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นักล่า
กิตติมา จารีประสิทธิ์ และ เลอร์

ชวา (สะกดแบบภาษา
อินโดนีเซีย: Jawa, ออกเ
สียงแบบอินโดนีเซีย: [ˈdʒ
awa]; ตัวสะกดภาษาชวา
: ꦗꦮ; ตัวสะกดภาษาซุน
ดา: ᮏᮝ) เป็นเกาะหนึ่งใน
ประเทศอินโดนีเซีย ทางใต้
ติดมหาสมุทรอินเดีย ทาง
เหนือติดทะเลชวา ด้วย
ประชากรมากกว่า 148
ล้านคน (หากนับเพียงชาว
ชวาเท่านั้น) หรือกว่า 152
ล้านคน (รวมคนจากเกาะ
รอบ ๆ) ชาวชวาคิดเป็น
ร้อยละ 56.1 ของประชากร
ชาวอินโดนีเซียทั้งหมดและ
เป็นเกาะที่มีประชากรหนา
แน่นที่สุดในโลก พื้นที่ส่วน
มากของเกาะแห่งนี้เกิดขึ้น
จากการปะทุของภูเขาไฟ
อันเป็นผลมาจากการมุดตัว
ของเปลือกโลกระหว่างแผ่น
ซุนดาและแผ่นออสเตรเลีย
ชวาเป็นเกาะใหญ่สุด
อันดับที่ 13 ของโลกและ
ใหญ่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของ
ประเทศอินโดนีเซีย มีเนื้อที่
ประมาณ 138,800 ตาราง
กิโลเมตร (53,600 ตาราง
ไมล์) (ที่มา: : https://
en.m.wikipedia.org/
wiki/Java)
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แม่น้ำ�โขงเป็นแม่น้ำ�ที่
ไหลผ่านพรมแดนหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออก
จรดเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีความยาวเป็นอันดับ
10 ของโลกและอันดับ 6
ในทวีปเอเชีย ความยาว
โดยประมาณคือ 4,909
กิโลเมตร (3,050 ไมล์) คิด
เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ� 795,000
ตารางกิโลเมตร (307,000
ตารางไมล์) ปล่อยน้ำ�ปีละ
475 ลูกบาศก์กิโลเมตร
(114 ลูกบาศก์ไมล์) แม่น้ำ�
สายนี้ไหลจากที่ราบสูง
ทิเบตผ่านประเทศจีน เมีย
นมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา
และเวียดนาม กระแสการ
ไหลของน้ำ�ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างมากตามฤดูกาล
รวมถึงเกาะแก่งและน้ำ�ตก
ในแม่น้ำ�โขงทำ�ให้การ
เดินเรือทำ�ได้ยาก ถึง
กระนั้นแม่น้ำ�สายนี้ก็ยัง
เป็นเส้นทางการค้าหลัก
ระหว่างภาคตะวันตกของ
จีนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ที่มา: https://
en.m.wikipedia.org/
wiki/Mekong)

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนักล่าจอมพลังสองคน คนหนึ่งชื่อบาราตา อาศัยอยู่ภาย
ใต้กรวยภูเขาไฟคุกรุ่นที่ซึ่งประดาช้างเดินท่องอย่างเสรีไปทั่วเกาะชวา1 ในอินโดนีเซีย
อีกคนชื่อตาจึ่งขึ่งดั้งแดงผู้ตระเวนล่องไพรไปทั่วดินแดนที่บัดนี้รู้จักกันในนาม
ประเทศไทยและลาวตามแนวแม่น้ำ�โขง2 ที่พญานาค3 หลับใหลอยู่ใต้ท้องบาดาล
เรื่องราวของบาราตาเล่าขานกันมานานเนิ่นก่อนอาณาจักรจะถือกำ�เนิดหรือเมือง
ต่าง ๆ จะแบ่งแยกออกจากกัน ในกาลก่อน มีช้างมากกว่ามนุษย์บนเกาะชวา แต่แล้ว
เมื่อมนุษย์หักร้างถางพงสร้างอารยธรรมขึ้นบนเกาะแห่งนั้น
พวกเขาไล่ล่าเข่นฆ่า
ช้างทั้งหลาย ก่อศึกสงครามกระทั่งบรรดาช้างแทบสูญพันธุ์สิ้น ท่ามกลางหมู่นักล่า
ทั้งหมดมีชายผู้หนึ่งแข็งแกร่งและเป็นที่เคารพยำ�เกรงกว่าใครนามว่าบาราตา4
เขา
กร้าวแกร่งห้าวหาญและสังหารช้างได้มากกว่าผู้ใดเคยทำ�ได้ บาราตาที่มีชื่อเสียงขจร
ไกลแต่ ง งานกั บ หญิ ง สาวผู้ ง ดงามที่ สุ ด และตั้ ง รกรากอยู่ ใ นหมู่ บ้ า นแห่ ง หนึ่ ง ภายใต้
ภูเขาไฟ ขณะที่ชายทั่วเกาะยังเที่ยวไล่ล่าช้างและผู้คนพากันสร้างบ้านแปงเมืองขยาย
ครอบครัว อยู่มาวันหนึ่ง ช้างหนุ่มคึกคะนองบังเอิญเหยียบลูกสาวคนเดียวของบารา
ตาจนถึงแก่ความตาย ด้วยหัวใจแตกสลายและสิ้นหวัง เขาตระหนักในครั้งนั้นว่าหาก
ต้องการให้ความสงบสันติบังเกิดในจิตใจ เขาต้องช่วยชีวิตช้างเอาไว้ให้ได้ บาราตา
จึงถอยร่นลึกเข้าไปจนสุดภูเขาไฟอีกฝั่งที่ซึ่งเหล่าช้างที่ถูกทำ�ร้ายหนีมาสิ้นใจ เพื่อ
พยายามรักษาพวกมัน จนวันหนึ่งเหลือช้างที่ได้รับบาดเจ็บทว่ายังมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่ง
ตัวเท่านั้น บาราตาจึงกล่าวแก่ช้างตัวนั้นว่าวิธีเดียวที่จะทำ�ให้มันปลอดภัยคือเขาต้อง
ร่ายมนตร์คาถาเปลี่ยนมันเป็นต้นไม้เสีย ด้วยนักล่าทั้งหลายจะไม่หยุดยั้งจนกว่าช้าง
ตัวสุดท้ายจะล้มลงสิ้นใจ เนิ่นนานหลายปีนับจากนั้น ช้างตัวนี้มีชีวิตอยู่ในรูปต้นไทร
ขาวซึ่งภายในมีบาราตาอาศัยอยู่ ทว่าอารยธรรมกลับไล่ตามเขามาจนทัน

3
ในความเชื่อของ
วัฒนธรรมร่วมไทย-ลาว มี
การนับถือนาคในลักษณะ
เป็นเทพแห่งน้ำ�ที่อาศัยอยู่
ในน้ำ�หรือถ้ำ� ตามตำ�นาน
เชื่อว่าแม่น้ำ�โขงเกิดจาก
การแถตัวของพญานาค
สองตน จึงเกิดเป็นแม่น้ำ�
โขงและแม่น้ำ�น่าน แม่น้ำ�
โขงยังเป็นที่รู้จักจาก
ปรากฏการณ์ลูกไฟลอย
ขึ้นจากน้ำ�ที่ยังปราศจาก
คำ�อธิบายแต่เชื่อกันมา
นมนานว่าเกิดขึ้นจาก
ฤทธาพญานาคที่อาศัย
อยู่ในแม่น้ำ�นั่นเอง (ที่มา
: https://en.wikipedia.
