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วุฒ ชลานันต์ (Wut Chalanant)

ผมได้เห็นแม่น้ำ� โขงครัง้ แรกในปี 2540 ระหว่างการเดินทางไปเวียงจันทน์กบ
ั ครอบครัว
้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่เพิ่ งเปิดใช้งานเพี ยงไม่กี่ปีก่อนหน้านันท�ำให้การเดินทาง
ระหว่างหนองคายและเวียงจันทน์กลายเป็นเรือ
่ งง่ายในทันที ในขณะทีเ่ ราตืน
่ ตากับความ
ยิ่งใหญ่ของแม่น้�ำโขงในปลายฤดูฝน ผมไม่รู้เลยว่านอกจากสะพานข้ามแม่น้�ำโขง
แห่งใหม่นี้เหนือขึ้นไปในประเทศจีนเขื่อนแห่งแรกในระบบแม่น้�ำนี้ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
ผูค
้ นส่ วนใหญ่อาจไม่ทราบว่าแม่น้ำ� โขงและแม่น้ำ� ล้านช้างคือแม่น้ำ� สายเดียวกัน ล้านช้าง
เป็นชื่อที่ชาวจีนเรียกแม่น้�ำโขงตอนเหนือในเขตยูนนาน จากความยาวกว่า 4,300
กิโลเมตรของแม่น้�ำสายนี้ มากกว่าครึ่งไหลผ่านประเทศจีน ก่อนที่จะไหลเข้าพม่า ลาว
ไทย กัมพู ชา และเวียดนาม โดยมีต้นก�ำเนิดอยู่ลึกขึ้นไปบนที่ราบสู งทิเบต ขณะที่เขื่อน
ม่านวานที่ต้ังอยู่บนแม่น้�ำล้านช้างแสดงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมออกมา ผู้คนได้เกิด
ความสั บสนถึงสองชือ
่ ทีต
่ า่ งกัน และได้ทราบว่าแม่น้ำ� ดังกล่าวมีชอ
่ื เรียกอีกชือ
่ ในประเทศ
จีน ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยแปลกใจและตั้งค�ำถามถึงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้�ำโขง รวมถึง
ออกมาเรียกร้องให้ประเทศจีนให้ความส� ำคัญกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อน
ที่กระทบแม่น้�ำโขง
แม้ว่าจะมีรายงานถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมออกมา ประเทศจีนยังคงเดินหน้า
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน�้ำบนแม่น้�ำล้านช้างและแม่น้�ำสาขา เนื่องจากโครงการระบบ
โรงไฟฟ้ าพลังน�้ำนี้จะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้ าหลักของประเทศจีนในการพยายามลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563 มีเขื่อนทั้งหมด 11 แห่งเริ่มผลิตไฟฟ้ า
เข้าสู่ ระบบ จากเป้ าหมายทีจ
่ ะผลิตไฟฟ้ าให้ได้ 63 กิกะวัตต์ และกักเก็บน�้ำมากกว่า 130
พันล้านลูกบาศก์เมตรในภูมิภาคนี้ภายในปี 2573
ปี 2555 ได้มีการประท้วงในกรุงเทพต่อการสร้างเขื่อนไซยะบุรีในทางตอนเหนือของ
ประเทศลาว หลังจากทีบ
่ ริษัท ช.การช่าง ได้ชนะประมูลสั ญญาก่อสร้าง เหล่าผูป
้ ระท้วง
เรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรกบนสายน�้ำหลักของ
แม่น้�ำโขงตอนล่าง แม้จะมีการประท้วงแต่ผมก็ม่ันใจว่าโครงการเขื่อนจะด�ำเนินต่อไป
เพราะเงินลงทุนมากกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยบริษัท ช.การช่าง หนึ่งในบริษัท
ก่อสร้างทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุ ดในประเทศไทย เปรียบเทียบกับ GDP มูลค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
้ การลงทุนในเขือ
ของประเทศลาวในขณะนัน
่ นนีเ้ ป็นส่ วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ปี 2548 ของรัฐบาลลาวภายใต้ช่ือ แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการ
สร้างเขือ
่ นขนาดใหญ่ 9 แห่งบนแม่น้ำ� โขง จากการทีล
่ าวไม่มศ
ี ักยภาพทางการเงินเพียง
พอทีจ
่ ะลงทุนเอง รัฐบาลลาวจะมอบสั มปทานในการสร้างและบริหารเขือ
่ นให้บริษัทต่าง
ชาติเข้ามาลงทุน

หมุดแม่น้�ำ ที่สร้างจากเสาคอนกรีตโดยฝรั่งเศสเพื่อช่วยในการเดินเรือ
ในยุคอาณานิคม
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ถึงแม้ว่าเขื่อนไซยะบุรีจะเป็นเขื่อนแห่งแรกบนแม่น้�ำโขง ความพยายามในการ
ควบคุมแม่น้�ำแห่งนี้ย้อนหลังไปถึงปี 2408 เมื่อนักส� ำรวจชาวฝรั่งเศสพยายาม
หาเส้นทางการเดินเรือเพื่อเชือ
่ มต่ออินโดจีนเข้ากับยูนนาน อย่างไรก็ตามอุปสรรค
จากแก่ ง หิ น และล� ำ น�้ ำ ที่ ไ หลเชี่ ย วท� ำ ให้ ก ารเดิ น เรื อ บนเส้ น ทางนี้ ย ากเกิ น ไป
ในปั จจุบันยังคงมีเสาคอนกรีตตั้งอยู่ในล�ำน�้ำโขง โดยเสาเหล่านี้ถูกใช้เป็นหมุด
ร่องน�้ำส�ำหรับการเดินเรือในยุคทีล
่ าวเป็นอาณานิคมของฝรัง่ เศสระหว่างปี 2436
ถึง 2496 ต่อมาในพุ ทธทศวรรษ 2500 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เสนอแผนที่จะ
สร้างโรงไฟฟ้ าพลังน�้ำบนลุ่มแม่น้�ำโขง เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและต่อ
ต้านการเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ แผนดังกล่าวถูกยกเลิกไปเนืองจากความ
ไม่มั่นคงทางการเมืองในภูมิภาค

ภูเขาหิมะเหมยลี่ทางตอนเหนือของหุบเขายูเบง
บริเวณต้นก�ำเนิดแม่น้�ำโขง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 การเดินทางสู่ ต้นก�ำเนิดแม่น้ �ำโขงของผมเริ่มต้นที่
คุนหมิง การเดินทางกว่า 800 กิโลเมตรถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกจาก
คุนหมิงถึงลี่เจียง เมืองใหญ่สุดท้ายก่อนเข้าเขตทิเบต ตามด้วยการนั่งรถบัส
7 ชั่วโมงบนถนนภูเขาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ระหว่างทางผมได้สังเกตถนนสายเก่า
ที่ถูกทดแทนด้วยทางด่วนเฉียงลี่ ถนนภูเขาสายใหม่ที่มีอุโมงค์และสะพานท�ำให้
การเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น เต๋อชิงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ดีมากส� ำหรับการ
เฝ้ าสั งเกตจุดเริ่มต้นของแม่น้�ำโขงซึ่งอยู่ในเทือกเขาของภูเขาหิมะเหมยลี่
ช่วงวันหยุดสั้ น ๆ จากการเรียนในปี 2561 ผมตัดสิ นใจที่จะขับรถไปไชยบุรี
มันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจส� ำหรับผมเพราะเขื่อนไซยะบุรีจะสร้างเสร็จและเริ่ม
ต้นผลิตกระแสไฟฟ้ าในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี การเปิดใช้งานเขื่อนแห่งนี้ถือได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ส�ำคัญส� ำหรับการพัฒนาเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ าบนลุ่มแม่น้�ำโขง
ตอนล่าง การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นจุดที่ผมสนใจ ผมจึงเริ่มงานชุดนี้เพื่อ
ค้นคว้าความสั มพันธ์ระหว่างพื้นที่ เขื่อน และผู้คนบนแม่น้�ำสายนี้
การเดินทางบนพื้ นดินแทนการใช้เครื่องบินเปิดโอกาสให้ผมได้เชื่อมโยงชนบท
ของประเทศลาวและทิศทางการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ ถนนหมายเลข 4 อันขรุขระ
