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“…หากคุณโกหกคําโตและโกหกซ้าํ แลวซ้าํ อีก ประชาชนจะเชื่อวาจริง คุณตองโกหกตออีกสักระยะ เพื่อปดหูปดตา
ประชาชนจากผลของการโกหก ไมวาจะเปนทางการเมือง เศรษฐกิจ และ/หรือการทหาร ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่งของรัฐ บาลที่จะใชอํานาจที่มีทุกอยางกลบเกลื่อนความจริงไว เพราะความจริงเปนศัตรูของคําโกหก หรือถา
จะขยายความออกไป ความจริงคือศัตรูที่ยิ่งใหญที่สุดของรัฐบาล”
- โจเซฟ เกิบเบลส รัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการในนาซีเยอรมนี ชวงป 2476 ถึง 2488 (1933 ถึง 1945)

“…สังคมเชื่อมั่นวา พี่ใหญมีอํานาจทุกอยาง และพรรคจะไมลมเหลว แตเพราะในความเปนจริงคือพี่ใหญไมไดมี
อํานาจทุกอยาง และพรรคก็ไมใชจะไมมีวันลมเหลว จึงจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนตลอดเวลาเพื่อจัดการกับ
ความจริง คําหลักในที่นี้คือ “ดําขาว” เชนเดียวกับคําภาษาใหมอีกมากมาย คํานี้มีความหมายตรงกันขาม เมื่อใชกับ
ฝายตรงขามจะหมายถึงความเคยชินในการอางวาดําเปนขาวซึ่งตรงขามกับเรื่องจริง เมื่อใชกับสมาชิกพรรค
การเมืองจะหมายถึงความเต็มใจที่จ ะพูดวาดําเปนขาวเมื่อระเบียบของพรรคตองการแบบนั้น และยังหมายถึง
ความสามารถในการเชื่อวาดําเปนขาว และเพื่อใหรับ รูวาสีดําเปนขาว และใหลืมไปวามีคนเคยเชื่อสิ่งที่ตรงขามกัน
เรื่อ งนี้จําเปนตองเปลี่ยนแปลงอดีต ตอ งทําใหเกิดขึ้นดวยระบบความคิดที่นําไปใชกับสวนที่เหลือ และตามคําภาษา
ใหมวา “การคิดซอน” การเปลี่ยนแปลงอดีตเปนสิ่งจําเปนดวยเหตุผลสองขอ ขอแรกคือเพื่อเสริมใหสมบูรณ และขอ
ที่สองคือเพื่อ ปองกัน…”.
- จอรจ ออรเวลล “หนึ่ง-เกา-แปด-สี่”

“…เราตองพูดความจริงถึงสิ่งนากลัว เราตองไมทนกับทฤษฎีสมคบคิดที่รุนแรงจากการโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน
การใสรายที่ตองการเบี่ยงเบนการประณามไปจากผูกอการราย พวกเขาเองจากความผิดนั้น…”
- ความเห็นของประธานาธิบดี จี. ดับเบิ้ลยู. บุช ในสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นิวยอรค วันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 (2001) เวลา 9:38 น. เวลามาตรฐาน
ตะวันออก
-

ใช เราตองทํา ทานบุช เราตองเลิกทนกับทฤษฎีสมคบคิดที่รุนแรงตั้งแตตอนนี้…
เราตองเริ่มจากทฤษฎีสมคบคิด 9/11 ที่รุนแรงที่สุด – เริ่มจากที่ระบุวาเชื้อเพลิงเครื่อ งบิน (“น้ํามันเชื้อเพลิง”)
สามารถ “หลอมละลาย” โครงสรางเหล็กจํานวนมหาศาลใหกลายเปนฝุนผงละเอียดในทันที และจุดเกิดเหตุก็ไดรับ
การเรียกชื่อแปลก ๆ วา “ground zero”…
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11. September: Die dritte Wahrheit

11 กันยายน - ความจริงที่สาม
(ฉบับภาษาไทย)

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

คําแปลภาษาอัง กฤษของบทความนี้พิมพขึ้นโดยไดรับอนุญาตจากบรรณาธิการเน็กซุสและผูเขียน ดีมิทรี
เอ. คาเลซอฟ
การแจงเรื่องลิขสิทธิ์:
อนุญาตใหมีการตีพิมพบทความนี้ไดทุกภาษาโดยเสรี แตหามเปลี่ยนแปลงความหมายใด ๆ ในบทความ
นี้ และจะตองระบุแหลงที่มาของขอมูล ชื่อผูเขียน และชื่อนิตยสารเน็กซุส รวมทั้งระบุลิงคเพิ่มเติมและ
ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ “ตามตนฉบับ” ไวตอนทายบทความ

3

บทความที่เปนภาษาอังกฤษ 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

ความจริงที่สามเรือ่ งวันที่ 11 กันยายน
เรื่องราวอยางเปนทางการเกีย่ วกับวันที่ 11 กันยายนดูเหมือนจะเต็มไปดวยคําโกหกหลอกลวงที่
ประชาชนสวนใหญเชื่อตามนั้น ความจริงแลวเกิดอะไรขึ้น? การเปดเผยขอมูลใหมจากอดีต
เจาหนาที่หนวยขาวกรองนิวเคลียรของรัสเซียนั้นสรางความตกใจแมแตกับผูทคี่ ิดวาเขาใจความ
จริงเบื้องหลังดีแลว

ดิมติ ริ เอ. คาลิซอฟ
ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรถลมไดอยางไร? การวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญดานระเบิดนิว เคลียร
สรางความตกใจใหกับพวกเราทุกคน
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เมื่อผูคนเห็นเครื่องบินสองลําชนตึกแฝดเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนิวยอรคและตึกแฝดถลมลงฝุน ควันคละคลุง
ในเหตุการณ 11 กันยายน ทําใหทกุ คนตกตะลึงกับเหตุการณจนไมไดพิจารณาอยางละเอียด ตอมาผูค นจึง
เริ่มเกิดความสงสัยวาเครื่องบินอลูมิเนียมที่กลวงนั้นสามารถเจาะทะลุตึกโลหะหนาและเชื้อเพลิงเครื่องบิน
นั้นสามารถ “ละลาย” ตึกโลหะจนกลายเปนฝุนผงละเอียดได…
ไมนานนักความสงสัยนั้นก็หายไป การถลมของตึกแฝดไมเกี่ยวของกับเครื่องบินหรือการที่เครื่องบินเกิด
ไฟลุกไหม ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่อยูในความคิดของชาวอเมริกันหลายลานคนที่ไมพอใจกับผลสรุปการถลม
ของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรเมื่อ 6 ปกอน เมื่อความตกตะลึงจากเหตุการณ 11 กันยายน จางหายไป ผูคน
มากมายเริ่มมองเห็นความขัดแยงหลายอยางในผลสรุปอยางเปนทางการ
ประการแรก สิ่งที่นาสนใจคือลําดับที่ตึกแฝดถลมนั้นไมสอดคลองกับลําดับที่ตึกถูกเครื่องบินชน ตึกทิศใต
ซึ่งถูกชนทีหลังกลับถลมกอน และตึกทิศเหนือที่ถูกชนกอนกลับถลมทีหลัง ซึ่งหมายความวา “ไฟ” ใชเวลา
1 ชั่วโมง 42 นาที “เพื่อถลม” ตึกแรกและเพียงแค 56 นาที “เพื่อถลม” ตึกที่สอง โดยที่ไฟในทั้งสองตึกเกิด
จากน้ํามันในปริมาณใกลเคียงกันและเปนตึกแฝด (โดยมีความแข็งแรงเหมือนกันทุกอยาง) ซึ่งเปนสิ่งชี้ชัด
อยางแรกวาการถลมนั้นไมเกี่ยวกับไฟไหม ประการตอมาคือนักวิจัย 11 กันยายน เริ่มตระหนักวาตึกเวิลด
เทรดเซ็นเตอร 7 (ตึกสูงระฟา 47 ชั้นโครงเหล็กสมัยใหมที่แข็งแรงมาก) ไดถลมลงในลักษณะเดียวกันเมือ่
ช ว งบ า ยวั นเดี ย วกั น โดยไม ถู ก เครื่ อ งบิ น ชน หากการถล ม ของตึ ก แฝดจะกล า วโทษน้ํ า มั น ที่ อ ยู ใ น
“เครื่องบิน” การถลมของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ก็ไมสามารถอธิบายได ซึ่งในรายงานอยางเปนทางการ
ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเหตุการณ 11 กันยายน นั้นไมกลาวถึงการถลมของตึก 7 แมแตนอ ย เสมือน
หนึ่งวาการถลมของตึกสูง ระฟาที่ทันสมัย 47 ชั้นนั้นไมค วรคาแกการกลาวถึง เมื่อเปรียบเทียบทั้งสาม
เหตุการณและสิ่งผิดปกติหลายอยางในการที่ตึกถลมทําใหนักวิจัยเหตุการณ 11 กันยายน เล็ง เห็นวาถูก
ทางการหลอกและการถลมของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรนั้นไมเกี่ยวกับน้ํามันหรือ “เครื่อ งบิน” เนื่องจากไม
จําเปนตองใชเครื่องบิน การถลมของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ในชวงบายวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001)
ไดพิสจู นใหเห็นวาเครื่องบินของผูกอการรายนั้นเกินความจําเปน และตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรก็จะตองถลม
ไมวาจะมี “เครื่องบิน” หรือไมก็ตาม มีใครบางคนตองการใหตึกเวิล ดเทรดเซ็นเตอรถลมจึงทําใหเกิดการ
ถลม จากประเด็นนี้จึงเริ่มมี “การตามลาหาความจริง 11 กันยายน”
จากนั้นผูคนเริ่มกลาวหารัฐบาลสหรัฐฯวาจงใจทําลายตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยกระบวนการที่เรียกวา
“การระเบิดภายใตการควบคุม” มีผูคนในสหรัฐจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กลาวหารัฐ บาลของตนวาเปน
ผูรายอยูเบื้องหลังเหตุการณ 11 กันยายน และสุดทายพลเมือ งสหรัฐฯมากกวา 65% ก็ไมเชื่อ คําอธิบาย
จากทางการเรื่องเหตุการณโจมตี 11 กันยายน และการถลมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร อันทีจ่ ริงทุกคนทีด่ ขู า ว
11 กันยายน ดวยความสนใจอาจจําภาพเหตุการณที่กลาวถึง “ระเบิดครั้งที่สาม” ได
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ขอความหนาจอ: ขาวดวน
ขอความหนาจอ: ขาวดวน
ระเบิดครั้งที่สามทําใหตึกเวิลดเทรด
ระเบิดครั้งที่สามทําใหตึกเวิลดเทรด
เซ็นเตอรในนครนิวยอรคแตกเปนเสีย่ ง
เซ็นเตอรในนครนิวยอรคถลม

วิดีโอ - ลิงค YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7oZ1h8mYwbw
และนี่คือ – ไฟลวิดีโอโดยซีเอ็นเอ็น ซึ่งมีขอความแสดงวาเปน “ระเบิดครั้งที่สาม” ซึ่งทําใหตึก “แตกเปน
เสี่ยง” ครั้งแรก หลังจากนั้นตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอรจึง “ถลมลง” ตอนนั้นตึกทิศเหนือ (ตึกที่มี
เสาอากาศ) ยังไมถลม แตจะถลมหลังจากนั้นใน “ระเบิดครั้งที่ส”ี่ ตอนนั้นซีเอ็นเอ็นถูกตําหนิอยางรุนแรง
จาก “บางคน” และสั่งหามไมใหใชคําวา “ระเบิด” อีก ตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรจะตองถูกประกาศ
วา “พังทลายดวยน้ํามันเชื้อเพลิง ” และตึกเวิล ดเทรดเซ็นเตอร 7 (ซึ่ง ไมไดถูกเครื่องบินชนจาก
“ผูกอการราย”) “พังทลายดวยน้ํามันดีเซล” (เนื่องจากมีสต็อกน้ํามันดีเซลเก็บ ไวในตึกเวิลดเทรดเซ็น
เตอร 7 เพื่อใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน)

คนสวนใหญซึ่งไมเห็นดวยกับทฤษฎี “น้ํามันเชื้อเพลิง” ไดกลาวหารัฐบาลสหรัฐฯวาจงใจทําลายตึกเวิลดเท
รดเซ็นเตอร แตอยางไรก็ดีคนสวนใหญยังไมคอยเขาใจกระบวนการรื้อถอนและการกอสรางตึกเวิลดเทรด
เซ็นเตอรดีนัก ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไมจึง เกิด “ทฤษฎีสมคบคิด” ขึ้นมาที่มีตั้ง แตจ ากคํากลาวอางที่วาตึก
เวิลดเทรดเซ็นเตอรถูก “ตอสายระเบิด” ไปจนถึงคํากลาวอางที่วาถูกทําลายดวย “นาโน-เทอรไมท” (สสาร
ที่เปนความลับจนถึง ปจจุบัน) ซึ่ง “ใชเคลือบ” โลหะทุก ชิ้นของโครงสรางรับแรงของตึกแฝด อีกทั้งยัง มี
ทฤษฎีสมคบคิดที่แปลกมากไปกวานั้นที่โทษวาตึกแฝดถลมลงดวย “อาวุธไฮเทค” เชน แสงเลเซอรที่มา
จากอวกาศ เปนตน แนนอนวาไมมีนักทฤษฎีคนไหนเห็นพองตองกัน พวกเขาไมเพียงแตกลาวหารัฐบาล
สหรัฐฯวาเปนผูรายตัวจริงที่อยูเบื้องหลังเหตุการณ 11 กันยายน แตยัง กลาวหากันเองอีกวา “ปนน้ําเปน
ตัว” อยางไรก็ดี ประเด็นคือนักทฤษฎีเหลานี้ไมรูวาความจริงแลวเกิดอะไรขึ้นกับตึกเวิล ดเทรดเซ็นเตอร
และสิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเขาไมรูวาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
ผูเขียนบทความนี้พยายามที่จะนําเสนอสิ่ง ที่แตกตางออกไปใหกับผูอาน โดยแทนที่จ ะนําเสนอ “ทฤษฎี
สมคบคิด” เพิ่มขึ้นใหม แตผูเขียนไดนําเสนอความเห็นแบบผูเชี่ยวชาญรวมถึงคําใหการของประจักษพยาน
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ทั้งหลาย อีกทั้งจากประสบการณและความรูของผูเขียนที่ไดจากกองทัพโซเวียต โดยวิธีนี้ผูเขียนหวังวา
ผูอ านจะได รับ คํา อธิ บ ายที่ ดียิ่ งขึ้ นเกี่ ยวกับ การทํ าลายลางตึ กเวิล ด เทรดเซ็ นเตอรซึ่ง อาจพบในฟอรั่ ม
แลกเปลี่ยนความเห็นทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิด 11 กันยายน
Ground Zero และ ground zero
กอ นอื่ นผมต องกล าวยอ นไปว าจุ ด ที่เคยเป นที่ ตั้ง ของตึ กเวิล ดเทรดเซ็ นเตอรในนิ วยอร คนั้ นเรีย กเป น
ภาษาอังกฤษวา “Ground Zero” ซึ่งคนสวนใหญไมทราบวาคําวา “ground zero” หมายความวาอยางไร
และมีความสําคัญอยางไร โดยคิดวา “Ground Zero” เปนคําวิสามานยนามเหมือนชื่อเมืองหรือชื่อ เรือ แต
อยางไรก็ดี ในวันนี้มีคนจํานวนไมมากที่จําไดวา “ground zero” ที่นํามาเรียกจุดที่เคยเปนทีต่ งั้ ของตึกเวิลด
เทรดเซ็ นเตอรนั้นเร็วเกิ นไปที่จ ะเปน “คํ าวิสามานยนาม” โดยแทบจะทันที หลัง จากตึกแฝดนั้ นถลมลง
(เพียงไมกี่ชั่วโมงกอนตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ถลม) คือ กอนเที่ย งของวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001)
เจาหนาที่แทบทุกคนและผูสื่อขาวบางคนเริ่มเรียกพื้นที่นั้นวา “ground zero” ขาวที่ตีพิมพในวันรุงขึ้นก็
เรียกจุดที่เคยเปนที่ตั้งของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรวา “ground zero” และคํานี้ก็สะกดดวยตัวพิมพเล็ก การ
ใชคําวา “ground zero” เรีย กจุ ด ที่เคยเปนที่ตั้ง ของตึก เวิลดเทรดเซ็นเตอรมีตอ เนื่อ งมาจนถึง วันที่ 12
กันยายน 2544 (2001) แตสํานักขาวบางแหงก็ยังคงใชคําวา “ground zero” ดวยตัวพิมพเล็กหลังจากวันที่
13 กันยายน 2544 (2001) โดยหลังจากนั้นอาจมีผพู บเห็นขอผิดพลาด คํานี้จึงถูกปรับสถานะใหสะกดดวย
ตัวพิมพใหญเปน “Ground Zero” และดวยเหตุนั้นสุดทายจึงกลายเปนคําวิสามานยนาม แตคําวา “ground
zero” ที่สะกดดวยตัวพิมพเล็กนั้นยังไมถือเปนคําวิสามานยนามใชหรือไม?
ทํา ไมจึง ใช คําที่ มีความหมายแปลกเพื่อ เรี ยกจุ ด ที่ ตั้ง ตึ ก เวิ ล ด เทรดเซ็ นเตอร ห ลั งจากตึก ถล มแทบจะ
ในทันที? หรือเปนความผิดพลาดที่เกิดจากความสับสนในเหตุการณ 11 กันยายน ทีไ่ มเคยเกิดขึน้ มากอน?
ผมขอตอบวา “ใช” มาจากความผิด พลาดที่เ กิด จากความสั บสน แตไ มใ ชค วามผิ ดพลาดในลั กษณะที่
เลือกใชคําผิดเพื่อเรียกจุดที่ตั้งตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร แตเปนเพราะเวลานั้นกะทันหันเกินไปที่จะคิดหาชือ่
ที่เหมาะสม อันที่จริงผูเชี่ยวชาญปองกันภัยพลเรือนนั้นใชคําถูกตองแลวเมื่อระบุพื้นที่เปน “ground zero”
และการระบุคํานั้นไมใชเรื่องผิดพลาด เพราะเปน “ground zero” ในความหมายที่ฝายปองกันภัยพลเรือ น
นั้นเขาใจ แตเปนความผิดพลาดเมื่อคําวา “ground zero” รั่วไปถึงนักขาวโดยไมไดตั้งใจจนกระจายไปยัง
สาธารณชนทั่วไป หลังจากนั้นแลวก็สายเกินไปที่จะหยุดคําที่ฝายปองกันภัยพลเรือนระบุไว และเจาหนาที่
ทางการสหรัฐก็ไมมีทางเลือกอื่นนอกจากตอง “ใชตัวพิมพใหญ” และเปลี่ยนการระบุคําของฝายปองกันภัย
พลเรือนใหเปนวิสามานยนาม
ผมขอยกคํากลาวของวีรบุรุษทานหนึ่งในเหตุการณ 11 กันยายน เจาหนาที่สืบสวนชื่อ จอหน วัลคอตต ผู
ปรากฏตัวใน “Ground Zero” ซึ่งทุมเทเวลาไปอยางมากเพื่อทําความสะอาดเศษอิฐปูนในพื้นที่ตึก เวิลดเท
รดเซ็นเตอร จอหนใชเวลาอยูในพื้นที่จนเปนโรคแปลกคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในระยะสุดทาย คํา
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กลาวเพียงสองวรรคนี้มาจากบทความที่นากลัวชื่อ “ความตายจากฝุน”1 ซึ่งเปดเผยเรือ่ งราวแปลก ๆ ที่ “ไม
สามารถอธิบายได” ซึ่งผูอานจําเปนตองมีขอมูลพื้นฐานเพื่อ ทําความเขาใจประเด็นหลัก ในบทความนี้ทั้ง
เรื่องฝุนและกัมมันตภาพรังสี
“...เนื่องจากวัลคอตตนั้นเปนเจาหนาที่สืบสวนและใชเวลากวาหาเดือนในการทํางานไมเพียงแคที่
Ground Zero แตร วมทั้ งที่พื้นที่ทิ้ง ขยะเฟรชคิล สด วย วั ลคอตตสํา ลักหายใจไมอ อกในสภาพ
อากาศของพื้นที่โลเวอร แมนฮัตตัน วัลคอตตหวาดกลัวพื้นที่ทิ้งขยะสเตเท็น ไอสแลนด วัลคอตต
เห็นทุกอยางในตึกที่ถลม ไมวาโตะ ไฟ คอมพิวเตอร แตนอกจากคานเหล็กแลว เศษอิฐหินที่วัล
คอตตคัดแยกนั้นมีแตผงฝุนละเอียด ไมมีชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ไมมีชิ้นสวนอุปกรณหลอดไฟ ไมมี
แมกระทั่งเมาสคอมพิวเตอร
บางครั้งกลุมเจาหนาที่สืบสวนตองพักในเพิงไมที่สรางขึ้นชั่วคราวเพื่อที่จะหนีจากสิ่ง ที่วัลคอตต
เรียกวา “อากาศพิษที่หลอน” วันหนึ่งวัลคอตตกําลังนั่ง กินขนมและดื่มน้ําอัด ลมอยูใ นเพิงไมกับ
เพื่อนรวมงานเมื่อเจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเอฟบีไอเขามาโดยที่สวมชุดปองกันสารเคมีอยาง
เต็มรูปแบบและมีหนากากคลุมทั้งศีรษะที่ปด ใหแนนหนาดวยเทปกาวเพื่อปองกันฝุนควัน ทั้งๆ
ที่วัลคอตตอยูในพื้นที่ แตก็ดูขัดแยงกับเจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเอฟบีไอที่สวมใสชุดปองกัน
เปนอยางดีกับเจาหนาที่ตํารวจนิวยอรคที่ใสหนากากปองกันสารพิษทําใหเกิดความคิด แวบหนึ่ง
ขึ้นมาวา มีอะไรแปลก ๆ ในภาพนี้?2...”
ใชแลว คุณวัลคอตต มีอะไรบางอยางที่แปลกมากในภาพนั้น...
เจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเอฟบีไอซึ่งไมอายที่ตองสวมใสชุดปองกันสารเคมีอยางเต็มรูปแบบพรอมทัง้
ปดดวยเทปกาวอยางแนนหนาตอหนา “บุคคลธรรมดา” ที่ไมมีอุปกรณปอ งกันใด ๆ นั้นรูขอมูล ความจริง
ซึ่งทําใหตอนนี้เจาหนาที่หนวยสืบราชการลับนั้นไมตองเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งอื่นใดใน
ระยะสุ ดทาย เจา หนาที่ หนวยสืบราชการลับจะมีชีวิต อยูไ ด นานต อ ไปแมวาจะเขาไปในพื้นที่ “Ground
Zero” ในชวงสั้น ๆ
หากเปดพจนานุ ก รมดูค วามหมาย ทานจะไมมีคําถามนั้น เหมือนวัลคอตตและจะเขาใจทันทีวามีอ ะไร
ผิดปกติกับ “Ground Zero”