org/wiki/Nāga)
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บาราตาเป็นตัวละครนาย
พรานนักล่าช้างในหนังสือ
“Merapi Omah ku (เม
อราปีคือบ้านของฉัน)” โด
ยอลิซาเบธ ดี. อินันเดียก
(Elizabeth D. Inandiak)
เรื่องราวสมมติเรื่องนี้
จินตนาการถึงจุดกำ�เนิด
ของต้นไทรขาวศักดิ์สิทธิ์
และหินรูปช้างที่มีอยู่จริง
ในหมู่บ้านกาลิอาเดม ตั้ง
อยู่บนลาดไหล่ภูเขาไฟเม
อราปีในยอกยาการ์ตา ตัว
ละครบาราตาแสดงถึงหนึ่ง
ในบุคคลอันเป็นตำ�นานเล่า
ขานจากบรรพบุรุษที่ชาว
บ้านในพื้นที่แถบภูเขาไฟ
เมอราปีรู้จัก

บัดนี้ดินแดนแห่งนั้นเอ่อล้นไปด้วยอารยธรรมมนุษย์ที่มีแต่จะต้องใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ จนรุกคืบสูงขึ้นไปสุดขอบภูเขาไฟอีกฝั่ง ไทรขาวต้นนั้นขวางเส้นทางที่ถนนจะตัด
ผ่านจึงมีคำ�สั่งให้โค่นมันลง ขณะนั้นแม้ไม่มีนักล่าเหลือแล้ว แต่ชายฉกรรจ์ทั้งหลาย
กลับถือขวานในมือออกไล่ล่าต้นไม้แทน ทว่าบาราตาผู้อาศัยอยู่ในต้นไทรขาวมีฤทธิ์
มาก ทุกครั้งที่มีคนพยายามตัดไม้ จะต้องมีคนตายเพิ่มหนึ่งคน หญิงผู้หนึ่งที่มีดวงตา
วิเศษมองเห็นช้างตัวนั้นและบาราตาในต้นไทรขาวกล่าวว่า
“ไทรต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
ปล่อยมันไว้เช่นนี้เถิด” แต่อนิจจา เช่นเดียวกับเหล่านักล่าในกาลก่อน ชายที่มาพร้อม
ขวานเหล่านั้นไม่ยอมฟัง พวกเขาคิดแต่ว่าไม่มีสิ่งใดจะศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าการเลี้ยงปาก
ท้องคนในครอบครัวของตน ฉะนั้นพวกเขาจึงตั้งใจจะโค่นไทรต้นนั้นลงให้จงได้ บา
ราตาตระหนักว่าสมควรแก่เวลาปล่อยช้างให้เป็นอิสระแล้ว จึงร่ายมนตร์อีกบท จาก
นั้นทั้งเขาและช้างตัวนั้นก็ออกเดินทางขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟให้ไกลเกินกว่ามนุษย์จะไป
ถึง แต่แล้ววันหนึ่ง ช้างตัวนั้นไม่อาจเดินต่อไปได้ บาราตาจึงร่ายคาถาเปลี่ยนช้างให้
กลายเป็นหินตลอดกาล บางครั้งบางครายามค่ำ�คืนอันเงียบสงัด คุณอาจยังได้ยินเสียง
ช้างกู่ร้องดังอยู่ไกล ๆ และเห็นรูปเงาพร่าเลือนของบาราตายามเมื่อเขาเดินท่องไปบน
ยอดภูเขาไฟลูกนั้น เรื่องราวของบาราตานักล่าช้างอาจเป็นเรื่องสมมติ แต่หินรูปช้าง
คล้ายในหนังสือที่แต่งขึ้นจากจินตนาการกลับพบได้ที่หมู่บ้านกาลิอาเดม (Kaliadem)
แวดล้อมไปด้วยนักท่องเที่ยวและรถจี๊ปพาทัวร์ชมลาวานับร้อย
ห่างออกไปไม่ไกลนักในอีกส่วนหนึ่งของโลก มีนักล่ามือฉมังอีกผู้หนึ่งนามว่าตาจึ่ง
ขึ่งดั้งแดง เขามีรูปร่างใหญ่โตเสียจนว่ากันว่าเด็ก ๆ เข้าไปวิ่งในจมูกของเขาได้เลย
ทีเดียว วันหนึ่งนักล่าผู้นี้ตัดสินใจออกล่าควายเงิน หลังจากพบเหยื่อที่หมายตาเข้า
โดยบังเอิญแถบแม่น้ำ�โขง เขาตามรอยควายตัวนั้นไปถึงหนองน้ำ�แห่งหนึ่ง ทว่าขณะ
กำ�ลังเหนี่ยวสายเตรียมปล่อยลูกธนูมรณะจากหน้าไม้ พ่อค้ารายหนึ่งกลับปรากฏกาย
ขึ้น เขาพายเรือล่องไปตามแม่น้ำ�ทำ�ให้ควายตกใจเตลิดหนีไป ด้วยความโกรธเคือง
ที่เหยื่อของตนหนีรอดไปอย่างกระชั้นชิด นักล่าผู้นั้นจึงครุ่นคิดวางแผนเอาคืนพ่อค้า
ด้วยการใช้พละกำ�ลังอันแข็งแกร่งและรูปร่างใหญ่โตขนหินก้อนใหญ่จำ�นวนมากมา
วางขวางทางแม่น้ำ� ทำ�ให้ไม่มีพ่อค้าคนใดข้ามผ่านแม่น้ำ�มาได้อีก
ทว่าที่นายพรานนักล่าไม่รู้คือ
การกั้นแม่น้ำ�เช่นนั้นทำ�ให้บัดนี้ชาวบ้านไม่สามารถ
จับปลาเลี้ยงชีพได้เช่นกัน
ชาวบ้านที่หวังหวนคืนสู่วิถีดั้งเดิมของตนจึงพากันสวด
อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากทวยเทพ หนึ่งในเทพเจ้าแถบนั้นได้ยินเสียงคร่ำ�ครวญ
โหยไห้จึงจำ�แลงตนเป็นพระธุดงค์ไปหานักล่า เมื่อเห็นว่าเขาขนก้อนหินด้วยมือทีละ
ก้อน พระรูปนั้นแนะนำ�ให้เขาใช้ลำ�ไม้ไผ่ขนหินหลายก้อนในคราวเดียวแทน นับเป็น
โชคร้ายของนักล่าผู้นั้น เขาถูกลำ�ไม้ไผ่แหลมคมบาดคอจนดิ้นทุรนทุรายด้วยความ

ofhuntersandgatherers.com

นักล่า 2

เจ็บปวดแสนสาหัส สุดท้ายเขาตกลงไปในแม่น้ำ�และสิ้นใจอย่างทุกข์ทรมาน
นิ ท านพื้ น บ้ า นเรื่ อ งตาจึ่ ง ขึ่ ง ดั้ ง แดงนี้ เ ป็ น เรื่ อ งเล่ า ขานที่ ม าของชื่ อ บริ เ วณหนึ่ ง ซึ่ ง
ปัจจุบันเรียกว่าแก่งคุดคู้ ตั้งอยู่ในอำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย บริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย (ใกล้ชายแดนติดกับลาว) พื้นที่นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำ�คัญในช่วงหลายปีให้หลัง โดยที่ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยระหว่างคนในพื้นที่
และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำ�ของพวกเขายังคงดำ�เนินต่อไป การหวนพิจารณาถึงตำ�นานนาย
พรานนักล่าและควายเงินชวนให้เราฉุกคิดถึง “นักล่า” ในปัจจุบันที่ปรากฏกายในรูป
สิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาจากน้ำ�มือมนุษย์ เพียงสองร้อยกิโลเมตรจากแก่งคุดคู้ลงไป
ทางตอนใต้ของแม่น้ำ�โขง เส้นทางน้ำ�ถูกกีดขวางโดยเขื่อนไซยะบุรีซึ่งมีจุดประสงค์
เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ� อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนนิทานพื้นบ้านเรื่องนั้น
คือไม่เพียงการเดินทางโดยเรือเท่านั้นที่ถูกรบกวนและไม่เพียงชาวประมงเท่านั้นที่ไม่
สามารถทำ�มาหากินได้ เขื่อนยังส่งผลต่อกระแสการไหลของน้ำ�ในแม่น้ำ�อันนำ�ไปสู่
การขึ้นและลงของระดับน้ำ�ผิดฤดูกาลจนสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น ทำ�ให้เกิดการสูญพันธุ์ของปลาหลายชนิด รวมไปถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมของ
ผู้คนในแถบนั้นด้วย สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการกระทำ�ของนักล่าในนิทานคือการพัฒนา
ต่าง ๆ เหล่านี้สร้างผลเสียในวงกว้างต่อทั้งชุมชนในพื้นที่และแม้กระทั่งธรรมชาติเอง
ด้วยเช่นกัน
