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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนิยามความหมายพ้ืนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่.ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ.พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยคือ.พ้ืนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่.และพ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ .7.ตําบลฉลอง.อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช.โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล.22.คน.วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูล
มาจําแนกหมวดหมู่.ตีความ.สร้างข้อสรุป.และนําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
  จากการศึกษาพบว่า.การให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่มีความหลากหลาย.โดยเป็นพ้ืนที่ของ
การเป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจ.ไม่ว่าในเรื่องการสะเดาะเคราะห์.สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลและโรคภัยไข้เจ็บให้หาย
และออกไปจากชีวิต.เรื่องการขอโชคลาภ ขอหวย เสี่ยงโชค เรื่องการบนบานศาลกล่าว ของหายอยากได้
คืน และเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ผ่านการให้ความหมายของผู้คนที่เข้ามาขอพรบนบานศาล
กล่าว จนเกิดเป็นพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว ไม่ว่าในแง่ของความศรัทธาในศาสนาและเป็นพ้ืนที่ของการ
ท่องเที่ยวแบบประดิษฐ์ เพราะผู้คนที่เข้ามาล้วนต้องการเข้ามาดูความโอ่อ่าตระการตาของสิ่งประดิษฐ์
สร้างที่เป็นผลมาจากการบนบานศาลกล่าวแล้วนํามาแก้บน ผ่านการให้ความหมายของผู้ที่เข้าเที่ยวชมรูป
ปั้นไอ้ไข่ตลอดจนสิ่งบูชาที่นํามาแก้บน เช่น รูปปั้นไก่ชน กองปะทัด จนกลายเป็นพ้ืนที่ของการทํามาหากิน
ของชาวบ้านในพ้ืนที่วัดและยังคงความเป็นพ้ืนที่ของการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัด อีกทั้งยังทําให้
วัดได้รับปัจจัยในการปฏิสังขรณ์สืบต่อพระพุทธศาสนา 
ค าส าคัญ: พ้ืนที,่ การนิยามความหมาย, วัดเจดีย์ไอ้ไข่ 
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Abstract 
  The objective of this article is to explore meanings of the space of Wat Chedi Ai 
Khai, a Buddhist temple, using a qualitative method.  The areas used in this research 
were Wat Chedi Ai Khai and Village No. 7 of Chalong Sub-district, Sichon District, Nakhon 
Si Thammarat Province.  In-depth interviews were conducted with 22 informants and the 
data were categorized, interpreted, concluded and presented with analytical description. 
 The study found that there were several meanings given to Wat Chedi Ai Khai. 
One of them is a psychological space of meaning for people seeking moral support; they 
go to the temple to disperse their misfortunes, inauspicious conditions and illnesses 
from their lives.  They also go to the temple to ask for luck and winning a lottery; to 
make a vow to make offerings for their lost items to be returned, and ask for prosperity 
at work.  These requests made through the psychological space of meaning result in a 
tourism space of meaning in terms of religious faith and manmade tourist attractions 
because people visit the temple to see the spectacular invented structures dedicated in 
fulfillments of vows such as sculptures of fighting cocks and piles of firecrackers.  As a 
result, the temple has become an occupational space for locals.  However, the temple 
area still remains a space for religious practices of monks which is one way of receiving 
donations for temple repairs contributing to maintaining Buddhism. 
Keywords: Space, defining or giving meanings, Wat Chedi Ai Khai 
 
บทน า  
 การดําเนินชีวิตในประจําวันของคนเรา ต่างมีความผูกพันกับพ้ืนที่และช่วงของเวลา การให้ 
คํานิยามความหมายของพ้ืนที่ต่างๆ ล้วนเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงที่ได้สัมผัสและการดําเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทนั้นๆ ในส่วนของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ มีที่ตั้งอยู่
หมู่ที่ 7 ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ 
1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2500  
มีการบูรณะวัดเจดีย์ไอ้ไข่ขึ้นมาใหม่ มีพระสงฆ์เข้ามาอยู่ประจํา เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และเป็นสถานที่ประดิษฐานของ.“พ่อท่าน”.พระพุทธรูปเก่าแก่.ที่อยู่มาตั้งแต่
ยังเป็นวัดร้าง ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ 
ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัด ไปจนถึงต่างจังหวัด จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า .“ขอได้ไหว้รับ”.โดยเฉพาะ
เรื่องโชคลาภและการค้าขาย (คํารพ เกิดมีทรัพย์, 2556) 
 ในทุก ๆ วันจะมีผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากเทพแห่งสามัญชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้คน
ที่มีความเชื่อ.ความศรัทธา ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลายกลุ่ม เช่น นักศึกษาที่ไปบนบานเรื่องการสอบ 
และการให้ได้งานดี ๆ ทําเมื่อสําเร็จการศึกษา ชาวบ้านที่บนบานเรื่องของหายอยากได้คืน .นักธุรกิจบน
บานเรื่องการประกอบธุรกิจให้ได้มีกําไรทํามาค้าขึ้น.ตลอดจนถึงนักพนันขันต่อที่เข้ามาบนบานให้มีโชคมี
ชัย เช่น การพนันไก่ชนหรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา.แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทุก.ๆ.กลุ่มที่เข้ามาตามที่กล่าว.เมื่อ
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เข้ามาในบริเวณวัดแล้วก็จะไม่ลืมเรื่อง การบนบานให้มีโชคมีลาภเรื่องหวย หรือล็อตเตอรี่ จะเห็นได้ว่า
ภายในวัดมีแผงขายล็อตเตอรี่วางอยู่เรียงราย เพราะขอแล้วสมหวัง ขอแล้วถูก ดั่งข่าวที่ออกประชาสัมพันธ์
ให้เห็นกันตามสื่อต่าง ๆ ยิ่งใกล้งวดออกรางวัล ก็จะมีคนเข้ามาในวัดเป็นจํานวนมาก .ทั้งคนที่เคยมาบน
บานแล้วสมหวัง เข้ามาเพ่ือแก้บน และคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาขอพรตามความเชื่อที่เล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะ
เป็นคนในพ้ืนที่ คนที่มาจากต่างจังหวัดหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ตาม ต่างมาขอพรบนบานศาลกล่าวให้
ได้รับตามที่ต้องการ เมื่อได้ผลตามที่ขอก็จะนําสิ่งของมาแก้บน.เช่น.รูปปั้นไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของ
เล่นต่างๆ ขนมเปี๊ยะ และบ้างก็เป็นการแก้บนด้วยการรําวงกลองยาวที่มีให้บริการอยู่ในบริเวณวัด หรือ 
มโนราห์ ส่วนปะทัดก็จะมีบริเวณที่ให้จุดปะทัดก็มีเศษปะทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ  บ่งบอกถึงแรง
ศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ นอกจากนี้ครั้นถึงวันสงกรานต์ 
13-17 เดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานบุญ คณะกรรมการวัดจะนํารูปไอ้ไข่มาประดิษฐานยังปะรํา
พิธี ให้คนสรงน้ําพระแล้วอาบน้ําไอ้ไข่ ขอพรด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาใน ไอ้ไข่เด็กวัด เจดีย์ จากความเชื่อ
ของผู้คน ส่งผลให้มีการประกอบพิธีกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย การขอพร ขอให้สอบได้ ให้ได้
งานทําให้มีโชคลาภ ที่เกิดขึ้นในวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จนทําให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาภายในบริเวณวัดเป็นจํานวน
มาก ส่งผลทําให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีไปด้วย 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดคําถามว่า วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ถูกนิยามความหมายไว้
อย่างไร การถูกสร้างให้เป็นพื้นที่ของใครอย่างไร ในมุมมองของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับวัดเจดีย์
ไอ้ไข ่อันจะทําให้เห็นถึงการให้ความหมายที่แตกต่างกันตามความเชื่อความศรัทธาและบริบทต่าง ๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาการนิยามความหมายของพ้ืนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ 
 
