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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของประเพณีแซนโฎนตาบูชา

บรรพบุรุษที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน	 โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าการด�ารงอยู่ของ

ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษสัมพันธ์กับการมีหน้าที่รับใช้สังคม	ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมลู	๒	แหล่ง	คอื	เอกสาร	และลงพืน้ทีภ่าคสนามประเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบรุุษ

ของจังหวัดสุรนิทร์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	เพือ่สังเกตแบบมส่ีวนร่วม	 และสัมภาษณ์

บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุรนิทร์	 ผู้ร่วมงาน	 และนักท่องเทีย่ว	 ผลการ

ศกึษาพบว่า	ประเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบรุุษมบีทบาทต่อชาวสุรนิทร์	ในปัจจุบนั	 ๔

ประการ	 ได้แก่	 บทบาทในการรวมกลุ่มชาตพินัธุใ์นจังหวัดสุรนิทร์เป็นหน่ึงเดยีว	 บทบาท

ในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน	 บทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประจ�าเดือนสิบของจังหวัดสุรินทร์	 และบทบาทในการเป็นพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้

วัฒนธรรมและกระบวนการขดัเกลาทางสังคม	

ค�าส�าคญั	ประเพณแีซนโฎนตาบูชาบรรพบรุษุ;	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
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บทน�า

	 ชาวไทยเช้ือสายเขมรนับถือ	 “โฎนตา”	 หรือ	 ผีบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น	

และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในชีวิตประจ�าวัน	 เห็นได้จากที่มีการประกอบพิธีเซ่นไหว้

ทุกช่วงเปล่ียนผ่านส�าคัญของชีวิต	 และยังมีงานบุญที่ปฏิบัติสืบต่อมายาวนานเพื่อ

แสดงการร�าลึกถึงผีบรรพบุรุษโดยเฉพาะ	เรียกว่า	“แซนโฎนตา”	ในภาษาเขมรถิ่นไทย	

ค�าว่า	 “แซน”	หมายถึง	 เซ่นไหว้	 “โฎนตา”	หมายถึง	ยายตา	 ในที่นี้	 คือดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษ	 และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ	 พิธีกรรมน้ีจัดข้ึนทุกวันแรม	 ๑๔	 ค�่า	 เดือน	 ๑๐	

และถือเป็นวันรวมญาติประจ�าปีเพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษในสายตระกูล	 ความเช่ือเรื่อง

ผีบรรพบรุษุ	มเีค้ามาจากศาสนาพทุธทีว่่า	คนเราเมือ่ผู้ตายตายไปแล้วจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 

กลุ่มที่ท�าดีจะได้ไปสวรรค์ กลุ่มที่ท�าช่ัวท�าบาปก็จะตกนรก เป็นสัตว์นรก ผีเปรต 

พวกเหล่าน้ีได้รับทัณฑ์ทรมานมากน้อยต่างกัน เมื่อถึงวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๑๐ 

พระยายมจะอนุญาตให้ผีเหล่าน้ันเดนิทางมาเยีย่มลูกหลานได้ (สารานกุรมวฒันธรรมไทย 

ภาคอีสาน (เล่ม ๔),	๒๕๔๒:	๑๒๒๕)	ทั้งนี้แม้พุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลในภายหลัง	

แต่ก็สามารถผสานกลมกลืนกับความเช่ือด้ังเดิมอย่างแนบสนิท	 ดังปรากฏว่ามี

การก�าหนดให้พระสงฆ์ท�าหน้าที่สวดส่งบุญแก่ดวงวิญญาณ	 “แซนโฎนตา” เป็น

“อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์”	 ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมร	 แต่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย	 เพราะเกิดขึ้นและด�ารงอยู่เฉพาะกลุ่ม	 กระทั่งปี	 ๒๕๕๐	 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุรินทร์	 ได้คัดสรรมรดกภูมิปัญญาน้ีมาผลิตซ�้าและน�าเสนอเป็นงาน

ประจ�าปี	 ในนาม “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” เพื่อให้เป็นชาวสุรินทร์

ได้ออกมาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนนอกได้รู ้จักมากขึ้น	

และจัดสืบเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน

“ประเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบรุุษ”: จากพธีิ “ราษฎร์” สูก่ารรับใช้ “รัฐ” 

	 มกีารบันทกึเกีย่วกบั	“บอ็นแซนโฎนตา”	หรอื	“งานบุญแซนโฎนตา”	สรปุได้ว่า	

เริม่ตัง้แต่วันขึน้	๑๕ ค�า่ เดอืน ๑๐ ถงึ วันขึน้ ๑	ค�า่ เดอืน	๑๑ วัน	รวม	๑๗ วันโดยประมาณ	

มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายอย่าง	 ทั้งเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณ	 มนุษย์	 และ

พุทธศาสนา	 มีทั้งจัดเฉพาะครอบครัว/สายตระกูล	 และที่ท�าร่วมกันภายในชุมชน

พบทัง้ส้ิน	๙	กจิกรรม/พธิกีรรม	ได้แก่	“วันเตรยีมงาน”	“พธิโีซดดารเบณ็ฑ์ตจู”	“พธิกีนัซ็อง”	
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“พธิฉีลองซ็อง”	“พธิแีซนโฎนตา”	“พธิจูีนโฎนตา”	“พธิแีห่-โซด-จะกนัเจอโฎนตา”	“พธิโีซด

ดารเบณ็ฑ์ธม”	และ	“พธิจูีนโฎนตาหลบสรกุ”	แบ่งได้เป็น	๒	กลุ่ม	คอืพธิสีงฆ์	และพธิชีาวบ้าน	

	 พิธีสงฆ์	 ประกอบด้วยพิธีสวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณ	 (โซดดาร)	 และ

การปฏิบัติวัฏฐากพระสงฆ์ช ่วงเข้าพรรษา	 (กันซ็องและฉลองซ็อง)	 ส่วนพิธี

ชาวบ้านมีทั้งพิธีเกี่ยวกับ	“คนตาย”	และ	“คนเป็น”	พิธีเกี่ยวกับ	“คนตาย”	ได้แก่	พิธี

เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ (แซนโฎนตา) พิธีแห่กระเชอ สวดกระเชอ และเทกระเชอ 

(แห่-โซด-จะกันเจอโฎนตา)	 เพื่ออุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ	 สัมภเวสี	

ผีเปรต	 และผีไร้ญาติ	 และพิธีส่งดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับ	 (จูนโฎนตาหลบ

สรุก)	 ส่วนพิธีเกี่ยวกับ	 “คนเป็น”	 เรียกว่า	 “จูนโฎนตา”	 คือการแสดงกตัญญูกตเวที

ต่อญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตด้วยการเตรียมส่ิงของมอบให้และไหว้ขอพร	 ทุกกิจกรรม

ในงานบุญสะท้อนความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกครอบครัวและสายตระกูล	

และสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์	 ทั้งตอกย�้าให้เห็นความ

สัมพนัธ์อันแนบแน่นระหว่างคนตายกบัคนเป็น	คนตายกบัพระสงฆ์	พระสงฆ์กบัชาวบ้าน	

และชาวบ้านกับชาวบ้าน	 โดยมีพิธีกรรม	 และคุณธรรมเรื่อง	 “ความกตัญญูกตเวที”

เชือ่มร้อย	กล่าวอีกนัยหน่ึงงานบญุแซนโฎนตา	ท�าให้มนุษย์	พทุธศาสนา	และผีบรรพบรุษุ

มีปฏิสัมพันธ์และด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างประนีประนอม	 และกลายเป็นส่ิงที่บรรพชน

ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใช้เป็นเครื่องขัดเกลาสมาชิกในสังคมเรื่อยมา	

	 จนกระทั่ง	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	 มีมติเลือก

งานบุญน้ีมาผลิตซ�้า	 (reproduction)	 และน�าเสนอในฐานะประเพณีใหม่ของจังหวัด	

โดยเชิญชวนชาวสุรนิทร์ทกุกลุ่มชาตพินัธุเ์ข้าร่วม	การจัดงานมวัีตถปุระสงค์	๓	ประการ	

คือ	 (๑)	 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมประจ�าปีของจังหวัดสุรินทร์	 (๒)	 เพื่อกระตุ้น

เตือนให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของประเพณีแซนโฎนตา	 และ	 (๓)	 เพื่อปลูกฝังให้

ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรมโดยแสดงความกตัญญตู่อผูม้ีพระคณุและบรรพบรุุษ	

และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์	 (เอกสาร

สรุปผลการด�าเนินการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๐)

ทั้งน้ี	 ระยะ	 ๕	 ปีหลัง	 (ปีพ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 ยังได้มุ่งหวังให้งานประเพณีเป็นพื้นที่

ท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมของจังหวัดด้วย	(เพยีง	นิจิตตโล	สัมภาษณ์,	๒	กนัยายน	๒๕๕๗)
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		 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	ผู้วิจัยได้ลงพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่เกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์	

กลุ่มผู้ให้ข้อมลูส�าคญั	๓	กลุ่ม	ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

สุรินทร์ ได้แก่	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

และการท่องเที่ยว	 เจ้าหน้าที่กองการศึกษา	 และฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน	 กลุ่มผู้ร่วม

ขับเคล่ือนงานประเพณ	ี ได้แก่	 ตัวแทนคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานภาครัฐ	ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วม	ศิลปินพื้นบ้าน	นักแสดง	ผู้ร่วมขบวนแห่	

และผู้น�าในการประกอบพธิกีรรม	กลุ่มนักท่องเทีย่วทัง้คนในและคนนอกจังหวัด	รวมทัง้

ร่วมสังเกตการณ์การจัดงาน	และศกึษาเอกสารย้อนหลังตัง้แต่เริม่จัดงานเพือ่ดรูปูแบบ

การจัดกิจกรรม	 ผู้วิจัยพบว่า	 ภาครัฐมีการสืบสานมรดกภูมิปัญญาเดิมโดยการปรับ

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่และวัตถุประสงค์ใหม่	โดยได้เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ	

