
เราจึึงมัักเห็็นการสร้างรูป
เคารพเชิิงสัญลัักษณ์์ท่ี่�ม่ั
ลัักษณ์ะแบบเด่ียวกันน่�ใน
พ้�นท่ี่�บริเวณ์พรมัแดีน
ห็ลัายแห่็ง เช่ิน ชิายแดีน
จัึงห็วัดีเลัยม่ัการสร้างสกายวอล์ัค 
เพ้�อเป็นจุึดีชิมัวิวแห่็งให็ม่ั ทัี่�งยังสร้าง
พระพุที่ธรูป “พระให็ญ่ภููคกงิ�ว” หั็นห็น้าไป
ยังประเที่ศลัาวราวกับเป็นเร้�องบังเอิญ

01 เรื่องเล่าของนายพราน

กิตติมัา 
จึาร่ประสิที่ธิ์

แต่่กาลก่อน 
  ก่อนการเกิดีขึ้ึ�นขึ้องพรมัแดีนขึ้องรัฐชิาติสมััยให็มั่ มั่นายพรานผูู้้ห็นึ�ง 

 นามัว่า ‘ตาจึึ�งขึ้ึ�งดีั�งแดีง’  เขึ้ารูปร่างสูงให็ญ่ลัำ�าสัน, มั่ฝีีมั้อในการลั่าสัตว์, 
แลัะม่ัจึมูักส่แดีงกำ�า วันห็นึ�งนายพรานออกตามัล่ัาควายเงินมัาจึากห็ลัวงพระบาง (ท่ี่�เร่ยกกันว่าควายเงิน
ก็เพราะมูัลัขึ้องควายเป็นก้อนเงิน) เขึ้าเห็็นควายเงินกำาลัังกินนำ�าอยู่ท่ี่�ริมันำ�าโขึ้งจึึงพยายามัดัีกซุุ่่มัยิง  

แผู้่นป้ายพร้อมัภูาพประกอบตำานานที่่�มัาขึ้องชิ้�อ “แก่งคุดีคู”้ 
ตั�งอยู่ดี้านห็น้าที่างลังที่่าเร้อแก่งคุดีคู้

เมั้�อธุรกิจึการที่่องเที่่�ยวกลัายเป็นรายไดี้ห็ลัักสำาคัญขึ้องคนในชิุมัชิน จึึงมั่ที่่�พักอยู่
ใกลั้ๆ ห็ลัายแห็่ง

สาธารณ์รัฐ
ประชิาธิปไตย
ประชิาชินลัาว

ภูาพแก่งคุดีคู ้(ถ่ายเมั้�อปี พ.ศ. 2557)
เครดีิตภูาพถ่าย: MThai 

ภูาพแก่งคุดีคู ้(ถ่ายเมั้�อปี พ.ศ. 2562)
เครดีิตภูาพถ่าย: MGR ออนไลัน์

การสร้างรูปป้�นจึำาลัองขึ้อง ‘ตา
จึึ�งขึึ้�งดัี�งแดีง’ ดูีเห็ม้ัอนว่าจึะไม่ัได้ี
ม่ัไว้แค่ใช้ิถ่ายรูปเพ่ยงอย่างเด่ียว 
แต่สะท้ี่อนถึงนัยยะสำาคัญขึ้อง
การเป็น ‘ฮวงจุ้ึยเชิิงสัญลัักษณ์์’ 
ร่วมัอยู่ด้ีวย ประติมัากรรมัขึ้นาดี
ให็ญ่กว่าสิบเมัตรน่�อยู่ในท่ี่วงท่ี่า
กางธนู หั็นหั็วลูักศรไปยัง
ประเที่ศลัาว ราวกับกำาลัังข่ึ้มัขู่ึ้ 
ทัี่�งยังม่ัลัักษณ์ะคล้ัายเคร้�องราง
ตามัความัเช้ิ�อเร้�องการปกป้ก
เขึ้ตแดีน ห้็ามัมิัให้็ประเที่ศ 
เพ้�อนบ้านรุกราน  

พระให็ญ่ภููคกงิ�ว 

พระพุที่ธรูปปางล่ัลัาประที่านพร 
สูง 19 เมัตร ตั�งอยู่บนเนินเขึ้า

บริเวณ์ปากลัำานำ�าเห้็องจึรดีกับแม่ันำ�า
โขึ้ง สร้างขึึ้�นโดียกองทัี่พภูาคท่ี่� 2 

แลัะประชิาชิน เพ้�อถวายเป็น 
พระราชิกุศลัแก่พระบาที่สมัเด็ีจึ

พระบรมัชินกาธิเบศร มัห็าภููมิัพลัอดุีลัย
เดีชิมัห็าราชิ บรมันาถบพิตร รัชิกาลัท่ี่� 9 

แลัะสมัเด็ีจึพระนางเจ้ึาสิริกิต์ิ พระบรมั
ราชิิน่นาถ พระบรมัราชิชินน่พันปีห็ลัวง

สกายวอลั์ค ภููคกงิ�ว 
สถานที่่�ที่่องเที่่�ยวแห็่ง
ให็มั่ขึ้องจึังห็วัดีเลัย 
 
เครดีิตภูาพจึากผูู้้ใชิ้
เฟสบุ๊ค Rattakit  
Malathong.

แต่ม่ัชิาวบ้านแล่ันเร้อผู่้านมัา
พอด่ี ควายเงินจึึงตกใจึต้�นวิ�ง
เตลิัดีห็น่ขึึ้�นไปบนเขึ้าลูักห็นึ�ง 
(ต่อมัาได้ีช้ิ�อว่า “ภููควายเงิน”) 
ที่ำาให้็นายพรานยิงพลัาดีโดีนถูก
เขึ้าอ่กลูักจึนพังที่ลัายไปด้ีาน
ห็นึ�งแลัะกลัายเป็นห็น้าผู้าสูงชัิน 
(ชิาวบ้านเร่ยกว่า “ภููผู้าแบ่น”) 
นายพรานโกรธชิาวบ้านท่ี่�แล่ัน
เร้อผู่้านอันเป็นต้นเห็ตุให้็ควาย
เงินห็น่ไปจึึงกลัั�นแกล้ังด้ีวยการ
ขึ้นหิ็นมัาขึ้วางกั�นลัำาโขึ้งไม่ัให้็
เดิีนเร้อผู่้านได้ี นายพรานที่ำาการ
เก้อบจึะสำาเร็จึ ม่ัสามัเณ์รรูปห็นึ�ง
มัาเห็็นเข้ึ้า เณ์รออกอุบายห็ลัอก
ให้็นายพรานใช้ิไม้ัเฮ่ยะ (ไม้ัใผู่้
ชินิดีห็นึ�ง) ผู่้าซุ่่กห็าบหิ็นแที่น
การขึ้นด้ีวยม้ัอ ไม้ัเฮ่ยะเม้ั�อผู่้า
แล้ัวจึะเป็นสันคมักริบ เม้ั�อนาย

พรานใช้ิห็าบหิ็น ไม้ันั�นก็บาดีคอ 
สร้างความัเจ็ึบปวดีจึนในท้ี่าย
ท่ี่�สุดีนายพรานนอนตายคุดีคู้อยู่
ท่ี่�ริมัโขึ้ง ชิาวบ้านจึึงเร่ยกว่าแก่ง
หิ็นเห็ล่ัานั�นว่า “แก่งคุดีคู้”

