานะชองการบนบาน การอ้อนวอน ร้องขอ และมีความส าเร็จที่วัดได้จากการร้องขอเป็น 



 
ภาพที่ 2 การบนบาน ร้องขอและสิ่งหวังส าหรับผู้มายังวัดเจดีย์ ไอ้ไข่ จ.นครศรีธรรมราช 

 (ภาพ : ผู้เขียน, 24 มกราคม 2563) 
เศรษฐกิจชุมชนกับกำรกระจำยรำยได้ ผ่ำนกระบวนกำรทำงควำมเชื่อ ไอ้ไข่ วัดเจดีย ์
 การค้า ร้านค้า วัสดุสิ่งค้า ที่เนื่องจากความเช่ือ ได้กลายเป็นว่ารอบ ๆ วัดที่ร้านค้าที่เนื่องด้วยพิธีกรรม
ความเช่ือ จ านวนมาก จากการเดินทางสะท้อนให้เห็นได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับการสร้างวัด 
สร้างความเช่ือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคาดหวัง และศาสนา ท าบุญไหว้พระ ปิดทอง บนบานศาล
กล่าว ประความส าเร็จจากการร้องขอ ซึ่งในความเป็นจริงอาจะเป็นจริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ แต่ไม่มีเครื่องช้ีวัดที่
ชัดเจนได้  แต่อย่างน้อยคนเหล่านั้นก็กลับมาแสดงออกต่อความส าเร็จ ซึ่งอาจเทียบกับจ านวนผู้มาแล้วอาจมี
เพียงน้อยนิด แต่ทั้งหมดเป็นภาพแทนของคนส่วนใหญ่ ด้วยมีการสื่อสารในภาพกว้างเสียงอัน “ดัง” ของคนที่ 
“ได้” ที่ถูกฉายซ้ าจึงเป็นประหนึ่งตัวแทนความส าเร็จดังกล่าวด้วย ที่ส าคัญการสื่อสารในยุคสมัยใหม่ที่กว้าง 
ไกล เข้าถึงทุกพื้นที่และไม่จ ากัดด้วยเวลาในแบบเดิม ส่งผลให้เกิดรับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่ประดิษฐ์สร้างได้ง่าย
ข้ึน อันส่งผลต่อความเช่ือศรัทธา รวมทั้งความเช่ือนั้นท าให้เกิดกระแสการบริโภคผ่านสิ่งประดิษฐ์ทางความเช่ือ 
สอบถามแล้วมีประมาณ 60 ร้าน โดยประมาณ รวมทั้งผู้ค้าจร เช่น ล็อตเตอร์รี่ การเช่าพระเครื่องวัตถุมงคล 
เครื่องเช่นสรวงบูชาที่เนื่องด้วยการร้องขอ และความส าเร็จ ที่กระจายอยู่ในรอบรัศมีเป็น ระยะทางหลาย
กิโลเมตร เช่น ประทัด กรอบรูป ดอกไม้ เครื่องบวงสรวง  ชุดทหาร ของเล่นเด็ก เช่น ไก่ปูนปั้นขนาดต่าง ที่ใน
ปัจจุบัน  พบเห็นว่าไก่ปูนปั้นเต็มไปทั่วบริเวณวัด จากสอบถามจากหลวงพี่ ที่บวชมากว่า 3 พรรษา ขณะพูดคุย
ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและดูแลแขกที่มาที่วัด ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันวัดไดจ้ัดซื้อที่ดิน เพื่อ น ามาเป็นที่วาง
และจัดเก็บไก่ที่น ามาแก้บนกว่าพื้นที่ 20 ไร่ (สัมภาษณ์ 24 มกราคม 2563 ที่วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) เมื่อสอบถามว่า
เนือ่งด้วยอะไร ก็ได้รับค าตอบว่า เป็นไก่ที่เกิดจากการมาแก้บน เพื่อเป็นที่ส าหรับวางจัดแสดงไก่ จ านวนมากที่
ถูกน ามาบูชาบวงสรวงต่อเจ้าไข่  ประหนึ่งว่าร้านค้าเหล่าน้ีเป็นเครื่องยืนยันความส าเร็จ แปลว่าผู้ช้ือและขายมี
แน่นอน รวมทั้งการช้ือขายนั้น ท าให้เกิดปริมาณไก่จ านวนมากในวัด  และนอกเหนือจากที่กล่าวมา การ
ท่องเที่ยวได้ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึนดังกรณีวัดได้เงินจากการบริจาคของ
นักท่องเที่ยว   ทางวัดก็ได้น าเงินน้ันไปลงทุนในการสร้างพัฒนาวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งในการเดินทางในครั้ง
นี้จะเห็นการสร้างโบสถ์ วิหาร เสนาสนะ กุฏิการเปรียญ จ านวนมาก ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เกิด
การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เกิดการจ้างงาน  ท าให้เกิดการสร้างงานในรูปของการก่อสร้าง แรงงานทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงานเกิดข้ึน แปลว่าไอ้ไข่ ผสมรวมกับความเช่ือทางศาสนา ที่พึ่งทางจิตใจ ร้องขอ บนบาน



