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บทคัดย่อ
เรื่อง “ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” ศึกษาความเชื่อความศรัทธาต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์
อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่
วัดเจดีย์ และเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการบนบาน การแก้บน และผลจากการบนบาน
ต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิจัย
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากเอกสาร และภาคสนาม โดยค้นจาก
บทความวิชาการ และสัมภาษณ์นักวิชาการท้องถิ่น รวมถึงบุคคลที่อยู่รายรอบวัดเจดีย์
ผลการศึกษาพบว่า ประวัตแิ ละต�ำนาน “ไอ้ไข่ วัดเจดีย”์ มีการกล่าวถึงหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นบทความในหนังสือ หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ บทเพลง และการเล่าลือกัน
แบบปากต่อปาก หลายต�ำนานที่มีเค้าโครงคล้ายกัน ต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อย
นอกจากประวัติ ต�ำนาน เรื่องราวความเป็นมาของ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ แล้ว ยังมีประวัติในส่วน
ของความเชื่อมั่นรูปเคารพไอ้ไข่ ที่เชื่อว่า เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โดยมีการสร้างเครื่องบูชา
แทนตัวตน ไอ้ไข่ เพื่อเป็นเครื่องเคารพแก่ประชาชนผู้ศรัทธา
การศึกษาเรือ่ งของการบนบาน และการแก้บน ต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ผูศ้ กึ ษาแบ่งเนือ้ หา
เป็น 2 ประเด็น คือ 1) การบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ (ได้ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เรื่อง
การรับทราบข่าวการบนบาน) พบว่ามาจาก 3 แหล่ง คือ การบอกต่อ อาศัยอยู่ในละแวกวัด
และผ่านสื่อ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวนครั้งของการบนบานพบว่ามีตั้งแต่ 1-5 ครั้งขึ้นไป
2) การแก้บนต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พบว่า ช่วงวันและเวลาขึน้ อยูก่ บั ความนิยมและการถือฤกษ์ยาม
เรื่องของการแก้บนพบว่ามี 5 เรื่อง ได้แก่ การงานและการศึกษา ความปลอดภัย โชคลาภ
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ความรัก และของหายได้คืน ส่วนพิธีกรรมการแก้บน แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การบูชา และ
การแก้บน สิง่ ของทีใ่ ช้ในการแก้บนแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ รูปปัน้ ไก่ รูปปัน้ อาชีพต่าง ๆ
รูปปั้นสัตว์ใหญ่ ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเด็กเล่น ประทัดไข่ต้ม น�้ำแดง และศิลปะการแสดง
ค�ำส�ำคัญ: ขอได้ไหว้รับ, ไอ้ไข่, วัดเจดีย์

���������� 16 new.indd 30

11/30/2559 BE 16:50

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

31

Sacred Temple Boy: Aikai Wat Jedi
Anutsara Ruangmark
School of Liberal Arts, Walailak University,
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Abstract
The objective of this study is to study the belief of Aikai Wat Jedi, a
temple boy of Jedi temple in Sichon District of Nakhon Si Thammarat
Province. The author aimed to study the history and the myth of Aikai Wat
Jedi, to analyze the beliefs of the pledge, the offering repays and the results
of the pledge toward to Aikai Wat Jedi of Chalong Sub-district, Sichon District,
Nakhon Si Thammarat Province. This study is the qualitative and quantitative
research. The academic papers and field work data were collected. The field
work data obtained through the interviews of the local scholars and the
people living around the temple.
The results of the study found that the history and the myth of Aikai
Wat Jedi were mentioned in various ways such as in the newspapers,
televisions, songs, and the hearsays. Many myths had the similar plot and
different in the specific details. Furthermore, this study also found the belief
of the Aikai’s cult image. People believed that the sacred spirit of Aikai could
protect and give luck to the people. The various kinds of cult image of Aikai
were created to worship.
For the pledge and the offering repays toward Aikai Wat Jedi, the
author divided the contents into 2 topics: 1) the pledge toward Aikai Wat Jedi

���������� 16 new.indd 31

11/30/2559 BE 16:50

32

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

(the data collected from the interviews in the topic of the Acknowledgment of
the Pledge toward Aikai Wat Jedi) came from the hearsays of the people living
around the temple and from the social and electronic medias. The frequency
to make the pledge of the people were 1 – 5 times 2) the offering repays
toward Aikai Wat Jedi were made after they get the fulfillment from their
aspiration of the successfulness in their work and study, of being safe from the
journey or other, of the fortune, of the lucky in love and of getting back lost
things. The period or timing for offering repays was up to the favor of those
who made the pledge and up to the auspicious time. The rituals of offering
repays to Aikai Wat Jedi were divided into 2 methods which were the worship
and the votive offering. There were 7 kinds of the votive offering of the pledge
were found which are the sculpture of chicken and other big animals, kids’
military uniform, slingshots, toys, firecracker, boiled eggs, strawberry syrup
soda and the performances.
Keywords: Sacred temple boy, Aikai, Wat jedi