ในพ้�นท่ี่�ห็ลัายแห่็งขึ้องประเที่ศไที่ย 
มัักเล่ัาเร้�องราวขึ้องผูู้้คน ชุิมัชิน 
ผู่้านตำานานความัเช้ิ�อขึ้อง
บริเวณ์นั�นตามัท่ี่�บนแผู่้นป้าย
ประชิาสัมัพันธ์เช่ินเด่ียวกันกับ
แก่งคุดีคู้ คำาว่า “แก่ง” น่�ห็มัาย
ถึงโขึ้ดีหิ็นท่ี่�กั�นแม่ันำ�า ส่วนคำาว่า 
“คุดีคู้” ค้อท่ี่วงท่ี่าในการนอน
ขึ้องตาจึึ�งขึึ้�งดัี�งแดีง ในป้จึจุึบัน  
ท่ี่�แห่็งน่�เป็นสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวช้ิ�อ
ดัีงสำาห็รับพักผู่้อนห็ย่อนใจึริมั
นำ�าโขึ้ง ณ์ ห็มู่ับ้านบ้านน้อย 
ตำาบลัเช่ิยงคาน จัึงห็วัดีเลัย แต่

เดิีมับริเวณ์น่�เป็นพ้�นท่ี่�รกร้าง 
จึนกระทัี่�งราว 100 ปีท่ี่�แล้ัวม่ั
ชิาวบ้านจึำานวนห้็าครอบครัวได้ี
ย้ายเข้ึ้ามัาอยู่อาศัยแลัะที่ำาการ
เพาะปลูักปลูักฝ้ีายแลัะมััน
สำาปะห็ลัังร่วมัไปกับการห็าปลัา 
เวลัาผู่้านไปเม้ั�อม่ัถนนตัดีผู่้าน 
การเดิีนที่างสะดีวกขึึ้�นชิาวบ้าน
เริ�มัตั�งแพงลัอยขึ้ายอาห็าร
บริเวณ์ริมัฝ้ี�งโขึ้ง ห็ลัังจึากนั�น 
การท่ี่องเท่ี่�ยวแห่็งประเที่ศไที่ย
เข้ึ้ามัาปรับปรุงพ้�นท่ี่�ที่ำาให้็เป็น
แห็ล่ังท่ี่องเท่ี่�ยวอย่างเป็น
ที่างการใน พ.ศ. 2533 โดียม่ั
การสร้างศาลัาแลัะสร้างรูปป้�น
ตาจึึ�งขึึ้�งดัี�งแดีงขึ้นาดีให็ญ่ให้็
กลัายเป็นแลันด์ีมัาร์คสำาห็รับ
การท่ี่องเท่ี่�ยว 

บันที่ึกการเดีินลั่องแมั่นำ�าโขึ้ง

นักล่าสมบััต่ิแห่่งสายนำำา



vv

02  ไม่มีใครเป็นชาวประมง 

แต่่เพียงอย่างเดียว

เร้องศักดีิ์ อนุวัตรวิมัลั  
ศิลัปิน 

นาตาลั่ 
นักศึกษาฝีึกงาน

ระห็ว่างการนั�งเร้อเราต่างรู้สึก 
ได้ีถึงบรรยากาศอันเง่ยบเช่ิยบ 
ที่ั�งร้านค้าร้านอาห็ารต่างไร้ซุ่ึ�ง 
นักที่่องเที่่�ยวอันเป็นผู้ลัพวง 
การระบาดีขึ้องโควิดี–19

ช่ิวงปลัายปี พ.ศ. 2562 ภูาพ
โขึ้งแล้ังนำ�ากลัายเป็นประเด็ีนให็ญ่
ในห็น้าข่ึ้าวโซุ่เช่ิยลัม่ัเด่ียใน
ประเที่ศไที่ย ตามัมัาด้ีวยภูาพ 
นำ�าโขึ้งเปล่ั�ยนส่จึากส่นำ�าตาลัส้มั
เป็นส่ฟ้า1 เน้�องจึากนำ�าขึ้าดีแร่ธาตุ 
ห็ลัังเข้ึ้�อนไซุ่ยะบุร่ ในประเที่ศลัาว
เดิีนห็น้าที่ดีลัองผู้ลิัตกระแสไฟฟ้า 
ความัเปล่ั�ยนแปลังขึ้องภููมิัทัี่ศน์
แมั่นำ�าโขึ้งอันแจึ่มัชิัดีน่�สร้าง 
ความัสนใจึให้็แก่ศิลัปิน เร้อง
ศักด์ิี อนุวัตรวิมัลั รวมัถึงตัว
ข้ึ้าพเจ้ึาท่ี่�ได้ีไปเห็็นสิ�งท่ี่�เกิดีขึึ้�นน่�
ด้ีวยตาตนเอง 

การเดิีนที่างขึ้องเราเริ�มัขึึ้�นในช่ิวง
ต้นเด้ีอนมิัถุนายน ห็ลัังจึากท่ี่�
รัฐบาลัประกาศผู่้อนปรน
มัาตรการล็ัอคดีาวน์ ไม่ัให้็ 
ม่ัการท่ี่องเท่ี่�ยวระห็ว่างจัึงห็วัดี 
เน้�องจึากการระบาดีขึ้องโควิดี-

เช้ิาตรู่ขึ้องวันท่ี่� 7 มิัถุนายน พ.ศ. 2563 เราออกมัาเดิีนริมัห็าดีหิ็น ม่ั
เร้อลัำาห็นึ�งแล่ันผู่้าน ชิาวประมังห็ลัายคนตะโกนทัี่กที่าย ชัิกชิวนพวก
เรานั�งเร้อไปดี้วยกัน ดี้วยความัท่ี่�วันน่�เราม่ันัดีแล้ัว เราบอกลุังว่าให้็มัา
รับพวกเราให็ม่ัเช้ิาวันพรุ่งน่� ลุังตบปากรับคำาแลัะสัญญาว่าจึะปิ�งปลัาให้็

วันรุ่งขึ้ึ�น มั่ลัุงเพ่ยงคนเดี่ยวมัารับเรา ค้อ ลัุงประเสริฐ อายุประมัาณ์ 
60 ปี เมั้�อไปถึงแพ ลัุงตระเตร่ยมัปลัาให็้ตามัสัญญา ปลัากดีแก้ว
ขึ้นาดีกลัางสองตัวถูกห็ยิบขึ้ึ�นมัาจึากตระกร้าในแมั่นำ�า เร้อนแพซุ่ึ�ง
เป็นบ้านขึ้องเขึ้าสร้างจึากไมั้ ต่เป็นห็้องให็้เที่่ยบเร้อห็าปลัาจึอดีไดี้ มั่
ส่วนท่ี่�แคร่ไม้ัไผู่้สำาห็รับไว้นั�ง แพม่ัขึ้นาดีให็ญ่พอท่ี่�จึะจึอดีเร้อขึ้นาดีเล็ัก
ไดี้ถึงส่�ห็้าลัำา โดียปกติเขึ้าอาศัยอยู่กับเพ้�อน แต่วันน่�เพ้�อนออกไป 
รับสิที่ธ์ิ  “เราชินะ” โครงการมัอบเงินเย่ยวยาจึากรัฐบาลัท่ี่�ให้็ผูู้้ม่ัรายได้ี
ไมั่เกิน 300,000 บาที่ต่อปี ดี้วยการลังที่ะเบ่ยนผู้่านแอปพลัิเคชิัน 
แลัะย้นยันตัวจึากเลัขึ้บัตรประชิาชิน ลัุงประเสริฐไมั่ไดี้รับสิที่ธิ์นั�น 
เน้�องจึากระบบไมั่สามัารถย้นยันตัวตนขึ้องเขึ้าไดี้ แมั้ว่าลัุงจึะมั่บัตร
ประชิาชินแบบสมัาร์ตคาร์ดีก็ตามั การกินปลัาแมั่นำ�าย่างสดีจึึงเป็น
ไปอย่างห็มั่นห็มัอง พวกเราทีุ่กคนต่างรู้สึกไมั่ดี่กับสิ�งที่่�เกิดีขึ้ึ�นกับลัุง 
นโยบายขึ้องรัฐบาลัเป็นเพ่ยงแค่การเย่ยวยาจึอมัปลัอมัที่่�เขึ้้าไมั่ถึง
ทีุ่กคน2

