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การน าเสนอประเด็นเร่ืองภัยพบิัติใน พ ีพ ีไอส์แลนด์ ของ โยเซฟ ฮาสลงิเงอร์ 

The Representation of Catastrophe in Josef Haslinger’s Phi Phi Island 

             นนัทนา อนนัตโ์กศล1 
Nantana Anuntkosol 

บทคัดย่อ 
ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ส่ือศิลปะประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทศันศิลป์ ภาพยนตร์ ซีรีส์ และ

วรรณกรรมให้ความสนใจน าเสนอประเด็นเร่ืองภยัพิบติัทั้งทางธรรมชาติและท่ีเป็นผลจากการกระท าของ
มนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัรายงานข่าวเร่ืองภยัพิบติัท่ีเพิ่มจ านวนและทวีความรุนแรงมากข้ึน แมภ้ยัพิบติัอาจ
ถูกมองวา่มีความเป็นสากล ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจตรงกนั แต่บริบททางวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
ก าหนดมุมมองของมนุษยท่ี์มีต่อเหตุการณ์ภยัพิบติั การศึกษาเร่ืองภยัพิบติัในส่ือทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย
ย่อมช่วยให้เราท าความเข้าใจวิธีการท่ีมนุษย์ในแต่ละวฒันธรรมใช้ในการรับรู้ จดจ า และบอกเล่า
ประสบการณ์ภยัพิบติั  

บทความน้ีศึกษาการน าเสนอประเด็นเร่ืองภยัพิบติัในบนัทึกเร่ือง พี พี ไอส์แลนด์ ของ โยเซฟ ฮาสลิง
เงอร์ ซ่ึงเป็นทั้งนักประพนัธ์ชาวออสเตรียและผูร้อดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดีย โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะวิเคราะห์กลวิธีและแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้ในการน าเสนอ
ประสบการณ์อนัเลวร้าย ตลอดจนวิธีการในการเยียวยาบาดแผลและการก้าวผ่านเหตุการณ์ภยัพิบติัของ
ผูเ้ขียน  

ค าส าคัญ: ภยัพิบติั, วรรณกรรมเยอรมนั, โยเซฟ ฮาสลิงเงอร์ 

Abstract 
In the recent years, various forms of media and arts including visual arts, movies, series and literature 

have increasingly focused on portraying both natural and man-made catastrophes, which occur alongside 
news coverages on a growing number of more immense disasters. Although catastrophes might be seen as 
something universal that people seem to share the same idea, cultural context plays a significant role in 
shaping our perspectives on catastrophic events. The study of catastrophe in different cultural media can 
offer an insightful understanding of how people in different cultures perceive, remember and tell their 
experiences of disaster. 
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This article examines the representation of catastrophe in Phi Phi Island written by Josef Haslinger, 
an Austrian author and survivor of the Indian Ocean Earthquake and Tsunami. It aims to analyze narrative 
style and model used to depict the horrendous experiences as well as the method used to heal his wound 
and to cope with his experiences. 
Keywords: Catastrophe, German literature, Josef Haslinger 

บทน า 
นบัแต่ปลายปี ค.ศ. 2019 เราไดรั้บทราบข่าวสารหรือประสบภยัพิบติัมาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า

ในประเทศออสเตรเลีย ภูเขาไฟระเบิดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ พายุไซโคลนอ าพนัในประเทศอินเดียและ      
บงัคลาเทศ ธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรีนแลนด์ถล่ม และการระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา    
สายพนัธ์ุใหม่ซ่ึงแพร่กระจายไปทัว่โลก เม่ือพิจารณาเหตุการณ์ดงักล่าวจะเห็นว่า ผลกระทบมิได้จ  ากัด       
อยู่เพียงในกลุ่มผูป้ระสบภยัโดยตรงเท่านั้น หากแต่ยงัครอบคลุมถึงผูค้นต่างวฒันธรรมท่ีไดรั้บรู้เหตุการณ์
ทางออ้มผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ นอกจากภยัพิบติัท่ีปรากฏในรายงานข่าวแลว้ เรายงัพบเห็นการน าเสนอ
ประเด็นดงักล่าวในงานศิลปะหลากรูปแบบ2 เช่นเดียวกบัในวรรณกรรมของกลุ่มประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั 
ภยัพิบติัคร้ังใหญ่นบัแต่อดีต ไม่วา่จะเป็น แผน่ดินไหวในเมืองลิสบอน ค.ศ. 1755 ภยัพิบติันิวเคลียร์เชอร์  
โนบิลในปี ค.ศ. 1986 เหตุวินาศกรรม 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 แผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิในมหาสมุทร
อินเดีย ค.ศ. 2004 รวมไปถึงแผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิในโทโฮกุ เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 ไดรั้บการ
กล่าวถึงอยา่งกวา้งขวาง แมว้า่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนนอกภูมิภาค แต่นกัเขียนจ านวนหน่ึงกลบัให้ความ
สนใจและหยิบยกมาน าเสนอผา่นงานวรรณกรรมในหลายยุคหลายสมยั3 เนน้ย  ้าให้เห็น “ความส าคญัของ
วาทกรรมเร่ืองภยัพิบติั ท่ีสะทอ้นจุดร่วมระหวา่งมุมมองระดบัชาติและระดบัโลก” (Gerstenberger & Nusser, 
2015, p. 1) 
 

                                                      
2 ในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา มีการน าเสนอประเด็นเร่ืองภยัพิบติัในส่ือประเภทต่าง ๆ ทั้งในงานวรรณกรรม เช่น The Carbon Diaries: 2015 
(2009) โดยซาชี ลอยด ์ (Saci Llyod), Station Eleven (2014) โดยเอมิลี เซนตจ์อห์น แมนเดล (Emily St. John Mandel), The Last Children of 
Tokyo (2018) โดยโยโกะ ทาวาดะ (Yoko Tawada) ในภาพยนตร์และซีรีส์ เช่น Aftershock (2010), Contagion (2011), Pompeii (2014), 
Geostorm (2017), Chernobyl Series (2019) ตลอดจนในงานทศันศิลป์ เช่น งานนิทรรศการ Nature Unleashed: The Image of Catastrophe since 
1600 จดัแสดง ณ Hamburger Kunsthalle ระหวา่งวนัท่ี 29 มิถุนายน – 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ดูเพ่ิมเติมใน Gerstenberger & Nusser (2015) และ 
Pflugmacher (2016) 
3 Pflugmacher (2016) ตั้งขอ้สงัเกตวา่ หากไม่นบัจ านวนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนกลุ่มดิสโทเปียแลว้ วรรณกรรมเยอรมนัร่วมสมยัท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติและทางเทคโนโลยีนั้น มีจ  านวนไม่มากนกั ดูเพ่ิมเติม เร่ืองผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองลิสบอนท่ี
มีต่อวรรณคดีเยอรมนัใน Schmitz-Emans (2012) และ Bühler (2016, pp. 170–174) การน าเสนอเร่ืองภยัพิบติันิวเคลียร์เชอร์โนบิลใน Fischer 
(2012) และ Pflugmacher (2015) การน าเสนอเร่ืองเหตุวินาศกรรม 11 กนัยายน ใน Herrmann & Horstkotte (2016, pp. 97–102) การน าเสนอ
เร่ืองแผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอินเดียใน Zemanek (2011), Gerstenberger (2012) และ Koch (2015) และการน าเสนอเร่ือง
แผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิในโทโฮกใุน Pflugmacher (2016) 
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ภัยพบิัติ: ความหมาย วาทกรรม และการรับรู้ 
หากพิจารณาความหมายโดยอา้งอิงจากพจนานุกรมออนไลน์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราช

บณัฑิตยสภา, ม.ป.ป.) ภยัพิบติั ประกอบข้ึนจากค าสองค า ภยั ซ่ึงมีความหมายวา่ “ส่ิงท่ีน่ากลวั, อนัตราย” 
และ พิบติั ท่ีหมายถึง “ความฉิบหาย, หายนะ, ความเป็นอปัมงคล” ส าหรับภาษาองักฤษ ในกล่าวถึง
เหตุการณ์ภยัพิบติัในบริบทและงานเขียนประเภทต่าง ๆ มกัพบการใช้ค  า catastrophe ท่ีหมายถึง “sudden 
great disaster or misfortune” (Hornby, 1994a) และค า disaster ท่ีมีความหมายวา่ “event that causes great 
harm or damage” (Hornby, 1994b) ส่วนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมนั โดยมากนิยมใชค้  า Katastrophe ซ่ึง
ในพจนานุกรม Duden Universalwörterbuch ระบุความหมายไวว้า่ “หายนะท่ีรุนแรง, ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายย่อยยบั” (Dudenredaktion, n.d.) ทั้ งค  าว่า catastrophe และ 
Katastrophe มีรากมาจากภาษากรีก หมายถึง จุดเปล่ียน การเปล่ียนแปลงไปสู่ความเส่ือม ซ่ึงปรากฏการใช้
ในต าราทฤษฎีการละครโศกนาฏกรรม Poetics ของอริสโตเติล ในท่ีน้ี Katastrophe ท าหนา้ท่ีสร้างจุดสูงสุด
ของความตึงเครียด และขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในบทละคร น าไปสู่จุดเร่ิมต้นของตอนจบ 
(Nitzke & Schmitt, 2012, p. 10; Zemanek, 2011, p. 83) ต่อมาในช่วงเปล่ียนผา่นเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ไดมี้การใช้ค  า Katastrophe ในการอภิปรายเร่ืองดาราศาสตร์ท่ีมีการกล่าวถึง ปรากฏการณ์ดาวหางอนัเป็น
ลางบอกเหตุการณ์ “ภยัพิบติัทางการเมือง” บนโลก การน าค าศพัท์เฉพาะทางดา้นศิลปการละครมาใช้ใน
บริบทดาราศาสตร์สะทอ้นให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่าง “ธรรมชาติ” และ “วฒันธรรม” ในวาทกรรมท่ี
เก่ียวกบัภยัพิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี (Schenk, 2009, p. 11) 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาประเด็นปัญหาเร่ืองภัยพิบัติและผลกระทบผ่านมุมมองจากสาขาวิชาท่ี
หลากหลาย ท าให้เกิดการสร้างค านิยามและลกัษณะเฉพาะให้แก่วาทกรรมเร่ืองภยัพิบติั ขณะท่ีคนทัว่ไป  
คุน้ชินกบัวาทกรรมเร่ืองน้ีจากการเสพรายงานข่าวในชีวิตประจ าวนั ท่ีมกัใชรู้ปแบบการน าเสนอภาพความ
รุนแรงและผลกระทบของภยัพิบัติซ ้ า ๆ กัน จนอาจท าให้เราเข้าใจได้ว่า ภยัพิบัติมีลักษณะเป็นสากล 
นกัวชิาการในสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัวา่ ภยัพิบติัเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน เหตุการณ์ใดจะมีความส าคญัและได้รับการตีความอย่างไรข้ึนอยู่กับบริบททางวฒันธรรมและทาง
การเมือง ดังนั้ น เราจะเข้าใจเร่ืองภัยพิบัติได้ต่อเม่ือพิจารณาบริบททางวฒันธรรมร่วมด้วยเท่านั้ น 
(Gerstenberger & Nusser, 2015, pp. 1–3; Schmitz-Emans, 2012, p. 18) Schenk (2009, p. 10) ไดอ้ธิบาย
ประเด็นน้ีไวว้า่ “การท่ีเราไม่สามารถบอกไดอ้ย่างแน่ชดัวา่ ภยัพิบติั คืออะไรนั้น มีสาเหตุมาจากค าและค า
จ ากดัความของภยัพิบติัท่ีผกูพนัโยงใยกบัภาษาและวฒันธรรมตน้ทาง อีกทั้งยงัเก่ียวพนักบัการเปล่ียนแปลง
ของเวลา ส่ิงท่ีวฒันธรรมหน่ึง ๆ หรือยุคสมยัหน่ึง ๆ เรียกว่า ภยัพิบติั จึงมีลกัษณะแตกต่างกันได้อย่าง
ส้ินเชิง” Yoko Tawada (2011) นกัเขียนชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ในประเทศเยอรมนีไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบั
ลกัษณะทางวฒันธรรมของภยัพิบติัในบทความ Die Ruhe im Sturm หลงัเหตุการณ์แผน่ดินไหวและคล่ืน     
สึนามิในโทโฮกุ ซ่ึงถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับประเด็นน้ี เธอกล่าววา่ เธอไดรั้บการสั่งสอนมาแต่เด็กให้รู้จกั
สงบน่ิงเวลาเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ การจะรับมือและเอาตวัรอดจากเหตุการณ์ไดน้ั้น เราจ าเป็นตอ้งน่ิง   
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ไม่ต่ืนตระหนกหรือจินตนาการภาพท่ีเกินจริง ดว้ยเหตุน้ี เม่ือใดก็ตามท่ีเธอไดย้ินค า “ภยัพิบติั” เธอก็จะรู้สึก
สงบลงทนัที นอกจากน้ี ในภาษาญ่ีปุ่นไม่มีค  าท่ีเทียบเคียงไดก้บั “Naturkatastrophe” (ภยัพิบติัทางธรรมชาติ) 
ในภาษาเยอรมนั ซ่ึงใชใ้นบริบทท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติและการเมือง ดงันั้น ชาวเยอรมนัจึงมีปฏิกิริยาต่างไป
จากชาวญ่ีปุ่นเม่ือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ กล่าวคือ พวกเขาจะต่ืนตวัและหันมาส ารวจตนเองวา่ “พวกเขา
สามารถท าอะไรได้บา้งในการต่อสู้กบัภยัพิบติัและเร่ิมตอบสนองในเชิงการเมืองทนัที” (Maurer, 2016,      
p. 175) 

ลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงของวาทกรรมเร่ืองภยัพิบติั คือ เหตุการณ์นั้นตอ้งผา่นกระบวนการรับรู้ 
และอาศยัการตีความของมนุษย ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ไดมี้ความหมายในตวัเอง มนุษยต่์างหากเป็น
ผูส้ร้างความหมายข้ึนผ่านการการเล่า การพูดถึง และการน าเสนอดว้ยส่ือประเภทต่าง ๆ ส าหรับผูค้นร่วม
สมยัและผูค้นในอนาคต (Schmitz-Emans, 2012, p. 17) แมแ้ต่การน าเสนอเหตุการณ์ภยัพิบติัในรูปแบบพาด
หวัข่าว ภาพถ่าย คลิปวีดิโอ และรายงานข่าว ท่ีอาจดูเสมือนเป็นการรายงานขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แต่แทจ้ริง
แลว้ การน าเสนอดงักล่าวก็เป็นวาทกรรมท่ีผา่นการเรียบเรียงล าดบัเหตุการณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้
ความหมายในกระบวนการถ่ายทอดนั้นแลว้ Gerstenberger & Nusser (2015, p. 3) อธิบายวา่ ภยัพิบติัท าให้
เราเกิดอาการตกตะลึงจนไม่สามารถประมวลเหตุการณ์ ส่งผลให้เรา “สูญเสียภาษา” (loss of language) ทั้งน้ี 
เน่ืองจากเราไม่สามารถสรรหาค าพูดใด ๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีพบเจอได ้แต่ในขณะเดียวกนั เรากลบั
มีความตอ้งการท่ีจะน าเร่ืองภยัพิบติัมาบอกเล่าในภายหลงั โดยมีการเรียบเรียงขอ้มูลตามล าดบัเวลาท่ีเป็นเหตุ
เป็นผล และให้ความหมาย ซ่ึงบ่อยคร้ังมกัเป็นความหมายท่ีเกินขอบเขตของเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น การ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีเพิ่งประสบกบัภยัพิบติัท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต การหาค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ การหา
ขอ้สรุปทางศีลธรรมหรือทางการเมือง (Gerstenberger, 2012, p. 32; Gerstenberger & Nusser, 2015, p. 4)  
การน าเสนอถ่ายทอดเร่ืองภยัพิบติัจึงเป็นความพยายามของมนุษย์ท่ีจะทบทวน ไตร่ตรอง และจดัการกบั
ประสบการณ์อนัเลวร้าย โดยการเรียงเรียงตีความภายหลงัจากท่ีเหตุการณ์ไดผ้า่นพน้ไป  

ในปัจจุบัน เราก าลังเผชิญหน้ากับภยัพิบติัท่ีเพิ่มจ านวนและทวีความรุนแรงมากข้ึน อิทธิพลและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ ซ่ึงไม่ได้จ  ากดัอยู่เฉพาะในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ ตอกย  ้าให้เห็นความส าคญัในระดบั
นานาชาติของประเด็นเร่ืองภยัพิบติั (Gerstenberger & Nusser, 2015, pp. 8–9) การศึกษาการน าเสนอ
ประเด็นเร่ืองภยัพิบติัจากงานวรรณกรรมมีส่วนช่วยให้เราท าความเขา้ใจเหตุการณ์ภยัพิบติั เห็นวิธีการท่ี
มนุษยใ์นวฒันธรรมหน่ึง ๆ รับรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ น ากลบัมาเล่าซ ้ า ประยุกตใ์ช้และปรับเปล่ียนแบบ
แผนการเล่าเร่ืองภยัพิบติัจากอดีตกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั อีกทั้งยงัส่งเสริมให้เขา้ใจปฏิกิริยาของ
ผูค้น ความสามารถในการปรับตวัภายหลงัเหตุการณ์ภยัพิบติัซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม และการ
กา้วขา้มเหตุการณ์ภยัพิบติัอีกดว้ย (Schenk, 2009, p. 16) ประการหลงัน้ีเหมาะสมอยา่งยิ่งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากเหตุการณ์ภยัพิบติัซ่ึงท าลายสภาวะปกติ ก่อให้เกิดความโกลาหลวุน่วาย เกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่าต่อเน่ืองจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของเรา เช่น ความปกติใหม่ (New Normal) ท่ีเกิดจาก
การระบาดใหญ่ของไวรัสโควดิ-19 
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บทความน้ีมุ่งความสนใจไปท่ีการน าเสนอประเด็นเร่ืองภยัพิบติัสึนามิท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจาก
มุมมองของ โยเซฟ ฮาสลิงเงอร์ ชาวออสเตรีย ซ่ึงเป็นทั้งนกัเขียนและผูร้อดชีวติจากเหตุการณ์ดงักล่าว โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาวิเคราะห์กลวิธีและแบบแผนการเล่าเร่ืองท่ีใช้ในการน าเสนอประสบการณ์อนั
เลวร้าย ตลอดจนวธีิการในการเยยีวยาและการกา้วผา่นเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีปรากฏในบนัทึก พี พี ไอส์แลนด์ 

ภัยพบิัติแผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอนิเดีย ค.ศ. 2004 
เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม ค.ศ. 2004 เกิดแผน่ดินไหวใตท้ะเลในมหาสมุทรอินเดีย ความรุนแรงอยูร่ะหวา่ง

แมกนิจูด 9.1 ถึง 9.3 ตามมาตราโมเมนต์ แผ่นดินไหวไดก่้อให้เกิดคล่ืนสึนามิท่ีรุนแรง ซ่ึงพดัถล่มชายฝ่ัง
รอบมหาสมุทรอินเดีย ภยัพิบติัคร้ังน้ีสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนและบ้านเรือนเป็นวงกวา้ง มี
ผูเ้สียชีวิตกวา่ 227,000 รายใน 14 ประเทศ และหน่ึงในประเทศท่ีได้รับผลกระทบร้ายแรงท่ีสุด คือ ประเทศ
ไทย (Telford et al., 2006, p. 16) อยา่งไรก็ตาม ภยัพิบติัแผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอินเดียมิได้
ส่งผลกระทบรุนแรงเฉพาะกับประชาชนในประเทศท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง แต่รวมไปถึงเหยื่อ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ภยัพิบติัสึนามิจึงปรากฏในส่ือในฐานะเหตุการณ์ระดบัโลก Bankoff (2009, p. 198) 
ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองผลกระทบของภยัพิบติัสึนามิท่ีมีต่อสังคมตะวนัตกไวอ้ยา่งน่าสนใจ เขา
มองวา่ ความรุนแรง พลงัท าลายลา้ง และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากคล่ืนสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเป็นหน่ึง
ในปัจจยัท่ีท าให้การเกิดการต่ืนตวัรับรู้เร่ืองคล่ืนยกัษ์ในกลุ่มประเทศตะวนัตก แมว้่าสถานท่ีเกิดเหตุจะอยู่
ห่างไกลออกไปหลายพนักิโลเมตรก็ตาม แต่ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้สึนามิในมหาสมุทร
อินเดียแตกต่างจากเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีความรุนแรงในระดบัใกล้เคียงกนั คือ การ
รายงานข่าวของส่ือตะวนัตก ซ่ึงน าเสนออยา่งละเอียด ครอบคลุมหลายประเด็น ไม่จะเป็นเร่ืองแผน่ดินไหว 
คล่ืนสึนามิท่ีตามมา ตลอดจนกระบวนการบูรณะฟ้ืนฟูบา้นเรือน ประเด็นน้ีกระตุน้ให้เกิดค าถามท่ีวา่ ความ
สนใจและความต่ืนตวัของชาวตะวนัตกท่ีมีต่อภยัพิบติัสึนามิเป็นผลมาจากความรุนแรงและผลกระทบของ
เหตุการณ์ หรือเกิดจากจ านวนผูเ้สียชีวิตท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวตะวนัตกรวมอยู่ด้วย แมจ้ะไม่มากนักหาก
เปรียบเทียบกบัประชาชนทอ้งถ่ิน นอกจากปัจจยัเร่ืองจ านวนเหยื่อผูเ้สียชีวิตชาวตะวนัตกแลว้ Koch (2015, 
p. 138) ยงัเห็นวา่ ภยัพิบติัคล่ืนยกัษสึ์นามิยงัสอดรับกบัความตอ้งการทางดา้นภาพ (visual requirement) ของ
ส่ือโทรทศัน์ได้เป็นอย่างดี ความรุนแรงของคล่ืนและภาพบา้นเรือนพงัพินาศกระตุน้ให้ผูช้มเกิดอารมณ์
หลากหลายปะปน ความรู้สึกตกตะลึง หวาดกลวั พอใจ หลงใหล หรือย  าเกรงเหล่าน้ีตรึงผูช้มไวก้บัหนา้จอ
โทรทศัน์ ปรากฏการณ์น้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ มนุษยเ์ป็นตวัแปรส าคญัในการสร้างส านึกและให้ความหมายแก่
เหตุการณ์ภยัพิบติั การศึกษาเร่ืองการน าเสนอถ่ายทอดภยัพิบติัจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางวฒันธรรมตน้ทาง
ร่วมดว้ยเสมอ 
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พ ีพ ีไอส์แลนด์ บันทกึของผู้รอดชีวติ 
โยเซฟ ฮาสลิงเงอร์ นักเขียนชาวออสเตรียไดเ้ดินทางไปพกัผ่อนท่ีเกาะพีพีพร้อมกบัครอบครัว ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย เขา ภรรยาท่ีช่ือเอดิธ (Edith) และลูกฝาแฝดชายหญิง เอลิอาส (Elias) และโซฟี (Sophie) ทั้ง
ส่ีเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในวนัท่ี 24 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ก่อนจะเดินทางต่อดว้ยเคร่ืองบินไปยงั
จงัหวดัภูเก็ต และนัง่เรือไปเกาะพีพีในวนัเดียวกนั ท่ีจริงแลว้ ครอบครัวฮาสลิงเงอร์ไม่ไดว้างแผนท่ีจะไป
ท่องเท่ียวพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดคริสต์มาสท่ีเกาะพีพี พวกเขาตั้งใจจะเดินทางไปประเทศจาไมกา แต่
หลงัจากท่ีโดมินิกา (Dominika) เพื่อนของลูกสาวไดเ้ล่าเร่ืองราวความประทบัใจจากการท่องเท่ียวพกัผอ่น
ของเธอท่ีเกาะพีพีใหค้รอบครัวฮาสลิงเงอร์ฟัง พวกเขาจึงตดัสินใจเปล่ียนจุดหมายปลายทางจากจาไมกาเป็น
เกาะพีพี และประสบภยัพิบติัสึนามิในระหว่างท่ีเขา้พกัท่ีนัน่ สมาชิกทั้งส่ีคนรอดชีวิต แมจ้ะไดรั้บบาดเจ็บ
จากการพยายามหนีเอาชีวติรอดจากกระแสน ้าอนัรุนแรง   