น�ำผมจากจุดผ่านแดนภูดู่สู่ไชยบุรี ใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมงบนระยะทาง
200 กิโลเมตร ระหว่างทางเสาไฟฟ้ าแรงสู งได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อส่ งออกกระแส
ไฟฟ้ า 95 เปอร์เซ็นต์ ที่เขื่อนไซยะบุรีผลิตได้กลับสู่ ประเทศไทย การเตรียม
พร้อมส� ำหรับโรงไฟฟ้ าพลังน�้ำที่ก�ำลังจะเปิดใช้งาน
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เมืองไชยบุรก
ี บ
ั ตัวเขื่อนถูกกันด้วยภูเขาเล็ก ๆ การเดินทางถึงเขื่อนไซยะบุรต
ี อ
้ ง
อ้อมไปทางเหนือเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โครงสร้างหลักของเขื่อน
ตั้งอยู่บนเนินเขาเรียบไปกับแม่น้�ำโขง ขนาบด้วยที่พักคนงานและโรงเก็บเครื่อง
มือจ�ำนวนมาก การสร้างเขือ
่ นไซยะบุรถ
ี ก
ู แบ่งเป็นสองส่ วน ซึ่งส่ วนแรกประกอบ
ไปด้วยประตูระบายน�้ำและช่องทางยกเรือผ่านซึ่งสร้างเสร็จแล้ว ส่ วนทีส
่ องของ
การก่อสร้างจะประกอบด้วยตัวโรงไฟฟ้ าและสะพานปลา ในส่วนนีม
้ ค
ี วามคืบหน้า
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และได้เริ่มมีการรื้อถอนเขื่อนดินชั่วคราวแล้ว

สะพานปลาของเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ปลาสามารถอพยพผ่าน
เขื่อน และลดผลกระทบทางระบบนิเวศน์ โครงสร้างเกือบทั้งหมดจะจมอยู่ใต้
น�้ำเมื่อเขื่อนดินชั่วคราวที่กั้นน�้ำระหว่างการก่อสร้างเขื่อนถูกรื้อถอนออกไป
เมืองหินในโครงการก่อสร้างเขื่อน ผลิตหินทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสู งมากส่ งผลให้คอนกรีต
จากโครงการนีช้ นะรางวัลคุณภาพคอนกรีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจาก
หินแล้ววัสดุก่อสร้างที่เหลือเกือบทั้งหมดถูกน�ำเข้ามาจากประเทศไทย ระหว่าง
ทางมาทีไ่ ชยบุรี ผมได้ขบ
ั รถผ่านขบวนรถบรรทุกจากประเทศไทยซึ่งประกอบไป
ด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ 8-12 คันอยู่เสมอ ในงานชุดนี้ผมได้เก็บตัวอย่างหิน
ในพื้ น ที่ ข องเขื่ อ นมาเพื่ อ บั น ทึ ก การเปลี่ ย นผ่ า นของทรั พ ยากรจากภู เ ขาหิ น สู่
ก�ำแพงอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนบนแม่น้�ำโขง
ในปี 2562 เขื่อนเริ่มกักเก็บน�้ำและเริ่มต้นผลิตกระแสไฟฟ้ า เนินเขาที่เคยเต็ม
ไปด้วยแคมป์ คนงานถูกรื้อถอนออก ในช่วงปีที่ผ่านมา ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
โครงการแห่งนี้มีคนงานมากกว่า 10,000 คนอาศั ยและท�ำงานอยู่ในโครงการ
นี้ เปรียบเทียบกับประชากรของไชยบุรีที่มีราว 16,000 คน โครงการก่อสร้าง
เขื่อนนี้เปรียบเสมือนเมืองขนาดเล็กในตัวมันเอง แคมป์ คนงานที่ถูกรื้อถอนออก
ไปท�ำให้ผมนึกถึงการสั มภาษณ์ผู้จัดการโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมเมื่อปี 2561
“ตอนที่โครงการเริ่มต้น ต้นไม้ทั้งหมดถูกจดบันทึกก่อนที่จะถูกตัด และจะถูก
ปลูกคืนเมือ
่ โครงการก่อสร้างสิ้ นสุ ดลง” บางทีกระบวนปรับภูมท
ิ ศ
ั น์อาจไม่เพียง
แต่เก็บกวาดร่องรอยของการก่อสร้างแต่ยังลบเรื่องราวของคนนับพันที่ท�ำงาน
สร้างเขื่อนและอาศั ยอยู่ที่นี่
