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ผมเพ่ิงอายุได้สิบขวบเมื่อบ้านเกิดและที่ที่ผมอาศัยอยู่ในขณะนั้นคือจังหวัด
เชยีงใหมเ่ปน็เจา้ภาพการแขง่ขนักฬีาแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใตห้รือท่ีเรียกว่า 
“ซีเกมส์” คร้ังที่ 18 เม่ือป ี1995 การแข่งขันครั้งนั้นนับว่าน่าต่ืนตาตื่นใจเพราะ
เป็นครั้งแรกที่ซีเกมส์จัดขึ้นนอกเมืองหลวงของประเทศเจ้าภาพ สัญลักษณ์น�า
โชคหรือแมสคอทของซีเกมส์คร้ังนั้นคือ “แมวสวัสดี” ตัวการ์ตูนแมวยืนสองขา
ถือร่มในท่วงท่าของมนุษย์ ช่ือ “สวัสดี” มาจากค�าทักทายในภาษาไทย มันเปน็
ค�าทีถ่กูประดษิฐ์ขึ้นใหมร่่วมกบัค�า “ขอบคณุ” เมือ่ชว่งปลายทศวรรษ 1930 ส่วน
ตัวการ์ตูนแมวนั้นมาจากแมววิเชียรมาศ แมวไทยโบราณที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในภาค
กลางของประเทศ ขณะที่ร่มมาจากร่มบ่อสร้าง ร่มกระดาษสา หัตถกรรมขึ้นชื่อ
จากหมู่บ้านบ่อสร้าง อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในแง่หนึ่ง แมวสวัสดี
จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดมาจากการผสมผสานความไม่เข้ากันโดยอ�าเภอใจ จาก
ความทรงจ�าอันรางเลือน ตัวผมในวัยสิบขวบคงจะสงสัยว่าท�าไมมันจึงต้องเปน็
แมว และเหตใุดมนัจงึไมไ่ดเ้ปน็ชา้ง ภายใตค้วามคิดทีว่า่ชา้งนา่จะเปน็สัญลักษณ์
ที่ผูกโยงอยู่กับภาพแทนทางวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ หากไม่ใช่ประเทศไทยใน
ภาพรวม ท�าไมผมจึงคิดเช่นนั้น? และการคิดแบบนั้นมันส�าคัญอย่างไรกันนัก?

Sawasdee Cat

เมือ่เร่ิมร่างข้อเขียนนี ้ผมได้กลบัไปพบหนงัสือเลม่หนึ่งซึ่งลมืไปแลว้ มนัเปน็ของ
ขวัญปีใหม่จากลุงซ่ึงเป็นพ่ีชายคนโตของพ่อและป้าสะใภ้ หนังสือไม่ระบุปีที่ตี
พิมพ์ บอกเพียงแต่ว่าเปน็ฉบับพิมพ์ครัง้แรก จ�านวนพิมพ์ 5,000 เลม่ มลีายมอื
ลุงของผมลงวันที่ไว้ว่า พ.ศ. 2535 (1992) น่าจะเปน็วันเดือนปทีี่ผมได้รับเปน็
ของขวญั มนัเปน็หนงัสือปกแขง็ภาษาไทยทีม่เีนือ้หาวา่ดว้ยสัตวป่์าในประเทศไทย 
โดยมุง่เนน้สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เขยีนโดยนกัชีววิทยา สุรนิทร ์มจัฉา
ชีพ ช่ือหนังสือ สัตว์ป่าเมืองไทย ประกอบขึ้นจากค�าสองค�า คือ “สัตว์ป่า” และ 
“เมืองไทย” โดยไม่มีค�าเช่ือม ไม่ว่าจะ “ใน” หรือ “ของ” ซึ่งก็อาจใช้ได้ทั้งสอง
ค�า ในนยันี ้ทัง้ค�าว่า “ใน” หรอื “ของ” อาจถกูใช้เพ่ือระบตุ�าแหนง่แหง่ทีข่องการ
รับรู้ สถานที่ และจุดก�าเนิด แม้ว่าโดยปกติแล้วสัตว์หลากหลายชนิดมีการเดิน
ทางขา้มเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศอยูเ่สมอ ถงึกระนัน้ ยงัพบวา่มสัีตวบ์างชนดิ
ที่มีถิ่นที่อยู่และแหล่งหากินเฉพาะที่จ�ากัดอยู่เพียงอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์
เพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง ดังเช่น อุรังอุตังตาปานูลี โบโนโบ หรือกบด�าโรไรมา ถ้า
เชน่นัน้แลว้ มสัีตวช์นดิใดบา้งไหมทีป่รากฏเฉพาะแตใ่นเขตแดนของประเทศไทย 
ค�าตอบก็คือทั้งมีและไม่มี เพราะมันเคยมี แต่ก็ไม่มีแล้ว เนื้อสมันตัวสุดท้ายใน
ประเทศไทยตายไปเม่ือป ี1938 และนบัวา่มนัไดสู้ญพันธุไ์ปจากโลก ใน “บทน�า” 
ของหนงัสือ สัตว์ป่าเมืองไทย สุรินทร์ มัจฉาชีพ (ม.ป.ป.) กลา่วเตือนวา่หากมนษุย์
ยงัคงท�าลายส่ิงแวดลอ้มและระบบนเิวศ ส�าหรับประเทศไทยแลว้ นอกเหนอืจาก
เนื้อสมัน แต่สัตว์ป่าของไทยชนิดอื่นก็อยู่ในอันตรายที่จะสูญพันธุ์ไปด้วยเช่นกัน 
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Schomburgk’s deer