ลุังประเสริฐไม่ัได้ีม่ัอาช่ิพห็าปลัาเพ่ยงอย่างเด่ียว ห็ากยังรับจ้ึางขัึ้บเร้อ
ท่ี่องเท่ี่�ยวชิมัทิี่วทัี่ศน์ริมัฝ้ี�งโขึ้ง เราจ้ึางลุังเพ้�อนั�งเร้อจึากแก่งคุดีคู้ไปถึง
เชิ่ยงคาน แต่เร้อที่่�ใชิ้เป็นเร้อท่ี่�ลุังเช่ิามัาอ่กท่ี่ห็นึ�ง เร้อท่ี่องเท่ี่�ยวน่�ม่ั
ขึ้นาดีให็ญ่กว่าเร้อห็าปลัาถึงส่�เท่ี่า ราคาเห็มัารวมัอยู่ท่ี่� 1,000 บาที่
ต่อเท่ี่�ยว  

นอกจึากคนท่ี่�อาศัยอยู่ในเร้อนแพแล้ัว 
ยังม่ัแม่ัไก่ท่ี่�คอยออกไข่ึ้ไปทัี่�วแพ 

ห็น้าเร้อนำาเท่ี่�ยว ม่ัแจึกันดีอกไม้ัสำาห็รับไห็ว้แม่ัย่านาง สิ�งศักด์ิีสิที่ธ์ิประจึำา
เร้อแต่ลัะลัำาท่ี่�ชิาวเร้อให้็ความัเคารพนับถ้อ เพราะเช้ิ�อว่าแม่ัย่านางจึะดีลั
บันดีาลัให้็ชิาวประมังผูู้้เป็นเจ้ึาขึ้องเร้อม่ัโชิคลัาภู แคล้ัวคลัาดีปลัอดีภัูย

ตู้ไอศกร่มัสำาห็รับเก็บปลัาท่ี่�ม่ัขึ้นาดีเล็ักเกิน
กว่าท่ี่�จึะขึ้ายในตลัาดี เพ้�อเป็นวัตถุดิีบเอาไว้
ที่านเอง

เราพบว่าม่ัการสร้างที่างเดิีนริมั
ฝ้ี�งโขึ้งเพ้�อเป็นเข้ึ้�อนกั�นดิีนไม่ัให้็
ที่รุดีตัวลังไปจึากการท่ี่�ปริมัาณ์
นำ�าโขึ้งผัู้นผู้วน เราเดิีนลััดีเลัาะ 
ไปจึนเจึอชุิมัชินหั็ตถกรรมัท่ี่�
ประดิีษฐ์ดีอกไม้ัปลัอมัจึาก 
เกล็ัดีปลัาแม่ันำ�าย้อมัส่เพ้�อเป็น
เคร้�องประดัีบ ซึุ่�งเป็นผู้ลิัตภัูณ์ฑ์์
ประจึำาห็มู่ับ้านท่ี่�ไว้ขึ้ายนักท่ี่อง
เท่ี่�ยว แที่บจึะไม่ัม่ัส่วนไห็นขึ้อง
ปลัาเลัยท่ี่�ถูกทิี่�งให้็เส่ยขึ้อง 

นอกจึากน่� เรายังไปพบกลุ่ัมั
ประมังท้ี่องถิ�น ม่ัชิาวประมังอาสา
สมััครแลัะปราชิญ์ชิาวบ้าน 
เล่ัาเร้�องวิถ่ประมังแบบดัี�งเดิีมั  
ทัี่�งเร้�องเคร้�องม้ัอเคร้�องใช้ิใน 
การจัึบปลัาแลัะพิธ่กรรมัท่ี่�
เก่�ยวข้ึ้อง โดียเฉพาะอย่างยิ�ง 
การล่ัาปลัาบึก ห็ร้อ “เจ้ึาแห่็ง
ลัำานำ�าโขึ้ง” ปลัาห็นังนำ�าจ้ึดี 
ขึ้นาดีให็ญ่เก้อบเท่ี่าวัว เน้�องจึาก
ปลัาบึกกินแต่สาห็ร่าย ห็ร้อ “ไก” 
เป็นอาห็าร (ห็ร้ออาจึเร่ยกว่า
ปลัาบึกเป็นมัังสวิรัติก็ว่าได้ี)  
ชิาวบ้านจึึงเช้ิ�อว่า ปลัาบึกเป็น
ปลัาจึำาศ่ลั ม่ัเจ้ึาท่ี่�เจ้ึาที่างคุ้มัครอง 
ผูู้้ใดีกินปลัาบึกแล้ัวจึะอายุย้น
สุขึ้ภูาพด่ี ม่ัโชิคลัาภู ดัีงนั�นการจึะ
ล่ัาปลัาบึกจึึงต้องขึ้ออนุญาตต่อ
พญานาคผูู้้เป็นให็ญ่ในลัำานำ�าโขึ้ง
ก่อน การจัึบปลัาบึกจึึงสัมัพันธ์
กับพิธ่กรรมับวงสรวงเพ้�อให้็
พญานาคท่ี่�ปกป้กรักษาปลัาบึก
รับรู้แลัะเพ้�อให้็ช่ิวยคุ้มัครอง
ป้องกันภัูย

เราเดีินที่างไปศูนย์วิจึัยแลัะพัฒนาการเพาะเลั่�ยงสัตว์นำ�าจึ้ดี จึังห็วัดีเลัย ที่่�น่�มั่พันธ์ุปลัามัากมัาย รวมัถึง 
ปลัาบึกดี้วย ภูาระกิจึสำาคัญขึ้องศูนย์ฯ ดี้านห็นึ�งค้อการขึ้ายลัูกปลัาสำาห็รับการเพาะเลั่�ยง แลัะการเพาะ
พันธ์ุปลัาสำาห็รับนำาไปปลั่อยในแห็ลั่งนำ�า  เพ้�อเติมัเต็มัสิ�งที่่�ไมั่มั่อยู่ให็้คงอยู่ แมั้ว่าการปลั่อยปลัาบึกจึาก 
การผู้สมัเท่ี่ยมันั�นจึะเพิ�มัความัเส่�ยงต่อความัสมัดุีลัขึ้องระบบนิเวศแม่ันำ�าโขึ้ง

การพึ�งพาประมังนำ�าโขึ้งอย่างเด่ียวในการเล่ั�ยงช่ิพจึึงไม่ัใช่ิที่างเล้ัอกขึ้องคนในพ้�นท่ี่�อ่กต่อไป

พญานาค เที่พเจ้ึาผูู้้ปกป้กรักษาสายนำ�า

คุณ์ป้าคนห็นึ�งจึากกลุ่ัมัประมังท้ี่องถิ�นเล่ัาให้็ฟ้งว่า ป้จึจุึบันไม่ัม่ัปลัาบึก
ขึ้นาดีให็ญ่ตามัธรรมัชิาติอ่กต่อไปแลั้ว ไมั่มั่ใครเห็็นสิ�งมั่ชิ่วิตชินิดีน่�
มัากว่า 30 ปีแล้ัวจึากการเปล่ั�ยนแปลังขึ้องระบบนิเวศแม่ันำ�าโขึ้ง  
นั�นห็มัายความัว่าไมั่มั่พิธ่กรรมัใดีๆ ดี้วยเชิ่นกัน แลั้วปลัาบึกที่่�เรา 
ที่านกันในร้านมัาจึากไห็น?