ตามรอยนักล่า
พวกเรากลุ่มภัณฑารักษ์ออกเดินทางตามรอยเรื่องราวนักล่าในนิทานพื้นบ้านเหล่า
นั้นเข้าสู่ผืนป่าและแนวแม่น้ำ�ไปพร้อมกับศิลปินรับเชิญ มาริอันโต้และเรืองศักดิ์ อนุวัต
รวิมล เรานำ�เสนอตัวละครอย่างบาราตาและตาจึ่งขึ่งดั้งแดงตามลำ�ดับเพื่อให้ผู้คนได้
มองเห็นตัวแทนของ “นักล่า” ในยุคสมัยปัจจุบันผ่านมุมมองทางศีลธรรม เริ่มตั้งแต่
บริษัทน้ำ� อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการทำ�เหมืองทรายผิดกฎหมาย
การวิวัฒน์อุตสาหกรรม เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ� และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล
ในประเทศอินโดนีเซีย ภัณฑารักษ์จากเลอร์ และศิลปิน มาริอันโต้ตามรอยเส้นทางลง
ภูเขาไฟเมอราปีในยอคยาการ์ตา5 ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น พวกเขาลัดเลาะผ่านผืน
ป่าและต้นน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางอุตสาหกรรมขุดเหมืองทรายที่กระจายไปตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ บริเวณฐานภูเขา จุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของมนุษย์และอมนุษย์ สิ่ง
ที่มองเห็นและมองไม่เห็น รวมถึงโลกในเทพนิยายและโลกแห่ง “ความเป็นจริง” เห็น
ได้ชัดเจนยิ่งในยอคยาการ์ตาเนื่องจากมันใกล้กับภูเขาไฟเมอราปีมาก ผู้คนมองว่า
ภูเขาไฟลูกนี้เป็นหนึ่งในสองอาณาจักรเรืองอำ�นาจสุดตามตำ�นานของยอคยาร์กาตา
โดยเชื่อมโยงผ่านแกนจินตภาพกับอาณาจักรของสุลต่านแห่งยอคยาการ์ตาและดิน
แดนในตำ�นานแห่งหนึ่งที่ปกครองโดยราชินีในทะเลทางใต้ เป็นการทำ�พันธสัญญา
ร่วมกันมาแต่โบราณเพื่อเกื้อกูลกันและกัน
ในพื้นที่รอบภูเขาไฟเมอราปี
ความรู้ทางภววิทยาว่าด้วยคติจักรวาลตามความเชื่อ
ของชาวชวาเคยอยู่คู่เคียงไปกับคุณค่าตามศาสนาอิสลาม เป็นจารีตที่มีรากเหง้ามา
จากความรู้ในศาสนาฮินดูและแนวคิดวิญญาณนิยม คนท้องถิ่นเชื่อว่าพวกเขาแบ่ง
ปันพื้นที่อยู่อาศัยไม่เพียงกับสัตว์และพืชเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิญญาณบรรพชน ทวย
เทพ และสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งหลาย รวมถึงผู้ปกปักษ์รักษาธรรมชาติด้วย ในการอยู่
ร่วมกันเช่นนี้ สิ่งสำ�คัญคือต้องเคารพและปกป้องกันและกันเพื่อคงไว้ซึ่งสมดุลและการ
พึ่งพาอาศัย ทุกเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุ แผ่นดินไหว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรค
ระบาด ล้วนเสนอแนะถึงการสร้างดุลยภาพครั้งใหม่ และจากเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อ
กันจากรุ่นสู่รุ่น เราได้เห็นหลักฐานการยืนหยัดอดทนของโลกและการไล่ล่าแสวงหา
อำ�นาจควบคุมของมนุษย์
5
ยอคยาการ์ตาเป็นเมือง
หลวงของรัฐสุลต่านยอค
ยาการ์ตาและเคยเป็น
เมืองหลวงของประเทศ
อินโดนีเซียช่วงปี 2489
ถึง 2491 ระหว่างการ
ปฏิวัติแห่งชาติอินโดนีเซีย
ฉะนั้นจึงมีสถานะเป็นเขต
ปกครองพิเศษที่มีสุลต่าน
ดำ�รงตำ�แหน่งประมุขและผู้
ว่าการเขตปกครองพิเศษ
แห่งนี้ด้วย (ที่มา: https://
en.wikipedia.org/wiki/
Yogyakarta)

วันหนึ่งขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริเวณฐานภูเขาไฟเมอราปี พวกเราเดินผ่านผืนป่า
ที่เคยประสบกับปรากฏการณ์การไหลทะลักของแก๊สทำ�ลายล้างร้อนระอุ (pyroclastic flow) เมื่อสิบปีก่อนในการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ณ ที่แห่งนั้น
เราได้เห็นว่าลำ�ต้นถูกแผดเผาจนมอดไหม้อย่างไร ได้เห็นว่าต้นไม้แม้จะล้มลงแต่ราก
ของมันยังยืนหยัดและเติบโตต่อไปได้อย่างไร บางครั้งมันเลื้อยตามแนวขวางแล้วค่อย
ๆ แทงยอดโตขึ้นตามแสงอาทิตย์ จากนั้นไม่นาน ภูมิทัศน์ก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามา
ถึงที่โล่งกว้างทอดยาวสู่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่แห่งนั้นเราพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เปลือก
ต้นสีขาวเก่าแก่ดูราวกับผิวหนังเหี่ยวย่นของช้างสักตัว ชวนให้รำ�ลึกถึงเรื่องราวของ
บาราตานักล่าช้าง และทำ�ให้เราตื่นเต้นกันมาก ไม่ง่ายเลยที่จะจินตนาการว่าครั้งหนึ่ง
นานแสนนานมาแล้วบนเกาะแห่งนี้ (ซึ่งบัดนี้มีผู้อาศัยอยู่ 148 ล้านคนและถือว่าเป็น
เกาะที่มีประชากรหนาแน่นสุดของโลก) บรรดาช้างต่างเดินท่องไปทั่วได้อย่างเสรี นัก
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วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นที่ยังขัดแย้งกันว่าช้างชวา (Elephas maximus sondaicus) สูญพันธุ์ไปเมื่อใด แต่มีการกล่าวขานถึงการดำ�รงอยู่ของช้างชนิดนี้ในงานแกะ
สลักที่พบในพุทธสถานบุโรพุทโธ และในหนังสือกึ่งบันเทิงคดีอย่าง ‘Merapi Omahku (เมอราปีคือบ้านของฉัน)’ โดยอลิซาเบธ อินันเดียก (Elizabeth Inandiak)
จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการทำ�เหมืองทรายขนาดเล็กภายใต้ภูเขาไฟเมอราปีอาจ
สืบสาวย้อนกลับไปได้ถึงช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 หลังจากนั้นรัฐบาลอนุญาตให้ใช้
เครื่องจักรกลหนักในแม่น้ำ�เพื่อลดปริมาณวัสดุภูเขาไฟไม่ให้ล้นทะลักเข้าสู่ไร่นาของ
เกษตรกรหรือก่อให้เกิดน้ำ�ท่วมในเมืองปลายน้ำ� หากทำ�การขุดทรายด้วยความเคารพ
และระมัดระวังก็จะสามารถฟื้นคืนสมดุลกลับมาได้ แต่ความละโมบโลภมากของมนุษย์
ไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นอุตสาหกรรมเหมืองทรายจึงกลายเป็นธุรกิจทำ�กำ�ไรมหาศาล และ
ไม่ว่ารัฐบาลจะพยายามกำ�กับดูแลอย่างเข้มงวดเพียงใด การลักลอบทำ�เหมืองทราย
ก็ยังคงดำ�เนินต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงไม่เหลือแหล่งกักเก็บน้ำ� ขณะที่แหล่งน้ำ�ก็แห้งเหือด
สิ้น และเกษตรกรประสบความยากลำ�บากอย่างยิ่งในการเข้าถึงน้ำ�ในปริมาณที่เพียง
