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วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์” ในบริบทการท่องเท่ียว1 
WAT CHEDI (AI KAI) AS “THE SACRED SPACE” IN THE TOURISM CONTEXT1 
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บทคัดย่อ 
บทความเรื่องวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์” ในบริบทการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เรื่องเล่า

เกี่ยวกับไอ้ไข่ และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษาพบว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้ไข่มี 4 แบบเรื่อง (tale type) ได้แก่ 1) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวด 
2) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณที่สถิตในพระพุทธรูปโบราณ 3) ไอ้ไข่คือวิญญาณของเด็กวัด และ 4) ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่
ออกมาจากดิน นอกจากน้ียังพบว่าวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) มีการน าเสนอวัดในฐานะพ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์ในบริบทการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่า
ศักด์ิสิทธิ์ การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) การสร้างวัตถุต่าง ๆ  เพ่ือเป็น “จุดขาย” แก่วัด และการ
น าเสนอข่าวเกี่ยวกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ของสื่อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ  ด้วยเหตุดังกล่าวมาน้ีจึงท าให้วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 
กลายเป็น “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์” ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ค าส าคัญ: วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่), คติชน, การท่องเที่ยว 

 
Abstract 

This article was aimed to study the analyze the legend about ‘Ai Kai’ and analyze the effective 
factors of Wat Chedi (Ai Kai) tourism at Sichon, Nakhon Si Thammarat. The analysis of the legend shows 
that they can be categorized into 4 tale-types: 1) Ai Kai is the boy’s spirit who follow “Luang Pu Thuat” 2) 
Ai Kai is the spirit who is the ancient icon 3) Ai Kai is the temple boy’s spirit, and 4) Ai Kai is the boy’s spirit 
who come from the ground. Moreover, Wat Chedi (Ai Kai) presents the temple as “The Sacred Space” in 
the tourism context thorough the legend, the cultural reproduction, the permanent structure for Tourism, 
and the sharing about Wat Chedi (Ai Kai) thorough Social Media for Tourism too. So Wat Chedi (Ai Kai) is 
attracting the both Thai and foreigner tourist especially Chinese Malaysian, and Singaporeans.  
Keyword: Wat Chedi (Ai Kai), Folklore, Tourism 
 

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องวัดเจดีย ์(ไอ้ไข่): การน าเสนอ “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิ” ในบริบทการท่องเท่ียว โดยมี

อาจารย์สร้อยสุดา ไชยเหล็ก เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาประจ ารายวิชาคติชนวิทยา (1543401) 
2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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1. บทน า 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏอยู่ในข่าววิทยุโทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ และสื่อโซเชียลต่างๆ โดยเฉพาะช่วงก่อนวันประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล สื่อมวลชนแขนงต่างๆ มักน าเสนอ
ข่าวที่ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปบนบาน “ไอ้ไข่” ให้ช่วยดลบันดาลให้ตนถูกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่วัดแห่งน้ีกัน
อย่างเนืองแน่น 
 

 
รูปที่ 1 ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)  
ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1055860 
 

ข้อมูลออนไลน์ข้างต้นเป็นตัวอย่างของการบนบาน “ไอ้ไข่” แล้วสมความปรารถนา การน าเสนอข่าวเศรษฐีชาว
ฮ่องกงที่เดินทางมาแก้บนด้วยการจุดประทัด จ านวน 8,000,000 นัด ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก สังเกต
จากการจ านวนผู้อ่านกว่า 100,000 คน มีการแชร์ต่อกว่า 1,500 ครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็นกว่า 150 ความคิดเห็น 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับวัดแห่งน้ีของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือจะท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านข้อมูลคติชนได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์เรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้ไข่ 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยน้ีใช้แนวการศึกษาเรื่องแบบเรื่องนิทาน (tale type) และทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์ (Creative Folklore)  

ในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
3.1 การศึกษาแบบเรื่องนิทานในเชิงคติชนวิทยา 