1

เรื่องเต็มของขอความทีผ่ มยกมาจากทีน่ ี่ http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html
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ground zero จุดบนพื้นดินแนวดิง่ ใตหรือเหนือจุดระเบิดของระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียรความรอน
ความหมายทั้งหมดที่เปนไปไดของ “ground zero” ตามที่ไดใหไวในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ
เว็บสเตอร (ฉบับสมบูรณ 1999 ISBN 1-888777796) หนา 559
สังเกตวาในที่สุดนายจอหน วัลคอตตก็สามารถรอดชีวิตมาไดตางจากเพื่อนรวมงานของเขาหลายคนทีเ่ คย
ทํางานที่ “Ground Zero” และโชคดีนอยกวา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 (2007) มีการกลาวถึง อยางสั้นๆ
ในขาวทางอินเตอรเน็ตบางชิ้น3วา จอหน วัลคอตต ไดรับการผาตัดที่แปลกที่สุด (และเจ็บปวดมากที่สุด)
คือ การปลูก ถายไขกระดู ก จากนั้นเปนตนมาเขาก็สามารถใชชีวิต ตอ ไปไดอีก (โดยยากดระบบภู มิ
ตานทานโรค ซึ่ง ปอ งกั นการต อต านการปลู ก ถ าย และเขาไม มีโอกาสออกจากบานเนื่อ งจากว าระบบ
ภูมิคุ มกั นของเขาไม มีแล วและการติด เชื้ อใดๆก็ ต ามแมเพีย งนิด เดี ย วสามารถเป นอั นตรายถึง ชีวิตได
โดยงาย)
ผมขออธิบายสําหรับผูที่ยังไมทราบวา “การปลูกถายไขกระดูก” คืออะไร การปลูกถายไขกระดูกนัน้ จําเปน
สําหรับ ผูปวยที่ไดรับกัม มันตภาพรัง สีในปริมาณมากไมวาจะเปนแบบที่ทะลุทะลวงโดยตรงหรือ จากที่
ตกคางอยูรอบตัว(หรือทั้งสองอยาง) และผูที่มีไขกระดูก(ซึ่งทําหนาที่ในการผลิต เม็ด เลือดขึ้นใหม) ซึ่ง ถูก
ทําลายจากรังสีเหลานั้น คุณสมบัติที่นากลัวของกัมมันตภาพรังสี คือ มันสามารถทําลายเซลลไขกระดูกได
รุ น แรงที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ เซลล อื่ น ๆของร า งกายมนุ ษ ย นี่ คื อ เหตุ ผ ลว า ทํ า ไมเหยื่ อ ส ว นใหญ ข อง
กัมมันตภาพรังสีจะปวยเปนโรงมะเร็งเม็ดเลือดขาว ยิ่งรังสีเขมขนเทาไหร ปริมาณไขกระดูกที่ถูกทําลายก็
จะมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นรังสีเขมขนกวาก็หมายถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เห็นไดชดั วาจอหน วัลคอตตตอ ง
ทนทุกขกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากกอนเขารับการเปลี่ยนถายไขกระดูกเขามีชีวิต
อยูไดดวยการรับเลือดของผูบริจาค เพราะวาเม็ดเลือดของเขาไมมีการผลิตขึ้นมาอีกแลว
นอกจากการฆาหรือการทําลายไขกระดูกอยางรุนแรงแลว กัมมันตภาพรังสียังเปนสาเหตุทก่ี อ ใหเกิดมะเร็ง
หลายชนิดซึ่งมีผลตอรางกายมนุษยหรือแมกระทั่งบางสวนในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มี
ผูไดรับละอองของรังสีเขาไปจากการหายใจหรือการรับประทาน อยางไรก็ตามเปนการงายมากทีแ่ พทยและ
เจาหนาที่ทางการแพทยที่ไ มซื่อสัตยจ ะให “คําอธิบาย” ที่เสมือนจริงเกี่ย วกับโรคมะเร็ง เหลานี้ พวกเขา
3

เรื่องเต็มเกี่ยวกับนายจอหน วัลคอตต ผูท ผี่ านการปลูกถายไขกระดูกไดรับการเผยแพรไวทนี่ ี่

http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/

และอีกเรื่องที่นาตกใจไดรับการเผยแพรไวทนี่ :ี่ http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
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สามารถอางไดวามันเกิดจาก ”แรใยหิน” “ควันพิษ” “ฝุนละอองพิษ” และอื่นๆ แตเมื่อมาถึงเรื่องการทําลาย
ไขสันหลังผูห ลอกลวงเหลานี้ก็ถูก จับ ได การทําลายไขกระดูก สามารถเกิ ดขึ้นได จากกั มมันตภาพรัง สี
เทานั้น
ดังนั้นจึงเขาใจไดชัดเจนวาทําไมเจาหนาที่เอฟบีไอเหลานั้นถึงใสชุดปองกันสารเคมีพรอมดวยหนากากที่
ปดด วยเทปกาว “เพื่อ ที่จะปองกันควัน พิษ” ขณะที่ ไปยั ง “Ground Zero” พวกเขาไมอยากปวยดว ย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือแมกระทั่งมะเร็งอื่นๆ ดังนั้นเมื่อพวกเขาปกปดหนากากเพิ่มดวยเทปกาว พวก
เขาไมไ ด ต องการที่ จ ะป องกัน ควั นพิ ษเหมื อนอย างที่ จ อหน วั ลคอตตเชื่ อ แต เ พื่ อป อ งกันจากละออง
กัมมันตภาพรังสีในอากาศและโดยเฉพาะอยางยิ่งไอรังสีซึ่งพวกเขาไมอยากจะสูดดมหรือรับประทานเขาไป

อาสาสมัครที่ “ground zero” ในซากตึกแฝดและไอระเหยกัมมันตภาพรังสีทมี่ าจากใตซากตึก –
รูปถายหลังเกิดเหตุการณประมาณหาสัปดาห
ผมเดาวาผูอานบางทานอาจจะตกใจเกี่ยวกับการเปดเผยนี้และอาจจะไมเชื่อผม กําลังคิดวาผมกําลังเพีย ง
แคคาดเดาจากความจริงที่ยังไมไดรับการพิสูจน อยางไรก็ตามเรื่องที่กลาวมาขางตนของจอหน วัลคอตต
และเจาหนาที่เอฟบีไอซึ่งสวมชุด ปองกันสารเคมีที่ “Ground Zero” ไมมีอะไรเกี่ย วขอ งกับผมเปนการ
สวนตัว มันปรากฎอยูบนอินเตอรเน็ต เหมือนกับเปนความจริงที่เปนอิสระจากผูเขียนบทความนี้ ปรากฎ
อยูอยางเปนอิสระเหมือนกับที่มีคําจํากัดความทางกฎหมายของ “Ground Zero” ที่เคยมีกอ นเหตุการณ 11
กันยาดังนี้
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“ground’ ze’ro” – จุดบนพื้นผิวดินหรือน้ําทั้งที่อยูขางใตหรือเหนือขึ้นไป หรือเปนที่ซึ่งระเบิดปรมาณูหรือ
ระเบิดไฮโดรเจนระเบิด
พจนานุกรม-สารานุกรมภาษาอังกฤษของเว็บสเตอรฉบับสมบูรณ (ฉบับป 2532 (1989) พิมพเมือ่ ป
2537 (1994) ISBN 0-517-11888-2)

“ground zero” = จุดบนพืน้ ตรงที่อยูใตการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร
พจนานุกรมศัพททางการทหาร (สํานักพิมพปเตอร คอลลินส 2542 (1999) ISBN 1-901659-24-0)

“ground zero” สถานที่ซงึ่ ระเบิดนิวเคลียรระเบิด ที่ซงึ่ เกิดความเสียหายรุนแรงที่สดุ
พจนานุกรมลองแมนอเมริกนั (ฉบับใหม ตีพมิ พครัง้ แรกป 2543 (2000) ISBN 0 582 31732 0)

“ground zero” คํานาม 1 [มักจะเปนรูปเอกพจน] สถานที่เฉพาะซึ่งระเบิดนิวเคลีย รระเบิด ขึ้น : การ
ระเบิดสามารถรับรูไดหางไป 30 ไมลจาก ground zero 2 พื้นที่ของเวิลดเทรดเซ็นเตอรเดิมในนครนิวยอรค
ซึ่งถูกทําลายในการโจมตีวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001)
พจนานุกรมเคมบริดจสําหรับผูเรียนระดับสูง พิมพครั้ง ที่ 2 (พิมพครั้ง ที่ 2 ป 2549 (2006) ISBN-13
978-0-521-60499-4 นี่คือฉบับหลังเหตุการณ 11 กันยา ซึ่งหาไดทั่วไป)
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คําจํากัดความที่สมบูรณของ “ground zero” ที่กลาวมาดานบนนั้น คือ คําจํากัดความทิส่ ามารถอธิบายและ
มีความเหมาะสมกับความหมายของคํา ถาทานไมเชื่อสายตาของตัวเองและอยากจะวิ่งไปยังรานหนังสือที่
ใกลที่สุดเพื่อซื้อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ทานไมจําเปนตองรีบรอน เมื่อไปถึง รานทานจะแปลกใจมาก
ยิ่งขึ้น เพราะไมมีทางทีท่ านจะเจอพจนานุกรมเลมไหนที่บรรจุคําจํากัดความดั้งเดิมของคําแปลกประหลาด
คํานี้ พจนานุกรมที่ตีพิมพขึ้นกอนเหตุการณ 11 กันยายนเชนที่หยิบยกมาดานบนเหลานั้นซึ่งบรรจุเพีย ง
ความหมายแทจริงความหมายเดียวของคําวา “ground zero” ถูกยายออกไปจากชัน้ หนังสือและแทนทีด่ ว ย
เลมที่ใหมกวานานแลว นาเสียดายที่ภาษาอังกฤษจริงๆนั้นตองกลายเปนหนึง่ ในเหยือ่ รายแรกๆของการกอ
อาชญากรรม 11 กันยายน
รูปถายพจนานุกรมดานลางไมมีแสดงอยูในตนฉบับบทความนี้ในนิตยสารเน็กซุส แตผมตัดสินใจเพิ่มไวใน
บทความทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากมีคําอธิบายชัดเจน
รูปถายพจนานุกรมตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบพจนานุกรมตาง ๆ ของสํานักพิมพเดียวกันซึง่ ตีพิมพกอน
และหลังจากที่ “ground zero” ใชสื่อความหมายถึงจุดที่มกี ารระเบิดนิวเคลียรของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร
ขอยกตัวอยางพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยกอนเหตุการณ 9/11:

ดานบนซาย - พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย เดอะ เนชั่นส โมสท เอ็นทรีส นิว ไลบรารี่ 2537 (1994)
ดานบนขวา - พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยฉบับใหม 2539 (1996)
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และการแสดงความหมายของ “ground zero” ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยหลังเหตุการณ 9/11
(พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษของนิวซีเอ็ด ป 2551 (2008):

ground zero น. จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําที่เปนตําแหนง

ground zero น 1 จุดทีม่ ีระเบิดนิวเคลียร จุดบนพืน้ ผิวดินหรือ
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ที่ระเบิดนิวเคลียรระเบิดหรือจุดที่อยูขางบนหรือขางใต

น้ําที่เปนตําแหนงที่ระเบิดนิวเคลียรระเบิดหรือจุดที่อยูขางบน
หรือขางใต 2 จุดโฟกัสหรือจุดศูนยกลางการดําเนินการใดๆ ○
ประเทศที่เสียหายเพราะสงครามเปน ground zero ของเครือขาย
ผูก อการรายระหวางประเทศ 3 ระดับพืน้ ฐาน ระดับพืน้ ฐานหรือ
จุดเริ่มตนดําเนินการ ○ โปรแกรมการเรียนจาก ground zero

ดานบน – พจนานุกรม “เอ็นคารตา” โดยไมโครซอฟท – ฉบับป 2542 (1999) และ 2544 (2001)

ground zero จุดบนพืน้ ดินใตระเบิดนิวเคลียรในอากาศ

ground zero น จุดบนพืน้ ดินใตระเบิดนิวเคลียรในอากาศ
จุดเริ่มตนใหม

ดานบน – พจนานุกรมแชมเบอรส – ฉบับป 2541 (1998) และ 2549 (2006)
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ground zero จุดบนพืน้ ผิวดินที่อยูบนหรือเหนือตําแหนง
ที่เกิดระเบิดนิวเคลียร

ground zero 1. จุดบนพืน้ ผิวดินที่อยูบนหรือเหนือตําแหนง
ที่เกิดระเบิดนิวเคลียร 2. บริเวณทีถ่ กู โจมตีในเหตุการณ 9/11 ใน
นครนิวยอรค 3 จุดศูนยกลางเหตุการณสําคัญ

ดานบน – พจนานุกรม นิวอเมริกันเว็บสเตอรแฮนดี้คอลเล็จ ฉบับป 2538 (1995) และ 2549 (2006)

ground zero คํานาม จุดบนพืน้ ผิวดินที่อยูใตตําแหนงที่เกิด

ground zero คํานาม 1. เรียกอีกคําหนึ่งวา surface zero จุดบน
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ระเบิดนิวเคลียร หรือศูนยกลางปลองหากเกิดระเบิดบนพืน้ ดิน
หรือเรียกอีกคําหนึ่งวา surface zero

พื้นผิวดินที่อยูใตตาํ แหนงที่เกิดระเบิดนิวเคลียร หรือศูนยกลาง
ปลองหากเกิดระเบิดบนพืน้ ดิน 2. เปาหมายของจรวดมิสไซล
ระเบิด ฯลฯ 3. จุดเริ่มตนหรือพื้นฐาน: เมื่อฉันกลับไปเรียนภาษา
อิตาเลียนอีกครั้ง ฉันตองเริ่มจากพื้นฐาน (ground zero)
Ground Zero คํานาม พื้นที่ในนครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูก
ทําลายจากการโจมตีของผูก อการรายที่ตกึ เวิลดเทรดเซ็นเตอร
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544

ดานบน – พจนานุกรมแม็คควอรี (ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย) – ฉบับป 2544 (2001) และ 2548 (2005)

ground zero จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําในตําแหนงหรืออยูบนหรือ ground zero คํานาม [นับไมได] 1 สถานทีซ่ ึ่งผูค นจํานวนมากถูก
ใตศูนยกลางระเบิดนิวเคลียร
ฆาหรือเกิดความเสียหายใหญหลวง โดยเฉพาะจากระเบิด
นิวเคลียร 2 สถานที่ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือ
รุนแรง

ดานบน – พจนานุกรมแม็คมิลแลนฉบับป 2530 (1987) และพจนานุกรมแม็คมิลแลนเอสเซนเชียลสําหรับ
ผูเรียนภาษาอังกฤษฉบับป 2546 (2003) (พจนานุกรมเลมที่สองของฉบับป 2546 (2003) มีขนาดเล็กกวา
ซึ่งมีคําศัพทและความหมายนอยกวาเลมแรกในฉบับป 2530 (1987) แต “ground zero” กลับมีความหมาย
“กวางกวา” ในเลมที่สอง)
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ground zero จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําที่อยูข างใต ขางบน หรือ
ตําแหนงที่เกิดระเบิดปรมาณูหรือไฮโดรเจน

ground zero 1. จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําที่อยูขางใต ขางบน หรือ
ตําแหนงที่เกิดระเบิดปรมาณูหรือไฮโดรเจน 2. ไมเปนทางการ
ระดับเริ่มตนหรือพืน้ ฐาน: นักเรียนบางคนเริ่มตนจากพืน้ ฐาน
(ground zero) [1945-50]

ดานบน – พจนานุกรมฉบับสมบูรณของแรนดอมเฮาสเว็บสเตอรฉบับป 2526 (1983) และพจนานุกรม
ฉบับสมบูรณของแรนดอมเฮาสเว็บสเตอร “ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001)” (ISBN ของพจนานุกรม
เลมที่สอง - 0-375-42566-7 – ไดสํารองในวันนั้นคือ – วันที่ 11 กันยายน 2544 (2001) – และทําใหวันที่
9/11 กลายเปนวันตีพิมพพจนานุกรมฉบับนัน้ อยางเปนทางการ…)

17

ground zero จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําที่อยูข างใต ขางบน หรือ
ตําแหนงที่ระเบิดปรมาณูหรือไฮโดรเจนระเบิด

ground zero 1. จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําที่อยูขางใต ขางบน หรือ
ตําแหนงที่ระเบิดปรมาณูหรือไฮโดรเจนระเบิด 2. ไมเปนทางการ
ระดับเริ่มตนหรือพืน้ ฐาน: นักเรียนบางคนเริ่มตนจากพืน้ ฐาน
(ground zero) [1945-50]

ดานบน – พจนานุกรมเชิงสารานุกรมภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณของเว็บสเตอรฉบับป 2537 (1994) และ
พจนานุกรมเชิงสารานุกรมภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณของเว็บสเตอร ฉบับนิวดีลกั ซป 2544 (2001)
(พจนานุกรมเชิงสารานุกรมภาษาอังกฤษของเว็บสเตอรเปนสําเนาพจนานุกรมฉบับสมบูรณของแรนดอม
เฮาส เว็บสเตอร – จึงทําใหรูปถายขางตนทั้งสองรูปดูคลายกัน)
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ground zero คํานาม จุดบนพืน้ ผิวดินหรือน้ําตรงตําแหนง
หรือขางบนหรือขางใตศูนยกลางระเบิดนิวเคลียร

ground zero คํานาม 1. จุดบนพื้นผิวดินหรือน้ําตรงตําแหนง
หรือขางบนหรือขางใตศูนยกลางระเบิดนิวเคลียร 2. สถานที่
เกิดเหตุการณทําลายลางยิ่งใหญ 3. (บางครั้งใชตัวพิมพใหญ)
ชื่อที่ใชกับเหตุการณทําลายลางตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนิวยอรค
หลังจากวันที่ 11 กันยายน 2544 (2001)

ดานบน – พจนานุกรมภาษาอังกฤษ คอลลินส– ฉบับป 2544 (2001) และ 2546 (2003)
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ground zero คํานาม จุดบนพืน้ ผิวดินตรงตําแหนง หรือขางใต
หรือขางบนศูนยกลางระเบิดนิวเคลียร

ground zero คํานาม 1. จุดบนพื้นผิวดินตรงตําแหนง หรือขางใต
หรือขางบนศูนยกลางระเบิดนิวเคลียร 2. (มักใชตัวพิมพใหญ
Ground Zero) จุดทีต่ กึ ถูกทําลายลางโดยเฉพาะตึกเวิลดเทรดเซ็น
เตอรในนิวยอรคซึ่งถูกผูก อการรายโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2544 (2001)

ดานบน – พจนานุกรมภาษาอังกฤษ นิวเพนกวิน – ฉบับป 2543 (2000) และ 2546 (2003)
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ground zero > คํานาม. จุดทีม่ กี ารระเบิดของอาวุธนิวเคลียร

ground zero คํานาม.> 1. สถานที่เกิดเหตุการณทําลายลางอยาง
รุนแรง เชน การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร
2. จุดศูนยกลางการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือ
รุนแรง

ดานบน – พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจเดสกฉบับป 2544 (2001) and 2556 (2013)
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ground zero คํานาม [นับไมได] สถานที่เกิดระเบิดนิวเคลียร
ซึ่งเกิดความเสียหายรุนแรง

ground zero คํานาม [นับไมได] 1. สถานที่เกิดระเบิดขนาดใหญ
ซึ่งเกิดความเสียหายรุนแรง 2. Ground Zero สถานที่ในนิวยอรค
ซึ่งตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรถกู ผูก อการรายทําลายลางเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2544 (2001)

