ธาตุ 4 พิโรธ: โจทย์ ท่ ตี ้ องมีคาตอบ

ดร. ไสว บุญมา
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หากงานนี ้มีผล เป็ นกุศลอุทิศได้
เรากราบอุทิศให้ ครูเจริ ญเจริญส่ง

คานาผู้เขียน

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์ ฝนตกหนัก ดินพังทลาย น ้าท่วมใหญ่ พายุร้ายแรง น ้าแข็งขัวโลก
้
ละลาย ทะเลทรายกลืนหมู่บ้าน ปรากฏการณ์เหล่านี ้ดูจะเกิดถี่ขึ ้นและร้ ายแรงยิ่งขึ ้นส่งผลให้ ผ้ คู นล้ มตายและ
ทรัพย์สินเสียหายมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้จึงมีผ้ ูตงข้
ั ้ อสังเกตว่า ธรรมชาติกาลังตอบโต้ พฤติกรรมจาพวกทาลาย
ธรรมชาติของมนุษย์ บางคนมองว่า ปรากฏการณ์เหล่านี ้เป็ นส่วนหน้ าของปรากฏการณ์ครัง้ ใหญ่ที่จะเกิดขึ ้น
ตามคาทานายของชาวมายาและนอสตราดามุสที่วา่ โลกมนุษย์จะสิ ้นสุดลงในปี 2555
ข้ อสังเกตเหล่านี ้มีข้อมูลสนับสนุนน่าฟั ง แต่มกั หาอ่านได้ ในหนังสือฝรั่งมากกว่าในหนังสือไทย
เนื่องจากเราสองคนอ่านหนังสือฝรั่งได้ มีความสนใจในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ พอมี
เวลาค้ นคว้ าหาอ่านหนังสือฝรั่งและมีความตังใจที
้ ่จะนาเนื ้อหามาปั นกับเพื่อนคนไทยที่ไม่คอ่ ยมีเวลา หรื อไม่
แตกฉานในการอ่านภาษาฝรั่ง ครัง้ หนึง่ เราจึงทาบทคัดย่อของหนังสือฝรั่ง 17 เล่มซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวเนื่องกันใน
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติจากมุมมองของธาตุ 4 อันเป็ นฐานของชีวิตมาเสนอในหนังสือชื่อ
ธาตุ 4 พิโรธ
ตัวแปรสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติได้ แก่ความต้ องการของมนุษย์ซงึ่ เพิ่มขึ ้น
อย่างไม่หยุดยัง้ มนุษย์นาสิ่งที่อยูร่ อบข้ างมาใช้ แล้ วปล่อยเศษ กากและส่วนที่ย่อยสลายกลับออกไปใน
สิ่งแวดล้ อม กระบวนการนี ้มีผลกระทบแต่ไม่คอ่ ยมีใครใส่ใจเพราะมักไม่ตระหนักจนกระทัง่ มันสร้ างปั ญหา
หนักหนาสาหัส หรื อความตระหนักและความใส่ใจยังไม่แพร่กระจายออกไปอย่างกว้ างขวางจนนาไปสูก่ าร
เปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทาให้ มนุษย์อยูก่ บั ธรรมชาติได้ อย่างมีสนั ติสขุ และยัง่ ยืน หนังสือแต่ละเล่มที่เราเลือกมา
เสนอมีเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวและผลกระทบของมัน ส่วนใหญ่เสนอแนะทางแก้ ไขไว้ คอ่ นข้ าง
ละเอียดด้ วย
ธาตุ 4 พิโรธ พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 และขาดตลาดมาเป็ นเวลานานแม้ จะมีการ
พิมพ์ซ ้าแล้ วก็ตาม

ในช่วงเวลากว่าราวห้ าปี หลังการพิมพ์ครัง้ แรก วิวฒ
ั นาการและเหตุการณ์ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมเกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ การวิจยั ในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างเข้ มข้ นก็เกิดขึ ้นด้ วย เราได้ ตดิ ตามวิวฒ
ั นาการ
เหตุการณ์และผลการวิจยั อย่างใกล้ ชิดตลอดมา เราสรุปว่าประเด็นต่าง ๆ ทางด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั ธรรมชาติยงั ไม่เปลี่ยนไปอย่างมีนยั สาคัญ ฉะนัน้ เราจึงเห็นว่าไม่จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนเนื ้อหาซึง่
ครอบคลุมประเด็นอย่างเป็ นเอกภาพอยูแ่ ล้ ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี ้ มีหนังสือใหม่พิมพ์ออกมาอีกจานวนหนึง่ ซึง่ เพิ่มรายละเอียดและมุมมอง
ของแต่ละประเด็น เราจึงเห็นว่าน่าจะนามาแนะนาสัน้ ๆ เพื่อง่ายแก่การสืบค้ นสาหรับผู้ต้องการอ่านเพิ่ม
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการค้ นคว้ าต่อไป เราได้ รวบรวมคาแนะนาของเราไว้ ใน “ปั จฉิมบท” นอกจากนัน้
เราต้ องการย ้าเน้ นอีกครัง้ ว่า ปั ญหาด้ านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมนันมี
้ ความสาคัญเร่งด่วน
ยิ่งที่จะต้ องแก้ ไข เราจึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็ น “ธาตุ 4 พิโรธ: โจทย์ ท่ ตี ้ องมีคาตอบ”
ในบรรดาหนังสือใหม่ที่เรานามาแนะนานี ้ ไม่มีเล่มใดมีเนื ้อหาเกี่ยวกับธาตุดนิ โดยเฉพาะ ทังนี
้ ้คงเพราะ
ดินมักถูกมองข้ ามทังที
้ ่การทาลายธาตุดนิ อาจมีผลร้ ายไม่น้อยกว่าการทาลายธาตุน ้า ธาตุลมและธาตุไฟ จาก
มุมมองนี ้ จึงเป็ นโอกาสดีสาหับผู้ที่สนใจได้ ด้านสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และเอกที่จะหยิบยกเรื่ องธาตุดนิ ขึ ้นมาศึกษาและวิจยั ให้ กว้ างและลึกยิ่งขึ ้น
เราหวังว่าผู้อา่ นจะได้ “ความรู้นิด-ความคิดหน่อย” และ “ความรู้นิด-ความคิดหน่อย” นันจะสะสมขึ
้
้น
และรวมกับสิ่งอื่นจนนาไปสู่จดุ พลิกผันที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับอนาคต

ด้ วยความปรารถนาดี
ไสว บุญมา
นภาพร ลิมป์ปิ ยากร

แนะนาผู้เขียน

ดร. ไสว บุญมา เป็ นชาวอาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก ได้ รับการศึกษาเบื ้องต้ นที่ โรงเรี ยนวัดแหลม
ไม้ ย้อยและโรงเรี ยนบ้ านนา “นายกพิทยากร” อาเภอบ้ านนา การศึกษาวิชาครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ Claremont McKenna College และ
Claremont Graduate University หลังจากสอนหนังสือและทางานด้ านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ธนาคาร
พัฒนาเอเซียและธนาคารโลกอยู่ 25 ปี ได้ เกษียณตัวเองก่อนกาหนดเวลาเพื่อออกมาศึกษาวิชาต่าง ๆ รวมทัง้
วิชาเขียนภาษาไทยและมีผลงานพิมพ์เป็ นหนังสือแล้ วกว่า 20 เล่ม ในปั จจุบนั ดร. ไสว เป็ นนักเขียนประจา
ของหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ The Bangkok Post ประชาชาติธุรกิจ เอเอสทีวีผ้ ูจัดการ ชาวกรุง
USA และนิตยสาร ครอบครัวพอเพียง และ ธุรกิจกับสังคม พร้ อมกับเป็ นผู้ร่วมก่อตังและขั
้
บเคลื่อนงานของ
มูลนิธินักอ่ านบ้ านนา และ GREEEN Initiatives Foundation of Thailand (GREEEN ย่อมาจาก Global
Revolution In Education, Economy, Energy and Environment)

พ.ญ. นภาพร ลิ มป์ ปิ ยากร เป็ นคนกรุงเทพฯ โดยกาเนิด ได้ รับการศึกษาเบื ้องต้ นที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการจัดการมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหิดล รับราชการที่กองทัพอากาศ 2 ปี ก่อนที่จะย้ ายมาอยูใ่ นแผนกอายุกรรมที่โรงพยาบาล
พระนัง่ เกล้ าจนถึงปั จจุบนั ธาตุ 4 พิโรธ: โจทย์ ท่ ตี ้ องมีคาตอบ เป็ นหนึง่ ในผลงาน 3 เล่มที่ พ.ญ. นภาพร
เขียนร่วมกับ ดร. ไสว บุญมา ในปั จจุบนั พ.ญ. นภาพร เขียนคอลัมน์ “ร้อยฝั น ปันศิ ลป์ ” และใช้ นามปากกา
Brainy Kid เขียนคอลัมน์ “แหวกฟ้าหาฝั น” ให้ กบั หนังสือพิมพ์ แนวหน้ า คอลัมน์ “ห้องภาพและมิ วเซี ยม”
ให้ กบั นิตยสารรายไตรมาส Art Square และเขียนบทความในเว็บไซต์ www.bookishclub.com

ธาตุ 4 พิโรธ: โจทย์ ท่ ตี ้ องมีคาตอบ
สารบัญ

คานาผู้เขียน

บทนา: ของฝากจากอดีต

1. One with Nineveh / เช่นเสี ้ยวจันทร์ อนั เคยอุดม

ธาตุ 1: ดิน

2. Dirt / ดินฤาของต่า
3. Fateful Harvest / เก็บเกี่ยวกรรม

ธาตุ 2: นา้

4. The Unnatural History of the Sea / เบิง่ มองท้ องทะเล

5. When the Rivers Run Dry / เมื่อน ้าหยุดไหลในสายน ้า
6. Water Wars / สินธุสงคราม
7. Blue Death / ฆาตกรรมสีน ้าเงิน

ธาตุ 3: ลม

8. When Smoke Ran Like Water / เมื่อควันไหลปานสายน ้า
9. Breathing Space / ภูมิแพ้ ในกระแสลม
10. Fresh Air for Life / อากาศดีเพื่อชีวิต
11. The Weather Makers / ร้ อนหนาวเราทาเอง

ธาตุ 4: ไฟ

12. The Last Oil Shock / เข้ าสูว่ นั น ้ามันหมด
13. Beyond Oil / หลังน ้ามันหยดสุดท้ าย
14. The Revenge of Gaia / ถูกรังแกย่อมแก้ แค้ น
15. The Science and Politics of Global Climate Change / น ้ากับน ้ามันรวมกันมิได้

บทสรุป: ทอดสายตาสู่อนาคต

16. The Little Green Handbook / สงคราม 7 ทัพกับแนวรับมือ
ปั จฉิมบท: หนังสือใหม่ ท่ นี ่ าสนใจเป็ นพิเศษ

แนะนาผู้เขียน

บทนา: ของฝากจากอดีต

เสี ้ยวจันทร์ อนั อุดม (Fertile Crescent) เป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่คล้ ายรูปเสี ้ยวจันทร์ ในย่านตะวันออกกลาง
ซึง่ ครอบคลุมจากตอนเหนือของอียิปต์โค้ งขึ ้นไปตามฝั่ งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนจนถึงตอนใต้ ของ
ตุรกีแล้ ววกกลับลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ ไปถึงอ่าวเปอร์ เซีย ตอนกลางของพื ้นที่ซงึ่ มีแม่น ้ายูเฟรติสและ
แม่น ้าไทกริสไหลผ่านเป็ นแหล่งกาเนิดของการทาเกษตรกรรมที่นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในวิถีชีวิต
ของมนุษย์เป็ นครัง้ แรก ความเปลี่ยนแปลงนันน
้ าไปสู่การสร้ างความก้ าวหน้ าในศาสตร์ ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ นฐานของ
การสร้ างอารยธรรมของสังคมมนุษย์ เหตุการณ์ในช่วงนันมั
้ กมีชื่อเรี ยกว่าการปฏิวตั เิ กษตรกรรมและบางทีก็มี
ผู้เรี ยกว่าคลื่นลูกที่ 1 ด้ วยเหตุปัจจัยหลายอย่างสภาพของพื ้นที่ได้ เปลี่ยนไป อารยธรรมแรก ๆ ล่มสลายและมี
อารยธรรมใหม่เข้ ามาแทนที่ การศึกษาเหตุปัจจัยอาจช่วยให้ สงั คมปั จจุบนั หลีกเลี่ยงการกระทาซึง่ จะนาไปสู่
ภาวะประวัติศาสตร์ ซ ้ารอย

1.
One with Nineveh / เช่ นเสีย้ วจันทร์ อันเคยอุดม

คาว่า “นิเนเวห์” อาจไม่ค้ นุ หูของผู้คนส่วนใหญ่ แต่ย้อนไปเมื่อหลายพันปี ก่อน เมืองนิเนเวห์ซงึ่ ใน
ปั จจุบนั อยูท่ างตอนเหนือของอิรักเป็ นศูนย์กลางของอารยธรรมแรกที่เกิดขึ ้นหลังจากบรรพบุรุษของมนุษย์เรา
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเร่ร่อนหาของป่ าและล่าสัตว์มาเป็ นการตังหลั
้ กแหล่งถาวรและเลี ้ยงชีพด้ วยการปลูกพืช
และเลี ้ยงสัตว์อนั เป็ นฐานของการเกษตร การรู้จกั ทาเกษตรกรรมนาไปสูค่ วามเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงและการ
สร้ างความก้ าวหน้ าแบบก้ าวกระโดดเป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษยชาติ ต่อ มามีผ้ ขู นานนามความ
เปลี่ยนแปลงครัง้ นันว่
้ า “การปฏิวตั เิ กษตรกรรม” และยังมีผ้ เู รี ยกมันว่า “คลื่นลูกที่ 1” อีกด้ วย
ปั จจัยที่กระตุ้นให้ การปฏิวตั เิ กษตรกรรมเกิดขึ ้นในพื ้นที่แถบนันก่
้ อนย่านอื่นได้ แก่แถบนันเคยมี
้
ความ
อุดมสมบูรณ์สงู มากจนได้ สมญาว่า “เสี ้ยวจันทร์ อนั อุดม” (Fertile Crescent)1 ชาวอัสไซเรี ยนเป็ นเผ่าที่
ก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วและได้ สร้ างอาณาจักรขึ ้นพร้ อมกับเมืองหลวงอันวิจิตตระการตาชื่อนิเนเวห์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านโบราณคดีเห็นว่าความก้ าวหน้ าในยุคนันก่
้ อให้ เกิด “สวนสวรรค์แห่งบาบิโลน” (The Hanging Gardens of
Babylon) ซึง่ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหนึง่ ในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์แห่งยุคโบราณ ต่อมาอาณาจักรนันล่
้ มสลาย
ด้ วยปั จจัยหลายอย่าง เริ่มจากการบริโภคมากจนเกินไปโดยเฉพาะการใช้ ทรัพยากรเพื่อสร้ างสิ่งที่คอ่ นข้ างไร้
1

หนังสือที่รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิวตั ิเกษตรกรรมและปั จจัยที่ทาให้ มนั เกิดขึ ้นในย่านตะวันออกกลางก่อนที่อื่น
ไว้ อย่างดีเยี่ยมได้ แก่ Guns, Germs, and Steel: The Fate of Human Societies ของ Jared Diamond ซึง่ มีบทคัดย่ออยูใ่ น
หนังสือเรื่ อง กะลาภิวัตน์ (สานักพิมพ์โอ้ พระเจ้ า 2550)

ประโยชน์ เช่น ปราสาทราชวัง วัดวาอารามและอนุสาวรี ย์ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติจนขาดสมดุลอย่าง
ร้ ายแรงก่อให้ เกิดความแห้ งแล้ งและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างใหญ่หลวง ประชาชนต้ องอพยพหนี
ไปอยูท่ ี่อื่น สังคมอ่อนแอและในที่สดุ ก็ถกู ศัตรู ทาลาย
ความล่มสลายเพราะการทาลายสิ่งแวดล้ อมของอาณาจักรอัสไซเรี ยนถูกนามาเป็ นอุทาหรณ์สาหรับ
โลกปั จจุบนั เพราะปราชญ์จานวนมากเชื่อกันว่ามนุษย์เรากาลังทาลายสิ่งแวดล้ อมทัว่ ทังโลกเพื
้
่อการบริ โภคเกิน
ความจาเป็ นจนเข้ าขันสุ
้ ดโต่ง เมื่อปี 2547 ปราชญ์ชื่อ Paul Ehrlich และ Anne Ehrlich พิมพ์หนังสือเพื่อเตือน
ชาวโลกออกมาโดยตังชื
้ ่อว่า One with Nineveh: Politics, Consumption, and the Human Future หนังสือ
ขนาด 460 หน้ าเล่มนี ้มีรายละเอียดมากมายและยึดเอา 3 ประเด็นใหญ่เป็ นแกนของการดาเนินเรื่ องได้ แก่ (1)
จานวนประชากรของโลก (2) การบริโภคของแต่ละคน และ (3) อานาจในการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากบทนา
แล้ วผู้เขียนแยกเนื ้อหาออกเป็ น 11 บทและเสริมด้ วยบทส่งท้ ายในการพิมพ์ฉบับปกอ่อนเมื่อตอนกลางปี 2548
ผู้เขียนใช้ บทที่ 1 นาเข้ าประเด็นด้ วยการทบทวนวิวฒ
ั นาการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั โลก
อันเป็ นดาวดวงเดียวในระบบเอกภพที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตเกิดขึ ้นบนผิวโลกใบนี ้เมื่อราว 4,500 ล้ านปี
มาแล้ ว แต่ไม่สร้ างผลกระทบมากมายให้ แก่ระบบนิเวศจนกระทัง่ หลังยุคน ้าแข็งครัง้ ล่าสุดยุตลิ งเมื่อราว 16,000
ปี ที่ผา่ นมา ในตอนนันโลกเริ
้
่ มมีบรรพบุรุษของมนุษย์แล้ ว แต่พวกเขาซึง่ มีอยู่ราว 2-3 ล้ านคนก็ไม่สร้ าง
ผลกระทบมากมายนักเพราะนอกจากจะมีจานวนน้ อยแล้ ว พวกเขายังอยูก่ นั ตามธรรมชาติโดยยึดการหาของ
ป่ าและล่าสัตว์เป็ นแนวดาเนินชีวิตอีกด้ วย การดาเนินชีวิตแบบนันมั
้ กมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมไม่สงู นัก
มนุษย์เริ่มสร้ างผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวงจริง ๆ เมื่อ 200 ปี กว่า ๆ มานี ้เอง นัน่ คือ
หลังจากการค้ นพบเทคโนโลยีใหม่ซงึ่ ได้ แก่เครื่ องจักรกลที่มนุษย์เราประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของเรา เทคโนโลยีใหม่นาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าและความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์แบบก้ าว
กระโดดเป็ นครัง้ ที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงครัง้ นันมี
้ ผ้ ขู นานนามว่า “ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม” และต่อมามีผ้ เู รี ยกว่า
คลื่นลูกที่ 2 ด้ วย การเปลี่ยนแปลงนันน
้ าไปสู่การใช้ ทรัพยากรเพิ่มขึ ้นแบบก้ าวกระโดดด้ วยทังนี
้ ้เพราะจานวน
ประชากรบนผืนโลกเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วและแต่ละคนบริโภคมากขึ ้น

อย่างไรก็ตามการบริโภคที่เพิ่มขึ ้นแบบก้ าวกระโดดนันเป็
้ นผลจากคนส่วนน้ อยซึง่ อยู่ในประเทศ
ก้ าวหน้ าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะพวกเขามีอานาจและสามารถแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติสว่ น
ใหญ่ไว้ ในครอบครองได้ จะเห็นว่าประเทศที่ก้าวหน้ าในปั จจุบนั นี ้มีประชากรเพียงราว 15% ของประชากรโลก
แต่บริ โภคราว 80% ของการบริโภคทังหมด
้
ชาวอเมริ กนั เพียงกลุม่ เดียวซึง่ มีจานวนน้ อยกว่า 5% ของชาวโลก
กลับบริ โภคถึงราว 29% ของทังหมด
้
ส่วนประเทศยากจนมีคนเกือบ 40% ของประชากรแต่บริโภคเพียงราว
3.5% เท่านัน้ ในปั จจุบนั ความแตกต่างระหว่างการบริโภคของกลุม่ คนรวยกับกลุม่ คนจนเพิ่มขึ ้นทุกวันพร้ อม
กันนันทุ
้ กคนก็พยายามดิ ้นรนจะบริโภคให้ มากขึ ้น ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแบบทวีคณ
ู
การผลิตอาหารเป็ นกิจกรรมสาคัญที่สดุ ของมนุษยชาติและอาจเป็ นกิจกรรมที่ทาลายสิ่งแวดล้ อมสูง
ที่สดุ ด้ วย ความแตกต่างระหว่างรายได้ ของชนกลุม่ ต่าง ๆ สร้ างปั ญหาที่ท้าทายสูงยิ่ง นัน่ คือ จะทาอย่างไรให้
ทุกคนมีอาหารพอกินพร้ อมกับลดผลกระทบของการผลิตอาหารต่อระบบนิเวศเพราะตอนนี ้ยังมีคนจนอีกราว
800 ล้ านคนที่มีอาหารไม่เพียงพอต่อความต้ องการเบื ้องต้ นของร่างกาย ย้ อนไปในช่วงเวลา 50-60 ปี ที่ผา่ นมา
การค้ นคว้ าทางเกษตรกรรมทาให้ การผลิตอาหารประสบความสาเร็จแบบก้ าวกระโดดและโลกสามารถผลิต
อาหารได้ เพียงพอ แต่คนจนก็ยงั อดอยากตามเดิม ในอนาคตประชากรของโลกจะเพิ่มขึ ้นอีกราวปี ละ 77 ล้ าน
คนและส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในประเทศด้ อยพัฒนา ฉะนันปั
้ ญหาในการแสวงหาอาหารพร้ อมกับการทาลาย
สิ่งแวดล้ อมจะเพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้
การทาลายสิ่งแวดล้ อมจากการแสวงหาอาหารอาจแยกมองได้ เป็ นหลายส่วน เช่น ที่ดินเพื่อการเกษตร
ป่ าไม้ แหล่งน ้าจืด ทรัพยากรประมงและพื ้นที่ชมุ่ ชื ้น แต่ละส่วนถือว่าเป็ นต้ นทุน หรื อ มรดกตกทอดทาง
ธรรมชาติของมวลมนุษย์ ในด้ านการใช้ ที่ดนิ เพื่อการเกษตรเราได้ ตดั ต้ นไม้ ทาลายป่ า ไถทุง่ หญ้ าและระบายน ้า
ออกจากพื ้นที่ชมุ่ ชื ้นเพื่อเอาพื ้นดินมาใช้ ผลิตอาหาร เริ่มจากเมื่อราว 10,000 ปี ที่ผา่ นมาเมื่อบรรพบุรุษของ
มนุษย์ร้ ูจกั เพาะปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์เป็ นครัง้ แรกในย่านตะวันออกกลาง การตัดต้ นไม้ ทาลายป่ าขนานใหญ่
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึง่ ชาวกรี กโบราณตังข้
้ อสังเกตไว้ เมื่อหลายพันปี
มาแล้ ว แต่ในปั จจุบนั นี ้ก็ยงั มีการตัดไม้ ทาลายป่ ากันอย่างต่อเนื่อง ผืนดินที่ได้ จากการทาลายป่ าเสริมด้ วย
ที่ดนิ ที่ได้ จากการไถทุง่ หญ้ าและพื ้นที่ชมุ่ ชื ้นกาลังถูกทาลายจากการใช้ สารเคมี จากการพังทลาย จากความ

แห้ งแล้ งจนเป็ นทะเลทรายและจากการใช้ สร้ างชุมชนเมือง ที่ดนิ เพื่อการเกษตรลดลงในขณะที่ความต้ องการ
อาหารเพิ่มขึ ้น
ในด้ านของน ้า ทังที
้ ่น ้าดูจะมีอยูท่ วั่ ไป แต่ปราชญ์จานวนมากคาดกันว่าการขาดแคลนน ้าจืดจะเป็ น
ปั ญหาใหญ่หลวงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ในปั จจุบนั นี ้ประชาชนกว่า 2 พันล้ านคนในประเทศด้ อยพัฒนามีน ้า
ไม่พอใช้ ในชีวิตประจาวัน บางเมืองต้ องปั นน ้ากันโดยเฉพาะในย่านตะวันออกกลาง ตอนนี ้พื ้นที่ตา่ ง ๆ ซึง่ มี
ลักษณะเหมาะสมสาหรับสร้ างเขื่อนเก็บน ้าได้ ถกู นามาใช้ สร้ างเขื่อนเกือบหมดแล้ ว แม้ แต่น ้าซึง่ สะสมอยูใ่ ต้ ดนิ
มาเป็ นเวลานานก็ถกู สูบขึ ้นมาใช้ จนหมดไปอย่างรวดเร็ว น ้าจืดส่วนใหญ่ถกู ใช้ เพื่อการชลประทาน แต่ก็ยงั ไม่
พอเพราะความต้ องการน ้าเพื่อผลิตอาหารยังเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในขณะที่แหล่งน ้าถูกทาลายจากการใช้ สารเคมีทงั ้
ในรูปที่ปล่อยลงไปในน ้าโดยตรงและในรูปที่ปล่อยลงในดินแล้ วถูกชะล้ างลงไปในแหล่งน ้าอีกทอดหนึง่
นอกจากนันคุ
้ ณภาพของน ้ายังถูกทาลายจากการขับถ่ายและการปล่อยปฏิกลู ลงไปในสายน ้าอีกด้ วย
ทะเลเป็ นแหล่งผลิตอาหารสาคัญยิ่ง ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาเทคโนโลยีเอื ้อให้ เราจับปลาได้ ปีละ
ราว 100 ล้ านตัน แต่เทคโนโลยีนนท
ั ้ าให้ ปลาสูญพันธุ์ไปเรื่ อย ๆ เพราะปลาไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ ทนั ให้ เรา
จับ นอกจากนันการเพาะพั
้
นธุ์ตามธรรมชาติยงั ถูกทาลายเพราะการใช้ สารเคมี การปลูกบ้ านตามชายฝั่ ง การ
ทิ ้งปฏิกลู ลงน ้า การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์สาคัญ ๆ เช่น ป่ าชายเลนและแนวปะการัง การจับปลาได้ น้อยลง
ได้ รับการทดแทนส่วนหนึง่ จากปลาเลี ้ยงแต่การเลี ้ยงปลาไม่สามารถทดแทนปลาที่สญ
ู พันธุ์ไปได้ ทงหมด
ั้
ยิ่งกว่านันการเลี
้
้ยงปลามักทาสาเร็จในประเทศที่ร่ ารวยอยูแ่ ล้ วเป็ นส่วนใหญ่ในขณะที่คนยากจนในประเทศ
ด้ อยพัฒนาไม่สามารถทาได้ ฉะนันมนุ
้ ษยชาติจงึ กาลังเผชิญกับปั ญหาอันหนักหนาสาหัสเกี่ยวกับการผลิต
อาหารให้ พอแก่ความต้ องการและเกี่ยวกับการทาลายสิ่งแวดล้ อม
ทังที
้ ่มีความแตกต่างกันมากในด้ านปริมาณของการใช้ ทรัพยากรระหว่างสังคมที่ร่ ารวยกับสงคมที่
ยากจน แต่โดยรวมแล้ วมนุษย์เรามีอานาจเหนือธรรมชาติในหลายด้ านจากการใช้ เทคโนโลยีที่ตนประดิษฐ์ ขึ ้น
ความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติเป็ นปั จจัยที่ทาให้ เรามักมองข้ ามความสาคัญและไม่เข้ าใจความสัมพันธ์
กันของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา สิ่งเหล่านี ้มีความสาคัญเพราะมันรวมตัวกันเป็ นระบบนิเวศที่ผลิต “วัตถุและ
บริการ” ที่เราต้ องใช้ ในการดารงชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นยารักษาโรค วัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรม สัตว์ ผลผลิตจาก

ป่ าและอาหารจากการเกษตรและจากทะเล หรื อการรักษาคุณภาพของชันบรรยากาศ
้
ปรับภูมิอากาศ นาธาตุ
อาหารกลับมาใช้ ใหม่ ลดสารพิษในน ้า ฟื น้ ฟูดิน ผสมพันธุ์พืชและควบคุมสิ่งที่มีอนั ตราย
เมื่อสิ่งเหล่านี ้ค่อย ๆ หมดไป หรื อเสื่อมสภาพลง เราพยายามสร้ างเทคโนโลยีขึ ้นมาทดแทน แต่
เทคโนโลยีชว่ ยได้ เป็ นเพียงบางอย่างเท่านัน้ ปั จจัยที่ทาให้ เราให้ ความสาคัญกับระบบนิเวศไม่เพียงพอเพราะ
ระบบตลาดเสรี ที่เราใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของเราตังราคาสิ
้
่งที่เราได้ มาจากธรรมชาติ
ต่ากว่า “ค่า” ที่แท้ จริ งของมัน อาทิ พื ้นที่ชมุ่ ชื ้นที่เราซื ้อขายกันในราคาต่าเพื่อนาเอาไปทาพื ้นที่เกษตรได้ รับการ
ตีราคาตามค่าของผลผลิตจากการเกษตร แต่พื ้นที่จาพวกนี ้มีคา่ ต่อสังคมมากกว่าการทาเกษตรกรรม เช่น
ความสามารถในการกรองของเสีย ป้องกันน ้าท่วมและให้ ที่อยูแ่ ก่สตั ว์ หรื อ ค่าของป่ าไม้ ไม่จากัดอยู่ที่ราคาของ
เนื ้อไม้ หากรวมทังสิ
้ ่งที่เราไม่ได้ นามาคิดรวมในราคานันด้
้ วย เช่น การดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ รักษา
คุณภาพของดินและน ้า และช่วยรักษาสภาพของลมฟ้าอากาศ การตังราคาของสิ
้
่งเหล่านันต
้ ่านาไปสูก่ ารใช้
อย่างไม่ระมัดระวังยังให้ เกิดผลกระทบในทางลบซึง่ ผู้เขียนแยกออกเป็ น 6 อย่างดังนี ้
ความเสียหายต่อความหลากหลายทางชี วภาพ กิจกรรมของเรามักทาลายสายพันธุ์สตั ว์ พืชและ
เชื ้อจุลินทรี ย์ เป็ นที่ยอมรับกันแล้ วว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของเราและ
ประโยชน์ที่เราได้ รับอาจมากกว่าต้ นทุนในการรักษาความหลากหลายนันไว้
้ เป็ น 100 เท่า แต่มนุษย์เรายัง
ทาลายความหลากหลายนันต่
้ อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ผู้เขียนมองว่าสาเหตุใหญ่ได้ แก่การทาลายช่วยให้ ผ้ ทู าลาย
ไม่กี่คนร่ ารวย แต่ผ้ เู สียประโยชน์จานวนมากอยูก่ นั อย่างกระจัดกระจายและแต่ละคนเสียประโยชน์เพียง
เล็กน้ อยจึงไม่สามารถรวมตัวกันต่อต้ านการกระทาของคนกลุม่ เล็ก ๆ ได้ เช่น การทาลายป่ าชายเลนเพื่อสร้ าง
หมูบ่ ้ าน ผู้ได้ กาไรได้ แก่ผ้ สู ร้ างหมูบ่ ้ าน ส่วนผู้เสียหายได้ แก่ผ้ ไู ด้ รับประโยชน์จากป่ าชายเลน เช่น ชาวประมงซึง่
จับสัตว์น ้าได้ น้อยลงเพราะแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติถกู ทาลาย อีกสาเหตุหนึง่ ซึง่ ก่อให้ เกิดการทาลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพได้ แก่การขาดข่าวสารข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ในระบบตลาดเสรี ทกุ คนต้ องมีข้อมูล
เท่า ๆ กันจึงจะทาให้ เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม แต่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศมักมีไม่ครบหรื อไม่แพร่หลาย
จนช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องรู้ถึงสภาพความเป็ นจริงอย่างถ่องแท้
การเปลีย่ นทิ ศทางของวิ วฒ
ั นาการในธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์ที่มีอานาจมากที่สดุ การ
กระทาของมนุษย์จงึ มีผลต่อทิศทางของวิวฒ
ั นาการอย่างใหญ่หลวง อาทิ ย้ อนไปเป็ นเวลากว่าหมื่นปี บรรพ

บุรุษของเราอพยพไปถึงโลกตะวันตกและทาลายสัตว์ขนาดใหญ่หลายชนิดจนสูญพันธุ์ ปราศจากสัตว์กินหญ้ า
เหล่านันพื
้ ชได้ ววิ ฒ
ั น์ไปในอีกทิศทางหนึง่ ต่อมาเมื่อเราทาการเกษตรเราก็เลือกผสมสายพันธุ์สตั ว์และพืชที่มี
ลักษณะตามความต้ องการของเราเท่านัน้ แนวคิดในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เราต้ องการนี ้วิวฒ
ั น์มาเป็ นการตัด
แต่งพันธุกรรมที่เราเริ่มทากันอย่างแพร่หลายทังที
้ ่เรายังไม่ร้ ูวา่ มันจะมีผลกระทบร้ ายแรงหรื อไม่และเมื่อไร เรา
นาสัตว์และพืชออกจากถิ่นฐานตามธรรมชาติของมัน สัตว์และพืชเหล่านันสร้
้ างความเสียหายให้ แก่ท้องถิ่น
ใหม่เพราะพวกมันไม่มีสตั รู นอกจากนันเรายั
้
งทาให้ เชื ้อโรคหลายอย่างสร้ างความต้ านทานขึ ้นจนเราไม่
สามารถกาจัดมันได้ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีผลกระทบต่อทิศทางของวิวฒ
ั นาการทังสิ
้ ้น
การเปลี ย่ นแปลงของภูมิอากาศ ตอนนี ้เป็ นที่ยอมรับกันแล้ วว่าโลกกาลังร้ อนขึ ้นและปั จจัยที่ทาให้ มนั
ร้ อนเป็ นส่วนใหญ่ได้ แก่ก๊าซเรื อนกระจกซึง่ เกิดจากการเผาผลาญเชื ้อเพลิงของเรา การร้ อนขึ ้นของภูมิอากาศ
นาไปสูก่ ารละลายของผืนน ้าแข็งในย่านขัวโลกและธารน
้
้าแข็งในทวีปต่าง ๆ อันเป็ นสาเหตุที่ทาให้
ระดับน ้าทะเลขยับสูงขึ ้นจนสร้ างความเสียหายใหญ่หลวง แม้ จะยังไม่สามารถพิสจู น์ได้ อย่างแน่นอนว่าการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะทาให้ เกิดอะไรบ้ าง แต่นกั วิทยาศาสตร์ มองว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงนี ้มีความ
เกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกร้ อนทังสิ
้ ้น เช่น พายุที่เกิดบ่อยขึ ้นและรุนแรงขึ ้น ฝนที่ตกชุกเกินปกติในบางแห่งแต่กลับ
แล้ งติดต่อกันเป็ นเวลานานในส่วนอื่นของโลก และอากาศที่ร้อนจัดจนถึงขนาดมีคนล้ มตายเป็ นจานวนมาก
แม้ เหตุการณ์ที่ผา่ นมาดูจะหนักหนาสาหัส แต่ผ้ เู ขียนมองว่ามันจะน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตโดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะเกิดขึ ้นเมื่อโลกที่ร้อน
แล้ วเปลี่ยนเป็ นหนาวโดยทันทีทนั ใดดังที่เกิดขึ ้นแล้ วในอดีต
การทาให้โลกเป็ นพิษ ในปั จจุบนั นี ้สิ่งที่เราเห็นกันอย่างแพร่หลายที่สดุ อาจเป็ นพลาสติก โดยเฉพาะถุง
บรรจุสิ่งของซึง่ กองเป็ นภูเขาเลากาหรื อทิ ้งอยูเ่ กลื่อนกลาด สิ่งเหล่านี ้เป็ นขยะที่จะต้ องถูกกาจัด แต่อาจมี
ผลร้ ายไม่มากเท่ากับสิ่งที่เรามักมองไม่เป็ น โดยเฉพาะสารเคมีที่เราปล่อยลงไปในดิน ในน ้าและในอากาศ ยา
ปราบศัตรูพืชอาจเป็ นสิ่งที่เราใช้ กนั อย่างกว้ างขวางที่สดุ ที่เป็ นต้ นตอของการก่อให้ เกิดมะเร็ง แต่เราก็ยงั ใช้ กนั
อยู่ แม้ กระทัง่ ดีดีทีก็ยงั มีการใช้ กนั ในประเทศด้ อยพัฒนา เราปล่อยสารเคมีจานวนมากออกไปในอากาศจน
ก่อให้ เกิดฝนพิษซึง่ มีผลกระทบต่อสัตว์น ้าและคุณภาพของน ้า นอกจากนันยั
้ งมีสารพิษที่เกิดจากการใช้ แร่ธาตุ

เช่น ตะกัว่ และปรอท แล้ วถูกปล่อยให้ หลงเหลืออยูใ่ นดินและน ้า สารพวกนี ้มีพิษต่อเราโดยตรงและโดย
ทางอ้ อมเมื่อมันเข้ าไปแทรกอยูใ่ นเนื ้อปลาและหอย
การเปิ ดโอกาสให้โรคร้ายทาลายเรา การอยูร่ วมกันอย่างแออัดโดยเฉพาะในแหล่งเสื่อมโทรม หรื อ
สลัม และการรุกล ้าเข้ าไปอยู่ในถิ่นที่มีเชื ้อโรคร้ ายเปิ ดโอกาสให้ เชื ้อโรคแพร่กระจายได้ อย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านัน้
เทคโนโลยีที่เอื ้อให้ เราไปมาหาสูก่ นั ได้ ง่ายเปิ ดโอกาสให้ โรคร้ ายแพร่กระจายและกลายพันธุ์ได้ รวดเร็วขึ ้นอีกทอด
หนึง่ ล่าสุดอาจเป็ นไข้ หวัดนก ก่อนนันได้
้ แก่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและก่อนนันอาจเป็
้
นโรคเอดส์
กระบวนการเหล่านี ้มิใช่ของใหม่ มันเคยทาลายสังคมมนุษย์มาแล้ ว เช่น ไข้ หวัดใหญ่ ไข้ ทรพิษและกาฬโรค
การมี จานวนคนเกิ นศักยภาพของโลก นักวิทยาศาสตร์ พยายามศึกษาศักยภาพที่โลกจะสามารถ
สนับสนุนจานวนประชากรได้ อย่างยัง่ ยืนเนื่องจากทุกคนต้ องการอาหาร การกาจัดของเสียและสิ่งอื่น
การศึกษาพบกว่าความต้ องการของเราได้ เกินศักยภาพของโลกที่จะสนับสนุนได้ อย่างยัง่ ยืนมากว่า 20 ปี แล้ ว
และตอนนี ้เรามีความต้ องการเกินถึงกว่า 40% ของศักยภาพของโลก นักวิทยาศาสตร์ มกั ใช้ คาว่า “รอยเท้ า”
ของเราบนระบบนิเวศ สังคมที่บริโภคมากสร้ างรอยเท้ าขนาดใหญ่ เช่น คนอเมริกนั สร้ างรอยเท้ าเป็ น 10 เท่า
ของชาวบังกลาเทศ
โดยสรุปกิจกรรมของเราสร้ างผลกระทบมากมายให้ แก่ระบบนิเวศ ผลกระทบสะสมขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยเรา
ไม่ร้ ูวา่ เมื่อไรมันจะก่อให้ เกิดจุดพลิกผันซึง่ จะเป็ นวันที่โลกเดินเข้ าสูท่ างแห่งความล่มสลายอย่างไม่มีทางแก้
ผู้เขียนมองว่าตอนนี ้เราอยูก่ นั ด้ วยความประมาทและความหยิ่งยโสเช่นเดียวกับชาวอัสไซเรี ยนผู้สร้ างเมืองนิเน
เวห์

จานวนประชากรที่มากเกินไปเป็ นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึง่ ซึง่ เป็ นต้ นเหตุของปั ญหาอันหนักหนา
สาหัสของโลกปั จจุบนั ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นนี ้ด้ วยการเล่าถึงการไปทัศนศึกษากับบรรดาคณาจารย์มหาวิทยา
ที่เกาะคอโมโรสซึง่ ตังอยู
้ ่ทางแถบตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของบรรดานักทัศน
ศึกษาได้ แก่ความเขียวขจีของทัศนียภาพซึง่ ดูร่มรื่ นปานเมืองสวรรค์ แต่นนั่ เป็ นเพียงภาพลวงตา พื ้นที่อนั เขียว
ขจียงั มีหลงเหลืออยูเ่ พราะมันไม่เหมาะสาหรับการนามาทาเป็ นพื ้นที่เกษตร ส่วนผืนดินที่มีความเหมาะสมถูก

นามาใช้ หมดแล้ ว กระนันก็
้ ตามชาวคอโมโรสยังคงผลิตอาหารได้ ไม่เพียงพอแก่ความต้ องการเพราะมี
ประชาชนจานวนมากอยู่บนเกาะ ชาวคอโมโรสจึงอดอยากและบางทีมีเพียงมะพร้ าวเท่านันส
้ าหรับเป็ นอาหาร
ประทังชีวิต
ผู้เขียนมองว่าสภาพของเกาะคอโมโรสไม่ตา่ งกับสภาพในประเทศรวันดาซึง่ มีคนหนาแน่นจนต้ อง
เบียดเสียดกันอยู่ สภาพเช่นนันน
้ าไปสูก่ ารฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์กนั เมื่อปี 2537 เขาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นในเกาะคอโม
โรสและในรวันดาเป็ นเสมือนภาพจาลองของโลกแห่งอนาคตซึง่ จะมีประชากรมากเกินไปจนทาให้ โลกขาด
ทรัพยากรที่จะสนับสนุนให้ เราอยูก่ นั ได้ อย่างราบรื่ น เมื่อถึงวันนันสิ
้ ่งที่เกิดขึ ้นกับอารยธรรมอัสไซเรี ยนและเมือง
นิเนเวห์ก็จะเกิดขึ ้นกับชาวโลกทังหมด
้
แต่ชาวโลกในปั จจุบนั ต่างกับชาวอัสไซเรี ยนในแง่ที่เราไม่สามารถอพยพ
ไปอยูท่ ี่อื่นได้
ปั ญหาการมีประชากรมากเกินไปเริ่มเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางหลังการพิมพ์หนังสือชื่อ “ระเบิ ด
ประชากร” (The Population Bomb) ในปี 2511 ในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมานโยบายการชะลอการเกิดของ
ประชากรยังผลให้ อตั ราการเพิ่มของประชากรโลกลดลง อย่างไรก็ตามประชากรโลกยังเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จน
ในขณะนี ้โลกมีประชากรเกิน 6 พันล้ านคนแล้ ว นักวิทยาศาสตร์ พยายามมองไปข้ างหน้ าเพื่อจะประเมินว่า
ประชากรโลกจะเพิ่มขึ ้นอีกนานเท่าไร เนื่องจากการทานายขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้ าน ผู้เขียนประเมินว่าอีก
ประมาณ 40 กว่าปี ประชากรของโลกจะหยุดขยายตัว ในตอนนันโลกจะมี
้
คนราว 9 พันล้ านคนซึง่ จะต้ องใช้
ทรัพยากรจานวนมากเพียงเพื่อผลิตอาหารให้ พอกิน ปั ญหาการขาดอาหารจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ ้นเพราะการ
เพิ่มของประชากรส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในประเทศยากจนซึ่งในปั จจุบนั นี ้ก็ไม่มีอาหารเพียงพอแก่ความต้ องการ
อยูแ่ ล้ ว ปั ญหาการเพิ่มของประชากรมักไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจเท่าไรนักเพราะปั จจัยหลายอย่างซึง่ ล้ วน
ปราศจากเหตุผลที่ดีทงสิ
ั ้ ้น เช่น ปั จจัยทางด้ านศาสนาและความเชื่อที่วา่ ถ้ าจานวนคนหนุม่ สาวลดลงผู้สงู อายุ
จะอยูไ่ ม่ได้ เพราะไม่มีคนทางาน

นอกจากจานวนประชากรจะเพิ่มขึ ้นแล้ ว แต่ละคนยังบริโภคเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย ฉะนันความกดดั
้
นที่เรา
สร้ างต่อสิ่งแวดล้ อมจึงเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นนี ้ด้ วยการเล่าถึงการไปทัศนศึกษาในแถบ

อาณาจักรมายาในอเมริกากลาง อาณาจักรมายาล่มสลายก่อนฝรั่งเดินทางไปถึงทวีปอเมริกาและได้ ทิ ้งซาก
ปรักหักพังของสิ่งก่อสร้ างไว้ มากมายรวมทังสิ
้ ่งใหญ่ ๆ เช่น พีระมิด ด้ วย การศึกษาถึงสาเหตุของความล่ม
สลายของอาณาจักรมายามีมานานแล้ วและเป็ นที่แน่นอนว่าชาวมายามีจานวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนสร้ างความ
จาเป็ นที่จะต้ องตัดไม้ ทาลายป่ าเพื่อนาที่ดนิ มาผลิตอาหาร เนื่องจากชาวมายามีความก้ าวหน้ าหลายด้ าน
เช่นเดียวกับคนในย่านตะวันออกกลาง พวกเขาใช้ ทรัพยากรจานวนมากหมดไปกับการสร้ างสิ่งที่ไม่คอ่ ยมี
ประโยชน์นกั เช่น พีระมิด สิ่งเหล่านันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของการบริโภคแบบสูญเปล่าอย่างสุดโต่ง การใช้ ทรัพยากร
เกินศักยภาพของธรรมชาตินาไปสูค่ วามเปลี่ยนแปลง รวมทังความแห้
้
งแล้ งติดต่อกันเป็ นเวลานานและการ
พังทลายของผืนดินตามไหล่เขาซึง่ นาไปสูก่ ารขาดแคลนอาหารและการฆ่าฟั นกันเองในที่สดุ
ผู้เขียนมองว่าสิ่งที่เกิดกับอารยธรรมมายาและอารยธรรมที่ลม่ สลายไปก่อนนันในย่
้ านตะวันออกกลาง
กาลังเกิดขึ ้นกับโลกของเราเพราะการบริ โภคแบบสุดโต่งอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั โดยเฉพาะในสังคมอเมริกนั
ซึง่ เป็ นบ้ านเกิดของเขาเอง ผู้เขียนยกตัวอย่างการบริ โภคเกินความจาเป็ นแบบสุดโต่งของชาวอเมริกนั มาเสนอ
มากมาย เช่น การสร้ างบ้ านขนาดใหญ่ไว้ สาหรับพักผ่อนหรื อเล่นสกีตามภูเขา บ้ านเหล่านันมั
้ กถูกสร้ างขึ ้นเพื่อ
โอ้ อวดความมัง่ มีของชนชันเศรษฐี
้
ซงึ่ ในแต่ละปี จะใช้ บ้านเพียงไม่กี่ครัง้ สิ ้นเปลืองทังวั
้ สดุที่ใช้ ก่อสร้ างและ
พลังงานที่ใช้ ทาความร้ อน/ความเย็นตลอดทังปี
้ ชาวอเมริกนั แข่งขันกันมีรถยนต์ราคาแพงและมีพลังสูงซึง่ ใช้
น ้ามันมากเกินความจาเป็ น เช่น รถยนต์ขนาดใหญ่ซงึ่ ดัดแปลงจากรถที่ใช้ ในกิจการทหาร พวกเขาใช้ รถยนต์
จาพวกนันเพี
้ ยงเพื่อขับไปทางานในเมือง แม้ แต่การมีเตาย่างเนื ้อในสวนหลังบ้ าน ชาวอเมริกนั ก็ ยงั ต้ องแข่งกัน
อวดความมัง่ มี ฉะนันการมี
้
เตาราคา 100 ดอลลาร์ เป็ นสิ่งที่นา่ อับอาย พวกเขาต้ องมีเตาราคา 5,000 ดอลลาร์
ทังที
้ ่ไม่มีความจาเป็ นเลย บางทีการย่างเนื ้อบนเตาราคาหลายเท่าของรายได้ ตอ่ ปี ของคนในประเทศยากจนนัน้
ยังแสดงความร่ ารวยไม่พอ พวกเขาจึงต้ องดื่มเหล้ าองุ่นราคาขวดละเท่า ๆ กับราคาเตาย่างเนื ้อเพื่อแข่งกันด้ วย
ปั ญหาอันเกิดจากการบริ โภคแบบสุดโต่งนับวันจะยิ่งหนักหนาสาหัสยิ่งขึ ้นเพราะชาวโลกต้ องการ
บริโภคตามแบบชาวอเมริกนั ซึง่ ยังไม่มีทีทา่ ว่าจะลดการบริโภคส่วนเกินลง ในขณะนี ้โลกมีทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อความต้ องการทาให้ เกิดความขัดแย้ งและสงครามแย่งชิงทรัพยากรกันแล้ วโดยเฉพาะในย่าน
ตะวันออกกลางซึง่ แย้ งชิงกันทังน
้ ้าจืดและน ้ามันปิ โตรเลียม นอกจากนันยั
้ งมีการแย่งชิงสิ่งที่ไม่มีความจาเป็ น
สาหรับการดาเนินชีวิตเบื ้องต้ นของคนเราอีกด้ วย เช่น สงครามกลางเมืองในประเทศเซียร์ ราลีโอนและอีกหลาย

ประเทศในเขตแอฟริกาตะวันตกเพื่อแย่งชิงเพชรกัน นอกจากจะทาให้ คนฆ่ากันแล้ ว เหมืองเพชรยังสร้ างความ
เสียหายจากการทาลายสิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย
เท่าที่ผา่ นมามนุษย์เราพยายามแก้ ปัญหาต่าง ๆ ด้ วยการสร้ างเทคโนโลยีขึ ้นมาใหม่ แต่เทคโนโลยี
แก้ ปัญหาไม่ได้ ทงหมด
ั้
ซ ้าร้ ายในบางกรณีเทคโนโลยีเป็ นตัวสร้ างปั ญหาอันหนักหนาสาหัสเสียเอง เช่น การค้ น
คบสารเคมีที่ใช้ ในการทาความเย็นชื่อ ซีเอฟซี (CFC = Chlorofluoroccarbons) สารเคมีตวั นี ้มีประโยชน์มาก
และถูกนาไปใช้ อย่างแพร่หลายก่อนที่นกั วิทยาศาสตร์ จะพบว่ามันทาลายโอโซนในชันบรรยากาศของโลก
้
โอโซนในชันนั
้ นเป็
้ นตัวป้องกันมิให้ แสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์สอ่ งลงมาถึงพื ้นโลกได้ จงึ ทาให้ สิ่งมีชีวิต
ไม่ถกู ทาลายเพราะแสงนัน้ การค้ นพบผลกระทบของเทคโนโลยีทาให้ ง่ายแก่การหาแพะรับบาปเพราะคนส่วน
ใหญ่มกั ไม่ยอมรับว่าต้ นตอของปั ญหาที่แท้ จริงคือจานวนคนและการบริ โภคเกินพอดี ตอนนี ้นักวิทยาศาสตร์
ยอมรับแล้ วว่าเทคโนโลยีเป็ นดาบสองคมที่สร้ างปั ญหาใหญ่หลวงด้ วย
ในปั จจุบนั พลังงานส่วนใหญ่ได้ มาจากการเผาเชื ้อเพลิงจาพวกน ้ามัน ถ่านหินและก๊ าซธรรมชาติ และ
การเผาผลาญก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกซึง่ กาลังสร้ างปั ญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้ อน ผู้เขียนพูดถึงประเด็นนี ้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายด้ าน นอกจากการใช้ พลังงานให้ น้อยลงแล้ ว ผู้เขียนเสนอว่าเรามีทางออก 2
ทางด้ วยกันคือ การค้ นหาเทคโนโลยีที่ใช้ พลังงานน้ อยลง และการค้ นหาพลังงานทดแทนซึง่ มีหลากหลาย เช่น
แสงอาทิตย์ กระแสลม ชีวมวล ความร้ อนจากใต้ ผิวโลกและพลังนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามพลังงานทดแทน
เหล่านี ้ยังอาจมีผลกระทบร้ ายแรงพร้ อมทังอุ
้ ปสรรคอีกมากมายก่อนที่มนั จะสามารถทดแทนน ้ามัน ถ่านหินและ
ก๊ าซธรรมชาติได้ อย่างแท้ จริง อุปสรรคอาจเป็ นด้ านเทคโนโลยี ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจและด้ านการเมือง
ผู้เขียนมองว่ารัฐบาลอเมริกนั ควรจะแสดงความเป็ นผู้นาในการสนับสนุนการวิจยั ที่จะนาไปสูก่ ารใช้ พลังงาน
ทดแทนอย่างกว้ างขวาง แต่ตรงข้ ามรัฐบาลนาโดย จอร์ จ ดับเบิลยู บุช กลับตัดงบส่งเสริมการวิจยั ส่วนใหญ่
เพราะเหตุผลทางการเมือง
ผู้เขียนกล่าวถึงนโยบายและแนวคิดในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นจานวนประชากรว่าตามหลักวิชา
โลกของเรามีศกั ยภาพที่จะสนับสนุนประชากรให้ อยู่กนั ได้ อย่างดีและยัง่ ยืนเพียงราว 2 พันล้ านคนเท่านัน้
เนื่องจากตอนนี ้โลกมีคนเกิน 6 พันล้ านคนแล้ ว จึงเป็ นไปได้ วา่ ในวันหนึง่ ข้ างหน้ าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่าง
เช่น การระบาดของโรคร้ าย ที่ทาให้ อตั ราการตายของคนเราเพิ่มขึ ้นแบบก้ าวกระโดด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนัน้

ผู้เขียนเสนอให้ ใช้ นโยบายอย่างจริงจังเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การทาแท้ งและการใช้ แรงจูงใจในด้ าน
เศรษฐกิจให้ ลดการมีลกู หลังจากประเมินนโยบายจาพวกนี ้ที่กาลังใช้ กนั อยู่ทวั่ โลกและยกตัวอย่างออสเตรเลีย
ซึง่ กาลังเผชิญกับปั ญหาการขาดทรัพยากรสาคัญ เช่น น ้าจืด ผู้เขียนสรุปโดยทางอ้ อมว่าโอกาสที่เราจะลด
จานวนประชากรของโลกลงได้ ตามความสมัครใจมีน้อย
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับด้ านการบริ โภค ผู้เขียนมองว่ากระแสบริโภคนิยมนันเชี
้ ่ยวกรากยิ่งโดยเฉพาะ
ตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อทุกฝ่ ายในประเทศที่ก้าวหน้ าทางอุตสาหกรรมเห็นพ้ องต้ องกันว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นสิ่งพึงปรารถนา เนื่องจากการผลิตกับการบริโภคเป็ นเสมือนหน้ าทังสองของเหรี
้
ยญ
อันเดียวกัน ฉะนันการผลั
้
กดันให้ เกิดการผลิตจะได้ ผลก็ตอ่ เมื่อมีคนบริ โภคสิ่งที่ถกู ผลิตขึ ้นมา นัน่ หมายความ
ว่าจะต้ องมีการผลักดันให้ เกิดการบริโภคด้ วยทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม ผู้เขียนเห็นว่าผู้สนับสนุนนโยบายให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็ นผู้มองทุกอย่างเพียงในระยะสันโดยเฉพาะนั
้
กการเมือง เขา
มองว่ามันไม่นา่ จะเป็ นไปได้ และไม่จาเป็ นที่เศรษฐกิจจะขยายตัวต่อไปโดยไม่มีที่สิ ้นสุด
เขายกตัวอย่างว่าถ้ าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขยายตัวตามอัตราที่รัฐบาลอเมริกนั ตังเป
้ ้ าไว้ นัน่ คือ ปี
ละประมาณ 3.5 – 4.0% อีก 100 ปี ข้ างหน้ าตามสมมุติฐานที่วา่ ประชากรอเมริกนั จะยังคงมีราว 300 ล้ านคน
ชาวอเมริกนั แต่ละคนจะมีรายได้ ตอ่ ปี คนละราว 1.25 ล้ านดอลลาร์ ตามค่าเงินปี 2547 นัน่ หมายความว่าชาว
อเมริกนั แต่ละคนจะซื ้อบ้ านได้ อย่างน้ อยปี ละ 3 หลัง แต่เขาจะซื ้อเอาไปทาอะไร ? ไม่เฉพาะชาวอเมริกนั
เท่านันที
้ ่จะมีรายได้ สงู ขึ ้น ผู้อื่นก็จะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นในแนวเดียวกันด้ วย ผู้เขียนมองว่านอกจากโลกจะไม่มี
ทรัพยากรพอที่จะให้ ชาวโลกผลิตและบริ โภคได้ ในระดับนันแล้
้ ว มันไม่ใช่สิ่งสาคัญอะไรเลย สิ่งสาคัญได้ แก่การ
ผลิตในระดับที่เพียงพอต่อความต้ องการเบื ้องต้ นของทุกคนในโลก หลังจากนันไม่
้ จาเป็ นที่เศรษฐกิจจะต้ อง
ขยายตัวต่อไปตราบใดที่จานวนประชากรโลกไม่เพิ่มขึ ้น
ผู้เขียนนาความจริง 2 ข้ อมาเสนอประกอบว่าเพราะอะไรการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการบริ โภคเกิน
ระดับความต้ องการเบื ้องต้ นของร่างกายจึงไม่จาเป็ น ในเบื ้องแรกผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรื อ จีดีพี
(GDP = Gross Domestic Product) อันเป็ นตัวชี ้วัดการผลิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนันมั
้ กมีความ
หลอกลวงแฝงอยู่ เช่น การล้ างป่ าไม้ ทาลายแหล่งน ้าจืดและสูบน ้ามันขึ ้นมาใช้ ไม่ใช่การผลิต หากเป็ นการ
นาเอาของเก่าหรื อมรดกตกทอดของเราออกมาใช้ เมื่อสิ่งเหล่านันหมดไปคนรุ
้
่นใหม่ย่อมไม่มีและยากจนลง

อีกข้ อหนึง่ เขานาผลการศึกษาในสหรัฐอเมริ กา ในยุโรปและในญี่ปนมาเสนอซึ
ุ่
ง่ มีใจความว่า หลังจากที่มีรายได้
เพียงพอสาหรับสนองความต้ องการเบื ้องต้ นคือ ปั จจัยสี่ และมีเหลืออีกเล็กน้ อยเพื่อการสันทนาการแล้ ว รายได้
ที่ชว่ ยให้ เกิดการบริ โภคเพิ่มขึ ้นไม่ทาให้ คนเรามีความพอใจ หรื อความสุขเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย กลุม่ ที่มีทรัพย์สิน
มากที่สดุ ไม่ใช่กลุม่ ที่มีความสุขมากที่สดุ เพราะปั จจัยหลายอย่าง เช่น การแข่งขันกัน การเชื่อการโฆษณาว่า
ต้ องมีนนั่ มีนี่แล้ วจะมีความสุขและการมองว่ายิ่งบริ โภคมากยิ่งขึ ้นจะยิ่งมีความสุขทังที
้ ่ความจริงหาเป็ นเช่นนัน้
ไม่
มองโดยรวมแล้ วการบริโภคของชาวโลกในปั จจุบนั ไม่ตา่ งกับการบริโภคของอาณาจักรที่ลม่ สลายไปใน
อดีต ผู้เขียนเสนอนโยบายที่จะให้ การบริ โภคลดลง เช่น การเก็บภาษี การบริโภคแทนภาษีเงินได้ แต่เขาดูจะ
ประเมินว่าความพยายามที่จะการลดการบริโภคเกินความจาเป็ นไม่มีโอกาสประสบความสาเร็จ

เกี่ยวกับประเด็นที่สามซึง่ ได้ แก่อานาจในการครอบครองทรัพยากร ผู้เขียนดูจะยิ่งมีความหวังน้ อยลง
เพราะในปั จจุบนั นี ้สหรัฐอเมริกาเป็ นอภิมหาอานาจแต่เพียงผู้เดียว แต่รัฐบาลอเมริกนั ไม่ใส่ใจหรื อให้
ความสาคัญต่อปั ญหาที่กล่าวมาเลยโดยเฉพาะในช่วงที่ประธานาธิบดีมาจากพรรคอนุรักษ์นิยมเช่นในปั จจุบนั
ฉะนัน้ จอร์ จ ดับเบิลยู บุช จึงประกาศออกมาว่า “การดาเนินชีวิตแบบอเมริกนั เป็ นสิ่งที่ตอ่ รองมิได้ ” ด้ วย
แนวคิดพื ้นฐานเช่นนี ้ รัฐบาลของประธานาธิบดีบชุ จึงพยายามทาทุกอย่างที่จะปิ ดกันข่
้ าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้ อนและพยายามปรับแก้ รายงานของนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนันรั
้ ฐบาลกลางยังพยายามแทรกแซง
หลักสูตรในสถาบันการศึกษาเพื่อปิ ดกันข่
้ าวสารที่จะนาไปสูก่ ารสรุปที่ตรงข้ ามกับความเห็นของพวกหัวอนุรักษ์
นิยมอีกด้ วย
สิ่งหนึง่ ซึง่ ผู้เขียนดูจะฝากความหวังไว้ คือ มหาอานาจไม่เคยอยูไ่ ด้ ค ้าฟ้า แม้ เขาจะไม่ได้ ระบุว่า
สหรัฐอเมริกาจะหมดอานาจลงอย่างไร แต่สิ่งที่เขาเสนอไว้ เพื่อเป็ นทางแก้ ปัญหาในปั จจุบนั เป็ นเสมือนการ
เสนอแนะทางอ้ อม นัน่ คือ การเผยแพร่ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปั ญหาที่โลกกาลังเผชิญอยู่
ด้ วยภาษาง่าย ๆ ที่คนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงให้ กระจายออกไปอย่างกว้ างขวาง พร้ อมกันนันก็
้ มีการชุมนุมเพื่อ
ถกเถียงกันในสถานที่ตา่ ง ๆ ทัว่ โลก การกระทาเช่นนี ้จะนาไปสูค่ วามเคลื่อนไหวขนานใหญ่จนในที่สดุ จะเกิด

การปฏิวตั ทิ ี่โลกต้ องการ นัน่ คือ การเปลี่ยนฐานความคิด หรื อ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) การ
เปลี่ยนฐานความคิดจะนาไปสู(่ 1) ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเมืองโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกา (2) การ
บริหารจัดการในด้ านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแก้ ข้อบกพร่องของระบบตลาดเสรี และ (3) การลดอานาจของ
บริษัทใหญ่ ๆ ที่มกั ใช้ อานาจของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีตา่ ง ๆ รวมทังการซื
้
้อนักการเมืองทางอ้ อมและ
การปิ ดกันและบิ
้
ดเบือนข่าวสารเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ ด้วย
ข้ อคิดเห็น: แม้ คนไทยส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสไปทัศนศึกษาในย่านตะวันออกกลาง หรื อ ไปดูซาก
ของสังคมที่ลม่ สลายถึงในทวีปอเมริกา เช่น ซากของอาณาจักรมายา อาณาจักรอินคาและอาณาจักรแอสเทค
แต่คนไทยจานวนมากคงได้ ไปเห็นความอลังการของนครวัดแล้ ว นอกจากนันหลายคนอาจได้
้
ไปเห็นเมือง
พุกามซึง่ สะท้ อนอารยธรรมพม่าโบราณอีกด้ วย สิ่งเหล่านันคงสร้
้
างความประทับใจให้ กบั ทุกคน แต่จาก
มุมมองของหนังสือเล่มนี ้ สิ่งเหล่านันคื
้ อสัญลักษณ์แห่งการบริโภคเกินพอดีจนถึงขันสุ
้ ดโต่งของผู้มีอานาจ
ผู้เขียนเอ่ยถึงการใช้ วสั ดุและแรงงานจานวนมหาศาลในการสร้ างพีระมิดในอียิปต์เพียงเพื่อใช้ เป็ นที่ฝัง
ศพของผู้มีอานาจเหนือชีวิตคน การสร้ างนครวัดเพื่อบูชาพระผู้เป็ นเจ้ าก็เช่นกัน สิ่งเหล่านันไม่
้ ใช่การใช้
ทรัพยากรจานวนมหาศาลเพื่อการลงทุนอันจะนาไปสูค่ วามเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นของประชาชนส่วนใหญ่ หากเพื่อการ
บริโภคแบบสุดโต่งของคนเพียงไม่กี่คน การใช้ ทรัพยากรไปในทางสูญเปล่าจนเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะ
สนับสนุนได้ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่ผลักดันให้ สงั คมเหล่านันล่
้ มสลาย
ในปั จจุบนั นี ้ยังมีผ้ ทู ี่ไม่อา่ นประวัตศิ าสตร์ หรื อผู้ที่ดารงชีวิตด้ วยความประมาทอยู่ทวั่ โลก การบริ โภค
แบบสุดโต่ง ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างบ้ านอันแสนหรูหราขนาดใหญ่ สร้ างอนุสาวรี ย์ให้ ตนเอง หรื อสร้ างวัดวา
อารามแบบอลังการ ล้ วนเป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดปั ญหาดังที่เล่ามาทังสิ
้ ้น ผู้ที่เข้ าใจความหมายของแนวคิดเรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงย่อมตระหนักแล้ วว่า ผู้เขียนมองว่าปั ญหาที่เขานามาเล่าแก้ ได้ ด้วยการใช้ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแม้ เขาจะไม่ได้ กล่าวถึงคานี ้โดยตรงก็ตาม หนังสือบางเล่ม เช่น เรื่ อง The Chaos Point ของ Irvin
Laszlo2 มองโลกในแง่ดีและคิดว่าชาวโลกยังมีเวลาแก้ ปัญหาได้ ทนั แต่เล่มนี ้มองว่ามนุษย์เราไม่นา่ จะฉลาดถึง
ขนาดนัน้ นัน่ เป็ นคาท้ าที่ผ้ เู ขียนต้ องการให้ เราพิสจู น์วา่ เขาผิด ทุกคนคงเข้ าใจว่าเราต้ องทาอะไรเพื่อจะพิสจู น์
ว่าเขาผิด
2

บทคัดย่อของ The Chaos Point อาจหาได้ ในหนังสือเรื่ อง กะลาภิวัตน์ เช่นกัน

2.
Dirt / ดินฤาของต่า

ในการค้ นคว้ าหาปั จจัยที่ทาให้ สงั คมรุ่งเรื องและล่มสลาย ดินมักถูกมองข้ ามทังที
้ ่ผ้ คู ้ นคว้ าชาวตะวันตก
จานวนมากใช้ วิธีศกึ ษาสิ่งที่ได้ มาจากการขุดดิน ร้ ายยิ่งว่านันในภาษาฝรั
้
่ง คาว่า dirt ยังมีความหมายว่าเลว
ทรามต่าช้ าอีกด้ วย ทังที
้ ่ดนิ มีนยั ในแง่ดีที่ฝังลึกอยูใ่ นฐานความคิดของสังคมตะวันตก เช่น ตามคัมภีร์ของ
ศาสนาหลักของเขา ชื่อของมนุษย์คนแรก “อะดัม” มีรากมาจากภาษาฮิบรู adama ซึง่ แปลว่า “ดิน” ส่วน
“อีฟ” ซึง่ บางคัมภีร์บง่ ว่าพระเจ้ าสร้ างขึ ้นจากกระดูกซี่โครงของอะดัมนันแปลมาจากค
้
าว่า hava คานี ้เป็ น
ภาษาฮิบรูเช่นกันและมีความหมายว่า “ชีวิต” ดินจึงเป็ นต้ นกาเนิดของชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก
นอกจากนันรากของภาษาตะวั
้
นตกยังสะท้ อนความสาคัญซึง่ ดินมีตอ่ ชีวิตอีกด้ วย นัน่ คือ “คน” หรื อ homo ใน
ภาษาละตินมีรากมาจากคาว่า humus ซึง่ แปลว่า “ดินที่มีชีวิต”
อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ David R. Montgomery แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันไม่มองข้ าม
ความสาคัญของดินและได้ ศกึ ษาการใช้ หน้ าดินของสังคมในอดีตและในปั จจุบนั เพื่อค้ นหาบทเรี ยนสาคัญ

สาหรับทานายวิวฒ
ั นาการของสังคมในอนาคต เมื่อตอนต้ นปี 2550 เขาพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดของเขา
ออกมาเป็ นหนังสือขนาด 285 หน้ า ชื่อ Dirt:: The Erosion of Civilizations
ผู้เขียนใช้ บทแรกนาเข้ าสูเ่ รื่ องราวของดินซึง่ ถูกมองข้ ามทังที
้ ่มนั มีความสาคัญไม้ น้อยกว่าธาตุน ้า ธาตุ
ลมและธาตุไฟว่า อันที่จริงสังคมตะวันตกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากดินและในบันปลายจะกลั
้
บไปสูด่ ินอีก
ครัง้ ในการศึกษาวิวฒ
ั นาการที่นาไปสู่ความล่มสลายของสังคมในอดีต นักประวัติศาสตร์ ศกึ ษาปั จจัยหลาย
อย่าง เช่น สงคราม ความขัดแย้ งภายใน โรคร้ าย การทาลายป่ าและความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ แต่ไม่มี
ใครให้ ความสนใจกับบทบาทของดิน ผู้เขียนเห็นว่าจริงอยูป่ ั จจัยเหล่านันมี
้ ความสาคัญยิ่ง แต่หากศึกษาลงไป
ให้ ลกึ จริง ๆ แล้ ว วิธีใช้ ดนิ ของสังคมเหล่านันมี
้ ความสาคัญไม่น้อยกว่าปั จจัยอื่นและมักเป็ นตัวบ่งบอกว่าสังคม
เหล่านันจะอยู
้
ไ่ ด้ นานเท่าไร
อารยธรรมโบราณมักวิวฒ
ั น์ไปในแนวเดียวกัน นัน่ คือ เริ่มด้ วยการทาเกษตรกรรมบนพื ้นที่ราบอันอุดม
สมบูรณ์ การผลิตอาหารได้ มากสนับสนุนให้ ประชากรเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วและในที่สดุ จะเกินความสามารถใน
การผลิตอาหารของพื ้นที่ราบนัน้ การผลิตอาหารจึงต้ องขยายขึ ้นไปตามไหล่เขาและพื ้นที่ซงึ่ มีความลาดชันสูง
การตัดต้ นไม้ และทาลายพืชคลุมดินในพื ้นที่ใหม่นาไปสู่การสูญเสียผิวดินอย่างรวดเร็วจากการกัดเซาะของน ้า
และลม เมื่อเวลาผ่านไปการใช้ พื ้นดินเพื่อการเกษตรซ ้าแล้ วซ ้าอีกนาไปสูก่ ารจืดของดินพร้ อม ๆ กับการสูญผิว
ดินจนปลูกพืชผลได้ น้อยลง เมื่อปราศจากพื ้นดินใหม่สาหรับขยายการผลิตอาหาร สังคมมีความกดดันจากการ
แย่งชิงกันมากขึ ้นเรื่ อย ๆ จนก่อให้ เกิดความอ่อนแอซึง่ นาไปสูค่ วามล่มสลายเมื่อมีภยั จากศัตรูและภัยธรรมชาติ
เช่น ความแห้ งแล้ งติดต่อกันเป็ นเวลานานทาให้ ผลิตอาหารได้ ไม่เพียงพอ
ในยุคปั จจุบนั คนส่วนมากมักเชื่อกันว่าเทคโนโลยีจะแก้ ปัญหาได้ ทกุ อย่าง เช่น ปั ญหาดินจืดอาจแก้ ได้
ด้ วยการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
และเมื่อที่ดนิ สูญหายไปจากการพังทลายหรื อการกัดเซาะของน ้าและลมอาจแก้ ได้ ด้วยการ
ค้ นหาพันธุ์พืชใหม่ที่ให้ ผลผลิตสูงขึ ้น แต่ผ้ เู ขียนมองว่านัน่ เป็ นการแก้ ปัญหาเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพราะ
หากมนุษย์เรายังมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยังและเรายั
้
งไม่ปกปั กรักษาเนื ้อดินที่เราใช้ ผลิตอาหารอย่าง
เหมาะสม ซ ้าร้ ายยังนาที่ดนิ ดี ๆ ที่ใช้ สาหรับผลิตอาหารไปใช้ สร้ างบ้ านสร้ างเมืองเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ เทคโนโลยีจะ
ไม่มีวนั แก้ ปัญหาอันเกิดจากการมีที่ดินไม่เพียงพอได้ ตลอดไป

บทที่ 2 พูดถึงกระบวนการเกิด บทบาทและการสูญหายไปของดินผ่านการเล่าเรื่ องราวของ ชาร์ ล ดาร์
วิน ปราชญ์ผ้ กู ่อตังทฤษฎี
้
วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต แต่ในบริบทของการเกิดดินผู้เขียนไม่ได้ อ้างถึงทฤษฎีอนั โด่ง
ดังนัน้ หากพูดถึงการศึกษาของ ชาร์ ล ดาร์ วิน เกี่ยวกับบทบาทของไส้ เดือนในการสร้ างดินดี ๆ ที่เหมาะสาหรับ
ปลูกพืชให้ แก่องั กฤษ นัน่ คือ ไส้ เดือนจานวนมากจะย่อยดิน หินก้ อนเล็ก ๆ ทรายและใบไม้ ที่มนั กินเข้ าไปแล้ ว
นาขึ ้นมาถ่ายไว้ บนผิวดินซ ้าแล้ วซ ้าอีก จากการเก็บมูลของไส้ เดือนมาชัง่ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ชาร์ ล ดาร์
วิน พบว่าในแต่ละปี บนเนื ้อที่ 1 เอเคอร์ หรื อ 2.5 ไร่ ไส้ เดือนจะย่อยสิ่งต่าง ๆ แล้ วนาขึ ้นมาถ่ายไว้ บนผิวดินถึง
10-20 ตัน มูลของมันทับถมกันเป็ นหน้ าดินซึง่ มีทงแร่
ั ้ ธาตุและสารอินทรี ย์ที่จาเป็ นสาหรับการเจริญเติบโตของ
พืชทุกชนิด
นอกจากนัน้ ชาร์ ล ดาร์ วิน ยังพบด้ วยว่า นอกเหนือจากการสร้ างหน้ าดินตามกระบวนการนันแล้
้ ว
ไส้ เดือนยังทาให้ หน้ าดินเลื่อนไหลลงจากที่สงู ไปสูท่ ี่ต่าเนื่องจากมูลของมันที่กองกันอยูบ่ นผิวดินจะถูกชะล้ าง
และไหลไปกับน ้าฝน เขาคานวณว่าในเวลาหนึง่ ปี ไส้ เดือนจะทาให้ ดินในอังกฤษและสกอตแลนด์เลื่อนไหลไป
ราว 500 ล้ านตัน การไหลลงไปสูท่ ี่ต่าหรื อสูญหายไปจากที่เดิมของหน้ าดินนันน
้ าไปสูก่ ารลอยตัวขึ ้นมาของหิน
ที่อยูใ่ ต้ ดินตามกระบวนการทางธรณีที่เปลือกโลกจะต้ องแสวงหาความสมดุล เมื่อหินนันถู
้ กลมฟ้าอากาศเป็ น
เวลานานเข้ า มันก็จะค่อย ๆ ผุกร่อนและแตกสลายกลายเป็ นกรวดทรายและในที่สดุ ก็เป็ นดินขึ ้นมาแทนดินเก่า
ที่หายไป กระบวนการนี ้เป็ นไปอย่างเชื่องช้ าจนเราไม่สามารถสังเกตได้ ด้วยตาเปล่า ชันหน้
้ าดินจะหนาขึ ้นหรื อ
บางลงขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมของแต่ละสถานที่ หากดินใหม่เกิดขึ ้นได้ รวดเร็วกว่าดินที่หายไป ชันหน้
้ าดินตรง
นันย่
้ อมจะหนาขึ ้น ตรงข้ ามหากดินใหม่เกิดได้ ช้ากว่าการหายไปของดินเก่า ชันหน้
้ าดินตรงนันย่
้ อมบางลง
ในกระบวนการดังกล่าวนี ้มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ ้นพร้ อม ๆ กันไปด้ วย ทังกระบวนการเกิ
้
ดดินและ
ปฏิกิริยาทางเคมีมีผลสาคัญต่อวิวฒ
ั นาการของพืชและสัตว์ท้องถิ่นซึง่ จะสะท้ อนลักษณะของดินในแต่ละท้ องที่
เนื่องจากดินมีแร่ธาตุและจุลินทรี ย์ที่สิ่งมีชีวิตต้ องการและดูดซับสิ่งมีชีวิตเหล่านันไว้
้ เมื่อมันตายและเน่าเปื่ อยลง
ดินจึงมีลกั ษณะของวงจรมงคลอันเป็ นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น หิน กับสิง่ ที่มีชีวิตบนเปลือก
โลก และเป็ นฐานสาคัญยิ่งของการผลิตอาหารผ่านการทาเกษตรกรรมของมนุษย์เรา แต่ในขณะเดียวกันวิธีทา
เกษตรกรรมของเราก็มีผลต่อลักษณะของดินและสิ่งมีชีวิตในแต่ละท้ องที่ด้วย เช่น การไถและการใช้ สารเคมีฆา่

จุลินทรี ย์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจานวนมากรวมทังไส้
้ เดือนด้ วย การไถทาให้ หน้ าดินถูกกัดเซาะด้ วยน ้าและลม
จนสูญหายไปได้ ง่ายขึ ้นโดยเฉพาะในพื ้นที่ซงึ่ มีความลาดเอียง และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ ้าแล้ วซ ้าอีกเป็ น
เวลานานนาไปสูก่ ารเกิดโรคและศัตรูพืช เป็ นต้ น
ผู้เขียนเชื่อว่าสังคมจะอยูไ่ ด้ นานเท่าไรขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรักษาที่ดินและเนื ้อดินให้ อยูใ่ น
ปริมาณและสภาพที่สามารถผลิตอาหารได้ อย่างเพียงพอแก่ความต้ องการ แต่ในปั จจุบนั นี ้ปั ญหาเกี่ยวกับขาด
แคลนที่ดนิ มักไม่ได้ รับความสนใจเท่าไรนัก ทังนี
้ ้เพราะเรายังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ อย่างแน่นอนว่าหน้ า
ดินบนผิวโลกได้ สญ
ู ศักยภาพในการผลิตอาหารไปมากน้ อยเพียงไร และเทคโนโลยีจะสามารถทดแทนส่วนที่
สูญหายไปนันได้
้ ทงหมดหรื
ั้
อไม่ ความไม่แน่นอนนี ้นาไปสู่การถกเถียงกันอย่างเข้ มข้ นว่าเราควรจะทาอย่างไร
ไม่ตา่ งกันกับกรณีของภาวะโลกร้ อน นัน่ คือ ในขณะที่นกั วิชาการพยายามค้ นคว้ าหาความแน่นอน ผู้แสวงหา
ประโยชน์ฉวยโอกาสอ้ างถึงความไม่แน่นอนเพื่อเป็ นฉากกาบังสาหรับทาสิ่งต่าง ๆ ซึง่ จะก่อให้ เกิดอันตรายใหญ่
หลวงต่อไปในอนาคต

บทที่ 3 และ 4 พูดถึงวิวฒ
ั นาการของการเกษตรและอารยธรรมใน 4 ภาคของโลกคือ ในย่านตะวันนอก
กลาง ในทางตอนเหนือของจีน ในยุโรปตอนใต้ และในตอนกลางของทวีปอเมริ กา
ในย่านตะวันออกกลางข้ อมูลบ่งว่าเมื่อราว 10,000 ปี ที่ผา่ นมาชาวพื ้นเมืองซึง่ ดาเนินชีวิตด้ วยการ
อพยพเร่ร่อนไปตามฤดูกาลเพื่อหาเก็บของป่ าและล่าสัตว์ มาเป็ นเวลาช้ านานเริ่มค้ นพบการปลูกพืช เช่น ข้ าว
สาลีและข้ าวบาร์ เลย์ และรู้จกั เลี ้ยงสัตว์ เช่น แกะและวัว การค้ นพบนันน
้ าไปสูก่ ารตังบ้
้ านเรื อนเป็ นหลักแหล่ง
แบบถาวรขึ ้นในลุม่ แม่น ้ายูเฟรติสช่วงที่มนั ไหลผ่านพื ้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรี ยในปั จจุบนั
การรู้จกั ปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์นาไปสูค่ วามสามารถในการผลิตอาหารเพิ่มขึ ้นแบบก้ าวกระโดดเนื่องจากพืชและ
สัตว์เป็ นเสมือนหัวจักรซึง่ เสริ มพลังของกันและกัน นัน่ คือ สัตว์สามารถย่อยพืช เช่นฟางและหญ้ า ให้ เป็ นนม
และเนื ้อ แล้ วถ่ายส่วนที่เหลือออกมาเป็ นปุ๋ยให้ กบั พืช ความสามารถในการผลิตอาหารจานวนมากนาไปสูก่ าร
เพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันประชากรส่วนหนึง่ ไม่จาเป็ นต้ องผลิตอาหารอีกต่อไป หากใช้

เวลาทาอย่างอื่นซึง่ นาไปสูก่ ารค้ นพบสิ่งใหม่ ๆ รวมทังการใช้
้
ภาษาเขียนด้ วย สิ่งใหม่ ๆ เหล่านันเป็
้ นปั จจัย
สาคัญของการสร้ างความก้ าวหน้ าและอารยธรรมขึ ้นในท้ องถิ่น
ในขณะเดียวกันประชากรเหล่านันจ
้ าเป็ นต้ องแยกย้ ายกันออกไปตังหลั
้ กแหล่งใหม่เมื่อไม่สามารถ
ขยายที่ดนิ เพื่อผลิตอาหารเพิ่มขึ ้นได้ ในย่านเดิม กระบวนการนี ้นาไปสูก่ ารครอบครองพื ้นที่อนั อุดมสมบูรณ์ และ
สร้ างศูนย์กลางของประชากร หรื อเมืองต่าง ๆ ซึง่ มีการบริหารจัดการในรูปของรัฐขึ ้นมาในระหว่างแม่น ้ายูเฟร
ติสและไทกริส หรื อในอิรักปั จจุบนั รัฐเหล่านันเป็
้ นฐานของการสร้ างความก้ าวหน้ าและการรุกรานกันเพื่อช่วง
ชิงทรัพยากรไว้ สาหรับสนับสนุนประชากรที่เพิ่มขึ ้นของตน ในบรรดาความก้ าวหน้ าทังหลาย
้
มีความก้ าวหน้ า
สาคัญในด้ านการเกษตร 2 อย่างเกิดขึ ้นได้ แก่ การประดิษฐ์ ไถและการรู้จกั ใช้ ระบบชลประทาน อย่างไรก็ตาม
ความก้ าวหน้ านี ้มีทงพรและค
ั้
าสาป นัน่ คือ มันช่วยให้ ผลิตอาหารได้ มากขึ ้นพร้ อม ๆ กับก่อให้ เกิดปั ญหาอัน
เนื่องมาจากการสูญเสียหน้ าดินเร็วขึ ้นและจากเกลือที่เหลือตกค้ างจากการชลประทาน เมื่อเวลาผ่านไปคา
สาปนันค่
้ อย ๆ รุนแรงขึ ้นทาให้ ศกั ยภาพในการผลิตอาหารลดลงเรื่ อย ๆ จนนาไปสูค่ วามอ่อนแอของสังคมและ
การล่มสลายของอารยธรรมในที่สดุ
จากลุม่ แม่น ้ายูเฟรติสความก้ าวหน้ าทางด้ านการเกษตรแพร่ขยายไปถึงลุม่ แม่น ้าไนล์อนั อุดมสมบูรณ์
ยิ่งและเป็ นปั จจัยที่ทาให้ พื ้นที่แถบนันผลิ
้ ตอาหารเลี ้ยงชาวพื ้นเมืองมาได้ หลายพันปี แต่ในช่วง 200 ปี มานี ้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงกับแม่น ้าไนล์ 2 ครัง้ ซึง่ สร้ างปั ญหามาจนถึงปั จจุบนั นัน่ คือ การเริ่มสร้ างระบบ
ชลประทานเพื่อผันน ้าไปใช้ ปลูกฝ้ายเมื่อประมาณ 200 ปี ที่ผา่ นมานาไปสู่ความเค็มของดิน และการสร้ างเขื่อน
ยักษ์ที่อสั วันเพื่อปิ ดกันแม่
้ น ้าเสร็จเมื่อ 2513 นอกจากจะกันน
้ ้าไว้ เพื่อใช้ ในการชลประทานแล้ ว เขื่อนนันกั
้ นเอา
้
ตมจากต้ นน ้าเอาไว้ ด้วย ตมนันมี
้ ความสาคัญเพราะมันเป็ นปุ๋ยธรรมชาติและทับถมกันเป็ นพื ้นดินที่งอกออกไป
จากปากแม่น ้าไนล์ ที่ดินนันเหมาะส
้
าหรับทาเกษตรกรรมอย่างยิ่ง ตอนนี ้อียิปต์จงึ สูญทังปุ
้ ๋ ยชันดี
้ และที่ดินอัน
อุดมสมบูรณ์ อียิปต์หนั มาใช้ ป๋ ยเคมี
ุ อย่างเข้ มข้ น แต่ก็ผลิตอาหารได้ เพียงจากัดจึงต้ องพึง่ อาหารจาก
ต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
ผู้เขียนกล่าวถึงเมืองจีนเพียงสัน้ ๆ และเน้ นเพียงผลกระทบของการทาลายหน้ าดินอันเป็ นต้ นตอของ
ความแห้ งแล้ งร้ ายแรงและความล้ มเหลวของเกษตรกรรมจนทาให้ คนอดตายทางตอนเหนือของจีนกับภาวะน ้า
ท่วมในลุม่ แม่น ้าฮวงโหจนมีคนตายครัง้ ละเป็ นล้ านคน การเพิ่มของประชากรจีนทางตอนต้ นของแม่น ้าฮวงโห

สร้ างความจาเป็ นให้ พวกเขาต้ องใช้ ที่ดนิ ทุกตารางนิ ้วเพื่อผลิตอาหารรวมทังที
้ ่ดนิ ตามไหล่เขาและในที่ลาดชัน
ด้ วย การใช้ ที่ดินอย่างเข้ มข้ นโดยปราศจากการปรับปรุงและปกป้องรักษาอย่างเพียงพอทาให้ น ้าและลมกัด
เซาะหน้ าดินได้ ง่าย ดินที่ถกู กัดเซาะไปกลายเป็ นตมอันขุ่นข้ นในแม่น ้าฮวงโหจนแม่น ้านันได้
้ สมญาว่า “แม่
น ้าเหลือง” ประชากรเพิ่มขึ ้นต่อไปในขณะที่ศกั ยภาพของดินในการผลิตอาหารลดลง เมื่อเกิดความแห้ งแล้ ง
ติดต่อกันการขาดแคลนอาหารจึงหนักหนาสาหัสถึงขันมี
้ คนอดตาย ส่วนตมที่ละลายอยูใ่ นสายน ้าก็คอ่ ย ๆ จม
ลงเป็ นตะกอนที่ก้นแม่น ้าทาให้ แม่น ้าตื ้นและน ้าล้ นฝั่ งได้ ง่าย ชาวจีนแก้ ปัญหาด้ วยการสร้ างพนังขึ ้นทังสองฝั
้
่ง
ของแม่น ้า เนื่องจากตมที่จมลงใต้ น ้ายังทาให้ แม่น ้าสูงขึ ้นต่อไป ชาวจีนจึงต้ องเสริมพนังให้ สงู ขึ ้นเรื่ อย ๆ
หลังจากเวลาผ่านไปหลายพันปี กระบวนการนี ้ทาให้ แม่น ้าเหลืองอยู่สงู กว่าผืนดินรอบ ๆ ฝั่ งนับเป็ นสิบเมตร
ฉะนันทุ
้ กครัง้ ที่มีฝนตกหนักทางต้ นน ้าและพนังพังทลายลง ชาวจีนจะจมน ้าตายนับเป็ นล้ านคน

บทที่ 4 พูดถึงการใช้ ที่ดนิ ของอารยธรรมกรี ก โรมันและมายาในทวีปอเมริกา ผู้เขียนไม่ได้ เล่าถึง
กระบวนการแพร่กระจายของความรู้ทางการเกษตรจากย่านตะวันออกกลางไปสูแ่ ผ่นดินทางตอนใต้ ของยุโรป
หากเล่าถึงการศึกษาหาข้ อมูลจากสิ่งต่าง ๆ เพื่อจะยืนยันว่าอารยธรรมกรี กวิวฒ
ั น์ไปตามวงจรของอารยธรรม
ก่อนนัน้ นัน่ คือ ความสามารถในการผลิตอาหารจากพื ้นที่ซงึ่ เหมาะแก่การเกษตรนาไปสูก่ ารเพิ่มของประชากร
อย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาผ่านไปจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ สร้ างความจาเป็ นให้ ชาวกรี กต้ องตัดไม้ ทาลาย
ป่ าเพื่อนาพื ้นดินมาทาการเกษตร แม้ ชาวกรี กจะมีความรู้เรื่ องการปรับปรุงและรักษาดินด้ วยการใช้ ป๋ ยคอกและ
ุ
ปุ๋ยหมักพร้ อมทังรู้ ้ จกั ปลูกพืชจาพวกมะกอกและองุ่นซึง่ เหมาะสาหรับพื ้นที่ตามไหล่เขาที่มีความสมบูรณ์ต่า แต่
ความจาเป็ นในการผลิตอาหารเพื่อเลี ้ยงประชากรที่มีจานวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จาเป็ นต้ องใช้ ที่ดนิ อย่างเข้ มข้ นขึ ้น
จนนาไปสูก่ ารทาลายเนื ้อดินยังผลให้ มนั ค่อย ๆ จืดลงบ้ างและพังทลายหายไปบ้ าง ความเสื่อมของดินนาไปสู่
ความอ่อนแอของอาณากรี กซึง่ ในที่สดุ ถูกอาณาจักรโรมันยึดครองได้ เมื่อ 146 ปี ก่อนเกิดคริสตกาล
เรื่ องราวของอาณาจักรโรมันไม่ตา่ งกับอาณาจักรกรี กมากนักในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ ้นและการใช้ ที่ดนิ เข้ มข้ นขึ ้นเพื่อผลิตอาหาร สิ่งที่แตกต่างออกไปได้ แก่ชาวโรมันรู้จกั ปรับปรุง
ดินโดยการใช้ ปนู ขาวและขี ้เถ้ าผสมลงไปในเนื ้อดินและการปลูกพืชหมุนเวียน นอกจากนันอาณาจั
้
กรโรมันยัง
แผ่ขยายออกไปถึงตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาอีกด้ วย ข้ อมูลบ่งว่าชาวโรมันใช้ ที่ดนิ

เพื่อผลิตอาหารเลี ้ยงชาวโรมันที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนดินถูกทาลายทังในตั
้ วอาณาจักรเองและในเมืองขึ ้น
ยิ่งกว่านันการพั
้
งทลายของหน้ าดินจานวนมากทาให้ แม่น ้าบางสายไหลไม่สะดวกนาไปสูก่ ารเกิดแหล่งน ้านิง่
ตามหุบเขา แหล่งน ้าเหล่านันกลายเป็
้
นที่เพาะพันธุ์ยงุ ซึง่ เป็ นพาหะของเชื ้อมาลาเรี ย ผู้เขียนไม่ได้ ฟันธงลงไป
ว่าอะไรทาให้ อาณาจักรโรมันล่มสลายนอกจากการทาลายตัวเองเมื่อศักยภาพในการผลิตอาหารตามไม่ทนั การ
เพิ่มของประชากร
นอกจากย่านตะวันออกกลางและจีนแล้ ว ชาวมายาในอเมริกากลางสร้ างอารยธรรมขึ ้นหลังจากรู้จกั
ปลูกข้ าวโพดเมื่อราว 4,000 ปี ที่ผา่ นมา อารยธรรมมายารุ่งเรื องสูงสุดในเวลาไล่เลี่ยกับอาณาจักรโรมันถึงกับมี
การสร้ างพีระมิดเช่นเดียวกับอียิปต์ แต่พลเมืองที่เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยังสร้
้ างความจาเป็ นให้ ชาวมายาต้ องตัด
ไม้ ทาลายป่ าเพื่อนาที่ดนิ มาปลูกข้ าวโพดรวมทังการท
้
าไร่เลื่อนลอยบนไหล่เขาด้ วย ความจืดและความสูญ
หายไปของเนื ้อดินเป็ นปั จจัยที่นาไปสูค่ วามล่มสลายของอาณาจักรมายาก่อนที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส จะ
เดินเรื อไปถึงทวีปอเมริการาว 500 ปี
ก่อนจบบทนี ้ผู้เขียนกล่าวว่าสังคมอาจไม่จาเป็ นต้ องล่มสลายเพราะการทาลายดินดังที่เขาเล่าถึง เขา
ยกตัวอย่างชาวพื ้นเมืองในหุบเขาโคลคาในเปรูมาเล่า ชาวพื ้นเมืองที่นนั่ ทาการเกษตรติดต่อกันมากว่า 1,500
ปี บนที่ดนิ ตามเนินเขา แต่ที่ดนิ นันยั
้ งไม่จืดและไม่พงั ทลายหายไปเพราะพวกเขาปรับพื ้นที่ให้ เป็ นรูปขันบั
้ นได
และไม่ไถดินก่อนปลูกพืช หากใช้ วิธีขดุ หลุมเล็ก ๆ แล้ วหยอดเมล็ดพืชลงไป พวกเขาปรับปรุงและรักษาดินด้ วย
การปลูกพืชแบบผสมผสานสลับกับการปลูกพืชหมุนเวียนพร้ อมกับใช้ มลู สัตว์และขี ้เถ้ าเป็ นปุ๋ย

เนื ้อหาของบทที่ 5 พูดถึงช่วงเปลี่ยนผ่านจากอารยธรรมที่ลม่ สลายไปในอดีตมาจนถึงโลกปั จจุบนั
หลังจากการรู้จกั ปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ได้ แพร่กระจายออกไปทัว่ ยุโรป ชาวยุโรปตะวันตกเดินเข้ าสูว่ งจรเดียวกัน
กับสังคมที่ลม่ สลายไปก่อนนันแล้
้ ว นัน่ คือ การผลิตอาหารได้ มากทาให้ ประชากรเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว สร้ าง
ความจาเป็ นที่จะต้ องหาที่ดินมาเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนในที่สดุ นาไปสู่การตัดต้ นไม้ ตามไหล่เขาเพื่อเอาที่ดนิ มาผลิต
อาหาร ความต้ องการที่ดินมีสงู มากและเป็ นปั จจัยก่อให้ เกิดเหตุการณ์ใหญ่ ๆ หลายอย่าง เช่น การขัดแย้ ง
รุนแรงในศาสนาคริสต์ซงึ่ นาไปสูก่ ารก่อตังนิ
้ กายโปรเตสแตนต์ นิกายใหม่ได้ รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้

ต้ องการที่ดินจานวนมากจากนิกายโรมันคาทอลิกซึง่ มีที่ดนิ มากกว่าชนชันขุ
้ นนางเสียอีก แม้ ชาวยุโรปตะวันตก
จะพยายามปรับปรุงดินด้ วยวิธีตา่ ง ๆ รวมทังการเลิ
้
กใช้ ที่ดนิ ผืนใหญ่ ๆ เพื่อเลี ้ยงสัตว์ร่วมกันและแบ่งที่ดนิ นันให้
้
เป็ นสมบัตสิ ว่ นตัวของเอกชน และชาวฮอลันดาแก้ ปัญหาด้ วยการค้ นคว้ าหาวิธีนาแผ่นดินที่อยูต่ ่ากว่า
ระดับน ้าทะเลมาใช้ ในการเพาะปลูก แต่การเพิ่มของประชากรอย่างไม่หยุดยังยั
้ งทาให้ ที่ดนิ ไม่เพียงพอ
ก่อให้ เกิดความยากจนอย่างแพร่หลาย ความยากจนเป็ นปั จจัยที่นาไปสูก่ ารปฏิวตั เิ พื่อกาจัดชนชันขุ
้ นนางใน
ฝรั่งเศส การอพยพขนานใหญ่ไปตังหลั
้ กแหล่งในทวีปอเมริกาและการแสวงหาเมืองขึ ้นหลังจาก คริสโตเฟอร์
โคลัมบัส ไปพบทวีปนัน้
ความยากจนในยุโรปเป็ นแรงจูงใจให้ ปราชญ์ พยายามค้ นหาสาเหตุและทางแก้ ไข นักบวชชื่อ โธมัส
มัลธัส เชื่อว่าการเพิ่มของประชากรอย่างไม่หยุดยังเป็
้ นสาเหตุเบื ้องต้ น ฉะนันการแก้
้
ปัญหาจะต้ องมาจากการ
จากัดจานวนประชากร แต่ความเชื่อนันถู
้ กต่อต้ านอย่างหนักจากศาสนาบางนิกายและฝ่ ายที่เชื่อว่าเทคโนโลยี
จะสามารถแก้ ปัญหาทุกอย่างได้ ทังสองฝ่
้
ายจึงถกเถียงกันมาจนทุกวันนี ้ซึง่ เป็ นเวลากว่า 200 ปี แล้ ว ต่อมา
คาร์ ล มาร์ ก และ ฟรี ดริก เองเกลส์ เสนอให้ แก้ ปัญหาด้ วยระบบคอมมิวนิสต์ นัน่ คือ ให้ รัฐยึดทรัพย์สินส่วน
บุคคลทังหมดมาเป็
้
นของกลางแล้ วเป็ นผู้ออกคาสัง่ ในด้ านเศรษฐกิจทังหมด
้
ผู้เขียนอ้ างว่าการปฏิวตั เิ พื่อนา
ระบบคอมมิวนิสต์ไปใช้ ในรัสเซียและในจีนสาเร็ จได้ ด้วยปั จจัยสาคัญยิ่งอย่างเดียวกัน นัน่ คือ ผู้นาสัญญาว่าจะ
หาที่ดนิ มาแจกจ่ายให้ คนจนอย่างทัว่ ถึง
แม้ ในยุคนี ้จะไม่มีการแสวงหาอาณานิคม แต่การแสวงหาที่ดนิ เพื่อผลิตอาหารเลี ้ยงประชากรที่เพิ่มขึ ้น
อย่างไม่หยุดยังยั
้ งมีอยู่และมีผลไม่ตา่ งกับในอดีต นัน่ คือ ประเทศกาลังพัฒนาจานวนมากผลิตอาหารจากการ
ทาเกษตรกรรมเพื่อขายให้ กบั ประเทศที่ก้าวหน้ าแล้ ว เกษตรกรรมนาไปสู่การตัดไม้ ทาลายป่ าเพื่อนาที่ดนิ มาใช้
เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ และนาไปสูก่ ารพังทลายและการสูญหายของหน้ าดินพร้ อม ๆ กับการจืดและเค็มของเนื ้อดิน
อย่างแพร่หลาย ในขณะที่ประเทศก้ าวหน้ าสามารถซื ้อหาทุกอย่างที่ตนต้ องการได้ แต่ความยากจนอย่างแสน
สาหัสยังแพร่กระจายอยูท่ วั่ ไปในประเทศกาลังพัฒนานาไปสูก่ ารตัดไม้ ทาลายป่ ากันต่อไปและคนจนพยายาม
กดดันให้ รัฐบาลหาที่ดนิ มาแจก

ผู้เขียนเริ่มบทที่ 6 ด้ วยการเล่าถึงการไปเห็นการตัดไม้ ทาลายป่ าดงดิบขนานใหญ่ในบราซิลเพื่อนาที่ดนิ
มาปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ซงึ่ ก่อให้ เกิดการพังทลายและสูญหายของหน้ าดินอย่างน่าขนหัวลุก แต่การกระทา
เช่นนันไม่
้ ใช่ของใหม่ มันเกิดขึ ้นในสหรัฐอเมริกามาก่อนหากเราย้ อนไปดูประวัติศาสตร์ ชาวยุโรปที่ไปตังหลั
้ ก
แหล่งในอเมริกาเหนือก็ตดั ไม้ ทาลายป่ าเพื่อสร้ างอาณานิคมและปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขายให้ ประเทศเดิมของ
ตน พืช 2 ชนิดที่สร้ างความร่ ารวยมหาศาลให้ แก่ชาวอาณานิคมได้ แก่ยาสูบและฝ้าย การปลูกพืชสองอย่างนี ้มี
ทังรางวั
้
ลและคาสาป นัน่ คือ มันสร้ างความร่ ารวยให้ เจ้ าของไร่ แต่มนั ใช้ ธาตุอาหารมากกว่าพืชชนิดอื่นเป็ นสิบ
เท่า ฉะนันการปลู
้
กพืชทังสองนั
้
นติ
้ ดต่อกันเพียงไม่นานธาตุอาหารในดินก็หมดทาให้ ที่ดนิ ถูกละทิ ้งและการ
แสวงหาแผ่นดินใหม่ดาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ นอกจากนันการปลู
้
กพืชทังสองชนิ
้
ดต้ องใช้ แรงงานจานวน
มาก เจ้ าของไร่มกั ได้ แรงงานมาจากการซื ้อทาสจากแอฟริกา หรื อไม่ก็สง่ เสริมให้ ทาสสืบพันธุ์กนั เองให้ มีลกู
มาก ๆ เมื่อดินจืดจนทาให้ เจ้ าของไร่บางคนไม่สามารถทากาไรจากการปลูกฝ้ายและยาสูบได้ พวกเขาก็หนั ไป
ใช้ วิธีผสมพันธุ์ทาสขายให้ เจ้ าของไร่อื่น ๆ การมีทาสทาให้ สงั คมอเมริกนั ขัดแย้ งกันร้ ายแรงจนกลายเป็ นชนวน
ของสงครามกลางเมือง
ชาวอเมริกนั แก้ ปัญหาการจืด การพังทลายและการสูญหายไปของหน้ าดินด้ วยการขยายประเทศ
ออกไปทางตะวันตกเรื่ อย ๆ เช่นเดียวกับที่ชาวบราซิลขยายเข้ าไปในดงดิบในย่านป่ าอาเมซอนอยูใ่ นปั จจุบนั
แต่นนั่ ไม่ใช่ทางออกที่ถาวร ผู้เขียนชี ้ว่าทางออกมีอยู่แล้ วทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั แต่เราไม่ได้ ใส่ใจกันเท่านันเอง
้
เขากล่าวถึงการศึกษาที่พบว่าชาวพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของบราซิลมีประวัตใิ นการบารุงรักษาดินเป็ นอย่างดี เช่น การ
ใช้ ป๋ ยหมั
ุ กและมูลสัตว์และการปลูกพืชหมุนเวียน ชาวพื ้นเมืองเหล่านันอยู
้ ไ่ ด้ เป็ นพันปี โดยที่ดนิ ของเขาไม่จืด
และพังทลายหายไป นอกจากนันยั
้ งมีหลักฐานที่ชี ้บ่งด้ วยว่าชาวพื ้นเมืองในภาคอีสานของไทยก็เคยมีวิธี
บารุงรักษาดินที่ได้ ผลดี สาหรับในปั จจุบนั เขากล่าวถึงตัวอย่างของชาวอเมริ กนั ในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึง่ ทา
เกษตรกรรมแบบผสมผสานมานานหลายร้ อยปี แม้ เขาจะไม่เอ่ยชื่อของคนกลุม่ นี ้โดยตรง แต่เขาหมายถึงชาว
“อามิช” ซึง่ ยังไถไร่ไถนาด้ วยม้ าและบารุงรักษาดินด้ วยปุ๋ยคอกและการปลูกพืชแบบผสมผสานและพืช
หมุนเวียน

บทที่ 7 ครอบคลุมเนื ้อหาเกี่ยวกับการสูญเสียเนื ้อดินในเกือบทุกส่วนของโลกเริ่ มด้ วยในสหรัฐอเมริกา
เอง ที่ราบกลางทวีปอเมริกาเหนือเป็ นดินซุยที่อดุ มด้ วยธาตุอาหารสาหรับพืช แต่ความซุยนันมี
้ ข้อเสียเพราะ
มันอาจถูกฝนชะหรื อถูกลมพัดพาไปได้ ง่ายถ้ าไม่มีพืชคลุมดินขึ ้นอยู่ ตามธรรมดาที่ดนิ นันปกคลุ
้
มด้ วยหญ้ าที่มี
รากเหนียวมากจนเกินกว่าไถไม้ ธรรมดาจะไถได้ แต่เมื่อชาวอเมริกนั ประดิษฐ์ ไถเหล็กสาเร็จ พวกเขาก็แย่งชิง
ที่ดนิ นันมาจากชาวพื
้
้นเมืองแล้ วเอาไถเหล็กไถเพื่อใช้ ปลูกพืช เช่น ข้ าวสาลีและข้ าวโพด เนื่องจากพืชเหล่านี ้ไม่
คลุมดินไว้ ได้ ตลอดเวลา การสูญเสียหน้ าดินจึงเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ร้ ายยิ่งกว่านันเมื
้ ่อประมาณ 70 ปี กว่า ๆ
ทวีปอเมริ กาเหนือประสบภาวะแห้ งแล้ งร้ ายแรงติดต่อกันเป็ นเวลานาน เมื่อปราศจากพืชปกคลุม หน้ าดินก็ถกู
ลมพัดพาไปจนบางแห่งไม่มีหน้ าดินเหลืออยู่เลย ชาวอเมริกนั ในย่านนันต้
้ องพากันอดอยาก ส่วนมากจึง
อพยพหนีไปอยูท่ ี่อื่น
ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็ นตัวอย่างที่ดี แต่ก็มกั ไม่มีใครใส่ใจทาให้ พวกเขาประสบปั ญหา
หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกัน เช่น สหภาพโซเวียตพยายามทาการเกษตรอย่างเข้ มข้ นในย่านเอเซียกลางด้ วยการ
สร้ างเขื่อนผันน ้าขนาดใหญ่ ๆ ซึง่ กักน ้าที่ไหลลงทะเลสาบอาราล เมื่อไม่มีน ้าไหลลงทะเลสาบอาราลติดต่อกัน
เป็ นเวลานาน ทะเลสาบนันก็
้ เหือดแห้ งไปเกือบหมด คงเหลือไว้ เฉพาะที่ดนิ ที่เค็มจัดและแห้ งผากเป็ นทะเลทราย
ระบบนิเวศประสบความหายนะ การประมงและการเกษตรในย่านนันล่
้ มสลายทาให้ ผ้ คู นต้ องอดอยาก ปั ญหา
อันเกิดจากการสูญเสียหน้ าดินเช่นนี ้มีเกิดขึ ้นทัว่ โลก ทังในออสเตรเลี
้
ย เอเซีย ละตินอเมริกาและแอฟริกาซึง่
ผู้เขียนนารายละเอียดมาเล่ามากน้ อยต่างกัน
กระนันก็
้ ตามชาวโลกยังหลงผิดคิดว่าการทาไร่ทานาขนาดใหญ่ด้วยการใช้ เครื่ องจักรจะทาให้ ผลิต
อาหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น แต่ผ้ เู ขียนยืนยันว่าความจริงหาเป็ นเช่นนันไม่
้ เพราะการศึกษาพบว่าการ
ใช้ ที่ดนิ แบบผสมผสานและการรักษาดินให้ อยู่ในสภาพดีตามที่เขากล่าวถึงจะสามารถผลิตอาหารได้ มากกว่า
ปั ญหาของโลกในขณะนี ้ก็คือ เราไม่มีที่ดนิ จะนามาใช้ เพิ่มขึ ้นได้ อีก ตรงข้ ามโลกเริ่มสูญเสียที่ดนิ สาหรับใช้ ใน
การเพาะปลูกมาหลายสิบปี แล้ ว การสูญเสียเกิดจากการพังทลายบ้ าง ถูกน ้ากัดเซาะไปบ้ าง ลมพัดพาไปบ้ าง
หมดธาตุอาหารบ้ าง และถูกนาไปใช้ ปลูกโรงงานและที่อยูอ่ าศัยบ้ าง ฉะนันเขาเสนอให้
้
รัฐบาลเข้ าไปดูแล
ปั ญหาเรื่ องนี ้อย่างจริงจังเพราะหากปล่อยให้ เอกชนที่มงุ่ แสวงหากาไรในระยะสันดู
้ แล ปั ญหาจะเกินแก้ อย่าง
แน่นอน

บทที่ 8 ครอบคลุมวิวฒ
ั นาการของการใช้ ดนิ เพื่อการเกษตรซึง่ เริ่มจากวิธีที่อาศัยธรรมชาติ หรื อ เกษตร
อินทรี ย์ วิวฒ
ั น์ไปสู่การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ แล้ ววกกลับมาถึงการพัฒนาเกษตรอินทรี ย์ในยุคนี ้อีกครัง้ ผู้เขียนเล่าถึงการไป
ทิเบตซึง่ ยังมีการเกษตรแบบดังเดิ
้ มหลงเหลืออยู่ให้ เห็น นัน่ คือ การใช้ ของเสียทุกอย่างจากพืช สัตว์และคนให้
เป็ นประโยชน์แก่การผลิตอาหาร ฉะนันสถานที
้
่ขบั ถ่ายได้ แก่สนามหลังบ้ านและผู้ที่มีหน้ าที่ขจัดของเสียได้ แก่
หมู การเก็บของเสียไว้ ใช้ ในแนวนี ้เคยมีอยู่ทวั่ ไปในเมืองจีนถึงขนาดในบางจังหวัดมีการสร้ างส้ วมสาธารณะ
เพื่อเก็บอุจาระไปทาปุ๋ย การเกษตรเริ่มขึ ้นในเมืองจีนหลังในตะวันออกกลางดังที่กล่าวถึงในตอนต้ นเมื่อชาวจีน
รู้จกั ปลูกข้ าว แม้ จีนจะค้ นพบการเกษตรและพัฒนาภูมิปัญญาในการถนอมรักษาและใช้ ดนิ แบบธรรมชาติ แต่
ชาวจีนก็หนีไม่พ้นความอดอยากแสนสาหัสทุกครัง้ ที่เกิดฝนแล้ ง ทังนี
้ ้เพราะประชากรจีนมีมากมายจนทาให้ แต่
ละคนมีที่ดินเพียงจากัดจึงไม่สามารถผลิตอาหารเก็บไว้ ในยามขาดแคลนได้ ในปั จจุบนั นี ้จีนสามารถผลิต
อาหารได้ มากขึ ้นเพราะความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ แต่ชาวจีนยังมักอดอยากทุกครัง้ ที่ฝนแล้ งเพราะประชา
การเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในขณะที่พื ้นดินสาหรับทากินลดลงจากการสูญเสียที่ดนิ ดังที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก
การค้ นพบว่าสารฟอสเฟตในธรรมชาติสามารถกระตุ้นให้ พืชผลิตผลได้ มากขึ ้นเป็ นปั จจัยที่ทาให้
เกษตรอินทรี ย์เริ่มถูกละทิ ้ง ในตอนแรกฟอสเฟตส่วนใหญ่ได้ มาจากขี ้นกที่สะสมกันบนเกาะนอกฝั่ งของประเทศ
เปรูเมื่อเกือบ 200 ปี ที่ผา่ นมา สหรัฐอเมริกาซื ้อขี ้นกนันเป็
้ นจานวนมากจนภายในเวลาไม่ถึง 50 ปี ขี ้นกของเปรู
ก็หมด เกาะนาอูรูเป็ นอีกแห่งหนึง่ ซึง่ มีขี ้นกเต็มเกาะและชาวเกาะขุดขี ้นกขายอยูเ่ ป็ นเวลาหลายสิบปี ต่อมา
นักวิทยาศาสตร์ สามารถผลิตสารฟอสเฟตและสารอื่นที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของพืช เช่น แอมโมเนีย ได้ จาก
กระบวนการทางเคมี การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ จงึ เข้ ามาแทนที่ป๋ ยคอกและเกษตรอิ
ุ
นทรี ย์แบบดังเดิ
้ ม การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ เป็ น
ปั จจัยสาคัญของ “การปฏิวตั ิสีเขียว” (Green Revolution) ซึง่ ช่วยให้ มนุษย์สามารถผลิตอาหารบางอย่างได้
มากขึ ้นแบบก้ าวกระโดด เช่น ข้ าวโพดและข้ าว
การปฏิวตั คิ รัง้ นันสร้
้ างความหวังให้ แก่ชาวโลกว่าจะสามารถผลิตอาหารได้ อย่างเพียงพอแก่ความ
ต้ องการ แต่ความจริงหาเป็ นเช่นนันไม่
้ ความหิวโหยยังมีอยูอ่ ย่างแพร่หลายในโลกทังนี
้ ้เพราะจานวนประชากร
ยังเพิ่มขึ ้นและที่ดนิ เพื่อการเกษตรยังสูญหายไปเรื่ อย ๆ ยิ่งกว่านันเนื
้ ่องจากปุ๋ยเคมีต้องทาจากน ้ามัน

ปิ โตรเลียมและก๊ าซธรรมชาติ ประเทศยากจนที่ละทิ ้งการใช้ เกษตรอินทรี ย์แบบดังเดิ
้ มยิ่งต้ องใช้ เงินซึง่ หายาก
มากขึ ้นเพื่อซื ้อปุ๋ยจากภายนอก ซ ้าร้ ายพวกเขายังต้ องใช้ เงินนันเพื
้ ่อซื ้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศอีกด้ วย
เมื่อผลร้ ายของเกษตรเคมีเริ่ มปรากฏอย่างแจ้ งชัด ชาวโลกบางส่วนเริ่มหันไปศึกษาภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม
อีกครัง้ ซึง่ ปรากฏว่าได้ ผลดีไม่แพ้ เกษตรเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ านับต้ นทุนที่แท้ จริงในรูปของเงินสนับสนุนและ
การทาลายดินของเกษตรเคมี ในตอนนี ้หลายแห่งในโลกจึงเริ่มส่งเสริมให้ ฟืน้ ฟูดนิ และกลับไปใช้ วิธีเกษตร
อินทรี ย์อีกครัง้ นาโดยสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในยุโรปและนิวซีแลนด์

บทที่ 9 เล่าเรื่ องความล่มสลายของสังคมบนเกาะอีสเตอร์ ซงึ่ เป็ นปริ ศนาแก่ฝรั่งที่เดินทางไปพบเมื่อ
เกือบ 300 ปี มาแล้ วอยูเ่ ป็ นเวลานาน ชาวอีสเตอร์ สามารถสร้ างอนุสาวรี ย์หินขนาดยักษ์ได้ แต่ลม่ สลายไปราว
100 ปี ก่อนที่ฝรั่งจะเดินทางไปถึง เนื่องจากผู้เขียนศึกษาวิวฒ
ั นาการของสังคมจากมุมมองของการใช้ ดนิ เข้ า
จึงเน้ นความเป็ นไปในด้ านนี ้ซึง่ ไม่ตา่ งจากสังคมที่ลม่ สลายไปก่อนนันมากนั
้
ก นัน่ คือ ประชากรที่เพิ่มขึ ้นกดดัน
ให้ ชาวอีสเตอร์ หาที่ดนิ มาผลิตอาหารเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ การตัดต้ นไม้ ใหญ่ ๆ จนหมดเกาะทาให้ พวกเขาไม่
สามารถสร้ างเรื อหาปลาทะเลอันเป็ นแหล่งอาหารสาคัญได้ พวกเขาจึงหันมากินนกที่ทารังบนเกาะ เมื่อนก
หมดไปพวกเขาก็ปลูกพืชได้ น้อยลงเพราะไม่มีขี ้นกทาปุ๋ย ความขัดแย้ งอันเกิดจากการแย่งชิงอาหารกันจึง
เข้ มข้ นขึ ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ชาวเกาะนันเริ
้ ่มกินเนื ้อกันเอง
วิวฒ
ั นาการในแนวนี ้เกิดขึ ้นตามเกาะต่าง ๆ โดยทัว่ ไปในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่ทกุ เกาะเพราะมี
เกาะหนึง่ ซึง่ ผู้เขียนยกมาเป็ นตัวอย่างชื่อ ทิโคเปี ย สังคมบนเกาะเล็ก ๆ นี ้ไม่ลม่ สลายไปเช่นบนเกาะอื่นเพราะ
พวกผู้นามองเห็นความจาเป็ นในการรักษาสมดุลอย่างเคร่งครัดระหว่างจานวนประชากรกับทรัพยากรบนเกาะ
ฉะนันพวกเขามี
้
มาตรการคุมจานวนประชากรแบบเข้ มข้ นด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เช่น การไม่มีเพศสัมพันธ์ การทาแท้ ง
การทาลายทารกเกิดใหม่และการบังคับให้ ประชาชนอพยพออกจากเกาะ นอกจากนันพวกเขายั
้
งทาลายสัตว์ที่
สร้ างความเสียหายให้ แก่สิ่งแวดล้ อม เช่น หมู อีกด้ วย ผู้เขียนยกความเป็ นไปในเกาะนี ้มาเป็ นตัวอย่างว่าโลก
เราน่าจะต้ องทาตามแนวนันหากต้
้
องการอยู่ตอ่ ไปอย่างยัง่ ยืน