ในกลุ่ัมัประมังท้ี่องถิ�น ม่ัชิายคนห็นึ�งเป็นผูู้้ม่ัความับกพร่องที่างการพูดี/ได้ียิน ทุี่กคนต่างบอกว่าเขึ้าเป็นนักตกปลัาท่ี่�เก่งท่ี่�สุดี  
วันนั�นเขึ้าตกปลัาเอิน ห็ร้อปลัาย่�สกไที่ยตัวให็ญ่ได้ี 

1 
ป้ญห็าสิ�งแวดีล้ัอมัแม่ันำ�าโขึ้งได้ีรับการถ่ายที่อดี
สู่สาธารณ์ะเป็นวงกว้างมัากขึึ้�นจึากการท่ี่�
สำานักข่ึ้าวห็ลัายแห่็งในนระดัีบประเที่ศ ไม่ัว่าจึะ
เป็น BBC Thailand แลัะ Thai PBS รวมัทัี่�ง
การท่ี่�ประชิาชินม่ัสมัาร์ที่โฟนสามัารถถ่ายที่อดี
เร้�องราวขึ้องป้ญห็าแม่ันำ�าโขึ้งได้ีด้ีวยตนเอง 
ทัี่�งบนห็น้าโซุ่เช่ิยลัม่ัเด่ียส่วนบุคคลัแลัะใน
กลุ่ัมัห็ร้อเพจึเฟซุ่บุ๊กขึ้องชุิมัชินได้ีอย่ารวดีเร็ว
มัากขึึ้�น

เครดิีตภูาพ: Post Today

2 
รัฐบาลัไที่ยยังมั่มัาตรการให็้ความัชิ่วยเห็ลั้อ
ประชิาชิน ผูู้้ได้ีรับผู้ลักระที่บจึากโควิดี–19 
อ่กห็ลัายโครงการ เช่ิน คนลัะครึ�ง, เราเท่ี่�ยว
ด้ีวยกัน, มั33เรารักกัน, แลัะเราไม่ัที่ิ�งกัน 
โครงการเห็ลั่าน่�มั่เง้�อนไขึ้เฉพาะกลัุ่มับุคคลั 
แต่ทัี่�งห็มัดีน่�ต้องลังที่ะเบ่ยนรับสิที่ธ์ิผู่้านระบบ
อินเที่อร์เน็ตแลัะม่ัจึำานวนสิที่ธ์ิจึำากัดี ดัีงตัวอย่าง 
โครงการเราไม่ัทิี่�งกัน สำาห็รับกลุ่ัมัแรงงานลูักจ้ึาง, 
ลูักจ้ึางชัิ�วคราว, ผูู้้ประกอบอาช่ิพอิสระ, รวมัถึง
ผูู้้ประกอบการรายย่อย โดียให้็เพ่ยง 3 ลั้าน
สิที่ธิ์จึากผูู้้มั่สิที่ธิ์ 20.4 ลั้านคน มัาตราการ
ขึ้องรัฐถูกวิพากษ์วิจึารณ์์อย่างมัากถึงความัไร้
ประสิที่ธิภูาพแลัะการออกนโยบายท่ี่�ไม่ัครอบคลุัมั 
ไมั่ที่ั�วถึงประชิาชินทีุ่กคน ราวกับไมั่ตระห็นัก
ถึงความัทีุ่กขึ้์ร้อนขึ้องประชิาชินสามัารถอ่าน
เพิ�มัเติมัเก่�ยวกับป้ญห็านโนบายการเย่ยวยาได้ีท่ี่� 
https://www.bbc.com/thai/thai-
land-52350798

19 ข้ึ้าพเจ้ึารับอาสาเป็นคนขัึ้บรถ พร้อมักับผูู้้ช่ิวยท่ี่�เป็นนักศึกษา
ฝึีกงาน ตั�งต้นจึากจัึงห็วัดีเช่ิยงให็ม่ั ข้ึ้ามัภููมิัภูาคไปยังภูาคอ่สานแลัะ 
แวะรับศิลัปินผูู้้มัาจึากกรุงเที่พด้ีวยรถไฟ เขึ้ามัาถึงก่อนแล้ัว แลัะ 
รอคอยเราท่ี่�ร้านกาแฟขึ้องผูู้้ให็ญ่บ้าน 

ตำานานที่่�น่าดีึงดีูดีประกอบกับภูาพความัแห็้งแลั้งจึากห็น้าขึ้่าว 
ที่ำาให็้เราตัดีสินใจึเริ�มัต้นที่ริปที่่�แก่งคุดีคู้

ปลัาบึก



การเดิีนที่างด้ีวยการขัึ้บรถเล่ัยบริมัโขึ้งไปเร้�อยๆ ในครั�งน่� แม้ัจึะม่ัเป้าห็มัายห็ลัักเพ้�อช่ิวยสนับสนุนศิลัปิน
ในการเก็บซุ่ากสัตว์สำาห็รับสร้างชิิ�นงานศิลัปะ เพ้�อสะท้ี่อนถึงความัห็ลัากห็ลัายแลัะการเส้�อมัโที่รมัขึ้องนิเวศ
แม่ันำ�าโขึ้ง แต่ในระห็ว่างการเดิีนที่างเราก็ได้ีเป็นประจัึกษ์พยานขึ้องความัเปล่ั�ยนแปลังน่�ไปพร้อมักัน

เราขัึ้บรถไปตามัถนนห็มัายเลัขึ้ 211 ถนนเส้นเร่ยบริมัโขึ้ง จึากจุึดีห็นึ�งไปอ่กจุึดีห็นึ�ง ผู่้านทัี่�งปากชิมั, 
พันโขึ้ดีแสนไคร้, ห็นองปลัาบึก, รัตนาวาปี, แก่งอาฮง, สังคมั, ศร่เช่ิยงให็ม่ั, โพนพิสัย, แลัะสะด้ีอโขึ้ง
เราเล้ัอกจุึดีค้นห็าจึากการดูีภููมิัทัี่ศน์ผู่้านภูาพถ่ายจึากดีาวเท่ี่ยมั ขึ้ณ์ะเด่ียวกันก็คอยสอดีส่องสายตาแลัะ
มัองห็าท่ี่�ๆ จึะลังไปค้นห็าซุ่ากสัตว์ตามัสัญชิาตญาณ์นักล่ัาในตัว

