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ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตของเรา = ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ในยุคที่ยังไม่มีการรุกคืบของการล่าอาณานิคมและการสร้างประเทศชาติ 
(Nation State) ซ่ึงตามด้วยการเปลี่ยนแปลงทางทุนนิยม (capitalistic 
transformations) นั้น การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในอุษาคเนย์ยังเต็มไปด้วยการ
นับถือและขอบคุณคุณูปการของธรรมชาติที่มอบปัจจัย ส่ี (อาหาร ที่อยู่อาศัย 
ยา และเครื่องนุ่มห่ม) ให้ การนับถือผี (Animism) หรือธรรมชาติจึงเป็น
วัฒนธรรมความเช่ือที่เป็นรากฐานของพวกเขามาต้ังแต่แรกเริ่ม แม้ว่า
ธรรมชาติจะควบคุมไม่ได้ เพราะมันแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศ 
แต่นั่นก็ท�าให้เขาต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับมัน ไม่เช่นนั้นก็เร่ร่อนถิ่นฐาน
เพ่ือหาแหล่งธรรมชาติที่ดีกว่าต่อไป กลุ่มชนที่ได้ต้ังถิ่นฐานเป็นที่แน่นอนแล้ว
ก็ได้คิดค้นวิธีในการด�ารงอยู่ ณ แหล่งนั้นให้ได้ยาวนานมั่นคงที่สุด จึงมีการ
จัดการพ้ืนที่และทรัพยากร รวมทั้งผลิตทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  
การจัดการการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันจึงเปน็ปัจจัยส�าคัญของสังคม
กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์ร่วม ในที่นี้คือร่วมใช้ทรัพยากร ร่วมออกแรง และ
ร่วมอุดมการณ์ในการรักษาธรรมชาตินั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป เพ่ือที่
พวกเขาจะยงัคงไดใ้ชผ้ลประโยชนน์ีอ้ยา่งไมอ่ดอยากและไมห่มดส้ิน ภมูปัิญญา
เหล่าน้ีได้ปรับใช้ต่อเนื่องจากวิถีของมนุษย์ในสังคมก่อนหน้า

เมื่ออิทธิพลของทุนนิยมกลายเป็นจุดหมายใหญ่ ความรู้ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต
แบบเดิมจริงถูกหลงลืมไป แต่เม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ มนุษย์ที่
อาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและมีวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินั้นกลับน�า
ความรู้ที่ได้จากบรรพบุรุษมาช่วยให้พวกเขารอดตายได้ ตัวอย่างเช่น เกิดไฟป่า
ในออสเตรเลยี ในป ี2562 รฐับาลไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้ ในทีสุ่ดคนพ้ืนเมอืง
ได้เข้ามาแก้ปัญหานี้1 การสังเกตธรรมชาติของทะเลและรอดชีวิตจากคลื่นยักษ์
สึนามิของชาวมอแกน(Moken) แม้พวกเขาอาศัยอยู่เกาะเล็กจิ๋วที่ห่างไกลแห่ง
หนึ่งในหมู่เกาะสุรินทร์ ประเทศไทย ในป ี25472 หินสลักเก่าแก่อายุร้อยกว่าป ี
ที่ตั้งและแจ้งต�าแหน่งที่ปลอดภัยของคลื่นยักษ์ตามพ้ืนท่ีใกล้ชายฝ่ังทะเล 
ในประเทศญ่ีปุ่น ยังคงเปน็สถิติที่แม่นย�าเม่ือเกิดคลื่นยักษ์เม่ือป ี25543 4 

การจัดการน�้าด้วยระบบเหมืองฝาย (Community Water Management 
System)

การตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณที่ประสบความส�าเร็จได้อาศัยความรู้ทางภูมิศาสตร์
และการจัดการพ้ืนที่เป็นปัจจัยส�าคัญ ดังตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของการตั้ง
เมืองในภาคเหนือของไทย กล่าวถึงพญามังรายเมื่อตีอาณาจักรหริภุญไชย  
(พ.ศ. 1824) สมยัพญาญบีา (ยีบ่า) ไดแ้ลว้นัน้ กต็ัง้เมอืงใหมถ่งึสองครัง้ (เมือง
เวยีงชะแว่และเวียงกมุกาม) แต่กป็ระสบปัญหาน�้าทว่มทัง้สองครัง้ จึงไดสั้งเกต
ว่าตัวเมืองหริภุญไชยที่เป็นรูปหอยสังข์นั้นไม่เคยน�้าท่วมเลย เมื่อทรงตั้งเวียง 
ที่สามคือ เวียงเชียงใหม่ (พ.ศ. 1839) จึงได้น�าภูมิปัญญาดั้งเดิมของอาณาจักร
หริภุญไชยไปปรับใช้  ท�าให้เมืองเชียงใหม่ไม่ถูกน�้าท่วมทั้งยังมีการจัดการพ้ืนที่
และน�้าอยา่งเปน็ระบบ น�้าในแมน่�้ากถ็กูผนัไปใช้ใหเ้ปน็ประโยชนแ์กเ่กษตรกรใน
พ้ืนที่ที่ห่างไกลออกไปจากแม่น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขยายพระราช
อาณาจักรก็ท�าให้ระบบดังกล่าวถูกน�าไปใช้ทั่วไปในภาคเหนือตอนบนซึ่งตั้งอยู่
ระหว่างแม่น�้าโขง-สาละวิน จนถึงปัจจุบัน5

พญามงัรายได้เอือ้อ�านวยการจดัการน�้าด้วยระบบเหมอืงฝายไว้อยา่งชัดเจนและ
ยุติธรรมโดยผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า “มังรายศาสตร์” ในที่นี้ฉันจะยกมาแต่เพียง
บททีแ่สดงถึงความส�าคัญของเหมืองฝาย ซึ่งหากผูใ้ดท�าลายมีโทษถงึชวีติ กลา่ว
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คือ “มาตรา ๑ ท�านาติดกัน ผู้หนึ่งชวนไปทดน�้าเข้านา มันไม่ยอมไปช่วย แต่คอย
ขโมยน�้าจากท่าน หรือแอบขุดหนองน�้าท่าน เจ้านาเจ้าหนอง ได้ฆ่ามันตายก็เปน็
อันส้ินสุดไป อย่าว่าอะไรแก่เจ้านา ผีไม่ฆ่ามัน ก็ให้ปรับไหม ๑,๐๐๐,๐๐๐ เบี้ย” 
และ “ผู้ใดถมเหมือง ท�าลายฝาย ให้ฆ่ามันทิ้งเสีย เพราะมันท�าลายอู่ข้าวอู่น�้าของ
บ้านเมือง”6

กฎการปกครองเหมืองฝายนี้ช่วยให้เกิดระเบียบและป้องกันความขัดแย้งของผู้
ใชน้�้าร่วมกนัซึ่งได้ถือปฏิบติัมาผา่นสัญญาเหมืองฝายท่ีศักด์ิสิทธิใ์นหมูเ่กษตรกร
ในลุม่น�้าเดยีวกนัเนือ่งจากเปน็การปกครองแบบนอน ตามความสมคัรใจ ใครช่วย
เท่าไรได้สัดส่วนน�้าเท่านั้น วัตถุประสงค์ของเหมืองฝายคือการกั้นน�้าสายใหญ่
แล้วขุดล�าเหมืองขนาดเล็กกระจายและแบ่งปันน�้าออกไปตามชุมชนที่ท�าการ
เกษตรและอปุโภคบรโิภคของชุมชนในเครอืขา่ย ทีใ่ดมเีหมอืงฝาย ฤดแูลง้น�้าจะ
ชะลอความแล้ง และฤดูฝนน�้าจะชะลอการเกิดน�้าท่วม เพราะสามารถจัดการน�้า
ได้อย่างยืดหยุ่น ต้นทุนต�่า และไม่ท�าให้น�้าไหลแรงจนท�าลายตลิ่ง