ดานบน – พจนานุกรมอเมริกันขั้นสูงของลองแมน – ฉบับป 2543 (2000) และ 2550 (2007)
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ground zero คํานาม : จุดบนพื้นผิวดินหรือน้ําที่อยูข างใต
ขางบน หรือตรงตําแหนงที่เกิดระเบิดปรมาณู

ground zero* คํานาม 1 : ศูนยกลางจุดเกิดเหตุรุนแรง
ขนาดใหญ รวดเร็ว 2 : จุดเริ่มตน

ดานบน – พจนานุกรมขนาดใหญท่สี ุดของ เมอรเรียม-เว็บสเตอร - พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ
ของเทิรดนิวอินเตอรเนชัน่ แนล ฉบับป 2529 (1986) และ 2545 (2002)

ground zero คํานาม : จุดทีอ่ ยูข างบน ขางใต หรือจุดที่เกิด
ระเบิดนิวเคลียร

ground zero คํานาม [นับไมได] 1 : จุดบนพืน้ ผิวโลกซึ่ง
เกิดระเบิด 2 : จุดศูนยกลางในพืน้ ทีท่ ี่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วหรือรุนแรง • จุดศูนยกลางการเปลี่ยนแปลงในการตอสูก บั
กฎหมายคนเขาเมือง 3 : สภาวะเริ่มตนหรือจุดเริ่มตน • เรา
จําเปนตองเริ่มใหมอกี ครั้งที่จุดเริ่มตน

ดานบน – พจนานุกรมของเมอรเรียม-เว็บสเตอรฉบับป 2542 (1999) และพจนานุกรมนักเรียนของเมอร
เรียม-เว็บสเตอรฉบับป 2553 (2010) (พจนานุกรมฉบับแรกไมเคยออกใหม ฉบับที่สองไมเคยตีพิมพ
จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ 9/11 อยางไรก็ดี พจนานุกรมทั้งสองฉบับก็มรี ะดับเทากัน มีจํานวนหนา จํานวน
คํา และคําจํากัดความเทากัน)
อยาแปลกใจวาพจนานุกรมภาษาอังกฤษเลมใหมที่ตีพิมพห ลังเหตุก ารณ 11 กันยายนสวนใหญเริ่มที่จ ะ
อธิบายคําวา “ground zero” ราวกับ วามีความเขาใจมากกวาหนึ่ง แบบ มีค วามหมายใหมอยางนอ ย 3-5
ความหมายมาจากคํานี้ ซึ่งมีตั้งแตคําวา “การทําลายลางครั้งยิ่งใหญ”, “ความวุนวายครั้งยิ่งใหญ” และ
“กิจกรรมอันวุนวาย” ไปจนถึง “ขั้นพื้นฐาน” และ “จุดเริ่มตน” บางคนเลือกใชอีกวิธีหนึ่ง เชน บรรณาธิการ
ของพจนานุก รมภาษาอังกฤษลองแมนไดใหความหมาย “ground zero” ไววาเปน “พื้นที่ซึ่งระเบิดเกิด
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ระเบิดขึ้น” โดยมิไดระบุเลยวา “ระเบิด” ในที่นี้หมายถึงระเบิดนิวเคลียรหรือระเบิดนิวเคลียรความรอ น ยิ่ง
ไปกวานั้นปจจุบันพจนานุกรมเกือบทั้งหมดไมวาจะเลมใหญหรือเล็กเริ่มที่จ ะรวมความหมายนี้(ที่ถูกตอ ง
ควรจะเปน “เหลานี้”)เขาไปดวย คําวา “ground zero” เห็นไดชัดวาเนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงมากเกิน
กอนเหตุการณ 11 กันยายนปรากฎอยูแคในพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ใหญจริงๆ เชน พจนานุกรมเวบ
สเตอรฉบับสมบูรณ พจนานุกรมคอลลินสฉบับสมบูรณ พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจฉบับสมบูรณ และที่
คลายคลึงกัน (และในเลมนั้นมีเพียงความหมายเดีย ว) คําคํานี้ไมป รากฎอยูในพจนานุกรมเลมที่เล็กกวา
เชนพจนานุกรมสําหรับนักเรียนและผูเรียนขั้นสูง (ยกเวนเพียงเลมเดียวคือพจนานุกรมลองแมนแอดวานซ
อเมริกันที่ไ ดกลาวไปแลว) ยกตัวอยางเชน คําวา “ground zero” ไมปรากฎในพจนานุกรมออกซฟอรด
สําหรับ ผูเรียนขั้นสูง ทั้งฉบับที่พิมพครั้ง ที่ 4, 5 และ6 ซึ่งตีพิมพกอนวันที่ 11 กันยายน 2001 แมก ระทั่ง
ออกซฟอรดฉบับพิมพครั้งที่ 4 รุนพิเศษ”แบบสารานุกรม” (ซึ่งมีขนาดใหญกวาเลมปรกติถึง 50%) ไมไ ด
รวมคําจัดความใดๆของ “ground zero” ไวเลย มีเพียงพจนานุกรมออกซฟอรดสําหรับผูเรียนขั้นสูงฉบับ
พิมพครั้งที่ 7 ซึ่งตีพิมพครั้งแรกในป 2005 เริ่มที่จะอธิบายคําๆนี้ในที่สุด
พจนานุกรมภาษาอังกฤษแมคมิลลานสําหรับผูเรียนขั้นสูงและพจนานุกรมภาษาอังกฤษลองแมนฉบับหลัง
เหตุการณ 11 กันยายน, พจนานุกรมทุกประเภทของเมอรเรี่ยม-เวบสเตอร, พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ
เลมใหมและพจนานุกรมคอลลินสภ าษาอังกฤษเลมใหมสวนใหญ, พจนานุก รมไมโครซอฟทเอนคารต า
และรวมไปถึงพจนานุกรมและสารานุกรมใหมๆจํานวนมากเริ่มที่จะบรรจุคําวา “ground zero” เขาไวและ
ใหคําจํากัด ความในความหมายซึ่ง อาจจะมีมากกวาหนึ่ง ความหมายอยางเห็นไดชัด ในขณะเดียวกันก็
พยายามอยางมากที่จะหันเหความสนใจของผูอานออกจากชนิดของนิวเคลียรในอดีต(และนิวเคลียรเพีย ง
อันเดียว)ของคํานี้ อยางไรก็ตามบรรณาธิการของพจนานุกรมเคมบริดจสําหรับผูเรียนขั้นสูง ที่กลาวถึง
ขางตนควรจะไดรับการยกยองสําหรับการไมโกหกหลอกลวงผูอานของพวกเขา พวกเขากลาพอทีจ่ ะไมใส
ความหมายผิดๆของ “ground zero” ลงในพจนานุ กรมฉบับหลั งเหตุการณ 11 กันยายน ขัด แยง กั บ
พฤติกรรมของบรรณาธิการของพจนานุกรมเลมที่เหลือซึ่งโกหกประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ 11 กันยายน
มีการรายงานวามีความพยายามที่จะพิสูจนใหเห็นวาคําวา “ground zero” เคยใชเพื่ออธิบายสถานที่แหง
นั้นมานานกอนหนาเหตุการณวันที่ 11 กันยายน 2001 ความพยายามทางภาษาศาสตรเกี่ยวกับ “ground
zero” กอนเหตุการณ 11 กันยายนเหลานี้เปนที่เขาใจไดจริงๆหรือ? ชื่อ ที่เปดเผยแบบแปลกๆซึ่ง ไดรับ
รางวัลอยางรีบรอนจากผูเชี่ยวชาญทางการปองกันพลเรือนสําหรับพื้นที่ที่ถูกทําลายของนิวยอรค เวิลดเท
รดเซ็นเตอรดั้ง เดิ มนั้น ดูจ ะเปดเผยมากเกินไปในการที่จะเหลื อ คํ านี้ไ วใ นพจนานุ ก รมฉบั บต อๆไปใน
อนาคตพรอมทั้งความเขาใจดั้งเดิมเพียงอยางเดียว...
การรื้อทําลายเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลียร
ผูเขียนบทความนี้เคยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในหนวยกองทัพบกโซเวียตที่ 46179 หรือ ที่รูจักกันใน
นามหนวยควบคุมพิเศษในกรมหลักที่ 12 ของกระทรวงกลาโหมแหง สหภาพโซเวีย ต กรมหลักที่ 12 คือ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย ควบคุมการผลิต การซอมบํารุง ทางเทคนิคและอื่นๆ
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ของคลัง สรรพาวุ ธนิวเคลียร ทั้งหมดของรั ฐ ในสหภาพโซเวีย ต ในขณะที่ห นวยควบคุมพิ เศษทําหนา ที่
ตรวจสอบการระเบิดของนิวเคลียรและยังรับผิดชอบในการดูแลการปฎิบัติตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการทดสอบนิวเคลียร มันเปนสิ่งสําคัญมากเนื่องจากการมีอยูข อง “สนธิสัญญาวาดวยการ
ระเบิดนิวเคลียรเพื่อสันติ ป 1976” ระหวางสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ภายใตสนธิสัญญานี้ทุกฝาย
จํา เปน ต อ งแจ ง ให อี ก ฝ ายทราบเกี่ ย วกั บ การระเบิด ของนิว เคลี ย รทั้ ง หมดที่ มีจุด ประสงค ไ ม เ กี่ ย วกั บ
การทหาร ระหวางการเขารับราชการทหารของผมในหนวยงานดังกลาวชวงปลายทศวรรษที่ 80 ทําใหผม
ไดรูวามี “โครงการรื้อถอนดวยนิวเคลียรแบบฉุกเฉิน” ขึ้นภายในตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนคร
นิวยอรค โครงการรื้อถอนดวยนิวเคลียรนี้ขึ้นอยูกับวัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอนขนาดใหญ (แรงระเบิด
ใกลเคียงกับการใชระเบิด TNT 150 กิโลตัน) ซึ่งติดตั้งอยูลึกลงไปราว 50 เมตรใตฐานรากใตดินสวนที่ต่ํา
ที่สุ ดของแต ล ะตึก ในขณะนั้นมันแปลกมากสํา หรั บ ผมและพูด กันตามตรงมั นเปนการยากที่จ ะเชื่อ ว า
หนวยงานของสหรัฐฯจะบาเลือดถึงขนาดรื้อถอนตึกใจกลางเมืองทีเ่ ต็มไปดวยผูค นดวยการระเบิดนิวเคลียร
ใตดิน อยางไรก็ตามถาผมเขาใจถูกตอง ไมมีใครวางแผนที่จะรื้อเวิลดเทรดเซ็นเตอรในความเปนจริงดวย
วิธีนี้ เปนวิธีก ารงายที่จะหลีก เลี่ยงปญหาการเมือ ง แผนการรื้อทําลายด วยนิวเคลียรอั นนาสะพรึงกลั ว
จําเปนที่จะตองมีขึ้นทีต่ ึกแฝด ไมใชเพื่อที่จะรื้อตึกจริงๆ แตเพื่อที่จะไดรับความยินยอมในการสรางพวกมัน
อยางเต็มที่ ปญหาอยูที่วาประมวลขอบังคับอาคารของเมืองนิวยอรค(หรือของเมืองชิคาโกก็ดี)ไมอนุญาต
ใหกรมโยธาธิการออกใบอนุญาตในการสรางตึกระฟา ยกเวนผูกอ สร างตึก นั้นๆใชวิธีการรื้อ ถอนตึก ที่
เหมาะสมไมวาจะเปนในอนาคตหรือในกรณีฉุกเฉิน ตั้งแตปลายทศวรรษที่ 60 (เมื่อตึกแฝดไดรบั การเสนอ
เปนครั้ งแรก) ตึก โครงเหล็ก ประเภทนี้กลายเป นแนวคิดใหม ไม มีใครรู วิธีก ารในการรื้อ ถอนตึ กแบบนี้
เนื่องจากวิธีการรื้อถอนที่ควบคุมไดแบบดั้งเดิมใชไดแตกับตึก แบบเกา ฉะนั้นจําเปนตอ งมีก ารคิดคนวิธี
ใหมขึ้น สําหรับ ตึก แฝดเหล็ก กลาที่แ ข็ง แรงเหลานี้ ซึ่ง จะชักจู ง ใหกรมโยธาธิก ารออกใบอนุญาตในการ
กอสราง และก็มีการคนพบวิธีดังกลาวในที่สุด คือ การรื้อถอนดวยนิวเคลียร
ประวัติยอของแนวคิดการรื้อถอนดวยนิวเคลียรและปรมาณู
ความคิดเบื้องตนที่จะใชอุปกรณนิวเคลียรในการรื้อถอนตึกทั้งหลายเกิดขึ้นแทบจะชวงเวลาเดียวกับการ
เกิดขึ้นของอาวุธนิวเคลียรในชวงตนทศวรรษ 50 ในตอนแรกอาวุธนิวเคลียรไมไดเรียกวา “นิวเคลียร” แต
เรียกวา “ปรมาณู” ดังนั้นแนวคิดของการรื้อถอนโดยใชยุทโธปกรณเหลานี้จึงถูกเรียกวา “การรื้อถอนโดย
ปรมาณู” คําเหลานี้อยูรอดมาไดและแมวาจะมีการเปลี่ยนชื่อเดิมของอาวุธปรมาณูไปเปน “อาวุธนิวเคลียร”
แตคําวา “การรื้อถอนดวยปรมาณู” ก็ยัง คงพบเห็นไดในปจ จุบันในชื่อของเครื่อ งมือพิเศษทางวิศวกรรม
SADM และ MADM คําแรกนั้นยอมาจาก “Special Atomic Demolition Munitions” (วัต ถุระเบิด ปรมาณู
ทําลายลางแบบพิเศษเพื่อการรือ้ ถอน) สวนอันที่สองยอ มาจาก “Medium Atomic Demolition Munitions”
(วัตถุระเบิดปรมาณูขนาดกลางเพื่อการรื้อถอน) ในขณะที่หลายคนเชื่อแบบผิดๆวา SADM นั้นยอมาจาก
“Small Atomic Demolition Munitions” (วัตถุระเบิดปรมาณูขนาดเล็ก เพื่อ การรื้อถอน) มากกวาจะเปน
“Special”
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ในความเปนจริงแลวไมเปนการผิดแตอ ยางใดที่จะเรีย กวา “ขนาดเล็ก” แทนที่ “ขนาดพิเศษ” เนื่อ งจาก
SADM นั้นที่จริงแลวมีขนาดเล็ก แรงระเบิดของนิวเคลียรมักจะไมเกิน 1 กิโลตันเมื่อเทียบกับ TNT สังเกต
วา SADM สมัยใหมทั้งหมดนั้นมีแรงระเบิดหลายขนาดซึ่ง สามารถติดตั้งไดต่ําเทากับ 0.1 กิโลตัน และ
บางครั้งอาจจะไดที่ 0.01 กิโลตัน (เทียบเทากับ 100 และ 10 เมตริกตันของ TNT ตามลําดับ) พวกมันจะ
เหมาะที่จะเรียกวา อาวุธ “ขนาดเล็ก” ชื่ออื่นๆที่เปนที่นิยมสําหรับอาวุธนี้ไดแก “มินินุก ” และ “นุก กระเปา
เอกสาร” แมวาชื่อทีส่ องจะไมคอยถูกตองเทาไหรนัก ในความเปนจริง SADM สวนใหญหมายถึงหมอขนาด
ใหญที่มีน้ําหนักระหวาง 50 ถึง 70 กิโลกรัม ซึ่งสามารถสะพายขึ้นหลังได ดังนัน้ มันอาจจะเปนไปไมไดทว่ี า
มันสามารถบรรจุลงในกระเปาเอกสารได อยางไรก็ตามยังมี “มินินุก”แบบใหมๆทีป่ ระกอบดวยพลูโตเนียม239 แทนที่ยูเรเนียม-235 และเนื่องจากคามวลวิกฤตของพลูโตเนียมยิ่งนอยลงเทาไหร ขนาดของมันก็ลด
ตามไปดวย “มินินุก”ลาสุดบางลูกที่ประกอบดวยพลูโตเนียมอาจจะพอดีกับกระเปานักการทูต วัตถุร ะเบิด
ปรมาณูขนาดกลางเพื่อการรื้อถอน (MADM) มีขนาดใหญกวาทั้งขนาดและแรงระเบิด เมื่อเทียบกับ TNT
มันสามารถมีอํานาจการทําลายเทียบเทากับน้ําหนักระเบิด TNT 15 กิโลตัน หนักมากถึง 200 กิโลกรัมและ
อาจจะมีขนาดใหญเทากับถังแกสหุงตมสําหรับใชตามบาน
อาวุธทําลายลางปรมาณูทั้งสองแบบที่กลาวมาสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพในการทําลายวัต ถุขนาด
ใหญซึ่งไมสามารถทําลายไดโดยระเบิดแบบดั้งเดิมจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาฉุกเฉิน เมือ่ ไมมี
ทั้งเวลาและความเปนไปไดที่จะเตรียมการทําลาย “แบบปรกติ” โดยวิธีการดั้งเดิม ยกตัวอยางเชน อาจจะ
เปนสะพาน เขื่อน อุโมงค โครงสรางใตดินเสริมเหล็ก ตึกเสริมเหล็กขนาดใหญแ ละอื่นๆ อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพสําหรับการรื้อถอนดวยนิวเคลียรโดยใช SADM หรือ MADM แบบนี้ไมสูงนัก เปนทีท่ ราบกัน
วาเปาหมายหลักของการรื้อถอนตึกแบบควบคุมไดโดยวิธีการระเบิด จากภายในไมใชเพื่อ การทําลายตึก
เหล านี้ จริ ง ๆโดยการระเบิด และปล อ ยชิ้ นส ว นต า งๆฟุ ง กระจายไปทั่ว แต เพื่ อ ที่ จ ะเอามั นลงมาอย า ง
เรียบรอยดวยการทําลายบริเวณรอบขางใหนอยที่สุด
ดวยเหตุผลนี้วศิ วกรผูท่เี ตรียมการรื้อถอนแบบควบคุมไดกอนอื่นตองคํานวนจุดที่แนนอนบนโครงสรางตึก
และติดตั้งวัตถุระเบิดแบบดั้งเดิมไปยังจุดที่ถูกตอง เพื่อที่จะทําลายโครงสรางเหลานั้น
ในกรณีสว นมากจะมีมากกวาหนึ่งจุดที่จะตองติดตั้งระเบิด เพราะเปนไปไมไดวาโครงสรางแบบนีจ้ ะมีเพียง
คานหรือเสารองรับอันเดียวที่จะตองถูกทําลาย ในกรณีท่ดี ีท่สี ุดอาจจะมีหลายอัน แตกไ็ มมาก ในกรณีมกี าร
รื้อถอนดวยปรมาณูโดยใชวิธีที่กลาวถึงดานบนไมไดอยูในกรณีนี้
คนที่วางแผนที่จะใชอาวุธปรมาณูในกรณีฉุกเฉินอาจจะไมมีท้งั เวลาและความรูเพียงพอที่จะทําการคํานวน
ที่ถูกตองแมนยําเชนในกรณีของการรื้อถอนที่ควบคุมไดแบบดั้งเดิม สิ่งที่ผคู นเหลานี้ควรจะมีมากทีส่ ดุ คือ
ความรูทางดานวิศวกรรมเบื้องตนและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชอาวุธนิวเคลียร ดวยเหตุนี้วิธีการใช
อาวุธปรมาณูในกรณีนี้ไมใชเพื่อที่จะทลายโครงสรางเปาหมาย ”อยางเปนระเบีย บเรียบรอย” แตเพื่อที่จ ะ
ทําลายมันลงอยางไมจํากัดวิธีการและงบประมาณ นั่นคือเหตุผลวาทําไมแรงระเบิดของอาวุธ ปรมาณูที่ใช
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ในการรื้อถอนโครงสรางแบบนี้ในกรณีฉุกเฉินไมวาจะอยางไรก็รุนแรงมากเกินไป เนื่องดวยสวนใหญของ
แรงระเบิดทั้งหมดถูกใชไปอยางไรประโยชน เหมือนกับกรณีที่ใชการระเบิดนิวเคลีย รแบบอื่น ดัง นั้นสวน
ใหญของพลังงานซึ่งปลอยออกมาโดยการระเบิดนิวเคลียรของอุปกรณปรมาณูสําหรับการรื้อถอนจะถูกใช
ไปสําหรับการสรางปจจัยที่รูจักกันดีของการระเบิดปรมาณู เชน รังสีความรอ น พลังงานจากคลื่นระเบิด
กัมมันตภาพรังสี รังสีแมเหล็กไฟฟา ซึ่งไมมีอะไรเกี่ยวของกับภารกิจ รื้อถอนและอาจจะไมไดเปนสาเหตุ
ของภารกิจนี้ อยางไรก็ตามปจจัยการทําลายทั้งหมดของการระเบิดปรมาณูเปนสาเหตุสาํ คัญในการทําลาย
สิ่งแวดลอม และการทําลายนี้คอนขางรุนแรง และแนนอนใชงบประมาณสูงเกินในการรื้อถอน
อาจกลาวไดวาการรื้อถอนดวยนิวเคลียรในความหมายที่กลาวถึงดานบนนั้นอาจจะมีดัชนีประสิทธิภาพที่
ต่ํากวานี้มากเมื่อเทียบกับการรื้อถอนแบบเดิมที่ควบคุมไดซึ่งไดรับคํานวนมาแลวอยางเทีย่ งตรง เนือ่ งจาก
อัน หลั ง นั้ นมุง ไปที่ พลั ง งานเกื อ บทั้ ง หมดของระเบิ ด ที่ ใ ช ในการทํ าลายโครงสราง มากกวา ที่ จ ะสร า ง
พลังงานจากคลื่นระเบิด หรือรังสีความรอน นอกเหนือจากนี้ตัวอุปกรณปรมาณูสําหรับรื้อถอนเองมีร าคา
คอนขางแพง ในขั้นต่ํา “มินินุก” ที่ใชยูเรเนียมมีราคาสองลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ถาไมมากกวานัน้ (อันที่
ใชพลูโตเนียมมีราคาสูงกวานั้น) จะเห็นไดวาระเบิด TNT หนึ่ง พันตันจะมีร าคาถูกกวาอาวุธปรมาณูหนึ่ง
กิโลตัน อยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดที่จะรื้อถอนตึกเพียงไมกี่หลังโดยใชระเบิด TNT 1,000 ตัน ในขณะ
ที่อาจจะรื้อถอนตึกเพียงหลัง เดียว (แตตอ งการจะทําลายตึกอื่นๆรอบขางดวย)โดยใช “mini-nuke” เมื่อ
พิจารณาสิ่งที่กลาวมาแลวทั้งหมด อาจสรุปไดวานี่ไมใชทางเลือก ที่จะใชอาวุธปรมาณูใดๆสําหรับการรื้อ
ทําลายไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือกลาง เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสรางของพลเรือนในชวงเวลาแหงสันติภาพเมือ่
ไมมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการรื้อถอนวัตถุใดๆอยางถูกตองดวยวิธีก ารดั้งเดิม และในกรณีใดๆการรื้อ
ถอนที่ควบคุมไดแบบดั้งเดิมจะมีราคาถูกกวาการใชนิวเคลียร Mini-nuke ใชไดเพียงแคสําหรับงานรือ้ ถอน
ในกรณีฉุกเฉินจริงๆ
แลวทําไมแนวคิดการรื้อถอนดวยปรมาณูแบบดั้งเดิมนี้ถึงไดรับการฟนฟูและการดําเนินการในโครงการรือ้
ถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลียร ทั้งที่ทราบวามีราคาสูงและมีดัชนีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับการ
รื้อถอนทีค่ วบคุมไดแบบดั้งเดิมโดยการระเบิดภายใน
มันเกิดขึ้นเนื่องจากตึกรุนใหมมีปรากฎขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 60 คือ ตึก โครงเหล็ก โดยไมคํานึงถึง
แนวคิดแบบผิดๆทั่วไปแลว ยังไมมีตึกระฟาโครงเหล็กตึกไหนในโลกถูกรื้อถอนดวยการระเบิดภายในแบบ
ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรมากอน ในขั้นแรกเนื่องจากตึกระฟาสวนใหญเปนตึกใหมและยังไมถึง เวลาที่จะถูก
รื้อ ถอน ตึก ที่สูง ที่สุดที่ถูกรื้อ ถอนดวยการระเบิดภายในมีค วามสูงเพียง 47 ชั้น คือ ตึกซิง เกอรในนคร
นิวยอรคซึ่งถูกสรางขึ้นในป 1908 และถูก รื้อถอนในป 1968 เนื่องจากเลิก ใชไ ปแลว ตึกนี้มีโครงสรางที่
ออนแอกวามากเมื่อเทียบกับแบบทอเหล็กขนาดใหญที่แข็งแรงทนทานของตึกระฟาโครงเหล็กทีส่ รางขึน้ ใน
ปจจุบัน ดังนั้นโดยไมสนใจแนวคิดแบบผิดๆทั่วไปแลวไมมีทางเปนไปไดที่จะรื้อถอนตึกโครงเหล็กโดยใช
แผนการรื้อถอนที่ควบคุมไดที่รูกันจักกันดีอยูแลว ในอดีตเมื่อสมัยตึกยังคงเปนกําแพงอิฐและแผนคอนกรีต
โครงสรางรับแรงยังเปนเสาและคานรองรับคอนกรีต บางครั้งโครงสรางรับแรงคอนกรีตเหลานี้ก็ไดรับการ
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เสริมดวยการสอดทอนโลหะลงไป แตบางครั้งก็เปนคอนกรีตธรรมดา ในทั้งสองกรณีมีความเปนไปไดทจ่ี ะ
คํานวนจํานวนของระเบิดแบบดัง้ เดิมที่พอเหมาะเพื่อติดตั้งเขากับโครงสรางหลักในจุดที่เหมาะสม (หรือ
ติดตั้งลงไปในรูที่เจาะลงไปยังโครงสรางรับแรง) เพื่อที่จะทําลายทั้งหมดลงในคราวเดียวและทําใหตึกถลม
ลงมาตามขอบเขตที่กําหนดไว อยางไรก็ตามไมมีทางที่จะเปนไปไดกับ ตึกเสริมเหล็กสมัยใหม อยางเชน
ตึกแฝดเดิมของนิวยอรคเวิลดเทรดเซ็นเตอร ตึก 7 ของเวิลดเทรดเซ็นเตอร หรือตึกเซียรในเมืองชิคาโก
ตัวอยางโครงสรางเหล็กกลาของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรแฝด

