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เกริ่นน�ำ

“Forest City” คืออภิมหำโครงกำรเมืองใหม่อจัฉริยะบนชำยฝ่ังยะโฮร ์(Johor) 
ประเทศมำเลเซีย โดยเปน็โครงกำรร่วมทุนระหว่ำง Country Garden Group 
บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จำกประเทศจีน กับบริษัท Esplanade Danga 88 
Sdn Bhd (EDSB)1 ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลมำเลเซีย และบริษัท 
Country Garden Pacificview  “Forest City” ต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อิสกันดำร์ (Iskandar) บนแหลมของช่องแคบยะโฮร์ที่เชื่อมระหว่ำงประเทศ
สิงคโปร์และมำเลเซีย โครงกำรเมืองใหม่นี้มีเป้ำหมำยเพ่ือดึงดูดชำวสิงคโปร ์
ที่สำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของสินทรัพย์หรือสำมำรถขับรถมำพักผ่อนในช่วงสุด
สัปดำห์ นักลงทุนชำวจีนที่ต้องกำรแสวงหำสินทรัพย์นอกประเทศจีน และชำว
มำเลเซียที่ท�ำธุรกิจพิเศษ เช่น อสังหำริมทรัพย์ น�ำ้มัน และน�้ำมันปำล์ม 

โครงกำรดงักลำ่วสรำ้งอยูบ่นเกำะทีเ่ชือ่มกนัทัง้หมด 4 เกำะ ครอบคลุมพ้ืนที ่30 
ตำรำงกิโลเมตรบนใจกลำงของกลุ่มประเทศอำเซียน อันถือเป็นยุทธศำสตร์
ส�ำคัญจำกมุมมองนำนำชำติที่สำมำรถเชื่อมโยงกับ 15 ประเทศ APEC  
และสำมำรถเชื่อมโยงภูมิภำคอำเซียนได้ด้วยเครือข่ำยสำยกำรบินในภูมิภำค 
ระยะเวลำกำรบินระหว่ำงจีน (หรืออินเดีย) จำก Forest City ใช้เวลำ 6 ช่ัวโมง 
โครงกำรยงัดึงดูดส่ือมวลชนด้วยควำมต่ำงสุดขัว้ระหว่ำงค�ำว่ำ “ป่ำ” และ “เมอืง” 
ทั้งยังน�ำเสนอควำมเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งอนำคตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ด้วยกำรปลูกต้นไม้และมีพุ่มไม้ที่แทรกอยู่ในระหว่ำงตึกคอนกรีต ภำพลักษณ์
ของ Forest City จึงดูละม้ำยคล้ำยคลึงกับสวนลอยของพระเจ้ำเนบูคัดเนซซำร์ 
(Nebuchadnezzar) [หรือ สวนลอยบำบิโลน; ผู้แปล] 

กำรสร้ำงเมืองนี้อยู่ภำยใต้กำรออกแบบให้เปน็ป่ำเขตร้อน กำรใช้ค�ำว่ำ “สีเขียว” 
ใน Forest City จึงมีควำมหมำยทั้งในเชิงวัตถุและในเชิงเปรียบเทียบ ในเชิง
วัตถุ หมำยถึงกำรที่ทุกนิ้วของภูมิทัศน์ของเมืองถูกปกคลุมไปด้วยพืชนำนำชนิด 
และในเชิงเปรียบเทียบหมำยถึงกำรท�ำให้เมืองมีควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน 
(carbon neutral) เมอืงถูกขบัเคลื่อนด้วยวิธีคิดในกำรวำงแผนเมอืงใหซ้อ้นทบั
กันเปน็ชั้น ๆ พ้ืนที่จอดรถถูกซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งเปน็ช้ันล่ำงสุด ในขณะที่พ้ืนที่ด้ำน
บนสุดคือพ้ืนที่ของระบบรถไฟฟ้ำรำงเบำที่ท�ำให้พ้ืนที่สำธำรณะปลอดรถยนต์  
เช่นเดียวกับเรื่องรำวของกำรอ้ำงถึงส่ิงแวดล้อมอีกเป็นล้ำน ๆ เรื่อง ภำยใต้
ประเด็นเรื่องควำมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่ิงที่ซ่อนอยู่ในโครงกำร “Forest 
City” คือระบบทุนนิยมที่ฉวยใช้ทรัพยำกรอย่ำงส้ินเปลือง มูลค่ำของกำรสร้ำง
ระบบขนส่งสำธำรณะนี้สร้ำงขึ้นมำจำกเหล็ก โครเมียม ไม้ ไฟจำกถ่ำนหิน  
และกำรบีบบังคับแรงงำน 

เป็นไปได้หรือไม่ที่กำรมีเมืองสีเขียวจะไม่มำพร้อมด้วยกำรใช้พลังงำนอย่ำงส้ิน
เปลอืงหรือมีเบ้ืองหลงัทีซ่อ่นอยู ่ย่ิงมีกำรอำ้งถึงควำมเปน็อจัฉริยะของเมอืงมำก
ขึ้นเท่ำไรก็ยิ่งหมำยถึงควำมพยำยำมในกำรจัดกำรข้อมูล ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐำนของ
กำรใช้แรงงำนในระบบ ด้วยกำรวเิครำะห์ตำมเวลำจรงิอยำ่งทันททีนัใดของระบบ
ขนส่งสำธำรณะและกำรมีระบบตรวจตรำพ้ืนที่สำธำรณะตลอดเวลำ เมืองอัฉริ
ยะในตวัเองจงึเปน็ประวัตศิำสตรข์องกำรควบคุมและท�ำใหม้ปีระสิทธภิำพสูงสุด 
ในกรณีของ Forest City ที่อ�ำพรำงภูมิทัศน์ของระบบเซ็นเซอร์ กำรแสดงผล 
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้อยู่ภำยใต้ยอดไม้ พุ่มไม้ ตลอดจนควำมเป็นภูมิทัศน์
เขตร้อน2 

