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เมื่อภัยร้ายจู่โจม
When tragedy strike

พบความมั่นคงในโลกที่ไม่มั่นคง

โดย

ทิม แจ็คสัน



ในทุกวันนี้เมื่อเราลืมตาตื่นขึ้น คงไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าข้อมลูข่าวสารเรือ่งภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิและ

เหตสุะเทอืนขวญัรปูแบบต่างๆ ทีถู่กรายงานผ่านสือ่นบัวัน
ดจูะมมีากขึน้ และใกล้ตวัเราขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ในรปูแบบทีค่าด
การณ์ได้และที่เกิดโดยไม่คาดคิด

หนงัสอืเล่มนีเ้ขียนจากเหตโุศกนาฏกรรมช็อกโลก 9/11 
ในปี 2001 ซึ่งแม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ค�า
แนะน�าและแง่คิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเหตุ
สะเทือนขวัญต่างๆ ยังสามารถน�ามาปรับใช้ได้กับภาวะ

ค�ำน�ำ

เมื่อภัยร้ายจู่โจม



การณ์ของโลกในปัจจุบัน เพ่ือเราจะตอบสนองได้อย่างมี
สตปัิญญา หากต้องเผชญิหรอืให้ความช่วยเหลอืผูค้นหรอื
ครอบครัวของผู้ประสบเหตุที่อยู่รอบข้างเรา

พันธกิจ ODB อธิษฐานที่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมี
ส่วนช่วยหนุนน�้าใจ เสริมก�าลังให้กับใครก็ตามท่ีต้องผ่าน
เหตุการณ์ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ไปได้ด้วยความ
เชื่ออันแน่วแน่และความหวังในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา

ทีมบรรณาธิการ
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“คุณอยู่ใกล้ทีวีรึเปล่า” เป็นค�าถามที่
ภรรยาผมโพล่งออกมาทันทีที่ผม
รบัโทรศพัท์ “เปล่า” ผมตอบและ

ค่อนข้างแปลกใจท่ีไม่ได้ยนิค�าทกัทายอย่างร่าเรงิตามปกติ
จากเธอ ผมก�าลังท�างานอยู่ที่โต๊ะท�างานเหมือนที่ท�าอยู่
เป็นประจ�าในทุกเช้าวันอังคาร “ไปที่ทีวี!” เธอยืนกราน 
“เครื่องบินสองล�าเพ่ิงจะพุ่งชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ใน
นครนิวยอร์ก พวกเขาคิดว่าอาจเป็นกลุ่มก่อการร้าย!”

ชั่วอึดใจต่อมา ผมกับเพื่อนร่วมงานสองสามคนก็จับ
กลุ่มกันหน้าจอทีวีเล็กๆ ในห้องตัดต่อวีดีโอแคบๆ เรา
จ้องดูด้วยความตะลึงงัน ในขณะที่ภาพของเคร่ืองบิน

บทน�า
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โดยสารสายการบินยูไนเต็ดเที่ยวบินที่ 175 และสายการ
บินอเมริกันเท่ียวบินท่ี 11 พุ่งเข้าชนตึกแฝดอย่างรุนแรง
ถูกฉายซ�้าแล้วซ�้าอีก ขณะที่เราก�าลังพยายามรับรู้กับสิ่ง
ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นตรงหน้า ตึกท่ีอยู่ทางทิศใต้ก็ถล่มลงมา
ท่ามกลางกลุ่มควันหนาทึบของเศษหินเศษปูน ไม่นาน
นักตึกทางทิศเหนือก็ทรุดตัวพังทะลายลง ช่ัวขณะหนึ่ง
ทั้งสองตึกยังอยู ่ตรงนั้น แต่แล้วมันก็หายไปพร้อมกับ
ชีวิตผู้คนอีกไม่รู้เท่าไหร่ ตลอดวันนั้นและอีกหลายวันต่อ
มาผมเกาะติดทุกการรายงานข่าว เพื่อจะรู้ให้ได้มากที่สุด
ถึงชะตากรรมของผู้ที่ติดอยู่ในเหตุการณ์ ซ่ึงเหมือนฝัน
มากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเท่าที่ผมเคยพบมา ภาพเลวร้าย
ต่างๆ ที่ได้เห็นสลักลึกลงไปในความทรงจ�าของผมอย่าง
ไม่มีวันลบเลือน