ในทางคติชนวิทยา มีศัพท์เฉพาะว่าแบบเรื่องนิทาน (tale type) หมายถึงโครงเรื่องของนิทานที่ท าให้นิทานแต่ละ
เรื่องมีลักษณะเฉพาะต่างจากนิทานเรื่องอื่น ๆ สติธ  ธอมป์สัน (1977: 415) ได้อธิบายว่าแบบเรื่องนิทานแต่ละแบบด ารงอยู่
อย่างอิสระในลักษณะของเรื่องเล่าที่สมบูรณ์ในตัวเอง นิทานแต่ละแบบเรื่องอาจจะประกอบด้วยอนุภาคเดียวหรือห ลาย
อนุภาคก็ได้ แบบเรื่องของนิทานมุขตลก นิทานเรื่องสัตว์อาจจะมีอนุภาคหลักเพียงอนุภาคเดียว ส่วนนิทานมหัศจรรย์มัก
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ประกอบด้วยหลายอนุภาค รวมความว่าเมื่อพูดถึงแบบเรื่องนิทาน จะท าให้นึกถึงอนุภาคที่มีลักษณะเด่นของนิทานเรื่องน้ัน ๆ 
หรือล าดับของอนุภาคที่ประกอบกันเป็นนิทานเรื่องน้ัน ๆ (ศิราพร ณ ถลาง, 2548: 66 - 67) 

ประคอง นิมมานเหมินท์ (2543: 33) ยกตัวอย่างการศึกษาแบบเรื่องนิทานเชิงเปรียบเทียบไว้ว่านิทานที่มีลักษณะ
แบบเรื่องคล้ายคลึงกันจัดว่าเป็นนิทานแบบเรื่องเดียวกัน เช่น นิทานเรื่องซินเดอเรลลาของยุโรปมีโครงเรื่องคล้ายกับเรื่องปลา
บู่ทองมาก เมื่อน านิทาน 2 เรื่องน้ีมาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าแม้ว่ามีรายละเอียดบางประการแตกต่างกัน แต่โครงเรื่อง
ใหญ่คล้ายคลึงกันหมด กล่าวคือเป็นเรื่องที่นางเอกถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้ง มีสิ่งมหัศจรรย์ท าให้ได้พบเจ้าชาย แม่เลี้ยงพยายามจะ
ให้ลูกสาวของตนได้แต่งงานกับเจ้าชายแต่ไม่ส าเร็จ เจ้าชายรักและแต่งงานกับนางเอก เช่นน้ีก็ถือว่าเรื่องซินเดอเรลลาของยุโรป
และเรื่องปลาบู่ทองของไทยเป็นนิทานแบบเรื่องเดียวกัน นิทานที่มีลักษณะเรื่องราวคล้ายกับเรื่องซินเดอเรลลาและปลาบู่ทอง
น้ี มีผู้พบอีกมากในหลายประเทศ ก็ถือว่านิทานเหล่าน้ีอยู่ในแบบเรื่องเดียวกัน 

จากแนวคิดแบบเรื่องนิทานข้างต้น จะเห็นว่าแนวคิดน้ีมีประโยชน์ต่องานวิจัยน้ีในแง่ของการใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้ไข่ซึ่งต่อมามีการน าเรื่องเล่าศักด์ิสิทธิ์น้ีมาผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) เป็น
วัตถุมงคลต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ  

3.2 ทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์ 
“คติชนสร้างสรรค์” (Creative Folklore) เป็นทฤษฎีใหม่ในวงวิชาการไทยที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ 

ถลาง น าเสนอขึ้นเพ่ือให้ล้อกับค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) อันเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้เกิดการน าคติ
ชนในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ มาใช้ในบริบทใหม่อย่างมีพลวัต ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้เห็นถึงการน าคติชนที่มี “คุณค่า” 
มาเพ่ิม “มูลค่า” ในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย เป็นปรากฏการณ์การน าวัฒนธรรมที่มี “ราก” มา “ต่อยอด” ตาม
ภูมิปัญญา ทัศนะ และจุดมุ่งหมายของคนใน “สังคมร่วมสมัย” จึงเรียกได้ว่าเป็นการ “อิงอดีต” เพ่ือ “สนองปัจจุบัน” (ค านิยม
จากศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ ในอิงอดีต สนองปัจจุบัน: คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย, 2560) 

จากทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์ข้างต้น จะเห็นว่าทฤษฎีน้ีมีประโยชน์ต่อการวิจัยน้ีในแง่ของการใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีผลต่อวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในบริบทการท่องเที่ยวได้อย่างลุ่มลึกขึ้น 
 

4. วิธีวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
บทความเรื่องวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์” ในบริบทการท่องเที่ยว ใช้รูปแบบวิธีการการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ การส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview ) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ผู้น าชุมชน 
ตัวแทนจากศาสนสถาน พ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และ  
น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 

5. เร่ืองเล่าเก่ียวกับไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 
จากการรวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” จากเว็บไซต์ต่างๆ และค าบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัด

แห่งน้ี ผู้วิจัยพบว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” สามารถน ามาจ าแนกได้ 4 แบบเรื่อง ได้แก่  
1. ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวด 
2. ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณที่สถิตในพระพุทธรูปโบราณ 
3. ไอ้ไข่คือวิญญาณของเด็กวัด 
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4. ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ออกมาจากดิน 
เรื่องเล่าดังกล่าวมีโครงที่คล้ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดของเน้ือเรื่องที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีผู้วิจัยมีความคิดว่าว่าแบบ

เรื่องเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจเหนือธรรมชาติและและความเชื่อทางพุทธศาสนา
ได้อย่างชัดเจน สังเกตจากแบบเรื่องที่กล่าวถึงเรื่อง “วิญญาณ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ
และ “หลวงปู่ทวด” ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จากการศึกษาเรื่องเล่า
เกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” ท าให้เห็นว่าข้อมูลคติชนวิทยาแสดงให้เห็นถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่วัดแห่งน้ีได้อย่างชัดเจน และ
เรื่องเล่าเหล่าน้ีมีผลต่อความรับรู้เรื่อง “ความศักด์ิสิทธิ์” ของ “ไอ้ไข่” ตามความเชื่อของผู้ที่ศรัทธาอย่างน่าสนใจ 

 
6. วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ในฐานะ “พ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์” ในบริบทการท่องเท่ียว 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ผู้วิจัยพบว่ามีการน าเสนอภาพลักษณ์ของวัดแห่งน้ีในฐานะ 
“พ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์” ในบริบทการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) 4 รูปแบบ ดังน้ี 

1. เรื่องเล่าศักด์ิสิทธิ์ 
2. การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม 
3. การท านุบ ารุงวัดเพ่ือสร้าง “จุดขาย” 
4. การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน 
 

6.1 เรื่องเล่าศักด์ิสิทธ์ิ 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” ทั้ง 4 แบบเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้าน้ี ได้แก่ 1. ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณของเด็กที่ติดตาม

หลวงปู่ทวด 2. ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณที่สถิตในพระพุทธรูปโบราณ 3. ไอ้ไข่คือวิญญาณของเด็กวัด และ 4. ไอ้ไข่คือดวงวิญญาณ
ของเด็กที่ออกมาจากดิน เป็นการเน้นย้ าถึงเรื่องความเป็นมาของความเชื่อน้ี ผู้วิจัยสังเกตว่าการน าเรื่องเล่าของ “ไอ้ไข่” ซึ่ง
เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิป์ระจ าถิ่นไปผูกโยงกับ “หลวงปู่ทวด” ซึ่งคนไทยทั่วประเทศเคารพบูชามาอย่างช้านาน โดยเล่าว่า “ไอ้ไข่” คือ
ลูกศิษย์หลวงปู่ทวด ก็ยิ่งท าให้ความเชื่อเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” มี “story” หรือมีที่มาของเรื่องเล่าที่คนทั่วไปมีความรับรู้ร่วมกันอยู่ 
ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าเรื่องเล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่สร้าง “ความศักด์ิสิทธิ์” แก่สิ่งที่คนเคารพบูชาได้อย่าง
น่าสนใจ 