พี พี ไอส์แลนด์ ตีพิมพค์ร้ังท่ี 1 ในปี ค. ศ. 2007 จดัแบ่งเน้ือหาเป็นบท รวมทั้งส้ิน 37 บท แต่ละบทมี
ความยาวไม่เท่ากนั ไม่มีช่ือบท มีเพียงตวัเลขก ากบัไวเ้ท่านั้น ตวับทประกอบดว้ยเร่ืองเล่าจาก 3 เวลาหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ (1) ช่วงเวลาการเดินทางไปท่องเท่ียวเกาะพีพีและการประสบภยัพิบติัสึนามิของครอบครัวในปี ค.ศ. 
2004 (2) ช่วงเวลาท่ีฮาสลิงเงอร์ไดเ้ดินทางกลบัไปยงัเกาะพีพีอีกคร้ัง หน่ึงปีหลงัจากเหตุการณ์ภยัพิบติัในปี 
ค.ศ. 2005 และ (3) ช่วงเวลาปัจจุบนัในขณะท่ีก าลงัเล่าเร่ือง (Zemanek, 2011, p. 91) เน้ือหาของทั้งสามส่วน
น้ีไม่ไดแ้บ่งออกจากกนัอยา่งชดัเจน การเล่าตดัสลบัไปมา ไม่เป็นไปตามล าดบัเวลาก่อนหลงั ส่ิงท่ีช่วยให้
ผูอ่้านสามารถแยกเร่ืองเล่าจากปี ค.ศ. 2004 ออกจากปี ค.ศ. 2005 คือ กาล (Tense) ผูเ้ขียนเลือกใช ้Präteritum 
(Past tense) ในการเล่าถึงช่วงเวลาก่อนและตอนประสบภยัพิบติั และใช ้Präsens (Present tense) ส าหรับการ
เล่าถึงช่วงเวลาท่ีเดินทางกลบัมายงัเกาะพีพีอีกเป็นคร้ังท่ีสอง และช่วงเวลาปัจจุบนัขณะเล่าเร่ือง 

พี พี ไอส์แลนด์ บอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ตรงของโยเซฟ ฮาสลิงเงอร์ และครอบครัว เขาเลือกใช้
ช่ือสถานท่ีท่ีเกิดภยัพิบติัเป็นช่ือหนงัสือ ส าหรับ Gerstenberger (2012, p. 33) วิธีการน้ีพบไดบ้่อยคร้ังในงาน
วรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับภัยพิบติั และถึงแม้เกาะพีพีจะมีช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียวในระดับ
นานาชาติ แต่การเลือกใช้ช่ือน้ีเป็นการจ ากดัขอบเขตและเจาะจงเหตุการณ์ โดยการมุ่งเน้นไปท่ีสถานท่ี
จ าเพาะภายในภูมิภาคท่ีถูกคล่ืนสึนามิถล่ม แต่ล าพงัช่ือเกาะพีพีเพียงอยา่งเดียวอาจไม่สามารถท าให้ผูอ่้านท่ี
ใชภ้าษาเยอรมนัจ านวนหน่ึงเช่ือมโยงถึงเหตุการณ์สึนามิไดใ้นทนัที คนจ านวนหน่ึงไม่รู้จกัช่ือเกาะพีพี หรือ
ถึงแมจ้ะรู้จกัก็อาจไม่ทราบว่าเกาะพีพีถูกคล่ืนสึนามิถล่ม จึงอาจกล่าวไดว้่า ช่ือหนงัสือทั้งเจาะจงและไม่
เจาะจงถึงเหตุการณ์ภยัพิบติั นอกจากน้ี ฮาสลิงเงอร์เลือกใช้ช่ือรอง (subtitle) ของหนังสือว่า “บนัทึก” 
(report) ซ่ึงเป็นประเภทของงานประพนัธ์ท่ีเขียนจากเร่ืองจริง (non-fiction) ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ ฮาสลิงเงอร์
มิไดต้ั้งใจจะเลือกใช้รูปแบบบนัทึกตั้งแต่แรก เน่ืองจากเขาไม่ตอ้งการเขียนเร่ืองราวเชิงอตัชีวประวติัท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัเขาโดยตรง แต่น าประสบการณ์มาใช้เป็นวตัถุดิบและถ่ายทอดผ่านตวัละครท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
เขาบรรยายถึงความรู้สึกอึดอดัใจท่ีบงัเอิญประสบ “เร่ืองราวผจญภยั” ดว้ยน ้ าเสียงเสียดสี (Zemanek, 2011, 
p. 91) ขณะพิจารณาเลือกรูปแบบการประพนัธ์งานไวใ้นหนงัสือตอนหน่ึงวา่  
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เร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัใครสักคนท่ีเดินทางไปยงัดินแดนอนัไกลโพน้ และได้เผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ไม่คาดคิด ซ่ึงไม่อาจแน่ใจได้ว่าเขาจะรอดชีวิตหรือไม่นั้ น เรียกว่า เร่ืองเล่าผจญภัย 
บ่อยคร้ังมกัเล่าผ่านมุมมองของบุรุษท่ีหน่ึง ใครก็ตามท่ีบอกเล่าประสบการณ์ของตวัเองแบบ
เดียวกบั คารา เบน เนมซี (Kara Ben Nemsi)4 เขาไดย้ืนยนัตั้งแต่ตน้แลว้วา่ สุดทา้ยเร่ืองราวจะจบลง
ดว้ยดี ผมบงัเอิญไดท้ าความรู้จกักบัเร่ืองเล่าผจญภยั5 (Phi Phi, p. 7)6   

การเลือกใชช่ื้อรอง “บนัทึก” เป็นความพยายามท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัเน้ือหา ช้ีน าวา่ เร่ือง
น้ีเป็นประสบการณ์ตรง นักประพันธ์ เป็นประจักษ์พยานท่ีน าข้อเท็จจริงมาถ่ายทอดให้แก่ผู ้อ่าน 
ขณะเดียวกนั การเลือกใช้รูปแบบการประพนัธ์เช่นน้ียงัเป็นการแสดง “ความเป็นกลางของมุมมองในการ
ตีความ ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ยากหากเลือกใช้งานประพนัธ์ประเภทนวนิยาย” (Zemanek, 2011, p. 90) เม่ือ
พิจารณารายละเอียดท่ีปรากฏในตวับทจะเห็นได้ว่า พี พี ไอส์แลนด์ ไม่ได้ประกอบข้ึนจากค าบอกเล่า
ประสบการณ์ของฮาสลิงเงอร์เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ผูเ้ขียนไดผ้นวกเร่ืองเล่าจากความทรงจ าของสมาชิกใน
ครอบครัว ตลอดจนเร่ืองราวของผูร้อดชีวิตคนอ่ืน ๆ ท่ีไดพ้บระหว่างการเดินทางกลบัไปยงัเกาะพีพีคร้ังท่ี
สอง มีการใชภ้าพถ่ายและวดีิโอทั้งท่ีฮาสลิงเงอร์เป็นผูบ้นัทึกเองและท่ีปรากฏในส่ืออ่ืน ๆ มีการใชเ้อกสาร
และการคน้ควา้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์การรวบรวมค าบอกเล่าของประจกัษพ์ยานและขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ 
สะท้อนให้เห็นช่องว่างของความทรงจ าของผูเ้ขียน (และของผูร้อดชีวิตคนอ่ืน ๆ) เน่ืองจากเขาเป็น
ผูป้ระสบภยัโดยตรง เขาจึงไม่สามารถส ารวจเหตุการณ์ไดอ้ยา่งครอบคลุมครบถว้น จ าเป็นตอ้งอาศยัค าบอก
เล่าและขอ้มูลจากภายนอกเพื่อเติมช่องว่างของความทรงจ าให้ได้มากท่ีสุด (Zemanek, 2011, p. 93) 
นอกจากน้ี ค าบอกเล่าท่ีหลากหลายยงัเน้นย  ้าถึงลกัษณะส าคญัเร่ืองการให้ความหมายแก่เหตุการณ์ภยัพิบติั
ผา่นการตีความและการเล่าเร่ืองของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี การน าเสนอประสบการณ์ของผูป้ระสบภยัคนอ่ืน ๆ 
ในหนงัสือร่วมดว้ยยงัท าใหผู้อ่้านเห็นภาพของภยัพิบติัในฐานะท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัมวลชน มากกวา่
เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้ขียนเพียงคนเดียว ประสบการณ์ของฮาสลิงเงอร์จึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงใน
ประสบการณ์ของผูร้อดชีวิตจ านวนมาก การบอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ภยัพิบติัจึงไม่สามารถเลือกเพียง
มุมมองใดมุมมองหน่ึงได ้ในแง่น้ี พี พี ไอส์แลนด์ อาจมิไดพ้ยายามน าเสนอ “ความเป็นกลางของมุมมองใน
การตีความ” เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัสะทอ้นความหลากหลายของมุมมองในการตีความร่วมดว้ย  

