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บทคัดย่อ

	 พระธาตุพนม	 เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสอง
ฝั่งแม่น้ำาโขง	ทุกปีในวันขึ้น	๘	คำ่า	เดือน	๓	จะมีงานนมัสการพระธาตุพนม	บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์	 พิธีถวายข้าวพีชภาคและการเสียค่าหัว
ของกลุ่มคนที่เรียกว่า	 “กลุ่มข้าโอกาส”	 และการดำารงอยู่ของกลุ่มข้าโอกาสวัด
พระธาตุพนมในสังคมปัจจุบัน

	 ผลการศึกษาพบว่า	 “ข้าวพีชภาค”	ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตร	อันได้แก่	
ข้าว	ข้าวโพด	กล้วย	อ้อย	และผลิตผลอื่นๆ	ที่ได้จากที่ดินของวัดซึ่งเรียกว่า	นาจังหัน	
(ที่ดินที่มีผู้อุทิศถวายให้กับวัด)	 ซ่ึงข้าโอกาสได้นำามาถวายแด่องค์พระธาตุพนมเป็น
สัญลักษณ์ของข้าโอกาสโดยเฉพาะข้าวสารเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำามาถวาย	
สมัยก่อนข้าวที่นำามาถวายจะเป็นข้าวเปลือกแต่ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นข้าวสารเน่ืองจาก
พระภิกษุจะได้นำาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที	ข้าวจึงเปรียบได้กับข้าโอกาสที่ยังเป็นแรงงาน
รับใช้พระสงฆ์และองค์พระธาตุพนม	 ส่วนผลิตผลอย่างอ่ืนเป็นบริวารที่ทำาให้ข้าวเป็น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่น	 นอกจากน้ีพิธี	 “เสียค่าหัว”	 หรือพิธีถวายเงินเพื่อบำารุงวัด
พระธาตุพนมโดยนำาขันหมากเบ็ง	 เทียนรอบหัวคาคิง	 และปัจจัยที่เป็นเงิน	 อันเป็น
สัญลักษณ์ของเครื่องบรรณการมาถวายแด่พระมหากษัตริย์ทั้ง	 ๕	 พระองค์โดยมี
พระธาตุพนมเป็นตัวแทน	 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รชักาลที	่๕	ทรงเลิกทาสแล้ว	ขา้โอกาสกค็อ่ยๆ	หายไปจากวัดพระธาตพุนม	แตใ่นปจัจุบนั
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น้ีท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคม	 ยังมีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า	 ข้าโอกาสได้
นำาข้าวพีชภาคและการเสียค่าหัวมาถวายแด่องค์พระธาตุพนมทุกปี	 ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถงึการดำารงอยูข่องขา้โอกาสในยคุปัจจุบัน	การศกึษาเรือ่งน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชือ่
และศรัทธาของคนอีสานและชาวลาวประเทศ	สปป.ลาว	ต่อองค์พระธาตุพนมอันเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำาโขงตลอดมา
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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 f ield,	donated	 to	 the	monastery.	On	
the 8th day of the 3rd lunar month, the monastery serfs offer Khan Mak 
Beng, and golden and silver f lowers,	 symbolizing	 the	 contributions,	 of	
the f ive	 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	ref lects 
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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ความนำา

	 พระธาตุพนม	 ศาสนสถานสำาคัญของกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว	 ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เรียกว่า	“แอ่งสกลนคร”	เขตอำาเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	พระธาตุพนม	
มีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นศาสนสถานอันเป็นที่เคารพของทั้งชาวไทย
ในภาคอีสานและกลุ่มคนลาวที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ดังจะเห็นได้จากเมื่อถึงงานนมัสการพระธาตุพนมประจำาปี	 กลุ่มชนชาวลาวจะข้าม
แม่น้ำาโขงเพื่อมานมัสการและสักการบูชาพระธาตุพนมเป็นจำานวนมาก	 จึงเป็นส่ิง
ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์	 ความเชื่อและศรัทธาของกลุ่มชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนมได้
เป็นอย่างดี	

	 จากหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมขององค์สถูปของพระธาตุพนม	 ที่มีผู้
สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะขอมผสมจาม	 ซ่ึงมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่	 ๑๒-๑๓	
ลวดลายทีป่รากฏอยูบ่นสถปูทีม่ลัีกษณะเป็นรปูเสากลม	มพีวงอุบะหอ้ยสันนิฐานว่าเป็น
ศิลปะขอมแบบไพรกะเม็ง	แต่หลังจากที่พระธาตุพนมได้พังทลายลงมาครั้งล่าสุด	จึง
พบว่าส่วนยอดข้ึนไปถึงฉัตรเป็นศิลปกรรมสมัยล้านช้างซ่ึงพระครูโพนสะเม็กพร้อม
กับลูกศิษย์ได้พร้อมกันปฎิสังขรณ์ในพ.ศ.	๒๒๓๓	-	๒๒๓๖	กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานชาติเมื่อวันที่	๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๘๗

	 องค์พระธาตุพนมจึงตั้งเด่นเป็นสง่าเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา
ขอพรจากพระธาตุ	นอกจากนี้พระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำาปีของคนเกิดปีวอก
ที่ต้องไปสักการบูชาเป็นประจำา	 องค์พระธาตุพนมจึงเป็นหนึ่งในพระธาตุของชาวราศี
สิบสองนักษัตรที่สำาคัญมาตั้งแต่โบราณ	เมื่อถึงข้างขึ้นเดือน	๓	หรือ	เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุพนม	 เพื่อให้คนทุกหมู่เหล่าได้มากราบไหว้ขอพร
และนมัสการองค์พระธาตุพนม	 โดยเฉพาะคนกลุ่มหน่ึงที่เรียกตนเองว่า	 “ข้าโอกาส”	
จะจัดพิธีกรรมถวาย	 “ข้าวพีชภาค”	 และ	 “เสียค่าหัว”	 เพื่อบูชาองค์พระธาตุพนม	
และระลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ล้านช้าง	 อันเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ตั้งแต่ครั้งโบราณ	
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	 ข้าโอกาส	 คือกลุ่มคนที่กษัตริย์ล้านช้างได้อุทิศให้เป็นสมบัติของวัดเพื่อ
ปรนนิบัตริบัใช้พระภกิษุและคอยดแูลพระธาตพุนม	ในสมยักอ่นบรรพบุรษุของคนกลุ่มน้ี
มีบทบาทมาก	 กล่าวคือ	 นอกจากจะเป็นแรงงานของวัดที่มีหน้าที่ทำานา	 ทำาไร่ในที่ดิน
ที่เป็นสมบัติของวัดที่เรียกว่า	 “นาจังหัน”	 และนำาผลผลิตที่ได้มาบำารุงพระภิกษุสงฆ์
ที่อยู่ภายในวัด	 เพื่อให้พระภิกษุเหล่าน้ันได้ปฏิบัติภารกิจให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 กลุ่ม
คนเหล่าน้ีจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดพระธาตุพนมช่ัวลูกช่ัวหลาน	 และยังทำาหน้าที่
บริหารจัดการวัดพระธาตุพนมโดยอิงอยู่กับความเชื่อว่าพระธาตุพนมเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมืองใครคิดลบหลู่จะต้องมีอันเป็นไป	 นอกจากน้ีบางตระกูลตั้งตนเป็น

ภาพที่ ๑	พระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน
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หัวหน้าปกครองข้าโอกาสอ่ืนๆ	 จะต้องอยู่ภายใต้อำานาจของพระภิกษุที่เป็นใหญ่ที่อยู่
ภายในวัดพระธาตุพนม	