1 2

3

4

6

5

7

03 ทรายแมวสำาห่รับัปลาต่าย 

เข้ึ้�อนตอนบนขึ้องแม่ันำ�าโขึ้งสร้าง
ขึึ้�นแบบขัึ้�นบันไดี ม่ัจึำานวน 11 
แห่็ง เข้ึ้�อนท่ี่�อยู่ในประเที่ศจ่ึน  
ม่ัผู้ลักระที่บต่อระดัีบนำ�าในแม่ันำ�า
โขึ้งตอนล่ัางบริเวณ์พรมัแดีน
ไที่ย - ลัาวท่ี่�ผัู้นผู้วนขึึ้�นลังไป
ตามัการใช้ิงานขึ้องเข้ึ้�อนเพ้�อ
ผู้ลิัตไฟฟ้าแลัะเกษตรกรรมัในจ่ึน

ห็นึ�งในตัวการสำาคัญขึ้องการท่ี่�
ระบบนิเวศริมัโขึ้งเปล่ั�ยนแปลัง
อย่างรวดีเร็วในช่ิวง 2 ปีท่ี่�ผู่้านมัา  
เริ�มัขึ้ึ�นห็ลัังจึากการเดีินห็น้า 
เต็มักำาลัังขึ้องเขึ้้�อนไฟฟ้า
พลัังงานนำ�าไซุ่ยะบุร่ ในเด้ีอน
ตุลัาคมั พ.ศ. 2562 เข้ึ้�อน
แห่็งน่�ค้อเข้ึ้�อนนำ�าโขึ้งตอนล่ัาง
แห่็งแรก สำาห็รับผู้ลิัตกระแสไฟฟ้า
เชิิงพาณิ์ชิย์ เพ้�อส่งขึ้ายให้็ 
การไฟฟ้าฝ่ีายผู้ลิัตแห่็งประเที่ศไที่ย 
นอกจึากน่�แล้ัวยังม่ัอ่ก 10 เข้ึ้�อน 
ท่ี่�กำาลัังวางแผู้นก่อสร้างกั�น
แม่ันำ�าโขึ้งทัี่�งในจ่ึน, ลัาว, ไที่ย, 
แลัะกัมัพูชิา 

เขึ้้�อนไซุ่ยะบุร ่(ถ่ายเมั้�อเดี้อน มัิถุนายน พ.ศ. 2562) 
เครดีิตภูาพถ่าย: Bangkok Biz news

ส่วนห็นึ�งจึากท่ี่�เราค้นพบ 

ไส้เด้ีอนแม่ันำ�าโขึ้ง 

โดียปกติแล้ัวไส้เด้ีอนแม่ันำ�าโขึ้ง
เล้ั�องช้ิ�อจึากขึ้นาดีท่ี่�ให็ญ่เท่ี่าหั็ว
นิ�วโป้งผูู้้ให็ญ่แลัะยาวได้ีถึงสอง
เมัตรจึนถึงแปดีเมัตร เม้ั�อเห็็นรู
ไส้เด้ีอน เราจึึงขุึ้ดีดิีนลังไปเพ้�อ
พิสูจึน์แต่ก็พบว่าตัวท่ี่�เราเจึอยาว
เพ่ยงห็นึ�งศอกเท่ี่านั�น 

สาห็ร่ายไก 

สาห็ร่ายนำ�าจ้ึดีท่ี่�ขึึ้�นตามัโขึ้ดีหิ็น
ในแม่ันำ�าโขึ้ง ชิาวบ้านมัักเก็บไป
ขึ้ายในห็น้าแล้ัง สาห็ร่ายส่เข่ึ้ยว
สดีน่�เป็นแห็ล่ังอาห็ารสำาคัญขึ้อง
บรรดีาปลัานำ�าจ้ึดี เราไม่ัพบเห็็น
สาห็ร่ายชินิดีน่�เลัยตลัอดีการ
เดิีนที่าง แต่กลัับเจึอท่ี่�บ่อเล่ั�ยง
ปลัาท่ี่�ว่างอยู่ขึ้องศูนย์วิจัึยแลัะ
พัฒนาการเพาะเล่ั�ยงสัตว์นำ�าจ้ึดี
แที่น เจ้ึาห็น้าท่ี่�บอกว่ามัันน่าติดี
มัากับนำ�าในแม่ันำ�าโขึ้งเม้ั�อนานมัา
แล้ัว 

สุสานห็อย 

เราแวะท่ี่�ห็มู่ับ้านแห่็งห็นึ�งใกล้ักับ
อำาเภูอสังคมั นอกจึากเราจึะเจึอ
เศษซุ่ากห็อยจึำานวนมัาก บางตัว
ห็น้าเห็ม้ัอนห็อยแมัลังภูู่แต่ม่ั
ขึ้นาดีเล็ักเท่ี่าเล็ับนิ�วก้อย ชิาว
บ้านเล่ัาว่าเพิ�งเคยเห็็นห็อยชินิดี
น่�ไม่ัถึง 2ปี โดียท่ี่�ไม่ัรู้ว่าม่ัท่ี่�มัา
จึากท่ี่�ใดี

ห็อยท่ี่�เจึอตอนยังม่ัช่ิวิตอยู่

ปลัาป้กเป้านำ�าจ้ึดี 

ในประเที่ศไที่ยม่ัปลัาป้กเป้านำ�า
จ้ึดี 9 ชินิดี โดียม่ั 4 ชินิดีท่ี่�เป็น
พิษ ตัวท่ี่�เราพบน่าจึะเป็นปลัา
ป้กเป้าดีำา ห็นึ�งในสายพันธุ์ท่ี่�ม่ั
พิษร้ายแรง ม่ัห็ลัายกรณ่์ท่ี่�ชิาว
บ้านในภูาคอ่สานเส่ยช่ิวิตจึาก
การกินปลัาป้กเป้านำ�าจ้ึดี เพราะ
ยังไม่ัม่ัตัวยาใดีท่ี่�แก้พิษได้ี

พันโขึ้ดีแสนไคร้  

ห็มู่ับ้านน่�ตั�งช้ิ�อตามัภููมิัทัี่ศน์ท่ี่�
เต็มัไปด้ีวยโขึ้ดีหิ็นแลัะต้นไคร้
ห็างนาค ต้นไม้ัชินิดีพุ่มัท่ี่�จึะขึึ้�น
ตามัโขึ้ดีหิ็นสามัารถเติบโตได้ีด่ี
เม้ั�อระดัีบนำ�าลัดีในห็น้าแล้ัง แต่
เม้ั�อระดัีบนำ�าโขึ้งผัู้นผู้วนในช่ิวง
ห็นึ�งปีท่ี่�ผู่้านมัาที่ำาให้็ไม่ัม่ัฤดูีกาลั
เห็ม้ัอนแต่ก่อน ต้นไคร้จึึงล้ัมั
ตายกลัายเป็นห็มู่ับ้านพันโขึ้ดีไร้
ไคร้ 

ภูาพด้ีานบน: พันโขึ้ดีแสนไคร้ถ่ายเม้ั�อปี 2561  
(เครดิีตภูาพถ่าย: Sanook)

