ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ:
บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน*
สารภี ขาวดี**

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของประเพณีแซนโฎนตาบูชา
บรรพบุรุษที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าการด�ำรงอยู่ของ
ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษสัมพันธ์กับการมีหน้าที่รับใช้สังคม ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล ๒ แหล่ง คือ เอกสาร และลงพืน้ ทีภ่ าคสนามประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ
ของจังหวัดสุรนิ ทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพือ่ สังเกตแบบมีสว่ นร่วม และสัมภาษณ์
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ ผูร้ ว่ มงาน และนักท่องเทีย่ ว ผลการ
ศึกษาพบว่า ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ มีบทบาทต่อชาวสุรนิ ทร์ ในปัจจุบนั ๔
ประการ ได้แก่ บทบาทในการรวมกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นจังหวัดสุรนิ ทร์เป็นหนึง่ เดียว บทบาท
ในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน บทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประจ�ำเดือนสิบของจังหวัดสุรินทร์ และบทบาทในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ค�ำส�ำคัญ ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ ; บทบาท
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Sandonta Anchestor Worship Tradition of
Changwat Surin: Its Roles on Surin People*
Sarapee Khowdee**

Abstract

The purpose of this article is to explore the current role of Saendonta
Ancestor Worship Tradition for the local people in Surin province. This study
was based on the assumption that the existence of Saendonta Ancestor Worship
Tradition can be correlated to the social responsibilities of the people. Data was
collected from two sources – documents and field research in the Saendonta
Ancestor Worship Tradition in Surin province during 2012-2016 to observe
and participate in the ceremony. Concerning the roles of Saendonta Ancestor
Worship Tradition of Surin at the present time, the study has observed four
dimensions: serving as a means to amalgamate different ethnic groups in Surin;
as a source of entertainment for rite participants; as a destination of cultural
tourism in the tenth lunar month; and as a cultural education platform that
is also a socialization process
Keywords: Saendonta Ancestor Worship Tradition, Role
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บทน�ำ
ชาวไทยเชื้อสายเขมรนับถือ “โฎนตา” หรือ ผีบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในชีวิตประจ�ำวัน เห็นได้จากที่มีการประกอบพิธีเซ่นไหว้
ทุกช่วงเปลี่ยนผ่านส�ำคัญของชีวิต และยังมีงานบุญที่ปฏิบัติสืบต่อมายาวนานเพื่อ
แสดงการร�ำลึกถึงผีบรรพบุรุษโดยเฉพาะ เรียกว่า “แซนโฎนตา” ในภาษาเขมรถิ่นไทย
ค�ำว่า “แซน” หมายถึง เซ่นไหว้ “โฎนตา” หมายถึง ยายตา ในที่นี้ คือดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ พิธีกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันแรม ๑๔ ค�่ำ  เดือน ๑๐
และถือเป็นวันรวมญาติประจ�ำปีเพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษในสายตระกูล ความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพบุรษุ มีเค้ามาจากศาสนาพุทธทีว่ า่ คนเราเมือ่ ผูต้ ายตายไปแล้วจะแบ่งเป็น ๒ กลุม่
กลุ่มที่ท�ำดีจะได้ไปสวรรค์ กลุ่มที่ท�ำชั่วท�ำบาปก็จะตกนรก เป็นสัตว์นรก ผีเปรต
พวกเหล่านี้ได้รับทัณฑ์ทรมานมากน้อยต่างกัน เมื่อถึงวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๐
พระยายมจะอนุญาตให้ผเี หล่านัน้ เดินทางมาเยีย่ มลูกหลานได้ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคอีสาน (เล่ม ๔), ๒๕๔๒: ๑๒๒๕) ทั้งนี้แม้พุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลในภายหลัง
แต่ ก็ ส ามารถผสานกลมกลื น กั บ ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม อย่ า งแนบสนิ ท ดั ง ปรากฏว่ า มี
การก�ำหนดให้พระสงฆ์ท�ำหน้าที่สวดส่งบุญแก่ดวงวิญญาณ “แซนโฎนตา” เป็น
“อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร แต่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย เพราะเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่เฉพาะกลุ่ม กระทั่งปี ๒๕๕๐ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้คัดสรรมรดกภูมิปัญญานี้มาผลิตซ�้ำและน�ำเสนอเป็นงาน
ประจ�ำปี ในนาม “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” เพื่อให้เป็นชาวสุรินทร์
ได้ออกมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนนอกได้รู้จักมากขึ้น
และจัดสืบเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน

“ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ ”: จากพิธี “ราษฎร์” สูก่ ารรับใช้ “รัฐ”
มีการบันทึกเกีย่ วกับ “บ็อนแซนโฎนตา” หรือ “งานบุญแซนโฎนตา” สรุปได้วา่
เริม่ ตัง้ แต่วนั ขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๐ ถึง วันขึน้ ๑ ค�ำ่ เดือน ๑๑ วัน รวม ๑๗ วันโดยประมาณ
มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายอย่าง ทั้งเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณ มนุษย์ และ
พุทธศาสนา มีทั้งจัดเฉพาะครอบครัว/สายตระกูล และที่ท�ำร่วมกันภายในชุมชน
พบทัง้ สิน้ ๙ กิจกรรม/พิธกี รรม ได้แก่ “วันเตรียมงาน” “พิธโี ซดดารเบ็ณฑ์ตจู ” “พิธกี นั ซ็อง”
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“พิธฉี ลองซ็อง” “พิธแี ซนโฎนตา” “พิธจี นู โฎนตา” “พิธแี ห่-โซด-จะกันเจอโฎนตา” “พิธโี ซด
ดารเบ็ณฑ์ธม” และ “พิธจี นู โฎนตาหลบสรุก” แบ่งได้เป็น ๒ กลุม่ คือพิธสี งฆ์ และพิธชี าวบ้าน
พิธีสงฆ์ ประกอบด้วยพิธีสวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณ (โซดดาร) และ
การปฏิ บั ติ วั ฏ ฐากพระสงฆ์ ช ่ ว งเข้ า พรรษา (กั น ซ็ อ งและฉลองซ็ อ ง) ส่ ว นพิ ธี
ชาวบ้านมีทั้งพิธีเกี่ยวกับ “คนตาย” และ “คนเป็น” พิธีเกี่ยวกับ “คนตาย” ได้แก่ พิธี
เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ (แซนโฎนตา) พิธีแห่กระเชอ สวดกระเชอ และเทกระเชอ
(แห่ - โซด-จะกั น เจอโฎนตา) เพื่ อ อุ ทิ ศ บุ ญ แก่ ด วงวิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ สั ม ภเวสี
ผี เ ปรต และผี ไ ร้ ญ าติ และพิ ธี ส ่ ง ดวงวิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ กลั บ (จู น โฎนตาหลบ
สรุก) ส่วนพิธีเกี่ยวกับ “คนเป็น” เรียกว่า “จูนโฎนตา” คือการแสดงกตัญญูกตเวที
ต่อญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตด้วยการเตรียมสิ่งของมอบให้และไหว้ขอพร ทุกกิจกรรม
ในงานบุญสะท้อนความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกครอบครัวและสายตระกูล
และสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งตอกย�้ำให้เห็นความ
สัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างคนตายกับคนเป็น คนตายกับพระสงฆ์ พระสงฆ์กบั ชาวบ้าน
และชาวบ้านกับชาวบ้าน โดยมีพิธีกรรม และคุณธรรมเรื่อง “ความกตัญญูกตเวที”
เชือ่ มร้อย กล่าวอีกนัยหนึง่ งานบุญแซนโฎนตา ท�ำให้มนุษย์ พุทธศาสนา และผีบรรพบุรษุ
มีปฏิสัมพันธ์และด�ำรงอยู่ร่วมกันอย่างประนีประนอม และกลายเป็นสิ่งที่บรรพชน
ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใช้เป็นเครื่องขัดเกลาสมาชิกในสังคมเรื่อยมา
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติเลือก
งานบุญนี้มาผลิตซ�้ำ  (reproduction) และน�ำเสนอในฐานะประเพณีใหม่ของจังหวัด
โดยเชิญชวนชาวสุรนิ ทร์ทกุ กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ข้าร่วม การจัดงานมีวตั ถุประสงค์ ๓ ประการ
คือ (๑) เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมประจ�ำปีของจังหวัดสุรินทร์ (๒) เพื่อกระตุ้น
เตือนให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของประเพณีแซนโฎนตา และ (๓) เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรมโดยแสดงความกตัญญูตอ่ ผูม้ ีพระคุณและบรรพบุรุษ
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์ (เอกสาร
สรุปผลการด�ำเนินการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจ�ำปี ๒๕๕๐)
ทั้งนี้ ระยะ ๕ ปีหลัง (ปีพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยังได้มุ่งหวังให้งานประเพณีเป็นพื้นที่
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดด้วย (เพียง นิจติ ตโล สัมภาษณ์, ๒ กันยายน ๒๕๕๗)
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีภ่ าคสนามเพือ่ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ๓ กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
และการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน กลุ่มผู้ร่วม
ขับเคลื่อนงานประเพณี ได้แก่ ตัวแทนคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วม ศิลปินพื้นบ้าน นักแสดง ผู้ร่วมขบวนแห่
และผูน้ ำ� ในการประกอบพิธกี รรม กลุม่ นักท่องเทีย่ วทัง้ คนในและคนนอกจังหวัด รวมทัง้
ร่วมสังเกตการณ์การจัดงาน และศึกษาเอกสารย้อนหลังตัง้ แต่เริม่ จัดงานเพือ่ ดูรปู แบบ
การจัดกิจกรรม ผู้วิจัยพบว่า ภาครัฐมีการสืบสานมรดกภูมิปัญญาเดิมโดยการปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่และวัตถุประสงค์ใหม่ โดยได้เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ
ให้สามารถรองรับผูค้ นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย และตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ
และวัตถุประสงค์เสริมดังกล่าว
ความน่าสนใจของ ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ คือไม่ได้มีเป้าหมาย
เพื่อการเซ่นไหว้ “ผีบรรพบุรุษในสายตระกูล” อย่างที่ปฏิบัติในชุมชนชาวไทยเชื้อ
สายเขมร แต่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ชาวสุรินทร์ได้เซ่นไหว้ “ผีบรรพบุรุษของจังหวัด” ร่วมกัน
ผีเจ้าเมืองจึงกลายเป็นแกนร้อยส�ำคัญ ท�ำให้ประเพณีเก่าในบริบทใหม่กลายเป็น
สมบัติร่วมของคนทั้งจังหวัด พิธี “จูนโฎนตา” ถูกปรับเป็นการไหว้ขอพรผู้ว่าราชการ
จังหวัด และผู้อาวุโสที่ชาวสุรินทร์นับถือ ส่วนพิธีสงฆ์ได้รับเลือกมาเฉพาะพิธีถวาย
เครื่องปัจจัยไทยธรรม และพิธีสวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณ ความน่าสนใจอีกประการ
หนึ่งคือ เมื่อภาครัฐผู้ประดิษฐ์ประเพณีเข้าใจระเบียบพิธีที่มีมาแต่เดิมอย่างลึกซึ้ง
การเลือกวัน-เวลาจัดงานไม่ให้ทับซ้อนกับวันเซ่นไหว้ในชุมชนเขมร ส่งผลให้ตั้งแต่
แรกเริ่มจัดงานจวบจนปัจจุบันมีประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดร่วมเรื่อยมา