	 ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากที่ดินของวัด	 (นาจังหัน)	 เรียกว่า	 “ข้าวพีช
ภาค”	ซึ่งได้แก่ข้าว	พริก	หอม	มันแกว	กล้วย	อ้อย	และผลผลิตอื่นๆ	อันเป็นสิ่งที่
จำาเป็นที่ใช้ในการดำารงชีวิต	โดยเฉพาะข้าวเป็นสิ่งสำาคัญกว่าพืชผลอย่างอื่นกล่าวได้ว่า
ข้าวเป็นสัญลักษณ์สำาคัญในพิธีถวายข้าวพีชภาค	 ส่วนผลผลิตอย่างอ่ืนเป็นเพียง
องค์ประกอบที่ทำาให้พิธีกรรมสมบูรณ์	 และจะเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล	 ข้าโอกาส
เท่าน้ันที่มีหน้าที่นำาผลผลิตเหล่าน้ีมาถวายให้กับพระธาตุพนม	 และเสียค่าหัว	 ใน
งานนมัสการประจำาปี	 ส่วนคนกลุ่มอ่ืนเพียงนำาปัจจัยซ่ึงเป็นเงินมาบูชาพระธาตุพนม	
เน่ืองจากข้าโอกาสกระจัดกระจายไปตั้งบ้านเรือนอยู่หลายท้องที่	 เช่น	 กลุ่มที่อยู่
รอบๆ	 องค์พระธาตุพนม	 กลุ่มอำาเภอนาแก	 จังหวัดนครพนม	 และกลุ่มอำาเภอ
หว้านใหญ่	 จังหวัดมุกดาหาร	 ในพิธีถวายข้าวพีชภาคจึงต้องกำาหนดพื้นที่เพื่อให้ข้า
โอกาสนำาผลผลิตมาถวาย	 โดยกำาหนดเอาประตูทางเข้าพระธาตุพนมทั้งส่ีด้านเป็น
เกณฑ์ในการตั้งเครื่องบูชาถวาย	 กลุ่มข้าโอกาสแต่ละหมู่บ้านจะนำาผลผลิตมาถวาย
ต่อองค์พระธาตุพนม	 โดยมีพระภิกษุสงฆ์รับข้าวพีชภาคไว้ก่อนและจะมีพิธีกล่าว
ถวายพร้อมกันอีกครั้ง	 หลังจากที่มีการแห่พระอุปคุตเข้าสู่ภายในพระธาตุพนมแล้ว
โดยจะมีไวยาวัจกรณ์ของวัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นข้าโอกาสกล่าวนำาถวาย

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์ในพิธีถวายข้าว
พีชภาค	และการดำารงอยู่ของข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมในสังคมปัจจุบัน
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ความเป็นมาของพระธาตุพนม 

	 พระธาตุพนมมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน	 แบ่งการรับรู้ออกได้เป็น	
๒	 ช่วงเวลา	 ช่วงระยะเวลาแรกคือช่วงที่บอกกล่าวกันในรูปแบบของตำานานหรือ
นิทาน	และช่วงที่สองหลังจากพระธาตุพนมได้พังลงในวันที่	๑๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๘	
ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกซ่อนอยู่ภายในพระธาตุซ่ึงสามารถกำาหนดอายุของ
พระธาตแุละสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชัดเจน	โดยอาศยัการบนัทกึทางประวัตศิาสตร์
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	

ภาพท่ี ๒ ซุ้มประตเูรอืงอรา่มรษัฎากร	ทางเขา้วัดพระธาตพุนมสรา้งโดยพระครศูลีาภริตั	พ.ศ.๒๔๗๐
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สมัยสงครามอินโดจีนจนถึง	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 พระธาตุพนมล้ม	 ประวัติความเป็นมา
ของพระธาตุพนมทั้งสองช่วงปรากฏในหลักฐานช้ินสำาคัญคือ	 “อุรังคธาตุนิทาน”	 อัน
เป็นหนังสือตำานานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการสร้างพระธาตุพนม	 ที่บันทึกเป็น
ลายลักษณ์ด้วยอักษรธรรมพื้นเมืองอีสานบนใบลาน	 ที่มีอยู่ตามวัดสำาคัญๆ	 ทั่วไป
ในภาคอีสานจำานวน	๗	ผูก	๑๕๒	ใบลาน	และได้มีผู้ปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบันไว้
หลายทา่น	และตัง้ช่ือเรือ่งตา่งๆ	กนัไปไมว่่าจะเป็นอุรงัคธาตนิุทานตำานานพระธาตพุนม
(พสิดาร)	อุรงัคธาตนิุทานตำานานพระธาตพุนม	อุรงัคธาตเุทศนา	นอกจากน้ีในประเทศ	
สปป.ลาว	ยังพบว่ามีหนังสือชื่อ	นิทานอุรังคธาตุ	ฉบับหลวงพระบาง	พิมพ์ด้วยอักษร
ลาว	ซึ่งมีเนื้อเรื่องคล้ายกันกับฉบับที่แพร่หลายอยู่ในภาคอีสานของไทย

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓-๒๔๘๔	 จอมพล	 ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้
มอบหมายให้	 พลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นแม่งานในการบูรณะองค์พระธาตุพนม
เพื่อต้องการลบล้างจินตนาการว่าพระธาตุพนมเป็นเจดีย์แบบทรงล้านช้างเช่นเดียว
กับพระธาตุหลวงแห่งเมืองเวียงจันทน์	 ได้สร้างส่วนยอดของพระธาตุพนมเป็นฉัตร
และทำาลวดลายเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซ่ึงเป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ในสุโขทัยและอยุธยา
ของไทยบดบังความเป็นล้านช้าง	 ปี	 พ.ศ.๒๔๔๙	 เมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำารง
ราชานุภาพเสด็จหัวเมืองมณฑลอุดรได้เสด็จไปที่วัดพระธาตุพนม	 หลังจากน้ันได้ให้
กรมศิลปากรเขียนแบบ	 จอมเจดีย์	 ๘	 แห่งของประเทศไทยไว้ที่วัดเบญจมบพิตร
ในเจดีย์ทั้ง	๘	แห่งมีพระธาตุพนมรวมอยู่ด้วย	สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้
อธิบายถึงการเขียนแบบพระธาตุไว้	 ๓	 ประการและประเด็นสำาคัญที่น่าสนใจคือการ
ให้คำาอธิบายว่าเพื่อให้พระธาตุพนมอันเป็นเจดีย์ที่สำาคัญของภูมิภาคเป็นหลักเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 องค์พระธาตุพนมได้
พังทลายลงเมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๑๘	การกำาหนดแบบก่อสร้างพระธาตุพนมจาก
ส่วนกลางก็ชัดเจนยิ่งขึ้นซ่ึงนำามาถึงรูปแบบพระธาตุพนมในปัจจุบันตามแบบนโยบาย
ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตามส่ิงดีที่ตามมาตามนโยบายดังกล่าวได้ทำาให้องค์พระธาตุพนม
ได้รับการเอาใจใส่ทุกภาคส่วน	 และได้เพิ่มความศักด์ิสิทธิ์และสร้างความชอบธรรม
ให้กับองค์พระธาตุพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสถูปเจดีย์ของภาคอีสาน	 ซ่ึงได้ถูก
เลียนแบบนำาไปสร้างเป็นแบบเจดีย์ต่างๆ	ในภาคอีสานสืบต่อกันมา	พร้อมกันนี้ยังเป็น
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานทางการศึกษาที่สำาคัญของภาคอีสาน	 และยังสร้าง
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ให้อำาเภอธาตุพนมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างชัดเจน	 ซ่ึงเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับผู้คนของอำาเภอธาตุพนม	 ส่งผลให้ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมได้รื้อฟื้น
ตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง	ดังนั้นวัดพระธาตุพนมจึงต้องการการบริหารจัดการอย่างดี	

	 การบริหารจัดการวัดพระธาตุพนมใช้แนวคิดเดิมจากอดีต	 ดังน้ันข้าโอกาส
จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดพระธาตุพนม
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 รายได้จากการที่นักท่องเที่ยวมานมัสการ
พระธาตุพนม	ก็มีการจัดการอย่างมีระบบระเบียบตรวจสอบได้	ดังนั้นข้าโอกาสจึงยัง
ดำารงอยูคู่ก่บัองคพ์ระธาตพุนมแมว่้าสังคมในยคุปัจจุบนัจะเปล่ียนแปลงไปมากเพยีงใด	
กลุ่มข้าโอกาสก็กลับเพิ่มจำานวนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๓	องค์พระธาตุพนมก่อนที่จะพังลงมา

