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อาหารสมอง
The Falling Man จาก 9/11
วีรกร ตรี เศศ
ภาพหนึงจากเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึงจะครบ 10 ปี ในเร็ ว ๆ นี !นัน! ถือได้ ว่าเป็ น
ภาพที อือ! ฉาวที สุด

เพราะบางคนเห็นว่าเป็ นการหากิ นของสื อจากโศกนาฏกรรมอย่างน่าละอาย

บ้ างก็เห็นว่าเป็ นภาพบันทึกประวัตศิ าสตร์

ภาพนันมี
! ชือว่า The Falling Man

ภาพการตกในแนวดิง ของชายคนหนึง ซึง โดดจากยอดตึก World Trade (WT)
เมือเกิ ดเพลิงไหม้ ให้ ความรู้ สึกมาก เนืองจากเอาหัวตกลงมาอย่างขนานกับลายเส้ นของฝาตึก WT
ไม่มีใครรู้แน่ชดั ว่าเป็ นภาพของใคร จนเมือเหตุการณ์ผา่ นไปแล้ วถึง 5 ปี
ก่อนที จะเล่าถึง เรื องราวของ The Falling Man

ขอทบทวนความจํ าเกี ยวกับ

เหตุการณ์ 9/11 สักเล็กน้ อย ในวันที 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ในเวลาเช้ า 8.46 น. เครื องบินสาย
การบิน American Airline เทียวบินที 11 ทีถกู จี !โดยคน 5 คน ก็พ่งุ เข้ าชนตึก WT อาคารเหนือ และ
อีก 17 นาทีต่อมา เครื องบินสายการบิน United Airline เที ยวบินที 175 ซึงมีคนจี ด! ้ วยคน 5 คน
เช่นกัน

พุ่งเข้ าชนตึก WT อาคารใต้

จนไฟลุกท่วมตึกทังสองจนพั
!
งทลายลง และไฟลามไปถึง

ตึกใหญ่ใกล้ เคียงอีกหนึง หลัง และหลังเล็ก ๆ อีกหลายหลัง
34 นาทีหลังลํ าที สองชนตึก

เครื องบินอี กลํ าของสายการบิน American Airline

เทียวบินที 77 ทีมีคนจี ! 4 คน พุ่งเข้ าชนอาคาร Pentagon ของกระทรวงกลาโหม และอีก 26 นาที
ต่อมาเครื องบินทีมีผ้ โู ดยสาร 40 คนของสายการบิน United Airline เทียวบินที 93 ก็พ่งุ ลงสู่พื !นดินที
เมือง Shanksville รัฐเพนซิลเวเนียเนืองจากผู้โดยสารรวมกันสู้พวกจี !เครื องบินและต่อสู้กนั จนเครื องบิน
ตก เพราะผู้โดยสารคาดเดาว่าอาจพุ่งเข้ าชน White House หรื อ Capital Hill

(อาคารรัฐสภา

อเมริ กนั ) เพราะได้ รับทราบข่าวคราวการจี !ลําอืนจากการโทรศัพท์ตดิ ต่อเพือนและญาติทีอยูข่ ้ างล่าง

-2ผู้โ ดยสารในเครื อ งบิ น 4 ลํ า รวมกัน ทัง! หมด 246 คนตายเรี ย บ (ในจํ า นวนนี ม! ี ผ้ ูจี !
เครื องบินรวม 19 คน)

ทีอาคาร Pentagon มีผ้ เู สียชีวิต 125 คน และมีผ้ เู สียชีวิตทีตกึ WT 2,606 คน

(ในจํานวนนี !มีพนักงานทีเข้ าไปช่วยเหลือเสียชีวิต 411 คนด้ วย)
รวมทังหมดแล้
!
วโศกนาฏกรรมครัง! นี !มีผ้ เู สียชีวิต 2,996 คน จาก 90 ชาติ ร้ อยละ 59
ของจํานวนศพเท่านันที
! บอกได้ ว่าเป็ นใคร

ทีเหลือบอกไม่ได้ เพราะมีเพียงแต่กระดูกและเศษชิ !นเนื !อ

รวม 10,000 ชิ !น เท่านัน!
ตัว เลขระบุว่ า ในวัน นัน! ในเวลาก่ อ น 8.45 น.เช้ า มี ค นอยู่ใ นตึ ก ทัง! สองระหว่ า ง
14,154-17,400 คน

