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ติตา ซารีน่า (Tita Salina)

เมืองจาการ์ตา ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการช่วงชิงความหมายระหว่างผล
ประโยชนต่์าง ๆ  แมว้า่จาการต์าไมไ่ดเ้ปน็เมอืงทีส่ามารถอยูอ่าศัยไดอ้ยา่งสะดวกสบาย
อกีตอ่ไป อันเนือ่งมาจากกระแสการพัฒนาให้เปน็เมอืงนานนบัทศวรรษ (urbanization) 
ที่ไม่เพียงส่งผลให้เมืองขยายตัว มีความหนาแน่น และมีค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น มากไป
กว่านี้ จาการ์ตายังเปน็เมืองที่มีศักยภาพในการให้ทุกส่ิงทุกอย่างได้ จึงต้องประสบกับ
ความเจบ็ปวดจากสาเหตุมากมายและผลกระทบของปัญหาทีม่รีากฐานมาอยา่งยาวนาน
เกือบครึ่งสหัสวรรษ จากเป้าหมายที่ต้องการเปน็เมืองอันดับต้น ๆ ของโลก อันตามมา
ดว้ยการเพ่ิมจ�านวนประชากรและการพัฒนาทีน่�ามาสู่การฉวยใชท้กุส่ิง การมุง่ไปสู่ตลาด
การค้าเสรีและวิถีทางการพัฒนาดังกล่าวที่ไม่ให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อมหรือผล 
กระทบเชิงนิเวศ ในขณะเดียวกันก็ผลิตขยะเหลือใช้ในปริมาณมาก

พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ Muara Angke, เมืองจาการ์ตา, 
ภาพถ่ายโดย อีร์วัน อะห์เมตต์

ทกุ ๆ  วนัขยะกวา่ 8,000 ตนัถกูน�าไปทิง้ทีเ่มอืงขา้ง ๆ  จนมลีกัษณะเหมอืนภเูขา
แห่งขยะหรือไม่ก็กลายเป็นเกาะที่ลอยอยู่ริมฝ่ังแม่น�้า การจัดการขยะที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในทางเทคโนโลยี การจัดการ ความไม่ตระหนักถึงปัญหา และ 
ระดับความสามารถในการรีไซเคิลต�่าก็ยิ่งท�าให้ปัญหาทวีคูณเกินที่จะควบคุมได้ 
แม้ว่ารัฐบาลจะเสนอโปรแกรมการจัดการที่จะท�าให้แม่น�้าทั้ง 13 สายของเมือง
จาการ์ตาคืนสู่สภาพปกติ โดยเรียกว่า “betonisasi”  เพ่ือลดปริมาณการทับถม
ตะกอน และการสะสมของขยะ และเร่งให้เกิดการหมุนเวียนของน�้า  
แต่ประสิทธิภาพของโครงการนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียง เนื่องมาจากการสร้าง
ก�าแพงคอนกรีตของโครงการที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้คนที่พ่ึงพา
แหล่งน�้า ทั้งยังท�าลายระบบนิเวศของแม่น�้า ท�าลายพืชหลากหลายสายพันธ์ุและ
สัตว์เฉพาะถ่ินจ�านวนมาก 

จงึเหน็ไดว้า่ แทนทีร่ฐับาลจะสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูค้นในการ
จัดการขยะ กลับใช้เครื่องมือในการขุดลอกท่อระบายน�้าที่อุดตันไปด้วยขยะและ
ของเสีย เหมอืนวา่เราก�าลงัหนัหลงัใหก้บัน�้า จดัวางต�าแหนง่ใหแ้มน่�้าและสายน�้า
ที่เคยอยู่บริเวณสวนหน้าบ้านย้ายไปอยู่หลังบ้านของเราแทน 

โครงการศิลปะ 1001st Island—The Most Sustainable Island in 
Archipelago หรือ เกาะทีห่นึ่งพันหนึ่ง-เกาะทีย่ัง่ยนืทีสุ่ดในหมู่เกาะ เปน็โครงการ
ที่มีโอกาสจัดแสดงในเมืองต่าง ๆ  หลากหลายประเทศ ในฐานะที่ขยะเปน็ปัญหา
ระดับโลกที่ข้ามพรมแดนระหว่างชาติ มลพิษและการท�าลายมหาสมุทรล้วนแต่