บทบาทของ “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ ” ต่อชาวสุรนิ ทร์ปจั จุบนั
นักมานุษยวิทยาสนใจบทบาทหน้าที่ของระบบต่างๆ ในวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นระบบความเชื่อและศาสนา ระบบครอบครัว ระบบปกครอง ระบบการศึกษา
ระบบนันทนาการ โดยมองว่าระบบต่างๆ เป็นกลไกทางวัฒนธรรมซึง่ ต่างมีหน้าทีข่ องตน
และช่วยให้สงั คมด�ำรงอยูไ่ ด้” (สุกญ
ั ญา สุจฉายา, ๒๕๔๙: ๓) นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา
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และนักคติชนวิทยา ฯลฯ ยังใช้เป็นแนวทางศึกษาการเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ของบางสิ่ง
หรือปรากฏการณ์บางอย่างในสังคม ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ เป็นตัวอย่าง
หนึ่ ง ของประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ ท่ี ส ะท้ อ นพลวั ต ทางวั ฒ นธรรมในสั ง คมไทยปั จ จุ บั น
เป็ น การผลิ ต ซ�้ ำ แบบปรับประยุกต์เ พื่อ สืบทอดสิ่ง ที่มี ม าแต่ เดิ ม ให้ ยั งคงอยู ่ และ
เกีย่ วข้องโดยตรงกับความเชือ่ ทางศาสนา ทัง้ ศาสนาผี และศาสนาพุทธ ซึง่ การด�ำรงอยู่
ต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี น่าจะเป็นข้อยืนยันได้ว่า เพราะประเพณียังคงมีบทบาท
ส�ำคัญต่อผู้คนและสังคมชาวสุรินทร์
จากการวิเคราะห์ สามารถสรุปบทบาทของประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ
ที่มีต่อชาวสุรินทร์ในยุคปัจจุบัน ๔ ประการ คือ บทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์
ในจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งเดียว บทบาทในการให้ความบันเทิง บทบาทในการเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมประจ� ำ เดื อ นสิ บ ของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ และบทบาท
ในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
๑. บทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งเดียว ในพื้นที่
ประเพณีมีประชาชนทั้ง ๔ กลุ่มในจังหวัด ได้แก่ คนเขมร คนส่วย คนจีนและ
คนลาว (อีสาน) เข้าร่วมทุกปี ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันน�ำเสนออัตลักษณ์จังหวัด
และอัตลักษณ์ของกลุ่มตนผ่านงานประเพณี ๒ ลักษณะ คือ มีการสืบทอดและผลิตซ�้ำ
อัตลักษณ์งานบุญแซนโฎนตาเดิม และมีการน�ำนานาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุม์ าน�ำเสนอ
ในงานประเพณีโดยเจ้าของกลุ่ม
		 ๑.๑ มี ก ารสื บ ทอดและผลิ ต ซ�้ ำ อั ต ลั ก ษณ์ ง านบุ ญ แซนโฎนตาเดิ ม
เมือ่ ภาครัฐมุง่ อนุรกั ษ์ประเพณีเก่าแก่ของจังหวัด จึงได้สบื ทอดแนวคิดหรือสาระส�ำคัญ
ช่วงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของงานบุญแซนโฎนตาโดยการปรับประยุกต์ให้สอดรับกับบริบท
ที่เปลี่ยนไป ดังนี้
			 - การสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อ
บรรพบุรษุ กิจกรรมในงานบุญแซนโฎนตาเดิม ทีไ่ ม่มพี ระสงฆ์เข้ามาเกีย่ วข้อง ได้แก่ พิธี
เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษภายในครอบครัว/สายตระกูล ในวันแรม ๑๔ ค�่ำ  เดือน ๑๐ พิธี
เทกระเชอโฎนตาเพื่ออุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณ ในวันแรม ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๑๐ และ
พิ ธี ส ่ ง ดวงวิ ญ ญาณกลั บ ในวั น ขึ้ น ๑ ค�่ ำ  เดื อ น ๑๑ ในพื้ น ที่ ป ระเพณี ป ระดิ ษ ฐ์
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ใหม่ของจังหวัด ทั้ง ๓ พิธียังคงได้รับการสืบทอดแต่เป็นไปในลักษณะการปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ เมื่อ
เป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษของจังหวัด (เจ้าเมืองสุรินทร์) ที่ล่วงลับ เช่น ชุด
เครื่องเซ่น พิธีการ ได้ถูกกปรับให้ย่ิงใหญ่ และเหมาะสมกับฐานะของผู้รับ เป็นต้น
- การสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อญาติ
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ “จูนโฎนตา” คือกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน เป็นกุศโลบายที่บรรพชนใช้อบรมสั่งสอนสมาชิกกลุ่มมาแต่ครั้งโบราณ ถูกใช้เป็น
เครื่องร้อยรัดผู้คน ใช้เป็นเวทีแสดงความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างพ่อแม่กับลูก ปู่ย่า
ตายายกับลูกหลานในสายตระกูล และระหว่างคนเฒ่าคนแก่กับลูกหลานในชุมชน ใน
บริบทพื้นที่ใหม่ พิธีนี้ยังคงได้รับการสืบทอด โดยผู้จัดงานก�ำหนดให้ทุกชุมชนที่เข้าร่วม
ได้เตรียมขนม ข้าวต้ม ผลไม้ ฯลฯ จัดลงในภาชนะสวยงาม เพื่อให้ตัวแทนน�ำมามอบ
แด่ผอู้ าวุโสทีช่ าวสุรนิ ทร์เคารพนับถือ เช่น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