พอต่อการทำ�การเกษตร รัฐบาลควรทบทวนกฎระเบียบเรื่องการทำ�เหมืองทรายและ
วัสดุภูเขาไฟอย่างสม่ำ�เสมอ แต่เจ้าของเหมืองจำ�นวนมากกลับลักลอบดำ�เนินกิจการ
ได้โดยไม่ต้องมีเอกสารเป็นกิจจะลักษณะโดยอาศัยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และผู้บังคับ
ใช้กฎหมายที่ทุจริต ทันทีที่พวกเขาขุดวัสดุภูเขาไฟขึ้นมาจากแม่น้ำ�จนหมด เจ้าของ
เหมืองก็เริ่มไปเอาทรายมาจากไร่นาของคนทั่วไป ขุดลอกเนินเขา ยื้อแย่งเอาจาก
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทำ�แม้กระทั่งขโมยทรายจากใต้ต้นไม้ (สร้างความเสียหายใหญ่
หลวงแก่สิ่งแวดล้อมและทำ�ให้มีคนบาดเจ็บล้มตายจำ�นวนมาก) คนในพื้นที่ทั้งจัดการ
ชุมนุม ประท้วง และรณรงค์ต่อต้านการกระทำ�ที่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ แต่ไม่มีทีท่า
ว่าจะสำ�เร็จแม้แต่น้อยแม้จะพยายามมาแล้วหลายปี
ขณะที่ในประเทศไทย
กิตติมาและเรืองศักดิ์ตามรอยเส้นทางมหานทีแม่น้ำ�โขงซึ่งมี
การก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งไปตลอดความยาวของแม่น้ำ�สายนี้ ทั้งยังมีแผนระเบิดหิน
ที่โผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อเปิดทางให้การขนส่งสินค้าและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
รวมไปถึงการใช้แม่น้ำ�เป็นเครื่องผลิตพลังงาน โชคร้ายที่อัตราการเปลี่ยนถ่ายสู่ความ
เป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนำ�ไปสู่
การปล่อยปละละเลยสภาพทางนิเวศวิทยา
ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตจำ�นวนมากกำ�ลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ เรืองศักดิ์บอกเล่า
เรื่องราวของตาจึ่งขึ่งดั้งแดงเพื่อแฝงคติถึงการแสวงประโยชน์จากธรรมชาติหลาก
หลายรูปแบบที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันผ่านการก่อสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร
และการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ได้กลายเป็น “การล่า” รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการแสวง
ประโยชน์เกินควรจากทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและปราศจากการตรวจ
สอบ
ทำ�ให้ธรรมชาติเสียสมดุลและรบกวนชีวิตของผู้คนนับพันที่พึ่งพาสมดุลทาง
ธรรมชาตินั้น
แม่น้ำ�โขงเป็นแม่น้ำ�สายสำ�คัญที่ไหลผ่านพรมแดนหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากที่ราบสูงทิเบตระเรื่อยผ่านจีน เมียนมาร์ ลาว ไทย
กัมพูชา และเวียดนาม มีความยาวประมาณ 4,350 กิโลเมตรและหล่อเลี้ยงมากกว่า
70 ล้านชีวิตในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตหลาก
หลายสายพันธุ์ด้วย ในประเทศไทย แม่น้ำ�โขงเป็นพรมแดนธรรมชาติที่ไหลผ่านแปด
จังหวัดในภาคเหนือจรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัย
อยู่ตามแนวแม่น้ำ�ล้วนมีเรื่องเล่าขานและตำ�นานปรัมปราเกี่ยวกับแม่น้ำ�สายนี้ทั้งสิ้น
เป็นนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่นั้น ๆ
ขณะย้อนรอยเส้นทางของตาจึ่งขึ่งดั้งแดง
กิตติมาและเรืองศักดิ์ได้เรียนรู้ว่าตำ�นาน
ที่ เ ล่ า ขานสื บ ต่ อ กั น มาตั้ ง แต่ ก่ อ นจะมี ช าติ ไ ทยช่ ว ยกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วให้ อำ � เภอ
เชียงคาน จังหวัดเลยได้มากเพียงใดจากการที่มันเกิดขึ้นที่นี่ การเดินทางที่มีฉากหลัง
เป็นทิวทัศน์งดงามราวภาพวาดของเทือกเขา หุบห้วย และโขดหินชันที่แบ่งสองฝั่ง
แม่น้ำ�โขงจากกัน (ทำ�หน้าที่เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยและลาว) เริ่มต้นขึ้นจาก
ข่าวชิ้นหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 เกี่ยวกับภัยแล้งผิดธรรมชาติที่แก่งคุดคู้ พื้นที่
หนึ่งของจังหวัดเลย อันเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่
มีสิ่งปลูกสร้างแบบนี้ในพื้นที่แม่น้ำ�โขงตอนล่าง จุดที่ใกล้กับชายแดนไทยที่สุด
การรบกวนวัฏจักรตามธรรมชาติของแม่น้ำ�เช่นนี้นำ�ไปสู่ปรากฏการณ์เรียกว่า “น้ำ�
หิว (hungry water)” เมื่อสีของน้ำ�ในแม่น้ำ�โขงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอันเนื่องมาจากการ
ขาดแคลนแร่ธาตุและตะกอน
เขื่อนที่เริ่มดำ�เนินงานได้ไม่นานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียง
ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อสุขภาพของแม่น้ำ�โขง
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เนื่องจากมีเขื่อนอีกสิบเอ็ดแห่งในจีนที่อยู่ต้นน้ำ�
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการไหลของ
กระแสน้ำ�มาตลอดคริสต์ทศวรรษที่ผ่านมา ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 เราได้เดิน
ทางไปเยือนสถานที่ในนิทานพื้นบ้านเรื่องตาจึ่งขึ่งดั้งแดงเพื่อยลการเปลี่ยนแปลงที่
กำ�ลังเกิดขึ้นด้วยตาตนเอง เราใช้กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) ศึกษาจุดหมายปลาย
ทางแห่งต่อไป จากจุดกำ�เนิดตำ�นานปรัมปราไปสู่ส่วนที่ลึกสุดของแม่น้ำ�โขงซึ่งคนใน
พื้นที่เรียกว่า ‘สะดือแม่น้ำ�โขง’ ในจังหวัดบึงกาฬ เราสังเกตว่าหลายพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างผิดหูผิดตาเมื่อเทียบกับภาพจากดาวเทียม โดยมีเสียงยืนยันจากประชาชนใน
พื้นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และไม่มีผู้ใดรู้ว่าจุดจบจะเป็น
อย่างไร ฉะนั้นการสร้างเขื่อนจึงเป็นตัวอย่างของการเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติครั้ง
มโหฬารโดยฝีมือมนุษย์ในฐานะของ ‘นักล่า’ นั่นเอง
‘กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว’
ตลอดการตามรอยเส้นทางของสองนักล่าในตำ�นาน เราได้พบกับเรื่องเล่าขาน หลัก