ในที่นี้ไมมี “โครงสรางรับแรง” ใดๆในความหมายเดิมของคํา ตึกทัง้ หมดเปน “โครงสรางรับแรง” อยาง
แทจริง โครงเหล็กของเวิลดเทรดเซ็นเตอรประกอบไปดวยแนวเสาเหล็กสองชั้นซึง่ มีตงั้ อยูตรงกลางและ
บริเวณรอบนอกสุด รูปแบบที่เรียกวา “ปลอง” เปนวิธกี ารกอสรางแบบใหมมากซึง่ ปลอยใหมีพื้นที่เปดโลง
มากกวาเสาซึง่ ถูกกระจายออกไปทั่วภายในเพื่อที่จะชวยรองรับน้าํ หนักอาคารเหมือนกับที่เคยไดรบั การ
ติดตั้งในโครงสรางแบบเกา ตึกแฝดประกอบดวยเสาเหล็กกลวงรับแรง (หนาตัดสี่เหลี่ยม) ตั้งอยูห างจาก
กันหนึง่ เมตรบนสวนนอกของตึกเพื่อขึน้ รูปโครงสรางแข็งแรงเปนพิเศษซึง่ ชวยรับแรงจากดานขาง (เชน
แรงลม) และแบงแรงโนมถวงกับเสาแกนกลาง โครงสรางรอบนอกประกอบดวยเสาดานละ 59 ตน
โครงสรางแกนของตึกประกอบดวยเสาเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 47 ตนซึ่งวิง่ ยาวจากชัน้ หินดานลางไปจนถึง
ยอดตึก ทานสามารถดูภาพเสาเหลานั้นไดจากรูปภาพดานลาง ทีแ่ สดงใหเห็นเศษซากที่เหลืออยูข องเสาที่
พบในพื้นที่ “ground zero” หลังการถลมของเวิลดเทรดเซ็นเตอรท่เี กิดจากการโจมตีในวันที่ 11 กันยายน
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สังเกตวาเสาแกน(สี่เหลี่ยมผืนผา)และเสารอบนอก(สี่เหลี่ยมจตุรัส )เหลานี้ไ มไดเปนของสวนลางของตึก
แฝดแตเปนของสวนบน นั่นคือเหตุผลวาทําไมพวกมันถึงรอดจากการถูกบดขยี้เปนผุยผงระหวางการถลม
แตในขณะที่ไมมีอะไรจากสวนลางของตึกแฝดหลงเหลืออยูเลยยกเวนฝุนผงขนาดเล็กเทานั้น
และนี่เปนอีกภาพ (จากรายงานของสถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ (NIST)) แสดงใหเห็นเสารอบนอกสุดของ
ตึกแฝดในระหวางการกอสราง
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มีการตรวจสอบเสาที่ลอ มดานนอกของปลายปกที่ “ground zero”
เสาเหล็กกลาเหลานีห้ นามาก ผนังแตละอันมีความหนา 2.5 นิ้ว (6.35 เซนติเมตร) ดังนั้นความหนา
ทั้งหมดรวมเสาจึงเทากับ 5 นิ้ว (12.7เซนติเมตร) ตัวอยางทีด่ ีสําหรับการนึกภาพตามวามันหนาแคไหน
คือ เกราะดานหนาของรถถังที่ดที ี่สดุ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 T-34 ซึ่งมีความหนาเพียง 1.8 นิ้ว (4.5
เซนติเมตร) และเทียบเทากับผนังแคดานเดียว รถถัง T-34 และเกราะหนาแสดงใหเห็นในรูป:
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อยางไรก็ตามในเวลานั้นไมมีกระสุนหัวเจาะเกราะซึ่งสามารถเจาะเกราะนี้ได แนนอนวาไมมีระเบิดลูกไหน
สามารถทําลายเกราะหนาของรถถังนี้ไดเชนกัน (ยกเวนเพียงแต hollow-charge shell ซึ่ง ยังไมสามารถ
ทําลายเกราะทั้งแผนนี้ได เพียงแคทําใหเกิดรูตื้นๆที่แ ผนเกราะเทานั้น) สัง เกตวาโครงเหล็ก กลาของตึก
แฝดประกอบไปดวยเสาเหล็กสองชั้นซึ่งหนาเกือบ 2 เทาของเกราะหนารถถัง T-34 จึงเปนไปไมไดทจี่ ะพบ
วิธีการที่จะพังเสาพรอมกันหลายจุดเพื่อที่จะบรรลุผลของ”การระเบิดเขาขางใน” ซึ่งก็คือเปาหมายเบือ้ งตน
ของการรื้อถอนแบบควบคุมได มันอาจจะเปนไปไดทางเทคนิคที่จะพังเสาเหลานี้บางสวนในบางจุด แตแม
กระทั้งวิธีการเหลือเชื่อก็ไมสามารถที่ทําให “ผลการระเบิดเขาขางใน” ที่หวังไวสาํ เร็จลุลว งไปได ตึกทัง้ สอง
นั้นทั้งสูงและแข็งแรงเกินไป แกนเหล็กกลาจะถูกทําลายพรอมๆกันในหลายจุดทุกชั้น ซึ่งไมมีใครสามารถ
ทําได และถึง แมจ ะทําได วิธีนี้ก็คงไมทําใหไดผ ลตามที่ตอ งการ ไมมีอะไรจะรับ รองไดวาโครงสรางสู ง
ตระหงานนี้จะถลมลงมาพอดิบพอดีตามแบบที่วางไว มันอาจจะกระจายเศษซากตึกไปไกลถึงเศษหนึง่ สวน
สี่ไ มลก็ไดเมื่อพิจารณาจากแคความสูง ดั งนั้นจึงเปนไปไมไ ด ที่จ ะพัง ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรลงมาดว ย
วิธีการรื้อถอนควบคุมไดแบบดั้งเดิมใดๆก็ตาม
สามารถบอกไดถึงสิ่งที่เหมือนกันของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 และตึก เซีย รทาวเวอรในเมือ งชิค าโก ทั้ง
สองแหง กอ สร างขึ้นโดยใชโ ครงเหล็ กกลาหนาสองชั้นเหมือ นกั นซึ่ง ไมสามารถจะพั ง ไดใ นคราวเดีย ว
เนื่องจากเหตุผลดังทีก่ ลาวมาแลว อยางไรก็ดตี ามกฎหมายของสหรัฐฯที่ควบคุมเกีย่ วกับการกอสรางตึกสูง
ระฟาผูออกแบบอาคารตองเสนอโครงการรื้อถอนที่นาพอใจบางอยางกอนโครงการกอสราง ซึ่ง ควรไดรับ
การอนุมัติจากกรมโยธาฯ ไมมีใครไดรับอนุญาตใหสรางตึกระฟาซึ่งไมสามารถรื้อถอนไดในอนาคต นี่คือ
เหตุผลสําคัญซึ่งทําใหระบบการรื้อถอนดวยนิวเคลียรติดตั้งอยูในตึกระฟา นี่อาจจะฟงดูนาขัน แตแผนการ
รื้อถอนดวยนิวเคลียรนี้ไมไดมีไวสําหรับการรื้อถอนตึกระฟาแบบนี้จริงๆ เมื่อสังเกตเปนพิเศษวาไมมใี ครมี
ประสบการณในทางปฎิบัติเลยในการรื้อถอนตึกระฟาดวยวิธีนี้ มันเปนเพียงแคการโนมนาวกรมโยธาฯให
อนุญาตการกอสรางของตึกระฟาแหงนี้ เห็นไดชัดวาผูออกแบบและผูสนับสนุนทัง้ หมดของแผนการรือ้ ถอน
นี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะไมตองใชแนวคิดนี้ในชวงที่พวกเขายังมีชีวิตอยู
มันทํางานอยางไร?
ขั้นแรกเลยการรื้อถอนดวยนิวเคลียรแบบใหมนี้ไมมีอะไรเกี่ยวของกับการรือ้ ถอนดวยปรมาณูแบบดัง้ เดิมที่
ใช SADM และ MADM ดังเชนที่ไดอธิบายมาขางตน มันเปนแนวคิดใหมทั้งหมด ระหวางขั้นตอนการรื้อ
ถอนดวยนิวเคลียรแบบใหม วัตถุระเบิดทําลายไมไดกอใหเกิดการระเบิดของนิวเคลียรในบรรยากาศใดๆ
พรอมดวยเมฆรูปเห็ดที่รูจักกันดี รังสีความรอน พลังงานจากคลื่นระเบิด และรังสีแมเหล็กไฟฟา มันระเบิด
คอนขางลึกลงไปใตดิน ลึกมากแบบเดียวกับวัตถุระเบิดนิวเคลียรระเบิดในระหวางการทดสอบนิวเคลีย ร
ตนแบบ ดังนั้นมันจะไมกอใหเกิดทั้ง พลังงานจากคลืน่ ระเบิด รังสีความรอน กัมมันตภาพรังสีทท่ี ะลุทะลวง
และรัง สีแมเหล็กไฟฟาใดๆ มันจะกอ ใหเกิดความเสียหายคอนขางเล็ก นอยแกสภาพแวดลอ มโดยการ
ปนเปอนของรังสีตอไป ซึ่งอยางไรก็ตามผูออกแบบมองวาเปนปจจัยที่ไมสลักสําคัญอะไร
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ความแตกตางพื้นฐานระหวางการระเบิดนิวเคลียรในชั้นบรรยากาศและชั้นใตดินคืออะไร? ในขั้นแรกของ
การระเบิด นิวเคลีย ร(หรือ นิวเคลีย รค วามรอ น) พลั งงานจากการระเบิดทั้ ง หมดจะถูก ปลอ ยออกมาใน
รูปแบบที่เรียกวา ”การแผรัง สีขั้นแรก” ซึ่งสวนที่สําคัญของมัน (เกือบ 99%) เปนแถบพลัง งานของรัง สี
เอ็ ก ซ (อี ก ส ว นที่ เ หลื อ เป นแถบพลั ง งานของรั ง สี แ กมม าซึ่ ง ทํ าให เ กิ ด การบาดเจ็ บ จากรั ง สี และเป น
แถบพลังงานที่มองเห็นไดของรังสีซึ่งกอใหเกิดแสงสวางวาบที่มองเห็นได) ดังนั้นพลังงานจากการระเบิด
เกือบทั้งหมดซึ่งเปนรังสีเอ็กซจะถูกใชไปกับการทําใหอากาศรอบๆรอนขึ้นเปนบริเวณหลายสิบเมตรจาก
จุดศูนยกลางของการระเบิด มันเกิดขึ้นเนื่องจากรังสีเอ็กซไมสามารถเดินทางไปไดไกลนักเนื่อ งจากเกิด
การสูญเสียพลังงานไปในอากาศ การทําใหรอนของพื้นที่เล็กๆรอบศูนยกลางการระเบิดนิวเคลียรจะสงผล
เกิดการกอตัวของสิ่งที่เรียกวา “ลูกไฟนิวเคลียร” ซึ่งในทางกายภาพไมใชอะไรนอกจากอากาศที่รอนมาก
ที่สุด ลูกไฟนิวเคลียรนี้เปนสาเหตุของปจจัยหลักๆเกี่ยวกับการทําลายสองปจจัยของการระเบิด นิวเคลีย ร
ในชั้นบรรยากาศ คือ รังสีความรอนและพลังงานจากคลื่นระเบิด เนื่องจากทั้งสองปจจัยมีผลโดยเฉพาะมา
จากอุณหภูมิสูงของอากาศที่อยูรอบการระเบิด เมื่อมาเปนการระเบิด นิวเคลีย รใตดิน ภาพจะแตกตางไป
โดยสิ้นเชิง เนื่องจากรอบ “กลองเปลา” จะปราศจากอากาศ พลังงานทัง้ หมดทีถ่ กู ปลอยออกมาในชวงทีเ่ กิด
การระเบิดในรูปของรังสีเอกซจะสูญเสียไปกับการทําใหหินที่อยูรอบๆรอนแทน มันอาจจะมีผ ลทําใหหินนี้
รอนเกิน ละลายและระเหิดกลายเปนไอ การหายไปของหินที่ระเหิดกลายเปนไอจะมีผลในการเกิดโพรงใต
ดินซึ่งขนาดของมันขึ้นอยูกับแรงระเบิดของอาวุธนิวเคลียรที่ใชโดยตรง ทานอาจจะเห็นภาพของหินจํานวน
แคไหนที่หายไปในชวงของการระเบิดนิวเคลียรใตดินจากตารางดานลาง ซึ่งจํานวนของวัตถุหลายๆชนิดที่
ระเหิดและลายไป(หนวยเมตริกตัน) แสดงไวตามเกณฑ “ตอกิโลตันของแรงระเบิด”:

ชนิดของหิน
หินแกรนิตแหง (Dry granite)
หินเถาภูเขาไฟชื้น (Moist tuff)
(มีน้ํา 18-20%)
หินเถาภูเขาไฟแหง (Dry tuff)
ดินโคลนน้ําพัดพา (Alluvium)
เกลือหิน (Rock salt)

มวลเฉพาะของวัตถุท่ี
มวลเฉพาะของวัตถุท่ลี ะลาย
ระเหิดกลายเปนไอ
(ตันตอหนึง่ กิโลตันของแรงระเบิด)
(ตันตอหนึง่ กิโลตันของแรงระเบิด)
69

300 (±100)

72

500 (± 150)

73

200 - 300

107

650 (±50)

150

800

นี่เปนแคตัวอยาง การระเบิดของวัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 กิโลตันที่เผาไหมลึกลงไปยังชั้น
หินแกรนิตจะทําใหเกิดเปนโพรงที่มขี นาดเสนผาศูนยกลาง 100 เมตรดังเชนในภาพ
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ตึก ระฟาทั้ง หมดจะมีฐ านรากต่ําสุ ดอยู ที่ร ะดั บ 20-30 เมตรใต พื้นผิว โลก ดัง นั้นเปนไปได ที่จะคํ านวน
ตําแหนงของจุดที่จะวางระเบิดหรือที่เรียกวา “กลองเปลา” (zero-box) เพื่อที่ใหการระเบิดนิวเคลียรทําให
เกิดโพรงใตดินที่ขอบบนสุดมาไมถึงผิวโลก แตมาถึงเพียงแคฐานรากสวนลางสุดของตึกที่ตองการรื้อถอน
ตัวอยางเชน ในกรณีพิเศษของตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรในนครนิวยอรค ฐานรากที่ต่ําที่สุดอยูที่ 27
เมตรจากผิวโลก ในขณะที่วัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 ตันไดรับการติดตั้งที่ความลึก 77 เมตร (วัด
จากพื้นผิวโลก) หรือ 50 เมตรจากฐานรากใตดิน การระเบิดนิวเคลียรค วามรอนที่ความลึก 77 เมตรนี้จ ะ
กอ ใหเกิดโพรงความรอนสูง ที่ขอบบนสุดมาแตะถึง ฐานรากใตดินส วนที่ต่ําสุด ของตึก แฝดที่ตอ งการจะ
ทําลาย แตมันยังคงหางจากผิวไมมากเพียง 27 เมตร ดังนั้นโครงสรางรอบๆจะไมไดรับผลกระทบโดย
ปจจัยการทําลายใดๆของการะเบิดนิวเคลียรใตดินนี้ (ยกเวนการปนเปอนของกัมมันตภาพรังสีเทานัน้ ) ตึก
ที่จะถูกทําลายจะสูญเสียฐานรากโดยสิ้นเชิง และถูกดูด ลงไปยัง โพรงรอนจัด นี้ ซึ่งมีอุณหภูมิที่คาดวาจะ
สามารถละลายตึกทั้งหลังได แผนการรื้อถอนดวยนิวเคลียรของเวิลดเทรดเซ็นเตอรตึก 7 และของตึกเซียร
ทาวเวอรในนครชิคาโกจึงไดรับการคํานวนในแบบเดียวกัน
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อยางไรก็ตาม มีอีกปจจัยหนึ่งซึ่งควรจะพิจารณาในการคํานวนของโครงการรื้อถอนดวยนิวเคลียรของตึก
ระฟา นั่นก็คือหินแกรนิตที่ระเหิดกลายเปนไอภายในโพรง หินแกรนิตเดิมทั้งหมดนั้นที่ตอนนี้อยูในสภาวะ
กาซจะถายเทจากโพรงไปที่ไหน? ในความเปนจริงแลวภาพของเหตุการณทางฟสิกสหลังการระเบิดของ
นิวเคลียรใตดินนี้คอนขางนาสนใจ ลองมาพิจารณาดูกัน

กระบวนการตัวอยางทางฟสิกสระหวางการระเบิดของนิวเคลียรลึกลงไปใตดนิ ในทางทฤษฎี

1) การระเบิดของนิวเคลียรเริ่มทําใหหินรอบๆจุดศูนยกลางรอนขึ้น
หินเริ่มระเหิดกลายเปนไอ จากการหายไปของหินทีร่ ะเหิดกอใหเกิด “โพรงชั้นแรก” ซึ่งเต็มไป
ดวยหินเดิมทีอ่ ยูใ นรูปกาซ แรงดันสูงมากของกาซภายในโพรงเริ่มทีจ่ ะขยายโพรงชั้นแรกไปยัง
บริเวณรอบๆที่ยงั คงเปนหินแข็งอยู
2)