ข้าโอกาส : ผู้รับใช้พระภิกษุและดูแลวัดพระธาตุพนม

	 “ขา้โอกาส”	“ขา้พระ”	“ขอ้ย”	“ขอ้ยโอกาส”	“เลกวัด”	หรอื	“ขา้พระโยมสงฆ”์
ล้วนเป็นคำาศัพท์ที่มีความหมายถึงกลุ่มคนที่ถูกอุทิศให้สถานที่ศักดิ์ สิทธิ์ที่ต้อง
ทำาหน้าที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์และเมื่อมีบุตรหลานพวกเขาเหล่าน้ันก็จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
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	มาอุทศิทีด่นิและข้อย	(ข้าโอกาส)	ใหก้บัวัดมณีเชษฐาราม๒	และหลักฐาน
ในจารึกการอุทิศข้าโอกาสของอาณาจักรล้านช้างตามแนวชายฝ่ังแม่น้ำาโขงเรื่อยมา
จากแนวจังหวัดหนองคายเรือ่ยไปจนถงึจังหวัดอุบลราชธานี	เช่น	จารกึวัดศรคีณูเมอืง
จังหวัดหนองคาย	(พ.ศ.	๒๑๐๓)	จารึกวัดถ้ำาสุวรรณคูหา	จังหวัดหนองบัวลำาภู	(พ.ศ.
๒๑๐๕)	 จารึกวัดมุจลินทรอาราม	 จังหวัดหนองคาย	 (พ.ศ.	 ๒๑๓๙)	 จารึกฐาน
พระพุทธรูปถ้ำาคำาอาฮวน	จังหวัดมุกดาหาร	 (พ.ศ.	๒๓๓๖)	 จารึกวัดป่าใหญ่	 จังหวัด
อุบลราชธานี	 (พ.ศ.	 ๒๓๕๐)	 นอกจากจะอุทิศข้าโอกาสแล้ว	 ยังเป็นการอุทิศที่ดิน
ให้กับทางวัด	(นาจังหัน)	และสาปแช่งผู้ที่มาทำาลายทานวัตถุต่างๆ	อีกด้วย	

	 ส่วนการอุทิศข้าโอกาสให้กับวัดพระธาตุพนมพบหลักฐานจากจารึก	๒	หลัก
คือจารึกวัดพระธาตุพนม	๒	(พ.ศ.	๒๑๕๗)	ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวิหารคด
วัดพระธาตุพนม	 จังหวัดนครพนม	 จารึกด้วยอักษรไทยน้อย	 จำานวน	 ๑๘	 บรรทัด
ทั้ง	 ๒	 ด้านกล่าวถึงพระยานครพิชิตราชธานีศรีโคตรบอง	 พร้อมด้วยเหล่าอำามาตย์
และขนุนางไดพ้รอ้มใจกนัทำาความสะอาดฐานพระธาตพุนมทัง้	๔	ดา้น	และไดก้อ่สรา้ง
กำาแพงล้อมองคพ์ระธาตพุนม	ซุ้มประต	ูกำาแพงช้ันกลาง	หอบูชาขา้วพระ	และทีส่ำาคญั
ได้สร้าง	 “กะตึบ”	 (โบสถ์	 ที่ก่อด้วยอิฐถือปูน)๓	 และได้สาปแช่งผู้ที่มาครอบครอง
วัตถุทาน	และทำาลายสิ่งของเหล่านี้เอาไว้	

 ๑	 กรมศิลปากร.	จารึกสมัยสุโขทัย.	(กรุงเทพฯ	:	กรมศิลปากร)	หน้า	๒๑-๒๕
 ๒	 ธวัช	ปุณโณฑก.	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๙๘
 ๓	 ทศพล	 อาจหาญ.	 ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หน้า	๓.
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	 รัชสมัยพระยานครหลวงพิชิตราชธานี	(พ.ศ.	๕๐๐	)	แห่งเมืองศรีโคตรบูร
ได้กำาหนดถิ่นที่อยู่ให้กับข้าโอกาสเพื่อให้ตั้งถิ่นฐานไว้ดังนี้	 ฝั่งซ้ายแม่น้ำาโขง	 ได้แก่	
บ้านนาสะดือ	 บ้านนาวาง	 บ้านนาตาลเทิง	 บ้านผักเพื้อ	 บ้านดงนอกและบ้านดงใน
พระองค์จึงได้ตั้งให้คนเหล่าน้ันให้อุปัฏฐากพระธาตุต่อไป	 ส่วนทางฝ่ังขวาแม่น้ำาโขง
อยู่บริเวณบ้านหนองปิง	บ้านดงภู	บ้านน้ำาก่ำา	บ้านหัวดอน	และบ้านหมันหยาบ	เขต
อำาเภอธาตุพนม๔	จังหวัดนครพนม	

	 การอุทิศข้าโอกาสเพื่อให้ดูแลวัดพระธาตุพนมน้ัน	 จากตำานานอุรังคธาตุ๕

ภาพที่ ๔	จารึกวัดพระธาตุพนม	๒	พ.ศ.	๒๑๕๗	กล่าวถึงการอุทิศข้าโอกาสองพระยานครหลวงพิชิต
	 ราชธานี

 ๔	 เอเจียน	แอมอนิเยอ.	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔๗.
 ๕	 พระธรรมราชานุวัตร.	อุรังคธาตุนิทาน ตำานานพระธาตุพนม(พิสดาร),	(กรุงเทพฯ:	
จูนพับลิชชิ่งจำากัด),	หน้า	๙๕-๑๑๐.
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พบว่า	 พระยาสุมิตธรรมวงศา	 กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรศรีโคตรบูร	 หลังจากได้
สร้างอุบมุงของพระธาตุพนมแล้วได้อุทิศข้าโอกาสจำานวน	 ๓,๐๐๐	 คนเพื่อให้ดูแล
พระธาตุ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๐๗๓	-๒๑๐๒	พระเจ้าโพธิสาลราช	กษัตริย์หลวงพระบาง
ได้เสด็จมานมัสการพระธาตุพนม	 ก่อนกลับได้อุทิศคนเพ่ือให้ดูแลพระธาตุพนม
จำานวน	๓,๐๐๐	คน	และในป	ีพ.ศ.๒๒๓๓	พระครโูพนสะเมก็	เมือ่ไดบู้รณะพระธาตพุนม
เสร็จแล้ว	 ก่อนที่จะเดินทางไปยังเมืองจำาปาศักดิ์	 ก็ได้อุทิศคนไว้เพื่อให้ดูแลพระธาตุ
ไว้จำานวนหนึ่ง	

	 การอุทิศข้าโอกาสให้เป็นสมบัติของวัดพระธาตุพนมไม่ได้จำากัดจำานวนทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้บริจาค	 เมื่อข้าโอกาสมีจำานวนมากขึ้นจึงต้องมีการจัดระเบียบ
โดยใช้ความเชื่อ	 ประเพณีและศาสนาเป็นเกณฑ์ในการจัดระเบียบ	 ข้าโอกาสจึงเป็น
บุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือส่วยให้กับทางราชการ	 และไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน	 เพราะ
เป็นสมบัติของพระศาสนา	 ดังน้ันบางวัดที่มีผู้อุทิศข้าโอกาสให้ดูแลวัดจำานวนมาก
จึงต้องมีการจัดระเบียบข้าโอกาสข้ึนและมีการตั้งหัวหน้าเพื่อปกครองดูแลกันขึ้น	
ในสมัยรัชกาลที่	๓	ได้มีหัวหน้าคนแรกที่ตั้งขึ้นชื่อว่า	“ขุนโอกาส”	เป็นหัวหน้ากลุ่มข้า
โอกาสวัดพระธาตุพนม	แต่ต่อมาเมื่อข้าโอกาสมีจำานวนมากขึ้นจึงต้องมีหัวหน้า	๒	คน
คือ	พระพิทักษ์เจดีย์	ซึ่งขึ้นกับเมืองละคอน	(นครพนม)	และหลวงภูษารัตน์ปลัดกลาง	
ขึ้นกับเมืองบังมุก	(มุกดาหาร)