หากจะลองกล่าวในท�านองเดียวกันกับที่นักมานุษยวิทยาอย่าง Hugh Raffles 
ชวนให้ผู้อ่านจินตนาการถึงแมลงในค�าน�าหนังสือเรื่อง Insectopedia (2011) 
ของเขาแลว้นัน้ ขอ้เขยีนนีก้อ็ยากจะเชญิชวนใหผู้อ้า่นลองจนิตนาการถึงสัตว์ใกล้
สูญพันธ์ุที่มีถ่ินอาศัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูบ้าง ไม่ทราบว่าผู้อ่าน
จะจินตนาการถึงสัตวอ์ะไรกนับา้ง? ชา้ง? สมเสรจ็? พยนู? หมีหมา? อรัุงอตัุง? 
แรด? เสือ? กระทิง? ตัวนิ่ม? ฉลามวาฬ? ลิง? ชะนี? นกเงือก? นกกระทุง? 
ไก่ฟ้า? ปลาบกึยกัษ์? เต่าทะเล? หรือไมไ่ด้นึกถงึอะไรทีก่ลา่วมาเมื่อสักครู่เลย? 
ถ้าอย่างนั้นนึกถึงอะไร? ยังมีสัตว์อื่นใดอีกที่นึกถึงกัน? 