ภาพที่ ๑ ชาวสุรินทร์แซนโฎนตาเจ้าเมืองร่วมกัน และเตรียมชุดเครื่องจูนโฎน
ตามาน�ำไหว้ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร และผู้อาวุโสในจังหวัดสุรินทร์
			 - การสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติเรื่องความกตัญญูกตเวที
ต่อพระพุทธศาสนา ตลอดระยะ ๑๗ วันของงานบุญแซนโฎนตา พระสงฆ์มีบทบาท
ส�ำคัญคือท�ำหน้าที่สวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณที่เชื่อว่าก�ำลังเดินทางกลับมายังโลก
มนุษย์ การท�ำหน้าที่ของพระสงฆ์แสดงให้เห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อคนในสังคม
ว่า ถึงแม้จะเข้ามาภายหลังแต่ก็สามารถประสานกลมกลืนกับศาสนาผีที่ด�ำรงอยู่คู่
สังคมมาก่อนอย่างแนบสนิท โดยมีความเชือ่ เรือ่ ง “บุญและการอุทศิ ” เป็นสิง่ เชือ่ มร้อย
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ในพื้นที่ดั้งเดิม ระหว่างวันแรม ๑ ค�่ำ  ถึง ๑๔ ค�่ำ  เดือน ๑๐ ทุกครอบครัว
จะจัดเตรียมส�ำรับอาหารคาวหวาน ขนม ข้าวต้ม และเครื่องปัจจัยไทยธรรมไปวัด
เพื่อท�ำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังเทศน์ (เรียกว่า กันซอง) และให้พระสงฆ์สวดอุทิศ
บุญไปยังดวงวิญญาณ (เรียกว่า โซดดาร) ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ถูกก�ำหนดจัดหลังเที่ยงวัน การถวายภัตตาหารจึงถูกตัดออก เหลือ
เพียงถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร และผู้อาวุโสเป็น
ตัวแทนน�ำถวาย ส่วนพิธีโซดดารหรือสวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณก็ยังคงสืบทอดไว้
เช่นเดิม ดังที่มีการนิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป มาสวดทักษิณานุประทานอุทิศบุญแด่ดวง
วิญญาณเจ้าเมืองทุกปี การผลิตซ�้ำและน�ำเสนอพิธีกรรมโดยการปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ และวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีที่เปลี่ยนไป แสดง
ให้เห็นความพยายามของภาครัฐที่จะรักษาหัวใจของงานบุญดั้งเดิมให้คงอยู่ และ
ใช้งานประเพณีท�ำหน้าที่ยึดโยงพุทธศาสนา ลูกหลานชาวสุรินทร์ และดวงวิญญาณ
เจ้าเมืองไว้ด้วยกัน เหนือสิ่งอื่นใด การคงพิธีสงฆ์เอาไว้ ก็คือวิธีการหนึ่งในการขจัด
ความกังวลของชาวเมืองที่ว่า ข้าวปลาอาหาร ขนมนมเนย ข้าวของเครื่องใช้ที่ตั้งใจ
จัดเตรียมเพื่อเซ่นไหว้จะไม่ถึงดวงวิญญาณ ด้วยพระสงฆ์มีความหมายในฐานะเครื่อง
ประกันความอบอุ่นใจ สบายใจ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้คนมาแต่ครั้งโบราณกาล

ภาพที่ ๒ พิธีสงฆ์ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ
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๑.๒ มีการน�ำนานาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุม์ าน�ำเสนอในงานประเพณีโดย
เจ้าของกลุม่ เมือ่ ประเพณีไม่ใช่พนื้ ทีเ่ ฉพาะของกลุม่ เขมร จึงมีการเปิดรับผูค้ นและไม่มี
การปิดกัน้ วัฒนธรรมของกลุม่ ต่างๆ ทีร่ ว่ มจังหวัดเดียวกัน จึงพบว่า กลุม่ ส่วย จากอ�ำเภอ
ท่าตูม ได้น�ำช้างจ�ำนวน ๙ เชือก มาน�ำขบวนทุกปี อีกทั้งยังได้เห็นชาวส่วยหลากหลาย
กลุม่ ทีก่ ระจายตัวอยูห่ ลายอ�ำเภอในจังหวัด น�ำเสนอลักษณะเครือ่ งแต่งกายประจ�ำกลุม่
ตนอย่างสวยงาม กลุ่มลาวมีการจัดส�ำรับเครื่องเซ่นโดยเน้นใช้ข้าวเหนียว และกับข้าว
ทีป่ รุงจากเนือ้ วัว ซึง่ เป็นวิถกี ารกินในวัฒนธรรมตน บางปีกท็ ำ� หุน่ จ�ำลองนักร้องหมอล�ำ 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นกลุ่มตนเช่นกัน มาเต้นประกอบเพลงหมอล�ำบนรถ
สร้างความสนุกสนานแก่ขบวนตนและขบวนทีอ่ ยูก่ อ่ นหน้าและตามหลัง ส่วนกลุม่ จีนแม้
ไม่ปรากฏเป็นกลุ่มก้อนในขบวนแห่เด่นชัดเหมือนกลุ่มอื่นๆ (ยกเว้นผู้น�ำองค์กรภาครัฐ
เอกชน และประชาชนที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีช่วงพิธีเซ่นไหว้) แต่อาหารที่รับรู้กันว่าเป็น
อัตลักษณ์สุรินทร์ คือ “ผักกาดหวานตราสามผึ้ง” ที่มีชาวจีนสามี-ภรรยา เป็นผู้บุกเบิก
พัฒนากระบวนการผลิตจนมีชื่อเสียงเป็นจุดขายของจังหวัด ก็ได้รับเลือกมาน�ำเสนอ
ผ่านชุดเครือ่ งเซ่น และเครือ่ งไหว้จนู โฎนตาเช่นกัน หรือพบอาหารบางชนิดทีค่ รอบครัว
ชาวจีนบางตระกูลขอน�ำมาร่วมด้วยทุกปี ส่วน กลุ่มเขมร นอกจากร่วมกันกับชาวเมือง
สืบทอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ พิธีดังกล่าว ยังเน้นสวมใส่ผ้าไหมพื้นเมือง เครื่องเงิน
โบราณ รวมทั้งน�ำศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน อาหารในพิธีแซนโฎนตา และภาษาเขมร
เขมรถิ่นไทยมาผลิตซ�้ำในงานประเพณี นอกจากนี้ กลุ่มเขมร ลาว ส่วย ที่อาศัยอยู่
บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่คุณภาพดีที่สุดระดับโลก
ยังมีการน�ำเสนอวิถวี ฒ
ั นธรรมข้าวผ่านขบวนแห่อย่างสร้างสรรค์ สะท้อนความบริบรู ณ์
ของอาหารการกินและย�้ำความมีชื่อเสียงเรื่องข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างดี
น่าสนใจว่า ทุกปีนอกจากทุกกลุม่ จะออกแบบขบวนแห่โดยการผลิตซ�ำ้ อัตลักษณ์
กลุม่ ตน และอัตลักษณ์สรุ นิ ทร์ทสี่ มั พันธ์กบั ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดเป็นหลัก ยังเลือกสิง่ อืน่
ทีก่ ลุม่ เห็นว่าเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยแยกความแตกต่างระหว่างตนกับกลุม่ อืน่ มาน�ำเสนอด้วย อาทิ
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่าบางปีภาครัฐและ
ชาวชุมชนต่างๆ ยังน�ำอัตลักษณ์ที่เป็นความภูมิใจร่วมของทุกคนที่ในฐานะเจ้าของพื้นที่
ทีเ่ คยมีอาณาจักรขอมโบราณอันรุง่ เรืองมาก่อน จึงปรากฏการวาดปราสาทหินเป็นฉาก
หลังปะร�ำพิธี และมีการน�ำภาพวาดปราสาท ป้ายไวนิลรูปปราสาท ปราสาทจ�ำลอง
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แกะด้วยโฟมด้วยฝีมือประณีต มาประดับเป็นฉากบนรถ และถือในขบวนแห่อย่าง
สวยงาม
๒. บทบาทในการให้ความบันเทิง
นอกจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัด งานได้เ พิ่ม เติ ม กิ จ กรรมอื่ น ๆ เข้ า มา
เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ชม ดังนี้
๒.๑ ดนตรีพื้นบ้าน การขับร้อง และนาฏศิลป์พื้นบ้าน สุกัญญา สุจฉายา
(๒๕๕๖: ๓๐๘) ได้แสดงทรรศนะว่า “ส�ำหรับชาวบ้านในชนบททีย่ งั ยึดหลักจารีตประเพณี
คติชนไม่ได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเท่านัน้ แต่เป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ในปัจจุบนั ด้วย”
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ
“ดนตรี การเต้นร�ำ  และศิลปะการแสดง” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ภูมิปัญญาด้าน
นันทนาการ” การละเล่นพื้นบ้านอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ทั้งท่วงท�ำนอง
ส�ำเนียงเพลง บทกลอนค�ำร้อง และภาษาที่ใช้ ส�ำหรับจังหวัดสุรินทร์การละเล่น
ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรถือว่าโดดเด่นที่สุด เพราะชีวิตของผู้คนกับดนตรีอยู่
คู่กันมาแต่ครั้งโบราณ ดังที่เจรียง กันตรึม มโหรีพื้นบ้าน และการร่ายร�ำต่างๆ ได้
ท�ำหน้าที่สร้างความสุขสนุกสนานและความบันเทิงเริงใจแก่ชาวบ้านในช่วงเทศกาล/
งานประเพณีมาโดยตลอด ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษก็เช่นเดียวกัน
จากการสังเกตบรรยากาศงาน พบว่าท่วงท�ำนองดนตรี ลีลาร่ายร�ำ และการ
ขับร้อง สามารถสร้างความบันเทิงแก่ผรู้ ว่ มในขบวน และผูช้ มนอกขบวนอย่างต่อเนือ่ ง
ขบวนแห่ที่ภาครัฐจัดเพิ่มเข้ามา ท�ำให้การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์ได้ท�ำหน้าที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อรถขบวนแห่น�ำได้เชิญศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในแถบอีสานใต้ คือ
น�ำ้ ผึง้ เมืองสุรนิ ทร์ มาขับร้องกันตรึมบรรยายประวัตคิ วามเป็นมาและความส�ำคัญของ
ประเพณีแซนโฎนตา น�้ำเสียงที่กังวานใส สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมทั้งภายใน
และภายนอกขบวน หรือปีทมี่ กี ารจัดประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน นอกจาก
นักแสดงจะได้ร่วมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์ ทุกชุดการแสดงยังสร้างความ
สุนทรีย์ ทั้งแก่ผู้แสดง คณะกรรมการตัดสิน และผู้ชมงาน รวมถึงการบรรเลงเพลง
มโหรีพื้นบ้านตลอดงานประเพณี ล้วนสร้างความสุขแก่ผู้ชม/ผู้ฟัง และตัวศิลปินเอง
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ภาพที่ ๓ รอยยิ้มของนางร�ำในขบวนแห่ และความสุขของชาวบ้านเมื่อได้ร่วม
ร�ำกันตรึมในงานประเพณี
ในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นนักดนตรี
พืน้ บ้าน บางท่านต้องแบกเครือ่ งดนตรีทนี่ ำ�้ หนักมากและเดินเท้าด้วยระยะทางทีย่ าวไกล
แต่สิ่งที่ปรากฏคือ ทุกคนต่างท�ำหน้าที่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจนกระทั่งกิจกรรม
ส�ำเร็จลุล่วง และถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาครัฐได้ปรับกิจกรรมเพื่อถนอมสุขภาพ
นักดนตรีอาวุโส โดยเพิ่มการบรรเลงมโหรีหน้าปะร�ำพิธี และเชิญเฉพาะนักดนตรี
สูงอายุมาบรรเลงรอขบวนแห่ที่จะเดินทางมาถึง แต่กลับพบว่ามีจ�ำนวนไม่น้อยยังคง
ไปร่วมบรรเลงดนตรีในขบวนกับลูกหลานเยาวชน ภาพเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการใช้หัวใจ
ในการท�ำหน้าที่ของศิลปินสูงวัยค่อนข้างชัดเจน
๒.๒ กิจกรรมที่ได้รับเลือกมาน�ำเสนอใหม่ในแต่ละปี ยกตัวอย่าง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้จัดงานได้เพิ่มกิจกรรมใหม่ ๒ อย่าง ได้แก่ การแข่งขันขูดมะพร้าว และ
การแสดงนาฏยมวยไทยของเยาวชนจากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัด
สุรนิ ทร์ ทัง้ สองกิจกรรมนับเป็นสีสนั ของงาน เพราะสามารถสร้างความสนุกสนาน และ
เสียงหัวเราะให้ทั้งผู้แข่งขัน คณะกรรมการ ผู้ชม และพิธีกรบนเวที
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การแข่งขันขูดมะพร้าวแบบโบราณ ทั้งในรุ่นเยาวชน (เด็กนักเรียน) และรุ่น
ประชาชน ความสนุกสนานเริ่มตั้งแต่ลีลาท่าทางการขูด เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ผู้แข่งขัน
รุ่นประชาชนจะเน้นความสุขสนุกสนานมากกว่าสนใจปริมาณมะพร้าวที่ขูดได้ ถึง
แม้มีกติการะบุชัดว่า ผู้ที่ขูดเนื้อมะพร้าวออกมาได้มากที่สุดภายในเวลา ๕ นาทีถือเป็น
ผูช้ นะก็ตาม จากการสังเกตยังพบว่า ชาวต่างชาติทไี่ ม่เคยเห็นวัฒนธรรมเช่นนีก้ ห็ วั เราะ
ไปกับท่าทางของผู้เข้าแข่งขัน บางคนจ้องอุปกรณ์ประกอบและลีลาท่าขูดมะพร้าว
ของคนไทยแบบไม่กะพริบตา บางคนขอถ่ายภาพกระต่ายขูดมะพร้าวเป็นที่ระลึกหลัง
การแข่งขันสิ้นสุดลง หรือความน่ารักของเด็ก ๆ จากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ของจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้แสดงการออกก�ำลังกายผ่านนาฏยมวยไทย ความฮึกเหิม
ของท่วงท่า ท�ำนองดนตรีที่สนุกสนานเร้าใจ ท�ำให้ผู้ชมหลายคนต้องออกท่าทางตาม
ไปด้วย ส่วนกิจกรรมพี่สอนน้องร�ำกันตรึมน�้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ เป็นผู้ที่น�ำเล่นกิจกรรม
ก็สามารถสร้างความสนุกสนานทั้งต่อตัวพี่ ๆ ที่เป็นผู้สอน และน้อง ๆ ที่มาร่วมเป็น
นางร�ำฝึกหัด เห็นได้ชัดเจนว่า กิจกรรมเริ่มต้นด้วยความเขินอาย เพราะบางคนได้รับ
การโหวตโดยการกลั่นแกล้งจากเพื่อน ๆ แต่วิธีการขับร้องเชิญชวน และชมน้อง ๆ
เยาวชนผ่านท่วงท�ำนองเพลงของศิลปิน สามารถสร้างความมั่นใจ สร้างความผ่อน
คลาย และท�ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เคอะเขินในที่สุด

