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อดัม บ็อบเบ็ต (Adam Bobbette)

จะมีภูผาใด หรือทวีปใดที่รับการสู ญเสี ยเช่นนี้ได้
—Charles Darwin, 19 มีนาคม พ.ศ. 2378 เขียน ณ เรือ HMS Beagle
รัฐออนตาริโอ
ผมโตมาในป่ าผลัดใบอันกว้างใหญ่ในรัฐออนตาริโอ ด้านหนึ่งของบ้านหันหน้าไปหา
ทางลาดไปสู่ บึงขนาดใหญ่ อีกด้านหันไปหาสั นเขาน�้ำแข็งที่ถูกปรับปรุงเป็นรีสอร์ท
ส� ำหรับเล่นสกี เกือบทุกที่ระหว่างทางเป็นบ้านแบบชนบทที่มีใบโคลเวอร์ร่วงมาปก
คลุมหลังคา มีทางแยกสี่ ทาง กับถนนที่มีทางเข้าออกทางเดียวที่มีช่ือเรียกคล้าย ๆ
กันว่า Forest Hills หรือ Acorn Lanes บ้านส่ วนใหญ่ถูกสร้างในระหว่างช่วง 30
ปีที่คนค่อย ๆ หนีออกมาอยู่ชานเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกที่ในอเมริกาตอน
เหนือในช่วงทีม
่ ก
ี ารลดอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจแบบทรัพยากรลง ในเวลาเดียวกัน
นั้ น ก็ มี ก ารย้ า ยและขยั บ ขยายจากแถบบ้ า นนอกไปสู่ ช านเมื อ งเนื่ อ งจากการท� ำ
เกษตรกรรมกลายเป็นอุตสากรรมขนาดใหญ่และท�ำให้การเกษตรเล็ก ๆ ต้องอพยพ
ออกไป ป่ าส่ วนใหญ่ที่ผมรู้จักก็เกิดขึ้นในช่วงของกระบวนการนี้ ป่ าหลาย ๆ แห่ง
เป็นป่ าที่เกิดขึ้นจากการท�ำฟาร์มต้นสน ค่อย ๆ ปลูกในรูปแบบช่องสี่ เหลี่ยมเหมือน
กับถนนในเมืองแมนฮั ตตัน รูปแบบที่ซ้�ำ ๆ กันเป็นขนาดใหญ่บ่งบอกถึงต้นก�ำเนิด
ทางอุตสาหกรรมของมัน แนวป่ าแบบสี่ เหลีย
่ มติดกับถนนเข้าออกทางเดียวพร้อมกับ
พื้นทีเ่ ล็ก ๆ ทีไ่ ร้การปรับปรุง รวมกับพื้นทีข่ องรัฐทีเ่ ป็นสวนสาธารณะและเขตสงวน
รอยปะกระจัดกระจายเหล่านี้รวมตัวกันอย่างทุลักทุเลเป็นก้อนแห่งความทรงจ�ำ
ในช่วงวัยรุ่น ผมและเพื่อน ๆ โดนดึงดูดเข้าไปหาป่ าที่กว้างใหญ่และเก่าแก่ ในป่ า
ไม่มีกฏระเบียบและเป็นที่ที่เราสามารถหนีความรับผิดชอบไปหาได้ เวลากลับมาหา
ป่ าคือช่วงสุ ดสั ปดาห์ทไี่ ปตัง้ แคมป์ หรือเวลาพระอาทิตย์ตกดินในวันธรรมดาทีค
่ วาม
้
มืดไล่เรากลับบ้าน พวกเราท�ำให้ป่าเป็นเหมือนบ้านด้วยการน�ำความไร้กฏระเบียบนัน
ติดตัวกลับมาด้วย พวกเรากลับไปหาต้นไม้ทต
ี่ ายแล้วต้นเดิมเพื่อทีจ
่ ะดันส้นเท้าเข้าไป
เนื้อเน่า ๆ ข้างใน กลับไปยังที่ต้ืน ๆ ที่เดิมของล�ำธารเพื่อจะหยิบก้อนหินแถวนั้นมา
โยนเข้าไปในป่ าให้ได้ยินเสี ยงทึบ ๆ เวลาหินกระทบกับต้นไม้ ในป่ ายังมีบ้านต้นไม้
ที่ถูกทิ้งร้างไว้ สร้างด้วยแผ่นไม้ข้ ึนราสองสามแผ่นที่พวกเราเอาไว้นั่งคุยกันหรือ
นอนฟั งเสี ยงใบไม้ไหว เราท�ำให้ตัวเองคุ้นเคยกับโครงสร้างของป่ าด้วยการค่อย ๆ
เดินออกจากทางเดินปกติแล้วไปผจญภัยหาทางใหม่ ๆ แรงผลักดันบางทีก็มาจาก
ความเบื่อหน่ายหรือบางครั้งในโอกาสพิเศษที่พาเพื่อนใหม่เดินเข้าป่ า
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การท�ำให้ตัวเองคุ้นเคยกับป่ าด�ำเนินต่อไปบางทีด้วยกลยุทธ์แปลก ๆ เพื่อนผม
คนหนึ่งชื่อ Nick บ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนัก บ้านเราสองคนเชื่อมต่อกันด้วย
ทางรถไฟทีเ่ รามักจะเดินตามทางมาเจอกัน ใช้เวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมง ระหว่าง
ทางอีกฟากหนึ่งเป็นก�ำแพงต้นไม้ของป่ า และอีกฟากเป็นก�ำแพงคอนกรีตขีดเส้น
แบ่งชานเมือง ระหว่างเดินเรามักจะคุยกันไปพร้อมกับเหยียบบนเศษทางรถไฟ
อันทีส
่ องหรือสามเป็นจังหวะ หรือไม่กพ
็ ยายามทีจ
่ ะทรงตัวไปตามทางรถไฟทีเ่ ป็น
เหล็ก บ่ายวันหนึ่ง Nick เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นสองสามวันก่อนหน้าให้ผมฟั ง เหมือน
กับไว้ใจบอกความลับแต่ก็มีความกังวลและเหมือนกับอยากอวดด้วยกลาย ๆ
เราสองคนคุ ยกั นได้ ใ นแบบที่ จ ริ ง ใจแต่ อ าจจะไม่ เต็ มที่ นักส� ำ หรั บ บางเรื่อ งที่
ละเอียดอ่อน บทสนทนาของเราค่อย ๆ เสาะหาความแตกต่างระหว่างความ
ละอาย ศั กดิ์ศรี และอารมณ์ขัน Nick เล่าว่าสองสามวันก่อนหน้านั้นเขาไปเดิน
เล่นในป่ าและเปิดเพลงดัง ๆ ไปด้วย จิตใจแทบไม่ได้จดจ่ออยู่กับสถานที่แต่
เหมือนล่องลอยฝั นกลางวันอยู่ Nick ใจล่องลอยถึงโรงเรียน ถึงรูปการ์ตน
ู ทีเ่ ต็ม
ไปด้วยลูกมะกอกทีเ่ พิ่งวาดไป แต่แล้วแบตเตอรีเ่ ครื่องเล่นเพลงก็หมดดึงความ
จดจ่อของเขาให้กลับมาอยู่ในป่ าอีกครั้ง เสี ยงของป่ าอื้ออึงไปด้วยเสี ยงของ