แนวคิด  

 ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดพ้ืนทีข่อง Lefebvre (1991) และแนวคิดอัตลักษณ์ของ  
Woodward (1997) มาอธิบาย ดังนี้  
 1. แนวคิดพื้นที่  
     ในการอธิบายการให้ความหมายของผู้คนในชุมชนบริเวณวัดเจดีย์ไอ้ไข่ ที่มีการให้ความหมาย
เกี่ยวกับพ้ืนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ในหลากหลายความหมาย เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงที่ได้สัมผัส และการ
ดําเนินชีวิตในประจําวัน ผ่านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคม ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนที่ของ Lefebvre 
(1991) ทีไ่ด้อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่ไว้ว่า พื้นที่นั้นถูกสร้างโดยการผ่านเวลา และมักจะแสดงตัวเองในฐานะที่
เป็นเหมือนดังชิ้นส่วนที่มาประกอบเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยเวลา ดังนั้นแต่ละพ้ืนที่จึงมี
ลักษณะทางประวัติศาสตร์ของตนเอง.ประวัติของพ้ืนที่จึงไม่ใช่สิ่งอ่ืนใดนอกจากประวัติศาสตร์ของการ
ดํารงอยู่ของพ้ืนที่ และเป็นผลผลิตหรือสิ่งที่ถูกผลิตจากกิจกรรมที่รวมเอาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2549) แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ต่าง ๆ ในสังคมที่ถูก
เก็บกดปิดกั้นไว้หรือเป็นพื้นที่ท่ีไม่ได้รับความสนใจศึกษาจากทางวิชาภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ทาง
การเมือง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์มนุษย์ แต่เป็นพื้นท่ีที่สําคัญเก่ียวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันของคนในสังคม ซึ่งเป็นการศึกษาพ้ืนที่โดยตรง.กระบวนการ.ขั้นตอน.และรายละเอียด 
ในการผลิต/สร้างพ้ืนที่เหล่านี้ขึ้นมา เป็นการศึกษาพ้ืนที่ในฐานะที่เป็นผู้กระทําเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์
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ความหมายให้กับคนในสังคม และพ้ืนที่ในทัศนะของ ธงชัย วินิจกุล .(2534).แสดงให้เห็นว่าแม้พ้ืนที่ทุก
ตารางนิ้วบรรจุด้วยความหมายมากมาย.ซึ่งความหมายต่าง.ๆ.นั้นไม่ได้เลื่อนลอยไร้ทิศทาง.แต่กลับถูก
กําหนดทิศทางด้วยการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อให้การเกิดความหมายนั้นมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่ยอมรับ
ด้วยความหมายและนัยที่หลากหลาย บนเงื่อนไขทั้งสองที่สอดรับและขัดแย้งความหมายจึงผันแปรไปตาม
ผู้แสดงตัวตนทางความคิด พฤติกรรมในฐานะที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ พ้ืนที่ในทางกายภาพจึงแยกออกจากกัน
ด้วยพรมแดนที่ครอบขีดกรอบอยู่เหนือพ้ืนที่ทางสังคม นําไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยกิจกรรม 
ภาษา วัฒนธรรม พิธีกรรม การเมือง ตัวตน 
  จากแนวคิดพ้ืนที่ผู้วิจัยนํามาอธิบายถึงพ้ืนที่ในการให้ความหมายของคนในสังคม ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดพ้ืนที่มาใช้วิเคราะห์ถึงการให้ความหมายของวัดเจดีย์
ไอ้ไข่ในแง่มุมต่างๆ 
 