นอกจากเรื่ องของเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้ ว เขายกตัวอย่างความล่มสลายของพวกไวกิ ้งบนเกาะ
ไอซแลนด์มาเล่า สังคมไวกิ ้งบนเกาะนี ้ล่มสลายไปเพราะทาลายดินและสิ่งแวดล้ อม หลังจากนันผู
้ ้ เขียนจึงเล่า
ถึงเกาะเฮติและคิวบาในทะเลคาริบเบียน เฮติเป็ นสังคมที่ลม่ สลายอยูใ่ นปั จจุบนั เพราะมีประชากรมากเกินไป
และไม่สามารถบริหารจัดการที่ดนิ ซึง่ มีอยูอ่ ย่างจากัดได้ อย่างเหมาะสม ส่วนคิวบาเคยปลูกอ้ อยเพื่อขายให้
สหภาพโซเวียตและซื ้อปุ๋ยเคมีจากที่นนั่ หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย ชาวคิวบาหันกลับมาใช้ การเกษตร
แบบดังเดิ
้ มเพื่อผลิตอาหารสาหรับตนเองอีก ความสามารถในการบริหารจัดการดินโดยใช้ ภมู ิปัญญาเก่าช่วย
ให้ ชาวคิวบาอยูไ่ ด้ โดยไม่ถึงกับอดอยากเช่นชาวเฮติ

บทที่ 10 เป็ นบทสรุป ผู้เขียนชี ้ให้ เห็นว่าทังที
้ ่ประวัตศิ าสตร์ และเหตุการณ์ปัจจุบนั บ่งว่าโลกน่าจะมี
ประชากรมากเกินไปแล้ วในขณะนี ้ แต่ก็ยงั มีคนบางกลุม่ เช่น บาทหลวงของศาสนาโรมันคาทอลิกใน
สหรัฐอเมริกา ซึง่ เชื่อว่าโลกมีทรัพยากรมากพอที่จะสนับสนุนประชากรได้ ถึง 4 หมื่นล้ านคน ส่วนอีกทางขัว้
หนึง่ ซึง่ นาโดยนักธุรกิจชื่อดัง เทด เทอร์ เนอร์ เชื่อว่าโลกไม่ควรมีประชากรเกิน 400 ล้ านคน การถกเถียงกัน
อย่างเข้ มข้ นจึงยังมีตอ่ ไป ในขณะที่ปัจจัย 3 อย่างกาลังคืบคลานเข้ ามาพร้ อม ๆ กันและจะชี ้ชะตาว่าชาวโลกจะ
อยูไ่ ด้ นานอีกเท่าไร นัน่ คือ ภาวะโลกร้ อน ทรัพยากรน ้ามันหมดไปทาให้ มนุษย์ไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้ อีก และ
การสูญเสียที่ดนิ เพื่อการเกษตร ผู้เขียนมองว่าโลกไม่นา่ จะสนับสนุนการเพิ่มของประชากรได้ นอกจากนันเขา
้
ยังไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถแก้ ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ เมื่อที่ดนิ ไม่เพิ่มขึ ้น ฉะนันเขามองว่
้
า
นอกจากการจากัดจานวนประชากรแล้ ว เราจะต้ องดูแลที่ดนิ เพื่อการเกษตรเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะต้ องลดการใช้ สารเคมีและการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งขายไปทัว่ โลก แล้ วพร้ อมใจกันหันกลับมาใช้
การเกษตรแบบผสมผสานและการถนอมรักษาดินดังกับว่ามันมีคา่ ปานทองคา
ข้ อคิดเห็น: แม้ จะมีขนาดราวครึ่งหนึง่ ของ Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed
ของ Jared Diamond3 หนังสือเล่มนี ้มีคา่ ไม่ต่ากว่าเล่มนันในการชี
้
้ให้ เห็นวิวฒ
ั นาการของสังคมจากจุดเริ่มต้ น
ไปจนถึงวันล่มสลาย ผู้เขียนพูดซ ้าแล้ วซ ้าอีกว่าความล่มสลายของสังคมในอดีตน่าจะให้ บทเรี ยนแก่ชาวโลก
แบบปฏิเสธไม่ได้ แต่พวกเราก็ดจู ะไม่ใส่ใจเท่าไรนัก จริงอยูม่ ีผ้ มู องเห็นความจาเป็ นที่จะต้ องลดจานวน
3

มีบทคัดย่ออยูใ่ นหนังสือเรื่ อง กะลาภิวัตน์ (สานักพิมพ์โอ้ พระเจ้ า 2550)

ประชากร ถนอมรักษาทรัพยากรสาคัญ เช่น ดิน ไม่รังแกระบบนิเวศ และกลับไปใช้ การเกษตรแบบผสมสนาน
มากขึ ้น แต่วิวฒ
ั นาการที่กาลังเกิดขึ ้นในปั จจุบนั กลับเป็ นไปในรูปตรงกันข้ าม ฉะนันโลกอาจเดิ
้
นสูจ่ ดุ พลิกผัน
ไปในทางล่มสลายแบบกู่ไม่กลับในเวลาไม่นานนักดังที่ Irvin Laszlo เขียนไว้ ในหนังสือเรื่ อง The Chaos Point
สาหรับผู้ที่จะไปค้ นหาต้ นฉบับมาอ่าน ขอแนะนาว่ายังมีหนังสืออีกเล่มหนึง่ ซึ่งใช้ ชื่อว่า Dirt
เช่นเดียวกัน เล่มนันเขี
้ ยนโดย William Bryant Logan และมีชื่อเต็มว่า Dirt: The Ecstatic Skin of the Earth
ซึง่ พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อปี 2538 เนื ้อหาของมันประกอบด้ วยบทความเกี่ยวกับดินจากหลากหลายมุมมอง เช่น
ประวัติความเป็ นมา ปรัชญา จิตวิญญาณและการใช้ ดนิ ทาประโยชน์ บทความบางเรื่ องมีมมุ มองที่คอ่ นข้ าง
ขบขัน ฉะนันการอ่
้
านเล่มนันจะให้
้
ความบันเทิงและข้ อคิดที่อยูน่ อกกรอบของ “ธาตุ 4 พิโรธ”

3.
Fateful Harvest / เก็บเกี่ยวกรรม

ย้ อนไปเมื่อปี 2540 หนังสือพิมพ์ The Seattle Times ได้ ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “Fear in the Fields:
How Hazardous Wastes Become Fertilizer” ซึง่ คงแปลว่า “ความหวาดกลัวในไร่นาอันเกิดจากการนาขยะ
พิษมาทาปุ๋ย” ของ Duff Wilson บทความเรื่ องนี ้สร้ างความสนใจอย่างกว้ างขวางในสหรัฐอเมริกา ได้ รับรางวัล
ด้ านรายงานแนวสืบสวนสอบสวนจากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดและได้ รับการเสนอให้ เข้ าชิงรางวัลพูลิตเซอร์ ด้าน
บริการสาธารณะ เนื ้อหาของบทความเป็ นประเด็นที่มกั ไม่มีใครสงสัยว่าจะเกิดขึ ้นในประเทศที่ก้าวหน้ ามาก
เช่นสหรัฐอเมริกา นัน่ คือ การนาขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารพิษสารพัดชนิดเจือปนอยูม่ าทาปุ๋ย
บทความบทนันมี
้ สว่ นสร้ างความเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้ เกิดการควบคุมสารพิษในปุ๋ยอย่างเข้ มงวด
ขึ ้นในทานองเดียวกันกับหนังสือเรื่ อง Silent Spring ของ Rachel Carson ที่นาไปสูก่ ารควบคุมการใช้ ยาฆ่า
แมลง เช่น ดีดีที ผู้เขียนติดตามความเป็ นไปในชุมชนซึง่ เป็ นที่มาของเรื่ องและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกัน
ต่อไปอีกระยะหนึง่ หลังจากพิมพ์บทความดังกล่าว แล้ วจึงนาเรื่ องราวทังหมดมาพิ
้
มพ์ไว้ ในหนังสือขนาด 322
หน้ าชื่อ Fateful Harvest:: The True Story of a Small Town, a Global Industry, and Toxic Secret เมื่อปี
2544 หนังสือเล่มนี ้ต่อมาได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหนังสือดีเด่นของมลรัฐวอชิงตัน
ผู้เขียนเป็ นผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ The Seattle Times ในเมืองใหญ่ที่สดุ ของมลรัฐวอชิงตัน
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงในการผลิตพืชผักและผลไม้ หลายอย่าง

โดยเฉพาะมันฝรั่งและแอปเปิ ล เขาได้ รับการติดต่อจากนายกเทศมนตรี หญิงชื่อ แพตตี ้ มาร์ ติน ของเมือง “ควิน
ซี่” (Quincy) ซึง่ มีประชากรราว 5,000 คนและอยู่หา่ งจากกรุงซีแอตเติลไปทางตะวันออกราว 330 กม.
นายกเทศมนตรี เชิญให้ เขาไปทาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่ องหนึง่ ซึง่ กาลังเกิดขึ ้นที่เมืองเล็ก ๆ นัน้ นัน่
คือ การต่อสู้กนั ระหว่างชาวไร่ซงึ่ ประสบปั ญหาหนักหนาสาหัสถึงขนาดล้ มละลายกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ขายปุ๋ย
ให้ แก่พวกเขา
นายกเทศมนตรี สนับสนุนชาวไร่เพราะเธอสงสัยว่าปุ๋ยนันท
้ ามาจากขยะพิษซึง่ นอกจากจะทาให้ ผลผลิต
ของไร่ลดลงมากแล้ ว ยังอาจสร้ างปั ญหาสุขภาพให้ แก่ชาวไร่และผู้บริโภคผลผลิตเข้ าไปอีกด้ วยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเด็ก ๆ ที่เซลล์ในร่างกายกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เธอสงสัยด้ วยว่าปั ญหาดังกล่าวอาจไม่จากัดอยูแ่ ค่
เมืองควินซี่เท่านัน้ หากเป็ นประเด็นใหญ่ในระดับประเทศที่ชาวอเมริกนั โดยทัว่ ไปไม่ตระหนักและรัฐบาลเองก็
ไม่ใส่ใจ การเข้ าข้ างชาวไร่เพียงไม่กี่คนทาให้ เธอกลายเป็ นศัตรูของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการผลิตปุ๋ยและ
สารเคมีและชาวเมืองควินซี่ส่วนใหญ่ซงึ่ ไม่เชื่อว่ามันเป็ นปั ญหาหนักหนาสาหัส เมื่อผู้เขียนสืบสาวต่อไป
ประเด็นซึง่ ดูเหมือนจะเป็ นเพียงปั ญหาง่าย ๆ ในชนบทค่อย ๆ กลายเป็ นเรื่ องสลับซับซ้ อนและมีตวั ละครเพิ่มขึ ้น
เรื่ อย ๆ จากระดับท้ องถิ่นไปจนถึงระดับโลก
ผู้เขียนประสบปั ญหาว่าจะนาเสนอเรื่ องนี ้เพียงสัน้ ๆ ในหน้ าหนังสือพิมพ์รายวันเพียง 2 ตอนได้ อย่างไร
เพื่อจะให้ ผ้ อู า่ นจับประเด็นได้ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเรื่ องราวทังหมดเกิ
้
ดจากเหตุการณ์อนั ไม่นา่ จะเป็ นไปได้
และมีสว่ นคล้ ายนวนิยายลึกลับ เขาจึงตัดสินใจนาเสนอในแนวนัน้ โดยกาหนดให้ นายกเทศมนตรี มาร์ ตนิ เป็ น
ตัวละครเอกผู้ยืนอยูเ่ คียงคูก่ บั ชาวไร่ซงึ่ ไม่มีเงินและอานาจพอที่จะไปต่อกรกับบริ ษัทขนาดใหญ่ซงึ่ เป็ นฝ่ าย
อธรรมที่มีทงก
ั ้ าลังเงินและเครื อข่ายทางการเมือง จากระดับท้ องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ
นายกเทศมนตรี เติบโตขึ ้นในเมืองควินซี่และเป็ นนักกีฬาชื่อดังของโรงเรี ยน เธอออกจากบ้ านไปเรี ยน
มหาวิทยาลัยแล้ วย้ ายไปทางานในเมืองอื่น เธอหวนกลับมาตังหลั
้ กแหล่งในควินซี่เพื่ออยูใ่ กล้ แม่อีกครัง้ หลังพ่อ
เสียชีวิตด้ วยโรคมะเร็งเมื่ออายุ 65 ปี ก่อนได้ รับเลือกเป็ นนายกเทศมนตรี เมื่อกลางปี 2536 เธอเป็ นแม่บ้านลูก
4 และสามีทางานอยูก่ บั บริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่ซงึ่ มีสาขาอยูใ่ นเมืองควินซี่ ในช่วงนันสาขาของบริ
้
ษัท
ดังกล่าวผลิตมันฝรั่งส่วนใหญ่ที่ร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์นาไปขายในรูปของมันทอด เนื่องจากเธอมี
การศึกษาดีและอาสาทางานเพื่อชุมชนจนเป็ นที่เลื่อมใสชองชาวเมือง พวกเขาจึงผลักดันเธอให้ เป็ น

นายกเทศมนตรี เมื่อเธออายุ 36 ปี งานนายกเทศมนตรี ของควินซี่เป็ นงานนอกเวลาซึง่ จ่ายเงินเดือน ๆ ละเพียง
500 ดอลลาร์ เท่านัน้ แต่นายกเทศมนตรี สาวเป็ นคนเอาจริงเอาจัง เธอจึงทุม่ เททางานอย่างเต็มที่ เพียงไม่นาน
เธอก็ประสบปั ญหาเมื่อเธอพบความไม่ชอบมาพากลในการทางานของสภาเทศบาลเมื่อสภาฯ ต้ องการซื ้อที่ดนิ
นอกเมืองราว 4 พันไร่ด้วยราคาสูงเกินปกติเพื่อใช้ เป็ นที่ปล่อยน ้าเสียจากโรงงาน
หลังจากสืบหาความเป็ นมาอยูไ่ ม่นาน นายกเทศมนตรี ก็พบว่าประวัตขิ องที่ดนิ ผืนนันมี
้ ความ
สลับซับซ้ อนสูงยิ่ง มันเป็ นที่ดนิ ของชาวไร่คนหนึง่ ซึง่ ประสบปั ญหาเกือบล้ มละลายเพราะค้ างจ่ายหนี ้จานวน
มากหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ต่ากว่าปกติ ชาวไร่สงสัยว่าปั ญหาของเขาคือการใช้ ป๋ ยของบริ
ุ
ษัท “ซีเนกซ์”
(Cenex) บริษัทลูกของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึง่ ขายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ สารเคมี น ้ามัน อาหารสัตว์และ
เครื่ องมือทาไร่ให้ แก่เกษตรกร ซีเนกซ์มีสระน ้าขนาดใหญ่สาหรับใช้ ล้างเครื่ องมือหว่านปุ๋ยและสารเคมี แต่
ต่อมาชาวไร่สงสัยว่าบริษัทใช้ น ้าในสระนันผสมกั
้
บสารเคมีซงึ่ มีพิษแล้ วนาไปขายให้ พวกเขาในรูปของปุ๋ยเหลว
เมื่อซีเนกซ์ร้ ูวา่ ชาวไร่คนนันร้
้ อนเงิน บริษัทก็ไปเช่าที่ดินของเขาเพื่อทาไร่ แต่จดุ มุ่งหมายที่แท้ จริงของ
บริษัทได้ แก่การใช้ ที่ดินผืนนันรองรั
้
บน ้าเสียจากสระซึง่ บริ ษัทสูบไปพ่นแทนการใส่ป๋ ยุ การกระทาเช่นนันเป็
้ น
การประหยัดเงินจานวนมากเพราะสระนันมี
้ ทงปุ
ั ้ ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และสารอันตรายอื่น ๆ ผสมอยู่ เช่น
สารหนู เหล็ก ตะกัว่ ไททาเนียมและแคดเมียม หากไม่ทาเช่นนัน้ บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงินถึง 1.7 แสนดอลลาร์
เพื่อนาไปทิ ้งในบ่อขยะพิษ ความจริงข้ อนี ้มีอยู่ในแฟ้มข้ อมูลของบริ ษัทแต่ไม่มีใครรู้จนอีกนานต่อมา หลังจาก
นาน ้านันไปพ่
้ นในไร่บริษัทก็ใช้ น ้าในปริมาณมากรดต่อไปอีกเพื่อให้ สารพิษละลายไปกับน ้าและซึมลงไปในดิน
กระนันก็
้ ตามเพียงไม่นานที่ดินผืนนันก็
้ เป็ นพิษจนปลูกอะไรไม่ได้ ยกเว้ นหญ้ าชนิดหนึง่ ซึง่ ทนและดูดสารพิษได้ ดี
เมื่อเจ้ าของคอกม้ าซื ้อหญ้ านันไปเลี
้
้ยงม้ า ปรากฏว่าม้ าบางตัวป่ วยและบางตัวตายไปในเวลาอันสัน้ แต่เจ้ าของ
ม้ าไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ หญ้ านันคื
้ อต้ นเหตุ
เมื่อหมดสัญญาเช่า เจ้ าของไร่ไม่สามารถผลิตอะไรได้ มาก เขาจึงตกอยูใ่ นภาวะชาระหนี ้ไม่ได้ อีกครัง้
ทาให้ เกิดการฟ้องร้ องกันขึ ้น หนึง่ ในสองเจ้ าหนี ้ใหญ่ของเขาได้ แก่บริษัทซีเนกซ์ซงึ่ ขายปุ๋ยให้ เขานัน่ เอง การ
ต่อสู้กนั ในศาลเป็ นกระบวนการหลายขันตอนซึ
้
ง่ ชาวไร่ไม่มีโอกาสสู้บริษัทได้ เลยเพราะบริษัทมีเงินจ้ าง
ทนายความชันน
้ าและผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ รวมทังพวกเมธี
้
ที่บริษัทรู้วา่ จะเข้ าข้ างตนมาเป็ นพยานด้ วย
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังมีเครื อข่ายในระดับประเทศที่สามารถนามาใช้ กดดันผู้คนในชุมชนเล็ก ๆ ได้ อย่างไรก็

ตามปั ญหาทุกอย่างจะหมดไปเมื่อเทศบาลซื ้อไร่ นนเสี
ั ้ ยเองเพราะซีเนกซ์และเจ้ าหนี ้จะได้ เงินคืนทันที
ยิ่งกว่านันซี
้ เนกซ์จะหมดความรับผิดชอบต่อความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นในที่ดนิ ผืนนันเมื
้ ่อเทศบาลนามันไปใช้ เป็ น
ที่กาจัดน ้าเสีย
มองจากแง่หนึง่ การเข้ าข้ างชาวไร่ของนายกเทศมนตรี เกิดขึ ้นโดยบังเอิญเพราะเธอวิตกเกี่ยวกับ
สุขภาพของผู้คนในชุมชนซึง่ ตอนนันป่
้ วยเป็ นโรคพังผืดในปอดและมะเร็งกันมากจนผิดสังเกต เธอต้ องการรู้
ความจริงเกี่ยวกับสารพิษและสงสัยว่าบริษัทไม่บอกความจริง เธอไม่สามารถหาคาตอบเองได้ และได้ รับ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารเทศบาลให้ ติดต่อกับผู้สื่อข่าวด้ านการสืบสวนสอบสวนของ
หนังสือพิมพ์ชื่อดัง ๆ แต่การกระทาของเธอยังผลให้ เธอกลายเป็ นศัตรูของผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เธอยังโชคดีที่
สามีสนับสนุนเธอตลอดทังที
้ ่บริษัทของเขาเองอาจได้ รับผลเสียหายใหญ่หลวงหากชาวไร่สามารถชี ้ให้ เห็นได้
อย่างแจ้ งชัดว่า ปุ๋ยเคมีที่มีสารพิษผสมอยูม่ ีผลกระทบต่อสุขภาพและลูกค้ าใหญ่ไม่ยอมซื ้อมันฝรั่งจากบริ ษัท
ของเขาอีก การต่อสู้กนั ในศาลยืดเยื ้ออยูห่ ลายปี ก่อนที่ชาวไร่จะพ่ายแพ้ และนายกเทศมนตรี มาร์ ตินก็แพ้ การ
เลือกตังครั
้ ง้ ที่ 2 ในเวลาต่อมา
เรื่ องการนาขยะพิษมาทาปุ๋ยอาจเป็ นเรื่ องเหลือเชื่อสาหรับชาวอเมริ กนั แต่มนั เป็ นความจริง ครัง้ แรก
ผู้เขียนเองก็สงสัยแต่ในที่สดุ ต้ องเชื่อและนาผลของการขุดค้ นข้ อมูลของเขามาเสนอว่า การกระทาเช่นนันไม่
้ ผิด
กฎหมายและเริ่มขึ ้นตังแต่
้ ครัง้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในตอนนันยั
้ งไม่มีใครสนใจในประเด็นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม ขยะอุตสาหกรรมที่ถกู นามาใช้ ได้ แก่ของเสียจากอู่ตอ่ เรื อเพราะมันมีแร่สงั กะสีที่เหมาะแก่สวน
แอปเปิ ล แต่มนั ไม่ได้ มีเพียงสังกะสีอย่างเดียว หากยังมีสารอื่นที่มีพิษติดอยู่ด้วย จากนันการน
้
าขยะ
อุตสาหกรรมมาทาปุ๋ยก็แพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครให้ ความใส่ใจจนกระทัง่ เกิดความ
เคลื่อนไหวในด้ านสิ่งแวดล้ อมหลังการพิมพ์หนังสือเรื่ อง Silent Spring ของ Rachel Carson เมื่อปี 2505
หนังสือเรื่ องนันกดดั
้
นให้ รัฐบาลใส่ใจแก่สิ่งแวดล้ อมอย่างจริงจังและนาไปสูก่ ารก่อตังองค์
้ การปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมของสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี 2513
อีก 6 ปี ต่อมารัฐบาลออกกฎหมายเพื่อให้ องค์การดังกล่าวใช้ ควบคุมขยะพิษ กฎหมายฉบับนันมี
้ ผล
ทาให้ คา่ ทิ ้งขยะพิษในบ่อขยะทัว่ สหรัฐฯ กระโดดขึ ้นไปราว 20 เท่าภายในเวลาอันสัน้ บริษัทที่เป็ นเจ้ าของ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงหาทางลดค่าใช้ จา่ ยโดยการนาขยะนันไปผสมในผลิ
้
ตภัณฑ์อื่น เช่น วัสดุก่อสร้ าง

ปูนซีเมนต์ เชื ้อเพลิง ยางราดถนน แก้ วและเชื ้อเพลิง ต่อมาบริษัทเหล่านันค้
้ นพบช่องว่างทางกฎหมายว่า ถ้ า
ขยะมีสารบางอย่างซึง่ มีประโยชน์ตอ่ พืชผสมอยู่ เช่น สังกะสี พวกเขาสามารถนามันไปขายเพื่อใช้ ทาเป็ นปุ๋ยได้
แม้ วา่ มันจะมีสารอันตรายอื่น ๆ ผสมอยูด่ ้ วยก็ตาม การกระทาเช่นนันนอกจากจะประหยั
้
ดเงินสาหรับค่าทิ ้ง
ขยะพิษแล้ ว ยังทาให้ บริ ษัทได้ เงินอีกด้ วย การนาขยะพิษมาใช้ ทาปุ๋ยจึงแพร่ขยายต่อไปอย่างรวดเร็ วทังใน
้
สหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศโดยที่ชาวนาชาวไร่ไม่สงสัยเลยว่า สารพิษเหล่านันจะค่
้ อย ๆ สะสมขึ ้นในดิน
และในบางกรณีเมื่อถูกพืชดูดไปใช้ อาจเป็ นอันตรายร้ ายแรงต่อคนและสัตว์ที่กินมันเข้ าไปด้ วย
ผู้เขียนพบว่าบริษัทใหญ่ ๆ ในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดต่างกาจัดขยะพิษด้ วยการนาไปทาปุ๋ยกัน
ทังสิ
้ ้น เช่น ผู้ผลิตเหล็กกล้ า อลูมิเนียม ซีเมนต์ เยื่อกระดาษ ส่วนประกอบเครื่ องบิน รถยนต์ แบตเตอรี่ ผู้ทา
เหมืองแร่และแม้ แต่ผ้ ผู ลิตยาและสารที่มีกมั มันตภาพรังสีผสมอยู่ แม้ การกระทาเช่นนันดู
้ จะมีผลร้ ายทันตาเห็น
แต่ก็ไม่มีใครสามารถพิสจู น์ได้ อย่างแจ้ งชัดว่าขยะพิษเป็ นต้ นเหตุ เช่น ในรัฐโอคลาโฮมาบริษัทผลิตแร่ยเู รเนียม
นาน ้าเสียที่มีกมั มันตภาพรังสีเจือปนอยูป่ ี ละประมาณ 10 ล้ านแกลลอนไปฉีดในทุง่ หญ้ าซึง่ ชาวนาเก็บเกี่ยวมา
ไว้ สาหรับเลี ้ยงวัว ปรากฏว่ารอบ ๆ ทุง่ หญ้ านันมี
้ สตั ว์แปลก ๆ เกิดขึ ้น อาทิ ลูกวัวสองหน้ าและกบเก้ าขา เป็ น
ต้ น ยิ่งไปกว่านันชาวบ้
้
านยังเป็ นมะเร็งและมีลกู พิการถึง 124 คนซึง่ เป็ นอัตราสูงกว่าปกติมาก
นอกจากจะนาไปทาปุ๋ยสาหรับในไร่ในนาแล้ ว ขยะบางอย่างถูกนาไปทาปุ๋ยสาหรับสวนครัวและสนาม
หญ้ ารอบบ้ านซึง่ เจ้ าของบ้ านต้ องสัมผัสอย่างใกล้ ชิด เช่น ขี ้เถ้ าจากเครื่ องฟอกควันของโรงงานเหล็กกล้ าซึง่ ถูก
นาไปอัดเม็ดแล้ วใส่ซองขายโดยติดป้ายโฆษณาว่ามีธาตุอาหารสาคัญยิ่งสาหรับพืชรวมทังโบรอน
้
ทองแดง
เหล็ก สังกะสีและแมงกานิส แต่บริษัทไม่ได้ เขียนไว้ ที่ซองว่ามันมีโลหะธาตุซงึ่ มีพิษร้ ายแรงจานวนมากผสมอยู่
ด้ วย เช่น ตะกัว่ นิกเกิล และแคดเมียม ในบางกรณีขยะพิษถูกนาไปทาเป็ นวัตถุปรับปรุงดินแทนปูนขาว เช่น
การนาวัสดุที่รือ้ มาจากฝาบ้ านเก่า ๆ ไปขายในนามของวัตถุปรับปรุงดินเพราะมันมียิปซัมปนอยู่ แต่ในวัสดุนนั ้
มีสารพิษอื่นเจือปนอยู่ด้วย เช่น แคดเมียม เยื่อหิน สารหนูและปรอท
แม้ สารจาพวกนี ้จะมีโทษสูงมากโดยตัวของมันเองเมื่อเข้ าไปในร่างกายโดยตรง แต่เมื่อมันสะสมขึ ้นใน
ดินหลังจากถูกใส่ลงไปกับปุ๋ย การพิสจู น์อนั ตรายของมันทาได้ ยากขึ ้น ในกรณีเช่นนี ้บริษัทใหญ่ ๆ ที่มีกาลังเงิน
สามารถจ้ างผู้เชี่ยวชาญให้ ออกมาโต้ แย้ งข้ อกล่าวหาได้ ง่าย เช่น ในกรณีของแคดเมียมซึง่ ทาลายตับ ไต กระดูก
เม็ดเลือดและระบบสืบพันธุ์พร้ อมกับก่อให้ เกิดโรคความดันโลหิตสูงและมะเร็ง พืชที่ดดู สารนี ้เข้ าไปได้ มาก

ได้ แก่ข้าวโพด ผักกาด ถัว่ ลันเตาและผักกาดหัว โดยเฉพาะถ้ าดินที่ปลูกพืชมีทรายมากและมีกรดสูง แต่ถ้าดิน
เป็ นด่างสูงพืชจะดูดมันเข้ าไปได้ น้อย ยังผลให้ เกิดความไม่แน่นอนขึ ้นในการศึกษาหาผลกระทบของมัน ฉะนัน้
บริษัทต่าง ๆ จึงพยายามจ้ างผู้เชี่ยวชาญจาพวกเมธีบริกรมาศึกษาเพราะรู้วา่ คนพวกนี ้จะหาข้ อโต้ แย้ งให้ ตนได้
ในเมืองควินซี่มีผ้ ปู ่ วยด้ วยโรคพังผืดในปอดและมะเร็งสูงกว่าอัตราปกติ แต่ไม่มีใครสามารถพิสจู น์ได้
ว่าต้ นเหตุคือขยะพิษในปุ๋ย นักวิทยาศาสตร์ ของบริ ษัทซีเนกซ์เองซึง่ คลุกคลีอยูก่ บั ปุ๋ยของบริษัทเป็ นเวลานาน
และพยายามโต้ แย้ งข้ ออ้ างทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลเสียของขยะพิษในที่สดุ ก็เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 51 ปี ด้ วยโรค
พังผืดในปอด แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านโรคปอดไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ มันเกิดจากอะไรแต่ก็แปลกใจเพราะ
นักวิทยาศาสตร์ คนนันไม่
้ สบู บุหรี่ ต่อมาแพทย์พบอีกว่านายกเทศมนตรี คนที่ชนะการเลือกตังและชิ
้
งตาแหน่ง
ไปจากนายกเทศมนตรี มาร์ ตินก็เป็ นโรคพังผืดในปอดเช่นกัน
แม้ บทความและหนังสือของผู้เขียนจะมีสว่ นผลักดันให้ ชาวอเมริกนั สนใจในสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ ้น แต่ใน
ปั จจุบนั นี ้ยังไม่มีการควบคุมการนาขยะพิษไปทาปุ๋ยอย่างจริงจัง ที่เป็ นเช่นนันส่
้ วนหนึง่ เพราะองค์กรเอกชนซึง่
มักเป็ นหัวหอกในการเคลื่อนไหวในด้ านสิ่งแวดล้ อมยอมรอมชอบกับบริษัทที่ผลิตขยะพิษและปุ๋ยว่า ถ้ าบริษัท
เหล่านันสนั
้ บสนุนกระบวนการนาของใช้ แล้ วมาใช้ ใหม่ (Recycle) องค์กรเอกชนจะไม่กดดันเรื่ องขยะพิษในปุ๋ย
ในกรณีนี ้ของเก่าที่นามาใช้ ใหม่ได้ แก่อลูมิเนียม กระดาษและพลาสติกเป็ นหลัก นอกจากนันในระดั
้
บรัฐและ
ระดับท้ องถิ่น เช่น เมืองควินซี่ รัฐบาลมักไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะนามาต่อกรกับบริ ษัทใหญ่ ๆ ซึง่ มีทงเงิ
ั ้ นและ
เครื อข่ายทางการเมืองที่สามารถนามาใช้ ปิดปากพนักงานของรัฐด้ วยวิธีตา่ ง ๆ ได้
สาหรับในระดับโลก องค์กรเอกชน เช่น Green Peace พยายามสร้ างความกดดันให้ เลิกการค้ าขาย
ขยะพิษ แต่มหาอานาจทางเศรษฐกิจปฏิเสธที่จะยอมรับโดยสิ ้นเชิง นาโดยสหรัฐอเมริ กา ตามด้ วยแคนาดา
อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมี ญี่ปนและเนเธอร์
ุ่
แลนด์ ณ วันนี ้การค้ าขายและการนาขยะพิษมาทาปุ๋ยจึงยัง
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ชาวนาชาวไร่ไม่ร้ ู เลยว่าปุ๋ยของพวกเขานันมี
้ สารพิษเจือปนอยูห่ รื อไม่ มีอยูเ่ ท่าไร
และจะมีผลกระทบต่อดินและผลผลิตอย่างไร ส่วนผู้บริโภคเองก็ไม่ร้ ูวา่ อาหารของพวกเขานันมี
้ สารพิษเจือปน
อยูเ่ ท่าไรและในระยะยาวจะมีผลต่อสุขภาพหรื อไม่อย่างไร สรุปแล้ วชาวโลกยังตกอยูใ่ นห้ วงของอวิชชาเมื่อพูด
ถึงสารพิษในปุ๋ย

ข้ อคิดเห็น: หนังสือเล่มนี ้จะอ่านแบบสารคดีหรื อแบบนวนิยายลึกลับเชิงสืบสวนสอบสวนก็ คงได้ ถ้ า
อ่านแบบนวนิยายก็ต้องทาใจได้ วา่ ในโลกแห่งความเป็ นจริงนันธรรมอาจไม่
้
ชนะอธรรมเสมอไป อย่างไรก็ตาม
ถ้ าผู้อา่ นมีความอดทนติดตามความเป็ นไปของเหตุการณ์ซงึ่ สลับซับซ้ อนและมีตวั ละครมากมาย ผู้อา่ นจะได้
รายละเอียดอันน่าสนใจยิ่งเกี่ยววิธีการของบริ ษัทต่าง ๆ ซึ่งชูกาไรไว้ เหนือคุณธรรมและชีวิตคน ในจานวนนี ้มี
บริษัทข้ ามชาติรวมอยู่ด้วย นัน่ หมายความว่าประเทศด้ อยพัฒนาจานวนมากอาจเป็ นจุดหมายปลายทางของ
ขยะพิษจานวนมหาศาลซึง่ บริษัทเหล่านันน
้ าไปหลอกขายในนามของปุ๋ย เนื่องจากประเทศด้ อยพัฒนาเองก็
กาลังพยายามทาอุตสาหกรรมตามแบบประเทศที่ก้าวหน้ าแล้ ว พวกเขาจึงผลิตขยะพิษเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ผลกระทบของขยะพิษเหล่านันจะไปตกที
้
่ใครคงไม่ต้องกล่าวถึง
แม้ จะพ่ายแพ้ แก่อธรรมตามหนังสือเล่มนี ้ แต่อดีตนายกเทศมนตรี แพตตี ้ มาร์ ตนิ ยังเชื่อมัน่ ว่าวันหนึง่
ข้ างหน้ าธรรมจะชนะอธรรม ฉะนันเธอยั
้
งสู้ตอ่ ไปในรูปของการก่อตังองค์
้ กรเอกชนขึ ้นในเมืองควินซี่ชื่อ Safe
Food and Fertilizer ผู้สนใจอาจหาข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กรของเธอได้ จากเวบไซต์ชื่อ
info@safefoodandfertilizer.org องค์กรนี ้จะมีบทบาทมากน้ อยเพียงไรคงต้ องรอดูไปอีกระยะหนึง่ การก่อตัง้
องค์เอกชนกับหนังสือเรื่ องนี ้ชี ้ให้ เห็นอะไรต่อมิอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรชนิดนันและ
้
นักข่าวเชิงสืบสวนสอบที่สามารถทางานได้ โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่ออิทธิพลมืดเช่นในประเทศด้ อยพัฒนา

ธาตุ 2: นา้

“Water, water, everywhere, [น ้ามีอยู่ทวั่ ไป
Nor any drop to drink.” แต่ไม่มีอะไรจะดื่ม]
เป็ นวรรคจบของบทกลอนอันโด่งดังที่ Samuel Taylor Coleridge ประพันธ์ขึ ้นมาเป็ นเวลากว่าสอง
ศตวรรษเพื่อสะท้ อนคาราพึงของกลาสีเรื อเมื่อเรื อใหญ่ลอยลาอยู่ในกลางทะเลลึก วันนันและวั
้
นนี ้ไม่มีความ
แตกต่างกัน โลกไม่ได้ ขาดน ้า แต่ปัญหาอยู่ที่น ้าส่วนใหญ่ไม่อยูใ่ นสภาพที่จะนามาดื่มและใช้ ในชีวิตประจาวัน
น ้ามีคณ
ุ อนันต์ แต่ก็แฝงโทษมหันต์ไว้ ด้วย

4.
The Unnatural History of the Sea / เบิ่งมองท้ องทะเล

เรื่ องเรื อประมงไทยถูกจับในน่านน ้าของประเทศเพื่อนบ้ านเป็ นข่าวอยูเ่ สมอ แรงจูงใจที่ดงึ ดูดให้ เกิด
การล่วงล ้าน่านน ้าของเพื่อนบ้ านได้ แก่เรื อประมงไทยจับปลาในน่านน ้าของไทยจนไม่มีปลาเหลือพอให้ จบั อีก
ในขณะที่นา่ นน ้าของเพื่อนบ้ านยังมีปลาเหลืออยูม่ ากมาย อ่าวไทยซึง่ ครัง้ หนึง่ อุดมไปด้ วยปลานานาชนิด
ตอนนี ้ใกล้ จะมีแต่น ้าใส ๆ แล้ ว แต่ภาวะเช่นนี ้มิได้ เกิดขึ ้นเฉพาะในอ่าวไทยเท่านัน้ หากเกิดขึ ้นทัว่ โลก เหตุ
ปั จจัยที่ผลักดันให้ มนั เกิดขึ ้นได้ แก่การขยายตัวของทังจ
้ านวนประชากรโลกและความนิยมบริโภคอาหารทะเล
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็มีความก้ าวหน้ าจนเอื ้อให้ การจับปลามีประสิทธิภาพสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ
ทะเลซึง่ ครอบคลุมผิวโลกถึง 71% เป็ นแหล่งอาหารสาคัญยิ่งของชาวโลกมาตังแต่
้ ครัง้ ดึกดาบรรพ์ แต่
มันจะเป็ นต่อไปได้ มากน้ อยเพียงไรขึ ้นอยูก่ บั นโยบายของพวกเราชาวโลกเอง ศาสตราจารย์ Callum Roberts
แห่งมหาวิทยาลัยยอร์ กของอังกฤษเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านทะเลคนหนึง่ ซึง่ ได้ เสนอนโยบายให้ พวกเราพิจารณา
การเสนอของเขาทาโดยผ่านการเล่าเรื่ องบทบาทของการทาประมงและล่าสัตว์ทะเลในหนังสือชื่อ The
Unnatural History of the Sea หนังสือขนาด 435 หน้ าเล่มนี ้พิมพ์ออกมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2550
และแบ่งเป็ น 3 ภาคด้ วยกัน ภาคแรกครอบคลุมยุคยุโรปโบราณจนถึงสมัยที่ชาวยุโรปออกไปสารวจและล่า
อาณานิคมในส่วนอื่นของโลก ภาคสองพูดถึงยุคการทาประมงเชิงอุตสาหกรรม และภาคสามเป็ นการมอง
สภาพของท้ องทะเลและเสนอแนวนโยบาย

ภาคแรกแยกออกเป็ น 11 บท ซึง่ ย้ อนกลับไปดูปัจจัยที่กระตุ้นให้ ชาวยุโรปเริ่มออกไปทาประมงทะเลกัน
อย่างจริงจังแทนการจับปลาในแหล่งน ้าจืดเมื่อราว 1 พันปี ที่ผา่ นมา เนื ้อหาตอนนี ้เป็ นเรื่ องราวของชาวยุโรป
ตอนเหนือเสียเป็ นส่วนใหญ่ การค้ นคว้ าพบว่าปั จจัยเบื ้องต้ นได้ แก่การเพิ่มของจานวนประชากรซึง่ ต้ องการ
อาหารเพิ่มขึ ้นเป็ นเงาตามตัว ความต้ องการอาหารนาไปสูก่ ารหักล้ างถางป่ าและการจับปลาในแม่น ้าลาคลอง
และหนองบึงเพิ่มขึ ้น การถางป่ าขนานใหญ่ก่อให้ เกิดการพังทลายและการไหลของหน้ าดินลงสูส่ ายน ้า ใน
ขณะเดียวกันจานวนคนและสัตว์ที่เพิ่มขึ ้นก็ปล่อยมูลและปฏิกลู ลงไปในสายน ้าด้ วย กิจกรรมเหล่านันน
้ าไปสู่
การสูญเสียแหล่งจับปลาในขณะที่การจับปลากาลังเพิ่มความเข้ มข้ น เมื่อการประมงน ้าจืดไม่สามารถสนอง
ความต้ องการได้ ผู้อยู่ตามชายทะเลก็หนั ไปจับปลาทะเล
การเพิ่มของประชากรกดดันให้ การประมงทะเลขยายออกไปเรื่ อย ๆ พร้ อมกันนันวิ
้ ธีจบั ปลาก็พฒ
ั นา
เพิ่มขึ ้น เมื่อปลาตามชายฝั่ งเริ่มหายาก การประมงก็ขยายออกไปไกลจากฝั่ งและในที่สดุ ขยายไปถึงอเมริ กา
เหนือเมื่อชาวยุโรปเดินทางไปถึงทวีปนัน้
ผู้เขียนเล่าว่าก่อนที่ชาวยุโรปจะอพยพไปตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนในอเมริ กาอย่างจริงจัง พวกเขาเดินทาง
ไปเพื่อจับปลาและสัตว์น ้ากันเป็ นส่วนใหญ่หลังจากผู้เดินทางไปถึงอเมริการุ่นแรก ๆ กลับไปเล่าให้ ชาวยุโรปฟั ง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้ องทะเลที่นนั่ เช่น นอกฝั่ งทะเลของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ
ข้ อมูลบ่งว่าที่นนั่ มีปลาสารพัดชนิดโดยเฉพาะปลาคอด ปลาชนิดนี ้มีมากเสียจนชาวยุโรปตังชื
้ ่อคาบสมุทรแห่ง
หนึง่ ว่า “คาบสมุทรคอด” ซึง่ อยูใ่ นรัฐแมสซาชูเซตส์ในปั จจุบนั นอกจากปลาแล้ ว แถวนันยั
้ งมีสตั ว์อื่นให้ ลา่
จานวนมากทังในน
้ ้าและบนบกอีกด้ วย เช่น กุ้งมังกร นก แมวน ้าและกวาง ความอุดมสมบูรณ์ของย่านนัน้
เกิดขึ ้นเพราะกระแสน ้าทะเลสองสายไหลมาบรรจบกัน นัน่ คือ กระแสน ้าอุน่ กัลฟ์สตรี มและกระแสน ้าเย็นลาบ
ราดอร์ ซึง่ ก่อให้ เกิดจุลินทรี ย์ที่เรี ยกว่าแพลงตอนอย่างหนาแน่น แพลงตอนเป็ นโซ่อาหารข้ อแรกของปลาและ
สัตว์ทะเล
ไม่เฉพาะทางตอนเหนือเท่านันที
้ ่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยปลาสารพัดชนิด นอกฝั่ งทางตอนกลางของทวีป
อเมริกาเหนือก็เช่นกัน ว่ากันว่าจอร์ จ วอชิงตัน เลือกย่านนันเป็
้ นที่ตงเมื
ั ้ องหลวงของสหรัฐอเมริกาก็เพราะมันมี
ปลาอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ย่านนันมี
้ อา่ วเชซาพีคซึง่ เป็ นอ่าวขนาดใหญ่ที่แม่น ้าหลายสายไหลไปลง มันมีปลาทะเล
หลายสายพันธุ์ซงึ่ มารวมตัวกันแล้ วว่ายทวนน ้าขึ ้นไปวางไข่ในแหล่งน ้ากร่อยและน ้าจืด ปลาขนาดใหญ่ได้ แก่เส

ตอร์ เจินซึง่ ให้ ทงเนื
ั ้ ้อและไข่ที่เรี ยกว่าคาเวียร์ นอกจากนันยั
้ งมีปลาสายพันธุ์อื่นอีกมาก บางสายพันธุ์ชกุ ชุมและ
จับง่ายเสียจนชาวอเมริกนั ในยุคนันจั
้ บไปทาปุ๋ย นอกจากปลาแล้ ว ย่านนี ้ยังมีเต่า หอยนางรมและปูอีกจานวน
มาก อย่างไรก็ตามการทาประมงแบบเข้ มข้ นติดต่อกันเป็ นเวลานานเพื่อสนองความต้ องการของประชากรที่
เพิ่มขึ ้นยังผลให้ ปลาบางชนิดสูญหายไปจากแถบนี ้แล้ ว เช่น เสตอร์ เจิน ผู้เขียนพูดถึงอ่าวนี ้อีกครัง้ ในภาคต่อไป
เพื่อเป็ นตัวอย่างของการทาลายอ่าวจากการทาประมงเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เนื่องจากจุดแรกที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เดินเรื อไปพบเป็ นเกาะในทะเลคาริบเบียนซึง่ อยูต่ รงกลาง
ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ ชาวยุโรปจึงเข้ าไปหาประโยชน์จากย่านนันอย่
้ างเข้ มข้ นไม่น้อยกว่า
จากย่านอื่น นอกจากปลาชนิดต่าง ๆ แล้ ว ย่านนี ้มีแมวน ้า พะยูน หรื อวัวทะเล จระเข้ และเต่าทะเลชุกชุมยิ่ง
จระเข้ และเต่ามีมากเสียจนหมูเ่ กาะเคย์แมนซึง่ แปลว่าจระเข้ และเป็ นที่ร้ ูจกั กันในปั จจุบนั ว่าเป็ นสถานที่ฟอกเงิน
ของอาชญากรข้ ามชาตินนมี
ั ้ ชื่อเดิมที่โคลัมบัสตังให้
้ ว่าเต่า (Las Tortugas) สัตว์ทกุ สายพันธุ์ถกู ล่าเป็ นอาหาร
ของชาวยุโรปและทาสที่พวกเขานาเข้ าไปจากแอฟริ กา
สัตว์ทกุ อย่างถูกล่าอย่างเข้ มข้ นจนลดจานวนลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเต่าซึง่ ผู้เขียนนามาเล่าอย่าง
ละเอียดในภาคนี ้ ในสมัยก่อนทะเลคาริ บเบียนมีเต่าขนาดใหญ่สองสายพันธุ์เป็ นจานวนมากคือ กระและเต่า
ตะนุ ทังไข่
้ และเนื ้อของเต่าสองชนิดนี ้เป็ นที่นิยมของคนทัว่ โลก ฉะนันการล่
้
าจึงเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นจนรัฐบาล
ของบางเกาะออกกฎหมายคุ้มครอง แต่บางเกาะก็ยงั ปล่อยให้ ลา่ ทังที
้ ่สงั คมโลกได้ ประกาศให้ เต่าทะเลทุกชนิด
เป็ นสัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์แล้ วก็ตาม ผู้เขียนนาผลการศึกษามาเสนอว่า ในสมัยก่อนย่านนันมี
้ เต่าถึงราว 50-100
ล้ านตัว แต่ในปั จจุบนั นี ้มีเหลือเพียงหลักหมื่น เขาไม่ได้ บอกว่าย่านคาริบเบียนมีเต่าตะนุเท่าไร เพียงแต่บอก
ว่าทัว่ โลกมีตวั เมียที่วางไข่อยู่ราว 2 แสนตัว ส่วนกระเข้ าไปวางไข่ในย่านทะเลคาริบเบียนปี ละประมาณ 8 พัน
ตัวเท่านัน้
พะยูนเป็ นสัตว์ที่เชื่องและล่าง่ายไม่น้อยกว่าเต่า ฉะนันมั
้ นจึงถูกล่าจนหมดไปอย่างรวดเร็ว ผู้เขียน
ไม่ได้ เล่าเรื่ องราวของพะยูนในย่านทะเลคาริบเบียนมากนัก นัน่ อาจเป็ นเพราะมันยังมีหลงเหลืออยู่บ้างใน
ปั จจุบนั ไม่เหมือนกับพะยูนในย่านทะเลเบริ่ งซึง่ สูญพันธ์ไปในเวลาอันสันหลั
้ งจากฝรั่งเดินทางไปถึง อย่างไรก็
ตามการสูญพันธุ์ของพะยูนในย่านทะเลเบริ่งซึง่ อยูร่ ะหว่างอะแลสกากับรัสเซียมีปัจจัยอื่นประกอบด้ วย นัน่ คือ
การล่านากทะเล

นอกจากจะล่าสัตว์น ้าเป็ นอาหารแล้ ว ฝรั่งยังล่าสัตว์บางอย่างเพื่อเอาหนังและขนอีกด้ วย นากทะเล
เป็ นสัตว์ที่เคยมีอยูจ่ านวนมากในพื ้นที่จากทะเลเบริ่งลงไปตามฝั่ งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือจนถึงเม็กซิโก
หนังของมันเป็ นที่นิยมสาหรับทาเสื ้อกันหนาว มันจึงถูกกระหนาบล่าจากสองข้ าง นัน่ คือ ฝรั่งที่เดินทางไป
อเมริกาโดยผ่านทางทวีปอเมริ กาใต้ จะล่านากไปจากทางนัน้ ส่วนฝรั่งที่เดินทางจากรัสเซียจะล่านากลงไปจาก
ทางเหนือ การล่าเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นจนจานวนนากทะเลลดลงอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากนากทะเลกินเม่นทะเล
และหอยเป๋ าฮื ้อเป็ นอาหาร เมื่อไม่มีนากในจานวนมากพอ ประชากรเม่นทะเลและหอยเป๋ าฮื ้อก็เพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากสัตว์สองชนิดนี ้กินสาหร่ายเป็ นอาหารเช่นเดียวกับพะยูน สาหร่ายจึงหมดไปอย่างรวดเร็ วด้ วย
ยังผลให้ พะยูนสูญแหล่งอาหารจนอดตายไปหากไม่ถกู ล่าเสียก่อน เรื่ องนีเ้ ป็ นหนึง่ ในหลายเรื่ องที่ผ้ เู ขียนนามา
ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นความสัมพันธ์ชนิดแยกกันไม่ออกระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศทางทะเล
หลังจากเล่าเรื่ องราวของการล่าเต่าและพะยูนจนบางชนิดสูญพันธุ์ ผู้เขียนจึงเล่าเรื่ องการล่าวาฬ
แมวน ้าและปลาขนาดเล็กจาพวกเฮอร์ ริง
แม้ วาฬจะเป็ นสัตว์ขนาดใหญ่ในทะเลลึก แต่ประวัติศาสตร์ บง่ ว่ามนุษย์เราล่ามันมานับเป็ นพันปี แล้ ว
ภาพเขียนที่พบในถ ้าที่เกาหลีชี ้ว่าการล่าวาฬอาจเกิดขึ ้นตังแต่
้ เมื่อ 8,000 ปี ก่อน สาหรับในยุโรป ผู้เขียนอ้ างถึง
หลักฐานการล่าวาฬเมื่อประมาณ 1,200 ปี ที่แล้ ว การล่าวาฬอย่างแพร่หลายในตอนแรก ๆ ชาวยุโรปใช้ วิธี
สร้ างหอคอยสูงไว้ ตามชายฝั่ งทะเลแล้ วให้ คนขึ ้นไปเฝ้าดู เมื่อเห็นฝูงวาฬว่ายเข้ ามาใกล้ ฝั่ง พวกเขาก็สง่ เรื อ
ออกไปตามล่าโดยใช้ ฉมวกและหอกขนาดใหญ่ซงึ่ มีเชือกผูกไว้ กบั เรื อ เมื่อฆ่าวาฬได้ ก็ลากมันเข้ ามาที่ฝั่งเพื่อ
ชาแหละ วาฬมีไขมันสูงมาก มันเป็ นทังน
้ ้ามันเชื ้อเพลิง น ้ามันหล่อลื่นและวัตถุดิบสาคัญของการทาเทียนไข
และสบู่ ชาวยุโรปล่าวาฬอยู่ประมาณ 400 ปี ก่อนที่จานวนวาฬในน่านน ้ายุโรปตะวันตกจะค่อย ๆ ร่อยหลอลง
จนบางสายพันธุ์สญ
ู หายไปในที่สดุ
หลังจากชาวยุโรปไปค้ นพบทวีปอเมริ กา การล่าวาฬก็ขยายไปถึงที่นนั่ ด้ วย เริ่มจากทางฝั่ งตะวันออก
ของแคนาดาซึง่ มีวาฬชุกชุม ชาวยุโรปจากหลายสัญชาติสง่ เรื อจานวนมากไปล่าวาฬในอเมริกา ก่อนที่
สหรัฐอเมริกาจะประกาศเอกราชราว 50 ปี เรื อล่าวาฬที่ส่งไปจากฮอลแลนด์ประเทศเดียวมีเกือบ 6,000 ลา
เมื่อวาฬทางตอนเหนือร่อยหรอลง นักล่าก็ลอ่ งลงใต้ และล่าวาฬต่อไปจนถึงทางตอนใต้ สดุ ของมหาสมุทร
แอตแลนติก เมื่อถึงตอนต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 19 การล่าวาฬได้ ขยายออกไปทัว่ โลกและได้ ชื่อว่าเป็ น

อุตสาหกรรมข้ ามชาติระดับโลกอุตสาหกรรมแรก เรื อล่าวาฬสัญชาติอเมริ กนั ขนาดใหญ่บางครัง้ ออกล่า
ติดต่อกันไปเป็ นเวลาถึง 3-4 ปี จึงจะย้ อนกลับมาบ้ านสักครัง้ การล่าเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นจนทาให้ จานวนวาฬ
ลดลงอย่างรวดเร็ ว ผู้เขียนยกตัวอย่างว่า ในตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19 วาฬที่วา่ ยผ่านชายฝั่ งแคลิฟอร์ เนีย
ลงไปทางใต้ ในฤดูหนาวมีประมาณวันละพันตัว หลังจากทางอพยพของมันถูกค้ นพบและการล่าเริ่มขึ ้น เพียง
เวลาไม่ถึง 20 ปี วันหนึง่ มีวาฬว่ายน ้าผ่านทางนันเพี
้ ยงประมาณ 40 ตัว ด้ วยการล่าในอัตราสูงขนาดนัน้ วาฬ
จึงเป็ นสัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์ที่ได้ รับการปกป้องในที่สดุ
แมวน ้าเป็ นสัตว์ที่มีประโยชน์ไม่ต่ากว่าวาฬและถูกล่าติดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี เช่นกัน ชาวเอสกิ
โมบนเกาะกรี นแลนด์ใช้ แมวน ้าเพื่อทาสารพัดอย่าง เช่น ใช้ เนื ้อเป็ นอาหาร ใช้ ไขมันเป็ นเชื ้อเพลิงเพื่อปรุงอาหาร
จุดตะเกียงและทาความร้ อน ใช้ หนังทาเสื ้อผ้ า ที่นอน เชือกและเรื อ ใช้ กระเพาะทาทุน่ และใช้ กระดูกทา
เครื่ องมือต่าง ๆ ในตอนแรกชาวยุโรปที่ไปถึงอเมริกาจงใจล่าวอลรัสซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าแมวน ้าและมีงาซึง่ ใช้
แทนงาช้ างได้ แม้ จะไม่ใหญ่เท่างาช้ างก็ตาม นอกจากนันหนั
้ งของมันยังใช้ ทาเชือกที่มีความเหนียวเป็ นพิเศษ
อีกด้ วย เมื่อล่าวอลรัสซึง่ มีอยูใ่ นพื ้นที่รอบ ๆ ตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกจนเกือบหมด พวกชาวยุโรป
ก็หนั ไปล่าแมวน ้าซึง่ มีอยู่ทวั่ ไป เนื่องจากชาวจีนต้ องการหนังแมวน ้าไม่น้อยกว่าหนังนากทะเล การล่าสัตว์ทงั ้
สองชนิดนี ้เพื่อส่งหนังไปขายในเมืองจีนจึงเป็ นไปอย่างกว้ างขวางและเข้ มข้ นเพราะตลาดจีนมีขนาดใหญ่ เพียง
เวลาไม่นานการล่าที่แพร่กระจายไปทัว่ โลกก็เริ่มทาให้ จานวนแมวน ้าลดลงจนในที่สดุ รัฐบาลต้ องเริ่มเข้ ามา
ควบคุมเมื่อต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 20

ผู้เขียนเติบโตขึ ้นในเมืองริมฝั่ งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ซงึ่ เคยเป็ นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมทาประมงปลาตัวเล็ก ๆ ในทะเลเหนือโดยเฉพาะปลาเฮอร์ ริงและซาร์ ดีนที่เรามักเห็นในรูปของปลา
กระป๋ อง แต่เขานาเรื่ องการจับปลาในถิ่นของตัวเองมาเล่าหลังจากเล่าเรื่ องการล่าแมวน ้าแล้ ว ย้ อนไปเมื่อ
หลายร้ อยปี ก่อน ทุกปี ปลาจาพวกนี ้จะรวมตัวกันเป็ นฝูงขนาดมหึมาแล้ วว่ายเข้ าไปในย่านน่านน ้ายุโรปตอน
เหนือเพื่อวางไข่ ชาวประมงส่งเรื อออกไปลงข่ายซึง่ บางรายยาวนับเป็ นกิโลเมตรและจับปลาได้ ขา่ ยละเป็ นแสน
ตัว เมื่อจับได้ ก็นามาใส่เกลือและบรรจุลงถังไม้ สงู เพียงเอวเพื่อส่งไปขายทัว่ ประเทศ เนื่องจากปลาจาพวกนี ้มี

ชุกชุมมาก ผู้เขียนเล่าว่าเมื่อประมาณ 135 ปี ที่แล้ ว สกอตแลนด์จบั ได้ ถึงปี ละประมาณ 8 แสนถัง ปลาเฮอร์ ริง
จึงเป็ นอาหารสาคัญของคนทัว่ ไปในสกอตแลนด์ในยุคนัน้
อย่างไรก็ตามนัน่ ยังน้ อยเมื่อเทียบกับการจับปลาชนิดนี ้ซึง่ มีมาก่อนในทางตอนเหนือของยุโรป
โดยเฉพาะในย่านสแกนดิเนเวีย ชาวฮอลแลนด์นิยมกินปลาจาพวกนี ้มาเป็ นเวลานานและกินมากเสียจนเมือง
อัมสเตอร์ ดมั ได้ สมญาว่าสร้ างอยูบ่ นกองของก้ างปลาเฮอร์ ริง ข้ อมูลบ่งว่าในฤดูจบั ปลาเฮอร์ ริง ข่ายที่
ชาวประมงลงไว้ ในทะเลเหนือรวมกันยาวถึง 8,000 – 10,000 กิโลเมตร หลังจากเกิดการประดิษฐ์ เครื่ องจักรกล
ซึง่ นาไปสูก่ ารปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมและเรื อประมงได้ เปลี่ยนไปใช้ เครื่ องจักรกลแทนกาลังคนและกาลังลม การจับ
ปลาจาพวกนี ้ยิ่งทวีความเข้ มข้ นขึ ้นและจับได้ มากเสียจนคนบริโภคไม่ทนั ปลาส่วนหนึ่งจึงถูกนาไปปุ๋ยและ
อาหารสัตว์ ฉะนันเพี
้ ยงไม่กี่ทศวรรษฝูงปลาขนาดมหึมาก็หายไปจากย่านทะเลเหนือสร้ างผลกระทบใหญ่หลวง
ต่อเศรษฐกิจการประมงและสัตว์อื่นเนื่องจากปลาจาพวกนันเป็
้ นอาหารสาคัญของสัตว์ขนาดใหญ่กว่า เช่น
ซาบะ ทูนา่ โลมาและฉลาม
แม้ การจับปลาด้ วยข่ายจะทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพจนทาลายฝูงปลาจาพวกซาร์ ดีนและเฮอร์ ริงขนาด
มหึมาลงได้ ในเวลาไม่นาน แต่ผ้ เู ขียนเล่าว่าอวนมีประสิทธิภาพเหนือกว่านันอี
้ ก อวนไม่ทาลายเฉพาะฝูงปลา
เท่านัน้ หากยังทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในทางที่มนั ถูกลากผ่านไปด้ วย ข้ อมูลบ่งว่าการใช้ อวนในยุโรปเริ่มขึ ้น
อย่างน้ อย 700 ปี แล้ ว ในสมัยนันอวนยั
้
งมีขนาดเล็กเพราะเรื อลากอวนยังใช้ ใบ มันจึงลากได้ เฉพาะตอนมีลม
และในทิศล่องของลม นอกจากนันมั
้ นยังลากได้ เฉพาะในทิศทางของกระแสน ้าเท่านัน้ อย่างไรก็ตามอวนมี
ประสิทธิภาพเหนือข่ายและการจับปลาด้ วยเบ็ดและมีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลสูงมาก ในปี พ. ศ.
1919 จึงมีผ้ ถู วายฎีกาต่อพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แห่งอังกฤษให้ ห้ามใช้ อวน พระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดทรงตัง้
คณะกรรมการขึ ้นมาศึกษาอยูช่ วั่ ระยะหนึง่ แต่ผลสุดท้ ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
เวลาผ่านไปอีกร้ อยกว่าปี อังกฤษจึงเริ่มมีกฎหมายห้ ามใช้ อวนที่มีตาถี่เกินไปและในบางท้ องถิ่นห้ ามใช้
อวนในสถานที่ซงึ่ มีสาหร่ายทะเล หลังจากนันอี
้ กราวร้ อยปี ชาวฮอลแลนด์จงึ ห้ ามใช้ อวนลากกุ้งในอ่าวของตน
ตามด้ วยฝรั่งเศสซึง่ ห้ ามใช้ อวนโดยเด็ดขาด และต่อมาอีกไม่นานอังกฤษก็ห้ามใช้ อวนที่ติดโซ่เหล็กลากไปตาม
พื ้นเพื่อไล่ปลาให้ เข้ าอวน ในตอนนันมี
้ หลักฐานว่าอังกฤษบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจังถึงกับสัง่ ลงโทษ
ประหารชีวิตชาวประมงสองคนที่ฝ่าฝื น

เมื่อเวลาผ่านไปความต้ องการอาหารทะเลมีมากขึ ้นเมื่อรถไฟเดินทางไปถึงเมืองต่าง ๆ ที่อยูห่ ่างจากฝั่ ง
ทะเลได้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนันการท
้
าน ้าแข็งได้ เอื ้อให้ การส่งปลาสดไปถึงเมืองที่อยูห่ า่ งไกลได้ ง่ายขึ ้นด้ วย
ในขณะเดียวกันเครื่ องจักรกลก็ยงั ผลให้ เรื อลากอวนมีขนาดใหญ่ขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเรื่ อย ๆ การ
ลากอวนไม่จาเป็ นต้ องรอกระแสลมและกระแสน ้าอีกต่อไปและลากได้ แม้ แต่ในทะเลลึก พร้ อม ๆ กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจับปลา อวนขนาดใหญ่ก็มีความสามารถในการทาลายสิ่งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นทางผ่านของมัน
มากขึ ้นด้ วย นอกจากจะทาลายสิ่งที่อยู่ตามพื ้น เช่น ปะการัง ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญของระบบนิเวศทางทะเลแล้ ว
อวนยังจับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยูใ่ นทางผ่าน สิ่งไหนที่ไม่อยูใ่ นความต้ องการหรื อกินไม่ได้ ก็ต้องพลอยตายไป
ด้ วย
ประสิทธิภาพในการจับปลาและอานุภาพของการทาลายของอวนถูกต่อต้ านมาตลอดและเมื่อ
ประมาณ 150 ปี ที่แล้ ว เกิดการฟ้องร้ องครัง้ ใหญ่ขึ ้นในอังกฤษอีก และดังที่เกิดขึ ้นในสมัยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 8
รัฐบาลตังคณะกรรมาธิ
้
การขึ ้นมาศึกษาซึง่ ในที่สดุ ก็ลงความเห็นว่าทะเลมีทรัพยากรมากจนใช้ ไม่หมด ฉะนัน้
จึงไม่ควรมีการห้ ามใช้ อวน ข้ อสรุปนันเป็
้ นจุดพลิกผันในฐานความคิดของการใช้ อวนซึง่ วิวฒ
ั น์มาจนถึงปั จจุบนั
นัน่ คือ ชาวประมงทัว่ โลกต่างแข่งขันกันอย่างเข้ มข้ นจนปลาหลายสายพันธุ์สญ
ู หายไปจากท้ องทะเลแล้ ว และ
สภาพของพื ้นทะเลถูกลากจนเตียนและเปลี่ยนไปจนไม่สามารถเป็ นแหล่งเพาะสัตว์น ้าหลายสายพันธุ์ได้ อีก

ภาค 2 ของหนังสือเป็ นรายละเอียดของผลกระทบของการทาประมงหลังเกิดการประดิษฐ์ เครื่ องจักรกล
ขนาดใหญ่ในยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและบนฐานความคิดที่วา่ ทรัพยากรทางทะเลมีไม่จากัด ภาคนี ้มี 10 บท
ผู้เขียนชี ้ว่าจริงอยูก่ ารทาประมงทัว่ โลกจับปลาได้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนถึงปี ละ 85 ล้ านตันเมื่อประมาณ 20 ปี ที่
แล้ ว และการเลี ้ยงปลาทะเลแพร่ขยายออกไปอย่างกว้ างขวาง แต่เขานาข้ อมูลมาเสนอเพื่อแย้ งว่าการจับปลา
ได้ มากขึ ้นเกิดจากการขยายพื ้นที่และจับปลาสายพันธุ์ใหม่แทนพื ้นที่และปลาสายพันธุ์ที่หมดไป และการเลี ้ยง
ปลาทาลายป่ าโกงกางทัว่ โลกไปแล้ วถึงราว 50%
ผู้เขียนย้ อนกลับไปดูการจับปลาและล่าสัตว์บางอย่างในบางพื ้นที่อีกครัง้ เริ่มด้ วยเรื่ องของวาฬในทาง
ตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกซึง่ ครัง้ หนึง่ มีพะยูนจานวนมากแต่ถกู ล่าจนสูญพันธุ์ ส่วนนากทะเล แมวน ้า

และวาฬยังมีอยูเ่ พราะชาติในย่านนันตกลงกั
้
นหยุดล่า ในปั จจุบนั ย่านนันไม่
้ มีปลาคอดให้ จบั แล้ ว แต่ยงั มี
แซลมอนกับพอลลอกค์ การทาประมงในย่านนันชี
้ ้ให้ เห็นวิวฒ
ั นาการบางอย่าง เช่น หลังจากมีมาตรการห้ าม
ล่า จานวนนากทะเลและแมวน ้าก็ฟืน้ คืนมาอย่างรวดเร็วในขณะที่จานวนวาฬยังไม่ฟืน้ เมื่อวาฬขนาดใหญ่ซงึ่
เป็ นอาหารของวาฬพิฆาตมีน้อย วาฬพิฆาตซึง่ อันที่จริงไม่ใช่วาฬหากอยูใ่ นสายพันธุ์ของโลมาและไม่มีใครล่าก็
หันไปกินนากทะเลและแมวน ้าแทน วาฬพิฆาตจึงมีจานวนมากและเป็ นเจ้ าทะเลอยูใ่ นขณะนี ้ ความไม่สมดุล
สร้ างปั ญหาให้ แก่นกั อนุรักษ์ เพราะอาจจะต้ องเลือกฆ่าวาฬพิฆาตเป็ นบางส่วนเพื่อรักษานากทะเลและแมวน ้า
เอาไว้
สาหรับการจับปลาในย่านทะเลเหนือ เขานาข้ อมูลมาเสนอว่าเมื่อจานวนปลาในย่านนัน้ ลดลง
ชาวประมงก็สง่ เรื อออกไปไกลขึ ้นเรื่ อย ๆ เทคโนโลยีใหม่ชว่ ยให้ ทาเช่นนันได้
้ สะดวกโดยเฉพาะการมีเรื อโรงงาน
ทาปลาและแช่แข็งเดินทางไปด้ วย ในขณะเดียวกันชาวเอเซียก็มีเรื อหาปลาซึง่ มีเทคโนโลยีก้าวหน้ าดังกล่าว
มากขึ ้น ฉะนันการแข่
้
งขันจึงเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นจนปลาหลายชนิดหมดไปและทาให้ ประเทศเล็ก ๆ เช่น
ไอซ์แลนด์ ประกาศขยายน่านน ้าของตนจาก 3 ไมล์ทะเลเป็ น 12 ไมล์เมื่อปี 2501 การประกาศเช่นนันน
้ าไปสู่
การพิพาทอย่างรุนแรงกับอังกฤษซึง่ ส่งเรื อรบเข้ าไปคุ้มครองเรื อประมงของตน
อย่างไรก็ตามความเห็นของสังคมโลกค่อย ๆ เปลี่ยนไปจนในที่สดุ ประเทศส่วนใหญ่ยอมรับการขยาย
เขตเศรษฐกิจออกไปเป็ น 200 ไมล์ทะเลดังที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่าการจับปลาจะลดลง
ตัวอย่างเช่น ทังแคนาดาและสหรั
้
ฐอเมริกาประกาศเขตเศรษฐกิจ 200 ไมล์ทะเลในปี 2520 เมื่อเรื อประมงจาก
ต่างประเทศไม่สามารถเข้ าไปจับปลาในเขตนันได้
้ เรื อประมงของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก็จบั ปลากันอย่าง
เมามัน ในเวลาเพียง 15 ปี ปลาคอดซึง่ เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ของย่านนันก็
้ ร่อยหรอลงทาให้ รัฐบาล
แคนาดาต้ องประกาศห้ ามจับปลานันเป็
้ นเวลา 2 ปี แต่เนื่องจากจานวนปลาไม่ยอมฟื น้ คืนชีพขึ ้นมาดังที่คาด
รัฐบาลจึงประกาศห้ ามจับปลาคอดมาจนกระทัง่ ทุกวันนี ้ยกเว้ นในบางกรณีเท่านัน้
เมื่อปราศจากปลาคอดซึง่ ชอบกินเม่นทะเล ประชากรของเม่นทะเลก็เพิ่มขึ ้นแบบก้ าวกระโดดทันทีและ
กินสาหร่ายจนเตียน ชาวประมงหันมาจับเม่นทะเลเพื่อเอาไข่ของมันขายให้ แก่ชาวเอเซีย แต่พวกเขาไม่ได้
หยุดแค่นนั ้ หากหันไปจับปลาสายพันธุ์อื่นและสัตว์น ้าทุกชนิดที่ขายได้ โดยเฉพาะกุ้งมังกรและหอยต่าง ๆ จนทา
ให้ ประชากรของสัตว์จาพวกนันลดลงอย่
้
างรวดเร็วด้ วย

ในภาคแรกผู้เขียนได้ พดู ถึงเรื่ องอ่าวเชสซาพีคไว้ เล็กน้ อยโดยเฉพาะในด้ านที่เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของ
ปลาเสตอร์ เจินซึง่ ให้ ทงเนื
ั ้ ้อและไข่คาเวียร์ นอกจากปลาสเตอร์ เจินแล้ ว อ่าวนี ้ยังมีทรัพยากรอย่างอื่นอีกมาก
เช่นเดียวกับอ่าวอื่น ๆ ทัว่ โลกรวมทังอ่
้ าวขนาดใหญ่ในเม็กซิโกตอนช่วงต่อกับรัฐแคลิฟอร์ เนียด้ วย เขานามาเล่า
ในภาคนี ้เพื่อชี ้ให้ เห็นผลกระทบต่ออ่าวของการทาประมงอย่างไม่ยงคิ
ั ้ ด อ่าวนี ้เคยมีหอยนางรมอุดมสมบูรณ์
ที่สดุ แต่หลังจากชาวประมงนาเรื อคราดขนาดใหญ่ซงึ่ อาศัยเครื่ องจักรพลังสูงขุดหอยแทนการขุดด้ วยมือ เพียง
ไม่นานที่อยูข่ องมันก็ถกู ทาลายจนในปั จจุบนั นี ้มีหอยนางรมเหลืออยูน่ ้ อยจนรัฐต้ องเข้ าควบคุม นอกจากหอย
นางรมแล้ วอ่าวนี ้เคยมีปลาขนาดเล็กคล้ ายปลาซาร์ ดีนซึง่ อยูก่ นั เป็ นฝูงมหึมาเช่นเดียวกับปลาในทะเลเหนือ แต่
ปลาชนิดนี ้กาลังจะสูญพันธุ์เช่นกันเพราะการจับไปทาปลาป่ นและปุ๋ย เมื่อขาดปลาขนาดเล็ก ปลากะพงชนิด
หนึง่ ซึง่ เป็ นที่นิยมของชาวอเมริกนั ก็ขาดอาหารและมีแนวโน้ มที่จะสูญพันธุ์ตามไปด้ วย ซ ้าร้ ายในปั จจุบนั อ่าว
เชสซาพีคยังถูกคุกคามด้ วยสารเคมีที่ใช้ ในการเกษตรและจากโรงงาน อ่าวซึง่ ครัง้ หนึ่งแสนอุดมสมบูรณ์จงึ อยู่
ในสภาพของคนป่ วยหนักเช่นเดียวกับอ่าวจานวนมากทัว่ โลก

ผู้เขียนย้ อนกลับไปดูยา่ นทะเลคาริบเบียนอีกครัง้ หลังจากที่เล่าเรื่ องการล่าเต่า กระและพะยูนจนเกือบ
สูญพันธุ์หลังจากชาวยุโรปเข้ าไปตังหลั
้ กแหล่ง ในตอนนี ้เขาเล่าถึงการทาลายปะการังซึ่งเป็ นตัวอย่างของการ
ทาลายทัว่ โลก เนื่องจากบางประเทศในเขตนี ้ เช่น เฮติและจาเมกา มีประชากรหนาแน่นและยากจนมาก พวก
เขาจึงทังจั
้ บปลาและทาลายปะการังรอบ ๆ เกาะจนเกือบหมดด้ วยกิจกรรมหลายย่าง เช่น การตัดไม้ ทาลายป่ า
ทาให้ ดินถล่มทลายและไหลไปลงทะเลจนทาให้ ปะการังขาดอากาศหายใจ การล่าปลาโดยใช้ ระเบิด และการ
ลากอวนที่ทาลายปะการังซึง่ เป็ นฐานของการสร้ างแนวหินโสโครกที่มีความสาคัญต่อการเพาะพันธุ์ของสัตว์
ทะเล
เนื่องจากปลารอบ ๆ เกาะจาเมกาหายากขึ ้นทุกวัน ในยุคนี ้ชาวจาเมกาจึงหันไปกินปลาที่มีเนื ้อน้ อย
และไม่คอ่ ยมีใครกินมาก่อนโดยวิธีใหม่ที่เรี ยกว่า “การดื่มชาปลา” นัน่ คือ เอาปลาตัวเล็ก ๆ หรื อปลาที่มีแต่ก้าง
ลงต้ มทังตั
้ วในหม้ อเป็ นเวลานานจนเนื ้อของมันละลายออกไปอยูใ่ นน ้าต้ ม หลังจากนันก็
้ ตกั เอาก้ าง เกล็ดและ
ครี บออก แล้ วดื่มน ้าต้ มนันเป็
้ นน ้าชา

อย่างไรก็ตามย่านคาริบเบียนไม่ได้ เป็ นเช่นเฮติและจาเมกาเสียทังหมด
้
บางประเทศได้ ประกาศเขต
หวงห้ ามจับปลาไว้ ในวงกว้ าง ประเทศเหล่านันยั
้ งมีปลาในน่านน ้าของตนอย่างสมบูรณ์
กระบวนการที่นาไปสูค่ วามจาเป็ นของชาวจาเมกาที่ต้องดื่มน ้าต้ มปลาแทนเนื ้อปลานันมี
้ อยูท่ วั่ ไปและ
เริ่มขึ ้นตังแต่
้ มีการจับปลาทะเล นัน่ คือ ประมงและนักล่าเลือกจับปลาขนาดใหญ่ก่อน หลังจากปลาขนาดใหญ่
หมด ก็จบั ตัวที่เล็กลงทังปลาในสายพั
้
นธุ์เดียวกันและต่างสายพันธุ์ ผู้เขียนนาข้ อมูลพร้ อมภาพจานวนมากมา
เสนอเพื่อชี ้ให้ เห็นว่าในสมัยที่ชาวยุโรปอพยพไปตังหลั
้ กแหล่งในอเมริกาใหม่ ๆ ปลาบางชนิดตัวใหญ่มากและ
หนักเป็ นร้ อยกิโลกรัม แต่เมื่อปลารุ่นนันหมดไป
้
ปลาที่จบั ได้ มีขนาดเล็กลงเพราะมันโตไม่ทนั ยังผลให้ คนรุ่น
หลังคิดว่ามาตรฐานของปลาสายพันธุ์นนคื
ั ้ อตัวขนาดเล็กดังที่เห็น ในทานองเดียวกัน คนในยุคนี ้คิดว่าฝูงปลา
บางชนิดที่มีอยูใ่ นทะเลนันมี
้ ขนาดใหญ่เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นฝูงขนาดมหึมาที่มีอยู่ในอดีต และด้ วยเหตุนนั ้
ในปั จจุบนั นี ้จึงไม่คอ่ ยมีใครรู้สกึ เดือนร้ อนกับการทาลายทรัพยากรทางทะเลเพราะเขาไม่เคยเห็นความอุดม
สมบูรณ์ของท้ องทะเลในอดีต
กระบวนการล่าจากปลาขนาดใหญ่ไปสู่ปลาขนาดเล็กและจากสายพันธุ์หนึง่ ไปสู่อีกสายพันธุ์หนึง่ นัน้
เป็ นกระบวนล่าต่อเนื่องซึง่ เป็ นมาช้ านาน ยิ่งเมื่อการค้ าเปิ ดกว้ างขึ ้น การล่ายิ่งเข้ มข้ นขึน้ เพราะตลาดใหม่มกั มี
รสนิยมต่างออกไปจากตลาดท้ องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ เกิดการล่าสัตว์ขนาดที่เล็กลงหรื อคนละสายพันธุ์มากขึ ้น
เช่น การเปิ ดตลาดของจีนนาไปสูก่ ารล่าปลาขนาดใหญ่สายพันธุ์หนึง่ ในอ่าวของเม็กซิโกและหอยเป๋ าฮือนอก
ชายฝั่ งแคลิฟอร์ เนียจนหมดเพราะชาวจีนชอบกินกระเพาะปลาซึง่ มาจากปลาชนิดนันและชอบหอยเป๋
้
าฮื ้อเป็ น
ชีวิตจิตใจจนยอมจ่ายแทบไม่อนั ้ นอกจากนันการล่
้
าบางวิธีทากันอย่างทิ ้ง ๆ ขว้ าง ๆ จนก่อให้ เกิดความ
เสียหายใหญ่หลวง เช่น การล่าฉลามเพื่อตัดเอาเฉพาะครี บแล้ วโยนตัวทิ ้ง และการลากอวนที่ต้องการเฉพาะ
ปลาที่มีราคาสูง ส่วนปลาอื่นที่ตดิ มาด้ วยถูกโยนทิ ้ง
การทาประมงส่วนใหญ่จากัดอยู่ในทะเลซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากชายฝั่ งมาเป็ นเวลานานยกเว้ นในกรณีของ
การล่าวาฬเท่านันเพราะวาฬมี
้
คา่ สูงคุ้มกับการล่าไม่วา่ มันจะอยูท่ ี่ไหน นอกจากนันทะเลลึ
้
กมักไม่มีฝงู ปลา
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับพื ้นที่ใกล้ ชายฝั่ ง อย่างไรก็ตามบางพื ้นที่ในกลางทะเลลึกมีกระแสน ้าอุน่ ที่พวยพุง่ ขึ ้นมา
จากพื ้นทะเลซึง่ ก่อให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนอันเป็ นโซ่ข้อแรกของวงจรชีวิตในทะเล พื ้นที่
เหล่านันจึ
้ งอุดมสมบูรณ์คล้ ายโอเอซิสในกลางทะเลทราย นอกจากนันปลาขนาดใหญ่
้
ยงั อพยพเป็ นระยะ

ทางไกล ๆ จากฝั่ งมหาสมุทรหนึง่ ไปยังอีกฝั่ งหนึง่ โดยผ่านทะเลลึก เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ าขึ ้น การค้ นหาปลา
จาพวกนี ้ก็ทาได้ ง่ายขึ ้น การล่าปลาในทะเลลึกจึงเป็ นไปอย่างกว้ างขวางและเข้ มข้ นในคริสต์ศตวรรษที่ ผา่ นมา
อานุภาพของเทคโนโลยีเอื ้อให้ การล่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เช่น ข่ายหลังหนึง่ อาจยาวถึง 90
กิโลเมตร ข่ายฆ่าทุกอย่างที่วา่ ยผ่านเข้ าไปติดไม่เฉพาะปลาที่ต้องการเท่านัน้ มันจึงได้ สมญาว่าเป็ นกาแพง
เพชฌฆาต ความสามารถในการฆ่าสัตว์โดยไม่เลือกนี ้เป็ นแรงจูงใจให้ องค์การสหประชาชาติห้ามใช้ ขา่ ยในการ
ทาประมงมาตังแต่
้ มี 2535 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนไปใช้ วิธีอื่น เช่น เบ็ดราว ก็ไม่ได้ ลดการฆ่าสัตว์อื่นลง
เพราะสายเบ็ดไนลอนที่เหนียวและยาวหลายกิโลเมตรและมีเบ็ดเป็ นหลักพันหลักหมื่นก็มีสตั ว์อื่นมากินแล้ ว
ตายโดยไม่จาเป็ นด้ วย เช่น เต่าทะเล การจับปลาขยายออกไปสูท่ ะเลลึกทัว่ โลกและชาวญี่ปนกลายเป็
ุ่
นชาติจบั
ปลาที่ใหญ่ที่สดุ มาตังแต่
้ ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การจับปลาขนาดใหญ่ในทะเลลึกเป็ นไปอย่างเข้ มข้ น
จนจานวนปลาเริ่มลดลงเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นทูน่าหลายสายพันธุ์ ปลาดาบ ปลาเลื่อยหรื อปลาฉลาม ทูนา่ บาง
สายพันธุ์ เช่น ทูน่าสีนาเงิน เป็ นที่นิยมของชาวญี่ปนมาก
ุ่
ตัวหนึง่ จึงอาจมีราคาเป็ นแสนดอลลาร์ ทาให้ พวกมัน
ถูกตามล่าไม่วา่ จะแฝงอยูแ่ ห่งหนไหนในโลก
ไม่เฉพาะข่ายและเบ็ดราวเท่านันที
้ ่ใช้ กนั ในทะเลลึก ตอนนี ้เทคโนโลยีมีอานุภาพสูงมากจนเอื ้อให้ อวน
สามารถลงไปลากได้ ในทะเลลึกด้ วย ทังนี
้ ้เพราะในกลางทะเลลึกนันไม่
้ ได้ ลกึ มากจนทัว่ ไปหมด หากมียา่ นที่เป็ น
เนินราบใต้ น ้า พื ้นที่เหล่านันมั
้ กมีทงปลา
ั้
ปะการังและสัตว์อื่นอีกสารพัด แต่เมื่ออวนเข้ าไปลาก สิ่งเหล่านันก็
้
ถูกทาลายจนเตียนไปเช่นเดียวกับที่เกิดขึ ้นในทะเลนอกชายฝั่ ง มันจึงเป็ นพื ้นที่สดุ ท้ ายที่ไม่รอดพ้ นจากการ
ทาลายของการทาประมง

ในภาค 3 ผู้เขียนมองสภาพของท้ องทะเลและเสนอการแก้ ไขปั ญหาเพื่อฟื น้ ท้ องทะเลให้ คืนกลับมาเป็ น
แหล่งอาหารสาคัญเช่นเดิมอีกครัง้ ภาคนี ้มีด้วยกัน 5 บทและเริ่มด้ วยการพูดถึงความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่
ทาให้ การจับปลามีประสิทธิภาพสูงยิ่ง เช่น เรื อลากอวนมีเครื่ องสะท้ อนเสียงซึง่ ทาให้ ประมงมองเห็นภาพพื ้น
ทะเลใต้ ท้องเรื อ มีเรดาร์ เพื่อค้ นหาฝูงปลา และมีระบบบ่งชี ้ตาแหน่งบนผิวโลกจากดาวเทียม ส่วนเรื อประมงที่
ใช้ เบ็ดก็มีสายเบ็ดที่ทาด้ วยเส้ นใยไนลอนที่แสนเหนียวและใสซึง่ เอื ้อให้ ผกู เบ็ดได้ นบั พันแต่ปลาไม่สามารถมอง

ไม่เห็นมันได้ นอกจากนันเทคโนโลยี
้
ยงั ทากลิ่นล่อปลาด้ วยสารเคมีและหลอกปลาด้ วยแสงไฟที่ตดิ ไว้ ใกล้ ๆ
เบ็ดได้ อีก เทคโนโลยีจาพวกนี ้มีใช้ ในเรื อตกปลาเพื่อการกีฬาด้ วย แม้ แต่การล่าปลาโดยใช้ วิธีดงเดิ
ั ้ ม เช่น
ฉมวกและไซ ก็ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยสรุปในขณะนี ้ปลาหาที่หลบซ่อนไม่ได้ อีกต่อไปแล้ วแม้ กระทัง่ ในเขตของประเทศด้ อยพัฒนาซึง่ ไม่มี
เรื อจับปลาแบบทันสมัยของตัวเอง ทังนี
้ ้เพราะประเทศเหล่านันยอมเซ็
้
นสัญญาให้ เรื อหาปลาสัญชาติอื่นเข้ าไป
จับปลาในเขตของตนได้ ในหลาย ๆ กรณีสญ
ั ญาเหล่านันท
้ าให้ ประเทศด้ อยพัฒนาเสียเปรี ยบแต่ผ้ นู ายอมเซ็น
เพราะได้ คา่ ตอบแทนใต้ โต๊ ะ
ทังที
้ ่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปลาที่จบั ได้ ก็ไม่เพิ่มขึ ้นแล้ วเพราะปลาในทะเลมีน้อยลง ผู้เชี่ยวชาญด้ านท้ อง
ทะเลจึงพยายามหาวิธีแก้ ไข ผู้เขียนมองว่าวิธีที่ตา่ ง ๆ ที่ทากันมายังไม่ได้ ผลเต็มที่ด้วยปั จจัยหลายอย่าง ทังใน
้
ด้ านเทคนิคและด้ านการเมือง เขาจึงเสนอมาตรการ 7 อย่างซึง่ เขานาข้ อมูลมาสนับสนุนว่าเพราะอะไรมันจึง
จะทาให้ ท้องทะเลฟื น้ คืนชีพกลับมาเป็ นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม มาตรการเหล่านี ้มีบางประเทศ
นาไปใช้ จนได้ ผลแล้ ว แต่มนั จะต้ องแพร่กระจายออกไปทัว่ โลกจึงจะได้ ผลตามต้ องการ (1) ลดศักยภาพการ
ประมงลงจากระดับปั จจุบนั ซึง่ มีมากเกินระดับของทรัพยากรแล้ ว เช่น ประมงในทะเลเหนือมีศกั ยภาพเกินอยูถ่ ึง
40% (2) ห้ ามนักการเมืองเข้ าร่วมพิจารณาการอนุญาต หรื อห้ ามจับปลาและสัตว์ทะเล (3) ยกเลิกวิธีตงั ้
โควตาแล้ วใช้ วิธีกาหนดจานวนวันสาหรับจับปลาพร้ อมทังก
้ าหนดเทคโนโลยีที่ใช้ ด้วย (4) ห้ ามประมงทิ ้งสิ่งที่
จับได้ การกาหนดให้ ประมงต้ องเก็บทุกอย่างที่จบั ได้ จะกระตุ้นให้ เขาเลือกจับเฉพาะปลาที่มีราคาสูง (5)
สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีที่จบั เฉพาะปลาที่ต้องการพร้ อมกับลดปลาที่พลอยติดมาด้ วย (6) ห้ ามใช้ เครื่ องมือที่
สร้ างความเสียหายสูงในบางกรณีและบางพื ้นที่ เช่น อวนบางชนิด และ (7) ตังเขตสงวนพั
้
นธุ์สตั ว์ทะเลให้
ครอบคลุมพื ้นที่มากกว่าในปั จจุบนั
ในบรรดาข้ อเสนอทังหมดนี
้
้เขามีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่ 7 มากที่สดุ อันที่จริ งแนวคิดที่จะ
ประกาศเขตสงวนพันธุ์สตั ว์ทะเลมีมาหลายสิบปี แล้ วและหลายสิบประเทศได้ ประกาศเขตดังกล่าว แต่เขตสงวน
ส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะของเสือกระดาษ นัน่ คือ ไม่มีความเคร่งครัดในการดูแล ประสบการณ์บง่ ว่าในเขตสงวน
ขนาดเล็ก ๆ ที่มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์สว่ นใหญ่ซึ่งครัง้ หนึง่ ถูกล่าจนเกือบสูญพันธ์ฟืน้
คืนมาอย่างรวดเร็ว ผู้เขียนเข้ าไปศึกษาเขตสงวนพันธุ์ปลาหลายแห่งซึง่ กระจัดกระจายกันอยูท่ วั่ โลกและพบว่า

แม้ ชาวประมงจะต้ องเลิกจับปลาในเขตหวงห้ าม แต่หลังจากเวลาผ่านไปชัว่ ระยะหนึง่ พวกเขาสามารถจับปลา
ได้ มากขึ ้นกว่าเดิมเพราะปลาที่อยูใ่ นเขตหวงห้ ามมีจานวนมากและทะลักออกไปให้ จบั นอกเขต ผู้เขียนมองว่า
แนวคิดเรื่ องการสงวนรักษาพันธุ์สตั ว์ในทะเลไม่นา่ จะต่างกับแนวคิดเรื่ องการสงวนรักษาพันธุ์สตั ว์และพืชบน
บกดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ในขณะนี ้พื ้นดินที่อยูใ่ นเขตป่ าสงวนและรักษาพันธุ์สตั ว์ทวั่ โลกมีรวมกันถึง 12% ของ
ผืนแผ่นดินทังหมด
้
แต่เขตสงวนพันธุ์สตั ว์ทะเลคิดได้ เป็ น 0.6% ของท้ องทะเลเท่านัน้
หลังจากศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ผู้เขียนมองว่าถ้ าเราจะรื อ้ ฟื น้ ทะเลให้ กลับ คืนมาเป็ นแหล่งอาหารอันอุดม
สมบูรณ์อีกครัง้ ชาวโลกจะต้ องช่วยกันขยายเขตสงวนพันธุ์สตั ว์ออกไปให้ ครอบคลุมพื ้นที่ราว 30% ของท้ อง
ทะเลและให้ มนั กระจัดกระจายกันออกไปในแหล่งเพาะพันธุ์สาคัญ ๆ ทัว่ โลก เขามองว่าสังคมโลกมีทนุ และ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอและจะทาได้ สาเร็จในที่สดุ
ข้ อคิดเห็น: แม้ หนังสือเล่มนี ้จะมีขนาดใหญ่ แต่เนื ้อหาไม่ได้ ครอบคลุมวิวฒ
ั นาการด้ านการจับปลา
และสัตว์ทะเลทัว่ โลก ผู้เขียนยอมรับในข้ อจากัดนี ้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีข้อมูลเพียงพอโดยเฉพาะข้ อมูล
เกี่ยวกับย่านเอเซีย อย่างไรก็ตามข้ อมูลที่เขานามาเสนอเพียงพอสาหรับนาไปสูข่ ้ อสรุปที่วา่ มนุษย์เรากาลังทา
กับท้ องทะเลเช่นเดียวกับเราได้ ทากับพื ้นดินด้ วยการตัดต้ นไม้ ทาลายป่ าเพื่อนาพื ้นที่มาผลิตอาหาร การกระทา
นันน
้ าไปสูก่ ารเพิ่มตัวเลขที่มกั นิยมเรี ยกกันสัน้ ๆ ว่าจีดีพีซงึ่ ชี ้บ่งความมัง่ คัง่ แต่เราหารู้ไม่วา่ เรากาลังรื อ้ ฝาและ
หลังคาบ้ านมาเผาเพื่อเอาตัวเลขอันดูงามหรูนนั ้ เราคงทาได้ ไม่นานก่อนบ้ านของเราจะพัง แม้ ข้อสรุปจะ
ออกมาในรูปนี ้ แต่ผ้ เู ขียนหนังสือยังมองโลกในแง่ดีที่คดิ ว่าเรายังมีเวลาที่จะแก้ ปัญหาได้ ทนั ฉะนันการน
้
าเสนอ
ของเขาจึงเป็ นแบบการเล่าเรื่ องเบา ๆ พร้ อมรูปภาพสลับกับข้ อมูลหนัก ๆ อันเป็ นการทาให้ หนังสือชวนอ่านขึ ้น
อย่างไรก็ตามนัน่ อาจเป็ นเพียงกลยุทธ์ในการนาเสนอเท่านัน้ หากผู้อ่านและผู้กานโยบายหลงประเด็นและเห็น
ว่าปั ญหาที่เขานามาเสนอไม่หนักหนาสาหัสและเร่งด่วน มันจะเป็ นความผิดพลาดใหญ่หลวง
ในการประเมินศักยภาพของทะเลที่จะผลิตอาหารในอนาคต ผู้เขียนพูดถึงสามประเด็นสาคัญเพียง
ผ่าน ๆ เท่านัน้ นัน่ คือ จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยังซึ
้ ง่ จะต้ องการอาหารทะเลเพิ่มขึ ้น การผลิต
อาหารทะเลที่นาไปสู่การทาลายป่ าโกงกางไปประมาณครึ่งหนึง่ แล้ วซึง่ จะเกิดขึ ้นต่อไปแต่ผลกระทบจะเป็ น
อย่างไรไม่มีการพูดถึง และผลกระทบของการปล่อยสารเคมีและปฏิกลู อันเกิดจากการเกษตร การอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและความหนาแน่นของประชากรโดยทัว่ ไปซึง่ จะทาให้ น ้าทะเลสกปรกมากขึ ้นกว่าระดับปั จจุบนั

ประเด็นเหล่านี ้ล้ วนมีความสาคัญยิ่งทังสิ
้ ้นและจะต้ องได้ รับการมองดูแบบบูรณาการสาหรับผู้กาหนดนโยบาย
ในระดับประเทศและระดับโลก

5.
When the Rivers Run Dry / เมื่อนา้ หยุดไหลในสายนา้

เนื่องในโอกาส “วันน ้าโลก” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 กองทุนสัตว์ป่าโลกจัดพิมพ์รายงานชื่อ World’s
Top Rivers at Risk ซึง่ สรุปว่าแม่น ้าสายใหญ่ ๆ ในโลกกาลังเหือดแห้ งลงอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นนจะ
ั้
นาไปสูก่ ารขาดแคลนน ้าอย่างสาหัส ในความเห็นขององค์การอนามัยโลกการขาดน ้าสาหรับอุปโภคบริ โภคจะ
ทาให้ ชาวโลกตายปี ละกว่าล้ านคน แม้ จะเป็ นเรื่ องที่นา่ วิตก แต่คาทานายในแนวนี ้มิใช่ของใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านทรัพยากรน ้าได้ ทานายกันไว้ นานแล้ วว่า ปั ญหาการขาดแคลนน ้าจะหนักหนาสาหัสถึงขนาดเป็ นวิกฤติของ
คริสต์ศตวรรษที่ 21 หนึง่ ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ แก่นกั นิเวศวิทยาและบรรณาธิการ Fred Peace ซึง่ พิมพ์
หนังสือเล่มล่าสุดของเขาออกมาเมื่อปี 2549 ชื่อ When the Rivers Run Dry: Water – The Defining Crisis
of the Twenty-First Century นอกจากบทนาสัน้ ๆ แล้ ว ผู้เขียนแยกการนาเสนอเนื ้อหาของหนังสือขนาด 300
หน้ ากว่า ๆ เล่มนี ้ออกเป็ น 10 ภาคโดยแยกย่อยออกไปถึง 34 บท
ในบทนาผู้เขียนเท้ าความไปถึงในสมัยที่เขาเป็ นเด็กวิ่งเล่นอยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ
อังกฤษซึง่ เป็ นถิ่นกาเนิดของแม่น ้าเล็ก ๆ สองสายที่แยกกันไหลลงสูท่ ะเล เขารู้สกึ ผูกพันกับสายน ้า จึงได้
ติดตามความเป็ นไปของสายน ้าต่าง ๆ มาตลอด หนังสือเล่มนี ้เป็ นเรื่ องราวของแม่น ้าสายสาคัญ ๆ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นเมื่อแม่น ้าเหล่านันเหื
้ อดแห้ งลง และครอบคลุมไปถึงต้ นตอของปั ญหาอันเกิดจากการใช้ น ้า
เพื่อการดารงชีพของเรา แล้ วเสริมด้ วยการพิจารณาทางเลือกเพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้า เขาเชื่อว่าใน

คริสต์ศตวรรษนี ้จะไม่มีปัญหาอะไรที่หนักหนาสาหัสเกินกว่าการขาดแคลนน ้า รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศด้ วย
ในภาค 1 ผู้เขียนพูดถึงความล้ มเหลวของการเพาะปลูกพืชโดยอ้ างถึงตัวเลขเกี่ยวกับการใช้ น ้าใน
ปริมาณที่นา่ ตกใจแต่ไม่คอ่ ยมีใครนึกถึง เช่น การผลิตข้ าว 1 กิโลกรัมต้ องใช้ น ้าถึง 940-2,450 ลิตร การผลิต
ข้ าวจึงใช้ น ้าอย่างน้ อย 2 เท่าของการผลิตข้ าวสาลีและสูงถึงราว 10 เท่าของการผลิตมันฝรั่ง แม้ การปลูกข้ าวดู
จะเปลืองน ้าจนน่าตกใจ แต่การปลูกธัญพืชเพื่อขุนวัวและผลิตเนื ้อวัวใช้ น ้าเปลืองกว่านันอี
้ ก นัน่ คือ การผลิต
เนื ้อวัว 1 กิโลกรัมใช้ น ้าถึงราว 1 แสนลิตร ! นอกจากนันการผลิ
้
ตกาแฟและน ้าตาลอย่างละ 1 กิโลกรัมใช้ น ้า
เกิน 22,000 ลิตรและ 3,400 ลิตรตามลาดับ
เขาอ้ างถึงตัวเลขเหล่านี ้เพื่อจะชี ้ให้ เห็นว่าการส่งสินค้ าออกโดยเฉพาะจาพวกอาหารมีคา่ เท่ากับการส่ง
น ้าออกไปขาย ไทยขายข้ าวให้ ชาวต่างประเทศปี ละหลายล้ านตัน จึงเป็ นหนึง่ ในผู้นาของการส่งน ้าออก
มองจากแง่นี ้บางประเทศมีน ้าเพียงจากัด แต่กลับพยายามส่งน ้าออก เช่น ปากีสถาน ทังที
้ ่มีสายน ้า
ใหญ่อยูส่ ายเดียวคือแม่น ้าสินธุ ปากีสถานปลูกฝ้ายและทอผ้ าฝ้ายมากมายขายให้ แก่ชาวโลก การปลูกฝ้าย
ต้ องใช้ น ้าสูงมาก ปากีสถานสร้ างระบบชลประทานจากน ้าในแม่น ้าสินธุจนนาไปสูก่ ารแย่งน ้ากับอินเดีย การ
แย่งน ้ากันนี ้อาจนาไปสูส่ งครามนิวเคลียร์ ก็ได้ การชลประทานในปากีสถานทาให้ เกิดปั ญหาดินเค็มอย่าง
กว้ างขวางเพราะการระบายน ้าไม่เพียงพอ ตอนนี ้ชาวปากีสถานต้ องทิ ้งที่ดนิ ปี ละประมาณ 2.5 ล้ านไร่และพา
กันอพยพไปหางานทาในเมือง ยังผลให้ ความแออัดและปั ญหาสังคมต่าง ๆ ในเมืองร้ ายแรงเพิ่มขึ ้น
สหรัฐอเมริกาส่งสินค้ าจาพวกอาหารออกมากกว่าไทยและเป็ นผู้นาในการส่งน ้าออกไปขายให้ แก่ชาว
ต่างประเทศทาให้ บางส่วนของสหรัฐฯ ขาดแคลนน ้าจนถึงขันต้
้ องปั นกันแล้ ว ผู้เขียนเล่าเรื่ องความเหือดแห้ ง
ของแม่น ้าริโอแกรนเดซึง่ ยาวเป็ นที่ 5 ในอเมริกาเหนือ ไหลผ่านแถบตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐฯ และเป็ นเส้ น
แบ่งเขตแดนระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโกก่อนไหลไปลงทะเล ชาวอเมริกนั กันน
้ ้าส่วนใหญ่ในตอนต้ นน ้าไว้ ใช้ ใน
การเกษตร แม่น ้าสายนี ้จึงมักแห้ งขอดจนเดินข้ ามได้ ในตอนก่อนที่มนั จะไหลออกสูท่ ะเล สร้ างปั ญหาสารพัด
จากการขาดแคลนน ้ารวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงของระบบนิเวศและทาให้ การเกษตรล่มสลายทังในสหรั
้
ฐฯ และ

ในเม็กซิโก สหรัฐฯ ใช้ อานาจบาตรใหญ่ทาสัญญาปั นน ้าที่มีอยูอ่ ย่างจากัดแบบเอาเปรี ยบเม็กซิโกทุกด้ าน ชาว
เม็กซิกนั จานวนมากที่ยากจนจึงลักลอบเข้ าไปหางานทาในสหรัฐฯ ก่อให้ เกิดปั ญหาอื่นตามมาอีก
ผู้เขียนชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหาการขาดแคลนน ้าเกิดจากปั จจัยหลายอย่างประกอบกัน เริ่มจากการกระจาย
ของแหล่งน ้าตามธรรมชาติซงึ่ ไม่ตรงกับการกระจายของคน บางแห่งมีน ้ามากแต่ไม่มีคน เช่น ในลุม่ น ้าอะเม
ซอน และบางแห่งมีคนมาก แต่กลับไม่มีน ้า เช่น ในย่านตะวันออกกลาง บางสังคมใช้ น ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย
โดยเฉพาะสังคมที่กินเนื ้อและบริโภคสูง เขาคานวณว่า ในฐานะชาวตะวันตกซึง่ ชอบกินเนื ้อ ในแต่ละวันเขาเอง
ใช้ น ้าราว 2 เท่าของชาวมังสวิรัติ และในแต่ละปี เขาใช้ น ้าระหว่าง 1.5–2.0 ล้ านลิตรในขณะที่โลกมีน ้าจืดให้ ทกุ
คนใช้ ได้ ปีละประมาณ 1.4 ล้ านลิตรเท่านัน้ เนื่องจากประชากรโลกยังเพิ่มขึ ้น เท่าที่ผา่ นมาเราแก้ ปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารด้ วยการปลูกพืชสายพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตสูง แต่พืชเหล่านันต้
้ องการน ้ามากกว่าพืชสายพันธุ์เดิม
สร้ างความต้ องการน ้าเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่าอัตราการเพิ่มของคนและเร่งให้ เกิดการขาดแคลนน ้าเร็ วขึ ้นด้ วย

ในภาค 2 ผู้เขียนกล่าวถึงการสูบน ้าบาดาลขึ ้นมาใช้ จนมันเหือดแห้ งไปอย่างรวดเร็วโดยพูดถึงอินเดีย
เป็ นประเทศแรก จริงอยูใ่ นปั จจุบนั อินเดียสามารถผลิตอาหารได้ เพียงพอแก่ความต้ องการของประชากรแล้ ว
แต่การผลิตนันต้
้ องอาศัยการชลประทานอย่างกว้ างขวาง รวมทังการสู
้
บน ้าใต้ ดนิ ขึ ้นมาใช้ อย่างรวดเร็วของ
ชาวนากว่า 21 ล้ านคนด้ วยเพราะแม่น ้าในอินเดียมีน ้าไม่พอ การสูบน ้าขึ ้นมาใช้ ปลูกพืชซึง่ กินน ้ามาก เช่น ข้ าว
อ้ อย หญ้ าและฝ้ ายทาให้ ขมุ น ้าใต้ ดนิ แห้ งลงอย่างรวดเร็วจนบางแห่งเริ่มขาดแคลนน ้าอย่างสาหัสแล้ ว แต่เรื่ อง
ไม่จบแค่นนั ้ ชาวบ้ านบางแห่งเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน ้าไปขายให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เมื่อใช้ น ้าแล้ วก็
ปล่อยน ้าเสียลงลาน ้าที่อยูใ่ กล้ ๆ ทาให้ แหล่งน ้าทังบนดิ
้ นและใต้ ดนิ เต็มไปด้ วยสารเคมีที่ก่อให้ เกิด โรคต่าง ๆ
ชาวบ้ านได้ เงินก้ อนใหญ่ในตอนแรกโดยไม่ตระหนักเลยว่าพวกเขากาลังฆ่าตัวตายแบบผ่อนส่ง
การสูบน ้าบาดาลขึ ้นมาใช้ อย่างรวดเร็ วเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางทัว่ ทังโลกรวมทั
้
งในกรุ
้
งเทพฯ ด้ วย เมื่อ
ระดับน ้าใต้ ดนิ ลดลงไปชาวโลกก็เจาะบ่อให้ ลกึ ลงไปอีกเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่เอื ้อให้ ง่ายแก่การเจาะและการ
สูบน ้าบาดาล แต่สิ่งที่ชาวโลกโดยทัว่ ไปมักไม่คอ่ ยรู้ก็คือ น ้านันมั
้ กมีสารหลากหลายชนิดเจือปนอยูต่ าม
ธรรมชาติซงึ่ อาจเป็ นอันตรายในระยะยาวหากนาไปบริโภค ผู้เขียนเล่าถึงความเจ็บป่ วยถึงตายและพิการของ

ชาวบ้ านในหลายประเทศ เช่น อินเดีย บังกลาเทศและจีน อันเกิดจากสารฟลูออไลด์และสารหนูที่มีอยูใ่ นน ้า
บาดาลเพราะพวกเขาหลงผิดคิดว่าน ้านันสะอาดเนื
้
่องจากมันอยูใ่ ต้ ดนิ ในบางท้ องที่น ้าบาดาลมีสารเจือปน
มากถึงขนาดสัตว์ยงั พิการเมื่อดื่มมันเข้ าไป ปั ญหานี ้กาลังแผ่กระจายออกไปทัว่ โลกเพราะเมื่อแม่น ้าเหือดแห้ ง
ลง ชาวโลกโดยทัว่ ไปพยายามจะใช้ น ้าบาดาลเพิ่มขึ ้น
เรื่ องการเจาะและสูบน ้าจากขุมน ้าบาดาลขึ ้นมาใช้ ที่ได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษได้ แก่โครงการใน
ประเทศลิเบียซึง่ เป็ นทะเลทรายเกือบทังหมด
้
ลิเบียมีน ้ามันปิ โตรเลียมมากมาย แต่ใต้ พื ้นทะเลทรายทางตอน
ใต้ ของประเทศกลับมีขมุ น ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก รัฐบาลลิเบียซึง่ มีพนั เอก มุมมา คัดดาฟี เป็ นผู้นามาตังแต่
้ ปี
2512 ร่ ารวยมากจากการขายน ้ามันและต้ องการผลิตอาหารแทนการนาเข้ า ฉะนันรั
้ ฐบาลจึงลงทุนจ้ างบริษัท
ต่างชาติให้ ขดุ บ่อและสร้ างท่อส่งน ้าจากทางตอนใต้ เพื่อนาน ้าไปใช้ ปลูกข้ าวสาลีและพืชอื่น ๆ ทางตอนเหนือ
ของประเทศซึง่ อากาศไม่ร้อนจัดถึงขนาดทอดไข่สกุ โครงการนี ้ประกอบด้ วยบ่อน ้าบาดาลหลายร้ อยบ่อและ
เครื อข่ายของท่อส่งน ้ายาวกว่า 4 พันกิโลเมตร บางท่อใหญ่ถึงขนาดรถไฟเข้ าไปแล่นได้ สะดวก เท่าที่ผ่านมา
รัฐบาลลิเบียลงทุนไปแล้ วกว่า 27,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ แต่ก็ยงั ไม่สามารถปลูกข้ าวสาลีที่ราคาแพงที่สดุ ใน
โลกได้ พอสาหรับประชาชน ผลสุดท้ ายทังเงิ
้ นจานวนมหาศาลและน ้าใต้ ดนิ นันก็
้ จะหมดไปยังผลให้ ชาวลิเบีย
ต้ องซื ้ออาหารจากต่างประเทศเช่นเดิม
การสูบน ้าบาดาลขึ ้นมาใช้ อย่างสุรุ่ยสุร่ายมิใช่เกิดขึ ้นในลิเบียเท่านัน้ หากเกิดขึ ้นในประเทศที่ร่ ารวย
จากการขายน ้ามัน เช่น ซาอุดีอาระเบีย ด้ วย ยังผลให้ ขมุ น ้าบาดาลใหญ่ ๆ ในโลกเหือดแห้ งลงอย่างรวดเร็ ว
เช่นเดียวกับแม่น ้าสายต่าง ๆ แต่การเหือดแห้ งนี ้ไม่มีใครมองเห็นหรื อสนใจเพราะมันอยูใ่ ต้ ดนิ
โดยสรุปการแก้ ปัญหาการขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรกาลังนาไปสูก่ ารขาด
แคลนน ้าและในที่สดุ ปั ญหาก็จะเวียนกลับมาถึงเรื่ องอาหารอีกเมื่อน ้าสาหรับปลูกพืชมีไม่เพียงพอ

ภาค 3 พูดถึงความสูญหายไปของพื ้นที่ชมุ่ น ้าซึง่ มีกระจัดกระจายอยูท่ วั่ โลก พื ้นที่เหล่านี ้มีความ
หลากหลายและผลผลิตทางชีวภาพสูงเป็ นที่สองรองลงมาจากป่ าดงดิบเท่านัน้ แต่ราวครึ่งหนึง่ ของมันได้ สญ
ู
หายไปหมดแล้ ว หลายแห่งถูกนามาทาเป็ นนาข้ าว บ่อกุ้ง บ่อหมกขยะ ถนนและหมูบ่ ้ านหลังจากน ้าถูกสูบหรื อ

ระบายออกไป การศึกษาพบว่าประโยชน์ที่ได้ รับจากการนาพื ้นที่ชมุ น ้ามาทาอย่างอื่นต่ากว่าการปล่อยมันไว้
ตามธรรมชาติ แต่มนั ก็ยงั เกิดขึ ้นเพียงเพื่อสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ แก่คนเพียงกลุม่ เล็ก ๆ การนาพื ้นที่ชมุ่ น ้ามาทา
อย่างอื่นเกิดขึ ้นทังในอดี
้
ต เช่น ในอังกฤษเมื่อหลายร้ อยปี ก่อน และในปั จจุบนั ซึง่ ผู้เขียนนามาเล่าอย่างเคร่า ๆ
เช่น การขุดคลองผ่านบึงน ้าตื ้นขนาดมหึมาในประเทศซูดานเพื่อช่วยให้ น ้าไหลผ่านอย่างรวดเร็ วไปลงแม่น ้าไนล์
ซึง่ เป็ นเส้ นเลือดใหญ่ของอียิปต์ และการขุดคลองผ่านเขตปั นตะนัลในอเมริกาใต้ ซงึ่ เป็ นระบบนิเวศในเขตน ้าจืด
ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพื่อใช้ ในการเดินเรื อ หลังจากนันเขาน
้
าเรื่ องราวของพื ้นที่ชมุ่ น ้า 3 แห่งมาเล่าอย่างละเอียด
คือ บึงฮาเดเจีย-งูรุและทะเลสาบชาดในแอฟริกา บึงฮามูนในอัฟกานิสถานและทะเลสาบใหญ่ในเขมร
บึงฮาเดเจีย-งูรุ เป็ นพื ้นที่ชมุ่ น ้ารูปว่าวยาวประมาณ 100 กิโลเมตรทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรี ย
บึงนี ้มีปลาสารพัดชนิด น ้าในบึงเป็ นที่พงึ่ ของชาวบ้ านที่ทาการเกษตรและจับปลากว่าล้ านคนและเป็ นเสมือน
กาแพงที่กนมิ
ั ้ ให้ ทะเลทรายรุกรานต่อไปในย่านนัน้ หลังจากมีการสร้ างเขื่อนกันแม่
้ น ้าที่ไหลลงสูบ่ งึ นี ้ ความ
หายนะเกิดตามมาทันทีเมื่อพื ้นที่ชมุ่ น ้าลดลงราว 80% ทาให้ สว่ นที่แห้ งไปประสบกับความแล้ งปานทะเลทราย
สลับกับสภาวะน ้าท่วมฉับพลันเมื่อมีการปล่อยน ้าขนานใหญ่จากเขื่อนหลังฝนตกมากทางต้ นน ้า การเกษตร
และการจับปลาล่มสลายทาให้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่ต้องอพยพไปหางานทาที่อื่น ส่วนผู้ที่ยงั ทาเกษตรกรรมต่อไป
ต้ องเผชิญกับความยากจนอย่างสาหัสเมื่อผลผลิตของที่ดินโดยเฉลี่ยลดลงถึงราว 90% ความเสียหายใน
ทานองเดียวกันแต่ใหญ่หลวงกว่าเกิดขึ ้นรอบ ๆ ทะเลสาบชาดซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าบึงนี ้และครอบคลุมพื ้นที่ใน
ประเทศไนจีเรี ย ชาด แคเมอรูนและไนเจอร์ จริงอยูเ่ ขื่อนที่สร้ างขึ ้นเอื ้อให้ เกิดการชลประทานเพื่อการเกษตรใน
ส่วนอื่นของประเทศ แต่ผลได้ รวมแล้ วไม่เท่าผลเสีย
บึงฮามูนครอบคลุมพื ้นที่ราว 4 พันตารางกิโลเมตรตรงเขตแดนระหว่างอัฟกานิสถานกับอิหร่านและ
เป็ นเสมือนสายเลือดของคนและระบบนิเวศในย่านนันมานั
้
บพันปี การสร้ างเขื่อนกันสายน
้
้าซึง่ ไหลลงสูบ่ งึ นี ้เริ่ม
มีผลกระทบแต่ไม่ถึงกับระดับหายนะจนกระทัง่ ปี 2541 เมื่อรัฐบาลตาลีบนั ของอัฟกานิสถานสัง่ ปิ ดประตูเขื่อน
ทาให้ บงึ ส่วนใหญ่เหือดแห้ ง สร้ างความขัดแย้ งกับอิหร่านและเปลี่ยนสภาพพื ้นที่แถบนันให้
้ เป็ นทะเลทราย
ประชาชนที่อยูร่ อบ ๆ บึงราว 3 แสนคนต้ องอดอยากและกลายเป็ นผู้ลี ้ภัยแต่ชาวโลกไม่ทราบเรื่ องเพราะมัน
เกิดขึ ้นในเขตของสองประเทศซึง่ เป็ นศัตรูคอู่ าฆาตของสังคมตะวันตก แม้ ตอนนี ้อัฟกานิสถานจะมีรัฐบาลซึง่