กิ่งไม้หักและเสี ยงกรอบแกรบของใบไม้ เขาถูกปกคลุมด้วยความรู้สึกสั นโดษ
และความเปิดกว้างในเวลาเดียวกัน ไม่งั้นก็คือความรู้สึกแปลก ๆ ของการอยู่
ข้างนอกแต่กลับเป็นส่ วนตัวอย่างที่สุด เวลานั้นเป็นเวลาหน้าร้อนที่ฟ้าเปิดและ
้ มือค่อย ๆ ปลดกางเกงในขณะทีย
สว่าง Nick จมลงไปในความรูส
้ ึ กนัน
่ งั ไม่แน่ใจ
ในตัวเองเท่าไหร่และกังวลว่าจะมีใครโผล่มา โสตประสาทคอยฟั งเสี ยงทุกเสี ยง
กิง่ ไม้ทก
ุ กิง่ ทีห
่ ก
ั และใบไม้ทก
ุ ใบทีส
่ ั่ นไหว Nick เริม
ื สั มผัสเนือ
้ ตัว ความรูส
้ ึก
่ ใช้มอ
สลับไปมาระหว่างสภาวะนิรนามและความกลัวว่าจะโดนลงโทษหรือคนแปลกหน้า
จะโผล่เข้ามา จนถึงจุดทีป
่ ่ าถูกกลืนหายไปอีกครัง้ เหลือเพียงตัวเขาทีอ
่ ยูล
่ ำ� พังกับ
ความสุ ขสม เขาช่วยตัวเองจนเสร็จและปล่อยให้มันหยดลงบนผืนป่ า ทันใดนั้น
เสี ยงของกิ่งไม้และนกต่าง ๆ ก็หวนกลับมาท่ามกลางความสงบและในระหว่าง
ที่เขาเองอยู่ในสภาพแก้ผ้า ชีวิตที่ด�ำเนินอยู่บนผืนป่ ากลับมาอยู่ในโฟกัสอีกครั้ง
ทั้งโลกของมดและเห็ด พื้นผิวของเปลือกไม้ที่ใช้มือสั มผัสได้ Nick หันไปมอง
รอบ ๆ อีกครั้ง สายตาสอดส่ องว่ามีคนแอบมองหรือไม่ด้วยความรู้สึกผิดที่มา
้ เองเขาดึงกางเกงขึ้นพร้อม
พร้อมกับความรูส
้ ึ กเบิกบาน ในความเงียบของบ่ายนัน
กับถอนหายใจ ก่อนที่จะค่อย ๆ ออกเดินต่อ
ภูเขาคินาบาลู
ในเดือนมิถุนายนปี 2558 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกาเหนือไปเดิน
ป่ าทีภ
่ เู ขาคินาบาลู ยอดเขาทีน
่ บ
ั ว่าเป็นยอดเขาทีส
่ ูงทีส
่ ุดของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อถึงยอดเขาแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ก็เปลื้องผ้า
ออกและท�ำการถ่ายรูปหมู่ ด้วยท่าที่หันหลังให้กับกล้องและหันหน้าไปหาหุบเขา
ที่อยู่ด้านล่าง ไม่กี่อาทิตย์หลักจากนั้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบนภูเขาและคร่าชีวิต
ไกด์นำ� เทีย
่ วและผูเ้ ดินป่ าหลายคนแต่ไม่มน
ี ก
ั ท่องเทีย
่ วเสี ยชีวต
ิ ระหว่างการช่วย
้ เองทีร่ ป
เหลือนัน
ู ของกลุม
่ นักท่องเทีย
่ วได้ถก
ู ปล่อยออกมาท�ำให้เกิดการคาดคะเน
ว่ามีอะไรเชื่อมโยงระหว่างการเปลื้องผ้ากับแผ่นดินไหว รัฐมนตรีการท่องเที่ยว
ในเมือง Sabah แคว้น Kinabalu ออกมาให้ความเห็นว่าความไม่ระมัดระวังของ
นักท่องเที่ยวนี่เองที่ท�ำให้พระเจ้าแห่งภูเขาพิ โรธ คนท้องถิ่นจึงอยากให้มีการ
เอาคืนและให้นำ� ตัวนักท่องเทีย
่ วมาขึ้นศาล ส่ งผลให้ตำ� รวจมาเลเซียท�ำการจับกุม
นักท่องเที่ยวเหล่านั้นในขณะที่พวกเขาก�ำลังพยายามหนีออกจากประเทศ
ในระยะเวลาไม่นานนักท่องเทีย
่ วกลุม
่ นีก
้ ไ็ ด้ไปต่อสู้ คดีในศาลเพราะการประโคม
ข่าวของสื่ อต่าง ๆ ทั้งในประเทศมาเลเซียและต่างประเทศ หน้าปกของหนังสื อ
แทบลอยด์ของประเทศอังกฤษ The Sun ได้พาดหัวว่า “นมของพวกหล่อนท�ำให้
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พระเจ้าพิโรธ” ทนายความชาวมาเลเซีย Ronny Cham ที่ผ่านการฝึกอบรมมา
จากประเทศอังกฤษและมีอาชีพว่าความในเมือง Sabah มาตั้งแต่ช่วงต้นของ
คริสต์ทศวรรษที่ 80 เข้ามารับบทเป็นทนายและกดดันให้เหล่านักท่องเที่ยวยอม
สารภาพผิดไม่เช่นนั้นจะต้องเข้าไปต่อสู้ ในศาลที่อาจใช้เวลาตั้งแต่หกเดือนถึง
หนึ่งปีรวมถึงเสี่ ยงนอนคุกโดยไม่มีประกันอีกด้วย เหล่านักท่องเที่ยวโดนปรับ
คนละประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐและถูกจ�ำคุกไม่กี่คืนและเนรเทศออกจาก
ประเทศ ทนาย Cham เป็นคนที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์และตอบค�ำถามที่ผมได้
สอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการเปลื้องผ้ากับแผ่นดินไหวว่า “ผมบอก
คุณได้ว่าไบเบิลพู ดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวว่าอะไร แต่มันเป็นสิ่ งที่คนไม่สนใจกัน
อย่างไรก็ตามแต่แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้ นได้เหรอถ้าไม่เป็นเพราะพระเจ้าเป็นผู้
เคลื่อนรากฐานของโลกนี้รวมถึงสวรรค์ด้วย ภูเขาคินาบาลูน่ะโดนทั้งเขย่า
โดนทลายเป็นเสี่ ยง ๆ และขยี้จนชอกช�้ำไปหมด”
ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้มีผู้ชายชื่อว่า Emil Kaminski โผล่ข้ ึนมา เขาคือ
เกรี ยนอิ นเตอร์ เน็ ต หั ว ดื้ อ และอ้ า งว่ า ตั ว เองเป็นนั กวิ จ ารณ์ วั ฒ นธรรมต่ อ คน
