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บทคัดย่อ
พระธาตุพนม เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสอง
ฝั่งแม่น้ำ�โขง ทุกปีในวันขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๓ จะมีงานนมัสการพระธาตุพนม บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์ พิธีถวายข้าวพีชภาคและการเสียค่าหัว
ของกลุ่มคนที่เรียกว่า “กลุ่มข้าโอกาส” และการดำ�รงอยู่ของกลุ่มข้าโอกาสวัด
พระธาตุพนมในสังคมปัจจุบัน
ผลการศึกษาพบว่า “ข้าวพีชภาค” ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตร อันได้แก่
ข้าว ข้าวโพด กล้วย อ้อย และผลิตผลอื่นๆ ที่ได้จากที่ดินของวัดซึ่งเรียกว่า นาจังหัน
(ที่ดินที่มีผู้อุทิศถวายให้กับวัด) ซึ่งข้าโอกาสได้นำ�มาถวายแด่องค์พระธาตุพนมเป็น
สัญลักษณ์ของข้าโอกาสโดยเฉพาะข้าวสารเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำ�มาถวาย
สมัยก่อนข้าวที่นำ�มาถวายจะเป็นข้าวเปลือกแต่ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นข้าวสารเนื่องจาก
พระภิกษุจะได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ข้าวจึงเปรียบได้กับข้าโอกาสที่ยังเป็นแรงงาน
รับใช้พระสงฆ์และองค์พระธาตุพนม ส่วนผลิตผลอย่างอื่นเป็นบริวารที่ทำ�ให้ข้าวเป็น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่น นอกจากนี้พิธี “เสียค่าหัว” หรือพิธีถวายเงินเพื่อบำ�รุงวัด
พระธาตุพนมโดยนำ�ขันหมากเบ็ง เทียนรอบหัวคาคิง และปัจจัยที่เป็นเงิน อันเป็น
สัญลักษณ์ของเครื่องบรรณการมาถวายแด่พระมหากษัตริย์ทั้ง ๕ พระองค์โดยมี
พระธาตุ พ นมเป็ น ตั ว แทน หลั ง จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ ๕ ทรงเลิกทาสแล้ว ข้าโอกาสก็คอ่ ยๆ หายไปจากวัดพระธาตุพนม แต่ในปัจจุบนั
* อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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นี้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ยังมีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า ข้าโอกาสได้
นำ�ข้าวพีชภาคและการเสียค่าหัวมาถวายแด่องค์พระธาตุพนมทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการดำ�รงอยูข่ องข้าโอกาสในยุคปัจจุบนั การศึกษาเรือ่ งนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความเชือ่
และศรัทธาของคนอีสานและชาวลาวประเทศ สปป.ลาว ต่อองค์พระธาตุพนมอันเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำ�โขงตลอดมา
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Symbols of the Monastery Serfs of Wat
Phra That Phanom in Khao Phichaphagaya
Offering and Sia Kha Hua Ritual
Surachai Chinabutr*
Abstract
Phra That Phanom, originally located on Doi Kapanakiri or Phu
Kam Pra, is a spiritual center of the Mekong riverine people, located in
That Phanom District of Nakorn Phanom Province. Annually, on the full
moon of the third lunar month, the ritual of paying homage to Phra That
Phanom is held. This paper aims to analyze the symbolization of the rites
of the Khao Phichaphagaya offering and the Sia Kha Hua ritual to the
Kha-okasa group (monastery serfs) of Wat Phra That Phanom and their
existence in modern society.
It has been discovered that Khao Phichaphagaya refers to agricultural
crops including rice, corn, bananas, and sugar cane, harvested from the
monastery land, called a windmill field, donated to the monastery. On
the 8th day of the 3rd lunar month, the monastery serfs offer Khan Mak
Beng, and golden and silver flowers, symbolizing the contributions, of
the five kings who constructed Phra That Phanom. In addition, they
perform the Sia Kha Hua ritual (donations for maintaining the monastery).
Terminated by the Proclamation of Slave Independence by King Rama V,
the monastery serfs of Wat Phra That Phanom gradually disappeared from
the monastery. However, even arnidst rapid social change, these inherited
rites at Wat Phra That Phanom are annually performed. This study reflects
the monastery serfs’ beliefs in Phra That Phanom in modern society.
* Lecturer of Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Science,
Sakon Nakhon Rajabhat University.
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ความนำ�
พระธาตุพนม ศาสนสถานสำ�คัญของกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เรียกว่า “แอ่งสกลนคร” เขตอำ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุพนม
มีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นศาสนสถานอันเป็นที่เคารพของทั้งชาวไทย
ในภาคอีสานและกลุ่มคนลาวที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดังจะเห็นได้จากเมื่อถึงงานนมัสการพระธาตุพนมประจำ�ปี กลุ่มชนชาวลาวจะข้าม
แม่น้ำ�โขงเพื่อมานมัสการและสักการบูชาพระธาตุพนมเป็นจำ�นวนมาก จึงเป็นสิ่ง
ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อและศรัทธาของกลุ่มชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนมได้
เป็นอย่างดี
จากหลั ก ฐานด้ า นสถาปั ต ยกรรมขององค์ ส ถู ป ของพระธาตุ พ นม ที่ มี ผู้
สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะขอมผสมจาม ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓
ลวดลายทีป่ รากฏอยูบ่ นสถูปทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูปเสากลม มีพวงอุบะห้อยสันนิฐานว่าเป็น
ศิลปะขอมแบบไพรกะเม็ง แต่หลังจากที่พระธาตุพนมได้พังทลายลงมาครั้งล่าสุด จึง
พบว่าส่วนยอดขึ้นไปถึงฉัตรเป็นศิลปกรรมสมัยล้านช้างซึ่งพระครูโพนสะเม็กพร้อม
กับลูกศิษย์ได้พร้อมกันปฎิสังขรณ์ในพ.ศ. ๒๒๓๓ - ๒๒๓๖ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานชาติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
องค์พระธาตุพนมจึงตั้งเด่นเป็นสง่าเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา
ขอพรจากพระธาตุ นอกจากนี้พระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำ�ปีของคนเกิดปีวอก
ที่ต้องไปสักการบูชาเป็นประจำ�  องค์พระธาตุพนมจึงเป็นหนึ่งในพระธาตุของชาวราศี
สิบสองนักษัตรที่สำ�คัญมาตั้งแต่โบราณ เมื่อถึงข้างขึ้นเดือน ๓ หรือ เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุพนม เพื่อให้คนทุกหมู่เหล่าได้มากราบไหว้ขอพร
และนมัสการองค์พระธาตุพนม โดยเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า “ข้าโอกาส”
จะจัดพิธีกรรมถวาย “ข้าวพีชภาค” และ “เสียค่าหัว” เพื่อบูชาองค์พระธาตุพนม
และระลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ล้านช้าง อันเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ตั้งแต่ครั้งโบราณ

164

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

ภาพที่ ๑ พระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน

ข้าโอกาส คือกลุ่มคนที่กษัตริย์ล้านช้างได้อุทิศให้เป็นสมบัติของวัดเพื่อ
ปรนนิบตั ริ บั ใช้พระภิกษุและคอยดูแลพระธาตุพนม ในสมัยก่อนบรรพบุรษุ ของคนกลุม่ นี้
มีบทบาทมาก กล่าวคือ นอกจากจะเป็นแรงงานของวัดที่มีหน้าที่ทำ�นา ทำ�ไร่ในที่ดิน
ที่เป็นสมบัติของวัดที่เรียกว่า “นาจังหัน” และนำ�ผลผลิตที่ได้มาบำ�รุงพระภิกษุสงฆ์
ที่อยู่ภายในวัด เพื่อให้พระภิกษุเหล่านั้นได้ปฏิบัติภารกิจให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี กลุ่ม
คนเหล่านี้จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดพระธาตุพนมชั่วลูกชั่วหลาน และยังทำ�หน้าที่
บริหารจัดการวัดพระธาตุพนมโดยอิงอยู่กับความเชื่อว่าพระธาตุพนมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งใครคิ ด ลบหลู่ จ ะต้ อ งมี อั น เป็ นไป นอกจากนี้ บ างตระกู ล ตั้ ง ตนเป็ น
สัญลักษณ์ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในพิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว 165