ศาลกล่าว รวมไปถึง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหลากบรบิท ค้าจร ค้าปลีก และเครื่องเซ่นบูชา และท า
เกิดการขับเคลื่อนหมุนเวียนผ่านการก่อสร้าง การค้าขาย การค้าลงทุนในแบบชุมชน ที่ส่วนใหญ่ เป็นคนใน
ชุมชนที่มาวางจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง พื้นถ่ินและสินค้าที่สอดประสานกับการบนบาน รองขอนั้น ซึ่งหลวงพี่ให้
ข้อมูลว่ามีร้านค้ากว่า 60 ร้าน ที่มาต้ังขายของประจ าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีแรงงานอาสาช่วย
งานวัด 1 คน ต่อหนึ่งร้านค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการท าให้ร้านค้าเป็นส่วนหนึ่งของวัด และวัดก็ท าให้ร้านค้าอยู่ได้
เป็นกลวิธีในการอาศัยกันและกัน ดังนั้นกลไกการท าความเช่ือเป็นสินค้า และการสร้างสินค้าผ่านวิถีชุมชน 
เศรษฐกิจชุมชนจากไอ้ไข่ จึงเกิดข้ึนที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) แห่ง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดังที่ยกมาเป็นกรณีศึกษา
ด้วยเช่นกัน  

 
ภาพที่ 3 การตอบแทนการร้องขอ เกณฑ์ความศรทัธา และความศักดิ์สิทธ์ิ โดยเฉพาะไก่รปูปั้นที่ท าใหเ้กิดการ

สร้างงาน และสร้างอาชีพ ในชุมชน ที่วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช  (ภาพ : ผู้เขียน, 24 มกราคม 2563) 
 
บทสรุป 
 จากภาพที่ปรากฏในเชิงข้อเท็จจริง ไอ้ไข่ถูกประดิษฐ์สร้างให้เป็นพื้นที่ทางศาสนาที่เนื่องด้วยการเป็น
อารักษ์ผู้ปกปักษ์รักษาวัด พระ และพระพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์กลางทางความเช่ือของชุมชน เป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านในการรักษาพระพุทธศาสนา สิ่งที่เนื่องต่อไอ้ไข่ถูกยกสถานะจากผที้องถ่ินซึ่งเช่ือว่าในทุกวัดทุกชุมชนผี
กับชุมชนเป็นของคู่กันกัน จากประเด็นทางความเช่ือสู่การเป็นผีที่มีสถานะของการเป็นผีที่เนื่องด้วยบุคคล
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับคณาจารย์อื่น ๆ  เช่น หลวงพ่อทวด แห่งปัตตานี ขุนพันธรักษ์ราชเดช () อดีตนายต ารวจ
มือปราบ ในช่วงก่อน พ.ศ.2500 (ฉลอง เจยาคม,2548) จากภาพความเกาะเกี่ยวท าให้ผีท้องถ่ินกลายเป็นผีที่มี
สถานะเป็นสากลในเชิงกว้างมากขึ้น รวมทั้งให้เกิดสถานะร่วมกับการปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ส่งผลเป็น
ความเช่ือ ความศรัทธา ท าให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว และการค้าอันเนื่องด้วยความศรัทธาต่อไอ้ไข่ 
แห่งวัดเจดีย์มองในมุมที่เป็นศาสนาอาจมีประเด็นของความขัดกันระหว่างพุทธ ผี ไสย์ กับวิถีแห่งปัญญาทาง
ศาสนา บทบาทของวัดต่อการส่งต่อค าสอนทางพระพุทธศาสนา แต่หากมองในเชิงชุมชน ชุมชนได้ประโยชน์ทั้ง
ในเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพผ่านเศรษฐกิจชุมชนที่มาพร้อมกับความเช่ือ ศรัทธา ต่อไอ้
ไข่ แห่งวัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นกัน  
 
