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หากงานนีมี้ผล     เป็นกศุลอทุิศได้ 
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ค าน าผู้เขียน 

 

 แผน่ดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ คล่ืนยกัษ์ ฝนตกหนกั ดนิพงัทลาย น า้ทว่มใหญ่ พายรุ้ายแรง น า้แข็งขัว้โลก

ละลาย ทะเลทรายกลืนหมู่บ้าน  ปรากฏการณ์เหลา่นีด้จูะเกิดถ่ีขึน้และร้ายแรงยิ่งขึน้สง่ผลให้ผู้คนล้มตายและ

ทรัพย์สินเสียหายมากขึน้  ด้วยเหตนีุจ้งึมีผู้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ธรรมชาติก าลงัตอบโต้พฤตกิรรมจ าพวกท าลาย

ธรรมชาตขิองมนษุย์  บางคนมองวา่ ปรากฏการณ์เหลา่นีเ้ป็นสว่นหน้าของปรากฏการณ์ครัง้ใหญ่ท่ีจะเกิดขึน้

ตามค าท านายของชาวมายาและนอสตราดามสุท่ีวา่โลกมนษุย์จะสิน้สดุลงในปี 2555 

 ข้อสงัเกตเหล่านีมี้ข้อมลูสนบัสนนุนา่ฟัง แตม่กัหาอา่นได้ในหนงัสือฝร่ังมากกวา่ในหนงัสือไทย  

เน่ืองจากเราสองคนอา่นหนงัสือฝร่ังได้ มีความสนใจในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาต ิพอมี

เวลาค้นคว้าหาอ่านหนงัสือฝร่ังและมีความตัง้ใจท่ีจะน าเนือ้หามาปันกบัเพ่ือนคนไทยท่ีไมค่อ่ยมีเวลา หรือไม่

แตกฉานในการอา่นภาษาฝร่ัง ครัง้หนึง่เราจงึท าบทคดัย่อของหนงัสือฝร่ัง 17 เลม่ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวเน่ืองกนัใน

ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาตจิากมมุมองของธาต ุ4 อนัเป็นฐานของชีวิตมาเสนอในหนงัสือช่ือ 
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 ตวัแปรส าคญัของความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาตไิด้แก่ความต้องการของมนษุย์ซึง่เพิ่มขึน้

อยา่งไมห่ยดุยัง้  มนษุย์น าสิ่งท่ีอยูร่อบข้างมาใช้แล้วปล่อยเศษ กากและสว่นท่ีย่อยสลายกลบัออกไปใน

สิ่งแวดล้อม  กระบวนการนีมี้ผลกระทบแตไ่มค่อ่ยมีใครใส่ใจเพราะมกัไมต่ระหนกัจนกระทัง่มนัสร้างปัญหา

หนกัหนาสาหสั  หรือความตระหนกัและความใสใ่จยงัไมแ่พร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางจนน าไปสูก่าร

เปล่ียนพฤตกิรรมท่ีจะท าให้มนษุย์อยูก่บัธรรมชาตไิด้อย่างมีสนัตสิขุและยัง่ยืน  หนงัสือแตล่ะเลม่ท่ีเราเลือกมา

เสนอมีเนือ้หาเก่ียวกบักระบวนการดงักลา่วและผลกระทบของมนั  สว่นใหญ่เสนอแนะทางแก้ไขไว้คอ่นข้าง

ละเอียดด้วย 

 ธาตุ 4 พโิรธ พิมพ์ครัง้แรกเม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 และขาดตลาดมาเป็นเวลานานแม้จะมีการ

พิมพ์ซ า้แล้วก็ตาม   



 ในชว่งเวลากว่าราวห้าปีหลงัการพิมพ์ครัง้แรก วิวฒันาการและเหตกุารณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง  นอกจากนัน้ การวิจยัในแง่มมุตา่ง ๆ อย่างเข้มข้นก็เกิดขึน้ด้วย  เราได้ตดิตามวิวฒันาการ 

เหตกุารณ์และผลการวิจยัอย่างใกล้ชิดตลอดมา  เราสรุปว่าประเดน็ตา่ง ๆ ทางด้านความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มนษุย์กบัธรรมชาติยงัไมเ่ปล่ียนไปอยา่งมีนยัส าคญั  ฉะนัน้ เราจงึเห็นวา่ไมจ่ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเนือ้หาซึง่

ครอบคลมุประเดน็อย่างเป็นเอกภาพอยูแ่ล้ว 

 อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลานี ้มีหนงัสือใหมพ่ิมพ์ออกมาอีกจ านวนหนึง่ซึง่เพิ่มรายละเอียดและมมุมอง

ของแตล่ะประเดน็  เราจงึเห็นวา่นา่จะน ามาแนะน าสัน้ ๆ เพ่ือง่ายแก่การสืบค้นส าหรับผู้ ต้องการอา่นเพิ่ม 

โดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีต้องการค้นคว้าตอ่ไป  เราได้รวบรวมค าแนะน าของเราไว้ใน “ปัจฉิมบท”  นอกจากนัน้ 

เราต้องการย า้เน้นอีกครัง้ว่า ปัญหาด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมนัน้มีความส าคญัเร่งดว่น

ยิ่งท่ีจะต้องแก้ไข เราจงึปรับเปล่ียนช่ือเป็น “ธาตุ 4 พโิรธ: โจทย์ที่ต้องมีค าตอบ”    

ในบรรดาหนงัสือใหมท่ี่เราน ามาแนะน านี ้ไมมี่เลม่ใดมีเนือ้หาเก่ียวกบัธาตดุนิโดยเฉพาะ ทัง้นีค้งเพราะ

ดนิมกัถกูมองข้ามทัง้ท่ีการท าลายธาตดุนิอาจมีผลร้ายไมน้่อยกวา่การท าลายธาตนุ า้ ธาตลุมและธาตไุฟ  จาก

มมุมองนี ้จงึเป็นโอกาสดีส าหบัผู้ ท่ีสนใจได้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัศกึษาในระดบัปริญญาโท

และเอกท่ีจะหยิบยกเร่ืองธาตดุนิขึน้มาศกึษาและวิจยัให้กว้างและลกึย่ิงขึน้ 

 เราหวงัวา่ผู้อา่นจะได้ “ความรู้นิด-ความคดิหนอ่ย” และ “ความรู้นิด-ความคดิหนอ่ย” นัน้จะสะสมขึน้

และรวมกบัสิ่งอ่ืนจนน าไปสู่จดุพลิกผนัท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับอนาคต 

  

 

      ด้วยความปรารถนาดี 

            ไสว บญุมา 

       นภาพร ลิมป์ปิยากร 

           



      แนะน าผู้เขียน 

 

 

ดร. ไสว บญุมา เป็นชาวอ าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก  ได้รับการศกึษาเบือ้งต้นท่ีโรงเรียนวดัแหลม

ไม้ย้อยและโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ าเภอบ้านนา  การศกึษาวิชาครูท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และการศกึษาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ี Claremont McKenna College และ 

Claremont Graduate University  หลงัจากสอนหนงัสือและท างานด้านพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีธนาคาร

พฒันาเอเซียและธนาคารโลกอยู ่25 ปี ได้เกษียณตวัเองก่อนก าหนดเวลาเพ่ือออกมาศกึษาวิชาตา่ง ๆ รวมทัง้

วิชาเขียนภาษาไทยและมีผลงานพิมพ์เป็นหนงัสือแล้วกว่า 20 เลม่  ในปัจจบุนั ดร. ไสว เป็นนกัเขียนประจ า

ของหนงัสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  The Bangkok Post  ประชาชาตธุิรกิจ  เอเอสทีวีผู้จัดการ  ชาวกรุง 

USA และนิตยสาร ครอบครัวพอเพียง และ ธุรกิจกับสังคม พร้อมกบัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และขบัเคล่ือนงานของ 

มูลนิธินักอ่านบ้านนา และ GREEEN Initiatives Foundation of Thailand (GREEEN ยอ่มาจาก Global 

Revolution In Education, Economy, Energy and Environment)    

 

พ.ญ. นภาพร ลิมป์ปิยากร เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก าเนิด ได้รับการศกึษาเบือ้งต้นท่ีโรงเรียนอสัสมัชญั

คอนแวนต์ จบการศกึษามธัยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา แพทยศาสตร์บณัฑิตจาก

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เศรษฐศาสตร์บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และการจดัการมหาบณัฑิต

จากมหาวิทยาลยัมหิดล  รับราชการท่ีกองทพัอากาศ 2 ปีก่อนท่ีจะย้ายมาอยูใ่นแผนกอายกุรรมท่ีโรงพยาบาล

พระนัง่เกล้าจนถึงปัจจบุนั  ธาตุ 4 พโิรธ: โจทย์ที่ต้องมีค าตอบ เป็นหนึง่ในผลงาน 3 เลม่ท่ี พ.ญ. นภาพร 

เขียนร่วมกบั ดร. ไสว บญุมา  ในปัจจบุนั พ.ญ. นภาพร เขียนคอลมัน์ “ร้อยฝัน ปันศิลป์” และใช้นามปากกา 

Brainy Kid เขียนคอลมัน์ “แหวกฟ้าหาฝัน” ให้กบัหนงัสือพิมพ์ แนวหน้า คอลมัน์ “หอ้งภาพและมิวเซียม”

ให้กบันิตยสารรายไตรมาส Art Square และเขียนบทความในเว็บไซต์ www.bookishclub.com   

 

http://www.bookishclub.com/
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 ค าน าผู้ เขียน 

 

บทน า:  ของฝากจากอดีต  

 

1.  One with Nineveh / เชน่เสีย้วจนัทร์อนัเคยอดุม 

 

ธาตุ 1: ดนิ   

 

2.  Dirt / ดนิฤาของต ่า        

3.  Fateful Harvest / เก็บเก่ียวกรรม       

 

ธาตุ 2: น า้ 

 

 4.  The Unnatural History of the Sea / เบิง่มองท้องทะเล 



 5.  When the Rivers Run Dry / เม่ือน า้หยดุไหลในสายน า้  

 6.  Water Wars / สินธุสงคราม 

 7.  Blue Death / ฆาตกรรมสีน า้เงิน     

 

ธาตุ 3: ลม 

 

 8.  When Smoke Ran Like Water / เม่ือควนัไหลปานสายน า้ 

 9.  Breathing Space / ภมูิแพ้ในกระแสลม 

 10. Fresh Air for Life / อากาศดีเพ่ือชีวิต   

11. The Weather Makers / ร้อนหนาวเราท าเอง    

 

ธาตุ 4: ไฟ 

 

 12.  The Last Oil Shock / เข้าสูว่นัน า้มนัหมด    

 13.  Beyond Oil / หลงัน า้มนัหยดสดุท้าย    

 14.  The Revenge of Gaia / ถกูรังแกยอ่มแก้แค้น  

15.  The Science and Politics of Global Climate Change / น า้กบัน า้มนัรวมกนัมิได้ 

       



บทสรุป: ทอดสายตาสู่อนาคต 

 

16. The Little Green Handbook / สงคราม 7 ทพักบัแนวรับมือ 
 

ปัจฉิมบท: หนังสือใหม่ที่น่าสนใจเป็นพเิศษ 

 

แนะน าผู้เขียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า:  ของฝากจากอดีต 

 

 

 

เสีย้วจนัทร์อนัอดุม (Fertile Crescent) เป็นพืน้ท่ีขนาดใหญ่คล้ายรูปเสีย้วจนัทร์ในย่านตะวนัออกกลาง

ซึง่ครอบคลมุจากตอนเหนือของอียิปต์โค้งขึน้ไปตามฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดเิตอร์เรเนียนจนถึงตอนใต้ของ

ตรุกีแล้ววกกลบัลงมาทางตะวนัออกเฉียงใต้ไปถึงอ่าวเปอร์เซีย  ตอนกลางของพืน้ท่ีซึง่มีแมน่ า้ยเูฟรตสิและ

แมน่ า้ไทกริสไหลผา่นเป็นแหลง่ก าเนิดของการท าเกษตรกรรมท่ีน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในวิถีชีวิต

ของมนษุย์เป็นครัง้แรก  ความเปล่ียนแปลงนัน้น าไปสู่การสร้างความก้าวหน้าในศาสตร์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นฐานของ

การสร้างอารยธรรมของสงัคมมนษุย์  เหตกุารณ์ในชว่งนัน้มกัมีช่ือเรียกวา่การปฏิวตัเิกษตรกรรมและบางทีก็มี

ผู้ เรียกวา่คล่ืนลกูท่ี 1  ด้วยเหตปัุจจยัหลายอยา่งสภาพของพืน้ท่ีได้เปล่ียนไป อารยธรรมแรก ๆ ลม่สลายและมี

อารยธรรมใหมเ่ข้ามาแทนท่ี  การศกึษาเหตปัุจจยัอาจชว่ยให้สงัคมปัจจบุนัหลีกเล่ียงการกระท าซึง่จะน าไปสู่

ภาวะประวตัิศาสตร์ซ า้รอย   

 

 



1. 

One with Nineveh / เช่นเสีย้วจันทร์อันเคยอุดม 

 

 

 

 ค าวา่ “นิเนเวห์” อาจไม่คุ้นหขูองผู้คนสว่นใหญ่  แตย้่อนไปเม่ือหลายพนัปีก่อน เมืองนิเนเวห์ซึง่ใน

ปัจจบุนัอยูท่างตอนเหนือของอิรักเป็นศนูย์กลางของอารยธรรมแรกท่ีเกิดขึน้หลงัจากบรรพบรุุษของมนษุย์เรา

เปล่ียนวิถีชีวิตจากการเร่ร่อนหาของป่าและลา่สตัว์มาเป็นการตัง้หลกัแหลง่ถาวรและเลีย้งชีพด้วยการปลกูพืช

และเลีย้งสตัว์อนัเป็นฐานของการเกษตร  การรู้จกัท าเกษตรกรรมน าไปสูค่วามเปล่ียนแปลงใหญ่หลวงและการ

สร้างความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาต ิ ตอ่มามีผู้ขนานนามความ

เปล่ียนแปลงครัง้นัน้ว่า “การปฏิวตัเิกษตรกรรม” และยงัมีผู้ เรียกมนัวา่ “คล่ืนลกูท่ี 1” อีกด้วย  

ปัจจยัท่ีกระตุ้นให้การปฏิวตัเิกษตรกรรมเกิดขึน้ในพืน้ท่ีแถบนัน้ก่อนย่านอ่ืนได้แก่แถบนัน้เคยมีความ

อดุมสมบรูณ์สงูมากจนได้สมญาวา่ “เสีย้วจนัทร์อนัอดุม” (Fertile Crescent)1  ชาวอสัไซเรียนเป็นเผา่ท่ี

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและได้สร้างอาณาจกัรขึน้พร้อมกบัเมืองหลวงอนัวิจิตตระการตาช่ือนิเนเวห์  ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านโบราณคดีเห็นวา่ความก้าวหน้าในยคุนัน้ก่อให้เกิด “สวนสวรรค์แหง่บาบโิลน” (The Hanging Gardens of 

Babylon) ซึง่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึง่ในเจ็ดของสิ่งมหศัจรรย์แหง่ยคุโบราณ  ตอ่มาอาณาจกัรนัน้ลม่สลาย

ด้วยปัจจยัหลายอยา่ง เร่ิมจากการบริโภคมากจนเกินไปโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างสิ่งท่ีคอ่นข้างไร้

                                                           
1 หนงัสอืที่รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการปฏิวตัิเกษตรกรรมและปัจจยัที่ท าให้มนัเกิดขึน้ในยา่นตะวนัออกกลางก่อนที่อ่ืน
ไว้อยา่งดีเยี่ยมได้แก่ Guns, Germs, and Steel: The Fate of Human Societies ของ Jared Diamond ซึง่มีบทคดัยอ่อยูใ่น
หนงัสอืเร่ือง กะลาภวิัตน์ (ส านกัพิมพ์โอ้พระเจ้า 2550)   



ประโยชน์ เชน่ ปราสาทราชวงั วดัวาอารามและอนสุาวรีย์  การใช้ทรัพยากรธรรมชาตจินขาดสมดลุอยา่ง

ร้ายแรงก่อให้เกิดความแห้งแล้งและการเปล่ียนแปลงทางภมูิอากาศอย่างใหญ่หลวง ประชาชนต้องอพยพหนี

ไปอยูท่ี่อ่ืน สงัคมอ่อนแอและในท่ีสดุก็ถกูศตัรูท าลาย   

ความลม่สลายเพราะการท าลายสิ่งแวดล้อมของอาณาจกัรอสัไซเรียนถกูน ามาเป็นอทุาหรณ์ส าหรับ

โลกปัจจบุนัเพราะปราชญ์จ านวนมากเช่ือกนัว่ามนษุย์เราก าลงัท าลายสิ่งแวดล้อมทัว่ทัง้โลกเพ่ือการบริโภคเกิน

ความจ าเป็นจนเข้าขัน้สดุโตง่  เม่ือปี 2547 ปราชญ์ช่ือ Paul Ehrlich และ Anne Ehrlich พิมพ์หนงัสือเพ่ือเตือน

ชาวโลกออกมาโดยตัง้ช่ือวา่ One with Nineveh: Politics, Consumption, and the Human Future  หนงัสือ

ขนาด 460 หน้าเลม่นีมี้รายละเอียดมากมายและยดึเอา 3 ประเดน็ใหญ่เป็นแกนของการด าเนินเร่ืองได้แก่ (1) 

จ านวนประชากรของโลก (2) การบริโภคของแตล่ะคน และ (3) อ านาจในการแยง่ชิงทรัพยากร  นอกจากบทน า

แล้วผู้ เขียนแยกเนือ้หาออกเป็น 11 บทและเสริมด้วยบทสง่ท้ายในการพิมพ์ฉบบัปกอ่อนเม่ือตอนกลางปี 2548  

 ผู้ เขียนใช้บทท่ี 1 น าเข้าประเดน็ด้วยการทบทวนวิวฒันาการของความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัโลก

อนัเป็นดาวดวงเดียวในระบบเอกภพท่ีมีสิ่งมีชีวิตอาศยัอยู่  สิ่งมีชีวิตเกิดขึน้บนผิวโลกใบนีเ้ม่ือราว 4,500 ล้านปี

มาแล้ว แตไ่มส่ร้างผลกระทบมากมายให้แกร่ะบบนิเวศจนกระทัง่หลงัยคุน า้แข็งครัง้ลา่สดุยตุลิงเม่ือราว 16,000 

ปีท่ีผา่นมา  ในตอนนัน้โลกเร่ิมมีบรรพบรุุษของมนษุย์แล้ว  แตพ่วกเขาซึง่มีอยู่ราว 2-3 ล้านคนก็ไมส่ร้าง

ผลกระทบมากมายนกัเพราะนอกจากจะมีจ านวนน้อยแล้ว พวกเขายงัอยูก่นัตามธรรมชาตโิดยยึดการหาของ

ป่าและลา่สตัว์เป็นแนวด าเนินชีวิตอีกด้วย  การด าเนินชีวิตแบบนัน้มกัมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมไมส่งูนกั   

มนษุย์เร่ิมสร้างผลกระทบตอ่ระบบนิเวศอยา่งใหญ่หลวงจริง ๆ เม่ือ 200 ปีกว่า ๆ มานีเ้อง นัน่คือ 

หลงัจากการค้นพบเทคโนโลยีใหมซ่ึง่ได้แก่เคร่ืองจกัรกลท่ีมนษุย์เราประดิษฐ์ขึน้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของเรา  เทคโนโลยีใหมน่ าไปสูค่วามก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของมนษุย์แบบก้าว

กระโดดเป็นครัง้ท่ี 2  ความเปล่ียนแปลงครัง้นัน้มีผู้ขนานนามวา่ “ปฏิวตัิอตุสาหกรรม” และตอ่มามีผู้ เรียกว่า

คล่ืนลกูท่ี 2 ด้วย  การเปล่ียนแปลงนัน้น าไปสู่การใช้ทรัพยากรเพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดด้วยทัง้นีเ้พราะจ านวน

ประชากรบนผืนโลกเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและแตล่ะคนบริโภคมากขึน้ 



 อยา่งไรก็ตามการบริโภคท่ีเพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดนัน้เป็นผลจากคนส่วนน้อยซึง่อยู่ในประเทศ

ก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะพวกเขามีอ านาจและสามารถแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาตสิว่น

ใหญ่ไว้ในครอบครองได้  จะเห็นวา่ประเทศท่ีก้าวหน้าในปัจจบุนันีมี้ประชากรเพียงราว 15% ของประชากรโลก 

แตบ่ริโภคราว 80% ของการบริโภคทัง้หมด  ชาวอเมริกนัเพียงกลุม่เดียวซึง่มีจ านวนน้อยกวา่ 5% ของชาวโลก

กลบับริโภคถึงราว 29% ของทัง้หมด  สว่นประเทศยากจนมีคนเกือบ 40% ของประชากรแตบ่ริโภคเพียงราว 

3.5% เทา่นัน้  ในปัจจบุนัความแตกตา่งระหว่างการบริโภคของกลุม่คนรวยกบักลุม่คนจนเพิ่มขึน้ทกุวนัพร้อม

กนันัน้ทกุคนก็พยายามดิน้รนจะบริโภคให้มากขึน้ ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบนิเวศแบบทวีคณู   

 การผลิตอาหารเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีสดุของมนษุยชาตแิละอาจเป็นกิจกรรมท่ีท าลายสิ่งแวดล้อมสงู

ท่ีสดุด้วย  ความแตกตา่งระหวา่งรายได้ของชนกลุม่ตา่ง ๆ สร้างปัญหาท่ีท้าทายสงูยิ่ง นัน่คือ จะท าอย่างไรให้

ทกุคนมีอาหารพอกินพร้อมกบัลดผลกระทบของการผลิตอาหารตอ่ระบบนิเวศเพราะตอนนีย้งัมีคนจนอีกราว 

800 ล้านคนท่ีมีอาหารไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการเบือ้งต้นของร่างกาย  ย้อนไปในช่วงเวลา 50-60 ปีท่ีผา่นมา 

การค้นคว้าทางเกษตรกรรมท าให้การผลิตอาหารประสบความส าเร็จแบบก้าวกระโดดและโลกสามารถผลิต

อาหารได้เพียงพอ  แตค่นจนก็ยงัอดอยากตามเดมิ  ในอนาคตประชากรของโลกจะเพิ่มขึน้อีกราวปีละ 77 ล้าน

คนและสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในประเทศด้อยพฒันา  ฉะนัน้ปัญหาในการแสวงหาอาหารพร้อมกบัการท าลาย

สิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้   

การท าลายสิ่งแวดล้อมจากการแสวงหาอาหารอาจแยกมองได้เป็นหลายสว่น เชน่ ท่ีดินเพ่ือการเกษตร 

ป่าไม้ แหลง่น า้จืด ทรัพยากรประมงและพืน้ท่ีชุม่ชืน้  แตล่ะสว่นถือว่าเป็นต้นทนุ หรือ มรดกตกทอดทาง

ธรรมชาตขิองมวลมนษุย์  ในด้านการใช้ท่ีดนิเพ่ือการเกษตรเราได้ตดัต้นไม้ท าลายป่า ไถทุง่หญ้าและระบายน า้

ออกจากพืน้ท่ีชุม่ชืน้เพ่ือเอาพืน้ดนิมาใช้ผลิตอาหาร เร่ิมจากเม่ือราว 10,000 ปีท่ีผา่นมาเม่ือบรรพบรุุษของ

มนษุย์รู้จกัเพาะปลกูพืชและเลีย้งสตัว์เป็นครัง้แรกในย่านตะวนัออกกลาง  การตดัต้นไม้ท าลายป่าขนานใหญ่

เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลมฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึง่ชาวกรีกโบราณตัง้ข้อสงัเกตไว้เม่ือหลายพนัปี

มาแล้ว  แตใ่นปัจจบุนันีก็้ยงัมีการตดัไม้ท าลายป่ากนัอย่างตอ่เน่ือง  ผืนดนิท่ีได้จากการท าลายป่าเสริมด้วย

ท่ีดนิท่ีได้จากการไถทุง่หญ้าและพืน้ท่ีชุม่ชืน้ก าลงัถกูท าลายจากการใช้สารเคมี จากการพงัทลาย จากความ



แห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายและจากการใช้สร้างชมุชนเมือง  ท่ีดนิเพ่ือการเกษตรลดลงในขณะท่ีความต้องการ

อาหารเพิ่มขึน้  

ในด้านของน า้ ทัง้ท่ีน า้ดจูะมีอยูท่ัว่ไป แตป่ราชญ์จ านวนมากคาดกนัวา่การขาดแคลนน า้จืดจะเป็น

ปัญหาใหญ่หลวงในคริสต์ศตวรรษท่ี 21  ในปัจจบุนันีป้ระชาชนกวา่ 2 พนัล้านคนในประเทศด้อยพฒันามีน า้

ไมพ่อใช้ในชีวิตประจ าวนั  บางเมืองต้องปันน า้กนัโดยเฉพาะในยา่นตะวนัออกกลาง  ตอนนีพื้น้ท่ีตา่ง ๆ ซึง่มี

ลกัษณะเหมาะสมส าหรับสร้างเข่ือนเก็บน า้ได้ถกูน ามาใช้สร้างเข่ือนเกือบหมดแล้ว  แม้แตน่ า้ซึง่สะสมอยูใ่ต้ดนิ

มาเป็นเวลานานก็ถกูสบูขึน้มาใช้จนหมดไปอยา่งรวดเร็ว  น า้จืดสว่นใหญ่ถกูใช้เพ่ือการชลประทาน แตก็่ยงัไม่

พอเพราะความต้องการน า้เพ่ือผลิตอาหารยงัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ในขณะท่ีแหลง่น า้ถกูท าลายจากการใช้สารเคมีทัง้

ในรูปท่ีปลอ่ยลงไปในน า้โดยตรงและในรูปท่ีปล่อยลงในดินแล้วถกูชะล้างลงไปในแหล่งน า้อีกทอดหนึง่  

นอกจากนัน้คณุภาพของน า้ยงัถกูท าลายจากการขบัถ่ายและการปล่อยปฏิกลูลงไปในสายน า้อีกด้วย 

ทะเลเป็นแหลง่ผลิตอาหารส าคญัยิ่ง  ในชว่งเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาเทคโนโลยีเอือ้ให้เราจบัปลาได้ปีละ

ราว 100 ล้านตนั  แตเ่ทคโนโลยีนัน้ท าให้ปลาสญูพนัธุ์ไปเร่ือย ๆ เพราะปลาไมส่ามารถเพาะพนัธุ์ได้ทนัให้เรา

จบั  นอกจากนัน้การเพาะพนัธุ์ตามธรรมชาตยิงัถกูท าลายเพราะการใช้สารเคมี การปลกูบ้านตามชายฝ่ัง การ

ทิง้ปฏิกลูลงน า้ การท าลายแหลง่เพาะพนัธุ์ส าคญั ๆ เชน่ ป่าชายเลนและแนวปะการัง  การจบัปลาได้น้อยลง

ได้รับการทดแทนสว่นหนึง่จากปลาเลีย้งแตก่ารเลีย้งปลาไมส่ามารถทดแทนปลาท่ีสญูพนัธุ์ไปได้ทัง้หมด  

ยิ่งกวา่นัน้การเลีย้งปลามกัท าส าเร็จในประเทศท่ีร ่ารวยอยูแ่ล้วเป็นส่วนใหญ่ในขณะท่ีคนยากจนในประเทศ

ด้อยพฒันาไมส่ามารถท าได้  ฉะนัน้มนษุยชาตจิงึก าลงัเผชิญกบัปัญหาอนัหนกัหนาสาหสัเก่ียวกบัการผลิต

อาหารให้พอแก่ความต้องการและเก่ียวกบัการท าลายสิ่งแวดล้อม  

 ทัง้ท่ีมีความแตกตา่งกนัมากในด้านปริมาณของการใช้ทรัพยากรระหวา่งสงัคมท่ีร ่ารวยกบัสงคมท่ี

ยากจน แตโ่ดยรวมแล้วมนษุย์เรามีอ านาจเหนือธรรมชาติในหลายด้านจากการใช้เทคโนโลยีท่ีตนประดษิฐ์ขึน้  

ความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีท าให้เรามกัมองข้ามความส าคญัและไมเ่ข้าใจความสมัพนัธ์

กนัของสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัเรา  สิ่งเหลา่นีมี้ความส าคญัเพราะมนัรวมตวักนัเป็นระบบนิเวศท่ีผลิต “วตัถแุละ

บริการ” ท่ีเราต้องใช้ในการด ารงชีวิต ไมว่า่จะเป็นยารักษาโรค วตัถดุิบเพ่ือการอตุสาหกรรม สตัว์ ผลผลิตจาก



ป่าและอาหารจากการเกษตรและจากทะเล หรือการรักษาคณุภาพของชัน้บรรยากาศ ปรับภมูิอากาศ น าธาตุ

อาหารกลบัมาใช้ใหม ่ลดสารพิษในน า้ ฟืน้ฟดูิน ผสมพนัธุ์พืชและควบคมุสิ่งท่ีมีอนัตราย 

 เม่ือสิ่งเหลา่นีค้อ่ย ๆ หมดไป หรือเส่ือมสภาพลง เราพยายามสร้างเทคโนโลยีขึน้มาทดแทน  แต่

เทคโนโลยีชว่ยได้เป็นเพียงบางอย่างเทา่นัน้  ปัจจยัท่ีท าให้เราให้ความส าคญักบัระบบนิเวศไมเ่พียงพอเพราะ

ระบบตลาดเสรีท่ีเราใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเศรษฐกิจของเราตัง้ราคาสิ่งท่ีเราได้มาจากธรรมชาติ

ต ่ากว่า “คา่” ท่ีแท้จริงของมนั  อาทิ พืน้ท่ีชุม่ชืน้ท่ีเราซือ้ขายกนัในราคาต ่าเพ่ือน าเอาไปท าพืน้ท่ีเกษตรได้รับการ

ตีราคาตามคา่ของผลผลิตจากการเกษตร  แตพื่น้ท่ีจ าพวกนีมี้คา่ตอ่สงัคมมากกว่าการท าเกษตรกรรม เชน่ 

ความสามารถในการกรองของเสีย ป้องกนัน า้ทว่มและให้ท่ีอยูแ่ก่สตัว์ หรือ คา่ของป่าไม้ไมจ่ ากดัอยู่ท่ีราคาของ

เนือ้ไม้ หากรวมทัง้สิ่งท่ีเราไมไ่ด้น ามาคิดรวมในราคานัน้ด้วย เชน่ การดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รักษา

คณุภาพของดินและน า้ และชว่ยรักษาสภาพของลมฟ้าอากาศ  การตัง้ราคาของสิ่งเหลา่นัน้ต ่าน าไปสูก่ารใช้

อยา่งไมร่ะมดัระวงัยงัให้เกิดผลกระทบในทางลบซึง่ผู้ เขียนแยกออกเป็น 6 อยา่งดงันี ้

 ความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  กิจกรรมของเรามกัท าลายสายพนัธุ์สตัว์ พืชและ

เชือ้จลุินทรีย์  เป็นท่ียอมรับกนัแล้ววา่ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของเราและ

ประโยชน์ท่ีเราได้รับอาจมากกวา่ต้นทนุในการรักษาความหลากหลายนัน้ไว้เป็น 100 เทา่  แตม่นษุย์เรายงั

ท าลายความหลากหลายนัน้ตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้  ผู้ เขียนมองวา่สาเหตใุหญ่ได้แก่การท าลายชว่ยให้ผู้ท าลาย

ไมก่ี่คนร ่ารวย  แตผู่้ เสียประโยชน์จ านวนมากอยูก่นัอยา่งกระจดักระจายและแตล่ะคนเสียประโยชน์เพียง

เล็กน้อยจงึไมส่ามารถรวมตวักนัตอ่ต้านการกระท าของคนกลุม่เล็ก ๆ ได้ เชน่ การท าลายป่าชายเลนเพ่ือสร้าง

หมูบ้่าน  ผู้ ได้ก าไรได้แก่ผู้สร้างหมูบ้่าน ส่วนผู้ เสียหายได้แก่ผู้ ได้รับประโยชน์จากป่าชายเลน เชน่ ชาวประมงซึง่

จบัสตัว์น า้ได้น้อยลงเพราะแหลง่เพาะพนัธุ์ตามธรรมชาติถกูท าลาย  อีกสาเหตหุนึง่ซึง่ก่อให้เกิดการท าลาย

ความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่การขาดข่าวสารข้อมลูอยา่งครบถ้วน  ในระบบตลาดเสรีทกุคนต้องมีข้อมลู

เทา่ ๆ กนัจงึจะท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีเหมาะสม  แตข้่อมลูเก่ียวกบัระบบนิเวศมกัมีไมค่รบหรือไมแ่พร่หลาย

จนชว่ยให้ผู้ เก่ียวข้องรู้ถึงสภาพความเป็นจริงอย่างถ่องแท้ 

 การเปลีย่นทิศทางของวิวฒันาการในธรรมชาติ  เน่ืองจากมนษุย์เป็นสตัว์ท่ีมีอ านาจมากท่ีสดุ การ

กระท าของมนษุย์จงึมีผลตอ่ทิศทางของวิวฒันาการอยา่งใหญ่หลวง  อาท ิย้อนไปเป็นเวลากวา่หม่ืนปี บรรพ



บรุุษของเราอพยพไปถึงโลกตะวนัตกและท าลายสตัว์ขนาดใหญ่หลายชนิดจนสญูพนัธุ์  ปราศจากสตัว์กินหญ้า

เหลา่นัน้พืชได้วิวฒัน์ไปในอีกทิศทางหนึง่  ตอ่มาเม่ือเราท าการเกษตรเราก็เลือกผสมสายพนัธุ์สตัว์และพืชท่ีมี

ลกัษณะตามความต้องการของเราเทา่นัน้  แนวคิดในการคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีเราต้องการนีว้ิวฒัน์มาเป็นการตดั

แตง่พนัธุกรรมท่ีเราเร่ิมท ากนัอยา่งแพร่หลายทัง้ท่ีเรายงัไม่รู้วา่มนัจะมีผลกระทบร้ายแรงหรือไมแ่ละเม่ือไร  เรา

น าสตัว์และพืชออกจากถ่ินฐานตามธรรมชาตขิองมนั  สตัว์และพืชเหลา่นัน้สร้างความเสียหายให้แก่ท้องถ่ิน

ใหมเ่พราะพวกมนัไมมี่สตัรู  นอกจากนัน้เรายงัท าให้เชือ้โรคหลายอย่างสร้างความต้านทานขึน้จนเราไม่

สามารถก าจดัมนัได้  สิ่งเหล่านีล้้วนมีผลกระทบตอ่ทิศทางของวิวฒันาการทัง้สิน้ 

 การเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ  ตอนนีเ้ป็นท่ียอมรับกนัแล้ววา่โลกก าลงัร้อนขึน้และปัจจยัท่ีท าให้มนั

ร้อนเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ก๊าซเรือนกระจกซึง่เกิดจากการเผาผลาญเชือ้เพลิงของเรา  การร้อนขึน้ของภมูิอากาศ

น าไปสูก่ารละลายของผืนน า้แข็งในยา่นขัว้โลกและธารน า้แข็งในทวีปตา่ง ๆ อนัเป็นสาเหตท่ีุท าให้

ระดบัน า้ทะเลขยบัสงูขึน้จนสร้างความเสียหายใหญ่หลวง  แม้จะยงัไมส่ามารถพิสจูน์ได้อย่างแนน่อนวา่การ

เปล่ียนแปลงของภมูิอากาศจะท าให้เกิดอะไรบ้าง แตน่กัวิทยาศาสตร์มองวา่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชว่งนีมี้ความ

เก่ียวเน่ืองกบัภาวะโลกร้อนทัง้สิน้ เชน่ พายท่ีุเกิดบอ่ยขึน้และรุนแรงขึน้  ฝนท่ีตกชกุเกินปกตใินบางแหง่แตก่ลบั

แล้งตดิตอ่กนัเป็นเวลานานในสว่นอ่ืนของโลก และอากาศท่ีร้อนจดัจนถึงขนาดมีคนล้มตายเป็นจ านวนมาก  

แม้เหตกุารณ์ท่ีผา่นมาดจูะหนกัหนาสาหสั แตผู่้ เขียนมองวา่มนัจะน้อยกวา่เม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีจะ

เกิดขึน้ในอนาคตโดยเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงทางความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะเกิดขึน้เม่ือโลกท่ีร้อน

แล้วเปล่ียนเป็นหนาวโดยทนัทีทนัใดดงัท่ีเกิดขึน้แล้วในอดีต  

 การท าให้โลกเป็นพิษ  ในปัจจบุนันีส้ิ่งท่ีเราเห็นกนัอย่างแพร่หลายท่ีสดุอาจเป็นพลาสตกิ โดยเฉพาะถงุ

บรรจสุิ่งของซึง่กองเป็นภเูขาเลากาหรือทิง้อยูเ่กล่ือนกลาด  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นขยะท่ีจะต้องถกูก าจดั แตอ่าจมี

ผลร้ายไมม่ากเทา่กบัสิ่งท่ีเรามกัมองไมเ่ป็น โดยเฉพาะสารเคมีท่ีเราปลอ่ยลงไปในดนิ ในน า้และในอากาศ  ยา

ปราบศตัรูพืชอาจเป็นสิ่งท่ีเราใช้กนัอยา่งกว้างขวางท่ีสดุท่ีเป็นต้นตอของการก่อให้เกิดมะเร็ง  แตเ่ราก็ยงัใช้กนั

อยู ่ แม้กระทัง่ดีดีทีก็ยงัมีการใช้กนัในประเทศด้อยพฒันา  เราปล่อยสารเคมีจ านวนมากออกไปในอากาศจน

ก่อให้เกิดฝนพิษซึง่มีผลกระทบตอ่สตัว์น า้และคณุภาพของน า้  นอกจากนัน้ยงัมีสารพิษท่ีเกิดจากการใช้แร่ธาต ุ



เชน่ ตะกัว่และปรอท แล้วถกูปลอ่ยให้หลงเหลืออยูใ่นดนิและน า้  สารพวกนีมี้พิษตอ่เราโดยตรงและโดย

ทางอ้อมเม่ือมนัเข้าไปแทรกอยูใ่นเนือ้ปลาและหอย 

 การเปิดโอกาสใหโ้รคร้ายท าลายเรา  การอยูร่วมกนัอยา่งแออดัโดยเฉพาะในแหลง่เส่ือมโทรม หรือ

สลมั และการรุกล า้เข้าไปอยู่ในถ่ินท่ีมีเชือ้โรคร้ายเปิดโอกาสให้เชือ้โรคแพร่กระจายได้อยา่งรวดเร็ว  ย่ิงกว่านัน้

เทคโนโลยีท่ีเอือ้ให้เราไปมาหาสูก่นัได้ง่ายเปิดโอกาสให้โรคร้ายแพร่กระจายและกลายพนัธุ์ได้รวดเร็วขึน้อีกทอด

หนึง่  ลา่สดุอาจเป็นไข้หวดันก  ก่อนนัน้ได้แก่โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัและก่อนนัน้อาจเป็นโรคเอดส์  

กระบวนการเหลา่นีม้ใิชข่องใหม ่ มนัเคยท าลายสงัคมมนษุย์มาแล้ว เชน่ ไข้หวดัใหญ่ ไข้ทรพิษและกาฬโรค   

 การมีจ านวนคนเกินศกัยภาพของโลก  นกัวิทยาศาสตร์พยายามศกึษาศกัยภาพท่ีโลกจะสามารถ

สนบัสนนุจ านวนประชากรได้อย่างยัง่ยืนเน่ืองจากทกุคนต้องการอาหาร การก าจดัของเสียและสิ่งอ่ืน  

การศกึษาพบกวา่ความต้องการของเราได้เกินศกัยภาพของโลกท่ีจะสนบัสนนุได้อยา่งยัง่ยืนมากว่า 20 ปีแล้ว 

และตอนนีเ้รามีความต้องการเกินถึงกวา่ 40% ของศกัยภาพของโลก  นกัวิทยาศาสตร์มกัใช้ค าว่า “รอยเท้า” 

ของเราบนระบบนิเวศ  สงัคมท่ีบริโภคมากสร้างรอยเท้าขนาดใหญ่ เชน่ คนอเมริกนัสร้างรอยเท้าเป็น 10 เทา่

ของชาวบงักลาเทศ 

 โดยสรุปกิจกรรมของเราสร้างผลกระทบมากมายให้แก่ระบบนิเวศ  ผลกระทบสะสมขึน้เร่ือย ๆ โดยเรา

ไมรู้่วา่เม่ือไรมนัจะก่อให้เกิดจดุพลิกผนัซึง่จะเป็นวนัท่ีโลกเดนิเข้าสูท่างแหง่ความลม่สลายอย่างไมมี่ทางแก้  

ผู้ เขียนมองวา่ตอนนีเ้ราอยูก่นัด้วยความประมาทและความหยิ่งยโสเชน่เดียวกบัชาวอสัไซเรียนผู้สร้างเมืองนิเน

เวห์          

 

   จ านวนประชากรท่ีมากเกินไปเป็นประเดน็ใหญ่ประเดน็หนึง่ซึง่เป็นต้นเหตขุองปัญหาอนัหนกัหนา

สาหสัของโลกปัจจบุนั  ผู้ เขียนน าเข้าประเดน็นีด้้วยการเล่าถึงการไปทศันศกึษากบับรรดาคณาจารย์มหาวิทยา

ท่ีเกาะคอโมโรสซึง่ตัง้อยู่ทางแถบตะวนัตกของมหาสมทุรอินเดีย  สิ่งท่ีปรากฏแก่สายตาของบรรดานกัทศัน

ศกึษาได้แก่ความเขียวขจีของทศันียภาพซึง่ดรู่มร่ืนปานเมืองสวรรค์  แตน่ัน่เป็นเพียงภาพลวงตา  พืน้ท่ีอนัเขียว

ขจียงัมีหลงเหลืออยูเ่พราะมนัไมเ่หมาะส าหรับการน ามาท าเป็นพืน้ท่ีเกษตร  สว่นผืนดนิท่ีมีความเหมาะสมถกู



น ามาใช้หมดแล้ว  กระนัน้ก็ตามชาวคอโมโรสยงัคงผลิตอาหารได้ไมเ่พียงพอแกค่วามต้องการเพราะมี

ประชาชนจ านวนมากอยู่บนเกาะ  ชาวคอโมโรสจงึอดอยากและบางทีมีเพียงมะพร้าวเทา่นัน้ส าหรับเป็นอาหาร

ประทงัชีวิต   

ผู้ เขียนมองวา่สภาพของเกาะคอโมโรสไมต่า่งกบัสภาพในประเทศรวนัดาซึง่มีคนหนาแนน่จนต้อง

เบียดเสียดกนัอยู ่ สภาพเชน่นัน้น าไปสูก่ารฆา่ล้างเผา่พนัธุ์กนัเม่ือปี 2537  เขาเห็นว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ในเกาะคอโม

โรสและในรวนัดาเป็นเสมือนภาพจ าลองของโลกแหง่อนาคตซึง่จะมีประชากรมากเกินไปจนท าให้โลกขาด

ทรัพยากรท่ีจะสนบัสนนุให้เราอยูก่นัได้อยา่งราบร่ืน  เม่ือถึงวนันัน้สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัอารยธรรมอสัไซเรียนและเมือง

นิเนเวห์ก็จะเกิดขึน้กบัชาวโลกทัง้หมด  แตช่าวโลกในปัจจบุนัต่างกบัชาวอสัไซเรียนในแง่ท่ีเราไมส่ามารถอพยพ

ไปอยูท่ี่อ่ืนได้ 

 ปัญหาการมีประชากรมากเกินไปเร่ิมเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวางหลงัการพิมพ์หนงัสือช่ือ “ระเบิด

ประชากร” (The Population Bomb) ในปี 2511  ในชว่ง 40 ปีท่ีผา่นมานโยบายการชะลอการเกิดของ

ประชากรยงัผลให้อตัราการเพิ่มของประชากรโลกลดลง  อยา่งไรก็ตามประชากรโลกยงัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จน

ในขณะนีโ้ลกมีประชากรเกิน 6 พนัล้านคนแล้ว  นกัวิทยาศาสตร์พยายามมองไปข้างหน้าเพ่ือจะประเมินวา่

ประชากรโลกจะเพิ่มขึน้อีกนานเทา่ไร  เน่ืองจากการท านายขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายด้าน ผู้ เขียนประเมินวา่อีก

ประมาณ 40 กวา่ปีประชากรของโลกจะหยดุขยายตวั  ในตอนนัน้โลกจะมีคนราว 9 พนัล้านคนซึง่จะต้องใช้

ทรัพยากรจ านวนมากเพียงเพ่ือผลิตอาหารให้พอกิน  ปัญหาการขาดอาหารจะหนกัหนาสาหสัยิ่งขึน้เพราะการ

เพิ่มของประชากรสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในประเทศยากจนซึ่งในปัจจบุนันีก็้ไมมี่อาหารเพียงพอแก่ความต้องการ

อยูแ่ล้ว  ปัญหาการเพิ่มของประชากรมกัไม่คอ่ยได้รับความสนใจเทา่ไรนกัเพราะปัจจยัหลายอยา่งซึง่ล้วน

ปราศจากเหตผุลท่ีดีทัง้สิน้ เชน่ ปัจจยัทางด้านศาสนาและความเช่ือท่ีวา่ถ้าจ านวนคนหนุม่สาวลดลงผู้สงูอายุ

จะอยูไ่มไ่ด้เพราะไมมี่คนท างาน 

     

 นอกจากจ านวนประชากรจะเพิ่มขึน้แล้ว แตล่ะคนยงับริโภคเพิ่มขึน้อีกด้วย  ฉะนัน้ความกดดนัท่ีเรา

สร้างตอ่สิ่งแวดล้อมจงึเพิ่มขึน้เป็นทวีคณู  ผู้ เขียนน าเข้าประเดน็นีด้้วยการเลา่ถึงการไปทศันศกึษาในแถบ



อาณาจกัรมายาในอเมริกากลาง  อาณาจกัรมายาลม่สลายก่อนฝร่ังเดนิทางไปถึงทวีปอเมริกาและได้ทิง้ซาก

ปรักหกัพงัของสิ่งก่อสร้างไว้มากมายรวมทัง้สิ่งใหญ่ ๆ เช่น พีระมิด ด้วย  การศกึษาถึงสาเหตขุองความลม่

สลายของอาณาจกัรมายามีมานานแล้วและเป็นท่ีแน่นอนวา่ชาวมายามีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนสร้างความ

จ าเป็นท่ีจะต้องตดัไม้ท าลายป่าเพ่ือน าท่ีดนิมาผลิตอาหาร  เน่ืองจากชาวมายามีความก้าวหน้าหลายด้าน

เชน่เดียวกบัคนในย่านตะวนัออกกลาง พวกเขาใช้ทรัพยากรจ านวนมากหมดไปกบัการสร้างสิ่งท่ีไมค่อ่ยมี

ประโยชน์นกั เชน่ พีระมิด  สิ่งเหลา่นัน้เป็นสว่นหนึง่ของการบริโภคแบบสญูเปล่าอย่างสดุโตง่  การใช้ทรัพยากร

เกินศกัยภาพของธรรมชาตนิ าไปสูค่วามเปล่ียนแปลง รวมทัง้ความแห้งแล้งติดตอ่กนัเป็นเวลานานและการ

พงัทลายของผืนดินตามไหลเ่ขาซึง่น าไปสูก่ารขาดแคลนอาหารและการฆา่ฟันกนัเองในท่ีสดุ 

 ผู้ เขียนมองวา่สิ่งท่ีเกิดกบัอารยธรรมมายาและอารยธรรมท่ีลม่สลายไปก่อนนัน้ในยา่นตะวนัออกกลาง

ก าลงัเกิดขึน้กบัโลกของเราเพราะการบริโภคแบบสดุโตง่อยา่งแพร่หลายในปัจจบุนัโดยเฉพาะในสงัคมอเมริกนั

ซึง่เป็นบ้านเกิดของเขาเอง  ผู้ เขียนยกตวัอยา่งการบริโภคเกินความจ าเป็นแบบสดุโตง่ของชาวอเมริกนัมาเสนอ

มากมาย เชน่ การสร้างบ้านขนาดใหญ่ไว้ส าหรับพกัผอ่นหรือเลน่สกีตามภเูขา  บ้านเหลา่นัน้มกัถกูสร้างขึน้เพ่ือ

โอ้อวดความมัง่มีของชนชัน้เศรษฐีซึง่ในแตล่ะปีจะใช้บ้านเพียงไมก่ี่ครัง้ สิน้เปลืองทัง้วสัดท่ีุใช้ก่อสร้างและ

พลงังานท่ีใช้ท าความร้อน/ความเย็นตลอดทัง้ปี  ชาวอเมริกนัแขง่ขนักนัมีรถยนต์ราคาแพงและมีพลงัสงูซึง่ใช้

น า้มนัมากเกินความจ าเป็น เชน่ รถยนต์ขนาดใหญ่ซึง่ดดัแปลงจากรถท่ีใช้ในกิจการทหาร  พวกเขาใช้รถยนต์

จ าพวกนัน้เพียงเพื่อขบัไปท างานในเมือง  แม้แตก่ารมีเตายา่งเนือ้ในสวนหลงับ้าน ชาวอเมริกนัก็ยงัต้องแขง่กนั

อวดความมัง่มี  ฉะนัน้การมีเตาราคา 100 ดอลลาร์เป็นสิ่งท่ีนา่อบัอาย  พวกเขาต้องมีเตาราคา 5,000 ดอลลาร์

ทัง้ท่ีไมมี่ความจ าเป็นเลย  บางทีการย่างเนือ้บนเตาราคาหลายเทา่ของรายได้ตอ่ปีของคนในประเทศยากจนนัน้

ยงัแสดงความร ่ารวยไมพ่อ พวกเขาจงึต้องดื่มเหล้าองุ่นราคาขวดละเทา่ ๆ กบัราคาเตายา่งเนือ้เพ่ือแขง่กนัด้วย 

 ปัญหาอนัเกิดจากการบริโภคแบบสดุโตง่นบัวนัจะยิ่งหนกัหนาสาหสัยิ่งขึน้เพราะชาวโลกต้องการ

บริโภคตามแบบชาวอเมริกนัซึง่ยงัไมมี่ทีทา่วา่จะลดการบริโภคสว่นเกินลง  ในขณะนีโ้ลกมีทรัพยากรไม่

เพียงพอตอ่ความต้องการท าให้เกิดความขดัแย้งและสงครามแยง่ชิงทรัพยากรกนัแล้วโดยเฉพาะในยา่น

ตะวนัออกกลางซึง่แย้งชิงกนัทัง้น า้จืดและน า้มนัปิโตรเลียม  นอกจากนัน้ยงัมีการแยง่ชิงสิ่งท่ีไมมี่ความจ าเป็น

ส าหรับการด าเนินชีวิตเบือ้งต้นของคนเราอีกด้วย เชน่ สงครามกลางเมืองในประเทศเซียร์ราลีโอนและอีกหลาย



ประเทศในเขตแอฟริกาตะวนัตกเพ่ือแยง่ชิงเพชรกนั  นอกจากจะท าให้คนฆา่กนัแล้ว เหมืองเพชรยงัสร้างความ

เสียหายจากการท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   

 เทา่ท่ีผา่นมามนษุย์เราพยายามแก้ปัญหาตา่ง ๆ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีขึน้มาใหม ่ แตเ่ทคโนโลยี

แก้ปัญหาไมไ่ด้ทัง้หมด  ซ า้ร้ายในบางกรณีเทคโนโลยีเป็นตวัสร้างปัญหาอนัหนกัหนาสาหสัเสียเอง เชน่ การค้น

คบสารเคมีท่ีใช้ในการท าความเย็นช่ือ ซีเอฟซี (CFC = Chlorofluoroccarbons)  สารเคมีตวันีมี้ประโยชน์มาก

และถกูน าไปใช้อยา่งแพร่หลายก่อนท่ีนกัวิทยาศาสตร์จะพบวา่มนัท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศของโลก  

โอโซนในชัน้นัน้เป็นตวัป้องกนัมิให้แสงอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์สอ่งลงมาถึงพืน้โลกได้จงึท าให้สิ่งมีชีวิต

ไมถ่กูท าลายเพราะแสงนัน้  การค้นพบผลกระทบของเทคโนโลยีท าให้ง่ายแก่การหาแพะรับบาปเพราะคนสว่น

ใหญ่มกัไมย่อมรับวา่ต้นตอของปัญหาท่ีแท้จริงคือจ านวนคนและการบริโภคเกินพอดี  ตอนนีน้กัวิทยาศาสตร์

ยอมรับแล้ววา่เทคโนโลยีเป็นดาบสองคมท่ีสร้างปัญหาใหญ่หลวงด้วย 

 ในปัจจบุนัพลงังานสว่นใหญ่ได้มาจากการเผาเชือ้เพลิงจ าพวกน า้มนั ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิและ

การเผาผลาญก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึง่ก าลงัสร้างปัญหาเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน  ผู้ เขียนพดูถึงประเดน็นีใ้น

สว่นท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีหลายด้าน  นอกจากการใช้พลงังานให้น้อยลงแล้ว ผู้ เขียนเสนอวา่เรามีทางออก 2 

ทางด้วยกนัคือ การค้นหาเทคโนโลยีท่ีใช้พลงังานน้อยลง และการค้นหาพลงังานทดแทนซึง่มีหลากหลาย เชน่ 

แสงอาทิตย์ กระแสลม ชีวมวล ความร้อนจากใต้ผิวโลกและพลงันิวเคลียร์  อยา่งไรก็ตามพลงังานทดแทน

เหลา่นีย้งัอาจมีผลกระทบร้ายแรงพร้อมทัง้อปุสรรคอีกมากมายก่อนท่ีมนัจะสามารถทดแทนน า้มนั ถ่านหินและ

ก๊าซธรรมชาตไิด้อยา่งแท้จริง  อปุสรรคอาจเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง  

ผู้ เขียนมองวา่รัฐบาลอเมริกนัควรจะแสดงความเป็นผู้น าในการสนบัสนนุการวิจยัท่ีจะน าไปสูก่ารใช้พลงังาน

ทดแทนอยา่งกว้างขวาง  แตต่รงข้ามรัฐบาลน าโดย จอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ กลบัตดังบสง่เสริมการวิจยัส่วนใหญ่

เพราะเหตผุลทางการเมือง    

 ผู้ เขียนกลา่วถึงนโยบายและแนวคิดในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัประเดน็จ านวนประชากรวา่ตามหลกัวิชา

โลกของเรามีศกัยภาพท่ีจะสนบัสนนุประชากรให้อยู่กนัได้อย่างดีและยัง่ยืนเพียงราว 2 พนัล้านคนเทา่นัน้  

เน่ืองจากตอนนีโ้ลกมีคนเกิน 6 พนัล้านคนแล้ว จงึเป็นไปได้วา่ในวนัหนึง่ข้างหน้าจะเกิดเหตกุารณ์อะไรสกัอยา่ง 

เชน่ การระบาดของโรคร้าย ท่ีท าให้อตัราการตายของคนเราเพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดด  เพ่ือหลีกเล่ียงสิ่งนัน้



ผู้ เขียนเสนอให้ใช้นโยบายอย่างจริงจงัเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว การท าแท้งและการใช้แรงจงูใจในด้าน

เศรษฐกิจให้ลดการมีลกู  หลงัจากประเมินนโยบายจ าพวกนีท่ี้ก าลงัใช้กนัอยู่ทัว่โลกและยกตวัอยา่งออสเตรเลีย

ซึง่ก าลงัเผชิญกบัปัญหาการขาดทรัพยากรส าคญั เชน่ น า้จืด ผู้ เขียนสรุปโดยทางอ้อมวา่โอกาสท่ีเราจะลด

จ านวนประชากรของโลกลงได้ตามความสมคัรใจมีน้อย 

 ส าหรับประเดน็เก่ียวกบัด้านการบริโภค ผู้ เขียนมองว่ากระแสบริโภคนิยมนัน้เช่ียวกรากย่ิงโดยเฉพาะ

ตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือทกุฝ่ายในประเทศท่ีก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมเห็นพ้องต้องกนัวา่การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งพงึปรารถนา  เน่ืองจากการผลิตกบัการบริโภคเป็นเสมือนหน้าทัง้สองของเหรียญ

อนัเดียวกนั ฉะนัน้การผลกัดนัให้เกิดการผลิตจะได้ผลก็ตอ่เม่ือมีคนบริโภคสิ่งท่ีถกูผลิตขึน้มา  นัน่หมายความ

วา่จะต้องมีการผลกัดนัให้เกิดการบริโภคด้วยทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม  ผู้ เขียนเห็นวา่ผู้สนบัสนนุนโยบายให้

เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ืองเป็นผู้มองทกุอยา่งเพียงในระยะสัน้โดยเฉพาะนกัการเมือง  เขา

มองวา่มนัไมน่า่จะเป็นไปได้และไมจ่ าเป็นท่ีเศรษฐกิจจะขยายตวัตอ่ไปโดยไมมี่ท่ีสิน้สดุ   

เขายกตวัอยา่งวา่ถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขยายตวัตามอตัราท่ีรัฐบาลอเมริกนัตัง้เป้าไว้ นัน่คือ ปี

ละประมาณ 3.5 – 4.0% อีก 100 ปีข้างหน้าตามสมมตุิฐานท่ีวา่ประชากรอเมริกนัจะยงัคงมีราว 300 ล้านคน 

ชาวอเมริกนัแตล่ะคนจะมีรายได้ตอ่ปีคนละราว 1.25 ล้านดอลลาร์ตามคา่เงินปี 2547  นัน่หมายความวา่ชาว

อเมริกนัแตล่ะคนจะซือ้บ้านได้อย่างน้อยปีละ 3 หลงั  แตเ่ขาจะซือ้เอาไปท าอะไร ?  ไมเ่ฉพาะชาวอเมริกนั

เทา่นัน้ท่ีจะมีรายได้สงูขึน้ ผู้ อ่ืนก็จะมีรายได้เพิ่มขึน้ในแนวเดียวกนัด้วย  ผู้ เขียนมองว่านอกจากโลกจะไมมี่

ทรัพยากรพอท่ีจะให้ชาวโลกผลิตและบริโภคได้ในระดบันัน้แล้ว มนัไมใ่ชส่ิ่งส าคญัอะไรเลย  สิ่งส าคญัได้แก่การ

ผลิตในระดบัท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการเบือ้งต้นของทกุคนในโลก  หลงัจากนัน้ไมจ่ าเป็นท่ีเศรษฐกิจจะต้อง

ขยายตวัตอ่ไปตราบใดท่ีจ านวนประชากรโลกไมเ่พิ่มขึน้   

 ผู้ เขียนน าความจริง 2 ข้อมาเสนอประกอบวา่เพราะอะไรการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเกิน

ระดบัความต้องการเบือ้งต้นของร่างกายจงึไมจ่ าเป็น  ในเบือ้งแรกผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ จีดีพี 

(GDP = Gross Domestic Product) อนัเป็นตวัชีว้ดัการผลิตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจนัน้มกัมีความ

หลอกลวงแฝงอยู ่เชน่ การล้างป่าไม้ ท าลายแหลง่น า้จืดและสบูน า้มนัขึน้มาใช้ไมใ่ชก่ารผลิต หากเป็นการ

น าเอาของเก่าหรือมรดกตกทอดของเราออกมาใช้  เม่ือสิ่งเหลา่นัน้หมดไปคนรุ่นใหมย่่อมไมมี่และยากจนลง  



อีกข้อหนึง่เขาน าผลการศกึษาในสหรัฐอเมริกา ในยโุรปและในญ่ีปุ่ นมาเสนอซึง่มีใจความวา่ หลงัจากท่ีมีรายได้

เพียงพอส าหรับสนองความต้องการเบือ้งต้นคือ ปัจจยัส่ี และมีเหลืออีกเล็กน้อยเพ่ือการสนัทนาการแล้ว รายได้

ท่ีชว่ยให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึน้ไมท่ าให้คนเรามีความพอใจ หรือความสขุเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  กลุม่ท่ีมีทรัพย์สิน

มากท่ีสดุไมใ่ชก่ลุม่ท่ีมีความสขุมากท่ีสดุเพราะปัจจยัหลายอยา่ง เช่น การแขง่ขนักนั การเช่ือการโฆษณาวา่

ต้องมีนัน่มีน่ีแล้วจะมีความสขุและการมองว่ายิ่งบริโภคมากยิ่งขึน้จะยิ่งมีความสขุทัง้ท่ีความจริงหาเป็นเชน่นัน้

ไม ่

 มองโดยรวมแล้วการบริโภคของชาวโลกในปัจจบุนัไมต่า่งกบัการบริโภคของอาณาจกัรท่ีลม่สลายไปใน

อดีต  ผู้ เขียนเสนอนโยบายท่ีจะให้การบริโภคลดลง เชน่ การเก็บภาษีการบริโภคแทนภาษีเงินได้  แต่เขาดจูะ

ประเมินวา่ความพยายามท่ีจะการลดการบริโภคเกินความจ าเป็นไมมี่โอกาสประสบความส าเร็จ     

 

 เก่ียวกบัประเดน็ท่ีสามซึง่ได้แก่อ านาจในการครอบครองทรัพยากร ผู้ เขียนดจูะยิ่งมีความหวงัน้อยลง

เพราะในปัจจบุนันีส้หรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอ านาจแตเ่พียงผู้ เดียว แตรั่ฐบาลอเมริกนัไมใ่สใ่จหรือให้

ความส าคญัตอ่ปัญหาท่ีกลา่วมาเลยโดยเฉพาะในชว่งท่ีประธานาธิบดีมาจากพรรคอนรัุกษ์นิยมเชน่ในปัจจบุนั  

ฉะนัน้ จอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ จงึประกาศออกมาว่า “การด าเนินชีวิตแบบอเมริกนัเป็นสิ่งท่ีตอ่รองมไิด้”  ด้วย

แนวคิดพืน้ฐานเชน่นี ้รัฐบาลของประธานาธิบดีบชุจงึพยายามท าทกุอย่างท่ีจะปิดกัน้ข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบั

ภาวะโลกร้อนและพยายามปรับแก้รายงานของนกัวิทยาศาสตร์  นอกจากนัน้รัฐบาลกลางยงัพยายามแทรกแซง

หลกัสตูรในสถาบนัการศกึษาเพ่ือปิดกัน้ขา่วสารท่ีจะน าไปสูก่ารสรุปท่ีตรงข้ามกบัความเห็นของพวกหวัอนรัุกษ์

นิยมอีกด้วย 

 สิ่งหนึง่ซึง่ผู้ เขียนดจูะฝากความหวงัไว้คือ มหาอ านาจไมเ่คยอยูไ่ด้ค า้ฟ้า  แม้เขาจะไมไ่ด้ระบวุ่า

สหรัฐอเมริกาจะหมดอ านาจลงอยา่งไร แตส่ิ่งท่ีเขาเสนอไว้เพ่ือเป็นทางแก้ปัญหาในปัจจบุนัเป็นเสมือนการ

เสนอแนะทางอ้อม นัน่คือ การเผยแพร่ผลการศกึษาของนกัวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัปัญหาท่ีโลกก าลงัเผชิญอยู่

ด้วยภาษาง่าย ๆ ท่ีคนทัว่ไปสามารถเข้าถึงให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง  พร้อมกนันัน้ก็มีการชมุนมุเพ่ือ

ถกเถียงกนัในสถานท่ีตา่ง ๆ ทัว่โลก  การกระท าเชน่นีจ้ะน าไปสูค่วามเคล่ือนไหวขนานใหญ่จนในท่ีสดุจะเกิด



การปฏิวตัท่ีิโลกต้องการ นัน่คือ การเปล่ียนฐานความคิด หรือ เปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift)  การ

เปล่ียนฐานความคิดจะน าไปสู(่1) ความเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกา (2) การ

บริหารจดัการในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแก้ข้อบกพร่องของระบบตลาดเสรี และ (3) การลดอ านาจของ

บริษัทใหญ่ ๆ ท่ีมกัใช้อ านาจของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีตา่ง ๆ รวมทัง้การซือ้นกัการเมืองทางอ้อมและ

การปิดกัน้และบดิเบือนขา่วสารเก่ียวกบัความจริงทางวิทยาศาสตร์ด้วย   

 ข้อคิดเหน็:  แม้คนไทยสว่นใหญ่จะไมมี่โอกาสไปทศันศกึษาในยา่นตะวนัออกกลาง หรือ ไปดซูาก

ของสงัคมท่ีลม่สลายถึงในทวีปอเมริกา เชน่ ซากของอาณาจกัรมายา อาณาจกัรอินคาและอาณาจกัรแอสเทค 

แตค่นไทยจ านวนมากคงได้ไปเห็นความอลงัการของนครวดัแล้ว  นอกจากนัน้หลายคนอาจได้ไปเห็นเมือง

พกุามซึง่สะท้อนอารยธรรมพมา่โบราณอีกด้วย  สิ่งเหลา่นัน้คงสร้างความประทบัใจให้กบัทกุคน  แตจ่าก

มมุมองของหนงัสือเลม่นี ้สิ่งเหลา่นัน้คือสญัลกัษณ์แหง่การบริโภคเกินพอดีจนถึงขัน้สดุโตง่ของผู้ มีอ านาจ 

 ผู้ เขียนเอย่ถึงการใช้วสัดแุละแรงงานจ านวนมหาศาลในการสร้างพีระมิดในอียิปต์เพียงเพ่ือใช้เป็นท่ีฝัง

ศพของผู้ มีอ านาจเหนือชีวิตคน  การสร้างนครวดัเพ่ือบชูาพระผู้ เป็นเจ้าก็เชน่กนั  สิ่งเหลา่นัน้ไมใ่ชก่ารใช้

ทรัพยากรจ านวนมหาศาลเพ่ือการลงทนุอนัจะน าไปสูค่วามเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ของประชาชนสว่นใหญ่ หากเพ่ือการ

บริโภคแบบสดุโตง่ของคนเพียงไมก่ี่คน  การใช้ทรัพยากรไปในทางสูญเปล่าจนเกินความสามารถท่ีธรรมชาติจะ

สนบัสนนุได้เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผลกัดนัให้สงัคมเหลา่นัน้ลม่สลาย 

 ในปัจจบุนันีย้งัมีผู้ ท่ีไมอ่า่นประวตัศิาสตร์ หรือผู้ ท่ีด ารงชีวิตด้วยความประมาทอยู่ทัว่โลก  การบริโภค

แบบสดุโตง่ ไมว่า่จะเป็นการสร้างบ้านอนัแสนหรูหราขนาดใหญ่ สร้างอนสุาวรีย์ให้ตนเอง หรือสร้างวดัวา

อารามแบบอลงัการ ล้วนเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหาดงัท่ีเลา่มาทัง้สิน้  ผู้ ท่ีเข้าใจความหมายของแนวคิดเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงยอ่มตระหนกัแล้ววา่ ผู้ เขียนมองวา่ปัญหาท่ีเขาน ามาเลา่แก้ได้ด้วยการใช้หลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงแม้เขาจะไมไ่ด้กลา่วถึงค านีโ้ดยตรงก็ตาม  หนงัสือบางเลม่ เชน่ เร่ือง The Chaos Point ของ Irvin 

Laszlo2 มองโลกในแง่ดีและคิดวา่ชาวโลกยงัมีเวลาแก้ปัญหาได้ทนั  แตเ่ลม่นีม้องวา่มนษุย์เราไม่นา่จะฉลาดถึง

ขนาดนัน้  นัน่เป็นค าท้าท่ีผู้ เขียนต้องการให้เราพิสจูน์วา่เขาผิด  ทกุคนคงเข้าใจวา่เราต้องท าอะไรเพ่ือจะพิสจูน์

วา่เขาผิด     
                                                           
2 บทคดัยอ่ของ The Chaos Point อาจหาได้ในหนงัสอืเร่ือง กะลาภวิัตน์ เช่นกนั  



2. 