หัวหน้าปกครองข้าโอกาสอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้อำ�นาจของพระภิกษุที่เป็นใหญ่ที่อยู่
ภายในวัดพระธาตุพนม
ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากที่ดินของวัด (นาจังหัน) เรียกว่า “ข้าวพีช
ภาค” ซึ่งได้แก่ข้าว พริก หอม มันแกว กล้วย อ้อย และผลผลิตอื่นๆ อันเป็นสิ่งที่
จำ�เป็นที่ใช้ในการดำ�รงชีวิต โดยเฉพาะข้าวเป็นสิ่งสำ�คัญกว่าพืชผลอย่างอื่นกล่าวได้ว่า
ข้าวเป็นสัญลักษณ์สำ�คัญในพิธีถวายข้าวพีชภาค ส่วนผลผลิตอย่างอื่นเป็นเพียง
องค์ประกอบที่ทำ�ให้พิธีกรรมสมบูรณ์ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ข้าโอกาส
เท่านั้นที่มีหน้าที่นำ�ผลผลิตเหล่านี้มาถวายให้กับพระธาตุพนม และเสียค่าหัว ใน
งานนมัสการประจำ�ปี ส่วนคนกลุ่มอื่นเพียงนำ�ปัจจัยซึ่งเป็นเงินมาบูชาพระธาตุพนม
เนื่องจากข้าโอกาสกระจัดกระจายไปตั้งบ้านเรือนอยู่หลายท้องที่ เช่น กลุ่มที่อยู่
รอบๆ องค์พระธาตุพนม กลุ่มอำ�เภอนาแก จังหวัดนครพนม และกลุ่มอำ�เภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในพิธีถวายข้าวพีชภาคจึงต้องกำ�หนดพื้นที่เพื่อให้ข้า
โอกาสนำ�ผลผลิตมาถวาย โดยกำ�หนดเอาประตูทางเข้าพระธาตุพนมทั้งสี่ด้านเป็น
เกณฑ์ในการตั้งเครื่องบูชาถวาย กลุ่มข้าโอกาสแต่ละหมู่บ้านจะนำ�ผลผลิตมาถวาย
ต่อองค์พระธาตุพนม โดยมีพระภิกษุสงฆ์รับข้าวพีชภาคไว้ก่อนและจะมีพิธีกล่าว
ถวายพร้อมกันอีกครั้ง หลังจากที่มีการแห่พระอุปคุตเข้าสู่ภายในพระธาตุพนมแล้ว
โดยจะมีไวยาวัจกรณ์ของวัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นข้าโอกาสกล่าวนำ�ถวาย
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นพิ ธี ถ วายข้ า ว
พีชภาค และการดำ�รงอยู่ของข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมในสังคมปัจจุบัน
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ภาพที่ ๒ ซุม้ ประตูเรืองอร่ามรัษฎากร ทางเข้าวัดพระธาตุพนมสร้างโดยพระครูศลี าภิรตั พ.ศ.๒๔๗๐

ความเป็นมาของพระธาตุพนม
พระธาตุพนมมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน แบ่งการรับรู้ออกได้เป็น
๒ ช่วงเวลา ช่วงระยะเวลาแรกคือช่วงที่บอกกล่าวกันในรูปแบบของตำ�นานหรือ
นิทาน และช่วงที่สองหลังจากพระธาตุพนมได้พังลงในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกซ่อนอยู่ภายในพระธาตุซึ่งสามารถกำ�หนดอายุของ
พระธาตุและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โดยอาศัยการบันทึกทางประวัตศิ าสตร์
ที่กล่าวถึงการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช (พ.ศ. ๒๐๗๓
– ๒๑๐๓) พระยานครหลวงพิชิตราชธานีศรีโคตรบูร เจ้าเมืองนครพนม ในปี พ.ศ.
๒๑๕๗ พระครูโพนสะเม็กในช่วงปี พ.ศ. ๒๒๓๓ – ๒๒๓๕ ในสมัยพระเจ้าอนุวงศ์
(พ.ศ. ๒๓๔๙ – ๒๓๕๖) ในสมัยพระครูวิโรจน์รัตโนบล (พ.ศ. ๒๔๔๔) ปี พ.ศ. ๒๔๘๓
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สมัยสงครามอินโดจีนจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระธาตุพนมล้ม ประวัติความเป็นมา
ของพระธาตุพนมทั้งสองช่วงปรากฏในหลักฐานชิ้นสำ�คัญคือ “อุรังคธาตุนิทาน” อัน
เป็นหนังสือตำ�นานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการสร้างพระธาตุพนม ที่บันทึกเป็น
ลายลักษณ์ด้วยอักษรธรรมพื้นเมืองอีสานบนใบลาน ที่มีอยู่ตามวัดสำ�คัญๆ ทั่วไป
ในภาคอีสานจำ�นวน ๗ ผูก ๑๕๒ ใบลาน และได้มีผู้ปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบันไว้
หลายท่าน และตัง้ ชือ่ เรือ่ งต่างๆ กันไปไม่วา่ จะเป็นอุรงั คธาตุนทิ านตำ�นานพระธาตุพนม
(พิสดาร) อุรงั คธาตุนทิ านตำ�นานพระธาตุพนม อุรงั คธาตุเทศนา นอกจากนีใ้ นประเทศ
สปป.ลาว ยังพบว่ามีหนังสือชื่อ นิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระบาง พิมพ์ด้วยอักษร
ลาว ซึ่งมีเนื้อเรื่องคล้ายกันกับฉบับที่แพร่หลายอยู่ในภาคอีสานของไทย
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔ จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้
มอบหมายให้ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นแม่งานในการบูรณะองค์พระธาตุพนม
เพื่อต้องการลบล้างจินตนาการว่าพระธาตุพนมเป็นเจดีย์แบบทรงล้านช้างเช่นเดียว
กับพระธาตุหลวงแห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้สร้างส่วนยอดของพระธาตุพนมเป็นฉัตร
และทำ�ลวดลายเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ในสุโขทัยและอยุธยา
ของไทยบดบังความเป็นล้านช้าง ปี พ.ศ.๒๔๔๙ เมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพเสด็จหัวเมืองมณฑลอุดรได้เสด็จไปที่วัดพระธาตุพนม หลังจากนั้นได้ให้
กรมศิลปากรเขียนแบบ จอมเจดีย์ ๘ แห่งของประเทศไทยไว้ที่วัดเบญจมบพิตร
ในเจดีย์ทั้ง ๘ แห่งมีพระธาตุพนมรวมอยู่ด้วย สมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพได้
อธิบายถึงการเขียนแบบพระธาตุไว้ ๓ ประการและประเด็นสำ�คัญที่น่าสนใจคือการ
ให้คำ�อธิบายว่าเพื่อให้พระธาตุพนมอันเป็นเจดีย์ที่สำ�คัญของภูมิภาคเป็นหลักเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว องค์พระธาตุพนมได้
พังทลายลงเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ การกำ�หนดแบบก่อสร้างพระธาตุพนมจาก
ส่วนกลางก็ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งนำ�มาถึงรูปแบบพระธาตุพนมในปัจจุบันตามแบบนโยบาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามสิ่งดีที่ตามมาตามนโยบายดังกล่าวได้ทำ�ให้องค์พระธาตุพนม
ได้รับการเอาใจใส่ทุกภาคส่วน และได้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และสร้างความชอบธรรม
ให้ กั บ องค์ พ ระธาตุ พ นมที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถู ป เจดี ย์ ข องภาคอี ส าน ซึ่ งได้ ถู ก
เลียนแบบนำ�ไปสร้างเป็นแบบเจดีย์ต่างๆ ในภาคอีสานสืบต่อกันมา พร้อมกันนี้ยังเป็น
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานทางการศึกษาที่สำ�คัญของภาคอีสาน และยังสร้าง
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ให้อำ�เภอธาตุพนมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับผู้คนของอำ�เภอธาตุพนม ส่งผลให้ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมได้รื้อฟื้น
ตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นวัดพระธาตุพนมจึงต้องการการบริหารจัดการอย่างดี
การบริหารจัดการวัดพระธาตุพนมใช้แนวคิดเดิมจากอดีต ดังนั้นข้าโอกาส
จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดพระธาตุพนม
มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ รายได้ จ ากการที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมานมั ส การ
พระธาตุพนม ก็มีการจัดการอย่างมีระบบระเบียบตรวจสอบได้ ดังนั้นข้าโอกาสจึงยัง
ดำ�รงอยูค่ กู่ บั องค์พระธาตุพนมแม้วา่ สังคมในยุคปัจจุบนั จะเปลีย่ นแปลงไปมากเพียงใด
กลุ่มข้าโอกาสก็กลับเพิ่มจำ�นวนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๓ องค์พระธาตุพนมก่อนที่จะพังลงมา

