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เมื่อรานีแต่งกายในชุดรำาพื้นบ้านจะมีนักท่องเที่ยวไม่กี่คนที่จำาได้ว่า
เธอคือ หญิงสาวที่สวมบทบาทนางอัปสรเมรา (Apsara Mera) ซึ่งเป็น
เทพนีางรำาทีเ่ปน็มารดาของชนชาตเิขมร นกัท่องเท่ียวชอบทีจ่ะถา่ยภาพ
กับนางรำาท่ีสวมชุดปักดิ้นแวววาวสำาหรับการแสดงนาฏศิลป์ด้ังเดิม
มากกว่า และรานีมักจะถูกกลืนหายอยู่หลังเวที เธอไม่ได้รังเกียจ
การถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยว แต่รู้สึกอึดอัดเวลานักท่องเที่ยวผู้ชาย
แตะเนื้อต้องตัวเธอ

“

”



บทคัดย่อ

 จากคำาอธบิายในเว็บไซตเ์รือ่งมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม (Intangible Cultural Heritage)  
ของยูเนสโก ระบำาโบราณของกัมพูชาเป็น "นาฏศิลป์" ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงแฝงไว้ด้วยสาระ 
ทางจิตวิญญาณของคุณค่าและประเพณีของประเทศ บทความน้ีต้ังคำาถามว่า เกิดอะไรข้ึนเม่ือความศักด์ิสิทธ์ิ 
เสือ่มคลายกลายไปเปน็ความสามัญธรรมดาในชวีติประจำาวัน? บทความนีส้ำารวจรปูแบบของนาฏศลิป์
อันศักดิ์สิทธิ์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลายเป็นนาฏศิลป์เพื่อความบันเทิง ผู้เขียนให้ความสนใจ 
ปรากฏการณ์การแสดงนาฏศิลป์เพ่ือผู้ชมในระหว่างการรับประทานอาหารเย็น โดยมุ่งศึกษาการต่อรองกัน 
ระหวา่งการสงวนรกัษาและการพฒันาทางศลิปะในเสยีมเรยีบ หลงัจากทีป่ระชากรศลิปนิของกมัพูชา
ถูกสังหารในสงครามกลางเมืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา การแสดงสำาหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่
ให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่นักแสดง หากยังมีส่วนทำาให้ความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงนาฏศิลป์
นี้จางคลายลงไปอีกด้วย บทความน้ีสร้างความเข้าใจเชิงลึกถึงวิธีการที่ศิลปะการแสดงที่มีรูปแบบ 
เปน็พธิกีรรมได้ปรบัตัวให้เขา้กนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยยงัคงความสำาคญัไวไ้ดใ้นสงัคม

 เซเลีย ทุชแมน-รอสตา เป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีอยู่ระหว่างการทำาวิทยานิพนธ์ จากภาควิชา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของเธอเกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ของการทอ่งเทีย่วและโลกาภวิตัน์ ทีม่ต่ีอประสบการณท์างด้านรา่งกายและจติใจของศลิปินในพนมเปญ
และเสียมเรียบ งานวิจัยของเธอได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เขมรศึกษา มูลนิธิฟูลไบรท์ ทุนการศึกษา
แชนเซลเลอร์ และทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ 

Heritage of the Nations: lessons learned from the neighboring countries  139



 อุก รานี หน้าแดงจากการออกแรงปีนบันไดท่ีสูงและแคบ ข้ึนไปบนเวทีการแสดงในภัตตาคาร อุก รานี1  
หันมองไปรอบ ๆ ด้วยท่าทีต่ืนตระหนก (Ouk 2012) เธอหันมาเห็นฉัน และทำามือบุ้ยใบ้ส่งสัญญาณ  
จากน้ันก็รีบตรงมาหาฉันท่ีกำาลังยืนอยู่กลางภัตตาคาร และอ้าปากส่งเสียงแหบพร่า หลายสัปดาห์มาแล้ว 
ท่ีรานี2 และฉันพยายามจะนัดหมายกันเพ่ือการสัมภาษณ์ และในท่ีสุดเธอก็หาวันว่างได้จากตารางงานท่ี
แน่นเอียด แต่แล้วเธอก็มีอาการกล่องเสียงอักเสบก่อนวันนัดหมายของเราเพียงวันเดียว ฉันเสนอว่า
ให้เราเลื่อนการสัมภาษณ์ออกไป แต่เธอยืนยันท่ีจะให้สัมภาษณ์ เราข้ึนบันไดคอนกรีตอีกบันไดหนึ่ง 
เพ่ือจะข้ึนไปบนดาดฟ้า เราน่ังลงเคียงกัน รานีคว้าสมุดบันทึกของฉันไปแล้วเขียนลงไปว่า "ฉันจะบอกว่า 
ฉันเขียนตอบในสิ่งที่คุณอยากถามได้" เธอมีท่าทีกังวลที่ฉันอ่านภาษาเขมรได้ช้า เธอก็เลยขอให้เพื่อน
นางรำาคนหน่ึงมาน่ังข้าง ๆ เรา เพ่ือคอยอ่านคำาตอบภาษาเขมรให้ฉันฟังขณะท่ีเราคุยกัน รานีเล่าให้ฟังว่า 
เธอมาเรียนรำาเขมรได้อย่างไร รวมทั้งเล่าประสบการณ์การเป็นนางรำาท่ีแสดงนาฏศิลป์ท่ีเป็นพิธีการ 
ในสถานท่ีท่องเท่ียวแบบน้ี เธอกระตือรือร้นท่ีจะเล่าประสบการณ์วงในและความรู้เก่ียวกับระบำาโบราณ
(robam boran) [ออกเสียง รอบำา ในภาษาเขมร – ผู้แปล] และความสำาคัญในการสงวนรักษา 
มรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชา นี่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้รู้และอยากจะให้ผู้อ่านได้รับรู้ด้วย

 ระบำาโบราณ เป็นนาฏศิลป์แบบพิธีการและมีคุณค่าทางจิตวิญญาณ (Cravath 2007)3 
แต่หลายสิบปีของสงครามกลางเมอืงและความไมม่เีสถยีรภาพ ตามดว้ยการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ที่รวดเร็วแต่ขาดสมดุล ทำาให้นางรำาที่เคยได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์และคนชั้นสูงที่มีฐานะ  
ต้องแสวงหารายได้ทางอื่น (Frumberg 2010; Heywood 2008)4 นางรำาที่อาศัยอยู่ในเขตเสียมเรียบ 
ได้เลือกเข้ามาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาแหล่งรายได้ที่มั่นคงขึ้น ทุกวันนี้บริเวณเสียมเรียบ 
กลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและชาวกัมพูชาจำานวนมากในฐานะศูนย์กลางของวัฒนธรรมเขมร
เน่ืองจากพ้ืนท่ีน้ีเป็นสถานท่ีต้ังของกลุ่มปราสาทของอาณาจักรพระนครท่ีอยู่ชานเมืองเสยีมเรยีบปจัจบุนั
และเป็นที่ที่สามารถหาชมการแสดงทางวัฒนธรรมได้โดยง่าย

 ในอดีต รัฐบาลเคยชี้ให้เห็นอันตรายของการใช้นาฏศิลป์ดั้งเดิม (classical dance) มาดึงดูด
นักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการไม่เคารพต่อความสูงส่งทางจิตวิญญาณของ 
การแสดงนี้ (Ministry of Culture and Fine Arts 2009) อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลเองก็เน้นถึง 
คุณค่าของการแสดงทางวัฒนธรรมต่อเศรษฐกิจและการสร้างอัตลักษณ์ไปพร้อมกัน ท่าทีที่กำากวม
จนน่าอึดอัดน้ีทำาให้นางรำาเพื่อการท่องเที่ยวแห่งเสียมเรียบกลายเป็นทั้งภาพสัญลักษณ์ของ 
มรดกทางวัฒนธรรม แต่โดยที่ไม่ได้ต้ังใจ ท่าทีนี้เหมือนเป็นการใส่ร้ายป้ายสีบทบาทของนักแสดง

1 ตามข้อกำาหนดของจริยธรรมการทำาวิจัยในมนุษย์ ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ของ
สำานักงานจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ผู้ให้ข้อมูลในโครงการวิจัยนี้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์
ที่จะอนุญาตให้ระบุชื่อบุคคลในการวิจัยนี้หรือไม่ก็ได้ สำาหรับผู้ที่แจ้งว่าไม่ให้มีการระบุชื่อ ผู้วิจัยได้ใช้นามแฝงแทนเพ่ือ
คุ้มครองอัตลักษณ์ของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุน้อยกว่า16ปีได้จากการสังเกตการณ์และการสนทนา
ในชีวิตประจำาวันและไม่มีการระบุชื่อแต่อย่างใดเพื่อเป็นการคุ้มครองอัตลักษณ์

2 ชื่อบุคคลในภาษาเขมรจะเขียนชื่อสกุลก่อนแล้วตามด้วยชื่อตัว ในกรณีของนักแสดงท่านนี้ ชื่อตัวของเธอคือ รานี
3 Toni Shapiro (1994) ก็ได้เน้นยำ้าแง่มุมทางจิตวิญญาณของระบำาโบราณในดุษฎีนิพนธ์ของเธอ
4 Frumberg (2010) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศต่าง ๆ ที่ให้ทุนอุดหนุน

แก่ศิลปะการแสดงและสนับสนุนนักแสดง

140   มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน 



เหล่านี้ที่มีต่อนาฏศิลป์ดั้งเดิม (Ministry of Culture and Fine Arts 2008)5 แม้จะได้รับการกล่าวถึง
อยา่งผา่น ๆ  โดยนกัวชิาการ และศิลปะการแสดงในเสยีมเรยีบกไ็มไ่ดค้วามสนใจมากนกัจากนกัวชิาการ
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งให้ความสนใจกับโบราณสถานพระนครและมรดกวัฒนธรรมท่ีเป็นกายภาพ
(tangible cultural heritage) มากกวา่ อกีดา้นหนึง่ นกัวชิาการดา้นนาฏศลิปก์ใ็หค้วามสำาคญักบัโรงเรยีน
นาฏศลิปข์องรฐับาลและการแสดงในพนมเปญมากกวา่ (ด ูWinter 2007; Cravath 2007; Heywood
2008)6 ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งเปิดพื้นที่ให้นักแสดงจากเสียมเรียบได้มีโอกาสส่งเสียง รวมถึง
นักแสดงที่มีปัญหากล่องเสียงอักเสบ