ในท�านองเดยีวกันกบัที ่Raffles กลา่วเกีย่วกบัพวกแมลง สัตวต์า่งๆ ทีเ่พ่ิงกล่าว
ถึงไปนั้นต่างก็ “แตกต่างไปจากกันและจากเรา” ไม่มากก็น้อย และแน่นอนว่า
พวกมันต่างก็ “แสนจะธรรมดาและแสนจะผิดแปลก, แสนจะเล็กน้อยและแสน
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จะใหญ่โต, แสนจะเป็นสัตว์สังคมและแสนจะสันโดษ, แสนจะแสดงออกโดย
เปิดเผยและแสนจะเข้าใจยาก, แสนจะสร้างสรรค์และแสนจะทึนทึก, แสนจะ
ดึงดูดแต่ก็แสนจะยุ่งเหยิง ... เป็นวัตถุแห่งความฝันเฟ่ืองและฝันร้าย เป็น
ส่ิงของทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่มีตัวมีตนด�ารงอยู่อย่างลึกซึ้ง
บนโลก แต่ยังมีส่วนอย่างลึกซึ้งในการสร้างโลกอีกด้วย” (Raffles 2011, 3) 
และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ที่แน่ๆ เราคงสรุปได้ว่าชีวิตของสัตว์เหล่าน้ีล้วนเต็ม
ไปด้วยความสลับซับซ้อน แล้วถ้าอย่างนั้น การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยน�้ามือของมนษุยน์ัน้ท�าใหชี้วิตของเราและชีวิตของพวกสัตวต์า่งๆ 
ยิ่งสลับซับซ้อนไปกว่าเดิมอีกหรือไม่? หรือที่จริงแล้วชีวิตของทั้งมนุษย์เราและ
พวกสัตว์ต่างๆ นั้นต่างก็ร้อยรัดพันผูกกันอยู่ตลอดเวลามานานแสนนานแล้ว? 
แต่ก่อนท่ีจะกล่าวถึงพวกสัตว์ต่างๆ ต่อไป เราลองมาสนใจภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้กันก่อน กล่าวโดยสรุปแล้ว “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  
เป็นประดิษฐกรรมทางภูมิศาสตร์และการเมืองที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นระหว่างช่วง
สงครามโลกครั้งที่สองและลงหลักปักฐานเป็นเร่ืองเป็นราวอย่างหนักแน่นก็ใน
ช่วงสงครามเย็น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดขึ้นในช่วงเวลาของกระบวนการรื้อ
ถอนภาวะอาณานคิม ในชว่งเวลาทีอุ่ดมการณ์ชาตนิยิมเตบิโตและขยายตัวอยา่ง
มีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคแห่งนี้นั้นก็เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นหน่วย
เดียวๆ กัน หรือหน่วยย่อยๆ ที่เปน็หย่อมๆ เดียวๆ กันมาก่อนหน้าน้ันนานมาแล้ว 
ไม่ว่าจะในนามของสุวรรณภูมิ แหลมทอง อินเดียไกล อินเดียตะวันออก อินดีส
ตะวันออก หมู่เกาะมลายู อินโดจีน หนานหยาง ทะเลใต้ ฯลฯ และอย่างที่ทราบ
กันดี ระหว่างสมัยอาณานิคม ดินแดนต่างๆ ในภูมิภาคนี้ได้ถูกแบ่งสันปันส่วน
หรือจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างแตกกระจายไปตามแต่อ�านาจของผู้ปกครอง
อาณานิคม กลายไปเปน็พ้ืนที่ที่รู้จักกันในนามอย่างนิคมช่องแคบแห่งจักรวรรดิ
บริติชหรือสเตรทส์เซ็ทเทิลเมนท์ส บริติชเบอร์มา อินโดจีนของฝรั่งเศส อินเดีย
ตะวันออกของดัตช์หรือดัตช์อีสต์อินดีส ฯลฯ

พร้อมๆ ไปกับการเปลี่ยนแปลงความหมายเชิงพ้ืนที่และดินแดน การลงหลักปัก
ฐานของระบอบการปกครองแบบอาณานิคมยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างทางการเมือง แบบแผน และหน้าที่ในการบริหารรัฐกิจ และที่ส�าคัญ
ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรธรรมชาติผ่านความรู้และเทคโนโลยีภายใต้ระบอบความรู้ของ 
ชาวยโุรป (Bryant 1998) ดังทีน่กันเิวศวิทยาการเมอืงอย่าง Raymond Bryant 
อภิปรายถึงสถานการณ์หรือภาวะของ “การพ่ึงพิงทรัพยากร” (resource 
dependency) ในภมูภิาคนีผ้า่นการนยิามสถานทีห่รอืดินแดนแตล่ะแหง่ตามแต่
ทรพัยากรหรือการผลติสินค้าแบบมวลชน เช่น การนยิามพม่ากบัข้าว ไมสั้ก และ
แร่ธาตุต่างๆ ชวากับกาแฟและน�้าตาล ฟิลิปปินส์กับน�้าตาล ปอมนิลา  
และมะพร้าว และมาลายากับดีบุก ปาล์มน�้ามัน และยางพารา เป็นต้น ในแง่นี้  
“การแสวงหาผลประโยชนจ์ากทรัพยากรจงึจดัวางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ในภาพรวมให้ไปอยู่บนแผนที่โลก (แบบอาณานิคม) และในกระบวนการดัง
กลา่วนัน้จงึสรา้งอตัลกัษณแ์หง่ชาตแิละแหง่ภมูภิาคทีซ่ึ่งก�าลงัถกูร้ือถอนภายใต้
ความไม่สม�่าเสมอของการขยายตัวของกระบวนการอุตสาหกรรมในภูมิภาค” 
(Bryant 1998, 31) ส�าหรับกรณีประเทศไทยหรือที่แต่เดิมเรียกว่าสยามนั้น 
แม้ว่าจะไม่ได้ตกเปน็ดินแดนอาณานิคมอย่างเปน็ทางการ แต่ย่อมปฏิเสธไม่ได้
ว่าสยามได้รับอิทธิพลหรือผลสะเทือนจากวิธีคิดแบบอาณานิคมอย่างเด่นชัด 
ชนชั้นน�าสยามเปดิตัวเองและรับน�าเอาวิธีคิดหรือโลกทัศน์แบบอาณานิคมมาใช้ 
สยามจึงอยู่ ในฐานะทั้งที่ เป็น ผู้ล่ าอาณานิคมและตกอยู่ ใต้อาณานิคม  
ขณะทีใ่นแงข่องการนยิามดินแดนผา่นการผลติสินค้า สยามจงึเปน็ทีรู่จ้กัในฐานะ
แหล่งผลิตและส่งออกข้าว ไม้สัก และดีบุก 

