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พริลลา ทาเนีย (Prilla Tania)
บันดุง, ธันวาคม พ.ศ.2563 

การกินอาหารเป็นกิจกรรมที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามและบ่อยครั้งละเลยถึง
สาเหตุและผลกระทบที่ตามมา อย่างเช่น ส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ ทั้ง
ปริมาณและการเข้าถึงอาหาร ในช่วงเวลาสมัยใหม่ที่ท�าให้ผู้คนพึงพอใจและไม่
ตั้งค�าถามถึงวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการกินอาหารอีกต่อไป  ค�าถามน้ีเปน็
ส่วนหนึ่งของผลงานของฉันทีช่ื่อวา่ “EAT!” ในนทิรรศการ Beyond Panopticon 
ที่ BEC (Bandung Electronic Center ในปี 2546 เช่นเดียวกับสัตว์อื่น ๆ 
มนุษย์ต้องการอาหารเพ่ิมเติมพลังงานเพ่ือใช้ในการด�ารงชีวิต ท�ากิจกรรมต่าง 
ๆ และสืบเผา่พันธ์ุ ความแตกต่างของมนษุยก์บัสัตว์อื่น ๆ  อยูท่ีค่วามพยายามใน
การหาอาหาร  ในกรณีของมนุษย์ พัฒนาการทางวัฒนธรรมได้น�ามาสู่การใช้
เครื่องมือและวิธีการ ในช่วงเวลานับแสน ๆ ป ีตั้งแต่สังคมล่าสัตว์-เก็บของป่า 
การท�าการเกษตรแบบเรียบง่าย สู่เกษตรกรรมสมัยใหม่และสังคมอุตสาหกรรม 
สังคมรูปแบบต่าง ๆ นี้ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ในสังคมสมัยใหม่ วิธีการ
หาอาหารไมไ่ดเ้รยีบงา่ยเหมอืนกบัชุมชนดัง้เดมิ เชน่ การลา่สัตว ์เกบ็ของป่า การ
ท�าฟาร์ม และการเลี้ยงสัตว์ แต่เราต้องหาเงินเพ่ือมาซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�าเรจ็รปู และส่ิงทีต่ามมา มนุษยไ์มไ่ดเ้พียงกนิอาหารเพ่ือเตมิเต็มความต้องการ
ของร่างกาย แต่การกนิกลายมาเปน็กจิกรรมทางสังคม เช่น การเฉลมิฉลองตา่ง 
ๆ ที่ต้องการอาหารนานาชนิด ทั้งต่างรูปทรง ต่างสี ต่างรสชาติ หรือการที่เด็ก
กลุ่มหนึ่งเดินไปยังร้านขายค้าเพ่ือซื้อขนมกินระหว่างที่เล่นกับเพ่ือน 

จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือมนุษย์ไม่ต้องการอาหาร? เป็นค�าถามที่ฉันสนใจผ่านการท�า
โครงการศิลปะ “De Chloroman” ในฐานะที่เปน็ส่วนหนึ่งของโปรแกรม  Hier 
/ Heden ที่กรุงเฮก เมื่อปี 2555 โดยการสร้างมนุษย์ใบไม้สีเขียวที่ท�าด้วย
เครื่องยนต์ 

