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“…หากคุณโกหกคําโตและโกหกซ้าํแลวซ้าํอีก ประชาชนจะเช่ือวาจริง คุณตองโกหกตออีกสักระยะ เพื่อปดหปูดตา
ประชาชนจากผลของการโกหก ไมวาจะเปนทางการเมือง เศรษฐกิจ และ/หรือการทหาร ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญ

อยางยิ่งของรัฐบาลที่จะใชอํานาจที่มีทุกอยางกลบเกลื่อนความจริงไว เพราะความจริงเปนศัตรูของคําโกหก หรือถา
จะขยายความออกไป ความจริงคือศัตรูที่ยิ่งใหญที่สุดของรัฐบาล” 

 
- โจเซฟ เกิบเบลส รัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการในนาซีเยอรมนี ชวงป 2476 ถึง 2488 (1933 ถึง 1945) 

 
 

“…สังคมเชื่อม่ันวา พี่ใหญมีอํานาจทุกอยาง และพรรคจะไมลมเหลว แตเพราะในความเปนจริงคือพี่ใหญไมไดมี
อํานาจทกุอยาง และพรรคก็ไมใชจะไมมีวันลมเหลว จึงจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนตลอดเวลาเพื่อจัดการกับ

ความจริง คําหลักในที่นี้คือ “ดําขาว” เชนเดียวกับคําภาษาใหมอีกมากมาย คํานี้มีความหมายตรงกันขาม เม่ือใชกับ
ฝายตรงขามจะหมายถึงความเคยชินในการอางวาดําเปนขาวซึ่งตรงขามกับเร่ืองจริง เมื่อใชกับสมาชิกพรรค
การเมืองจะหมายถึงความเต็มใจที่จะพูดวาดําเปนขาวเม่ือระเบียบของพรรคตองการแบบนั้น และยังหมายถึง

ความสามารถในการเช่ือวาดําเปนขาว และเพื่อใหรับรูวาสีดําเปนขาว และใหลืมไปวามีคนเคยเช่ือส่ิงที่ตรงขามกัน 
เร่ืองนี้จําเปนตองเปลี่ยนแปลงอดีต ตองทําใหเกิดขึ้นดวยระบบความคิดที่นําไปใชกับสวนที่เหลือ และตามคําภาษา
ใหมวา “การคิดซอน” การเปลี่ยนแปลงอดีตเปนส่ิงจําเปนดวยเหตุผลสองขอ ขอแรกคือเพื่อเสริมใหสมบูรณ และขอ

ที่สองคือเพื่อปองกัน…”. 
 

- จอรจ ออรเวลล “หนึ่ง-เกา-แปด-สี่” 
 
 
“…เราตองพูดความจริงถึงส่ิงนากลัว เราตองไมทนกับทฤษฎีสมคบคิดที่รุนแรงจากการโจมตีเม่ือวันที่ 11 กันยายน 

การใสรายที่ตองการเบ่ียงเบนการประณามไปจากผูกอการราย พวกเขาเองจากความผิดนั้น…” 
 

- ความเห็นของประธานาธิบดี จ.ี ดับเบิ้ลยู. บุช ในสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นิวยอรค วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2544 (2001) เวลา 9:38 น. เวลามาตรฐาน

ตะวันออก 
-  

 
 
ใช เราตองทํา ทานบุช เราตองเลิกทนกับทฤษฎีสมคบคิดที่รุนแรงตั้งแตตอนนี้…  
 
เราตองเร่ิมจากทฤษฎีสมคบคิด 9/11 ที่รุนแรงที่สุด – เร่ิมจากที่ระบุวาเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน (“น้ํามันเชื้อเพลิง”) 
สามารถ “หลอมละลาย” โครงสรางเหลก็จํานวนมหาศาลใหกลายเปนฝุนผงละเอียดในทนัที และจุดเกิดเหตกุ็ไดรับ
การเรียกชื่อแปลก ๆ วา “ground zero”… 
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11. September: Die dritte Wahrheit 

11 กันยายน - ความจริงที่สาม 
(ฉบับภาษาไทย) 

 
ตีพิมพในนิตยสารเน็กซุส ฉบับเดือนตุลาคม-พฤศจกิายน 2553 (2010) ของประเทศ
เยอรมนี: 
http://www.nexus-magazin.de/ausgaben/nexus-magazin-31-oktober-november-2010 
หนา 2, 32-49 
 

   
 
 

คําแปลภาษาอังกฤษของบทความนี้พิมพขึ้นโดยไดรับอนุญาตจากบรรณาธิการเน็กซุสและผูเขียน ดีมิทรี 
เอ. คาเลซอฟ  
 

การแจงเรื่องลิขสิทธิ์:  
อนุญาตใหมีการตีพิมพบทความนี้ไดทุกภาษาโดยเสรี แตหามเปลี่ยนแปลงความหมายใด ๆ ในบทความ
นี้ และจะตองระบุแหลงท่ีมาของขอมูล ชื่อผูเขียน และชื่อนิตยสารเน็กซุส รวมท้ังระบุลิงคเพิ่มเติมและ
ขอมูลเพ่ิมเติมอื่น ๆ “ตามตนฉบับ” ไวตอนทายบทความ  

http://www.nexus-magazin.de/ausgaben/nexus-magazin-31-oktober-november-2010
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บทความท่ีเปนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอาหรับในรูปแบบ MS Word และ PDF สามารถดาวน
โหลดไดจากลิงคตอไปนี้: 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc    
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf    

 

ความจรงิท่ีสามเรือ่งวันท่ี 11 กันยายน 

เรื่องราวอยางเปนทางการเกีย่วกับวันที่ 11 กันยายนดูเหมอืนจะเต็มไปดวยคาํโกหกหลอกลวงที่
ประชาชนสวนใหญเชื่อตามนั้น ความจรงิแลวเกดิอะไรขึ้น? การเปดเผยขอมลูใหมจากอดีต
เจาหนาที่หนวยขาวกรองนิวเคลียรของรัสเซียนั้นสรางความตกใจแมแตกับผูทีค่ิดวาเขาใจความ
จรงิเบ้ืองหลังดแีลว 
 

 

 

ดิมิตร ิเอ. คาลิซอฟ  
 

ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรถลมไดอยางไร? การวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญดานระเบิดนิวเคลียร
สรางความตกใจใหกับพวกเราทุกคน 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf
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เม่ือผูคนเห็นเครื่องบินสองลําชนตึกแฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนิวยอรคและตกึแฝดถลมลงฝุนควันคละคลุง
ในเหตุการณ 11 กันยายน ทาํใหทกุคนตกตะลึงกับเหตุการณจนไมไดพิจารณาอยางละเอยีด ตอมาผูคนจงึ
เริ่มเกิดความสงสัยวาเครื่องบินอลูมิเนียมที่กลวงน้ันสามารถเจาะทะลุตึกโลหะหนาและเชื้อเพลิงเครื่องบิน
น้ันสามารถ “ละลาย” ตึกโลหะจนกลายเปนฝุนผงละเอียดได…  
 

ไมนานนักความสงสัยน้ันก็หายไป การถลมของตึกแฝดไมเกี่ยวของกับเครื่องบินหรือการที่เครื่องบินเกิด
ไฟลุกไหม ซ่ึงเปนขอเท็จจริงที่อยูในความคิดของชาวอเมริกันหลายลานคนที่ไมพอใจกับผลสรุปการถลม
ของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรเมื่อ 6 ปกอน เม่ือความตกตะลึงจากเหตุการณ 11 กันยายน จางหายไป ผูคน
มากมายเริ่มมองเห็นความขัดแยงหลายอยางในผลสรุปอยางเปนทางการ 
ประการแรก ส่ิงที่นาสนใจคือลําดับที่ตึกแฝดถลมน้ันไมสอดคลองกับลําดับที่ตึกถูกเครื่องบินชน ตึกทิศใต
ซ่ึงถูกชนทีหลังกลับถลมกอน และตึกทิศเหนือที่ถูกชนกอนกลับถลมทีหลัง ซ่ึงหมายความวา “ไฟ” ใชเวลา 
1 ช่ัวโมง 42 นาท ี“เพ่ือถลม” ตึกแรกและเพียงแค 56 นาท ี“เพ่ือถลม” ตึกที่สอง โดยที่ไฟในทั้งสองตกึเกดิ
จากนํ้ามันในปริมาณใกลเคียงกันและเปนตึกแฝด (โดยมีความแข็งแรงเหมือนกันทุกอยาง) ซ่ึงเปนสิ่งช้ีชัด
อยางแรกวาการถลมนั้นไมเกี่ยวกับไฟไหม ประการตอมาคือนักวิจัย 11 กันยายน เริ่มตระหนักวาตกึเวิลด
เทรดเซ็นเตอร 7 (ตึกสูงระฟา 47 ช้ันโครงเหล็กสมัยใหมที่แข็งแรงมาก) ไดถลมลงในลกัษณะเดียวกันเมือ่
ชวงบายวันเดียวกันโดยไมถูกเครื่องบินชน หากการถลมของตึกแฝดจะกลาวโทษนํ้ามันที่อยูใน 
“เครื่องบิน” การถลมของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ก็ไมสามารถอธิบายได ซ่ึงในรายงานอยางเปนทางการ
ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเหตุการณ 11 กันยายน น้ันไมกลาวถึงการถลมของตกึ 7 แมแตนอย เสมือน
หนึ่งวาการถลมของตึกสูงระฟาที่ทันสมัย 47 ช้ันน้ันไมควรคาแกการกลาวถึง เม่ือเปรียบเทียบทั้งสาม
เหตุการณและสิ่งผิดปกติหลายอยางในการที่ตึกถลมทําใหนักวิจัยเหตุการณ 11 กันยายน เล็งเห็นวาถูก
ทางการหลอกและการถลมของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรนั้นไมเกี่ยวกับนํ้ามันหรือ “เครื่องบิน” เนื่องจากไม
จําเปนตองใชเครื่องบิน การถลมของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ในชวงบายวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001) 
ไดพิสูจนใหเห็นวาเครื่องบินของผูกอการรายน้ันเกินความจําเปน และตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรก็จะตองถลม
ไมวาจะมี “เครื่องบิน” หรือไมก็ตาม มีใครบางคนตองการใหตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรถลมจึงทําใหเกิดการ
ถลม จากประเด็นน้ีจึงเริ่มมี “การตามลาหาความจริง 11 กันยายน”  
  

จากน้ันผูคนเริ่มกลาวหารัฐบาลสหรัฐฯวาจงใจทําลายตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยกระบวนการที่เรียกวา 
“การระเบิดภายใตการควบคุม” มีผูคนในสหรัฐจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ กลาวหารัฐบาลของตนวาเปน
ผูรายอยูเบื้องหลังเหตุการณ 11 กันยายน และสุดทายพลเมืองสหรัฐฯมากกวา 65% ก็ไมเชื่อคําอธิบาย
จากทางการเรื่องเหตุการณโจมตี 11 กันยายน และการถลมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร อันทีจ่รงิทกุคนทีด่ขูาว 
11 กันยายน ดวยความสนใจอาจจําภาพเหตุการณที่กลาวถึง “ระเบิดครั้งที่สาม” ได 
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ขอความหนาจอ: ขาวดวน                           ขอความหนาจอ:  ขาวดวน 
                      ระเบิดคร้ังท่ีสามทําใหตึกเวิลดเทรด   ระเบิดคร้ังท่ีสามทําใหตึกเวิลดเทรด 

เซน็เตอรในนครนวิยอรคแตกเปนเสีย่ง   เซน็เตอรในนครนวิยอรคถลม       
 
วิดีโอ - ลิงค YouTube:   http://www.youtube.com/watch?v=7oZ1h8mYwbw  
 
และนี่คือ – ไฟลวิดีโอโดยซีเอ็นเอ็น ซึ่งมีขอความแสดงวาเปน “ระเบิดครั้งท่ีสาม” ซ่ึงทําใหตึก “แตกเปน
เสี่ยง” ครั้งแรก หลังจากนั้นตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอรจึง “ถลมลง” ตอนนั้นตึกทิศเหนือ (ตึกท่ีมี
เสาอากาศ) ยังไมถลม แตจะถลมหลังจากนั้นใน “ระเบิดครั้งที่สี”่ ตอนนั้นซีเอ็นเอ็นถูกตําหนิอยางรุนแรง
จาก “บางคน” และสั่งหามไมใหใชคําวา “ระเบิด” อีก ตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรจะตองถูกประกาศ
วา “พังทลายดวยน้ํามันเชื้อเพลิง” และตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 (ซ่ึงไมไดถูกเครื่องบินชนจาก 
“ผูกอการราย”) “พังทลายดวยน้ํามันดีเซล” (เนื่องจากมีสต็อกน้ํามันดีเซลเก็บไวในตึกเวิลดเทรดเซ็น
เตอร 7 เพ่ือใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน) 
 

คนสวนใหญซึ่งไมเห็นดวยกับทฤษฎี “นํ้ามันเชื้อเพลิง” ไดกลาวหารัฐบาลสหรัฐฯวาจงใจทําลายตกึเวิลดเท
รดเซ็นเตอร แตอยางไรก็ดีคนสวนใหญยังไมคอยเขาใจกระบวนการรื้อถอนและการกอสรางตึกเวิลดเทรด
เซ็นเตอรดีนัก ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไมจึงเกิด “ทฤษฎีสมคบคิด” ขึ้นมาที่มีตั้งแตจากคํากลาวอางที่วาตึก
เวิลดเทรดเซ็นเตอรถูก “ตอสายระเบิด” ไปจนถึงคํากลาวอางที่วาถูกทําลายดวย “นาโน-เทอรไมท” (สสาร
ที่เปนความลับจนถึงปจจุบัน) ซ่ึง “ใชเคลือบ” โลหะทุกช้ินของโครงสรางรับแรงของตึกแฝด อีกทั้งยังมี
ทฤษฎีสมคบคิดที่แปลกมากไปกวาน้ันที่โทษวาตึกแฝดถลมลงดวย “อาวุธไฮเทค” เชน แสงเลเซอรที่มา
จากอวกาศ เปนตน แนนอนวาไมมีนักทฤษฎีคนไหนเห็นพองตองกัน พวกเขาไมเพียงแตกลาวหารัฐบาล
สหรัฐฯวาเปนผูรายตัวจริงที่อยูเบื้องหลังเหตุการณ 11 กันยายน แตยังกลาวหากันเองอีกวา “ปนน้ําเปน
ตัว” อยางไรก็ด ีประเด็นคือนักทฤษฎีเหลาน้ีไมรูวาความจริงแลวเกิดอะไรขึ้นกับตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร
และส่ิงสําคัญที่สุดคือพวกเขาไมรูวาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
  

ผูเขียนบทความน้ีพยายามที่จะนําเสนอส่ิงที่แตกตางออกไปใหกับผูอาน โดยแทนที่จะนําเสนอ “ทฤษฎี
สมคบคิด” เพ่ิมขึ้นใหม แตผูเขียนไดนําเสนอความเห็นแบบผูเช่ียวชาญรวมถงึคาํใหการของประจกัษพยาน

http://www.youtube.com/watch?v=7oZ1h8mYwbw
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ทั้งหลาย อีกทั้งจากประสบการณและความรูของผูเขียนที่ไดจากกองทัพโซเวียต โดยวิธีนี้ผูเขียนหวังวา
ผูอานจะไดรับคําอธิบายที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทําลายลางตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรซึ่งอาจพบในฟอรั่ม
แลกเปลี่ยนความเห็นทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิด 11 กันยายน 
 
Ground Zero และ ground zero 
 

กอนอ่ืนผมตองกลาวยอนไปวาจุดที่เคยเปนที่ตั้งของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนิวยอรคน้ันเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “Ground Zero” ซ่ึงคนสวนใหญไมทราบวาคําวา “ground zero” หมายความวาอยางไร
และมีความสําคัญอยางไร โดยคิดวา “Ground Zero” เปนคําวิสามานยนามเหมือนช่ือเมืองหรือช่ือเรือ แต
อยางไรก็ด ีในวันน้ีมีคนจํานวนไมมากที่จําไดวา “ground zero” ที่นํามาเรยีกจดุที่เคยเปนทีต่ัง้ของตกึเวิลด
เทรดเซ็นเตอรน้ันเร็วเกินไปที่จะเปน “คําวิสามานยนาม” โดยแทบจะทันทีหลังจากตึกแฝดน้ันถลมลง 
(เพียงไมกี่ชั่วโมงกอนตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ถลม) คือกอนเที่ยงของวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001) 
เจาหนาที่แทบทุกคนและผูส่ือขาวบางคนเริ่มเรียกพ้ืนที่น้ันวา “ground zero” ขาวที่ตีพิมพในวันรุงขึ้นก็
เรียกจุดที่เคยเปนที่ตั้งของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรวา “ground zero” และคําน้ีก็สะกดดวยตัวพิมพเล็ก การ
ใชคําวา “ground zero” เรียกจุดที่เคยเปนที่ตั้งของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรมีตอเน่ืองมาจนถึงวันที่ 12 
กันยายน 2544 (2001) แตสํานักขาวบางแหงก็ยังคงใชคําวา “ground zero” ดวยตวัพิมพเล็กหลงัจากวันที ่
13 กันยายน 2544 (2001) โดยหลังจากน้ันอาจมีผูพบเห็นขอผดิพลาด คําน้ีจึงถูกปรบัสถานะใหสะกดดวย
ตัวพิมพใหญเปน “Ground Zero” และดวยเหตุน้ันสุดทายจึงกลายเปนคําวิสามานยนาม แตคําวา “ground 
zero” ที่สะกดดวยตัวพิมพเล็กน้ันยังไมถือเปนคําวิสามานยนามใชหรือไม? 
 
ทําไมจึงใชคําที่มีความหมายแปลกเพ่ือเรียกจุดที่ตั้งตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรหลังจากตึกถลมแทบจะ
ในทันที? หรือเปนความผิดพลาดที่เกิดจากความสับสนในเหตุการณ 11 กันยายน ทีไ่มเคยเกดิขึน้มากอน? 
ผมขอตอบวา “ใช” มาจากความผิดพลาดที่เกิดจากความสับสน แตไมใชความผิดพลาดในลักษณะที่
เลอืกใชคําผดิเพื่อเรียกจดุที่ตั้งตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร แตเปนเพราะเวลาน้ันกะทนัหันเกินไปที่จะคิดหาชือ่
ที่เหมาะสม อันที่จริงผูเชี่ยวชาญปองกันภัยพลเรือนนั้นใชคําถูกตองแลวเม่ือระบุพื้นที่เปน “ground zero” 
และการระบุคําน้ันไมใชเรื่องผิดพลาด เพราะเปน “ground zero” ในความหมายที่ฝายปองกันภัยพลเรือน
น้ันเขาใจ แตเปนความผิดพลาดเม่ือคําวา “ground zero” รั่วไปถึงนักขาวโดยไมไดตั้งใจจนกระจายไปยัง
สาธารณชนทั่วไป หลังจากน้ันแลวก็สายเกินไปที่จะหยุดคําที่ฝายปองกันภัยพลเรือนระบุไว และเจาหนาที่
ทางการสหรัฐก็ไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากตอง “ใชตัวพิมพใหญ” และเปลี่ยนการระบุคําของฝายปองกนัภยั
พลเรือนใหเปนวิสามานยนาม 
 

ผมขอยกคํากลาวของวีรบุรุษทานหน่ึงในเหตุการณ 11 กันยายน เจาหนาที่สืบสวนช่ือจอหน วัลคอตต ผู
ปรากฏตัวใน “Ground Zero” ซึ่งทุมเทเวลาไปอยางมากเพ่ือทําความสะอาดเศษอิฐปูนในพ้ืนที่ตึกเวิลดเท
รดเซ็นเตอร จอหนใชเวลาอยูในพื้นที่จนเปนโรคแปลกคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในระยะสุดทาย คาํ
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กลาวเพียงสองวรรคน้ีมาจากบทความที่นากลัวชื่อ “ความตายจากฝุน”1 ซึ่งเปดเผยเรือ่งราวแปลก ๆ ที ่“ไม
สามารถอธิบายได” ซ่ึงผูอานจําเปนตองมีขอมูลพื้นฐานเพ่ือทําความเขาใจประเด็นหลักในบทความน้ีทั้ง
เรื่องฝุนและกัมมันตภาพรังสี  
 

“...เน่ืองจากวัลคอตตนั้นเปนเจาหนาที่สืบสวนและใชเวลากวาหาเดือนในการทาํงานไมเพยีงแคที ่
Ground Zero แตรวมทั้งที่พื้นที่ทิ้งขยะเฟรชคิลสดวย วัลคอตตสําลักหายใจไมออกในสภาพ
อากาศของพื้นที่โลเวอร แมนฮัตตัน วัลคอตตหวาดกลัวพื้นที่ทิ้งขยะสเตเท็น ไอสแลนด วัลคอตต
เห็นทุกอยางในตึกที่ถลม ไมวาโตะ ไฟ คอมพิวเตอร แตนอกจากคานเหล็กแลว เศษอิฐหินที่วัล
คอตตคัดแยกน้ันมีแตผงฝุนละเอียด ไมมีชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ไมมีชิ้นสวนอุปกรณหลอดไฟ ไมมี
แมกระทั่งเมาสคอมพิวเตอร 
 
บางครั้งกลุมเจาหนาที่สืบสวนตองพักในเพิงไมที่สรางขึ้นชั่วคราวเพื่อที่จะหนีจากสิ่งที่วัลคอตต
เรียกวา “อากาศพิษที่หลอน” วันหน่ึงวัลคอตตกําลังน่ังกินขนมและดื่มนํ้าอัดลมอยูในเพิงไมกับ
เพื่อนรวมงานเมื่อเจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเอฟบีไอเขามาโดยที่สวมชุดปองกนัสารเคมอียาง
เต็มรูปแบบและมีหนากากคลุมทั้งศีรษะที่ปดใหแนนหนาดวยเทปกาวเพื่อปองกันฝุนควัน ทั้งๆ
ที่วัลคอตตอยูในพื้นที่ แตก็ดูขัดแยงกับเจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเอฟบีไอที่สวมใสชุดปองกนั
เปนอยางดีกับเจาหนาที่ตํารวจนิวยอรคที่ใสหนากากปองกันสารพิษทําใหเกิดความคิดแวบหน่ึง
ขึ้นมาวา มีอะไรแปลก ๆ ในภาพน้ี?2...”  
ใชแลว คุณวัลคอตต มีอะไรบางอยางที่แปลกมากในภาพน้ัน... 
 

เจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเอฟบีไอซึ่งไมอายที่ตองสวมใสชุดปองกันสารเคมีอยางเตม็รปูแบบพรอมทัง้
ปดดวยเทปกาวอยางแนนหนาตอหนา “บุคคลธรรมดา” ที่ไมมีอุปกรณปองกันใด ๆ น้ันรูขอมูลความจริง 
ซ่ึงทําใหตอนน้ีเจาหนาที่หนวยสืบราชการลับน้ันไมตองเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งอ่ืนใดใน
ระยะสุดทาย เจาหนาที่หนวยสืบราชการลับจะมีชีวิตอยูไดนานตอไปแมวาจะเขาไปในพ้ืนที่ “Ground 
Zero” ในชวงส้ัน ๆ 
 

หากเปดพจนานุกรมดูความหมาย ทานจะไมมีคําถามน้ันเหมือนวัลคอตตและจะเขาใจทันทีวามีอะไร
ผิดปกติกับ “Ground Zero” 
 

                                                   
1 เรื่องเต็มของขอความทีผ่มยกมาจากทีน่ี ่http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html  
 
2 ดูหนา 5 
 

http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html
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ground zero จุดบนพ้ืนดนิแนวดิง่ใตหรือเหนือจุดระเบดิของระเบดิปรมาณูหรอืนิวเคลยีรความรอน 
 
ความหมายทั้งหมดที่เปนไปไดของ “ground zero” ตามที่ไดใหไวในพจนานกุรมภาษาองักฤษของ
เว็บสเตอร (ฉบับสมบูรณ 1999 ISBN 1-888777796) หนา 559 
 
สังเกตวาในที่สุดนายจอหน วัลคอตตก็สามารถรอดชีวิตมาไดตางจากเพ่ือนรวมงานของเขาหลายคนทีเ่คย
ทํางานที ่“Ground Zero” และโชคดีนอยกวา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 (2007) มีการกลาวถึงอยางสั้นๆ
ในขาวทางอินเตอรเน็ตบางช้ิน3วา จอหน วัลคอตต ไดรับการผาตัดที่แปลกที่สุด (และเจ็บปวดมากที่สุด) 
คือ การปลูกถายไขกระดูก จากน้ันเปนตนมาเขาก็สามารถใชชีวิตตอไปไดอีก (โดยยากดระบบภูมิ
ตานทานโรค ซึ่งปองกันการตอตานการปลูกถาย และเขาไมมีโอกาสออกจากบานเน่ืองจากวาระบบ
ภูมิคุมกันของเขาไมมีแลวและการติดเช้ือใดๆก็ตามแมเพียงนิดเดียวสามารถเปนอันตรายถึงชีวิตได
โดยงาย) 
 

ผมขออธิบายสําหรับผูที่ยังไมทราบวา “การปลูกถายไขกระดูก” คืออะไร การปลกูถายไขกระดกูนัน้จาํเปน
สําหรับผูปวยที่ไดรับกัมมันตภาพรังสีในปริมาณมากไมวาจะเปนแบบที่ทะลุทะลวงโดยตรงหรือจากที่
ตกคางอยูรอบตัว(หรือทั้งสองอยาง) และผูที่มีไขกระดูก(ซึ่งทําหนาที่ในการผลิตเม็ดเลือดขึ้นใหม) ซ่ึงถูก
ทําลายจากรังสีเหลาน้ัน คุณสมบัติที่นากลัวของกัมมันตภาพรังส ีคือ มันสามารถทําลายเซลลไขกระดกูได
รุนแรงที่ สุดเม่ือเทียบกับเซลล อ่ืนๆของรางกายมนุษย น่ีคือเหตุผลวาทําไมเหยื่อสวนใหญของ
กัมมันตภาพรังสีจะปวยเปนโรงมะเร็งเม็ดเลือดขาว ยิ่งรังสีเขมขนเทาไหร ปริมาณไขกระดูกที่ถูกทําลายก็
จะมากขึ้นเทาน้ัน ดังน้ันรังสีเขมขนกวาก็หมายถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เหน็ไดชดัวาจอหน วัลคอตตตอง
ทนทุกขกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่รุนแรงที่สุด เน่ืองจากกอนเขารับการเปลี่ยนถายไขกระดูกเขามีชีวิต
อยูไดดวยการรับเลือดของผูบริจาค เพราะวาเม็ดเลือดของเขาไมมีการผลิตขึ้นมาอีกแลว 
 

นอกจากการฆาหรือการทําลายไขกระดูกอยางรุนแรงแลว กัมมันตภาพรังสียังเปนสาเหตทุีก่อใหเกดิมะเรง็
หลายชนิดซ่ึงมีผลตอรางกายมนุษยหรือแมกระทั่งบางสวนในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มี
ผูไดรับละอองของรังสีเขาไปจากการหายใจหรือการรับประทาน อยางไรกต็ามเปนการงายมากทีแ่พทยและ
เจาหนาที่ทางการแพทยที่ไมซ่ือสัตยจะให “คําอธิบาย” ที่เสมือนจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งเหลาน้ี พวกเขา
                                                   
3 เรื่องเต็มเกี่ยวกบันายจอหน วัลคอตต ผูทีผ่านการปลกูถายไขกระดกูไดรับการเผยแพรไวทีน่ี ่ 
http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/  
และอีกเรื่องที่นาตกใจไดรับการเผยแพรไวทีน่ี:่ http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1 

http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/
http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
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สามารถอางไดวามันเกิดจาก ”แรใยหิน” “ควันพิษ” “ฝุนละอองพิษ” และอ่ืนๆ แตเม่ือมาถึงเรื่องการทําลาย
ไขสันหลังผูหลอกลวงเหลาน้ีก็ถูกจับได การทําลายไขกระดูกสามารถเกิดขึ้นไดจากกัมมันตภาพรังสี
เทานั้น 
 

ดังน้ันจึงเขาใจไดชัดเจนวาทําไมเจาหนาที่เอฟบีไอเหลาน้ันถึงใสชุดปองกันสารเคมีพรอมดวยหนากากที่
ปดดวยเทปกาว “เพ่ือที่จะปองกันควันพิษ” ขณะที่ไปยัง “Ground Zero” พวกเขาไมอยากปวยดวย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือแมกระทั่งมะเร็งอ่ืนๆ ดังน้ันเมื่อพวกเขาปกปดหนากากเพ่ิมดวยเทปกาว พวก
เขาไมไดตองการที่จะปองกันควันพิษเหมือนอยางที่จอหน วัลคอตตเชื่อ แตเพ่ือปองกันจากละออง
กัมมันตภาพรังสีในอากาศและโดยเฉพาะอยางยิ่งไอรงัสีซ่ึงพวกเขาไมอยากจะสูดดมหรอืรบัประทานเขาไป 
 

 
 

อาสาสมัครที ่ “ground zero” ในซากตึกแฝดและไอระเหยกมัมันตภาพรังสีทีม่าจากใตซากตึก – 
รปูถายหลังเกิดเหตุการณประมาณหาสัปดาห  
 
 

ผมเดาวาผูอานบางทานอาจจะตกใจเกี่ยวกับการเปดเผยน้ีและอาจจะไมเช่ือผม กําลังคิดวาผมกําลังเพียง
แคคาดเดาจากความจริงที่ยังไมไดรับการพิสูจน อยางไรก็ตามเรื่องที่กลาวมาขางตนของจอหน วัลคอตต
และเจาหนาที่เอฟบีไอซึ่งสวมชุดปองกันสารเคมีที่ “Ground Zero” ไมมีอะไรเกี่ยวของกับผมเปนการ
สวนตัว มันปรากฎอยูบนอินเตอรเน็ต เหมือนกับเปนความจริงที่เปนอิสระจากผูเขียนบทความน้ี ปรากฎ
อยูอยางเปนอิสระเหมือนกับที่มีคําจํากัดความทางกฎหมายของ “Ground Zero” ที่เคยมีกอนเหตกุารณ 11 
กันยาดังน้ี   
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“ground’ ze’ro” – จุดบนพ้ืนผิวดินหรือน้ําทั้งที่อยูขางใตหรือเหนือขึ้นไป หรือเปนที่ซึ่งระเบิดปรมาณูหรือ
ระเบิดไฮโดรเจนระเบิด 
พจนานุกรม-สารานุกรมภาษาอังกฤษของเว็บสเตอรฉบับสมบูรณ (ฉบับป 2532 (1989) พมิพเมือ่ป 
2537 (1994) ISBN 0-517-11888-2) 
 
 

 
 
 “ground zero” = จุดบนพ้ืนตรงที่อยูใตการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร 
พจนานุกรมศัพททางการทหาร (สํานักพมิพปเตอร คอลลินส 2542 (1999) ISBN 1-901659-24-0)  
 

 
 
“ground zero” สถานที่ซ่ึงระเบิดนวิเคลยีรระเบดิ ที่ซ่ึงเกิดความเสียหายรนุแรงที่สุด 
พจนานุกรมลองแมนอเมรกินั (ฉบับใหม ตีพมิพครัง้แรกป 2543 (2000) ISBN 0 582 31732 0) 
 

 
 
“ground zero” คํานาม 1 [มักจะเปนรูปเอกพจน] สถานที่เฉพาะซ่ึงระเบิดนิวเคลียรระเบิดขึ้น : การ
ระเบิดสามารถรับรูไดหางไป 30 ไมลจาก ground zero 2 พ้ืนที่ของเวิลดเทรดเซน็เตอรเดมิในนครนิวยอรค 
ซ่ึงถูกทําลายในการโจมตีวันที ่11 กันยายน 2544 (2001) 
พจนานุกรมเคมบริดจสําหรับผูเรียนระดับสูง พิมพครั้งที่ 2 (พิมพครั้งที่ 2 ป 2549 (2006) ISBN-13 
978-0-521-60499-4 นี่คือฉบับหลังเหตุการณ 11 กันยา ซึ่งหาไดทั่วไป) 
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คําจํากัดความที่สมบูรณของ “ground zero” ที่กลาวมาดานบนน้ัน คือ คําจํากัดความทิส่ามารถอธบิายและ
มีความเหมาะสมกับความหมายของคํา ถาทานไมเช่ือสายตาของตัวเองและอยากจะว่ิงไปยงัรานหนังสือที่
ใกลที่สุดเพ่ือซ้ือพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ทานไมจําเปนตองรีบรอน เม่ือไปถึงรานทานจะแปลกใจมาก
ยิ่งขึ้น เพราะไมมีทางทีท่านจะเจอพจนานุกรมเลมไหนที่บรรจุคําจํากัดความดั้งเดิมของคาํแปลกประหลาด
คําน้ี พจนานุกรมที่ตีพิมพขึ้นกอนเหตุการณ 11 กันยายนเชนที่หยิบยกมาดานบนเหลาน้ันซ่ึงบรรจุเพียง
ความหมายแทจริงความหมายเดียวของคําวา “ground zero” ถูกยายออกไปจากชัน้หนังสือและแทนทีด่วย
เลมที่ใหมกวานานแลว นาเสียดายที่ภาษาอังกฤษจริงๆน้ันตองกลายเปนหน่ึงในเหยือ่รายแรกๆของการกอ
อาชญากรรม 11 กันยายน 
 
รูปถายพจนานุกรมดานลางไมมีแสดงอยูในตนฉบับบทความนี้ในนติยสารเน็กซุส แตผมตัดสินใจเพ่ิมไวใน
บทความทางอินเตอรเน็ต เน่ืองจากมีคําอธิบายชัดเจน 
 
รูปถายพจนานุกรมตอไปน้ีเปนการเปรียบเทยีบพจนานุกรมตาง ๆ ของสํานักพิมพเดยีวกันซึง่ตีพิมพกอน
และหลงัจากที ่ “ground zero” ใชส่ือความหมายถึงจุดที่มีการระเบิดนวิเคลยีรของตกึเวลิดเทรดเซ็นเตอร 
ขอยกตัวอยางพจนานุกรมภาษาองักฤษ-ไทยกอนเหตกุารณ 9/11: 
 

 
 
ดานบนซาย - พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย เดอะ เนชั่นส โมสท เอ็นทรสี นิว ไลบรารี ่2537 (1994) 
ดานบนขวา - พจนานุกรมภาษาองักฤษ-ไทยฉบบัใหม 2539 (1996) 
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และการแสดงความหมายของ “ground zero” ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยหลงัเหตกุารณ 9/11 
(พจนานุกรมภาษาองักฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษของนิวซีเอ็ด ป 2551 (2008): 
 

 
 

 
 
ground zero น. จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําที่เปนตําแหนง  ground zero น 1 จุดทีมี่ระเบิดนิวเคลยีร จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือ 
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ที่ระเบดินิวเคลยีรระเบิดหรือจุดที่อยูขางบนหรือขางใต  น้ําที่เปนตําแหนงที่ระเบิดนิวเคลยีรระเบิดหรือจุดที่อยูขางบน 
      หรือขางใต 2 จุดโฟกัสหรือจุดศูนยกลางการดาํเนินการใดๆ ○ 

ประเทศที่เสียหายเพราะสงครามเปน ground zero ของเครือขาย 
ผูกอการรายระหวางประเทศ 3 ระดับพ้ืนฐาน ระดับพ้ืนฐานหรือ 
จุดเร่ิมตนดาํเนินการ ○ โปรแกรมการเรียนจาก ground zero                                               

                                                                                                                                                                                                            
ดานบน – พจนานกุรม “เอ็นคารตา” โดยไมโครซอฟท – ฉบบัป 2542 (1999) และ 2544 (2001) 
 

 
 
ground zero จุดบนพ้ืนดนิใตระเบดินิวเคลยีรในอากาศ  ground zero น จุดบนพ้ืนดินใตระเบดินิวเคลยีรในอากาศ  
      จุดเร่ิมตนใหม  
 

ดานบน – พจนานกุรมแชมเบอรส – ฉบับป 2541 (1998) และ 2549 (2006) 
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ground zero จุดบนพ้ืนผิวดนิที่อยูบนหรือเหนือตําแหนง ground zero 1. จุดบนพ้ืนผิวดนิที่อยูบนหรือเหนอืตําแหนง 
ที่เกดิระเบิดนวิเคลยีร ที่เกดิระเบิดนิวเคลยีร 2. บริเวณทีถ่กูโจมตีในเหตกุารณ 9/11 ใน

นครนิวยอรค 3 จุดศนูยกลางเหตกุารณสําคญั 
 
ดานบน – พจนานกุรม นิวอเมรกิันเว็บสเตอรแฮนดี้คอลเลจ็ ฉบับป 2538 (1995) และ 2549 (2006) 
 

 
 
ground zero คํานาม จุดบนพ้ืนผิวดนิที่อยูใตตําแหนงที่เกดิ ground zero คํานาม 1. เรียกอกีคําหนึ่งวา surface zero จุดบน 
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ระเบิดนิวเคลยีร หรือศูนยกลางปลองหากเกดิระเบดิบนพ้ืนดิน  พ้ืนผิวดนิที่อยูใตตาํแหนงที่เกดิระเบิดนิวเคลียร หรือศนูยกลาง 
หรอืเรียกอีกคําหนึ่งวา surface zero   ปลองหากเกดิระเบิดบนพืน้ดิน 2. เปาหมายของจรวดมิสไซล  
      ระเบิด ฯลฯ 3. จุดเริ่มตนหรือพื้นฐาน: เม่ือฉันกลบัไปเรียนภาษา 
      อิตาเลียนอีกคร้ัง ฉันตองเร่ิมจากพื้นฐาน (ground zero) 
      Ground Zero คํานาม พ้ืนที่ในนครนวิยอรค สหรัฐอเมริกา ซึ่งถกู 
      ทําลายจากการโจมตีของผูกอการรายที่ตกึเวิลดเทรดเซน็เตอร 
      เม่ือวันที่ 11 กนัยายน 2544                                                                                   
                                                                                    
ดานบน – พจนานกุรมแม็คควอร ี(ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย) – ฉบับป 2544 (2001) และ 2548 (2005) 
 

 
 
ground zero จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําในตําแหนงหรืออยูบนหรือ ground zero คํานาม [นับไมได] 1 สถานทีซ่ึ่งผูคนจํานวนมากถกู 
ใตศูนยกลางระเบิดนิวเคลยีร    ฆาหรอืเกดิความเสียหายใหญหลวง โดยเฉพาะจากระเบิด 

นิวเคลียร 2 สถานที่ซึ่งเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือ 
รุนแรง 

 
ดานบน – พจนานุกรมแม็คมลิแลนฉบับป 2530 (1987) และพจนานุกรมแม็คมิลแลนเอสเซนเชยีลสาํหรบั
ผูเรียนภาษาองักฤษฉบับป 2546 (2003) (พจนานุกรมเลมที่สองของฉบบัป 2546 (2003) มีขนาดเล็กกวา
ซ่ึงมีคําศัพทและความหมายนอยกวาเลมแรกในฉบบัป 2530 (1987) แต “ground zero” กลับมีความหมาย 
“กวางกวา” ในเลมที่สอง) 
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ground zero จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําที่อยูขางใต ขางบน หรือ ground zero 1. จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําที่อยูขางใต ขางบน หรือ 
ตําแหนงที่เกดิระเบิดปรมาณูหรือไฮโดรเจน ตําแหนงที่เกดิระเบิดปรมาณหูรือไฮโดรเจน 2. ไมเปนทางการ 

ระดับเร่ิมตนหรือพ้ืนฐาน: นกัเรียนบางคนเร่ิมตนจากพ้ืนฐาน 
(ground zero) [1945-50] 

 
ดานบน – พจนานุกรมฉบบัสมบรูณของแรนดอมเฮาสเว็บสเตอรฉบบัป 2526 (1983) และพจนานุกรม
ฉบับสมบรูณของแรนดอมเฮาสเว็บสเตอร “ฉบบัวันที ่11 กนัยายน 2544 (2001)” (ISBN ของพจนานุกรม
เลมที่สอง - 0-375-42566-7 – ไดสํารองในวันน้ันคือ – วันที่ 11 กันยายน 2544 (2001) – และทําใหวันที ่
9/11 กลายเปนวันตีพิมพพจนานุกรมฉบับน้ันอยางเปนทางการ…) 
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ground zero จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําที่อยูขางใต ขางบน หรือ ground zero 1. จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําที่อยูขางใต ขางบน หรือ  
ตําแหนงที่ระเบิดปรมาณหูรือไฮโดรเจนระเบิด         ตําแหนงที่ระเบิดปรมาณหูรือไฮโดรเจนระเบิด 2. ไมเปนทางการ  

ระดับเร่ิมตนหรือพ้ืนฐาน: นกัเรียนบางคนเร่ิมตนจากพ้ืนฐาน 
(ground zero) [1945-50] 
                    

ดานบน – พจนานุกรมเชิงสารานกุรมภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณของเวบ็สเตอรฉบบัป 2537 (1994) และ
พจนานกุรมเชิงสารานุกรมภาษาองักฤษฉบบัสมบูรณของเว็บสเตอร ฉบบันิวดลีกัซป 2544 (2001) 
(พจนานุกรมเชิงสารานกุรมภาษาอังกฤษของเวบ็สเตอรเปนสําเนาพจนานุกรมฉบับสมบรูณของแรนดอม 
เฮาส เว็บสเตอร – จงึทาํใหรูปถายขางตนทั้งสองรปูดคูลายกนั) 
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ground zero คํานาม จุดบนพ้ืนผิวดนิหรือน้ําตรงตําแหนง  ground zero คํานาม 1. จุดบนพ้ืนผิวดินหรือน้ําตรงตําแหนง 
หรือขางบนหรือขางใตศูนยกลางระเบิดนิวเคลยีร  หรือขางบนหรือขางใตศูนยกลางระเบิดนิวเคลยีร 2. สถานที ่
      เกดิเหตกุารณทําลายลางยิ่งใหญ 3. (บางคร้ังใชตัวพิมพใหญ) 
      ช่ือที่ใชกับเหตกุารณทําลายลางตกึเวลิดเทรดเซน็เตอรในนิวยอรค 
      หลังจากวันที่ 11 กนัยายน 2544 (2001) 
 
ดานบน – พจนานกุรมภาษาอังกฤษ คอลลินส– ฉบับป 2544 (2001) และ 2546 (2003) 
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ground zero คํานาม จุดบนพ้ืนผิวดนิตรงตําแหนง หรือขางใต ground zero คํานาม 1. จุดบนพ้ืนผิวดินตรงตําแหนง หรือขางใต 
หรือขางบนศูนยกลางระเบิดนิวเคลยีร   หรือขางบนศูนยกลางระเบิดนิวเคลยีร 2. (มักใชตัวพิมพใหญ 

Ground Zero) จุดทีต่กึถกูทําลายลางโดยเฉพาะตกึเวิลดเทรดเซน็
เตอรในนิวยอรคซึ่งถูกผูกอการรายโจมตีเมื่อวันที่ 11 กนัยายน 
2544 (2001) 

      
ดานบน – พจนานกุรมภาษาอังกฤษ นิวเพนกวิน – ฉบับป 2543 (2000) และ 2546 (2003) 
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ground zero > คํานาม. จุดทีม่กีารระเบิดของอาวุธนิวเคลยีร ground zero คํานาม.> 1. สถานที่เกดิเหตกุารณทําลายลางอยาง 

รุนแรง เชน การระเบิดของระเบดินิวเคลยีร 
2. จุดศูนยกลางการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือ
รุนแรง   

                                                                      
                                                                                          
 
ดานบน – พจนานกุรมอเมรกิันเฮอริเทจเดสกฉบบัป 2544 (2001) and 2556 (2013)  
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ground zero คํานาม [นับไมได] สถานที่เกดิระเบิดนิวเคลยีร ground zero คํานาม [นับไมได] 1. สถานที่เกดิระเบิดขนาดใหญ 
ซึ่งเกดิความเสียหายรุนแรง    ซึ่งเกดิความเสียหายรุนแรง 2. Ground Zero สถานที่ในนิวยอรค 