ofhuntersandgatherers.com

เกาะที่หนึ่งพันหนึ่ง

เปน็ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกที่ในโลก “The Great Pacific Garbage Patch” หรือ
อาจเรียกได้ว่าเปน็ “เกาะเทียมจากขยะ” อันสามารถเปรียบได้กับ “ทวีป” แห่ง
ใหม่ ที่สร้างขึ้นมาจากการม้วนของเกลียวคลื่นท่ีน�าพาขยะและเศษซากต่าง ๆ 
จากรอบโลก ขยะพลาสตกิทีไ่มส่ามารถยอ่ยสลายเหลา่นีไ้ดก้ระจัดกระจายไปทัว่
จากแรงของคลืน่ในมหาสมทุร กระทัง่แตกหกัเปน็ช้ินส่วนและกลายไปเปน็ไมโคร
พลาสติกหรือพลาสติกขนาดเล็กที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า ในท้ายที่สุดก็ไป
อยูใ่นกระเพาะหรอืทอ้งของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  ในมหาสมุทรทีก่ลนืกนิพลาสตกิเหลา่
นี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ต้องการความร่วมมือและเห็นพ้องต้องกันในระดับมหภาค  
แตจ่นถึงปัจจบุนักย็งัไม่เกดิกระบวนการเคลือ่นไหวขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งอาจเปน็
สาเหตุมาจากการพรมแดนของรัฐท่ีท�าให้ไม่สามารถหาหนทางในการแก้ปัญหา
ได ้นอกจากนีย้งัมคีวามแพรห่ลายของธรุกจิน�าเขา้ส่งออกขยะจากประเทศพัฒนา
แล้วสู่ประเทศโลกที่สาม เช่น อินโดนีเซีย ในอีกด้านหนึ่งการน�าเข้านี้กลายเป็น
เปน็ส่วนหนึ่งของการเพ่ิมจ�านวนตวัเลขการน�าเขา้ใหแ้กป่ระเทศ ส่ิงทีเ่กดิขึ้นนีจึ้ง
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิกีารจดัการกบัปัญหาขนาดใหญ ่ขณะเดยีวกนักช็วนใหค้ดิถงึ
วิธีที่จะจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดในระดับโลกและวิกฤติเรื่องสภาพภูมิ
อากาศ ในทางตรงข้าม ชุมชน ปัจเจกบุคคล และผู้ผลิตในระดับกลางต่างร่วม
กนัลดหรอืงดใชว้สัดทุีไ่มส่ามารถยอ่ยสลายไดใ้นทางชวีวทิยา เชน่ พลาสติกและ
โฟม ท้ังทีมี่ราคาถูก ใช้งานงา่ย น�้าหนกัเบา และทนทานต่อความสกปรกและกล่ิน
ต่าง ๆ ได้ดี  น่าเสียดายว่า การใช้งานวัสดุเหล่านี้ในระยะเวลาส้ัน ๆ ก็ยิ่งท�าให้
ผลติขยะเรว็มากยิง่ขึ้นเทา่น้ัน ปรากฏการณ์นีย้งัเกดิขึ้นในประเทศทีม่เีทคโนโลยี
ในการย่อยสลายขยะจากครัวเรือนให้กลายเปน็พลังงานนิวเคลียร์อีกด้วย

จาการต์า ซึ่งเปน็เมอืงหลวงของประเทศต้ังอยูบ่นชายฝ่ังของเกาะชวา แตร่ฐับาล
อินโดนีเซียมีแผนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังปานาจัม (Penajam) ในจังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศเรื่องการย้ายเมืองหลวงในปี 2562 
กระนั้นความคิดเรื่องการย้ายเมืองหลวงนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม 
การแพร่ระบาดของไวรัสในระดับโลกที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดส้ินสุดในเร็ววันนี้  
กท็�าให้แผนการดังกลา่วนีไ้ม่ได้เปน็เร่ืองเร่งดว่นอกีต่อไป  เบื้องหลังตกึระฟ้าใน
เมอืงหลวง จาการต์าก�าลงัเผชญิกบัปัญหาระบบนเิวศอยา่งเรง่ดว่นและรบัภาระ
หนกั ทัง้ในฐานะศูนยก์ลางการปกครองของรฐับาลและภาคธรุกจิ จึงมแีผนทีจ่ะ
ย้ายเมืองหลวงหรืออาจจะเปน็เพราะเมืองจาการ์ตาอาจจะแก่และเหนื่อยล้าเกิน
ไป ในปนีี้จาการ์ตาจะมีอายุครบ 400 ป ีเมืองซึ่งคร่ึงหนึ่งเคยถูกเรียกว่า “บา
ตาเวีย” หรือ “ปัตตาเวีย” (Batavia) เปน็เมืองท่ีได้รับการออกแบบให้เปน็เมือง
ทา่โดยบรษัิทอนิเดยีตะวนัออกของเนเธอรแ์ลนด ์(Dutch East India Company 
มีชื่อย่อว่า “VOC”; ผู้แปล) ทั้งยังเปน็บ้านของชาวยุโรป ชาวจีน ชาวโปรตุเกส 
ในขณะเดียวกันก็เปน็ที่พักระหว่างทางของการขนส่งแรงงานหรือทาสจากนูซัน
ตารา (Nusantara)1