เพ่ือแกปั้ญหาความตอ้งการอาหารของมนษุยใ์นอนาคต  ใบไมน้ี้เองทีท่�าใหม้นษุย์
ไมต่อ้งการอาหารเพ่ือเติมเต็มความต้องการของรา่งกายในแต่ละวนั เช่นเดยีวกนั
กับพืชที่สังเคราะห์แสงด้วยการดูดซึมน�้าและแร่ธาตุต่าง ๆ และอาศัยแสงจาก
ดวงอาทติยใ์นการสรา้งพลงังาน ฉนัสงสัยวา่ หากมนษุยสู์ญเสียกจิกรรมการกนิ
อาหารในชีวิตประจ�าวันแล้ว กิจกรรมทางสังคมของมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไร 
ฉันจงึไดท้�าการทดลองเปน็เวลาหนึ่งเดอืนในฤดรูอ้น โดยทีใ่นหนึ่งเดอืนนัน้ฉนัไม่
ได้กินอาหารตั้งแต่ตีส่ีจนถึงสามทุ่ม  นอกจากนี้ยังไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ตั้งแต่งานเลี้ยงอ�าลาพนักงาน การประชุม ไปเที่ยวทะเลกับเพ่ือน และร่วมกิน
อาหารเย็นในเวลาหกโมงเย็น กิจกรรมเหล่านี้ต่างเก่ียวพันกับอาหารและเครื่อง
ดื่ม ประสบการณ์การมีส่วนร่วมนี้อยู่ในผลงานที่ชื่อว่า “Ik Eet Niet” (ภาพที่ 1) 
ซึ่งเป็นงานศิลปะจัดวางด้วยกระดาษที่ท�าเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบสต๊อปโมชั่น 
(stop motion video) จินตนาการถึงการที่  De Chloroman ท่ีได้รับเชิญให้
ไปร่วมงานงานเลี้ยงอาหารค�่า 

Ik Eet Niet ส่วนหนึ่งของโปรแกรม Hier/Heden กรุงเฮก ป ี2555
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ในช่วงเวลาที่มนุษย์ยังคงอาศัยเป็นกลุ่มเล็ก ๆ การหาอาหารเป็นไปเพ่ือตอบ
สนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่
อาหารในระบบนิเวศ บางครั้งก็เปน็ผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเมื่อประสบ
ความส�าเร็จในการล่ากวาง หรือบางครั้งก็กลายเปน็อาหารให้แก่เสือหรือจระเข้
เสียเอง หลังจากที่ระบบฟาร์มเร่ิมก่อตัวขึ้นมาพร้อม ๆ กับการท�าการเกษตรส่ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของพ้ืนผิวตามธรรมชาติและป่าไม้ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติไม่มากนัก เพราะพ้ืนที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้จะกลายเป็นป่าขั้นที่สองและจะ
กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นมีการกลับมาท�าการเกษตรในพ้ืนที่นั้น
อีกเปน็วงจร  จากประสบการณ์การรวมกลุ่มของมนุษย์ พวกเขาเริ่มผลิตความ
รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตอันเกี่ยวพันกับการท�าเกษตรกรรมและส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น   
ในชว่งขณะหนึ่งทีม่นษุยก์ลุม่หนึ่งได้ตัง้ถิน่ฐาน ท�าสวน และทุง่นา ในป่าบนพ้ืนที่
สูง สังคมลกัษณะนีเ้องทีต่�านานหรอืปรมัปราแหง่ Nyi Pohaci Sanghyang Asri 
ได้เกิดขึ้นมา 

ในนทิานปรัมปรานี ้พระเจา้ตดัสินใจฆา่ Nyi Pohaci เนือ่งจากความสวยของเธอ
ที่ท�าให้ Sang Batara Guru ซึ่งเปน็พ่อบุญธรรมตกหลุมรักเธอ ความตายของ
เธอท�าใหพ้ระเจา้รูสึ้กหวาดกลวัและรูสึ้กผดิจงึไดฝั้งรา่งของเธอบนโลกทีซ่ึ่งหา่ง
ไกลจากสวรรค ์ ระหวา่งทีร่า่งของเธอถกูเผา ความบรสุิทธิแ์ละความดงีามทีโ่ชติ
ชว่งขึ้นมา ณ ทีแ่หง่นัน้ทีร่า่งกายของเธอไดเ้ปน็พ้ืนทีใ่หพื้ชพันธุต์า่ง ๆ  ไดเ้ตบิโต
ขึ้นและให้ประโยชน์แก่มนุษย์ หัวของเธอเป็นที่เติบโตของต้นมะพร้าว บริเวณ
จมูก ปาก และหูเติบโตเปน็สมุนไพรและผักนานาชนิด ผมของเธอมีส่วนให้หญ้า
และบรรดาดอกไม้เติบโต บริเวณหน้าอกเป็นที่อาศัยของไม้ผลนานา ส่วนแขน
และมือของเธอเปน็ที่เติบโตของไม้สักและไม้เนื้อแข็ง บริเวณอวัยวะเพศเปน็ที่
เติบโตของต้นตาล สะโพกเป็นที่เติบโตของไผ่หลากหลายประเภท เท้าเป็นที่
เติบโตของเหล่าพืชหัว และสุดท้ายบริเวณสะดือเปน็ที่เติบโตข้าว นอกจากนี้ ใน
บางต�านานเลา่วา่ตาขา้งซา้ยของเธอเปน็ทีเ่ตบิโตของของขา้วขาว ส่วนตาขา้งขวา
เปน็ที่เติบโตของข้าวแดง