ชาวตะวันตกสนับสนุนแล้ ว แต่ปัญหาอันเกิดจากการสร้ างเขื่อนกันน
้ ้าจนทาให้ บงึ นันเหื
้ อดแห้ งและความ
ขัดแย้ งกับอิหร่านยังมีตอ่ ไป
คนไทยจานวนมากอาจได้ กินปลากรอบจากทะเลสาบใหญ่ในเขมร แต่คงมีน้อยคนที่ร้ ูวา่ ปลาจานวน
มหาศาลในทะเลสาบนันมี
้ วงจรชีวิตอย่างไรและทาไมแม่น ้าสายใหญ่ที่ไหลลงสูท่ ะเลสาบจึงไหลกลับในบาง
ฤดูกาลซึง่ ตรงข้ ามกับคาพังเพยของไทยที่วา่ สายน ้าไม่มีวนั ไหลกลับ เรื่ องปลาทะเลสาบเขมรเกี่ยวพันกับลาน ้า
โขงอย่างแนบแน่น แม่น ้าโขงเป็ นสายน ้าใหญ่อนั ดับที่ 14 ของโลกแต่มีความสาคัญในด้ านการจับปลา
รองลงมาจากแม่น ้าอะเมซอนเท่านัน้
ในฤดูแล้ งเมื่อน ้าในแม่น ้าโขงมีระดับต่า น ้าจะไหลออกจากทะเลสาบใหญ่ไปตามลาน ้ายาวประมาณ
200 กิโลเมตรลงสูแ่ ม่น ้าโขง แต่ในฤดูฝนเมื่อน ้าในแม่น ้าโขงสูงเต็มตลิ่ง มันจะดันให้ สายน ้านันไหลย้
้
อนกลับลง
สูท่ ะเลสาบเป็ นเวลาหลายเดือน น ้านันจะไม่
้
อยูเ่ พียงในทะเลสาบ หากจะไหลบ่าออกไปท่วมทุง่ นาและป่ าดง
ดิบทาให้ พื ้นที่สว่ นใหญ่กลายเป็ นบ่อเพาะเลี ้ยงปลาขนาดมหึมาขึ ้นมาทันที นัน่ คือที่มาของปลากรอบ ชาว
เขมรส่วนใหญ่อาศัยปลาจากแหล่งเดียวกันเป็ นอาหารหลัก แต่ขณะนี ้วงจรชีวิตของปลาและวิถีชีวิตของคนใน
ลุม่ น ้าโขงรวมทังคนไทยเริ
้
่มได้ รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการระเบิดแก่งและสร้ างเขื่อนทางต้ นน ้าและ
ตามสาขาของแม่น ้าโขงแล้ ว ผลกระทบนันนั
้ บวันจะร้ ายแรงยิ่งขึ ้นเมื่อโครงการสร้ างเขื่อนจานวนมากกักน ้าไว้
จนหมดทาให้ การไหลกลับของสายน ้าที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบใหญ่กบั สายน ้าโขงไม่เกิดขึ ้นอีก

ในภาค 4 ผู้เขียนนาเรื่ องน ้าท่วมมาเล่าเริ่มด้ วยการกล่าวถึงแม่น ้าเหลืองในจีนซึง่ มีสมญาว่าแม่น ้า
วิปโยคเพราะในประวัตศิ าสตร์ ทกุ ครัง้ ที่แม่น ้าสายนี ้ล้ นฝั่ งขนานใหญ่ ชาวจีนนับแสนจะตายจากการจมน ้าและ
จากโรคระบาด ในระยะหลังนี ้เหตุการณ์น ้าล้ นฝั่ งขนานใหญ่มีน้อยลงเพราะการสร้ างเขื่อน ทานบและพนังกัน้
ทังสองฝั
้
่ งน ้า อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญพากันทานายว่าอีกไม่ช้าน ้าจะท่วมครัง้ ใหญ่ ทาให้ ชาวจีนตายเป็ นเบือ
อีกครัง้ เพราะในปั จจุบนั ลาน ้าสายนี ้อยูส่ งู กว่าพื ้นที่รอบ ๆ ฝั่ งของมันแล้ ว ในบางย่านมันสูงกว่าพื ้นที่รอบฝั่ งถึง
20 เมตร กระบวนการที่ทาให้ ลาน ้าอยูส่ งู กว่าพื ้นที่รอบ ๆ เกิดจากการเสริมพนังให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็ น
เวลานาน เนื่องจากแม่น ้าสายนี ้มีโคลนตมไหลมาด้ วยจนมีสีเหลืองตามชื่อ โคลนตมนันค่
้ อย ๆ ทับถมกันที่ก้น

แม่น ้าทาให้ มนั สูงขึ ้นจนน ้าไหลออกนอกพนังทุกครัง้ ที่ฝนตกทางต้ นน ้า ชาวจีนแก้ ปัญหาด้ วยการเสริมพนังให้
สูงขึ ้น แต่พนังดังกล่าวก็แก้ ปัญหาได้ เพียงชัว่ คราวเท่านันเพราะโคลนตมยั
้
งสะสมที่ก้นแม่น ้าอย่างไม่หยุดยัง้
เนื่องจากในบางพื ้นที่การสร้ างพนังไม่สามารถทาได้ อีกต่อไป เมื่อฝนตกใหญ่น ้าจึงจะล้ นฝั่ งอย่างแน่นอน
ตอนนี ้พื ้นที่ทางต้ นน ้ามีความแห้ งแล้ งติดต่อกันมาเป็ นเวลานานทาให้ ปริมาณน ้าในแม่น ้าต่ากว่าปกติ แต่มนั
คงไม่แล้ งตลอดไป ฉะนันเมื
้ ่อไรฝนกลับมาตกหนักอีก เมื่อนันแม่
้ น ้าเหลืองจะก่อความวิปโยคให้ แก่ชาวจีนที่มี
ถิ่นฐานอยูใ่ นย่านนันสมตามสมญานามของมั
้
นอีกครัง้
ภาวะฝนตกหนักจะต้ องเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากภาวะโลกร้ อนทาให้ น ้าบนผิวโลกระเหยเร็วขึ ้น
และละอองน ้าในบรรยากาศเพิ่มขึ ้น ฝนจะตกหนักเมื่อไรและที่ไหนยังไม่มีใครรู้ นักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถ
ทานายได้ แต่พวกเขาแน่ใจว่าภาวะน ้าท่วมตามแม่น ้าบางสายจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ ้นส่วนหนึง่ เพราะธาร
น ้าแข็งซึง่ ตามธรรมดาจะช่วยซับน ้าฝนบางส่วนไว้ ได้ ละลายหายไปหมดแล้ ว ในขณะเดียวกันพื ้นที่บางแห่งจะ
แห้ งแล้ งติดต่อกันเป็ นเวลานาน นัน่ หมายความว่าแม่น ้าบางสายจะแห้ งเหือดลงจนเกิดผลกระทบใหญ่หลวง

ภาค 5 พูดถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะควบคุมสายน ้าต่าง ๆ ด้ วยการสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่จนใน
ขณะนี ้แทบไม่มีแม่น ้าสายไหนที่ไม่มีเขื่อนกันเหลื
้ ออยูอ่ ีก หลังจากเวลาผ่านไปหลายทศวรรษการศึกษาพบว่า
การสร้ างเขื่อนจานวนมากไม่บรรลุเป้าหมายและผลได้ ซงึ่ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในระยะสันน้
้ อยกว่าผลเสียซึง่ เกิดขึ ้น
ในระยะยาว แม้ แต่ธนาคารโลกเองซึง่ ครัง้ หนึง่ เป็ นผู้ผลักดันให้ ประเทศด้ อยพัฒนากู้เงินไปสร้ างเขื่อนได้ เปลี่ยน
ใจและไม่สนับสนุนการสร้ างเขื่อนอีกต่อไปแล้ ว
ดังที่ทราบกันดีทกุ ครัง้ ที่มีการสร้ างเขื่อน ประชาชนจานวนมากมักถูกบังคับให้ ละทิ ้งบ้ านเรื อนที่อยูใ่ น
เขตอ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อน สิ่งก่อสร้ างทางวัฒนธรรมมักจมน ้าหายไป และระบบนิเวศได้ รับผลกระทบอย่างหนัก
แต่เขื่อนมักไม่ได้ ผลตามคาด เช่น แทนที่จะป้องกันน ้าท่วม เขื่อนมักทาให้ น ้าท่วมร้ ายแรงขึ ้นอีกเพราะตาม
ธรรมดาน ้าจะถูกเก็บไว้ เต็มอ่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน นอกจากนันเมื
้ ่อเวลาผ่านไป อ่าง
เก็บน ้าเหนือเขื่อนจะเก็บน ้าได้ น้อยลงเรื่ อย ๆ เพราะตะกอนที่มากับน ้าตกทับถมอยู่ที่ก้นอ่าง เมื่อฝนตกหนัก

บางเขื่อนก็พงั สร้ างความเสียหายใหญ่หลวง ในช่วงเวลา 50 ปี ที่ผา่ นมา เขื่อนในจีนเพียงประเทศเดียวพังลงถึง
322 แห่ง
อ่างเก็บน ้าส่วนใหญ่ได้ กลายเป็ นแหล่งผลิตก๊ าซมีเทนอันเป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่ทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
ก๊ าซนันเกิ
้ ดจากการเน่าเปื่ อยของต้ นไม้ ที่จมอยูใ่ ต้ น ้าเมื่อตอนสร้ างเขื่อนและพืชจานวนมากที่เกิดขึ ้นในอ่างเก็บ
น ้าในเวลาต่อมา นอกจากนันอ่
้ างเก็บน ้ายังทาให้ น ้าบนผิวโลกระเหยมากขึ ้นเพราะมันเป็ นผืนน ้าขนาดใหญ่ที่
อยูก่ ลางแดด ละอองน ้าในอากาศเป็ นส่วนหนึง่ ของก๊ าซเรื อนกระจก ยิ่งไปกว่านันการชลประทานจากการ
้
สร้ างเขื่อนมักให้ ผลต่ากว่าที่คาดเพราะการระบายน ้าไม่เพียงพอก่อให้ เกิดปั ญหาดินเค็มจนปลูกอะไรไม่ได้
เรื่ องนี ้มีตวั อย่างปั ญหาดินเค็มในปากีสถานซึง่ พูดถึงในตอนต้ นแล้ ว

ภาค 6 พูดถึงสงครามชิงน ้าในส่วนต่าง ๆ ของโลก เริ่มด้ วยเรื่ องราวระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวอาหรับ
ในดินแดนปาเลสไตน์ซงึ่ เป็ นย่านขาดแคลนน ้าชนิดหนักหนาสาหัสที่สดุ ในโลก สงครามที่เกิดขึ ้นหลายครัง้ ใน
ย่านนันมี
้ การแย่งชิงน ้าเป็ นปั จจัยสาคัญแฝงอยูเ่ บื ้องหลังโดยเฉพาะเมื่อปี 2510 หลังสงครามครัง้ นันอิ
้ สราเอล
เข้ าครอบครองเนินเขาโกลานและดินแดนฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าจอร์ แดนโดยอ้ างว่ามันมีความสาคัญทาง
ยุทธศาสตร์ แต่ตามความเป็ นจริงอิสราเอลต้ องการควบคุมต้ นน ้าของแม่น ้าจอร์ แดนและขุมน ้าบาดาลที่สาคัญ
ยิ่งมากกว่า
ในขณะเดียวกันความโกรธแค้ นที่ชาวปาเลสไตน์มีตอ่ อิสราเอลมีความไม่เป็ นธรรมในการปั นน ้ารวมอยู่
ด้ วย เช่น ตามสัญญาสงบศึกที่ลงนามกัน ณ เมืองออสโลเมื่อปี 2538 ชาวปาเลสไตน์ได้ รับปั นน ้าคนละ 15,000
แกลลอนต่อปี ในขณะที่ชาวอิสราเอลได้ รับคนละ 65,000 แกลลอน เนื่องจากอิสราเอลมีอานาจเหนือกว่า การ
เอาเปรี ยบแบบนี ้จะมีตอ่ ไปทาให้ ดนิ แดนแถบนันไม่
้ มีวนั จะพบความสงบสุขจนกว่าปั ญหาการขาดแคลนน ้าจะ
ได้ รับการแก้ ไขจนทุกฝ่ ายรู้สึกเป็ นธรรม เนื่องจากประชากรในย่านนันเพิ
้ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ขมุ น ้า
บาดาลเหือดแห้ งไปหรื อไม่ก็ถกู ทาลายด้ วยปฏิกลู และสารเคมี ความขาดแคลนจึงนับวันจะหนักหนาสาหัสขึ ้น
วิธีการแก้ ไขอาจต้ องใช้ การกลัน่ น ้าทะเลซึง่ มีต้นทุนสูงจนเกินกาลังเงินของคนในย่านนัน้ มองจากแง่นี ้โอกาส
ที่ดนิ แดนแถบนันจะสงบสุ
้
ขมีน้อย

นอกจากเรื่ องราวของชาวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์แล้ ว ยังมีความขัดแย้ งอันเกิดจากการแย่งชิงน ้า
อื่น ๆ ที่ไม่เป็ นที่ร้ ูกนั อย่างกว้ างขวางอีกมาก โดยเฉพาะความขัดแย้ งระหว่างปากีสถานกับอินเดียซึง่ อาจนาไปสู่
สงครามนิวเคลียร์ ก็ได้ เนื่องจากแม่น ้าสินธุซงึ่ เปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่สายเดียวของปากีสถานถือกาเนิดใน
แคว้ นแคชเมียร์ ซงึ่ อินเดียปกครองอยู่ อินเดียเคยปิ ดกันน
้ ้าเมื่อสงครามระหว่างประเทศทังสองเกิ
้
ดขึ ้นเมื่อปี
2490 ตอนนี ้อินเดียได้ สร้ างเขื่อนกันน
้ ้าตามสายน ้าต่าง ๆ ในแคชเมียร์ เพิ่มขึ ้นซึง่ ปากีสถานกล่าวหาว่ามี
จุดมุง่ หมายเพื่อปิ ดกันน
้ ้าเมื่อเกิดความขัดแย้ ง วันนี ้ต่างกับปี 2490 เพราะทังสองฝ่
้
ายต่างมีอาวุธนิวเคลียร์
แม่น ้าส่วนใหญ่ไหลผ่านมากกว่าหนึง่ ประเทศ เช่น แม่น ้าไนล์ไหลผ่านถึง 10 ประเทศ แม่น ้าดานูบ
ไรน์ ไนเจอร์ และคองโกไหลผ่าน 9 ประเทศ และแม่น ้าแซมเบซิไหลผ่าน 8 ประเทศ ดินแดนเหล่านันมั
้ กไม่มี
สัญญาปั นน ้ากัน ยิ่งกว่านันในปั
้ จจุบนั นี ้มีกว่า 20 ประเทศที่ต้องอาศัยน ้าจากเพื่อนบ้ านมาสนองความต้ องการ
กว่าครึ่งของตน ฉะนันความขั
้
ดแย้ งจากการแย่งน ้าเป็ นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อสายน ้าเหือดแห้ งลง หรื อความ
ต้ องการเพิ่มขึ ้นจนเกินปริมาณที่มีอยู่

ภาค 7 พูดถึงความล่มสลายของอารยธรรมซึง่ มีน ้าเป็ นปั จจัยสาคัญ เช่น ย่านตะวันออกกลาง เขมร
พื ้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกาและย่านทะเลสาบอาราลในคาซัคสถานเชื่อมต่อกับอุซเบกิสถาน
เป็ นที่ทราบกันดีว่าย่านตะวันออกกลางเป็ นถิ่นกาเนิดของเกษตรกรรมซึง่ นาไปสูค่ วามก้ าวหน้ า
ทางด้ านอื่นและการสร้ างสังคมเมืองเมื่อเกือบหมื่นปี มาแล้ ว แต่ยา่ นนี ้มีความแห้ งแล้ งสูง ฉะนันการเกษตร
้
ขนาดใหญ่ต้องอาศัยการชลประทานซึง่ ส่วนใหญ่ได้ น ้ามาจากแม่น ้าไทกริสและยูเฟรติส ผู้เขียนเล่าว่าการขาด
แคลนน ้านาไปสูส่ งครามแย่งน ้ากันเป็ นครัง้ แรกในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามปั จจัยหลักที่ทาให้ สงั คม
เหล่านันล่
้ มสลายได้ แก่ความไม่สามารถที่จะปลูกพืชเพื่อเลี ้ยงประชาชนได้ อย่างเพียงพอเนื่องจากขาดความรู้
เรื่ องผลกระทบของการชลประทาน นัน่ คือ การสะสมของเกลือจนดินเค็มเกินความทนทานของพืชและคลองส่ง
น ้าตื ้นเขินอย่างรวดเร็ วจากตะกอนจนขุดลอกไม่ทนั
อย่างไรก็ตามในย่านตะวันออกกลางก็มีตวั อย่างของการใช้ น ้าเพื่อการเกษตรแบบพอเพียงมาเป็ นเวลา
เกือบหมื่นปี เช่นกัน การเกษตรแบบนันไม่
้ ลม่ สลายและยังหาดูได้ ในปั จจุบนั ที่นอกเมืองเจริโก ในช่วงเวลา

เกือบหมื่นปี ชาวบ้ านยังใช้ วิธีดงเดิ
ั ้ ม นัน่ คือ ปล่อยธารน ้าซับซึง่ มีชื่อว่า “อีไลชา” ให้ ไหลไปลงอ่างเก็บน ้าก่อนที่
พวกเขาจะนาน ้านันไปใช้
้
ในการเกษตร พื ้นที่ตรงนันจึ
้ งมีการเกษตรที่ทาติดต่อกันมายาวนานที่สดุ ใน
ประวัติศาสตร์ ของมนุษย์
ต่อจากนันผู
้ ้ เขียนเล่าถึงความก้ าวหน้ าและความล่มสลายของอาณาจักรเขมรแล้ วต่อด้ วยอาณาจักร
มายาในอเมริกากลาง เขากล่าวว่าชาวเขมรโบราณสร้ างอารยธรรมสาเร็จเพราะความสามารถในการบริ หาร
จัดการระบบส่งน ้าซึง่ บางส่วนยังมีเหลือให้ ดอู ยู่จนถึงปั จจุบนั แต่หมองูมกั ตายเพราะงู อาณาจักรเขมรล่ม
สลายเพราะในที่สดุ ชาวเขมรไม่สามารถแก้ ปัญหาที่มากับระบบส่งน ้าได้ นัน่ คือ เมื่อลาน ้าเสียมเรี ยบส่งน ้ามาก
ขึ ้นมันยิ่งกัดเซาะก้ นลาน ้าให้ ลกึ ลงเรื่ อย ๆ ในที่สดุ มันลึกมากจนไม่สามารถส่งน ้าเข้ าไปในระบบคูคลองและ
สระน ้าได้ อย่างเพียงพอแก่ความต้ องการทาให้ คคู ลองและสระเหล่านันแห้
้ งลง
ส่วนชาวมายาสร้ างอาณาจักรจากความสามารถในการใช้ น ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เมื่อภูมิอากาศ
เปลี่ยนไปทาให้ พื ้นที่แถบนันขาดน
้
้า อารยธรรมของชาวมายาก็ลม่ สลาย ชาวมายาเองอาจมีสว่ นทาให้
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงด้ วยเพราะพวกเขาตัดไม้ ทาลายป่ ากันขนานใหญ่เพื่อนาที่ดินมาใช้ ในการเกษตรเมื่อ
ประชากรเพิ่มขึ ้น การกระทาเช่นนันก่
้ อให้ เกิดการขาดสมดุลของระบบนิเวศอย่างร้ ายแรงจนทาให้ อากาศแห้ ง
แล้ งในที่สดุ
เหนืออาณาจักรมายาขึ ้นไปเป็ นพื ้นที่กึ่งทะเลทรายซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึง่ ของสหรัฐอเมริกา
ผู้เขียนนาเรื่ องราวของพื ้นที่รอบ ๆ เมืองฟี นิกซ์ในรัฐอาริ โซนามาเล่าเพื่อชี ้ให้ เห็นประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคม
ปั จจุบนั กับการขาดแคลนน ้า ทังที
้ ่พื ้นที่แถบนันแห้
้ งแล้ งมาก ชาวอเมริกนั ยังใช้ น ้ากันอย่างฟุ่ มเฟื อยเพื่อทา
สนามหญ้ า น ้าพุ สระว่ายน ้า ทะเลสาบส่วนตัวและสนามกอล์ฟ ทาให้ ฟีนิกซ์เป็ นเมืองหนึง่ ซึง่ ใช้ น ้ามากที่สดุ ใน
โลกทังที
้ ่มีประชากรเพียง 3 ล้ านคนเท่านัน้ น ้าที่พวกเขานามาใช้ สว่ นใหญ่มาจากแม่น ้าโคโลราโดซึง่ เป็ นแม่น ้า
สายใหญ่ในย่านตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐฯ รัฐบาลกลางได้ สร้ างเขื่อนต่าง ๆ ขึ ้นบนลาน ้าสายนันเพื
้ ่อกักน ้าไว้
ให้ รัฐต่าง ๆ ใช้ ตามกฎหมายปั นน ้า อย่างไรก็ตามกฎหมายเหล่านันเริ
้ ่มบังคับใช้ ไม่ได้ เพราะความต้ องการน ้า
เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในขณะที่ปริมาณน ้ามีน้อยลงเนื่องจากความแห้ งแล้ งอันเป็ นผลของความเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ ตอนนี ้จึงมีสงครามแย่งชิงน ้ากันแล้ ว แต่เป็ นสงครามที่ใช้ กองทัพทนายความ ยังไม่ใช่กองทัพทหาร
ในที่สดุ อนาคตของเมืองฟี นิกซ์และพื ้นที่แถบนันอาจเป็
้
นเช่นเดียวกันกับอารยธรรมเก่าแก่ชื่อ “โฮโฮคัม” ซึง่

ครอบคลุมพื ้นที่ตรงนันและล่
้
มสลายไปก่อนที่ชาวอเมริกนั จะไปถึง นักวิทยาศาสตร์ สนั นิษฐานว่าอารยธรรมโฮ
โฮคัมขาดน ้าจึงล่มสลาย
ต่อจากนันผู
้ ้ เขียนเล่าถึงเรื่ องราวความเหือดแห้ งของทะเลสาบอาราลซึง่ องค์การสหประชาชาติยกให้
เป็ นความหายนะทางสิ่งแวดล้ อมที่ใหญ่ที่สดุ ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทะเลสาบนี ้เคยครอบคลุมพื ้นที่กว่า
64,000 ตารางกิโลเมตรซึง่ มีชายหาดสวยงาม มีน ้าใส อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยปลาพร้ อมด้ วยเมืองอุตสาหกรรม
ประมง แต่สิ่งเหล่านันได้
้ สญ
ู หายไปหมดแล้ วเนื่องจากตอนนี ้ทะเลสาบมีน ้าเหลือเพียงราว 10% และมีความ
เค็มจัด ส่วนแผ่นดินอันเกิดจากก้ นทะเลสาบได้ กลายเป็ นทะเลทรายที่เต็มไปด้ วยเกลือ
ความหายนะนี ้เกิดขึ ้นเพราะการผันน ้าจากแม่น ้าสองสายซึง่ เคยไหลลงสูท่ ะเลสาบไปใช้ ในการปลูก
ฝ้ายในสมัยที่สหภาพโซเวียตยังรุ่งเรื อง การปลูกฝ้ายได้ ผลดีอยู่ระยะหนึง่ แต่ตอนนี ้ประสบปั ญหาหนักหนา
สาหัสเพราะดินเค็มเพิ่มขึ ้น ร้ ายยิ่งกว่านันคื
้ อ ผู้คนที่อาศัยอยูใ่ นย่านนันต้
้ องสูดอากาศที่มีสารเคมีและเกลือเจือ
ปนอยูเ่ ข้ าไปทุกวัน การสารวจพบว่า 97% ของสตรี ที่อยู่ในย่านนันเป็
้ นโรคโรหิตจางและเด็กที่เกิดใหม่ 87%
เป็ นโรคเดียวกัน นอกจากนันประชาชนเป็
้
นมะเร็งที่หลอดลมสูงที่สดุ ในโลกและมีอตั ราการป่ วยด้ วยโรคอื่นสูง
รวมทังวั
้ ณโรค ภูมิแพ้ ตับ ไตและระบบการสืบพันธุ์ ทาให้ อายุขยั ของพวกเขาลดลงจาก 64 ปี เหลือเพียง 51 ปี
เท่านัน้

ภาค 8 เริ่มด้ วยการแสวงหาแหล่งน ้าเพื่อแก้ ปัญหาความขาดแคลนโดยพูดถึงเมืองจีนเป็ นอันดับแรก
จีนมีโครงการผันน ้าจากแม่น ้าแยงซีซงึ่ เป็ นแม่น ้าสายใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลกไปแทนน ้าที่เหือดแห้ งไปในแม่
น ้าเหลืองด้ วยเงินลงทุน 6 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ช่วงแรกของโครงการนี ้ซึง่ เป็ นงานโยธาที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกได้
เริ่มขึ ้นแล้ วและอาจใช้ เวลาถึง 20 ปี จึงจะเสร็จ รัฐบาลจีนมองว่ามันเป็ นการต่อยอดความก้ าวหน้ าของประเทศ
เพราะมันจะทาให้ ผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ ้นและประชาชนจานวนมากมีน ้ากินน ้าใช้ ตอ่ ไปอีกนาน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีผ้ แู ย้ งว่ามันเป็ นการสร้ างระเบิดเวลามากกว่าและเงินที่ใช้ ลงทุนนันอาจได้
้
ผลเหนือกว่าถ้ า
นาไปใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ น ้าของจีนซึง่ ต่ามาก เช่น โรงงานจีนใช้ น ้าราว 10 เท่าของโรงงานอย่าง

เดียวกันในประเทศตะวันตกและการชลประทานใช้ น ้าสองเท่า แม้ แต่ส้วมแบบเก่าของชาวจีนก็ใช้ น ้ามากกว่า
ของชาวตะวันตก
อินเดียก็มีโครงการผันน ้าขนาดใหญ่เช่นเดียวกับจีน แต่ของอินเดียสลับซับซ้ อนกว่าเพราะมันจะ
ประกอบด้ วยการสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่หลายสิบเขื่อนและคลองส่งน ้ายาวหลายร้ อยกิโลเมตรเพื่อเชื่อมแม่น ้า
14 สายทางตอนเหนือของประเทศ น ้าที่เก็บกักได้ จะถูกส่งไปตามระบบส่งน ้ายาวกว่าพันกิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อ
กับแม่น ้า 17 สายและอ่างเก็บน ้า 300 อ่างทางตอนใต้ ของประเทศ โครงการนี ้อาจต้ องใช้ เงินลงทุนถึง 2 แสน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐแต่มีแง่ดีคือ ยังไม่ได้ เริ่มก่อสร้ าง
โครงการผันน ้าขนาดใหญ่ในจีนและอินเดียเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ ยังมีโครงการจาพวกเดียวกันอีก
มาก รวมทังในสเปน
้
กรี ซ อังกฤษ รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและแอฟริกา
ในอันดับต่อไปผู้เขียนนาเรื่ องราวการขาดแคลนน ้าและการแก้ ปัญหาอันน่าสยดสยองในอินเดียมาเล่า
นัน่ คือ ชาวสวนผักนาน ้าจากท่อระบายน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีซงึ่ มีสารพิษสารพัดเจือปนอยู่ไปรด
ผักแล้ วนาผักที่ได้ ไปปนกับผักที่รดด้ วยน ้าธรรมดาก่อนนาไปขายในตลาด ชาวสวนรู้ว่าพวกเขาขายอะไร แต่
ชาวเมืองไม่ร้ ู ณ วันนี ้ยังไม่มีใครรู้แน่นอนว่าผลกระทบทางสุขภาพของผู้บริโภคจะเป็ นอย่างไร แต่ที่แน่นอนก็
คือ อินเดียไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้ นาเสียชนิดนันเพื
้ ่อการเกษตร ประเทศด้ อยพัฒนาจานวนมากก็ทาและใน
ขณะนี ้พื ้นที่กว่า 100 ล้ านไร่ใช้ น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรดพืชที่ใช้ เป็ นอาหาร
การแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้าไม่จาเป็ นจะต้ องนาไปสูว่ ิธีการอันชวนขนลุกดังกล่าวเสมอไป ผู้เขียน
นาเรื่ องราวของเทคโนโลยีใหม่และเก่ามาเล่า เช่น การสร้ างบ่อเก็บน ้าค้ างในอังกฤษ การเก็บเกี่ยวหมอกในอาบู
ดาบีและในชิลี การทาฝนเทียมในหลายส่วนของโลกรวมทังในเมื
้
องไทย และการกลัน่ น ้าทะเล เทคโนโลยี
เหล่านี ้อาจมีสว่ นช่วยได้ บ้าง แต่คงไม่เท่าการเก็บเกี่ยวฝนซึง่ มีอยูใ่ นหลายส่วนของโลกและเขานามาเล่าอย่าง
ละเอียดในภาค 9
การเก็บเกี่ยวฝนมีหลายวิธี ชาวจีนใช้ วิธีสร้ างถังน ้าขนาดใหญ่ไว้ ใต้ พื ้นบ้ านซึง่ พวกเขาทากันมาราว
สองพันปี แล้ ว ตอนนี ้มีการนาเทคโนโลยีเก่าแก่นี ้มาประยุกต์ใช้ โดยการสร้ างถังน ้าขนาดใหญ่ไว้ ตามทุง่ นาด้ วย
ส่วนในอินเดีย การเก็บเกี่ยวฝนใช้ วิธีที่ชาวบ้ านร่วมกันขุดสระน ้าขึ ้นเป็ นจานวนมาก พวกเขาจะไม่นาน ้าออก

จากสระไปใช้ โดยตรง แต่จะปล่อยให้ น ้าซึมลงไปใต้ ดนิ เพื่อยกระดับน ้าใต้ ดนิ ให้ สงู ขึ ้นทาให้ ตาน ้าในบ่อมีน ้าไหล
อยูเ่ สมอจนตักไม่แห้ ง ยิ่งกว่านันน
้ ้าที่ซมึ ลงไปในดินทาให้ ดนิ ชุม่ ชื ้นและต้ นไม้ ชนิดต่าง ๆ งอกงามจนนาไปสู่
วงจรมงคลในระบบนิเวศ การเก็บเกี่ยวฝนด้ วยภูมิปัญญาเก่าแก่ยงั มีอยูท่ วั่ ไปในโลกรวมทังในย่
้ านตะวันออก
กลางซึง่ มีฝนตกน้ อยกว่าส่วนอื่นของโลกด้ วย

ภาค 10 พูดถึงการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับน ้าซึง่ ไม่เน้ นการเอาชนะธรรมชาติแบบหักดิบ เช่น การสร้ างเขื่อน
และระบบผันน ้าขนาดใหญ่ หากอาศัยธรรมชาติมากขึ ้น ผู้เขียนกล่าวว่าชาวยุโรปเริ่มเข้ าใจแล้ วว่าการจะ
เอาชนะธรรมชาติแบบหักดิบมักไม่ได้ ผลอย่างยัง่ ยืน พวกเขาจึงเริ่มหันไปใช้ วิธีที่ยอมรับธรรมชาติมากขึ ้น เช่น
สร้ างตึกซึง่ มีที่รองรับน ้าฝนไว้ ได้ ในปริมาณมากและสร้ างระบบสระเก็บน ้าและพื ้นที่สีเขียวในเมืองมากขึ ้น
แม้ แต่ชาวฮอลแลนด์เองซึง่ ประสบความสาเร็จสูงในการสร้ างเขื่อนกันน
้ ้าทะเลและพนังกันล
้ าน ้าก็เริ่มหันไปใช้
วิธีที่ปล่อยให้ น ้าเอ่อไหลเข้ าไปท่วมท้ องทุง่ มากขึ ้น พวกเขามีแผนที่จะปล่อยพื ้นที่เกือบ 20% ให้ น ้าท่วมเพื่อ
หวังจะรักษาส่วนที่เหลือเอาไว้ ในทานองเดียวกันขณะนี ้มีโครงการที่จะปล่อยให้ น ้าจากแม่น ้าไทกริชและยูเฟร
ติสไหลกลับเข้ าไปในอดีตพื ้นที่ชมุ่ น ้าขนาดใหญ่ทางตอนใต้ ของอิรักซึง่ ถูกทาลายในสมัยซัดดัม ฮุสเซน
นอกจากความพยายามที่จะใช้ ธรรมชาติให้ ชว่ ยบริหารจัดการน ้าแล้ ว ในปั จจุบนั นี ้มีการค้ นหาวิธี
สารพัดที่จะลดการใช้ น ้าลง เช่น การชลประทานแบบท่อน ้าหยด และการค้ นคว้ าหาสายพันธุ์พืชซึง่ กินน ้า
น้ อยลง รวมทังข้
้ าวซึง่ กินน ้ามากกว่าธัญพืชทุกชนิดและเป็ นธัญญาหารที่สาคัญที่สดุ ของชาวโลกด้ วย การ
ค้ นคว้ าหาพืชชนิดนี ้หากประสบความสาเร็จจะประหยัดน ้าได้ มากที่สดุ นอกจากนันการประหยั
้
ดน ้าอาจทาได้
จากการป้องกันความรั่วไหลในระบบประปาซึง่ ในปั จจุบนั นี ้มีความรั่วไหลสูงถึง 30-50% และการใช้ ส้วมแบบ
ใหม่ซงึ่ ใช้ น ้าน้ อยลง
ในบทสุดท้ ายผู้เขียนพูดถึงจรรยาบรรณในการใช้ น ้าเริ่มด้ วยการอ้ างถึงข้ อมูลที่วา่ ประชากรโลกกว่า
หนึง่ พันล้ านคนไม่มีน ้าสะอาดดื่มและการประชุมสุดยอดเรื่ องการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ณ เมืองโยฮันเนสเบอร์ กเมื่อปี
2545 ตกลงกันว่าจะหาทางช่วยอย่างน้ อยครึ่งหนึง่ ของคนเหล่านันให้
้ มีน ้าสะอาดดื่มในปี 2558 นัน่
หมายความว่าในช่วงเวลา 13 ปี จะต้ องมีการต่อท่อน ้าใหม่ให้ คน 125,000 คนต่อวัน แม้ การต่อท่อมากขนาด

นันจะท
้ าได้ แต่จะเอาน ้ามาจากไหนยังเป็ นปริ ศนา ยิ่งกว่านันโดยเฉลี
้
่ยจะต้ องใช้ เงินลงทุนถึง 100 ดอลลาร์ ตอ่
คนหากใช้ เทคโนโลยีที่ชาวตะวันตกใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั เงินนันจะมาจากไหนก็
้
ยงั ไม่มีใครทราบ ฉะนันจึ
้ งมี
การเสนอให้ ใช้ เทคโนโลยีแบบต้ นทุนต่า เช่น การเก็บเกี่ยวฝนและการใช้ ส้วมชนิดประหยัดน ้า
ในความเห็นของผู้เขียนทางออกของชาวโลกต้ องเริ่มต้ นจากการหันกลับไปมองว่าน ้าเป็ นทรัพยากรที่มี
ค่าสูงยิ่งและธรรมชาติเป็ นเสมือนแม่ที่ให้ น ้าแก่เรา ทัศนคติแนวนี ้มีอยูใ่ นเกือบทุกวัฒนธรรมมาก่อน ไม่วา่ จะ
เป็ นฮินดู พุทธ คริสต์ ชินโต หรื อ วัฒนธรรมประจาเผ่าของชาวพื ้นเมืองดังเดิ
้ มในออสเตรเลียและแอฟริกา
ต่อจากนันเราจึ
้
งหาทางเกี่ยวน ้าฝนมาเก็บไว้ เพื่อใช้ เมื่อยามจาเป็ น ที่เก็บอาจเป็ นสระ หนอง บึงพื ้นที่ชมุ่ น ้าและ
สายน ้าซึง่ มีอยู่แล้ วตามธรรมชาติ การเกี่ยวและเก็บน ้าฝนอย่างกว้ างขวางนี ้จะต้ องเกิดขึ ้นก่อนที่แม่น ้าของโลก
จะเหือดแห้ งไปจนหมด
ข้ อคิดเห็น: หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนึง่ ในหลายเล่มซึง่ พิมพ์ออกมาเพื่อเตือนชาวโลกว่าการขาดแคลนน ้า
จะเป็ นปั ญหาหนักหนาสาหัสในอนาคตอันใกล้ 4 แน่ละ บางพื ้นที่ตกอยูใ่ นภาวะวิกฤติมานานแล้ ว แต่
โดยทัว่ ไปคนส่วนใหญ่คงยังมองไม่เห็นปั ญหา มันจึงเป็ นภาระของชนชันผู
้ ้ บริ หารประเทศที่จะนาประเด็น
ออกมาชี ้ให้ ประชาชนเห็นอย่างแจ้ งชัดและหาทางแก้ ไขไว้ ลว่ งหน้ าหากปั ญหายังไม่หนักหนาสาหัสถึงขันวิ
้ กฤติ
อย่างไรก็ตามระบบการเมืองส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศด้ อยพัฒนาอาจไม่มีแรงจูงใจพอที่จะทาให้
นักการเมืองพิจารณาปั ญหาซึง่ ยังไม่หนักหนาสาหัส ฉะนันภาระคงตกอยู
้
่กบั นักวิชาการที่จะศึกษาและนา
ปั ญหาออกมาชี ้แจงอย่างต่อเนื่อง หนังสือเรื่ องนี ้นอกจากจากจะเหมาะแก่นกั วิชาการด้ านต่าง ๆ แล้ ว ยังน่าจะ
เป็ นหนังสืออ่านประกอบสาหรับบางวิชาในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้ วย การนาเสนอแบบตรงไปตรงมาและใช้
ภาษาง่าย ๆ น่าจะเอื ้อให้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื ้องต้ นติดตามเรื่ องราวได้ ไม่ยากนัก
ผู้เขียนเสนอวิธีประหยัดน ้าและการแก้ ปัญหาไว้ หลายทาง แต่ไม่ได้ พดู ถึงทางออกที่สาคัญยิ่งอีก 3 ทาง
นัน่ คือ (1) การจากัดจานวนประชากรโลกซึง่ ยังเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ (2) การจากัดการบริโภคที่เกินความจาเป็ นของ
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เรื่ องที่มีความครอบคลุมกว้ างและลึกมากเล่มหนึง่ ได้ แก่ Water: The Fate of Our Most Precious Resource ของ Marc de
Villiers ซึง่ มีบทคัดย่อใน กะลาภิวัตน์ (บทที่ 18)

แต่ละคน และ (3) การเปลี่ยนการบริโภคอาหารที่ใช้ น ้ามาก เช่น เนื ้อและข้ าว ไปเป็ นอาหารจาพวกมังสวิรัติ มัน
ฝรั่งและถัว่ ต่าง ๆ ซึง่ ใช้ น ้าน้ อยกว่าในการผลิต

6.
Water Wars / สินธุสงคราม

เป็ นที่ทราบกันดีว่าผิวโลกครอบคลุมด้ วยน ้าเป็ นส่วนใหญ่และน ้าไม่หายไปไหนนอกจากจะเปลี่ยนไป
อยูใ่ นต่างสถานที่หรื อในต่างสภาพ เช่น น ้าจืด น ้าแข็ง ไอน ้าและน ้าเค็ม อย่างไรก็ตามเนื่องจากเพียงราว 2.5%
ของน ้าที่มีอยูบ่ นผิวโลกเป็ นน ้าจืดในสภาพที่จะนามาใช้ สาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์ได้ และการกระจายของ
มันไม่เป็ นไปตามการกระจายของมวลมนุษย์ หลายแห่งบนผิวโลกจึงประสบปั ญหาขาดแคลนน ้าอย่างร้ ายแรง
จนต้ องแย่งชิงกัน นักวิทยาศาสตร์ และปราชญ์พากันมองว่า ปั ญหาการขาดแคลนน ้านับวันจะร้ ายแรงยิ่งขึ ้น
เพราะจานวนประชากรยังเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่แหล่งน ้าและคุณภาพของน ้าถูกทาลายจนไม่สามารถ
นามาใช้ ได้ อีก การแย่งน ้ากันจะนาไปสูค่ วามขัดแย้ งรุนแรงถึงขนาดเป็ นชนวนสงคราม
ในขณะเดียวกันน ้าก็สามารถสร้ างความเสียหายใหญ่หลวงต่อสังคมมนุษย์ได้ ตลอดประวัตศิ าสตร์
มนุษยชาติจงึ ต้ องต่อสู้กบั น ้า เมื่อภาวะโลกร้ อนทาให้ น ้าทะเลสูงขึ ้นและฝนตกหนักขึ ้นในบางภูมิภาค โอกาสที่
น ้าจะสร้ างความเสียหายย่อมเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย เมื่อปี 2545 มีหนังสือ 2 เล่มพิมพ์ออกมาโดยใช้ ชื่อเดียวกัน
ว่า “Water Wars” เล่มแรกมีขนาดกว่า 300 หน้ าเขียนโดย Diane Raines Ward และมีชื่อเต็มว่า Water
Wars: Drought, Flood, Folly, and the Politics of Thirst ส่วนเล่มที่สองมีขนาด 150 กว่าหน้ า เขียนโดย

Vandana Shiva และมีชื่อเต็มว่า Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit หนังสือสองเล่มนี ้มี
ขอบเขตและจุดเน้ นต่างกันจึงเสริมซึง่ กันและกันให้ เรื่ อง “สงครามน ้า” มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
หลังจากเกริ่นประเด็นปั ญหาในบทนาแล้ ว ผู้เขียน Water Wars: Drought, Flood, Folly, and the
Politics of Thirst พูดถึงประเทศเนเธอร์ แลนด์เป็ นส่วนใหญ่ในบทแรกและประเด็นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสงคราม
ระหว่างมนุษย์กบั น ้าทะเล ส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาในบทนี ้มักเป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ ว นัน่ คือ พื ้นที่ราว 25% ของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์อยูต่ ่ากว่าระดับน ้าทะเลและแผ่นดินส่วนใหญ่ในประเทศนันจะถู
้ กน ้าท่วมทุกวันหากชาว
เนเธอร์ แลนด์ไม่ป้องกันด้ วยระบบทานบและทางระบายน ้าขนาดมหึมา กระนันก็
้ ตาม เนเธอร์ แลนด์ก็ยงั ไม่วาย
ที่จะถูกน ้าท่วมใหญ่จนเกิดความเสียหายร้ ายแรงเป็ นครัง้ คราว ผู้เขียนเล่าถึงโครงการขนาดมหึมาล่าสุดซึง่ มี
จุดเด่นอยูท่ ี่ประตูกนปากแม่
ั้
น ้าขนาดใหญ่ซงึ่ ปิ ดได้ เมื่อน ้าทะเลหนุน โครงการนี ้เริ่มสร้ างหลังน ้าท่วมครัง้ ใหญ่
ซึง่ ยังผลให้ เกิดความเสียหายมหาศาลเมื่อปี 2496 และแล้ วเสร็จเมื่อปี 2540 มันจะสามารถป้องกันน ้าท่วมได้
อย่างดี ยกเว้ นในกรณีที่น ้าทะเลหนุนสูงกว่า 5 เมตร คาดกันว่าในเวลา 10,000 ปี น ้าทะเลจะขึ ้นสูงขนาดนันไม่
้
เกินหนึง่ ครัง้
อย่างไรก็ดีก่อนที่โครงการนันจะก่
้ อสร้ างเสร็จ เหตุปัจจัยที่ทาให้ น ้าทะเลหนุนได้ เปลี่ยนไป นัน่ คือ ภาวะ
โลกร้ อนเริ่มทาให้ น ้าแข็งบนผิวโลกละลายยังผลให้ ระดับน ้าทะเลสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ ชาวเนเธอร์ แลนด์เห็นว่า การ
แก้ ปัญหาน ้าท่วมของพวกเขาด้ วยวิธีเก่า ๆ อันเป็ นการมุง่ เอาชนะธรรมชาติแบบหักดิบจะไม่ได้ ผลอีกต่อไป
ฉะนันพวกเขาจึ
้
งเสาะหาวิธีใหม่และได้ ข้อสรุปว่า พวกเขาจาเป็ นต้ องอพยพคนออกจากพื ้นที่บางแห่งแล้ วคืน
ผืนดินให้ กบั ทะเลไป
เนเธอร์ แลนด์มิใช่ประเทศเดียวที่พยายามทาสงครามกับน ้าทะเลโดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีหกั ดิบ
หลายประเทศก็พยายามทา ไม่วา่ จะเป็ นรัสเซีย อังกฤษ ญี่ปนหรื
ุ่ ออิตาลีซงึ่ มีเมืองเวนิสเป็ นจุดรวมความสนใจ
เพราะได้ ตอ่ สู่กบั น ้าทะเลมาเป็ นเวลาช้ านาน ผู้เขียนนาเรื่ องราวของเมืองเวนิสมาเล่าว่า น ้าทะเลที่สงู ขึ ้นเรื่ อย ๆ
ประกอบกับการทรุดลงอย่างต่อเนื่องของพื ้นดินได้ สร้ างความเสียหายให้ ตกึ ทุกหลังในเมืองนันแล้
้ ว ในอดีต
จัตรุ ัสตรงหน้ าโบสถ์ซานมาร์ โคอันโด่งดังเคยถูกน ้าท่วมเฉพาะเมื่อน ้าทะเลขึ ้นสูงสุดเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั นี ้
พื ้นที่ตรงนันน
้ ้าท่วมทุก ๆ 3 วันแล้ ว เนื่องจากเมืองเวนิสมีคา่ ทังทางประวั
้
ติศาสตร์ เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
รัฐบาลอิตาลีจงึ พยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันมิให้ มนั จมลงใต้ น ้า รวมทังการสร้
้
างประตูกนปากอ่
ั้
าว

เช่นเดียวกับที่ชาวเนเธอร์ แลนด์ทาด้ วย โครงการซึง่ จะใช้ เงินถึง 2.3 พันล้ านดอลลาร์ นนได้
ั ้ เริ่มก่อสร้ างแล้ ว
อย่างไรก็ดผี ้ เู ชี่ยวชาญของอิตาลียอมรับว่า ถ้ าน ้าทะเลสูงขึ ้นถึง 1 เมตรในคริสต์ศตวรรษนี ้ตามที่
นักวิทยาศาสตร์ หลายคนคาดไว้ ประตูนนก็
ั ้ จะไม่สามารถรักษาเวนิสไว้ ได้

บทที่ 2 พูดถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะควบคุมกระแสน ้าด้ วยการสร้ างเขื่อนและโครงการผันน ้า
โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ตามแม่น ้าสายต่าง ๆ การสร้ างเขื่อนมีประวัตยิ าวนานนับพันปี แต่การสร้ างจานวน
มากเกิดขึ ้นในศตวรรษที่ผา่ นมานี ้เอง สหรัฐอเมริกามีเขื่อนขนาดใหญ่ราว 5,500 เขื่อนและเขื่อนขนาดเล็กอีก
ราว 2 ล้ านเขื่อน ในระยะหลัง ๆ การก่อสร้ างได้ ชะลอลงเพราะสถานที่ซงึ่ เหมาะแก่การสร้ างเขื่อนเหลือน้ อย
อย่างไรก็ตามการสร้ างเขื่อนยังดาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยังทั
้ งในจี
้ น อินเดีย ส่วนอื่นของเอเซีย ละตินอเมริ กา
และแอฟริกา ในปั จจุบนั ประชากรโลกกว่า 1 พันล้ านคนอาศัยน ้าจากอ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนเพื่อการดารงชีวิต
แต่การสร้ างเขื่อนก็มิได้ เป็ นสิ่งที่ค้ มุ ค่าหรื อควรกระทาเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเหตุผลทาง
การเมืองเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ผู้เขียนเล่าถึงการสร้ างเขื่อนในอดีตโดยเริ่มจากเขื่อนแรกในอียิปต์ซงึ่ สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปี
มาแล้ ว ต่อด้ วยการสร้ างเขื่อนในเยเมนและในอินเดียในสมัยที่องั กฤษยังปกครองและวนมาจบด้ วยการสร้ าง
เขื่อนกันแม่
้ น ้าไนล์ครัง้ แรกที่เมืองอัสวันในอียิปต์เมื่อปี 2441
แม้ จะมีการสร้ างเขื่อนมาเป็ นเวลานาน แต่เนื่องจากวิศวกรขาดความรู้และประสบการณ์ เขื่อนในสมัย
นันจึ
้ งมักประสบปั ญหาร้ ายแรงทังในด้
้ านการออกแบบและการก่อสร้ าง วิศวกรขาดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการ
สร้ างเขื่อนขนาดใหญ่จนกระทัง่ ถึงสมัยการก่อสร้ างเขื่อนในสหรัฐอเมริกาซึง่ เริ่มเมื่อประมาณ 100 ปี ที่แล้ ว
วิศวกรชาวอเมริกนั ได้ สร้ างเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นเรื่ อย ๆ และในปี 2475 พวกเขาก็เริ่มสร้ างเขื่อนขนาดยักษ์
จริง ๆ ชื่อ “ฮูเวอร์ ” เพื่อกันแม่
้ น ้าโคโลราโด เขื่อนนี ้มีความสูงถึง 726 ฟุตซึง่ สูงกว่าเขื่อนที่สงู ที่สดุ ในสมัยนันราว
้
300 ฟุต
จุดมุง่ หมายในการสร้ างเขื่อนนันก็
้ เพื่อป้องกันน ้าท่วมโดยการควบคุมกระแสอันเชี่ยวกรากของแม่น ้า
โคโลราโดและกักเก็บน ้าไว้ ใช้ ในภาคพื ้นที่กนั ดารน ้าอย่างร้ ายแรง เขื่อนนันมี
้ อิทธิพลต่อการสร้ างเมืองการพนัน

อันโด่งดังในกลางทะเลทรายชื่อ ลาส เวกัส เพราะเขื่อนให้ ทงน
ั ้ ้าในปริมาณมหาศาลและพลังงานไฟฟ้า แต่การ
มีน ้าทาให้ ชาวลาส เวกัส ใช้ น ้ากันอย่างบ้ าคลัง่ ทังที
้ ่ควรจะประหยัดเพราะตังอยู
้ ก่ ลางทะเลทราย เช่น มีน ้าพุ
และสระว่ายน ้าขนาดมหึมา มีทะเลสาบและคลองเทียม มีสนามกอล์ฟจานวนมากและมีสนามหญ้ าอยู่ทวั่ ไปใน
หมูบ่ ้ านจัดสรร
เนื่องจากประชากรอียิปต์เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศนันจึ
้ งสร้ างเขื่อนขนาดยักษ์บนแม่น ้า
ไนล์ขึ ้นมาใหม่ที่เมืองอัสวันเพื่อหวังจะสร้ างระบบชลประทานสาหรับผลิตอาหารเพื่อเลี ้ยงประชาชน เขื่อน
ดังกล่าวสร้ างเสร็จเมื่อปี 2514 ด้ วยเงินทุนจานวน 1.5 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ จริงอยูม่ นั สามารถควบคุมน ้าใน
แม่น ้าไนล์ตอนใต้ ได้ ตามความประสงค์ แต่มนั สร้ างปั ญหาตามมามากมาย เช่น มันกักเอาตมไว้ ในทะเลสาบ
เหนือเขื่อน ตมนันมี
้ ความสาคัญทังในด้
้ านการเป็ นปุ๋ยธรรมชาติสาหรับพื ้นที่ตามสองฝั่ งแม่น ้า และในด้ านการ
สร้ างสันดอนปากแม่น ้าซึง่ มีความจาเป็ นสาหรับป้องกันน ้าเค็มมิให้ ไหลเข้ าไปในแม่น ้าและสาหรับเป็ นแหล่ง
อาหารของปลา เมื่อปราศจากตมอุตสาหกรรมจับปลาก็ลม่ สลาย และเมื่อปราศจากน ้าหลากประจาปี ที่ชะล้ าง
ความสกปรกออกไป คุณภาพของน ้าในแม่น ้าไนล์ก็ลดลงเพราะถูกเจือปนด้ วยปุ๋ยเคมี ปฏิกลู และของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันทะเลสาบขนาดใหญ่เหนือเขื่อนได้ กลายเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อโรค เช่น
มาลาเรี ยและโรคตัวจี๊ด เนื่องจากประชากรของอียิปต์ยงั เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เขื่อนยักษ์ นนจะสามารถเลี
ั้
้ยง
ชาวอียิปต์ได้ เพียงไม่นานในขณะที่ผลกระทบของมันนับวันจะร้ ายแรงยิ่งขึ ้น

หลังจากเล่าเรื่ องความพยายามที่จะควบคุมแม่น ้าบางสายในบทที่ 2 แล้ ว ผู้เขียนพูดถึงความพยายาม
ที่จะควบคุมลุม่ น ้าขนาดใหญ่ด้วยจุดมุง่ หมายที่จะพัฒนาพื ้นที่ในลุม่ น ้าในบทที่ 3 ได้ แก่ ลุม่ น ้าในหุบเขา
เทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาและลุม่ น ้าสินธุในปากีสถาน
หุบเขาเทนเนสซีครอบคลุมพื ้นที่หลายรัฐซึง่ รวมกันแล้ วมีขนาดเท่า ๆ กับประเทศอังกฤษ ในอดีต
ประชาชนในหุบเขานันยากจนมากเมื
้
่อเทียบกับภาคอื่นของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลต้ องการพัฒนาพื ้นที่นนด้
ั ้ วย
การควบคุมลุม่ น ้าทังหมดเพื
้
่อผลิตและขายกระแสไฟฟ้า ปลูกป่ า ป้องกันน ้าท่วม ผลิตปุ๋ย ปรับปรุงการขนส่ง
ทางน ้า กาจัดมาลาเรี ยและปรับปรุงการเกษตร ในตอนเริ่ มต้ นโครงการถูกต่อต้ านอย่างหนักจากผู้ผลิต

กระแสไฟฟ้าราคาสูงในขณะนัน้ หลังจากศาลตัดสินหลายสิบคดีที่ผ้ ตู อ่ ต้ านฟ้องให้ รัฐบาลเป็ นฝ่ ายชนะ
โครงการจึงดาเนินไปได้ และเมื่อเวลาผ่านไป 10 กว่าปี โครงการนี ้ก็มีเขื่อนน้ อยใหญ่ถึง 58 เขื่อนและฝายเพื่อ
ควบคุมการพังทลายของดินอีกหลายหมื่นแห่ง โครงการประสบความสาเร็จตามจุดมุง่ หมายและเป็ นต้ นแบบ
ของการควบคุมลุม่ น ้าในหลายส่วนของโลกโดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการลุม่ แม่น ้าสินธุซงึ่ ผู้เขียนนามาเล่า
อย่างละเอียด
แม่น ้าสินธุเป็ นสายเลือดเส้ นเดียวของปากีสถานซึง่ แห้ งแล้ งมาก เนื่องจากแม่น ้าสายนันก
้ าเนิดใน
แคว้ นแคชเมียร์ ซงึ่ อินเดียปกครองและได้ น ้าอีกส่วนหนึง่ จากแม่น ้าทังห้
้ าในดินแดนที่มีชื่อว่า “ปั นจาบ” ของ
อินเดีย ฉะนันเมื
้ ่อมีการสร้ างเขื่อนกักน ้าในแคชเมียร์ และปั นจาบ ปริมาณน ้าในแม่น ้าสินธุยอ่ มลดลงทันที ด้ วย
สาเหตุนี ้ปากีสถานกับอินเดียจึงขัดแย้ งกันรุนแรงถึงขนาดจะเกิดสงครามเมื่ออินเดียเริ่มสร้ างเขื่อนกันต้
้ นน ้า
ผู้เขียนเห็นว่าถ้ าสงครามเกิดขึ ้นมันอาจขยายออกไปถึงโลกอาหรับซึง่ เป็ นมุสลิมเช่นเดียวกับปากีสถาน แม้ แต่
สหรัฐอเมริกาเองก็จะหนีสงครามนันไม่
้ พ้นเพราะได้ ตดั สินใจเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับประเทศทังสองแล้
้
ว
สหรัฐอเมริกาหาทางออกด้ วยการเสนอให้ ใช้ วิชาวิศวกรรมเพื่อบริหารลุม่ น ้าทังหมดแล้
้
วปั นน ้ากันใน
ลักษณะที่สองฝ่ ายรู้สกึ เป็ นธรรม สองฝ่ ายใช้ เวลาต่อรองกันอยู่ถึง 9 ปี ก่อนที่จะหาข้ อยุตไิ ด้ จากนันมาทั
้
งสอง
้
ฝ่ ายต่างก็มงุ่ สร้ างเขื่อนขนาดใหญ่ คลองและฝายในส่วนของลุม่ น ้าที่เป็ นของตนและยังไม่มีฝ่ายใดละเมิด
ข้ อตกลงนันเพราะทั
้
งสองรู
้
้ ดีวา่ ถ้ ามีการละเมิด สงครามจะเกิดขึ ้นแน่นอน จึงกล่าวได้ วา่ ปากีสถานและอินเดีย
ร่วมกันทาสงครามกับลุม่ น ้าสินธุและหลีกเลี่ยงการทาสงครามเพื่อชิงน ้ากันเอง มองจากแง่นี ้โครงการประสบ
ความสาเร็จเป็ นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถทาสิ่งหนึง่ ซึง่ โครงการในหุบเขาเทนเนสซีทาได้
นัน่ คือ การอนุรักษ์ ดนิ และน ้าไว้ เพื่อให้ ประชาชนในลุม่ น ้าทังหมดได้
้
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงกัน ร้ ายยิ่งกว่า นันใน
้
การเร่งรัดพัฒนา ทังปากี
้ สถานและอินเดียได้ ละเลยที่จะพิจารณาผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ในบทที่ 4 ผู้เขียนเล่าเรื่ องความสาเร็จและปั ญหาของการนาน ้าไปใช้ ในการชลประทานของพื ้นที่ 3
แห่งซึง่ แห้ งแล้ งจากระดับกึ่งไปจนถึงขันเป็
้ นทะเลทรายคือ ในรัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริ กา ในปากีสถานและใน

เขตทะเลทรายธาร์ ของอินเดีย การชลประทานมีความสาคัญยิ่ง แต่ประวัติอนั ยาวนานของมันมิได้ ราบรื่ นนัก
ผู้เขียนเดินทางเข้ าไปในสถานที่เหล่านันเพื
้ ่อศึกษาปั ญหาโดยตรง
รัฐไวโอมิงอยู่ในเขตหนาวจัด พื ้นที่ซงึ่ ผู้เขียนนามาเล่าอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของรัฐที่มีฝนตกน้ อย
แต่มีลาน ้าไหลผ่านเป็ นบางส่วน ลาน ้าเหล่านันได้
้ น ้ามาจากการละลายของหิมะบนภูเขาในช่วงฤดูร้อน ย้ อน
ไปเมื่อร้ อยกว่าปี พื ้นที่ตรงนันส่
้ วนมากว่างเปล่า หลังจากเอาชนะชาวพื ้นเมือง หรื ออินเดียนแดงได้ คนผิวขาวก็
เข้ าไปบุกเบิกเพื่อทาเกษตรกรรมและการชลประทาน เนื่องจากผู้ที่เข้ าไปบุกเบิกรุ่นแรก ๆ ไม่มีความรู้เรื่ องการ
ชลประทานมากนักนอกเหนือจากการนาน ้าเข้ าไปใช้ ในไร่ในนา การใช้ น ้ามากเกินไปโดยปราศจากการระบาย
ออกอย่างเพียงพอทาให้ ที่ดนิ อมน ้าไว้ จนกลายเป็ นพื ้นที่ชื ้นแฉะ เมื่อปลูกพืชไม่ได้ การชลประทานส่วนใหญ่ก็
ล้ มเหลว
เนื่องจากรัฐไวโอมิ่งอยูใ่ นเขตของประเทศที่มีประชาชนเบาบางและรัฐบาลกลางต้ องการชักจูงให้
ประชากรเข้ าไปตังหลั
้ กแหล่ง ฉะนันรั
้ ฐบาลจึงยื่นมือเข้ าไปช่วย เช่น ลงทุนสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่พร้ อมกับคลอง
ส่งและระบายน ้าให้ ก่อนและให้ เงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือนันไม่
้ ได้ ทาให้ เกษตรกร
ทุกกลุม่ ประสบความสาเร็จเสมอไป หลายต่อหลายกลุม่ ประสบความล้ มเหลว ผู้เขียนมองว่ากลุม่ ที่ประสบ
ความสาเร็จมักมีผ้ นู าที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล พวกเขาสามารถพัฒนา
ไปตามวิวฒ
ั นาการของโลกได้ ทนั ท่วงที เช่น ร่วมมือกันสร้ างท่อส่งน ้าคอนกรี ตแทนการใช้ คลองธรรมดา และลด
รายจ่ายพร้ อมกับหารายได้ เพิ่มขึ ้นด้ วยการติดตังเครื
้ ่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้าจากท่อส่งน ้าเหล่านัน้
ปากีสถานต่างกับรัฐไวโอมิงหลายด้ านโดยเฉพาะการมีคนหนาแน่นมากซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก 34 ล้ านคนเมื่อ
ปี 2494 เป็ น 152 ล้ านคนเมื่อปี 2544 และยังเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนในขณะนี ้มีคนกว่า 200 คนต่อเนื ้อที่ 1 ตาราง
กิโลเมตรแล้ ว ส่วนรัฐไวโอมิงมีคนไม่ถึง 2 คนต่อตารางกิโลเมตร อีก 20 ปี ข้ างหน้ าปากีสถานจะมีคนราว 325
คนต่อตารางกิโลเมตร นอกจากนันปากี
้
สถานยังแห้ งแล้ งกว่าไวโอมิงอีกด้ วย การผลิตอาหารของชาว
ปากีสถานเกือบทังหมดต้
้
องอาศัยการชลประทานในลุม่ แม่น ้าสินธุ เนื่องจากน ้ามีจากัด ข้ อพิพาทอันเกิดจาก
การแย่งน ้าจึงเกิดขึ ้นแทบไม่เว้ นแต่ละวัน ในกรอบกว้ าง ๆ ปากีสถานยังจ้ องมองอินเดียอยูต่ ลอดเวลาเพราะ
วิตกว่าอินเดียจะกักน ้าไว้ เกินกว่าปริมาณที่ตกลงกัน แต่ร้ายยิ่งกว่านันคื
้ อข้ อพิพาทภายในประเทศซึง่ เกิดขึ ้นใน

ทุกระดับ จากระหว่างรัฐ จังหวัด เมือง หมูบ่ ้ าน กลุม่ ชาวไร่ชาวนา และระหว่างชาวบ้ านด้ วยกันเอง บ่อยครัง้ ข้ อ
พิพาทระหว่างชาวบ้ านจบลงด้ วยการฆาตกรรม
ทังที
้ ่มีน ้าเพียงจากัดขนาดนัน้ แต่การชลประทานในปากีสถานยังขาดประสิทธิภาพ ระบบการส่งน ้า
นอกจากจะไม่คอ่ ยยุตธิ รรมต่อกลุม่ คนต่าง ๆ และคูคลองยังพัง รั่วไหล เต็มไปด้ วยตะกอนและอุดตันด้ วยวัชพืช
แล้ ว ในบางพื ้นที่น ้าสูญหายไปถึง 70% กว่าจะไปถึงต้ นพืช ยิ่งกว่านันระบบการระบายน
้
้าขาดประสิทธิภาพ
ยังผลให้ แต่ละปี ปากีสถานต้ องเสียพื ้นที่นบั เป็ นแสนไร่จากปั ญหาน ้าขังและดินเค็ม ในปั จจุบนั นี ้ปากีสถานต้ อง
สูญเสียที่เกษตรไปแล้ วไม่ต่ากว่า 25% และต้ องการเงินจานวนมากเพื่อฟื น้ ฟูที่ดนิ นัน้ แต่ปากีสถานไม่มี
ฉะนันปั
้ ญหาของปากีสถานนับวันจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ ้นและเป็ นไปได้ ว่าในวันหนึง่ ข้ างหน้ าปากีสถานจะเป็ น
ประเทศที่ลม่ สลายคล้ ายโซมาเลียและเอธิโอเปี ยเพราะขาดน ้า
ตามที่ชื่อของมันบ่งบอก ทะเลทรายธาร์ แห้ งแล้ งยิ่งกว่าปากีสถานเสียอีก ในสมัยโบราณชื่อของ
ทะเลทรายแห่งนันมี
้ ความหมายว่า “ดินแดนมรณะ” คนจานวนน้ อยที่อาศัยอยูใ่ นเขตนันเป็
้ นพวกเร่ร่อนซึง่ ต้ อน
สัตว์จาพวกอูฐวนเวียนไปเลี ้ยงในแหล่งต่าง ๆ ที่พอมีน ้าอยูบ่ ้ างเป็ นครัง้ คราว หลังจากอินเดียและปากีสถานตก
ลงแบ่งน ้ากันได้ อินเดียก็เริ่มสร้ างคลองส่งน ้าเข้ าไปในทะเลทรายธาร์ ซงึ่ อยูต่ ิดกับปากีสถาน การมีคลองส่งน ้า
ชักนาให้ ชาวอินเดียจานวนมากอพยพเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานและเพียงเวลาไม่นานทะเลทรายแห่งนันก็
้ มีคนหนาแน่น
ที่สดุ ในโลก อินเดียใช้ เวลากว่า 40 ปี เพื่อสร้ างระบบคูคลองส่งน ้า แต่ก่อนที่จะสร้ างเสร็จปั ญหาก็เริ่มปรากฏให้
เห็นทังในด้
้ านเทคนิค เช่น คลองถูกทรายทับถม และในด้ านสังคม เช่น การเจาะคูคลองเพื่อขโมยน ้าและการ
ออกโฉนดที่ดินซ ้าซ้ อนโดยพนักงานของรัฐ สิ่งเหล่านันน
้ าไปสูก่ ารสูญน ้าจานวนมากและก่อให้ เกิดข้ อพิพาท
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยทัว่ ไปความพยายามที่จะเปลี่ยนทะเลทรายให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวจึงล้ มเหลว
จากข้ อมูลต่าง ๆ รวมทังความส
้
าเร็จของอิสราเอลในการใช้ น ้าปริมาณจากัดเพื่อการชลประทาน
ผู้เขียนสรุปว่าปั ญหาทางด้ านเทคนิคนันพอแก้
้
ได้ แต่ในประเทศด้ อยพัฒนาปั ญหามี มากกว่านัน้ นอกจากจะมี
เงินทุนน้ อยแล้ ว ประเทศเหล่านันมี
้ ความฉ้ อฉลสูงทาให้ เงินทุนสูญหาย มองโดยรวม ประเทศเหล่านันมี
้ ฐาน
ทางสังคมไม่แข็งแกร่งพอที่จะทาให้ การผันน ้าจากแหล่งธรรมชาติไปสูก่ ารเกษตรกรรมประสบความสาเร็จอย่าง
ยัง่ ยืน

บทที่ 5 พูดถึงโครงการเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ในเขตเทือกเขาสโนวี่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของทวีป
ออสเตรเลีย และข้ อดีข้อเสียของการผลิตกระแสฟ้าฟ้าพลังน ้า ท่ามกลางความแห้ งแล้ งเกือบทัว่ ทวีป
ออสเตรเลีย เทือกเขาสโนวี่สามารถดักความชื ้นที่ลอยไปจากทางมหาสมุทรอินเดียไว้ ได้ และความชื ้นนัน้
กลายเป็ นฝนและหิมะ แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ที่เต็มไปด้ วยภูเขาซึง่ ยากแก่การเข้ าถึง แถบนันจึ
้ งไม่คอ่ ยมี
ชุมชนเกิดขึ ้น ต่อมาในสมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชาวออสเตรเลียเห็นว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินที่
นาเข้ ามีความเสี่ยงสูงเพราะอ่าวเคยถูกปิ ดล้ อมในสมัยสงคราม พวกเขาจึงคิดที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้า
จากเทือกเขาสโนวี่ โครงการปิ ดกันสายน
้
้าอันคดเคี ้ยวและเชี่ยวกรากที่ไหลออกจากเทือกเขานันจึ
้ งเกิดขึ ้น มัน
เป็ นโครงการที่ประสบความสาเร็จสูงยิ่งทังในด้
้ านการบริ หากจัดการและด้ านวิศวกรรมเพราะส่วนประกอบต่าง
ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเขื่อน อุโมงค์หรื อท่อส่งน ้าล้ วนต้ องใช้ ความพยายามเป็ นพิเศษทังสิ
้ ้น
โครงการนี ้ประสบความสาเร็ จอย่างสูงในด้ านการรักษาระบบนิเวศไว้ ให้ อยูใ่ นสภาพคล้ ายเดิมจนดู
เสมือนว่าไม่มีโครงการผันน ้าขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยูใ่ นเทือกเขา อย่างไรก็ตามการกักเก็บน ้าไว้ ได้ ในปริมาณ
มากท่ามกลางแผ่นดินที่มีความแห้ งแล้ งโดยทัว่ ไปก่อให้ เกิดความขัดแย้ งอย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายหนึง่ ต้ องการใช้ น ้า
ในอ่างหลังเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมันเป็ นพลังงานที่สะอาดเพราะปราศจากก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ แต่การใช้ น ้าเช่นนันมั
้ กขัดกับการใช้ น ้าของเกษตรกรในเขตชลประทานซึง่ ต้ องการใช้ น ้า
มากที่สดุ เมื่อเกิดภาวะแล้ งจัด นอกเหนือจากนันยั
้ งมีชมุ ชนต่าง ๆ ที่หวังใช้ น ้าในอ่างหลังเขื่อนเพื่อธุรกิจด้ าน
สันทนาการ กลุม่ นี ้ต้ องการเก็บน ้าไว้ ให้ เต็มอ่างตลอดเวลา
โครงการสโนวี่เกิดขึ ้นก่อนที่ปัญหาโลกร้ อนจะเริ่มปรากฏ ในยุคนี ้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน ้าเช่น
โครงการสโนวี่มีความสาคัญเร่งด่วนยิ่งขึ ้นเพราะความต้ องการกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยังในขณะที
้
่
ชาวโลกต้ องการลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดภาวะโลกร้ อน แต่การสร้ างเขื่อนขนาด
ใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ก่อให้ เกิดปั ญหาหลายอย่าง เช่น ทาลายระบบนิเวศและสิ่งก่อสร้ างทางวัฒนธรรม
และต้ องโยกย้ ายประชาชนเป็ นจานวนมาก นอกจากนันการสร้
้
างเขื่อนขนาดใหญ่ในเขตร้ อนซึง่ มีพื ้นที่เป็ นป่ า
อยูแ่ ล้ วอาจไม่ชว่ ยลดผลกระทบของก๊ าซเรื อนกระจกมากนักเพราะอ่างเก็บน ้าทาให้ ต้นไม้ เป็ นจานวนมากเน่าผุ

อยูใ่ ต้ น ้า การเน่าผุนนก่
ั ้ อให้ เกิดก๊ าซมีเทนสูงมาก ก๊ าซนี ้มีผลกระทบร้ ายแรงกว่าคาร์ บอนไดออกไซด์หลายสิบ
เท่า ฉะนันมนุ
้ ษย์เราจึงตกอยูใ่ นภาวะที่จะต้ องเลือกระหว่างทางเลือกที่มีปัญหาทังคู
้ ่

ในบทที่ 6 ผู้เขียนเล่าเรื่ องราวของพื ้นที่ 3 แห่งซึง่ ประสบความเสียหายร้ ายแรงสุด ๆ ทุกครัง้ เมื่อแม่น ้า
บันดาลโทสะคือ ลุม่ แม่น ้าสามสายที่ไหลผ่านบังกลาเทศ ลุม่ แม่น ้ามิสซิสซิปปี ในสหรัฐอเมริกา และลุม่ แม่
น ้าเหลืองและแม่น ้าแยงซีในจีน
บังกลาเทศเป็ นที่บรรจบกันของแม่น ้าสาคัญ 3 สายคือ คงคา พรหมบุตรและเมขนา แม่น ้าทังสามสาย
้
นี ้พัดพาดินในรูปของตมปริมาณมหาศาลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ตมนันทั
้ บถมกันเป็ นพื ้นที่และสันดอนปาก
แม่น ้าขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การปลูกธัญญาหาร เนื่องจากบังกลาเทศมีประชากรกว่า 140 ล้ านคนในเนื ้อที่
เพียงไม่ถึง 1.5 แสนตารางกิโลเมตรทาให้ ประเทศมีความแออัดที่สดุ ในโลกยกเว้ นเกาะเล็ก ๆ เช่น สิงคโปร์
ประชาชนจึงต้ องดิ ้นรนหาที่ทากินอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจาเป็ นต้ องเข้ าไปตังบ้
้ านเรื อนในพื ้นที่ซงึ่ มีความเสี่ยง
สูงจากน ้าท่วมเมื่อฝนตกหนักและเมื่อเกิดพายุใหญ่ทาให้ ทะเลมีคลื่นสูง บ่อยครัง้ บังกลาเทศต้ องประสบกับ
โศกนาฏกรรมใหญ่หลวงจากปั ญหาน ้าท่วม เช่น เมื่อปี 2513 ซึง่ มีคนตายถึงราว 2.25 แสนคน และเมื่อปี 2534
ซึง่ มีคนตายราว 1.38 แสนคน
ทุกครัง้ ที่มีโศกนาฏกรรมเช่นนัน้ ชาวโลกก็จะพากันส่งความช่วยเหลือไปให้ และเพิ่มความพยายามที่จะ
หาทางแก้ ไขปั ญหา ทางหนึ่งซึง่ ทากันมานานได้ แก่การเสริมพนังและเนินดินเลียบชายฝั่ งแม่น ้าให้ สงู ขึ ้น แต่
การกระทาเช่นนันกลั
้ บทาให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงยิ่งขึ ้นเมื่อเนินดินและพนังพังลงในกรณีที่มีฝนตกหนักจน
ทาให้ น ้าป่ าไหลหลากเกินปกติ อีกทางหนึง่ ได้ แก่การยอมรับน ้าท่วมเป็ นครัง้ คราวและเตรี ยมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยไว้ ให้ พร้ อม ไม่ว่าจะใช้ วิธีใด บังกลาเทศก็ไม่มีเงินและความสามารถเพียงพอที่จะแก้ ปัญหาได้
อย่างถาวรตราบใดที่ต้นตอของปั ญหาจริง ๆ คือจานวนประชากรที่ยงั เพิ่มขึ ้นไม่ได้ รับการแก้ ไข ฉะนัน้
โศกนาฏกรรมขนาดใหญ่ในบังกลาเทศยังจะมีตอ่ ไป
แม่น ้ามิสซิสซิปปี เป็ นที่รวมของแม่น ้าหลายสายและก่อให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมมากที่สดุ ในสหรัฐอเมริกา
แนวคิดในการแก้ ปัญหาของชาวอเมริกนั ส่วนใหญ่ได้ แก่การใช้ ความพยายามที่จะควบคุมกระแสน ้านัน้ วิธีของ

เขาได้ แก่การสร้ างพนังและคันดินขนาดใหญ่เลียบไปตามชายฝั่ งแม่น ้า เท่าที่ผา่ นมาวิธีนี ้ป้องกันน ้าท่วมได้ ใน
กรณีที่ฝนตกตามปกติ แต่เมื่อฝนตกหนักจริง ๆ คันดินและพนังจะพังทลายก่อให้ เกิดน ้าท่วมอย่างรุนแรง
ผู้เขียนอ้ างถึงตัวอย่างที่สร้ างความเสียหายใหญ่หลวงเมื่อปี 2470 และปี 2536 เหตุการณ์น ้าท่วมครัง้ ใหญ่ ๆ ที่
ผ่านมาเริ่มชักจูงให้ ชาวอเมริ กนั บางส่วนตระหนักว่า พวกเขาไม่มีทางเอาชนะแม่น ้าสายนี ้ได้ ด้วยวิธีควบคุมมัน
แบบหักดิบอย่างแน่นอน ฉะนันจึ
้ งเริ่มมีการโยกย้ ายชุมชนออกไปจากเขตลุม่ น ้า อย่างไรก็ตามเท่าที่ผา่ นมา
การกระทาเช่นนันยั
้ งไม่พอที่จะป้องกันโศกนาฏกรรมใหญ่ ๆ ซึง่ เห็นได้ จากความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับเมืองนิ
วออร์ ลีนส์เมื่อพนังพังทลายด้ วยแรงของพายุแคธรี นาเมื่อปี 2548 ผู้เขียนไม่ได้ กล่าวถึงเหตุการณ์ครัง้ นันเพราะ
้
มันเกิดขึ ้นหลังการพิมพ์หนังสือ นิวออร์ ลีนส์เป็ นเพียงหนึ่งในเมืองใหญ่ ๆ ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งแม่น ้ามิสซิสซิปปี
เมืองเหล่านันมี
้ โอกาสถูกน ้าท่วมสูง
ชาวอเมริกนั นับเหตุการณ์น ้าล้ นฝั่ งแม่น ้ามิสซิสซิปปี เมื่อปี 2536 ซึง่ มีคนตาย 52 คนเป็ นโศกนาฏกรรม
ครัง้ ใหญ่ พวกเขาคงหาคาพูดไม่ได้ หากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นในเมืองจีนเมื่อปี 2474 ในปี นันแม่
้
น ้าเหลืองล้ นฝั่ งและคร่าชีวิตชาวจีนไปราว 3.7 ล้ านคน ในช่วงเวลา 2,000 ปี ที่ผา่ นมา แม่น ้าเหลืองล้ นฝั่ งราว
1,500 ครัง้ และทุกครัง้ มันได้ คร่าชีวิตชาวจีนไปไม่มากก็น้อย แม่น ้าสายนี ้จึงมีอีกชื่อหนึง่ ว่า “แม่น ้าวิปโยค”
ประเทศจีนมีแม่น ้าใหญ่ ๆ หลายสายและตลอดประวัติศาสตร์ ชาวจีนพยายามที่จะควบคุมสายน ้า
เหล่านัน้ แต่ก็ได้ ผลเพียงจากัด โศกนาฏกรรมที่เกิดจากน ้าท่วมจึงยังเกิดขึ ้นบ่อย ๆ ในยุคนี ้จีนมีประชากรกว่า
1.3 พันล้ านคน ฉะนันจี
้ นต้ องการใช้ ทงน
ั ้ ้าและที่ราบทุกตารางนิ ้วเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยและผลิตอาหาร
นอกจากนันจี
้ นยังต้ องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน ้าเพื่อลดการใช้ ไฟฟ้าจากถ่านหินอีกด้ วย จีนจึงสร้ าง
เขื่อนขนาดใหญ่ตอ่ ไปอย่างไม่หยุดยังรวมทั
้
ง้ “เขื่อนสามโกรก” ซึง่ มีผลกระทบร้ ายแรงต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ทาลายสิ่งก่อสร้ างทางวัฒนธรรมจานวนมาก นอกจากนันเขื
้ ่อนยังมีความเสี่ยงสูงต่อการพังทลาย ผู้เขียนอ้ าง
ว่าเขื่อนน้ อยใหญ่ราว 3,000 แห่งที่สร้ างในสมัยเหมา เจ๋อ ตุง ได้ พงั ไปแล้ ว เมื่อปี 2518 เขื่อนสองแห่งใน
จังหวัดเฮอนานพังหลังจากฝนตกติดต่อกันอยูว่ นั กว่า ๆ มันคร่าชีวิตชาวจีนไปราว 2.5 แสนคน
ด้ วยจานวนประชากรกว่าพันล้ านคนที่ยงั เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้ จีนดูจะไม่มีทางเลือกมากนักนอกจาก
จะต่อสู้กบั สายน ้าโดยการหาทางสร้ างเขื่อนเพื่อผันน ้าไปใช้ ในการอุปโภคบริ โภค ในการเกษตร และการผลิต

กระแสไฟฟ้าต่อไป ผู้เขียนมองว่าจีนไม่นา่ จะแก้ ปัญหาได้ ด้วยวิธีนนั ้ แต่จีนไม่ใช่ประเทศเดียว ประเทศอื่นก็มกั
ตกอยูใ่ นที่นงั่ เดียวกันด้ วย

ใน 6 บทแรกผู้เขียนเน้ นการทาสงครามระหว่างมนุษย์กบั สายน ้าในส่วนต่าง ๆ ของโลก พอถึงบทที่ 7
เขาหันไปพูดถึงการทาสงครามชิงน ้าในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างประเทศที่ขาดแคลนน ้าทังนี
้ ้เพราะราว 80% ของ
น ้าจืดบนผิวโลกไหลไปตามสายน ้าที่ผ่านหลายประเทศ ย่านตะวันออกกลางกาลังขัดแย้ งกันรุนแรงที่สดุ เพราะ
พื ้นที่สว่ นใหญ่แห้ งแล้ งจนเป็ นทะเลทราย เขาเริ่มเล่าเรื่ องด้ วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ ในตอนปลายปี 2532 เมื่อ
เครื่ องบินรบของซีเรี ยยิงเครื่ องบินสารวจพื ้นที่ของตุรกีตกทาให้ ผ้ อู ยูใ่ นเครื่ องบินเสียชีวิต 5 คน แม้ ทางการจะ
ประกาศว่าเหตุการณ์ครัง้ นันเป็
้ นเพียงอุบตั เิ หตุ แต่ผ้ ตู ิดตามความเป็ นไปอย่างใกล้ ชิดต่างสรุปกันว่า ซีเรี ยแสดง
ความไม่พอใจที่ตรุ กีกาลังสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่ทางตอนใต้ ของตุรกีเพื่อกักน ้าในแม่น ้ายูเฟรติสอันเป็ นแหล่งน ้า
สาคัญของซีเรี ยและอิรักซึง่ แห้ งผากทังคู
้ ่ แต่นนั่ ไม่ใช่ครัง้ แรกที่ซีเรี ยขัดแย้ งอย่างรุนแรงกับเพื่อนบ้ านด้ วยเหตุ
จากการแย่งน ้าในแม่น ้ายูเฟรติสกัน ย้ อนไปเพียงทศวรรษกว่า ๆ ชาวซีเรี ยเองก็สร้ างเขื่อนขนาดใหญ่ในช่วงที่
แม่น ้าสายนันไหลผ่
้
านประเทศของตนเพื่อกักน ้าไว้ และปฏิเสธที่จะเจรจาเพื่อหาข้ อตกลงว่าจะแบ่งน ้าอย่างไร
กับชาวอิรัก หากสหภาพโซเวียตและซาอุดีอาระเบียไม่เข้ าไปไกล่เกลี่ยเสียก่อน สองประเทศนันคงส่
้ งกองทัพ
เข้ าห ้าหัน่ กันอย่างแน่นอนแล้ ว
การแย่งน ้ากันเป็ นสาเหตุสาคัญสาเหตุหนึง่ ของความขัดแย้ งระหว่างอิสราเอลกับเพื่อนบ้ านและเป็ น
ปั จจัยสาคัญของสงครามระหว่างสองฝ่ ายเมื่อปี 2510 ในสงครามครัง้ นันอิ
้ สราเอลทาลายโครงการผันน ้าบน
สาขาของแม่น ้าจอร์ แดนและแม่น ้ายามุก และยึดเนินเขาโกลาน ฉนวนกาซาและพื ้นดินฝั่ งตะวันตกของแม่น ้า
จอร์ แดนไว้ การกระทาเหล่านันมี
้ จดุ มุง่ หมายเพื่อครอบครองแหล่งน ้าจืดไว้ ใต้ อานาจของอิสราเอลทังสิ
้ ้น
ต่อจากนันผู
้ ้ เขียนย้ อนกลับไปพูดถึงแม่น ้าไนล์อนั เป็ นสายน ้าที่ยาวที่สดุ ในโลกในแง่ของความขัดแย้ ง
ระหว่างประเทศเพราะแม่น ้าสายนี ้คือเส้ นเลือดใหญ่ของอียิปต์แต่มีกาเนิดในหลายประเทศซึง่ ล้ วนยากจนข้ น
แค้ นอย่างแสนสาหัส ประเทศเหล่านันต้
้ องการน ้าเพื่อผลิตอาหารเลี ้ยงประชากรซึง่ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่
สามารถสร้ างเขื่อนกักน ้าได้ เพราะอียิปต์ขวู่ ่าถ้ าทาจะเกิดสงครามทันที ผู้เขียนยกตัวอย่างเรื่ องเอธิโอเปี ยซึง่

เป็ นต้ นน ้าราว 84% ของแม่น ้าไนล์และยากจนที่สดุ ประเทศหนึง่ ในโลก ทุกครัง้ ที่มีขา่ วว่าเอธิโอเปี ยคิดจะกักน ้า
ไว้ ใช้ อียิปต์ก็จะลัน่ กรองรบ อียิปต์กล้ าทาเช่นนันเพราะมี
้
พลังทางทหารเหนือเอธิโอเปี ย แต่ในขณะเดียวกัน
อียิปต์ก็ใช้ น ้าอย่างสุรุ่ยสุร่าย เช่น ขุดคลองผันน ้าไปใช้ ในทะเลทรายที่ห่างไกลเพื่อจะเปลี่ยนให้ มนั เป็ นพื ้นที่สี
เขียว
ตัวอย่างเหล่านี ้ผู้เขียนนามาชี ้ให้ เห็นความจริงข้ อหนึง่ นัน่ คือ ชาวโลกไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าจะปั น
น ้ากันอย่างไร เท่าที่ผา่ นมาประเทศที่มีอานาจเหนือกว่าเป็ นผู้ตงกฎเกณฑ์
ั้
ไม่วา่ พวกเขาจะอยู่ต้นน ้าหรื อปลาย
สายน ้า เนื่องจากตะวันออกกลางเป็ นย่านที่แห้ งแล้ งที่สดุ ในโลกและมีประชากรจานวนมากที่กาลังเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ว ย่านนี ้จะไม่มีทางประสบสันติสขุ ตราบใดที่ยงั ไม่มีข้อตกลงปั นน ้าที่ทกุ ฝ่ ายเห็นว่าเป็ นธรรม

ในบทที่ 7 ผู้เขียนพูดถึงเรื่ องทางแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้าโดยการหันกลับไปดูชาวอินเดียซึง่ บูชา
แม่น ้าคงคาและอาบกินในแม่น ้าสายนัน้ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ทาให้ แม่น ้านันสกปรกด้
้
วยปฏิกลู และ
สารเคมี ปรากฏการณ์เช่นนี ้มีอยูท่ วั่ ไปซึง่ ทาให้ การขาดแคลนน ้าหนักหนาสาหัสยิ่งขึ ้น ชาวอินเดียส่วนหนึง่
พยายามแก้ ปัญหาด้ วยการสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่อย่างจริงจังหลังได้ เอกราช วิธีนี ้แก้ ปัญหาได้ ในระดับหนึง่ แต่
มันก็สร้ างปั ญหาตามมาไม่ว่าจะเป็ นในด้ านความปลอดภัย หรื อด้ านผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากเทคโนโลยีร่วมสมัยไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ทงหมด
ั้
ชาวอินเดียส่วนหนึง่ จึงย้ อนไปค้ นหาภูมิ
ปั ญญาจากอดีต พวกเขาพบว่าเมื่อราว 3 พันปี ที่แล้ วบรรพบุรุษของเขาใช้ วิธีร่วมมือกันขุดสระน ้าจานวนมาก
เพื่อเก็บน ้าฝนไว้ ใช้ ในยามขาดแคลน พวกเขาจึงหวนกลับไปรื อ้ ฟื น้ เทคโนโลยีและวิถีชีวิตแบบร่วมมือกันนัน้
และพบว่ามันยังแก้ ปัญหาของพวกเขาได้ เป็ นอย่างดี ชาวอินเดียเรี ยกวิธีเก่าแก่นนว่
ั ้ า “การเกี่ยวฝน” ผู้เขียนได้
นาเรื่ องราวของการเกี่ยวฝนซึง่ ใช้ ได้ ผลดีในอีกหลายส่วนของโลกมาเล่าด้ วย
ผู้เขียนกล่าวถึงเทคนิคใหม่ที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา เช่น การทาฝนเทียมและการกลัน่ น ้าทะเล อย่างไรก็
ตามเทคนิคเหล่านี ้มีข้อจากัด เช่น การทาฝนเทียมทาได้ เฉพาะในสถานที่ซงึ่ มีเมฆเท่านันและการกลั
้
น่ น ้าทะเล
ต้ องใช้ พลังงานสูงซึง่ มีผลกระทบต่อภูมิอากาศและประเทศยากจนไม่สามารถทาได้ ฉะนันเขาจึ
้
งหันไปมอง
ด้ านอื่น ด้ านหนึง่ ได้ แก่การป้องกันการรั่วไหลซึง่ ทาให้ เกิดการสูญเสียน ้าในอัตราสูง จากมุมมองของด้ าน

เทคนิคการป้องกันการรั่วไหลน่าจะทาได้ ไม่ยากนัก อีกด้ านหนึง่ ได้ แก่การเก็บน ้าเสียไว้ และนากลับมาฟอกใช้
อีก วิธีนี ้จะมีความสาคัญเพิ่มขึ ้น นอกจากนันยั
้ งมีการป้องกันการทาให้ น ้าเสียและการทาลายแหล่งน ้าด้ วย
การทาให้ มนั สกปรกด้ วยปฏิกลู และสารเคมี วิธีนี ้น่าจะทาได้ ไม่ยาก เขาพูดถึงการใช้ น ้าอย่างประหยัดซึง่ ก็
น่าจะทาได้ ไม่ยากเช่นกัน
นอกจากนันผู
้ ้ เขียนพูดถึงบทบาทของรัฐ ในสังคมและชุมชนที่ตงราคาน
ั้
้าไว้ ต่ากว่าต้ นทุนมาก ๆ การ
ใช้ น ้ามักเป็ นไปอย่างฟุ่ มเฟื อย สหรัฐอเมริกาเป็ นตัวอย่างที่ เห็นได้ ง่าย ในแถบตะวันตกอันแห้ งแล้ งจนเป็ น
ทะเลทรายในบางส่วน รัฐส่งน ้าราคาถูกไปให้ พื ้นที่นนจึ
ั ้ งใช้ น ้ากันอย่างสุรุ่ยสุร่ายดังที่ได้ กล่าวถึงแล้ วใน
ตอนต้ น นอกจากจะต้ องตังราคาน
้
้าไว้ ให้ เหมาะสมแล้ ว รัฐยังมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าอีกด้ วย เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ผู้เขียนยกตัวอย่างของประเทศชิลีและโครงการในลุม่ แม่น ้าเมอร์ เรย์ -ดาร์ ลิงของ
ออสเตรเลียมาเล่า ชีลีมีกฎหมายที่โปร่งใสเกี่ยวกับสิทธิ์ของการเป็ นเจ้ าของและการใช้ น ้าพร้ อมกับมีกฎเกณฑ์
แน่นอนเกี่ยวกับการใช้ กลไกตลาดเพื่อการซื ้อขายน ้า ส่วนโครงการในลุม่ แม่น ้าเมอร์ เรย์-ดาร์ ลิงในทางตะวันตก
เฉียงใต้ ของออสเตรเลียเป็ นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการโดยการร่วมมือกันของรัฐต่าง ๆ ซึง่ แสวงหา
ข้ อตกลงที่ทกุ ฝ่ ายเห็นว่าเป็ นธรรมได้ และทุกฝ่ ายก็เคารพในข้ อตกลงนัน้

ในบทส่งท้ ายผู้เขียนเล่าถึงพื ้นที่ช่มุ น ้าขนาดยักษ์ชื่อ Everglades ของรัฐฟลอริ ดาซึง่ อยูท่ างตะวันออก
เฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสามารถอันสูงส่งของมนุษย์ แต่เมื่อมนุษย์เราใช้
ความสามารถนันท
้ าอะไรลงไปด้ วยความหยิ่งผยองหรื อความเขลา ความเสียหายใหญ่หลวงย่อมตามมา เรื่ อง
เริ่มขึ ้นเมื่อราว 100 ปี ที่แล้ วเมื่อชาวอเมริ กนั กลุม่ หนึง่ มองว่าพื ้นที่ชมุ่ น ้านันไม่
้ ใช่ระบบนิเวศอันสลับซับซ้ อน
หากเป็ นแผ่นดินว่างเปล่าที่พวกเขาควรนามาทาไร่อ้อยและทุง่ เลี ้ยงวัว โครงการระบายน ้าออกไปทิ ้งในทะเลจึง
เริ่มขึ ้น โครงการนันใช้
้ เวลาก่อสร้ างราว 40 ปี มันทาให้ พื ้นที่ทางส่วนเหนือของพื ้นที่ชมุ่ น ้านันราว
้ 1,000
ตารางไมล์กลายเป็ นพื ้นที่แห้ ง
ในระหว่างที่การก่อสร้ างโครงการนันก
้ าลังดาเนินไป ชาวอเมริกนั อีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ เห็นความสาคัญของ
พื ้นที่ชมุ่ น ้าก็กดดันให้ รัฐบาลประกาศส่วนใต้ ของพื ้นที่เป็ นอุทยานแห่งชาติซงึ่ มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศ แต่

หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานชาวอเมริกนั จึงเริ่มเรี ยนรู้วา่ ทุกอย่างในอุทยานแห่งนันก
้ าลังจะตายลงเพราะขาด
น ้าอย่างแสนสาหัสเมื่อน ้าจากทางเหนือถูกระบายออกไปลงทะเลแทนที่จะไหลไปตามธรรมชาติดงั ที่เคยเป็ นมา
การแก้ ไขจึงดาเนินไปพร้ อม ๆ การทาลายระบบนิเวศและการต่อสู้กนั อย่างเข้ มข้ นของทังสองฝ่
้
าย กว่าฝ่ ายที่
ต้ องการรักษาพื ้นที่นนไว้
ั ้ จะชนะ พื ้นที่ก็ถกู ทาลายไปราวครึ่งหนึง่ แล้ ว ตอนนี ้ชาวอเมริกนั จึงต้ องใช้ เงินจานวน
มหาศาลเพื่อจะฟื น้ ฟูอทุ ยานแห่งนันขึ
้ ้นมาใหม่โดยรื อ้ สิ่งก่อสร้ างที่พอจะรื อ้ ได้ ทิ ้ง
ผู้เขียนจบหนังสือด้ วยการอ้ างข้ อเขียนของสตรี ชราอายุ 101 ปี คนหนึง่ ซึง่ ต่อสู้กบั ฝ่ ายที่ต้องการทาลาย
พื ้นที่ชมุ่ น ้านันมาเป็
้
นเวลายาวนานว่า สิ่งที่เกิดขึ ้นกับพื ้นที่ชมุ่ น ้าของฟลอริ ดาแสดงให้ เห็นถึงความขัดแย้ งและ
การแสวงหาความสมดุลระหว่างพลังทางชัว่ ร้ ายและพลังทางสร้ างสรรค์ของมนุษย์ซงึ่ อาจมองได้ ในอีกนัยหนึง่
ว่า เป็ นการต่อสู้กนั ภายในจิตใจของมนุษย์เราเอง นัน่ คือ ระหว่างพลังของกิเลสและความเขลากับพลังทางการ
เรี ยนรู้และความร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อแก้ ปัญหา เขาสรุปว่าพลังฝ่ ายหลังนี ้คือทางเดียวที่จะแก้ ปัญหาการขลาด
แคลนน ้าของชาวโลกได้

สาหรับเรื่ อง Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit ของนักคิดชาวอินเดียชื่อ Vandana
Shiva ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นด้ วยการอ้ างคาพูดเมื่อปี 2538 ของรองประธานธนาคารโลกที่มีใจความว่า “ถ้า
สงครามในคริ สต์ศตวรรษที ่ 20 เกิ ดขึ้นเพราะการแย่งน้ามัน สงครามในคริ สต์ศตวรรษที ่ 21 จะเกิ ดขึ้นเพราะ
การแย่งน้า” ผู้เขียนขยายความต่อไปว่า สงครามแย่งน ้าในความเห็นของเขาได้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ ก่อนสิ ้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 แล้ วและอาจแยกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ สงครามทางวัฒนธรรมและสงครามที่ห ้าหัน่ กันด้ วย
อาวุธ
สงครามทางวัฒนธรรมซึง่ ผู้เขียนเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “สงครามกระบวนทัศน์” (Paradigm War) กาลัง
เกิดขึ ้นทัว่ โลก เขายกรัฐราชาสถานอันแห้ งแล้ งของอินเดียมาเป็ นตัวอย่าง ที่นนั่ ชาวบ้ านมีวฒ
ั นธรรมในการนา
ตุม่ น ้ามาตังไว้
้ ในโรงเรื อนเล็ก ๆ ตรงหน้ าบ้ านสาหรับเป็ นทานแก่ผ้ ทู ี่เดินผ่านไปมา ผู้ให้ น ้าเป็ นทานต้ องการปั น
น ้าแก่ผ้ กู ระหายโดยไม่คดิ ค่าตอบแทนเพราะเขาเชื่อว่า น ้าเป็ นทังสิ
้ ่งจาเป็ นเบื ้องต้ นของชีวิตและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกนับล้ านสายพันธุ์จะต้ องแบ่งปั นกันเพื่อความอยูร่ อด วัฒนธรรมนันก
้ าลังถูกคุกคาม
อย่างหนักจากวัฒนธรรมร่วมสมัยซึง่ แสดงออกมาด้ วยการผลิตและจาหน่ายน ้าที่บรรจุไว้ ในขวดพลาสติก
ผู้ผลิตและจาหน่ายน ้าขวดมักเป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มองว่าน ้าเป็ นสินค้ าที่เหมาะแก่นามาซื ้อขายเพื่อแสวงหา
กาไรสูงสุดให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท วัฒนธรรมร่วมสมัยได้ รับการสนับสนุนจากมหาอานาจและสถาบันชันน
้ าทาง
เศรษฐกิจ เช่น ธนาคารโลก องค์การค้ าโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าถ้ าชาวอินเดีย
กว่าพันล้ านคนหันมาดื่มน ้าจากขวดดังกล่าว ขวดเปล่าจะถูกทิ ้งเป็ นภูเขาเลากาและทาลายแหล่งน ้าอันแสนหา
ยาก
ในด้ านสงครามแย่งน ้าที่ใช้ อาวุธห ้าหัน่ กันนันเกิ
้ ดขึ ้นทังในระดั
้
บระหว่างประเทศ ภายในประเทศและ
ภายในชุมชน ผู้เขียนกล่าวว่าสาเหตุมลู ฐานของความรุนแรงทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นในรัฐปั นจาบของ
อินเดียหรื อในปาเลสไตน์ ได้ แก่ความขัดแย้ งอันเกิดจากการแย่งน ้ากัน แต่สาเหตุนนมั
ั ้ กไม่เป็ นที่ประจักษ์อย่าง
แจ้ งชัดแก่คนทัว่ ไป ไม่เหมือนความขัดแย้ งระหว่างซีเรี ยกับตุรกีและระหว่างอียิปต์กบั เอธิโอเปี ย ทังที
้ ่ต้นเหตุ
ของปั ญหามักเป็ นการแย่งน ้ากัน แต่ผ้ มู ีอานาจมักอาพรางความจริงนันโดยอ้
้
างว่ามันเป็ นความขัดแย้ งทางเชื ้อ
ชาติและทางศาสนา ความขัดแย้ งในรัฐปั นจาบซึง่ ยังผลให้ มีคนตายเป็ นเรื อนหมื่นเมื่อราว 20 ปี ที่ผา่ นมาจึงถูก
อ้ างว่าเป็ นสงครามศาสนาเพราะมีประชาชนที่นบั ถือศาสนาสิกข์เข้ ามาเกี่ยวข้ องทังที
้ ่ความจริงการแย่งน ้ากัน
เป็ นสาเหตุเบื ้องต้ น ความขัดแย้ งระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ถกู ป้ายสีว่าเป็ นสงครามศาสนาระหว่าง
ยิวกับมุสลิมทังที
้ ่ความจริงเป็ นสงครามชิงน ้าเช่นกัน
ความขัดแย้ งเหล่านันได้
้ วิวฒ
ั น์มาเป็ นสงครามจาพวกคลัง่ ศาสนาและการก่อการร้ าย การศึกษา
ปั ญหาการแย่งน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ของผู้เขียนนาไปสูข่ ้ อสรุปที่วา่ ระบบเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั

ซึง่ ไม่เป็ นประชาธิปไตยนาไปสูก่ ารสูญเสียสิทธิเหนือทรัพยากรและระบบนิเวศ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจยังผลให้ เกิดสภาพที่เหมาะแก่การเพาะแนวคิดและการกระทาแบบตกขอบ เขามอง
ว่าการก่อการร้ ายจะไม่มีทางหมดไปตราบใดที่มลู ฐานของปั ญหาไม่ได้ รับการเยียวยาอย่างถูกต้ อง ตรงข้ าม
สงครามกับการก่อการร้ ายจะยิ่งกระจายความเกลียดชังให้ กว้ างยิ่งขึ ้นและอาวุธที่ใช้ จะสร้ างความเสียหาย
ให้ แก่โลกมากยิ่งขึ ้น
นอกจากการก่อการร้ ายที่มกั เข้ าใจกันโดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้เขียนมองในมุมกลับว่ายังมีการก่อการร้ ายในอีก
รูปแบบหนึง่ ซึง่ ไม่คอ่ ยมีใครมองเห็น เช่น การทาเหมืองแร่ที่มีผลกระทบต่อชาวบ้ านจานวนมาก การสร้ างเขื่อน
ขนาดใหญ่ที่ทาให้ น ้าท่วมพื ้นที่ทามาหากินของผู้ที่อยูใ่ นท้ องถิ่นมาก่อน การทาป่ าไม้ ที่ทาลายต้ นน ้า และการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกไปอย่างไม่หยุดยังทั
้ งที
้ ่ร้ ูวา่ มันสร้ างปั ญหาให้ แก่โลก สิ่งเหล่านี ้มีความโลภเป็ นตัว
ขับเคลื่อนและตราบใดที่ความโลภยังเป็ นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมของมนุษย์ตอ่ ไป สงครามแย่งน ้าและทรัพยากร
ย่อมไม่มีทางสงบ
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการขาดแคลนน ้าจนถึงกับนาไปสูส่ งครามแย่งน ้ากันได้ แก่การเพิ่มขึ ้นของจานวน
ประชากรพร้ อมกับการใช้ น ้าอย่างสุรุ่ยสุร่ายและการทาลายแหล่งน ้า ผู้เขียนนาเรื่ องในอินเดียมาเล่าหลายเรื่ อง
เนื่องจากเขาได้ สมั ผัสกับปั ญหาโดยตรง เช่น ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึง่ มีฝนตกปี หนึง่ มากถึง
11 เมตร แต่ตอนนี ้ไม่มีน ้าดื่มเพียงพอหลังจากป่ าถูกทาลายหมดและเมื่อฝนตกหนักมักเกิดน ้าท่วมฉับพลัน
และแผ่นดินพังทลาย แม้ ในบางพื ้นที่จะยังมีป่า แต่มนั เป็ นสวนป่ าที่ปลูกขึ ้นด้ วยไม้ พนั ธุ์ใหม่ซงึ่ ไม่สามารถดูด
ซับน ้าฝนได้ เช่นไม้ พนั ธุ์เดิม ร้ ายยิ่งกว่านันในบางพื
้
้นที่มีการปลูกสวนป่ าต้ นยูคาลิปตัสซึง่ ผลการวิจยั ทัว่ โลกชี ้
ว่าเป็ นต้ นไม้ ที่ทาลายแหล่งน ้าแม้ แต่ในออสเตรเลียอันเป็ นถิ่นเดิมของมันเอง
การทาเหมืองแร่ก็เป็ นอีกกิจกรรมหนึง่ ซึง่ ทาลายแหล่งน ้า ผู้เขียนเล่าถึงแหล่งน ้าในย่านบ้ านเกิดของ
เขาเองซึง่ ถูกทาลายด้ วยอุตสาหกรรมทาหิน ชาวบ้ านรวมตัวกันต่อต้ านกิจการดังกล่าวอย่างหนักและฟ้องร้ อง
กันจนถึงขันขึ
้ ้นศาลฎีกา จริ งอยูใ่ นกรณีนนศาลตั
ั้
ดสินให้ ฝ่ายชาวบ้ านชนะ แต่มนั เป็ นชัยชนะที่ไม่มีความหมาย
เท่าไรนักเพราะต่อมารัฐบาลอนุญาตให้ ทาเหมืองแร่เพิ่มอีก 14 ชนิดทัว่ ประเทศ

ผู้เขียนเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ซงึ่ คนทัว่ ไปมองว่าเป็ นพรสวรรค์นนมั
ั ้ กมีคาสาปติดมาด้ วยเสมอ เช่น
ในช่วงเวลาราว 50 ปี ที่ผา่ นมา การค้ นคว้ าและวิจยั ทาให้ มนุษย์เราสามารถผลิตธัญญาหารเพิ่มขึ ้นได้ ใน
ปริมาณก้ าวกระโดดที่เรี ยกกันว่า “การปฏิวตั สิ ีเขียว” (Green Revolution) การผลิตอาหารได้ ในปริมาณมาก
แก้ ปัญหาความอดอยากได้ ในหลายส่วนของโลกโดยเฉพาะในประเทศยากจนขนาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย
ผลสาเร็จนันท
้ าให้ ไม่คอ่ ยมีใครมองเห็นผลกระทบที่มนั มีตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อม เช่น การปลูกพืชสายพันธุ์
ใหม่นาไปสูก่ ารละทิ ้งสายพันธุ์พื ้นเมืองซึง่ ทนความแห้ งแล้ งได้ ดีในขณะที่สายพันธุ์ใหม่ต้องใช้ น ้าสูงมาก ผู้ปลูก
พืชพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะในพื ้นที่กนั ดารน ้าแก้ ปัญหาด้ วยการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากชนิดที่ใช้ แรงงานคนและสัตว์
ไปสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ เครื่ องจักรพลังสูงสูบน ้าจากบ่อบาดาล การมีเครื่ องสูบน ้าพลังสูงนาไปสูก่ ารปลูกพืชที่
กินน ้ามากยิ่งขึ ้น เช่น อ้ อย ซึ่งกินน ้าราว 8 เท่าของพืชชนิดอื่นที่อยูใ่ นเขตชลประทานของอินเดีย ผลสุดท้ าย
เทคโนโลยีใหม่กลับทาให้ แหล่งน ้าแห้ งเหือดไปอย่างรวดเร็ว
ร้ ายยิ่งกว่านันการมี
้
เทคโนโลยีใหม่ยงั นาไปสูก่ ารทาลายระบบสังคมซึง่ มีความสาคัญในการร่วมกัน
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าอีกด้ วย ในสมัยก่อนชาวอินเดียถือว่าทรัพยากรน ้าเป็ นของกลางซึง่ สมาชิกในสังคม
ร่วมกันบริ หารจัดการผ่านภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น ขุดบ่อและสระน ้าจานวนมากเพื่อกักเก็บน ้าไว้ ใช้ ในหมูบ่ ้ าน
ระบบนันมี
้ ลกั ษณะของความเป็ นประชาธิปไตยที่ให้ ความทัดเทียมกันแก่สมาชิก เทคโนโลยีใหม่ทาให้ ชาว
อินเดียละทิ ้งการบริหารจัดการแบบนันและหั
้
นไปสู่แบบต่างคนต่างเจาะบ่อบาดาลและสูบน ้าตามความ
ต้ องการของตนโดยไม่ต้องปรึกษาหารื อกับผู้อื่น เพียงไม่นานการสูบน ้าด้ วยเครื่ องจักรก็ทาให้ น ้าในบ่อและสระ
ของระบบเก่าแห้ งเหือดไปในขณะที่ระบบใหม่ก็ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ เมื่อขุมน ้าใต้ ดินเหือดแห้ งลง
ในขณะที่แนวคิดของชาวตะวันตกซึง่ สถาบันเช่นธนาคารโลกสนับสนุนต้ องการให้ ใช้ ระบบตลาด
แก้ ปัญหา นัน่ คือ ผู้ที่เสนอให้ ราคาสูงสุดควรได้ น ้าไปใช้ ผู้เขียนแย้ งว่าวิธีนนจะแก้
ั้
ปัญหาไม่ได้ เพราะคนจนไม่มี
กาลังซื ้อและถ้ าน ้าถูกนาไปขายให้ ผ้ มู ีเงินมาก ๆ จนหมด คนจนจะตายเพราะกระหายน ้าเนื่องจากไม่มีอะไรจะ
สามารถแทนน ้าได้

ผู้เขียนย้ อนกลับไปดูวิวฒ
ั นาการในด้ านแนวคิดเกี่ยวกับน ้าและนามาเสนอว่า ในสมัยโบราณบรรพ
บุรุษของมนุษย์เราเลือกตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนอยูใ่ กล้ แหล่งน ้าเพราะน ้าเป็ นสิ่งจาเป็ นเบื ้องต้ นของชีวิต พวกเขามี
แนวคิดว่าแหล่งน ้าเป็ นของกลาง ไม่ใช่ของส่วนตัวของใครและทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ น ้าเพื่อการดารงชีวิตตาม
ความจาเป็ น การบริหารจัดการแหล่งน ้าเป็ นวิธีร่วมกันทาทังชุ
้ มชนและทุกคนมีสิทธิประโยชน์ในฐานะที่เกิดมา
เป็ นมนุษย์ ต่อมาเมื่อฝรั่งออกล่าอาณานิคม พวกเขามีอานาจเหนือคนท้ องถิ่นจึงถือโอกาสนันตั
้ งกฎเกณฑ์
้
ขึ ้นมาใหม่โดยกาหนดให้ รัฐและเอกชนยึดแหล่งน ้ามาเป็ นของตนได้ ผู้เขียนให้ สมญาแนวคิดชนิดนี ้ว่า
“วัฒนธรรมของคนเลี ้ยงวัว” มันเป็ นต้ นตอของวัฒนธรรมร่วมสมัยซึง่ ถือว่าน ้ามีเจ้ าของและเป็ นสินค้ าที่ทกุ คน
จะต้ องซื ้อหา ไม่มีใครได้ สิทธิประโยชน์เพียงเพราะเขาเป็ นมนุษย์
อย่างไรก็ตามแนวคิดนี ้สร้ างปั ญหาตามมาอย่างหนึง่ ซึง่ เกิดกับแหล่งน ้าทัว่ ไปที่ไม่มีใครเป็ นเจ้ าของ
โดยตรง นัน่ คือ การปล่อยสารพิษและปฏิกลู ลงไปในแหล่งน ้าโดยโรงงานอุตสาหกรรมจนทาให้ น ้าเสียจนเป็ น
อันตราย ตอนนี ้รัฐจึงมักมีกฎหมายเพื่อลดความเน่าเสียของน ้าตามแหล่งเหล่านัน้ แต่รัฐก็ไม่ได้ ห้ามการปล่อย
ของเสียออกไปตามสายน ้าอย่างเด็ดขาด หากยังอนุญาตให้ ทาได้ ภายในขอบเขตเพราะรัฐบาลโดยทัว่ ไปมักอยู่
ในความครอบงาของผู้ทาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซงึ่ เป็ นผู้ที่ได้ ประโยชน์และมีเงิน ความแตกต่างระหว่าง
แนวคิดสองขัวนี
้ ้คือที่มาของสงครามทางวัฒนธรรมดังที่เขากล่าวถึงในตอนต้ น
ผู้เขียนอยู่ในค่ายของนักวิทยาศาสตร์ สว่ นใหญ่ที่เชื่อว่าภาวะโลกร้ อนกาลังเกิดขึ ้นจริงและเป็ นผลจาก
การเผาผลาญเชื ้อเพลิงของมนุษย์เราเพื่อเอาพลังงาน ภาวะโลกร้ อนเป็ นต้ นเหตุของความแห้ งแล้ งร้ ายแรงใน
หลายส่วนของโลกซึง่ ส่งผลให้ การขาดแคลนน ้าหนักหนาสาหัสยิ่งขึ ้น นอกจากนันมั
้ นยังทาให้ ลมพายุมีกาลัง
แรงขึ ้น ลมพายุสร้ างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยูใ่ นทางลมซึง่ จะต้ องทาสงคราม
กับน ้าในสองรูปแบบ นัน่ คือ ผู้ที่อยูร่ ิมฝั่ งทะเลจะต้ องต่อสู้กบั น ้าทะเลที่ขยับสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่อน ้าแข็งบนผิวโลก
ละลาย และกับคลื่นขนาดใหญ่ที่ถาโถมเข้ ามาเมื่อเกิดลมพายุ ส่วนผู้ที่อยู่หา่ งจากฝั่ งทะเลออกไปต้ องสู้กบั น ้า
ปริมาณมหาศาลอันเกิดจากฝนที่ลมพายุพามาตกมากจนเกินปกติ คนจนเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบเป็ นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในประเทศยากจน เช่น อินเดียและบังกลาเทศ
แนวคิดที่กาหนดให้ น ้าเป็ นของเอกชนและของรัฐวิวฒ
ั น์ไปสูค่ วามพยายามที่จะบริหารจัดการแหล่งน ้า
ด้ วยการควบคุมแม่น ้าสายใหญ่ ๆ เพื่อนาน ้าไปใช้ ในการชลประทานและกิจการอื่น สหรัฐอเมริกาเป็ นผู้บกุ เบิก

ในด้ านการพัฒนาแหล่งน ้าในยุคปั จจุบนั ด้ วยการสร้ างเขื่อนจานวนมากโดยองค์กรของรัฐบาลกลาง การสร้ าง
เขื่อนนาไปสู่ความขัดแย้ งสองด้ าน นัน่ คือ ด้ านความขัดแย้ งกับระบบนิเวศซึง่ ถูกทาลายด้ วยการก่อสร้ างเขื่อน
อ่างเก็บน ้าและการลดปริมาณของน ้าที่ไหลไปตามสายน ้า และด้ านความขัดแย้ งระหว่างผู้เสียหายและผู้ได้
ประโยชน์กลุม่ ต่าง ๆ และระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศเพื่อนบ้ าน
ผู้เขียนนาความขัดแย้ งมาแสดงเป็ นตัวอย่างจานวนหนึง่ ในจานวนนี ้ชาวพื ้นเมืองดังเดิ
้ มที่เราเรี ยกว่า
อินเดียนแดงแทบไม่มีบทบาทเพราะพวกเขาไม่มีอานาจที่จะนามาต่อรอง สาหรับความขัดแย้ งระหว่างคนผิว
ขาวด้ วยกันเอง ในบางครัง้ มีความรุนแรงถึงขันใช้
้ การก่อการร้ ายเพื่อทาลายท่อส่งน ้าและเขื่อน เขายกตัวอย่าง
การวางระเบิดเพื่อทาลายท่อส่งน ้าและเขื่อนในรัฐแคลิฟอร์ เนียมาเป็ นตัวอย่างว่า เมื่อปี 2467 ผู้ตอ่ ต้ านการผัน
น ้าไปให้ นครลอสแอนเจลิสเริ่ มวางระเบิดท่อส่งน ้าจากโครงการผันน ้าชื่อหุบเขาโอเวน หลังจากมีการวางระเบิด
เพิ่มอีก 12 ครัง้ ตามมา รัฐบาลจึงจัดเวรยามเฝ้าท่อส่งน ้าดังกล่าวพร้ อมกับอนุญาตให้ ผ้ เู ฝ้าเขื่อนและท่อส่งน ้า
ยิงผู้ก่อการร้ ายให้ ถึงแก่ชีวิตได้ หากจาเป็ น อีกสองปี ต่อมาเมื่อมีการสร้ างเขื่อนเพิ่มขึ ้น เขื่อนนันถู
้ กทาลายโดย
ผู้ก่อการร้ ายทาให้ คนตายไปถึง 400 คน และหลังจากนันอี
้ กสามปี เมื่อพื ้นที่แถบนันเกิ
้ ดความแห้ งแล้ งจัด ท่อส่ง
น ้าก็ถกู วางระเบิดอีก
ความขัดแย้ งร้ ายแรงถึงชีวิตเช่นนันไม่
้ ได้ ทาให้ รัฐบาลหยุดยังการสร้
้
างเขื่อน ตรงข้ ามรัฐบาลได้ รับการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ สร้ างเขื่อนมากขึ ้นจากเอกชนที่ได้ รับผลประโยชน์โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ในรัฐ
แคลิฟอร์ เนียซึง่ จงใจทาเกษตรกรรมทังที
้ ่อากาศแห้ งแล้ งจนเป็ นทะเลทรายในหลายส่วน การสร้ างเขื่อนเพื่อกัก
น ้าไว้ ทาให้ เม็กซิโกไม่ได้ รับน ้าตามที่ควร การประท้ วงของเม็กซิโกนาไปสูข่ ้ อตกลงแบ่งน ้ากัน แต่ตอ่ มาไม่นาน
น ้าที่ไหลไปยังเม็กซิโกกลับเป็ นน ้าที่ใช้ แล้ วซึง่ มีเกลือปนอยูส่ งู มาก เมื่อเม็กซิโกประท้ วงอีก รัฐบาลอเมริ กนั ก็
แก้ ปัญหาด้ วยการตังโรงงานกลั
้
น่ น ้าด้ วยเงินถึง 1 พันล้ านดอลลาร์ เพื่อเอาเกลือออกก่อนปล่อยน ้าไปให้ เม็กซิโก
นัน่ เป็ นเสมือนการลงทุนแบบสูญเปล่าสองต่อ
แนวคิดในการควบคุมสายน ้าโดยการสร้ างเขื่อนแพร่กระจายออกไปถึงอินเดียและส่วนอื่นของโลก
การสร้ างเขื่อนจานวนมากได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกหลังจากสถาบันนันก่
้ อตังขึ
้ ้นมาเมื่อสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ยุติ ทุกแห่งที่มีการสร้ างเขื่อน ความขัดแย้ งกับระบบนิเวศและระหว่างกลุม่ ผู้ได้ และผู้เสียประโยชน์มกั
เกิดขึ ้นทันทีโดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องอพยพออกไปจากถิ่นฐานบ้ านเดิมของตนซึง่ มักไม่ได้ รับค่าชดเชยอย่าง