ให้สามารถรองรบัผู้คนทีแ่ตกต่างหลากหลาย	และตอบสนองวัตถปุระสงค์หลัก	๓	ประการ	

และวัตถุประสงค์เสริมดังกล่าว	

	 ความน่าสนใจของ ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ	 คือไม่ได้มีเป้าหมาย

เพื่อการเซ่นไหว้	 “ผีบรรพบุรุษในสายตระกูล”	 อย่างที่ปฏิบัติในชุมชนชาวไทยเชื้อ

สายเขมร	แต่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ชาวสุรินทร์ได้เซ่นไหว้ “ผีบรรพบุรุษของจังหวัด”	ร่วมกัน	

ผีเจ้าเมืองจึงกลายเป็นแกนร้อยส�าคัญ	 ท�าให้ประเพณีเก่าในบริบทใหม่กลายเป็น

สมบัติร่วมของคนทั้งจังหวัด	 พิธี	 “จูนโฎนตา”	 ถูกปรับเป็นการไหว้ขอพรผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 และผู้อาวุโสที่ชาวสุรินทร์นับถือ	 ส่วนพิธีสงฆ์ได้รับเลือกมาเฉพาะพิธีถวาย

เครื่องปัจจัยไทยธรรม	และพิธีสวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณ	ความน่าสนใจอีกประการ

หน่ึงคือ	 เมื่อภาครัฐผู้ประดิษฐ์ประเพณีเข้าใจระเบียบพิธีที่มีมาแต่เดิมอย่างลึกซ้ึง	

การเลือกวัน-เวลาจัดงานไม่ให้ทับซ้อนกับวันเซ่นไหว้ในชุมชนเขมร	 ส่งผลให้ตั้งแต่

แรกเริ่มจัดงานจวบจนปัจจุบันมีประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดร่วมเรื่อยมา	

บทบาทของ “ประเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบรุษุ” ต่อชาวสรุนิทร์ปัจจุบนั

	 นักมานุษยวิทยาสนใจบทบาทหน้าที่ของระบบต่างๆ	 ในวัฒนธรรม	 ไม่ว่าจะ

เป็นระบบความเช่ือและศาสนา	 ระบบครอบครัว	 ระบบปกครอง	 ระบบการศึกษา	

ระบบนันทนาการ	โดยมองว่าระบบต่างๆ	เป็นกลไกทางวัฒนธรรมซ่ึงต่างมหีน้าทีข่องตน	

และช่วยให้สังคมด�ารงอยูไ่ด้”	(สุกญัญา	สุจฉายา,	๒๕๔๙:	๓)	นักมานุษยวิทยา	นักสังคมวิทยา	
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และนักคติชนวิทยา	 ฯลฯ	 ยังใช้เป็นแนวทางศึกษาการเกิดขึ้นและด�ารงอยู่ของบางสิ่ง

หรือปรากฏการณ์บางอย่างในสังคม	ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ	เป็นตัวอย่าง

หน่ึงของประเพณีประดิษฐ์ที่สะท้อนพลวัตทางวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน	

เป็นการผลิตซ�้าแบบปรับประยุกต์เพื่อสืบทอดส่ิงที่มีมาแต่เดิมให้ยังคงอยู ่	 และ

เกีย่วข้องโดยตรงกบัความเช่ือทางศาสนา	ทัง้ศาสนาผี	และศาสนาพทุธ	ซ่ึงการด�ารงอยู่

ต่อเน่ืองยาวนานนับสิบปี	 น่าจะเป็นข้อยืนยันได้ว่า	 เพราะประเพณียังคงมีบทบาท

ส�าคัญต่อผู้คนและสังคมชาวสุรินทร์

	 จากการวิเคราะห์	สามารถสรปุบทบาทของประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรษุ 

ที่มีต่อชาวสุรินทร์ในยุคปัจจุบัน	 ๔	 ประการ	 คือ	 บทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์

ในจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่ึงเดียว	 บทบาทในการให้ความบันเทิง	 บทบาทในการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจ�าเดือนสิบของจังหวัดสุรินทร์	 และบทบาท

ในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	

 ๑. บทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ในจงัหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งเดียว	ในพื้นที่

ประเพณีมีประชาชนทั้ง	 ๔	 กลุ่มในจังหวัด	 ได้แก่	 คนเขมร	 คนส่วย	 คนจีนและ

คนลาว	 (อีสาน)	 เข้าร่วมทุกปี	 ซ่ึงแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันน�าเสนออัตลักษณ์จังหวัด

และอัตลักษณ์ของกลุ่มตนผ่านงานประเพณี	๒	ลักษณะ	คือ	มีการสืบทอดและผลิตซ�้า

อัตลักษณ์งานบุญแซนโฎนตาเดมิ	และมกีารน�านานาอัตลักษณ์ทางชาตพินัธุม์าน�าเสนอ

ในงานประเพณีโดยเจ้าของกลุ่ม

  ๑.๑ มีการสืบทอดและผลิตซ�้าอัตลักษณ์งานบุญแซนโฎนตาเดิม

เมือ่ภาครฐัมุง่อนุรกัษ์ประเพณีเก่าแก่ของจังหวัด	จึงได้สืบทอดแนวคดิหรอืสาระส�าคญั

ช่วงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของงานบุญแซนโฎนตาโดยการปรับประยุกต์ให้สอดรับกับบริบท

ที่เปลี่ยนไป	ดังนี้	

   -	 การสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติเร่ืองความกตัญญูกตเวทีต่อ

บรรพบรุษุ	กจิกรรมในงานบุญแซนโฎนตาเดมิ	ทีไ่ม่มพีระสงฆ์เข้ามาเกีย่วข้อง	ได้แก่	พธิี

เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษภายในครอบครัว/สายตระกูล	 ในวันแรม	 ๑๔	 ค�่า	 เดือน	 ๑๐	พิธี

เทกระเชอโฎนตาเพื่ออุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณ	 ในวันแรม	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๐	 และ

พิธีส่งดวงวิญญาณกลับ	 ในวันข้ึน	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 ในพื้นที่ประเพณีประดิษฐ์
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ใหม่ของจังหวัด	 ทั้ง	 ๓	 พิธียังคงได้รับการสืบทอดแต่เป็นไปในลักษณะการปรับ

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ	 และวัตถุประสงค์ที่เปล่ียนไป	 กล่าวคือ เมื่อ

เป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษของจังหวัด	 (เจ้าเมืองสุรินทร์)	 ที่ล่วงลับ	 เช่น	 ชุด

เครื่องเซ่น	 พิธีการ	 ได้ถูกกปรับให้ยิ่งใหญ่	 และเหมาะสมกับฐานะของผู้รับ	 เป็นต้น

		 		 -	 การสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อญาติ

ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือ “จูนโฎนตา”	 คือกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

คน	 เป็นกุศโลบายที่บรรพชนใช้อบรมส่ังสอนสมาชิกกลุ่มมาแต่ครั้งโบราณ	 ถูกใช้เป็น

เครื่องร้อยรัดผู้คน	ใช้เป็นเวทีแสดงความรัก	ความเอาใจใส่ระหว่างพ่อแม่กับลูก	ปู่ย่า

ตายายกับลูกหลานในสายตระกูล	 และระหว่างคนเฒ่าคนแก่กับลูกหลานในชุมชน	 ใน

บริบทพื้นที่ใหม่	พิธีนี้ยังคงได้รับการสืบทอด	โดยผู้จัดงานก�าหนดให้ทุกชุมชนที่เข้าร่วม

ได้เตรียมขนม	ข้าวต้ม	ผลไม้	ฯลฯ	จัดลงในภาชนะสวยงาม	เพื่อให้ตัวแทนน�ามามอบ

แด่ผู้อาวุโสทีช่าวสุรนิทร์เคารพนับถอื	เช่น	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ปราชญ์ชาวบ้าน	เป็นต้น	

ภาพที่ ๑	ชาวสุรินทร์แซนโฎนตาเจ้าเมืองร่วมกัน	และเตรียมชุดเครื่องจูนโฎน

ตามาน�าไหว้ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้บริหาร	และผู้อาวุโสในจังหวัดสุรินทร์

   -	 การสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติเรื่องความกตัญญูกตเวที

ต่อพระพุทธศาสนา ตลอดระยะ	 ๑๗	 วันของงานบุญแซนโฎนตา	 พระสงฆ์มีบทบาท

ส�าคัญคือท�าหน้าที่สวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณที่เช่ือว่าก�าลังเดินทางกลับมายังโลก

มนุษย์	 การท�าหน้าที่ของพระสงฆ์แสดงให้เห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อคนในสังคม

ว่า	 ถึงแม้จะเข้ามาภายหลังแต่ก็สามารถประสานกลมกลืนกับศาสนาผีที่ด�ารงอยู่คู่

สังคมมาก่อนอย่างแนบสนิท	โดยมคีวามเชือ่เรือ่ง	“บุญและการอุทศิ”	เป็นส่ิงเช่ือมร้อย	
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	 ในพื้นที่ดั้งเดิม	ระหว่างวันแรม	๑	ค�่า	ถึง	๑๔	ค�่า	เดือน	๑๐	ทุกครอบครัว

จะจัดเตรียมส�ารับอาหารคาวหวาน	 ขนม	 ข้าวต้ม	 และเครื่องปัจจัยไทยธรรมไปวัด

เพื่อท�าบุญตักบาตร	 ถือศีล	 ฟังเทศน์	 (เรียกว่า	 กันซอง)	 และให้พระสงฆ์สวดอุทิศ

บุญไปยังดวงวิญญาณ	 (เรียกว่า	 โซดดาร)	 ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ 

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ถูกก�าหนดจัดหลังเที่ยงวัน	การถวายภัตตาหารจึงถูกตัดออก	 เหลือ

เพียงถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้บริหาร	และผู้อาวุโสเป็น