                                                      
4 คารา เบน เนมซี เป็นช่ือตวัละครในนวนิยายผจญภยัชุดของนกัเขียนชาวเยอรมนัท่ีช่ือ คาร์ล มาย (Karl May) ในนวนิยาย คารา เบน เนมซี เป็นผู ้
เล่าเร่ืองราวผจญภยัในดินแดนแถบตะวนัออกของตวัเองผา่นมุมมองสรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง  
5 ขอ้ความคดัลอกมาจาก พี พี ไอส์แลนด์ แปลเป็นภาษาไทยโดยผูเ้ขียนบทความ 
6 “erzählungen, die davon handeln, wie jemand in die ferne reist, es dort mit unerwarteten vorgängen zu tun bekommt, die es ungewiss 
machen, ob er überleben wird, heißen abenteuergeschichten. häufig sind sie in der ich-form geschrieben. wer so wie kara ben nemsi seine 
eigene geschichte erzählt, versichert damit von vornherein, dass sie letztlich gut ausgehen wird. ich habe die zufallsbekanntschaft mit einer 
abenteuergeschichte gemacht.” 
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บนเส้นทางคู่ขนาน: ความบังเอญิหรือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 
ความบงัเอิญไดรั้บการกล่าวถึงบ่อยคร้ังใน พี พี ไอส์แลนด์ จนดูเหมือนวา่ ฮาสลิงเงอร์เช่ือมโยงความ

บงัเอิญกบัประสบการณ์และการรับรู้เร่ืองภยัพิบติัของเขา ฮาสลิงเงอร์กล่าวถึงความบงัเอิญในบนัทึกของเขา
ไวใ้นหลายบริบท ทั้งความบงัเอิญท่ีเขาและครอบครัวเลือกเดินทางไปเกาะพีพี ความบงัเอิญท่ีเขาประสบภยั
พิบติัสึนามิ และความบงัเอิญท่ีสมาชิกในครอบครัวทั้งส่ีคนรอดชีวิต ความบงัเอิญปรากฏอยูใ่นความคิด ใน
ความทรงจ า ในการพยายามร้ือฟ้ืนและบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เห็นไดจ้ากบทบรรยายท่ีพูดถึงการรอด
ชีวิต โชคชะตา ความไม่สามารถหาเหตุผลหรือค าอธิบายกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ความบงัเอิญเป็นองค์ประกอบท่ี
ปรากฏในการน าเสนอเร่ืองภยัพิบติัและมีบทบาทส าคญัในแบบแผนการเล่าเร่ืองในวรรณกรรมมาตั้งแต่อดีต 
เช่น ในงานผลงานของ ไฮน์ริช ฟอน ไคสท์ (Heinrich von Kleist) เร่ือง Das Erdbeben in Chili (The 
Earthquake in Chile) ซ่ึงตีพิมพค์ร้ังแรกในปี ค.ศ. 1807 มีตวัละครหน่ึงรอดชีวิตจากการพยายามจะแขวนคอ
ฆ่าตวัตาย เน่ืองจากตึกสั่นโดยบงัเอิญ และตวัละครอีกคนท่ีก าลงัจะถูกตดัหัวประหารชีวิตกลบัรอดมาได้
เพราะบงัเอิญเกิดแผน่ดินไหวเสียก่อน (Bühler, 2016, p. 173) ตามทศันะของ Zemanek (2011, p. 92) ฮาสลิง
เงอร์เลือกน าเสนอความบงัเอิญของภยัพิบติั โดยพยายามช้ีแนะวา่ทุกคนมีโอกาสประสบภยัพิบติัไดท้ั้งนั้น 
เห็นไดจ้ากวธีิการเล่าของฮาสลิงเงอร์ เขาพยายามเล่าเหตุการณ์อยา่งราบเรียบ ไม่มีฉากสะเทือนอารมณ์หรือ
กระตุน้ความต่ืนเตน้ ไม่มีการสร้างจุดสูงสุดของการเล่า นอกจากน้ี เขายงัหลีกเล่ียงการบรรยายภาพคล่ืนสึนา
มิอย่างงดงาม เพื่อป้องกนัมิให้ผูอ่้านเกิดสุนทรียภาพ และมีอารมณ์ความรู้สึกช่ืนชมความงามของภยัพิบติั
ทางธรรมชาติท่ีคร่าชีวติผูค้นจ านวนมาก  

ฮาสลิงเงอร์กล่าวถึงความบงัเอิญท่ีน าพาเขาและครอบครัวไปสู่การประสบภยัพิบติัไวใ้นตอนตน้เร่ือง 
ความบงัเอิญท่ีครอบครัวตดัสินใจไปเกาะพีพี แมจ้ะไม่ใช่จุดหมายปลายทางท่ีวางแผนไว ้“จริง ๆ แลว้พวก
เราตั้งใจจะไปเท่ียวจาไมกาอีกคร้ัง” (Phi Phi, p. 16)7 หลงัจากท่ีฮาสลิงเงอร์ไดพู้ดคุยปรึกษากบับริษทั
ท่องเท่ียวเร่ืองท่ีพกับนเกาะพีพี และไดเ้ปรียบเทียบราคาค่าการเดินทางของสองประเทศ ซ่ึงประเทศไทยถูก
กว่ามาก “เร่ืองน้ีก็ถูกตดัสินใจไปแลว้โดยปริยาย” (Phi Phi, p. 17)8 ฮาสลิงเงอร์เลือกใช้ค  า “eigentlich” 
(actually) ในทั้งสองสถานการณ์ ซ่ึงเป็นค าท่ีใชส้ าหรับแสดงความรู้สึกแบ่งรับแบ่งสู้ หรือบอกเจตนาเดิมท่ี
สุดทา้ยแลว้ไม่เป็นดงัตั้งใจ การเลือกใชค้  าน้ีจึงเป็นการเนน้ย  ้าวา่ การเลือกจุดหมายปลายทางท่ีเกาะพีพีมิได้
กระท าดว้ยความมุ่งหมายตั้งใจ หากแต่เกิดข้ึนจากความบงัเอิญเพียงอยา่งเดียว 

ความบงัเอิญปรากฏชดัเจนและบ่อยคร้ังในวาทกรรมเก่ียวกบัการรอดชีวิตจากภยัพิบติั ฮาสลิงเงอร์ไม่
สามารถรู้สึกยินดีหรือมีความสุขกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะเขาไม่สามารถหาค าอธิบายหรือเหตุผลใด ๆ ให้
การรอดชีวิต “เราคือผูร้อดชีวิตท่ีโชคช่วย แต่โชคน้ีกลบัมีรสขม จนถึงตอนน้ี ผมไม่อาจรู้สึกปลาบปล้ืมช่ืน

                                                      
7 “eigentlich wollten wir wieder nach jamaika fahren”. 
8 “die sache [war] eigentlich entschieden.” 
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ชมได ้เวลาผมเล่าเร่ืองสึนามิ น ้ าตาก็ร้ืนข้ึนในดวงตาอยู่นาน ความทรงจ าถึงการรอดชีวิตจากภยัพิบติัคร้ัง
ใหญ่เพียงเพราะความบงัเอิญ มีเหตุผลในตวัมนัเอง” (Phi Phi, p. 7)9  

แมเ้หตุการณ์ภยัพิบติัจะผา่นไปแลว้หน่ึงปี ฮาสลิงเงอร์ก็ไม่สามารถหาสาเหตุและค าอธิบายเก่ียวกบัการ
รอดชีวติของตวัเองได ้ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากความทรงจ าอนัเลือนรางของเขาเอง  

ผมเร่ิมจดบนัทึกความทรงจ าของผม นัน่ท าให้ผมไดรู้้วา่ ภาพต่าง ๆ ในหวันั้นคลุมเครือ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ผมไม่สามารถจินตนาการไดว้า่ สภาพแวดลอ้มแบบใดท่ีช่วยชีวิตของเราไว ้น่ีคือค าถามท่ี
ผมไม่สามารถสลดัทิ้งได้เลยในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ท าไมผมถึงยงัมีชีวิตอยู่ ท  าไมเราถึงยงัมี
ชีวติอยู ่ผมตอ้งการกลบัไปดูสถานท่ีหรืออะไรก็ตามท่ียงัหลงเหลืออยูอี่กคร้ังหน่ึง (Phi Phi, p. 36)10 

ความบงัเอิญของเหตุการณ์ภยัพิบติัมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ฮาสลิงเงอร์ไม่สามารถด าเนินชีวิตตามปกติ
ได ้เน่ืองจากเขาไม่สามารถหาเหตุปัจจยัและค าอธิบายท่ีจะช่วยให้เขาท าความเขา้ใจประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
การท่ีฮาสลิงเงอร์พิจารณาเหตุการณ์สึนามิโดยมุ่งความสนใจไปท่ีความบงัเอิญสะทอ้นให้เห็นว่า แบบ
แผนการตีความเหตุการณ์ภยัพิบติัเดิมท่ีมีในวฒันธรรมตะวนัตกไม่สามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นกรณีของเขา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตีความทางศาสนา ท่ีแมจ้ะไม่แพร่หลายมากเท่าในอดีต แต่ก็ไดรั้บการพูดถึงบ่อยคร้ัง
ในยุคสมยัใหม่ (Bühler, 2016, p. 171) ความบงัเอิญเป็นส่ิงท่ีขดักบัความเช่ือทางคริสตศ์าสนา ซ่ึงมองวา่ทุก
อย่างท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีลว้นแลว้แต่ถูกก าหนดโดยพระผูเ้ป็นเจา้ทั้งส้ิน เหตุการณ์ทั้งหลายมีวตัถุประสงค์
เสมอ ภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น น ้ าท่วมโลก แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จึงมกัถูกตีความวา่เป็นค าเตือน
หรือการลงโทษมนุษย ์(Bühler, 2016, pp. 170–171) ใน พี พี ไอส์แลนด์ มีการน าเสนอมุมมองทางศาสนาไว้
เช่นกัน คือ ในการเดินทางกลับไปยงัเกาะพีพีคร้ังท่ีสอง ฮาสลิงเงอร์ได้พูดคุยกับอิหม่ามประจ ามสัยิด
เก่ียวกบัเหตุการณ์สึนามิ อิหม่ามท่านน้ีเช่ือว่าคล่ืนสึนามิเป็นบทลงโทษท่ีถูกตอ้งและยุติธรรมส าหรับความ
เส่ือมทรามทางศีลธรรมท่ีน าพา “เหลา้ โสเภณี เน้ือหมู” (Phi Phi, p. 69)11 มาสู่เกาะพีพี  นอกจากน้ี ฮาสลิง
เงอร์ยงัน าค าศพัทเ์ฉพาะทางคริสตศ์าสนามาใชป้ระกอบการบรรยายภาพเหตุการณ์ภยัพิบติั ไม่วา่จะเป็น การ
เรียกภยัพิบติัสึนามิว่าเป็น “การพิพากษาคร้ังสุดทา้ย” (Phi Phi, p. 10)12 เรียกเกาะพีพีวา่เป็น “จุดหมาย
ปลายทางการจาริกแสวงบุญ” ของนกัท่องเท่ียว (Phi Phi, p. 130)13 หรือการกล่าวถึงช่ือหนงัสือภาพ “phi phi 
                                                      