โลกเปลี่ยนไปในวันนั้นส�าหรับเราทุกคน และไม่ใช่
ส�าหรับผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น กลุ่มก่อการร้ายได้
ประกาศอย่างชัดเจนในวันที่ 11 กันยายน (9/11) แล้วว่า 
ไม่มีที่ไหนในโลกที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ถ้ามหาอ�านาจ
ชาติสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกยังถูกโจมตีด้วยการจู่โจมท่ี
สร้างความเสียหายได้มากขนาดนัน้ เราทกุคนกล้็วนอยูใ่น
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ความเสี่ยงทั้งสิ้น นักจิตบ�าบัดด้านการสูญเสียชีวิตที่มีชื่อ
เสียงคนหน่ึงให้ข้อสังเกตว่า “ไม่ว่าเราจะสูญเสียคนใกล้
ตัวหรือไกลตัวไปหรือไม่ก็ตาม เราทุกคนล้วนสูญเสียสิ่ง
ที่มีค่าอย่างมาก เราได้สูญเสียภาพลวงตาที่เรามีในเรื่อง
ความปลอดภัยไปแล้ว”i

เมื่อโศกนาฏกรรมจู่โจมความปลอดภัยก็ค่อยๆ จาง
หายไป ความมัน่คงถกูบ่อนท�าลาย ความรู้สกึไม่แน่ใจมีอยู่
ดาษดืน่ ความกลวัแผ่เข้ามา และความอ่อนแอของมนษุย์
ถกูเปิดเผย เม่ือเผชญิกับภาวะทีต้่องตายของตนเองความ
อ่อนแอกก็ลายเป็นหมอกหนาเข้าปกคลมุจติใจของมนษุย์ 
แต่โศกนาฏกรรมไม่ได้เกิดจากการก่อการร้ายเท่านั้น มัน
โจมตีเราโดยไม่บอกกล่าวได้จากทุกทิศทุกทาง

การสูญเสียของแต่ละคนในทุกๆ รูปแบบ สามารถ
เปลี่ยนชีวิตของผู ้ที่ได้รับผลกระทบนั้นโดยตรง แต่มี
เหตุการณ์บางอย่างซ่ึงน่าหวาดกลัวและเกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด ที่สามารถสร้างภาวะบอบช�้าในจิตใจให้กับสังคม
โดยรวมได้
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ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ผมได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ามี
ข่าวสะเทือนใจผู้คนในเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดที่ผมเติบโตมา  
มีชาวประมงไปพบศพหลานสาววัย 26 ปีของครอบครัว
เพื่อนในทะเลสาบแถวนั้น เธอถูกฆ่ารัดคอ

โศกนาฏกรรมจู่โจมเข้ามาได้ลึกที่สุดเวลาที่มันโจมตี
ในจุดที่เราคาดไม่ถึงมากที่สุด มันท�าลายความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยของเรา และเขย่าขวัญเราด้วยความรู้สึกสูญเสีย
และความอ่อนแอ

เราควรคิดและรู ้สึกอย่างไรเมื่อชีวิตได้สัมผัสกับ
เหตุการณ์ใหญ่ ขนาดที่สร้างหายนะได้อย่างฉับพลันและ
รนุแรง เราจะสญูสิน้ความหวังทัง้หมดไปไหม หรอืจะเรยีน
รูป้ระสบการณ์เหมือนกับอกีหลายคนทีพ่บว่า ยงัมหีนทาง
ที่จะอยู่รอดหรือแม้กระทั่งเติบโตขึ้นได้เมื่อต้องเผชิญกับ
ภยัธรรมชาต ิเผชญิกบัอบุตัเิหตทุีส่ร้างความเสยีหายอย่าง
ใหญ่หลวง และความรุนแรง

ภัยธรรมชาติ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
และท�าลายล้าง ส่งผลให้เกดิความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวง
ในวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น
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• 2004 - แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุมาตรา ซ่ึงส่ง
ผลให้เกิดคล่ืนยักษ์สึนามิพัดถล่มหลายประเทศใน
เอเชีย อินเดีย และอัฟริกา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 
200,000 คน

• 2005 - พายุเฮอริเคนแคทรีน่าถล่มรัฐนิวออร์ลีน 
สหรัฐอเมริกา

• 2008 - พายุไซโคลนนาร์กิสที่ประเทศเมียนมาร์ 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100,000 คน

• 2010 - แผ่นดนิไหวใหญ่ทีป่ระเทศเฮต ิตามมาด้วย
ประเทศชิลีในอีกไม่กี่เดือนถัดมา ประมาณการมีผู้
เสียชีวิตกว่า 300,000 คน

• 2011 - แผ่นดินไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดคลื่น
สึนามิพัดถล่มหลายเมอืง และเป็นจดุเริม่ต้นการร่ัว
ไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ี
ฟุกุชิม่า ที่ยังส่งผลกระทบจนทุกวันนี้