กิตติกรรมขอบคุณ 



 เนื่องด้วยกิจกรรมพิเศษคือการที่พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. ซึ่งได้ปรารภเหตุของการท าบญุ
เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 24 มกราคม 2563 ท าบุญประจ าปีให้บุพการีชนในแบบวิถีไทยใต้ และท าบุญบ้าน
ใหม่ที่เกิดจากการร่วมกันสร้างของพี่น้องร่วมสายโลหิต เพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญุตาในฐานะบุตรและสมาชิกใน
ครอบครัว ที่จะพึงอุปถัมภ์บ ารุงบุพการี พร้อมจัดงานด้วยปรารภเหตุดังกล่าว พร้อมได้นิมนตค์รูอาจารย์ มวล
กัลยาณมิตร ศิษย์ เช่น พระครูสังฆรักษ์ปญญาพล ปญฺญาพโล,ดร. (เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา) 
พระเอกลักษณ์ อชิโต,ดร. (เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม) พระพิพัฒน์ 
สุภทฺโท (นิสิตปริญญาเอก วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง) หลวงพี่นุชิต หลวงพี่โน๊ต หลวงพี่บุญยืน หลวงพี่ประจิ
รักษ์ เป็นต้น  ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จากหลายจังหวัด ใกล้ไกลตามพื้นเพและวัดที่อยู่อาศัยของท่าน ไปร่วมเจรญิ
พุทธมนต์ ซึ่งรวมทั้งผู้เขียนด้วย จึงมีเหตุให้ต้องไปเจริญพุทธมนต์ที่บ้าน ใน อ.นบพิต า และตอนก่อนกลับได้พา
คณะไปเยี่ยมเยียนวัดเจดีย์ (เจ้าไข่) ในเขตอ าเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราชในฐานะเป็นทางผ่านก็ไม่เชิง เพื่อ
ศึกษาปรากฏการณ์ร่วมของสังคม ตามความสนใจของคณะกว่า 10 รูป/คน ที่ร่วมเดินทางแสดงความยินดีใน
ครั้งนี้ จึงเป็นที่มาของบทความนี ้จึงบันทึกขอบคุณไว้เป็นด้วยความนับถือยิ่ง 

  
ภาพที่ 4 ภาพในพิธีท าบุญเจรญิพุทธมนต์ข้ึนบ้านใหม่/ ตรุษจีน ที่อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ภาพ : พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร., 24 มกราคม 2563) 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
กิตตินันท์ เครือแพทย์,พิม เดอะ ยง. (2566). การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
 ในมิติของศาลเจ้าจีน กรณีศึกษา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิเทศศึกษา. 8 (2)  
 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) : 109-144. 
กิติ แก่นจ าปี. (2525). ความเช่ือเรื่องผีปู่แสะย่าแสะ. ศึกษาศาสตร์สาร. (ตลุาคม 2524-กันยายน 2525) 

:121-133. 
จินตนา ณ ระยอง. (2539). พระกับสังคมไทยในปัจจุบัน ศึกษากรณีของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ. กรุงเทพฯ :  
 ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

http://library1.nida.ac.th/res1/research25-1/8855.pdf  
เจษฎา นิลสงวนเดชะ. (2562). มอง “สังคมชาวจีนภาคใต้ของไทย” ผ่านพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ 
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาส แหลมมลายู ร.ศ. 109. วารสารมนุษยศาสตร์และ 



 สังคมศาสตร์. 10 (1) (มกราคม–มิถุนายน 2562): 178-215. 
ฉลอง เจยาคม. (2548). พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช. กรุงเทพ ฯ : ร่มฟ้าสยาม. 
ทิพย์วิมล พูลสุข และคณะ.(2561). วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ” ในบริบทการท่องเที่ยว.การ 
 ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษย์ศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระ 
 เกียรติ 80 พรรษา มหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา: หน้า 357-365. 
ธนเดช ต่อศรี,อ านาจ เย็นสบาย,วิรุณ ตั้งเจรญิ, กิติมา สรุสนธิ. (2560).ความหมายและการด ารงอยู่ของความ 
 เช่ือเรือ่ง “ผีปอบ” ในบรบิทสังคมไทย.วารสารวิจัยและพฒันา : ฉบับมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.9 (ฉบับพเิศษ) (เดือนกมุภาพันธ์ 2560):152-167. 
ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. (2562). “ต านาน ไอ้ไข่วัดเจดีย์ กับกระบวนการท าให้ศักดิส์ิทธ์ิ”.  วารสารรสูมิแล คณะ 
 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 40 (1) (มกราคม –  
 เมษายน 2562) : 35-54.   
บุญยิ่ง ประทมุ. (2562). “พุทธ : ไสย์ ไอ้ไข่วัดเจดีย์กับกระบวนการกลายเป็นสินค้า”. วารสารวิชาการสังคม 
 มนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช. 9 (2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 1-18. 
ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์. (2547). หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.  