 
อภิมหำโครงกำรสร้ำงเมืองอย่ำง Forest City กลำยเป็นเคร่ืองมือที่ท�ำให้เรำ
คิดถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ระบบรำง ระบบท่อ ระบบส่ือสำรด้วยเส้นใยแก้ว
น�ำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก (fibre optic) ถนน และกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

1
ข้อมูลในส่วนเกริ่นน�ำนี้
สรุปควำมมำจำก
เว็บไซต์ของ Forest 
City โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในหัวข้อ About Us 
และ Smart and 
Green สำมำรถเข้ำถึง
ได้ใน https://www.
forestcitycgpv.com/

2
ส�ำหรับประเด็นเรื่อง
ควำมเปน็กำรเมืองและ
กวีนิพนธ์กำรเมืองของ
โครงกำร Forest City 
สำมำรถดูเพ่ิมเติมได้
จำกงำนที่น่ำสนใจอย่ำง
มำกได้ใน  Daniel A. 
Barber, Erin Putalik, 
“Forest, Tower, City: 
Rethinking the 
Green Machine 
Aesthetic,” Harvard 
Design Magazine, 
Special Issue Into 
the Woods, 2018, 
http://www.
harvarddesignmaga-
zine.org/issues/45/
forest-tow-
er-city-rethinking-
the-green-ma-
chine-aesthetic.  
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อันเป็นส่ิงส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนมนุษยชำติ3 ท่ำมกลำงกำรขยำยตัวของ
เทคโนโลยี ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เรำรับรู้ได้ในชีวิตประจ�ำวันคือสภำพ
แวดล้อม กล่ำวคือ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่เพียงก�ำกับหรือควบคุมสภำพแวดล้อม
ของเรำ หำกยังแทรกซึมอยู่ในทุก ๆ กำรด�ำเนินชีวิตและมักจะอยู่ห่ำงออกจำก
จิตใต้ส�ำนึกของเรำ เร่ืองรำวของ Forest City เปน็ส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอภิมหำโครงกำรที่ไม่ได้เพียงเล่ำถึงกำรเจริญเติบโต 
มูลค่ำ และกำรสะสมทรัพย์สิน หำกยังรวมไปถึงเรื่องรำวของเอกสำรที่หำยไป 
กำรฟ้ืนฟูที่ผิดพลำด กำรติดหล่มทั้งทำงด้ำนธุรกิจและกำรเมือง (หรืออำจจะ
เรียกว่ำเป็นกำรทุจริตก็ว่ำได้) ประวัติศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติ และวิธีกำรที่ทุนท�ำลำยโลกที่นี่และที่อื่น ๆ เร่ืองเล่ำหรือค�ำ
อธิบำยเหล่ำนี้จึงไม่ได้เปน็ค�ำสัญญำแต่เปน็กำรท�ำลำยตั้งแต่ที่มำและจุดเริ่มต้น
ของโครงกำร4

2. กำรเมือง บน/ใต้พ้ืนดิน? 

เมืองที่สร้ำงบนป่ำจะมีลักษณะอย่ำงไร? ไม่ใช่ “ใน” แต่เป็น “บน” ค�ำบุพบท
เหลำ่น้ีชว่ยย�้ำเตอืนใหเ้รำเหน็ถงึต�ำแหนง่แหง่ทีแ่ละควำมหมำยทีซ่อ่นอยูใ่นภำษำ 

หนึ่งในค�ำที่แปลกที่สุดของส�ำนวนภำษำที่ใช้เก่ียวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคือค�ำว่ำ 
“กำรแปรสภำพ” (reclamation) กำรแปรสภำพไม่เพียงหมำยถึงกำรปรับปรุง
ฟ้ืนฟูท่ีดินที่ไร้ประโยชน์ให้มีมูลค่ำมักใช้กับทรัพยำกร เช่น น�้ำ แรงงำน และอื่น 
ๆ แต่ยังส่ือควำมหมำยถึงกำรได้มำซ่ึงมูลค่ำทำงวัฒนธรรมหรือควำมรุ่งโรจน์5  

นอกจำกนี้ กำรฟ้ืนฟูยังส่ือถึงควำมมีอ�ำนำจ  อันเปน็ควำมหมำยในตัวเองของค�ำ
ว่ำ “re-claim” ซึ่งหมำยถึงกำรอ้ำงสิทธิอีกครั้งหนึ่ง  

Forest City สัมพันธ์กับกำรอ้ำงถึงกำรฟ้ืนฟูหลำยประกำร ทั้งกับมำเลเซีย 
สิงคโปร์ จีน ฮ่องกงที่ต่ำงเข้ำมำยืนยันสิทธิในพ้ืนที่ทั้ง 4 เกำะ กระนั้น
ภูมิรัฐศำสตร์ (geopolitic) เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิศำสตร์ในตัวเอง โครงกำร
นี้จะมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจหรือไม่ ถ้ำไม่ได้ตั้งอยู่ริมทะเล ถ้ำไม่ไ่ด้ข้องเกี่ยวกับ
กำรค้ำขำยทำงทะเล กำรขนส่งทำงเรือ ท่ำเรือ และสิงคโปร์ มูลค่ำของ Forest 
City มำจำกสถำนทีต่ัง้ทีเ่ปน็จดุยทุธศำสตรท์ีส่่งผลใหส้ำมำรถแปรสภำพทีด่นิได้ 
แมว้ำ่ยะโฮรย์งัมีผนืแผน่ดนิทีต่ดิกบัทะเลจ�ำนวนมำกทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์แต่กำร
แปรสภำพนี้ได้ขยำยพ้ืนที่ใหม่ไปในทะเลและเพ่ิมมูลค่ำมำกขึ้นได้เนื่องจำกย่น
ระยะทำงใหใ้กลก้บัสิงคโปรม์ำกขึ้น มลูคำ่ทำงภมูริฐัศำสตรข์อง Forest City จึง
มำจำกวศิวกรรมธรณ ี(geo-engineering) ทีด่ดัแปลงและจดักำรกบัโครงสรำ้ง
ทำงธรณีวิทยำในบริเวณนั้น 