 2. แนวคิดอัตลักษณ์ 
    วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ถือเป็นวัดหนึ่งที่มีความแตกต่างไปจากวัดอ่ืน ๆ ทั่วไป ที่นอกจากการใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของผู้คนแล้ว ยังมีการประกอบสร้างให้กลายเป็นอย่างอ่ืน .ผ่านการให้นิยาม
ความหมายของผู้คนที่แตกต่างกันออกไป จนทําให้วัดมีอัตลักษณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิด 
อัตลักษณ์ของ.Woodward.(1997).ที่ได้อธิบายไว้ว่า อัต-ลักษณ์.คือ.สิ่งที่เรารับรู้ตนเองว่าเรา.คือใคร.และ
เราดําเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืน.ๆ.ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตัวเราอยู่อย่างไร.อัตลักษณ์คือสิ่งที่กําหนด
ทางเดินให้กับเรา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเรา.และใครที่แตกต่างจากเรา.กล่าวโดยอีกนัย
หนึ่ง.อัตลักษณ์เกิดจากการนิยามว่าตัวเองคือใครมีความเป็นมาอย่างไร.แตกต่างจากคนอ่ืนในสังคมอย่างไร 
และใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออกของอัตลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานันท์ 
กาญจนพันธุ์.(2548).ที่ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ว่า.การนิยามตัวตนของตนเอง ไม่ใช้ผู้อ่ืนนิยาม เช่น 
ที่แฝงอยู่ในความหมายของเอกลักษณ์ความคิด เรื่องอัตลักษณ์จึงช่วยให้เข้าใจมุมมองที่แตกต่างในสังคม 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ตัวบุคคลซึ่ง เป็นเจ้าของอัตลักษณ์นั้น.ๆ.สามารถกําหนดและให้
ความหมายด้วยตนเองได้โดยไม่จําเป็นว่ามีความ แตกต่างกับบุคคลอ่ืน และอัตลักษณ์ในงานวิจัยของ 
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2540) ได้ให้คําอธิบาย.ความหมายของอัตลักษณ์ว่าหมายถึง สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็น 
“พวกเรา” แตกต่างจากเขา.“พวกเขา” หรือ “คนอ่ืน” อัตลักษณ์ ไม่จําเป็นต้องมีหนึ่งเดียว แต่อาจมี
หลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัว “พวกเรา”.อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม อัตลักษณ์จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่าง “พวกเรา”.หรือ 
“คนอ่ืน” หรือกระบวนการสร้างอัตลักษณ์เกิดควบคู่กันไป ยังมีงานวิจัยของ นิยามาล  อาแย (2552).มอง
ว่าการดํารงของตัวตนกลุ่มคนผ่านมุมมองการให้คุณค่าและความหมาย มีการนิยามว่าตัวเองเป็นใคร และ
เขามีการมองคนอ่ืนอย่างไร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มของบริบทสังคมนั้นๆ  ด้วย เป็นการ
นิยามตนเองรวมถึงการนิยามผู้อื่นในแบบลักษณะเดียวกัน โดยที่ความหลากหลายมีการผูกติดกับพ้ืนที่และ
บริบทใกล้เคียงนั้นด้วย หรือในบางครั้ง การนิยามตัวตน จึงเปรียบเสมือนกับการสถาปนาตนเอง และ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่ม โดยเริ่มจากตัวบุคคลนั้นเอง 
 จากการนิยามความหมายของแนวคิดอัตลักษณ์และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า 
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ มีการประกอบสร้างตัวตนและการสถาปนาตนเองให้มีความแตกต่างจากวัดอ่ืน ๆ ผ่านความ 
ความเชื่อความศรัทธา พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัด นั่นคือ ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อ ไอ้ไข่ ที่ถือ
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เป็นสิ่งกําเนิดการสร้างตัวตน สร้างอัตลักษณ์ให้กับวัดเจดีย์ไอ้ไข่ ผ่านการบนบานศาลกล่าวของผู้ที่มีความ
เชื่อความศรัทธาแล้วสมหวังได้ตามที่ขอ มีการนําสิ่งของมาเคารพบูชา เซ่นไหว้และแก้บนไม่เว้นในแต่  
ละวัน เช่น รูปปั้นไก่ชน ปะทัด ชุดทหาร ของเล่นเด็ก ฯลฯ จนทําให้ภายในวัดและบริเวณรอบโดยรอบวัด
เต็มไปด้วยรูปปั้นไก่ชน และกองปะทัดกองใหญ่ที่อยู่ภายในวัด จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ 
ในปัจจุบัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้วิธวีิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย พ้ืนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ และพ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 7 ตําบลฉลอง  อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ชาวบ้านในพ้ืนที่ 
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั้งในพ้ืนที่บริเวณวัดและนอกพ้ืนที่วัดในหมู่ที่  7 ตําบลฉลอง นักท่องเที่ยว และ 
ผู้ที่เข้ามาขอพรบนบาน และแก้บนภายในวัดเจดีย์ไอ้ไข่ โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ จํานวน 22 คน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เก็บข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้
ข้อมูลในประเด็นการให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ ใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูลจาก
บุคคล สถานที่ และระยะเวลา ในขณะที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสังเกต และสัมภาษณ์มาจําแนกหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ นํามาตีความ สร้างข้อสรุป และนําเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย  
 ผู้คนในพ้ืนที่และผู้คนต่างพ้ืนที่ ที่เข้ามาวัดเจดีย์ไอ้ไข่ ได้ให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ไว้
หลากหลายตามความเชื่อความศรัทธาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 
 1. วัดเจดีย์ไอ้ไข่พื้นที่ของการเป็นที่พึ่งทางใจ 
  ปัจจุบันผู้คนต่างประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ที่เข้ามากระทบจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ดํารงชีวิตในประจําวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม หรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยมากขึ้น  
ทําให้เกิดปัญหาขึ้นที่มีผลกระทบต่อจิตใจ จึงมีความจําเป็นจะต้องมองหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือที่พ่ึงทางใจ 
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็ถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนยึดถือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวใจจิตในเรื่องต่างๆ และมีผู้คนได้สะท้อน
ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ไว้ ดังนี้ 
 1.1 เป็นที่พ่ึงทางใจเรื่องการสะเดาะเคราะห์ สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลและโรคภัยไข้เจ็บให้หายและ
ออกไปจากชีวิต เพราะพ้ืนฐานของชาวพุทธนั้นเชื่อถือเรื่องโชคลางและบาปบุญคุณโทษมาเป็นเวลานาน
แล้ว เมื่อมีเคราะห์หรือทุกข์ร้อนเรื่องต่างๆ วิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาสิ่งเลวร้ายต่างๆ ให้ทุเลาเบาบางลงไป 
ก็คือการไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาและการสะเดาะเคราะห์ ซึ่งภายในวัดเจดีย์ไอ้ไข่มีในเรื่องของการสะเดาะ
เคราะห์ คือ การทําบุญทําทาน การถวายสังฆทานและการบูชาเทพสิ่งศักดิ์นั่นคือ ไอ้ไข่ ที่ผู้คนต่างให้การ
เคารพนับถือและมีความเชื่อ ดังคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
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 “...ลูกของป้าป่วย ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอน ไม่รู้จะทําอย่างไร ปรึกษาหมอแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น 
เพ่ือนเล่าให้ฟังว่าที่วัดเจดีย์มีไอ้ไข่ที่สามารถขออะไรแล้วได้ตามหวัง เลยไปบนบานให้ไอ้ไข่ช่วย
ให้ลูกหายป่วยและกินข้าว ปรากฏว่า ได้ตามที่ขอ ลูกของป้ากินข้าวได้ และกินเยอะทําให้หาย
ป่วยได้เร็ววัน...” (ป้าบุญ, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดี ได้รับอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เลยมาทําบุญถวายสังฆทาน และ
บนบานกับไอ้ไข่ขอให้ดวงดีขึ้น...” (พ่ียอด, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
 “...พ่ีมาแก้บนเนื่องจากบนกับไอ้ไข่ไว้ว่าให้หายจากอาการปวดหลัง ตอนนี้เริ่มรู้สึกดีขึ้น
สามารถทํางานได้ปกติ มันเป็นเรื่องที่แปลก จึงเอาไข่ต้ม น้ําแดง ขนม และปะทัดมาแก้บน...” 
(พ่ีระ, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...ผมเอาไก่มาปล่อยให้ไอ้ไข่ครับ (ไก่ปูนปั้น) เพราะเชื่อว่าไอ้ไข่ชอบไก่ชน เป็นการสะเดาะ
เคราะห์ ผมเชื่อว่ามันจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต  จะมีแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามา...” (น้าชาย, 
สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 