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสินค้ามวลชนระดับโลกอย่างปาล์มน�้ามัน ยางพารา ไม้ซุง 
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เยื่อกระดาษ และสินค้าอีกหลากหลายชนิด จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงต้องเผชิญกับความท้าทายทางสังคมและส่ิงแวดล้อมโดย
เฉพาะปัญหาการท�าลายป่า สัตว์ป่าและพืชเฉพาะถิ่นในภูมิภาคจึงเผชิญหน้า
โดยตรงกับปัญหาว่าด้วยความเป็นไปได้ของการสูญพันธุ์ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่การ
พูดถึงการสูญพันธุ์น้ันเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ (biological 
diversity หรือเรียกอย่างย่อว่า biodiversity) เราอาจต้องถามต่อไปว่า  
แล้วความหลากหลายทางชีวภาพกลายมาเป็นเรื่องส�าคัญต้ังแต่เมื่อไร? ด้วย
ระบบวิธีคิดแบบใด? 

ค�าถามว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีฐานคิดวางอยู่บนการศึกษาเชิง
ธรรมชาติวิทยา (natural history) ในฐานะที่เปน็ประวัติศาสตร์ของธรรมชาติ
ที่แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของมนุษย์  
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นความรู้และกระบวนการผลิตความรู้ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการอาณานิคมอันเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าในบริบทอาณานิคม 
(colonial encounters) ดังที่นักวิชาการด้านวรรณกรรมศึกษาอย่าง  
Mary Louise Pratt เสนอให้พิจารณาความรู้ในสาขาวิชา “ธรรมชาติวิทยา” ใน
ฐานะที่กลายเป็นโครงการจ�าแนกแจกแจงระดับโลก (global classificatory 
project) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหนทางซึ่ง “ผลิตภาระหน้าที่ว่าด้วยการระบุ
ต�าแหน่งแห่งที่ของชนิดพันธุ์ต่างๆ บนดาวเคราะห์ แยกมันออกจากส่ิงแวดล้อม
อันเฉพาะเจาะจง ... แล้วจึงหยิบน�าเอาไปจัดวางลงในต�าแหน่งแห่งที่อันเหมาะ
สมในระบบการจ�าแนกแจกแจง” ตลอดจนรวมไปถึงการที่ “ขัดขวางรบกวน
เครอืขา่ยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และทางวัตถุทีมี่อยูแ่ต่เดิมระหวา่งผูค้น 
พรรณพืช พรรณสัตว์ ในทกุหนทกุแหง่ทีมั่นแพร่ขยายตัวไปถึง” (Pratt [1992] 
2008, 26–31) ดังนั้นแล้ว สถานที่ พรรณพืช พรรณสัตว์ ผู้คนต่างๆ ตลอด
จนวถิปีฏบิตัทิางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม่คนตา่งๆ จงึได้รบัการค้นพบและ
จัดจ�าแนกแจกแจงอย่างเข้มข้นในบริบทดังกล่าวนี้ 

