
เรื่องน่ารู้: การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ก่อนเข้าสู่เร่ืองราวเขย่าขวัญส่ันประวัติศาสตร์ มารู้จักการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

ตามแบบสากลกันก่อน โดยแบ่งเป็น 2 ยุค คือ

 (1) ยุคก่อนประวัติศาสตร ์ (Pre-historical Period)

 (2) ยุคประวัติศาสตร ์ (History Period)

1.  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้กัน  

มีเพียงเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับติดตัว หรืออาวุธต่างๆ  เท่านั้น โดย 

แยกย่อยออกเป็น 2 ยุค ดังนี้

1.1 ยุคหิน (Stone Age) เป็นยุคที่มนุษย์ใช้หินเป็นวัสดุในการประดิษฐ์เครื่องมือ 

เครื่องใช้ต่าง ๆ แบ่งได้ 3 ยุค ดังนี้

 1.1.1 ยุคหินเก่า (Paleolithic Period) ช่วง 2,500,000 - 10,000 ปีมาแล้ว  

มนุษย์ดำรงชีพโดยการออกล่าสัตว์ เก็บพืชผักผลไม้ อาศัยอยู่ในถ้ำเป็นครอบครัว  

มีการอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาล

 1.1.2 ยุคหินกลาง (Mesolithic Period) ช่วง 10,000 - 6,000 ปีมาแล้ว 

มนุษย์เริ่มสร้างที่พักนอกถ้ำ เครื่องมือหินต่าง ๆ มีการขัดเกลาจนประณีตมากขึ้น  

เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกพืช
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 1.1.3 ยคุหนิใหม ่ (Neolithic Period) ชว่ง 6,000 - 4,000 ปมีาแลว้ มนษุย ์

อยู่กันเป็นกลุ่ม มีการทอผ้าและปั้นเครื่องปั้นดินเผา มีถิ่นฐานถาวร และเข้าสู่ยุค 

เกษตรกรรมเต็มตัว

1.2 ยคุโลหะ (Metal Age) เปน็ยคุทีม่นษุยใ์ชเ้หลก็เปน็วสัดใุนการประดษิฐเ์ครือ่งมอื 

เครื่องใช้ต่าง ๆ แทนหิน แบ่งได้ 2 ยุค ดังนี้

 1.2.1 ยุคสำริด (Bronze Period) ช่วง 1,206 - 1,150 ปีก่อนคริสตกาล 

มนุษย์รู้จักนำทองแดงและดีบุกมาหลอมรวมกันเป็นสำริด เพื่อใช้เป็นวัสดุในการ 

ประดิษฐ์เครื่องประดับ

 1.2.2 ยุคเหล็ก (Iron Period) ช่วงหลังจาก 1,150 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์ 

รู้จักการถลุงเหล็ก ซึ่งแข็งแกร่งกว่าสำริด เพื่อมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้และอาวุธ

2. ยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรและอยู่กันเป็นสังคม แยกย่อย 

ออกเป็น 4 ยุค ดังนี้

2.1 ยุคโบราณ (Ancient Period) ช่วง 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช  - ปี  ค.ศ.  476  

มนุษย์รวมกลุ่มตั้งเป็นประเทศ มีการใช้ตัวอักษรในการบันทึกและสื่อสาร กำเนิด 

อารยธรรมใหม ่ๆ บรเิวณทีร่าบลุม่แมน่ำ้ตา่ง ๆ เชน่ ไทกรสิ - ยเูฟรทสี ยคุนีส้ิน้สดุลง 

หลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย
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2.2 ยุคกลาง (Middle Period) หรือ ยุคมืด (Dark Period) ช่วงปี ค.ศ. 476 - 1453  

ทวีปยุโรปตกอยู่ใต้อำนาจคริสตจักรและชนเผ่าต่าง  ๆ ศิลปวิทยาการถูกครอบงำ 

จนหยุดชะงัก เกิดสงครามและโรคระบาด

2.3 ยุคสมัยใหม่ (Modern Period) ช่วงปี  ค.ศ.  1453 - 1945 ยุโรปมีการฟื้นฟู 

ศลิปวทิยาการ เกดิการสำรวจดนิแดนและแสวงหาอาณานคิมใหม ่ ทำใหค้รสิโตเฟอร ์ 

โคลัมบัส ค้นพบอเมริกาในปี ค.ศ. 1492 ก่อนยุคนี้จะสิ้นสุดลงหลังจากสงครามโลก 

ครั้งที่สองยุติ

2.4 ยุคปัจจุบัน (Postmodern Period) ช่วงหลังปี ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน โลกเข้าสู่ 

ยุคสงครามเย็นและวิกฤติการณ์มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และ 

การก่อการร้าย
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เหตุการณ์สะเทือนโลก



ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฮิโรชิม่า
และนางาซากิ

สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นขึ้นในปี  ค.ศ.  

1939 กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร (นำโดย 

ฝรั่งเศส โปแลนด ์ และสหราชอาณาจักร)  

ทำสงครามกับฝ่ายอักษะ (นำโดยเยอรมนี  

อิตาลี และจักรวรรดิญี่ปุ่น) ส่งผลให้มี 

ผูเ้สยีชวีติกวา่ 50 ลา้นคน ความหวาดกลวั 

ปกคลุมไปทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าบทสรุป 

สุดท้ายจะเป็นเช่นไร ฝ่ายใดแพ้หรือชนะ 

ก็ตาม มนุษยชาติต่างภาวนาให้มหาสงคราม 

ครั้งนี้สิ้นสุดลง
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หลงัจากจกัรวรรดญิีปุ่น่สง่ฝงูบนิรบทิง้ระเบดิถลม่เพริล์ฮารเ์บอรข์องสหรฐัอเมรกิา เมือ่ 

วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.  1941 สหรัฐอเมริกาจึงเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศ 

สงครามกบัฝ่ายอกัษะอยา่งเปน็ทางการ โดยสง่ฝงูบนิรบทิง้ระเบดิลงเมอืงสำคญัของ 

ญ่ีปุ่น เช่น โตเกียว โอกินาวา อย่างหนักเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน แต่กองทัพญ่ีปุ่น 

ยังไม่มีทีท่าจะยอมแพ้สงครามแต่อย่างใด แฮร์ร ี เอส. ทรูแมน ประธานาธิบดี 

สหรัฐอเมริกา ตัดสินใจสั่งทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มเมืองฮิโรชิม่าเพื่อกำราบกองทัพ 

ญีปุ่น่ใหเ้ดด็ขาด อกีทัง้ทางสหรฐัอเมรกิายงัสบืทราบมาวา่ในเมอืงฮโิรชมิา่นัน้มแีหลง่ 

ผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างลับ ๆ อยู่ด้วย

เช้าวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.  1945 ขณะที่เด็ก  ๆ  ชาวญี่ปุ่นต่างออกมาวิ่งเล่นริมแม่น้ำ 

กันอย่างสนุกสนาน เครื่องบิน B - 29 ของสหรัฐอเมริกาบินตรงมาถึงน่านฟ้าเมือง 

ฮโิรชมิา่ ระเบดินวิเคลยีรม์รณะ “ลติเติล้บอย” ถกูปลอ่ยลงสูเ่มอืงฮโิรชมิา่อยา่งรวดเรว็ 