9 “wir waren die glücklichen überlebenden. aber dieses glück hat einen bitteren geschmack. ich habe es bislang nicht genießen können. wenn 
ich vom tsunami erzählte, drückten sich mir lange zeit tränen in die augen.” 
10 “ich habe damit angefangen, meine erinnerungen aufzuschreiben. dabei hat sich herausgestellt, dass die bilder in meinem kopf in vieler 
hinsicht sehr vage sind. vor allem kann ich mir keine vorstellung davon machen, welche umstände uns das leben gerettet haben. das ist eine 
frage, die mich über all die monate hinweg nicht losgelassen hat. warum bin ich noch am leben? warum sind wir noch am leben? ich will den 
ort, oder das, was davon geblieben ist, wiedersehen.” 
11 “alkohol, prostitution, schweinefleisch” 
12 “das große gericht" 
13 “pilgerziel” 
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island – a paradise lost” (Phi Phi, p. 53) และค าขวญั “return to paradise” (Phi Phi, p. 54) ของกลุ่ม
อาสาสมคัร hi phi phi ซ่ึงในแง่หน่ึงสามารถมองไดว้า่เป็นการใชใ้นลกัษณะเสียดสี ซ่ึง Gerstenberger (2012, 
p. 37) เห็นวา่ การเลือกใช้ค  าศพัท์เหล่าน้ีสะทอ้นความตอ้งการ “ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ” ของชาวตะวนัตกท่ีอยู่ใน
สังคมท่ีความเช่ือทางศาสนาไดสู้ญเสียบทบาทและความส าคญัแลว้ เห็นไดจ้ากการท่ีฮาสลิงเงอร์ไดพ้ยายาม
หาค าอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ยการเช่ือมโยงเหตุการณ์กบัศาสนาผ่านการใช้ค  าศพัท์เฉพาะและกล่าวถึงการ
ตีความของอิหม่าม แต่เขาเองกลบัไม่อาจท าใจยอมรับการให้ความหมายเช่นนั้นได ้นอกจากน้ี ฮาสลิงเงอร์
ยงัเน้นย  ้าความตอ้งการปฏิเสธท่ีจะเช่ือเร่ืองความอศัจรรย ์(Wonder) ในการสัมภาษณ์คร้ังหน่ึง เขากล่าวว่า 
“ผมไม่ตอ้งการเรียกมนัวา่ความอศัจรรย ์ผมเติบโตมากบัการสั่งสอนความเช่ือเร่ืองความอศัจรรยแ์ละผมก็ได้
พยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะละทิ้งความเช่ือนั้น ผมไม่ตอ้งการใช้โอกาสน้ีในการหวนกลบัไปหามนัอีกคร้ัง” 
(Weinzierl, 2007) เม่ือการอธิบายตีความทางศาสนาไม่สามารถช่วยเยียวยาจิตใจของเขา สุดทา้ยแลว้ การใช้
ชุดค าศพัท์ทางศาสนาซ ้ า ๆ จึงกลายเป็นเพียง “การแสดงความรู้สึกสลดใจของผูเ้ขียน ท่ีศาสนาไม่อาจท า
หน้าท่ีของมนัไดอ้ย่างสมบูรณ์อีกต่อไป” (Gerstenberger, 2012, p. 38) การเลือกใช้ความบงัเอิญในการ
อธิบายประสบการณ์ ซ่ึงถือเป็นความพยายามท่ีจะหลุดพน้จากกรอบความคิดทางคริสตศ์าสนา ควบคู่กบัการ
เลือกใช้ค  าศพัท์เฉพาะทางศาสนา ท่ีแมจ้ะใช้อย่างเสียดสี แต่กลบัแสดงให้เห็นอิทธิพลของความเช่ือทาง
คริสต์ศาสนาท่ียงัคงก าหนดมุมมองของฮาสลิงเงอร์ จนดูเหมือนวา่ การพยายามหาค าอธิบายให้แก่ภยัพิบติั
ของผูเ้ขียนยอ้นแยง้ไมส่อดคลอ้งกนั แต่หากพิจารณาดูอยา่งถ่ีถว้นแลว้จะเห็นวา่ การอธิบายเหตุการณ์สึนามิ
ทั้งสองแบบมิได้ส่งผลให้เกิด “ความยอ้นแยง้” ระหว่างกนั แต่เป็นการตอกย  ้าลักษณะส าคญัของแบบ
แผนการการเล่าเร่ืองภยัพิบติั นัน่คือ การอธิบายตีความแบบต่าง ๆ จะปรากฏเคียงกนั (The juxtaposition of 
different interpretations) (Bühler, 2016, p. 172) ซ่ึง Löffler (1999, p. 620, as cited in Bühler, 2016, p. 172) 
ไดข้ยายความประเด็นน้ีโดยยกตวัอยา่งจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวท่ีเมืองลิสบอนวา่ ในการตีความเหตุการณ์
แผ่นดินไหวคร้ังนั้น มีการเช่ือมโยงค าอธิบายทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางเทววิทยาและทางศีลธรรมเขา้ไว้
ดว้ยกนั ดงันั้น “ในหนงัสือ Das Buch der Natur (The Book of Nature) จึงประกอบไปดว้ยการอธิบาย
แผน่ดินไหวในความหมายวิวรณ์ของพระเจา้ ควบคู่ไปกบัการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทางธรณีวิทยา และการอภิปรายทฤษฎีทางปรัชญาธรรมชาติเร่ืองการเกิดแผ่นดินไหว” (Bühler, 2016, p. 
172) 

ภัยพบิัติ: หลากมิติแห่งความกลวั 
นอกจากเร่ืองความบงัเอิญแลว้ พี พี ไอส์แลนด์ ยงัน าเสนอภยัพิบติัดว้ยการบรรยายความรู้สึกกลวัไว้

หลายมิติดว้ยกนั เช่น ความรู้สึกกลวัความตาย กลวัอนัตราย กลวัความไม่แน่นอน และกลวัส่ิงท่ียงัไม่เกิด 
ความกลวัท่ีปรากฏชดัเจนและสัมพนัธ์โดยตรงกบัการประสบภยัพิบติั คือ ความกลวัอนัตรายและความตาย
จากน ้ า Koch (2015, p. 143) ไดอ้ธิบายประเด็นน้ีไวว้า่ ทะเลเป็นสถานท่ีแห่งความกลวัของมนุษยม์าแต่
โบราณ และในพระคมัภีร์ไบเบิลก็มีบทบรรยายท่ีกล่าวถึงการลงโทษโดยมีทะเลเป็นพื้นท่ีแห่งความรุนแรง 
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ภยัพิบติัสึนามิจึงปลุกความกลวัน ้ าท่ีมีมาแต่โบราณของมนุษย ์น ้ าสามารถน าพามนุษยไ์ปสู่หายนะ และยงั
ตอกย  ้าถึงขีดจ ากดัทางเทคโนโลยี ในบนัทึกสึนามิ ฮาสลิงเงอร์ไดบ้รรยายความรู้สึกต่ืนกลวัในขณะท่ีเขาถูก
คล่ืนซดัจนไม่สามารถโผล่พน้น ้าได ้ 

ในขณะนั้น ผมรู้สึกกลวัวา่ผมจะไม่สามารถรอดไปได ้แลว้ความคิดหน่ึงก็ปรากฏชดัเจน น่ีคือจุดจบ 
แมก้ารตระหนักรู้เกิดข้ึนอย่างปุบปับ แต่มิได้ตามมาดว้ยความส้ินหวงั มนัเป็นความรู้สึกเสียดาย
มากกวา่ ท่ีผมไม่อาจจบชีวิตแบบอ่ืน หากแต่เป็นการตายอย่างน่าอนาถท่ีน่ีในโคลน (Phi Phi, p. 
79)14  

ความกลวัน ้ าท่ีมาพร้อมกบัความรู้สึกกลวัตายมิไดอ้ยูใ่นค าบอกเล่าของฮาสลิงเงอร์คนเดียวเท่านั้น แต่
ยงัปรากฏในการบรรยายฉากท่ีเอลิอาสพยายามกระเสือกกระสนเอาตวัรอด “อยู ่ๆ ผมก็ลงไปอยูใ่ตน้ ้ าอีกคร้ัง 
และรู้สึกไดว้่ามีคนพยายามกดผมไวใ้ห้ตวัเขาพน้น ้ า ใช้ผมเพื่อเอาตวัรอด แลว้ผมก็จมลง และตอนนั้นเอง 
ผมรู้สึกกลวัตาย” (Phi Phi, p. 87)15 

นอกจากความรู้สึกกลวัท่ีเกิดข้ึนในชัว่ขณะท่ีประสบภยัพิบติัแลว้ ในบนัทึกยงัไดบ้รรยายถึงความกลวั
ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึนหรือความกลวัความไม่แน่นอน ความกลวัลกัษณะน้ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเดินทางกลบัไป
ยงัเกาะพีพีเป็นคร้ังท่ีสอง บนเคร่ืองบิน ฮาสลิงเงอร์มีอาการต่ืนตระหนก  

จู่ ๆ ผมก็กลวัวา่ผมไดท้ าผดิพลาดอยา่งร้ายแรง แทนท่ีผมจะพอใจและเป็นสุขท่ีเราทั้งส่ีคนรอดชีวิต 
แต่ผมกลบัพาเราไปสู่อนัตรายคร้ังใหม่ คล่ืนสึนามิจะเกิดอีกคร้ังเม่ือไรก็ได ้และเคร่ืองบินก็ตกได้
เหมือนกนั ใครจะรู้ ท าไมเขาถึงห้ามไม่ให้ข้ึนเคร่ืองอยู่นานจนแทบจะถึงเวลาออกเดินทาง บางที
เคร่ืองอาจจะมีปัญหาขดัขอ้งทางเทคนิคก็เป็นได ้(Phi Phi, p. 38)16  

 
 
 
 
 
 