กรุงเทพ ฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จ ากัด. 
http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_03.pdf 

พณิดา เอี่ยมสุวรรณ. (2542). ความส าคัญทางเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรรมราช พ.ศ. 2125 ถึง 2419.  
 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) บัณฑิต 
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มาลา ค าจันทร์. (2544). เล่าเรือ่งผีล้านนา. กรุงเทพฯ: มติชน. 
วิชุดา ปานกลาง. (2539). การวิเคราะห์การถ่ายทอดความหมายเรื่อง "ผี" ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง "แม่นาคพระ 
 โขนง" พ.ศ.2521-2532. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิรินธร รัตน์เจริญขจร.(2538).ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 : ระบบความเช่ือของชนช้ันกลางในกรุงเทพฯ กรณีศึกษา  
 ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต. กรุงเทพ ฯ : คณะ 

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สิทธิพงษ์  บุญทอง และคณะ.(2561). วัดเจดีย์ไอ้ไข่: พื้นที่ของการนิยามความหมาย. การประชุมหาดใหญ ่
 วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 : The 9th Hatyai National and International  
 Conference. คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : 55-67. 
สิทธิพงษ์  บุญทอง. (2561). วัดเจดีย์ไอ้ไข่: การประกอบสรา้งให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิส์ิทธ์ิภายใต้วิกฤต ความ 
 ทันสมัย. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนามนุษย์และสงัคม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

http://www.thammapedia.com/sankha/sangha_pdf/No_03.pdf


สุวิทย์ มาประสงค์. (2559). วัดพะโคะกับการสร้างความหมายพื้นที่ของรัฐบรรณาการสู่การสวมทับทาง
 วัฒนธรรมบนวีรบุรุษท้องถ่ิน: กรณีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด . วารสารรูสมิแล คณะ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 37 (1)  (มกราคม –  
 เมษายน 2559):6-37. 
อนุชสรา เรืองมาก. (2559). “ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์”. วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ส านักวิชา 
 ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.16 (1) (มกราคม-มิถนุายน 2559): 28-54. 
อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.(2562). การศึกษาตัวบทและบทบาทของผปีู่ตา อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. 
 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. 19 (4) (ตุลาคม - ธันวาคม 2562).1-11. 
อาสา ค าภา. (2555). ปู่แสะย่าแสะ กบัประเพณีเลี้ยงผเีมืองเชียงใหม่. วารสารเทคโนโลยสีุรนารี. 6 (2)  

 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2555): 99-122.   
Craig J. Reynolew,(2019). Power Protection and Magic in Thailand. Australia : Australian  

National Unviversity Press. 
Patchareepan Ravangban. (2015). Nat and Nat  Kadaw: The Existence of the Local Cult in  
 Myanmar Transition. International Conference on Burma/Myanmar Studies  
 Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges. University  
 Academic Service Centre (UNISERV), Chiang Mai University, Thailand,24-25 July 2015. 
 https://www.burmalibrary.org/docs21/Society%20and%20Culture/Patchareepan- 
 Ravangban-2015-Nat_and_Nat_Kadaw_The_Existence_of_the_Local_Cult_in_Myanmar_Transition- 
  en.pdf 

Daniel Shinjong Baeq. (2010). Neak Ta Spirits: Belief and Practices in Cambodian Folk Religion.   
 Research Paper : Trinity Evangelical Divinity School.  
 https://www.academia.edu/40262486/NEAK_TA_SPIRITS_BELIEF_AND_PRACTICES_IN_C 
 AMBODIAN_FOLK_RELIGION 

https://www.burmalibrary.org/docs21/Society%20and%20Culture/Patchareepan-%09Ravangban-2015-Nat_and_Nat_Kadaw_The_Existence_of_the_Local_Cult_in_Myanmar_Transition-%20%09en.pdf
https://www.burmalibrary.org/docs21/Society%20and%20Culture/Patchareepan-%09Ravangban-2015-Nat_and_Nat_Kadaw_The_Existence_of_the_Local_Cult_in_Myanmar_Transition-%20%09en.pdf
https://www.burmalibrary.org/docs21/Society%20and%20Culture/Patchareepan-%09Ravangban-2015-Nat_and_Nat_Kadaw_The_Existence_of_the_Local_Cult_in_Myanmar_Transition-%20%09en.pdf
https://www.academia.edu/40262486/NEAK_TA_SPIRITS_BELIEF_AND_PRACTICES_IN_C%09AMBODIAN_FOLK_RELIGION
https://www.academia.edu/40262486/NEAK_TA_SPIRITS_BELIEF_AND_PRACTICES_IN_C%09AMBODIAN_FOLK_RELIGION