เพียงพอ ในอินเดียซึง่ เป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ ความขัดแย้ งนันแสดงอาการออกมาในรู
้
ปของความขัดแย้ งในด้ าน
ฐานความคิด หรื อทางวัฒนธรรมดังที่กล่าวถึงแล้ วอีกด้ วย
ย้ อนไปในสมัยที่นายกรัฐมนตรี เนห์รูยงั ยิ่งใหญ่ในอินเดีย เขาสนับสนุนการสร้ างเขื่อนขนาดยักษ์ใน
ประเทศนันเพราะคิ
้
ดว่ามันเป็ นความทันสมัยและจะก่อให้ เกิดการพัฒนา แต่ก่อนตายเขายอมรับว่าเขาคิดผิด
ความขัดแย้ งในอินเดียยังดาเนินต่อไปและในบางกรณีฝ่ายต่อต้ านการสร้ างเขื่อนสามารถเอาชนะได้ แม้ จะใช้ วิธี
อหิงสาของท่านมหาตมะ คานธี ก็ตาม ผู้เขียนยกตัวอย่างแนวคิดที่จะสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น ้านาร์ มาดะ
ซึง่ ในตอนเริ่มต้ นได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก แต่หลังจากชาวอินเดียออกมาต่อต้ านอย่างหนัก
ธนาคารโลกก็ถอนตัวออกไป
เฉกเช่นปราชญ์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่ องการขาดแคลนน ้า ผู้เขียนนาความขัดแย้ งรุนแรง 3 แห่งในย่าน
ตะวันออกกลางมาเล่าคือ ระหว่างตุรกีซงึ่ เป็ นต้ นน ้าของแม่น ้ายูเฟรติสและไทกริ ส กับซีเรี ยและอิรักซึง่ อยูป่ ลาย
สายน ้า ระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ซงึ่ ยังทาสงครามกันอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี ้ และระหว่าง
อียิปต์ซงึ่ มีแม่น ้าไนล์เป็ นสายเลือดเส้ นเดียวกับประเทศต้ นน ้า 10 ประเทศ ความขัดแย้ งเหล่านี ้ล้ วนมีประวัติ
ยาวนานเพราะย่านนันแห้
้ งแล้ งจนเป็ นทะเลทรายเสียเป็ นส่วนใหญ่ เท่าที่ผา่ นมาประเทศที่เกี่ยวข้ องพยายาม
แสวงหาข้ อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ อาวุธเข้ าตัดสิน แต่ข้อตกลงมักเอนเอียงไปทางผู้ที่มีกาลังทางทหาร
เหนือกว่าทาให้ ผ้ เู สียเปรี ยบโวยวายว่าไม่เป็ นธรรม
ประเทศต่าง ๆ หาข้ อตกลงกันยากเพราะสิทธิเหนือสายน ้าและการปั นน ้าไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่วา่
จะเป็ นภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศ ในปั จจุบนั นี ้มีแนวคิด 4 แนวที่มกั ถูกอ้ างถึงคือ (1) ผู้ที่มีอธิปไตย
เหนือแผ่นดินที่สายน ้าไหลผ่านเป็ นผู้ใช้ น ้าได้ ตามที่ตนต้ องการ สหรัฐฯ อ้ างแนวคิดนี ้จึงทาให้ เม็กซิโกไม่ได้ รับ
น ้าจากแม่น ้าโคโลราโด (2) การไหลของน ้าตามธรรมชาติบง่ ชี ้ว่าทุกประเทศที่สายน ้าไหลผ่านควรได้ รับน ้า
ตามปกติโดยไม่มีการกักกันจากผู้ที่อยูต่ ้ นน ้า อียิปต์อ้างหลักนี ้เมื่อต้ องการสิทธิเหนือแม่น ้าไนล์ (3) การปั น
อย่างเท่าเทียมกันซึง่ ได้ รับการยอมรับมากกว่าแนวอื่น แต่ก็ประสบปั ญหาในด้ านการตีความหมายของคาว่า
“เท่าเทียมกัน” ซึง่ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทาให้ ไม่มีหลักยึดแน่นอน และ (4) ความต่อเนื่องของผลประโยชน์
นัน่ คือ ผู้ที่เคยได้ ประโยชน์ต้องได้ ตอ่ ไป โดยสรุปแนวคิดเหล่านี ้ยังแก้ ปัญหาจนทุกฝ่ ายพอใจไม่ได้ ความ
ขัดแย้ งจึงยังจะมีตอ่ ไป

องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการนาแนวคิดร่วมสมัยไปสู่การปฏิบตั ใิ นประเทศกาลังพัฒนาได้ แก่
องค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก องค์การค้ าโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สิ่งที่องค์กร
เหล่านี ้ทาคือ ตังกฎเกณฑ์
้
ขึ ้นมาใหม่เพื่อเอื ้อให้ บริ ษัทเอกชนเข้ าไปทาธุรกิจผลิตและขายน ้าแทนรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรของรัฐที่มีอยูแ่ ล้ วในประเทศเหล่านัน้ หากประเทศกาลังพัฒนาไม่ยอมทาตามองค์การเหล่านี ้ก็
ไม่ให้ ก้ เู งิน เหตุผลที่องค์กรเหล่านี ้นามาอ้ างได้ แก่องค์กรของรัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับบริ ษัทเอกชน บริษัท
จึงมีโอกาสเข้ าไปทากิจการน ้าประปา น ้าขวดและระบบกาจัดน ้าเสียในประเทศกาลังพัฒนา
ผู้เขียนนาตัวอย่างมาเล่ามากมายเพื่อชี ้ให้ เห็นว่า ทุกแห่งที่บริษัทเอกชนเข้ าไปให้ บริการ ราคาของ
น ้าประปาจะเพิ่มขึ ้นขนานใหญ่ทนั ที ในบางกรณีราคาเพิ่มขึ ้นไปจนทาให้ ผ้ บู ริโภคซึง่ มีรายได้ จากัดจาเขี่ยอยู่
แล้ วไม่มีเงินเหลือพอสาหรับใช้ ในการซื ้อหาสิ่งจาเป็ นเบื ้องต้ น เช่น ในประเทศโคลอมเบีย เมื่อบริ ษัทต่างชาติ
เข้ าไปทาสัมปทานน ้าประปา ชาวบ้ านต้ องใช้ เงินกว่า 20% ของรายได้ เพื่อจ่ายเป็ นค่าน ้า เมื่อประชาชนออกมา
ประท้ วง รัฐก็ใช้ อานาจจับกุมผ่านการประกาศกฎอัยการศึก อย่างไรก็ตามเมื่ อประชาชนยอมตายเพราะไม่มี
ทางเลือก รัฐบาลก็ถอยและให้ บริษัทต่างชาติถอนตัวออกไป
ตอนนี ้ทัว่ โลกมีกิจการทาน ้าดื่มบรรจุน ้าขวดพลาสติกกันอย่างแพร่หลาย มองโดยผิวเผินน ้าขวดน่าจะ
สะอาดถูกสุขอนามัย แต่ผ้ เู ขียนนาข้ อมูลของการทดสอบในประเทศต่าง ๆ รวมทังในประเทศที
้
่ก้าวหน้ าแล้ วมา
เสนอว่า ส่วนใหญ่ไม่สะอาดจริง ตรงข้ ามมันกลับมีเชื ้อแบคทีเรี ยเจือปนอยูจ่ านวนมาก ในหลายกรณีมนั เป็ น
เพียงน ้าประปาธรรมดาซึง่ บริ ษัทนามาบรรจุขวดหลอกขายเท่านัน้
ทังที
้ ่น ้าเป็ นทรัพยากรที่หายากมากขึ ้น แต่การใช้ น ้าทัว่ โลกยังเป็ นไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายและคนส่วนใหญ่ไม่
คิดหาวิธีประหยัด การปลูกข้ าวต้ องใช้ น ้าหลายเท่าของการปลูกธัญพืชอย่างอื่น เช่น ข้ าวสาลี ข้ าวฟ่ างและพืช
ตระกูลถัว่ ซึง่ มีโปรตีนสูง แต่การปลูกข้ าวก็ยงั ดาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ แม้ แต่นกั วิทยาศาสตร์ เองซึง่
พยายามแก้ ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้ วยการหาทางเพิ่มผลผลิตของธัญพืชก็มกั ไม่ได้ นกึ ถึงข้ อจากัดของน ้า
นอกจากจะส่งเสริมให้ ผลิตข้ าวต่อไปแล้ ว พวกเขายังส่งเสริมข้ าวสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ น ้ามากกว่าสายพันธุ์ดงเดิ
ั้ ม
อีกด้ วย

การลืมนึกถึงความจากัดของน ้านาไปสูก่ ารพัฒนาที่ไม่นา่ จะทา เช่น การผันน ้าออกจากแม่น ้าซึง่ ไหล
ลงไปสูท่ ะเลสาบอาราลในย่านเอเชียกลาง น ้าถูกผันออกจากแม่น ้าและส่งไปตามคลองเป็ นระยะทางไกลเพื่อ
ใช้ ในการปลูกฝ้ายซึง่ กินน ้ามาก เมื่อไม่ได้ รับน ้าจากแม่น ้า ทะเลสาบอาราลก็คอ่ ย ๆ แห้ งเหือดไปจนกลายเป็ น
หายนะทางระบบนิเวศอยูใ่ นปั จจุบนั
อินเดียก็ใช้ น ้าปริมาณมากเพื่อปลูกฝ้ายเช่นกัน การใช้ น ้าอย่างฟุ่ มเฟื อยโดยปราศจากการระบายน ้า
อย่างเพียงพอก่อให้ เกิดการสูญพื ้นที่ปีละมาก ๆ จากปั ญหาน ้าขังและดินเค็ม อินเดียสูญเสียพื ้นที่ไปแล้ วกว่า
10 ล้ านเฮกตาร์ เพราะถูกน ้าขังและอีก 25 ล้ านเฮกตาร์ เพราะดินเค็ม ในบางกรณีปัญหามีมากกว่านันเสี
้ ยอีก
ผู้เขียนนาเรื่ องที่เกิดในอินเดียมาเล่าหลายเรื่ อง เช่น การส่งเสริมให้ ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนาไปสู่
ปั ญหาหนี ้สินล้ นพ้ นตัว เมื่อรัฐต้ องการขึ ้นค่าน ้าและชาวนาไม่มีเงินจ่าย รัฐก็ลงโทษโดยไม่ยอมให้ ลกู ชาวนาเข้ า
โรงเรี ยน การกระทาเช่นนันน
้ าไปสูก่ ารปะทะกันระหว่างชาวนากับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจนชาวนา 40 คนเสียชีวิต
หรื อในอีกกรณีหนึง่ การส่งเสริมการเลี ้ยงกุ้งทาให้ ที่นาในย่านใกล้ ๆ ได้ ผลิตผลน้ อยลงเพราะผลกระทบของน ้า
เสียจากบ่อเลี ้ยงกุ้ง นอกจากอินเดียแล้ ว เขาอ้ างถึงตัวอย่างในเมืองไทยและในบังกลาเทศด้ วย
ในความเห็นของผู้เขียน ปั ญหาการขาดแคลนน ้าไม่ได้ เกิดจากธรรมชาติ หากเป็ นการกระทาของ
มนุษย์เราเอง หากเรารู้จกั บริหารจัดการน ้าที่มีอยู่อย่างจากัด เราจะสามารถอยูไ่ ด้ อย่างไม่ขาดแคลน เขานา
การใช้ ภมู ิปัญญาเก่าแก่ในอินเดียมาเล่าเพื่อแสดงให้ เห็นว่าแม้ แต่ในรัฐราชาสถานซึง่ เป็ นทะเลทราย ชาวบ้ าน
ยังมีน ้าพอใช้ เพราะพวกเขาเข้ าใจธรรมชาติเป็ นอย่างดีและพยายามใช้ น ้าอย่างประหยัด ไม่ใช่แต่รัฐราชาสถาน
เท่านันที
้ ่มีภมู ิปัญญาดังเดิ
้ มซึง่ ยังใช้ ได้ ดีมาจนถึงปั จจุบนั ผู้เขียนบอกว่าชาวอินเดียทัว่ ประเทศมีวิธีบริหาร
จัดการน ้าที่มีอยูอ่ ย่างจากัดมากกว่า 25 วิธีซงึ่ ทากันมานับเป็ นพันปี แล้ ว วิธีหนึง่ ได้ แก่การขุดสระหลายร้ อยลูก
ซึง่ เชื่อมต่อกันเป็ นลูกโซ่ เขายกตัวอย่างว่าในเขต “ระยาลสีมา” แห่งเดียว วิธีนี ้ช่วยให้ มีการชลประทานในเนื ้อที่
กว่า 6 แสนเอเคอร์ ชาวอังกฤษซึง่ ไม่ค้ นุ เคยกับระบบชลประทานเมื่อเข้ าไปล่าอาณานิคมในอินเดียยังแสดง
ความประทับใจในระบบดังกล่าว
ผู้เขียนเน้ นว่าความสาเร็จของระบบต่าง ๆ ในอินเดียมีความเป็ นประชาธิปไตยเป็ นหัวใจของการบริหาร
จัดการ นัน่ คือ สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ในหลาย ๆ กรณีหลังจากได้ หนั ไปใช้ เทคโนโลยีใหม่
และพบว่ามันไม่แก้ ปัญหาให้ พวกเขา ชาวอินเดียวเริ่มกลับไปรื อ้ ฟื น้ ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มขึ ้นมาใหม่และพบว่ามัน

ยังแก้ ปัญหาของพวกเขาได้ เป็ นอย่างดี ฉะนันในขณะนี
้
้จึงมีองค์กรเอกชนหลายแห่งที่พยายามรื อ้ ฟื น้ และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม ในจานวนนี ้มีองค์กรชื่อ “ทะรุน ภารัต สังข์” ซึง่ ประสบความสาเร็จสูงมากจนได้ รับ
รางวัลแมกไซไซในปี 2544
ผู้เขียนจบเรื่ องด้ วยการกลับไปพูดถึงความเชื่อดังเดิ
้ มของชาวอินเดียและชาวโลกยุคโบราณ ชาว
อินเดียถือว่าสายน ้าเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ โดยเฉพาะแม่น ้าคงคาซึง่ พวกเขาสักการะบูชาและลงไปชาระร่างกายให้
สะอาดทังทางด้
้
านกายภาพและด้ านจิตวิญญาณ น ้าในแม่น ้าสายนันมี
้ คณ
ุ ลักษณะพิเศษคือ มีแร่จานวนมาก
ซึง่ ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย แต่ในอดีตไม่เฉพาะชาวอินเดียเท่านันที
้ ่บชู าน ้า สังคมตะวันตกก็เช่นกัน เกี่ยวกับเรื่ องนี ้
ผู้เขียนยกตัวอย่างประชาชนในฝรั่งเศสและเกาะอังกฤษมาเล่า การบูชาน ้าที่นนั่ เสื่อมไปหลังจากได้ ถกู ห้ ามโดย
ศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตามน ้าก็ยงั มีความสาคัญในทางศาสนา เช่น การมุดน ้าในพิธีประกาศตัวเป็ นศาสนิก
ชนของชาวคริสต์บางนิกาย
สาหรับชาวอินเดียแม้ เวลาจะผ่านไป น ้าไม่ได้ ลดความศักดิส์ ิทธิ์ลงในความเชื่อของพวกเขา ผู้เขียน
มองว่าการแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้าจะทาตามแนวคิดของสังคมตะวันตกที่วา่ น ้าเป็ นเพียงสินค้ าชนิดหนึง่
เท่านันไม่
้ ได้ เนื่องจากค่าของน ้าสูงกว่าราคาที่ซื ้อขายกันในท้ องตลาด ฉะนันการแก้
้
ปัญหาจะต้ องมองน ้าจาก
มุมมองนี ้ด้ วย
ข้ อคิดเห็น: หนังสือสองเล่มนี ้ชี ้ให้ เห็นประเด็นปั ญหาหลากหลายยกเว้ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิด
ปั ญหาซึง่ ถูกกล่าวถึงเพียงผ่าน ๆ เท่านัน้ นัน่ คือ การเพิ่มขึ ้นของประชากรโลกอย่างไม่หยุดยังจนกระทั
้
ง่ ขณะนี ้
โลกมีกว่า 6.5 พันล้ านคนแล้ ว แต่ละคนที่เพิ่มขึ ้นต้ องการน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อผลิตอาหารและเพื่อ
การผลิตสิ่งจาเป็ นอื่น ๆ นอกเหนือจากนัน้ แต่ละคนยังต้ องการบริโภคเกินความจาเป็ นสาหรับดาเนินชีวิตอีก
ด้ วย
ความต้ องการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยังถู
้ กอาพรางไว้ ในนามของการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การ
ผลิตเพื่อสนองการบริโภคต้ องใช้ น ้า ฉะนันความต้
้
องการน ้าจึงเพิ่มขึ ้นในอัตราสูงกว่าอัตราการขยายตัวของ
ประชากร

ไม่วา่ จะถือว่าน ้าเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธ์หรื อไม่ หรื อจะใช้ เทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ ปัญหา วันหนึ่งข้ างหน้ าน ้า
ย่อมจะมีไม่พอใช้ นอกจากเราจะสามารถกลัน่ น ้าทะเลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งอื่น กระนันก็
้ ตามสังคมที่
ตังอยู
้ ใ่ นย่านที่มีทงความกั
ั้
นดารน ้าและความยากจนเป็ นทุนอยูแ่ ล้ ว ซ ้าร้ ายประชากรยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ด้ วย ย่อมจะต้ องเผชิญปั ญหาที่หนักหนาสาหัสเป็ นทวีคณ
ู
เมื่อผู้เขียนพูดถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จึงจาเป็ นที่จะต้ องเน้ นว่า การแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้าจะ
ทาได้ สาเร็จก็ตอ่ เมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจากัดจานวนประชากรและการบริ โภคของแต่ละคน
ด้ วย

7.
The Blue Death /ฆาตกรรมสีนา้ เงิน

ในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ชาวโลกจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วันน ้าโลก” หนึง่ ในกิจกรรมของวันน ้า
โลก 2550 ได้ แก่การนาข้ อมูลมาเผยแพร่วา่ ในช่วงเวลา 8 วินาทีที่ผ้ อู า่ นอาจใช้ สาหรับอ่านเนื ้อความในอีกสาม
สี่บรรทัดข้ างหน้ านี ้ ได้ มีเด็กตายไปหนึง่ คนเพราะขาดน ้าดื่ม หรื อไม่ก็ตายจากการดื่มน ้าที่มีเชื ้อโรคเจือปนอยู่
ผู้คนในสังคมก้ าวหน้ าและมีน ้าประปาใช้ ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยจากเชื ้อโรคที่มากับน ้า สาหรับชาวโลกอีกนับ
พันล้ านคนที่ไม่คอ่ ยมีการศึกษาและไม่มีน ้าประปาใช้ โอกาสที่จะตายจากโรคจาพวกนี ้ยิง่ สูงขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
เนื่องจากมนุษยชาติขาดน ้าไม่ได้ โอกาสที่น ้าจะเอื ้อให้ เกิดฆาตกรรมโดยเชื ้อโรคจึงมีอยูต่ ลอดเวลา การทา
น ้าประปาเป็ นวิธีกาจัดโอกาสนันได้
้ ดีวิธีหนึง่ แต่กว่าจะวิวฒ
ั น์มาเป็ นระบบประปาดังในปั จจุบนั ผู้คนก็ล้มตาย
กันไปเป็ นจานวนมาก แม้ แต่ระบบปั จจุบนั ซึง่ ได้ รับการพัฒนามาเป็ นเวลานับร้ อยปี ก็ยงั มีอนั ตรายจากโรคร้ าย
แฝงอยู่ นายแพทย์ Robert D. Morris นักระบาดวิทยาสิ่งแวดล้ อมและผู้นาในการทาวิจยั เกี่ยวกับน ้าดื่มและ
สุขภาพได้ รวบรวมเรื่ องราวของการค้ นหาสาเหตุของโรคติดต่อที่อาศัยน ้าเป็ นพาหะ การพัฒนาและการ
ปรับปรุงระบบประปา และมหันตภัยที่มากับน ้าประปามาเล่าไว้ ในหนังสือขนาด 310 หน้ าชื่อ The Blue
Death: Disease, Disaster, and the Water We Drink ซึง่ พิมพ์ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550
ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นด้ วยการเล่าเรื่ องการระบาดของอหิวาห์เมื่อปี 2370 ซึง่ เริ่มต้ น ณ เมืองกัลกัตตา
ของอินเดียแล้ วแพร่ไปยังอัฟกานิสถานและรัสเซีย ตอนนันยั
้ งไม่มีใครรู้วา่ มันคืออหิวาห์ แม้ วา่ ทหารรัสเซียจะ
ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการกาจัดเชื ้อ แต่เชื ้ออหิวาห์ก็ยงั สามารถเดินทางถึงอังกฤษได้ โดยใช้ เวลา 2 ปี

ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนและท้ องร่วงอย่างแรงและก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ปลายมือปลายเท้ าของเขาได้ เปลี่ยนเป็ น
สีน ้าเงินอ่อน ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วจนสภาองคมนตรี ต้องออก
มาตรการกักกัน แต่มาตรการนันกลั
้ บไม่ได้ ผลและในเดือนธันวาคมเชื ้อก็แพร่เข้ าสูเ่ มืองนิวคาสเซิล ยังผลให้
จอห์น สโนว์ ผู้ฝึกงานของแพทย์ประจาเมืองนิวคาสเซิลมีโอกาสติดตามการระบาดของอหิวาห์อย่างใกล้ ชิด
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2375 เกิดการระบาดของอหิวาห์ขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ ที่เหมืองถ่านหินคิลลิงเวอร์ ธ
แพทย์จงึ ส่งสโนว์ไปที่นนั่ ในตอนนันแพทย์
้
สว่ นใหญ่เชื่อว่าเชื ้ออหิวาห์แพร่กระจายผ่านอากาศ แต่เมื่อสโนว์ได้
ศึกษาสภาพในเหมือง เขากลับไม่เห็นด้ วยเพราะเหมืองที่เกิดโรคระบาดมีระบบระบายอากาศที่ดีและเชื ้อก็มิได้
กระจายไปยังเหมืองอื่น ๆ ในย่านเดียวกัน อย่างไรก็ดีแม้ วา่ ในขณะนันจะยั
้ งไม่มีแพทย์คนใดสามารถหาสาเหตุ
และวิธีรับมือกับอหิวาห์ได้ อย่างถูกต้ อง แต่อหิวาห์ก็ละจากอังกฤษไปเองหลังจากคร่าชีวิตชาวลอนดอนไปถึง
8,500 คน ต่อมาสโนว์ได้ เข้ าศึกษาต่อในโรงเรี ยนแพทย์และได้ กลายเป็ นวิสญ
ั ญีแพทย์ผ้ ดู มยาสลบพระราชินี
วิคตอเรี ยเมื่อมีพระสูตกิ าลเจ้ าชายลีโอโปล ส่งผลให้ เขากลายเป็ นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีฐานะดีขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว
เมื่อถึงฤดูร้อนปี 2388 อหิวาห์ได้ กลับมาแพร่ระบาดอีกครัง้ หนึง่ โดยเริ่มจากเมืองคาบูล เตหะรานและ
แบกแดด ในที่สดุ เชื ้อก็เดินทางไปถึงเมืองฮอร์ สลีดาวน์ตรงริมฝั่ งแม่น ้าเทมส์ในปี 2391 ในช่วงเวลานันแพทย์
้
ส่วนใหญ่ยงั คงเชื่อว่าโรคอหิวาห์ระบาดจากอากาศที่เป็ นพิษ แต่สโนว์กลับไม่เห็นด้ วย เขาเห็นว่าถ้ าอากาศ
เป็ นตัวกลางในการแพร่ระบาด ร่างกายมนุษย์นา่ จะตอบสนองต่อสารที่อาศัยอากาศเป็ นสื่อเช่นเดียวกับการ
ตอบสนองต่อการดมยาสลบ แต่ความจริงที่พบก็คือผู้ป่วยที่อาศัยอยูใ่ นตึกเดียวกันมิได้ ติดเชื ้ออหิวาห์ทกุ
ครอบครัวและระดับความรุนแรงของโรคที่แต่ละคนเป็ นก็ไม่เท่ากัน ยิ่งไปกว่านันผู
้ ้ ป่วยทุกรายจะเริ่มมีอาการที่
ระบบทางเดินอาหารก่อนที่พวกเขาจะมีอาการหายใจลาบากและปลายมือปลายเท้ าเปลี่ยนเป็ นสีน ้าเงินซึง่
แสดงถึงการขาดอากาศ เขาจึงตังสมมติ
้
ฐานว่าสาเหตุของโรคน่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถ
มองเห็นด้ วยตาเปล่าได้ ที่ผ้ คู นกินเข้ าไปและเกิดการขยายตัวในทางเดินอาหารจนมีจานวนมากขึ ้นและทาให้
เกิดอาการท้ องเสีย ส่วนตัวกลางน่าจะเป็ นน ้าที่ปนเปื อ้ นอุจจาระและน ้าสกปรกนี ้แพร่กระจายไปยังท่อส่งจึงทา
ให้ ผ้ คู นได้ รับเชื ้อในวงกว้ าง

ความเห็นเรื่ องน ้าเป็ นตัวกลางที่ทาให้ เกิดการระบาดโรคของสโนว์ตรงข้ ามอย่างสิ ้นเชิงกับของกลุม่
นักการเมืองที่มีเอ็ดวิน แชดวิกค์ เป็ นผู้นา เมื่อแชดวิกค์เดินทางไปยังสลัมที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองกลาสโกว์ เขา
พบว่าผู้ที่อาศัยอยูใ่ นสลัมนันมิ
้ ได้ ทิ ้งของเสียจากการขับถ่ายแต่กลับเก็บสะสมไว้ ในที่พกั แล้ วขายไปเป็ นปุ๋ย
แชดวิกค์จงึ สรุปว่าสาเหตุของโรคน่าจะมาจากอากาศที่มีกลิ่นเหม็น เขาได้ เสนอให้ รัฐกาจัดส้ วมซึมและสร้ าง
ห้ องน ้าขึ ้นแทน ส่วนน ้าเสียจากห้ องน ้าและบ้ านเรื อนให้ ระบายลงในท่อแล้ วปล่อยลงแม่น ้าอีกทีหนึง่ เขาเชื่อว่า
การทาเช่นนันจะท
้ าให้ ประชาชนติดโรคน้ อยลง หลังจากที่รัฐทาตามข้ อเสนอของแชดวิกค์ การแพร่กระจาย
ของอหิวาห์ในลอนดอนยิ่งรุนแรงขึ ้นไปอีกจนทาให้ ชาวลอนดอนตายสูงถึง 4.5%
ในช่วงเวลานันวิ
้ ธีระบายน ้าเสียของชาวลอนดอนคือการเทปั สสาวะที่เก็บไว้ ในกระโถนลงในแม่น ้า
ส่วนน ้าเสียจากการอาบและชะล้ างจะไหลลงพื ้นแล้ วระบายสูท่ อ่ น ้าเสียบนถนน น ้ากินน ้าใช้ จะมาจากบ่อ ถัง
เก็บน ้า ท่อประปาหรื อน ้าในแม่น ้าขึ ้นอยูก่ บั เศรษฐานะของผู้ดื่ม การศึกษาของสโนว์พบว่าบริ ษัทผู้ผลิต
น ้าประปาทัง้ 9 แห่งอาศัยน ้าจากแม่น ้าเทมส์ซงึ่ เป็ นแม่น ้าเดียวกันกับที่แชดวิกค์แนะนาให้ ระบายน ้าเสียลงไป
ก่อนปี 2396 บริษัททาประปาชื่อแลมเบธดูดน ้าจากแม่น ้าเทมส์กลางกรุงลอนดอน บริ ษัทนี ้จึงใช้ แหล่งน ้าดิบที่
สกปรกที่สดุ ในการทาน ้าประปา แต่หลังจากที่บริ ษัทสร้ างท่อประปาใหม่เสร็จ บริษัทหันมาใช้ น ้าดิบเหนือจุด
เดิมขึ ้นไป 10 ไมล์จงึ ทาให้ บริษัทใช้ แหล่งน ้าดิบที่สะอาดที่สดุ ส่งผลให้ บริ ษัทชื่อเซาธ์วอร์ คและวอกฮอลล์ (S&V)
กลายเป็ นบริษัทที่ใช้ แหล่งน ้าดิบที่สกปรกที่สดุ บริษัททังสองต่
้
างแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการหาลูกค้ า แม้ แต่
ในตึกเช่าเดียวกันแต่ละครอบครัวยังใช้ น ้าประปาจากบริ ษัทที่ตา่ งกัน ข้ อมูลในปี 2396 บ่งว่าบ้ านในบริเวณที่
ใช้ น ้าประปาจากสองบริษัทนี ้มีอตั ราการเกิดอหิวาห์ต่ากว่าบ้ านในบริเวณที่ใช้ น ้าจากบริษัท S&V เพียงบริษัท
เดียว และประชากรทัง้ 15,000 คนจากทังสามต
้
าบลที่ใช้ น ้าจากบริษัทแลมเบธเพียงบริษัทเดียวไม่มีผ้ เู สียชีวิต
เลยทัง้ ๆ ที่การระบาดในครัง้ นันมี
้ ผ้ เู สียชีวิตมากถึง 796 คน สโนว์จงึ ออกเคาะประตูบ้านเพื่อหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
น ้าประปาที่ผ้ เู สียชีวิตใช้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ ว่า พวกเขาใช้ น ้าประปาจากบริ ษัทไหนกันแน่
สโนว์จงึ จาเป็ นต้ องเก็บตัวอย่างน ้าตามบ้ านมาพิสจู น์ เขาพบว่าน ้าจากบริ ษัท S&V ที่ถกู เติมสารซิลเวอร์ ไน
เตรตจะมีปริมาณเกลือมากกว่าน ้าของบริษัทแลมเบธถึง 40 เท่าและขุน่ กว่าด้ วย เขาจึงยิ่งมัน่ ใจในสมมติฐาน
ที่วา่ เชื ้ออหิวาห์มาจากน ้า

ในเดือนกันยายน 2397 เกิดการระบาดของอหิวาห์ขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ การระบาดในครัง้ นี ้เกิดขึ ้นใน
บริเวณบ้ านที่อาศัยน ้าจากบริษัทที่ใช้ แหล่งน ้าดิบที่สะอาดและมาจากแม่น ้าที่ตา่ งกัน สโนว์สนั นิษฐานว่าการ
ระบาดน่าจะมาจากบ่อน ้าที่มีเชื ้อปนเปื อ้ น เมื่อเขาไปสารวจน ้าจากบ่อต่าง ๆ จึงพบว่าน ้าจากบ่อในย่านบรอด
สตรี ตเป็ นน ้าที่สกปรกที่สดุ เขาได้ นาน ้าจากบ่อนี ้ไปให้ นกั จุลชีววิทยาผู้มีชื่อเสียงที่สดุ ในยุคนันตรวจสอบและ
้
พบว่าน ้าจากแหล่งต้ องสงสัยมีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ รูปร่างเป็ นวงรี อยูเ่ ป็ นจานวนมาก แต่กล้ องที่มีอยูใ่ นสมัยนันยั
้ งไม่
ดีพอที่จะบอกได้ วา่ สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ นันคื
้ ออะไรกันแน่ สโนว์จงึ ต้ องหาหลักฐานผ่านทางวิธีการทางระบาดวิทยา
อีกครัง้ หนึง่ เขาพบว่าผู้เสียชีวิตจากอหิวาห์ทงหมดมี
ั้
ที่อยูอ่ าศัยใกล้ บอ่ ต้ องสงสัยหรื อนิยมดื่มน ้าจากบ่อนัน้
เขาจึงรายงานผลการศึกษาไปยังรัฐบาล ถึงแม้ ว่าคณะกรรมการผู้รับผิดชอบทางด้ านสุขาภิบาลส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยเชื่อถือข้ อมูลของสโนว์มากนัก แต่พวกเขาก็สงั่ ปิ ดการใช้ บอ่ ทันทีซงึ่ เท่ากับเป็ นการหยุดการระบาด
โรคติดต่อที่อาศัยน ้าเป็ นสื่อเป็ นครัง้ แรกในประวัติศาสตร์
หลังจากนันรั
้ ฐได้ แต่งตังกรรมการขึ
้
้นเพื่อค้ นหาสาเหตุของอหิวาห์เพิ่มเติมโดยรวมสโนว์และบาทหลวง
ชื่อเฮนรี ไวท์เฮดไว้ ด้วย บาทหลวงไวท์เฮดพบว่าครอบครัวที่ดื่มน ้าจากบ่อในย่านบรอดสตรี ตจะเป็ นอหิวาห์
มากกว่าผู้ที่ดื่มน ้าจากแหล่งอื่นถึง 9 เท่าและก่อนการระบาดของโรค 2 วันมีทารกเสียชีวิตจากอาการท้ องเสีย
อย่างรุนแรงและแม่ของเด็กได้ นาผ้ าอ้ อมที่เปื อ้ นอุจจาระของเด็กไปซักตรงบ่อนัน้ มันจึงน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้ บอ่ มีเชื ้อจานวนมาก ผลการสืบค้ นนันเท่
้ ากับเป็ นการยืนยันสมมติฐานของสโนว์ที่ว่าน ้าเป็ นตัวกลางในการ
ระบาดของอหิวาห์
ในเดือนตุลาคม ปี 2399 เบนจะมิน ริชาร์ ดสัน ให้ ความเห็นในการประชุมของสมาคมแพทย์ The
British Medical Association in Birmingham ว่าอหิวาห์ระบาดจากน ้าที่ปนเปื อ้ น ส่วนความสาเร็จของการ
หาสาเหตุการระบาดของอหิวาห์เป็ นผลมาจากความพยายามของสโนว์ คณะกรรมการจึงมีมติให้ ย้ายบ่อกาจัด
น ้าเสียออกไปจากใจกลางกรุงลอนดอน จากนันมากรุ
้
งลอนดอนก็รอดพ้ นจากการระบาดของอหิวาห์ สโนว์
เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 45 ปี ด้ วยโรคเส้ นโลหิตในสมองแตกในเดือนมิถนุ ายน 2401 ก่อนที่ใครจะสามารถพิสจู น์
ได้ วา่ อหิวาห์เกิดจากเชื ้ออะไรกันแน่
ในเดือนตุลาคมปี 2426 อหิวาห์ได้ ระบาดเข้ าสู่อิตาลี แพทย์ชาวเยอรมันชื่อ โรเบิร์ต คอค ผู้ค้นพบ
วงจรของเชื ้อแบคทีเรี ยและวิธีเพาะเชื ้อแบคทีเรี ยลงบนวุ้นซึง่ เป็ นสมาชิกกลุม่ นักวิจยั ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในขณะนัน้

จึงเดินทางจากเยอรมันเพื่อไปยังอิตาลี ในช่วงเวลาเดียวกันนันคณะแพทย์
้
จากฝรั่งเศสซึง่ มีหลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้
ก่อตังวิ
้ ชาจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสและผู้ค้นพบวิธีผลิตวัคซีนได้ ขา่ วว่าอหิวาห์กาลังระบาดที่อียิปต์จงึ ส่งผู้ชว่ ย
ของเขาคือหลุยส์ ธิลเลียร์ แพทย์ชาวฝรั่งเศสไปยังอียิปต์ ทังนี
้ ้เพราะปาสเตอร์ เป็ นอัมพฤกษ์ ทาให้ ไม่สะดวกที่จะ
เดินทาง เมื่อคอคทราบข่าวนัน้ เขาและคณะจึงย้ ายขบวนตามไปอียิปต์ด้วย
เมื่อคอคไปถึงอียิปต์เขาได้ ผ่าชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากโรคอหิวาห์และพบว่า ภายในช่องท้ องของ
ผู้เสียชีวิตมีแบคทีเรี ยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และตามบริเวณผนังลาไส้ ยงั พบความผิดปกติเป็ นปื น้ สีแดง เขาจึงนา
ชิ ้นเนื ้อไปตรวจและพบเชื ้อที่มีรูปร่างคล้ ายเครื่ องหมายจุลภาค เขาพยายามที่จะนาเชื ้อนันไปเพาะและฉี
้
ดเชื ้อ
เข้ าไปยังสัตว์ชนิดอื่น ๆ แต่สตั ว์ทกุ ชนิดล้ วนไม่สาแดงอาการเช่นที่ปรากฏในคน เขาจึงสันนิษฐานว่าเชื ้อ
ดังกล่าวอาจก่อโรคเฉพาะแต่กบั คนเท่านัน้ ส่วนคณะแพทย์ฝรั่งเศสซึง่ มีธิลเลียร์ เป็ นผู้นาสามารถแยกเชื ้อ
รูปร่างจุลภาคได้ จากเลือดของผู้ป่วยและก็ไม่สามารถที่จะทาให้ เกิดโรคในสัตว์ได้ เช่นกัน ซ ้าร้ ายพวกเขายังต้ อง
กลับบ้ านมือเปล่า เมื่อต้ องสูญเสียธิลเลียร์ ด้วยโรคอหิวาห์อีกด้ วย
ต่อมารัฐบาลอังกฤษในอินเดียได้ ให้ คอคไปสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของอหิวาห์ที่กลั กัตตา คอค
ตรวจพบเชื ้อรูปจุลภาคทังในตั
้ วผู้ป่วยและบ่อน ้าที่ผ้ ปู ่ วยและผู้เสียชีวิตดื่มด้ วยจึงเท่ากับว่า เขาสามารถหาเชื ้อ
ก่อโรคอหิวาห์ได้ และเป็ นผู้พิสจู น์สมมติฐานของสโนว์ว่าอหิวาห์ตดิ ต่อทางน ้า เขาจึงกลับไปเยอรมนีอย่าง
วีรบุรุษและได้ รับเงินรางวัลถึงหนึง่ แสนมาร์ คแม้ ว่าเขาจะยังไม่สามารถหาทางหยุดยังการระบาดของโรคได้
้
ก็
ตาม
ส่วนทางฟากสหรัฐอเมริกา ในปี 2403 เอลลิส เชสโบรฮ์ ผู้ออกแบบระบบประปาของกรุงบอสตันได้ รับ
การว่าจ้ างจากเมืองชิคาโกให้ ออกแบบระบบประปาและระบบบาบัดน ้าเสียใหม่ เขาออกแบบให้ ระบบบาบัด
น ้าเสียปล่อยน ้าเสียลงสูแ่ ม่น ้า ส่วนแหล่งน ้าดื่มคือทะเลสาบมิชิแกนอยูห่ ่างจากปากแม่น ้าชิคาโกประมาณ 1
ไมล์ การออกแบบประปาและระบบน ้าเสียนี ้สามารถให้ บริการชาวเมืองได้ เป็ นอย่างดี จนกระทั่งปี 2408 เมื่อ
รถไฟขนสัตว์เลี ้ยงจานวนกว่าล้ านตัวเข้ ามายังบริเวณห่างจากแหล่งน ้าดื่มประมาณ 5 ไมล์ ปฏิกลู และมูลสัตว์
ทาให้ แหล่งน ้าดื่มสกปรกมากเสียจนกระทัง่ ชาวเมืองต้ องประสบกับโรคอหิวาห์ รัฐจึงจาเป็ นต้ องย้ ายท่อประปา
และแหล่งผลิตน ้าประปาห่างไปจากเดิมเพื่อรักษาชื่อเสียง ถึงกระนันก็
้ ตามชาวเมืองชิคาโกกลับปลอดจากโรค
ได้ ไม่นาน ทังนี
้ ้เพราะแหล่งน ้าของพวกเขาอยูห่ ่างจากทุง่ เลี ้ยงสัตว์ไม่มากนัก ในไม่ช้าแหล่งน ้านันก็
้ เต็มไปด้ วย

ปฏิกลู อีก จอร์ จ จอห์นสัน วิศวกรที่ปรึกษาคิดว่าการกรองคงใช้ ไม่ได้ ผลในกรณีนนั ้ เขาจึงคิดค้ นวิธีแก้ ปัญหา
ใหม่ด้วยการเติมสารฆ่าเชื ้อโรคที่เรี ยกว่าคลอรี นลงไปในน ้าซึง่ เท่ากับเป็ นการเติมคลอรี นลงในน ้าประปาครัง้
แรกในประวัติศาสตร์ จากนันมาสถิ
้
ตผิ ้ ปู ่ วยด้ วยโรคท้ องร่วงของสหรัฐฯ ก็ลดลงจาก 5% ในปี 2443 เหลือเพียง
0.00005% ในปี 2533
หลังจากนักเคมีชาวดัชท์ได้ พบว่าน ้าประปามีคลอโรฟอร์ มซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็งตับในหนูมากผิดปกติ
ทัง้ ๆ ที่น ้าที่ไหลเข้ าไปในบ่อบาบัดเพื่อใช้ ทาน ้าประปาไม่มีสารชนิดนี ้ปนเปื อ้ นอยู่ และสันนิษฐานว่าคลอรี น
น่าจะเป็ นต้ นเหตุของการมีสารคลอโรฟอร์ มที่มากผิดปกติในน ้าประปา นักวิจยั ด้ านบาบัดน ้าขององค์การ
ปกป้องสิ่งแวดล้ อมของสหรัฐฯ ก็ได้ รับรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ ว่าการเติมคลอรี นทาให้ เกิดสารคลอโรฟอร์ ม
ในน ้าประปาเช่นกัน องค์การนันปกปิ
้
ดข้ อมูลได้ ไม่นาน เมื่อสื่อทราบว่าน ้าประปาทัว่ ทังสหรั
้ ฐฯ เต็มไปด้ วยสาร
ปนเปื อ้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลอโรฟอร์ ม นักระบาดวิทยาจึงต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้ นหาคาตอบ
ให้ ได้ วา่ ประชาชนที่ได้ รับสารปนเปื อ้ นนันเป็
้ นเวลายาวนานเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็งหรื อไม่และมากน้ อยเพียงใด
ผู้เขียนได้ คาตอบหลังจากวิเคราะห์งานวิจยั ในบทความทางวิทยาศาสตร์ อยูร่ าว 6 เดือน นัน่ คือ ผู้ที่ดื่ม
น ้าที่มีสว่ นผสมคลอรี นตลอดชีวิตเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปั สสาวะและมะเร็งลาไส้ ใหญ่ บทความของ
เขาถูกต่อต้ านจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและองค์การปกป้องสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะมนุษย์เรายังไม่
สามารถหาวิธีบาบัดน ้าประปาได้ ดีไปกว่าการเติมคลอรี นก็เป็ นได้ นอกจากนันบริ
้ ษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมน ้า
ดื่มไม่ต้องการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทาให้ น ้าดื่มมีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นเพราะการทาเช่นนี ้มีแต่เพิ่มต้ นทุนโดยที่ผ้ ูบริ โภค
อาจไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่ม
น ้าประปาของสหรัฐฯ ไม่เพียงจะถูกคุกคามจากผลพลอยได้ จากสารคลอรี นเท่านัน้ นักจุลชีววิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริ ดาใต้ ยงั พบว่าน ้าประปาเต็มไปด้ วยโปรโตซัวซึง่ เป็ นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อยูร่ ะหว่างสัตว์
และแบคทีเรี ยอีกด้ วย นัน่ หมายความว่า อุตสาหกรรมน ้าประปาของสหรัฐฯ กาลังเผชิญหน้ ากับมฤตยูอยู่ใน
ปั จจุบนั
ในเดือนเมษายนปี 2536 แพทย์พบว่าโรงพยาบาลชื่อเวสต์แอลลิสในเมืองมิลวอกีต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่
มีอาการท้ องเสียอย่างรุนแรงหลายรายพร้ อม ๆ กัน ซ ้าร้ ายการตรวจปกติทวั่ ไปและการเพาะเชื ้อในผู้ป่วย

เหล่านันกลั
้ บไม่สามารถอธิบายสาเหตุของอาการท้ องเสียได้ มีข้อมูลด้ วยว่าภายในเวลาเพียงสุดสัปดาห์เดียว
จานวนผู้ป่วยที่มารับการรักษามีจานวนมากผิดปกติจนถือได้ วา่ เป็ นการระบาดของโรคท้ องร่วง โดยทัว่ ไปนัน้
การระบาดของโรคท้ องร่วงมักเกิดจากร้ านอาหารร้ านใดร้ านหนึง่ แต่สถานการณ์ในครัง้ นี ้ ผู้อานวยการ
ห้ องปฏิบตั กิ ารคาดว่าสาเหตุของโรคไม่นา่ จะมาจากร้ านอาหารเพียงร้ านเดียว ทังนี
้ ้เพราะการระบาดเกิดขึ ้น
อย่างรวดเร็วและเป็ นวงกว้ าง การระบาดโดยผ่านทางอากาศก็ไม่นา่ จะเป็ นไปได้ เช่นกันเพราะไวรัสที่อาศัย
อากาศเป็ นพาหะในการระบาดต้ องทาให้ เกิดอาการที่ระบบทางเดินหายใจก่อนซึง่ ไม่เกิดขึ ้นกับผู้ป่วยรายใดใน
กรณีนี ้ มีรายงานว่าการระบาดได้ เริ่มขึ ้นก่อนหน้ านัน้ ประมาณ 1 สัปดาห์และขยายตัวอย่างช้ า ๆ จนถึงวันหยุด
สุดสัปดาห์ การระบาดจึงเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว
บ่อบาบัดน ้าประจาเมืองรายงานว่าน ้าจากทะเลสาบมิชิแกนซึง่ ไหลเข้ าสูบ่ อ่ บาบัดและไหลออกจากบ่อ
บาบัดมีความขุน่ และแบคทีเรี ยมากผิดปกติ แม้ วา่ จะไม่มากเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดก็ตาม ทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารจึงคิดว่าต้ นเหตุของการระบาดจึงน่าจะมาจากน ้า ทังนี
้ ้เพราะก่อนหน้ าการระบาดของโรค
ท้ องร่วงประมาณ 1 สัปดาห์เกิดฝนตกหนักในบริเวณนัน้ น ้าที่ไหลเข้ าไปยังทะเลสาบจึงปนเปื อ้ นมูลสัตว์เป็ น
จานวนมากทาให้ น ้าในทะเลสาบเต็มไปด้ วยเชื ้อโรค หลังจากสืบหาสาเหตุอยู่หลายวัน ในที่สดุ แพทย์ก็ได้
คาตอบจากชิ ้นเนื ้อที่ได้ จากลาไส้ ของผู้ป่วย เขาพบว่าผนังลาไส้ ของผู้ป่วยเต็มไปด้ วยเชื ้อคริ ปโตสโพริเดียมซึง่
เป็ นเชื ้อที่มกั พบเฉพาะในผู้ป่วยเอดส์ ไข่ของเชื ้อนี ้มีความคงทนสูงและสามารถอยูน่ อกร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ เป็ น
เดือน และจานวนของมันเพียงไม่กี่ฟองที่ปนเปื อ้ นในน ้าดื่มก็สามารถทาให้ เกิดการระบาดของโรคท้ องร่วงได้
แล้ ว
การพบไข่ของคริปโตสโพริเดียมกระตุ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโรคติดเชื ้อและแพทย์ตงข้
ั ้ อสงสัยว่าการ
ระบาดของโรคในครัง้ นันมาจากน
้
้าประปา ฉะนันการหยุ
้
ดให้ บริ การน ้าประปาเท่านันจึ
้ งจะสามารถหยุดยังการ
้
แพร่กระจายของโรคได้ แต่การทาเช่นนันจะท
้ าให้ ประชาชนหมดความเชื่อมัน่ ต่อน ้าประปาของเมือง ซ ้ายัง
ทาลายชื่อเสียงของอุตสาหกรรมอาหารของเมืองอีกด้ วย อย่างไรก็ดีห้าวันหลังจากการระบาดของโรคโรงทา
น ้าประปาได้ ปิดตัวลงแม้ วา่ ในขณะนันจะยั
้ งไม่มีใครสามารถหาเชื ้อพบจากน ้าประปาก็ตาม ในที่สดุ คณะ
สารวจก็สามารถหาน ้าที่มีเชื ้อนี ้พบจากน ้าแข็งซึง่ โรงเก็บน ้าแข็งเก็บน ้าในช่วงที่มีการระบาดของโรคไว้ การ

ระบาดในครัง้ นันถื
้ อได้ วา่ เป็ นการระบาดของโรคท้ องร่วงที่ใหญ่ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ สหรัฐฯ เพราะมีผ้ ปู ่ วยมาก
ถึง 4 แสนคนโดย 4 พันคนต้ องเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีผ้ เู สียชีวิตถึง 100 คน
ผู้เขียนเห็นว่าการระบาดของโรคท้ องร่วงที่เมืองมิลวอกีน่าจะป้องกันได้ หากรัฐสภาและองค์การ
ปกป้องสิ่งแวดล้ อมออกระเบียบเพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าใหม่มาตังแต่
้ ปี 2529 การที่องค์การปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมจาเป็ นต้ องออกระเบียบควบคุมมาตรฐานน ้าใหม่เพราะ 1) องค์การนันทราบดี
้
ว่าผลพลอยได้ ของ
การเติมคลอรี นในน ้าประปาทาให้ ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง แท้ งและเด็กโตช้ า 2) ผู้ผลิตทราบดีวา่
น ้าประปามีการปนเปื อ้ นของเชื ้อคริ ปโตสโปเรเดียมซึง่ เป็ นสาเหตุของการระบาดของโรคท้ องร่วงที่มิลวอกี 3)
การประปาพบว่าทุกครัง้ ที่น ้าประปาขุ่นกว่าปกติแม้ จะไม่เกินมาตรฐานที่รัฐกาหนด จานวนผู้ป่วยด้ วยโรค
ท้ องร่วงในเมืองจะเพิ่มสูงขึ ้น 4) นักจุลชีววิทยาชาวแคนาดาพบว่าบ้ านของชาวมอนทรี ออลที่มีเครื่ องกรองน ้าใช้
ส่วนตัวจะมีอตั ราการเกิดโรคอันเกี่ยวเนื่องกับทางเดินอาหารน้ อยกว่าบ้ านในบริเวณเดียวกันที่ไม่มีเครื่ องกรอง
น ้า แม้ วา่ โรงบาบัดน ้าของเมืองจะถือได้ ว่าดีกว่าโรงบาบัดน ้าทุกแห่งทัว่ ทังอเมริ
้
กาเหนือก็ตาม
หลังการระบาดของโรคท้ องร่วงที่เมืองมิลวอกีในปี 2543 การระบาดของโรคท้ องร่วงก็เกิดขึ ้นอีกครัง้ ที่
เมืองวอลเคอร์ ตนั ในอดีตน ้าที่ใช้ ทาน ้าประปาของเมืองนันไม่
้ เคยมีการเติมสารคลอรี นเลย จนเมื่อรัฐออก
ระเบียบใหม่การประปาของเมืองจึงต้ องติดตังเครื
้ ่ องเติมคลอรี น แต่ผ้ มู ีหน้ าที่ตดิ ตังเครื
้ ่ องกลับละเลยจนกระทัง่
ผลการตรวจน ้าจากห้ องปฏิบตั กิ ารพบเชื ้อแบคทีเรี ยสองชนิดคือ คอลิฟอร์ ม และ อี. โคไล เจ้ าหน้ าที่จงึ ติดตัง้
เครื่ องเติมคลอรี น แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ ว ทังนี
้ ้เพราะเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 โรงพยาบาลเด็กในเมือง
ต้ องรับเด็กที่ป่วยด้ วยโรคท้ องร่วงอย่างรุนแรงเป็ นจานวนมาก หลังจากผู้ชว่ ยผู้อานวยการด้ านสาธารณสุขเข้ า
สอบสวนก็พบว่าในช่วงระหว่างก่อนการติดตังเครื
้ ่ องเติมคลอรี น เกิดฝนตกหนักทาให้ มีน ้ามากกว่าปกติไหลลง
บ่อบาบัดน ้าประปาที่ยงั มิได้ ตดิ ตังเครื
้ ่ องเติมคลอรี น เชื ้อ อี. โคไลจึงมีจานวนเพิ่มขึ ้น เชื ้อนันเป็
้ นต้ นเหตุของ
การระบาดของโรคท้ องร่วงรุนแรงจนทาให้ ชาวเมืองถึง 2,300 คนจากห้ าพันคนป่ วยและหลายร้ อยคนต้ องเข้ า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หลังจากที่ประชาชนต้ องเผชิญกับปั ญหาโรคระบาดร้ ายแรงจากน ้ามา 2 ครัง้ และต้ องรอคอยการ
บัญญัติความหมายของคาว่าน ้าสะอาดใหม่นานกว่าสิบปี เมื่อเดือนธันวาคม 2548 รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก็ยอม
ออกกฎเพื่อควบคุมจานวนเชื ้อโรค สารฆ่าเชื ้อและผลกระทบ รวมทังจ
้ านวนไข่ของเชื ้อคริปโตสโปริเดียมใน

น ้าประปาใหม่ จากตัวอย่างการระบาดของโรคจะเห็นว่ามาตรการกาหนดมาตรฐานมักเกิดขึ ้นภายหลังมหันต
ภัยได้ เกิดขึ ้นแล้ วเท่านัน้
ผู้เขียนเห็นว่าก่อนที่ประชาชนจะสามารถเตรี ยมการเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม พวกเขาควรต้ องทราบถึง
องค์ประกอบที่จะได้ มาซึง่ น ้าสะอาดเสียก่อน นัน่ คือ 1) แหล่งน ้า ทะเลสาบและแม่น ้าซึง่ เป็ นแหล่งน ้าของเมือง
ใหญ่ ๆ ในสหรัฐฯ ได้ รับน ้าที่บาบัดและมิได้ บาบัดในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน เช่น น ้าประปาที่ชาวนิวยอร์ กใช้ นนมา
ั้
จากน ้าที่ไหลออกจากระบบบาบัดน ้าเสียซึง่ นามาพักไว้ ในบ่อพักชัว่ คราวและได้ รับการเติมคลอรี นแล้ วเท่านัน้
2) การบาบัดและการจ่ายน ้า องค์การประปาแมสซาชูเซตส์พบว่าสาเหตุของการปนเปื อ้ นเชื ้ออี. โคไล
ในน ้าประปามาจากมูลนกและใช้ วิธีทาให้ นกตกใจจนไม่เข้ าใกล้ แหล่งพักน ้าแทนการสร้ างโรงกรองน ้าซึง่
ประหยัดกว่าก็พบว่าก็สามารถลดสิ่งปนเปื อ้ นจากมูลนกลงจนอยูใ่ นมาตรฐานที่รัฐกาหนดได้ เช่นกัน เมื่อ
องค์การปกป้องสิ่งแวดล้ อมยอมรับว่าการเติมคลอรี นอาจทาให้ ผ้ ดู ื่มเป็ นมะเร็งได้ องค์การประปาของ
แมสซาชูเซตส์จงึ เลือกใช้ การเติมโอโซนเพื่อบาบัดน ้าประปาให้ กบั ชาวบอสตันแทน โอโซนมีข้อดีเหนือคลอรี น
ตรงที่มนั สามารถฆ่าไข่ของคริปโตสโปริเดียมได้ ด้วย ท่อประปาก็มีสว่ นสาคัญสาหรับน ้าประปาที่สะอาด ทังนี
้ ้
เพราะหากน ้าสะอาดไหลเข้ าท่อที่สกปรก น ้าประปาที่ประชาชนใช้ ยงั คงไม่ปลอดภัยอยู่ดี องค์การปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมของสหรัฐฯ คาดว่ารัฐต้ องทาการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนของเดิมถึง 1 แสนไมล์ภายในปี
2563 ซึง่ ต้ องใช้ เงินถึงกว่า 1 แสนล้ านดอลลาร์ และหลังปี 2569 รัฐต้ องเปลี่ยนท่อถึง 6 ล้ านไมล์ซงึ่ ต้ องใช้ เงิน
อีก 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ ซงึ่ คงทาได้ ยาก ทังนี
้ ้เพราะการเปลี่ยนท่อนอกจากจะต้ องใช้ เงินมหาศาลแล้ วยังทาให้
การจราจรติดขัดซึง่ เป็ นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการอีกด้ วย
3) พฤติกรรมของผู้บริ โภค ข้ อมูลบ่งว่าชาวอเมริกนั ดื่มน ้าขวดถึงปี ละกว่า 7 พันล้ านแกลลอน การ
ผลิตน ้าขวดและการเคลื่อนย้ ายขวดน ้าไปจนถึงผู้บริโภคก็ต้องใช้ พลังงานจานวนมหาศาล แต่น ้าบรรจุขวดกลับ
มิได้ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าน ้าจากก๊ อกประปา 4) การบริหารจัดการ ผู้เกี่ยวข้ องกับวิธีบริหารและควบคุมคุณภาพ
น ้าประปามิได้ มีมาตรการควบคุมและส่งเสริมการทางานร่วมกันเพื่อให้ พวกเขาสามารถที่จะจัดการกับปั ญหา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รัฐจึงควรให้ เงินทุนสนับสนุนการทาวิจยั เพื่อค้ นหาความเสี่ยงหรื อภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ ้นได้ 5) ผู้ก่อการร้ าย ระบบประปาของสหรัฐฯ ตกอยูใ่ นอันตรายมานานแล้ วโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งท่อประปาที่ยาวมากและอยูใ่ นมุมอับจึงยากแก่การป้องกันการถูกโจมตี ซ ้าร้ ายวิธีทาน ้าประปาของ
สหรัฐฯ ซึง่ มีแค่การเติมสารคลอรี นก็ไม่สามารถป้องกันแบคทีเรี ยและไม่มีผลต่อสปอร์ ของเชื ้อแอนแทร็กซ์ด้วย
โรคระบาดที่อาศัยน ้าเป็ นพาหะไม่เพียงแต่จะเกิดกับประเทศพัฒนาแล้ วเท่านัน้ มันยังเกิดในประเทศ
กาลังพัฒนาอีกด้ วย ข้ อมูลบ่งว่าโรคท้ องร่วงอันเป็ นผลมาจากการขาดแคลนน ้าสะอาดคร่าชีวิตผู้คนถึงปี ละ
1.8 ล้ านคนและในจานวนนี ้กว่าร้ อยละ 90 เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ผู้เขียนได้ ยกการระบาดของโรคท้ องร่วงใน
เมืองโกม่า สาธารณรัฐคองโกมาเป็ นตัวอย่าง ในฤดูร้อนปี 2537 ขณะที่นกั ระบาดวิทยาแห่งองค์การอนามัย
โลกชื่อ เลส โรเบิร์ตส์ เดินทางไปยังศูนย์กลางของสานักงานผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติเมืองโกม่าเพื่อจัดหาน ้า
สะอาดให้ กบั ผู้อพยพ เขาได้ พบศพหลายร้ อยศพกองอยูร่ ะหว่างทางเข้ าค่ายผู้อพยพนัน้ ศพเหล่านันหาได้
้
เป็ น
ผลจากการสู้รบไม่ แต่กลับเป็ นผลจากการระบาดของโรคอหิวาห์ ข้ อมูลบ่งว่าภายในวันที่ 24 กรกฎาคมเพียง
วันเดียว จานวนคนกว่า 1 ใน 3 ของผู้อพยพหรื อ 6 พันคนต้ องเสียชีวิตลง แพทย์จากองค์กรเอกชนแพทย์ไร้
พรมแดนคานวณว่าค่ายผู้อพยพนันต้
้ องการน ้าสะอาดกว่า 3 ล้ านแกลลอนเพื่อลดจานวนคนตายลงจากทุก ๆ
5 นาทีเหลือเพียงร้ อยละ 5 แต่คา่ ยกลับมีแหล่งน ้าเพียงแห่งเดียวคือทะเลสาบคีวู ผู้อพยพใช้ แหล่งน ้านี ้ทังดื
้ ่ม
และชะล้ างรวมทังทิ
้ ้งศพของผู้เสียชีวิตลงไปด้ วย โรเบิร์ตส์จงึ แก้ ปัญหาด้ วยการเติมคลอรี นลงในน ้าแต่ละขวดที่
ผู้อพยพกรอกมาใช้ แทนที่จะรอจนกว่าจะได้ เครื่ องเติมคลอรี นมาทางานให้ ซงึ่ ก็ได้ ผลดีเช่นกัน
น ้าสะอาดเป็ นปั ญหาสาคัญยิ่งสาหรับประเทศกาลังพัฒนา ในปั จจุบนั ประชาชนทัว่ โลกกว่า 1.6
พันล้ านคนกาลังขาดแคลนน ้าและกว่า 2.6 พันล้ านคนไม่สามารถเข้ าถึงระบบสุขาภิบาล นายโคฟี่ อันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าโลกจะไม่สามารถพิชิตโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรี ยและโรคติดเชื ้อต่าง
ๆ ซึง่ เป็ นภัยคุกคามประเทศกาลังพัฒนาได้ จนกว่าโลกจะสามารถจัดหาน ้าสะอาดและระบบสุขาภิบาลได้ อย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง ดังนันประเทศพั
้
ฒนาแล้ วจึงต้ องช่วยพัฒนาระบบสุขาภิบาลให้ กบั ประเทศกาลังพัฒนา
ในบทสรุป ผู้เขียนแนะนากลยุทธ์ในการป้องกันระบบประปาไว้ ดงั นี ้ 1) รัฐควรจัดเตรี ยมเงินทุน
นโยบายและเทคนิคสาหรับส่งเสริมการทาน ้าให้ สะอาดเพื่อลดการเกิดโรคระบาดทางน ้า 2) สร้ างระบบป้องกัน
แหล่งน ้าให้ ดียิ่งขึ ้นไปอีกด้ วยการเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกัน 3) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีบาบัดน ้าที่ดีขึ ้นกว่าเดิม 4) ทาน ้าสะอาดหลายครัง้ ด้ วยวิธีตา่ งกันก่อนนาไปใช้ 5) ซ่อมแซมและ

เปลี่ยนท่อใหม่ 6) เพิ่มระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 7) หามาตรการในการเพิ่มคุณภาพน ้า
สะอาดแทนที่จะทาเพียงแค่หาหนทางแก้ ไขปั ญหา
ข้ อคิดเห็น: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี ้เล่าเรื่ องราวทังหมดไว้
้
อย่างสนุกสนานซึง่ ไม่สามารถนามาถ่ายทอด
ได้ ในบทคัดย่อ ฉะนันผู
้ ้ ที่ไปอ่านต้ นฉบับจะได้ ทงความรู
ั้
้ และความบันเทิงพร้ อมกันไปด้ วยแม้ เรื่ องที่ผ้ เู ขียน
นามาเล่าจะเป็ นเรื่ องราวของความเป็ นความตายก็ตาม
ข้ อมูลที่ผ้ เู ขียนนามาเสนออาจตีความได้ วา่ มนุษย์เรานี ้ช่างมีแรงต้ านทานโรคสูงเสียจริ ง ทังนี
้ ้เพราะทัง้
ที่เชื ้อโรคมีอยู่ทวั่ ไปรวมทังในน
้ ้าขวดที่เราจ่ายเงินซื ้อเป็ นพิเศษด้ วย แต่ร่างกายของเราก็ทนได้ เราจึงไม่ป่วย
บ่อยนัก ในขณะเดียวกันก็อาจตีความหมายได้ วา่ เชื ้อโรคนันจ้
้ องรอเวลาที่เราจะเผลอไผลหรื อไม่มีน ้าดื่มอย่าง
เพียงพออยูต่ ลอดเวลา เมื่อใดเราเผลอ หรื อ ต้ องดื่มน ้าที่มีเชื ้อโรคเพราะขาดน ้าสะอาด เมื่อนันมั
้ นก็โจมตีเรา
ทันที ยิ่งในยุคนี ้มีคนกลุม่ หนึง่ ซึง่ ต้ องการใช้ เชื ้อโรคเป็ นอาวุธด้ วยแล้ ว โอกาสที่น ้าดื่มจะแฝงฆาตกรไว้ ยิ่งมี
สูงขึ ้น ส่วนมันจะเป็ นฆาตกรสีน ้าเงินเช่นอหิวาห์หรื อไม่คงไม่สาคัญนักเพราะโรคระบาดทุกอย่างสร้ างความ
เสียหายใหญ่หลวงทังสิ
้ ้น
เมื่อมองโดยรวมการแก้ ปัญหาของเชื ้อโรคที่มากับน ้าไม่จากัดอยูท่ ี่การทานาให้ สะอาดเท่านัน้ หากยัง
ต้ องนึกถึงปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการขาดแคลนน ้าอีกด้ วย เช่น การขยายตัวของจานวนประชากร โดยเฉพาะในพื ้นที่
ซึง่ มีน ้าน้ อยและมีความยากจนเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว

ธาตุ 3: ลม

“โลกนีไ้ ม่มีของเปล่า” เป็ นประโยคที่ถกู ยกให้ เป็ นภาษาเศรษฐศาสตร์ ทงที
ั ้ ่ความจริงมันเป็ นสัจธรรม
อย่างไรก็ตามทุกคนนาอากาศรอบตัวมาหายใจและใช้ ทาอย่างอื่นโดยไม่ต้องนาอะไรมาแลกเปลี่ยนทาให้ ดู
เสมือนว่าอากาศเป็ นของเปล่า แต่ความจริงหาเป็ นเช่นนันไม่
้ ฉะนันการใช้
้
อย่างไม่ระมัดระวังจะทาให้ อากาศ
ที่ใช้ ได้ คอ่ ย ๆ หมดไปจนก่อให้ เกิดปั ญหาตามมาสารพัดอย่าง

9.
When Smoke Ran Like Water / เมื่อควันไหลปานสายนา้

ณ วันนี ้คงเป็ นที่ทราบกันดีแล้ วว่าควันพิษจากโรงงานในย่านมาบตาพุดสร้ างความเดือดร้ อนใน
ชาวบ้ านในย่านนันอย่
้ างไร ผู้ที่อยูน่ อกท้ องถิ่นอาจไม่เข้ าใจปั ญหาจนกว่าจะมีโอกาสผ่านเข้ าไปในย่านนันและ
้
มองเห็นควันที่โรงงานปล่อยออกมา รู้สกึ แสบตา หรื อสัมผัสกับกลิ่นสารเคมีที่ลอยมาในอากาศ แต่พวกเขาอาจ
ไม่ร้ ูเลยว่าควันและกลิ่นนันเป็
้ นเพียงส่วนเดียวของปั ญหาที่สมั ผัสได้ ทนั ที ยังมีสว่ นที่สมั ผัสไม่ได้ แฝงอยูอ่ ีกมาก
ทังนี
้ ้เพราะทังที
้ ่ธรรมชาติสร้ างความสามารถให้ มนุษย์เราได้ กลิน่ ส่วนหนึง่ เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนภัย แต่ธรรมชาติ
คงคาดไม่ถึงว่าเราจะมีความสามารถในการผลิตสารอันตรายที่ไม่มีกลิ่นแล้ วปล่อยสารนันออกไปในอากาศ
้
มัน
จึงไม่ได้ สร้ างเครื่ องเตือนภัยในด้ านนี ้ให้ แก่เรา หรื อจากอีกมุมมองหนึง่ ธรรมชาติคาดไม่ถึงว่าคนเราจะไร้
จริยธรรมถึงขนาดสร้ างโรงงานที่ผลิตสารอันตรายแล้ วปล่อยมันออกไปในอากาศทังที
้ ่ร้ ูวา่ มันจะสร้ างปั ญหา
ร้ ายแรง
อีกประการหนึง่ เนื่องจากอากาศมีมากมายและสิ่งที่เราปล่อยออกไปมักกระจายหายไปอย่างรวดเร็ ว
เราจึงมักเข้ าใจว่าเราจะปล่อยอะไรออกไปก็ได้ โดยไม่สร้ างผลกระทบ แต่ความจริงหาเป็ นเช่นนันไม่
้ อากาศมี
ความสามารถในการดูดซับของเสียเพียงจากัด ในยุคที่โลกยังมีประชากรน้ อยและยังไม่มีการปล่อยควันและ
สารพิษจากเครื่ องจักร โรงงานและบ้ านเรื อนออกไปในปริ มาณสูง อากาศสามารถดูดซับสิ่งเหล่านันได้
้ โดยไม่
สร้ างปั ญหาร้ ายแรง เมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ ้นและเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ ้น สิ่งที่เราปล่อยออกไปใน

อากาศเริ่มมีผลกระทบร้ ายแรงและสร้ างความขัดแย้ งระหว่างผู้มงุ่ สร้ างความร่ ารวยด้ ว ยการปล่อยสารนัน้
ออกไปและประชาชนที่จาเป็ นต้ องหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษเจือปนเข้ าไปในร่างกาย
เรื่ องทานองนี ้มีมานานแล้ วในประเทศที่ก้าวหน้ ากว่าเมืองไทย แต่ผ้ คู วบคุมนโยบายของไทยไม่สนใจ
ศึกษาแล้ วนามาเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างจริงจัง ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทัว่ ไปต้ องเข้ าใจปั ญหาเพื่อ
กดดันให้ รัฐบาลหาทางแก้ ไข การเข้ าใจปั ญหาอาจมาจากการอ่านเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในต่างประเทศ เช่น
หนังสือเรื่ อง When Smoke Ran Like Water: Tales of Environmental Deception and the Battle
Against Pollution ของนักวิทยาศาสตร์ ชื่อดังผู้ได้ สมั ผัสเรื่ องต่าง ๆ โดยตรงด้ วยตัวเองชื่อ Devra Davis
หนังสือขนาด 300 กว่าหน้ าเล่มนี ้พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อปี 2545 และนาเสนอแบบง่าย ๆ ในแนวเล่าความทรงจาของ
ผู้เขียนซึง่ เติบโตขึ ้นในครอบครัวของชาวยิวที่รอดชีวิตจากเงื ้อมมือของฮิตเลอร์ และไปตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นย่าน
ตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียอันเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการทาเหล็กกล้ า
ในภาคแรก ผู้เขียนเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในอดีตที่ตวั เองได้ สมั ผัสโดยตรงและจากการศึกษาประวัตขิ อง
อากาศเป็ นพิษโดยเริ่มบทที่ 1 ด้ วยการเล่าถึงบ้ านเกิดของเขาอันเป็ นเมืองเล็ก ๆ ชื่อ โดโนรา เมืองนันถื
้ อกาเนิด
เมื่อราว 100 ปี ที่ผา่ นมาและเป็ นที่ตงของอุ
ั้
ตสาหกรรมเหล็กกล้ าและสังกะสี ชาวเมืองส่วนใหญ่เป็ นคนงานใน
โรงงานซึง่ เผาถ่านหินจานวนมหาศาลเพื่อเป็ นพลังงานสาหรับการถลุงเหล็กและสังกะสี ตามประสาของเด็กที่
โตขึ ้นในเมืองชนบทซึง่ ไม่คอ่ ยมีปัญหาด้ านอาชญากรรม ผู้เขียนและน้ องชายมีอิสระที่จะออกไปเล่นไกล ๆ ใน
สถานที่ตา่ ง ๆ ซึง่ มักเป็ นที่ว่างเปล่าได้ ตามใจชอบ เมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผา่ นมาชาวเมืองโดโนราเริ่มอพยพ
ออกไปอยู่ที่อื่น รวมทังครอบครั
้
วของผู้เขียนเองซึง่ เพิ่งจะย่างเข้ าวัยรุ่นด้ วย ผู้เขียนไม่เคยคิดว่าบ้ านเกิดของตน
มีอะไรน่าสนใจเป็ นพิเศษจนกระทัง่ เข้ าเรี ยนในมหาวิทยาลัยและได้ ยินเรื่ องของเมืองชื่อเดียวกันซึง่ มีปัญหา
ร้ ายแรงเกี่ยวกับมลพิษในอากาศ เมื่อเขาถามแม่จงึ รู้วา่ นัน่ เป็ นบ้ านเกิดของเขาเอง ความจริงข้ อนันเป็
้ น
แรงจูงใจให้ เขาเรี ยนรู้เรื่ องมลพิษซึง่ พาเขาไปถึงหลายส่วนของโลกรวมทังเมื
้ องจีนซึง่ กาลังประสบปั ญหา
ร้ ายแรงอยูใ่ นปั จจุบนั ด้ วย
ผู้เขียนเล่ารายละเอียดของกระบวนการทาเหล็กกล้ าจากแร่เหล็กเพื่อจะชี ้ให้ เห็นถึงการใช้ พลังงานจาก
การเผาถ่านหินจานวนมหาศาล นอกจากโรงงานเหล็กกล้ าแล้ ว เมืองโดโนรายังมีโรงงานสังกะสีที่ใช้ สาหรับชุบ
เหล็กเพื่อกันสนิมอีกด้ วย ฉะนันรอบ
้
ๆ เมืองนี ้จึงมีการเผาถ่านหินทังวั
้ นทังคื
้ น ควันที่ลอยออกไปถูกกักอยู่

ภายในบริเวณเป็ นเวลานานเพราะเมืองตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาซึง่ มีลกั ษณะเป็ นก้ นกระทะ แต่ชาวเมืองไม่ได้ ใส่ใจมาก
นักเนื่องจากในตอนนันยั
้ งไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับอันตรายจากการหายใจเอาควันนันเข้
้ าไปในปอด นอกจากนัน้
การอยูก่ บั ควันเป็ นวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยและควันที่ลอยอยูเ่ ต็มท้ องฟ้าในเวลาเย็นทาให้ เกิดความสวยงาน
ยามอาทิตย์อสั ดง พวกเขาจะรู้สกึ กังวลก็ตอ่ เมื่อควันสะสมกันเป็ นเวลานานและวนเวียนอยูใ่ นย่านนันจน
้
บางครัง้ มองอะไรแทบไม่เห็น นาน ๆ ภาวะเช่นนันจะเกิ
้
ดขึ ้นครัง้ หนึง่ เมื่ออากาศในระดับยอดเขาเย็นลงอย่าง
ฉับพลันและปิ ดกันมิ
้ ให้ ควันลอยขึ ้นไปสูงเหนือยอดเขาแล้ วกระจายออกไปจากหุบเขา
เหตุการณ์ทานองนันเกิ
้ ดขึ ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2491 เมื่อควันนันกลายเป็
้
นหมอกหนาจนชาวเมืองไม่
สามารถมองเห็นแม้ แต่มือที่ตนยื่นออกไปตรงหน้ า รถยนต์ต้องหยุดวิ่งเพราะคนขับมองไม่เห็นถนนแม้ จะเปิ ด
ไฟแล้ วก็ตาม ในวันต่อ ๆ มาความหนาของหมอกควันค่อย ๆ ลดลง แต่ชาวเมืองจานวนมากเริ่มป่ วยและอัตรา
คนตายเพิ่มขึ ้นเกินปกติ เมื่อหมอกควันนันจางหายไปในอี
้
ก 5 วันต่อมาปรากฏว่าเมืองโดโนราไม่มีโลงศพพอ
แก่ความต้ องการ อย่างไรก็ตามโรงงานยังเปิ ดทางานตามปกติตอ่ ไปในขณะที่แพทย์บอกชาวเมืองว่าถ้ ามี
โอกาสเมื่อไรให้ รีบอพยพออกไปอยู่ที่อื่น
แม้ เหตุการณ์ครัง้ นันจะเป็
้
นสิ่งชวนฉงน แต่มนั มิใช่สิ่งใหม่เพราะมันได้ เกิดขึ ้นแล้ วเมื่อ 18 ปี ก่อนใน
ประเทศเบลเยียม ผู้เชี่ยวชาญที่ศกึ ษาความเป็ นไปในครัง้ นันพบความสั
้
มพันธ์ระหว่างควันที่มีก๊าซฟลูโอไรด์
ผสมอยูก่ บั ความตายของชาวเมือง พวกเขาออกคาเตือนว่าถ้ าเป็ นเมืองใหญ่ ๆ จะมีคนตายนับพัน ทว่าไม่มี
ใครให้ ความสนใจ ผู้เขียนเล่าว่าที่เป็ นเช่นนันส่
้ วนหนึง่ เพราะการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสารใน
สิ่งแวดล้ อมกับปั ญหาสุขภาพมีความยากลาบากยิ่งด้ วยปั จจัยหลายอย่าง แม้ กระทัง่ ผลกระทบของควันบุหรี่ ที่
เรารู้กนั ในปั จจุบนั นี ้ว่ามีความร้ ายแรงต่อสุขภาพก็ต้องใช้ เวลาราว 50 ปี จึงเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวาง
ความพยายามที่จะศึกษาผลกระทบที่ควันจากโรงงานมีตอ่ สุขภาพและการเสียชีวิตในอัตราสูงกว่า
ปรกติของชาวโดโนราประสบกับปั ญหาหลายอย่างทังในด้
้ านเทคนิคและด้ านการต่อต้ านจากเจ้ าของโรงงาน
และชาวเมืองที่กลัวจะตกงาน เนื่องจากในตอนนันปั
้ ญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นประเด็นใหม่ ผู้
ที่ต้องการศึกษายังไม่มีประสบการณ์ การทางานจึงเป็ นไปอย่างเชื่องช้ าและไม่ครอบคลุมปั ญหามากพอทังใน
้
ด้ านความกว้ างและความลึก ยังผลให้ ถกู โต้ แย้ งได้ ง่ายจากฝ่ ายที่ไม่เห็นด้ วยโดยเฉพาะจากเจ้ าของธุรกิจซึง่ มัก

มีอิทธิพลสูงในท้ องถิ่นและมีเครื อข่ายกว้ างกว่านักวิชาการและแรงงานในเมืองชนบท ร้ ายยิ่งกว่านันมั
้ กมี
นักวิชาการจาพวกเมธีบริกรที่ยินดีรับเงินจากนักธุรกิจเพื่อศึกษาหาข้ อโต้ แย้ งผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกันเสมอ
ในครอบครัวของผู้เขียนเอง ยายซึง่ ยังแข็งแรงมากในตอนที่ผ้ เู ขียนยังเล็กเริ่มเป็ นโรคหัวใจร้ ายแรงและ
ตายด้ วยโรคนัน้ ลูก ๆ ของยายทัง้ 5 คนเป็ นโรคหัวใจกันทุกคน อาของผู้เขียนคนหนึ่งซึง่ เป็ นนักกีฬาและออก
กาลังกายไม่เว้ นแต่ละวันตายด้ วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเมื่ออายุเพียง 50 ปี ป้าของเขาต้ องผ่าตัดหัวใจสอง
ครัง้ ส่วนแม่ซงึ่ เป็ นลูกคนเล็กของครอบครัวต้ องผ่าตัดหัวใจถึง 3 ครัง้ เมื่ออายุ 50 ปี ณ จุดนี ้ผู้เขียนไม่ได้
เปิ ดเผยว่าตัวเขาเองเป็ นโรคอะไรด้ วยหรื อเปล่า แต่ในตอนก่อนจบหนังสือเขาบอกว่า พ่อของเขาซึง่ เริ่มทางาน
ในโรงงานเหล็กกล้ าเมื่ออายุ 15 ปี เป็ นโรคมะเร็งกระดูกเมื่ออายุ 53 ปี ส่วนเขาและน้ องชายเป็ นโรคภูมิแพ้
ร้ ายแรงเรื อ้ รังทังคู
้ ่

เนื ้อหาของบทที่ 2 เกี่ยวกับหมอกควันที่เกิดขึ ้นในนครลอนดอนซึง่ อาศัยการเผาถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
สาหรับใช้ ในบ้ านมาเป็ นเวลานานหลายร้ อยปี ก่อนที่จะเกิดโรงงานขนาดใหญ่ในยุคอุตสาหกรรม โรงงานเพิ่ม
การเผาถ่านหินยังผลให้ ควันที่ปล่อยออกไปหนาแน่นยิ่งขึ ้น บ่อยครัง้ เมื่อควันผสมกับไอน ้าเย็นที่ระเหยขึ ้นมา
จากแม่น ้าเทมส์ จะก่อให้ เกิดหมอกที่ลอยอ้ อยอิ่งอยูใ่ นระดับต่าและมีความหนาจนกระทัง่ รถม้ าและ
รถพยาบาลก็ต้องหยุดวิ่งเพราะมองไม่เห็นถนน สภาพเช่นนี ้เป็ นฉากที่ดลใจให้ จิตรกรโคลด โมเนท์ และ
นักเขียนชาร์ ล ดิกเคนส์ สร้ างผลงานอันโด่งดัง แต่ก็เป็ นกาบังอย่างดีที่ฆาตกรต่อเนื่อง Jack the Ripper ใช้ แฝง
ตัวเพื่อฆ่าโสเภณีในที่สาธารณะด้ วยวิธีอนั โหดเหี ้ยมเมื่อปี 2431 บางครัง้ ฆาตกรนันรอดเงื
้
้อมมือของตารวจไป
ได้ อย่างหวุดหวิดแบบน่าอัศจรรย์สว่ นหนึง่ เพราะมีหมอกควันช่วยบดบัง หมอกควันชนิดนันสร้
้ างความเสียหาย
ใหญ่หลวงซึง่ ยากแก่การคานวณ นครลอนดอนซึง่ มีบริษัทรับประกันสารพัดอย่างแม้ กระทัง่ การตายของม้ า
และการเสียพรหมจารี ของหญิงจึงไม่มีบริษัทไหนออกประกันให้ กบั ความเสียหายที่เกิดจากหมอกควัน
แม้ จะมีผ้ พู ยายามศึกษาปั ญหาของหมอกควันตังแต่
้ ตอนนันมา
้ แต่การศึกษายังไม่กว้ างและลึกพอจน
ได้ ผลที่กระตุ้นความสนใจของชาวนครลอนดอนจนกระทัง่ ถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2495 ในวันนัน้
ความหนาวเย็นจับใจครอบคลุมไปทัว่ นครลอนดอนเป็ นเวลานาน ชาวเมือง 8 ล้ านคนแก้ หนาวด้ วยการเผา

ถ่านหินเพิ่มขึ ้น ปล่องควันราวหนึง่ ล้ านปล่องจึงพร้ อมใจกันปล่อยควันในปริมาณมากออกไปจนทาให้ มนั หนา
และเลื่อนไหลไปช้ า ๆ ปานสายน ้า แทนที่ควันนันจะลอยขึ
้
้นไปมันกลับไหลวนกลับลงต่าเมื่อกระทบกับความ
เย็นจัดของอากาศที่ปกคลุมเมืองอยูท่ าให้ เกิดหมอกหนาจนไม่สามารถมองผ่านได้ ยงั ผลให้ ทกุ สิ่งทุกอย่างต้ อง
หยุดชะงัก ทังคนและสั
้
ตว์จานวนมากล้ มตายจากหมอกควันนัน้ จึงมีผ้ ใู ห้ สมญามันว่า “หมอกฆาตกร” (Killer
Fog)
เนื่องจากนครลอนดอนเป็ นเมืองใหญ่และมีคนตายเพิ่มขึ ้นแบบผิดปกตินบั พันคน เหตุการณ์ในวันนัน้
จึงได้ รับความสนใจอย่างกว้ างขวางกว่าเหตุการณ์อย่างเดียวกันที่เกิดขึ ้น ณ เมืองโดโนราในอเมริ กาเมื่อ 4 ปี
ก่อน ประชาชนเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลหาทางลดการใช้ ถ่านหินอย่างจริงจังแต่รัฐบาลไม่เต็มใจจะทาอะไรทันที
เพราะมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รัฐบาลหาทางถ่วงเวลาด้ วยการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญศึกษาผลกระทบซึง่ มี
จุดมุง่ หมายเพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์มากกว่าความต้ องการที่จะรู้ความจริง ผู้ทาการศึกษาจึงถูกกดดัน
อย่างหนักทังจากฝ่
้
ายการเมืองและฝ่ ายธุรกิจ นอกจากนันพวกเขายั
้
งถูกกดดันจากพวกเมธีบริกรอีกด้ วย ผล
สุดท้ ายพวกเขาได้ ข้อสรุปว่า สาเหตุที่ทาให้ ประชาชนตายเพิ่มขึ ้นเกินปกติได้ แก่ไข้ หวัดใหญ่ แต่การศึกษาใน
เวลาต่อมากลับพบว่าข้ อสรุ ปนันผิ
้ ดพลาดอย่างน่าละอาย

ในบทที่ 3 ผู้เขียนอ้ างถึงการตายในปี 2512 ของอาของเขาเมื่ออายุเพียง 50 ปี ในขณะที่กาลังอยู่กลาง
สนามกีฬาในนครลอสแอนเจลิส อาคนนันเติ
้ บใหญ่ขึ ้นในเมืองโดโนรา มลพิษในเมืองนันจะสร้
้
างปั ญหา
สุขภาพให้ เขาเท่าไรยากแก่การพิสจู น์ แต่การอพยพออกไปอยูใ่ นนครลอสแอนเจลิสมีคา่ เท่ากับการหนีเสือไป
ปะจระเข้ เพราะลอสแอนเจลิสเป็ นเสมือนศูนย์กลางของการสร้ างมลพิษจากรถยนต์ อาของผู้เขียนเป็ นหนึง่ ใน
ผู้เสียชีวิตจานวนมากเกินปกติในตอนนันอั
้ นเป็ นช่วงที่อากาศมีมลพิษร้ ายแรง
ปั จจัยที่ทาให้ นครลอสแอนเจลิสเป็ นศูนย์ของมลพิษมีด้วยกันหลายอย่างเริ่มด้ วยการตังอยู
้ ใ่ นภูมิ
ประเทศที่มีลกั ษณะเป็ นก้ นกระทะขนาดใหญ่ซงึ่ ถูกล้ อมไว้ สามด้ านด้ วยภูเขา ควันที่รถยนต์พน่ ออกมาทางท่อ
ไอเสียไม่สามารถกระจายออกไปได้ อย่างรวดเร็ว ยิ่งเมื่ออากาศส่วนบนเย็นลงอย่างฉับพลันพร้ อม ๆ กันกับเกิด

ภาวะลมสงบ ไอเสียจะถูกเก็บสะสมไว้ เป็ นเวลานานและกลายเป็ นหมอกควันที่ทาให้ แสบตา คันคอและแน่น
หน้ าอก
ในสมัยก่อนที่จะมีปัญหามลพิษ ชาวนครลอสแอนเจลิสใช้ รถไฟและรถรางเดินทางไปทางานกันเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่การขนส่งสาธารณะจาพวกนันถู
้ กล้ มเลิกไปเพราะความชัว่ ร้ ายของบริ ษัทผลิตรถยนต์ ยางรถยนต์
และน ้ามันซึง่ รวมหัวกันซื ้อกิจการเหล่านันแล้
้ วยกเลิกเพื่อบังคับชาวบ้ านโดยปริยายให้ เดินทางไปไหนมาไหน
ด้ วยรถยนต์ การกระทาเช่นนันเกิ
้ ดขึ ้นทัว่ ไปในเมืองใหญ่ ๆ ของสหรัฐอเมริกา แม้ ตอ่ มาบริษัทที่ขาด
จรรยาบรรณเหล่านันจะถู
้ กดาเนินคดีและถูกปรับ แต่มนั ก็สายเกินไปที่จะนากิจการขนส่งสาธารณะกลับคืนมา
ใช้ ใหม่เพราะรางได้ ถกู รื อ้ ถอนไปหมดแล้ ว ส่วนค่าปรับก็เป็ นเงินเพียงจิ๊บจ๊ อยเมื่อเทียบกับกาไรของบริษัท
เหล่านัน้
นอกจากความชัว่ ร้ ายในการยกเลิกการขนส่งสาธารณะแล้ ว บริ ษัทเหล่านันยั
้ งร่วมหัวกันตังกิ
้ จการผลิต
สารผสมน ้ามันรถยนต์ที่มีตะกัว่ ผสมอยู่ แม้ ตอ่ มาการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ จะพบว่าสารตะกัว่ เป็ น
อันตรายร้ ายแรงต่อพนักงานในโรงงานและต่อทุกคนที่สดู มันเข้ าไปในปอด แต่บริษัทเหล่านันยั
้ งพยายามต่อสู้
ด้ วยกลวิธีสารพัดอย่าง รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์ที่จงใจบิดเบือนความจริง สร้ างความกดดันผ่านนักการเมือง
ที่อยูท่ างขัวอนุ
้ รักษ์นิยม และจ้ างพวกนักวิทยาศาสตร์ ซงึ่ ขาดจรรยาบรรณ หรื อ เมธีบริ กร ให้ ประณาม
การศึกษาที่พบว่าสารตะกัว่ ในน ้ามันมีผลกระทบร้ ายแรงต่อสุขภาพ การต่อสู้เป็ นไปหลายทศวรรษก่อนที่
สหรัฐฯ จะห้ ามใช้ น ้ามันที่มีสารตะกัว่ ผสมอยู่ อย่างไรก็ตามน ้ามันจาพวกนี ้ยังมีใช้ อยูใ่ นประเทศผู้ผลิตน ้ามัน
ใหญ่ ๆ และในประเทศด้ อยพัฒนาจานวนมาก การต่อสู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความซื่อสัตย์ตอ่ วิชาชีพกับ
บริษัทที่ผลิตสารอันตรายในทานองนี ้มีอยูต่ ลอดเวลา รวมทังความพยายามที
้
่จะพิสจู น์วา่ ควันบุหรี่ มีอนั ตรายสูง
ต่อผู้ทีไม่สบู บุหรี่ ด้วย
ในบทนี ้ผู้เขียนเล่าถึงการต่อสู้ของนักวิทยาศาสตร์ สตรี ชื่อ แมรี แอมดูร์ ผู้พยายามค้ นคว้ าหาผลกระทบ
ร้ ายแรงต่อสุขภาพของมลพิษในอากาศซึง่ เกือบทังหมดเกิ
้
ดจากสารเพียง 5 ชนิดได้ แก่ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
คาร์ บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรคาร์ บอนและฝุ่ นละออง แม้ สารเหล่านี ้จะมีอยูใ่ นธรรมชาติ แต่
ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงจาพวกน ้ามันปิ โตรเลียม จากมุมมองของการวิจยั นับได้ วา่

นักวิทยาศาสตร์ สตรี ผ้ นู ี ้เป็ นผู้บกุ เบิกที่มีผลงานชันดี
้ เยี่ยม แต่แทนที่เธอจะได้ รับตาแหน่งหน้ าที่ซงึ่ มีเกียรติ เธอ
กลับถูกไล่ออกจากงาน แม้ ตอ่ มาเธอจะหางานใหม่ได้ แต่ผลตอบแทนก็ไม่สมกับความรู้ความสามารถของเธอ

ในบทที่ 4 ผู้เขียนเล่ารายละเอียดของการจัดตังองค์
้ กรเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้ อมของรัฐบาลอเมริ กนั ชื่อ
The Environment Protection Agency และกระบวนการต่อสู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กบั บริษัทยักษ์ใหญ่ซงึ่ ได้
ประโยชน์จากการขายน ้ามันซึง่ มีสารตะกัว่ ผสมอยู่ แม้ บริ ษัทเหล่านันจะมี
้
อิทธิพลต่อนักการเมืองบางคน แต่
การก่อตังองค์
้ กรดังกล่าวก็เกิดขึ ้นเพราะประชาชนเริ่มเข้ าใจในผลร้ ายของมลพิษและสารเคมีที่ตกค้ างอยูใ่ น
สิ่งแวดล้ อม พวกเขาจึงกดดันให้ รัฐบาลค้ นหามาตรการป้องกันปั ญหาสุขภาพและการทาลายสิ่งแวดล้ อม
อย่างไรก็ตามการทางานขององค์กรนันเป็
้ นไปอย่างเชื่องช้ าและกว่าจะทาอะไรได้ สกั อย่างก็ต้องใช้
เวลานานเป็ น 10 ปี ที่เป็ นเช่นนันเพราะนอกจากความกดดั
้
นจากบริษัทที่ขาดจรรยาบรรณทังหลายแล้
้
ว
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสารบางอย่างในสิ่งแวดล้ อมกับปั ญหาสุขภาพมักเป็ นไปอย่างเชื่องช้ าและ
ยากลาบาก ในบางกรณีบทสรุปที่ได้ จากการศึกษาผลกระทบที่สารมีตอ่ สัตว์ก็ไม่สามารถยืนยันได้ จาก
การศึกษาในคน ยิ่งกว่านันการศึ
้
กษามักไม่สามารถครอบคลุมผลกระทบในระยะยาวของสารเคมีที่มีอยูใ่ น
ระดับต่าซึง่ มนุษย์เราหายใจเข้ าไปวันละเพียงเล็กน้ อยติดต่อกันเป็ นเวลานาน และเมื่อใดที่การศึกษาไม่
สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ แบบดิ ้นไม่หลุด 100% ผู้เสียประโยชน์จะหาทางโต้ แย้ งอย่างรุนแรงทันที

ภาค 2 ประกอบด้ วยบทที่ 5-7 เนื ้อหาของบทที่ 5 ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวของกระบวนการทบทวน
งานวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการเดียวกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและมาตรฐานของ
การวิจยั หากมองกันตามทฤษฎีแล้ วกระบวนการนี ้ไม่นา่ จะมีความสลับซับซ้ อน หรื อยอกย้ อนอะไรมากนัก
เพราะผู้ทบทวนงานวิจยั ของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านนันอยู
้ แ่ ล้ วและการ
ทบทวนก็เป็ นไปในทางลับ คุณภาพของงานจึงเป็ นฐานของการตัดสินโดยผู้ทบทวนไม่ต้องกังวลเรื่ องผลกระทบ
ที่อาจตามมาถ้ าเขาเห็นว่างานไม่ได้ มาตรฐาน แต่ความจริงหาเป็ นเช่นนันไม่
้ บางทีกระบวนการนี ้มีความ

ยอกย้ อนซ่อนเงื่อนจนยากที่จะเข้ าใจว่าอะไรเกิดขึ ้นเพราะปั จจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการแทรกแซงจากด้ าน
การเมืองและความกดดันจากบริษัทที่อาจเสียประโยชน์มหาศาลจากการถูกห้ ามผลิตสินค้ า
นอกจากเรื่ องราวของนักวิทยาศาสตร์ สตรี ที่ถกู กลัน่ แกล้ งซึง่ ได้ อ้างถึงในบทที่ 3 แล้ ว ผู้เขียนยกตัวอย่าง
การศึกษาที่พบว่าเด็กที่มีสารตะกัว่ ในตัวมากมีระดับสติปัญญาต่ากว่าเด็กโดยทัว่ ไป เนื่องจากข้ อสรุปนี ้จะมี
ผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้ผลิตน ้ามันที่มีสารตะกัว่ ผสมอยู่ งานของเขาจึงผ่านกระบวนการทบทวนซ ้าแล้ วซ ้าอีก
ตามคาขอร้ องของหลายฝ่ ายรวมทังผู
้ ้ ที่ได้ ประโยชน์จากบริษัทด้ วย นอกจากนันเขาถู
้
กโจมตีจากผู้ที่อยู่นอกวง
วิชาชีพของเขา เช่น จากนักจิตวิทยา ซึง่ กล่าวหาเขาว่าทาผิดมาตรฐานของการวิจยั และไม่เว้ นแม้ กระทัง่ เรื่ อง
ส่วนตัวด้ วยจุดมุง่ หมายที่จะทาลายชื่อเสียงของเขา ทังที
้ ่ผ้ โู จมตีมีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่อาจเสียประโยชน์
แต่ข้อกล่าวหาต้ องใช้ เวลาสอบสวนโดยองค์กรวิชาชีพซึง่ ต้ องใช้ เวลานาน ในระหว่างนันบริ
้ ษัทผู้ผลิตน ้ามันและ
สารตะกัว่ ยังคงทากาไรอย่างงดงามต่อไป
อีกตัวอย่างหนึง่ ได้ แก่การศึกษาเรื่ องผลกระทบของสารบูตาเดียนซึง่ ใช้ ในการทายางเทียม
นักวิทยาศาสตร์ เริ่มสงสัยว่าสารนี ้มีสว่ นทาให้ เกิดมะเร็งและเริ่มศึกษาหาข้ อมูลในปี 2526 ผู้เขียนเองมีสว่ นใน
การศึกษาในบางแง่และพิมพ์ผลการศึกษาออกมาในปี 2530 เนื่องจากการศึกษาของเขาชี ้บ่งว่าสารนันน่
้ าจะ
เป็ นตัวก่อมะเร็ง เขาจึงเสนอรัฐบาลให้ ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อบังคับให้ บริ ษัทผู้ผลิตสารลดปริมาณของสารที่
คนงานสัมผัสลง ทันทีที่ผลการศึกษาของเขาพิมพ์ออกมาเขาถูกโจมตีอย่างหนักจากบริษัทผู้ผลิตยางเทียม
ต่อมาเมื่อนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึง่ ทาการศึกษาเชิงลึกต่อไปเพื่อหวังจะใช้ ผลสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
ของเขา บริษัทเหล่านันบอกเขาว่
้
าจะฟ้องเขาต่อศาลยุตธิ รรม จริงอยู่นนั่ เป็ นเพียงคาขู่ที่ไม่มีผลโดยตรงต่อมา
แต่บริ ษัทผู้ผลิตยางเทียมก็ถอนเงินวิจยั ซึง่ เคยให้ แก่มหาวิทยาลัยของเขาแล้ วนาไปให้ แก่มหาวิทยาลัยอื่น
เพื่อให้ ทาวิจยั ในเรื่ องเดิมซ ้าอีก ถึงแม้ วา่ การวิจยั ในที่สดุ จะยืนยันผลการวิจยั เดิม แต่บริษัทก็สามารถซื ้อเวลา
เพื่อทากาไรต่อได้ อีกหลายปี จนกระทัง่ รัฐบาลประกาศในปี 2544 ว่าบูตาเดียนเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ในการคลุกคลีอยูใ่ นวงการวิจยั และในองค์กรของรัฐที่มีหน้ าที่ดแู ลเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ผู้เขียนต้ องเผชิญ
กับวิชามารสารพัดอย่างที่บริ ษัทต่าง ๆ นาออกมาใช้ เพื่อต่อสู้กบั นักวิจยั เรื่ องผลกระทบของสารเคมี นอกจาก
สิ่งที่กล่าวมาแล้ ว บริ ษัทพยายามหาทางห้ ามมิให้ นกั วิทยาศาสตร์ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ เช่น เมื่อบริษัทถูก

ฟ้องจากผู้ได้ รับผลกระทบจากสารเคมีที่ตนผลิต บริษัทอาจยินยอมจ่ายค่าเสียหายหากศาลยอมให้ เก็บข้ อมูล
ทุกอย่างเกี่ยวกับกรณีนนไว้
ั ้ เป็ นความลับ
อีกทางหนึง่ ได้ แก่การกดดันรัฐบาลผ่านนักการเมืองให้ เปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการรับผลงานของนักวิจยั มา
ใช้ เป็ นแนวนโยบายของรัฐโดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ยูน่ อกวงการเข้ ามามีสว่ นให้ ความเห็นอันเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ การเมืองแทรกแซงได้ ง่ายขึ ้น เรื่ องนี ้มีผลทันตาเห็นต่อการวิจยั ด้ านความสัมพันธ์ของมลพิษในอากาศ
กับปั ญหาสุขภาพ ทังที
้ ่การวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ พบความสัมพันธ์อย่างแจ้ งชัด แต่กว่าผลการวิจยั จะ
นาไปสูน่ โยบายของรัฐก็กินเวลากว่า 2 ทศวรรษซึง่ ในระหว่างนันบริ
้ ษัทที่เกี่ยวข้ องยังทากาไรได้ ตอ่ ไปพร้ อม ๆ
กับมีคนตายจากมลพิษปี ละ 60,000 – 120,000 คน

บทที่ 6 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมซึง่ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมาจนกลายเป็ น
มะเร็งที่สตรี ทวั่ โลกเป็ นกันมากที่สดุ กว่ามะเร็งชนิดอื่น ในสหรัฐอเมริกาเอง ปี หนึง่ ๆ จะมีสตรี เสียชีวิตด้ วย
มะเร็งเต้ านมราว 42,000 คนและแต่ละคนมีชีวิตสันลงประมาณ
้
20 ปี ยังผลให้ เกิดความเสียหายใหญ่หลวงทัง้
ในด้ านเศรษฐกิจและด้ านสังคม ข้ อมูลบ่งว่าสตรี ในยุโรปก็เสียชีวิตจากโรคร้ ายนี ้ในจานวนใกล้ เคียงกัน ข้ อมูล
เหล่านันเป็
้ นแรงจูงใจให้ สมาชิกรัฐสภาสตรี คนหนึง่ ของสหรัฐอเมริกาออกมาเคลื่อนไหวให้ ค้นหาสาเหตุของ
มะเร็ง แต่เนื่องจากสิ่งแวดล้ อมมีสารเคมีหลากหลายชนิดเจือปนอยู่ การจะหาความสัมพันธ์ของสารใดสาร
หนึง่ กับการเพิ่มของมะเร็งเต้ านมจึงเป็ นประเด็นที่ยากยิ่ง
การศึกษาของผู้เขียนเองพบว่าสารที่ใช้ ในการกระตุ้นสัตว์เลี ้ยงให้ โตเร็ วชื่อ diethylstilbestrol (DES)
น่าจะมีสว่ นทาให้ เกิดมะเร็งเต้ านม แต่ก่อนที่การศึกษานันจะได้
้
ข้อสรุปแน่นอน รัฐบาลได้ เปลี่ยนนโยบายไป
ในทางที่ดขี ึ ้นโดยการสัง่ ให้ เลิกใช้ สารเคมีจานวนมากนอกจากผู้ผลิตจะสามารถพิสจู น์ได้ ก่อนว่ามันจะไม่
ก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพ สารเคมีนี ้จึงถูกห้ ามใช้ ไปด้ วย อย่างไรก็ตามในขณะนี ้ยังมีการใช้ สารเคมีหลายอย่าง
โดยเฉพาะจาพวกที่ยใู่ นเครื่ องสาอางของสตรี ทงที
ั ้ ่การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ในส่วนต่าง ๆ ของโลกได้ ชี ้ว่า
มันน่าจะมีสว่ นทาให้ เกิดมะเร็งเต้ านมก็ตาม

เนื ้อหาของบทที่ 7 เป็ นเรื่ องของข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับเพศชาย ผู้เขียนเปิ ดประเด็น
ด้ วยการอ้ างถึงเรื่ องเชิงขบขันที่มีผ้ กู ล่าวว่าผู้ชายกาลังจะสูญพันธุ์แล้ ว แต่เรื่ องนี ้ไม่ขบขันเลยแม้ แต่น้อยเพราะ
แนวโน้ มต่าง ๆ ที่กาลังเกิดขึ ้นกับเพศชายล้ วนชี ้ไปที่ปัญหาในระยะยาวของมนุษยชาติทงสิ
ั ้ ้น เช่น อัตราการเกิด
ของทารกเพศชายลดลง ขนาดของอัณฑะเล็กลง จานวนตัวอสุจิในน ้ากามลดลง องคชาติผิดปกติมากขึ ้น เกิด
มะเร็งในต่อมลูกหมากมากขึ ้น และเป็ นหมันกันมากขึ ้น สิ่งเหล่านี ้มักไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจเพราะความเชื่อ
เดิม ๆ ที่วา่ เด็กจะเกิดเป็ นเพศหญิงหรื อชายและมีสขุ ภาพอย่างไรเป็ นเรื่ องของโชค หรื อพรหมลิขิต ใน
ขณะเดียวกันหากเด็กที่เกิดมีความผิดปกติ ความสนใจมักพุง่ ไปที่พฤติกรรมของแม่ในเชิงว่าเธอทาอะไรในช่วง
ก่อน หรื อกาลังตังครรภ์
้
ทังที
้ ่สขุ ภาพของฝ่ ายพ่อก็มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด
ผู้เขียนเสนอว่าในขณะนี ้เราเข้ าใจผลกระทบที่สารเคมีในสิ่งแวดล้ อมมีตอ่ ระบบสืบพันธุ์ของชายมาก
ขึ ้นทังที
้ ่ได้ รับการขัดขวางทุกวิถีทางจากบริษัทผู้ผลิตสารเหล่านัน้ เขายกตัวอย่างมาเสนอมากมาย เช่น คนงาน
35 คนที่ทางานในโรงงานผลิตสารเคมีชื่อ dibromochloropropane (DBCP) ซึง่ ใช้ ฆา่ ศัตรูพืชในไร่กล้ วยเป็ น
หมันกันทังหมด
้
บริษัทที่ผลิตสารนี ้รู้เรื่ องผลกระทบของมันดีมาเป็ นเวลานาน แต่เก็บความลับนันไว้
้ เมื่อถูกจับ
ได้ ไล่ทนั และรัฐบาลต้ องการควบคุมกระบวนการผลิต บริ ษัทก็ย้ายไปตังโรงงานในประเทศด้
้
อยพัฒนา ผล
ปรากฏว่าคนงานของไร่ที่ใช้ สารนี ้ในประเทศคอสตาริ กากว่า 20,000 คนกลายเป็ นหมัน เมื่อคนงานเหล่านัน้
ฟ้องศาลในรัฐแคลิฟอร์ เนียและรัฐฟลอริดา ปรากฏว่าศาลไม่ยอมรับฟ้อง พวกเขาจึงย้ ายไปฟ้องศาลในรัฐ
เทกซัสและชนะคดีสง่ ผลให้ บริษัทผู้ผลิต DBCD ต้ องจ่ายค่าชดใช้ ราว 20 ล้ านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามนัน่ เป็ น
การแพ้ ครัง้ สุดท้ ายของบริ ษัทเพราะหลังจากนันรั
้ ฐเทกซัสก็เปลี่ยนกฎหมายโดยห้ ามมิให้ ชาวต่างชาติฟ้องบริษัท
สัญชาติอเมริ กนั
นอกจาก DBCP แล้ วผู้เขียนเล่าถึงเรื่ องราวของสารเคมีอีกหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์
และทาให้ เกิดปั ญหาดังที่กล่าวถึง นอกจาก DDT ที่คนส่วนใหญ่มกั ได้ ยินกันแล้ ว ยังมีสารเคมีอีกมากมายซึง่
คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ ยินแต่ก็มีผลร้ ายไม่น้อยเช่นกัน เช่น Dioxin, DES, DDE, HCB, HCE, และ PCB เป็ น
ต้ น

ภาคสุดท้ ายประกอบด้ วยบทที่ 8-10 ผู้เขียนใช้ บทที่ 8 เล่าเรื่ องราวของมลพิษในประเทศเม็กซิโกและ
จีนโดยเฉพาะจากผลกระทบที่เกิดกับเด็กซึง่ อวัยวะกาลังเจริญเติบโตจึงได้ รับผลกระทบสูงกว่าผู้ใหญ่ มหานคร
เม็กซิโกอันเป็ นเมืองหลวงของประเทศนันเป็
้ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกเนื่องจากมีประชากรเกิน 20 ล้ าน
คนซึง่ กว่าครึ่งเป็ นเยาวชนอายุต่ากว่า 15 ปี นอกจากนันเมื
้ องนี ้เป็ นเมืองที่มีอากาศสกปรกที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก
ความเป็ นไปในมหานครเม็กซิโกจึงน่าจะให้ บทเรี ยนอย่างดีสาหรับประเทศด้ อยพัฒนาเพราะเยาวชนของโลก
กว่า 85% อาศัยอยูใ่ นประเทศเหล่านันและกว่
้
าครึ่งหนึง่ ของเด็กอาศัยอยูใ่ นเมืองซึง่ มักมีอากาศที่สกปรก
เช่นเดียวกัน
เม็กซิโกมีนกั วิทยาศาสตร์ ที่มีความสามารถหลายคนที่ได้ ศกึ ษาผลกระทบร้ ายแรงของมลพิษในอากาศ
แต่ผลการศึกษาของพวกเขามักไม่ได้ รับการเปิ ดเผยเพราะเหตุผลทางการเมือง นักวิทยาศาสตร์ เหล่านันมั
้ กถูก
กดดันจนไม่กล้ าเผยแพร่ผลงานของตัวเอง เมื่อผู้เขียนนาผลการวิจยั ไปเสนอในมหานครนัน้ เขาถูกขอร้ องจาก
นักวิจยั ที่นนั่ ว่าอย่าเปิ ดเผยชื่อของพวกเขาเพราะพวกเขาอาจได้ รับอันตราย ส่วนสื่อก็มกั ถูกเงินปิ ดปาก
เนื่องจากพรรคการเมืองที่มีอานาจมีกองทุนลับสาหรับจ่ายให้ พวกที่ทางานด้ านสื่อโดยเฉพาะ
สภาพเช่นนันเริ
้ ่มเปลี่ยนแปลงในปี 2543 เมื่อพรรคการเมืองที่คมุ อานาจติดต่อกันมาเป็ นเวลากว่า 70
ปี สูญเสียอานาจเพราะชาวเม็กซิกนั ทนความฉ้ อฉลไม่ได้ อีกต่อไป ประธานาธิบดีคนใหม่เริ่มยอมรับความจริง
และเปิ ดทางให้ มีการศึกษาและพูดถึงสภาพความเป็ นจริงอย่างกว้ างขวางขึ ้น ประจวบกับตอนนัน้
นักวิทยาศาสตร์ ชาวเม็กซิกนั ซึง่ ไปตังถิ
้ ่นฐานและทางานวิจยั อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาและได้ รับรางวัลโนเบลเมื่อปี
2538 จากการศึกษาผลกระทบที่สาร chlorofluorocarbons (CFC) มีตอ่ บรรยากาศของโลกหันมาสนใจกับ
ความเป็ นไปในบ้ านเกิดของตน ความสามารถ ชื่อเสียงและความสนใจของเขานาไปสูก่ ารเปิ ดประตูของการหา
ทางแก้ ไขให้ กว้ างขึ ้นอีก
นักวิทยาศาสตร์ และสื่อมีอิสระที่จะทาการวิจยั และเสนอเรื่ องความเลวร้ ายของมลพิษต่อชาวเม็กซิกนั
อย่างตรงไปตรงมามากขึ ้น นักวิทยาศาสตร์ สามารถเข้ าถึงสื่อเพื่อแนะนาวิธีปฏิบตั ติ อ่ พ่อแม่ของเด็กในวันที่
อากาศมีสารพิษสูงเป็ นพิเศษ รัฐบาลยกสถานะขององค์กรด้ านการปกป้องสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นกระทรวงและ
พิมพ์แผนเพื่อต่อสู้กบั ปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากสิ่งแวดล้ อมเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี 2545 อย่างไรก็ตามชาวเม็กซิกนั
ส่วนหนึง่ ยังมองไม่เห็นความจาเป็ นที่จะต้ องร่วมกันต่อสู้กบั ผลร้ ายของมลพิษ พวกเขาจึงยังพยายามหลีกเลี่ยง

เช่น เมื่อรัฐบาลออกกฎให้ รถยนต์ทกุ คันหยุดวิ่งสัปดาห์ละ 1 วัน ชาวเม็กซิกนั ก็พากันไปหาซื ้อรถเก่า ๆ ที่ชาว
อเมริกนั เลิกใช้ แล้ วมาเก็บไว้ สาหรับใช้ ในวันนันโดยเฉพาะ
้
รถเก่าเหล่านันพากั
้
นพ่นควันพิษออกมามากกว่า
เดิมเสียอีก
สภาพของมหานครเม็กซิโกนับว่าเลวร้ ายมากแล้ ว แต่เมืองจีนยังเลวร้ ายยิ่งกว่า เมืองจีนเป็ นประเทศที่
อากาศมีมลพิษสูงที่สดุ ในโลกประเทศหนึง่ ในบรรดาเมืองใหญ่ ๆ 10 เมืองที่อากาศเป็ นพิษสูงที่สดุ ในโลก 9
เมืองอยูใ่ นจีน เมืองลานซูซงึ่ มีประชากรกว่า 2 ล้ านคนมีอากาศสกปรกที่สดุ ในโลก โดยเฉลี่ยอากาศของเมือง
นี ้มีมลพิษสูงกว่า 100 เท่าของระดับที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเข้ าขันอั
้ นตราย ทาให้ บางครัง้ รัฐบาลต้ องสัง่
ปิ ดโรงงานชัว่ คราวเมื่อประชาชนทนไม่ไหวจริง ๆ
สภาพความเลวร้ ายเช่นนี ้มีมานาน แต่ไม่เป็ นที่ยอมรับของรัฐบาลในยุคก่อนซึง่ ยึดปรัชญาการพัฒนาที่
เน้ นเศรษฐกิจในชนบท ในปั จจุบนั รัฐบาลจีนเริ่มให้ อิสระต่อนักวิทยาศาสตร์ ที่จะศึกษาหาความจริง การศึกษา
นาไปสูข่ ้ อสรุปที่น่าสนใจยิ่ง 2 ข้ อเมื่อไม่นานมานี ้ นัน่ คือ ชาวจีนตายจากการหายใจอากาศที่มีมลพิษปี ละ
ประมาณ 1 ล้ านคน และแต่ละปี ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อมอันเกิดจากการทาลายระบบนิเวศ แหล่งน ้าและ
อากาศมีคา่ ไม่ต่ากว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ในสภาพเช่นนี ้จีนจะก้ าวไปทางไหนยากแก่การคาด
เดา ผู้เขียนไม่ได้ ทานายโดยตรงแต่ดจู ะหวังว่าจีนจะหาทางออกที่เหมาะสมได้ เพราะในประวัตศิ าสตร์ ชาวจีน
เป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์สงู ที่สดุ ชาติหนึง่ ในโลก