ณ ปัจจบุนัเมืองก�าลงัผจญกับการกดัเซาะชายฝ่ัง ระดับน�้าทะเลทีเ่พ่ิมสูงข้ึน การ
ทรดุตวัของแผน่ดินจากการสูบน�้าบาดาลข้ึนมาใช้ น�้าทว่ม และปัญหาการจัดการ
ขยะในครัวเรือน ไปจนถึงขยะจากอุตสาหกรรม และยังไม่รวมถึงวิกฤตด้าน
สภาพภูมิอากาศ ทั้งการเพ่ิมสูงขึ้นของอุณหภูมิของโลกอันมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อ
เพลิงฟอสซิลลอยขึ้นสู่บรรยากาศของโลกมากเกินไป อันส่งผลกระทบให้
มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ท�าให้ปริมาณน�้าทะเลเพ่ิมมากข้ึน 
ระดับน�้าทะเลจึงเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เมืองหลวงของอินโดนีเซียก�าลัง
ทรุดจมลงเร่ือย ๆ ในอัตราราว 17 เซนติเมตรต่อป ีจาการ์ตาเปน็หนึ่งในเมืองที่
คาดว่าจะจมน�้าเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คาดการณ์ว่าภายในป ี2593 พ้ืนที่หนึ่ง

1
นูซันตารา เปน็ชื่อภาษา
อินโดนีเซียของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาค
พ้ืนสมุทร ใช้ในความ
หมายถึงหมู่เกาะ
มลายู-อินโดนีเซีย หรือ 
หมู่เกาะในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้  ปัจจุบัน
มักรวมดินแดนทาง
วัฒนธรรมและภาษา
มลายูซึ่งได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ชายแดนใต้
ของประเทศไทย 
ฟิลิปปนิส์ บรูไน และ
ติมอร์-เลสเต; ผู้แปล
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ในสามของเมืองจะจมอยู่ใต้ระดับน�้าทะเล  อย่างไรก็ดี กระทั่งถึงปัจจุบันนี้รัฐ
ออกมาตรการในการรบัมอืปัญหาดงักลา่วเพียงไมก่ีป่ระการ ดงัการสรา้งก�าแพง
กนัคลืน่สูง 2 ถงึ 4 เมตรบรเิวณทางชายฝ่ังตอนเหนอืของจาการต์า เพ่ือป้องกนั
ชายฝ่ังกัดเซาะและระดับน�้าขึ้นน�้าลงจากระดับน�้าทะเลหนุน ซึ่งไม่เพียงบดบัง
เส้นขอบฟ้าแต่ยังท�าให้ชาวประมงต้องแบ่งแยกระหว่างที่อยู่อาศัยกับเรือของ
พวกเขา ปัจจุบันมีการสร้างก�าแพงไปแล้ว 9.3 กิโลเมตร จากเป้าหมายท้ังหมด 
62 กิโลเมตร กระนั้นน�้าก็ยังรั่วซึมเข้ามาในก�าแพงนี้ได้อยู่ดี นอกจากนี้ ปลายป ี
2562 ก�าแพงกันคลื่นยาว 100 เมตร หนา 1 เมตรได้ถล่มลงและค่อย ๆ ลงที่
อา่วจาการ์ตา ปัจจุบนัพ้ืนทีท่ีก่�าแพงถลม่ลงมามีลกัษณะเปน็ทางลาดอนัสมบรูณ์
แบบและกลายเป็นพ้ืนที่ตกปลาริมหาดที่ไม่มียุงมารบกวนที่แพงท่ีสุดในโลก  
การใช้งบประมาณ 1.5. ล้านล้านรูเปยี (105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการสร้างนี้
ดูเหมือนจะเปน็การส้ินเปลืองอย่างมหาศาล  