แต่ทีมี ค นตายเพี ย ง 2,606 คน ก็ เพราะคนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ ต้ ชัน! ที เ ครื องบิ น

2 ลําชน จึงสามารถหนีลงมาได้ เนืองจากไฟลุกไหม้ ชนสู
ั ! งขึ !นไป

คนทีรอดส่วนใหญ่อยู่ในอาคารใต้

ซึง รี บหนีลงมาทันทีเมือเห็นอาคารเหนือถูกเครื องบินชน
ตัวเลขทีน่าเศร้ าทีสุดก็คือมีคนตังใจโดดตึ
!
กลงมาเพือฆ่าตัวตาย เพราะไม่ต้องการ
ตายเพราะความร้ อนหรื อสําลักควันรวมกันไม่ตํากว่า 200 คน บ้ างก็โดดลงมาเดียว เป็ นคู่ หรื อ
จับมือกัน

และหนึง ในจํานวนนี !ก็คือชายในภาพ The Falling Man
ผู้ถ่ายภาพนี ค! ือ Richard Drew

ตากล้ องมื อดี ของ Associated Press

ผู้ถ่ายภาพ Robert Kennedy นอนอยู่กับพื !นเมือถูกยิงตอนเดินลัดผ่านครัวโรงแรมและภรรยากํ าลัง
โบกมือห้ ามถ่ายภาพเมือ 43 ปี ก่อน
ครัง! นี !เขารี บแบกกล้ องออกไปทันทีเมือได้ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ !น และสามารถจับ
ภาพทีคนกําลังโดดตึกได้ หลายภาพ

ภาพทีโดดเด่นทีสดุ คือ The Falling Man

ซึงผู้โดดใช้ เวลา

เพียง 10 วินาทีก่อนถึงพื !นด้ วยความเร็ ว 150 ไมล์ตอ่ ชัว โมง
ภาพนี ท! ํ า ให้ เข้ าใจผิ ด ว่ า เขาดิ ง ลงสู่ พื น! ในลั ก ษณะหั ว ตั ง! ฉากลงมาโดยตลอด
แต่แท้ ทีจริ งแล้ วเขาตีลงั กาหมุนลงมาหลายครัง! และจังหวะหนึงคือตัวตรงดิงลง Drew ถ่ายภาพไว้
ทังหมดรวม
!
12 ภาพ และเขาเลือกภาพนี !มาตีพิมพ์

-3ในวันที 12 กันยายน 2001 หนังสือพิมพ์ The New York Time ตีพิมพ์ The Falling
Man ในหน้ า 7 และหนังสือพิมพ์ทวั โลกลงรู ปนี !เช่นกัน อย่างไรก็ดีทนั ทีทีรูปปรากฏก็เกิดปฏิกริ ยา
จากประชาชนจํานวนมากโดยตําหนิว่าสือกําลังหาประโยชน์จากการตายของผู้โชคร้ าย
หนัง สื อ พิ ม พ์ ข องสหรั ฐ อเมริ กาตระหนัก ดี ถึง ความอ่อ นไหวของความรู้ สึก ของคน
อเมริ กนั ทีมีตอ่ ภาพเช่นนี ! จึงไม่กล้ าตีพิมพ์อีกหรื อกล่าวขวัญถึงอีกเป็ นเวลานาน ถึงแม้ จะมีวิดีโอ
จับภาพการโดดลงมาของชายคนนี ก! ็ตาม

แต่ก็ไม่กล้ านํ าเสนอเพราะรู้ ดีว่าคนอเมริ กันเจ็บปวดกับ

เหตุการณ์ครัง! นี !เพียงใด
5 ปี ผ่านไปจึงสอบสวนได้ ความว่าชายผู้นนคื
ั ! อนาย Jonathan Briley ซึงทํางานเป็ น
พนักงานดูแลระบบเสียงของภัตตาคาร Windows ทีอยู่บนชันสู
! งสุดของอาคารเหนือ พ่อครัวของ
ภัตตาคารเป็ นคนยืนยันเช่นเดียวกับน้ องชายและน้ องสาวทีจําเสื !อด้ านในสีส้มทีเขาชอบใส่และวันนันใส่
!
ไปทํางานด้ วยได้