ซึ่งตกึเวิลดเทรดเซน็เตอรถกูผูกอการรายทําลายลางเม่ือวันที่ 11 
กนัยายน 2544 (2001) 

 
ดานบน – พจนานกุรมอเมรกิันขั้นสูงของลองแมน – ฉบับป 2543 (2000) และ 2550 (2007) 
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ground zero คํานาม : จุดบนพื้นผิวดนิหรือน้ําที่อยูขางใต ground zero* คํานาม 1 : ศูนยกลางจุดเกดิเหตุรุนแรง  
ขางบน หรือตรงตําแหนงที่เกดิระเบิดปรมาณ ู  ขนาดใหญ รวดเร็ว 2 : จุดเริ่มตน  
                                                                                         
ดานบน – พจนานกุรมขนาดใหญที่สุดของ เมอรเรียม-เว็บสเตอร - พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับสมบรูณ
ของเทริดนิวอนิเตอรเนช่ันแนล ฉบบัป 2529 (1986) และ 2545 (2002)  
 

 
 
ground zero คํานาม : จุดทีอ่ยูขางบน ขางใต หรือจุดที่เกดิ     ground zero คํานาม [นับไมได] 1 : จุดบนพ้ืนผิวโลกซึ่ง 
ระเบิดนิวเคลยีร                                                  เกดิระเบิด 2 : จุดศูนยกลางในพ้ืนทีท่ี่เกดิการเปลี่ยนแปลงอยาง 

รวดเร็วหรือรุนแรง • จุดศนูยกลางการเปลี่ยนแปลงในการตอสูกบั
กฎหมายคนเขาเมือง 3 : สภาวะเริ่มตนหรือจุดเร่ิมตน • เรา
จําเปนตองเร่ิมใหมอกีคร้ังที่จุดเร่ิมตน 

                                                                                           
ดานบน – พจนานุกรมของเมอรเรยีม-เว็บสเตอรฉบบัป 2542 (1999) และพจนานุกรมนักเรยีนของเมอร
เรียม-เว็บสเตอรฉบับป 2553 (2010) (พจนานุกรมฉบบัแรกไมเคยออกใหม ฉบบัที่สองไมเคยตีพิมพ
จนกระทัง่เกดิเหตกุารณ 9/11 อยางไรกด็ี พจนานุกรมทั้งสองฉบับกมี็ระดบัเทากัน มีจํานวนหนา จํานวน
คํา และคําจํากัดความเทากัน) 
 
 

อยาแปลกใจวาพจนานุกรมภาษาอังกฤษเลมใหมที่ตีพิมพหลังเหตุการณ 11 กันยายนสวนใหญเริ่มที่จะ
อธิบายคําวา “ground zero” ราวกับวามีความเขาใจมากกวาหน่ึงแบบ มีความหมายใหมอยางนอย 3-5 
ความหมายมาจากคําน้ี ซ่ึงมีตั้งแตคําวา “การทําลายลางครั้งยิ่งใหญ”, “ความวุนวายครั้งยิ่งใหญ” และ 
“กิจกรรมอันวุนวาย” ไปจนถึง “ขั้นพ้ืนฐาน” และ “จุดเริ่มตน” บางคนเลือกใชอีกวิธีหน่ึง เชน บรรณาธิการ
ของพจนานุกรมภาษาอังกฤษลองแมนไดใหความหมาย “ground zero” ไววาเปน “พ้ืนที่ซึ่งระเบิดเกิด
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ระเบดิขึ้น” โดยมิไดระบุเลยวา “ระเบิด” ในที่น้ีหมายถึงระเบิดนิวเคลียรหรือระเบิดนิวเคลียรความรอน ยิ่ง
ไปกวาน้ันปจจุบันพจนานุกรมเกือบทั้งหมดไมวาจะเลมใหญหรือเล็กเริ่มที่จะรวมความหมายนี้(ที่ถูกตอง
ควรจะเปน “เหลาน้ี”)เขาไปดวย คําวา “ground zero” เห็นไดชัดวาเน่ืองจากมีความเฉพาะเจาะจงมากเกนิ
กอนเหตุการณ 11 กันยายนปรากฎอยูแคในพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ใหญจริงๆ เชน พจนานุกรมเวบ
สเตอรฉบับสมบูรณ พจนานุกรมคอลลินสฉบับสมบูรณ พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจฉบับสมบูรณ และที่
คลายคลึงกัน (และในเลมนั้นมีเพียงความหมายเดียว) คําคํานี้ไมปรากฎอยูในพจนานุกรมเลมที่เล็กกวา
เชนพจนานุกรมสําหรับนักเรยีนและผูเรียนขั้นสูง (ยกเวนเพียงเลมเดียวคือพจนานุกรมลองแมนแอดวานซ
อเมริกันที่ไดกลาวไปแลว) ยกตัวอยางเชน คําวา “ground zero” ไมปรากฎในพจนานุกรมออกซฟอรด
สําหรับผูเรียนขั้นสูงทั้งฉบับที่พิมพครั้งที่ 4, 5 และ6 ซึ่งตีพิมพกอนวันที่ 11 กันยายน 2001 แมกระทั่ง
ออกซฟอรดฉบับพิมพครั้งที ่4 รุนพิเศษ”แบบสารานุกรม” (ซ่ึงมีขนาดใหญกวาเลมปรกติถึง 50%) ไมได
รวมคําจัดความใดๆของ “ground zero” ไวเลย มีเพียงพจนานุกรมออกซฟอรดสําหรับผูเรียนขั้นสูงฉบับ
พิมพครั้งที ่7 ซ่ึงตีพิมพครั้งแรกในป 2005 เริ่มที่จะอธิบายคําๆนี้ในที่สุด 
 

พจนานกุรมภาษาอังกฤษแมคมิลลานสําหรับผูเรียนขั้นสูงและพจนานุกรมภาษาอังกฤษลองแมนฉบบัหลงั
เหตุการณ 11 กันยายน, พจนานุกรมทุกประเภทของเมอรเรี่ยม-เวบสเตอร, พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ
เลมใหมและพจนานุกรมคอลลินสภาษาอังกฤษเลมใหมสวนใหญ, พจนานุกรมไมโครซอฟทเอนคารตา 
และรวมไปถึงพจนานุกรมและสารานุกรมใหมๆจํานวนมากเริ่มที่จะบรรจุคําวา “ground zero” เขาไวและ
ใหคําจํากัดความในความหมายซ่ึงอาจจะมีมากกวาหน่ึงความหมายอยางเห็นไดชัด ในขณะเดียวกันก็
พยายามอยางมากที่จะหันเหความสนใจของผูอานออกจากชนิดของนิวเคลียรในอดีต(และนิวเคลียรเพียง
อันเดียว)ของคําน้ี อยางไรก็ตามบรรณาธิการของพจนานุกรมเคมบริดจสําหรับผูเรียนขั้นสูงที่กลาวถึง
ขางตนควรจะไดรับการยกยองสําหรับการไมโกหกหลอกลวงผูอานของพวกเขา พวกเขากลาพอทีจ่ะไมใส
ความหมายผิดๆของ “ground zero” ลงในพจนานุกรมฉบับหลังเหตุการณ 11 กันยายน ขัดแยงกับ
พฤติกรรมของบรรณาธกิารของพจนานุกรมเลมที่เหลือซ่ึงโกหกประชาชนเกี่ยวกับเหตกุารณ 11 กนัยายน 
มีการรายงานวามีความพยายามที่จะพิสูจนใหเห็นวาคําวา “ground zero” เคยใชเพ่ืออธิบายสถานที่แหง
น้ันมานานกอนหนาเหตุการณวันที ่11 กันยายน 2001 ความพยายามทางภาษาศาสตรเกี่ยวกับ “ground 
zero” กอนเหตุการณ 11 กันยายนเหลาน้ีเปนที่เขาใจไดจริงๆหรือ? ช่ือที่เปดเผยแบบแปลกๆซ่ึงไดรับ
รางวัลอยางรีบรอนจากผูเชี่ยวชาญทางการปองกันพลเรือนสําหรับพ้ืนที่ที่ถูกทําลายของนิวยอรคเวิลดเท
รดเซ็นเตอรดั้งเดิมน้ัน ดูจะเปดเผยมากเกินไปในการที่จะเหลือคํานี้ไวในพจนานุกรมฉบับตอๆไปใน
อนาคตพรอมทั้งความเขาใจดั้งเดิมเพียงอยางเดียว... 
 
การรื้อทําลายเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลียร 
 

ผูเขียนบทความน้ีเคยเปนนายทหารช้ันสัญญาบัตรในหนวยกองทัพบกโซเวียตที ่46179 หรือที่รูจักกันใน
นามหนวยควบคุมพิเศษในกรมหลักที่ 12 ของกระทรวงกลาโหมแหงสหภาพโซเวียต กรมหลักที ่12 คือ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย ควบคุมการผลิต การซอมบํารุงทางเทคนิคและอื่นๆ
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ของคลังสรรพาวุธนิวเคลียรทั้งหมดของรัฐในสหภาพโซเวียต ในขณะที่หนวยควบคุมพิเศษทําหนาที่
ตรวจสอบการระเบิดของนิวเคลยีรและยังรับผดิชอบในการดูแลการปฎิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการทดสอบนิวเคลยีร มันเปนส่ิงสําคัญมากเนื่องจากการมีอยูของ “สนธิสัญญาวาดวยการ
ระเบิดนิวเคลียรเพ่ือสันติ ป 1976” ระหวางสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ภายใตสนธิสัญญานี้ทุกฝาย
จําเปนตองแจงใหอีกฝายทราบเกี่ยวกับการระเบิดของนิวเคลียรทั้งหมดที่มีจุดประสงคไมเกี่ยวกับ
การทหาร ระหวางการเขารับราชการทหารของผมในหนวยงานดังกลาวชวงปลายทศวรรษที่ 80 ทําใหผม
ไดรูวามี “โครงการรื้อถอนดวยนิวเคลียรแบบฉุกเฉิน” ขึ้นภายในตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนคร
นิวยอรค โครงการรื้อถอนดวยนิวเคลียรน้ีขึ้นอยูกับวัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอนขนาดใหญ (แรงระเบิด
ใกลเคียงกับการใชระเบิด TNT 150 กิโลตัน) ซึ่งติดตั้งอยูลึกลงไปราว 50 เมตรใตฐานรากใตดินสวนที่ต่ํา
ที่สุดของแตละตึก ในขณะนั้นมันแปลกมากสําหรับผมและพูดกันตามตรงมันเปนการยากที่จะเช่ือวา
หนวยงานของสหรัฐฯจะบาเลือดถึงขนาดรื้อถอนตึกใจกลางเมอืงทีเ่ตม็ไปดวยผูคนดวยการระเบดินิวเคลยีร
ใตดิน อยางไรก็ตามถาผมเขาใจถูกตอง ไมมีใครวางแผนที่จะรื้อเวลิดเทรดเซ็นเตอรในความเปนจริงดวย
วิธีน้ี เปนวิธีการงายที่จะหลีกเลี่ยงปญหาการเมือง แผนการรื้อทําลายดวยนิวเคลียรอันนาสะพรึงกลัว
จําเปนที่จะตองมีขึ้นทีต่ึกแฝด ไมใชเพื่อที่จะรื้อตึกจรงิๆ แตเพ่ือที่จะไดรับความยนิยอมในการสรางพวกมนั
อยางเต็มที่ ปญหาอยูที่วาประมวลขอบังคับอาคารของเมืองนิวยอรค(หรือของเมืองชิคาโกก็ดี)ไมอนุญาต
ใหกรมโยธาธิการออกใบอนุญาตในการสรางตึกระฟา ยกเวนผูกอสรางตึกน้ันๆใชวิธีการรื้อถอนตึกที่
เหมาะสมไมวาจะเปนในอนาคตหรือในกรณีฉุกเฉิน ตั้งแตปลายทศวรรษที ่60 (เม่ือตึกแฝดไดรบัการเสนอ
เปนครั้งแรก) ตึกโครงเหล็กประเภทน้ีกลายเปนแนวคิดใหม ไมมีใครรูวิธีการในการรื้อถอนตึกแบบน้ี 
เน่ืองจากวิธีการรื้อถอนที่ควบคุมไดแบบดั้งเดิมใชไดแตกับตึกแบบเกา ฉะน้ันจําเปนตองมีการคิดคนวิธี
ใหมขึ้นสําหรับตึกแฝดเหล็กกลาที่แข็งแรงเหลานี้ ซ่ึงจะชักจูงใหกรมโยธาธิการออกใบอนุญาตในการ
กอสราง และก็มีการคนพบวิธีดังกลาวในที่สุด คือ การรื้อถอนดวยนิวเคลียร  
 
ประวัติยอของแนวคิดการรื้อถอนดวยนิวเคลียรและปรมาณู 
 

ความคิดเบื้องตนที่จะใชอุปกรณนิวเคลียรในการรื้อถอนตึกทั้งหลายเกิดขึ้นแทบจะชวงเวลาเดียวกับการ
เกิดขึ้นของอาวุธนิวเคลียรในชวงตนทศวรรษ 50 ในตอนแรกอาวุธนิวเคลียรไมไดเรียกวา “นิวเคลียร” แต
เรียกวา “ปรมาณู” ดังน้ันแนวคิดของการรื้อถอนโดยใชยุทโธปกรณเหลาน้ีจึงถูกเรียกวา “การรื้อถอนโดย
ปรมาณู” คําเหลาน้ีอยูรอดมาไดและแมวาจะมีการเปลี่ยนช่ือเดิมของอาวุธปรมาณูไปเปน “อาวุธนิวเคลยีร” 
แตคําวา “การรื้อถอนดวยปรมาณู” ก็ยังคงพบเห็นไดในปจจุบันในชื่อของเครื่องมือพิเศษทางวิศวกรรม 
SADM และ MADM คําแรกน้ันยอมาจาก “Special Atomic Demolition Munitions” (วัตถุระเบิดปรมาณู
ทําลายลางแบบพิเศษเพ่ือการรือ้ถอน) สวนอันที่สองยอมาจาก “Medium Atomic Demolition Munitions” 
(วัตถุระเบิดปรมาณูขนาดกลางเพื่อการรื้อถอน) ในขณะที่หลายคนเชื่อแบบผิดๆวา SADM นั้นยอมาจาก 
“Small Atomic Demolition Munitions” (วัตถุระเบิดปรมาณูขนาดเล็กเพ่ือการรื้อถอน) มากกวาจะเปน 
“Special” 
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ในความเปนจริงแลวไมเปนการผิดแตอยางใดที่จะเรียกวา “ขนาดเล็ก” แทนที่ “ขนาดพิเศษ” เน่ืองจาก 
SADM นั้นที่จริงแลวมีขนาดเล็ก แรงระเบิดของนิวเคลียรมักจะไมเกิน 1 กิโลตันเม่ือเทียบกบั TNT สังเกต
วา SADM สมัยใหมทั้งหมดน้ันมีแรงระเบิดหลายขนาดซ่ึงสามารถติดตั้งไดต่ําเทากับ 0.1 กิโลตัน และ
บางครั้งอาจจะไดที ่0.01 กิโลตัน (เทียบเทากับ 100 และ 10 เมตริกตันของ TNT ตามลําดับ) พวกมันจะ
เหมาะที่จะเรียกวา อาวุธ “ขนาดเล็ก” ช่ืออื่นๆที่เปนที่นิยมสําหรับอาวุธน้ีไดแก “มินินุก” และ “นุกกระเปา
เอกสาร” แมวาชื่อทีส่องจะไมคอยถูกตองเทาไหรนัก ในความเปนจริง SADM สวนใหญหมายถงึหมอขนาด
ใหญที่มีน้ําหนักระหวาง 50 ถึง 70 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถสะพายขึ้นหลังได ดงัน้ันมันอาจจะเปนไปไมไดทีว่า
มันสามารถบรรจุลงในกระเปาเอกสารได อยางไรก็ตามยังมี “มินินุก”แบบใหมๆทีป่ระกอบดวยพลโูตเนยีม-
239 แทนที่ยูเรเนียม-235 และเน่ืองจากคามวลวิกฤตของพลูโตเนียมยิ่งนอยลงเทาไหร ขนาดของมันก็ลด
ตามไปดวย “มินินุก”ลาสุดบางลูกที่ประกอบดวยพลูโตเนียมอาจจะพอดีกับกระเปานักการทูต วัตถุระเบิด
ปรมาณูขนาดกลางเพ่ือการรื้อถอน (MADM) มีขนาดใหญกวาทั้งขนาดและแรงระเบิดเมื่อเทียบกับ TNT 
มันสามารถมีอํานาจการทําลายเทียบเทากับนํ้าหนักระเบิด TNT 15 กิโลตัน หนักมากถึง 200 กโิลกรมัและ
อาจจะมีขนาดใหญเทากับถังแกสหุงตมสําหรับใชตามบาน 
 

อาวุธทําลายลางปรมาณูทั้งสองแบบที่กลาวมาสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพในการทําลายวัตถุขนาด
ใหญซ่ึงไมสามารถทาํลายไดโดยระเบิดแบบดั้งเดิมจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาฉุกเฉนิ เมือ่ไมมี
ทั้งเวลาและความเปนไปไดที่จะเตรียมการทําลาย “แบบปรกติ” โดยวิธีการดั้งเดิม ยกตัวอยางเชน อาจจะ
เปนสะพาน เขื่อน อุโมงค โครงสรางใตดินเสริมเหล็ก ตึกเสริมเหล็กขนาดใหญและอื่นๆ อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพสําหรับการรื้อถอนดวยนิวเคลียรโดยใช SADM หรือ MADM แบบน้ีไมสูงนัก เปนทีท่ราบกนั
วาเปาหมายหลักของการรื้อถอนตึกแบบควบคุมไดโดยวิธีการระเบิดจากภายในไมใชเพื่อการทําลายตึก
เหลานี้จริงๆโดยการระเบิดและปลอยช้ินสวนตางๆฟุงกระจายไปทั่ว แตเพื่อที่จะเอามันลงมาอยาง
เรียบรอยดวยการทําลายบริเวณรอบขางใหนอยที่สุด 
 

ดวยเหตุผลน้ีวิศวกรผูที่เตรียมการรื้อถอนแบบควบคุมไดกอนอ่ืนตองคํานวนจุดที่แนนอนบนโครงสรางตกึ
และติดตั้งวัตถุระเบิดแบบดั้งเดิมไปยังจุดที่ถูกตอง เพ่ือที่จะทําลายโครงสรางเหลานั้น 
 

ในกรณีสวนมากจะมมีากกวาหน่ึงจุดที่จะตองติดตั้งระเบิด เพราะเปนไปไมไดวาโครงสรางแบบน้ีจะมีเพียง
คานหรือเสารองรับอันเดียวที่จะตองถูกทาํลาย ในกรณีที่ดีที่สุดอาจจะมีหลายอัน แตกไ็มมาก ในกรณีมกีาร
รื้อถอนดวยปรมาณูโดยใชวิธีที่กลาวถึงดานบนไมไดอยูในกรณีนี ้
 

คนที่วางแผนที่จะใชอาวุธปรมาณูในกรณีฉุกเฉินอาจจะไมมีทั้งเวลาและความรูเพียงพอที่จะทําการคาํนวน
ที่ถูกตองแมนยําเชนในกรณีของการรื้อถอนที่ควบคมุไดแบบดั้งเดิม ส่ิงที่ผูคนเหลานี้ควรจะมีมากทีสุ่ด คอื 
ความรูทางดานวิศวกรรมเบื้องตนและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชอาวุธนิวเคลียร ดวยเหตุน้ีวิธีการใช
อาวุธปรมาณูในกรณีน้ีไมใชเพ่ือที่จะทลายโครงสรางเปาหมาย ”อยางเปนระเบียบเรียบรอย” แตเพ่ือที่จะ
ทําลายมันลงอยางไมจํากัดวิธีการและงบประมาณ น่ันคือเหตุผลวาทําไมแรงระเบิดของอาวุธปรมาณูที่ใช
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ในการรื้อถอนโครงสรางแบบน้ีในกรณีฉุกเฉินไมวาจะอยางไรก็รุนแรงมากเกินไป เนื่องดวยสวนใหญของ
แรงระเบิดทั้งหมดถูกใชไปอยางไรประโยชน เหมือนกับกรณีที่ใชการระเบิดนิวเคลียรแบบอ่ืน ดังน้ันสวน
ใหญของพลังงานซ่ึงปลอยออกมาโดยการระเบิดนิวเคลียรของอุปกรณปรมาณูสําหรับการรื้อถอนจะถูกใช
ไปสําหรับการสรางปจจัยที่รูจักกันดีของการระเบิดปรมาณู เชน รังสีความรอน พลังงานจากคลื่นระเบิด 
กัมมันตภาพรังสี รังสีแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงไมมีอะไรเกี่ยวของกับภารกิจรื้อถอนและอาจจะไมไดเปนสาเหตุ
ของภารกิจน้ี อยางไรก็ตามปจจยัการทาํลายทั้งหมดของการระเบิดปรมาณูเปนสาเหตสํุาคญัในการทาํลาย
ส่ิงแวดลอม และการทําลายนี้คอนขางรุนแรง และแนนอนใชงบประมาณสูงเกินในการรื้อถอน 
 