10,000 คนที่ตาม YouTube ของเขา วีดีโอส่ วนใหญ่ก็คือเขาและเพื่ อน ๆ
ท่องเที่ยวไปทั่วโลกและปฏิเสธที่จะแสดงความเคารพต่ออะไรทั้งสิ้ น พวกเขา
เคลื่อนตัวไปทั่วโลกด้วยความจับจดของเหล่าผู้ล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 ผสมรวมกับความเป็นลูกผู้ชายฉบับทีวีโชว์ Jackass และความเป็นกบฎ
เท่าที่ผมทรง faux hawk จะให้ได้ บนหน้า Facebook และ YouTube ส่ วนตัว
Kaminski ได้เสนอตัวเองเข้ามาพัวพันกับค�ำกล่าวหาคดีนักท่องเที่ยวที่ก�ำลังจะ
คลีค
่ ลายด้วยการโพสต์รป
ู แก้ผา้ ของตัวเองบนภูเขาทีเ่ ขาอ้างว่าเป็นภูเขาคินาบาลู
ถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้ไปจริงก็ตาม Kaminski ถือว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้อง
เข้ามาแทรกแซง นอกจากนี้เขายังท�ำคลิปวีดีโอพร้อมกับใส่ ความคิดเห็นตัวเอง
เพื่อที่จะดูถูก “ความโง่เง่า” ของชาวมาเลเซียพร้อมกับวิจารณ์อย่างรุนแรงถึง
“ความงมงาย” ด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจว่าตัวเองถูก ราวกับตนเอง
คือนักชีววิทยาชื่อดัง Richard Dawkins เขาพู ดในหนึ่งโพสต์เหล่านี้ว่า
“ช่างวัฒนธรรมมึงสิ ” โดยอ้างว่าคนเหล่านี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลกหรือว่าไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้มีอ�ำนาจบนโลกนี้อีกต่อไปแล้ว
ความเกรียนนี้ได้ดึงดูดคนมาเลเซียให้เข้ามาให้ความเห็นอันคับข้องใจเป็นพัน ๆ
ความเห็นรวมถึงค�ำขู่ด้วยความรุนแรงอีกมากมายบนหน้า Facebook เป็นอันว่า
Kaminski สามารถเพิ่มชื่อเสี ยงของตัวเองไปได้อก
ี ด้วยการประโคมเรื่องรูปนูด
้
ในข่าว ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้คนส่ วนใหญ่ว่า Kaminski เป็นหนึ่งในนักท่อง
เที่ยวกลุ่มที่เปลื้องผ้าด้วย

นักเดินป่ าถอดเสื้ อผ้าออกบนภูเขาคินาบาลูเพื่อถ่ายรูป
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ห้าวันให้หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เขาได้โพสรูปตัวเองที่ผ่านการตัดต่อลง
Facebook ส่ วนตัว เป็นรูปของเขาในสภาพเปลือยด้านบน ใส่ กางเกงขาสั้ นลาย
พรางและมือสองข้างถือปืน แขนทั้งสองเหยียดออกขณะที่ตัวเขายืนเผชิญหน้า
กับหุบเขา ฉากหลังเป็นเปลวไฟปลอมจากการตัดต่อ มีเครื่องบินรบหลายล�ำ
ตกอยู่พร้อมกับตัว Godzilla โผล่หน้าออกมาจากขอบฟ้ าให้เห็น
ในช่วงต้นของคริสต์ทศวรรษที่ 90 นั้นมีนักสั งคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
ที่ช่ือว่า Bruno Latour ได้ตีพิมพ์ หนังสื อชื่อว่า มนุษย์เราไม่เคยทันสมัย
(We Have Never Been Modern) ที่มีค�ำโต้เถียงหลักว่าความสมัยใหม่ของฝั่ ง
ตะวันตกนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดที่ว่าระหว่างธรรมชาติและสั งคมมีความ
แตกต่างทางพื้นฐานอยู่ Latour ได้เรียกสิ่ งนี้ว่าเป็น “รากฐานแบบสมัยใหม่”
รากฐานนีถ
้ งึ แม้จะถูกริเริม
่ ในห้องโถงและห้องประชุมด้านหลังของแต่ละรัฐแล้ว
มันยังถูกหมุนเวียนผ่านห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ และปฏิบัติโดยตลอด
ในทางหนึ่ง วิทยาศาสตร์มองวิทยาศาสตร์ว่ามันคือการเข้าถึงโลกทางธรรมชาติ
และน�ำมันกลับมาสู่ โลกของมนุษย์ และในอีกทางหนึ่งก็มีการเมืองที่คอยวุ่นอยู่
กับการปฏิบัติการของมนุษย์และสิ่ งที่เรียกกันว่าทางสั งคม สองสิ่ งนี้ไม่เคยมา
รวมกันได้ รากฐานนี้จึงสร้างฐานความแตกต่างที่เรามักจะยึดถือไว้ระหว่าง
“ธรรมชาติ” และ “วัฒนธรรม” หนังสื อเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะมองไปยังความ
แตกต่างนี้ว่ามันผิดพลาดแค่ไหน ถึงแม้ว่ารากฐานนี้จะถูกส่ งผ่านมาหลายต่อ
หลายสมัยของนักสั งคมวิทยา นักการเมือง และนักวิทยาศาสตร์ เปรียบเหมือน
กับกระดาษที่ถูกพับเก็บไว้ในกระเป๋ าเงินและแนบไว้กับรูปครอบครัวซ�้ำแล้วซ�้ำ
อีก ถึงแม้อย่างนั้น รากฐานนี้ก็ไม่เคยอธิบายความเป็นจริงได้อย่างสมควร
สิ่ งที่มาแทนที่คือทั้งวิทยาศาสตร์และการเมืองได้สร้างความเชื่อมโยงในแบบ
ต่าง ๆ ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผลลัพท์กลายเป็นการผสมผสานแบบ
ไร้ศีลธรรมและสั ตว์ประหลาด Frankenstein สิ่ งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นผลงาน