แรงระเบิดมหาศาลปล่อยเปลวไฟบรรลัยกัลป์ร้อนกว่า 4,000 องศาเซลเซียสแผ่รัศมี 

ทำลายทุกส่ิง ท้ังอาคารบ้านเรือนและชาวเมืองผู้บริสุทธ์ิกว่า 150,000 คน เมืองท้ังเมือง 

ถูกเผาผลาญจนพินาศในชั่วพริบตา หลังจากนั้นชาวเมืองที่รอดชีวิตจากแรงระเบิด 

ตอ้งเผชญิกบัสารกมัมนัตรงัสทีีแ่พรก่ระจายไปทัว่ สง่ผลใหช้าวเมอืงนบัหมืน่ลม้ปว่ย 

ดว้ยโรคมะเรง็และโรคประหลาดทีไ่มม่ทีางรกัษา กอ่นจะเสยีชวีติอกีเปน็จำนวนมาก  

แตว่บิากกรรมของชาวญีปุ่น่ยงัไมส่ิน้สดุเพยีงเทา่นี้ หลงัจากนัน้เพยีง 3 วนั กองทพั 

สหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินมาอีกลำหนึ่งเพื่อทิ้งระเบิดนิวเคลียร ์“แฟตแมน” ลงที่เมือง 

นางาซากิ ส่งผลให้ผู้บริสุทธ์ิกว่า 80,000 คนเสียชีวิต และป่วยเป็นโรคร้ายอีกนับไม่ถ้วน
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สหรัฐอเมริกาก่อต้ัง•	  “โครงการแมนฮัตตัน” ข้ึน โดยมีโรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์  

เปน็หวัหนา้ทมีวจิยั หลงัจากศาสตราจารยอ์ลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์ สง่จดหมาย 

เตือนประธานาธบิดีแฟรงกลิน โรสเวลต ์ ถึงความเป็นไปได้ที่นาซีเยอรมัน 

กำลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที ่ 2

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ•	  “เด็กหญิงซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัว” เด็กหญิง 

ซาดาโกะถูกฝนกัมมันตรังสีหลังจากระเบิดนิวเคลียร์ถล่มฮิโรชิม่าตอนอายุ  

2 ขวบ ทำใหป้ว่ยเปน็มะเรง็เมด็เลอืดขาวตอนอาย ุ 11 ขวบ โดยเธอเชือ่วา่ 

หากพับนกกระดาษครบ 1,000 ตัวจะทำให้หายป่วย แต่ผลสุดท้ายมันก็เป็น 

แค่ความเชื่อเท่านั้น

6 วันหลังจากเมืองนางาซากิล่มสลาย จักรพรรดิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลก 

ครั้งที่ 2 และสงครามโลกอันโหดร้ายของมนุษยชาติก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที ่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945

ประเทศทีค่รอบครองและผลติอาวธุนวิเคลยีร์ในปจัจบุนัมหีลายประเทศ เชน่ รสัเซยี 

สหรัฐอเมริกา ยูเครน ฯลฯ



อุบัติการณ์ไดโนเสาร์สูญพันธ์ุ
“โลก” หนึ่งในดาวเคราะห์ของระบบ 

สรุยิะ มอีายมุานานกวา่ 4,600 ลา้นป ี

กำเนิดโลกในยุคแรกนั้นเรียกกันว่า  

“บรมยุคฮาเดียน” หรือเมื่อ 4,000 -  

4 , 600  ล้ านปีมาแล้ ว  เป็นยุ คที่  

เปลือกโลกกำลังปรับสภาพ ยังไม่มี 

ออกซิเจนและส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่ 

กระท่ังช่วง 3,200 - 3,800 ล้านปีมาแล้ว 

จึงมีส่ิงมีชีวิตชนิดแรกขึ้นบนโลก คือ  

“ไซยาโนแบคทเีรยี” จากนัน้สิง่มชีวีติ 

อีกหลากหลายสายพันธ์ุได้ถือกำเนิดข้ึน 

แต่บางสายพันธุ์ก็สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไป 

จากเหตุการณ์ “การสูญพันธ์ุคร้ังใหญ่”  

(Mass Extinction) ซึ่งไม่ได้เกิดแค่ 

ครั้งเดียว!
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หลงัจากเกดิเหตกุารณก์ารสญูพนัธุค์รัง้ใหญข่องสิง่มชีวีติครัง้ที ่ 3 เมือ่ประมาณ 251  

ล้านปีมาแล้ว ทำให้เผ่าพันธุ์ “ไดโนเสาร์” สัตว์ดึกดำบรรพ์ได้ครองพื้นพิภพตั้งแต่ 

ยคุไทรแอสซกิ (Triassic) เปน็ตน้มา ไดโนเสารเ์ปน็สิง่มชีวีติอนัดบับนสดุของหว่งโซ ่

อาหาร มีทั้งสายพันธุ์กินพืชและกินเนื้อ แบ่งตามโครงสร้างกระดูกเชิงกรานได้ 

เป็น 2 ประเภท คือ ซอริสเชียน  (กระดูกเชิงกรานคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน เช่น  

ไทรันโนซอรัส เร็กซ์และแบรกคิโอซอรัส อัลติทอแร็กซ์) และ “ออร์นิทิสเชียน” (กระดูก 

เชิงกรานคล้ายสัตว์ปีก เช่น ไทรเซราทอปส์) ไดโนเสาร์รุ่นแรก  ๆ เป็นสายพันธ์ุกนิเนือ้ 

ท่ีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เล้ือยคลานอย่าง “อาร์โคซอร์” (Archosaur) ต่อมากลายพันธ์ุ 

เป็นสัตว์ 2 เท้าท่ีไล่ล่าเหย่ือด้วยความว่องไวและดุร้าย ส่ิงมีชีวิตมากมายถูกไดโนเสาร์ 

ล่าเป็นอาหาร ไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเดียวกัน!

เป็นเวลากว่า 186 ปีที่เหล่าไดโนเสาร์ทุกชนิดเป็นผู้ขับเคลื่อนวงจรชีวิตบนโลกใบนี้ 

กอ่นที ่“ธรรมชาต”ิ จะสรา้งบททดสอบแกเ่ผา่พนัธุไ์ดโนเสารว์า่พวกมนัจะสามารถมชีวีติ 

รอดต่อไปบนโลกได้หรือไม่ โดยเม่ือ 65 ล้านปีก่อน ในยุค ครีเทเชียส (Cretaceous)  

เกดิการสญูพนัธุค์รัง้ใหญข่องสิง่มชีวีติครัง้ที ่ 5 สง่ผลใหไ้ดโนเสารท์กุชนดิลม้ตายและ 

สิ้นสุดสายพันธุ์ การพิพากษาของธรรมชาติในครั้งนั้นยังคงเป็นปริศนามาจนถึง 

ปจัจบุนั มขีอ้สนันษิฐานตา่ง  ๆมากมาย เชน่ อาจเกดิภเูขาไฟระเบดิ หรอืโรคระบาด  

แตข่อ้สนันษิฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัมากทีส่ดุคอืหนิอกุกาบาตพุง่ชนโลก โดยเชือ่วา่ 

ช่วงนั้นมีหินอุกกาบาตจำนวนมหาศาลพุ่งเข้าชนโลกราวกับกระสุนปืนยิงใส่เป้านิ่ง  

ทำให้เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือน ฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วฟ้า แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง 

พื้นโลก อุณหภูมิบนโลกลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมถึง 

ไดโนเสาร์ต่างปรับตัวไม่ทันจึงพากันล้มตายจนหมด แต่ก็ยังมีสัตว์หลายสายพันธุ์ 
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ทีส่ามารถอยูร่อดมาได้ เมือ่ไดโนเสารส์ญูพนัธุไ์ปจงึเขา้สูย่คุของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม  

เช่น ลิงและวาฬ ก่อนกำเนิดสายพันธุ์มนุษย์ขึ้นในเวลาต่อมา...