จาการ์ตาไม่ใช่เมืองเดียวที่ก�าลังจม หากยังรวมถึงเมืองอื่น ๆ ในโลกที่ก�าลัง
เผชิญปัญหาเดียวกันนี้ เช่น กรุงเทพมหานคร นครโฮจิมินห์ เซี่ยงไฮ้ เวนิส และ
รอตเทอร์ดาม (พ้ืนที่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของเมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ได้อยู่ต�่ากว่าระดับน�้าทะเลเรียบร้อยแล้ว) รัฐบาลของเมืองเหล่านี้
ก�าลังพยายามป้องกันไม่ให้เมืองต้องจมน�้าผ่านโครงการที่มีมูลค่ามหาศาล  
และปฏบิตัริาวกบัวา่พวกเขาเปน็พระเจา้ ทัง้ทีใ่นความจรงิแลว้การสูญเสียระบบ
นิเวศและการเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โปรเจค
เหลา่นีท้�าไดเ้พียงแคซ่ือ้เวลาเพ่ิมเตมิ ส่วนชะตากรรมของการยา้ยเมอืงหลวงเปน็
ส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากความปรารถนาในการที่จะกลายเป็นสังคมชนช้ันกลาง
ระดับบน ภายใต้ฉากหน้าเรื่องชาตินิยม ส่ิงหนึ่งที่เห็นได้จากการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมของเมอืงใหมน่ีเ้ตม็ไปด้วยสัญลักษณท์ีส่ื่อถงึความเปน็หนึ่งเดยีว 
(โดยบังเอิญ อีร์วัน อะห์เมตต์ (Irwan Ahmett) และฉันก�าลังเริ่มโครงการ 
ที่ท�าการส�ารวจอดีตเหมืองแร่ เสมือนเป็นทะเลสาปมีพิษที่ยังคงมีหลงเข้ามา 
บริเวณปานาจัม ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก) 

เท่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ทะเลถูกมองในฐานะเปน็สินค้า โดยท่ีไม่ได้มีการสนใจ
ดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นจากระดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งมนุษย์เองท่ีอาศัยทะเล 
ในการด�ารงชีวิต เรามักได้ยินเรื่องราวของวีรบุรุษผู้กล้าที่สามารถเอาชนะศัตรู
ที่เข้ามารุกราน แต่เร่ืองราวเกี่ยวกับทะเลยังคงเป็นเร่ืองลึกลับที่ไม่ค่อยมีใคร
เข้าใจ ย่านธุรกิจและย่านที่อยู่อาศัยของจาการ์ตาซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง
ขยายออกไปทางใต ้ซึ่งไกลหา่งจากทะเลไปเรือ่ย ๆ  มากไปกวา่นัน้ น�้าทะเลทีอ่า่ว
จาการ์ตาที่มีสีด�า ส่งกลิ่นเหม็น และเต็มไปด้วยมลพิษก็ยิ่งท�าให้เราหันหลัง 
ใหท้ะเลมากข้ึนเร่ือย ๆ  ราวกบัว่าทะเลเปน็ถังขยะขนาดใหญ่ ในภาษาอนิโดนเีซยี
มคี�าพูดวา่ “Ke laut aja lo!”  ซึ่งแปลตรงตวัวา่ “ไปทะเลกนั” แตถ่กูใชใ้นความ
หมายว่า “ไปตายซะไปไอ้เ-ี้ย” สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่มีีต่อทะเลว่าเปน็พ้ืนที่
สูญเปล่าและไร้ประโยชน์ โดยทั่วไป การพูดถึงภาคพ้ืนสมุทรในหมู่เกาะก็มักให้
ความส�าคัญกับพ้ืนแผ่นดินมากกว่า ดังค�าว่า “หมู่เกาะ” ที่ควรจะหมายถึง 
“ประเทศบนท้องทะเลทีร่ายล้อมด้วยเกาะต่าง ๆ ” มากกว่าหมายถึง “เกาะทีร่อบ
ด้วยทะเล”2 

2
Adrian B. Lapian, 
Orang Laut, Bajak 
Laut, Raja Laut: 
Sejarah Kawasan 
Laut Sulawesi Abad 
XIX , (Yogyakarta, 
Komunitas Bambu, 
2009).
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เกาะ Sunken Nirwana, ภาพถ่ายโดยอีร์วัน อะห์เมตต์