Dirt / ดนิฤาของต ่า 

 

 

 

 ในการค้นคว้าหาปัจจยัท่ีท าให้สงัคมรุ่งเรืองและลม่สลาย ดนิมกัถกูมองข้ามทัง้ท่ีผู้ ค้นคว้าชาวตะวนัตก

จ านวนมากใช้วิธีศกึษาสิ่งท่ีได้มาจากการขดุดิน  ร้ายย่ิงว่านัน้ในภาษาฝร่ัง ค าวา่ dirt ยงัมีความหมายวา่เลว

ทรามต ่าช้าอีกด้วย ทัง้ท่ีดนิมีนยัในแง่ดีท่ีฝังลึกอยูใ่นฐานความคิดของสงัคมตะวนัตก เชน่ ตามคมัภีร์ของ

ศาสนาหลกัของเขา ช่ือของมนษุย์คนแรก “อะดมั” มีรากมาจากภาษาฮิบรู adama  ซึง่แปลวา่ “ดนิ”  สว่น 

“อีฟ” ซึง่บางคมัภีร์บง่ว่าพระเจ้าสร้างขึน้จากกระดกูซ่ีโครงของอะดมันัน้แปลมาจากค าวา่ hava  ค านีเ้ป็น

ภาษาฮิบรูเชน่กนัและมีความหมายวา่ “ชีวิต”  ดินจงึเป็นต้นก าเนิดของชีวิตและทกุสิ่งทกุอย่างบนโลก  

นอกจากนัน้รากของภาษาตะวนัตกยงัสะท้อนความส าคญัซึง่ดนิมีตอ่ชีวิตอีกด้วย นัน่คือ “คน” หรือ homo ใน

ภาษาละตนิมีรากมาจากค าวา่ humus ซึง่แปลวา่ “ดนิท่ีมีชีวิต”   

อยา่งไรก็ตามศาสตราจารย์ David R. Montgomery แหง่มหาวิทยาลยัวอชิงตนัไม่มองข้าม

ความส าคญัของดนิและได้ศกึษาการใช้หน้าดนิของสงัคมในอดีตและในปัจจบุนัเพ่ือค้นหาบทเรียนส าคญั



ส าหรับท านายวิวฒันาการของสงัคมในอนาคต  เม่ือตอนต้นปี 2550 เขาพิมพ์ผลการศกึษาลา่สดุของเขา

ออกมาเป็นหนงัสือขนาด 285 หน้า ช่ือ Dirt:: The Erosion of Civilizations   

 ผู้ เขียนใช้บทแรกน าเข้าสูเ่ร่ืองราวของดินซึง่ถกูมองข้ามทัง้ท่ีมนัมีความส าคญัไม้น้อยกวา่ธาตนุ า้ ธาตุ

ลมและธาตไุฟวา่ อนัท่ีจริงสงัคมตะวนัตกเช่ือวา่ทกุสิ่งทกุอยา่งเกิดมาจากดินและในบัน้ปลายจะกลับไปสูด่ินอีก

ครัง้  ในการศกึษาวิวฒันาการท่ีน าไปสู่ความลม่สลายของสงัคมในอดีต นกัประวตัิศาสตร์ศกึษาปัจจยัหลาย

อยา่ง เชน่ สงคราม ความขดัแย้งภายใน โรคร้าย การท าลายป่าและความเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ แตไ่มมี่

ใครให้ความสนใจกบับทบาทของดนิ  ผู้ เขียนเห็นวา่จริงอยูปั่จจยัเหลา่นัน้มีความส าคญัยิ่ง แตห่ากศกึษาลงไป

ให้ลกึจริง ๆ แล้ว วิธีใช้ดนิของสงัคมเหลา่นัน้มีความส าคญัไมน้่อยกว่าปัจจยัอ่ืนและมกัเป็นตวับง่บอกวา่สงัคม

เหลา่นัน้จะอยูไ่ด้นานเทา่ไร   

อารยธรรมโบราณมกัวิวฒัน์ไปในแนวเดียวกนั นัน่คือ เร่ิมด้วยการท าเกษตรกรรมบนพืน้ท่ีราบอนัอดุม

สมบรูณ์  การผลิตอาหารได้มากสนบัสนนุให้ประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและในท่ีสดุจะเกินความสามารถใน

การผลิตอาหารของพืน้ท่ีราบนัน้  การผลิตอาหารจงึต้องขยายขึน้ไปตามไหลเ่ขาและพืน้ท่ีซึง่มีความลาดชนัสงู  

การตดัต้นไม้และท าลายพืชคลมุดนิในพืน้ท่ีใหมน่ าไปสู่การสญูเสียผิวดนิอยา่งรวดเร็วจากการกดัเซาะของน า้

และลม  เม่ือเวลาผ่านไปการใช้พืน้ดนิเพ่ือการเกษตรซ า้แล้วซ า้อีกน าไปสูก่ารจืดของดินพร้อม ๆ กบัการสญูผิว

ดนิจนปลกูพืชผลได้น้อยลง  เม่ือปราศจากพืน้ดนิใหมส่ าหรับขยายการผลิตอาหาร สงัคมมีความกดดนัจากการ

แยง่ชิงกนัมากขึน้เร่ือย ๆ จนก่อให้เกิดความออ่นแอซึง่น าไปสูค่วามลม่สลายเม่ือมีภยัจากศตัรูและภยัธรรมชาต ิ

เชน่ ความแห้งแล้งติดตอ่กนัเป็นเวลานานท าให้ผลิตอาหารได้ไมเ่พียงพอ   

ในยคุปัจจบุนัคนสว่นมากมกัเช่ือกนัวา่เทคโนโลยีจะแก้ปัญหาได้ทกุอยา่ง เช่น ปัญหาดนิจืดอาจแก้ได้

ด้วยการใช้ปุ๋ ยเคมี และเม่ือท่ีดนิสญูหายไปจากการพงัทลายหรือการกดัเซาะของน า้และลมอาจแก้ได้ด้วยการ

ค้นหาพนัธุ์พืชใหมท่ี่ให้ผลผลิตสงูขึน้  แตผู่้ เขียนมองวา่นัน่เป็นการแก้ปัญหาเพียงชัว่คราวเทา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะ

หากมนษุย์เรายงัมีจ านวนเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้และเรายงัไมป่กปักรักษาเนือ้ดนิท่ีเราใช้ผลิตอาหารอยา่ง

เหมาะสม ซ า้ร้ายยงัน าท่ีดนิดี ๆ ท่ีใช้ส าหรับผลิตอาหารไปใช้สร้างบ้านสร้างเมืองเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ เทคโนโลยีจะ

ไมมี่วนัแก้ปัญหาอนัเกิดจากการมีท่ีดินไมเ่พียงพอได้ตลอดไป 



 

บทท่ี 2 พดูถึงกระบวนการเกิด บทบาทและการสญูหายไปของดินผา่นการเลา่เร่ืองราวของ ชาร์ล ดาร์

วิน ปราชญ์ผู้ก่อตัง้ทฤษฎีวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต  แตใ่นบริบทของการเกิดดนิผู้ เขียนไมไ่ด้อ้างถึงทฤษฎีอนัโดง่

ดงันัน้ หากพดูถึงการศกึษาของ ชาร์ล ดาร์วิน เก่ียวกบับทบาทของไส้เดือนในการสร้างดนิดี ๆ ท่ีเหมาะส าหรับ

ปลกูพืชให้แก่องักฤษ นัน่คือ ไส้เดือนจ านวนมากจะย่อยดิน หินก้อนเล็ก ๆ ทรายและใบไม้ท่ีมนักินเข้าไปแล้ว

น าขึน้มาถ่ายไว้บนผิวดินซ า้แล้วซ า้อีก  จากการเก็บมลูของไส้เดือนมาชัง่อยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ชาร์ล ดาร์

วิน พบวา่ในแตล่ะปีบนเนือ้ท่ี 1 เอเคอร์ หรือ 2.5 ไร่ ไส้เดือนจะยอ่ยสิ่งตา่ง ๆ แล้วน าขึน้มาถ่ายไว้บนผิวดนิถึง 

10-20 ตนั  มลูของมนัทบัถมกนัเป็นหน้าดินซึง่มีทัง้แร่ธาตแุละสารอินทรีย์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเตบิโตของ

พืชทกุชนิด   

นอกจากนัน้ ชาร์ล ดาร์วิน ยงัพบด้วยว่า นอกเหนือจากการสร้างหน้าดนิตามกระบวนการนัน้แล้ว 

ไส้เดือนยงัท าให้หน้าดนิเล่ือนไหลลงจากท่ีสงูไปสูท่ี่ต ่าเน่ืองจากมลูของมนัท่ีกองกนัอยูบ่นผิวดนิจะถกูชะล้าง

และไหลไปกบัน า้ฝน  เขาค านวณวา่ในเวลาหนึง่ปี ไส้เดือนจะท าให้ดินในองักฤษและสกอตแลนด์เล่ือนไหลไป

ราว 500 ล้านตนั  การไหลลงไปสูท่ี่ต ่าหรือสญูหายไปจากท่ีเดมิของหน้าดนินัน้น าไปสูก่ารลอยตวัขึน้มาของหิน

ท่ีอยูใ่ต้ดินตามกระบวนการทางธรณีท่ีเปลือกโลกจะต้องแสวงหาความสมดลุ  เม่ือหินนัน้ถกูลมฟ้าอากาศเป็น

เวลานานเข้า มนัก็จะคอ่ย ๆ ผกุร่อนและแตกสลายกลายเป็นกรวดทรายและในท่ีสดุก็เป็นดนิขึน้มาแทนดนิเก่า

ท่ีหายไป  กระบวนการนีเ้ป็นไปอยา่งเช่ืองช้าจนเราไมส่ามารถสงัเกตได้ด้วยตาเปลา่  ชัน้หน้าดินจะหนาขึน้หรือ

บางลงขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมของแตล่ะสถานท่ี  หากดินใหมเ่กิดขึน้ได้รวดเร็วกวา่ดินท่ีหายไป ชัน้หน้าดนิตรง

นัน้ยอ่มจะหนาขึน้  ตรงข้ามหากดินใหมเ่กิดได้ช้ากวา่การหายไปของดนิเก่า ชัน้หน้าดินตรงนัน้ย่อมบางลง   

ในกระบวนการดงักลา่วนีมี้ปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึน้พร้อม ๆ กนัไปด้วย  ทัง้กระบวนการเกิดดนิและ

ปฏิกิริยาทางเคมีมีผลส าคญัตอ่วิวฒันาการของพืชและสตัว์ท้องถ่ินซึง่จะสะท้อนลกัษณะของดนิในแตล่ะท้องท่ี

เน่ืองจากดนิมีแร่ธาตแุละจลุินทรีย์ท่ีสิ่งมีชีวิตต้องการและดดูซบัสิ่งมีชีวิตเหลา่นัน้ไว้เม่ือมนัตายและเนา่เป่ือยลง  

ดนิจงึมีลกัษณะของวงจรมงคลอนัเป็นตวักลางท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งสิ่งท่ีไมมี่ชีวิต เชน่ หิน กบัสิง่ท่ีมีชีวิตบนเปลือก

โลก และเป็นฐานส าคญัยิ่งของการผลิตอาหารผา่นการท าเกษตรกรรมของมนษุย์เรา  แตใ่นขณะเดียวกนัวิธีท า

เกษตรกรรมของเราก็มีผลตอ่ลกัษณะของดนิและสิ่งมีชีวิตในแตล่ะท้องท่ีด้วย เชน่ การไถและการใช้สารเคมีฆา่



จลุินทรีย์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจ านวนมากรวมทัง้ไส้เดือนด้วย  การไถท าให้หน้าดนิถกูกดัเซาะด้วยน า้และลม

จนสญูหายไปได้ง่ายขึน้โดยเฉพาะในพืน้ท่ีซึง่มีความลาดเอียง และการปลกูพืชเชิงเดี่ยวซ า้แล้วซ า้อีกเป็น

เวลานานน าไปสูก่ารเกิดโรคและศตัรูพืช เป็นต้น   

ผู้ เขียนเช่ือว่าสงัคมจะอยูไ่ด้นานเทา่ไรขึน้อยูก่บัความสามารถในการรักษาท่ีดินและเนือ้ดินให้อยูใ่น

ปริมาณและสภาพท่ีสามารถผลิตอาหารได้อยา่งเพียงพอแก่ความต้องการ  แตใ่นปัจจบุนันีปั้ญหาเก่ียวกบัขาด

แคลนท่ีดนิมกัไมไ่ด้รับความสนใจเทา่ไรนกั ทัง้นีเ้พราะเรายงัไมมี่ข้อมลูท่ีสามารถยืนยนัได้อยา่งแนน่อนวา่หน้า

ดนิบนผิวโลกได้สญูศกัยภาพในการผลิตอาหารไปมากน้อยเพียงไร และเทคโนโลยีจะสามารถทดแทนสว่นท่ี

สญูหายไปนัน้ได้ทัง้หมดหรือไม่  ความไมแ่นน่อนนีน้ าไปสู่การถกเถียงกนัอยา่งเข้มข้นว่าเราควรจะท าอยา่งไร

ไมต่า่งกนักบักรณีของภาวะโลกร้อน นัน่คือ ในขณะท่ีนกัวิชาการพยายามค้นคว้าหาความแนน่อน ผู้แสวงหา

ประโยชน์ฉวยโอกาสอ้างถึงความไมแ่นน่อนเพ่ือเป็นฉากก าบงัส าหรับท าสิ่งตา่ง ๆ ซึง่จะก่อให้เกิดอนัตรายใหญ่

หลวงตอ่ไปในอนาคต 

 

บทท่ี 3 และ 4 พดูถึงวิวฒันาการของการเกษตรและอารยธรรมใน 4 ภาคของโลกคือ ในยา่นตะวนันอก

กลาง ในทางตอนเหนือของจีน ในยโุรปตอนใต้และในตอนกลางของทวีปอเมริกา 

ในยา่นตะวนัออกกลางข้อมลูบง่วา่เม่ือราว 10,000 ปีท่ีผา่นมาชาวพืน้เมืองซึง่ด าเนินชีวิตด้วยการ

อพยพเร่ร่อนไปตามฤดกูาลเพ่ือหาเก็บของป่าและลา่สตัว์มาเป็นเวลาช้านานเร่ิมค้นพบการปลกูพืช เชน่ ข้าว

สาลีและข้าวบาร์เลย์ และรู้จกัเลีย้งสตัว์ เช่น แกะและววั  การค้นพบนัน้น าไปสูก่ารตัง้บ้านเรือนเป็นหลกัแหลง่

แบบถาวรขึน้ในลุม่แมน่ า้ยเูฟรตสิชว่งท่ีมนัไหลผา่นพืน้ท่ีทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียในปัจจบุนั  

การรู้จกัปลกูพืชและเลีย้งสตัว์น าไปสูค่วามสามารถในการผลิตอาหารเพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดเน่ืองจากพืชและ

สตัว์เป็นเสมือนหวัจกัรซึง่เสริมพลงัของกนัและกนั นัน่คือ สตัว์สามารถย่อยพืช เชน่ฟางและหญ้า ให้เป็นนม

และเนือ้ แล้วถ่ายส่วนท่ีเหลือออกมาเป็นปุ๋ ยให้กบัพืช  ความสามารถในการผลิตอาหารจ านวนมากน าไปสูก่าร

เพิ่มของประชากรอยา่งรวดเร็ว  ในขณะเดียวกนัประชากรสว่นหนึง่ไมจ่ าเป็นต้องผลิตอาหารอีกตอ่ไป หากใช้



เวลาท าอยา่งอ่ืนซึง่น าไปสูก่ารค้นพบสิ่งใหม่ ๆ รวมทัง้การใช้ภาษาเขียนด้วย  สิ่งใหม ่ๆ เหลา่นัน้เป็นปัจจยั

ส าคญัของการสร้างความก้าวหน้าและอารยธรรมขึน้ในท้องถ่ิน   

ในขณะเดียวกนัประชากรเหลา่นัน้จ าเป็นต้องแยกย้ายกนัออกไปตัง้หลกัแหลง่ใหมเ่ม่ือไมส่ามารถ

ขยายท่ีดนิเพ่ือผลิตอาหารเพิ่มขึน้ได้ในยา่นเดมิ  กระบวนการนีน้ าไปสูก่ารครอบครองพืน้ท่ีอนัอดุมสมบรูณ์และ

สร้างศนูย์กลางของประชากร หรือเมืองตา่ง ๆ ซึง่มีการบริหารจดัการในรูปของรัฐขึน้มาในระหวา่งแมน่ า้ยเูฟร

ตสิและไทกริส หรือในอิรักปัจจบุนั  รัฐเหล่านัน้เป็นฐานของการสร้างความก้าวหน้าและการรุกรานกนัเพ่ือช่วง

ชิงทรัพยากรไว้ส าหรับสนบัสนนุประชากรท่ีเพิ่มขึน้ของตน  ในบรรดาความก้าวหน้าทัง้หลาย มีความก้าวหน้า

ส าคญัในด้านการเกษตร 2 อยา่งเกิดขึน้ได้แก่ การประดิษฐ์ไถและการรู้จกัใช้ระบบชลประทาน  อยา่งไรก็ตาม

ความก้าวหน้านีมี้ทัง้พรและค าสาป นัน่คือ มนัชว่ยให้ผลิตอาหารได้มากขึน้พร้อม ๆ กบัก่อให้เกิดปัญหาอนั

เน่ืองมาจากการสญูเสียหน้าดนิเร็วขึน้และจากเกลือท่ีเหลือตกค้างจากการชลประทาน  เม่ือเวลาผ่านไปค า

สาปนัน้คอ่ย ๆ รุนแรงขึน้ท าให้ศกัยภาพในการผลิตอาหารลดลงเร่ือย ๆ จนน าไปสูค่วามออ่นแอของสงัคมและ

การลม่สลายของอารยธรรมในท่ีสดุ 

จากลุม่แมน่ า้ยเูฟรตสิความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรแพร่ขยายไปถึงลุม่แมน่ า้ไนล์อนัอดุมสมบรูณ์

ยิ่งและเป็นปัจจยัท่ีท าให้พืน้ท่ีแถบนัน้ผลิตอาหารเลีย้งชาวพืน้เมืองมาได้หลายพนัปี  แตใ่นชว่ง 200 ปีมานีเ้กิด

ความเปล่ียนแปลงใหญ่หลวงกบัแมน่ า้ไนล์ 2 ครัง้ซึง่สร้างปัญหามาจนถึงปัจจบุนั นัน่คือ การเร่ิมสร้างระบบ

ชลประทานเพ่ือผนัน า้ไปใช้ปลกูฝ้ายเม่ือประมาณ 200 ปีท่ีผา่นมาน าไปสู่ความเคม็ของดนิ และการสร้างเข่ือน

ยกัษ์ท่ีอสัวนัเพ่ือปิดกัน้แมน่ า้เสร็จเม่ือ 2513  นอกจากจะกัน้น า้ไว้เพ่ือใช้ในการชลประทานแล้ว เข่ือนนัน้กัน้เอา

ตมจากต้นน า้เอาไว้ด้วย  ตมนัน้มีความส าคญัเพราะมนัเป็นปุ๋ ยธรรมชาตแิละทบัถมกนัเป็นพืน้ดินท่ีงอกออกไป

จากปากแมน่ า้ไนล์  ท่ีดินนัน้เหมาะส าหรับท าเกษตรกรรมอยา่งยิ่ง  ตอนนีอี้ยิปต์จงึสญูทัง้ปุ๋ ยชัน้ดีและท่ีดินอนั

อดุมสมบรูณ์  อียิปต์หนัมาใช้ปุ๋ ยเคมีอยา่งเข้มข้น แตก็่ผลิตอาหารได้เพียงจ ากดัจงึต้องพึง่อาหารจาก

ตา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้ เขียนกลา่วถึงเมืองจีนเพียงสัน้ ๆ และเน้นเพียงผลกระทบของการท าลายหน้าดนิอนัเป็นต้นตอของ

ความแห้งแล้งร้ายแรงและความล้มเหลวของเกษตรกรรมจนท าให้คนอดตายทางตอนเหนือของจีนกบัภาวะน า้

ทว่มในลุม่แมน่ า้ฮวงโหจนมีคนตายครัง้ละเป็นล้านคน  การเพิ่มของประชากรจีนทางตอนต้นของแมน่ า้ฮวงโห



สร้างความจ าเป็นให้พวกเขาต้องใช้ท่ีดนิทกุตารางนิว้เพ่ือผลิตอาหารรวมทัง้ท่ีดนิตามไหล่เขาและในท่ีลาดชนั

ด้วย  การใช้ท่ีดินอย่างเข้มข้นโดยปราศจากการปรับปรุงและปกป้องรักษาอย่างเพียงพอท าให้น า้และลมกดั

เซาะหน้าดนิได้ง่าย  ดนิท่ีถกูกดัเซาะไปกลายเป็นตมอนัขุ่นข้นในแมน่ า้ฮวงโหจนแมน่ า้นัน้ได้สมญาวา่ “แม่

น า้เหลือง”  ประชากรเพิ่มขึน้ตอ่ไปในขณะท่ีศกัยภาพของดนิในการผลิตอาหารลดลง  เม่ือเกิดความแห้งแล้ง

ตดิตอ่กนัการขาดแคลนอาหารจงึหนกัหนาสาหสัถึงขัน้มีคนอดตาย  สว่นตมท่ีละลายอยูใ่นสายน า้ก็คอ่ย ๆ จม

ลงเป็นตะกอนท่ีก้นแมน่ า้ท าให้แมน่ า้ตืน้และน า้ล้นฝ่ังได้ง่าย  ชาวจีนแก้ปัญหาด้วยการสร้างพนงัขึน้ทัง้สองฝ่ัง

ของแมน่ า้  เน่ืองจากตมท่ีจมลงใต้น า้ยงัท าให้แมน่ า้สงูขึน้ตอ่ไป ชาวจีนจงึต้องเสริมพนงัให้สงูขึน้เร่ือย ๆ  

หลงัจากเวลาผา่นไปหลายพนัปีกระบวนการนีท้ าให้แมน่ า้เหลืองอยู่สงูกวา่ผืนดนิรอบ ๆ ฝ่ังนบัเป็นสิบเมตร  

ฉะนัน้ทกุครัง้ท่ีมีฝนตกหนกัทางต้นน า้และพนงัพงัทลายลง ชาวจีนจะจมน า้ตายนบัเป็นล้านคน      

 

 บทท่ี 4 พดูถึงการใช้ท่ีดนิของอารยธรรมกรีก โรมนัและมายาในทวีปอเมริกา  ผู้ เขียนไมไ่ด้เลา่ถึง

กระบวนการแพร่กระจายของความรู้ทางการเกษตรจากย่านตะวนัออกกลางไปสูแ่ผ่นดนิทางตอนใต้ของยโุรป 

หากเลา่ถึงการศกึษาหาข้อมลูจากสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือจะยืนยนัวา่อารยธรรมกรีกวิวฒัน์ไปตามวงจรของอารยธรรม

ก่อนนัน้ นัน่คือ ความสามารถในการผลิตอาหารจากพืน้ท่ีซึง่เหมาะแก่การเกษตรน าไปสูก่ารเพิ่มของประชากร

อยา่งรวดเร็ว  เม่ือเวลาผา่นไปจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ สร้างความจ าเป็นให้ชาวกรีกต้องตดัไม้ท าลาย

ป่าเพ่ือน าพืน้ดนิมาท าการเกษตร  แม้ชาวกรีกจะมีความรู้เร่ืองการปรับปรุงและรักษาดินด้วยการใช้ปุ๋ ยคอกและ

ปุ๋ ยหมกัพร้อมทัง้รู้จกัปลกูพืชจ าพวกมะกอกและองุ่นซึง่เหมาะส าหรับพืน้ท่ีตามไหลเ่ขาท่ีมีความสมบรูณ์ต ่า แต่

ความจ าเป็นในการผลิตอาหารเพ่ือเลีย้งประชากรท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จ าเป็นต้องใช้ท่ีดนิอยา่งเข้มข้นขึน้

จนน าไปสูก่ารท าลายเนือ้ดนิยงัผลให้มนัคอ่ย ๆ จืดลงบ้างและพงัทลายหายไปบ้าง  ความเส่ือมของดนิน าไปสู่

ความออ่นแอของอาณากรีกซึง่ในท่ีสดุถกูอาณาจกัรโรมนัยดึครองได้เม่ือ 146 ปีก่อนเกิดคริสตกาล 

 เร่ืองราวของอาณาจกัรโรมนัไมต่า่งกบัอาณาจกัรกรีกมากนกัในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวน

ประชากรท่ีเพิ่มขึน้และการใช้ท่ีดนิเข้มข้นขึน้เพ่ือผลิตอาหาร  สิ่งท่ีแตกตา่งออกไปได้แก่ชาวโรมนัรู้จกัปรับปรุง

ดนิโดยการใช้ปนูขาวและขีเ้ถ้าผสมลงไปในเนือ้ดนิและการปลกูพืชหมนุเวียน  นอกจากนัน้อาณาจกัรโรมนัยงั

แผข่ยายออกไปถึงตะวนัออกกลางและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาอีกด้วย  ข้อมลูบง่วา่ชาวโรมนัใช้ท่ีดนิ



เพ่ือผลิตอาหารเลีย้งชาวโรมนัท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนดนิถกูท าลายทัง้ในตวัอาณาจกัรเองและในเมืองขึน้  

ยิ่งกวา่นัน้การพงัทลายของหน้าดนิจ านวนมากท าให้แม่น า้บางสายไหลไมส่ะดวกน าไปสูก่ารเกิดแหลง่น า้น่ิง

ตามหบุเขา  แหลง่น า้เหลา่นัน้กลายเป็นท่ีเพาะพนัธุ์ยงุซึง่เป็นพาหะของเชือ้มาลาเรีย  ผู้ เขียนไมไ่ด้ฟันธงลงไป

วา่อะไรท าให้อาณาจกัรโรมนัลม่สลายนอกจากการท าลายตวัเองเม่ือศกัยภาพในการผลิตอาหารตามไมท่นัการ

เพิ่มของประชากร 

 นอกจากยา่นตะวนัออกกลางและจีนแล้ว ชาวมายาในอเมริกากลางสร้างอารยธรรมขึน้หลงัจากรู้จกั

ปลกูข้าวโพดเม่ือราว 4,000 ปีท่ีผา่นมา  อารยธรรมมายารุ่งเรืองสงูสดุในเวลาไลเ่ล่ียกบัอาณาจกัรโรมนัถึงกบัมี

การสร้างพีระมิดเชน่เดียวกบัอียิปต์  แตพ่ลเมืองท่ีเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้สร้างความจ าเป็นให้ชาวมายาต้องตดั

ไม้ท าลายป่าเพ่ือน าท่ีดนิมาปลกูข้าวโพดรวมทัง้การท าไร่เล่ือนลอยบนไหลเ่ขาด้วย  ความจืดและความสญู

หายไปของเนือ้ดนิเป็นปัจจยัท่ีน าไปสูค่วามลม่สลายของอาณาจกัรมายาก่อนท่ีคริสโตเฟอร์ โคลมับสั จะ

เดนิเรือไปถึงทวีปอเมริการาว 500 ปี 

 ก่อนจบบทนีผู้้ เขียนกล่าววา่สงัคมอาจไมจ่ าเป็นต้องลม่สลายเพราะการท าลายดนิดงัท่ีเขาเลา่ถึง  เขา

ยกตวัอย่างชาวพืน้เมืองในหบุเขาโคลคาในเปรูมาเลา่  ชาวพืน้เมืองท่ีนัน่ท าการเกษตรตดิตอ่กนัมากวา่ 1,500 

ปีบนท่ีดนิตามเนินเขา  แตท่ี่ดนินัน้ยงัไมจื่ดและไม่พงัทลายหายไปเพราะพวกเขาปรับพืน้ท่ีให้เป็นรูปขัน้บนัได

และไมไ่ถดนิก่อนปลกูพืช หากใช้วิธีขดุหลมุเล็ก ๆ แล้วหยอดเมล็ดพืชลงไป  พวกเขาปรับปรุงและรักษาดนิด้วย

การปลกูพืชแบบผสมผสานสลบักบัการปลกูพืชหมนุเวียนพร้อมกบัใช้มลูสตัว์และขีเ้ถ้าเป็นปุ๋ ย    

 

 เนือ้หาของบทท่ี 5 พดูถึงชว่งเปล่ียนผา่นจากอารยธรรมท่ีลม่สลายไปในอดีตมาจนถึงโลกปัจจบุนั  

หลงัจากการรู้จกัปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ได้แพร่กระจายออกไปทัว่ยโุรป ชาวยโุรปตะวนัตกเดินเข้าสูว่งจรเดียวกนั

กบัสงัคมท่ีลม่สลายไปก่อนนัน้แล้ว นัน่คือ การผลิตอาหารได้มากท าให้ประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว สร้าง

ความจ าเป็นท่ีจะต้องหาท่ีดินมาเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนในท่ีสดุน าไปสู่การตดัต้นไม้ตามไหลเ่ขาเพ่ือเอาท่ีดนิมาผลิต

อาหาร  ความต้องการท่ีดินมีสงูมากและเป็นปัจจยัก่อให้เกิดเหตกุารณ์ใหญ่ ๆ หลายอยา่ง เชน่ การขดัแย้ง

รุนแรงในศาสนาคริสต์ซึง่น าไปสูก่ารก่อตัง้นิกายโปรเตสแตนต์  นิกายใหมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากประชาชนผู้



ต้องการท่ีดินจ านวนมากจากนิกายโรมนัคาทอลิกซึง่มีท่ีดนิมากกวา่ชนชัน้ขนุนางเสียอีก  แม้ชาวยโุรปตะวนัตก

จะพยายามปรับปรุงดนิด้วยวิธีตา่ง ๆ รวมทัง้การเลิกใช้ท่ีดนิผืนใหญ่ ๆ เพ่ือเลีย้งสตัว์ร่วมกนัและแบง่ท่ีดนินัน้ให้

เป็นสมบตัสิว่นตวัของเอกชน และชาวฮอลนัดาแก้ปัญหาด้วยการค้นคว้าหาวิธีน าแผน่ดนิท่ีอยูต่ ่ากว่า

ระดบัน า้ทะเลมาใช้ในการเพาะปลกู แตก่ารเพิ่มของประชากรอยา่งไมห่ยดุยัง้ยงัท าให้ท่ีดนิไมเ่พียงพอ

ก่อให้เกิดความยากจนอยา่งแพร่หลาย  ความยากจนเป็นปัจจยัท่ีน าไปสูก่ารปฏิวตัเิพ่ือก าจดัชนชัน้ขนุนางใน

ฝร่ังเศส การอพยพขนานใหญ่ไปตัง้หลกัแหลง่ในทวีปอเมริกาและการแสวงหาเมืองขึน้หลงัจาก คริสโตเฟอร์ 

โคลมับสั ไปพบทวีปนัน้ 

 ความยากจนในยโุรปเป็นแรงจงูใจให้ปราชญ์พยายามค้นหาสาเหตแุละทางแก้ไข  นกับวชช่ือ โธมสั 

มลัธสั เช่ือวา่การเพิ่มของประชากรอย่างไม่หยดุยัง้เป็นสาเหตเุบือ้งต้น  ฉะนัน้การแก้ปัญหาจะต้องมาจากการ

จ ากดัจ านวนประชากร  แตค่วามเช่ือนัน้ถกูตอ่ต้านอยา่งหนกัจากศาสนาบางนิกายและฝ่ายท่ีเช่ือว่าเทคโนโลยี

จะสามารถแก้ปัญหาทกุอยา่งได้  ทัง้สองฝ่ายจงึถกเถียงกนัมาจนทกุวนันีซ้ึง่เป็นเวลากวา่ 200 ปีแล้ว  ตอ่มา 

คาร์ล มาร์ก และ ฟรีดริก เองเกลส์ เสนอให้แก้ปัญหาด้วยระบบคอมมิวนิสต์ นัน่คือ ให้รัฐยดึทรัพย์สินสว่น

บคุคลทัง้หมดมาเป็นของกลางแล้วเป็นผู้ออกค าสัง่ในด้านเศรษฐกิจทัง้หมด  ผู้ เขียนอ้างวา่การปฏิวตัเิพ่ือน า

ระบบคอมมิวนิสต์ไปใช้ในรัสเซียและในจีนส าเร็จได้ด้วยปัจจยัส าคญัยิ่งอยา่งเดียวกนั นัน่คือ ผู้น าสญัญาวา่จะ

หาท่ีดนิมาแจกจา่ยให้คนจนอยา่งทัว่ถึง   

 แม้ในยคุนีจ้ะไมมี่การแสวงหาอาณานิคม แตก่ารแสวงหาท่ีดนิเพ่ือผลิตอาหารเลีย้งประชากรท่ีเพิ่มขึน้

อยา่งไมห่ยดุยัง้ยงัมีอยู่และมีผลไมต่า่งกบัในอดีต นัน่คือ ประเทศก าลงัพฒันาจ านวนมากผลิตอาหารจากการ

ท าเกษตรกรรมเพ่ือขายให้กบัประเทศท่ีก้าวหน้าแล้ว  เกษตรกรรมน าไปสู่การตดัไม้ท าลายป่าเพ่ือน าท่ีดนิมาใช้

เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ และน าไปสูก่ารพงัทลายและการสญูหายของหน้าดนิพร้อม ๆ กบัการจืดและเคม็ของเนือ้ดนิ

อยา่งแพร่หลาย  ในขณะท่ีประเทศก้าวหน้าสามารถซือ้หาทกุอยา่งท่ีตนต้องการได้ แตค่วามยากจนอยา่งแสน

สาหสัยงัแพร่กระจายอยูท่ัว่ไปในประเทศก าลงัพฒันาน าไปสูก่ารตดัไม้ท าลายป่ากนัตอ่ไปและคนจนพยายาม

กดดนัให้รัฐบาลหาท่ีดนิมาแจก     

 



ผู้ เขียนเร่ิมบทท่ี 6 ด้วยการเล่าถึงการไปเห็นการตดัไม้ท าลายป่าดงดิบขนานใหญ่ในบราซิลเพื่อน าท่ีดนิ

มาปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ซึง่ก่อให้เกิดการพงัทลายและสญูหายของหน้าดนิอยา่งนา่ขนหวัลกุ  แตก่ารกระท า

เชน่นัน้ไมใ่ชข่องใหม ่ มนัเกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกามาก่อนหากเราย้อนไปดปูระวตัิศาสตร์  ชาวยโุรปท่ีไปตัง้หลกั

แหลง่ในอเมริกาเหนือก็ตดัไม้ท าลายป่าเพ่ือสร้างอาณานิคมและปลกูพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือขายให้ประเทศเดมิของ

ตน  พืช 2 ชนิดท่ีสร้างความร ่ารวยมหาศาลให้แก่ชาวอาณานิคมได้แก่ยาสบูและฝ้าย  การปลกูพืชสองอยา่งนีมี้

ทัง้รางวลัและค าสาป นัน่คือ มนัสร้างความร ่ารวยให้เจ้าของไร่  แตม่นัใช้ธาตอุาหารมากกวา่พืชชนิดอ่ืนเป็นสิบ

เทา่  ฉะนัน้การปลกูพืชทัง้สองนัน้ตดิตอ่กนัเพียงไมน่านธาตอุาหารในดนิก็หมดท าให้ท่ีดนิถกูละทิง้และการ

แสวงหาแผน่ดนิใหม่ด าเนินตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้  นอกจากนัน้การปลกูพืชทัง้สองชนิดต้องใช้แรงงานจ านวน

มาก  เจ้าของไร่มกัได้แรงงานมาจากการซือ้ทาสจากแอฟริกา หรือไมก็่สง่เสริมให้ทาสสืบพนัธุ์กนัเองให้มีลกู

มาก ๆ  เม่ือดินจืดจนท าให้เจ้าของไร่บางคนไมส่ามารถท าก าไรจากการปลกูฝ้ายและยาสบูได้ พวกเขาก็หนัไป

ใช้วิธีผสมพนัธุ์ทาสขายให้เจ้าของไร่อ่ืน ๆ  การมีทาสท าให้สงัคมอเมริกนัขดัแย้งกนัร้ายแรงจนกลายเป็นชนวน

ของสงครามกลางเมือง 

ชาวอเมริกนัแก้ปัญหาการจืด การพงัทลายและการสญูหายไปของหน้าดินด้วยการขยายประเทศ

ออกไปทางตะวนัตกเร่ือย ๆ เชน่เดียวกบัท่ีชาวบราซิลขยายเข้าไปในดงดบิในยา่นป่าอาเมซอนอยูใ่นปัจจบุนั  

แตน่ัน่ไมใ่ชท่างออกท่ีถาวร  ผู้ เขียนชีว้า่ทางออกมีอยู่แล้วทัง้ในอดีตและปัจจบุนัแตเ่ราไมไ่ด้ใสใ่จกนัเทา่นัน้เอง  

เขากลา่วถึงการศกึษาท่ีพบว่าชาวพืน้เมืองดัง้เดมิของบราซิลมีประวตัใินการบ ารุงรักษาดนิเป็นอยา่งดี เชน่ การ

ใช้ปุ๋ ยหมกัและมลูสตัว์และการปลกูพืชหมนุเวียน  ชาวพืน้เมืองเหลา่นัน้อยูไ่ด้เป็นพนัปีโดยท่ีดนิของเขาไมจื่ด

และพงัทลายหายไป  นอกจากนัน้ยงัมีหลกัฐานท่ีชีบ้ง่ด้วยวา่ชาวพืน้เมืองในภาคอีสานของไทยก็เคยมีวิธี

บ ารุงรักษาดนิท่ีได้ผลดี  ส าหรับในปัจจบุนั เขากลา่วถึงตวัอยา่งของชาวอเมริกนัในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึง่ท า

เกษตรกรรมแบบผสมผสานมานานหลายร้อยปี  แม้เขาจะไมเ่อย่ช่ือของคนกลุม่นีโ้ดยตรง แตเ่ขาหมายถึงชาว 

“อามิช” ซึง่ยงัไถไร่ไถนาด้วยม้าและบ ารุงรักษาดินด้วยปุ๋ ยคอกและการปลกูพืชแบบผสมผสานและพืช

หมนุเวียน 

 



บทท่ี 7 ครอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัการสญูเสียเนือ้ดินในเกือบทกุสว่นของโลกเร่ิมด้วยในสหรัฐอเมริกา

เอง  ท่ีราบกลางทวีปอเมริกาเหนือเป็นดนิซุยท่ีอดุมด้วยธาตอุาหารส าหรับพืช  แตค่วามซุยนัน้มีข้อเสียเพราะ

มนัอาจถกูฝนชะหรือถกูลมพดัพาไปได้ง่ายถ้าไมมี่พืชคลมุดนิขึน้อยู ่ ตามธรรมดาท่ีดนินัน้ปกคลมุด้วยหญ้าท่ีมี

รากเหนียวมากจนเกินกว่าไถไม้ธรรมดาจะไถได้  แตเ่ม่ือชาวอเมริกนัประดษิฐ์ไถเหล็กส าเร็จ พวกเขาก็แยง่ชิง

ท่ีดนินัน้มาจากชาวพืน้เมืองแล้วเอาไถเหล็กไถเพ่ือใช้ปลกูพืช เชน่ ข้าวสาลีและข้าวโพด  เน่ืองจากพืชเหลา่นีไ้ม่

คลมุดนิไว้ได้ตลอดเวลา การสญูเสียหน้าดนิจงึเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว  ร้ายย่ิงกว่านัน้เม่ือประมาณ 70 ปีกวา่ ๆ 

ทวีปอเมริกาเหนือประสบภาวะแห้งแล้งร้ายแรงติดตอ่กนัเป็นเวลานาน  เม่ือปราศจากพืชปกคลมุ หน้าดนิก็ถกู

ลมพดัพาไปจนบางแหง่ไมมี่หน้าดนิเหลืออยู่เลย  ชาวอเมริกนัในยา่นนัน้ต้องพากนัอดอยาก  สว่นมากจงึ

อพยพหนีไปอยูท่ี่อ่ืน 

ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกานา่จะเป็นตวัอยา่งท่ีดี  แตก็่มกัไมมี่ใครใสใ่จท าให้พวกเขาประสบปัญหา

หนกัหนาสาหสัเชน่เดียวกนั เชน่ สหภาพโซเวียตพยายามท าการเกษตรอย่างเข้มข้นในยา่นเอเซียกลางด้วยการ

สร้างเข่ือนผนัน า้ขนาดใหญ่ ๆ ซึง่กกัน า้ท่ีไหลลงทะเลสาบอาราล  เม่ือไมมี่น า้ไหลลงทะเลสาบอาราลติดตอ่กนั

เป็นเวลานาน ทะเลสาบนัน้ก็เหือดแห้งไปเกือบหมด คงเหลือไว้เฉพาะท่ีดนิท่ีเคม็จดัและแห้งผากเป็นทะเลทราย  

ระบบนิเวศประสบความหายนะ  การประมงและการเกษตรในย่านนัน้ลม่สลายท าให้ผู้คนต้องอดอยาก  ปัญหา

อนัเกิดจากการสญูเสียหน้าดินเชน่นีมี้เกิดขึน้ทัว่โลก ทัง้ในออสเตรเลีย เอเซีย ละตนิอเมริกาและแอฟริกาซึง่

ผู้ เขียนน ารายละเอียดมาเลา่มากน้อยตา่งกนั   

กระนัน้ก็ตามชาวโลกยงัหลงผิดคิดวา่การท าไร่ท านาขนาดใหญ่ด้วยการใช้เคร่ืองจกัรจะท าให้ผลิต

อาหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  แตผู่้ เขียนยืนยนัว่าความจริงหาเป็นเชน่นัน้ไมเ่พราะการศกึษาพบวา่การ

ใช้ท่ีดนิแบบผสมผสานและการรักษาดนิให้อยู่ในสภาพดีตามท่ีเขากลา่วถึงจะสามารถผลิตอาหารได้มากกวา่  

ปัญหาของโลกในขณะนีก็้คือ เราไมมี่ท่ีดนิจะน ามาใช้เพิ่มขึน้ได้อีก  ตรงข้ามโลกเร่ิมสญูเสียท่ีดนิส าหรับใช้ใน

การเพาะปลกูมาหลายสิบปีแล้ว  การสญูเสียเกิดจากการพงัทลายบ้าง ถกูน า้กดัเซาะไปบ้าง ลมพดัพาไปบ้าง 

หมดธาตอุาหารบ้าง และถกูน าไปใช้ปลกูโรงงานและท่ีอยูอ่าศยับ้าง  ฉะนัน้เขาเสนอให้รัฐบาลเข้าไปดแูล

ปัญหาเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงัเพราะหากปล่อยให้เอกชนท่ีมุง่แสวงหาก าไรในระยะสัน้ดแูล ปัญหาจะเกินแก้อยา่ง

แนน่อน 



  

 บทท่ี 8 ครอบคลมุวิวฒันาการของการใช้ดนิเพ่ือการเกษตรซึง่เร่ิมจากวิธีท่ีอาศยัธรรมชาต ิหรือ เกษตร

อินทรีย์ วิวฒัน์ไปสู่การใช้ปุ๋ ยเคมีแล้ววกกลบัมาถึงการพฒันาเกษตรอินทรีย์ในยคุนีอี้กครัง้  ผู้ เขียนเลา่ถึงการไป

ทิเบตซึง่ยงัมีการเกษตรแบบดัง้เดมิหลงเหลืออยู่ให้เห็น นัน่คือ การใช้ของเสียทกุอย่างจากพืช สตัว์และคนให้

เป็นประโยชน์แก่การผลิตอาหาร  ฉะนัน้สถานท่ีขบัถ่ายได้แก่สนามหลงับ้านและผู้ ท่ีมีหน้าท่ีขจดัของเสียได้แก่

หม ู การเก็บของเสียไว้ใช้ในแนวนีเ้คยมีอยู่ทัว่ไปในเมืองจีนถึงขนาดในบางจงัหวดัมีการสร้างส้วมสาธารณะ

เพ่ือเก็บอจุาระไปท าปุ๋ ย  การเกษตรเร่ิมขึน้ในเมืองจีนหลงัในตะวนัออกกลางดงัท่ีกลา่วถึงในตอนต้นเม่ือชาวจีน

รู้จกัปลกูข้าว  แม้จีนจะค้นพบการเกษตรและพฒันาภมูิปัญญาในการถนอมรักษาและใช้ดนิแบบธรรมชาต ิแต่

ชาวจีนก็หนีไมพ้่นความอดอยากแสนสาหสัทกุครัง้ท่ีเกิดฝนแล้ง ทัง้นีเ้พราะประชากรจีนมีมากมายจนท าให้แต่

ละคนมีท่ีดินเพียงจ ากดัจงึไม่สามารถผลิตอาหารเก็บไว้ในยามขาดแคลนได้  ในปัจจบุนันีจี้นสามารถผลิต

อาหารได้มากขึน้เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  แตช่าวจีนยงัมกัอดอยากทกุครัง้ท่ีฝนแล้งเพราะประชา

การเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ในขณะท่ีพืน้ดนิส าหรับท ากินลดลงจากการสญูเสียท่ีดนิดงัท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก 

  การค้นพบว่าสารฟอสเฟตในธรรมชาตสิามารถกระตุ้นให้พืชผลิตผลได้มากขึน้เป็นปัจจยัท่ีท าให้

เกษตรอินทรีย์เร่ิมถกูละทิง้  ในตอนแรกฟอสเฟตสว่นใหญ่ได้มาจากขีน้กท่ีสะสมกนับนเกาะนอกฝ่ังของประเทศ

เปรูเม่ือเกือบ 200 ปีท่ีผา่นมา  สหรัฐอเมริกาซือ้ขีน้กนัน้เป็นจ านวนมากจนภายในเวลาไมถ่ึง 50 ปีขีน้กของเปรู

ก็หมด  เกาะนาอรููเป็นอีกแห่งหนึง่ซึง่มีขีน้กเตม็เกาะและชาวเกาะขดุขีน้กขายอยูเ่ป็นเวลาหลายสิบปี  ตอ่มา

นกัวิทยาศาสตร์สามารถผลิตสารฟอสเฟตและสารอ่ืนท่ีช่วยกระตุ้นการเตบิโตของพืช เชน่ แอมโมเนีย ได้จาก

กระบวนการทางเคมี  การใช้ปุ๋ ยเคมีจงึเข้ามาแทนท่ีปุ๋ ยคอกและเกษตรอินทรีย์แบบดัง้เดมิ  การใช้ปุ๋ ยเคมีเป็น

ปัจจยัส าคญัของ “การปฏิวตัิสีเขียว” (Green Revolution) ซึง่ชว่ยให้มนษุย์สามารถผลิตอาหารบางอย่างได้

มากขึน้แบบก้าวกระโดด เช่น ข้าวโพดและข้าว   

การปฏิวตัคิรัง้นัน้สร้างความหวงัให้แก่ชาวโลกว่าจะสามารถผลิตอาหารได้อยา่งเพียงพอแกค่วาม

ต้องการ  แตค่วามจริงหาเป็นเชน่นัน้ไม่  ความหิวโหยยงัมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายในโลกทัง้นีเ้พราะจ านวนประชากร

ยงัเพิ่มขึน้และท่ีดนิเพ่ือการเกษตรยงัสญูหายไปเร่ือย ๆ  ยิ่งกวา่นัน้เน่ืองจากปุ๋ ยเคมีต้องท าจากน า้มนั



ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ประเทศยากจนท่ีละทิง้การใช้เกษตรอินทรีย์แบบดัง้เดมิยิ่งต้องใช้เงินซึง่หายาก

มากขึน้เพ่ือซือ้ปุ๋ ยจากภายนอก  ซ า้ร้ายพวกเขายงัต้องใช้เงินนัน้เพ่ือซือ้เมล็ดพนัธุ์จากตา่งประเทศอีกด้วย 

เม่ือผลร้ายของเกษตรเคมีเร่ิมปรากฏอยา่งแจ้งชดั ชาวโลกบางสว่นเร่ิมหนัไปศกึษาภูมิปัญญาดัง้เดมิ

อีกครัง้ซึง่ปรากฏวา่ได้ผลดีไมแ่พ้เกษตรเคมีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้านบัต้นทนุท่ีแท้จริงในรูปของเงินสนบัสนนุและ

การท าลายดินของเกษตรเคมี  ในตอนนีห้ลายแหง่ในโลกจงึเร่ิมสง่เสริมให้ฟืน้ฟดูนิและกลบัไปใช้วิธีเกษตร

อินทรีย์อีกครัง้ น าโดยสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในยโุรปและนิวซีแลนด์  

 

 บทท่ี 9 เลา่เร่ืองความลม่สลายของสงัคมบนเกาะอีสเตอร์ซึง่เป็นปริศนาแก่ฝร่ังท่ีเดนิทางไปพบเม่ือ

เกือบ 300 ปีมาแล้วอยูเ่ป็นเวลานาน  ชาวอีสเตอร์สามารถสร้างอนสุาวรีย์หินขนาดยกัษ์ได้ แตล่ม่สลายไปราว 

100 ปีก่อนท่ีฝร่ังจะเดนิทางไปถึง  เน่ืองจากผู้ เขียนศกึษาวิวฒันาการของสงัคมจากมมุมองของการใช้ดนิ เข้า

จงึเน้นความเป็นไปในด้านนีซ้ึง่ไมต่า่งจากสงัคมท่ีลม่สลายไปก่อนนัน้มากนกั นัน่คือ ประชากรท่ีเพิ่มขึน้กดดนั

ให้ชาวอีสเตอร์หาท่ีดนิมาผลิตอาหารเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  การตดัต้นไม้ใหญ่ ๆ จนหมดเกาะท าให้พวกเขาไม่

สามารถสร้างเรือหาปลาทะเลอนัเป็นแหลง่อาหารส าคญัได้  พวกเขาจงึหนัมากินนกท่ีท ารังบนเกาะ  เม่ือนก

หมดไปพวกเขาก็ปลกูพืชได้น้อยลงเพราะไมมี่ขีน้กท าปุ๋ ย  ความขดัแย้งอนัเกิดจากการแยง่ชิงอาหารกนัจงึ

เข้มข้นขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่ชาวเกาะนัน้เร่ิมกินเนือ้กนัเอง 

 วิวฒันาการในแนวนีเ้กิดขึน้ตามเกาะตา่ง ๆ โดยทัว่ไปในมหาสมทุรแปซิฟิก แตก็่ไมท่กุเกาะเพราะมี

เกาะหนึง่ซึง่ผู้ เขียนยกมาเป็นตวัอยา่งช่ือ ทิโคเปีย  สงัคมบนเกาะเล็ก ๆ นีไ้มล่ม่สลายไปเชน่บนเกาะอ่ืนเพราะ

พวกผู้น ามองเห็นความจ าเป็นในการรักษาสมดลุอยา่งเคร่งครัดระหวา่งจ านวนประชากรกบัทรัพยากรบนเกาะ  

ฉะนัน้พวกเขามีมาตรการคมุจ านวนประชากรแบบเข้มข้นด้วยวิธีตา่ง ๆ เชน่ การไมมี่เพศสมัพนัธ์ การท าแท้ง 

การท าลายทารกเกิดใหมแ่ละการบงัคบัให้ประชาชนอพยพออกจากเกาะ  นอกจากนัน้พวกเขายงัท าลายสตัว์ท่ี

สร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม เชน่ หม ูอีกด้วย  ผู้ เขียนยกความเป็นไปในเกาะนีม้าเป็นตวัอยา่งวา่โลก

เรานา่จะต้องท าตามแนวนัน้หากต้องการอยู่ตอ่ไปอย่างยัง่ยืน   



 นอกจากเร่ืองของเกาะในมหาสมทุรแปซิฟิกแล้ว เขายกตวัอยา่งความลม่สลายของพวกไวกิง้บนเกาะ

ไอซแลนด์มาเลา่  สงัคมไวกิง้บนเกาะนีล้ม่สลายไปเพราะท าลายดนิและสิ่งแวดล้อม  หลงัจากนัน้ผู้ เขียนจงึเลา่

ถึงเกาะเฮตแิละคิวบาในทะเลคาริบเบียน  เฮตเิป็นสงัคมท่ีลม่สลายอยูใ่นปัจจบุนัเพราะมีประชากรมากเกินไป

และไมส่ามารถบริหารจดัการท่ีดนิซึง่มีอยูอ่ย่างจ ากดัได้อยา่งเหมาะสม  สว่นคิวบาเคยปลกูอ้อยเพ่ือขายให้

สหภาพโซเวียตและซือ้ปุ๋ ยเคมีจากท่ีนัน่  หลงัจากสหภาพโซเวียตลม่สลาย ชาวคิวบาหนักลบัมาใช้การเกษตร

แบบดัง้เดมิเพ่ือผลิตอาหารส าหรับตนเองอีก  ความสามารถในการบริหารจดัการดนิโดยใช้ภมูิปัญญาเก่าชว่ย

ให้ชาวคิวบาอยูไ่ด้โดยไมถ่ึงกบัอดอยากเชน่ชาวเฮติ  

     

 บทท่ี 10 เป็นบทสรุป  ผู้ เขียนชีใ้ห้เห็นวา่ทัง้ท่ีประวตัศิาสตร์และเหตกุารณ์ปัจจบุนับง่วา่โลกน่าจะมี

ประชากรมากเกินไปแล้วในขณะนี ้แตก็่ยงัมีคนบางกลุม่ เชน่ บาทหลวงของศาสนาโรมนัคาทอลิกใน

สหรัฐอเมริกา ซึง่เช่ือวา่โลกมีทรัพยากรมากพอท่ีจะสนบัสนนุประชากรได้ถึง 4 หม่ืนล้านคน  สว่นอีกทางขัว้

หนึง่ซึง่น าโดยนกัธุรกิจช่ือดงั เทด เทอร์เนอร์ เช่ือวา่โลกไมค่วรมีประชากรเกิน 400 ล้านคน  การถกเถียงกนั

อยา่งเข้มข้นจงึยงัมีตอ่ไป ในขณะท่ีปัจจยั 3 อยา่งก าลงัคืบคลานเข้ามาพร้อม ๆ กนัและจะชีช้ะตาวา่ชาวโลกจะ

อยูไ่ด้นานอีกเทา่ไร นัน่คือ ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรน า้มนัหมดไปท าให้มนษุย์ไมส่ามารถผลิตปุ๋ ยเคมีได้อีก และ

การสญูเสียท่ีดนิเพ่ือการเกษตร  ผู้ เขียนมองว่าโลกไมน่า่จะสนบัสนนุการเพิ่มของประชากรได้  นอกจากนัน้เขา

ยงัไมเ่ช่ือวา่เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้เม่ือท่ีดนิไมเ่พิ่มขึน้  ฉะนัน้เขามองวา่

นอกจากการจ ากดัจ านวนประชากรแล้ว เราจะต้องดแูลท่ีดนิเพ่ือการเกษตรเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

จะต้องลดการใช้สารเคมีและการปลกูพืชเชิงเด่ียวเพ่ือสง่ขายไปทัว่โลก แล้วพร้อมใจกนัหนักลบัมาใช้

การเกษตรแบบผสมผสานและการถนอมรักษาดนิดงักบัวา่มนัมีคา่ปานทองค า    

 ข้อคิดเหน็:  แม้จะมีขนาดราวคร่ึงหนึง่ของ Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed 

ของ Jared Diamond3 หนงัสือเลม่นีมี้คา่ไมต่ ่ากว่าเลม่นัน้ในการชีใ้ห้เห็นวิวฒันาการของสงัคมจากจดุเร่ิมต้น

ไปจนถึงวนัลม่สลาย  ผู้ เขียนพดูซ า้แล้วซ า้อีกว่าความลม่สลายของสงัคมในอดีตน่าจะให้บทเรียนแก่ชาวโลก

แบบปฏิเสธไมไ่ด้ แตพ่วกเราก็ดจูะไมใ่สใ่จเทา่ไรนกั  จริงอยูมี่ผู้มองเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องลดจ านวน
                                                           
3มีบทคดัยอ่อยูใ่นหนงัสอืเร่ือง กะลาภวิัตน์ (ส านกัพิมพ์โอ้พระเจ้า 2550)   



ประชากร ถนอมรักษาทรัพยากรส าคญั เชน่ ดนิ ไมรั่งแกระบบนิเวศ และกลบัไปใช้การเกษตรแบบผสมสนาน

มากขึน้ แตว่ิวฒันาการท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนักลบัเป็นไปในรูปตรงกนัข้าม  ฉะนัน้โลกอาจเดนิสูจ่ดุพลิกผนั

ไปในทางลม่สลายแบบกู่ไมก่ลบัในเวลาไมน่านนกัดงัท่ี Irvin Laszlo เขียนไว้ในหนงัสือเร่ือง The Chaos Point  

 ส าหรับผู้ ท่ีจะไปค้นหาต้นฉบบัมาอา่น ขอแนะน าว่ายงัมีหนงัสืออีกเลม่หนึง่ซึ่งใช้ช่ือวา่ Dirt 

เชน่เดียวกนั  เลม่นัน้เขียนโดย William Bryant Logan และมีช่ือเตม็วา่ Dirt: The Ecstatic Skin of the Earth 

ซึง่พิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี 2538  เนือ้หาของมนัประกอบด้วยบทความเก่ียวกบัดนิจากหลากหลายมมุมอง เชน่ 

ประวตัิความเป็นมา ปรัชญา จิตวิญญาณและการใช้ดนิท าประโยชน์  บทความบางเร่ืองมีมมุมองท่ีคอ่นข้าง

ขบขนั  ฉะนัน้การอา่นเลม่นัน้จะให้ความบนัเทิงและข้อคิดท่ีอยูน่อกกรอบของ “ธาต ุ4 พิโรธ”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

Fateful Harvest / เกบ็เก่ียวกรรม 

 

 

 

 ย้อนไปเม่ือปี 2540 หนงัสือพิมพ์ The Seattle Times ได้ตีพิมพ์บทความเร่ือง “Fear in the Fields: 

How Hazardous Wastes Become Fertilizer” ซึง่คงแปลวา่ “ความหวาดกลวัในไร่นาอนัเกิดจากการน าขยะ

พิษมาท าปุ๋ ย” ของ Duff Wilson  บทความเร่ืองนีส้ร้างความสนใจอยา่งกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวลั

ด้านรายงานแนวสืบสวนสอบสวนจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดและได้รับการเสนอให้เข้าชิงรางวลัพลูิตเซอร์ด้าน

บริการสาธารณะ  เนือ้หาของบทความเป็นประเดน็ท่ีมกัไมมี่ใครสงสยัวา่จะเกิดขึน้ในประเทศท่ีก้าวหน้ามาก

เชน่สหรัฐอเมริกา นัน่คือ การน าขยะจากโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีสารพิษสารพดัชนิดเจือปนอยูม่าท าปุ๋ ย   

บทความบทนัน้มีสว่นสร้างความเคล่ือนไหวเพื่อผลกัดนัให้เกิดการควบคมุสารพิษในปุ๋ ยอยา่งเข้มงวด

ขึน้ในท านองเดียวกนักบัหนงัสือเร่ือง Silent Spring ของ Rachel Carson ท่ีน าไปสูก่ารควบคมุการใช้ยาฆ่า

แมลง เชน่ ดีดีที  ผู้ เขียนตดิตามความเป็นไปในชมุชนซึง่เป็นท่ีมาของเร่ืองและความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวเน่ืองกนั

ตอ่ไปอีกระยะหนึง่หลงัจากพิมพ์บทความดงักลา่ว แล้วจงึน าเร่ืองราวทัง้หมดมาพิมพ์ไว้ในหนงัสือขนาด 322 

หน้าช่ือ Fateful Harvest:: The True Story of a Small Town, a Global Industry, and Toxic Secret เม่ือปี 

2544  หนงัสือเลม่นีต้อ่มาได้รับการยกย่องให้เป็นหนงัสือดีเดน่ของมลรัฐวอชิงตนั 

 ผู้ เขียนเป็นผู้ ส่ือขา่วอาวโุสของหนงัสือพิมพ์ The Seattle Times ในเมืองใหญ่ท่ีสดุของมลรัฐวอชิงตนั

ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและมีช่ือเสียงในการผลิตพืชผกัและผลไม้หลายอยา่ง



โดยเฉพาะมนัฝร่ังและแอปเปิล  เขาได้รับการตดิตอ่จากนายกเทศมนตรีหญิงช่ือ แพตตี ้มาร์ติน ของเมือง “ควิน

ซ่ี” (Quincy) ซึง่มีประชากรราว 5,000 คนและอยู่หา่งจากกรุงซีแอตเตลิไปทางตะวนัออกราว 330 กม.  