ข้าโอกาส : ผู้รับใช้พระภิกษุและดูแลวัดพระธาตุพนม
“ข้าโอกาส” “ข้าพระ” “ข้อย” “ข้อยโอกาส” “เลกวัด” หรือ “ข้าพระโยมสงฆ์”
ล้ ว นเป็ น คำ � ศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ ถู ก อุ ทิ ศให้ ส ถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ต้ อ ง
ทำ�หน้าที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์และเมื่อมีบุตรหลานพวกเขาเหล่านั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของวัดด้วย
หลักฐานการอุทิศคนให้เป็น “ข้าโอกาส” หรือ “ข้อยโอกาส” นั้นมีธรรมเนียม
มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัย ในสมัยพญาลิไท ทีจารึกวัดบางสนุกกล่าวว่า “...มีการจัดหา
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คนครอก (ครอบครัว) หนึ่งเพื่อดูแลวัดพร้อมทั้งจัดหาช้างม้าวัวควายให้พร้อม”๑
ธรรมเนียมการอุทิศข้าโอกาสในอาณาจักรล้านช้าง (ภาคอีสาน) พบว่า
เริ่มต้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ จากหลักฐานที่พบคือจารึกวัดจอมมณี จังหวัดหนองคาย
(พ.ศ.๒๐๙๘) พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้พระยานครเจ้าลุนทัพพะ และ
เจ้าแสนโสภา มาอุทศิ ทีด่ นิ และข้อย (ข้าโอกาส) ให้กบั วัดมณีเชษฐาราม๒ และหลักฐาน
ในจารึกการอุทิศข้าโอกาสของอาณาจักรล้านช้างตามแนวชายฝั่งแม่น้ำ�โขงเรื่อยมา
จากแนวจังหวัดหนองคายเรือ่ ยไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี เช่น จารึกวัดศรีคณ
ู เมือง
จังหวัดหนองคาย (พ.ศ. ๒๑๐๓) จารึกวัดถ้ำ�สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำ�ภู (พ.ศ.
๒๑๐๕) จารึกวัดมุจลินทรอาราม จังหวัดหนองคาย (พ.ศ. ๒๑๓๙) จารึกฐาน
พระพุทธรูปถ้ำ�คำ�อาฮวน จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๓๓๖) จารึกวัดป่าใหญ่ จังหวัด
อุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๓๕๐) นอกจากจะอุทิศข้าโอกาสแล้ว ยังเป็นการอุทิศที่ดิน
ให้กับทางวัด (นาจังหัน) และสาปแช่งผู้ที่มาทำ�ลายทานวัตถุต่างๆ อีกด้วย
ส่วนการอุทิศข้าโอกาสให้กับวัดพระธาตุพนมพบหลักฐานจากจารึก ๒ หลัก
คือจารึกวัดพระธาตุพนม ๒ (พ.ศ. ๒๑๕๗) ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวิหารคด
วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จารึกด้วยอักษรไทยน้อย จำ�นวน ๑๘ บรรทัด
ทั้ง ๒ ด้านกล่าวถึงพระยานครพิชิตราชธานีศรีโคตรบอง พร้อมด้วยเหล่าอำ�มาตย์
และขุนนางได้พร้อมใจกันทำ�ความสะอาดฐานพระธาตุพนมทัง้ ๔ ด้าน และได้กอ่ สร้าง
กำ�แพงล้อมองค์พระธาตุพนม ซุม้ ประตู กำ�แพงชัน้ กลาง หอบูชาข้าวพระ และทีส่ �ำ คัญ
ได้สร้าง “กะตึบ” (โบสถ์ ที่ก่อด้วยอิฐถือปูน)๓ และได้สาปแช่งผู้ที่มาครอบครอง
วัตถุทาน และทำ�ลายสิ่งของเหล่านี้เอาไว้

กรมศิลปากร. จารึกสมัยสุโขทัย. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร) หน้า ๒๑-๒๕
ธวัช ปุณโณฑก. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘
๓
ทศพล อาจหาญ. ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม อำ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า ๓.
๑

๒
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ภาพที่ ๔ จารึกวัดพระธาตุพนม ๒ พ.ศ. ๒๑๕๗ กล่าวถึงการอุทิศข้าโอกาสองพระยานครหลวงพิชิต
ราชธานี

รัชสมัยพระยานครหลวงพิชิตราชธานี (พ.ศ. ๕๐๐ ) แห่งเมืองศรีโคตรบูร
ได้กำ�หนดถิ่นที่อยู่ให้กับข้าโอกาสเพื่อให้ตั้งถิ่นฐานไว้ดังนี้ ฝั่งซ้ายแม่น้ำ�โขง ได้แก่
บ้านนาสะดือ บ้านนาวาง บ้านนาตาลเทิง บ้านผักเพื้อ บ้านดงนอกและบ้านดงใน
พระองค์จึงได้ตั้งให้คนเหล่านั้นให้อุปัฏฐากพระธาตุต่อไป ส่วนทางฝั่งขวาแม่น้ำ�โขง
อยู่บริเวณบ้านหนองปิง บ้านดงภู บ้านน้ำ�ก่ำ�  บ้านหัวดอน และบ้านหมันหยาบ เขต
อำ�เภอธาตุพนม๔ จังหวัดนครพนม
การอุทิศข้าโอกาสเพื่อให้ดูแลวัดพระธาตุพนมนั้น จากตำ�นานอุรังคธาตุ๕
๔