จากการเดินทางบริเวณชายฝ่ังจาการ์ตาเปน็ประจ�าตลอดระยะเวลาสองปทีีผ่า่น
มา (จากการท�าโครงการศิลปะทีช่ื่อวา่ “Ziarah Utara”) ท�าใหฉ้นัเรยีนรูถ้งึความ
เขา้ใจผดิทีมี่ต่อทะเลในฐานะทีเ่ปน็คนจากแผน่ดินใหญ่ ตัง้แต่ความไมเ่ขา้ใจเรือ่ง
กระแสน�้าขึ้นลงตามช่วงเวลา ความแตกต่างของอากาศบนทะเลและบนบก ซึ่ง
ท�าให้ตระหนักถึงความส�าคัญของอิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อ
ระดับน�้าทะเลมากขึ้นเพ่ือที่จะสามารถว่ายน�้าได้อย่างปลอดภัย ในประเทศอื่น ๆ  
ที่ล้อมรอบด้วยทะเลอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ เด็กนักเรียนจะถูกสอนให้
สามารถว่ายน�้าได้ บริเวณชุมชนชาวประมงริมชายฝ่ังจาการ์ตา เม่ือพระอาทิตย์
ขึ้นสูงเหนือศีรษะก่อนพระอาทิตย์ตก เด็ก ๆ  จะกระโดดลงไปในทะเลเพ่ือคลาย
ร้อน ในขณะท่ีพ่อแม่ของพวกเขา ซึ่งเปน็ชาวประมงก็จะใช้เรือยนต์ขนาดเล็กที่
สามารถแล่นในน�้าต้ืนได้เพ่ือออกไปจับปลา แม้ว่าทะเลท่ีใกล้ชายฝ่ังจะปนเปื้ อน
ไปด้วยมลพิษ อันหมายความว่าปลาที่จับได้ย่อมเต็มไปด้วยสารปนเปื้ อน ไม่ต่าง
จากส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  ในมหาสมุทรที่ต้องใช้เรือขนาดใหญ่ในการจับปลา อย่างไรก็
ดี รายได้ของชาวประมงเหล่านี้กลับตรงกันข้ามกับปริมาณปลาอันมากมายใน
มหาสมุทร ชะตากรรมของพวกเขาเหมือนกับชาวไร่ชาวนาที่ท�าการเกษตรขนาด
เล็ก กว่าที่ปลาจะถูกจับมาเป็นอาหารบนโต๊ะอาหารของเรานั้นต้องผ่าน
กระบวนการและขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลานาน ชาวประมงทีจ่บัปลาดว้ยตนเองทีม่รีายได้
น้อย ได้ใช้เวลาหลายปแีต่คุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ยังไม่ดีขึ้น กล่าวได้ว่าชาว
ประมงในบริเวณชายฝ่ังด้านทิศเหนือของเกาะชวา (Pantura)  ล้วนถูกคุมขัง
และทรมารอยู่ระบบแห่งความยากจนนี้

เสาส่งสัญญาณของเกาะNirwana, ภาพถ่ายโดยอีร์วัน อะห์เมตต์
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ในป ี2557 ท่ามกลางเงื่อนไขที่ยากล�าบากเหล่านี้ มีข่าวว่าเรือประมงหลายล�าใน
อ่าวจาการ์ตาไม่สามารถแล่นออกไปกลางทะเลได้เพราะว่ามีคนไล่พวกเขาออก
มา อนัส่งผลใหพ้วกเขาตอ้งใชเ้ส้นทางทีไ่กลขึ้นเพ่ือออกไปหาปลา ตอ่มาภายหลัง
จึงพบว่ามีโครงการถมทะเลด้วยทราย เพ่ือสร้างเกาะ D หรือเกาะกอล์ฟ  
(Golf island) ตามใบปดิโฆษณา เกาะนีเ้ปน็หนึ่งในโครงการการสรา้งเกาะเทยีม
รอบอา่วจาการต์าในจ�านวนทัง้หมด 17 เกาะ ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของเมกะโปรเจกต์
ตามโครงการการพัฒนาชายฝ่ังแบบบูรณาการแห่งชาติ (National Capital 
Integrated Coastal Development หรือ NCICD) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 
“ก�าแพงทะเลยักษ์” (Giant Sea Wall) โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องเมืองจาการ์
ต้าจากน�้าท่วม การสร้างเกาะเหล่านี้มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันชายฝ่ัง ทั้งยังเปน็การขยายแผ่นดินเพ่ือเพ่ิมจ�านวนพ้ืนที่ในการท�าธุรกิจ
และที่อยู่อาศัย แต่ชาวประมงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินเรือที่เพ่ิมขึ้น จาก
การปดิกั้นเส้นทางที่ท�าให้พวกเขาใช้ระยะทางที่ไกลขึ้น สวนทางกับปริมาณปลา
ที่จับได้และรายได้ที่น้อยลงเร่ือย ๆ  ต่อมาในป ี2559 ชาวประมงหลายร้อยคน
ปดิร่วมกันปดิเกาะ G หน่ึงในเกาะเทียมที่ในขณะนั้นยังมีแต่ทรายที่ถมเรียบร้อย
แล้ว การประท้วงคัดค้านโครงการนี้ด�าเนินไปอย่างเข้มข้น เนื่องจากเชื่อว่า
โครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในทะเลและยิ่งก่อสร้างมากขึ้น
เท่าใดทะเลก็จะยิ่งปนเปื้ อนมากขึ้นเท่านั้น กระทั่งในปี 2561 มีค�าส่ังระงับการ
ก่อสร้าง แต่การพัฒนาส่ิงต่าง ๆ บนเกาะที่สร้างเรียบร้อยแล้ว (เกาะ C, D, G 
และ N) ก็ยังด�าเนินต่อไป ตึกที่สร้างบนเกาะ D ที่ถือว่าผิดกฎหมายก็ถูกท�าให้
ถูกต้อง คงยากที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้เพราะมูลค่าในการก่อสร้างอันมหาศาล 
ในขณะที่ในปี 2562 เกาะ G ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ถูกกัดกร่อนด้วยกระแสน�้า 
จนกลายเป็นจุดพักของนกนางนวลและนกกระสา แต่ในอีกไม่นาน เกาะ G ก็
กลายเปน็เกาะที่มีการก่อสร้างอย่างเต็มที่