                                                      
14 “in diesem moment erfasste mich die angst, dass es nicht zu schaffen war. und dann der klare gedanke: das ist jetzt das ende.  diese 
erkenntnis kam zwar schickartig, aber ihr folgte keine verzweiflung. es war eher eine art bedauern darüber, dass ich nicht anders sterben darf, 
sondern hier im dreck verrecken muss.” 
15 “jedenfalls war ich plötzlich wieder unter wasser und merke, dass sich jemand an mir hochzieht, sich an mir rettet.” 
16 “ich habe plötzlich angst, einen großen fehler zu begehen. ich hätte zufrieden und glücklich damit sein sollen, dass wir alle vier überlebt 
haben, stattdessen setze ich uns einer neuen gefahr aus. einen tsunami kann es jederzeit wieder geben, und so ein flugzeug kann abstürzen. 
wer weiß, warum das flugzeug bis knapp vor dem abflug nicht freigegeben wurde. vielleicht hat es technische probleme.” 
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ต่อมา ขณะท่ีฮาสลิงเงอร์กบัภรรยาอยูใ่นท่ีพกับนเกาะพีพีตอนท่ีฝนหนกั  

ตรงทางออกไประเบียง ลมไดพ้ดัผา้ม่านปลิวไหวไปมา จากนั้นฝนเร่ิมเทลงมาและฟ้าร้อง จู่ ๆ ผมก็
กลวัว่าดินจะถล่ม เราเคยเห็นกนัออกบ่อยในข่าวทีวี โดยเฉพาะท่ีเกิดในไทยกบัอินโดนีเซียไม่ใช่
หรือ หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นถูกฝังในดินโคลน (Phi Phi, p. 128)17 

นยัหน่ึง ความกลวัของอาสลิงเงอร์จากบริบททั้งสองน้ีสะทอ้นผลกระทบและบาดแผลทางจิตใจของ
ผูร้อดชีวิตจากเหตุการณ์ภยัพิบติั แต่ในขณะเดียวกนั ความกลวัน้ียงัแสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองความเส่ียงท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวตะวนัตกในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก Mythen (2004, pp. 2–4) อธิบายว่า 
ภายหลงัยุคภูมิธรรม ความเจริญกา้วหนา้ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ท่ีพฒันาไป
อย่างรวดเร็วไดส้ร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญในการค านวณ การประเมิน และการจดัการความเส่ียง ท าให้สังคม
ตะวนัตกประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ ควบคุม และขจดัภยนัตรายท่ีมีต่อมนุษยไ์ด ้เห็นไดจ้าก
ความถ่ีในการเกิดโรคติดเช้ือและโรคระบาดท่ีลดลงอยา่งมากในระยะเวลา 150 ปีท่ีผา่นมา แนวคิดเร่ืองความ
เส่ียง องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระเบียบขั้นตอนท่ีออกมาเพื่อลดความเส่ียงจึงมี
อิทธิพลและก าหนดการรับรู้เร่ืองความเส่ียงของชาวตะวนัตก แต่แทนท่ีการตระหนกัเร่ืองความเส่ียงผา่นการ
รับขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพทางสังคม กลบักลายเป็นยิ่ง
กระตุน้ให้ผูค้นเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัมากข้ึนไปอีก ในทศันะของ Bühler (2016, p. 174) ความ
เส่ียงเป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจและมุมมองเร่ืองอนาคตของมนุษย ์การตีความว่าเหตุการณ์นั้น ๆ มี
ความเส่ียง ท าใหเ้ราพยายามหาหนทางในการท่ีจะหลีกเล่ียงส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ความไม่แน่นอนของ
อนาคตน้ีเองส่งผลให้เกิดความกลวั เห็นไดจ้ากกรณีของฮาสลิงเงอร์ท่ีการรอข้ึนเคร่ืองบินนาน “ผิดปกติ” 
และความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดปัญหาเคร่ืองยนตข์ดัขอ้งเป็นความเส่ียงท่ีน าไปสู่ความรู้สึกไม่มัน่คง ความกงัวล
และความกลวั นอกจากน้ี ความกลวัดินถล่มของฮาสลิงเงอร์โดยยกตวัอยา่งประเทศไทยและอินโดนีเซีย ยงั
สะทอ้นให้เห็นกรอบความคิดของชาวตะวนัตกท่ีมีต่อเร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติอีกดว้ย Bankoff (2009, p. 
192) กล่าววา่ ในสายตาของชาวตะวนัตก “ประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือประเทศท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเส้นศูนยสู์ตรมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติไดบ้่อยกวา่ภูมิภาคอ่ืน” ภูมิภาคอ่ืนในท่ีน้ีหมายถึงประเทศตะวนัตก 
ซ่ึงชาวตะวนัตกจ านวนหน่ึงเห็นว่า ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือหากเกิดข้ึนจริง จ านวน
เหยือ่ผูเ้สียชีวติและความเสียหายจะนอ้ยกวา่ การยกตวัอยา่งประเทศไทยและอินโดนีเซียส าหรับการกล่าวถึง
ภยัพิบติัทางธรรมชาติประเภทอ่ืนจึงเนน้ย  ้ากรอบความคิดดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม Bankoff ยงั

                                                      
17 “beim ausgang zur terrasse wird der vorhang vom wind hin und her gerissen, dann beginnt es zu schütten und zu donnern. plötzlich 
überkommt mich die angst vor einem erdrutsch. hat man das nicht schon oft im fernsehen gesehen, gerade in thailand und indonesien? ganze 
dörfe von einer schlammlawine verschüttet.” 
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กล่าวต่อไปว่า กรอบความคิดน้ีได้รับการพิสูจน์แลว้ว่าไม่เป็นจริงจากกรณีเฮอริเคนแคทรีนา ซ่ึงไดส้ร้าง
ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นและชีวติในสังคมตะวนัตกหรือสหรัฐอเมริกาอยา่งร้ายแรง 

การน าเสนอความกลัวอีกมิติหน่ึงในบันทึกของฮาสลิงเงอร์ คือ ความกลัว ท่ีจะเผชิญหน้ากับ
ประสบการณ์อนัเลวร้ายอีกคร้ัง หากเร่ิมร้ือฟ้ืนความทรงจ าและเล่าเร่ืองภยัพิบติั ในบทแรกของ พี พี ไอส์
แลนด์ ฮาสลิงเงอร์ไดก้ล่าวถึงความตั้งใจท่ีจะไม่เขียนหนงัสือเก่ียวกบัสึนามิไว ้ดงัน้ี “เป็นเวลาหลายเดือนท่ี
ผมค่อนขา้งมัน่ใจวา่ผมจะไม่เขียนหนังสือเล่มน้ี เพราะมีคนมาคอยถามอยู่ร ่ าไป คุณคงไม่ได้ก าลงัเขียน
หนงัสือเร่ืองสึนามิหรอกใช่ไหม – ไม่ตอ้งห่วง ผมไม่เขียนหรอก” (Phi Phi, p. 5)18 ส าหรับ Koch (2015, p. 
140) ประโยคน้ีดูเหมือนการปฏิเสธท่ีจะเขียนบนัทึกความทรงจ าเก่ียวกบัสึนามิท่ีสะเทือนอารมณ์เพื่อป้อน
ให้ตลาดหนงัสือ แต่อาจตีความได้เช่นกนัว่า ฮาสลิงเงอร์ตอ้งการย  ้ากบัตวัเองผ่านการพูดประโยคน้ี เป็น
ความพยายามท่ีจะกนัมิให้ความรู้สึกกลวัหวนกลบัมาอีกคร้ัง ความกลวัท่ีเกิดจากการร้ือฟ้ืนความทรงจ าอนั
โหดร้าย แต่แลว้ ฮาสลิงเงอร์กลบัเลือกท่ีจะเผชิญหน้ากบัความกลวั โดยการบอกเล่าประสบการณ์ภยัพิบติั 
และในกระบวนการเล่าน้ีเอง ท่ีท าใหเ้ขาค่อย ๆ คลายความกลวัลงได ้

หลงัการรอดชีวติ: บาดแผลและการเยยีวยา 
ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของการตีความและการน าเสนอภยัพิบติั คือ “เราสามารถเล่าเร่ืองภยัพิบติั

ภายหลงัจากท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึนแลว้เท่านั้น” (Bühler, 2016, p. 170) นัน่หมายความวา่ ส่ิงท่ีสามารถปรากฏ
ในเร่ืองเล่าเก่ียวกบัภยัพิบติันอกเหนือไปจากการกล่าวถึงเหตุการณ์โดยตรงแลว้ คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูร้อดชีวิต ซ่ึงสะทอ้นผา่นการบรรยายปฏิกิริยา พฤติกรรม ความทรงจ า รวมไปถึงบาดแผลทั้งทางกายและ
ทางใจของผูป้ระสบภยั 

บาดแผลทางกายเป็นส่ิงท่ีเห็นไดท้นัทีหลงัจากเหตุการณ์ภยัพิบติั และโดยมากมกัไดรั้บการรักษาก่อน
เป็นอย่างแรก โดยทัว่ไป การกล่าวถึงบาดแผลทางกายจึงเป็นการบรรยายอาการบาดเจ็บของผูร้อดชีวิต 
อย่างไรก็ตาม บาดแผลทางกายจากภยัพิบติัท่ีปรากฏเด่นชัดท่ีสุดใน พี พี ไอส์แลนด์ กลบัมิได้อยู่ในการ
บรรยายรายละเอียดอาการบาดเจ็บ แต่อยู่ในรูปแบบอกัขรวิธีท่ีฮาสลิงเงอร์ซ่ึงเป็นทั้งผูป้ระสบภยัและ
นกัเขียนเลือกใชใ้นหนงัสือเล่มน้ี กล่าวคือ ฮาสลิงเงอร์พิมพบ์นัทึกของเขาโดยใชต้วัพิมพเ์ล็กทั้งหมด ซ่ึงขดั
กบัอกัขรวิธีการสะกดค าของภาษาเยอรมนัเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากจะตอ้งใชต้วัพิมพใ์หญ่เวลาข้ึนตน้
ประโยคแลว้ ค านามภาษาเยอรมนัยงัตอ้งเขียนดว้ยตวัพิมพใ์หญ่เช่นกนั การใชต้วัพิมพเ์ล็กทั้งหมดจึงสะดุด
ตาของผูอ่้านภาษาเยอรมนัเป็นอย่างมาก ฮาสลิงเงอร์อธิบายสาเหตุท่ีเขาใช้อกัษรพิมพ์เล็กว่า เขาได้รับ
บาดเจ็บบริเวณน้ิวกอ้ยมือซ้ายขณะพยายามเอาชีวิตรอดจากคล่ืนสึนามิ บาดแผลของเขาติดเช้ือและเส้นเอ็น
ตรงน้ิวกอ้ยขาดจนไม่สามารถรักษาได ้(Weinzierl, 2007) เขาไดบ้รรยายฉากหน่ึงใน พี พี ไอส์แลนด์ ตอนท่ี
พยายามจะกดแป้นพิมพข์องโนต้บุค๊หลงัจากผา่ตดัไว ้ดงัน้ี  
                                                      
18 “ein paar monate lang war ich ziemlich sicher, dass ich dieses buch nicht schreiben würde. schon deshalb nicht, weil ich oft danach gefragt 
wurde: du arbeitest doch nicht etwa an einem tsunami-buch? – nein, keine angst.” 
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ผมเปิดโนต้บุค๊ … และพิมพฉ์ากท่ีเพิ่งพบเจอเม่ือครู่ดว้ยน้ิวช้ีขา้งขวา ใชต้วัพิมพเ์ล็ก ผมยงัเขา้ใจผิด
คิดวา่น้ิวกอ้ยมือซ้าย ซ่ึงตามปกติมีหนา้ท่ีกดปุ่มชิฟท ์ จะกลบัมาขยบัไดอี้กคร้ังเม่ือถอดเฝือกออก
แลว้ (Phi Phi, pp. 165–166)19  