6.2 รูปเคารพ “ไอ้ไข่” และเหรียญบูชา 
 

 
รูปที่ 2 แท่นรูปเคารพ “ไอ้ไข่” 
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นายสวิง ขริบแย้ม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 
2560) เล่าว่ารูปเคารพ "ไอ้ไข่" มีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่  

1. "ไอ้ไข่" รุ่นชุดทหาร  
2. “ไอ้ไข่” รุ่นสงกรานต์ 
3. “ไอ้ไข่” รุ่นชุดเด็กโบราณ  
4.“ไอ้ไข่” รุ่นใส่หมวก 
รูปเคารพรูปแรกที่ประดิษฐานภายในโบสถ์วัดเจดีย์ คือ รูปเคารพ “ไอ้ไข่” ที่สวมชุดทหารท าด้วยไม้ตะเคียนทองโดย

เป็นฝีมือของอาจารย์เที่ยง เมืองอินทร์ (อาจารย์เที่ยง หักเหล็ก) ซึ่งในสมัยน้ันท่านได้รับต าแหน่งเป็นผู้ให ญ่บ้านและมี
ความสามารถด้านการแกะสลักไม้ โดยมีเรื่องเล่าว่า "ไอ้ไข่" ได้ไปเข้าฝันอาจารย์เที่ยงว่าให้ช่วยแกะสลักรูปให้ที จะได้มีที่อยู่เป็น
หลักแหล่ง อาจารย์เที่ยงถามว่าแล้วเจ้าชื่อใคร จึงตอบว่าตนคือ "ไอ้ไข่" เด็กวัดเจดีย์ หลังจากน้ันอาจารย์เที่ยงจึงแกะสลักรูป  
"ไอ้ไข่" และให้ชื่อว่า "ไอ้ไข่" จนเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3 รูปแกะสลัก "ไอ้ไข่" ในชุดทหาร 

 

 
รูปที่ 4 เหรียญบูชา "ไอ้ไข่" รุ่นแรก พ.ศ. 2526 
ที่มา : http://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=10026431 

 
นอกจากน้ีผู้วิจัยพบว่ามีการสร้างเหรียญบูชา "ไอ้ไข่" ซึ่งวัดเจดีย์สร้างขึ้นมีอยู่ 4 รุ่น คือ 1. "ไอ้ไข่" รุ่นแรก พ.ศ. 2526 

2. "ไอ้ไข่" รุ่นสยามกุมารทอง พ.ศ. 2546 3. "ไอ้ไข่" รุ่นไหว้ข้าง พ.ศ. 2556 และ 4. “ไอ้ไข่” รุ่นมหาสงกรานต์ พ.ศ. 2559 จาก
การสร้างเหรียญบูชาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” ซึ่งมี ที่ได้รับการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมต่อไปใน
รูปแบบของ “วัตถุมงคลเชิงพาณิชย์” อย่างเต็มรูปแบบ และสิ่งเหล่าน้ียังดึงดูดใจให้ผู้ศรัทธาเดินทางมาเช่าบูชาเหรียญ “ไอ้
ไข่” ที่วัดแห่งน้ีอย่างเนืองแน่น 

 

http://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=10026431
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6.3 ประทัดและรูปป้ันไก่ส าหรับแก้บน 
 

 
รูปที่ 5 สถานที่จุดประทัดแก้บนที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 
 

เศษประทัดที่กองเหมือนภูเขาบริเวณหลังวัดและรูปปั้นไก่จ านวนมากเกิดจากการแก้บนของคนที่บนบาน “ไอ้ไข่” 
แล้วสมปรารถนา ที่ได้รับการโพสต์และแชร์ในสื่อโซเชียลยิ่งสร้างความรับรู้เรื่อง “ความศักด์ิสิทธิ์” ของ “ไอ้ไข่” แก่ผู้ที่ศรัทธา
ให้เดินทางมาที่วัดแห่งน้ีมากขึ้น 

