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ภาค 1



ชูชีพ

แผนที่โบราณชิ้นหนึ่งจากรกรากแรกของสถานที่นี้

แสดงภาพเหล่าปีศาจสถิตอยู่ทุกแห่งหน

เมื่อยามน�้าลดจนเผยให้เห็นหาด ...

— คาร์ล ฟิลลิปส์ (Carl Phillips)

“แหวกว่าย” (Swimming)
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คืนหนึ่งระหว่างม้ือเย็น สามีฉันเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาเกี่ยวกับเรือ 

ในแอตแลนติกเหนือและชายผู้ควรต้องจมน�้าตายไปแล้ว  ค�่าวันที่  11 

มีนาคม  1984  เรือลากอวนล�าหนึ่งออกหาปลาในทะเลสงบห่างออกไป

ทางตะวนัออกสามไมล์จากเกาะเฮยไม (Heimaey) ในหมู่เกาะนอกชายฝ่ัง 

ทางใต้ของไอซ์แลนด์  วันนั้นท้องฟ้าปลอดโปร่ง  อากาศหนาวเหน็บ

อณุหภมิูราว -2.2 องศาเซลเซยีส บนเรอืล�านัน้มีลูกเรือห้าคน กูธเลาเกอร์ 

ฟริธธอร์สัน (Guðlaugur Friðþórsson) ผู้ช่วยกะลาสีที่เพิ่งจะอายุ 22 ป ี

ก�าลังงีบพักอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือตอนพ่อครัวมาปลุกแล้วบอกว่าอุปกรณ ์

ลากอวนติดอยู่ก้นทะเล  เม่ือฟริธธอร์สันขึ้นไปบนดาดฟ้าก็เห็นลูกเรือ

พยายามกว้านอุปกรณ์ขึ้นจากน�้า  แต่สายลากอวนเส้นหนึ่งเกิดร้ังเรือ 

เอยีงกระเท่เร่จนน�า้ทะเลเร่ิมท่วมราวก้ัน ฟริธธอร์สนัร้องเตอืน ส่วนเยอร์ทร์ู  

โยนสัน (Hjörtur Jónsson) กัปตันเรือส่งสัญญาณให้หย่อนเครื่องกว้านลง  

แต่เคร่ืองกลับติดขัด  คลื่นใต้น�้าก่อตัวขึ้นใต้ท้องเรือแล้วพลิกเรือจนคว�่า 

ทันใดนั้นลูกเรือทั้งหมดก็ลอยคออยู่ในทะเลเย็นเยือก 

ลูกเรือสองคนจมน�้าแทบจะทันที  ส่วนอีกสามคนท่ีเหลือรวมถึง 

ฟริธธอร์สันเองคว้ากระดูกงเูรอืไว้ได้ ไม่ทนัไรเรือก็เร่ิมอบัปางและพวกเขา 

ปล่อยแพฉุกเฉินไม่ทัน  น�้าวันนั้นอุณหภูมิ  5  องศาเซลเซียส พวกเขามี

เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนถูกภาวะตัวเย็นเกิน  (hypothermia)  เล่นงาน 
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ทั้งสามเร่ิมว่ายเข้าหาฝั่ง  แต่ไม่ก่ีนาทีจากนั้นก็เหลือเพียงสองคนคือ 

โยนสันกับฟริธธอร์สัน

ขณะว่ายน�้า  ทั้งคู่ต่างคอยเรียกกันเพื่อดึงสติของอีกฝ่าย  ต่อมา

โยนสันก็ไม่ตอบสนอง  ส่วนฟริธธอร์สันซ่ึงสวมกางเกงท�างานสีน�้าเงิน  

เสื้อเชิ้ตสักหลาดสีแดงกับเสื้อไหมพรมบางๆ  ยังคงว่ายต่อไปและพูดคุย 

กับนกนางนวลเพื่อประคองสติไว้  เขาตะโกนสุดเสียงเม่ือเห็นเรือล�าหนึ่ง

แล่นเข้ามาใกล้ในระยะ 350 ฟตุ แต่แล้วเรือกแ็ล่นจากไป เขาว่ายท่ากรรเชยีง

ไปเร่ือยๆ  สายตาจับจ้องประภาคารที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะ  จนในที่สุด 

ก็ได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง  เขาภาวนาไม่ให้ตัวเองจมหายไปตามแนว 

โขดหนิ เขาอ่อนล้าและกระหายน�า้อย่างทีส่ดุ ส่วนแขนขาก็ปราศจากความ

รู้สึก เมื่อว่ายไปถึงตีนผาหินสูงชันและพบว่าไม่มีทางปีนขึ้นฝั่งจึงหันกลับ

ลงทะเล จดัแจงเปล่ียนท่าแล้วว่ายต่อไปทางใต้จนได้ข้ึนฝ่ังท่ีนัน่ เขาค่อยๆ 

พยุงตัวเดินข้ามทุ่งลาวาขรุขระมีหิมะปกคลุมเป็นระยะทางกว่าหนึ่งไมล ์

ไปยังเขตชุมชน หยุดพักแล้วเจาะน�้าแข็งหนาหน่ึงน้ิวที่เกาะอยู่บนถังน�้า 

ส�าหรับเล้ียงแกะเพื่อด่ืมน�้า  เม่ือถึงเขตชุมชน  เขารู้สึกราวกับได้เห็น 

ภาพฝันบรรเจิดแห่งชีวิต  เขาเคาะประตูบ้านหลังแรกท่ีมีแสงไฟสว่าง  

เท้าเขาเปลอืยเปล่าและตามตวัมีน�า้แขง็เกาะ ด้านหลงัมีรอยเท้าโชกเลือด

เป็นทางบนบาทวิถีที่ทอดมายังบ้านหลังนั้น 

นี่คือเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง  ในที่สุดฟริธธอร์สันก็รอดชีวิตมาได ้

หลังจากแช่อยู่ในทะเลเย็นเยือกนาน  6  ชั่วโมงและว่ายน�้าระยะทางกว่า 

3.5  ไมล์เข้าฝั่ง  เมื่อไปถึงโรงพยาบาล หมอหาชีพจรของเขาไม่พบ ทว่า

เขากลับไม่แสดงอาการตวัเย็นเกินแต่อย่างใด มีเพยีงภาวะขาดน�า้เท่านัน้

ปรากฏว่าฟริธธอร์สันมีร่างกายที่คล้ายคลึงกับแมวน�้า  ต่อมา

บรรดานักวิจัยลงความเห็นว่าร่างกายของเขาห่อหุ้มด้วยชั้นไขมันหนา 

14  มิลลิเมตรซึ่งหนากว่าคนท่ัวไปสองหรือสามเท่า  ทั้งยังเป็นไขมันที่ 

ตึงแน่นกว่า  ชายผู้นี้เหมือนสัตว์ทะเลเล้ียงลูกด้วยนมมากกว่าสัตว์บก  
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เขามีลักษณะพเิศษทางชีววิทยาทีช่่วยรักษาชวิีตไว้ เป็นคุณสมบัตทิีท่�าให้