���������� 16 new.indd 32

11/30/2559 BE 16:50

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

33

บทน�ำ

ความเชื่อมักแฝงอยู่ในศาสนา ลัทธิ หรือกลุ่มชนต่าง ๆ ทั่วโลก ความเชื่อจึงเป็น
การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์เชื่อว่าสามารถควบคุม
หรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ จากความเชื่อดังกล่าวนี้
จึ ง เกิ ด เป็ น พิ ธี ก รรมการขอพรหรื อ บนบานศาลกล่ า วแก่ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ เชื่ อ ว่ า มี อ� ำ นาจและ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ส่วนการบนบานนีต้ า่ งจากการขอพรเนือ่ งจากไม่ตอ้ งแก้บน แม้จะได้ผลตามทีต่ นขอ
แต่วัดเจดีย์ ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ซึ่งได้รับความนิยม
จากประชาชนทั่วสารทิศ ทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและจากต่างถิ่นต่างแดนแวะเวียนมากราบไหว้
บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตอยู่ ณ วัดเจดีย์ดังกล่าวไม่ใช่พระพุทธรูปหรือรูปเคารพทางศาสนา
อย่างที่พบในวัดอื่นๆ แต่เป็นไม้แกะสลักรูปเด็ก สวมแว่นตาด�ำ และชุดลายพรางอย่างทหาร
หรือที่หลายคนเรียกว่า “ไอ้ไข่” เด็กวัดเจดีย์
ประวัตแิ ละต�ำนานของไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โด่งดังอย่างมาก ทั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ รวมถึงมีต�ำนาน
ความเชื่อจากหลายหลากแห่ง และประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมายังวัดเจดีย์ ไอ้ไข่
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาประวัติและต�ำนานของไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ซึ่งมีประวัติ
และต�ำนานที่หลากหลาย ตลอดจนต้องการวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการบนบาน การแก้บน
และผลจากการบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยผลของการศึกษาจะน�ำไปสู่ความตระหนักรู้ในด้านความเชื่อ และเป็นพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจ
ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาไอ้ ไข่ วั ด เจดี ย ์ ต� ำ บลฉลอง อ� ำ เภอสิ ช ล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการบนบาน การแก้บน และผลจากการบนบาน
ต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์: เทพแห่งสามัญชน
ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์: เทพแห่งสามัญชน เขียนโดย ค�ำรพ เกิดมีทรัพย์ (2556)
กล่าวถึงประวัติและต�ำนานของไอ้ไข่ว่า เมื่อกาลล่วงมากว่า 300 ปีแล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นที่
รกร้าง มีหลักฐานให้รู้ว่าเป็นวัด ซากอิฐที่ปรักหักพัง และพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกว่า
“ท่ า นเจ้ า วั ด ” ยั ง คงหลงเหลื อ อยู ่ กั บ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องเด็ ก วั ด สิ่ ง ดั ง กล่ า วคงระดั บ
ความศรัทธาของชาวบ้านผู้นับถือ เพราะได้พบว่ามีการบนบานศาลกล่าวอย่างต่อเนื่อง
กว่าร้อยละ 99 ทีไ่ ด้ดงั ใจปรารถนา เมือ่ สิง่ ทีบ่ นบานสัมฤทธิผ์ ลก็มคี นเข้ามาแก้บนทีว่ ดั ร้างแห่งนี้
เป็นนิจ ท่านเจ้าอาวาสกล่าวต่อไปว่า ท่านเองก็อยากทราบประวัติเหมือนที่ญาติโยมพุทธ
บริษัทถามนั่นแหละ ท่านถามใครก็ไม่มีใครรู้ แต่ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวร้องคล้อยกันว่า “รู้แต่ว่าปู่
ของปู่ ๆ หรือย่าของย่า ๆ ตรงนี้เป็นที่วัดมีเด็กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำวัด” แต่ท่านอาจารย์ก็
ไม่ละความพยายาม สืบค้นเค้าค�ำเล่าความจากคนโน้นคนนีม้ าปะติดปะต่อพอเป็นเรือ่ งราวว่า
“ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย”์ ท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใคร เกิดในสมัยไหนไม่มหี ลักฐานเพียงพอ
แต่เล่ากันว่า ในครั้งกระโน้นพระขรัวทอง เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ มีเด็กวัดซึ่งเป็นศิษย์คอย
ปรนนิบัติรับใช้ 2 คน คนหนึ่งชื่อเหมียน อีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ คนที่ไม่ทราบชื่อนั้นชาวบ้าน
เรียกกันว่า “ไอ้ไข่” “ไอ้ไข่” เป็นเด็กซุกซน แต่ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่เกรงกลัวใคร
มีความรู้ทางเวทมนตร์ คาถาอาคม มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่ว ๆ ไป
พระอาจารย์ทองเล่าต่อว่า ในต�ำนานเมืองนครกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนเจ้าพระยา
คืนเมือง มีทอ้ งตรามายังเมือง “อลอง” (ค�ำนีป้ ราชญ์ทอ้ งถิน่ ยืนยันค�ำอ่านว่า หลอง) มีบนั ทึกว่า
มาถึงเมือง อลอง แวะพักหนึ่งคืน นมัสการสมภารทองมีศิษย์เกะกะชื่อว่า ไอ้ไข่ เล่ากันว่า
หากชาวบ้านหมดปัญญาสามารถในเรือ่ งใดต้องนึกถึงไอ้ไข่เด็กวัด หรือไปออกปากให้ชว่ ยเหลือ
เป็นอันต้องส�ำเร็จ จนถือกันว่าเป็นเด็กที่มีความแปลกอานุภาพพิเศษ สร้างความแปลกใจ
ให้แก่ชาวบ้าน ถึงแม้ไอ้ไข่จะเป็นเด็กซุกซนแต่ก็ไม่มีใครเกลียดชัง กลับกลายเป็นเด็กที่ไป
ได้ทั่ว อยู่ในความระลึกของชาวบ้านตลอดมา และยังบ่งบอกว่าไอ้ไข่เป็นเด็กที่มีความจริงทั้ง
วาจาและจิตใจ ถือสัจจะเป็นหลัก สิ่งใดที่รับปากแล้วเป็นต้องท�ำให้ได้ ถึงแม้บางครั้งเป็นเรื่อง
อันตรายก็ตาม บางคนเล่าว่าหากควายตัวใดไม่ยอมให้จับหรือพยศ หากไอ้ไข่รับปากจับให้
แล้วก็ต้องจับได้ เมื่อตอนเข้าไปใกล้ควาย หากไอ้ไข่จับหางติดแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยเด็ดขาด
ไม่ว่าควายจะวิ่งอย่างไร ในที่สุดควายต้องละพยศหมดฤทธิ์ลงโดยสิ้นเชิง ไอ้ไข่ กลายเป็นเด็ก
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ที่คนยุคนั้นกล่าวขวัญกันไม่รู้จบ
ท่านสมภารรูปปัจจุบันเล่าเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อท่านขรัวทองชราภาพ ท่านขรัวเห็นว่า
วัดมีภัยทางศึกพม่าบุกเมืองนครแน่นอน วัดเจดีย์ ก็เป็นด่านหนึ่งที่พม่าบุก (ในสงคราม 9
ทัพ) เป็นเหตุให้ชาวบ้าน ชาววัด ต่างหนีศึกพม่าไปคนละทิศละทาง (ความตรงนี้มีหลักฐาน
ชื่อบ้านในละแวกใกล้เคียงรองรับ เช่น ทุ่งสู้เมือง นาค่าย ทุ่งเจ้าไชย เป็นต้น) ท่านสมภารทอง
เห็นดังนั้น จึงบอกให้ไอ้ไข่ช่วยรักษาวัดอย่าได้ทิ้งไปไหน (ความตรงนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่ง
ราชวงศ์จักรี เรียกคนที่รักษาวัดว่า เลขวัด มีการสักเลขเป็นเครื่องหมายไม่ต้องให้ทาง
การเกณฑ์ไพร่พลไปรบ) ท่านสมภารทองเองก็อยู่ปกป้องคุ้มครองรักษาวัดด้วยเช่นกัน
(ค�ำรพ เกิดมีทรัพย์, 2556)
พระอธิการอภิชิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเล่าต่อว่า ไม่สามารถทราบได้ว่าท่าน
สมภารขรัวทองมรณภาพเมื่อใด และไอ้ไข่มีชีวิตถึงสมัยไหน บ้างเล่าต่อๆ กันมาว่า หลังจาก
ท่านขรัวทองมรณภาพแล้ว ไอ้ไข่ก็เดินลงไปในสระน�้ำหน้าวัด แล้วไม่ขึ้นมาให้ใครเห็นอีกเลย
แต่วันดีคืนดีแม้ในปัจจุบัน ยังมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฏร่างเด็กให้เห็น หรือมีเสียง
เด็กให้ได้ยิน หรือปรากฏแก่ผู้ที่มานอนวัดเจดีย์แบบครึ่งหลับครึ่งตื่น
ราว พ.ศ. 2543 ปีนั้นวัดนี้ไม่มีภิกษุจ�ำพรรษา นายทหารจากกองทัพภาคที่ 4
นครศรีธรรมราช น�ำทหารจ�ำนวน 1 กองร้อย มาปราบปรามผู้ก่อการร้ายแวะพักค้างคืน
ในเปลสนามที่ผูกติดกับต้นไม้ โดยไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะนายทหารผู้นี้ไม่เคยรู้
เรื่องเกี่ยวกับวัดนี้มาก่อน ขณะท�ำท่าว่าจะหลับโดนเขกกบาลตกใจผงกหัวขึ้นมา เห็นเงาเด็ก
วิ่งหายไปในความมืด ท่านโดน 2-3 ครั้งต้องสั่งทหารเคลื่อนก�ำลังพลกลับกลางดึก ปัจจุบัน
(2553) จากนั้นนามไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็ขจรขจายไปทั่วสารทิศโดยการเล่าปากต่อปาก
ก่อนหน้าที่นายทหารน�ำก�ำลังพลมาพักดังกล่าวแล้ว ที่วัดมีรูปแกะสลักท�ำด้วยไม้
อยู่ในกุฏิ รูปแกะสลักมีความเป็นมาอย่างไร ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า อยู่มาวันหนึ่ง
ผู้ใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ผู้มีฉายาว่า “เที่ยง หักเหล็ก” (เพราะท่านมี
อาคมแก่กล้าหักตะปู มีดพร้าได้) ท่านน�ำไม้ตะเคียนมาแกะสลักเป็นรูปคน แล้วอัญเชิญ
วิญญาณมาสิงสถิต และขนานนามรูปแกะสลักนั้นว่า “ไอ้ไข่วัดเจดีย์”
ดังนัน้ นามเรียกขานประกอบด้วยค�ำสองค�ำ คือค�ำว่า “ไอ้” กับค�ำว่า “ไข่” รวมเป็น
“ไอ้ไข่” ค�ำนี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ชื่อเพื่อนฝูงแสดงว่ามีความสนิทสนมมาก และ
ไอ้ไข่ท่านรับร่างไม้ที่ผู้ใหญ่เที่ยงแกะสลักให้ และรับนามนั้นด้วย แต่บางคนเข้าใจว่าค�ำว่า

���������� 16 new.indd 35

11/30/2559 BE 16:50

36

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

“ไอ้” เป็นค�ำไม่สุภาพจึงใช้ค�ำอื่นแทน เช่น น้องไข่ ตาไข่ ลุงไข่ ทวดไข่ ลูกไข่ หรือ ไข่ ซึ่งจะ
เป็นว่า หมายถึง ผู้อื่นที่มิใช่ท่าน “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์”
รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร
บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคน
ให้มาซื้อของ หรือให้ท�ำยอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้อง
ภัยนานา แล้วน�ำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวัน ครั้นถึงวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน
ของทุกปีมีการจัดงานบุญ คณะกรรมการวัดน�ำรูปมาประดิษฐานยังปะร�ำพิธี ให้คนสรงน�้ำ
พระแล้วอาบน�้ำ ไอ้ไข่ ขอพรด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาใน “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์: เทพแห่ง
สามัญชน” (ค�ำรพ เกิดมีทรัพย์, 2556)
วัดเจดีย์ ไอ้ไข่
วั ด เจดี ย ์ ไอ้ ไข่ เขี ย นโดย ส� ำ นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช กล่าวถึงประวัติและต�ำนานของไอ้ไข่ว่า วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7
ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลา
นับ 1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่ก�ำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนถึง
พ.ศ. 2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจ�ำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของ
ชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยัง
เป็นวัดร้าง
ไอ้ไข่วดั เจดีย์ หรือ ตาไข่วดั เจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ
ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธา
ที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย
เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้น มีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็นภาพเด็กวิ่ง
เล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณนั้นแต่อย่างใด
เหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏร่างนั้นว่า “เด็กวัด”
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตอยู่ ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ และเรียกวิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ ซึ่งเป็น
ค�ำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็ก ๆ เมื่อเชื่อกันว่าไอ้ไข่ คือ วิญญาณดวงหนึ่ง แต่ไม่มีใคร
เคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้

���������� 16 new.indd 36

11/30/2559 BE 16:50

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอได้ไหว้รับ: ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