ในขณะท่ีช้างมีบทบาทส�าคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะใน
ฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเกียรติภูมิของราชวงศ์หรือชาติ หรือจะฐานะที่
เปน็แรงงานในการท�าป่าไมเ้รือ่ยมาจนถึงอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว จึงเปน็เรือ่ง
ง่ายที่ช้างจะถูกหยิบน�าไปมีต�าแหน่งแห่งที่ส�าคัญในแนวเรื่องหรือค�าอธิบายว่า
ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าการผูกโยงช้าง
เข้ากับภาพแทนทางวัฒนธรรมของสังคมสยามหรือไทยนั้นน่าจะเป็น
ปรากฏการณส์มยัใหมม่ากกวา่ กลา่วคอื เปน็ผลผลติทีเ่กดิข้ึนโดยสัมพันธ์กบัการ
ขยายตวัของความรูว้า่ดว้ยสัตววทิยาสมยัใหมอ่นัเปน็ความรูท้ีท่วคีวามส�าคญัขึ้น
อย่างมากในบริบทการขยายตัวของวัฒนธรรมการส�ารวจและการสะสมแบบ
อาณานคิมซึ่งราชส�านกัสยามพยายามผนวกตวัเองเขา้ไป นอกจากการมชีา้งเปน็
สัญลักษณ์บนธงชาติตามด�าริของพระจอมเกล้า (รัชกาลที่ 4) ในปี 1855 
ตัวอย่างส�าคัญอื่นๆ ก็คือการที่พระจอมเกล้าส่งช้างสองเชือกไปให้กับจักรพร
รดนิโปเลยีนทีส่ามในป ี1862 ตลอดจนการทีพ่ระจลุจอมเกลา้ (รชักาลที ่5) มอบ
รูปป้ันช้างส�าริดเป็นของขวัญให้กับรัฐบาลสิงคโปร์และปัตตาเวีย (ปัจจุบันคือ
จาการต์า) หลงัการเดินทางเจรญิสัมพันธไมตรใีนป ี1871 จนถงึปัจจบุนัภาพและ
ภาพลักษณ์ของช้างยังผูกโยงอยู่กับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะ 
ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก ลองคิดถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขี่หลังช้างในอดีตเรื่อยมาจนถึงการท่องเที่ยวเชิง 
อาสาสมัคร (volunteer tourism)1 โดยเฉพาะอาสาสมัครเพ่ือสวัสดิภาพสัตว์
ในปัจจุบัน หรือลองคิดถึงช้างไม้แกะสลักจนมาถึงเส้ือยืดและกางเกงผ้าพิมพ์
ลายช้างที่แพร่หลายตามร้านขายของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

1
การท่องเที่ยวเชิงอาสา
สมัคร” เปน็การท่อง
เที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เปดิ
โอกาสให้นักท่องเที่ยว 
(ในฐานะที่เปน็อาสา
สมัครที่ต้องจ่ายค่า
บริการในการท�า
กิจกรรมอาสา) ได้พบ
กับประสบการณ์อาสา
สมัครในกลุ่มประเทศ
หรือสังคม “ก�าลัง
พัฒนา” หรือ “ด้อย
พัฒนา” เพ่ือที่นักท่อง
เที่ยว (ในฐานะอาสา
สมัคร) จะได้ไป “ให้
ความช่วยเหลือ” ไม่ว่า
จะเปน็ การใช้แรงงาน 
หรือการระดมทุน ฯลฯ 
ในประเด็นทางสังคม
ต่าง ๆ ทั้งเรื่องความ
ยากจน สาธารณสุข 
การดูแลเด็กและ
เยาวชน การสอนภาษา
ต่างประเทศ ตลอดจน
โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เปน็ต้น
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Elephant statue - Indonesia