ปลายป ี2554 และต้นป ี2555 ฉันได้ส�ารวจพ้ืนที่ท�านบ ฝาย และเขื่อนที่กั้นแม่
น�้าปงิในผลงาน “My Grandpa’s Route has been Forever Blocked”7 นั้น 
ไดเ้กดิน�้าทว่มใหญใ่นประเทศไทย ทว่มเขา้ไปจนถงึเมอืงหลวง และมกีรณทีีช่าว
บ้านที่ดูแลฝายโบราณในเมืองเชียงใหม่ได้ออกมาปกป้องการท�าลายฝายจาก
รัฐบาลซึ่งก�าลังก่อสร้างประตูน�้าขนาดใหญ่ทางด้านใต้ของเมืองเชียงใหม่ โดย
อ้างว่าฝายท�าให้เกิดน�้าท่วม และเนื่องจากวางแผนจะให้เรือท่องเที่ยวสามารถ
ขบัชมทิวทศันแ์ละเดินทางระหว่างเมืองเชียงใหม่และเวยีงกมุกามซึ่งอยูท่ศิใตไ้ด้ 
ขณะนั้นฉันได้แต่เพียงรับทราบแต่มิได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่ด้วยมีความมุ่งมั่น
ทีจ่ะบนัทกึภาพส่ิงกอ่สร้างใดกต็ามทีม่าขวางกัน้แม่น�้าและท�าใหก้ารเดนิทางทาง
น�้าแบบในยุคของคุณตาเกิดเปน็ไปไม่ได้แล้ว แน่นอนว่าส่ิงขวางกั้นด่านสุดท้าย
ทีไ่ดแ้สดงในผลงานช้ินนีคื้ออุปสรรคทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด การด�าเนนิงานในตอนนัน้ฉนั
และทีมงานจึงได้เปน็เสมือนพยานต่อฝายโบราณที่สร้างจากก้อนหินที่หลงเหลือ
อยู่ทั้งสาม คือ ฝายพญาค�า ฝายหนองผึ้ง และฝายท่าวังตาล เพราะวันนี้ฝาย 
ทา่วงัตาล ถกูรือ้และถกูแทนทีด่ว้ยประตนู�้าสมยัใหมท่ีส่รา้งโดยรฐั ฝายหนองผึ้ง
ถูกห้ามซ่อมแซมอีก คงเหลือแต่ฝายพญาค�าเท่านั้นที่ยังใช้การได้อยู่และเป็น
อนุสรณ์ให้รุ่นต่อไปได้ชมและศึกษา8 แต่ถึงอย่างนั้นภาคเหนือของประเทศไทย
ก็ยังมีชลประทานราษฎร์หรือเหมืองฝาย ของชาวบ้านมากที่สุดในประเทศไทย9

พ้ืนที่หลายแห่งกรมชลประทานได้สร้างคอนกรีตกั้นน�้าแทนฝาย จนถึงสร้าง 
ประตนู�้า และเขือ่นขนาดใหญเ่พ่ือประโยชนใ์นการจดัการน�้า ป้องกนัน�้าทว่ม และ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงเขื่อนในฐานะที่ช่วยป้องกันน�้าท่วม กักน�้า
ไว้ใช้ยามแล้งเพ่ือการเกษตรก่อน 

ฝายท่าวังตาล ฝายหินโบราณในเดือนมกราคม
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เชียงใหม่, ประเทศไทย: 
โรงพิมพ์ ส. การพิมพ์, 
๒๕๕๔/ 2011
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จริงอยูว่า่ในยคุสมยัของพ่อแมปู่่ยา่ตายายผูอ้าศัยอยูร่มิแมน่�้าปงินัน้ได้รบัภยัพิบตัิ
จากน�้าทว่มอยูบ่อ่ยคร้ัง บา้นจงึต้องออกแบบใหย้กขึ้นสูงและมีเรือไวใ้ชเ้วลาตอ้ง
เดินทาง แต่เขื่อนที่ได้สร้างไว้กู้ภัยน�้าท่วมนั้น บัดนี้นอกจากท�าให้แม่น�้ามีน�้าน้อย
ลงอย่างมากมายแลว้ ความเทา่เทยีมในการได้รับน�้าไปทีท่�าการเกษตรกลบัลดลง 
บางพ้ืนที่ได้รับน�้าอย่างอุดมสมบูรณ์และบางพ้ืนที่ชาวนากลับต้องเลิกอาชีพหรือ
ย้ายไปท�านาที่แหล่งอื่น เมื่อเกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยปลายป ี 
2554-2555 นั้น เขื่อนที่ข้าพเจ้าไปส�ารวจและถ่ายท�าผลงานดังที่กล่าวข้างต้น
นั้นกักน�้าไว้จนเต็มที่ตั้งแต่ฤดูแล้ง จนเม่ือปลายฤดูฝนน�้าจึงล้นเขื่อน