ภาพที่ ๕	ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมนำาขันหมากเบ็งมาถวายพระธาตุพนม



สัญลักษณ์ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในพิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว 173

	 ปี	พ.ศ.	๒๓๖๙	เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์	มีการกวาดต้อนผู้คนในภาคอีสานเพื่อไป
ทำาสงคราม	ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเรือน	ข้าโอกาส
เป็นกลุ่มคนที่ถูกเกณฑ์ไปทำาสงครามเช่นกัน	 เมื่อสงครามสงบลงพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๓	จึงไดจั้ดการปกครองหวัเมอืงอีสานใหมอี่กครัง้หน่ึง	
แต่ยังคงระบบการปกครองแบบอาญาส่ี	 (รูปแบบการปกครองหัวเมืองอีสาน	 ได้แก่	
เจ้าเมือง	อุปฮาด	ราชวงศ์	และราชบุตร)	เหมือนเดิม	แต่การปกครองในสมัยนี้หละ
หลวมมาก	จึงทำาใหข้า้โอกาสวัดพระธาตพุนมบางส่วนหลบหนีออกจากวัดพระธาตพุนม	
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 ได้โปรดให้
พระยายมราชเป็นหัวหน้าในการสักเลกหัวเมืองภาคอีสาน	 ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม
จึงถูกควบคุมตัวมาสักเลกเช่นกัน	รวมตัวเลกข้าโอกาสในขณะนั้น	๑,๕๔๘	คน	แต่ไม่
ตอ้งเสียคา่ส่วย	เพยีงแตใ่หม้หีน้าทีด่แูลพระธาตพุนม	และปรนนิบัตริบัใช้พระภกิษุทีอ่ยู่
ในวัดพระธาตพุนมตอ่ไป๖	โดยจัดหาขา้วปลาอาหารถวายแดพ่ระภกิษุสงฆ	์และเสียคา่หวั
(ส่วย)	 ให้กับทางวัดพระธาตุพนมทุกปี	 ต่อมาเมื่อข้าโอกาสเพิ่มจำานวนมากขึ้นจึงเกิด
ความวุ่นวาย	 อีกทั้งข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองมุกดาหาร	 เมืองนครพนม
และเมืองสกลนคร	 ต่างก็มาชักชวนข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมไปทำางานให้กับตนเอง	
จึงทำาความไม่พอใจให้กับหัวหน้าเลกข้าโอกาส	 ถึงกับมีการทำาจดหมายร้องเรียน
หลายครั้งหลายครา	 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	๕	จึงมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยารัตนบดินทร์	สมุหนายก	ให้เลกข้าโอกาส
ที่สมัครใจอยู่กับเจ้าเมืองนครพนม	มุกดาหาร	และสกลนครให้อยู่ตามเดิม	จึงเป็นการ
ยุบกองเลกข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมไปโดยปริยาย	 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส	 ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมจึงเลิกไป
โดยปริยาย	

พิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว : สัญลักษณ์ของข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม

	 การสืบทอดการเป็นข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม	 ในปัจจุบันมีการสืบทอด	 ๒	
แบบ	ประการแรกสืบทอดจากบรรพบุรุษ	ในสมัยก่อนข้าโอกาสกลุ่มนี้มีบรรพบุรุษเป็น
หัวหน้าและต่อมาได้กลายเป็นผู้นำาในเขตอำาเภอธาตุพนม	(ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้านและกำานัน

 ๖	 พจนีย์	เพ็งเปลี่ยน.	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๕๑-๑๕๒.
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ซ่ึงมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระผู้ใหญ่ภายในวัดพระธาตุพนม	 ผู้วิจัย)	
การสืบทอดแบบที่สองสืบทอดโดยผ่านพิธีถวายข้าวพีชภาค	 และเสียค่าหัวซ่ึงเป็น
พิธีกรรมสำาคัญ	ที่สืบทอดมาแต่โบราณและยังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน	

	 โดยปกติการแสดงตัวตนของข้าโอกาสเป็นส่ิงยากที่จะพบเห็น	 เพราะความ
หมายของคำาว่า	 “ข้าโอกาส”	มีนัยยะในทางลบ	ยิ่งลูกหลานข้าโอกาสที่สืบทอดกันมา
มักจะไม่ค่อยแสดงตัว	ยกเว้นในวันขึ้น	๘	ค่ำา	เดือน	๓	(กุมภาพันธ์)	ซึ่งเป็นวันแรก
ของงานนมสัการประจำาปพีระธาตพุนม	ขา้โอกาสจะรวมตวักนัทีห่มูบ้่านของตนเองเพือ่
สร้างเครื่องบูชาพระธาตุพนม	ซึ่งได้แก่	ขันหมากเบ็ง	และเทียนรอบหัวคาคิง	

	 ขันหมากเบ็งที่นำามาถวายแด่พระธาตุพนม	 มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่	 ขันหมากเบ็งขนาดเล็กจะเป็นของแต่ละบุคคลที่นำามาถวายแด่พระธาตุพนม	
เพราะคนเหล่าน้ีไม่มีเวลามากนัก	 จึงไม่รอกล่าวคำาถวายพร้อมกับข้าโอกาสกลุ่มใหญ่	
เมือ่ถวายขา้วพชีภาคและเสียคา่หวัเสรจ็แล้วจะเดนิทางกลับบา้นเพือ่ไปประกอบอาชพี
ต่อไป	 ส่วนขันหมากเบ็งขนาดใหญ่จะเป็นของกลุ่มข้าโอกาสที่เป็นผู้นำาหมู่บ้านในเขต
อำาเภอธาตพุนมเรีย่ไรเงนิเพือ่จัดทำาขึน้ตกแตง่ประดบัประดาดว้ยดอกไมอ้ยา่งสวยงาม	
ข้าโอกาสกลุ่มน้ีจะต้องอยู่ทำาพิธีถวายข้าวพีชภาคจนเสร็จทุกขั้นตอนจึงจะแยกย้ายกัน
กลับบ้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการถวายความเคารพด้วยขันหมากเบ็งต่างขนาดกันก็ตาม	 ข้า
โอกาสกม็จุีดมุง่หมายอันเดยีวกนัคอืการแสดงความจงรกัภกัดตีอ่พระธาตพุนม	อันเป็น
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำาคัญทางพุทธศาสนาของชาวอีสาน	 และแสดงความนอบน้อม

ภาพที่ ๖	ข้าโอกาสนำาข้าวพีชภาคมาถวายแด่พระธาตุพนม



สัญลักษณ์ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในพิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว 175

ต่อองค์พระมหากษัตริย์ทั้ง	๕	พระองค์	ที่ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุพนม

	 ในพิธีถวายข้าวพิชภาคและเสียค่าหัวซ่ึงถูกกำาหนดขึ้นเป็นวันแรกของงาน
นมัสการพระธาตุพนมประจำาปี	เมื่อมาถึงวัดพระธาตุพนม	(เวลาประมาณ	๐๗.๐๐	น.)
ข้าโอกาสจะเข้าไปภายในบริเวณกำาแพงแก้วช้ัน	 ๒	 ของพระธาตุพนม	 และนำาข้าว
พีชภาค	ได้แก่	ข้าวสาร	มันแกว	หอม	พริก	และพืชไร่อย่างอื่น	ที่จะนำามาถวายพระ
ธาตุพนม	มาที่โต๊ะที่ทางวัดพระธาตุพนมได้จัดไว้	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ทางวัดได้จัดโต๊ะลงทะเบียนไว้	๕	ทิศ	ได้แก่	ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก	ทิศเหนือ	ทิศใต้	และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	จากนั้นข้าโอกาสจะต้อง
นำาข้าวพีชภาคไปลงทะเบียนกับพระสงฆ์ที่ประจำาอยู่ทั้ง	๕	 โต๊ะ	 ในแต่ละทิศนั้นจะถูก
กำาหนดว่าข้าโอกาสกลุ่มใดจะต้องนำาส่ิงของมาลงทะเบียน	 เช่น	 ข้าโอกาสหมู่บ้านก่ำา	
อำาเภอธาตุพนม	 จะนำาข้าวพีชภาคมาลงทะเบียนกับพระภิกษุพร้อมกับถวายพระ
ธาตุพนมที่โต๊ะทางทิศตะวันตก	 การนำาข้าวพีชภาคมาลงทะเบียนเพื่อแสดงว่าตนเอง
ได้นำาข้าวพิชภาคอันเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนเองผลิตได้จากที่ดินของทางวัด
(สมัยก่อนที่ดินเหล่าน้ีเป็นที่ ดินที่มี ผู้อุทิศให้กับทางวัดพระธาตุพนมซ่ึงเรียกว่า
“นาจังหัน”	 ข้าโอกาสได้ใช้ที่ดินผืนน้ีทำากิน	 และดอกผลก็จะนำามาบำารุงวัด)	 มาถวาย
แด่พระธาตุพนมแล้ว	 จากน้ันจะทำาพิธีเสียค่าหัว	 โดยถวายเป็นเงิน	 ในสมัยก่อน
กำาหนดเสียค่าหัวคนละ	 ๖	 บาท	 แต่ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น	 ข้าโอกาสเสียค่าหัว
มากขึ้น	 ปัจจุบันไม่ได้กำาหนดเงินในการเสียค่าหัว	 กลุ่มข้าโอกาสจะเสียค่าหัวตาม
จำานวนสมาชิกในครอบครัวโดยมีเทียนรอบหัวคาคิงเป็นสัญลักษณ์แทนของสมาชิก
ในครอบครัวซ่ึงแต่ละครอบครัว	 ข้อแตกต่างของข้าโอกาสและคนทั่วไปในพิธีกรรมน้ี
คอืนอกจากขา้โอกาสจะนำาขา้วสารอันเป็นสัญลักษณ์ของตนเองในพธิถีวายขา้วพชีภาค
มาถวายแด่องคพ์ระธาตพุนมแลว้	การเสยีค่าหัวของค่าโอกาสจะตอ้งทำาในวนัเดยีวกัน
นี้เท่านั้น	 สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำาให้ข้าโอกาสแตกต่างจากคนทั่วไปคือ	 ข้าโอกาส
จะนำาเทียนรอบหัวคาคิงติดตัวอยู่เสมอจนกว่าจะทำาพิธีถวายข้าวพีชภาคเสร็จจึงนำา
เทยีนไปถวายตอ่พระธาตพุนม	เมือ่ลงทะเบยีนเสรจ็แล้วขา้โอกาสกจ็ะรอกำาหนดการพธิี
นมัสการพระธาตุพนม	 เมื่อได้เวลา	 (ประมาณ	 ๐๘.๐๐	 น)	 เจ้าหน้าที่จะประกาศให้
ผู้มาร่วมงานทั้งหมดเดินทางไปที่ริมฝ่ังแม่น้ำาโขงเพื่อร่วมกันแห่พระอุปคุตข้ึนจาก
แม่น้ำาโขง	 (ด่านศุลการกรประจำาอำาเภอธาตุพนม)	 โดยมีความเช่ือว่าพระอุปคุตจะ
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ช่วยป้องกันภูตภัยและอุปสรรคต่างๆ	 ที่จะมาทำาลายพิธีกรรม	 เมื่อขบวนแห่มาถึงวัด
พระธาตุพนม	 พระอุปคุตจะถูกนำามาประดิษฐานไว้ภายในกำาแพงแก้วชั้นในติดกับองค์
พระธาตุพนม	 จากน้ันเวลาประมาณ	 ๑๐.๐๐	 น.	 กลุ่มข้าโอกาสทุกคนก็จะเข้ามาน่ัง
ภายในบริเวณวัดพระธาตุพนม	พระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนมแสดงสัมโมนียกถา	 ๑	 กัณฑ์	 จบแล้วข้าโอกาสทุกคนหันหน้าไปทาง
พระธาตุพนม	ผู้นำาซึ่งเป็นข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม	ตั้งสวดนโม	๓	จบ	และกล่าวบูชา
พระรัตนตรัย	จากนั้นได้เป็นผู้กล่าวนำาคำาถวายข้าวพีชภาค	โดยมีใจความว่า

	 “อิมัง	ภันเต	พิชภาคัง	สัปปะริวารัง	เจติยะสะ	โอโนชยามะ	สาธุโนภันเต	
เจติยัง	ปิมัง	พิชภาคัง	สัปปะริวารัง	ปฏิคัณหาตุ	อัมหากัง	ทีฆะรัตตัง	หิตายะ	สุขายะ

	 ข้าแต่องค์พระธาตุพนม	 และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 ผู้มีหูแก้วตาทิพย์	
มีมหิทราศักดาเดช	 ซึงปกปักรักษาองค์พระธาตุเจ้า	 ขอโปรดได้รับทราบว่า	 บัดน้ี
พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมกันนำามาแล้ว	 ซ่ึงข้าวพีชภาคพร้อมทั้งบริวารทั้งหลาย
เหล่าน้ี	 ขอน้อมถวายแด่องค์พระธาตุพนม	 ขอองค์พระธาตุพนมจงโปรดรับซ่ึงข้าว
พีชภาคพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี	 เพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตราบส้ินกาลนาน	 ด้วยเดชอำานาจของคุณพระศรีรัตนตรัย	 เดชอำานาจขององค์
พระธาตุพนม	 และเดชอำานาจของบุญกุศล	 บุญราศี	 ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้
ร่วมกันกระทำาบำาเพ็ญน้ี	 ขอจงดลบันดาลให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งที่มาในวันน้ี
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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	 ผู้วิจัยพบว่าพิธีกรรมถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว	 มีวัตถุสัญลักษณ์ที่
ส่งผ่านความหมายทางวัฒนธรรมหลายอย่างซึ่งได้แก่

 ๑. ขันหมากเบ็ง เป็นสัญลักษณ์ของความนอบน้อมถ่อมตน	ขันหมากเบ็ง
เป็นเครื่องบูชาสำาคัญที่กลุ่มข้าโอกาสนำามาบูชาองค์พระธาตุพนม	 มีลักษณะเป็นพุ่ม
ใส่เครื่องบูชาทำาจากใบตองมีลักษณะเป็นกรวยสูง	 ภายในกรวยจะนิยมใส่เครื่องบูชา
ที่เรียกว่า	ขัน	๕	ได้แก่	ธูป	เทียน	หมากพลู	ข้าวตอก	ดอกไม้	ที่ปลายและยอดของ
กรวยเสียบด้วยดอกไม้ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมเสียบด้วยดอกดาวเรือง	 ดอกบานไม่รู้โรย
และดอกดอกรักแล้วแต่จะหาได้ในท้องถิ่น	 คนอีสานส่วนใหญ่นิยมนำามาบูชาต่อ
พระธาตเุจดยีห์รอือำานาจเหนือธรรมชาตแิละส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลาย	การบูชาดว้ยขนัหมาก
เบ็งนี้นิยมทำากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ	โดยเฉพาะแถบอาณาจักรล้านช้าง	

	 ขันหมากเบ็งมีหลายขนาด	 ขันหมากเบ็งของกลุ่มข้าโอกาสที่มาเป็นหมู่คณะ
จะมขีนาดใหญน่ำามาตัง้ไว้ทีก่ำาแพงช้ันที	่๒	เมือ่ไดเ้วลาถวายขา้วพชีภาค	(เวลาประมาณ	
๑๐.๐๐	น)	กลุ่มข้าโอกาสที่นั่งรวมเป็นหมู่	จะกล่าวคำาถวายตามผู้นำา	ขันหมากเบ็งจึง
เปรยีบไดก้บัการรวมใจของกลุ่มขา้โอกาส	เพือ่ขอขมาและบชูาวิญญาณของบรรพบุรษุ