นายกเทศมนตรีเชิญให้เขาไปท าขา่วเชิงสืบสวนสอบสวนเก่ียวกบัเร่ืองหนึง่ซึง่ก าลงัเกิดขึน้ท่ีเมืองเล็ก ๆ นัน้ นัน่

คือ การตอ่สู้กนัระหว่างชาวไร่ซึง่ประสบปัญหาหนกัหนาสาหสัถึงขนาดล้มละลายกบับริษัทขนาดใหญ่ท่ีขายปุ๋ ย

ให้แก่พวกเขา   

 นายกเทศมนตรีสนบัสนนุชาวไร่เพราะเธอสงสยัวา่ปุ๋ ยนัน้ท ามาจากขยะพิษซึง่นอกจากจะท าให้ผลผลิต

ของไร่ลดลงมากแล้ว ยงัอาจสร้างปัญหาสขุภาพให้แก่ชาวไร่และผู้บริโภคผลผลิตเข้าไปอีกด้วยโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเดก็ ๆ ท่ีเซลล์ในร่างกายก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  เธอสงสยัด้วยวา่ปัญหาดงักลา่วอาจไมจ่ ากดัอยูแ่ค่

เมืองควินซ่ีเทา่นัน้ หากเป็นประเดน็ใหญ่ในระดบัประเทศท่ีชาวอเมริกนัโดยทัว่ไปไมต่ระหนกัและรัฐบาลเองก็

ไมใ่สใ่จ  การเข้าข้างชาวไร่เพียงไมก่ี่คนท าให้เธอกลายเป็นศตัรูของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการผลิตปุ๋ ยและ

สารเคมีและชาวเมืองควินซ่ีส่วนใหญ่ซึง่ไมเ่ช่ือวา่มนัเป็นปัญหาหนกัหนาสาหสั  เม่ือผู้ เขียนสืบสาวตอ่ไป 

ประเดน็ซึง่ดเูหมือนจะเป็นเพียงปัญหาง่าย ๆ ในชนบทคอ่ย ๆ กลายเป็นเร่ืองสลบัซบัซ้อนและมีตวัละครเพิ่มขึน้

เร่ือย ๆ จากระดบัท้องถ่ินไปจนถึงระดบัโลก 

ผู้ เขียนประสบปัญหาวา่จะน าเสนอเร่ืองนีเ้พียงสัน้ ๆ ในหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนัเพียง 2 ตอนได้อย่างไร

เพ่ือจะให้ผู้อา่นจบัประเดน็ได้อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากเร่ืองราวทัง้หมดเกิดจากเหตกุารณ์อนัไมน่า่จะเป็นไปได้

และมีสว่นคล้ายนวนิยายลกึลบั เขาจงึตดัสินใจน าเสนอในแนวนัน้ โดยก าหนดให้นายกเทศมนตรีมาร์ตนิเป็น

ตวัละครเอกผู้ ยืนอยูเ่คียงคูก่บัชาวไร่ซึง่ไมมี่เงินและอ านาจพอท่ีจะไปตอ่กรกบับริษัทขนาดใหญ่ซึง่เป็นฝ่าย

อธรรมท่ีมีทัง้ก าลงัเงินและเครือขา่ยทางการเมือง จากระดบัท้องถ่ินไปจนถึงระดบัประเทศ   

นายกเทศมนตรีเติบโตขึน้ในเมืองควินซ่ีและเป็นนกักีฬาช่ือดงัของโรงเรียน  เธอออกจากบ้านไปเรียน

มหาวิทยาลยัแล้วย้ายไปท างานในเมืองอ่ืน  เธอหวนกลบัมาตัง้หลกัแหลง่ในควินซ่ีเพ่ืออยูใ่กล้แม่อีกครัง้หลงัพอ่

เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม่ืออาย ุ65 ปี  ก่อนได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเม่ือกลางปี 2536 เธอเป็นแมบ้่านลกู 

4 และสามีท างานอยูก่บับริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่ซึง่มีสาขาอยูใ่นเมืองควินซ่ี  ในช่วงนัน้สาขาของบริษัท

ดงักลา่วผลิตมนัฝร่ังสว่นใหญ่ท่ีร้านอาหารจานดว่นแมคโดนลัด์น าไปขายในรูปของมนัทอด  เน่ืองจากเธอมี

การศกึษาดีและอาสาท างานเพ่ือชมุชนจนเป็นท่ีเล่ือมใสชองชาวเมือง พวกเขาจงึผลกัดนัเธอให้เป็น



นายกเทศมนตรีเม่ือเธออาย ุ36 ปี  งานนายกเทศมนตรีของควินซ่ีเป็นงานนอกเวลาซึง่จา่ยเงินเดือน ๆ ละเพียง 

500 ดอลลาร์เทา่นัน้  แตน่ายกเทศมนตรีสาวเป็นคนเอาจริงเอาจงั เธอจงึทุม่เทท างานอยา่งเตม็ท่ี  เพียงไมน่าน

เธอก็ประสบปัญหาเม่ือเธอพบความไมช่อบมาพากลในการท างานของสภาเทศบาลเม่ือสภาฯ ต้องการซือ้ท่ีดนิ

นอกเมืองราว 4 พนัไร่ด้วยราคาสงูเกินปกติเพ่ือใช้เป็นท่ีปลอ่ยน า้เสียจากโรงงาน 

หลงัจากสืบหาความเป็นมาอยูไ่มน่าน นายกเทศมนตรีก็พบวา่ประวตัขิองท่ีดนิผืนนัน้มีความ

สลบัซบัซ้อนสงูยิ่ง  มนัเป็นท่ีดนิของชาวไร่คนหนึง่ซึง่ประสบปัญหาเกือบล้มละลายเพราะค้างจา่ยหนีจ้ านวน

มากหลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตได้ต ่ากว่าปกต ิ ชาวไร่สงสยัวา่ปัญหาของเขาคือการใช้ปุ๋ ยของบริษัท “ซีเนกซ์” 

(Cenex) บริษัทลกูของบริษัทยกัษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึง่ขายปุ๋ ย เมล็ดพนัธุ์ สารเคมี น า้มนั อาหารสตัว์และ

เคร่ืองมือท าไร่ให้แก่เกษตรกร  ซีเนกซ์มีสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรับใช้ล้างเคร่ืองมือหวา่นปุ๋ ยและสารเคมี  แต่

ตอ่มาชาวไร่สงสยัวา่บริษัทใช้น า้ในสระนัน้ผสมกบัสารเคมีซึง่มีพิษแล้วน าไปขายให้พวกเขาในรูปของปุ๋ ยเหลว   

เม่ือซีเนกซ์รู้วา่ชาวไร่คนนัน้ร้อนเงิน บริษัทก็ไปเชา่ท่ีดินของเขาเพ่ือท าไร่  แตจ่ดุมุ่งหมายท่ีแท้จริงของ

บริษัทได้แก่การใช้ท่ีดินผืนนัน้รองรับน า้เสียจากสระซึง่บริษัทสบูไปพน่แทนการใส่ปุ๋ ย  การกระท าเชน่นัน้เป็น

การประหยดัเงินจ านวนมากเพราะสระนัน้มีทัง้ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง ยาฆา่วชัพืช และสารอนัตรายอ่ืน ๆ ผสมอยู ่เชน่ 

สารหน ูเหล็ก ตะกัว่ ไททาเนียมและแคดเมียม  หากไมท่ าเชน่นัน้ บริษัทจะต้องจา่ยเงินถึง 1.7 แสนดอลลาร์

เพ่ือน าไปทิง้ในบอ่ขยะพิษ  ความจริงข้อนีมี้อยู่ในแฟ้มข้อมลูของบริษัทแตไ่มมี่ใครรู้จนอีกนานตอ่มา  หลงัจาก

น าน า้นัน้ไปพน่ในไร่บริษัทก็ใช้น า้ในปริมาณมากรดตอ่ไปอีกเพ่ือให้สารพิษละลายไปกบัน า้และซมึลงไปในดนิ  

กระนัน้ก็ตามเพียงไมน่านท่ีดินผืนนัน้ก็เป็นพิษจนปลกูอะไรไมไ่ด้ยกเว้นหญ้าชนิดหนึง่ซึง่ทนและดดูสารพิษได้ดี  

เม่ือเจ้าของคอกม้าซือ้หญ้านัน้ไปเลีย้งม้า ปรากฏวา่ม้าบางตวัป่วยและบางตวัตายไปในเวลาอนัสัน้  แตเ่จ้าของ

ม้าไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่หญ้านัน้คือต้นเหต ุ

เม่ือหมดสญัญาเช่า เจ้าของไร่ไมส่ามารถผลิตอะไรได้มาก เขาจงึตกอยูใ่นภาวะช าระหนีไ้มไ่ด้อีกครัง้

ท าให้เกิดการฟ้องร้องกนัขึน้  หนึง่ในสองเจ้าหนีใ้หญ่ของเขาได้แก่บริษัทซีเนกซ์ซึง่ขายปุ๋ ยให้เขานัน่เอง  การ

ตอ่สู้กนัในศาลเป็นกระบวนการหลายขัน้ตอนซึง่ชาวไร่ไมมี่โอกาสสู้บริษัทได้เลยเพราะบริษัทมีเงินจ้าง

ทนายความชัน้น าและผู้ เช่ียวชาญด้านตา่ง ๆ รวมทัง้พวกเมธีท่ีบริษัทรู้วา่จะเข้าข้างตนมาเป็นพยานด้วย  

นอกจากนัน้บริษัทยงัมีเครือขา่ยในระดบัประเทศท่ีสามารถน ามาใช้กดดนัผู้คนในชมุชนเล็ก ๆ ได้  อยา่งไรก็



ตามปัญหาทกุอยา่งจะหมดไปเม่ือเทศบาลซือ้ไร่นัน้เสียเองเพราะซีเนกซ์และเจ้าหนีจ้ะได้เงินคืนทนัที  

ยิ่งกวา่นัน้ซีเนกซ์จะหมดความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายซึง่เกิดขึน้ในท่ีดนิผืนนัน้เม่ือเทศบาลน ามนัไปใช้เป็น

ท่ีก าจดัน า้เสีย   

มองจากแง่หนึง่ การเข้าข้างชาวไร่ของนายกเทศมนตรีเกิดขึน้โดยบงัเอิญเพราะเธอวิตกเก่ียวกบั

สขุภาพของผู้คนในชมุชนซึง่ตอนนัน้ป่วยเป็นโรคพงัผืดในปอดและมะเร็งกนัมากจนผิดสงัเกต  เธอต้องการรู้

ความจริงเก่ียวกบัสารพิษและสงสยัวา่บริษัทไมบ่อกความจริง  เธอไมส่ามารถหาค าตอบเองได้และได้รับ

ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารเทศบาลให้ติดตอ่กบัผู้ ส่ือขา่วด้านการสืบสวนสอบสวนของ

หนงัสือพิมพ์ช่ือดงั ๆ  แตก่ารกระท าของเธอยงัผลให้เธอกลายเป็นศตัรูของผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย  เธอยงัโชคดีท่ี

สามีสนบัสนนุเธอตลอดทัง้ท่ีบริษัทของเขาเองอาจได้รับผลเสียหายใหญ่หลวงหากชาวไร่สามารถชีใ้ห้เห็นได้

อยา่งแจ้งชดัว่า ปุ๋ ยเคมีท่ีมีสารพิษผสมอยูมี่ผลกระทบตอ่สขุภาพและลกูค้าใหญ่ไมย่อมซือ้มนัฝร่ังจากบริษัท

ของเขาอีก  การตอ่สู้กนัในศาลยืดเยือ้อยูห่ลายปีก่อนท่ีชาวไร่จะพา่ยแพ้และนายกเทศมนตรีมาร์ตินก็แพ้การ

เลือกตัง้ครัง้ท่ี 2 ในเวลาตอ่มา  

 เร่ืองการน าขยะพิษมาท าปุ๋ ยอาจเป็นเร่ืองเหลือเช่ือส าหรับชาวอเมริกนั  แตม่นัเป็นความจริง  ครัง้แรก

ผู้ เขียนเองก็สงสยัแตใ่นท่ีสดุต้องเช่ือและน าผลของการขดุค้นข้อมลูของเขามาเสนอว่า การกระท าเชน่นัน้ไมผ่ิด

กฎหมายและเร่ิมขึน้ตัง้แตค่รัง้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ในตอนนัน้ยงัไมมี่ใครสนใจในประเดน็เก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม  ขยะอตุสาหกรรมท่ีถกูน ามาใช้ได้แก่ของเสียจากอู่ตอ่เรือเพราะมนัมีแร่สงักะสีท่ีเหมาะแก่สวน

แอปเปิล  แตม่นัไมไ่ด้มีเพียงสงักะสีอยา่งเดียว หากยงัมีสารอ่ืนท่ีมีพิษติดอยู่ด้วย  จากนัน้การน าขยะ

อตุสาหกรรมมาท าปุ๋ ยก็แพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วโดยท่ีไมมี่ใครให้ความใสใ่จจนกระทัง่เกิดความ

เคล่ือนไหวในด้านสิ่งแวดล้อมหลงัการพิมพ์หนงัสือเร่ือง Silent Spring ของ Rachel Carson เม่ือปี 2505  

หนงัสือเร่ืองนัน้กดดนัให้รัฐบาลใสใ่จแก่สิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและน าไปสูก่ารก่อตัง้องค์การปกป้อง

สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2513   

 อีก 6 ปีตอ่มารัฐบาลออกกฎหมายเพ่ือให้องคก์ารดงักล่าวใช้ควบคมุขยะพิษ  กฎหมายฉบบันัน้มีผล

ท าให้คา่ทิง้ขยะพิษในบอ่ขยะทัว่สหรัฐฯ กระโดดขึน้ไปราว 20 เทา่ภายในเวลาอนัสัน้  บริษัทท่ีเป็นเจ้าของ

โรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ จึงหาทางลดคา่ใช้จา่ยโดยการน าขยะนัน้ไปผสมในผลิตภณัฑ์อ่ืน เชน่ วสัดกุ่อสร้าง 



ปนูซีเมนต์ เชือ้เพลิง ยางราดถนน แก้วและเชือ้เพลิง  ตอ่มาบริษัทเหลา่นัน้ค้นพบช่องว่างทางกฎหมายวา่ ถ้า

ขยะมีสารบางอยา่งซึง่มีประโยชน์ตอ่พืชผสมอยู ่เชน่ สงักะสี พวกเขาสามารถน ามนัไปขายเพ่ือใช้ท าเป็นปุ๋ ยได้

แม้วา่มนัจะมีสารอนัตรายอ่ืน ๆ ผสมอยูด้่วยก็ตาม  การกระท าเชน่นัน้นอกจากจะประหยดัเงินส าหรับคา่ทิง้

ขยะพิษแล้ว ยงัท าให้บริษัทได้เงินอีกด้วย  การน าขยะพิษมาใช้ท าปุ๋ ยจงึแพร่ขยายตอ่ไปอย่างรวดเร็วทัง้ใน

สหรัฐอเมริกาและในตา่งประเทศโดยท่ีชาวนาชาวไร่ไมส่งสยัเลยวา่ สารพิษเหลา่นัน้จะคอ่ย ๆ สะสมขึน้ในดนิ 

และในบางกรณีเม่ือถกูพืชดดูไปใช้อาจเป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่คนและสตัว์ท่ีกินมนัเข้าไปด้วย 

 ผู้ เขียนพบวา่บริษัทใหญ่ ๆ ในอตุสาหกรรมเกือบทกุชนิดตา่งก าจดัขยะพิษด้วยการน าไปท าปุ๋ ยกนั

ทัง้สิน้ เชน่ ผู้ผลิตเหล็กกล้า อลมูิเนียม ซีเมนต์ เย่ือกระดาษ สว่นประกอบเคร่ืองบนิ รถยนต์ แบตเตอร่ี ผู้ท า

เหมืองแร่และแม้แตผู่้ผลิตยาและสารท่ีมีกมัมนัตภาพรังสีผสมอยู ่ แม้การกระท าเชน่นัน้ดจูะมีผลร้ายทนัตาเห็น 

แตก็่ไมมี่ใครสามารถพิสจูน์ได้อย่างแจ้งชดัวา่ขยะพิษเป็นต้นเหต ุเชน่ ในรัฐโอคลาโฮมาบริษัทผลิตแร่ยเูรเนียม

น าน า้เสียท่ีมีกมัมนัตภาพรังสีเจือปนอยูปี่ละประมาณ 10 ล้านแกลลอนไปฉีดในทุง่หญ้าซึง่ชาวนาเก็บเก่ียวมา

ไว้ส าหรับเลีย้งววั  ปรากฏวา่รอบ ๆ ทุง่หญ้านัน้มีสตัว์แปลก ๆ เกิดขึน้ อาทิ ลกูววัสองหน้าและกบเก้าขา เป็น

ต้น  ยิ่งไปกวา่นัน้ชาวบ้านยงัเป็นมะเร็งและมีลกูพิการถึง 124 คนซึง่เป็นอตัราสงูกวา่ปกตมิาก   

นอกจากจะน าไปท าปุ๋ ยส าหรับในไร่ในนาแล้ว ขยะบางอยา่งถกูน าไปท าปุ๋ ยส าหรับสวนครัวและสนาม

หญ้ารอบบ้านซึง่เจ้าของบ้านต้องสมัผสัอยา่งใกล้ชิด เช่น ขีเ้ถ้าจากเคร่ืองฟอกควนัของโรงงานเหล็กกล้าซึง่ถกู

น าไปอดัเม็ดแล้วใสซ่องขายโดยตดิป้ายโฆษณาว่ามีธาตอุาหารส าคญัยิ่งส าหรับพืชรวมทัง้โบรอน ทองแดง 

เหล็ก สงักะสีและแมงกานิส  แต่บริษัทไมไ่ด้เขียนไว้ท่ีซองวา่มนัมีโลหะธาตซุึง่มีพิษร้ายแรงจ านวนมากผสมอยู่

ด้วย เช่น ตะกัว่ นิกเกิล และแคดเมียม  ในบางกรณีขยะพิษถกูน าไปท าเป็นวตัถปุรับปรุงดนิแทนปนูขาว เชน่ 

การน าวสัดท่ีุรือ้มาจากฝาบ้านเก่า ๆ ไปขายในนามของวตัถปุรับปรุงดนิเพราะมนัมียิปซมัปนอยู ่ แตใ่นวสัดนุัน้

มีสารพิษอ่ืนเจือปนอยู่ด้วย เชน่ แคดเมียม เย่ือหิน สารหนแูละปรอท   

 แม้สารจ าพวกนีจ้ะมีโทษสงูมากโดยตวัของมนัเองเม่ือเข้าไปในร่างกายโดยตรง แตเ่ม่ือมนัสะสมขึน้ใน

ดนิหลงัจากถกูใสล่งไปกบัปุ๋ ย การพิสจูน์อนัตรายของมนัท าได้ยากขึน้  ในกรณีเชน่นีบ้ริษัทใหญ่ ๆ ท่ีมีก าลงัเงิน

สามารถจ้างผู้ เช่ียวชาญให้ออกมาโต้แย้งข้อกลา่วหาได้ง่าย เชน่ ในกรณีของแคดเมียมซึง่ท าลายตบั ไต กระดกู 

เม็ดเลือดและระบบสืบพนัธุ์พร้อมกบัก่อให้เกิดโรคความดนัโลหิตสงูและมะเร็ง  พืชท่ีดดูสารนีเ้ข้าไปได้มาก



ได้แก่ข้าวโพด ผกักาด ถัว่ลนัเตาและผกักาดหวั โดยเฉพาะถ้าดนิท่ีปลกูพืชมีทรายมากและมีกรดสงู  แตถ้่าดนิ

เป็นดา่งสงูพืชจะดดูมนัเข้าไปได้น้อย ยงัผลให้เกิดความไมแ่นน่อนขึน้ในการศกึษาหาผลกระทบของมนั  ฉะนัน้

บริษัทตา่ง ๆ จงึพยายามจ้างผู้ เช่ียวชาญจ าพวกเมธีบริกรมาศกึษาเพราะรู้วา่คนพวกนีจ้ะหาข้อโต้แย้งให้ตนได้   

ในเมืองควินซ่ีมีผู้ ป่วยด้วยโรคพงัผืดในปอดและมะเร็งสงูกวา่อตัราปกต ิแตไ่มมี่ใครสามารถพิสจูน์ได้

วา่ต้นเหตคืุอขยะพิษในปุ๋ ย  นกัวิทยาศาสตร์ของบริษัทซีเนกซ์เองซึง่คลกุคลีอยูก่บัปุ๋ ยของบริษัทเป็นเวลานาน

และพยายามโต้แย้งข้ออ้างทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัผลเสียของขยะพิษในท่ีสดุก็เสียชีวิตเม่ืออายเุพียง 51 ปีด้วยโรค

พงัผืดในปอด  แพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านโรคปอดไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่มนัเกิดจากอะไรแตก็่แปลกใจเพราะ

นกัวิทยาศาสตร์คนนัน้ไมส่บูบหุร่ี  ตอ่มาแพทย์พบอีกว่านายกเทศมนตรีคนท่ีชนะการเลือกตัง้และชิงต าแหนง่

ไปจากนายกเทศมนตรีมาร์ตินก็เป็นโรคพงัผืดในปอดเชน่กนั 

 แม้บทความและหนงัสือของผู้ เขียนจะมีสว่นผลกัดนัให้ชาวอเมริกนัสนใจในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ แตใ่น

ปัจจบุนันีย้งัไมมี่การควบคมุการน าขยะพิษไปท าปุ๋ ยอยา่งจริงจงั  ท่ีเป็นเชน่นัน้สว่นหนึง่เพราะองค์กรเอกชนซึง่

มกัเป็นหวัหอกในการเคล่ือนไหวในด้านสิ่งแวดล้อมยอมรอมชอบกบับริษัทท่ีผลิตขยะพิษและปุ๋ ยวา่ ถ้าบริษัท

เหลา่นัน้สนบัสนนุกระบวนการน าของใช้แล้วมาใช้ใหม ่(Recycle) องค์กรเอกชนจะไมก่ดดนัเร่ืองขยะพิษในปุ๋ ย  

ในกรณีนีข้องเก่าท่ีน ามาใช้ใหมไ่ด้แก่อลมูิเนียม กระดาษและพลาสตกิเป็นหลกั  นอกจากนัน้ในระดบัรัฐและ

ระดบัท้องถ่ิน เชน่ เมืองควินซ่ี รัฐบาลมกัไมมี่ทรัพยากรมากพอท่ีจะน ามาตอ่กรกบับริษัทใหญ่ ๆ ซึง่มีทัง้เงินและ

เครือข่ายทางการเมืองท่ีสามารถน ามาใช้ปิดปากพนกังานของรัฐด้วยวิธีตา่ง ๆ ได้   

ส าหรับในระดบัโลก องค์กรเอกชน เชน่ Green Peace พยายามสร้างความกดดนัให้เลิกการค้าขาย

ขยะพิษ  แตม่หาอ านาจทางเศรษฐกิจปฏิเสธท่ีจะยอมรับโดยสิน้เชิง น าโดยสหรัฐอเมริกา ตามด้วยแคนาดา 

องักฤษ ออสเตรเลีย เยอรมี ญ่ีปุ่ นและเนเธอร์แลนด์  ณ วนันีก้ารค้าขายและการน าขยะพิษมาท าปุ๋ ยจงึยงั

ด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองโดยท่ีชาวนาชาวไร่ไมรู้่เลยว่าปุ๋ ยของพวกเขานัน้มีสารพิษเจือปนอยูห่รือไม ่มีอยูเ่ทา่ไร

และจะมีผลกระทบตอ่ดินและผลผลิตอย่างไร  สว่นผู้บริโภคเองก็ไมรู้่วา่อาหารของพวกเขานัน้มีสารพิษเจือปน

อยูเ่ทา่ไรและในระยะยาวจะมีผลตอ่สขุภาพหรือไมอ่ยา่งไร  สรุปแล้วชาวโลกยงัตกอยูใ่นห้วงของอวิชชาเม่ือพดู

ถึงสารพิษในปุ๋ ย 



 ข้อคิดเหน็:  หนงัสือเลม่นีจ้ะอา่นแบบสารคดีหรือแบบนวนิยายลึกลบัเชิงสืบสวนสอบสวนก็คงได้  ถ้า

อา่นแบบนวนิยายก็ต้องท าใจได้วา่ ในโลกแหง่ความเป็นจริงนัน้ธรรมอาจไมช่นะอธรรมเสมอไป  อยา่งไรก็ตาม

ถ้าผู้อา่นมีความอดทนตดิตามความเป็นไปของเหตกุารณ์ซึง่สลบัซบัซ้อนและมีตวัละครมากมาย ผู้อา่นจะได้

รายละเอียดอนันา่สนใจยิ่งเก่ียววิธีการของบริษัทตา่ง ๆ ซึ่งชกู าไรไว้เหนือคณุธรรมและชีวิตคน  ในจ านวนนีมี้

บริษัทข้ามชาตริวมอยู่ด้วย  นัน่หมายความว่าประเทศด้อยพฒันาจ านวนมากอาจเป็นจดุหมายปลายทางของ

ขยะพิษจ านวนมหาศาลซึง่บริษัทเหลา่นัน้น าไปหลอกขายในนามของปุ๋ ย  เน่ืองจากประเทศด้อยพฒันาเองก็

ก าลงัพยายามท าอตุสาหกรรมตามแบบประเทศท่ีก้าวหน้าแล้ว พวกเขาจงึผลิตขยะพิษเพิ่มขึน้ด้วยเชน่กนั  

ผลกระทบของขยะพิษเหลา่นัน้จะไปตกท่ีใครคงไมต้่องกลา่วถึง 

 แม้จะพา่ยแพ้แก่อธรรมตามหนงัสือเลม่นี ้แตอ่ดีตนายกเทศมนตรีแพตตี ้มาร์ตนิ ยงัเช่ือมัน่วา่วนัหนึง่

ข้างหน้าธรรมจะชนะอธรรม  ฉะนัน้เธอยงัสู้ตอ่ไปในรูปของการก่อตัง้องค์กรเอกชนขึน้ในเมืองควินซ่ีช่ือ Safe 

Food and Fertilizer  ผู้สนใจอาจหาข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรของเธอได้จากเวบไซต์ช่ือ 

info@safefoodandfertilizer.org  องค์กรนีจ้ะมีบทบาทมากน้อยเพียงไรคงต้องรอดไูปอีกระยะหนึง่  การก่อตัง้

องคเ์อกชนกบัหนงัสือเร่ืองนีชี้ใ้ห้เห็นอะไรตอ่มิอะไรหลายอยา่ง โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรชนิดนัน้และ

นกัขา่วเชิงสืบสวนสอบท่ีสามารถท างานได้โดยไมต้่องหวาดกลวัตอ่อิทธิพลมืดเชน่ในประเทศด้อยพฒันา 
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ธาตุ 2: น า้ 

 

 

 

“Water, water, everywhere, [น า้มีอยู่ทัว่ไป 

Nor any drop to drink.”  แตไ่มมี่อะไรจะด่ืม] 

 เป็นวรรคจบของบทกลอนอนัโดง่ดงัท่ี Samuel Taylor Coleridge ประพนัธ์ขึน้มาเป็นเวลากวา่สอง

ศตวรรษเพ่ือสะท้อนค าร าพงึของกลาสีเรือเม่ือเรือใหญ่ลอยล าอยู่ในกลางทะเลลกึ  วนันัน้และวนันีไ้มมี่ความ

แตกตา่งกนั  โลกไมไ่ด้ขาดน า้  แตปั่ญหาอยู่ท่ีน า้สว่นใหญ่ไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีจะน ามาด่ืมและใช้ในชีวิตประจ าวนั  

น า้มีคณุอนนัต์ แตก็่แฝงโทษมหนัต์ไว้ด้วย   

 

 

 

 



4. 

The Unnatural History of the Sea / เบิ่งมองท้องทะเล 

 

 

 

 เร่ืองเรือประมงไทยถกูจบัในนา่นน า้ของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นขา่วอยูเ่สมอ  แรงจงูใจท่ีดงึดดูให้เกิด

การลว่งล า้นา่นน า้ของเพ่ือนบ้านได้แก่เรือประมงไทยจบัปลาในนา่นน า้ของไทยจนไมมี่ปลาเหลือพอให้จบัอีก

ในขณะท่ีนา่นน า้ของเพ่ือนบ้านยงัมีปลาเหลืออยูม่ากมาย  อ่าวไทยซึง่ครัง้หนึง่อดุมไปด้วยปลานานาชนิด

ตอนนีใ้กล้จะมีแตน่ า้ใส ๆ แล้ว  แตภ่าวะเชน่นีม้ิได้เกิดขึน้เฉพาะในอา่วไทยเทา่นัน้ หากเกิดขึน้ทัว่โลก  เหตุ

ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้มนัเกิดขึน้ได้แก่การขยายตวัของทัง้จ านวนประชากรโลกและความนิยมบริโภคอาหารทะเล  

ในขณะเดียวกนัเทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้าจนเอือ้ให้การจบัปลามีประสิทธิภาพสงูขึน้เร่ือย ๆ   

ทะเลซึง่ครอบคลมุผิวโลกถึง 71% เป็นแหลง่อาหารส าคญัยิ่งของชาวโลกมาตัง้แต่ครัง้ดกึด าบรรพ์  แต่

มนัจะเป็นตอ่ไปได้มากน้อยเพียงไรขึน้อยูก่บันโยบายของพวกเราชาวโลกเอง  ศาสตราจารย์ Callum Roberts 

แหง่มหาวิทยาลยัยอร์กขององักฤษเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านทะเลคนหนึง่ซึง่ได้เสนอนโยบายให้พวกเราพิจารณา  

การเสนอของเขาท าโดยผา่นการเลา่เร่ืองบทบาทของการท าประมงและลา่สตัว์ทะเลในหนงัสือช่ือ The 

Unnatural History of the Sea  หนงัสือขนาด 435 หน้าเลม่นีพ้ิมพ์ออกมาเม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2550 

และแบง่เป็น 3 ภาคด้วยกนั  ภาคแรกครอบคลมุยคุยโุรปโบราณจนถึงสมยัท่ีชาวยโุรปออกไปส ารวจและลา่

อาณานิคมในสว่นอ่ืนของโลก ภาคสองพดูถึงยคุการท าประมงเชิงอตุสาหกรรม และภาคสามเป็นการมอง

สภาพของท้องทะเลและเสนอแนวนโยบาย 



 ภาคแรกแยกออกเป็น 11 บท ซึง่ย้อนกลบัไปดปัูจจยัท่ีกระตุ้นให้ชาวยโุรปเร่ิมออกไปท าประมงทะเลกนั

อยา่งจริงจงัแทนการจบัปลาในแหลง่น า้จืดเม่ือราว 1 พนัปีท่ีผา่นมา  เนือ้หาตอนนีเ้ป็นเร่ืองราวของชาวยโุรป

ตอนเหนือเสียเป็นสว่นใหญ่  การค้นคว้าพบวา่ปัจจยัเบือ้งต้นได้แก่การเพิ่มของจ านวนประชากรซึง่ต้องการ

อาหารเพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั  ความต้องการอาหารน าไปสูก่ารหกัล้างถางป่าและการจบัปลาในแมน่ า้ล าคลอง

และหนองบงึเพิ่มขึน้  การถางป่าขนานใหญ่ก่อให้เกิดการพงัทลายและการไหลของหน้าดนิลงสูส่ายน า้  ใน

ขณะเดียวกนัจ านวนคนและสตัว์ท่ีเพิ่มขึน้ก็ปลอ่ยมลูและปฏิกลูลงไปในสายน า้ด้วย  กิจกรรมเหลา่นัน้น าไปสู่

การสญูเสียแหลง่จบัปลาในขณะท่ีการจบัปลาก าลงัเพิ่มความเข้มข้น  เม่ือการประมงน า้จืดไมส่ามารถสนอง

ความต้องการได้ ผู้อยู่ตามชายทะเลก็หนัไปจบัปลาทะเล   

 การเพิ่มของประชากรกดดนัให้การประมงทะเลขยายออกไปเร่ือย ๆ  พร้อมกนันัน้วิธีจบัปลาก็พฒันา

เพิ่มขึน้  เม่ือปลาตามชายฝ่ังเร่ิมหายาก การประมงก็ขยายออกไปไกลจากฝ่ังและในท่ีสดุขยายไปถึงอเมริกา

เหนือเม่ือชาวยโุรปเดนิทางไปถึงทวีปนัน้   

ผู้ เขียนเลา่วา่ก่อนท่ีชาวยโุรปจะอพยพไปตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนในอเมริกาอยา่งจริงจงั พวกเขาเดินทาง

ไปเพ่ือจบัปลาและสตัว์น า้กนัเป็นสว่นใหญ่หลงัจากผู้ เดินทางไปถึงอเมริการุ่นแรก ๆ กลบัไปเลา่ให้ชาวยโุรปฟัง

ถึงความอดุมสมบรูณ์ของท้องทะเลท่ีนัน่ เชน่ นอกฝ่ังทะเลของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ  

ข้อมลูบง่วา่ท่ีนัน่มีปลาสารพดัชนิดโดยเฉพาะปลาคอด  ปลาชนิดนีมี้มากเสียจนชาวยโุรปตัง้ช่ือคาบสมทุรแหง่

หนึง่วา่ “คาบสมทุรคอด” ซึง่อยูใ่นรัฐแมสซาชเูซตส์ในปัจจบุนั  นอกจากปลาแล้ว แถวนัน้ยงัมีสตัว์อ่ืนให้ลา่

จ านวนมากทัง้ในน า้และบนบกอีกด้วย เชน่ กุ้ งมงักร นก แมวน า้และกวาง  ความอดุมสมบรูณ์ของย่านนัน้

เกิดขึน้เพราะกระแสน า้ทะเลสองสายไหลมาบรรจบกนั นัน่คือ กระแสน า้อุน่กลัฟ์สตรีมและกระแสน า้เย็นลาบ

ราดอร์ ซึง่ก่อให้เกิดจลุินทรีย์ท่ีเรียกวา่แพลงตอนอย่างหนาแนน่  แพลงตอนเป็นโซ่อาหารข้อแรกของปลาและ

สตัว์ทะเล              

 ไมเ่ฉพาะทางตอนเหนือเทา่นัน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยปลาสารพดัชนิด นอกฝ่ังทางตอนกลางของทวีป

อเมริกาเหนือก็เชน่กนั  วา่กนัวา่จอร์จ วอชิงตนั เลือกยา่นนัน้เป็นท่ีตัง้เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาก็เพราะมนัมี

ปลาอดุมสมบรูณ์ยิ่ง  ย่านนัน้มีอา่วเชซาพีคซึง่เป็นอ่าวขนาดใหญ่ท่ีแมน่ า้หลายสายไหลไปลง  มนัมีปลาทะเล

หลายสายพนัธุ์ซึง่มารวมตวักนัแล้ววา่ยทวนน า้ขึน้ไปวางไขใ่นแหลง่น า้กร่อยและน า้จืด  ปลาขนาดใหญ่ได้แก่เส



ตอร์เจินซึง่ให้ทัง้เนือ้และไขท่ี่เรียกวา่คาเวียร์  นอกจากนัน้ยงัมีปลาสายพนัธุ์อ่ืนอีกมาก  บางสายพนัธุ์ชกุชมุและ

จบัง่ายเสียจนชาวอเมริกนัในยคุนัน้จบัไปท าปุ๋ ย  นอกจากปลาแล้ว ยา่นนีย้งัมีเตา่ หอยนางรมและปอีูกจ านวน

มาก  อยา่งไรก็ตามการท าประมงแบบเข้มข้นตดิตอ่กนัเป็นเวลานานเพ่ือสนองความต้องการของประชากรท่ี

เพิ่มขึน้ยงัผลให้ปลาบางชนิดสญูหายไปจากแถบนีแ้ล้ว เช่น เสตอร์เจิน  ผู้ เขียนพดูถึงอ่าวนีอี้กครัง้ในภาคตอ่ไป

เพ่ือเป็นตวัอยา่งของการท าลายอา่วจากการท าประมงเชิงอตุสาหกรรมขนาดใหญ่    

 เน่ืองจากจดุแรกท่ี คริสโตเฟอร์ โคลมับสั เดนิเรือไปพบเป็นเกาะในทะเลคาริบเบียนซึง่อยูต่รงกลาง

ระหวา่งทวีปอเมริกาเหนือกบัอเมริกาใต้ ชาวยโุรปจงึเข้าไปหาประโยชน์จากยา่นนัน้อยา่งเข้มข้นไมน้่อยกวา่

จากยา่นอ่ืน  นอกจากปลาชนิดตา่ง ๆ แล้ว ยา่นนีมี้แมวน า้ พะยนู หรือววัทะเล จระเข้และเตา่ทะเลชกุชมุยิ่ง  

จระเข้และเตา่มีมากเสียจนหมูเ่กาะเคย์แมนซึง่แปลวา่จระเข้และเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนัวา่เป็นสถานท่ีฟอกเงิน

ของอาชญากรข้ามชาตนิัน้มีช่ือเดมิท่ีโคลมับสัตัง้ให้ว่าเตา่ (Las Tortugas)  สตัว์ทกุสายพนัธุ์ถกูลา่เป็นอาหาร

ของชาวยโุรปและทาสท่ีพวกเขาน าเข้าไปจากแอฟริกา     

สตัว์ทกุอย่างถกูลา่อยา่งเข้มข้นจนลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะเตา่ซึง่ผู้ เขียนน ามาเลา่อย่าง

ละเอียดในภาคนี ้ ในสมยัก่อนทะเลคาริบเบียนมีเตา่ขนาดใหญ่สองสายพนัธุ์เป็นจ านวนมากคือ กระและเตา่

ตะน ุ ทัง้ไขแ่ละเนือ้ของเตา่สองชนิดนีเ้ป็นท่ีนิยมของคนทัว่โลก  ฉะนัน้การลา่จงึเป็นไปอยา่งเข้มข้นจนรัฐบาล

ของบางเกาะออกกฎหมายคุ้มครอง  แตบ่างเกาะก็ยงัปล่อยให้ลา่ทัง้ท่ีสงัคมโลกได้ประกาศให้เตา่ทะเลทกุชนิด

เป็นสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์แล้วก็ตาม  ผู้ เขียนน าผลการศกึษามาเสนอวา่ ในสมยัก่อนยา่นนัน้มีเตา่ถึงราว 50-100 

ล้านตวั  แตใ่นปัจจบุนันีมี้เหลือเพียงหลกัหม่ืน  เขาไมไ่ด้บอกวา่ยา่นคาริบเบียนมีเตา่ตะนเุทา่ไร เพียงแตบ่อก

วา่ทัว่โลกมีตวัเมียท่ีวางไขอ่ยู่ราว 2 แสนตวั  สว่นกระเข้าไปวางไขใ่นยา่นทะเลคาริบเบียนปีละประมาณ 8 พนั

ตวัเทา่นัน้   

 พะยนูเป็นสตัว์ท่ีเช่ืองและลา่ง่ายไมน้่อยกวา่เตา่  ฉะนัน้มนัจงึถูกลา่จนหมดไปอยา่งรวดเร็ว  ผู้ เขียน

ไมไ่ด้เลา่เร่ืองราวของพะยนูในยา่นทะเลคาริบเบียนมากนกั  นัน่อาจเป็นเพราะมนัยงัมีหลงเหลืออยู่บ้างใน

ปัจจบุนั ไมเ่หมือนกบัพะยนูในยา่นทะเลเบร่ิงซึง่สญูพนัธ์ไปในเวลาอนัสัน้หลงัจากฝร่ังเดนิทางไปถึง  อยา่งไรก็

ตามการสญูพนัธุ์ของพะยนูในยา่นทะเลเบร่ิงซึง่อยูร่ะหว่างอะแลสกากบัรัสเซียมีปัจจยัอ่ืนประกอบด้วย นัน่คือ 

การลา่นากทะเล  



 นอกจากจะลา่สตัว์น า้เป็นอาหารแล้ว ฝร่ังยงัลา่สตัว์บางอยา่งเพ่ือเอาหนงัและขนอีกด้วย  นากทะเล

เป็นสตัว์ท่ีเคยมีอยูจ่ านวนมากในพืน้ท่ีจากทะเลเบร่ิงลงไปตามฝ่ังตะวนัตกของทวีปอเมริกาเหนือจนถึงเม็กซิโก  

หนงัของมนัเป็นท่ีนิยมส าหรับท าเสือ้กนัหนาว  มนัจงึถกูกระหนาบล่าจากสองข้าง นัน่คือ ฝร่ังท่ีเดนิทางไป

อเมริกาโดยผ่านทางทวีปอเมริกาใต้จะลา่นากไปจากทางนัน้  สว่นฝร่ังท่ีเดนิทางจากรัสเซียจะลา่นากลงไปจาก

ทางเหนือ  การล่าเป็นไปอยา่งเข้มข้นจนจ านวนนากทะเลลดลงอยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากนากทะเลกินเมน่ทะเล

และหอยเป๋าฮือ้เป็นอาหาร เม่ือไมมี่นากในจ านวนมากพอ ประชากรเมน่ทะเลและหอยเป๋าฮือ้ก็เพิ่มขึน้อยา่ง

รวดเร็ว  เน่ืองจากสตัว์สองชนิดนีกิ้นสาหร่ายเป็นอาหารเชน่เดียวกบัพะยนู สาหร่ายจึงหมดไปอย่างรวดเร็วด้วย

ยงัผลให้พะยนูสญูแหลง่อาหารจนอดตายไปหากไมถ่กูลา่เสียก่อน  เร่ืองนีเ้ป็นหนึง่ในหลายเร่ืองท่ีผู้ เขียนน ามา

ชีใ้ห้เห็นถึงประเดน็ความสมัพนัธ์ชนิดแยกกนัไมอ่อกระหวา่งสว่นประกอบตา่ง ๆ ของระบบนิเวศทางทะเล      

  หลงัจากเลา่เร่ืองราวของการลา่เตา่และพะยนูจนบางชนิดสญูพนัธุ์ ผู้ เขียนจงึเลา่เร่ืองการลา่วาฬ 

แมวน า้และปลาขนาดเล็กจ าพวกเฮอร์ริง 

 แม้วาฬจะเป็นสตัว์ขนาดใหญ่ในทะเลลกึ แตป่ระวตัิศาสตร์บง่วา่มนษุย์เราลา่มนัมานบัเป็นพนัปีแล้ว  

ภาพเขียนท่ีพบในถ า้ท่ีเกาหลีชีว้า่การลา่วาฬอาจเกิดขึน้ตัง้แตเ่ม่ือ 8,000 ปีก่อน  ส าหรับในยโุรป ผู้ เขียนอ้างถึง

หลกัฐานการลา่วาฬเม่ือประมาณ 1,200 ปีท่ีแล้ว  การลา่วาฬอยา่งแพร่หลายในตอนแรก ๆ ชาวยโุรปใช้วิธี

สร้างหอคอยสงูไว้ตามชายฝ่ังทะเลแล้วให้คนขึน้ไปเฝ้าด ู เม่ือเห็นฝงูวาฬวา่ยเข้ามาใกล้ฝ่ัง พวกเขาก็สง่เรือ

ออกไปตามล่าโดยใช้ฉมวกและหอกขนาดใหญ่ซึง่มีเชือกผกูไว้กบัเรือ  เม่ือฆา่วาฬได้ก็ลากมนัเข้ามาท่ีฝ่ังเพ่ือ

ช าแหละ  วาฬมีไขมนัสงูมาก  มนัเป็นทัง้น า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัหลอ่ล่ืนและวตัถดุิบส าคญัของการท าเทียนไข

และสบู ่ ชาวยโุรปลา่วาฬอยู่ประมาณ 400 ปีก่อนท่ีจ านวนวาฬในนา่นน า้ยโุรปตะวนัตกจะคอ่ย ๆ ร่อยหลอลง

จนบางสายพนัธุ์สญูหายไปในท่ีสดุ 

 หลงัจากชาวยโุรปไปค้นพบทวีปอเมริกา การลา่วาฬก็ขยายไปถึงท่ีนัน่ด้วย เร่ิมจากทางฝ่ังตะวนัออก

ของแคนาดาซึง่มีวาฬชกุชมุ  ชาวยโุรปจากหลายสญัชาติสง่เรือจ านวนมากไปลา่วาฬในอเมริกา  ก่อนท่ี

สหรัฐอเมริกาจะประกาศเอกราชราว 50 ปี เรือลา่วาฬท่ีส่งไปจากฮอลแลนด์ประเทศเดียวมีเกือบ 6,000 ล า  

เม่ือวาฬทางตอนเหนือร่อยหรอลง นกัล่าก็ลอ่งลงใต้และล่าวาฬตอ่ไปจนถึงทางตอนใต้สดุของมหาสมทุร

แอตแลนติก  เม่ือถึงตอนต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 การลา่วาฬได้ขยายออกไปทัว่โลกและได้ช่ือวา่เป็น



อตุสาหกรรมข้ามชาตริะดบัโลกอตุสาหกรรมแรก  เรือลา่วาฬสญัชาตอิเมริกนัขนาดใหญ่บางครัง้ออกล่า

ตดิตอ่กนัไปเป็นเวลาถึง 3-4 ปีจงึจะย้อนกลบัมาบ้านสกัครัง้  การลา่เป็นไปอยา่งเข้มข้นจนท าให้จ านวนวาฬ

ลดลงอยา่งรวดเร็ว  ผู้ เขียนยกตวัอยา่งว่า ในตอนกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 วาฬท่ีวา่ยผา่นชายฝ่ังแคลิฟอร์เนีย

ลงไปทางใต้ในฤดหูนาวมีประมาณวนัละพนัตวั  หลงัจากทางอพยพของมนัถกูค้นพบและการลา่เร่ิมขึน้ เพียง

เวลาไมถ่ึง 20 ปี วนัหนึง่มีวาฬวา่ยน า้ผา่นทางนัน้เพียงประมาณ 40 ตวั  ด้วยการลา่ในอตัราสงูขนาดนัน้ วาฬ

จงึเป็นสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์ท่ีได้รับการปกป้องในท่ีสดุ    

 แมวน า้เป็นสตัว์ท่ีมีประโยชน์ไมต่ ่ากวา่วาฬและถกูลา่ติดตอ่กนัมาเป็นเวลานบัพนัปีเชน่กนั  ชาวเอสกิ

โมบนเกาะกรีนแลนด์ใช้แมวน า้เพ่ือท าสารพดัอยา่ง เชน่ ใช้เนือ้เป็นอาหาร ใช้ไขมนัเป็นเชือ้เพลิงเพ่ือปรุงอาหาร 

จดุตะเกียงและท าความร้อน ใช้หนงัท าเสือ้ผ้า ท่ีนอน เชือกและเรือ ใช้กระเพาะท าทุน่ และใช้กระดกูท า

เคร่ืองมือตา่ง ๆ  ในตอนแรกชาวยโุรปท่ีไปถึงอเมริกาจงใจลา่วอลรัสซึง่มีขนาดใหญ่กวา่แมวน า้และมีงาซึง่ใช้

แทนงาช้างได้แม้จะไมใ่หญ่เทา่งาช้างก็ตาม  นอกจากนัน้หนงัของมนัยงัใช้ท าเชือกท่ีมีความเหนียวเป็นพิเศษ

อีกด้วย  เม่ือลา่วอลรัสซึง่มีอยูใ่นพืน้ท่ีรอบ ๆ ตอนเหนือของมหาสมทุรแอตแลนตกิจนเกือบหมด พวกชาวยโุรป

ก็หนัไปลา่แมวน า้ซึง่มีอยู่ทัว่ไป  เน่ืองจากชาวจีนต้องการหนงัแมวน า้ไมน้่อยกวา่หนงันากทะเล การลา่สตัว์ทัง้

สองชนิดนีเ้พ่ือสง่หนงัไปขายในเมืองจีนจงึเป็นไปอยา่งกว้างขวางและเข้มข้นเพราะตลาดจีนมีขนาดใหญ่  เพียง

เวลาไมน่านการล่าท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลกก็เร่ิมท าให้จ านวนแมวน า้ลดลงจนในท่ีสดุรัฐบาลต้องเร่ิมเข้ามา

ควบคมุเม่ือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 

    

 ผู้ เขียนเติบโตขึน้ในเมืองริมฝ่ังทะเลทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ซึง่เคยเป็นศนูย์กลางของ

อตุสาหกรรมท าประมงปลาตวัเล็ก ๆ ในทะเลเหนือโดยเฉพาะปลาเฮอร์ริงและซาร์ดีนท่ีเรามกัเห็นในรูปของปลา

กระป๋อง แตเ่ขาน าเร่ืองการจบัปลาในถ่ินของตวัเองมาเลา่หลงัจากเลา่เร่ืองการลา่แมวน า้แล้ว  ย้อนไปเม่ือ

หลายร้อยปีก่อน ทกุปีปลาจ าพวกนีจ้ะรวมตวักนัเป็นฝงูขนาดมหมึาแล้ววา่ยเข้าไปในยา่นนา่นน า้ยโุรปตอน

เหนือเพ่ือวางไข ่ ชาวประมงสง่เรือออกไปลงขา่ยซึง่บางรายยาวนบัเป็นกิโลเมตรและจบัปลาได้ขา่ยละเป็นแสน

ตวั  เม่ือจบัได้ก็น ามาใสเ่กลือและบรรจลุงถงัไม้สงูเพียงเอวเพ่ือสง่ไปขายทัว่ประเทศ  เน่ืองจากปลาจ าพวกนีมี้



ชกุชมุมาก ผู้ เขียนเล่าวา่เม่ือประมาณ 135 ปีท่ีแล้ว สกอตแลนด์จบัได้ถึงปีละประมาณ 8 แสนถงั  ปลาเฮอร์ริง

จงึเป็นอาหารส าคญัของคนทัว่ไปในสกอตแลนดใ์นยคุนัน้   

อยา่งไรก็ตามนัน่ยงัน้อยเม่ือเทียบกบัการจบัปลาชนิดนีซ้ึง่มีมาก่อนในทางตอนเหนือของยโุรป 

โดยเฉพาะในยา่นสแกนดเินเวีย  ชาวฮอลแลนด์นิยมกินปลาจ าพวกนีม้าเป็นเวลานานและกินมากเสียจนเมือง

อมัสเตอร์ดมัได้สมญาวา่สร้างอยูบ่นกองของก้างปลาเฮอร์ริง  ข้อมลูบง่วา่ในฤดจูบัปลาเฮอร์ริง ขา่ยท่ี

ชาวประมงลงไว้ในทะเลเหนือรวมกนัยาวถึง 8,000 – 10,000 กิโลเมตร  หลงัจากเกิดการประดษิฐ์เคร่ืองจกัรกล

ซึง่น าไปสูก่ารปฏิวตัิอตุสาหกรรมและเรือประมงได้เปล่ียนไปใช้เคร่ืองจกัรกลแทนก าลงัคนและก าลงัลม การจบั

ปลาจ าพวกนีย้ิ่งทวีความเข้มข้นขึน้และจบัได้มากเสียจนคนบริโภคไมท่นั  ปลาสว่นหนึ่งจงึถกูน าไปปุ๋ ยและ

อาหารสตัว์  ฉะนัน้เพียงไมก่ี่ทศวรรษฝงูปลาขนาดมหมึาก็หายไปจากยา่นทะเลเหนือสร้างผลกระทบใหญ่หลวง

ตอ่เศรษฐกิจการประมงและสตัว์อ่ืนเน่ืองจากปลาจ าพวกนัน้เป็นอาหารส าคญัของสตัว์ขนาดใหญ่กว่า เชน่ 

ซาบะ ทนูา่ โลมาและฉลาม      

แม้การจบัปลาด้วยขา่ยจะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพจนท าลายฝงูปลาจ าพวกซาร์ดีนและเฮอร์ริงขนาด

มหมึาลงได้ในเวลาไมน่าน แตผู่้ เขียนเลา่วา่อวนมีประสิทธิภาพเหนือกวา่นัน้อีก  อวนไมท่ าลายเฉพาะฝงูปลา

เทา่นัน้ หากยงัท าลายทกุสิ่งทกุอย่างท่ีอยู่ในทางท่ีมนัถกูลากผา่นไปด้วย  ข้อมลูบง่วา่การใช้อวนในยโุรปเร่ิมขึน้

อยา่งน้อย 700 ปีแล้ว  ในสมยันัน้อวนยงัมีขนาดเล็กเพราะเรือลากอวนยงัใช้ใบ  มนัจงึลากได้เฉพาะตอนมีลม

และในทิศล่องของลม  นอกจากนัน้มนัยงัลากได้เฉพาะในทิศทางของกระแสน า้เทา่นัน้  อยา่งไรก็ตามอวนมี

ประสิทธิภาพเหนือขา่ยและการจบัปลาด้วยเบ็ดและมีผลกระทบตอ่ทกุสิ่งทกุอยา่งในทะเลสงูมาก  ในปี พ. ศ. 