ในอีกกรณีหนึ่ง ส�าหรับการส่งคืนอุรังอุตังที่ถูกลักลอบน�าเข้ามาในประเทศไทย
กลับไปยังอินโดนีเซียนั้น พบได้ว่าเหตุผลไม่ได้เปน็แต่การอธิบายผ่านกรอบคิด
ว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์แต่เพียงเท่านั้น หากยังรวมไปถึงการมีน�้าเสียงที่เน้นย�้า
ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยเฉพาะเมื่ออุรังอุตังกลายมาเป็นสัตว์สัญลักษณ์
แห่งชาติของอินโดนีเซีย อันที่จริง อุรังอุตังยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมของมาเลเซียตะวันออกหรือดินแดนของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว
อย่างรัฐซาบาห์และซาราวักด้วย

Orangutan (2020)

ส�าหรับสัตว์ทีใ่ช้ชีวิตอยูบ่นยอดเรอืนไมข้องป่าฝนเขตรอ้นบนเกาะบอรเ์นยีวและ
สุมาตรา จ�านวนประชากรอุรังอุตังเผชิญกับการลดจ�านวนลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
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2
ค�าว่า “ชนิดพันธุ์ที่โดด
เด่น” ในที่นี้แปลมาจาก
ค�าว่า “charismatic 
species” อันเปน็ค�าที่ใช้
ในแวดวง “ชีววิทยาการ
อนุรักษ์”  
(conservation 
biology) และใน
ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเรื่องส่ิง
แวดล้อมต่าง ๆ 
(environmental 
activism) เพ่ือที่จะ
อธิบายถึงสัตว์บางชนิด
ที่ถือว่ามีคุณค่าเชิง
สัญลักษณ์หรือมี
ลักษณะโดดเด่น ทั้งนี้ 
เพ่ือที่จะน�ามาใช้เปน็
ตัวแทนหรือสัญลักษณ์
ในการสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อ
สาธารณชนในประเด็น
ว่าด้วยสถานการณ์ทาง
ส่ิงแวดล้อม ตัวอย่าง
ส�าคัญก็เช่นรายการ
โทรทัศน์ โฆษณา หรือ
สารคดีที่มุ่งน�าเสนอ
สถานการณ์การใกล้สูญ
พันธุ์ของส่ิงมีชีวิตหลาย
ชนิดที่ถือว่าเปน็ “ชนิด
พันธุ์ที่โดดเด่น” อย่าง
หมีชั้วโลก ช้าง เพนกวิน 
แพนดา กอริลล่า ชิม
แพนซี อุรังอุตัง เสือ 
และแรด เปน็ต้น

การเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดลอ้มและระบบนเิวศจากการกระท�าของมนษุย ์โดย
เฉพาะจากนิคมเกษตรกรรม การท�าเหมือง โครงการพัฒนาต่างๆ ไปจนถึงการ
รุกล�้าท่ีอยูอ่าศัยและการลา่ต่างกเ็ปน็เหตุผลส�าคญัทีม่ส่ีวนต่อการเข้าใกล้การสูญ
พันธุต์ามธรรมชาตขิองอรัุงอตุงั วธิคีดิวา่ดว้ยการฟ้ืนฟูอรุงัอตุงัเพ่ือกลบัคืนสู่ป่า
ริเริ่มขึ้นในซาราวักระหว่างทศวรรษ 1950 กระทั่งต่อมาโครงการอนุรักษ์ต่างๆ 
ทั้งในรูปแบบอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และศูนย์ฟ้ืนฟู ต่างก็ได้รับ
การตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับถิ่นอาศัยของอุรังอุตังทั้งในอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย โดยมากโครงการเหล่านี้ริเร่ิมและผลักดันโดยองค์กรด้านการอนุรักษ์
ข้ามชาติ อาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลและหน่วยงานระดับชาติ หากยังพ่ึงพิง
ชุมชนและผู้คนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการจะปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่โดดเด่น 
(charismatic species)2 อย่างอุรังอุตังจากการสูญพันธุ์นั้น ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ
ผู้คนที่เกี่ยวข้องมักจะได้รับผลกระทบที่ไม่เท่ากัน ตามแต่ความแตกต่างทาง
ชนชัน้หรอืช่วงชัน้ทางสังคมทีม่ทีีม่าจากชนชัน้ทางเศรษฐกจิ เพศภาวะ และความ
เปน็ชาติหรือชาติพันธ์ุ ในความเปน็จริงแล้วผู้คนพ้ืนถ่ิน (indigenous people) 
มักจะมีโอกาสเผชิญกับความเส่ียงและความเปราะบางมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ 
(see, e.g., Parreñas 2012; Rubis and Theriault 2019) 