 คำาถามก็คือ ทำาไมนักแสดงเหล่านี้จึงเป็นท่ีต้องการนัก อะไรคือส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มา
สนใจนาฏกรรมทีม่คีวามศักด์ิสทิธิน้ี์ เมือ่เปรยีบเทียบกบันาฏศลิป์ประเพณท่ีีมเีอกลกัษณอ์ยา่งอืน่ อยา่ง
ละคอนโขล (lakhon khol) หรอืยีเ่ก (yike) (Diamond 2003)7 งานของ John Urry (1990) ในประเดน็ 
“การจ้องมองโดยนักท่องเที่ยว” (tourist gaze) ได้ให้มุมมองเชิงลึกในเรื่องนี้ ในบทความที่เป็นการ
บุกเบิกทางทฤษฎีชิ้นนี้ เขาได้อภิปรายถึงผลของประสบการณ์ทางผัสสะในการท่องเที่ยว เขาเสนอว่า
นักท่องเที่ยวค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่ชีวิตประจำาวันและพวกเขาเลือกสถานท่ีท่ีจะ “จ้องมอง” 
(1990: 3) เพราะมคีวามคาดหวงัทีจ่ะได้รับความพงึพอใจจากการรบัรูท้างผัสสะตา่ง ๆ  ดงัน้ัน พธิกีรรม
อันศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชาจึงจับใจที่เปี่ยมจินตนาการของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน (ดู Win-ter 2007)  
การ “จ้อง” ให้ความสำาคัญกับการตีความวัฒนธรรมจากการมองเห็น แต่ประสาทสัมผัสทางอื่น  
เช่น การสัมผัส การได้กลิ่น การชิมรส การได้ยิน หรือแม้แต่การสัมผัสความเคลื่อนไหว (ความรู้สึกถึง
ความเคลือ่นไหวทีเ่กดิกบัร่างกายเมือ่ดูกจิกรรมบางอยา่ง) ก็มคีวามสำาคญัไมแ่พกั้นสำาหรบัประสบการณ์
ในการท่องเที่ยว หรือไม่เช่นนั้นความปรารถนาในการท่องเที่ยวก็อาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้น (Crouch 
and Desforges 2003)

5 ในการประชุมของยูเนสโก ตัวแทนของกัมพูชาได้แสดงออกอย่างเด่นชัดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของนาฏศิลป์ดั้งเดิมและผลร้าย
ของการทอ่งเท่ียวท่ีมีต่อนาฏศิลป์ อนัท่ีจรงิการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรมของยเูนสโก ทำาให้เกดิความลงัเล
ในการสร้างสรรค์งานใหม่ในวงเขตของนาฏศิลป์ดั้งเดิม (ดู Kirshenblatt-Gimblett 2004)

6 Winter (2007) กล่าวสั้น ๆ ถึง “รำาอัปสรา” ในการอภิปรายของเขาเกี่ยวกับประเด็นมรดกเพื่อการท่องเที่ยวในเสียมเรียบ 
Cravath (2007) อภปิรายเกีย่วกบัการออกเดนิทางเพือ่จดัแสดงของนางรำาราชสำานกั แต่ไมไ่ดก้ลา่วถงึการแสดงเพือ่การทอ่งเทีย่ว
ในปัจจุบัน Heywood (2008) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเป็นช่วง ๆ โดยเปรียบเทียบผลกระทบกับยุคอาณานิคมฝรั่งเศส 
แม้กระนั้นงานของเธอก็เน้นไปที่พนมเปญและไม่มีเสียงของนักแสดงจากเสียมเรียบ ในหนังสือรวมความเรียงของ Burridge 
and Frumberg (2010) มกีารใหพ้ืน้ทีแ่กเ่สียงของนกัแสดงนาฏศลิปด์ัง้เดมิในพนมเปญ ทีพ่ยายามทีจ่ะตอ่รองความปรารถนา
ที่จะทดลองนาฏศิลป์ร่วมสมัย Burridge กล่าวถึงการท่องเที่ยวไว้ในบทนำา แต่ไม่ได้กล่าวถึงความพยายามในการต่อรอง
บทบาทของเหล่านางรำาในเสียมเรยีบทำาในขณะท่ีพวกเธอทำาตอนทีแ่สดงนาฏศลิปอ์นัศกัดิส์ทิธิใ์นสถานทีส่ำาหรบันกัทอ่งเทีย่ว

7 ละคอนโขล เป็นละครรำาท่ีผู้แสดงเป็นชายล้วน โดยแสดงตามบททีต่ดัตอนมาจาก รามายณะ (Phim and Thompson 1999) 
ยี่เก คือละครรำาประกอบดนตรีรูปแบบหนึ่งที่ชาวเขมรเชื่อว่าถูกนำาจากชวามาสู่กัมพูชาในคริสต์ศตวรรษที่แปดหรือเก้า 
เพ่ือทำาการแสดง ณ เมืองพระนคร ตามรูปแบบท่ีแสดงกันอยู่ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงของกลุ่มนักแสดง บังซาวาน
ของมาเลย ์(Malay bangsawan) ท่ีเดินทางแสดงในภูมิภาคนีใ้นชว่งปลายศตวรรษทีส่บิเกา้ (Cambodia Intangible Cultural 
Heritage Committee 2004; Diamond 2012). Catherine Diamond (2003) อภิปรายเกี่ยวกับความไม่สมำ่าเสมอของ
การสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศที่ให้กับศิลปะการแสดงในกัมพูชา
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 เทศะของการท่องเที่ยว (Tourist spaces) คือโลกที่ถูกจินตนาการขึ้น โดยการประกอบสร้าง
จากเรื่องเล่าท่ีสถาปนาเส้นทางนำาให้ผู้มาเยือนข้าไปสู่พื้นที่เชิงอุดมคติในจินตนาการ ซึ่งดูเหมือน
อยู่ในโลกแห่งความเป็นไปได้ (Edensor 2001; Causey 2003; Ness 2003) พื้นที่ท่องเที่ยวเหล่านี้
คือผลผลิตจากการต่อรองระหว่างความปรารถนาที่จะบริโภคของนักท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของประชากรในท้องถิ่น (Eriksen 2007) บ่อยครั้งที่การต่อรองนี้เกี่ยวข้องกับการแปลง
การปฏิบัติที่มีเป้าหมายเชิงพิธีกรรมให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงทางโลกย์ (Picard 1990) ใน
กัมพูชา การผสมผสานกันระหว่างการปฏิบัติพิธีกรรมและการท่องเที่ยวไม่ได้ถูกยอมรับโดยทันที  
แต่ที่ฮาวายอิ ระบำาฮูล่า (hula) ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ในช่วงเวลาที่ยาวนาน  
จน "สาวฮูล่า" ถูกทำาให้กลายเป็นความโรแมนติกทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ในช่วงทศวรรษ 1850 
นักเต้นฮูล่าเริ่มทำาการแสดงบนผืนแผ่นดินใหญ่ นำาไปสู่การเพิ่มความสนใจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
และการทำาให้เรือนร่างหญิงโพลีนีเซียกลายเป็นสิ่งแปลกท่ีชวนให้อัศจรรย์ใจ การแสดงเหล่านี้ก่อให้
เกิดความรู้สึกขัดแย้ง และนางระบำาหลวง (court dancers) ที่ทำาการแสดงนอกประเทศในลักษณะที ่
เร้าอารมณ์ทางเพศกว่าของเดิมถูกดูแคลนโดยคนฮาวาย ฮูล่ากลายเป็นองค์ประกอบหลักของ 
เทศกาลลอูาว (luau feast) ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหน้กัทอ่งเท่ียวเสพ แตก่ารแสดงลอูาวเพือ่นกัท่องเทีย่ว 
ไม่มีการเต้นในส่วนที่เป็นพิธีกรรมตามแบบฉบับเดิม (Desmond 1999) ในฮาวายช่วงปลาย
ศตวรรษที่สิบเก้า มีการแบ่งฮูล่าออกเป็นแบบโบราณและแบบสมัยใหม่ และหลังจากที่มีการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมฮาวายในช่วงทศวรรษ 1970 ก็มีช่ือเรียกว่า ฮูล่าคาฮิโก (hula kahiko) (“ฮูล่าโบราณ หรือ 
ancient hula”) และ ฮลูา่เอาอะนา (hula ‘auana) (“ฮลูา่สมยัใหม ่หรอื modern hula”) ฮลูา่คาฮโิก
เป็นการผสมผสานประเพณีที่เด่นชัด อาทิ การเต้นอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อบวงสรวงเทพเจ้า ตำานาน
เชงิประวัตศิาสตร์ เป็นต้น ในขณะทีฮ่ลูา่เอาอะนา เกีย่วข้องกบัการเคลือ่นไหวตามแบบฮลูา่และท่วงท่า
ที่อาศัยพื้นฐานจากระบำาประเพณีที่มีมาก่อน โดยนำามาแสดงกับดนตรีสมัยใหม่ท่ีได้รับความนิยม 
(Stillman 1996) การแบ่งประเภทของการเต้นออกเป็นฮูล่าแบบสมัยใหม่และแบบโบราณ
ยังคงทำาให้เกิดปัญหาในการทำางานทั้งกับนักแสดงและครูผู้ฝึกสอน