ร่างกายอบอุ่น ลอยตัวในน�้าได้ และว่ายน�้าได้เรื่อยๆ หลายคนเรียกเขาว่า

มนษุย์แมวน�า้ (selkie) ตวัจริง มนุษย์แมวน�า้คือสิง่มีชีวิตครึง่คนครึง่แมวน�า้

ตามต�านานพื้นบ้านของไอซ์แลนด์และสกอตแลนด์ แต่ส�าหรับฉัน เขาคือ

มนุษย์ตัวเป็นๆ ผู้เตือนให้ระลึกว่าพวกเราไม่ได้เหินห่างจากท้องทะเลนัก

เราเป็นมนุษย์เดินดิน  เป็นสิ่งมีชีวิตบนบกท่ีมีอดีตยึดโยงกับน�้า  

ฉันหลงใหลเร่ืองราวอย่างเรื่องของฟริธธอร์สันเพราะอยากรู้ว่ามีอะไร

ท่ีหลงเหลือจากอดีตมาถึงปัจจุบันบ้าง  ในแง่หนึ่ง  เร่ืองราวท้ังหลายนี้ 

เกี่ยวกับการว่ายน�้า นับแต่ภูตพรายน�้า  (naiads)  ในปกรณัมกรีก จนถึง

ไดอานา  ไนแอด  (Diana  Nyad)  นักว่ายน�้าระยะไกลท่ีว่ายจากคิวบา 

ไปฟลอริดาในปี  2013 ล้วนเป็นความพยายามให้ตัวตนของเราซึ่งคุ้นชิน 

กับผืนดินกลับไปสนิทสนมกับน�้าอีกครั้ง  แม้มนุษย์ไม่ใช่นักว่ายน�้า 

โดยก�าเนิด  แต่กลับสามารถคิดค้นวิธีต่างๆ  เพื่อร้ือฟื้นศักยภาพที่เคย

ปรากฏอยู่เมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้ว ก่อนวิวัฒนาการของเราจะแบ่งแยก 

แผ่นดินและผืนน�้าออกจากกัน

  เราว่ายน�้าไปท�าไมกันในเม่ือวิวัฒนาการก�าหนดให้เราจัดเจน 

กับพื้นดินด้วยการวิ่งล่าเหยื่อจนกระทั่งมันหมดแรงล้มลง  แน่นอนว่า

เหตุผลตอ้งเกีย่วกบัการเอาชีวติรอด บางชว่งของววิฒันาการ การวา่ยน�้า 

ช่วยพาเราออกจากฝั่งทะเลสาบยุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งไปยัง 

อีกแห่งและรอดพ้นจากนักล่าพวกเดียวกันเอง  ทั้งยังช่วยให้เราด�าน�้า 

งมหาหอยขนาดใหญ่กว่าเดิมได้และพบแหล่งอาหารใหม่ๆ  ช่วยให้เรา 

เดินทางข้ามมหาสมุทรและตั้งรกรากบนดินแดนใหม่  ช่วยให้เราฝ่าฟัน

ภยันตรายทางน�้าต่างๆ  และมองว่าการว่ายน�้าเป็นที่มาของความสุข  

ความร่ืนรมย์ และการบรรลุเป้าหมาย ทัง้ยงัช่วยให้เราอยูร่อดมาจนถึงวนันี ้

และได้คุยกันถึงเหตุผลที่คนเราว่ายน�้า

หนงัสอืเล่มนีส้�ารวจสิง่ท่ีดึงดูดให้เราหลงใหลน�า้ทัง้ทีน่�า้มีอนัตราย 

และเสาะหาเหตุผลท่ีเราหวนกลับไปหาน�้าซ�้าแล้วซ�้าเล่า  ฉันเช่ือว่าหาก 

เราว่ายน�้าเพื่อเอาตัวรอดได้  การว่ายน�้าจะย่ิงมีความหมายมากข้ึน  
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การว่ายน�้าอาจเป็นหนทางเยียวยาสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ  

การว่ายน�า้เป็นทีม  ชมรม หรือว่ายด้วยกันในแหล่งน�้าที่ช่ืนชอบอาจเป็น

วิธีสานสัมพันธ์  เราเพียงต้องเฝ้าสังเกตกันและกันขณะอยู่ในน�้าจึงจะ 

ได้รู้ว่าน�้าช่วยสร้างพื้นที่แห่งการละเล่น  และหากเราท�าได้ดีพอก็อาจ

ช่วยผลักดันไปสู่การแข่งขันซึ่งเป็นวิธีทดสอบความกล้า  ไม่ว่าในสระน�้า 

หรือแหล่งน�้าเปิด  นอกจากนี้การว่ายน�้ายังเป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด  

การเฟ้นหาจังหวะจะโคนในน�้าคือการค้นพบหนทางใหม่ในการด�ารงชีวิต

บนโลกด้วยความล่ืนไหล นีค่อืเร่ืองราวความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับน�า้ 

และวิธีที่การแช่น�้าช่วยขยายจินตนาการของเรา

พื้นที่กว่าร้อยละ  70  ของโลกปกคลุมด้วยน�้าและประชากรโลก 

ร้อยละ  40  อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่ถึง  60  ไมล์  หนังสือเล่มนี้เหมาะ

ส�าหรับนักว่ายน�้าและมนุษย์ช่างสงสัยทุกประเภททุกวัย  ไม่ว่าคุณจะ 

ชื่นชอบการว่ายน�้าด้วยเหตุผลเร่ืองความเร็ว  ระยะทาง  หรืออุตรภาพ  

น่ีคือหนงัสือส�าหรับผูไ้ด้ยนิเสยีงเพรียกของสายน�า้และผูพ้ยายามท�าความ

เข้าใจตัวตนท่ีสูญเสียภาวะ การด�ารงอยู่ แบบไม่พึ่งพาเทคโนโลยีและ 

เสียงแจ้งเตือนทั้งหลาย ดังปรากฏอยู่ในยุคก�าเนิดมนุษย์น�้าอันชุ่มโชก

พวกเราเลือกจะพาตวัเองลงไปในแหล่งน�า้ทกุชนดิ ทัง้มหาสมุทร 

ทะเลสาบ แม่น�า้ ล�าธาร และสระว่ายน�า้ แม้กระทัง่คบหาดูใจกับไลฟ์การ์ด

หรือผู้ดูแลสถานท่ีเหล่านั้น  เม่ือส่ิงเหล่านี้มาบรรจบกัน  เร่ืองราวของ

ครอบครวัฉนัก็เร่ิมขึน้ และไม่ใช่เพยีงเพราะพ่อกับแม่ได้พบกนัท่ีสระว่ายน�า้ 

ในฮ่องกง 

ฉันเร่ิมเรียนว่ายน�้าตอนห้าขวบด้วยเหตุผลง่ายๆ  คือพ่อกับแม่ 

กลัวฉันจมน�้า  ฉันฝึกว่ายทั้งในอ่างอาบน�้า  สระในสนามหลังบ้านของ 

เพือ่นบ้าน และบนชายหาด ในฐานะเด็กท่ีเตบิโตมาในโจนส์บีช รัฐนวิยอร์ก 

ฉันใช้เวลามากมายในน�้าลึกสี่ฟุตตามแนวชายฝั่งหยักเว้าของมหาสมุทร

แอตแลนติก ฉันจ�าฉากเหตุการณ์นั้นได้ดี ตัวฉัน พี่ชาย และลูกพี่ลูกน้อง 

ลอยคอผลุบๆ โผล่ๆ ในน�้าตื้น รอให้คลื่นซัดใส่ยกพวกเราตัวลอยจากพื้น  

เราใช้แขนเป็นหางเสอืบังคบัร่างไปตามแนวคล่ืนขณะทีมั่นซดัมาหอบเรา 
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ไปหย่อนไว้ตรงผนืฟองทีน่�า้บรรจบกับทราย พวกเราลุกขึน้ หวัร่อต่อกระซกิ 

แล้วก็ท�าแบบเดิมซ�้าๆ

พวกเราหลงใหลมวลน�้าที่ซัดเป็นคลื่นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ  