เหน็ไดช้ดัวา่พลงัทางเศรษฐกจิการเมอืงทีเ่ปน็เหตผุลเบือ้งหลงัของความทา้ทาย
ทางส่ิงแวดล้อมไม่เพียงแต่กระทบถึงมนุษย์ แต่ยังหมายความรวมไปถึงสัตว์
ชนดิอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชม่นษุย ์พรรณพืช และสภาพแวดลอ้ม ถา้อยา่งนัน้แล้วเศรษฐกจิ
การเมอืงของการเปลีย่นแปลงทางส่ิงแวดลอ้มสามารถบอกอะไรไดบ้า้งเกีย่วกบั
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์อันหลากหลายของอาณานิคมและทุนนิยมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากมุมมองของภูมิภาคนี้? และมากไปกว่า
นั้น เราจะคิดไปไกลกว่าความสนใจของภูมิภาคหรือความสนใจระดับภูมิภาคได้
อยา่งไร? ในเบือ้งต้น ค�าถามน้ีชวนใหค้ดิไปถงึค�าถามของนกัประวตัศิาสตรอ์ย่าง 
Willem van Schendel (2002) ว่าด้วยความเป็นการเมืองของความเป็น
วิชาการในการคิดเกี่ยวกับ “ขนาด” (scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการ
แบ่งภูมิภาคของโลกในทางวิชาการ ซึ่งสร้างและสนับสนุนการเกิดข้ึนและการมี
อยู่ของ “อาณาบริเวณ” และ “อาณาบริเวณศึกษา” หนึ่งๆ ใดๆ ก็ตาม ดังนั้น
แล้ว คงจะระบุได้ว่าปัญหาของการคิดเร่ืองนี้ก็คงจะอยู่ที่ค�าถามว่าด้วยวิธีคิด
เกี่ยวกับ “ขนาด” ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลา ตลอดรวมไปจนถึงร่องรอยของการ
ไหลเวียน การเช่ือมต่อ และการร้อยรัดพันผูก ข้ามพ้ืนที่และเวลา 