น�้าที่เกือบไหลทะลักออกจากเขื่อนภูมิพล เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554, ภาพนิ่ง
จาก My Grandpa’s Route Has Been Forever Blocked, ภาพเคล่ือนไหว

จอคู่, พ.ศ.2555 ©สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

นักท่องเที่ยวที่ท่องเรือบนทะเลสาปที่กักน�้าไว้เหนือเขื่อนและคนขับเรือก็ต่าง
จินตนาการไปว่าถ้าเขื่อนพังเพราะจ�านวนมหาสารของน�้าจะท�าอย่างไร หลังจาก
การส�ารวจครั้งนั้นอีกไม่กี่อาทิตย์เขื่อนก็ไม่อาจเก็บน�้าทั้งหมดไว้ได้และได้ปล่อย
มนัทิง้ มผีลท�าใหภ้าวะน�้าทว่มในภาคกลางทีร่นุแรงอยูแ่ลว้ถงึขัน้วกิฤตทว่มทะลัก
กรุงเทพฯเมืองหลวงของไทย แม่น�้าทาที่อยู่ในหมู่บ้านของฉันปรกติที่มีเขื่อนกั้น
ตรงตน้น�้าจนท�าใหน้�้าแหง้ตลอดนัน้ กลบัปลอ่ยน�้าออกในภาวะทีน่�้าหลากจนท�าให้
หมู่บ้านโดยรอบโดนน�้าท่วมทั้งหมด ไม่ต่างจากปัจจุบัน เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2564 เขื่อนจิ่งหงให้ประเทศจีนลดการปล่อยน�้า เพ่ือซ่อมเขื่อนมีผลท�าให้
ชีวิตคนที่ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลของน�้าต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากน�้าลดลงถึงเกือบ
หนึ่งเมตร 10  ในขณะที่ในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้เปน็ฤดูมรสุม เขื่อนบางลางใน
จังหวัดยะลากลับปล่อยน�้าทิ้ง เพ่ือป้องกันโครงสร้างของเข่ือนมีผลท�าให้ระดับ
น�้าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดน�้าท่วมใหญ่ในจังหวัดยะลาและปัตตานี11 จะเห็น
ได้ว่าเมื่อการควบคุมน�้ามาจากส่วนกลางที่ไม่ยึดโยงกับผู้ที่ได้ผลกระทบแล้ว
หายนะก็ได้เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน ไม่มีความยืดหยุ่น เม่ือเขื่อนกลายเป็นตัว
ท�าลายระบบนเิวศของแมน่�้าเสียเอง มนักลบัท�าลายตวัเองไมไ่ด ้แตก่ลบัตอ้งเอา
ราคาความเสียหายของผู้คนและธรรมชาติมาเปน็ตัวประกัน

โรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ และการผลิต กักตุน และเสาะหาทรัพยากรจากทีห่่างไกล

เมื่อการผลิตและกักตุนทรัพยากรในประเทศไม่พอเพียงไปถึงอนาคต จึงต้อง
เสาะหาจากดินแดนใหม่ ฉนัมีโอกาสสัมภาษณ์วิศวกรทา่นหนึ่งผู้ควบคมุการผลติ
กระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล�าปาง ในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เขา
เล่าว่า เหมืองลิกไนต์ที่นี่จะหมดภายใน 15 ปีที่จะถึงนี้ บริษัทได้เสาะหาที่สร้าง
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่แล้ว และพร้อมจะเปดิท�าการเร็ว ๆ นี้ในประเทศลาว 

10
สยามรัฐออนไลน์ 
(๒๕๖๔/ 2021). “ชาว
บ้านเดือดร้อนหนัก 
ล�าน�้าสาขาแห้งหลัง
แม่น�้าโขงลดฮวบเหตุ
เขือ่นจนีลดการระบายน�้า 
“ครูตี๋” จี้ เร่งหาทาง
แก้ไขก่อนคน-แม่น�้า
ตาย”. สยามรัฐ
ออนไลน์. Retrieved 9 
January 2021. 
Online source:  
https://siamrath.co.
th/n/210636