ที่แท้จริงของรากฐานแบบสมัยใหม่ที่คอยอ้างว่ามีการแบ่งแยกและพยายาม
ควบคุมโลกต่าง ๆ ขณะที่คอยผลิตลูกผสมระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมไป
ด้วย ความคิดนี้ไม่สามารถที่จะตระหนักถึงความจริงได้ เพราะขาดความรู้ในวิธี
ที่จะมองหาหรือพู ดถึงทั้งธรรมชาติและทั้งวัฒนธรรม
Kaminski เป็นหนึ่งในต�ำรวจที่คอยควบคุมรากฐานแบบสมัยใหม่นี้ ถ้าจะพู ดให้
้ ก็อาจจะเรียกได้วา่ เขาเป็นแค่ยามจากค�ำพู ดทีว่ า่ โซ่ทเี่ ชือ
ถูกกว่านัน
่ มโยงระหว่าง
ร่างกายที่เปลือยเปล่า พระเจ้า และการเคลื่อนตัวของพื้นโลกนั้นเป็นเพียงแค่
ภาพลวงตาทัง้ หมด สิ่ งเหล่านีไ้ ม่สามารถเข้าใจได้ดว้ ยรากฐานแบบสมัยใหม่ เมือ
่
ธรรมชาติน้ันถูกขีดให้อยู่อีกฝั่ งหนึ่งด้วยกฏประหลาด ๆ ของมันและวัฒนธรรม
อยู่ในฝั่ งตรงข้าม สองสิ่ งนี้จึงไม่สามารถมาผสมกันได้ Kaminski จึงได้ปรากฏ
ตัวมาไล่ส่วนผสมที่ไม่ดีออกไปและพยายามไล่เรียงโซ่แห่งความเชื่อมโยงให้ถูก
ต้อง แยกระบบของโลกใบนี้ออกจากศาสนา การกระท�ำทางสั งคม มันไม่ใช่ส่ิ ง
้ คือความรุนแรง การบังคับใช้ของรากฐาน
ทีน
่ า่ แปลกใจเลยว่าการกระท�ำเหล่านัน
แบบสมัยใหม่จึงมักจะเป็นการกระท�ำแห่งการชะล้าง การปลดเปลื้อง และ
เปิดโปงทุกสิ่ ง นี่เป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่มีต่อความจริง ว่าความจริงนั้นคือการ
เปลือย และเมื่อใดที่เราได้เปิดเผยต่อธรรมชาติว่าจริง ๆ แล้วธรรมชาติคืออะไร
เราทุ ก คนก็ จ ะเข้ า ใจเพราะว่ า ทุ ก สิ่ ง จะถู ก เปิ ด มาแสดงให้ เ ห็ น ต่ อ หน้ า ต่ อ ตา
หากเป็นเช่นนั้นแล้ว จะไม่มีพ้ื นฐานใด ๆ หลงเหลือไว้ให้กับความไม่เห็นด้วย
เพราะว่าความจริงก็ไม่ตา่ งจากการเปลือ
้ งผ้าว่ามันเป็นสิ่ งทีไ่ ม่สามารถปฏิเสธได้
ยกเว้นแต่ว่าอย่างที่ Kaminski ได้กล่าวไว้ว่ายกเว้นในกรณีท่ีคุณเป็นคนโง่
้ สิ่งทีเ่ กิดขึ้นคือสิ่งมีชวี ต
แต่รากฐานแบบสมัยใหม่ไม่ได้เป็นแบบนัน
ิ ของธรรมชาติ
มีไว้ตบตาและไม่ยอมเปิดเผยตัวตน ไม่ยอมเปลื้องผ้าและเปลือย ธรรมชาติมัก
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จะสร้างความสั มพันธ์อันใกล้ชิดต่อสิ่ งที่แตกต่าง นี่คือสิ่ งที่ Darwin กล่าวไว้
Darwin ที่เป็นเกย์ Darwin ในขณะที่เดินทางบนเรือ HMS Beagle และเขียน
หนังสื อเรื่อง The Orign of Species นี่คือ Darwin ในช่วงชราและหนอนของ
เขา เขาได้กล่าวว่าธรรมชาติอด
ุ มสมบูรณ์ไปด้วยการผสมผสาน ไม่ใช่แค่รป
ู แบบ
ทียด
ึ ติดไว้ ธรรมชาติเต็มไปด้วยความซับซ้อนจนวิชาแบ่งหมวดหมูข่ องธรรมชาติ
เป็นได้แค่เพียงเรื่องแต่ง และอีกไม่นานก็กลายเป็นแค่เรื่องเล่าที่หมดสมัยและ
ฟั งดูเหมือนเรื่องเพ้อฝั นในที่สุด
การจะมองให้ไกลกว่ารากฐานแบบสมัยใหม่ได้ ผมแนะน�ำว่าเราควรจะเปลี่ยน
วิธีคิดให้ใกล้เคียงกับแผ่นดินไหว เพราะมันจะขยับเราให้เข้าใกล้ความเข้าใจต่อ
ภาพของการเปลือยในธรรมชาติได้มากขึ้น
ภูเขาคินาบาลูเป็นภูเขาแบบหินแกรนิตและหินอัคนี บนภูเขาจะมีหน
ิ หลอมละลาย
ที่เย็นลงแล้วดันขึ้นมาผ่านแต่ละรอยแยก ภูเขานี้ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด
แผ่นดินไหวอีกเนือ
่ งจากต�ำแหน่งของมันทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นธรณี Sunda ซึ่งเป็นแผ่น
ธรณีที่ไม่ค่อยดีนักส� ำหรับภูเขา จากฟากตะวันออกแผ่นธรณีของประเทศ
ฟิลิปปินส์ นั้นจมอยู่ข้างใต้แผ่น Sunda และเป็นตัวผลักแผ่น Sunda ให้อยู่ข้าง
บนและหันไปทางตะวันตก จากทางใต้มีแผ่นธรณี Molucca และ Banda ดันให้
แผ่น Sunda ไปทางเหนือ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีแผ่นธรณีขนาดใหญ่ช่ือว่า
Indo-Australian ที่ผลักแผ่น Sunda ให้ไปทางเหนือเช่นกัน ประหนึ่งว่าแผ่น
ธรณีเหล่านี้หนีบแผ่น Sunda ไว้ทุก ๆ ด้านและบีบให้แน่นขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น
เมื่อแรงกดมาถึงจุด ๆ หนึ่ง แรงบิดภายในและการเลื่อนไหลจะถูกส่ งผ่านแผ่น
ดินขึ้นไป หินจริง ๆ แล้วก็เป็นแค่ของเหลวทีเ่ คลือ
่ นตัวอย่างช้า ๆ ถ้าหากตัดเรือ
่ ง
ของระยะเวลาออกไป การแตกแยกของแผ่นดินนั้นก็เป็นลักษณะเดียวของ
มหาสมุทร ถ้าตัดความรู้สึกจากการวัดแรงสั่ นสะเทือนด้วยเครื่องมือตรวจจับ
ออกไป ก็จะรู้สึกได้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นเหวี่ยงไปมาด้วยแรงคลื่น สิ่ งที่เรียกว่า