37

ที่มาค้างแรมในวัด ไอ้ไข่ จึงเป็นที่รักชองชาวบ้าน ใครมีเรื่องเดือดร้อน วัว ควาย หมู ข้าวของ
สูญหาย ก็มาจุดธูปบนบานขอให้ช่วยกันหา ซึ่งก็มักจะประสพผลเสมอมา
ต�ำนานไอ้ไข่มหี ลายเรือ่ งด้วยกัน บ้างก็วา่ ไอ้ไข่คอื วิญญาณเด็กทีต่ ดิ ตามหลวงพ่อทวด
เมื่อหลวงพ่อทวดธุดงค์มาถึงวัดร้างแห่งนี้ และรับรู้ด้วยญาณของท่านว่าที่นี่มีทรัพย์สิน
โบราณฝังอยู่ จึงให้วิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้
ตั้งแต่นั้นมา ในขณะที่บางต�ำนานก็ว่า ไอ้ไข่ คือเด็กลูกชาวบ้านแถวนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัด
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวัดโบราณ ต่อมาเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุตกน�้ำเสียชีวิต วิญญาณของ
เด็กน้อยคนนั้นซึ่งผูกพันอยู่กับวัดก็สถิตที่วัดแห่งนี้ตลอดมา
เมื่อ พ.ศ. 2526 พ่อท่านเทิ่ม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ในขณะนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชา
ไอ้ไข่ เป็นรุ่นแรก พร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมา ในห้วงเวลานั้นพื้นที่แถบนี้ยังมีความเคลื่อนไหว
ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้มีทหารพรานกองร้อยมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ที่วัด
เจดีย์ คืนแรกที่มาพักทหารทั้งกองแทบไม่ได้หลับได้นอน เพราะมีเด็กเที่ยวมาหยอกเล่น
ดึงแขนดึงขา โดนปืนตีศีรษะบ้าง ล้มราวปืนบ้าง เป็นที่วุ่นวาย รุ่งขึ้นจึงได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้
ชาวบ้านฟัง ซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกเล่าให้ทหารกลุ่มนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวของไอ้ไข่ และบอกให้
ทหารกลุ่มนี้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณไอ้ไข่ และเมื่อท�ำอาหารรับประทานให้แบ่งอาหารตั้ง
เป็นเครือ่ งเซ่นให้กบั ไอ้ไข่ดว้ ย เมือ่ ท�ำดังนัน้ คืนต่อมาทุกอย่างก็สงบ ไม่มเี หตุการณ์รบกวนใด ๆ
เมื่อทหารพรานเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนภายนอกรู้ ชื่อเสียงของไอ้ไข่ก็รู้จักกันมากขึ้น
จากการที่ไอ้ไข่ เป็นที่นับถือมายาวนาน จึงมีผู้คิดว่าคนรุ่นหลังล้วนมีวัยน้อยกว่า
ไอ้ไข่ทั้งสิ้น จึงไม่ควรเรียก “ไอ้ไข่” ซึ่งอาจจะเป็นการลบหลู่ ควรเรียกใหม่ “ตาไข่” ซึ่งจะ
เป็นการเรียกที่ให้การนับถือมากกว่า แต่ด้วยความที่ทุกคนคุ้นเคยกับค�ำเรียกขานว่าไอ้ไข่
และภาพที่ทุกคนเห็นชินตาคือภาพของเด็กคนหนึ่ง คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกไอ้ไข่อยู่เช่นเดิม
ในวั ด เจดี ย ์ เต็ ม ไปด้ ว ยสิ่ ง ของที่ ผู ้ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาเอามาแก้ บ น เช่ น รู ป ไก่ ช น
ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูง
เป็นเนินเขาย่อม ๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอ
แล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่ เราจะไม่ได้ยินเสียงโฆษณา
ชักชวนให้ท�ำบุญ ทุกคนที่มาเพราะความเลื่อมใสอย่างแท้จริง ทุกวันเสียงประทัดดังจะขึ้น
ตลอดเวลา ส่วนในวันอังคารและวันเสาร์ก็จะมีกลองยาวแก้บน มาแสดงให้ไอ้ไข่ดูวันหนึ่งเป็น
สิบรอบกันทีเดียว
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ปัจจุบันนี้วัดเจดีย์เจริญรุดหน้าไปมาก อุโบสถขนาดใหญ่ที่ก�ำลังก่อสร้างคืบหน้าไป
อย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่าง ๆ จากศรัทธาที่ผู้คนมีต่อไอ้ไข่ หลั่งไหลเข้ามายังวัดเจดีย์แห่งนี้ ทั้งยัง
เผื่อแผ่ไปยังชาวบ้านที่อยู่รอบวัด ได้มีรายได้จากการจ�ำหน่ายเครื่องบูชาไอ้ไข่ วิญญาณเด็ก
น้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่เลื่อมใส บารมีของเด็กน้อยที่เรียกว่าเป็นเด็กวัด
ได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชน สร้างวัดเจดีย์แห่งนี้ข้ึนมาใหม่ เป็นวัดเจดีย์ที่สวยงาม มั่นคง
ด�ำรงพระพุทธศาสนาสืบไป (ส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)
ต�ำนาน “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์”
ต�ำนาน “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” เขียนโดย แก้ว จิปาถะ กล่าวถึงประวัติและต�ำนาน
ของไอ้ไข่ว่า นายเที่ยง หรือ ผู้ใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ ฉายา เที่ยงหักเหล็ก ซึ่งประวัติที่มาของ
ท่าน คือ จอมมนต์ คนขลัง นายเที่ยงเป็นปูชนียบุคคลของท้องถิ่น เป็นที่เคารพบูชาของผู้คน
และศิษย์ และในครั้งหนึ่งนายเที่ยงได้รับการเลือกจากนายอ�ำเภอให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่
นายเที่ยงไม่อยากเป็น เลยหนีออกจากบ้านไป เพื่อให้นายอ�ำเภอเลือกตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทน
แต่นายอ�ำเภอไม่ยอม เลยจับเอาภรรยาของผู้ใหญ่เที่ยงหรือทวดเที่ยง เอาไปเป็นตัวประกัน
เพื่อให้นายเที่ยงมาแลกตัว
นายเที่ ย งเลยยอมมาเพื่ อ แลกภรรยากลั บ บ้ า น และแล้ ว นายอ� ำ เภอลงโทษ
นายเที่ยงด้วยการขังตะรางไว้สามวันในข้อหาหนีราชการผู้ใหญ่บ้าน ในขณะที่อยู่ในตะราง
และถูกจ�ำกัดเสรีภาพ ซึง่ เป็นเรือ่ งใหม่ทนี่ ายเทีย่ งไม่เคยเจอ เลยฉีกเหล็กห้องขังออกมานัง่ ตากลม
เพือ่ บรรเทาความร้อนแล้วเข้ากลับไปห้องขังใช้มอื ท�ำซีก่ รงเหล็กไว้เหมือนเดิม จนครบเวลาสามวัน
และกลับบ้านมารับต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น จนเกษียณยังมีอกี หลาย ๆ อย่างทีน่ ายเทีย่ งท�ำให้เห็น
โดยอารมณ์ดีและอารมณ์ขัน เช่น นายเที่ยงได้สร้างบ้านที่อยู่อาศัย จึงเดินทางไปซื้อตะปู
ที่ตลาดสิชล คือ ร้านกิ้มฮ้วย พอไปถึงนายเที่ยงเป็นคนอารมณ์ดี ไปหยิบตะปู เจ้กิ้มฮ้วยเลย
ถามว่าซื้อไปท�ำอะไร นายเที่ยงว่า จะซื้อเอาไปท�ำบ้าน แต่ซื้อไม่ลง เพราะตะปูนิ่มนวลเหมือน
ฝักถั่ว เด็ดก็ขาด เจ้กิ้มฮ้วย หัวเราะ และได้พูดไปกับนายเที่ยงว่า “ถ้าเด็ดขาดช่วยเด็ดให้ดูที
ค้าเด็ดขาดจริง ๆ ตะปูที่นายเที่ยงจะซื้อไปสร้างบ้าน เจ้จะไม่เอาเงินจนสร้างบ้านเสร็จ”
นายเที่ยงยิ้มแล้วก็หัวเราะ แล้วหยิบตะปูข้ึนมาเด็ดให้เจ้กิ้มฮ้วยดู ซึ่งเป็นที่มาที่เจ้กิ้มฮ้วยต้อง
เสียตะปูให้นายเที่ยงไปสร้างบ้านโดยไม่คิดราคา
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แต่จริง ๆ แล้วเมื่อตอนเด็กรุ่น ๆ นายเที่ยงบอกเล่ากับลูกหลานให้คนใกล้ชิดฟังว่า
ตอนนั้นท่านเป็นคนจิตอ่อน ขี้กลัว ตกใจ ไม่สมกับเป็นผู้ชาย ครั้งสุดท้ายที่น้อยใจตัวเองและ
อาย ซึ่งนายเที่ยงได้เล่นกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน แต่เพื่อนได้แกล้งเป็นผีหลอกนายเที่ยง
ท�ำให้นายเทีย่ งตกใจ และกลัวมาก เป็นทีอ่ ายเพือ่ น ๆ ทีเ่ ป็นผูช้ ายด้วยกัน จึงหนีออกจากบ้าน
ไปหลายสิบปี จนเป็นที่กล่าวขานว่าเสียชีวิตไปแล้ว และตอนหลังนายเที่ยงเดินทางกลับ
มาบ้านพร้อมกับวิชาอาคม สรรพศาสตร์มากมาย ได้มาช่วยเหลือผู้คนชาวบ้าน และได้
ถ่ายทอดต�ำรับวิชาสู่ลูกหลาน และลูกศิษย์ และนายเที่ยงเป็นคนมีฝีมือในด้านศิลปะ ใน
การแกะสลักไม้ซงึ่ เป็นสุดยอดฝีมอื ในขณะนัน้ และแกะสลักรูปฤๅษี (พ่อแก่) ให้ลกู หลาน ลูกศิษย์ไว้
เคารพบูชาซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนของลูกหลานและศิษย์กันมากเมื่อ พ.ศ. 2524 ได้แกะ
สลักไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ จากไม้ตะเคียนคู่ (สองพีน่ อ้ ง) และอันเชิญจิตวิญญาณไอ้ไข่มาสถิตในรูป
แกะสลัก แล้วประดิษฐานไว้ทวี่ ดั เจดีย์ เพือ่ ให้ผทู้ ศี่ รัทธาได้กราบไหว้สกั การะ และได้เป็นเจ้าพิธี
ฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย พระครูเจติยาภิรักษ์ (พ่อท่านเทิ่ม) เจ้าพิธีฝ่ายสงฆ์ สร้างเหรียญไอ้ไข่
เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้น�ำไปบูชาติดตัว ซึ่งเป็นที่มาของ
ประวัติ นายเที่ยง และต�ำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ที่กล่าวขานอันลือเลื่องทั่วกระฉ่อนของ
ท้องถิ่น
มาตอนนี้การที่ผู้คนศรัทธา ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ต้องการทราบต�ำนานที่มาของค�ำว่า
ไอ้ไข่ สมัยก่อนเขาเรียก เด็กวัด ซึง่ ใน พ.ศ. 2525 เข้าไปนิมติ (ฝัน) นายเทีย่ ง บอกให้นายเทีย่ ง
“แกะรูปให้ที” ในนิมิต (ฝัน) เที่ยววิ่งเล่นแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยน�ำนิมิต (ฝัน) มาบอกกล่าว
พระครูเจติยาภิรักษ์ (พ่อท่านเทิ่ม) นายเที่ยง และพ่อท่านเทิ่มพูดว่า หากยังเด็กวิ่งแก้ผ้าเล่นก็
เรียกว่า “ไอ้ไข่” นั้นคือที่มานาม ไอ้ไข่ และต่อมาได้ไปหาไม้มาแกะสลัก ซึ่งเป็นไม้ตะเคียนคู่
จากวัดพระโอน (ร้าง) เมื่อแกะสลักเสร็จ เลยตั้งชื่อว่า ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ และรุ่งปีขึ้นมา พระครู