อาจกลาวไดวาการรื้อถอนดวยนิวเคลียรในความหมายที่กลาวถึงดานบนน้ันอาจจะมีดัชนีประสิทธิภาพที่
ต่ํากวาน้ีมากเม่ือเทยีบกบัการรื้อถอนแบบเดิมที่ควบคุมไดซึ่งไดรับคํานวนมาแลวอยางเทีย่งตรง เน่ืองจาก
อันหลังนั้นมุงไปที่พลังงานเกือบทั้งหมดของระเบิดที่ใชในการทําลายโครงสราง มากกวาที่จะสราง 
พลังงานจากคลื่นระเบิด หรือรังสีความรอน นอกเหนือจากนี้ตัวอุปกรณปรมาณูสําหรับรื้อถอนเองมีราคา
คอนขางแพง ในขั้นต่ํา “มินินุก” ที่ใชยูเรเนียมมีราคาสองลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ถาไมมากกวาน้ัน(อันที่
ใชพลูโตเนียมมีราคาสูงกวานั้น) จะเห็นไดวาระเบิด TNT หน่ึงพันตันจะมีราคาถูกกวาอาวุธปรมาณูหนึ่ง
กิโลตัน อยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดที่จะรื้อถอนตึกเพียงไมกี่หลังโดยใชระเบดิ TNT 1,000 ตนั ในขณะ
ที่อาจจะรื้อถอนตึกเพียงหลังเดียว (แตตองการจะทําลายตึกอ่ืนๆรอบขางดวย)โดยใช “mini-nuke” เมื่อ
พิจารณาส่ิงที่กลาวมาแลวทั้งหมด อาจสรุปไดวาน่ีไมใชทางเลือก ที่จะใชอาวุธปรมาณูใดๆสําหรับการรื้อ
ทําลายไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือกลาง เพ่ือรื้อถอนส่ิงปลูกสรางของพลเรือนในชวงเวลาแหงสันตภิาพเมือ่
ไมมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการรื้อถอนวัตถุใดๆอยางถูกตองดวยวิธีการดั้งเดิม และในกรณีใดๆการรื้อ
ถอนที่ควบคุมไดแบบดั้งเดิมจะมีราคาถูกกวาการใชนิวเคลียร Mini-nuke ใชไดเพียงแคสําหรบังานรือ้ถอน
ในกรณีฉุกเฉินจริงๆ 
 

แลวทาํไมแนวคดิการรื้อถอนดวยปรมาณูแบบดั้งเดิมน้ีถึงไดรับการฟนฟูและการดําเนินการในโครงการรือ้
ถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลียร ทั้งที่ทราบวามีราคาสูงและมีดัชนีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับการ
รื้อถอนทีค่วบคุมไดแบบดั้งเดิมโดยการระเบิดภายใน 
 

มันเกิดขึ้นเน่ืองจากตึกรุนใหมมีปรากฎขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 60 คือ ตึกโครงเหล็ก โดยไมคํานึงถึง
แนวคิดแบบผิดๆทั่วไปแลว ยังไมมีตึกระฟาโครงเหล็กตึกไหนในโลกถูกรื้อถอนดวยการระเบดิภายในแบบ
ตึกเวิลดเทรดเซน็เตอรมากอน ในขั้นแรกเน่ืองจากตึกระฟาสวนใหญเปนตึกใหมและยังไมถึงเวลาที่จะถูก
รื้อถอน ตึกที่สูงที่สุดที่ถูกรื้อถอนดวยการระเบิดภายในมีความสูงเพียง 47 ชั้น คือ ตึกซิงเกอรในนคร
นิวยอรคซ่ึงถูกสรางขึ้นในป 1908 และถูกรื้อถอนในป 1968 เน่ืองจากเลิกใชไปแลว ตึกน้ีมีโครงสรางที่
ออนแอกวามากเมื่อเทียบกับแบบทอเหล็กขนาดใหญที่แข็งแรงทนทานของตกึระฟาโครงเหลก็ทีส่รางขึน้ใน
ปจจุบัน ดังน้ันโดยไมสนใจแนวคิดแบบผิดๆทั่วไปแลวไมมีทางเปนไปไดที่จะรื้อถอนตึกโครงเหล็กโดยใช
แผนการรื้อถอนที่ควบคุมไดที่รูกันจักกันดีอยูแลว ในอดีตเมื่อสมัยตึกยงัคงเปนกาํแพงอิฐและแผนคอนกรตี 
โครงสรางรับแรงยังเปนเสาและคานรองรับคอนกรีต บางครั้งโครงสรางรับแรงคอนกรีตเหลาน้ีก็ไดรับการ
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เสรมิดวยการสอดทอนโลหะลงไป แตบางครั้งก็เปนคอนกรีตธรรมดา ในทั้งสองกรณีมีความเปนไปไดทีจ่ะ
คํานวนจํานวนของระเบิดแบบดัง้เดิมที่พอเหมาะเพื่อติดตั้งเขากับโครงสรางหลักในจุดที่เหมาะสม (หรือ
ติดตั้งลงไปในรูที่เจาะลงไปยังโครงสรางรับแรง) เพื่อที่จะทําลายทั้งหมดลงในคราวเดียวและทําใหตึกถลม
ลงมาตามขอบเขตที่กําหนดไว อยางไรก็ตามไมมีทางที่จะเปนไปไดกับตึกเสริมเหล็กสมัยใหม อยางเชน 
ตึกแฝดเดิมของนิวยอรคเวิลดเทรดเซ็นเตอร ตึก 7 ของเวิลดเทรดเซ็นเตอร หรือตึกเซียรในเมืองชิคาโก 
 

ตัวอยางโครงสรางเหล็กกลาของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรแฝด 
 

                                                                                              

 
 

ในที่น้ีไมมี “โครงสรางรบัแรง” ใดๆในความหมายเดิมของคํา ตึกทัง้หมดเปน “โครงสรางรบัแรง” อยาง
แทจรงิ โครงเหล็กของเวิลดเทรดเซ็นเตอรประกอบไปดวยแนวเสาเหลก็สองช้ันซ่ึงมีตัง้อยูตรงกลางและ
บริเวณรอบนอกสุด รูปแบบที่เรยีกวา “ปลอง” เปนวิธกีารกอสรางแบบใหมมากซ่ึงปลอยใหมีพ้ืนที่เปดโลง
มากกวาเสาซ่ึงถูกกระจายออกไปทั่วภายในเพ่ือที่จะชวยรองรับนํ้าหนักอาคารเหมือนกบัที่เคยไดรบัการ
ติดตั้งในโครงสรางแบบเกา ตึกแฝดประกอบดวยเสาเหล็กกลวงรบัแรง (หนาตดัสี่เหลี่ยม) ตั้งอยูหางจาก
กันหน่ึงเมตรบนสวนนอกของตกึเพ่ือขึน้รปูโครงสรางแขง็แรงเปนพิเศษซ่ึงชวยรบัแรงจากดานขาง (เชน 
แรงลม) และแบงแรงโนมถวงกบัเสาแกนกลาง โครงสรางรอบนอกประกอบดวยเสาดานละ 59 ตน 
โครงสรางแกนของตกึประกอบดวยเสาเหล็กรปูส่ีเหลี่ยมผนืผา 47 ตนซ่ึงวิง่ยาวจากช้ันหินดานลางไปจนถงึ
ยอดตกึ ทานสามารถดูภาพเสาเหลานั้นไดจากรปูภาพดานลาง ทีแ่สดงใหเห็นเศษซากที่เหลอือยูของเสาที่
พบในพ้ืนที่ “ground zero” หลงัการถลมของเวลิดเทรดเซ็นเตอรที่เกดิจากการโจมตีในวันที่ 11 กันยายน 
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สังเกตวาเสาแกน(ส่ีเหลี่ยมผืนผา)และเสารอบนอก(สี่เหลี่ยมจตุรัส)เหลาน้ีไมไดเปนของสวนลางของตึก
แฝดแตเปนของสวนบน น่ันคือเหตุผลวาทําไมพวกมันถงึรอดจากการถกูบดขยี้เปนผยุผงระหวางการถลม 
แตในขณะที่ไมมีอะไรจากสวนลางของตึกแฝดหลงเหลืออยูเลยยกเวนฝุนผงขนาดเล็กเทานั้น 
 

และน่ีเปนอีกภาพ (จากรายงานของสถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ (NIST)) แสดงใหเห็นเสารอบนอกสุดของ
ตึกแฝดในระหวางการกอสราง 
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มีการตรวจสอบเสาที่ลอมดานนอกของปลายปกที ่“ground zero” 
 
เสาเหลก็กลาเหลาน้ีหนามาก ผนงัแตละอันมีความหนา 2.5 นิ้ว (6.35 เซนติเมตร) ดงัน้ันความหนา
ทั้งหมดรวมเสาจงึเทากับ 5 น้ิว (12.7เซนติเมตร) ตัวอยางทีด่ีสําหรบัการนึกภาพตามวามันหนาแคไหน 
คือ เกราะดานหนาของรถถงัที่ดทีี่สุดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 T-34 ซ่ึงมคีวามหนาเพียง 1.8 น้ิว (4.5 
เซนติเมตร) และเทยีบเทากบัผนังแคดานเดียว รถถงั T-34 และเกราะหนาแสดงใหเห็นในรปู: 
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อยางไรก็ตามในเวลานั้นไมมีกระสุนหัวเจาะเกราะซึ่งสามารถเจาะเกราะนี้ได แนนอนวาไมมีระเบดิลกูไหน
สามารถทําลายเกราะหนาของรถถังน้ีไดเชนกัน (ยกเวนเพียงแต hollow-charge shell ซ่ึงยังไมสามารถ
ทําลายเกราะทั้งแผนน้ีได เพียงแคทําใหเกิดรูตื้นๆที่แผนเกราะเทานั้น) สังเกตวาโครงเหล็กกลาของตึก
แฝดประกอบไปดวยเสาเหล็กสองช้ันซ่ึงหนาเกือบ 2 เทาของเกราะหนารถถงั T-34 จงึเปนไปไมไดทีจ่ะพบ
วิธีการที่จะพังเสาพรอมกันหลายจุดเพ่ือที่จะบรรลุผลของ”การระเบิดเขาขางใน” ซึ่งก็คือเปาหมายเบือ้งตน
ของการรื้อถอนแบบควบคุมได มันอาจจะเปนไปไดทางเทคนิคที่จะพังเสาเหลาน้ีบางสวนในบางจดุ แตแม
กระทั้งวิธีการเหลือเช่ือก็ไมสามารถที่ทําให “ผลการระเบิดเขาขางใน” ที่หวังไวสาํเรจ็ลลุวงไปได ตกึทัง้สอง
น้ันทั้งสูงและแข็งแรงเกินไป แกนเหล็กกลาจะถูกทําลายพรอมๆกันในหลายจุดทุกช้ัน ซ่ึงไมมีใครสามารถ
ทําได และถึงแมจะทําได วิธีน้ีก็คงไมทําใหไดผลตามที่ตองการ ไมมีอะไรจะรับรองไดวาโครงสรางสูง
ตระหงานน้ีจะถลมลงมาพอดิบพอดีตามแบบที่วางไว มันอาจจะกระจายเศษซากตกึไปไกลถงึเศษหน่ึงสวน
ส่ีไมลก็ไดเม่ือพิจารณาจากแคความสูง ดังน้ันจึงเปนไปไมไดที่จะพังตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรลงมาดวย
วิธีการรื้อถอนควบคุมไดแบบดั้งเดิมใดๆก็ตาม 
 
สามารถบอกไดถึงส่ิงที่เหมือนกันของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 และตึกเซียรทาวเวอรในเมืองชิคาโก ทั้ง
สองแหงกอสรางขึ้นโดยใชโครงเหล็กกลาหนาสองช้ันเหมือนกันซึ่งไมสามารถจะพังไดในคราวเดียว 
เน่ืองจากเหตุผลดังทีก่ลาวมาแลว อยางไรก็ดตีามกฎหมายของสหรัฐฯที่ควบคมุเกีย่วกบัการกอสรางตกึสงู
ระฟาผูออกแบบอาคารตองเสนอโครงการรื้อถอนที่นาพอใจบางอยางกอนโครงการกอสราง ซ่ึงควรไดรับ
การอนุมัติจากกรมโยธาฯ ไมมีใครไดรับอนุญาตใหสรางตึกระฟาซ่ึงไมสามารถรื้อถอนไดในอนาคต นี่คือ
เหตุผลสําคัญซ่ึงทําใหระบบการรื้อถอนดวยนิวเคลียรติดตั้งอยูในตึกระฟา น่ีอาจจะฟงดูนาขัน แตแผนการ
รื้อถอนดวยนิวเคลียรนี้ไมไดมีไวสําหรับการรื้อถอนตึกระฟาแบบนี้จริงๆ เมื่อสังเกตเปนพิเศษวาไมมีใครมี
ประสบการณในทางปฎิบัติเลยในการรื้อถอนตึกระฟาดวยวิธีนี้ มันเปนเพียงแคการโนมนาวกรมโยธาฯให
อนุญาตการกอสรางของตึกระฟาแหงน้ี เห็นไดชัดวาผูออกแบบและผูสนับสนุนทัง้หมดของแผนการรือ้ถอน
น้ีหวังเปนอยางยิ่งวาจะไมตองใชแนวคิดน้ีในชวงที่พวกเขายังมีชีวิตอยู 
 
มันทํางานอยางไร? 
 

ขั้นแรกเลยการรื้อถอนดวยนิวเคลยีรแบบใหมน้ีไมมีอะไรเกี่ยวของกับการรือ้ถอนดวยปรมาณูแบบดัง้เดมิที่
ใช SADM และ MADM ดังเชนที่ไดอธิบายมาขางตน มันเปนแนวคิดใหมทั้งหมด ระหวางขั้นตอนการรื้อ
ถอนดวยนิวเคลียรแบบใหม วัตถุระเบิดทําลายไมไดกอใหเกิดการระเบิดของนิวเคลียรในบรรยากาศใดๆ 
พรอมดวยเมฆรูปเห็ดที่รูจักกันด ีรังสีความรอน พลังงานจากคลื่นระเบิด และรงัสีแมเหลก็ไฟฟา มนัระเบดิ
คอนขางลึกลงไปใตดิน ลึกมากแบบเดียวกับวัตถุระเบิดนิวเคลียรระเบิดในระหวางการทดสอบนิวเคลียร
ตนแบบ ดังน้ันมันจะไมกอใหเกิดทั้ง พลังงานจากคลืน่ระเบิด รังสีความรอน กัมมันตภาพรงัสทีีท่ะลทุะลวง 
และรังสีแมเหล็กไฟฟาใดๆ มันจะกอใหเกิดความเสียหายคอนขางเล็กนอยแกสภาพแวดลอมโดยการ
ปนเปอนของรังสีตอไป ซ่ึงอยางไรก็ตามผูออกแบบมองวาเปนปจจัยที่ไมสลักสําคัญอะไร 
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ความแตกตางพื้นฐานระหวางการระเบิดนิวเคลียรในช้ันบรรยากาศและช้ันใตดินคืออะไร? ในขั้นแรกของ
การระเบิดนิวเคลียร(หรือนิวเคลียรความรอน) พลังงานจากการระเบิดทั้งหมดจะถูกปลอยออกมาใน
รูปแบบที่เรียกวา ”การแผรังสีขั้นแรก” ซ่ึงสวนที่สําคัญของมัน (เกือบ 99%) เปนแถบพลังงานของรังสี
เอ็กซ (อีกสวนที่ เหลือเปนแถบพลังงานของรังสีแกมมาซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บจากรังสี และเปน
แถบพลังงานที่มองเห็นไดของรังสีซึ่งกอใหเกิดแสงสวางวาบที่มองเห็นได) ดังน้ันพลังงานจากการระเบิด
เกือบทั้งหมดซ่ึงเปนรังสีเอ็กซจะถูกใชไปกับการทําใหอากาศรอบๆรอนขึ้นเปนบริเวณหลายสิบเมตรจาก
จุดศูนยกลางของการระเบิด มันเกิดขึ้นเน่ืองจากรังสีเอ็กซไมสามารถเดินทางไปไดไกลนักเน่ืองจากเกิด
การสูญเสียพลังงานไปในอากาศ การทําใหรอนของพ้ืนที่เล็กๆรอบศูนยกลางการระเบิดนิวเคลียรจะสงผล
เกิดการกอตัวของส่ิงที่เรียกวา “ลูกไฟนิวเคลียร” ซ่ึงในทางกายภาพไมใชอะไรนอกจากอากาศที่รอนมาก
ที่สุด ลูกไฟนิวเคลียรนี้เปนสาเหตุของปจจัยหลักๆเกี่ยวกับการทําลายสองปจจัยของการระเบิดนิวเคลียร
ในช้ันบรรยากาศ คือ รังสีความรอนและพลังงานจากคลื่นระเบิด เน่ืองจากทั้งสองปจจัยมีผลโดยเฉพาะมา
จากอุณหภูมิสูงของอากาศที่อยูรอบการระเบิด เม่ือมาเปนการระเบิดนิวเคลียรใตดิน ภาพจะแตกตางไป
โดยส้ินเชิง เนื่องจากรอบ “กลองเปลา” จะปราศจากอากาศ พลงังานทัง้หมดทีถ่กูปลอยออกมาในชวงทีเ่กดิ
การระเบิดในรูปของรังสีเอกซจะสูญเสียไปกับการทําใหหินที่อยูรอบๆรอนแทน มันอาจจะมีผลทําใหหินน้ี
รอนเกิน ละลายและระเหิดกลายเปนไอ การหายไปของหินที่ระเหิดกลายเปนไอจะมีผลในการเกิดโพรงใต
ดินซ่ึงขนาดของมันขึ้นอยูกับแรงระเบิดของอาวุธนิวเคลียรที่ใชโดยตรง ทานอาจจะเหน็ภาพของหนิจาํนวน
แคไหนที่หายไปในชวงของการระเบิดนิวเคลียรใตดินจากตารางดานลาง ซ่ึงจํานวนของวตัถหุลายๆชนิดที่
ระเหิดและลายไป(หนวยเมตริกตัน) แสดงไวตามเกณฑ “ตอกิโลตันของแรงระเบิด”: 
 
 

ชนิดของหิน 
มวลเฉพาะของวัตถทุี ่
ระเหิดกลายเปนไอ 

(ตันตอหน่ึงกิโลตันของแรงระเบดิ) 

มวลเฉพาะของวัตถทุี่ละลาย 
(ตันตอหนึง่กิโลตันของแรงระเบดิ) 

หินแกรนิตแหง (Dry granite) 69 300 (±100) 

หินเถาภูเขาไฟชื้น (Moist tuff) 
(มีนํ้า 18-20%) 72 500 (± 150) 

หินเถาภูเขาไฟแหง (Dry tuff) 73 200 - 300 

ดินโคลนนํ้าพัดพา (Alluvium) 107 650 (±50) 

เกลอืหิน (Rock salt) 150 800 
 
 
น่ีเปนแคตัวอยาง การระเบดิของวตัถุระเบิดนิวเคลยีรความรอน 150 กิโลตันที่เผาไหมลึกลงไปยงัชั้น
หินแกรนิตจะทาํใหเกิดเปนโพรงที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เมตรดงัเชนในภาพ 
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ตึกระฟาทั้งหมดจะมีฐานรากต่ําสุดอยูที่ระดับ 20-30 เมตรใตพ้ืนผิวโลก ดังน้ันเปนไปไดที่จะคํานวน
ตําแหนงของจุดที่จะวางระเบิดหรือที่เรียกวา “กลองเปลา” (zero-box) เพ่ือที่ใหการระเบิดนิวเคลียรทําให
เกิดโพรงใตดินที่ขอบบนสุดมาไมถึงผิวโลก แตมาถึงเพียงแคฐานรากสวนลางสุดของตึกที่ตองการรื้อถอน 
 

ตัวอยางเชน ในกรณีพิเศษของตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนครนิวยอรค ฐานรากที่ต่ําที่สุดอยูที่ 27 
เมตรจากผิวโลก ในขณะที่วัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 ตันไดรับการติดตั้งที่ความลกึ 77 เมตร (วดั
จากพ้ืนผิวโลก) หรือ 50 เมตรจากฐานรากใตดิน การระเบิดนิวเคลียรความรอนที่ความลึก 77 เมตรน้ีจะ
กอใหเกิดโพรงความรอนสูงที่ขอบบนสุดมาแตะถึงฐานรากใตดินสวนที่ต่ําสุดของตึกแฝดที่ตองการจะ
ทําลาย แตมันยังคงหางจากผิวไมมากเพียง 27 เมตร ดังนั้นโครงสรางรอบๆจะไมไดรับผลกระทบโดย
ปจจัยการทําลายใดๆของการะเบิดนิวเคลียรใตดินน้ี (ยกเวนการปนเปอนของกมัมันตภาพรงัสีเทาน้ัน) ตกึ
ที่จะถูกทําลายจะสูญเสียฐานรากโดยสิ้นเชิง และถูกดูดลงไปยังโพรงรอนจัดน้ี ซ่ึงมีอุณหภูมิที่คาดวาจะ
สามารถละลายตึกทั้งหลังได แผนการรื้อถอนดวยนิวเคลียรของเวิลดเทรดเซ็นเตอรตึก 7 และของตกึเซียร
ทาวเวอรในนครชิคาโกจึงไดรับการคํานวนในแบบเดียวกัน 
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อยางไรก็ตาม มีอีกปจจัยหน่ึงซึ่งควรจะพิจารณาในการคํานวนของโครงการรื้อถอนดวยนิวเคลียรของตึก
ระฟา น่ันก็คือหินแกรนิตที่ระเหิดกลายเปนไอภายในโพรง หินแกรนิตเดิมทั้งหมดน้ันที่ตอนนี้อยูในสภาวะ
กาซจะถายเทจากโพรงไปที่ไหน? ในความเปนจริงแลวภาพของเหตุการณทางฟสิกสหลังการระเบิดของ
นิวเคลียรใตดินน้ีคอนขางนาสนใจ ลองมาพิจารณาดูกัน 
 
 

กระบวนการตัวอยางทางฟสิกสระหวางการระเบิดของนิวเคลยีรลึกลงไปใตดนิในทางทฤษฎ ี
 
 

 
 
1) การระเบิดของนิวเคลียรเริ่มทําใหหินรอบๆจดุศูนยกลางรอนขึ้น 
 
 

2) หินเริ่มระเหดิกลายเปนไอ จากการหายไปของหินทีร่ะเหดิกอใหเกิด “โพรงชั้นแรก” ซึ่งเต็มไป
ดวยหินเดมิทีอ่ยูในรปูกาซ แรงดันสงูมากของกาซภายในโพรงเริ่มทีจ่ะขยายโพรงชั้นแรกไปยัง
บริเวณรอบๆที่ยงัคงเปนหินแข็งอยู   
 