แผ่นดินไหวเป็นแค่ก้อนหินที่ก�ำลังท�ำตัวเสมือนคลื่นในมหาสมุทร อีกสิ่ งหนึ่งที่
เหมือนกับมหาสมุทรก็คือคลื่นเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพียงแค่บางครั้งเป็น
คลื่นขนาดใหญ่เท่านั้น แผ่นดินไหวจึงเป็นเพียงแค่คลื่นขนาดใหญ่เดินทางผ่าน
ก้อนหินประหนึ่งมันมีน้ำ� หนักเบาเหมือนไม้ ภูเขาคินาบาลูกเ็ ป็นหนึ่งในคลื่นทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างช้า ๆ ที่บางครั้งคลื่นอื่น ๆ ก็เข้ามาชนและท�ำให้เกิดผลกระทบที่ไปไกล
กว่าเดิม
การมีอยู่ที่ยาวนานของการล่าอาณานิคมบนภูเขาคินาบาลูน้น
ั ได้ท�ำให้พ้ืนที่ขนาบ
ข้างภูเขามีความเจริญ แบ่งเป็นถนน ทีก
่ างเต๊นท์ และเชือ
่ มต่อไปยังตัวเมือง และ
เกิดถนนหนทางทีต
่ อ
่ เนือ
่ งและเอือ
้ ในการสั งเกตส่ วนประกอบต่าง ๆ ของดอกไม้
และสั ตว์ในพื้นที่ ในขณะที่การเดินทางขึ้นไปบนที่สูงนั้นเป็นสิ่ งที่พบได้ยากของ
กลุ่ ม ชนพื้ นเมื อ งและกลุ่ มคนจี นที่ มาบุ กเบิ กในยุ ค ก่ อ นหน้ า การล่ า อาณานิ ค ม
้ เป็นสิ่ งประดิษฐ์ โดยเฉพาะ
อาจจะพู ดได้วา่ รสชาติของการเดินทางขึ้นยอดเขานัน
้ จะมีบทบาทในเรื่องสมมติ
ของชาวยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงแม้วา่ ภูเขานัน
้
ทีพ
่ บได้ในหลาย ๆ ประเพณี แต่ผค
ู้ นก็ไม่ได้เริม
ปี
น
ขึ
น
ภูเขาเพื่อทีจ
่ ะไปดูวา่ มีอะไร
่
อยูข่ า้ งบน (มีขอ
้ ยกเว้น) จนถึงยุคทีจ
่ ก
ั รวาลประสบปั ญหาและศาสนาคริสต์เสื่อม
1
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ต่อเนื่องจากจุดนี้ การเดินทางขึ้นเขาครั้งแรกของชาวยุโรปที่ได้บันทึกไว้สู่ยอด
เขาคิ นาบาลู ไ ด้ ทิ้ง ระบบการตั้ง ชื่ อ ว่ า ด้ ว ยภู มิประเทศไว้ เป็นชื่ อ ของเจ้ า หน้ า ที่
นายทุน และเจ้าขุนมูลนาย เช่น Low’s Peak, King George Peak, Victoria
Peak หรือ St. John’s Peak นักธรรมชาติวิทยาและผู้บริหารอาณานิคมนามว่า
Sir Hugh Low และทีป
่ รึกษาของเขาจากประเทศบรูไนนามว่า Sir Spencer St.
John ได้ทำ� การเดินทางขึ้นยอดเขาหลายต่อหลายครัง้ เพื่อชมวิวและเก็บตัวอย่าง
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พืชและแมลง ในระหว่างปี 2393 ถึงปี 2493 มีการนับว่ามีการเดินทางขึ้นยอด
เขาเป็นกลุม
่ ใหญ่อย่างน้อย 53 ครัง้ ของผูล
้ า่ อาณานิคมจากประเทศอังกฤษ ฮอล์
แลนด์ ญี่ป่ ุน สหรัฐอเมริกา และเดนมาร์ก ยังไม่รวมถึงการท่องเที่ยวหรือการ
เดินขึ้นยอดของกลุ่มเล็ก ๆ และนักท่องเที่ยวกว่าร้อย ๆ คนในทุก ๆ ปีในช่วง
้ จึงเป็น
หลังของศตวรรษทีย
่ ส
ี่ ิ บและยีส
่ ิ บเอ็ด จ�ำนวนการเดินขึ้นยอดห้าสิ บครัง้ นัน
ตัวเลขที่ประมาณไว้ต่�ำไปมาก

ภาพถ่ายของ George Mallory โดย Duncan Grant
้ น�ำมาซึ่งการเก็บตัวอย่างทีม
การเดินทางในแต่ละครัง้ นัน
่ ค
ี ณ
ุ ค่าเสมอ ยกตัวอย่าง
เช่นในปี 2430 John Whitehead ได้จับนกมาจ�ำนวน 300 ตัว ในปี 2435
G.D. และ H.A. Havilland เก็บตัวอย่างพืชมาอย่างน้อย 197 ชนิด ต่อมาในปี
2468 C.M. Enriquez ได้เก็บผีเสื้ อจ�ำนวน 218 ตัว นก 140 ตัว สั ตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็ก อีกจ�ำนวน 17 ตัว ไม่นับพืชชนิดมอส แมลง และแมงมุมนับ
จ�ำนวนไม่ได้ ต่อมาในปี 2447 Goss และ Dodge ได้ข้ น
ึ ไปเก็บหนังสั ตว์มาอย่าง
น้อย 47 ชนิด ในปี 2453 Gibbs และ Maxwell เก็บพืชมา 1,000 ชนิด ในปี
2538 Clemens และ Topping เก็บกล้วยไม้และต้นเฟิร์นมาอย่างน้อย 255
ชนิด ในปี 2476 Carr เก็บพืช 1,000 ชนิด และในปี 2480 Griswold เก็บนก
มาอีก 93 ตัว จ�ำนวนทั้งหมดรวมกันกว่า 2,967 ตัวอย่างนี้เป็นแค่ตัวเลขหยาบ
ๆ และน่าจะเป็นการรวมรวมทีน
่ อ
้ ยกว่าความจริง ในการเดินทางขึ้นยอดเขาแต่ละ
ครั้งมีการเก็บตัวอย่างทั้งพืชและสั ตว์เป็นจ�ำนวนมหาศาล ก่อนที่จะถูกส่ งไปยัง
สวนพฤกศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และภาควิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก
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คตินิยมทางสากลของภูเขาคินาบาลูนี้ได้ก�ำหนดระบบนิเวศของภูเขาไปด้วย
ในขณะที่นักท่องเที่ยวเดินวนตามทางไปในภูเขา พวกเขาก็ได้สร้างทางเดินให้
สั ตว์ป่าทีอ
่ ยูบ
่ ริเวณพื้นทีต