ภาพที่ ๔ กิจกรรมพี่สอนน้องร�ำกันตรึม การแข่งขันขูดมะพร้าว และกิจกรรมการ
แสดงนาฏยมวยไทย
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๒.๓ ความบันเทิงช่วงพิธี “จะกันเจอโฎนตา” ความสุขอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
แก่ผู้ร่วมงานบุญ/ประเพณีแซนโฎนตา ทั้ง ๒ พื้นที่ ช่วงพิธีศักดิ์สิทธิ์ คือการได้แย่ง
อาหารที่อุทิศแก่ดวงวิญญาณร่วมกัน เรียกว่า “จะกันเจอโฎนตา” (เทกระเชอยายตา)
แต่ทั้งนี้ความสุขสนุกสนานที่พบเฉพาะในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ คือ
ชาวเมืองได้น�ำแป้ง เครื่องหอม มาทาให้กัน ในพื้นที่ดั้งเดิม นอกจากส�ำรับอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม และเสื้อผ้าเครื่องประดับที่ลูกหลานต้องจัดเตรียมไว้ให้ดวงวิญญาณ
ผลัดเปลี่ยนก่อนไปฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกบ้านยังต้องเตรียมเครื่องหอม หรือเครื่อง
ประทินผิวมาในชุดเครื่องเซ่นด้วย ในพื้นที่ใหม่ ผู้จัดงานยังคงสืบทอดไว้เช่นนั้น แต่
ความน่าสนใจ คือหลังจากทุกคนแย่งอาหารกันแล้ว ระยะหลังพบว่ามีเด็ก ๆ และชาว
บ้านบางกลุม่ ได้นำ� เครือ่ งหอมจากชุดเครือ่ งเซ่นมาทาหน้าให้กนั จนมอมแมม กลายเป็น
ภาพคนเฒ่าคนแก่ ลูกเด็กเล็กแดงมีแป้งเปรอะตั้งแต่ใบหน้าถึงเนื้อตัว และมีสีหน้า
ยิ้มแย้มมีความสุข