 ใกล้กบัประสบการณ์ของกมัพชูาเขา้มาอกี คอืการทวคีวามนยิมของการแสดงเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
ในบาหลี จากการเริ่มเข้ามาของการท่องเท่ียวแบบมวลชนในทศวรรษ 1920 ความรู้สึกว่าเกิดวิกฤต
ความล่มสลายของวัฒนธรรมบาหลีก็แพร่กระจายไปทั่ว Leo Howe (2005: 134) เรียกสิ่งนี้ว่า  
“ความย้อนแย้งของการท่องเท่ียว” กล่าวคือ ในช่วงหลายทศวรรษหลังจากน้ันมีความเห็นพ้องกันโดยท่ัวไป 
ว่าวัฒนธรรมบาหลีสามารถต้านทานอิทธิพลจากภายนอกได้ แต่ความกลัวว่าวัฒนธรรมจะแตกสลาย
ก็ยังคงอยู่ ภายใต้ระบอบซูฮาร์โตในทศวรรษ 1970 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริม 
ให้บาหลีกลายเป็นสวรรค์บนดิน นักลงทุนต่างชาติ และเจ้าหน้าท่ีรัฐในระดับท้องถ่ินและส่วนกลาง
มองวา่การทอ่งเทีย่วเปน็โอกาสในการสรา้งรายไดท้างเศรษฐกจิ แตช่มุชนทอ้งถิน่เห็นวา่การทอ่งเทีย่ว
แบบมวลชนมคีวามเสีย่งอยา่งรุนแรง ผลทีต่ามมากค็อืเจา้หนา้ท่ีท้องถ่ินสนบัสนนุใหช้าวบาหลตีดัสนิใจ 
จำาแนกว่าการแสดงชนิดใดที่เหมาะสมสำาหรับการบริโภคของนักท่องเท่ียว โดยการระบุประเภท 
ของการแสดงตามระดับของความศักด์ิสิทธ์ิในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับวิธีการท่ีทำาในกรณีของฮูล่าในฮาวาย  
ถึงกระน้ันก็ตาม การจะกำาหนดว่าการแสดงชุดใดเหมาะจะแสดงให้นักท่องเท่ียวชมหรือเหมาะกับพิธีการ  
ก็ยังคงเป็นคำาถามที่ยังคงมีการถกเถียงในบาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงท่ีกำาหนดไว้สำาหรับ 
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การทอ่งเทีย่วในชว่งทศวรรษ 1920 ได้ถกูนำามาใชใ้นงานพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ ์ในขณะทีก่ารแสดงศกัดิสิ์ทธิ์
ในสมัยนั้นถูกนำามาปรับใหม่สำาหรับแสดงให้นักท่องเที่ยวชม (Talamantes 2004; Picard 1990)

 Picard (1990) ชี้ให้เห็นว่าคนท้องถิ่นนำาเสนอวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นการประนีประนอม
กันระหว่างสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำาคัญและสิ่งที่เป็นความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ในกัมพูชา  
การแสดงนาฏศิลป์ทำาหน้าท่ีสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวในฝันซ่ึงถูกประกอบเข้ากับการมาเยือน
เมอืงพระนคร เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสักับวฒันธรรมกมัพชูาทีแ่ทจ้รงิ (Winter 2007) โดยชาวกมัพชูา 
ต้องการพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของตนเองยังคงแข็งแกร่งแม้จะผ่านสงครามทำาลายล้างมาแล้วก็ตาม  
หากนาฏศิลปป์ระเพณทีีเ่ก่าแก่ของพวกเขาไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาต ิกห็มายความวา่วฒันธรรม
ของพวกเขายังคงยืนหยัดอยู่ได้ (Chheang 2008) การประพฤติปฏิบัติวัฒนธรรมของกัมพูชา 
มีวิวัฒนาการอย่างสมำ่าเสมอและถูกปรับให้เหมาะสำาหรับการท่องเที่ยว ในบทความนี้ ผู้เขียนต้องการ 
ศึกษานาฏศิลป์ด้ังเดิมของกัมพูชาในฐานะพิธีกรรมร่วมสมัยท่ีมีหลายความหมายสำาหรับนักท่องเท่ียว 
และผู้ผลิตสินค้าท่องเที่ยว (ดู Bruner 2005) ในขณะที่เราไม่อาจนิยามลักษณะของการแสดง
แบบดั้งเดิมได้ เพราะการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคงรักษา 
องค์ประกอบที่มีมาก่อนหน้านั้น การประพฤติปฏิบัติดังกล่าวมีรากทางประวัติศาสตร์และถูกตีกรอบ
โดยกฎเกณฑ์ที่ลื่นไหล ซึ่งคอยกำาหนดความศักดิ์สิทธิ์

กำาเนิดและวิวัฒนาการของรูปแบบศิลปะ

 นาฏศิลป์ดั้งเดิมของกัมพูชาเป็นรูปแบบศิลปะที่มีความเป็นพิธีกรรมและการเมืองอย่างลึกซึ้ง  
ซ่ึงมีพัฒนาการมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยผ่านการสืบทอดผ่านบุคคลจากครูผู้สอนสู่ตัวผู้แสดง 
(Shapiro 1994) ความเชื่อที่ว่ากัมพูชาเป็นสังคมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ถูกบ่มเพาะโดยระบบอาณานิคม
ฝร่ังเศส แต่ในความเป็นจริงมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างถอนรากถอนโคนหลายครั้ง  
(Chandler 2008) ระบำาโบราณ ถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการจำาเป็นของสังคมผ่าน
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเหลา่นัน้ Paul Cravath (2007) ใหร้ายละเอยีดทางประวัติศาสตร์ของ
การแสดงน้ีต้ังแต่ยุคเร่ิมต้นในสมัยพระนคร8 สำาหรับบทความน้ี ผู้เขียนจะเน้นเฉพาะช่วงตอน
ในประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดกับนักแสดงเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ลักษณะเชิง
พิธีกรรมของการแสดงชุดนี้ตามที่มีการคิดกันในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 รวมทั้งความพยายาม
เมื่อไม่นานมานี้ในการเชื่อมโยงรูปแบบนาฏศิลป์นี้เข้ากับราชสำานัก

 เมื่อ ค.ศ. 1863 กษัตริย์นโรดมลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศส เพื่อยอมรับสถานะเป็นรัฐ 
ในคุม้ครองแทนทีจ่ะยอมอยูใ่ต้การปกครองของสยาม ฝรัง่เศสเชือ่วา่พวกเขามหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืกมัพชูา 
เนื่องจากรัฐนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีโครงสร้างทางสังคมที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำาให้กัมพูชาเสื่อม
ถอยลงเรื่อยมาจากสมัยพระนคร (Chandler 2008)9 ฝรั่งเศสเห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่าง

8 หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบในกัมพูชาเกี่ยวกับท่ารำา พบจากกลองมโหระทึกสำาริดที่มีอายุ 500 ปีก่อนคริสตกาล แต่นักวิชาการ
ส่วนใหญ่ชี้ว่ายุคพระนครเป็นต้นกำาเนิดของการแสดงนาฏศิลป์ดั้งเดิม (ดู Cravath 1986: 2007)

9 ในชว่งกลางศตวรรษทีส่บิเกา้ กษตัรยิอ์งคด์ว้ง (ครองราชย ์ค.ศ. 1848-1860) ขึน้ครองราชยแ์ละสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิยคุฟืน้ฟู
ทางวฒันธรรม กอ่นทีป่ระเทศกมัพชูาจะตกเปน็ส่วนหนึง่ของอาณานคิมอนิโดจนีฝร่ังเศส ภายในราชสำานกัขององคด์ว้ง นางรำา

Heritage of the Nations: lessons learned from the neighboring countries  143



ระบำาโบราณกับอารยธรรมสมัยพระนคร และต้องการอนุรักษ์รูปแบบทางศิลปะน้ีไว้ไม่ให้สูญหาย 
(Hideo 2005)10 ในยคุอาณานคิมนีเ้องทีค่นมกัเชือ่มโยงการแสดงรปูแบบนีก้บั “ความบนัเทงิ มหรสพ  
ผลกำาไร และการเมอืง” ซึง่เปน็การดงึทึง้ลกัษณะเชงิพธิกีรรมและจติวญิญาณออกจากนาฏศลิปช์นดินี ้ 
(Davis 2011: 243) รูปแบบของการแสดงและผู้แสดงถูกทำาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์โดย
การเชือ่มโยงกนักบัอาณาจกัรพระนคร แนวโนม้นีด้ำารงเรือ่ยมาจนถงึ ค.ศ. 1970 เมือ่มกีารโคน่ลม้และ
เนรเทศราชวงศ์ไปต่างประเทศโดยการรฐัประหารทีไ่มเ่สยีเลอืดเนือ้11 ในชว่งหา้ปทีีป่ระเทศไมมี่กษตัรยิ ์ 
การแสดงระบำาโบราณถูกใช้เป็นภาพแทนความเป็นชาติ โดยตัดขาดความเชื่อมโยงกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการแบ่งแยกที่ยังดำารงมาจนถึงปัจจุบัน (Turnbull 2006)

 หลังจากยคุสงครามกลางเมืองนานหลายทศวรรษ12 กษตัรยิส์หีนเุสดจ็นวิตักิมัพชูา เมือ่ ค.ศ. 1993  
นักแสดงนาฏศิลป์ก็เร่ิมกลับมาแสดงในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีบวงสรวง (ขอฝน) ซ่ึงกล่าวกันว่า
เริ่มเกิดขึ้นในสมัยเมืองพระนคร (Shapiro 1994) การแสดงนี้ทวีความสำาคัญสำาหรับการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมและการแสดงให้เห็นความยืนหยัดของกัมพูชาในสายตาชาวโลก ต่อมาโบราณสถาน
เมืองพระนครและนาฏศิลป์ดั้งเดิมของกัมพูชาถูกข้ึนทะเบียนอยู่ในรายช่ือมรดกทางวัฒนธรรม 
ของยเูนสโก (UNESCO’s heritage list) ซึง่มผีลทำาใหน้าฏศลิป์นีก่้อใหเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจอยา่งยิง่  
(Turnbull 2006) ความสัมพันธ์แบบตอบโต้กันระหว่างความศักดิ์สิทธิ์กับโลกียะยังไม่ได้ข้อยุติ  
และเป็นสาเหตุของความเครียดที่ไม่หยุดหย่อนของนักแสดงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ในโรงละครของเสียมเรียบ พวกนักแสดงต้องทำาการแสดงอยู่ในพื้นที่ของการต่อรองระหว่างมิติ 
เชิงพิธีกรรม-การเมือง-การค้า แนวคิดเรื่อง “ความรุ่งโรจน์ของเมืองพระนคร” ที่ได้แรงบันดาลใจจาก
ฝร่ังเศส ถูกผสานเข้ากับความปรารถนาท่ีจะลืมความเจบ็ปวดของสงครามท่ีเพิง่ผา่นไป (ด ูHideo 2005)  

ทำาการแสดงในพิธีกรรมเพ่ือทำาให้องค์สมมติเทวราชเข้าไปใกล้ชิดกับภพภูมิแห่งจิตวิญญาณมากข้ึนและนำาสมดุลมาสู่โลกมนุษย์ 
องคด์ว้งถกูเล้ียงดูในราชสำานกัของไทย และการฟืน้ฟทูางวฒันธรรมในศตวรรษทีสิ่บเกา้กไ็ดร้บัความชว่ยเหลอืจากคณะนางรำา
ที่พระองค์นำากลับมาด้วยเมื่อเสด็จกลับมาขึ้นครองราชย์ นางรำาไทยและเขมรยังคงสืบต่อการเดินทางย้ายไปมาระหว่าง
สองราชสำานักตลอดช่วงสมัยอาณานิคม (Diamond 2012; Hideo 2005). ความเกี่ยวพันใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์
ระหว่างประเพณีไทยและเขมรนำาไปสู่ความขัดแย้งทางศิลปะและวัฒนธรรมในหลายครั้ง