11
ฮาแว, ไพศาล (๒๕๖๔/ 
2021). “น�้าเข้าท่วมเขต
ตัวเมืองปัตตานี หลัง
เขื่อนบางลาง ยะลา 
ระบายน�้าฉุกเฉิน
เนื่องจากฝนตกหนัก”. 
The Standard. 
Retrieved 10 
January 2021. 
Online source:  
https://thestandard.
co/water-flood-
ed-downtown-pat-
tani/
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน
แม่เมาะ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555, ภาพนิ่งจาก When Need Moves the 

Earth, ภาพเคลื่อนไหว 3 จอ, พ.ศ.2557 ©สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

วิศวกรท�างานในห้องควมคุม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เขื่อนศรีนครินทร์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555, ภาพนิ่งจาก When Need 

Moves the Earth, ภาพเคลื่อนไหว 3 จอ, พ.ศ.2557  
©สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

บทสัมภาษณ์นี้เกิดข้ึนเม่ือฉันได้ท�าวิจัยและผลิตผลงานที่ช่ือว่า “When Need 
Moves the Earth” ซึ่งเป็นผลงานที่น�าผู้ชมไปเยี่ยมชมการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่สองแห่งที่สร้างอยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลัง (active fault 
lines) คือโรงไฟฟ้าพลังน�้าและโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน แต่คุณทราบไหมว่าฉันตั้ง
ชื่อผลงานครั้งแรกว่า “When Greed Moves the Earth” ต่างหาก ฉันคิดว่า
ชื่อแรกนี้มันแทนใจความที่ฉันอยากจะบอกผู้ชมมากที่สุด แต่มันอาจจะตรงไป
ตรงมามากไปหนอ่ย ฉนัเลยลดโทนของช่ือลงมา ทีฉ่นัอยากใหค้วามหมายของผล
งานวา่ผลกระทบทางธรรมชาตขิองการเปลีย่นรปูของพ้ืนดนิขนาดใหญน่ัน้มนัมา
จากความละโมบนั้น เป็นเพราะการสัมภาษณ์วิศวกรในโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง  
ที่ต่างยอมรับว่าผู้บริโภคไฟฟ้าจ�านวนมากไม่ใช่เปน็การใช้ตามบ้านเรือน แต่เปน็
ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างโรงงาน ห้างสรรพสินค้าต่างหากล่ะ12 การที่
เราต้องผลิตสินค้าให้มากที่สุด สร้างเครื่องอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าให้มาก
ที่สุด ตามด้วยการเสาะหา แย่งชิงทรัพยากรมากักเก็บไว้ให้มากที่สุด กลับท�าให้
เกิดความยืดหยุ่นทางธรรมชาติน้อยที่สุด เพราะเราไปกังวลกับการปกป้อง

12
Supaparinya, 
Sutthirat (2014). 
“When Need Moves 
the Earth”. 
Lampang, Kan-
chanaburi, Thailand 
2014. Online 
reference: http://
atelierorange.info/
portfolio/wnme/
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โครงสร้างอันใหญ่โตนั้นให้อยู่ทนนานที่สุด เปรียบเหมือนกับปล่อยน�้าในเขื่อนให้
ท่วมเพ่ือรักษาโครงสร้างเขื่อนที่สามจังหวัดภาคใต้ในอาทิตย์ที่ผ่านมา ความคิด
แบบนี้ถูกใช้ในการปกป้องเขื่อนทั้งด้านกายภาพและความชอบธรรมในการมีอยู่
ของมัน 

ฉันขอยกตัวอย่างอีกผลงานหนึ่งที่ฉันรีบไปบันทึกชีวิตของนักหาปลาที่ส่ีพันดอน 
ในแม่น�้าโขง แขวงจ�าปาสัก ภาคใต้ของประเทศลาว  ก่อนที่เข่ือนดอนสะโฮง 
จะสร้างเสร็จ ผลงานช่ือ “A Separation Of Sand and Islands”13 

เขื่อนดอนสะโฮงในป ี2560, ภาพนิ่งจาก A Separation of Sand and 
Islands, ภาพเคลื่อนไหวจอคู่, พ.ศ.2561 ©สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