เอเจียน แอมอนิเยอ. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๗.
พระธรรมราชานุวัตร. อุรังคธาตุนิทาน ตำ�นานพระธาตุพนม(พิสดาร), (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชชิ่งจำ�กัด), หน้า ๙๕-๑๑๐.
๕
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พบว่า พระยาสุมิตธรรมวงศา กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรศรีโคตรบูร หลังจากได้
สร้างอุบมุงของพระธาตุพนมแล้วได้อุทิศข้าโอกาสจำ�นวน ๓,๐๐๐ คนเพื่อให้ดูแล
พระธาตุ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๗๓ -๒๑๐๒ พระเจ้าโพธิสาลราช กษัตริย์หลวงพระบาง
ได้ เ สด็ จ มานมั ส การพระธาตุ พ นม ก่ อ นกลั บได้ อุ ทิ ศ คนเพื่ อให้ ดู แ ลพระธาตุ พ นม
จำ�นวน ๓,๐๐๐ คน และในปี พ.ศ.๒๒๓๓ พระครูโพนสะเม็ก เมือ่ ได้บรู ณะพระธาตุพนม
เสร็จแล้ว ก่อนที่จะเดินทางไปยังเมืองจำ�ปาศักดิ์ ก็ได้อุทิศคนไว้เพื่อให้ดูแลพระธาตุ
ไว้จำ�นวนหนึ่ง
การอุทิศข้าโอกาสให้เป็นสมบัติของวัดพระธาตุพนมไม่ได้จำ�กัดจำ�นวนทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้บริจาค เมื่อข้าโอกาสมีจำ�นวนมากขึ้นจึงต้องมีการจัดระเบียบ
โดยใช้ความเชื่อ ประเพณีและศาสนาเป็นเกณฑ์ในการจัดระเบียบ ข้าโอกาสจึงเป็น
บุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือส่วยให้กับทางราชการ และไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน เพราะ
เป็นสมบัติของพระศาสนา ดังนั้นบางวัดที่มีผู้อุทิศข้าโอกาสให้ดูแลวัดจำ�นวนมาก
จึงต้องมีการจัดระเบียบข้าโอกาสขึ้นและมีการตั้งหัวหน้าเพื่อปกครองดูแลกันขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้มีหัวหน้าคนแรกที่ตั้งขึ้นชื่อว่า “ขุนโอกาส” เป็นหัวหน้ากลุ่มข้า
โอกาสวัดพระธาตุพนม แต่ต่อมาเมื่อข้าโอกาสมีจำ�นวนมากขึ้นจึงต้องมีหัวหน้า ๒ คน
คือ พระพิทักษ์เจดีย์ ซึ่งขึ้นกับเมืองละคอน (นครพนม) และหลวงภูษารัตน์ปลัดกลาง
ขึ้นกับเมืองบังมุก (มุกดาหาร)

ภาพที่ ๕ ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมนำ�ขันหมากเบ็งมาถวายพระธาตุพนม
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ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ มีการกวาดต้อนผู้คนในภาคอีสานเพื่อไป
ทำ�สงคราม ทำ�ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเรือน ข้าโอกาส
เป็นกลุ่มคนที่ถูกเกณฑ์ไปทำ�สงครามเช่นกัน เมื่อสงครามสงบลงพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จึงได้จดั การปกครองหัวเมืองอีสานใหม่อกี ครัง้ หนึง่
แต่ยังคงระบบการปกครองแบบอาญาสี่ (รูปแบบการปกครองหัวเมืองอีสาน ได้แก่
เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร) เหมือนเดิม แต่การปกครองในสมัยนี้หละ
หลวมมาก จึงทำ�ให้ขา้ โอกาสวัดพระธาตุพนมบางส่วนหลบหนีออกจากวัดพระธาตุพนม
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้
พระยายมราชเป็นหัวหน้าในการสักเลกหัวเมืองภาคอีสาน ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม
จึงถูกควบคุมตัวมาสักเลกเช่นกัน รวมตัวเลกข้าโอกาสในขณะนั้น ๑,๕๔๘ คน แต่ไม่
ต้องเสียค่าส่วย เพียงแต่ให้มหี น้าทีด่ แู ลพระธาตุพนม และปรนนิบตั ริ บั ใช้พระภิกษุทอี่ ยู่
ในวัดพระธาตุพนมต่อไป๖ โดยจัดหาข้าวปลาอาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และเสียค่าหัว
(ส่วย) ให้กับทางวัดพระธาตุพนมทุกปี ต่อมาเมื่อข้าโอกาสเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นจึงเกิด
ความวุ่นวาย อีกทั้งข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม
และเมืองสกลนคร ต่างก็มาชักชวนข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมไปทำ�งานให้กับตนเอง
จึงทำ�ความไม่พอใจให้กับหัวหน้าเลกข้าโอกาส ถึงกับมีการทำ�จดหมายร้องเรียน
หลายครั้งหลายครา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ จึงมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยารัตนบดินทร์ สมุหนายก ให้เลกข้าโอกาส
ที่สมัครใจอยู่กับเจ้าเมืองนครพนม มุกดาหาร และสกลนครให้อยู่ตามเดิม จึงเป็นการ
ยุ บ กองเลกข้ าโอกาสวั ด พระธาตุ พ นมไปโดยปริ ย าย ต่ อ มาเมื่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมจึงเลิกไป
โดยปริยาย
พิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว : สัญลักษณ์ของข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม
การสืบทอดการเป็นข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม ในปัจจุบันมีการสืบทอด ๒
แบบ ประการแรกสืบทอดจากบรรพบุรุษ ในสมัยก่อนข้าโอกาสกลุ่มนี้มีบรรพบุรุษเป็น
หัวหน้าและต่อมาได้กลายเป็นผู้นำ�ในเขตอำ�เภอธาตุพนม (ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและกำ�นัน
๖

พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑-๑๕๒.
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ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งแน่ น แฟ้ น กั บ พระผู้ ใ หญ่ ภ ายในวั ด พระธาตุ พ นม ผู้ วิ จั ย )
การสืบทอดแบบที่สองสืบทอดโดยผ่านพิธีถวายข้าวพีชภาค และเสียค่าหัวซึ่งเป็น
พิธีกรรมสำ�คัญ ที่สืบทอดมาแต่โบราณและยังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