แมป้จัจบุนัมนษุยจ์ะเปน็สายพนัธุท์ีค่รองโลกอยู ่ แตก่ารสญูพนัธุค์รัง้ใหญข่องสิง่มชีวีติ  

(ครั้งที ่ 6) อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตเคยเกิดขึ้นบนโลกทั้งหมด•	  5 ครั้ง ดังนี้

(1) ประมาณ 429 - 439 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 

	 ที่อาศัยอยู่ในน้ำ

(2) ประมาณ 364 ลา้นปกีอ่น เกดิการสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู ่

	 ในน้ำ

(3) ประมาณ 251 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธ์ุคร้ังใหญ่ท่ีสุดของโลก  

 ส่ิงมีชีวิตกว่า 97 เปอร์เซ็นต์สูญพันธุ์ไป

(4) ประมาณ 199 - 214 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธ์ุของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัย 

	 บนบกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ

(5) ประมาณ 65 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย 

	 บนบกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ



การสังหารหมูท่ี่มิวนิก
โอลมิปกิฤดรูอ้นครัง้ที ่ 20 จดัขึน้ ณ เมือง 

มิวนิก ประเทศเยอรมนีตะวันตก เมือ่วนัที ่ 

26 สิงหาคม - 10 กันยายน ค.ศ. 1972 ไม่มี 

ใครคาดคิดว่าการแข่งขันที่มีนักกีฬาจาก 

ทัว่โลกมารวมตวักนัอยา่งยิง่ใหญน่ัน้จะเกดิ 

เหตุการณ์เขย่าขวัญที่ประวัติศาสตร์โลก 

ต้องจารึก
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เช้ามืดวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.  1972 ขณะที่นักกีฬากำลังนอนหลับพักผ่อน กลุ่ม 

ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์จากกลุ่ม  “กันยาทมิฬ” (Black September) จำนวน  

8 คน บกุเขา้ไปในบา้นพกันกักฬีาพรอ้มอาวธุครบมอื ยงิสงัหารนกักฬีาชาวอสิราเอล 

เสียชีวิตทันที 2 คน ก่อนใช้อาวุธควบคุมตัวนักกีฬาชาวอิสราเอลที่เหลืออีก 9 คน 

ไว้เป็นตัวประกัน

เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนทั่วโลก เมื่อกลุ่มก่อการร้ายประกาศ 

จะสงัหารตวัประกนัทลีะคน โดยยืน่ขอ้เรยีกรอ้งใหท้างการอสิราเอลปลอ่ยตวัสมาชกิ 

กลุ่มก่อการร้ายที่ถูกคุมขังอยู่จำนวน 234 คนและอีก 2 คนที่ถูกคุมขังอยู่ที่เยอรมนี 

อีกทั้งยังต้องการเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเพื่อใช้ในการหลบหนีต่อไปยังประเทศ 

อียิปต์

การแข่งขันกีฬาต้องหยุดชั่วคราวขณะที่การเจรจาระหว่างทางการอิสราเอลกับกลุ่ม 

ก่อการร้ายปาเลสไตน์กลับล้มเหลว ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและกดดันทุกฝ่าย 

เพราะมชีวีติตวัประกนัทัง้ 9 คนเปน็เดมิพนั ทางการเยอรมนจีดัเตรยีมเฮลคิอปเตอร ์

ให ้ 2 ลำตามขอ้เรยีกรอ้ง เพือ่นำผูก้อ่การรา้ยและตวัประกนัทัง้หมดออกจากหมูบ่า้น 

นักกีฬาไปยังฐานการบิน ซึ่งมีเครื่องบินโบอิ้ง 727 เตรียมจอดรออยู่ ซึ่งทางการ 

เยอรมนซีอ้นแผน โดยเตรยีมพลแมน่ปนืและเจา้หนา้ทีไ่วเ้พือ่ลอบสงัหารผูก้อ่การรา้ย 

ขณะย้ายจากเฮลิคอปเตอร์ไปขึ้นเครื่องบิน

6 กันยายน  ค.ศ.  1972 ณ  ฐานการบิน หลังจากเฮลิคอปเตอร์  2 ลำลงจอด  

เจ้าหน้าที่เยอรมนีเปิดฉากเข้าชิงตัวประกัน แต่ผู้ก่อการร้ายไหวตัวทัน จึงยงิตอบโต ้

กันอย่างดุเดือด ผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งขว้างระเบิดใส่เฮลิคอปเตอร์ที่มีตัวประกันอยู่ 

เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว ตัวประกันทั้ง 9 คนเสียชีวิตในทันที การยิงปะทะ 

ยังดำเนินต่อไป กระทั่งผ่านไป 1 ชั่วโมง ผู้ก่อการร้าย 5 คนถูกสังหาร อีก 3 คน 
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ถูกจับกุม การสังหารหมู่ท่ีมิวนิกทำให้นางโกลด้า เมอีร์ (Golda Meir) นายกรัฐมนตรี 

ของอิสราเอลประกาศไล่ล่ากลุ่มกันยาทมิฬท่ีเหลือท้ังหมด อีกท้ังยังส่งกองทัพอิสราเอล 

เข้าทำลายกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์และกลุ่มปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) ในซีเรีย 

และเลบานอนอีกด้วย ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมาก

และในปัจจุบัน สงครามและการก่อการร้ายระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็ยังคง 

อยู่...

ปาเลสไตน์กับอิสราเอลมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดนกันมายาวนาน•	   

โดยประเทศอิสราเอล  (ชาวยิว) สถาปนาประเทศขึ้นในดินแดนของ 

ปาเลสไตน์ ชาวปาเลสไตน์จึงก่อตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นมากมาย เช่น กลุ่ม 

กนัยาทมฬิ กลุม่ฮามาส เปน็ตน้ โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากกลุม่ประเทศ 

อาหรบัใกลเ้คยีง เชน่ เลบานอน อริกั ซเีรยี แตอ่สิราเอลมกัทำสงคราม 

ชนะเสมอ (โดยมีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนอยู่) ทำให้กลุ่มประเทศ 

อาหรับเสียดินแดนให้แก่อิสราเอลมากมาย เช่น ฉนวนกาซา และเขต 

เวสต์แบงก ์ เป็นต้น



ชะตากรรมอำมหิต
เมืองนานกิง
หลังจากจักรวรรดิญี่ปุ่นมีอิทธิพล 

เหนือคาบสมุทรเกาหลี จึงเดินทัพต่อ 

เพ่ือยึดครองประเทศจีนในหลายพ้ืนท่ี  

ทั้งเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง กระทั่งวันที่   

13 ธันวาคม ค.ศ. 1937 กองทัพญี่ปุ่น 

บุกโจมตีสามทิศทางและเข้ายึดเมือง 

นานกิงได้สำเร็จ ทหารจีนต่างวางอาวุธ 

ยอมจำนน จงึไมม่ใีครสามารถปกปอ้ง 

ชาวเมืองจากกองทัพญ่ีปุ่นได้อีกต่อไป



15

สถานที่สำคัญในนานกิงถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดครองไว้ได้ทั้งหมด ชาวเมืองนับแสนคน 