ตัวแทนน�าถวาย	 ส่วนพิธีโซดดารหรือสวดอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณก็ยังคงสืบทอดไว้

เช่นเดิม	ดังที่มีการนิมนต์พระสงฆ์	๑๐	รูป	มาสวดทักษิณานุประทานอุทิศบุญแด่ดวง

วิญญาณเจ้าเมืองทุกปี	 การผลิตซ�้าและน�าเสนอพิธีกรรมโดยการปรับประยุกต์ให้

เหมาะสมกับกาลเทศะ	 และวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีที่เปล่ียนไป	 แสดง

ให้เห็นความพยายามของภาครัฐที่จะรักษาหัวใจของงานบุญดั้งเดิมให้คงอยู่	 และ

ใช้งานประเพณีท�าหน้าที่ยึดโยงพุทธศาสนา	 ลูกหลานชาวสุรินทร์	 และดวงวิญญาณ

เจ้าเมืองไว้ด้วยกัน	 เหนือส่ิงอ่ืนใด	 การคงพิธีสงฆ์เอาไว้	 ก็คือวิธีการหน่ึงในการขจัด

ความกังวลของชาวเมืองที่ว่า	 ข้าวปลาอาหาร	 ขนมนมเนย	 ข้าวของเครื่องใช้ที่ตั้งใจ

จัดเตรียมเพื่อเซ่นไหว้จะไม่ถึงดวงวิญญาณ	 ด้วยพระสงฆ์มีความหมายในฐานะเครื่อง

ประกันความอบอุ่นใจ	 สบายใจ	 และให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้คนมาแต่ครั้งโบราณกาล

ภาพที่ ๒ พิธีสงฆ์ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ
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  ๑.๒ มีการน�านานาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุมาน�าเสนอในงานประเพณโีดย

เจ้าของกลุม่	เมือ่ประเพณไีม่ใช่พืน้ทีเ่ฉพาะของกลุ่มเขมร	จึงมกีารเปิดรบัผู้คนและไม่มี

การปิดกัน้วัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ	ทีร่่วมจังหวัดเดยีวกนั	จึงพบว่า	กลุ่มส่วย	จากอ�าเภอ

ท่าตูม	ได้น�าช้างจ�านวน	๙	เชือก	มาน�าขบวนทุกปี	อีกทั้งยังได้เห็นชาวส่วยหลากหลาย

กลุ่มทีก่ระจายตวัอยูห่ลายอ�าเภอในจังหวัด	น�าเสนอลักษณะเครือ่งแต่งกายประจ�ากลุ่ม

ตนอย่างสวยงาม	กลุ่มลาวมีการจัดส�ารับเครื่องเซ่นโดยเน้นใช้ข้าวเหนียว	และกับข้าว

ทีป่รงุจากเน้ือวัว	ซ่ึงเป็นวิถกีารกนิในวัฒนธรรมตน	บางปีกท็�าหุน่จ�าลองนักร้องหมอล�า	

ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นกลุ่มตนเช่นกัน	 มาเต้นประกอบเพลงหมอล�าบนรถ

สร้างความสนุกสนานแก่ขบวนตนและขบวนทีอ่ยูก่่อนหน้าและตามหลัง	ส่วนกลุ่มจีนแม้

ไม่ปรากฏเป็นกลุ่มก้อนในขบวนแห่เด่นชัดเหมือนกลุ่มอื่นๆ	 (ยกเว้นผู้น�าองค์กรภาครัฐ	

เอกชน	และประชาชนที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีช่วงพิธีเซ่นไหว้)	แต่อาหารที่รับรู้กันว่าเป็น

อัตลักษณ์สุรินทร์	คือ	“ผักกาดหวานตราสามผึ้ง”	ที่มีชาวจีนสามี-ภรรยา	เป็นผู้บุกเบิก	

พัฒนากระบวนการผลิตจนมีช่ือเสียงเป็นจุดขายของจังหวัด	 ก็ได้รับเลือกมาน�าเสนอ

ผ่านชดุเครือ่งเซ่น	และเครือ่งไหว้จูนโฎนตาเช่นกนั	หรอืพบอาหารบางชนิดทีค่รอบครวั

ชาวจีนบางตระกูลขอน�ามาร่วมด้วยทุกปี	ส่วน	กลุ่มเขมร	นอกจากร่วมกันกับชาวเมือง

สืบทอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	๔	พิธีดังกล่าว	ยังเน้นสวมใส่ผ้าไหมพื้นเมือง	เครื่องเงิน

โบราณ	 รวมทั้งน�าศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน	 อาหารในพิธีแซนโฎนตา	 และภาษาเขมร

เขมรถิ่นไทยมาผลิตซ�้าในงานประเพณี	 นอกจากน้ี	 กลุ่มเขมร	 ลาว	 ส่วย	 ที่อาศัยอยู่

บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้	 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ	 ๑๐๕	 ที่คุณภาพดีที่สุดระดับโลก	

ยงัมกีารน�าเสนอวิถวัีฒนธรรมข้าวผ่านขบวนแห่อย่างสร้างสรรค์	สะท้อนความบรบูิรณ์

ของอาหารการกินและย�้าความมีชื่อเสียงเรื่องข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างดี	

	 น่าสนใจว่า	ทกุปีนอกจากทกุกลุ่มจะออกแบบขบวนแห่โดยการผลิตซ�า้อัตลักษณ์

กลุ่มตน	และอัตลักษณ์สุรนิทร์ทีสั่มพนัธ์กบัค�าขวัญประจ�าจังหวัดเป็นหลกั	ยงัเลือกส่ิงอ่ืน

ทีก่ลุ่มเหน็ว่าเป็นส่ิงทีช่่วยแยกความแตกต่างระหว่างตนกบักลุ่มอ่ืนมาน�าเสนอด้วย	อาท	ิ

เสื้อผ้า	เครื่องแต่งกาย	อาหารการกิน	นอกจากนี้	ผู้วิจัยยังพบอีกว่าบางปีภาครัฐและ

ชาวชุมชนต่างๆ	ยังน�าอัตลักษณ์ที่เป็นความภูมิใจร่วมของทุกคนที่ในฐานะเจ้าของพื้นที่

ทีเ่คยมอีาณาจักรขอมโบราณอันรุง่เรอืงมาก่อน	จึงปรากฏการวาดปราสาทหนิเป็นฉาก

หลังปะร�าพิธี	 และมีการน�าภาพวาดปราสาท	 ป้ายไวนิลรูปปราสาท	 ปราสาทจ�าลอง
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แกะด้วยโฟมด้วยฝีมือประณีต	มาประดับเป็นฉากบนรถ	และถือในขบวนแห่อย่าง

สวยงาม	

  ๒. บทบาทในการให้ความบันเทิง 

	 นอกจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์	 ผู ้จัดงานได้เพิ่มเติมกิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 เข้ามา	

เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน	และผู้ชม	ดังนี้	

 ๒.๑	ดนตรีพื้นบ้าน	 การขับร้อง	 และนาฏศิลป์พื้นบ้าน	 สุกัญญา	 สุจฉายา	

(๒๕๕๖:	๓๐๘)	ได้แสดงทรรศนะว่า	“ส�าหรบัชาวบ้านในชนบททีย่งัยดึหลักจารตีประเพณี 

คตชินไม่ได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่เป็นส่วนหน่ึงของวิถชีีวิตในปัจจุบนัด้วย” 

ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมเหล่าน้ันปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบ	 หน่ึงในน้ันก็คือ	

“ดนตรี	 การเต้นร�า	 และศิลปะการแสดง” หรือเรียกอีกอย่างว่า	 “ภูมิปัญญาด้าน

นันทนาการ”	 การละเล่นพื้นบ้านอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น	 ทั้งท่วงท�านอง	

ส�าเนียงเพลง	 บทกลอนค�าร้อง	 และภาษาที่ใช้	 ส�าหรับจังหวัดสุรินทร์การละเล่น

ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรถือว่าโดดเด่นที่สุด	 เพราะชีวิตของผู้คนกับดนตรีอยู่

คู่กันมาแต่ครั้งโบราณ	 ดังที่เจรียง	 กันตรึม	 มโหรีพื้นบ้าน	 และการร่ายร�าต่างๆ	 ได้

ท�าหน้าที่สร้างความสุขสนุกสนานและความบันเทิงเริงใจแก่ชาวบ้านในช่วงเทศกาล/

งานประเพณีมาโดยตลอด	ในประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษก็เช่นเดียวกัน	

	 จากการสังเกตบรรยากาศงาน	พบว่าท่วงท�านองดนตรี	ลีลาร่ายร�า	และการ

ขบัร้อง	สามารถสร้างความบันเทงิแก่ผู้ร่วมในขบวน	และผู้ชมนอกขบวนอย่างต่อเน่ือง	

ขบวนแห่ที่ภาครัฐจัดเพิ่มเข้ามา	ท�าให้การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์ได้ท�าหน้าที่	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 เมื่อรถขบวนแห่น�าได้เชิญศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในแถบอีสานใต้	 คือ	

น�า้ผ้ึง	เมอืงสุรนิทร์	มาขบัร้องกนัตรมึบรรยายประวัตคิวามเป็นมาและความส�าคญัของ

ประเพณีแซนโฎนตา	 น�้าเสียงที่กังวานใส	 สามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมทั้งภายใน

และภายนอกขบวน	หรอืปีทีม่กีารจัดประกวดการแสดงศลิปวัฒนธรรมพืน้บ้าน	นอกจาก

นักแสดงจะได้ร่วมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์	 ทุกชุดการแสดงยังสร้างความ

สุนทรีย์	 ทั้งแก่ผู้แสดง	 คณะกรรมการตัดสิน	 และผู้ชมงาน	 รวมถึงการบรรเลงเพลง

มโหรีพื้นบ้านตลอดงานประเพณี	 ล้วนสร้างความสุขแก่ผู้ชม/ผู้ฟัง	 และตัวศิลปินเอง
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	 ในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม	 ผู้วิจัยพบว่า	 ผู้สูงอายุที่เป็นนักดนตรี