เกาะ G, ภาพถ่ายโดยอีร์วัน อะห์เมตต์

ส่ิงที่ย้อนแย้งของโครงการถมทะเลอันยิ่งใหญ่น้ีคือ การที่มีเกาะจ�านวน 7 เกาะ
ในจ�านวนหนึ่งพันเกาะที่จมอยู่ใต้ทะเลจากปัญหาน�้าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น อันได้แก่ 
Ubi Besar, Ubi Kecil, Nirwana, Dapur, Payung Kecil, Air Kecil และ 
Nyamuk Kecil  ครั้งหนึ่งเกาะ Ubi Besar นั้นเคยเปน็เกาะที่มีประชากรอาศัย
อยู่ แต่การท�าเหมืองทรายเพ่ือสร้างชายหาดเทียมและการสร้างสนามบิน
นานาชาตซิกูารโ์นฮัตตาตัง้แตป่ ี2495-2497 ส่งผลใหเ้กาะคอ่ย ๆ  จมลงกระทัง่
ผู้คนไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ผู้อาศัยต้องอพยพในฐานะผู้ลี้ภัยจาก
สภาพภูมิอากาศ (climate refugees) ไปยัง Pulau Untung Jawa ณ ปัจจุบัน
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นี้เกาะนี้อยู่ต�่ากว่าผิวน�้า 4 เมตร และเรายังคงมองเห็นเศษซากประการังที่ตาย
แล้ว รวมถึงร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์ นอกจากจะเป็นเกาะที่จมลงอย่าง 
ส้ินเชิงแล้ว เกาะ Ubi Besar ยังมีเรื่องเศร้าอีกเร่ืองหนึ่ง ในป ี2505 เกาะนี้เคย
เปน็เกาะที่ว่างเปล่าและแห้งแล้ง มีเพียงซากของต้นไม้ต้นหนึ่ง ใต้ต้นไม้นี้เองที่
เปน็ที่ฝังศพของ Sekar Madji Kartosuwiryo  [2448-2505; ผู้แปล] ผู้น�า
ขบวนการดารุล อิสลาม (DaruI Islam) ในช่วงระหว่างปี 2492-2505 
Kartosuwiryo และผู้ร่วมขบวนการประกาศตัวเป็น “รัฐอิสลามอินโดนีเซีย” 
[เพ่ือตอ่สู้กับสาธารณรฐัอสิลามในชว่งเวลานัน้; ผูแ้ปล] การเคลือ่นไหวนีเ้ปน็การ
เคลือ่นไหวแบบใต้ดิน พวกเขาซอ่นตัวอยูต่ามภูเขา ในทา้ยทีสุ่ดเขาถกูจับกมุและ
ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตโดยศาลทหาร ครอบครัวของเขาเคยเชื่อกันว่าการ
ประหารชีวิตและมีการฝังศพของเขาไว้ที่เกาะ Onrus รวมถึงการจัดให้มีการ
ระลึกถึงเขาที่เกาะนั้นมาตลอด จนกระทั่งในปี 2555 มีการค้นพบหลักฐาน
เอกสารการตดัสินประหารชีวติ ซึ่งบนัทกึโดย Fadli Zon ระบสุถานท่ีการประหาร
ชีวิตว่าเป็นเกาะ Ubi Besar กล่าวได้ว่า ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 80 เกาะ  
Ubi Besar ได้หายไปอย่างส้ินเชิง ฉันได้เดินทางไปบริเวณนั้นและพบว่าแม้แต่
เสาส่งสัญญาณที่เคยมีก็หายไปด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อน
ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เองก็ปฏิเสธท่ีจะจ�าร่องรอยของบุคคลส�าคัญของชาติ