โพรงนั้นจะขยายไปจนถึงขนาด “ขั้นที่สอง” เนือ่ งจากแรงดันสูงมากของกาซภายใน ซึง่ ไดขยาย
โพรงจากขนาดดัง้ เดิม (เสนประ) ไปยังขนาดทีใ่ หญกวา เพราะวาการขยายตัวนี้เกิดขึ้นดวยการ
ทําลายพื้นที่ขา งเคียง พื้นที่ขา งเคียงนีจ้ ะกลายเปนบีบอัดกันอยางหนาแนน
3)

ภาพสุดทาย สีขาว: โพรงใตดิน (ขนาดทีส่ อง); สีฟา: “โซนบดอัด” เปนหินทีแ่ หลกละเอียด
ทั้งหมด (ถูกบดเปนฝุนขนาดมองไมเห็นดวยตาเปลา 100 ไมครอน); สีเขียว: “โซนที่เสียหาย” คือ
หินที่ถูกบดละเอียดบางสวน
4)
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การแปลความภาพดังกลาวแสดงใหเห็นเปนฉากๆถึงกระบวนการทางฟสิกสที่สําคัญทั้งหมดระหวางการ
ระเบิดนิวเคลียรลึกลงไปใตดินตามทฤษฎี ดังนั้นตอนนี้คงเปนที่ชัดเจนแลววาแรงดันมหาศาลของหินที่
ระเหยกลายเปนไอภายในโพรงทําใหเกิด สิ่งสําคัญอยางนอยสองอยาง: 1) ขยายโพรงปรกติจากขนาด
“เบื้อ งตน ” ไปยังขนาด “ขั้นที่สอง”; และ 2) เนื่องจากมันทําใหมีการขยายตัวดวยการสูญไปของพื้นที่
ขางเคียงของหิน มันทําใหเกิดพื้นที่ที่ถูกทําลายสองสวนรอบตัวเอง แตละสวนมีความเสียหายที่แตกตาง
กัน
พื้นที่ ที่อยู ติด กับโพรงในศัพท เฉพาะเกี่ ยวกั บนิวเคลีย ร เรี ยกว า “โซนบดอัด ” โซนนี้ อาจจะหนาเท ากั บ
เสนผาศูนยกลางของโพรงและเต็มไปดวยสิ่งแปลกๆมากมาย มันเต็มไปดวยหินที่แหลกละเอียดหมดแลว
มันอาจจะถูกบดจนเทากับฝุนขนาดมองไมเห็นดวยตาเปลาซึ่ง มีขนาดประมาณ 100 ไมครอน ยิ่งไปกวา
นั้นสภาพเฉพาะของวัตถุภายใน “โซนบดอัด” นี้อยูในสภาพที่แปลกมาก คือ นอกจากภายหลังการทดสอบ
นิวเคลียรใตดิน มันจะไมเกิดขึ้นที่อื่นอีกตามธรรมชาติ
ถาทานหยิบหินกอนหนึ่งขึ้นมาจากพื้นที่นี้ แตหยิบอยางนุมนวลมาก มันอาจจะยังติดกันและยังคงเปนหิน
ตามรูปรางและสีของมัน แตถาทานแคกด “หิน” กอ นนี้เบาๆดวยนิ้ว มันจะแตกตัวออกเปนฝุนขนาดเล็ก
มากที่ประกอบกันอยูทันที โซนที่สองติดกับ “โซนบดอัด” เรียกวา “โซนที่เสียหาย” ในศัพทเฉพาะเกี่ยวกับ
นิวเคลียร “โซนที่เสียหาย” นี้เต็มไปดวยหินซึ่งแตกเปนชิ้นๆจากเล็กมาก(ขนาดมิลลิเมตร)ไปถึงสะเก็ด
ขนาดคอนขางใหญ ยิ่งใกลกับขอบของ “โซนบดอัด” เทาไหร ตะกอนเหลานี้ก็จะยิ่งเล็กลงเทานั้น และยิ่ง
ไกลจากจุด ศูนยกลางการระเบิดเทาไหร เศษเหลานี้ก็จะใหญขึ้นเทานั้น ทายที่สุด นอกเขตของ “โซนที่
เสียหาย” จะไมเกิดความเสียหายกับหินรอบๆ
อยางไรก็ตามเราไดทําการพิจารณากระบวนการทางฟสิกสขางตนที่เปนจริงเกี่ยวกับการระเบิด นิวเคลีย ร
ลึกลงไปใตดินตามทฤษฎีแลว เมื่อวัตถุระเบิดนิวเคลียรถูกฝงลงไปไมลึกมากพอ ภาพจะแตกตางออกไป
เล็กนอย “โซนที่เสียหาย” และ “โซนบดอัด” จะไมไดกลมตามทฤษฎีอยางในกรณีลาสุด มันจะออกไปทาง
รูปไขดวยจุดสิ้นสุดที่ยาวกวาจะพุง ขึ้นไปดานบน เทีย บกับไขที่ชี้ขึ้นดานบนดวยสวนที่แ หลมกวา หรือ
อาจจะรีและแหลมขึ้นขางบนมากกวาไขปรกติ มันเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันของกาซที่ระเหยกลายเปนไอจะ
พบกับแรงตานทานที่นอยที่สุดในทิศทางไปยังพื้นผิวโลก (เนื่องจากใกลมากเกิน) ดังนั้นทั้ง “โซนบดอัด”
หรือ “โซนที่เสียหาย” จะขยายตัวขึ้นไปขางบนมากกวาทิศทางอื่น
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ภาพรางดานบนนี้เปนภาพประกอบของแรงตานทานจากหินรอบดานเมื่อ โพรงไมไดอ ยูลึก มากใตผิวโลก
เห็นไดชัดวาแรงตานทานของหินจากดานผิวโลกจะมีนอยกวาจากทางอื่นๆ เนือ่ งจากทุกสิง่ จะไปยังทิศทาง
ที่มีแรงตานทานนอยสุด ดังนั้นโพรงจะขยายตัวไปยังทางพื้นผิวโลกมากที่สุดและจะไมมที รงกลมดังทฤษฎี
อีกตอไป มันมักจะอยูในรูปไข
เมื่อแรงดันแผไปยังขอบบนของ “โซนที่เสียหาย” และ “โซนบดอัด” มาพบกับฐานรากใตดินของตึกทีจ่ ะถูก
รื้อ ถอน ภาพจะยิ่ง ตางออกไป เนื่องจากวั สดุที่ใชสรา งตึกต างจากชั้นหินแกรนิ ตรอบขางในเงข องแรง
ตานทานของวัตถุ ยิ่งไปกวานั้นมีพื้นที่วางมากมายภายในตึก ในขณะที่หินแกรนิต ที่เหลือในทิศทางอื่น
(ทั้งดานขางและดานลาง) เปนของแข็ง ดังนั้นการขยายตัวของขอบบนของ “โซนที่เสียหาย” และ “โซนบด
อัด” จะไปไดไกลที่สุดจากโครงสรางของตึก ในกรณีของตึกแฝดของเวิลดเทรดเซ็นเตอรและตึก เซีย รทาว
เวอร “โซนที่เสียหาย” จะสามารถสูงขึ้นไปไดถึง 350-370 เมตร ในขณะที่ “โซนบดอัด ” ที่ตามมาติดๆจะ
สูงขึ้นไปไดถึง 290-310 เมตร แตในกรณีของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ที่เตี้ยกวา ความสูงทั้งหมดของตึก
จะอยูใน “โซนบดอัด” ดังนั้นมันจึงถูกทําลายแหลกละเอียดหมด สมรรถภาพของการรื้อถอนดวยนิวเคลียร
ที่จะบดเหล็กและคอนกรีตนี้นับเปนหนึ่งในคุณลักษณะเฉพาะตัวของมัน
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ฝุนปกคลุมผลไมที่วางทิง้ ไวดา นลางเกาะแมนฮัตตัน รูปถาย @ แอริส เอโคโนโมพูลอส / เดอะสตาร-เล็ด
เจอร
ภาพดานบนแสดงใหเห็นถึงตัวอยางของฝุนละอองละเอียดขนาดเล็กซึ่งปกคลุมไปทั่วทั้ง เกาะแมนฮัต ตัน
หลังการรื้อถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอร หลายคนเชื่อแบบผิดๆวามันคือ “ผงคอนกรีต” ตามที่บ อกกัน ไม มัน
ไมใชเลย มันคือ “ผงของทุกสิ่งอยาง” แตโดยมากมาจากเหล็กที่ถูกบดละเอียด นอกเหนือจากการเขาใจผิด
ทั่วไปแลว โครงสรางของเวิลดเทรดเซ็นเตอรไมไดมีคอนกรีตมากเทาไหร มีก ารใชค อนกรีตเพียงจํานวน
จํากัดในการทําแผนพื้นบางมากๆในการสรางตึกแฝด มันไมไดถูกใชในทีอ่ นื่ ๆอีก สวนใหญของตึกแฝดเปน
เหล็กกลาไมใชคอนกรีต ดังนั้นผงละเอียดนี้สวนใหญเปนผงของเหล็กอยางที่กลาวมา แมกระนัน้ มันก็ไมใช
แค “ผงของเหล็ก” เพียงอยางเดียว ยังเปน “ผงของเฟอรนิเจอร” “ผงของไม” “ผงของกระดาษ” “ผงของ
พรม” “ผงของชิ้นสวนคอมพิวเตอร” และแมกระทั่ง “ผงของคน” เนื่องจากผูคนที่ยังคงอยูในตัวตึกถูก บด
เปนผุยผงแบบเดียวกับเหล็ก คอนกรีตและเฟอรนิเจอร
มีบางคนอาจจะสงสัยวา ทําไมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ถึงไดถลมลงมาตามแบบที่วางไวอยางเรียบรอ ย
และทั้งหมด ในขณะที่ตึกแฝดทั้งสองหลังถลมลงมา ไมใชเพียงฝุนละอองที่ฟุง กระจายไปทั่ว แตมีก ระทั่ง
เศษซากบางสวนไปพื้นที่คอนขางกวางใหญ คําถามนี้ตอบไดงายมาก ทานตองมองไปยังการกระจายของ
“โซนบดอัด” และ “โซนที่เสียหาย” ควบคูไปกับโครงสรางของตึกแฝดและคําตอบจะปรากฎออกมา
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ภาพดานบนแสดงใหเห็นการกระจายโดยประมาณของโซนที่เสียหายในแผนการของการรื้อถอนตึก ระฟา
ดวยนิวเคลียรดวยการใชวัตถุระเบิดนิวเคลีย รความรอน 150 กิโลตันที่ติดตั้ง ลึกลงไปกวาฐานรากใตดิน
สวนที่ต่ําที่สุด 50 เมตร อยาลืมวาวั ตถุร ะเบิดสําหรับการรื้อ ถอนในกรณีเฉพาะนี้ไมไ ดถู ก ฝง “ลึกตาม
ทฤษฎี” นั่นจึง เป นเหตุ ผลวาทําไมรูปทรงของ “โซนบดอัด ” และ “โซนที่เสียหาย” จึ ง ไมไ ด “กลมตาม
ทฤษฎี” พวกมันมีรูปไขพรอมดวยดานที่แหลมกวาชี้ขึ้นขางบนไปยังพื้นที่ที่มีความตานทานนอยที่สุด มัน
เขาใจไดงายวาความสูงทั้งหมดของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 พอดีกับ “โซนบดอัด” เทานั้น และทําไมใน
กรณีการรื้อถอนตึกที่ 7 จึงไมมีสวนบนที่ไมเสียหายซึ่งสามารถกอใหเกิดผลแบบดังกลาวที่เราเห็นในกรณี
ของตึกแฝด
ในการกระจายตัวเฉพาะของความเสียหายควบคูไปกับโครงสรางของตึกระฟาทีเ่ สียหายนีอ้ าจจะเขาใจไดดี
ขึ้นเมื่อ ทานไดดูวีดีโอที่แสดงรายละเอียดของการถลมของตึกแฝดและตึกเวิล ดเทรดเซ็นเตอร 7 วีดีโอ
เหลานี้ที่มีอยูมากมายบนเวบไซตยูทูบ
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ตึกทิศเหนือเริม่ ถลมลงมา

ทั้งสองภาพนี้แสดงใหเห็นถึงการถลมของตึกทิศเหนือ (ซึ่งถลมเปนลําดับที่สอง) เปนที่เห็นไดชัด
วาตึกถูกแปรสภาพเปนเพียงผงฝุนละเอียด ในมุมขวาลางเห็นไดชัดวาตึก 7 (ตึก กระจกสีน้ําตาล)
ไมไดถูกทําลายลงทั้งหมด ในภาพทางขวาตึก 7 ดูเหมือ นจะ “เตี้ย ” กวาในภาพทางซายเล็กนอย
แตนี่ไมใชเพราะวาตึก 7 กําลังถลมแตอยางใด แตเพียงเพราะเฮลิคอปเตอรที่มีชางภาพอยูกําลัง
เคลื่อนที่และภาพที่สองถูกถายจากมุมที่แตกตางออกไปและดวยระยะที่ไกลกวา ในความเปนจริง
ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ไมไดถลมลงมาจนกระทั่ง 7 ชั่วโมงใหหลัง
2) วิดีโอ - ลิงคยทู บู : http://www.youtube.com/watch?v=OcsBQHvggnU
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วิดีโอนี้เปนการรวบรวมภาพอยางชัดเจน (จาก 3 ทิศทาง) ในการถลมตึกทิศเหนือของเวิลดเทรด
เซ็นเตอร ซึง่ ไมตอ งสงสัยวาโครงสรางเหล็กกลายเปนผุยผงละเอียด รูปแบบการถลมของยอดตึก
ที่มีน้ําหนักและไมมีความเสียหายแสดงใหเห็นชัดเจนวา ไมมขี องแข็งอยูขา งใต มีเพียงแคผงเหล็ก
ที่เปนฝุนคละคลุงเทานั้น โปรดสังเกตุวา ยอดตึกที่หนักตกลงมาดวยความเร็วที่ตกอยางเสรี – ราว
กับวาไมมีเศษเหล็กอยูขา งใต แตมีเพียงแคอากาศเทานั้น
3) วิดีโอ - ลิงคยูทบู : http://www.youtube.com/watch?v=QY3qYr3dpdU
วิดีโอนี้เปนภาพชัดเจนในการถลมตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอรซึ่งกลาย ‘เปนฝุนคละคลุง’
อยางชัดเจน จากวิดีโอนีไ้ มตองสงสัยเลยวาโครงสรางเหล็กกลายเปนผุยผงละเอียด รูปแบบการ
ถลมของยอดตึกที่มีน้ําหนักและไมมีความเสียหายแสดงใหเห็นชัดเจนวา ไมมีของแข็งอยูขางใต มี
เพียงแคผงเหล็กที่เปนฝุนคละคลุง เทานั้น
4) วิดีโอ - ลิงคยูทบู : http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o
วิดีโอนี้เปนวิดีโอคุณภาพสูงจากฐานขอมูลวิดีโอ NIST Cumulus เมื่อไมนานนี้ ซึ่งตัดมาจากไฟล
"WNBC Dub10 54". วิดีโอนี้แสดงใหเห็นชัดเจนวามีแผนดินไหวรุนแรง (เกิน 5.5 ริกเตอร – ซึ่งบง
บอกไดวามีระเบิดนิวเคลียรใตดินไมนอยกวา 100 กิโลตัน) โดยเกิดแผนดินไหวใหญหนึ่งครัง้ และ
ตามดวยอาฟเตอรชอ็ คอีกหนึ่งครัง้ ซึ่งเกิดในเวลา 12 วินาทีกอ นที่ยอดตึกทิศเหนือจะเริม่ ถลมลง
มา โดยสอดคลองกับการสั่นของตึกทิศเหนือในวิดีโออันโดงดังของ Etienne Sauret นอกจากจะ
เห็นรายละเอียดภาพตึกทิศเหนือกลายเปนผงธุลีจากการถลมแลว วิดีโอนี้ยังแสดงใหเห็นชัดเจน
ถึงภาพเสาเหล็กทางขวาขณะกลายเปนผุยผง
ซึ่งยังหลงเหลือหลังจากยอดตึกพังลงมาและ
กลายเปนผุยผงภายใตแรงอัดในเวลาสองสามวินาที (จะเห็นเสาเหล็กกลายเปนผุยผงอยางชัดเจน
หลังจากรถบรรทุกวิ่งผานไป)
จากวิดีโอนีไ้ มตอ งสงสัยเลยวาโครงสรางเหล็กกลายเปนผุยผง
ละเอียด รูปแบบการถลมของยอดตึกที่มีนา้ํ หนักและไมมีความเสียหายแสดงใหเห็นชัดเจนวา ไม
มีของแข็งอยูขา งใต มีเพียงแคผงเหล็กที่เปนฝุนคละคลุง เทานั้น
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ภาพของเสาเหล็กขณะกลายเปนผุยผง จากกลองอีกมุมหนึ่ง
5) วิดีโอ - ลิงคยทู บู : http://www.youtube.com/watch?v=CM88xJX5FsA
วิดีโออันโดงดังนี้ถายโดย Etienne Sauret ซึ่งแสดงใหเห็นแผนดินไหวรุนแรงอยางชัดเจน (เกิน 5.5
ริกเตอร - ซึ่งบงบอกไดวามีระเบิดนิวเคลียรใตดินไมนอยกวา 100 กิโลตัน) และเปนขอพิสจู น
ชัดเจนถึงการทําลายลางตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรดว ยนิวเคลียร
แผนดินไหวที่เกิดจากระเบิด
นิวเคลียรทอ่ี ยูใ ตตกึ – ซึ่งใชเวลา 12 วินาทีกอ นทีย่ อดตึกจะพังลงมา ระเบิดนิวเคลียรใชเวลา 12
วินาทีในการแตกกระจายตัว สะสมแรงอัดจนถึง “จุดแตกหัก” หลังจากโพรงชนวน “ปฐมภูมิ” เริม่
ขยายตัวจนถึง “ขนาดทุติยภูม”ิ ทําใหเกิด “คลื่นอัด” โดยอัตโนมัติ ซึง่ กระจายดวยความเร็ว
ซุปเปอรโซนิคเหนือเสียงจนทําใหตกึ “กลายเปนผุยผง” ในทันที หมายเหตุ – คือแผนดินไหวซึ่ง
เห็นในวิดีโอขางตน
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รูปนี้แสดงใหเห็นชัดเจนวาตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอรซงึ่ เปนเหล็ก (แตกลับถลมกอนทั้งที่
“เครือ่ งบิน” ของ “ผูกอ การราย” ชนทีหลัง และทั้งที่ไฟอยูในตึกทิศใตไมนานเทาตึกทิศเหนือ)
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กลายเปนผุยผงทันที
ควรจะเสริมดวยวานอกเหนือจากความไมเพียงพออยางเห็นไดชัดของวัตถุระเบิดนิวเคลียรความรอน 150
กิโลตันสําหรับการบดละเอียดตึกระฟาที่สูงที่สุดทั้งหมด (ดังที่ปรากฎในตัวอยางดานบนทีต่ กึ แฝดทีท่ าํ ลาย
ไปเพียง 80% ของความสูงทัง้ หมดของตึก เหลือไวแตสวนบนสุดที่หนักและสมบูรณ) วัตถุระเบิดนิวเคลียร
ของแรงระเบิดที่มากกวาไมสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมการรื้อถอนดวยนิวเคลียรเนื่องจากเหตุผลทาง
กฎหมายเพียงอยางเดียว ปญหาคือวาตาม “สนธิสัญญาวาดวยการระเบิดทางนิวเคลียรเพื่อสันติ ป 1976”
ระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต แรงระเบิดของอาวุธนิวเคลียรที่ใชในวัตถุประสงคที่ไ มเกี่ยวกับ
ทางการทหารถูกจํากัดเพียงแค 150 กิโลตันตอการระเบิดนิวเคลียรแตละครั้งและมากสุด 1.5 เมกาตันแรง
ระเบิดรวมของการระเบิดเปนกลุม
ดังนั้นอุตสาหกรรมการรื้อถอนดวยนิวเคลียรตองอยูภายในกรอบกฎหมายเหลานี้ ในกรณีของการรื้อถอน
เวิลดเทรดเซ็นเตอรมีความเปนไปไดที่จะใชวัตถุระเบิดมากเทาที่จําเปน แตไมเกิน 150 กิโลตันตอลูก นั่น
เปนเหตุผลวาทําไมโครงการการรื้อถอนเวิลดเทรดเซ็นเตอรดวยนิวเคลียรจึงประกอบไปดวยระเบิดสามลูก
ดวยแรงระเบิดรวม 450 กิโลตัน สําหรับผูที่ยังนึกภาพวาระเบิด 150 กิโลตันแรงแคไหนไมออก สามารถ
นึกถึงระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งที่เกาะฮิโรชิมาในป 1945 ยังนอยกวา 20 กิโลตัน
“เครื่องบิน”
ตอนนี้ผมเชื่อวาทานผูอานคงจะเขาใจแลวถึงความแข็งแรงของตึกแฝดที่ไมสามารถพังมันลงมาไดดว ยการ
รื้อ ถอนแบบดั้ง เดิ มใดๆ แตดวยการระเบิดนิวเคลียร ความรอ นใตดินอยางรุนแรงเท านั้น อีก คําถามที่
นาสนใจสําหรับการพิจารณา คือ เครื่องบินโดยสารที่ทําจากอลูมิเนียมสามารถเจาะทะลุตึก แฝดอยางที่
ถายทอดใหเราดูทางโทรทัศนไดหรือไม
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นี่คือเครื่องบินกอการรายลําที่สองซึ่งกําลังจะทะลุทะลวงผนังเหล็กกลาหนาสองชั้นรอบนอกและ
หายเขาไปในตึกทิศใตหมดทั้งลํา
6) วิดีโอ - ลิงคยทู บู : http://www.youtube.com/watch?v=cXxZNHrtyuU
http://www.youtube.com/watch?v=dDJmSLQ2IqE
วิดีโอเปนการแตงเรือ่ ง 9/11 อยางนาเกลียดที่สดุ โดย Evan Fairbanks ซึง่ จะเห็นเครื่องบิน
อลูมิเนียมตัดทะลุผานโครงเหล็กตึกทิศใตของเวิลดเทรดเซ็นเตอร (ซึง่ หนาเทียบเทากับเกราะ
หนารถถัง) อยางงายดายราวกับวาเครือ่ งบินทําดวยเหล็ก และตึกทําดวยเนย