พยายามหลบหนอีอกจากเมอืงและซอ่นตวัจากเหลา่มจัจรุาชทหารญีปุ่น่ทีเ่ดนิเรยีงแถว 

กราดยิงชาวจีนทุกคนท่ีขวางหน้า ไม่ว่าเด็ก ผู้หญิง หรือคนแก่ล้มตายกันเกล่ือนถนน 

ราวกับใบไม้ร่วง เสียงปืนดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทุกมุมเมือง ไม่เว้นแม้แต่ในวัดหรือ 

โบสถ ์ ชาวจนีกวา่ 57,500 คนถกูจบัสงัหารหมูอ่ยา่งไรเ้มตตา พวกเขามเีพยีงมอืเปลา่ 

จึงทำได้เพียงกรีดร้องขอชีวิตและหลั่งน้ำตาเท่านั้น ศพแล้วศพเล่าถูกโยนทับถม 

เป็นกองพะเนินเรียงยาวไปตามริมแม่น้ำแยงซ ี เพียงเพราะกองทัพญี่ปุ่นไม่มีอาหาร 

มากพอสำหรับเลี้ยงดูเหล่าเชลย

ชะตากรรมอำมหติของนานกงิยาวนานเหมอืนไมม่วีนัสิน้สดุ ชาวเมอืงถกูกระทำยำ่ย ี

อย่างบ้าคลั่งป่าเถื่อนไม่เหมือนสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กองทัพ 

ญี่ปุ่นในขณะนั้นนำเชลยทั้งหญิงและชายไปมัดตรึงกับกำแพงเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม 

อาวุธด้วยความสนุกสนาน เช่น ซ้อมยิงเป้า ซ้อมดาบปลายปืน ถือเป็นกิจกรรม 

ที่แลกมาด้วยความทรมานและเลือดเนื้อของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกัน เชลยบางส่วน 

ถูกนำไปฆ่าด้วยวิธีสุดทารุณทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น บังคับให้เชลยผู้ชายขุดหลุม 

ฝังคนในครอบครัวตัวเองทั้งเป็น หรือบังคับให้พี่น้องฆ่าฟันกันเอง โดยพวกทหาร 

ล้อมวงชม แล้วยิงคนที่รอดทิ้ง

แต่การกระทำที่ชั่วร้ายและถือเป็นรอยแผลในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมากที่สุด  

คอื “การขม่ขนือยา่งวปิรติ” ประมาณกนัวา่มหีญงิสาวชาวเมอืงนานกงิถกูทหารญีปุ่น่ 

รุมโทรม 20,000 - 80,000 คน ไม่ว่าจะเด็ก ผู้หญิง คนแก่ คนท้อง คนพิการ หรือ 

แมช่กีต็าม เหลา่ทหารญีปุ่น่ยำ่ยศีกัดิศ์รสีตรเีพศทกุวนั ทกุเวลา ทกุแหง่หน แมใ้น 

ที่สาธารณะก็ไม่เว้น เสียงร้องขอความเมตตาของหญิงสาวไร้ความหมายต่อเหล่า 

ทหารญี่ปุ่นผู้หื่นกระหาย เชลยส่วนมากจะถูกทรมานอย่างทารุณ เช่น ใช้ของมีคม 

ทิ่มแทงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ก่อนจะถูกทหาร 10 - 15 คนรุมโทรมจนเสียชีวิต
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โศกนาฏกรรมแห่งนานกิงยาวนานกว่า  42 วันก่อนที่จักรวรรดิญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้ 

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากโดนระเบิดนิวเคลียร์ถล่มที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ  

ทำให้เมืองนานกิงที่ล่มสลายได้รับการปลดปล่อย

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุท่ีเห้ียมโหดท่ีสุดในประวัติศาสตร์คร้ังน้ีทำให้ชาวจีนกว่า 300,000 คน 

ถูกฆ่าตาย ถือเป็นความทรงจำอันเจ็บปวดและโศกเศร้าเกินกว่าชาวจีนจะลบเลือน  

ดัง่ประโยคหนึง่ซึง่จารกึไวใ้นพพิธิภณัฑร์ำลกึเหตกุารณน์านกงิวา่ “อภยัได.้..แตไ่มม่ ี

วันลืม”

ในแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น•	  ซึ่งใช้สำหรับการเรียน 

การสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการบิดเบือนเนื้อหา 

และข้อมูลโดยไม่กล่าวถึง “ความจริง” ที่นานกิง

นานกิงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนมาหลายครั้ง•	  หลายราชวงศ์  

โดยก่อนที่จักรวรรดิญี่ปุ่นจะบุกยึดนานกิงได้นั้น ได้มีการย้ายเมืองหลวง 

จากนานกิงไปยังเมืองจุงกิง (Chungching) เป็นการชั่วคราว



วินาศกรรม
ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
สงครามเย็นในปี  ค.ศ.  1979 -  1989  

อเมริกาสนับสนุนกลุ่มกบฏ “มูจาฮีดีน”  

ทำสงครามขับไล่สหภาพโซเวียต 

จากการยึดครองอัฟกานิสถาน แต่ 

กลุ่มกบฏกลับแตกคอกันเอง ทำให้ 

อุซามะฮ์ บินลาเดน (Osama bin  

Laden) แยกตัวมาตั้งกลุ่ม “อัลเคดา”  

(Al-Qaeda) ขึน้ ซึง่ขดัแยง้กบัอเมรกิา 

ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย และไม่พอใจ 

ที่อเมริกาสนับสนุนอิสราเอลรบกับ 

ปาเลสไตน ์ แผนวนิาศกรรมชอ็กโลก 

จึงเริ่มขึ้น
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ตกึเวลิดเ์ทรดเซน็เตอร์ (World Trade Center) เปน็กลุม่อาคารสงู 7 ตกึ ตัง้อยู ่

ในมหานครนวิยอรก์ ในกลุม่อาคารนัน้มตีกึแฝดอยู ่ คอื อาคาร 1 และ 2 แตล่ะตกึ 

มจีำนวน 110 ชัน้ สงูกวา่ 415 เมตร มผีูค้นมาทำงานทีน่ีม่ากกวา่วนัละ 50,000 คน 

รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกเป็นจำนวนมาก

เช้าวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 กลุ่มก่อการร้ายอัลเคดา 19 คนแบ่งทีมกันแฝงตัว 

เปน็ผูโ้ดยสารอยูบ่นเครือ่งบนิโบอิง้ของอเมรกินัแอรไ์ลนส์และยไูนเตด็แอรไ์ลนส์จำนวน  

4 ลำ ขณะเครื่องบินออกเดินทางอยู่เหนือน่านฟ้าสหรัฐฯ ผู้ก่อการร้ายแต่ละทีมเร่ิม 

ปฏิบัติการจ้ีเคร่ืองบินในเวลาไล่เล่ียกัน ผู้โดยสารต่างน่ังตัวส่ันเทาด้วยความหวาดกลัว 

พวกเขาไม่รู้ว่านี่คือการก่อการร้ายแบบพลีชีพ ผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบินทั้ง 4 ลำ 

เหมือนเป็นจรวดที่กำลังพุ่งตรงไปทำลายล้างสถานที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น  

ผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องบินจึงไม่มีทางรอด

เวลา 8.46 น. เครื่องบินลำแรกพุ่งเข้าชนอาคาร 1 ของตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  

บริเวณชั้น 93 - 99 เสียงระเบิดตูมดังสนั่น เปลวเพลิงลุกไหม้ในอาคารอย่างรวดเร็ว  

เสียงไซเรนของหน่วยกู้ภัยดังไม่หยุด คนวิ่งหนีตายกันอลหม่าน ขณะชาวเมือง 

ตืน่ตระหนกอยูน่ัน้ เครือ่งบนิอกีลำกพ็ุง่เขา้ชนอาคาร 2 อกีระลอก เพลงิโหมกระหนำ่ 

ทัง้สองอาคาร ผูค้นจำนวนมากยงัตดิคา้งอยูบ่นตกึแฝด บางคนถกูไฟคลอกเสยีชวีติ  

บางครอบครัวตัดสินใจกระโดดลงมาและเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า สุดท้ายตึกแฝดถล่ม 

เหลือเพียงซากปรักหักพัง ซ้ำร้ายขณะที่ตึกแฝดทรุดตัวนั้น ชิ้นส่วนยังไปกระทบกับ 

โครงสร้างอาคาร 7 จนถล่มลงมาเช่นกัน

ในขณะที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถูกโจมตี ผู้ก่อการร้ายนำเครื่องบินลำที่ 3 พุ่งชนตึก 

เพนทากอน ซึ่งเป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาจนเสียหายอย่างหนัก  

สว่นเครือ่งบนิลำสดุทา้ยตกลงยงับรเิวณทุง่หญา้ในรฐัเพนซลิเวเนยีขณะกำลงัมุง่หนา้ 
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ไปยงัอาคารรฐัสภา เพราะผูโ้ดยสารตัง้ใจจะยดึเครือ่งคนื ผูก้อ่การรา้ยเลยตัง้ใจทำให ้

เครื่องตกก่อนถึงเป้าหมาย

การกอ่การรา้ยครัง้นีม้ผีูเ้สยีชวีติมากกวา่ 3,000 คน และเปน็ดัง่สญัญาณวา่ “จากนี ้

โลกจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป” เพราะการก่อการร้ายเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้แต่ 

ในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ตาม

หลงัเหตวุนิาศกรรม•	  ประธานาธบิดจีอรจ์ ดบัเบลิย.ู บชุ ประกาศสงคราม 

ต่อต้านการก่อการร้าย โดยส่งกองทัพบุกเข้าอัฟกานิสถาน กระทั่งเวลา 

ผ่านไป  10 ปี เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  ค.ศ.  2011 ทางสหรัฐอเมริกา 

ออกแถลงการณ์ว่าอุซามะฮ์ บินลาเดน ถูกสังหารเสียชีวิตแล้ว

หลงัจากตกึแฝดเวลิดเ์ทรดเซน็เตอรถ์ลม่•	  มกีารซอ่มแซมอาคารสว่นทีเ่หลอื 

และก่อสร้างอาคารใหม่ให้เป็นอนุสรณ์สถานชื่อว่า  “Freedom Tower”  

มีความสูง 541 เมตร และเปิดใช้งานอาคาร 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  

ค.ศ. 2014



ภูเขาไฟมรณะถล่มปอมเปอี

แม้มนุษย์จะมีวิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้น 

ทกุยคุสมยั แตส่จัธรรมวา่ไว ้ “ไมม่ใีคร 

ยิง่ใหญก่วา่ธรรมชาต”ิ หลายเหตกุารณ ์

ในประวัติศาสตร์นั้นพิสูจน์พลังของ 

ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เช่น นคร 

ปอมเปอีที่ถูกเถ้าถ่านภูเขาไฟฝังจมอยู่ 

ใต้พิภพนานนับพันปี
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นครปอมเปอ ี (Pompeii) หนึง่ในเมอืงของอาณาจกัรโรมนัโบราณ ตัง้อยูร่มิชายฝัง่ 

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี บริเวณใกล้กันน้ันมี ภูเขาไฟ 

เวซูเวียส (Mount Vesuvius) ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง 5 กิโลเมตร ในยุคนั้น 

นครปอมเปอีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าขาย 

ทางทะเล ภายในเมืองจึงเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น  

โรงมหรสพ สนามกีฬาแกลดิเอเตอร ์ และบ้านพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐี

ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยชาวเมืองไม่ทันตั้งตัว วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 79  

เวลาบา่ยโมง ภเูขาไฟเวซเูวยีสระเบดิขึน้อยา่งรนุแรงจนแผน่ดนิสัน่สะเทอืน ควนัไฟ 

และเถา้ถา่นพวยพุง่จากปลอ่งภเูขาไฟสงูถงึ 33 กโิลเมตร ทอ้งฟา้ถกูปกคลมุไปดว้ย 

ควันดำทะมึนจนมืดมิดทั่วทั้งเมือง หินลาวาพุ่งถล่มใส่นครปอมเปอีราวกับห่าฝน  

บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมถูกทำลายย่อยยับจนกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตา 

ชาวเมอืงจำนวนมากสำลกัควนัพษิและถกูไฟคลอกตาย หลายครอบครวัถกูฝงัทัง้เปน็ 

อยู่ใต้ซากปรักหักพังที่ถล่มลงมา ผู้คนกว่า 20,000 ชีวิตหนีเอาตัวรอดออกจากเมือง 

ที่กำลังล่มสลาย บริเวณชายฝั่งจึงเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำซึ่งชาวเมืองเร่งลี้ภัยออก 

ทางทะเล จากการปะทุของภูเขาไฟเวซูเวียสทำให้เศษเถ้าถ่านภูเขาไฟจำนวนมหาศาล 

ไหลทะลักจากปากปล่องภูเขาไฟลงสู่นครปอมเปอี เมืองทั้งเมืองจึงถูกเศษเถ้าถ่าน 

ไหลลงมาทับถมกันหนาหลายร้อยชั้นจนขาวโพลน ซากศพมนุษย์ก็ถูกห่อหุ้มด้วย 

เถ้าถ่านเช่นกัน

นครปอมเปอถีกูฝงัอยูใ่ตพ้ืน้พภิพยาวนานกวา่ 1,500 ป ี และถกูลบเลอืนไปจากแผนที ่

โลก

เพลิงพิโรธของภูเขาไฟเวซูเวียสระเบิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งในระยะเวลา 4 วัน 

นอกจากนครปอมเปอีแล้ว เมืองอื่น  ๆ ที่อยู่ในรัศมีการทำลายล้างของภูเขาไฟล้วน 



เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

22   

พังพินาศทั้งหมด เช่น เมืองสตาเบีย โอโพลอนทิส มิเซนัม และเฮอร์คิวเลนีอุม

ปอมเปอี อดีตเมืองอันศิวิไลซ์ถูกค้นพบอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1534 และได้รับการข้ึนทะเบียน 

เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อป ีค.ศ. 1997 ปัจจุบันซากอารยธรรมแห่งนคร 

ปอมเปอีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศอิตาลี ส่วนภูเขาไฟเวซูเวียสคือ 

ภูเขาไฟเพียงแห่งเดียวบนแผ่นดินยุโรปท่ียังดับไม่สนิทและยังคงมีพลังงานอันมหาศาล 

หลับใหลอยู่ภายใน

ค.ศ.•	  62 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่นครปอมเปอี รวมถึงแผ่นดินไหว 