กำรแปรสภำพโดยส่วนมำกมกัหมำยถงึปฏบิตักิำรของกำรปลกูถำ่ยทีด่นิ ซ่ึงส่วน
มำกคือ วิศวกรรมของมนษุย์ทีเ่ข้ำไปจดักำรทีดิ่นท้ัง ที/่โดย/ใน/จำก ทะเล  กำร
แปรสภำพกก็ลำยเปน็ค�ำท�ำนำยของส่ิงทีก่อ่สรำ้งใหมบ่นพ้ืนทีท่ำงธรณวีทิยำและ
กลำยเปน็พ้ืนทีใ่หม่ส�ำหรับทีอ่ยูอ่ำศัยและกำรพักผอ่นหยอ่นใจ ต�ำแหนง่แหง่ใหม่ 
ระยะประชิดใหม่ กำรตั้งถิ่นฐำนใหม่ที่ยื่นขยำยออกจำกไปจำกที่ดินเก่ำ6 กล่ำว
คือ กำรแปรสภำพเปน็พ้ืนที่ของกำรสร้ำงโลกของกำรเก็งก�ำไรที่ผูกอยู่กับทุน

เรำควรตั้งชื่อทำงเทคนิคให้กับกำรสร้ำงโลกที่หมำยถึงกำรแปรสภำพที่ดินว่ำ
อย่ำงไร? กำรแกะ กำรก่อรูป กำรพิมพ์  กำรพิมพ์ ค�ำเหล่ำนี้ล้วนแต่ส่ือให้เห็นถึง
กำรแปรสภำพ ขณะทีเ่รำสร้ำงและปรบัแต่งทีดิ่นตำมควำมต้ังใจของเรำ เรำควร
จ�ำดว้ยว่ำกำรแปรสภำพบอ่ยคร้ังเปน็กำรแต่งแต้มส่ิงต่ำง ๆ  ลงบนควำมวำ่งเปลำ่ 
(tabula rasa) ไม่ว่ำจะเปน็กระดำษ ที่ดิน หรือผ้ำใบให้เปน็ไปตำมส่ิงที่ต้องกำร
จะก่อสร้ำงให้เปน็

4
เน้ือหำเกีย่วกบักำรระงบั
โครงกำรที่ปรำกฏใน
บทควำมนี้มำจำกค�ำ
กล่ำวอ้ำงที่ส�ำคัญ เรื่อง
รำวเกี่ยวกับโครงกำร
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืน
ฐำนของจีนที่ถูกระงับ
ถูกเขียนมำจำกมุมมอง
ของชำวอเมริกันที่มัก
มองว่ำมีคุณภำพไม่ดี 
แง่ลบ และเต็มไปด้วย
ช่องโหว่ในทำงกฎหมำย
และไม่รอบคอบ ใน
ขณะที่ฝ่ังกำรตลำดของ 
Country Garden ก็น�ำ
เสนออีกแบบในทำงตรง
กันข้ำมกัน ในบทควำมนี้
เรำน�ำเสนอจำกทั้งสอง
มุมมอง ทั้งในประเด็น
เรื่องกำรชะลอกำร
ก่อสร้ำง (ทั้งจำกจัดกำร
ที่ดีและประเด็นเรื่อง
กำรฉ้อโกง
หนังสือเดินทำง) ใน
ขณะเดียวก็เผยให้เห็น
ถึงควำมรุนแรงต่ำง ๆ 
ส�ำหรับประเด็นเรื่อง
กำรเมืองของกำรกล่ำว
ถึงกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนใน
เชิงลบของจีน สำมำรถ
อ่ำนได้จำก Laleh 
Khalili, “Growing 
Pains,” London 
Review of Books, 
Vol. 43, No. 6, March 
18, 2021, https://
lrb.co.uk/the-paper/
v43/n06/
laleh-khalili/
growing-pains.  

5
Tekla Aslanishvili 
and Orit Halpern, 
“Scenes from a 
Reclamation,” E-flux 
Architecture, 
https://www.e-flux.
com/architecture/
new-silk-
roads/313102/
scenes-from-a-rec-
lamation/. 

6
เพ่ิงอ้ำง

3
Brian Larkin, 
“Politics and Poetics 
of Infrastructure,” 
Annual Review of 
Anthropology, Vol. 
42: 327-343. 
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 แตส่ิ่งท่ีกำรแปรสภำพซอ่นอยูใ่นควำมหมำยทีใ่กล้เคยีงกนัคือ ค�ำว่ำ “กำรจัดสรร
ปันส่วนใหม”่ (redistribution) กำรจดัสรรปันส่วนใหม ่หมำยถงึ กำรปรับเปล่ียน
ที่จ�ำเป็นตำมควำมต้องกำร หรือกำรวำงต�ำแหน่งตำมจุดและควำมหนำแน่น  
ส�ำหรับโครงกำร “เส้นทำงสำยไหมใหม่” หรือ “เส้นทำงสำยไหมแห่งศตวรรษที่ 
21”  (Belt and Road Initiative;  BRI) ของประเทศจีน คือกำรจัดจัดสรรปัน
ส่วนทรำยตำมเครือข่ำยกำรขนส่งทรำยด้วยรถบรรทุกปริมำณมำกจำก Teluk 
Ramunia (ระยะห่ำง150 กิโลเมตรจำกทะเล) เพ่ือสรำ้งเกำะสีเขยีวขึ้นมำใหมน่ี7้