ฐานจากคำ�บอกเล่า และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย และส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วย ‘กาล
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว’ โดยมักมีการใช้เรื่องเล่าขานเช่นนี้เป็นวิธีสืบทอด ‘ความรู้เชิง
ประสบการณ์ของร่างกาย (local embodied knowledge)’ จากรุ่นสู่รุ่น คำ�ว่า ‘ความ
รู้เชิงประสบการณ์ของร่างกาย’ ณ ที่นี้หมายถึง ‘ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom)’
ในบริบทของอินโดนีเซีย และ ‘ความรู้ทางจิตวิญญาณท้องถิ่น (local spiritual
knowledge)’ ในบริบทของไทย อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดความหมายของคำ�ว่า
“kearifan lokal” and ‘ภูมิปัญญาท้องถิ่น’ เป็นภาษาอังกฤษยังทำ�ได้ไม่สมบูรณ์นัก
กล่าวโดยสรุปคือ ‘ความรู้เชิงประสบการณ์ของร่างกาย’ หมายถึงการที่ร่างกายได้ ‘
เรียนรู’้ ผ่านประสบการณ์ในพื้นที่และพิธีกรรมเฉพาะ โดยทั่วไปคนมักเข้าใจว่าความ
รู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงและการที่มันดำ�รงอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งมาเนิ่นนาน
ไม่ว่าจะในรูปของการบอกเล่าปากต่อปาก พิธีกรรมทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนา
หรือความเชื่อตามคติพื้นบ้าน มักไม่ได้รับการเชิดชูหรือสั่งสอนมากนักในความทรง
จำ�ของกลุ่มวัฒนธรรมหลักของทั้งสองประเทศ
‘กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว’ มักถูกหยิบยกมาใช้เพื่อนำ�เสนอเรื่องเล่าเหตุการณ์ในอดีต
หรือสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการของผู้คน จากเรื่องราวที่ได้ยินมาตลอดการเดินทาง ไม่
ยากหากต้องนึกภาพพญานาคในฐานะสิ่งมีชีวิตในเทพนิยาย แต่เมื่อครุ่นคิดถึงความ
จริงที่ว่าการสูญพันธุ์ได้เปลี่ยนช้างชวาให้กลายเป็นสัตว์ในตำ�นานกลับเป็นสิ่งที่พวก
เราคิดไม่ถึง ตลอดการเดินทาง พวกเราตระหนักว่าได้ใช้วลีนั้นมากกว่าที่เคย การ
ลงพื้นที่ไปทำ�วิจัยไม่ได้เป็นภาพภูมิทัศน์ในอุดมคติที่เราเคยพานพบในวัยเด็กอีกต่อ
ไป เราต้องถามเป็นครั้งคราวว่า “คุณยังจำ�ได้หรือไม่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอน
เรายังเด็ก เราลงไปว่ายเล่นในแม่น้ำ�สายนี้ได้ แต่ตอนนี้มันแทบจะแห้งขอดไปหมด
แล้ว” เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไปถึงจุดที่เราเองยังจำ�ไม่ได้ว่าพื้นที่ที่
เราเคยเล่นสนุกหน้าตาเป็นอย่างไร สืบเนื่องจากการรีดนาทาเร้นเอาจากผืนดินและ
สายน้ำ�ปีแล้วปีเล่านั่นเอง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นประเด็นหลักที่ศิลปินรับเชิญทั้งสองท่านให้ความสนใจ
เรืองศักดิ์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยากายภาพของแม่น้ำ�โขง และผลกระ
ทบที่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำ�จำ�นวนมากเกินไปมีต่อชีวิตของผู้คนริมฝั่งน้ำ�และสิ่งมีชีวิต
ในแม่น้ำ�ผ่านการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผลงานศิลปะจัดวางชื่อ ‘Excavated Gods’ ตั้ง
คำ�ถามต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศริมฝั่งโขง โดยนำ�เสนอผ่าน
แผนภาพภูมิศาสตร์จำ�ลองไดโอรามาของภูมิทัศน์ตลอดลำ�น้ำ�โขงเป็นระยะทางกว่า
858 กิโลเมตร จากบริเวณแก่งคุดคู้ ต้นกำ�เนิดตำ�นานตาจึ่งขึ่งดั้งแดง ที่จังหวัดเลย ไป
ยังสุดเขตพรมแดนแม่น้ำ�โขงของประเทศไทย ที่อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ศิลปินลัดเลาะไปยังเส้นทางริมน้ำ�โขง ขณะหยุดแวะที่อำ�เภอต่าง ๆ เขาพบว่าความ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ�นั้นผันผวนขึ้นลงทุกวันโดยไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า
ความผันผวนนี้เองที่แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศริมโขงนั้นแปรเปลี่ยนไป เขาตามเก็บ
ซากสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่เศษซากปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ โครงกระดูกสัตว์ เปลือกหอย ไป
จนถึงพืชไม้น้ำ�ใกล้สูญพันธุ์จากการไร้ฤดูของน้ำ�โขง เขาเก็บซากเหล่านี้มาเพื่อใช้
ประกอบเป็นรากฐานของแผนภาพภูมิศาสตร์ชิ้นนี้
ศิลปินเริ่มการศึกษาครั้งนี้โดยบันทึกภาพถ่ายจากดาวเทียมที่บ่งบอกชั้นดินและความ
ตื้นลึกของอาณาบริเวณ จากนั้นจำ�ลองภาพเหล่านั้นขึ้นด้วยการใช้กระดาษเยื่อบาง
มาทำ�เป็นโครงสร้างชั้นดินก่อนเคลือบพื้นผิวด้านบนด้วยดินที่เก็บจากพื้นที่ต่าง
ๆ
ที่ไปสำ�รวจ ในส่วนที่เป็นแม่น้ำ�โขงเขาแต่งแต้มมันด้วยสีครามอันเป็นสีพิเศษที่พบได้
ในงานจิตรกรรมแถบภาคอีสาน ผสานกับผงสีฝุ่นที่เป็นแร่ธาตุสกัดจากประเทศจีน
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ประเทศต้นน้ำ�ที่ปัจจุบันมีเขื่อนกว่าสิบเอ็ดแห่งจนเกิดเป็นปัญหาใหญ่หลวงถึงดิน
แดนปลายน้ำ�  ซากสัตว์ที่ศิลปินใช้เป็นรากฐานของไดโอรามานี้เป็นดังกองเศษซาก
ทับถมเพื่อให้เห็นว่าภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์นั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอันหลาก
หลายที่กำ�ลังจะถูกทำ�ให้สูญหายไปด้วยน้ำ�มือมนุษย์ ในฐานะที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็น
พื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผลงานศิลปะจัดวางนี้
จึงเป็นดังอนุสาวรีย์ที่อุทิศให้ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นดังเทพารักษ์ คอยปกปักรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ของแม่น้ำ�สายนี้ไว้
นอกจากศิลปะจัดวางชิ้นนี้ยังมีประติมากรรมแก้ว ‘17 million years – 57 years’ ซึ่ง
เป็นดั่งแคปซูลเวลาเพื่อกักเก็บสาหร่ายไก สัญลักษณ์แห่งความเสื่อมถอยของชีวิต