ซุ่ากสิ�งม่ัช่ิวิตท่ี่�เล่ั�ยงลูักด้ีวยนมั  

เราไม่ัได้ีพบเจึอแต่ปลัาเท่ี่านั�น 
แต่เรายังเจึอกระดูีกสุนัขึ้, กรามั
วัว, แลัะ กระโห็ลักแพะ  ท่ี่�ถูกพัดี
พามัากับสายนำ�าติดีอยู่ตามัโขึ้ดี
หิ็นรวมัถึงพุ่มัไม้ัต่างๆ  ราวกับ
ว่าสายนำ�าแห่็งน่�เป็นท่ี่�พึ�งแลัะเป็น
บ้านห็ลัังสุดีท้ี่ายให้็สรรพช่ิวิต 

สวนผัู้กร้าง 

เพราะการผัู้นผู้วนจึากการปล่ัอยนำ�าจึากเข้ึ้�อนไม่ั
แน่นอนที่ำาให้็ชิาวบ้านต้องเลิักที่ำาเกษตรกรรมัริมั
โขึ้ง 

ปลัานำ�าจ้ึดีห็ลัากห็ลัายชินิดี

1 ฟองดิีนส่แดีง 
2  ปลัากระทุี่งเห็วเม้ัอง
3 กระโห็ลักแพะ 
4,5  ปลัานิลั
6  ปลัาสลิัดี 
7   ปลัาแปบควายไที่พัส

เศษซุ่ากปลัาท่ี่�กำาลัังย่อยสลัาย
เห็ล่ัาน่�ถูกศิลัปินเก็บรวบรวมัไว้
ในภูาชินะพลัาสติกท่ี่�เราเก็บได้ี
รายที่าง ก่อนท่ี่�จึะนำามัาบรรจุึใน
กล่ัองพลัาสติกท่ี่�อัดีแน่นไปด้ีวย
ที่รายแมัวเพ้�อดูีดีความัช้ิ�นแลัะ
กลิั�นเห็ม็ันเน่าไปพร้อมัๆ กัน 
กระนั�นไม่ัสามัารถบรรเที่าความั
รุนแรงขึ้องกลิั�นได้ี จึนที่ำาให้็รู้สึก
ราวกับว่ารถขึ้องเราเป็นสุสาน
เคล้ั�อนท่ี่�ได้ี  

ในค้นนั�นเองข้ึ้าพเจ้ึาฝ้ีนถึงพญานาค ซึุ่�งอยู่ในร่างขึ้องคุณ์ยายจึาก
ห็มู่ับ้านท่ี่�เราแวะถามัที่าง ในฝ้ีนคุณ์ยายถ้อกิ�งไคร้อยู่ในม้ัอก่อนเอา
มัาอิงท่ี่�ห็น้าผู้าก ตาคุณ์ยายเบิกโพลังเป็นส่ขึ้าว จึากนั�นร่างทัี่�งร่างก็
ม้ัวนกลัายเป็นพญานาค  

ข้ึ้าพเจ้ึาต้�นตกใจึแลัะเป็นกังวลัว่าน่�อาจึเป็นสัญญาณ์เต้อนมิัให้็เรานำา
สมับัติจึากแม่ันำ�าโขึ้งกลัับไป ก่อนจึะเดิีนที่างกลัับเราจึึงแวะมัาไห็ว้เจ้ึาท่ี่� 
ดี้านห็น้าศาลัพระภููมัิมั่อ่างนำ�าพุที่่�ฐานมั่รูปป้�นพญานาคประดีับอยู ่
นอกจึากจึะขึ้อนำาขึ้องเห็ลั่าน่�กลัับไป ขึ้อให็้เดีินที่างโดียสวัสดีิภูาพ 
เรายังขึ้อให้็ถูกห็วยอ่กด้ีวย

ในท้ี่ายท่ี่�สุดี เราขัึ้บรถไปยังจุึดี
สุดีท้ี่ายขึ้องการเดิีนที่าง ซึุ่�งค้อ
จุึดีท่ี่�เช้ิ�อว่าลึักท่ี่�สุดีห็ร้อท่ี่�เร่ยก
กันว่า “สะด้ีอโขึ้ง” ตั�งอยู่ท่ี่�
จัึงห็วัดีบึงกาฬ โดียม่ัเร้�องเล่ัาว่า
ม่ัความัลึักถึง 200 เมัตร เรายัง
เห็็นเก่งนำ�าวนท่ี่�ม่ัเร้�องเล่ัาว่าข้ึ้าง
ใต้นำ�าวนนั�นค้อถำ�าขึ้องพญานาคา 

ที่รายแมัวใช้ิสำาห็รับปลัาตาย



แม่ันำ�าโขึ้งนั�นถ้อเป็นพรมัแดีนธรรมัชิาติระห็ว่างประเที่ศไที่ยแลัะลัาว 
โดียกำาห็นดีให้็ร่องลึักขึ้องแม่ันำ�าเป็นเส้นแบ่งเขึ้ตแดีน ตามัห็นังส้อ
สัญญาท่ี่�ไที่ยที่ำาไว้กับฝีรั�งเศส เม้ั�อ พ.ศ. 2447  ซึุ่�งกำาห็นดีให้็สยามั
สลัะข้ึ้ออ้างกรรมัสิที่ธ์ิเห็น้อดิีนแดีนฝ้ี�งซุ้่าย รวมัทัี่�งเกาะแก่งดีอนดิีน
ทุี่กแห่็งในแม่ันำ�าโขึ้งให้็แก่ฝีรั�งเศส (ยกเว้น 8 เกาะให้็เป็นขึ้องฝ้ี�งไที่ย 
เช่ิน ดีอนเข่ึ้ยว ดีอนเข่ึ้ยวน้อย ดีอนน้อย ดีอนบ้านแพง เป็นต้น)  
 

ในช่ิวงเวลัาท่ี่�แม่ันำ�าแล้ังจึนแยก
ออกเป็นห็ลัายสายให็้ใชิ้ร่อง
นำ�าลัึกขึ้องสายแยกที่่�ใกลั้ฝี้�ง
ไที่ยท่ี่�สุดีเป็นเส้นแบ่งเขึ้ตแดีน 
แม้ัภูายห็ลัังร่องนำ�าลึักดัีงกล่ัาว
จึะต้�นเขิึ้นจึนเช้ิ�อมัเกาะติดีกับ
ฝ้ี�ง ก็ยังคงให้็ถ้อร่องนำ�าเดิีมัท่ี่�
ต้�นเขิึ้นนั�นเป็นเส้นแบ่งเขึ้ตแดีน 
ตลัอดีไป ในระห็ว่างการตามั
ห็าซุ่ากสัตว์นั�น  เราได้ีก้าวข้ึ้ามั
เส้นแบ่งพรมัแดีนรัฐชิาติน่�โดีย
ไม่ัตั�งใจึ ด้ีวยการเดิีนขึึ้�นไป
เห็ย่ยบบนเกาะแก่งเห็ล่ัานั�น 

จึึงเห็็นได้ีว่าการจัึดีการเกาะดีอนต่างๆ ยังถูกมัองแลัะจัึดีการในมิัติความัมัั�นคงขึ้องชิาติ ในฐานะชิายแดีน
แมั้ว่าในแง่ห็นึ�งพ้�นที่่�น่�จึะเป็นพ้�นที่่�ขึ้องการติดีต่อการค้าแลัะปฏิิสัมัพันธ์ที่างสังคมัขึ้องผูู้้คนที่่� 
ห็ลัากห็ลัายก็ตามั