ทรำยเหล่ำนี้ถูกทิ้งลงไปโคลนตมของท้องทะเลอันเปรำะบำง ถ้ำค�ำว่ำ “ทิ้ง”  
ส่ือถึงควำมรุนแรงมำกไปเรำอำจใช้ค�ำว่ำ “บังคับเทลงไป” แทนในค�ำว่ำ “ทิ้ง”  
มีควำมหมำยที่ชัดเจนซึ่งส่ือถึงกำรกระท�ำ พลังงำน และกำรปฏิเสธที่ตั้งถิ่นฐำน 
กว่ำที่ทรำยจะรวมตัวกันและมั่นคงนั้นต้องใช้ทั้งเวลำและน�้ำหนักกดทับจำกด้ำน
บนท่ีจะช่วยอัดให้เปน็ก้อนได้ หลังจำกนั้นก็ต้องใช้เวลำในกำรสังเกตว่ำจะมีกำร
รั่วซึมหรือทรุดได้ กระบวนกำรดังกล่ำวนี้ต้องใช้ระยะเวลำอันยำวนำน อำจจะ
ท�ำใหโ้ครงกำรลำ่ชำ้หรอืถกูเลือ่นออกไปและส่งผลกระทบใหก้ำรลงทนุล่ำชำ้ออก
ไปด้วยเช่นกัน บริษัท Country Garden Group ซึ่งรับผิดชอบกำรโครงกำร 
Forest City เปน็บรษัิททีม่ช่ืีอเสียงโด่งดังมำยำวนำนในเรือ่งของกำรตรงตอ่เวลำ
หรอืแมก้ระทัง่สำมำรถท�ำงำนเสรจ็กอ่นเวลำได ้แตม่ขีอ้กงัขำเรือ่งควำมปลอดภยั
พ่วงมำด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก่อสร้ำงที่ต้องใช้เวลำนำนกว่ำที่จะ
มัน่คงแขง็แรงอยำ่งกำรใช้ทรำย ในช่วงต้นป ี2014 มีรอยร้ำวปรำกฏขึ้นทีบ่รเิวณ
แกลเลอร่ีตวัอยำ่งและอำคำรโรงแรมของโครงกำร ซึ่งนำ่จะแสดงใหเ้หน็ถงึกำร
ที่รำกฐำนหรือพ้ืนด้ำนล่ำงนั้นยังไม่แข็งแรงหรืออำจจะยังไม่เกำะตัวแน่นทัน
เวลำ8 รอยร้ำวนี้แม้ว่ำจะไม่รุนแรง แต่มันเกิดขึ้นในที่นั่นที่นี่จนกระทั่งท�ำให้กำร
ก่อสร้ำงชะงักไประยะหนึ่ง ทั้งยังส่งผลให้ผู้อยู่อำศัยรู้สึกไม่มั่นใจด้วยเช่นกัน 
กระนั้นเม่ือเวลำผ่ำนไป รอยร้ำวก็ถูกลืม เม่ือทรำยถูกทิ้งมำกข้ึน ทะเลได้รับกำร
แปรสภำพมำกขึ้น และพ้ืนดินก็กลำยเปน็คอนกรีตมำกขึ้น 

3. ปลักโคลนทำงกำรเมือง 
 
หลังจำกที่โครงกำรก่อสร้ำง Forest City เร่ิมอย่ำงเต็มก�ำลัง สิงคโปร์ได้เรียก
ร้องว่ำรัฐบำลยะโฮร์นั้นเพิกเฉยต่อกำรท�ำลำยส่ิงแวดล้อมในหลำย ๆ ประเด็น9 

ดงัทีเ่รำรูก้นัว่ำประวัติศำสรข์องอภมิหำโครงกำรกำรกอ่สรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
รำยงำนของโครงกำรและวธิกีำรจดักำรทีด่นิน้ันก็จะถกูปรบัจนู/ดดัแปลง/ท�ำให้
เหมำะสมกับโครงกำร10 อันเปน็ส่วนหนึ่งของโลกแห่งกำรจัดกำรเอกสำรให้เปน็
ไปตำมต้องกำร 

รำยงำนปัญหำเร่ืองส่ิงแวดล้อมจำกต่ำงประเทศเกี่ยวกับ Forest City ระบุว่ำ
โครงกำรไม่เพียงแปรสภำพทีดิ่นแต่เปน็กำรจดัสรรปันส่วนแนวชำยฝ่ังทะเลใหม่ 
อนัหมำยถงึกำรทีโ่ครงกำรกอ่สรำ้งบน เหนอื และอยูเ่คยีงขำ้งไปกบัทุ่งหญำ้ทะเล
ริมชำยฝ่ัง Tanjung Kupang ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรเข้ำไปปรับเปล่ียนภูมิทัศน์ 
เขตน�้ำต้ืนชำยฝ่ังอันเขียวชอุ่ม11

บริเวณที่ต้ังของ Forest City คร้ังหนึ่งเคยเป็นทุ่งหญ้ำทะเลมำก่อน ปัจจุบัน
พ้ืนทีน่ีป้กคลมุไปด้วยทรำยทีถ่มขึ้นมำใหม่ ส่วนพ้ืนทีข่ำ้งเคียงทีอ่ยูถ่ดัออกไปจำก
เกำะก็เต็มไปด้วยโคลน ปรำศจำกหญ้ำทะเลที่จะช่วยควบคุมปริมำณออกซิเจน
ในน�้ำทะเล ส่ิงที่หลงเหลืออยู่คือแหล่งที่อยู่อำศัยของสำหร่ำยขนำดใหญ่ 
(macroalgae) ซึ่งเจริญเติบโตแพร่พันธุ์อย่ำงรวดเร็ว จนกระทั่งท�ำให้ระดับ
ออกซิเจนในน�้ำทะเลไม่เพียงพอส�ำหรับพืชอื่น ๆ   สำหร่ำยขนำดใหญ่ที่มีปริมำณ
มำกเกินไปและยำกที่จ�ำกัดนี้ผลิตสีเขียวสดใสส�ำหรับตัวเองเท่ำนั้น ส�ำหรับ 
ภูมิทัศน์ท่ีสร้ำงขึ้นมำใหม่อย่ำง  Forest City อันมีลักษณะเดียวกันกับเมือง