10 ความลุ่มหลงของฝร่ังเศสเก่ียวกับการสูญหายของนาฏศิลป์ราชสำานักกัมพูชาเร่ิมต้นมาจากนักวิชาการอย่างจอร์จ โกรส์ลิเยร์ 
ท่ีเขียนว่า “พวกมนักำาลังตาย! ประเพณีเป่ียมมนตเ์สน่ห์และกวนีพินธ์แหง่อดตีกาลกำาลงัตาย! ...อกีไมน่าน นกัแสดงหญงิผูล้กึลบั
ของฉัน เราจะไมม่โีอกาสเหน็เธอเกบ็เกีย่วลำานำาโบราณและความงดงามทีส่าบสญูซึง่ลอ่งลอยหนาแนน่อยูใ่นอากาศของคำา่คนื
แหง่การฉลองเทศกาล” (Groslier 2011: 107). จากการศกึษาของ Heywood (2008) โกรสลิ์เยร์ทุม่เทแสวงหาการสนับสนุน
คณะนางรำาของกัมพูชา ซึ่งผลสำาเร็จก็คือการที่เหล่านักแสดงถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน École des Beaux Arts 
ในฝรั่งเศส Davis (2011) ปฏิเสธคำาอ้างนี้ และตีความว่าที่โกรส์ลิเยร์กล่าวถึงการตายของนาฏศิลป์ดั้งเดิมก็เพ่ือเรียกร้อง
ให้มีการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรูปแบบทางศิลปะแขนงนี้ ซึ่งเขามองว่ากำาลังเสื่อมลง เดวิสโต้แย้งว่า โกรส์ลิเยร์ไม่สบายใจ
อย่างมากกับความพยายามโดยทางการฝรั่งเศสที่จะยึดครองคณะนักแสดงของราชสำานักกัมพูชา เมื่อ ค.ศ. 1927

11 ในยุคเอกราช (ค.ศ. 1953-1970) มีการสืบต่อการใช้ ระบำาโบราณ เพ่ือเชื่ิอมโยงยุคพระนครเข้ากับสถาบันกษัตริย์ 
สมเดจ็พระราชนิกุีสุมุข (พระราชมารดาของสมเดจ็สีหน)ุ ทรงออกแบบทา่รำาสำาหรับการแสดง 15 ชุด เพ่ือแสดงความยกยอ่งตอ่
เกียรติภูมิในยุคโบราณของกัมพูชา รวมทั้งระบำาอัปสราใน ค.ศ. 1957

12 วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1975 กองกำาลังปฏิวัติเดินทัพเข้ายึดพนมเปญ พวกนักปฏิวัติเห็นพวกนักแสดงของราชสำานักเป็น
สัญลักษณ์ของทุกอย่างท่ีพวกเขาต่อต้าน เนื่องจากความเช่ือมโยงระหว่างนักแสดงเหล่านั้นกับวัฒนธรรมของชนชั้นสูง 
การแสดงออกทางศิลปะประเพณีทุกชนิดถูกสั่งห้าม ประมาณร้อยละ 90 ของนักแสดงถูกฆ่าตาย (Cravath 2007) แม้ว่าจะ
มีการรื้อฟื้นศิลปะแขนงนี้ขึ้นใหม่ในทศวรรษ 1980 แต่ก็ยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นในสังคมจนกระทั่งถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990
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เนื่องจากอุดมการณ์ "พระนคร" ทุกวันนี้ศิลปินบางคนยังรู้สึกว่าแม้นาฏศิลป์นี้จะมีวิวัฒนาการ
มานานแล้ว แต่การปรับปรุงรูปแบบใหม่อีกในปัจจุบันโดยปราศจากการยอมรับจากราชสำานัก
น้ันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ทำาให้การทดลองทางด้านรูปแบบนาฏศิลป์เป็นเรื่องยาก การแสดงเพื่อ
การท่องเที่ยวเป็นทั้งความภูมิใจที่วัฒนธรรมกัมพูชายังคงมีชีวิตชีวา แต่ก็เป็นสาเหตุของ 
ความสิ้นหวังที่มาพร้อมกับความสูญเสียลักษณะทางจิตวิญญาณของการแสดงนี้ (ดู Chheang 2008; 
Ministry of Culture and Fine Arts 2009)

การท่องเที่ยว พระนคร และเศรษฐศาสตร์นาฏกรรมในเสียมเรียบ

 ในบรรดาการแสดงทางวัฒนธรรมของเสียมเรียบ เช่น การแสดงระหว่างมื้ออาหารคำ่าของ 
ภตัตาคารเทมเพลิบลัโคน ีรำาอปัสราคอืภาพแทนความเขา้ใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่วฒันธรรมกมัพชูา 
นักท่องเที่ยวแทบจะทุกคนที่ผู้เขียนมีโอกาสคุยด้วย กล่าวว่านครวัดเป็นสถานที่ที่เป็นเหตุผลสำาคัญ 
ในการตัดสินใจมาเที่ยวกัมพูชา แต่ไม่ว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสชมการแสดงนาฏศิลป์กัมพูชาหรือไม่
นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนเสียมเรียบจะกลับไปพร้อมกับภาพประทับใจของหญิงสาวนุ่งผ้า
ซัมปอต (sampot) สีขาว สวมชฎาสองชั้นและประดับผมดำายาวด้วยดอกลั่นทม ปราสาทเขมรคือจุด
อ้างอิงของวัฒนธรรมกัมพูชาในความนึกคิดของนักท่องเท่ียว ความเช่ือมโยงระหว่างนาฏศิลป์ดั้งเดิม 
กับราชสำานักในสมัยพระนครท่ีมีการรับรู้กันนั้น ทำาให้การแสดงนาฏศิลป์นี้มีที่มาที่ไปชัดเจน  
และทำาให้เกิดความชอบธรรมที่จะเป็นการแสดงท่ีขาดไม่ได้สำาหรับการท่องเท่ียวกัมพูชา  
(Winter 2007; Ministry of Tourism 2012).

 ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 มรดกโลกเมืองพระนคร (world heritage site of Ankor)  
กลายเป็นจุดสนใจที่สำาคัญทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ เนื่องจากมันสามารถเชื่อมร้อย
ประเด็นสำาคัญของการฟื้นฟูสถาบันทางวัฒนธรรมและโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาเข้าด้วยกันได้ 
(Winter 2007). การท่องเที่ยวมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา ใน ค.ศ. 2011 
มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปเยือนประเทศนี้ถึง 2,881,862 คน เพิ่มข้ึนเกือบห้าเท่าเมื่อเทียบกับ 
สิบปีก่อนหน้า (Ministry of Tourism 2012) เมื่อรวมผลกำาไรทางตรง ทางอ้อม และกำาไรจากธุรกิจ 
สืบเนื่องเข้าด้วยกัน การท่องเท่ียวก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของจีดีพีของกัมพูชาใน ค.ศ. 2011 และก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 
หกแสนตำาแหนง่ในปเีดยีวกนั (World Travel and Tourism Council 2012; Ministry of Tourism 2012)  
เป็นที่คาดการณ์ได้ว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมีศูนย์กลางอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนคร  
ซึ่งห่างจากกลางเมืองเสียมเรียบไปด้วยการเดินทางทางรถเพียงไม่กี่นาที อุทยานแห่งนี้ดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1.6 ล้านคนใน ค.ศ. 2011

 ด้วยการเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเสียมเรียบ การแสดงนาฏศิลป์ดั้งเดิม 
จึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นความบันเทิงในฝันสำาหรับยามเย็นของนักท่องเที่ยว (Chheang 2008)  
และเป็นเหตุผลให้เกิดการแพร่หลายของคณะนาฏศิลป์เอกชนในเสียมเรียบ (ประมาณ 30 คณะ)
คณะเล็ก ๆ มีขนาดตั้งแต่มีนักแสดง 4-20 คนรวมท้ังนักดนตรี ส่วนคณะใหญ่อาจมีผู้แสดงรวมกัน
เป็นร้อยคนต่อการแสดงหน่ึงครั้ง เป็นเรื่องยากที่จะหาจำานวนรวมที่แน่นอนของนักแสดงท้ังหมด
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ทีท่ำาการแสดงในทุกแหง่ แตผู่เ้ขยีนคาดการณค์รา่ว ๆ  ว่านา่จะมมีากกวา่ 1,000 คน นกัแสดงหนา้ใหม่
เป็นที่ต้องการมากอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงนัก

 โอกาสในการมีงานทำาข้ึนอยู่กับระบบท่ีมีลำาดับช้ันของการฝึกฝนและประสบการณ์ ในระดับล่างสุด 
คือนางรำาที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งได้รับการฝึกฝนเล็กน้อยโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในเสียมเรียบ  
พวกที่ไม่มีงานประจำาอาจจะเกี่ยวโยงอยู่กับคณะนักแสดงเอกชนหลายคณะ โดยอาจจะถูกเรียกไป
ร่วมแสดงเดือนละ 2-3 ครั้ง สำาหรับค่าตอบแทนประมาณสองเหรียญสหรัฐฯ ต่อการแสดงหนึ่งชุด  
ถดัจากน้ันคอืนางรำาทีมี่งานประจำาตามตลาดหรอืภตัตาคาร พวกนีท้ำาการแสดงทกุคนืสำาหรับเงนิเดอืน 
เดือนละ 30-45 เหรียญสหรัฐฯ นักแสดงตามภัตตาคารท่ีมีบุฟเฟต์อาหารเย็นบวกการแสดงจะได้เงินเดอืน
เดือนละ 45-80 เหรียญสหรัฐฯ ระดับสูงสุดของระบบนี้ก็คือนักแสดงและครูของหมู่บ้านวัฒนธรรม
กัมพูชา (Cambodian Cultural Village) (อุทยานจำาลองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ที่มีการแสดงทุกวัน)  
ที่ทำางานเต็มเวลาสำาหรับเงินเดือนเดือนละ 80-300 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนั้นคือ สไมล์ออฟอังกอร์ 
(Smile of Angkor) ที่จัดแสดงในศูนย์แสดงมหรสพท่ีมีบริษัทเอกชนของจีนเป็นเจ้าของมีการแสดง
นำา้ตกและแสงเลเซอร์ นักแสดงทีแ่สดงบนเวททุีกคนืจะได้รบัเงินเดอืนเดือนละ 160-200 เหรียญสหรฐัฯ