แม่ันำ�าโขึ้งค้อสระว่ายนำ�าสาธารณ์ะขึ้นาดีให็ญ่ท่ี่�ทุี่กคนต่างใช้ิร่วมักัน 

ภูาพถ่ายห็ลัายภูาพที่่�ใชิ้ประกอบบที่ความัน่� ถ่ายโดียนาตาลั่ ขึ้้าพเจึ้าอยากขึ้อขึ้อบคุณ์ที่่�ในเอ้�อเฟื�อแลัะสำาห็รับการเป็นเพ้�อนร่วมัเดีินที่าง เชิ่นเดี่ยวกับ
เร้องศักดีิ์ผูู้้มัอบบันดีาลัใจึตลัอดีที่ั�งการเดีินที่าง 

04 เกาะแก่งทุกแห่่ง 

ล้วนเป็นของลาว 

 
ในการสำารวจึน่�เรามัักได้ีรับ
ความัช่ิวยเห็ล้ัอจึากผูู้้คนใน
แต่ลัะพ้�นท่ี่�ท่ี่�เราไป เพ้�อช่ิวย
นำาที่าง พวกเขึ้าพาเราลััดีเลัาะ
ไปตามัเกาะแก่งต่างๆ ด้ีวย
ความัชิำานาญแลัะมัั�นใจึได้ีว่า
ปลัอดีภัูย

 
อย่างไรก็ตามั ไมั่ใชิ่ทีุ่กเกาะที่่�
ชิาวบ้านสามัารถพาเราไปไดี้ 
การเห็ย่ยบบนเกาะถ้อเป็น 
การลัักลัอบเข้ึ้าเม้ัองแลัะม่ัสิที่ธิ
ท่ี่�จึะโดีนที่ห็ารฝ้ี�งลัาวจัึบ ห็าก
ถูกจัึบม่ัโที่ษจึำาคุกอย่างน้อย  
1 เด้ีอน แลัะจ่ึายค่าปรับขัึ้�นตำ�า 
100 ดีอลัลัาร์สห็รัฐ อ่กทัี่�ง
บางช่ิวงขึ้องแม่ันำ�าโขึ้งยังถูกใช้ิ
เป็นเส้นที่างลัำาเล่ัยงยาเสพติดี
ข้ึ้ามัชิายแดีน  ด้ีวยเห็ตุน่�การ
เดิีนที่างกับคนท่ี่�รู้จัึกพ้�นท่ี่�เป็น
อย่างด่ีจึึงช่ิวยการันต่ความั
ปลัอดีภัูยได้ี

ในบางช่ิวงบางตอนท่ี่�เราล่ัองเร้อไป เราจึึงเห็็นสถาน่ตำารวจึนำ�า  
ม่ัเร้อลัาดีตระเวนจึอดีอยู่ดูีน่าเกรงขึ้ามั 

ซุุ้่มัประตูบนท่ี่าเร้อแม่ันำ�าโขึ้งประดัีบประดีาไปด้ีวยธงอาเซุ่่ยน พร้อมัข้ึ้อความัระบุว่าท่ี่�ระลึัก 1 
มักราคมั 2559 เปิดีประตูสู่อาเซุ่่ยน ห็วังว่าแม่ันำ�าโขึ้งจึะเป็นทัี่�งประตูแลัะเส้นที่างท่ี่�เช้ิ�อมัเรา
เข้ึ้าห็ากัน
 

 
ม่ัครั�งห็นึ�งท่ี่�เราล่ัองที่วนนำ�า เลัยเกาะไข่ึ้ขึึ้�นไปจึนเก้อบจึะถึงปากนำ�าเห้็อง เราพบกับเกาะเล็ักๆ ท่ี่�เห็ม้ัอน
เป็นเกาะส่วนตัวสำาห็รับพักร้อน ม่ัเต๊นท์ี่จึากโครงสร้างไม้ัไผู่้แลัะผู้้าใบกางอยู่อย่างง่ายๆ บนเกาะนั�น
เราพบห็ลัักฐานว่าม่ัคนอาศัยอยู่จึากเศษหั็วปลัาห็ลัายหั็วท่ี่�ถูกสับไว้อย่างด่ี มัากไปกว่านั�น ยังม่ั
ประติมัากรรมัขึ้นาดีเล็ักป้�นจึากดิีน ตรงกลัางม่ัรูปป้�นหุ่็นคนสองตัว ตัวห็นึ�งม่ัผู้มัมัวยเป็นจุึก อ่กตัวผู้มั
ถูกข่ึ้ดีเป็นเส้น ตกแต่งด้ีวยใบไม้ักระจุึกกระจิึกสวยงามั ราวกับเป็นการย่อส่วนเกาะแห่็งน่�ลังเท่ี่าขึ้นาดี
ฝ่ีาม้ัอแลัะเป็นภูาพแที่นขึ้องผูู้้ท่ี่�พำานักอยู่บนเกาะน่�  

นอกจึากน่� การออกนอกเส้น
ที่างท่ี่�คุ้นเคยอาจึเป็นอันตราย
ได้ี แม้ัจึะเป็นชิาวประมังแต่
อุบัติเห็ตุในแม่ันำ�าโขึ้งก็เกิดีขึึ้�น
บ่อยครั�ง ใกล้ัๆ กับแก่งกล้ัา ม่ั
แท่ี่งปูนลัักษณ์ะเห็ม้ัอนรองเท้ี่า
บูที่สองขึ้า ตั�งอยู่บนโขึ้ดีหิ็น 
คนนำาที่างท้ี่องถิ�นท่ี่�นำาที่างเรา
ไปบอกว่า แท่ี่งปูนน่�ม่ัประโยชิน์
อยู่สองประการ ค้อ เป็นเคร้�อง
ช่ิวยบอกตำาแห็น่งโขึ้ดีหิ็นเม้ั�อ
คราวนำ�าขึึ้�นสูงสำาห็รับคนเดิีน
เร้อแลัะเป็นสัญลัักษณ์์บอก
ห็ลัักเขึ้ตแดีนไที่ย-ลัาว
 
 



เย็นวันท่ี่�ร้อนอบอ้าวจึนเห็็นไอร้อนระเหิ็ดีออกจึากที่ราย นำ�าโขึ้งบริเวณ์นั�นแห้็งจึนดูีเสม้ัอนว่าสามัารถ
เดิีนข้ึ้ามัฝ้ี�งห็ากันได้ี เรามัองเห็็นชิายคนห็นึ�งเดิีนข้ึ้ามัแม่ันำ�าจึากฝ้ี�งลัาวมัายังฝ้ี�งไที่ย เม้ั�อมัาถึงฝ้ี�งไที่ยเขึ้าข่ึ้�
มัอเตอร์ไซุ่ด์ีท่ี่�จึอดีรออยู่ริมัฝ้ี�งออกไปตามัถนนให็ญ่ ราวกับเร้�องน่�เป็นสิ�งสามััญท่ี่�ใครๆ ก็สามัารถที่ำาได้ี 
 
เช่ินเด่ียวกันกับแต่กาลัก่อนท่ี่�ตาจึึ�งขึึ้�งดัี�งแดีงสามัารถก้าวข้ึ้ามัแม่ันำ�าโขึ้งไปมัาได้ีอย่างเป็นอิสระ 
 