วนัท่ีอากาศร้อนและวันหยุด อาจมีผูค้นเรอืนแสนอยู่ท่ีโจนส์บีช ไลฟ์การ์ด

จะนั่งประจ�าการบนเก้าอี้สูง  สอดส่ายสายตาจากหลังเลนส์แว่นกันแดด 

เพื่อตรวจตราฝูงชน 

วนัแบบนัน้ทีช่ายหาดสะท้อนลกัษณะดึกด�าบรรพ์บางอย่าง นัน่คือ 

สัตว์ทุกตวัพากันมุ่งหน้าลงรูท่ีมีน�า้เอ่อล้น น�า้เป็นแม่เหล็กดึงดูดมวลมนษุย์ 

ฉนัมองดูผูค้นลงและข้ึนจากน�า้ บางคนก็มาเพือ่คลายร้อน รีบลงแล้วรีบข้ึน 

บางคนแช่น�้าสักพัก ลอยคอ  เล่นน�้า และว่ายน�้า และมักมีคนที่อยู่ห่างๆ  

ไม่ยอมลงน�้าเลย แตพ่วกเขากย็งัมาทีช่ายหาดเพราะหลงใหลท่วงท�านอง

ของมหาสมุทร และดื่มด�่าเสียงคลื่นกับกลิ่นเค็มๆ ในอากาศ

ฉันรู้สึกถึงความน่าดึงดูดของน�้าตั้งแต่ต้น ทั้งการหย่อนตัวลงน�้า 

อย่างสุนทรีย์  สภาพไร้น�้าหนักที่หมุนคว้าง  หรือการได้รับอภิสิทธิ์ให ้

ย่างกรายเข้าสู่โลกใต้บาดาลอันเงียบงัน  ฉันได้รับเชิญเข้าสู่โลกนั้นที ่

โจนส์บีชระหว่างเล่นป้วนเปี้ยนอยู่แถวผ้าปูชายหาดสีฟ้าลายดอกของแม ่ 

ช่วงพกัจากการว่ายน�า้แต่ละรอบ พวกเราจะแกล้งดึงกางเกงกันและฝังตวั

ในผืนทราย  ฉันชอบท่ีมหาสมุทรเหมือนก�าลังหยุดพักหายใจ  เงียบสงบ

อยู่เพียงอึดใจ  แล้วสักพักก็ฮึกเหิมขึ้นใหม่  มวลคลื่นคอยประคองร่างเรา

ไปมาระหว่างเส้นขอบฟ้ากับชายหาด หนหนึ่งฉันโดนคล่ืนลูกใหญ่ซัดใส ่

จากด้านหลังจนหกคะเมนตีลังกา  จากนั้นมวลของเหลวสีเขียวก็ขุ่นคล่ัก 

ไปด้วยทราย ฉนักระเสือกกระสนแหวกว่ายไร้จดุหมาย ทางไหนคือด้านบน 

กันนะ น�้าลึกสี่ฟุตไม่ถือว่าลึกมาก แต่ก็ลึกพอให้เราจมได้

เวลาหยุดนิ่ง  ฉันพิศวงกับแรงอัดในปอดที่ใกล้แตก  ไขว่คว้า 

ควานหาอากาศหายใจ

แล้วเวลาก็เร่ิมเดินอกีคร้ังเม่ือลูกพีลู่กน้องทีว่่ายอยู่ห่างไปไม่เกิน

สองฟุตเผลอถีบโดนหัว  วินาทีนั้นฉันตะเกียกตะกายข้ึนสู่ผิวน�้า  ผมเผ้า 

พันหน้าเหมือนสาหร่าย  มองไปรอบๆ ทั้งหอบทั้งอาย  เม่ือรู้ว่าไม่มีใคร
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สังเกตเห็นว่ามีปัญหา  ฉันก็ท�าเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหันกลับลง

ทะเลทันที

ท�าไมฉนัถงึจงใจลืมเร่ืองนี ้ฉนัหลงใหลอะไรนกัหนากับน�า้จนยอม 

อภัยให้ท้องทะเลท่ีพยายามปลิดชีวิตฉันได้โดยไม่ลังเล  เกือบทุกปีมีคน

จ�านวนหนึ่งจมน�้าตามชายหาดในเกาะลองไอแลนด์  ตอนนั้นฉันยังเป็น 

นักว่ายน�้ารุ่นเยาว์ที่หวนกลับไปค้นหามนตร์ขลังหรือมายาภาพที่ว่า โดย 

เนื้อแท้แล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของธาตุอันไม่ใช่ถิ่นฐานมนุษย์

ประสบการณ์ในวันนั้นติดตัวฉันตลอดมา  สามทศวรรษให้หลัง 

ฉันเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ท่ีว่ายน�้าแทบทุกวันเพื่อความบันเทิงและเพื่อ 

ออกก�าลังกาย  แต่ยังคงอัศจรรย์ใจกับสัญชาตญาณด้ังเดิมที่หย่ังลึก 

ซ่ึงคอยขับเคล่ือนเรา  เราต่างถูกดึงเข้าสู่ความย้อนแย้งของน�้าที่เป็น 

ท้ังแหล่งก�าเนิดและเหตุแห่งความตาย  และเราพบหนทางมากมายที่จะ 

พาตัวเองไปอยู่ในน�้าให้ได้  ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนักว่ายน�้า  แต่ทุกคนต่าง

มีเรื่องเล่าเก่ียวกับการว่ายน�้าท้ังส้ิน  เม่ือใคร่ครวญถึงประสบการณ์

สากลชนิดนี้  ซึ่งเป็นสากลไม่ว่าคุณจะกลัวน�้าหรือไม่  และชอบน�้าหรือไม ่ 

เพราะคณุย่อมเผชิญกับมันในช่วงใดช่วงหนึง่ของชวีติ เราได้พบว่าตวัเอง 

ขยับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  เพื่อเอาชีวิตรอด  และคว้าชัยชนะเล็กๆ  มาได้ 

โดยอาศัยความพากเพียร  เรากระโดดลงสระน�้าด้วยกัน  ตามหาโอเอซิส 

ด�าด่ิงสู่การค้นหาเหยื่อล่อท่ีจะดึงเราลงสู่ห้วงลึก  นี่คือการส�ารวจโลก  

ไปว่ายน�้ากันเถอะ

เราจะเริ่มด้วยเรื่องราวของหอย



บทท่ี 1
แหวกว่ายในยุคหิน
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เจ้าหอยเป๋าฮื้อไม่อยากหลุดออกจากโขดหิน ลึกลงไปใต้น�้า 15 ฟุต  

ฉันใช้เหล็กส�าหรับแงะเป๋าฮื้อกระทุ้งใต้เปลือกหอยระหว่างกล้ามเนื้อท้อง

กับหนิทีมั่นยึดเกาะโดยหวังจะแงะให้หลุดตามทีห่มายม่ัน แต่ก็ท�าไม่ส�าเร็จ

ฉันลองอีกครั้ง  ลมหายใจเริ่มพ่นออกจากจมูกเป็นฟองอากาศ

ขณะพยายามพยุงตัวอยู่กับท่ีในน�้า  และต้านกระแสคล่ืนท่ีคอยซัดไปมา  

แต่ก็ยังไร้ผล เจ้าหอยซึ่งรับรู้ได้ว่าฉันอยู่ใกล้ๆ ตรึงตัวเองไว้แน่น เมื่อมัน

ท�าอย่างนั้นฉันก็รู้แล้วว่าแทบไม่มีทางแงะมันออกมาได้เลย

การด�าน�้างมเป๋าฮื้อเป็นกีฬาเปี่ยมเสน่ห์แต่อันตราย  ในการ 

เสาะหาหอยจับยากชนิดนี้  ฉันต้องด�าลงไปใต้ผืนน�้าของอุทยานแห่ง

รัฐซอลต์พอยต์  (Salt  Point  State  Park)  แล้วลัดเลาะไปตามชายฝั่ง 

โซโนมาอันโค้งเว้าอ้างว้างท่ีอยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกไปทางเหนือ 

