คำพยำน... จำกผู้รอดชีวติ ในเหตุกำรณ์ คลืน่
ยักษ์ สึนำมิถล่ มภำคใต้
อินทิรำ ลำวัลย์
ดิฉนั ชื่อ อินทิรา ลาวัลย์ อายุ 45 ปี เป็ นชาวเชียงใหม่ ดิฉนั ทางานอยูท่ ี่แผนกขายที่ร้าน จิวเวอรี
ป่ าตอง จังหวัดภูเก็ตเป็ น เวลา 10 ปี ดิฉนั ขอขอบคุณพระเจ้า ที่ดิฉนั รอดชี วติ จากเหตุการณ์ คลื่นยักษ์สึ
นามิถล่มที่ภาคใต้และได้มีโอกาส เป็ นพยานให้ทุกคน ได้รับรู ้ถึง ความรักและการทรงสถิตของพระเจ้า
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ดิฉนั ได้มาถึงที่ทางาน ประมาณ 9.45 น. และได้มองเห็นความ
ผิดปกติของทะเลแต่ก็ไม่เข้าใจว่านัน่ คืออะไร น้ าทะเลแห้งไปเป็ นระยะทางไกลพอสมควร แต่ดิฉนั ก็
ไม่ได้ สนใจอะไร ดิฉนั เปิ ดร้านเพื่อจะจัดของ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งเตือนใจลึก ๆ ว่าให้กลับออกจากร้านไป
จากที่นี่ ดิฉนั จึงออกมาอยูท่ ี่หน้าร้าน ตอนนั้น เวลาประมาณ 10.00 น. ดิฉนั มองเห็น น้ าทะเลเริ่ มไหล
กลับเข้าฝั่ง และมาอย่างรวดเร็ ว เร็ วมากจนดิฉนั ตั้งตัวไม่ได้ และด้วยความตกใจ ดิฉนั ตะโกน บอกเพื่อน
ร่ วมงานให้หนี แต่ขณะที่กา้ วเท้ากาลังจะวิง่ น้ าก็มาถึงตัวแล้ว คลื่นสู งมาก สู งกว่าตัวเรา สู งราว ๆ ตึกชั้น
ที่ 1 แรงของน้ า พัดดิฉนั ไปติดอยูก่ บั ประตูของธนาคาร (อยูข่ า้ งร้าน) และหลังคาของร้านค้าหักพังฝาด
ลงมา และยังไม่ทนั ไรคลื่นลูกใหญ่ ก็ซดั เข้ามากระแทกตัวของดิฉนั จมลงไปใต้น้ า
ณ เวลานั้นเป็ นสิ่ งที่น่ากลัวมากสาหรับดิฉนั น้ าพัดแรงมาก สกปรกและเต็มไปด้วยสิ่ งของที่
กระแสน้ าพัดพามา ขณะนั้นขาข้างหนึ่งของดิฉนั ไปติดอยูก่ บั เสาหลัก สิ่ งเดียวที่ดิฉนั คิดออกในขณะนั้น
คือ ร้องเรี ยกความช่วยเหลือจากพระเจ้า ดิฉนั ตะโกนร้องเรี ยก พระเจ้าในใจ “พระองค์เจ้าข้าช่วยลูกด้วย
ช่วยลูกด้วย พระองค์อยูท่ ี่ไหน ช่วยลูกด้วย” ทันใดนั้นเอง ขาของดิฉนั ก็หลุดออกจากเสาหลักพร้อมกับ
เห็นแสงสว่างที่ส่องลงมาเป็ นเวลาสั้น ๆ แต่แรงของน้ า กระแทกดิฉนั ต่อไปอีก จนแขนข้างหนึ่งไปติด
อยูก่ บั สิ่ งของสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งไม่รู้วา่ เป็ นอะไร ดิฉนั พยายามที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากสิ่ งที่ติดอยู่ แต่ทา
อย่างไรก็ไม่หลุด เวลานั้นดิฉนั คิดว่าตนเองหมดหวังแล้ว จึงได้ปล่อยให้กระแสน้ ากระแทกไปกระแทก
มา ดิฉนั อ่อนแรงมากและคิดว่าถึงเวลาที่พระเจ้าคงจะรับดิฉนั ไปแล้ว ดิฉนั จึงร้องตะโกนในใจอีกครั้งว่า
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์อยูไ่ หน รับลูกไปด้วย” เวลานั้นดิฉนั รู ้สึกตัวว่าตัวเองลอยไปตามกระแสน้ า
และได้เห็นแสงสว่าง อีกครั้งหนึ่ง เห็นน้ าและสิ่ งของชัดเจนมาก จึงค่อย ๆ ลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองอยู่
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บนกองไม้ ดิฉนั มองไปรอบ ๆ เห็นแต่ความเวิง้ ว้างและน่ากลัว ตามร่ างกายของดิฉนั มีบาดแผลเลือด
ไหลเต็มไปหมด
ดิฉนั คิดอยูใ่ นใจว่า ต้องออกไปจากที่นี่และขึ้นไปบนที่สูงกว่านี้ดิฉนั จึงเดินทวนน้ า ซึ่ งระดับน้ า