การใชต้วัพิมพเ์ล็กนอกจากจะแสดงใหเ้ห็นร่องรอยของภยัพิบติัท่ีปรากฏอยูใ่นระดบัร่างกายแลว้ ยงัถือ
เป็น “การแสดงออกทางวรรณศิลป์ของประสบการณ์รอดชีวิต” อีกดว้ย (Gerstenberger, 2012, p. 39) 

นอกจากบาดแผลทางกายแลว้ พี พี ไอส์แลนด์ ยงัน าเสนอบาดแผลทางใจของผูร้อดชีวิตจากภยัพิบติัไว้
ในหลายมิติดว้ยกนั นกัวจิารณ์หลายคนจึงมองวา่ ฮาสลิงเงอร์ใชก้ารประพนัธ์ พี พี ไอส์แลนด์ ในการเยียวยา
บาดแผลทางจิตใจท่ีไดรั้บจากการประสบภยัพิบติัสึนามิ (Gerstenberger, 2012, p. 34; Koch, 2015, pp. 139–
140; Zemanek, 2011, p. 90) เขาเองกล่าวถึงความตอ้งการน าประสบการณ์มาบอกเล่าไวใ้นตอนหน่ึงของ
หนงัสือเช่นกนั แมว้่าในช่วงแรกหลงัจากท่ีเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ เขาพยายามท่ีจะไม่เอ่ยถึงมนัเวลาท่ี
ผูค้นถามถึง  

แมผ้มจะบอกตวัเองทุกคร้ังเวลาให้สัมภาษณ์ว่า หากมีคนถามเร่ืองสึนามิข้ึนมา นายไม่ควรตอบ
อะไรออกไป นายรอดชีวิตมาได ้และไม่ไดสู้ญเสียใคร ท าไมไม่รู้สึกยินดีและสงบปากสงบค าเสีย 
เม่ือบทสนทนาด าเนินมาถึงเร่ืองสึนามิ ผมจึงไดรู้้วา่ ท่ีจริงแลว้ผมตอ้งการท่ีจะพูดถึงมนั (Phi Phi, 
pp. 5–6)20  

เศษเส้ียวความทรงจ าท่ีเลือนรางไม่ปะติดปะต่อยงัคงตามหลอกหลอนฮาสลิงเงอร์ เป็นเสมือนส่ิงกีด
ขวางท่ีท าใหเ้ขาไม่สามารถใชชี้วติตามปกติได ้เขาไม่สามารถประพนัธ์นวนิยายเร่ืองใหม่อยา่งท่ีตั้งใจไว ้ไม่
วา่เขาพยายามท่ีจะพฒันาตวัละครอยา่งไร กลบักลายเป็นวา่ ตวัละครเหล่านั้นถูกน ามาใชส้ าหรับการท าความ
เขา้ใจและท าใจกบัเหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิ 

ผมตั้งใจวา่ปีน้ีจะเขียนหนงัสือ และเร่ิมคิดเก่ียวกบันวนิยายเร่ืองใหม่ แต่ผมกลบัไม่คืบหนา้ไปไหน
เลย ไม่ว่าผมพยายามพฒันาตวัละครใด ๆ ก็ดูเหมือนว่า เป้าหมายของตวัละครเหล่านั้น คือ การ
จดัการกบัเร่ืองท่ีในความเป็นจริงแลว้ผมเองต่างหากตอ้งจดัการ ชัว่ขณะหน่ึง ผมตั้งใจวา่จะไม่เขียน
เก่ียวกบัตวัเองโดยตรง แต่น าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับประพนัธ์งานวรรณกรรม … แต่

                                                      
19 “ich starte das notebook … und tippe mit dem zeigefinger der rechten hand die gerade erlebte szene in die tasten. in kleinschreibung. noch 
habe ich die illusion, der für den gebrauch der umschalttaste zuständige kleine finger der linken hand würde, wenn er erst einmal von der 
schiene befreit ist, auch wieder beweglich werden.” 
20 “zwar sagte ich bei jedem interview zu mir selbst: wenn die tsunami-frage kommt, solltest du gar nicht darauf eingehen. du hast überlebt. 
und du hast keine angehörigen verloren. warum nicht einfach froh sein und schweigen? dann kam das gespräch auf den tsunami, und ich 
merkte, dass ich doch auch das bedürftnis hatte, darüber zu reden.” 
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แทนท่ีผมจะพินิจค านึงถึงจิตใจของตวัละครอ่ืน ๆ ผมกลบัตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ีเกิด
เหตุอีกคร้ัง และปะติดปะต่อล าดบัเหตุการณ์ภยัพิบติั จากนวนิยายจึงกลายเป็นบนัทึกเก่ียวกับ
ช่วงเวลาสั้น ๆ ของชีวิตผม ไม่นานหลงัจากเร่ิมเขียนบนัทึก ผมก็สามารถกลบัมาเขียนตวับทอ่ืน ๆ 
ได ้(Phi Phi, pp. 6–7)21 

การตัดสินใจท่ีจะน าประสบการณ์มาบอกเล่าผ่านบันทึกช่วยให้ฮาสลิงเงอร์เร่ิมกลับมาด าเนิน
ชีวติประจ าวนัได ้เขาสามารถเขียนตวับทอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน ปฏิกิริยาของฮาสลิงเงอร์หลงัจากเดินทางกลบัไป
กรุงเวียนนาคลา้ยคลึงกบัผูร้อดชีวิตอีกคนหน่ึงท่ีไดรั้บการกล่าวถึงในบนัทึก มกัดาเลนา (Magdalena) เป็น
นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรียท่ีเขา้พกัท่ีโรงแรมพีพีปร้ินเซสเช่นเดียวกบัฮาสลิงเงอร์ เธอและแฟนเห็นฮาสลิง
เงอร์บริเวณหอ้งอาหารตอนเชา้วนัท่ีเกิดเหตุ เม่ือทราบข่าววา่เขารอดชีวิต เธอจึงไดข้อนดัพบกบัฮาสลิงเงอร์ 
มกัดาเลนาเล่าว่า “ในช่วงสองสามเดือนแรก ท่ีใคร ๆ ต่างพูดถึงสึนามิ เธอกลบัไม่สามารถพูดถึงมนัได ้
หลงัจากนั้น เม่ือเธอตอ้งการเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน กลบัไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแลว้” (Phi Phi, pp. 8–9)22 
ในขณะท่ีแฟนของมกัดาเลนามีปฏิกิริยาต่อประสบการณ์ภยัพิบติัต่างออกไป นอกจากเขาปฏิเสธท่ีจะไปพบ
ฮาสลิงเงอร์แลว้ เขายงัเลือกท่ีจะไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์สึนามิกบัใครทั้งส้ิน แมก้ระทัง่กบัมกัดาเลนา “เขาเช่ือ
อยา่งสุดจิตสุดใจวา่ เขาสามารถลืมช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 26 ธนัวาคม ค.ศ. 2004 และวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 
2005 วนัท่ีพวกเราเดินทางกลบัมาถึงออสเตรียได้” (Phi Phi, p. 8)23 ปฏิกิริยาในช่วงแรกของฮาสลิงเงอร์ มกั
ดาเลนาและแฟนของเธอสอดคลอ้งกบัขอ้สังเกตเร่ืองการ “สูญเสียภาษา” ของ Gerstenberger & Nusser 
(2015) ท่ีวา่ ผูร้อดชีวติมกัอยูใ่นสภาวะตกตะลึง ไม่สามารถมองเหตุการณ์ไดอ้ยา่งปลอดโปร่ง จึงไม่อาจสรร
หาค าพูดมาบอกเล่าส่ือสารเร่ืองราวได ้นอกจากน้ี Koch (2015, p. 139) ยงัเห็นวา่ การท่ีผูร้อดชีวิตไม่สามารถ
เล่าประสบการณ์ได้นั้น ยงัมีสาเหตุมาจากความกลวัด้วย การทลายก าแพงความทรงจ าท่ีขวางกั้นไม่ให้
ผูร้อดชีวิตสามารถเล่าราวท่ีเกิดข้ึน ยอ่มหมายถึงการเผชิญหนา้กบัความกลวัของตวัเอง ซ่ึงเป็นความกลวัท่ี
ผูร้อดชีวติไดพ้ยายามกดไวด้ว้ยการไม่เอ่ยถึงประสบการณ์อนัเลวร้าย 

                                                      
21 “ich hatte ein schreibjahr in aussicht und begann mir gedanken über einen neuen roman zu machen. aber ich kam nicht vom fleck. ganz 
gleich, welche figur ich zu entwickeln versuchte, ihr hauptzweck schien zu sein, das zu erledigen, was in wirklichkeit ich selbst zu erledigen 
hatte. eine weile blieb ich bei dem vorsatz, nicht direkt von mir selbst zu schreiben, sondern die geschichte literarisch zu verarbeiten. … 
anstatt mich in andere figuren hineinzuversetzen, entstand in mir der wunsch, an den ort des geschehens zurückzukehren und den ablauf der 
katastrophe zu rekonstruieren. und so ist aus dem romanprojekt ein bericht über einen kurzen abschnitt meines eigenen lebens geworden. bald 
nachdem ich angefangen hatte, daran zu arbeiten, war es mir auch wieder möglich, andere texte zu schreiben.” 
22 “sie habe in den ersten monaten, als der tsunami in aller munde war, selbst nicht darüber sprechen können. erst später sei das bedürfnis 
erwacht, davon zu erzählen, aber da interessierte es niemanden mehr.” 
23 “er sei der festen überzeugung, die tage zwischen dem 26. dezember 2004 und dem ersten jänner 2005, dem tag, an dem sie nach österreich 
zurückkehrten, einfach vergessen zu können.” 
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ใน พี พี ไอส์แลนด์ ความฝันเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการกล่าวถึงบ่อยคร้ัง ฝันร้ายเป็นผลจากบาดแผลทางใจของ
ผูร้อดชีวติ Caruth (1996, p. 4) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัประเด็นน้ีโดยอา้งอิงขอ้สังเกตของฟรอยด์วา่ บาดแผลทาง
กายไม่ซบัซ้อนและรักษาให้หายได ้แต่บาดแผลทางใจนั้นมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็ว ไม่ทนัตั้งตวั ท าให้เรา
ไม่สามารถรับรู้และท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้น ดว้ยเหตุน้ี ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจึงไม่อาจปรากฏอยูใ่น
ระดบัส านึกไดจ้นกวา่มนัจะกลบัมารบกวนจิตใจในรูปฝันร้ายคร้ังแลว้คร้ังเล่าและในการกระท าซ ้ า ๆ ของ
ผูร้อดชีวิต หลงัเหตุการณ์สึนามิ สมาชิกทั้งส่ีของครอบครัวฮาสลิงเงอร์ฝันร้าย แมค้วามฝันแต่ละคร้ังจะ
แตกต่างกนัไป แต่มกัมีรายละเอียดบางประการท่ีปรากฏซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าในความฝันของแต่ละคน เอดิธฝันถึง
โลงศพหลายคร้ัง (Phi Phi, pp. 166, 177) โซฟีฝันวา่น ้ าไหลมาถึงเวียนนา และในทุก ๆ ความฝัน เธอหนี
ตลอดเวลา (Phi Phi, p. 177) เอลิอาสบอกวา่ การเล่าเร่ืองสึนามิท าให้เขาจะฝันร้าย “เวลาท่ีผมเล่าเร่ืองสึนามิ
ใหเ้พื่อนฟัง ทุกคร้ังหลงัจากนั้น ผมจะฝันถึงคล่ืนหรือไม่ก็ฝันถึงเคราะห์ร้ายอ่ืน ๆ ของครอบครัว” (Phi Phi, 
p. 85)24 เอลิอาสฝันวา่ฮาสลิงเงอร์เสียชีวิตหรือตกอยู่ในอนัตราย และเขาพยายามท่ีจะช่วยชีวิตพ่อของเขา 
(Phi Phi, p. 178, 180) ฮาสลิงเงอร์เป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีไม่ฝันร้ายเลยในช่วงแรก แต่เม่ือเขาเร่ิมเขียน
เก่ียวกบัสึนามิหลงัจากผา่นไปคร่ึงปี เขาก็เร่ิมฝันร้าย  