ในบทที่ 9 ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่ องราวของสารสองกลุม่ คือ กลุ่ม CFC และกลุม่ ก๊ าซเรื อนกระจกซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และก๊ าซมีเทน เขาเล่าถึงกระบวนการศึกษาที่นาไปสูข่ ้ อสรุปที่วา่ CFC
ทาลายบรรยากาศชันโอโซนของโลกซึ
้
ง่ จะนาไปสู่การเกิดมะเร็งผิวหนังอย่างกว้ างขวางเมื่อแสงอัลตราไวโอเลต
สามารถส่องลงมาถึงผิวโลกโดยตรงได้ เฉกเช่นการศึกเกี่ยวกับสารเคมีชนิดอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของ CFC ถูกต่อต้ านจากบริ ษัทผู้ผลิตซึง่ ใช้ วิชามารสารพัดอย่างดังที่ผ้ ผู ลิตสารเคมีอื่นเคยใช้ แต่ชาวโลก
ค่อนข้ างโชคดีที่บริษัทนันสามารถค้
้
นหาสารเคมีที่ใช้ ทดแทนได้ อย่างรวดเร็วและมองเห็นกาไรมหาศาลจากการ

ผลิตสารทดแทนนัน้ รัฐบาลจึงสามารถสัง่ ห้ ามใช้ CFC ได้ ก่อนที่ความเสียหายใหญ่หลวงกว่าที่เป็ นอยูจ่ ะ
เกิดขึ ้น
ก๊ าชเรื อนกระจกต่างกับ CFC ในแง่ที่ผลกระทบของมันไม่แจ้ งชัดเช่นของ CFC แม้ ภาวะโลกร้ อนจะ
เป็ นปั ญหาหนักหนาสาหัสที่สดุ ของโลกปั จจุบนั แต่ผลกระทบของมันเกิดขึ ้นช้ า ๆ และในระยะยาว ฉะนันมั
้ น
จึงง่ายต่อการเลี่ยงประเด็นของพวกนักการเมืองที่ไม่ต้องการแก้ ปัญหาอย่างจริงจัง ยิ่งไปกว่านันผู
้ ้ เสีย
ประโยชน์จากการหยุดผลิตก๊ าซเรื อนกระจกกระจัดกระจายกันอยู่ทวั่ โลก ไม่เฉพาะบริ ษัทเพียงหยิบมือเดียวใน
ประเทศใดประเทศหนึง่ เท่านัน้ การจะใช้ มาตรการลดการผลิตจึงยากยิ่งเป็ นทวีคณ
ู ยิ่งตอนนี ้รัฐบาลอเมริกนั
ไม่ยอมที่จะทาตามความเรี ยกร้ องของชาวโลกโดยไม่ยอมลงนามในพิธีสารเกียวโต โอกาสที่โลกจะสามารถลด
การผลิตสารเหล่านันได้
้ อย่างจริงจังยิ่งมีน้อย

ผู้เขียนใช้ บทที่ 10 เป็ นบทสรุปและเริ่มด้ วยการอ้ างถึงอนุสาวรี ย์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกสาหรับ
ชาวยิวที่ตายด้ วยน ้ามือของฮิตเลอร์ อนุสาวรี ย์นนเรี
ั ้ ยบง่ายแต่มีความความหมายลึก ๆ ถึงความไม่ยอมสยบ
ต่ออานาจมืด เขามองว่านักวิทยาศาสตร์ ที่พยายามศึกษาความเลวร้ ายของมลพิษก็เช่นเดียวกัน พวกเขามีจิต
วิญญาณที่จะค้ นหาความจริ งต่อไปแม้ จะต้ องประสบกับอุปสรรคและภัยที่ก่อขึ ้นโดยผู้เสียประโยชน์ แต่
นักวิทยาศาสตร์ จะต้ องได้ รับความร่วมมือจากประชาชนทัว่ ไป การศึกษาจึงจะได้ ผลเต็มที่
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้เขียนสรุปว่าโลกนี ้ยังมีหวังดังเช่นประชาชนของเมืองโดโนราซึง่ เขา
กลับไปเยี่ยมอีกครัง้ หลังจากได้ ย้ายออกไปเป็ นเวลานาน นัน่ คือ แม้ ชาวเมืองจานวนมากจะมีอายุสนลงเพราะ
ั้
ผลกระทบจากสารพิษ แต่ก็ยงั มีอีกมากที่มีอายุยืนไม่น้อยกว่าคนในภาคอื่นของประเทศ
ข้ อคิดเห็น: เรื่ องปั จจัยที่ก่อให้ เกิดมลพิษในอากาศและผลกระทบของมันเป็ นประเด็นแรก ๆ ในด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ ฉะนันการศึ
้
กษาในด้ านนี ้จึงมีมากมายและผลของมัน
กลายเป็ นตาราหนาเตอะที่ไม่มีใครหยิบอ่านยกเว้ นนักศึกษาในด้ านนี ้เท่านัน้ แต่หนังสือเรื่ องนี ้เป็ นที่สนใจของ
นักอ่านทัว่ ไปเพราะผู้เขียนนาเสนอแบบง่าย ๆ ในแนวความทรงจาของตนเอง เนื่องจากตัวเขาและสมาชิกใน
ครอบครัวของเขาได้ รับผลกระทบโดยตรงประกอบกับการเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีสว่ นร่วมในกระบวนการศึกษา

และร่างนโยบายของรัฐ สิ่งที่เขานามาบรรยายจึงคล้ ายเป็ นภาพที่มีชีวิตเลือดเนื ้อจริง ๆ แต่สิ่งที่เขานามาเสนอ
ไม่ได้ หย่อนความสาคัญลง ตรงข้ ามมันเป็ นสิ่งที่ชาวโลกจะต้ องใส่ใจรวมทังคนไทยด้
้
วย โดยเฉพาะผู้ที่อยูใ่ น
กรุงเทพฯ และรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น มาบตาพุด
ข้ อมูลที่บง่ ว่ามลพิษทาให้ สติปัญญาของเด็กลดลงน่าจะได้ รับความใส่ใจเป็ นพิเศษเพราะตอนนี ้มีขา่ ว
บ่อย ๆ ว่าสติปัญญาของเด็กไทยโดยทัว่ ไปลดลงเรื่ อย ๆ ในขณะที่ยคุ นี ้เทคโนโลยียิ่งมีความสลับซับซ้ อนสูงขึ ้น
และต้ องการคนงานที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ ้น ในระยะยาวคนไทยจึงอาจไม่มีโอกาสตามทัน
ชาวโลกหากไม่ใส่ใจต่อคุณภาพของอากาศรอบด้ านอย่างจริงจัง

10.
Breathing Space / ภูมิแพ้ ในกระแสลม

ในปั จจุบนั โรคโรคภูมิแพ้ และโรคหอบเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง แต่โรคทังสองมี
้
ความเป็ นมาอย่างไร
มักไม่มีใครรู้ยกเว้ นผู้เชี่ยวชาญบางคน เช่น Gregg Mitman ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน การเป็ นโรคหอบมาตังแต่
้ เด็กเป็ นแรงจูงใจให้ เขาศึกษา
ประวัตขิ องโรคทังสองและได้
้
พิมพ์หนังสือชื่อ Breathing Space : How Allergies Shape Our Lives and
Landscapes ออกมาเมื่อตอนกลางปี 2550 หนังสือขนาด 330 หน้ าเล่มนี ้รวมผลของงานวิจยั ที่ชี ้ให้ เห็นประวัติ
และการศึกษาถึงที่มาของโรคโดยเฉพาะในด้ านของความสัมพันธ์ระหว่างโรคและสิ่งแวดล้ อมอันเป็ นผลมาจาก
กิจกรรมของเราเอง
ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นด้ วยการพูดถึงโรคไข้ ละอองฟาง (Hay Fever) ซึง่ มีอาการคล้ ายหวัดและถูกพบ
ครัง้ แรกในกลุม่ แพทย์และพระที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2362 มันจึงได้ รับสมญาว่าเป็ นโรคของชนชันสู
้ ง แพทย์
สันนิษฐานว่าสาเหตุของโรคมาจากการที่ผ้ ปู ่ วยย้ ายถิ่นฐานเข้ าไปอยูใ่ นเมืองทาให้ พวกเขาห่างไกลจากเกสร
ดอกไม้ ยงั ผลให้ ภมู ิต้านทานต่อสารในเกสรลดลง การได้ สมั ผัสกับเกสรดอกไม้ อีกครัง้ หนึง่ จึงทาให้ ร่างกายของ

คนกลุม่ ดังกล่าวมีปฏิกิริยาออกมาในรูปของอาการคล้ ายโรคหวัด เช่น คัดจมูก น ้ามูกไหล คันตา น ้าตาไหล
จาม เจ็บคอและอ่อนเพลีย
ส่วนการพบไข้ ละอองฟางในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้ นเมื่อปี 2423 แพทย์ชาวอเมริกนั คิดว่าโรคนี ้เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบประสาท ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเมื่อย่างเข้ าสูส่ ปั ดาห์สดุ ท้ ายของเดือนพฤษภาคมหรื อ
สัปดาห์แรกของเดือนมิถนุ ายนจนถึงสัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนสิงหาคม ส่วนวิธีรักษามี อยูท่ างเดียวคือการหนี
ไปอยูท่ ี่อื่น ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่มีฐานะดีเท่านันจึ
้ งมีโอกาสรักษา ผู้ป่วยด้ วยโรคไข้ ละอองฟางมักหลัง่ ไหลไปที่ยา่ น
ภูเขาซึง่ มีอากาศบริ สทุ ธิ์ชื่อ White Mountains และหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ ชื่อเบทเลเฮม ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์
สถานที่เหล่านันจึ
้ งเต็มไปด้ วยชนชันสู
้ งของสังคมส่งผลให้ เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเบทเลเฮมก
ลายเป็ นที่ก่อตังสมาคมโรคละอองฟางของสหรั
้
ฐอเมริกา
ต่อมาสภาพแวดล้ อมของเบทเลเฮมเปลี่ยนไปเพราะปั จจัยหลายอย่าง เช่น จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ว ฝุ่ นผงจากรถไฟที่พาคนเข้ าไปในเมือง อากาศที่ร้อนและแห้ งแล้ งจนทาให้ เกิดไฟป่ าบ่อยขึ ้น และ
จานวนสารก่อภูมิแพ้ ที่มีมากจากพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะวัชพืชชื่อ Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) เบทเล
เฮมจึงเป็ นที่พกั พิงของผู้ป่วยไม่ได้ อีกต่อไป ตรงข้ ามมันกลับทาให้ พวกเขาได้ รับความทุกข์ทรมาน เมื่อ
สหรัฐอเมริกาพัฒนามากขึ ้นไข้ ละอองฟางก็แพร่กระจายออกไปจนทัว่ ทวีปและเมื่อชาวอเมริกนั มีรถยนต์ใช้
อย่างทัว่ ถึง พวกเขาจึงสามารถเดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ซงึ่ ปราศจากสารที่ทาให้ เกิดไข้ ละอองฟางได้
ยังผลให้ การหนีไข้ ละอองฟางไม่จากัดอยูใ่ นหมู่ของชนชันสู
้ งเท่านัน้
ในปี 2449 ได้ มีผ้ บู ญ
ั ญัติคาว่าโรคภูมิแพ้ ขึ ้น โรคนี ้มีลกั ษณะที่สาคัญคือ ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย
จะตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในปี เดียวกันนันแพทย์
้
ชาวเยอรมันพบว่าละอองเกสรดอกไม้ นา่ จะเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ ระบบภูมิค้ มุ กันทางานเพิ่มขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด ทังนี
้ ้เพราะเขาสามารถทาให้ ผ้ ปู ่ วยไข้ ละอองฟาง
เกิดอาการของโรคได้ ด้วยการหยดสารละลายของเกสรดอกไม้ ลงบนตาของผู้ป่วย สี่ปีต่อมาหัวหน้ าหน่วย
สรี รวิทยาและเภสัชวิทยาแห่งสถาบันรอกกี ้เฟลเลอร์ ที่กรุงนิวยอร์ กก็พบว่าเมื่อหนูถกู ทาให้ เกิดอาการแพ้ อย่าง
รุนแรง มันจะมีอาการเหมือนผู้ป่วยโรคหอบ หลังจากศึกษาต่อมาจนราวปี 2463 แพทย์จงึ สรุปว่าโรคไข้ ละออง
ฟางและโรคหอบอยูใ่ นกลุม่ โรคภูมิแพ้ เช่นเดียวกัน และสิ่งที่อยูใ่ นธรรมชาติเป็ นศัตรู ที่สาคัญของผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้

แพทย์ชาวเยอรมันชื่อ วิลเลียม ดันบาร์ เป็ นผู้ค้นพบว่า โรคไข้ ละอองฟางเกิดจากการที่ร่างกายมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรตีนที่ถกู ผลิตออกมาจากละอองเกสรดอกไม้ และเป็ นคนแรกที่ค้นพบวิธีรักษาโรคไข้
ละอองฟางโดยใช้ เซรุ่มต่อต้ านสารพิษ เขาและบริ ษัทชิมเมลจึงได้ ร่วมกันผลิตยาที่มีสารชื่อ Pollantin ขึ ้นเพื่อ
บรรเทาอาการ สารชนิดนี ้ได้ จากเซรุ่มที่ได้ มีการฉีดละอองเกสรดอกไม้ เข้ าไปและมีทงแบบน
ั้
้า ขี ้ผึ ้งและผงซึง่
ใช้ ได้ กบั เยื่อบุตาและจมูก หลังจากนันบริ
้ ษัทยาต่าง ๆ ก็ผลิตสารที่ใช้ กระตุ้นให้ ร่างกายสร้ างภูมิค้ มุ กันต่อสาร
ก่อภูมิแพ้ ออกมาวางขายอย่างกว้ างขวาง
เมื่อแพทย์สามารถชี ้ได้ แน่นอนว่าวัชพืช Ragweed มีสารก่อภูมิแพ้ ที่สาคัญ การศึกษาเกี่ยวกับพืชชนิด
นี ้ก็เป็ นไปอย่างเข้ มข้ น นักพฤกษศาสตร์ พบว่ามันมักเจริ ญงอกงามในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ตามสถานที่กาจัดของเสียหรื อสลัมตามเมืองใหญ่ ๆ อันเป็ นที่อยูข่ องชาวต่างชาติอพยพ แพทย์อเมริกนั ชื่อ วิ
ลเลียม เชปป์เกรลล์ ผู้ก่อตังคลิ
้ นิกโรคภูมิแพ้ คนแรกของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าหากแพทย์ให้ ความสนใจกับ
สภาพแวดล้ อมรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย รวมทังการก
้
าจัดวัชพืชด้ วยแล้ ว เขาจะสามารถลดจานวนผู้ป่วยลง
ได้ ถึง 50% การรณรงค์ป้องกันโรคไข้ ละอองฟางครัง้ แรกด้ วยการกาจัดวัชพืชจึงเกิดขึ ้นในเมืองนิวออร์ ลีนส์
อย่างไรก็ตามมีนกั วิทยาศาสตร์ บางคนแย้ งว่าโรคไข้ ละอองฟางเป็ นผลของการทาลายและการใช้ ทรัพยากร
อย่างไม่ถกู ต้ องของมนุษย์ เช่น การทาลายดิน ฉะนันการถอนวั
้
ชพืชออกรังแต่จะทาให้ สภาพดินเหมาะกับการ
เกิดใหม่ของวัชพืชเพิ่มขึ ้น การปลูกพืชอื่นที่มีคณ
ุ เพื่อกาจัดวัชพืชจึงน่าจะเป็ นทางออกที่เหมาะสาหรับการ
แก้ ไขปั ญหาในระยะยาว และการรักษาสิ่งแวดล้ อมเป็ นหนทางเดียวที่จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยไข้ ละอองฟางหายจากโรค
ได้
แนวคิดใหม่ ๆ มีผลทาให้ นายกเทศมนตรี เมืองดีทรอยต์ยกพื ้นที่รกร้ างของเทศบาลที่เต็มไปด้ วยวัชพืช
ให้ เป็ นที่ทาสวนครัวของคนยากจน ชาวบ้ าน 945 ครอบครัวจึงเปลี่ยนพื ้นที่ 430 เอเคอร์ ให้ กลายเป็ นที่ปลูกมัน
ฝรั่ง ถัว่ ข้ าวโพดและมะเขือเทศ นักปฏิรูปเห็นว่าการทาเช่นนันเท่
้ ากับเป็ นการส่งเสริ มทังสุ
้ ขภาพกายและ
สุขภาพใจไปในตัวด้ วย ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยครัง้ ใหญ่เมืองนิวยอร์ กจึงได้ จ้างชาวบ้ านที่ตกงานให้ กาจัด
วัชพืชออกไปจากเนื ้อที่ถึงกว่า 130 ล้ านตารางฟุตซึง่ นอกจากจะทาให้ ชาวบ้ านที่ตกงานมีงานทาแล้ วยังเท่ากับ
เป็ นการให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วยไข้ ละอองฟางไปในตัวด้ วย ต่อมามีผ้ เู สนอว่าความพยายามของทางการจะ
เสียเปล่า หากรัฐไม่มีกฎหมายกาจัดวัชพืชอย่างจริงจังทัว่ ประเทศ ทังนี
้ ้เพราะวัชพืชสามารถแพร่ไปในวงกว้ าง

ได้ อย่างง่ายดาย ดังนันในปี
้
2458 รัฐบาลจึงออกกฎหมายกาหนดให้ กรมทางหลวงรับผิดชอบในการกาจัด
วัชพืชฤดูกาลละสองครัง้ ส่วนเจ้ าของบ้ านในเมืองก็มีหน้ าที่กาจัดวัชพืชในพื ้นที่ของตนเช่นกัน และในปี ต่อมา
รัฐนิวยอร์ กได้ ออกกฎหมายเพิ่มโทษปรับเจ้ าของบ้ านที่ละเลยไม่กาจัดวัชพืชที่ก่อให้ เกิดโรคไข้ ละอองฟางด้ วย
เมื่อยากาจัดวัชพืช “2,4-D” ถูกผลิตขึ ้นมา การกาจัดวัชพืชด้ วยสารเคมีชนิดนี ้จึงเกิดขึ ้นทัว่ ประเทศ แต่
ภายหลังนักวิทยาศาสตร์ พบว่าสารเคมีตวั นี ้กลับสร้ างปั ญหาสุขภาพ ทังนี
้ ้เพราะมันเป็ นพิษ ต่อมาชาวอเมริกนั
ตื่นตัวเกี่ยวกับพิษร้ ายของสารเคมีเพิ่มขึ ้นเมื่อหนังสือชื่อ Silent Spring ของ ราเคล คาร์ สนั ออกวางจาหน่ายใน
ปี 2505 การศึกษาที่ผ้ เู ขียนหนังสือเล่มนันน
้ ามาเสนอสรุปว่า การกาจัดวัชพืชด้ วยสารเคมีซงึ่ เป็ นวิธีหนึง่ ของ
การควบคุมธรรมชาติเป็ นสิ่งไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้เพราะวิธีที่ทงผู
ั ้ ้ เชี่ยวชาญทางด้ านสาธารณสุขและวิศวกรทางด้ าน
สุขาภิบาลเลือกใช้ ในการแก้ ปัญหาเป็ นการมองเฉพาะแต่ปัญหาของตัวเอง มิได้ มองภาพรวม มันจึงทาให้ การ
แก้ ปัญหาหนึง่ ก่อให้ เกิดอีกปั ญหาหนึง่ ตามมา หนังสือเล่มนันถื
้ อเป็ นเล่มแรกที่กล่าวถึงโทษของสารเคมี มันมี
บทบาทสาคัญในการชักนาให้ รัฐบาลและประชาชนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีและธรรมชาติด้วย
มุมมองใหม่
ในปี 2466 ประธานสมาคมแพทย์โรคภูมิแพ้ ของสหรัฐอเมริกาได้ ว่าจ้ างนักพฤกษศาสตร์ สมัครเล่นชื่อ
โอเรน เดอร์ แฮม ให้ เก็บตัวอย่างละอองเกสรดอกไม้ ชนิดต่าง ๆ ยังผลให้ เขากลายเป็ นผู้จดั ทาแผนที่ละอองเกสร
ดอกไม้ แห่งชาติ แผนที่ชนิดนี ้เป็ นประโยชน์กบั บริษัทยาในการผลิตสารสกัดจากละอองเกสรเพื่อใช้ ในการ
รักษาโรคภูมิแพ้ อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นจนถึง 1.5-3% ของชาวอเมริ กนั ต่อมาใน
ปี 2479 The New York World-Telegram เป็ นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่นาเสนอการวัดละอองเกสรดอกไม้
ประจาวันในรายการพยากรณ์อากาศ และการกระทาเช่นนันได้
้ กลายเป็ นมาตรฐานการนาเสนอข่าวมาจนถึง
ปั จจุบนั
ในช่วงแรกที่มีการพบโรคหอบและโรคไข้ ละอองฟางนัน้ แพทย์มกั แนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยย้ ายไปยังบริเวณที่มี
อากาศแห้ งหรื อบนภูเขา เช่น เมืองทูซอนในรัฐอาริโซน่า และเมืองเดนเวอร์ ในรัฐโคโลราโด แต่จานวนประชากร
ของเมืองเดนเวอร์ ที่หนาแน่นขึ ้นอย่างรวดเร็ วทาให้ อากาศมีมลพิษเพิ่มขึ ้นด้ วย ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่
19 สภาพแวดล้ อมของเมืองนันเลวร้
้
ายลงไปอีกเมื่อบริษัทรถไฟวางรางรถไฟเข้ าไปในกลางเมือง แต่
นักการเมืองและนักการเงินยังคงพยายามที่จะส่งเสริมการขายธรรมชาติของเมืองเพื่อให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว

แม้ วา่ ในช่วงเวลานันสภาพแวดล้
้
อมของเดนเวอร์ จะแย่ลงมากจนไม่เหมาะกับการเป็ นที่หลบโรคของผู้ป่วยแล้ ว
ก็ตาม
เมืองทูซอนเป็ นอีกเมืองหนึง่ ที่พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผู้ป่วยไข้ ละอองฟางอย่างจริงจังถึงกับ
มีการตังสมาคมชื
้
่อ The Tucson Sunshine Climate Club ขึ ้นในปี 2465 ชาวเมืองทูซอนหวังให้ เมืองนี ้เป็ น
จุดหมายปลายทางถาวรของผู้ป่วยและเป็ นที่พกั ผ่อนในฤดูหนาวของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวทา
ให้ จานวนประชากรเพิ่มขึ ้นและเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ชื่อเสียงของเมืองทูซอนโด่งดังมากขึ ้นไปอีก
เมื่อนักประพันธ์ชื่อดัง แฮโรล์ด เบลล์ ไรท์ เขียนนวนิยายส่งเสริมสรรพคุณของเมืองจนผู้อา่ นต่างหลัง่ ไหลเข้ าไป
อย่างไม่หยุดยัง้ อย่างไรก็ตามความสาเร็จนันท
้ าให้ สภาพแวดล้ อมของเมืองเลวร้ ายจนไม่เหมาะกับสภาพ
ร่างกายของนักประพันธ์คนนันเอง
้
เขาจึงย้ ายออกจากทูซอนไปในปี 2479
การที่ผ้ ปู ่ วยซึง่ มีฐานะดีหลัง่ ไหลเข้ าไปในเมืองทูซอนทาให้ สถาบันวิจยั ชื่อ The Desert Sanatorium
and Institute of Research กลายเป็ นสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดิน
หายใจมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของสหรัฐอเมริกา สถาบันนี ้ดึงดูดทังนั
้ กเขียน ราชวงศ์ยโุ รปและดาราให้ หลัง่ ไหลเข้ า
ไปมากยิ่งขึ ้น นักวิจยั ของสถาบันเชื่อว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ หาก
สภาพแวดล้ อมของที่นนั่ ถูกทาลาย มันก็จะไม่สามารถดึงดูดผู้ป่วยได้ อีกต่อไปซึง่ จะทาให้ เศรษฐกิจของเมือง
เสื่อมถอยลง
แม้ วา่ ชาวเมืองและสถาบันต่าง ๆ ในเมืองนันจะตระหนั
้
กถึงภัยจากมลพิษทางอากาศเป็ นอย่างดี แต่
พวกเขาก็ไม่สามารถทาอะไรได้ มากนัก และหลังจากปี 2513 สภาพบรรยากาศของเมืองก็เลวร้ ายลงไปจนถึง
ระดับต่ากว่ามาตรฐานทางคุณภาพของอากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ ความเลวร้ ายนันเป็
้ นผลมาจากก๊ าซที่
ปล่อยออกมาจากรถยนต์ จานวนประชากรและปริมาณของละอองเกสรดอกไม้ ซงึ่ ต่างก็เพิ่มขึ ้น การศึกษา
พบว่าหญ้ าตระกูลเบอร์ มิวดา ต้ นไม้ จาพวกหม่อนและมะกอกที่มีอยูเ่ ต็มเมืองล้ วนมีสารก่อภูมิแพ้ ทงนั
ั ้ น้ มัน
เป็ นต้ นเหตุที่ทาให้ จานวนผู้ป่วยโรคหอบและภูมิแพ้ ในเมืองเพิ่มขึ ้นถึง 9-10 เท่า สารนันและมลพิ
้
ษทางอากาศ
ทาให้ ทซู อนไม่เหมาะกับผู้ป่วยอีกต่อไป แม้ ว่าชาวเมืองที่ป่วยจะมิได้ ละทิ ้งเมืองก็จริง แต่ผ้ ปู ่ วยอื่นก็เดินทาง
มายังเมืองนันน้
้ อยลง

แม้ วา่ ชาวอเมริกนั จานวนมากจะป่ วยด้ วยโรคหอบและไข้ ละอองฟาง แต่ในช่วงแรกโรคเหล่านี ้กลับมิได้
เป็ นที่สนใจของรัฐมากนัก จนกระทัง่ สถาบันด้ านโรคหอบสองแห่งชื่อ Tucson’s National Foundation for
Asthmatic Children (NFAC) และ Denver’s Jewish National Home for Asthmatic Children (JNHAC) ได้
ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้น NFAC เป็ นองค์กรการกุศลแรกที่สง่ เสริมการรณรงค์รักษาผู้ป่วยด้ วยโรค
หอบในเด็ก ผู้ก่อตังองค์
้ กรนี ้ประสงค์จะช่วยเหลือเด็กยากจนที่ป่วยด้ วยโรคหอบ เขาจึงสร้ างโรงพยาบาลเพื่อ
เด็กขึ ้น ส่วน JNHAC ก็สร้ างโรงพยาบาลขนาด 112 เตียงขึ ้นด้ วยวัตถุประสงค์เดียวกัน หลังจากนันรั
้ ฐและ
บริษัทยาต่างก็เห็นความสาคัญของโรคทังสองและให้
้
ทนุ สนับสนุนสถาบันทังสองนั
้
นเพื
้ ่อทาวิจยั จากนันมา
้
กุมารแพทย์และจิตแพทย์ก็เริ่ มให้ ความสนใจกับโรคหอบในเด็กมากขึ ้น พวกเขาพบว่าโรคหอบมีความสัมพันธ์
กับระบบภูมิค้ มุ กัน ระบบประสาทและขบวนการทางเคมีของร่างกาย ยาแก้ โรคภูมิแพ้ และสเตียรอยด์รุ่นแรกจึง
ถูกพัฒนาขึ ้น
ในช่วงปี 2503 โรงพยาบาลตามเมืองใหญ่ ๆ พบว่า อัตราการเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและ
อัตราตายของเด็กผิวดาที่ป่วยด้ วยโรคหอบสูงกว่าเด็กผิวขาวที่ป่วยด้ วยโรคเดียวกันถึง 3-5 เท่า แพทย์
สันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากการที่เด็กผิวดาต้ องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีแต่ฝนและมลพิ
ุ่
ษทางอากาศ อีก
ทังยั
้ งขาดความสามารถในการเข้ าถึงบริ การทางด้ านสาธารณะสุขด้ วย สถานการณ์เช่นนันเกิ
้ ดขึ ้นในเมืองนิ
วออร์ ลีนส์ซงึ่ มีประชากรผิวดาเป็ นจานวนมากเช่นกัน ทุกปี ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเมืองนิวออร์ ลีนส์
จะมีการระบาดของโรคหอบ บางวันห้ องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต้ องรับผู้ป่วยโรคนี ้ถึงกว่า 200 คน ในที่สดุ
คณะนักวิจยั ก็พบว่าการระบาดของโรคหอบเกิดขึ ้นใกล้ ๆ กับที่ทิ ้งขยะซึง่ รองรับขยะมากว่า 40 ปี นักวิจยั จึง
คาดว่าฝุ่ นผงจากขยะน่าจะเป็ นสารที่เหนี่ยวนาให้ เกิดอาการหอบ ดังนันเทศบาลเมื
้
องจึงตัดสินใจย้ ายที่ทิ ้งขยะ
ออกไป แต่จานวนผู้ป่วยกลับมิได้ ลดลง พวกเขาจึงตังสมมติ
้
ฐานขึ ้นใหม่วา่ จานวนละอองเกสรดอกไม้ ที่
แตกต่างกันในแต่ละฤดูนา่ จะเป็ นต้ นเหตุของการระบาดของโรคหอบ
แม้ วา่ แพทย์สว่ นใหญ่จะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงและมลพิษของอากาศมีสว่ นทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการ
หอบมากขึ ้น แต่ในปี 2505 แพทย์กลับพบว่าโรคหอบที่เกิดในเมืองนิวยอร์ กมิได้ มีความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษ
ทางอากาศกับการเข้ านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่ตงอยู
ั ้ ่ในแมนฮัตตันตอนเหนือเท่านันที
้ ่มี
จานวนผู้ป่วยมากเป็ นพิเศษโดยเฉพาะคนยากจนผิวดา การสารวจพบว่าย่านที่โรงพยาบาลตังอยู
้ ่เป็ นที่อยูข่ อง

ชาวอเมริกนั ผิวดาซึง่ มีรายได้ ต่ากว่าชาวนิวยอร์ กทัว่ ๆ ไปและเป็ นย่านที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สดุ
ในโลก การศึกษาเรื่ องโรคหอบในผู้ป่วยผิวดาจึงเริ่มต้ นขึ ้นอย่างจริงจัง แม้ วา่ จิตแพทย์จะเคยทราบมาแล้ วว่า
เด็กที่ได้ รับการปกป้องมากเกินไปมักจะมีอาการหอบ แต่ปรากฏการณ์เช่นนี ้กลับไม่เกิดขึ ้นในหมูผ่ ้ ปู ่ วยผิวดา
การศึกษาพบว่าโรคหอบในเด็กผิวดามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ ้งกับความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ความ
กลัวถูกแม่ทิ ้งและความขัดแย้ งระหว่างความรู้สกึ อยากพึ่งพิงและเป็ นอิสระ นอกจากนันจิ
้ ตแพทย์แห่ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียยังพบว่า ความเกลียดชังตัวเองเป็ นลักษณะเฉพาะของคนผิวดา เด็กผิวดาจะรู้สึกว่าพ่อ
แม่ของตนเองถูกรังเกียจและแบ่งแยกสีผิวจากคนผิวขาว คนผิวดาจึงเกลียดชังสังคมคนผิวขาว ความรู้สกึ
เหล่านี ้น่าจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เด็กผิวดาป่ วยด้ วยโรคหอบ ผู้เขียนเห็นว่าการที่นักวิจยั ในช่วงเวลานันใช้
้ ปัจจัย
ทางด้ านจิตวิทยามาช่วยในการวินิจฉัยการระบาดของโรคหอบย่อมง่ายกว่าการยอมรับว่าสภาพแวดล้ อมที่ไม่
เท่าเทียมกันมีสว่ นในการกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยผิวดาหอบ ทัง้ ๆ ที่สภาพแวดล้ อมเช่นนันเห็
้ นกันอยูต่ าตา อาจเป็ นไป
ได้ วา่ แพทย์และนักนิเวศวิทยาถูกอานาจของคนขาวบดบังก็เป็ นได้
ส่วนการวิจยั ในเรื่ องสารกระตุ้นที่ทาให้ เกิดอาการหอบของคนผิวดานัน้ นักวิจยั สองคนพบว่าชาวนิโกร
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ ที่มาจากแมลงสาบรุนแรงที่สดุ ส่วนผู้มีเชื ้อสายอิตาเลียนและยิวกลับมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารนันน้
้ อยกว่า นอกจากนันผู
้ ้ ป่วยที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ มกั เป็ นหอบ
ด้ วย พวกเขาจึงสรุปว่าเชื ้อชาตินา่ จะมีผลต่อการเกิดโรคหอบมากกว่าระดับชนชัน้
ผู้ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้ อมที่เลวร้ ายต่อการหอบคือ จอห์น ซัลวากจิโอ แพทย์จาก
มหาวิทยาลัยลุยเซียนา เขาพบว่าความยากจนและสภาพแวดล้ อมที่เสื่อมทรามของบ้ านทาให้ ชาวเมืองนิวออร์
ลีนส์เกิดอาการหอบ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมของบ้ าน การเพิ่มบริการทางด้ านสาธารณสุขให้
ครอบคลุมกว้ างขวางยิ่งขึ ้นรวมทังการมี
้
ยาใหม่ ๆ จะทาให้ จานวนผู้ป่วยในพื ้นที่นนลดลง
ั้
การที่รัฐลดคุณภาพ
ของบ้ านเอื ้ออาทรและลดงบประมาณในการบารุงรักษาบ้ านทาให้ สภาพแวดล้ อมเลวร้ ายลงไปอีก แม้ แต่เมื่อปี
2548 นี่เองสถานการณ์ก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณคนผิวดาของนิวยอร์ กยังคงต้ องทนทุกข์
จากนโยบายของรัฐที่ทาให้ มลพิษทางอากาศของย่านนันสู
้ งกว่าย่านอื่น ๆ ทังนี
้ ้เพราะรัฐยังคงปล่อยให้ รถที่มี
ควันพิษจานวนมากแล่นเข้ าไปในพื ้นที่ ข้ อมูลจากโรงพยาบาลของย่านนันบ่
้ งว่า ในปี เดียวกันยังคงมีผ้ ปู ่ วย

หอบมากถึง 25% ซึง่ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอยูเ่ พียง 6% นอกจากนันยั
้ งมีการพบว่าสถานที่ทางาน
ซึง่ มีสภาพแวดล้ อมไม่ดีก็มีส่วนทาให้ ผ้ ปู ่ วยหอบได้ เช่นกัน
แม้ วา่ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขายังคงให้ ความเห็นถึงสาเหตุของอาการหอบแตกต่างกัน แต่พวกเขาต่าง
ยอมรับว่าโรคหอบเป็ นผลมาจากหลายปั จจัยร่วมกัน มิใช่ปัจจัยเดียว และยังมีข้อสงสัยด้ วยว่าโรคนี ้มิใช่โรคของ
บุคคลเท่านัน้ แต่ได้ กลายเป็ นปั ญหาของสังคมไปแล้ ว

เมื่อสภาพแวดล้ อมเป็ นสาเหตุให้ เกิดอาการหอบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จงึ พยายามที่จะหาทางเปลี่ยน
สภาพแวดล้ อมในบ้ านของตนเองให้ เหมาะกับการดารงชีวิต ผู้เขียนเล่าถึงวิศวกรจากมหาวิทยาลัย
บัวโนสไอเรสในอาร์ เจนตินาซึง่ มีอาการของภูมิแพ้ และหอบ เมื่อเขาอพยพไปอยูใ่ นนิวยอร์ กและแต่งงานกับ
แพทย์หญิงในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ทังสองได้
้
อาศัยความรู้ของตนเปลี่ยนรังรักให้ เป็ นบ้ านที่เลียนแบบรี
สอร์ ทโดยติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศที่มีแผ่นกรองซึง่ ทาให้ อากาศที่หมุนเวียนภายในปราศจากฝุ่ นละออง
หลังจากทดสอบจนประสบความสาเร็จ ทังสองก็
้
เปิ ดบริษัทขายเครื่ องปรับอากาศชนิดนันให้
้ กบั ผู้ป่วยไข้ ละออง
ฟาง เครื่ องปรับอากาศกลายเป็ นสินค้ าขายดีแม้ วา่ ในช่วงแรกราคาของมันจะยังสูงก็ตาม อย่างไรก็ตามความ
สบายที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับจากมันกลับมิได้ คงอยูน่ าน ทังนี
้ ้เพราะบ้ านแต่ละหลังมีระบบนิเวศต่างกันขึ ้นอยู่กบั วัสดุที่
นามาปลูกสร้ าง เครื่ องเรื อน สถานที่ตงและพฤติ
ั้
กรรมของผู้อยูอ่ าศัย
ในปี 2450 เจมส์ เมอร์ เรย์ สแปงเลอร์ ภารโรงวัย 70 ปี สังเกตว่าอาการหอบของเขาจะกาเริบทุกครัง้ ที่
กวาดบ้ าน เขาจึงออกแบบไม้ กวาดใหม่ให้ มีกล่องบรรจุสบูแ่ ละมอเตอร์ รวมทังหมอนเพื
้
่อกักฝุ่ นไว้ ในกล่อง
ภายหลังเขาขายเทคโนโลยีนนให้
ั ้ กบั วิลเลียม ฮูเวอร์ ผู้จดั ตังบริ
้ ษัทฮูเวอร์ ขึ ้นเพื่อขายเครื่ องดูดฝุ่ นซึง่ ได้
กลายเป็ นสินค้ ายอดนิยมของชาวอเมริกนั มาจนถึงปั จจุบนั
แม้ วา่ เครื่ องดูดฝุ่ นจะสามารถแก้ ปัญหาให้ กบั ผู้ป่วยได้ บ้าง แต่สาเหตุของการเกิดอาการจากฝุ่ นผง
ยังคงไม่เป็ นที่เข้ าใจกันมากนัก ต่อมานักวิจยั พบว่าฝุ่ นละอองในบ้ านเป็ นสารก่อภูมิแพ้ จริง แต่ฝนผงของแต่
ุ่
ละ
บ้ านและแต่ละฤดูกาลจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันเพราะมันมาจากเครื่ องใช้ ภายในบ้ านที่ตา่ งกัน เช่น ผ้ าม่าน
หมอน เตียง ผ้ าปูที่นอน พรมและสัตว์เลี ้ยง ต่อมายังมีการค้ นพบอีกว่าสารก่อภูมิแพ้ มิได้ มาจากตัวไรฝุ่ นแต่เกิด

จากมูลของมัน และสารก่อภูมิแพ้ ชนิดนี ้มีความสามารถในการทาให้ เกิดอาการแพ้ ไม่เท่าเทียมกันด้ วย ไรฝุ่ นที่
พบในบ้ านที่มีโคลนและน ้าใต้ ดนิ มากจะก่ออาการมาก
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อราคาน ้ามันเพิ่มสูงขึ ้น ชาวอเมริกนั ส่วนใหญ่มีความจาเป็ นต้ องประหยัด
น ้ามันและค่าใช้ จ่าย พวกเขาจึงหันมานิยมใช้ ฟืนมากขึ ้น นอกจากนันพวกเขายั
้
งนิยมใช้ ฝาที่ทาด้ วยแผ่น
ฉนวนกันความร้ อนเพื่อป้องกันมิให้ ความร้ อนและความเย็นรั่วไหลออกจากห้ อง แต่แผ่นฉนวนกลับทาให้
ความสามารถในการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารลดลงถึง 4-10 เท่า ทังฟื
้ นและแผ่น
ฉนวนกันความร้ อนทาให้ อากาศภายในบ้ านเต็มไปด้ วยสารพิษ เช่น ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์ บอนมอน
นอกไซด์ ฟอร์ มาดีไฮด์และเรดอน จนทาให้ แต่ละบ้ านมีปริมาณสารเหล่านันเกิ
้ นมาตรฐานที่รัฐกาหนด มลพิษ
ภายในบ้ านจึงทาให้ จานวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และหอบเพิ่มขึ ้นจนกลายเป็ นปั ญหาสุขภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
นอกจากนันมลพิ
้
ษภายในอาคารยังเกิดจากบุหรี่ อีกด้ วย ทังนี
้ ้เพราะแพทย์โรคทางเดินหายใจพบว่า
กลุม่ ผู้สบู บุหรี่ มือสอง หรื อผู้ที่ต้องสูดควันบุหรี่ เข้ าไปโดยมิได้ สบู เองมักเป็ นโรคหอบเช่นกัน รั ฐจึงรณรงค์ห้าม
สูบบุหรี่ ในอาคารจนทาให้ ในปี 2539 อาคารกว่า 33% ในสหรัฐอเมริกาเป็ นอาคารปลอดบุหรี่ แม้ วา่ ในปั จจุบนั
วิศวกรจะสามารถผลิตเครื่ องกรองอากาศที่มีตวั กรองเรี ยกว่า High Efficiency Particulate Absorbing
(HEPA) ซึง่ สามารถกรองทังฝุ่้ นผงและแบคทีเรี ยได้ แล้ ว แต่ก็มิได้ หมายความว่าผู้ป่วยทุกคนจะมีกาลังซื ้อเพราะ
สินค้ านี ้ราคาสูงถึง 600 ดอลลาร์ โรคหอบและภูมิแพ้ จงึ ยังคงเป็ นปั ญหาต่อไป
เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อมรอบตัวให้ เข้ ากับสภาพร่างกายของตนเองได้
ทังหมด
้
ยาแก้ แพ้ จงึ เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ยอดขายยาแก้ แพ้ ยิ่งเพิ่มขึ ้นไปอีกเมื่อแพทย์ของโรงพยาบาล
กองทัพเรื อในอิลลินอยส์พบว่ายาแก้ แพ้ ทาให้ อาการหวัดหายไปหากใช้ ภายใน 1-2 ชัว่ โมงหลังเริ่มปรากฏ
อาการ และเมื่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กาประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2492 ให้ ร้านขายยา
สามารถจาหน่ายยาแก้ แพ้ ชื่อ Neohetramine ได้ เองโดยไม่จาเป็ นต้ องมีใบสัง่ ยาจากแพทย์ ยอดขายยาชนิดนี ก้ ็
เพิ่มขึ ้นเป็ น 1 ล้ านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว แม้ วา่ ต่อมาวารสารของสมาคมแพทย์อเมริ กนั จะ
ประกาศว่ายังไม่มีใครทราบผลของการใช้ ยาแก้ แพ้ ในระยะยาว แต่ชาวอเมริกนั ยังคงใช้ ยาชนิดนี ้ต่อไปอย่างไม่
หยุดยังเพราะมั
้
นทาให้ พวกเขาสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่จาเป็ นต้ องหยุดงาน

ในปี 2499 ยาสูดขยายหลอดลมสาหรับผู้ป่วยโรคหอบถูกผลิตขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ยาชนิดนี ้ใช้ ง่ายและพก
ติดตัวไปไหนมาไหนได้ สะดวกจึงเป็ นยาที่แพทย์นิยมสัง่ และผู้ป่วยก็นิยมหาซื อ้ ไว้ ใช้ เอง แม้ วา่ ยาแก้ แพ้ และยา
สูดขยายหลอดลมจะสามารถหาซื ้อได้ ง่าย แต่จานวนผู้ป่วยโรคหอบและความรุนแรงของโรคกลับมิได้ ลดลงเลย
ภายหลังนักวิจยั พบว่าสาเหตุมาจากการที่ผ้ ปู ่ วยซื ้อหายาเองที่ร้านขายยาโดยมิได้ ไปพบแพทย์จงึ ทาให้
ความสามารถในการควบคุมโรคเป็ นไปอย่างไม่สม่าเสมอ คณะกรรมการความปลอดภัยของยาแห่งสหราช
อาณาจักรเชื่อมัน่ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ จึงประกาศห้ ามร้ านขายยาจาหน่ายยาโดยไม่มีใบสัง่ แพทย์ หลังจากนัน้
จานวนผู้ป่วยโรคหอบก็ลดลงซึง่ แสดงว่าผลการวิจยั นันถู
้ กต้ อง
ส่วนข้ อมูลของสหรัฐอเมริ กาก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน นัน่ คือ มันบ่งว่านับจากปี 2507 เป็ นต้ นมา
ภายในเวลาเพียง 4 ปี จานวนยอดขายยาสูดขยายหลอดลมในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ ้นจาก 3.3 ล้ านหลอดเป็ น 5.1
ล้ านหลอด นักวิจยั พบว่าผู้ป่วยด้ วยโรคหอบจะสูดยาขยายหลอดลมเกือบทุกครัง้ เมื่อเริ่มมีอาการ บางรายใช้
ยาหมดหลอดภายในเวลาเพียงวันเดียว แพทย์อเมริกนั จึงเสนอให้ องค์การอาหารและยาของแห่งสหรัฐอเมริกา
ประกาศห้ ามจาหน่ายยานี ้ในร้ านขายยา หลังจากนันเพี
้ ยงปี เดียวยอดขายยาก็ลดลงถึงกว่า 40% เพราะผู้ป่วย
จาเป็ นต้ องพบแพทย์ทกุ ครัง้ เพื่อรับใบสัง่ ยา การที่พวกเขาไม่สามารถหาซื ้อยาเองได้ การใช้ ยามากเกินขนาด
จึงลดลง
ต่อมาบริษัท Schering-Plough สามารถผลิต Loratadine ยาแก้ แพ้ ที่ออกฤทธิ์เป็ นเวลานานตัวแรก
ของโลกได้ ในปี 2536 ยาตัวนี ้กลายเป็ นสินค้ าขายดีอย่างรวดเร็วเพราะผู้ป่วยไข้ ละอองฟางเชื่อว่ายาแก้ แพ้
สามารถเสริมสร้ างสมรรถนะให้ กบั พวกเขา ไม่เช่นนันพวกเขาจะไม่
้
สามารถทางานได้ ตามปกติในช่วงเวลาที่เขา
มีอาการ ชัว่ เวลาเพียง 10 ปี Loratadine ทารายได้ ให้ กบั บริษัทถึงหนึง่ หมื่นสามพันล้ านดอลลาร์ ในปั จจุบนั
ยาสูดที่มีส่วนผสมระหว่างยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ได้ นานและสเตียรอยด์ที่ชื่อว่า Advair ของบริษัท
GlaxoSmithKline กาลังเป็ นที่นิยม สินค้ าชนิดนี ้ทารายได้ ให้ กบั บริ ษัทถึงกว่า 27% และเป็ นสินค้ าที่ประสบ
ความสาเร็จสูงที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ ของบริ ษัทด้ วย ในปี 2548 Advair และสเตียรอยด์ชนิดสูดชื่อ Flovent
เป็ นสินค้ าที่ทาเงินให้ กบั บริษัทถึงสามหมื่นสองพันล้ านดอลลาร์ หรื อเท่ากับ 20% ของยอดขายของบริ ษัท
ในปั จจุบนั ชาวอเมริกนั เป็ นโรคหอบมากถึง 35-40 ล้ านคน แต่พวกเขากลับไปพบแพทย์น้อยลงเรื่ อย ๆ
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะความสาเร็จของยาและความสะดวกในการเข้ าถึงยา อีกสาเหตุหนึง่ อาจมาจากการที่ผ้ ปู ่ วย

ส่วนหนึง่ กังขาว่าพวกเขาควรไปพบแพทย์ทกุ ครัง้ เมื่อมีอาการเพื่อรับยาที่ใหม่ที่สดุ และมีประสิทธิภาพดีขึ ้นแต่
ราคาแพงขึ ้นด้ วยหรื อไม่ ทังนี
้ ้เพราะยาเหล่านันกลั
้ บมิได้ ทาให้ อตั ราป่ วยและตายจากโรคหอบของชาวอเมริกนั
ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ ้น
ผู้เขียนสรุปว่า ในภาวะที่ยา โรค ธุรกิจ การบริโภคและสมรรถนะเป็ นเรื่ องที่แยกจากกันไม่ออก ผู้ป่วย
โรคหอบผิวดาซึง่ เป็ นกลุม่ คนที่มีอาการป่ วยรุนแรงที่สดุ จึงเป็ นกลุม่ สุดท้ ายที่ได้ รับประโยชน์ มนุษย์เราให้ ความ
สนใจแค่การบรรเทาอาการเพื่อให้ ตนเองรู้สกึ มีความสุขโดยมิได้ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและ
สถานที่ ทัง้ ๆ ที่ร่างกายของเราก็เป็ นส่วนหนึง่ ของสิ่งแวดล้ อม หากมองย้ อนกลับไปในอดีต เราจะพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและสถานที่เป็ นผู้กาหนดประวัตศิ าสตร์ โรคภูมิแพ้ ของสหรัฐอเมริกา
ข้ อคิดเห็น: คนส่วนใหญ่ยงั อาจคิดว่าโรคหอบและโรคภูมิแพ้ เป็ นผลมาจากธรรมชาติ แต่หนังสือเล่ม
นี ้ชี ้ว่าโรคทังสองเป็
้
นผลมาจากการกระทาของมนุษย์เราเสียมากกว่า และผลร้ ายที่เกิดจากการอยูอ่ ย่างทาลาย
สิ่งแวดล้ อมย่อมสะท้ อนย้ อนกลับมาหาตัวเราเองด้ วย ในอีกนัยหนึง่ โรคหอบและโรคภูมิแพ้ มิใช่สิ่งใดเลย
นอกจากธรรมชาติของความสัมพันธ์ เมื่อเราให้ ความสาคัญต่อความสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมน้ อย ผลของ
ความสัมพันธ์นนจึ
ั ้ งออกมาเป็ นลบ
ผู้ที่ต้องการจะอ่านต้ นฉบับของหนังสือเล่มนี ้มีข้อควรระวังคือ ยังมีหนังสือชื่อเดียวกันอีกเล่มหนึง่
วางขายอยูใ่ นตลาดด้ วย เล่มนันมี
้ ชื่อเต็มว่า Breathing Space: Living & Working at a Comfortable Pace
in a Speed-Up Society เขียนโดย Jeff Davidson ซึง่ พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อปี 2534 และเป็ นแนวคูม่ ือสาหรับต่อสู้
กับความกดดันอันเกิดจากโลกปั จจุบนั ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

11.
Fresh Air for Life / อากาศดีเพื่อชีวติ

“โลกนี ้ไม่มีของเปล่า” เป็ นสัจธรรม มิใช่คาพูดลอย ๆ หรื อคาที่จากัดอยูใ่ นหมูข่ องผู้เรี ยนวิชา
เศรษฐศาสตร์ เท่านัน้ ความก้ าวหน้ าทางด้ านการอุตสาหกรรมในช่วงเวลาราว 250 ปี ที่ผา่ นมาจึงมีต้นทุนซึง่
ส่วนหนึง่ คนส่วนใหญ่ต้องจ่ายในรูปของการหายใจท่ามกลางอากาศที่ไม่บริ สทุ ธิ์ ความไม่บริ สทุ ธิ์นนส่
ั ้ วนมาก
เกิดจากฝุ่ นละออง ควันและสารเคมีที่เราปล่อยออกไปในอากาศ สิ่งเหล่านันไม่
้ ก่อให้ เกิดปั ญหาหนักหนา
สาหัสจนกระทัง่ เมื่อราวครึ่งศตวรรษที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้เพราะโดยธรรมชาติแสงอาทิตย์จะสามารถปรับเปลี่ยนและ
ทาลายฝุ่ นละออง ควัน สารเคมีและจุลินทรี ย์ในอากาศได้ ในระดับหนึง่ แต่เมื่อเราปล่อยสิ่งเหล่านันออกไปมาก
้
จนเกินความสามารถของแสงอาทิตย์จะปรับเปลี่ยนและทาลายได้ ภาวะมลพิษซึง่ เป็ นอันตรายร้ ายแรงจึง
เกิดขึ ้น ประเทศที่ก้าวหน้ าพยายามกาจัดมลพิษด้ วยวิธีตา่ ง ๆ รวมทังการย้
้
ายโรงงานไปตังในประเทศด้
้
อย
พัฒนาซึง่ อ้ าแขนรับ “ความก้ าวหน้ า” โดยไม่นกึ ถึงของเสียที่ติดมาด้ วย ในปั จจุบนั นี ้ปั ญหามลพิษในอากาศจึง
แพร่กระจายออกไปทัว่ โลก
อย่างไรก็ตามนัน่ มักเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับอากาศทัว่ ๆ ไปที่อยูภ่ ายนอกอาคารและบ้ านเรื อน ยังมี
ปั ญหาอีกส่วนหนึง่ ซึง่ ไม่คอ่ ยถูกกล่าวถึงในประเทศด้ อยพัฒนา นัน่ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับอากาศสกปรกภายใน
อาคารและบ้ านเรื อนซึง่ เกิดจากปั จจัยหลายอย่างรวมทังการลอกเลี
้
ยนวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศที่
ก้ าวหน้ ากว่าด้ วย เช่น การปิ ดประตูหน้ าต่างอย่างแน่นหนาเพื่อปรับอากาศให้ เย็นสบายตามใจชอบ การสร้ าง

บ้ านที่มีห้องใต้ ดนิ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็ นส่วนประกอบ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอาง ยาฆ่าแมลงหรื อ
ยาปรับแต่งกลิ่น
ปั ญหาเกี่ยวกับอากาศในอาคารเป็ นอันตรายไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจนักเพราะสารที่เป็ นอันตรายมัก
มองไม่เห็นและไม่มีกลิ่น นอกจากนันผลกระทบของมั
้
นมักเป็ นปั ญหาในระยะยาว ในประเทศก้ าวหน้ า เช่น
สหรัฐอเมริกา ปั ญหานี ้มักเป็ นที่ร้ ูกนั อย่างกว้ างขวางจากการติดตามข่าวสารและจากการอ่านหนังสือ เมื่อปี
2549 นายแพทย์ Allan Somersall พิมพ์หนังสือเรื่ อง Fresh Air for Life: How to Win Your Unseen War
Against Indoor Air Pollution ออกมาสาหรับประชาชนในทวีปอเมริกาเหนือ แต่เนื ้อหาของหนังสือขนาด 300
หน้ าเล่มนี ้มีเรื่ องควรรู้สาหรับคนไทยเนื่องจากเราได้ พยายามเดินตามก้ นคนในอเมริกาเหนือมาเป็ นเวลานาน
จนตอนนี ้คนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเมืองเช่นเดียวกับพวกเขาและเริ่มมีปัญหาอากาศภายในอาคารและ
บ้ านเรื อนเป็ นพิษคล้ ายของเขาด้ วย
ผู้เขียนแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ภาคด้ วยกันคือ ภาคแรกเกี่ยวกับปั ญหา ภาคสองเกี่ยวกับวิธีแก้ ไข
และภาคสามเกี่ยวกับการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

ภาคแรกแบ่งออกเป็ น 5 บท เริ่มด้ วยการนาเข้ าสูป่ ระเด็นว่า เรามักไม่ได้ นกึ ถึงอากาศทังที
้ ่หากเราไม่มี
อากาศเพียงไม่กี่นาทีเราก็ตาย ทุก ๆ นาทีเราต้ องหายใจหลายครัง้ และสูดทุกอย่างที่มีอยูใ่ นอากาศเข้ าไปใน
ปอด ในโลกปั จจุบนั เราใช้ ชีวิตส่วนใหญ่อยูใ่ นอาคาร ฉะนันความสะอาดของอากาศภายในจึ
้
งสาคัญกว่า
อากาศภายนอก ข้ อมูลบ่งว่าประชาชนในอเมริกาเหนือใช้ เวลาสูงถึงราว 91% อยูภ่ ายในอาคารโดยแบ่ง
ออกเป็ นในบ้ าน 63% และในสานักงาน 28% นอกจากนันพวกเขายั
้
งใช้ เวลาอยู่ในที่จากัด เช่น รถยนต์ อีกส่วน
หนึง่ ด้ วย ในยุคนี ้มีการออกแบบตึกให้ มิดชิดยิ่งขึ ้นเพื่อประหยัดพลังงานในการปรับอากาศ ฝุ่ นละออง สารเคมี
และจุลินทรี ย์จงึ ไม่มีที่ไปยกเว้ นในปอดของเราเท่านัน้
สิ่งที่นา่ วิตกก็คือ การศึกษาขององค์การปกป้องสิ่งแวดล้ อมของสหรัฐอเมริกาพบว่า อากาศภายใน
อาคารมีมลพิษมากกว่าอากาศภายนอกราว 2-10 เท่าและมลพิษภายในอาคารเป็ น 1 ใน 5 ของบรรดา
สิ่งแวดล้ อมที่มีอนั ตรายสูงสุดสาหรับชาวอเมริ กนั ในระดับโลกองค์การอนามัยโลกประเมินว่าเกือบ 1 ใน 3

ของตึกมีปัญหามลพิษ นัน่ หมายความว่าตึกในประเทศด้ อยพัฒนาก็มีปัญหาเช่นเดียวกับตึกในอเมริกาเหนือ
เช่นกัน
สมาคมแพทย์โรคภูมิแพ้ ของสหรัฐอเมริกาชี ้ว่าราว 50% ของความเจ็บป่ วยในอเมริกามีสาเหตุมาจาก
มลพิษภายในอาคาร ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมาชาวอเมริกนั เป็ นโรคหอบหืดเพิ่มขึ ้นกว่าสองเท่า อัตราการตายจาก
โรคนี ้เพิ่มขึ ้นกว่าสามเท่าและราว 6% ของชาวอเมริกนั เป็ นโรคหอบหืดซึง่ เป็ นโรคใหม่ที่มากับความก้ าวหน้ า
ทางอุตสาหกรรมที่ทาให้ อากาศเป็ นพิษ โดยเฉพาะเด็กจะได้ รับผลกระทบสูงกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กใช้ พลังงาน
มากว่าและเซลล์ของพวกเขากาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ยิ่งกว่านันเด็
้ กเล็กจะอยูใ่ กล้ พื ้นซึง่ มีมลพิษหนาแน่นกว่า
ในอากาศทัว่ ไป แต่ละปี ความเจ็บป่ วยชนิดนี ้นาไปสูก่ ารสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้ านดอลลาร์
นอกเหนือจากนันยั
้ งมีความสูญเสียที่วดั ไม่ได้ เพราะความเจ็บป่ วยทาให้ คณ
ุ ภาพของชีวิตลดลงอีกด้ วย
เนื่องจากคุณภาพของอากาศทัว่ ไปมีผลต่ออากาศภายในอาคาร ผู้เขียนจึงกล่าวถึงเรื่ องมลพิษใน
อากาศภายนอกอย่างคร่าว ๆ ก่อนที่จะเล่าถึงอากาศภายในอาคารอย่างละเอียดต่อไป เขากล่าวว่าเมื่อราว
40-50 ปี ที่แล้ วอากาศสกปรกมากเพราะโรงงานและรถยนต์ปล่อยควันกันอย่างอิสระ อากาศเต็มไปด้ วยหมอก
ควันอันประกอบด้ วยขี ้เถ้ า ฝุ่ นละอองและสารต่าง ๆ จนบางครัง้ ฝนที่ตกลงมามีสภาพเป็ นกรด บางครัง้ อากาศ
เสียมากจนทาให้ คนตายเพียงเมื่อหายใจเอาอากาศเสียเข้ าไปในปอดเท่านัน้ เช่น เมื่อวันขอบคุณพระเจ้ าปี
2509 ชาวอเมริกนั กว่า 150 คนในเมืองเจอร์ ซี่ซิตี ้เสียชีวิตเพราะหายใจเอา “หมอกมรณะ” เข้ าไป เหตุการณ์
เช่นนันน
้ าไปสูก่ ารออกกฎหมายในปี ต่อมาเพื่อแก้ ปัญหาอากาศเป็ นพิษ โรงงานและรถยนต์ถกู บังคับให้ ติดตัง้
เครื่ องฟอกควันที่มีสารพิษเจือปนอยู่
ในช่วงเวลา 40 ปี ที่ผา่ นมา การใช้ กฎหมายแนวนันท
้ าให้ อากาศสะอาดขึ ้นมาก อย่างไรก็ตามใน
ขณะนี ้ยังมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเก่า ๆ อีกจานวนมากที่เผาถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงและปล่อยควันออกไปใน
อากาศได้ อย่างอิสระ การศึกษาในปี 2547 พบว่าควันที่โรงผลิตไฟฟ้าเหล่านันปล่
้ อยออกไปทาให้ คนเป็ นหืด
มากกว่า 5 แสนครัง้ ปั ญหาโรคหัวใจเกือบ 4 หมื่นครัง้ และตายราว 24,000 คน ทังที
้ ่ปัญหาดังกล่าวมีให้ เห็น
อย่างตาตา แต่สหรัฐอเมริ กายังไม่ยอมทาตามข้ อตกลงระหว่างประเทศที่ร่างขึ ้น ณ เมืองเกียวโตและมอนทรี
ออล ซึง่ จะลดการเผาผลาญพลังงานที่ปล่อยควันพิษออกไปในอากาศ

สมาคมปอดของสหรัฐฯ รายงานเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศเป็ นระยะ ๆ ผู้เขียนอ้ างถึงรายงานล่าสุด
ซึง่ พิมพ์ออกมาเมื่อปี 2548 สมาคมนี ้มองว่าสหรัฐอเมริ กายังมีปัญหาเรื่ องคุณภาพของอากาศโดยเฉพาะจาก
มลพิษที่เกิดจากปั จจัย 2 อย่าง นัน่ คือ ฝุ่ นละอองและหมอกควันเพราะกว่าครึ่งหนึง่ ของชาวอเมริ กนั อาศัยอยูใ่ น
เขตที่มีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึง่ ในสองอย่างนี ้
ฝุ่ นละอองมีอนั ตรายมากเนื่องจากส่วนที่ละเอียดที่สดุ ของมันสามารถแทรกเข้ าไปในปอดและไหลเวียน
เข้ าไปในกระแสเลือดได้ ฝุ่ นละอองชนิดนี ้เกิดจากกระบวนการทางเคมีในอากาศและอาจก่อให้ เกิดมะเร็งใน
ปอด โรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินลมหายใจ ส่วนหมอกควันประกอบด้ วยโอโซน ไนโตรเจนออกไซด์
ออกไซด์ของกามะถันและสารอื่น ๆ ซึง่ รวมกันเป็ นสีน ้าตาลอ่อน ๆ ปนเหลืองลอยอยูท่ วั่ ในอากาศเหนือเมือง
ต่าง ๆ สิ่งเหล่านันถู
้ กปล่อยออกมาจากรถยนต์ โรงงานเคมี โรงกลัน่ น ้ามัน ปั ม้ น ้ามัน และโรงงานอื่น ๆ มันเป็ น
อันตรายร้ ายแรงต่อสุขภาพเช่นกัน
ทังที
้ ่อากาศเสียเช่นนี ้มีอนั ตรายมากพอแล้ ว แต่มนั กลับถูกทาให้ เสียยิ่งขึ ้นจากสารต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใน
อาคารและบ้ านเรื อนซึง่ ผู้เขียนกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทต่อ ๆ ไป สาหรับในตอนนี ้เขานาเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ประเทศด้ อยพัฒนามาเล่าว่า ที่มาของอากาศเสียภายในอาคารส่วนใหญ่มาจากการใช้ เตาที่เผาไม้ ถ่านและมูล
สัตว์เป็ นพลังงาน และการสูบบุหรี่ ในสถานที่ซงึ่ มีการถ่ายเทของอากาศไม่เพียงพอ องค์การอนามัยโลกจึง
ประเมินว่าในประเทศด้ อยพัฒนามลพิษจากอากาศภายในอาคารเป็ นต้ นเหตุของโรคทางเดินลมหายใจ โรค
ปอดและมะเร็ง ซึง่ ทาให้ คนตายรวมกันปี ละประมาณ 2 ล้ านคน

เนื ้อหาของบทที่ 3-5 เกี่ยวกับสิ่งเจือปนที่เป็ นต้ นตอของอากาศเสียในอาคาร ผลกระทบของมันและ
เรื่ องโอโซนซึง่ มีทงประโยชน์
ั้
และโทษมหันต์ ผู้เขียนแยกสิ่งเจือปนในอากาศออกเป็ น 10 ประเภทด้ วยกันซึง่
บางอย่างเรามองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า แต่บางอย่างเรามองไม่เห็น เขากล่าวถึงเรื่ องอาคารในสหรัฐอเมริกา แต่
สิ่งที่เขากล่าวถึงส่วนใหญ่มีอยูใ่ นอาคารของประเทศด้ อยพัฒนาด้ วย
อันดับแรกได้ แก่ควันบุหรี่ ซงึ่ เป็ นที่ยอมรับกันแล้ วว่าเป็ นอันตรายทังแก่
้ ผ้ ทู ี่สบู บุห รี่ เองและผู้ที่ต้องสูด
ควันของมันเข้ าไปโดยไม่เจตนาโดยเฉพาะเด็กซึง่ เซลล์ในร่างกายกาลังแบ่งตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ ว แม้ จะ

ยังมีการถกเถียงกันว่าควันบุหรี่ ก่อให้ เกิดมะเร็งกับคนทัว่ ไปหรื อไม่ แต่ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาบ่งว่าผู้ใหญ่ที่ไม่
สูบบุหรี่ แต่หายใจเอาควันบุหรี่ เข้ าไปตายเพราะควันนันปี
้ ละประมาณ 46,000 คนซึง่ แยกเป็ นการตายจาก
โรคมะเร็ง 12,400 คนและโรคหัวใจ 32,000 คน
อันดับสองได้ แก่สารเคมีที่มาจากของใช้ ภายในอาคาร เช่น สี น ้าหอม เครื่ องสาอาง ยาดับกลิ่น ยาฆ่า
แมลง สบู่ และของใช้ อื่น ๆ ข้ อมูลบ่งว่าในสหรัฐอเมริ กา ในบรรดาสารเคมีที่มีการผลิตเกินปี ละ 1 ล้ านปอนด์
3,000 ชนิด ราว 500 ชนิดเป็ นส่วนประกอบของเครื่ องอุปโภค และหลายชนิดเป็ นตัวก่อให้ เกิดมะเร็ง เช่น
เบนซินและไวนิลคลอไรด์
อันดับสามได้ แก่สารเคมีที่ใช้ ในการควบคุมสัตว์ที่สร้ างปั ญหา เช่น ยาฆ่าแมลงและยาเบื่อหนู สารเคมี
จาพวกนี ้ส่วนหนึง่ ถูกประเมินโดยองค์การปกป้องสิ่งแวดล้ อมแล้ วว่าเป็ นตัวก่อมะเร็ง
อันดับสี่ได้ แก่เกสรดอกไม้ ซงึ่ พากันบานสะพรั่งออกมาในเวลาเดียวกันในฤดูใบไม้ ผลิ แม้ ดอกไม้ จะ
ประดับทัศนียภาพให้ งามตา ทว่าคนส่วนหนึง่ แพ้ เกสรของมันและมีอาการหอบหืด คันตา คันคอ คันจมูกจน
น ้ามูกไหล ไอและจาม
อันดับห้ าได้ แก่ไรฝุ่ นซึง่ เป็ นสัตว์ตวั ขนาดเล็กจนมองไม่เห็นด้ วยตาเปล่าแต่มีจานวนมากมายภายใน
บ้ าน อาหารของมันคือเซลล์ผิวหนังของเราที่ตายและร่วงลงไปตามพื ้นและสิ่งอื่นที่อยู่ในบ้ าน พวกมันอาศัยอยู่
ในพรม ฝ้าปูที่นอนและผ้ าม่าน และถ่ายไว้ ทวั่ บ้ านจนทาให้ บางคนแพ้ และมีอาการเช่นเดียวกับการแพ้ เกสร
ดอกไม้
อันดับหกได้ แก่ควันและสารที่เกิดจากการใช้ เตาเผาเชื ้อเพลิงในสถานที่ซงึ่ มีการถ่ายเทอากาศไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในประเทศด้ อยพัฒนาที่ใช้ เตาเผาไม้ ถ่านและมูลสัตว์ การเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงจาพวกนี ้มี
สารตกค้ าง เช่น คาร์ บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ออกไซด์ของกามะถัน และสารอื่น ๆ ซึง่ เป็ นอันตราย
เมื่อหายใจเข้ าไปในปอด
อันดับเจ็ดได้ แก่ก๊าซเรดอนซึ่งเกิดในดินและเป็ นตัวก่อให้ เกิดมะเร็ง ในสหรัฐอเมริการาวหนึง่ ในสาม
ของผู้ที่เสียชีวิตด้ วยมะเร็งในปอดอาศัยอยูใ่ นบ้ านหรื ออาคารที่มีสารนี ้เกินระดับปลอดภัย บ้ านและอาคารที่มี
ห้ องใต้ ดนิ เสี่ยงต่อการมีก๊าซนี ้มากที่สดุ เพราะมันสามารถซึมผ่านผนังที่มีรอยร้ าวได้

อันดับแปดได้ แก่สตั ว์เลี ้ยง เช่น หมาและแมวซึง่ มีขน เซลล์ผิวหนังที่ตาย น ้าลายและสิ่งที่มนั ขับถ่าย
ออกมา สิ่งเหล่านี ้มีโอกาสทาให้ เกิดความแพ้ แก่ผ้ อู ยูใ่ นบ้ าน
อันดับเก้ าได้ แก่ละอองจากเส้ นใยที่ใช้ ในการก่อสร้ าง กันห้
้ อง บุฝ้า พันท่อและอื่น ๆ ซึ่งอาจทาด้ วยไม้
ใยแก้ ว แอสเบสตอสและกระดาษ สิ่งเหล่านี ้อาจมีสว่ นผสมที่เป็ นตัวทาให้ เกิดมะเร็ง แม้ สหรัฐอเมริกาจะห้ าม
ใช้ แอสเบสตอสมากว่า 20 ปี แล้ วก็ตาม แต่ตกึ เก่า ๆ ยังมีสารนี ้อยู่
อันดับสิบได้ แก่จลุ ินทรี ย์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เช่น แบคทีเรี ย ไวรัสและเชื ้อเห็ดราต่าง ๆ สิ่งเหล่านี ้เป็ น
ที่มาของโรคร้ ายหลายอย่าง จากไข้ หวัดใหญ่ไปจนถึงวัณโรค
สาหรับด้ านผลกระทบจากอากาศภายในอาคารเป็ นพิษ ผู้เขียนแยกไว้ เป็ น 10 ชนิดเช่นกัน เริ่มด้ วย
ความเจ็บป่ วยซึง่ แสดงอาการออกมาโดยทันทีทนั ใด เช่น ไอ จามและแน่นหน้ าอก หรื อ อาการที่มีติดต่อกัน
ยืดเยื ้อ เช่น ปวดหัว แต่หาต้ นตอไม่ได้ ผู้เขียนอ้ างว่าอาคารบางหลังอาจมีสารต่าง ๆ ในอากาศที่ก่อให้ เกิด
อาการเช่นนันต่
้ อบางคน โรคนี ้ไม่มีชื่อ แต่มกั เรี ยกกันทัว่ ๆ ไปว่า โรคเกี่ยวกับตัวอาคาร (Building-related
Illnesses)
อากาศภายในอาคารอาจมีเชื ้อโรคหวัดและไข้ หวัดใหญ่กระจายอยู่ทวั่ ไปโดยไม่มีใครรู้ ผู้เขียนคาดว่า
อีกไม่ช้าโลกจะประสบกับการระบาดของไข้ หวัดใหญ่อีกครัง้ เพราะเชื ้อโรคจาพวกนี ้มีความสามารถในการ
กลายพันธุ์ไปเรื่ อย ๆ และนาน ๆ มันจะสามารถเอาชนะภูมิต้านทานของเราได้ ไข้ หวัดนกอาจเป็ นเชื ้อโรคตัวนัน้
ก็ได้
โรคที่ 4 ที่เขากล่าวถึงได้ แก่โรคปอดอักเสบชนิดหนึง่ ซึง่ พบในสหรัฐอเมริกาหลังจากมันคร่าชีวิตทหาร
ผ่านศึกที่เข้ าประชุมเมื่อปี 2519 ไปหลายสิบคน หลังจากค้ นหากันอยูน่ านองค์การควบคุมโรคพบว่าเป็ น
แบคทีเรี ยที่ชอบอาศัยอยูใ่ นที่ชื ้นภายในอาคาร
โรคที่มีเชื ้อลอยอยูใ่ นอากาศโรคที่ 5 ได้ แก่วณ
ั โรคซึง่ เป็ นโรคติดต่อที่ฆา่ ผู้ใหญ่มากที่สดุ ในโลก ยุคนี ้
การขนส่งสะดวกและคนเดินทางกันมากขึ ้นทุกวันทาให้ การแพร่ของโรคนี ้เป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ว ส่วนโรคที่ 6
เป็ นโรคใหม่ซงึ่ เกิดขึ ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี ้ มีความร้ ายแรงสูงและแพร่ขยายได้ อย่างรวดเร็ว นัน่ คือ โรคทางเดินลม
หายใจล้ มเหลวเฉียบพลันซึง่ เรารู้จกั กันในนามของ “ซาร์ ส” (SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome)

โรคที่ 7-9 คล้ ายโรคที่ผ้ เู ขียนกล่าวถึงว่าหาต้ นตอไม่พบ โรคเหล่านีอ้ าจมีอาการออกมาในรูปของการ
หอบหืดและปวดจมูกพร้ อมกับมีน ้ามูกไหล คันตา คันจมูก คันตามผิวหนัง ปวดหัว อ่อนเพลีย ไอ เวียนหัว
ความเจ็บป่ วยพวกนี ้บางทีเรี ยกกันว่า “โรคอาคารป่ วย” (Sick Building Syndrome) ในบางกรณีผ้ ปู ่ วยแพ้
สารเคมีที่มีอยูใ่ นอากาศหลายอย่างและมีอาการอ่อนเพลียมาก ปวดหัวอย่างหนัก ปวดกล้ ามเนื ้อ ลืมง่าย ใจ
ลอย คันตามผิวหนัง หายใจไม่คล่องและท้ องเดิน โรคที่มีอาการเหล่านี ้บางทีเรี ยกว่า “การแพ้ แก่สารเคมีหลาย
ชนิด” (Multiple Chemical Sensitivity)
ส่วนโรคสุดท้ ายได้ แก่มะเร็งซึง่ เป็ นที่ร้ ูกนั อย่างกว้ างขวางแล้ วว่าสารเคมีหลายอย่างในอาคารอาจทาให้
เกิดได้
สาหรับก๊ าซที่มีชื่อว่า “โอโซน” ซึง่ มีทงโทษมหั
ั้
นต์และคุณอนันต์นนเป็
ั ้ นออกซิเจนชนิดหนึง่ ซึง่ มี 3
อะตอมในแต่ละโมเลกุลแทนที่จะมีเพียง 2 อะตอมดังออกซิเจนทัว่ ไป ก๊ าซนี ้เมื่อมีอยู่อย่างหนาแน่นจะปรากฏ
เป็ นสีฟ้าดังเช่นเราเห็นท้ องฟ้าเนื่องจากในชันบรรยากาศมี
้
โอโซนอยูใ่ นปริมาณสูง แต่ที่แท้ จริงแล้ วก๊ าซนี ้ไม่มีสี
และถ้ ามีในปริมาณมากรอบ ๆ ร่างกายและเราหายใจเข้ าไปจะเกิดอันตรายร้ ายแรง โอโซนอาจเกิดขึ ้นตาม
ธรรมชาติจากปฏิกิริยาที่แสงอัลตราไวโอเลตมีตอ่ สารต่าง ๆ และจากพายุฝนที่มีฟ้าร้ องฟ้าผ่า หรื อจากการเผา
ผลาญพลังงานของเครื่ องยนต์ เช่น รถยนต์และเครื่ องตัดหญ้ า สหรัฐอเมริกาจึงตังเกณฑ์
้
วา่ อากาศจะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพถ้ ามันมีโอโซนปนอยูเ่ กิน 0.105 ส่วนในอากาศล้ านส่วน
อย่างไรก็ตามโอโซนมีประโยชน์มากเช่นกันเพราะมันมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื ้อโรค ชาวยุโรปเริ่ม
ใช้ โอโซนฆ่าเชื ้อโรคในน ้ามาเป็ นเวลากว่าร้ อยปี ในขณะที่สหรัฐอเมริกานิยมใช้ สารคลอรี น ผู้เขียนเดาเอาว่า
ทังนี
้ ้เพราะอิทธิพลของบริ ษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตสารคลอรี นทังที
้ ่เมื่อมันทาปฏิกิริยากับสารอินทรี ย์บางอย่างผลที่
ได้ อาจเป็ นตัวทาให้ เกิดมะเร็ งก็ตาม ฉะนันเขาแนะน
้
าว่าถ้ าเป็ นไปได้ เราควรใช้ โอโซนแทนคลอรี นในการฆ่า
เชื ้อโรคในน ้า เนื่องจากโอโซนสามารถฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยในอาหาร เช่น อี.โคไล และซัลโมเนลลา ได้ เป็ นอย่างดี
องค์การอาหารและยาและองค์การปกป้องสิ่งแวดล้ อมของสหรัฐอเมริ กาจึงแนะนาให้ ใช้ มนั ฆ่าเชื ้อโรคในอาหาร
ทัว่ ไปและใช้ สาหรับทาความสะอาดพื ้นผิวที่สมั ผัสกับอาหารโดยตรง เช่น เขียง

ภาค 2 เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาซึง่ ผู้เขียนแนะนาว่ามีอยู่ 5 วิธีด้วยกันคือ วิธีแรกเป็ นการกาจัด
ที่มาของสิ่งที่ก่อให้ เกิดมลพิษ เนื่องจากเขาเห็นว่าในปั จจุบนั ควันบุหรี่ เป็ นสารพิษที่ก่อให้ เกิดผลร้ ายสูงสุด
ฉะนันการเลิ
้
กสูบบุหรี่ ยอ่ มจะมีผลดีที่สดุ นอกจากนันผู
้ ้ เขียนแนะนาให้ เลิกใช้ เตาผิงภายในบ้ าน ใช้ ไม้ และ
กระเบื ้องปูพื ้นแทนพรม แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทาความสะอาดพรมบ่อย ๆ เลิกเลี ้ยงสัตว์ภายใน
บ้ าน หรื อถ้ าเลี ้ยงต้ องห้ ามมิให้ มนั เขาไปในห้ องนอน ยิ่งกว่านันเนื
้ ่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ภายในบ้ านมักมี
สารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายสารพัดชนิดผสมอยู่ จากสบูต่ า่ ง ๆ เครื่ องสาอาง ของเล่นไปจนถึงยาฆ่าแมลง
ฉะนันถ้
้ าเป็ นไปได้ ต้องเลิกใช้ หรื อไม่ก็จากัดปริมาณการใช้ ให้ เหลือน้ อยที่สดุ
วิธีที่สองเป็ นการถ่ายเทของอากาศ ในปั จจุบนั เนื่องจากบ้ านและสานักงานมีการปรับอากาศมากขึ ้น
การเปิ ดหน้ าต่างให้ อากาศถ่ายเทจึงลดลง ผู้เขียนอ้ างถึงการศึกษาที่พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับอากาศภายใน
อาคารเป็ นพิษราว 60% เกิดจากอากาศถ่ายเทไม่พอ อย่างไรก็ตามการเปิ ดหน้ าต่าง ประตูหรื อบานเกล็ดอย่าง
เดียวก็อาจทาให้ อากาศถ่ายเทได้ ไม่เพียงพอ ฉะนันนอกจากการออกแบบอาคารจะต้
้
องคิดถึงเรื่ องการถ่ายเท
ของอากาศตามธรรมชาติแล้ ว อาจจะต้ องเพิ่มเครื่ องช่วยถ่ายเทอากาศ เช่น พัดลม เข้ าไปอีกด้ วย ยิ่งอาคาร
หรื อบ้ านที่อยูใ่ นย่านที่มีการลักขโมยสูงจนต้ องจากัดการเปิ ดหน้ าต่างด้ วยแล้ ว การใช้ เครื่ องช่วยมีความจาเป็ น
ยิ่งขึ ้น
วิธีที่สามเป็ นการกรองอากาศ การทาให้ อากาศถ่ายเทเป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างอากาศภายในกับ
อากาศภายนอกอาคาร ถ้ าอากาศภายนอกมีมลพิษมากอยูแ่ ล้ ว การถ่ายเทย่อมไม่เกิดประโยชน์ ฉะนันในบาง
้
กรณีอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องกรองอากาศพร้ อมกันไปด้ วย สาหรับอากาศที่มีฝนละอองเจื
ุ่
อปนอยู่มาก
เครื่ องกรองอาจเป็ นจาพวกแผงเส้ นใยสาหรับให้ อากาศไหลผ่าน หรื อ เครื่ องอีเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ทาให้ ฝนมี
ุ่ ประจุ
ไฟฟ้าแล้ วลอยไปเกาะติดตามฝา พื ้นและสิ่งอื่นซึง่ มีอยูใ่ นอาคารก็ได้ ส่วนสิ่งเจือปนที่อยูใ่ นรูปของไอน ้า ก๊ าซ
และเชื ้อจุลินทรี ย์ เครื่ องกรองอาจต้ องเป็ นจาพวกผงถ่านซึง่ ผ่านกรรมวิธีให้ มีความสามารถในการดูดซับเรี ยกว่า
“ถ่านกัมมันต์” (Activated Charcoal)
วิธีที่สี่เป็ นการฟอกอากาศให้ บริ สทุ ธิ์โดยเครื่ องมือที่เลียนแบบธรรมชาติซงึ่ มีอยู่ 3 อย่างด้ วยกันคือ การ
ใช้ โอโซน หรื อ ออกซิเจนที่มีสามอะตอมซึง่ มีความสามารถในการทาความสะอาดสูงฟอกปฏิกลู ในอากาศ
กระบวนการนี ้เรี ยกว่า Ozonation อีกกระบวนการหนึง่ เป็ นการทาให้ เกิดประจุไฟฟ้าในฝุ่ นละอองแล้ วให้ มนั

รวมกันเป็ นสารอื่นที่ไม่มีอนั ตราย กระบวนการนี ้เรี ยกว่า Ionization กระบวนการสุดท้ ายได้ แก่การใช้ แสง
อัลตราไวโอเลตทาลายสิ่งต่าง ๆ ที่มีอนั ตราย กระบวนการนี ้เรี ยกว่า Irradiation
วิธีสดุ ท้ ายได้ แก่การใช้ เทคโนโลยีที่มนุษย์อวกาศใช้ เมื่อเขาออกไปอยูน่ อกโลกซึง่ เขาจะต้ องฟอกอากาศ
ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดเพื่อนากลับมาใช้ อีก กระบวนการฟอกด้ วยเทคโนโลยีใหม่นี ้อาจทาได้ หลายวิธีด้วยกัน แต่
ผู้เขียนเสนอว่าวิธีที่อาจนามาใช้ ได้ ผลดีที่สดุ ในชีวิตประจาวันของเราได้ แก่วิธีที่เรี ยกว่า Radiant Catalytic
Ionization

ภาค 3 เป็ นแนวคิดสาหรับนาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ผู้เขียนแยกออกเป็ น 5 อย่าง
ด้ วยกัน อันดับแรกเป็ นการทาอากาศรอบ ๆ ตัวเราซึง่ เราต้ องใช้ หายใจเข้ าไปให้ สะอาดที่สดุ วิธีหนึง่ ได้ แก่การ
สวมหน้ ากากที่มีแผ่นกรองอากาศปิ ดจมูกและปากเมื่อมีความจาเป็ น หน้ ากากที่ดีจะช่วยกรองของเสียได้ ใน
ระดับหนึง่ อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าในปั จจุบนั นี ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั เครื่ องฟอก
อากาศขนาดเล็กได้ แล้ ว ผู้ใช้ สามารถเอาเครื่ องดังกล่าวห้ อยคอไว้ ได้ ฉะนันมั
้ นจึงมีประสิทธิภาพกว่าการใช้
หน้ ากากธรรมดา
อันดับสองได้ แก่การหาวิธีทาอากาศภายในบ้ านให้ สะอาดเนื่องจากการศึกษาขององค์ การปกป้อง
สิ่งแวดล้ อมของสหรัฐอเมริ กาพบว่าอากาศภายในบ้ านเสียมากว่าอากาศภายนอก 2-10 เท่า ผู้เขียนกล่าวถึง
วิธีแก้ ไขปั ญหา 5 วิธีที่เขากล่าวถึงในภาค 2 ซ ้าอีกครัง้ พร้ อมกับให้ รายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มขึ ้นด้ วย นัน่ คือ
การจากัดที่มาของมลพิษ การทาให้ อากาศภายในบ้ านถ่ายเทดีขึ ้น การกรอง และการฟอกด้ วยเครื่ องมือที่ทา
ด้ วยทังเทคโนโลยี
้
ซงึ่ มีมานานแล้ วและเทคโนโลยีใหม่ซงึ่ ใช้ ในยานอวกาศ สิ่งที่ผ้ เู ขียนชี ้ให้ เห็นเป็ นพิเศษในภาค
นี ้คือ เราอาจจะต้ องทดสอบดูวา่ ในบ้ านมีสารหรื อก๊ าซที่เป็ นพิษปะปนอยู่มากเกินระดับปลอดภัยหรื อไม่
โดยเฉพาะบ้ านที่ใช้ ก๊าซหุงต้ มและปรับอากาศอาจต้ องมีเครื่ องเตือนภัยจากก๊ าซคาร์ บอนมอนออกไซด์ หรื อ
บ้ านที่มีห้องใต้ ดนิ อาจต้ องวัดก๊ าซเรดอนเป็ นครัง้ คราว
อันดับสามได้ แก่วิธีที่ใช้ ในการเดินทางซึง่ ผู้เขียนกล่าวถึงเฉพาะการเดินทางโดยรถยนต์สว่ นตัวและโดย
เครื่ องบิน แต่ไม่ได้ พดู ถึงการเดินทางอย่างอื่น เช่น รถโดยสารประจาทาง รถไฟ และการเดินด้ วยเท้ า เขาอ้ างว่า

การศึกษาพบว่าอากาศในรถยนต์มกั มีสิ่งเจือปนสูงมากจนเป็ นอันตราย สิ่งเจือปนนันอาจเป็
้
นก๊ าซคาร์ บอน
มอนออกไซด์ เบนซิน ไนโตรเจนออกไซด์และฝุ่ นละออง รถยนต์ที่ใช้ น ้ามันดีเซลจะผลิตสิ่งเจือปนมากกว่า
รถยนต์ที่ใช้ น ้ามันเบนซิน ฉะนันจึ
้ งควรหลีกเลี่ยงการขับรถตามรถยนต์ชนิดนัน้ ผู้เขียนเสนอให้ พิจารณาใช้
เครื่ องฟอกอากาศส่วนตัว หรื อเครื่ องฟอกอากาศขนาดเล็กที่พกพาได้ สาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบินเขา
เสนอให้ พกหน้ ากากกรองอากาศขนาดเล็กและเครื่ องฟอกอากาศส่วนตัวไปด้ วยและนาออกมาใช้ เมื่อจาเป็ น
อันดับสี่และห้ าเกี่ยวกับอาคารสาธารณะซึง่ รวมทังส
้ านักงาน ร้ านค้ า โรงหนัง โรงเรี ยนและโรงแรมซึง่
ตามปกติเป็ นความรับผิดชอบของเจ้ าของหรื อผู้บริหารอาคารเหล่านันที
้ ่จะต้ องทาให้ มนั มีอากาศที่สะอาดพอ
อย่างไรก็ดีผ้ ทู ี่ใช้ สถานที่เหล่านัน้ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น เป็ นพ่อแม่ของเด็กนักเรี ยน สามารถรวมตัวกันสร้ าง
ความกดดันให้ เจ้ าของหรื อผู้บริหารทาอากาศดีขึ ้นได้ ในปั จจุบนั นี ้จึงมีโรงแรมบางแห่งเสนอห้ องที่มีการทา
ความสะอาดอากาศเป็ นพิเศษเป็ นจุดขายแล้ ว แต่นนั่ อาจจะยังไม่พอ ฉะนันผู
้ ้ ที่มีอาการแพ้ ง่ายอาจยัง
จาเป็ นต้ องป้องกันตัวด้ วยการใช้ เครื่ องฟอกอากาศส่วนตัวเป็ นประจา
ข้ อคิดเห็น: หนังสือเล่มนี ้มีลกั ษณะของคูม่ ือตามที่ชื่อของมันบ่งบอก โดยเฉพาะในภาค 2 และภาค 3
ซึง่ มีคาแนะนาหลากหลายว่าเราควรจะทาอย่างไรกับปั ญหาอากาศภายในอาคารเป็ นพิษ อย่างไรก็ตามค่า
ของหนังสือไม่ได้ อยูท่ ี่คาแนะนาต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว หากอยู่ที่การนาข้ อมูลมาชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นปั ญหาซึง่
อาจหนักหนาสาหัสแต่คนทัว่ ไปมักไม่ใส่ใจหรื อตระหนักถึง โดยเฉพาะในประเทศด้ อยพัฒนาที่พยายาม
เลียนแบบการดาเนินชีวิตตามประเทศที่ก้าวหน้ าแล้ ว ผู้ที่อยูใ่ นเมืองซึง่ มีความแออัดสูง เช่น กรุงเทพฯ น่าจะ
ศึกษาและหาทางนาคาชี ้แนะของเขามาใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเด็กซึง่ ได้ รับผลกระทบ
สูงกว่าผู้ใหญ่ ทุกคนอาจไม่สามารถซื ้อหาเครื่ องฟอกอากาศที่ใช้ เทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ ได้ แต่ควรรู้วา่ ถ้ าอากาศ
รอบตัวดูจะมีอนั ตรายแฝงอยู่ ต้ องไม่ดดู ายและหาทางแก้ ไขไม่ทางใดก็ทางหนึง่
สาหรับเครื่ องฟอกอากาศซึง่ ใช้ เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า Radiant Catalytic Ionization ขณะนี ้ยังไม่มีขาย
ในตลาดทัว่ ไปในสหรัฐอเมริ กา มีบริษัทขายตรงเท่านันที
้ ่ผลิตขายในราคาสูง ฉะนันเรายั
้
งไม่ควรรี บไปซื ้อหามา
ใช้ ควรรอจนกว่ามันจะได้ ผ่านกระบวนการทดสอบจากผู้ใช้ ในประเทศนันอย่
้ างกว้ างขวางเสียก่อน หากมันมี
ประสิทธิภาพสูงจริง อีกไม่กี่ปีมันคงมีขายอย่างดาษดื่น

12.
The Weather Makers / ร้ อนหนาวเราทาเอง

ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาใหญ่ซงึ่ ได้ รับความสนใจอย่างกว้ างขวางเพิ่มขึ ้นทุกวัน การที่คณะกรรมการ
รางวัลโนเบลมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจาปี 2550 ให้ แก่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยความเปลี่ยน
ของภูมิอากาศ ร่วมกับ อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ว่าปั ญหานี ้มี
ความสาคัญอย่างยิ่งยวด เป็ นที่ทราบกันดีวา่ อัล กอร์ ได้ รณรงค์ให้ ชาวโลกใส่ใจกับภาวะโลกร้ อนมาเป็ น
เวลานานรวมทังการท
้
าภาพยนตร์ และพิมพ์หนังสือชื่อ An Inconvenient Truth5 เมื่อปี 2549 ด้ วย นอกจาก
อัล กอร์ แล้ วยังมีผ้ สู นในในภาวะโลกร้ อนและความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอีกมาก Tim Flannery
นักวิทยาศาสตร์ นักคิดและนักเขียนชาวออสเตรเลียเป็ นผู้หนึง่ ในจานวนนันและได้
้
พิมพ์ผลงานออกมาเป็ น
จานวนมากรวมทังหนั
้ งสือชื่อ The Weather Makers: The History and Future Impact of Climate Change
ซึง่ พิมพ์เมื่อปี 2548 ด้ วย
ผู้เขียนตังชื
้ ่อภาคแรกของหนังสือขนาด 341 หน้ าเล่มนี ้ว่า “กายา” (Gaia) เขาเริ่มด้ วยการเล่าถึง
บรรยากาศของภูเขาอัลเบอร์ ต เอ็ดเวิร์ด ซึง่ สูงที่สดุ แห่งหนึง่ ในเกาะนิวกีนีเมื่อเขาเดินทางขึ ้นไปในปี 2524 การ
ไปในครัง้ นันสร้
้ างความประหลาดใจแก่เขามากเพราะเขาพบตอของต้ นเฟิ ร์นท่ามกลางทุง่ หญ้ า ถึงแม้ ว่าเขาจะ
ทราบมานานแล้ วว่าธารน ้าแข็งของนิวกีนีกาลังละลาย แต่การพบเฟิ ร์นในครัง้ นันยื
้ นยันว่าโลกได้ ร้อนขึ ้น
5

หนังสือเรื่ อง An Inconvenient Truth ได้ รับการแปลเป็ นสานวนไทยชื่อ โลกร้ อน: ความจริงที่ไม่ มีใครอยากฟั ง
(สานักพิมพ์มติชน) และมีบทคัดย่อในหนังสือเรื่ อง กะลาภิวัตน์ (สานักพิมพ์โอ้ พระเจ้ า)

จนกระทัง่ ป่ าสามารถขึ ้นบนยอดเขาแห่งนันได้
้ แล้ ว เรื่ องโลกกาลังร้ อนขึ ้นนี ้เป็ นที่ทราบกันมานานพอสมควร
เพราะเมื่อปี 2518 นักวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ แบบจาลองทานายได้ วา่ ปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ ้นจะ
ส่งผลให้ โลกมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น แต่การทานายนันกลั
้ บไม่มีผ้ กู าหนดนโยบายหรื อผู้นาของประเทศใดมองเห็น
ความสาคัญ โลกต้ องรออีกนานกว่ารัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ วจะเริ่มตื่นตัวและค้ นหาวิธีหยุดยังภาวะโลก
้
ร้ อนซึง่ วิวฒ
ั น์ไปสู่การร่วมกันร่างพิธีสารเกียวโต ถึงกระนันก็
้ ตามประเทศอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริ กาและ
ออสเตรเลียกลับปฏิเสธที่จะลงนามในพิธีสารนี ้ ประธานาธิบดีจอร์ จ ดับเบิลยู บุช อ้ างว่าเขาต้ องการหลักฐาน
ที่แน่ชดั กว่าที่มีอยูเ่ พื่อพิสจู น์วา่ โลกร้ อนขึ ้นจริงและจะส่งผลเสียต่อประชากรโดยรวมจริ ง ผู้เขียนเห็นว่าข้ ออ้ าง
นันไร้
้ เหตุผลสิ ้นดี ทังนี
้ ้เพราะคงไม่มีมนุษย์คนใดรอให้ ป่วยปางตายจึงจะลงมือรักษา
เจมส์ ลัฟลอกค์ (James Lovelock) นักคณิตศาสตร์ ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานที่ชื่อว่า กายา ขึ ้นเมื่อปี 2522 (บท
ที่ 14 มีรายละเอียด) เขาเปรี ยบโลกเสมือนเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบรักษาความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตโดยมันจะตอบสนองต่อกระบวนการต่าง ๆ ที่สิ่งมีชีวิตก่อให้ เกิดขึ ้น บรรยากาศคืออวัยวะของกายาที่ใช้
สัมผัสกับสิง่ อื่นและควบคุมอุณหภูมิให้ กบั ร่างกายเหมือนกับขนแมวหรื อขนนกที่ใช้ ปกคลุมผิว นัน่ หมายความ
ว่า บรรยากาศเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ง
นักวิทยาศาสตร์ แบ่งชันบรรยากาศโลกออกเป็
้
น 4 ชันตามอุ
้
ณหภูมิและปั จจัยที่ทาให้ เกิดความแตกต่าง
ของอุณหภูมิ ส่วนต่าที่สดุ เรี ยกว่า Troposphere ซึง่ เก็บก๊ าซทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นบรรยากาศไว้ ถึง 80% อยูห่ า่ ง
จากพื ้นผิวโลก 12 กิโลเมตรและส่วนที่ติดกับผิวโลก 1 ใน 3 ของชันนี
้ ้บรรจุก๊าซไว้ ถึงครึ่งหนึง่ ของบรรยากาศ
ทังหมดและเป็
้
นอากาศเพียงชันเดี
้ ยวที่มนุษย์สามารถใช้ ในการหายใจได้ อุณหภูมิของชันนี
้ ้จะอุ่นที่สดุ ที่ระดับ
ต่าสุดและจะลดลง 6.5 องศาเซลเซียสทุก ๆ 1 กิโลเมตรที่หา่ งผิวโลกออกไป ชันที
้ ่สองคือ Stratosphere ส่วน
นอกสุดของชันนี
้ ้จะมีโอโซนมาก สารนี ้จะจับแสงอัลตราไวโอเลตไว้ จงึ ทาให้ สว่ นนอกร้ อนกว่าส่วนใน ชันที
้ ่สาม
คือ Mesosphere ซึง่ อยูห่ า่ งจากโลก 50 กิโลเมตร มีอณ
ุ หภูมิ -90 องศา ส่วนชันนอกสุ
้
ดคือ Thermosphere
ซึง่ มีอากาศเบาบางมาก
คนทัว่ ไปมักคิดว่า บรรยากาศโลกกว้ างใหญ่มากเสียจนกระทัง่ กิจกรรมของมนุษย์จะไม่สง่ ผลกระทบ
ใด ๆ ต่อมันได้ แต่แท้ ที่จริงแล้ วอากาศที่มนุษย์สามารถใช้ หายใจได้ นนมี
ั ้ ไม่มากนัก นักวิทยาศาสตร์ ทราบแล้ ว
ว่าโลกร้ อนเป็ นผลมาจากก๊ าซเรื อนกระจกซึง่ มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นส่วนประกอบหลัก เมื่อก๊ าซนี ้มี

ปริมาณเพิ่มขึ ้นในชันบรรยากาศ
้
โลกจะร้ อนมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้เพราะก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ป้องกันการสะท้ อน
ของความร้ อนออกสูบ่ รรยากาศ ซ ้าร้ ายเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ ้น ไอน ้าจะถูกกักไว้ ในชันบรรยากาศเพิ
้
่มขึ ้น ไอ
น ้าที่มีปริมาณมากขึ ้นจะรวมตัวกันเป็ นเมฆหนาและกักความร้ อนไว้ มากกว่าที่จะสะท้ อนเอาแสง
อัลตราไวโอเลตออกไปจึงทาให้ โลกร้ อนมากยิ่งขึ ้นไปอีก
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์คงสภาพอยูไ่ ด้ นานหลายร้ อยปี ก่อนที่จะถูกกาจัด ฉะนันปริ
้ มาณของมันจึง
สะสมเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ข้ อมูลบ่งว่าก่อนปี 2343 โลกมีก๊าซนี ้อยูเ่ พียง 280 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนซึง่ เท่ากับ 586
กิกะตัน (พันล้ านตัน) แต่ในปั จจุบนั ก๊ าซนี ้มีปริมาณเพิ่มขึ ้นเป็ น 380 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนหรื อเท่ากับ 790 กิ
กะตันแล้ ว นักวิทยาศาสตร์ คานวณว่าหากมนุษย์เราต้ องการลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ เหลือ
เท่ากับในช่วงปี 2343 เราจะต้ องลดการปล่อยก๊ าซนี ้ให้ เหลือเพียง 600 กิกะตันเท่านัน้ นัน่ หมายความว่าก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,100 กิกะตันหรื อ 550 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนในปี 2643 และปริ มาณก๊ าซ
เพียงเท่านี ้ก็นา่ จะส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์อย่างรุนแรงแล้ ว
เมื่อก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มีบทบาทในการกาหนดอุณหภูมิของโลกมากเช่นนี ้ วงจรของมันจึงมี
ความสาคัญยิ่ง ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ประกอบด้ วยก๊ าซออกซิเจนและธาตุคาร์ บอนซึง่ เป็ นส่วนประกอบที่
สาคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มันจึงมีอยูม่ ากมายและสามารถเคลื่อนย้ ายไปมาระหว่างร่างกายของสิ่งมีชีวิต
และบรรยากาศ ทังนี
้ ้เพราะก๊ าซนี ้เป็ นของเสียจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตแต่เป็ นแหล่งอาหารของพืช และเมื่อ
คาร์ บอนแยกตัวออกจากอากาศไป มันจะไปรวมกันอยูใ่ นสถานที่ที่เรี ยกว่า “อ่างคาร์ บอน” (carbon sink) อ่าง
คาร์ บอนที่มีขนาดใหญ่ก็คือป่ าและมหาสมุทร
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือซึง่ มีพื ้นที่เพียง15% ของมหาสมุทรทังหมดสามารถเก็
้
บกักคาร์ บอนได้
ถึง 25% ของปริมาณที่มนุษย์ผลิตออกมา ปริมาณคาร์ บอนที่มีอยูใ่ นมหาสมุทรแห่งนี ้ถูกถ่ายเทมาจากทะเล
เหนือซึง่ อยู่ระหว่างเกาะอังกฤษและประเทศในยุโรปตอนเหนือ มันถูกเรี ยกว่า “ไตคาร์ บอน” (carbon kidney)
การค้ นพบไตคาร์ บอนทาให้ นกั วิทยาศาสตร์ กงั วลว่าการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของมหาสมุทรจากภาวะ
โลกร้ อนจะทาให้ ประสิทธิภาพของการถ่ายเทของอากาศเสียไป ทังนี
้ ้เพราะมหาสมุทรที่เย็นจะมีความสามารถ
ในการดูดซับก๊ าซได้ ดีกว่ามหาสมุทรที่ร้อน ยิ่งไปกว่านันความสามารถในการดู
้
ดซับคาร์ บอนยังขึ ้นอยูก่ บั ระดับ
ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนในมหาสมุทรอีกด้ วย หากความเข้ มข้ นของคาร์ บอนในมหาสมุทรเพิ่มขึ ้น น ้าจะมี

ความเป็ นกรดเพิ่มขึ ้นยังผลให้ ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนลดลง ข้ อมูลบ่งว่าความสามารถในการดูด
ซับคาร์ บอนของมหาสมุทรได้ ลดลงจาก 1.8 กิกะตันเหลือเพียง 1.6 กิกะตันภายในเวลาเพียงแค่สิบปี เท่านัน้
นักวิทยาศาสตร์ คานวณว่าก่อนสิ ้นคริสต์ศตวรรษนี ้ความสามารถในการดูดซับคาร์ บอนของมหาสมุทรจะลดลง
อีกถึง 10%
อ่างคาร์ บอนอีกอย่างหนึง่ คือ ฟอสซิล หรื อซากดึกดาบรรพ์ซงึ่ เป็ นสารที่เกิดจากการดึงก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศโดยสิ่งมีชีวิตเมื่อหลายล้ านปี ก่อน เช่น น ้ามันปิ โตรเลียม ถ่านหินและ
ก๊ าซธรรมชาติ การเผาไหม้ สารเหล่านี ้จึงเท่ากับเป็ นการปล่อยคาร์ บอนกลับเข้ าไปในอากาศอีก สถิตบิ ง่ ว่า ใน
ปี 2545 เพียงปี เดียวการเผาไหม้ สารเหล่านี ้ทาให้ เกิดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูบ่ รรยากาศสูงถึง
สองหมื่นหนึง่ พันล้ านตันโดยเป็ นผลจากการเผาถ่านหินมากที่สดุ คือถึง 41% รองลงมาคือน ้ามันและก๊ าซ
ธรรมชาติ 39% และ 20% ตามลาดับ นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าในปี 2593 มนุษย์จะใช้ ทรัพยากรเหล่านี ้มากถึง
2 เท่าของที่มีอยูใ่ นโลกหากพวกเขาสามารถหามันมาเพิ่มเติมได้ และจะทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกเพิ่มมากขึ ้น
ตามไปด้ วยยังผลให้ โลกร้ อนขึ ้นจนสร้ างสถิตใิ หม่ขึ ้นทุกปี
นอกจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์แล้ ว มีเทนเป็ นก๊ าซเรื อนกระจกอีกชนิดหนึง่ ที่สร้ างจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ
ในสภาพที่ไม่ใช้ ออกซิเจน ก๊ าซนี ้มีความสามารถในการจับพลังงานความร้ อนมากกว่าก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ถึง 60 เท่า มันจึงเป็ นสาเหตุของโลกร้ อนถึง 15-17% แม้ วา่ มันจะมีปริมาณเพียง 1.5 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วน
ก็ตาม แต่ปริมาณของมันก็เพิ่มขึ ้นถึงสองเท่าแล้ วภายในเวลาเพียงไม่กี่ร้อยปี นอกจากนี ้ ไนตรัสออกไซด์เป็ น
ก๊ าซเรื อนกระจกอีกชนิดหนึง่ ที่มีอายุนานกว่า 150 ปี และมีความสามารถในการดักความร้ อนสูงกว่าก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ถึง 270 เท่า ก๊ าซนี ้ก็มีปริมาณเพิ่มขึ ้นกว่า 20% แล้ วหลังเกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมเมื่อ
ประมาณ 200 กว่าปี ที่ผา่ นมา

ภาค 2 พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการสูญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ อธิบายว่า ภาวะโลกร้ อน
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศแบบกระตุกนัน่ คือ เมื่อความร้ อนถูกสะสมจนถึงจุดหนึง่ มันจะก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทนั ใดและขยายวงออกไปอย่างรวดเร็ว จูเลีย โคล นักภูมิอากาศวิทยาบัญญัติ

ความหมายของจุดพลิกผันที่จดุ ชนวนการเปลี่ยนแปลงแบบกระตุกของบรรยากาศนี ้ว่า “ประตูมหัศจรรย์”
ประตูนี ้ได้ เปิ ดขึ ้น 2 ครัง้ แล้ วในโลกยุคปั จจุบนั คือ ในปี 2519 และปี 2541
เหตุการณ์ในปี 2519 เกิดขึ ้นที่แนวปะการังของมายานาในมหาสมุทรแปซิฟิกซึง่ เป็ นจุดแรกที่เกิด
ปรากฏการณ์เอลนิโญ หลังจากประตูนี ้เปิ ดอุณหภูมิของกระแสน ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกก็เพิ่มขึ ้นจาก 19.2
องศาเป็ น 25 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงนันไม่
้ เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อเขตอเมริกาเท่านัน้ หากยัง
ส่งผลไปถึงออสเตรเลียอีกด้ วย นัน่ คือ ในปี ต่อมาเกิดความแห้ งแล้ งในออสเตรเลียจนทาให้ สตั ว์ที่
นักวิทยาศาสตร์ ตดิ ตามศึกษาตายลงจาก 1,300 ตัวเหลือเพียง 180 ตัว ซ ้าร้ ายตัวที่เหลืออยูส่ ่วนใหญ่ยงั เป็ น
เพศผู้ซงึ่ ต้ องแย่งชิงกันผสมพันธุ์
ส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2541 มีทงเอลนิ
ั้
โญและลานิญาซึง่ กินเวลาราว 2-8 ปี ในช่วงที่เกิด
ลานิญา ลมได้ พดั ไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกทาให้ เกิดความอบอุน่ ในแถบบริเวณชายฝั่ งของ
ออสเตรเลียไปจนถึงเกาะทางเหนือ ในช่วงที่เกิดเอลนิโญลมที่พดั ให้ กระแสน ้าอุน่ ไหลเวียนกลับไปทางทิศ
ตะวันออกนาเอาน ้าไปท่วมเปรูและน ้าที่เย็นกว่าได้ ไหลไปยังบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกทาให้ เกิด
ความแห้ งแล้ งอย่างรุนแรงในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทังยั
้ งทาให้ เกิดไฟป่ าขึ ้นทัว่ ทุกทวีป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเกาะบอร์ เนียวได้ สญ
ู เสียผืนป่ าไปถึง 5 ล้ านเฮกตาร์
นอกจากนี ้ ผลของโลกร้ อนยังทาให้ เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติอื่น ๆ อีกมาก การศึกษาของ
นักวิจยั แห่งมหาวิทยาลัยเทกซัสพบว่าหลังปี 2493 สัตว์ตา่ ง ๆ เคลื่อนย้ ายสูงขึ ้นไปบนภูเขาทศวรรษละ 6.1
เมตรและเกิดฤดูใบไม้ ผลิเร็วขึ ้นถึงทศวรรษละ 2.3 วัน ปรากฏการณ์นี ้ทาให้ เกิดการสูญพันธุ์ของผีเสื ้อฤดูหนาว
ทังนี
้ ้เพราะผีเสื ้อชนิดนี ้ต้ องอาศัยใบของต้ นโอ๊ กเป็ นอาหาร แต่ผีเสื ้อและต้ นโอ๊ กยึดตัวบ่งชี ้ของฤดูกาลที่ตา่ งกัน
เป็ นหลักวงจรชีวิต นัน่ คือ การฟั กไข่ของผีเสื ้ออาศัยความอบอุน่ ของฤดูในขณะที่การผลิใบของต้ นโอ๊ กอาศัยการ
นับจานวนวันที่สนของฤดู
ั้
หนาว เมื่อฤดูใบไม้ ผลิอบอุน่ กว่าเมื่อ 25 ปี ก่อน แต่จานวนวันที่สนยั
ั ้ งคงไม่
เปลี่ยนแปลง ผีเสื ้อฤดูหนาวจึงฟั กตัวออกมาถึงสามสัปดาห์ก่อนที่ต้นโอ๊ กจะผลิใบทาให้ ตวั อ่อนตายไปเกือบ
หมดก่อนที่ต้นโอ๊ กจะผลิใบ

ยิ่งไปกว่านัน้ นักวิทยาศาสตร์ รายงานเมื่อปี 2547 ว่า ในบริเวณแอนตาร์ ติกาและอาร์ กติกซึง่ เป็ นขัว้
โลก สัตว์ชนิดหนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจากความอบอุน่ ที่เพิ่มขึ ้นคือกวางคาริบพู นั ธุ์เล็กที่พบได้ เฉพาะในบริเวณ
กรี นแลนด์และแคนาดาเท่านัน้ ภาวะโลกร้ อนทาให้ สตั ว์เหล่านี ้หาอาหารได้ ยากขึ ้นยังผลให้ จานวนของมัน
ลดลงจากราว 26,000 ตัวเหลือเพียง 1,000 ตัวภายในเวลาเพียงแค่ 15 ปี ชาวเอสกิโมซึง่ อาศัยกวางชนิดนี ้เป็ น
อาหารต้ องขาดแหล่งอาหารสาคัญไป ผู้เขียนสันนิษฐานว่าหากอุณหภูมิบริเวณขัวโลกทั
้
งเหนื
้ อและใต้ ยงั คง
สูงขึ ้นเรื่ อย ๆ สัตว์ที่เคยอาศัยอยูใ่ นบริเวณเหล่านันอาจสู
้
ญพันธุ์ไปหมดก็เป็ นได้
มาร์ ตี ครัมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้าเป็ นบุคคลแรกที่มีโอกาสได้ เห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่
สูญพันธุ์ไปต่อหน้ าต่อตาจากภาวะโลกร้ อน เขาบรรยายไว้ ในหนังสือชื่อ In Search of the Golden Frog ว่าใน
เดือนเมษายน 2530 เขาได้ เป็ นพยานในเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ นัน่ คือ การผสมพันธุ์ของคางคกทองใน
ประเทศคอสตาริ กาครัง้ สุดท้ าย คางคกตัวเมียหนึง่ ตัวมีตวั ผู้ถึง 3 ตัวพยายามที่จะผสมพันธุ์กบั มัน นอกจาก
คางคกตัวเมียตัวนันแล้
้ ว รอบ ๆ สระยังมีคางคกตัวผู้อีก 42 ตัวที่ไม่มีตวั เมียให้ ผสม และถึงแม้ วา่ เขาจะพบไข่
ถึง 43,000 ฟองในสระ 10 ลูกรอบ ๆ บริเวณนัน้ แต่จานวนตัวอ่อนที่รอดมีเพียง 29 ตัว ปี ต่อมาเขากลับไปยัง
สถานที่เดิมอีกและพบกบตัวผู้เพียงตัวเดียว อีกหนึง่ ปี หลังจากนันเขาก็
้
พบตัวผู้เพียงตัวเดียวอีกเช่นเคย เขาจึง
สันนิษฐานว่ามันเป็ นตัวเดียวกับตัวที่เขาพบเมื่อปี ก่อนและเป็ นตัวสุดท้ ายของสัตว์ชนิดนี ้
โดยทัว่ ไปบริเวณต่าง ๆ ของโลกมีอณ
ุ หภูมิไม่เท่ากัน บริเวณขัวโลกถึ
้
งเส้ นศูนย์สตู รมีอณ
ุ หภูมิแตกต่าง
กันจาก -40 องศาถึง 40 องศาเซลเซียส และทุก ๆ 1 องศาที่เพิ่มขึ ้นปริมาณน ้าฝนจะเพิ่มขึ ้น 1% อย่างไรก็ดี
การมีปริมาณน ้าฝนเพิ่มขึ ้นกลับมิใช่เรื่ องดีเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันเกิดผิดที่ผิดเวลา เช่น ฝนที่ตกใน
ฤดูหนาวในบริเวณขัวโลกท
้
าให้ เกิดน ้าท่วมบ่อยและเป็ นวงกว้ างขึ ้น ในขณะเดียวกันความแห้ งแล้ งก็นาความ
ทุกข์ยากมาสูป่ ระชาชนเช่นกัน ผู้เขียนได้ ยกพื ้นที่ในเขตซาเฮลของแอฟริกามาเป็ นตัวอย่าง ดินแดนแห่งนี ้
ประสบความแห้ งแล้ งยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ผู้คนในพื ้นที่สว่ นใหญ่คดิ ว่าความแห้ งแล้ งที่เกิดขึ ้นเป็ นผลจาก
การเผาไม้ ทาลายป่ าและการมีทงุ่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ในบริเวณนันมากเกิ
้
นไป แต่การศึกษาของนักอากาศวิทยา
แห่งศูนย์การวิจยั บรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพบว่า ความแห้ งแล้ งเกิดขึ ้นเพราะการเพิ่มขึ ้นของ
อุณหภูมิของน ้าในมหาสมุทรอินเดียซึง่ เป็ นผลมาจากก๊ าซเรื อนกระจกทาให้ ลมมรสุมที่จะพัดไปยังบริเวณเขต
ซาเฮลอ่อนกาลังลงจนทาให้ เกิดความแห้ งแล้ งตามมา