 จากการคาดการณ์ผลกำาไรของร้านกุเลน 2 ซึ่งเป็นภัตตาคารที่มีบริการบุฟเฟต์อาหารเย็น 
บวกการแสดง ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของรายรับของแหล่งต้อนรับนักท่องเท่ียวกับค่าตอบของนักแสดง 
ที่นี่คิดค่าอาหารและค่าชมการแสดงจากนักท่องเที่ยวคนละ 12 เหรียญสหรัฐฯ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) 
แต่ละปีจะมีจำานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 146,000 คน เข้ารับประทานอาหารเย็นและชมการแสดง 
คิดเป็นรายรับต่อปีสูงกว่า 1,752,000 เหรียญสหรัฐฯ ในภัตตาคารแห่งนี้มีนักแสดงประมาณ 30 คน 
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนคนละประมาณ 720 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ดังนั้น ค่าตอบแทนคณะนักแสดงทั้งปี
จะเท่ากับ 21,600 เหรียญสหรัฐฯ หรือเพียงแค่ร้อยละ 1.2 ของรายรับทั้งปี

นางอัปสราสมัยใหม่ : นักแสดงเพื่อการท่องเที่ยวในเสียมเรียบ

 ผู้เขียนทำาวิจัยอย่างละเอียดในเสียมเรียบระหว่าง ค.ศ. 2011 กับ 2012 โดยเก็บข้อมูลจาก
คณะนาฏศิลป์เอกชนสองคณะ ที่แสดงพิเศษให้กับกลุ่มทัวร์ขนาดใหญ่และทำาการแสดงในแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกสี่แห่ง ได้แก่ กุเลน 2 เทมเพิลบัลโคนี หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา และสไมล์ออฟอังกอร์ 
จากประสบการณ์ของนกัแสดงทำาใหเ้หน็ถงึความตงึเครยีดระหว่างการร่ายรำาท่ีศกัดิส์ทิธิ ์ความเป็นจรงิ
ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในกัมพูชา

 อุก รานี พูดคุยกับผู้เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธออย่างอดทนแม้ว่าจะเป็นกล่องเสียง
อกัเสบอยู ่เธออายยุีส่บิปแีละเริม่เรยีนนาฏศลิปด์ัง้เดมิตัง้แตอ่ายสุบิสองป ีเธอหลงเสนห่ข์องนาฏศลิป์
ประเพณีของกัมพูชาจากการดูโทรทัศน์ และขออนุญาตพ่อแม่มาเรียนนาฏศิลป์ เธอเรียนทั้งนาฏศิลป์
ดัง้เดมิและแบบพืน้บา้นทีบ่า้นของเนยีะกร ู(nekru-คร)ู นรนิ ทีว่ดัตำาหนกั เพราะเธอชืน่ชอบนาฏศลิป์
ทั้งสองแบบ ใน ค.ศ. 2005 เมื่อเทมเพิลบัลโคนีเปิดดำาเนินการ นรินตกลงที่จะเตรียมคณะนักแสดง
รุ่นเยาว์ของเธอสำาหรับการแสดงหกชุดทุกคืนที่นั่น ตอนนั้นรานีอายุสิบสามปี ผิวขาว หุ่นเพรียวบาง 
ใบหน้ารูปหัวใจ ทำาใหฝ้า่ยจดัการของภตัตาคารแหง่นัน้สนใจเธอ รานเีซน็สัญญาสบิปีกบัทางภตัตาคาร 
ตอนนี้เธอมีเงินเดือนเดือนละ 45 เหรียญสหรัฐฯ และต้องแสดงทุกคืนตั้งแต่เวลา 19.30 - 21.30 น.
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 ก่อนทำาการแสดงเธอจะไหว้ครูท่ีห้ิงบูชาเล็ก ๆ ซ่ึงทำาข้ึนเอง บนห้ิงบูชาในห้องแต่งตัวน้ันมีหน้ากากลิง 
และยักษ์ ดอกไม้ และธูปท่ีปักอยู่ในกระป๋องกาแฟ เม่ือเธอสวมมกุฏ (ชฎา) สำาหรับการ “รำาอวยพร” ทีเ่ปน็การ
แสดงชุดแรก เธอก็จะพนมมือจรดหน้าผากเพื่อทำาความเคารพบรรพบุรุษและไหว้ครูนาฏศิลป์ ทุกคืน 
เธอจะแสดง “รำาอวยพร” “รำาอัปสรา” และการแสดงพ้ืนบ้านอีกสองชุดคือ “รำานกยูงไพลิน” และ “รำาจับปลา”13

 เทมเพลิบลัโคนีเปน็คลบัและภตัตาคารสงูสองช้ัน เมือ่เดนิข้ึนบันไดมา แขกท่ีมาเท่ียวจะโผลอ่อก
มาตรงดา้นข้างหอ้งครัวของภตัตาคาร  ตรงหนา้เวทีมโีตะ๊ยาวไมก่ี่โตะ๊ท่ีผูช้มสามารถเหน็เวทีการแสดงได้
โดยไม่มอีะไรบงั โต๊ะพวกนีเ้อาไวส้ำาหรบัต้อนรบักลุม่ทัวรใ์หญ ่ๆ  สว่นโต๊ะอืน่ ๆ  กระจายอยูท่ั่วพืน้ท่ีและ
เหน็เวทไีมถ่นัดเน่ืองจากมเีสาบงั สิง่ทีเ่กดิข้ึนเวลาท่ีมกีารแสดงกค็อื นกัท่องเท่ียวจะลกุข้ึนเดนิเกลือ่นไป
เพ่ือหามมุถ่ายภาพชัด ๆ  เพือ่บนัทกึการสำารวจวัฒนธรรมประเพณีกมัพูชาของตนเอง แตส่ว่นใหญแ่ล้ว
นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ลุกไปถ่ายภาพก็จะกินอาหารและคุยกันเสียงดัง และให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย
กับการแสดงที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขา หลังจบการแสดง นักท่องเท่ียวก็จะปีนข้ึนไปบนเวทีเพ่ือถ่ายรูป
กับนางรำา เมื่อรานีแต่งกายในชุดรำาพื้นบ้านจะมีนักท่องเที่ยวไม่กี่คนที่จำาได้ว่าเธอคือหญิงสาวที่สวม
บทบาทนางอัปสรเมรา (Apsara Mera) ซึ่งเป็นเทพีนางรำาที่เป็นมารดาของชนชาติเขมร นักท่องเที่ยว
ชอบทีจ่ะถา่ยภาพกบันางรำาทีส่วมชดุปกัด้ินแวววาวสำาหรบัการแสดงนาฏศลิปด์ัง้เดมิมากกวา่ และรานี
มักจะถูกกลืนหายอยู่หลังเวที เธอไม่ได้รังเกียจการถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยว แต่รู้สึกอึดอัดเวลา
นักท่องเที่ยวผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวเธอ

 การถูกกลืนหายไปอยู่เบ้ืองหลังดูเหมือนจะเป็นภาพสะท้อนชีวิตของเธอเหมือนกัน เธอมีพ่ีน้อง
ห้าคน น้องสาวสอง  น้องชายสาม เธอออกจากโรงเรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีสองเพื่อจะได้
หาเงินส่งเสียน้อง ๆ  ให้ได้เล่าเรียน เธอก็เหมือนผู้หญิงเขมรอื่น ๆ  ที่ “ดี”14 เธอถอยกลับไปอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ยังคงเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรให้กับครอบครัว เธอคิดว่าการรำาแบบดั้งเดิมมีส่วนสำาคัญในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติกัมพูชา และการเข้าใจนาฏศิลป์นี้เป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับชาวกัมพูชาและ
ชาวต่างประเทศ ส่วนหนึ่งของความทุ่มเททำางานของเธอ มาจากความเข้าใจว่านาฏศิลป์ดั้งเดิม
มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประวัติศาสตร์โบราณของกัมพูชา จากการพบรูปสลักนางรำาบนผนังของ
ปรารสาทต่าง ๆ ในเมืองพระนคร และจากการรับรู้ว่านาฏศิลป์ดั้งเดิมของกัมพูชาเกือบจะสูญสิ้นไป
ในยุคเขมรแดง ซึ่งเป็นความรู้ที่รานีได้รับการถ่ายทอดมาจากครู เธอไม่พอใจที่เทมเพิลบัลโคนี
จ่ายค่าตอบแทนเธอในอัตราตำ่า แต่เธอชอบที่ ได้แสดงนาฏศิลป์ ด้ังเดิมให้ชาวต่างชาติชม
เธออธิบายว่าตราบใดที่การแสดงทำาได้อย่างถูกต้อง มันก็เป็นเรื่องดีที่ได้แบ่งปันให้กับผู้ชม โชคไม่ดีที่
รานีคิดว่าไม่ใช่นางรำาทุกคนที่แสดงที่เทมเพิลบัลโคนีแสดงได้ดี เธอแสดงความต้องการที่จะลาออก

13 ชื่อของชุดการแสดงนาฏศิลป์ที่รานีแสดงมีดังต่อไปนี้ “รำาอวยพร” = “ระบำาจูนปอร” (Robam Chun Por); “รำาอัปสรา” = 
“ระบำาเทพอัปสร” (Robam Tep Apsar); “รำานกยูงไพลิน” = “ระบำากันกอกไปเลิน” (Robam Kngork Pailin) และ 
“รำาจับปลา” = “ระบำาเนียะสาด” (Robam Nesat)