จากนิทานปรัมปรานี้ เป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษต้องการแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
จัดการธรรมชาติอย่างยั่งยืนผ่านต�าแหน่งแห่งที่ของการพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่บน
ร่างของ Nyi Pohaci  โดยอาจตีความได้ว่าบริเวณส่วนหัวนั้นหมายถึงพืชพันธ์ุ
ที่อยู่ในดินแดนที่ราบสูงและส่วนบริเวณเท้าในฐานะที่เป็นที่ราบต�่า (ภาพที่ 2, 
ภาพร่าง) บริเวณการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นปรากฏความหลากหลายของพันธุ์
พืชที่ตอบสนองกับความต้องการของชุมชน ตั้งแต่แหล่งอาหาร วัสดุส�าหรับ
เคร่ืองมือเครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ส�าหรับท�าการเกษตรและการก่อสร้าง  
ไปจนถึงยารักษาโรค

ภาพร่าง Nyi Pohaci Sanghyang Asri โดย Prilla Tania
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ยิง่อารยธรรมมนษุยก์า้วหนา้มากขึ้นเทา่ไร ระยะหา่งของมนษุยก์บัธรรมชาตกิย็ิง่
เพ่ิมมากขึ้นด้วย กล่าวได้ว่าธรรมชาติกลายเปน็วัตถุชนิดหนึ่งและเปน็แหล่งที่มา
ของวัตถดุบิทีม่นษุย์ใช้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตวัเองในการสรา้งสังคม
ในอุดมคติ สังคมดั้งเดิมมีแนวโน้มที่มองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
การล่าและการเพาะปลูกส่ิงต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามฤดูกาล ในขณะที่สังคมสมัย
ใหม่กลับเป็นสังคมที่มีความต้องการในการเอาชนะธรรมชาติ  ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เราสามารถปลูกพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ได้ตลอด
ป ีโดยไม่ต้องสนใจฤดูกาล  ขนาดของการท�าเกษตรกรรมกย็ิง่ใหญ่มากขึ้นทวคูีณ  
ในทางตรงขา้มกนั ชนดิของพันธุพื์ชทีป่ลกูกลบัมจี�านวนนอ้ยลงเรือ่ย ๆ  การผสม
พันธุ์พืชข้ามสายพันธ์ุด้วยวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมก็เปน็ไปเพ่ือประโยชน์ของ
มนุษย์ฝ่ายเดียว 

ในผลงาน “Democratization of Carbohydrates” (ภาพที่ 3) เปน็ส่วนหนึ่ง
ของการท�างานของกลุ่มศิลปินหญิงชาวอินโดนีเซีย ในนิทรรศการ  
Into The Future ซึ่งจัดขึ้นเม่ือป ี2562 เราจะกินอะไรกันในวันพรุ่งนี้ ? เปน็
ค�าถามที่เราถามผู้ชมในงานและให้ผู้ชมตอบค�าถามด้วยการสอดใบมีดที่ท�าจาก
ไม้เข้าไปในกระสอบทีแ่ขวนบนก�าแพง บนกระสอบมกีารเขยีนชื่อแหลง่ทีม่าของ
คาร์โบไฮเดรตประเภทต่าง ๆ ด้วยภาษาลาติน เช่น oryza sativa [ข้าว], 
ipomoea batatas [มันเทศ], manihot utilisima [มันส�าปะหลัง], shorgum 
[ข้าวฟ่าง], canna discolor [แป้งพุทธรักษา] ก�าแพงฝ่ังตรงข้ามกันแสดงภาพ
ของพืชพันธ์ุชนิดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนกระสอบ ซึ่งเขียนด้วยชอล์กบนก�าแพง
สีด�า ในบางวันจะมกีารนบัจ�านวนไม้ทีอ่ยู่ในกระสอบ ถ้ามีกระสอบทีว่า่งเปลา่ ไมม่ี
ผู้ชมโหวต ก็จะท�าการลบภาพของพืชชนิดนั้น ๆ บนก�าแพงอีกฝ่ัง ในวันถัดมา 
กระสอบก็จะถูกม้วนขึ้นไปไม่สามารถเลือกได้อีก โดยจะมีการท�าเช่นนี้ต่อไปจน
จบนิทรรศการ 