การเดิีนที่างในครั�งน่�จึบลังภูายในสิบวัน เราขัึ้บรถไปส่งศิลัปินท่ี่�กรุงเที่พฯ จึากถนนเล่ัยบฝ้ี�งแม่ันำ�าเปล่ั�ยน
เป็นถนนที่างห็ลัวงสายห็ลััก จึากทิี่วทัี่ศน์ธรรมัชิาติสู่ภูาพความัเป็นเม้ัอง แม้ัว่าจึะเริ�มัคำ�าแต่แสงไฟสว่างไสว
ริมัถนนก็ยังสาดีแสงนำาที่างเราอยู่เสมัอ จึนอดีคิดีไม่ัได้ีว่าแห็ล่ังกำาเนิดีพลัังงานไฟฟ้าน่�มัาจึากท่ี่�ใดี มัาจึาก
เข้ึ้�อนไซุ่ยะบุร่ห็ร้อไม่ั ความัสะดีวกสบายในช่ิวิตขึ้องเรานั�นแลักมัาด้ีวย 
การต้องสูญเส่ยที่รัพยากรธรรมัชิาติจึำานวนมัากไปห็ร้อไม่ั ความัเปล่ั�ยนแปลังขึ้องแม่ันำ�าโขึ้งจึะเป็นเช่ินไร 

แม้ัการล่ัาสมับัติขึ้องเราจึะจึบลัง กระนั�น การตามัล่ัาที่รัพยากรขึ้นานให็ญ่โดียกลุ่ัมัทุี่นแลัะรัฐมัห็าอำานาจึ
ยังคงดีำาเนินต่อไป ขึ้ณ์ะท่ี่�กำาลัังขัึ้บรถอยู่นั�นเร้�องราวขึ้องตาจึึ�งขึึ้�งดัี�งแดีงก็ลัอยขึึ้�นมัาในหั็ว ที่ำาให้็สงสัยว่า
ห็ากนายพรานไม่ัห็ลังเช้ิ�อกลัอุบายขึ้องเณ์รรูปนั�น เขึ้าจึะกั�นลัำานำ�าสำาเร็จึห็ร้อไม่ั ห็ากสำาเร็จึโขึ้ดีหิ็นเห็ล่ัาน่�
จึะที่ำาห็น้าท่ี่�เป็นเห็ม้ัอนเข้ึ้�อนกั�นที่างไม่ัให้็นำ�าไห็ลัผู่้าน เช่ินเด่ียวกันกับการสร้างเข้ึ้�อนท่ี่�ต่อไปอาจึกลัาย
เป็นจุึดีจึบขึ้องแม่ันำ�าโขึ้ง 
 
แม้ัว่าจึะไม่ัม่ัคำาตอบท่ี่�ชัิดีเจึนแต่เราต่างรู้ด่ีว่าความัเปล่ั�ยนแปลังเพ่ยงนิดีเด่ียวจึากต้นนำ�าจึะสั�นสะเท้ี่อนถึง
ปลัายนำ�า

05 นักล่า (ให่ม่) แห่่งลุ่มนำำาโขง

กิตติมัา จึาร่ประสิที่ธ์ิ 

จึบการศึกษาระดัีบปริญญาโที่สาขึ้า Curating & Collections จึาก Chelsea College of 
Arts ประเที่ศอังกฤษ ป้จึจุึบันดีำารงตำาแห็น่งภัูณ์ฑ์ารักษ์ให้็กับพิพิธภัูณ์ฑ์์ศิลัปะร่วมัสมััยให็ม่ัเอ่�ยมั 
จัึงห็วัดี เช่ิยงให็ม่ั เธอร่วมัเปิดีห้็องที่ดีลัองภัูณ์ฑ์ารักษ์แลัะสำานักพิมัพ์ห็นังส้อศิลัปิน ในนามั Waiting 
You Curator Lab (2559) กิตติมัาสนใจึศิลัปะแลัะวัฒนธรรมัร่วมัสมััย โดียเฉพาะประเด็ีนท่ี่�
สัมัพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคมั แลัะการเม้ัองเชิิงวิพากษ์ ทัี่�งท่ี่�เก่�ยวกับประเที่ศไที่ยแลัะเอเช่ิยตะวันออก
เฉ่ยงใต้ โดียที่ำางานร่วมักับนัก วิชิาการ ศิลัปิน องค์กร แลัะพ้�นท่ี่�ที่างศิลัปะในห็ลัากห็ลัายรูปแบบจึาก
ห็ลัากห็ลัายประเที่ศ 

กิตติมัาได้ีร่วมัที่ำางานทัี่�งในฐานะภัูณ์ฑ์ารักษ์ห็ลัักแลัะภัูณ์ฑ์ารักษ์ร่วมั เธอเป็นภัูณ์ฑ์ารักษ์นิที่รรศการ 
House Calls: Pinaree Sanpitak ท่ี่� มูัลันิธิ 100 ต้นสน (2563) Breast Stupa 
Cookery: the world turns upside down ท่ี่� โนว่า คอนเที่มัโพราร่� (2563) แดนช่ั่�ว 
ขณะ: ศิิลปะสมใหม่เอ่ี่�ยม พ.ศิ. 2553 - 2562 (2562), นิที่รรศการ In search of other 
times: reminiscence of things collected ท่ี่� JWD Art Space กรุงเที่พ (2562) 
นิที่รรศการ Occasionally Utility ท่ี่�แกลัเลัอร่�เว่อร์ กรุงเที่พฯ (2560), นิที่รรศการ The 
Thing That Takes Us Apart ท่ี่�แกลัเลัอร่�ซุ่่สเขึ้ป เช่ิยงให็ม่ั (2560) เป็นต้น

จัึดีตั�งโดีย ก่อตั�งโดีย สนับสนุนโดีย

โครงการ ‘Pollination’ จัึดีขึึ้�นโดีย The Factory Contemporary Arts Centre โฮจิึมิันห์็ ภัูณ์ฑ์า
รักษ์ท่ี่�ได้ีรับเล้ัอกขึ้องโครงการ LIR (ยอคยาการ์ต้า) แลัะ กิตติมัา จึาร่ประสิที่ธ์ิ (เช่ิยงให็ม่ั) ได้ีเช้ิ�อเชิิญ
ศิลัปิน มัาริอันโต้ (ยอคยาการ์ต้า) แลัะ เร้องศักด์ิี อนุวัตรวิมัลั (กรุงเที่พฯ) เพ้�อท่ี่�จึะที่ำางานร่วมักันใน
โครงการ ‘Of Hunters and Gatherers’ ห็ลัังจึากลังพ้�นท่ี่�วิจัึยแลัะใช้ิเวลัาที่ำางานร่วมักันเป็นเวลัากว่า
ห็นึ�งปี ภูายใต้ภููเขึ้าไฟเมัอราปีท่ี่�ยังคงปะทุี่อยู่ แลัะแม่ันำ�าโขึ้งบริเวณ์ชิายแดีนไที่ยลัาวท่ี่�ได้ีรบผู้ลักระที่บจึาก
การสร้างเข้ึ้�อน ผู้ลัลััพธ์ค้อนิที่รรศการ ‘นักล่ัา’ จัึดีแสดีงท่ี่� พิพิธภัูณ์ฑ์์ศิลัปะร่วมัสมััยให็ม่ัเอ่�ยมั เช่ิยงให็ม่ั 

(19 ม่ันาคมั พ.ศ. 2564) การจัึดีซิุ่มัโพเซุ่่ยมัออนไลัน์ (28 - 30 พฤษภูาคมั พ.ศ. 2564) แลัะ เวปไซุ่ต์อท่ี่�
รวบรวมัข้ึ้อมูัลัเก่�ยวกับโครงการ