7
Serna Rehman, 
“Trends in Southeast 
Asia: Johor’s Forest 
City Faces Critical 
Challenges,” ISEAS 
Yushof Ishak 
Institute, no. 3, 
2017, pg. 22. ส�ำหรับ
ประเด็นเรื่องทรำย, 
ท่ำเรือ, และเครือข่ำย
กำรกระจำยสินค้ำเกี่ยว
กับทรำยในระดับโลก 
สำมำรถดูเพ่ิมเติมได้ใน 
Centre for Research 
Architecture, 
FutureLand:Stories 
from the Global 
Supply Chain, 
Centre for Research 
Architecture: 
Goldsmiths 
University of 
London, 2017-2018, 
https://logistical-
nightmaressite.files.
wordpress.
com/2018/08/
futureland-reader1.
pdf. 

8
เพ่ิงอ้ำง,  หน้ำ 16

9
Williams, pg. 4. 

10
Rehman pg. 22, Williams pg. 9.

10
นขณะที่เรำก�ำลังเขียนบทควำมนี้  
เกิดเหตุกำรณ์น�้ำท่วมทะลักจำก
ทะเลสำบธำรน�้ำแข็งและดินถล่มที่รัฐ
อุตตรำขัณฑ์ (Uttarakhand) 
ประเทศอินเดียที่มีชำยแดนติดกับ
เทือกเขำหิมำลัย นักอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อมชี้ให้เห็นว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นนี้มีสำเหตุมำจำกโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำหรือโครงกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซึ่งบ่อยครั้งไม่ได้
ท�ำตำมกฎหมำยของกำรจัดกำรพ้ืนที่ 
เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบำลกลำงได้มีกำร
แก้ไขกฎหมำยส่ิงแวดล้อม อนุญำต
ให้มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ไม่ต้อง
มีกำรเคลียร์ที่ดิน ซึ่งหมำยควำมว่ำ
โครงกำรที่เริ่มกำรก่อสร้ำงไปแล้วก็
ไม่สำมำรถแก้ไขอะไรได้อีก และ
ท�ำให้กำรขออนุญำตเปน็เพียงกำร
จัดกำรเอกสำร สำมำรถอ่ำนเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำวได้ใน 
Mayank Aggarwal, “Govern-
ment pushes for post facto 
environment clearances while 
apex court disapproves,” 
Mongabay, April 6, 2020, 
https://india.mongabay.
com/2020/04/govern-
ment-pushes-for-post-facto-
environment-clearanc-
es-while-apex-court-disap-
proves/; Tarini Mehta, 
“Legalising illegality: Post-facto 
environmental clearances,” 
Deccan Herald, Sept 24, 2020,  
https://www.deccanherald.
com/opinion/panorama/
legalising-illegality-post-fac-
to-environmental-clearanc-
es-892099.html. ในส่วนของ
โครงกำร Forest City ก็มีกำร
จัดกำรเคลียร์พ้ืนที่ในหลำยกรณี ดัง
ที่หลำย ๆ รัฐบำลที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
สิงคโปร์เองก็ชี้ให้เห็นว่ำ ยิ่งมีกำร
จัดกำรที่ดินที่ขัดต่อกฎหมำยส่ิง
แวดล้อม  และควำมสมดุลมำกขึ้นก็
ยิ่งชี้ให้เห็นถึงประวัติศำสตร์ของกำร
จัดกำรที่ดิน ซึ่งเปน็ทำงผ่ำนให้เกิด
กำรกระท�ำผิดกฎหมำย ไม่ใช่กำร
ควบคุมหรือยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้น 
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อจัฉริยะในทีอ่ื่น ๆ  ทีเ่อกสำรหรือรำยงำนใด ๆ  ทีแ่สดงถึงพ้ืนทีสี่เขียวจะไมก่ล่ำว
ถงึลกัษณะทำงชวีวทิยำเหลำ่นี ้ ไมว่ำ่จะเปน็สีเขยีวทีพ่บในทุง่หญำ้ทะเล (ซึ่งเปน็
ที่ตั้งของ Forest City ในป่ำชำยเลน (ท่ีอยู่ข้ำงเคียง) และในสำหร่ำยที่เติบโต
อยูใ่นโคลนตม สีเขยีวเฉพำะเจำะจงนีด้�ำรงอยูใ่นทกุ ๆ  รูปแบบของประวตัศิำสตร์
ของควำมเปน็มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งหมำยถงึกำรฟอกเขยีวของภมูทิศัน ์ดงัเหน็
ไดจ้ำกภำพลกัษณ์ของ Forest City ทีป่รำกฏในใบปดิโฆษณำ แบบจ�ำลอง วิดโีอ 
3 มิติ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำ/เติบโตของเครื่องจักร ด้วยโลหะมัน
วำวสะท้อนแสง ผู้คนและพืชนำนำ รำวกับว่ำส่ิงเหล่ำนี้จะไม่ขึ้นสนิมหรือโรยรำ
ไป และรำวกบัว่ำกำรเจริญเติบโตของสำหรำ่ย หญ้ำทะเล และต้นโกงกำงไมเ่คย
ปรำกฏท่ำมกลำงส่ิงเหล่ำนี้มำก่อน  