ออสเตรเลียก็เป็ นอีกประเทศหนึง่ ที่พื ้นที่สว่ นใหญ่แห้ งแล้ งยกเว้ นบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซงึ่ มี
ปริมาณน ้าฝนคงที่ มันจึงเป็ นแหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ แต่หลังปี 2519 เป็ นต้ นมาปริ มาณน ้าฝนในบริเวณนัน้
ได้ ลดลงถึง 15% แบบจาลองของบรรยากาศบ่งว่าสาเหตุของปริมาณน ้าฝนที่ลดลงมาจากปั ญหาโลกร้ อน
ซ ้าร้ ายการที่ฝนตกผิดฤดูกาลซึง่ เป็ นช่วงที่ไม่มีการเพาะปลูกส่งผลให้ น ้าซึมลงไปใต้ ดนิ ทังหมดจนท
้
าให้ ระดับน ้า
ใต้ ดนิ สูงขึ ้นและนาเอาเกลือที่สะสมอยูใ่ ต้ ดนิ กลับขึ ้นมาบนดิน ปรากฏการณ์นี ้ทาให้ ดินที่เคยเป็ นแหล่ง
เพาะปลูกเค็มจนไม่สามารถใช้ การได้ อีกต่อไป
นอกจากนี ้ผู้เขียนยังได้ นาตัวอย่างความเสียหายอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อนอื่น ๆ มาเสนออีกด้ วย
เช่น รายงานที่บง่ ว่าในเวลาเพียงไม่กี่ปี Tropopause ซึง่ เป็ นส่วนเชื่อมต่อระหว่างบรรยากาศชันต
้ ่าสุดกับชันที
้ ่
สองและเป็ นชันดู
้ ดซับความร้ อนได้ ขยายออกไปหลายร้ อยเมตร การเปลี่ยนแปลงนี ้ทาให้ บางบริเวณเกิดพายุ
ลดลง ในขณะที่บางบริเวณเกิดพายุเพิ่มขึ ้น เช่น อเมริ กาเหนือต้ องประสบกับพายุเฮอริ เคนเพิ่มขึ ้นทังในด้
้ าน
จานวนและความรุนแรง นอกจากนี ้การที่มีน ้าท่วมเพิ่มขึ ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นทาให้ ความเสียหายจาก
น ้าท่วมเพิ่มสูงขึ ้นมาก อีกทังยั
้ งทาให้ เกิดโรคระบาดตามมาอีกด้ วย เช่น อหิวาห์ ไข้ เลือดออกและไข้ เหลือง ยิ่ง
ไปกว่านัน้ นักวิทยาศาสตร์ ยงั พบว่าธารน ้าแข็งที่อะแลสกาได้ ลดลงแล้ วถึง 12 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 20 ปี
และในฤดูร้อนปี 2545 น ้าแข็งที่กรี นแลนด์และอาร์ กติกได้ ละลายลงถึง 1 ล้ านตารางกิโลเมตร อีกสองปี ต่อมา
สถานการณ์ ยิ่งเลวร้ ายลงไปอีกเพราะธารน ้าแข็งที่กรี นแลนด์ได้ ละลายลงเร็วกว่าปกติถึง 10 เท่า ถึงแม้ วา่ การ
ละลายของน ้าแข็งในทะเลเหนือจะมิได้ เพิ่มปริมาณน ้าให้ กบั มหาสมุทร แต่มนั ทาให้ ความสามารถในการ
สะท้ อนแสงอาทิตย์กลับสู่นอกโลกลดลงยังผลให้ ผิวโลกร้ อนเพิ่มขึ ้นไปอีก คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วย
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change หรื อ IPCC) คาดว่า
มหาสมุทรจะสูงขึ ้นประมาณ 10-100 เซนติเมตรโดยที่ 10-43 เซนติเมตรมาจากความร้ อนที่แผ่ซา่ นไปทัว่
มหาสมุทร และ 23 เซนติเมตรมาจากการละลายของธารน ้าแข็งนอกขัวโลกและบริ
้
เวณกรี นแลนด์
ความเสียหายจากโลกร้ อนนี ้มิได้ จากัดอยูเ่ ฉพาะแต่ในทวีปออสเตรเลีย อเมริ กา หรื อเอเซียเท่านัน้ ใน
ปี 2546 ทวีปยุโรปก็ได้ รับความเสียหายจากคลื่นความร้ อนเช่นกันโดยมันทาให้ ชาวยุโรปเสียชีวิตไปกว่า
26,000 คน ผู้เขียนคิดว่าการที่สหรัฐฯ และออสเตรเลียได้ รับความเสียหายจากความแปรปรวนของอากาศสูง
ที่สดุ ในโลกน่าจะเป็ นผลมาจากการที่สองประเทศนันต่
้ างปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากที่สดุ ก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้

เพราะบางพื ้นที่กลับมิได้ รับผลกระทบที่ก่อความเสียหายจากโลกร้ อน เช่น บริเวณอ่าวเบงกอลมีพายุไซโคลน
ลดลง และรัฐคุชราตของอินเดียแห้ งแล้ งน้ อยลง

ภาค 3 เป็ นเรื่ องของการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์ การคาดการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศของโลกมี
พื ้นฐานมาจากการพยากรณ์อากาศโดยอาศัยการสร้ างแบบจาลองเหตุการณ์ นักวิทยาศาสตร์ อาศัย
แบบจาลองเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่น บรรยากาศโลกจะเป็ นเช่นใดเมื่อปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์บนผิวโลก
เพิ่มขึ ้นเท่าตัว
ในปี 2518 ซุกโุ ระ มานาเบะ และ ริชาร์ ด เวเธอรัลด์ ได้ ใช้ แบบจาลองเพื่อทานายบรรยากาศโลกและ
พบว่า หากปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์บนโลกเพิ่มขึ ้น 2 เท่า อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ ้น 2.4 องศาเซลเซียส
ต่อมาในปี 2522 ด้ วยเทคโนโลยีที่ดีขึ ้น คอมพิวเตอร์ สามารถคานวณได้ วา่ หากปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์บน
โลกเพิ่มขึ ้น 2 เท่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ ้น 3.5-3.9 องศาเซลเซียส หลังจากนันมาไม่
้
ว่าเทคโนโลยีทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ จะดีขึ ้นมากเท่าใด ตัวเลขนี ้ก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง
แม้ วา่ คอมพิวเตอร์ จะสามารถจาลองเหตุการณ์ได้ บ้าง แต่แบบจาลองก็ยงั คงไม่สามารถคาดเดา
หายนะที่จะเกิดขึ ้นกับโลกจากภาวะโลกร้ อนได้ อย่างแม่นยา ทังนี
้ ้เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นในชัน้ Troposphere
จากการเพิ่มขึ ้นของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่ลดลงในชัน้ Stratosphere จากการลดลงของโอโซน
ไม่มีความหมายอย่างมีนยั สาคัญต่อการตีความของคอมพิวเตอร์ จงึ ทาให้ ผลที่นกั วิจยั ได้ รับไขว้ เขว อย่างไรก็ดี
ข้ อมูลจากประวัติศาสตร์ บง่ ว่าโลกมิได้ มีแต่อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นเพียงอย่างเดียว ในระหว่างปี 2483-2513 อุณหภูมิ
โลกได้ ลดต่าลงบ้ างอันเป็ นผลมาจากหมอกควันของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่ถกู ปล่อยออกมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้เพราะก๊ าซนี ้ทาให้ แสงอาทิตย์สะท้ อนกลับออกไปนอกโลกมากกว่าปกติ
นอกจากนัน้ นักวิทยาศาสตร์ ได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ จาลองแบบธรรมชาติเพื่อทานายอนาคตและสรุปว่า
หลังจากปี 2593 เป็ นต้ นไปบริเวณชายฝั่ งอังกฤษจะมีหิมะตกลดลงถึง 80% มีฝนตกในฤดูหนาวเพิ่มขึ ้นถึง
35% ในขณะที่ฝนตกในฤดูร้อนลดลง และอุณหภูมิโลกในช่วงเวลานันจะเพิ
้
่มขึ ้นเฉลี่ยถึง 2 องศาเซลเซียสโดย
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้นที่บริเวณยุโรป เอเซียและอเมริกามากถึง 4.5 องศาจนทาให้ บรรยากาศของอังกฤษคล้ าย

บริเวณเมดิเตอร์ เรเนียน และเมื่อสิ ้นคริสต์ศตวรรษนี ้คลื่นความร้ อนจะโจมตีนครลอสแอนเจลิสเพิ่มขึ ้น 2-7 เท่า
และทาให้ หิมะตกลดลงถึงครึ่งหนึง่ จนทาให้ ป่าของแคลิฟอร์ เนียสูญไปถึง 50-90% โดยสถานการณ์จากการ
คาดการณ์ทงหมดจะมาจากฝี
ั้
มือของมนุษย์ล้วน ๆ
เลสลีย์ ฮิวส์ นักพฤกษ์ ศาสตร์ ชาวออสเตรเลียคานวณว่า หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ ้น 2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของออสเตรเลียจะเพิ่มขึ ้นถึง 5 องศาเซลเซียสซึ่งจะทาให้ ยคู าลิปตัส 200 ชนิดจาก 819 ชนิดสูญพันธุ์
ทังนี
้ ้เพราะยูคาลิปตัสที่คาดว่าจะสูญพันธุ์นนไม่
ั ้ สามารถดารงพันธุ์ได้ ในบริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกันมากกว่า
1 องศาเซลเซียส นอกจากนี ้สตีเวน วิลเลียมส์ แห่งมหาวิทยาลัยเจมส์คกุ ยังพบว่า อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นได้ ทาให้
ปริมาณสารอาหารในพืชเกษตรลดน้ อยลงอีกด้ วย
นักวิจยั แห่งศูนย์พยากรณ์และวิจยั ภูมิอากาศแฮดลีย์จงึ เห็นว่า มนุษย์ต้องใช้ ความพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะลดภาวะโลกร้ อน ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะก๊ าซเรื อนกระจกไม่สามารถถูกกาจัดได้ ในระยะเวลาอันสันและ
้
ผลกระทบที่มนุษย์เราได้ รับในปั จจุบนั มาจากการกระทาตังแต่
้ ในสมัยก่อน ดังนันหากพวกเราในยุ
้
คปั จจุบนั
ต้ องการรักษาอุณหภูมิโลกไว้ ให้ ได้ เราจะต้ องลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงให้ เหลือเพียง70% ของที่
เคยปล่อยในช่วงปี 2533 ถึงกระนันก็
้ ตามการปล่อยก๊ าซด้ วยอัตรานี ้จะยังคงทาให้ โลกมีคาร์ บอนไดออกไซด์สงู
ถึง 450 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนและจะทาให้ อณ
ุ หภูมิคงที่ได้ ในราวปี 2643 ซึง่ ในช่วงเวลานันอุ
้ ณหภูมิโลกยัง
จะสูงกว่าปั จจุบนั อยู่ประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส สิ่งที่นกั วิทยาศาสตร์ คาดว่าจะเกิดขึ ้นจริงเมื่อสิ ้น
คริสต์ศตวรรษนี ้ก็คือ โลกจะมีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้นเป็ น 550 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนซึง่ เท่ากับสอง
เท่าของเมื่อเริ่มยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม เมื่อถึงเวลานันอุ
้ ณหภูมิโลกจะสูงขึ ้นถึง 3 องศาเซลเซียส
ในสมัยโบราณเมื่อบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ ว สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ยังคง
สามารถอพยพไปยังส่วนอื่นของทวีปได้ แต่ในปั จจุบนั จานวนมนุษย์มีกว่า 6.3 พันล้ านคนทาให้ สิ่งมีชีวิตไม่มีที่
หนีอีกต่อไปส่งผลให้ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยงั คงดารงอยูต่ ้ องมีชีวิตอยูเ่ ฉพาะแต่ในอุทยานแห่งชาติ
หรื อในป่ าเท่านัน้ คริส โธมัส แห่งมหาวิทยาลัยลีดได้ พยากรณ์ชะตากรรมของสัตว์จานวน 1,103 ชนิดจาก
แหล่งต่าง ๆ ทัว่ โลกลงในนิตยสาร Nature เมื่อปี 2547 ไว้ วา่ หากโลกร้ อนขึ ้น 0.8-1.7 องศาเซลเซียส 18% ของ
กลุม่ นี ้จะสูญพันธุ์ หากอุณหภูมิเพิ่มขึ ้น 1.8-2.0 องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตราว 25% จะถูกทาลายล้ าง และหาก
อุณหภูมิเพิ่มขึ ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตกว่า 1 ใน 3 จะสูญพันธุ์อย่างแน่นอน การคาดการณ์นี ้ยังให้

โอกาสสัตว์อพยพ หากสัตว์ไม่สามารถอพยพได้ เลย คาดว่าที่อณ
ุ หภูมิเพิ่มสูงกว่า 2 องศาเซลเซียส สัตว์กว่า
58% จะสูญพันธุ์ นอกจากนัน้ นักวิทยาศาสตร์ ยงั พบว่าการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียสได้ ทาให้ กบ
สายพันธุ์หนึง่ สูญพันธุ์ไปแล้ ว และหากอุณหภูมิเพิ่มขึ ้นถึง 3 องศาเซลเซียส สิ่งมีชีวิตอีกกว่า 65 ชนิดจะสูญ
พันธุ์ซงึ่ จานวนนี ้เป็ นเพียงแค่ยอดของภูเขาแห่งความเสียหายที่โผล่ขึ ้นมาให้ เห็นเท่านัน้
อย่างไรก็ดีการที่อณ
ุ หภูมิโลกเพิ่มขึ ้นก็มิได้ ทาให้ สตั ว์สญ
ู พันธุ์ไปแต่เพียงสถานเดียว บางชนิดกลับ
เจริญเติบโตและสามารถแพร่พนั ธุ์เพิ่มขึ ้นด้ วย เช่น เชื ้อมาลาเรี ย
อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์บกเท่านัน้ มันยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ในทะเล
อีกด้ วย นักวิทยาศาสตร์ แบ่งชันของระดั
้
บน ้าทะเลเป็ น 3 ระดับตามอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ที่ระดับความลึก
100 เมตรแรก น ้าทะเลจะมีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกันมากหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ เช่น ที่ขวโลกระดั
ั้
บน ้าทะเลจะมี
อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส แต่ที่เส้ นศูนย์สตู รระดับเดียวกันนี ้น ้าทะเลจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 30 องศา
เซลเซียส ส่วนที่ระดับระหว่าง 100-1,000 เมตรจะเป็ นรอยต่อ และที่ระดับลึกกว่า 1 กิโลเมตรอุณหภูมิจะอยู่
ระหว่าง -0.5 ถึง 4 องศาเซลเซียสซึง่ น ้าที่ระดับความลึกนี ้มักอยูท่ ี่มหาสมุทรแอนตาร์ กติกา
โดยทัว่ ไปคนส่วนใหญ่เข้ าใจว่าสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลลึกไม่สามารถขึ ้นมามีชีวิตอยูบ่ นบกได้ เพราะความดัน
ที่แตกต่างกัน แต่แท้ จริงอุณหภูมิที่สงู ขึ ้นต่างหากที่ทาให้ สตั ว์เหล่านันเสี
้ ยชีวิต ทังนี
้ ้เพราะเมื่อนักวิทยาศาสตร์
จับสัตว์จากใต้ ทะเลลึกไปไว้ ในน ้าทะเลที่เย็นจัด มันสามารถกลับมามีชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง ดังนันหากอุ
้
ณหภูมิของ
น ้าทะเลสูงขึ ้นโอกาสที่สิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลลึกจะตายลงก็มีมากขึ ้นด้ วย นักวิทยาศาสตร์ สงสัยว่าหากน ้าทะเลมี
ปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้น สัตว์ทะเลจะสามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ หรื อไม่ ริชาร์ ด ฟี ลี แห่งสถาบัน
สิ่งแวดล้ อมทางน ้าของมหาสมุทรแปซิฟิกพบว่า ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ น ้าในมหาสมุทรเป็ น
กรดมากขึ ้นและมีคาร์ บอเนตลดลงจนทาให้ สตั ว์ที่ต้องใช้ สารชนิดนี ้สร้ างเปลือกไม่สามารถสร้ างเปลือกได้ และ
สถานที่แรกที่มนุษย์จะได้ เห็นสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกไม่สามารถสร้ างเปลือกได้ คือส่วนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่เย็นจัด ทังนี
้ ้เพราะบริเวณนี ้มีปริมาณสารคาร์ บอเนตอยู่ต่ากว่าบริเวณอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เขาคาดว่าเหตุการณ์
ที่วา่ นี ้จะคงยังไม่เกิดขึ ้นในเร็ ววัน แต่หากมนุษย์ปล่อยให้ มนั เกิดขึ ้นมาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง

ดังนันมนุ
้ ษย์เราจึงมีทางเลือกไม่มากนัก ผู้เขียนคาดว่าหากเราลงมือกระทาการเพื่อลดความร้ อนของ
โลกลงเดี๋ยวนี ้ เราน่าจะสามารถช่วยเหลือสัตว์ได้ ถึง 2 ชนิดจากทุก ๆ หนึง่ ชนิดที่จะสูญพันธุ์ไป แต่หากมนุษย์
เรายังคงเพิกเฉย สิ่งมีชีวิตกว่า 3 ใน 5 ชนิดจะสูญพันธุ์ไปก่อนสิ ้นคริสต์ศตวรรษนี ้อย่างแน่นอน
คนทัว่ ไปมักคิดว่าอุณหภูมิของโลกจะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้ า ๆ แต่ความจริงหาเป็ น
เช่นนันไม่
้ นักวิทยาศาสตร์ คาดว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกจะทาให้ เกิดเหตุการณ์แบบทันทีทนั ใดได้
3 อย่างคือ 1) การหยุดไหลเวียนของกระแสน ้าในมหาสมุทรแอตแลนติกชื่อกัลฟ์สตรี ม 2) การตายลงของ
สิ่งมีชีวิตในป่ าอะเมซอน และ 3) การปล่อยก๊ าซมีเทนจากพื ้นทะเล
ปรากฏการณ์ ที่ 1 การหยุดไหลเวียนของกระแสน้าทะเลกัลฟ์ สตรี ม ในปี 2546 แอนดรู มาร์ แชลล์ จาก
กระทรวงกลาโหมอเมริ กนั ปี เตอร์ ชวอร์ ทซ์ และ ดัก แรนดอลล์ จากบริษัทเอเมอรี วิลล์ ผู้ชานาญการในการ
จาลองสถานการณ์ได้ ร่วมกันเขียนรายงานส่งถึงองค์การความมัน่ คงของสหรัฐฯ ว่า อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ ้น
อย่างช้ า ๆ จนถึงปี 2553 หลังจากนันจะเกิ
้
ดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ นัน่ คือ จะเกิดจุดพลิกผันซึง่ อุณหภูมิ
โลกจะเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทนั ใด เมื่อเวลานันมาถึ
้ งความแห้ งแล้ งจะกระจายไปทัว่ โลก อุณหภูมิของ
ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้ จะเพิ่มขึ ้นถึง 2 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิของทวีปยุโรปและอเมริกา
เหนือจะเพิ่มขึ ้นทันทีถึง 3 องศาเซลเซียสส่งผลให้ เกิดความอดอยาก ผลผลิตทางด้ านชีวภาพในมหาสมุทร
แอตแลนติกตอนเหนือจะลดลงถึง 50% และผลผลิตจากมหาสมุทรทังหมดก็
้
จะลดลงถึง 20% เหตุการณ์
เหล่านี ้จะกระตุ้นให้ ผ้ คู นพยายามอพยพลี ้ภัยกันขนานใหญ่จนอาจทาให้ เกิดสงครามเพื่อปกป้องหรื อแย่งชิง
ทรัพยากร
ผู้เขียนคาดว่าการหยุดไหลเวียนของกระแสน ้าทะเลกัลฟ์สตรี มน่าจะเกิดขึ ้นในปี 2623 มากกว่า ทังนี
้ ้
เพราะในช่วงเวลานันกรี
้ นแลนด์จะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นถึง 4 องศาเซลเซียสซึง่ จะทาให้ น ้าแข็งในบริเวณนันละลาย
้
จนทาให้ ระดับน ้าทะเลเพิ่มขึ ้นถึง 5 เซนติเมตรยังผลให้ กระแสน ้านันหยุ
้ ดไหลเวียน
ปรากฏการณ์ ที่ 2 การตายลงของสิ่ งมี ชีวิตในป่ าดงดิ บอะเมซอน ในปี 2533 นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์
แฮดลีย์ได้ สร้ างแบบจาลองที่ใช้ วงจรคาร์ บอนและพืชเพื่อทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นกับป่ าอะเมซอน พวก
เขาพบว่าคาร์ บอนในดินเป็ นแหล่งที่ทาให้ เกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ตามปกติการถ่ายเทของคาร์ บอนในดิน

และในอากาศจะค่อนข้ างสมดุล แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของดินเพียงเล็กน้ อยจะทาให้ ดินเปลี่ยน
หน้ าที่จากการดูดซับคาร์ บอนไปเป็ นการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกสูอ่ ากาศเพราะแบคทีเรี ยจะทางาน
เพิ่มขึ ้น และเมื่อปริมาณคาร์ บอนในอากาศเพิ่มขึ ้น พืชก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ธรรมชาติของพืชนันมั
้ กไม่
ค่อยยอมสูญเสียน ้า แต่มนั ต้ องยอมสูญเสียน ้าเมื่อมันเปิ ดรูหายใจเพื่อดึงเอาก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าไปใช้
ในการผลิตสารอาหาร การที่โลกมีระดับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้นมากจนทาให้ พืชไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดรู
ดังกล่าวนันนานเพื
้
่อให้ มนั รับก๊ าซนี ้อย่างเพียงพอจะทาให้ น ้าระเหยออกมาลดลง ผลก็คืออากาศจะมีปริมาณ
น ้าไม่มากพอที่จะรวมตัวกันให้ ตกลงมาเป็ นฝนยังผลให้ เกิดความแห้ งแล้ งตามมา
แบบจาลองนี ้ชี ้ว่า ราวปี 2643 ระดับคาร์ บอนไดออกไซด์จะเพิ่มสูงขึ ้นจนทาให้ ป่าดงดิบในอะเมซอนมี
ฝนตกลดลงจนสภาพป่ าดิบชื ้นหมดไป ดินจึงมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นและถูกย่อยสลายมากขึ ้นจนทาให้ เกิดการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้น นักวิทยาศาสตร์ คาดว่า เมื่อถึงตอนนัน้ ปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ ้น
เป็ น 1,000 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนซึง่ มากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ที่ 710 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วน และอุณหภูมิ
โลกก็น่าจะเพิ่มขึ ้นถึง 10 องศาเซลเซียสแทนที่จะเป็ น 5.5 องศาอย่างที่เคยคาดกันไว้ ฝนจะตกน้ อยลงถึง 64%
อย่างไรก็ตามผู้เขียนกลับคาดว่าปรากฏการณ์ดงั แบบจาลองนี ้น่าจะเริ่มต้ นขึ ้นตังแต่
้ ปี 2583 และจะเกิดจน
ครบถ้ วนเมื่อสิ ้นปี 2643
ปรากฏการณ์ ที่ 3 ก๊ าซมี เทนถูกปล่อยออกมาจากพืน้ ทะเล ก๊ าซมีเทนจะเป็ นของแข็งเมื่อจับกับน ้า
ภายใต้ ความดันสูงและอุณหภูมิที่ต่า มีเทนจึงแข็งและฝั งตัวอยูใ่ ต้ ทะเลที่ระดับความลึก 400 เมตร ณ อุณหภูมิ
1-2 องศาเซลเซียส มีเทนในสภาพของแข็งนี ้เป็ นแหล่งอาหารของไส้ เดือนตามพื ้นทะเลลึก เมื่อความดันลดลง
และอุณหภูมิเพิ่มขึ ้นก๊ าซมีเทนจะถูกปล่อยออกมายังผลให้ เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ตัวอย่างมีให้ เห็น
จากประวัตศิ าสตร์ เมื่อ 245 ล้ านปี ก่อนในเหตุการณ์ที่เรี ยกว่า Permo-Triassic นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่า
เหตุการณ์ครัง้ นันเป็
้ นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟทาให้ ก๊าซมีเทนถูกปล่อยออกมาในปริมาณมหาศาลและ
ทาให้ สิ่งมีชีวิตถึง 90% ที่มีอยูบ่ นโลกในขณะนันสู
้ ญพันธุ์ไป
จากสถานการณ์จาลองทัง้ 3 ข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ น่าจะเป็ นการหยุด
ไหลเวียนของกระแสน ้าทะเลกัลฟ์สตรี ม แต่มนุษย์เรายังน่าจะหยุดยังการเกิ
้
ดของปรากฏการณ์ทงสามได้
ั้
หาก

เราเริ่มลดระดับความร้ อนให้ กบั โลกตังแต่
้ บดั นี ้ หากเราปล่อยให้ สถานการณ์ทงสามเริ
ั้
่ มต้ นขึ ้นก็ยากที่จะ
หยุดยังเฉกเช่
้
นลูกกระสุนที่ออกจากปื นย่อมเป็ นไปไม่ได้ ที่จะหยุด
ในปั จจุบนั สังคมมนุษย์ส่วนใหญ่มกั อยูใ่ นเมืองจึงมีการแบ่งงานกันทาอย่างถาวร คนต่างอาชีพกันมัก
ไม่สามารถทางานอื่นได้ สังคมเมืองมีสภาพเหมือนป่ าคือส่วนต่าง ๆ ต้ องพึง่ พาอาศัยกันในการจัดหาน ้า
อาหารและพลังงาน สัตว์หลากหลายชนิดในป่ าดิบชื ้นก็อยูใ่ นสภาพเช่นนัน้ เมื่อป่ าดิบชื ้นขาดน ้าและแสงแดด
สิ่งมีชีวิตที่ทาหน้ าที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ก็สญ
ู พันธุ์ไป ปรากฏการณ์แบบนี ้ได้
เกิดขึ ้นแล้ วที่คอสตาริกาและปาปั วนิวกีนี และกาลังจะเกิดขึ ้นในป่ าแห่งอื่น ๆ ของโลกด้ วย นักวิทยาศาสตร์ จงึ
เริ่มกังวลว่า เมื่อบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงสามารถทาให้ สงั คมของสัตว์ลม่ สลายลงได้ อารยธรรมของมนุษย์ก็มี
โอกาสที่จะล่มสลายเช่นเดียวกัน
ในปั จจุบนั อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นทาให้ ชาวเมืองเพิร์ทและซิดนีย์ของออสเตรเลียเริ่มอพยพย้ ายถิ่นฐานกัน
บ้ างแล้ ว สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นคือ เมื่อประชาชนต้ องเผชิญกับความแห้ งแล้ งเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับพืชผลทางการเกษตร เช่น คนขายรถไถต้ องปิ ดกิจการลง ส่วนคนอาชีพอื่น เช่น เภสัชกรและนายธนาคารก็
ถูกบีบบังคับให้ ต้องย้ ายถิ่นฐานเนื่องจากเศรษฐานะตกต่า และแม้ วา่ ความแห้ งแล้ งจะหมดไป แต่คนที่ย้ายถิ่น
ฐานไปแล้ วก็จะไม่หวนกลับมาอีกส่งผลให้ ผ้ คู นที่ยงั อาศัยอยูท่ ี่เดิมต้ องอยูก่ นั อย่างยากลาบากมากขึ ้นเพราะ
ต้ องเดินทางไกลไปหาซื ้อสินค้ าและทาธุรกรรมต่าง ๆ ในที่สดุ ทุกคนจาต้ องย้ ายถิ่นฐานออกไปด้ วย
นักวิทยาศาสตร์ จงึ แนะนาให้ ชาวออสเตรเลียเริ่มลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง อย่างไรก็
ตามนักเศรษฐศาสตร์ ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ยงั คงแย้ งว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อกระทาการอย่าง
หนึง่ อย่างใดของประเทศร่ ารวยเพื่อลดความร้ อนให้ กบั โลกเป็ นการกระทาที่ไม่ค้ มุ ค่า
ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั จะยังคงไม่มีใครคาดการณ์ได้ ว่าอุณหภูมิที่เท่าใดกันแน่จะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการ
เปลี่ยนแปลงอารยธรรมโลก แต่ผ้ เู ขียนสันนิษฐานว่าอุณหภูมิใดก็ตามที่ทาให้ ความสามารถในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการมีชีวิตของมนุษย์สิ ้นสุดลง จุดนันจะเป็
้
นจุดเริ่มต้ นของการสิ ้นสุดของอารยธรรม
ดังนันมนุ
้ ษย์เราจึงอาจมีเวลาไม่มากนักที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทังนี
้ ้เพราะความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นจากน ้ามือ
ของพวกเราในปั จจุบนั เร็ วกว่าในอดีตถึง 30 เท่าแล้ ว

ภาค 4 พูดถึงชาวโลกในเรื อนกระจก ปี 2540 เป็ นปี ที่พิธีสารเกียวโตได้ ถือกาเนิดขึ ้นจากความเห็น
พ้ องต้ องกันของประเทศพัฒนาแล้ ว พิธีสารนี ้มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อช่วยป้องกันมิ
ให้ อณ
ุ หภูมิโลกสูงขึ ้นไปอีก วิธีดาเนินการตามพิธีสารนี ้ก็คือ ประเทศที่ลงนามจะร่วมกันจัดตังสกุ
้ ลเงินใหม่ขึ ้น
โดยให้ ชื่อว่า คาร์ บอนดอลลาร์ โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะได้ รับส่วนแบ่งเงินสกุลนี ้ อุตสาหกรรมที่มีปริมาณ
คาร์ บอนเหลือใช้ จากโควตาสามารถที่จะนามาขายให้ กบั อุตสาหกรรมที่ต้องการปล่อยคาร์ บอนมากกว่าที่รับมา
อย่างไรก็ดีผ้ เู ขียนกลับเห็นว่าการลดการปล่อยก๊ าซตามพิธีสารนี ้คงได้ ประโยชน์น้อย ทังนี
้ ้เพราะค่าที่แต่ละ
อุตสาหกรรมได้ รับอนุญาตให้ ปล่อยก๊ าซใช้ ตวั เลขพื ้นฐานของปี 2533 แต่หลังปี นันเป็
้ นต้ นมาเศรษฐกิจของ
ยุโรปตะวันออกถดถอยมากเสียจนกระทัง่ ปริมาณคาร์ บอนที่ถกู ปล่อยออกมาลดลงถึง 25% ดังนันปริ
้ มาณ
คาร์ บอนที่ซื ้อขายกันในตลาดจึงมีมากเสียจนกระทัง่ มันไม่ทาให้ การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์โดยรวม
ลดลงแต่อย่างใด
แม้ วา่ ประเทศพัฒนาแล้ วส่วนใหญ่จะลงนามในพิธีสารเกียวโต แต่ออสเตรเลียซึง่ ปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกต่อคนมากที่สดุ ในโลกกลับไม่ยอมลงนามด้ วย รัฐบาลออสเตรเลียอ้ างว่าหากออสเตรเลียต้ องลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตามพิธีสารเกียวโต รายได้ ประชาชาติจะลดลงถึงหนึง่ ในสี่ซงึ่ รัฐบาลรับไม่ได้ จอห์น ควิ
กกิน นักเศรษฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยออสเตรเลียแย้ งว่าตัวเลขที่รัฐบาลอ้ างนันถู
้ กบิดเบือน ทังนี
้ ้เพราะ
ออสเตรเลียสามารถที่จะลดการใช้ พลังงานลงจนถึงเกณฑ์ของสนธิสญ
ั ญาได้ โดยไม่สร้ างความเสียหายใด ๆ
เลย นอกจากนี ้ออสเตรเลียยังมียเู รเนียมมากถึง 28% ของโลกจึงเท่ากับว่าออสเตรเลียสามารถที่จะสร้ าง
โรงงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ ได้ อย่างสบาย ๆ อีกทังประเทศนี
้
้ยังมีพื ้นที่มากเพียงพอที่จะตังกั
้ งหันลมเพื่อสร้ าง
โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ ด้วย การที่ออสเตรเลียเลือกสร้ างโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากถึง 90% จึง
เป็ นผลจากการเลือกโดยความจงใจ มิใช่ถกู จากัดด้ วยด้ านกายภาพหรื อทรัพยากร
นอกจากออสเตรเลียแล้ ว สหรัฐอเมริกาก็ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูงมากและไม่ยอมร่วมลงนามในพิธี
สารเกียวโต วิลเลียม แลช คานวณว่าการลงสัตยาบันจะทาให้ อตั ราการขยายตัวของค่าจ้ างแรงงานลดลงถึง 510% ต้ นทุนพลังงานเพิ่มถึง 86% รายได้ ของชาวอเมริกนั ลดครอบครัวละ 2,700 ดอลลาร์ ตอ่ ปี และต้ นทุนใน
การผลิตพืชผลทางเกษตรเพิ่มขึ ้นหนึง่ ถึงสองหมื่นล้ านดอลลาร์ ตอ่ ปี แต่ อีบนั กูดสไตน์ กลับพบว่าการคานวณ

ทังหมดที
้
่แลชอ้ างถึงได้ ถกู ทาให้ สงู เกินกว่าเหตุ ถึงกระนันก็
้ ตามในเดือนกรกฎาคม 2540 สภาสูงของสหรัฐฯ
ยังคงยืนยันเป็ นเอกฉันท์ที่จะไม่เซ็นสนธิสญ
ั ญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลดก๊ าซเรื อนกระจกโดยไม่มีประเทศ
กาลังพัฒนาเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยเพราะพิธีสารเกียวโตยกเว้ นประเทศกาลังพัฒนาจากการลดก๊ าซเรื อนกระจก
ทังที
้ ่ประเทศเหล่านี ้ก็มีสว่ นทาให้ โลกร้ อนขึ ้นเช่นเดียวกัน
แม้ วา่ สหรัฐฯ และออสเตรเลียจะปฏิเสธที่จะลงนามในพิธีสารเกียวโต แต่ใช่วา่ พวกเขาจะไม่มีโอกาส
ได้ รับความเสียหายจากก๊ าซเรื อนกระจก [หลังการพิมพ์หนังสือเล่มนี ้ ออสเตรเลียเปลี่ยนใจและได้ ร่วมลงนาม
เมื่อได้ รัฐบาลใหม่ในตอนปลายปี 2550] บันทึกจากศูนย์ข้อมูลทางบรรยากาศชี ้ว่า ระหว่างปี 2541-2545 มี
เหตุการณ์รุนแรงในสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากภาวะโรคร้ อนถึง 17 ครัง้ ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจหลายพันล้ าน
ดอลลาร์ พอล เอพสไตน์ แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์ วาร์ ดเห็นว่าในปี 2541 อันเป็ นปี ที่เกิดเอลนิโญเพียงปี
เดียว ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์นี ้มากถึงแปดหมื่นเก้ าพันล้ านดอลลาร์ ทาให้ คนกว่า 300 ล้ านคนไม่มี
บ้ านอยูแ่ ละมีคนตายถึง 32,000 คน นอกจากนี ้ข้ อมูลจากบริษัทประกันภัยยังบ่งว่านับจากทศวรรษที่เริ่มเมื่อปี
2518 เป็ นต้ นมาบริษัทประกันภัยต้ องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติเพิ่มขึ ้นถึงปี ละ 10% จนเป็ น
หนึง่ แสนล้ านดอลลาร์ แล้ วในปี 2542 และบริษัทต่าง ๆ ยังคาดว่าในปี 2608 ค่าใช้ จา่ ยนี ้จะเพิ่มขึ ้นจนเท่ากับ
ความสามารถในการผลิตของมนุษย์หรื อรายได้ ประชาชาติทวั่ โลกรวมกัน
คริสโตเฟอร์ วอลเกอร์ ผู้อานวยการของบริ ษัทประกันภัย Swiss Re กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Wall
Street Journal ว่า การลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้ องทา และรัฐต้ องเป็ นหัวขบวน
ในการแก้ ไขปั ญหาเพราะคนส่วนใหญ่ยงั มองไม่เห็นว่าเรื่ องนี ้เป็ นปั ญหา ที่ร้ายไปกว่านันก็
้ คือ ประชาชนส่วน
หนึง่ ยังถูกหลอกโดยผู้ที่ไม่ประสงค์จะลดการปล่อยก๊ าซนี ้ด้ วยคาลวงที่วา่ ความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ พวกเขามี
ชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึ ้นเพราะการได้ อยูใ่ นบรรยากาศที่อบอุน่ ย่อมดีกว่าการมีชีวิตอยูใ่ นบรรยากาศที่หนาวเหน็บ
คณะทางานในรัฐบาลสมัยที่ 2 ของ จอร์ จ ดับเบิลยู บุช รวมทังผู
้ ้ สนับสนุนเขาล้ วนเป็ นกลุม่ คนที่
ต่อต้ านการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้เพราะคนกลุม่ นี ้เคยทางานในอุตสาหกรรมพลังงานมา
ก่อน พวกเขาพยายามใช้ อิทธิพลต่อต้ านการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรื อหาพลังงานทดแทนเพราะการ
ทาเช่นนันจะท
้ าให้ สินค้ าของบริษัทของพวกเขามีมลู ค่าลดลงซึง่ เท่ากับเป็ นการคุกคามความมัง่ คัง่ ของบริษัท
คนกลุม่ นี ้พยายามหลอกลวงประชาชนด้ วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านทางสื่อ เช่น รองประธานบริษัทผลิตถ่านหินที่

ใหญ่ที่สดุ บอกชาวโลกว่า การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูบ่ รรยากาศเป็ นการเพิ่มปุ๋ยให้ กบั โลกซึง่ จะ
เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรได้ ถึง 30-60%
ส่วนผู้ที่ควรได้ รับเครดิตในการชักจูงให้ ผ้ บู ริหารประเทศเห็นความสาคัญของปั ญหานี ้คือ เจมส์ ลัฟ
ลอกค์ ผู้เสนอทฤษฎีกายา เขาสามารถโน้ มน้ าวให้ นายกรัฐมนตรี มากาเร็ ต แธ็ตเชอร์ เห็นความสาคัญของ
ปั ญหานี ้จนอังกฤษสามารถลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงได้ ถึง 14% และนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์
ซึง่ เข้ าบริหารประเทศต่อมาก็ให้ ความสาคัญกับปั ญหานี ้เช่นกัน แบลร์ เชื่อว่าอังกฤษยังสามารถที่จะขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นได้ ถึง 36% ในขณะที่ลดการปลดปล่อยก๊ าซนี ้ลงถึง 15%
การปลูกป่ าอาจเป็ นอีกหนทางหนึง่ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ บริ ษัทบีพี
ยักษ์ใหญ่ทางด้ านพลังงานของอังกฤษจึงสนับสนุนให้ มีการปลูกต้ นสนถึง 25,000 เฮกตาร์ ในออสเตรเลีย
ตะวันตก แต่ผ้ เู ขียนกลับไม่เห็นด้ วยกับวิธีนี ้ ทังนี
้ ้เพราะปริมาณคาร์ บอนที่สะสมในดินมิได้ มีชีวิตยืนยาว
เช่นเดียวกับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถกู ผลิตขึ ้นจากการเผาถ่านหิน การปลูกป่ าเช่นนันจึ
้ งเป็ นเสมือนการนา
พิมเสนไปแลกกับเกลือซึง่ ย่อมไม่ค้ มุ ค่า
จอห์น บอกคริส นักเคมีไฟฟ้าชาวออสเตรเลียเห็นว่าไฮโดรเจนน่าจะเป็ นทางเลือกในการแก้ ปัญหาโลก
ร้ อน ทังนี
้ ้เพราะสารที่ได้ จากการเผาไหม้ ไฮโดรเจนมิใช่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ดีการทาให้ เกิด
เศรษฐกิจไฮโดรเจนคงไม่ใช่เรื่ องง่าย ทังนี
้ ้เพราะ 1) การผลิตไฮโดรเจนต้ องใช้ ทองคาขาวซึง่ มีราคาแพงจึงมี
ต้ นทุนสูง 2) การผลิตเพื่อนามาใช้ ขบั เคลื่อนรถยนต์ต้องอาศัยก๊ าซธรรมชาติ ประสิทธิภาพของพลังงานจึง
เหลือเพียง 35-40% เท่านัน้ 3) ถังเก็บก๊ าซไฮโดรเจนต้ องมีขนาดใหญ่กว่าถังน ้ามันธรรมดาถึง 10 เท่า และ
ก๊ าซนี ้ยังรั่วออกจากถังถึงอย่างน้ อย 4% ต่อวัน 4) การสร้ างปั ม้ และท่อต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยสูง ดังนัน้ การใช้ ก๊าซ
ไฮโดรเจนเป็ นพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์จงึ ไม่นา่ จะเป็ นทางออกสาหรับการแก้ ปัญหาโลกร้ อน ตาม
ทฤษฏีแล้ วก๊ าซไฮโดรเจนน่าจะใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าตามบ้ านได้ แต่ราคาของกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชนิดนี ้
ยังมีราคาแพงเพราะต้ นทุนในการทาให้ มนั บริ สทุ ธิ์และนามาใช้ การได้ ยงั คงสูงมาก นอกจากนี ้สารที่ถกู เผาไหม้
จากไฮโดรเจนยังปราศจากกลิ่นและควัน อีกทังตั
้ วมันยังรั่วจากถังและติดไฟง่าย มันจึงไม่เหมาะกับการใช้ ใน
ครัวเรื อนเพราะอาจเป็ นต้ นเหตุให้ เกิดอุบตั เิ หตุร้ายแรงได้

ภาค 5 เป็ นคาแนะนาในการแก้ ไขปั ญหา ข้ อถกเถียงหนึง่ ที่เกิดขึ ้นในหมูน่ กั วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิธี
แก้ ปัญหาโลกร้ อนคือ เราควรเปลี่ยนพลังงานของการขนส่งหรื อแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากันแน่ทงที
ั ้ ่ควรจะเปลี่ยนทัง้
สองอย่างหากมีเวลามากพอ แต่เนื่องจากเวลามีน้อย ผู้เขียนจึงแนะนาว่า เราควรเปลี่ยนแหล่งกาเนิดพลังงาน
ไฟฟ้าก่อน ชาวเดนมาร์ กเลือกพลังงานจากลมเป็ นแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้ามานานแล้ วแม้ วา่ ในช่วงแรกที่
พวกเขาเริ่มใช้ ไฟฟ้าพลังลมมีต้นทุนสูงกว่าพลังงานจากฟอสซิลก็ตาม ในปั จจุบนั เดนมาร์ กได้ กลายเป็ นผู้นาใน
การผลิตกังหันลมและใช้ โรงไฟฟ้าพลังลมถึง 21% ของไฟฟ้าที่ใช้ ในประเทศ ไฟฟ้าพลังลมทาให้ ต้นทุนของ
อุตสาหกรรมของเดนมาร์ กต่ากว่าประเทศอื่น จึงทาให้ อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นถึง 22% ต่อปี
อย่างไรก็ดี ปั ญหาของพลังงานจากลมคือ 1) ลมมิได้ พดั ตลอดเวลา 2) กังหันลมอาจฆ่านกจานวนมาก และ 3)
กังหันลมทาลายทัศนียภาพในสายตาของบางคน
พลังงานอีกชนิดหนึง่ ที่นา่ จะเป็ นทางเลือกคือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็ นที่
นิยมคือชนิดที่เรี ยกว่า solar thermal devices ซึง่ สามารถใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่ ๆ ไปได้ ส่วนชนิด
photovoltaic cells มักถูกนามาใช้ เมื่อมีความต้ องการพลังงานมากเกินปกติเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้
พลังงานสาคัญอีกชนิดหนึง่ คือ พลังงานนิวเคลียร์ ผู้ที่กระตุ้นให้ ประเทศต่าง ๆ หันมาใช้ พลังงาน
นิวเคลียร์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครัง้ หนึง่ คือ เจมส์ ลัฟลอกค์ ผู้ตงทฤษฎี
ั้
กายา เขาให้ ความเห็นไว้ เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2547 ว่า ภาวะโลกร้ อนเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทางแก้ ไขที่เป็ นไปได้ ก็คือ การใช้ พลังงาน
นิวเคลียร์ แต่ข้อเสนอของเขาถูกคัดค้ านจากองค์กรต่าง ๆ ทัว่ โลก อย่างไรก็ดีหลายประเทศได้ ใช้ พลังงาน
นิวเคลียร์ เป็ นทางเลือกสาหรับโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ มานานแล้ ว เช่น ฝรั่งเศสใช้ นิวเคลียร์ ถึง 80% ของโรงไฟฟ้า
ทังหมด
้
สวีเดนและอังกฤษก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานนี ้ถึง 50% และ 25% ตามลาดับ
กระนันก็
้ ตามในปั จจุบนั ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ทวั่ โลกกลับเป็ นเพียง 18% ของการผลิตไฟฟ้า
ทังหมดเท่
้
านัน้ ทังที
้ ่มนั เป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้ เกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เลย แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ยังมีข้อเสียหลายอย่าง 1) ต้ องสร้ างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดใหญ่จงึ ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างสูงถึงโรง
ละ 2 พันล้ านดอลลาร์ และใช้ เวลายาวนานในการขออนุญาตและก่อสร้ าง 2) ปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยและ
ของเสีย 3) โลกมียเู รเนียมจากัด หากทุกประเทศสร้ างโรงไฟฟ้าประเภทนี ้ ยูเรเนียมจะมีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี

นักวิทยาศาสตร์ ได้ ค้นพบปฏิกรณ์ชนิดใหม่แล้ วชื่อว่า pebble bed reactors ซึง่ ใช้ ยเู รเนียมน้ อยกว่าและใช้ ได้
เฉพาะในโรงงานขนาดเล็กเท่านัน้
พลังงานจากความร้ อนใต้ ผิวโลกก็อาจใช้ เป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าได้ ในอดีตความร้ อนชนิดนี ้มักได้ มา
จากภูเขาไฟ แต่ในปั จจุบนั ออสเตรเลียสามารถจะหาพลังงานประเภทนี ้ได้ โดยขุดลงไปลึก 4 กิโลเมตรซึง่ จะพบ
หินแกรนิตที่ร้อนราว 250 องศาเซลเซียส ความร้ อนนี ้ถูกสร้ างขึ ้นจากกระบวนการกัมมันตภาพรังสีของ
หินแกรนิตซึง่ ถูกอาบอยูใ่ นน ้าร้ อนภายใต้ ความดันสูง มันจึงไม่ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ นักวิ ทยาศาสตร์
คาดว่าหินประเภทนี ้จะสามารถเป็ นแหล่งพลังงานให้ กบั ออสเตรเลียได้ นานถึง 75 ปี
นอกจากโรงไฟฟ้าแล้ ว ยานพาหนะก็ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นปริมาณมาก อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
บริษัทรถยักษ์ใหญ่ในค่ายญี่ปนทั
ุ่ งโตโยต้
้
าและฮอนด้ าต่างก็สามารถผลิตรถที่ใช้ เครื่ องยนต์ผสมระหว่างไฟฟ้า
กับน ้ามันได้ แล้ ว รถจาพวกนี ้ลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงได้ ถึง 70% ส่วนบริษัทในค่ายยุโรปซึง่ มี
สัญชาติลกั เซมเบอร์ กก็สามารถผลิตรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้ วยก๊ าซที่อดั ไว้ ใต้ ความดันสูงที่เรี ยกว่า MiniCAT ได้
แล้ ว รถชนิดนี ้ไม่เพียงแต่จะมีสมรรถนะสูงเท่านัน้ มันยังประหยัดน ้ามันได้ อีกด้ วย แต่รถเหล่านี ้ยังมีราคาแพง
ส่วนเครื่ องบินยังคงเป็ นยานพาหนะที่ยงั ไม่สามารถหาพลังงานทดแทนที่ปราศจากคาร์ บอนหรื อ
ประหยัดพลังงานได้ ซ ้าร้ ายสถิตยิ งั บ่งว่า ในปี 2535 เพียงปี เดียว เครื่ องบินปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
สหรัฐฯ มากถึง 2% ซึง่ ในขณะนันชาวอเมริ
้
กนั ยังใช้ เครื่ องบินเป็ นยานพานะในการเดินทางเพียงร้ อยละ 10
เท่านัน้ หากระหว่างปี 2540-2560 ซึง่ นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าการเดินทางโดยทางอากาศของชาวอเมริ กนั จะ
เพิ่มขึ ้นถึงเท่าตัว การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ซ ้าร้ ายเครื่ องบินยังปล่อยก๊ าซไน
ตรัสออกไซด์ซงึ่ ทาลายโอโซนของชัน้ Stratosphere จึงยิ่งทาให้ อณ
ุ หภูมิโลกสูงขึ ้นไปอีก
แม้ วา่ ในปั จจุบนั จะยังไม่มีอารยธรรมของชนชาติใดต้ องล่มสลายลงจากภาวะโลกร้ อน แต่นนั่ ก็มิได้
หมายความว่าไม่มีชนชาติใดได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรง ชนชาติแรกที่อาจต้ องย้ ายที่อยู่โดยที่พวกเขาก็ยงั ไม่
ทราบว่าจะย้ ายไปที่ใดคือ ชาวเอสกิโมกลุม่ หนึง่ ในรัฐอะแลสกาเพราะบริเวณที่อยู่อาศัยของพวกเขาได้
เปลี่ยนไปจนไม่สามารถดารงชีวิตได้ อีกต่อไป แม้ วา่ คนกลุม่ นี ้จะมีเพียง 600 คนแต่พวกเขาก็อาศัยอยูใ่ น
บริเวณนันมากว่
้
า 4 พันปี แล้ วและการย้ ายออกไปของพวกเขาหมายถึงการสิ ้นสุดของอารยธรรมหนึง่ นัน่ เอง

ชนกลุม่ ต่อไปที่กาลังจะสูญเสียความเป็ นชาติคือ หมูเ่ กาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะพื ้นที่ซงึ่
อุดมไปด้ วยปะการังของพวกเขากาลังถูกทาลายจากออสเตรเลียซึง่ ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ คนมาก
ที่สดุ ในโลก ดร. ไบรอัน ฟิ สเชอร์ หัวหน้ าที่ปรึกษาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ของรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวในการ
ประชุมที่นครลอนดอนว่า การเคลื่อนย้ ายผู้คนจากเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกยังเป็ นการแก้ ไขที่ทาให้ เกิด
ประสิทธิผลมากกว่าการที่จะให้ อตุ สาหกรรมของออสเตรเลียลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทังนี
้ ้
เพราะนักเศรษฐศาสตร์ ตีมลู ค่าคนจนเพียง 1 ใน 15 ของคนร่ ารวยเท่านัน้ คากล่าวนี ้แสดงให้ เห็นถึงความเห็น
แก่ตวั อย่างร้ ายกาจของนักการเมืองชาวออสเตรเลียที่มีตอ่ เพื่อนบ้ าน แม้ วา่ โลกร้ อนอาจทาให้ หลายประเทศ
เสียประโยชน์ไปมากมาย แต่ก็ยงั มีบางประเทศกลับได้ รับผลดี นัน่ คือ แคนาดาและรัสเซีย นักวิทยาศาสตร์
คาดว่า ทังสองประเทศน่
้
าจะมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ ้นถึง 90%
ออเบรย์ ไมเออร์ นักการเมืองของสหราชอาณาจักรได้ เสนอวิธีที่เรี ยกว่า Contraction and
Convergence เพื่อลดปั ญหาโลกร้ อน วิธีนี ้คล้ ายกับพิธีสารเกียวโต แต่มีรายละเอียดมากกว่าเพราะการให้
สิทธิในการก่อมลพิษแบ่งย่อยจนถึงระดับประชาชน ข้ อมูลบ่งว่าชาวอเมริกนั เป็ นชนชาติที่ปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ คนมากกว่าชาวยุโรปถึง 3 เท่าและมากกว่าประชาชนของประเทศด้ อยพัฒนากว่าร้ อย
เท่า ตามแนวคิดนี ้คนรวยจะต้ องซื ้อสิทธิในการปล่อยก๊ าซจากคนจนจึงเท่ากับเป็ นการกระจายรายได้ ไปในตัว
แต่การทาเช่นนี ้อาจทาให้ ประเทศยากจนซึง่ มีจานวนประชากรน้ อยไม่ยอมคุมกาเนิดเพื่อต้ องการส่วนแบ่ง
เพิ่มขึ ้นก็เป็ นได้
ผู้เขียนสรุปว่า วิธีแก้ ปัญหาโลกร้ อนที่ง่ายที่สดุ คือ การเริ่มต้ นที่ตวั เราแต่ละคนเปลี่ยนวิถีชีวิตเพียง
เล็กน้ อยเพราะมันจะสามารถลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ เช่น 1) เสาะหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่
สะอาด 2) ซื ้ออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้าหรื อต้ มน ้า 3) ซื ้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ ประสิทธิผลสูง
และขนาดพอเหมาะกับความต้ องการใช้ สอย 4) ใช้ รถที่ใช้ พลังงานผสมหรื อรถขนาดเล็ก
ข้ อคิดเห็น: หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนึง่ ในหลายเล่มที่เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศอันมีภาวะโลกร้ อนเป็ นประเด็นหลักและพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี ้ รวมทังเรื
้ ่ องของ อัล กอร์
ที่อ้างถึงข้ างต้ นด้ วย การที่มีหนังสือเกี่ยวกับประเด็นเดียวกันพิมพ์ออกมาเป็ นจานวนมากในช่วงเวลาอันสัน้
ยืนยันว่าประเด็นนี ้มีความสาคัญยิ่ง หนังสือส่วนใหญ่มีข้อสรุปคล้ ายเล่มนี ้ นัน่ คือ อุณหภูมิของโลกกาลัง

เพิ่มขึ ้นจริงและเหตุปัจจัยได้ แก่การกระทาของมนุษย์เราเอง ข้ อสรุปนี ้สะท้ อนความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
และปราชญ์สว่ นใหญ่ที่ได้ ศกึ ษาที่มาของประเด็น ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้ วยก็ยงั มีอยู่บ้างแต่จานวนได้ ลดลงเรื่ อย ๆ
ผู้เขียนเน้ นความสาคัญของการใช้ มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้ โลกร้ อนขึ ้นไปอีกจนถึงจุดพลิกผัน
ที่โลกจะถูกผลักดันให้ เดินเข้ าสูค่ วามล่มสลายแบบกู่ไม่กลับเฉกเช่นลูกปื นที่ยิงออกจากลากล้ องไปแล้ ว เขา
เป็ นชาวออสเตรเลียซึง่ ได้ เรี ยกร้ องรัฐบาลของเขาให้ พยายามเร่งแก้ ปัญหา ทว่ารัฐบาลนันกลั
้ บเลือกเดินตาม
ก้ นรัฐบาลอเมริกนั โดยไม่ยอมลงนามในพิธีสารเกียวโต ข้ อเสนอของเขาจึงเป็ นหมันมาเป็ นเวลานานจนกระทัง่
ออสเตรเลียเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อช่วงปลายปี 2550 และรัฐบาลใหม่ได้ ร่วมลงนามในพิธีสารนันเมื
้ ่อต้ นเดือน
ธันวาคม มันจะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนนโยบายและมาตรการแก้ ไขปั ญหาอย่างจริงจังและทันเวลาหรื อไม่คงไม่มี
ใครบอกได้ ในชัว่ เวลาอันสั
้ น้ แต่อย่างน้ อยมันก็ทาให้ เกิดความหวังขึ ้น

ธาตุ 4: ไฟ

“การรู้จกั การควบคุมไฟทาให้มนุษย์ ต่างกับสัตว์ ” เป็ นข้ ออ้ างที่อาจไม่เข้ าข้ างตัวเองเนื่องจากไม่มี
หลักฐานที่ชี ้บ่งว่าสัตว์สายพันธุ์ไหนรู้จกั จุดและใช้ ไฟได้ ตามใจของมัน ในช่วงเวลาราว 60,000 -100,000 ปี ที่
สันนิษฐานกันว่ามนุษย์ร้ ูจกั จุดไฟได้ ดงั ใจตนเอง เชื ้อไฟมีหลากหลายขึ ้น ในปั จจุบนั การเผาเชื ้อไฟนาไปสูก่ าร
สะสมก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยเฉพาะเชื ้อไฟที่ได้ จากซากดึกดาบรรพ์ เช่น น ้ามัน ปิ โตรเลียม
และถ่านหิน คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดภาวะโลกร้ อนซึง่ กาลังคุกคามความเป็ นอยู่ของมวล
มนุษย์

12.
The Last Oil Shock / เข้ าสู่วันนา้ มันหมด

ในช่วงเวลาที่ราคาน ้ามันทะยานขึ ้นสู่ใกล้ 100 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรลเมื่อตอนปลายปี 2550 ชาวโลกพา
กันอกสัน่ ขวัญแขวนเพราะน ้ามันเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งของเศรษฐกิจโลก นักวิเคราะห์ บางคนโทษนักเก็งกาไร
และบางคนโทษสถานการณ์ในย่านตะวันออกกลางว่าทาให้ ราคาน ้ามันพุง่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ว แต่สาหรับผู้ที่
ศึกษาปั ญหาน ้ามันปิ โตรเลียมอย่างจริงจัง สิ่งเหล่านันเป็
้ นเพียงปั จจัยประกอบ ปั จจัยพื ้นฐานคืออะไร David
Strahan นักข่าวและนักสร้ างภาพยนตร์ ผ้ มู ีความเชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ และธุรกิจ อธิบายไว้ ในหนังสือ
ชื่อ The Last Oil Shock: A Survival Guide to the Imminent Extinction of Petroleum Man
นอกจากจะตอบคาถามนันแล้
้ ว หนังสือขนาด 292 หน้ าซึง่ พิมพ์เมื่อกลางปี 2550 เล่มนี ้ ยังพยายาม
ตอบคาถามอื่น ๆ อีกด้ วย เช่น เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ ปริมาณน ้ามันดิบซึง่ ยังอยูใ่ ต้ ดนิ และมักเรี ยกกันว่าน ้ามัน
สารอง (oil reserve) ที่เราสามารถนามาใช้ ได้ กาลังลดลงไปเรื่ อย ๆ อย่างถาวร ? เหตุใดบริ ษัทน ้ามันและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างเกลียดการพูดถึงระดับการผลิตและปริมาณน ้ามันดิบที่มีอยู่ ? การบุกอิรักของสหรัฐอเมริ กามา

จากการต้ องการควบคุมแหล่งน ้ามันดิบจริงหรื อไม่ ? การขาดแคลนน ้ามันจะทาให้ เศรษฐกิจถดถอยจริงหรื อไม่
และจะส่งผลให้ เกิดการเผชิญหน้ ากันของมหาอานาจหรื อไม่ ? แล้ วมนุษย์เราจะทาอะไรได้ บ้างหรื อไม่ ?
ผู้เขียนนาเข้ าสู่ประเด็นด้ วยการสารภาพว่า เขาไม่เคยให้ ความสนใจกับประเด็นปั ญหาน ้ามันเลยจน
เมื่อเขาพบกับ มาเรี ยน คิง ฮับเบอร์ ต (Marion King Hubbert) นักธรณีวิทยาของบริ ษัทเชลล์ผ้ ทู านายได้ อย่าง
ถูกต้ องว่า ความสามารถในการผลิตน ้ามันของสหรัฐฯ จะขึ ้นถึงจุดสูงสุดและเริ่มลดลงก่อนเหตุการณ์เกิดขึ ้น
จริงถึง 15 ปี เขาจึงเริ่มกังวลว่า โลกกาลังเดินเข้ าสูภ่ าวะวิกฤติจากการขาดแคลนน ้ามันทังนี
้ ้ฮับเบอร์ ตทานาย
ว่า การผลิตน ้ามันทัว่ โลกกาลังจะลดลงเรื่ อย ๆ อย่างถาวร ฉะนันเป็
้ นไปได้ หรื อไม่วา่ การตัดสินใจบุกอิรักของ
สหรัฐฯ เมื่อปี 2546 ก็นา่ ที่จะมาจากเหตุผลเรื่ องน ้ามันมากกว่าอาวุธร้ ายแรงดังที่รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวอ้ าง ซึง่
เท่ากับเป็ นการยืนยันว่าโลกกาลังจะเผชิญกับการขาดแคลนน ้ามันอย่างสาหัสในอนาคตอันใกล้ จริง ?
ในบทที่ 1 ผู้เขียนพูดถึงการไปพบกับหลุยซ์ คริสเตียน ผู้ชานาญการทาแผนที่ตะวันออกกลางและนัก
ธรณีวิทยาที่เพิ่งเกษี ยณมาจากบริ ษัทน ้ามันที่เมืองดัลลัส คริสเตียนเล่าให้ เขาฟั งว่า ในฤดูใบไม้ ผลิปี 2541
องค์การธรณีวิทยาของสหรัฐฯ หรื อ United State Geological Survey (USGS) ได้ วา่ จ้ างเขาทาแผนที่อิรัก
ข้ อมูลที่ USGS ต้ องการมิใช่เพื่อปูทางให้ เรื อดาน ้าเข้ าโจมตีกรุงแบกแดด แต่กลับเป็ นเรื่ องทางด้ านธรณีวิทยา
เช่น โครงสร้ างภายใต้ พื ้นดิน ความหนาและชนิดของหินซึ่งเป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการคานวณปริมาณน ้ามัน
หลังจากที่คริสเตียนส่งมอบแผนที่ใหม่ของอิรักให้ กบั USGS ในตอนกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2542
รองประธานาธิบดีดกิ ค์ เชนี่ย์ ซึง่ ตอนนันยั
้ งทางานในด้ านกิจการน ้ามันได้ ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่นครลอนดอน
ท่ามกลางตัวแทนจากบริ ษัทน ้ามันกว่า 400 บริษัททัว่ โลก เชนี่ย์ให้ ข้อมูลว่า ความต้ องการน ้ามันจะเพิ่มขึ ้นถึง
ร้ อยละ 2 ต่อปี จนทาให้ ความต้ องการน ้ามันในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ นวันละ 50 ล้ านบาร์ เรล แต่กาลังการผลิต
น ้ามันกลับจะลดลงถึงร้ อยละ 3 ต่อปี แล้ วน ้ามันจะมาจากไหน ? ย่านที่มีน ้ามันมากที่สดุ คือตะวันออกกลาง
แต่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่อประเทศในภูมิภาคนันกลั
้ บทาให้ ต้นทุนจากแหล่งน ้ามันในย่าน
นันเพิ
้ ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ สี่เดือนหลังปาฐกถา เชนี่ย์ได้ สมัครเข้ าแข่งขันเป็ นรองประธานาธิบดีและหลังชนะการ
เลือกตังก็
้ มีหน้ าที่ดแู ลนโยบายการต่างประเทศและพลังงาน

ย้ อนไปในปี 2523 เมื่อซัดดัม ฮุสเซนเผาชาวเคิร์ทห้ าพันคน แทนที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการลงโทษ
สหรัฐฯ กลับให้ ความช่วยเหลืออิรักโดยการให้ อาวุธซึง่ รวมทังอาวุ
้ ธชีวภาพพร้ อมกับเงินกู้อีกห้ าพันล้ านดอลลาร์
ส่งผลให้ อิรักมีกาลังทหารที่แข็งแกร่งขึ ้น ในปี 2533 เมื่ออิรักบุกคูเวต สหรัฐฯ ออกมาตรการลงโทษอิรัก แต่
การทาเช่นนันกลั
้ บทาให้ สหรัฐฯ หมดโอกาสเข้ าถึงแหล่งน ้ามันใหญ่ในอิรัก นับจากนันมาสหรั
้
ฐฯ จึงเริ่มวางตัว
แบบอันธพาล
อิรักมีน ้ามันดิบมากเป็ นอันดับสามของโลกรองจากซาอุดีอาระเบียและอิหร่านคือ มีถึง 1.57 แสนล้ าน
บาร์ เรล แต่ผลิตออกมาขายได้ เพียงวันละ 2 ล้ านบาร์ เรลเท่านันทั
้ ง้ ๆ ที่ควรผลิตออกมามากกว่านันถึ
้ ง 3 เท่า
ทังนี
้ ้เพราะอิรักถูกมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ จากการบุกคูเวต มาตรการนันท
้ าให้ ชาวอิรักขาดแคลนอาหาร
อย่างสาหัสคือ มีอาหารยังชีพคนละเพียง 1200 แครอลี่ตอ่ วันซึง่ เท่ากับครึ่งหนึง่ ของปริมาณอาหารที่คนทัว่ ไป
ควรได้ รับ ส่งผลให้ เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี จานวนกว่าล้ านคนขาดอาหารและล้ มตายลงเป็ นจานวนมาก โครงการ
น ้ามันแลกอาหารจึงถือกาเนิดขึ ้นในปี 2540
แม้ วา่ อิรักจะได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านมนุษยธรรมจากสหรัฐฯ แต่ก็เพียงจากัดจาเขี่ยยิ่ง ซ ้าร้ าย
ในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิรักครัง้ หลังสุด สหรัฐฯ ยังเน้ นการทาลายสาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้า โรง
กาจัดขยะและน ้าเสีย และแหล่งน ้ามัน อีกทังยั
้ งห้ ามการซ่อมแซมสาธารณูปโภคอีกด้ วย การจากัดการเข้ าถึง
คลอรี นเพื่อบีบบังคับให้ อิรักใช้ น ้าจากแม่น ้ายังผลให้ ประชาชนต้ องเจ็บป่ วยจากอหิวาตกโรคและไทฟอยด์
ผู้เขียนคาดว่าจานวนคนตายด้ วยน ้ามือของประธานาธิบดีบลิ ล์ คลินตัน ประธานาธิบดีจอร์ จ ดับเบิลยู บุช
และนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์ ของอังกฤษ จากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและสงครามจะมากกว่าจานวน
คนตายด้ วยน ้ามือของซัดดัมเองเสียอีก
ในปี 2541 พอล วูด วิศวกรน ้ามันชาวอังกฤษได้ รับอนุมตั ิจากองค์การสหประชาชาติให้ เข้ าไปสารวจ
แหล่งน ้ามันในอิรัก วูดเล่าให้ ผ้ เู ขียนฟั งว่าอุปกรณ์น ้ามันทังหลายในอิ
้
รักได้ รับความเสียหายจากสงคราม ยิ่งไป
กว่านัน้ อิรักยังขาดแคลนอะไหล่เพื่อใช้ ในการซ่อมแซมความเสียหายอีกด้ วย คณะสารวจสรุปว่า อิรักไม่มีทาง
ที่จะผลิตน ้ามันเพื่อทารายได้ ตามเป้าที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างแน่นอน การบีบบังคับให้ อิรักเร่งผลิตน ้ามันโดยขาดการ
ทานุบารุงรังแต่จะเร่งให้ เกิดความเสียหายต่อแหล่งน ้ามันและท่อต่าง ๆ อิรักควรได้ รับอะไหล่เพิ่มขึ ้น แต่อิรัก
กลับมิเคยได้ รับความช่วยเหลือใด ๆ เพิ่มเติมหลังจากการสารวจครัง้ นัน้

การที่น ้ามันเป็ นยุทธปั จจัยที่สาคัญจึงทาให้ มนั มีส่วนสาคัญยิ่งต่อนโยบายของรัฐบาลอเมริกนั ในสมัย
ของจอร์ จ ดับเบิลยู บุช คณะทางานส่วนใหญ่ของเขาเป็ นกลุม่ คนที่เคยทางานให้ กบั บริษัทน ้ามันใหญ่ ๆ ทังสิ
้ ้น
เช่น รัฐมนตรี กลาโหมโดนัลด์ รัมเฟลด์ เคยทางานให้ กบั บริษัทบริ การน ้ามันขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก และรัฐมนตรี
ต่างประเทศคอนโดลิซา่ ไรซ์ เคยทางานให้ กบั บริ ษัทเชฟรอน คนเหล่านี ้จึงน่าจะทราบสถานการณ์น ้ามันใน
อนาคตอันใกล้ ได้ เป็ นอย่างดี หลังจากที่รัมสเฟลด์และเชนี่ย์เข้ าร่วมรัฐบาลกับประธานาธิบดีบชุ พวกเขาจึง
ตัดสินใจที่จะบุกอิรักโดยในการประชุมมิได้ มีการพูดถึงเหตุผลแต่ประการใด สาเหตุที่แท้ จริงกลับถูกค้ นพบ
หลังจากนันราว
้ 18 เดือนจากเอกสารที่มีแผนที่แหล่งน ้ามันของอิรักและข้ อมูลที่บง่ บอกว่า บริ ษัทน ้ามันต่างชาติ
เช่น ฝรั่งเศสและ นอร์ เวย์กาลังจะได้ สมั ปทานการขุดเจาะน ้ามันในอิรักโดยที่บริษัทน ้ามันของสหรัฐฯ และ
อังกฤษต่างไม่มีโอกาสได้ แบ่งปั นผลประโยชน์แต่ประการใด
เจ็ดเดือนหลังเหตุการณ์ถล่มตึกเวิร์ดเทรดในนิวยอร์ ก โทนี่ แบลร์ เดินทางไปพบประธานาธิบดีบชุ ที่
สหรัฐฯ ผู้เขียนทราบมาว่า การพบกันในครัง้ นันทั
้ งสองได้
้
ตกลงกันในหลักการที่จะบุกอิรักอย่างแน่นอนเพื่อ
เพิ่มความมัน่ คงทางด้ านพลังงาน ก่อนการบุกอิรักจะเริ่มขึ ้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์วา่ ด้ วยความ
ช่วยเหลือของบริ ษัทต่างชาติ ปริมาณการผลิตน ้ามันในอิรักน่าจะเพิ่มขึ ้นได้ ถึงเท่าตัวภายในปี 2553 แต่
หลังจากที่สงครามเริ่มขึ ้นกลับไม่มีบริษัทต่างชาติใดกล้ าเข้ าไปลงทุนในอิรักอีก ทังนี
้ ้เพราะสหรัฐฯ มุง่ โจมตีโรง
กลัน่ และท่อน ้ามันส่งผลให้ ความสามารถในการผลิตน ้ามันของอิรักลดน้ อยถอยลงไปอีก ผลลัพธ์จงึ ตรงกันข้ าม
กับที่รัมสเฟลด์คาดการณ์ไว้ แต่อย่างน้ อยการบุกอิรักก็กลายเป็ นหลักฐานที่ประจักษ์ ชดั ถึงความพยายามของ
สหรัฐฯ ในการหาแหล่งน ้ามันใหม่ ๆ อีกทังยั
้ งส่งผลให้ หลายประเทศยอมจานนต่อสหรัฐฯ ด้ วยความหวาดกลัว
ว่าอาจต้ องถูกรุกรานเป็ นประเทศต่อไปตามแต่สหรัฐฯ จะสรรหาเหตุผลมาอ้ าง
ผู้เขียนได้ กลับไปหาหลุยซ์ คริสเตียนอีกครัง้ ในเดือนกันยายน 2548 เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม เขา
พบว่า คริสเตียนเพิ่งได้ รับการร้ องขอให้ ทาแผนที่อิหร่าน คาขอร้ องนี ้จึงน่าจะเป็ นข้ อพิสจู น์วา่ ปั ญหาน ้ามันเป็ น
ประเด็นจูงใจในการบุกอิรักเหมือนอย่างที่ผ้ เู ขียนตังข้
้ อสงสัยไว้

บทที่ 2 พูดถึงกราฟอันตรายที่ฮบั เบอร์ ตเขียนไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2499 ว่าปริมาณน ้ามันที่สหรัฐฯ ผลิตจะขึ ้นถึง
จุดสูงสุดภายในปี 2513 ฮับเบอร์ ตอธิบายว่า จริงอยูน่ บั จากปี 2423-2473 ความสามารถในการผลิตน ้ามัน

ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น 8% ต่อปี ยังผลให้ กราฟพุง่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ว นัน่ คือ ภายในเวลาประมาณ 9 ปี การผลิตได้
เพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่า แต่หลักฐานยืนยันว่าแม้ การผลิตน ้ามันของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ ้นแต่ก็เพิ่มในอัตราที่ลดลง
เรื่ อยมาจนกระทัง่ ติดลบ เขาจึงสรุปว่าความสามารถในการผลิตน ้ามันน่าจะเป็ นรูประฆังคว่า ทังนี
้ ้เพราะการ
กาเนิดของน ้ามันต้ องใช้ เวลากว่าห้ าร้ อยล้ านปี มันจึงเป็ นไปไม่ได้ ที่น ้ามันจะไม่หมดไปจากโลกหากมนุษย์เรา
ยังสูบมันขึ ้นมาใช้ เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้ ฮับเบอร์ ตคาดว่า การผลิตน ้ามันจะเริ่มลดลงเมื่อน ้ามันที่ดดู ขึ ้น
มาแล้ วรวมกันเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ณ แหล่งนัน้ ๆ6
ความจากัดในการผลิตน ้ามันเกิดขึ ้นจากวิธีการผลิตที่ต้องอาศัยความแตกต่างระหว่างแรงดันในบ่อกับ
พื ้นผิวเพื่อดูดเอาน ้ามันออกมาจากหิน ความแตกต่างของแรงดันจะเริ่มลดลงเมื่อน ้ามันถูกสูบออกจากบ่อ
เมื่อความแตกต่างของความดันสิ ้นสุดลงความสามารถในการสูบน ้ามันออกจากบ่อก็หมดไปด้ วย วิธีแก้ ปัญหา
ของบริษัทน ้ามันก็คือการเจาะบ่ออีกบ่อหนึง่ ห่างออกไปแล้ วอัดฉีดน ้าหรื อก๊ าซเข้ าไปเพื่อรักษาความดันให้
น ้ามันไหลผ่านท่อออกมาได้ อีก แต่เมื่อปริมาณน ้าที่อดั ฉีดเข้ าไปเท่ากับความสามารถในการผลิตน ้ามัน น ้าจะ
แทนที่น ้ามันทาให้ ความสามารถในการผลิตน ้ามันหยุดลงอีกครัง้ หนึง่ ยิ่งบ่อเก่าเท่าไรเงินลงทุนยิ่งเพิ่มขึ ้น แต่
ผลลัพธ์ที่ได้ กลับลดลงจนในที่สดุ บริ ษัทต้ องเคลื่อนย้ ายไปยังแหล่งอื่น และเมื่อใดที่บริษัทหยุดเจาะบ่อใหม่
ปริมาณน ้ามันที่ผลิตได้ ก็จะลดลงไปด้ วย อย่างไรก็ตามเมื่อบริ ษัทหยุดผลิตน ้ามันจากบ่อ น ้ามันดิบที่เหลืออยู่
รอบ ๆ บ่อนันยั
้ งสูงถึง 2 ใน 3 ของที่เคยมีอยู่
วิธีแก้ ไขอีกวิธีหนึง่ ก็คือ หลีกเลี่ยงการผลิตจนถึงระดับสูงสุดเพื่อชะลอการลดลงอย่างรวดเร็ว วิธีนี ้อาจ
ไม่ถกู ต้ องนักตามหลักทางธุรกิจเพราะเงินในวันนี ้ย่อมมีคา่ มากกว่าเงินในอนาคต แต่บริษัทอาจมีความ
จาเป็ นต้ องทาเพื่อยืดระยะเวลาในการผลิต นอกจากนันธรรมชาติ
้
อีกอย่างหนึง่ ของการขุดเจาะน ้ามันก็คือ บ่อ
ที่พบบ่อแรกจะเป็ นบ่อที่ใหญ่ที่สดุ บ่อต่อ ๆ มาจะเล็กลงและมีปริมาณน ้ามันลดลง
ฮับเบอร์ ตสร้ างความปั่ นป่ วนให้ กบั วงการน ้ามันเป็ นอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์ หลายคนพยายามหา
หนทางที่จะโต้ แย้ ง เช่น มอร์ แกน เดวิส หัวหน้ านักธรณีวิทยาและกรรมการของบริษัทเอ๊ กซอนพยายาม
คานวณหาปริมาณน ้ามันดิบด้ วยวิธีการใหม่ยงั ผลให้ ปริมาณน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นถึง 3 เท่าจากปริมาณน ้ามันดิบที่
ฮับเบอร์ ตคานวณไว้ ซงึ่ จะทาให้ ปริมาณน ้ามันยังคงมีมากพอไปอย่างน้ อยอีกหนึง่ ชัว่ อายุคน ผู้เชี่ยวชาญบาง
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เรื่ อง Beyond Oil ซึง่ จะนาเสนอในบทต่อไปมีรายละเอียดพร้ อมทังกราฟที
้
่สะท้ อนข้ อสรุปของฮับเบอร์ ต

คนแย้ งว่าปริมาณการผลิตสะสมจะเกิดขึ ้นช้ ากว่าปริมาณการค้ นพบแหล่งน ้ามันใหม่ซงึ่ ข้ อคิดนี ้ฮับเบอร์ ตเห็น
ว่าเป็ นไปได้ เขาจึงนาข้ อมูลที่ได้ จากการขุดเจาะและการผลิตมาพล็อตลงบนกราฟ เขาพบว่าปริมาณน ้ามัน
เพิ่มขึ ้นในอัตราเกือบเป็ นศูนย์ที่ 1.7 แสนล้ านบาร์ เรลซึง่ เท่ากับครึ่งหนึง่ ของที่เขาคานวณปริมาณน ้ามันที่มีอยู่
ทังหมดจากสมการที
้
่เขาคิดขึ ้นในปี 2499 นัน่ หมายความว่า ปริมาณน ้ามันที่พบได้ ขึ ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ ว การ
ที่คนในวงการน ้ามันส่วนใหญ่ไม่อาจยอมรับความคิดของฮับเบอร์ ตเป็ นเพราะความคิดของเขาคุกคามต่อความ
มัน่ คงขององค์กรและทาลายอัตตาของผู้คนในวงการนัน่ เอง
การคานวณของฮับเบอร์ ตมิได้ สง่ ผลกระทบใด ๆ กับนโยบายน ้ามันของสหรัฐฯ เพราะการคาดการณ์
ของ USGS อาศัยสมมติฐานของนักธรณีวิทยาชื่อ เอ. ดี. แซปป์ ซึง่ มีพื ้นฐานในการตังสมมติ
้
ฐานต่างจากฮับ
เบอร์ ต จนกระทัง่ เกิดวิกฤตการณ์น ้ามันครัง้ ที่ 1 ซึง่ เริ่มขึ ้นในปี 2516 เมื่อกลุม่ ผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่ใน
ตะวันออกกลางลดการผลิตน ้ามันลง สหรัฐฯ ซึง่ สนับสนุนฝ่ ายตรงข้ ามกับผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่กลับไม่
สามารถเพิ่มการผลิตและให้ ความช่วยเหลือประเทศคูส่ งครามได้ จงึ เท่ากับเป็ นการยืนยันทฤษฎีของฮับเบอร์ ต
นัน่ เอง เหตุการณ์ในครัง้ นันท
้ าให้ หวั หน้ าผู้บริ หาร USGS ถูกไล่ออก

บทที่ 3 พูดถึงลักษณะและปริมาณน ้ามันที่เก็บสารองไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน ผู้เขียนเริ่มต้ นด้ วย
สถานการณ์พายุแคธรี นาซึง่ ถล่มเมืองนิวออร์ ลีนส์เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่ทาให้ โลกทังโลกต้
้
องตื่นตะลึง
ทังนี
้ ้เพราะนอกจากพายุลกู นี ้จะทาให้ เกิดความเสียหายต่อบ้ านเรื อนและทรัพย์สินมากมายแล้ วยังได้ ทาความ
เสียหายให้ กบั แหล่งผลิตน ้ามันในอ่าวเม็กซิโกซึง่ มีกาลังการผลิตถึงวันละ 1.5 ล้ านบาร์ เรลอีกด้ วย สถานการณ์
นี ้จึงเป็ นครัง้ แรกหลังวิกฤตการณ์น ้ามันซึง่ เกิดขึ ้นหลังสงครามในตะวันออกกลางเมื่อปี 2516 ที่ประเทศพัฒนา
แล้ วต้ องนาน ้ามันที่เก็บสารองไว้ สาหรับยามฉุกเฉินออกมาใช้ ปั ญหาที่ตามมาคือ น ้ามันเก็บสารองของสหรัฐฯ
เป็ นน ้ามันดิบที่ไม่สามารถนามาใช้ ได้ ทนั ที ซ ้าร้ ายโรงกลัน่ ที่ถกู ทาลายยังเป็ นของสหรัฐฯ เองส่งผลให้ น ้ามันดิบ
ที่เก็บสารองของสหรัฐฯ กลายเป็ นของไร้ คา่ น ้ามันเก็บสารองที่ถกู นามาใช้ กลายเป็ นของกลุม่ ประเทศยุโรปทา
ให้ ราคาน ้ามันในยุโรปเพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย

นอกจากนันสถานการณ์
้
นี ้ยังเป็ นการยืนยันว่าการผลิตของโลกเกือบเท่ากับความต้ องการแล้ ว เมื่อ
แหล่งผลิตหนึง่ ถูกทาลายโลกย่อมต้ องการแหล่งผลิตใหม่มาเสริม ซาอุดีอาระเบียซึง่ มีแหล่งผลิตที่นามาเสริม
ได้ กลับผลิตน ้ามันที่โลกไม่ต้องการ ทังนี
้ ้เพราะน ้ามันดิบจากแหล่งนี ้มีกามะถันและมีน ้าหนักมากเกินไป นัน่
หมายความว่า แหล่งน ้ามันดิบที่โลกมีอยูก่ ลายเป็ นสิ่งไร้ คา่ ไปโดยปริ ยาย สถานการณ์พายุแคธรี นาจึงเท่ากับ
เป็ นการยืนยันว่า ความต้ องการน ้ามันเกือบเท่ากับความสามารถในการผลิตแล้ ว
แม้ วา่ เฟธ บิรอล หัวหน้ านักเศรษฐศาสตร์ แห่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศจะยังคงยืนยันว่าโลก
จะมีปริมาณน ้ามันเพียงพอไปจนถึงปี 2573 เช่นเดียวความเห็นของลอร์ ด บราวน์ ประธานผู้บริหารของบีพี
บริษัทน ้ามันยักษ์ใหญ่คา่ ยอังกฤษ แต่ผ้ เู ขียนกลับไม่เห็นด้ วย เขาจึงไปสอบถามริชาร์ ด ฮาร์ ดแมน ประธาน
สมาคมนักธรณีวิทยาแห่งอังกฤษ ฮาร์ ดแมนให้ ความเห็นว่า โอกาสที่โลกจะค้ นพบแหล่งน ้ามันใหญ่ ๆ ไม่นา่ จะ
เป็ นไปได้ ทังนี
้ ้เพราะธรรมชาติของการค้ นพบแหล่งน ้ามันนันมั
้ กเริ่มต้ นจากแหล่งใหญ่ ๆ ก่อน จะเห็นได้ วา่
ขนาดของแหล่งที่ค้นพบได้ ลดลงจาก 1.5 พันล้ านบาร์ เรลเหลือเพียงแค่ 45 ล้ านบาร์ เรลเท่านัน้ นัน่ หมายความ
ว่า แหล่งใหญ่ ๆ น่าจะถูกค้ นพบไปหมดแล้ ว ซ ้าร้ ายปริมาณการบริโภคน ้ามันยังเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากวันละ
10 ล้ านบาร์ เรลในปี 2493 เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่าภายในเวลาหนึง่ ทศวรรษและกลายเป็ น 3 เท่าในอีกทศวรรษต่อมา
ยิ่งเมื่อประเทศใหญ่สองประเทศคือ จีนและอินเดีย พัฒนาเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้ องการน ้ามัน
ยิ่งสูงขึ ้นในอัตราสามเท่าของการค้ นพบ
รายงานจากวารสาร BP Statistic Review เปิ ดเผยว่า 18 ประเทศผู้ผลิตน ้ามันนอกกลุ่มโอเปก เช่น
นอร์ เวย์ โอมาน อาร์ เจนตินา อียิปต์ ออสเตรเลีย โคลัมเบีย สหรัฐฯ และอังกฤษ ได้ ผลิตจนเลยจุดสูงสุดไปแล้ ว
การผลิตน ้ามันรวมกันของประเทศเหล่านี ้ได้ ลดลงจาก 22.8 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในปี 2539 เหลือเพียง 19 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวันในปี 2548 หรื อลดลงถึงปี ละ 3% ส่วนประเทศอื่น ๆ เช่น เม็กซิโก เติร์กเมนิสถานและบรูไน การ
ผลิตก็กาลังจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดเช่นกัน แม้ วา่ ในรายงานเดียวกันนี ้ยังมีประเทศที่การผลิตเพิ่มขึ ้น เช่น
อาเซอร์ ไบจาน ไทยและแอฟริกาตะวันตก แต่ปริมาณที่ผลิตได้ จากประเทศเหล่านี ้กลับไม่สามารถทดแทน
ปริมาณที่ลดลงจากประเทศผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตจากรัสเซียก็เริ่มคงที่นบั จากปี
2548 เป็ นต้ นมา ผู้เขียนจึงตังข้
้ อสังเกตว่า วิกฤตการณ์จากพายุแคธรี นาอาจเป็ นสัญญาณแรกที่บง่ บอกว่าโลก
ได้ เริ่มเดินเข้ าสู่วนั ที่น ้ามันเริ่ มหมดลงจริง ๆ แล้ ว

บทที่ 4 เป็ นเรื่ องของพลังงานทางเลือก ผู้เขียนเริ่มเรื่ องด้ วยสถานการณ์ที่นกั เคลื่อนไหวทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อมมาชุมนุมกันที่หน้ าตลาดค้ าน ้ามันในลอนดอนเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2548 ด้ วยความหวังที่จะ
กดดันให้ หยุดการผลิตน ้ามันเพิ่มเพราะพวกเขาเชื่อว่าน ้ามันเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ โลกร้ อนขึ ้น สตีเฟน ทินเดล
ผู้อานวยการองค์กรเอกชนกรี นพีซ (Green Peace) เสนอว่าชาวโลกควรเร่งหาทางผลิตและเพิ่มเชื ้อเพลิงที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมซึง่ อาจหมายถึง เชื ้อเพลิงชีวภาพและไฮโดรเจน ส่วนในสหรัฐฯ อาร์ โนลด์ ชวารเซเนกเกอร์
ผู้วา่ การรัฐแคลิฟอร์ เนียใช้ ความพยายามในการลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการมี
ปั ม้ ก๊ าซไฮโดรเจนเพื่อให้ ประชาชนที่มีรถชนิดขับเคลื่อนด้ วยไฮโดรเจนเข้ าถึงบริ การได้ ง่ายขึ ้น อย่างไรก็ตาม
พลังงานไฮโดรเจนอาจมิใช่ทางเลือกที่ดีนกั เพราะแม้ ว่ารถชนิดนี ้จะมีความสามารถในการขับเคลื่อนได้ ไม่น้อย
กว่ารถทัว่ ไปและของเสียจากรถจะไม่ใช่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ แต่การที่ราคารถยังคงสูงถึงคันละ 1 ล้ าน
ดอลลาร์ ไม่สร้ างแรงจูงใจในการซื ้อแต่อย่างใด นอกจากนันรถประเภทนี
้
้ยังมีปัญหาเรื่ องความปลอดภัย
น ้าหนักของถังก๊ าซและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ซงึ่ สุดท้ ายแล้ วพลังงานที่ได้ รับยังคงไม่มากไปกว่าของรถ
จาพวกลูกผสมระหว่างน ้ามันกับไฟฟ้าที่เรี ยกกันว่า “ไฮบริด” (Hybrid) ที่มีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี
้ ้เพราะการผลิต
ก๊ าซไฮโดรเจนยังคงต้ องอาศัยก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันอยู่ดี
นอกจากนันการจะผลิ
้
ตก๊ าซไฮโดรเจนให้ เพียงพอแก่ความต้ องการอาจต้ องใช้ กงั หันลมซึง่ เท่ากับการ
ต้ องใช้ พื ้นที่จานวนมากจนรุกล ้าเข้ าไปในพื ้นที่สาหรับการเพาะปลูก ยิ่งกว่านันทั
้ ศนียภาพจากการมีเสากังหัน
ลมตังอยู
้ ท่ กุ ๆ 500 เมตรคงไม่ใช่สิ่งที่ใครจะยอมรับได้ ง่าย ๆ อีกประการหนึง่ โจ รอมม์ ผู้เขียนหนังสือเรื่ อง
The Hype About Hydrogen ให้ ความเห็นว่า ไฮโดรเจนควรเป็ นพลังงานทางเลือกสุดท้ าย ทังนี
้ ้เพราะมัน
ประหยัดพลังงานได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านันจึ
้ งทาให้ การลงทุนไม่ค้ มุ ค่า
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ทางเลือกที่นา่ จะเป็ นไปได้ คือ พลังงานชีวภาพ ผู้เขียนเล่าว่าบริ ษัทโกลบอลคอมมอดิตี ้
สามารถผลิตดีเซลจากน ้ามันที่ผา่ นการหุงต้ มได้ แล้ วถึง 350 ล้ านลิตรต่อปี ปั ญหาสาหรับการผลิตดีเซลจาก
น ้ามันที่ผา่ นการหุงต้ มแล้ วคือ การหาน ้ามันชนิดนี ้ให้ ได้ เพียงพอ
ดีเซลชีวภาพก็นา่ ที่จะเป็ นทางเลือกที่เป็ นไปได้ อีกทางหนึง่ เพราะพลังงานชนิดนี ้สามารถผลิตได้ จาก
เมล็ดพืช อย่างไรก็ดี การใช้ พลังงานนี ้ยังมีปัญหาหลายประการคือ 1) ต้ องมีการดัดแปลงรถขนานใหญ่เพราะ

รถในปั จจุบนั สามารถใช้ พลังงานชนิดนี ้ผสมได้ เพียง 10% เท่านัน้ 2) เอธานอลให้ พลังงานเพียง 2 ใน 3 ของ
พลังงานจากน ้ามันปิ โตรเลียม 3) นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่ทราบว่าพลังงานชนิดนี ้สามารถลดปริมาณก๊ าซเรื อน
กระจกได้ มากน้ อยเพียงใด 4) การปลูกพืชเพื่อนาไปใช้ ในการผลิตพลังงานชีวภาพเป็ นการแย่งพื ้นที่สาหรับ
ปลูกพืชที่ใช้ ทาอาหาร การคานวณพบว่าหากต้ องการผลิตพืชเพื่อแทนที่พลังงานที่ใช้ กนั ในปั จจุบนั เพียง 5%
ต้ องใช้ พื ้นที่ถึง 20% ของพื ้นที่ปลูกพืชที่ใช้ ทาอาหาร และแม้ วา่ จะเปลี่ยนพื ้นที่ปลูกอาหารทังหมดมาปลู
้
กพืช
เพื่อใช้ ทาพลังงานก็ยงั จะทดแทนพลังงานจากน ้ามันได้ เพียง 25% เท่านัน้ การศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มินนิโซตาพบว่า หากเปลี่ยนพื ้นที่เพาะปลูกอาหารทังหมดของสหรั
้
ฐฯ มาปลูกพืชเพื่อใช้ ทาพลังงานชีวภาพจะ
ได้ พลังงานเพียง 12% ของปริมาณพลังงานทังหมดที
้
่ใช้ กนั ในสหรัฐฯ เท่านัน้
ทางออกใหม่ที่นา่ จะเป็ นไปได้ คือ การผลิตเอธานอลจากฟางซึง่ ลอร์ ด ออกซเบอระ อดีตประธานบริษัท
เชลล์ได้ ซื ้อเทคโนโลยีไว้ แล้ ว เขาเห็นว่า การผลิตเอธานอลจากฟางซึง่ เป็ นของเหลือจากการทานาน่าจะผลิต
เป็ นอุตสาหกรรมได้ อย่างเพียงพอด้ วยต้ นทุนที่ต่า แต่การหาวัตถุดิบชนิดนี ้กลับทาได้ ไม่ง่ายนัก การศึกษา
พบว่าฟางหนึง่ ตันสามารถผลิตเอธานอลได้ 300 ลิตร แคนาดาซึง่ เป็ นต้ นกาเนิดของเทคโนโลยีผลิตฟางได้ ปีละ
17.8 ล้ านตันจึงสามารถนามาผลิตเอธานอลได้ เพียง 5.34 พันล้ านลิตรซึง่ มีคา่ เท่ากับ 3.5 พันล้ านลิตรของ
น ้ามันปิ โตรเลียมเท่านัน้ หรื อน้ อยกว่า 10% ของน ้ามันที่ประชาชนแคนาดาใช้ ใน 1 ปี เสียอีก
บราซิลผลิตและใช้ เอธานอลเป็ นเชื ้อเพลิงมากที่สดุ ในโลก ทังนี
้ ้เพราะประเทศนี ้เป็ นแหล่งปลูกอ้ อยที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลกและสามารถผลิตพลังงานชนิดนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สดุ จนสามารถที่จะใช้ เป็ นพลังงาน
ได้ ในสัดส่วนสูงถึง 40% เอธานอลที่ขายตามท้ องตลาดก็มีราคาเพียงลิตรละ 55 เซนต์สหรัฐเท่านันโดยที
้
่รัฐไม่
ต้ องให้ การสนับสนุนใด ๆ ด้ วยซ ้า ชาวบราซิลคาดกันว่า Flex-Fuel Car ซึง่ เป็ นรถที่สามารถใช้ ได้ ทงน
ั ้ ้ามันและ
เอธานอลจะกลายเป็ นรถที่ถกู ใช้ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของรถที่วิ่งอยูใ่ นปี 2548 รัฐมนตรี วฒ
ั นธรรมของบราซิล
ถึงกับประกาศว่า บราซิลจะเป็ นผู้สง่ ออกเอธานอลรายใหญ่ที่สดุ ในโลกเพราะมีพื ้นที่ที่จะใช้ ปลูกอ้ อยได้ มากถึง
90 ล้ านเฮกตาร์ ซงึ่ จะทาให้ สามารถผลิตเอธานอลได้ ถึงวันละ 6 ล้ านบาร์ เรล
ศาสตราจารย์จิม แรตเตอร์ เห็นว่า หากบราซิลทาเช่นที่ประกาศไว้ จริง ผลกระทบต่อบรรยากาศและน ้า
ที่จะเกิดขึ ้นจะร้ ายแรงมาก แต่การปลูกอ้ อยในพื ้นที่จานวนเท่าจานวนดังกล่าวคงทาได้ ยาก ดร. เปาโล โรเบล
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงานคานวณว่าการปลูกอ้ อยให้ ได้ ดงั ที่ประกาศไว้ นา่ จะใช้ เวลาอย่างน้ อยครึ่งศตวรรษ

เพราะบราซิลจะต้ องสร้ างสาธารณูปโภคอีกเป็ นจานวนมากเพื่อรองรับการผลิต ผู้เขียนคานวณว่าโลกอาจต้ อง
ใช้ พื ้นที่ถึง 320 ล้ านเฮกตาร์ เพื่อผลิตอ้ อยซึง่ เท่ากับ 15 เท่าของอ้ อยที่ผลิตในปี 2547 เพื่อที่จะทดแทนพลังงาน
ที่ใช้ อยูใ่ นปี 2546
ดร. เจเรมี วูด แห่งวิทยาลัยอิมพิเรี ยลเห็นว่าประเทศที่อยูใ่ นแถบร้ อนมีพื ้นที่มากมายที่เหมาะต่อการ
ปลูกอ้ อย แต่การปลูกอ้ อยกลับสร้ างทังปั
้ ญหาสิ่งแวดล้ อมและปั ญหาสังคม ทังนี
้ ้เพราะการปลูกอ้ อยย่อม
เท่ากับเป็ นการแย่งพื ้นที่ปลูกธัญญาหาร ซ ้ายังเป็ นการทาลายพื ้นที่ป่าที่เหลืออยู่บนโลกซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ ความเห็นนี ้ตรงกับของจอร์ จ มอนเบียต ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสิ่งแวดล้ อม นัน่ คือ ตลาดจะ
ตอบสนองต่อเงินตรามิใช่ตอ่ ความจาเป็ น ผู้เป็ นเจ้ าของรถย่อมมีกาลังซื ้อมากกว่าผู้ที่กาลังจะอดตาย ผู้ชนะ
ในการแข่งขันมักเป็ นผู้ร่ ารวยกว่าเสมอ ตัวอย่างที่เห็นได้ ง่ายคือ แม้ ว่าคนกว่า 800 ล้ านคนทัว่ โลกจะเป็ น
โรคขาดอาหาร แต่ผ้ ผู ลิตยังคงผลิตอาหารสัตว์ตอ่ ไปเพื่อสนองความต้ องการของคนร่ ารวยเพราะพวกเขามี
กาลังซื ้อมากกว่า
นอกจากนี ้ ปั ญหาสาคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คอื พลังงานที่ใช้ บนท้ องถนนกว่า 50% เป็ นน ้ามันดีเซล บริษัท
ดีไอออยของอังกฤษจึงมีแผนที่จะผลิตต้ นสบูด่ าซึง่ เป็ นพืชที่สามารถผลิตดีเซลได้ บนพื ้นที่กว่าร้ อยล้ านเฮกตาร์
ทัว่ โลก เช่น ในอินเดีย จีน ไทย กาน่าและแซมเบีย ด้ วยวิธีให้ คาแนะนาแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อปลูกสบูด่ าใน
พื ้นที่วา่ งเปล่าของตนเองและผลิตน ้ามันมาใช้ เอง ส่วนที่เหลือใช้ จงึ ส่งขาย การทาเช่นนี ้น่าจะแก้ ปัญหาการ
แย่งพื ้นที่เพาะปลูกกับธัญพืช อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั เกษตรกรอีกด้ วย จึงน่าจะลดแรงต่อต้ านลงได้
ผู้เขียนแย้ งว่าหากต้ องการปลูกพืชชนิดนี ้เพื่อใช้ เป็ นพลังงานทดแทนจริง ๆ จะต้ องใช้ พื ้นที่ถึง 370 ล้ านเฮกตาร์
ซึง่ มากกว่าพื ้นที่ที่จะต้ องใช้ ในการปลูกอ้ อยเสียอีก
ส่วนการหาพลังงานทดแทนสาหรับอุตสาหกรรมการบินนัน้ การศึกษาจากวิทยาลัยอิมพิเรี ยลสรุปว่า
ในระยะสันมนุ
้ ษย์เราคงยังไม่สามารถหาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสมสาหรับ
อุตสาหกรรมนี ้ได้
หลังจากศึกษาเรื่ องพลังงานทางเลือกทังหมดแล้
้
ว ผู้เขียนสรุปว่า ไฮโดรเจนและพลังงานชีวภาพน่าจะ
เป็ นพลังงานทดแทนเพียงสองอย่างที่จะแทนที่พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์และลดปั ญหาเรื่ องโลกร้ อนได้

บทที่ 5 พูดถึงผลกระทบของการลดลงอย่างถาวรของการผลิตน ้ามัน เมื่อสินค้ าแทบทุกชนิดบนโลกถูก
ผลิตโดยมีน ้ามันเป็ นส่วนประกอบหรื อขับเคลื่อน การขาดแคลนน ้ามันจึงเป็ นปั ญหาใหญ่ นักธรณีวิทยาคาดว่า
หากการผลิตน ้ามันลดลง 3% ต่อปี ภายในเวลาเพียงสิบปี ปริมาณการผลิตจะลดลงถึง 25% และลดลงถึงเกือบ
ครึ่งหนึง่ ภายในเวลาสองทศวรรษ เมื่อสถานการณ์เป็ นเช่นนี ้ผู้เขียนจึงคาดว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
คงยากที่จะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต ตัวอย่างมีให้ เห็นจากสถิตใิ นปี 2516 ซึง่ เป็ นปี ที่เกิดวิกฤตการณ์น ้ามันครัง้ แรก
ตอนนันราคาน
้
้ามันเพิ่มขึ ้นถึง 4 เท่า หลังเกิดวิกฤตการณ์ 2 ปี เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยถึง 6% และอัตราการ
ว่างงานเพิ่มขึ ้น 2 เท่า ส่วนสถานการณ์ในปี 2522 และ 2533 ซึง่ เป็ นปี ที่เกิดวิกฤตการณ์น ้ามันจากการปฏิวตั ิ
ในอิหร่านและจากอิรักบุกคูเวต ราคาน ้ามันที่เพิ่มขึ ้นก็สง่ ผลให้ เศรษฐกิจโลกถดถอยเช่นกัน
ศาสตราจารย์ อะลัน คาร์ รูธ แห่งมหาวิทยาลัยเคนต์และคณะได้ ศกึ ษาข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ และ
พบว่า ราคาน ้ามันและดอกเบี ้ยมีความสัมพันธ์กบั อัตราการว่างงาน หลังจากราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้นประมาณ 18
เดือน อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ ้น เมื่อราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้นผลกาไรของบริ ษัทย่อมลดลงส่งผลให้ มีการเลิกจ้ าง
งาน ข้ อสรุปนี ้ตรงกับผลที่ได้ จากแบบจาลองของโรเบอร์ ต อายเรส ศาสตราจารย์ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ และ
นโยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัยคาร์ เนกิ-เมลลอนที่พบว่าการเพิ่มขึ ้น 1% ของพลังงานสามารถสร้ างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ กบั สหรัฐฯ ถึง 0.7% พลังงานจึงมีสว่ นในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาก
ดังนัน้ หากกาลังการผลิตของน ้ามันขึ ้นไปจนถึงจุดสูงสุด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็นา่ จะขึ ้นไปถึง
จุดสูงสุดด้ วยเช่นกัน
นอกจากนันการตี
้
ราคาน ้ามันที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั น่าจะต่าเกินจริง ราคาน ้ามันควรจะเพิ่มสูงขึ ้นในไม่
ช้ า และเมื่อราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้นอัตราเงินเฟ้อย่อมเพิ่มสูงขึ ้นพร้ อมกับการถดถอยของเศรษฐกิจ การเกิดภาวะ
เงินเฟ้อพร้ อมกับเศรษฐกิจถดถอย หรื อ stagflation ในช่วงต่อไปน่าจะรุนแรงมากกว่าครัง้ ก่อน ๆ เพราะต้ นทุน
ที่สงู ขึ ้นจะทาให้ ธุรกิจล้ มละลายและเกิดการตกงานตามมา ผลก็คือความต้ องการน ้ามันจะลดลงส่งผลให้ ราคา
น ้ามันลดลงชัว่ คราวซึง่ จะทาให้ อตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ อย่างไรก็ดีการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถคงอยูไ่ ด้ ยาวนานเพราะปริมาณน ้ามันไม่สามารถเพิ่มขึ ้นได้ ผลสุดท้ ายเศรษฐกิจก็
จะถดถอยอีก

ผู้เขียนเล่าว่าในขณะที่เขาขับรถกลับบ้ าน เขาคิดถึงการพึง่ พาน ้ามันของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วว่ามัน
อาจมีผลกระทบร้ ายแรงเพียงใด เช่น ชาวอเมริกนั เดินทางถึงปี ละ 4 ล้ านล้ านไมล์หรื อเฉลี่ยคนละ 14,500 ไมล์
ซึง่ เท่ากับวันละ 40 ไมล์ หากราคาน ้ามันเพิ่มสูงขึ ้นถึงบาร์ เรลละ 200 ดอลลาร์ คงยากที่ชาวอเมริกนั ทุกคนจะ
สามารถขับรถไปทางานได้ เหตุการณ์ที่วา่ นี ้อาจเกิดขึ ้นได้ ในเวลาไม่นานนักเพราะในปี 2549 ราคาน ้ามันก็เคย
ขึ ้นไปถึงบาร์ เรลละ 80 ดอลลาร์ มาแล้ ว นอกจากเรื่ องการเดินทางแล้ ว อาหารต่าง ๆ ที่ชาวยุโรปและชาว
อเมริกนั รับประทานนันถู
้ กส่งมาจากที่ตา่ ง ๆ ทัว่ โลก สถิติบง่ ว่าอาหาร 26 ชนิดเดินทางมาแล้ วถึง 241,000
กิโลเมตรหรื อ 6 เท่าของระยะทางรอบโลก เช่น ต้ นหอมจากเม็กซิโกต้ องเดินทางโดยเครื่ องบินถึง 8,941
กิโลเมตร มันฝรั่งจากซิซีลีต้องเดินทางโดยรถบรรทุกถึง 2,448 กิโลเมตร หรื อหัวหอมจากนิวซีแลนด์ต้อง
เดินทางโดยเรื อถึง 18,839 กิโลเมตร จริงอยู่องั กฤษสามารถปลูกพืชผักและเลี ้ยงสัตว์เองได้ บ้าง เช่น สามารถ
ปลูกมันฝรั่งได้ เองถึง 81% แต่อาหารสัตว์จาพวกข้ าวโพดและถัว่ เหลืองยังคงต้ องเดินทางมาจากต่างประเทศ
การคานวณพบว่า การปลูกพืชไว้ ใช้ ทาอาหารสัตว์ของชาวยุโรปต้ องใช้ พื ้นที่เพาะปลูกถึง 3 ล้ านเฮกตาร์
การที่ชาวโลกสามารถพึง่ พิงสินค้ าเกษตรราคาถูกจากจีนและอินเดียได้ นนเป็
ั ้ นผลมาจากเงินสนับสนุน
ของภาครัฐ หากราคาน ้ามันและปุ๋ยเพิ่มขึ ้น รัฐย่อมไม่สามารถให้ การสนับสนุนได้ ราคาอาหารน่าจะเพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ ประชากรทัว่ โลกขาดแคลนอาหาร ส่วนการเกษตรของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วยิ่งต้ องพึง่ พาพลังงาน
ดังนัน้ ราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นย่อมหมายถึงหายนะของภาคการเกษตรทัว่ โลก

บทที่ 6 พูดถึงสถานการณ์ทางบัญชีของบริ ษัทน ้ามัน ในปี 2549 บริษัทเชลล์และเอ๊ กซอน สองยักษ์
ใหญ่ของวงการน ้ามันทากาไรได้ สงู ที่สดุ เป็ นประวัตกิ ารณ์ถึง 2.3 และ 3.6 หมื่นล้ านดอลลาร์ ตามลาดับ นัน่
หมายความว่า ปี ที่ราคาน ้ามันขึ ้นสูงที่สดุ ในโลกบริ ษัทน ้ามันก็ทากาไรสูงที่สดุ ด้ วยเช่นกัน สถานการณ์เช่นนี ้จะ
ดารงอยูต่ ลอดไปได้ หรื อไม่ยงั คงเป็ นปั ญหาอยู่ ทังนี
้ ้เพราะบริษัทน ้ามันจะอยูไ่ ด้ นานเท่าไรขึ ้นอยู่กบั อัตราที่
บริษัทค้ นพบและสูบน ้ามันดิบของตนออกมาขาย การสอบสวนของตลาดหลักทรัพย์พบว่าปริมาณน ้ามันดิบที่
บริษัทเชลล์แจ้ งไว้ ไม่เป็ นจริงดังกล่าวอ้ าง ค่าต่าง ๆ ที่บริ ษัทแจ้ งไว้ จงึ เป็ นการจงใจหลอกลวงให้ ตลาดและผู้ถือ
หุ้นเข้ าใจผิด ทังนี
้ ้เพราะผลประโยชน์ของฝ่ ายบริ หารส่วนหนึง่ ถูกประเมินจากเป้าหมายของการค้ นพบน ้ามันดิบ

เมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จบั ได้ จงึ บีบบังคับให้ บริษัทเชลล์ยอมรับว่าคาดการณ์ปริมาณน ้ามันดิบสูง
เกินจริง บริ ษัทจึงต้ องเสียค่าปรับทาให้ มลู ค่าหุ้นของบริษัทลดลงถึง 3 พันล้ านปอนด์ภายในวันเดียว
อาร์ ต สมิธ ประธานผู้บริหารของบริษัทจอห์น เอส. แฮโรล์ด อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทน ้ามันทากันคือ
การควบรวมกิจการซึง่ อาจจะทาให้ ปริมาณน ้ามันดิบของบริษัทของตนเองเพิ่มขึ ้นจึงเท่ากับเป็ นการตกแต่ง
ตัวเลข ทังนี
้ ้เพราะตลอดช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาปริมาณน ้ามันที่บริษัทยักษ์ ใหญ่ตา่ ง ๆ ผลิตได้ รวมกันมิได้ เพิ่มขึ ้น
เลย สัญญาณที่เห็นได้ ชดั เจนอีกอย่างคือการจ่ายเงินปั นผลที่เพิ่มขึ ้นและสัดส่วนของเงินลงทุนใหม่ที่ลดลงซึง่
แสดงว่าพวกเขาไม่มีโครงการที่แสดงถึงโอกาสในอนาคต ถึงกระนันก็
้ ตามบริษัทน ้ามันทังหลายต่
้
างยังคง
พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นวิกฤตน ้ามันเพราะมันเป็ นการแสดงให้ ตลาดเห็นว่าธุรกิจของพวกเขากาลังเข้ าสูช่ ว่ ง
ถดถอยอย่างหนัก

บทที่ 7 พูดถึงปั ญหาของโอเปก (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries) ซึง่ เป็ น
กลุม่ ประเทศผู้สง่ ออกน ้ามันใหญ่ที่สดุ ในโลก พวกเขาจะทาหน้ าที่ปรับปริมาณการผลิตน ้ามันเพื่อควบคุมมิให้
ปริมาณน ้ามันมีมากเกินไปซึ่งจะทาให้ ราคาน ้ามันตกต่า อย่างไรก็ดีไม่มีใครทราบว่ากลุม่ โอเปกมีปริมาณ
น ้ามันดิบเท่าใดกันแน่ ผู้เขียนยกตัวเลขปริมาณน ้ามันดิบของซาอุดีอาระเบียมาเป็ นตัวอย่าง ดร. นานเซน
ซาเลรี ผู้จดั การบริ ษัทอารัมโคแจ้ งว่าซาอุฯ มีปริมาณน ้ามันดิบที่จะทาให้ บริษัทสามารถผลิตได้ ถึงวันละ 15
ล้ านบาร์ เรลไปได้ อีก 15 ปี ข้ างหน้ า แต่เมื่อแมตต์ ซิมมอนส์ นายธนาคารทางด้ านพลังงานแห่งเมืองฮุสตันไป
สารวจแหล่งผลิตน ้ามันใหญ่ที่สดุ ของซาอุฯ ที่มีกาลังผลิตวันละ 5 ล้ านบาร์ เรลหรื อเท่ากับ 6% ของกาลังการ
ผลิตโลก ก็พบว่าการขุดเจาะบ่อค่อนไปทางเหนือซึง่ วิศวกรอธิบายว่า เป็ นการเจาะตามลาดับจากเหนือลงใต้
แต่หลักฐานที่เขาพบคือปริมาณน ้ามันทางใต้ มีน้อยกว่าทางเหนือส่งผลให้ ปริมาณน ้ามันดิบที่บริษัทรายงาน
กลายเป็ นข้ อมูลที่ไม่นา่ เชื่อถือ เป็ นไปได้ ว่าปริมาณการผลิตของซาอุ ฯ จะเข้ าสูจ่ ดุ สูงสุดในไม่ช้านี ้
การที่รัฐบาลซาอุฯ พยายามให้ คามัน่ สัญญาในการคงระดับการผลิตน่าจะมาจากเหตุผลทางการเมือง
มากกว่า ทังนี
้ ้เพราะซาอุฯ มีรัฐบาลที่มาจากราชวงศ์ซงึ่ ให้ การสนับสนุนแบบให้ เปล่าแก่ประชาชนทุก ๆ เรื่ องทัง้
สวัสดิการการศึกษา การรักษาพยาบาลและที่อยูอ่ าศัย ส่วนรายได้ ของประเทศกว่า 3 ใน 4 มาจากน ้ามันซึง่ ได้

ลดลงจาก 22,600 ดอลลาร์ ตอ่ คนต่อปี เหลือเพียง 4,600 ดอลลาร์ ตอ่ คนต่อปี ภายในเวลาเพียงแค่ 25 ปี เพราะ
ประชากรเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วจาก 7 ล้ านคนเป็ น 22 ล้ านคน ข้ อมูลของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ บ่งว่า
ประชากรซาอุฯ กว่า 50% เป็ นคนอายุต่ากว่า 21 ปี และกว่า 25% ไม่มีงานทา คนเหล่านี ้จึงกลายเป็ น
ผู้ก่อการร้ าย ราชวงศ์ซาอุฯ จึงเกรงว่า พวกตนอาจต้ องเผชิญกับปั ญหาเช่นเดียวกับอิหร่านจึงยิ่งมีความ
ต้ องการการปกป้องจากสหรัฐฯ การพึง่ พาอาศัยกันของสองประเทศนี ้เป็ นที่ทราบกันดีในสังคมโลกมาตังแต่
้ ปี
2488 โดยสหรัฐฯ ต้ องพึง่ พาน ้ามันจากซาอุฯ ในขณะที่ราชวงศ์ซาอุฯ ก็ต้องการความคุ้มครองจากสหรัฐฯ
ดังนัน้ แม้ ว่าซาอุฯ จะทราบดีวา่ การผลิตน ้ามันจานวนมากและรวดเร็ วเกินไปจะส่งผลร้ ายต่อบ่อน ้ามันของ
ตนเอง แต่ราชวงศ์ก็ไม่มีทางเลือก
ปั ญหาที่สาคัญที่สดุ ของโลกในปั จจุบนั คือ ไม่มีใครทราบว่าปริมาณน ้ามันดิบที่อาจสูบขึ ้นมาใช้ ได้ ของ
โอเปกมีเท่าใดกันแน่ และแต่ละวันโอเปกผลิตน ้ามันออกมาขายเท่าใด ทังนี
้ ้เพราะแต่ละประเทศต่างมีเหตุผล
ของตนเองในการให้ ข้อมูลผิด ๆ กับตลาด เป็ นไปได้ ว่าปริมาณการผลิตของกลุม่ โอเปกจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดแล้ ว
ลดลงจนส่งผลให้ โลกต้ องเผชิญหน้ ากับวิกฤติน ้ามันในเร็ ววันนี ้

ผู้เขียนตังชื
้ ่อบทที่ 8 ว่า “เวลาที่นา่ สนใจ” เขาอ้ างว่าวิกฤตการณ์น ้ามันครัง้ สุดท้ ายคงเกิดขึ ้นเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2549 หากยามไม่สามารถหยุดยังรถของผู
้
้ ก่อการร้ ายที่จะเข้ าไปยึดบ่อน ้ามันที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ของซาอุดีอาระเบียได้ ผู้ที่จะเข้ าโจมตีคือ กลุม่ อัลกออิดะซึง่ แม้ วา่ จะล้ มเหลวในครัง้ นันก็
้ คงยืนยันที่จะใช้ ความ
พยายามต่อไปด้ วยข้ ออ้ างที่ว่าจะปกป้องทรัพย์สมบัติอนั แสดงถึงความมัง่ คัง่ ของชาวมุสลิม ผู้เขียนย ้าว่า การที่
เขาเรี ยกมันว่าวิกฤตการณ์น ้ามันครัง้ สุดท้ ายก็เนื่องจากมันจะก่อให้ เกิดวิกฤตการณ์ด้านอื่น ๆ ตามมาทัง้
ทางด้ านเศรษฐกิจ การเงินและภูมิศาสตร์ การเมือง ทังนี
้ ้เพราะพายุแคธรี นาซึง่ ทาลายโรงกลัน่ น ้ามันในสหรัฐฯ
ไปจานวนมากได้ พิสจู น์ให้ โลกทราบแล้ วว่ากาลังผลิตน ้ามันของโลกไม่สามารถเพิ่มขึ ้นได้ อย่างรวดเร็วและอาจ
ไม่สามารถเพิ่มขึ ้นได้ อีกต่อไปแล้ ว หากโลกขาดแคลนน ้ามันขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด เศรษฐกิจน่าที่จะเข้ าสูภ่ าวะ
ถดถอยในทันทีเช่นกัน การที่โลกไม่มีกาลังการผลิตสารองเหลืออยูม่ ากพอหากประเทศใดประเทศหนึง่ หรื อ
แหล่งใดแหล่งหนึง่ หยุดการผลิตทันทีทนั ใดอาจกลายเป็ นจุดเริ่มต้ นของวิกฤตการณ์น ้ามันครัง้ สุดท้ ายก็เป็ นได้