ภาพที่ ๗	กลุ่มข้าโอกาสร่วมกันถวายข้าวพีชภาคแด่องค์พระธาตุพนม
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ทีส่ถติอยู	่ณ	ทีน้ั่น	พรอ้มดว้ยวิญญาณของกษัตรยิท์ัง้หลายทีร่ว่มกนัสรา้งพระธาตพุนม	
ขันหมากเบ็งจึงเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดี	 ความอ่อนน้อม	
เพื่อขอให้ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ที่พระธาตุพนมช่วยคุ้มครอง	 ปกปักรักษาสมาชิกใน
ครอบครัวให้มีแต่ความสุข	และปลอดภัย	รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง	และพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ให้อุดมสมบูรณ์	ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล	ให้มีแต่ความอุมดมสมบูรณ์ตลอดไป

 ๒. ข้าวสาร สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และการสืบต่อสืบสานชีวิต
ต่อไป	 ข้าวเป็นส่ิงจำาเป็นในการดำารงชีวิตของคน	 โดยเฉพาะกลุ่มชนชาติไท	 ที่อาศัย
การทำานาจากน้ำาฝนโดยมีคำากล่าวว่า	 “มีน้ำาจ่ังมีนา	 มีนาจ่ังมีข้าว”	 หรือ	 “ไทเฮ็ดนา
ข่าเฮ็ดไร่”๗	 คำากล่าวบทนี้แสดงถึงความสำาคัญของข้าวของกลุ่มชนชาติไทที่ต้องทำานา	
ส่วนคนกลุ่มข่าทำาเฉพาะพืชไร่เท่าน้ัน	 คนและข้าวจึงมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่

ภาพที่ ๘ ขันหมากเบ็งแต่ละขนาดที่ข้าโอกาสนำามาถวายแด่พระธาตุพนม

 ๗	 สุกัญญา	 สุจฉายา.	 “พิธีขอฝน”	 ในประคอง	 นิมมานเหมินทร์และคณะ.	 รายงาน
การวิจัยเรื่องวัฒนธรรมข้าวของชนชาติไท ภาพสะท้อนจากตำานาน นิทาน เพลง งานวิจัยของ
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฉลิมฉลอง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	๒๕๔๔.
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ครั้งโบราณ	จนอาจกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพืชที่กำาหนดวิถีชีวิตของคนในแถบลุ่มแม่น้ำาโขง	

	 ได้กล่าวมาแล้วว่า	 กลุ่มข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม	 เป็นกลุ่มคนที่ต้องดูแล
พระภิกษุและพระธาตุ	 และยังทำานาเพื่อนำาข้าวมาเล้ียงพระภิกษุที่อยู่ภายใน
วัดพระธาตุพนม	 และกลุ่มของตนเอง	 การทำานาของกลุ่มข้าโอกาสทำาครั้งเดียวเมื่อ
ฤดูกาล	โดยทำาจากที่นาที่เรียกว่า	“นาจังหัน”	ซึ่งเป็นที่ดินที่มีผู้อุทิศถวายให้กับทางวัด
พระธาตุพนม	 ข้าวที่ทำาส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วต้องนำาข้าวที่
ได้มาถวายพระธาตุพนม	และเมื่อถวายเสร็จแล้วจึงนำาข้าวที่ได้ทั้งหมดไปบริโภคต่อไป	

	 ข้าวของกลุ่มข้าโอกาสจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการดำารงอยู่	 โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ภายในวัดพระธาตุพนม	 ซ่ึงเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัย
กัน	จึงจะสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ต่อไป

	 ก่อนที่จะมีการเลิกทาส	 ข้าว	 ที่กลุ่มข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมถวายจะเป็น
ขา้วเปลือกโดยผู้วิจัยสันนิฐานว่า	เมือ่ถวายเสรจ็แล้วกลุ่มข้าโอกาสกจ็ะนำาไปแปรสภาพ
ให้เป็นข้าวสารเพื่อจะนำามาบริโภค	 แต่หลังจากการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 กลุ่ม
ข้าโอกาส	ก็หายไปจากวัดพระธาตุพนม	ข้าวเปลือกที่กลุ่มคนที่สำานึกว่าตนเองเคยเป็น
ข้าโอกาสวัดที่นำามาถวายพระธาตุพนมจึงกลายเป็นการนำาเอาข้าวสาร	 มาถวายแทน
ตั้งแต่น้ันมา	 สาเหตุเน่ืองจากพระที่อยู่ภายในวัดไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะแปรสภาพ
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารข้าโอกาสจึงต้องนำาข้าวสารมาถวาย	 เหตุผลอีกอย่างคือ
พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดพระธาตุพนมมีภารกิจมากมายจึงไม่มีเวลาที่จะมาทำาส่ิงเหล่าน้ี	
จึงเป็นหน้าที่ของข้าโอกาสนำามาถวายซ่ึงแต่ละปีข้าวสารจะมีจำานวนมากสามารถที่จะ
ใช้เลี้ยงพระได้ไปจนถึงฤดูกาลทำานาต่อไป	

	 ในปจัจุบันเมือ่ถงึงานนมสัการพระธาตพุนมประจำาป	ีกลุ่มขา้โอกาสจึงนำาขา้ว
พีชภาคมาถวายพระธาตุพนม	ข้าว	เป็นสัญลักษณ์หลักที่ขาดไม่ได้	ส่วนพืชไร่อย่างอื่น
เป็นเพียงบริวารที่จะทำาให้ข้าวพีชภาคสมบูรณ์	 ดังน้ันข้าวสารหรือข้าวเปลือกจึงเป็น
สัญลักษณ์แทนกลุ่มข้าโอกาสหล่อเล้ียงผู้คนที่อยู่ภายในวัดเพื่อให้ดำารงอยู่และดำาเนิน
ชีวิตต่อไป
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 ๓. พืชสวนและพืชไร่ : องค์ประกอบของความเป็นข้าโอกาสวัดพระ
ธาตุพนม นอกจากข้าวแล้วส่ิงของที่กลุ่มข้าโอกาสนำามาถวายแด่พระธาตุพนมคือ
ผลผลิตที่ได้จากเรือกสวนไร่นา	 เพราะคำาว่า	 “ข้าวพีชภาค”	มาจากคำาว่า	พีช	หมาย
ถึง	พืช	และคำาว่า	ภาค	หมายถึง	ส่วน	รวมแล้วหมายถึง	ส่วนของพืชพันธุ์๘	ซึ่งได้แก่
ข้าวโพด	มันแกว	พริก	ต้นหอม	มะพร้าว	กล้วย	อ้อย	ซึ่งเป็นผลผลิตจากสวน	และ
ไร่ของกลุ่มข้าโอกาส	 ส่ิงของเหล่าน้ีจะนำามาถวายพระธาตุพนมพร้อมกันกับข้าวสาร
แต่ผลผลิตเหล่าน้ีอาจจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล	 และความจำาเป็นของกลุ่มข้าโอกาส
ที่จะต้องปลูกเพื่อนำามาบริโภคและไปจำาหน่าย	 ส่ิงของเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นบริวารที่
ขาดไม่ได้	 เพราะกลุ่มข้าโอกาสยังสำานึกอยู่เสมอว่า	 ตนเองเป็นบริวารของพระธาตุ	
ยังใช้ที่ดินของวัด	 คือ	 “นาจังหัน”	 อันเป็นที่ดินซ่ึงเป็นสมบัติของวัดพระธาตุพนมใช้
ทำามาหากินเลี้ยงชีพอยู่ตลอดมา	