กำรแปรสภำพที่ดินเปน็ปลักโคลนทำงกำรเมือง กระบวนกำรแปรสภำพในพ้ืนท่ี
แห่งหนึ่งเปน็กำรผลิตสร้ำงที่ดินที่ไม่มีเจ้ำของในที่อื่น เม่ือ Forest City บุกรุก
เข้ำไปใต้ทอ้งน�้ำและฝำกตะกอนเอำไวใ้นน�้ำทะเลนำนวนัเขำ้อำจจะกอ่ใหเ้กดิเกำะ
ใหมท่ี่เกดิจำกตะกอนเหลำ่นี ้ตะกอนสะสมอยูท่ีด่นิทีไ่ม่สม�่ำเสมอ ก่อตวัสะสมมำก
ขึ้น กระนัน้ตะกอนกย็งัคงเปน็ตะกอน เรือ่งรำวเหลำ่นีอ้ำจเปน็จดุเริม่ตน้ของกำร
พ่ึงพิงกันและกันบนกำรสะสมที่ซ้อนทับกัน เฉกเช่นเดียวกันกับ/อุปมำเดียวกัน
กับเร่ืองรำวของโครงสรำ้งพ้ืนฐำน ท่ำเรือ Tanjung Pelepas ที่สร้ำงบนกำรก่อ
ตวัของตะกอนรอบ Forest City และประวตัศิำสตรอ์นัเกำ่แกข่องกำรปรับสภำพ
ระบบนิเวศของบริเวณทุ่งหญ้ำทะเล

4. ส่วนเกิน/ควำมล้นเกิน 
  
ระหว่ำงปี 2560-2562 ส�ำนักข่ำวที่ด�ำเนินกำรโดยรัฐบำลกำต้ำร์ อัลจำซีรำ  
(Al Jazeera) ด�ำเนนิกำรสืบสวนเกีย่วกบักำรออกหนงัสือเดินทำงประเทศไซปรสั
ใหแ้กช่ำวต่ำงชำติ ภำยใต้ขอ้ตกลงทีอ่นุญำตใหม้หำเศรษฐีหลำยพันหลำยลำ้นถอื
ครองควำมพลเมอืงของยโุรปเพ่ือแลกกบักำรลงทนุทำงเศรษฐกจิในประเทศ อนั
ส่งผลให้เกิดกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์มูลค่ำมหำศำลริมชำยฝ่ัง Cypriot ให้กับ
ชำวตำ่งชำตทิีถ่อืหนงัสือเดนิทำงของไซปรัส โครงกำรนีไ้ดร้บักำรวพิำกษ์วจิำรณ์
อย่ำงรุนแรงจำกคณะกรรมำธิกำรยุโรป (European Commission) ในฐำนะที่
เป็นกำร “ขำย” ควำมเป็นพลเมืองยุโรป แต่รัฐบำลไซปรัสปฏิเสธถึงควำมไม่
โปรงใสนี ้ในช่วงเดียวกนันี ้ชำวตำ่งชำติหรอืนกัธุรกจิทีม่ช่ืีอเสียงหลำยคนไดถ้กู
ด�ำเนินกำรสอบสวน ไม่ว่ำจะเป็น กลุ่มผู้มีอิทธิพลทำงเศรษฐกิจกำรเมืองใน
รัสเซีย (Russian Oligarchs) นักธุรกิจเอเชีย นำยธนำคำรเวเนซุเอลำ นักกำร
เมอืงและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเมือง ทัง้หมดนีล้ว้นแต่เปน็ผูท้ีไ่ดรั้บกำรอนมุตัิ
หนังสือเดินทำงของไซปรัส หนึ่งในนี้คือ Yang Huiyan ทำยำทของบริษัท 
Country Garden Holdings (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท Country Garden Group) 
ทัง้ยงัเปน็ผูส้นบัสนนุโครงกำร Forest City ใบสมคัรของเธอท่ีปรำกฏบนเวบ็ไซต์
ของส�ำนักข่ำวอัลจำซีรำหรือเป็นที่รู้จักกันว่ำเอกสำรของไซปรัส มีรำยละเอียด
ดังนี้ 

“杨惠妍
ปีเกิด: 1981 
วันทีอ่นุมัติ: 23.10.2018
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ: 27 พันล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ
ประวตั:ิ นักธุรกิจหญิงพันล้ำนและผู้หญิงที่รวยที่สุดในเอเชีย Yang ถือครอง
หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ Country Garden Holdings 
ซึ่งได้รับมำจำก Yeung Kwok Keung พ่อของเธอตั้งแต่ปี 2550 Yeung 
Kwok Keung ยงัเปน็สมำชกิสภำทีป่รกึษำกำรเมอืงแหง่ประชำชนจนี (Chinese 
People’s Political Consultative Conference: CPPCC) มีหน้ำที่ในกำร
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ปรึกษำทำงกำรเมืองให้แก่รัฐบำลจีน
ผู้สมัครทีเ่กีย่วข้อง:  Chen Chong สำมีของ Yang ซึ่งถือหนังสือเดินทำงของ
ไซปรัส และยังเปน็สมำชิกคณะกรรมกำรประจ�ำมณฑลกวำงตุ้ง ชุดที่ 12 แห่ง
สภำท่ีปรึกษำทำงกำรเมืองแห่งประชำชนจีน

กำรถือครองควำมเปน็พลเมืองสองสัญชำติเปน็ส่ิงที่ผิดกฎหมำยในจีนและมีผล
ให้ต้องสูญเสียควำมเปน็พลเมืองจีนทันที”