พืน้บ้าน	บางท่านต้องแบกเครือ่งดนตรทีีน่�า้หนักมากและเดนิเท้าด้วยระยะทางทีย่าวไกล	

แต่ส่ิงที่ปรากฏคือ	 ทุกคนต่างท�าหน้าที่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจนกระทั่งกิจกรรม

ส�าเร็จลุล่วง	และถึงแม้ว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ภาครัฐได้ปรับกิจกรรมเพื่อถนอมสุขภาพ

นักดนตรีอาวุโส	 โดยเพิ่มการบรรเลงมโหรีหน้าปะร�าพิธี	 และเชิญเฉพาะนักดนตรี

สูงอายุมาบรรเลงรอขบวนแห่ที่จะเดินทางมาถึง	 แต่กลับพบว่ามีจ�านวนไม่น้อยยังคง

ไปร่วมบรรเลงดนตรีในขบวนกับลูกหลานเยาวชน	ภาพเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการใช้หัวใจ

ในการท�าหน้าที่ของศิลปินสูงวัยค่อนข้างชัดเจน	

 ๒.๒	 กิจกรรมท่ีได้รับเลือกมาน�าเสนอใหม่ในแต่ละปี	 ยกตัวอย่าง	 ปี

พ.ศ.	๒๕๕๙	ผู้จัดงานได้เพิ่มกิจกรรมใหม่	๒	อย่าง	ได้แก่	การแข่งขันขูดมะพร้าว	และ

การแสดงนาฏยมวยไทยของเยาวชนจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนของจังหวัด

สุรนิทร์	ทัง้สองกจิกรรมนับเป็นสีสันของงาน	เพราะสามารถสร้างความสนุกสนาน	และ

เสียงหัวเราะให้ทั้งผู้แข่งขัน	คณะกรรมการ	ผู้ชม	และพิธีกรบนเวที	

ภาพที่ ๓	รอยยิ้มของนางร�าในขบวนแห่	และความสุขของชาวบ้านเมื่อได้ร่วม

ร�ากันตรึมในงานประเพณี
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	 การแข่งขันขูดมะพร้าวแบบโบราณ	ทั้งในรุ่นเยาวชน	(เด็กนักเรียน)	และรุ่น

ประชาชน	ความสนุกสนานเริ่มตั้งแต่ลีลาท่าทางการขูด	เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ผู้แข่งขัน

รุ่นประชาชนจะเน้นความสุขสนุกสนานมากกว่าสนใจปริมาณมะพร้าวที่ขูดได้	 ถึง

แม้มีกติการะบุชัดว่า	ผู้ที่ขูดเนื้อมะพร้าวออกมาได้มากที่สุดภายในเวลา	๕	นาทีถือเป็น

ผู้ชนะกต็าม	จากการสังเกตยงัพบว่า	ชาวต่างชาตทิีไ่ม่เคยเหน็วัฒนธรรมเช่นน้ีกห็วัเราะ

ไปกับท่าทางของผู้เข้าแข่งขัน	 บางคนจ้องอุปกรณ์ประกอบและลีลาท่าขูดมะพร้าว

ของคนไทยแบบไม่กะพริบตา	 บางคนขอถ่ายภาพกระต่ายขูดมะพร้าวเป็นที่ระลึกหลัง

การแข่งขันสิ้นสุดลง	หรือความน่ารักของเด็ก	ๆ	จากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ของจังหวัดสุรินทร์	 ที่ได้แสดงการออกก�าลังกายผ่านนาฏยมวยไทย	 ความฮึกเหิม

ของท่วงท่า	 ท�านองดนตรีที่สนุกสนานเร้าใจ	 ท�าให้ผู้ชมหลายคนต้องออกท่าทางตาม

ไปด้วย	ส่วนกิจกรรมพี่สอนน้องร�ากันตรึมน�้าผึ้ง	 เมืองสุรินทร์	 เป็นผู้ที่น�าเล่นกิจกรรม	

ก็สามารถสร้างความสนุกสนานทั้งต่อตัวพี่	 ๆ	 ที่เป็นผู้สอน	 และน้อง	 ๆ	 ที่มาร่วมเป็น

นางร�าฝึกหัด	 เห็นได้ชัดเจนว่า	กิจกรรมเริ่มต้นด้วยความเขินอาย	 เพราะบางคนได้รับ

การโหวตโดยการกล่ันแกล้งจากเพื่อน	 ๆ	 แต่วิธีการขับร้องเชิญชวน	 และชมน้อง	 ๆ	

เยาวชนผ่านท่วงท�านองเพลงของศิลปิน	 สามารถสร้างความมั่นใจ	 สร้างความผ่อน

คลาย	 และท�าให้ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เคอะเขินในที่สุด	

ภาพที่ ๔	กิจกรรมพี่สอนน้องร�ากันตรึม	การแข่งขันขูดมะพร้าว	และกิจกรรมการ

แสดงนาฏยมวยไทย
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 ๒.๓	ความบันเทิงช่วงพิธี	 “จะกันเจอโฎนตา”	ความสุขอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น

แก่ผู้ร่วมงานบุญ/ประเพณีแซนโฎนตา	 ทั้ง	 ๒	 พื้นที่	 ช่วงพิธีศักดิ์สิทธิ์	 คือการได้แย่ง

อาหารที่อุทิศแก่ดวงวิญญาณร่วมกัน	เรียกว่า	“จะกันเจอโฎนตา”	(เทกระเชอยายตา)	

แต่ทั้งน้ีความสุขสนุกสนานที่พบเฉพาะในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ	 คือ

ชาวเมืองได้น�าแป้ง	เครื่องหอม	มาทาให้กัน	ในพื้นที่ดั้งเดิม	นอกจากส�ารับอาหารคาว-

หวาน	เครื่องดื่ม	และเสื้อผ้าเครื่องประดับที่ลูกหลานต้องจัดเตรียมไว้ให้ดวงวิญญาณ

ผลัดเปล่ียนก่อนไปฟังเทศน์ฟังธรรม	 ทุกบ้านยังต้องเตรียมเครื่องหอม	 หรือเครื่อง

ประทินผิวมาในชุดเครื่องเซ่นด้วย	 ในพื้นที่ใหม่	 ผู้จัดงานยังคงสืบทอดไว้เช่นน้ัน	 แต่

ความน่าสนใจ	คือหลังจากทุกคนแย่งอาหารกันแล้ว	ระยะหลังพบว่ามีเด็ก	ๆ	และชาว

บ้านบางกลุ่มได้น�าเครือ่งหอมจากชดุเครือ่งเซ่นมาทาหน้าให้กนัจนมอมแมม	กลายเป็น

ภาพคนเฒ่าคนแก่	 ลูกเด็กเล็กแดงมีแป้งเปรอะตั้งแต่ใบหน้าถึงเน้ือตัว	 และมีสีหน้า

ยิ้มแย้มมีความสุข	

ภาพที่ ๕	เสร็จสิ้นพิธี	“จะกันเจอโฎนตา”	ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างประแป้งให้กันอย่าง

สนุกสนาน
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	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	 พยายามสืบสานพิธีศักดิ์สิทธิ์ของงาน

บุญแซนโฎนตาเดิม	 ขณะเดียวกันก็ออกแบบประเพณีให้ยิ่งใหญ่อลังการ	 โดยเพิ่ม

นิทรรศการ	 ขบวนแห่	 การแสดง/ประกวดการละเล่นพื้นบ้าน	 ท้ังได้มีการเผยแพร่

ข่าวสารการจดังานผ่านสือ่มวลชนแขนงต่างๆ	รปูแบบกจิกรรมดงักล่าวช่วยย�า้ให้เหน็ว่า

ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ได้ธ�ารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม	 คือเป็นพื้นที่

เซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพชน	 ตอบแทนคนเป็น	 และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	

โดยจัดให้ประชาชนได้แสดงออกร่วมกัน	 แต่ทั้งน้ีก็ได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อรับมิติการเป็น

แหล่งท่องเที่ยว	ดึง	“คน”	และ	“เงิน”	เข้าสู่จังหวัดด้วย	

	 ๓.	บทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจ�าเดือนสิบ

ของจังหวัดสุรินทร์	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว	องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุรินทร์	 กล่าวว่า	 นอกเหนือจากที่อบจ.ต้องการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม

อันดีของสุรินทร์แล้ว ยังหวังให้กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่ส�าคัญของจังหวัดสุรินทร์ในอนาคตด้วย (เพียง	 นิจิตตโล,	 สัมภาษณ์,	 ๒	

กนัยายน	๒๕๕๗)	เหตนุีป้ระเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบรุษุ	จงึได้รบัการสร้างสรรค์และ

จัดวางรูปแบบให้มีลักษณะเสมือนงานเทศกาลทางวัฒนธรรมท่ีไม่ได้มีเฉพาะพิธี

ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดตามแบบดั้งเดิม	 แต่ได้เพ่ิมเติมกิจกรรมรื่นเริง	 และสาระความรู้

อืน่ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การเลอืกน�าอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุบ์างอย่างมาผลติซ�า้ในพืน้ที่

ประเพณ	ี

	 กระแสโลกาภิวัตน์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 ๒๐	 ท�าให้แต่ละประเทศพยายาม

สร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนขึน้มาเพือ่สถาปนาความเป็นชาตนิยิมแก่ประเทศ

ของตน	 ทั้งยังเป็นการตอบโต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าอาณานิคมหรือ

ประเทศที่มีพลังทางวัฒนธรรม	 ต่อมาจึงได้มีการน�าเอาทุนทางประวัติศาสตร์	 สังคม	

วัฒนธรรม	 และประเพณีในฐานะอัตลักษณ์ของประเทศมาท�าให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายการท่องเที่ยว	 พร้อมใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองเป็นประหนึ่ง

ตราสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 (บุณยสฤษฎ์	อเนกสุข,	๒๕๕๘:	๑๕)	การน�าเอา

ทุนทางประวัติศาสตร์	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และประเพณี	 หรือ	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

“ทุนทางวัฒนธรรม”	 (Cultural	 Capital)	 ที่มีอยู่พื้นที่นั้น	 ๆ	 มาให้นักท่องเที่ยวได้

ชื่นชมอย่างใกล้ชิด	ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อว่า	“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
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 รปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
 
มคีวามแตกต่างหลากหลายตาม

ลักษณะเฉพาะของทุน	ได้แก่	การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์	การท่องเที่ยวเชิงมรดกทาง

วัฒนธรรมหรอืการท่องเทีย่วเชิงประวัตศิาสตร์	การท่องเทีย่วเชิงเกษตร	การท่องเทีย่ว

เชิงอาหาร	 การท่องเที่ยวในตัวเมือง	 การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการท่องเที่ยวเชิง

จิตวิญญาณกับการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การท่องเที่ยว

เชิงเทศกาล	 และการท่องเที่ยวด้านมืด	 (บุณยสฤษฏ์	 อเนกสุข,	 ๒๕๕๘:	 ๑๗-๓๒)	

ประเพณีแซนโฎนตาบชูาบรรพบรุษุ จังหวัดสุรนิทร์	อาจเรยีกว่าเป็นงานเทศกาลท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมรูปแบบผสม	 เพราะเป็นการประยุกต์จ�าลองการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ	์

เชิงมรดกทางวัฒนธรรม	เชิงประวัตศิาสตร์	เชิงอาหาร	เชิงศาสนาและเชิงจิตวิญญาณ	

มาผสมผสานเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยว

	 ในยุคปัจจุบัน	 เมื่อกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น	

ได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐหลายๆ	 แห่งร่วมมือกับภาคประชาชน	 คัดเลือก	 “ทุน

ทางวัฒนธรรม”	 ที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาน�าเสนอ	 และท�าให้เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยว

ลักษณะดงักล่าวอยูต่ลอดเวลา	และงานบุญแซนโฎนตา	ทีไ่ม่เคยได้รบัเลือกมาน�าเสนอ

ในพืน้ทีส่าธารณะ	เพือ่รบัใช้รฐั	และรบัใช้บรบิทการท่องเทีย่วมาก่อน	กไ็ด้เข้าสู่กระบวน

การออกแบบให้เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปพร้อมกัน	 แม้จะไม่

ชัดเจนนักในช่วง	๕	ปีแรก	แต่ระยะ	๕	ปีหลังมีความชัดเจนมากขึ้น	และวิธีการที่ภาครัฐ

พยายามท�าให้ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ	 เป็นพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	 และของจังหวัด	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา

สัมผัสอย่างใกล้ชิด	ประกอบด้วย

 ๓.๑	 การก�าหนดให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วย	 “ผ้าไหมพื้นเมือง”	 ผ้าไหม

พื้นเมือง	และ	“ปะเกือม”	(เครื่องประดับเงิน)	เป็น	“ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม”
 
เพราะ

เป็นองค์ความรู้และความสามารถในการเลือกสรรวัสดุ การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และ

กระบวนการประดษิฐ์งานหตัถกรรม และส่ิงประดษิฐ์ต่างๆ (สุกญัญา	สุจฉายา,	๒๕๕๖:	

๓๐๗) เป็นมรดกตกทอดของกลุ่มชาตพินัธุเ์ขมร	และเป็นความภมูใิจร่วมของชาวสรุนิทร์ 

	 ทุกปีชาวสุรินทร์พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไหมพื้นเมือง	 และเครื่องประดับเงิน	

มาร่วมงาน	 ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะมีการระบุชัดในก�าหนดการ	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า	
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ผ้าไหมกับงานบุญเป็นส่ิงคู่กัน	 และเป็นวิถีปฏิบัติที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวสุรินทร์

อยู่แล้ว	 และค�าสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ว่า	 “ทาง

โรงเรียนก็มีความตั้งใจจะร่วมสืบสานอยู่แล้ว เพราะปกติทางโรงเรียนก็ได้ก�าหนดให้

เด็กๆ ใส่ผ้าพื้นเมืองมาโรงเรียน เพราะฉะนั้นในการมาร่วมในงาน การหาชุดพื้นเมือง

มาใส่จึงไม่ใช่ปัญหา และภมูใิจทีส่ามารถน�าสมบตัปู่ิย่าตายายมาแสดงให้คนอ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่

คนสรุินทร์ได้เห็นความงดงามของผ้าพื้นเมืองสรุินทร์ ทั้งซ�าป๊วด สไบ โสร่ง...” (ทวศีักดิ์	

รัฐสมุทร,	 สัมภาษณ์,	 ๒๑	 กันยายน	 ๒๕๕๗)	 ช่วยยืนยันถึงความตั้งใจของชาวเมือง

ที่จะสวมใส่ผ้าไหมพื้นเมืองมาร่วมงาน	แม้จะไม่มีการก�าหนดหรือบังคับก็ตาม 

ภาพที่ ๖	เด็กๆ	จากโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์	และโรงเรียนบ้านดงมัน	

นุ่งผ้าพื้นเมืองร่วมในขบวนแห่

	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗-๒๕๕๙	 พบว่ามีนิสิตนักศึกษาที่มีใจอนุรักษ์ได้รวมกลุ่ม

และพร้อมใจกันนุ่งผ้าไหม	ใส่โสร่ง	หิ้วตะกร้าหมาก	เที่ยวชมงาน	สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	

สร้างจุดเด่น	 จุดสนใจแก่ผู้คน	 และส่ือมวลชน	 ปรากฏการณ์เช่นน้ีนอกจากจะสร้าง

บรรยากาศการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม	ยงัเป็นส่ือแสดงให้คนนอกเหน็ความมใีจอนุรกัษ์

ของเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัด	 และเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพูดคุย

แลกเปล่ียน	 และเข้ามาสัมผัสความงดงามของผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์อย่างใกล้ชิด

ยิ่งขึ้น
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 ๓.๒	 การใช้งานประเพณีเป็นท่ีรวมศิลปินพื้นบ้านด้านดนตรี	 การขับร้อง	

และระบ�าร�าฟ้อน การละเล่นพื้นบ้าน	เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดที่ได้รับเลือกสรร

มาผลิตซ�้าไว้ในงานให้ประชาชนร่วมกันสืบสาน	 ผ่านกิจกรรม	 ๓	 ส่วน	 ส่วนแรก การ

ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์	 ส่วนที่สอง	 ขบวนแห่

รอบเมือง	และส่วนสุดท้าย	การแสดงทั้งก่อนเข้าสู่พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ	และขณะ

ประกอบพิธีกรรม	

	 กันตรึม	เจรียง	มโหรี	และการร่ายร�าพื้นบ้านเขมร	เช่น	เรือมประจุมเบ็ณฑ์	

เรือมอัปสรา	 เรือมต�าเรยซอ	 ร�าอวยพรต่างๆ	 ฯลฯ	 หรือ	 การแสดงที่ประดิษฐ์ข้ึนมา

เพื่อประเพณีนี้โดยเฉพาะที่ชื่อ	“เรือมบวงสรวงแซนโฎนตา”	ล้วนเป็นความทรงจ�าและ

ความภาคภูมิใจร่วมของคนสุรินทร์	 โดยเฉพาะกันตรึมและเจรียง	 (ดนตรีพื้นบ้านและ

การขับร้อง)	ที่ถือก�าเนิดยาวนานและได้รับการสืบสานให้คงอยู่จวบจนปัจจุบัน	ซึ่งภาค

รฐัมกัเลือกมาแสดงในเทศกาล/งานประเพณรีะดบัจังหวัดให้นักท่องเทีย่วได้ชมเรือ่ยมา	

ภาพที่ ๗	นิสิตนักศึกษารวมตัวกันใส่ผ้าพื้นเมืองเดินชมงาน	และเก็บเกี่ยวความรู้

ทางวัฒนธรรม
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		 ทุกปีชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิด	 และชมการแสดงจากศิลปินพื้น

บ้านที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด	 และระดับภาคอีสานตอนใต้	 เช่น	 ศิลปินกันตรึมน�้าผ้ึง	

เมืองสุรินทร์	(ส�ารวย	ดีสม)	ศิลปินเจรียงไทยรุ้ง	(บุญคง	นนทสอน)	และศิลปินเจรียง

สมหวัง	 (สมหวัง	 ภู่เงินงาม)	 พร้อมคณะจากชมรมเจรียงเบรินสุรินทร์	 หรือนักดนตรี

พื้นบ้านระดับชั้นครูอย่างครูเผย	 สีสวาท	 ในวัยล่วง	 ๘๐	ปี	 และคณะมโหรีอีสานบ้าน

ระไซร์	ศิลปินพื้นบ้านเหล่านี้หากไม่ได้รับเชิญไปแสดงในชุมชนต่าง	ๆ	ก็ยากที่ชาวบ้าน

จะได้พบเห็นหรือเสพผลงาน	 แต่ผู้จัดงานสามารถเชิญทุกคนมารวมตัวกันเพื่อขับร้อง	

ร่ายร�า	 และบรรเลงเพลงขับกล่อมดวงวิญญาณเจ้าเมือง	 และผู้ร่วมงานทุกปี	 เหตุน้ี

จึงกล่าวได้ว่า	 เป็นความโชคดีที่ชาวสุรินทร์	 และนักท่องเที่ยวจะได้รับฟังและรับชม

ศลิปะบันเทงิทีม่คีวามไพเราะ	และหาฟังยากในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบรุษุ

ภาพที่ ๘	การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์เพื่อสร้างความบันเทิง	ขณะประกอบพิธี	

และเวทีการประกวด
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	 ๓.๓	 การน�าช้างมาร่วมขบวนแห่โดยโยงใยสัมพันธ์กับวีรกรรมเจ้าเมือง