Democratization of Carbohydrates ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ 
Indonesian Women Artist: Into The Future ในป ี2562, ภาพโดย 

Hendriana Werdhaningsih
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แมว้า่จะมพืีชหลากหลายชนดิบนผนืโลกทีใ่หค้ารโ์บไฮเดรต แตม่พืีชเพียงสามถงึ
ห้าชนิดที่เป็นอาหารหลักให้แก่ประชากรในอินโดนีเซียและรวมถึงโลกใบนี้ด้วย 
ท�าไมพืชพันธ์ุด้ังเดิมของบรรพบุรุษของเรา เช่น มันหวาน, มันม่วง , พืชหัว , 
หัวบุก, เผือก, และสาเก กลายเปน็พืชที่ไม่เปน็ที่รู้จักในผู้คนยุคปัจจุบัน ทั้ง ๆ ที่
เปน็พืชท่ีคนในรุ่นก่อนหน้านี้ต่างปลูกไว้ในเมืองก็ตาม แม้ว่าพืชเหล่านี้จะเปน็พืช
ที่สามารถปลูกได้โดยง่ายและไม่ต้องการการดูแลมากนัก ท�าไมผู้คนถึงนิยม
บริโภคข้าวซึ่งต้องการการดูแลเปน็พิเศษระหว่างที่ปลูก หรือแม้กระทั่งข้าวสาลี
หรือขา้วโอต๊ทีไ่ม่สามารถปลกูในประเทศนีไ้ด้จากเหตุผลด้านสภาพภมูอิากาศและ
เงื่อนไขอื่น ๆ  เมื่อเราไม่รู้จักแหล่งที่มาของคาร์โบไฮเดรตอย่างหลากหลาย ก็น่า
กลวัวา่ความหลากหลายทางชีวภาพจะค่อย ๆ  สูญสลายไป ถา้ไมม่คีวามพยายาม
ในการอนุรักษ์หรือท�าให้เป็นที่รู้จักส�าหรับคนในรุ่นต่อไป การท่ีเราให้เลือกว่า
แหลง่ทีม่าของคาร์โบไฮเดรตคอือะไร ส่ิงทีผู่ช้มใชเ้ปน็เกณฑใ์นการเลือก อาจจะ
เป็นเร่ืองของสุขภาพ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต การเข้าถึง และอื่น ๆ  
ถ้าเปรียบเทียบกับนิทานปรัมปราเร่ืองร่างกายของ Nyi Pohaci ภายใต้เงื่อนไข
ของปัจจบุนั สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ว่าขา้วได้ถูกพัฒนาแและกลายเปน็อาหารหลัก
ชนิดเดียว หรือกล่าวได้ว่าพ้ืนที่บริเวณสะดือได้ถูกขยายกว้างขึ้นในขณะที่
ร่างกายส่วนอื่น ๆ ค่อย ๆ ถูกท�าให้หายไป 