หลงัจากสึนามิผา่นไปไดค้ร่ึงปี ควร์ท นอยมนัน์ ประธานสมาคมวรรณคดี อลัเทอ ชมีเดอ ไดข้อให้
ผมเขียนตวับทสักหน่ึงช้ินลงในหนงัสือรวมเล่ม ผมนึกถึงแต่ประเทศไทยตลอดเวลา ผมคิดอะไร
อยา่งอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัสึนามิไม่ออกเลย ผมจึงเร่ิมเขียนเร่ืองน้ี ผมค่อย ๆ เขียนจากตอนจบของเร่ือง 
ผมเล่าวา่ มนัเกิดอะไรข้ึนบา้ง ตอนท่ีเราไดรั้บขา้วของท่ีอยูใ่นตูเ้ซฟของโรงแรมในไทยคืน แลว้จู่ ๆ 
ผมกลบัรู้สึกว่าทุกอย่างมนัช่างใกลต้วัอย่างน่าประหลาด ทั้งท่ีก่อนหน้าน้ีผมคิดว่า ผมเป็นคนท่ีมี
ระยะห่างจากเหตุการณ์มากท่ีสุด ผมเพิ่งมาเร่ิมฝันร้ายตอนน้ีเอง และฝันร้ายต่อเน่ืองไปทุกคืน ๆ 
บางคร้ังความฝันชัดเจน บางคร้ังเลือนราง กระนั้นผมก็ต่ืนข้ึนมาเหง่ือท่วมตวั ผมพกังานเขียน
ตน้ฉบบัน้ีไวช่้วงหน่ึง และเพราะผมเร่ิมเขียนเร่ืองสึนามิ ผมจึงเขียนเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้การท่ีผมขอให้
โซฟีและเอลิอาสเล่าความทรงจ าเร่ืองสึนามิใหฟั้ง ท าให้เด็ก ๆ ฝันร้ายเช่นกนั พวกเขากลบัมาฝันถึง
น ้าอีกคร้ัง แต่คราวน้ี ความฝันไม่อนัตรายนกัและตอนจบค่อย ๆ ดีข้ึน (Phi Phi, p. 180)25 

                                                      
24 “wenn ich freunden davon erzählt habe, ist es mir immer wieder passiert, dass ich in der nacht von der welle geträumt habe oder über ein 
anderes unglück in der familie.” 
25 “als ich gut ein halbes jahr nach dem tsunami von kurt neumann, dem leiter des literarischen quartiers alte schmiede in wien, gebeten 
werde, für eine anthologie einen text zu schreiben, muss ich die ganze zeit an thailand denken. mir fällt nichts ein, was nicht mit dem tsunami 
zu tun hat. und so beginne ich tatsächlich, darüber zu schreiben. ich nähere mich der geschichte vom ende her. ich erzähle, wie es war, als wir 
den inhalt unseres tresors aus thailand zurückbekamen. und plötzlich geht mir, der ich meinte, den größten abstand dazu haben, das alles 
seltsam nahe. jetzt erst beginnen meine albträume. sie setzen sich nacht für nacht fort. manchmal sind sie ganz deutlich, manchmal nur 
undeutlich, aber ich wache dennoch schweißgebadet auf. ich lasse die arbeit an dem manuskript für eine weile ruhen und kann mich nun, da 
ich sie zumindest begonnen habe, auch anderen themen zuwenden. meine bitte an sophie und elias, mir ihre tsunami-erinnerungen zu 
 



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 117 

 

   
 

การร้ือฟ้ืนประสบการณ์จากเหตุการณ์ภยัพิบติัดว้ยการเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ัง กระตุน้ให้ผูร้อดชีวิตฝัน
ร้าย อย่างไรก็ตาม หลงัจากเล่าเร่ืองราวท่ีประสบ ความฝันของสมาชิกในครอบครัวค่อย ๆ เปล่ียนไป ไม่
รุนแรงและน่ากลวัเม่ือเทียบกบัความฝันก่อนหนา้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ การเล่าเป็นการเยยีวยาบาดแผลทางใจ ท่ี
ช่วยใหผู้ร้อดชีวติค่อย ๆ กลบัมาด าเนินชีวติประจ าวนัได ้เป็นการสร้างความต่อเน่ือง (continuity) ให้กบัชีวิต
อีกคร้ัง หลงัจากท่ีภยัพิบติัได้ท าให้ทุกอย่างหยุดชะงกั เปล่ียนสภาวะปกติในชีวิตประจ าวนัให้กลายเป็น
ความโกลาหล ทั้งน้ี เน่ืองจากการเล่าเร่ืองช่วยจดัระเบียบของส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ดว้ยการบรรยายเหตุการณ์
อย่างมีหลกัเกณฑ์ หรือด้วยการตีความให้ความหมายด้วยมุมมองทางศาสนาหรือทางวฒันธรรม (Koch, 
2015, p. 141) ในตอนทา้ยของ พี พี ไอส์แลนด์ มีฉากการสนทนาระหวา่งฮาสลิงเงอร์กบัเอดิธ ซ่ึงถามสามี
ของเธอถึงสาเหตุท่ีเขาตอ้งการรีบกลบัไปท างานอีกคร้ังและไดค้  าตอบกลบัมาวา่ “ผมอยากกลบัมาใชชี้วิต
ปกติ” (Phi Phi, p. 194)26 ค  าตอบของฮาสลิงเงอร์มิไดเ้ป็นเพียงค าตอบท่ีให้กบัภรรยาของเขา แต่เป็นเป็นส่ิง
ท่ีเขาบอกตวัเองดว้ยเช่นกนั ความพยายามท่ีจะกลบัมาด าเนินชีวิตปกติอีกคร้ังสะทอ้นผ่านกิจกรรมธรรม
เนียมปฏิบติัเดิม ๆ ในพื้นท่ีท่ีคุน้เคยของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การรับไดส่ิ้งของท่ีสูญหายในประเทศไทย
คืน ค าทกัทายพูดคุยกบัเจา้ของร้านขายเน้ือเจา้ประจ า ของขวญัวนัคริสต์มาสจากปู่ยา่ตายาย และการฉลอง
เทศกาลคริสตม์าสท่ีบา้นในประเทศออสเตรีย (Gerstenberger, 2012, p. 39) 

บทสรุป 
จากการศึกษาการน าเสนอประเด็นภยัพิบติัในบนัทึกเร่ือง พี พี ไอส์แลนด์ ของโยเซฟ ฮาสลิงเงอร์จะ

เห็นไดว้า่ วฒันธรรมตะวนัตกมีบทบาทส าคญัต่อการรับรู้ ตีความ และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีนกัประพนัธ์
ไดรั้บจากเหตุการณ์ภยัพิบติัในหลายมิติดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) การเลือกใชค้วามบงัเอิญในการอธิบายการประสบ
ภยัและรอดชีวิตของเขาและครอบครัว ซ่ึงถือเป็นการปฏิเสธความเช่ือทางศาสนา ควบคู่ไปกบัการใช้ชุด
ค าศพัทเ์ฉพาะทางศาสนาคริสต ์ท่ีแมจ้ะใชอ้ยา่งเสียดสีแต่กลบัสะทอ้นให้เห็นอิทธิพลของความเช่ือท่ียงัคง
ก าหนดมุมมองของนกัประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี (2) การบรรยายความรู้สึกกลวัความตายซ่ึงพบไดใ้นฉากท่ี
ครอบครัวฮาสลิงเงอร์พยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดจากกระแสน ้ า ทั้งน้ี เน่ืองจากในวฒันธรรม
ตะวนั ทะเลเป็นพื้นท่ีแห่งความรุนแรงและมกัถูกใชใ้นการลงโทษมนุษยข์องพระเป็นเจา้ ดงัท่ีปรากฏในพระ
คมัภีร์ไบเบิล (3) การบรรยายความรู้สึกกลวัความไม่แน่นอน กลวัส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงสามารถมองไดว้่า
เป็นผลมาจากแนวคิดเร่ืองการจดัการความเส่ียงและส านึกเร่ืองความเส่ียงของชาวตะวนัตก ท่ีสะทอ้นผ่าน
ความกลวัเคร่ืองบินตกและความกลวัท่ีจะเกิดดินถล่ม ฮาสลิงเงอร์ไดย้กตวัอยา่งประเทศไทยและอินโดนีเซีย 
ซ่ึงในสายตาชาวตะวนัตก ทั้งสองประเทศตั้งอยูใ่นภูมิภาคท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบติัไดม้ากกวา่ประเทศ
ในฝ่ังตะวนัตก 

                                                                                                                                                                     
erzählen, löst wiederum bei ihnen albträume aus. erneut haben sie mit wasser zu tun. aber die träume sind nun harmloser geworden und gehen 
immer wieder auch gut aus.” 
26 “ich will ein normales leben führen”. 
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นอกจากน้ี จากการศึกษายงัพบวา่ การเขียนและการเล่าเป็นส่ิงท่ีช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ และช่วย
ใหผู้ป้ระสบภยัสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได ้เห็นไดจ้ากการท่ีนกัประพนัธ์สามารถกลบัมาเขียนตวับทอ่ืน ๆ 
ไดอี้กคร้ัง ภายหลงัจากท่ีเขาเร่ิมเขียนเล่าประสบการณ์จากเหตุการณ์ภยัพิบติั ในแง่น้ี จึงถือไดว้า่บนัทึกเร่ือง 
พี พี ไอส์แลนด์ เป็นเคร่ืองมือท่ีนกัประพนัธ์ใชใ้นการเยยีวยารักษาบาดแผลทางจิตใจของตวัเอง 
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