ในเดือนเมษายน 2549 ซีมวั ร์ เฮอร์ ช นักข่าวอเมริกนั รายงานว่า ทาเนียบขาวกาลังใช้ ความพยายามให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของโลกอิสลามโดยไม่คานึงถึงวิธีการทางการทูต ทังนี
้ ้เพราะก่อนหน้ านี ้
หนึง่ สัปดาห์อิหร่านทดลองตอร์ ปิโดใหม่ซงึ่ สหรัฐฯ ถือเป็ นการคุกคามผลประโยชน์ของตนในย่านตะวันออก
กลาง อย่างไรก็ดี อิหร่านมิได้ กระทาการโดยลาพังเพราะหลังจากที่อิหร่านถูกโดดเดี่ยวจากวิกฤตการณ์น ้ามัน
ครัง้ ที่ 2 อิหร่านก็ได้ จีนเป็ นมหามิตร ในปี 2547 จีนและอิหร่านสร้ างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ ้นผ่าน
สัญญา 7 หมื่นล้ านดอลลาร์ โดยจีนจะช่วยเหลืออิหร่านพัฒนาแหล่งน ้ามันและซื ้อก๊ าซธรรมชาติจากอิหร่าน
250 ล้ านตันภายใน 25 ปี ข้ างหน้ า นอกจากนี ้ทังสองประเทศยั
้
งมีแผนที่จะสร้ างท่อส่งน ้ามันระหว่างกันผ่าน
ทางทะเลแคสเปี ยนและคาซัคสถาน เนื่องจากอิหร่านเป็ นแหล่งป้อนน ้ามันให้ กบั จีน การรุกรานอิหร่านของ
สหรัฐฯ จึงเท่ากับเป็ นการท้ าทายจีน
เมื่อเป็ นเช่นนี ้สหรัฐฯ จึงมองจีนว่าเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงทางด้ านพลังงานและตังองค์
้ กรขึ ้นเพื่อ
สังเกตความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนปรับปรุงกองทัพให้ ทนั สมัย การที่จีนมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องหาแหล่งพลังงานก็เพราะจีนกลายเป็ นประเทศที่ใช้ พลังงานมากเป็ นอันดับสองของโลก
และความต้ องการพลังงานที่เพิ่มขึ ้นถึง 40% ของโลกก็มาจากจีนนี่เอง ยิ่งไปกว่านันจี
้ นยังมีอตั ราความ
ต้ องการพลังงานเพิ่มถึง 6% ต่อปี เพื่อให้ ดารงศักยภาพทางเศรษฐกิจเช่นที่เป็ นอยู่ ซ ้าร้ ายนโยบายพลังงานของ
จีนยังมิใช่การแข่งขันกันซื ้อสินค้ าในตลาด หากเป็ นการซื ้อแหล่งผลิตเลยทีเดียว เช่น ซื ้อแหล่งผลิตใน
ออสเตรเลีย อาเซอร์ ไบจาน พม่า เอกวาดอร์ หรื อแม้ แต่ประเทศใกล้ ๆ กับสหรัฐฯ คือ เวเนซุเอลา และแคนาดา
ริชาร์ ด ดีมาโต กล่าวว่ามันเป็ นการยากที่จะชักจูงให้ จีนเปลี่ยนวิธีซื ้อ และเป็ นการยากอีกเช่นกันที่จะให้ ทงสอง
ั้
ประเทศหันมาให้ ความร่วมมือกันอย่างสร้ างสรรค์หากนโยบายของสหรัฐฯ ต่อความมัน่ คงทางด้ านน ้ามันยังคง
เป็ นไปอย่างก้ าวร้ าวเช่นที่เป็ นอยู่อย่างทุกวันนี ้
สหรัฐฯ ถูกคุกคามมากที่สดุ เมื่อจีนเข้ าไปมีอิทธิพลในตะวันออกกลาง ข้ อมูลบ่งว่า ซาอุฯ กลายเป็ น
แหล่งน ้ามันที่ใหญ่ที่สดุ ของจีนและบริษัทน ้ามันอารัมโคของซาอุฯ มีห้ นุ อยูใ่ นโรงกลัน่ ของจีนถึง 25%
นอกจากนันจี
้ นยังได้ รับสิทธิในการสารวจแหล่งน ้ามันของซาอุฯ อีกด้ วย จีนหวังจะเป็ นพันธมิตรที่เหนียวแน่น
กับซาอุฯ แทนสหรัฐฯ ที่ร้ายไปกว่านันคื
้ อสหรัฐฯ เห็นว่าจีนปิ ดหนทางการเข้ าถึงแหล่งน ้ามันและก๊ าซในอิหร่าน
และอิรักของสหรัฐฯ ทังนี
้ ้เพราะความสัมพันธ์ของจีนกับอิหร่านใกล้ ชิดกว่าความสัมพันธ์ที่ฝรั่งเศสและ

พันธมิตรมีกบั อิรักก่อนสหรัฐฯ จะบุกอิรักเสียอีก ศาสตราจารย์ไมเคิล แคลร์ ผู้เขียนเรื่ อง Blood and Oil: How
America’s Thirst for Petrol is Killing Us เห็นว่าจากมุมมองของจอร์ จ ดับเบิลยู บุช และคณะ หนทางเดียวที่
จะเปลี่ยนดินแดนในย่านนันคื
้ อการเปลี่ยนระบบการปกครองและสนับสนุนให้ ผ้ ทู ี่เป็ นมิตรกับสหรัฐฯ มีอานาจ
ซึง่ อาจต้ องใช้ วิธีที่ไม่เป็ นมิตร การแย่งชิงแหล่งพลังงานของทังสองประเทศจึ
้
งน่าจะรุนแรงขึ ้นและมีสว่ นทาให้
การผลิตขึ ้นถึงจุดสูงสุดรวดเร็วขึ ้น และที่นา่ แปลกคือทัง้ ๆ ที่สหรัฐฯ ต้ องการความมัน่ คงทางด้ านพลังงานแต่
ตนเองกลับเป็ นฝ่ ายทาให้ สถานการณ์ของตนเองและโลกเข้ าสูจ่ ดุ อับและน่าจะกระตุ้นให้ เกิดวิกฤตการณ์เร็ ว
ยิ่งขึ ้นไปอีก
ไม่วา่ วิกฤตการณ์น ้ามันจะเกิดจากการเผชิญหน้ ากันระหว่างมหาอานาจทังสองในกรณี
้
ของอิหร่าน
หรื อไม่ก็ตาม ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจย่อมสูงยิ่ง โรเบอร์ ต เฮอร์ ช เห็นว่า สิง่ ที่จะเกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่เลวร้ าย
ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ เพราะมันไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยธรรมดา แต่มนั จะเกิดขึ ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อรุนแรงที่
เรี ยกว่า stagflation สิ่งที่ทาให้ สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ ้นก็คือเงินดอลลาร์ ที่ทวั่ โลกถือเอาไว้ ในปั จจุบนั รัฐบาล
สหรัฐฯ สร้ างหนี ้เพิ่มขึ ้นจาก 5 แสนล้ านดอลลาร์ ในปี 2513 เป็ น 8 ล้ านล้ านดอลลาร์ ในปี 2548 และที่แย่ไป
กว่านันบริ
้ ษัทสหรัฐฯ ก็เป็ นหนี ้จาพวกอนุพนั ธ์ ถึง 100 ล้ านล้ านดอลลาร์ นัน่ หมายความว่า ในปี 2548 สังคม
อเมริกนั โดยรวมเป็ นหนี ้ถึง 39 ล้ านล้ านดอลลาร์ หรื อมากกว่าสามเท่าของรายได้ ประชาชาติของตน หากค่า
ของดอลลาร์ ออ่ นลงมากจะส่งผลไม่เพียงแค่ทาให้ สินค้ านาเข้ ามีราคาสูงขึ ้นเท่านัน้ การส่งออกของประเทศต่าง
ๆ ทัว่ โลกก็จะได้ รับผลกระทบไปด้ วยจากกาลังซื ้อของสหรัฐฯ ที่ลดลง แต่หากสหรัฐฯ ยังคงนาเข้ าสินค้ าจานวน
มากย่อมกดดันให้ เกิดเงินเฟ้อจนทาให้ ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ยิ่งจะเป็ นการทาให้ เศรษฐกิจเลวร้ ายลงไปอีก
การที่สหรัฐฯ ใช้ ดอลลาร์ ซื ้อน ้ามันทาให้ ทกุ ประเทศทัว่ โลกถือและใช้ ดอลลาร์ ตามไปด้ วยโดยเฉพาะ
ประเทศผู้ผลิตน ้ามัน พวกเขาต้ องนาเงินนันมาหาผลประโยชน์
้
ด้วยการซื ้อพันธบัตรของสหรัฐฯ อันเป็ นการ
สร้ างความกดดันให้ ดอกเบี ้ยในสหรัฐฯ ต่าลงซึง่ เท่ากับเป็ นการเอื ้อให้ ทงรั
ั ้ ฐบาลและชาวอเมริกนั มีเงินกู้ราคาถูก
มาไว้ ใช้ ยิ่งไปกว่านันการที
้
่สหรัฐฯ ส่งออกลดลงและนาเข้ าเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ ขาดดุลการค้ าเพิ่มขึ ้นถึง 7.24
แสนล้ านดอลลาร์ ในปี 2548 และเป็ นหนี ้ต่างประเทศถึง 5.25 ล้ านล้ านดอลลาร์ เมื่อสหรัฐเป็ นหนี ้มากเช่นนี ้
ประเทศต่าง ๆ ที่ถือเงินสกุลดอลลาร์ ไว้ ในมือมากมายจึงเริ่มกังวล

สิ่งที่ผ้ เู ขียนกังวลมากที่สดุ คือ ปริมาณการใช้ น ้ามันของชาวอเมริกนั หากชาวโลกหันมาใช้ น ้ามัน
เช่นเดียวกับที่ชาวอเมริกนั ใช้ โลกต้ องมีกาลังการผลิตถึง 450 ล้ านบาร์ เรลต่อวันแทนที่จะเป็ น 81 ล้ านบาร์ เรล
เช่นทุกวันนี ้ และปริมาณน ้ามันดิบที่มีอยูน่ ่าจะหมดลงภายในเวลาเพียง 7 ปี เท่านัน้ แต่หากชาวโลกใช้ น ้ามัน
เช่นที่ชาวอังกฤษ จีนหรื ออินเดียใช้ ปริมาณน ้ามันดิบน่าจะหมดภายในเวลา 17 ปี 96 ปี และ 226 ปี ตามลาดับ
ความไม่เท่าเทียมกันนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า ชาวอเมริกนั ไม่เพียงแต่โลภเท่านัน้ พวกเขายังน่าจะถูกตาหนิอีกด้ วย
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นตัวอย่างที่ดีของการกระทาที่ไม่เข้ าท่าของชาวอเมริกนั แทนที่พวกเขาจะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพรถให้ ทดั เทียมกับบริ ษัทสัญชาติอื่นกลับใช้ การโฆษณามาสร้ างมายาภาพให้ ชาวอเมริกนั
หลงผิดคิดว่า รถจาพวกใช้ งานได้ หลายอย่างที่เรี ยกว่า SUV (Sport Utility Vehicles) ซึง่ เป็ นรถขนาดใหญ่และ
เปลืองน ้ามันเป็ นสัญลักษณ์ของอานาจ สถานะและอิสรภาพ พวกเขายังคงพึง่ พานโยบายการกีดกันทาง
การค้ าส่งผลให้ บริ ษัทขาดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสูญเสียตลาดให้ กบั บริ ษัทรถญี่ปนไปใน
ุ่
ที่สดุ
บริษัทวอลมาร์ ทซึง่ เป็ นบริ ษัทค้ าปลีกที่ใหญ่ที่สดุ ในสหรัฐฯ ก็เป็ นอีกบริษัทหนึง่ ซึง่ จะถูกคุกคามจาก
ราคาน ้ามันเพราะสถานที่ตงของร้
ั้
านค้ ามักอยูห่ า่ งไกลออกไปจากชุมชน และสินค้ าต่าง ๆ ของบริ ษัทก็นาเข้ า
จากประเทศจีนซึง่ ต้ องเดินทางไกลหลายพันไมล์ หากเทียบวอลมาร์ ทเป็ นประเทศ บริ ษัทนี ้ก็เป็ นคูค่ ้ าใหญ่
อันดับแปดของจีนโดยมีสดั ส่วนการสัง่ สินค้ าจากจีนถึง 1.8 หมื่นล้ านดอลลาร์ ในปี 2547 หรื อเท่ากับหนึง่ ในสิบ
ของการขาดดุลการค้ าของสหรัฐฯ ต่อจีนเลยทีเดียว
ผู้เขียนสรุปว่า เมื่อปริมาณน ้ามันดิบลดลง ประเทศต่าง ๆ น่าจะหันมาใช้ ก๊าซธรรมชาติแทน แม้ ว่าใน
ปั จจุบนั ราคาของก๊ าซมิได้ ขึ ้นอยูก่ บั น ้ามันก็ตาม แต่ในสถานการณ์ขาดแคลนน ้ามัน ราคาก๊ าซน่าจะเพิ่มสูงขึ ้น
เพราะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันของผลิตภัณฑ์ทงสองในตลาดการเงิ
ั้
น และความต้ องการก๊ าซที่เพิ่ม
สูงขึ ้นย่อมส่งผลให้ ราคาเพิ่มขึ ้นด้ วย

ในบทที่ 9 ผู้เขียนพูดถึงความเห็นของมอลคอล์ม วิคส์ รัฐมนตรี พลังงานของอังกฤษ วิคส์ให้ สมั ภาษณ์
เมื่อเดือนมีนาคม 2548 ว่าเขาไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องน ้ามันจะหมดไปจากโลกในระยะเวลาอันใกล้ หรื อในชัว่ ชีวิต
ของคนในยุคปั จจุบนั ผู้เขียนเห็นว่าการให้ สมั ภาษณ์ของรัฐมนตรี คนนี ้เป็ นการบิดเบือนอย่างสิ ้นเชิงเพราะสิ่งที่

ทุกคนกาลังพูดกันคือ การที่การผลิตจะขึ ้นถึงจุดสูงสุด มิได้ พดู ถึงการที่น ้ามันจะหมดไปจากโลก แม้ วา่ แต่ละ
สถาบันจะทานายว่าการผลิตน ้ามันจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดในระยะเวลาต่างกันซึง่ ขึ ้นอยู่กบั มุมมองและวิธีคานวณ
และการคาดการณ์ปริมาณน ้ามันดิบที่มีอยูใ่ นแหล่งต่าง ๆ แต่การคาดการณ์สว่ นใหญ่จะบ่งว่าจุดสูงสุดอยู่
ระหว่างปี 2553-2573 ไมเคิล สมิธ เห็นว่าการที่การลิตน ้ามันจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดอยูร่ ะหว่างปี 2551-2563 นัน้
เป็ นเพราะเมื่อราคาน ้ามันเพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ ความต้ องการพลังงานลดลงจึงทาให้ ปริมาณการผลิตขึ ้นถึง
จุดสูงสุดช้ าลงซึง่ อาจกลายเป็ นปี 2559 แทนที่จะเป็ นปี 2551 ก็เป็ นได้ ถึงกระนันก็
้ ตามมนุษย์เรายังคงมีเวลา
ไม่มากนักที่จะเตรี ยมตัว
ตามปกตินกั การเมืองส่วนใหญ่คงเลือกที่จะทาสงครามนอกประเทศเพื่อยืดเวลาการเกิดวิกฤติพลังงาน
มากกว่าที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนของตนโดยการขอร้ องให้ พวกเขาชะลอการใช้ พลังงาน
ทังนี
้ ้เพราะทางเลือกหลังไม่มีวนั ที่จะทาให้ นกั การเมืองชนะการเลือกตังอย่
้ างแน่นอน และนี่คือต้ นเหตุที่ทาให้
ชาวอเมริกนั และอังกฤษตัดสินใจบุกอิรัก ผู้เขียนจึงคาดว่าการที่นกั การเมืองส่วนใหญ่พยายามที่จะปฏิเสธเรื่ อง
นี ้อาจมิได้ เป็ นเพราะพวกเขาไม่เห็นด้ วยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ ้นจริง ๆ แต่อาจเป็ นเพราะพวกเขาถูกทาให้ เป็ น
อัมพาตจากความยากลาบากมากกว่า
ในบทที่ 10 ผู้เขียนแสดงความมัน่ ใจว่า วิกฤตการณ์น ้ามันคงเกิดขึ ้นในไม่ช้าแต่มนั คงไม่ถึงกับทาให้
อารยธรรมสิ ้นสุดลงเพราะเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์ได้ อยูแ่ ล้ ว เพียงแต่ต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนซึง่ คงต้ องเริ่มต้ นจากการหยุดปฏิเสธว่ามหันตภัยนี ้จะไม่เกิดขึ ้น
และร่วมกันรับมืออย่างจริงจัง
สิ่งที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ กระทาได้ ก็คือ การเริ่มต้ นใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยการมี
ยุทธศาสตร์ ที่แน่นอนเพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสร่วมมือกันลดการใช้ พลังงาน หากขาดยุทธศาสตร์ ที่ดีปัญหานี ้
คงยากที่จะแก้ อนั จะส่งผลให้ เกิดวิกฤตการณ์ที่ทกุ ๆ ส่วนเป็ นอัมพาต ส่วนผู้ที่มียทุ ธศาสตร์ ที่ดีและเริ่มเคยชิน
กับการลดการใช้ พลังงานหรื อใช้ มนั อย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีโอกาสที่จะอยูร่ อดได้ มากกว่า แม้ วา่ คนกลุม่ นี ้
อาจต้ องยากลาบากก่อนผู้อื่นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า รัฐบาลประเทศทังหลายควรเร่
้
งออกมาตรการลดการใช้
พลังงานเพื่อชะลอช่องว่างระหว่างความต้ องการพลังงานและพลังงานที่ผลิตได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการลดการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย

การที่รัฐบาลอังกฤษในสมัยของนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์ ไม่ใส่ใจเป็ นการนาประเทศอังกฤษเข้ าไป
เสี่ยงกับสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานและเศรษฐกิจถดถอยเพราะประเทศอื่น ๆ ในภาคพื ้นยุโรปได้
เตรี ยมการอย่างเป็ นรูปธรรมจนเป็ นที่ประจักษ์ แล้ ว การที่องั กฤษยังไม่ปรับตัวโดยมีความเชื่อแบบหลงผิดว่าจะ
สามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ ทนั ท่วงทีจงึ ไม่นา่ จะสมเหตุสมผลเพราะการหาแหล่งพลังงานทดแทนเป็ นเรื่ องที่
เป็ นไปได้ ยาก และการสร้ างโรงงานไฟฟ้าใหม่จากพลังงานนิวเคลียร์ ต้องอาศัยเวลานาน อีกทังการปรั
้
บปรุง
โรงงานผลิตไฟฟ้าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ก็มีความจาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณจานวนมหาศาลและระยะเวลาหลายปี
จึงจะประสบผลสาเร็จ หากอังกฤษยังคงมีทา่ ทีตอ่ ปั ญหาพลังงานเช่นนี ้ประชาชนคงต้ องประสบกับ
สถานการณ์เลวร้ ายอย่างแสนสาหัสเพราะก๊ าซที่องั กฤษหวังพึง่ พาจากรัสเซียก็กาลังถูกท้ าทายจากจีน
นอกจากนี ้ การที่องั กฤษตังความหวั
้
งไว้ วา่ การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นจะชะลอหรื อยืด
ระยะเวลาการขึ ้นถึงจุดสูงสุดของการผลิตน ้ามันก็เป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ จะถูกต้ อง จากการศึกษาของวิลเลียม
สแตนลีย์ เจวอน นักเศรษฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 19 จะเห็นว่าหลังการผลิตเครื่ องจักรไอน ้าของเจมส์ วัตต์ ซึง่ ทา
ให้ การใช้ พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น การใช้ พลังงานกลับมิได้ ลดลงเลย ซ ้ายังเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความ
ต้ องการในการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นไปอีก ดังนัน้ หนทางเดียวที่นา่ จะแก้ ไขได้ คือการบริโภคให้ น้อยลง
ส่วนมาตรการการค้ าก๊ าซเสียที่เรี ยกว่า EU Emission Trading Scheme ซึง่ สหภาพยุโรปหวังว่าบริษัท
ต่าง ๆ จะลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาซึง่ เท่ากับเป็ นการลดการใช้ พลังงานไปในตัว ไม่คอ่ ย
ได้ ผลมากนักเพราะบริษัทต่าง ๆ กลับสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพจนสามารถปล่อยก๊ าซนี ้ได้ ตามโควตา
ปริมาณก๊ าซที่ถกู ปล่อยออกมาจึงมิได้ ลดลงเท่าที่ควร ซ ้าร้ ายโควตาที่กาหนดขึ ้นในอนาคตยังมากกกว่า
ปริมาณที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาอยู่แล้ ว มาตรการนี ้จึงไม่นา่ ที่จะเป็ นประโยชน์ในระยะยาว
เดวิด เฟลมมิ่ง นักเขียนด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ คิดวิธีการใหม่ขึ ้นมาเรี ยกว่า Tradable Energy Quotas
(TEQ) ซึง่ ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจและสามารถนาไปปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการลดการใช้ พลังงานและ
ปล่อยก๊ าซได้ ดี การนามาตรการนี ้ไปปฏิบตั ิก็คือ กาหนดให้ ทกุ คนที่เกิดมามีบตั รโควตาของการปล่อยก๊ าซ
เรี ยกว่า “งบประมาณการปล่อยคาร์ บอน” (carbon budget) ทุก ๆ ครัง้ ที่มีการใช้ พลังงาน บัตรที่วา่ นี ้จะถูกคิด
คานวณเป็ นราคาของก๊ าซที่จะปลดปล่อยซึง่ จะเป็ นการควบคุมและเพิ่มแรงจูงใจให้ ผ้ คู นใช้ พลังงานให้ น้อยลง
หากรัฐบาล บริษัท หรื อประชาชนต้ องการปล่อยก๊ าซนี ้มากกว่าโควตาที่กาหนด พวกเขาจะต้ องซื ้อโควตาเพิ่ม

แต่ปริมาณสัดส่วนในปี ต่อ ๆ ไปของพวกเขาจะลดลง หากใช้ เกินโควตาของผู้อื่นจะถูกคิดราคาแพงขึ ้น
มาตรการนี ้จะกระตุ้นให้ ทกุ คนพยายามหาทางใช้ พลังงานที่ไม่ทาให้ เกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ จะทาให้
ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศได้ รับการแก้ ไขไปในตัวด้ วย อย่างไรก็ดีวิธีนี ้ยังคงไม่ยตุ ธิ รรมกับประเทศ
ยากจนมากนักเพราะชาวอเมริกนั ยังคงมีโอกาสเข้ าถึงทรัพยากรมากกว่าอยู่ดีและโควตาที่พวกเขาได้ รับในตอน
แรกก็ยงั มากกว่าผู้อื่น แต่อย่างน้ อยพวกเขาต้ องปรับตัวเพื่อที่จะไม่บริโภคเพิ่มขึ ้น
ผู้เขียนคาดว่า หากวิกฤตการณ์พลังงานเกิดขึ ้นและการผลิตน ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องจริง วิกฤต
เศรษฐกิจย่อมจะเกิดขึ ้นตามมาแน่นอน นัน่ ย่อมหมายความว่า หลายอาชีพจะได้ รับผลกระทบ เช่น การ
ท่องเที่ยวและสายการบิน เขาจึงแนะนาว่า 1) ผู้คนควรเน้ นให้ ลกู หลานเรี ยนทางด้ านวิทยาศาสตร์ เพราะ
ช่วงเวลานันโลกคงต้
้
องการนักวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นมากเพื่อค้ นคิดวิธีสาหรับการประหยัดพลังงานและทางานใน
ด้ านพลังงานและเทคโนโลยี 2) ลงทุนในกลุม่ พลังงานเพราะแม้ วา่ จะเกิดวิกฤตแต่ห้ นุ ในกลุม่ นี ้น่าจะมีราคาพุง่
สูงขึ ้นในระยะแรกเพราะราคาสินค้ าที่พวกเขาจะขายมีราคาสูงขึ ้น 3) ประเมินวิธีขบั รถของตนเองใหม่โดย
พยายามใช้ พลังงานให้ น้อยลงด้ วยการเปลี่ยนเป็ นรถเล็กหรื อรถประหยัดพลังงาน ขับให้ ช้าลงและน้ อยลง ใช้
จักรยานบนเส้ นทางที่สามารถทาได้ อย่างปลอดภัย 4) ประเมินกิจกรรมการซื ้อของ เช่น สถานที่ที่ไปซื ้อห่างไกล
จากบ้ านและที่ทางานหรื อไม่ สินค้ าที่ซื ้อแต่ละครัง้ มาจากแหล่งที่หา่ งไกลหรื อไม่ ความถี่ในการไปซื ้อของ
รวมทังของที
้
่ซื ้อมีการใช้ ถงุ พลาสติก ขวดพลาสติก และสินค้ านอกฤดูกาลหรื อไม่ 5) ประเมินการใช้ พลังงานใน
บ้ านเรื อน ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ มีการเปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทิ ้งไว้ โดยไม่จาเป็ น
หรื อไม่ 6) สถานที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนห่างไกลจากที่ทางานหรื อไม่และมีการใช้ รถสาธารณะเดินทางไปทางานหรื อไม่
ข้ อคิดเห็น: ข้ อมูลในหนังสือเล่มชี ้ชัดว่า การผลิตน ้ามันจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดในไม่ช้านี ้และผลของมัน
น่าจะเป็ นความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง การเลือกเมินเฉยกับข้ อมูลจึงไม่นา่ จะถูกต้ อง นัน่
หมายความว่า ถึงเวลาแล้ วที่รัฐบาลและประชาชนต้ องมีทงแผนระยะยาวและเริ
ั้
่มปฏิบตั ติ ามมาตรการในระยะ
สันทั
้ นทีเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั พลังงานทางเลือกและแผนเศรษฐกิจสาหรับเผชิญกับวิกฤติอนั
หนักหนาสาหัสที่กาลังจะมาถึง จริงอยูเ่ นื ้อหาที่ผ้ เู ขียนนามาเสนอเป็ นเรื่ องหนัก แต่การนาเสนอเป็ นไปในรูป
ของการเล่าเรื่ องเบา ๆ เสียเป็ นส่วนใหญ่พร้ อมกับมีเกร็ดต่าง ๆ แทรกอยูม่ ากมายซึง่ ทาให้ การอ่านไม่ชวนง่วง

นอน การนาเสนอเรื่ องหนักให้ เป็ นเรื่ องเบาได้ เช่นนันคงเนื
้
่องมาจากการเป็ นนักข่าวและนักสร้ างภาพยนตร์ ของ
ผู้เขียน

13.
Beyond Oil / หลังนา้ มันหยดสุดท้ าย

น ้ามันปิ โตรเลียมกาลังจะหมดลงหรื อไม่ จะหมดลงเมื่อไร และชาวโลกจะหาอะไรมาทดแทนเมื่อวันนัน้
มาถึงเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันมาเป็ นเวลานานเป็ นทศวรรษแล้ ว ประเด็นเหล่านี ้เริ่มมีความเร่งด่วนยิ่งขึ ้นเมื่อ
ราคาน ้ามันทะยานขึ ้นไปจนใกล้ บาร์ เรลละ 100 ดอลลาร์ สหรัฐเมื่อตอนปลายปี 2550 สาหรับผู้ที่ต้องการรู้
ข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในประเด็นดังกล่าว ศาสตราจารย์ Kenneth S. Deffeyes แห่ง
มหาวิทยาลัยพรินซตันได้ เตรี ยมไว้ ให้ ในหนังสือขนาดกะทัดรัดยาว 202 หน้ าชื่อ Beyond Oil: The
View from Hubbert’s Peak ซึง่ พิมพ์ออกมาเมื่อปี 2548
ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นด้ วยการพูดถึงปั ญหาหนักหนาสาหัสที่มนุษย์เรากาลังจะต้ องเผชิญเมื่อการผลิต
น ้ามันจะหยุดเพิ่มขึ ้นแล้ วเริ่มลดลงเป็ นครัง้ แรกนับจากยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมตามคาทานายของ มาเรี ยน คิง
ฮับเบอร์ ต นักธรณีวทิ ยาชาวอเมริกนั ผู้ได้ คาดการณ์ไว้ วา่ ปริมาณน ้ามันดิบของโลกน่าจะอยูท่ ี่ 2.1 ล้ านล้ าน
บาร์ เรลและการผลิตจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดในปี 2543 ส่วนการผลิตของสหรัฐฯ จะขึ ้นถึงจุดสูงสุดในปี 2513
สาหรับตัวเขาเองเริ่มให้ ความสนใจต่อปั ญหาการค้ นหาน ้ามันตังแต่
้ ปี 2501 เมื่อเขาเริ่มทางานกับห้ องวิจยั
ของบริษัทเชลล์ในเมืองฮุสตัน ทังนี
้ ้เพราะเขาสังเกตว่าบริ ษัทต่าง ๆ ในวงการน ้ามันดูเหมือนจะเก็บสะสมเงินสด
ไว้ มากผิดปกติและพยายามซื ้อหุ้นคืน ทัง้ ๆ ที่ราคาน ้ามันและความต้ องการก็เพิ่มสูงขึ ้น มันจึงอาจเป็ นไปได้ วา่
มนุษย์เราได้ ค้นพบน ้ามันดิบหมดแล้ ว หรื อไม่การขุดเจาะเพิ่มขึ ้นก็คงไม่ทาให้ ได้ ผลผลิตและกาไรเพิ่มขึ ้น หาก

เป็ นเช่นนันจริ
้ งมนุษย์เราก็น่าที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนอย่างจริงจังมาตังนานแล้
้
วและโอกาสนันอาจได้
้
หลุดลอยไปแล้ วก็ได้
บทที่ 1 พูดถึงเหตุที่ทาให้ เราต้ องมองไปให้ ไกลกว่าแค่ปัญหาน ้ามันหมด ผู้เขียนคาดว่า วันที่ 24
พฤศจิกายน 2548 อันเป็ นวันขอบคุณพระเจ้ าของชาวอเมริกนั น่าจะเป็ นวันที่การผลิตน ้ามันขึ ้นถึงจุดสูงสุด
หลังจากนันการผลิ
้
ตจะลดลงเรื่ อย ๆ โดยลดลงทีละน้ อยในระยะแรกและลดลงอย่างรวดเร็วในภายหลัง สาเหตุ
ที่เขาคาดการณ์ไว้ เช่นนันเพราะการผลิ
้
ตน ้ามันในปี 2546 เพิ่มขึ ้นเพียง 3% เมื่อเทียบกับปี 2541 หรื อ
เพิ่มขึ ้นเพียง 0.6% ต่อปี เท่านัน้ ยิ่งเมื่อเขาใช้ สมการซึง่ ฮับเบอร์ ตเสนอไว้ เมื่อปี 2499 คาดการณ์การผลิต
น ้ามันในสหรัฐฯ ด้ วยแล้ ว เขายิ่งพบว่ามันแตกต่างอย่างสิ ้นเชิงจากของกลุม่ ผู้มองโลกในแง่ดที ี่คานวณด้ วยวิธี
ของสานักงานธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ซึง่ คาดว่าการผลิตจะไม่ขึ ้นถึงจุดสูงสุดจนถึงปี 2579
เขาย้ อนไปเล่าถึงประวัตขิ องน ้ามันในยุคนี ้ว่า เริ่มขึ ้นในปี 2453 เมื่อบ่อน ้ามันชื่อ Spindle Top
ในรัฐเทกซัสของสหรัฐอเมริกาถูกสูบขึ ้นมาใช้ เป็ นครัง้ แรกและนับเป็ นจุดเริ่มต้ นของอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมโลก
เพราะจากวันนันมาวิ
้ ถีชีวิตของมนุษย์เราก็เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางหรื อสิ่งของต่าง ๆ ที่เราผลิตขึ ้น
ล้ วนต้ องพึง่ พาน ้ามันทังสิ
้ ้น เมื่อนักวิทยาศาสตร์ สว่ นใหญ่คาดว่าการผลิตน ้ามันของโลกเริ่มหยุดเพิ่มขึ ้นและจะ
ลดลง มันจึงเป็ นข่าวร้ าย ธรรมชาติของมนุษย์เรามักไม่ชอบฟั งข่าวร้ ายและหวังว่าข่าวร้ ายนันจะหายไปในเร็
้
ว
วัน แต่ขา่ วร้ ายเกี่ยวกับการผลิตน ้ามันนี ้คงจะไม่มีทางหายไปแน่ ทังนี
้ ้เพราะเมื่อใดที่เราสามารถปรับตัวได้ จน
รู้สกึ คุ้นกับการผลิตที่ลดลงถึงจุดหนึง่ ระดับของการผลิตก็จะลดลงไปอีก

บทที่ 2 พูดถึงกระบวนการกาเนิดน ้ามันตามอ่าวด้ านในบริเวณไหล่ของมหาสมุทร เช่น ทะเลแดงและ
ทะเลดา ที่การไหลวนของน ้านาเอาน ้าทะเลจากบริเวณที่ตื ้นซึง่ มีสารอาหารมากออกไปยังส่วนลึกของ
มหาสมุทร เมื่อเหตุการณ์เช่นนี ้เกิดซ ้าไปซ ้ามาเป็ นพัน ๆ ปี ใต้ มหาสมุทรจึงมีสารอินทรี ย์ตกตะกอนอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก สารอินทรี ย์ที่ถกู ฝั งอยู่ในหินที่ระดับเกินกว่า 7,500 ฟุตเกิดการแตกตัวของโมเลกุลขนาดใหญ่
ส่วนที่กลายเป็ นโมเลกุลคาร์ บอนขนาด 5-20 อะตอมเป็ นของเหลวที่เรี ยกว่าน ้ามันดิบ และส่วนที่กลายเป็ น
โมเลกุลคาร์ บอนขนาดเล็กกว่า 5 อะตอมเป็ นก๊ าซธรรมชาติ น ้ามันถูกกักอยูใ่ นหิน 3 ชนิดด้ วยกันคือ หินทราย

ซึง่ มีน ้ามันถึงครึ่งหนึง่ ส่วนอีกครึ่งอยูใ่ นหินปูนและหินที่มีแร่แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์ บอเนตโดยมันจะไหล
ผ่านไปมาระหว่างรูที่เชื่อมกันอยูใ่ นหิน น ้ามันหนึง่ หยดใช้ เวลากว่าร้ อยล้ านปี ในการก่อตัว
โดยทัว่ ไปการสูบน ้ามันดิบออกมาจากแหล่งในรอบแรกจะได้ น ้ามันออกมาน้ อยกว่าหนึง่ ในสี่ของที่มีอยู่
ในแหล่งนัน้ ๆ หลังจากการสูบรอบที่สองแล้ วน ้ามันกว่าครึ่งก็ยงั คงเหลืออยู่ เทคนิคที่ชว่ ยให้ สบู น ้ามันออกมา
ได้ เพิ่มขึ ้นคือ การฉีดน ้า หรื อการอัดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงไปในบ่อข้ าง ๆ เพื่อให้ น ้ามันที่เหลืออยูใ่ นแหล่ง
กลับไหลขึ ้นมาสู่ปากบ่ออีกครัง้ แต่นนั่ ก็ยงั คงสูบน ้ามันขึ ้นมาได้ เพียงอีกส่วนหนึง่ เท่านัน้ ทังนี
้ ้เพราะการสร้ าง
แหล่งผลิตก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ข้าง ๆ บ่อน ้ามันยังมีต้นทุนสูง อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดมลพิษสูงมากเพราะต้ อง
เผาถ่านหินเพื่อผลิตก๊ าซ ถึงแม้ วา่ นักวิทยาศาสตร์ จะสามารถคิดค้ นหัวเจาะที่แข็งกว่าเดิม หรื อใช้ ทอ่ ที่มี
คุณสมบัตทิ ี่ดีกว่าเดิม แต่เทคนิคทังหมดนี
้
้กลับไม่สามารถที่จะทาให้ สามารถสูบเอาน ้ามันออกจากแหล่งจน
หยดสุดท้ ายได้ ดังนันหลั
้ งปี 2543 บ่อน ้ามันหลายแห่งจึงต้ องปิ ดตัวลง ผู้เขียนคาดว่าน ้ามันที่ยงั เหลืออยูใ่ น
แหล่งต่าง ๆ ซึง่ มีอยูน่ ้ อยลงเรื่ อย ๆ อาจนับรวมเข้ าไปเป็ นปริมาณน ้ามันดิบสารองได้ แต่มนั ก็จะไม่ชว่ ยเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเพราะเราไม่สามารถนาขึ ้นมาใช้ ได้ จนหมดด้ วยเทคโนโลยีที่เรามีอยูใ่ นปั จจุบนั
ส่วนสิทธิในการขุดเจาะน ้ามันนัน้ แต่ละประเทศมีนโยบายไม่เหมือนกัน ในปั จจุบนั สิทธิในการขุดเจาะ
ของประเทศส่วนใหญ่มกั เป็ นของรัฐ เช่น เวเนซุเอลา อิหร่าน อิรักและซาอุดีอาระเบีย รัฐบาลของประเทศ
เหล่านี ้มักตังบริ
้ ษัทของตนเองขึ ้นเพื่อบริหารผลประโยชน์ที่ได้ จากน ้ามัน ยกเว้ นสหรัฐอเมริกาซึง่ สิทธิในการขุด
เจาะกลับเป็ นของเอกชนหากเอกชนเป็ นเจ้ าของพื ้นที่ อย่างไรก็ดีหากแหล่งน ้ามันอยู่ในทะเล สิทธิยงั คงเป็ น
ของรัฐบาลท้ องถิ่นและของรัฐบาลกลางโดยใช้ ระยะห่างจากฝั่ งเป็ นจุดแบ่ง
ปกติราคาของสินค้ าจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานซึง่ ในกรณีของน ้ามันก็เช่นเดียวกัน แต่ใน
อดีตอิทธิพลด้ านอุปสงค์จะมีผลต่อราคาน ้ามันมากกว่า ทังนี
้ ้เพราะราคาน ้ามันถูกกาหนดโดยกลุม่ ประเทศ
ผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่ของโลก (โอเปก) โอเปกจะรักษาระดับราคาน ้ามันให้ อยูท่ ี่ 22-28 ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรล
ด้ วยการปรับกาลังการผลิต หากราคาน ้ามันสูงกว่าบาร์ เรลละ 28 ดอลลาร์ โอเปกมักจะผลิตเพิ่มเพื่อให้ ราคา
น ้ามันลดลง แต่เมื่อการผลิตของกลุม่ โอเปกซึง่ ได้ ขึ ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ วตังแต่
้ ปี 2545 ทาให้ ราคาน ้ามันขึ ้นไป
ถึงบาร์ เรลละ 33 ดอลลาร์ เมื่อปี 2547 โอเปกกลับลดการผลิตลง นัน่ หมายความว่า โอเปกไม่สามารถที่จะ
ควบคุมราคาน ้ามันด้ วยการผลิตของตนเองได้ อีกต่อไปแล้ ว ผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นตรงกันว่านับจากนี ้ไปประเทศ

ต่าง ๆ ทัว่ โลกจะต้ องเผชิญกับราคาน ้ามันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ วอันเป็ นการเปลี่ยนไปตาม
อิทธิพลด้ านอุปสงค์นนั่ เอง

บทที่ 3 พูดถึงวิธีคานวณการผลิตน ้ามันของฮับเบอร์ ต นักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่าต้ องมีอะไร
ซ่อนอยูใ่ นสมการทางคณิตศาสตร์ ของฮับเบอร์ ตอย่างแน่นอน หลังจากผู้เขียนศึกษางานของฮับเบอร์ ตอย่าง
ละเอียดก็เข้ าใจที่มาของสมการนันและทราบว่
้
า เขานาข้ อมูลการผลิตน ้ามันของสหรัฐอเมริกามาเป็ นฐานใน
การคิดสมการ ผู้เขียนได้ นาข้ อมูลของปริมาณการผลิตน ้ามันสะสมกับสัดส่วนระหว่างการผลิตรายปี ต่อการ
ผลิตสะสมมาบรรจุลงบนกราฟและพบว่ามันเป็ นเส้ นตรงหลังจากปี 2501 ที่เป็ นเช่นนันเพราะการผลิ
้
ตสะสม
ย่อมเพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป เส้ นตรงเส้ นนี ้จะตัดกับเส้ นตามแนวนอนที่ 2.28 แสนล้ านบาร์ เรลอันเป็ นจุดที่
น ้ามันหยดสุดท้ ายของสหรัฐอเมริกาถูกสูบขึ ้นมาใช้ นนั่ เอง ผลของการคานวณนี ้แตกต่างจากที่สานักงาน
ทรัพยากรธรณีอเมริกนั คานวณไว้ ซงึ่ ได้ แก่สหรัฐฯ มีน ้ามันดิบสูงถึง 3.62 แสนล้ านบาร์ เรล นัน่ หมายความว่า
เส้ นตรงเส้ นนี ้มีการหันหัวกลับ หรื อไม่สหรัฐฯ ก็ได้ นบั เอาน ้ามันดิบของอิรักเป็ นของตัวแล้ ว
นอกจากสมการของฮับเบอร์ ตแล้ วการใช้ วิธีที่มีชื่อว่า Logistic Curve ของปิ แอร์ แวร์ ฮลุ ต์ ชาว
เบลเยียมซึง่ เป็ นกราฟเช่นกันก็เป็ นการคานวณปริมาณการผลิตที่สาคัญอีกแบบหนึง่ กราฟนี ้จะเป็ นรูประฆัง
คว่าซึง่ สมมาตรกันทังสองข้
้
างโดยมีพื ้นที่ใต้ กราฟเป็ นปริมาณ (ภาพ) ปี ที่ผลิตได้ ปริมาณสูงสุดเกิดขึ ้นเมื่อพื ้นที่
ใต้ กราฟขึ ้นถึงครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
กราฟนี ้คานวณได้ วา่ ปริมาณการผลิตของสหรัฐอเมริกาจะขึ ้นถึง
จุดสูงสุดในปี 2519 แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงคือ ปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ ขึ ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ วตังแต่
้ ปี
2513 การคานวณโดยกราฟนี ้ชี ้ว่าปริมาณการผลิตน ้ามันของโลกจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดในปี 2548
นอกจากนันผลการวิ
้
เคราะห์จากการใช้ กราฟพบว่า ราคาน ้ามันมีผลต่อการผลิตบ้ างแต่ไม่มากนัก
เป็ นที่ทราบกันดีว่า การผลิตน ้ามันเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของห่วงโซ่อปุ ทานซึง่ เริ่มจากการค้ นหาแหล่ง
น ้ามัน หลังการเริ่มขุดเจาะหลุมแรกอาจมีหลุมอื่น ๆ ใหญ่น้อยตามมาจนกระทัง่ ย่านนันกลายเป็
้
นแหล่งน ้ามัน
ขนาดใหญ่ ปริมาณน ้ามันดิบจากแหล่งต่าง ๆ จะถูกรวมเข้ าด้ วยกันเป็ นปริมาณน ้ามันดิบสารอง (oil
reserves) ของประเทศและของโลก บทความของฮับเบอร์ ตในปี 2505 ใช้ คาว่า “ค้ นพบ”

(discovery) ซึง่ หมายถึงปริมาณน ้ามันดิบสะสมที่พบในแต่ละปี รวมกับปริมาณน ้ามันดิบของปี นัน้ ๆ
วิธีการวิเคราะห์การค้ นพบเป็ นเช่นเดียวกันกับการผลิตคือ การบรรจุข้อมูลของการค้ นพบสะสมตามแนวนอน
และการค้ นพบในแต่ละปี หารด้ วยการค้ นพบสะสมในแนวตัง้ ผลจากการคานวณด้ วยคอมพิวเตอร์ จะพบว่า
โลกได้ ผา่ นจุดสูงสุดของการค้ นพบไปแล้ วตังแต่
้ ปี 2520
วิธีการนับจานวนบาร์ เรลที่คาดว่าจะค้ นพบจากแหล่งน ้ามันใหม่ ๆ คือ การสร้ างกราฟระหว่างจานวน
น ้ามันสะสมในแนวนอนกับสัดส่วนของจานวนที่พบต่อจานวนสะสมในแนวตัง้ จากกราฟนี ้จะพบว่า ปริมาณ
น ้ามันที่คาดว่าจะพบคือ 2.013 ล้ านล้ านบาร์ เรล แต่ในปี 2508 โลกได้ ค้นพบแหล่งน ้ามันไปแล้ วถึง
94% ดังนัน้ หากดูตวั เลขทังหมดจะเห็
้
นว่า ปริมาณน ้ามันที่พบและที่ผลิตจะเท่ากันที่ 2.013 ล้ านล้ าน
บาร์ เรลโดยการค้ นพบแหล่งใหม่ ๆ จะขึ ้นถึงสุดสูงสุดที่ปี 2507 ส่วนปริมาณน ้ามันที่พบจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดที่ปี
2521 และปริมาณการผลิตจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดในปี 2548

บทที่ 4 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับก๊ าซธรรมชาติ การค้ นหาก๊ าซธรรมชาติก็เป็ นเช่นเดียวกันกับการค้ นพบ
น ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติจะพบที่ระดับความลึกมากกว่า 15,000 ฟุต และมีขนาดเพียง 1 อะตอมเท่านัน้
หรื อที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่ามีเทน (CH4) แต่การผลิตก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบมีความต่างกันบ้ างคือ
การผลิตก๊ าซไม่จาเป็ นต้ องมีปัม้ มีเพียงท่อและลิ ้นปิ ดเปิ ดเท่านัน้ ต้ นทุนของการวางท่อจึงเป็ นต้ นทุนที่สาคัญ
ที่สดุ หากแหล่งใดมีปริมาณก๊ าซเพียงเล็กน้ อย ค่าใช้ จ่ายในการวางท่อจะสูงกว่าปริมาณก๊ าซที่ดงึ ออกมาใช้ ได้
โดยทัว่ ไปก๊ าซเป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตน ้ามัน ยิ่งผลิตน ้ามันมากเท่าใดก็ยิ่งได้ ก๊าซธรรมชาติมากขึ ้นเท่านัน้
ส่งผลให้ ราคาของก๊ าซลดลงเหลือเพียง 3-7 เซนต์สหรัฐต่อ 1 พันลูกบาศก์ฟุตเท่านัน้ แหล่งน ้ามันบางแห่งมี
ปริ มาณก๊ าซธรรมชาติมากกว่าน ้ามัน แหล่งนัน้ ๆ จึงสามารถแยกกันผลิตระหว่างน ้ามันและก๊ าซได้ โดยอาจทา
การเจาะลงไปเฉพาะระดับที่มีน ้ามันเท่านัน้
แหล่งก๊ าซธรรมชาติที่พบมากของสหรัฐอเมริกาคือ ทางตะวันตกของรัฐนิวยอร์ กและรัฐเพนซิลวาเนีย
ซึง่ เป็ นแนวขนานไปกับชายฝั่ งทะเลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ การขุดเจาะก๊ าซจาก
แหล่งแบบนี ้ไม่ยากนักหากสามารถกาหนดตาแหน่งที่ถกู ต้ องได้ อย่างไรก็ดี เมื่อความต้ องการก๊ าซเพิ่มขึ ้น การ
ค้ นหาแหล่งก๊ าซที่มิใช่แหล่งแบบเดิม ๆ ก็เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ก๊ าซที่เป็ นที่นิยมคือ ก๊ าซในบึง (Swamp
Gas) ซึง่ เป็ นแหล่งที่มีก๊าซมีเทนที่เกิดจากการผลิตของแบคทีเรี ย ณ อุณหภูมิปกติโดยอาศัยรากหญ้ า แหล่ง
ก๊ าซชนิดนี ้ที่ได้ รับการศึกษามากที่สดุ อยูท่ ี่รัฐมอนทานาและในจังหวัดแอลเบอร์ ตาของแคนาดา แต่ปริมาณ
ของก๊ าซกลับมีไม่มากพอที่จะดึงดูดการลงทุน อย่างไรก็ดี การที่แหล่งก๊ าซประเภทนี ้อยูต่ ื ้นและมีต้นทุนต่าใน
การดึงออกมาใช้ กาลังทาให้ มนั เป็ นที่สนใจของประเทศกาลังพัฒนา
นอกจากนันยั
้ งมีก๊าซในอ่าง (Basin-Center Gas) ซึง่ อยูใ่ นรูระหว่างหินบางชัน้ แหล่งที่พบหิน
เหล่านี ้คือ รัฐนิวยอร์ ก เพนซิลวาเนีย เทนเนสซี ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของรัฐไวโอมิงและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของรัฐนิวเม็กซิโก แต่แหล่งเหล่านี ้กลับเป็ นแหล่งที่ไม่นา่ สนใจเพราะการดึงก๊ าซออกมาใช้ ทาได้ คอ่ นข้ างยาก
รัฐจึงต้ องให้ ความช่วยเหลือด้ วยการเพิ่มแรงจูงใจทางด้ านภาษีกบั แหล่งที่ผลิตได้ น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์
ฟุตต่อวันเพื่อให้ นกั ลงทุนยอมลงทุนดึงก๊ าซจากแหล่งเหล่านี ้ออกมาใช้ เพราะความต้ องการเพิ่มสูงขึ ้น ความ
ต้ องการผลตอบแทนในการลงทุนสาหรับการขุดเจาะหาแหล่งใหม่ ๆ มักอยูท่ ี่ 10-15% โดยทัว่ ไป 75%
ของการค้ นหาจะพบหลุมเปล่า ราว 18% พบหนึง่ พันล้ านลูกบาศก์ฟุต อีก 5% พบสิบล้ านลูกบาศก์ฟตุ และ

เพียง 2% เท่านันที
้ ่มีโอกาสพบกว่าแสนล้ านลูกบาศก์ฟุต แหล่งก๊ าซประเภทนี ้ให้ ปริ มาณก๊ าซเพียงเล็กน้ อยจึง
ไม่เหมาะกับการผลิตในเชิงการค้ าและไม่นา่ จะเป็ นหนทางในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ที่โลกกาลังขาด
แคลนพลังงาน ยิ่งไปกว่านันผลตอบแทนในการลงทุ
้
นยังต่าใกล้ เคียงกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเท่านัน้
แต่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไม่มีความเสี่ยง
ในอดีตการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย แต่หลังจากการระเบิดของโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และเมื่อต้ นทุนในการผลิตก๊ าซลดลงมาก สหรัฐอเมริ กาใช้ ก๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ถึง 24% ใช้ ในอุตสาหกรรม 35% ใช้ ในการทาความร้ อนให้ กบั อาคารและที่อยู่อาศัย 16% และ 25%
ตามลาดับ ทาให้ การบริ โภคก๊ าซเฉลี่ยถึงวันละ 6 หมื่นล้ านลูกบาศก์ฟุตแล้ วในปั จจุบนั
ก๊ าซธรรมชาติเป็ นที่นิยมสาหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์เพราะมันเกิดคาร์ บอนไดออกไซด์น้อยกว่าน ้ามัน แต่
ปั ญหาก็คือ ไม่มีปัม้ ก๊ าซธรรมชาติ บริษัทฮอนด้ าจึงผลิตเครื่ องอัดก๊ าซตามบ้ านขึ ้น สินค้ านี ้เป็ นที่นิยมมากอยู่
ระยะหนึง่ เพราะมันมีต้นทุนต่าและทาให้ ชาวอเมริกนั สามารถเลี่ยงภาษีน ้ามันได้ ไปในตัว ปั ญหาเกิดขึ ้นเมื่อ
ความต้ องการก๊ าซเพิ่มสูงขึ ้นมากในฤดูหนาวของปี 2545-2546 ส่งผลให้ ปริมาณก๊ าซสารองของสหรัฐฯ ลด
ต่าลง ผู้เขียนสรุปว่าก๊ าซธรรมชาติจะเป็ นที่ต้องการมากขึ ้น หากสหรัฐฯ ต้ องการรักษาระดับการผลิตก๊ าซเช่นที่
เป็ นอยู่ในปั จจุบนั จานวนบ่อที่จะต้ องขุดเจาะจะต้ องเพิ่มขึ ้นทุก ๆ ปี ทังนี
้ ้เพราะบ่อในปั จจุบนั จะมีอายุใช้ งาน
ลดลงเรื่ อย ๆ

บทที่ 5 เป็ นเรื่ องของถ่านหินซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญที่สดุ ในแง่ของปริมาณและราคาเพราะมันมี
ปริมาณมากและราคาถูกจนนักวิทยาศาสตร์ คาดว่ามันสามารถที่จะเป็ นแหล่งพลังงานได้ อีกหลายร้ อยปี แต่
มันกลับเป็ นแหล่งพลังงานที่เลวในแง่สิ่งแวดล้ อมเพราะมันก่อให้ เกิดมลพิษ ฝนกรด ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
และสารปรอท ยิ่งเมื่อถ่านหินที่ถกู เผาไหม้ ผสมรวมกับไอน ้ามันด้ วยแล้ ว มันจะทาให้ เกิดส่วนผสมระหว่างน ้า
และก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ซงึ่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมาก
ค่าใช้ จา่ ยในการขนย้ ายถ่านหินที่ถกู ที่สดุ คือการขนทางน ้า อย่างไรก็ดีการขนย้ ายด้ วยวิธีนี ้ยังคงมี
ต้ นทุน ฉะนันจึ
้ งเกิดการตังโรงไฟฟ
้
้ า ณ เหมืองถ่านหินขึ ้นเพื่อลดต้ นทุน แต่มนั ก็ทาให้ ปริมาณมลพิษในบริเวณ

นันเพิ
้ ่มสูงขึ ้นจนก่อให้ เกิดข้ อถกเถียงกันว่า ควรให้ มีมลพิษกระจายอยูท่ วั่ ไปแห่งละเล็กละน้ อย หรื อให้ มีมลพิษ
กระจุกตัวอยูเ่ พียงที่ใดที่หนึง่ แต่มีปริมาณมากกันแน่ ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อโลกมีปริมาณน ้ามันดิบลดลง เราจึงควร
สงวนน ้ามันไว้ เพื่อใช้ ในการบินเพียงอย่างเดียว ใช้ ก๊าซธรรมชาติในการขับเคลื่อนรถยนต์ แล้ วหันมาใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าจากถ่านหินแทนที่ก๊าซธรรมชาติแม้ วา่ ปั ญหาเรื่ องมลพิษจากถ่านหินยังคงเป็ นที่ถกเถียงกันและยังไม่
สามารถแก้ ไขได้ ก็ตาม

บทที่ 6 เป็ นเรื่ องของทรายยางมะตอย (Tar Sand) ซึง่ เป็ นสิ่งที่ร้ ูจกั กันมาแต่ครัง้ โบราณเพราะมัน
เป็ นสารที่ใช้ ยาเรื อของโนอาห์ในพระคัมภีร์ไบเบิ ้ล และใช้ ในการทามัมมี่ของชาวอียิปต์ แม้ วา่ ทรายยางมะตอย
จะพบได้ ใน 30 กว่าประเทศทัว่ โลก แต่แหล่งใหญ่มีเพียงสองแห่งเท่านันคื
้ อ ในจังหวัดแอลเบอร์ ตาของแคนาดา
และทางเหนือของแม่น ้าโอริโนโคในเวเนซุเอลา อย่างไรก็ดี น ้ามันจากแหล่งประเภทนี ้มีความหนืดสูงเกินกว่าที่
จะไหลไปตามท่อได้ ทางแก้ ไขได้ แก่การผสมน ้ามันนี ้กับน ้ามันที่เบากว่า แต่น ้ามันที่เบากว่ากลับมีแหล่งกาเนิด
ที่หา่ งไกล ฉะนันหากต้
้
องการจะผลิตน ้ามันจากทรายยางมะตอยก็จะต้ องตังโรงกลั
้
น่ ณ แหล่งกาเนิดของมัน
เพื่อทาให้ มนั ไหลไปตามท่อได้ การผลิตน ้ามันจากแหล่งนี ้ใช้ เทคนิคที่เรี ยกว่า Cyclic Steam
Stimulation นัน่ คือ อัดไอน ้าลงไปในบ่อประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้ ไอน ้านันบ่
้ มน ้ามันก่อนเป็ นเวลา 1
สัปดาห์แล้ วสูบน ้ามันขึ ้นมาจากบ่อ แม้ ว่าบ่อชนิดนี ้จะให้ น ้ามันเพียง 20% แต่ยงั คงคุ้มค่าเพราะบ่อมีขนาด
ใหญ่มากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อย
บ่อทรายยางมะตอยแรกอยูใ่ นบริเวณแม่น ้าเอธาบาสกาในแคนาดา น ้ามันจากบ่อนี ้อยู่ ณ ระดับความ
ลึกเพียงแค่ 200 ฟุตเท่านัน้ การนาออกมาใช้ จงึ คล้ ายกับบ่อน ้ามันที่ขดุ กันอยูท่ วั่ ไป ในปั จจุบนั บริษัทเชลล์ได้
เข้ าไปลงทุนผลิตน ้ามันจากแหล่งนี ้แล้ ว ในปี 2547 น ้ามันที่ผลิตขึ ้นจากแหล่งประเภทนี ้คิดเป็ น 33% ของ
น ้ามันที่ผลิตขึ ้นทังหมดในแคนาดา
้
นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าแหล่งประเภทนี ้จะมีน ้ามันมากถึง 1 ล้ านล้ าน
บาร์ เรล อย่างไรก็ตามการผลิตในปริมาณมากขึ ้นไปอีกคงยากที่จะทาได้ เพราะ 1) การผลิตจากแหล่งประเภทนี ้
ต้ องอาศัยก๊ าซธรรมชาติเป็ นปั จจัยในการผลิต 2) น ้าซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตอีกชนิดหนึง่ ไม่สามารถหา
ได้ ในปริมาณมากในบริเวณใกล้ ๆ 3) แต่ละบ่อต้ องใช้ เงินลงทุนถึง 2-5 พันล้ านดอลลาร์ ซงึ่ มากเสียจนกระทัง่

เกินกาลังของบริษัทเล็ก ๆ และทาให้ บริ ษัทยักษ์ใหญ่สองแห่งชะลอการลงทุนไปแล้ ว และ 4) แหล่งนี ้ขาดแคลน
ปั จจัยพื ้นฐานทังทางด้
้
านกายภาพและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกร
แหล่งน ้ามันประเภทนี ้ที่แม่น ้าโอริ โนโคในประเทศเวเนซุเอลามีน ้ามันประมาณ 1.2 ล้ านล้ านบาร์ เรล
ทว่าในปี 2542 ผลิตได้ เพียง 54,000 บาร์ เรลต่อวันเท่านัน้ บ่อที่นี่ง่ายต่อการขุดเจาะเพราะอากาศที่
อบอุน่ กว่าบ่อในแคนาดาจึงมีโครงการที่จะเพิ่มกาลังการผลิตเป็ น 5 แสนบาร์ เรลต่อวัน แต่ก็ยงั ติดขัดเรื่ อง
ปั ญหาการเมืองภายในประเทศ น ้ามันที่ได้ จากแหล่งนี ้มีสภาพเหมือนน ้ามันจากแหล่งในแคนาดา นัน่ คือ เป็ น
น ้ามันหนักจึงต้ องผ่านกระบวนการทาให้ มนั กลายเป็ นน ้ามันเบา แม้ วา่ การผลิตน ้ามันจากทรายยางมะตอย
จะต้ องอาศัยพลังงานชนิดอื่น ๆ แต่ผ้ เู ขียนสรุปว่าแหล่งนี ้ยังน่าจะเป็ นความหวังสาหรับอนาคตได้

บทที่ 7 พูดถึงหินน ้ามัน (Oil Shale) ซึง่ เป็ นหินที่ไม่มีความเก่าแก่พอที่จะเป็ นน ้ามันปิ โตรเลียมได้
เนื่องจากหินชนิดนี ้ 1 ตันสามารถผลิตน ้ามันได้ ถึง 1 บาร์ เรล จึงทาให้ บริษัทหลายแห่งพยายามที่จะผลิต
น ้ามันจากแหล่งประเภทนี ้ อย่างไรก็ตามความพยายามกลับล้ มเหลว แหล่งใหญ่ของหินน ้ามันอยูท่ ี่เอสโตเนีย
และแม่น ้าเขียวในรัฐไวโอมิงและยูทาห์ของสหรัฐอเมริกา อันที่จริงแหล่งประเภทนี ้เคยเป็ นที่ผลิตน ้ามันมาก่อน
แต่เมื่อมนุษย์เราพบแหล่งน ้ามันอื่นที่สามารถผลิตได้ ง่ายกว่า แหล่งเหล่านี ้จึงถูกละทิ ้งไป
เมื่อโลกต้ องเผชิญกับการขาดแคลนน ้ามัน แหล่งประเภทนี ้จึงกลับมาได้ รับความสนใจอีกคารบหนึง่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่แม่น ้าเขียวซึง่ มีขนาดใหญ่มากและมีปริมาณถึง 60% ของหินน ้ามันของโลก หาก
แหล่งนี ้ได้ รับความร้ อน ปริมาณน ้ามันที่ผลิตขึ ้นอาจมากกว่าปริมาณน ้ามันที่ผลิตขึ ้นจากตะวันออกกลางเสียอีก
ยิ่งกว่านันแม่
้ น ้าสายนี ้ยังมีสารเคมีถึง 9 ชนิดที่ไม่พบในบริเวณอื่นใดของโลกเลย บริ เวณนี ้จึงน่าจะมีลกั ษณะ
พิเศษแตกต่างจากบริเวณอื่น ๆ ของโลก
โดยทัว่ ไปแล้ ว แหล่งหินน ้ามันมักมีต้นกาเนิดมาจากสิ่งแวดล้ อมที่เคยเป็ นมหาสมุทรมาก่อน น ้ามันที่
พบจะมีเปอร์ เซ็นต์ของโมเลกุลไฮโดรคาร์ บอนขนาดใหญ่มากกว่าและเป็ นเส้ นตรง โมเลกุลประเภทนี ้จะทาให้
เกิดการตกผลึกที่อณ
ุ หภูมิห้องยังผลให้ การขนส่งยากเย็น แม้ การคานวณจะพบว่าแหล่งนี ้น่าจะมีน ้ามันถึง

1.5 ล้ านล้ านบาร์ เรลซึง่ มากกว่าน ้ามันดิบของตะวันออกกลางถึง 4 แสนล้ านบาร์ เรล แต่แหล่งนี ้ยังไม่
สามารถผลิตน ้ามันในเชิงการค้ าได้ มันจึงมีคา่ เท่ากับศูนย์ในปั จจุบนั
นอกจากปั ญหาเรื่ องผลึกแล้ ว ปริมาณหินที่เหลือหลังการผลิตน ้ามันยังเพิ่มขึ ้นถึง 20% ซึง่ ทาให้ เกิด
ปั ญหาในการกาจัดตามมา ซ ้าร้ ายในปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถที่จะคิดค้ นวิธีนาหินนี ้กลับมาใช้
ผลิตสิ่งใดหรื อดึงผลผลิตใดออกมาได้ อีกด้ วยไม่วา่ พวกเขาจะใช้ ความพยายามมากเท่าใดแล้ วก็ตาม ยิ่งไปกว่า
นันน
้ ้ามันที่ได้ จากแหล่งประเภทนี ้ยังเป็ นน ้ามันเกรดต่าจึงทาให้ มนั ต้ องผ่านกระบวนการเพิ่มไฮโดรเจนซึง่ มา
จากน ้าหรื อมีเทน แต่การนาน ้ามาเป็ นแหล่งในการเพิ่มไฮโดรเจนให้ กบั น ้ามันยากที่จะเกิดขึ ้นได้ เพราะผู้คนใน
บริเวณใกล้ เคียงมีความจาเป็ นต้ องใช้ น ้าเช่นกันจึงเท่ากับเป็ นการละเมิดสิทธิของพวกเขา

บทที่ 8 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับยูเรเนียม เป็ นที่ทราบกันดีวา่ พลังงานนิวเคลียร์ มาจากการทาปฏิกิริยา
รวมตัวหรื อแตกตัวของสารเคมีโดยที่สารตังต้
้ นจะต้ องมีพลังงานมากกว่าสารที่เกิดขึ ้นหลังสิ ้นสุดการทา
ปฏิกิริยา ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ ทราบแล้ วว่า หากเพิ่มนิวตรอนเข้ าไปในธาตุยเู รเนียมจะ
ส่งผลให้ มนั แตกตัวเป็ น 2 นิวเคลียสที่มีขนาดพอ ๆ กัน ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ลีโอ ไซลาร์ ด และ ยู
จีน วิกเนอร์ จึงนาสมการของไอสไตน์มาใช้ ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ด้วยกรรมวิธีแยกยูเรเนียม 235 และสร้ างสาร
ใหม่ขึ ้นได้ แก่พลูโตเนียม ยังผลให้ ได้ ระเบิดที่ทิ ้ง ณ เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิของญี่ปนุ่
ถึงแม้ วา่ ธาตุยเู รเนียมจะมีปริ มาณมากและราคาถูก แต่ต้นทุนในการสร้ างโรงงานกลับมีราคาสูงเพราะ
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีราคาสูงมาก อย่างไรก็ดีผ้ เู ขียนเห็นด้ วยกับบทความของฮับเบอร์ ตที่เขียนขึ ้นตังแต่
้ ปี
2499 ว่า พลังงานนิวเคลียร์ นา่ จะเป็ นพลังงานที่นามาทดแทนพลังงานจากซากดึกดาบรรพ์ แต่หลังการ
ระเบิดของโรงงานนิวเคลียร์ ในปี 2529 ความกลัวภยันตรายทาให้ ผ้ คู นต่างไม่ต้องการใช้ พลังงานจากแหล่ง
ประเภทนี ้ส่งผลให้ สหรัฐอเมริกาเลิกตังโรงไฟฟ
้
้ าพลังงานนิวเคลียร์ ตงแต่
ั ้ นนมา
ั ้ นัน่ หมายความว่า สหรัฐฯ คง
ต้ องรออีกนานกว่าประชาชนจะยอมรับการสร้ างโรงไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ อีกถึงแม้ วา่ วุฒิสภาจะได้ ผา่ นกฎหมาย
เพื่อสร้ างโรงไฟฟ้าชนิดนี ้แล้ วตังแต่
้ ปี 2546 ก็ตาม ฉะนันอาจเป็
้
นไปได้ วา่ ชาวอเมริ กนั ต้ องเผชิญกับการขาด
แคลนพลังงานเสียก่อนถึงจะยอมให้ มีการสร้ างโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานชนิดนี ้

บทที่ 9 เป็ นเรื่ องของไฮโดรเจน มนุษย์เราสามารถใช้ กระแสไฟฟ้าแยกน ้าเป็ นไฮโดรเจนและออกซิเจน
มากว่า 70 ปี ก่อนที่จลู ส์ เวอร์ น จะเขียนถึงมันในปี 2417 เสียอีก วิธีผลิตไฮโดรเจนก็คือ ใช้ ก๊าซธรรมชาติหรื อ
ถ่านหินเผาไหม้ ในอากาศและไอน ้าซึง่ ทาให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น 1,000 องศาเซลเซียส อีกวิธีหนึง่ ได้ แก่การใช้
กระแสไฟฟ้าผ่านโลหะในน ้าจะได้ ไฮโดรเจนที่ขวลบ
ั้
ปั ญหาใหญ่ของการผลิตไฮโดรเจนจากกระแสไฟฟ้าก็คือ
มันให้ พลังงานเพียง 40% ของพลังงานที่ใช้ ในการผลิตจึงทาให้ ไม่เหมาะที่จะผลิตมาใช้ งาน นัน่ หมายความว่า
ปั ญหาของพลังงานชนิดนี ้มี 2 ข้ อใหญ่คือ 1) ไฮโดรเจนจะสามารถแก้ ปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพจริงหรื อไม่ และ 2) บริษัทจะผลิตรถที่ใช้ พลังงานไฮโดรเจนก็ตอ่ เมื่อมีปั๊มเติมก๊ าซชนิดนี ้กระจาย
อยูอ่ ย่างเพียงพอ และการที่จะมีปั๊มชนิดนี ้ได้ ก็ตอ่ เมื่อมีปริ มาณรถที่ต้องใช้ ก๊าซชนิดนี ้อย่างเพียงพอเช่นกัน นัน่
จึงเท่ากับว่าปั ญหาของรถและปั๊ มเป็ นเสมือนกับเรื่ องไก่กบั ไข่ที่อะไรเกิดก่อนกัน
แม้ วา่ มนุษย์เราจะสามารถทาให้ ไฮโดรเจนกลายเป็ นไฮโดรเจนเหลวได้ แต่ไฮโดรเจนเหลวจะต้ องอยูใ่ น
อุณหภูมิที่ต่ามาก ๆ มันจึงต้ องอยูใ่ นฉนวนอย่างดี ฉนวนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ก็ยงั คงไม่สามารถทางานได้ อย่าง
สมบูรณ์ ก๊ าซที่บรรจุอยู่ในถังจึงรั่วซึมออกมา การศึกษาพบว่าหากจอดรถที่ใช้ พลังงานจากก๊ าซไฮโดรเจนเหลว
ทิ ้งไว้ ในโรงรถ 1 สัปดาห์ ก๊ าซในถังจะรั่วออกมาจนทาความเสียหายให้ กบั โรงรถจนลามไปถึงเพื่อนบ้ านเป็ น
บริเวณกว้ าง ความหวังสาหรับการใช้ ก๊าซชนิดนี ้เป็ นเชื ้อเพลิงในอนาคตก็คือ นักวิทยาศาสตร์ จะต้ องหาวิธีที่
สามารถทาให้ ไฮโดรเจนถูกปล่อยออกมาโดยไม่จาเป็ นที่จะต้ องถูกเก็บด้ วยความดันที่สงู และอุณหภูมิที่ต่าให้ ได้
เสียก่อน
ในปั จจุบนั จีนประสบความสาเร็จในการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินแล้ ว แต่สารพิษที่เกิดจากการผลิต
ยังคงเป็ นปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อม หากการผลิตนี ้ได้ ผลและปลอดจากมลพิษ มันย่อมเป็ นความหวังของประเทศ
อื่น ๆ ด้ วยเพราะปริมาณถ่านหินที่มีอยูบ่ นโลกน่าจะสามารถใช้ ได้ อีกนานนับศตวรรษ

บทที่ 10 กล่าวถึงภาพรวมว่า แท้ ที่จริงแล้ วน ้ามันไม่ใช่ทรัพยากรชนิดแรกบนโลกที่เริ่มลดลง แต่ปัญหา
ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั คือ ผู้คนไม่เชื่อว่าการขาดแคลนพลังงานกาลังจะเป็ นปั ญหาใหญ่เพราะพวกเขามักได้ ยินข้ อ

โต้ แย้ งจากนักวิทยาศาสตร์ บางกลุม่ อยูเ่ สมอ เช่น การผลิตน ้ามันยังดาเนินต่อไปได้ อีกหลายสิบปี จึงจะขึ ้นถึง
จุดสูงสุด หรื อในปั จจุบนั เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 92% อยูใ่ นสาขาบริ การ การขาดแคลนน ้ามันจึงไม่นา่ จะ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเขา แต่แท้ ที่จริ งแล้ วเงินที่สหรัฐฯ ได้ รับจากการขายบริการนันต้
้ อง
นามาใช้ แลกกับน ้ามันของคนอื่น สหรัฐฯ ใช้ น ้ามันมากถึง 25% ของน ้ามันที่มีอยู่บนโลก ผลกระทบต่อสหรัฐฯ
จึงน่าจะเกิดกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกเช่นกัน
ส่วนการใช้ แอลกอฮอล์เป็ นพลังงานทดแทนอาจไม่ค้ มุ ค่านอกจากจะได้ รับการสนับสนุนจากรัฐเพราะ
ปริมาณพลังงานจากการเผาไหม้ ที่ได้ จากแอลกอฮอล์ซงึ่ ผลิตจากข้ าวโพดน้ อยกว่าปริมาณพลังงานจากซากดึก
ดาบรรพ์ และไม่วา่ ปริมาณการผลิตน ้ามันจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดที่ปี 2546 หรื อ 2548 ก็ไม่มีความหมายเพราะ
มันคงไม่แตกต่างกันมากนัก
ผู้เขียนเห็นว่า การลดลงของปริมาณทรัพยากรบนโลกคงเป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ จะหลีกเลี่ยงได้ วิธีรับมือของ
รัฐในระดับนโยบายน่าจะเป็ น 1) ควบคุมจานวนประชากรโลก การผลิตน ้ามันต่อจานวนประชากรหนึง่ คนได้
ขึ ้นถึงจุดสูงสุดไปแล้ วตังแต่
้ ปี 2522 หลังจากนันมาจ
้ านวนประชากรโลกเพิ่มขึ ้นมากกว่าปริมาณการผลิต
น ้ามัน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ สิ่งที่มนุษย์เราควรทาคือ ควบคุมจานวนประชากรให้ สมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู่ 2) เพิ่ม
ราคาพลังงานให้ สงู ขึ ้น 3) เพิ่มการใช้ รถดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูง 4) เพิ่มการสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5) ตัง้
โรงงานที่มีผลผลิตหรื อผลพลอยได้ ที่สามารถนามาใช้ คกู่ นั เช่น การสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินใกล้ กบั แหล่งผลิต
น ้ามันซึง่ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าจะได้ นามาใช้ ในการผลิตน ้ามัน หรื อการสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เพื่อให้ พลังงานความร้ อนและกระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้ าไปในอีเลกทรอไลต์ของไฮโดรเจนใน
กระบวนการผลิตน ้ามันหนักจากทรายยางมะตอย
ส่วนประชากรโลกแต่ละคนอาจช่วยแก้ ปัญหาได้ ด้วยมาตรการมากมาย เช่น เตรี ยมเงินไว้ ซื ้อรถไฮบริ ด
ซึง่ ใช้ ทงน
ั ้ ้ามันและไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ พยายามหาบ้ านใกล้ ที่ทางาน รับประทานอาหารท้ องถิ่นและตาม
ฤดูกาล ปิ ดไฟเมื่อไม่ใช้ ใช้ หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟ พยายามใช้ เครื่ องปรับอากาศให้ น้อยที่สดุ ใช้ หลังคากัน
ความร้ อน และหันมาใช้ จกั รยานแทนรถยนต์

ข้ อคิดเห็น: หนังสือเล่มนี ้หนักไปทางวิทยาศาสตร์ จงึ อาจจะอ่านค่อนข้ างยากสาหรับผู้ที่ไม่ค้ นุ เคยกับ
เรื่ องราวทางวิทยาศาสตร์ สูตรเคมี กราฟและสมการมากนัก แต่มนั ก็ให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเรื่ องของน ้ามัน
และพลังงานทางเลือกค่อนข้ างละเอียด อีกทังยั
้ งทาให้ ผ้ ูอ่านทราบว่า นับจากนี ้เป็ นต้ นไปเราคงไม่มีโอกาสใช้
น ้ามันราคาถูกกันอีกแล้ ว

14.
The Revenge of Gaia / ถูกรั งแกย่ อมแก้ แค้ น

ภาวะโลกร้ อนเป็ นข่าวพาดหัวบ่อยครัง้ หลังจากนักการเมืองชื่อดังเช่นอดีตรองประธานาธิบดี อัล กอร์
ของสหรัฐอเมริ กาได้ รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจาปี 2550 จากการรณรงค์ให้ ชาวโลกตระหนักถึงปั จจัยที่
ทาให้ โลกร้ อน โดยเฉพาะการเผาเชื ้อเพลิง เช่น น ้ามันและถ่านหิน และการพิมพ์รายงานของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel for Climate Change หรื อ
IPCC) ซึง่ ประกอบด้ วยนักวิทยาศาสตร์ ชนน
ั ้ าจากทุกภาคของโลก การเป็ นข่าวพาดหัวอาจสร้ างความตื่นตัว
ให้ กบั ชาวโลกมากขึ ้น แต่การตื่นตัวนันอาจไม่
้
เพียงพอสาหรับการแก้ ปัญหาเพราะปั จจัยหลายอย่างรวมทังระบบ
้
การคิดในการมองปั ญหาด้ วย ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นระบบการคิดใหม่ได้ แก่นกั วิทยาศาสตร์ รุ่นลาย
ครามชาวอังกฤษชื่อ James Lovelock เขาเสนอแนะให้ เรามองโลกว่าเป็ นเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีระบบการทางาน
สลับซับซ้ อนสูงและตังชื
้ ่อแนวคิดของเขาว่า “ทฤษฏีกายา” (Gaia Theory) พร้ อมกับเสนอการแก้ ปัญหาโลกร้ อน
ไว้ ในหนังสือขนาด 170 หน้ าของเขาชื่อ The Revenge of Gaia: Earth’s Climate in Crisis and the Fate of
Humanity ซึง่ พิมพ์เมื่อปี 2549
ผู้เขียนเริ่มบทแรกด้ วยการกล่าวถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปลายปี
2547 และจากมหาพายุแคธรี นาที่ถล่มเมืองนิวออร์ ลีนส์เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 แม้ ภยั ใหญ่หลวงทังสองนั
้
นจะ
้

ฆ่าคนเป็ นเรื อนแสน แต่ผ้ เู ขียนบอกว่าเหตุการณ์ในวันข้ างหน้ าจะคร่าชีวิตคนมากกว่านันหลายเท่
้
านักหากเรายัง
มีพฤติกรรมในแนวกระทาชาเราโลกต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ที่เป็ นเช่นนันเพราะขณะนี
้
้โลกมีอายุมากขึ ้นและอยูใ่ น
สภาพอ่อนแอกว่าแต่ก่อน มันจึงไม่สามารถที่จะรับภาระจากการกระทาของเราได้ เท่าเดิม ไม่วา่ จะเป็ นการใช้
ที่ดนิ ทาการเกษตร ใช้ สารเคมีที่ก่อให้ เกิดพิษต่าง ๆ หรื อแม้ กระทัง่ การกระทาที่เราคิดว่าน่าจะนาไปสูก่ ารพัฒนาที่
ยัง่ ยืนซึง่ ผู้เขียนมองว่าเป็ นเพียงการเสนอให้ รักษามะเร็งปอดด้ วยการหยุดสูบบุหรี่ เท่านัน้ เขาเห็นว่าแม้ เราจะ
หยุดกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ สร้ างความเสียหายต่อโลก ณ วันนี ้ เช่น หยุดนาที่ดนิ ใหม่มาใช้ เพื่อการเกษตรและหยุด
ปล่อยควันพิษออกไปในอากาศ โลกก็จะต้ องใช้ เวลากว่าพันปี จึงจะฟื น้ คืนกลับสูส่ ภาพก่อนที่มนุษย์จะสร้ างความ
เสียหายใหญ่หลวง ร้ ายยิ่งกว่านันเขาเสนอว่
้
าความเสียหายที่เราได้ สร้ างขึ ้นแล้ วนันก
้ าลังผลักดันให้ โลกเดินเข้ าสู่
จุดผกผันขนานใหญ่ที่จะยังผลให้ การกระทาของเราต่อไปเกิดความเสียหายแบบทวีคณ
ู และ ณ จุดนันการ
้
ตอบสนองของโลกจะได้ แก่การทาลายผู้ที่ก่อความเสียหายไม่ตา่ งกับการแก้ แค้ น
ตามมุมมองผู้เขียน “โลก” มีความหมายกว้ างกว่าที่เรามักเข้ าใจกันและเขาตังชื
้ ่อมันว่า “กายา” ตามชื่อ
เทพเจ้ าในเทพนิยายกรี ก ในความหมายของเขาซึง่ เขาสาธยายไว้ ในบทที่ 2-3 “โลก/กายา” รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่
อยูบ่ นเปลือกโลกซึง่ มีความหนาประมาณ 200 ไมล์โดยวัดจากจุดเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่เป็ นของแข็งกับส่วนที่
เป็ นของเหลวในใจกลางของลูกโลกซึง่ อยูล่ กึ จากผิวโลกลงไปประมาณ 100 ไมล์ ออกไปจนถึงจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ชันบรรยากาศกั
้
บห้ วงอวกาศซึง่ อยูน่ อกผิวโลกออกไปประมาณ 100 ไมล์ โลก/กายานี ้มีลกั ษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต
นัน่ คือ เป็ นระบบที่มีการปรับตัวของส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งรวมทังส่
้ วนที่ไม่มีชีวิต ส่วนที่เป็ นสารเคมีและส่วนที่มี
ชีวิตเพื่อให้ เกิดสภาพที่เหมาะแก่การคงอยูข่ องตัวมันเอง การมองโลกแบบนี ้จะแก้ ข้อบกพร่องอันเกิดจากการ
มองแบบแยกส่วนของนักวิทยาศาสตร์ ด้านต่าง ๆ เพราะพวกเขามักศึกษามาเพียงด้ านเดียว
โลก/กายามีความสามารถที่จะปรับตัวตามความจาเป็ นเช่นเดียวกับสัตว์บางชนิด เช่น อูฐ นัน่ คือ ในตอน
กลางวันเมื่ออากาศในทะเลทรายร้ อนจัด อูฐจะปรับอุณหภูมิภายในร่างกายของมันให้ ขึ ้นไปอยูท่ ี่ 40 องศา
เซลเซียสเพื่อป้องกันมิให้ เหงื่อไหลและสูญเสียน ้าซึง่ แสนหายาก พอตกกลางคืนอุณหภูมิภายนอกลดลง อูฐก็จะ
ลดอุณหภูมิภายในร่างกายของมันให้ เหลือแค่ 34 องศาเซลเซียส มิฉะนันมั
้ นจะรู้สกึ หนาวมากเนื่องจากร่างกาย
ต้ องเสียความร้ อน การทางานของโลก/กายามีความสลับซับซ้ อนสูงมากจนยากแก่การถ่ายทอดออกมาเป็ น

ภาษาของเรา ในปั จจุบนั นี ้สิ่งที่เราคิดว่าเราเข้ าใจนันเป็
้ นเพียงส่วนน้ อยเท่า ๆ กับระดับที่ปลาไหลเข้ าใจในการ
ทางานของทะเลที่มนั อาศัยอยู่
ย้ อนไปก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 อุณหภูมิของโลกอยูใ่ นระดับคงที่ติดต่อกันมาเป็ นเวลาหลายพันปี แต่
ตอนนี ้โลกกาลังจะปรับอุณหภูมิให้ ขึ ้นไปอยูใ่ นอีกระดับหนึง่ ซึง่ เคยเกิดขึ ้นครัง้ สุดท้ ายเมื่อ 55 ล้ านปี ที่แล้ ว
เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ สร้ างผลกระทบสะสมมาเป็ นเวลานาน เช่น การเผาผลาญเชื ้อเพลิงเพื่อเอา
พลังงานที่ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกและการตัดไม้ ทาลายป่ าเพื่อนาที่ดนิ มาใช้ ทาการเกษตร ในครัง้ นันอุ
้ ณหภูมิ
บนผิวโลกสูงกว่าในระดับปั จจุบนั ราว 8 องศาเซลเซียสในเขตหนาวและ 5 องศาเซลเซียสในเขตร้ อน โลก/กายา
ต้ องใช้ เวลาราว 2 แสนปี ก่อนที่มนั จะปรับอุณหภูมิให้ เย็นลงได้ นัน่ หมายความว่าเมื่อโลก/กายาปรับอุณหภูมิขึ ้น
ไปอยูใ่ นระดับนันอี
้ กครัง้ สิ่งมีชีวิตทังหลายอาจจะตายไปเกื
้
อบหมดเพราะน ้าแข็งในแถบขัวโลกจะละลายท
้
าให้
น ้าทะเลสูงขึ ้นถึง 14 เมตรยังผลให้ ศนู ย์กลางของประชากรขนาดใหญ่ ๆ จมลงอยูใ่ ต้ น ้าเกือบทังหมด
้

ในบทที่ 4 ผู้เขียนพูดถึงคาพยากรณ์สาหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึง่ เริ่มเมื่อปี พ. ศ. 2543 เขาอ้ างถึงคา
พยากรณ์ที่มีอยูใ่ นรายงานครัง้ ที่ 3 ของ IPCC ซึง่ พิมพ์ออกมาเมื่อปี 2544 (IPCC พิมพ์รายงานครัง้ ที่ 4 ออกมา
เมื่อปี 2550 รายงานครัง้ ที่ 4 ไม่มีอะไรขัดแย้ งกับรายงานครัง้ ที่ 3) ในหนังสือเรื่ อง Global Warming ของเซอร์
จอห์น ฮับตัน ซึง่ พิมพ์ครัง้ ที่ 3 เมื่อปี 2547 และในหนังสือชื่อเดียวกันของสตีเฟน ชไนเดอร์ ซึง่ พิมพ์เมื่อปี 2532
นักวิทยาศาสตร์ รุ่นก่อนพยากรณ์ไว้ ในรูปของช่วงอุณหภูมิระหว่างสูงกับต่า หากอุณหภูมิจริงขึ ้นไปใกล้ กบั ระดับ
ต่าของคาพยากรณ์ เราอาจไม่ต้องเผชิญกับปั ญหาหนักหนาสาหัสนัก หากอุณหภูมิจริงขึ ้นไปใกล้ ระดับสูง โลก
กาลังจะเดินเข้ าสูจ่ ดุ เปลี่ยนชนิดกู่ไม่กลับ ผู้เขียนนาคาทานายเหล่านันมาเสนอพร้
้
อมกับชี ้ว่าในขณะนี ้โลกมี
อุณหภูมิจริงใกล้ กบั ระดับสูงที่ปราชญ์เหล่านันได้
้ ทานายไว้ แล้ ว ฉะนันการเพิ
้
่มขึ ้นของอุณหภูมิตอ่ ไปจะสร้ าง
ความเสียหายใหญ่หลวงอย่างแน่นอน แต่ที่ร้ายยิ่งกว่านันก็
้ คือ การเพิ่มขึ ้นของมันจะไม่เป็ นแบบทีละน้ อย ๆ และ
ค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง หากจะเป็ นในรูปของแบบทันทีทนั ใดและไม่ตอ่ เนื่องกัน และการพุง่ ขึ ้นแบบนันจะ
้
เป็ นชนวนให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สร้ างความเสียหายต่อไปแบบทวีคณ
ู ผู้เขียนนาการศึกษามาเสนอ 3 อย่าง
ด้ วยกันคือ

1) เมื่ออุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มขึ ้นมากกว่า 2.7 องศาเซลเซียส การละลายของธารน ้าแข็งบนเกาะ
กรี นแลนด์จะเข้ าสูจ่ ดุ เปลี่ยนสาคัญ นัน่ คือ มันจะละลายต่อไปอย่างต่อเนื่องจนหมดแม้ อณ
ุ หภูมิจะลดลงมาต่า
กว่านันก็
้ ตาม เมื่อธารน ้าแข็งหมดไป โลกจะขาดกลไกในด้ านการทาความเย็นตัวสาคัญยังผลให้ อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ว
2) เมื่ออุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มขึ ้นไปถึง 4 องศาเซลเซียส ป่ าดงดิบในเขตร้ อนจะสูญหายไป ทาให้ พื ้นที่
กลายเป็ นทะเลทราย หรื อไม่ก็มีเพียงต้ นไม้ จาพวกพุม่ เตี ้ย ๆ ขึ ้นอยู่ นัน่ หมายความว่าโลกจะสูญกลไกในการทา
ความเย็นสาคัญยิ่งอีกตัวหนึ่ง ยังผลให้ อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นต่อไปในอัตราเร่ง
3) ในระหว่างที่อณ
ุ หภูมิบนผิวโลกร้ อนขึ ้นไปนัน้ น ้าทะเลก็จะร้ อนขึ ้นด้ วย น ้าทะเลที่ร้อนขึ ้นจะทาให้
สาหร่ายในทะเลตาย สาหร่ายทาหน้ าที่สาคัญในด้ านทาให้ โลกเย็นคือ ดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เมื่อ
สาหร่ายไม่สามารถดูดซับได้ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนถึง 500 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วน นัน่
จะเป็ นจุดที่สาหร่ายตายหมดและธารน ้าแข็งบนเกาะกรี นแลนด์ละลายต่อไปจนหมด
ณ วันนี ้อากาศมีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใกล้ 500 ส่วนแล้ ว

ในบทที่ 5 ผู้เขียนพูดถึงที่มาของพลังงานโดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่โลก
ปั จจุบนั ขาดไม่ได้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ มุมมองของเขามักต่างจากแนวคิดกระแสหลักของนักวิทยาศาสตร์
เป็ นส่วนใหญ่
กลุม่ แรกได้ แก่พลังงานจากฟอสซิลอันเกิดจากซากสัตว์และพืชซึง่ ตายทับถมกันไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยดึกดาบรรพ์
อันประกอบด้ วยน ้ามันปิ โตรเลียม ถ่านหินและก๊ าซธรรมชาติ ผู้เขียนมองว่าเนื่องจากฟอสซิลเกิดจากสิ่งมีชีวิต
ฉะนันมั
้ นจึงเกิดขึ ้นใหม่ได้ เช่นเดียวกับที่มาของพลังงานชนิดอื่น เช่น ต้ นไม้ และการเผาฟอสซิลเพื่อเอาพลังงาน
ไม่ตา่ งจากการเผาท่อนไม้ ความจริงข้ อนีค้ นส่วนใหญ่มองข้ ามทาให้ พากันคิดกันว่าฟอสซิลจะหมดไปโดยไม่มี
การเกิดขึ ้นใหม่มาแทน นัน่ อาจเป็ นความจริงหากเรามองในกรอบเวลาเพียงสัน้ ๆ แต่อายุของโลกต้ องนับกัน
เป็ นพันล้ านปี

เราผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผาน ้ามันและถ่านหิน ในกระบวนการเผานี ้เราเก็บพลังงานได้ เพียงราว
40% ส่วนอีก 60% สูญเสียไปในในรูปต่าง ๆ เช่น ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และไอน ้า เท่าที่ผา่ นมาเราไม่สามารถ
เก็บพลังงานได้ มากกว่านี ้เพราะเทคโนโลยีมีข้อจากัด ในขณะนี ้เทคโนโลยีใหม่เริ่มเกิดขึน้ ซึง่ จะเอื ้อให้ เก็บ
พลังงานได้ มากขึ ้นพร้ อมกับฟอกควันให้ สะอาดก่อนที่มนั จะถูกปล่อยออกไป อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เราผลิต
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาถึงปี ละ 27,000 ล้ านตัน หากเราทาให้ มนั เย็นลงถึงลบ 80 องศาเซลเซียส มันจะ
แข็งเป็ นภูเขาสูงขนาด 1 ไมล์และมีเส้ นรอบฐานยาว 12 ไมล์ เราจะไปเก็บมันไว้ ที่ไหนยังเป็ นปริ ศนา ฉะนัน้
ผู้เขียนจึงมองว่ายังอีกนานกว่าเทคโนโลยีใหม่จะถูกนาไปใช้ อย่างกว้ างขวาง
ส่วนก๊ าซธรรมชาติซงึ่ ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและในบ้ านเพื่อการหุงต้ มและทาความร้ อนก็มีปัญหา
มากเช่นกัน จริงอยู่การเผาผลาญก๊ าซธรรมชาติจะสะอาดกว่าการเผ่าถ่านหิน แต่ก๊าซธรรมชาติมกั รั่วไหลได้ ง่าย
ซึง่ ไม่คอ่ ยมีใครรู้ ก๊ าซที่รั่วออกไปเป็ นมีเทนซึง่ มีผลร้ ายในการสร้ างก๊ าซเรื อนกระสูงถึง 12 เท่าของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ฉะนันการมองเพี
้
ยงด้ านเดียวจึงไม่พอ
กลุม่ ที่ 2 เป็ นก๊ าซไฮโดรเจนซึง่ เราต้ องผลิตขึ ้นมาจากสิ่งอื่น เช่น น ้ามัน ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติและน ้า
จริงอยูก่ ๊ าซไฮโดรเจนผลิตไม่ยาก แต่ผ้ เู ขียนมองว่าโอกาสที่มนั จะถูกนามาใช้ อย่างกว้ างขวางในอนาคตอันใกล้ มี
น้ อยเพราะข้ อจากัดต่าง ๆ เช่น ราคาแพงและยากแก่การเก็บ นอกจากนันมั
้ นยังระเบิดง่ายอีกด้ วย
กลุม่ ที่ 3 เป็ นพลังงานหมุนเวียนซึง่ ไม่หมดไป หรื อผลิตขึ ้นมาทดแทนได้ เมื่อนามาใช้ ประกอบด้ วยลม
คลื่น น ้า ชีวมวลและแสงแดด ผู้เขียนไม่เห็นด้ วยกับแนวคิดที่วา่ ถ้ ามนุษย์เราสามารถใช้ พลังงานกลุม่ นี ้แทนการ
เผาผลาญฟอสซิลได้ แล้ วเราจะทาให้ เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปโดยไม่สร้ างปั ญหาให้ แก่โลก เขาเห็นว่านัน่ อาจเป็ น
ความจริงถ้ าเรามีประชากรต่ากว่าในปั จจุบนั ณ วันนี ้โลกมีประชากรมากถึงกว่า 6 พันล้ านคนและทุกคน
ต้ องการบริ โภคเพิ่มขึ ้น พลังงานจากกลุม่ นี ้จึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนระดับการบริโภคนันได้
้ โดยไม่สร้ างปั ญหา
ต่อโลก
ประเทศในทวีปยุโรปตังความหวั
้
งที่จะใช้ พลังงานจากลมไว้ สงู มาก แต่ผ้ เู ขียนชี ้ให้ เห็นว่าความหวังนัน้
อาจเป็ นความฝั นลม ๆ แล้ ง ๆ ด้ วยเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น (1) การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมมีต้นทุน
สูง 2.5-3 เท่าของการผลิตจากก๊ าซธรรมชาติและจากพลังนิวเคลียร์ (2) ลมพัดในเพียงบางเวลา มันจึงผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ 16-25% ของเวลาทังมดเท่
้
านัน้ ในช่วงเวลาที่เหลือเราต้ องใช้ พลังงานที่เก็บไว้ หรื อใช้ จากแหล่ง
อื่น แต่การเก็บพลังงานในปริมาณมหาศาลยังทาไม่ได้ ยิ่งกว่านันในช่
้ วงเวลาที่มีลมพัดก็จะต้ องสร้ างกังหันลม
จานวนมากจึงจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ พอใช้ เช่น อังกฤษจะต้ องสร้ างกังหันลมถึง 276,000 ตัว หรื อ 3 ตัวต่อเนื ้อที่
1 ตารางไมล์ซงึ่ จะทาให้ เนื ้อที่ทงประเทศเต็
ั้
มไปด้ วยกังหันลม และ (3) กระแสลมที่เราเข้ าใจในปั จจุบนั ว่าจะ
เกิดขึ ้นนันอาจไม่
้
เกิดอีกต่อไปเมื่อผิวโลกร้ อนขึ ้น ยังผลให้ เขตร้ อนขยายออกไปจนครอบคลุมเขตอบอุน่ ในปั จจุบนั
ในด้ านการใช้ พลังงานจากคลื่นในมหาสมุทร ผู้เขียนมองว่าการค้ นคว้ าเพิ่งเริ่มต้ นและคงต้ องใช้ เวลาอีก
ราว 20-40 ปี กว่าจะนามาใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง ส่วนพลังงานจากกระแสน ้านันมี
้ อนั ตรายน้ อยกว่าจากฟอสซิล
จริง แต่กระแสน ้ามีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจานวนคนบนผิวโลก ตอนนี ้มีการพูดถึงพลังงานจากชีวมวลกันมาก
แต่ผ้ เู ขียนชี ้ให้ เห็นว่าการผลิตชีวมวลจานวนมากแฝงไว้ ด้วยอันตรายที่ไม่คอ่ ยมีใครนึกถึง นัน่ คือ มันต้ องการที่ดนิ
ซึง่ โลกใบนี ้ไม่มีให้ อีกแล้ ว ฉะนันพลั
้ งงานจากแหล่งนี ้จากัดอยูท่ ี่การเผาผลพลอยได้ จากการเกษตร เช่น ฟางและ
แกลบ ส่วนพลังงานจากแสงอาทิตย์ยงั มีข้อจากัดทังที
้ ่มีการพัฒนามาหลายสิบปี แล้ ว เช่น ราคายังแพงมาก
แสงแดดไม่มีตลอดเวลาและยังไม่สามารถเก็บพลังงานที่ผลิตได้ ไว้ ใช้ ในยามที่ไม่มีแดด
กลุม่ ที่ 4 เป็ นพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซงึ่ ผู้เขียนมองว่าน่าจะเป็ นแหล่งที่ถกู นามาใช้ ให้ กว้ างขวาง
ยิ่งขึ ้น ความเห็นของเขาต่างจากของนักวิทยาศาสตร์ และคนส่วนใหญ่ซงึ่ เชื่อว่าพลังงานนิวเคลียร์ มีอนั ตรายสูง
เขานาข้ อมูลมากมายมาเสนอเพื่อแย้ งว่า ความเชื่อนันไม่
้ ได้ วางอยู่บนฐานของข้ อมูลที่แท้ จริงและเพื่อแสดงว่า
อันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ นนต
ั ้ ่ากว่าอันตรายที่เกิดจากการเผาผลาญฟอสซิล อย่างไรก็
ตามเขาไม่เสนอให้ ใช้ พลังงานนิวเคลียร์ ตลอดไป เขามองว่าในระหว่างที่เราแสวงหาแหล่งที่มาของพลังงานใหม่
ที่จะไม่สร้ างอันตรายต่อโลก นิวเคลียร์ เป็ นพลังงานสาหรับใช้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมที่สดุ มิฉะนันเรา
้
จะต้ องเปลี่ยนแนวการดารงชีวิตกันขนานใหญ่เพื่อจากัดการใช้ พลังงาน แต่คนส่วนใหญ่ยงั ไม่เต็มใจที่จะทา

ในบทที่ 6 ผู้เขียนพูดถึงสิ่งที่เรากระทาในนามของการปกป้องสิ่งแวดล้ อมหลังจากถูกราเคล คาร์ สนั
ปลุกให้ ตื่นจากภวังค์ด้วยหนังสือชื่อ Silent Spring ซึง่ คงแปลว่า “เมื่อโลกนี ้ไม่มีเสียงนก” เมื่อปี 2505 หนังสือ
เรื่ องนี ้ชี ้ให้ เห็นอันตรายของการใช้ สารเคมีเพื่อฆ่าวัชพืชและแมลงที่ทาลายพืชผักผลไม้ ในนา ในไร่และในสวนเมื่อ

นกตายจากการกินแมลงที่มีสารเคมีตกค้ างอยู่ อันตรายนันน
้ าไปสูก่ ารห้ ามใช้ สารเคมีตา่ ง ๆ รวมทังดี
้ ดีทีซงึ่ มี
ประโยชน์สงู มากในการกาจัดยุงที่มีชื ้อมาลาเรี ย เมื่อปราศจากดีดีทีประชาชนจานวนมากต้ องเสียชีวิตจากโรค
นันทั
้ งที
้ ่ปัญหาไม่ได้ เกิดจากการใช้ สารเคมีเพื่อควบคุมโรคร้ าย หากเกิดจากการใช้ สารเคมีมากเกินไปเพื่อผลิต
อาหารเลี ้ยงประชากรที่เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้ การห้ ามใช้ สารเคมีซงึ่ มีประโยชน์จงึ เป็ นการมองแบบแยกส่วน
แทนที่จะมองภาพรวมทังหมด
้
เช่นเดียวกับการใช้ ป๋ ยคอกแทนปุ
ุ
๋ ยเคมีที่มีสารไนเตรดซึง่ เราเข้ ากันใจว่าเป็ น
อันตราย การใช้ ป๋ ยคอกเพี
ุ
ยงเล็กน้ อยไม่สร้ างปั ญหาหนักหนาสาหัส แต่การใช้ ในปริ มาณมากจะทาให้ สว่ นหนึง่
ไหลลงสูส่ ายน ้ายังผลให้ น ้าสกปรกจนปลาและสัตว์น ้าอื่น ๆ อยูไ่ ม่ได้ ยิ่งไปกว่านันผลการวิ
้
จยั ซึง่ ลงพิมพ์ใน
วารสาร Scientific American เมื่อเดือนกันยายน 2547 ชี ้ให้ เห็นว่า สารไนเตรดในอาหารและน ้าไม่เป็ นอันตราย
ต่อร่างกายของคน ตรงข้ ามมันช่วยในการย่อยอาหารและฆ่าแบคทีเรี ยในร่างกาย
การกระทาด้ วยความตังใจดี
้ แต่มองปั ญหาแบบแยกส่วนและไม่ศกึ ษาต้ นตอของปั ญหาอย่างแท้ จริง
นาไปสูค่ วามผิดพลาดได้ ง่าย เช่น การกาจัดฝนพิษ เนื่องจากหมอกควันส่วนหนึง่ ซึง่ ก่อให้ เกิดฝนพิษเป็ นละออง
ของกามะถันจากการพ่นแอโรโซล หมอกควันนี ้มีประโยชน์เพราะมันช่วยสะท้ อนแสงอาทิตย์กลับไปทาให้ ผิวโลก
เย็นลงหลายองศา การกาจัดหมอกควันจึงทาให้ ปัญหาโลกร้ อนร้ ายแรงยิ่งขึ ้น
ในยุคนี ้สิ่งที่เรากลัวกันมากที่สดุ อย่างหนึง่ ได้ แก่โรคมะเร็ง เราพยายามจากัดสารเคมีตา่ ง ๆ เพราะคิดว่า
มันเป็ นต้ นตอของโรค แต่ผ้ เู ขียนชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยที่ก่อเกิดโรคมะเร็งมากที่สดุ มีอยูแ่ ล้ วในธรรมชาติ เช่น ก๊ าซ
ออกซิเจนที่เราหายใจเข้ าไปทุกวันนันเป็
้ นตัวก่อให้ เกิดอนุมลู อิสระซึง่ มีสว่ นทาให้ เกิดมะเร็ง เช่นเดียวกับ
กัมมันตภาพรังสีซงึ่ มีอยูท่ วั่ ไปในดิน ในอากาศและในบ้ านของเราเอง ยิ่งไปกว่านันพื
้ ชที่เราคิดว่าเกิดขึ ้นมาเพื่อ
เป็ นอาหารของเรานันอั
้ นที่จริ งแล้ วไม่ชอบให้ เรากินมันเลย มันจึงพยายามผลิตสารพิษขึ ้นมาต่อต้ านเรา อาหาร
จึงเป็ นต้ นตอของโรคมะเร็งด้ วย

ในบทที่ 7 ผู้เขียนพูดถึงข้ อเสนอที่จะป้องกันมิให้ โลกร้ อนขึ ้นไปกว่าในปั จจุบนั อีก ข้ อเสนอแรกได้ แก่การ
สร้ างแผงกันแดด หรื อ ร่มขนาดมหึมาขึ ้นในอวกาศของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกนั ร่มซึง่ ทาด้ วยวัตถุสะท้ อน
แสงขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางราว 7 ไมล์นี ้จะถูกส่งขึ ้นไปไว้ ในอวกาศ ณ ตาแหน่งที่โลกและดวงอาทิตย์มีแรงดึงดูด

เท่ากัน นอกจากนันนั
้ กวิทยากลุม่ นี ้ยังเสนอทางเลือกอีกหนึง่ ทางด้ วย นัน่ คือ ส่งลูกโป่ งขนาดเล็กจานวนมากขึ ้น
ไปไว้ ในอวกาศเพื่อให้ มนั สะท้ อนแสงอาทิตย์กลับไป ส่วนนักวิทยาศาสตร์ อเมริกนั อีกกลุม่ หนึง่ เสนอให้ สร้ าง
เครื่ องมือตีผิวน ้าทะเลให้ เป็ นละอองในพื ้นที่ขนาดใหญ่ ละอองน ้านี ้จะช่วยทาให้ ผิวโลกเย็นลงเช่นเดียวกับที่
สาหร่ายทะเลปล่อยก๊ าซดิเมธิลซัลไฟด์ออกมา จริงอยูข่ ้ อเสนอเหล่านี ้มีทางเป็ นไปได้ แต่มีนกั วิทยาศาสตร์ แย้ งว่า
มันเป็ นการแก้ ปัญหาเพียงด้ านเดียวคือ ป้องกันความร้ อนจากแสงอาทิตย์ ฉะนันปั
้ จจัยที่ก่อให้ เกิดปั ญหาโลก
ร้ อนสาคัญอีกด้ านหนึง่ จึงจะยังคงมีอยู่ตอ่ ไป นัน่ คือ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์เราปล่อยออกไปอย่างไม่
หยุดยัง้ ปั จจุบนั นี ้มีข้อเสนอที่จะกาจัดคาร์ บอนไดออกไซด์หลายอย่าง แต่ยงั ไม่มีใครนาไปปฏิบตั ยิ า่ งจริงจัง ร้ าย
ยิ่งกว่านันข้
้ อเสนอต่าง ๆ มักต้ องใช้ พลังงานจากการเผาผลาญฟอสซิล ฉะนันมั
้ นจึงเป็ นการสร้ างปั จจัยที่ทาให้
เกิดปั ญหาเพื่อจะขจัดปั ญหาที่มนั ก่อให้ เกิดขึ ้น
ผู้เขียนมองว่าในวันหนึง่ ข้ างหน้ าเราอาจสร้ างพลังงานได้ อย่างไม่จากัดจากปฏิกิริยารวมตัวกันของ
ปรมาณู (Fusion) แต่โลกเราก็ยงั มีปัญหาจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น นัน่ คือ เราจะต้ องผลิตอาหารจากการ
รบกวนโลกต่อไปในรูปของการเกษตรและการประมง ฉะนันจึ
้ งถึงเวลาแล้ วที่เราจะต้ องคิดค้ นหาเทคโนโลยีที่จะ
สังเคราะห์อาหารจากสารเคมีที่มีอยูแ่ ล้ วในธรรมชาติแทนวิธีผลิตอาหารในปั จจุบนั นอกจากนันผู
้ ้ เขียนยังเสนอ
ให้ ศกึ ษาความเป็ นไปได้ ในการแยกประเทศออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็ นเมือง ส่วนที่เป็ นพื ้นที่เพื่อการผลิต
อาหาร และส่วนที่ปล่อยไว้ ให้ เป็ นไปตามธรรมชาติ การอยูร่ ่วมกันอย่างหนาแน่นจะลดความจาเป็ นในการใช้
พลังงานเพื่อการเดินทาง ส่วนการติดต่อระหว่างประเทศเขาเสนอให้ กลับไปใช้ เรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่ซงึ่ อาศัย
กระแสลมเป็ นพลังขับเคลื่อนเนื่องจากตอนนี ้เรามีเทคโนโลยีที่ทาให้ เราติดต่อกันได้ อย่างฉับพลันไม่วา่ จะอยูใ่ น
ส่วนไหนของโลกแล้ ว เช่น โทรศัพท์มือถือ ตามข้ อเสนอของเขาสังคมในอนาคตจะเป็ นสังคมที่ใช้ เทคโนโลยีสงู แต่
ใช้ พลังงานต่า

ในบทที่ 8 ผู้เขียนพูดถึงเรื่ องความเห็นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่รวมเรี ยกว่า
สิ่งแวดล้ อมนิยม (Environmentalism) เขาเห็นว่าจุดอ่อนของกระบวนการเหล่านันได้
้ แก่ฐานของความคิดซึง่ วาง
อยูบ่ นความเชื่อที่ว่า โลกเป็ นเสมือนสินทรัพย์ซงึ่ มีไว้ สาหรับให้ มนุษย์แสวงหาประโยชน์ ความเชื่อนี ้ทาให้ เรา
พยายามแสวงหาประโยชน์ตอ่ ไปในนามของการพัฒนาซึง่ ก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภคเพิ่มขึ ้น

ความเชื่อนี ้ถูกหล่อหลอมต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นเสมือนสัญชาตญาณของมนุษย์ไปแล้ ว คา
สอนของศาสนามีส่วนในการหล่อหลอมนี ้ ในสมัยที่ศาสดาตังศาสนาใหญ่
้
ๆ ขึ ้น โลกมีประชากรเพียง 100-200
ล้ านคน ท่านจึงไม่ได้ คดิ ถึงปั ญหาซึง่ กาลังเกิดขึ ้นในยุคปั จจุบนั แต่ความเชื่อนันอาจเปลี
้
่ยนแปลงได้ ด้วยการเริ่ม
ปลูกฝั งความเชื่อใหม่ ๆ ให้ แก่เด็ก เรื่ องนี ้ศาสนาคริสต์นิกายเยซูอิทได้ พิสจู น์แล้ วว่าทาได้
ฉะนันถ้
้ าเราต้ องการจะรักษาโลกใบนี ้ไว้ ให้ อยูใ่ นสภาพดี เราจะต้ องปลูกฝั งแนวคิดกันใหม่โดยให้ มองว่า
โลกเป็ นเสมือนสิ่งมีชีวิตตามคาจากัดความที่เขาให้ ไว้ ในตอนต้ น นอกจากนันเราจะต้
้
องยอมรับว่าโลกใบนี ้มีสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เราไม่ร้ ูอีกมากมายและบางอย่างเราอาจไม่มีทางหยัง่ รู้ได้ อย่างกระจ่างชัดเลย เช่น จิต ชีวิตและการจัด
ระเบียบในตัวเองของสิ่งต่าง ๆ
ผู้เขียนเห็นว่าต้ นตอพื ้นฐานของปั ญหาทังหมดของเราได้
้
แก่จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นจนเกิน
ความสามารถที่โลกจะสนับสนุนให้ เราอยูก่ นั ได้ โดยไม่ทาลายโลก จริ งอยูก่ ารคานวณหาจานวนประชากรที่
เหมาะสมขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น การดาเนินชีวิตของเรา แต่เขาเสนอว่าจานวนประชากรตามอุดมการณ์
ไม่นา่ จะเกิน 1 พันล้ านคน นอกจากนันเราอาจต้
้
องอยูก่ นั แบบเรี ยบง่ายโดยใช้ ทรัพยากรให้ น้อยที่ สดุ ตามแนว
ของมหาตมะ คานธี เนื่องจากเรามีความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ เขาจึงเชื่อว่าถ้ าเรา
เปลี่ยนความเชื่อจากแนวแยกส่วน ไปสูแ่ นวที่เขาเสนอแนะ เราจะสามารถหาเทคโนโลยีที่เอื ้อให้ เราอยูไ่ ด้ โดยไม่
ทาลายโลกได้ อย่างแน่นอน

ในบทสุดท้ ายผู้เขียนย้ อนไปกล่าวถึงที่มาของมุมมองของเขาซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อราว 40 ปี ที่ผา่ นมา ในช่วง
เวลาหลังจากนันเขาได้
้
ศกึ ษาหาความรู้จนคิดว่าเขารู้จกั โลก/กายาเป็ นอย่างดี แต่ขณะนี ้เขารู้แล้ วว่าเขาคิดผิด
ถนัด เขาคิดไม่ถึงว่าโลกจะโกรธและทาโทษเราอย่างรุนแรงถึงขนาดจะไล่เราให้ ออกไปให้ พ้น เขาเปรี ยบ
พฤติกรรมของมนุษยชาติในขณะนี ้ว่าไม่ตา่ งกับตอนที่กองทัพของนโปเลียนเข้ ายึดครองเมืองมอสโกในตอน
ปลายปี 2355 โดยไม่ได้ ตระหนักเลยว่ากองทัพของเขาได้ รุกไปไกลเกินแก่การส่งกาลังบารุงและฤดูหนาวที่ใกล้
เข้ ามานันเป็
้ นพันธมิตรสาคัญยิ่งของรัสเซีย ทางเดียวที่เขาจะหลีกเหลี่ยงความพ่ายแพ้ ได้ แก่การถอยทัพอย่าง
เป็ นระเบียบเช่นเดียวกับเมื่ออังกฤษถอยทัพกลับออกไปจากฝรั่งเศสที่เมืองดันเคอร์ กเมื่อปี 2483

ในปั จจุบนั นี ้เรามีประชากรมากเกินไปในขณะที่ทรัพยากรกาลังร่อยหรอลง เราจะต้ องถอยทัพอย่างเป็ น
ระเบียบ และเฉกเช่นการล่าทัพของอังกฤษเมื่อปี 2483 ซึง่ สาเร็จได้ ด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัครจานวน
มากที่พากันลงแรงและเสี่ยงชีวิตนาเรื อเล็กใหญ่ออกไปรับกองทัพ เราต้ องการคนจานวนมากอาสาที่จะดาเนิน
ชีวิตแบบใหม่โดยไม่รังแกโลก
ต่อคาถามที่วา่ สังคมมนุษย์จะล่มสลายภายในคริสต์ศตวรรษนี ้หรื อไม่ดงั ที่ใครต่อใครคาดกัน ผู้เขียนไม่
ตอบโดยตรงแต่หวังว่ามันคงไม่ถึงขนาดนันโดยเฉพาะในกรณี
้
ที่ประเทศก้ าวหน้ าพากันตระหนักถึงความเสียหาย
ที่กาลังจะเกิดขึ ้นแล้ วพากันแก้ ปัญหา เราอาจจะสามารถใช้ เทคโนโลยีใหม่ เช่น ร่มขนาดมหึมาที่กางไว้ ในห้ วง
อวกาศ หรื อเทคโนโลยีใหม่ที่จะทาให้ โลกเปลี่ยนอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามการแก้ ปัญหาแบบนี ้จะเป็ นเพียงการซื ้อ
เวลาชัว่ คราวจนกว่าเราจะหาวิธีที่อยู่กบั โลกได้ อย่างกลมกลืนเท่านัน้
เพื่อความไม่ประมาทเขาเสนอให้ รัฐบาลต่าง ๆ เตรี ยมตัวให้ พร้ อมไว้ สาหรับรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นต่อไป
ในศตวรรษนี ้ นัน่ คือ อุณหภูมิของโลกจะร้ อนขึ ้นมากและเหตุการณ์จาพวกที่มีคนตายเป็ นเรื อนหมื่นเช่นที่เกิดขึ ้น
ในยุโรปเมื่อปี 2546 จะเกิดบ่อยขึ ้นเรื่ อย ๆ ระดับน ้าทะเลจะสูงขึ ้น และลมพายุจะรุนแรงยิ่งขึ ้น นอกจากนันยั
้ ง
จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงซึง่ เราคาดเดาไม่ได้ เกิดขึ ้นอีกด้ วย เช่น การระเบิดของภูเขาไฟขนาดยักษ์ที่จะทาให้ ควันบด
บังแสงแดดเป็ นเวลานานในทานองเดียวกันกับภูเขาไปตัมปุระในอินโดนีเซียระเบิดเมื่อปี 2357
เขาเสนอด้ วยว่าเราอาจพิจารณาเขียนคูม่ ือสาหรับสร้ างอารยธรรมไว้ สาหรับให้ ผ้ ทู ี่จะรอดชีวิตใช้ เป็ น
แนวทางสร้ างอารยธรรมขึ ้นมาใหม่เพื่อพวกเขาจะได้ ไม่ทาประวัตศิ าสตร์ ให้ เกิดซ ้ารอย
ข้ อคิดเห็น: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี ้นอกจากจะเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ชนบรมครู
ั้
แล้ ว ยังเป็ นหนึง่ ในบรรดา
นักวิทยาศาสตร์ กลุม่ เล็ก ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้ านเช่นเดียวกับ Jared Diamond ผู้เขียนเรื่ อง Guns,
Germs, and Steel และเรื่ อง Collapse อันโด่งดัง (มีบทคัดย่อในหนังสือเรื่ อง “กะลาภิวตั น์”) ฉะนันการที
้
่เขา
เสนอแนะให้ เรามองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราแบบองค์รวมแทนการมองแบบแยกส่วนและเราจะไม่สามารถเข้ าใจทุก
สิ่งทุกอย่างได้ ไม่วา่ เราจะพยายามสักแค่ไหนจึงเป็ นคาแนะนาที่นา่ จะได้ รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จริงอยู่
ความเห็นบางอย่างของเขาอาจจะดูตกขอบไปบ้ าง เช่น การเสนอให้ ใช้ พลังงานนิวเคลียร์ อย่างกว้ างขวางและการ
เสนอให้ ลดประชากรโลกลงเหลือเพียงราว 1 พันล้ านคน แต่ผ้ อู ่านไม่ควรจะใช้ ข้ออ้ างนี ้เพื่อหยุดพิจารณาข้ อเสนอ

ของเขาทังหมด
้
โดยเฉพาะข้ อเสนอก่อนสุดท้ ายที่เขาแนะให้ ประเทศต่าง ๆ เตรี ยมตัวให้ พร้ อมเพื่อรับมือกับ
ระดับน ้าทะเลที่จะสูงขึ ้นอย่างแน่นอน แน่ละ กรุงเทพฯ เป็ นหนึง่ ในเมืองใหญ่ ๆ ที่จะต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมไว้
ตังแต่
้ บดั นี ้

15.
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นา้ กับนา้ มันรวมกันมิได้