่ ่ำ� ให้ไปอยูใ่ นบริเวณพื้นทีส
่ ู งไปพร้อม ๆ กัน ยกตัวอย่าง
เช่นหนูที่ได้เข้าไปบุกรุกพื้ นที่ยอดเขาไปแล้ว ในการเดินทางหนึ่งในปี 2512
นักธรรมชาติวท
ิ ยาบรรยายไว้ในการเจอสิ่งต่อไปนีจ
้ ากคตินย
ิ มทางสากลแบบใหม่
“ถึงแม้วา่ อากาศจะหนาวแต่เราก็นอนหลับสบาย ผมโดนหนูตวั หนึ่งมากวนในช่วง
้ หายใจเสี ยงดัง มันเดินบนตัว
หัวค�่ำขณะทีม
่ น
ั มาสอดส่ องศรีษะของผม หนูตวั นัน
ผมไปมาสั กพักก่อนที่จะลองส� ำรวจคอของผมด้วยการแทะ ดีที่ปฏิกิริยาของผม
ท�ำให้มันกลัวหนีไปในที่สุด นี่เป็นหนูชนิดที่เราได้เจอชนิดเดียวในทั้งทริป แต่ว่า
กลุ่มที่มาก่อนหน้าบอกว่าแทบจะโดนหนูรุม”2
นอกจากนี้ ไก่ก็ยังมีบทบาทในทางกลับกันของภูเขาคินาบาลู ผู้คนบางกลุ่มตอบ
รับเรื่องที่นักท่องเที่ยวแก้ผ้าด้วยค�ำกล่าวว่าชาวบ้านในหมู่บ้านจะต้องสั งเวยไก่
ให้แก่พระเจ้าแห่งขุนเขาเพื่อเป็นการขอขมา Kaminski มองว่าความคิดนีเ้ ป็นสิ่ง
พิสูจน์ความคร�่ำครึของเมือง Sabah อย่างไรก็ตาม ในประวัติศาสตร์ของการ
เดินทางขึ้นยอดเขา ชาวยุโรปมักจะต้องจ่ายค่าไกด์ให้กับคนของหมู่บ้านด้วย
ไก่เป็น ๆ อยูบ
่ อ
่ ย ๆ จนถึงการเดินเขาระยะสั้ นทางวิชาการในช่วงคริสต์ทศวรรษ
ที่ 60 ครัง้ หนึ่งทีเ่ ริม
ี่ ก
ั เดินทางก�ำลัง
่ จุดประกายให้คนสงสัยว่าอาจจะเป็นไปได้ทน
ถูกหลอก ไม่มีใครเคยเห็นการฆ่าไก่เกิดขึ้น หรือว่าพวกเขาเก็บไก่เอาไว้เลี้ยงกัน
แน่ การจ่ายค่าปรับให้กับพระเจ้าจึงเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมที่เหล่าชาว
ยุโรปที่ “มีความเคารพ” ยากที่จะปฏิเสธ
การเดินทางและการเก็บของที่ระลึกของเหล่าผู้ล่าอาณานิคมที่มาเยือนมีเหตุผล
กว้าง ๆ อยู่ในนามของการเปิดเผยกลไกของธรรมชาติ แต่ในขณะที่พวกเขาไป
ค้นหาเขาก็ไปปฏิรป
ู สภาวะต่าง ๆ ให้เป็นแบบใหม่และสร้างการผสมผสานทีค
่ าด
ไม่ถึง ความรุนแรงจากร่างกายอันเปลือยเปล่าของ Kaminski ที่พุ่งเข้ามาอย่าง
ลนลาน พร้อมกับการโบกรากฐานแบบสมัยใหม่ไปมาเป็นหนึ่งในความเสื่ อมของ
การตอบรับของข่าวนี้ ในเวลาที่แผ่นธรณีเคลื่อนตัวและบีบตัวนั้น มักจะก่อให้
เกิดการทรุดตัวของการเผชิญหน้าเหล่านีโ้ ดยทีไ่ ม่มก
ี ารเปลือ
้ งผ้าใด ๆ มาเอาชนะ
ได้ เมือ
่ ถึงจุดทีม
่ ห
ี นูคอยเดินตามรอยเท้าและกัดคนเข้าทีค
่ อและมาคอยกินอาหาร
คนและจุดที่ไก่มีไว้หลอกคน เมื่อนั้นร่างกายอันเปลือยเปล่าของคนก็กลายเป็น
เหตุผลที่ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ ทุกสิ่ งเริ่มฟั งดูมีเหตุผลในสิ่ งที่ได้เกิดไปแล้ว
ไม่เพียงแต่แผ่นดินไหวได้เขย่าความก้าวหน้าทีว่ างเรียงกันอย่างเป็นระเบียบของ
เวลาเท่านั้น มันยังวนกลับไปในอดีตและดึงร่างกายอันเปลือยเปล่านั้นไปยังต้น
ก�ำเนิดและยังหลอกนาย Kaminski ด้วย เพราะแผ่นดินไหวฉลาดกว่าเขานัก
ผมเองหวังว่า Kaminski จะถูกตั้งข้อหาด้วย ให้เขาถูกพามาต่อสู้ ในศาลและให้
ภูเขาเข้ามาเป็นพยานยืนยันความผิด ผมหวังด้วยว่านักท่องเที่ยวจะต้องจ่าย
ค่าปรับเป็นไก่เป็น ๆ จากโทษที่ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว สิ่ งนี้คือความอัจฉริยะของ
การเคลื่อนไหวของแผ่นธรณี
ภูเขาเอเวอร์เรสต์
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Jeremy Michael
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ร่างของ George Mallory ถูกค้นพบในปี 2542 เป็นเวลา 75 ปีหลังจากที่เขา
เสี ยชีวต
ิ คนทีพ
่ บคือกลุม
่ ผูช
้ วี ต
ิ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ทไี่ ปเจอเข้า ร่างของเขานอน
คว�่ำ กะโหลกฝั งเข้าไปในหิน ด้านหลังเปลือยเปล่า มองเห็นเป็นก้อนกลม ๆ ขนาด
ใหญ่ เนื้อตัวยังหลงเหลือเป็นสี ขาวเป็นประกาย คนที่พบบอกว่าเนื้อตัวของเขา
มองเห็นและสั มผัสราวกับหินอ่อน เสื้ อผ้าของเขาขาดเป็นริ้วและชิ้นเนื้อส่ วนขา
หายไป เหลือเพียงแค่กระดูกทีม
่ รี อยแตกแยกเป็นชิน
้ เล็ก ๆ ทีเ่ กิดจากการตกลง
มา ทัง้ การทีร่ า่ งถูกซ่อนไว้และทัง้ การทีไ่ ม่มอ
ี ะไรก�ำบังจากสภาวะอากาศบนภูเขา
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ที่มีทั้งหิมะ แสงแดด และลมที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน ร่างของเขาถูกกัดกร่อนไป
พร้อม ๆ กับภูเขา การเปลือยของ Mallory ก็เป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการย่อย