ภาพที่ ๙	ข้าวสารสัญลักษณ์ข้าโอกาสในพิธีถวายข้าวพีชภาคแด่องค์พระธาตุพนม

 ๘	สัมภาษณ์พระเทพวรมุนี.	เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖.
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 ๔. เสยีคา่หัว : สญัลกัษณก์ารสง่สว่ยให้กับกษตัรย์ิท้ัง ๕ พระองค์ ขา้โอกาส
วัดพระธาตุพนมนอกจากจะถวายข้าวพีชภาคแล้วยังต้องนำาเงินไปบริจาคให้กับ
ทางวัดพระธาตุพนม	 โดยมีพระภิกษุเป็นผู้คอยรับ	 ซึ่งเรียกว่า	 เป็น	 “การเสียค่าหัว”	
การเสียค่าหัวไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องเสียเท่าไหร่	 แต่ในสมัยก่อนการเสียค่าหัว
ของข้าโอกาสจะต้องชำาระครอบครัวละ	๔	บาท๙	และจะเสียในวันสุดท้ายของงาน	

	 แต่ในปัจจุบันการเสียค่าหัวทำาไปพร้อมกับพิธีถวายข้าวพีชภาค	 เน่ืองจากข้า
โอกาสมีฐานะดีขึ้นการเสียค่าหัวให้กับทางวัดพระธาตุพนมจึงเพิ่มจำานวนเป็น	 ตั้งแต่
ครอบครัวละ	๑๐๐	บาทขึ้นไป	แต่การเสียค่าหัวของข้าโอกาสวัดพระธาตุพนมจะทำาใน
วันขึ้น	๘	ค่ำา	 เดือน	๓	ซึ่งเป็นงานวันแรกเท่านั้น	เช่นเดียวกับในสมัยก่อนทางวัดจะ
นำาเงินค่าหัวเหล่านี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนมัสการพระธาตุพนมประจำาปี	แต่ใน
ปจัจุบันประชาชนไดม้าบรจิาคเฉพาะในงานเปน็จำานวนเงนิถงึ	๑๐	ล้านบาท	สัญลักษณ์
อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเสียค่าหัวของกลุ่มข้าโอกาสคือ	“เทียนคาคิง”	(ทำาจาก
เส้นฝ้ายตั้งแต่	 ๓	 เส้นข้ึนไปนำามาผสมกับขี้ผ้ึง)	 กลุ่มข้าโอกาสจะทำาเทียนเหล่าน้ีให้
เท่ากับจำานวนสมาชิกที่อยู่ภายในครอบครัว	 แล้วนำามาวางที่ข้างพระธาตุพนมซ่ึงเป็น
สัญลักษณ์ของการบูชาพระธาตุพร้อมกับขันหมากเบ็งและดอกไม้	 นอกจากน้ี
จุดมุ่งหมายสำาคัญที่กลุ่มข้าโอกาสทำา	 “เทียนคาคิง”	 เพื่อต้องการให้อำานาจศักดิ์สิทธ์ิ
ของพระธาตุพนมได้คุ้มครองปกปักรักษาสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข	 เหตุผล

ภาพที่ ๑๐	บางส่วนของพืชสวนที่เป็นบริวารข้าวพีชภาค	 และดอกดาวเรืองที่นำามาจากสวนของ
	 ข้าโอกาสนำามาบูชาพระธาตุพนม

 ๙	ทศพล	อาจหาญ.	เรื่องเดียวกัน,หน้า	๖.
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สำาคัญอีกอย่างคือ	 เพื่อเป็นการส่งส่วยให้กับกษัตริย์ทั้ง	 ๕	 พระองค์อันได้แก่
พญาสุวรรณภิงคารเจ้าเมืองหนองหารหลวง	 พญาคำาแดง	 เจ้าเมืองหนองหารน้อย
พญาอินทปฐันครเจ้าเมอืงอินทปัฐ	พญาจุลณีพรหมทตัเจ้าเมอืงจุลณี	และพญานันทเสน
เจ้าเมืองศรีโคตรบูร๑๐	 ที่ร่วมกันสร้างพระธาตุพนม	 และบริจาคข้าทาสบริวาร
เพื่อให้อยู่ดูแลรักษาพระธาตุพนม	 ซ่ึงตามความเช่ือของกลุ่มข้าโอกาสแล้วองค์
พระธาตุพนมคือ	 สัญลักษณ์ตัวแทนของกษัตริย์ทั้ง	 ๕	 พระองค์	 น้ันเอง	 ซ่ึง
ถ้าพระธาตุพนมยังอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าวิญญาณของกษัตริย์ทั้ง	 ๕	 พระองค์
ยังคงวนเวียนช่วยเหลือเหล่าบริวารของพระองค์	ซึ่งก็คือกลุ่มข้าโอกาส

ข้าโอกาสกับการดำารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

	 ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันซ่ึงเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว	โดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆ	ได้เข้ามาสู่สังคมอย่างล้นหลามจนผู้คนตามไม่ทัน	
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนวัดพระธาตุพนมและกลุ่มข้าโอกาสคือ	ความ
เช่ือและความศรทัธาตอ่องคพ์ระธาตพุนมยงัคงอยู	่ดงัจะเหน็ไดว่้าเมือ่ถงึงานนมสัการ

 ๑๐	พระธรรมรานุวัตร.	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๘-๓๙.

ภาพที่ ๑๑	บางส่วนของข้าโอกาสที่นำาเงินมาเสียค่าหัว
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พระธาตุพนมปีใด	 กลุ่มข้าโอกาสจะเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้งน้ีเหตุผลหน่ึงคือองค์
พระธาตุพนมเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเขาในเวลาที่พวกเขาเดือดร้อนคับข้องใจ	
พวกเขาจะมาบนบานตอ่องคพ์ระธาตพุนม	และเมือ่ส่ิงทีพ่วกเขามาบนบานไว้น้ันประสบ
ผลสำาเร็จ	 ความศรัทธาและความเช่ือถือยิ่งทวีข้ึนเรื่อยๆ	 นอกจากน้ีบทบาทของกลุ่ม
ข้าโอกาสที่ถูกกำาหนดมาต้ังแต่ครั้งโบราณเพื่อให้ดูแลพระธาตุและพระภิกษุสงฆ์
ภายในวัดพระธาตุพนม	ก็ยิ่งเพิ่มความสำาคัญให้กับพวกเขามากยิ่งขึ้น	เมื่อถึงคราวจัด
งานนมัสการพระธาตุพนมปีใด	 กลุ่มข้าโอกาสก็เป็นทั้งแรงงานและผู้วางแผนการจัด
งาน	 มีการแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบภายในงานอย่างชัดเจนเพื่อให้งานนมัสการ
พระธาตุพนมบรรลุตามวัตถุประสงค์	 แม้แต่ในช่วงเลาปกติ	 ซ่ึงวัดพระธาตุพนมเป็น
วัดใหญ่ที่มีพระภิกษุจำานวนมากแม้แต่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ฝ่ังซ้ายแม่น้ำาโขงก็ได้มา
พึ่งพาอาศัยวัดพระธาตุพนมเป็นที่เล่าเรียนเน่ืองจากภายในวัดพระธาตุพนมเป็นทั้ง
สำานักเรียนพระปริยัติธรรม	 และมีมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนม	 และพร้อมกันน้ีก็มีทั้งกลุ่มฆราวาสที่อาศัยอยู่ภายในวัด
และรอบๆ	 บริเวณวัดดังน้ันเมื่อมีผู้คนมากขึ้นจึงเป็นส่ิงจำาเป็นที่จะต้องมีกลุ่มคนคอย
ดูแลความสะอาดองค์พระธาตุพนม	

ภาพที่ ๑๒	ประชาชนร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
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บทสรุป