ณ วันนี ้รายงานครัง้ ที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change หรื อ IPCC) ได้ กระจายออกไปอย่างกว้ างขวางแล้ ว เนื ้อหา
ของรายงานนอกจากจะยืนยันผลของการศึกษาที่ผา่ นมาแล้ วยังตอกย ้าด้ วยว่า ภูมิอากาศของโลกร้ อนขึ ้นอย่าง
รวดเร็วและปั จจัยที่ทาให้ มนั ร้ อนคือก๊ าซเรื อนกระจกอันเกิดจากการเผาผลาญเชื ้อเพลิงพวกเรา IPCC ก่อตังขึ
้ ้น
เมื่อปี 2531 โดยองค์การสหประชาชาติร่วมกับองค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลกและองค์การสิ่งแวดล้ อมแห่ง
สหประชาชาติ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึง่ อาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ คณะกรรมการชุด
นี ้มีสมาชิกเป็ นนักวิทยาศาสตร์ จากกว่า 100 ประเทศและได้ พิมพ์รายงานผลการศึกษาออกมาเป็ นระยะ ๆ
รวมทังครั
้ ง้ ที่ 4 ซึง่ พิมพ์เมื่อปี 2550
เนื ้อหาของรายงานก่อให้ เกิดการวิจารณ์และโต้ เถียงกันอย่างกว้ างขวางทัว่ ทังโลกอี
้
กครัง้ ความสนใจพุง่
ไปที่สหรัฐอเมริกาเพราะเท่าที่ผา่ นมาท่าทีของรัฐบาลอเมริกนั เป็ นจาพวกมือไม่พายแต่เอาเท้ าราน ้าเนื่องจาก
สหรัฐฯ ไม่ยอมร่วมลงนามในพิธีสารเกียวโตอันเป็ นข้ อตกลงระหว่างประเทศเพื่อลดก๊ าซเรื อนกระจก ตอนนี ้จึงมี
การขัดแย้ งกันทังภายในกลุ
้
ม่ ประเทศที่มีความก้ าวหน้ าทางการอุตสาหกรรมและระหว่างกลุม่ นี ้กับกลุม่ ประเทศ
กาลังพัฒนาซึง่ พิธีสารเกียวโตไม่กาหนดให้ ต้องลดก๊ าซเรื อนกระจก ทุกครัง้ ที่คณะกรรมการฯ พิมพ์รายงาน

ออกมา สื่อก็จะนามาเสนออย่างกว้ างขวางชัว่ ระยะหนึง่ แล้ วก็เงียบไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาวะโลกร้ อนเป็ น
ประเด็นสลับซับซ้ อนทังในด้
้ านของฐานทางวิทยาศาสตร์ และในด้ านการเมืองซึง่ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของ
ประเทศต่าง ๆ สื่อมักไม่สามารถนาความสลับซับซ้ อนนันมาแจงได้
้
ทกุ ครัง้ และทังหมด
้
เมื่อปี 2549 อาจารย์มหา
วิทยาชาวอเมริกนั ชื่อ Andrew E. Dessler และ Edward A. Parson ได้ พิมพ์หนังสือแนวแนะนาความเป็ นมาของ
ประเด็นนี ้สาหรับผู้ที่ต้องการจะรู้ภมู ิหลังให้ กว้ างยิ่งขึ ้นชื่อ The Science and Politics of Global Climate
Change: A Guide to the Debate
หนังสือขนาดใหญ่แต่หนาเพียง 190 หน้ าเล่มนี ้ชี ้แจงเกี่ยวกับการใช้ หลักและขันตอนทางวิ
้
ทยาศาสตร์ ใน
การศึกษาภาวะโลกร้ อนและอรรถาธิบายถึงผลที่ได้ รับ ประเมินความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ ้น
ในอนาคต และกล่าวถึงมาตรการต่าง ๆ ที่เราอาจใช้ แก้ ปัญหา ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นด้ วยการฟั นธงทันทีว่าความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็ นปั ญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่หนักหนาสาหัสที่สดุ ในยุคนี ้เพราะมันอาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายร้ ายแรงที่สดุ และยากแก่การป้องกันและแก้ ไขเนื่องจากความยากลาบากทางเทคนิคและปั ญหา
ทางด้ านเศรษฐกิจการเมือง ในปั จจุบนั การโต้ เถียงกันเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นก่อให้ เกิดความสับสนยิ่งขึ ้นกว่าที่ควร
จะเป็ นเพราะการบิดเบือนหรื อพูดเกินความจริงของผู้เกี่ยวข้ องรวมทังบรรดานั
้
กวิทยาศาสตร์ เองด้ วย
ก่อนเขียนต่อไปผู้เขียนอธิบายถึงความหมายของภูมิอากาศว่าเป็ นค่าเฉลี่ยของของภาวะทาง
อุตนุ ิยมวิทยาในช่วงเวลานาน ณ สถานที่หนึง่ ๆ ซึง่ รวมตัวแปรหลายตัว เช่น ความร้ อน ความเย็น ความแห้ งแล้ ง
และความชื ้น ละอองน ้าในอากาศและก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่มีอิทธิพลสูงต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผิวโลกเพราะมันเป็ นตัวดูดซับและปล่อยความร้ อนจากดวงอาทิตย์ที่สอ่ งลงมา
กิจกรรมของเราแทบไม่มีผลต่อปริมาณของละอองน ้าในอากาศซึง่ เกิดจากการระเหยของน ้าทะเลเป็ นส่วนใหญ่
แต่มีผลต่อปริมาณของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สงู มาก โดยเฉพาะจากการเผาผลาญเชื ้อเพลิง เช่น น ้ามัน
ปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติและถ่านหิน ในช่วงพันปี ที่ผ่านมา ปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศอยูใ่ นระดับคง
ที่มาจนถึงยุคการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมเมื่อมันเริ่มเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วแบบก้ าวกระโดดควบคูไ่ ปกับการเผาผลาญ
เชื ้อเพลิงและการร้ อนขึ ้นของภูมิอากาศ
แม้ นกั วิทยาศาสตร์ จะพยายามชี ้ให้ เห็นมาเป็ นเวลานานแล้ วว่า กิจกรรมของเรามีสว่ นทาให้ ผิวโลกร้ อน
ขึ ้นและภาวะโลกร้ อนจะมีผลเสียหายใหญ่หลวง แต่นกั การเมืองส่วนใหญ่ไม่ยอมรับจนเมื่อราวสิบกว่าปี มานี ้เอง

การยอมรับนันน
้ าไปสูก่ ารก่อตัง้ IPCC และการยกร่างข้ อตกลงระหว่างประเทศเพื่อลดก๊ าซเรื อนกระจกซึง่ วิวฒ
ั น์
มาเป็ นพิธีสารเกียวโตเมื่อปี 2540 พิธีสารนี ้มีผลบังคับใช้ เมื่อต้ นปี 2548 หลังจากสมาชิกให้ สตั ยาบรรณครบ
ตามข้ อกาหนด อย่างไรก็ตาม ณ วันนี ้สหรัฐฯ ซึง่ ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากที่สดุ ยังไม่ยอมร่ วมลงนาม นัน่
หมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะดื ้อแพ่งต่อไปและไม่ยอมลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตามที่ประเทศก้ าวหน้ าทาง
อุตสาหกรรมทังหลายก
้
าลังทากันอยู่
ผู้เขียนเสนอว่าปั จจัยพื ้นฐานที่ทาให้ เกิดการถกเถียงกันได้ แก่เรื่ องแนวนโยบาย นัน่ คือ เราจาเป็ นจะต้ อง
ทาอะไรหรื อไม่ ซึง่ นาไปสูค่ าถามจาพวกที่ว่า ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรื อและเปลี่ยนอย่างไร กิจกรรมของ
มนุษย์ทาให้ มนั เปลี่ยนหรื อไม่ มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต มันจะมีผลกระทบอย่างไร และมาตรการต่าง
ๆ จะมีผลอย่างไรและเราทาได้ จริงหรื อไม่ ปั จจัยหนึง่ ซึง่ ทาให้ การถกเถียงกันเข้ มข้ นกว่าที่นา่ จะเป็ นคือ ความ
แตกต่างระหว่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กบั กระบวนการทางการเมือง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ขันตอนที
้
่แน่นอน เริ่มจากการตังสมมุ
้ ตฐิ านและจบลงด้ วยการทดสอบว่าเรามีข้อมูลสนับสนุนสมมุตฐิ านนัน้
หรื อไม่ งานของนักวิทยาศาสตร์ จะต้ องได้ รับการตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์ ด้วยกันจนได้ รับการยอมรับใน
วงการของผู้เชี่ยวชาญ ฉะนันก่
้ อนที่นกั วิทยาศาสตร์ จะแถลงออกมาว่าภูมิอากาศของโลกร้ อนขึ ้น งานของเขา
จะต้ องได้ รับการยืนยันจากข้ อมูลอย่างแน่นหนาจนหาที่ผิดมิได้ หลังได้ รับการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์
ด้ วยกันแล้ ว กระบวนการนี ้ต่างกับกระบวนการทางการเมืองซึง่ ไม่คอ่ ยสนใจในฐานของความจริงมากนัก หาก
มุง่ เน้ นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายซึง่ มักมีทงผู
ั ้ ้ ได้ และผู้เสียประโยชน์ การถกเถียงกันเกิดขึ ้นเพราะผู้เสียต้ อง
ปกป้องผลประโยชน์ของตน
ผู้เขียนนาผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จานวนมากมาเสนอและสรุปว่า ณ วันนี ้เรามีข้อมูลเพียง
พอที่จะยืนยันได้ อย่างแน่นอนแล้ วว่า
 ภูมิอากาศของโลกกาลังเปลี่ยนไปอย่างมีนยั สาคัญ ข้ อมูลจากทุกแหล่งยืนยันว่าผิวโลกร้ อนขึ ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาร้ อยปี ที่ผา่ นมา และร้ อนขึ ้นในอัตราเร่งในช่วงปี หลัง ๆ นี ้ด้ วย
 เป็ นที่แน่นอนเกือบ 100% ว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็ นปั จจัยสาคัญที่สดุ ในการทาให้ ผิวโลกร้ อน
ขึ ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก

 ผิวโลกจะร้ อนเพิ่มขึ ้นต่อไปในอนาคตเพราะกิจกรรมจาพวกสร้ างก๊ าซเรื อนกระจกของมนุษย์จะ
ยังเพิ่มขึ ้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผิวโลกจะร้ อนขึ ้นระหว่าง 1.4 องศาเซลเซียส ถึง 5.8
องศาเซลเซียส หรื อจะเป็ นอย่างน้ อยสองเท่าของอัตราที่มนั เพิ่มขึ ้นในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่
20
 การร้ อนขึ ้นของผิวโลกจะมีผลกระทบมากมายที่ยงั ไม่สามารถทานายชนิดเฉพาะเจาะจงลงไป
ได้ ถึง 100% อย่างไรก็ตามการร้ อนขึ ้นเพียง 1.4 องศาเซลเซียสก็จะสร้ างปั ญหาใหญ่หลวง
ให้ กบั ประเทศยากจนแล้ ว และถ้ ามันร้ อนขึ ้นใกล้ 5.8 องศาเซลเซียส ทุกประเทศจะประสบ
ปั ญหาหนักหนาสาหัสจนประเทศร่ ารวยก็อาจไม่สามารถแก้ ได้ นัน่ อาจหมายถึงความล่มสลาย
ของสังคมมนุษย์
เนื่องจากข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ให้ การยืนยันแล้ วว่าผิวโลกร้ อนขึ ้นอย่างรวดเร็ วและปั จจัยที่ทาให้ มนั
ร้ อนขึ ้นคือกิจกรรมที่ทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกของพวกเรา การโต้ เถียงกันได้ เปลี่ยนจากเวทีทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่
เวทีทางการเมืองเป็ นส่วนใหญ่เพราะในลาดับต่อไปประเทศต่าง ๆ จะต้ องร่างนโยบายขึ ้นมาเพื่อแก้ ปัญหา
ร่วมกัน การถกเถียงกันเป็ นไปอย่างเข้ มข้ นเพราะนโยบายมักมีทงผู
ั ้ ้ ได้ และผู้เสียประโยชน์ ยิ่งกว่านันเราไม่
้
สามารถทานายได้ อย่างแน่นอนแบบ 100% ว่าในอนาคตผิวโลกจะร้ อนขึ ้นเท่าไร ผลกระทบจะเป็ นอย่างไร และ
ประสิทธิผลและต้ นทุนของนโยบายต่าง ๆ จะมากน้ อยแค่ไหน ฉะนันเราจะท
้
าอย่างไรในภาวะที่มีความไม่
แน่นอนเช่นนี ้
ผู้เขียนเสนอว่านโยบายและมาตรการที่เราจะใช้ เผชิญกับภาวะโลกร้ อนอาจแยกออกได้ เป็ น 3 ประเภท
คือ ประเภทแรกเกี่ยวกับการปรับตัวของเราเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น เช่น การสร้ างพนังตามชายฝั่ ง
ทะเลเพื่อกันน ้าท่วม หรื อการปลูกพืชที่ทนแล้ งในเขตที่มีความแห้ งแล้ งเพิ่มขึ ้น ประเภทที่ 2 เกี่ยวกับการค้ นหาวิธี
ทาให้ อากาศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราต้ องการพร้ อมกับพยายามลดอิทธิพลที่ก๊าซเรื อนกระจกมีตอ่ อุณหภูมิ
ของโลก การวิจยั ในด้ านนี ้อยูใ่ นขันเริ
้ ่มต้ นซึง่ จะใช้ เวลาอีกระยะหนึง่ จึงจะรู้ผลแน่นอน ประเภทที่ 3 เกี่ยวกับการ
ค้ นหาสาเหตุของภาวะโลกร้ อนและกาจัดสาเหตุนนั ้ ซึง่ ในปั จจุบนั มุง่ ไปที่การลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของ
เรา

แม้ วา่ นโยบายในการแก้ ปัญหาโลกร้ อนจะทาได้ หลายแนว แต่การถกเถียงกันพุง่ ไปที่มาตรการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทังนี
้ ้เพราะรัฐบาลต้ องตัดสินใจในเร็ววันและมาตรการจะต้ องเกี่ยวข้ องกับการควบคุม
กิจกรรมของภาคเอกชน ณ วันนี ้ประเทศและภาคเอกชนมีจดุ ยืนแตกต่างกันคือ สหรัฐอเมริกายังไม่เปลี่ยนท่าที
มากนักหลังจากประธานาธิบดีจอร์ จ ดับเบิลยู บุช ตัดสินใจเมื่อปี 2544 ที่จะไม่ลงนามในพิธีสารเกียวโต
นโยบายของรัฐบาลอเมริกนั ยังมุง่ เน้ นการวิจยั และการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยความสมัครใจของ
ภาคเอกชนโดยที่รัฐตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ เมื่อถึงปี 2555 ปริมาณการปล่อยก๊ าซดังกล่าวต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของชาติจะต้ องลดลง 18% เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังขยายตัวต่อไป ฉะนันการบรรลุ
้
เป้าหมายดังกล่าวจะไม่ทาให้ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยรวมลดลง ตรงข้ ามมันจะเพิ่มขึ ้นถึง 12% อย่างไรก็
ตามภายในสหรัฐอเมริกาเองเริ่มมีความแตกแยก นัน่ คือ แม้ รัฐบาลกลางจะยังมีทีท่าว่าจะไม่ทาอะไรมากนัก แต่
รัฐบาลของรัฐส่วนใหญ่มีความเคลื่อนไหวไปในทางลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างจริงจังนาโดยรัฐ
แคลิฟอร์ เนียซึง่ ตังเป
้ ้ าหมายให้ ลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ถึง 30% ภายในปี 2557
ในบรรดาประเทศที่ก้าวหน้ าทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ กลุม่ ตลาดร่วมยุโรปเห็นด้ วยกับการลดการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของพิธีสารเกียวโต นอกจากนันประเทศในกลุ
้
ม่ นี ้ยังตังเป
้ ้ าหมายของ
สมาชิกขึ ้นเองพร้ อมทังก่
้ อตังระบบการแลกเปลี
้
่ยนปริมาณในการปล่อยก๊ าซนันด้
้ วย ส่วนญี่ปนก็
ุ่ ได้ ออกมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อหวังจะบรรลุเป้าหมายของข้ อตกลงเช่นกัน ในบรรดาประเทศเหล่านี ้มีเพียงแคนาดาเท่านันที
้ ่ยงั ไม่ได้
ทาอะไรมากนัก ผู้เขียนประเมินว่าแม้ ประเทศในกลุม่ นี ้จะพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายและตังเป
้ ้ าหมายของตน
ขึ ้นเองก็ตาม แต่โดยรวมแล้ วพวกเขาจะสามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ เพียงประมาณ 1 ใน 3 ของ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในพิธีสารเกียวโตเท่านัน้
เนื่องจากพิธีสารเกียวโตตังเป
้ ้ าหมายในด้ านเวลาไว้ แค่ปี 2555 และไม่รวมเป้าหมายที่จะให้ ประเทศ
กาลังพัฒนาลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของตน ฉะนันการแสวงหาข้
้
อตกลงระหว่างประเทศที่จะขยาย
เวลาออกไปและรวมเอาประเทศกาลังพัฒนาไว้ ในเป้าหมายด้ วยมีความสาคัญยิ่งสาหรับอนาคต
นอกจากในระดับประเทศแล้ ว จุดยืนของบริษัทใหญ่ ๆ มีความสาคัญต่อการลดก๊ าซเรื อนกระจกเพราะ
พวกเขาเป็ นผู้เกี่ยวข้ องในการเผาผลาญพลังงานโดยตรง ในบรรดาบริษัทใหญ่ ๆ บริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตน ้ามันปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติและถ่านหินและผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ พลังงานเหล่านันต่
้ อต้ านมาตรการลดก๊ าซ

เรื อนกระจกเพราะมันมีผลกระทบต่อการทากาไรของพวกเขาโดยตรง ส่วนบริษัทที่มีธุรกิจอย่างอื่นส่วนใหญ่จะ
ไม่ตอ่ ต้ านมาตรการดังกล่าว แต่ก็มีเพียงส่วนน้ อยที่แสดงความสนับสนุนออกมาโดยตรง โดยรวมแล้ วผู้เขียน
ประเมินว่าภาคเอกชนคงจะไม่สามารถทาอะไรตามความสมัครใจได้ มากนัก จึงเป็ นหน้ าที่ของรัฐที่จะต้ องแสดง
ความเป็ นผู้นาในการแก้ ปัญหาอันหนักหนาสาหัสนี ้
ในกระบวนการถกเถียงกันผู้ตอ่ ต้ านมาตรการลดก๊ าซเรื อนกระจกมีข้ออ้ างมากมายซึง่ อาจแยกได้ เป็ น 3
หมวดหมู่ด้วยกันคือ หมวดหมูแ่ รกเป็ นการโจมตีข้อตกลงในพิธีสารเกียวโตโดยตรงว่ามีข้อบกพร่องร้ ายแรงและ
ควรยกเลิกด้ วยเหตุหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะประเทศด้ อยพัฒนาได้ รับการยกเว้ น จากเป้าหมายใน
การลดก๊ าซเรื อนกระจก และมันไม่มีฐานทางวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนนารายละเอียดของการโต้ เถียงกันมาเสนอและ
สรุปว่าแม้ จะมีขอบกพร่องอยูบ่ ้ าง ข้ อตกลงนี ้เป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ ที่ชมุ ชนโลกสามารถตกลงกันได้ ในภาวะปั จจุบนั
ฉะนันมั
้ นจึงควรได้ รับการยอมรับและนาไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
หมวดหมูท่ ี่ 2 ผู้ตอ่ ต้ านปฏิเสธหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ชี ้บ่งถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดย
แยกการโจมตีออกเป็ นสองด้ านด้ วยกันคือ โจมตีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เกือบทุกอย่างที่นกั วิทยาศาสตร์ นามา
เสนอ และอ้ างถึงความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ฉะนันเราควรรอจนกระทั
้
ง่ เรารู้อย่าง
แน่นอนเสียก่อนจึงตัดสินใจว่าจะทาอย่างไร ผู้เขียนนาหลักฐานด้ านต่าง ๆ มาเสนอแล้ วสรุปว่าการโต้ แย้ ง
ทังหมดปราศจากหลั
้
กฐานเพียงพอ
หมวดหมูท่ ี่ 3 ผู้ตอ่ ต้ านอ้ างว่าการลดก๊ าซเรื อนกระจกต้ องใช้ ต้นทุนสูงจนเกินศักยภาพของสังคมโลก
ผู้เขียนมองว่าการไม่ทาอะไรเลยจะมีต้นทุนสูงกว่าเพราะเรารู้คอ่ นข้ างแน่นอนแล้ วว่าความเสียหายใหญ่หลวงจะ
เกิดขึ ้นเมื่อผิวโลกร้ อนขึ ้นไปอีก
ก่อนจบผู้เขียนเสนอแนวคิดของตนเองในด้ านการลดภาวะโลกร้ อนให้ ผ้ ทู ี่จะมีบทบาทในการร่างนโยบาย
ในอนาคตนาไปพิจารณาซึง่ ประกอบด้ วย 4 ส่วนคือ
(1) ตังเป
้ ้ าหมายในระยะยาวบนฐานของความรู้ที่เรามีอยู่ในปั จจุบนั เป้าหมายนันจะต้
้ องเพียงพอแก่
การป้องกันมิให้ โลกร้ อนเพิ่มขึ ้นไปจนทาให้ เกิดความล่มสลายอย่างกว้ างขวาง ตามความเห็นของเขาอุณหภูมิ
โลกจะต้ องไม่เพิ่มขึ ้นเกิน 3 องศาเซลเซียส นัน่ หมายถึงการจากัดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ ในปั จจุบนั มีอยู่ 380

ส่วนในอากาศล้ านส่วนมิให้ เพิ่มขึ ้นไปจนเกิน 400 ส่วน หรื อ ถ้ าชาวโลกสามารถลดก๊ าซเรื อนกระจกอย่างอื่นได้
บ้ าง คาร์ บอนไดออกไซด์อาจเพิ่มขึ ้นได้ อีกแต่ไม่เกิน 450 ส่วนในอากาศล้ านส่วน
(2) ภายในกรอบของเป้าหมายระยะยาวนี ้ต้ องมีมาตรการระยะสันต่
้ าง ๆ ซึง่ ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์และความรู้ที่เพิ่มขึ ้น เขาเห็นว่าจะต้ องมีการวิจยั และพัฒนาที่เข้ มข้ นกว่าในปั จจุบนั ซึง่ รัฐจะต้ องให้
เงินสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนันรั
้ ฐจะต้ องเลิกรอเอกชนให้ จากัดการปล่อยก๊ าซตามความสมัครใจ
(3) เปลี่ยนวิธีแสวงหาข้ อตกลงระหว่างประเทศจากความพยายามที่จะให้ ประเทศทังหมดเข้
้
าร่วมก่อนที่
จะออกมาตรการดังในกรณีร่างพิธีสารเกียวโต ไปเป็ นการหาข้ อตกลงในสองระดับก่อน นัน่ คือ ในระดับทวิภาคี
ระหว่างประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐฯ กับจีน และในระดับกลุม่ เล็ก ๆ ของประเทศที่สมัครใจที่จะจากัดการปล่อย
ก๊ าซอย่างรวดเร็ ว เช่น ในกลุ่มสหภาพยุโรป แล้ วจึงพัฒนาข้ อตกลงเหล่านันไปสู
้ ข่ ้ อตกลงระดับโลก และ
(4) ออกกลไกที่แน่นอนสาหรับปรับเปลี่ยนเป้าหมายและมาตรการเมื่อมีความรู้ ประสบการณ์และ
ความสามารถเพิ่มขึ ้น
ข้ อคิดเห็น: หนังสือเล่มนี ้นาเสนออย่างตรงไปตรงมาตามแบบฉบับของนักวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
ผู้เขียนใช้ ภาษาธรรมดา ๆ จึงทาให้ ง่ายต่อการเข้ าใจประเด็นต่าง ๆ ก่อนที่จะเสนอประเด็นผู้เขียนบอกเลยว่าจะ
เสนออะไรต่อไป และเมื่อจบประเด็นก็สรุปอีกครัง้ ทาให้ ง่ายต่อการติดตามเนื ้อหายิ่งขึ ้น วิธีนาเสนอแบบนี ้นับว่า
ดีเยี่ยม ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ผ้ เู ขียนนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ทังหมดแบบปราศจากการชี
้
้นาไปในทางใดทาง
หนึง่ จนกระทัง่ ถึงตอนท้ ายเล่มเขาจึงแสดงความเห็นส่วนตัวออกมา นัน่ เป็ นข้ อดีอีกขอหนึง่ ของหนังสือเล่มนี ้
เนื่องจากภาวะโลกร้ อนจะเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ชาวโลกจะถกเถียงกันต่อไปอีกนาน ฉะนันหนั
้ งสือเล่มนี ้จึงมี
ทังกรอบของประเด็
้
นและเนื ้อหาที่จะไม่ล้าสมัยต่อไปอีกนานด้ วย เนื ้อหาน่าจะเหมาะสาหรับผู้ที่สนใจในปั ญหา
อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อนโดยทัว่ ไป อาจารย์และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและผู้ที่ต้องนาเสนอประเด็น
นี ้ในสื่อต่าง ๆ นอกจากนันนั
้ กศึกษายังน่าจะได้ ประโยชน์เป็ นพิเศษจากการอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทางการเมืองแบบเข้ าใจง่ายอีกด้ วย

บทสรุ ป: ทอดสายตาสู่อนาคต

ว่ากันว่าการเห็นโลกจากแสนไกลดังที่ปรากฏในภาพที่มนุษย์ถ่ายในขณะยานอวกาศกาลังโคจรอยู่
ท่ามกลางความเวิ ้งว้ างของห้ วงอวกาศ กระตุ้นให้ มนุษย์อวกาศรักโลกเป็ นชีวิตจิตใจและพากันตังปณิ
้ ธานว่าจะ
ไม่ทาอะไรที่จะเป็ นอันตรายต่อโลกเนื่องจากได้ ตระหนักว่า ในจักรวาลอันแสนใหญ่ซึ่งเต็มไปด้ วยดาวนับล้ าน
ล้ านล้ านดวงนี ้ โลกมีความพิเศษยิ่งแต่ก็เปราะบางไม่ตา่ งกับลูกปั ดขนาดจิ๋ว
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ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาใหญ่ที่กาลังได้ รับความสนใจสูงยิ่ง แต่การที่ปัญหานี ้เป็ นข่าวพาดหัวอย่าง
ต่อเนื่องทาให้ ความสนใจต่อปั ญหาสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ดูจะลดลงไปทังที
้ ่ผลกระทบของมันยังมีความหนักหนา
สาหัสต่อมนุษยชาติเช่นเดิม ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับดิน น ้า หรื ออากาศ นอกจากปั ญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
แล้ ว มนุษยชาติยงั กาลังเผชิญกับปั ญหาทางด้ านอื่นที่มีผลกระทบสูงไม่น้อยกว่ากันอีกด้ วย Ron Nielsen
นักวิจยั ด้ านนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของออสเตรเลีย ผู้จดั รายการวิทยุและนักเขียนได้ รวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาใหญ่ ๆ 7 ด้ านและแนวทางแก้ ไขไว้ ในหนังสือขนาด 365 หน้ าซึง่ ตีพิมพ์เมื่อปี 2548 ชื่อ
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ผู้เขียนนาเข้ าประเด็นด้ วยการตังข้
้ อสังเกตว่า แม้ ในปั จจุบนั มนุษย์เราจะร่ ารวยขึ ้น แต่ความร่ ารวยนี ้มา
จากการใช้ ทรัพยากรโลกจึงทาให้ โลกยากจนลง ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดปั ญหามีหลายอย่าง เช่น 1) จานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว 2) การใช้ พลังงานสูงมากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและเศรษฐกิจในระยะ
ยาว และ 3) การทาเหมืองแร่ ปล่อยกากแร่ซงึ่ มีซลั ไฟด์จานวนมากลงไปในทะเลจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แม้ วา่ คนส่วนหนึง่ จะคิดว่าปั ญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่จานวนประชากรโลกเพิ่มขึ ้น แต่ก็มีผ้ แู ย้ งว่า
แท้ ที่จริงแล้ วจานวนประชากรมิใช่ปัญหา ตัวปั ญหากลับอยูท่ ี่โลกไม่มีพื ้นที่มากพอให้ กบั ประชากรและความ

จากัดของทรัพยากร ทังนี
้ ้เพราะไม่มีใครทราบว่าความสามารถในการรองรับประชากรของโลกมีเท่าใดเพราะมัน
ขึ ้นอยู่กบั ระดับการใช้ ทรัพยากรและขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 16 จานวนประชากรโลกมีเพียงแค่ร้อยล้ านคนและเพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ กระทัง่ ถึง
ต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก็เพิ่มเป็ น 600 ล้ านคน และภายในเวลาเพียง 130 ปี เพิ่มขึ ้น 3 เท่าเป็ น 2,000 ล้ านคน
และหลังจากนันอี
้ กเพียง 70 ปี ก็เพิ่มขึ ้นเป็ น 6,000 ล้ านคน การเพิ่มของประชากรจึงมีลกั ษณะคล้ ายระเบิด
แตก มิใช่แบบทวีคณ
ู ดังที่คนส่วนใหญ่เข้ าใจกันจึงทาให้ ชาวโลกไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์และไม่สามารถปรับตัว
เข้ ากับสถานการณ์ได้
นอกจากนี ้ เรายังมีความเข้ าใจผิดในเรื่ องเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มประชากรคือ 1) การเพิ่มเป็ นไป อย่าง
ช้ า ๆ และสม่าเสมอ 2) การเกิดเหตุการณ์พิเศษ เช่น สงครามโลกหรื อโรคระบาดจะทาให้ จานวนประชากร
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และ 3) การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วเป็ นผลมาจากสุขภาพที่ดีขึ ้น แต่ความจริงก็
คือ 1) การเพิ่มของประชากรเป็ นผลมาจากความแตกต่างระหว่างอัตราการเกิดและอัตราการตาย ประเทศที่มี
ระบบสาธารณสุขดีกว่าจะมีอตั ราการเพิ่มประชากรน้ อยกว่า ทังนี
้ ้เพราะอัตราการเกิดของประเทศพัฒนาแล้ วมี
เพียง 11 คนต่อ1,000 คน ส่วนอัตราการเกิดของประเทศกาลังพัฒนามีสงู ถึง 24 คนต่อ1,000 คน 2) อัตราการ
เกิดมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริญพันธุ์ อัตราการเจริ ญพันธุ์ในประเทศกาลังพัฒนาสูงถึง 3.1 ในขณะที่
อัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศพัฒนาแล้ วเพียงแค่ 1.6 เท่านัน้ และ 3) ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วก็มีอตั ราการตาย
สูงถึง 10 คนต่อ 1,000 คนในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนามีอตั ราการตายอยูท่ ี่ 8 คนต่อ 1,000 คนเท่านัน้ ทัง้ ๆ
ที่ประเทศพัฒนาแล้ วมีระบบสาธารณสุขที่ดีกว่ามาก
ข้ อมูลบ่งด้ วยว่า อัตราการตายไม่มีความสัมพันธ์กบั ความก้ าวหน้ าทางด้ านสาธารณสุขแต่อย่างใด ที่
แปลกไปกว่านันคื
้ อ ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณสุขและการเพิ่มของประชากรจะเป็ นไปอย่างผกผัน นัน่ คือ
ยิ่งระบบสาธารณสุขดีเท่าใด อัตราการเพิ่มของประชากรยิ่งต่าเท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับอัตราการตายของทารกแรกเกิดกลับมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด นัน่ คือ ยิ่งระบบ
สาธารณสุขดีเท่าใด อัตราการตายของทารกแรกเกิดยิ่งต่าเท่านัน้ ประเทศร่ ารวยจึงมีอตั ราการตายของทารก
เพียงแค่ 5-6.6 คนต่อ 1,000 คน ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนาจะมีอตั ราตายของทารกสูงถึง 31-88 คนต่อ

1,000 คน ในปั จจุบนั จานวนเด็กเกิดทัว่ โลกนาทีละ 250 คนหรื อเท่ากับ 130 ล้ านคนต่อปี ในขณะที่อตั ราตาย
เพียงนาทีละ 100 คนหรื อเท่ากับ 50 ล้ านคนต่อปี เท่านัน้ จานวนประชากรโลกจึงเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ
ผู้เขียนเสนอการคาดการณ์จานวนประชากรโลกในอนาคตไว้ 3 ระดับคือ 1) ระดับต่า ประชากรโลกจะ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 9.35 พันล้ านคนในปี 2606 และจะค่อย ๆ ลดลงเหลือ 8 พันล้ านคนในศตวรรษต่อไป 2)
ระดับกลาง ประชากรโลกจะเพิ่มขึ ้นถึง 1 หมื่นล้ านคนในปี 2602 และจะขึ ้นถึงจุดสูงสุดที่ 1.05 หมื่นล้ านคนใน
ปี 2625 และค่อย ๆ ลดลงเหลือ 1.03 หมื่นล้ านคนเมื่อสิ ้นคริ สต์ศตวรรษที่ 22 3) ระดับสูง ประชากรโลกจะ
เพิ่มขึ ้นเกิน 1 หมื่นล้ านคนในปี 2600 และเพิ่มขึ ้นถึง 1.2 หมื่นล้ านคนในปี 2638 โดยประชากรส่วนใหญ่ของ
โลกถึงกว่า 3 ใน 4 อาศัยอยูใ่ นเพียง 2 ทวีปคือ เอเซียและแอฟริกา และระหว่างปี 2545-2593 นันจ
้ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ ้น 1 ใน 3 จะอยูใ่ นแอฟริกาและครึ่งหนึง่ จะอยูใ่ นเอเซีย แต่ละปี จานวนประชากรของเอเซีย
และแอฟริกาเพิ่มขึ ้น 49 และ 20 ล้ านคนตามลาดับ ส่วนจานวนประชากรยุโรปลดลงปี ละ 0.7 ล้ านคน
ในปั จจุบนั ประชากร 6 พันล้ านคนกระจายอยูใ่ น 175 ประเทศทัว่ โลก แต่ประชากร 3 พันล้ านคนอาศัย
อยูใ่ น 6 ประเทศเท่านันคื
้ อ จีน อินเดีย สหรัฐฯ อินโดนีเซีย บราซิลและรัสเซีย และในปี 2593 จานวนประชากร
3 พันล้ านคนจะอาศัยอยู่ในเพียง 2 ประเทศคือ จีนและอินเดียเท่านัน้ ประเทศที่มีจานวนประชากรเพิ่มมาก
ที่สดุ มีอยูเ่ พียง 6 ประเทศคือ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ไนจีเรี ย ปากีสถานและบังกลาเทศโดยหนึง่ ในสามมาจาก
เพียง 2 ประเทศคือ อินเดียและจีน ถึงแม้ วา่ อัตราการเพิ่มประชากรของจีนจะต่าเท่า ๆ กับสหรัฐฯ แต่จีนยังคง
มีคนเพิ่มถึงปี ละ 9 ล้ านคนในขณะที่สหรัฐฯ มีประชากรเพิ่มขึ ้นปี ละ 2 ล้ านคน
การที่โลกมีจานวนประชากรเพิ่มขึ ้นไม่เพียงเป็ นผลจากมีการเกิดสุทธิเพิ่มขึ ้นเท่านัน้ อายุขยั ของมนุษย์
เรายังเพิ่มขึ ้นด้ วย เช่น ช่วงระหว่างปี 2518-2543 นัน้ ค่าเฉลี่ยของอายุขยั ประชากรในประเทศด้ อยพัฒนา
เพิ่มขึ ้นจาก 46 ปี เป็ น 53 ปี ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก 72 ปี เป็ น 78 ปี และในปี 2593 คาดว่า
ประชากรทัว่ โลกจะมีอายุขยั มากพอ ๆ กันคือมากกว่า 80 ปี แม้ แต่ชาวแอฟริกาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซา
ฮาราก็จะมีอายุขยั ถึง 70 ปี เช่นกัน จึงทาให้ สดั ส่วนของผู้ที่ต้องอาศัยผู้อื่นเพิ่มขึ ้นทัว่ โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศร่ ารวยซึง่ จะมีคนชรามากขึ ้นโดยเพิ่มขึ ้นจาก 29% ในปี 2553 เป็ น 77% ในปี 2593 ส่วนประเทศใน
กลุม่ ทางตอนใต้ ทะเลทรายซาฮาร่าจะมีอตั ราของผู้ที่ต้องอาศัยผู้อื่นลดลงในช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษนี ้ แต่
เนื่องจากประเทศเหล่านันยากจน
้
อัตราที่ลดลงก็จะไม่สง่ ผลอันใดในทางบวก

จานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วจาเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรมากขึ ้นเป็ นเงาตามตัวเพื่อผลิตสิ่ง
ต่าง ๆ สาหรับสนองความต้ องการ ความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นยังผลให้ เกิดภาวะขาดแคลน เช่น ในด้ านของ
ทรัพยากรดินซึง่ เป็ นปั จจัยหลักสาหรับผลิตอาหารและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ แม้ วา่ โลกจะมีพื ้นที่มากมาย แต่ก็
อาจไม่เพียงพอเพราะปั จจัยหลายอย่าง โดยทัว่ ไปความเพียงพอของพื ้นที่เพาะปลูกขึ ้นอยูก่ บั 1) ส่วนประกอบ
ของอาหารที่นิยมรับประทาน 2) ความสามารถในการผลิตของดิน 3) ปริมาณน ้าที่สามารถหาได้ และ 4) การ
ใช้ สารเคมีในการเพาะปลูก
โลกมีทรัพยากรดินสาหรับการเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์และเป็ นผืนป่ าเท่ากับ 1.5, 3.4 และ 3.9 พันล้ าน
เฮกตาร์ ตามลาดับซึง่ เท่ากับพื ้นที่รวมเพียง 8.8 พันล้ านเฮกตาร์ หรื อ 68% ของพื ้นที่ทงหมดบนผื
ั้
นโลก อย่างไร
ก็ดีมนุษย์เราไม่สามารถที่จะนาพื ้นที่ทงหมดบนโลกมาใช้
ั้
ได้ ในปั จจุบนั โลกจึงมีพื ้นที่เพียงพอที่จะเลี ้ยงดู
ประชากรได้ เพียง 3 พันล้ านคนเท่านันหากทุ
้
กคนใช้ ทรัพยากรเช่นเดียวกับประชากรในประเทศอุตสาหกรรมใน
ปั จจุบนั ซึง่ ใช้ คนละประมาณ 0.5 เฮกตาร์ จานวนประชากรอาจเพิ่มขึ ้นเป็ น 7.5 พันล้ านคนได้ หากทุกคนใช้
ทรัพยากรในระดับของประเทศที่มีประชากรบริโภคอาหารง่าย ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นจาพวกมังสวิรัติ แต่อาจเพิ่ม
เป็ น 2 หมื่นล้ านคนได้ หากทุกคนใช้ ทรัพยากรเพียงจากัด หรื อ เท่า ๆ กับประชากรของโลกที่ยากจนในขณะนี ้
ผู้เขียนคานวณต่อไปและสรุปว่า ถ้ าชาวโลกบริโภคเช่นเดียวกับกลุม่ ประเทศที่ร่ ารวยที่สดุ ในปั จจุบนั
โลกจะมีประชากรได้ เพียงแค่ 1 พันล้ านคนเท่านัน้ หากทุกคนใช้ ทรัพยากรเท่ากับชาวยุโรปตะวันตก โลกจะมี
ประชากรได้ 2 พันล้ านคน และถ้ าทุกคนบริ โภคเท่า ๆ กับชาวเอธิโอเปี ยและอินเดีย โลกจะมีประชากรได้ ถึง 1
หมื่น 1 พันล้ านคน ในความเห็นของวัคลัฟ สมิล นักธรณีวิทยาชาวแคนาดา ประเทศที่เริ่มมีพื ้นที่ไม่เพียงพอแก่
การเพาะปลูกเพื่อเลี ้ยงประชากร หรื อ มีต่ากว่าคนละ 0.07 เฮกตาร์ ซงึ่ เท่ากับ 175 ตารางวา (1 เฮกตาร์
=10,000 ตารางเมตร) ต่อคนในขณะนี ้ คือ อิสราเอล บังกลาเทศ สาธารณรัฐคองโก สวิตเซอร์ แลนด์
เนเธอร์ แลนด์ จอร์ แดน อียิปต์ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน บรูไน คูเวตและสิงคโปร์
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน นักวิทยาศาสตร์ เสนอแนวคิดหนึง่ เพื่อวัดระดับการบริโภคของมนุษย์
เรี ยกว่า รอยเท้ าทางนิเวศ (Ecological Footprint) ซึง่ คิดเป็ นเฮกตาร์ ตอ่ คน ในปั จจุบนั ประชากรโลกสร้ าง
รอยเท้ าเฉลี่ยคนละ 2.3 เฮกตาร์ ในขณะที่ความสามารถในการผลิตของโลกมีให้ เพียง 1.8 เฮกตาร์ ตอ่ คนเท่านัน้
หากคิดตามการใช้ ทรัพยากรในระดับปั จจุบนั ตามการคานวณนี ้การผลิตและการบริโภคจะอยูใ่ นภาวะสมดุล

หากโลกมีประชากรแค่ 4.8 พันล้ านคน โดยทัว่ ไปประเทศร่ ารวยมักสร้ างรอยเท้ ามากกว่าประเทศยากจนซึง่
เท่ากับพวกเขาขาดแคลนทรัพยากร พวกเขาจึงจาเป็ นต้ องหยิบยืมจากประเทศที่สามารถผลิตได้ มากกว่า
บริโภค แต่การหยิบยืมจะต้ องไม่มากเกินกว่าความสามารถของโลกโดยรวมที่จะรองรับรอยเท้ าทางนิเวศ
การคานวณจานวนประชากรจากมุมมองของการใช้ ทรัพยากร หรื อ การสร้ างร้ อยเท้ าทางนิเวศ จะ
นาไปสูข่ ้ อสรุปที่ว่า แม้ ประเทศกาลังพัฒนาซึง่ มีจานวนประชากรมากกว่าและอัตราการเพิ่มของประชากรสูง
กว่าประเทศพัฒนาแล้ ว แต่ยงั คงมีจานวนรอยเท้ าน้ อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ ว ทังนี
้ ้เพราะประชากรของ
ประเทศกาลังพัฒนามีวิถีชีวิตที่ง่ายกว่าจึงสร้ างรอยเท้ าน้ อยกว่า เช่น ชาวอินเดียสร้ างรอยเท้ าเพียงคนละ 0.1
เฮกตาร์ เท่านัน้ ส่วนชาวอเมริ กนั สร้ างรอยเท้ าถึงคนละ 9.7 เฮกตาร์ แต่สหรัฐฯ มีความสามารถในการผลิต
เพียง 5.3 เฮกตาร์ ตอ่ คน นัน่ หมายความว่า ชาวอเมริ กนั ต้ องหยิบยืมรอยเท้ าจานวนมากจากประเทศอื่น การ
หยิบยืมนี ้อาจทาได้ ไม่นานในอนาคต ทังนี
้ ้เพราะประชาชนในกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนาก็กาลังสร้ างรอยเท้ า
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน หากชาวจีนปรับวิถีชีวิตตามชาวอเมริกนั ชาวจีนทังประเทศจะสร้
้
างรอยเท้ าถึง 1.3
หมื่นล้ านเฮกตาร์ ซงึ่ มากกว่าพื ้นที่บนโลกถึง 17%
นับจากอดีตมาไม่เพียงแต่จานวนประชากรจะเพิ่มขึ ้นเท่านัน้ การบริโภคของแต่ละคนยังเพิ่มขึ ้นด้ วย
สถิตบิ ง่ ว่าในปี 2503 ระบบนิเวศของโลกมีพอที่จะสร้ างผลผลิตได้ เป็ น 2 เท่าของรอยเท้ าที่กาลังเกิดขึ ้น แต่
ภายในเวลาเพียง 25 ปี ต่อมา รอยเท้ าได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วจนเท่ากับศักยภาพของระบบนิเวศ หลังจากนัน้
รอยเท้ าที่เพิ่มขึ ้นก็เกินศักยภาพของระบบนิเวศเรื่ อยมาจนเมื่อสิ ้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 รอยเท้ าของมนุษย์เราก็
มากกว่าศักยภาพของระบบนิเวศถึง 25% นัน่ หมายความว่าประชากรได้ ล้นโลกแล้ ว
การเพิ่มขึ ้นของประชากรไม่เพียงแต่จะก่อปั ญหากับเพื่อนมนุษย์กนั เองเพราะต้ องแย่งทรัพยากรกัน
เท่านัน้ หากยังรุกรานสิ่งมีชีวิตอื่นซึง่ เท่ากับเป็ นการทาลายความหลากหลายทางชีวภาพด้ วย เช่น การทาลาย
ป่ าดงดิบซึง่ เป็ นที่อยูข่ องสิ่งมีชีวิตถึงกว่า 50% ทาให้ สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปถึงปี ละ 140,000 ชนิด ด้ วยอัตราการ
ทาลายล้ างเท่าที่เป็ นอยูน่ ี ้ มนุษย์เราอาจทาให้ สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปสูงถึงครึ่งหนึง่ ภายในเวลาเพียง 70 ปี เท่านัน้
ฉะนันมั
้ นจึงเป็ นไปไม่ได้ ที่เราจะสามารถฟื น้ ฟูระบบนิเวศให้ กลับมาดังเดิมได้ อีก

ป่ าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญยิ่ง ทังนี
้ ้เพราะป่ าทาหน้ าที่ปกป้องดิน เป็ นที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิต ควบคุมการหมุนเวียนของน ้าและดูดซับคาร์ บอน แต่เพียง 10 ประเทศในโลกเท่านันที
้ ่ครอบครองผืน
ป่ าถึง 70% นัน่ คือ รัสเซีย บราซิล แคนาดา สหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐคองโก อินโดนีเซีย แองโกลา
และเปรู ในปั จจุบนั นี ้แต่ละปี มีการทาลายผืนป่ าถึง 13-15 ล้ านเฮกตาร์ โดยผืนป่ าของแอฟริกาและละติน
อเมริกาจะถูกทาลายสูงสุดถึง 70% ของที่ผืนป่ าที่ถกู ทาลายทัว่ โลก พื ้นที่ที่ถกู ทาลายสูงสุดคือ มาดากัสการ์
รองลงมาคือ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย นักวิทยาศาสตร์ คาดว่ามนุษย์ได้ ทาลายป่ าไปแล้ วถึงกว่า 50% ของ
ผืนป่ าที่เคยมีอยูบ่ นโลกโดยนาไปใช้ เป็ นพื ้นที่เพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ สร้ างเขื่อน เหมือง เมืองและโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อป่ าถูกทาลายโลกจึงร้ อนขึ ้นเพราะการทาลายป่ าเท่ากับเป็ นการปล่อยคาร์ บอนเข้ าสู่
บรรยากาศ
ในปี 2540 นักวิทยาศาสตร์ กลุม่ หนึง่ ได้ พยายามคานวณต้ นทุนทางสิ่งแวดล้ อมจากการทาธุรกิจและ
พบว่า แต่ละปี สิ่งแวดล้ อมที่ถกู ทาลายไปมีคา่ เท่ากับ 18-61 ล้ านล้ านดอลลาร์ ซงึ่ เท่ากับรายได้ ของคนทังโลก
้
รวมกัน นัน่ หมายความว่า สิ่งที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชากรก็คือค่าของทรัพยากรธรรมชาตินนั่ เอง ซ ้าร้ ายใน
บางครัง้ การทาลายสิ่งแวดล้ อมเพื่อการทาธุรกิจยังให้ ผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศน้ อยกว่าค่าของ
สิ่งแวดล้ อมที่ถกู ทาลายไปอีกด้ วย เช่น การตัดต้ นโกงกางของประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนเป็ นเกษตรทางน ้าทาให้
ไทยขาดทุนถึง 70% เมื่อนาผลประโยชน์ที่ได้ มาเทียบกับที่เสียไปในด้ านความสามารถในการดูดซับคาร์ บอน
ในอนาคตพื ้นที่เพาะปลูกต่อคนจะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนาอันเป็ นผลจากการ
เพิ่มประชากรและความเสื่อมของดิน แม้ วา่ ผลผลิตทางการเกษตรต่อพื ้นที่ 1 เฮกตาร์ จะเพิ่มขึ ้นจาก 1.2 ตันใน
ปี 2493 เป็ น 3 ตันเมื่อสิ ้นปี 2543 แล้ วก็ตาม แต่ผลผลิตที่เพิ่มก็เป็ นผลจากการใช้ สารเคมี การพัฒนาเช่นนี ้
ย่อมไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ในระยะยาว นอกจากนันภาวะโลกร้
้
อนจะยิ่งกดดันให้ ผลผลิตของหลาย
ประเทศลดลง เช่น กลุม่ แอฟริกา เอเซีย ยุโรปตอนใต้ และตะวันออก ผลผลิตโดยรวมของโลกที่เพิ่มขึ ้นจึงไม่นา่
เพียงพอที่จะรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นได้ โดยเฉพาะประชากรในประเทศยากจนซึง่ มีปัญหาการขาด
กาลังซื ้อ ผู้เขียนเห็นว่าประเทศเหล่านี ้ควรได้ รับการช่วยเหลือให้ สามารถผลิตสิ่งที่พวกเขาจาเป็ นต้ องใช้ แทนที่
จะให้ สิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการหรื อไม่มีความจาเป็ นซึง่ รังแต่จะเพิ่มภาระให้ กบั ประเทศที่มีฐานะดีกว่าในอนาคต
ผู้เขียนคาดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจังจะสามารถลดจานวนผู้หิวโหยจาก 829 ล้ านคนเหลือ

เพียง 200 ล้ านคนภายในเวลา 30 ปี แต่หากมนุษย์เรายังคงทาธุรกิจในแนวปั จจุบนั จานวนผู้หิวโหยจะเพิ่มขึ ้น
เป็ น 1 พันล้ านคนภายในปี 2573 อย่างแน่นอน

นอกจากดินแล้ ว มนุษย์เราต้ องใช้ น ้าเพื่อการเพาะปลูกและดารงชีวิต ปริมาณน ้าทังหมดบนโลกมี
้
อยู่
1,386 ล้ านลูกบาศก์กิโลเมตร แต่เป็ นน ้าจืดที่สามารถนามาใช้ ได้ เพียง 2.53% หรื อราว 35 ล้ านลูกบาศก์
กิโลเมตรเท่านัน้ น ้าจืดนี ้แบ่งเป็ นน ้าแข็ง 68.7% น ้าบาดาล 30% ดังนันน
้ ้าจืดที่สามารถนามาใช้ ได้ ทนั ทีคือน ้า
ในแม่น ้าและทะเลสาบซึง่ มีเพียง 0.26% เท่านัน้ น ้าในแม่น ้ามีวงจรหมุนเวียน 16 วัน ในขณะที่น ้าในทะเลสาบ
มีวงจรหมุนเวียนนานถึง 17 ปี และน ้าบาดาลมีวงจรหมุนเวียนถึง 1,500 ปี ซึง่ เท่ากับเป็ นน ้าที่ไม่สามารถนา
กลับมาใช้ ใหม่ได้ ภายในชัว่ ชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ปริมาณน ้าที่มนุษย์เรานามาใช้ ได้ จริง ๆ จึงเหลือเพียงปี ละ
9,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรเท่านัน้ อย่างไรก็ดีเรายังสามารถเพิ่มปริมาณน ้าที่นามาใช้ ได้ ผา่ นทางเขื่อนอีกปี ละ
3,500 ลูกบาศก์กิโลเมตร
ผู้เชี่ยวชาญคานวณว่าปริมาณน ้าที่ผ้ คู นทัว่ โลกจะเข้ าถึงได้ ปีละ 6,900 ลูกบาศก์เมตรนันเพี
้ ยงพอต่อ
การใช้ สอย แต่เนื่องจากน ้ามิได้ กระจายอย่างเท่าเทียมกันทัว่ โลก คนส่วนหนึง่ จึงมิได้ รับน ้าอย่างเพียงพอ
บริเวณที่มีปริมาณน ้าสูงสุดคือเอเซียและอเมริกาใต้ สองทวีปนี ้มีน ้ารวมกันถึง 30% ของที่มีอยู่บนผืนโลก แต่
เอเซียมีประชากรหนาแน่นกว่าอเมริกาใต้ ชาวเอเซียจึงมีน ้าต่อคนในปริมาณที่ต่ากว่าชาวอเมริกาใต้ มาก ยุโรป
และแอฟริกามีปริมาณน ้าต่า แต่เนื่องจากประชากรในยุโรปกาลังลดลง ความสามารถในการเข้ าถึงน ้าของชาว
ยุโรปจึงเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ประชากรของแอฟริกาเพิ่มขึ ้น ความสามารถในการเข้ าถึงน ้าของชาวแอฟริกนั จึงยิ่ง
ยากเย็นขึ ้น ในปั จจุบนั ประชากรโลก 75% ได้ รับน ้าไม่เพียงพออยูแ่ ล้ ว นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าในปี 2568
บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นจะขาดแคลนน ้ารุนแรงยิ่งขึ ้นไปอีก
การใช้ น ้าของชาวโลกเพิ่มขึ ้นจาก 580 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี เมื่อต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็ น 3,800
ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี เมื่อสิ ้นศตวรรษ นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าปริมาณน ้าที่ถกู นามาใช้ ในปี 2593 น่าจะ
เท่ากับ 6,580 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี ส่วนการใช้ น ้ารายบุคคลนันก็
้ เพิ่มขึ ้นจากคนละ 380 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
เมื่อต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็ น 650 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ ้นศตวรรษ อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้ น ้ายัง

ขึ ้นอยู่กบั เศรษฐานะด้ วย นัน่ คือ ประชาชนในประเทศที่มีฐานะดี หรื อในกลุม่ องค์การเพื่อความร่วมมือและ
พัฒนา (OECD) ใช้ น ้าถึงคนละ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ประชาชนในประเทศกาลังพัฒนามีโอกาส
ใช้ น ้าคนละเพียง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เท่านัน้ เช่น ชาวอเมริกนั เหนือใช้ น ้าถึงคนละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร
ในขณะที่ชาวแอฟริกนั มีโอกาสใช้ น ้าเพียงคนละ 350 ลูกบาศก์เมตรเท่านัน้
น ้าที่ถกู นามาใช้ ถกู แบ่งเป็ นเพื่อการเกษตร 69% และการอุตสาหกรรม 21% ประเทศยากจนใช้ น ้าไป
ในการเกษตรมากถึง 90% ในขณะที่ประเทศที่มีเศรษฐานะดีจะใช้ น ้าในการเกษตรเพียง 40% เท่านัน้ ส่วนการ
ใช้ น ้าทางด้ านอุตสาหกรรมและดื่มกินนัน้ ประเทศร่ ารวยจะมีสดั ส่วนการใช้ น ้าใน 2 ด้ านนี ้มากกว่าประเทศ
ยากจนโดยใช้ น ้าในด้ านอุตสาหกรรมมากถึง 45% และดื่มกินถึง 15% ในขณะที่ประเทศยากจนใช้ น ้าใน
อุตสาหกรรมเพียง 4% และดื่มกินเพียง 3% เท่านัน้ ประชากรของประเทศพัฒนาแล้ วจึงใช้ น ้าสูงถึงเฉลี่ยคนละ
130 ลิตรต่อวัน ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนามีโอกาสได้ ใช้ น ้าเพียงคนละ 58 ลิตรต่อวันเท่านัน้
เนื่องจากหลายประเทศไม่มีน ้าใช้ อย่างเพียงพอ พวกเขาจึงจาเป็ นต้ องหยิบยืมจากประเทศอื่นผ่าน
ทางการนาเข้ าผลผลิตทางการเกษตร สาหรับประเทศที่จาเป็ นต้ องหยิบยืมน ้าจากประเทศอื่น ๆ เช่น กลุม่
ประเทศในตะวันออกกลาง ปริมาณอาหารที่พวกเขาซื ้อได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากปี ละ 7.5 ล้ านตันในปี 2503
เป็ นปี ละ 40 ล้ านตันภายในเวลาเพียง 30 ปี
เขื่อนขนาดใหญ่ก็เป็ นอีกหนทางหนึง่ ที่มนุษย์เราใช้ ในการแก้ ปัญหาการเข้ าถึงน ้า เขื่อนใหญ่ ๆ ทัว่ โลก
จึงเพิ่มจานวนขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากไม่กี่พนั เป็ น 47,455 แห่ง สามในสี่ของเขื่อนใหญ่ทวั่ โลกอยูใ่ น 4 ประเทศคือ
จีน สหรัฐฯ อินเดียและญี่ปนโดย
ุ่
50% อยูใ่ นประเทศจีนเพียงประเทศเดียว เมื่อสิ ้นคริ สต์ศตวรรษที่แล้ วทัว่ โลก
สร้ างเขื่อนทุกขนาดเพิ่มขึ ้นถึง 8 แสนแห่งไว้ ใช้ ในการชลประทาน ป้องกันน ้าท่วม และผลิตกระแสไฟฟ้า การ
สร้ างเขื่อนไม่เพียงเพิ่มความสามารถในการเข้ าถึงน ้าเท่านัน้ หากยังส่งผลกระทบทังในด้
้ านนิเวศ สังคมและ
การเมืองด้ วย ทังนี
้ ้เพราะประชาชนที่อยูใ่ ต้ เขื่อนไม่สามารถจับปลาได้ สูญเสียที่ดินและความอุดมสมบูรณ์
ส่วนประชาชนที่อยูเ่ หนือเขื่อนส่วนหนึง่ จะถูกไล่ที่เพื่อสร้ างเขื่อนจนทาให้ เกิดการอพยพขนานใหญ่ ผู้เขียนเห็น
ว่าการสร้ างเขื่อนไม่นา่ จะเป็ นหนทางในการแก้ ปัญหาที่ถกู ต้ อง การบริหารจัดการน ้าและการลดการสูญเสีย
น่าจะเป็ นวิธีการที่ถกู ต้ องมากกว่า

นอกจากเขื่อนแล้ ว น ้าบาดาลก็มีสว่ นสาคัญสาหรับการชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย บังกลาเทศ ตูนิเซีย ซีเรี ย อิหร่านและปากีสถาน ประเทศที่ใช้ น ้าบาดาลมากที่สดุ 3
ประเทศคือ อินเดีย สหรัฐฯ และจีน การใช้ น ้าบาดาลไม่เพียงแต่จะเกิดขึ ้นแต่ในชนบทเท่านัน้ หากเมืองใหญ่ ๆ
ทัว่ โลกก็ยงั ต้ องอาศัยน ้าบาดาลด้ วย เช่น ปั กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ มะนิลา กรุงเทพฯ จาการ์ ตาและดาการ์ แต่การใช้ น ้า
บาดาลก็ก่อผลเสียกับประชาชนเช่นกัน ข้ อมูลบ่งว่าพื ้นดินของกรุงเทพฯ ทรุดลงจากการใช้ น ้าบาดาลถึงปี ละ
5-10 เซนติเมตร นอกจากนันการสู
้
บน ้าขึ ้นมาไปใช้ มากเกินไปยังเปิ ดโอกาสให้ น ้าทะเลซึมเข้ ามามากจนทาให้
น ้าในบ่อบาดาลเค็มจนใช้ ไม่ได้ อีกด้ วย
นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าในปี 2568 ตะวันออกกลาง เอเซียกลางและเอเซียใต้ จะเข้ าสูจ่ ดุ ขาดแคลนน ้า
อย่างรุนแรงเช่นเดียวกับแอฟริกาตอนเหนือ ส่วนประเทศในกลุม่ อุตสาหกรรมจะมิได้ รับผลกระทบแต่อย่างใด
แม้ วา่ ความสามารถในการเข้ าถึงน ้าจะลดลงเหลือเพียง 60% ของที่เคยได้ รับเมื่อปี 2493 แล้ วก็ตาม ทังนี
้ ้เพราะ
ประชากรในบริเวณนันได้
้ เริ่มลดลงแล้ ว
ในปี 2543 ประชากรโลกกว่า 2,640 ล้ านคนหรื อ 44% ไม่สามารถเข้ าถึงระบบสุขาภิบาลได้ และ
ประชากรกว่า 1,140 ล้ านคนหรื อ 19% ไม่มีน ้าสะอาดใช้ โดยในจานวนนี ้เกือบทังหมดเป็
้
นประชากรของ
ประเทศกาลังพัฒนา เช่น ชาวเอเซียถึง 1,800 ล้ านคนหรื อ 50% ไม่มีระบบสุขาภิบาลและ 730 ล้ านคนหรื อ
20% ไม่มีน ้าสะอาดใช้ ชาวแอฟริกาถึง 730 ล้ านคนหรื อ 40% ไม่มีระบบสุขาภิบาลและ 304 ล้ านคนหรื อ
38% ไม่มีน ้าสะอาดใช้ การที่ประชาชนในประเทศเหล่านี ้ไม่สามารถเข้ าถึงน ้าสะอาดได้ ทาให้ อตั รารอดของ
ทารกแรกคลอดเหลือเพียง 80% เท่านัน้
ความสามารถในการเข้ าถึงน ้าไม่เท่าเทียมกันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้นทังในระดั
้
บประเทศและ
ระหว่างประเทศ ความขัดแย้ งในระดับประเทศเกิดจากการแย่งชิงกันระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนความ
ขัดแย้ งระหว่างประเทศเกิดจากการที่แต่ละประเทศต้ องการกักน ้าไว้ ใช้ มากที่สดุ เช่น ตุรกีขดั แย้ งกับซีเรี ยและ
อิรักจากโครงการชื่อ Grand Anatolia ทังนี
้ ้เพราะโครงการนี ้จะสร้ างเขื่อนถึง 22 แห่งกันแม่
้ น ้ายูเฟรติส หาก
โครงการนี ้เสร็จสิ ้นลงตามแผน น ้าที่ไหลผ่านซีเรี ยและอิรักจะลดลงถึงกว่า 40% และ 80% ตามลาดับ เมื่อ
สถานการณ์การขาดน ้าเริ่มรุนแรงขึ ้น ความขัดแย้ งจึงเป็ นเรื่ องที่ยากจะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่

ประเทศกาลังพัฒนา ทังนี
้ ้เพราะประเทศเหล่านี ้มีประชากรเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว อีกทังระบบบริ
้
หารจัดการน ้ายัง
ขาดประสิทธิภาพมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ วด้ วย
ทางแก้ ที่เป็ นไปได้ คือการนาน ้าทะเลมาใช้ แต่เนื่องจากกลัน่ น ้าทะเลต้ องใช้ พลังงานสูง มันจึงไม่
เหมาะกับประเทศยากจนอีกเพราะประเทศเหล่านี ้ไม่มีเงินจ่ายค่าพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในปี 2568 ประชากรถึง 2,600 ล้ านคนจาก 48 ประเทศทัว่ โลกจะขาดแคลนน ้า
อย่างรุนแรง ผู้เขียนเห็นว่าแม้ ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกจะให้ ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ ปัญหา การ
ขาดแคลนน ้าก็ยงั คงไม่นา่ ที่จะลดลงได้ ฉะนันประชากรที
้
่ขาดน ้าจะเพิ่มขึ ้นจาก 2,400 ล้ านคนในปี 2545 เป็ น
3,200 ล้ านคนในปี 2575

ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาที่กาลังได้ รับความสนใจสูงในปั จจุบนั ตามธรรมชาติพลังงานที่โลกได้ รับจะ
ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการดูดซับแสงอาทิตย์ ปริมาณ ช่วงชีวิตและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสมดุล
ของพลังงานบนโลกของก๊ าซเรื อนกระจกในบรรยากาศ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลของพลังงานบนโลกสูงที่สดุ และเป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่เราปล่อยออกมาสูงสุด อีกทังยั
้ งมีชว่ ง
ชีวิตยาวนานถึง 100 ปี นัน่ คือ หลังจากลอยอยู่ 100 ปี มันจะถูกทาลายไป 63% เท่านันและยั
้
งคงเหลืออยูใ่ น
บรรยากาศถึง 37% ส่วนก๊ าซเรื อนกระจกอื่น ๆ จะมีชว่ งชีวิตยาวกว่านันอี
้ ก เช่น ก๊ าซไนตรัสออกไซด์ ก๊ าซ
ไฮโดรฟลูออโรคาร์ บอนและก๊ าซซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ มีชว่ งชีวิต 120; 1,700 และ 3,200 ปี ตามลาดับจึงยิ่ง
ต้ องใช้ เวลายาวนานกว่ามันจะถูกทาลายไปหมด อย่างไรก็ตามมันมีปริมาณน้ อยกว่าคาร์ บอนไดออกไซด์
ประชากรโลกปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เฉลี่ยคนละ 1.1 ตันต่อปี โดยประชากรของประเทศ
อุตสาหกรรมปล่อยออกมากถึงคนละ 3.4 ตันต่อปี ในขณะที่ประชากรของประเทศกาลังพัฒนาปล่อยออกมา
เพียงคนละ 0.5 ตันต่อปี คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) พบว่า
รายได้ ทกุ ๆ พันเหรี ยญที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ เกิดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้นคนละ 0.16 ตันต่อปี
ระหว่างปี 2393-2543 มนุษย์เราได้ ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา 2.8 แสนล้ านตันโดยเพิ่มขึ ้นจาก 6
พันล้ านตันต่อทศวรรษในช่วงต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็ น 6.7 หมื่นล้ านตันต่อทศวรรษเมื่อสิ ้นศตวรรษที่ 20

สหรัฐฯ ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์สงู ที่สดุ คือสูงถึงหนึง่ ในสี่ของปริมาณก๊ าซที่ถกู ปล่อยออกมา ส่วนจีนซึง่ มี
ประชากรมากที่สดุ ในโลกกลับปล่อยก๊ าซนี ้เพียง 15% เท่านัน้ นักวิจยั คาดว่าในระหว่างปี 2543-2563 สหรัฐฯ
จะยังคงปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ ้นอีก 27% ส่วนจีนจะปล่อยเพิ่มขึ ้นมากถึง 118% และในปี 2563 จะ
เป็ นปี ที่ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกาลังพัฒนาปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาเท่า ๆ กัน
นอกจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาจากการเผาผลาญเชื ้อเพลิงแล้ ว การใช้ ผืนดินซึง่
เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอนก็เท่ากับเป็ นการปล่อยคาร์ บอนเข้ าสูช่ นบรรยากาศด้
ั้
วยเช่นกัน แม้ วา่ การเพาะปลูก
จะทาให้ เกิดการดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์กลับสู่ดนิ ได้ บ้างโดยผ่านการหายใจของพืช แต่คาร์ บอนที่ถกู
ปล่อยออกมายังคงมากกว่าอยูด่ ี นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าคาร์ บอนที่จะถูกปล่อยจากการใช้ ผืนดินในปี 2563 จะ
เท่ากับ 7 พันล้ านตันต่อปี
เมื่อปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ IPCC จึงคาดว่า เมื่อสิ ้น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ ้นถึง 1.4-5.8 องศาเซลเซียส โลกที่ร้อนขึ ้นจะส่งผลให้ ระดับน ้าทะเล
สูงขึ ้นถึง 30 เซนติเมตรเมื่อสิ ้นปี 2593 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 90 เซนติเมตรเมื่อสิ ้นคริสต์ศตวรรษที่ 22 ซึง่ จะกระทบ
ต่อเมืองตามริมฝั่ งทะเล เช่น บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนเกาะมัลดีฟส์และ
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจมหายไป
เมื่อประเทศส่วนใหญ่ตา่ งตระหนักถึงผลกระทบจากก๊ าซเรื อนกระจก ในปี 2540 จึงได้ ร่วมกันร่างพิธี
สารเกียวโตเพื่อลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ แต่การต่อรองกลับล้ มเหลวเพราะสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะ
ร่วมลงนาม ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 พิธีสารเกียวโตได้ รับการปรับปรุงให้ เป็ นข้ อตกลงบอนน์โดยมี
สาระสาคัญเพิ่มเติมคือ ให้ โควตาปล่อยก๊ าซเพิ่มขึ ้นกับประเทศที่ปลูกป่ าเพิ่มขึ ้น หรื อช่วยประเทศกาลังพัฒนา
ปรับปรุงเทคโนโลยี และประเทศที่ปล่อยก๊ าซน้ อยกว่าโควตาที่ได้ รับสามารถขายสิทธิให้ กบั ประเทศที่ต้องการ
ปล่อยก๊ าซมากกว่าโควตา
พิธีสารเกียวโตวางอยูบ่ นฐานของการคานวณที่สรุปว่า หากชาวโลกต้ องการให้ ปริมาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์คงที่อยูท่ ี่ระดับ 450 ส่วนต่ออากาศล้ านส่วนเช่นในปั จจุบนั ประเทศอุตสาหกรรมจะต้ องลด
การปล่อยก๊ าซลงต่ากว่าที่เคยปล่อยในปี 2533 ถึง 30% ภายในปี 2553 บริษัทประกันภัย Munich Re คาดว่า

ความสูญเสียด้ านเศรษฐกิจจากปั ญหาโลกร้ อนได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ละ 3 พันล้ านดอลลาร์ ในปี 2523 เป็ นปี ละ 8
หมื่นล้ านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงแค่ 20 ปี ผู้เขียนวิเคราะห์วา่ เมื่ออัตราการเจริ ญเติบโตของผลผลิตโลก
เพิ่มขึ ้นเพียง 33% ในขณะที่อตั ราการสูญเสียจากภาวะโลกร้ อนเพิ่มขึ ้น 450% ในปี 2588 ผลผลิตโลกจะ
เท่ากับความสูญเสียที่เกิดจากภาวะโลกร้ อนพอดี นัน่ หมายความว่า ในปี 2588 โลกจะเข้ าสูภ่ าวะล้ มละลาย
ปั ญหาพลังงานเป็ นปั ญหาทางด้ านทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราต้ องเผชิญเพราะความก้ าวหน้ า
ขึ ้นอยู่กบั พลังงาน ข้ อมูลบ่งว่าเราบริ โภคพลังงานเพิ่มขึ ้นจาก 30 เอ็กซาจูลส์ในปี 2443 เป็ น 413 เอ็กซาจูลส์
ภายในเวลาเพียงศตวรรษเดียว นักวิทยาศาสตร์ คาดว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี ้ เราจะบริโภคเพิ่มขึ ้นถึง 14
เท่าของช่วงปี 2493
การบริ โภคพลังงานของเราอาศัยพลังงานจากซากดึกดาบรรพ์ หรื อ ฟอสซิล ถึง 50% ข้ อมูลบ่งว่าในปี
2543 ประเทศพัฒนาแล้ วบริ โภคพลังงานถึง 68% โดยบริ โภคมากกว่าประเทศกาลังพัฒนาถึง 9 เท่าและ
สหรัฐฯ ใช้ พลังงานสูงที่สดุ ในโลกคิดเป็ นสัดส่วนถึง 25% ทังที
้ ่สหรัฐฯ มีจานวนประชากรเพียงแค่ไม่ถึง 5% ของ
ประชากรโลกเท่านันและคาดว่
้
าจะบริโภคเพิ่มขึ ้นอีก 33% เมื่อสิ ้นปี 2563 ส่วนจีนซึ่งมีประชากรมากที่สดุ ใน
โลกบริ โภคพลังงานเพียง 9% แต่คาดว่าจะบริ โภคเพิ่มขึ ้น 150% เมื่อสิ ้นปี 2563 คาดว่าการบริโภคพลังงานใน
การขนส่งจะเพิ่มเป็ นราวสองเท่าระหว่างปี 2533-2563 ทังนี
้ ้เพราะนักวิทยาศาสตร์ คาดว่ายานพาหนะจะ
เพิ่มขึ ้นจาก 53 ล้ านคันในปี 2493 เป็ น 1 พันล้ านคันในปี 2573
ย่านตะวันออกกลางมีน ้ามันดิบมากที่สดุ โดยมีอยูม่ ากถึง 78% ส่วนประเทศอุตสาหกรรมในกลุม่
OECD ใช้ น ้ามันสูงที่สดุ ในโลกโดยบริ โภคน ้ามันสูงถึง 63% สหรัฐฯ บริ โภคสูงสุดคือถึง 11% ปั ญหาที่เกิดขึ ้น
คือปริมาณน ้ามันดิบที่โลกสามารถผลิตได้ ใกล้ ถึงจุดสูงสุดแล้ วและคาดว่าจะลดลงในอนาคตซึง่ ตรงข้ ามกับ
ปริมาณความต้ องการ น ้ามันดิบจึงไม่นา่ จะเป็ นพลังงานสาหรับอนาคตได้ อีกนานนัก ส่วนก๊ าซธรรมชาติและ
ถ่านหินซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานสาหรับอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้ายังคงพบเพิ่มขึน้ และมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
จึงน่าจะสามารถเป็ นพลังงานให้ กบั โลกได้ อีกหลายร้ อยปี อย่างไรก็ดีพลังงานทังสองชนิ
้
ดนี ้ยังคงมีข้อจากัดใน
การใช้ สอยมากกว่าพลังงานจากน ้ามัน

นอกจากพลังงานจากซากดึกดาบรรพ์แล้ ว อุตสาหกรรมยังต้ องใช้ พลังงานจากไฟฟ้าอีกด้ วย ประชากร
ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ วบริโภคพลังงานชนิดนี ้มากกว่าประชาชนในกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนาถึง 9 เท่าโดย
สหรัฐฯ เป็ นประเทศที่มีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ามากที่สดุ ในโลกโดยมีถึง 25% ของทังหมด
้
พลังงานสาหรับเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าในปั จจุบนั มาจากซากดึกดาบรรพ์ พลังงานน ้า นิวเคลียร์ ลม แสงอาทิตย์และความร้ อนใต้ ผิวโลก
แหล่งกาเนิดพลังงานเหล่านี ้มีสมรรถนะแตกต่างกันและได้ รับความนิยมไม่เท่ากัน พลังงานที่คาดว่าจะเป็ น
แหล่งกาเนิดไฟฟ้าสาหรับอนาคตได้ ดีคือ พลังงานน ้า ลมและความร้ อน
ผู้เขียนเห็นว่าปั ญหาของพลังงานที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั มิได้ เกิดจากการที่มนุษย์ เราไม่มีทางเลือก แต่เป็ น
เพราะพวกเราลังเลที่จะเลือกใช้ พลังงานทางเลือกอื่นซึง่ อาจมีความยุง่ ยากมากกว่าการใช้ พลังงานจากซากดึก
ดาบรรพ์ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นได้ หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และทัศนคติของ
สังคมมากกว่าข้ อจากัดทางด้ านกายภาพหรื อเทคนิคเพราะการพัฒนาพลังงานของอนาคตขึ ้นอยูก่ บั กาไรเป็ น
สาคัญ

ถึงแม้ วา่ โลกจะมีความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ ้น จานวนประชากรที่สามารถ
เข้ าถึงการศึกษามีมากขึ ้น ผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ ้น แต่สภาพทางสังคมกลับ
เสื่อมทรามลง ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะรายได้ ประชาชาติซงึ่ เป็ นตัวชี ้วัดและใช้ บง่ บอกความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ
และความมัง่ คัง่ ของประเทศมิได้ บง่ บอกถึงความยากจนภายในประเทศและระดับคุณภาพชีวิตที่แท้ จริง รวมทัง้
มิได้ สะท้ อนถึงต้ นทุนทางด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ วย
เมื่อการใช้ รายได้ ประชาชาติไม่สามารถบ่งบอกสภาวะทางเศรษฐกิจที่แท้ จริงได้ นักเศรษฐศาสตร์ จงึ ได้
คิดตัวชี ้วัดใหม่ขึ ้นมาเรี ยกว่า “ดัชนีความก้ าวหน้ าที่แท้ จริง” หรื อ Genuine Progress Indicator (GPI) ตัวชี ้วัด
นี ้ประกอบด้ วยรายได้ ประชาชาติบวกกับการบริการฟรี จากองค์กรการกุศลและหักด้ วยต้ นทุนทางสิ่งแวดล้ อมที่
สูญเสียไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้ อมูลบ่งว่ารายได้ ประชาชาติตอ่ คนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นจาก 11,000
ดอลลาร์ ในปี 2493 เป็ น 33,000 ดอลลาร์ ในปี 2543 แต่ดชั นีความก้ าวหน้ าที่แท้ จริงของสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ ้น

จาก 5,000 ดอลลาร์ เป็ น 9,000 ดอลลาร์ เท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างสองดัชนีซงึ่ สูงถึง 26,000 ดอลลาร์ นี ้คือ
ค่าความเสียหายของสิ่งแวดล้ อม
ส่วนดัชนีจีนี (GINI index) ซึง่ เป็ นค่าที่นกั เศรษฐศาสตร์ ใช้ วดั การกระจายรายได้ ชี ้ว่า ประเทศมัง่ คัง่ มี
การกระจายความมัง่ คัง่ ที่ไม่เลวร้ ายมากนักจึงทาให้ คนยากจนในประเทศเหล่านันสามารถด
้
ารงชีวิตอยูไ่ ด้
ส่วนการกระจายความมัง่ คัง่ ของประเทศยากจนกลับยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้ วา่ ตามทฤษฎียิ่งโลกมีความซับซ้ อน
ความเจริญเติบโต ความมัง่ คัง่ และเครื อข่ายมากขึ ้นเท่าใด การกระจายรายได้ จะยิ่งเท่าเทียมกันเพิ่มขึ ้นเท่านัน้
แต่ความเท่าเทียมกันยังเป็ นผลมาจากนโยบายและประวัตศิ าสตร์ ของแต่ละประเทศด้ วย การกีดกันการค้ า
ระหว่างประเทศหรื อนโยบายภาษีที่เอื ้อให้ กบั คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะของประเทศกาลังพัฒนาจึงมัก
ส่งผลให้ เงินหลัง่ ไหลไปยังคนเพียงกลุม่ เดียว ดังนัน้ แม้ วา่ ธุรกิจต่าง ๆ จะเติบโตขึ ้นมากในช่วงครึ่งหลังของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่ความเท่าเทียมกันทางได้ รายได้ ก็มิได้ เพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด ในช่วงสิ ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
ประชาชนในกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมซึง่ มีสดั ส่วนเท่ากับ 20% ของประชากรโลกครอบครองสินทรัพย์ของโลก
ทังหมดถึ
้
ง 86% ในขณะที่ประชาชนในประเทศยากจนที่สดุ ซึง่ มีประชากรรวมกันเป็ น 20% ของประชากรโลก
ครอบครองสินทรัพย์ของโลกเพียง 1% เท่านัน้
ความร่ ารวยไม่เพียงกระจุกตัวอยูแ่ ต่ในบางประเทศเท่านัน้ ยังกระจุกตัวอยูใ่ นคนเพียงไม่กี่คนด้ วย
ข้ อมูลในปี 2541 บ่งว่า คนรวยที่สดุ 200 คนแรกของโลกอาศัยอยูใ่ นอเมริ กาเหนือถึง 65 คน อยู่ในยุโรป 55 คน
และแต่ละปี คนเหล่านี ้ก็ร่ ารวยเพิ่มขึ ้นมากด้ วย ชัว่ เวลาเพียงแค่ 4 ปี คือระหว่างปี 2537-2541 พวกเขามีเงิน
รวมกันเพิ่มขึ ้นจากสี่แสนสี่หมื่นล้ านดอลลาร์ เป็ นกว่าหนึง่ ล้ านล้ านดอลลาร์ ในปี เดียวกันนันทรั
้ พย์สินของคน
เหล่านี ้เท่ากับผลผลิตมวลรวมของประเทศยากจนที่สดุ รวมกันถึง 48 ประเทศ แค่คนร่ ารวยที่สดุ 3 คนแรกก็มี
เงินเท่ากับรายได้ ประชาชาติของคนในประเทศยากจนที่สดุ 600 ล้ านคนรวมกันแล้ ว
ในปั จจุบนั ผู้มีรายได้ ตอ่ วันน้ อยกว่า 1 ดอลลาร์ ยงั มีอยู่ถึง 1.2 พันล้ านคนหรื อ 22.7% ของประชากร
โลก คนเหล่านี ้อยูใ่ นเอเซียใต้ แอฟริกาทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮาร่าและเอเซียตะวันออก ส่วนกลุม่ คนที่
มีรายได้ น้อยกว่าวันละ 2 ดอลลาร์ ยงั มีมากถึง 3 พันล้ านคนหรื อเท่ากับครึ่งหนึง่ ของประชากรโลก ประเทศที่
ย่าแย่ที่สดุ คือเอธิโอเปี ยเพราะประชากรกว่า 98% อยูใ่ นกลุม่ นี ้ ชาวจีนที่เข้ าข่ายยากจน หรื อมีรายได้ น้อยกว่า
2 ดอลลาร์ ตอ่ วันก็มีถึง 47.3% ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายความมัง่ คัง่ นี ้ส่งผลให้ มาตรฐานการครอง

ชีพของแต่ละประเทศแตกต่างกัน บางประเทศขาดแคลนน ้าดื่มและอาหารจนมีคนตายด้ วยโรคขาดอาหารถึงปี
ละ 3 ล้ านคน และมีทารกแรกเกิดน ้าหนักตัวน้ อยกว่ามาตรฐานถึงกว่า 60% ในขณะที่กลุม่ ประเทศร่ ารวยมีคน
อ้ วนถึงกว่า 1 พันล้ านคนโดยอ้ วนจนเข้ าขันอั
้ นตรายถึง 300 ล้ านคนและทารกน ้าหนักตัวน้ อยกว่ามาตรฐาน
เพียง 1% เท่านัน้ นอกจากนี ้ อัตราตายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ของประเทศกาลังพัฒนาในปี 2541 ยังคงสูงถึง
95 คนต่อพันคนซึง่ เท่ากับปี ละ 11 ล้ านคน
ดัชนีพฒ
ั นามนุษย์ หรื อ Human Development Index (HDI) ก็เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่นกั พัฒนาคิดขึ ้นมาเพื่อ
ใช้ วดั ความก้ าวหน้ าด้ านคุณภาพของชีวิต ดัชนีนี ้ประกอบด้ วยค่าเฉลี่ยอายุขยั ระดับความรู้ และสถานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ค่าเฉลี่ยอายุขยั ของประชากรโลกเริ่มตังแต่
้ 47 ปี ถึง 78 ปี กลุม่ ประเทศที่มีคา่ เฉลี่ย
อายุขยั ต่าสุดอยูใ่ นทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ สูงสุดคือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในกลุ่ม OECD ส่วนระดับ
ความรู้หรื อการอ่านออกเขียนได้ ของผู้ใหญ่อยูร่ ะหว่าง 56-99% ประเทศในกลุม่ เอเชียใต้ มีสดั ส่วนคนอ่านออก
เขียนได้ ต่าสุด ส่วนรายได้ ประชาชาติอยูร่ ะหว่าง 500-54,000 ดอลลาร์ ตอ่ คนต่อปี ดัชนีนี ้บ่งว่ากลุม่ ประเทศที่
มีการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพิ่มขึ ้นสูงสุดอยูใ่ นเอเซียใต้ ส่วนกลุม่ แอฟริ กาทางตอนใต้ มีการพัฒนาต่าและมี
รายได้ ประชาชาติลดลงด้ วย นอกจากนี ้กลุม่ ประเทศยากจนยังมีรายได้ ประชาชาติเกือบคงที่มาเป็ นเวลา 30 ปี
แล้ ว นักพัฒนาคาดว่าประเทศในกลุม่ OECD จะพัฒนาจนมีคา่ ดัชนีคณ
ุ ภาพมนุษย์สงู สุดในปี 2567 ในขณะที่
กลุม่ ประเทศละตินอเมริกา เอเซียใต้ อาหรับและแอฟริกาทางตอนใต้ ทะเลทรายซาฮาร่าจะพัฒนาจนมีคา่ ดัชนี
นี ้สูงสุดในปี 2593, 2608, 2683 และ 2733 ตามลาดับ
นอกจากนันยั
้ งมีดชั นีความยากจนที่เรี ยกว่า Human Poverty Index (HPI) ซึง่ ใช้ วดั มาตรฐานการ
ครองชีพของแต่ละประเทศโดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ HPI-1 ใช้ สาหรับประเทศกาลังพัฒนาและ HPI-2 ใช้ สาหรับ
ประเทศพัฒนาแล้ วอีกด้ วย HPI-1 ประกอบด้ วย ความเป็ นไปได้ ที่จะคนเสียชีวิตก่อนอายุ 40 ปี อัตราการอ่าน
ออกเขียนได้ ของผู้ใหญ่ จานวนประชากรที่สามารถเข้ าถึงน ้าสะอาด และสัดส่วนของทารกน ้าหนักน้ อย ไนเจอร์
เป็ นประเทศที่ยากจนที่สดุ และบาร์ บาโดสเป็ นประเทศที่ร่ ารวยที่สดุ ตามการวัดจากดัชนีนี ้ ส่วน HPI-2
ประกอบด้ วย ความเป็ นไปได้ ที่คนจะเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี สัดส่วนของประชาชนที่ทางานแต่ไม่สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ สัดส่วนของประชาชนที่ดารงชีวิตต่ากว่าเส้ นความยากจนโดยมีรายได้ ต่ากว่าครึ่งหนึง่ ของค่าเฉลี่ย

รายได้ และการไม่มีงานทาเป็ นระยะเวลานาน ในกลุม่ นี ้มีทงหมด
ั้
51 ประเทศ สวีเดนเป็ นประเทศที่มีดชั นีนี ้ดี
ที่สดุ และสหรัฐฯ เป็ นประเทศที่มีดชั นีนี ้แย่ที่สดุ โดยมีคนยากจนตามการวัดโดยดัชนีนี ้อยูถ่ ึง 45 ล้ านคน
ในช่วงปี 2518-2543 รายได้ ประชาชาติเพิ่มขึ ้นทัว่ โลกโดยของกลุม่ ประเทศเอเซียตะวันออกเพิ่มสูงสุด
จากคนละ 1,000 ดอลลาร์ เป็ น 4,500 ดอลลาร์ หรื อเฉลี่ยปี ละ 140 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดีความไม่เท่าเทียมกัน
ทางด้ านรายได้ ไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มมากขึ ้น
ช่องว่างทางรายได้ ประชาชาติระหว่างประเทศร่ ารวยและยากจนได้ เพิ่มขึ ้นจาก 30:1 ในปี 2503 เป็ น
74:1 ในปี 2540 ผู้เขียนเห็นว่าการลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและการกระจายความมัง่ คัง่ เป็ น
สิ่งจาเป็ นเพื่อป้องกันความขัดแย้ งและสร้ างความสงบสุขให้ กบั สังคมโลก วิธีที่ประเทศพัฒนาแล้ วควรทาคือ
การลดการบริโภคทังในระดั
้
บรัฐและประชาชน อีกทังยั
้ งต้ องเพิ่มความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ให้ กบั ประเทศยากจนด้ วย
ในปี 2543 สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ ร่วมกันร่างเป้าหมายสาหรับศตวรรษใหม่ที่เรี ยกว่า The
Millennium Development Goals (MDG) ขึ ้นเพื่อให้ ประเทศพัฒนาแล้ วให้ ความช่วยเหลือประเทศกาลัง
พัฒนาในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้ สาเร็จลุล่วงภายในปี 2558 เป้าหมายนี ้ประกอบด้ วย 1) กาจัด
ความยากจนและหิวโหย 2) จัดเตรี ยมการศึกษาระดับต้ นอย่างทัว่ ถึง 3) กาจัดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ 4)
ลดอัตราตายในเด็ก 5) ต่อสู้กบั โรคเอดส์ มาลาเรี ยและโรคอื่น ๆ 6) สร้ างสิ่งแวดล้ อมที่มนั่ คงและ 7) สร้ าง
พันธมิตรในการพัฒนา ความสาเร็จตามเป้าหมายทังหมดนี
้
้จะเกิดขึ ้นได้ จากเงินสนับสนุนของประเทศพัฒนา
แล้ ว

นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางด้ านรายได้ แล้ ว ปั ญหาทางสังคมที่สาคัญอีกอย่างหนึง่ คือ การ
เพิ่มขึ ้นของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเมือง ข้ อมูลบ่งว่าในปี 2493 ประชากรเมืองมีเพียง 30% ของประชากร
ทังหมดและเพิ
้
่มขึ ้นเป็ น 47% เมื่อสิ ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 พันล้ านคนแล้ วและคาดว่าเมื่อสิ ้นปี
2571 จานวนคนเมืองจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 5 พันล้ านคนหรื อเท่ากับ 61% ของประชากรโลก นอกจากนันนั
้ ก

ประชากรศาสตร์ ยงั คาดว่าในปี 2558 เมืองที่มีประชากรเกิน 10 ล้ านคนจะมีถึง 26 เมืองรวมทังกรุ
้ งเทพฯ ด้ วย
และจานวนเมืองที่มีประชากรเกิน 1 ล้ านคนจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 622 เมือง
การที่ผ้ คู นหลัง่ ไหลเข้ ามาอยู่ในเมืองเป็ นเพราะคนเมืองได้ รับประโยชน์มากกว่าคนชนบทหลายอย่าง
เช่น มีน ้าสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดีกว่า มีแหล่งบริ การทางการแพทย์ สังคม การศึกษาและบันเทิง
มากกว่า อย่างไรก็ดีการอยูใ่ นเมืองก็ทาให้ ต้องเผชิญกับปั ญหาหลายอย่าง เช่น สลัม อากาศเป็ นพิษ จราจร
หนาแน่น อุบตั เิ หตุรถยนต์และอาชญากรรมซึง่ ส่วนหนึง่ เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด ข้ อมูลบ่งว่าเมื่อสิ ้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 จานวนผู้ตดิ ยาเสพติดทัว่ โลกมีถึง 200 ล้ านคน มีผ้ ปู ระเมินว่าเฉพาะปี 2538 เพียงปี เดียว
ยอดขายยาเสพติดสูงถึงสี่แสนล้ านดอลลาร์ หรื อเท่ากับยอดขายน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติของโลกรวมกัน
อาชญากรรมเป็ นอุตสาหกรรมที่โตเร็วที่สดุ ในโลก การที่ผ้ คู นหลัง่ ไหลเข้ ามาอยูใ่ นเมืองจึงกลายเป็ นปั ญหา
ใหญ่ของสังคมโลก
เชื ้อโรคเป็ นอีกปั ญหาหนึง่ ที่เราต้ องเผชิญ โรคติดเชื ้อเป็ นสาเหตุการตายอันดับสองของโลก ในแต่ละปี
โรคติดเชื ้อเป็ นสาเหตุการตายถึง 13 ล้ านคนหรื อเท่ากับชัว่ โมงละ 1,500 คน โรคติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจ
เป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งซึง่ คร่าชีวิตคนถึงปี ละ 3.5 ล้ านคน ส่วนผู้เป็ นโรคเอดส์ก็เพิ่มจานวนขึ ้นอย่าง
รวดเร็วจาก 1 แสนคนในปี 2523 เป็ น 58 ล้ านคนภายในเวลาเพียง 20 ปี และคาดว่าภายในปี 2553 จานวน
ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ ้นอีก 59 ล้ านคนโดยมีผ้ ปู ่ วยใหม่ถึงวันละ 28,500 คนหรื อเท่ากับปี ละ 10.4 ล้ านคน และมี
จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตถึงวันละ 12,800 คนหรื อเท่ากับปี ละ 4.8 ล้ านคน เมื่อสิ ้นปี 2563 จานวนผู้ป่วยใหม่จะ
เพิ่มขึ ้นถึงปี ละ 14.3 ล้ านคนและจานวนผู้ป่วยเอดส์ตายสะสมจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 116 ล้ านคน วัณโรคเป็ นคูแ่ ฝด
กับโรคเอดส์ ในแต่ละปี มีผ้ ตู ิดเชื ้อวัณโรคถึง 8.4 ล้ านคนและคร่าชีวิตคนถึงปี ละ 2-3 ล้ านคน ส่วนโรคท้ องร่วง
ซึง่ เป็ นโรคติดเชื ้อที่สมั พันธ์กบั การขาดแคลนน ้าสะอาดและระบบสุขาภิบาลคร่าชีวิตเด็กวัยต่ากว่า 5 ปี ถึงปี ละ
1.8 ล้ านคน โรคมาลาเรี ยซึง่ มักเกิดในเขตร้ อนก็คร่าชีวิตผู้คนถึงปี ละ 1.5 ล้ านคนจากจานวนผู้ติดเชื ้อปี ละ
300-400 ล้ านคน
ข้ อมูลบ่งว่าการที่ประชาชนต้ องป่ วยและเสียชีวิตจากโรคติดต่อเป็ นเพราะรัฐบาลทัว่ โลกให้ เงิน
สนับสนุนทางด้ านสาธารณสุขน้ อยคือ เพียง 5% ของรายได้ ประชาชาติเท่านัน้ เมื่อเป็ นเช่นนี ้ต้ นทุนในการ
รับมือกับการระบาดของโรคจึงสูงมาก ยิ่งไปกว่านันโรคติ
้
ดเชื ้อยังทาให้ เกิดการสูญเสียช่วงชีวิตในการผลิตด้ วย

เช่น ในปี 2541 โรคติดเชื ้อทางเดินหายใจทาให้ เกิดการสูญเสียการผลิตซึง่ คิดแล้ วมีคา่ เท่ากับปริมาณการผลิต
ตลอดชีวิตของคน 83 ล้ านคน ท้ องร่วงและเอดส์สญ
ู เสียเท่ากับ 73 และ 71 ล้ านคนตามลาดับ ซ ้าร้ ายเชื ้อโรค
เหล่านี ้มีความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้นจึงดื ้อยาได้ มากขึ ้นและเร็ วขึ ้น แต่ความสามารถใน
การผลิตยาฆ่าเชื ้อใหม่ ๆ กลับต้ องอาศัยเวลานานถึง 15-20 ปี จนทาให้ มนุษย์เราไม่อาจสามารถผลิตยาฆ่าเชื ้อ
มารับมือกับการดื ้อยาได้ ทนั กาล และในวันหนึง่ ข้ างหน้ าผู้คนทัว่ โลกอาจต้ องเสียชีวิตด้ วยโรคติดเชื ้อเหมือน
อย่างในอดีตก็เป็ นได้
ผู้เขียนเห็นว่าทัง้ ๆ ที่มนุษย์เราอาศัยอยูบ่ นโลกที่อดุ มสมบูรณ์ แต่เรากลับมิได้ บริหารจัดการทรัพยากร
อย่างถูกต้ อง คนยากจนอาจสามารถทนกับความไม่เท่าเทียมกันทางด้ านรายได้ ในระดับหนึง่ เท่านัน้ เมื่อพวก
เขาทนไม่ไหวและจุดแตกหักมาถึง ความเกลียดชังและความสิ ้นหวังจะทาให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงตามมา
ในปั จจุบนั สงครามจึงเกิดขึ ้นประปรายทัว่ โลก สงครามเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากความขัดแย้ งทังภายในและระหว่
้
าง
ประเทศส่งผลให้ ประชาชนเสียชีวิตไปแล้ วกว่า 2 แสน 2 หมื่นคน และยังทาให้ ผ้ คู นต้ องอพยพหลบหนีจนทาให้
ผู้ลี ้ภัยเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.7 ล้ านคนแล้ วเมื่อสิ ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกจึงกลายเป็ นสถานที่อนั ตรายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อประเทศส่วนใหญ่เพิ่มกาลังทหารและเร่งสะสมอาวุธ ในปี 2547 สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวใช้
งบประมาณทหารถึง 3.92 แสนล้ านดอลลาร์ หรื อกว่า 40% ของโลก นอกจากนี ้สหรัฐฯ ยังเป็ นผู้สง่ ออกอาวุธที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลกด้ วย ในช่วงปี 2529-39 มูลค่าส่งออกอาวุธของสหรัฐฯ อยูร่ ะหว่าง 2.22-3.36 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์
นอกจากประเทศต่าง ๆ จะสะสมอาวุธเพิ่มขึ ้นแล้ ว สมรรถนะของอาวุธใหม่ก็สงู ขึ ้นด้ วย ข้ อมูลบ่งว่า
ระหว่างปี 2488-2543 ประเทศที่มีหวั รบนิวเคลียร์ 5 ประเทศมีหวั รบถึง 14,968 หัวรบ เมื่อรวมความสามารถ
ในการทาลายล้ างของหัวรบเหล่านี ้เข้ ากับของประเทศที่เพิ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ อานาจในการทาลายล้ างทังหมด
้
จะเท่ากับ 250,000 เท่าของหัวรบที่ใช้ กบั เมืองฮิโรชิมา อย่างไรก็ดีหวั รบเหล่านี ้กลับไม่เหมาะกับการสู้รบใน
สมรภูมิในปั จจุบนั พวกเขาจึงหันมาพัฒนาอาวุธอย่างอื่นขึ ้น เช่น อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพและอาวุธเบา
อาวุธเชื ้อโรคเป็ นสิ่งที่ผลิตง่าย ราคาถูกและสามารถนามาปนเปื อ้ นลงในน ้าดื่มหรื ออาหารได้ อย่าง
ง่ายดายเพราะไม่มีกลิ่นและไม่มีสีจงึ อาจเหมาะแก่การใช้ ของผู้ก่อการร้ าย ส่วนในสงครามเล็ก ๆ อาวุธที่ใช้ กนั
มักเป็ นอาวุธเบา เช่น 1) ปื นซึง่ หาซื ้อง่าย ทนทาน เคลื่อนย้ ายง่ายและราคาถูก มันจึงถูกผลิตขึ ้นปี ละหลายล้ าน

ชิ ้นและมีคนตายเพราะมันถึงปี ละ 550,000 คน 2) กับระเบิดซึง่ ราคาถูกและมีอานุภาพสูงยังผลให้ มนั คร่าชีวิต
คนถึงปี ละ 2 หมื่นคน อียิปต์มีกบั ระเบิดมากที่สดุ ในโลกโดยมีถึง 23 ล้ านลูก รองลงมาคือ อิหร่าน แองโกรา
อัฟกานิสถาน เขมร จีนและอิรัก นอกจากอาวุธเหล่านี ้แล้ ว ในยุคหน้ าระเบิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นอีกชนิด
หนึง่ ที่ใช้ ง่าย ราคาถูกและสามารถทาลายคอมพิวเตอร์ จนทาให้ อาวุธอื่น ๆ ที่มีอานุภาพสูงกลายเป็ นอัมพาต
ผู้ก่อการร้ ายที่พร้ อมจะสละชีวิตเป็ นอาวุธที่ร้ายแรงที่สดุ อีกอย่างหนึง่ เพราะคนเหล่านี ้มีความสามารถในการ
ผลิตอาวุธซึง่ สร้ างความตื่นตระหนกและคุกคามความเป็ นอยูข่ องประชาชน อีกทังยั
้ งยากที่รัฐบาลจะหาแหล่ง
มัว่ สุมและหลักฐานสาหรับการเอาผิดด้ วย
ไม่เพียงแต่ประเทศร่ ารวยเท่านันที
้ ่เร่งสะสมอาวุธ ประเทศกาลังพัฒนาก็นิยมสะสมอาวุธด้ วย ทังนี
้ ้อาจ
เป็ นเพราะอาวุธทาให้ รัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนารู้สกึ ปลอดภัยจากการถูกรุกราน แต่มนั ก็อาจกระตุ้นให้
สร้ างความขัดแย้ งเพิ่มมากขึ ้นไปอีก นอกจากนี ้ประเทศยากจนมักมีความไม่มนั่ คงทางการเมืองสูง ข้ อมูลบ่ง
ว่าประเทศที่มีรายได้ ประชาชาติต่ากว่าคนละ 1 พันดอลลาร์ ตอ่ ปี มักมีรัฐบาลเผด็จการ การศึกษาพบว่า
ประเทศจะมีความมัน่ คงทางการเมืองได้ ก็ตอ่ เมื่อประชาชนมีรายได้ ประชาชาติระหว่าง 7-8 พันดอลลาร์ ตอ่ คน
ต่อปี หรื อเท่ากับ 25-30% ของรายได้ ประชาชาติของประเทศร่ ารวยในปั จจุบนั แต่แทนที่รัฐบาลของประเทศ
กาลังพัฒนาจะเพิ่มงบประมาณทางด้ านการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมความมัง่ คัง่ และความเป็ นอยู่ที่ดี
ของประชาชน พวกเขากลับจัดสรรเงินไปให้ กบั กิจการทหาร เช่น เอธิโอเปี ยใช้ งบประมาณทางทหารถึง 9%
ของรายได้ ประชาชาติ แต่กลับใช้ เงินเพียง 1.2% และ 4% ไปกับการศึกษาและสาธารณสุข

ก่อนที่จะเสนอแนวคิดในการแก้ ไข ผู้เขียนนาปั ญหาต่าง ๆ มาสรุปอีกครัง้ ว่ามีอยู่ 7 อย่างด้ วยกันคือ:
 ประชากรโลกที่ยงั เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยัง้
 ทรัพยากรดินที่กาลังลดลง





ทรัพยากรน ้าที่กาลังลดลง
การทาลายสภาพภูมิอากาศ
การขาดแคลนพลังงานถึงขันวิ
้ กฤติที่กาลังคืบคลานเข้ ามา
สภาพทางสังคมที่กาลังเสื่อมทรามลง

 ความขัดแย้ งและอานุภาพของอาวุธที่กาลังเพิ่มขึ ้น
ปั ญหาเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กนั สูง เขาเสนอแนวทางแก้ ไขไว้ 6 แนวซึง่ มีแกนอยูท่ ี่ความร่วมมือกัน
ของทุกประเทศและทุกคนคือ:
 กาจัดความแตกต่างทางรายได้ ของประเทศร่ ารวยกับประเทศยากจนโดยมีจดุ มุง่ หมายให้
ประเทศยากจนมีรายได้ ตอ่ คนไม่ต่ากว่า 25% ของประเทศร่ ารวย
 เริ่มลดการใช้ พลังงานจากซากดึกดาบรรพ์และพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ด้านการรวมตัวกันของปรมาณู (Fusion)
 จากัดพลังทางด้ านการทาลายของกระบวนการโลกาภิวตั น์
 เลิกจดลิขสิทธิ์สิ่งมีชีวิต
 เพิ่มการลงทุนในการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้ อม
 ลดการบริโภคและการปล่อยสารพิษโดยเฉพาะในประเทศที่มีการบริโภคในระดับสุดโต่ง
ข้ อคิดเห็น: แม้ ผ้ เู ขียนจะตังชื
้ ่อหนังสือว่า “คูม่ ือด้ านสิ่งแวดล้ อมขนาดเล็ก” แต่นนั่ เป็ นเพียงการถ่อม
ตัวของเขาเท่านันเพราะหนั
้
งสือเล่มนี ้มีข้อมูลจานวนมหาศาลในด้ านต่าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมแนวโน้ มสาคัญ ๆ ทุก
อย่างของโลกปั จจุบนั มันจึงเป็ นแหล่งอ้ างอิงได้ อีกหลายปี สาหรับผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือเพียงจากัด ข้ อมูลที่
เขานามาเสนอบ่งชี ้อย่างแจ้ งชัดถึงความหนักหนาสาหัสของปั ญหาที่ชาวโลกกาลังเผชิญอยู่ แต่การนาเสนอ
ของเขามิใช่เป็ นไปในทานองขูใ่ ห้ เกิดความกลัว หากเป็ นแบบตรงไปตรงมาของนักวิทยาศาสตร์ ส่วนเขาจะ
สามารถปลุกชาวโลกให้ ตื่นขึ ้นมาใส่ใจกับปั ญหาเพิ่มขึ ้นได้ หรื อไม่นนยากแก่
ั้
การประเมิน ตรงข้ ามกับการ
นาเสนอปั ญหา 7 ด้ านซึง่ มีข้อมูลสนับสนุนสารพัดอย่าง การเสนอแนวทางแก้ ไข 6 ด้ านเป็ นการเสนอเพียงสัน้ ๆ
ที่เป็ นเช่นนันคงเพราะแต่
้
ละด้ านต้ องใช้ หน้ ากระดาษเป็ นเล่มหนังสือจึงจะอธิบายได้ ละเอียดซึง่ ผู้ที่มีความ
รับผิดชอบทางนโยบายจาเป็ นที่จะต้ องไปศึกษาอยูแ่ ล้ ว สาหรับผู้อา่ นทัว่ ไปที่ต้องการนาข้ อเสนอของเขามาใช้
ในชีวิตประจาวัน การลดการบริโภค ซึง่ หมายถึงการใช้ ทรัพยากรทุกอย่างเกินความจาเป็ น และการปกปั กรักษา
สิ่งแวดล้ อม สามารถนามาปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ทีเพราะมันมีความกระจ่างพอแล้ ว

ปั จฉิมบท
หนังสือใหม่ ท่ นี ่ าสนใจเป็ นพิเศษ

ในช่วงเวลาราวห้ าปี ที่ผ่านมา การศึกษาและวิจยั ยังผลให้ เกิดหนังสืออีกจานวนหนึง่ ซึง่ เสริมประเด็นที่
เป็ นเนื ้อหาของ ธาตุ 4 พิโรธ ในจานวนหนังสือใหม่ เล่มต่อไปนี ้มีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ

Barlow, Maude. Blue Covenant: The Global Water Crisis and the Coming Battle for the
Right to Water. (New Press, June 2009).
หนังสือเล่มนี ้มีเนื ้อหาต่อจากเรื่ อง Blue Gold ของผู้เขียนซึง่ พิมพ์เมื่อปี 2002 และพูดถึงภาวะวิกฤติ
ด้ านการขาดแคลนน ้าของโลก เรื่ องนี ้เน้ นด้ านนโยบายต่าง ๆ และผลกระทบที่เกิดขึ ้นเมื่อสิทธิ์ของการเข้ าถึงน ้า
ดื่มน ้าใช้ ถกู โอนไปเป็ นของบริษัทเอกชน ผู้เขียนเป็ นผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวชาวแคนาดาซึง่ มีความสนใจ
ในด้ านสิ่งแวดล้ อมมานานโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับน ้าและอนาคตของโลก

Black, Maggie and King, Jannet. The Atlas of Water: Mapping the World’s Most
Critical Resource. Second Edition. (University of California Press,
October 2009)
เสนอเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกบั น ้าข้ ามห้ วงเวลาและในสถานที่ตา่ ง ๆ โดยใช้ แผนที่ ภาพ
และแผนภูมิจานวนมากเป็ นส่วนประกอบสาคัญโดยแบ่งการนาเสนอเป็ น 7 ภาคซึง่ ครอบคลุมหลายประเด็น
เช่น ผลกระทบจากการสร้ างเขื่อน การใช้ น ้าเกินความจาเป็ น การทาแหล่งน ้าให้ เป็ นพิษ การเข้ าครอบครอง
แหล่งน ้าโดยเอกชน การบริ หารจัดการน ้า และการแนะนาด้ านนโยบายและมาตรการสาหรับการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรสาคัญที่กาลังจะขาดแคลนแสนสาหัสนี ้

Clover, Charles. The End of the Line: How Overfishing Is Changing the World and

What We Eat. (University of California Press, March 2008).
พูดถึงการใช้ เทคโนโลยีที่มีอานุภาพสูงจับปลาในส่วนต่าง ๆ ของโลกซึง่ สร้ างผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลอย่างใหญ่หลวงจนเป็ นภาวะวิกฤติ และผู้ที่มีสว่ นรับผิดชอบในวิวฒ
ั นาการเช่นนัน้

Fagan, Brian. Elixir: A History of Water and Mankind (Bloomsbury Press, June 2011)
ครอบคลุมเรื่ องราวในช่วงเวลา 5 พันปี จากในสมัยที่ลมุ่ แม่น ้าไทกริสกับยูเฟรติสยังรุ่งเรื องมาจนถึง
ปั จจุบนั ในช่วงเวลานัน้ น ้ามีบทบาทสาคัญในวิวฒ
ั นาการของสังคมมนุษย์ทวั่ โลกรวมทังในอาณาจั
้
กรเขมร
โบราณ เป็ นเวลาหลายพันปี มนุษย์มองว่าน ้ามีคา่ และหายากยิ่งจึงเห็นว่าน ้ามีความศักสิทธิ์ที่ควรบูชา พอ
มาถึงในสมัยอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่สามารถเก็บกัก สูบจากแหล่งใต้ ดนิ และส่งน ้าไปในที่ตา่ ง ๆ ได้ อย่าง
ง่ายดายยังผลให้ เราใช้ น ้ากันอย่างฟุ่ มเฟื อย ยุคอุตสาหกรรมดาเนินมาเป็ นเวลาเพียงสัน้ ๆ ความจริงก็กลับมา
ปรากฏอีกครัง้ ว่าน ้ามีคา่ และหายากยิ่ง ฉะนัน้ เราอาจต้ องกลับไปมองว่าน ้ามีความศักดิส์ ิทธิ์อีกครัง้ หากเรา
หวังจะแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้า

Fishman, Charles. The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water
(Free Press, April 2011)
ครอบคลุมเรื่ องราวของน ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั น ้าโดยนาเข้ าประเด็นเป็ นแบบการ
ท่องเที่ยวไปในส่วนต่าง ๆ ของโลกซึง่ กาลังประสบปั ญหาเรื่ องการขาดแคลนน ้าและวิธีแก้ ปัญหาของบุคคล
ชุมชน บริษัทห้ างร้ านและกิจการต่าง ๆ การนาเสนอแบบนี ้ทาให้ เนื ้อหามีสีสนั และอ่านออกรสตลอด 10 บท
ของหนังสือ

Flannery, Tim. Now or Never: Why We Must Act Now to End Climate Change and

Create a Sustainable Future. (Atlantic Monthly Press, September 2009).
ผู้เขียนคนนี ้เขียนเรื่ อง The Weather Makers (บทที่ 11) ในเล่มนี ้เขาย้ อนกลับไปดูสาเหตุเบื ้องต้ นที่
ทาให้ คนเราทาลายสิ่งแวดล้ อม นัน่ คือ เรามองว่าโลกนี ้มีไว้ เพื่อมวลมนุษย์ซงึ่ นาไปสู่การใช้ ทรัพยากรอย่างไม่
บันยะบันยัง เขามองว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อช่วยหาทางพาโลกให้ ผา่ นพ้ นวิกฤติตา่ ง ๆ พร้ อมกับสนับสนุนให้ ระบบ
นิเวศทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นต่างหาก เขาประเมินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ชาวโลกมีอยูเ่ พื่อ
แก้ ปัญหาโลกร้ อนพร้ อมกับเสนอแนวคิดทางเลือกที่เขามองว่าจะแก้ ปัญหาได้

Greenberg, Paul. Four Fish: The Future of the Last Wild Food. (Penguin Press,
July 2010).
เล่าเรื่ องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ทะเลโดยใช้ ปลา 4 ชนิดเป็ นแกนนาเรื่ องคือ แซลมอน
กะพง ทูนาและคอด ปลาเหล่านี ้มีลกั ษณะต่างกันและมีบทบาทในประวัติศาสตร์ ของการจับปลาทะเลและการ
เลี ้ยงปลาอันน่าสนใจเป็ นพิเศษ เมื่อทรัพยากรในทะเลลดลง มนุษย์เราหาทางออกด้ วยการเลี ้ยงปลาขึ ้นมา
แทน แต่การเลี ้ยงปลาก็มีปัญหาและผลกระทบซึง่ เราอาจนึกไม่ถึงด้ วย

Hernan, Robert Emmet. This Borrowed Earth: Lessons from the Fifteen Worst
Environmental Disasters around the World (Macsci). (Palgrave Macmillan,
February 2010).
เล่าเรื่ องราวของอุบตั เิ หตุทางสิ่งแวดล้ อมขนาดใหญ่ในช่วงหลายสิบปี ที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะเป็ นการล่มของ
เรื อบรรทุกน ้ามันในอะแลสกา การระเบิดของโรงงานเคมีที่อินเดีย หรื อการละลายของโรงงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใน
ยุโรปตะวันออก แม้ สาเหตุของอุบตั เิ หตุเหล่านันดู
้ เผิน ๆ แล้ วจะต่างกัน แต่ผ้ เู ขียนสาวลึกลงไปเพื่อชี ้ให้ เห็นว่า

ต้ นตอของปั ญหาที่แท้ จริงนันไม่
้ ตา่ งกัน ฉะนัน้ มันให้ บทเรี ยนที่เราสามารถนามาใช้ ได้ ในการป้องกันและ
แก้ ปัญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

Lovelock, James. The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning. (Basic Books,
April 2010).
ผู้เขียนเป็ นนักวิทยาศาสตร์ รุ่นลายครามที่เขียนเกี่ยวกับเรื่ อง “กายา” (Gaia) มานาน “กายา” เป็ นการ
มองโลกทังโลกว่
้
าเป็ นระบบที่มีชีวิตซึง่ ต้ องอยูใ่ นความสมดุล แม้ แต่สิ่งที่เรามองว่าไม่มีชีวิตเช่นก้ อนหินและ
อากาศก็เป็ นส่วนประกอบที่มีความสาคัญยิ่ง ในเล่มนี ้เขามองว่า ปั ญหาโลกร้ อนนันในปั
้ จจุบนั เกินแก้ แล้ ว นัน่
คือ ไม่ว่าเราจะทาอย่างไร อุณหภูมิก็จะไม่หยุดเพิ่มขึ ้น ฉะนัน้ การแก้ ปัญหาคือต้ องค้ นให้ พบว่าเราจะทา
อย่างไรจึงจะอยูร่ อดได้ ตอ่ ไปในอนาคต

Lynas, Mark. Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet. (National Geographic,
October 2008).
เสนอความเปลี่ยนแปลงที่การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิโลกจะทาให้ เกิดในด้ านต่าง ๆ ทังในทางธรรมชาติ
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และทางสังคมมนุษย์ โดยการแยกเสนอตามการเพิ่มขึ ้นที่ละองศาเซลเซียส จากหนึง่ ถึงหกองศา เมื่ออุณหภูมิ
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ผู้เขียนเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งแวดล้ อมซึง่ อธิบายว่าเพราะอะไรโลกจึงได้ เดินผ่านจุดพลิกผันสาคัญยิ่ง
ไปแล้ ว นัน่ คือ ต่อไปนี ้ไม่วา่ เราจะทาอะไร ภาวะโลกร้ อนยังจะดาเนินต่อไปยังผลให้ เกิดวิกฤติตา่ ง ๆ เช่น ความ
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ชี ้ให้ เห็นถึงปั ญหาที่มาจากความต้ องการน ้าซึง่ เพิ่มขึ ้นอย่างไม่หยุดยังในขณะที
้
่ปริมาณน ้ามิได้ เพิ่ม
ตามขึ ้นไปด้ วย และตังประเด็
้
นหลายอย่างซึง่ ครอบคลุมทังในระดั
้
บปฏิบตั ิและในระดับปรัชญา เช่น การหา
แหล่งน ้าเพิ่มขึ ้นจากการใช้ เทคโนโลยีใหม่ การป้องกันแหล่งน ้ากินน ้าใช้ จากภัยธรรมชาติและจากผู้ก่อการร้ าย
มนุษย์ทกุ คนควรมีสิทธิ์เข้ าถึงน ้าเช่นเดียวกับที่เข้ าถึงอากาศหายใจหรื อไม่ ใครควรเป็ นเจ้ าของแหล่งน ้า และ
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พูดถึงการร่อยหรอลงของน ้ามันปิ โตรเลียมและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นตามมาไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
การเมือง การทหารและด้ านเศรษฐกิจ และเสนอทางเผชิญกับปั ญหาที่จะตามมากับการขาดพลังงานน ้ามัน
ผู้เขียนเป็ นนักหนังสือพิมพ์ด้านสอบสวนสืบสวนและเป็ นผู้ก่อตังหนั
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หนังสือขนาดยักษ์ซงึ่ หนากว่า 600 หน้ าเล่มนี ้พูดถึงน ้าที่มีอยูบ่ นพื ้นโลกและบทบาทของน ้าในการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ฐานอานาจและอารยธรรมต่าง ๆ ของโลกตังแต่
้ โบราณกาลมาจนถึงปั จจุบนั พร้ อมกับประเมิน
สถานการณ์และผลพวงของการมีและการขาดน ้าที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