1919 จงึมีผู้ถวายฎีกาตอ่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท่ี 8 แหง่องักฤษให้ห้ามใช้อวน  พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงตัง้

คณะกรรมการขึน้มาศกึษาอยูช่ัว่ระยะหนึง่ แตผ่ลสดุท้ายก็ไมมี่อะไรเกิดขึน้ 

เวลาผา่นไปอีกร้อยกวา่ปีองักฤษจงึเร่ิมมีกฎหมายห้ามใช้อวนท่ีมีตาถ่ีเกินไปและในบางท้องถ่ินห้ามใช้

อวนในสถานท่ีซึง่มีสาหร่ายทะเล  หลงัจากนัน้อีกราวร้อยปี ชาวฮอลแลนด์จงึห้ามใช้อวนลากกุ้งในอา่วของตน 

ตามด้วยฝร่ังเศสซึง่ห้ามใช้อวนโดยเด็ดขาด และตอ่มาอีกไมน่านองักฤษก็ห้ามใช้อวนท่ีติดโซเ่หล็กลากไปตาม

พืน้เพ่ือไลป่ลาให้เข้าอวน  ในตอนนัน้มีหลกัฐานวา่องักฤษบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงัถึงกบัสัง่ลงโทษ

ประหารชีวิตชาวประมงสองคนท่ีฝ่าฝืน 



เม่ือเวลาผา่นไปความต้องการอาหารทะเลมีมากขึน้เม่ือรถไฟเดนิทางไปถึงเมืองตา่ง ๆ ท่ีอยูห่่างจากฝ่ัง

ทะเลได้อยา่งรวดเร็ว  นอกจากนัน้การท าน า้แข็งได้เอือ้ให้การสง่ปลาสดไปถึงเมืองท่ีอยูห่า่งไกลได้ง่ายขึน้ด้วย  

ในขณะเดียวกนัเคร่ืองจกัรกลก็ยงัผลให้เรือลากอวนมีขนาดใหญ่ขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้เร่ือย ๆ  การ

ลากอวนไมจ่ าเป็นต้องรอกระแสลมและกระแสน า้อีกตอ่ไปและลากได้แม้แตใ่นทะเลลกึ  พร้อม ๆ กบัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจบัปลา อวนขนาดใหญ่ก็มีความสามารถในการท าลายสิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นทางผา่นของมนั

มากขึน้ด้วย  นอกจากจะท าลายสิ่งท่ีอยู่ตามพืน้ เชน่ ปะการัง ซึง่เป็นสว่นส าคญัของระบบนิเวศทางทะเลแล้ว 

อวนยงัจบัสิ่งมีชีวิตทกุอย่างท่ีอยูใ่นทางผา่น  สิ่งไหนท่ีไม่อยูใ่นความต้องการหรือกินไมไ่ด้ก็ต้องพลอยตายไป

ด้วย   

ประสิทธิภาพในการจบัปลาและอานภุาพของการท าลายของอวนถกูตอ่ต้านมาตลอดและเม่ือ

ประมาณ 150 ปีท่ีแล้ว เกิดการฟ้องร้องครัง้ใหญ่ขึน้ในองักฤษอีก และดงัท่ีเกิดขึน้ในสมยัพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท่ี 8 

รัฐบาลตัง้คณะกรรมาธิการขึน้มาศกึษาซึง่ในท่ีสดุก็ลงความเห็นวา่ทะเลมีทรัพยากรมากจนใช้ไมห่มด  ฉะนัน้

จงึไมค่วรมีการห้ามใช้อวน  ข้อสรุปนัน้เป็นจดุพลิกผนัในฐานความคิดของการใช้อวนซึง่วิวฒัน์มาจนถึงปัจจบุนั 

นัน่คือ ชาวประมงทัว่โลกตา่งแขง่ขนักนัอย่างเข้มข้นจนปลาหลายสายพนัธุ์สญูหายไปจากท้องทะเลแล้ว และ

สภาพของพืน้ทะเลถกูลากจนเตียนและเปล่ียนไปจนไมส่ามารถเป็นแหลง่เพาะสตัว์น า้หลายสายพนัธุ์ได้อีก  

 

 ภาค 2 ของหนงัสือเป็นรายละเอียดของผลกระทบของการท าประมงหลงัเกิดการประดิษฐ์เคร่ืองจกัรกล

ขนาดใหญ่ในยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรมและบนฐานความคิดท่ีวา่ทรัพยากรทางทะเลมีไมจ่ ากดั  ภาคนีมี้ 10 บท  

ผู้ เขียนชีว้า่จริงอยูก่ารท าประมงทัว่โลกจบัปลาได้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนถึงปีละ 85 ล้านตนัเม่ือประมาณ 20 ปีท่ี

แล้ว และการเลีย้งปลาทะเลแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง แตเ่ขาน าข้อมลูมาเสนอเพ่ือแย้งวา่การจบัปลา

ได้มากขึน้เกิดจากการขยายพืน้ท่ีและจบัปลาสายพนัธุ์ใหมแ่ทนพืน้ท่ีและปลาสายพนัธุ์ท่ีหมดไป และการเลีย้ง

ปลาท าลายป่าโกงกางทัว่โลกไปแล้วถึงราว 50%   

ผู้ เขียนย้อนกลบัไปดกูารจบัปลาและลา่สตัว์บางอยา่งในบางพืน้ท่ีอีกครัง้ เร่ิมด้วยเร่ืองของวาฬในทาง

ตอนเหนือของมหาสมทุรแปซิฟิกซึง่ครัง้หนึง่มีพะยนูจ านวนมากแตถ่กูล่าจนสญูพนัธุ์  สว่นนากทะเล แมวน า้



และวาฬยงัมีอยูเ่พราะชาตใินยา่นนัน้ตกลงกนัหยดุลา่  ในปัจจบุนัยา่นนัน้ไมมี่ปลาคอดให้จบัแล้ว แตย่งัมี

แซลมอนกบัพอลลอกค์  การท าประมงในยา่นนัน้ชีใ้ห้เห็นวิวฒันาการบางอยา่ง เชน่ หลงัจากมีมาตรการห้าม

ลา่ จ านวนนากทะเลและแมวน า้ก็ฟืน้คืนมาอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีจ านวนวาฬยงัไมฟื่น้  เม่ือวาฬขนาดใหญ่ซึง่

เป็นอาหารของวาฬพิฆาตมีน้อย วาฬพิฆาตซึง่อนัท่ีจริงไมใ่ชว่าฬหากอยูใ่นสายพนัธุ์ของโลมาและไมมี่ใครลา่ก็

หนัไปกินนากทะเลและแมวน า้แทน  วาฬพิฆาตจงึมีจ านวนมากและเป็นเจ้าทะเลอยูใ่นขณะนี ้ ความไมส่มดลุ

สร้างปัญหาให้แก่นกัอนรัุกษ์เพราะอาจจะต้องเลือกฆา่วาฬพิฆาตเป็นบางสว่นเพ่ือรักษานากทะเลและแมวน า้

เอาไว้      

ส าหรับการจบัปลาในยา่นทะเลเหนือ เขาน าข้อมลูมาเสนอวา่เม่ือจ านวนปลาในยา่นนัน้ลดลง 

ชาวประมงก็สง่เรือออกไปไกลขึน้เร่ือย ๆ  เทคโนโลยีใหมช่ว่ยให้ท าเชน่นัน้ได้สะดวกโดยเฉพาะการมีเรือโรงงาน

ท าปลาและแชแ่ข็งเดนิทางไปด้วย  ในขณะเดียวกนัชาวเอเซียก็มีเรือหาปลาซึง่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าดงักลา่ว

มากขึน้  ฉะนัน้การแขง่ขนัจงึเป็นไปอยา่งเข้มข้นจนปลาหลายชนิดหมดไปและท าให้ประเทศเล็ก ๆ เชน่ 

ไอซ์แลนด ์ประกาศขยายน่านน า้ของตนจาก 3 ไมล์ทะเลเป็น 12 ไมล์เม่ือปี 2501  การประกาศเชน่นัน้น าไปสู่

การพิพาทอย่างรุนแรงกบัองักฤษซึง่สง่เรือรบเข้าไปคุ้มครองเรือประมงของตน   

อยา่งไรก็ตามความเห็นของสงัคมโลกคอ่ย ๆ เปล่ียนไปจนในท่ีสดุประเทศส่วนใหญ่ยอมรับการขยาย

เขตเศรษฐกิจออกไปเป็น 200 ไมล์ทะเลดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั  แตน่ัน่ไมไ่ด้หมายความวา่การจบัปลาจะลดลง 

ตวัอยา่งเชน่ ทัง้แคนาดาและสหรัฐอเมริกาประกาศเขตเศรษฐกิจ 200 ไมล์ทะเลในปี 2520  เม่ือเรือประมงจาก

ตา่งประเทศไมส่ามารถเข้าไปจบัปลาในเขตนัน้ได้ เรือประมงของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก็จบัปลากนัอย่าง

เมามนั  ในเวลาเพียง 15 ปี ปลาคอดซึง่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุของย่านนัน้ก็ร่อยหรอลงท าให้รัฐบาล

แคนาดาต้องประกาศห้ามจบัปลานัน้เป็นเวลา 2 ปี  แตเ่น่ืองจากจ านวนปลาไม่ยอมฟืน้คืนชีพขึน้มาดงัท่ีคาด 

รัฐบาลจงึประกาศห้ามจบัปลาคอดมาจนกระทัง่ทกุวนันีย้กเว้นในบางกรณีเท่านัน้   

เม่ือปราศจากปลาคอดซึง่ชอบกินเมน่ทะเล ประชากรของเมน่ทะเลก็เพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดทนัทีและ

กินสาหร่ายจนเตียน  ชาวประมงหนัมาจบัเมน่ทะเลเพ่ือเอาไข่ของมนัขายให้แกช่าวเอเซีย  แตพ่วกเขาไมไ่ด้

หยดุแคน่ัน้ หากหนัไปจบัปลาสายพนัธุ์อ่ืนและสตัว์น า้ทกุชนิดท่ีขายได้โดยเฉพาะกุ้งมงักรและหอยตา่ง ๆ จนท า

ให้ประชากรของสตัว์จ าพวกนัน้ลดลงอยา่งรวดเร็วด้วย 



ในภาคแรกผู้ เขียนได้พดูถึงเร่ืองอา่วเชสซาพีคไว้เล็กน้อยโดยเฉพาะในด้านท่ีเก่ียวกบัการสญูพนัธุ์ของ

ปลาเสตอร์เจินซึง่ให้ทัง้เนือ้และไขค่าเวียร์  นอกจากปลาสเตอร์เจินแล้ว อา่วนีย้งัมีทรัพยากรอยา่งอ่ืนอีกมาก

เชน่เดียวกบัอา่วอ่ืน ๆ ทัว่โลกรวมทัง้อา่วขนาดใหญ่ในเม็กซิโกตอนช่วงตอ่กบัรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย  เขาน ามาเลา่

ในภาคนีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นผลกระทบตอ่อ่าวของการท าประมงอยา่งไมย่ัง้คิด  อา่วนีเ้คยมีหอยนางรมอดุมสมบรูณ์

ท่ีสดุ  แตห่ลงัจากชาวประมงน าเรือคราดขนาดใหญ่ซึง่อาศยัเคร่ืองจกัรพลงัสงูขดุหอยแทนการขดุด้วยมือ เพียง

ไมน่านท่ีอยูข่องมนัก็ถกูท าลายจนในปัจจบุนันีมี้หอยนางรมเหลืออยูน้่อยจนรัฐต้องเข้าควบคมุ  นอกจากหอย

นางรมแล้วอา่วนีเ้คยมีปลาขนาดเล็กคล้ายปลาซาร์ดีนซึง่อยูก่นัเป็นฝงูมหมึาเชน่เดียวกบัปลาในทะเลเหนือ  แต่

ปลาชนิดนีก้ าลงัจะสญูพนัธุ์เชน่กนัเพราะการจบัไปท าปลาป่นและปุ๋ ย  เม่ือขาดปลาขนาดเล็ก ปลากะพงชนิด

หนึง่ซึง่เป็นท่ีนิยมของชาวอเมริกนัก็ขาดอาหารและมีแนวโน้มท่ีจะสญูพนัธุ์ตามไปด้วย  ซ า้ร้ายในปัจจบุนัอ่าว

เชสซาพีคยงัถกูคกุคามด้วยสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรและจากโรงงาน  อา่วซึง่ครัง้หนึ่งแสนอดุมสมบรูณ์จงึอยู่

ในสภาพของคนป่วยหนกัเช่นเดียวกบัอา่วจ านวนมากทัว่โลก  

 

ผู้ เขียนย้อนกลบัไปดยูา่นทะเลคาริบเบียนอีกครัง้หลงัจากท่ีเลา่เร่ืองการล่าเตา่ กระและพะยนูจนเกือบ

สญูพนัธุ์หลงัจากชาวยโุรปเข้าไปตัง้หลกัแหลง่  ในตอนนีเ้ขาเลา่ถึงการท าลายปะการังซึ่งเป็นตวัอยา่งของการ

ท าลายทัว่โลก  เน่ืองจากบางประเทศในเขตนี ้เชน่ เฮตแิละจาเมกา มีประชากรหนาแนน่และยากจนมาก พวก

เขาจงึทัง้จบัปลาและท าลายปะการังรอบ ๆ เกาะจนเกือบหมดด้วยกิจกรรมหลายยา่ง เชน่ การตดัไม้ท าลายป่า

ท าให้ดินถลม่ทลายและไหลไปลงทะเลจนท าให้ปะการังขาดอากาศหายใจ การลา่ปลาโดยใช้ระเบิด และการ

ลากอวนท่ีท าลายปะการังซึง่เป็นฐานของการสร้างแนวหินโสโครกท่ีมีความส าคญัตอ่การเพาะพนัธุ์ของสตัว์

ทะเล   

เน่ืองจากปลารอบ ๆ เกาะจาเมกาหายากขึน้ทกุวนั ในยคุนีช้าวจาเมกาจงึหนัไปกินปลาท่ีมีเนือ้น้อย

และไมค่อ่ยมีใครกินมาก่อนโดยวิธีใหมท่ี่เรียกว่า “การด่ืมชาปลา” นัน่คือ เอาปลาตวัเล็ก ๆ หรือปลาท่ีมีแตก้่าง

ลงต้มทัง้ตวัในหม้อเป็นเวลานานจนเนือ้ของมนัละลายออกไปอยูใ่นน า้ต้ม  หลงัจากนัน้ก็ตกัเอาก้าง เกล็ดและ

ครีบออก แล้วด่ืมน า้ต้มนัน้เป็นน า้ชา   



อยา่งไรก็ตามยา่นคาริบเบียนไมไ่ด้เป็นเชน่เฮตแิละจาเมกาเสียทัง้หมด  บางประเทศได้ประกาศเขต

หวงห้ามจบัปลาไว้ในวงกว้าง  ประเทศเหลา่นัน้ยงัมีปลาในนา่นน า้ของตนอย่างสมบรูณ์ 

กระบวนการท่ีน าไปสูค่วามจ าเป็นของชาวจาเมกาท่ีต้องดื่มน า้ต้มปลาแทนเนือ้ปลานัน้มีอยูท่ัว่ไปและ

เร่ิมขึน้ตัง้แตมี่การจบัปลาทะเล  นัน่คือ ประมงและนกัลา่เลือกจบัปลาขนาดใหญ่ก่อน  หลงัจากปลาขนาดใหญ่

หมด ก็จบัตวัท่ีเล็กลงทัง้ปลาในสายพนัธุ์เดียวกนัและตา่งสายพนัธุ์  ผู้ เขียนน าข้อมลูพร้อมภาพจ านวนมากมา

เสนอเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ในสมยัท่ีชาวยโุรปอพยพไปตัง้หลกัแหลง่ในอเมริกาใหม ่ๆ ปลาบางชนิดตวัใหญ่มากและ

หนกัเป็นร้อยกิโลกรัม  แตเ่ม่ือปลารุ่นนัน้หมดไป ปลาท่ีจบัได้มีขนาดเล็กลงเพราะมนัโตไมท่นั ยงัผลให้คนรุ่น

หลงัคดิว่ามาตรฐานของปลาสายพนัธุ์นัน้คือตวัขนาดเล็กดงัท่ีเห็น  ในท านองเดียวกนั คนในยคุนีค้ดิวา่ฝงูปลา

บางชนิดท่ีมีอยูใ่นทะเลนัน้มีขนาดใหญ่เพราะพวกเขาไมเ่คยเห็นฝงูขนาดมหึมาท่ีมีอยู่ในอดีต  และด้วยเหตนุัน้

ในปัจจบุนันีจ้งึไมค่อ่ยมีใครรู้สกึเดือนร้อนกบัการท าลายทรัพยากรทางทะเลเพราะเขาไมเ่คยเห็นความอดุม

สมบรูณ์ของท้องทะเลในอดีต 

 กระบวนการลา่จากปลาขนาดใหญ่ไปสู่ปลาขนาดเล็กและจากสายพนัธุ์หนึง่ไปสู่อีกสายพนัธุ์หนึง่นัน้

เป็นกระบวนลา่ตอ่เน่ืองซึง่เป็นมาช้านาน  ย่ิงเม่ือการค้าเปิดกว้างขึน้ การลา่ยิ่งเข้มข้นขึน้เพราะตลาดใหมม่กัมี

รสนิยมตา่งออกไปจากตลาดท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้เกิดการลา่สตัว์ขนาดท่ีเล็กลงหรือคนละสายพนัธุ์มากขึน้ 

เชน่ การเปิดตลาดของจีนน าไปสูก่ารลา่ปลาขนาดใหญ่สายพนัธุ์หนึง่ในอ่าวของเม็กซิโกและหอยเป๋าฮือนอก

ชายฝ่ังแคลิฟอร์เนียจนหมดเพราะชาวจีนชอบกินกระเพาะปลาซึง่มาจากปลาชนิดนัน้และชอบหอยเป๋าฮือ้เป็น

ชีวิตจิตใจจนยอมจา่ยแทบไมอ่ัน้  นอกจากนัน้การลา่บางวิธีท ากนัอยา่งทิง้ ๆ ขว้าง ๆ จนก่อให้เกิดความ

เสียหายใหญ่หลวง เชน่ การลา่ฉลามเพื่อตดัเอาเฉพาะครีบแล้วโยนตวัทิง้ และการลากอวนท่ีต้องการเฉพาะ

ปลาท่ีมีราคาสงู สว่นปลาอ่ืนท่ีตดิมาด้วยถกูโยนทิง้   

การท าประมงสว่นใหญ่จ ากดัอยู่ในทะเลซึง่อยูไ่มไ่กลจากชายฝ่ังมาเป็นเวลานานยกเว้นในกรณีของ

การลา่วาฬเทา่นัน้เพราะวาฬมีคา่สงูคุ้มกบัการลา่ไมว่า่มนัจะอยูท่ี่ไหน  นอกจากนัน้ทะเลลกึมกัไมมี่ฝงูปลา

ขนาดใหญ่เชน่เดียวกบัพืน้ท่ีใกล้ชายฝ่ัง  อยา่งไรก็ตามบางพืน้ท่ีในกลางทะเลลกึมีกระแสน า้อุน่ท่ีพวยพุง่ขึน้มา

จากพืน้ทะเลซึง่ก่อให้เกิดความอดุมสมบรูณ์ของแพลงตอนอนัเป็นโซข้่อแรกของวงจรชีวิตในทะเล  พืน้ท่ี

เหลา่นัน้จงึอดุมสมบรูณ์คล้ายโอเอซิสในกลางทะเลทราย  นอกจากนัน้ปลาขนาดใหญ่ยงัอพยพเป็นระยะ



ทางไกล ๆ จากฝ่ังมหาสมทุรหนึง่ไปยงัอีกฝ่ังหนึง่โดยผ่านทะเลลกึ  เม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้าขึน้ การค้นหาปลา

จ าพวกนีก็้ท าได้ง่ายขึน้  การลา่ปลาในทะเลลึกจงึเป็นไปอยา่งกว้างขวางและเข้มข้นในคริสต์ศตวรรษท่ีผา่นมา   

อานภุาพของเทคโนโลยีเอือ้ให้การลา่มีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ เชน่ ขา่ยหลงัหนึง่อาจยาวถึง 90 

กิโลเมตร  ขา่ยฆา่ทกุอยา่งท่ีวา่ยผา่นเข้าไปติดไมเ่ฉพาะปลาท่ีต้องการเทา่นัน้  มนัจงึได้สมญาวา่เป็นก าแพง

เพชฌฆาต  ความสามารถในการฆา่สตัว์โดยไมเ่ลือกนีเ้ป็นแรงจงูใจให้องค์การสหประชาชาตห้ิามใช้ขา่ยในการ

ท าประมงมาตัง้แตมี่ 2535  อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนไปใช้วิธีอ่ืน เชน่ เบด็ราว ก็ไมไ่ด้ลดการฆ่าสตัว์อ่ืนลง

เพราะสายเบด็ไนลอนท่ีเหนียวและยาวหลายกิโลเมตรและมีเบด็เป็นหลกัพนัหลกัหม่ืนก็มีสตัว์อ่ืนมากินแล้ว

ตายโดยไมจ่ าเป็นด้วย เชน่ เตา่ทะเล  การจบัปลาขยายออกไปสูท่ะเลลกึทัว่โลกและชาวญ่ีปุ่ นกลายเป็นชาตจิบั

ปลาท่ีใหญ่ท่ีสดุมาตัง้แตก่่อนสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  การจบัปลาขนาดใหญ่ในทะเลลกึเป็นไปอยา่งเข้มข้น

จนจ านวนปลาเร่ิมลดลงเชน่กนั ไมว่า่จะเป็นทนู่าหลายสายพนัธุ์ ปลาดาบ ปลาเล่ือยหรือปลาฉลาม  ทนูา่บาง

สายพนัธุ์ เชน่ ทนู่าสีน าเงิน เป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่ นมาก  ตวัหนึง่จงึอาจมีราคาเป็นแสนดอลลาร์ท าให้พวกมนั

ถกูตามลา่ไมว่า่จะแฝงอยูแ่ห่งหนไหนในโลก 

ไมเ่ฉพาะขา่ยและเบด็ราวเท่านัน้ท่ีใช้กนัในทะเลลกึ  ตอนนีเ้ทคโนโลยีมีอานภุาพสงูมากจนเอือ้ให้อวน

สามารถลงไปลากได้ในทะเลลกึด้วย ทัง้นีเ้พราะในกลางทะเลลกึนัน้ไมไ่ด้ลกึมากจนทัว่ไปหมด หากมียา่นท่ีเป็น

เนินราบใต้น า้  พืน้ท่ีเหลา่นัน้มกัมีทัง้ปลา ปะการังและสตัว์อ่ืนอีกสารพดั  แตเ่ม่ืออวนเข้าไปลาก สิ่งเหล่านัน้ก็

ถกูท าลายจนเตียนไปเชน่เดียวกบัท่ีเกิดขึน้ในทะเลนอกชายฝ่ัง  มนัจงึเป็นพืน้ท่ีสดุท้ายท่ีไมร่อดพ้นจากการ

ท าลายของการท าประมง 

 

 ในภาค 3 ผู้ เขียนมองสภาพของท้องทะเลและเสนอการแก้ไขปัญหาเพ่ือฟืน้ท้องทะเลให้คืนกลบัมาเป็น

แหลง่อาหารส าคญัเชน่เดมิอีกครัง้  ภาคนีมี้ด้วยกนั 5 บทและเร่ิมด้วยการพดูถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี

ท าให้การจบัปลามีประสิทธิภาพสงูยิ่ง เชน่ เรือลากอวนมีเคร่ืองสะท้อนเสียงซึง่ท าให้ประมงมองเห็นภาพพืน้

ทะเลใต้ท้องเรือ มีเรดาร์เพ่ือค้นหาฝงูปลา และมีระบบบง่ชีต้ าแหนง่บนผิวโลกจากดาวเทียม  สว่นเรือประมงท่ี

ใช้เบด็ก็มีสายเบ็ดท่ีท าด้วยเส้นใยไนลอนท่ีแสนเหนียวและใสซึง่เอือ้ให้ผกูเบด็ได้นบัพนัแตป่ลาไมส่ามารถมอง



ไมเ่ห็นมนัได้  นอกจากนัน้เทคโนโลยียงัท ากลิ่นล่อปลาด้วยสารเคมีและหลอกปลาด้วยแสงไฟท่ีตดิไว้ใกล้ ๆ 

เบด็ได้อีก  เทคโนโลยีจ าพวกนีมี้ใช้ในเรือตกปลาเพ่ือการกีฬาด้วย  แม้แตก่ารลา่ปลาโดยใช้วิธีดัง้เดมิ เช่น 

ฉมวกและไซ ก็ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้   

โดยสรุปในขณะนีป้ลาหาท่ีหลบซอ่นไมไ่ด้อีกตอ่ไปแล้วแม้กระทัง่ในเขตของประเทศด้อยพฒันาซึง่ไมมี่

เรือจบัปลาแบบทนัสมยัของตวัเอง ทัง้นีเ้พราะประเทศเหลา่นัน้ยอมเซ็นสญัญาให้เรือหาปลาสญัชาติอ่ืนเข้าไป

จบัปลาในเขตของตนได้  ในหลาย ๆ กรณีสญัญาเหลา่นัน้ท าให้ประเทศด้อยพฒันาเสียเปรียบแตผู่้น ายอมเซ็น

เพราะได้คา่ตอบแทนใต้โต๊ะ 

 ทัง้ท่ีมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ ปลาท่ีจบัได้ก็ไมเ่พิ่มขึน้แล้วเพราะปลาในทะเลมีน้อยลง  ผู้ เช่ียวชาญด้านท้อง

ทะเลจงึพยายามหาวิธีแก้ไข  ผู้ เขียนมองว่าวิธีท่ีตา่ง ๆ ท่ีท ากนัมายงัไมไ่ด้ผลเตม็ท่ีด้วยปัจจยัหลายอย่าง ทัง้ใน

ด้านเทคนิคและด้านการเมือง  เขาจงึเสนอมาตรการ 7 อยา่งซึง่เขาน าข้อมลูมาสนบัสนนุวา่เพราะอะไรมนัจึง

จะท าให้ท้องทะเลฟืน้คืนชีพกลบัมาเป็นแหลง่อาหารอนัอดุมสมบรูณ์เชน่เดมิ  มาตรการเหลา่นีมี้บางประเทศ

น าไปใช้จนได้ผลแล้ว แตม่นัจะต้องแพร่กระจายออกไปทัว่โลกจงึจะได้ผลตามต้องการ  (1) ลดศกัยภาพการ

ประมงลงจากระดบัปัจจบุนัซึง่มีมากเกินระดบัของทรัพยากรแล้ว เชน่ ประมงในทะเลเหนือมีศกัยภาพเกินอยูถ่ึง 

40%  (2) ห้ามนกัการเมืองเข้าร่วมพิจารณาการอนญุาต หรือห้ามจบัปลาและสตัว์ทะเล  (3) ยกเลิกวิธีตัง้

โควตาแล้วใช้วิธีก าหนดจ านวนวนัส าหรับจบัปลาพร้อมทัง้ก าหนดเทคโนโลยีท่ีใช้ด้วย (4) ห้ามประมงทิง้สิ่งท่ี

จบัได้  การก าหนดให้ประมงต้องเก็บทกุอยา่งท่ีจบัได้จะกระตุ้นให้เขาเลือกจบัเฉพาะปลาท่ีมีราคาสงู  (5) 

สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีท่ีจบัเฉพาะปลาท่ีต้องการพร้อมกบัลดปลาท่ีพลอยติดมาด้วย (6) ห้ามใช้เคร่ืองมือท่ี

สร้างความเสียหายสงูในบางกรณีและบางพืน้ท่ี เชน่ อวนบางชนิด และ (7) ตัง้เขตสงวนพนัธุ์สตัว์ทะเลให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีมากกว่าในปัจจบุนั 

 ในบรรดาข้อเสนอทัง้หมดนีเ้ขามีรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการท่ี 7 มากท่ีสดุ  อนัท่ีจริงแนวคิดท่ีจะ

ประกาศเขตสงวนพนัธุ์สตัว์ทะเลมีมาหลายสิบปีแล้วและหลายสิบประเทศได้ประกาศเขตดงักล่าว แตเ่ขตสงวน

สว่นใหญ่ยงัมีลกัษณะของเสือกระดาษ นัน่คือ ไมมี่ความเคร่งครัดในการดแูล  ประสบการณ์บง่ว่าในเขตสงวน

ขนาดเล็ก ๆ ท่ีมีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ สตัว์สว่นใหญ่ซึ่งครัง้หนึง่ถกูลา่จนเกือบสญูพนัธ์ฟืน้

คืนมาอยา่งรวดเร็ว  ผู้ เขียนเข้าไปศกึษาเขตสงวนพนัธุ์ปลาหลายแหง่ซึง่กระจดักระจายกนัอยูท่ัว่โลกและพบว่า 



แม้ชาวประมงจะต้องเลิกจบัปลาในเขตหวงห้าม แตห่ลงัจากเวลาผา่นไปชัว่ระยะหนึง่ พวกเขาสามารถจบัปลา

ได้มากขึน้กวา่เดมิเพราะปลาท่ีอยูใ่นเขตหวงห้ามมีจ านวนมากและทะลกัออกไปให้จบันอกเขต  ผู้ เขียนมองวา่

แนวคิดเร่ืองการสงวนรักษาพนัธุ์สตัว์ในทะเลไมน่า่จะตา่งกบัแนวคดิเร่ืองการสงวนรักษาพนัธุ์สตัว์และพืชบน

บกดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  ในขณะนีพื้น้ดนิท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวนและรักษาพนัธุ์สตัว์ทัว่โลกมีรวมกนัถึง 12% ของ

ผืนแผน่ดนิทัง้หมด  แตเ่ขตสงวนพนัธุ์สตัว์ทะเลคิดได้เป็น 0.6% ของท้องทะเลเทา่นัน้   

หลงัจากศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ ผู้ เขียนมองวา่ถ้าเราจะรือ้ฟืน้ทะเลให้กลบัคืนมาเป็นแหลง่อาหารอนัอดุม

สมบรูณ์อีกครัง้ ชาวโลกจะต้องชว่ยกนัขยายเขตสงวนพนัธุ์สตัว์ออกไปให้ครอบคลมุพืน้ท่ีราว 30% ของท้อง

ทะเลและให้มนักระจดักระจายกนัออกไปในแหลง่เพาะพนัธุ์ส าคญั ๆ ทัว่โลก  เขามองวา่สงัคมโลกมีทนุและ

การสนบัสนนุอยา่งเพียงพอและจะท าได้ส าเร็จในท่ีสดุ       

 ข้อคิดเหน็:  แม้หนงัสือเลม่นีจ้ะมีขนาดใหญ่ แตเ่นือ้หาไมไ่ด้ครอบคลมุวิวฒันาการด้านการจบัปลา

และสตัว์ทะเลทัว่โลก  ผู้ เขียนยอมรับในข้อจ ากดันีเ้พราะเขาบอกวา่เขาไมมี่ข้อมลูเพียงพอโดยเฉพาะข้อมลู

เก่ียวกบัยา่นเอเซีย  อยา่งไรก็ตามข้อมลูท่ีเขาน ามาเสนอเพียงพอส าหรับน าไปสูข้่อสรุปท่ีวา่ มนษุย์เราก าลงัท า

กบัท้องทะเลเชน่เดียวกบัเราได้ท ากบัพืน้ดนิด้วยการตดัต้นไม้ท าลายป่าเพ่ือน าพืน้ท่ีมาผลิตอาหาร  การกระท า

นัน้น าไปสูก่ารเพิ่มตวัเลขท่ีมกันิยมเรียกกนัสัน้ ๆ วา่จีดีพีซึง่ชีบ้ง่ความมัง่คัง่  แตเ่ราหารู้ไมว่า่เราก าลงัรือ้ฝาและ

หลงัคาบ้านมาเผาเพ่ือเอาตวัเลขอนัดงูามหรูนัน้  เราคงท าได้ไมน่านก่อนบ้านของเราจะพงั  แม้ข้อสรุปจะ

ออกมาในรูปนี ้แตผู่้ เขียนหนงัสือยงัมองโลกในแง่ดีท่ีคดิว่าเรายงัมีเวลาท่ีจะแก้ปัญหาได้ทนั  ฉะนัน้การน าเสนอ

ของเขาจงึเป็นแบบการเลา่เร่ืองเบา ๆ พร้อมรูปภาพสลบักบัข้อมลูหนกั ๆ อนัเป็นการท าให้หนงัสือชวนอ่านขึน้  

อยา่งไรก็ตามนัน่อาจเป็นเพียงกลยทุธ์ในการน าเสนอเทา่นัน้  หากผู้อ่านและผู้ก านโยบายหลงประเดน็และเห็น

วา่ปัญหาท่ีเขาน ามาเสนอไม่หนกัหนาสาหสัและเร่งดว่น มนัจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวง   

 ในการประเมินศกัยภาพของทะเลท่ีจะผลิตอาหารในอนาคต ผู้ เขียนพดูถึงสามประเด็นส าคญัเพียง

ผา่น ๆ เท่านัน้ นัน่คือ จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ซึง่จะต้องการอาหารทะเลเพิ่มขึน้  การผลิต

อาหารทะเลท่ีน าไปสู่การท าลายป่าโกงกางไปประมาณคร่ึงหนึง่แล้วซึง่จะเกิดขึน้ตอ่ไปแต่ผลกระทบจะเป็น

อยา่งไรไมมี่การพดูถึง  และผลกระทบของการปลอ่ยสารเคมีและปฏิกลูอนัเกิดจากการเกษตร การอตุสาหกรรม 

การทอ่งเท่ียวและความหนาแนน่ของประชากรโดยทัว่ไปซึง่จะท าให้น า้ทะเลสกปรกมากขึน้กวา่ระดบัปัจจบุนั  



ประเดน็เหล่านีล้้วนมีความส าคญัยิ่งทัง้สิน้และจะต้องได้รับการมองดแูบบบรูณาการส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย

ในระดบัประเทศและระดบัโลก  

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

When the Rivers Run Dry / เม่ือน า้หยุดไหลในสายน า้ 

 

 

 

 เน่ืองในโอกาส “วนัน า้โลก” เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2550 กองทนุสตัว์ป่าโลกจดัพิมพ์รายงานช่ือ World’s 

Top Rivers at Risk ซึง่สรุปว่าแมน่ า้สายใหญ่ ๆ ในโลกก าลงัเหือดแห้งลงอยา่งรวดเร็ว  ปรากฏการณ์นัน้จะ

น าไปสูก่ารขาดแคลนน า้อยา่งสาหสั  ในความเห็นขององค์การอนามยัโลกการขาดน า้ส าหรับอปุโภคบริโภคจะ

ท าให้ชาวโลกตายปีละกวา่ล้านคน  แม้จะเป็นเร่ืองท่ีนา่วิตก แตค่ าท านายในแนวนีม้ิใชข่องใหม ่ ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านทรัพยากรน า้ได้ท านายกนัไว้นานแล้วว่า ปัญหาการขาดแคลนน า้จะหนกัหนาสาหสัถึงขนาดเป็นวิกฤติของ

คริสต์ศตวรรษท่ี 21  หนึง่ในบรรดาผู้ เช่ียวชาญได้แก่นกันิเวศวิทยาและบรรณาธิการ Fred Peace ซึง่พิมพ์

หนงัสือเลม่ลา่สดุของเขาออกมาเม่ือปี 2549 ช่ือ When the Rivers Run Dry: Water – The Defining Crisis 

of the Twenty-First Century  นอกจากบทน าสัน้ ๆ แล้ว ผู้ เขียนแยกการน าเสนอเนือ้หาของหนงัสือขนาด 300 

หน้ากว่า ๆ เลม่นีอ้อกเป็น 10 ภาคโดยแยกยอ่ยออกไปถึง 34 บท  

 ในบทน าผู้ เขียนเท้าความไปถึงในสมยัท่ีเขาเป็นเด็กวิ่งเลน่อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ

องักฤษซึง่เป็นถ่ินก าเนิดของแมน่ า้เล็ก ๆ สองสายท่ีแยกกนัไหลลงสูท่ะเล  เขารู้สกึผกูพนักบัสายน า้ จงึได้

ตดิตามความเป็นไปของสายน า้ตา่ง ๆ มาตลอด  หนงัสือเลม่นีเ้ป็นเร่ืองราวของแมน่ า้สายส าคญั ๆ และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เม่ือแมน่ า้เหลา่นัน้เหือดแห้งลง และครอบคลมุไปถึงต้นตอของปัญหาอนัเกิดจากการใช้น า้

เพ่ือการด ารงชีพของเรา แล้วเสริมด้วยการพิจารณาทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้  เขาเช่ือวา่ใน



คริสต์ศตวรรษนีจ้ะไมมี่ปัญหาอะไรท่ีหนกัหนาสาหสัเกินกวา่การขาดแคลนน า้ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงของ

ภมูิอากาศด้วย  

 ในภาค 1 ผู้ เขียนพดูถึงความล้มเหลวของการเพาะปลกูพืชโดยอ้างถึงตวัเลขเก่ียวกบัการใช้น า้ใน

ปริมาณท่ีนา่ตกใจแตไ่มค่อ่ยมีใครนกึถึง เชน่ การผลิตข้าว 1 กิโลกรัมต้องใช้น า้ถึง 940-2,450 ลิตร  การผลิต

ข้าวจงึใช้น า้อยา่งน้อย 2 เทา่ของการผลิตข้าวสาลีและสงูถึงราว 10 เทา่ของการผลิตมนัฝร่ัง  แม้การปลกูข้าวดู

จะเปลืองน า้จนน่าตกใจ แตก่ารปลกูธญัพืชเพ่ือขนุววัและผลิตเนือ้ววัใช้น า้เปลืองกว่านัน้อีก นัน่คือ การผลิต

เนือ้ววั 1 กิโลกรัมใช้น า้ถึงราว 1 แสนลิตร !  นอกจากนัน้การผลิตกาแฟและน า้ตาลอยา่งละ 1 กิโลกรัมใช้น า้

เกิน 22,000 ลิตรและ 3,400 ลิตรตามล าดบั   

เขาอ้างถึงตวัเลขเหลา่นีเ้พ่ือจะชีใ้ห้เห็นวา่การสง่สินค้าออกโดยเฉพาะจ าพวกอาหารมีคา่เทา่กบัการสง่

น า้ออกไปขาย  ไทยขายข้าวให้ชาวตา่งประเทศปีละหลายล้านตนั จงึเป็นหนึง่ในผู้น าของการสง่น า้ออก   

มองจากแง่นีบ้างประเทศมีน า้เพียงจ ากดั แตก่ลบัพยายามสง่น า้ออก เชน่ ปากีสถาน  ทัง้ท่ีมีสายน า้

ใหญ่อยูส่ายเดียวคือแมน่ า้สินธุ ปากีสถานปลกูฝ้ายและทอผ้าฝ้ายมากมายขายให้แกช่าวโลก  การปลกูฝ้าย

ต้องใช้น า้สงูมาก  ปากีสถานสร้างระบบชลประทานจากน า้ในแมน่ า้สินธุจนน าไปสูก่ารแยง่น า้กบัอินเดีย  การ

แยง่น า้กนันีอ้าจน าไปสูส่งครามนิวเคลียร์ก็ได้  การชลประทานในปากีสถานท าให้เกิดปัญหาดนิเคม็อยา่ง

กว้างขวางเพราะการระบายน า้ไม่เพียงพอ  ตอนนีช้าวปากีสถานต้องทิง้ท่ีดนิปีละประมาณ 2.5 ล้านไร่และพา

กนัอพยพไปหางานท าในเมือง ยงัผลให้ความแออดัและปัญหาสงัคมตา่ง ๆ ในเมืองร้ายแรงเพิ่มขึน้             

 สหรัฐอเมริกาสง่สินค้าจ าพวกอาหารออกมากกวา่ไทยและเป็นผู้น าในการสง่น า้ออกไปขายให้แกช่าว

ตา่งประเทศท าให้บางสว่นของสหรัฐฯ ขาดแคลนน า้จนถึงขัน้ต้องปันกนัแล้ว  ผู้ เขียนเลา่เร่ืองความเหือดแห้ง

ของแมน่ า้ริโอแกรนเดซึง่ยาวเป็นท่ี 5 ในอเมริกาเหนือ ไหลผา่นแถบตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ และเป็นเส้น

แบง่เขตแดนระหว่างสหรัฐฯ กบัเม็กซิโกก่อนไหลไปลงทะเล  ชาวอเมริกนักัน้น า้สว่นใหญ่ในตอนต้นน า้ไว้ใช้ใน

การเกษตร แม่น า้สายนีจ้งึมกัแห้งขอดจนเดินข้ามได้ในตอนก่อนท่ีมนัจะไหลออกสูท่ะเล สร้างปัญหาสารพดั

จากการขาดแคลนน า้รวมทัง้การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและท าให้การเกษตรลม่สลายทัง้ในสหรัฐฯ และ



ในเม็กซิโก  สหรัฐฯ ใช้อ านาจบาตรใหญ่ท าสญัญาปันน า้ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัแบบเอาเปรียบเม็กซิโกทกุด้าน  ชาว

เม็กซิกนัจ านวนมากท่ียากจนจงึลกัลอบเข้าไปหางานท าในสหรัฐฯ ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาอีก   

 ผู้ เขียนชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน า้เกิดจากปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั เร่ิมจากการกระจาย

ของแหลง่น า้ตามธรรมชาตซิึง่ไมต่รงกบัการกระจายของคน  บางแหง่มีน า้มากแตไ่มมี่คน เชน่ ในลุม่น า้อะเม

ซอน และบางแหง่มีคนมาก แตก่ลบัไมมี่น า้ เชน่ ในยา่นตะวนัออกกลาง  บางสงัคมใช้น า้อย่างฟุ่ มเฟือย

โดยเฉพาะสงัคมท่ีกินเนือ้และบริโภคสงู  เขาค านวณว่า ในฐานะชาวตะวนัตกซึง่ชอบกินเนือ้ ในแตล่ะวนัเขาเอง

ใช้น า้ราว 2 เทา่ของชาวมงัสวิรัต ิและในแตล่ะปีเขาใช้น า้ระหวา่ง 1.5–2.0 ล้านลิตรในขณะท่ีโลกมีน า้จืดให้ทกุ

คนใช้ได้ปีละประมาณ 1.4 ล้านลิตรเท่านัน้  เน่ืองจากประชากรโลกยงัเพิ่มขึน้ เทา่ท่ีผา่นมาเราแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนอาหารด้วยการปลกูพืชสายพนัธุ์ท่ีให้ผลผลิตสงู  แตพื่ชเหลา่นัน้ต้องการน า้มากกวา่พืชสายพนัธุ์เดมิ 

สร้างความต้องการน า้เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกวา่อตัราการเพิ่มของคนและเร่งให้เกิดการขาดแคลนน า้เร็วขึน้ด้วย 

 

 ในภาค 2 ผู้ เขียนกลา่วถึงการสบูน า้บาดาลขึน้มาใช้จนมนัเหือดแห้งไปอยา่งรวดเร็วโดยพดูถึงอินเดีย

เป็นประเทศแรก  จริงอยูใ่นปัจจบุนัอินเดียสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอแก่ความต้องการของประชากรแล้ว 

แตก่ารผลิตนัน้ต้องอาศยัการชลประทานอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้การสบูน า้ใต้ดนิขึน้มาใช้อยา่งรวดเร็วของ

ชาวนากวา่ 21 ล้านคนด้วยเพราะแมน่ า้ในอินเดียมีน า้ไมพ่อ  การสบูน า้ขึน้มาใช้ปลกูพืชซึง่กินน า้มาก เชน่ ข้าว 

อ้อย หญ้าและฝ้ายท าให้ขมุน า้ใต้ดนิแห้งลงอยา่งรวดเร็วจนบางแหง่เร่ิมขาดแคลนน า้อยา่งสาหสัแล้ว  แตเ่ร่ือง

ไมจ่บแคน่ัน้ ชาวบ้านบางแห่งเจาะบอ่บาดาลเพ่ือสบูน า้ไปขายให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมซึง่เม่ือใช้น า้แล้วก็

ปลอ่ยน า้เสียลงล าน า้ท่ีอยูใ่กล้ ๆ ท าให้แหลง่น า้ทัง้บนดนิและใต้ดนิเตม็ไปด้วยสารเคมีท่ีก่อให้เกิดโรคตา่ง ๆ  

ชาวบ้านได้เงินก้อนใหญ่ในตอนแรกโดยไมต่ระหนกัเลยว่าพวกเขาก าลงัฆา่ตวัตายแบบผอ่นสง่ 

 การสบูน า้บาดาลขึน้มาใช้อยา่งรวดเร็วเกิดขึน้อยา่งกว้างขวางทัว่ทัง้โลกรวมทัง้ในกรุงเทพฯ ด้วย  เม่ือ

ระดบัน า้ใต้ดนิลดลงไปชาวโลกก็เจาะบอ่ให้ลกึลงไปอีกเน่ืองจากเทคโนโลยีใหมเ่อือ้ให้ง่ายแกก่ารเจาะและการ

สบูน า้บาดาล  แตส่ิ่งท่ีชาวโลกโดยทัว่ไปมกัไม่คอ่ยรู้ก็คือ น า้นัน้มกัมีสารหลากหลายชนิดเจือปนอยูต่าม

ธรรมชาตซิึง่อาจเป็นอนัตรายในระยะยาวหากน าไปบริโภค  ผู้ เขียนเล่าถึงความเจ็บป่วยถึงตายและพิการของ



ชาวบ้านในหลายประเทศ เช่น อินเดีย บงักลาเทศและจีน อนัเกิดจากสารฟลอูอไลด์และสารหนท่ีูมีอยูใ่นน า้

บาดาลเพราะพวกเขาหลงผิดคิดวา่น า้นัน้สะอาดเน่ืองจากมนัอยูใ่ต้ดนิ  ในบางท้องท่ีน า้บาดาลมีสารเจือปน

มากถึงขนาดสตัว์ยงัพิการเม่ือด่ืมมนัเข้าไป  ปัญหานีก้ าลงัแผก่ระจายออกไปทัว่โลกเพราะเม่ือแมน่ า้เหือดแห้ง

ลง ชาวโลกโดยทัว่ไปพยายามจะใช้น า้บาดาลเพิ่มขึน้ 

 เร่ืองการเจาะและสบูน า้จากขมุน า้บาดาลขึน้มาใช้ท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษได้แก่โครงการใน

ประเทศลิเบียซึง่เป็นทะเลทรายเกือบทัง้หมด  ลิเบียมีน า้มนัปิโตรเลียมมากมาย  แตใ่ต้พืน้ทะเลทรายทางตอน

ใต้ของประเทศกลบัมีขมุน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  รัฐบาลลิเบียซึง่มีพนัเอก มมุมา คดัดาฟี เป็นผู้น ามาตัง้แตปี่ 

2512 ร ่ารวยมากจากการขายน า้มนัและต้องการผลิตอาหารแทนการน าเข้า  ฉะนัน้รัฐบาลจงึลงทนุจ้างบริษัท

ตา่งชาตใิห้ขดุบอ่และสร้างท่อสง่น า้จากทางตอนใต้เพ่ือน าน า้ไปใช้ปลกูข้าวสาลีและพืชอ่ืน ๆ ทางตอนเหนือ

ของประเทศซึง่อากาศไมร้่อนจดัถึงขนาดทอดไข่สกุ  โครงการนีป้ระกอบด้วยบอ่น า้บาดาลหลายร้อยบอ่และ

เครือข่ายของทอ่สง่น า้ยาวกวา่ 4 พนักิโลเมตร  บางท่อใหญ่ถึงขนาดรถไฟเข้าไปแลน่ได้สะดวก  เทา่ท่ีผ่านมา 

รัฐบาลลิเบียลงทนุไปแล้วกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แตก็่ยงัไมส่ามารถปลกูข้าวสาลีท่ีราคาแพงท่ีสดุใน

โลกได้พอส าหรับประชาชน  ผลสดุท้ายทัง้เงินจ านวนมหาศาลและน า้ใต้ดนินัน้ก็จะหมดไปยงัผลให้ชาวลิเบีย

ต้องซือ้อาหารจากตา่งประเทศเช่นเดมิ   

การสบูน า้บาดาลขึน้มาใช้อยา่งสรุุ่ยสรุ่ายมิใชเ่กิดขึน้ในลิเบียเทา่นัน้ หากเกิดขึน้ในประเทศท่ีร ่ารวย

จากการขายน า้มนั เชน่ ซาอดีุอาระเบีย ด้วย ยงัผลให้ขมุน า้บาดาลใหญ่ ๆ ในโลกเหือดแห้งลงอย่างรวดเร็ว

เชน่เดียวกบัแมน่ า้สายตา่ง ๆ  แตก่ารเหือดแห้งนีไ้มมี่ใครมองเห็นหรือสนใจเพราะมนัอยูใ่ต้ดนิ   

โดยสรุปการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มของประชากรก าลงัน าไปสูก่ารขาด

แคลนน า้และในท่ีสดุปัญหาก็จะเวียนกลบัมาถึงเร่ืองอาหารอีกเม่ือน า้ส าหรับปลกูพืชมีไมเ่พียงพอ     

   

 ภาค 3 พดูถึงความสญูหายไปของพืน้ท่ีชุม่น า้ซึง่มีกระจดักระจายอยูท่ัว่โลก  พืน้ท่ีเหล่านีมี้ความ

หลากหลายและผลผลิตทางชีวภาพสงูเป็นท่ีสองรองลงมาจากป่าดงดิบเทา่นัน้  แตร่าวคร่ึงหนึง่ของมนัได้สญู

หายไปหมดแล้ว  หลายแหง่ถกูน ามาท าเป็นนาข้าว บอ่กุ้ ง บอ่หมกขยะ ถนนและหมูบ้่านหลงัจากน า้ถกูสบูหรือ



ระบายออกไป  การศกึษาพบวา่ประโยชน์ท่ีได้รับจากการน าพืน้ท่ีชมุน า้มาท าอย่างอ่ืนต ่ากวา่การปล่อยมนัไว้

ตามธรรมชาต ิ แตม่นัก็ยงัเกิดขึน้เพียงเพื่อสร้างความมัง่คัง่ให้แก่คนเพียงกลุม่เล็ก ๆ  การน าพืน้ท่ีชุม่น า้มาท า

อยา่งอ่ืนเกิดขึน้ทัง้ในอดีต เช่น ในองักฤษเม่ือหลายร้อยปีก่อน และในปัจจบุนัซึง่ผู้ เขียนน ามาเลา่อยา่งเคร่า ๆ 

เชน่ การขดุคลองผา่นบงึน า้ตืน้ขนาดมหมึาในประเทศซูดานเพ่ือชว่ยให้น า้ไหลผา่นอยา่งรวดเร็วไปลงแมน่ า้ไนล์

ซึง่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของอียิปต์ และการขดุคลองผา่นเขตปันตะนลัในอเมริกาใต้ซึง่เป็นระบบนิเวศในเขตน า้จืด

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือใช้ในการเดนิเรือ  หลงัจากนัน้เขาน าเร่ืองราวของพืน้ท่ีชุม่น า้ 3 แหง่มาเลา่อยา่งละเอียด

คือ บงึฮาเดเจีย-งรุูและทะเลสาบชาดในแอฟริกา บงึฮามนูในอฟักานิสถานและทะเลสาบใหญ่ในเขมร 

 บงึฮาเดเจีย-งรุู เป็นพืน้ท่ีชุม่น า้รูปว่าวยาวประมาณ 100 กิโลเมตรทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรีย  

บงึนีมี้ปลาสารพดัชนิด  น า้ในบงึเป็นท่ีพึง่ของชาวบ้านท่ีท าการเกษตรและจบัปลากว่าล้านคนและเป็นเสมือน

ก าแพงท่ีกัน้มิให้ทะเลทรายรุกรานตอ่ไปในยา่นนัน้  หลงัจากมีการสร้างเข่ือนกัน้แมน่ า้ท่ีไหลลงสูบ่งึนี ้ความ

หายนะเกิดตามมาทนัทีเม่ือพืน้ท่ีชุม่น า้ลดลงราว 80% ท าให้สว่นท่ีแห้งไปประสบกบัความแล้งปานทะเลทราย

สลบักบัสภาวะน า้ทว่มฉับพลนัเม่ือมีการปลอ่ยน า้ขนานใหญ่จากเข่ือนหลงัฝนตกมากทางต้นน า้  การเกษตร

และการจบัปลาลม่สลายท าให้ชาวบ้านสว่นใหญ่ต้องอพยพไปหางานท าท่ีอ่ืน  สว่นผู้ ท่ียงัท าเกษตรกรรมตอ่ไป

ต้องเผชิญกบัความยากจนอยา่งสาหสัเม่ือผลผลิตของท่ีดินโดยเฉล่ียลดลงถึงราว 90%  ความเสียหายใน

ท านองเดียวกนัแตใ่หญ่หลวงกวา่เกิดขึน้รอบ ๆ ทะเลสาบชาดซึง่มีขนาดใหญ่กวา่บงึนีแ้ละครอบคลมุพืน้ท่ีใน

ประเทศไนจีเรีย ชาด แคเมอรูนและไนเจอร์  จริงอยูเ่ข่ือนท่ีสร้างขึน้เอือ้ให้เกิดการชลประทานเพ่ือการเกษตรใน

สว่นอ่ืนของประเทศ แตผ่ลได้รวมแล้วไมเ่ทา่ผลเสีย 

 บงึฮามนูครอบคลมุพืน้ท่ีราว 4 พนัตารางกิโลเมตรตรงเขตแดนระหว่างอฟักานิสถานกบัอิหร่านและ

เป็นเสมือนสายเลือดของคนและระบบนิเวศในยา่นนัน้มานบัพนัปี  การสร้างเข่ือนกัน้สายน า้ซึง่ไหลลงสูบ่งึนีเ้ร่ิม

มีผลกระทบแตไ่มถ่ึงกบัระดบัหายนะจนกระทัง่ปี 2541 เม่ือรัฐบาลตาลีบนัของอฟักานิสถานสัง่ปิดประตเูข่ือน

ท าให้บงึสว่นใหญ่เหือดแห้ง สร้างความขดัแย้งกบัอิหร่านและเปล่ียนสภาพพืน้ท่ีแถบนัน้ให้เป็นทะเลทราย  

ประชาชนท่ีอยูร่อบ ๆ บงึราว 3 แสนคนต้องอดอยากและกลายเป็นผู้ ลีภ้ยัแตช่าวโลกไมท่ราบเร่ืองเพราะมนั

เกิดขึน้ในเขตของสองประเทศซึง่เป็นศตัรูคูอ่าฆาตของสงัคมตะวนัตก  แม้ตอนนีอ้ฟักานิสถานจะมีรัฐบาลซึง่



ชาวตะวนัตกสนบัสนนุแล้ว แตปั่ญหาอนัเกิดจากการสร้างเข่ือนกัน้น า้จนท าให้บงึนัน้เหือดแห้งและความ

ขดัแย้งกบัอิหร่านยงัมีตอ่ไป 

 คนไทยจ านวนมากอาจได้กินปลากรอบจากทะเลสาบใหญ่ในเขมร แตค่งมีน้อยคนท่ีรู้วา่ปลาจ านวน

มหาศาลในทะเลสาบนัน้มีวงจรชีวิตอยา่งไรและท าไมแม่น า้สายใหญ่ท่ีไหลลงสูท่ะเลสาบจงึไหลกลบัในบาง

ฤดกูาลซึง่ตรงข้ามกบัค าพงัเพยของไทยท่ีวา่สายน า้ไมมี่วนัไหลกลบั  เร่ืองปลาทะเลสาบเขมรเก่ียวพนักบัล าน า้

โขงอยา่งแนบแนน่  แมน่ า้โขงเป็นสายน า้ใหญ่อนัดบัท่ี 14 ของโลกแตมี่ความส าคญัในด้านการจบัปลา

รองลงมาจากแมน่ า้อะเมซอนเทา่นัน้   

ในฤดแูล้งเม่ือน า้ในแมน่ า้โขงมีระดบัต ่า น า้จะไหลออกจากทะเลสาบใหญ่ไปตามล าน า้ยาวประมาณ 

200 กิโลเมตรลงสูแ่มน่ า้โขง  แตใ่นฤดฝูนเม่ือน า้ในแมน่ า้โขงสงูเตม็ตลิ่ง มนัจะดนัให้สายน า้นัน้ไหลย้อนกลบัลง

สูท่ะเลสาบเป็นเวลาหลายเดือน  น า้นัน้จะไม่อยูเ่พียงในทะเลสาบ หากจะไหลบา่ออกไปทว่มทุง่นาและป่าดง

ดบิท าให้พืน้ท่ีสว่นใหญ่กลายเป็นบอ่เพาะเลีย้งปลาขนาดมหมึาขึน้มาทนัที  นัน่คือท่ีมาของปลากรอบ  ชาว

เขมรสว่นใหญ่อาศยัปลาจากแหลง่เดียวกนัเป็นอาหารหลกั  แตข่ณะนีว้งจรชีวิตของปลาและวิถีชีวิตของคนใน

ลุม่น า้โขงรวมทัง้คนไทยเร่ิมได้รับผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงจากการระเบดิแก่งและสร้างเข่ือนทางต้นน า้และ

ตามสาขาของแมน่ า้โขงแล้ว  ผลกระทบนัน้นบัวนัจะร้ายแรงยิ่งขึน้เม่ือโครงการสร้างเข่ือนจ านวนมากกกัน า้ไว้

จนหมดท าให้การไหลกลบัของสายน า้ท่ีเช่ือมระหว่างทะเลสาบใหญ่กบัสายน า้โขงไมเ่กิดขึน้อีก   

 

 ในภาค 4 ผู้ เขียนน าเร่ืองน า้ท่วมมาเลา่เร่ิมด้วยการกลา่วถึงแมน่ า้เหลืองในจีนซึง่มีสมญาวา่แมน่ า้

วิปโยคเพราะในประวตัศิาสตร์ทกุครัง้ท่ีแมน่ า้สายนีล้้นฝ่ังขนานใหญ่ ชาวจีนนบัแสนจะตายจากการจมน า้และ

จากโรคระบาด  ในระยะหลงันีเ้หตกุารณ์น า้ล้นฝ่ังขนานใหญ่มีน้อยลงเพราะการสร้างเข่ือน ท านบและพนงักัน้

ทัง้สองฝ่ังน า้  อยา่งไรก็ตามผู้ เช่ียวชาญพากนัท านายวา่อีกไมช้่าน า้จะทว่มครัง้ใหญ่ท าให้ชาวจีนตายเป็นเบือ

อีกครัง้เพราะในปัจจบุนัล าน า้สายนีอ้ยูส่งูกว่าพืน้ท่ีรอบ ๆ ฝ่ังของมนัแล้ว  ในบางยา่นมนัสงูกวา่พืน้ท่ีรอบฝ่ังถึง 