สองชั่วโมงครึ่ง  มีความเส่ียงอันตรายหลายอย่าง  ทั้งน�้าเย็นจัด  กระแส 

น�า้เชีย่ว โขดหนิ สาหร่ายท่ีพนักัน คล่ืนแรง และฉลาม แต่เกอืบทุกฤดูกาล
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ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน  นักว่ายน�้าหลายพันคนตั้งตาคอยจะ

มุ่งหน้ามายังชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเหนือเพื่อลองล่าเป๋าฮื้อดูสักตั้ง  เป๋าฮื้อ 

สีแดงคือเป๋าฮื้อขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและพบได้เฉพาะฝั่งตะวันตกของ

อเมริกาเหนือ  นี่คือที่ที่ฉันสวมบทนักล่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ผู้ด�าลงไป

ล่าอาหารเย็นทั้งที่ไม่มีประสบการณ์สักนิดเดียว

แม้มีใบรับรองการด�าน�า้สกบูา แต่ตลอดหลายปีทีผ่่านมา อปุกรณ์

ด�าน�้าพวกนั้นกลับท�าให้ฉันอึดอัดและรู้สึกเหมือนถูกรึงรัดเม่ืออยู่ใต้น�้า  

เนือ่งจากชายฝ่ังบริเวณนีไ้ม่อนญุาตให้ใช้ถงัด�าน�า้ นกัด�าน�า้ทีม่างมเป๋าฮือ้ 

จึงมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นนอกจากทักษะการกลั้นหายใจและว่ายน�้า  

เจ้าหน้าท่ีอุทยานบอกว่าความเป็นจริงของการแสวงหาประสบการณ ์

แบบท่ีมนุษย์ต่อกรกับธรรมชาติโดยย้อนกลับไปสู่สัญชาตญาณด้ังเดิมนี้  

คอือ่าวทุกแห่งตลอดชายฝ่ังแถบนีล้้วนเป็นเช่นหลุมศพ ในปี 2015 ภายใน

แค่สามสัปดาห์แรกของฤดูกาล  มีผู้เสียชีวิตขณะด�าน�้างมหอยถึงสี่คน 

กลายเป็นว่าแม้แต่นักด�าน�้ามากประสบการณ์ก็ไม่สามารถกล้ันหายใจ 

ได้นาน  ผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้ถังด�าน�้าบรรจุอากาศไว้เต็มเร่ิมตื่นตระหนก

เม่ือเผชิญความจริงข้อน้ี  การประคองร่างกายให้เข้าท่ีในน�้าขุ่นมืดเป็น 

เรื่องยาก คลื่นใต้น�้าจะซัดเราไปกระแทกโขดหินแล้วดูดเราลงทะเล

แต่ไม่ว่าอย่างไรฉนัก็อยากลองดู ฉนัมองหาเนือ้เยือ่สีด�าเป็นลอน

หรือหนังหุ้มของเป๋าฮื้อท่ีประกบติดกับสันผาใหญ่ขรุขระ  แล้วตรากตร�า 

แงะมันออกมาทีละตัว  ยามที่ด�าพุ่งลงไปยังก้นทะเล ตาจับจ้องเป้าหมาย 

ล�้าค่า  ต่อมดึกด�าบรรพ์ขนาดเท่าเมล็ดถั่วในสมองฉันจะตื่นตัวด้วยความ 

พึงพอใจทันที แล้วในที่สุดฉันก็ลากเป๋าฮื้อหนัก 2.7 กิโลกรัมขึ้นจากน�้าได้ 

ต้องใช้สองมือยกมันขึน้ชูพร้อมใช้สองขาพยงุตวัให้เคล่ือนไปในน�า้ ฉนัรู้สกึ

ได้ว่าริมฝีปากตัวเองคลี่ยิ้มก่อนที่ศีรษะจะโผล่พ้นน�้าเสียอีก

ฉันไม่เคยอยากยิงนกมาท�าอาหารเช้าหรือล้มกวางสักตัวเป็น 

ม้ือเย็น แต่การว่ายน�า้เพือ่หาอาหารกลางวันกลับเรยีกร้องความสนใจจาก

ฉันได้อยู่หมัดตั้งแต่ได้ลองงมหาหอย มีบางอย่างที่ฉันต้องท�าความเข้าใจ

เก่ียวกับการว่ายน�้าเพื่อสิ่งอื่นที่ส�าคัญกว่าการออกก�าลังกาย  เย็นวันนั้น 
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ในสนามหลังบ้าน ฉันทั้งท�าความสะอาด ตัดแต่ง และแน่นอน ใช้หินทุบ

เน้ือหอยให้นุ่มแล้วน�าไปย่าง ฉนัเล้ียงสมาชิกครอบครัวท้ังสีค่นด้วยอาหาร

ม้ือท่ีตระเตรียมจากน�า้พกัน�า้แรงและลมหายใจ ภาวะถกูตดัขาดจากแหล่ง

อาหารคืออาการอย่างหนึง่ทีบ่่งบอกถงึชวิีตสมัยใหม่ การได้ว่ายน�า้เสาะหา

ทรัพยากรต่างๆ จงึช่วยสมานการถกูตดัขาดได้พกัหนึง่ เยน็นัน้ขณะล้างมือ 

ในอ่างและมองดูน�้าไหลลงท่อ  ฉันก็หวนนึกถึงน�้าทะเลท่ีไหลเป็นจังหวะ

เลียบเลาะโขดหนิตามแนวชายฝ่ัง และความรู้สกึเม่ือมองดูสายน�า้เหล่านัน้ 

ไหลย้อนกลับไปสู่เส้นขอบฟ้า

หลักฐานเก่าแก่ที่สุดของการว่ายน�้าพบอยู่ ณ ใจกลางทะเลทราย 

เป็นภาพคนว่ายท่ากบบนผนังถ�้าในท่ีราบสูงกิลฟ์เคอเบียร์  (Gilf  Kebir)  

อันกว้างใหญ่และห่างไกลในทะเลทรายซาฮาราของอียิปต์ใกล้พรมแดน

ลิเบีย 

  นักส�ารวจชาวฮังการีชื่อลาซโล  ออลมาชี  (László  Almásy)  

ค้นพบถ�้านักว่ายน�้า (Cave of Swimmers) เมื่อปี 1933 ในถ�้ามีขุมทรัพย์

จิตรกรรมยุคหินใหม่ที่แสดงท่วงท่าต่างๆ  ขณะอยู่ใต้น�้า  นักโบราณคดี

ประเมินว่างานศิลปะเหล่านี้รังสรรค์ขึ้นตั้งแต่  10,000  ปีก่อน  ในช่วงที่

ออลมาชีค้นพบถ�้า  แนวคิดท่ีว่าก่อนหน้านั้นซาฮาราอาจไม่ใช่ทะเลทราย

นับเป็นแนวคิดแหวกขนบ  บรรดาทฤษฎีที่อธิบายว่าการเปล่ียนแปลง 

ภูมิอากาศเป็นสาเหตุของการแปรเปล่ียนสภาพแวดล้อมเขตอบอุ่นให้

เป็นทะเลทรายแห้งแล้งรุนแรงยังใหม่มากเสียจนบรรณาธิการหนังสือ 

The Unknown Sahara (ซาฮาราลึกลับ) ของออลมาชีที่ตีพิมพ์ปี  1934  

รู้สึกว่าจ�าเป็นต้องใส่เชิงอรรถแสดงความเห็นแย้ง  ทว่าภาพวาดดังกล่าว

ท�าให้ออลมาชีเชื่อว่าอาจมีแหล่งน�้าอยู่ทั่วละแวกถ�้านี้ นักว่ายน�้าเหล่านั้น 

เป็นคนวาดภาพเอง  และทะเลสาบก็ซัดสาดนิ้วเท้าพวกเขาขณะก�าลัง

ท�างาน  พื้นที่ที่ เป็นทะเลทรายในตอนนี้คร้ังหนึ่งเคยมีน�้าไหลผ่าน  

เขาคิดว่าที่ซึ่งมีตัวกลางชนิดหนึ่งเป็นสรรพสิ่งล่ืนไหล  ตัวกลางอีกชนิด 

อาจดูแห้งหยาบตรงกันข้าม แต่แท้จริงแล้วทั้งสองอย่างเกี่ยวโยงกัน
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  แน่นอนว่าออลมาชีคิดถูก หลายทศวรรษให้หลัง  นักโบราณคดี 