  
 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วัดเจดีย์ไอ้ไข่นอกจากเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนเข้ามา
ทําบุญทําทานแล้วยังจะเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนต่างมีความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไป
จากชีวิตโดยมีเทพแห่งสามัญชนที่เรียกว่า ไอ้ไข่ เป็นแรงศรัทธาของผู้คนที่เชื่อว่าคอยช่วยเหลือชาวบ้านให้
พ้นจากความทุกข ์
 1.2 เป็นที่พ่ึงทางใจเรื่องการขอโชคลาภ ขอหวย เสี่ยงโชค นับได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ผู้คน
ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าขอแล้วได้ตามสิ่งที่หวัง ไม่ว่าจะเป็นผู้คนจากใน
พ้ืนที่หรือต่างถ่ินต่างก็หลั่งใหลเข้ามาไม่เว้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้วันหวยออกมักจะมีผู้คนเข้า
มามากกว่าปกติ ทั้งเข้ามาแก้บนจากท่ีเคยสมหวังและบนบานศาลกล่าวให้สมหวังถูกหวย มีโชคลาภ ดังคํา
สัมภาษณ์ 
  

 “...วันนี้มาแก้บนกับปะทัด 3,000 นัด ถูกหวยจากการมาครั้งก่อนโน้น วันนี้ว่างก็เลยมา 
แก้บน ถือโอกาสขอพรซะเลย เพราะมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าขอแล้วได้ตามที่ขอไว้... ” (พ่ีอ่ิม, 
สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...มีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะ ที่เกิดจากภาระทางครอบครัวหมุนเงินไม่ค่อยทันกับการใช้จ่าย
ในครัวเรือน ไม่รู้จะไปพ่ึงใคร เคยได้ยินจากกคําร่ําลือว่าไอ้ไข่ขออะไรก็ได้ตามหวัง เลยมาขอให้
ถูกหวยให้หลุดหนี้หลุดสิน ปรากฏว่าถูกหวยจริง ๆ ถึงแม้จะไม่หมดหนี้สินแต่ก็ช่วยเบาบางไปได้
มาก วันนี้เลยเอา  ปะทัด 10,000 นัด ชุดทหาร ไข่ต้ม และรูปปั้นไก่ชนมาถวายไอ้ไข่...”  
(ลุงอ๊อด, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...มาขอพรจากไอ้ไข่ ขอให้ถูกหวย ถูกล็อตเตอรี่ค่ะ เพราะเพ่ือนบ้านบอกมาว่าขอแล้วถูก
จริง เลยอยากมาขอบ้างขอเลขเด็ดๆ ให้ถูกสักที...” (ป้าทา, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
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 “...พ่ีมาจากจังหวัดชุมพรแก้บนกับปะทัด 5,000 นัด เพราะได้บนบานไว้เรื่องให้ไก่ชนชนะ 
วันนี้เลยมาแก้บนครับ...” (พ่ีโต้ง, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนทั้งในพ้ืนที่บริเวณวัดเจดีย์ไอ้ไข่และพ้ืนที่
ต่างจังหวัดต่างเข้ามาบนบานศาลกล่าว เพื่อให้มีโชคมีลาภดังคําสัมภาษณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอ
หวย การพนันขันต่อ ล้วนได้รับคําขอจากไอ้ไข่แทบทั้งสิ้น ในปัจจุบันยังพบว่าหากเข้าไปภายในวัดเจดีย์ 
ไอ้ไข่ จะได้ยินเสียงการจุดปะทัดดังอย่างเป็นระยะๆ สืบเนื่องจากการแก้บนของผู้คนที่ได้รับความสมหวัง
นั่นเอง 
 1.3 เป็นที่พ่ึงทางใจในเรื่องการบนบานศาลกล่าว ของหายอยากได้คืน ความเจริญรุ่งเรืองใน
หน้าที่การงาน ซึ่งเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนต่างเข้ามาขอพร เพราะจากคําบอกกล่าวและทั้ง
ประสบการณ์โดยตรงกับตนเองต่างยอมรับนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังคําบอกกล่าวต่อไปนี้ 
 