20 เมตร  กระบวนการท่ีท าให้ล าน า้อยูส่งูกวา่พืน้ท่ีรอบ ๆ เกิดจากการเสริมพนงัให้สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมาเป็น

เวลานาน  เน่ืองจากแมน่ า้สายนีมี้โคลนตมไหลมาด้วยจนมีสีเหลืองตามช่ือ โคลนตมนัน้คอ่ย ๆ ทบัถมกนัท่ีก้น



แมน่ า้ท าให้มนัสงูขึน้จนน า้ไหลออกนอกพนงัทกุครัง้ท่ีฝนตกทางต้นน า้  ชาวจีนแก้ปัญหาด้วยการเสริมพนงัให้

สงูขึน้ แตพ่นงัดงักล่าวก็แก้ปัญหาได้เพียงชัว่คราวเทา่นัน้เพราะโคลนตมยงัสะสมท่ีก้นแมน่ า้อย่างไมห่ยดุยัง้  

เน่ืองจากในบางพืน้ท่ีการสร้างพนงัไมส่ามารถท าได้อีกตอ่ไป เม่ือฝนตกใหญ่น า้จงึจะล้นฝ่ังอยา่งแนน่อน  

ตอนนีพื้น้ท่ีทางต้นน า้มีความแห้งแล้งตดิตอ่กนัมาเป็นเวลานานท าให้ปริมาณน า้ในแมน่ า้ต ่ากวา่ปกติ  แตม่นั

คงไมแ่ล้งตลอดไป  ฉะนัน้เม่ือไรฝนกลบัมาตกหนกัอีก เม่ือนัน้แมน่ า้เหลืองจะก่อความวิปโยคให้แก่ชาวจีนท่ีมี

ถ่ินฐานอยูใ่นย่านนัน้สมตามสมญานามของมนัอีกครัง้   

ภาวะฝนตกหนกัจะต้องเกิดขึน้อยา่งแน่นอนเน่ืองจากภาวะโลกร้อนท าให้น า้บนผิวโลกระเหยเร็วขึน้

และละอองน า้ในบรรยากาศเพิ่มขึน้  ฝนจะตกหนกัเม่ือไรและท่ีไหนยงัไมมี่ใครรู้  นกัวิทยาศาสตร์ไมส่ามารถ

ท านายได้ แตพ่วกเขาแน่ใจว่าภาวะน า้ทว่มตามแมน่ า้บางสายจะหนกัหนาสาหสัยิ่งขึน้สว่นหนึง่เพราะธาร

น า้แข็งซึง่ตามธรรมดาจะชว่ยซบัน า้ฝนบางสว่นไว้ได้ละลายหายไปหมดแล้ว  ในขณะเดียวกนัพืน้ท่ีบางแหง่จะ

แห้งแล้งตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน  นัน่หมายความว่าแมน่ า้บางสายจะแห้งเหือดลงจนเกิดผลกระทบใหญ่หลวง 

 

ภาค 5 พดูถึงความพยายามของมนษุย์ท่ีจะควบคมุสายน า้ตา่ง ๆ ด้วยการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่จนใน

ขณะนีแ้ทบไมมี่แมน่ า้สายไหนท่ีไมมี่เข่ือนกัน้เหลืออยูอี่ก  หลงัจากเวลาผา่นไปหลายทศวรรษการศกึษาพบวา่

การสร้างเข่ือนจ านวนมากไม่บรรลเุป้าหมายและผลได้ซึง่สว่นใหญ่เกิดขึน้ในระยะสัน้น้อยกวา่ผลเสียซึง่เกิดขึน้

ในระยะยาว  แม้แตธ่นาคารโลกเองซึง่ครัง้หนึง่เป็นผู้ผลกัดนัให้ประเทศด้อยพฒันากู้ เงินไปสร้างเข่ือนได้เปล่ียน

ใจและไมส่นบัสนนุการสร้างเข่ือนอีกตอ่ไปแล้ว   

ดงัท่ีทราบกนัดีทกุครัง้ท่ีมีการสร้างเข่ือน ประชาชนจ านวนมากมกัถกูบงัคบัให้ละทิง้บ้านเรือนท่ีอยูใ่น

เขตอา่งเก็บน า้เหนือเข่ือน สิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมมกัจมน า้หายไป และระบบนิเวศได้รับผลกระทบอยา่งหนกั  

แตเ่ข่ือนมกัไมไ่ด้ผลตามคาด เชน่ แทนท่ีจะป้องกนัน า้ทว่ม เข่ือนมกัท าให้น า้ทว่มร้ายแรงขึน้อีกเพราะตาม

ธรรมดาน า้จะถกูเก็บไว้เตม็อ่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน  นอกจากนัน้เม่ือเวลาผา่นไป อ่าง

เก็บน า้เหนือเข่ือนจะเก็บน า้ได้น้อยลงเร่ือย ๆ เพราะตะกอนท่ีมากบัน า้ตกทบัถมอยู่ท่ีก้นอา่ง  เม่ือฝนตกหนกั 



บางเข่ือนก็พงัสร้างความเสียหายใหญ่หลวง  ในชว่งเวลา 50 ปีท่ีผา่นมา เข่ือนในจีนเพียงประเทศเดียวพงัลงถึง 

322 แหง่   

อา่งเก็บน า้สว่นใหญ่ได้กลายเป็นแหลง่ผลิตก๊าซมีเทนอนัเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  

ก๊าซนัน้เกิดจากการเนา่เป่ือยของต้นไม้ท่ีจมอยูใ่ต้น า้เม่ือตอนสร้างเข่ือนและพืชจ านวนมากท่ีเกิดขึน้ในอา่งเก็บ

น า้ในเวลาตอ่มา  นอกจากนัน้อา่งเก็บน า้ยงัท าให้น า้บนผิวโลกระเหยมากขึน้เพราะมนัเป็นผืนน า้ขนาดใหญ่ท่ี

อยูก่ลางแดด  ละอองน า้ในอากาศเป็นสว่นหนึง่ของก๊าซเรือนกระจก  ยิ่งไปกวา่นัน้การชลประทานจากการ

สร้างเข่ือนมกัให้ผลต ่ากวา่ท่ีคาดเพราะการระบายน า้ไมเ่พียงพอก่อให้เกิดปัญหาดนิเคม็จนปลกูอะไรไมไ่ด้  

เร่ืองนีมี้ตวัอยา่งปัญหาดนิเค็มในปากีสถานซึง่พดูถึงในตอนต้นแล้ว 

 

ภาค 6 พดูถึงสงครามชิงน า้ในสว่นตา่ง ๆ ของโลก เร่ิมด้วยเร่ืองราวระหวา่งชาวอิสราเอลกบัชาวอาหรับ

ในดนิแดนปาเลสไตน์ซึง่เป็นยา่นขาดแคลนน า้ชนิดหนกัหนาสาหสัท่ีสดุในโลก  สงครามท่ีเกิดขึน้หลายครัง้ใน

ยา่นนัน้มีการแยง่ชิงน า้เป็นปัจจยัส าคญัแฝงอยูเ่บือ้งหลงัโดยเฉพาะเม่ือปี 2510  หลงัสงครามครัง้นัน้อิสราเอล

เข้าครอบครองเนินเขาโกลานและดนิแดนฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้จอร์แดนโดยอ้างวา่มนัมีความส าคญัทาง

ยทุธศาสตร์  แตต่ามความเป็นจริงอิสราเอลต้องการควบคมุต้นน า้ของแมน่ า้จอร์แดนและขมุน า้บาดาลท่ีส าคญั

ยิ่งมากกวา่   

ในขณะเดียวกนัความโกรธแค้นท่ีชาวปาเลสไตน์มีตอ่อิสราเอลมีความไมเ่ป็นธรรมในการปันน า้รวมอยู่

ด้วย เช่น ตามสญัญาสงบศกึท่ีลงนามกนั ณ เมืองออสโลเม่ือปี 2538 ชาวปาเลสไตน์ได้รับปันน า้คนละ 15,000 

แกลลอนตอ่ปี ในขณะท่ีชาวอิสราเอลได้รับคนละ 65,000 แกลลอน  เน่ืองจากอิสราเอลมีอ านาจเหนือกวา่ การ

เอาเปรียบแบบนีจ้ะมีตอ่ไปท าให้ดนิแดนแถบนัน้ไมมี่วนัจะพบความสงบสขุจนกวา่ปัญหาการขาดแคลนน า้จะ

ได้รับการแก้ไขจนทกุฝ่ายรู้สึกเป็นธรรม  เน่ืองจากประชากรในยา่นนัน้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในขณะท่ีขมุน า้

บาดาลเหือดแห้งไปหรือไมก็่ถกูท าลายด้วยปฏิกลูและสารเคมี ความขาดแคลนจงึนบัวนัจะหนกัหนาสาหสัขึน้  

วิธีการแก้ไขอาจต้องใช้การกลัน่น า้ทะเลซึง่มีต้นทนุสงูจนเกินก าลงัเงินของคนในยา่นนัน้  มองจากแง่นีโ้อกาส

ท่ีดนิแดนแถบนัน้จะสงบสขุมีน้อย 



 นอกจากเร่ืองราวของชาวอิสราเอลกบัชาวปาเลสไตน์แล้ว ยงัมีความขดัแย้งอนัเกิดจากการแยง่ชิงน า้

อ่ืน ๆ ท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้กนัอยา่งกว้างขวางอีกมาก โดยเฉพาะความขดัแย้งระหวา่งปากีสถานกบัอินเดียซึง่อาจน าไปสู่

สงครามนิวเคลียร์ก็ได้  เน่ืองจากแมน่ า้สินธุซึง่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่สายเดียวของปากีสถานถือก าเนิดใน

แคว้นแคชเมียร์ซึง่อินเดียปกครองอยู ่ อินเดียเคยปิดกัน้น า้เม่ือสงครามระหวา่งประเทศทัง้สองเกิดขึน้เม่ือปี 

2490  ตอนนีอิ้นเดียได้สร้างเข่ือนกัน้น า้ตามสายน า้ตา่ง ๆ ในแคชเมียร์เพิ่มขึน้ซึง่ปากีสถานกลา่วหาว่ามี

จดุมุง่หมายเพ่ือปิดกัน้น า้เม่ือเกิดความขดัแย้ง  วนันีต้า่งกบัปี 2490 เพราะทัง้สองฝ่ายตา่งมีอาวธุนิวเคลียร์ 

 แมน่ า้สว่นใหญ่ไหลผา่นมากกวา่หนึง่ประเทศ เช่น แมน่ า้ไนล์ไหลผา่นถึง 10 ประเทศ  แมน่ า้ดานบู 

ไรน์ ไนเจอร์และคองโกไหลผ่าน 9 ประเทศ และแมน่ า้แซมเบซิไหลผา่น 8 ประเทศ  ดินแดนเหล่านัน้มกัไมมี่

สญัญาปันน า้กนั  ยิ่งกว่านัน้ในปัจจบุนันีมี้กวา่ 20 ประเทศท่ีต้องอาศยัน า้จากเพ่ือนบ้านมาสนองความต้องการ

กวา่คร่ึงของตน  ฉะนัน้ความขดัแย้งจากการแยง่น า้เป็นสิ่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้เม่ือสายน า้เหือดแห้งลง หรือความ

ต้องการเพิ่มขึน้จนเกินปริมาณท่ีมีอยู่ 

 

 ภาค 7 พดูถึงความลม่สลายของอารยธรรมซึง่มีน า้เป็นปัจจยัส าคญั เช่น ยา่นตะวนัออกกลาง เขมร 

พืน้ท่ีทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและย่านทะเลสาบอาราลในคาซคัสถานเช่ือมตอ่กบัอซุเบกิสถาน  

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่ายา่นตะวนัออกกลางเป็นถ่ินก าเนิดของเกษตรกรรมซึง่น าไปสูค่วามก้าวหน้า

ทางด้านอ่ืนและการสร้างสงัคมเมืองเม่ือเกือบหม่ืนปีมาแล้ว  แตย่า่นนีมี้ความแห้งแล้งสงู  ฉะนัน้การเกษตร

ขนาดใหญ่ต้องอาศยัการชลประทานซึง่สว่นใหญ่ได้น า้มาจากแมน่ า้ไทกริสและยเูฟรตสิ  ผู้ เขียนเลา่วา่การขาด

แคลนน า้น าไปสูส่งครามแยง่น า้กนัเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์  อยา่งไรก็ตามปัจจยัหลกัท่ีท าให้สงัคม

เหลา่นัน้ลม่สลายได้แก่ความไมส่ามารถท่ีจะปลกูพืชเพื่อเลีย้งประชาชนได้อยา่งเพียงพอเน่ืองจากขาดความรู้

เร่ืองผลกระทบของการชลประทาน นัน่คือ การสะสมของเกลือจนดนิเคม็เกินความทนทานของพืชและคลองสง่

น า้ตืน้เขินอย่างรวดเร็วจากตะกอนจนขดุลอกไมท่นั   

อยา่งไรก็ตามในย่านตะวนัออกกลางก็มีตวัอยา่งของการใช้น า้เพ่ือการเกษตรแบบพอเพียงมาเป็นเวลา

เกือบหม่ืนปีเชน่กนั  การเกษตรแบบนัน้ไมล่ม่สลายและยงัหาดไูด้ในปัจจบุนัท่ีนอกเมืองเจริโก  ในช่วงเวลา



เกือบหม่ืนปีชาวบ้านยงัใช้วิธีดัง้เดมิ นัน่คือ ปล่อยธารน า้ซบัซึง่มีช่ือวา่ “อีไลชา” ให้ไหลไปลงอา่งเก็บน า้ก่อนท่ี

พวกเขาจะน าน า้นัน้ไปใช้ในการเกษตร  พืน้ท่ีตรงนัน้จงึมีการเกษตรท่ีท าติดตอ่กนัมายาวนานท่ีสดุใน

ประวตัิศาสตร์ของมนษุย์ 

   ตอ่จากนัน้ผู้ เขียนเลา่ถึงความก้าวหน้าและความลม่สลายของอาณาจกัรเขมรแล้วตอ่ด้วยอาณาจกัร

มายาในอเมริกากลาง  เขากลา่ววา่ชาวเขมรโบราณสร้างอารยธรรมส าเร็จเพราะความสามารถในการบริหาร

จดัการระบบสง่น า้ซึง่บางสว่นยงัมีเหลือให้ดอูยู่จนถึงปัจจบุนั  แตห่มองมูกัตายเพราะง ู อาณาจกัรเขมรลม่

สลายเพราะในท่ีสดุชาวเขมรไมส่ามารถแก้ปัญหาท่ีมากบัระบบสง่น า้ได้ นัน่คือ เม่ือล าน า้เสียมเรียบสง่น า้มาก

ขึน้มนัยิ่งกดัเซาะก้นล าน า้ให้ลกึลงเร่ือย ๆ  ในท่ีสดุมนัลกึมากจนไมส่ามารถสง่น า้เข้าไปในระบบคคูลองและ

สระน า้ได้อยา่งเพียงพอแก่ความต้องการท าให้คคูลองและสระเหลา่นัน้แห้งลง   

สว่นชาวมายาสร้างอาณาจกัรจากความสามารถในการใช้น า้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาต ิ แตเ่ม่ือภมูิอากาศ

เปล่ียนไปท าให้พืน้ท่ีแถบนัน้ขาดน า้ อารยธรรมของชาวมายาก็ลม่สลาย  ชาวมายาเองอาจมีสว่นท าให้

ภมูิอากาศเปล่ียนแปลงด้วยเพราะพวกเขาตดัไม้ท าลายป่ากนัขนานใหญ่เพ่ือน าท่ีดินมาใช้ในการเกษตรเม่ือ

ประชากรเพิ่มขึน้  การกระท าเช่นนัน้ก่อให้เกิดการขาดสมดลุของระบบนิเวศอยา่งร้ายแรงจนท าให้อากาศแห้ง

แล้งในท่ีสดุ 

 เหนืออาณาจกัรมายาขึน้ไปเป็นพืน้ท่ีกึ่งทะเลทรายซึง่ในปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของสหรัฐอเมริกา  

ผู้ เขียนน าเร่ืองราวของพืน้ท่ีรอบ ๆ เมืองฟีนิกซ์ในรัฐอาริโซนามาเลา่เพ่ือชีใ้ห้เห็นประเด็นตา่ง ๆ เก่ียวกบัสงัคม

ปัจจบุนักบัการขาดแคลนน า้  ทัง้ท่ีพืน้ท่ีแถบนัน้แห้งแล้งมาก ชาวอเมริกนัยงัใช้น า้กนัอยา่งฟุ่ มเฟือยเพ่ือท า

สนามหญ้า น า้พ ุสระวา่ยน า้ ทะเลสาบสว่นตวัและสนามกอล์ฟ ท าให้ฟีนิกซ์เป็นเมืองหนึง่ซึง่ใช้น า้มากท่ีสดุใน

โลกทัง้ท่ีมีประชากรเพียง 3 ล้านคนเท่านัน้  น า้ท่ีพวกเขาน ามาใช้สว่นใหญ่มาจากแม่น า้โคโลราโดซึง่เป็นแมน่ า้

สายใหญ่ในยา่นตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ  รัฐบาลกลางได้สร้างเข่ือนตา่ง ๆ ขึน้บนล าน า้สายนัน้เพ่ือกกัน า้ไว้

ให้รัฐตา่ง ๆ ใช้ตามกฎหมายปันน า้  อยา่งไรก็ตามกฎหมายเหลา่นัน้เร่ิมบงัคบัใช้ไมไ่ด้เพราะความต้องการน า้

เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ในขณะท่ีปริมาณน า้มีน้อยลงเน่ืองจากความแห้งแล้งอนัเป็นผลของความเปล่ียนแปลงของ

ภมูิอากาศ  ตอนนีจ้งึมีสงครามแยง่ชิงน า้กนัแล้ว แตเ่ป็นสงครามท่ีใช้กองทพัทนายความ ยงัไมใ่ชก่องทพัทหาร  

ในท่ีสดุอนาคตของเมืองฟีนิกซ์และพืน้ท่ีแถบนัน้อาจเป็นเชน่เดียวกนักบัอารยธรรมเก่าแก่ช่ือ “โฮโฮคมั” ซึง่



ครอบคลมุพืน้ท่ีตรงนัน้และล่มสลายไปก่อนท่ีชาวอเมริกนัจะไปถึง  นกัวิทยาศาสตร์สนันิษฐานวา่อารยธรรมโฮ

โฮคมัขาดน า้จงึลม่สลาย 

 ตอ่จากนัน้ผู้ เขียนเลา่ถึงเร่ืองราวความเหือดแห้งของทะเลสาบอาราลซึง่องค์การสหประชาชาตยิกให้

เป็นความหายนะทางสิ่งแวดล้อมท่ีใหญ่ท่ีสดุของคริสต์ศตวรรษท่ี 20  ทะเลสาบนีเ้คยครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 

64,000 ตารางกิโลเมตรซึง่มีชายหาดสวยงาม มีน า้ใส อดุมสมบรูณ์ไปด้วยปลาพร้อมด้วยเมืองอตุสาหกรรม

ประมง  แตส่ิ่งเหล่านัน้ได้สญูหายไปหมดแล้วเน่ืองจากตอนนีท้ะเลสาบมีน า้เหลือเพียงราว 10% และมีความ

เคม็จดั  สว่นแผน่ดนิอนัเกิดจากก้นทะเลสาบได้กลายเป็นทะเลทรายท่ีเตม็ไปด้วยเกลือ   

ความหายนะนีเ้กิดขึน้เพราะการผนัน า้จากแมน่ า้สองสายซึง่เคยไหลลงสูท่ะเลสาบไปใช้ในการปลกู

ฝ้ายในสมยัท่ีสหภาพโซเวียตยงัรุ่งเรือง  การปลกูฝ้ายได้ผลดีอยู่ระยะหนึง่ แตต่อนนีป้ระสบปัญหาหนกัหนา

สาหสัเพราะดนิเคม็เพิ่มขึน้  ร้ายย่ิงกว่านัน้คือ ผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นนัน้ต้องสดูอากาศท่ีมีสารเคมีและเกลือเจือ

ปนอยูเ่ข้าไปทกุวนั  การส ารวจพบวา่ 97% ของสตรีท่ีอยู่ในยา่นนัน้เป็นโรคโรหิตจางและเดก็ท่ีเกิดใหม ่87% 

เป็นโรคเดียวกนั  นอกจากนัน้ประชาชนเป็นมะเร็งท่ีหลอดลมสงูท่ีสดุในโลกและมีอตัราการป่วยด้วยโรคอ่ืนสงู 

รวมทัง้วณัโรค ภมูิแพ้ ตบั ไตและระบบการสืบพนัธุ์ ท าให้อายุขยัของพวกเขาลดลงจาก 64 ปีเหลือเพียง 51 ปี

เทา่นัน้ 

 

 ภาค 8 เร่ิมด้วยการแสวงหาแหลง่น า้เพ่ือแก้ปัญหาความขาดแคลนโดยพดูถึงเมืองจีนเป็นอนัดบัแรก  

จีนมีโครงการผนัน า้จากแมน่ า้แยงซีซึง่เป็นแมน่ า้สายใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลกไปแทนน า้ท่ีเหือดแห้งไปในแม่

น า้เหลืองด้วยเงินลงทนุ 6 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ  ชว่งแรกของโครงการนีซ้ึง่เป็นงานโยธาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกได้

เร่ิมขึน้แล้วและอาจใช้เวลาถึง 20 ปีจงึจะเสร็จ  รัฐบาลจีนมองวา่มนัเป็นการตอ่ยอดความก้าวหน้าของประเทศ

เพราะมนัจะท าให้ผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึน้และประชาชนจ านวนมากมีน า้กินน า้ใช้ตอ่ไปอีกนาน  แตใ่น

ขณะเดียวกนัก็มีผู้แย้งว่ามนัเป็นการสร้างระเบิดเวลามากกวา่และเงินท่ีใช้ลงทนุนัน้อาจได้ผลเหนือกวา่ถ้า

น าไปใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น า้ของจีนซึง่ต ่ามาก เชน่ โรงงานจีนใช้น า้ราว 10 เทา่ของโรงงานอยา่ง



เดียวกนัในประเทศตะวนัตกและการชลประทานใช้น า้สองเทา่  แม้แตส้่วมแบบเก่าของชาวจีนก็ใช้น า้มากกวา่

ของชาวตะวนัตก  

 อินเดียก็มีโครงการผนัน า้ขนาดใหญ่เชน่เดียวกบัจีน แตข่องอินเดียสลบัซบัซ้อนกวา่เพราะมนัจะ

ประกอบด้วยการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่หลายสิบเข่ือนและคลองสง่น า้ยาวหลายร้อยกิโลเมตรเพ่ือเช่ือมแมน่ า้ 

14 สายทางตอนเหนือของประเทศ  น า้ท่ีเก็บกกัได้จะถกูสง่ไปตามระบบสง่น า้ยาวกว่าพนักิโลเมตรเพ่ือเช่ือมตอ่

กบัแมน่ า้ 17 สายและอา่งเก็บน า้ 300 อา่งทางตอนใต้ของประเทศ  โครงการนีอ้าจต้องใช้เงินลงทนุถึง 2 แสน

ล้านดอลลาร์สหรัฐแตมี่แง่ดีคือ ยงัไมไ่ด้เร่ิมก่อสร้าง   

โครงการผนัน า้ขนาดใหญ่ในจีนและอินเดียเป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ ยงัมีโครงการจ าพวกเดียวกนัอีก

มาก รวมทัง้ในสเปน กรีซ องักฤษ รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและแอฟริกา        

 ในอนัดบัตอ่ไปผู้ เขียนน าเร่ืองราวการขาดแคลนน า้และการแก้ปัญหาอนันา่สยดสยองในอินเดียมาเลา่ 

นัน่คือ ชาวสวนผกัน าน า้จากทอ่ระบายน า้เสียของโรงงานอตุสาหกรรมเคมีซึง่มีสารพิษสารพดัเจือปนอยู่ไปรด

ผกัแล้วน าผกัท่ีได้ไปปนกบัผกัท่ีรดด้วยน า้ธรรมดาก่อนน าไปขายในตลาด  ชาวสวนรู้ว่าพวกเขาขายอะไร แต่

ชาวเมืองไมรู้่  ณ วนันีย้งัไมมี่ใครรู้แนน่อนว่าผลกระทบทางสขุภาพของผู้บริโภคจะเป็นอยา่งไร  แตท่ี่แนน่อนก็

คือ อินเดียไมใ่ชป่ระเทศเดียวท่ีใช้น าเสียชนิดนัน้เพ่ือการเกษตร  ประเทศด้อยพฒันาจ านวนมากก็ท าและใน

ขณะนีพื้น้ท่ีกวา่ 100 ล้านไร่ใช้น า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมรดพืชท่ีใช้เป็นอาหาร 

 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ไมจ่ าเป็นจะต้องน าไปสูว่ิธีการอนัชวนขนลกุดงักลา่วเสมอไป  ผู้ เขียน

น าเร่ืองราวของเทคโนโลยีใหมแ่ละเก่ามาเลา่ เชน่ การสร้างบอ่เก็บน า้ค้างในองักฤษ การเก็บเก่ียวหมอกในอาบู

ดาบีและในชิลี  การท าฝนเทียมในหลายส่วนของโลกรวมทัง้ในเมืองไทย และการกลัน่น า้ทะเล  เทคโนโลยี

เหลา่นีอ้าจมีสว่นชว่ยได้บ้าง แตค่งไมเ่ทา่การเก็บเก่ียวฝนซึง่มีอยูใ่นหลายสว่นของโลกและเขาน ามาเลา่อยา่ง

ละเอียดในภาค 9   

การเก็บเก่ียวฝนมีหลายวิธี  ชาวจีนใช้วิธีสร้างถงัน า้ขนาดใหญ่ไว้ใต้พืน้บ้านซึง่พวกเขาท ากนัมาราว

สองพนัปีแล้ว  ตอนนีมี้การน าเทคโนโลยีเก่าแก่นีม้าประยกุต์ใช้โดยการสร้างถงัน า้ขนาดใหญ่ไว้ตามทุง่นาด้วย  

สว่นในอินเดีย การเก็บเก่ียวฝนใช้วิธีท่ีชาวบ้านร่วมกนัขดุสระน า้ขึน้เป็นจ านวนมาก  พวกเขาจะไมน่ าน า้ออก



จากสระไปใช้โดยตรง แตจ่ะปลอ่ยให้น า้ซมึลงไปใต้ดนิเพ่ือยกระดบัน า้ใต้ดนิให้สงูขึน้ท าให้ตาน า้ในบอ่มีน า้ไหล

อยูเ่สมอจนตกัไมแ่ห้ง  ยิ่งกว่านัน้น า้ท่ีซมึลงไปในดนิท าให้ดนิชุม่ชืน้และต้นไม้ชนิดตา่ง ๆ งอกงามจนน าไปสู่

วงจรมงคลในระบบนิเวศ  การเก็บเก่ียวฝนด้วยภมูิปัญญาเก่าแก่ยงัมีอยูท่ัว่ไปในโลกรวมทัง้ในยา่นตะวนัออก

กลางซึง่มีฝนตกน้อยกวา่สว่นอ่ืนของโลกด้วย 

 

 ภาค 10 พดูถึงการแก้ปัญหาเก่ียวกบัน า้ซึง่ไมเ่น้นการเอาชนะธรรมชาติแบบหกัดิบ เช่น การสร้างเข่ือน

และระบบผนัน า้ขนาดใหญ่ หากอาศยัธรรมชาตมิากขึน้  ผู้ เขียนกลา่ววา่ชาวยโุรปเร่ิมเข้าใจแล้ววา่การจะ

เอาชนะธรรมชาตแิบบหกัดบิมกัไมไ่ด้ผลอยา่งยัง่ยืน พวกเขาจงึเร่ิมหนัไปใช้วิธีท่ียอมรับธรรมชาตมิากขึน้ เชน่ 

สร้างตกึซึง่มีท่ีรองรับน า้ฝนไว้ได้ในปริมาณมากและสร้างระบบสระเก็บน า้และพืน้ท่ีสีเขียวในเมืองมากขึน้  

แม้แตช่าวฮอลแลนด์เองซึง่ประสบความส าเร็จสงูในการสร้างเข่ือนกัน้น า้ทะเลและพนงักัน้ล าน า้ก็เร่ิมหนัไปใช้

วิธีท่ีปลอ่ยให้น า้เออ่ไหลเข้าไปทว่มท้องทุง่มากขึน้  พวกเขามีแผนท่ีจะปล่อยพืน้ท่ีเกือบ 20% ให้น า้ท่วมเพื่อ

หวงัจะรักษาสว่นท่ีเหลือเอาไว้  ในท านองเดียวกนัขณะนีมี้โครงการท่ีจะปล่อยให้น า้จากแมน่ า้ไทกริชและยเูฟร

ตสิไหลกลบัเข้าไปในอดีตพืน้ท่ีชุม่น า้ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของอิรักซึง่ถกูท าลายในสมยัซดัดมั ฮสุเซน 

 นอกจากความพยายามท่ีจะใช้ธรรมชาติให้ชว่ยบริหารจดัการน า้แล้ว ในปัจจบุนันีมี้การค้นหาวิธี

สารพดัท่ีจะลดการใช้น า้ลง เชน่ การชลประทานแบบทอ่น า้หยด และการค้นคว้าหาสายพนัธุ์พืชซึง่กินน า้

น้อยลง รวมทัง้ข้าวซึง่กินน า้มากกวา่ธญัพืชทกุชนิดและเป็นธญัญาหารท่ีส าคญัท่ีสดุของชาวโลกด้วย  การ

ค้นคว้าหาพืชชนิดนีห้ากประสบความส าเร็จจะประหยดัน า้ได้มากท่ีสดุ  นอกจากนัน้การประหยดัน า้อาจท าได้

จากการป้องกนัความร่ัวไหลในระบบประปาซึง่ในปัจจบุนันีมี้ความร่ัวไหลสงูถึง 30-50% และการใช้ส้วมแบบ

ใหมซ่ึง่ใช้น า้น้อยลง 

 ในบทสดุท้ายผู้ เขียนพดูถึงจรรยาบรรณในการใช้น า้เร่ิมด้วยการอ้างถึงข้อมลูท่ีวา่ประชากรโลกกวา่

หนึง่พนัล้านคนไมมี่น า้สะอาดด่ืมและการประชมุสดุยอดเร่ืองการพฒันาท่ียัง่ยืน ณ เมืองโยฮนัเนสเบอร์กเม่ือปี 

2545 ตกลงกนัวา่จะหาทางชว่ยอย่างน้อยคร่ึงหนึง่ของคนเหลา่นัน้ให้มีน า้สะอาดด่ืมในปี 2558  นัน่

หมายความวา่ในช่วงเวลา 13 ปีจะต้องมีการตอ่ท่อน า้ใหมใ่ห้คน 125,000 คนตอ่วนั  แม้การตอ่ท่อมากขนาด



นัน้จะท าได้แตจ่ะเอาน า้มาจากไหนยงัเป็นปริศนา  ย่ิงกว่านัน้โดยเฉล่ียจะต้องใช้เงินลงทนุถึง 100 ดอลลาร์ตอ่

คนหากใช้เทคโนโลยีท่ีชาวตะวนัตกใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั  เงินนัน้จะมาจากไหนก็ยงัไมมี่ใครทราบ  ฉะนัน้จงึมี

การเสนอให้ใช้เทคโนโลยีแบบต้นทนุต ่า เชน่ การเก็บเก่ียวฝนและการใช้ส้วมชนิดประหยดัน า้   

ในความเห็นของผู้ เขียนทางออกของชาวโลกต้องเร่ิมต้นจากการหนักลบัไปมองวา่น า้เป็นทรัพยากรท่ีมี

คา่สงูยิ่งและธรรมชาตเิป็นเสมือนแมท่ี่ให้น า้แก่เรา  ทศันคตแินวนีมี้อยูใ่นเกือบทกุวฒันธรรมมาก่อน ไมว่า่จะ

เป็นฮินด ูพทุธ คริสต์ ชินโต หรือ วฒันธรรมประจ าเผา่ของชาวพืน้เมืองดัง้เดิมในออสเตรเลียและแอฟริกา  

ตอ่จากนัน้เราจงึหาทางเก่ียวน า้ฝนมาเก็บไว้เพ่ือใช้เม่ือยามจ าเป็น  ท่ีเก็บอาจเป็นสระ หนอง บงึพืน้ท่ีชุม่น า้และ

สายน า้ซึง่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  การเก่ียวและเก็บน า้ฝนอยา่งกว้างขวางนีจ้ะต้องเกิดขึน้ก่อนท่ีแมน่ า้ของโลก

จะเหือดแห้งไปจนหมด 

 ข้อคิดเหน็:  หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนึง่ในหลายเลม่ซึง่พิมพ์ออกมาเพ่ือเตือนชาวโลกว่าการขาดแคลนน า้

จะเป็นปัญหาหนกัหนาสาหสัในอนาคตอนัใกล้4  แนล่ะ บางพืน้ท่ีตกอยูใ่นภาวะวิกฤติมานานแล้ว  แต่

โดยทัว่ไปคนสว่นใหญ่คงยงัมองไมเ่ห็นปัญหา  มนัจงึเป็นภาระของชนชัน้ผู้บริหารประเทศท่ีจะน าประเดน็

ออกมาชีใ้ห้ประชาชนเห็นอย่างแจ้งชดัและหาทางแก้ไขไว้ลว่งหน้าหากปัญหายงัไมห่นกัหนาสาหสัถึงขัน้วิกฤติ   

อยา่งไรก็ตามระบบการเมืองสว่นใหญ่โดยเฉพาะในประเทศด้อยพฒันาอาจไมมี่แรงจงูใจพอท่ีจะท าให้

นกัการเมืองพิจารณาปัญหาซึง่ยงัไมห่นกัหนาสาหสั  ฉะนัน้ภาระคงตกอยู่กบันกัวิชาการท่ีจะศกึษาและน า

ปัญหาออกมาชีแ้จงอยา่งตอ่เน่ือง  หนงัสือเร่ืองนีน้อกจากจากจะเหมาะแก่นกัวิชาการด้านตา่ง ๆ แล้ว ยงัน่าจะ

เป็นหนงัสืออา่นประกอบส าหรับบางวิชาในระดบัมหาวิทยาลยัอีกด้วย  การน าเสนอแบบตรงไปตรงมาและใช้

ภาษาง่าย ๆ นา่จะเอือ้ให้ผู้ ท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษเบือ้งต้นตดิตามเร่ืองราวได้ไมย่ากนกั 

 ผู้ เขียนเสนอวิธีประหยดัน า้และการแก้ปัญหาไว้หลายทาง แตไ่มไ่ด้พดูถึงทางออกท่ีส าคญัยิ่งอีก 3 ทาง 

นัน่คือ (1) การจ ากดัจ านวนประชากรโลกซึง่ยงัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ (2) การจ ากดัการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นของ

                                                           
4
 เร่ืองที่มีความครอบคลมุกว้างและลกึมากเลม่หนึง่ได้แก่ Water: The Fate of Our Most Precious Resource ของ Marc de 

Villiers ซึง่มีบทคดัยอ่ใน กะลาภวิัตน์ (บทที่ 18)  



แตล่ะคน และ (3) การเปล่ียนการบริโภคอาหารท่ีใช้น า้มาก เชน่ เนือ้และข้าว ไปเป็นอาหารจ าพวกมงัสวิรัต ิมนั

ฝร่ังและถัว่ตา่ง ๆ ซึง่ใช้น า้น้อยกว่าในการผลิต      
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Water Wars / สินธุสงคราม 

 

 

 

 

 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าผิวโลกครอบคลมุด้วยน า้เป็นสว่นใหญ่และน า้ไมห่ายไปไหนนอกจากจะเปล่ียนไป

อยูใ่นตา่งสถานท่ีหรือในตา่งสภาพ เชน่ น า้จืด น า้แข็ง ไอน า้และน า้เคม็  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเพียงราว 2.5% 

ของน า้ท่ีมีอยูบ่นผิวโลกเป็นน า้จืดในสภาพท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการด ารงชีวิตของมนษุย์ได้และการกระจายของ

มนัไมเ่ป็นไปตามการกระจายของมวลมนษุย์ หลายแหง่บนผิวโลกจงึประสบปัญหาขาดแคลนน า้อยา่งร้ายแรง

จนต้องแยง่ชิงกนั  นกัวิทยาศาสตร์และปราชญ์พากนัมองวา่ ปัญหาการขาดแคลนน า้นบัวนัจะร้ายแรงยิ่งขึน้

เพราะจ านวนประชากรยงัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในขณะท่ีแหลง่น า้และคณุภาพของน า้ถกูท าลายจนไม่สามารถ

น ามาใช้ได้อีก  การแยง่น า้กนัจะน าไปสูค่วามขดัแย้งรุนแรงถึงขนาดเป็นชนวนสงคราม   

ในขณะเดียวกนัน า้ก็สามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงตอ่สงัคมมนษุย์ได้  ตลอดประวตัศิาสตร์

มนษุยชาตจิงึต้องตอ่สู้กบัน า้  เม่ือภาวะโลกร้อนท าให้น า้ทะเลสูงขึน้และฝนตกหนกัขึน้ในบางภมูิภาค โอกาสท่ี

น า้จะสร้างความเสียหายยอ่มเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  เม่ือปี 2545 มีหนงัสือ 2 เลม่พิมพ์ออกมาโดยใช้ช่ือเดียวกนั

วา่ “Water Wars”  เลม่แรกมีขนาดกวา่ 300 หน้าเขียนโดย Diane Raines Ward และมีช่ือเตม็วา่ Water 

Wars: Drought, Flood, Folly, and the Politics of Thirst  สว่นเลม่ท่ีสองมีขนาด 150 กวา่หน้า เขียนโดย 



Vandana Shiva และมีช่ือเต็มวา่ Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit  หนงัสือสองเลม่นีมี้

ขอบเขตและจดุเน้นตา่งกนัจึงเสริมซึง่กนัและกนัให้เร่ือง “สงครามน า้” มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 หลงัจากเกร่ินประเดน็ปัญหาในบทน าแล้ว ผู้ เขียน Water Wars: Drought, Flood, Folly, and the 

Politics of Thirst พดูถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสว่นใหญ่ในบทแรกและประเดน็เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสงคราม

ระหวา่งมนษุย์กบัน า้ทะเล  ส่วนหนึง่ของเนือ้หาในบทนีม้กัเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ล้ว นัน่คือ พืน้ท่ีราว 25% ของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์อยูต่ ่ากวา่ระดบัน า้ทะเลและแผน่ดนิสว่นใหญ่ในประเทศนัน้จะถกูน า้ทว่มทกุวนัหากชาว

เนเธอร์แลนด์ไมป้่องกนัด้วยระบบท านบและทางระบายน า้ขนาดมหมึา  กระนัน้ก็ตาม เนเธอร์แลนด์ก็ยงัไมว่าย

ท่ีจะถกูน า้ท่วมใหญ่จนเกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นครัง้คราว  ผู้ เขียนเล่าถึงโครงการขนาดมหมึาล่าสดุซึง่มี

จดุเดน่อยูท่ี่ประตกูัน้ปากแม่น า้ขนาดใหญ่ซึง่ปิดได้เม่ือน า้ทะเลหนนุ  โครงการนีเ้ร่ิมสร้างหลงัน า้ทว่มครัง้ใหญ่

ซึง่ยงัผลให้เกิดความเสียหายมหาศาลเม่ือปี 2496 และแล้วเสร็จเมื่อปี 2540  มนัจะสามารถป้องกนัน า้ทว่มได้

อยา่งดี ยกเว้นในกรณีท่ีน า้ทะเลหนนุสงูกวา่ 5 เมตร  คาดกนัว่าในเวลา 10,000 ปีน า้ทะเลจะขึน้สงูขนาดนัน้ไม่

เกินหนึง่ครัง้ 

 อยา่งไรก็ดีก่อนท่ีโครงการนัน้จะก่อสร้างเสร็จ เหตปัุจจยัท่ีท าให้น า้ทะเลหนนุได้เปล่ียนไป นัน่คือ ภาวะ

โลกร้อนเร่ิมท าให้น า้แข็งบนผิวโลกละลายยงัผลให้ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้เร่ือย ๆ  ชาวเนเธอร์แลนด์เห็นวา่ การ

แก้ปัญหาน า้ทว่มของพวกเขาด้วยวิธีเก่า ๆ อนัเป็นการมุง่เอาชนะธรรมชาตแิบบหกัดบิจะไมไ่ด้ผลอีกตอ่ไป  

ฉะนัน้พวกเขาจงึเสาะหาวิธีใหมแ่ละได้ข้อสรุปวา่ พวกเขาจ าเป็นต้องอพยพคนออกจากพืน้ท่ีบางแหง่แล้วคืน

ผืนดนิให้กบัทะเลไป 

 เนเธอร์แลนด์มิใชป่ระเทศเดียวท่ีพยายามท าสงครามกบัน า้ทะเลโดยอาศยัเทคโนโลยีและวิธีหกัดิบ 

หลายประเทศก็พยายามท า ไมว่า่จะเป็นรัสเซีย องักฤษ ญ่ีปุ่ นหรืออิตาลีซึง่มีเมืองเวนิสเป็นจดุรวมความสนใจ

เพราะได้ตอ่สู่กบัน า้ทะเลมาเป็นเวลาช้านาน  ผู้ เขียนน าเร่ืองราวของเมืองเวนิสมาเลา่ว่า น า้ทะเลท่ีสงูขึน้เร่ือย ๆ 

ประกอบกบัการทรุดลงอยา่งตอ่เน่ืองของพืน้ดินได้สร้างความเสียหายให้ตกึทกุหลงัในเมืองนัน้แล้ว  ในอดีต

จตัรัุสตรงหน้าโบสถ์ซานมาร์โคอนัโดง่ดงัเคยถกูน า้ทว่มเฉพาะเม่ือน า้ทะเลขึน้สงูสดุเท่านัน้  แตใ่นปัจจบุนันี ้

พืน้ท่ีตรงนัน้น า้ทว่มทกุ ๆ 3 วนัแล้ว  เน่ืองจากเมืองเวนิสมีคา่ทัง้ทางประวตัิศาสตร์ เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

รัฐบาลอิตาลีจงึพยายามทกุวิถีทางท่ีจะป้องกนัมิให้มนัจมลงใต้น า้ รวมทัง้การสร้างประตกูัน้ปากอา่ว



เชน่เดียวกบัท่ีชาวเนเธอร์แลนด์ท าด้วย  โครงการซึง่จะใช้เงินถึง 2.3 พนัล้านดอลลาร์นัน้ได้เร่ิมก่อสร้างแล้ว  

อยา่งไรก็ดีผู้ เช่ียวชาญของอิตาลียอมรับว่า ถ้าน า้ทะเลสงูขึน้ถึง 1 เมตรในคริสต์ศตวรรษนีต้ามท่ี

นกัวิทยาศาสตร์หลายคนคาดไว้ ประตนูัน้ก็จะไมส่ามารถรักษาเวนิสไว้ได้ 

 

 บทท่ี 2 พดูถึงความพยายามของมนษุย์ท่ีจะควบคมุกระแสน า้ด้วยการสร้างเข่ือนและโครงการผนัน า้

โดยเฉพาะเข่ือนขนาดใหญ่ตามแมน่ า้สายตา่ง ๆ  การสร้างเข่ือนมีประวตัยิาวนานนบัพนัปี แตก่ารสร้างจ านวน

มากเกิดขึน้ในศตวรรษท่ีผา่นมานีเ้อง  สหรัฐอเมริกามีเข่ือนขนาดใหญ่ราว 5,500 เข่ือนและเข่ือนขนาดเล็กอีก

ราว 2 ล้านเข่ือน  ในระยะหลงั ๆ การก่อสร้างได้ชะลอลงเพราะสถานท่ีซึง่เหมาะแก่การสร้างเข่ือนเหลือน้อย  

อยา่งไรก็ตามการสร้างเข่ือนยงัด าเนินตอ่ไปอย่างไมห่ยดุยัง้ทัง้ในจีน อินเดีย สว่นอ่ืนของเอเซีย ละตินอเมริกา

และแอฟริกา  ในปัจจบุนัประชากรโลกกวา่ 1 พนัล้านคนอาศยัน า้จากอ่างเก็บน า้เหนือเข่ือนเพ่ือการด ารงชีวิต 

แตก่ารสร้างเข่ือนก็มิได้เป็นสิ่งท่ีคุ้มคา่หรือควรกระท าเสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีมีเหตผุลทาง

การเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง   

 ผู้ เขียนเลา่ถึงการสร้างเข่ือนในอดีตโดยเร่ิมจากเข่ือนแรกในอียิปต์ซึง่สร้างขึน้เม่ือประมาณ 5,000 ปี

มาแล้ว ตอ่ด้วยการสร้างเข่ือนในเยเมนและในอินเดียในสมยัท่ีองักฤษยงัปกครองและวนมาจบด้วยการสร้าง

เข่ือนกัน้แม่น า้ไนล์ครัง้แรกท่ีเมืองอสัวนัในอียิปต์เม่ือปี 2441   

แม้จะมีการสร้างเข่ือนมาเป็นเวลานาน แตเ่น่ืองจากวิศวกรขาดความรู้และประสบการณ์ เข่ือนในสมยั

นัน้จงึมกัประสบปัญหาร้ายแรงทัง้ในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง  วิศวกรขาดความรู้เชิงลกึเก่ียวกบัการ

สร้างเข่ือนขนาดใหญ่จนกระทัง่ถึงสมยัการก่อสร้างเข่ือนในสหรัฐอเมริกาซึง่เร่ิมเม่ือประมาณ 100 ปีท่ีแล้ว  

วิศวกรชาวอเมริกนัได้สร้างเข่ือนท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ และในปี 2475 พวกเขาก็เร่ิมสร้างเข่ือนขนาดยกัษ์

จริง ๆ ช่ือ “ฮเูวอร์” เพ่ือกัน้แมน่ า้โคโลราโด  เข่ือนนีมี้ความสงูถึง 726 ฟตุซึง่สงูกวา่เข่ือนท่ีสงูท่ีสดุในสมยันัน้ราว 

300 ฟตุ   

จดุมุง่หมายในการสร้างเข่ือนนัน้ก็เพ่ือป้องกนัน า้ทว่มโดยการควบคมุกระแสอนัเช่ียวกรากของแมน่ า้

โคโลราโดและกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในภาคพืน้ท่ีกนัดารน า้อยา่งร้ายแรง  เข่ือนนัน้มีอิทธิพลตอ่การสร้างเมืองการพนนั



อนัโดง่ดงัในกลางทะเลทรายช่ือ ลาส เวกสั เพราะเข่ือนให้ทัง้น า้ในปริมาณมหาศาลและพลงังานไฟฟ้า  แตก่าร

มีน า้ท าให้ชาวลาส เวกสั ใช้น า้กนัอยา่งบ้าคลัง่ทัง้ท่ีควรจะประหยดัเพราะตัง้อยูก่ลางทะเลทราย เชน่ มีน า้พุ

และสระวา่ยน า้ขนาดมหมึา มีทะเลสาบและคลองเทียม มีสนามกอล์ฟจ านวนมากและมีสนามหญ้าอยู่ทัว่ไปใน

หมูบ้่านจดัสรร   

เน่ืองจากประชากรอียิปต์เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศนัน้จงึสร้างเข่ือนขนาดยกัษ์บนแมน่ า้

ไนล์ขึน้มาใหมท่ี่เมืองอสัวนัเพ่ือหวงัจะสร้างระบบชลประทานส าหรับผลิตอาหารเพ่ือเลีย้งประชาชน  เข่ือน

ดงักลา่วสร้างเสร็จเมื่อปี 2514 ด้วยเงินทนุจ านวน 1.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ  จริงอยูม่นัสามารถควบคมุน า้ใน

แมน่ า้ไนล์ตอนใต้ได้ตามความประสงค์ แตม่นัสร้างปัญหาตามมามากมาย เชน่ มนักกัเอาตมไว้ในทะเลสาบ

เหนือเข่ือน  ตมนัน้มีความส าคญัทัง้ในด้านการเป็นปุ๋ ยธรรมชาตสิ าหรับพืน้ท่ีตามสองฝ่ังแมน่ า้ และในด้านการ

สร้างสนัดอนปากแมน่ า้ซึง่มีความจ าเป็นส าหรับป้องกนัน า้เคม็มิให้ไหลเข้าไปในแมน่ า้และส าหรับเป็นแหลง่

อาหารของปลา  เม่ือปราศจากตมอตุสาหกรรมจบัปลาก็ลม่สลาย และเม่ือปราศจากน า้หลากประจ าปีท่ีชะล้าง

ความสกปรกออกไป คณุภาพของน า้ในแมน่ า้ไนล์ก็ลดลงเพราะถกูเจือปนด้วยปุ๋ ยเคมี ปฏิกลูและของเสียจาก

โรงงานอตุสาหกรรม  ในขณะเดียวกนัทะเลสาบขนาดใหญ่เหนือเข่ือนได้กลายเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรค เชน่ 

มาลาเรียและโรคตวัจ๊ีด  เน่ืองจากประชากรของอียิปต์ยงัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เข่ือนยกัษ์นัน้จะสามารถเลีย้ง

ชาวอียิปต์ได้เพียงไมน่านในขณะท่ีผลกระทบของมนันบัวนัจะร้ายแรงยิ่งขึน้            

 

 หลงัจากเลา่เร่ืองความพยายามท่ีจะควบคมุแมน่ า้บางสายในบทท่ี 2 แล้ว ผู้ เขียนพดูถึงความพยายาม

ท่ีจะควบคมุลุม่น า้ขนาดใหญ่ด้วยจดุมุง่หมายท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีในลุม่น า้ในบทท่ี 3  ได้แก่ ลุม่น า้ในหบุเขา

เทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาและลุม่น า้สินธุในปากีสถาน 

 หบุเขาเทนเนสซีครอบคลมุพืน้ท่ีหลายรัฐซึง่รวมกนัแล้วมีขนาดเทา่ ๆ กบัประเทศองักฤษ  ในอดีต

ประชาชนในหบุเขานัน้ยากจนมากเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนของสหรัฐอเมริกา  รัฐบาลต้องการพฒันาพืน้ท่ีนัน้ด้วย

การควบคมุลุม่น า้ทัง้หมดเพ่ือผลิตและขายกระแสไฟฟ้า ปลกูป่า ป้องกนัน า้ทว่ม ผลิตปุ๋ ย ปรับปรุงการขนสง่

ทางน า้ ก าจดัมาลาเรียและปรับปรุงการเกษตร  ในตอนเร่ิมต้นโครงการถกูตอ่ต้านอยา่งหนกัจากผู้ผลิต



กระแสไฟฟ้าราคาสงูในขณะนัน้  หลงัจากศาลตดัสินหลายสิบคดีท่ีผู้ตอ่ต้านฟ้องให้รัฐบาลเป็นฝ่ายชนะ 

โครงการจงึด าเนินไปได้และเม่ือเวลาผา่นไป 10 กวา่ปีโครงการนีก็้มีเข่ือนน้อยใหญ่ถึง 58 เข่ือนและฝายเพ่ือ

ควบคมุการพงัทลายของดนิอีกหลายหม่ืนแหง่  โครงการประสบความส าเร็จตามจดุมุง่หมายและเป็นต้นแบบ

ของการควบคมุลุม่น า้ในหลายสว่นของโลกโดยเฉพาะโครงการบริหารจดัการลุม่แมน่ า้สินธุซึง่ผู้ เขียนน ามาเลา่

อยา่งละเอียด 

 แมน่ า้สินธุเป็นสายเลือดเส้นเดียวของปากีสถานซึง่แห้งแล้งมาก  เน่ืองจากแมน่ า้สายนัน้ก าเนิดใน

แคว้นแคชเมียร์ซึง่อินเดียปกครองและได้น า้อีกสว่นหนึง่จากแมน่ า้ทัง้ห้าในดินแดนท่ีมีช่ือวา่ “ปันจาบ” ของ

อินเดีย ฉะนัน้เม่ือมีการสร้างเข่ือนกกัน า้ในแคชเมียร์และปันจาบ ปริมาณน า้ในแมน่ า้สินธุยอ่มลดลงทนัที  ด้วย

สาเหตนีุป้ากีสถานกบัอินเดียจงึขดัแย้งกนัรุนแรงถึงขนาดจะเกิดสงครามเม่ืออินเดียเร่ิมสร้างเข่ือนกัน้ต้นน า้  

ผู้ เขียนเห็นวา่ถ้าสงครามเกิดขึน้มนัอาจขยายออกไปถึงโลกอาหรับซึง่เป็นมสุลิมเชน่เดียวกบัปากีสถาน  แม้แต่

สหรัฐอเมริกาเองก็จะหนีสงครามนัน้ไมพ้่นเพราะได้ตดัสินใจเข้าไปเก่ียวข้องกบัประเทศทัง้สองแล้ว   

สหรัฐอเมริกาหาทางออกด้วยการเสนอให้ใช้วิชาวิศวกรรมเพ่ือบริหารลุม่น า้ทัง้หมดแล้วปันน า้กนัใน

ลกัษณะท่ีสองฝ่ายรู้สกึเป็นธรรม  สองฝ่ายใช้เวลาตอ่รองกนัอยู่ถึง 9 ปีก่อนท่ีจะหาข้อยตุไิด้  จากนัน้มาทัง้สอง

ฝ่ายตา่งก็มุง่สร้างเข่ือนขนาดใหญ่ คลองและฝายในสว่นของลุม่น า้ท่ีเป็นของตนและยงัไมมี่ฝ่ายใดละเมิด

ข้อตกลงนัน้เพราะทัง้สองรู้ดีวา่ถ้ามีการละเมิด สงครามจะเกิดขึน้แน่นอน  จงึกลา่วได้วา่ปากีสถานและอินเดีย

ร่วมกนัท าสงครามกบัลุม่น า้สินธุและหลีกเล่ียงการท าสงครามเพ่ือชิงน า้กนัเอง  มองจากแง่นีโ้ครงการประสบ

ความส าเร็จเป็นสว่นใหญ่ แตใ่นขณะเดียวกนัมนัก็ไมส่ามารถท าสิ่งหนึง่ซึง่โครงการในหบุเขาเทนเนสซีท าได้ 

นัน่คือ การอนรัุกษ์ดนิและน า้ไว้เพ่ือให้ประชาชนในลุม่น า้ทัง้หมดได้ประโยชน์อยา่งทัว่ถึงกนั  ร้ายย่ิงกวา่นัน้ใน

การเร่งรัดพฒันา ทัง้ปากีสถานและอินเดียได้ละเลยท่ีจะพิจารณาผลกระทบทางลบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ในบทท่ี 4 ผู้ เขียนเลา่เร่ืองความส าเร็จและปัญหาของการน าน า้ไปใช้ในการชลประทานของพืน้ท่ี 3 

แหง่ซึง่แห้งแล้งจากระดบักึ่งไปจนถึงขัน้เป็นทะเลทรายคือ ในรัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริกา ในปากีสถานและใน



เขตทะเลทรายธาร์ของอินเดีย  การชลประทานมีความส าคญัยิ่ง  แตป่ระวตัิอนัยาวนานของมนัมิได้ราบร่ืนนกั  

ผู้ เขียนเดนิทางเข้าไปในสถานท่ีเหลา่นัน้เพ่ือศกึษาปัญหาโดยตรง   

รัฐไวโอมิงอยู่ในเขตหนาวจดั  พืน้ท่ีซึง่ผู้ เขียนน ามาเลา่อยู่ในหบุเขาทางตอนเหนือของรัฐท่ีมีฝนตกน้อย

แตมี่ล าน า้ไหลผา่นเป็นบางส่วน  ล าน า้เหลา่นัน้ได้น า้มาจากการละลายของหิมะบนภเูขาในชว่งฤดรู้อน  ย้อน

ไปเม่ือร้อยกวา่ปีพืน้ท่ีตรงนัน้สว่นมากวา่งเปลา่  หลงัจากเอาชนะชาวพืน้เมือง หรืออินเดียนแดงได้ คนผิวขาวก็

เข้าไปบกุเบกิเพ่ือท าเกษตรกรรมและการชลประทาน  เน่ืองจากผู้ ท่ีเข้าไปบกุเบกิรุ่นแรก ๆ ไมมี่ความรู้เร่ืองการ

ชลประทานมากนกันอกเหนือจากการน าน า้เข้าไปใช้ในไร่ในนา  การใช้น า้มากเกินไปโดยปราศจากการระบาย

ออกอย่างเพียงพอท าให้ท่ีดนิอมน า้ไว้จนกลายเป็นพืน้ท่ีชืน้แฉะ  เม่ือปลกูพืชไมไ่ด้การชลประทานสว่นใหญ่ก็

ล้มเหลว   

เน่ืองจากรัฐไวโอมิ่งอยูใ่นเขตของประเทศท่ีมีประชาชนเบาบางและรัฐบาลกลางต้องการชกัจงูให้

ประชากรเข้าไปตัง้หลกัแหลง่ ฉะนัน้รัฐบาลจึงย่ืนมือเข้าไปชว่ย เชน่ ลงทนุสร้างเข่ือนขนาดใหญ่พร้อมกบัคลอง

สง่และระบายน า้ให้ก่อนและให้เงินกู้ โดยไมค่ิดดอกเบีย้  อยา่งไรก็ตามความชว่ยเหลือนัน้ไมไ่ด้ท าให้เกษตรกร

ทกุกลุม่ประสบความส าเร็จเสมอไป  หลายตอ่หลายกลุม่ประสบความล้มเหลว  ผู้ เขียนมองวา่กลุม่ท่ีประสบ

ความส าเร็จมกัมีผู้น าท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการและมีวิสยัทศัน์กว้างไกล  พวกเขาสามารถพฒันา

ไปตามวิวฒันาการของโลกได้ทนัทว่งที เชน่ ร่วมมือกนัสร้างทอ่สง่น า้คอนกรีตแทนการใช้คลองธรรมดา และลด

รายจา่ยพร้อมกบัหารายได้เพิ่มขึน้ด้วยการติดตัง้เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัน า้จากทอ่สง่น า้เหลา่นัน้ 

ปากีสถานตา่งกบัรัฐไวโอมิงหลายด้านโดยเฉพาะการมีคนหนาแนน่มากซึง่เพิ่มขึน้จาก 34 ล้านคนเม่ือ

ปี 2494 เป็น 152 ล้านคนเม่ือปี 2544 และยงัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนในขณะนีมี้คนกวา่ 200 คนตอ่เนือ้ท่ี 1 ตาราง

กิโลเมตรแล้ว  ส่วนรัฐไวโอมิงมีคนไมถ่ึง 2 คนตอ่ตารางกิโลเมตร  อีก 20 ปีข้างหน้าปากีสถานจะมีคนราว 325 

คนตอ่ตารางกิโลเมตร  นอกจากนัน้ปากีสถานยงัแห้งแล้งกวา่ไวโอมิงอีกด้วย  การผลิตอาหารของชาว

ปากีสถานเกือบทัง้หมดต้องอาศยัการชลประทานในลุม่แมน่ า้สินธุ  เน่ืองจากน า้มีจ ากดั ข้อพิพาทอนัเกิดจาก

การแยง่น า้จงึเกิดขึน้แทบไมเ่ว้นแตล่ะวนั  ในกรอบกว้าง ๆ ปากีสถานยงัจ้องมองอินเดียอยูต่ลอดเวลาเพราะ

วิตกว่าอินเดียจะกกัน า้ไว้เกินกวา่ปริมาณท่ีตกลงกนั  แตร้่ายย่ิงกวา่นัน้คือข้อพิพาทภายในประเทศซึง่เกิดขึน้ใน



ทกุระดบั จากระหวา่งรัฐ จงัหวดั เมือง หมูบ้่าน กลุม่ชาวไร่ชาวนา และระหว่างชาวบ้านด้วยกนัเอง  บอ่ยครัง้ข้อ