ในแม่น้ำ�โขง สาหร่ายชนิดนี้เป็นพืชน้ำ�จืดที่พบได้ในแม่น้ำ�โขงและถือเป็นเครื่องบ่งชี้
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทั้งยังเป็นแหล่งสารอาหารชั้นดีในฤดูแล้ง และเคยเป็น
พืชเศรษฐกิจของชาวบ้านทั้งฝั่งไทยและลาว โดยปกติแล้วไกนั้นขึ้นเองตามธรรมชาติ
บริเวณหาดหินและเกาะแก่งริมโขง ทั้งนี้ตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนตอนล่างของแม่น้ำ�โขง
ประกอบกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตอนบนกว่าสิบเอ็ดแห่งในประเทศจีน ระดับ
น้ำ�โขงจึงผันผวนเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้ไกที่เกิดในน้ำ�โขงกลับมีลักษณะไม่
สมบูรณ์ เป็นกระจุกขนาดสั้น ไม่ยาวเหมือนที่ผ่านมา ในผลงานแคปซูลเวลาชิ้นนี้
ศิลปินต้องการนำ�เสนอวิธีที่ระบบน้ำ�รักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ก่อ
ร่างมากว่าหลายล้านปีก่อน (แต่กลับถูกทำ�ลายลงอย่างง่ายดายภายในเวลาเพียงห้า
สิบกว่าปีที่ผ่านมา) ผ่านการกักเก็บตัวแทนสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำ�โขงที่กำ�ลังสูญหายไป
อย่างรวดเร็ว
ไกที่ นำ � มาจั ด แสดงนี้ ศิ ล ปิ น เก็ บ มาจากศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ำ � จื ด จั ง หวั ด
เลย ผสมด้วยน้ำ�จากแม่น้ำ�โขง ศิลปินเลือกบรรจุไกเข้าไปในหลอดแก้วบอโรซิลิ
เกต
ซึ่งเป็นหลอดแก้วผนังสองชั้นทำ�จากแก้วทนความร้อนสูงที่ใช้ในการทดลอง
วิทยาศาสตร์ เมื่อใช้บรรจุสิ่งใดลงไปแล้วของที่อยู่ด้านในจะอยู่ในอุณหภูมิคงที่ทำ�ให้
มีความคงทนและไม่เปลี่ยนแปลง
หลอดแก้ววางอยู่บนประติมากรรมไม้แกะสลัก
รูปพญานาค
เทพเจ้าแห่งเมืองบาดาลที่คอยปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ลำ�น้ำ�โขงตามตำ�นานความเชื่อของผู้คนหลายกลุ่มในอุษาคเนย์ (ไม้แกะสลักรูปหัว
พญานาคเป็นของที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ตกแต่งพิณ
เครื่องดนตรีท้องถิ่นแถบภูมิภาค
อีสาน)
นอกจากนี้ยังมีผลงานชื่อ ‘Beyond Blue’ ซึ่งนำ�เสนอการบันทึกข้อมูลรูปแบบภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกับภาพของภูมิทัศน์สองฝั่ง
โขงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จุดเริ่มต้นของการทำ�งานชุดนี้ของศิลปินคือการ
เห็นภาพถ่ายของน้ำ�โขงแปรเปลี่ยนเป็นสีคราม อันเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน ปรากฏการณ์ ‘น้ำ�หิว’ คือการที่สายน้ำ�ขาดแร่ธาตุและตะกอนที่จำ�เป็น
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนที่ต้นน้ำ�ทำ�ให้น้ำ�โขงที่ปกติเป็นสีน้ำ�ตาลขุ่น
เต็มไปด้วยแร่ธาตุนั้นกลับกลายเป็นสีคราม ฟ้าใสปนเขียวราวกับน้ำ�ทะเล ในผลงานได
โอรามาของศิลปิน ยังปรากฏภาพของต้นไคร้ (ไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งอาหารสำ�คัญ
ของฝูงปลาที่อพยพมาในฤดูน้ำ�หลาก)
ที่กำ�ลังจะตายเนื่องจากความผันผวนของ
กระแสน้ำ�ผิดฤดู เรืองศักดิ์ยังสนใจในประเด็นที่ภาพถ่ายด้วยดาวเทียมสามารถสร้าง
ภาพภูมิทัศน์ที่แตกต่างจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง
ผลงานชิ้นนี้บันทึกภาพแห่ง
ความขัดแย้ง ระหว่างการเลื่อนเมาส์ขยับไปเรื่อย ๆ ตลอดเส้นทางแม่น้ำ�โขงที่ดูเหมือน
ปกตินั้น กลับถูกสอดแทรกด้วยการฉายภาพของความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์อัน
เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปพร้อมกัน อาจยังเร็วเกินไปที่จะคำ�นวณความเสียหาย
ทั้งหมดซึ่งเกิดจากการสูญพันธุ์หรือการหายสาบสูญไปของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสาย
พันธุ์ในบริเวณกว้างใหญ่เช่นนั้น บันทึกเหตุการณ์ตัดสลับของเรืองศักดิ์มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบของการเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติโดยบริษัท
เอกชน ที่เอารัดเอาเปรียบแม่น้ำ�ความยาวกว่า 4000 กิโลเมตรเส้นนี้อย่างไร้ความ
ปราณี (อย่างเช่นการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ�)
มาริอันโต้รวบรวมนิทานปรัมปราและเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผีจากผู้คนสองฝั่งแม่น้ำ�ภาย
ใต้ภูเขาไฟซึ่งกลายเป็นพื้นที่ดำ�เนินการทำ�เหมืองขุดทราย นิทานและเรื่องผีเหล่านี้
กล่าวถึงตำ�นานสัตว์พื้นถิ่นแห่งเทือกเขาเมอราปี โดยมักเล่าขานยามเมื่อผู้คนมารวม
ตัวรอบกองไฟ อยู่ในเต็นท์ หรือมีการปฏิสังสรรค์ทางสังคมโดยทั่วไป มาริอันโต้จึง
เลือกสร้างผลงานศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ ‘คล้ายเต็นท์’ หลายหลัง เขาวาดภาพลง
บนผืนผ้าใบของ ‘เต็นท์’ เหล่านี้ และเมื่อเข้าไปนั่งภายในนั้น ผู้ชมจะได้ยินเสียงที่แบ่ง
ปันเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณและภูติผีแห่งเทือกเขาเมอราปี ศิลปะจัดวางพร้อมเสียง
ในชื่อ “Nek Wani Ojo Wedi-Wedi, Nek Wedi Ojo Wani-Wani” (หากคุณกล้า
จงอย่าลังเล หากคุณเกรง จงอย่าแสดงเหมือนว่ากล้า) เชื้อเชิญให้ผู้ชมมาร่วมฟังเรื่อง
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เล่าจากความทรงจำ�ของชาวบ้านขณะนั่งอยู่ในเต็นท์ที่แสดงภาพสัตว์ในตำ�นานต่าง
ๆ รายล้อมไปด้วยถ้อยความที่เขียนในตัวอักษรชวา ภาพวาดสัตว์ในเทพนิยายที่มีรูป
แบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาจากหนังสือทำ�นายดวงชะตาตามคติชวาที่รู้จักกันใน
ชื่อ “ปริมบอน (Primbon)”
ศิลปะจัดวางในรูปแบบเต็นท์อีกชิ้นชื่อว่า “Urip Iku soko Sopo?” (ใครคือผู้ให้ชีวิต
?) นำ�เสนอโครงสร้างเต็นท์ทรงเตี้ยแบบที่นักขุดเหมืองทรายมักใช้เก็บเครื่องไม้เครื่อง
มือต่าง ๆ เช่น จอบ พลั่วตัก รวมทั้งกรวดหรือทราย ด้านในเต็นท์หลังนี้จะได้ยินเสียง