มีภาพหนึงที เผยให้ เห็นสี ของเสื !อด้ านใน ตลอดจนจํ าขนาดและลักษณะของ

ร่างกายทีผอมสูงของเขาได้ อย่างไรก็ดีจนกระทัง ถึงวันนี !ก็ไม่มีการระบุอย่างเป็ นทางการว่าชายผู้นนั !
คือ Jonathan Briley
ในปี 2006 มีการสร้ างภาพยนตร์ สารคดี ชือ “9/11 : The Falling Man” โดยเล่าเรื อง
ของการค้ นหาชือชายในภาพ ตลอดจนเหตุการณ์ทีเกิดขึ !นในวันนัน!
ในการครบรอบ 10 ปี ของเหตุการณ์ 9/11 สื ออเมริ กันระมัดระวังการนํ าเสนอภาพ
ของเหตุการณ์ แ ละเรื องราวมาก
เจ็บปวดของผู้คนขึ !นมาได้

เพราะรู้ ดี ว่าอาจไปสะกิ ดแผลซึ ง ตกสะเก็ ดจนอาจสร้ างความ

หนังสือพิมพ์อเมริ กนั ทุกวันนี !ก็แย่กันทุกฉบับ เพราะคนอ่านกันน้ อยลง

เนื องจากหันไปรั บข่าวสารผ่านอินเตอร์ เน็ตหรื อไม่ก็อ่านข่าวฟรี

ดังนัน! ถ้ าเกิ ดไปทํ าให้ คนอ่านไม่

พอใจยิงขึ !นก็จะทําให้ พากันตายหมูเ่ ร็ วยิงขึ !น
ใครทีเห็นภาพ The Falling Man สักครัง! หนึงแล้ วและยากทีจะหายไปจากความ
ทรงจํา เพราะหากเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้ วก็จะรู้สกึ ได้ วา่ มันน่าสยดสยองเพียงใดทีร่างกายพุ่งเข้ าชน
พื !นด้ วยความเร็ วใกล้ เคียงรถไฟความเร็ วสูงในเวลาเพียง 10 วินาที
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เครื* องเคียงอาหารสมอง
tablet มีสองความหมายคือ เม็ดยา (เช่นกินวันละ 2 tablets)

กับแผ่นหิน หรื อ

แผ่นไม้ แบน ๆ ดังเช่น tablet ระบุบบัญญัติ 10 ประการทีพระเจ้ าประทานให้ และโมเสสถือลงมาจาก
ภูเขา
ปั จจุบนั tablet มีอีกความหมาย คือ คอมพิวเตอร์ ประเภทพกพา

ดังเช่น iPad หรื อ

tablet ของนานาบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาซึงกํ าลังแข่งขันแย่งชิงตลาดกันเอาเป็ น
เอาตาย (ทีเขาจะแจกเด็ก ป.1 บ้ านเรานันเอาแค่
!
ยีห้อ “หัวเหว่ย” ของจีนไปก็แล้ วกัน)
tablet ดังเดิ
! มของไทยก็มีแล้ ว นัน ก็คือกระดานชนวน
หลังแผ่น

หากแต่ไม่มีฮาร์ ดแวร์ อยู่

แต่อยูห่ ลังหน้ าผากของผู้ถือโดยมีซอฟต์แวร์ ทีตดิ ตัวมาแต่แรกเกิดอยู่ในสมอง
ดังนันถ้
! าไม่อยากเสียเงินเหยียบพ้ นหรื อหมืนล้ านบาทแจก tablet สมัยใหม่ให้ เด็ก ป.1

ก็นา่ จะแจกกระดานชนวนแทนเพราะมันก็คือ tablet เหมือนกัน ถือได้ วา่ ไม่ผิดคําพูดทีได้ ให้ ไว้ ตอน
หาเสียง

คุณเฉลิม อยูบ่ ํารุงบอกว่ามันเป็ นเพียงกลยุทธ์ของการหาเสียงเท่านัน! ไม่ใช่สญ
ั ญาอะไร

ทีจะยึดถือกันจริ งจัง
⊙.............................................................⊙

นํา- จิม- อาหารสมอง
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all
doubt.
จงเงี ยบและให้ คนคิดว่ าเป็ นไอ้ งัง เสี ยยัง ดี กว่ าที จ ะเอ่ ยปากและทํ า ให้ ค วามสงสัย
ทังหมดที
!
มีนนหายไป
ั!
--------------------------------------------------