พิพาทระหวา่งชาวบ้านจบลงด้วยการฆาตกรรม 

ทัง้ท่ีมีน า้เพียงจ ากดัขนาดนัน้ แตก่ารชลประทานในปากีสถานยงัขาดประสิทธิภาพ  ระบบการสง่น า้

นอกจากจะไมค่อ่ยยตุธิรรมตอ่กลุม่คนตา่ง ๆ และคคูลองยงัพงั ร่ัวไหล เตม็ไปด้วยตะกอนและอดุตนัด้วยวชัพืช

แล้ว ในบางพืน้ท่ีน า้สญูหายไปถึง 70% กวา่จะไปถึงต้นพืช  ย่ิงกวา่นัน้ระบบการระบายน า้ขาดประสิทธิภาพ

ยงัผลให้แตล่ะปีปากีสถานต้องเสียพืน้ท่ีนบัเป็นแสนไร่จากปัญหาน า้ขงัและดนิเคม็  ในปัจจบุนันีป้ากีสถานต้อง

สญูเสียท่ีเกษตรไปแล้วไม่ต ่ากวา่ 25% และต้องการเงินจ านวนมากเพ่ือฟืน้ฟท่ีูดนินัน้  แตป่ากีสถานไมมี่  

ฉะนัน้ปัญหาของปากีสถานนบัวนัจะหนกัหนาสาหสัยิ่งขึน้และเป็นไปได้ว่าในวนัหนึง่ข้างหน้าปากีสถานจะเป็น

ประเทศท่ีลม่สลายคล้ายโซมาเลียและเอธิโอเปียเพราะขาดน า้   

ตามท่ีช่ือของมนับง่บอก ทะเลทรายธาร์แห้งแล้งยิ่งกวา่ปากีสถานเสียอีก  ในสมยัโบราณช่ือของ

ทะเลทรายแหง่นัน้มีความหมายวา่ “ดนิแดนมรณะ”  คนจ านวนน้อยท่ีอาศยัอยูใ่นเขตนัน้เป็นพวกเร่ร่อนซึง่ต้อน

สตัว์จ าพวกอฐูวนเวียนไปเลีย้งในแหลง่ตา่ง ๆ ท่ีพอมีน า้อยูบ้่างเป็นครัง้คราว  หลงัจากอินเดียและปากีสถานตก

ลงแบง่น า้กนัได้ อินเดียก็เร่ิมสร้างคลองสง่น า้เข้าไปในทะเลทรายธาร์ซึง่อยูต่ิดกบัปากีสถาน  การมีคลองสง่น า้

ชกัน าให้ชาวอินเดียจ านวนมากอพยพเข้าไปตัง้ถ่ินฐานและเพียงเวลาไม่นานทะเลทรายแหง่นัน้ก็มีคนหนาแนน่

ท่ีสดุในโลก  อินเดียใช้เวลากวา่ 40 ปีเพ่ือสร้างระบบคคูลองสง่น า้ แตก่่อนท่ีจะสร้างเสร็จปัญหาก็เร่ิมปรากฏให้

เห็นทัง้ในด้านเทคนิค เชน่ คลองถกูทรายทบัถม และในด้านสงัคม เชน่ การเจาะคคูลองเพ่ือขโมยน า้และการ

ออกโฉนดท่ีดินซ า้ซ้อนโดยพนกังานของรัฐ  สิ่งเหลา่นัน้น าไปสูก่ารสญูน า้จ านวนมากและก่อให้เกิดข้อพิพาท

รุนแรงอยา่งตอ่เน่ือง  โดยทัว่ไปความพยายามท่ีจะเปล่ียนทะเลทรายให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวจงึล้มเหลว 

จากข้อมลูตา่ง ๆ รวมทัง้ความส าเร็จของอิสราเอลในการใช้น า้ปริมาณจ ากดัเพ่ือการชลประทาน 

ผู้ เขียนสรุปว่าปัญหาทางด้านเทคนิคนัน้พอแก้ได้  แตใ่นประเทศด้อยพฒันาปัญหามีมากกวา่นัน้  นอกจากจะมี

เงินทนุน้อยแล้ว ประเทศเหล่านัน้มีความฉ้อฉลสงูท าให้เงินทนุสญูหาย  มองโดยรวม ประเทศเหล่านัน้มีฐาน

ทางสงัคมไมแ่ข็งแกร่งพอท่ีจะท าให้การผนัน า้จากแหลง่ธรรมชาตไิปสูก่ารเกษตรกรรมประสบความส าเร็จอยา่ง

ยัง่ยืน 



 

 บทท่ี 5 พดูถึงโครงการเก็บกกัน า้ขนาดใหญ่ในเขตเทือกเขาสโนว่ีท่ีอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของทวีป

ออสเตรเลีย และข้อดีข้อเสียของการผลิตกระแสฟ้าฟ้าพลงัน า้  ทา่มกลางความแห้งแล้งเกือบทัว่ทวีป

ออสเตรเลีย เทือกเขาสโนว่ีสามารถดกัความชืน้ท่ีลอยไปจากทางมหาสมทุรอินเดียไว้ได้และความชืน้นัน้

กลายเป็นฝนและหิมะ  แตด้่วยสภาพภมูิศาสตร์ท่ีเตม็ไปด้วยภเูขาซึง่ยากแก่การเข้าถึง แถบนัน้จงึไมค่อ่ยมี

ชมุชนเกิดขึน้  ตอ่มาในสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชาวออสเตรเลียเห็นวา่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินท่ี

น าเข้ามีความเส่ียงสงูเพราะอา่วเคยถกูปิดล้อมในสมยัสงคราม  พวกเขาจงึคิดท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัน า้

จากเทือกเขาสโนว่ี  โครงการปิดกัน้สายน า้อนัคดเคีย้วและเช่ียวกรากท่ีไหลออกจากเทือกเขานัน้จงึเกิดขึน้  มนั

เป็นโครงการท่ีประสบความส าเร็จสงูยิ่งทัง้ในด้านการบริหากจดัการและด้านวิศวกรรมเพราะสว่นประกอบตา่ง 

ๆ ไมว่า่จะเป็นเข่ือน อโุมงค์หรือทอ่สง่น า้ล้วนต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษทัง้สิน้   

โครงการนีป้ระสบความส าเร็จอยา่งสงูในด้านการรักษาระบบนิเวศไว้ให้อยูใ่นสภาพคล้ายเดมิจนดู

เสมือนวา่ไมมี่โครงการผนัน า้ขนาดใหญ่ซุกซอ่นอยูใ่นเทือกเขา  อย่างไรก็ตามการกกัเก็บน า้ไว้ได้ในปริมาณ

มากทา่มกลางแผน่ดนิท่ีมีความแห้งแล้งโดยทัว่ไปก่อให้เกิดความขดัแย้งอย่างตอ่เน่ือง  ฝ่ายหนึง่ต้องการใช้น า้

ในอา่งหลงัเข่ือนเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าเน่ืองจากมนัเป็นพลงังานท่ีสะอาดเพราะปราศจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  แตก่ารใช้น า้เชน่นัน้มกัขดักบัการใช้น า้ของเกษตรกรในเขตชลประทานซึง่ต้องการใช้น า้

มากท่ีสดุเม่ือเกิดภาวะแล้งจดั  นอกเหนือจากนัน้ยงัมีชมุชนตา่ง ๆ ท่ีหวงัใช้น า้ในอา่งหลงัเข่ือนเพ่ือธุรกิจด้าน

สนัทนาการ  กลุม่นีต้้องการเก็บน า้ไว้ให้เตม็อ่างตลอดเวลา   

โครงการสโนว่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีปัญหาโลกร้อนจะเร่ิมปรากฏ  ในยคุนีก้ารผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัน า้เชน่

โครงการสโนว่ีมีความส าคญัเร่งดว่นย่ิงขึน้เพราะความต้องการกระแสไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้ในขณะท่ี

ชาวโลกต้องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  แตก่ารสร้างเข่ือนขนาด

ใหญ่เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอยา่ง เชน่ ท าลายระบบนิเวศและสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม

และต้องโยกย้ายประชาชนเป็นจ านวนมาก  นอกจากนัน้การสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ในเขตร้อนซึง่มีพืน้ท่ีเป็นป่า

อยูแ่ล้วอาจไมช่ว่ยลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกมากนกัเพราะอา่งเก็บน า้ท าให้ต้นไม้เป็นจ านวนมากเนา่ผุ



อยูใ่ต้น า้  การเน่าผนุัน้ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนสงูมาก  ก๊าซนีมี้ผลกระทบร้ายแรงกวา่คาร์บอนไดออกไซด์หลายสิบ

เทา่  ฉะนัน้มนษุย์เราจงึตกอยูใ่นภาวะท่ีจะต้องเลือกระหวา่งทางเลือกท่ีมีปัญหาทัง้คู่ 

 

ในบทท่ี 6 ผู้ เขียนเลา่เร่ืองราวของพืน้ท่ี 3 แหง่ซึง่ประสบความเสียหายร้ายแรงสดุ ๆ ทกุครัง้เม่ือแมน่ า้

บนัดาลโทสะคือ ลุม่แม่น า้สามสายท่ีไหลผา่นบงักลาเทศ ลุม่แมน่ า้มิสซิสซิปปีในสหรัฐอเมริกา และลุม่แม่

น า้เหลืองและแมน่ า้แยงซีในจีน 

บงักลาเทศเป็นท่ีบรรจบกนัของแมน่ า้ส าคญั 3 สายคือ คงคา พรหมบตุรและเมขนา  แมน่ า้ทัง้สามสาย

นีพ้ดัพาดนิในรูปของตมปริมาณมหาศาลมาจากเทือกเขาหิมาลยั  ตมนัน้ทบัถมกนัเป็นพืน้ท่ีและสนัดอนปาก

แมน่ า้ขนาดใหญ่ท่ีเหมาะแก่การปลกูธญัญาหาร  เน่ืองจากบงักลาเทศมีประชากรกว่า 140 ล้านคนในเนือ้ท่ี

เพียงไมถ่ึง 1.5 แสนตารางกิโลเมตรท าให้ประเทศมีความแออดัท่ีสดุในโลกยกเว้นเกาะเล็ก ๆ เชน่ สิงคโปร์ 

ประชาชนจงึต้องดิน้รนหาท่ีท ากินอยา่งตอ่เน่ือง  พวกเขาจ าเป็นต้องเข้าไปตัง้บ้านเรือนในพืน้ท่ีซึง่มีความเส่ียง

สงูจากน า้ทว่มเม่ือฝนตกหนกัและเม่ือเกิดพายใุหญ่ท าให้ทะเลมีคล่ืนสงู  บอ่ยครัง้บงักลาเทศต้องประสบกบั

โศกนาฏกรรมใหญ่หลวงจากปัญหาน า้ทว่ม เชน่ เม่ือปี 2513 ซึง่มีคนตายถึงราว 2.25 แสนคน และเม่ือปี 2534 

ซึง่มีคนตายราว 1.38 แสนคน 

ทกุครัง้ท่ีมีโศกนาฏกรรมเชน่นัน้ ชาวโลกก็จะพากนัสง่ความชว่ยเหลือไปให้และเพิ่มความพยายามท่ีจะ

หาทางแก้ไขปัญหา  ทางหนึ่งซึง่ท ากนัมานานได้แกก่ารเสริมพนงัและเนินดนิเลียบชายฝ่ังแมน่ า้ให้สงูขึน้  แต่

การกระท าเชน่นัน้กลบัท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยิ่งขึน้เม่ือเนินดนิและพนงัพงัลงในกรณีท่ีมีฝนตกหนกัจน

ท าให้น า้ป่าไหลหลากเกินปกต ิ อีกทางหนึง่ได้แก่การยอมรับน า้ท่วมเป็นครัง้คราวและเตรียมการชว่ยเหลือ

ผู้ประสบภยัไว้ให้พร้อม  ไมว่่าจะใช้วิธีใด บงักลาเทศก็ไม่มีเงินและความสามารถเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาได้

อยา่งถาวรตราบใดท่ีต้นตอของปัญหาจริง ๆ คือจ านวนประชากรท่ียงัเพิ่มขึน้ไมไ่ด้รับการแก้ไข  ฉะนัน้

โศกนาฏกรรมขนาดใหญ่ในบงักลาเทศยงัจะมีตอ่ไป 

แมน่ า้มิสซิสซิปปีเป็นท่ีรวมของแมน่ า้หลายสายและก่อให้เกิดปัญหาน า้ทว่มมากท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา  

แนวคิดในการแก้ปัญหาของชาวอเมริกนัส่วนใหญ่ได้แก่การใช้ความพยายามท่ีจะควบคมุกระแสน า้นัน้  วิธีของ



เขาได้แก่การสร้างพนงัและคนัดนิขนาดใหญ่เลียบไปตามชายฝ่ังแมน่ า้  เท่าท่ีผา่นมาวิธีนีป้้องกนัน า้ทว่มได้ใน

กรณีท่ีฝนตกตามปกต ิ แตเ่ม่ือฝนตกหนกัจริง ๆ คนัดินและพนงัจะพงัทลายก่อให้เกิดน า้ทว่มอย่างรุนแรง  

ผู้ เขียนอ้างถึงตวัอยา่งท่ีสร้างความเสียหายใหญ่หลวงเม่ือปี 2470 และปี 2536  เหตกุารณ์น า้ทว่มครัง้ใหญ่ ๆ ท่ี

ผา่นมาเร่ิมชกัจงูให้ชาวอเมริกนับางสว่นตระหนกัวา่ พวกเขาไมมี่ทางเอาชนะแมน่ า้สายนีไ้ด้ด้วยวิธีควบคมุมนั

แบบหกัดิบอยา่งแนน่อน  ฉะนัน้จงึเร่ิมมีการโยกย้ายชมุชนออกไปจากเขตลุม่น า้  อยา่งไรก็ตามเทา่ท่ีผา่นมา 

การกระท าเชน่นัน้ยงัไมพ่อท่ีจะป้องกนัโศกนาฏกรรมใหญ่ ๆ ซึง่เห็นได้จากความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัเมืองนิ

วออร์ลีนส์เม่ือพนงัพงัทลายด้วยแรงของพายแุคธรีนาเม่ือปี 2548  ผู้ เขียนไมไ่ด้กลา่วถึงเหตกุารณ์ครัง้นัน้เพราะ

มนัเกิดขึน้หลงัการพิมพ์หนงัสือ  นิวออร์ลีนส์เป็นเพียงหนึ่งในเมืองใหญ่ ๆ ซึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้มิสซิสซิปปี  

เมืองเหลา่นัน้มีโอกาสถกูน า้ทว่มสงู 

ชาวอเมริกนันบัเหตกุารณ์น า้ล้นฝ่ังแมน่ า้มิสซิสซิปปีเม่ือปี 2536 ซึง่มีคนตาย 52 คนเป็นโศกนาฏกรรม

ครัง้ใหญ่  พวกเขาคงหาค าพดูไมไ่ด้หากจะกล่าวถึงเหตกุารณ์ซึง่เกิดขึน้ในเมืองจีนเม่ือปี 2474  ในปีนัน้แม่

น า้เหลืองล้นฝ่ังและคร่าชีวิตชาวจีนไปราว 3.7 ล้านคน  ในชว่งเวลา 2,000 ปีท่ีผา่นมา แมน่ า้เหลืองล้นฝ่ังราว 

1,500 ครัง้และทกุครัง้มนัได้คร่าชีวิตชาวจีนไปไมม่ากก็น้อย  แมน่ า้สายนีจ้งึมีอีกช่ือหนึง่วา่ “แมน่ า้วิปโยค”   

ประเทศจีนมีแมน่ า้ใหญ่ ๆ หลายสายและตลอดประวตัิศาสตร์ชาวจีนพยายามท่ีจะควบคมุสายน า้

เหลา่นัน้ แตก็่ได้ผลเพียงจ ากดั  โศกนาฏกรรมท่ีเกิดจากน า้ทว่มจงึยงัเกิดขึน้บอ่ย ๆ  ในยคุนีจี้นมีประชากรกวา่ 

1.3 พนัล้านคน  ฉะนัน้จีนต้องการใช้ทัง้น า้และท่ีราบทกุตารางนิว้เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัและผลิตอาหาร  

นอกจากนัน้จีนยงัต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัน า้เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินอีกด้วย  จีนจงึสร้าง

เข่ือนขนาดใหญ่ตอ่ไปอย่างไมห่ยดุยัง้รวมทัง้ “เข่ือนสามโกรก” ซึง่มีผลกระทบร้ายแรงตอ่สิ่งแวดล้อมและ

ท าลายสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมจ านวนมาก  นอกจากนัน้เข่ือนยงัมีความเส่ียงสงูตอ่การพงัทลาย  ผู้ เขียนอ้าง

วา่เข่ือนน้อยใหญ่ราว 3,000 แหง่ท่ีสร้างในสมยัเหมา เจ๋อ ตงุ ได้พงัไปแล้ว  เม่ือปี 2518 เข่ือนสองแหง่ใน

จงัหวดัเฮอนานพงัหลงัจากฝนตกตดิตอ่กนัอยูว่นักวา่ ๆ  มนัคร่าชีวิตชาวจีนไปราว 2.5 แสนคน   

ด้วยจ านวนประชากรกวา่พนัล้านคนท่ียงัเพิ่มขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ จีนดจูะไมมี่ทางเลือกมากนกันอกจาก

จะตอ่สู้กบัสายน า้โดยการหาทางสร้างเข่ือนเพ่ือผนัน า้ไปใช้ในการอปุโภคบริโภค ในการเกษตร และการผลิต



กระแสไฟฟ้าตอ่ไป  ผู้ เขียนมองวา่จีนไมน่า่จะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนัน้  แตจี่นไมใ่ชป่ระเทศเดียว ประเทศอ่ืนก็มกั

ตกอยูใ่นท่ีนัง่เดียวกนัด้วย 

 

ใน 6 บทแรกผู้ เขียนเน้นการท าสงครามระหวา่งมนษุย์กบัสายน า้ในส่วนตา่ง ๆ ของโลก  พอถึงบทท่ี 7 

เขาหนัไปพดูถึงการท าสงครามชิงน า้ในรูปแบบตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศท่ีขาดแคลนน า้ทัง้นีเ้พราะราว 80% ของ

น า้จืดบนผิวโลกไหลไปตามสายน า้ท่ีผ่านหลายประเทศ  ย่านตะวนัออกกลางก าลงัขดัแย้งกนัรุนแรงท่ีสดุเพราะ

พืน้ท่ีสว่นใหญ่แห้งแล้งจนเป็นทะเลทราย  เขาเร่ิมเลา่เร่ืองด้วยการกลา่วถึงเหตกุารณ์ในตอนปลายปี 2532 เม่ือ

เคร่ืองบินรบของซีเรียยิงเคร่ืองบินส ารวจพืน้ท่ีของตรุกีตกท าให้ผู้อยูใ่นเคร่ืองบินเสียชีวิต 5 คน  แม้ทางการจะ

ประกาศวา่เหตกุารณ์ครัง้นัน้เป็นเพียงอบุตัเิหต ุแตผู่้ติดตามความเป็นไปอยา่งใกล้ชิดตา่งสรุปกนัวา่ ซีเรียแสดง

ความไมพ่อใจท่ีตรุกีก าลงัสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของตรุกีเพ่ือกกัน า้ในแมน่ า้ยเูฟรตสิอนัเป็นแหลง่น า้

ส าคญัของซีเรียและอิรักซึง่แห้งผากทัง้คู ่ แตน่ัน่ไมใ่ชค่รัง้แรกท่ีซีเรียขดัแย้งอยา่งรุนแรงกบัเพ่ือนบ้านด้วยเหตุ

จากการแยง่น า้ในแมน่ า้ยเูฟรตสิกนั  ย้อนไปเพียงทศวรรษกวา่ ๆ ชาวซีเรียเองก็สร้างเข่ือนขนาดใหญ่ในชว่งท่ี

แมน่ า้สายนัน้ไหลผ่านประเทศของตนเพ่ือกกัน า้ไว้และปฏิเสธท่ีจะเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงวา่จะแบง่น า้อยา่งไร

กบัชาวอิรัก  หากสหภาพโซเวียตและซาอดีุอาระเบียไมเ่ข้าไปไกลเ่กล่ียเสียก่อน สองประเทศนัน้คงสง่กองทพั

เข้าห า้หัน่กนัอยา่งแนน่อนแล้ว 

การแยง่น า้กนัเป็นสาเหตสุ าคญัสาเหตหุนึง่ของความขดัแย้งระหวา่งอิสราเอลกบัเพ่ือนบ้านและเป็น

ปัจจยัส าคญัของสงครามระหวา่งสองฝ่ายเม่ือปี 2510  ในสงครามครัง้นัน้อิสราเอลท าลายโครงการผนัน า้บน

สาขาของแมน่ า้จอร์แดนและแมน่ า้ยามกุ และยดึเนินเขาโกลาน ฉนวนกาซาและพืน้ดินฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้

จอร์แดนไว้  การกระท าเหลา่นัน้มีจดุมุง่หมายเพ่ือครอบครองแหลง่น า้จืดไว้ใต้อ านาจของอิสราเอลทัง้สิน้ 

ตอ่จากนัน้ผู้ เขียนย้อนกลบัไปพดูถึงแมน่ า้ไนล์อนัเป็นสายน า้ท่ียาวท่ีสดุในโลกในแง่ของความขดัแย้ง

ระหวา่งประเทศเพราะแมน่ า้สายนีคื้อเส้นเลือดใหญ่ของอียิปต์แตมี่ก าเนิดในหลายประเทศซึง่ล้วนยากจนข้น

แค้นอยา่งแสนสาหสั  ประเทศเหลา่นัน้ต้องการน า้เพ่ือผลิตอาหารเลีย้งประชากรซึง่เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วแตไ่ม่

สามารถสร้างเข่ือนกกัน า้ได้เพราะอียิปต์ขูว่่าถ้าท าจะเกิดสงครามทนัที  ผู้ เขียนยกตวัอยา่งเร่ืองเอธิโอเปียซึง่



เป็นต้นน า้ราว 84% ของแมน่ า้ไนล์และยากจนท่ีสดุประเทศหนึง่ในโลก  ทกุครัง้ท่ีมีขา่ววา่เอธิโอเปียคิดจะกกัน า้

ไว้ใช้ อียิปต์ก็จะลัน่กรองรบ  อียิปต์กล้าท าเชน่นัน้เพราะมีพลงัทางทหารเหนือเอธิโอเปีย  แตใ่นขณะเดียวกนั

อียิปต์ก็ใช้น า้อยา่งสรุุ่ยสรุ่าย เชน่ ขดุคลองผนัน า้ไปใช้ในทะเลทรายท่ีห่างไกลเพ่ือจะเปล่ียนให้มนัเป็นพืน้ท่ีสี

เขียว    

ตวัอยา่งเหลา่นีผู้้ เขียนน ามาชีใ้ห้เห็นความจริงข้อหนึง่ นัน่คือ ชาวโลกไมมี่กฎเกณฑ์ท่ีแนน่อนว่าจะปัน

น า้กนัอยา่งไร  เท่าท่ีผา่นมาประเทศท่ีมีอ านาจเหนือกวา่เป็นผู้ตัง้กฎเกณฑ์ไมว่า่พวกเขาจะอยู่ต้นน า้หรือปลาย

สายน า้  เน่ืองจากตะวนัออกกลางเป็นย่านท่ีแห้งแล้งท่ีสดุในโลกและมีประชากรจ านวนมากท่ีก าลงัเพิ่มขึน้

อยา่งรวดเร็ว ยา่นนีจ้ะไมมี่ทางประสบสนัตสิขุตราบใดท่ียงัไมมี่ข้อตกลงปันน า้ท่ีทกุฝ่ายเห็นวา่เป็นธรรม 

 

ในบทท่ี 7 ผู้ เขียนพดูถึงเร่ืองทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้โดยการหนักลบัไปดชูาวอินเดียซึง่บชูา

แมน่ า้คงคาและอาบกินในแมน่ า้สายนัน้  แตใ่นขณะเดียวกนัพวกเขาก็ท าให้แมน่ า้นัน้สกปรกด้วยปฏิกลูและ

สารเคมี  ปรากฏการณ์เชน่นีมี้อยูท่ัว่ไปซึง่ท าให้การขาดแคลนน า้หนกัหนาสาหสัยิ่งขึน้  ชาวอินเดียสว่นหนึง่

พยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่อย่างจริงจงัหลงัได้เอกราช  วิธีนีแ้ก้ปัญหาได้ในระดบัหนึง่  แต่

มนัก็สร้างปัญหาตามมาไมว่่าจะเป็นในด้านความปลอดภยั หรือด้านผลกระทบทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม   

เน่ืองจากเทคโนโลยีร่วมสมยัไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ทัง้หมด ชาวอินเดียสว่นหนึง่จงึย้อนไปค้นหาภมูิ

ปัญญาจากอดีต  พวกเขาพบวา่เม่ือราว 3 พนัปีท่ีแล้วบรรพบรุุษของเขาใช้วิธีร่วมมือกนัขดุสระน า้จ านวนมาก

เพ่ือเก็บน า้ฝนไว้ใช้ในยามขาดแคลน  พวกเขาจงึหวนกลบัไปรือ้ฟืน้เทคโนโลยีและวิถีชีวิตแบบร่วมมือกนันัน้

และพบวา่มนัยงัแก้ปัญหาของพวกเขาได้เป็นอยา่งดี  ชาวอินเดียเรียกวิธีเก่าแก่นัน้ว่า “การเก่ียวฝน”  ผู้ เขียนได้

น าเร่ืองราวของการเก่ียวฝนซึง่ใช้ได้ผลดีในอีกหลายสว่นของโลกมาเลา่ด้วย 

ผู้ เขียนกลา่วถึงเทคนิคใหมท่ี่ใช้ในการแก้ปัญหา เชน่ การท าฝนเทียมและการกลัน่น า้ทะเล  อย่างไรก็

ตามเทคนิคเหล่านีมี้ข้อจ ากดั เชน่ การท าฝนเทียมท าได้เฉพาะในสถานท่ีซึง่มีเมฆเทา่นัน้และการกลัน่น า้ทะเล

ต้องใช้พลงังานสงูซึง่มีผลกระทบตอ่ภมูิอากาศและประเทศยากจนไม่สามารถท าได้  ฉะนัน้เขาจงึหนัไปมอง

ด้านอ่ืน  ด้านหนึง่ได้แก่การป้องกนัการร่ัวไหลซึง่ท าให้เกิดการสญูเสียน า้ในอตัราสงู  จากมมุมองของด้าน



เทคนิคการป้องกนัการร่ัวไหลนา่จะท าได้ไม่ยากนกั  อีกด้านหนึง่ได้แก่การเก็บน า้เสียไว้และน ากลบัมาฟอกใช้

อีก  วิธีนีจ้ะมีความส าคญัเพิ่มขึน้  นอกจากนัน้ยงัมีการป้องกนัการท าให้น า้เสียและการท าลายแหลง่น า้ด้วย

การท าให้มนัสกปรกด้วยปฏิกลูและสารเคมี  วิธีนีน้า่จะท าได้ไมย่าก  เขาพดูถึงการใช้น า้อย่างประหยดัซึง่ก็

นา่จะท าได้ไมย่ากเช่นกนั   

นอกจากนัน้ผู้ เขียนพดูถึงบทบาทของรัฐ  ในสงัคมและชมุชนท่ีตัง้ราคาน า้ไว้ต ่ากวา่ต้นทนุมาก ๆ การ

ใช้น า้มกัเป็นไปอย่างฟุ่ มเฟือย  สหรัฐอเมริกาเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นได้ง่าย  ในแถบตะวนัตกอนัแห้งแล้งจนเป็น

ทะเลทรายในบางสว่น รัฐสง่น า้ราคาถกูไปให้  พืน้ท่ีนัน้จงึใช้น า้กนัอยา่งสรุุ่ยสรุ่ายดงัท่ีได้กลา่วถึงแล้วใน

ตอนต้น  นอกจากจะต้องตัง้ราคาน า้ไว้ให้เหมาะสมแล้ว รัฐยงัมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการทรัพยากร

น า้อีกด้วย  เก่ียวกบัเร่ืองนีผู้้ เขียนยกตวัอยา่งของประเทศชิลีและโครงการในลุม่แมน่ า้เมอร์เรย์-ดาร์ลิงของ

ออสเตรเลียมาเลา่  ชีลีมีกฎหมายท่ีโปร่งใสเก่ียวกบัสิทธ์ิของการเป็นเจ้าของและการใช้น า้พร้อมกบัมีกฎเกณฑ์

แนน่อนเก่ียวกบัการใช้กลไกตลาดเพ่ือการซือ้ขายน า้  สว่นโครงการในลุม่แมน่ า้เมอร์เรย์-ดาร์ลิงในทางตะวนัตก

เฉียงใต้ของออสเตรเลียเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการบริหารจดัการโดยการร่วมมือกนัของรัฐตา่ง ๆ ซึง่แสวงหา

ข้อตกลงท่ีทกุฝ่ายเห็นว่าเป็นธรรมได้และทกุฝ่ายก็เคารพในข้อตกลงนัน้ 

 

ในบทสง่ท้ายผู้ เขียนเลา่ถึงพืน้ท่ีชุ่มน า้ขนาดยกัษ์ช่ือ Everglades ของรัฐฟลอริดาซึง่อยูท่างตะวนัออก

เฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถอนัสงูสง่ของมนษุย์  แตเ่ม่ือมนษุย์เราใช้

ความสามารถนัน้ท าอะไรลงไปด้วยความหยิ่งผยองหรือความเขลา ความเสียหายใหญ่หลวงยอ่มตามมา  เร่ือง

เร่ิมขึน้เม่ือราว 100 ปีท่ีแล้วเม่ือชาวอเมริกนักลุม่หนึง่มองวา่พืน้ท่ีชุม่น า้นัน้ไมใ่ชร่ะบบนิเวศอนัสลบัซบัซ้อน 

หากเป็นแผน่ดินวา่งเปลา่ท่ีพวกเขาควรน ามาท าไร่อ้อยและทุง่เลีย้งววั  โครงการระบายน า้ออกไปทิง้ในทะเลจงึ

เร่ิมขึน้  โครงการนัน้ใช้เวลาก่อสร้างราว 40 ปี  มนัท าให้พืน้ท่ีทางสว่นเหนือของพืน้ท่ีชุม่น า้นัน้ราว 1,000 

ตารางไมล์กลายเป็นพืน้ท่ีแห้ง   

ในระหวา่งท่ีการก่อสร้างโครงการนัน้ก าลงัด าเนินไป ชาวอเมริกนัอีกกลุม่หนึง่ซึง่เห็นความส าคญัของ

พืน้ท่ีชุม่น า้ก็กดดนัให้รัฐบาลประกาศสว่นใต้ของพืน้ท่ีเป็นอทุยานแหง่ชาติซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศ  แต่



หลงัจากเวลาผา่นไปไมน่านชาวอเมริกนัจงึเร่ิมเรียนรู้วา่ ทกุอย่างในอทุยานแหง่นัน้ก าลงัจะตายลงเพราะขาด

น า้อย่างแสนสาหสัเม่ือน า้จากทางเหนือถกูระบายออกไปลงทะเลแทนท่ีจะไหลไปตามธรรมชาตดิงัท่ีเคยเป็นมา  

การแก้ไขจงึด าเนินไปพร้อม ๆ การท าลายระบบนิเวศและการตอ่สู้กนัอย่างเข้มข้นของทัง้สองฝ่าย  กวา่ฝ่ายท่ี

ต้องการรักษาพืน้ท่ีนัน้ไว้จะชนะ พืน้ท่ีก็ถกูท าลายไปราวคร่ึงหนึง่แล้ว  ตอนนีช้าวอเมริกนัจงึต้องใช้เงินจ านวน

มหาศาลเพื่อจะฟืน้ฟอูทุยานแหง่นัน้ขึน้มาใหมโ่ดยรือ้สิ่งก่อสร้างท่ีพอจะรือ้ได้ทิง้   

ผู้ เขียนจบหนงัสือด้วยการอ้างข้อเขียนของสตรีชราอาย ุ101 ปีคนหนึง่ซึง่ตอ่สู้กบัฝ่ายท่ีต้องการท าลาย

พืน้ท่ีชุม่น า้นัน้มาเป็นเวลายาวนานว่า สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัพืน้ท่ีชุม่น า้ของฟลอริดาแสดงให้เห็นถึงความขดัแย้งและ

การแสวงหาความสมดลุระหวา่งพลงัทางชัว่ร้ายและพลงัทางสร้างสรรค์ของมนษุย์ซึง่อาจมองได้ในอีกนยัหนึง่

วา่ เป็นการตอ่สู้กนัภายในจิตใจของมนษุย์เราเอง นัน่คือ ระหวา่งพลงัของกิเลสและความเขลากบัพลงัทางการ

เรียนรู้และความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหา  เขาสรุปวา่พลงัฝ่ายหลงันีคื้อทางเดียวท่ีจะแก้ปัญหาการขลาด

แคลนน า้ของชาวโลกได้             

 

 

 

 

ส าหรับเร่ือง Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit ของนกัคดิชาวอินเดียช่ือ Vandana 

Shiva ผู้ เขียนน าเข้าประเด็นด้วยการอ้างค าพดูเม่ือปี 2538 ของรองประธานธนาคารโลกท่ีมีใจความวา่ “ถา้

สงครามในคริสต์ศตวรรษที ่20 เกิดข้ึนเพราะการแย่งน ้ามนั สงครามในคริสต์ศตวรรษที ่21 จะเกิดข้ึนเพราะ

การแย่งน ้า”  ผู้ เขียนขยายความตอ่ไปวา่ สงครามแยง่น า้ในความเห็นของเขาได้เกิดขึน้ตัง้แตก่่อนสิน้



คริสต์ศตวรรษท่ี 20 แล้วและอาจแยกได้เป็น 2 ประเภทคือ สงครามทางวฒันธรรมและสงครามท่ีห า้หัน่กนัด้วย

อาวธุ 

 สงครามทางวฒันธรรมซึง่ผู้ เขียนเรียกอีกอยา่งหนึง่ว่า “สงครามกระบวนทศัน์” (Paradigm War) ก าลงั

เกิดขึน้ทัว่โลก  เขายกรัฐราชาสถานอนัแห้งแล้งของอินเดียมาเป็นตวัอยา่ง  ท่ีนัน่ชาวบ้านมีวฒันธรรมในการน า

ตุม่น า้มาตัง้ไว้ในโรงเรือนเล็ก ๆ ตรงหน้าบ้านส าหรับเป็นทานแก่ผู้ ท่ีเดนิผา่นไปมา  ผู้ให้น า้เป็นทานต้องการปัน

น า้แกผู่้กระหายโดยไม่คดิคา่ตอบแทนเพราะเขาเช่ือวา่ น า้เป็นทัง้สิ่งจ าเป็นเบือ้งต้นของชีวิตและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ี

มนษุย์และสิ่งมีชีวิตอีกนบัล้านสายพนัธุ์จะต้องแบง่ปันกนัเพ่ือความอยูร่อด  วฒันธรรมนัน้ก าลงัถกูคกุคาม

อยา่งหนกัจากวฒันธรรมร่วมสมยัซึง่แสดงออกมาด้วยการผลิตและจ าหนา่ยน า้ท่ีบรรจไุว้ในขวดพลาสตกิ  

ผู้ผลิตและจ าหนา่ยน า้ขวดมกัเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ท่ีมองว่าน า้เป็นสินค้าท่ีเหมาะแก่น ามาซือ้ขายเพ่ือแสวงหา

ก าไรสงูสดุให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  วฒันธรรมร่วมสมยัได้รับการสนบัสนนุจากมหาอ านาจและสถาบนัชัน้น าทาง

เศรษฐกิจ เชน่ ธนาคารโลก องค์การค้าโลกและกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ  ผู้ เขียนเห็นวา่ถ้าชาวอินเดีย

กวา่พนัล้านคนหนัมาด่ืมน า้จากขวดดงักล่าว ขวดเปล่าจะถกูทิง้เป็นภเูขาเลากาและท าลายแหลง่น า้อนัแสนหา

ยาก  

 ในด้านสงครามแยง่น า้ท่ีใช้อาวธุห า้หัน่กนันัน้เกิดขึน้ทัง้ในระดบัระหวา่งประเทศ ภายในประเทศและ

ภายในชมุชน  ผู้ เขียนกลา่วว่าสาเหตมุลูฐานของความรุนแรงทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นในรัฐปันจาบของ

อินเดียหรือในปาเลสไตน์ ได้แก่ความขดัแย้งอนัเกิดจากการแยง่น า้กนั  แตส่าเหตนุัน้มกัไมเ่ป็นท่ีประจกัษ์อยา่ง

แจ้งชดัแก่คนทัว่ไป ไมเ่หมือนความขดัแย้งระหวา่งซีเรียกบัตรุกีและระหวา่งอียิปต์กบัเอธิโอเปีย  ทัง้ท่ีต้นเหตุ

ของปัญหามกัเป็นการแยง่น า้กนั แตผู่้ มีอ านาจมกัอ าพรางความจริงนัน้โดยอ้างวา่มนัเป็นความขดัแย้งทางเชือ้

ชาตแิละทางศาสนา  ความขดัแย้งในรัฐปันจาบซึง่ยงัผลให้มีคนตายเป็นเรือนหม่ืนเม่ือราว 20 ปีท่ีผา่นมาจงึถกู

อ้างวา่เป็นสงครามศาสนาเพราะมีประชาชนท่ีนบัถือศาสนาสิกข์เข้ามาเก่ียวข้องทัง้ท่ีความจริงการแยง่น า้กนั

เป็นสาเหตเุบือ้งต้น  ความขดัแย้งระหว่างอิสราเอลกบัชาวปาเลสไตน์ถกูป้ายสีว่าเป็นสงครามศาสนาระหว่าง

ยิวกบัมสุลิมทัง้ท่ีความจริงเป็นสงครามชิงน า้เชน่กนั   

ความขดัแย้งเหลา่นัน้ได้วิวฒัน์มาเป็นสงครามจ าพวกคลัง่ศาสนาและการก่อการร้าย  การศกึษา

ปัญหาการแยง่น า้และทรัพยากรธรรมชาตอ่ืิน ๆ ของผู้ เขียนน าไปสูข้่อสรุปท่ีวา่ ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจบุนั



ซึง่ไมเ่ป็นประชาธิปไตยน าไปสูก่ารสญูเสียสิทธิเหนือทรัพยากรและระบบนิเวศ อตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและ

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจยงัผลให้เกิดสภาพท่ีเหมาะแก่การเพาะแนวคิดและการกระท าแบบตกขอบ  เขามอง

วา่การก่อการร้ายจะไมมี่ทางหมดไปตราบใดท่ีมลูฐานของปัญหาไมไ่ด้รับการเยียวยาอยา่งถกูต้อง  ตรงข้าม

สงครามกบัการก่อการร้ายจะยิ่งกระจายความเกลียดชงัให้กว้างยิ่งขึน้และอาวธุท่ีใช้จะสร้างความเสียหาย

ให้แก่โลกมากย่ิงขึน้ 

 นอกจากการก่อการร้ายท่ีมกัเข้าใจกนัโดยทัว่ไปแล้ว ผู้ เขียนมองในมมุกลบัว่ายงัมีการก่อการร้ายในอีก

รูปแบบหนึง่ซึง่ไมค่อ่ยมีใครมองเห็น เชน่ การท าเหมืองแร่ท่ีมีผลกระทบตอ่ชาวบ้านจ านวนมาก การสร้างเข่ือน

ขนาดใหญ่ท่ีท าให้น า้ทว่มพืน้ท่ีท ามาหากินของผู้ ท่ีอยูใ่นท้องถ่ินมาก่อน การท าป่าไม้ท่ีท าลายต้นน า้ และการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกไปอย่างไมห่ยดุยัง้ทัง้ท่ีรู้วา่มนัสร้างปัญหาให้แก่โลก  สิ่งเหลา่นีมี้ความโลภเป็นตวั

ขบัเคล่ือนและตราบใดท่ีความโลภยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมของมนุษย์ตอ่ไป สงครามแยง่น า้และทรัพยากร

ยอ่มไมมี่ทางสงบ 

 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการขาดแคลนน า้จนถึงกบัน าไปสูส่งครามแยง่น า้กนัได้แก่การเพิ่มขึน้ของจ านวน

ประชากรพร้อมกบัการใช้น า้อยา่งสรุุ่ยสรุ่ายและการท าลายแหลง่น า้  ผู้ เขียนน าเร่ืองในอินเดียมาเลา่หลายเร่ือง

เน่ืองจากเขาได้สมัผสักบัปัญหาโดยตรง เชน่ ในทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียซึง่มีฝนตกปีหนึง่มากถึง 

11 เมตร  แตต่อนนีไ้มมี่น า้ด่ืมเพียงพอหลงัจากป่าถกูท าลายหมดและเม่ือฝนตกหนกัมกัเกิดน า้ทว่มฉบัพลนั

และแผน่ดนิพงัทลาย  แม้ในบางพืน้ท่ีจะยงัมีป่า แตม่นัเป็นสวนป่าท่ีปลกูขึน้ด้วยไม้พนัธุ์ใหมซ่ึง่ไมส่ามารถดดู

ซบัน า้ฝนได้เชน่ไม้พนัธุ์เดมิ  ร้ายย่ิงกว่านัน้ในบางพืน้ท่ีมีการปลกูสวนป่าต้นยคูาลิปตสัซึง่ผลการวิจยัทัว่โลกชี ้

วา่เป็นต้นไม้ท่ีท าลายแหลง่น า้แม้แตใ่นออสเตรเลียอนัเป็นถ่ินเดมิของมนัเอง   

 การท าเหมืองแร่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ซึง่ท าลายแหลง่น า้  ผู้ เขียนเลา่ถึงแหลง่น า้ในยา่นบ้านเกิดของ

เขาเองซึง่ถกูท าลายด้วยอตุสาหกรรมท าหิน  ชาวบ้านรวมตวักนัตอ่ต้านกิจการดงักล่าวอยา่งหนกัและฟ้องร้อง

กนัจนถึงขัน้ขึน้ศาลฎีกา  จริงอยูใ่นกรณีนัน้ศาลตดัสินให้ฝ่ายชาวบ้านชนะ แตม่นัเป็นชยัชนะท่ีไมมี่ความหมาย

เทา่ไรนกัเพราะตอ่มารัฐบาลอนญุาตให้ท าเหมืองแร่เพิ่มอีก 14 ชนิดทัว่ประเทศ 



 ผู้ เขียนเห็นวา่เทคโนโลยีใหม่ซึง่คนทัว่ไปมองวา่เป็นพรสวรรค์นัน้มกัมีค าสาปตดิมาด้วยเสมอ เชน่ 

ในชว่งเวลาราว 50 ปีท่ีผา่นมา การค้นคว้าและวิจยัท าให้มนษุย์เราสามารถผลิตธญัญาหารเพิ่มขึน้ได้ใน

ปริมาณก้าวกระโดดท่ีเรียกกนัวา่ “การปฏิวตัสีิเขียว” (Green Revolution)  การผลิตอาหารได้ในปริมาณมาก

แก้ปัญหาความอดอยากได้ในหลายสว่นของโลกโดยเฉพาะในประเทศยากจนขนาดใหญ่ เชน่ จีนและอินเดีย  

ผลส าเร็จนัน้ท าให้ไม่คอ่ยมีใครมองเห็นผลกระทบท่ีมนัมีตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลกูพืชสายพนัธุ์

ใหมน่ าไปสูก่ารละทิง้สายพนัธุ์พืน้เมืองซึง่ทนความแห้งแล้งได้ดีในขณะท่ีสายพนัธุ์ใหม่ต้องใช้น า้สงูมาก  ผู้ปลกู

พืชพนัธุ์ใหมโ่ดยเฉพาะในพืน้ท่ีกนัดารน า้แก้ปัญหาด้วยการเปล่ียนเทคโนโลยีจากชนิดท่ีใช้แรงงานคนและสตัว์

ไปสูเ่ทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้เคร่ืองจกัรพลงัสงูสบูน า้จากบอ่บาดาล  การมีเคร่ืองสบูน า้พลงัสงูน าไปสูก่ารปลกูพืชท่ี

กินน า้มากยิ่งขึน้ เชน่ อ้อย ซึ่งกินน า้ราว 8 เทา่ของพืชชนิดอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตชลประทานของอินเดีย  ผลสดุท้าย

เทคโนโลยีใหม่กลบัท าให้แหลง่น า้แห้งเหือดไปอยา่งรวดเร็ว 

 ร้ายย่ิงกว่านัน้การมีเทคโนโลยีใหมย่งัน าไปสูก่ารท าลายระบบสงัคมซึง่มีความส าคญัในการร่วมกนั

บริหารจดัการทรัพยากรน า้อีกด้วย  ในสมยัก่อนชาวอินเดียถือว่าทรัพยากรน า้เป็นของกลางซึง่สมาชิกในสงัคม

ร่วมกนับริหารจดัการผ่านภมูิปัญญาท้องถ่ิน เชน่ ขดุบอ่และสระน า้จ านวนมากเพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในหมูบ้่าน  

ระบบนัน้มีลกัษณะของความเป็นประชาธิปไตยท่ีให้ความทดัเทียมกนัแก่สมาชิก  เทคโนโลยีใหมท่ าให้ชาว

อินเดียละทิง้การบริหารจดัการแบบนัน้และหนัไปสู่แบบตา่งคนตา่งเจาะบอ่บาดาลและสบูน า้ตามความ

ต้องการของตนโดยไมต้่องปรึกษาหารือกบัผู้ อ่ืน  เพียงไม่นานการสบูน า้ด้วยเคร่ืองจกัรก็ท าให้น า้ในบอ่และสระ

ของระบบเก่าแห้งเหือดไปในขณะท่ีระบบใหม่ก็ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้เม่ือขมุน า้ใต้ดินเหือดแห้งลง   

ในขณะท่ีแนวคดิของชาวตะวนัตกซึง่สถาบนัเชน่ธนาคารโลกสนบัสนนุต้องการให้ใช้ระบบตลาด

แก้ปัญหา นัน่คือ ผู้ ท่ีเสนอให้ราคาสงูสดุควรได้น า้ไปใช้  ผู้ เขียนแย้งวา่วิธีนัน้จะแก้ปัญหาไมไ่ด้เพราะคนจนไมมี่

ก าลงัซือ้และถ้าน า้ถกูน าไปขายให้ผู้ มีเงินมาก ๆ จนหมด คนจนจะตายเพราะกระหายน า้เน่ืองจากไมมี่อะไรจะ

สามารถแทนน า้ได้ 

 



ผู้ เขียนย้อนกลบัไปดวูิวฒันาการในด้านแนวคิดเก่ียวกบัน า้และน ามาเสนอวา่ ในสมยัโบราณบรรพ

บรุุษของมนษุย์เราเลือกตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนอยูใ่กล้แหลง่น า้เพราะน า้เป็นสิ่งจ าเป็นเบือ้งต้นของชีวิต  พวกเขามี

แนวคิดวา่แหลง่น า้เป็นของกลาง ไมใ่ชข่องสว่นตวัของใครและทกุคนมีสิทธิท่ีจะใช้น า้เพ่ือการด ารงชีวิตตาม

ความจ าเป็น  การบริหารจดัการแหลง่น า้เป็นวิธีร่วมกนัท าทัง้ชุมชนและทกุคนมีสิทธิประโยชน์ในฐานะท่ีเกิดมา

เป็นมนษุย์  ตอ่มาเม่ือฝร่ังออกลา่อาณานิคม พวกเขามีอ านาจเหนือคนท้องถ่ินจงึถือโอกาสนัน้ตัง้กฎเกณฑ์

ขึน้มาใหมโ่ดยก าหนดให้รัฐและเอกชนยึดแหลง่น า้มาเป็นของตนได้  ผู้ เขียนให้สมญาแนวคิดชนิดนีว้า่ 

“วฒันธรรมของคนเลีย้งววั”  มนัเป็นต้นตอของวฒันธรรมร่วมสมยัซึง่ถือว่าน า้มีเจ้าของและเป็นสินค้าท่ีทกุคน

จะต้องซือ้หา ไมมี่ใครได้สิทธิประโยชน์เพียงเพราะเขาเป็นมนษุย์   

อยา่งไรก็ตามแนวคิดนีส้ร้างปัญหาตามมาอยา่งหนึง่ซึง่เกิดกบัแหลง่น า้ทัว่ไปท่ีไมมี่ใครเป็นเจ้าของ

โดยตรง นัน่คือ การปล่อยสารพิษและปฏิกลูลงไปในแหล่งน า้โดยโรงงานอตุสาหกรรมจนท าให้น า้เสียจนเป็น

อนัตราย  ตอนนีรั้ฐจงึมกัมีกฎหมายเพ่ือลดความเน่าเสียของน า้ตามแหลง่เหลา่นัน้  แตรั่ฐก็ไมไ่ด้ห้ามการปล่อย

ของเสียออกไปตามสายน า้อยา่งเดด็ขาด หากยงัอนญุาตให้ท าได้ภายในขอบเขตเพราะรัฐบาลโดยทัว่ไปมกัอยู่

ในความครอบง าของผู้ท าอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้ประโยชน์และมีเงิน  ความแตกตา่งระหวา่ง

แนวคิดสองขัว้นีคื้อท่ีมาของสงครามทางวฒันธรรมดงัท่ีเขากลา่วถึงในตอนต้น 

ผู้ เขียนอยู่ในคา่ยของนกัวิทยาศาสตร์สว่นใหญ่ท่ีเช่ือวา่ภาวะโลกร้อนก าลงัเกิดขึน้จริงและเป็นผลจาก

การเผาผลาญเชือ้เพลิงของมนษุย์เราเพ่ือเอาพลงังาน  ภาวะโลกร้อนเป็นต้นเหตขุองความแห้งแล้งร้ายแรงใน

หลายสว่นของโลกซึง่สง่ผลให้การขาดแคลนน า้หนกัหนาสาหสัยิ่งขึน้  นอกจากนัน้มนัยงัท าให้ลมพายมีุก าลงั

แรงขึน้  ลมพายสุร้างความเสียหายใหญ่หลวงตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ ท่ีอยูใ่นทางลมซึง่จะต้องท าสงคราม

กบัน า้ในสองรูปแบบ นัน่คือ ผู้ ท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลจะต้องตอ่สู้กบัน า้ทะเลท่ีขยบัสงูขึน้เร่ือย ๆ เม่ือน า้แข็งบนผิวโลก

ละลาย และกบัคล่ืนขนาดใหญ่ท่ีถาโถมเข้ามาเม่ือเกิดลมพาย ุ สว่นผู้ ท่ีอยู่หา่งจากฝ่ังทะเลออกไปต้องสู้กบัน า้

ปริมาณมหาศาลอนัเกิดจากฝนท่ีลมพายพุามาตกมากจนเกินปกต ิ คนจนเป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบเป็นสว่นใหญ่

โดยเฉพาะในประเทศยากจน เชน่ อินเดียและบงักลาเทศ 

 แนวคิดท่ีก าหนดให้น า้เป็นของเอกชนและของรัฐวิวฒัน์ไปสูค่วามพยายามท่ีจะบริหารจดัการแหลง่น า้

ด้วยการควบคมุแมน่ า้สายใหญ่ ๆ เพ่ือน าน า้ไปใช้ในการชลประทานและกิจการอ่ืน  สหรัฐอเมริกาเป็นผู้บกุเบกิ



ในด้านการพฒันาแหลง่น า้ในยคุปัจจบุนัด้วยการสร้างเข่ือนจ านวนมากโดยองค์กรของรัฐบาลกลาง  การสร้าง

เข่ือนน าไปสู่ความขดัแย้งสองด้าน นัน่คือ ด้านความขดัแย้งกบัระบบนิเวศซึง่ถกูท าลายด้วยการก่อสร้างเข่ือน 

อา่งเก็บน า้และการลดปริมาณของน า้ท่ีไหลไปตามสายน า้  และด้านความขดัแย้งระหวา่งผู้ เสียหายและผู้ได้

ประโยชน์กลุม่ตา่ง ๆ และระหวา่งสหรัฐฯ กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

ผู้ เขียนน าความขดัแย้งมาแสดงเป็นตวัอยา่งจ านวนหนึง่  ในจ านวนนีช้าวพืน้เมืองดัง้เดมิท่ีเราเรียกวา่

อินเดียนแดงแทบไมมี่บทบาทเพราะพวกเขาไมมี่อ านาจท่ีจะน ามาตอ่รอง  ส าหรับความขดัแย้งระหวา่งคนผิว

ขาวด้วยกนัเอง ในบางครัง้มีความรุนแรงถึงขัน้ใช้การก่อการร้ายเพ่ือท าลายทอ่สง่น า้และเข่ือน  เขายกตวัอยา่ง

การวางระเบิดเพ่ือท าลายท่อสง่น า้และเข่ือนในรัฐแคลิฟอร์เนียมาเป็นตวัอยา่งว่า เม่ือปี 2467 ผู้ตอ่ต้านการผนั

น า้ไปให้นครลอสแอนเจลิสเร่ิมวางระเบดิท่อสง่น า้จากโครงการผนัน า้ช่ือหบุเขาโอเวน  หลงัจากมีการวางระเบดิ

เพิ่มอีก 12 ครัง้ตามมา รัฐบาลจงึจดัเวรยามเฝ้าท่อสง่น า้ดงักลา่วพร้อมกบัอนญุาตให้ผู้ เฝ้าเข่ือนและท่อสง่น า้

ยิงผู้ก่อการร้ายให้ถึงแกชี่วิตได้หากจ าเป็น  อีกสองปีตอ่มาเม่ือมีการสร้างเข่ือนเพิ่มขึน้ เข่ือนนัน้ถกูท าลายโดย

ผู้ก่อการร้ายท าให้คนตายไปถึง 400 คน และหลงัจากนัน้อีกสามปีเม่ือพืน้ท่ีแถบนัน้เกิดความแห้งแล้งจดั ทอ่สง่

น า้ก็ถกูวางระเบิดอีก 

ความขดัแย้งร้ายแรงถึงชีวิตเชน่นัน้ไมไ่ด้ท าให้รัฐบาลหยดุยัง้การสร้างเข่ือน  ตรงข้ามรัฐบาลได้รับการ

สนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ีให้สร้างเข่ือนมากขึน้จากเอกชนท่ีได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ในรัฐ

แคลิฟอร์เนียซึง่จงใจท าเกษตรกรรมทัง้ท่ีอากาศแห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายในหลายส่วน  การสร้างเข่ือนเพ่ือกกั

น า้ไว้ท าให้เม็กซิโกไมไ่ด้รับน า้ตามท่ีควร  การประท้วงของเม็กซิโกน าไปสูข้่อตกลงแบง่น า้กนั  แตต่อ่มาไมน่าน

น า้ท่ีไหลไปยงัเม็กซิโกกลบัเป็นน า้ท่ีใช้แล้วซึง่มีเกลือปนอยูส่งูมาก  เม่ือเม็กซิโกประท้วงอีก รัฐบาลอเมริกนัก็

แก้ปัญหาด้วยการตัง้โรงงานกลัน่น า้ด้วยเงินถึง 1 พนัล้านดอลลาร์เพ่ือเอาเกลือออกก่อนปลอ่ยน า้ไปให้เม็กซิโก  

นัน่เป็นเสมือนการลงทนุแบบสญูเปลา่สองตอ่ 

แนวคิดในการควบคมุสายน า้โดยการสร้างเข่ือนแพร่กระจายออกไปถึงอินเดียและสว่นอ่ืนของโลก  

การสร้างเข่ือนจ านวนมากได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารโลกหลงัจากสถาบนันัน้ก่อตัง้ขึน้มาเม่ือสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 ยตุ ิ ทกุแหง่ท่ีมีการสร้างเข่ือน ความขดัแย้งกบัระบบนิเวศและระหว่างกลุม่ผู้ ได้และผู้ เสียประโยชน์มกั

เกิดขึน้ทนัทีโดยเฉพาะกบัผู้ ท่ีต้องอพยพออกไปจากถ่ินฐานบ้านเดมิของตนซึง่มกัไมไ่ด้รับคา่ชดเชยอยา่ง



เพียงพอ  ในอินเดียซึง่เป็นวฒันธรรมเก่าแก่ ความขดัแย้งนัน้แสดงอาการออกมาในรูปของความขดัแย้งในด้าน

ฐานความคิด หรือทางวฒันธรรมดงัท่ีกลา่วถึงแล้วอีกด้วย   

ย้อนไปในสมยัท่ีนายกรัฐมนตรีเนห์รูยงัยิ่งใหญ่ในอินเดีย เขาสนบัสนนุการสร้างเข่ือนขนาดยกัษ์ใน

ประเทศนัน้เพราะคิดวา่มนัเป็นความทนัสมยัและจะก่อให้เกิดการพฒันา  แตก่่อนตายเขายอมรับว่าเขาคิดผิด  

ความขดัแย้งในอินเดียยงัด าเนินตอ่ไปและในบางกรณีฝ่ายตอ่ต้านการสร้างเข่ือนสามารถเอาชนะได้แม้จะใช้วิธี

อหิงสาของท่านมหาตมะ คานธี ก็ตาม  ผู้ เขียนยกตวัอยา่งแนวคิดท่ีจะสร้างเข่ือนขนาดใหญ่บนแมน่ า้นาร์มาดะ

ซึง่ในตอนเร่ิมต้นได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารโลก  แตห่ลงัจากชาวอินเดียออกมาตอ่ต้านอย่างหนกั 

ธนาคารโลกก็ถอนตวัออกไป 

เฉกเชน่ปราชญ์ท่ีเขียนเก่ียวกบัเร่ืองการขาดแคลนน า้ ผู้ เขียนน าความขดัแย้งรุนแรง 3 แหง่ในยา่น

ตะวนัออกกลางมาเลา่คือ ระหวา่งตรุกีซึง่เป็นต้นน า้ของแมน่ า้ยเูฟรตสิและไทกริส กบัซีเรียและอิรักซึง่อยูป่ลาย

สายน า้  ระหวา่งอิสราเอลกบัชาวปาเลสไตน์ซึง่ยงัท าสงครามกนัอย่างตอ่เน่ืองมาจนทกุวนันี ้ และระหวา่ง

อียิปต์ซึง่มีแมน่ า้ไนล์เป็นสายเลือดเส้นเดียวกบัประเทศต้นน า้ 10 ประเทศ  ความขดัแย้งเหลา่นีล้้วนมีประวตัิ

ยาวนานเพราะยา่นนัน้แห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายเสียเป็นสว่นใหญ่  เท่าท่ีผา่นมาประเทศท่ีเก่ียวข้องพยายาม

แสวงหาข้อตกลงเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้อาวธุเข้าตดัสิน  แตข้่อตกลงมกัเอนเอียงไปทางผู้ ท่ีมีก าลงัทางทหาร

เหนือกว่าท าให้ผู้ เสียเปรียบโวยวายวา่ไมเ่ป็นธรรม   

ประเทศตา่ง ๆ หาข้อตกลงกนัยากเพราะสิทธิเหนือสายน า้และการปันน า้ไมมี่กฎเกณฑ์ท่ีแนน่อน ไมว่า่

จะเป็นภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  ในปัจจบุนันีมี้แนวคิด 4 แนวท่ีมกัถกูอ้างถึงคือ (1) ผู้ ท่ีมีอธิปไตย

เหนือแผน่ดนิท่ีสายน า้ไหลผ่านเป็นผู้ใช้น า้ได้ตามท่ีตนต้องการ  สหรัฐฯ อ้างแนวคิดนีจ้ึงท าให้เม็กซิโกไมไ่ด้รับ

น า้จากแมน่ า้โคโลราโด (2) การไหลของน า้ตามธรรมชาติบง่ชีว้า่ทกุประเทศท่ีสายน า้ไหลผา่นควรได้รับน า้

ตามปกติโดยไมมี่การกกักนัจากผู้ ท่ีอยูต้่นน า้  อียิปต์อ้างหลกันีเ้ม่ือต้องการสิทธิเหนือแมน่ า้ไนล์ (3) การปัน

อยา่งเทา่เทียมกนัซึง่ได้รับการยอมรับมากกวา่แนวอ่ืน แต่ก็ประสบปัญหาในด้านการตีความหมายของค าวา่ 