14 ฉบับ (Chbap-ประมวลกฎหมายของกัมพูชา) ประกอบด้วยฉบับสแร็ย (Chbap Srey) และฉบับปร็อฮ (Chbap Bro) 
หรือกฎหมายสำาหรับผู้หญิงและผู้ชายตามลำาดับ ในประมวลกฎหมายสำาหรับผู้หญิง ซึ่งกำาหนดไว้ว่าหญิงที่ดีควรประพฤติตัว
อย่างไร เป็นกฎหมายที่เป็นที่รู้จักมากกว่าและมีการสอนในโรงเรียนของกัมพูชาด้วยวิธีท่องจำา ผู้หญิงในอุดมคติที่กำาหนดไว้
ในฉบับเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือมีความนุ่มนวล อ่อนหวาน บริสุทธิ์ มีความเป็นนักธุรกิจหัวแข็ง
และเป็นผู้ดูแลครอบครัว (Derks 2008; Ledgerwood 1996) 
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แมแ้ตเ่ธอเองตอนนีก็้ลืมขบจับาท (kbach bat) หรอืการเคลือ่นไหวตอ่เนือ่งท่ีเป็นพืน้ฐานสำาหรบัตวัละคร
แต่ละตัวเพราะไม่มีเวลาซ้อม แม้กระนั้น เธอก็ยังใช้เวลาไปสอนรำาให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำาพร้า
ในเสียมเรียบ เพราะเธอปรารถนาทีจ่ะถา่ยทอดมรดกวฒันธรรมของกมัพชูาตอ่ไปเทา่ทีเ่ธอไดเ้รยีนรูม้า

 นพ นิตาก็คล้ายกับรานี เธอเชื่ออย่างลึกซึ้งในความสำาคัญของการเข้าใจมรดกวัฒนธรรมผ่าน
นาฏศิลป์ด้ังเดิม นิตาจบการศึกษาโรงเรียนนาฏศิลป์ของเอ็นจีโอ เมื่อ ค.ศ. 2010 หลังจากฝึกฝน 
อยูส่ีป่ ีเธอมกัจะกลบัไปทีโ่รงเรยีนสอนรำา เพือ่ช่วยงานโรงเรยีนเวลาท่ีทางนัน้ตอ้งนกัแสดงท่ีสามารถรบั
บทตัวละครชายยาก ๆ เช่น บทพระรามผู้เป็นเจ้าชายในมหากาพย์รามายณะ เธอมักจะไปฝึกรำา 
ที่โรงเรียนที่เธอจบมา แต่ตอนหลังมานี้เธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอ็นจีโออีกแห่งหนึ่งที่สอนวาดรูปและ
ภาษาองักฤษ เชน่เดียวกับเด็กด้อยโอกาสหลาย ๆ  คนในเสยีมเรยีบ นติาผกูสมัพนัธก์บัเอน็จโีอท่ีสามารถ
ช่วยให้เธอจุนเจือครอบครัวได้

 นิตาอายุสิบห้าปี เธอทำางานกับคณะนาฏศิลป์ท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีใช้ช่ือว่าเทวาอังกอร์  
ซึ่งมีศิลปินในสังกัดประมาณแปดสิบคน นิตาได้แสดงเดือนละสองหรือสามครั้ง ที่โรงแรมต่าง ๆ  
ในเขตเสียมเรียบ บางครั้งเธอต้องคอยนานเกินชั่วโมงกว่ากลุ่มทัวร์มาถึงโรงแรม และไม่ได้กลับบ้าน 
จนกว่าจะหลังห้าทุ่ม เธอมาจากครอบครัวที่ยากจนมาก คนในครอบครัวจำาเป็นต้องได้เงินเดือนละ  
4-8 เหรียญสหรัฐฯ จากเธอทุกเดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและค่าอาหาร การแสดงเป็นเรื่องท่ีมี
ความสุ่มเสี่ยงเพราะผู้จัดการของบางโรงแรมเฆี่ยนตีนักแสดงที่ยังเด็กด้วย แต่นิตาก็รักการแสดงและ
การเรียนรู้นาฏศิลป์ เพราะเธอบอกว่ามันสอนให้เธอได้รู้จักวัฒนธรรมของกัมพูชา เธอรู้สึกว่าเยาวชน
ส่วนใหญ่ในกัมพูชายังขาดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกัมพูชา ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจาก
กระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีเค-พอป และอีกสาเหตุหนึ่งคือเขมรแดง เธอบอกว่าพวกนักแสดง
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กัมพูชาระหว่างที่ฝึกฝนการรำา และมีความรู้สึกที่หนักแน่นว่านาฏศิลป์
ควรได้รับความเคารพ แต่เธอก็ไม่ได้ห่วงใยมากนักกับการแสดงนาฏศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว นิตารู้สึก
เป็นกังวลมากกว่าเกี่ยวกับโอกาสได้ทำางานเป็นนางรำาต่อ เพื่อจะได้มีเงินไปจุนเจือครอบครัวที่รออยู่ 

 สำาหรบั คมิ โสภอร ์การแสดงนาฏศลิป์ไม่ใช่ความจำาเป็นดา้นการเงนิ (Kim 2012) เธออายยุีส่บิหกปี  
และเรียนรำาจากกุเลน 2 ที่ซึ่งเธอทำางานประจำาอยู่ด้วยเงินเดือนเดือนละ 55 เหรียญสหรัฐฯ แต่เธอ
มีรายได้ทางอื่นมากกว่านั้น ร้านกุเลน 2 เป็นภัตตาคารเปิดโล่งมีหลังคาคลุมทำาให้อากาศหมุนเวียน
จากลมเย็นที่พัดผ่านและสามารถกันฝนได้ ฉากหลังเวทีตกแต่งเป็นปราสาทจำาลองของเมืองพระนคร  
โดยมีภาพปราสาทจตุรมุขบายนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง นักท่องเที่ยวจะนั่งรวมกันที่โต๊ะยาวที่ตั้งทอด
เปน็แนวไปทางบรเิวณทีเ่ปน็จุดวางอาหารบฟุเฟต ์นางรำาจะทำาการแสดงชุด “รำากะลา”15 “รำาจบัปลา” 
และชุดสำาคัญ “รำาอัปสรา” เป็นประจำา พวกนักแสดงสามารถเลือกที่จะแสดงชุดอื่นได้เองในแต่ละวัน 
โดยเลือกจากชุดการแสดงที่มีอยู่หลากหลาย ทำาให้การทำางานมีความยืดหยุ่น หลังจากจบการแสดง 
นักท่องเที่ยวจะรีบขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายรูปกับนักแสดง ก่อนที่จะรีบกลับไปขึ้นรถ

 โสภอรเ์ริม่แสดงเมือ่เธออายไุด ้14 ป ีหลงัจากไดร้บัการฝกึฝนเพียง 2-3 เดอืน และใชเ้งนิเดอืน 
ที่ได้จากการรำาไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน เธอจบจากโรงเรียนอาชีวะด้วยวุฒิการศึกษาด้านการท่องเที่ยว

15 ชื่อภาษาเขมรของรำากะลาคือ “ระบำากัวะฮ์ตระลอก” (Robam Kuos Tralork)
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ซึ่งทำาให้เธอได้งานที่ดีในบริษัทตัวแทนการท่องเท่ียวโดยทำาหน้าท่ีรับโทรศัพท์ เธอได้เงินเดือนสูงกว่า 
200 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกัมพูชาท่ี 675 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี นับว่า
เธอมรีายไดด้พีอสมควร โสภอรร์ูส้กึถงึความสำาคญัทีท่กุคนควรจะได้มคีวามรูเ้กีย่วกบันาฏศลิป์ดัง้เดมิ  
และการท่องเที่ยวก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำาให้ศิลปกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนานาชาติ สำาหรับโสภอร์
ระดบัความสามารถทางทกัษะไมใ่ชส่ิง่ทีต้่องกงัวลเปน็พเิศษเหมอืนนางรำาคนอืน่ หรอืแมแ้ตก่ารไหวค้รู
ก่อนแสดง แต่ที่กุเลน 2 ก็มีหิ้งบูชาที่ทำาขึ้นอย่างง่าย ๆ เพื่อบูชาบรรพบุรุษคล้ายกับที่มีที่ร้านเทมเพิล
บลัโคนี นอกจากนัน้เธอยงัไมก่งัวลวา่ไมม่คีรสูอนรำามากำากบัการแสดงทกุคนื ซึง่เป็นส่ิงทีน่กัแสดงทีอ่ืน่
เห็นว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ค่อยได้ โสภอร์จะรู้สึกเป็นห่วงมากกว่าที่งานนางรำาของเธอไม่ได้รับการให้คุณค่า
อยา่งเพียงพอ เธอรูส้กึถงึสถานะทีก่ำากวมของนาฏศลิปท์ีถ่กูกลา่วถงึในวาทกรรมระดบัชาตแิละวธิกีาร
ที่นักแสดงและศิลปินได้รับการปฏิบัติและได้รับค่าตอบแทน เธอตั้งคำาถามว่านาฏศิลป์ดั้งเดิมถูกให้
คุณค่าอย่างพอเพียงแล้วหรือ

 อร โสเภียริกา (Nekru Pich-เนียะกรูพิจ) อายุ 30 ปี รู้สึกว่าคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ของนาฏศิลป์
ดัง้เดมิน้ันแฝงฝงัอยูใ่นการฝกึฝนและทกัษะ (Orn 2012) เธอจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัวจิติรศลิป์
ในพนมเปญ ซ่ึงเปน็ภมูหิลงัทีท่ำาใหเ้ธอแตกต่างจากนกัแสดงคนอืน่ท้ังหมดท่ีถูกกลา่วถึงข้างตน้ ปัจจบัุนนี้
เธอแสดงในโชวแ์สงสจีากเลเซอร์ขนาดใหญ่ในชือ่ชดุวา่สไมลอ์อฟองักอร ์โชวช์ดุนีส้รา้งขึน้โดยคนจนีและ
จดัแสดงทีศ่นูยจ์ดันทิรรศการเสยีมเรยีบ ดา้นหนึง่ของศูนยน์ีเ้ปน็พืน้ทีส่ำาหรบัจดัเทศกาล งานแสดงสนิคา้  
และนิทรรศการ พื้นที่ตรงกลางคือบริเวณที่ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ และอีกด้านหนึ่งคือโรงละคร 
ติดเครื่องปรับอากาศขนาด 904 ที่นั่ง สำาหรับราคาบัตรเข้าชม 38-48 เหรียญสหรัฐฯ นักท่องเที่ยว 
จะได้รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ก่อนจะเข้าชมการแสดงในตอนทุ่มครึ่ง การแสดงใช้เวลา 
75นาทีและใช้ผู้แสดง 104 คน การแสดงชุดน้ีแบ่งออกเป็นหกองก์ โดยแต่ละองก์มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
แง่มุมทางประวติัศาสตรต่์าง ๆ  ของอารยธรรมพระนครตามจนิตนาการของผู้สรา้งโชวน์ี ้การแสดงชุดนี้ 
มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะอธิบดีกรมวัฒนธรรมของเสียมเรียบได้พยายาม
ที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่ทำาข้ึนโดยบริษัทของจีน16 การแสดงชุดนี้แสดงข้อความบรรยายเร่ืองราว 
เปน็ภาษาองักฤษ เวยีดนาม เกาหลี และจนี และมีเสยีงบรรยายภาษาองักฤษเพือ่ใหผู้ช้มสามารถเข้าใจ
เนื้อเรื่องได้ การแสดงชุดนี้ไม่มีดนตรีสดประกอบแต่มีการรำาบางตอนจาก “รำาอัปสรา” ช่วงบวงสรวง 
แสงเลเซอร์ นำ้าตกขนาดยักษ์ และยอดปราสาทบายนสี่หน้าที่ขยับปากพูดได้