ในผลงาน “The Undertow of Sorrow”3 ฉันและอีร์วัน อะห์เมตต์ ร่วมกัน
สร้างผลงานศิลปะแสดงสด ซึ่งอาศัยกระแสน�้าเหนือเกาะ Ubi Besar โดย
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึจดุตัดขององค์ประกอบทัง้สามประการได้แก ่การท�าลายระบบ
นิเวศ การปะทะของอุดมการณ์ และการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ เพ่ือใช้การในการตามหาเกาะที่สูญหายหรือเกาะที่จมหายไป 

เกาะ Ubi Besar, จากบันทึกของ Fadli Zon

ในอีกด้านหนึ่ง ทางตะวันออกสุดของเกาะชวา มีเกาะใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นมาจาก
เหตกุารณ์โคลนถลม่ต่อเนื่องตัง้แต่ป ี2549 ช่ือว่า “Lusi Island” (ค�าวา่ “Lusi” 
นี้มาจากค�าแรกของ ช่ือเต็มว่า “Lumpur Sidoarjo” ซึ่งในภาษาอินโดนีเซีย 
“Lumpur” แปลวา่ “โคลน” [ส่วนค�าวา่ “Sidoarjo” เปน็ช่ือต�าบล]  ภยัธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นี้เข้าถล่มหมู่บ้านกว่า 12 หมู่บ้าน ผู้คนหลายแสนคนต้องไร้
ทีอ่ยูอ่าศัย พ้ืนทีท่างการเกษตร ทัง้ขา้วและน�้าตาลกวา่หนึ่งพันเฮกตารถ์กูท�าลาย 
และสัตว์เล้ียงกว่าพันตัวสูญสลายไป นอกจากนี้ความทรงจ�าของหมู่บ้านก็
สูญหายไป ไม่เฉพาะชื่อทางการของหมู่บ้านที่หายไปจากบันทึกของรัฐ หากยัง

3
“The Undertow of 
Sorrow” เปน็ผลงาน
วิดีโอ ซึ่งผลงานสร้าง
ขึ้นใหม่โดยเฉพาะด้วย
การสนับสนุน  ผลงานนี้
จัดแสดงในเทศกาล
ศิลปะ Bangkok Art 
Biennale ป ี2563 ภาย
ใต้ธีม “Escape 
Routes” หรือ “ศิลป์
สร้าง ทางสุข”
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รวมถงึการทีค่วามทรงจ�าเหลา่นีถ้กูแทนนีด้ว้ยเรือ่งเลา่ใหม ่ๆ  ทีม่าพรอ้มกบัเกาะ
แห่งใหม่ในรูปแบบของป่าโกงกาง เกษตรกรที่สูญเสียที่ดินท�ากินต้องหาทางใน
การท�ามาหากินด้วยการเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการท�าธุรกิจเรือให้เช่า หรือไม่ก็ขับ
มอเตอร์ไซด์รับจ้างส�าหรับนักท่องเที่ยว กระทั่งทุกวันนี้ดินโคลนก็ยังถล่มอย่าง
ตอ่เนือ่งจนไมรู่ว้า่พ้ืนทีข่องเกาะจะมขีนาดเทา่ไร แมว้า่เหตกุารณน์ีจ้ะเกดิขึ้นเปน็
เวลากว่า 14 แล้ว แต่ข้อตกลงเรื่องค่าทดแทนของพลเรือนก็ยังไม่เสร็จส้ิน 
กระบวนการเจรจาด�าเนินไปอย่างช้า ๆ ในขณะที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะ
ถูกปกคลุมแทนที่ด้วยความหนาแน่นของป่าโกงกาง อาจกล่าวได้ว่า ส่ิงที่ 
ย้อนแย้งคือการภัยธรรมชาติที่ท�าลายระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะจัดว่า
เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้จะสามารถเปล่ียนไปสู่ดินแดนที่เต็มด้วยพ้ืนที ่
สีเขียวและการฟ้ืนฟูชายฝ่ังที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทั่งอาจเรียกได้
ว่าเปน็ภาพมายาของเกาะ Lusi

การอยู่อาศัยของผู้คนบนตาข่ายจับปลา หรือ Bagang Tancap, 
ภาพถ่ายโดยอีร์วัน อะห์เมตต์