ในตอนนั้นสู งท่วมอกดิฉนั ดิฉนั เดินไปยังศูนย์การค้าที่อยูข่ า้ ง ๆ ร้านของดิฉนั และในตอนนั้นมีคนมา
ช่วยหามดิฉนั ขึ้นไปบนดาดฟ้ าของศูนย์การค้า
เมื่อขึ้นไปบนดาดฟ้ าแล้ว คลื่นระรอกที่สองก็ตามมาเป็ นคลื่นลูกที่แรงมาก สู งเท่ากับตึกสองถึง
สามชั้น มีเสี ยงน้ าดังมาก น้ าไหลเข้ามาในศูนย์การค้าถึงชั้นสอง
ที่ตรงนั้นดิฉนั ได้พบกันเพื่อนที่ทางาน และได้ขอยืมโทรศัพท์มือถือของเขาโทรกลับบ้านที่
เชียงใหม่ เพื่อที่จะบอกกับทางบ้านว่าดิฉนั ปลอดภัยแล้ว แต่ก็ได้ทราบจากเพื่อนว่า เพื่อนได้โทรไปบอก
ที่บา้ นของดิฉนั ว่าหาตัวดิฉนั ไม่เจอ ที่บา้ นจึงร่ วมใจกันอธิ ษฐานเผือ่ อย่างหนัก โดยเฉพาะแม่ ดิฉนั เชื่ อ
ว่าที่ดิฉนั ปลอดภัยจากภัยพิบตั ิครั้งนี้ นัน่ เป็ นเพราะคาอธิษฐานที่ครอบครัวและพี่นอ้ งคริ สเตียนอธิษฐาน
เผือ่ ดิฉนั และพระเจ้าได้ทรงตอบคาอธิ ษฐานอย่างรวดเร็ ว
เมื่อคลื่นสงบแล้วดิฉนั ได้เข้ามารักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาลภูเก็ต เป็ นโรงพยาบาลมิชชัน่ เห็น
พยาบาลที่เข้ามาดูแลแขวนสร้อยคอไม้กางเขน และทราบว่าเธอเป็ นคริ สเตียนเหมือนกันพอดิฉนั ได้คุย
กับเขาก็ร้องไห้อยูใ่ นใจ เพราะตอนนั้นดิฉนั ยังรู ้สึกช็อคร้องไห้ยงั ไม่ออก ทางบ้านได้ติอต่อกับพี่รัชนี
(พี่สาวที่เป็ นคริ สเตียนไทยในเยอรมันนี ) พี่รัชนีได้ขอให้ศิษยาภิบาลอธิ ษฐานเผือ่ ดิฉนั ในช่วงการ
นมัสการรอบเช้าของวันอาทิตย์น้ นั
ช่วงระหว่างที่พกั รักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาล พี่รัชนีโทรหามาดิฉนั หลายครั้ง และเล่าให้ฟังว่าพี่
น้องคริ สเตียนไทยกลุ่มสายสัมพันธ์เยอรมันนีได้ร่วมใจกันอธิ ษฐานเผือ่ แล้วและจะช่วยเหลือผูท้ ี่ประสบ
ภัยเท่าที่จะทากันได้
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปกป้ องและสงวนชีวิตของดิฉนั เอาไว้ เพื่อให้มาเป็ นพยาน
ถึงความรัก
และการทรงสถิตอยูข่ องพระองค์
ดิฉนั คิดอยูต่ ลอดเวลาในระหว่างพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลว่า จะเป็ นพยานถึงการช่วยกูข้ องพระเจ้าในครั้งนี้
อาจจะมีหลายครั้งเมื่อเราอธิ ษฐานแล้ว พระเจ้าไม่ตอบแต่ดิฉนั อยากจะหนุนใจพี่นอ้ งทุกคนว่า
พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลย พระเจ้าอยูก่ บั เราเสมอไม่วา่ สุ ขหรื อทุกข์
หรื อกาลังเดินเข้าสู่ แดนมรณา พระหัถต์ของพระเจ้าไม่เคยห่างจากเราเลย เราอาจจะมองไม่เห็น
ว่าพระเจ้าอยูต่ รงไหนแต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้านั้น อยูก่ บั เราเสมอตลอดเวลาขอขอบพระคุณ
พระเจ้า และขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์.
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“อย่ ำกลัวเลย เพรำะเรำอยู่กับเจ้ ำ อย่ ำขยำดเพรำะเรำเป็ นพระเจ้ ำของเจ้ ำ เรำจะหนุนกำลังของ
เจ้ ำ เออ เรำจะช่ วยเจ้ ำ เออ เรำจะชู เจ้ ำด้ วยมือขวำอันมีชัยของเรำ” อิสยาห์ 41:10

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 303 มีนาคม – เมษายน
2005, หน้า 52.
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