นบัตัง้แต่ป ี2547 จนถึงป ี2559 ฉนัเริม่ใช้ชีวติในฐานะทีเ่ปน็ผูล้า่และผูเ้กบ็เกีย่ว 
การลา่ในทีน่ีห้มายถงึการลา่ประสบการณแ์ละเกบ็เกีย่ววธิคีดิตา่ง ๆ  ผา่นผลงาน
ศิลปะทีแ่สดงออกถึงความคิดและความกงัวลถึงภาวะทีธ่รรมชาติถกูท�าลายดว้ย
การกระท�าของมนุษย์ ในนิทรรศการ E ซึ่งจัดที่ Selasar Sunaryo มีผลงาน
จ�านวน 5 ชิ้นที่จัดแสดงทั้งในเชิงวิธีคิดและวัสดุ เพ่ือชวนให้ตระหนักถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มทีมี่สาเหตุมาจากความพยายามในการเติมเต็มความตอ้งการพ้ืนฐาน
ด้านอาหารของมนุษย์ วัสดุหลักที่ใช้ในงานชิ้นนี้คือ กล่องอาหารที่ใช้แล้ว 
(กระดาษแขง็) ซึ่งฉนัยมืมาใช้ช่ัวคราวเพ่ือส่ือถึงส่ิงทีจ่ะถกูรีไซเคิลในการท�าแพค
เกจอาหาร งานนี้ส่ือถึงห่วงโซ่ของอาหารของเราในทางอ้อม ขณะที่งานอีกชิ้น
หนึ่ง ช่ือว่า “Daur Energi” (ภาพที่ 4) แสดงถึงแผนที่ของเครือข่ายอาหาร  
เริ่มตั้งแต่สวน กระบวนการ การผลิต การขนส่ง ตลาด  ไปจนถึงการเปน็ขยะ
เหลือใช้ที่ถูกทิ้งในทะเล 

“Daur Energi”

จากประสบการณ์ที่ฉันได้เก็บเกี่ยวมา ฉันเห็นว่า แม้ว่าการท�าฟารม์ในประเทศที่
มีส่ีฤดูกาลจะเป็นไปได้อยาก แต่ก็ไม่ได้ท�าให้พวกเขาลดความพยายามในการ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี แสดงถึง
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ความปรารถนาในการปลกูพืชผกัตา่ง ๆ  และเปน็รปูแบบหนึ่งของการแสดงความ
ขอบคณุต่อน�้า อากาศอนัอบอุน่ และแสงแดดอนัเหลอืเฟือ การท�าสวนกลายเปน็
กจิกรรมทีท่�าในเวลาวา่งนอกเหนอืไปจากการล่า ฉนัเริม่ปลกูเครือ่งเทศจากยโุรป 
(เช่น โรสแมร่ี ออริกาโน โหระพาฝร่ัง เซจ และมินท์) รวมถึงสตรอว์เบอร์รี่ใน
กระถางบนพ้ืนที่ประมาณ 1.5 x 1.5 ตารางเมตรในมุมหนึ่งของบ้านพ่อแม่ของ
ฉัน อยา่งไรกต็าม ด้วยวิถชีีวิตแบบกึ่งพเนจร การท�าสวนแบบยัง่ยนืจงึไมเ่หมาะ
กบัฉันมากนกั บางสัปดาหห์รอืบางเดือนทีก่ลบัจากการ “ลา่” ฉนัพบว่าในสวนจะ
มีวัชพืชจ�านวนมากและต้นไม้บางต้นก็ตาย กระนั้นความต้องการในการอยู่กับที่
เพ่ือท�าฟาร์มและปศุสัตว์ก็ยังคงอยู่ ในตอนนั้นฉันต้ังใจแน่วแน่ว่าจะท�าให้ได้ใน
ป ี2557 