	 พระธาตุพนม	 ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองของชาวอีสาน	 และเป็นที่
เคารพของคนสองฝั่งแม่น้ำาโขง	 มีตำานานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเรียกว่า	 “อุรังค
ธาตุตำานานพระธาตุพนม”	 ที่กล่าวถึงการสร้างพระธาตุพนม	 และการอุทิศคนเพื่อให้
เฝ้ารักษาพระธาตุพนม	 ซ่ึงเรียกว่า	 “ข้าโอกาส”	 การอุทิศข้าทาสบริวารเพื่อให้เป็น
ข้าโอกาสรักษาวัดเป็นที่นิยมทำาในหมู่กษัตริย์หรือชนช้ันปกครองตามแถบชายฝ่ังแม่น้ำา
โขง	 โดยผู้อุทิศข้าโอกาสมีความเชื่อว่าจะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่	 ข้าโอกาสที่ดูแล
พระธาตุน้ันจะขาดจากสิทธิ์และการดูแลของทางการ	 แต่จะอยู่เป็นทาสรับใช้วัดและ
พระภิกษุสงฆ์ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน	 ผู้ใดที่จะนำาข้าโอกาสออกไปเพื่อรับใช้ตนเองจะถูก
สาปแช่ง	 จนเมื่อถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	 ๕	 ทรงประกาศเลิกทาส	 ข้าโอกาสจึงหายไป	 โดยเฉพาะข้าโอกาสวัด
พระธาตุพนมจึงถูกเจ้านายกลุ่มต่างๆ	นำาไปเป็นบ่าวรับใช้ตนเอง	

ภาพที่ ๑๓	พิธีถวายสักการบูชาองค์พระธาตุพนมในงานนมัสการพระธาตุพนมประจำาปี	พ.ศ.๒๕๕๖
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	 แต่สิ่งหนึ่งที่ยังแสดงความเป็นข้าโอกาสวดัพระธาตุพนมให้เห็นอยู่ในปัจจบุัน
น้ีคือ	 “พิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว”	 ในวันแรกของงานนมัสการพระธาตุพนม	
กลุ่มข้าโอกาสจะนำาข้าวสารที่ได้จาก	“นาจังหัน”	ซึ่งเป็นที่ดินที่มีคนอุทิศให้กับวัดเพื่อให้
ข้าโอกาสได้ทำากินเพื่อเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ภายในวัด	 ดังนั้นข้าวจึงเป็นสัญลักษณ์
แทนข้าโอกาส	 เพราะมีเพียงกลุ่มข้าโอกาสเท่านั้นที่จะถวายข้าวให้กับวัดพระธาตุพนม
ในวันขึ้น	 ๘	ค่ำา	 เดือน	 ๓	ซึ่งได้กระทำาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
คนกลุ่มอื่นจะไม่ได้ถวายข้าวสารแด่พระธาตุเพียงแต่นำาเงินไปถวายเท่านั้น	นอกจากนี้
ขา้โอกาส	ยงัเชือ่ว่าการทีพ่วกเขายงัมชีีวิตรอดมาถงึปจัจุบนัน้ีเพราะ	“ขา้วแดงแกงรอ้น”
ของวัดพระธาตุพนม	 ความเช่ือและศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมน้ีเองจึงยังคงดำารง
อยู่ในกลุ่มของข้าโอกาส	 ข้าวจึงเป็นวัตถุสัญลักษณ์หลัก	 ที่ขาดไม่ได้ที่กลุ่มข้าโอกาส
จะต้องนำามาถวายพระธาตุพนมทุกปี

	 นอกจากข้าวแล้วยังมีองค์ประกอบที่ทำาให้ความเป็นข้าโอกาสสมบูรณ์คือ	
พืชสวนและพืชไร่ต่างๆ	เช่น	พริก	หอม	มันแกว	และพืชไร่ตามฤดูกาล	ได้แก่	มะขาม	
แตงโม	 ส่ิงเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำาให้	 “ข้าวพีชภาค”	 สมบูรณ์	 ซ่ึงจะ
ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้	 แต่การนำาองค์ประกอบเหล่าน้ีมาถวายข้ันอยู่กับฤดูกาล	
เช่นในบางปีอาจจะมีกล้วย	อ้อย	หรือมะพร้าว	เสริมเข้ามา	เพื่อเป็นองค์ประกอบให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

ภาพที่ ๑๔	พระพุทธจักรพรรดิรัตนมหาวรมุนี	พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระธาตุพนม
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	 อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นข้าโอกาสที่พบเห็นได้คือ	การเสียค่าหัว	หรือการ
ส่งส่วยปัจจัยเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุพนม	 ข้าโอกาสเมื่อมาถวายข้าวสารและองค์
ประกอบของ	 “ข้าวพีชภาค”	 แล้วจะต้องถวายปัจจัยซ่ึงเรียกว่า	 “การเสียค่าหัว”
หรือการเสียภาษีที่ดินให้กับทางวัดพระธาตุพนม	 เพราะเมื่อถึงสิ้นปีพวกเขาจะต้องนำา
เงินเหล่านี้มาชำาระให้กับทางวัดพระธาตุพนม	นอกจากนี้พวกข้าโอกาสยังมีความลเชื่อ
ว่า	 พวกเขายังอาศัยที่ดินของทางวัดพระธาตุพนมเป็นที่ทำามาหากิน	 ถ้าไม่นำาดอกผล
ทีไ่ดม้าถวายพระธาตพุนมจะทำาใหม้อัีนเป็นไปแกส่มาชิกในครอบครวั	การนำาเงนิมาเสีย
คา่หวั	ใหแ้กท่างวัดน้ันแตล่ะครอบครวัจะส่งตวัแทนมาจะไมม่าทัง้ครอบครวั	แตจ่ะมส่ิีง
หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสมชิกภายในครอบครัวคือ	“เทียนคาคิง”	อันหมายถึงบรรดา
สมาชิกทัง้หมดของครอบครวั	ซ่ึงจำานวนเทยีนคาคงิ	ทีน่ำามาถวายพระธาตน้ัุนจะเทา่กบั
จำานวนสมาชิกในครอบครัว	 ซ่ึงเทียนคาคิงน้ีเองจะเป็นสัญลักษณ์ของข้าโอกาสอีก
อย่างหนึ่งได้อย่างชัดเจน	การถวายปัจจัยที่เป็นเงินนั้นจะถวายพร้อมกันกับ	“เทียนคา
คิง”	ซึ่งจะทำาให้กลุ่มข้าโอกาสมีสัญลักษณ์ต่างจากคนอื่นทั่วไป	

ภาพที่ ๑๕	พระอุปคุตและขบวนแห่ในงานนมัสการพระธาตุพนม	

	 การถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว	 หมายถึงสัญลักษณ์และหน้าที่ของ
ข้าโอกาส	 ที่สำานึกว่าตนเองเป็นข้าทาสบริวารของพระธาตุพนม	 โดยการถวายข้าว
พีชภาค	เป็นการนำาผลผลิตของพืชที่ได้จากที่ดินของวัดบางส่วนที่ตนเองใช้ทำามาหากิน
ส่งคืนให้กับเจ้าของที่ดินเพื่อเป็นค่าเช่าให้กับทางวัด	ซึ่งหมายถึงส่งภาษีเป็นพืชพันธุ์ให้
แด่กษัตริย์ทั้ง	๕	พระองค์	 ที่ร่วมกันสร้างพระธาตุพนม	นอกจากนี้การเสียค่าหัว	ก็
หมายถึงการเสียภาษีที่ดินให้กับเจ้านายที่อุทิศที่ดินโดยมีองค์พระธาตุพนมเป็นตัวแทน
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของกลุ่มข้าโอกาส	

	 การศึกษาเรื่องน้ีสะท้อนถึงความเช่ือและความศรัทธาของข้าโอกาสต่อองค์
พระธาตพุนมในสังคมปจัจุบัน	นอกจากน้ีพธิถีวายขา้วพชีภาค	ยงัเป็นพธิกีรรมเพือ่ความ
อุดมสมบูรณ์	 ส่วนพิธี เ สียค่าหัวเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตรยิท์ัง้	๕	พระองค	์ทีร่ว่มกนัสรา้งพระธาตพุนมและไดอุ้ทศิบรรพบุรษุของ
ข้าโอกาสไว้เป็นข้ารับใช้พระธาตุพนมโดยมีองค์พระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์	
ทำาให้บรรพบุรุษของเขาเหล่าน้ันได้พบกับพระนิพพาน	 อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชน	
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