สะท้ อ นถึ ง ความกั ง วลของมาริ อั น โต้ ว่ า ด้ ว ยผลกระทบของการทำ � เหมื อ งทรายซึ่ ง
ทำ�ลายธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ�บนทางลาดของภูเขาไฟเมอราปี หนึ่งในนั้นยังมีเรื่องรถ
บรรทุกเก้าคันที่ถูกกลบฝังอยู่ใต้โคลนไหลที่ชาวบ้านแถบนั้นเล่าให้ฟัง (หนึ่งในภาพ
วาดยังแสดงถึงเหตุการณ์นี้ด้วย) ความทรงจำ�เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติมักส่ง
สัญญาณเตือนมนุษย์เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างเอารัดเอาเปรียบในรูปของดินโคลน
ถล่มท่วมรถบรรทุกหรือแม้กระทั่งคร่าชีวิตคนงานเหมืองอยู่บ่อยครั้ง
ผู้คนที่เชื่อในภูมิปัญญาทางนิเวศวิทยาจะยอมรับวัฏจักรการปะทุของภูเขาไฟเมอรา
ปีในฐานะพรประการหนึ่ง ด้วยมันเป็นวงจรแห่งการเริ่มต้นใหม่และความเจริญรุ่งเรือง
ทุกครั้งหลังการปะทุ ดินจะยิ่งอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นผลผลิตครั้งต่อไปจะดีขึ้นและจะมี
วัสดุภูเขาไฟมากพอ การทำ�เหมืองทรายขนาดเล็กสามารถสืบสาวย้อนไปถึงคริสต์
ทศวรรษที่ 1980 หลังจากนั้นรัฐบาลอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรกลหนักในแม่น้ำ�เพื่อลด
ปริมาณวัสดุภูเขาไฟไม่ให้ล้นทะลักเข้าสู่ไร่นาของเกษตรกรหรือก่อให้เกิดน้ำ�ท่วมใน
เมืองปลายน้ำ�
หากทำ�การขุดทรายด้วยความเคารพและระมัดระวังก็จะสามารถฟื้น
คืนสมดุลกลับมาได้ แต่ความละโมบโลภมากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด กิจกรรมการทำ�
เหมืองขนาดใหญ่จึงถือว่าเป็นการฝืนธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง
ภาพ “Sing Bahurekso Gunung Merapi” (ราชันแห่งภูเขาไฟเมอราปี) จะเป็นผลงาน
ที่ผู้ชมได้เห็นเป็นชิ้นแรกเมื่อเดินเข้ามาในพื้นที่จัดแสดง นำ�เสนอภาพของภูเขาไฟเม
อราปีในจินตนาการอันซับซ้อน แสดงถึงการซ้อนทับสั่งสมภาพการปะทุของภูเขาไฟ
ลูกนี้ไปพร้อมกับความทรงจำ�ของคนในพื้นที่ ขณะที่ผลงานชื่อ “Ojo Adigang Adigung Adiguna” (จงอย่าเย่อหยิ่ง หัวรั้นดื้อดึง และหมกมุ่นอยู่กับความปรารถนาที่จะ
ชนะอยู่เสมอ) เป็นภาพวาดขนาดใหญ่ชวนให้คิดถึงการไหลของทรัพยากรภูเขาไฟ
จากเทือกเขาเมอราปีไปตามแม่น้ำ�ภายหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อปี 2553 ถนนหนทาง
จากรอยล้อรถบรรทุกของเหมืองกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ ราวกับจะประกาศ
ความอหังการของมนุษย์ที่ปรารถนาจะครอบครองและเอาชนะธรรมชาติ ภาพทิวทัศน์
จากฝีมือมนุษย์นี้กลับไร้ซึ่งมนุษย์ แต่เครื่องมือของพวกเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งการ
ครอบงำ�ของการทำ�ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ผงาดเหนือความสัมพันธ์ที่มนุษย์เคารพ
นบนอบต่อธรรมชาติในกาลก่อน ภาพวาดอีกสามชิ้นยังเปิดโปงการลักลอบทำ�เหมือง
ทรายและแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลอย่างไรต่อทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ�ที่ไหลมา
จากภูเขาไฟ ในภาพเหล่านี้ ผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงการต่อต้านขัดขืนมนุษย์อย่างรุนแรง
พื้นที่กว้างใหญ่ในภาพหนึ่งทำ�ให้รู้สึกถึงการอยู่ในภูมิประเทศที่ยากจะบอกได้ว่า
รังสรรค์จากมือมนุษย์หรือธรรมชาติ ขณะที่ทัศนมิติราบเรียบและลายเส้นจากผงถ่าน
พร่าเลือนไม่คมชัด
ชวนให้คิดถึงบรรยากาศในนิทานปรัมปราที่ราวกับไม่มีอยู่จริง ถนนหนทางที่เกิดจาก
รอยล้อรถบรรทุกของคนงานเหมืองทรายแทบไม่ต่างจากสายน้ำ�ที่ไหลเอื่อย แต่เมื่อ
เพ่งพินิจดูในรายละเอียด
ผู้ชมจะอดฉงนไม่ได้ว่าเหตุใดจึงมีรถบรรทุกมากมายนัก
แล้วผู้คนเล่าหายไปไหน เกิดอะไรขึ้นในที่แห่งนั้น
ในบริบทของโครงการ ‘Pollination’ นี้ เรามุ่งศึกษา ‘ความรู้เชิงประสบการณ์ของ
ร่างกาย’ โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยมนุษยนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เราต้องการทำ�ความเข้าใจว่าจะใช้ ‘ความรู้เชิงประสบการณ์ของร่างกาย’ เพื่อสร้าง
สมดุ ล ระหว่ า งความปรารถนาของมนุ ษ ย์ แ ละการตระหนั ก รู้ ถึ ง ผลสะท้ อ นจากแรง
ปรารถนานั้นอย่างไร โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำ�เสนอว่าผลกระทบจากการกระทำ�ของ
มนุษย์นั้นสามารถและควรวัดอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง
ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมา
พิจารณาชีวิตการบริโภคของเราโดยการกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอีก
ครั้ง คำ�ถามว่าเราจะรับมือกับวิกฤติทางนิเวศวิทยาได้อย่างไรอาจตอบได้ยาก แต่เรา
ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลมาจากพฤติกรรมรีดเค้นเอาประโยชน์จากทรัพยากร โดยมี
การพึ่งพาสังคมอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตสมัยใหม่ เราอาจได้คำ�
ตอบว่าจะรับมืออย่างไรจากการศึกษาความซับซ้อนของบริบทที่เราเคยตัดสินใจละทิ้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดหลักเพียงประการเดียว และปล่อยให้ความรู้จากชีวิตสมัยใหม่
หรือบริบทอันซับซ้อนหลากหลายซึ่งเราขอเรียกในที่นี้ว่า ‘ความรู้เชิงประสบการณ์
ของร่างกาย’ ถูกลดคุณค่าความสำ�คัญจากการถูกบังคับให้ใช้วิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์
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แบบตะวันตก6
‘ผู้ล่า’
เป็นนิทรรศการที่พยายามทำ�ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติแวดล้อม
โดยกล่าวถึงการที่ร่างกายรับรู้และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใน
สถานการณ์เฉพาะ รวมไปถึงความรู้ที่ส่งต่อผ่านเรื่องเล่าจากปากต่อปาก จากรุ่น