Leuwigoéng, บันดุง ป ี2560

จากเป้าหมายเดิมทีต่ัง้ไว ้กวา่จะเกดิขึ้นจรงิกเ็ลือ่นไปป ี2559 ทีฉ่นัเริม่อยูป่ระจ�า
ที่และเริ่มการท�าสวน และตอนนี้ก�าลังเข้าสู่การท�าฟาร์ม (ท�านาข้าว) และเล้ียง
สัตว ์(เปด็พันธ์ุมะนลิาจ�านวน  1 คู่) ในช่วงเวลากอ่นหนา้นี ้ฉนัได้เพียงแสดงออก
ถงึความคดิและความตระหนกัถงึปัญหาดังกลา่วผา่นผลงานศิลปะทีจั่ดแสดงใน
แกลเลอรี กล่าวได้ว่าในช่วงเวลานี้ความคิดถูกน�าเสนออย่างเงียบ ๆ (ภาพที่ 5, 
Leuwigoéng) แม้ว่าเราจะอยู่กับที่ แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การท�าฟาร์มที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ส่งผลให้การท�าสวนในพ้ืนที่มาก 1,000 เท่าของ
พ้ืนที่สวนมีความล�าบากในปีแรก ๆ เนื่องจากเราไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน  
การผา่นฤดแูลง้แรกไดส้อนเราและท�าใหเ้ราตระหนกัถงึความส�าคญัของน�้า ดว้ย
ขนาดของสวนทีเ่รามกีารรดน�้าผา่นทอ่น�้าไมใ่ชท่างเลอืกทีด่นีกั ดงันัน้ เราจึงสร้าง
ทีเ่กบ็น�้าด้วยการท�ารอ่งระบายน�้าไปทัว่บรเิวณสวน ด้วยความรูท้ีเ่ราม ีเราจึงเริม่
ท�าสวน เราเห็นว่าป่าฝนเขตร้อนเปน็ระบบนิเวศที่ส�าคัญในละติจูดที่เราอาศัยอยู่ 
เราจงึพยายามท�าสวนของเราใหม้ลีกัษณะเหมอืนป่า โดยให้ความส�าคญักบัความ
หลากหลาย เราเก็บและปลูกพืชนานาชนิดในสวน พืชบางชนิดเราได้มาจากการ
แลกเปลีย่นกบัชาวสวนคนอืน่ บา้งก็มาจากพ่อแมข่องเราทีย่งัคงอาศัยในหมูบ่า้น 
เรา “จัด” สวนแบบผสมผสาน พืชบางต้นที่มีความสูง เช่น ฝรั่ง มะละกอ  
ดาหลา และกลว้ย เราปลกูอยา่งกระจดักระจายไปทัว่เพ่ือสรา้งรม่เงาและป้องกนั
แสงแดด  พืชบางชนิดที่แพร่กิ่งก้านสาขาไปรบกวนพืชอื่นด้วย เช่น เสาวรส ถั่ว 
มันหวาน และดอกอัญชัน พืชหลักอีกชนิดท่ีเราปลูกในทั่วบริเวณอีกชนิดคือพืช
หัว พืชจ�าพวกมันเทศและฟักทองเราใช้วิธีปลูกไว้บนหน้าดิน และเรายังปลูกพืช
บางชนดิดว้ยการหวา่นเมลด็ลงไปในหลาย ๆ  ที ่เพ่ือพืชตา่งพันธุเ์ตบิโตขึ้นแทรก
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กนัและกัน แทนทีจ่ะหวา่นพืชป่าลงไปในสวน เราคิดว่าการปลกูตน้ไมส้ลับกับพืช
ที่เราสามารถใช้ได้ (กิน) ในช่วงแรกการท�าแบบนี้ท�าให้พ่อแม่ของเราสับสนอยู่
ไม่น้อย แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มที่ยอมรับวิธีการท�าสวนของพวกเรา หลังจากส่ีปี
ผ่านไป สวนของเราก็เร่ิมเปน็รูปเปน็ร่างจนเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเปน็
อาหารกลางวันของพวกเราในทุกวัน ก่อนหน้านี้เราคุ้นเคยกับการกินผักจาก
ตลาดแต่ตอนนี้เรากินผักจากสวนของเราแทน

ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะมีพืชพันธ์ุนานาชนิด ทั้งถั่ว พืชหัว ผลไม้ แม้
กระทั่งผักป่าที่เราสามารถเก็บได้ทุกวัน ในฤดูฝนถ้าเราโชคดี เราก็ได้พบกับเห็ด
ป่า (suung Bulan/suung tanduk) ส�าหรับผัดหรือปรุงเป็นอาหาร  pepes 
กอ่นอาหารกลางวนัทกุวนัเรามกัจะเดนิไปรอบ ๆ  สวนเพ่ือเกบ็วตัถดุบิทีเ่ราจะน�า
มาท�าอาหาร เมนูอาหารของเราจึงข้ึนอยู่กับผลผลิตที่พบในแต่ละคร้ัง 

