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อาหารสมอง 
The Falling Man จาก 9/11 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

ภาพหนึ�งจากเหตกุารณ์ 11 กนัยายน ซึ�งจะครบ 10 ปี ในเร็ว  ๆ นี !นั !น     ถือได้ว่าเป็น

ภาพที�อื !อฉาวที�สุด      เพราะบางคนเห็นว่าเป็นการหากินของสื�อจากโศกนาฏกรรมอย่างน่าละอาย      

บ้างก็เห็นวา่เป็นภาพบนัทกึประวตัศิาสตร์      ภาพนั !นมีชื�อวา่ The Falling Man  

  ภาพการตกในแนวดิ�งของชายคนหนึ�งซึ�งโดดจากยอดตึก World Trade (WT)              

เมื�อเกิดเพลิงไหม้ให้ความรู้สึกมาก   เนื�องจากเอาหัวตกลงมาอย่างขนานกับลายเส้นของฝาตึก WT   

ไมมี่ใครรู้แนช่ดัวา่เป็นภาพของใคร    จนเมื�อเหตกุารณ์ผา่นไปแล้วถึง 5 ปี 

  ก่อนที�จะเล่าถึงเรื�องราวของ The Falling Man     ขอทบทวนความจําเกี�ยวกับ

เหตกุารณ์ 9/11 สกัเล็กน้อย    ในวนัที� 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ในเวลาเช้า 8.46 น.    เครื�องบินสาย

การบิน American Airline เที�ยวบินที� 11 ที�ถกูจี !โดยคน 5 คน   ก็พุ่งเข้าชนตกึ WT อาคารเหนือ   และ

อีก 17 นาทีต่อมา เครื�องบินสายการบิน United Airline  เที�ยวบินที� 175   ซึ�งมีคนจี !ด้วยคน 5 คน 

เช่นกนั      พุ่งเข้าชนตกึ WT อาคารใต้       จนไฟลกุท่วมตกึทั !งสองจนพงัทลายลง    และไฟลามไปถึง

ตกึใหญ่ใกล้เคียงอีกหนึ�งหลงั และหลงัเล็ก ๆ อีกหลายหลงั  

  34 นาทีหลังลําที�สองชนตึก     เครื�องบินอีกลําของสายการบิน American Airline  

เที�ยวบินที� 77 ที�มีคนจี ! 4 คน    พุ่งเข้าชนอาคาร Pentagon ของกระทรวงกลาโหม    และอีก 26 นาที

ตอ่มาเครื�องบินที�มีผู้ โดยสาร  40 คนของสายการบิน United Airline เที�ยวบินที� 93 ก็พุ่งลงสู่พื !นดินที�

เมือง Shanksville รัฐเพนซิลเวเนียเนื�องจากผู้ โดยสารรวมกนัสู้พวกจี !เครื�องบินและตอ่สู้กนัจนเครื�องบิน

ตก    เพราะผู้ โดยสารคาดเดาว่าอาจพุ่งเข้าชน White House หรือ Capital Hill  (อาคารรัฐสภา

อเมริกนั) เพราะได้รับทราบขา่วคราวการจี !ลําอื�นจากการโทรศพัท์ตดิตอ่เพื�อนและญาตทีิ�อยูข้่างลา่ง 



 - 2 - 

  ผู้ โดยสารในเครื�องบิน 4 ลํารวมกันทั !งหมด 246 คนตายเรียบ (ในจํานวนนี !มีผู้ จี !

เครื�องบนิรวม 19 คน)      ที�อาคาร Pentagon มีผู้ เสียชีวิต 125 คน และมีผู้ เสียชีวิตที�ตกึ WT 2,606 คน 

(ในจํานวนนี !มีพนกังานที�เข้าไปชว่ยเหลือเสียชีวิต 411 คนด้วย) 

  รวมทั !งหมดแล้วโศกนาฏกรรมครั !งนี !มีผู้ เสียชีวิต 2,996 คน  จาก 90 ชาติ    ร้อยละ 59 

ของจํานวนศพเท่านั !นที�บอกได้ว่าเป็นใคร      ที�เหลือบอกไม่ได้เพราะมีเพียงแตก่ระดกูและเศษชิ !นเนื !อ