ย่อย  ๆ  อีกหลายครั้ง แต่สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่านั่นคือสัญญาณเตือนภัย 

จากธรรมชาติ หลังจากนั้น 17 ปีจึงเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ 

เวซูเวียสขึ้น ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของนครปอมเปอี

1•	  วันก่อนการระเบิดของภูเขาไฟเวซูเวียส นครปอมเปอีมีการจัดงานเทศกาล 

บูชาภูเขาไฟและเทพเจ้าแห่งไฟ (Vulcanalia) ตามความเชื่อโบราณของ 

อาณาจักรโรมัน โดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นหลังจากนั้น



ไททานิกอับปาง 
กลางแอตแลนติก

ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 การสัญจรทางเรือเพื่อ 

เดินทางข้ามทวีปเป็นที่นิยมมาก ธุรกิจเรือเดินสมุทร 

จึงมีการแข่งขันกันสูง บริษัทไวท์สตาร์ไลน์ (White Star  

Line) ของอังกฤษจึงสร้างเรือยักษ์อาร์เอ็มเอส ไททานิก  

(RMS Titanic) ขึ้นเพื่อประกาศศักดาเหนือคู่แข่ง ซ่ึง 

ใช้เวลาสร้างนานกว่า 2 ปี (ต้ังแต่  ค.ศ.  1909 - 1911)  

ไททานิกถือเป็นเรือลำแรกๆ ของโลกที่ผลิตด้วยเหล็ก 

มีความสูง 9 ช้ัน ยาว 272 เมตร กว้าง 28.50 เมตร  

จนได้รับการยกย่องให้เป็นยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญ่ 

ท่ีสุดในยุคน้ัน โดยมีพร้อมท้ังความแข็งแกร่ง การ 

ตกแตง่ทีห่รหูรา และปลอดภยัสงูสดุ จนไดร้บัฉายาวา่  

“เรือที่ไม่มีวันจม!” (Unsinkable)
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กัปตันเอ็ดเวิร์ด เจ. สมิธ (Edward J. Smith) นำเรือไททานิกออกเดินทางเป็น 

ครั้งแรกเมื่อวันที ่ 10 เมษายน ค.ศ. 1912 เส้นทางจากเมืองเซาแทมป์ตันของอังกฤษ  

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก สู่ปลายทางมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

บนเรือมีผู้โดยสารทุกชนช้ัน ต้ังแต่มหาเศรษฐีจนถึงผู้ใช้แรงงาน ท้ังหมดกว่า 2,224 คน 

ผู้โดยสารบนเรือต่างสุขสำราญกับอาหารอันโอชะท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม 

กลางท้องทะเลกว้างใหญ่ โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า นี่คือการเดินทางครั้งแรกและ 

ครั้งสุดท้ายของเรือที่ไม่มีวันจมอย่างไททานิก

วันท่ี 14 เมษายน ค.ศ. 1912 เรือไททานิกเดินทางสู่ตอนใต้ของแกรนด์แบงส์ ประเทศ 

แคนาดา แต่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร ทำให้กัปตันเรือไม่ได้รับโทรเลข 

แจง้เตอืนเรือ่งภเูขานำ้แขง็ทีถ่กูสง่มาหลายครัง้ เรอืไททานกิยงัคงแลน่ฝา่เกลยีวคลืน่ 

ต่อไปด้วยความเร็วสูง กระทั่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในช่วงกลางดึกเวลา 23.40 น.  

ทำใหเ้กดิรอยรัว่เปน็ทางยาวบรเิวณกราบเรอืดา้นขวา สง่ผลใหน้ำ้ไหลทะลกัเขา้ตวัเรอื 

อย่างรวดเร็ว ระบบเคร่ืองยนต์ท้ังหมดหยุดทำงาน หัวเรือเร่ิมจมลงใต้ผิวน้ำ เจ้าหน้าท่ี 

เร่งอพยพผู้โดยสารลงเรือชูชีพ ซึ่งมีไม่เพียงพอสำหรับคนทั้งหมด เหล่าสุภาพบุรุษ 

จำตอ้งแยกจากคนรกัและลกู ๆ ของพวกเขา เพือ่เสยีสละใหผู้ห้ญงิและเดก็มชีวีติรอด 

ต่อไป เรือไททานิกหักครึ่งกลางลำแตกออกเป็นสองส่วนก่อนจมลงสู่ก้นมหาสมุทร 

แอตแลนติก มีผู้รอดชีวิตจำนวนมากตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำซ่ึงเย็นเกือบถึงจุดเยือกแข็ง 

พวกเขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือ หลายคนหนาวตายอย่างทรมาน เรือชูชีพ  

20 ลำที่ถูกปล่อยออกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถกลับมารับพวกเขาได้เพราะกลัวการ 

แย่งกันขึ้นเรือจนพลิกคว่ำ นานกว่า 40 นาทีเสียงหวีดร้องของผู้คนจึงเงียบลง ศพ 

นบัรอ้ยลอยเกลือ่นทะเล โศกนาฏกรรมชอ็กโลกครัง้นีม้ผีูเ้สยีชวีติมากกวา่ 1,513 คน
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หลังจากนั้น เรืออาร์เอ็มเอส คาร์เพเทีย (RMS Carpathia) เข้าช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้มากกว่า 705 คน แต่เรือเอสเอส แคลิฟอร์เนียน ซ่ึงอยู่ใกล้กว่า 

กลับไม่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือเพราะเจ้าหน้าที่ในห้องวิทยุหลับ!

ซากเรือไททานิกถูกค้นพบในปี•	  ค.ศ. 1985 หลังจากเรือจมลงใต้สมุทรนานกว่า  

73 ปี ปัจจุบันจุดที่พบซากเรือเป็นจุดอนุรักษ์ขององค์การสหประชาชาติ

ผู้รอดชีวิตเล่าว่า•	  เพราะทางบริษัทไวท์สตาร์ไลน์ต้องการให้ไททานิกไปถึง 

สหรัฐอเมริกาก่อนกำหนด เพื่อทำลายสถิติเดิมที่เรือโอลิมปิกเคยทำไว้  

เรือไททานิกจึงแล่นด้วยความเร็วสูง

ความจริงแล้วเรือชูชีพ•	  20 ลำสามารถจุผู้โดยสารรวมท้ังหมดได้ถึง 1,178 คน  

แต่เรือชูชีพหลายลำถูกปล่อยออกไปทั้งที่คนนั่งยังไม่เต็ม คนบนเรือชูชีพ 

จึงมีเพียง 712 คนเท่านั้น



ไข้ทรพิษมฤตยูสะเทือนโลก
ความตายอยู่ใกล้ชีวิตมนุษย์มากกว่าที่คิด นอกจาก 

ความสูญเสียจากสงครามและภัยธรรมชาติแล้ว 

โรคระบาดยงัเปน็อกีหนึง่มจัจรุาชทีค่รา่ชวีติคนทัว่โลก 

ไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน 
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โรคฝีดาษ หรือ ไข้ทรพิษ (Smallpox) หนึ่งในโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติ- 

ศาสตร์มนุษยชาติ มีผู้คนเสียชีวิตด้วยโรคมฤตยูนี้ไปเป็นจำนวนมาก การระบาด 

เกิดขึ้นในหลายทวีป ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย พิษสงของมันสร้างความ 