ภาพที่ ๕ เสร็จสิ้นพิธี “จะกันเจอโฎนตา” ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างประแป้งให้กันอย่าง
สนุกสนาน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พยายามสืบสานพิธีศักดิ์สิทธิ์ของงาน
บุญแซนโฎนตาเดิม ขณะเดียวกันก็ออกแบบประเพณีให้ยิ่งใหญ่อลังการ โดยเพิ่ม
นิทรรศการ ขบวนแห่ การแสดง/ประกวดการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งได้มีการเผยแพร่
ข่าวสารการจัดงานผ่านสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวช่วยย�ำ้ ให้เห็นว่า
ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ได้ธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม คือเป็นพื้นที่
เซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพชน ตอบแทนคนเป็น และท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
โดยจัดให้ประชาชนได้แสดงออกร่วมกัน แต่ทั้งนี้ก็ได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อรับมิติการเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ดึง “คน” และ “เงิน” เข้าสู่จังหวัดด้วย
๓. บทบาทในการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมประจ� ำ เดื อ นสิ บ
ของจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า นอกเหนือจากที่อบจ.ต้องการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
อันดีของสุรินทร์แล้ว ยังหวังให้กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ส�ำคัญของจังหวัดสุรินทร์ในอนาคตด้วย (เพียง นิจิตตโล, สัมภาษณ์, ๒
กันยายน ๒๕๕๗) เหตุนปี้ ระเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ จึงได้รบั การสร้างสรรค์และ
จั ดวางรู ป แบบให้ มี ลักษณะเสมือนงานเทศกาลทางวั ฒ นธรรมที่ ไม่ ได้ มี เฉพาะพิ ธี
ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดตามแบบดั้งเดิม แต่ได้เพิ่มเติมกิจกรรมรื่นเริง และสาระความรู้
อืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลือกน�ำอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุบ์ างอย่างมาผลิตซ�ำ้ ในพืน้ ที่
ประเพณี
กระแสโลกาภิวัตน์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ท�ำให้แต่ละประเทศพยายาม
สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนขึน้ มาเพือ่ สถาปนาความเป็นชาตินยิ มแก่ประเทศ
ของตน ทั้งยังเป็นการตอบโต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าอาณานิคมหรือ
ประเทศที่มีพลังทางวัฒนธรรม ต่อมาจึงได้มีการน�ำเอาทุนทางประวัติศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และประเพณีในฐานะอัตลักษณ์ของประเทศมาท�ำให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการท่องเที่ยว พร้อมใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองเป็นประหนึ่ง
ตราสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, ๒๕๕๘: ๑๕) การน�ำเอา
ทุนทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) ที่มีอยู่พื้นที่นั้น ๆ มาให้นักท่องเที่ยวได้
ชื่นชมอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
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รูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม มีความแตกต่างหลากหลายตาม
ลักษณะเฉพาะของทุน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวเชิงมรดกทาง
วัฒนธรรมหรือการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร การท่องเทีย่ ว
เชิงอาหาร การท่องเที่ยวในตัวเมือง การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณกับการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิงเทศกาล และการท่องเที่ยวด้านมืด (บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข, ๒๕๕๘: ๑๗-๓๒)
ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ จังหวัดสุรนิ ทร์ อาจเรียกว่าเป็นงานเทศกาลท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมรูปแบบผสม เพราะเป็นการประยุกต์จ�ำลองการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
เชิงมรดกทางวัฒนธรรม เชิงประวัตศิ าสตร์ เชิงอาหาร เชิงศาสนาและเชิงจิตวิญญาณ
มาผสมผสานเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยว
ในยุคปัจจุบัน เมื่อกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
ได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐหลายๆ แห่งร่วมมือกับภาคประชาชน คัดเลือก “ทุน
ทางวัฒนธรรม” ที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาน�ำเสนอ และท�ำให้เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยว
ลักษณะดังกล่าวอยูต่ ลอดเวลา และงานบุญแซนโฎนตา ทีไ่ ม่เคยได้รบั เลือกมาน�ำเสนอ
ในพืน้ ทีส่ าธารณะ เพือ่ รับใช้รฐั และรับใช้บริบทการท่องเทีย่ วมาก่อน ก็ได้เข้าสูก่ ระบวน
การออกแบบให้ เ ป็ น งานเทศกาลท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมไปพร้ อ มกั น แม้ จ ะไม่
ชัดเจนนักในช่วง ๕ ปีแรก แต่ระยะ ๕ ปีหลังมีความชัดเจนมากขึ้น และวิธีการที่ภาครัฐ
พยายามท�ำให้ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ เป็นพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และของจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
สัมผัสอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
๓.๑ การก�ำหนดให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วย “ผ้าไหมพื้นเมือง” ผ้าไหม
พื้นเมือง และ “ปะเกือม” (เครื่องประดับเงิน) เป็น “ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม” เพราะ
เป็นองค์ความรู้และความสามารถในการเลือกสรรวัสดุ การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และ
กระบวนการประดิษฐ์งานหัตถกรรม และสิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ (สุกญ
ั ญา สุจฉายา, ๒๕๕๖:
๓๐๗) เป็นมรดกตกทอดของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมร และเป็นความภูมใิ จร่วมของชาวสุรนิ ทร์
ทุกปีชาวสุรินทร์พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไหมพื้นเมือง และเครื่องประดับเงิน
มาร่วมงาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีการระบุชัดในก�ำหนดการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
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ผ้าไหมกับงานบุญเป็นสิ่งคู่กัน และเป็นวิถีปฏิบัติที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวสุรินทร์
อยู่แล้ว และค�ำสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ว่า “ทาง
โรงเรียนก็มีความตั้งใจจะร่วมสืบสานอยู่แล้ว เพราะปกติทางโรงเรียนก็ได้กำ� หนดให้
เด็กๆ ใส่ผ้าพื้นเมืองมาโรงเรียน เพราะฉะนั้นในการมาร่วมในงาน การหาชุดพื้นเมือง
มาใส่จงึ ไม่ใช่ปญ
ั หา และภูมใิ จทีส่ ามารถน�ำสมบัตปิ ยู่ า่ ตายายมาแสดงให้คนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
คนสุรินทร์ได้เห็นความงดงามของผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ ทั้งซ�ำป๊วด สไบ โสร่ง...” (ทวีศักดิ์
รัฐสมุทร, สัมภาษณ์, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗) ช่วยยืนยันถึงความตั้งใจของชาวเมือง
ที่จะสวมใส่ผ้าไหมพื้นเมืองมาร่วมงาน แม้จะไม่มีการก�ำหนดหรือบังคับก็ตาม

ภาพที่ ๖ เด็กๆ จากโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ และโรงเรียนบ้านดงมัน
นุ่งผ้าพื้นเมืองร่วมในขบวนแห่
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ พบว่ามีนิสิตนักศึกษาที่มีใจอนุรักษ์ได้รวมกลุ่ม
และพร้อมใจกันนุ่งผ้าไหม ใส่โสร่ง หิ้วตะกร้าหมาก เที่ยวชมงาน สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
สร้างจุดเด่น จุดสนใจแก่ผู้คน และสื่อมวลชน ปรากฏการณ์เช่นนี้นอกจากจะสร้าง
บรรยากาศการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ยังเป็นสือ่ แสดงให้คนนอกเห็นความมีใจอนุรกั ษ์
ของเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัด และเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพูดคุย
แลกเปลี่ยน และเข้ามาสัมผัสความงดงามของผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์อย่างใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น
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ภาพที่ ๗ นิสิตนักศึกษารวมตัวกันใส่ผ้าพื้นเมืองเดินชมงาน และเก็บเกี่ยวความรู้
ทางวัฒนธรรม
๓.๒ การใช้งานประเพณีเป็นที่รวมศิลปินพื้นบ้านด้านดนตรี การขับร้อง
และระบ�ำร�ำฟ้อน การละเล่นพื้นบ้าน เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดที่ได้รับเลือกสรร
มาผลิตซ�้ำไว้ในงานให้ประชาชนร่วมกันสืบสาน ผ่านกิจกรรม ๓ ส่วน ส่วนแรก การ
ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ ส่วนที่สอง ขบวนแห่
รอบเมือง และส่วนสุดท้าย การแสดงทั้งก่อนเข้าสู่พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ และขณะ
ประกอบพิธีกรรม
กันตรึม เจรียง มโหรี และการร่ายร�ำพื้นบ้านเขมร เช่น เรือมประจุมเบ็ณฑ์
เรือมอัปสรา เรือมต�ำเรยซอ ร�ำอวยพรต่างๆ ฯลฯ หรือ การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมา
เพื่อประเพณีนี้โดยเฉพาะที่ชื่อ “เรือมบวงสรวงแซนโฎนตา” ล้วนเป็นความทรงจ�ำและ
ความภาคภูมิใจร่วมของคนสุรินทร์ โดยเฉพาะกันตรึมและเจรียง (ดนตรีพื้นบ้านและ
การขับร้อง) ที่ถือก�ำเนิดยาวนานและได้รับการสืบสานให้คงอยู่จวบจนปัจจุบัน ซึ่งภาค
รัฐมักเลือกมาแสดงในเทศกาล/งานประเพณีระดับจังหวัดให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมเรือ่ ยมา
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ทุกปีชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิด และชมการแสดงจากศิลปินพื้น
บ้านที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด และระดับภาคอีสานตอนใต้ เช่น ศิลปินกันตรึมน�้ำผึ้ง
เมืองสุรินทร์ (ส�ำรวย ดีสม) ศิลปินเจรียงไทยรุ้ง (บุญคง นนทสอน) และศิลปินเจรียง
สมหวัง (สมหวัง ภู่เงินงาม) พร้อมคณะจากชมรมเจรียงเบรินสุรินทร์ หรือนักดนตรี
พื้นบ้านระดับชั้นครูอย่างครูเผย สีสวาท ในวัยล่วง ๘๐ ปี และคณะมโหรีอีสานบ้าน
ระไซร์ ศิลปินพื้นบ้านเหล่านี้หากไม่ได้รับเชิญไปแสดงในชุมชนต่าง ๆ ก็ยากที่ชาวบ้าน
จะได้พบเห็นหรือเสพผลงาน แต่ผู้จัดงานสามารถเชิญทุกคนมารวมตัวกันเพื่อขับร้อง
ร่ายร�ำ  และบรรเลงเพลงขับกล่อมดวงวิญญาณเจ้าเมือง และผู้ร่วมงานทุกปี เหตุนี้
จึงกล่าวได้ว่า เป็นความโชคดีที่ชาวสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวจะได้รับฟังและรับชม
ศิลปะบันเทิงทีม่ คี วามไพเราะ และหาฟังยากในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ

ภาพที่ ๘ การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์เพื่อสร้างความบันเทิง ขณะประกอบพิธี
และเวทีการประกวด
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ภาพที่ ๙ การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์เพื่อสร้างความบันเทิงในขบวนแห่
๓.๓ การน�ำช้างมาร่วมขบวนแห่โดยโยงใยสัมพันธ์กับวีรกรรมเจ้าเมือง
ช้าง เป็นอัตลักษณ์จังหวัด และเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่ภาครัฐเลือกน�ำมาใช้เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเป็น “เม็ดเงิน” จ�ำนวนมหาศาลสู่จังหวัดมาโดย
ตลอด ในรอบหนึ่งปีมีเทศกาลหรืองานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช้างมากมาย ทั้งที่จัด
ระดับต�ำบล (กะโพ) ระดับอ�ำเภอ (ท่าตูม) และระดับจังหวัด ได้แก่ “มหัศจรรย์งานช้าง
สุรินทร์” “งานบวชนาคช้าง” “งานแต่งงานบนหลังช้าง (ซัตเต)” และ“งานวันช้างไทย”
กระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ช้างก็ได้เข้ามามีบทบาทเพิม่ ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ
ตลอด ๑๐ ปีที่มีการจัดงาน ได้มีการคัดเลือกช้างจ�ำนวน ๙ เชือก มาน�ำ
ขบวนแห่เครื่องแซนโฎนตา ขบวนแห่เครื่องจูนโฎนตา และขบวนชวนกันไปท�ำบุญ
ช้างในงานประเพณีนี้จึงมีความพิเศษ เพราะไม่ได้ท�ำหน้าที่สะท้อนความเชื่อและวิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กวยเลี้ยงช้าง อ�ำเภอท่าตูมเท่านั้น แต่ได้ตอกย�้ำประวัติศาสตร์
ที่ผูกโยงกับเรื่องราวของพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เจ้าเมือง
ประทายสมันต์ (เมืองสุรินทร์) และกลุ่มผู้น�ำชุมชนส่วยอื่น ๆ เช่น พระสังฆะบุรีศรี
นครอัจจะ (เชียงฆะ) เจ้าเมืองสังขะ พระศรีนครเตา (เชียงสี หรือตากะอาม)
เจ้ า เมื อ งรั ต นบุ รี พระไกรภั ก ดี ศ รี น ครล� ำ ดวน (ตากะจะ) เจ้ า เมื อ งขุ ขั น ธ์ ฯลฯ
ในยุคก่อร่างสร้างเมือง ช้างจึงเป็นความภูมิใจร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นความ
ทรงจ�ำของคนทั้งจังหวัด ขณะเดียวกันก็ท�ำหน้าที่ประกาศเกียรติยศแก่เจ้าเมืองไป
พร้อมกัน
ดังนัน้ สิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วมีโอกาสได้เห็นในพืน้ ทีจ่ ดั งานประเพณีแซนโฎนตาบูชา
บรรพบุรุษโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านช้าง เช่น การจ�ำลองวัฒนธรรม
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การเลี้ ย งช้ า ง เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายของกลุ ่ ม ส่ ว ยเลี้ ย งช้ า ง วิ ธี ก ารคล้ อ งช้ า ง
อุปกรณ์คล้องช้าง เป็นต้น หากมองผลในเชิงบวก การเลือกน�ำช้างมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานนับเป็นวิธีการที่ภาครัฐและชุมชนเจ้าของช้างสามารถใช้ประชาสัมพันธ์
หมู ่ บ ้ า นช้ า งให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ทางหนึ่ ง เพราะความแสนรู ้ ข องช้ า งสามารถดึ ง ดู ด ใจ
หรือสร้างความปรารถนาให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปชมวิถีชีวิตชาวกวย และ
วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในแหล่งท่องเที่ยวจริงในโอกาสต่อไปได้
๓.๔ การคั ด สรรอาหารพื้ น เมื อ งในพิ ธี ก รรมมาน� ำ เสนอในรู ป แบบ
นิทรรศการ “นิทรรศการมีชีวิต” ได้รับการจัดขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่ตอกย�้ำ “ภูมิปัญญา
ด้านอาหารการกิน” ของกลุม่ ชาวไทยเชือ้ สายเขมรและชาวสุรนิ ทร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเภทขนม และข้าวต้มพื้นเมืองในพิธีกรรม ได้รับเลือกเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม”
อย่างหนึ่งในพื้นที่จัดงาน นักท่องเที่ยวจึงได้รับความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับอาหาร
ผ่านนิทรรศการและการจัดแสดงของจริง ขณะเดียวกันยังได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ความส�ำคัญของอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต พิธีกรรม และความเชื่อของชาวสุรินทร์
ไปพร้อมกัน