ช้าง	 เป็นอัตลักษณ์จังหวัด	 และเป็น	 “ทุนทางวัฒนธรรม”	 ที่ภาครัฐเลือกน�ามาใช้เพื่อ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว	 และสร้างมูลค่าเป็น	 “เม็ดเงิน”	 จ�านวนมหาศาลสู่จังหวัดมาโดย

ตลอด	 ในรอบหน่ึงปีมีเทศกาลหรืองานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช้างมากมาย	 ทั้งที่จัด

ระดบัต�าบล	(กะโพ)	ระดบัอ�าเภอ	(ท่าตมู)	และระดบัจังหวัด	ได้แก่	“มหศัจรรย์งานช้าง

สุรินทร์”	“งานบวชนาคช้าง”	“งานแต่งงานบนหลังช้าง	(ซัตเต)”	และ“งานวันช้างไทย”	

กระทัง่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ช้างกไ็ด้เข้ามามบีทบาทเพิม่ในประเพณแีซนโฎนตาบชูาบรรพบุรษุ

	 ตลอด	 ๑๐	 ปีที่มีการจัดงาน	 ได้มีการคัดเลือกช้างจ�านวน	 ๙	 เชือก	 มาน�า

ขบวนแห่เครื่องแซนโฎนตา	 ขบวนแห่เครื่องจูนโฎนตา	 และขบวนชวนกันไปท�าบุญ	

ช้างในงานประเพณีน้ีจึงมีความพิเศษ	 เพราะไม่ได้ท�าหน้าที่สะท้อนความเช่ือและวิถี

ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กวยเลี้ยงช้าง	อ�าเภอท่าตูมเท่านั้น	 แต่ได้ตอกย�้าประวัติศาสตร์

ที่ผูกโยงกับเรื่องราวของพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง	 (เชียงปุม)	 เจ้าเมือง

ประทายสมันต์	 (เมืองสุรินทร์)	 และกลุ่มผู้น�าชุมชนส่วยอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 พระสังฆะบุรีศรี

นครอัจจะ	 (เชียงฆะ)	 เจ้าเมืองสังขะ	 พระศรีนครเตา	 (เชียงสี	 หรือตากะอาม)	

เจ้าเมืองรัตนบุรี	 พระไกรภักดีศรีนครล�าดวน	 (ตากะจะ)	 เจ้าเมืองขุขันธ์	 ฯลฯ	

ในยุคก่อร่างสร้างเมือง	 ช้างจึงเป็นความภูมิใจร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์	 และเป็นความ

ทรงจ�าของคนทั้งจังหวัด	 ขณะเดียวกันก็ท�าหน้าที่ประกาศเกียรติยศแก่เจ้าเมืองไป

พร้อมกัน	

	 ดงัน้ัน	ส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วมโีอกาสได้เหน็ในพืน้ทีจั่ดงานประเพณแีซนโฎนตาบชูา

บรรพบุรุษโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังหมู ่บ้านช้าง	 เช่น	 การจ�าลองวัฒนธรรม

ภาพที่ ๙ การละเล่นพื้นบ้านสุรินทร์เพื่อสร้างความบันเทิงในขบวนแห่
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การเล้ียงช้าง	 เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของกลุ่มส่วยเล้ียงช้าง	 วิธีการคล้องช้าง	

อุปกรณ์คล้องช้าง	 เป็นต้น	 หากมองผลในเชิงบวก	 การเลือกน�าช้างมาเป็นส่วนหน่ึง

ของงานนับเป็นวิธีการที่ภาครัฐและชุมชนเจ้าของช้างสามารถใช้ประชาสัมพันธ์

หมู ่บ้านช้างให้เป็นที่รู ้จักทางหน่ึง	 เพราะความแสนรู ้ของช้างสามารถดึงดูดใจ	

หรือสร้างความปรารถนาให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปชมวิถีชีวิตชาวกวย	 และ

วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในแหล่งท่องเที่ยวจริงในโอกาสต่อไปได้

 ๓.๔	 การคัดสรรอาหารพื้นเมืองในพิธีกรรมมาน�าเสนอในรูปแบบ

นิทรรศการ		“นิทรรศการมีชีวิต”	ได้รับการจัดขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ตอกย�้า	“ภูมิปัญญา

ด้านอาหารการกนิ”	ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรและชาวสุรนิทร์	โดยเฉพาะอย่างยิง่

ประเภทขนม	 และข้าวต้มพื้นเมืองในพิธีกรรม	 ได้รับเลือกเป็น	 “ทุนทางวัฒนธรรม”	

อย่างหน่ึงในพื้นที่จัดงาน	 นักท่องเที่ยวจึงได้รับความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับอาหาร

ผ่านนิทรรศการและการจัดแสดงของจริง	 ขณะเดียวกันยังได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้

ความส�าคัญของอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 พิธีกรรม	 และความเชื่อของชาวสุรินทร์

ไปพร้อมกัน

ภาพที่ ๑๐	นักเรียน/ชาวบ้านสาธิตท�าขนมพื้นเมือง	

นิทรรศการและการจัดแสดงขนม-ข้าวต้มในพิธีแซน
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 ขนม-ข้าวต้มพื้นเมืองในพิธีกรรม	 คือหน่ึงส่ิงที่กลุ่มชาวไทยเช้ือสายเขมรใช้

บ่งบอกอัตลักษณ์กลุ่ม	หลายชนิดกลายเป็นสิ่งที่ท�าให้	 “คนนอก”	รู้จักและจดจ�าความ

เป็นสุรินทร์ไปด้วย	 การที่อาหารพื้นเมืองในพิธีกรรมและงานบุญได้รับเลือกมาผลิตซ�้า	

สะท้อนให้เห็นว่า ในแง่บวกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยให้เกิดกระบวนการ

สรา้งความเขม้แข็งของชมุชนในการฟื้นฟูอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ่น (บณุยสฤษฏ์	อเนกสขุ,

๒๕๕๘:	 ๑๗)	 โดยการที่ภาครัฐเชิญ	 “คนใน”	 ในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาเข้ามา

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเตม็ที	่และจากการสัมภาษณ์คณะคร	ูนักเรยีน	

ชาวบ้าน	ผู้ที่มาชม	และชิมอาหารในซุ้มนิทรรศการ	ต่างกล่าวความรู้สึกไปในทางเดียว

กันว่า	ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณี	และภูมิใจที่ได้ช่วยรักษามรดกภูมิปัญญา

ของปู่ย่าตายายไว้	ส่วนผู้ที่ต้องท�ารายงานส่ง	ส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตามากข้ึน	 อีกทั้งนิทรรศการยังช่วยให้เข้าใจและจดบันทึก

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	นอกเหนือจากการอัดเสียงสัมภาษณ ์

	 บณุยสฤษฏ์	อเนกสุข	(สัมภาษณ์	๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐)	ได้กล่าวถงึปรากฏการณ์

ความทับซ้อนระหว่างความเป็นพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ท่องเที่ยวในเทศกาลหรือ

งานประเพณีหนึ่งๆว่า	 เมื่อพื้นที่ (space) ซ้อนทับกันระหว่างการอนุรักษ์ความดั้งเดิม 

(authentic) ของชาติพันธุ์ไม่เอ้ือให้ท�าหน้าที่ (function) ตอบสนองกับโลกปัจจุบัน 

การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นกลไกเอื้อให้เกิดกิจกรรมผลิตซ�้าอัตลักษณ์กลุ่มขึ้น ผ่านการ

มีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่เป็นนานาชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า พื้นที่นี้เป็น

ชุมทางของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ภาพที่ ๑๑	นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	รวมตัวกันมาเที่ยวชมงาน

และเก็บเกี่ยวความรู้ทางวัฒนธรรม
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เหตน้ีุ	พธิกีรรมศกัดิสิ์ทธิ	์ผ้าไหมพืน้เมอืง	เครือ่งประดบั	ดนตรพีืน้บ้าน	อาหารพืน้เมอืง	

และวัฒนธรรมช้าง	ในปัจจุบนัจงึให้คณุค่าทัง้ด้านความรูสึ้ก	ขณะเดยีวกนักส็ร้างมลูค่า

ทางเศรษฐกิจในบริบทของการท่องเที่ยวแก่จังหวัด	ช่วงที่มีการจัดงานอีกด้วย

  ๔. บทบาทในการเป็นพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วัฒนธรรมและเป็น

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

  “งานบุญแซนโฎนตา” ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ระเบียบแบบแผน	 ขั้นตอนพิธี	

และวิถีปฏิบัติของบรรพชน	 อนุชนรุ่นหลังได้ใช้กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดงานบุญ	

เป็นเครื่องมือปลูกฝังคุณธรรมแก่ลูกหลาน	 ทั้งเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีชีวิต

และผู้ล่วงลบัไป	การใหแ้ละเสยีสละ	การแสดงความรักและสมัครสมานสามัคคีภายใน

ครอบครวั	ภายชุมชน	และระหว่างชุมชน	ฯลฯ	คณุธรรมเหล่าน้ีล้วนมเีป้าหมายเพือ่การ

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสรรพส่ิงอย่างมีความสุข	 เป็นส่วนหน่ึงของ	 “กระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม”	กล่าวคอื	“เป็นการปลูกฝังบรรทดัฐานของกลุ่มให้เกดิขึน้ในตวับคุคลซ่ึงเป็น

สมาชิกของสังคม เพือ่ให้เขาสามารถอยูร่่วมกนัและท�างานร่วมกบัผู้อ่ืนในสังคมได้ด้วยดี 

(ณรงค์	เส็งประชา	อ้างใน	อับดุลลอฮมาลิก	หมัดเหระ,	๒๕๕๖:	๗)

	 ในบรบิทของประเพณีแซนโฎนตาบชูาบรรพบรุษุ ยงัคงเป็นไปเช่นน้ัน	ภาครฐั

ได้ใช้งานประเพณีเป็นกลไกในการท�าให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก	และเยาวชนได้ซึมซับ	