รวม 10,000 ชิ !น เทา่นั !น 

  ตัวเลขระบุว่าในวันนั !นในเวลาก่อน 8.45 น.เช้า   มีคนอยู่ในตึกทั !งสองระหว่าง                 

14,154-17,400 คน     แต่ที�มีคนตายเพียง 2,606 คน ก็เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ใต้ชั !นที�เครื�องบิน                 

2 ลําชน    จงึสามารถหนีลงมาได้เนื�องจากไฟลกุไหม้ชั !นสงูขึ !นไป      คนที�รอดส่วนใหญ่อยู่ในอาคารใต้

ซึ�งรีบหนีลงมาทนัทีเมื�อเห็นอาคารเหนือถกูเครื�องบินชน  

ตวัเลขที�น่าเศร้าที�สุดก็คือมีคนตั !งใจโดดตึกลงมาเพื�อฆ่าตวัตาย    เพราะไม่ต้องการ

ตายเพราะความร้อนหรือสําลกัควนัรวมกนัไม่ตํ�ากว่า 200 คน     บ้างก็โดดลงมาเดี�ยว    เป็นคู่   หรือ

จบัมือกนั      และหนึ�งในจํานวนนี !ก็คือชายในภาพ The Falling Man  

ผู้ ถ่ายภาพนี !คือ Richard Drew     ตากล้องมือดีของ Associated Press                          

ผู้ ถ่ายภาพ Robert Kennedy นอนอยู่กับพื !นเมื�อถกูยิงตอนเดินลดัผ่านครัวโรงแรมและภรรยากําลงั         

โบกมือห้ามถ่ายภาพเมื�อ 43 ปีก่อน 

ครั !งนี !เขารีบแบกกล้องออกไปทนัทีเมื�อได้ทราบว่าเกิดเหตกุารณ์ขึ !น    และสามารถจบั

ภาพที�คนกําลงัโดดตกึได้หลายภาพ       ภาพที�โดดเดน่ที�สดุคือ The Falling Man      ซึ�งผู้ โดดใช้เวลา

เพียง 10 วินาทีก่อนถึงพื !นด้วยความเร็ว 150 ไมล์ตอ่ชั�วโมง 

ภาพนี !ทําให้เข้าใจผิดว่าเขาดิ�งลงสู่ พื !นในลักษณะหัวตั !งฉากลงมาโดยตลอด               

แตแ่ท้ที�จริงแล้วเขาตีลงักาหมนุลงมาหลายครั !ง    และจงัหวะหนึ�งคือตวัตรงดิ�งลง   Drew ถ่ายภาพไว้

ทั !งหมดรวม 12 ภาพ  และเขาเลือกภาพนี !มาตีพิมพ์ 
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ในวนัที� 12 กนัยายน  2001    หนงัสือพิมพ์ The New York Time ตีพิมพ์ The Falling 

Man ในหน้า 7   และหนงัสือพิมพ์ทั�วโลกลงรูปนี !เช่นกนั     อย่างไรก็ดีทนัทีที�รูปปรากฏก็เกิดปฏิกริยา

จากประชาชนจํานวนมากโดยตําหนิว่าสื�อกําลงัหาประโยชน์จากการตายของผู้ โชคร้าย 

หนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาตระหนักดีถึงความอ่อนไหวของความรู้สึกของคน

อเมริกนัที�มีตอ่ภาพเช่นนี !     จึงไม่กล้าตีพิมพ์อีกหรือกล่าวขวญัถึงอีกเป็นเวลานาน     ถึงแม้จะมีวิดีโอ

จบัภาพการโดดลงมาของชายคนนี !ก็ตาม     แต่ก็ไม่กล้านําเสนอเพราะรู้ดีว่าคนอเมริกันเจ็บปวดกับ

เหตกุารณ์ครั !งนี !เพียงใด 

5 ปีผ่านไปจึงสอบสวนได้ความว่าชายผู้นั !นคือนาย Jonathan Briley    ซึ�งทํางานเป็น

พนกังานดแูลระบบเสียงของภตัตาคาร  Windows ที�อยู่บนชั !นสงูสุดของอาคารเหนือ    พ่อครัวของ

ภตัตาคารเป็นคนยืนยนัเชน่เดียวกบัน้องชายและน้องสาวที�จําเสื !อด้านในสีส้มที�เขาชอบใส่และวนันั !นใส่