“เทา่เทียมกนั” ซึง่เปล่ียนไปตามสถานการณ์ท าให้ไมมี่หลกัยดึแนน่อน และ (4) ความตอ่เน่ืองของผลประโยชน์ 

นัน่คือ ผู้ ท่ีเคยได้ประโยชน์ต้องได้ตอ่ไป  โดยสรุปแนวคดิเหลา่นีย้งัแก้ปัญหาจนทกุฝ่ายพอใจไมไ่ด้  ความ

ขดัแย้งจงึยงัจะมีตอ่ไป 



 

 องค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการน าแนวคิดร่วมสมยัไปสู่การปฏิบตัใินประเทศก าลงัพฒันาได้แก่

องค์การระหวา่งประเทศ เชน่ ธนาคารโลก องค์การค้าโลกและกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ  สิ่งท่ีองค์กร

เหลา่นีท้ าคือ ตัง้กฎเกณฑ์ขึน้มาใหมเ่พ่ือเอือ้ให้บริษัทเอกชนเข้าไปท าธุรกิจผลิตและขายน า้แทนรัฐวิสาหกิจ

และองค์กรของรัฐท่ีมีอยูแ่ล้วในประเทศเหลา่นัน้  หากประเทศก าลงัพฒันาไมย่อมท าตามองค์การเหล่านีก็้

ไมใ่ห้กู้ เงิน  เหตผุลท่ีองค์กรเหลา่นีน้ ามาอ้างได้แก่องค์กรของรัฐไมมี่ประสิทธิภาพเทา่กบับริษัทเอกชน  บริษัท

จงึมีโอกาสเข้าไปท ากิจการน า้ประปา น า้ขวดและระบบก าจดัน า้เสียในประเทศก าลงัพฒันา   

ผู้ เขียนน าตวัอยา่งมาเลา่มากมายเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ ทกุแหง่ท่ีบริษัทเอกชนเข้าไปให้บริการ ราคาของ

น า้ประปาจะเพิ่มขึน้ขนานใหญ่ทนัที  ในบางกรณีราคาเพิ่มขึน้ไปจนท าให้ผู้บริโภคซึง่มีรายได้จ ากดัจ าเข่ียอยู่

แล้วไมมี่เงินเหลือพอส าหรับใช้ในการซือ้หาสิ่งจ าเป็นเบือ้งต้น เชน่ ในประเทศโคลอมเบีย  เม่ือบริษัทตา่งชาติ

เข้าไปท าสมัปทานน า้ประปา ชาวบ้านต้องใช้เงินกวา่ 20% ของรายได้เพ่ือจา่ยเป็นคา่น า้  เม่ือประชาชนออกมา

ประท้วง รัฐก็ใช้อ านาจจบักมุผา่นการประกาศกฎอยัการศกึ  อย่างไรก็ตามเม่ือประชาชนยอมตายเพราะไมมี่

ทางเลือก รัฐบาลก็ถอยและให้บริษัทตา่งชาตถิอนตวัออกไป 

 ตอนนีท้ัว่โลกมีกิจการท าน า้ด่ืมบรรจนุ า้ขวดพลาสติกกนัอยา่งแพร่หลาย  มองโดยผิวเผินน า้ขวดนา่จะ

สะอาดถกูสขุอนามยั  แตผู่้ เขียนน าข้อมลูของการทดสอบในประเทศตา่ง ๆ รวมทัง้ในประเทศท่ีก้าวหน้าแล้วมา

เสนอวา่ ส่วนใหญ่ไมส่ะอาดจริง  ตรงข้ามมนักลบัมีเชือ้แบคทีเรียเจือปนอยูจ่ านวนมาก  ในหลายกรณีมนัเป็น

เพียงน า้ประปาธรรมดาซึง่บริษัทน ามาบรรจขุวดหลอกขายเทา่นัน้ 

 ทัง้ท่ีน า้เป็นทรัพยากรท่ีหายากมากขึน้ แตก่ารใช้น า้ทัว่โลกยงัเป็นไปอยา่งสรุุ่ยสรุ่ายและคนสว่นใหญ่ไม่

คดิหาวิธีประหยดั  การปลกูข้าวต้องใช้น า้หลายเทา่ของการปลกูธญัพืชอยา่งอ่ืน เชน่ ข้าวสาลี ข้าวฟ่างและพืช

ตระกลูถัว่ซึง่มีโปรตีนสงู  แตก่ารปลกูข้าวก็ยงัด าเนินตอ่ไปอย่างไมห่ยดุยัง้  แม้แตน่กัวิทยาศาสตร์เองซึง่

พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยการหาทางเพิ่มผลผลิตของธญัพืชก็มกัไมไ่ด้นกึถึงข้อจ ากดัของน า้  

นอกจากจะสง่เสริมให้ผลิตข้าวตอ่ไปแล้ว พวกเขายงัสง่เสริมข้าวสายพนัธุ์ใหมท่ี่ใช้น า้มากกวา่สายพนัธุ์ดัง้เดมิ

อีกด้วย 



 การลืมนกึถึงความจ ากดัของน า้น าไปสูก่ารพฒันาท่ีไมน่า่จะท า เชน่ การผนัน า้ออกจากแมน่ า้ซึง่ไหล

ลงไปสูท่ะเลสาบอาราลในย่านเอเชียกลาง  น า้ถกูผนัออกจากแมน่ า้และสง่ไปตามคลองเป็นระยะทางไกลเพ่ือ

ใช้ในการปลกูฝ้ายซึง่กินน า้มาก  เม่ือไมไ่ด้รับน า้จากแมน่ า้ ทะเลสาบอาราลก็คอ่ย ๆ แห้งเหือดไปจนกลายเป็น

หายนะทางระบบนิเวศอยูใ่นปัจจบุนั   

อินเดียก็ใช้น า้ปริมาณมากเพ่ือปลกูฝ้ายเชน่กนั  การใช้น า้อยา่งฟุ่ มเฟือยโดยปราศจากการระบายน า้

อยา่งเพียงพอก่อให้เกิดการสญูพืน้ท่ีปีละมาก ๆ จากปัญหาน า้ขงัและดนิเคม็  อินเดียสญูเสียพืน้ท่ีไปแล้วกวา่ 

10 ล้านเฮกตาร์เพราะถกูน า้ขงัและอีก 25 ล้านเฮกตาร์เพราะดนิเคม็  ในบางกรณีปัญหามีมากกว่านัน้เสียอีก  

ผู้ เขียนน าเร่ืองท่ีเกิดในอินเดียมาเลา่หลายเร่ือง เชน่ การสง่เสริมให้ชาวนาปลกูพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวน าไปสู่

ปัญหาหนีส้ินล้นพ้นตวั  เม่ือรัฐต้องการขึน้คา่น า้และชาวนาไมมี่เงินจา่ย รัฐก็ลงโทษโดยไมย่อมให้ลกูชาวนาเข้า

โรงเรียน  การกระท าเชน่นัน้น าไปสูก่ารปะทะกนัระหว่างชาวนากบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนชาวนา 40 คนเสียชีวิต  

หรือในอีกกรณีหนึง่การสง่เสริมการเลีย้งกุ้งท าให้ท่ีนาในย่านใกล้ ๆ ได้ผลิตผลน้อยลงเพราะผลกระทบของน า้

เสียจากบอ่เลีย้งกุ้ง  นอกจากอินเดียแล้ว เขาอ้างถึงตวัอยา่งในเมืองไทยและในบงักลาเทศด้วย 

 ในความเห็นของผู้ เขียน ปัญหาการขาดแคลนน า้ไมไ่ด้เกิดจากธรรมชาต ิหากเป็นการกระท าของ

มนษุย์เราเอง  หากเรารู้จกับริหารจดัการน า้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เราจะสามารถอยูไ่ด้อย่างไมข่าดแคลน  เขาน า

การใช้ภมูิปัญญาเก่าแก่ในอินเดียมาเลา่เพ่ือแสดงให้เห็นวา่แม้แตใ่นรัฐราชาสถานซึง่เป็นทะเลทราย ชาวบ้าน

ยงัมีน า้พอใช้เพราะพวกเขาเข้าใจธรรมชาตเิป็นอยา่งดีและพยายามใช้น า้อยา่งประหยดั  ไมใ่ชแ่ตรั่ฐราชาสถาน

เทา่นัน้ท่ีมีภมูิปัญญาดัง้เดมิซึง่ยงัใช้ได้ดีมาจนถึงปัจจบุนั  ผู้ เขียนบอกวา่ชาวอินเดียทัว่ประเทศมีวิธีบริหาร

จดัการน า้ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมากกวา่ 25 วิธีซึง่ท ากนัมานบัเป็นพนัปีแล้ว  วิธีหนึง่ได้แก่การขดุสระหลายร้อยลกู

ซึง่เช่ือมตอ่กนัเป็นลกูโซ ่ เขายกตวัอย่างวา่ในเขต “ระยาลสีมา” แหง่เดียว วิธีนีช้ว่ยให้มีการชลประทานในเนือ้ท่ี

กวา่ 6 แสนเอเคอร์  ชาวองักฤษซึง่ไมคุ่้นเคยกบัระบบชลประทานเม่ือเข้าไปลา่อาณานิคมในอินเดียยงัแสดง

ความประทบัใจในระบบดงักลา่ว   

ผู้ เขียนเน้นวา่ความส าเร็จของระบบตา่ง ๆ ในอินเดียมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นหวัใจของการบริหาร

จดัการ นัน่คือ สมาชิกในชมุชนมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  ในหลาย ๆ กรณีหลงัจากได้หนัไปใช้เทคโนโลยีใหม่

และพบวา่มนัไมแ่ก้ปัญหาให้พวกเขา ชาวอินเดียวเร่ิมกลบัไปรือ้ฟืน้ภมูิปัญญาดัง้เดมิขึน้มาใหมแ่ละพบวา่มนั



ยงัแก้ปัญหาของพวกเขาได้เป็นอยา่งดี  ฉะนัน้ในขณะนีจ้งึมีองค์กรเอกชนหลายแหง่ท่ีพยายามรือ้ฟืน้และ

สง่เสริมภมูิปัญญาดัง้เดมิ  ในจ านวนนีมี้องค์กรช่ือ “ทะรุน ภารัต สงัข์” ซึง่ประสบความส าเร็จสงูมากจนได้รับ

รางวลัแมกไซไซในปี 2544 

ผู้ เขียนจบเร่ืองด้วยการกลบัไปพดูถึงความเช่ือดัง้เดมิของชาวอินเดียและชาวโลกยคุโบราณ  ชาว

อินเดียถือวา่สายน า้เป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ โดยเฉพาะแมน่ า้คงคาซึง่พวกเขาสกัการะบชูาและลงไปช าระร่างกายให้

สะอาดทัง้ทางด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณ  น า้ในแมน่ า้สายนัน้มีคณุลกัษณะพิเศษคือ มีแร่จ านวนมาก

ซึง่ฆา่เชือ้แบคทีเรีย  แตใ่นอดีตไมเ่ฉพาะชาวอินเดียเทา่นัน้ท่ีบชูาน า้ สงัคมตะวนัตกก็เชน่กนั  เก่ียวกบัเร่ืองนี ้

ผู้ เขียนยกตวัอยา่งประชาชนในฝร่ังเศสและเกาะองักฤษมาเลา่  การบชูาน า้ท่ีนัน่เส่ือมไปหลงัจากได้ถกูห้ามโดย

ศาสนาคริสต์  อยา่งไรก็ตามน า้ก็ยงัมีความส าคญัในทางศาสนา เชน่ การมดุน า้ในพิธีประกาศตวัเป็นศาสนิก

ชนของชาวคริสต์บางนิกาย   

ส าหรับชาวอินเดียแม้เวลาจะผา่นไป น า้ไมไ่ด้ลดความศกัดิส์ิทธ์ิลงในความเช่ือของพวกเขา  ผู้ เขียน

มองวา่การแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้จะท าตามแนวคิดของสงัคมตะวนัตกท่ีวา่น า้เป็นเพียงสินค้าชนิดหนึง่

เทา่นัน้ไมไ่ด้  เน่ืองจากคา่ของน า้สงูกวา่ราคาท่ีซือ้ขายกนัในท้องตลาด  ฉะนัน้การแก้ปัญหาจะต้องมองน า้จาก

มมุมองนีด้้วย         

 ข้อคิดเหน็:  หนงัสือสองเลม่นีชี้ใ้ห้เห็นประเดน็ปัญหาหลากหลายยกเว้นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด

ปัญหาซึง่ถกูกลา่วถึงเพียงผา่น ๆ เทา่นัน้ นัน่คือ การเพิ่มขึน้ของประชากรโลกอย่างไมห่ยดุยัง้จนกระทัง่ขณะนี ้

โลกมีกวา่ 6.5 พนัล้านคนแล้ว  แตล่ะคนท่ีเพิ่มขึน้ต้องการน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค เพ่ือผลิตอาหารและเพ่ือ

การผลิตสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากนัน้ แตล่ะคนยงัต้องการบริโภคเกินความจ าเป็นส าหรับด าเนินชีวิตอีก

ด้วย   

ความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้ถกูอ าพรางไว้ในนามของการพฒันาเศรษฐกิจ  แตก่าร

ผลิตเพ่ือสนองการบริโภคต้องใช้น า้  ฉะนัน้ความต้องการน า้จงึเพิ่มขึน้ในอตัราสงูกวา่อตัราการขยายตวัของ

ประชากร   



ไมว่า่จะถือวา่น า้เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์หรือไม ่หรือจะใช้เทคโนโลยีใหมเ่พ่ือแก้ปัญหา วนัหนึ่งข้างหน้าน า้

ยอ่มจะมีไมพ่อใช้นอกจากเราจะสามารถกลัน่น า้ทะเลได้โดยไมมี่ผลกระทบตอ่สิ่งอ่ืน  กระนัน้ก็ตามสงัคมท่ี

ตัง้อยูใ่นยา่นท่ีมีทัง้ความกนัดารน า้และความยากจนเป็นทนุอยูแ่ล้ว ซ า้ร้ายประชากรยงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว

ด้วย ยอ่มจะต้องเผชิญปัญหาท่ีหนกัหนาสาหสัเป็นทวีคณู 

เม่ือผู้ เขียนพดูถึงการเปล่ียนกระบวนทศัน์ จงึจ าเป็นท่ีจะต้องเน้นว่า การแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้จะ

ท าได้ส าเร็จก็ตอ่เม่ือมีการเปล่ียนกระบวนทศัน์เก่ียวกบัการจ ากดัจ านวนประชากรและการบริโภคของแตล่ะคน

ด้วย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

The Blue Death /ฆาตกรรมสีน า้เงนิ 

 

 

 

 ในวนัท่ี 22 มีนาคมของทกุปี ชาวโลกจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วนัน า้โลก”  หนึง่ในกิจกรรมของวนัน า้

โลก 2550 ได้แก่การน าข้อมลูมาเผยแพร่วา่ ในช่วงเวลา 8 วินาทีท่ีผู้อา่นอาจใช้ส าหรับอา่นเนือ้ความในอีกสาม

ส่ีบรรทดัข้างหน้านี ้ได้มีเดก็ตายไปหนึง่คนเพราะขาดน า้ด่ืม หรือไมก็่ตายจากการด่ืมน า้ท่ีมีเชือ้โรคเจือปนอยู ่ 

ผู้คนในสงัคมก้าวหน้าและมีน า้ประปาใช้ก็ใชว่่าจะปลอดภยัจากเชือ้โรคท่ีมากบัน า้  ส าหรับชาวโลกอีกนบั

พนัล้านคนท่ีไม่คอ่ยมีการศกึษาและไมมี่น า้ประปาใช้ โอกาสท่ีจะตายจากโรคจ าพวกนีย้ิง่สงูขึน้เป็นทวีคณู  

เน่ืองจากมนษุยชาติขาดน า้ไมไ่ด้ โอกาสท่ีน า้จะเอือ้ให้เกิดฆาตกรรมโดยเชือ้โรคจงึมีอยูต่ลอดเวลา  การท า

น า้ประปาเป็นวิธีก าจดัโอกาสนัน้ได้ดีวิธีหนึง่  แตก่ว่าจะวิวฒัน์มาเป็นระบบประปาดงัในปัจจบุนั ผู้คนก็ล้มตาย

กนัไปเป็นจ านวนมาก  แม้แตร่ะบบปัจจบุนัซึง่ได้รับการพฒันามาเป็นเวลานบัร้อยปีก็ยงัมีอนัตรายจากโรคร้าย

แฝงอยู ่ นายแพทย์ Robert D. Morris นกัระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมและผู้น าในการท าวิจยัเก่ียวกบัน า้ด่ืมและ

สขุภาพได้รวบรวมเร่ืองราวของการค้นหาสาเหตขุองโรคติดตอ่ท่ีอาศยัน า้เป็นพาหะ การพฒันาและการ

ปรับปรุงระบบประปา และมหนัตภยัท่ีมากบัน า้ประปามาเลา่ไว้ในหนงัสือขนาด 310 หน้าช่ือ The Blue 

Death: Disease, Disaster, and the Water We Drink ซึง่พิมพ์ออกมาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2550  

 ผู้ เขียนน าเข้าประเด็นด้วยการเลา่เร่ืองการระบาดของอหิวาห์เม่ือปี 2370 ซึง่เร่ิมต้น ณ เมืองกลักตัตา

ของอินเดียแล้วแพร่ไปยงัอฟักานิสถานและรัสเซีย  ตอนนัน้ยงัไมมี่ใครรู้วา่มนัคืออหิวาห์  แม้วา่ทหารรัสเซียจะ

ใช้ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการก าจดัเชือ้ แตเ่ชือ้อหิวาห์ก็ยงัสามารถเดนิทางถึงองักฤษได้โดยใช้เวลา 2 ปี  



ผู้ ป่วยมีอาการอาเจียนและท้องร่วงอย่างแรงและก่อนท่ีเขาจะเสียชีวิต ปลายมือปลายเท้าของเขาได้เปล่ียนเป็น

สีน า้เงินออ่น  ภายในเวลาเพียงสปัดาห์เดียวจ านวนผู้ ป่วยเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจนสภาองคมนตรีต้องออก

มาตรการกกักนั  แตม่าตรการนัน้กลบัไมไ่ด้ผลและในเดือนธนัวาคมเชือ้ก็แพร่เข้าสูเ่มืองนิวคาสเซิล ยงัผลให้ 

จอห์น สโนว์ ผู้ ฝึกงานของแพทย์ประจ าเมืองนิวคาสเซิลมีโอกาสตดิตามการระบาดของอหิวาห์อย่างใกล้ชิด   

ตอ่มาในเดือนสิงหาคม 2375 เกิดการระบาดของอหิวาห์ขึน้อีกครัง้หนึง่ท่ีเหมืองถ่านหินคลิลิงเวอร์ธ 

แพทย์จงึสง่สโนว์ไปท่ีนัน่  ในตอนนัน้แพทย์สว่นใหญ่เช่ือว่าเชือ้อหิวาห์แพร่กระจายผา่นอากาศ  แตเ่ม่ือสโนว์ได้

ศกึษาสภาพในเหมือง เขากลบัไมเ่ห็นด้วยเพราะเหมืองท่ีเกิดโรคระบาดมีระบบระบายอากาศท่ีดีและเชือ้ก็มิได้

กระจายไปยงัเหมืองอ่ืน ๆ ในยา่นเดียวกนั  อยา่งไรก็ดีแม้วา่ในขณะนัน้จะยงัไมมี่แพทย์คนใดสามารถหาสาเหตุ

และวิธีรับมือกบัอหิวาห์ได้อยา่งถกูต้อง แตอ่หิวาห์ก็ละจากองักฤษไปเองหลงัจากคร่าชีวิตชาวลอนดอนไปถึง 

8,500 คน  ตอ่มาสโนว์ได้เข้าศกึษาตอ่ในโรงเรียนแพทย์และได้กลายเป็นวิสญัญีแพทย์ผู้ดมยาสลบพระราชินี

วิคตอเรียเม่ือมีพระสตูกิาลเจ้าชายลีโอโปล สง่ผลให้เขากลายเป็นแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงและมีฐานะดีขึน้อยา่ง

รวดเร็ว 

เม่ือถึงฤดรู้อนปี 2388 อหิวาห์ได้กลบัมาแพร่ระบาดอีกครัง้หนึง่โดยเร่ิมจากเมืองคาบลู เตหะรานและ

แบกแดด  ในท่ีสดุเชือ้ก็เดนิทางไปถึงเมืองฮอร์สลีดาวน์ตรงริมฝ่ังแมน่ า้เทมส์ในปี 2391  ในชว่งเวลานัน้แพทย์

สว่นใหญ่ยงัคงเช่ือวา่โรคอหิวาห์ระบาดจากอากาศท่ีเป็นพิษ  แตส่โนว์กลบัไมเ่ห็นด้วย  เขาเห็นวา่ถ้าอากาศ

เป็นตวักลางในการแพร่ระบาด ร่างกายมนษุย์นา่จะตอบสนองตอ่สารท่ีอาศยัอากาศเป็นส่ือเชน่เดียวกบัการ

ตอบสนองตอ่การดมยาสลบ  แตค่วามจริงท่ีพบก็คือผู้ ป่วยท่ีอาศยัอยูใ่นตกึเดียวกนัมิได้ติดเชือ้อหิวาห์ทกุ

ครอบครัวและระดบัความรุนแรงของโรคท่ีแตล่ะคนเป็นก็ไมเ่ทา่กนั  ยิ่งไปกวา่นัน้ผู้ ป่วยทกุรายจะเร่ิมมีอาการท่ี

ระบบทางเดนิอาหารก่อนท่ีพวกเขาจะมีอาการหายใจล าบากและปลายมือปลายเท้าเปล่ียนเป็นสีน า้เงินซึง่

แสดงถึงการขาดอากาศ  เขาจงึตัง้สมมตฐิานวา่สาเหตขุองโรคนา่จะมาจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีไมส่ามารถ

มองเห็นด้วยตาเปลา่ได้ท่ีผู้คนกินเข้าไปและเกิดการขยายตวัในทางเดนิอาหารจนมีจ านวนมากขึน้และท าให้

เกิดอาการท้องเสีย  สว่นตวักลางนา่จะเป็นน า้ท่ีปนเปือ้นอจุจาระและน า้สกปรกนีแ้พร่กระจายไปยงัทอ่สง่จงึท า

ให้ผู้คนได้รับเชือ้ในวงกว้าง  



ความเห็นเร่ืองน า้เป็นตวักลางท่ีท าให้เกิดการระบาดโรคของสโนว์ตรงข้ามอยา่งสิน้เชิงกบัของกลุม่

นกัการเมืองท่ีมีเอ็ดวิน แชดวิกค์ เป็นผู้น า  เม่ือแชดวกิค์เดินทางไปยงัสลมัท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองกลาสโกว์ เขา

พบวา่ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นสลมันัน้มิได้ทิง้ของเสียจากการขบัถ่ายแตก่ลบัเก็บสะสมไว้ในท่ีพกัแล้วขายไปเป็นปุ๋ ย  

แชดวิกค์จงึสรุปว่าสาเหตขุองโรคนา่จะมาจากอากาศท่ีมีกลิ่นเหม็น  เขาได้เสนอให้รัฐก าจดัส้วมซมึและสร้าง

ห้องน า้ขึน้แทน  ส่วนน า้เสียจากห้องน า้และบ้านเรือนให้ระบายลงในท่อแล้วปลอ่ยลงแมน่ า้อีกทีหนึง่  เขาเช่ือวา่

การท าเชน่นัน้จะท าให้ประชาชนติดโรคน้อยลง  หลงัจากท่ีรัฐท าตามข้อเสนอของแชดวิกค์ การแพร่กระจาย

ของอหิวาห์ในลอนดอนยิ่งรุนแรงขึน้ไปอีกจนท าให้ชาวลอนดอนตายสงูถึง  4.5% 

ในชว่งเวลานัน้วิธีระบายน า้เสียของชาวลอนดอนคือการเทปัสสาวะท่ีเก็บไว้ในกระโถนลงในแมน่ า้  

สว่นน า้เสียจากการอาบและชะล้างจะไหลลงพืน้แล้วระบายสูท่อ่น า้เสียบนถนน  น า้กินน า้ใช้จะมาจากบอ่ ถงั

เก็บน า้ ทอ่ประปาหรือน า้ในแมน่ า้ขึน้อยูก่บัเศรษฐานะของผู้ ด่ืม  การศกึษาของสโนว์พบวา่บริษัทผู้ผลิต

น า้ประปาทัง้ 9 แหง่อาศยัน า้จากแมน่ า้เทมส์ซึง่เป็นแม่น า้เดียวกนักบัท่ีแชดวิกค์แนะน าให้ระบายน า้เสียลงไป  

ก่อนปี 2396 บริษัทท าประปาช่ือแลมเบธดดูน า้จากแมน่ า้เทมส์กลางกรุงลอนดอน  บริษัทนีจ้งึใช้แหลง่น า้ดบิท่ี

สกปรกท่ีสดุในการท าน า้ประปา  แตห่ลงัจากท่ีบริษัทสร้างทอ่ประปาใหมเ่สร็จ บริษัทหนัมาใช้น า้ดิบเหนือจดุ

เดมิขึน้ไป 10 ไมล์จงึท าให้บริษัทใช้แหลง่น า้ดบิท่ีสะอาดท่ีสดุสง่ผลให้บริษัทช่ือเซาธ์วอร์คและวอกฮอลล์ (S&V) 

กลายเป็นบริษัทท่ีใช้แหลง่น า้ดบิท่ีสกปรกท่ีสดุ  บริษัททัง้สองตา่งแขง่ขนักนัอยา่งดเุดือดในการหาลกูค้า แม้แต่

ในตกึเชา่เดียวกนัแตล่ะครอบครัวยงัใช้น า้ประปาจากบริษัทท่ีตา่งกนั  ข้อมลูในปี 2396 บง่วา่บ้านในบริเวณท่ี

ใช้น า้ประปาจากสองบริษัทนีมี้อตัราการเกิดอหิวาห์ต ่ากว่าบ้านในบริเวณท่ีใช้น า้จากบริษัท S&V เพียงบริษัท

เดียว และประชากรทัง้ 15,000 คนจากทัง้สามต าบลท่ีใช้น า้จากบริษัทแลมเบธเพียงบริษัทเดียวไมมี่ผู้ เสียชีวิต

เลยทัง้ ๆ ท่ีการระบาดในครัง้นัน้มีผู้ เสียชีวิตมากถึง 796 คน  สโนว์จงึออกเคาะประตบู้านเพ่ือหาข้อมลูเก่ียวกบั

น า้ประปาท่ีผู้ เสียชีวิตใช้  ชาวบ้านสว่นใหญ่ไมส่ามารถบอกได้ว่า พวกเขาใช้น า้ประปาจากบริษัทไหนกนัแน ่ 

สโนว์จงึจ าเป็นต้องเก็บตวัอย่างน า้ตามบ้านมาพิสจูน์  เขาพบวา่น า้จากบริษัท S&V ท่ีถกูเตมิสารซิลเวอร์ไน

เตรตจะมีปริมาณเกลือมากกวา่น า้ของบริษัทแลมเบธถึง 40 เทา่และขุน่กวา่ด้วย  เขาจงึยิ่งมัน่ใจในสมมตฐิาน

ท่ีวา่เชือ้อหิวาห์มาจากน า้ 



 ในเดือนกนัยายน 2397 เกิดการระบาดของอหิวาห์ขึน้อีกครัง้หนึง่  การระบาดในครัง้นีเ้กิดขึน้ใน

บริเวณบ้านท่ีอาศยัน า้จากบริษัทท่ีใช้แหลง่น า้ดิบท่ีสะอาดและมาจากแมน่ า้ท่ีตา่งกนั  สโนว์สนันิษฐานวา่การ

ระบาดนา่จะมาจากบอ่น า้ท่ีมีเชือ้ปนเปือ้น  เม่ือเขาไปส ารวจน า้จากบอ่ตา่ง ๆ จงึพบว่าน า้จากบอ่ในยา่นบรอด

สตรีตเป็นน า้ท่ีสกปรกท่ีสดุ  เขาได้น าน า้จากบอ่นีไ้ปให้นกัจลุชีววิทยาผู้ มีช่ือเสียงท่ีสดุในยคุนัน้ตรวจสอบและ

พบวา่น า้จากแหลง่ต้องสงสยัมีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ รูปร่างเป็นวงรีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตก่ล้องท่ีมีอยูใ่นสมยันัน้ยงัไม่

ดีพอท่ีจะบอกได้วา่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ นัน้คืออะไรกนัแน ่ สโนว์จงึต้องหาหลกัฐานผา่นทางวิธีการทางระบาดวิทยา

อีกครัง้หนึง่  เขาพบวา่ผู้ เสียชีวิตจากอหิวาห์ทัง้หมดมีท่ีอยูอ่าศยัใกล้บอ่ต้องสงสยัหรือนิยมด่ืมน า้จากบอ่นัน้  

เขาจงึรายงานผลการศกึษาไปยงัรัฐบาล  ถึงแม้ว่าคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบทางด้านสขุาภิบาลสว่นใหญ่จะไม่

คอ่ยเช่ือถือข้อมลูของสโนว์มากนกั แตพ่วกเขาก็สัง่ปิดการใช้บอ่ทนัทีซึง่เทา่กับเป็นการหยดุการระบาด

โรคตดิตอ่ท่ีอาศยัน า้เป็นส่ือเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์   

หลงัจากนัน้รัฐได้แตง่ตัง้กรรมการขึน้เพ่ือค้นหาสาเหตขุองอหิวาห์เพิ่มเตมิโดยรวมสโนว์และบาทหลวง

ช่ือเฮนรี ไวท์เฮดไว้ด้วย  บาทหลวงไวท์เฮดพบว่าครอบครัวท่ีด่ืมน า้จากบอ่ในยา่นบรอดสตรีตจะเป็นอหิวาห์

มากกวา่ผู้ ท่ีด่ืมน า้จากแหลง่อ่ืนถึง 9 เทา่และก่อนการระบาดของโรค 2 วนัมีทารกเสียชีวิตจากอาการท้องเสีย

อยา่งรุนแรงและแมข่องเดก็ได้น าผ้าอ้อมท่ีเปือ้นอจุจาระของเดก็ไปซกัตรงบอ่นัน้  มนัจึงนา่จะเป็นสาเหตท่ีุท า

ให้บอ่มีเชือ้จ านวนมาก  ผลการสืบค้นนัน้เทา่กบัเป็นการยืนยนัสมมตฐิานของสโนว์ท่ีว่าน า้เป็นตวักลางในการ

ระบาดของอหิวาห์  

ในเดือนตลุาคม ปี 2399 เบนจะมิน ริชาร์ดสนั ให้ความเห็นในการประชมุของสมาคมแพทย์ The 

British Medical Association in Birmingham วา่อหิวาห์ระบาดจากน า้ท่ีปนเปือ้น  สว่นความส าเร็จของการ

หาสาเหตกุารระบาดของอหิวาห์เป็นผลมาจากความพยายามของสโนว์  คณะกรรมการจงึมีมตใิห้ย้ายบอ่ก าจดั

น า้เสียออกไปจากใจกลางกรุงลอนดอน  จากนัน้มากรุงลอนดอนก็รอดพ้นจากการระบาดของอหิวาห์  สโนว์

เสียชีวิตเม่ืออายเุพียง 45 ปีด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกในเดือนมิถนุายน 2401 ก่อนท่ีใครจะสามารถพิสจูน์

ได้วา่อหิวาห์เกิดจากเชือ้อะไรกนัแน่  

 ในเดือนตลุาคมปี 2426 อหิวาห์ได้ระบาดเข้าสู่อิตาลี  แพทย์ชาวเยอรมนัช่ือ โรเบร์ิต คอค ผู้ ค้นพบ

วงจรของเชือ้แบคทีเรียและวิธีเพาะเชือ้แบคทีเรียลงบนวุ้นซึง่เป็นสมาชิกกลุม่นกัวิจยัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในขณะนัน้



จงึเดนิทางจากเยอรมนัเพ่ือไปยงัอิตาลี  ในชว่งเวลาเดียวกนันัน้คณะแพทย์จากฝร่ังเศสซึง่มีหลยุส์ ปาสเตอร์ ผู้

ก่อตัง้วิชาจลุชีววิทยาชาวฝร่ังเศสและผู้ ค้นพบวิธีผลิตวคัซีนได้ขา่วว่าอหิวาห์ก าลงัระบาดท่ีอียิปต์จงึสง่ผู้ชว่ย

ของเขาคือหลยุส์ ธิลเลียร์ แพทย์ชาวฝร่ังเศสไปยงัอียิปต์ ทัง้นีเ้พราะปาสเตอร์เป็นอมัพฤกษ์ท าให้ไมส่ะดวกท่ีจะ

เดนิทาง  เม่ือคอคทราบขา่วนัน้ เขาและคณะจงึย้ายขบวนตามไปอียิปต์ด้วย 

เม่ือคอคไปถึงอียิปต์เขาได้ผ่าชนัสตูรศพผู้ เสียชีวิตจากโรคอหิวาห์และพบวา่ ภายในช่องท้องของ

ผู้ เสียชีวิตมีแบคทีเรียอยูเ่ป็นจ านวนมาก และตามบริเวณผนงัล าไส้ยงัพบความผิดปกตเิป็นปืน้สีแดง  เขาจงึน า

ชิน้เนือ้ไปตรวจและพบเชือ้ท่ีมีรูปร่างคล้ายเคร่ืองหมายจลุภาค  เขาพยายามท่ีจะน าเชือ้นัน้ไปเพาะและฉีดเชือ้

เข้าไปยงัสตัว์ชนิดอ่ืน ๆ  แตส่ตัว์ทกุชนิดล้วนไมส่ าแดงอาการเชน่ท่ีปรากฏในคน  เขาจงึสนันิษฐานว่าเชือ้

ดงักลา่วอาจก่อโรคเฉพาะแตก่บัคนเทา่นัน้  สว่นคณะแพทย์ฝร่ังเศสซึง่มีธิลเลียร์เป็นผู้น าสามารถแยกเชือ้

รูปร่างจลุภาคได้จากเลือดของผู้ ป่วยและก็ไมส่ามารถท่ีจะท าให้เกิดโรคในสตัว์ได้เชน่กนั  ซ า้ร้ายพวกเขายงัต้อง

กลบับ้านมือเปลา่ เม่ือต้องสญูเสียธิลเลียร์ด้วยโรคอหิวาห์อีกด้วย  

 ตอ่มารัฐบาลองักฤษในอินเดียได้ให้คอคไปสืบหาสาเหตกุารแพร่ระบาดของอหิวาห์ท่ีกลักตัตา  คอค

ตรวจพบเชือ้รูปจลุภาคทัง้ในตวัผู้ ป่วยและบอ่น า้ท่ีผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตดื่มด้วยจงึเทา่กบัวา่เขาสามารถหาเชือ้

ก่อโรคอหิวาห์ได้และเป็นผู้พิสจูน์สมมตฐิานของสโนว์ว่าอหิวาห์ตดิตอ่ทางน า้  เขาจงึกลบัไปเยอรมนีอยา่ง

วีรบรุุษและได้รับเงินรางวลัถึงหนึง่แสนมาร์คแม้ว่าเขาจะยงัไมส่ามารถหาทางหยดุยัง้การระบาดของโรคได้ก็

ตาม   

สว่นทางฟากสหรัฐอเมริกา ในปี 2403 เอลลิส เชสโบรฮ์ ผู้ออกแบบระบบประปาของกรุงบอสตนัได้รับ

การวา่จ้างจากเมืองชิคาโกให้ออกแบบระบบประปาและระบบบ าบดัน า้เสียใหม ่ เขาออกแบบให้ระบบบ าบดั

น า้เสียปล่อยน า้เสียลงสูแ่มน่ า้  สว่นแหลง่น า้ด่ืมคือทะเลสาบมิชิแกนอยูห่่างจากปากแมน่ า้ชิคาโกประมาณ 1 

ไมล์  การออกแบบประปาและระบบน า้เสียนีส้ามารถให้บริการชาวเมืองได้เป็นอยา่งดี จนกระทั่งปี 2408 เม่ือ

รถไฟขนสตัว์เลีย้งจ านวนกว่าล้านตวัเข้ามายงับริเวณหา่งจากแหลง่น า้ด่ืมประมาณ 5 ไมล์  ปฏิกลูและมลูสตัว์

ท าให้แหลง่น า้ด่ืมสกปรกมากเสียจนกระทัง่ชาวเมืองต้องประสบกบัโรคอหิวาห์  รัฐจงึจ าเป็นต้องย้ายทอ่ประปา

และแหลง่ผลิตน า้ประปาหา่งไปจากเดมิเพ่ือรักษาช่ือเสียง  ถึงกระนัน้ก็ตามชาวเมืองชิคาโกกลบัปลอดจากโรค

ได้ไมน่าน ทัง้นีเ้พราะแหลง่น า้ของพวกเขาอยูห่่างจากทุง่เลีย้งสตัว์ไมม่ากนกั  ในไมช้่าแหลง่น า้นัน้ก็เตม็ไปด้วย



ปฏิกลูอีก  จอร์จ จอห์นสนั วิศวกรท่ีปรึกษาคดิวา่การกรองคงใช้ไมไ่ด้ผลในกรณีนัน้  เขาจงึคดิค้นวิธีแก้ปัญหา

ใหมด้่วยการเตมิสารฆา่เชือ้โรคท่ีเรียกวา่คลอรีนลงไปในน า้ซึง่เทา่กบัเป็นการเตมิคลอรีนลงในน า้ประปาครัง้

แรกในประวตัิศาสตร์  จากนัน้มาสถิตผิู้ ป่วยด้วยโรคท้องร่วงของสหรัฐฯ ก็ลดลงจาก 5% ในปี 2443 เหลือเพียง 

0.00005% ในปี 2533   

หลงัจากนกัเคมีชาวดชัท์ได้พบวา่น า้ประปามีคลอโรฟอร์มซึง่เป็นสารก่อมะเร็งตบัในหนมูากผิดปกติ 

ทัง้ ๆ ท่ีน า้ท่ีไหลเข้าไปในบอ่บ าบดัเพ่ือใช้ท าน า้ประปาไม่มีสารชนิดนีป้นเปือ้นอยู ่และสนันิษฐานว่าคลอรีน

นา่จะเป็นต้นเหตขุองการมีสารคลอโรฟอร์มท่ีมากผิดปกตใินน า้ประปา นกัวิจยัด้านบ าบดัน า้ขององค์การ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ก็ได้รับรายงานจากนกัวิทยาศาสตร์ว่าการเตมิคลอรีนท าให้เกิดสารคลอโรฟอร์ม

ในน า้ประปาเชน่กนั  องค์การนัน้ปกปิดข้อมลูได้ไมน่าน  เม่ือส่ือทราบว่าน า้ประปาทัว่ทัง้สหรัฐฯ เตม็ไปด้วยสาร

ปนเปือ้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคลอโรฟอร์ม นกัระบาดวิทยาจงึต้องใช้ความพยายามอย่างเตม็ท่ีเพ่ือค้นหาค าตอบ

ให้ได้วา่ประชาชนท่ีได้รับสารปนเปือ้นนัน้เป็นเวลายาวนานเส่ียงตอ่การเป็นมะเร็งหรือไม่และมากน้อยเพียงใด   

 ผู้ เขียนได้ค าตอบหลงัจากวิเคราะห์งานวิจยัในบทความทางวิทยาศาสตร์อยูร่าว 6 เดือน นัน่คือ ผู้ ท่ีด่ืม

น า้ท่ีมีสว่นผสมคลอรีนตลอดชีวิตเส่ียงตอ่การเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งล าไส้ใหญ่  บทความของ

เขาถกูตอ่ต้านจากสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติและองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อม ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมนษุย์เรายงัไม่

สามารถหาวิธีบ าบดัน า้ประปาได้ดีไปกว่าการเตมิคลอรีนก็เป็นได้  นอกจากนัน้บริษัทตา่ง ๆ ในอตุสาหกรรมน า้

ด่ืมไมต้่องการลงทนุเพิ่มเตมิเพ่ือท าให้น า้ด่ืมมีคณุภาพดีขึน้เพราะการท าเชน่นีมี้แตเ่พิ่มต้นทนุโดยท่ีผู้ บริโภค

อาจไมย่อมจา่ยเงินเพิ่ม  

 น า้ประปาของสหรัฐฯ ไมเ่พียงจะถกูคกุคามจากผลพลอยได้จากสารคลอรีนเทา่นัน้  นกัจุลชีววิทยา

แหง่มหาวิทยาลยัฟลอริดาใต้ยงัพบวา่น า้ประปาเตม็ไปด้วยโปรโตซวัซึง่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งสตัว์

และแบคทีเรียอีกด้วย  นัน่หมายความวา่ อตุสาหกรรมน า้ประปาของสหรัฐฯ ก าลงัเผชิญหน้ากบัมฤตยอูยู่ใน

ปัจจบุนั   

ในเดือนเมษายนปี 2536 แพทย์พบวา่โรงพยาบาลช่ือเวสต์แอลลิสในเมืองมิลวอกีต้องเผชิญกบัผู้ ป่วยท่ี

มีอาการท้องเสียอยา่งรุนแรงหลายรายพร้อม ๆ กนั ซ า้ร้ายการตรวจปกติทัว่ไปและการเพาะเชือ้ในผู้ ป่วย



เหลา่นัน้กลบัไมส่ามารถอธิบายสาเหตขุองอาการท้องเสียได้  มีข้อมลูด้วยวา่ภายในเวลาเพียงสดุสปัดาห์เดียว 

จ านวนผู้ ป่วยท่ีมารับการรักษามีจ านวนมากผิดปกตจินถือได้วา่เป็นการระบาดของโรคท้องร่วง  โดยทัว่ไปนัน้

การระบาดของโรคท้องร่วงมกัเกิดจากร้านอาหารร้านใดร้านหนึง่  แตส่ถานการณ์ในครัง้นี ้ผู้อ านวยการ

ห้องปฏิบตักิารคาดวา่สาเหตขุองโรคไมน่า่จะมาจากร้านอาหารเพียงร้านเดียว ทัง้นีเ้พราะการระบาดเกิดขึน้

อยา่งรวดเร็วและเป็นวงกว้าง  การระบาดโดยผา่นทางอากาศก็ไมน่า่จะเป็นไปได้เชน่กนัเพราะไวรัสท่ีอาศยั

อากาศเป็นพาหะในการระบาดต้องท าให้เกิดอาการท่ีระบบทางเดนิหายใจก่อนซึง่ไมเ่กิดขึน้กบัผู้ ป่วยรายใดใน

กรณีนี ้ มีรายงานวา่การระบาดได้เร่ิมขึน้ก่อนหน้านัน้ประมาณ 1 สปัดาห์และขยายตวัอยา่งช้า ๆ จนถึงวนัหยดุ

สดุสปัดาห์ การระบาดจงึเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว  

 บอ่บ าบดัน า้ประจ าเมืองรายงานวา่น า้จากทะเลสาบมิชิแกนซึง่ไหลเข้าสูบ่อ่บ าบดัและไหลออกจากบอ่

บ าบดัมีความขุน่และแบคทีเรียมากผิดปกต ิแม้วา่จะไมม่ากเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดก็ตาม  ทาง

ห้องปฏิบตักิารจงึคดิวา่ต้นเหตขุองการระบาดจงึนา่จะมาจากน า้ ทัง้นีเ้พราะก่อนหน้าการระบาดของโรค

ท้องร่วงประมาณ 1 สปัดาห์เกิดฝนตกหนกัในบริเวณนัน้  น า้ท่ีไหลเข้าไปยงัทะเลสาบจึงปนเปือ้นมลูสตัว์เป็น

จ านวนมากท าให้น า้ในทะเลสาบเตม็ไปด้วยเชือ้โรค  หลงัจากสืบหาสาเหตอุยู่หลายวนั ในท่ีสดุแพทย์ก็ได้

ค าตอบจากชิน้เนือ้ท่ีได้จากล าไส้ของผู้ ป่วย  เขาพบวา่ผนงัล าไส้ของผู้ ป่วยเตม็ไปด้วยเชือ้คริปโตสโพริเดียมซึง่

เป็นเชือ้ท่ีมกัพบเฉพาะในผู้ ป่วยเอดส์  ไขข่องเชือ้นีมี้ความคงทนสงูและสามารถอยูน่อกร่างกายสิ่งมีชีวิตได้เป็น

เดือน และจ านวนของมนัเพียงไมก่ี่ฟองท่ีปนเปือ้นในน า้ด่ืมก็สามารถท าให้เกิดการระบาดของโรคท้องร่วงได้

แล้ว 

 การพบไขข่องคริปโตสโพริเดียมกระตุ้นให้ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคติดเชือ้และแพทย์ตัง้ข้อสงสยัวา่การ

ระบาดของโรคในครัง้นัน้มาจากน า้ประปา  ฉะนัน้การหยดุให้บริการน า้ประปาเท่านัน้จงึจะสามารถหยดุยัง้การ

แพร่กระจายของโรคได้  แตก่ารท าเชน่นัน้จะท าให้ประชาชนหมดความเช่ือมัน่ตอ่น า้ประปาของเมือง ซ า้ยงั

ท าลายช่ือเสียงของอตุสาหกรรมอาหารของเมืองอีกด้วย  อยา่งไรก็ดีห้าวนัหลงัจากการระบาดของโรคโรงท า

น า้ประปาได้ปิดตวัลงแม้วา่ในขณะนัน้จะยงัไมมี่ใครสามารถหาเชือ้พบจากน า้ประปาก็ตาม  ในท่ีสดุคณะ

ส ารวจก็สามารถหาน า้ท่ีมีเชือ้นีพ้บจากน า้แข็งซึง่โรงเก็บน า้แข็งเก็บน า้ในชว่งท่ีมีการระบาดของโรคไว้  การ



ระบาดในครัง้นัน้ถือได้วา่เป็นการระบาดของโรคท้องร่วงท่ีใหญ่ท่ีสดุในประวตัิศาสตร์สหรัฐฯ เพราะมีผู้ ป่วยมาก

ถึง 4 แสนคนโดย 4 พนัคนต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลและมีผู้ เสียชีวิตถึง 100 คน  

 ผู้ เขียนเห็นวา่การระบาดของโรคท้องร่วงท่ีเมืองมิลวอกีน่าจะป้องกนัได้ หากรัฐสภาและองค์การ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมออกระเบียบเพ่ือควบคมุคณุภาพของน า้ใหมม่าตัง้แตปี่ 2529  การท่ีองค์การปกป้อง

สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องออกระเบียบควบคมุมาตรฐานน า้ใหมเ่พราะ 1) องค์การนัน้ทราบดีว่าผลพลอยได้ของ

การเตมิคลอรีนในน า้ประปาท าให้ประชาชนเส่ียงตอ่การเกิดมะเร็ง แท้งและเด็กโตช้า 2) ผู้ผลิตทราบดีวา่

น า้ประปามีการปนเปือ้นของเชือ้คริปโตสโปเรเดียมซึง่เป็นสาเหตขุองการระบาดของโรคท้องร่วงท่ีมิลวอกี 3) 

การประปาพบว่าทกุครัง้ท่ีน า้ประปาขุ่นกวา่ปกตแิม้จะไมเ่กินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด จ านวนผู้ ป่วยด้วยโรค

ท้องร่วงในเมืองจะเพิ่มสงูขึน้ 4) นกัจลุชีววิทยาชาวแคนาดาพบว่าบ้านของชาวมอนทรีออลท่ีมีเคร่ืองกรองน า้ใช้

สว่นตวัจะมีอตัราการเกิดโรคอนัเก่ียวเน่ืองกบัทางเดินอาหารน้อยกวา่บ้านในบริเวณเดียวกนัท่ีไมมี่เคร่ืองกรอง

น า้ แม้วา่โรงบ าบดัน า้ของเมืองจะถือได้ว่าดีกวา่โรงบ าบดัน า้ทกุแหง่ทัว่ทัง้อเมริกาเหนือก็ตาม   

 หลงัการระบาดของโรคท้องร่วงท่ีเมืองมิลวอกีในปี 2543  การระบาดของโรคท้องร่วงก็เกิดขึน้อีกครัง้ท่ี

เมืองวอลเคอร์ตนั  ในอดีตน า้ท่ีใช้ท าน า้ประปาของเมืองนัน้ไมเ่คยมีการเตมิสารคลอรีนเลย จนเม่ือรัฐออก

ระเบียบใหม่การประปาของเมืองจงึต้องติดตัง้เคร่ืองเตมิคลอรีน  แตผู่้ มีหน้าท่ีตดิตัง้เคร่ืองกลบัละเลยจนกระทัง่

ผลการตรวจน า้จากห้องปฏิบตักิารพบเชือ้แบคทีเรียสองชนิดคือ คอลิฟอร์ม และ อี. โคไล เจ้าหน้าท่ีจงึตดิตัง้

เคร่ืองเตมิคลอรีน  แตก็่สายเกินไปเสียแล้ว ทัง้นีเ้พราะเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2543 โรงพยาบาลเดก็ในเมือง

ต้องรับเดก็ท่ีป่วยด้วยโรคท้องร่วงอยา่งรุนแรงเป็นจ านวนมาก  หลงัจากผู้ชว่ยผู้อ านวยการด้านสาธารณสขุเข้า

สอบสวนก็พบว่าในชว่งระหว่างก่อนการติดตัง้เคร่ืองเตมิคลอรีน เกิดฝนตกหนกัท าให้มีน า้มากกวา่ปกตไิหลลง

บอ่บ าบดัน า้ประปาท่ียงัมิได้ตดิตัง้เคร่ืองเตมิคลอรีน  เชือ้ อี. โคไลจงึมีจ านวนเพิ่มขึน้  เชือ้นัน้เป็นต้นเหตขุอง

การระบาดของโรคท้องร่วงรุนแรงจนท าให้ชาวเมืองถึง 2,300 คนจากห้าพนัคนป่วยและหลายร้อยคนต้องเข้า

รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล  

 หลงัจากท่ีประชาชนต้องเผชิญกบัปัญหาโรคระบาดร้ายแรงจากน า้มา 2 ครัง้และต้องรอคอยการ

บญัญตัิความหมายของค าว่าน า้สะอาดใหมน่านกว่าสิบปี เม่ือเดือนธนัวาคม 2548 รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก็ยอม

ออกกฎเพ่ือควบคมุจ านวนเชือ้โรค สารฆ่าเชือ้และผลกระทบ รวมทัง้จ านวนไขข่องเชือ้คริปโตสโปริเดียมใน



น า้ประปาใหม ่ จากตวัอยา่งการระบาดของโรคจะเห็นวา่มาตรการก าหนดมาตรฐานมกัเกิดขึน้ภายหลงัมหนัต

ภยัได้เกิดขึน้แล้วเทา่นัน้   

ผู้ เขียนเห็นวา่ก่อนท่ีประชาชนจะสามารถเตรียมการเพ่ือรับมือกบัภยัคกุคาม พวกเขาควรต้องทราบถึง

องค์ประกอบท่ีจะได้มาซึง่น า้สะอาดเสียก่อน นัน่คือ 1) แหลง่น า้  ทะเลสาบและแมน่ า้ซึง่เป็นแหลง่น า้ของเมือง

ใหญ่ ๆ ในสหรัฐฯ ได้รับน า้ท่ีบ าบดัและมิได้บ าบดัในสดัส่วนท่ีไมเ่ทา่กนั เชน่ น า้ประปาท่ีชาวนิวยอร์กใช้นัน้มา

จากน า้ท่ีไหลออกจากระบบบ าบดัน า้เสียซึง่น ามาพกัไว้ในบอ่พกัชัว่คราวและได้รับการเตมิคลอรีนแล้วเทา่นัน้   

 2) การบ าบดัและการจา่ยน า้  องค์การประปาแมสซาชเูซตส์พบวา่สาเหตขุองการปนเปือ้นเชือ้อี. โคไล

ในน า้ประปามาจากมลูนกและใช้วิธีท าให้นกตกใจจนไมเ่ข้าใกล้แหลง่พกัน า้แทนการสร้างโรงกรองน า้ซึง่

ประหยดักวา่ก็พบวา่ก็สามารถลดสิ่งปนเปือ้นจากมลูนกลงจนอยูใ่นมาตรฐานท่ีรัฐก าหนดได้เชน่กนั  เม่ือ

องค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมยอมรับว่าการเตมิคลอรีนอาจท าให้ผู้ ด่ืมเป็นมะเร็งได้ องค์การประปาของ

แมสซาชเูซตส์จงึเลือกใช้การเตมิโอโซนเพ่ือบ าบดัน า้ประปาให้กบัชาวบอสตนัแทน  โอโซนมีข้อดีเหนือคลอรีน

ตรงท่ีมนัสามารถฆา่ไขข่องคริปโตสโปริเดียมได้ด้วย  ทอ่ประปาก็มีสว่นส าคญัส าหรับน า้ประปาท่ีสะอาด ทัง้นี ้

เพราะหากน า้สะอาดไหลเข้าทอ่ท่ีสกปรก น า้ประปาท่ีประชาชนใช้ยงัคงไมป่ลอดภยัอยู่ดี  องค์การปกป้อง

สิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ คาดวา่รัฐต้องท าการเปล่ียนทอ่ประปาใหมท่ดแทนของเดมิถึง 1 แสนไมล์ภายในปี 

2563 ซึง่ต้องใช้เงินถึงกวา่ 1 แสนล้านดอลลาร์ และหลงัปี 2569 รัฐต้องเปล่ียนท่อถึง 6 ล้านไมล์ซึง่ต้องใช้เงิน

อีก 1 ล้านล้านดอลลาร์ซึง่คงท าได้ยาก ทัง้นีเ้พราะการเปล่ียนทอ่นอกจากจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วยงัท าให้

การจราจรตดิขดัซึง่เป็นสิ่งท่ีประชาชนไมต้่องการอีกด้วย 

 3) พฤตกิรรมของผู้บริโภค  ข้อมลูบง่วา่ชาวอเมริกนัด่ืมน า้ขวดถึงปีละกวา่ 7 พนัล้านแกลลอน  การ

ผลิตน า้ขวดและการเคล่ือนย้ายขวดน า้ไปจนถึงผู้บริโภคก็ต้องใช้พลงังานจ านวนมหาศาล  แตน่ า้บรรจขุวดกลบั

มิได้มีคณุภาพดีกวา่น า้จากก๊อกประปา  4) การบริหารจดัการ  ผู้ เก่ียวข้องกบัวิธีบริหารและควบคมุคณุภาพ

น า้ประปามิได้มีมาตรการควบคมุและสง่เสริมการท างานร่วมกนัเพ่ือให้พวกเขาสามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหา

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  รัฐจงึควรให้เงินทนุสนบัสนนุการท าวิจยัเพ่ือค้นหาความเส่ียงหรือภยั

คกุคามท่ีอาจเกิดขึน้ได้  5) ผู้ก่อการร้าย  ระบบประปาของสหรัฐฯ ตกอยูใ่นอนัตรายมานานแล้วโดยเฉพาะ



อยา่งยิ่งท่อประปาท่ียาวมากและอยูใ่นมมุอบัจงึยากแก่การป้องกนัการถกูโจมตี  ซ า้ร้ายวิธีท าน า้ประปาของ

สหรัฐฯ ซึง่มีแคก่ารเตมิสารคลอรีนก็ไมส่ามารถป้องกนัแบคทีเรียและไมมี่ผลตอ่สปอร์ของเชือ้แอนแทร็กซ์ด้วย   

 โรคระบาดท่ีอาศยัน า้เป็นพาหะไมเ่พียงแตจ่ะเกิดกบัประเทศพฒันาแล้วเท่านัน้ มนัยงัเกิดในประเทศ

ก าลงัพฒันาอีกด้วย  ข้อมลูบง่วา่โรคท้องร่วงอนัเป็นผลมาจากการขาดแคลนน า้สะอาดคร่าชีวิตผู้คนถึงปีละ 

1.8 ล้านคนและในจ านวนนีก้วา่ร้อยละ 90 เป็นเดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี  ผู้ เขียนได้ยกการระบาดของโรคท้องร่วงใน

เมืองโกมา่ สาธารณรัฐคองโกมาเป็นตวัอยา่ง  ในฤดรู้อนปี 2537 ขณะท่ีนกัระบาดวิทยาแหง่องค์การอนามยั

โลกช่ือ เลส โรเบร์ิตส์ เดนิทางไปยงัศนูย์กลางของส านกังานผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตเิมืองโกมา่เพ่ือจดัหาน า้

สะอาดให้กบัผู้อพยพ เขาได้พบศพหลายร้อยศพกองอยูร่ะหวา่งทางเข้าคา่ยผู้อพยพนัน้  ศพเหลา่นัน้หาได้เป็น

ผลจากการสู้รบไม ่แตก่ลบัเป็นผลจากการระบาดของโรคอหิวาห์  ข้อมลูบง่วา่ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคมเพียง

วนัเดียว จ านวนคนกวา่ 1 ใน 3 ของผู้อพยพหรือ 6 พนัคนต้องเสียชีวิตลง  แพทย์จากองค์กรเอกชนแพทย์ไร้

พรมแดนค านวณว่าคา่ยผู้อพยพนัน้ต้องการน า้สะอาดกวา่ 3 ล้านแกลลอนเพ่ือลดจ านวนคนตายลงจากทกุ ๆ 

5 นาทีเหลือเพียงร้อยละ 5  แตค่า่ยกลบัมีแหลง่น า้เพียงแหง่เดียวคือทะเลสาบคีว ู ผู้อพยพใช้แหลง่น า้นีท้ัง้ด่ืม

และชะล้างรวมทัง้ทิง้ศพของผู้ เสียชีวิตลงไปด้วย  โรเบร์ิตส์จงึแก้ปัญหาด้วยการเตมิคลอรีนลงในน า้แตล่ะขวดท่ี

ผู้อพยพกรอกมาใช้ แทนท่ีจะรอจนกว่าจะได้เคร่ืองเตมิคลอรีนมาท างานให้ซึง่ก็ได้ผลดีเชน่กนั 

 น า้สะอาดเป็นปัญหาส าคญัยิ่งส าหรับประเทศก าลงัพฒันา  ในปัจจบุนัประชาชนทัว่โลกกวา่ 1.6 

พนัล้านคนก าลงัขาดแคลนน า้และกวา่ 2.6 พนัล้านคนไม่สามารถเข้าถึงระบบสขุาภิบาล  นายโคฟ่ี อนันนั 

เลขาธิการองค์การสหประชาชาตกิลา่ววา่โลกจะไมส่ามารถพิชิตโรคเอดส์ วณัโรค มาลาเรียและโรคติดเชือ้ตา่ง 

ๆ ซึง่เป็นภยัคกุคามประเทศก าลงัพฒันาได้จนกว่าโลกจะสามารถจดัหาน า้สะอาดและระบบสขุาภิบาลได้อยา่ง

เพียงพอและทัว่ถึง  ดงันัน้ประเทศพฒันาแล้วจงึต้องชว่ยพฒันาระบบสขุาภิบาลให้กบัประเทศก าลงัพฒันา 

 ในบทสรุป ผู้ เขียนแนะน ากลยทุธ์ในการป้องกนัระบบประปาไว้ดงันี  ้1) รัฐควรจดัเตรียมเงินทนุ 

นโยบายและเทคนิคส าหรับส่งเสริมการท าน า้ให้สะอาดเพ่ือลดการเกิดโรคระบาดทางน า้ 2) สร้างระบบป้องกนั

แหลง่น า้ให้ดียิ่งขึน้ไปอีกด้วยการเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกนั 3) สง่เสริมการใช้

เทคโนโลยีบ าบดัน า้ท่ีดีขึน้กว่าเดมิ 4) ท าน า้สะอาดหลายครัง้ด้วยวิธีตา่งกนัก่อนน าไปใช้ 5) ซอ่มแซมและ



เปล่ียนท่อใหม่ 6) เพิ่มระบบการกรองท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดมิ 7) หามาตรการในการเพิ่มคณุภาพน า้

สะอาดแทนท่ีจะท าเพียงแคห่าหนทางแก้ไขปัญหา 

 ข้อคิดเหน็:  ผู้ เขียนหนงัสือเลม่นีเ้ลา่เร่ืองราวทัง้หมดไว้อยา่งสนกุสนานซึง่ไมส่ามารถน ามาถ่ายทอด

ได้ในบทคดัยอ่  ฉะนัน้ผู้ ท่ีไปอา่นต้นฉบบัจะได้ทัง้ความรู้และความบนัเทิงพร้อมกนัไปด้วยแม้เร่ืองท่ีผู้ เขียน

น ามาเลา่จะเป็นเร่ืองราวของความเป็นความตายก็ตาม   

ข้อมลูท่ีผู้ เขียนน ามาเสนออาจตีความได้วา่มนษุย์เรานีช้า่งมีแรงต้านทานโรคสงูเสียจริง ทัง้นีเ้พราะทัง้

ท่ีเชือ้โรคมีอยู่ทัว่ไปรวมทัง้ในน า้ขวดท่ีเราจา่ยเงินซือ้เป็นพิเศษด้วย แตร่่างกายของเราก็ทนได้  เราจงึไมป่่วย

บอ่ยนกั  ในขณะเดียวกนัก็อาจตีความหมายได้วา่ เชือ้โรคนัน้จ้องรอเวลาท่ีเราจะเผลอไผลหรือไมมี่น า้ด่ืมอย่าง

เพียงพออยูต่ลอดเวลา  เม่ือใดเราเผลอ หรือ ต้องดื่มน า้ท่ีมีเชือ้โรคเพราะขาดน า้สะอาด เม่ือนัน้มนัก็โจมตีเรา

ทนัที  ยิ่งในยคุนีมี้คนกลุม่หนึง่ซึง่ต้องการใช้เชือ้โรคเป็นอาวธุด้วยแล้ว โอกาสท่ีน า้ด่ืมจะแฝงฆาตกรไว้ยิ่งมี

สงูขึน้  สว่นมนัจะเป็นฆาตกรสีน า้เงินเชน่อหิวาห์หรือไมค่งไมส่ าคญันกัเพราะโรคระบาดทกุอย่างสร้างความ

เสียหายใหญ่หลวงทัง้สิน้   

เม่ือมองโดยรวมการแก้ปัญหาของเชือ้โรคท่ีมากบัน า้ไมจ่ ากดัอยูท่ี่การท าน าให้สะอาดเทา่นัน้ หากยงั

ต้องนกึถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการขาดแคลนน า้อีกด้วย เชน่ การขยายตวัของจ านวนประชากร โดยเฉพาะในพืน้ท่ี

ซึง่มีน า้น้อยและมีความยากจนเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว               

 

 

 

 



 

ธาตุ 3: ลม 

 

 

 

 

 “โลกนีไ้ม่มีของเปล่า” เป็นประโยคท่ีถกูยกให้เป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ทัง้ท่ีความจริงมนัเป็นสจัธรรม  

อยา่งไรก็ตามทกุคนน าอากาศรอบตวัมาหายใจและใช้ท าอยา่งอ่ืนโดยไมต้่องน าอะไรมาแลกเปล่ียนท าให้ดู

เสมือนวา่อากาศเป็นของเปล่า  แตค่วามจริงหาเป็นเช่นนัน้ไม ่ ฉะนัน้การใช้อยา่งไมร่ะมดัระวงัจะท าให้อากาศ

ท่ีใช้ได้คอ่ย ๆ หมดไปจนก่อให้เกิดปัญหาตามมาสารพดัอยา่ง 

 

 



9. 