 “...ลูกชายป้าจะไปสอบนักเรียนเตรียมทหารที่กรุงเทพ ป้าก็ขอไอ้ไข่ให้ลูกชายป้าสอบติด
และให้ได้เรียนตามที่เขาตั้งใจไว้...” (ป้าอ้อย, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...วัดแห่งนี้มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่จําความได้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดมาช้านาน คือ
ท่านเจ้าวัด และไอ้ไข่ ที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านในแถบนี้เมื่อมีความเดือดร้อนมาตลอด 
ยกตัวอย่างว่า ควายหาย ก็มาบนให้ไอ้ไข่ช่วย ไอ้ไข่ก็ช่วยจริง ได้ควายกลับมาจริง ชาวบ้านเลยมี
ความศรัทธามากและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ...” (ตาแช่ม, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561) 

 
 “...ผมทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเขียนอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เช่าไอ้ไข่ไปตั้งบูชาที่ร้าน 
มีความรู้สึกว่าลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น ทํามาค้าขึ้นเพราะผมบูชาอย่างจริงจัง มีการตั้งไข่ต้มและน้ําแดงให้  
ไอ้ไข่ในทุกๆ วัน...” (น้าอ้น, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งจากคําบอกเล่า
และจากประสบการณ์โดยตรงของผู้คนที่มีความศรัทธา ต่างให้การยอมรับและยึดวัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นพ้ืนที่
ของการเป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจ เป็นพ้ืนที่ของผู้คนตามที่ต่างๆ ใช้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจไม่ว่าในเรื่องการ
สะเดาะเคราะห์ สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลและโรคภัยไข้เจ็บให้หายและออกไปจากชี วิต เรื่องการขอโชคลาภ  
ขอหวย เสี่ยงโชค เรื่องการบนบานศาลกล่าว ของหายอยากได้คืน และเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การ
งาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตซึ่งส่งผลต่อด้านความเชื่อที่มีต่อวัดเจดีย์ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับไอ้ไข ่
 
 2. วัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว 
 นอกจากจะเป็นที่พ่ึงทางด้านการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ยังเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีผู้คน
สนใจเข้ามาเที่ยวชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในวัด เช่น รูปแกะสลักไม้ไอ้ไข่ ที่ผู้ใหญ่
เที่ยง เมืองอินทร์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ผู้มีฉายาว่า “เที่ยง หักเหล็ก” (เพราะท่านมีอาคมแก่กล้าหักตะปู 
มีดพร้าได้) ท่านได้นิมิตถึงเด็กวัดเจดีย์ จากนั้นได้นําไม้ตะเคียนมาแกะสลักเป็นรูปเด็กที่มีอายุประมาณ  
9-10 ขวบ แล้วอัญเชิญวิญญาณมาสิงสถิต และขนานนามรูปแกะสลักนั้นว่า “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” เมื่อปี พ.ศ.
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2525 และประดิษฐานไว้ที่กุฏิภายในวัด ให้คนมากราบไหว้บูชา ขอพรบนบานศาลกล่าวขอให้มีโชค  
ได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นการพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทํายอดขายให้ได้
ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา เมื่อได้ตามที่ขอ จะนําสิ่งของมาแก้บน
มิได้เว้นแต่ละวัน เช่น ชุดทหาร ไข่ต้ม น้ําแดง หนังสติ๊ก รูปปั้นไก่ชนซึ่งมีจํานวนมากที่เป็นผลจากการมา
ขอพร บนบานศาลกล่าวแล้วได้อย่างใจหวัง โดยเฉพาะรูปปั้นไก่ชนที่วางอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัด
เจดีย์จํานวน 2 ตัว ที่มีความสูงของไก่ถึง 11 เมตร จัดสร้างโดยผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาและสมหวัง 
ดังปรารถนาซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1.5 ล้านบาท รวม 2 ตัว 3 ล้านบาท ด้วยแรงศรัทธาทําให้วัดเจดีย์มีผู้คนเข้า
ไม่เว้นในแต่ละวัน ทําให้มีกองเศษปะทัดขนาดใหญ่สูงท่วมหัวอย่างใครหลายๆ คนที่มาเห็นได้แวะมาเที่ยว
ชมถึงกับตะลึงกับกองปะทัดขนาดใหญ่และไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก  
 นอกจากนี้ทั้งภายในบริเวณวัดและบริเวณโดยรอบวัด ยังมีร้านค้าที่ขายสินค้าทางการเกษตร
ของพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงและรสชาติดี เช่น ทุเรียน สละ และอาหารเครื่องดื่มของท้องถิ่นไว้ให้บริการสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมและบนบานศาลกล่าวภายในวัดแห่งนี้ โดยถือได้ว่าเข้ามาเที่ยวที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่
ได้รับทั้งความสบายใจที่ได้มากราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัด และความสุขใจที่ได้ของฝากติดไม้ติดมือ
กลับไปพร้อมความประทับใจในการบริการและความเป็นกันเองของคนท้องถิ่น  อีกทั้งมองว่ายังเป็นพ้ืนที่
ของการท่องเที่ยวในแง่ของความศรัทธาในศาสนาเพราะมักจะมีผู้คนเข้ามาทําบุญ ถวายสังฆทานดังเช่นวัด
อ่ืน ๆ ทั่วไปและเป็นพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวแบบประดิษฐ์ เพราะผู้คนที่เข้ามาล้วนต้องการเข้ามาดูความโอ่
อ่าตระการตาของสิ่งประดิษฐ์สร้างที่เป็นผลมาจากการบนบานศาลกล่าวแล้วนํามาแก้บน  ดังเสียงสะท้อน
ส่วนหนึ่งของผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชม ดังนี้ 