เจติยาภิรักษ์ (พ่อท่านเทิ่ม) และนายเที่ยงได้ท�ำพิธีสร้างเหรียญ รุ่นแรกปี พ.ศ. 2526 ซึ่งมี
พิมพ์เดียวเนื้อเดียวเท่านั้น นี่คือที่มาของเหรียญ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ปี 2526 (แก้ว จิปาถะ,
2558)
ศรัทธา “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” รูปปั้นไก่ชน ประทัดแก้บนสนั่นวัด
ศรัทธา “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” รูปปั้นไก่ชน ประทัดแก้บนสนั่นวัด เขียนโดย ไพฑูรย์
อินทศิลา และ กัญยาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ กล่าวถึงประวัติและต�ำนานของไอ้ไข่ว่า นักท่องเที่ยวนับ
หมื่นแห่ร่วมงานย้อนอดีตมนต์เสน่ห์ทะเลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอ�ำเภอน�ำเที่ยว
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แห่เดินทางกราบไหว้ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เหลือเชื่อวิญญาณเด็กวัดอายุ 8-9 ขวบ สิงสถิต
ดูแลรักษาวัด “บนบานขอได้ไหว้รับ” คาดเงินสะพัดหลายสิบล้านบาท
นายพิทักษ์ บริพิศ (2557) นายอ�ำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในช่วง
การจัดงาน “ย้อนอดีตมนต์เสน่ห์ทะเลสิชล” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 15,000 คน โดยเป็นคนในพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 30 จากต่างอ�ำเภอและต่างจังหวัดร้อยละ
60 และนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกร้อยละ 10
โดยในช่วงกลางวันท่านได้จัดโครงการ “นายอ�ำเภอน�ำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ แหล่งโบราณสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ใน อ�ำเภอสิชล รวมทั้งน�ำนัก
ท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและกราบไหว้ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ หมู่ 7 ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ นับเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ�ำเภอสิชลและในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าในช่วง 2-3 วันของการจัดกิจกรรมมีเงินสะพัดในพื้นที่
หลายสิบล้านบาท
ส�ำหรับ “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” เป็นรูปไม้แกะสลักเด็กอายุประมาณ 9–10 ขวบ สวมชุด
ลายพรางทหารสวมแว่นตาด�ำ ตั้งอยู่ในศาลาโรงธรรมวัดเจดีย์ ทั้งด้านในและด้านนอก
โดยบนถนนหลายกิโลเมตรก่อนถึงวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจ�ำนวนมากอยู่ริมถนนเป็นระยะๆ
ส่วนภายในวัดจะมีรูปปั้นไก่ขนาดต่าง ๆ วางอยู่ตามจุดต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบนับหมื่นตัว
ซึ่งมีผู้คนเข้าออกมาไหว้แก้บนรูปแกะสลักไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ และจุดประทัดแก้บนกันอย่าง
ต่อเนื่อง ๆ คาดว่ามีการจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์มาแล้วไม่ต�่ำกว่า 10 ล้านนัด โดยมี
ร่องรอยการจุดประทัดจนเศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงคล้ายภูเขาย่อม ๆ
วัดเจดีย์แต่เดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ได้ยกเป็นวัด มีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดย
ในอดีตหลวงปู่ทวดเหยียบน�้ำทะเลจืดได้เดินธุดงค์ และปักกรดในบริเวณวัดเจดีย์ ซึ่งเป็น
วัดร้าง ส่วนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นั้น เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9–10 ขวบเป็น
ลูกศิษย์ซ่ึงคอยติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์
สมบัติ และศาสนสถานที่ส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจ�ำนวนมาก หลวงปู่ทวดจึงได้
ให้วิญญาณไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติในวัดร้างแห่งนี้ หลังจากนั้นผู้ใดที่เข้ามานอนพักค้าง
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อ้างแรมภายในบริเวณวัดเจดีย์ถ้าไม่เอ่ยชื่อบอกกล่าว หรือขอขมาต่อไอ้ไข่ จะนอนไม่ได้มีเด็ก
มาก่อกวนทั้งคืน เช่น เอามือมาตีศีรษะบ้าง ดึงขา ดึงแขนบ้าง และก่อกวนอื่น ๆ ตามประสา
เด็ก ๆ ต่อเนื่องทั้งคืน โดยใน เมื่อปี พ.ศ. 2526 พื้นที่ในขณะนั้นยังเป็น “พื้นที่สีชมพู” คือยัง
มีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทางราชการจึงส่งทหารพรานประมาณหนึ่ง
กองร้อยมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่วัดเจดีย์ แต่ในตอนกลางคืนจะมีเด็กมาก่อกวนดึงแขน
ดึงขา เอาปืนตีศีรษะบ้าง ผลักปืนให้ล้มบ้าง จนทหารพรานชุดดังกล่าวไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ทั้งคืน
ก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2526 “พระครูเจตยาภิรักษ์ หรือ พ่อท่านเทิ่ม” อดีตเจ้า
อาวาสจะบูรณปฏิสังขรณ์สร้างกุฏิ โบสถ์ ศาลา และเสนาสนะภายในวัด จึงได้จัดสร้าง
“เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” แจกจ่ายญาติโยมที่มาท�ำบุญ จนเหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก
กลายเป็นเหรียญที่โด่งดังเป็นที่ต้องการของวงการพระเครื่องและวัตถุมงคลเป็นอย่างมาก
ต่อมา “พระครูเจตยาภิรักษ์” หรือ “พ่อท่านเทิ่ม” ได้ออกจากวัด “วัดเจดีย์” ไป
บูรณะก่อสร้าง “วัดสระสี่มุม” และจ�ำพรรษาอยู่ที่วัดสระสี่มุมเมืองจนกระทั่งมรณภาพ
ในขณะที่วัดเจดีย์ถูกทิ้งให้รกร้างช�ำรุดทรุดโทรม จนกระทั่ง “พระอธิการอภิชิต พุทธสโร”
หรือ “พระอาจารย์แว่น” มาจ�ำพรรษา ได้ทุ่มเทพัฒนาวัดเจดีย์จนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล�ำดับ
เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น อย่ า งกว้ า งขวางทั่ ว ประเทศ และพระอาจารย์ แว่ น ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะสงฆ์ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์และเป็นเลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอสิชลมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยทางวัดจะจัดสร้างวัตถุมงคล “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” 10 ปีต่อครั้ง จากรุ่นแรกในปี พ.ศ.
2526, พ.ศ. 2536, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2556 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามยังมีวัดหลายแห่ง
ใน อ�ำเภอสิชล และ อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างเหรียญไอ้ไข่ เด็กวัด
เจดีย์ รวมทั้งรูปยืนหล่อลอยองค์เนื้อโลหะขนาดเล็กขึ้นหลายรุ่นด้วย (ไพฑูรย์ อินทศิลา และ
กัญยาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์, 2557)
“ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” ศรัทธาแห่งแผ่นดิน
“ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” ศรัทธาแห่งแผ่นดิน เขียนโดย มาริษา กล่าวถึงประวัติและ
ต�ำนานของไอ้ไข่ว่า เมื่อกล่าวถึงความเชื่อ และความศรัทธาซึ่งในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาคใน
ประเทศไทยมีมากมาย หลายแบบแตกต่างกัน ซึ่งความเชื่อและความศรัทธาล้วนแล้วแต่มี
ประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิ้น ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ เด็กวัดเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต�ำบลฉลอง
อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรอบบริเวณวัดแล้ว วัดเจดีย์ก็ไม่
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แตกต่างกับวัดทัว่ ๆ ไปในประเทศไทยแต่สงิ่ ทีแ่ ปลก และเป็นทีเ่ คารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้าน
ในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสารทิศคือ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วดั เจดีย์ เป็นรูปไม้แกะสลักรูปเด็กอายุประมาณ 9–10 ขวบ
สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด�ำ ซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านนับถือ ศรัทธา น�ำมาถวาย
แก้บน สังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจ�ำนนวนมากวางอยู่บริเวณใกล้กับปาก
ทางเข้าวัดและใกล้ ๆ กันมีร่องรอยการจุดประทัด เศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูง
และมีผู้คนเข้าออกมาไหว้พระและต่อด้วยไหว้แก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่ จุดประทัดกันอยู่
เนือง ๆ นั้นคงแสดงถึงเหตุผล หรือความเชื่ออะไรบ้างอย่าง
นายเรียม ผิวล้วน ชาวบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับวัดเล่าให้ฟังว่า วัดเจดีย์
เมื่อก่อนเป็นวัดที่รกร้างมาประมาณ 1,000 ปีแล้ว ได้บูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งที่ก�ำลัง