อีกทัง้ จะสังเกตุไดวา ชายคนที่อยูใ นรูปไมไดมีปฏิกริ ิยาตอเสียงเครือ่ งบินที่กาํ ลังเขามาหรือเสียง
แปลก ๆ ของอลูมิเนียมที่ชนทะลุเหล็ก ชายคนดังกลาวมีปฏิกริ ิยาตอการระเบิดในตึกเพียงแคนั้น
ซึ่งสามารถเห็นไดชดั เจน เมือ่ ดูรูปเครื่องบิน - ทานจะสังเกตุไดวาเครื่องบินหายเขาไปในตึก - โดย
ไมมชี ิ้นสวนเครือ่ งบินตกหลนแมแตชิ้นนอย และสิ่งที่นา ขําทีส่ ุดคือ - ความเร็วของเครือ่ งบินไมได
ลงลดเมือ่ “ทะลุผา น” ตึก....
อยางแรกสุด เพื่อที่จะทําใหเขาใจไดงายขึ้น เราลองกลับมาดูอยางสั้นๆถึงจุดที่ผมเริ่มตนบทความดวย
เนื่องจากตึกแฝดไมไดถลมเพราะน้ํามันเชื้อเพลิง จากเครื่องบิน แตเปนเพราะการระเบิดนิวเคลียรความ
รอนใตดินขนาดใหญ ยิ่งไปกวานั้นมันถลมลงมาใน “คําสั่งที่ผิดพลาด” และนอกจากนีต้ ึกเวิลดเทรดเซ็น
เตอร 7 ซึ่งไมไ ดถูกชนโดย “เครื่อ งบินกอ การราย” ใดๆก็ถล มลงมาดวย เราสามารถสันนิ ษ ฐานไดว า
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เครื่องบินไมไดจําเปนจริงๆ มันเกินความจําเปน เพราะมันไมไดชวยอะไรกับการถลมของเวิลดเทรดเซ็น
เตอรนี้ (น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเพลิงไหมอาจนําเขามาในถังบารเรล) เมื่อเครื่องบินนั้นเกินความจําเปน จึง
สามารถจะเชื่อไดวา อาชญากรรมในวันที่ 11 กันยายนสามารเกิดขึ้นไดโดยไมตอ งมีเครื่องบินลําใดๆมา
เกี่ยวของ ตึกแฝดและตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7 ก็ตองถลมอยูดี เนื่องจากบางคนไดตัดสินไปเชนนัน้ และไม
มีอะไรเกี่ยวของกับ “เครื่องบิน” เพราะฉะนั้นนักวิจัยเหตุการณ 11 กันยายนผูมีเหตุผลหลายทานเริ่มที่จะ
ตั้ง คํ าถามตอ แถลงการณ ของรัฐ บาลสหรัฐ ฯที่ว ามี “เครื่ องบิน” ที่พุง ชนตึ ก แฝดอยางชั ดเจน งานวิจั ย
มากมายปรากฎอยูบนอินเตอรเน็ตในขณะนี้ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง วีดีโอที่โดงดัง “เงื่อ นงําเกี่ย วกับ กันยา”
(September clues) และ “โกหก” (FOXED OUT) บนเวบไซตยูทูบ) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหคลิป
11 กันยายนหลายๆอันซึ่งแสดงใหเห็นถึง “เครื่องบิน” และการพิสูจนวา “เครื่องบิน” นี้เปนภาพที่สรางขึ้น
อยางไรก็ตามผูเขียนขอความเหลานี้เลือกใชวิธีการอื่น แทนที่การวิเคราะหสิ่งที่ไ มสอดคลอ งกันหลายๆ
อยางของวีดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ 11 กันยายนดังกลาว ซึ่งหลายคนอาจสงสัยวาผูเขียนขอความเหลานี้
เลือกที่จะมุงตรงไปยังประเด็นที่ตนตองการ อลูมิเนียมไมสามารถเจาะทะลุเหล็กได ในการที่จ ะเชื่อวา
เครื่องบินอลูมิเนียมโบอิ้ง 767 สองลําสามารถที่จะทะลุทะลวงเสารอบนอกหนาสองชั้นดังที่เห็นในภาพ
ดา นบน เหมื อ นกั บ การเชื่ อ ว ากฎฟ สิก ส ตั ด สิ นใจที่ จ ะไปพั ก ผอ นในวั นที่ 11 กั นยายน 2001 อย า ง
กระทันหัน
เปนที่เขาใจไดวาบางคนอาจจะตั้งคําถามตอไปนี้ เมื่อเครื่องบินที่แมจะทําจากอลูมิเนียมบินดวยความเร็ว
เกือบ 500 ไมลตอชั่วโมง เนื่องจากมวลมหาศาลและความเร็วมันจึงมีพลังงานจลนมากพอที่จะเจาะทะลุตกึ
แฝด แมวาตึ ก แฝดจะทําจากเหล็ กกล าก็ ต าม อย างไรก็ แ ล วแต นี่เป นวิ ธี การที่ผิ ด ใช ตามปรกติมั นดู
เหมือนวาเครื่องบินลําใหญที่กําลังเคลื่อนที่อยางเร็วก็คือพลังงานจํานวนมาก และคนที่คิดวามันมีเหตุผ ล
สําหรับเครื่องบินในการที่จะสรางความเสียหายอยางมากใหกับตึก ที่พุงชน แตทานคิดวาอะไรจะเกิด ขึ้น
สมมุติวา ถาเครื่องบินหยุดอยูกับที่ในอากาศ และใครบางคนหยิบหนึ่งในตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรขนาด
มหึมาขึ้นมา แกวงมันไปมาอยางรุนแรง และทุบเครื่องบินที่ความเร็ว 500 ไมลตอชัว่ โมง? ทานคิดวามันจะ
ทําใหเครื่อ งบินพังยับ หรือเครื่องบินจะทะลุผ านตึก ที่กํา ลังเคลื่อ นที่ อยางงายดายโดยที่ไม มีแมก ระทั่ ง
ชิ้นสวนทีเ่ ล็กที่สุดหลงเหลืออยูดานนอกของตึกเลย (ที่มีความหนาสองเทาของเกราะดานหนาของรถถัง)?
ลองคิด ถึงปญหาสมมติฐ านดัง กลาว เพราะวาแมเครื่อ งบินจะพุง ชนตึกที่ตั้ง อยูกับ ที่ หรือตึกถูกชนโดย
เครื่ อ งบิ นที่ ห ยุ ด อยู กั บ ที่ หลั ก ฟ สิ ก ส ข องเหตุ ก ารณ นี้ก็ ยั ง คงเหมื อ นกั น ความรู สึ ก ตอบโต จ ากโดย
สัญชาตญาณตอการทําลายจาก “เครื่องบินที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว” อาจจะไมถูกตองเทาใดนัก
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ในรูปดานบน – ความเสียหายที่เกิดกับตึกใกลเคียง “ตึกเวไรซอน” จากชิ้นสวนโครงเหล็ก
โปรดดูรปู ดานบนและลองคิดวาหากชิน้ สวนโครงเหล็กนั้นตกใสเครื่องบินโบอิง้ ทีจ่ อดใตตกึ จะเปนอยางไร
จะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบิน? ถูกตองแลว – เครื่องบินจะแบนราบแนนอน ทานจะหายสงสัยวาเครื่องบิน
โดยสารจะแบนขนาดไหนหากดูวิดีโอดานลาง (ดูเพียงแคนาทีครึ่งแลวจะเขาใจความหมาย – หลังจากนั้น
ไมจําเปนตองดูวดิ ีโอสวนที่เหลือ) :
7) วิดีโอ - ลิงคยทู บู : http://www.youtube.com/watch?v=inXhxm47JrY
ลิงคสํารอง: http://www.youtube.com/watch?v=UTytIbuAg9U
หรือหากไมพบวิดีโอนี้ ทานอาจลองคนหาในยูทูบโดยใชคําวา “Filmtricks und falsche Zeugen”
หลายคนที่ในตอนแรกไมไดใหความสนใจอยางใกลชิดตอ การกอสรางของตึกแฝดและคิด ในตอนแรกวา
ดานนอกของตึกแฝดทํามาจากหนาตางกระจกแผนใหญเพียงอยางเดียว (ซึ่งเปนที่เขาใจไดวาจะปลอยให
เครื่องบินเจาะเขามาได) ตอมากลับตกตะลึงวาตึกแฝดในความเปนจริงแลวทําจากเสาเหล็กกลาอยางหนา
ไมไดตางจากเสาแกนเหล็กกลา และเสาเหล็กกลาที่ติดตั้งอยางแนนหนานี้ที่จริงแลวประกอบกันเปนผนัง
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ดานนอกของตึก เมื่อเรื่องนี้เปนที่ชัดเจน มันยังชัดเจนอีกดวยวาไมมีเครื่องบินที่จะสามารถพุง ชนเขาไปได
ทั้งลํา (รวมไปถึงแมกระทั่งปลายของปกและหาง ไมตองพูดถึงเครื่องยนตเทอรโบแฟนใตปกเลย) ผานเสา
เหล็กกลาอยางหนารอบนอกที่ติดตั้งอยางแนนหนา และหายเขาไปในตึก หมดทั้ง ลําโดยที่ไมมีแมก ระทั่ง
ชิ้นสวนที่บอบบางที่สุดของเครื่องบินหลนลงมาที่พื้นถนนเลย
ผูอานสูงวัยบางทานอาจจะพอจําไดวา อะไรคือผลของการพุงชนเรือรบหลักและเรือบรรทุกเครื่องบินของ
อเมริกาโดยเครื่องบินพลีชีพกามิกาเซของญี่ปุนถาเครื่องบินเหลานั้นชนเขาที่ดานขางเรือ เครื่อ งบินแค
แตกออกเปนเสี่ยง (โดยที่ไมไดเจาะทะลุดานขางเรือ) และตกลงอยางงายดาย ในกรณีข องเรือ ที่ไมหุม
เกราะ สิ่ งที่ มากที่ สุด ที่สุ ดที่ เจาะทะลุเขา ไปในเรื อ ได จ ริ งๆ คื อ มอเตอร เหล็ก แตไ มเ คยมีสวนอื่นของ
เครื่องบิน เชน ปก หาง หรือลําตัว

ภาพจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แสดงใหเห็นถึง
ความเสียหายที่กระทําโดยเครื่อ งบินพลีชีพ
กามิ ก าเซ ต อ เรื อ ไม หุ ม เกราะของสหรั ฐ ฯ
ขอสังเกต: เรือหุมเกราะ (เชนเรือรบหลัก )
ไม ส า ม าร ถถู ก เ จ าะ ไ ด แ ม แ ต นิ ด เ ดี ย ว

จากหลักฐานนี้ คนคนหนึง่ สามารถประเมินไดดวยตัวเองเมื่อดูภาพของเสาแกนตอไปนี้
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บน: รูปดานขางของเสาแกนที่เหลืออยูของตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรที่ “Ground Zero” ความหนา
พอสมควรของพวกมันประเมินไดงายๆ จริงๆแล วมันมีจุ ดเดนอยู ที่ผนังหนา 2.5 นิ้ว เสาหนา
ขนาดนี้ทําจากเหล็กกลาที่ประกอบเปนทั้งแกนหลักและผนังรอบนอกทั้งหมดของตึกแฝด

ในภาพรางอยางเปนทางการนี้ทานสามารถเห็นไดวาโครงสรางแกนหนาเหลานี้ถูกติด ตั้งอยางไร
ในความเปนจริง ไมใชเพียงแคตรงกลางของตึกอยางที่หลายๆคนเชื่อ แตยัง รวมไปถึง รอบนอก
สุดทั้งหมดดวย
จะมีใครที่เชื่อจริงๆหรือวาเครื่องบิน “โบอิ้ง” ทั้งลํา (รวมไปถึงหาง ปก และเครือ่ งยนตขนาดใหญ) ทีท่ าํ จาก
อลูมิเนียมจะสามารถเจาะทะลุผานผนังเสาเหล็กอยางที่เห็นในรูปดานบนได? เสาซึง่ ตัง้ หางจากกัน 1 เมตร
ตามแนวรอบนอกตึกแฝด?
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ตรวจสอบความหนาของเสาโครงเหล็กตึกแฝดที่ “ground zero”
จริงๆแลวมันอาจจะยากเกินไปสักหนอยที่จะทําความเขาใจวาเปนไปไมไดสําหรับอลูมิเนียมที่จะเจาะทะลุ
เหล็ก ดังนั้นเพื่อที่จะทําความเขาใจเรื่องนี้โดยเฉพาะ นี่คือคําบอกใบเล็กๆนอยๆ – ขอสมมติฐานเบื้องตน
เป นที่ท ราบกั นดีวา กระสุ นปน ใหญ เ จาะเกราะทํ า จากวั สดุที่ แ ข็ง แรงกว าเกราะที่ ตอ งการจะเจาะทะลุ
ตามปกติกระสุนปนใหญเจาะเกราะจะทําจากแรวูลแฟรม(ทังสเตน) (อเมริกาก็ผลิตลูกปนใหญเจาะเกราะ
โดยใชแรยูเรเนียม-238 แทนที่แรวุลแฟรมซึ่งมีราคาแพง แรยูเรเนียม-238นี้ ถือไดวาเปนแรที่ไรประโยชน
แตอยางไรก็ตามก็ยังสามารถใชเปนวัสดุสําหรับทําเปนเกราะปองกันไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนแรที่มี
น้ําหนักและความหนาแนนมากกวาเหล็กทั่วไป)
กระสุนปนใหญเจาะเกราะที่ทาํ จากอลูมิเนียมไมไดมีอยูจ ริง
มันคือความจริงที่พิสจู นไดดวยตัวเอง
เหมือนกับที่ไมมดี าบอลูมิเนียมหรือเครือ่ งมือตัดเจาะอื่นๆทําจากโลหะนี้อยูจริง ความคิดที่วาสิง่ ของที่ทํา
จากอลูมิเนียมอาจจะสามารถตัดเหล็กไดฟง ดูจะ “แปลกเหลือเชื่อ” ไปสักหนอย แตไมไดหมายความวาบา
ควรจะมีการระบุเพิ่มเติมดวยวา กระสุนปนใหญเจาะเกราะทีใ่ ชยิงตอสูก ับรถถังหรือสิง่ หุมเกราะอื่นๆ พุง ไป
ที่เปาหมายดวยความเร็วอยางนอยสามเทาของความเร็วของเสียง ดังนั้นถึงแมวามันจะทําจากแรวลู แฟรม
ความจริงขอนี้เพียงอยางเดียวไมเพียงพอทีจ่ ะทําใหมันมีประสิทธิภาพในการเจาะเกราะได
นอกจากนี้
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ความเร็วที่สงู มากเปนปจจัยทีจ่ ําเปนลําดับที่สองดวย ความเร็วของกระสุนปนใหญเจาะเกราะแบบปรกติท่ี
ถูกยิงออกจากปนใหญตอสูร ถถังมีมากกวาความเร็วเสียงสามเทาหรืออยางนอย 1,000 เมตรตอวินาที แต
โดยปรกติจะเร็วกวานั้น ขณะที่ความเร็วในการเดินทางสูงสุดของเครื่องบินโดยสารโบอิง้ ลําใดๆก็ตามชา
กวาความเร็วเสียง คือ นอยกวา 250 เมตรตอวินาทีในกรณีที่ดีท่สี ดุ
เปนการดีท่เี ราจะพิจารณาเสาเหลานี้อกี ครัง้ และจินตนาการวาผนังหนาสองเทาเปรียบเทียบไดกบั เกราะ
บางอันที่ใชทาํ รถถัง ในการทีจ่ ะเจาะทะลุเสาพวกนี้เพียงอยางเดียวคงจะเปนงานที่ทา ทายสําหรับกระสุน
ปนใหญเจาะเกราะที่ถกู ยิงออกจากปากกระบอกอันยาวของปนใหญตอสูรถถังในระยะเผาขน ในความเปน
จริงแนวคิดเกีย่ วกับ “ผนังสองชั้น” นี้นํามาใชไดแคกบั กรณีของกระสุนปนใหญเจาะเกราะเทานั้น เพราะวา
มันตองพบกับภารกิจในการเจาะทะลุเพียงแคผนังสองชั้นที่ทาํ มุมฉากกับวิถกี ระสุน
อยางไรก็ตาม เครือ่ งบินอลูมิเนียมตองเผชิญกับภารกิจที่ใหญยงิ่ กวาผนังสองชั้นที่ทํามุมฉากกับมัน มัน
ตองตัดผนังมากกวาสองชั้น ซึง่ ขนานไปกับมัน เพราะปลองแตละอันมีผนัง 4 ดานไมใชแค 2 และสองดาน
ที่คขู นานนีจ้ ะตองมี “ความหนา” ที่มากมายยิง่ กวาอยางเห็นไดชัด

รูปดานบนคือแบบจําลองทีแ่ สดงใหเห็นเสาเหล็กรอบอาคารแฝดที่มีสองแบบจากพื้นดินเมื่อถูก “เครื่องบิน”
ชน ผมไดเพิ่มลูกศรเพื่อชี้ใหเห็นความหนาของเหล็กที่ถกู เจาะหรือตัดดวยปกเครื่องบินและกระสุนเจาะ
เกราะเพือ่ เปรียบเทียบกัน แบบจําลองในลักษณะนี้สามารถดูไดจาก:
http://wtcmodel.wikidot.com/nist-core-column-data
ตอนนี้ผมเดาวามันคงจะงายขึ้นที่จ ะพิจ ารณาประสิทธิภาพในการเจาะเกราะที่ก ลาวมาของ “เครื่องบิน
อลูมิเนียมโบอิ้ง 767” หลัง จากการเปรียบเทีย บกับกระสุนปนใหญเจาะเกราะ ทําไม “คณะกรรมาธิการ
เหตุการณ 11 กันยายน” หรือเหลา “วิศวกร” จากสถาบันมาตรวิทยาสหรัฐฯ (NIST) ที่กลาวถึง ขางตนถึง
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ไมตองการที่จะพยายามทําการทดสอบแบบเจาะลึกกับผูโดยสารเครื่องบินโบอิ้ง 767 ที่ถูก ละเลยและกับ
เสาจํานวนมากเหล านั้ น การทดสอบแบบนี้ อ าจจะเป นสิ่ ง ที่ ดีที่จ ะพิ สูจ นใ หกับ คนที่ยั ง สงสัย วา มันเป น
“เครื่องบินกอการราย” จริงๆที่ถลมตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร ความเขาใจพิเศษอันนี้นําหลายคนไปสูความ
เชื่อที่วา เนื่องจากเครื่องบินประเภทที่ทําจากอลูมิเนียมไมเกี่ยวของกับการกระทํานี้ ดัง นั้นจึง มีเพียงแค
เครื่ อ งบิ นประเภท “ภาพที่ สร างขึ้ น” สามารถเจาะทะลุผ นั ง เหล็ ก หนาสองชั้ นรอบนอกของตึก แฝดที่
พังทลายไปแลวได...