สะพรึงกลัวไปทั่วโลก สาเหตุของโรคมาจากเชื้อ ไวรัส วาริโอลาเมเจอร์ (Variola  

major Virus) สามารถแพร่กระจายได้ในอากาศผ่านทางน้ำมูกและน้ำลาย หรือ 

การสมัผสัผวิหนงัผูป้ว่ยโดยตรง โรคไขท้รพษิจงึตดิตอ่จากคนสูค่นไดอ้ยา่งรวดเรว็และ 

ง่ายดาย อาการของผู้ติดเชื้อนั้นมีหลายระยะ ระยะแรกเริ่มจากมีผื่นตุ่มหนองขึ้น 

ตามใบหน้าและลำตัว ต่อมาคือมีไข้ขึ้นสูง อาเจียน ชักจนหมดสติ บางรายถึงขั้น 

เลือดออกทางจมูกและตามผิวหนังก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด ส่วนผู้ป่วยที่รอดชีวิต 

ต้องทนอยู่กับบาดแผลและความทรมานจากโรคร้ายไปตลอดชีวิต

สันนิษฐานกันว่ามนุษย์เริ่มเป็นไข้ทรพิษตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช จาก 

ประเทศอยีปิตแ์พรร่ะบาดสูป่ระเทศอนิเดยี กอ่นมาถงึประเทศจนีและญีปุ่น่ กระทัง่ 

เกิดการระบาดคร้ังใหญ่ในทวีปยุโรปราวคริสต์ศตวรรษท่ี 11 และลุกลามเป็นการระบาด 

ไปทั่วโลกในช่วงที่ประเทศต่าง  ๆ  บนแผ่นดินยุโรปออกเดินเรือไปยังดินแดนทั่วโลก 

เพื่อล่าอาณานิคม ราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 20 จนผ่านเวลากว่าพันปี มนุษยชาติ 

เสียชีวิตด้วยไข้ทรพิษกว่า 500 ล้านคน เพราะเชื้อมรณะชนิดนี้ไม่มีทางรักษาและ 

ไม่มียาป้องกัน

แตใ่นทีส่ดุ เมือ่วนัที ่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1796 ประวตัศิาสตรโ์ลกจารกึวา่มนษุยชาต ิ

มีวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษใช้เป็นครั้งแรก หรือเรียกว่าการปลูกฝี จากผลงานของ 

เอด็เวริด์ เจนเนอร์ (Edward Jenner) นายแพทยช์าวองักฤษ ซึง่ใชว้ธิฉีดีวคัซนี 

เขา้สูร่า่งกายเพือ่สรา้งภมูติา้นทานไวรสั โดยนยิมฉดีปอ้งกนัไวต้ัง้แตเ่ดก็ ๆ มนษุยจ์งึ 

เอาชนะโรครา้ยนีไ้ดส้ำเรจ็และไดป้ระกาศสิน้สดุการระบาดของไขท้รพษิในป ีค.ศ. 1980  

แตใ่นวงการแพทยย์งัมกีารเกบ็เชือ้ของโรคนีไ้วท้ีศ่นูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคแหง่ชาต ิ
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ของสหรฐัอเมรกิา และสถาบนัเวกเตอรแ์หง่รสัเซยี เพยีง 2 แหง่ในโลก เพือ่ใชศ้กึษา 

วิจัยต่อไป

แม้โรคระบาดหลายชนิดในอดีตจะสามารถคิดค้นยารักษาหรือวิธีการป้องกันได้แล้ว  

แต่มนุษยชาติยังคงต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวของโรคระบาดชนิดใหม่  ๆ  

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากมาย เช่น ไวรัสเมอร์สและอีโบลา ซึ่งยังไร้ทางรักษาและ 

ยากเกินกว่าจะควบคุมและกำจัดโรคมฤตยูเหล่านี้ได้

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา•	  จอร์จ วอชิงตัน  (George  

Washington) เคยเป็นไข้ทรพิษช่วงรบกับอังกฤษ จากนั้นเขาจึงสั่ง 

กองทหารเข้ารับการปลูกฝีทันท ี

ไข้ทรพิษเคยระบาดในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา•	  มีกษัตริย์สวรรคต 

ด้วยโรคนี้ถึง 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งยังมีการระบาดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2292  

ส่งผลให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก

เชื้อไข้ทรพิษถูกใช้เป็นอาวุธเชื้อโรคครั้งแรกในสงครามที่ฝรั่งเศสสู้รบกับ •	

ชาวอนิเดยีนแดงและกองทพัองักฤษ (French and Indian War) ณ ทวปี 

อเมริกาเหนือ เมื่อปี ค.ศ. 1754 - 1763



73 วินาทีของกระสวยอวกาศ 
ชาลเลนเจอร์
หนึ่งในความท้าทายของมนุษยชาติ คือการเดินทาง 

ออกไปสำรวจความลีล้บัของจกัรวาล สหรฐัอเมรกิาจงึ 

ก่อต้ังองค์การนาซา (NASA) ข้ึนในปี ค.ศ.  1958 เพ่ือ 

ศึกษาวิจัยห้วงอวกาศและริเริ่มโครงการด้านอวกาศ 

มากมาย เช่น โครงการอพอลโล  (มนุษย์เหยียบ 

ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกโดยนีล อาร์มสตรอง) หรือ 

โครงการสถานีอวกาศสกายแล็บ (มนุษย์สามารถ 

ขึ้นไปใช้ชีวิตบนสถานีอวกาศได้) เมื่อโครงการต่างๆ  

ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม องค์การนาซาจึง 

หันมาให้ความสนใจในโครงการกระสวยอวกาศ โดย 

กระสวยอวกาศลำแรกมีชื่อว่าโคลัมเบีย และลำต่อมา 

คือชาลเลนเจอร์
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กระสวยอวกาศชาลเลนเจอร์ ถูกปล่อยข้ึนสู่อวกาศคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 เมษายน ค.ศ.  

1983 และกลบัมายงัพืน้โลกวนัที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1983 ชาลเลนเจอรป์ฏบิตัภิารกจิ 

มาแล้ว 9 ครั้ง กระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในปฏิบัติการครั้งที่ 10 กระสวยอวกาศ 

ชาลเลนเจอร์พร้อมนักบินจำนวน 7 คนได้รับมอบหมายให้ติดตามและเก็บข้อมูล 

เพือ่นำมาใชใ้นการพฒันาดาวเทยีม พธิกีารปลอ่ยกระสวยมขีึน้ในวนัที่ 28 มกราคม  

ค.ศ. 1986 ณ ฐาน Kennedy Space Center เมื่อเวลาประมาณ 11.38 น. ชาล- 

เลนเจอร์พุ่งทะยานขึ้นจากพื้นโลกและเร่งความเร็วเพื่อเตรียมขึ้นสู่วงโคจร นี่คือ 

วินาทีประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนนับหมื่นมาร่วมเป็นสักขีพยาน รวมถึงมีการถ่ายทอดสด 

ทางโทรทัศน์ให้ได้รับชมกันทั่วโลกอีกด้วย

แต่เมื่อเวลาผ่านไป 73 วินาที กระสวยอวกาศชาลเลนเจอร์ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า 