ก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นเมื่อก่อนเป็นเจดีย์รกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไป
ส่วนประวัติของ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ ท�ำไมถึงเรียกชื่อแตกต่างกัน
ได้รบั ค�ำตอบว่าเมือ่ พิจารณาอายุของไอ้ไข่แล้วอายุหลายปีแล้ว ชาวบ้านเชือ่ ว่าคงไม่เหมาะสม
ที่ลูกหลาน เด็กรุ่นใหม่จะเรียก “ไอ้ไข่” สมควรเรียก “ตาไข่” ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่า
มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้
มี หลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังสายปักษ์ใต้ ได้มาปักกรด เดินธุดงค์ อยู่บริเวณนั้น
ส่วนไอ้ไข่ นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9–10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวง
ปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และศาสนสถานที่
ส�ำคัญเป็นจ�ำนวนมากจึงได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว ณ ที่นั้น
หลังจากปี พ.ศ. 2500 ผู้ใดที่เข้ามานอนพักอ้างแรมภายในบริเวณวัดเจดีย์ ถ้า
ไม่เอ่ยชื่อ หรือบอกล่าว หรือขอขมาต่อไอ้ไข่แล้ว จะนอนไม่ได้ มีการก่อกวนทั้งคืนเช่น เมื่อ
ท�ำท่าจะหลับจะมีเด็กเอามือมาตีศีรษะบ้าง ดึงขาดึงแขนบ้าง ก่อกวน ตามประสาแบบเด็ก ๆ
ทั้งคืน
เมื่อปี พ.ศ. 2526 พ่อท่านเทิ่ม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ในขณะนั้นได้จัดสร้าง
เหรียญบูชาไอ้ไข่ เป็นรุ่นแรก พร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมาแต่ในพื้นที่ขณะนั้นยังเป็น “พื้นที่
สีชมพู” คือ ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทางราชการจึงส่งทหารพราน
ประมาณหนึ่งกองร้อยมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่วัดเจดีย์ ซึ่งก็ปรากฏการณ์เช่นเดียวกัน
คือ เมื่อทหารก�ำลังหลับรู้สึกว่ามีเด็กมาดึงขาบ้าง ดึงแขนบ้าง เอาปืนตีศีรษะบ้าง ผลักปืนให้
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ล้มบ้าง จนไม่ได้นอนทั้งคืน เมื่อรุ่งเช้าทหารพรานชุดดังกล่าวจึงได้ไปสอบถามชาวบ้าน
บริเวณใกล้ ๆ กับวัดเจดีย์พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้ฟังชาวบ้านฟัง ชาวบ้านละแวก
นั้นรู้เรื่องราว และกิตติศัพท์ของไอ้ไข่เป็นอย่างดีจึงได้บอกวิธีการแก้ไข คือ ก่อนกินข้าวหุง
เตรียมอาหารต้องเอ่ยถึง ไอ้ไข่ซึ่งสถิตอยู่ ณ ที่นั้นด้วย หลังจากเมื่อทหารพรานชุดดังกล่าวได้
ท�ำตามที่ชาวบ้านแนะน�ำ แล้วคืนต่อมาก็นอนหลับพักผ่อนกันอย่างสบายเนื้อ และสบายใจ
ปราศจากการรบกวนของเด็ก
ลุงเรียม ยังกล่าวเน้นค�ำว่า สัจจะ เป็นเรื่องส�ำคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมา
เมื่อบนบานศาลกล่าวอะไร ก็ต้องน�ำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วย แล้วลุงก็ตอบอย่างมั่นใจว่า
“ขอให้ไหว้รับอย่างแน่นอน” (มาริษา, 2556)
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงข่าวว่า ชาวเน็ตอึ้ง วิญญาณ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” แสดง
ปาฏิหาริย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มนักท่องโลกออนไลน์ต่างแห่
เข้าไปชมเฟสบุ๊คของผู้ที่ใช้ชื่อว่า “แก้ว จิปาถะ” ซึ่งน�ำภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณี
ให้ทานไฟวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) หมู่ 7 ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
ประเพณีทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เกิดความอบอุ่น
ในตอนเช้ามืดของคืนที่มีอากาศหนาวเย็น โดยใช้ลานวัดเป็นที่ก่อกองไฟขนาดใหญ่ ก่อนที่
พุทธศาสนิกชนจะรวมกลุ่มท�ำขนมถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดเจดีย์
ช่วงเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย 1 ในจ�ำนวนภาพที่เจ้าของเพจน�ำมาโพสต์
เป็นภาพถ่ายกองไฟที่ก�ำลังลุกโชติช่วงลักษณะคล้ายร่าง “ไอ้ไข่” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเจดีย์
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าต้องการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์แก่สายตาชาวบ้านที่มาร่วมงาน
เพื่อตอกย�้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ ท�ำให้ผู้ชมภาพต่างแชร์ต่อๆ กันไปและวิพากษ์วิจารณ์เป็น
วงกว้าง
ส�ำหรับ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” นั้นเชื่อว่า เป็นวิญญาณของลูกศิษย์คนสนิทของ
“หลวงปู่ทวด” ซึ่งคอยรับใช้พระเกจิชื่อดังขณะท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ และ
หลวงปู่ทวดก�ำชับให้คอยดูแล และเฝ้ารักษาสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากทราบว่า มีทรัพย์สมบัติ
และศาสนสถานจ�ำนวนมาก ไอ้ไข่ได้เสียชีวิตลง แต่วิญญาณก็ยังคงวนเวียนสิงสถิตเฝ้าทรัพย์
สมบัติภายในวัดไม่ไปไหน กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2526 “พ่อท่านเทิ่ม” เจ้าอาวาสวัดเจดีย์
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ขณะนั้น จึงจัดสร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่รุ่นแรก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเช่าบูชาน�ำเงินที่ได้มา
พัฒนาวัดเรื่อยมา ด้านนายพิทักษ์ บริพิศ นายอ�ำเภอสิชล กล่าวว่า วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของ อ�ำเภอสิชล แต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมา
กราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่จำ� นวนมาก ตลอดทัง้ วัน โดยเฉพาะช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาจะมีผคู้ น
จากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภ และแก้บนอย่างต่อเนื่อง โดยมีชาวต่างชาติ
จ�ำนวนหนึ่งที่เชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่วัดเจดีย์เดินทางมาบนบาน และแก้บน
จนเม็ดเงินสะพัดใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีละนับสิบล้านบาท เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และต่างประเทศแห่เดินทางมาท่องเที่ยว และกราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่
มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน (เดลินิวส์, 2558)
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไชยแสง กิระชัยวนิช เขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึกคอลัมน์ ต�ำนานแผ่นดิน
ถึงไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ว่าส่งเรื่องเกาะหลวงปู่ทวด อ�ำเภอขนอม เข้าโรงพิมพ์เสร็จ มีเสียง
กระซิบข้างหูผมว่า “เขียนเรือ่ งหลวงปูท่ วด ท�ำไมไม่เขียนเรือ่ ง ไอ้ไข่ บ้าง” ผมตกใจรีบโทรไปถาม
คุณพิชัย ชูสุวรรณ ชมรมร้านอาหารนครศรีธรรมราชว่ารู้จัก “ไอ้ไข่” ไหม คุณพิชัยตอบว่า
อาจารย์ลงเครื่องบิน ผมจะขับรถพาไปวัดเจดีย์ อ�ำเภอสิชล ไปดูไอ้ไข่กัน
วัดเจดีย์อยู่กลางป่าใหญ่ อ�ำเภอสิชล สร้างยุคใดไม่ปรากฏ ถูกทิ้งร้างกว่าพันกว่าปี
หลวงปู่ทวด ธุดงค์จากวัดพะโคะมากับศิษย์อายุ 10 ขวบ ปักกลดอยู่ที่วัดร้างเพื่อโปรด
ชาวบ้านหลายวัน ไอ้ไข่ร่างกายอ่อนแอป่วยไข้เสียชีวิต หลวงปู่ทวดจึงเผาร่างไอ้ไข่ แล้วให้
ดวงวิญญาณไอ้ไข่ อยู่รักษาทรัพย์สมบัติของวัดเจดีย์ รอผู้มีบุญมาฟื้นวัดร้าง
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นมีพระภิกษุมาอยู่ที่วัดเจดีย์ ต่างเห็นเด็กผู้ชายวิ่งไล่ไก่ป่าใน
วัดคิดว่าลูกชาวบ้าน โยมก็คิดว่าเป็นลูกศิษย์พระจึงเรียกว่าไอ้ไข่ แต่ไม่รู้ว่าไอ้ไข่เป็นลูกใคร
โจรผู้ร้ายที่คิดเข้ามาขโมยของในวัดและหมู่บ้าน ถูกไอ้ไข่ขับไล่หนีหายด้วยความกลัว ไอ้ไข่
จึงเป็นวิญญาณที่ชาวบ้านคุ้นเคยรักใคร่ไม่หวาดกลัว
พ.ศ. 2526 มีการเคลื่อนไหวของ ผกค.ภาคใต้ กองทัพภาคที่ 4 ส่งทหารเข้ามาดูแล
สิ ช ลขอ พ่ อ ท่ านเทิ่ ม เจ้าอาวาส อาศัยนอนค้างคืน ที่วั ด เจดี ย ์ ทหารถู ก ไอ้ ไข่ ห ยอกล้ อ
ดึงแขนขา ล้มปืนที่วางพิงไว้ไม่ได้นอนทั้งคืน ชาวบ้านจึงบอกให้ทหาร ตั้งอาหารคาวหวาน
บูชาไอ้ไข่ ทหารจึงอยู่อย่างสงบสุข ชาวนครศรีธรรมราชจึงเริ่มรู้จักไอ้ไข่วัดเจดีย์
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พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช รู้กิตติศัพท์ไอ้ไข่ จึงน�ำไม้ตะเคียนเสาหลักเมืองเก่า
มามอบให้ทางวัดแกะรูปไอ้ไข่ ให้เช่าบูชาเพื่อหาเงินบูรณะวัดเจดีย์ ไอ้ไข่จึงเป็นที่รู้จักของ
ชาวใต้ วันที่ 13-17 เมษายน ทุกปี ชาวใต้จะมาสักการะ อุ้มไก่มาปล่อยวิ่งเต็มลานวัด
พระอาจารย์แว่น เจ้าอาวาสจึงขอให้แก้บนด้วยไก่ปูนปั้น จนมีไก่กว่าหมื่นตัว (ไชยแสง
กิระชัยวนิช, 2558)