 

 
รูปที่ 6 รูปปั้นไก่ ที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 

 
6.4 การท านุบ ารุงวัดเพ่ือสร้าง "จุดขาย" 

 

 
รูปที่ 7 บริเวณหน้าโบสถ์วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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จากการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยพบว่าวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) สร้างโบสถ์ใหม่และสร้างถาวรวัตถุที่มีขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น 
เช่น รูปปั้นไก่ด า ไก่ขาว โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างรูปปั้นไก่ทั้งสองตัวกว่าหน่ึงล้านบาท ทั้งน้ีผู้วิจัยมีความเห็นว่าการท านุ
บ ารุงวัดไทยหลายแห่งในปัจจุบันเป็นเสมือนการสร้าง “จุดขาย” แก่วัด สังเกตได้จากวัดไทยหลายแห่งมักสร้างโบสถ์ พระ
ประธาน รูปเคารพเทพเจ้าต่างๆ ขนาดใหญ่อันแสดงถึงแรงศรั ทธาและเงินบริจาคจ านวนมาก และสิ่งเหล่าน้ียั งเป็น 
“landmark” ส าคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังวัดมากขึ้นอีกด้วย 
 

6.5 การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน 
 

 
รูปที่ 8 ข่าวนักธุรกิจฮ่องกงแก้บนด้วยการจุดประทัด จ านวน 8 ล้านนัด  
ที่มา : http://www.tded.zocialx.com/6802 

 
ปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึงที่ท าให้วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว คือ สื่อโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ ภาพหรือข้อมูลที่สื่อมวลชนหรือนักท่องเที่ยวโพสต์และแชร์ผ่านสื่อประเภทน้ีท าให้วัดซึ่งเป็น “พ้ืนศักด์ิสิทธิ์” ใน
สังคมไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จ านวนมากแก่คนในพ้ืนที่ และปัจจุบันวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ได้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่คนทั่วสารทิศอยากจะมาเยือน 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) มีการน าเสนอวัดในฐานะ “พ้ืนที่ศักด์ิสิทธิ์” ในบริบทการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าศักด์ิสิทธิ์ การผลิตซ้ า

ทางวัฒนธรรม เช่น การสร้างรูปเคารพ เหรียญบูชา ถาวรวัตถุ เพ่ือสร้าง “จุดขาย” แก่วัด และการน าเสนอข่าวตามสื่อโซเชียล
ต่างๆ ของสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วัดแห่งน้ีมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าวัดแห่งน้ีเป็นตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ “คติชนสร้างสรรค์” ใน
บริบทการท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ 
 

 
 
 
 

http://www.tded.zocialx.com/6802
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8. รายการอ้างอิง 
สัมภาษณ์ 
สวิง ขริบแย้ม (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560) 
เว็บไซต์ 
ต ำนำนกุมำรเทพ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” อภินิหำรควำมศักด์ิสิทธิ์.  (ออนไลน์).  17 กันยายน 2560. เข้าถึงได้จาก:  

http://horoscope.sanook.com/104781. 
ชำวเ น็ตอึ้ ง ! วิญญำณ"ไอ้ ไ ข่ เ ด็กวัดเจดีย์"แสดงปำฏิหำริย์ .   (ออนไลน์) .   17 กันยายน 2560. เข้ าถึ งไ ด้จาก: 
 https://www.dailynews.co.th/regional/303094. 
"ไอ้ไข่ วัดเจดีย์" กุมำรแห่งภำคใต้! ของำนได้งำน...ขอเงินได้เงิน จริงหรือ ?. (ออนไลน์). 17 กันยายน 2560. เข้าถึงได้จาก: 

https://www.youtube.com/watch?v=TVT8Fj_aZ-4. 
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