สลายของร่างกายอย่างช้า ๆ ร่างกายของเขาถูกจัดสรรและหมุนเวียนอีกครั้ง
ไปทั่วโลก ปรัชญาว่าด้วยการกัดกร่อนนั้นกล่าวว่าโลกหมุนเวียนวัตถุต่าง ๆ
ตลอดเวลา วัตถุเก่า ๆ ถูกน�ำเข้าไปการจัดการและผสมผสานแบบใหม่ ทุกสิ่ ง
ทุ ก อย่ า งรวมถึ ง ร่ า งกายของเราคื อ กระบวนการผสมผสานวั ต ถุ ร ะดั บ สู ง สุ ด
ในขณะที่ทุกส่ วนของวัตถุได้เพิ่มอะไรใหม่ ๆ บนโลกนี้รวมถึงสร้างสภาวะใหม่
ส� ำหรับการสร้างผลผลิตที่ใหม่ข้ ึนไปอีก ร่างของ Mallory ตอนนี้กลายเป็นส่ วน
หนึ่งของภูเขา เปลือยเปล่าเช่นเดียวกับภูเขา ในเวลาที่ร่างนี้ถูกกัดกร่อนบน
เทือกเขาหิมาลัยและส่ งผ่านไปยังทะเลทรายโกบิ ร่างนี้ยังช่วยเติมเต็มอากาศ
ที่เต็มไปด้วยฝุ่นในเมืองปั กกิ่งและปลิวไปติดหน้ากากกันฝุ่นของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ก�ำลังขับรถสกูตเตอร์ไปตามถนนในเมือง
ในจดหมายที่เขียนให้พ่อของเขาในช่วงต้นของชีวิต
Mallory ได้เขียนว่า
“รุ่ น ของผมโตมากั บ ความสะอิ ด สะเอี ย นต่ อ การปรากฏตั ว ของอารยธรรมที่
รุนแรงจนมันไปอยู่ในความไม่สะดวกใจในจิตวิญญาณ เป็นเหมือนกับอาการ
ป่ วยที่ท�ำให้เราเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ว่าเราแค่วิจารณ์ความชั่วร้ายที่เราเห็นและ
้ แต่พวกเรายังรูส
สนับสนุนความเคลือ
่ นไหวให้ปฏิรป
ู เท่านัน
้ ึกถึงพลังความชัว่ ร้าย
ทีค
่ ำ� นวณไม่ได้ทถ
ี่ าโถมเข้ามาจนเราหมดสิ้ นหนทางทีจ
่ ะมีความสุ ขได้เลย”3 ภูเขา
้ ต่อต้านอารยธรรมหรือไม่ บางทีเราอาจจะสามารถเล่าเรือ
นัน
่ งนีใ้ นทางทีต
่ า่ งออก
ไปจาก “ภูเขาคือสถานที่ที่เอาไว้พักผ่อนไม่ก็หลบหนี” และเอาภูเขากลับมาเป็น
ศู นย์กลางของสั งคมโดยที่ยังคงอยู่ซ่ ึงการจ�ำกัดภายใน เช่น จ�ำกัดการจัดการ
และการสลายตัว จ�ำกัดการกัดกร่อน
ในช่วงวัยหนุ่ม Mallory ได้บันทึกไว้ว่า “ผมสนใจตัวเองอย่างมากในขณะที่
เปลือยเปล่า” ในรูปถ่ายของ Mallory ที่ Dancan Grant ได้ถ่ายไว้ขณะที่เขา
เพิ่ งเรียนจบจากแคมบริดจ์ Mallory เปลื้องผ้าและปีนไปอยู่บนพื้ นผิวใน
จินตนาการ ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพชุดที่ Grant ได้ส่งไปให้ John Maynard
Keynes ที่เป็นคู่รักขาประจ�ำของเขา เพราะรู้ว่า Keynes น่าจะสนใจในการปีน
ป่ ายที่สวยงามและหนุ่มแน่นนี้ ร่างกายของเขาอยู่ในรูปของภูเขาที่ไม่มีอยู่ในนั้น
เป็นแผนภาพแห่งเนื้อหนัง และยังไม่พอ Grant ยังได้น�ำรูปร่างของ Mallory
ไปอยู่บนม่านในฉากกั้นที่มีไว้ให้คนเปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ส่วนใหญ่มีลายเป็นภาพวิว
ทิวทัศน์ ภาพเหล่านีเ้ ข้าไปอยูภ
่ ายในจากภายนอก ทีซ
่ ่ งึ ผูค
้ นเปลือ
้ งผ้าหรือเปลีย
่ น
เสื้ อผ้า
หุบเขาซานด์ เฟอร์นานโด
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ฟิล์มบันทึกภาพถูกท�ำลายลงในกองไฟที่ปะทุข้ ึนมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ภาพเหล่านั้นเป็นของ Lilian และ Charles Richter ขณะเดินป่ าด้วยร่างกาย
เปลือยเปล่าในหุบเขา มีมว้ นภาพมากมายทีม
่ ภ
ี าพของการเดิน กระเป๋ าสะพายหลัง
ไม่มีเสื้ อผ้า และป่ าละเมาะ พวกเขาได้ใช้เวลาพักใหญ่ในที่พักของกลุ่มคนนิยม
การเปลื้องผ้าที่โผล่ข้ ึนมาในหุบเขาในคริสต์ทศวรรษที่ 30 พร้อมกับวัฒนธรรม
การเปลือยกายของชาวเยอรมัน (Nacktkultur) พร้อมกับการเป็นมังสวิรัติและ
อากาศและน�้ำทีบ
่ ริสุทธิ์ ภาพม้วนแรก ๆ เป็นภาพจากในทีพ
่ ักของเหล่าผูน
้ ย
ิ มการ
เปลือยกายในเวลาตัดไม้ ขี่จักรยาน ท�ำอาหารค�่ำ ถึงแม้ว่าในภาพไม่มีรูปของ
Charles อยู่ แต่บ่อยครั้งเขาก็อยู่ที่นั่น
คนรู้จักเขามากกว่าจากการพัฒนามาตราฐานการวัด (ที่มีช่ือของเขาอยู่) ในการ
ค�ำนวณขนาดของแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเกิดขึ้นไกลจากเครื่องมือตรวจจับแค่ไหน
ซึ่งก็เหมือนกับเครื่องวัดที่เป็นสากลอื่น ๆ ที่ใช้เทคนิคว่าด้วยการแปล เครื่องมือ
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นี้สร้างเครื่องหมายลงบนเครื่องวัดที่สามารถเปรียบเทียบและได้รับค่าที่เป็น
สากลทีแ
่ ปลออกมาเป็นขนาดได้ แผ่นดินไหวในทุกที่ ๆ จึงสามารถถูกน�ำมาเปรียบ
เทียบจากค่าที่เครื่องวัดบันทึกไว้ได้
ในยุคก่อนหน้านั้น การที่จะท�ำความเข้าใจแผ่นดินไหวท�ำได้ในช่วงเวลาที่มันเกิด