ทะเลเบือ้งหลงัเราไมเ่พียงเพ่ิมสูงขึ้น หากยงัรกุร�้าแผน่ดนิมากขึ้นเร่ือย ๆ  ราวกบั
ว่าเราก�าลังชดใช้หนี้ที่สร้างไว้ เราอาจจะยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น และรอยเท้าคาร์บอนใน
ช่วงชีวิตของเรา กระนั้นเรามักจะรู้สึกเสียใจเม่ือสายไปแล้วเสมอ เมื่อระดับน�้า
ทะเลเพ่ิมสูงขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแผ่นดินที่จมลงมากขึ้นเท่านั้น ฉันผู้ซึ่ง
กลวัน�้าและไมส่ามารถวา่ยน�้าได ้ฉนัไมอ่าจเปรยีบเทยีบตวัเองกบัเดก็ทีอ่ยูบ่ริเวณ
ชายฝ่ังหรอืเดก็ทารกทีก่�าลงัด�าน�้าไปหาธนบตัรดอลลารบ์นปกอลับัม้ของ Nirvana 
อาจจะต้องพ่ึงพาเกาะเทียมที่สร้างข้ึนจากขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายทาง
ชีวภาพ ด้วยการท�าให้เกาะนี้มีสถานภาพทางกฎหมายเนื่องจากใบอนุญาติการ
ก่อสร้างที่ถูกน�าออกไปจากกฎหมาย Omnibus เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท�าให้เกาะ
สามารถลอยตัวได้และจะไม่ถูกท�าลาย หรือบางทีวิวัฒนาการของมนุษย์อาจจะ
เร่งความเร็วขึ้นจากการที่เราบริโภคปลาที่อุดมไปด้วยไมโครพลาสติก ซึ่งพบได้
แม้กระทั่งในเด็กแรกเกิด การกลายพันธ์ุทางพันธุกรรมอาจจะเกิดขึ้นภายในไม่
ช้านี้จากมลพิษที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้น ไวรัสใหม่ ๆ ที่ติดต่อสู่มนุษย์ ตลอดจน
อุณหภูมิโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นก็ยิ่งช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วมากขึ้น แนวคิดเรื่อง  
“Anthropocene”  หรือ “ยคุสมัยของมนษุย”์ ทีเ่หน็ว่ามนษุยเ์ปน็ศูนยก์ลางของ
ทุกส่ิงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั้นสะท้อนให้ถึงวิธีที่เราปฎิบัติต่อธรรมชาติและส่ิงมี
ชีวิตอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่นเดียวกันกับความผิดของกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น 
รวมไปถึงจริยธรรม ศาสนา และอุดมการณ์ต่าง ๆ เช่น ชาตินิยม แม้ว่าเราจะ
สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เรายงัไม่สามารถเอาชนะไวรัสได้ บางทกีารคาด
หวังถึงการเปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์อาจเปน็ฝันลม ๆ  แล้ง ๆ  ดังนั้นแล้วเรา
ควรปล่อยให้ทุกส่ิงเปน็ไปตามกฏของธรรมชาติและวิถีของวิวัฒนาการ
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ประวัติผู้เขียน

ติตา ซารีน่า (Tita Salina) ใช้การแทรกแซง ศิลปะจัดวาง และภาพเคล่ือนไหว
ในการโต้ตอบประเด็นที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เฉพาะเจาะจงอันส่งเสียงก้องสะท้อนไป
ทั่วโลก 1001st Island – the most sustainable island in archipelago, 
พ.ศ.2558 ได้ส�ารวจประเด็นข้ามชาติว่าด้วยเร่ืองการเพิกถอนสิทธิ์ของชุมชน 
มลพิษทางส่ิงแวดล้อม และการฉ้อฉลของรัฐบาล ตามที่รัฐบาลได้แถลงการณ์
ไว้ในแผนซ่อมแซมและฟ้ืนฟูหาดจาการ์ตา ติตาร่วมแสดงในนิทรรศการ 
Bangkok Art Biennale, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ 
(พ.ศ.2563); The Coming World: Ecology as the New Politics  
2030–2100, Garage Museum of Contemporary Art, มอสโคว, รัสเซีย 
(พ.ศ.2562); Irwan Ahmett and Tita Salina: The Ring of Fire  
(พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน), NTU Centre for Contemporary Art Singapore, 
สิงคโปร์ (พ.ศ.2562) และ From Bandung to Berlin: If all of the moons 
aligned, SAVVY Contemporary, เบอร์ลิน, เยอรมันนี (พ.ศ.2559) เปน็ต้น