 ครูพิจและแม่ ย้ายจากพนมเปญมาเสียมเรียบแล้วหาเลี้ยงชีพด้วยการแสดงและการสอน
นาฏศลิป ์แมข่องเธอเปน็นกัแสดงยีเ่กทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตก่อ่นยคุเขมรแดง และพอ่ของเธอเปน็ทีป่รกึษา
ของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ เนียะกรูพิจสอนทุกวันและได้เงินเดือนเดือนละ 155 เหรียญ
สหรฐัฯ นอกจากน้ันยงัแสดงทกุคืนทีส่ไมลอ์อฟองักอร ์(ได ้200 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่เดอืน) เธอมคีวามคดิ 
ติดลบกบัคณะนกัแสดงหลายคณะในเสยีมเรียบ เธอชีใ้หเ้หน็ว่าคณะนักแสดงเหล่านั้นโดยทัว่ไปแล้วมี
ความสามารถด้านทกัษะค่อนข้างตำา่ และบางท่ีไมม่คีรฝูกึสอนดว้ยซำา้ เหมอืนอย่างท่ีกเุลน 2 เธอมองวา่ 
คณะนักแสดงเหล่านั้นไม่ให้เกียรติกับกับศิลปะการแสดง แต่ในอีกด้านหนึ่งเธอก็ยอมรับว่าการแสดง

16 ผู้อำานวยการแผนกวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของเสียมเรียบได้ทำางานร่วมกับบริษัทจีนเพื่อเพิ่มจำานวนนักแสดงและพัฒนา
เครื่องแต่งกายนักแสดงให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพระนครมากขึ้น
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นั้นมีความสำาคัญต่อปากท้องของนักแสดงบางคนที่เธอเคยสอน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ นพ นิตา ลูกศิษย์
เก่าของเธอ เธอชอบสไมล์ออฟอังกอร์มากกว่าการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวที่เปิดแสดงอยู่ที่อื่น เพราะ
โชวช์ดุนีท้ำาการแสดงในโรงละครจรงิ ๆ  จรงิอยูท่ีผู่ช้มรบัประทานอาหารเยน็ดว้ย แตบ่รเิวณทีเ่ปน็สว่น 
รบัประทานอาหารกแ็ยกจากบรเิวณทีท่ำาการแสดง ดงันัน้ระหวา่งการแสดงความสนใจจึงอยูท่ี่ตวัศิลปิน 
นอกจากน้ันโชวน์ีย้งัมกีารจดัแสงอยา่งมอือาชีพ และนางรำามทีกัษะในระดบัสงู แมว้า่สไมลอ์อฟองักอร ์
จะเปน็การรวบรวมเอาแต่ละสว่นของการรำาแบบด้ังเดมิหลายชดุ เข้ามารวมไวด้ว้ยกนั แต่ครพูจิเหน็วา่
มันเป็นการแสดงร่วมสมัย เพราะมันได้ผสมผสานวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใหม่ท่ีออกแบบข้ึน
โดยนักออกแบบท่าเต้นชาวจีน เธอไม่ได้มองว่านี่คือปัญหา เพราะเธอเห็นว่าผู้เข้าชมซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มักจะเบื่อหน่ายกับท่วงท่ารำาที่เชื่องช้าของนาฏศิลป์ดั้งเดิม

การท่องเที่ยวและความศักดิ์สิทธิ์

 นักแสดงในเสียมเรียบ อย่างเช่นรานี นิตา โสภอร์ และครูพิจ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า 
ท่ีจะแบ่งปันวัฒนธรรมกัมพูชาให้กับนักท่องเท่ียว ท้ังชาวต่างประเทศและกัมพูชา พวกเธอมีความภาคภูมิใจ 
ในความสามารถที่จะแสดงออกถึงความยืนหยัดของวัฒนธรรมกัมพูชา พวกเธอรู้สึกว่าเครื่องแต่งกาย  
ความงดงามของท่วงท่า และความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของนาฏศิลป์ประเพณีเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 
มาชมระบำาโบราณ ในโลกที่ดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ ทวีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น เนื่องจากโลกาภิวัตน ์
เพิ่มความเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน การแสดงที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์อย่าง 
ระบำาโบราณ ได้กลายเป็นสว่นสำาคญัทีแ่ยกไมอ่อกจากอตัลกัษณข์องชาติ และพรอ้มกนัน้ันกก็ลายเป็น
สิง่ทีด่งึดดูจินตนาการของนักทอ่งเทีย่วได้เปน็อยา่งด ี(Salazar 2010; Causey 2003) การท่ีนกัท่องเท่ียว 
ปรารถนาที่จะเห็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ ยังช่วยให้การแสดงนี้ยิ่งเพิ่มความเป็น 
ภาพแทนของความเป็นชาติ (Harrison 2003)

 ทุกวันนี้ศิลปินในเขตเสียมเรียบมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการผลักดันให้การประพฤติปฏิบัติ
วัฒนธรรมนี้ได้รับการสืบทอดต่อไป พวกเขายอมรับว่าการแสดงตามแหล่งต้อนรับนักท่องเท่ียวไม่
ได้มีความเหมาะสมที่สุดอย่างที่มันควรจะเป็น เนื่องจากทักษะการรำาของนักแสดงยังค่อนข้างตำ่า  
อาหารและเครื่องดื่มมึนเมาไม่ควรให้บริโภคระหว่างทำาการแสดง และการเผยส่วนสัดร่างกายของ 
นักแสดงในลักษณะที่ทำาให้พวกเธอรู้สึกอึดอัด แต่ในขณะเดียวกัน พวกเธอก็มองไม่เห็นว่าจะมีวิธีการ 
อื่นใดที่จะทำามาหาเลี้ยงชีพ หรือส่งต่อความรู้ทางวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากการเรียนนาฏศิลป์  
เมื่อนาฏศิลป์เชิงพิธีกรรมถูกตัดขาดจากราชวงศ์ ศิลปินส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะมีเงินเดือนประจำา
ได้จากทางอื่น Diamond (2003) อภิปรายว่านาฏศิลป์ด้ังเดิมได้กลายเป็นแหล่งรายได้ท่ีสำาคัญ 
สำาหรับผู้หญิง ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีได้รับการยืนยันจากหญิงสาวท้ังส่ีคนท่ีถูกอ้างถึงในบทความน้ี พวกเธอแต่ละคน 
ต่างก็ประพฤติปฏิบัติตัวตามความคาดหวังที่ประเทศนี้มีต่อผู้หญิง เมื่อแสดงอยู่บนเวที พวกเธอ 
ฉายภาพของความสง่างามและความเคร่งขรึมอย่างที่หญิงกัมพูชาพึงเป็น และในขณะเดียวกันก็ช่วย
หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเอง (Derks 2008; Ledgerwood 1994)
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 อย่างไรก็ตาม คุณค่าของระบำาโบราณยังเป็นส่ิงท่ีศิลปินเหล่าน้ีโต้แย้ง เพราะเม่ือเทียบกับนักแสดง
ในพนมเปญ นักแสดงในเสียมเรียบได้รับค่าตอบแทนตำา่กว่ามาก ด้วยเงินเดือนเพียง 45 เหรียญสหรัฐฯ  
หรือสองเหรียญสหรัฐฯ ต่อการแสดงหนึ่งครั้ง ท้ังรานีและนิตารู้สึกว่างานของเธอมีคุณค่ามากกว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ในขณะที่รัฐบาลปัจจุบันยกย่องว่าการแสดงทางวัฒนธรรมนี้คือจิตวิญญาณ
ของประเทศ และมักจะบรรจุการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ  
แต่ศิลปะแขนงน้ีกลับได้รับการสนับสนุนจากรัฐตำ่ามาก งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมและ 
วิจิตรศิลป์คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.25 ของงบประมาณที่อัตคัดของประเทศ ซึ่งก็เพียงพอสำาหรับ
จ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่เท่านั้น Turnbull (2006) ยกตัวอย่างการทำาลายโรงละครพระสุรามฤต 
(Preah Suramarit Theater) เมื่อ ค.ศ. 2008 และการฉ้อฉลเงินงบประมาณสำาหรับการบูรณะ 
โรงละครขนาด 1,200 ทีน่ัง่แหง่นี ้ซึง่ถอืวา่เป็นสถานทีส่ำาคญัและเป็นบ้านของคณะนาฏศลิป์ราชสำานกั
ในพนมเปญ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนภาพอนาคตท่ีมืดมนของนาฏศิลป์ดั้งเดิม โสภอร์สังเกตเห็นว่า 
ไมม่กีารสนบัสนุนศิลปะการแสดงน้ีเทา่ทีค่วร ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการฝกึฝนนกัแสดงและเงนิเดอืนท่ีตำา่  
ทั้งหมดน้ีทำาให้เธอรู้สึกไม่แน่ใจว่าศิลปะแขนงน้ีมีความสำาคัญจริงหรือไม่ สำาหรับเธอ คุณค่าเชิง
สัญลักษณ์และเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ผูกโยงกัน ดังนั้นการขาดปัจจัยสนับสนุนด้านการเงินจึงเป็นเสมือน
การลดทอนความสำาคัญของนาฏศิลป์นี้ไปพร้อมกัน