ภาพที่ ๖ ข้าโอกาสนำ�ข้าวพีชภาคมาถวายแด่พระธาตุพนม

โดยปกติการแสดงตัวตนของข้าโอกาสเป็นสิ่งยากที่จะพบเห็น เพราะความ
หมายของคำ�ว่า “ข้าโอกาส” มีนัยยะในทางลบ ยิ่งลูกหลานข้าโอกาสที่สืบทอดกันมา
มักจะไม่ค่อยแสดงตัว ยกเว้นในวันขึ้น ๘ ค่ำ�  เดือน ๓ (กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นวันแรก
ของงานนมัสการประจำ�ปีพระธาตุพนม ข้าโอกาสจะรวมตัวกันทีห่ มูบ่ า้ นของตนเองเพือ่
สร้างเครื่องบูชาพระธาตุพนม ซึ่งได้แก่ ขันหมากเบ็ง และเทียนรอบหัวคาคิง
ขันหมากเบ็งที่นำ�มาถวายแด่พระธาตุพนม มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่ ขันหมากเบ็งขนาดเล็กจะเป็นของแต่ละบุคคลที่นำ�มาถวายแด่พระธาตุพนม
เพราะคนเหล่านี้ไม่มีเวลามากนัก จึงไม่รอกล่าวคำ�ถวายพร้อมกับข้าโอกาสกลุ่มใหญ่
เมือ่ ถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัวเสร็จแล้วจะเดินทางกลับบ้านเพือ่ ไปประกอบอาชีพ
ต่อไป ส่วนขันหมากเบ็งขนาดใหญ่จะเป็นของกลุ่มข้าโอกาสที่เป็นผู้นำ�หมู่บ้านในเขต
อำ�เภอธาตุพนมเรีย่ ไรเงินเพือ่ จัดทำ�ขึน้ ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม
ข้าโอกาสกลุ่มนี้จะต้องอยู่ทำ�พิธีถวายข้าวพีชภาคจนเสร็จทุกขั้นตอนจึงจะแยกย้ายกัน
กลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการถวายความเคารพด้วยขันหมากเบ็งต่างขนาดกันก็ตาม ข้า
โอกาสก็มจี ดุ มุง่ หมายอันเดียวกันคือการแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระธาตุพนม อันเป็น
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำ�คัญทางพุทธศาสนาของชาวอีสาน และแสดงความนอบน้อม
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ต่อองค์พระมหากษัตริย์ทั้ง ๕ พระองค์ ที่ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุพนม
ในพิธีถวายข้าวพิชภาคและเสียค่าหัวซึ่งถูกกำ�หนดขึ้นเป็นวันแรกของงาน
นมัสการพระธาตุพนมประจำ�ปี เมื่อมาถึงวัดพระธาตุพนม (เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.)
ข้าโอกาสจะเข้าไปภายในบริเวณกำ�แพงแก้วชั้น ๒ ของพระธาตุพนม และนำ�ข้าว
พีชภาค ได้แก่ ข้าวสาร มันแกว หอม พริก และพืชไร่อย่างอื่น ที่จะนำ�มาถวายพระ
ธาตุพนม มาที่โต๊ะที่ทางวัดพระธาตุพนมได้จัดไว้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางวัดได้จัดโต๊ะลงทะเบียนไว้ ๕ ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นข้าโอกาสจะต้อง
นำ�ข้าวพีชภาคไปลงทะเบียนกับพระสงฆ์ที่ประจำ�อยู่ทั้ง ๕ โต๊ะ ในแต่ละทิศนั้นจะถูก
กำ�หนดว่าข้าโอกาสกลุ่มใดจะต้องนำ�สิ่งของมาลงทะเบียน เช่น ข้าโอกาสหมู่บ้านก่ำ� 
อำ�เภอธาตุพนม จะนำ�ข้าวพีชภาคมาลงทะเบียนกับพระภิกษุพร้อมกับถวายพระ
ธาตุพนมที่โต๊ะทางทิศตะวันตก การนำ�ข้าวพีชภาคมาลงทะเบียนเพื่อแสดงว่าตนเอง
ได้นำ�ข้าวพิชภาคอันเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนเองผลิตได้จากที่ดินของทางวัด
(สมั ย ก่ อ นที่ ดิ น เหล่ า นี้ เ ป็ น ที่ ดิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศให้ กั บ ทางวั ด พระธาตุ พ นมซึ่ ง เรี ย กว่ า
“นาจังหัน” ข้าโอกาสได้ใช้ที่ดินผืนนี้ทำ�กิน และดอกผลก็จะนำ�มาบำ�รุงวัด) มาถวาย
แด่พระธาตุพนมแล้ว จากนั้นจะทำ�พิธีเสียค่าหัว โดยถวายเป็นเงิน ในสมัยก่อน
กำ�หนดเสียค่าหัวคนละ ๖ บาท แต่ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ข้าโอกาสเสียค่าหัว
มากขึ้น ปัจจุบันไม่ได้กำ�หนดเงินในการเสียค่าหัว กลุ่มข้าโอกาสจะเสียค่าหัวตาม
จำ�นวนสมาชิกในครอบครัวโดยมีเทียนรอบหัวคาคิงเป็นสัญลักษณ์แทนของสมาชิก
ในครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัว ข้อแตกต่างของข้าโอกาสและคนทั่วไปในพิธีกรรมนี้
คือนอกจากข้าโอกาสจะนำ�ข้าวสารอันเป็นสัญลักษณ์ของตนเองในพิธถี วายข้าวพีชภาค
มาถวายแด่องค์พระธาตุพนมแล้ว การเสียค่าหัวของค่าโอกาสจะต้องทำ�ในวันเดียวกัน
นี้เท่านั้น สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้ข้าโอกาสแตกต่างจากคนทั่วไปคือ ข้าโอกาส
จะนำ�เทียนรอบหัวคาคิงติดตัวอยู่เสมอจนกว่าจะทำ�พิธีถวายข้าวพีชภาคเสร็จจึงนำ�
เทียนไปถวายต่อพระธาตุพนม เมือ่ ลงทะเบียนเสร็จแล้วข้าโอกาสก็จะรอกำ�หนดการพิธี
นมัสการพระธาตุพนม เมื่อได้เวลา (ประมาณ ๐๘.๐๐ น) เจ้าหน้าที่จะประกาศให้
ผู้มาร่วมงานทั้งหมดเดินทางไปที่ริมฝั่งแม่น้ำ�โขงเพื่อร่วมกันแห่พระอุปคุตขึ้นจาก
แม่น้ำ�โขง (ด่านศุลการกรประจำ�อำ�เภอธาตุพนม) โดยมีความเชื่อว่าพระอุปคุตจะ
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ช่วยป้องกันภูตภัยและอุปสรรคต่างๆ ที่จะมาทำ�ลายพิธีกรรม เมื่อขบวนแห่มาถึงวัด
พระธาตุพนม พระอุปคุตจะถูกนำ�มาประดิษฐานไว้ภายในกำ�แพงแก้วชั้นในติดกับองค์
พระธาตุพนม จากนั้นเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. กลุ่มข้าโอกาสทุกคนก็จะเข้ามานั่ง
ภายในบริเวณวัดพระธาตุพนม พระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนมแสดงสัมโมนียกถา ๑ กัณฑ์ จบแล้วข้าโอกาสทุกคนหันหน้าไปทาง
พระธาตุพนม ผู้นำ�ซึ่งเป็นข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม ตั้งสวดนโม ๓ จบ และกล่าวบูชา
พระรัตนตรัย จากนั้นได้เป็นผู้กล่าวนำ�คำ�ถวายข้าวพีชภาค โดยมีใจความว่า
“อิมัง ภันเต พิชภาคัง สัปปะริวารัง เจติยะสะ โอโนชยามะ สาธุโนภันเต
เจติยัง ปิมัง พิชภาคัง สัปปะริวารัง ปฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้ า แต่ อ งค์ พ ระธาตุ พ นม และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย ผู้ มี หู แ ก้ ว ตาทิ พ ย์
มีมหิทราศักดาเดช ซึงปกปักรักษาองค์พระธาตุเจ้า ขอโปรดได้รับทราบว่า บัดนี้
พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมกันนำ�มาแล้ว ซึ่งข้าวพีชภาคพร้อมทั้งบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ ขอน้อมถวายแด่องค์พระธาตุพนม ขอองค์พระธาตุพนมจงโปรดรับซึ่งข้าว
พี ช ภาคพร้ อ มทั้ ง บริ ว ารทั้ ง หลายเหล่ า นี้ เพื่ อ ความสุ ข แก่ พ วกข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย
ตราบสิ้นกาลนาน ด้วยเดชอำ�นาจของคุณพระศรีรัตนตรัย เดชอำ�นาจขององค์
พระธาตุพนม และเดชอำ�นาจของบุญกุศล บุญราศี ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้
ร่ ว มกั น กระทำ �บำ � เพ็ ญ นี้ ขอจงดลบั น ดาลให้ พ วกข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายทั้ ง ที่ ม าในวั น นี้
และไม่ได้มาได้ประสบแต่จตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ
และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ เจริญสุขศิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ พูนผลในกาล
ทุกเมื่อ ขอให้ฟ้าฝนชลธารจงตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
วัว ควาย หมู สุนัข เป็ด ไก่ ไร้ซึ่งโรคาพยาธิ จงทุกตนทุกคน ก็ข้าเทอญ” จากนั้น
พระสงฆ์ให้ศีลให้พรเป็นอันเสร็จพิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัวของกลุ่มข้าโอกาส
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ภาพที่ ๗ กลุ่มข้าโอกาสร่วมกันถวายข้าวพีชภาคแด่องค์พระธาตุพนม