เขื่อนซึ่ งได้รับการรักษาชื่อเสียงของตนเองโดยกฎหมายที่ห้ามคนท้องถ่ิน
ซอ่มแซม จนถึงเลิกจบัปลาด้วยเคร่ืองมือดักจบัปลาทีช่ื่อว่า “หลี”่ ซึ่งเปน็วถิชีวีติ
เฉพาะถิ่นในส่ีพันดอน เพราะการที่คนยังหาปลาแบบเดิมอยู่จะท�าให้สามารถวัด
สถติจิ�านวนของปลาทีจ่บัได ้แนน่อนเหลอืเกนิว่าต�าแหนง่ทีเ่ขือ่นสรา้งคอืเส้นทาง
เดินทางของปลาเพ่ือไปวางไข่ระหว่างโตนเลสาบ (Tonlé Sap) ในประเทศ
กัมพูชา และนั่นจะเปน็ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดจากจ�านวนปลาที่ลดลง14 15 ทั้ง
ทีก่�าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้ัน้ ไมไ่ดม้ากมายคุม้คา่กบัการเสียสภาพแวดลอ้มอนัอดุม
สมบูรณ์นี้ไปได้เลย แต่เพราะเมืองใหม่ก�าลังจะเกิดขึ้น คนจีนจ�านวนมากก�าลัง
จะเข้ามาท�าธุรกิจที่นี่ และไฟฟ้าเปน็ส่ิงจ�าเปน็ในการพัฒนา เหมือนกับอีกหลาย
เขือ่น เชน่ บนแมน่�้าโขงและแมน่�้ามลู ผูท้ีไ่ดผ้ลกระทบตา่งมคี�าถามว่าในเมือ่เข่ือน
บางเขื่อนมิได้คุ้มค่ากับการได้พลังงานและสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่
โดยรอบ ท�าไมเขาจึงสร้างล่ะ ฉันก็เกรงว่าเมื่อหาเหตุผลจนถึงที่สุดแล้ว มันก็คง
ฟังไม่ข้ึนส�าหรับคนส่วนใหญ่ เพราะมันรองรับคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่นั่นเอง

โครงสร้างกับดักปลาหรือหลี่ในป ี2560, ภาพนิ่งจาก A Separation of Sand 
and Islands, ภาพเคร่ืองไหวจอคู่, พ.ศ.2561 © สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

13
Supaparinya, 
Sutthirat (2018). “A 
Separation of Sand 
and Islands”. Chiang 
Rai, Thailand and 
Champasak, Lao PDR 
2018. Online 
reference: http://
atelierorange.info/
portfolio/a-separa-
tion-of-sand-and-
islands/

14
นิ่มปานพยุงวงศ์, 
เสาวนีย์ (๒๕๕๙/ 
2016).”เขื่อนดอนสะ
โฮง จุดชนวนความขัด
แย้งในลุ่มแม่น�้าโขงตอน
ล่าง”. Thai PBS 
News. Retrieved 7 
March 2016. Online 
source:  https://
news.thaipbs.or.th/
content/250717

15
คันทาร์, แซลลี (๒๕๖๒/ 
2019). “ฉากสุดท้าย
ของ  “หลี่” กลางมหา
นที ส่ีพันดอน”. 
Sarakadee. 
Retrieved 2 October 
2019. Online source:  
https://www.saraka-
dee.
com/2019/10/02/
last-scene-li/
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สงครามแย่งชิงน�้า Water War

เมื่อความต้องการน�้าสูงขึ้นเกินกว่าความต้องการเพียงเพ่ือใช้เองในชีวิตประจ�า
วนั การผลิตจ�านวนมากเพ่ือการค้าและการกกัตุนทรัพยากรเพ่ือความมัง่คัง่อยา่ง
ไม่ส้ินสุดของผู้ที่สามารถสาวได้สาวเอา การเสาะหาแหล่งธรรมชาติที่ห่างไกล
มากขึ้นจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเม่ือแหล่งนั้นไม่ใช่บ้าน
ของผู้แสวงหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ยิ่งไม่ใช่ธุระของเขาที่ต้อง
เอาใจใส่มากนกั เมือ่สัญญาณจากธรรมชาติไมเ่ปน็ภาษาทีพ่วกเขาและเราเขา้ใจ
อย่างถ่องแท้อีกต่อไป ความไม่รู้ของพวกเราก�าลังจะน�าไปสู่อะไร 