ทั้งหลายค้นพบพื้นท่ีซึ่งเคยเป็นก้นทะเลสาบในยุคท่ีซาฮารายังเขียวขจี

ทอดตัวอยู่ไม่ไกลจากถ�้าดังกล่าวนัก  ค�าตอบของออลมาชีเร่ืองปริศนา 

นักว่ายน�้าในทะเลทรายได้รับการยืนยันจากหลักฐานทางธรณีวิทยา 

นับไม่ถ้วนที่แสดงให้เห็นว่าคร้ังหนึ่งภูมิประเทศแห่งนี้อุดมด้วยทะเลสาบ

โบราณ รวมท้ังจากการค้นพบอันน่าตืน่ตะลึงว่าบริเวณนีมี้กระดูกฮิปโปและ 

ซากสตัว์น�า้อืน่ๆ อกีหลายชนดิ รวมถงึเต่ายักษ์ ปลา และหอยต่างๆ ยคุสมัย 

ชุ่มน�้านี้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามซาฮาราเขียวขจี (Green Sahara)

  ไม่นานมานีฉ้นัได้อ่านบทความในนติยสาร National Geographic 

ฉบับเก่าเรื่องนักบรรพชีวินวิทยาชื่อพอล เซเรโน (Paul Sereno) ผู้ยืนยัน

ค�าท�านายของออลมาชีให้หนักแน่นขึ้น  ฤดูใบไม้ร่วงปี  2000  เซเรโน 

ออกค้นหากระดูกไดโนเสาร์ในอกีบริเวณของซาฮาราแถบชายแดนทางใต้ 

ของไนเจอร์ซึ่งมักเกิดเหตุขัดแย้งและยังไม่ค่อยมีใครไปส�ารวจมากนัก  

ในทะเลทรายเปิดที่ห่างออกไปประมาณ  125  ไมล์จากเมืองอากาเดซ 

(Agadez)  ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ  ช่างภาพคนหนึ่งของ 

ทีมส�ารวจปีนป่ายหมู่เนินทรายที่อยู่ห่างออกไปและสะดุดพบโครงกระดูก

กองพะเนิน แต่คราวนี้ไม่ใช่กระดูกไดโนเสาร์หรือฮิปโป

  ใต้เนินทรายที่ถูกลมพัดจนสึกกร่อนมีซากของมนุษย์หลาย 

ร้อยคน  ระเกะระกะปะปนกับเศษเคร่ืองปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ที่มีอายุมากถึงหม่ืนปี  เศษดินเผาบางชิ้นสลักลายคลื่น  บางช้ินแต่งแต้ม

ลายจุด สถานฝังศพซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโกเบโร (Gobero) ตามชื่อ 

ทีช่นเผ่าทัวเร็ก (Tuareg) ใช้เรียกบรเิวณดังกล่าว คือสสุานยุคหนิขนาดใหญ่

ทีส่ดุและเก่าแก่ท่ีสุดทีเ่คยค้นพบจนถงึตอนนัน้ ปรากฏว่าซาฮาราเขียวขจ ี

เคยเป็นถิ่นฐานของนักว่ายน�้ายุคก่อนประวัติศาสตร์

บ่ายอันเหน็บหนาววันหนึ่งในเดือนมกราคม ฉันได้พบกับพอล  

เซเรโน ทีห้่องวจิยัซากบรรพชีวินในมหาวิทยาลัยชคิาโกซึง่เขาเป็นอาจารย์

ประจ�าอยู่กว่า 30 ปี เนื่องจากยังไม่มีงานวิชาการที่เจาะจงศึกษาเรื่องการ
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ว่ายน�้าในยุคหินมากนัก  ฉันจึงอยากให้เขาช่วยจ�าลองภาพของโลกยุค 

ก่อนประวตัศิาสตร์ แม้เซเรโนไม่ค่อยได้ว่ายน�า้แต่ก็ใช้เวลามากมายครุ่นคดิ

ถึงความสามารถในการว่ายน�้าของไดโนเสาร์และมนุษย์  [เขาคือหนึ่งใน 

นกัวทิยาศาสตร์ทีเ่สนองานวิจยัว่า สไปโนซอรัส อจีปิเทียคัส (Spinosaurus 

aegyptiacus) คือไดโนเสาร์ว่ายน�้าได้ท่ีรู้จักกันเป็นพันธุ์แรก]  เซเรโนมี

บุคลิกคล้ายกับอนิเดียนา โจนส์ เขาสวมแจก็เก็ตหนงัและเป่ียมด้วยความ

กระตือรือร้น แถมยังเคยได้รับเลือกจากนิตยสาร People  ให้เป็นหนึ่งใน 

“50 บุคคลรูปงาม”

ฉนัขอให้เซเรโนจ�าลองสภาพแวดล้อมยุคโบราณท่ีเหมาะกับการ

ว่ายน�า้ เขาเล่าว่าในยุคซาฮาราเขยีวขจเีม่ือหม่ืนปีก่อน โกเบโรนัน้คล้ายๆ 

“หาดเดย์โทนา (Daytona Beach) ในทะเลทราย” คือเป็นระบบขนาดมหมึา 

ทีเ่ชือ่มทะเลสาบตืน้ๆ ไว้ด้วยกัน หลายแห่งลึกประมาณ 10 ฟตุและมีทราย

ทับถมเป็นทางให้มนุษย์เดินลงน�้าได้

นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อระบบทางน�้าแห่งนี้ว่า  พาลีโอเลกโกเบโร 

(Paleolake Gobero)  ลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ 

มีชั้นหินยุบตัวด้านหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์สองอย่าง อย่างแรกคือ

ช่วยกักเก็บน�้าบาดาลที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน  บริเวณนั้นจึงมีน�้าขังอยู่เสมอ 

แม้ฝนแล้งยาวนาน  อย่างที่สองคือเม่ือฝนตกหรือน�้าบาดาลเอ่อล้นข้ึนมา  

ผาหนิทียุ่บตวัจะท�าหน้าทีเ่ป็นเขือ่นธรรมชาตอิยู่ด้านข้าง คอยผนัน�า้ออก

เป็นช่วงๆ  เพื่อรักษาระดับน�้าในแอ่งให้คงท่ี  ระบบแหล่งน�้าตื้นๆ  แบบนี ้

เกิดข้ึนชั่วคร้ังช่ัวคราว  แต่ก็สม�่าเสมอมากพอให้ผู้คนปักหลักอยู่ตาม 

ริมฝ่ังได้นานหลายพนัปี ทีต่ัง้ของสสุานดึกด�าบรรพ์มีซากประชากรมนษุย์ 

สองกลุ่มท่ีตั้งรกรากในบริเวณนี้ห่างกันเป็นพันปี  ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว

เป็นช่วงที่ทะเลสาบหายไปและที่ดินถูกทิ้งร้าง  เซเรโนกล่าวว่าความอุดม

สมบูรณ์และความแห้งแล้งของซาฮาราเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนับแต่ยุคน�้าแข็งครั้งสุดท้ายราว 12,000 ปีที่แล้ว 