ขึ้นและจากผลกระทบทีเ่ หลือให้เห็นในอาคารและแผ่นดินทีแ
่ ตกร้าว ในทวีปยุโรป
และอาณานิคมของยุโรปเคยมีผู้คนที่คอยส่ งรายงานแผ่นดินไหวที่พวกเขาได้
บันทึกไว้เอง อธิบายระยะเวลาของแผ่นดินไหว ความรู้สึกขณะแผ่นดินไหวเกิด
ขึ้น และจุดที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้น ค�ำศั พท์มากมายถูกใช้ในการอธิบายความรู้สึก
ของการสั่ นไหว รายงานเหล่านี้ถูกน�ำมาเปรียบเทียบโดยนักวิทยาศาสตร์และใช้
ในการสร้างค�ำอธิบายในการเคลือ
่ นไหวของโลก ตัวอย่างเช่น แผนทีแ
่ ผ่นดินไหว
ในยุคแรก ๆ ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เกิดขึ้นโดยพื้นฐานมาจากการรวบรวม
การบันทึกจากผู้ได้พบเห็นในเขตชนบท บันทึกโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เดินทาง
ไปหา ประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านีค
้ อ
่ ย ๆ จางหายไปจากการศึกษาเรือ
่ งแผ่นดิน
ไหวจากแรงกดดันในการศึ กษาที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและความแม่นย�ำ สอง
สิ่ งนี้ได้ท�ำให้เกิดแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะการันตีความแม่นย�ำได้ และ
ประสบการณ์ส่วนตัวของผูค
้ นได้ถก
ู ท�ำให้เป็นปั จเจก แปลกประหลาด และมีแนว
โน้มที่จะผิดพลาด ถึงแม้ว่าเราควรจะค�ำนึงไว้ว่าแผนที่โลกที่ผิดพลาดและ
ขอบเขตแผ่นธรณีของเราในยุคก่อนหน้าทีค
่ วามแม่นย�ำจะกลายเป็นแนวคิดทีม
่ า
ปกครองวิทยาศาสตร์ในทุกวันนี้ ความเป็นจริงในแผนที่ของการเคลื่อนตัวของ
แผ่นธรณีที่เราเห็นทุกวันนี้ก็เป็นการรวมรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นแล้วจากการ
กระจายความรู้สึกของร่างกายนี้เอง
มาตราริกเตอร์ (Richter Scale) นั้นจึงเป็นขั้นตอนที่มาเพิ่มเติมในกระบวนการ
อันยาวนานที่มีต่อมาตราฐานการวัดที่ตัดการใช้เนื้อหนังของคนออกจากการ
สั มผัสพื้ นดิน สิ่ งที่ริกเตอร์ได้ท�ำก็คือการน�ำรากฐานแบบสมัยใหม่มาสู่ หุบเขา
San Fernando
เป็นไปได้อย่างไรที่เขาสร้างเครื่องมือที่มาโจมตีการสั มผัสของร่างกายและใน
เวลาเดียวกันยืนยันทีจ
่ ะไปผจญภัยแบบเปลือ
้ งผ้าและไปเปลือยกายในหุบเขาได้
ในขณะที่เขาได้ตัดความเชื่อใจในร่างกายมนุษย์ในฐานะอวัยวะหนึ่งที่ใช้ในการ
เรียนรู้และสั มผัสโลกใบนี้ มันเหมือนกับว่าการเปลือยกายของ Richter เป็นแค่
หนทางหนึ่งในการไม่นับถือและไม่เห็นคุณค่าร่างกายตนเอง จะปลดปล่อย
ร่างกายหรือผลผลิตของร่างกาย หรือว่าจะยอมให้การเปลือ
้ งผ้าง่าย ๆ ทีถ
่ ก
ู มอง
ว่าเป็นเรือ
่ งไม่ดเี ป็นการปลดปล่อย ปลดแอกแต่ดว้ ยความจ�ำเป็นในการรูส
้ ึ ก หรือ
ว่าการเปลื้องผ้านับว่าเป็นความบริสุทธิ์เหมือนความรู้สึกในสวนก่อนที่ฤดูใบไม้
ร่วงจะมาเยือน หรือว่าการเปลือยกายที่ไม่ใช่การเปลือยกายในภูมิทัศน์เกิดจาก
การขาดความรู้เกี่ยวกับการเปลือยกาย มันคือการเปลือยกายที่ไม่ได้อยู่แค่เนื้อ
หนัง เพราะก่อนทีเ่ นือ
้ หนังจะเต็มไปด้วยการ ‘เปิดโปง’ หรือ ‘โป๊ ’ การเปลือยกาย
เป็นแค่การเปลือยกายที่ไม่มีโลกใด ๆ มาแทรกแซงและมาท�ำให้เสื่ อมเสี ย
การเปลื้องผ้าในภูมิทัศน์เกิดขึ้นในสภาวะนี้ และคาบเกี่ยวระหว่างการเปิดเผยที่
นับว่าเป็นความอ่อนแอและการเปิดเผยที่นับว่าเป็นความรุนแรง การเปิดเผยที่
้ ถูกผลักดันมาจากความต้องการทีจ
นับว่าเป็นความรุนแรงนัน
่ ะเปิด ความต้องการ
ทีจ
่ ะสร้างโลกทีท
่ ก
ุ อย่างมีไว้ให้เห็นและตีแผ่แผนผังและการท�ำงานข้างในให้หมด
เหมือนกับว่าโลกนีก
้ ลายเป็นโลกทีโ่ ปร่งแสง สิ่ งทีซ
่ อ
่ นอยูด
่ า้ นในคือความต้องการ
ที่จะสื่ อสาร ความต้องการที่อยากจะทลายระยะห่างระหว่างมนุษย์และโลกใบนี้
เพื่ อความรู้ที่จะสร้างสะพานเชื่อมความโดดเดี่ยวที่อยู่ข้างใน การเปลือยกาย
ก็เช่นกัน ทีก
่ ำ� ลังแสวงหารูปแบบในการมีส่วนร่วม ลักษณะในการอยูด
่ ว้ ยกัน และ
สั มผัสที่จะใช้ในการโอบกอดโลกของเรา
ofhuntersandgatherers.com

ช่างวัฒนธรรมมึงสิ ว่าด้วยการเปลื้องผ้าในภูมิทัศน์

ประวัติผู้เขียน
อดัม บ็อบเบ็ต (Adam Bobbette) เป็นนักภูมิศาสตร์และนักวิจัยในโครงการ
วิจัย New Earth Histories มหาวิทยาลัยรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์

จัดขึ้นโดย

ร่วมสนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย

ofhuntersandgatherers.com