ประวัติและต�ำนานของไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จากการสัมภาษณ์

อารมณ์ โจมฤทธิ์
อารมณ์ โจมฤทธิ์ (สัมภาษณ์, 2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ตามต�ำนานไม่ว่าจะเป็น
หอสมุดแห่งชาติ หรือในบันทึกนครศรีธรรมราช มีที่มาว่า ไอ้ไข่เป็นแค่วิญญาณ แต่ต�ำนาน
เล่ากันเป็นมุขปาฐะว่า ไอ้ไข่เป็นชาวมอญ ลูกของชาวนา อายุประมาณ 4-5 ขวบ อยูม่ าวันหนึง่
เขานอนอยู่เป็นช่วงเวลากลางวันพ่อแม่ไปนาส่วนบ้านเป็นบ้านแบบยกสูงพอไอ้ไข่ตื่นขึ้นมา
น�้ำท่วมเขาท�ำให้เขาตกใจและคิดถึงพ่อกับแม่แล้วเขาก็ลืมตัวว่าตนเองอยู่บนบ้านจึงกระโจน
ลงไปเพื่อไปหาพ่อกับแม่แต่พอก้าวลงไป ก็จมน�้ำตาย ดวงวิญญาณเที่ยวตามหาพ่อกับแม่ของ
เขาซึ่งจมน�้ำตายไปแล้ว จึงเดินทางไปเจอมหาเถรคันฉ่องซึ่งเป็นอาจารย์ของพระนเรศวร
มหาราช บางทีก็เนรมิตให้คนเห็นตนบ้างไม่เห็นบ้าง หรือไม่ก็ขอให้ได้ยินเสียงส่วนใหญ่จะได้
เห็นตัวตน
อยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่ทวดได้เดินทางไปเจรจากับเจ้าเมืองปัตตานีกรณีพิพาทเรื่อง
การแบ่งแยกดินแดนมหาเถรคันฉ่องรู้ว่า หลวงปู่ทวดจะเสด็จมาทางใต้ก็มาเยี่ยม และมาส่ง
ด้วยที่กรุงศรีอยุธยา แล้วไอ้ไข่ที่เป็นวิญญาณก็ตามมาด้วย เลยมาเจอกับหลวงปู่ทวด เพราะ
บารมีของหลวงปู่ทวดสูงกว่ามหาเถรคันฉ่อง ไอ้ไข่จึงติดตามหลวงปู่ทวดมา โดยเดินทางด้วย
เท้ารอนแรมกันมาเรื่อย ๆ มาถึงที่เมืองนครศรีธรรมราช ก็มีกระบวนโพธิ์เสด็จมาทางเหนือ
ถึงสิชลก่อนแล้วก็มาหยุดอาศัยที่ วัดเจดีย์ ซึ่งตอนนั้นไม่ใช่ วัด แต่คล้ายกับศาลาของหมู่บ้าน
เมื่ อ ชาวบ้ า นเห็ น ก็ ดี ใจซึ่ ง เรี ย กว่ า สมเด็ จ มา (ในสมั ย นั้ น พระผู ้ ใ หญ่ จ ะเรี ย กว่ า สมเด็ จ )
หลวงปู่ทวดอยู่จ�ำวัดเจดีย์เป็นแรมเดือน ได้สร้างศาลาขึ้นใหม่หลังหนึ่งและได้ปลูกต้นโพธิ์
1 ต้น แต่เดิมชือ่ บ้านไผ่หนาน เมือ่ ได้ปลูกต้นโพธิก์ เ็ ปลีย่ นชือ่ ใหม่ เป็น บ้านโพธิเ์ สด็จ เป็นต้นโพธิ์
ที่ระลึกว่าหลวงปู่ทวดเสด็จมา และหลวงปู่ทวดได้สร้างพระพุทธรูป สร้างเจดีย์ แล้วจ�ำเป็น
ต้องเดินทางไปต่อ ยังปัตตานีแต่พอจะไปหลวงปู่ทวดก็บอก ว่าเมื่อสร้างกันใหญ่โตแบบนี้แล้ว
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“ให้ไอ้ไข่อยู่นี่แหละ” ไอ้ไข่ก็สถิตอยู่ ณ วัดเจดีย์ สืบมา
พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์
พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (สัมภาษณ์, 2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ประวัติวัดเจดีย์
สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นวัดร้างแต่ก็ยังมีผู้คนมากราบไหว้บูชามาสักการะท่านพ่อเจ้าวัด
ซึง่ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วของชาวบ้าน และเคารพมาตัง้ แต่โบราณ เพราะบริเวณวัดนีเ้ ป็นวัดทีเ่ ก่าร้าง
และยังมีซากปรักหักพังสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ปี 2540 กว่า ๆ เริ่มมี
การบูรณะวัดมีผู้คนดูมาดูแลและช่วยเหลือ พอได้เป็นสถานที่ส�ำหรับท�ำบุญส�ำหรับชาวพุทธ
บรรยากาศภายในวัดมีการใช้ไม้ท�ำเสา หลังคามุงจาก เพื่อให้พระสงฆ์พักได้ ญาติโยมมานั่ง
ปฏิบัติธรรมได้พัฒนาไปเรื่อยๆ จนเกิดถาวรวัตถุ
เริ่มเป็นที่รู้จักและมีพ่อท่านคลี้ พ่อท่านคง พ่อท่านเทิ่ม เข้ามาอยู่อาศัย พ.ศ. 2502
ถึง พ.ศ. 2529 และต่อมาพระเอี่ยม พระคู้ พระสุเมธ และชาวบ้านก็แวะเวียนกันมา
ไอ้ไข่เดิมเป็นเด็กวัดปฏิบัติอยู่ดูแลพระสงฆ์ ตาหลวง อยู่ในวัด และเชื่อกันว่าเดิน
หายลงไปในน�้ำ แล้วก็หายไปเลย วันดีคืนดี จะปรากฏเด็กวิ่งเล่นแต่พอเข้าไปดูก็จะไม่เจอ
ถือว่าเป็นภาพนิมิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ไอ้ไข่เป็นศิษย์หลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวดน�ำมาฝากไว้ที่วัด
เจดีย์ ไอ้ไข่เป็นวิญญาณตามหลวงปู่ทวดซึ่งท่านได้อธิษฐานให้ไอ้ไข่เฝ้าดูแลที่วัดเจดีย์
ไอ้ไข่มีความเป็นมาเนิ่นนานก่อนที่วัดเจดีย์จะกลับมาเป็นวัดอีกครั้ง หลวงพ่อ
สนทนาว่า เมื่อก่อนเขาเรียกว่าเด็กวัดเฉย ๆ เวลาบนบานศาลกล่าวเขามักออกชื่อว่า “ท่าน
เจ้าวัดและเด็กวัดเจดีย์” ค�ำว่าไอ้ไข่ เพิ่งมาเรียกตอนพ่อเที่ยงแกะสลักรูปไม้แล้ว เหตุผลว่า
อาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงนิมิตว่ามีเด็กไปบอกให้สร้างรูปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523
ถึง พ.ศ. 2524 ในนิมิตเมื่อเห็นเด็กแก้ผ้า เปลือยกายกับพระจีวรสีคล�้ำไปยืนให้เห็นในนิมิต
และเอ่ยปากว่าแกะรูปเราให้ที เราจะได้มีที่อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง ตาเที่ยงถามว่าใครหรือนี้
เด็กในนิมิตจึงบอกว่า “เราไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็กวัดนี้ชื่อ “ไอ้ไข่เด็กวัด
เจดีย์”