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เนินเขาริมแม่น้�ำโขงซึ่งแคมป์ คนงานถูกรื้อถอนออกไป
บริษัทผู้สร้างเขื่อนเตรียมการปลูกป่ าบนพื้นที่เหล่านี้
ในปี 2561 ผมได้พบบุญศรี ชายอัธยาศั ยดีในวัย 40 ปีที่หมู่บ้านส� ำหรับการตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ บนชายฝั่ งของแม่น้�ำขาน หนึ่งในแม่น้�ำสาขาหลักของแม่น้�ำโขง
มีหมู่บ้านลักษณะเดี่ยวกันนี้ถูกสร้างขึ้นส� ำหรับชาวบ้าน ที่หมู่บ้านของพวกเขาได้
รับผลกระทบจากอ่างเก็บน�้ำของเขื่อน บุญศรีอาจนับได้วา่ เป็นหนึ่งในคนทีโ่ ชคดี
กว่าอีกหลายครอบครัว จากการที่เขาสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้
จากการท�ำงานเป็นต�ำรวจบ้าน เขาและครอบครัวย้ายมาจากหมู่บ้านทางตอน
เหนือของแม่น้�ำขาน และยังชีพด้วยการปลูกข้าว พวกเขาย้ายเข้ามาในหมู่บ้าน
แห่งใหม่เมื่อ 3 ปีก่อนและได้รับบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนจากรัฐ บ้านเกือบทุกหลังใน
หมู่บ้านนี้เกือบจะเหมือนกัน บุญศรีบอกผมว่าช่างส� ำรวจของรัฐบาลได้เดินทาง
ไปที่หมู่บ้านเดิมของพวกเขาและบันทึกลักษณะและสภาพของบ้านเดิมพวกเขา
เพื่อสร้างบ้านแห่งใหม่ให้ผย
ู้ า้ ยถิน
่ ฐานโดยอ้างอิงจากสภาพเดิมของบ้านพวกเขา
เพื่อที่รัฐบาลจะได้ประหยัดงบประมาณจากการตัดส่ วนประกอบบ้างอย่างของ
บ้านที่ถูกสร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ นี้ออกไป นี่เป็นเหตุผลที่บ้านบางหลังไม่มีช้ันหนึ่ง
เช่นเดี่ยวกับหลังอื่น ๆ ภรรยาของบุญศรีเปิดร้านขายของช�ำในหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
วิถีชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิงกับการหาอาหารจากแม่น้�ำ แม้ว่าในหมู่บ้านแห่ง
ใหม่จะมีโรงเรียน ไฟฟ้ า และระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่า ชาวบ้านยังคงถูกทิ้ง
ให้เข้ามาอาศัยโดยปราศจากการเข้าถึงแหล่งหาปลาและทีด
่ น
ิ ท�ำกิน ชาวบ้านหลาย
คนไม่ได้โชคดีเหมือนบุญศรีและต้องเดินทางกลับไปยังพื้นทีด
่ น
ิ ผืนเก่าเพื่อท�ำนา
และเลี้ยงครอบครัว ในตอนจบของบทสนทนากับบุญศรีผมถ่ายภาพครอบครัว
และเพื่อนของเขา และผมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากการเดินทางกลับไป
ที่หมู่บ้านเพื่อน�้ำภาพไปมอบให้กับบุญศรีและชาวบ้าน

ครอบครัวของบุญศรีก�ำลังดูภาพครอบครัวและส่ งต่อไปรอบโต๊ะอาหาร และ
ภาพบ้านระดับพื้นฐานที่สุดในหมู่บ้านผู้ย้ายถิ่นฐาน
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ตัวอย่างของบ้านใหม่ในเขตเมืองไชยบุรีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทาง
สถาปั ตยกรรมจากต่างประเทศ และการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งเอื้อให้
ประชาชนจ�ำนวนหนึ่งสะสมความมั่งคั่งและบ้านเหล่านี้
ก็เป็นส่ วนหนึ่งของการแสดงออกนั้น
ถึงแม้ว่าตัวเมืองไชยบุรีจะดูเงียบสงบ บ้านและอาหารใหม่จ�ำนวนมากถูกสร้าง
ขึ้นทั่วเมืองแห่งนี้ ผู้คนต้องการแสดงออกถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา
ผ่านบ้านสี สดใสถูกตกแต่งด้วยเสาโรมัน ห่างไกลกับบ้านไม้ยกสู งแบบดั้งเดิม
ของลาว บ้านคนรวยเหล่านีม