สู่รุ่น ในรูปของประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ ศิลปิน
เอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ เรียนรู้จากเรื่องราวของ
ผู้คน และสะท้อนออกมาในรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะ นิทรรศการนี้ยังนำ�เสนอ
กระบวนการวิจัยเชิงศิลปะของศิลปินทั้งสองท่านผ่านการจัดแสดงบทสัมภาษณ์ของ
คนในพื้นที่ริมฝั่งโขง ฟุตเทจการเดินทางสำ�รวจภูเขาไฟเมอราปี ภาพร่างผลงาน
รวมไปถึงเอกสารข้อมูลประกอบการวิจัย รายงานวิจัยของภัณฑารักษ์ บทความ และ
หนังสือคัดสรร ควบคู่ไปกับการจัดแสดงวิดีโอบทสนทนาระหว่างศิลปินทั้งสองเพื่อเผย
ให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับ ‘นักล่า’ ที่สัมพันธ์กันในผลงานศิลปะของพวกเขา
ในขณะที่ปัจจุบันเราต่างพูดถึงธรรมชาติรอบตัวผ่านรูปประโยคจำ�พวก ‘ยังจำ�ได้ไหม
ว่ากาลครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นอย่างไร’
แต่เราจำ�เป็นต้องตระหนักด้วยว่าการหวน
รำ�ลึกถึงความหลังเช่นนั้นเกี่ยวพันกับบทบาทของเราในฐานะผู้กระทำ�ด้วยเช่นกัน เรา
ต้องยอมรับว่าเราต่างมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงและทำ�ลายธรรมชาติ ในแง่หนึ่ง เรื่อง
เล่าและความรู้เชิงประสบการณ์ของร่างกายกลายเป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้เราตระหนักใน
ข้อนั้น การผสานหลอมรวมนักล่าให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตในตำ�นานปรัมปรากลับเป็น
วิธีหนึ่งในการแสดงความเคารพนบนอบต่อความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟและแม่น้ำ�ที่หล่อ
เลี้ยงชีวิต
เกี่ยวกับ ‘Of Hunters and Gatherers’

6
ข้อนี้หมายถึงแนวคิด
เรื่องความเป็นพหุภพ
(pluriversality)โดยวอล
เตอร์ ดี.มิกโนโล ในหนังสือ
“The Darker Side of
Western Modernity”
(Duke University Press:
Durham & London,
2011)
7
https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/
PMC7487339/ และ
https://www.nature.
com/articles/s41467020-17687-3 ในระยะ
แรก สันนิษฐานว่าเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 มาจากสัตว์
และถ่ายทอดให้มนุษย์ แม้
บทบาทของสัตว์ในกรณีนี้
ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน

ในวันที่การประชุมเรื่องโครงการ Pollination#3 เริ่มต้นขึ้น มีการประกาศพบผู้ติด
เชื้อโควิด-19 รายแรกในอินโดนีเซีย ขณะที่ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกไม่
กี่อาทิตย์ก่อนหน้านั้น วิกฤติครั้งนี้ยกระดับเป็นการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและยังเป็น
ประสบการณ์ที่เราทั้งหมดได้เผชิญร่วมกัน
เน้นย้ำ�การทำ�งานของระบบและความ
สามารถของรัฐบาลในการรับมือกับช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย ในขณะเดียวกัน
เราไม่สามารถแยกการแพร่ระบาดออกจากวิกฤติสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ไปได้ สิ่งที่
ครั้งหนึ่งเคยแพร่ระบาดในสัตว์7
กลับถูกส่งต่อให้มนุษย์และไม่นานจากนั้นก็กลาย
พันธุ์เป็นสายพันธุ์เฉพาะใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ อาจมองว่าไวรัสนี้เป็นรูปแบบการเอาคืนของธรรมชาติเพื่อหยุดยั้งการเติบโต
อย่างไร้ขีดจำ�กัดก็ได้ เมื่อมีการปิดชายแดนและบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ การ
เคลื่อนที่ถูกจำ�กัดไว้เพื่อเหตุผลที่จำ�เป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น แทนที่จะขยายขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ของงานวิจัยชิ้นนี้ เราพยายามเฟ้นหาข้อมูลเชิงลึกและมุ่งความสนใจ
ไปที่ ‘ความรู้เชิงประสบการณ์ของร่างกาย’ และมองหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างความ
ปรารถนาของมนุษย์และจุดประสงค์ที่จะวัดผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
มนุษย์ได้อย่างยั่งยืน
แทนที่จะบินข้ามน้ำ�ข้ามทะเลและขยายขอบเขตการศึกษาให้
กว้างขึ้น เราเลือกเดินตามสายน้ำ�และเทือกเขา บนเกาะที่กำ�ลังจมและสุสานหลังบ้าน
ไปสู่สวนหน้าบ้านและกรณีการตัดไม้ทำ�ลายป่าที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
‘Of Hunters and Gatherers’ เสนอให้เราผสานหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชา
ติ โดยกระตุ้นเร้าผ่านวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะของมาริอันโต้และเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
และเปิดให้ผู้ชมได้ศึกษาในรูปนิทรรศการภายใต้ชื่อ ‘The Hunters’ ณ พิพิธภัณฑ์
ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน ปี 2564 ในขณะเดียวกันก็
ศึกษาแนวคิดเรื่อง‘ความรู้เชิงประสบการณ์ของร่างกาย’ อย่างลึกซึ่งยิ่งขึ้นผ่านการ
จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ The Gatherers ซึ่งจัดร่วมกับ Selasar Sunaryo
Art Space และ The Factory Contemporary Arts Centre ซึ่งจะเปิดตัวเว็บไซต์
สำ�หรับโครงการนี้ในชื่อ ‘Of Hunters & Gatherers’ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2564
ร่วมกับ ติตา ซารีน่า, สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา, พริลลา ทาเนีย, เดอะ ฟอเรส เคอริคูลัม,
วุฒ ชลานันต์ (ศิลปิน) อลิซาเบธ ดี อีนานเดียก, อดัม บ็อบเบ็ต, เจเจ ริซาล และ ณภัค
เสรีรักษ์ (นักเขียน และนักวิชาการ) ร่วมกับศิลปิน มาริอันโต้และเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
และภัณฑารักษ์ กิตติมา จารีประสิทธิ์ และ เลอร์ (มิร่า อัสลินนิงเตียส และดิโต้ ยูโวโน)
โดยมี โซอี้ บัต และ ลี เวง ชอย เป็นบรรณาธิการ

ofhuntersandgatherers.com
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