 

3) โพรงน้ันจะขยายไปจนถึงขนาด “ขั้นที่สอง” เน่ืองจากแรงดันสงูมากของกาซภายใน ซึง่ไดขยาย
โพรงจากขนาดดัง้เดมิ (เสนประ) ไปยงัขนาดทีใ่หญกวา เพราะวาการขยายตัวน้ีเกิดขึ้นดวยการ
ทําลายพื้นที่ขางเคยีง พื้นที่ขางเคยีงนีจ้ะกลายเปนบบีอดักันอยางหนาแนน  
 
 

4)  ภาพสดุทาย สีขาว: โพรงใตดิน (ขนาดทีส่อง); สีฟา: “โซนบดอัด” เปนหนิทีแ่หลกละเอยีด
ทั้งหมด (ถกูบดเปนฝุนขนาดมองไมเห็นดวยตาเปลา 100 ไมครอน); สีเขียว: “โซนที่เสียหาย” คอื 
หินที่ถูกบดละเอียดบางสวน 
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การแปลความภาพดังกลาวแสดงใหเห็นเปนฉากๆถึงกระบวนการทางฟสิกสที่สําคัญทั้งหมดระหวางการ
ระเบิดนิวเคลียรลึกลงไปใตดินตามทฤษฎี ดังน้ันตอนนี้คงเปนที่ชัดเจนแลววาแรงดันมหาศาลของหินที่
ระเหยกลายเปนไอภายในโพรงทําใหเกิดส่ิงสําคัญอยางนอยสองอยาง: 1) ขยายโพรงปรกติจากขนาด 
“เบื้องตน” ไปยังขนาด “ขั้นที่สอง”; และ 2) เนื่องจากมันทําใหมีการขยายตัวดวยการสูญไปของพื้นที่
ขางเคียงของหิน มันทําใหเกิดพ้ืนที่ที่ถูกทําลายสองสวนรอบตัวเอง แตละสวนมีความเสียหายที่แตกตาง
กัน 
 

พ้ืนที่ที่อยูติดกับโพรงในศัพทเฉพาะเกี่ยวกับนิวเคลียรเรียกวา “โซนบดอัด” โซนน้ีอาจจะหนาเทากับ
เสนผาศูนยกลางของโพรงและเต็มไปดวยส่ิงแปลกๆมากมาย มันเต็มไปดวยหินที่แหลกละเอียดหมดแลว 
มันอาจจะถูกบดจนเทากับฝุนขนาดมองไมเห็นดวยตาเปลาซ่ึงมีขนาดประมาณ 100 ไมครอน ยิ่งไปกวา
น้ันสภาพเฉพาะของวัตถุภายใน “โซนบดอัด” น้ีอยูในสภาพที่แปลกมาก คือ นอกจากภายหลงัการทดสอบ
นิวเคลียรใตดิน มันจะไมเกิดขึ้นที่อ่ืนอีกตามธรรมชาติ 
 

ถาทานหยิบหินกอนหน่ึงขึ้นมาจากพ้ืนที่น้ี แตหยิบอยางนุมนวลมาก มันอาจจะยังติดกันและยังคงเปนหิน
ตามรูปรางและสีของมัน แตถาทานแคกด “หิน” กอนน้ีเบาๆดวยนิ้ว มันจะแตกตัวออกเปนฝุนขนาดเล็ก
มากที่ประกอบกันอยูทันท ีโซนที่สองติดกับ “โซนบดอัด” เรียกวา “โซนที่เสียหาย” ในศัพทเฉพาะเกี่ยวกับ
นิวเคลียร “โซนที่เสียหาย” น้ีเต็มไปดวยหินซ่ึงแตกเปนชิ้นๆจากเล็กมาก(ขนาดมิลลิเมตร)ไปถึงสะเก็ด
ขนาดคอนขางใหญ ยิ่งใกลกับขอบของ “โซนบดอัด” เทาไหร ตะกอนเหลาน้ีก็จะยิ่งเล็กลงเทาน้ัน และยิ่ง
ไกลจากจุดศูนยกลางการระเบิดเทาไหร เศษเหลานี้ก็จะใหญขึ้นเทาน้ัน ทายที่สุดนอกเขตของ “โซนที่
เสียหาย” จะไมเกิดความเสียหายกับหินรอบๆ 
 

อยางไรก็ตามเราไดทําการพิจารณากระบวนการทางฟสิกสขางตนที่เปนจริงเกี่ยวกับการระเบิดนิวเคลียร
ลึกลงไปใตดินตามทฤษฎีแลว เม่ือวัตถุระเบิดนิวเคลียรถูกฝงลงไปไมลึกมากพอ ภาพจะแตกตางออกไป
เล็กนอย “โซนที่เสียหาย” และ “โซนบดอัด” จะไมไดกลมตามทฤษฎีอยางในกรณีลาสุด มันจะออกไปทาง
รูปไขดวยจุดส้ินสุดที่ยาวกวาจะพุงขึ้นไปดานบน เทียบกับไขที่ชี้ขึ้นดานบนดวยสวนที่แหลมกวา หรือ
อาจจะรแีละแหลมขึ้นขางบนมากกวาไขปรกติ มันเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงดันของกาซที่ระเหยกลายเปนไอจะ
พบกับแรงตานทานที่นอยที่สุดในทิศทางไปยังพ้ืนผิวโลก (เน่ืองจากใกลมากเกิน) ดังน้ันทั้ง “โซนบดอัด” 
หรือ “โซนที่เสียหาย” จะขยายตัวขึ้นไปขางบนมากกวาทิศทางอ่ืน 
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ภาพรางดานบนน้ีเปนภาพประกอบของแรงตานทานจากหินรอบดานเม่ือโพรงไมไดอยูลึกมากใตผิวโลก 
เห็นไดชัดวาแรงตานทานของหนิจากดานผวิโลกจะมีนอยกวาจากทางอ่ืนๆ เน่ืองจากทกุส่ิงจะไปยงัทศิทาง
ที่มีแรงตานทานนอยสุด ดังนั้นโพรงจะขยายตัวไปยังทางพ้ืนผวิโลกมากที่สุดและจะไมมีทรงกลมดังทฤษฎี
อีกตอไป มันมักจะอยูในรูปไข 
 

เม่ือแรงดันแผไปยังขอบบนของ “โซนที่เสียหาย” และ “โซนบดอัด” มาพบกับฐานรากใตดินของตึกทีจ่ะถกู
รื้อถอน ภาพจะยิ่งตางออกไป เน่ืองจากวัสดุที่ใชสรางตึกตางจากช้ันหินแกรนิตรอบขางในเงของแรง
ตานทานของวัตถุ ยิ่งไปกวาน้ันมีพ้ืนที่วางมากมายภายในตึก ในขณะที่หินแกรนิตที่เหลือในทิศทางอื่น 
(ทั้งดานขางและดานลาง) เปนของแข็ง ดังน้ันการขยายตัวของขอบบนของ “โซนที่เสียหาย” และ “โซนบด
อัด” จะไปไดไกลที่สุดจากโครงสรางของตึก ในกรณีของตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรและตึกเซียรทาว
เวอร “โซนที่เสียหาย” จะสามารถสูงขึ้นไปไดถึง 350-370 เมตร ในขณะที่ “โซนบดอัด” ที่ตามมาติดๆจะ
สูงขึ้นไปไดถึง 290-310 เมตร แตในกรณีของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ที่เตี้ยกวา ความสูงทั้งหมดของตกึ
จะอยูใน “โซนบดอัด” ดังน้ันมันจึงถูกทาํลายแหลกละเอียดหมด สมรรถภาพของการรื้อถอนดวยนิวเคลยีร
ที่จะบดเหล็กและคอนกรีตน้ีนับเปนหน่ึงในคุณลักษณะเฉพาะตัวของมัน 
 



 37 

 
 



 38 

 
 
ฝุนปกคลุมผลไมที่วางทิง้ไวดานลางเกาะแมนฮตัตัน รปูถาย @ แอรสิ เอโคโนโมพูลอส / เดอะสตาร-เลด็
เจอร 
 
ภาพดานบนแสดงใหเห็นถึงตัวอยางของฝุนละอองละเอียดขนาดเล็กซ่ึงปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน
หลังการรื้อถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอร หลายคนเช่ือแบบผิดๆวามันคือ “ผงคอนกรีต” ตามที่บอกกัน ไม มัน
ไมใชเลย มันคือ “ผงของทุกสิ่งอยาง” แตโดยมากมาจากเหล็กที่ถูกบดละเอียด นอกเหนือจากการเขาใจผดิ
ทั่วไปแลว โครงสรางของเวิลดเทรดเซ็นเตอรไมไดมีคอนกรีตมากเทาไหร มีการใชคอนกรีตเพียงจํานวน
จํากัดในการทําแผนพ้ืนบางมากๆในการสรางตึกแฝด มันไมไดถูกใชในทีอ่ื่นๆอีก สวนใหญของตกึแฝดเปน
เหล็กกลาไมใชคอนกรีต ดังนั้นผงละเอียดน้ีสวนใหญเปนผงของเหล็กอยางที่กลาวมา แมกระน้ันมนักไ็มใช
แค “ผงของเหล็ก” เพียงอยางเดียว ยังเปน “ผงของเฟอรนิเจอร” “ผงของไม” “ผงของกระดาษ” “ผงของ
พรม” “ผงของช้ินสวนคอมพิวเตอร” และแมกระทั่ง “ผงของคน” เนื่องจากผูคนที่ยังคงอยูในตัวตึกถูกบด
เปนผุยผงแบบเดียวกับเหล็ก คอนกรีตและเฟอรนิเจอร 
 

มีบางคนอาจจะสงสัยวา ทําไมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ถึงไดถลมลงมาตามแบบที่วางไวอยางเรียบรอย
และทั้งหมด ในขณะที่ตึกแฝดทั้งสองหลังถลมลงมา ไมใชเพียงฝุนละอองที่ฟุงกระจายไปทั่ว แตมีกระทั่ง
เศษซากบางสวนไปพ้ืนที่คอนขางกวางใหญ คําถามนี้ตอบไดงายมาก ทานตองมองไปยังการกระจายของ 
“โซนบดอัด” และ “โซนที่เสียหาย” ควบคูไปกับโครงสรางของตึกแฝดและคําตอบจะปรากฎออกมา 
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ภาพดานบนแสดงใหเห็นการกระจายโดยประมาณของโซนที่เสียหายในแผนการของการรื้อถอนตึกระฟา
ดวยนิวเคลียรดวยการใชวัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 กิโลตันที่ติดตั้งลึกลงไปกวาฐานรากใตดิน
สวนที่ต่ําที่สุด 50 เมตร อยาลืมวาวัตถุระเบิดสําหรับการรื้อถอนในกรณีเฉพาะน้ีไมไดถูกฝง “ลึกตาม
ทฤษฎี”  น่ันจึงเปนเหตุผลวาทําไมรูปทรงของ “โซนบดอัด” และ “โซนที่เสียหาย” จึงไมได “กลมตาม
ทฤษฎี” พวกมันมีรูปไขพรอมดวยดานที่แหลมกวาช้ีขึ้นขางบนไปยังพ้ืนที่ที่มีความตานทานนอยที่สุด มัน
เขาใจไดงายวาความสูงทั้งหมดของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 พอดีกับ “โซนบดอัด” เทาน้ัน และทําไมใน
กรณีการรื้อถอนตึกที่ 7 จึงไมมีสวนบนที่ไมเสียหายซึ่งสามารถกอใหเกิดผลแบบดังกลาวที่เราเห็นในกรณี
ของตึกแฝด 
 

ในการกระจายตัวเฉพาะของความเสียหายควบคูไปกับโครงสรางของตึกระฟาทีเ่สยีหายน้ีอาจจะเขาใจไดดี
ขึ้นเม่ือทานไดดูวีดีโอที่แสดงรายละเอียดของการถลมของตึกแฝดและตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 วีดีโอ
เหลาน้ีที่มีอยูมากมายบนเวบไซตยูทูบ 
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   ตึกทศิเหนือเริม่ถลมลงมา 
 

  
 
ทั้งสองภาพน้ีแสดงใหเห็นถึงการถลมของตึกทิศเหนือ (ซึ่งถลมเปนลําดับที่สอง) เปนที่เห็นไดชัด
วาตึกถูกแปรสภาพเปนเพียงผงฝุนละเอียด ในมุมขวาลางเห็นไดชัดวาตึก 7 (ตึกกระจกสีนํ้าตาล) 
ไมไดถูกทําลายลงทั้งหมด ในภาพทางขวาตึก 7 ดูเหมือนจะ “เต้ีย” กวาในภาพทางซายเล็กนอย 
แตนี่ไมใชเพราะวาตึก 7 กําลังถลมแตอยางใด แตเพียงเพราะเฮลิคอปเตอรที่มีชางภาพอยูกําลัง
เคล่ือนที่และภาพที่สองถูกถายจากมุมที่แตกตางออกไปและดวยระยะที่ไกลกวา ในความเปนจรงิ
ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ไมไดถลมลงมาจนกระทั่ง 7 ชั่วโมงใหหลัง 
 

2)  วิดีโอ - ลงิคยทูบู: http://www.youtube.com/watch?v=OcsBQHvggnU  

http://www.youtube.com/watch?v=OcsBQHvggnU
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วิดีโอนี้เปนการรวบรวมภาพอยางชัดเจน (จาก 3 ทิศทาง) ในการถลมตึกทศิเหนือของเวิลดเทรด
เซ็นเตอร ซึง่ไมตองสงสัยวาโครงสรางเหล็กกลายเปนผุยผงละเอียด รปูแบบการถลมของยอดตึก
ที่มีน้ําหนักและไมมีความเสยีหายแสดงใหเห็นชัดเจนวา ไมมขีองแขง็อยูขางใต มีเพียงแคผงเหลก็
ที่เปนฝุนคละคลุงเทาน้ัน โปรดสงัเกตุวายอดตึกที่หนักตกลงมาดวยความเรว็ที่ตกอยางเสรี – ราว
กับวาไมมีเศษเหล็กอยูขางใต แตมีเพยีงแคอากาศเทาน้ัน 
 
3) วิดีโอ - ลิงคยูทบู: http://www.youtube.com/watch?v=QY3qYr3dpdU   
 
วิดีโอนี้เปนภาพชัดเจนในการถลมตึกทศิใตของเวลิดเทรดเซ็นเตอรซึ่งกลาย ‘เปนฝุนคละคลุง’ 
อยางชดัเจน จากวิดีโอน้ีไมตองสงสัยเลยวาโครงสรางเหล็กกลายเปนผยุผงละเอยีด รปูแบบการ
ถลมของยอดตกึที่มีนํ้าหนักและไมมีความเสยีหายแสดงใหเห็นชดัเจนวา ไมมีของแขง็อยูขางใต มี
เพียงแคผงเหลก็ที่เปนฝุนคละคลุงเทานั้น 
 
4) วิดีโอ - ลิงคยูทบู: http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o  
 
วิดีโอนี้เปนวดิีโอคุณภาพสงูจากฐานขอมลูวิดีโอ NIST Cumulus เมื่อไมนานน้ี ซึ่งตัดมาจากไฟล 
"WNBC Dub10 54". วิดีโอน้ีแสดงใหเห็นชัดเจนวามแีผนดินไหวรุนแรง (เกิน 5.5 รกิเตอร – ซึ่งบง
บอกไดวามีระเบิดนิวเคลยีรใตดินไมนอยกวา 100 กิโลตัน) โดยเกดิแผนดินไหวใหญหนึ่งครัง้และ
ตามดวยอาฟเตอรชอ็คอกีหน่ึงครัง้ ซึ่งเกิดในเวลา 12 วินาทีกอนที่ยอดตึกทศิเหนือจะเริม่ถลมลง
มา โดยสอดคลองกับการสั่นของตึกทิศเหนอืในวดิีโออนัโดงดงัของ Etienne Sauret นอกจากจะ
เห็นรายละเอียดภาพตึกทิศเหนอืกลายเปนผงธุลีจากการถลมแลว วิดีโอน้ียังแสดงใหเห็นชดัเจน
ถึงภาพเสาเหล็กทางขวาขณะกลายเปนผยุผง ซึ่งยังหลงเหลือหลงัจากยอดตึกพงัลงมาและ
กลายเปนผุยผงภายใตแรงอัดในเวลาสองสามวินาที (จะเห็นเสาเหล็กกลายเปนผุยผงอยางชัดเจน
หลังจากรถบรรทกุว่ิงผานไป) จากวดิีโอน้ีไมตองสงสยัเลยวาโครงสรางเหล็กกลายเปนผยุผง
ละเอียด รูปแบบการถลมของยอดตึกที่มีนํ้าหนักและไมมีความเสยีหายแสดงใหเห็นชดัเจนวา ไม
มีของแขง็อยูขางใต มีเพยีงแคผงเหล็กที่เปนฝุนคละคลุงเทาน้ัน  
 

http://www.youtube.com/watch?v=QY3qYr3dpdU
http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o
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ภาพของเสาเหล็กขณะกลายเปนผยุผง จากกลองอกีมมุหน่ึง 
 
5)  วิดีโอ - ลงิคยทูบู: http://www.youtube.com/watch?v=CM88xJX5FsA  
 
วิดีโออันโดงดังน้ีถายโดย Etienne Sauret ซึ่งแสดงใหเห็นแผนดินไหวรุนแรงอยางชดัเจน (เกิน 5.5 
ริกเตอร - ซึ่งบงบอกไดวามรีะเบิดนวิเคลียรใตดินไมนอยกวา 100 กิโลตัน) และเปนขอพิสจูน
ชัดเจนถึงการทําลายลางตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลียร แผนดินไหวที่เกิดจากระเบิด
นิวเคลียรทีอ่ยูใตตึก – ซึ่งใชเวลา 12 วินาทกีอนทีย่อดตึกจะพงัลงมา ระเบิดนิวเคลยีรใชเวลา 12 
วินาทใีนการแตกกระจายตัว สะสมแรงอัดจนถึง “จดุแตกหัก” หลงัจากโพรงชนวน “ปฐมภมูิ” เริม่
ขยายตัวจนถึง “ขนาดทุติยภมู”ิ ทําใหเกดิ “คล่ืนอัด” โดยอัตโนมัติ ซึง่กระจายดวยความเร็ว
ซปุเปอรโซนิคเหนือเสยีงจนทําใหตึก “กลายเปนผยุผง” ในทันท ี หมายเหตุ – คือแผนดินไหวซึ่ง
เห็นในวิดีโอขางตน 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CM88xJX5FsA
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รปูน้ีแสดงใหเห็นชัดเจนวาตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอรซึง่เปนเหล็ก (แตกลับถลมกอนทั้งที่ 
“เครือ่งบิน” ของ “ผูกอการราย” ชนทหีลัง และทั้งที่ไฟอยูในตึกทิศใตไมนานเทาตกึทศิเหนือ) 
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กลายเปนผุยผงทันท ี
 
ควรจะเสริมดวยวานอกเหนือจากความไมเพียงพออยางเห็นไดชัดของวัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 
กิโลตันสําหรับการบดละเอียดตึกระฟาที่สูงที่สุดทั้งหมด (ดังที่ปรากฎในตัวอยางดานบนทีต่กึแฝดทีท่าํลาย
ไปเพียง 80% ของความสูงทัง้หมดของตึก เหลือไวแตสวนบนสุดที่หนักและสมบูรณ) วัตถรุะเบดินิวเคลยีร
ของแรงระเบิดที่มากกวาไมสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมการรื้อถอนดวยนิวเคลยีรเน่ืองจากเหตผุลทาง
กฎหมายเพียงอยางเดียว ปญหาคือวาตาม “สนธิสัญญาวาดวยการระเบิดทางนิวเคลียรเพ่ือสันติ ป 1976” 
ระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต แรงระเบิดของอาวุธนิวเคลียรที่ใชในวัตถุประสงคที่ไมเกี่ยวกับ
ทางการทหารถูกจํากัดเพียงแค 150 กิโลตันตอการระเบิดนิวเคลยีรแตละครั้งและมากสุด 1.5 เมกาตนัแรง
ระเบิดรวมของการระเบิดเปนกลุม 
 

ดังน้ันอุตสาหกรรมการรื้อถอนดวยนิวเคลียรตองอยูภายในกรอบกฎหมายเหลาน้ี ในกรณีของการรื้อถอน
เวิลดเทรดเซ็นเตอรมีความเปนไปไดที่จะใชวัตถุระเบิดมากเทาที่จําเปน แตไมเกิน 150 กิโลตันตอลูก น่ัน
เปนเหตุผลวาทําไมโครงการการรื้อถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลยีรจึงประกอบไปดวยระเบดิสามลกู
ดวยแรงระเบิดรวม 450 กิโลตัน สําหรับผูที่ยังนึกภาพวาระเบิด 150 กิโลตันแรงแคไหนไมออก สามารถ
นึกถึงระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งที่เกาะฮิโรชิมาในป 1945 ยังนอยกวา 20 กิโลตัน 
 
“เครื่องบิน” 
 

ตอนน้ีผมเชื่อวาทานผูอานคงจะเขาใจแลวถึงความแข็งแรงของตึกแฝดที่ไมสามารถพังมันลงมาไดดวยการ
รื้อถอนแบบดั้งเดิมใดๆ แตดวยการระเบิดนิวเคลียรความรอนใตดินอยางรุนแรงเทาน้ัน อีกคําถามที่
นาสนใจสําหรับการพิจารณา คือ เครื่องบินโดยสารที่ทําจากอลูมิเนียมสามารถเจาะทะลุตึกแฝดอยางที่
ถายทอดใหเราดูทางโทรทัศนไดหรือไม 
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น่ีคือเครื่องบินกอการรายลําที่สองซึ่งกําลังจะทะลุทะลวงผนังเหล็กกลาหนาสองชั้นรอบนอกและ
หายเขาไปในตึกทิศใตหมดทั้งลํา 
 
 
6)  วิดีโอ - ลงิคยทูบู: http://www.youtube.com/watch?v=cXxZNHrtyuU  
http://www.youtube.com/watch?v=dDJmSLQ2IqE 
 
วิดีโอเปนการแตงเรือ่ง 9/11 อยางนาเกลียดที่สดุโดย Evan Fairbanks ซึง่จะเห็นเครื่องบิน
อลมูิเนียมตัดทะลุผานโครงเหล็กตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอร (ซึง่หนาเทยีบเทากับเกราะ
หนารถถงั) อยางงายดายราวกับวาเครือ่งบินทําดวยเหล็ก และตึกทําดวยเนย 
 

 
 
อีกทัง้จะสงัเกตไุดวาชายคนที่อยูในรปูไมไดมีปฏิกริิยาตอเสียงเครือ่งบินที่กาํลังเขามาหรอืเสียง
แปลก ๆ ของอลมูิเนียมที่ชนทะลุเหลก็ ชายคนดงักลาวมปีฏิกริิยาตอการระเบิดในตึกเพียงแคน้ัน 
ซึ่งสามารถเห็นไดชดัเจน เมือ่ดรููปเครื่องบิน - ทานจะสงัเกตไุดวาเครื่องบินหายเขาไปในตึก - โดย
ไมมชีิ้นสวนเครือ่งบินตกหลนแมแตชิ้นนอย และสิ่งที่นาขําทีสุ่ดคอื - ความเร็วของเครือ่งบินไมได
ลงลดเมือ่ “ทะลุผาน” ตึก....  
 