  
 “...มาจากสุราษฎร์ฯ ตั้งใจจะมาดูกองปะทัดที่เขาบอกว่าท่วมหัว เท่าภูเขา เห็นแล้วเยอะ
จริงๆ เหมือนกับรูปในอินเตอร์เน็ต และที่เพ่ือนๆ เอาไปพูดคุยกัน นี่คงเป็นเพราะปฏิหารความ
ศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่...” (เปิ้ล, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...มาขอพรจากไอ้ไข่ พาลูกมาด้วย ลูกจะมาดูไก่ตัวใหญ่ ที่นี่มีรูปปั้นไก่เยอะ เขาเอามา  
แก้บนทั้งนั้น...” (รุ้ง, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...ผมจะไปสุราษฎร์ฯ ทางผ่านก็แวะมาเที่ยวชมหน่อย จะมาตั้งนานแล้ว วันนี้โอกาสดีเลย
แวะมาดู มีรูปปั้นไก่เยอะมาก ปะทัดกองนั้นก็เยอะจริงๆ เขาคงได้ตามขอกันเยอะ... ”  
(น้าสหัส, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...ป้าอยากมาเที่ยวนานแล้ววัดไอ้ไข่ อยากมาถ่ายรูปกับไก่ตัวเป็นล้านบาทที่เขาว่ากัน วันนี้
มีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันช่างใหญ่โตจริง ๆ ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะไม่มีที่ไหน เห็นตั้งแต่
ปากทางเข้าวัดแล้ว ทั้งสองข้างทางมีไก่ตัวใหญ่ตลอดจนเข้ามาถึงวัด เจอจริง ๆ ใหญ่กว่าหลาย
เท่าก็เลยถ่ายรูปไปหลายรูปเลย เอาไปให้คนที่บ้านดู...” (ป้าจันทร์, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561) 
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 “...อยากได้เหรียญไอ้ไข่ไว้บูชาซักเหรียญ เพ่ือไว้คอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ และไว้เป็นที่
ระลึก พอเข้ามาที่วัดเห็นคนมามากมายที่เข้ามา นี่วัดแห่งนี้มันไม่ธรรมดาจริง ๆ ไม่อย่างนั้นแล้ว
คนคงไม่เข้ามาหรอก ขากลับคิดว่าจะซื้อสละจากที่นี่ไปกลับบ้านด้วยเพราะเพ่ือบอกมาว่าอร่อย
...” (พ่ีสุธน, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...พ่ีมาจากนราธิวาส มาประชุมที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เลยขับรถมาเที่ยว 
เคยได้ยินแต่เค้าพูดกันว่าที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ ไอ้ไข่ มีการแก้บนด้วยรูปปั้นไก่ชนจํานวนมาก
และมีการจุดปะทัดโดยมีเสียงจุดไม่ขาดสายจนทําให้มีเศษกองปะทัดใหญ่เท่าภูเขาเลยอยากมาดู
ให้เห็นกับตา วันนี้ได้มาเห็นแล้วรู้สึกขนลุก เพราะมีคนมามากจริงๆ และจริงอย่างที่เขาพูดกัน
ทุกอย่าง นี่หากไม่ได้เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อ ตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศไว้เยอะคิดอยู่ว่า ที่ทํางาน
จะจัดสัมมนาต่างพ้ืนที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนหน้า จะพาทีมงานมาเที่ยว และมาแก้บนแน่
หากสิ่งที่ขอไปสมหวัง...” (พ่ีก๊อบ, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 

 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า วัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นพ้ืนที่ของการ
ท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของความศรัทธาในศาสนาและเป็นพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวแบบประดิษฐ์ ที่ผู้คนต่างเข้า
มาเที่ยวชมเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และใช้เป็นที่ผ่อนคลายทางความเครียดได้มาเก็บประสบการณ์กับสิ่ง
แปลกใหม่ เช่น จํานวนรูปปั้นไก่ชนที่มากมายมหาศาลและรูปปั้นไก่ชนตัวขนาดใหญ่ ตลอดจนสินค้าจาก
คนท้องถิ่นท่ีมาวางขาย จนเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และสามารถเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเยือน  
 
 3. วัดเจดีย์ไอ้ไข่พื้นที่ของการท ามาหากิน 
               การให้ความหมายพ้ืนที่ของวัดเจดีย์ไอ้ไข่อีกมุมมองหนึ่งคือการเป็นพ้ืนที่ค้าขาย ทั้งที่ตั้งเป็น
แผงขายสินค้าดอกไม้ ธูปเทียน รูปเคารพ เหรียญบูชาไอ้ไข่  ปะทัด ขายอาหาร เครื่องดื่ม รับจ้างถ่ายรูป 
ทําให้หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้เข้ามาขายสินค้าในวัดเจดีย์ไอ้ไข่  และยังทําให้วัดได้รับปัจจัยในการ
ปฏิสังขรณ์สืบต่อพระพุทธศาสนา เช่น การบูรณะพัฒนาวัด การก่อสร้างอุโบสถ ดังคําสัมภาษณ์ดังนี้ 