ที่ระดับความสูง 48,000 ฟุต (หรือราว 15 กิโลเมตร) ด้วยอากาศที่เย็นจัดกะทันหัน  

ทำให้โอริง (ซีลยางวงแหวน) ที่ปิดกั้นแก๊สไว้เปราะและฉีกขาด ส่งผลให้แก๊สจาก 

ถังเชื้อเพลิงภายนอกยานรั่วออกมากระทบกับไฟไอพ่น เปลวไฟลุกไหม้ลามสู่ถัง 

ไฮโดรเจนเหลวจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง กระสวยอวกาศชาลเลนเจอร์แตกกระจาย 

เหลือเพียงควันไฟสีเทาและชิ้นส่วนยานที่กระจายออกเป็นเสี่ยง  ๆ ผู้เห็นเหตุการณ์ 

นับหม่ืนต่างช็อกและกรีดร้อง ครอบครัวของบรรดานักบินร่ำไห้ด้วยหัวใจท่ีแหลกสลาย 

ไปพร้อมกับยานลำนั้น

มีข้อสันนิษฐานว่า ขณะยานระเบิดน้ันลูกเรือท้ัง 7 คนยังมีชีวิตอยู่ เพราะห้องโดยสาร 

ถูกดีดออกมาจากยาน แต่ร่วงกระแทกกับผิวน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างรุนแรง 

จึงทำให้นักบินเสียชีวิตทั้งหมด เหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าไปทั่วโลก นาซา 

จงึตดัสนิใจระงบัโครงการกระสวยอวกาศทัง้หมดทนัท ี หลงัการตรวจสอบเหตกุารณน์ี ้
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ยังพบว่า ผู้บริหารของนาซารับรู้ปัญหาเร่ืองโอริงของชาลเลนเจอร์มานานแล้ว แต่ไม่ได้ 

สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การระเบิดของกระสวยอวกาศชาลเลนเจอร์และชีวิต 

นักบินท้ัง 7 คนจึงเป็นดั่งรอยแผลในประวัติศาสตร์ขององค์การนาซาและโครงการ 

กระสวยอวกาศของมนุษยชาติตลอดไป

นาซาระงบัโครงการกระสวยอวกาศทัง้หมดไปถงึ•	  2 ป ี กอ่นจะกลบัมาสรา้ง 

กระสวยอวกาศลำใหมช่ือ่เอนเดฟเวอร ์ เพือ่ปฏบิตัภิารกจิแทนชาลเลนเจอร ์

ในปี ค.ศ. 1992

หลังการระเบิดของชาลเลนเจอร์ในปี•	  ค.ศ. 1986 ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้เกิด 

โศกนาฏกรรมขึน้อกีครัง้กบักระสวยอวกาศโคลมัเบยี ซึง่ระเบดิกลางอากาศ 

ขณะเดินทางกลับสู่โลก ลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำเช่นกัน

นาซายตุโิครงการกระสวยอวกาศเปน็การถาวรในปี•	  ค.ศ. 2011 และพฒันา 

การขนส่งด้านอวกาศใหม่โดยใช้จรวดธรรมดาแทน



โศกนาฏกรรมสึนามิ
แห่งมหาสมุทรอินเดีย
ทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา ลึกลงไป 30 กิโลเมตร 

ใต้ผืนน้ำแห่งมหาสมุทรอินเดีย เปลือกโลกเกิดการ 

ขยับตัวตรงรอยเล่ือน “ซุนดาเมกาทรัสต์” (Sundamega- 

thrust) แผ่นดินใต้ทะเลถูกแยกออกเป็นทางยาวกว่า  

1,300 กิโลเมตร จนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงกว่าแมกนิจูด  

9.0 การสั่นสะเทือนแผ่รัศมีเป็นวงกว้างไปถึงประเทศ 

ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบมหาสมุทรอินเดีย แต่น้อยคนนัก 

ที่จะรู้ว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ!
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ช่วงเช้าของวันที ่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ณ จังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงหลับใหลหลังจากผ่านค่ำคืนอันสุขสันต์ในวันคริสต์มาส 

วิถีชีวิตริมหาดป่าตองยามเช้าดำเนินไปตามปกติ แต่แล้วระดับน้ำทะเลก็เริ่มลดลง 

อย่างผิดปกติ ภัยพิบัติเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเกินกว่าใครจะทันต้ังตัว เม่ือคล่ืนยักษ์สึนามิ 

สูงกว่า 5 เมตรเรียงตัวเป็นแนวยาวเข้าถล่มชายฝั่งอย่างบ้าคลั่ง ชาวเมืองและ 

นกัทอ่งเทีย่วตา่งตืน่ตระหนกวิง่หนเีอาชวีติรอดกนัโกลาหล มวลนำ้มหาศาลซดัถาโถม 

กวาดทำลายทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ทั้งบ้านเรือนและรถยนต์ปลิวไปกับสายน้ำ 

อันเชี่ยวกราก เด็กและคนชราจำนวนมากถูกน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาคนใน 

ครอบครวั เสยีงหวดีรอ้งดงัระงมไปทัว่ ผูป้ระสบภยัทำไดเ้พยีงหลัง่นำ้ตาใหก้บัความ 

สูญเสียอันประเมินค่ามิได้

เมื่อความพิโรธของคลื่นยักษ์สึนามิสิ้นสุดลง กระแสน้ำไหลย้อนกลับสู่ท้องทะเล 

ที่มันจากมา พร้อมพัดพาหลายพันชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติ ริมชายฝั่งเต็มไปด้วย 

ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหาย ผู้รอดชีวิตต่างตกอยู่ใน 

อาการหวาดกลัวและมีสภาพจิตใจที่บอบช้ำ เหตุการณ์นี้เป็นภัยพิบัติสึนามิครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์ของไทย สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ 6 จังหวัดภาคใต้  

ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล รวมจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า  

5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน และสูญหายอีกกว่า 2,817 คน



เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

นอกจากประเทศไทยแล้ว คลื่นยักษ์สึนามิเคลื่อนตัวกระจายออกไปสร้างหายนะ 

แก่ประเทศต่าง ๆ ในหลายทิศทางจากจุดศูนย์กลางบริเวณเกาะสุมาตรา เช่น ทิศ 

ตะวันตกสึนามิเข้าถล่มหมู่เกาะของประเทศอินเดียและศรีลังกา ทิศเหนือโจมตี 

ประเทศบังกลาเทศและพม่า อีกทั้งยังไปไกลถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา 

อีกด้วย เหตุการณ์ในคร้ังน้ีพรากชีวิตของผู้คนไปมากกว่า 230,000 ชีวิตใน 14 ประเทศ

ขอไว้อาลัยแด่ผู้ที่จากไปและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่สูญเสียทุกท่าน

เท่าที่มีการบันทึกไว้•	  สึนามิในมหาสมุทรอินเดียนับเป็นภัยธรรมชาติ 

ที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลก อันดับ 1 ได้แก่ พายุไซโคลน 

ถล่มประเทศบังกลาเทศ ปี  ค.ศ.  1970 ผู้เสียชีวิตประมาณ 300,000 คน  

และอนัดบั 2 แผน่ดนิไหวในประเทศจนี ป ีค.ศ. 1976 ผูเ้สยีชวีติประมาณ  

255,000 คน

14•	  ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ ไทย 

อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย บังกลาเทศ มัลดีฟส์  

โซมาเลีย แทนซาเนีย เซเชลส์ แอฟริกาใต้ เยเมน และเคนยา ซึ่ง 

ประเทศทีไ่ดร้บัความเสยีหายมากทีส่ดุ คอื อนิโดนเีซยี ศรลีงักา อนิเดยี  

และไทย ตามลำดับ