  กองเศษซากเปลือกหอยมีปริมาณมหาศาลเสียจนเซเรโนคิดว่า 

ประชากรโกเบโรต้องด�าน�้างมหาหอยและเก็บหอยตามชายฝั่งเป็นแน ่ 
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และหลักฐานท่ีปรากฏก็ชี้ว่าการงมหอยไม่ใช่วิธีเดียวที่พวกเขาใช้หา

อาหาร  เพราะยังพบเบ็ดตกปลาแกะสลักและคมฉมวกหนามเหลาลับ

อย่างประณีตท�าจากกระดูกขากรรไกรจระเข้  นอกจากนี้  เซเรโนกับ 

ลูกทีมยังเจอฉมวกส่ีเล่มฝังอยู่ก้นทะเลสาบด้วย  “พวกเขาน่าจะมีเรือ”  

เซเรโนกล่าว “แต่เราไม่รูว่้าเรือพวกนัน้มีหน้าตาแบบไหนหรือท�าจากอะไร  

ฉมวกท่ีเจอกลางทะเลสาบท�าให้ผมเดาว่าพวกเขาอาจว่ายน�้าไปพร้อมๆ 

กับเรือด้วย”

นอกจากน้ี  ทีมงานของเซเรโนยังค้นพบหินก้อนแบนหนักอึ้ง  

ซึ่งคาดว่าใช้ถ่วงแหจับปลาจ�าพวกปลานิลและปลาดุก  ในห้องทดลอง 

ที่บรรดานักวิจัยท�าความสะอาดและตระเตรียมวัสดุต่างๆ  เพื่อจัดแสดง  

เซเรโนย่ืนหินแบบน้ันให้ฉันก้อนหนึ่ง  เป็นหินวงรีผิวเรียบมีจุดสีน�้าตาล 

และน�า้หนักก�าลังดี ในทะเลสาบแห่งนัน้ ชาวประมงดึกด�าบรรพ์แทงฉมวก 

และทอดแหขนาดใหญ่เพื่อจับปลากะพงแม่น�้าไนล์  อสุรกายน�้าจืดท่ีอาจ

ยาวถึง  6 ฟุตและหนักกว่า  180  กิโลกรัม  แม้ปัจจุบันปลาสายพันธุ์นี้จะ 

ลดจ�านวนลง แต่ยังคงเป็นแหล่งอาหารส�าคัญของหลายพื้นที่ในแอฟริกา

หลายสิ่งหลายอย่างชวนให้ฉันประหลาดใจระหว่างเดินส�ารวจ

ห้องทดลองของนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังคนนี้  เซเรโนดูไม่ถือสาที่มี 

ห่อหลอดทดลองบรรจดีุเอน็เอมนษุย์โบราณอนัประเมินค่าไม่ได้วางอยูบ่น

โต๊ะท�างาน (เพื่อรอน�าส่งไปวิเคราะห์) และตัวอย่างทดลองของไดโนเสาร ์

พนัธุใ์หม่ในตู ้(ทีร่อการตัง้ช่ือ) ฉนัคิดว่าหากความอยากรู้อยากเหน็ของคุณ 

ยังเพ่นพ่านไม่ยอมอยู่นิ่งนานพอให้จดจ่อกับงานเขียน  คุณก็คงวางของ

พวกนั้นระเกะระกะไว้รอบตัวเหมือนกัน

“คณุเคยเหน็มัมม่ีไดโนเสาร์ไหม ผมชอบมัมม่ีเหลือเกิน” เขาอทุาน 

พลางเชิญชวนให้ดูฟอสซิลไดโนเสาร์หายากท่ีเผยผิวสัมผัสของผิวหนัง

ตวัอย่าง ฉนัลูบเบาๆ ไปตามสนัตามร่อง อย่างแรกท่ีนกึถงึคอื หนงัไดโนเสาร์  

แล้วฉันก็เผลอโพล่งออกมา  เซเรโนอนุญาตให้ฉันจับต้องทุกอย่างใน 

ห้องทดลอง  ต้ังแต่หัวศรคมกริบ  เคร่ืองปั้นดินเผาบอบบาง  ไปจนถึง 

แผ่นเกล็ดหลังของสเตโกซอรัส  หรือ  แม้กระทั่งช้ินส่วนของทีเร็กซ์  
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ความใกล้ชิดกับอดีตในเชิงกายภาพเช่นนี้ผนวกกับความกระหายใคร่รู ้

ของเซเรโนและค�าอธิบายที่ไหลหล่ังพร่ังพรู  ให้ความรู้สึกไม่ต่างจาก 

ต้องมนตร์ ราวกับได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์

แต่แม้กระทั่งหลักฐานทั้งหมดนี้ก็ยังบอกเราไม่ได้ว่าผู ้คนใน

พาลีโอเลกว่ายน�้าเก่งขนาดไหน  เร่ืองน่าหงุดหงิดเม่ือส�ารวจเส้นทาง

ประวัติศาสตร์ใต้น�้าของมนุษย์คือร่องรอยของมันคงอยู่ได้ไม่นาน  สิ่งที ่

เซเรโนกับทีมนักวิจัยสามารถสรุปได้คือ  ผู ้คนในยุคซาฮาราเขียวขจี 

ใช้ชีวิตแบบเก็บของป่าล่าสัตว์  กระโจนลงไปในแหล่งน�้าบ้างยามจ�าเป็น 

แต่ส่วนใหญ่มักปักหลักอยู่ริมน�้า

ฉันชอบจินตนาการว่ามนุษย์ดึกด�าบรรพ์กลุ่มนี้ด�าน�้าไปงมหอย

เหมือนท่ีฉนัด�าหาเป๋าฮือ้ด้วยการเตะขา ด�าผดุด�าว่าย และหายใจทางปาก  

แต่ก็ท�าไปด้วยความรู้สึกพิศวงและเพลิดเพลินเช่นกัน  ไม่ยากนักท่ีจะ 

วาดภาพสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นนั้น  ฉันนึกถึงลูกชายตัวเอง  ไม่มีอะไร

ท�าให้พวกเขาเป็นสขุได้มากกว่าตอนน�า้ลงในโบลินาส หมู่บ้านชายฝ่ังเลก็ๆ  

ห่างจากเบิร์กลีย์  แคลิฟอร์เนีย  ท่ีเราอาศัยอยู่ไปทางเหนือหนึ่งชั่วโมง  

ในตอนเช้ามักมีหมอกลอยเลียบทะเลสาบสีเงิน  เด็กๆ พากันว่ิงเล่นบน 

ผืนโคลนที่โผล่มาตอนน�้าลด  กระโดดไปมาบนสายธารเล็กๆ  ปะปนด้วย

ทรายสีคล�้า  พวกเขาว่ิงไปมาบนริมฝั่งของมหาสมุทรที่ไม่เคยหลับใหล 

ขว้างปาสาหร่ายใส่กัน  สร้างพีระมิดทราย  ส่งเสียงเจื้อยแจ้วเล่าเร่ืองราว

ลงรายละเอียดประกอบสิ่งปลูกสร้างจิ๋วที่ก่อขึ้น  ก่อนจะปล่อยให้มวลน�้า

ซัดกลืนทุกอย่าง ฉันมองดูลูกๆ กระโดดโลดเต้นไปกับผืนน�้า คอยหยั่งดู

อยู่เรือ่ยๆ ว่าตัวเองรับความลึกได้แค่ไหน ทัง้คู่ชอบทะเลมาก เฟลกิซ์คนพี่ 

ว่ายน�้าเป็นมาสักพักแล้ว  แต่เท็ดด้ีน้องเล็กยังตื่นกลัวน�้าซึ่งเคลื่อนไหล 

ไปมาตามใจ 

  ไม่แน่ว่าเม่ือหลายพันปีก่อนก็อาจเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกัน 