อยางแรกสุด เพื่อที่จะทําใหเขาใจไดงายขึ้น เราลองกลับมาดูอยางส้ันๆถึงจุดที่ผมเริ่มตนบทความดวย 
เน่ืองจากตึกแฝดไมไดถลมเพราะนํ้ามันเช้ือเพลิงจากเครื่องบิน แตเปนเพราะการระเบิดนิวเคลียรความ
รอนใตดินขนาดใหญ ยิ่งไปกวาน้ันมันถลมลงมาใน “คําส่ังที่ผิดพลาด” และนอกจากนีต้ึกเวิลดเทรดเซ็น
เตอร 7 ซ่ึงไมไดถูกชนโดย “เครื่องบินกอการราย” ใดๆก็ถลมลงมาดวย เราสามารถสันนิษฐานไดวา

http://www.youtube.com/watch?v=cXxZNHrtyuU
http://www.youtube.com/watch?v=dDJmSLQ2IqE
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เครื่องบินไมไดจําเปนจริงๆ มันเกินความจําเปน เพราะมันไมไดชวยอะไรกับการถลมของเวิลดเทรดเซ็น
เตอรน้ี (นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเพลิงไหมอาจนําเขามาในถังบารเรล) เมื่อเครื่องบินน้ันเกินความจําเปน จึง
สามารถจะเช่ือไดวา อาชญากรรมในวันที ่11 กันยายนสามารเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีเครื่องบินลําใดๆมา
เกี่ยวของ ตึกแฝดและตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ก็ตองถลมอยูดี เนื่องจากบางคนไดตัดสินไปเชนนัน้และไม
มีอะไรเกี่ยวของกับ “เครื่องบิน”  เพราะฉะน้ันนักวิจัยเหตุการณ 11 กันยายนผูมีเหตุผลหลายทานเริ่มที่จะ
ตั้งคําถามตอแถลงการณของรัฐบาลสหรัฐฯที่วามี “เครื่องบิน” ที่พุงชนตึกแฝดอยางชัดเจน งานวิจัย
มากมายปรากฎอยูบนอินเตอรเน็ตในขณะน้ี (โดยเฉพาะอยางยิ่งวีดีโอที่โดงดัง “เงื่อนงําเกี่ยวกับ กันยา” 
(September clues) และ “โกหก” (FOXED OUT) บนเวบไซตยูทูบ) ซ่ึงประกอบไปดวยการวิเคราะหคลปิ 
11 กันยายนหลายๆอันซึ่งแสดงใหเห็นถึง “เครื่องบิน” และการพิสูจนวา “เครื่องบิน” น้ีเปนภาพที่สรางขึ้น 
อยางไรก็ตามผูเขียนขอความเหลาน้ีเลือกใชวิธีการอ่ืน แทนที่การวิเคราะหสิ่งที่ไมสอดคลองกันหลายๆ
อยางของวีดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ 11 กันยายนดังกลาว ซ่ึงหลายคนอาจสงสัยวาผูเขียนขอความเหลาน้ี
เลือกที่จะมุงตรงไปยังประเด็นที่ตนตองการ อลูมิเนียมไมสามารถเจาะทะลุเหล็กได ในการที่จะเช่ือวา
เครื่องบินอลูมิเนียมโบอ้ิง 767 สองลําสามารถที่จะทะลุทะลวงเสารอบนอกหนาสองช้ันดังที่เห็นในภาพ
ดานบน เหมือนกับการเชื่อวากฎฟสิกสตัดสินใจที่จะไปพักผอนในวันที่ 11 กันยายน 2001 อยาง
กระทันหัน 
 

เปนที่เขาใจไดวาบางคนอาจจะตั้งคําถามตอไปน้ี เม่ือเครื่องบินที่แมจะทําจากอลูมิเนียมบินดวยความเร็ว
เกือบ 500 ไมลตอช่ัวโมง เน่ืองจากมวลมหาศาลและความเร็วมันจงึมีพลงังานจลนมากพอที่จะเจาะทะลตุกึ
แฝด แมวาตึกแฝดจะทําจากเหล็กกลาก็ตาม อยางไรก็แลวแตน่ีเปนวิธีการที่ผิด ใช ตามปรกติมันดู
เหมือนวาเครื่องบินลําใหญที่กําลังเคลื่อนที่อยางเร็วก็คือพลังงานจํานวนมาก และคนที่คิดวามันมีเหตุผล
สําหรับเครื่องบินในการที่จะสรางความเสียหายอยางมากใหกับตึกที่พุงชน แตทานคิดวาอะไรจะเกิดขึ้น 
สมมุติวา ถาเครื่องบินหยุดอยูกับที่ในอากาศ และใครบางคนหยิบหนึ่งในตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรขนาด
มหึมาขึ้นมา แกวงมันไปมาอยางรุนแรง และทุบเครื่องบินที่ความเร็ว 500 ไมลตอช่ัวโมง? ทานคดิวามันจะ
ทําใหเครื่องบินพังยับ หรือเครื่องบินจะทะลุผานตึกที่กําลังเคลื่อนที่อยางงายดายโดยที่ไมมีแมกระทั่ง
ช้ินสวนทีเ่ล็กที่สุดหลงเหลืออยูดานนอกของตึกเลย (ที่มีความหนาสองเทาของเกราะดานหนาของรถถัง)? 
ลองคิดถึงปญหาสมมติฐานดังกลาว เพราะวาแมเครื่องบินจะพุงชนตึกที่ตั้งอยูกับที่ หรือตึกถูกชนโดย
เครื่องบินที่หยุดอยูกับที่ หลักฟสิกสของเหตุการณน้ีก็ยังคงเหมือนกัน ความรูสึกตอบโตจากโดย
สัญชาตญาณตอการทําลายจาก “เครื่องบินที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว” อาจจะไมถูกตองเทาใดนัก 
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ในรูปดานบน – ความเสียหายที่เกดิกับตึกใกลเคียง “ตึกเวไรซอน” จากชิ้นสวนโครงเหล็ก 
 
โปรดดรูปูดานบนและลองคดิวาหากช้ินสวนโครงเหลก็น้ันตกใสเครื่องบินโบอ้ิงทีจ่อดใตตกึจะเปนอยางไร 
จะเกดิอะไรขึ้นกับเครื่องบิน? ถกูตองแลว – เครื่องบินจะแบนราบแนนอน ทานจะหายสงสัยวาเครื่องบิน
โดยสารจะแบนขนาดไหนหากดวิูดีโอดานลาง (ดูเพียงแคนาทีครึ่งแลวจะเขาใจความหมาย – หลงัจากนั้น
ไมจําเปนตองดูวดิีโอสวนที่เหลอื) :  
 
7)  วิดีโอ - ลงิคยทูบู: http://www.youtube.com/watch?v=inXhxm47JrY 

   ลงิคสํารอง: http://www.youtube.com/watch?v=UTytIbuAg9U 
หรือหากไมพบวดิีโอน้ี ทานอาจลองคนหาในยทููบโดยใชคําวา “Filmtricks und falsche Zeugen”  
  
 
หลายคนที่ในตอนแรกไมไดใหความสนใจอยางใกลชิดตอการกอสรางของตึกแฝดและคิดในตอนแรกวา
ดานนอกของตึกแฝดทํามาจากหนาตางกระจกแผนใหญเพียงอยางเดียว (ซึ่งเปนที่เขาใจไดวาจะปลอยให
เครื่องบินเจาะเขามาได) ตอมากลับตกตะลึงวาตึกแฝดในความเปนจริงแลวทาํจากเสาเหลก็กลาอยางหนา
ไมไดตางจากเสาแกนเหล็กกลา และเสาเหล็กกลาที่ติดตั้งอยางแนนหนาน้ีที่จริงแลวประกอบกันเปนผนัง

http://www.youtube.com/watch?v=inXhxm47JrY
http://www.youtube.com/watch?v=UTytIbuAg9U
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ดานนอกของตึก เม่ือเรื่องน้ีเปนที่ชัดเจน มันยังชัดเจนอีกดวยวาไมมีเครื่องบินที่จะสามารถพุงชนเขาไปได
ทั้งลํา (รวมไปถึงแมกระทั่งปลายของปกและหาง ไมตองพูดถึงเครื่องยนตเทอรโบแฟนใตปกเลย) ผานเสา
เหล็กกลาอยางหนารอบนอกที่ติดตั้งอยางแนนหนา และหายเขาไปในตึกหมดทั้งลําโดยที่ไมมีแมกระทั่ง
ช้ินสวนที่บอบบางที่สุดของเครื่องบินหลนลงมาที่พ้ืนถนนเลย 
 

ผูอานสูงวัยบางทานอาจจะพอจําไดวา อะไรคือผลของการพุงชนเรือรบหลักและเรือบรรทุกเครื่องบินของ
อเมริกาโดยเครื่องบินพลีชีพกามิกาเซของญ่ีปุนถาเครื่องบินเหลาน้ันชนเขาที่ดานขางเรือ เครื่องบินแค
แตกออกเปนเส่ียง (โดยที่ไมไดเจาะทะลุดานขางเรือ) และตกลงอยางงายดาย ในกรณีของเรือที่ไมหุม
เกราะ ส่ิงที่มากที่สุดที่สุดที่เจาะทะลุเขาไปในเรือไดจริงๆ คือ มอเตอรเหล็ก แตไมเคยมีสวนอ่ืนของ
เครื่องบิน เชน ปก หาง หรือลําตัว     
 
 
 

 
 

 
 
ภาพจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แสดงใหเห็นถงึ
ความเสียหายที่กระทําโดยเครื่องบินพลีชีพ
กามิกาเซตอเรือไมหุมเกราะของสหรัฐฯ 
ขอสังเกต: เรือหุมเกราะ (เชนเรือรบหลัก) 
ไมสามารถถูก เจาะ ได แม แต นิด เดี ยว

 

 
จากหลกัฐานน้ี คนคนหนึง่สามารถประเมินไดดวยตวัเองเม่ือดูภาพของเสาแกนตอไปน้ี 
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บน: รูปดานขางของเสาแกนที่เหลืออยูของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรที่ “Ground Zero” ความหนา
พอสมควรของพวกมันประเมินไดงายๆ จริงๆแลวมันมีจุดเดนอยูที่ผนังหนา 2.5 น้ิว เสาหนา
ขนาดน้ีทําจากเหล็กกลาที่ประกอบเปนทั้งแกนหลักและผนังรอบนอกทั้งหมดของตึกแฝด 

 
 

ในภาพรางอยางเปนทางการน้ีทานสามารถเห็นไดวาโครงสรางแกนหนาเหลาน้ีถูกติดต้ังอยางไร
ในความเปนจริง ไมใชเพียงแคตรงกลางของตึกอยางที่หลายๆคนเชื่อ แตยังรวมไปถึงรอบนอก
สุดทั้งหมดดวย 
 

จะมีใครที่เชื่อจริงๆหรือวาเครื่องบิน “โบอ้ิง” ทั้งลํา (รวมไปถึงหาง ปก และเครือ่งยนตขนาดใหญ) ทีท่าํจาก
อลูมิเนียมจะสามารถเจาะทะลุผานผนังเสาเหล็กอยางที่เห็นในรูปดานบนได? เสาซ่ึงตัง้หางจากกนั 1 เมตร
ตามแนวรอบนอกตึกแฝด?  
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ตรวจสอบความหนาของเสาโครงเหลก็ตึกแฝดที ่“ground zero” 
 
จริงๆแลวมันอาจจะยากเกินไปสักหนอยที่จะทําความเขาใจวาเปนไปไมไดสําหรับอลูมิเนียมที่จะเจาะทะลุ
เหล็ก ดังน้ันเพ่ือที่จะทําความเขาใจเรื่องน้ีโดยเฉพาะ น่ีคือคําบอกใบเล็กๆนอยๆ – ขอสมมติฐานเบื้องตน 
เปนที่ทราบกันดีวากระสุนปนใหญเจาะเกราะทําจากวัสดุที่แข็งแรงกวาเกราะที่ตองการจะเจาะทะล ุ
ตามปกติกระสุนปนใหญเจาะเกราะจะทําจากแรวูลแฟรม(ทังสเตน) (อเมริกาก็ผลิตลูกปนใหญเจาะเกราะ 
โดยใชแรยูเรเนียม-238 แทนที่แรวุลแฟรมซ่ึงมีราคาแพง แรยูเรเนียม-238นี้ ถือไดวาเปนแรที่ไรประโยชน 
แตอยางไรก็ตามก็ยังสามารถใชเปนวัสดุสําหรับทําเปนเกราะปองกันไดเปนอยางดี เน่ืองจากเปนแรที่มี
นํ้าหนักและความหนาแนนมากกวาเหล็กทั่วไป) 
 
กระสุนปนใหญเจาะเกราะที่ทาํจากอลูมิเนียมไมไดมีอยูจรงิ มันคอืความจริงที่พิสูจนไดดวยตัวเอง 
เหมือนกับที่ไมมดีาบอลมูิเนียมหรือเครือ่งมอืตดัเจาะอื่นๆทาํจากโลหะน้ีอยูจรงิ ความคดิที่วาสิง่ของที่ทํา
จากอลูมิเนียมอาจจะสามารถตัดเหล็กไดฟงดจูะ “แปลกเหลอืเช่ือ” ไปสกัหนอย แตไมไดหมายความวาบา 
ควรจะมีการระบเุพ่ิมเติมดวยวา กระสุนปนใหญเจาะเกราะทีใ่ชยิงตอสูกับรถถงัหรือส่ิงหุมเกราะอื่นๆ พุงไป
ที่เปาหมายดวยความเร็วอยางนอยสามเทาของความเร็วของเสียง ดงันั้นถึงแมวามันจะทําจากแรวูลแฟรม 
ความจรงิขอนี้เพียงอยางเดยีวไมเพียงพอทีจ่ะทําใหมันมปีระสิทธภิาพในการเจาะเกราะได นอกจากน้ี
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ความเร็วที่สูงมากเปนปจจยัทีจ่ําเปนลําดบัที่สองดวย ความเรว็ของกระสุนปนใหญเจาะเกราะแบบปรกตทิี่
ถูกยิงออกจากปนใหญตอสูรถถงัมีมากกวาความเร็วเสยีงสามเทาหรอือยางนอย 1,000 เมตรตอวินาที แต
โดยปรกตจิะเรว็กวาน้ัน ขณะที่ความเรว็ในการเดินทางสูงสุดของเครื่องบินโดยสารโบอิง้ลําใดๆก็ตามชา
กวาความเร็วเสียง คอื นอยกวา 250 เมตรตอวินาทใีนกรณีที่ดีที่สุด 
 
เปนการดีที่เราจะพิจารณาเสาเหลาน้ีอกีครัง้ และจินตนาการวาผนังหนาสองเทาเปรียบเทยีบไดกบัเกราะ
บางอันที่ใชทาํรถถงั ในการทีจ่ะเจาะทะลเุสาพวกน้ีเพียงอยางเดยีวคงจะเปนงานที่ทาทายสาํหรบักระสนุ
ปนใหญเจาะเกราะที่ถกูยงิออกจากปากกระบอกอันยาวของปนใหญตอสูรถถงัในระยะเผาขน ในความเปน
จรงิแนวคดิเกีย่วกบั “ผนังสองชั้น” น้ีนํามาใชไดแคกบักรณีของกระสุนปนใหญเจาะเกราะเทาน้ัน เพราะวา
มันตองพบกบัภารกจิในการเจาะทะลเุพียงแคผนังสองช้ันที่ทาํมุมฉากกับวิถกีระสุน 
 
 

อยางไรกต็าม เครือ่งบินอลูมิเนียมตองเผชิญกับภารกิจที่ใหญยิง่กวาผนังสองช้ันที่ทํามุมฉากกบัมัน มัน
ตองตดัผนังมากกวาสองช้ัน ซ่ึงขนานไปกบัมัน เพราะปลองแตละอันมีผนัง 4 ดานไมใชแค 2 และสองดาน
ที่คูขนานน้ีจะตองมี “ความหนา” ที่มากมายยิง่กวาอยางเห็นไดชัด 
 

 
 

รูปดานบนคอืแบบจาํลองทีแ่สดงใหเห็นเสาเหล็กรอบอาคารแฝดที่มีสองแบบจากพ้ืนดินเมื่อถูก “เครื่องบิน” 
ชน ผมไดเพ่ิมลกูศรเพ่ือชี้ใหเห็นความหนาของเหลก็ที่ถกูเจาะหรอืตดัดวยปกเครื่องบินและกระสุนเจาะ
เกราะเพ่ือเปรียบเทยีบกนั แบบจาํลองในลกัษณะน้ีสามารถดไูดจาก:  
http://wtcmodel.wikidot.com/nist-core-column-data  
  

ตอนน้ีผมเดาวามันคงจะงายขึ้นที่จะพิจารณาประสิทธิภาพในการเจาะเกราะที่กลาวมาของ “เครื่องบิน
อลูมิเนียมโบอิ้ง 767” หลังจากการเปรียบเทียบกับกระสุนปนใหญเจาะเกราะ ทําไม “คณะกรรมาธิการ
เหตุการณ 11 กันยายน” หรือเหลา “วิศวกร” จากสถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ (NIST) ที่กลาวถึงขางตนถึง

http://wtcmodel.wikidot.com/nist-core-column-data
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ไมตองการที่จะพยายามทําการทดสอบแบบเจาะลึกกับผูโดยสารเครื่องบินโบอ้ิง 767 ที่ถูกละเลยและกับ
เสาจํานวนมากเหลาน้ัน การทดสอบแบบน้ีอาจจะเปนส่ิงที่ดีที่จะพิสูจนใหกับคนที่ยังสงสัยวามันเปน 
“เครื่องบินกอการราย” จริงๆที่ถลมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร ความเขาใจพิเศษอันนี้นําหลายคนไปสูความ
เช่ือที่วา เน่ืองจากเครื่องบินประเภทที่ทําจากอลูมิเนียมไมเกี่ยวของกับการกระทําน้ี ดังน้ันจึงมีเพียงแค
เครื่องบินประเภท “ภาพที่สรางขึ้น” สามารถเจาะทะลุผนังเหล็กหนาสองช้ันรอบนอกของตึกแฝดที่
พังทลายไปแลวได...   
 