ผู้วิจัยพบว่าพิธีกรรมถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว มีวัตถุสัญลักษณ์ที่
ส่งผ่านความหมายทางวัฒนธรรมหลายอย่างซึ่งได้แก่
๑. ขันหมากเบ็ง เป็นสัญลักษณ์ของความนอบน้อมถ่อมตน ขันหมากเบ็ง
เป็นเครื่องบูชาสำ�คัญที่กลุ่มข้าโอกาสนำ�มาบูชาองค์พระธาตุพนม มีลักษณะเป็นพุ่ม
ใส่เครื่องบูชาทำ�จากใบตองมีลักษณะเป็นกรวยสูง ภายในกรวยจะนิยมใส่เครื่องบูชา
ที่เรียกว่า ขัน ๕ ได้แก่ ธูป เทียน หมากพลู ข้าวตอก ดอกไม้ ที่ปลายและยอดของ
กรวยเสียบด้วยดอกไม้ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเสียบด้วยดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย
และดอกดอกรักแล้วแต่จะหาได้ในท้องถิ่น คนอีสานส่วนใหญ่นิยมนำ�มาบูชาต่อ
พระธาตุเจดียห์ รืออำ�นาจเหนือธรรมชาติและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย การบูชาด้วยขันหมาก
เบ็งนี้นิยมทำ�กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะแถบอาณาจักรล้านช้าง
ขันหมากเบ็งมีหลายขนาด ขันหมากเบ็งของกลุ่มข้าโอกาสที่มาเป็นหมู่คณะ
จะมีขนาดใหญ่น�ำ มาตัง้ ไว้ทกี่ �ำ แพงชัน้ ที่ ๒ เมือ่ ได้เวลาถวายข้าวพีชภาค (เวลาประมาณ
๑๐.๐๐ น) กลุ่มข้าโอกาสที่นั่งรวมเป็นหมู่ จะกล่าวคำ�ถวายตามผู้นำ� ขันหมากเบ็งจึง
เปรียบได้กบั การรวมใจของกลุม่ ข้าโอกาส เพือ่ ขอขมาและบูชาวิญญาณของบรรพบุรษุ
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ทีส่ ถิตอยู่ ณ ทีน่ นั้ พร้อมด้วยวิญญาณของกษัตริยท์ งั้ หลายทีร่ ว่ มกันสร้างพระธาตุพนม
ขันหมากเบ็งจึงเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดี ความอ่อนน้อม
เพื่อขอให้ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ที่พระธาตุพนมช่วยคุ้มครอง ปกปักรักษาสมาชิกใน
ครอบครัวให้มีแต่ความสุข และปลอดภัย รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง และพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ให้อุดมสมบูรณ์ ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้มีแต่ความอุมดมสมบูรณ์ตลอดไป

ภาพที่ ๘ ขันหมากเบ็งแต่ละขนาดที่ข้าโอกาสนำ�มาถวายแด่พระธาตุพนม

๒. ข้าวสาร สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และการสืบต่อสืบสานชีวิต
ต่อไป ข้าวเป็นสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตของคน โดยเฉพาะกลุ่มชนชาติไท ที่อาศัย
การทำ�นาจากน้ำ�ฝนโดยมีคำ�กล่าวว่า “มีน้ำ�จั่งมีนา มีนาจั่งมีข้าว” หรือ “ไทเฮ็ดนา
ข่าเฮ็ดไร่”๗ คำ�กล่าวบทนี้แสดงถึงความสำ�คัญของข้าวของกลุ่มชนชาติไทที่ต้องทำ�นา
ส่วนคนกลุ่มข่าทำ�เฉพาะพืชไร่เท่านั้น คนและข้าวจึงมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่
สุกัญญา สุจฉายา. “พิธีขอฝน” ในประคอง นิมมานเหมินทร์และคณะ. รายงาน
การวิจัยเรื่องวัฒนธรรมข้าวของชนชาติไท ภาพสะท้อนจากตำ�นาน นิทาน เพลง งานวิจัยของ
สถาบั นไทยศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เงิ น ทุ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เฉลิ ม ฉลอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๔.
๗
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ครั้งโบราณ จนอาจกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพืชที่กำ�หนดวิถีชีวิตของคนในแถบลุ่มแม่น้ำ�โขง
ได้กล่าวมาแล้วว่า กลุ่มข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม เป็นกลุ่มคนที่ต้องดูแล
พระภิ ก ษุ แ ละพระธาตุ และยั ง ทำ � นาเพื่ อ นำ � ข้ า วมาเลี้ ย งพระภิ ก ษุ ที่ อ ยู่ ภ ายใน
วัดพระธาตุพนม และกลุ่มของตนเอง การทำ�นาของกลุ่มข้าโอกาสทำ�ครั้งเดียวเมื่อ
ฤดูกาล โดยทำ�จากที่นาที่เรียกว่า “นาจังหัน” ซึ่งเป็นที่ดินที่มีผู้อุทิศถวายให้กับทางวัด
พระธาตุพนม ข้าวที่ทำ�ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วต้องนำ�ข้าวที่
ได้มาถวายพระธาตุพนม และเมื่อถวายเสร็จแล้วจึงนำ�ข้าวที่ได้ทั้งหมดไปบริโภคต่อไป
ข้าวของกลุ่มข้าโอกาสจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการดำ�รงอยู่ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ภายในวัดพระธาตุพนม ซึ่งเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัย
กัน จึงจะสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้ต่อไป
ก่อนที่จะมีการเลิกทาส ข้าว ที่กลุ่มข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมถวายจะเป็น
ข้าวเปลือกโดยผูว้ จิ ยั สันนิฐานว่า เมือ่ ถวายเสร็จแล้วกลุม่ ข้าโอกาสก็จะนำ�ไปแปรสภาพ
ให้เป็นข้าวสารเพื่อจะนำ�มาบริโภค แต่หลังจากการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕ กลุ่ม
ข้าโอกาส ก็หายไปจากวัดพระธาตุพนม ข้าวเปลือกที่กลุ่มคนที่สำ�นึกว่าตนเองเคยเป็น
ข้าโอกาสวัดที่นำ�มาถวายพระธาตุพนมจึงกลายเป็นการนำ�เอาข้าวสาร มาถวายแทน
ตั้งแต่นั้นมา สาเหตุเนื่องจากพระที่อยู่ภายในวัดไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะแปรสภาพ
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารข้าโอกาสจึงต้องนำ�ข้าวสารมาถวาย เหตุผลอีกอย่างคือ
พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดพระธาตุพนมมีภารกิจมากมายจึงไม่มีเวลาที่จะมาทำ�สิ่งเหล่านี้
จึงเป็นหน้าที่ของข้าโอกาสนำ�มาถวายซึ่งแต่ละปีข้าวสารจะมีจำ�นวนมากสามารถที่จะ
ใช้เลี้ยงพระได้ไปจนถึงฤดูกาลทำ�นาต่อไป
ในปัจจุบนั เมือ่ ถึงงานนมัสการพระธาตุพนมประจำ�ปี กลุม่ ข้าโอกาสจึงนำ�ข้าว
พีชภาคมาถวายพระธาตุพนม ข้าว เป็นสัญลักษณ์หลักที่ขาดไม่ได้ ส่วนพืชไร่อย่างอื่น
เป็นเพียงบริวารที่จะทำ�ให้ข้าวพีชภาคสมบูรณ์ ดังนั้นข้าวสารหรือข้าวเปลือกจึงเป็น
สัญลักษณ์แทนกลุ่มข้าโอกาสหล่อเลี้ยงผู้คนที่อยู่ภายในวัดเพื่อให้ดำ�รงอยู่และดำ�เนิน
ชีวิตต่อไป
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ภาพที่ ๙ ข้าวสารสัญลักษณ์ข้าโอกาสในพิธีถวายข้าวพีชภาคแด่องค์พระธาตุพนม

๓. พืชสวนและพืชไร่ : องค์ประกอบของความเป็นข้าโอกาสวัดพระ
ธาตุพนม นอกจากข้าวแล้วสิ่งของที่กลุ่มข้าโอกาสนำ�มาถวายแด่พระธาตุพนมคือ
ผลผลิตที่ได้จากเรือกสวนไร่นา เพราะคำ�ว่า “ข้าวพีชภาค” มาจากคำ�ว่า พีช หมาย
ถึง พืช และคำ�ว่า ภาค หมายถึง ส่วน รวมแล้วหมายถึง ส่วนของพืชพันธุ์๘ ซึ่งได้แก่
ข้าวโพด มันแกว พริก ต้นหอม มะพร้าว กล้วย อ้อย ซึ่งเป็นผลผลิตจากสวน และ
ไร่ของกลุ่มข้าโอกาส สิ่งของเหล่านี้จะนำ�มาถวายพระธาตุพนมพร้อมกันกับข้าวสาร
แต่ผลผลิตเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และความจำ�เป็นของกลุ่มข้าโอกาส
ที่จะต้องปลูกเพื่อนำ�มาบริโภคและไปจำ�หน่าย สิ่งของเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นบริวารที่
ขาดไม่ได้ เพราะกลุ่มข้าโอกาสยังสำ�นึกอยู่เสมอว่า ตนเองเป็นบริวารของพระธาตุ
ยังใช้ที่ดินของวัด คือ “นาจังหัน” อันเป็นที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของวัดพระธาตุพนมใช้
ทำ�มาหากินเลี้ยงชีพอยู่ตลอดมา