ลุม่น�้าหลายแหง่จะเคยเปน็แหลง่อาหารทีชุ่่มน�้าแต่การบกุรุกท�าลายแหล่งน�้าและ
ยึดไว้ใช้แต่เพียงประโยชน์ไม่กี่อย่าง ไม่กี่กลุ่มคน กลับสร้างความขัดแย้งที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเปน็สงครามการแย่งชิงน�้า
 
ความขดัแยง้นีจ้ะไมใ่ชแ่ค่การแยง่น�้า แตท่กุส่ิงทกุอยา่งก�าลงัจะค่อย ๆ  พังทลาย
ลงไปด้วยอย่างเป็นโดมิโน่ เมื่อลุ่มน�้าลดบทบาทการเป็นแหล่งอาหารชั้นดี  
ราคาถูก ดินที่ชุ่มน�้าที่กระจายอยู่รอบแม่น�้าล�าคลองเริ่มแห้งลง การเกษตรก็จะ
เริ่มมีปัญหา ส่งผลให้คุณภาพของอาหารและยารักษาโรคลดลง อากาศมี
ความชื้นสัมพัทธ์น้อยลง ต้นไม้แห้งกรอบ เกิดไฟป่าได้ง่าย อากาศเสียมีฝุ่นควัน 
วงจรระบบนิเวศที่อสมดุลนี้เกี่ยวพันกันไปหมด และจะลุกลามกว้างออกไปจน
เราไมส่ามารถแกไ้ขแค่เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้อกีต่อไป  มันเปน็สงครามของมนษุย์
ที่เป็นผู้ก่อ และเราคิดว่าเราชนะธรรมชาติมาโดยตลอด ชนะจนเลยขีดความ
สมดุลจนกลับเปน็การท�าลายตนเอง 

เป็นไปได้ไหมว่าเราจะกลับมาฟ้ืนฟูแม่น�้า ด้วยรูปแบบการอยู่ร่วมกันที่ยึดโยงผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือมีอ�านาจมากน้อย โดยมีจุดหมาย
ของ “ส่วนรวม” คือความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดล้อม และความมั่นคงทาง
อาหาร อยา่งเช่น ทีส่ปริติของสัญญาเหมอืงฝายเคยม ีเปน็ไปได้ไหมทีก่ารมส่ีวน
ร่วมแบบประชาธิปไตยของผู้อาศัยในลุ่มน�้าแต่ละสายจะถูกพิจารณาให้กลับมา
เปน็กฎใหญ่ของสังคมอีกครั้ง เพ่ือเราจะได้ช่วยกันระงับระเบิดเวลา ก่อนท่ีมัน
จะท�าลายตัวเราทั้งหมดเสียเอง!



จัดขึ้นโดย

ร่วมสนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย

ofhuntersandgatherers.com

ผิดหนึ่งกระตุกหลาย

ประวัติผู้เขียน

สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา (Sutthirat Supaparinya) ใช้ส่ืออันหลากหลาย เพ่ือตั้ง
ค�าถามและตีความถึงข้อมูลสาธารณะโดยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบจากการกระท�า
ของมนุษย์ที่มีต่อภูมิทัศน์ รวมถึงเผยให้เห็นหรือถามเกี่ยวกับโครงสร้างที่สร้าง
ผลกระทบต่อชาติของเธอ/เรา ในฐานะประชากรโลก สุทธิรัตน์ได้แสดงงาน 
ในนทิรรศการ สัตวร์า้ย พระเจา้ และเส้นสายลายลาก, พิพิธภณัฑ์ศิลปะรว่มสมยั
ใหมเ่อีย่ม, เชยีงใหม ่(พ.ศ.2564); Noodles and the Wild Things, พิพิธภณัฑ์
ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, เชียงใหม่ (พ.ศ.2563); Jogja Biennale Equator 
#5, ยอคยาการ์ตา (พ.ศ.2562); 12th Gwangju Biennale, กวางจู (พ.ศ.
2561) และ 38th EVA International - Ireland Biennale (พ.ศ.2561) เปน็ตน้