 
 

ภาพซึ่งมองเห็นรายละเอียดความเสียหายจากการพุงชนตึกแฝดของเครื่องโบอิ้ง767 
 
จากภาพน้ีเราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ภายนอกตึกถูกตัดเปนเสนตรงอยางไมนาเช่ือ ยิ่งไปกวาน้ัน ยังทํา
แนวคูขนานกันอีกดวย ลักษณะของ “โพรงซ่ึงถูกเจาะโดยเครื่องบิน” ดไูมเหมือนรปูรางของเครือ่งบนิแมแต
นอย โดยหลักการแลว คําอธิบายของเหตุการณน้ีงายมาก จากภาพที่ทานเห็นอยูน้ี ตกึเวลิดเทรดเซ็นเตอร
ไมไดถูกสรางขึ้นจากแทงเหล็กแคเพียงอยางเดียว แตมันยังมีอลูมิเนียมเปนสวนประกอบ ครอบอยูดาน
นอกของตัวตึก และตางจากเสาเหล็กโครงสรางของตึก (ซึ่งเปนช้ินเดียวกันนับตั้งแตฐานหินแกรนิตของ
แมนฮัตตั้น ไปถึงดานบนสุดของปราการ) ตรงที่แผนอลมิูเนียมเหลาน้ีประกอบขึ้นจากแผนอลมูิเนียมสัน้ๆ 
หลายๆ แผนตอกันเปนสวนๆ ขึ้นไป หากทานพิจารณาดูใหดี จากภาพดานบน จะเห็นเสนตรงขนาน
พ้ืนดินจํานวนหน่ึง ขนานซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ เปนชวงเทาๆ กัน และจากดานหนาของตึกในสวนที่ไม
เกิดความเสียหาย วาเสนเหลาน้ีไมใชอ่ืนใดนอกจากชองตอของแผนอลูมิเนียมที่ครอบดานนอกตัวตึก ซึ่ง
แสดงใหเห็นขนาดที่แทจริงของแผนอลูมิเนียมดังกลาว ปญหาเรื่องผูกอการรายในเหตุการณ 11 กนัยายน 
ก็คือ การวางระเบิด (เพ่ือที่จะสรางโพรงหลอกๆ จากการชนของเครื่องบิน) ตองทาํจากภายนอกไมใชจาก
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ภายในตึก กลาวคือการวางระเบิดนั้นตองกระทําโดยใหแรงระเบิดเปนไปในทิศทางเขาดานในตัวตึก เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันไดเกิดขึ้นจริง ถาพวกเขาวางระเบิดเหลาน้ีจากดานในของตึกจริง ชั้นทั้งชั้น
ของตึกซ่ึงเปนจุดที่ควรถูกชนโดยเครื่องบินคงไมพังลงไปดานในอยางที่มันเปน มันถูกทําลายดวยระเบิด
จากภายใน และดังนั้นผูคนควรจะพบเห็นช้ินสวนของตึกไดบนถนนของแมนฮัตตันแทนที่จะเปนลอหรือ
เครื่องยนตของเครื่องบิน  
 
แนนอนวาที่กลาวมาน้ันไมสามารถยอมรับได การจะไปติดระเบิดจากดานนอกของตัวตึกแฝดกไ็มสามารถ
ทําไดเชนกัน เพราะมันจะทําใหเปนทีสั่งเกตได ผูกอการฉลาดแกมโกงของเหตุการณ 11 กันยายน จงึวาง
ระเบิดซอนไวในระหวางใตสวนอลูมิเนียมครอบดานนอกตัวตึกและตัวเสาเหล็กกลาของตึกเอง แรงระเบิด
พุงเขาไปดานในของตัวตึกเพื่อตัดเสาเหล็กตรงจุดที่ตองการอยางแมนยํา แลวมันก็ใชการไดเสียดวย ทาน
ก็สามารถเห็นไดเองวาเสาเหล็กภายใน (ซ่ึงดูจากสีแลวเหมือนขึ้น“สนิม”น้ีตัดกับสีนํ้าเงินสวางจาก
อลูมิเนียม) และจริงๆแลวก็มีการตัดตรงหลายๆ จุดที่ตองการเพ่ือใหเกิดเปนโพรงที่ตรงกับจุดที่ควรจะถูก
ชนโดยเครื่องบิน ยิ่งไปกวานั้นตรงปลายของเสาเหล็กก็โคงงอเขาไปดานในอยางที่ควรจะเปน แตโชคไมดี
ที่ผูกอการเหตุการณ 11 กันยายน ลืมคิดคํานวนถึงบางอยางไป แมวาแรงระเบิดสวนใหญของระเบิด
เหลาน้ีมีทิศทางเขาสูดานในตัวตึก ตามทิศทางโคงงอของเหล็ก แตบางสวนกลบัระเบิดออกในทางกลบักนั 
สงผลใหเกิด “การถีบกลับ” และการถีบกลับน้ีเองเปนตัวระเบิดสวนหนาของตัวตึกที่เปนอลูมิเนียม แทนที่
จะเปนการตัดแผนอลูมิเนียมอยางระมัดระวังในจุดที่ตองการ การระเบิดอยางไรระเบียบควบคุมไมได ได
ทําใหชิ้นสวนอลมิูเนียมยาวๆ ทั้งช้ินตกราวกับถูกโยนออกมาดานนอกถนน  
 
ดังน้ันเน่ืองมาจากที่ของระเบิดที่ถูกติดตั้งไวในแนวตั้ง เปนผลใหจุดที่โดนระเบิดแตละที่มีความเสยีหายไม
เทากนั ดไูดจากแผนอลูมิเนียมที่บางก็หลุดออกมาหน่ึงสวน สองสวน และในบางที่ก็ถงึสามสวนเลยทเีดยีว 
และดวยเหตุน้ีเอง ทําให “โพรงที่ถูกเจาะโดยเครื่องบิน” มีสภาพและรปูรางโงๆ  เปนบันไดแทนทีจ่ะมีรปูราง
เปนรูปของ“เครื่องบิน”อยางที่ควรจะเปน ผลมันจะเปนอยางไรหากตัวตึกไมมีสวนอลูมิเนียมและมเีพยีงแต
สวนของเสาเหล็ก 
 
[ขอความทีแ่ทรกดานลางไมมีอยูในตนฉบบันติยสารเน็กซุส แตมีอยูในบทความฉบบัอินเตอรเน็ต] ทานจะ
เห็นชัดเจนวา เศษชิ้นสวนโครงอลมูิเนียมที่พัดปลิววอนในวิดีโอสุดทายซ่ึงอยูตอนทายบทความและ
ตองการสือ่ใหเห็นวาไมมกีระแสอากาศหมุนวนของเครื่องยนตในเครื่องบิน ในวิดีโอชวงแรกจะเห็นเศษ
ช้ินสวนโครงอลูมิเนียมที่มีความยาวเทากนัพัดปลิววอนอยูเหนือสะเกด็ไฟระเบดิที่มาจาก “เครื่องบินลํา
แรก” ซ่ึงเจาะทะลตุึกทศิเหนือของเวิลดเทรดเซน็เตอร ดานลางเปนรปูในวิดีโอที่แสดงใหเห็นการปลวิวอน
ของเศษชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมซ่ึงมีความยาวเทากัน: 
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ผมเฝารอคอยมาตลอดวาจะไดเห็นรปูทีแ่สดงถึงเศษช้ินสวนโครงอลมิูเนียมดานนอกปลวิวอนขณะระเบดิ 
แตเพราะรปูลกัษณะน้ันทางการสหรฐัถือเปน “การปลกุปน” จึงถกูเซ็นเซอร และไมสามารถหาไดทาง
อินเตอรเน็ตเปนเวลานานหลายป แตอาจเปนโชคของผมทีสุ่ดทายก็พบรปูโดยบงัเอิญ (หรืออาจเปนความ
ตองการของพระเจากไ็ด)  
 
วันที ่16 กรกฎาคม 2544 ผมบงัเอิญเห็นนิตยสาร “ไลฟ” ฉบับพิเศษในรานหนังสือทีก่รุงเทพฯ ฉบับพิเศษ
น้ีมีช่ือวา “นําพาความยตุธิรรม” ซ่ึงหมายถงึ “การปลดิชีพ” โอซามา บนิ ลาเดน (ตามขอกลาวอางวาถกู
หนวยคอมมานโดสหรฐั “ปลดิชพี” ในปากีสถานดินแดนอธปิไตยของประเทศเอกราช และศพถูกรบีนําไป
ทิ้งทะเลลกึหางไป 2,000 กิโลเมตร) โดยปกตแิลวผมไมสนใจเรือ่งขาวแบบนี้ แตตอนน้ันผมรอเพ่ือนและไม
รูจะทําอะไร ผมจงึซ้ือนติยสารเลมน้ีและเปดดูผาน ๆ 
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ปกนิตยสารที่ผมพดูถึง 
 
นอกจากรปูที่ชัดเจนของโอซามา บิน ลาเดน และญาติพ่ีนอง รวมทัง้รูปที่ใชโฆษณาไรสาระ ในนิตยสาร
หนา 8-9 มีรูปการระเบดิตกึทศิใตที่แสดงการปลกุปน – ซ่ึงเปนรปูที่ผมรอคอยมาตลอด! ผมสแกนรปูใน
นิตยสาร รปูเปนของ Naomi Stock ผมไมอยากใหผูอานของผมพลาดรปูถายทีค่าดไมถงึน้ี และผมหวงัวา 
Ms Naomi Stock คงจะไมโกรธที่ผมใสรูปของเธอไวที่นี่เพราะเปนหลกัฐาน 9/11 ช้ินสําคัญที่สุดซ่ึงถกู
ปดบงัเปนเวลานาน: 
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รูปที่ชัดเจนน้ีแสดงใหเห็นรายละเอียดช้ินสวนโครงอลมิูเนียมที่มีขนาดเทากันปลวิวอนจากระเบดิ มีลกู
สะเก็ดไฟสีสมมาจากขางในตกึ บางช้ินสวนโครงอลูมิเนียมที่เห็นในรปูมีรายละเอียดชัดเจนไมมากก็นอย 
ส่ิงที่นาสนใจอีกอยางคือช้ินสวนโครงอลูมิเนียมปลิวไปทั้งสองทิศทาง – ทางขวาคือตาม “เสนทาง” ของ 
“เครื่องบิน” ที่กลาวอาง – และทางซายคือทศิทางตรงขามกบั “เสนทาง” ของ “เครื่องบิน” ที่กลาวอาง 
(“เครื่องบิน” ตามเรื่องราวจากทางการและตามวิดีโอที่ใหดูทางโทรทศันซ่ึงบินมาตกึทศิใตจากทางซาย)  
 
ลองยอนกลบัไปดรูปูแรกดานบนซึง่แสดงรายละเอียดความเสียหายและหลุม “ใหญราบ” ประหลาดที่กลาว
อางวาเกดิจากเครื่องบินอลูมิเนียมชนในเสาเหลก็ของตกึทศิเหนือเวลิดเทรดเซ็นเตอร (รวมทั้ง “รอยตดั
แคบ” ซ่ึงอางวาเกิดจากปกอลูมิเนียมและหางอลูมิเนียมของ “เครื่องบนิกอการราย” อลูมิเนียม) ในจุดน้ัน
ผมมีรปูถายทีด่ีกวารปูดานบน: 
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เน่ืองจากเราเขาใจเรือ่งโครงอลูมิเนียมแลว (ซ่ึงมีสวนความยาวเทากัน) และเน่ืองจากเราเขาใจเรื่องเสา
เหลก็ภายใตชิ้นสวนโครงแลว จงึทาํใหเราเขาใจชัดเจนถงึสิง่ที่เกดิขึ้นจรงิ  
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นอกจากน้ัน ในรูปน้ียังเห็นผูหญิงคนหนึ่ง กําลังยืนพิงเสาเหล็กตนหน่ึงของตึกเวิลดเทรดที่หลุดยื่นอยาง
หมดหวัง ทราบช่ือในภายหลังวาเปนนางเอ็ดนา ซินตรอน ซ่ึงหวังจะไดรับการชวยเหลือในนาทีสุดทาย
กอนการพังทลายของตึก โชครายที่เธอเสียชีวิตขณะทีต่ึกทิศเหนือถลม แมวาในชวงวินาทสุีดทายของชีวติ
น้ีหลอนไดแสดงใหทั่วโลกไดเห็น (ในความเปนจริง จุดที่เธอยืนอยูเรียกไดวาเปน “hot spot” ซึ่งควรเปน
ที่ๆ “เหล็กหลอมละลาย”) วาอเมริกาไดโกหกหนาตาเฉยตอชาวโลก 
 

แนนอนวา คนที่ไมรูเรื่องราวอีกมากมายที่อานมาถึงจุดน้ี ยอมตั้งคําถามที่มีเหตผุล – เกีย่วกบัพยานบคุคล
ซ่ึงเห็น “เครื่องบิน” ดวยตาตนเองละ คําตอบคือ พยานที่ไมเห็นเครื่องบินใดๆ เลย มีจํานวนเทาๆ กันกับ 
“ประจักษพยาน” ซ่ึงแสรงทําเปน “เห็น” “เครื่องบิน” เหลาน้ัน  
 
หมายเหต:ุ ในยูทูบของผมมีการเผยแพรขาวซ่ึง “ปลกุปน” ตั้งแตเริ่มเกิดโศกนาฏกรรม 9/11 วิดีโอเหลาน้ี
แสดงใหเห็นวา ไมมีพยานคนใดที่เห็นหรือไดยินเสียง “เครือ่งบิน” แตมีพยานที่เห็นและไดยินเสียงระเบิด
จากช้ันบนของตกึแฝด ซึง่ดูไดจากลงิควิดีโอดงัตอไปน้ี: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk   
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c   

http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c
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http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4   
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY   
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0   
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40   
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4   
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM   
http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I   
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs  
  
 
ดังน้ันทานคงเขาใจแลววา เหตุการณ 11 กันยายน น้ันเปนการลวงโลกครั้งยิ่งใหญ และหากไมมีใคร
จัดการนําเอาวีดีโอ “เครื่องบิน” ชนทะลตุึกเหล็กแฝดอยางงายดายราวกับเครื่องบนิทาํจากเหล็ก สวนตกึก็
ราวกับทํามาจากเนยแข็งก็ไมปาน แลวยังนําวีดีโอเหลาน้ันออกเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง ดังน้ันจะ
เปนการไรเหตุผลหรือ หากผมจะเสนอวา เขาไดเตรียมการทั้งหมดเอาไวลวงหนากอนแลวทัง้พยานบคุคล
ปลอมๆ ที่บอกวาเปนคนถาย “วีดีโอ” เหลานั้น และเห็น “เครื่องบิน” ดวยตาของพวกเขาเอง? เปนที่
แนนอนวาเราตองเสนอวา มีใครบางคนสรางเหตุการณน้ีขึ้น “พยานบุคคล” ซ่ึงเห็นภาพเหตุการณเหลาน้ี
ดวยตาตนเอง ตอนที่เครื่องบินอลูมิเนียมชนทะลุกําแพงสองช้ันของตึกเหล็กคูแฝด เปนนักแสดงที่ไดรับ
การวาจางโดยผูกอการเหตุการณ 11 กันยายน เพ่ือใหลวงสื่อและชาวโลก 
 
 
และวดิีโออีกสองช้ินสุดทาย  
 
8) วิดีโอ - ลิงคยูทบู: http://www.youtube.com/watch?v=Rml2TL5N8ds  
 

     http://www.youtube.com/watch?v=uT1q0j5Pzr0  (เรื่องที่สอง) 
 
วิดีโอน้ีเปนการวจิยัที่ละเอียดที่สุดและดทีี่สดุนับจนถงึปจจบุนัในเรื่อง “เครื่องบิน” 9/11 โดยนักวิจยั 9/11 ผู
มีชื่อเสียงและผูเช่ียวชาญดานวิดีโอช่ือ Alexander Collin หรืออีกช่ือหน่ึง “Ace Baker” วิดีโอน้ีเปนส่ิงที ่
“ตองด”ู 
 
และวดิีโอสุดทายเปนวิดีโอส้ัน ๆ โดยไมตองมีคาํบรรยาย ซึ่งแสดงใหเห็นชดัเจนวาทานถูกหลอกลวงเรื่อง
เครือ่งบนิอยางไร อีกทัง้ในวดิีโอชวงเริ่มตน ทานจะเห็นชิน้สวนโครงอลูมิเนียมปลวิวอนตามที่ไดอธิบาย
แลวขางตน 
 
9) วิดีโอ - ลิงคยูทบู: http://www.youtube.com/watch?v=Xlj1mVD2-HM  

http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM
http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs
http://www.youtube.com/watch?v=Rml2TL5N8ds
http://www.youtube.com/watch?v=uT1q0j5Pzr0
http://www.youtube.com/watch?v=Xlj1mVD2-HM
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[คําบรรยายแบบคาํตอคําจากยูทูบโดยผูจัดทําวดิีโอ:] จากวิดีโอเทปทัง้หมดในการโจมตคีรัง้ที่ 1 
และ 2 ไมพบเห็นกระแสอากาศหมุนวน ผมรูเรือ่งน้ีเมือ่ Factfinder general จาก Pilots for Truth 
บอกผมเมือ่ครึง่ปกอน ตอนน้ัน Rob Balsamo ซึ่งเปนนักบินต้ังขอสงสัยวา ความรอนจากระเบิด
น้ันรอนเกินกวาที่จะไดรับผลกระทบจากกระแสอากาศหมุนวน หลงัจากน้ันผมกไ็ดดูวิดีโอเหลาน้ี
ซึ่งแสดงใหเห็นชดัเจนวาในไฟเพลิงระเบิดยังมกีระแสอากาศหมุนวนเหมอืนกับในภาวะอากาศ
ปกต ิ เมื่อดวูิดีโอ 911 ในรูปแบบเอชดทีีม่ีความคมชดัสงูและดรูะยะใกลแลวจะไมพบอากาศ
ปนปวนในกลุมควันหรอืไฟ มคีวามเปนไปไดเพยีงอยางเดยีวคอืไมมีเครือ่งบิน ซึ่งอาจดูเหมอืน
เปนเรือ่งเล็กนอย แตเปนหลักฐานที่หนักแนน การวางระเบิดไวใตดินสามารถทาํใหดดู ี แตไม
สามารถลอกเลียนผลกระทบจากอากาศปนปวนหรือกระแสอากาศหมุนวนของเครือ่งยนตไอพน
ไดจริง  
 
 
 

กฏของฟสิกสไมไดหยุดทํางานแมในเหตุการณ 11 กันยายน แตอยางไรก็ตามหลังจากมีภาพวีดีโอที่ดู
นาเชื่อถือออกทางโทรทัศนและส่ือตางๆ   ผูคนเริ่มหลงเชื่อภาพน้ันราวกับกฎฟสิกสไดลาพักรอน... 
 

ยิ่งไปกวาน้ันพจนานุกรมภาษาอังกฤษเกาๆ ซ่ึงไดรับการตีพิมพ กอนเหตกุารณ 11 กนัยายน ซ่ึงไดรบัการ
จํากัดความคําศัพทเฉพาะทางปรมาณูคําวา “ground zero” อยางแปลกประหลาดไว ซ่ึงจะเปนตัวชวย
อยางดีในการเอาชนะกับภาพลวงของเหตุการณ 11 กันยายน และดึงเอาสามัญสํานึกกลับจากพักรอน 
 
 

 
 
 
เม่ือเราไดดูภาพประกอบกับคําจํากัดความจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษเลมเกาๆ แสดงใหเห็นวา
หินแกรนิตที่ละลายไหลไปที่ใด ภาพนี้ถูกถายขึ้นจากโพรงใตดินที่ถูกระเบดิของนิวเคลยีรของตกึเวริดเทรด
เซ็นเตอร หลังจากการเย็นตัวลงของชั้นหิน และในทายที่สุดสถานที่แหงนีไ้ดรบัการทาํความสะอาดจากรงัสี
ตกคาง  
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บางทีภาพเหตุการณ 11 กันยายนที่วาดขึ้นโดยผมในบทความน้ีคงจะไมสมบรูณถาปราศจากคาํใหการของ
พยานอยางเปนทางการตามกฎหมาย บางทีอยางนอยคําใหการเพียงอันเดียวของพยานน้ันจําเปนมาก
จริงๆ มีคําใหการมากมายปรากฎอยู แตผมเลือกอันที่ดีและนาเชื่อถือที่สุดมาหนึ่งอัน 
 

มีบทความที่โดดเดนอยูช้ินหนึ่งช่ือวา “รูดี้ในวันอังคาร” (Rudy Tuesday) ตีพิมพในนิตยสารออนไลน
นิวยอรคไทมส4 บทความน้ีไมไดเพียงแคโดดเดน เพราะคําวา ground zero ที่เกี่ยวของกับ “Ground 
Zero” ของแมนฮัตตันที่ใชในน้ี “อยางที่มันเปน” คือ ไมมีเครื่องหมายคําพูดและไมไดใชอักษรตัวใหญ ราว
กับที่อยูในคูมือเกี่ยวกบัการปองกันภัยแกพลเรือน แตเปนเพราะวาคําแถลงของอดตีผูวาการเมืองนิวยอรค 
รูดอลฟ จูลีอานี 
 

ผมคิดวามันเปนผลงานช้ินเอกของหลักฐานสําคัญของเหตุการณ 11 กันยายน และเปนคําใหการของ
พยานที่สําคัญจากมุมมองดานจิตวิทยา ซ่ึงผมจําเปนตองยกสวนของบทความมาไวที่น่ีโดยไมแกไขอะไร
ทั้งน้ัน 
 

อยางไรก็ตามส่ิงสําคัญที่ไมควรมองขามผมไดทําเปนตัวอักษรหนาไว อยาลืมสังเกตวาตามการถลมแบบ
ทฤษฎีแพนเคกจากนํ้ามันเช้ือเพลงิของเวิลดเทรดเซ็นเตอรที่คาดไมถึงผูวาการเมืองนิวยอรคมุงเขาสูเรื่อง
โกหกเกี่ยวกับนิวเคลียรโดยขาดเหตุผลที่ชัดเจนและเริ่มสุนทรพจนของเขาดวยความคิดเห็นแบบโงๆ
เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร และกลาวตอไปดวยการยืนยันวาเขารูวาคนงาน (คนที่เขาสงไปทาํความ
สะอาด ground zero โดยที่ไมไดแจกจายชุดปองกันสารเคมีให) ที ่ground zero กําลังยืนอยูบนอะไร 
 

“ใช เหตุการณ 11 กันยายน ภายในหองกินขาว หลังจากที่สลัดถูกเสิรฟแลว สมาชิกสภาคองเกรสแหงรัฐ
เดลาแวร ไมค คาสเซิล ก็รับไมโครโฟนมา เขาพูดถึงรูดี้และพนักงานทาํความสะอาด โทรศัพทแบลกเบอรรี่
ยังคงเลื่อนไปเรื่อยๆ แตแลวคาสเซิลพูดถึงทัวร ground zero ที่ผูวาการไดจัดใหเขาและสมาชิกสภาคน
อ่ืนๆในวันรุงขึ้นภายหลังการโจมตีของผูกอการราย ผูคนเริ่มใหความสนใจ “เขาไปเยือนพิธีฝงศพเกอืบทกุ
พิธี เขาจะไปอยูที่น่ันในทกุๆทางที่เปนไปได” คาสเซิลเลา “ผมไมคิดวาเราจะสามารถขอบคุณเขาไดอยาง
เพียงพอสําหรับส่ิงที่เขาทํา” ตอนน้ีรูดี้เดินกาวยาวๆมาที่แทนยืน ทั้งหองยืนขึ้น ผูคนในชุดสทูทีโ่ตะถกูๆยนื
ขึ้น สวนคนที่ดูคลายจะเปนนายธนาคารเปาปากเสียงดัง ในตอนแรกจูลีอานีปลอยใหผูคนแสดงความมี
นํ้าใจกับเขา เขากลาวถึงดินแดนแหงการอพยพเล็กนอย เขาตั้งขอสังเกตวาประเทศจีนมีการสรางเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรมากกวา 30 เครื่องตั้งแตที่พวกเราสรางเครื่องสุดทาย “บางทีพวกเรานาจะ
เลียนแบบจีนบาง” อะไรนะ? ทานสามารถมองเห็นบอลลูนความคิดผุดขึ้นเหนือศีรษะบรรดาผูฟงไดเลย น่ี
คือคนเดียวกับที่ เราเห็นในโทรทัศนจริงๆหรือ? คนที่ดูเหมือนกับจะเปนประธานาธิบดีในขณะที่
ประธานาธิบดีตัวจริงของเราหายตัวไป? แตแลวรูดี้ก็รูสึกผอนคลาย ... และตอนนี้เขาแถลงแควา อิรัก
เกี่ยวของกับเหตุการณ 11 กันยายน ซ่ึงนําไปสูภาพอันศักดิสิ์ทธิ์ของคนงานกอสรางที่กําลังปกธงเหนอื 