ความเชื่อเรื่องการบนบาน การแก้บน และผลจากการบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์
ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาที่จะน�ำเสนอออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน
คื อ การบนบาน และการแก้ บ น ต่ อ ไอ้ ไข่ วั ด เจดี ย ์ จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ด้ า น
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การบนบาน จ�ำนวน 30 ท่าน สรุปได้ดังนี้
การบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์
การบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เป็นแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ การรับทราบข่าวการแก้บน
และจ�ำนวนครั้งของการบนบาน จากการสัมภาษณ์เกิดการรับทราบข่าวการแก้บนกับไอ้ไข่
วัดเจดีย์ ใน 3 ลักษณะ คือ
1) การบอกต่อ 22 ท่าน
2) อาศัยอยู่ในละแวกวัด (คนในพื้นที่) 7 ท่าน
3) ผ่านสื่อ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน
จ� ำ นวนผู ้ ม าบนบานทั้ ง 30 ท่ า น จากการสั ม ภาษณ์ แ บบสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ส่วนคนในพื้นที่จะอยู่ส่วนของสถานที่ส�ำคัญในวัด เช่น โบสถ์
วิหาร แหล่งค้าขาย แต่จะไม่ค่อยปรากฏตรงสถานที่แก้บน
ส่วนจ�ำนวนครั้งของการบนบาน จากการสอบถามผู้มาบนบานกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์
ผู้ศึกษาสอบถามจ�ำนวนครั้งแก่ผู้มาบนบาน จ�ำนาน 30 ท่าน ได้ให้รายละเอียด ดังนี้
1) การบนบาน 1 ครั้ง มีผู้มาบนบานจ�ำนวน 5 ท่าน
2) การบนบาน 2 ครั้ง มีผู้มาบนบานจ�ำนวน 4 ท่าน
3) การบนบาน 3 ครั้ง มีผู้มาบนบานจ�ำนวน 6 ท่าน
4) การบนบาน 4 ครั้ง มีผู้มาบนบานจ�ำนวน 3 ท่าน
5) การบนบาน 5 ครั้งขึ้นไป มีผู้มาบนบานจ�ำนวน 12 ท่าน
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ตารางแสดงร้อยละของการบนบาน ไอ้ไข่ วัดเจดีย์
จ�ำนวนครั้งของการบนบาน

จ�ำนวนคน

ร้อยละ

1
2
3
4
5 ขึ้นไป
รวม

5
4
6
3
12
30

16.65
13.35
20
10
40
100

เฉลี่ยการบนบาน 5 ครั้งขึ้นไป อยู่ในจ�ำนวนมากที่สุด ผู้มาบนบานกลับมาบนบาน
มากกว่า 1-5 ครั้งขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า การบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น
ผู้บนบานจึงกลับมาบนอีก
การแก้บนต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์
การแก้บนต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่มาแก้บนต่อไอ้ไข่
วัดเจดีย์ ผู้มาแก้บน สามารถสรุปขั้นตอนของการแก้บนเป็น 4 ขั้นตอน คือ ช่วงวัน และเวลา
ของการแก้บน เรื่องที่มาแก้บน พิธีกรรมแก้บน และสิ่งของที่ใช้ในการแก้บน สรุปดังนี้
ช่วงวันเวลาที่ประชาชนมาแก้บน ส่วนใหญ่จะนิยมวันอังคารและวันเสาร์ เพราะ
เชื่อว่าเป็นวันแข็ง แก้บนแล้วจะขาด ในวันอื่น ๆ ก็มีบ้างเพราะถือฤกษ์สะดวก แต่ยกเว้น
วันพระที่ไม่มีการแก้บน ส่วนเวลาในการแก้บนนั้นจะแก้บนในช่วงกลางวัน โดยไม่แก้บน
กลางคืนเด็ดขาด
เรื่องที่มาแก้บน จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่มาบนบานได้เล่าถึงเรื่องที่ตนมาแก้บนใน
หลายๆ เรื่อง ผู้ศึกษาจึงแบ่งเรื่องที่มาแก้บน เป็น 5 ด้าน คือ
1. การงาน และการศึกษา มีผมู้ าบนบานกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เรือ่ ง การงาน และการศึกษา
จ�ำนวน 11 ท่าน
2. ความปลอดภัย มีผมู้ าบนบานกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เรือ่ ง ความปลอดภัย จ�ำนวน 5 ท่าน
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3. โชคลาภ มีผู้มาบนบานกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เรื่อง โชคลาภ จ�ำนวน 9 ท่าน
4. ความรัก มีผู้มาบนบานกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เรื่อง ความรัก จ�ำนวน 1 ท่าน
5. ของหายได้คนื มีผมู้ าบนบานกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เรือ่ ง ของหายได้คนื จ�ำนวน 4 ท่าน
ประเด็นการแก้บน
การงาน และการศึกษา
ความปลอดภัย
โชคลาภ
ความรัก
ของหายได้คืน
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

11
5
9
1
4
30

36.65
16.65
30
3.35
13.35
100

พิธีกรรมแก้บน เป็นออกเป็นการบูชา และแก้บน ในส่วนของการบูชาจะจุดธูป
3 ดอก พร้อมระลึกถึงไอ้ไข่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่การแก้บนนั้น จุดธูปแค่ 1 ดอก
พร้อมกับเอ่ยชื่อตนพร้อมข้อตกลงและบอกว่าตนมาแก้แล้ว เอาของมาถวายอะไรบ้าง
สิ่งของที่ใช้ในการแก้บน จากการที่ผู้ศึกษาสังเกตดูการแก้บน ปรากฏของที่ใช้ใน
การแก้บนแบบออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1. รูปปั้นไก่ เช่น ไก่เงิน ไก่ทอง ไก่ใหญ่ ไก่เล็ก
2. รูปปั้นอาชีพต่างๆ เช่น ทหาร พยาบาล ต�ำรวจ บัณฑิต
3. รูปปั้นสัตว์ใหญ่ เช่น ควาย วัว หมู ช้าง และ 12 นักษัตร
4. ชุดทหาร หนังสติ๊ก และของเด็กเล่น
5. ประทัด
6. ไข่ต้ม น�้ำแดง
7. ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ร�ำกลองยาว
ความเชื่ อ ของการแก้ บ นจะผู ก โยงกั น ในเรื่ อ งของวั น เวลา และสิ่ ง ของที่ ใช้
ในการแก้บน เนื่องจากเกิดความเชื่อ และปฏิบัติสืบต่อกันมา จึงไม่มีใครนอกลู่นอกทาง
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เพราะเกรงว่าจะไม่ประสบความส�ำเร็จในเรื่องที่ตนมาบนบานจะเกิดสิ่งร้ายจากการรู้เท่าไม่
ถึงการณ์
กรณีตัวอย่าง 77 เหตุการณ์
จากการสัมภาษณ์ เรื่องราวของการแก้บน ผลจากการบนบาน และความเชื่อ
อ�ำนาจ อภินิหารของไอ้ไข่ ผู้ศึกษาสามารถรวบรวมเรื่องราวของไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ได้จ�ำนวน 77
กรณีตัวอย่าง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน แตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. “ข้าจับได้เองวัวนี้ ไม่เกี่ยวกับไอ้ไข่” 2. “ช้างแสดงตกมันวิ่งไปอยู่บนเขา”
3. “ไอ้ไข่เรียนให้ 41 เล่ม”
4. “ไอ้ไข่ส่งลูกยายเรียนทั้ง 5 คน”
5. “ไอ้ไข่ช่วยท�ำคลอด”		
6. “ไอ้ไข่ไล่พระที่มาประจ�ำวัดเจดีย์ออกหมด”
7. “ทอนไก่ไปไว้ที่บ้านไม่ได้”
8. “ลูกชายป่วยบนให้ลูกได้นอนห้องพิเศษ”
9. “ย้ายไปสอนใกล้บ้าน”
10. “ถูกหวย”
11. “ไอ้ไข่เล่นปืน ดึงเท้า ดึงมือ”
12. “นาฬิกาเรือนโปรดพ่อหาย”
13. “ไอ้ไข่ หาท�ำเลขายของให้”
14. “ไอ้ไข่ช่วยขับรถ”
15. “รถยนต์หาย” 		
16. “ไอ้ไข่จับวัวเชือกขาด”
17. “ไอ้ไข่เล่นศีรษะ ไม่ได้นอน”
18. “ไอ้ไข่หาที่จอดรถให้”
19. “ขอเจ้าที่ให้ไอ้ไข่เข้าไปช่วยดูแลการแต่งกลอน” 20. “ไอ้ไข่เป็นพ่อสื่อ”
21. “ไอ้ไข่ไปชนวัว”		
22. “ชวนไอ้ไข่ไปนอนบ้าน”
23. “เชือกผูกข้อมือ”		
24. “เจ็บปีกไก่”
25. “ให้ลูกสอบเข้ามหาลัยได้”
26. “มอเตอร์ไซค์หาย”
27. “ไอ้ไข่ช่วยว่าความ”
28. “ไอ้ไข่ช่วยทุกเรื่อง”
29. “ไอ้ไข่ช่วยหาโทรศัพท์”
30. “ไอ้ไข่ช่วยสร้างความมั่นใจ”
31. “บนเหมือนกันทั้งคันรถ”
32. “สร้อยหาย”
33. “ขอให้สอบติดนายสิบต�ำรวจ” 34. “ไอ้ไข่ช่วยวิ่งทันเวลา”
35. “โรคประจ�ำตัวหาย”
36. “ไม่เชื่อ”
37. “ไอ้ไข่จับลูกหมู” 		
38. “หวยเปลี่ยนชีวิต”
39. “ไก่บาดเจ็บ” 		
40. “เจ้าอาวาสคอเคล็ด”
41. “หมูขี้พร้าดุเปลี่ยนเป็นเชื่อง”
42. “ไอ้ไข่ช่วยให้ผ่านโปรเจค”
43. “สร้อยทองติดอยู่ที่บันไดเลื่อน” 44. “ไอ้ไข่ช่วยหาเงิน”
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45. “ไอ้ไข่เป็นหมอรักษาโรค”
47. “อยู่ได้เพราะไอ้ไข่”
49. “ไอ้ไข่ให้พร” 			
51. “ติดทองไอ้ไข่” 			
53. “ไอ้ไข่ช่วยหาลูกเขยลูกสะใภ้ที่ดี”
55. “ชีวิตมีความสุข” 		
57. “โทรศัพท์หาย” 			
59. “ไอ้ไข่อยากกินน�้ำแดง” 		
61. “ไอ้ไข่ช่วยสอบชิงทุน” 		
63. “ไอ้ไข่ช่วยเรียกลูกค้า” 		
65. “พิธีบูชาดาวพฤหัส” 		
67. “ไอ้ไข่ให้สร้างโบสถ์”		
69. “ไอ้ไข่ช่วยให้สอบเข้ามหาลัยได้”
71. “ไอ้ไข่ช่วยหาลูกเขย”		
73. “ไอ้ไข่ช่วยทวงเงิน” 		
75.“ไอ้ไข่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น”		
77. “ไอ้ไข่ช่วยตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ”
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46. “ไอ้ไข่ช่วยพรีเซนต์งาน”
48. “ไอ้ไข่ช่วยให้สมปรารถนา”
50. “ไอ้ไข่ปกป้องจากอันตราย”
52. “ไอ้ไข่เป็นนายหน้าขายบ้าน”
54. “ไอ้ไข่ช่วยห้าคาผักขายดี”
56. “ไอ้ไข่ช่วยให้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดี”
58. “ไอ้ไข่ช่วยได้ทุกเรื่อง”
60. “ไอ้ไข่ช่วยขายของ”
62. “ไอ้ไข่ช่วยขายของก่อสร้าง”
64. “ไอ้ไข่คุ้มครอง”
66. “ไอ้ไข่ให้ลูกชาย”
68. “ไอ้ไข่ขยายอาณาเขตวัด”
70. “ไอ้ไข่ช่วยโยกย้ายหาต�ำแหน่ง”
72. “ไอ้ไข่พากลับบ้าน”
74. “ไอ้ไข่คล้องใจคนในชุมชน”
76. “มุสลิมก็เคารพไอ้ไข่”