ไปทํางานด้วยได้       มีภาพหนึ�งที�เผยให้เห็นสีของเสื !อด้านใน   ตลอดจนจําขนาดและลกัษณะของ

ร่างกายที�ผอมสงูของเขาได้     อยา่งไรก็ดีจนกระทั�งถึงวนันี !ก็ไม่มีการระบอุย่างเป็นทางการว่าชายผู้นั !น

คือ Jonathan Briley   

ในปี 2006 มีการสร้างภาพยนตร์สารคดี ชื�อ  “9/11 : The Falling Man”   โดยเล่าเรื�อง

ของการค้นหาชื�อชายในภาพ    ตลอดจนเหตกุารณ์ที�เกิดขึ !นในวนันั !น   

ในการครบรอบ 10 ปีของเหตุการณ์ 9/11   สื�ออเมริกันระมดัระวงัการนําเสนอภาพ

ของเหตุการณ์และเรื� องราวมาก     เพราะรู้ดีว่าอาจไปสะกิดแผลซึ�งตกสะเก็ดจนอาจสร้างความ

เจ็บปวดของผู้คนขึ !นมาได้     หนงัสือพิมพ์อเมริกนัทุกวนันี !ก็แย่กันทกุฉบบั    เพราะคนอ่านกนัน้อยลง

เนื�องจากหันไปรับข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตหรือไม่ก็อ่านข่าวฟรี     ดงันั !นถ้าเกิดไปทําให้คนอ่านไม่

พอใจยิ�งขึ !นก็จะทําให้พากนัตายหมูเ่ร็วยิ�งขึ !น 

ใครที�เห็นภาพ The Falling Man สักครั !งหนึ�งแล้วและยากที�จะหายไปจากความ            

ทรงจํา    เพราะหากเอาใจเขาไปใสใ่จเราแล้วก็จะรู้สกึได้วา่มนัน่าสยดสยองเพียงใดที�ร่างกายพุ่งเข้าชน

พื !นด้วยความเร็วใกล้เคียงรถไฟความเร็วสงูในเวลาเพียง 10 วินาที 
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เครื*องเคียงอาหารสมอง  

     tablet มีสองความหมายคือ    เม็ดยา (เช่นกินวนัละ 2 tablets)    กบัแผ่นหิน หรือ

แผน่ไม้แบน ๆ     ดงัเชน่ tablet ระบบุบญัญตั ิ10 ประการที�พระเจ้าประทานให้และโมเสสถือลงมาจาก

ภเูขา 

  ปัจจบุนั tablet มีอีกความหมาย คือ คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา      ดงัเช่น iPad หรือ 

tablet ของนานาบริษัทยกัษ์ใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ�งกําลงัแข่งขนัแย่งชิงตลาดกันเอาเป็น          

เอาตาย (ที�เขาจะแจกเดก็ ป.1 บ้านเรานั !นเอาแคยี่�ห้อ  “หวัเหวย่”  ของจีนไปก็แล้วกนั) 

  tablet  ดั !งเดมิของไทยก็มีแล้ว     นั�นก็คือกระดานชนวน      หากแตไ่มมี่ฮาร์ดแวร์อยู่

หลงัแผน่      แตอ่ยูห่ลงัหน้าผากของผู้ ถือโดยมีซอฟต์แวร์ที�ตดิตวัมาแตแ่รกเกิดอยู่ในสมอง 

  ดงันั !นถ้าไมอ่ยากเสียเงินเหยียบพ้นหรือหมื�นล้านบาทแจก tablet สมยัใหมใ่ห้เดก็ ป.1 

ก็นา่จะแจกกระดานชนวนแทนเพราะมนัก็คือ tablet เหมือนกนั     ถือได้วา่ไมผ่ิดคําพดูที�ได้ให้ไว้ตอน

หาเสียง      คณุเฉลิม อยูบํ่ารุงบอกว่ามนัเป็นเพียงกลยทุธ์ของการหาเสียงเทา่นั !น     ไมใ่ชส่ญัญาอะไร

ที�จะยดึถือกนัจริงจงั 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ -าจิ -มอาหารสมอง  

  Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all 

doubt. 

  จงเงียบและให้คนคิดว่าเป็นไอ้งั�งเสียยังดีกว่าที�จะเอ่ยปากและทําให้ความสงสัย

ทั !งหมดที�มีนั !นหายไป 

-------------------------------------------------- 