และเรียนรู ้คุณค่า	 กฎเกณฑ์	 และระเบียบแบบแผนของกลุ่ม	 รวมทั้งได้พัฒนา

บุคลิกภาพ	ความคิด	จิตใจของผู้คน	ดังนี้

 ๔.๑ พธีิกรรมศักด์ิสทิธ์ิ: พืน้ท่ีแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกับประเพณแีซนโฎนตา

การที่ผู้จัดงานพยายามรักษาและสืบทอดพิธี	 “จูน	 แซน	 โซด	 จะ”	 ที่เป็นหัวใจของ

งานบุญแซนโฎนตาในบริบทพื้นที่ดั้งเดิมไว้	 แสดงให้เห็นว่าภาครัฐเข้าถึงและเข้าใจ	

“สาร”	 บางอย่างที่บรรพชนซ่อนไว้ในงานบุญ	 และเลือกสรรมาสืบทอดและผลิต

ซ�้าอย่างตรงจุด	ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเตือนและปลูกฝังคุณธรรมแก่ชาวเมือง	

โดยระบุชัดเป็นวัตถุประสงค์การจัดงาน	

	 “สาร”	 ที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมย่อย	 ล้วนเป็นค�าสอนส�าคัญที่ผู ้คนในอดีต

ต้องการบอกลูกหลานว่า	การจะมชีวิีตอยูใ่นสงัคมได้อย่างสงบสุขคนเราต้องลด	ละ	เลิก
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ความตระหน่ีในใจ	เรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผู้ทีใ่ห้ตอบแก่ผู้ทีใ่ห้เรามาก่อน	ไม่ว่าจะเป็นการให้แก่ผู้

ทีเ่ราจับต้องไม่ได้อย่างดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ	ด้วยการสละก�าลงักาย	ก�าลังทรพัย์เตรยีม

ส�ารับอาหารอย่างดีเพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้	 แม้ส่ิงตอบแทนไม่ได้มาในรูปทรัพย์สิน

เงินทอง	แต่ก็ได้รับความสุขทางใจ	การให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	ผ่านพิธี “จูนโฎนตา”	

พรจากผู้หลักผู้ใหญ่เคารพนับถือ	 ย่อมเป็นความสุขและสิริมงคลหน่ึงแก่ชีวิตมนุษย	์

รวมทั้งการร่วมรับอานิสงส์แห่งบุญจากการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาผ่านการท�า

สังฆทาน	

	 นอกจากพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์	 จะเป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงส�านึกในบุญคุณ

ผู้อาวุโส	บรรพบุรษุผู้ล่วงลับ	และตอบแทนพระพทุธศาสนาอย่างเป็นรปูธรรม	พธิกีรรม

ยงัเป็นพืน้ทีค่วามรูท้ีม่ ีผูส้งูอายุคอยท�าหน้าทีเ่สมอืนครผูู้ถ่ายทอดหลักวิชา	และอธบิาย

ความส�าคัญของประเพณีพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณน้ีแก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้	 เท่าที่สังเกต

พบว่า	 ทุกปีมีผู้สูงอายุทั้งชาย-หญิงจากชุมชนต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	

การได้รับมอบหมายให้ดูแลชุดเครื่องเซ่น	และประกอบพิธีบนขบวนรถ	นอกจากท�าให้

พิธีจ�าลองบนรถมีความศักดิ์สิทธิ์	สมจริง	เมื่อการแห่เสร็จสิ้นคนเหล่านี้ยังได้ท�าหน้าที่

ถ่ายทอดวัฒนธรรมโบราณน้ีแก่เยาวชนและผู้สนใจอีกด้วย	 ดังปรากฏว่า	 มีนักเรียน	

นิสิต	นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	และผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์หลังขบวนแห่เสร็จสิ้นทุกปี

ภาพที่ ๑๒	ผู้สูงอายุในขบวนแห่
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	 กรณีขบวนแห่ของวัดอมรนิทราราม	บ้านตาเตยีว	ต�าบลตาเบา	อ�าเภอปราสาท	

ได้รับรางวัลขบวนแห่ชนะเลิศ	และรองชนะเลิศ	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	และ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ตามล�าดับ	จุดเด่นของขบวนนี้	คือมีการจัดตกแต่งขบวนอย่างสวยงาม	และพยายาม

รักษาอัตลักษณ์ของงานบุญแซนโฎนตาตามอย่างโบราณ	 ทั้งยังได้เชิญคนเฒ่าคนแก่

จากหลาย	 ๆ	 หมู่บ้านแต่ร่วมต�าบลเดียวกันมาร่วมกิจกรรม	 ส่ิงน้ีนอกจากสะท้อนให้

เห็นความสมัครสมานสามัคคี	 ความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในต�าบลแล้ว	 การที่ทุก

ชุมชนที่เข้าร่วม	 ได้เชิญผู้อาวุโสที่มีความรู้เรื่องพิธีกรรมมาน่ังบนรถ	 ยังหมายถึงการ

ยกย่องให้เกียรติ	 อีกทั้งความรอบรู้ในแบบแผนพิธีกรรม	 สามารถท�าให้ขบวนที่มีการ

สาธิตพธิเีซ่นไหว้ขณะเรยีกเชญิดวงวิญญาณ	กอปรกบัควันธปู	แสงเทยีน	สามารถสร้าง

ความศักดิ์สิทธิ์แก่พิธีจ�าลองอย่างยิ่ง	 เหนือส่ิงอ่ืนใด	 ย่อมส่งผลโดยตรงให้ขบวนแซน

โฎนตานั้น	ๆ	มีความสมจริง	ดึงดูดใจผู้ชม	และคณะกรรมการไปพร้อมกัน

 ๔.๒	นิทรรศการมีชีวิต:	พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี	และปฏิบัติ

ว่าด้วยอาหารพื้นเมืองในพิธีกรรม	 “นิทรรศการมีชีวิต”	 คือ	 แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ

ขนม-ข้าวต้มพืน้เมอืงในพธิกีรรม	พร้อมจัดแสดงของจรงิให้ผู้ชมงานได้เหน็	สัมผัส	และ

ชิมอาหาร	 รวมทั้งมีการจ�าลองการจัดเครื่องเซ่นตามที่มีมาแต่โบราณ	 ปีพ.ศ.	 ๒๕๕๖

ผู้จัดงานได้เพิ่มกิจกรรมสาธิตการท�าขนมพื้นเมืองสุรินทร์	 ให้ผู้ชมได้รับความรู้	 และ

มีโอกาสลงมือฝึกท�าเอง

	 กจิกรรมสาธติ นับว่าให้ประโยชน์ถงึ	๒	ทาง	ทางแรก	ช่วยให้เดก็ๆ	ทีร่บัผิดชอบ

ดูแลกิจกรรม	 ได้เรียนรู้วิธีการท�าขนมพื้นบ้านจากชาวบ้านที่มาร่วมเป็นผู้สาธิต	 เพราะ

ขนมพืน้เมอืงบางชนิด	เช่น	ขนมเนียล	ขนม	(กนั)	ตางราง	อันซอมซัจจรกู	อันซอมเสลิก

โดง	อันซอมกะบง	ฯลฯ	เดก็รุน่ใหม่อาจไม่คุน้ชิน	เพราะท�าขึน้เฉพาะเมือ่มพีธีิกรรม	หรอืมี

เทศกาลงานบญุเท่าน้ัน	ทางทีส่อง	ผู้เข้าชมทีเ่ป็นนักเรยีน	นิสิต	นักศกึษา	จะได้รบัทัง้ความรู้

ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่	 รวมทั้งสามารถหาค�าตอบได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย	
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	 ผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา	 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 ที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้สอนในรายวิชา	 “ท้องถิ่นศึกษา”	 เก็บข้อมูลประเพณี	 ทุกคนกล่าวตรงกันว่า

“ประทับใจกิจกรรมขบวนแห่ และนิทรรศการอาหารพื้นเมืองอย่างมาก เพราะได้

ทั้งความรู้ และได้ทานขนมอร่อย ขนมบางชนิดไม่เคยรู้จักมาก่อน ได้ลองท�าด้วย” 

(ศิริพร	 งามเจริญ,	 เกศสุดา	 สารเสนา,	 จุฑามาศ	ประยงค์หอม,	 สุทธิดา	 พาหุรักษ์	 ,

ธนาภรณ์	หัดกล้า,	น�้าเพชร	รอดเผ่า	และณัฐริกา	อินทรามะ;	สัมภาษณ์,	๑๙	กันยายน	

๒๕๕๗)	ทีน่่าสนใจคอื	นักศกึษาหลายคนมาจากต่างถิน่การมาชมงานจึงเป็นการท่องเทีย่ว

ที่ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และความรู้ด้านวัฒนธรรม	

	 ๔.๓	การละเล่นพื้นบ้าน:	พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง

นอกจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และนิทรรศการ	ผู้จัดงานได้เพิ่มเติมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คน	 ทุกปีก่อนถึงวันแสดงจริง	 นักดนตร	ี

นางร�า	ต่างฝึกซ้อมอย่างหนักเพือ่ให้การแสดงออกมาดทีีสุ่ด	ยกตวัอย่าง	“วงมโหรพีืน้บ้าน

ภาพที่ ๑๓	นักท่องเที่ยว	และนักศึกษาต่างถิ่น	ชม	ชิมอาหารพื้นเมือง

และรับเป็นของฝาก/ของที่ระลึก
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สุรินทร์”	 ที่บรรเลงขับกล่อมดวงวิญญาณและผู้คน	 ทั้งหน้าปะร�าพิธีในขบวนแห	่

และบนเวทีการแสดง	ครูธงชัย สามสี	ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนิทรศกึษา	และองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุรนิทร์	เป็นผู้ทาบทามและเชิญนักดนตรี