สรุปและอภิปรายผล

ประวัติและต�ำนาน “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” มีการกล่าวถึงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นบทความในหนังสือ หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเพลง และการเล่าลือกันแบบปาก
ต่อปาก หลายต�ำนานที่มีเค้าโครงคล้ายกัน ต่างกันก็แต่รายละเอียดปลีกย่อย ต�ำนานของวัด
เจดีย์ต่างตรงกันทุกแหล่งข้อมูล โดยกล่าวถึงวัดในรูปแบบของสถานที่ศูนย์กลางเพื่อมา
ประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนาแบบชั่ ว คราว ไม่ ไ ด้ เ ป็ น วั ด แต่ ภ ายหลั ง จากหลวงปู ่ ท วด
มาเยื อ นได้ รั บ การพั ฒ นาจนมี ก ารสร้ า งโบสถ์ สร้ า งพระพุ ท ธรู ป ประชาชนจึ ง สานต่ อ
โดยการสร้างอาณาเขตเป็นวัด และสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นโบสถ์วิหารหลังใหม่ รูปเคารพไอ้ไข่ รูปวาดไอ้ไข่ หรือแม้แต่การขยายเขตพื้นที่วัด
เพื่อสร้างสิ่งเคารพเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ประชนชนจากทั่วทุกสารทิศ
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ต�ำนานและประวัติของ ไอ้ไข่ นั้นมีเค้าโครงคล้ายกันแต่ก็มีรายละเอียดแตกต่างกัน
ไปบ้าง กล่าวคือ ไอ้ไข่ นั้นเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย เคารพพระผู้ใหญ่และชอบช่วยเหลือ
ชาวบ้าน เหล่านี้ทุกแหล่งข้อมูลต่างให้ความส�ำคัญตรงกัน แตกต่างกันก็ตรงที่ ไอ้ไข่นั้นเป็น
เด็กในสถานที่เดิม กล่าวคือ เกิดบ้านฉลอง อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือเป็นเด็ก
จากต่ างถิ่ น แต่ เ ดิ น ทางผ่านมาแล้ว ได้รับ ค�ำสั่งจากหลวงปู ่ ท วดให้ อ ยู ่ ณ สถานที่ แห่ ง นี้
สิง่ ทีแ่ ตกต่างกันอีกอย่างคือ ไอ้ไข่นนั้ เป็นแค่วญ
ิ ญาณตามมาหรือเป็นเด็กทีเ่ พิง่ มาตายภายหลัง
รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยต่างกัน บ้าง ยอมขึ้น อยู่กับ ว่าใครเป็ น คนเล่ า และหลายเรื่ อ งเล่ า
มีประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของต�ำนานหรือประวัติของ
“ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” รวมทั้งความน่าจะเป็นแห่งเหตุและผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นอกจากประวัติ ต�ำนาน เรื่องราวความเป็นมาของ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ แล้วยังมีใน
ประวัติในส่วนของความเชื่อมั่นในรูปเคารพไอ้ไข่ ที่เชื่อว่า เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โดยมี
การสร้างเครื่องบูชา แทนตัวตน ไอ้ไข่ เพื่อเป็นเครื่องเคารพแก่ประชาชนผู้ศรัทธา
อย่ า งไรก็ ดี ต� ำ นานและประวั ติ ข องไอ้ ไข่ ก็ ยั ง มี ส ่ ว นสร้ า งความเคารพ ให้ แ ก่
ประชาชนและยังเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นามว่า “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” เพราะต�ำนานและประวัติ
ล้วนแฝงไว้ด้วยเรื่องราวอภินิหาร ความน่าเลื่อมใส และท�ำให้ประชาชนยึดมั่นในรูปเคารพ
ไอ้ ไข่ จนสื่ อถ่ ายทอดเรื่องราวของ ไอ้ไข่ ออกมาในหลากหลายช่ อ งทาง ไม่ ว ่ า จะเป็ น
รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หรือแม้แต่บทเพลง
ผลจากการบนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จากประชาชนที่มาบนบานได้ให้สัมภาษณ์
ท�ำให้ทราบถึงพลังความศรัทธาต่อไอ้ไข่เพราะแม้ว่าจะบนบานแล้วไม่ประสบความส�ำเร็จแต่
ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างเชื่อมั่นและมีความหวัง เพราะเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะสมหวัง รวมทั้งผู้ที่มา
บนบานส่วนมากจะได้ดั่งใจปรารถนา ข่าวแพร่สะพัดในทาง “ขอได้ไหว้รับ” จึงสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนจ�ำนวนมาก
นอกจากในส่วนของผลจากการบนบานนอกจาก “ขอได้ไหว้รับ” แล้ว ในส่วนของ
อภินิหารต่าง ๆ ยังมีส่วนช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือ และความศักดิ์สิทธิ์ จากค�ำบอกเล่า
ปากต่อปาก เป็นเรื่องราวที่สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาแก่ผู้มาบนบาน และที่ส�ำคัญคน
ส่วนใหญ่เมื่อประสบความส�ำเร็จก็จะคิดว่า ไอ้ไข่ช่วยเหลือ และจะมาแก้บนตามที่ตน
ได้ขอไว้
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ผลส�ำเร็จจากการบนบาน ผู้บนบานมองว่าที่ส�ำเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากบารมีและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ที่ดลบันดาลให้เกิดขึ้น และเชื่อมั่น ศรัทธาในรูปเคารพไอ้ไข่
กรณีการบนบานแล้วไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือไม่ได้ดั่งใจหวัง ผู้ที่มาบนบานต่างเชื่อว่าเป็น
เพราะตนไม่ได้รักษาตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ ไม่ได้ตั้งใจจริง การบนบานจึงล้มเหลว
หลายคนกล่าวถึงการปฏิบัติให้อยู่ในท�ำนองคลองธรรม รักษาศีล ท�ำความดีก่อน ไอ้ไข่
วัดเจดีย์ จึงจะช่วย
นอกจากผลจากการบนบานในแง่ของการขอแล้ว จากการสังเกตผู้วิจัยได้เห็น
พัฒนาการของวัดเจดีย์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของศาสนสถาน พื้นที่วัดขยายจากเดิม 9 ไร่
ปัจจุบันวัดเจดีย์ไอ้ไข่มีเนื้อที่เกือบ 40 ไร่ หรือแม้แต่เงินสะพัดจากการท�ำบุญ และการมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย เช่น คณะทัวร์จาก
มาเลเซีย และคณะทัวร์จากสิงคโปร์
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