 
 “...พ่ีเองบ้านอยู่แถวนี้แหละน้อง เดี๋ยวนี้ขายของได้เยอะ เช้าๆ สายๆ พ่ีก็มาเปิดร้านแล้ว 
เพราะคนเยอะทุกวัน ของขายดีขายหมดเกือบทุกวัน นับเป็นอภินิหารที่ไอ้ไข่สร้างอาชีพให้กับ
คนในชุมชนได้มีรายได้ กินดีอยู่ดี...” (พ่ีนงคราญ, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...เดีย๋วนี้เขาขายของกันเยอะ แต่ก่อนขายอยู่อีกที่ แต่เดี๋ยวนี้ย้ายมาขายในวัด พ่ีขายของกิน 
ขายน้ํา ขายดีคิดว่าคงยึดอาชีพนี้แหละเพราะมีเงินใช้ทุกวัน ...”.(ต้อม,.สัมภาษณ์วันที่ .6 
กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 “...คนมาแก้บนกันส่วนใหญ่บนปะทัด บ้านพ่ีขายปะทัด ร้านขายปะทัด เยอะแยะ ก็คนเขา
มาแก้บน เราเลยขายปะทัด เพราะบางคนไม่ได้เตรียมมามาหาซื้อที่นี่เอา รูปปั้นไก่ร้านพ่ีก็ขาย 
จะเอาตัวขนาดไหน สั่งได้...” (ชาติ, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
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 “...ด้วยบารมี ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ ในตอนนี้คนที่บนไอ้ไข่ไว้มีหลากหลายต่าง
พ้ืนที่ ยกตัวอย่างเคยมีคนโทรมาจากกรุงเทพว่าให้แก้บนให้หน่อยผมก็ทําให้ได้ คือเขาจะโอนเงิน
ค่าสิ่งของแก้บนต่าง ๆ ให้แล้วให้ผมไปแก้ให้ไปจุดปะทัดให้โดยจะถ่ายวิดีโอส่งไปให้ด้วยว่าเราได้
แก้บนให้แล้ว แต่ก็บอกเขาว่าให้เขาบอกไอ้ไข่เองจะต้องเป็นคนบอกให้ไอ้ไข่รับทราบด้วยตนเอง
ถึงจะได้แก้บนสําเร็จ...” (บ่าวเอ, สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) 

 
 “...ในตอนนี้วัดเจดีย์ไอ้ไข่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีผู้คนเข้ามาเยอะไม่เว้นในแต่ละวัน 
โดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด บางทีมากันเป็นรถทัวร์ รถตู้ เหมากันมา เพ่ือมา
สักการะไอ้ไข่ตามความเชื่อ ทําให้วัดจะต้องบริหารจัดการในเรื่องการรองรับผู้คนต่าง ๆ ที่เข้ามา
เพ่ืออํานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ห้องน้ําห้องส้วม เราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพราะที่นี่เป็นวัด มีร้านค้าขายน้ําขายอาหารต่างๆ รองรับ ทั้งนี้ทางวัดเองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ขายสินค้าภายในวัดจะต้องเป็นคนที่มีภูมิลําเนาและอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเท่านั้น เพราะเป็น
การช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ มีการแปรรูปสินค้าเอามาขายโดยไม่ต้องไปหาตลาดภายนอก ทําให้
ชาวบ้านกับวัดอยู่คู่กันได้เหมือนในสมัยก่อนและทําให้หวงแหนพ้ืนที่ดังกล่าว เพราะเป็นพ้ืนที่
ของการดําเนินชีวิต และเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของไอ้ไข่ที่มีความเชื่อในเรื่องของ
การ ช่วยให้ให้ชาวบ้านพ้นจากความทุกข์ และทั้งนี้เพ่ือความยั่งยืนและการพัฒนาของวัดเจดี ย์
ไอ้ไข่แห่งนี้...” (แก้ว จิปาถะ, สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) 

 จากเสียงสะท้อนของผู้คนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือละแวกนั้น และ
กรรมการของวัดต่างให้ความหมายว่าวัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นพื้นที่ในการทํามาหากิน ค้าขาย เป็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งของชาวบ้าน ที่ทําให้เป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่นี้ไว้ด้วยการช่วยกันดูแล เพราะจะเห็น
ได้ว่าในปัจจุบันวัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นสถานที่ที่มีผู้คนเข้ามาเที่ยวชม และบนบานศาลกล่าวกันเป็นจํานวนมาก
จนทําให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ลืมตาอ้าปากได้กับธุรกิจที่เกิดขึ้นรองรับ อีกทั้งทําให้วัดได้รับปัจจัยในการ
ปฏิสังขรณ์สืบต่อพระพุทธศาสนา 
   