ภาพซึ่งมองเห็นรายละเอียดความเสียหายจากการพุงชนตึกแฝดของเครื่องโบอิ้ง767
จากภาพนี้เราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ภายนอกตึกถูกตัดเปนเสนตรงอยางไมนาเชื่อ ยิ่งไปกวานั้น ยังทํา
แนวคูขนานกันอีกดวย ลักษณะของ “โพรงซึ่งถูกเจาะโดยเครื่องบิน” ดูไมเหมือนรูปรางของเครือ่ งบินแมแต
นอย โดยหลักการแลว คําอธิบายของเหตุการณน้งี ายมาก จากภาพที่ทานเห็นอยูน ี้ ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร
ไมไดถูกสรางขึ้นจากแทงเหล็กแคเพียงอยางเดียว แตมันยัง มีอลูมิเนียมเปนสวนประกอบ ครอบอยูดาน
นอกของตัวตึก และตางจากเสาเหล็กโครงสรางของตึก (ซึ่งเปนชิ้นเดีย วกันนับตั้ง แตฐ านหินแกรนิตของ
แมนฮัตตั้น ไปถึงดานบนสุดของปราการ) ตรงที่แผนอลูมิเนียมเหลานี้ประกอบขึ้นจากแผนอลูมิเนียมสัน้ ๆ
หลายๆ แผนตอกั นเปนสวนๆ ขึ้นไป หากทานพิจารณาดูใหดี จากภาพดานบน จะเห็นเสนตรงขนาน
พื้นดินจํานวนหนึ่ง ขนานซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ เปนชวงเทาๆ กัน และจากดานหนาของตึกในสวนที่ไ ม
เกิดความเสียหาย วาเสนเหลานี้ไมใชอื่นใดนอกจากชองตอของแผนอลูมิเนียมที่ครอบดานนอกตัวตึก ซึ่ง
แสดงใหเห็นขนาดที่แทจริงของแผนอลูมิเนียมดังกลาว ปญหาเรื่องผูกอการรายในเหตุการณ 11 กันยายน
ก็คือ การวางระเบิด (เพื่อที่จะสรางโพรงหลอกๆ จากการชนของเครื่องบิน) ตองทําจากภายนอกไมใชจาก
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ภายในตึก กลาวคือการวางระเบิดนั้นตองกระทําโดยใหแรงระเบิดเปนไปในทิศทางเขาดานในตัวตึก เพื่อ
แสดงใหเห็นวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไดเกิดขึ้นจริง ถาพวกเขาวางระเบิดเหลานี้จากดานในของตึกจริง ชั้นทั้งชั้น
ของตึกซึ่งเปนจุดที่ควรถูกชนโดยเครื่องบินคงไมพังลงไปดานในอยางที่มันเปน มันถูก ทําลายดวยระเบิด
จากภายใน และดังนั้นผูคนควรจะพบเห็นชิ้นสวนของตึกไดบนถนนของแมนฮัตตันแทนที่จะเปนลอหรือ
เครื่องยนตของเครื่องบิน
แนนอนวาที่กลาวมานั้นไมสามารถยอมรับได การจะไปติดระเบิดจากดานนอกของตัวตึกแฝดก็ไมสามารถ
ทําไดเชนกัน เพราะมันจะทําใหเปนทีส่ ังเกตได ผูกอการฉลาดแกมโกงของเหตุการณ 11 กันยายน จึงวาง
ระเบิดซอนไวในระหวางใตสวนอลูมิเนียมครอบดานนอกตัวตึกและตัวเสาเหล็กกลาของตึกเอง แรงระเบิด
พุงเขาไปดานในของตัวตึกเพื่อตัดเสาเหล็กตรงจุดที่ตองการอยางแมนยํา แลวมันก็ใชการไดเสียดวย ทาน
ก็ ส ามารถเห็ นได เองว า เสาเหล็ ก ภายใน (ซึ่ ง ดู จ ากสี แ ล ว เหมื อ นขึ้น “สนิ ม”นี้ ตั ด กับ สี น้ํา เงิน สว า งจาก
อลูมิเนียม) และจริงๆแลวก็มีการตัดตรงหลายๆ จุดที่ตองการเพื่อใหเกิดเปนโพรงที่ตรงกับจุดที่ควรจะถูก
ชนโดยเครื่องบิน ยิ่งไปกวานั้นตรงปลายของเสาเหล็กก็โคงงอเขาไปดานในอยางที่ควรจะเปน แตโชคไมดี
ที่ผูกอการเหตุการณ 11 กันยายน ลืมคิดคํานวนถึงบางอยางไป แมวาแรงระเบิดสวนใหญของระเบิด
เหลานี้มีทิศทางเขาสูดานในตัวตึก ตามทิศทางโคงงอของเหล็ก แตบางสวนกลับระเบิดออกในทางกลับกัน
สงผลใหเกิด “การถีบกลับ” และการถีบกลับนี้เองเปนตัวระเบิดสวนหนาของตัวตึกที่เปนอลูมิเนียม แทนที่
จะเปนการตัดแผนอลูมิเนียมอยางระมัดระวังในจุดที่ตองการ การระเบิดอยางไรระเบียบควบคุมไมได ได
ทําใหชิ้นสวนอลูมิเนียมยาวๆ ทั้งชิ้นตกราวกับถูกโยนออกมาดานนอกถนน
ดังนั้นเนื่องมาจากที่ของระเบิดที่ถูกติดตั้งไวในแนวตั้ง เปนผลใหจุดที่โดนระเบิดแตละที่มีความเสียหายไม
เทากัน ดูไดจากแผนอลูมิเนียมที่บางก็หลุดออกมาหนึ่งสวน สองสวน และในบางที่ก็ถงึ สามสวนเลยทีเดียว
และดวยเหตุนี้เอง ทําให “โพรงที่ถูกเจาะโดยเครื่องบิน” มีสภาพและรูปรางโงๆ เปนบันไดแทนทีจ่ ะมีรปู ราง
เปนรูปของ“เครื่องบิน”อยางที่ควรจะเปน ผลมันจะเปนอยางไรหากตัวตึกไมมีสวนอลูมิเนียมและมีเพียงแต
สวนของเสาเหล็ก
[ขอความทีแ่ ทรกดานลางไมมีอยูในตนฉบับนิตยสารเน็กซุส แตมีอยูในบทความฉบับอินเตอรเน็ต] ทานจะ
เห็นชัดเจนวา
เศษชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมที่พดั ปลิววอนในวิดีโอสุดทายซึง่ อยูต อนทายบทความและ
ตองการสือ่ ใหเห็นวาไมมกี ระแสอากาศหมุนวนของเครื่องยนตในเครื่องบิน ในวิดีโอชวงแรกจะเห็นเศษ
ชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมที่มคี วามยาวเทากันพัดปลิววอนอยูเหนือสะเก็ดไฟระเบิดที่มาจาก “เครื่องบินลํา
แรก” ซึง่ เจาะทะลุตึกทิศเหนือของเวิลดเทรดเซ็นเตอร ดานลางเปนรูปในวิดีโอที่แสดงใหเห็นการปลิววอน
ของเศษชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมซึง่ มีความยาวเทากัน:
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ผมเฝารอคอยมาตลอดวาจะไดเห็นรูปทีแ่ สดงถึงเศษชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมดานนอกปลิววอนขณะระเบิด
แตเพราะรูปลักษณะนั้นทางการสหรัฐถือเปน “การปลุกปน” จึงถูกเซ็นเซอร และไมสามารถหาไดทาง
อินเตอรเน็ตเปนเวลานานหลายป แตอาจเปนโชคของผมทีส่ ุดทายก็พบรูปโดยบังเอิญ (หรืออาจเปนความ
ตองการของพระเจาก็ได)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ผมบังเอิญเห็นนิตยสาร “ไลฟ” ฉบับพิเศษในรานหนังสือทีก่ รุงเทพฯ ฉบับพิเศษ
นี้มีชื่อวา “นําพาความยุตธิ รรม” ซึ่งหมายถึง “การปลิดชีพ” โอซามา บิน ลาเดน (ตามขอกลาวอางวาถูก
หนวยคอมมานโดสหรัฐ “ปลิดชีพ” ในปากีสถานดินแดนอธิปไตยของประเทศเอกราช และศพถูกรีบนําไป
ทิ้งทะเลลึกหางไป 2,000 กิโลเมตร) โดยปกติแลวผมไมสนใจเรือ่ งขาวแบบนี้ แตตอนนั้นผมรอเพื่อนและไม
รูจะทําอะไร ผมจึงซื้อนิตยสารเลมนีแ้ ละเปดดูผา น ๆ
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ปกนิตยสารที่ผมพูดถึง
นอกจากรูปที่ชดั เจนของโอซามา บิน ลาเดน และญาติพี่นอ ง รวมทัง้ รูปที่ใชโฆษณาไรสาระ ในนิตยสาร
หนา 8-9 มีรูปการระเบิดตึกทิศใตท่แี สดงการปลุกปน – ซึ่งเปนรูปที่ผมรอคอยมาตลอด! ผมสแกนรูปใน
นิตยสาร รูปเปนของ Naomi Stock ผมไมอยากใหผอู านของผมพลาดรูปถายทีค่ าดไมถงึ นี้ และผมหวังวา
Ms Naomi Stock คงจะไมโกรธที่ผมใสรูปของเธอไวท่นี ี่เพราะเปนหลักฐาน 9/11 ชิ้นสําคัญที่สดุ ซึง่ ถูก
ปดบังเปนเวลานาน:
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รูปที่ชัดเจนนีแ้ สดงใหเห็นรายละเอียดชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมที่มีขนาดเทากันปลิววอนจากระเบิด
มีลกู
สะเก็ดไฟสีสม มาจากขางในตึก บางชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมที่เห็นในรูปมีรายละเอียดชัดเจนไมมากก็นอย
สิ่งที่นาสนใจอีกอยางคือชิ้นสวนโครงอลูมิเนียมปลิวไปทั้งสองทิศทาง – ทางขวาคือตาม “เสนทาง” ของ
“เครื่องบิน” ที่กลาวอาง – และทางซายคือทิศทางตรงขามกับ “เสนทาง” ของ “เครื่องบิน” ที่กลาวอาง
(“เครื่องบิน” ตามเรื่องราวจากทางการและตามวิดีโอที่ใหดูทางโทรทัศนซงึ่ บินมาตึกทิศใตจากทางซาย)
ลองยอนกลับไปดูรปู แรกดานบนซึง่ แสดงรายละเอียดความเสียหายและหลุม “ใหญราบ” ประหลาดที่กลาว
อางวาเกิดจากเครื่องบินอลูมิเนียมชนในเสาเหล็กของตึกทิศเหนือเวิลดเทรดเซ็นเตอร (รวมทั้ง “รอยตัด
แคบ” ซึ่งอางวาเกิดจากปกอลูมิเนียมและหางอลูมิเนียมของ “เครื่องบินกอการราย” อลูมิเนียม) ในจุดนั้น
ผมมีรปู ถายทีด่ ีกวารูปดานบน:
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เนื่องจากเราเขาใจเรือ่ งโครงอลูมิเนียมแลว (ซึ่งมีสวนความยาวเทากัน) และเนือ่ งจากเราเขาใจเรื่องเสา
เหล็กภายใตชิ้นสวนโครงแลว จึงทําใหเราเขาใจชัดเจนถึงสิง่ ที่เกิดขึ้นจริง
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นอกจากนั้น ในรูปนี้ยังเห็นผูหญิงคนหนึ่ง กําลังยืนพิงเสาเหล็กตนหนึ่ง ของตึกเวิลดเทรดที่ห ลุดยื่นอยาง
หมดหวัง ทราบชื่อในภายหลังวาเปนนางเอ็ดนา ซินตรอน ซึ่ง หวัง จะไดรับ การชวยเหลือในนาทีสุดทาย
กอนการพังทลายของตึก โชครายที่เธอเสียชีวิตขณะทีต่ ึกทิศเหนือถลม แมวาในชวงวินาทีสดุ ทายของชีวติ
นี้หลอนไดแสดงใหทั่วโลกไดเห็น (ในความเปนจริง จุดที่เธอยืนอยูเรียกไดวาเปน “hot spot” ซึ่งควรเปน
ที่ๆ “เหล็กหลอมละลาย”) วาอเมริกาไดโกหกหนาตาเฉยตอชาวโลก
แนนอนวา คนที่ไมรูเรื่องราวอีกมากมายที่อานมาถึงจุดนี้ ยอมตั้งคําถามที่มีเหตุผล – เกีย่ วกับพยานบุคคล
ซึ่งเห็น “เครื่องบิน” ดวยตาตนเองละ คําตอบคือ พยานที่ไมเห็นเครื่องบินใดๆ เลย มีจํานวนเทาๆ กันกับ
“ประจักษพยาน” ซึ่งแสรงทําเปน “เห็น” “เครื่องบิน” เหลานั้น
หมายเหตุ: ในยูทูบของผมมีการเผยแพรขาวซึง่ “ปลุกปน” ตั้งแตเริ่มเกิดโศกนาฏกรรม 9/11 วิดีโอเหลานี้
แสดงใหเห็นวา ไมมีพยานคนใดที่เห็นหรือไดยินเสียง “เครือ่ งบิน” แตมีพยานที่เห็นและไดยินเสียงระเบิด
จากชั้นบนของตึกแฝด ซึง่ ดูไดจากลิงควิดีโอดังตอไปนี:้
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
ดัง นั้นทานคงเขาใจแลว วา เหตุการณ 11 กันยายน นั้ นเปนการลวงโลกครั้งยิ่ ง ใหญ และหากไมมีใคร
จัดการนําเอาวีดีโอ “เครื่องบิน” ชนทะลุตึกเหล็กแฝดอยางงายดายราวกับเครื่องบินทําจากเหล็ก สวนตึกก็
ราวกับทํามาจากเนยแข็งก็ไมปาน แลวยังนําวีดีโอเหลานั้นออกเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนง ดัง นั้นจะ
เปนการไรเหตุผลหรือ หากผมจะเสนอวา เขาไดเตรียมการทั้งหมดเอาไวลวงหนากอนแลวทัง้ พยานบุคคล
ปลอมๆ ที่บ อกว าเปน คนถ าย “วีดีโอ” เหลานั้น และเห็น “เครื่ องบิน” ด วยตาของพวกเขาเอง? เปนที่
แนนอนวาเราตองเสนอวา มีใครบางคนสรางเหตุการณนี้ขึ้น “พยานบุคคล” ซึ่งเห็นภาพเหตุการณเหลานี้
ดวยตาตนเอง ตอนที่เครื่องบินอลูมิเนียมชนทะลุกําแพงสองชั้นของตึก เหล็กคูแ ฝด เปนนักแสดงที่ไดรับ
การวาจางโดยผูกอการเหตุการณ 11 กันยายน เพื่อใหลวงสื่อและชาวโลก
และวิดีโออีกสองชิ้นสุดทาย
8) วิดีโอ - ลิงคยูทบู : http://www.youtube.com/watch?v=Rml2TL5N8ds
http://www.youtube.com/watch?v=uT1q0j5Pzr0 (เรื่องที่สอง)
วิดีโอนีเ้ ปนการวิจยั ที่ละเอียดที่สดุ และดีท่สี ดุ นับจนถึงปจจุบนั ในเรื่อง “เครื่องบิน” 9/11 โดยนักวิจยั 9/11 ผู
มีชื่อเสียงและผูเชีย่ วชาญดานวิดีโอชื่อ Alexander Collin หรืออีกชือ่ หนึง่ “Ace Baker” วิดีโอนี้เปนสิง่ ที่
“ตองดู”
และวิดีโอสุดทายเปนวิดีโอสั้น ๆ โดยไมตอ งมีคาํ บรรยาย ซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนวาทานถูกหลอกลวงเรื่อง
เครือ่ งบินอยางไร อีกทัง้ ในวิดีโอชวงเริ่มตน ทานจะเห็นชิน้ สวนโครงอลูมิเนียมปลิววอนตามที่ไดอธิบาย
แลวขางตน
9) วิดีโอ - ลิงคยูทบู : http://www.youtube.com/watch?v=Xlj1mVD2-HM
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[คําบรรยายแบบคําตอคําจากยูทูบโดยผูจ ัดทําวิดีโอ:] จากวิดีโอเทปทัง้ หมดในการโจมตีครัง้ ที่ 1
และ 2 ไมพบเห็นกระแสอากาศหมุนวน ผมรูเรือ่ งนี้เมือ่ Factfinder general จาก Pilots for Truth
บอกผมเมือ่ ครึง่ ปกอ น ตอนนั้น Rob Balsamo ซึ่งเปนนักบินตั้งขอสงสัยวา ความรอนจากระเบิด
นั้นรอนเกินกวาที่จะไดรับผลกระทบจากกระแสอากาศหมุนวน หลังจากนั้นผมก็ไดดูวดิ ีโอเหลานี้
ซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนวาในไฟเพลิงระเบิดยังมีกระแสอากาศหมุนวนเหมือนกับในภาวะอากาศ
ปกติ เมื่อดูวิดีโอ 911 ในรูปแบบเอชดีทมี่ ีความคมชัดสูงและดูระยะใกลแลวจะไมพบอากาศ
ปนปวนในกลุม ควันหรือไฟ มีความเปนไปไดเพียงอยางเดียวคือไมมีเครือ่ งบิน ซึ่งอาจดูเหมือน
เปนเรือ่ งเล็กนอย แตเปนหลักฐานที่หนักแนน การวางระเบิดไวใตดินสามารถทําใหดดู ี แตไม
สามารถลอกเลียนผลกระทบจากอากาศปนปวนหรือกระแสอากาศหมุนวนของเครือ่ งยนตไอพน
ไดจริง
กฏของฟสิกสไมไ ดหยุดทํางานแมในเหตุการณ 11 กันยายน แตอยางไรก็ต ามหลังจากมีภ าพวีดีโอที่ดู
นาเชื่อถือออกทางโทรทัศนและสื่อตางๆ ผูคนเริ่มหลงเชื่อภาพนั้นราวกับกฎฟสิกสไดลาพักรอน...
ยิ่งไปกวานั้นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเกาๆ ซึ่งไดรับการตีพิมพ กอนเหตุการณ 11 กันยายน ซึง่ ไดรบั การ
จํากัดความคําศัพทเฉพาะทางปรมาณูคําวา “ground zero” อยางแปลกประหลาดไว ซึ่ง จะเปนตัวชวย
อยางดีในการเอาชนะกับภาพลวงของเหตุการณ 11 กันยายน และดึงเอาสามัญสํานึกกลับจากพักรอน

เมื่ อ เราได ดู ภ าพประกอบกั บ คํา จํ ากั ด ความจากพจนานุ ก รมภาษาอั ง กฤษเล มเกา ๆ แสดงให เ ห็ นว า
หินแกรนิตที่ละลายไหลไปที่ใด ภาพนี้ถูกถายขึ้นจากโพรงใตดินที่ถูกระเบิดของนิวเคลียรของตึกเวิรด เทรด
เซ็นเตอร หลังจากการเย็นตัวลงของชั้นหิน และในทายที่สุดสถานที่แหงนีไ้ ดรบั การทําความสะอาดจากรังสี
ตกคาง
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บางทีภาพเหตุการณ 11 กันยายนที่วาดขึ้นโดยผมในบทความนี้คงจะไมสมบูรณถา ปราศจากคําใหการของ
พยานอยางเปนทางการตามกฎหมาย บางทีอยางนอ ยคําใหก ารเพียงอันเดียวของพยานนั้นจําเปนมาก
จริงๆ มีคําใหการมากมายปรากฎอยู แตผมเลือกอันที่ดีและนาเชื่อถือที่สุดมาหนึ่งอัน
มีบทความที่โดดเดนอยูชิ้นหนึ่ งชื่อ วา “รูดี้ใ นวันอัง คาร” (Rudy Tuesday) ตีพิมพในนิต ยสารออนไลน
นิวยอรคไทมส4 บทความนี้ไมไดเพียงแคโดดเดน เพราะคําวา ground zero ที่เกี่ย วขอ งกับ “Ground
Zero” ของแมนฮัตตันที่ใชในนี้ “อยางที่มันเปน” คือ ไมมีเครื่องหมายคําพูดและไมไดใชอักษรตัวใหญ ราว
กับที่อยูในคูมือเกี่ยวกับการปองกันภัยแกพลเรือน แตเปนเพราะวาคําแถลงของอดีตผูว า การเมืองนิวยอรค
รูดอลฟ จูลีอานี
ผมคิดวามันเปนผลงานชิ้นเอกของหลักฐานสําคัญของเหตุก ารณ 11 กันยายน และเปนคําใหการของ
พยานที่สําคัญจากมุมมองดานจิตวิทยา ซึ่งผมจําเปนตองยกสวนของบทความมาไวที่นี่โดยไมแกไขอะไร
ทั้งนั้น
อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ไมควรมองขามผมไดทําเปนตัวอักษรหนาไว อยาลืมสังเกตวาตามการถลมแบบ
ทฤษฎีแพนเคกจากน้ํามันเชื้อเพลิงของเวิลดเทรดเซ็นเตอรที่คาดไมถึงผูวาการเมืองนิวยอรคมุงเขาสูเรื่อง
โกหกเกี่ยวกับนิวเคลียรโดยขาดเหตุผลที่ชัดเจนและเริ่มสุนทรพจนข องเขาดวยความคิดเห็นแบบโง ๆ
เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร และกลาวตอไปดวยการยืนยันวาเขารูวาคนงาน (คนที่เขาสงไปทําความ
สะอาด ground zero โดยที่ไมไดแจกจายชุดปองกันสารเคมีให) ที่ ground zero กําลังยืนอยูบนอะไร
“ใช เหตุการณ 11 กันยายน ภายในหองกินขาว หลังจากที่สลัดถูกเสิรฟแลว สมาชิกสภาคองเกรสแหงรัฐ
เดลาแวร ไมค คาสเซิล ก็รับไมโครโฟนมา เขาพูดถึงรูดี้และพนักงานทําความสะอาด โทรศัพทแบลกเบอรรี่
ยังคงเลื่อนไปเรื่อยๆ แตแลวคาสเซิลพูดถึงทัวร ground zero ที่ผูวาการไดจัดใหเขาและสมาชิก สภาคน
อื่นๆในวันรุงขึ้นภายหลังการโจมตีของผูกอการราย ผูคนเริ่มใหความสนใจ “เขาไปเยือนพิธีฝง ศพเกือบทุก
พิธี เขาจะไปอยูที่นั่นในทุกๆทางที่เปนไปได” คาสเซิลเลา “ผมไมคิดวาเราจะสามารถขอบคุณเขาไดอยาง
เพียงพอสําหรับสิ่งที่เขาทํา” ตอนนี้รูดี้เดินกาวยาวๆมาที่แทนยืน ทั้งหองยืนขึ้น ผูคนในชุดสูททีโ่ ตะถูกๆยืน
ขึ้น สวนคนที่ดูคลายจะเปนนายธนาคารเปาปากเสีย งดัง ในตอนแรกจูลีอานีปลอยใหผูคนแสดงความมี
น้ําใจกับเขา เขากลาวถึงดินแดนแหงการอพยพเล็กนอย เขาตั้งขอสังเกตวาประเทศจีนมีการสรางเครื่อ ง
ปฏิ ก รณ นิวเคลี ยร ม ากกว า 30 เครื่ องตั้ ง แตที่ พวกเราสร างเครื่ อ งสุ ด ท า ย “บางที พ วกเราน าจะ
เลียนแบบจีนบาง” อะไรนะ? ทานสามารถมองเห็นบอลลูนความคิดผุดขึ้นเหนือศีรษะบรรดาผูฟ ง ไดเลย นี่
คื อ คนเดี ย วกั บ ที่ เราเห็ น ในโทรทั ศน จ ริ ง ๆหรื อ ? คนที่ ดู เ หมื อ นกั บ จะเป น ประธานาธิ บ ดี ใ นขณะที่
ประธานาธิบดีตัวจริงของเราหายตัวไป? แตแ ลวรูดี้ก็รูสึกผอ นคลาย ... และตอนนี้เขาแถลงแควา อิรัก
เกี่ยวของกับเหตุการณ 11 กันยายน ซึ่งนําไปสูภาพอันศักดิส์ ิทธิ์ของคนงานกอสรางที่กําลังปกธงเหนือ
4