 การทีร่ฐับาลไม่สามารถทีจ่ะสนบัสนนุดา้นการเงนิใหก้บันกัแสดงได ้สง่ผลใหพ้วกนกัแสดงตอ้ง
ไปแสวงหางานทำาทีอ่ืน่ แตเ่จา้หนา้ทีข่องรฐักย็งัแสดงความกลวัวา่ระบำาโบราณจะจางคณุคา่ลงเพราะ
มลภาวะจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความกลัวนี้คล้ายคลึงกันกับความกลัวของชุมชนชาวบาหลี 
ในช่วงทศวรรษ 1970 (Ministry of Culture and Fine Arts 2009) อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ในบาหลีเปน็สาเหตุของความคิดทีข่ดัแยง้กนั ชุมชนท้องถ่ินถกเถียงกนัวา่อะไรคือสิง่ท่ีเหมาะสมสำาหรบั
การบริโภคของนักท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็สร้างแรงบันดาลใจให้บรรดานักแสดง
สรา้งสรรค ์ชว่ยทำาใหเ้กดิการเพิม่พนูของทักษะการรำา และทำาให้เกดิกระแสความนยิมศลิปะประเพณท่ีี
เพิม่ขึน้ในชมุชนทอ้งถิน่ (Picard 1990) Heywood (2008) เสนอวา่นีเ่ปน็กรณทีีค่ลา้ยกนักบัทีเ่กดิขึน้ 
ในกัมพูชาด้วยเหมือนกัน เนื่องจากมีการแสดงบางชุดที่ถูกสงวนรักษาไว้เพ่ือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และ
นางรำาสามารถท่ีจะ “ธำารงมิติท่ีศักด์ิสิทธิ์ของนาฏศิลป์ไว้ได้พร้อมกับท่ีสามารถจะส่งเสริมความนิยม 
ในด้านศิลปะเพื่อการค้าได้” (หน้า 135) แต่ Heywood กำาลังอ้างอิงถึงคณะนักแสดงในสังกัดรัฐบาล
ซึ่งบางคร้ังก็ออกรับงานแสดงสำาหรับนักท่องเท่ียวบนเรือสำาราญ ไม่ใช่นักแสดงท่ีรำาตามภัตตาคาร
บุฟเฟต์และโรงแรมในเสียมเรียบ งานวิจัยของผู้เขียนชี้ว่ายังเร็วไปที่จะสรุปเช่นนั้น นักแสดงส่วนใหญ่
ในเสียมเรียบมาจากครอบครัวที่ยากจนและไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องได้ ทำาให้
ระดับของทักษะในการแสดงค่อนข้างตำ่า องค์กรพัฒนาจากต่างประเทศฝึกฝนให้เด็กกำาพร้าและ 
เดก็ดอ้ยโอกาสสามารถแสดงในโรงแรมและภตัตาคาร (Diamond 2003) และการฝกึฝนลกัษณะนีย้งัไม่
พอเพยีง อยา่งทีค่รูพิจชีใ้ห้เห็น นอกจากน้ันยงัมแีนวโนม้ท่ีจะจดัแสดงการรำาบวงสรวงใหน้กัท่องเท่ียวชม  
ทั้ง ๆ  ที่เป็นการแสดงในพิธีกรรม อย่างไรก็ตาม แม้นิตาจะไม่คิดว่าเยาวชนกัมพูชามีความสนใจศิลปะ
ประเพณี แต่ผู้เขียนพบเองว่าเด็ก ๆ ท้องถิ่นพากันมุงดูการแสดงตามตลาดและการแสดงสำาหรับ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยจุดประกายความสนใจในศิลปะประเพณีขึ้นอีกในท้องถิ่น
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 ความไมช่ดัแจ้งในสถานะของนาฏศิลป์ประเพณกีบัการท่องเท่ียวนีป้รากฏในคำาใหส้มัภาษณข์อง
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมในช่วงหน้าร้อนของ ค.ศ. 2012 แทนที่เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธบทบาทของ
การแสดงเพือ่การทอ่งเทีย่วในแง่ทีเ่ปน็การเลยีนแบบการแสดงทีศ่กัดิส์ทิธ์ิ พวกเจา้หนา้ทีก่ลบัมทีศันะ
คลา้ยคลงึกบันกัแสดงในเสียมเรยีบ ทีเ่หน็วา่การแสดงเพือ่การทอ่งเทีย่วเปน็ทางหนึง่ทีท่ำาใหน้าฏศลิป์
นี้ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยทำาให้นักแสดงในเสียมเรียบยังคงอยู่ได้ในทางเศรษฐกิจ และช่วยส่งเสริมให้ 
เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม แต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเจ้าหน้าท่ีก็เห็นว่าตลาดการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมเติบโตเกินกว่าจะควบคุมได้ และพวกเขาไม่สามารถติดตามตรวจสอบการแสดงสำาหรับ 
นักท่องเท่ียวได้อย่างพอเพียง ในอุดมคติแล้วเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องเข้าร่วมรับชม 
การแสดงอย่างสมำา่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าทักษะของนักแสดงมีมาตรฐานสูง และเวทีแสดงอยู่สูงกว่า 
ผู้ชมในระดับที่เหมาะสม และมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญตามประเพณี แต่ปัญหาการขาดเจ้าหน้าที่ 
ของกรมวัฒนธรรมและวจิติรศลิป์ในเสยีมเรยีบ และการทีม่คีณะนกัแสดงและการจดัแสดงจำานวนมาก
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำาให้การติดตามตรวจสอบการแสดงทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทำาไม่ได้

 ความศกัด์ิสทิธิข์องระบำาโบราณคอืสิง่ทีเ่ปน็เดมิพนัหลงัจากสงครามกลางเมอืงทีย่าวนานหลาย
ทศวรรษ ในฮาวายอิและในบาหลี การนำาเอาการแสดงเชิงพิธีกรรมหรือที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
พิธีกรรมมาสรา้งความบนัเทงิเพือ่การคา้ ยังคงเป็นปัญหาและมคีวามซบัซอ้น แมก้ระนัน้ชุมชนทอ้งถ่ิน 
ก็ยังมุ่งม่ันพยายามท่ีจะสร้างสรรค์นาฏศิลป์รูปแบบใหม่ ท่ีแยกออกไปได้จากการแสดงท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์
และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมบางส่วนของศิลปะประเพณีของพวกเขาได้ (Howe 2005;
Talamantes 2004) แต่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมรูปแบบใหม่เป็นสิ่งที่นักแสดงนาฏศิลป์ดั้งเดิม
ไม่สามารถทำาได้ในกัมพูชาปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางศิลปะไม่ได้รับการสนับสนุน
เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถลดทอนสารัตถะของการแสดงเชิงพิธีกรรม 
ความลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางศิลปะนี้ ส่วนหนึ่งมีที่มาจากอุดมการณ์สมัยอาณานิคม
ฝร่ังเศส ที่จัดวางให้นาฏศิลป์ประเพณีเป็นสิ่งหลงเหลือที่มีชีวิตสืบต่อมาจากอาณาจักรพระนคร
อันรุ่งโรจน์ และมีรากเหง้าอันเก่าแก่ที่ย้อนกลับไปในอดีต แนวความคิดนี้ยิ่งลงหลักปักฐาน
แน่นหนาขึ้นเมื่อการที่ศิลปะการแสดงนี้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติโดยยูเนสโก (UNESCO’s intangible heritage list for humanity) ประกอบกับ 
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างท่วงท่าการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ในศิลปะแขนงนี้ ยังคงมีความลังเล 
ที่จะสร้างสรรค์ท่ารำาใหม่โดยที่ยังไม่ได้รับฉันทานุมัติจากราชสำานัก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการแยก 
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประเพณีและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแล้ว ปัจจุบันไม่มีการสอนนาฏศิลป์
ด้ังเดิมในพระบรมมหาราชวัง และนักแสดงทำางานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์  
ซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกันกับสำานักพระราชวัง อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันทรงเป็น 
องค์อุปถัมภ์ศิลปะ เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวี กล่าวว่าในขณะที่สมเด็จย่าของพระองค์คือ 
สมเด็จพระราชินีกุสุมุขได้ทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่สำาคัญหลายอย่างของนาฏศิลป์ดั้งเดิม แต่หน้าที่
ของพระองค์เองคือการธำารงรักษาประเพณีหลังจากความสูญเสียอย่างมหาศาลในยุคเขมรแดง  
(Norodom and Sellars 2013) นติา ราน ีและโสภอร ์เคยไดย้นิเก่ียวกบัการเตน้รว่มสมยัมาบา้ง แต่แนวคดิ 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงลักษณะใดก็ตามของระบำาโบราณเป็นส่ิงท่ีรับไม่ได้สำาหรับพวกเธอ ครูพิจมีท่าทีท่ีแตกต่าง
ออกไปจากคนอื่น เพราะในขณะที่เธอยอมรับการใช้ท่วงท่าจากการเต้นสมัยใหม่ในการแสดงชุด 
สไมล์ออฟอังกอร ์แต่มันก็ถูกบรรจุไว้ในส่วนที่แยกไว้คนละช่วงกับการแสดงนาฏศิลป์ดั้งเดิม

152   มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน 



 นางรำาในเสียมเรียบและที่อื่นยังคงยืนยันว่านาฏศิลป์ดั้งเดิมไม่ได้เหลือแค่เปลือกที่ถูกพราก 
แกน่สารออกไป (Diamond 2012) การแสดงของพวกเธอยงัคงมสีาระทางจติวญิญาณแมเ้มือ่มนัถูกนำามา 
แสดงให้นักท่องเที่ยวชม พวกเธอยังคงจุดธูปและสวดบูชาก่อนทำาการแสดง พื้นท่ีหลังเวทีการแสดง 
ถูกจัดไว้เพื่อตั้งหิ้งบูชาบรรพบุรุษที่สร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ และอย่างน้อยที่สุดทุกคณะนักแสดงจะจัดพิธี
ไหว้ครูทุกปีเพ่ือแสดงความเคารพแก่เทพแห่งนาฏศิลป์ ธรรมชาติท่ีล่ืนไหลของการประพฤติปฏิบัติศิลปะ
และธรรมชาติที่ทับซ้อนกันของการประกอบสร้างอุดมการณ์ทำาให้ระบำาโบราณ สามารถทำาหน้าท่ี
ได้พร้อมกันไปทั้งสองด้าน ทั้งในฐานะของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และการแสดงเพื่อความบันเทิงทาง
โลกเพราะเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสองพื้นที่นั้น และข้อห้ามทางวัฒนธรรมท่ีถูกประกอบสร้างข้ึน  
ซึง่ถูกจดัวางไวล้อ้มรอบรูปแบบทางนาฏศิลปน์ี ้ตา่งกท็ำางานของมนัไปพรอ้มกนั แมว้า่มนัจะไมไ่ดเ้ผยตวั 
ให้ประจักษ์แก่สายตาของผู้ชมที่เป็นชาวต่างประเทศ
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