รำยงำนเกี่ยวกับเรื่องไซปรัสเปดิเผยให้เห็นถึงส่ิงที่เรำรู้อยู่แล้วว่ำทุนมักจะผลิต
มำกเกินพอดี บำงครั้งก็หมำยถึงหนังสือเดินทำงที่มำกเกิน คนบำงคนอำจจะ
สำมำรถถือครองหนังสือเดินทำงได้มำกมำย ในขณะที่แรงงำนข้ำมชำติโดย
ปรำศจำกเอกสำรกำรเดินทำงกลับไม่สำมำรถถือครองหนังสือเดินทำงได้เพียง
เล่มเดียวและด�ำรงชีวิตอย่ำงหม่ินเหม่บริเวณชำยขอบของรัฐ ทุนมักสร้ำงส่วน
เกนิ ไม่ว่ำจะเปน็กำรสะสมควำมมัง่ค่ัง บำงครัง้แปรไปสู่โครงกำรโครงสรำ้งพ้ืน
ฐำน กำรสรำ้งรฐัและกำรแปรสภำพพ้ืนที ่และบำงครัง้สูบฉดีเขำ้สู่วงจรของกำร
คอร์รัปชั่น ทุนผลิตวงจรของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (โดยร่วมมือกับวงจรของกำร
คอร์รัปชั่น) และเคลื่อนย้ำยสู่ข้อตกลงเร่ืองที่ดินและหนังสือเดินทำง

ในควำมเปน็จรงิ คอรร์ปัชัน่ขยำยออกไปอยำ่งกวำ้งขวำงไปสู่ส่ิงทีอ่ำจเปน็ทัง้กำร
เคลื่อนย้ำยและวงจร หำกไม่มีประวัติศำสตร์ของกำรคอร์รัปชั่นแล้ว เรื่องรำว
ของ Forest City คงเปน็เพียงแค่เร่ืองรำวหนึ่งของชนช้ันน�ำมำเลเซีย สิงคโปร์ 
ยะโฮร์ และชำวจีนในกลุ่มประเทศอำเซียน แม้ว่ำบำงครั้งท้องถิ่นอำจเข้ำมำ
แทรกแซงและขยำยพ้ืนที่ในกำรค�ำนึงถึงส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่มนุษย์ ไปสู่หญ้ำ
ทะเล ป่ำโกงกำง และกำรทบัถมของตะกอน กระนัน้กำรคอรร์ปัช่ันอำจจะท�ำงำน
แยกส่วนออกไป ไกลกว่ำพ้ืนท่ีต้ังของ Forest City จำกภูมิทัศน์ของชำยหำดที่
ไซปรัส ข้ำงต้นปำลม์เขตร้อนแหง่อสิกนัดำร์ มำเลเซยี และวนเวียนจำกท่ีหนึ่งไป
ที่หนึ่ง ทุนและกำรคอร์รัปช่ันมักจะขยับขยำยออกไปครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่ำงที่
มันเดินทำงไปถึง เช่นเดียวกันกับป่ำที่เผชิญชะตำกรรมเดียวกัน

5. หลังจำกรัฐ:

Forest City ถกูสรำ้งอยูใ่นเขตเศรษฐกจิพิเศษอสิกนัดำร ์ซึ่งมช่ืีอเสียงในฐำนะ
ที่เปน็พ้ืนที่ยกเว้นด้วยเช่นกัน (Special Exceptional Zones; SEZ) และคงไม่
เกินควำมจริงที่จะกล่ำวว่ำพ้ืนที่นี้มีสถำนะยกเว้นเปน็พิเศษ โครงกำรนี้จึงมักจะ
ผ่ำนข้อก�ำหนดของรัฐได้ทุกประกำร อำจว่ำได้ว่ำโครงกำรนี้เปน็ส่ิงที่มีอ�ำนำจใน
ตวัเองทีจ่ะสำมำรถด�ำเนนิกำรส่ิงตำ่ง ๆ  ได้ด้วยตนเอง พ้ืนทีย่กเวน้นีจึ้งเปน็พ้ืนที่
พิเศษของรัฐ (ไม่ใช่พ้ืนที่ส�ำหรับกำรปลดปล่อยในอุดมคติ) แต่เป็นพ้ืนที่ซึ่ง
ประวัติศำสตร์แห่งกำรล่ำได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น รัฐผลิตตนเองซ�้ำท่ีชำยชอบของ 
ส่ิงเหล่ำนี ้ทีซ่ึ่งรำ่งกำยของมนษุย ์ส่ิงมชีีวิตอื่น ๆ  ทีไ่มใ่ช่มนษุยล์ว้นแตก่ลำยเปน็
รัฐ พ้ืนที่ยกเว้นคือกำรเช่ือมต่อที่อยู่เหนือรัฐ ซึ่งถูกน�ำเข้ำมำรวมกันผ่ำนกำรถับ
ทม จำกแรงงำนสู่เม็ดทรำย ปลำ และท่ำเรือ และส่ิงที่อยู่ภำยใต้รัฐก็ถูกผลักให้
ห่ำงออกไปมำกขึ้นเร่ือย ๆ ด้วยกระบวนกำรเหล่ำนี้ ทุนได้กระจำยจำกเมืองฝอ
ซำน (Foshan; เมืองอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญในบริเวณพ้ืนที่สำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำ
จูเจียง ประเทศจีน, ผู้แปล) สู่นิโคเซีย (เมืองหลวงของประเทศไซปรัส, ผู้แปล) 
กระท่ังมำสู่ยะโฮร์ ในท้ำยที่สุดได้กลำยเปน็รัฐ ในที่นี้กำรกลำยเปน็ “รัฐ” ไม่ได้
เปน็ผลิตผลของเส้นพรมแดนหรือชำยแดน หรือไม่ได้มำจำกกำรผลิตข้อยกเว้น  
(ในบรเิวณชำยฝ่ังและนอกพ้ืนที ่ซึ่งประมวลผลเปน็ทนุ) หำกแตเ่ปน็ควำมโยงใย
ของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ผลิตขึ้นมำ 
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กำรกล่ำวถึงประเด็นเรื่องจ�ำนวนนับไม่ถ้วนไม่ใช่เร่ืองใหม่ แรงงำนนิรนำม 
ชำวเอเชียใต้จ�ำนวนมำกที่ด�ำรงสถำนะเลื่อนลอยจำกรัฐ ผู้คนที่อยู่ในอำชีพต่ำง 
ๆ จ�ำนวนหนึ่ง ไมว่ำ่จะเปน็องคก์รไมแ่สวงหำผลก�ำไร  ตวัแสดงทีเ่ปน็รฐั  แมแ้ต่
ศิลปนิกเ็ขำ้รว่มแสดงออกถงึประเดน็ดงักลำ่วในรปูแบบกำรส่ือถงึควำมทกุขย์ำก 
(porno-miseria) และแบกแรงงำนเหล่ำนี้ไว้ ภำยใต้ตรรกะของกำรเก็บเกี่ยว
ส่วนเกินนี้ด้วยเช่นกัน มำเลเซียมีควำมสัมพันธ์กับประเด็นเหล่ำนี้อย่ำงเฉพำะ
เจำะจง ในประเด็นเรือ่งควำมจ�ำเปน็ของกำรปรำกฏของเรอืนร่ำงไมส่ำมำรถระบุ
สถำนะได้ในกำรผลติซ�้ำของรฐั ส่ิงเหลำ่นีด้�ำรงอยูภ่ำยใต้โครงสรำ้งพ้ืนฐำนของ
กำรเดินทำงทำงทะเล ทั้งข้ำมและไม่ข้ำมพรมแดน หยำดเหงื่อเหล่ำนี้ปรำกฏอยู่
ในก�ำแพงช้ืน หนังสือเดินทำงปลอม และกำรปลอมแปลงเอกสำร

เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจว่ำกำรเนรมิตเมืองบนป่ำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร เรำจึงต้อง
คลี่คลำยส่ิงที่กลำยมำเป็นรัฐ ที่ทับซ้อนกันหลำยระดับ อำจกล่ำวได้ว่ำ ลัทธิ
อำณำนิคมแบบใหม่ (Neo-colonialism) คือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ฉวยใช้
ทรัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งส้ินเปลอืงในตวัเองเปน็ส่ิงทีท่ัง้ยืนยนัและปฏเิสธควำม
เปน็รัฐ  โครงกำรเส้นทำงสำยไหมแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21 กลำยเปน็เงื่อนไข
เฉพำะทีซ่ึ่งส่งผลกระทบใหก้ลไกของรฐัถกูกระตุน้ใหข้ยำยและปฏเิสธกำรตรวจ
สอบวิถีทำงที่อ�ำนำจ ควำมเป็นพลเมือง ลักษณะของควำมเป็นเจ้ำของได้ถูก
ก�ำหนดขึ้น ทั้งในโลกของมนุษย์และโลกของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ
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ประวัติผู้เขียน

เดอะ ฟอเรส เคอริคลูมั (The Forest Curriculum) (กรงุเทพฯ, ยอคยำกำร์ตำ, 
มะนลิำ, โซล, เบอรล์นิ, ซำนตำ บำรบ์ำรำ่) เปน็แพลตฟอรม์แบบไมม่ทีีต่ัง้ถำวรหรอื
ในรูปแบบพเนจรส�ำหรับกำรท�ำวิจัยแบบสหพันธวิชำและกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
โดยท�ำงำนในเอเชยีอำคเนยเ์ปน็หลกั และทัว่โลก กอ่ตัง้และอ�ำนวยกำรรว่มกนัโดย
กลุม่ภณัฑำรกัษ์ Abhijan Toto, Pujita Guha และ Rosalia Namsai Engchuan 
เดอะ ฟอเรส เคอรคิลูมัท�ำงำนรว่มกบัศิลปนิ กลุม่บคุคล นกัวชิำกำร องคก์รและ
นกัคดิระดบัทอ้งถิน่ นกัดนตร ีและนกักจิกรรม เพ่ือรวมเอำประเดน็ซึ่งเกีย่วข้อง
กบัชว่งเวลำทีม่นษุยเ์ปน็ส่ิงมชีีวิตทีส่ร้ำงอทิธิพลต่อกำรเปลีย่นแปลงของโลกอยำ่ง
มนียัส�ำคญั (Anthropocene) ผำ่นวฒันธรรมชำตแิหง่โซเมยี (Zomia) หรือแนวป่ำ
ทีเ่ชือ่มตอ่เอเชยีใตแ้ละเอเชยีอำคเนยเ์อำไวด้ว้ยกนันัน่เองเดอะ ฟอเรส เคอรคิลัูม
จดันทิรรศกำร กจิกรรมสำธำรณะ กำรแสดงสด โครงกำรภำพเคล่ือนไหวและ 
ส่ือผสม รวมถงึจดัสัมมนำประจ�ำปใีนแตล่ะพ้ืนทีข่องเอเชยีอำคเนย ์ซึ่งไดร้วบรวม
ผู้เข้ำรว่มกำรจำกทัว่โลกเพ่ือรว่มกนัท�ำวิจยัแบบกลุม่และแลกเปลีย่นวธิกีำร ไดแ้ก่ 
The Forest And The School, กรงุเทพฯ (พ.ศ.2562); The Forest is in the 
City is in the Forest I, มะนลิำ (พ.ศ.2563) และ The Forest is in the City 
is in the Forest II, ออนไลน ์(พ.ศ.2563-2564) แพลตฟอรม์ทีท่�ำงำนร่วมกบั
หลำกหลำยสถำบนัและองคก์รทัว่โลก ไดแ้ก ่Savvy Contemporary, เบอร์ลิน; 
Ideas City, the New Museum, NTU CCA, สิงคโปร์, Nomina Nuda, Los 
Baños, and GAMeC, เบอรก์ำโม เปน็ตน้