http://nymag.com/news/features/28517/
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ground zero “ผมรูวาพวกกําลังยืนอยูบนอะไร” จูลีอานีกลาว “พวกเขากําลังยืนอยูบนหมอตมขนาด
ใหญ พวกเขากําลังยืนอยูบนไฟรอน 2,000 ดีกรีที่ลุกโหมเปนเวลารอยวัน และพวกเขาเอาชีวติ เขาไป
เสี่ยงในขณะที่กําลังปกธง” ทั้งหองตกอยูในความเงียบ ไมมีแมกระทั่งเสียงสอมกระทบจาน หรือเสียงสรอย
ขอมือทองกระทบกัน “พวกเขาปกธงเพื่อที่จะบอกวา ‘ทานไมสามารถเอาชนะพวกเราได เพราะพวกเราคือ
ชาวอเมริกัน’” ผูวาการเวนชวงและราวกับจะบอกเปนนัยๆหญิงชราคนหนึ่งสูดจมูก เขากลาวตอ “และพวก
ไมไดพูดดวยความอวดดีหรือในเชิงกอ สงคราม แตพูดในเชิงกลาหาญ ความคิด ของพวกเราดีกวาของ
ทาน””
ผมไม คอ ยแนใ จนัก ถา “ความคิ ดของพวกเขา” จะดี ก ว าของพวกเราจริ ง ๆ เพราะผมไมคิ ดว ามั นเป น
ความคิดที่ดีเลยที่จะรื้อถอนตึกระฟาที่อยูใจกลางเมืองที่เต็มไปประชากรจํานวนมากดวยระเบิด นิวเคลีย ร
ความรอน ซึ่งแตละอันมีแรงระเบิดมากกวาระเบิดที่เกาะฮิโรชิมาถึง 8 เทา แตต ามหลักการแลวผมก็เห็น
ดวยกับคุณจูลีอานี อาสาสมัครพื้นที่ ground zero ที่นาสงสารกําลังยืนอยูบนหมอตมขนาดใหญจริงและ
พวกเขากําลังเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงจริง อยางทีท่ านอาจจะคาดหวังอยางบริสุทธิ์ใจใหเปนแบบกรณีเมือ่ คนที่
เชื่ออะไรงายไปเยือนสถานที่การระเบิดนิวเคลียรนี้โดยไมสวมชุดปองกัน
ผมเชื่อวาตั้งแตนี้ไปผูอานคงจะมีภาพสมบูรณของเหตุการณมากขึ้นหรือนอยลง จริงๆแลวเกิด อะไรขึ้นทื่
“Ground Zero” ของเมืองแมนฮัตตันและคําวา “ground zero” เคยหมายถึงอะไรในภาษาอัง กฤษกอ น
เหตุการณ 11 กันยายน และนี่ไดรับการสนับสนุนแมกระทั่งจากคําใหการของพยานคนสําคัญ
ผมเดาวาผูอานหลายทานจะมีคําถามมากมายแนนอน อะไรชนเพนตากอน? ถาเครื่องบินไมไดชนตึกแฝด
แลวเครื่องบินหายไปไหน? เกิดอะไรขึ้นกับผูโดยสาร? เกิดอะไรขึ้นกับ “สลัดอากาศ” ตามทีก่ ลาวหา? เกิด
อะไรขึ้นกับเที่ยวบินที่ 93? ทําไมถึงมีการพบเห็นเครื่องบินเดอะดูมสเดยเพลน (The Doomsday Plane)
บินอยู ในเหตุก ารณ 11 กัน ยายน? ทํ าไมถึ ง เปน ไปไมไ ดที่ ตึก ทิศ เหนื อจะถลมกอ นตึก ทิศใต ? ทําไม
เจาหนาที่สหรัฐฯถึงรื้อถอนตึกแฝดและตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 7? ทําไมถึงไมไดมหี ลายกรณีของโรคทีเ่ กิด
จากกัมมันตภาพรังสีแบบเฉียบพลันกับอาสาสมัคร ground zero แตเปนโรคที่เกิดจากกัมมันตภาพรัง สี
แบบเรื้ อรัง ? ใครสง จดหมายเชื้อ โรคแอนแทรกซ และสง ทําไม? ทําไมหนวยงานทีม่ ีห นาที่ควบคุมของ
ประเทศอื่นๆ เชน ของรัสเซีย อินเดียและจีน ถึงเลือกที่จะไมสังเกตวารัฐบาลสหรัฐฯรื้อถอนเวิลดเทรดเซ็น
เตอรดวยระเบิดนิวเคลียรความรอน 150 กิโลตันสามลูก และการกระทําดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับทั้ง
อัฟกานิสถานหรืออิรัก? ทําไมทบวงการพลังงานปรมาณูร ะหวางประเทศ (IAEA) ถึงเงียบ? และสุดทาย
ใครเปนคนสรางเหตุการณ 11 กันยายนและทําไม?
ทานอาจจะสามารถเดาไดวา เหตุก ารณ 11 กันยายนเปนปฏิบัติการที่ซับ ซอน และแงมุมตางๆของมัน
เกี่ยวพันกันอยางมากชนิดที่วามันไมมีทางที่จะเปนไปไดที่จะอธิบายเหตุการณ 11 กันยายนทัง้ หมด “อยาง
สั้นๆ” ในขณะที่ใหความสนใจเพียงนอยนิดกับแตละแงมุม ผมไมมีโอกาสเลยที่จะใสคําอธิบายทีน่ า พอใจไม
มากหรือนอยจนเกินไปของฉากเหตุการณทั้งหมดเขาไปในพื้นที่อันจํากัดนี้เชนที่บทความใหมา
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ในเดือนกันยายนป 2009 ผมไดทําวีดีโอนําเสนอทีเ่ ขาใจไดไมยากหรืองายจนเกินไป มีความยาว 4 ชัว่ โมง
และอธิ บายไว คอนขา งเยอะเกี่ย วกั บ เหตุก ารณ 11 กั นยายนอย างสมบู รณ วีดี โอนี้สามารถหาไดบ น
อินเตอรเน็ตโดยคนหาวา “Dimitri Khalezov video” ยิ่งไปกวานั้นผมไดเขีย นหนัง สือซึ่งมีมากกวา 500
หนา A4 นี่เปนเพียงการทําใหเห็นภาพวามันเปนไปไมไดจริงๆที่จะอธิบายใหเขาใจวาจริงๆแลวเกิดอะไร
ขึ้นในวันที่ 11 กันยายนอยางครบถวนสมบูรณในบทความอันจํากัดนี้ บางทีการที่จ ะอธิบายรายละเอีย ด
ทางเทคนิคของการโจมตีเพนตากอนดวยขีปนาวุธในวันที่ 11 กันยายนและเกี่ยวกับสถานการณแ วดลอ ม
การโจมตีนี้จําเปนจะตองการพื้นที่ประมาณบทความนี้ อยางไรก็ตามผมหวังวาเรื่องนี้จ ะสามารถเขียนตอ
ไดที่นี่ ดังนั้นจากคําถามทั้งหมดที่ไดก ลาวมาผมสามารถตอบไดเพียงคําถามสุดทาย การกอการรายใน
วันที่ 11 กันยายนกระทําโดยผูที่ตองการผลักดันใหสหรัฐอเมริกาพรอมทัง้ ประเทศอื่นๆเขาสูสงครามที่นา
ขันในอัฟกานิสถานและอิรัก และผูที่ตองการกีดกันพลเมืองของประเทศเหลานั้นจากเสรีภาพพลเมือ งและ
สิทธิมนุษยชนที่เหลืออยูทายสุด ควรจะเปนที่เขาใจวาไมมีกลุมอัลเคอิดะหหรือองคกรมุสลิมอื่นใดจะมีเงิน
พอที่ จะทําวีดี โอปลอมที่ มี “เครื่ อ งบิน” ใหแ กสื่อมวลชนสหรั ฐฯ ที่ จะจางพยานซึ่ง “เห็น” วา เครื่อ งบิ น
อลู มิเนีย มเจาะทะลุ เหล็ กไดอ ย างไร และที่ จ ะรื้ อถอนเวิล ด เทรดเซ็น เตอรใ นเวลาเดี ย วกั นด วยระเบิ ด
นิวเคลียรความรอน 150 กิโลตันสามลูก ที่แตละลูกมีแรงระเบิดมากกวาระเบิดที่เกาะฮิโรชิมาถึง 8 เทา

ป.ล. แบบจําลองทีม่ กี ารปลุกปนที่ผานมา…
แบบจําลองดานลางมาจากผูอานในเว็บไซตวกิ ิพีเดียเรื่องบทความการทดสอบนิวเคลียร:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing
รูปจริงมาจาก: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg
ไฟลรปู เดิมชื่อ: 591px-Types_of_nuclear_testing_svg.png
รูปนีไ้ มไดพิมพอยูในตนฉบับบทความในนิตยสารเน็กซุส
ฉบับอินเตอรเน็ตของผม

แตผมชอบรูปนี้มากจนตองเพิ่มใสในบทความ
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แบบจําลองแสดงถึงระเบิดนิวเคลียรสปี่ ระเภทในสภาวะแวดลอมตาง ๆ:
1) ชั้นบรรยากาศ 2) ใตดิน 3) อวกาศ 4) ใตน้ํา
ลองคิดวาทําไมจึงวางตําแหนง “โครงสรางตึกสูง” ไวบนจุดที่มีระเบิดนิวเคลียรใตดิน (2)? ซึ่งสง “คลื่น”
รอบ ๆ ใชหรือไม?
แบบจําลองนี้เปนแบบพื้นฐานในชวงทศวรรษ 70 ในสมัยนั้นระเบิดนิวเคลียรไมใช “สิ่งชั่วราย” และมีการ
พูดคุยกันอยางเปดเผย ซึง่ ในเวลานั้นไมใชความลับวาระเบิดนิวเคลียรใตดนิ จะใชเพื่อทําลายตึกสูงระฟา…

เกี่ยวกับผูเขียน
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ดิมิตริ อเล็กเซเยวิช คาลิซอฟ อดีตชาวสหภาพ
โซเวียต เจาหนาที่ประจํา หรือที่เรียกวา “หนวย
รบที่ 46179” และเปนที่รจู กั ในนาม “หนวย
ควบคุมพิเศษ
กองกําลังหลักที่
12
กระทรวงกลาโหม สหภาพโซเวียต”
หนวยควบคุมพิเศษนี้ เปนที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา
หนวยสืบ สวนดานพลังงานอะตอมแหง โซเวีย ต

ซึ่งเปนหนวยสืบสวนลับ ตั้งขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อ
ติด ตามระเบิดนิวเคลียร (รวมไปถึงการทดลอง
ระเบิดปรมาณูใตดิน) ของประเทศคูอริตางๆของ
อดีตสหภาพโซเวียต และมีจุดประสงคเพื่อการ
ควบคุ ม ภายใต ก ารสั ง เกตการณ ส นธิ สั ญ ญา
ระหวางประเทศ ในขอบเขตการทดลองปรมาณู
เพื่อสันติ
หลัง จากเหตุ ก ารณ 11 กั น ยายน คาลิ ซ อฟ
ทํ า การค นคว าวิ จั ย และใหข อ สรุ ป ของตึ ก แฝด
เวิรลเทรดเซ็นเตอรวา เหมือนกับตึกหมายเลข 7
ของเขา ซึ่ง ถู กถลม โดยระเบิ ด นิ วเคลี ย รค วาม
รอนสามลูก และจุดที่ถูกถลมนั้นไดรับการขนาน
นามอยางเดียวกันวา “ground zero”เชนเดียวกับ
เวิลดเทรดเซ็นเตอร ยิ่งไปกวานั้นเขายังใหการวา
เขารูเกี่ยวกับการติดตั้งที่ไดรับการขนานนามวา
“ระบบทําลายฉุกเฉินพลังงานนิวเคลียร” ของตึก
แฝด ในชวงทศวรรษ 80 ขณะที่เ ขาทํ างานใน
หนวยราชการลับของสหภาพโซเวียต

โปรดอาน:
ถึงผูอ านทุกทาน
การทํางานวิจัยและวิดีโอประกอบไมใชเรื่องงาย นอกจากตองใชเวลาหลายปเพื่อรวบรวมหลักฐานแลวยัง
ตองตอสูก บั หนวยสืบราชการลับตาง ๆ ซึง่ ตองการขัดขวางงานนี้ทกุ รูปแบบ จึงทําใหตอ งเสียคาใชจา ย
มากมาย...
นอกจากทีก่ ลาวมาขางตน ยังมีคาใชจายอื่น ๆ ในการเผยแพรบทความและแปลเปนภาษาตาง ๆ
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ดวยความมานะพยายามเพื่อใหทกุ คนไดรคู วามจริงในเหตุการณท่ซี บั ซอนและเหลือเชื่อทีส่ ุดในศตวรรษที่
21 – 9/11 ซึ่งไมมีสงิ่ ใดที่สามารถเปรียบเทียบกับความรูทไ่ี ดรบั โดยไมตองจายเงิน
อยางไรก็ดี บทความวิจยั นี้ฟรีสําหรับทาน แตสําหรับผมแลวไมใช ผมตองจายเงินเพือ่ นําเสนอขอมูล ผม
หวังวาจะมีเงินพอเพือ่ จางแปลหนังสือเปนภาษาไทยทัง้ หมดประมาณ 1200 หนา แตผมยังไมมีเงินจํานวน
มากขนาดนัน้ …
หากทานตองการแสดงความขอบคุณหรือสนับสนุนใหผมมีความมุมานะพยายามตอไปหรือทัง้ สองกรณี
โปรดพิจารณาใหการสนับสนุนบริจาคเงิน ซึ่งจําเปนตองใชเพื่อดําเนินการตอไป ในการบริจาคเงิน ทานจะ
มั่นใจไดวาทานชวยสนับสนุนใหเปดเผยความจริง
ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในกรุงเทพฯ ประเทศไทย:
================================================

Bank: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา: เซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพฯ
เลขที่บัญชี: 768-0-10622-3

Account Name: ดิมิตริ เอ. คาลิซอฟ หรือภาษาอังกฤษ MR. DMITRI KHALEZOV
DiMITRI
[โปรดสังเกตุวาชื่อตนไมไดสะกด “Dimitri” แตเปน “Dmitri” โดยไมมีตวั “i” และไมมีชื่อรอง]
--------------------

หากบัญชีดังกลาวขางตนถูกทางการปดบัญชี ทานจะไดรบั แจงใหทราบและจะมีขอมูลบัญชีธนาคารใหม
เพื่อรับเงินบริจาคทางเว็บไซต www.911thology.com หรือ www.911thology.co หรือสามารถติดตอผม
โดยตรงเพื่อสอบถามขอมูลบัญชี
สําหรับผูท ่ตี องการสงเช็ค ที่อยูไ ปรษณียค ือ:
Mr. Dmitri Khalezov [โปรดสังเกตุวาชื่อ “Dmitri” ไมมี “i” ระหวาง “d” และ “m”]
ตู ป.ณ. 36
ยานนาวา
กรุงเทพฯ
ประเทศไทย 10120
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หากทานใช Bitcoin กระเปาเงินของผมคือ: 1L4VE5ED5k1RS56i9wg4QDE3ehurHFNz3F
ผมกําลังมองหาคนไทย (ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได) เพื่อชวยดูแลเว็บฟอรั่มในเรือ่ งนี้ ซึง่ ผมตองการที่
จะใชทอ่ี ยูเว็บนี:้ http://www.911thology-thai.com
ทานสามารถติดตอผม หากทานมีขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุนหรือเสนอความรวมมือ
โทรศัพทในกรุงเทพฯ ประเทศไทย:

+6681-2492233
081-2492233

และ +6681-4403337
081-4403337

เวลาที่สะดวกในการติดตอทางโทรศัพท: 8.00 – 21.00 เวลากรุงเทพฯ (+7 เวลามาตรฐานกรีนิช)
โปรดสังเกตวาโทรศัพทหมายเลข +6685-1230760 และ +6681-1333644 ซึ่งเคยแสดงบนเว็บไซตนั้น
ยังคงใชงานอยู แตปจ จุบันสงวนไวเพื่อใชเปนการสวนตัวโดยเฉพาะ
ทานยังสามารถติดตอผมไดทาง:
www.dkhalezov.com หรือ: www.911thology.com หรือ: www.911thology.co
หากทานตองการสนับสนุนดวยเงินบริจาค ชวยเผยแพรขอมูล หรือแปลบทความนี้ โปรดติดตอขาพเจาได
เชนกัน ขอมูลในการติดตอขาพเจาสามารถดูไดจาก www.dkhalezov.com หรือ www.911thology.com
[โปรดสังเกตุวาการเขาเว็บไซตในบางประเทศอาจถูกตํารวจบล็อค แต
หรือ www.911thology.co
สามารถเขาโดยผานพร็อกซีบ่ างประเทศได]
ในบางกรณีอาจใชวธิ ีการติดตอโดยเขารหัสในเครือขาย CipherWall โปรดดู www.dkhalezov.com (หนา
ขอมูลติดตอ) เพื่อดูรายละเอียดการใชโปรแกรมนี้
ขอบคุณลวงหนาสําหรับการสนับสนุนของทาน
ผมขอขอบคุณหากทานชวยเผยแพรบทความนี้
โดยทําสําเนาและสงใหผอู ื่นอานตอ
อัปโหลดทาง
อินเตอรเน็ตและทําเปนดีวดี ี สงใหแกวฒ
ุ ิสภา สงใหแกผรู บั ผิดชอบ Ground Zero สงใหแกผเู ชาสํานักงาน
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ในพื้นที่รอบ Ground Zero และผูเชาสํานักงานในตึกเซียรส สงใหแกเพื่อน ๆ สงใหแกญาติพี่นอ ง และสง
ใหแกทุกคน และรองขอใหผอู ื่นทําอยางเดียวกัน และสงใหผอู ื่นอานตอเชนกัน ประชาชนตองรูความจริง
เมื่อพลเมืองสหรัฐทุกคนรูวาเกิดอะไรขึ้นกับตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร
รัฐบาลสหรัฐจะไมมีทางเลือกอื่น
นอกจากยอมรับความจริงในทีส่ ุด และลงโทษผูท่มี คี วามผิดในเหตุการณ 9/11 ทานมีโอกาสไดรับเสรีภาพ
ของพลเมืองกลับคืน ซึง่ ทานถูกยึดไปจากเหตุการณ 9/11 และสงครามกับ “ความหวาดกลัว”…
สงบทความนีไ้ ปใหผูอนื่ อานและทานจะเห็นการตอบรับจากผูอื่นในลักษณะเดียวกัน:

ขอความในตูโทรศัพทเขียนวา: “9-11 อาชญากรรมโดยคนใน! นิวเคลียรเวิลดเทรดเซ็นเตอร!”
คําอธิบายขอความ:
1

Lombardie, Kristen: “Death by Dust” (ความตายจากฝุน) ทาง VillageVoice.com:
http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html
2

Ibid, S5.

3

เรื่องเกีย่ วกับนายจอหน วัลคอตต ผูท่ผี านการปลูกถายไขกระดูกไดรับการเผยแพรไวท่นี :ี่
http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/ และอีกเรื่องที่นาตกใจไดรบั การเผยแพร
ไวที่น:ี่ 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/
ลิงคเพิม่ เติมอื่น ๆ:
ขอมูลลาสุด (รวมทัง้ ขอมูลบทความที่ตีพิมพลาสุด ขอมูลการติดตอผูเขียน และขอมูลเรือ่ งการบริจาค)
[โปรดสังเกตุวาการเขาเว็บไซตในบางประเทศอาจถูกตํารวจบล็อค แตสามารถเขาโดยผานพร็อกซีบ่ าง
ประเทศได]:
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.org
http://www.911thology.biz
http://www.911thology.fr
http://www.911thology-arabic.com
http://www.911thology-turkish.com

http://www.911thology.com
http://www.911thology.net
http://www.911thology.ru
http://www.911thology.es
http://www.911thology-farsi.com
http://www.911thology-thai.com

http://www.911thology.co
http://www.911thology.info
http://www.911thology.de
http://www.911thology.it
http://www.911thology.pl

ดาวนโหลดวิดีโอและไฟลอื่น ๆ:

http://911-truth.net

ทางยูทบู :

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

บทความที่เปนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอาหรับในรูปแบบ MS Word และ PDF สามารถ
ดาวนโหลดไดจากลิงคตอไปนี:้
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_Septemberthe_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_Septemberthe_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_Septemberthe_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
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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_Septemberthe_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_Septemberthe_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
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Polish.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Polish.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Czech.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Czech.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Slovak.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Slovak.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Bulgarian.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Bulgarian.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Serbian.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Serbian.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Greek.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Greek.pdf
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http://www.911-truth.net/11th_of_Septemberthe_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Simplified.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_Septemberthe_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Simplified.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_Septemberthe_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Traditional.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_Septemberthe_Third_Truth_NEXUS_magazine_Chinese_Traditional.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Korean.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Korean.pdf
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Japanese.doc
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Japanese.pdf
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