้ ล
ี ก
ั ษณะคล้ายกับบ้านคนยูนนาน เศรษฐกิจทีเ่ ติบโต
ขึ้นอย่างฉับพลัน ท�ำให้ผู้คนตอบรับอิทธิพลภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว เสมือน
เป็นการแสดงออกถึงฐานะทางสังคม เจ้าหน้าทีร่ ฐ
ั คนหนึ่งทีเ่ พิ่งย้ายเข้ามาในบ้าน
หลังใหม่กล่าวกับผมว่า เศรษฐกิจก�ำลังเติบโตและเขาดีใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
บ้านพักในไชยบุรรี ะหว่างการสร้างเขือ
่ น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เขตคือ แคม
ป์ คนงาน หมู่บ้านผู้ย้ายถิ่นฐาน และตัวเมืองไชยบุรี เป็นที่น่าสนใจว่าเขตที่พัก
อาศัยทัง้ สามเขต สามารถสะท้อนว่าการสร้างเขือ
่ นได้ส่งผลต่อผูค
้ นได้หลายทาง
จากแคมป์ ช่ัวคราวของคนงานที่ไม่มีหน้าที่อีกแล้ว ไปจนถึงบ้านใหม่ในเมืองไชย
บุรี ประชาชนในลุม
่ แม่น้ำ� โขงยังคงต้องประสบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
จากระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไป และชาวบ้านที่ถูกย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งใหม่
ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเปราะบางทั้งทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ
ผมไม่ต้องการจะบอกว่าเขื่อนดีหรือเลวร้าย จากการที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงกระหายพลังงานไฟฟ้ า การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
การสื่ อสารระหว่างพื้นที่ เขื่อน และชุมชนที่ได้รับเป็นกระทบเป็นสิ่ งที่จ�ำเป็นมาก
ในฐานะศิ ลปินผมต้องการส่ งการรับรู้ถึงปั ญหาข้ามเขตแดนบนลุ่มแม่น้ �ำโขง
เราจ�ำเป็นต้องตระหนักว่าการสร้างเขือ
่ นเพื่อผลิตไฟฟ้ าส� ำหรับตอบสนองวิถชี วี ต
ิ
ของเรา ต้องใช้เงินทุน ทรัพยากร และแรงงานจ�ำนวนมหาศาล ซึ่งมันตามมาด้วย
ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการและไม่ต้องการ
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ประวัติผู้เขียน
วุฒ ชลานันต์ (Wut Chalanant) ศิ ลปินและนักถ่ายภาพอาศั ยอยู่จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย สุ นทรียะของเขาเกี่ยวโยงกับแนวคิดความสั มพั นธ์
ระหว่างมนุษย์และพื้นทีใ่ นยุคสมัยใหม่ งานภาพถ่ายของเขาตัง้ อยูบ
่ นความสนใจ
ในคตินิยมแห่งการพั ฒนาความเป็นเมือง อย่าง ที่ดินสามารถเปลี่ยนรูปได้
อย่ า งไรบ้ า งท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของความต้ อ งการในเศรษฐกิ จ โลก
ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างในบริบทดังกล่าวเพื่อให้เกิดการตีความความจริงใหม่ ๆ
วุฒจบการศึ กษาจาก Hochschule für Grafik und Buchkunst (Academy
of Fine Arts Leipzig), ไลพ์ ซิก, เยอรมันนี เขาได้แสดงในนิทรรศการ
Southeast X Southeast, Southeast Museum of Photography, เดโทนาบี
ช, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2561) และ most of the wild - least of the wild,
Hochschule für Grafik und Buchkunst (Academy of Fine Arts Leipzig),
ไลพ์ซิก, เยอรมันนี (พ.ศ.2561)
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