เด็กหญิงคนหนึง่เก็บหอยอยูริ่มพาลีโอเลก เป็นหน้าท่ีประจ�าของเธอตัง้แต่

จ�าความได้ เธอมองเหน็หอยอยูต่รงช่วงรอยต่อเขตน�า้ลึก หอยเหล่านัน้อาจ 

ตวัใหญ่กว่าท่ีเธอเดินลุยน�า้ไปจบัมา วันหนึง่เธอเกิดสงสัยว่าจะกลัน้หายใจ 
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เพือ่ลงไปงมมันได้หรอืไม่ เธอค่อยๆ ลองด�าผดุด�าว่าย นิว้เท้ายนัพืน้ทราย  

แล้วโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน�้า  เตะขาเหมือนกบเพื่อให้หน้าโผล่พ้นน�้า  

หลายสัปดาห์ผ่านไป  หรือบางทีอาจเป็นหลายเดือน  ในที่สุดการโผล่ขึ้น 

จากน�า้แล้วอ้าปากหายใจก็ช่วยให้เธอประคองตวัได้ เธอรู้วธิลีอยตวัสบายๆ  

โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก  และรู้จักการตีขาไปมาเหมือนกรรไกรแล้วโผ 

ลงไปเม่ือเห็นหอยขนาดพอเหมาะ  เธอประสบความส�าเร็จในการค้นพบ

ขุมทรัพย์อาหารแห่งใหม่  จากนั้นคนอื่นๆ  ก็เร่ิมเอาอย่างวิธีการพุ่งขึ้น

และด�าลงของเธอ

  ช่างน่าอัศจรรย์ที่ได้เห็นวัตถุจับต้องได้จากยุคสมัยที่ผ่านพ้น 

ไปแล้ว  หรือพูดได้ว่า  ดูนี่สิ พวกมันอยู่ตรงนี้ ตรงท่ีเรายืนอยู่เด๋ียวนี้  

หรอืชีไ้ปท่ีก�าไลแขนโค้งๆ ซึง่ท�าจากเขีย้วฮปิโปแล้วพดูว่า เธอเคยสวมมัน  

หรือหยิบหอกปลายแหลมขึ้นมาแล้วจินตนาการถึงพรานน�้าท่ีก�าลังโผลง 

ด�าดิ่ง และแหวกว่าย มนุษย์พาลีโอ! เหมือนเราเลยนี่นา!

  มนษุย์โบราณเหล่านีป้ราดเปรียวพอจะหลบหลีกฮปิโปกับจระเข้ที่

ใช้แหล่งน�า้ร่วมกับพวกเขา และย่อมมีเวลามากพอจะฝึกว่ายน�า้จนช�านาญ 

เพราะไม่ต้องเท่ียวตระเวนไปตามท่ีต่างๆ เพือ่หาน�า้หรืออาหาร ทะเลสาบ

ท่ีอดุมด้วยสัตว์นานาชนิดอุ้มชูชุมชนเหล่านีใ้ห้คงอยูไ่ด้เป็นพนัปีบนชายฝ่ัง 

เป็นไปได้ว่าในยุคชุ่มน�้าเดียวกันนั้น  บรรดาจิตรกรผนังถ�้าอาจก�าลัง 

แหวกว่ายอยู่ที่ไหนสักแห่งในซาฮาราเขียวขจี

  แม้หลักฐานเก่าแก่ท่ีสุดท่ีแสดงถึงการว่ายน�้าของมนุษย์จะสืบ

ย้อนกลบัไปได้เพยีงหม่ืนปี แต่เป็นไปได้อย่างย่ิงว่ามนษุย์รูจ้กัว่ายน�า้ก่อน

หน้านั้นนานแล้ว เกือบสองแสนปีก่อน โฮโมเซเปียนส ์(Homo sapiens) 

ซึง่เป็นสายพนัธุม์นษุย์สมัยใหม่ เร่ิมวิวัฒนาการแยกจากบรรพบรุุษมนษุย์

สายพันธุ์อื่นที่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว  มีหลักฐานชี้ว่าบรรพบุรุษเหล่าน้ัน

เคยลงทะเลเช่นกัน  ในปี  2008  บนเกาะครีต  ประเทศกรีซ  ทีมนักวิจัย 

พบขวานมือท�าจากหินควอตซ์อายหุลายแสนปีฝังอยู่ในระเบยีงหนิใกล้กับ 

คูหาถ�้าบนชายฝั่งทางใต้  เครื่องมืออย่างหยาบแบบนี้ไม่เหมือนกับชิ้นอื่น 

ที่เคยค้นพบบริเวณนั้น  ทว่ากลับมีลักษณะคล้ายเคร่ืองมือของมนุษย์  
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โฮโมอเิร็กตสั (Homo erectus) สายพนัธุบ์รรพบุรุษมนษุย์ทีเ่คยอาศยัอยูใ่น

แอฟรกิาและยุโรปแผ่นดินใหญ่ เนือ่งจากเกาะครีตแยกตวัจากแผ่นดินใหญ่ 

มาห้าล้านปีแล้ว บรรพบุรุษมนษุย์เหล่านัน้จงึน่าจะต้องเดินทางไปยังเกาะ

ผ่านแหล่งน�้าเปิด  นี่คือหลักฐานว่าชาวเมดิเตอร์เรเนียนเดินเรือมานาน

กว่าท่ีนักวทิยาศาสตร์เคยประเมินไว้มากถงึหลายหม่ืนปี การเดินทางล่อง

มหาสมุทรไม่ใช่เรื่องง่ายหากว่ายน�้าไม่เป็นหรือไม่คุ้นเคยกับน�้า

  แม้แต่นีแอนเดอร์ธัล ญาติสายพันธุ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ซึ่งสูญพันธุ์

ไปแล้วก็อาจว่ายน�้าเพื่อหาอาหาร  ฉันปรึกษาคริส  สตริงเกอร์  (Chris 

Stringer)  นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษผู้ศึกษาเกี่ยวกับนีแอนเดอร์ธัล 

และเป็นผูเ้ชีย่วชาญเร่ืองต้นก�าเนดิของมนษุย์ประจ�าพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

วิทยาแห่งกรุงลอนดอน ผลการศึกษาถ�้าต่างๆ ในยิบรอลตาร์โดยทีมวิจัย

ของเขาเผยว่า  นีแอนเดอร์ธัลยุคปลายซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ทับซ้อน

กับมนุษย์สมัยใหม่หาเลี้ยงชีพจากท้องทะเลเมื่อ  28,000 ปีที่แล้วก่อนจะ

สญูพนัธุไ์ป นแีอนเดอร์ธลัเก็บหอยต่างๆ จากปากแม่น�า้ แล่เนือ้แมวน�า้และ

โลมา ลากพวกมันเข้าถ�้าแล้วน�าไปประกอบอาหารด้วยไฟ นีแอนเดอร์ธัล

จบัปลา โลมา และแมวน�า้เหล่านัน้ด้วยวธิไีหน เรายังบอกไม่ได้ว่าพวกเขา 

ว่ายน�้าหรือไม่และอย่างไร  แต่หลักฐานการแบ่งสรรซากสัตว์น�้าในชั้นดิน

ของถ�้าเผยว่า  นีแอนเดอร์ธัลมีความรู้ความคุ้นเคยกับแหล่งทรัพยากร

ชายฝั่งมาเนิ่นนานแล้ว  นี่เป็นพฤติกรรมท่ีแทบไม่พบเลยก่อนมนุษย ์

สมัยใหม่ถือก�าเนิดขึ้น

  หากการงมเป๋าฮื้อจะสอนอะไรฉันสักอย่าง  บทเรียนนั้นคือการ

ว่ายน�า้อาจดูเหมือนง่าย และอนัตรายท้ังหลายเกิดข้ึนได้จากเร่ืองเลก็น้อย  

เซเรโนบอกฉนัว่าจรงิๆ แล้วการค้นพบอนัน่าตืน่ใจทีส่ดุในโกเบโรเกีย่วข้อง

กับการว่ายน�้าและการจมน�้า นั่นคือหลุมศพสามร่างชวนสะเทือนอารมณ์ 

ณ ริมพาลีโอเลก ซึ่งทีมของเขาขนานนามว่า “อ้อมกอดแห่งยุคหิน”