สรุปและอภิปรายผล  
 วัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นวัดที่มีผู้คนทั้งในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นและผู้คนต่างพ้ืนที่ที่เข้ามาเที่ยว
ชม บนบานศาลกล่าวขอพรจากไอ้ไข่ ซึ่งผู้คนในแต่ละกลุ่มต่างให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้คนนั้นๆ ในบริบทที่ต่างกันตามแนวคิดพ้ืนที่ของ Lefebvre (1991)  
ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่ไว้ว่า พ้ืนที่นั้นถูกสร้างโดยการผ่านเวลา และมักจะแสดงตัวเองในฐานะที่เป็น
เหมือนดังชิ้นส่วนที่มาประกอบเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยเวลา ดังนั้นแต่ละพ้ืนที่จึงมีลักษณะ
ทางประวัติศาสตร์ของตนเอง ประวัติของพ้ืนที่จึงไม่ใช่สิ่งอ่ืนใดนอกจากประวัติศาสตร์ของการดํารงอยู่ของ
พ้ืนที่ และเป็นผลผลิตหรือสิ่งที่ถูกผลิตจากกิจกรรมที่รวมเอาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
 พ้ืนที่ที่สําคัญเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนในสังคม ซึ่งเป็นการศึกษา
พ้ืนที่โดยตรง กระบวนการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการผลิต/สร้าง พ้ืนที่เหล่านี้ขึ้นมาเป็นการศึกษา
พ้ืนที่ในฐานะที่เป็นผู้กระทําเป็นตัวสร้าง เอกลักษณ์ความหมายให้กับคนในสังคมซึ่งจากผลการศึกษาเห็น
ได้ว่า ผู้คนต่างประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ที่เข้ามากระทบจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดํารงชีวิต 
ในประจําวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม หรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยมากขึ้น ทําให้เกิด
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ปัญหาขึ้นที่มีผลกระทบต่อจิตใจ จึงมีความจําเป็นจะต้องมองหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือที่พ่ึงทางใจ วัดเจดีย์
ไอ้ไข่ก็ถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนยึดถือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวใจจิตไม่ว่าในเรื่องการสะเดาะเคราะห์ สิ่งไม่ดี 
สิ่งอัปมงคลและโรคภัยไข้เจ็บให้หายและออกไปจากชีวิต เรื่องการขอโชคลาภ ขอหวย เสี่ยงโชค เรื่องการ
บนบานศาลกล่าว ของหายอยากได้คืน และเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน นอกจากจะเป็นที่พ่ึง
ทางด้านการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ยังเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีผู้คนสนใจเข้ามาท่องเที่ยวทั้งในแง่ของ
ความศรัทธาในศาสนาและเป็นพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวแบบประดิษฐ์ เที่ยวชมสิ่งต่างๆ และถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก จากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในวัด เช่น รูปไอ้ไข่ที่แกะสลักด้วยไม้ ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 และ
ประดิษฐานไว้ที่กุฏิภายในวัด ให้คนมากราบไหว้บูชา ขอพรบนบานศาลกล่าวขอให้มีโชค ได้ลาภในการ
เสี่ยงดวงเล่นการพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทํายอดขายให้ได้ตามเป้า หรือ
ของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา เมื่อได้ตามที่ขอจะนําสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละ
วัน โดยเฉพาะรูปปั้นไก่ชนที่วางอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดเจดีย์จํานวน 2 ตัว ที่มีความสูงของไก่ถึง 11 
เมตร มีมูลค่า รวม 2 ตัว 3 ล้านบาท ด้วยแรงศรัทธาทําให้วัดเจดีย์มีผู้คนเข้าไม่เว้นในแต่ละวัน ทําให้มีกอง
เศษปะทัดขนาดใหญ่สูงท่วมหัวอย่างใครหลายๆ คนที่มาเห็นได้แวะมาเที่ยวชมถึงกับตะลึงกับกองปะทัด
ขนาดใหญ่และไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก  
 นอกจากนี้ทั้งภายในบริเวณวัดและบริเวณโดยรอบวัด ยังมีร้านค้าที่ขายสินค้าทางการเกษตร
ของพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงและรสชาติดี เช่น ทุเรียน สละ และอาหารเครื่องดื่มของท้องถิ่นไว้ให้บริการสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมและบนบานศาลกล่าวภายในวัดแห่งนี้ โดยถือได้ว่าเข้ามาเที่ยวที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่
ได้รับทั้งความสบายใจที่ได้มากราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัด และความสุขใจที่ได้ของฝากติดไม้ติดมือ
กลับไปพร้อมความประทับใจในการบริการและความเป็นกันเองของคนท้องถิ่น ดังเสียงสะท้อนส่วนหนึ่ง
ของผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมที่มอียู่ในวัด เช่น รูปไอ้ไข่  รูปปั้นไก่ชนซึ่งมีจํานวนมากท่ีเป็นผลจากการ
มาขอพร บนบานศาลกล่าวแล้วได้อย่างใจหวัง รวมถึงกองปะทัดจํานวนมาก ขนาดกองปะทัดใหญ่สูงท่วม
หัวอย่างใครหลายๆ คนที่มาเห็นได้แวะมาเที่ยวชมถึงกับตะลึงกับกองปะทัดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความสมหวังจากสิ่งที่ได้บนบานไว้ และชาวบ้านในบริเวณนั้นยังให้ความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ว่าเป็น
พ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคนในละแวกนั้น เพราะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันวัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นสถานที่
ที่มีผู้คนเข้ามาเท่ียวชม และบนบานศาลกล่าวกันเป็นจํานวนมากจนทําให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ลืมตาอ้าปากได้
กับธุรกิจที่เกิดขึ้นรองรับในปัจจุบัน อีกทั้งยังทําให้วัดได้รับปัจจัยในการปฏิสังขรณ์สืบต่อพระพุทธศาสนา 
ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอุโบสถ การขยายอาณาเขตวัดและพัฒนาวัดให้มีความเจริญอยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ  หทัยรัตน์ ทองสกูล และเก็ตถวา บุญปราการ (2555) ในเรื่อง  
การนิยามความหมายพ้ืนที่น้ําชาในชุมชนคูเต่า ที่มองว่า พ้ืนที่น้ําชาสามารถให้ความได้ในหลายมุมมอง 
ตามบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้คนให้ความหมายพ้ืนที่น้ําชาว่า เป็นพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร พ้ืนที่ของการต่อรองกับอํานาจรัฐ พ้ืนที่ในการพูดคุยเรื่องส่วนตัวเป็นพ้ืนที่ของการรวม
จิตใจของชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี  
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บุคลานุกรม 
ก๊อบ, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แก้ว จิปาถะ, สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัด
 นครศรีธรรมราช  
จันทร์, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชาติ, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชาย, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แช่ม, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต้อม, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โต้ง, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทา, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นงค์คราญ, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บ่าวเอ, สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บุญ, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปิ้ล, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยอด, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระ, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รุ้ง, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สหัส, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สุธน, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ๊อด, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ้อย, สัมภาษณ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ่ิม, สัมภาษณ์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ้น, สัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 