๘
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ภาพที่ ๑๐ บางส่วนของพืชสวนที่เป็นบริวารข้าวพีชภาค และดอกดาวเรืองที่นำ�มาจากสวนของ
ข้าโอกาสนำ�มาบูชาพระธาตุพนม

๔. เสียค่าหัว : สัญลักษณ์การส่งส่วยให้กบั กษัตริยท์ งั้ ๕ พระองค์ ข้าโอกาส
วั ด พระธาตุ พ นมนอกจากจะถวายข้ า วพี ช ภาคแล้ ว ยั ง ต้ อ งนำ � เงิ นไปบริ จ าคให้ กั บ
ทางวัดพระธาตุพนม โดยมีพระภิกษุเป็นผู้คอยรับ ซึ่งเรียกว่า เป็น “การเสียค่าหัว”
การเสียค่าหัวไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ แต่ในสมัยก่อนการเสียค่าหัว
ของข้าโอกาสจะต้องชำ�ระครอบครัวละ ๔ บาท๙ และจะเสียในวันสุดท้ายของงาน
แต่ในปัจจุบันการเสียค่าหัวทำ�ไปพร้อมกับพิธีถวายข้าวพีชภาค เนื่องจากข้า
โอกาสมีฐานะดีขึ้นการเสียค่าหัวให้กับทางวัดพระธาตุพนมจึงเพิ่มจำ�นวนเป็น ตั้งแต่
ครอบครัวละ ๑๐๐ บาทขึ้นไป แต่การเสียค่าหัวของข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมจะทำ�ใน
วันขึ้น ๘ ค่ำ�  เดือน ๓ ซึ่งเป็นงานวันแรกเท่านั้น เช่นเดียวกับในสมัยก่อนทางวัดจะ
นำ�เงินค่าหัวเหล่านี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนมัสการพระธาตุพนมประจำ�ปี แต่ใน
ปัจจุบนั ประชาชนได้มาบริจาคเฉพาะในงานเป็นจำ�นวนเงินถึง ๑๐ ล้านบาท สัญลักษณ์
อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเสียค่าหัวของกลุ่มข้าโอกาสคือ “เทียนคาคิง” (ทำ�จาก
เส้นฝ้ายตั้งแต่ ๓ เส้นขึ้นไปนำ�มาผสมกับขี้ผึ้ง) กลุ่มข้าโอกาสจะทำ�เทียนเหล่านี้ให้
เท่ากับจำ�นวนสมาชิกที่อยู่ภายในครอบครัว แล้วนำ�มาวางที่ข้างพระธาตุพนมซึ่งเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการบู ช าพระธาตุ พ ร้ อ มกั บ ขั น หมากเบ็ ง และดอกไม้ นอกจากนี้
จุดมุ่งหมายสำ�คัญที่กลุ่มข้าโอกาสทำ�  “เทียนคาคิง” เพื่อต้องการให้อำ�นาจศักดิ์สิทธิ์
ของพระธาตุพนมได้คุ้มครองปกปักรักษาสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข เหตุผล
๙

ทศพล อาจหาญ. เรื่องเดียวกัน,หน้า ๖.
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สำ � คั ญ อี ก อย่ า งคื อ เพื่ อ เป็ น การส่ ง ส่ ว ยให้ กั บ กษั ต ริ ย์ ทั้ ง ๕ พระองค์ อั นได้ แ ก่
พญาสุวรรณภิงคารเจ้าเมืองหนองหารหลวง พญาคำ�แดง เจ้าเมืองหนองหารน้อย
พญาอินทปัฐนครเจ้าเมืองอินทปัฐ พญาจุลณีพรหมทัตเจ้าเมืองจุลณี และพญานันทเสน
เจ้ า เมื อ งศรี โ คตรบู ร ๑๐ ที่ ร่ ว มกั น สร้ า งพระธาตุ พ นม และบริ จ าคข้ า ทาสบริ ว าร
เพื่ อให้ อ ยู่ ดู แ ลรั ก ษาพระธาตุ พ นม ซึ่ ง ตามความเชื่ อ ของกลุ่ ม ข้ าโอกาสแล้ ว องค์
พระธาตุ พ นมคื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ตั ว แทนของกษั ต ริ ย์ ทั้ ง ๕ พระองค์ นั้ น เอง ซึ่ ง
ถ้ า พระธาตุ พ นมยั ง อยู่ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ญ ญาณของกษั ต ริ ย์ ทั้ ง ๕ พระองค์
ยังคงวนเวียนช่วยเหลือเหล่าบริวารของพระองค์ ซึ่งก็คือกลุ่มข้าโอกาส

ภาพที่ ๑๑ บางส่วนของข้าโอกาสที่นำ�เงินมาเสียค่าหัว

ข้าโอกาสกับการดำ�รงอยู่ในสังคมปัจจุบัน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาสู่สังคมอย่างล้นหลามจนผู้คนตามไม่ทัน
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนวัดพระธาตุพนมและกลุ่มข้าโอกาสคือ ความ
เชือ่ และความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมยังคงอยู่ ดังจะเห็นได้วา่ เมือ่ ถึงงานนมัสการ
๑๐
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พระธาตุพนมปีใด กลุ่มข้าโอกาสจะเพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งคือองค์
พระธาตุ พ นมเป็ น ที่ พึ่ ง ทางใจของพวกเขาในเวลาที่ พ วกเขาเดื อ ดร้ อ นคั บ ข้ อ งใจ
พวกเขาจะมาบนบานต่อองค์พระธาตุพนม และเมือ่ สิง่ ทีพ่ วกเขามาบนบานไว้นนั้ ประสบ
ผลสำ�เร็จ ความศรัทธาและความเชื่อถือยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้บทบาทของกลุ่ม
ข้ าโอกาสที่ ถู ก กำ �หนดมาตั้ ง แต่ ค รั้ งโบราณเพื่ อให้ ดู แ ลพระธาตุ แ ละพระภิ ก ษุ ส งฆ์
ภายในวัดพระธาตุพนม ก็ยิ่งเพิ่มความสำ�คัญให้กับพวกเขามากยิ่งขึ้น เมื่อถึงคราวจัด
งานนมัสการพระธาตุพนมปีใด กลุ่มข้าโอกาสก็เป็นทั้งแรงงานและผู้วางแผนการจัด
งาน มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบภายในงานอย่ า งชั ด เจนเพื่ อให้ ง านนมั ส การ
พระธาตุพนมบรรลุตามวัตถุประสงค์ แม้แต่ในช่วงเลาปกติ ซึ่งวัดพระธาตุพนมเป็น
วัดใหญ่ที่มีพระภิกษุจำ�นวนมากแม้แต่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำ�โขงก็ได้มา
พึ่งพาอาศัยวัดพระธาตุพนมเป็นที่เล่าเรียนเนื่องจากภายในวัดพระธาตุพนมเป็นทั้ง
สำ�นักเรียนพระปริยัติธรรม และมีมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนม และพร้อมกันนี้ก็มีทั้งกลุ่มฆราวาสที่อาศัยอยู่ภายในวัด
และรอบๆ บริเวณวัดดังนั้นเมื่อมีผู้คนมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องมีกลุ่มคนคอย
ดูแลความสะอาดองค์พระธาตุพนม