พื้นบ้านทั่วทั้งจังหวัด	 มาฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของการ

รวมตัวกัน	ความรู้สึกของนักแสดง	และบรรยากาศในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันว่า	

 “นักแสดงวงมโหรีที่มาแสดงนั้น ล้วนแล้วแต่บรมครู พ่อครู 

แม่ครู ที่มีวงมโหรีเป็นของตัวเองทั้งส้ิน แต่เรามาปรับให้เป็น

หน่ึงวง บรรเลงเพลงเดียวกัน แต่งกายเหมือนกัน ทานด้วยกัน 

ท�ากิจกรรมด้วยกัน ท�าแบบนี้มา ๑๐ กว่าปีแล้ว และสิ่งที่นักแสดง

ทุกคนภูมิใจ คือถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการมาเป็นนักแสดง

ของจังหวัด เพราะปกติเคยแสดงแต่ในชนบทตามหมู่บ้าน” 

	 จากค�าให้สัมภาษณ์บ่งบอกว่าครูธงชัย	 สามสี	 และนักแสดงทุกคนภาค

ภูมิใจเมื่อได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่แสดงดนตรีพื้นบ้านของจังหวัด	 และมองว่า

เป็นกิจกรรมที่มีเกียรติ	 (เพราะปกติเคยแสดงแต่ในชนบทตามหมู่บ้าน)	 ความรู้สึก

เช่นน้ีจึงน�ามาสู่การพยายามทุ่มเท	 เสียสละก�าลังกายอย่างเต็มที่	 และเดินทางออก

จากบ้านมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อม	ด้วยหวังให้งานในวันแสดงจริงออกมาดีที่สุด	

 นอกจากน้ี	ยงัพบว่าในงานทกุปีจะมกีลุ่มเยาวชนและปราชญ์ทางดนตรหีลายวัย

มาร่วมกนัสืบสานการละเล่นพืน้บ้าน	และเท่าทีสั่งเกต	ไม่ว่าฝนตกหรอืแดดจัด	คนเหล่าน้ี

ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใส	 และยินดีตอบค�าถามนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 และส่ือมวลชน	

ทีเ่ข้าไปขอข้อมลูความรู	้ผู้วิจัยสัมผัสได้ว่า	ถ้อยค�า	น�า้เสียง	และแววตาขณะทีใ่ห้สัมภาษณ์

บ่งบอกได้ถึงความภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่ในฐานะตัวแทนชาวสุรินทร์มาถ่ายทอดศิลป

วัฒนธรรมพืน้บ้านให้ทัง้ชาวสุรนิทร์และนักท่องเทีย่วได้ชม	ส่วนนักแสดงทีเ่ป็นผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า	 การได้มาเล่นดนตรีบูชาดวงวิญญาณเจ้าเมืองนับเป็นมงคล

สูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิต	

	 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์	 อนุชา	 ทวีเหลือง	 ชาวบ้านจากบ้านบก	 ต.นาบัว	 อ.เมือง

รับหน้าที่นักร้องและนักดนตรี	สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด	อาทิ	กลอง	ซอ
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ส่ิงที่ประทับใจในงานคือ “เห็นความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิลปิน และ

นักร้องนักดนตรทีีม่หีลายวัย และเป็นบคุลากรคณุภาพ”	อนุชา	กล่าวถงึครเูพลงพืน้บ้าน

(อาวุโส)	 ที่ตนมีโอกาสร่วมบรรเลงเพลงว่า	 ทุกคนเปี่ยมไปด้วยความรู้และพร้อมจะ

ถ่ายทอดแก่อนุชนรุ่นหลังตลอดเวลา	ซึ่งเขาเรียกท่านเหล่านี้ว่า	 “ปรมาจารย์” (อนุชา

ทวีเหลือง,	สัมภาษณ์,	๑๙	กันยายน	๒๕๕๗) ส่วน	วรวุฒิ	แพไธสง	เยาวชนจากอ�าเภอ

พนมดงรัก	เกิดที่พิมายแต่เติบโตที่สุรินทร์	ไม่มีเชื้อสายเขมร	แต่หลงรักดนตรีพื้นบ้าน

เขมร	ท�าหน้าทีเ่ล่นซอกนัตรมึในวงมโหร	ีวรวุฒเิป็นตวัอย่างหน่ึงของเยาวชนทีใ่ช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์	 โดยการฝึกเล่นดนตรีโบราณของสุรินทร์จนคล่องแคล่ว	 เขาได้กล่าว

ความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานว่า	“ดีใจและภูมิใจที่ได้พบศิลปินพื้นบ้านสุรินทร์

ที่มาจากหลายพื้นที่ ได้รับความรู้มากมายจากบรมครูเหล่าน้ัน”	 วรวุฒิอยากให้มีการ

จัดประเพณีน้ีตลอดไป	 เพื่อจะได้สืบสานอนุรักษ์ทั้งงานประเพณีและดนตรีพื้นบ้าน	

โดยให้เหตุผลส้ันๆ	 ว่า	 “ถ้าไม่สืบสานก็สาบสูญ”	 (วรวุฒิ	 แพไธสง,	 สัมภาษณ์,	

๑๙	กันยายน	๒๕๕๗) ค�ากล่าวของตัวแทนเยาวชนทั้ง	๒	คน	คือสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า

งานประเพณีได้เปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นหลังได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาทางดนตรี

จากศิลปินชั้นครูผู้มีประสบการณ์	

	 ๔.๔	 ประเพณี:	 พื้นท่ีรวมตัวกันทางสังคมเพื่อท�ากิจกรรมส่วนรวม

ช่วงเดือนสิบทุกปี	 สภาพอากาศของจังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างแปรปรวนบางปีแดดจัด	

บางปีฝนตก	 บางปีเกิดน�้าท่วมใหญ่ในตัวเมือง	 (ปี	 ๒๕๕๖)	 แต่การจัดงานประเพณี

ก็ยังคงมีอยู่แต่มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมประเพณีแซนโฎนตา

บูชาบรรพบุรุษ	 จึงถือเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก	 เยาวชน	ประชาชน	ครูเพลง	และ

ศลิปินพืน้บ้าน	ได้พบเจอกนั	ได้สร้างสรรค์	และถ่ายทอดวัฒนธรรมพืน้บ้านผ่านการท�างาน

เป็นกลุ่ม	และฝึกความอดทนร่วมกนั	ปรากฏการณ์เช่นน้ีแสดงให้เหน็ว่า	ประเพณีไม่เพยีง

มีบทบาทในฐานะพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน	 ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ

ผู้เล่น/ผู้แสดง	และผู้ชม/ผู้ฟัง	การด�าเนินกจิกรรมท่ามกลางอากาศทีแ่ปรปรวน	ยงัเป็น

บททดสอบส�าคญัในการขบัเคล่ือนกจิกรรมร่วมของสังคมให้ลุล่วงไปตามวัตถปุระสงค์
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บทสรุป 

	 การสืบทอดและผลิตซ�้าวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของพลวัตทางวัฒนธรรม 

“เมือ่วัฒนธรรมบางอย่างมกีารสืบทอดส่งต่อภายในกลุ่มสังคมหน่ึงๆ จากรุน่สู่รุน่ ท�าให้

วัฒนธรรมน้ันยงัมชีวิีตอยู ่หรอืมบีทบาทในกลุ่มสงัคม (วัชราภรณ์	ดษิฐ์ป้าน,	๒๕๕๖:	๒๒๔)	

และในสังคมประเพณีถือว่า “พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถึง 

๒ ด้าน ทั้งทางด้านสังคม และจิตใจ” (ศิราพร	ณ	ถลาง,	๒๕๔๘:	๓๒๒)	สิ่งที่ชาวสุรินทร์

ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันท�าเพื่อให้ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ยังคงด�ารงอยู่

อย่างเข้มแขง็	ช่วยตอกย�า้ให้เหน็ว่าประเพณี/พธิกีรรมดงักล่าวไม่ได้มหีน้าทีต่อบสนอง

ความสุขทางใจในระดับปัจเจกและระดับสังคมโดยรวมเท่าน้ัน	 ยังเห็นบทบาทของ

พธิกีรรมในฐานะเป็นเครือ่งปลดปล่อยส�าหรบัสังคมทีม่จีารตีประเพณีเคร่งครดัอีกด้วย

	 อน่ึง	 เมื่อประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษไม่ได้ด�ารงอยู่เพื่อการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรมเดิมเพียงอย่างเดียว	 แต่ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อรองรับ

ภาพที่ ๑๔	ความสดใสน่ารัก	และความสุขของเด็กๆ	ในขบวนแห่
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บริบทการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน	การคัดเลือก	“ทุนทางวัฒนธรรม”	มาเป็น	“สินทรัพย์

สร้างสรรค์”	(สุกญัญา	สุจฉายา,	๒๕๕๕:	๒๒๗) เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่แก่จังหวัด การด�าเนิน

การของหน่วยงานภาครัฐจึงสะท้อนการปรับปรนทางวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดพลัง

สร้างสรรค์แก่ชุมชนได้อย่างดี	 ดังที่	 ปฐม	 หงส์สุวรรณ	 (๒๕๕๖:	 ๒๑๓-๒๑๔)	 กล่าว

ถงึประเพณีประดษิฐ์ในท้องถิน่อีสานว่า	“ถงึแม้ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่า การปรงุแต่ง

ประเพณีในปัจจุบนัเป็นการประดษิฐ์เพือ่สร้าง “มลูค่า”เป็นส�าคญั แต่ท้ายทีสุ่ด กจ็ะพบว่า

ประเพณีต่างๆ เหล่าน้ีล้วนช่วยตอบสนองความต้องการทางจิตใจ และประเพณปีระดษิฐ์

เหล่าน้ีก็ยังเป็นเครื่องมือในการช่วยท�าให้เห็นการปรับตัวทางวัฒนธรรมซ่ึงก่อให้เกิด

พลังในเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาได้เช่นกัน” 
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