  เขาบรรยายถึงสภาพการณ์ตอนขุดพบซากศพทั้งสาม  ร่างของ 

หญิงอายุ 30 ปีกับเด็กเล็กอีกสองคนอายุ 5 ขวบและ 8 ขวบนอนจับมือ 

แนบชดิกัน “หลุมศพนีน่้าประทบัใจมาก กะโหลกสามชิน้ค่อยๆ โผล่ข้ึนมา 
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จากดิน”  เขากล่าวขณะหวนนึกถึงการบรรจงขุดกะโหลกเหล่านั้นข้ึนมา  

ทีมงานของเขาขยับเขยื้อนร่างกายด้วยความระมัดระวังตลอดการขุดค้น

อันยากล�าบาก  ทรายร่วนก็เคล่ือนที่เหมือนน�้า  ทุกคร้ังท่ีปัดออก  มันจะ

ไหลกลับมาที่เดิม

  ลักษณะท่าทางน่าเวทนาของซากศพท่ีเหยียดแขนออกไป 

จับมือกันเป็นภาพสะเทือนใจทุกคนในคณะส�ารวจ  เซเรโนบอกว่าการ 

จัดวางศพแบบนี้น่าจะเป็นพิธีกรรมแน่นอน ต่อมาตัวอย่างของทรายจาก

บริเวณนั้นชี้ให้เห็นว่าเคยมีดอกไม้วางอยู่  เป็นพันธุ์ไม้ประเภท ซีโลเชีย 

(Celosia) ตระกูลเดียวกบับานไม่รู้โรยซึง่อาจมีหลากสสัีน ใต้ศพพบหวัศร 

แกะสลักจากไม้กลายเป็นหิน  หลังจากน�าศพทั้งสามไปเอกซเรย์และ 

ส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  ผลปรากฏว่าศพทั้งหมดไม่เคยถูกเผา 

และเป็นไปได้ว่าอาจถูกจัดวางไว้  ณ  ที่นั้นอย่างจงใจเพื่อเป้าหมายเชิง

สัญลักษณ์  นอกจากนี้เม่ือตรวจดูกะโหลกและฟันก็ไม่พบร่องรอยการ 

บาดเจ็บหรือโรคใดๆ

  เซเรโนถามฉันว่าอยากพบชาวโกเบโรหรือไม่  และทันทีทันใด 

เขาก็พาฉันไปยังส่วนจัดแสดงการขุดค้นซากศพทั้งสาม  เขาช้ีให้ดูหัวศร 

ฟันท่ีแข็งแรง และการจดัวางศพอย่างบรรจง แม้การอยู่ท่ามกลางหลักฐาน 

ทางบรรพชีวินวิทยาที่จับต้องได้หลายชิ้น  จากท้ังไดโนเสาร์และสัตว์น�้า 

โบราณอ่ืนๆ  จะชวนให้ตราตรึงใจ  แต่การเผชิญหน้ากับซากจากมนุษย ์

ยิง่น่าตืน้ตนักว่าเป็นไหนๆ ฉนัพบว่าสิง่ทีจ่บัใจฉนัทีส่ดุคอืประวตัศิาสตร์ที่

แฝงฝังอยู่ใต้ผนืดินพร้อมกับพวกเขา อ้อมกอดแห่งยุคหินย่อมเป็นเร่ืองราว

ทีพ่วกเราคุ้นเคยดี ทัง้สามคน (แม่และลูกๆ ?) เสียชวิีตพร้อมกันกะทันหนั 

(จากการจมน�้า?)  และใครสักคน  (สามีและพ่อผู้อาลัยรัก?)  ก็มีโอกาส 

จัดพิธีศพให้อย่างพิถีพิถัน

  อย่างน้อยเซเรโนก็ช่วยยืนยันจินตนาการบางอย่างของฉัน  

“คุณจะจัดท่าของศพได้ตอนไหน คุณต้องสู้กับสภาพแข็งทื่อของศพและ

การเน่าเปื่อยที่เกิดจากแสงอาทิตย์” เขาอธิบาย “ฉะนั้นมันน่าจะเป็นการ
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เสียชีวิตฉับพลันที่ริมฝั่งน�้า  ผมคิดว่าสาเหตุคือการจมน�้าในพาลีโอเลก  

โกเบโร”

  น่ีคือเรือ่งราวอมตะอนัเป็นฝันร้ายทีส่ดุของพ่อแม่ ฉนัเข้าใจความ

รู้สึกของเด็กคนนั้นท่ีก�าลังเล่นส�ารวจอยู่บนชายหาด  และตอนนี้ก็เข้าใจ

ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มองดูลูกชายเล็กๆ  สองคนหัดว่ายน�้าและทดลอง

หาประสบการณ์อยู่ริมน�้า  การว่ายน�้าและจมน�้าเป็นสภาวะก�้าก่ึงที่น่า 

ตื่นตระหนกและระทึกขวัญไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน  ต่อให้ฝึกฝนทักษะ

ว่ายน�้าจนดีเลิศปานใด ข้อเท็จจริงที่ว่านี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

  ร่องรอยจากอดีตของยุคชุ่มน�้าต่างๆ  ที่ถูกค่ันด้วยยุคแห่งความ

แห้งแล้งยาวนานหลายคร้ังยังคงหลงเหลือให้เราได้ค้นพบมาจนถึงทกุวนันี ้ 

การจมจ่อมอยู่กับโศกนาฏกรรมของซากศพท้ังสามคือจุดเร่ิมต้นของ 

ทุกสิ่ง  แน่นอนว่าเร่ืองราวอมตะอีกเร่ืองก็เก่ียวกับโลกบาดาลเช่นกัน  

การเปล่ียนแปลงวงโคจรโลกตามวัฏจักรท�าให้มรสุมตามฤดูกาลของ

แอฟริกาพัดขึ้นทิศเหนือและรังสรรค์ซาฮาราเขียวขจีขึ้น  โกเบโรเป็น 

หลักฐานบันทึกถึงมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ท่ีนั่นชนิดไม่มีอะไรเทียบเทียมได้  

ร่องรอยของชีวิตเหล่านี้สะท้อนภาพพวกเราในปัจจุบันได้อย่างแจ่มชัด 

ในยามที่ระดับน�้าสูงขึ้นเร่ือยๆ  และอุณหภูมิก�าลังแปรปรวนอย่างไม่เคย

ปรากฏมาก่อน

ในไม่ช้าพวกเราอาจถูกน�้าล้างผลาญ  และคร้ังนี้กิจกรรมต่างๆ 

ของเราเองท่ีเป็นเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงรุนแรงบนโลก  คาดกันว่า

ภายในปี  2030  จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจะเพิ่มข้ึนสามเท่า  

ในแคลิฟอร์เนียที่ฉันอาศัยอยู่  น�้าทะเลอาจสูงข้ึนกว่าเก้าฟุตในช่วง

เปลี่ยนศตวรรษใหม่  และชะล้างชายหาดของรัฐทองค�าแห่งนี้ไปมากกว่า 

ร้อยละ  50  ระดับน�้าทะเลท่ีสูงขึ้นทั่วโลกมีแนวโน้มท�าให้ประชากร 

หลายร้อยล้านคนต้องกลายเป็นผู้อพยพ 