เมื่อเข้าสู่ปี 2563 เราเริ่มเรียนรู้การท�านาข้าว โดยเราเริ่มปลูกข้าวตามรูปแบบ 
เริม่จากการแชเ่มลด็ขา้ว และการตากขา้ว ซึ่งเปน็ส่ิงทีซ่บัซอ้นกว่าการท�าสวน จน
ไมน่า่แปลกใจวา่พืชชนดินีไ้ด้ใหก้�าเนิดเทคโนโลยต่ีาง ๆ  (การท�านาขัน้บนัได) และ
รวมถึงได้สร้างต�านานปรัมปราในหลายพ้ืนที่ เช่น เรื่องของ Nyi Pohaci (ซุน
ดา), เร่ือง Dewi Sri (ชวาและบาหลี), และ Inari (ญ่ีปุ่น) ประสบการณ์การท�า
นาขา้วเปน็ส่ิงใหม่ส�าหรบัเราและค่อนขา้งยุง่ยากพอสมควร เราต้องใชเ้วลาในทุง่
นา ตลอดทั้งป ีนอกเหนือความรู้ที่เราได้จากพ่อแม่ของเราแล้ว เรายังได้สังเกตุ
การเติบโตของข้าวในทุกขั้นตอนตลอดทั้งสองฤดูกาลที่เราได้มีส่วนร่วม ทั้งฤดู
ฝนและฤดูแล้ง 

ปัจจบุนัเราก�าลงัเรยีนรูว้ธิกีารของเกษตรกรและนกัปรชัญาชาวญีปุ่่น Masanobu 
Fukuoka (พ.ศ.2456-2551) เกี่ยวกับการท�าฟาร์มธรรมชาติหรือการท�าสวน
เชิงนิเวศ หรือการท�าสวนอย่างเปน็ธรรมชาติ ในการที่จะท�านาข้าวและสวนของ
เรา เรารู้สึกว่าวิธีการเปน็วิธีการทีเ่หมาะสมกบัเราและเรากอ็ยากท�าใหส้�าเรจ็ ด้วย
วธิกีารนีเ้ราตอ้งท�าความรูจ้กัระบบนเิวศ (สภาพอากาศ พันธุพื์ช สัตวต์า่ง ๆ  และ
ร่วมถึงปฏิสัมพันธ์ของทุกส่ิงนี้) ในพ้ืนที่ของเรา

สถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้มีช่ือว่า “Leuwigoéng”  ค�าว่า “ leuwi”  หมายถึง หลุม
หรือแอ่งที่อยู่ใต้แม่น�้า ขณะที่ ค�าว่า “goéng” หมายถึง การเลี้ยวหรือหมุน เมื่อ
น�าสองค�านีม้ารวมกนั เราหวังว่า ณ ทีแ่หง่นีจ้ะเปน็พ้ืนทีท่ีเ่ราสามารถเรยีนรูแ้ละ
ท�าความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติได้ ดังนิทานปรัมปราที่กล่าวมาข้างต้น
วา่ยิง่เราดูแลรกัษารา่งของ  Nyi Pohaci มากเทา่ไรยิง่มส่ีวนใหธ้รรมชาตมิคีวาม
ยั่งยืนมากขึ้น  



จัดขึ้นโดย

ร่วมสนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย

ofhuntersandgatherers.com

การเก็บรักษา Nyi Pohaci Sanghyang Asri

ประวัติผู้เขียน

พริลลา ทาเนีย (Prilla Tania) เป็นศิลปินที่ใช้ส่ืออันหลากหลาย เธอใช้
ประติมากรรมนุ่ม ศิลปะจัดวาง ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในการน�าเสนอผล
งาน งานของเธอได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจแห่งอาหาร และความ
สัมพันธอั์นยัง่ยนืระหวา่งมนษุยแ์ละธรรมชาต ินทิรรศการทีจ่ดัแสดง In To The 
Future, National Gallery of Indonesia, จาการ์ตา (พ.ศ.2562);  
Jogja Biennale XII: Not A Dead End, ยอคยาการ์ตา (พ.ศ.2556) และ
นิทรรศการเด่ียว E, Selasar Sunaryo Art Space, บันดุง (พ.ศ.2665)