กลา่วในเชิงพ้ืนที ่ผมเสนอวา่เราจะตอ้งไม่คดิถงึการสูญพันธุแ์ตเ่พียงจากจุดยนื
ของชาติหรือภูมิภาค ทว่าเราจะต้องคิดถึงมันในระดับโลกในฐานะที่เป็นดาว
เคราะห์ ดังนั้นมันจึงไม่มีการคิดเกี่ยวกับการสูญพันธ์ุจาก “ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้” หรือ “ที่ใดที่หนึ่งราวกับว่าอยู่ในที่แห่งหนึ่งแห่งใดนั้น” แต่จะต้อง
คิดอยู่บนสถานที่หรือท้องถิ่นเฉพาะบนโลกที่ซึ่งทุกหนทุกแห่งล้วนแต่มีความ
หมาย เพราะฉะนั้น การคิดเกี่ยวกับการสูญพันธุ์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จึงเปน็การคิดถึงการสูญพันธ์ุบนดาวเคราะห์ แม้กระนั้นก็ตาม แน่นอน
ว่าการกล่าวดังนี้จึงไม่ใช่การกล่าวในนัยที่ว่าควรจะแบ่งสรรความรับผิดชอบ
อย่างเท่าๆ กัน ในทางตรงกันข้าม เม่ือกล่าวถึงสาเหตุและผลกระทบอันไม่เท่า
เทียมกันนั้น เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผลสืบเนื่องของการพัฒนาอันไม่
สม�่าเสมอและไมเ่ทา่เทยีมกนั (หรือทีอ่าจเรยีกไดว้า่ผลกระทบของ “กระบวนการ
ทันสมัย” และ “กระบวนการอาณานิคม”) ล้วนแล้วแต่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งใน
สถานการณ์เหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใดที่กล่าวถึงประเด็นว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงทางส่ิงแวดลอ้มและนเิวศวทิยาอนัเปน็ผลจากการกระท�าของมนษุย์
นั้น (anthropogenic) เราจึงต้องกลับมาทบทวนความหมายของค�าว่า “มนุษย์” 
หรือ “anthropos” เนื่องจากเปน็ค�าที่ปดิบังหรืออ�าพรางความไม่สม�่าเสมอและ
ความไม่เท่าเทียมกันของความเปราะบางและความรับผิดชอบ 
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นั่นจึงน�ามาสู่ประเด็นสุดท้ายแต่ก็ส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน กล่าวคือ ค�าถามว่า
ด้วย “ขนาด” ในเชิงระยะเวลา (time-scale) ผมเริ่มต้นข้อเขียนนี้ด้วยความ
ทรงจ�าจากป ี1995 และเม่ือเวลายี่สิบห้าปผี่านไป ในขณะที่ผมเขียนย่อหน้านี้ใน
ช่วงปลายป ี2020 ถึงแม้ว่า “ยี่สิบห้าปจีะเปน็ช่วงเวลาอันยาวนาน” แต่ “นั่นก็
เปน็เวลา 25 ป ีในเวลาของมนุษย์ ส�าหรับเวลาเชิงธรณีกาล (geologic time) 
มันก็เปน็เพียงแค่ช่ัวลมหายใจส้ันๆ เท่านั้น ความกว้างใหญ่ไพศาลของเวลาใน
เชงิธรณกีาลนัน้เปน็ทัง้ส่ิงทีด่รูาวกบัวา่จะเขา้ใจไมไ่ดเ้พราะอยูน่อกเหนอืขอบเขต
ของการท�าความเข้าใจแต่พร้อมกันนั้นก็เป็นเรื่องดาษด่ืนสามัญ” (Raffles 
2012) เปน็ทีน่่าสังเกตว่า เราสามารถจะคิดเกีย่วกบัการสูญพันธ์ุไดก้ต็อ่เมื่อเรา
สามารถท�าความเข้าใจขนาดของเวลาในเชิงธรณีกาลเท่านั้น ส�าหรับ
ประวตัศิาสตรว์วิฒันาการเฉพาะของแตล่ะสปชีส์ีของมนษุยแ์ละอรุงัอตุงันัน้ ใน
ฐานะที่จัดว่าเปน็โฮมินิดด้วยกัน มนุษย์และอุรังอุตังจึงถูกจินตนาการในฐานะที่
เปน็เครอืญาตทิางววิฒันาการ “บนฐานคดิทีว่างอยูบ่นผงัครอบครวัทีน่บัสืบย้อน
กลับไปได้ตั้งแต่ 14 ล้านปกี่อน เม่ือบรรพบุรุษร่วมของเหล่าโฮมินิดท้ังหลายยัง
มีชีวิตอยู่” (Parreñas 2016, 114) ในท้ายที่สุด หากกล่าวในฐานะ “อุรังอุตัง 
97 เปอร์เซ็นต์” ตอนนี้คงเป็นเวลาที่จะทบทวนถึงความแตกต่างและเส้นแบ่ง
ระหว่าง “มนุษย์” และ “ส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย์” ตลอดจนการก้าวข้ามเส้นแบ่ง 
(transgressions) และการร้อยรัดพันผูก (entanglements) ระหว่าง “ท้อง
ถิ่น” “ภูมิภาค” “โลก” และ “โลกในฐานะดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง” ที่เกิดขึ้นตลอด
ชว่งเวลาในเชงิธรณกีาล และนีย่งัเปน็เวลาส�าคญัในอนัทีจ่ะคดิเกีย่วกบัความไม่
สม�่าเสมอและความไมเ่ทา่เทยีมกันในการแบง่สรรปันส่วนของสาเหตุ ผลกระทบ 
และความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความแตกต่าง
ภายในสปชีีส์ของมนุษย์เองด้วยเช่นกัน  
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