• 2011 - อุทกภัยครั้งรุนแรงในประเทศไทย

• 2013 - อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่มณฑลเสฉวน 
ประเทศจีน
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• 2015 - แผ่นดนิไหวในประเทศเนปาล, เหตุดินถล่ม
กินบริเวณกว้างถึง 20,000 ตร.กม. ในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมเมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน

• เหตุไฟป่า หิมะถล่ม และภูเขาไฟระเบิดที่เกิดขึ้น
ในหลายประเทศทั่วโลก

อุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง 
คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสีย และความเสียหาย 
มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเคร่ืองยนต์กลไก
ขัดข้อง เช่น

• อุบัติเหตุทางรถยนต์

• เครื่องบินตก

• อุบัติเหตุจากการท�างาน

• ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย

• การจมน�้า

โศกนาฏกรรมจากความรุนแรง เป็นผลของการ
ตั้งใจก่อความรุนแรงโดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เช่น
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• การโจมตีอย่างรุนแรง

• การลอบวางเพลิง

• การลักพาตัว

• การฆาตกรรม

• การโจมตีของผู้ก่อการร้าย

• สถานการณ์ที่มีการจับตัวประกัน

• สงคราม

• การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

• การทรมาน

แม้จะมีความพยายามท�าให้โลกเป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยั
มากขึน้ส�าหรบัตวัเราเองและลกูหลานของเรา แต่โลกกยั็ง
เต็มไปด้วยความรุนแรง ภัยพิบัติ และหายนะต่างๆ

ตามข้อมูลของกาชาดสากล (IFRC - Internation-
al Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies) ได้บันทึกสถิติของปี 2014 ว่ามีภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (ไม่นับรวมที่เกิดจากน�้ามือมนุษย์) เกิด
ขึ้นทั่วโลก 317 ครั้ง สร้างผลกระทบใน 94 ประเทศ มี
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ยอดผู้เสียชีวิตกว่า 8,186 คน และมีผู้ได้รับผลกระทบถึง 
107,000,000 คน

ค�าถามจ�านวนหน่ึงท่ีจูโ่จมเราทนัทตีามหลงัหายนะเช่น
นั้นก็คือ เราเหลืออะไรบ้างหลังจากสูญเสียไปมากขนาด
นั้น เราจะรับมือกับโศกนาฏกรรมนี้อย่างไร เราจะอยู่
รอดได้เช่นไร เรารู้สึกและควรจะรู้สึกอย่างไร เราจะรู้สึก
ปลอดภัยได้อีกไหม สิ่งต่างๆ จะกลับมาเป็นปกติได้อีก
หรือไม่ เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านโศกนาฏกรรม
เหล่านี้ได้อย่างไร

พวกเราหลายคนถามถึงวิธีรับมือหากต้องเผชิญหน้า
กับความอ่อนแอของตัวเองเมื่อตกอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติ 
นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ภาพยนตร์หลายเรื่องน่าดึงดูดใจ 
อย่างเช่น ไททานิก

ไททานิกยังคงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ท�ารายได้สูงสุด
ตลอดกาล ส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรม
ความรักที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดภัยทางทะเลอันลือช่ือ ซึ่ง
ส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและมีความส�าคัญในระดับ
นานาชาตด้ิวย นีเ่ป็นความจรงิส�าหรบัทกุเหตกุารณ์ทีเ่ป็น
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โศกนาฏกรรม เรามองว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ ที่ใหญ่
ยิ่งกว่าชีวิต แต่เหตุการณ์เขย่าโลกที่สร้างหายนะได้อย่าง
ฉับพลันรุนแรงเหล่านั้น ประกอบไปด้วยเรื่องราวเล็กๆ 
จ�านวนมากซึ่งมีความส�าคัญไม่ด้อยไปกว่ากันเลย เป็น
เร่ืองราวทีผู่ค้นได้ค้นพบในขณะเผชญิกบัความไม่แน่นอน
ว่า สิ่งที่มีความหมายที่สุดส�าหรับผู้ที่ยังอยู่คืออะไร

โศกนาฏกรรมมีวิธีเผยให้เห็นถึงสิ่งเลวร้ายที่สุดและดี
ที่สุดในตัวเรา เหตุการณ์เดียวกับที่น�าพวกหัวขโมยไปยัง
ละแวกบ้านที่ได้รับความเสียหาย กลายเป็นโอกาสให้คน
อืน่ๆ ยืน่มือออกช่วยเหลือซึง่กนัและกนัอย่างทีพ่วกเขาไม่
เคยท�ามาก่อน วธีิทีเ่ราตอบสนองบอกอะไรได้มากทเีดยีว
เกี่ยวกับตัวเราเอง