ภาพที่ ๑๐ นักเรียน/ชาวบ้านสาธิตท�ำขนมพื้นเมือง
นิทรรศการและการจัดแสดงขนม-ข้าวต้มในพิธีแซน
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ภาพที่ ๑๑ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมตัวกันมาเที่ยวชมงาน
และเก็บเกี่ยวความรู้ทางวัฒนธรรม
ขนม-ข้าวต้มพื้นเมืองในพิธีกรรม คือหนึ่งสิ่งที่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรใช้
บ่งบอกอัตลักษณ์กลุ่ม หลายชนิดกลายเป็นสิ่งที่ท�ำให้ “คนนอก” รู้จักและจดจ�ำความ
เป็นสุรินทร์ไปด้วย การที่อาหารพื้นเมืองในพิธีกรรมและงานบุญได้รับเลือกมาผลิตซ�้ำ 
สะท้อนให้เห็นว่า ในแง่บวกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยให้เกิดกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการฟื้นฟูอตั ลักษณ์ของท้องถิ่น (บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข,
๒๕๕๘: ๑๗) โดยการที่ภาครัฐเชิญ “คนใน” ในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาเข้ามา
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ และจากการสัมภาษณ์คณะครู นักเรียน
ชาวบ้าน ผู้ที่มาชม และชิมอาหารในซุ้มนิทรรศการ ต่างกล่าวความรู้สึกไปในทางเดียว
กันว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณี และภูมิใจที่ได้ช่วยรักษามรดกภูมิปัญญา
ของปู่ย่าตายายไว้ ส่วนผู้ที่ต้องท�ำรายงานส่ง ส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตามากขึ้น อีกทั้งนิทรรศการยังช่วยให้เข้าใจและจดบันทึก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากการอัดเสียงสัมภาษณ์
บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข (สัมภาษณ์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์
ความทั บ ซ้ อ นระหว่ า งความเป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ที่ ท ่ อ งเที่ ย วในเทศกาลหรื อ
งานประเพณีหนึ่งๆว่า เมื่อพื้นที่ (space) ซ้อนทับกันระหว่างการอนุรักษ์ความดั้งเดิม
(authentic) ของชาติพันธุ์ไม่เอื้อให้ท�ำหน้าที่ (function) ตอบสนองกับโลกปัจจุบัน
การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นกลไกเอื้อให้เกิดกิจกรรมผลิตซ�้ำอัตลักษณ์กลุ่มขึ้น ผ่านการ
มีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่เป็นนานาชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า พื้นที่นี้เป็น
ชุมทางของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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เหตุนี้ พิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ์ ผ้าไหมพืน้ เมือง เครือ่ งประดับ ดนตรีพนื้ บ้าน อาหารพืน้ เมือง
และวัฒนธรรมช้าง ในปัจจุบนั จึงให้คณ
ุ ค่าทัง้ ด้านความรูส้ กึ ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในบริบทของการท่องเที่ยวแก่จังหวัด ช่วงที่มีการจัดงานอีกด้วย
		 ๔. บทบาทในการเป็ น พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมและเป็ น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม
		“งานบุญแซนโฎนตา” ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ระเบียบแบบแผน ขั้นตอนพิธี
และวิถีปฏิบัติของบรรพชน อนุชนรุ่นหลังได้ใช้กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานบุญ
เป็นเครื่องมือปลูกฝังคุณธรรมแก่ลูกหลาน ทั้งเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีชีวิต
และผู้ล่วงลับไป การให้และเสียสละ การแสดงความรักและสมัครสมานสามัคคีภายใน
ครอบครัว ภายชุมชน และระหว่างชุมชน ฯลฯ คุณธรรมเหล่านีล้ ว้ นมีเป้าหมายเพือ่ การ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุข เป็นส่วนหนึ่งของ “กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม” กล่าวคือ “เป็นการปลูกฝังบรรทัดฐานของกลุม่ ให้เกิดขึน้ ในตัวบุคคลซึง่ เป็น
สมาชิกของสังคม เพือ่ ให้เขาสามารถอยูร่ ว่ มกันและท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้ดว้ ยดี
(ณรงค์ เส็งประชา อ้างใน อับดุลลอฮมาลิก หมัดเหระ, ๒๕๕๖: ๗)
ในบริบทของประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ ยังคงเป็นไปเช่นนัน้ ภาครัฐ
ได้ใช้งานประเพณีเป็นกลไกในการท�ำให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนได้ซึมซับ
และเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า กฎเกณฑ์ และระเบี ย บแบบแผนของกลุ ่ ม รวมทั้ ง ได้ พั ฒ นา
บุคลิกภาพ ความคิด จิตใจของผู้คน ดังนี้
๔.๑ พิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ:์ พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับประเพณีแซนโฎนตา
การที่ผู้จัดงานพยายามรักษาและสืบทอดพิธี “จูน แซน โซด จะ” ที่เป็นหัวใจของ
งานบุญแซนโฎนตาในบริบทพื้นที่ดั้งเดิมไว้ แสดงให้เห็นว่าภาครัฐเข้าถึงและเข้าใจ
“สาร” บางอย่างที่บรรพชนซ่อนไว้ในงานบุญ และเลือกสรรมาสืบทอดและผลิต
ซ�้ำอย่างตรงจุด ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเตือนและปลูกฝังคุณธรรมแก่ชาวเมือง
โดยระบุชัดเป็นวัตถุประสงค์การจัดงาน
“สาร” ที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมย่อย ล้วนเป็นค�ำสอนส�ำคัญที่ผู้คนในอดีต
ต้องการบอกลูกหลานว่า การจะมีชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบสุขคนเราต้องลด ละ เลิก
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ความตระหนีใ่ นใจ เรียนรูท้ จี่ ะเป็นผูท้ ใี่ ห้ตอบแก่ผทู้ ใี่ ห้เรามาก่อน ไม่วา่ จะเป็นการให้แก่ผู้
ทีเ่ ราจับต้องไม่ได้อย่างดวงวิญญาณผูล้ ว่ งลับ ด้วยการสละก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์เตรียม
ส�ำรับอาหารอย่างดีเพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้ แม้สิ่งตอบแทนไม่ได้มาในรูปทรัพย์สิน
เงินทอง แต่ก็ได้รับความสุขทางใจ การให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผ่านพิธี “จูนโฎนตา”
พรจากผู้หลักผู้ใหญ่เคารพนับถือ ย่อมเป็นความสุขและสิริมงคลหนึ่งแก่ชีวิตมนุษย์
รวมทั้งการร่วมรับอานิสงส์แห่งบุญจากการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาผ่านการท�ำ
สังฆทาน
นอกจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงส�ำนึกในบุญคุณ
ผูอ้ าวุโส บรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับ และตอบแทนพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม พิธกี รรม
ยังเป็นพืน้ ทีค่ วามรูท้ มี่ ี ผูส้ งู อายุคอยท�ำหน้าทีเ่ สมือนครูผถู้ า่ ยทอดหลักวิชา และอธิบาย
ความส�ำคัญของประเพณีพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณนี้แก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้ เท่าที่สังเกต
พบว่า ทุกปีมีผู้สูงอายุทั้งชาย-หญิงจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก
การได้รับมอบหมายให้ดูแลชุดเครื่องเซ่น และประกอบพิธีบนขบวนรถ นอกจากท�ำให้
พิธีจ�ำลองบนรถมีความศักดิ์สิทธิ์ สมจริง เมื่อการแห่เสร็จสิ้นคนเหล่านี้ยังได้ท�ำหน้าที่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมโบราณนี้แก่เยาวชนและผู้สนใจอีกด้วย ดังปรากฏว่า มีนักเรียน
นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์หลังขบวนแห่เสร็จสิ้นทุกปี
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กรณีขบวนแห่ของวัดอมรินทราราม บ้านตาเตียว ต�ำบลตาเบา อ�ำเภอปราสาท
ได้รับรางวัลขบวนแห่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามล�ำดับ จุดเด่นของขบวนนี้ คือมีการจัดตกแต่งขบวนอย่างสวยงาม และพยายาม
รักษาอัตลักษณ์ของงานบุญแซนโฎนตาตามอย่างโบราณ ทั้งยังได้เชิญคนเฒ่าคนแก่
จากหลาย ๆ หมู่บ้านแต่ร่วมต�ำบลเดียวกันมาร่วมกิจกรรม สิ่งนี้นอกจากสะท้อนให้
เห็นความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในต�ำบลแล้ว การที่ทุก
ชุมชนที่เข้าร่วม ได้เชิญผู้อาวุโสที่มีความรู้เรื่องพิธีกรรมมานั่งบนรถ ยังหมายถึงการ
ยกย่องให้เกียรติ อีกทั้งความรอบรู้ในแบบแผนพิธีกรรม สามารถท�ำให้ขบวนที่มีการ
สาธิตพิธเี ซ่นไหว้ขณะเรียกเชิญดวงวิญญาณ กอปรกับควันธูป แสงเทียน สามารถสร้าง
ความศักดิ์สิทธิ์แก่พิธีจ�ำลองอย่างยิ่ง เหนือสิ่งอื่นใด ย่อมส่งผลโดยตรงให้ขบวนแซน
โฎนตานั้น ๆ มีความสมจริง ดึงดูดใจผู้ชม และคณะกรรมการไปพร้อมกัน
๔.๒ นิทรรศการมีชีวิต: พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ว่าด้วยอาหารพื้นเมืองในพิธีกรรม “นิทรรศการมีชีวิต” คือ แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขนม-ข้าวต้มพืน้ เมืองในพิธกี รรม พร้อมจัดแสดงของจริงให้ผชู้ มงานได้เห็น สัมผัส และ
ชิมอาหาร รวมทั้งมีการจ�ำลองการจัดเครื่องเซ่นตามที่มีมาแต่โบราณ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้จัดงานได้เพิ่มกิจกรรมสาธิตการท�ำขนมพื้นเมืองสุรินทร์ ให้ผู้ชมได้รับความรู้ และ
มีโอกาสลงมือฝึกท�ำเอง
กิจกรรมสาธิต นับว่าให้ประโยชน์ถงึ ๒ ทาง ทางแรก ช่วยให้เด็กๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการท�ำขนมพื้นบ้านจากชาวบ้านที่มาร่วมเป็นผู้สาธิต เพราะ
ขนมพืน้ เมืองบางชนิด เช่น ขนมเนียล ขนม (กัน) ตางราง อันซอมซัจจรูก อันซอมเสลิก
โดง อันซอมกะบง ฯลฯ เด็กรุน่ ใหม่อาจไม่คนุ้ ชิน เพราะท�ำขึน้ เฉพาะเมือ่ มีพธิ กี รรม หรือมี
เทศกาลงานบุญเท่านัน้ ทางทีส่ อง ผูเ้ ข้าชมทีเ่ ป็นนักเรียน นิสติ นักศึกษา จะได้รบั ทัง้ ความรู้
ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถหาค�ำตอบได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย

176

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๑๓ นักท่องเที่ยว และนักศึกษาต่างถิ่น ชม ชิมอาหารพื้นเมือง
และรับเป็นของฝาก/ของที่ระลึก
ผู ้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา สาขาการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร์ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากผู้สอนในรายวิชา “ท้องถิ่นศึกษา” เก็บข้อมูลประเพณี ทุกคนกล่าวตรงกันว่า
“ประทับใจกิจกรรมขบวนแห่ และนิทรรศการอาหารพื้นเมืองอย่างมาก เพราะได้
ทั้งความรู้ และได้ทานขนมอร่อย ขนมบางชนิดไม่เคยรู้จักมาก่อน ได้ลองท�ำด้วย”
(ศิริพร งามเจริญ, เกศสุดา สารเสนา, จุฑามาศ ประยงค์หอม, สุทธิดา พาหุรักษ์ ,
ธนาภรณ์ หัดกล้า, น�้ำเพชร รอดเผ่า และณัฐริกา อินทรามะ; สัมภาษณ์, ๑๙ กันยายน
๒๕๕๗) ทีน่ า่ สนใจคือ นักศึกษาหลายคนมาจากต่างถิน่ การมาชมงานจึงเป็นการท่องเทีย่ ว
ที่ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความรู้ด้านวัฒนธรรม
๔.๓ การละเล่นพื้นบ้าน: พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง
นอกจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และนิทรรศการ ผู้จัดงานได้เพิ่มเติมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คน ทุกปีก่อนถึงวันแสดงจริง นักดนตรี
นางร�ำ ต่างฝึกซ้อมอย่างหนักเพือ่ ให้การแสดงออกมาดีทสี่ ดุ ยกตัวอย่าง “วงมโหรีพนื้ บ้าน
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สุรินทร์” ที่บรรเลงขับกล่อมดวงวิญญาณและผู้คน ทั้งหน้าปะร�ำพิธีในขบวนแห่
และบนเวทีการแสดง ครูธงชัย สามสี ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนิ ทรศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นผูท้ าบทามและเชิญนักดนตรี
พื้นบ้านทั่วทั้งจังหวัด มาฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของการ
รวมตัวกัน ความรู้สึกของนักแสดง และบรรยากาศในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันว่า
“นักแสดงวงมโหรีที่มาแสดงนั้น ล้วนแล้วแต่บรมครู พ่อครู
แม่ครู ที่มีวงมโหรีเป็นของตัวเองทั้งสิ้น แต่เรามาปรับให้เป็น
หนึ่งวง บรรเลงเพลงเดียวกัน แต่งกายเหมือนกัน ทานด้วยกัน
ท�ำกิจกรรมด้วยกัน ท�ำแบบนี้มา ๑๐ กว่าปีแล้ว และสิ่งที่นักแสดง
ทุกคนภูมิใจ คือถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการมาเป็นนักแสดง
ของจังหวัด เพราะปกติเคยแสดงแต่ในชนบทตามหมู่บ้าน”
จากค�ำให้สัมภาษณ์บ่งบอกว่าครูธงชัย สามสี และนักแสดงทุกคนภาค
ภูมิใจเมื่อได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่แสดงดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด และมองว่า
เป็นกิจกรรมที่มีเกียรติ (เพราะปกติเคยแสดงแต่ในชนบทตามหมู่บ้าน) ความรู้สึก
เช่นนี้จึงน�ำมาสู่การพยายามทุ่มเท เสียสละก�ำลังกายอย่างเต็มที่ และเดินทางออก
จากบ้านมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อม ด้วยหวังให้งานในวันแสดงจริงออกมาดีที่สุด
นอกจากนี้ ยังพบว่าในงานทุกปีจะมีกลุม่ เยาวชนและปราชญ์ทางดนตรีหลายวัย
มาร่วมกันสืบสานการละเล่นพืน้ บ้าน และเท่าทีส่ งั เกต ไม่วา่ ฝนตกหรือแดดจัด คนเหล่านี้
ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใส และยินดีตอบค�ำถามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน
ทีเ่ ข้าไปขอข้อมูลความรู้ ผูว้ จิ ยั สัมผัสได้วา่ ถ้อยค�ำ น�ำ้ เสียง และแววตาขณะทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
บ่งบอกได้ถึงความภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่ในฐานะตัวแทนชาวสุรินทร์มาถ่ายทอดศิลป
วัฒนธรรมพืน้ บ้านให้ทงั้ ชาวสุรนิ ทร์และนักท่องเทีย่ วได้ชม ส่วนนักแสดงทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การได้มาเล่นดนตรีบูชาดวงวิญญาณเจ้าเมืองนับเป็นมงคล
สูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิต
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ อนุชา ทวีเหลือง ชาวบ้านจากบ้านบก ต.นาบัว อ.เมือง
รับหน้าที่นักร้องและนักดนตรี สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด อาทิ กลอง ซอ
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สิ่งที่ประทับใจในงานคือ “เห็นความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิลปิน และ
นักร้องนักดนตรีทมี่ หี ลายวัย และเป็นบุคลากรคุณภาพ” อนุชา กล่าวถึงครูเพลงพืน้ บ้าน
(อาวุโส) ที่ตนมีโอกาสร่วมบรรเลงเพลงว่า ทุกคนเปี่ยมไปด้วยความรู้และพร้อมจะ
ถ่ายทอดแก่อนุชนรุ่นหลังตลอดเวลา ซึ่งเขาเรียกท่านเหล่านี้ว่า “ปรมาจารย์” (อนุชา
ทวีเหลือง, สัมภาษณ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗) ส่วน วรวุฒิ แพไธสง เยาวชนจากอ�ำเภอ
พนมดงรัก เกิดที่พิมายแต่เติบโตที่สุรินทร์ ไม่มีเชื้อสายเขมร แต่หลงรักดนตรีพื้นบ้าน
เขมร ท�ำหน้าทีเ่ ล่นซอกันตรึมในวงมโหรี วรวุฒเิ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของเยาวชนทีใ่ ช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ โดยการฝึกเล่นดนตรีโบราณของสุรินทร์จนคล่องแคล่ว เขาได้กล่าว
ความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานว่า “ดีใจและภูมิใจที่ได้พบศิลปินพื้นบ้านสุรินทร์
ที่มาจากหลายพื้นที่ ได้รับความรู้มากมายจากบรมครูเหล่านั้น” วรวุฒิอยากให้มีการ
จัดประเพณีนี้ตลอดไป เพื่อจะได้สืบสานอนุรักษ์ทั้งงานประเพณีและดนตรีพื้นบ้าน
โดยให้ เ หตุ ผ ลสั้ น ๆ ว่ า “ถ้ า ไม่ สื บ สานก็ ส าบสู ญ ” (วรวุ ฒิ แพไธสง, สั ม ภาษณ์ ,
๑๙ กันยายน ๒๕๕๗) ค�ำกล่าวของตัวแทนเยาวชนทั้ง ๒ คน คือสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
งานประเพณีได้เปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นหลังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาทางดนตรี
จากศิลปินชั้นครูผู้มีประสบการณ์
๔.๔ ประเพณี : พื้ น ที่ ร วมตั ว กั น ทางสั ง คมเพื่ อ ท� ำ กิ จ กรรมส่ ว นรวม
ช่วงเดือนสิบทุกปี สภาพอากาศของจังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างแปรปรวนบางปีแดดจัด
บางปีฝนตก บางปีเกิดน�้ำท่วมใหญ่ในตัวเมือง (ปี ๒๕๕๖) แต่การจัดงานประเพณี
ก็ยังคงมีอยู่แต่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมประเพณีแซนโฎนตา
บูชาบรรพบุรุษ จึงถือเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ครูเพลง และ
ศิลปินพืน้ บ้าน ได้พบเจอกัน ได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมพืน้ บ้านผ่านการท�ำงาน
เป็นกลุม่ และฝึกความอดทนร่วมกัน ปรากฏการณ์เช่นนีแ้ สดงให้เห็นว่า ประเพณีไม่เพียง
มีบทบาทในฐานะพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
ผูเ้ ล่น/ผูแ้ สดง และผูช้ ม/ผูฟ้ งั การด�ำเนินกิจกรรมท่ามกลางอากาศทีแ่ ปรปรวน ยังเป็น
บททดสอบส�ำคัญในการขับเคลือ่ นกิจกรรมร่วมของสังคมให้ลลุ ว่ งไปตามวัตถุประสงค์
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ภาพที่ ๑๔ ความสดใสน่ารัก และความสุขของเด็กๆ ในขบวนแห่

บทสรุป
การสืบทอดและผลิตซ�้ำวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตทางวัฒนธรรม
“เมือ่ วัฒนธรรมบางอย่างมีการสืบทอดส่งต่อภายในกลุม่ สังคมหนึง่ ๆ จากรุน่ สูร่ นุ่ ท�ำให้
วัฒนธรรมนัน้ ยังมีชวี ติ อยู่ หรือมีบทบาทในกลุม่ สังคม (วัชราภรณ์ ดิษฐ์ปา้ น, ๒๕๕๖: ๒๒๔)
และในสังคมประเพณีถือว่า “พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถึง
๒ ด้าน ทั้งทางด้านสังคม และจิตใจ” (ศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๘: ๓๒๒) สิ่งที่ชาวสุรินทร์
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันท�ำเพื่อให้ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ยังคงด�ำรงอยู่
อย่างเข้มแข็ง ช่วยตอกย�ำ้ ให้เห็นว่าประเพณี/พิธกี รรมดังกล่าวไม่ได้มหี น้าทีต่ อบสนอง
ความสุขทางใจในระดับปัจเจกและระดับสังคมโดยรวมเท่านั้น ยังเห็นบทบาทของ
พิธกี รรมในฐานะเป็นเครือ่ งปลดปล่อยส�ำหรับสังคมทีม่ จี ารีตประเพณีเคร่งครัดอีกด้วย
อนึ่ง เมื่อประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษไม่ได้ด�ำรงอยู่เพื่อการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อรองรับ
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บริบทการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน การคัดเลือก “ทุนทางวัฒนธรรม” มาเป็น “สินทรัพย์
สร้างสรรค์” (สุกญ
ั ญา สุจฉายา, ๒๕๕๕: ๒๒๗) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แก่จงั หวัด การด�ำเนิน
การของหน่วยงานภาครัฐจึงสะท้อนการปรับปรนทางวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดพลัง
สร้างสรรค์แก่ชุมชนได้อย่างดี ดังที่ ปฐม หงส์สุวรรณ (๒๕๕๖: ๒๑๓-๒๑๔) กล่าว
ถึงประเพณีประดิษฐ์ในท้องถิน่ อีสานว่า “ถึงแม้ผคู้ นส่วนใหญ่อาจจะมองว่า การปรุงแต่ง
ประเพณีในปัจจุบนั เป็นการประดิษฐ์เพือ่ สร้าง “มูลค่า”เป็นส�ำคัญ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ก็จะพบว่า
ประเพณีตา่ งๆ เหล่านีล้ ว้ นช่วยตอบสนองความต้องการทางจิตใจ และประเพณีประดิษฐ์
เหล่านี้ก็ยังเป็นเครื่องมือในการช่วยท�ำให้เห็นการปรับตัวทางวัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิด
พลังในเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาได้เช่นกัน”
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