ภาพที่ ๑๒ ประชาชนร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
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บทสรุป
พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองของชาวอีสาน และเป็นที่
เคารพของคนสองฝั่งแม่น้ำ�โขง มีตำ�นานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเรียกว่า “อุรังค
ธาตุตำ�นานพระธาตุพนม” ที่กล่าวถึงการสร้างพระธาตุพนม และการอุทิศคนเพื่อให้
เฝ้ารักษาพระธาตุพนม ซึ่งเรียกว่า “ข้าโอกาส” การอุทิศข้าทาสบริวารเพื่อให้เป็น
ข้าโอกาสรักษาวัดเป็นที่นิยมทำ�ในหมู่กษัตริย์หรือชนชั้นปกครองตามแถบชายฝั่งแม่น้ำ�
โขง โดยผู้อุทิศข้าโอกาสมีความเชื่อว่าจะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ข้าโอกาสที่ดูแล
พระธาตุนั้นจะขาดจากสิทธิ์และการดูแลของทางการ แต่จะอยู่เป็นทาสรับใช้วัดและ
พระภิกษุสงฆ์ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน ผู้ใดที่จะนำ�ข้าโอกาสออกไปเพื่อรับใช้ตนเองจะถูก
สาปแช่ ง จนเมื่ อ ถึ ง สมั ย รั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศเลิกทาส ข้าโอกาสจึงหายไป โดยเฉพาะข้าโอกาสวัด
พระธาตุพนมจึงถูกเจ้านายกลุ่มต่างๆ นำ�ไปเป็นบ่าวรับใช้ตนเอง

ภาพที่ ๑๓ พิธีถวายสักการบูชาองค์พระธาตุพนมในงานนมัสการพระธาตุพนมประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๖
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แต่สิ่งหนึ่งที่ยังแสดงความเป็นข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
นี้คือ “พิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว” ในวันแรกของงานนมัสการพระธาตุพนม
กลุ่มข้าโอกาสจะนำ�ข้าวสารที่ได้จาก “นาจังหัน” ซึ่งเป็นที่ดินที่มีคนอุทิศให้กับวัดเพื่อให้
ข้าโอกาสได้ทำ�กินเพื่อเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ภายในวัด ดังนั้นข้าวจึงเป็นสัญลักษณ์
แทนข้าโอกาส เพราะมีเพียงกลุ่มข้าโอกาสเท่านั้นที่จะถวายข้าวให้กับวัดพระธาตุพนม
ในวันขึ้น ๘ ค่ำ�  เดือน ๓ ซึ่งได้กระทำ�สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
คนกลุ่มอื่นจะไม่ได้ถวายข้าวสารแด่พระธาตุเพียงแต่นำ�เงินไปถวายเท่านั้น นอกจากนี้
ข้าโอกาส ยังเชือ่ ว่าการทีพ่ วกเขายังมีชวี ติ รอดมาถึงปัจจุบนั นีเ้ พราะ “ข้าวแดงแกงร้อน”
ของวัดพระธาตุพนม ความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมนี้เองจึงยังคงดำ�รง
อยู่ในกลุ่มของข้าโอกาส ข้าวจึงเป็นวัตถุสัญลักษณ์หลัก ที่ขาดไม่ได้ที่กลุ่มข้าโอกาส
จะต้องนำ�มาถวายพระธาตุพนมทุกปี
นอกจากข้าวแล้วยังมีองค์ประกอบที่ทำ�ให้ความเป็นข้าโอกาสสมบูรณ์คือ
พืชสวนและพืชไร่ต่างๆ เช่น พริก หอม มันแกว และพืชไร่ตามฤดูกาล ได้แก่ มะขาม
แตงโม สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำ�ให้ “ข้าวพีชภาค” สมบูรณ์ ซึ่งจะ
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่การนำ�องค์ประกอบเหล่านี้มาถวายขั้นอยู่กับฤดูกาล
เช่นในบางปีอาจจะมีกล้วย อ้อย หรือมะพร้าว เสริมเข้ามา เพื่อเป็นองค์ประกอบให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๑๔ พระพุทธจักรพรรดิรัตนมหาวรมุนี พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระธาตุพนม
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อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นข้าโอกาสที่พบเห็นได้คือ การเสียค่าหัว หรือการ
ส่งส่วยปัจจัยเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุพนม ข้าโอกาสเมื่อมาถวายข้าวสารและองค์
ประกอบของ “ข้าวพีชภาค” แล้วจะต้องถวายปัจจัยซึ่งเรียกว่า “การเสียค่าหัว”
หรือการเสียภาษีที่ดินให้กับทางวัดพระธาตุพนม เพราะเมื่อถึงสิ้นปีพวกเขาจะต้องนำ�
เงินเหล่านี้มาชำ�ระให้กับทางวัดพระธาตุพนม นอกจากนี้พวกข้าโอกาสยังมีความลเชื่อ
ว่า พวกเขายังอาศัยที่ดินของทางวัดพระธาตุพนมเป็นที่ท�ำ มาหากิน ถ้าไม่นำ�ดอกผล
ทีไ่ ด้มาถวายพระธาตุพนมจะทำ�ให้มอี นั เป็นไปแก่สมาชิกในครอบครัว การนำ�เงินมาเสีย
ค่าหัว ให้แก่ทางวัดนัน้ แต่ละครอบครัวจะส่งตัวแทนมาจะไม่มาทัง้ ครอบครัว แต่จะมีสงิ่
หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสมชิกภายในครอบครัวคือ “เทียนคาคิง” อันหมายถึงบรรดา
สมาชิกทัง้ หมดของครอบครัว ซึง่ จำ�นวนเทียนคาคิง ทีน่ �ำ มาถวายพระธาตุนนั้ จะเท่ากับ
จำ�นวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเทียนคาคิงนี้เองจะเป็นสัญลักษณ์ของข้าโอกาสอีก
อย่างหนึ่งได้อย่างชัดเจน การถวายปัจจัยที่เป็นเงินนั้นจะถวายพร้อมกันกับ “เทียนคา
คิง” ซึ่งจะทำ�ให้กลุ่มข้าโอกาสมีสัญลักษณ์ต่างจากคนอื่นทั่วไป

ภาพที่ ๑๕ พระอุปคุตและขบวนแห่ในงานนมัสการพระธาตุพนม

การถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว หมายถึงสัญลักษณ์และหน้าที่ของ
ข้าโอกาส ที่สำ�นึกว่าตนเองเป็นข้าทาสบริวารของพระธาตุพนม โดยการถวายข้าว
พีชภาค เป็นการนำ�ผลผลิตของพืชที่ได้จากที่ดินของวัดบางส่วนที่ตนเองใช้ทำ�มาหากิน
ส่งคืนให้กับเจ้าของที่ดินเพื่อเป็นค่าเช่าให้กับทางวัด ซึ่งหมายถึงส่งภาษีเป็นพืชพันธุ์ให้
แด่กษัตริย์ทั้ง ๕ พระองค์ ที่ร่วมกันสร้างพระธาตุพนม นอกจากนี้การเสียค่าหัว ก็
หมายถึงการเสียภาษีที่ดินให้กับเจ้านายที่อุทิศที่ดินโดยมีองค์พระธาตุพนมเป็นตัวแทน
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของกลุ่มข้าโอกาส
การศึกษาเรื่องนี้สะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของข้าโอกาสต่อองค์
พระธาตุพนมในสังคมปัจจุบนั นอกจากนีพ้ ธิ ถี วายข้าวพีชภาค ยังเป็นพิธกี รรมเพือ่ ความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ส่ ว นพิ ธี เ สี ย ค่ า หั ว เป็ น พิ ธี ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริยท์ งั้ ๕ พระองค์ ทีร่ ว่ มกันสร้างพระธาตุพนมและได้อทุ ศิ บรรพบุรษุ ของ
ข้ าโอกาสไว้ เ ป็ น ข้ า รั บ ใช้ พ ระธาตุ พ นมโดยมี อ งค์ พ ระธาตุ พ นมเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ทำ�ให้บรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นได้พบกับพระนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน
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