                                                   
4 http://nymag.com/news/features/28517/  

http://nymag.com/news/features/28517/
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ground zero “ผมรูวาพวกกําลังยืนอยูบนอะไร” จูลีอานีกลาว “พวกเขากําลังยืนอยูบนหมอตมขนาด
ใหญ พวกเขากําลังยืนอยูบนไฟรอน 2,000 ดีกรีที่ลุกโหมเปนเวลารอยวัน และพวกเขาเอาชวีติเขาไป
เสี่ยงในขณะที่กําลังปกธง” ทั้งหองตกอยูในความเงียบ ไมมีแมกระทั่งเสียงสอมกระทบจาน หรอืเสยีงสรอย
ขอมือทองกระทบกัน “พวกเขาปกธงเพ่ือที่จะบอกวา ‘ทานไมสามารถเอาชนะพวกเราได เพราะพวกเราคอื
ชาวอเมริกัน’” ผูวาการเวนชวงและราวกับจะบอกเปนนัยๆหญิงชราคนหน่ึงสูดจมูก เขากลาวตอ “และพวก
ไมไดพูดดวยความอวดดีหรือในเชิงกอสงคราม แตพูดในเชิงกลาหาญ ความคิดของพวกเราดีกวาของ
ทาน”” 
 

ผมไมคอยแนใจนักถา “ความคิดของพวกเขา” จะดีกวาของพวกเราจริงๆ เพราะผมไมคิดวามันเปน
ความคิดที่ดีเลยที่จะรื้อถอนตึกระฟาที่อยูใจกลางเมืองที่เต็มไปประชากรจํานวนมากดวยระเบิดนิวเคลียร
ความรอน ซ่ึงแตละอันมีแรงระเบิดมากกวาระเบิดที่เกาะฮิโรชิมาถึง 8 เทา แตตามหลักการแลวผมก็เห็น
ดวยกับคุณจูลีอานี อาสาสมัครพ้ืนที่ ground zero ที่นาสงสารกําลังยืนอยูบนหมอตมขนาดใหญจริงและ
พวกเขากําลังเอาชีวิตเขาไปเส่ียงจริง อยางทีท่านอาจจะคาดหวังอยางบริสุทธิ์ใจใหเปนแบบกรณีเม่ือคนที่
เช่ืออะไรงายไปเยือนสถานที่การระเบิดนิวเคลียรน้ีโดยไมสวมชุดปองกัน 
 
ผมเชื่อวาตั้งแตน้ีไปผูอานคงจะมีภาพสมบูรณของเหตุการณมากขึ้นหรือนอยลง จริงๆแลวเกิดอะไรขึ้นทื ่
“Ground Zero” ของเมืองแมนฮัตตันและคําวา “ground zero” เคยหมายถึงอะไรในภาษาอังกฤษกอน
เหตุการณ 11 กันยายน และน่ีไดรับการสนับสนุนแมกระทั่งจากคําใหการของพยานคนสําคัญ 
 
ผมเดาวาผูอานหลายทานจะมีคําถามมากมายแนนอน อะไรชนเพนตากอน? ถาเครื่องบินไมไดชนตกึแฝด
แลวเครื่องบินหายไปไหน? เกิดอะไรขึ้นกับผูโดยสาร? เกิดอะไรขึ้นกับ “สลัดอากาศ” ตามทีก่ลาวหา? เกดิ
อะไรขึ้นกับเที่ยวบินที ่93? ทําไมถึงมีการพบเห็นเครื่องบินเดอะดูมสเดยเพลน (The Doomsday Plane) 
บินอยูในเหตุการณ 11 กันยายน? ทําไมถึงเปนไปไมไดที่ตึกทิศเหนือจะถลมกอนตึกทิศใต? ทําไม
เจาหนาที่สหรัฐฯถึงรื้อถอนตึกแฝดและตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7? ทาํไมถึงไมไดมหีลายกรณีของโรคทีเ่กดิ
จากกัมมันตภาพรังสีแบบเฉียบพลันกับอาสาสมัคร ground zero แตเปนโรคที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
แบบเรื้อรัง? ใครสงจดหมายเช้ือโรคแอนแทรกซและสงทําไม? ทําไมหนวยงานทีม่ีหนาที่ควบคุมของ
ประเทศอื่นๆ เชน ของรัสเซีย อินเดียและจีน ถึงเลือกที่จะไมสังเกตวารัฐบาลสหรัฐฯรื้อถอนเวิลดเทรดเซน็
เตอรดวยระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 กิโลตันสามลูก และการกระทําดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับทั้ง
อัฟกานิสถานหรืออิรัก? ทําไมทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ถึงเงียบ? และสุดทาย 
ใครเปนคนสรางเหตุการณ 11 กันยายนและทําไม?  
 

ทานอาจจะสามารถเดาไดวา เหตุการณ 11 กันยายนเปนปฏิบัติการที่ซับซอน และแงมุมตางๆของมัน
เกี่ยวพันกันอยางมากชนิดที่วามันไมมีทางที่จะเปนไปไดที่จะอธิบายเหตุการณ 11 กนัยายนทัง้หมด “อยาง
ส้ันๆ” ในขณะที่ใหความสนใจเพียงนอยนิดกับแตละแงมุม ผมไมมีโอกาสเลยที่จะใสคําอธบิายทีน่าพอใจไม
มากหรือนอยจนเกินไปของฉากเหตุการณทั้งหมดเขาไปในพ้ืนที่อันจํากัดน้ีเชนที่บทความใหมา 
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ในเดือนกันยายนป 2009 ผมไดทําวีดีโอนําเสนอทีเ่ขาใจไดไมยากหรืองายจนเกินไป มีความยาว 4 ช่ัวโมง
และอธิบายไวคอนขางเยอะเกี่ยวกับเหตุการณ 11 กันยายนอยางสมบูรณ วีดีโอน้ีสามารถหาไดบน
อินเตอรเน็ตโดยคนหาวา “Dimitri Khalezov video” ยิ่งไปกวาน้ันผมไดเขียนหนังสือซึ่งมีมากกวา 500 
หนา A4 น่ีเปนเพียงการทําใหเห็นภาพวามันเปนไปไมไดจริงๆที่จะอธิบายใหเขาใจวาจริงๆแลวเกิดอะไร
ขึ้นในวันที ่11 กันยายนอยางครบถวนสมบูรณในบทความอันจํากัดน้ี บางทีการที่จะอธิบายรายละเอียด
ทางเทคนิคของการโจมตีเพนตากอนดวยขีปนาวุธในวันที่ 11 กันยายนและเกี่ยวกับสถานการณแวดลอม
การโจมตีน้ีจําเปนจะตองการพ้ืนที่ประมาณบทความน้ี อยางไรก็ตามผมหวังวาเรื่องน้ีจะสามารถเขียนตอ
ไดที่น่ี ดังน้ันจากคําถามทั้งหมดที่ไดกลาวมาผมสามารถตอบไดเพียงคําถามสุดทาย การกอการรายใน
วันที ่11 กันยายนกระทําโดยผูที่ตองการผลักดันใหสหรัฐอเมริกาพรอมทัง้ประเทศอ่ืนๆเขาสูสงครามที่นา
ขันในอัฟกานิสถานและอิรัก และผูที่ตองการกีดกันพลเมืองของประเทศเหลาน้ันจากเสรีภาพพลเมืองและ
สิทธิมนุษยชนที่เหลืออยูทายสุด ควรจะเปนที่เขาใจวาไมมีกลุมอัลเคอิดะหหรือองคกรมุสลิมอื่นใดจะมีเงิน
พอที่จะทําวีดีโอปลอมที่มี “เครื่องบิน” ใหแกส่ือมวลชนสหรัฐฯ ที่จะจางพยานซ่ึง “เห็น” วาเครื่องบิน
อลูมิเนียมเจาะทะลุเหล็กไดอยางไร และที่จะรื้อถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอรในเวลาเดียวกันดวยระเบิด
นิวเคลียรความรอน 150 กิโลตันสามลูก ที่แตละลูกมีแรงระเบิดมากกวาระเบิดที่เกาะฮิโรชิมาถึง 8 เทา   
 
 
ป.ล. แบบจาํลองทีม่กีารปลกุปนที่ผานมา…  
 
แบบจาํลองดานลางมาจากผูอานในเว็บไซตวกิิพีเดียเรื่องบทความการทดสอบนิวเคลียร:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing 
 
รูปจรงิมาจาก: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg  
 
ไฟลรปูเดิมช่ือ: 591px-Types_of_nuclear_testing_svg.png  
 
รูปน้ีไมไดพิมพอยูในตนฉบับบทความในนิตยสารเนก็ซุส แตผมชอบรปูนี้มากจนตองเพ่ิมใสในบทความ
ฉบับอินเตอรเน็ตของผม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg
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แบบจาํลองแสดงถงึระเบดินิวเคลยีรส่ีประเภทในสภาวะแวดลอมตาง ๆ:  
 
1) ช้ันบรรยากาศ 2) ใตดิน 3) อวกาศ 4) ใตนํ้า 
 
ลองคิดวาทาํไมจึงวางตําแหนง “โครงสรางตกึสูง” ไวบนจดุที่มีระเบดินิวเคลียรใตดิน (2)? ซ่ึงสง “คลื่น” 
รอบ ๆ ใชหรอืไม? 
 
แบบจําลองน้ีเปนแบบพ้ืนฐานในชวงทศวรรษ 70 ในสมัยน้ันระเบดินิวเคลียรไมใช “ส่ิงชั่วราย” และมีการ
พูดคุยกันอยางเปดเผย ซึง่ในเวลาน้ันไมใชความลบัวาระเบดินิวเคลยีรใตดนิจะใชเพ่ือทาํลายตกึสูงระฟา… 
 
เกี่ยวกับผูเขียน 
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ดิมิตริ อเลก็เซเยวิช คาลิซอฟ อดีตชาวสหภาพ
โซเวียต เจาหนาที่ประจาํ หรือที่เรียกวา “หนวย
รบที ่ 46179” และเปนที่รูจกัในนาม “หนวย
ควบคุมพิเศษ กองกําลงัหลกัที ่ 12 
กระทรวงกลาโหม สหภาพโซเวียต” 
หนวยควบคุมพิเศษน้ี เปนที่รูจักในอีกช่ือหน่ึงวา
หนวยสืบสวนดานพลังงานอะตอมแหงโซเวียต 

ซ่ึงเปนหนวยสืบสวนลับ ตั้งขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือ
ติดตามระเบิดนิวเคลียร (รวมไปถึงการทดลอง
ระเบิดปรมาณูใตดิน) ของประเทศคูอริตางๆของ
อดีตสหภาพโซเวียต และมีจุดประสงคเพื่อการ
ควบคุมภายใตการสังเกตการณสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ ในขอบเขตการทดลองปรมาณู
เพ่ือสันติ 
หลังจากเหตุการณ 11 กันยายน คาลิซอฟ
ทําการคนควาวิจัยและใหขอสรุปของตึกแฝด 
เวิรลเทรดเซ็นเตอรวา  เหมือนกับตึกหมายเลข 7 
ของเขา ซ่ึงถูกถลมโดยระเบิดนิวเคลียรความ
รอนสามลูก และจุดที่ถูกถลมน้ันไดรับการขนาน
นามอยางเดียวกันวา “ground zero”เชนเดยีวกบั
เวิลดเทรดเซ็นเตอร ยิ่งไปกวานั้นเขายงัใหการวา
เขารูเกี่ยวกับการติดตั้งที่ไดรับการขนานนามวา 
“ระบบทําลายฉุกเฉินพลังงานนิวเคลียร” ของตึก
แฝด ในชวงทศวรรษ 80 ขณะที่เขาทํางานใน
หนวยราชการลับของสหภาพโซเวียต 
 
 

 
โปรดอาน: 
 
ถึงผูอานทกุทาน 
 
การทาํงานวิจัยและวิดีโอประกอบไมใชเรื่องงาย นอกจากตองใชเวลาหลายปเพื่อรวบรวมหลักฐานแลวยงั
ตองตอสูกบัหนวยสืบราชการลบัตาง ๆ ซ่ึงตองการขดัขวางงานน้ีทกุรูปแบบ จึงทําใหตองเสียคาใชจาย
มากมาย...  
 
นอกจากทีก่ลาวมาขางตน ยังมีคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเผยแพรบทความและแปลเปนภาษาตาง ๆ 
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ดวยความมานะพยายามเพื่อใหทกุคนไดรูความจริงในเหตกุารณที่ซบัซอนและเหลอืเช่ือทีสุ่ดในศตวรรษที่ 
21 – 9/11 ซ่ึงไมมีส่ิงใดที่สามารถเปรียบเทยีบกบัความรูทีไ่ดรบัโดยไมตองจายเงิน 
 
อยางไรกด็ ี บทความวจิยันี้ฟรสีําหรบัทาน แตสําหรบัผมแลวไมใช ผมตองจายเงินเพ่ือนําเสนอขอมลู ผม
หวังวาจะมีเงินพอเพ่ือจางแปลหนังสือเปนภาษาไทยทัง้หมดประมาณ 1200 หนา แตผมยงัไมมีเงินจาํนวน
มากขนาดนัน้ … 
 
หากทานตองการแสดงความขอบคุณหรือสนับสนุนใหผมมคีวามมุมานะพยายามตอไปหรือทัง้สองกรณี 
โปรดพิจารณาใหการสนับสนุนบริจาคเงนิ ซ่ึงจําเปนตองใชเพ่ือดําเนินการตอไป ในการบรจิาคเงิน ทานจะ
ม่ันใจไดวาทานชวยสนบัสนุนใหเปดเผยความจรงิ 
 
ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชธีนาคารในกรงุเทพฯ ประเทศไทย: 
================================================ 

Bank: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
สาขา: เซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพฯ 
 
เลขที่บัญช:ี   768-0-10622-3 
 
Account Name:  ดิมิตร ิเอ. คาลิซอฟ หรือภาษาอังกฤษ MR. DMITRI KHALEZOV  
                                                                         DiMITRI 
[โปรดสังเกตุวาช่ือตนไมไดสะกด “Dimitri” แตเปน “Dmitri” โดยไมมีตวั “i” และไมมีช่ือรอง] 
-------------------- 

หากบัญชดีังกลาวขางตนถูกทางการปดบัญชี ทานจะไดรบัแจงใหทราบและจะมขีอมลูบัญชีธนาคารใหม
เพ่ือรบัเงนิบรจิาคทางเว็บไซต www.911thology.com หรือ www.911thology.co หรือสามารถตดิตอผม
โดยตรงเพ่ือสอบถามขอมูลบัญชี  
 
สําหรบัผูที่ตองการสงเช็ค ที่อยูไปรษณียคือ:   
 

 Mr. Dmitri Khalezov  [โปรดสังเกตุวาช่ือ “Dmitri” ไมมี “i” ระหวาง “d” และ “m”] 
 ตู ป.ณ. 36  
 ยานนาวา  
 กรงุเทพฯ 
 ประเทศไทย 10120 

http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
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หากทานใช Bitcoin กระเปาเงินของผมคือ:  1L4VE5ED5k1RS56i9wg4QDE3ehurHFNz3F   
 
 
ผมกาํลงัมองหาคนไทย (ซ่ึงสามารถพูดภาษาองักฤษได) เพ่ือชวยดูแลเว็บฟอรั่มในเรือ่งนี้ ซ่ึงผมตองการที่
จะใชทีอ่ยูเวบ็น้ี: http://www.911thology-thai.com               
 
 
ทานสามารถตดิตอผม หากทานมีขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนหรือเสนอความรวมมือ 
 
โทรศพัทในกรงุเทพฯ ประเทศไทย:         +6681-2492233     และ +6681-4403337                                                                                                     
                                         081-2492233               081-4403337 
 
เวลาที่สะดวกในการติดตอทางโทรศัพท: 8.00  –  21.00 เวลากรงุเทพฯ (+7 เวลามาตรฐานกรีนิช) 
โปรดสังเกตวาโทรศัพทหมายเลข +6685-1230760 และ +6681-1333644 ซึ่งเคยแสดงบนเว็บไซตนั้น
ยังคงใชงานอยู แตปจจบุันสงวนไวเพ่ือใชเปนการสวนตัวโดยเฉพาะ  
 
ทานยงัสามารถติดตอผมไดทาง:  
 
www.dkhalezov.com  หรอื:  www.911thology.com  หรอื:  www.911thology.co 
 
หากทานตองการสนับสนุนดวยเงนิบรจิาค ชวยเผยแพรขอมูล หรือแปลบทความนี้ โปรดตดิตอขาพเจาได
เชนกัน ขอมูลในการตดิตอขาพเจาสามารถดูไดจาก www.dkhalezov.com หรือ www.911thology.com 
หรือ www.911thology.co   [โปรดสงัเกตุวาการเขาเว็บไซตในบางประเทศอาจถกูตาํรวจบล็อค แต
สามารถเขาโดยผานพร็อกซ่ีบางประเทศได]  
 
ในบางกรณีอาจใชวิธีการตดิตอโดยเขารหสัในเครือขาย CipherWall โปรดด ู www.dkhalezov.com (หนา
ขอมูลตดิตอ) เพื่อดรูายละเอียดการใชโปรแกรมน้ี 
 
ขอบคณุลวงหนาสาํหรับการสนับสนุนของทาน 
 
ผมขอขอบคณุหากทานชวยเผยแพรบทความนี ้ โดยทําสําเนาและสงใหผูอ่ืนอานตอ อัปโหลดทาง
อินเตอรเน็ตและทําเปนดีวีดี สงใหแกวฒุิสภา สงใหแกผูรบัผดิชอบ Ground Zero สงใหแกผูเชาสาํนกังาน

http://www.911thology-thai.com
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
http://www.dkhalezov.com
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ในพ้ืนที่รอบ Ground Zero และผูเชาสํานักงานในตึกเซียรส สงใหแกเพ่ือน ๆ สงใหแกญาติพี่นอง และสง
ใหแกทุกคน และรองขอใหผูอ่ืนทําอยางเดียวกนั และสงใหผูอ่ืนอานตอเชนกัน ประชาชนตองรูความจรงิ 
เม่ือพลเมอืงสหรฐัทกุคนรูวาเกดิอะไรขึ้นกบัตกึเวิลดเทรดเซ็นเตอร รฐับาลสหรฐัจะไมมีทางเลือกอื่น
นอกจากยอมรบัความจรงิในทีสุ่ด และลงโทษผูที่มีความผดิในเหตกุารณ 9/11 ทานมีโอกาสไดรับเสรภีาพ
ของพลเมอืงกลบัคืน ซึง่ทานถูกยดึไปจากเหตกุารณ 9/11 และสงครามกับ “ความหวาดกลัว”… 
 
สงบทความน้ีไปใหผูอ่ืนอานและทานจะเหน็การตอบรบัจากผูอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั: 
 

 
 
ขอความในตูโทรศัพทเขยีนวา: “9-11 อาชญากรรมโดยคนใน! นิวเคลยีรเวิลดเทรดเซ็นเตอร!” 
 
คําอธบิายขอความ: 
 
1 Lombardie, Kristen: “Death by Dust” (ความตายจากฝุน) ทาง VillageVoice.com: 
http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html 
 
2 Ibid, S5. 
 
3 เรื่องเกีย่วกับนายจอหน วัลคอตต ผูที่ผานการปลกูถายไขกระดกูไดรับการเผยแพรไวที่น่ี: 
http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/   และอกีเรื่องที่นาตกใจไดรบัการเผยแพร
ไวที่น่ี: http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1  
 

http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html
http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/
http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
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4 Rodrick, Steven: “Rudy Tuesday” (รูดี้ในวันอังคาร) จาก NYmag.com 25.02.07: 
http://nymag.com/news/features/28517/  
 

ลิงคเพิม่เติมอื่น ๆ: 
 

ขอมูลลาสุด (รวมทัง้ขอมูลบทความที่ตีพิมพลาสุด ขอมลูการตดิตอผูเขยีน และขอมูลเรือ่งการบรจิาค) 
[โปรดสงัเกตวุาการเขาเวบ็ไซตในบางประเทศอาจถกูตํารวจบลอ็ค แตสามารถเขาโดยผานพรอ็กซ่ีบาง
ประเทศได]: 
http://www.dkhalezov.com               http://www.911thology.com          http://www.911thology.co                              
http://www.911thology.org               http://www.911thology.net            http://www.911thology.info           
http://www.911thology.biz                http://www.911thology.ru              http://www.911thology.de             
http://www.911thology.fr                   http://www.911thology.es             http://www.911thology.it  
http://www.911thology-arabic.com   http://www.911thology-farsi.com   http://www.911thology.pl      
http://www.911thology-turkish.com  http://www.911thology-thai.com  
          

ดาวนโหลดวิดีโอและไฟลอ่ืน ๆ:   http://911-truth.net  
 

ทางยทูบู:                   http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov  
 

บทความที่เปนภาษาองักฤษ ภาษาไทย และภาษาอาหรบัในรปูแบบ MS Word และ PDF สามารถ
ดาวนโหลดไดจากลิงคตอไปน้ี: 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English_pictures_used.zip   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai_pictures_used.zip   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic_pictures_used.zip   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.pdf  

http://nymag.com/news/features/28517/
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
http://www.911thology.org
http://www.911thology.net
http://www.911thology.info
http://www.911thology.biz
http://www.911thology.ru
http://www.911thology.de
http://www.911thology.fr
http://www.911thology.es
http://www.911thology.it
http://www.911thology-arabic.com
http://www.911thology-farsi.com
http://www.911thology.pl
http://www.911thology-turkish.com
http://www.911thology-thai.com
http://911-truth.net
http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Thai.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Arabic.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.pdf
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http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_German.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_German.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.pdf     

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.doc   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.pdf  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.doc   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish.pdf  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish.doc 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Turkish.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Turkish.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Farsi.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Farsi.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Pushto.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Pushto.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Urdu.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Urdu.pdf  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Hebrew.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Hebrew.pdf 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Russian.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Russian.pdf  
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