When Smoke Ran Like Water / เม่ือควันไหลปานสายน า้ 

 

 

 

 ณ วนันีค้งเป็นท่ีทราบกนัดีแล้ววา่ควนัพิษจากโรงงานในยา่นมาบตาพดุสร้างความเดือดร้อนใน

ชาวบ้านในยา่นนัน้อยา่งไร  ผู้ ท่ีอยูน่อกท้องถ่ินอาจไมเ่ข้าใจปัญหาจนกวา่จะมีโอกาสผา่นเข้าไปในยา่นนัน้และ

มองเห็นควนัท่ีโรงงานปลอ่ยออกมา รู้สกึแสบตา หรือสมัผสักบักลิ่นสารเคมีท่ีลอยมาในอากาศ  แตพ่วกเขาอาจ

ไมรู้่เลยวา่ควนัและกลิ่นนัน้เป็นเพียงสว่นเดียวของปัญหาท่ีสมัผสัได้ทนัที  ยงัมีสว่นท่ีสมัผสัไมไ่ด้แฝงอยูอี่กมาก 

ทัง้นีเ้พราะทัง้ท่ีธรรมชาตสิร้างความสามารถให้มนษุย์เราได้กลิน่สว่นหนึง่เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนภยั  แตธ่รรมชาติ

คงคาดไมถ่ึงวา่เราจะมีความสามารถในการผลิตสารอนัตรายท่ีไมมี่กลิ่นแล้วปลอ่ยสารนัน้ออกไปในอากาศ มนั

จงึไมไ่ด้สร้างเคร่ืองเตือนภยัในด้านนีใ้ห้แก่เรา  หรือจากอีกมมุมองหนึง่ธรรมชาติคาดไมถ่ึงวา่คนเราจะไร้

จริยธรรมถึงขนาดสร้างโรงงานท่ีผลิตสารอนัตรายแล้วปล่อยมนัออกไปในอากาศทัง้ท่ีรู้วา่มนัจะสร้างปัญหา

ร้ายแรง   

 อีกประการหนึง่ เน่ืองจากอากาศมีมากมายและสิ่งท่ีเราปลอ่ยออกไปมกักระจายหายไปอย่างรวดเร็ว 

เราจงึมกัเข้าใจวา่เราจะปลอ่ยอะไรออกไปก็ได้โดยไมส่ร้างผลกระทบ  แตค่วามจริงหาเป็นเชน่นัน้ไม ่ อากาศมี

ความสามารถในการดดูซบัของเสียเพียงจ ากดั  ในยคุท่ีโลกยงัมีประชากรน้อยและยงัไมมี่การปล่อยควนัและ

สารพิษจากเคร่ืองจกัร โรงงานและบ้านเรือนออกไปในปริมาณสงู อากาศสามารถดดูซบัสิ่งเหลา่นัน้ได้โดยไม่

สร้างปัญหาร้ายแรง  เม่ือจ านวนประชากรเพิ่มขึน้และเศรษฐกิจขยายตวัมากขึน้ สิ่งท่ีเราปลอ่ยออกไปใน



อากาศเร่ิมมีผลกระทบร้ายแรงและสร้างความขดัแย้งระหวา่งผู้มุง่สร้างความร ่ารวยด้วยการปลอ่ยสารนัน้

ออกไปและประชาชนท่ีจ าเป็นต้องหายใจเอาอากาศท่ีมีสารพิษเจือปนเข้าไปในร่างกาย   

เร่ืองท านองนีมี้มานานแล้วในประเทศท่ีก้าวหน้ากวา่เมืองไทย  แตผู่้ควบคมุนโยบายของไทยไมส่นใจ

ศกึษาแล้วน ามาเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งจริงจงั  ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทัว่ไปต้องเข้าใจปัญหาเพ่ือ

กดดนัให้รัฐบาลหาทางแก้ไข  การเข้าใจปัญหาอาจมาจากการอา่นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในตา่งประเทศ เชน่ 

หนงัสือเร่ือง When Smoke Ran Like Water: Tales of Environmental Deception and the Battle 

Against Pollution ของนกัวิทยาศาสตร์ช่ือดงัผู้ ได้สมัผสัเร่ืองตา่ง ๆ โดยตรงด้วยตวัเองช่ือ Devra Davis  

หนงัสือขนาด 300 กวา่หน้าเลม่นีพ้ิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี 2545 และน าเสนอแบบง่าย ๆ ในแนวเลา่ความทรงจ าของ

ผู้ เขียนซึง่เตบิโตขึน้ในครอบครัวของชาวยิวท่ีรอดชีวิตจากเงือ้มมือของฮิตเลอร์และไปตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นยา่น

ตะวนัตกของรัฐเพนซิลเวเนียอนัเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการท าเหล็กกล้า  

ในภาคแรก ผู้ เขียนเลา่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในอดีตท่ีตวัเองได้สมัผสัโดยตรงและจากการศกึษาประวตัขิอง

อากาศเป็นพิษโดยเร่ิมบทท่ี 1 ด้วยการเลา่ถึงบ้านเกิดของเขาอนัเป็นเมืองเล็ก ๆ ช่ือ โดโนรา  เมืองนัน้ถือก าเนิด

เม่ือราว 100 ปีท่ีผา่นมาและเป็นท่ีตัง้ของอตุสาหกรรมเหล็กกล้าและสงักะสี  ชาวเมืองสว่นใหญ่เป็นคนงานใน

โรงงานซึง่เผาถ่านหินจ านวนมหาศาลเพ่ือเป็นพลงังานส าหรับการถลงุเหล็กและสงักะสี  ตามประสาของเดก็ท่ี

โตขึน้ในเมืองชนบทซึง่ไมค่อ่ยมีปัญหาด้านอาชญากรรม ผู้ เขียนและน้องชายมีอิสระท่ีจะออกไปเลน่ไกล ๆ ใน

สถานท่ีตา่ง ๆ ซึง่มกัเป็นท่ีว่างเปลา่ได้ตามใจชอบ  เม่ือประมาณ 60 ปีท่ีผา่นมาชาวเมืองโดโนราเร่ิมอพยพ

ออกไปอยู่ท่ีอ่ืน รวมทัง้ครอบครัวของผู้ เขียนเองซึง่เพิ่งจะยา่งเข้าวยัรุ่นด้วย  ผู้ เขียนไมเ่คยคิดว่าบ้านเกิดของตน

มีอะไรนา่สนใจเป็นพิเศษจนกระทัง่เข้าเรียนในมหาวิทยาลยัและได้ยินเร่ืองของเมืองช่ือเดียวกนัซึง่มีปัญหา

ร้ายแรงเก่ียวกบัมลพิษในอากาศ  เม่ือเขาถามแมจ่งึรู้วา่นัน่เป็นบ้านเกิดของเขาเอง  ความจริงข้อนัน้เป็น

แรงจงูใจให้เขาเรียนรู้เร่ืองมลพิษซึง่พาเขาไปถึงหลายสว่นของโลกรวมทัง้เมืองจีนซึง่ก าลงัประสบปัญหา

ร้ายแรงอยูใ่นปัจจบุนัด้วย 

ผู้ เขียนเลา่รายละเอียดของกระบวนการท าเหล็กกล้าจากแร่เหล็กเพ่ือจะชีใ้ห้เห็นถึงการใช้พลงังานจาก

การเผาถ่านหินจ านวนมหาศาล  นอกจากโรงงานเหล็กกล้าแล้ว เมืองโดโนรายงัมีโรงงานสงักะสีท่ีใช้ส าหรับชบุ

เหล็กเพ่ือกนัสนิมอีกด้วย  ฉะนัน้รอบ ๆ เมืองนีจ้งึมีการเผาถ่านหินทัง้วนัทัง้คืน  ควนัท่ีลอยออกไปถกูกกัอยู่



ภายในบริเวณเป็นเวลานานเพราะเมืองตัง้อยูใ่นหบุเขาซึง่มีลกัษณะเป็นก้นกระทะ  แตช่าวเมืองไมไ่ด้ใสใ่จมาก

นกัเน่ืองจากในตอนนัน้ยงัไมมี่ใครสงสยัเก่ียวกบัอนัตรายจากการหายใจเอาควนันัน้เข้าไปในปอด  นอกจากนัน้

การอยูก่บัควนัเป็นวิถีชีวิตท่ีพวกเขาคุ้นเคยและควนัท่ีลอยอยูเ่ตม็ท้องฟ้าในเวลาเย็นท าให้เกิดความสวยงาน

ยามอาทิตย์อสัดง  พวกเขาจะรู้สกึกงัวลก็ตอ่เม่ือควนัสะสมกนัเป็นเวลานานและวนเวียนอยูใ่นยา่นนัน้จน

บางครัง้มองอะไรแทบไมเ่ห็น  นาน ๆ ภาวะเชน่นัน้จะเกิดขึน้ครัง้หนึง่เม่ืออากาศในระดบัยอดเขาเย็นลงอยา่ง

ฉบัพลนัและปิดกัน้มิให้ควนัลอยขึน้ไปสงูเหนือยอดเขาแล้วกระจายออกไปจากหบุเขา   

เหตกุารณ์ท านองนัน้เกิดขึน้ในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2491 เม่ือควนันัน้กลายเป็นหมอกหนาจนชาวเมืองไม่

สามารถมองเห็นแม้แตมื่อท่ีตนย่ืนออกไปตรงหน้า  รถยนต์ต้องหยดุวิ่งเพราะคนขบัมองไมเ่ห็นถนนแม้จะเปิด

ไฟแล้วก็ตาม  ในวนัตอ่ ๆ มาความหนาของหมอกควนัคอ่ย ๆ ลดลง  แตช่าวเมืองจ านวนมากเร่ิมป่วยและอตัรา

คนตายเพิ่มขึน้เกินปกต ิ เม่ือหมอกควนันัน้จางหายไปในอีก 5 วนัตอ่มาปรากฏวา่เมืองโดโนราไมมี่โลงศพพอ

แก่ความต้องการ  อยา่งไรก็ตามโรงงานยงัเปิดท างานตามปกติตอ่ไปในขณะท่ีแพทย์บอกชาวเมืองวา่ถ้ามี

โอกาสเม่ือไรให้รีบอพยพออกไปอยู่ท่ีอ่ืน  

แม้เหตกุารณ์ครัง้นัน้จะเป็นสิ่งชวนฉงน แตม่นัมิใชส่ิ่งใหมเ่พราะมนัได้เกิดขึน้แล้วเม่ือ 18 ปีก่อนใน

ประเทศเบลเยียม  ผู้ เช่ียวชาญท่ีศกึษาความเป็นไปในครัง้นัน้พบความสมัพนัธ์ระหว่างควนัท่ีมีก๊าซฟลโูอไรด์

ผสมอยูก่บัความตายของชาวเมือง  พวกเขาออกค าเตือนวา่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ ๆ จะมีคนตายนบัพนั  ทวา่ไมมี่

ใครให้ความสนใจ  ผู้ เขียนเลา่วา่ท่ีเป็นเชน่นัน้สว่นหนึง่เพราะการศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสารใน

สิ่งแวดล้อมกบัปัญหาสขุภาพมีความยากล าบากย่ิงด้วยปัจจยัหลายอย่าง  แม้กระทัง่ผลกระทบของควนับหุร่ีท่ี

เรารู้กนัในปัจจบุนันีว้า่มีความร้ายแรงตอ่สขุภาพก็ต้องใช้เวลาราว 50 ปีจงึเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวาง    

ความพยายามท่ีจะศกึษาผลกระทบท่ีควนัจากโรงงานมีตอ่สขุภาพและการเสียชีวิตในอตัราสงูกวา่

ปรกตขิองชาวโดโนราประสบกบัปัญหาหลายอย่างทัง้ในด้านเทคนิคและด้านการตอ่ต้านจากเจ้าของโรงงาน

และชาวเมืองท่ีกลวัจะตกงาน  เน่ืองจากในตอนนัน้ปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเป็นประเดน็ใหม ่ผู้

ท่ีต้องการศกึษายงัไมมี่ประสบการณ์ การท างานจงึเป็นไปอยา่งเช่ืองช้าและไมค่รอบคลมุปัญหามากพอทัง้ใน

ด้านความกว้างและความลกึ ยงัผลให้ถกูโต้แย้งได้ง่ายจากฝ่ายท่ีไมเ่ห็นด้วยโดยเฉพาะจากเจ้าของธุรกิจซึง่มกั



มีอิทธิพลสงูในท้องถ่ินและมีเครือข่ายกว้างกวา่นกัวิชาการและแรงงานในเมืองชนบท  ร้ายยิ่งกว่านัน้มกัมี

นกัวิชาการจ าพวกเมธีบริกรท่ียินดีรับเงินจากนกัธุรกิจเพื่อศกึษาหาข้อโต้แย้งผู้ ท่ีอยู่ในวงการเดียวกนัเสมอ 

ในครอบครัวของผู้ เขียนเอง  ยายซึง่ยงัแข็งแรงมากในตอนท่ีผู้ เขียนยงัเล็กเร่ิมเป็นโรคหวัใจร้ายแรงและ

ตายด้วยโรคนัน้  ลกู ๆ ของยายทัง้ 5 คนเป็นโรคหวัใจกนัทกุคน  อาของผู้ เขียนคนหนึ่งซึง่เป็นนกักีฬาและออก

ก าลงักายไมเ่ว้นแตล่ะวนัตายด้วยโรคหวัใจวายเฉียบพลนัเม่ืออายเุพียง 50 ปี  ป้าของเขาต้องผา่ตดัหวัใจสอง

ครัง้  สว่นแมซ่ึง่เป็นลกูคนเล็กของครอบครัวต้องผา่ตดัหวัใจถึง 3 ครัง้เม่ืออาย ุ50 ปี  ณ จดุนีผู้้ เขียนไม่ได้

เปิดเผยวา่ตวัเขาเองเป็นโรคอะไรด้วยหรือเปลา่  แตใ่นตอนก่อนจบหนงัสือเขาบอกว่า พอ่ของเขาซึง่เร่ิมท างาน

ในโรงงานเหล็กกล้าเม่ืออาย ุ15 ปีเป็นโรคมะเร็งกระดกูเม่ืออาย ุ53 ปี  สว่นเขาและน้องชายเป็นโรคภมูิแพ้

ร้ายแรงเรือ้รังทัง้คู ่

  

เนือ้หาของบทท่ี 2 เก่ียวกบัหมอกควนัท่ีเกิดขึน้ในนครลอนดอนซึง่อาศยัการเผาถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง

ส าหรับใช้ในบ้านมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีก่อนท่ีจะเกิดโรงงานขนาดใหญ่ในยคุอตุสาหกรรม  โรงงานเพิ่ม

การเผาถ่านหินยงัผลให้ควนัท่ีปลอ่ยออกไปหนาแนน่ยิ่งขึน้  บอ่ยครัง้เม่ือควนัผสมกบัไอน า้เย็นท่ีระเหยขึน้มา

จากแมน่ า้เทมส์ จะก่อให้เกิดหมอกท่ีลอยอ้อยอ่ิงอยูใ่นระดบัต ่าและมีความหนาจนกระทัง่รถม้าและ

รถพยาบาลก็ต้องหยดุวิ่งเพราะมองไมเ่ห็นถนน  สภาพเช่นนีเ้ป็นฉากท่ีดลใจให้จิตรกรโคลด โมเนท์ และ

นกัเขียนชาร์ล ดิกเคนส์ สร้างผลงานอนัโดง่ดงั แตก็่เป็นก าบงัอยา่งดีท่ีฆาตกรตอ่เน่ือง Jack the Ripper ใช้แฝง

ตวัเพ่ือฆา่โสเภณีในท่ีสาธารณะด้วยวิธีอนัโหดเหีย้มเม่ือปี 2431  บางครัง้ฆาตกรนัน้รอดเงือ้มมือของต ารวจไป

ได้อยา่งหวดุหวิดแบบนา่อศัจรรย์สว่นหนึง่เพราะมีหมอกควนัชว่ยบดบงั  หมอกควนัชนิดนัน้สร้างความเสียหาย

ใหญ่หลวงซึง่ยากแก่การค านวณ  นครลอนดอนซึง่มีบริษัทรับประกนัสารพดัอย่างแม้กระทัง่การตายของม้า

และการเสียพรหมจารีของหญิงจงึไมมี่บริษัทไหนออกประกนัให้กบัความเสียหายท่ีเกิดจากหมอกควนั 

 แม้จะมีผู้พยายามศกึษาปัญหาของหมอกควนัตัง้แตต่อนนัน้มา แตก่ารศกึษายงัไมก่ว้างและลกึพอจน

ได้ผลท่ีกระตุ้นความสนใจของชาวนครลอนดอนจนกระทัง่ถึงเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2495  ในวนันัน้

ความหนาวเย็นจบัใจครอบคลมุไปทัว่นครลอนดอนเป็นเวลานาน  ชาวเมือง 8 ล้านคนแก้หนาวด้วยการเผา



ถ่านหินเพิ่มขึน้  ปล่องควนัราวหนึง่ล้านปลอ่งจงึพร้อมใจกนัปล่อยควนัในปริมาณมากออกไปจนท าให้มนัหนา

และเล่ือนไหลไปช้า ๆ ปานสายน า้  แทนท่ีควนันัน้จะลอยขึน้ไปมนักลบัไหลวนกลบัลงต ่าเม่ือกระทบกบัความ

เย็นจดัของอากาศท่ีปกคลมุเมืองอยูท่ าให้เกิดหมอกหนาจนไมส่ามารถมองผา่นได้ยงัผลให้ทกุสิ่งทกุอยา่งต้อง

หยดุชะงกั  ทัง้คนและสตัว์จ านวนมากล้มตายจากหมอกควนันัน้ จงึมีผู้ให้สมญามนัว่า “หมอกฆาตกร” (Killer 

Fog) 

 เน่ืองจากนครลอนดอนเป็นเมืองใหญ่และมีคนตายเพิ่มขึน้แบบผิดปกตินบัพนัคน เหตกุารณ์ในวนันัน้

จงึได้รับความสนใจอยา่งกว้างขวางกวา่เหตกุารณ์อยา่งเดียวกนัท่ีเกิดขึน้ ณ เมืองโดโนราในอเมริกาเม่ือ 4 ปี

ก่อน  ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางลดการใช้ถ่านหินอยา่งจริงจงัแตรั่ฐบาลไมเ่ต็มใจจะท าอะไรทนัที

เพราะมนัจะมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ  รัฐบาลหาทางถ่วงเวลาด้วยการให้ผู้ เช่ียวชาญศกึษาผลกระทบซึง่มี

จดุมุง่หมายเพียงเพ่ือการประชาสมัพนัธ์มากกวา่ความต้องการท่ีจะรู้ความจริง  ผู้ท าการศกึษาจงึถกูกดดนั

อยา่งหนกัทัง้จากฝ่ายการเมืองและฝ่ายธุรกิจ  นอกจากนัน้พวกเขายงัถกูกดดนัจากพวกเมธีบริกรอีกด้วย  ผล

สดุท้ายพวกเขาได้ข้อสรุปวา่ สาเหตท่ีุท าให้ประชาชนตายเพิ่มขึน้เกินปกตไิด้แก่ไข้หวดัใหญ่  แตก่ารศกึษาใน

เวลาตอ่มากลบัพบวา่ข้อสรุปนัน้ผิดพลาดอย่างนา่ละอาย   

 

 ในบทท่ี 3 ผู้ เขียนอ้างถึงการตายในปี 2512 ของอาของเขาเม่ืออายเุพียง 50 ปีในขณะท่ีก าลงัอยู่กลาง

สนามกีฬาในนครลอสแอนเจลิส  อาคนนัน้เติบใหญ่ขึน้ในเมืองโดโนรา  มลพิษในเมืองนัน้จะสร้างปัญหา

สขุภาพให้เขาเทา่ไรยากแก่การพิสจูน์  แตก่ารอพยพออกไปอยูใ่นนครลอสแอนเจลิสมีคา่เทา่กบัการหนีเสือไป

ปะจระเข้เพราะลอสแอนเจลิสเป็นเสมือนศนูย์กลางของการสร้างมลพิษจากรถยนต์  อาของผู้ เขียนเป็นหนึง่ใน

ผู้ เสียชีวิตจ านวนมากเกินปกตใินตอนนัน้อนัเป็นชว่งท่ีอากาศมีมลพิษร้ายแรง   

ปัจจยัท่ีท าให้นครลอสแอนเจลิสเป็นศนูย์ของมลพิษมีด้วยกนัหลายอยา่งเร่ิมด้วยการตัง้อยูใ่นภมูิ

ประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นก้นกระทะขนาดใหญ่ซึง่ถกูล้อมไว้สามด้านด้วยภเูขา  ควนัท่ีรถยนต์พน่ออกมาทางท่อ

ไอเสียไมส่ามารถกระจายออกไปได้อยา่งรวดเร็ว  ย่ิงเม่ืออากาศส่วนบนเย็นลงอยา่งฉบัพลนัพร้อม ๆ กนักบัเกิด



ภาวะลมสงบ ไอเสียจะถกูเก็บสะสมไว้เป็นเวลานานและกลายเป็นหมอกควนัท่ีท าให้แสบตา คนัคอและแนน่

หน้าอก   

ในสมยัก่อนท่ีจะมีปัญหามลพิษ ชาวนครลอสแอนเจลิสใช้รถไฟและรถรางเดนิทางไปท างานกนัเป็น

สว่นใหญ่  แตก่ารขนสง่สาธารณะจ าพวกนัน้ถกูล้มเลิกไปเพราะความชัว่ร้ายของบริษัทผลิตรถยนต์ ยางรถยนต์

และน า้มนัซึง่รวมหวักนัซือ้กิจการเหลา่นัน้แล้วยกเลิกเพ่ือบงัคบัชาวบ้านโดยปริยายให้เดนิทางไปไหนมาไหน

ด้วยรถยนต์  การกระท าเชน่นัน้เกิดขึน้ทัว่ไปในเมืองใหญ่ ๆ ของสหรัฐอเมริกา  แม้ตอ่มาบริษัทท่ีขาด

จรรยาบรรณเหลา่นัน้จะถกูด าเนินคดีและถกูปรับ แตม่นัก็สายเกินไปท่ีจะน ากิจการขนสง่สาธารณะกลบัคืนมา

ใช้ใหมเ่พราะรางได้ถกูรือ้ถอนไปหมดแล้ว  สว่นคา่ปรับก็เป็นเงินเพียงจิ๊บจ๊อยเม่ือเทียบกบัก าไรของบริษัท

เหลา่นัน้ 

 นอกจากความชัว่ร้ายในการยกเลิกการขนสง่สาธารณะแล้ว บริษัทเหลา่นัน้ยงัร่วมหวักนัตัง้กิจการผลิต

สารผสมน า้มนัรถยนต์ท่ีมีตะกัว่ผสมอยู่  แม้ตอ่มาการศกึษาของนกัวิทยาศาสตร์จะพบวา่สารตะกัว่เป็น

อนัตรายร้ายแรงตอ่พนกังานในโรงงานและตอ่ทกุคนท่ีสดูมนัเข้าไปในปอด แตบ่ริษัทเหลา่นัน้ยงัพยายามตอ่สู้

ด้วยกลวิธีสารพดัอยา่ง รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ท่ีจงใจบดิเบือนความจริง สร้างความกดดนัผา่นนกัการเมือง

ท่ีอยูท่างขัว้อนรัุกษ์นิยม และจ้างพวกนกัวิทยาศาสตร์ซึง่ขาดจรรยาบรรณ หรือ เมธีบริกร ให้ประณาม

การศกึษาท่ีพบวา่สารตะกัว่ในน า้มนัมีผลกระทบร้ายแรงตอ่สขุภาพ  การตอ่สู้ เป็นไปหลายทศวรรษก่อนท่ี

สหรัฐฯ จะห้ามใช้น า้มนัท่ีมีสารตะกัว่ผสมอยู ่ อยา่งไรก็ตามน า้มนัจ าพวกนีย้งัมีใช้อยูใ่นประเทศผู้ผลิตน า้มนั

ใหญ่ ๆ และในประเทศด้อยพฒันาจ านวนมาก  การตอ่สู้ ระหวา่งนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีความซ่ือสตัย์ตอ่วิชาชีพกบั

บริษัทท่ีผลิตสารอนัตรายในท านองนีมี้อยูต่ลอดเวลา รวมทัง้ความพยายามท่ีจะพิสจูน์วา่ควนับหุร่ีมีอนัตรายสงู

ตอ่ผู้ ทีไมส่บูบหุร่ีด้วย     

 ในบทนีผู้้ เขียนเลา่ถึงการตอ่สู้ของนกัวิทยาศาสตร์สตรีช่ือ แมรี แอมดร์ู ผู้พยายามค้นคว้าหาผลกระทบ

ร้ายแรงตอ่สขุภาพของมลพิษในอากาศซึง่เกือบทัง้หมดเกิดจากสารเพียง 5 ชนิดได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 

คาร์บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนและฝุ่ นละออง  แม้สารเหลา่นีจ้ะมีอยูใ่นธรรมชาต ิแต่

สว่นใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงจ าพวกน า้มนัปิโตรเลียม  จากมมุมองของการวิจยั นบัได้วา่



นกัวิทยาศาสตร์สตรีผู้ นีเ้ป็นผู้บกุเบิกท่ีมีผลงานชัน้ดีเย่ียม  แตแ่ทนท่ีเธอจะได้รับต าแหนง่หน้าท่ีซึง่มีเกียรติ เธอ

กลบัถกูไล่ออกจากงาน  แม้ตอ่มาเธอจะหางานใหมไ่ด้ แตผ่ลตอบแทนก็ไมส่มกบัความรู้ความสามารถของเธอ 

 

 ในบทท่ี 4 ผู้ เขียนเลา่รายละเอียดของการจดัตัง้องค์กรเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลอเมริกนัช่ือ 

The Environment Protection Agency และกระบวนการตอ่สู้ระหวา่งนกัวิทยาศาสตร์กบับริษัทยกัษ์ใหญ่ซึง่ได้

ประโยชน์จากการขายน า้มนัซึง่มีสารตะกัว่ผสมอยู่  แม้บริษัทเหลา่นัน้จะมีอิทธิพลตอ่นกัการเมืองบางคน แต่

การก่อตัง้องค์กรดงักลา่วก็เกิดขึน้เพราะประชาชนเร่ิมเข้าใจในผลร้ายของมลพิษและสารเคมีท่ีตกค้างอยูใ่น

สิ่งแวดล้อม  พวกเขาจงึกดดนัให้รัฐบาลค้นหามาตรการป้องกนัปัญหาสขุภาพและการท าลายสิ่งแวดล้อม    

อยา่งไรก็ตามการท างานขององค์กรนัน้เป็นไปอย่างเช่ืองช้าและกวา่จะท าอะไรได้สกัอยา่งก็ต้องใช้

เวลานานเป็น 10 ปี  ท่ีเป็นเช่นนัน้เพราะนอกจากความกดดนัจากบริษัทท่ีขาดจรรยาบรรณทัง้หลายแล้ว 

การศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสารบางอยา่งในสิ่งแวดล้อมกบัปัญหาสขุภาพมกัเป็นไปอยา่งเช่ืองช้าและ

ยากล าบาก  ในบางกรณีบทสรุปท่ีได้จากการศกึษาผลกระทบท่ีสารมีตอ่สตัว์ก็ไมส่ามารถยืนยนัได้จาก

การศกึษาในคน  ยิ่งกวา่นัน้การศกึษามกัไมส่ามารถครอบคลมุผลกระทบในระยะยาวของสารเคมีท่ีมีอยูใ่น

ระดบัต ่าซึง่มนษุย์เราหายใจเข้าไปวนัละเพียงเล็กน้อยติดตอ่กนัเป็นเวลานาน  และเม่ือใดท่ีการศกึษาไม่

สามารถสรุปความสมัพนัธ์ได้แบบดิน้ไมห่ลดุ 100% ผู้ เสียประโยชน์จะหาทางโต้แย้งอยา่งรุนแรงทนัที 

   

 ภาค 2 ประกอบด้วยบทท่ี 5-7  เนือ้หาของบทท่ี 5 สว่นใหญ่เป็นเร่ืองราวของกระบวนการทบทวน

งานวิจยัของนกัวิทยาศาสตร์โดยผู้ เช่ียวชาญในวงการเดียวกนัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและมาตรฐานของ

การวิจยั  หากมองกนัตามทฤษฎีแล้วกระบวนการนีไ้มน่า่จะมีความสลบัซบัซ้อน หรือยอกย้อนอะไรมากนกั

เพราะผู้ทบทวนงานวิจยัของเพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกนัเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านนัน้อยูแ่ล้วและการ

ทบทวนก็เป็นไปในทางลบั  คณุภาพของงานจงึเป็นฐานของการตดัสินโดยผู้ทบทวนไมต้่องกงัวลเร่ืองผลกระทบ

ท่ีอาจตามมาถ้าเขาเห็นว่างานไมไ่ด้มาตรฐาน  แตค่วามจริงหาเป็นเชน่นัน้ไม่  บางทีกระบวนการนีมี้ความ



ยอกย้อนซ่อนเง่ือนจนยากท่ีจะเข้าใจวา่อะไรเกิดขึน้เพราะปัจจยัหลายอยา่งโดยเฉพาะการแทรกแซงจากด้าน

การเมืองและความกดดนัจากบริษัทท่ีอาจเสียประโยชน์มหาศาลจากการถกูห้ามผลิตสินค้า   

นอกจากเร่ืองราวของนกัวิทยาศาสตร์สตรีท่ีถกูกลัน่แกล้งซึง่ได้อ้างถึงในบทท่ี 3 แล้ว ผู้ เขียนยกตวัอยา่ง

การศกึษาท่ีพบวา่เดก็ท่ีมีสารตะกัว่ในตวัมากมีระดบัสติปัญญาต ่ากวา่เดก็โดยทัว่ไป  เน่ืองจากข้อสรุปนีจ้ะมี

ผลกระทบใหญ่หลวงตอ่ผู้ผลิตน า้มนัท่ีมีสารตะกัว่ผสมอยู่ งานของเขาจงึผา่นกระบวนการทบทวนซ า้แล้วซ า้อีก

ตามค าขอร้องของหลายฝ่ายรวมทัง้ผู้ ท่ีได้ประโยชน์จากบริษัทด้วย  นอกจากนัน้เขาถกูโจมตีจากผู้ ท่ีอยู่นอกวง

วิชาชีพของเขา เชน่ จากนกัจิตวิทยา ซึง่กลา่วหาเขาวา่ท าผิดมาตรฐานของการวิจยัและไมเ่ว้นแม้กระทัง่เร่ือง

สว่นตวัด้วยจดุมุง่หมายท่ีจะท าลายช่ือเสียงของเขา  ทัง้ท่ีผู้ โจมตีมีความเก่ียวพนักบับริษัทท่ีอาจเสียประโยชน์ 

แตข้่อกลา่วหาต้องใช้เวลาสอบสวนโดยองค์กรวิชาชีพซึง่ต้องใช้เวลานาน  ในระหว่างนัน้บริษัทผู้ผลิตน า้มนัและ

สารตะกัว่ยงัคงท าก าไรอยา่งงดงามตอ่ไป 

อีกตวัอยา่งหนึง่ได้แก่การศกึษาเร่ืองผลกระทบของสารบตูาเดียนซึง่ใช้ในการท ายางเทียม  

นกัวิทยาศาสตร์เร่ิมสงสยัว่าสารนีมี้สว่นท าให้เกิดมะเร็งและเร่ิมศกึษาหาข้อมลูในปี 2526  ผู้ เขียนเองมีสว่นใน

การศกึษาในบางแง่และพิมพ์ผลการศกึษาออกมาในปี 2530  เน่ืองจากการศกึษาของเขาชีบ้ง่วา่สารนัน้นา่จะ

เป็นตวัก่อมะเร็ง เขาจงึเสนอรัฐบาลให้ออกกฎระเบียบใหม่เพ่ือบงัคบัให้บริษัทผู้ผลิตสารลดปริมาณของสารท่ี

คนงานสมัผสัลง  ทนัทีท่ีผลการศกึษาของเขาพิมพ์ออกมาเขาถกูโจมตีอยา่งหนกัจากบริษัทผู้ผลิตยางเทียม  

ตอ่มาเม่ือนกัศกึษาปริญญาเอกคนหนึง่ท าการศกึษาเชิงลกึตอ่ไปเพ่ือหวงัจะใช้ผลส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์

ของเขา บริษัทเหล่านัน้บอกเขาวา่จะฟ้องเขาตอ่ศาลยตุธิรรม  จริงอยู่นัน่เป็นเพียงค าขู่ท่ีไมมี่ผลโดยตรงตอ่มา 

แตบ่ริษัทผู้ผลิตยางเทียมก็ถอนเงินวิจยัซึง่เคยให้แก่มหาวิทยาลยัของเขาแล้วน าไปให้แก่มหาวิทยาลยัอ่ืน

เพ่ือให้ท าวิจยัในเร่ืองเดมิซ า้อีก  ถึงแม้วา่การวิจยัในท่ีสดุจะยืนยนัผลการวิจยัเดมิ แตบ่ริษัทก็สามารถซือ้เวลา

เพ่ือท าก าไรตอ่ได้อีกหลายปี จนกระทัง่รัฐบาลประกาศในปี 2544 วา่บตูาเดียนเป็นสารก่อมะเร็งในมนษุย์   

ในการคลกุคลีอยูใ่นวงการวิจยัและในองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีดแูลเร่ืองสิ่งแวดล้อม ผู้ เขียนต้องเผชิญ

กบัวิชามารสารพดัอยา่งท่ีบริษัทตา่ง ๆ น าออกมาใช้เพ่ือตอ่สู้กบันกัวิจยัเร่ืองผลกระทบของสารเคมี  นอกจาก

สิ่งท่ีกลา่วมาแล้ว บริษัทพยายามหาทางห้ามมิให้นกัวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ เชน่ เม่ือบริษัทถกู



ฟ้องจากผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีท่ีตนผลิต บริษัทอาจยินยอมจา่ยคา่เสียหายหากศาลยอมให้เก็บข้อมลู

ทกุอย่างเก่ียวกบักรณีนัน้ไว้เป็นความลบั   

อีกทางหนึง่ได้แก่การกดดนัรัฐบาลผา่นนกัการเมืองให้เปล่ียนกฎเกณฑ์ในการรับผลงานของนกัวิจยัมา

ใช้เป็นแนวนโยบายของรัฐโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้อยูน่อกวงการเข้ามามีสว่นให้ความเห็นอนัเป็นการเปิด

โอกาสให้การเมืองแทรกแซงได้ง่ายขึน้  เร่ืองนีมี้ผลทนัตาเห็นตอ่การวิจยัด้านความสมัพนัธ์ของมลพิษในอากาศ

กบัปัญหาสขุภาพ  ทัง้ท่ีการวิจยัของนกัวิทยาศาสตร์พบความสมัพนัธ์อยา่งแจ้งชดั แต่กวา่ผลการวิจยัจะ

น าไปสูน่โยบายของรัฐก็กินเวลากวา่ 2 ทศวรรษซึง่ในระหวา่งนัน้บริษัทท่ีเก่ียวข้องยงัท าก าไรได้ตอ่ไปพร้อม ๆ 

กบัมีคนตายจากมลพิษปีละ 60,000 – 120,000 คน 

 

บทท่ี 6 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัมะเร็งเต้านมซึง่เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในชว่งศตวรรษท่ีผา่นมาจนกลายเป็น

มะเร็งท่ีสตรีทัว่โลกเป็นกนัมากท่ีสดุกวา่มะเร็งชนิดอ่ืน  ในสหรัฐอเมริกาเอง ปีหนึง่ ๆ จะมีสตรีเสียชีวิตด้วย

มะเร็งเต้านมราว 42,000 คนและแตล่ะคนมีชีวิตสัน้ลงประมาณ 20 ปี ยงัผลให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงทัง้

ในด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคม  ข้อมลูบง่วา่สตรีในยโุรปก็เสียชีวิตจากโรคร้ายนีใ้นจ านวนใกล้เคียงกนั  ข้อมลู

เหลา่นัน้เป็นแรงจงูใจให้สมาชิกรัฐสภาสตรีคนหนึง่ของสหรัฐอเมริกาออกมาเคล่ือนไหวให้ค้นหาสาเหตขุอง

มะเร็ง  แตเ่น่ืองจากสิ่งแวดล้อมมีสารเคมีหลากหลายชนิดเจือปนอยู ่การจะหาความสมัพนัธ์ของสารใดสาร

หนึง่กบัการเพิ่มของมะเร็งเต้านมจงึเป็นประเดน็ท่ียากย่ิง   

การศกึษาของผู้ เขียนเองพบวา่สารท่ีใช้ในการกระตุ้นสตัว์เลีย้งให้โตเร็วช่ือ diethylstilbestrol (DES) 

นา่จะมีสว่นท าให้เกิดมะเร็งเต้านม  แตก่่อนท่ีการศกึษานัน้จะได้ข้อสรุปแนน่อน รัฐบาลได้เปล่ียนนโยบายไป

ในทางท่ีดีขึน้โดยการสัง่ให้เลิกใช้สารเคมีจ านวนมากนอกจากผู้ผลิตจะสามารถพิสจูน์ได้ก่อนวา่มนัจะไม่

ก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพ  สารเคมีนีจ้งึถกูห้ามใช้ไปด้วย  อยา่งไรก็ตามในขณะนีย้งัมีการใช้สารเคมีหลายอยา่ง

โดยเฉพาะจ าพวกท่ียูใ่นเคร่ืองส าอางของสตรีทัง้ท่ีการศกึษาของนกัวิทยาศาสตร์ในส่วนตา่ง ๆ ของโลกได้ชีว้า่

มนันา่จะมีสว่นท าให้เกิดมะเร็งเต้านมก็ตาม 

 



 เนือ้หาของบทท่ี 7 เป็นเร่ืองของข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเพศชาย  ผู้ เขียนเปิดประเดน็

ด้วยการอ้างถึงเร่ืองเชิงขบขนัท่ีมีผู้กลา่วว่าผู้ชายก าลงัจะสญูพนัธุ์แล้ว  แตเ่ร่ืองนีไ้มข่บขนัเลยแม้แตน้่อยเพราะ

แนวโน้มตา่ง ๆ ท่ีก าลงัเกิดขึน้กบัเพศชายล้วนชีไ้ปท่ีปัญหาในระยะยาวของมนษุยชาติทัง้สิน้ เชน่ อตัราการเกิด

ของทารกเพศชายลดลง ขนาดของอณัฑะเล็กลง จ านวนตวัอสจุิในน า้กามลดลง องคชาตผิิดปกตมิากขึน้ เกิด

มะเร็งในตอ่มลกูหมากมากขึน้ และเป็นหมนักนัมากขึน้  สิ่งเหลา่นีม้กัไมค่อ่ยได้รับความสนใจเพราะความเช่ือ

เดมิ ๆ ท่ีวา่เด็กจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือชายและมีสขุภาพอยา่งไรเป็นเร่ืองของโชค หรือพรหมลิขิต  ใน

ขณะเดียวกนัหากเดก็ท่ีเกิดมีความผิดปกต ิความสนใจมกัพุง่ไปท่ีพฤตกิรรมของแมใ่นเชิงวา่เธอท าอะไรในช่วง

ก่อน หรือก าลงัตัง้ครรภ์ ทัง้ท่ีสขุภาพของฝ่ายพอ่ก็มีความส าคญัอยา่งยิ่งยวด 

 ผู้ เขียนเสนอวา่ในขณะนีเ้ราเข้าใจผลกระทบท่ีสารเคมีในสิ่งแวดล้อมมีตอ่ระบบสืบพนัธุ์ของชายมาก

ขึน้ทัง้ท่ีได้รับการขดัขวางทกุวิถีทางจากบริษัทผู้ผลิตสารเหลา่นัน้  เขายกตวัอยา่งมาเสนอมากมาย เชน่ คนงาน 

35 คนท่ีท างานในโรงงานผลิตสารเคมีช่ือ dibromochloropropane (DBCP) ซึง่ใช้ฆา่ศตัรูพืชในไร่กล้วยเป็น

หมนักนัทัง้หมด  บริษัทท่ีผลิตสารนีรู้้เร่ืองผลกระทบของมนัดีมาเป็นเวลานาน แตเ่ก็บความลบันัน้ไว้  เม่ือถกูจบั

ได้ไลท่นัและรัฐบาลต้องการควบคมุกระบวนการผลิต บริษัทก็ย้ายไปตัง้โรงงานในประเทศด้อยพฒันา  ผล

ปรากฏวา่คนงานของไร่ท่ีใช้สารนีใ้นประเทศคอสตาริกากวา่ 20,000 คนกลายเป็นหมนั  เม่ือคนงานเหลา่นัน้

ฟ้องศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริดา ปรากฏวา่ศาลไมย่อมรับฟ้อง  พวกเขาจงึย้ายไปฟ้องศาลในรัฐ

เทกซสัและชนะคดีสง่ผลให้บริษัทผู้ผลิต DBCD ต้องจา่ยคา่ชดใช้ราว 20 ล้านดอลลาร์  อยา่งไรก็ตามนัน่เป็น

การแพ้ครัง้สดุท้ายของบริษัทเพราะหลงัจากนัน้รัฐเทกซสัก็เปล่ียนกฎหมายโดยห้ามมิให้ชาวตา่งชาตฟ้ิองบริษัท

สญัชาตอิเมริกนั  

 นอกจาก DBCP แล้วผู้ เขียนเลา่ถึงเร่ืองราวของสารเคมีอีกหลายอยา่งท่ีมีผลกระทบตอ่ระบบสืบพนัธุ์

และท าให้เกิดปัญหาดงัท่ีกล่าวถึง  นอกจาก DDT ท่ีคนส่วนใหญ่มกัได้ยินกนัแล้ว ยงัมีสารเคมีอีกมากมายซึง่

คนสว่นใหญ่อาจไมเ่คยได้ยินแตก็่มีผลร้ายไมน้่อยเชน่กนั เชน่ Dioxin, DES, DDE, HCB, HCE, และ PCB เป็น

ต้น  

 



 ภาคสดุท้ายประกอบด้วยบทท่ี 8-10  ผู้ เขียนใช้บทท่ี 8 เลา่เร่ืองราวของมลพิษในประเทศเม็กซิโกและ

จีนโดยเฉพาะจากผลกระทบท่ีเกิดกบัเด็กซึง่อวยัวะก าลงัเจริญเตบิโตจงึได้รับผลกระทบสงูกวา่ผู้ใหญ่  มหานคร

เม็กซิโกอนัเป็นเมืองหลวงของประเทศนัน้เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกเน่ืองจากมีประชากรเกิน 20 ล้าน

คนซึง่กวา่คร่ึงเป็นเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 15 ปี  นอกจากนัน้เมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีอากาศสกปรกท่ีสดุแหง่หนึง่ในโลก  

ความเป็นไปในมหานครเม็กซิโกจงึนา่จะให้บทเรียนอยา่งดีส าหรับประเทศด้อยพฒันาเพราะเยาวชนของโลก

กวา่ 85% อาศยัอยูใ่นประเทศเหลา่นัน้และกวา่คร่ึงหนึง่ของเดก็อาศยัอยูใ่นเมืองซึง่มกัมีอากาศท่ีสกปรก

เชน่เดียวกนั 

 เม็กซิโกมีนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถหลายคนท่ีได้ศกึษาผลกระทบร้ายแรงของมลพิษในอากาศ  

แตผ่ลการศกึษาของพวกเขามกัไมไ่ด้รับการเปิดเผยเพราะเหตผุลทางการเมือง  นกัวิทยาศาสตร์เหล่านัน้มกัถกู

กดดนัจนไมก่ล้าเผยแพร่ผลงานของตวัเอง  เม่ือผู้ เขียนน าผลการวิจยัไปเสนอในมหานครนัน้ เขาถกูขอร้องจาก

นกัวิจยัท่ีนัน่วา่อยา่เปิดเผยช่ือของพวกเขาเพราะพวกเขาอาจได้รับอนัตราย  ส่วนส่ือก็มกัถกูเงินปิดปาก

เน่ืองจากพรรคการเมืองท่ีมีอ านาจมีกองทนุลบัส าหรับจา่ยให้พวกท่ีท างานด้านส่ือโดยเฉพาะ 

 สภาพเชน่นัน้เร่ิมเปล่ียนแปลงในปี 2543 เม่ือพรรคการเมืองท่ีคมุอ านาจตดิตอ่กนัมาเป็นเวลากวา่ 70 

ปีสญูเสียอ านาจเพราะชาวเม็กซิกนัทนความฉ้อฉลไมไ่ด้อีกตอ่ไป  ประธานาธิบดีคนใหมเ่ร่ิมยอมรับความจริง

และเปิดทางให้มีการศกึษาและพดูถึงสภาพความเป็นจริงอยา่งกว้างขวางขึน้  ประจวบกบัตอนนัน้

นกัวิทยาศาสตร์ชาวเม็กซิกนัซึง่ไปตัง้ถ่ินฐานและท างานวิจยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาและได้รับรางวลัโนเบลเม่ือปี 

2538 จากการศกึษาผลกระทบท่ีสาร chlorofluorocarbons (CFC) มีตอ่บรรยากาศของโลกหนัมาสนใจกบั

ความเป็นไปในบ้านเกิดของตน  ความสามารถ ช่ือเสียงและความสนใจของเขาน าไปสูก่ารเปิดประตขูองการหา

ทางแก้ไขให้กว้างขึน้อีก   

นกัวิทยาศาสตร์และส่ือมีอิสระท่ีจะท าการวิจยัและเสนอเร่ืองความเลวร้ายของมลพิษตอ่ชาวเม็กซิกนั

อยา่งตรงไปตรงมามากขึน้  นกัวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงส่ือเพ่ือแนะน าวิธีปฏิบตัติอ่พอ่แมข่องเดก็ในวนัท่ี

อากาศมีสารพิษสงูเป็นพิเศษ  รัฐบาลยกสถานะขององค์กรด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้เป็นกระทรวงและ

พิมพ์แผนเพื่อตอ่สู้กบัปัญหาสขุภาพอนัเกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นครัง้แรกเม่ือปี 2545  อยา่งไรก็ตามชาวเม็กซิกนั

สว่นหนึง่ยงัมองไมเ่ห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมกนัตอ่สู้กบัผลร้ายของมลพิษ  พวกเขาจงึยงัพยายามหลีกเล่ียง 



เชน่ เม่ือรัฐบาลออกกฎให้รถยนต์ทกุคนัหยดุวิ่งสปัดาห์ละ 1 วนั ชาวเม็กซิกนัก็พากนัไปหาซือ้รถเก่า ๆ ท่ีชาว

อเมริกนัเลิกใช้แล้วมาเก็บไว้ส าหรับใช้ในวนันัน้โดยเฉพาะ  รถเก่าเหลา่นัน้พากนัพน่ควนัพิษออกมามากกวา่

เดมิเสียอีก 

สภาพของมหานครเม็กซิโกนบัวา่เลวร้ายมากแล้ว แตเ่มืองจีนยงัเลวร้ายย่ิงกวา่  เมืองจีนเป็นประเทศท่ี

อากาศมีมลพิษสงูท่ีสดุในโลกประเทศหนึง่  ในบรรดาเมืองใหญ่ ๆ 10 เมืองท่ีอากาศเป็นพิษสงูท่ีสดุในโลก 9 

เมืองอยูใ่นจีน  เมืองลานซูซึง่มีประชากรกวา่ 2 ล้านคนมีอากาศสกปรกท่ีสดุในโลก  โดยเฉล่ียอากาศของเมือง

นีมี้มลพิษสงูกวา่ 100 เทา่ของระดบัท่ีองค์การอนามยัโลกบอกวา่เข้าขัน้อนัตราย ท าให้บางครัง้รัฐบาลต้องสัง่

ปิดโรงงานชัว่คราวเม่ือประชาชนทนไมไ่หวจริง ๆ 

สภาพความเลวร้ายเชน่นีมี้มานาน แตไ่มเ่ป็นท่ียอมรับของรัฐบาลในยคุก่อนซึง่ยดึปรัชญาการพัฒนาท่ี

เน้นเศรษฐกิจในชนบท  ในปัจจบุนัรัฐบาลจีนเร่ิมให้อิสระตอ่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีจะศกึษาหาความจริง  การศกึษา

น าไปสูข้่อสรุปท่ีน่าสนใจยิ่ง 2 ข้อเม่ือไมน่านมานี ้นัน่คือ ชาวจีนตายจากการหายใจอากาศท่ีมีมลพิษปีละ

ประมาณ 1 ล้านคน และแตล่ะปีความเสียหายตอ่สิ่งแวดล้อมอนัเกิดจากการท าลายระบบนิเวศ แหลง่น า้และ

อากาศมีคา่ไมต่ ่ากวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีน  ในสภาพเชน่นีจี้นจะก้าวไปทางไหนยากแก่การคาด

เดา  ผู้ เขียนไมไ่ด้ท านายโดยตรงแตด่จูะหวงัวา่จีนจะหาทางออกท่ีเหมาะสมได้เพราะในประวตัศิาสตร์ชาวจีน

เป็นผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สงูท่ีสดุชาติหนึง่ในโลก   

 

ในบทท่ี 9 ผู้ เขียนกล่าวถึงเร่ืองราวของสารสองกลุม่คือ กลุ่ม CFC และกลุม่ก๊าซเรือนกระจกซึง่สว่น

ใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน  เขาเลา่ถึงกระบวนการศกึษาท่ีน าไปสูข้่อสรุปท่ีวา่ CFC 

ท าลายบรรยากาศชัน้โอโซนของโลกซึง่จะน าไปสู่การเกิดมะเร็งผิวหนงัอยา่งกว้างขวางเม่ือแสงอลัตราไวโอเลต

สามารถสอ่งลงมาถึงผิวโลกโดยตรงได้  เฉกเชน่การศกึเก่ียวกบัสารเคมีชนิดอ่ืน ๆ การศกึษาเก่ียวกบัผลกระทบ

ของ CFC ถกูตอ่ต้านจากบริษัทผู้ผลิตซึง่ใช้วิชามารสารพดัอย่างดงัท่ีผู้ผลิตสารเคมีอ่ืนเคยใช้  แตช่าวโลก

คอ่นข้างโชคดีท่ีบริษัทนัน้สามารถค้นหาสารเคมีท่ีใช้ทดแทนได้อยา่งรวดเร็วและมองเห็นก าไรมหาศาลจากการ



ผลิตสารทดแทนนัน้  รัฐบาลจงึสามารถสัง่ห้ามใช้ CFC ได้ก่อนท่ีความเสียหายใหญ่หลวงกวา่ท่ีเป็นอยูจ่ะ

เกิดขึน้ 

ก๊าชเรือนกระจกตา่งกบั CFC ในแง่ท่ีผลกระทบของมนัไมแ่จ้งชดัเชน่ของ CFC  แม้ภาวะโลกร้อนจะ

เป็นปัญหาหนกัหนาสาหสัท่ีสดุของโลกปัจจบุนั แตผ่ลกระทบของมนัเกิดขึน้ช้า ๆ และในระยะยาว  ฉะนัน้มนั

จงึง่ายตอ่การเล่ียงประเดน็ของพวกนกัการเมืองท่ีไมต้่องการแก้ปัญหาอยา่งจริงจงั  ยิ่งไปกวา่นัน้ผู้ เสีย

ประโยชน์จากการหยดุผลิตก๊าซเรือนกระจกกระจดักระจายกนัอยู่ทัว่โลก ไมเ่ฉพาะบริษัทเพียงหยิบมือเดียวใน

ประเทศใดประเทศหนึง่เท่านัน้  การจะใช้มาตรการลดการผลิตจงึยากยิ่งเป็นทวีคณู  ย่ิงตอนนีรั้ฐบาลอเมริกนั

ไมย่อมท่ีจะท าตามความเรียกร้องของชาวโลกโดยไมย่อมลงนามในพิธีสารเกียวโต โอกาสท่ีโลกจะสามารถลด

การผลิตสารเหลา่นัน้ได้อยา่งจริงจงัยิ่งมีน้อย 

    

ผู้ เขียนใช้บทท่ี 10 เป็นบทสรุปและเร่ิมด้วยการอ้างถึงอนสุาวรีย์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลกึส าหรับ

ชาวยิวท่ีตายด้วยน า้มือของฮิตเลอร์  อนสุาวรีย์นัน้เรียบง่ายแตมี่ความความหมายลกึ ๆ ถึงความไมย่อมสยบ

ตอ่อ านาจมืด  เขามองวา่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีพยายามศกึษาความเลวร้ายของมลพิษก็เชน่เดียวกัน  พวกเขามีจิต

วิญญาณท่ีจะค้นหาความจริงตอ่ไปแม้จะต้องประสบกบัอปุสรรคและภยัท่ีก่อขึน้โดยผู้ เสียประโยชน์  แต่

นกัวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทัว่ไป การศกึษาจงึจะได้ผลเต็มท่ี   

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ผู้ เขียนสรุปว่าโลกนีย้งัมีหวงัดงัเชน่ประชาชนของเมืองโดโนราซึง่เขา

กลบัไปเย่ียมอีกครัง้หลงัจากได้ย้ายออกไปเป็นเวลานาน นัน่คือ แม้ชาวเมืองจ านวนมากจะมีอายสุัน้ลงเพราะ

ผลกระทบจากสารพิษ แตก็่ยงัมีอีกมากท่ีมีอายยืุนไมน้่อยกวา่คนในภาคอ่ืนของประเทศ 

ข้อคิดเหน็:  เร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและผลกระทบของมนัเป็นประเดน็แรก ๆ ในด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความสนใจจากนกัวิทยาศาสตร์  ฉะนัน้การศกึษาในด้านนีจ้งึมีมากมายและผลของมนั

กลายเป็นต าราหนาเตอะท่ีไมมี่ใครหยิบอา่นยกเว้นนกัศกึษาในด้านนีเ้ทา่นัน้  แตห่นงัสือเร่ืองนีเ้ป็นท่ีสนใจของ

นกัอา่นทัว่ไปเพราะผู้ เขียนน าเสนอแบบง่าย ๆ ในแนวความทรงจ าของตนเอง  เน่ืองจากตวัเขาและสมาชิกใน

ครอบครัวของเขาได้รับผลกระทบโดยตรงประกอบกบัการเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีสว่นร่วมในกระบวนการศกึษา



และร่างนโยบายของรัฐ สิ่งท่ีเขาน ามาบรรยายจงึคล้ายเป็นภาพท่ีมีชีวิตเลือดเนือ้จริง ๆ  แตส่ิ่งท่ีเขาน ามาเสนอ

ไมไ่ด้หยอ่นความส าคญัลง  ตรงข้ามมนัเป็นสิ่งท่ีชาวโลกจะต้องใสใ่จรวมทัง้คนไทยด้วย โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยูใ่น

กรุงเทพฯ และรอบ ๆ นิคมอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เชน่ มาบตาพดุ   

ข้อมลูท่ีบง่วา่มลพิษท าให้สติปัญญาของเดก็ลดลงนา่จะได้รับความใสใ่จเป็นพิเศษเพราะตอนนีมี้ขา่ว

บอ่ย ๆ ว่าสติปัญญาของเดก็ไทยโดยทัว่ไปลดลงเร่ือย ๆ ในขณะท่ียคุนีเ้ทคโนโลยียิ่งมีความสลบัซบัซ้อนสงูขึน้

และต้องการคนงานท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึน้  ในระยะยาวคนไทยจงึอาจไมมี่โอกาสตามทนั

ชาวโลกหากไมใ่สใ่จตอ่คณุภาพของอากาศรอบด้านอย่างจริงจงั      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. 

Breathing Space / ภมูิแพ้ในกระแสลม 

 

 

 

 

 ในปัจจบุนัโรคโรคภมูิแพ้และโรคหอบเป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวาง  แตโ่รคทัง้สองมีความเป็นมาอยา่งไร

มกัไมมี่ใครรู้ยกเว้นผู้ เช่ียวชาญบางคน เชน่ Gregg Mitman ศาสตราจารย์ด้านประวตัิศาสตร์วิทยาศาสตร์และ

ประวตัิศาสตร์การแพทย์แหง่มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน  การเป็นโรคหอบมาตัง้แตเ่ดก็เป็นแรงจงูใจให้เขาศกึษา

ประวตัขิองโรคทัง้สองและได้พิมพ์หนงัสือช่ือ Breathing Space : How Allergies Shape Our Lives and 

Landscapes ออกมาเม่ือตอนกลางปี 2550  หนงัสือขนาด 330 หน้าเลม่นีร้วมผลของงานวิจยัท่ีชีใ้ห้เห็นประวตัิ

และการศกึษาถึงท่ีมาของโรคโดยเฉพาะในด้านของความสมัพนัธ์ระหวา่งโรคและสิ่งแวดล้อมอนัเป็นผลมาจาก

กิจกรรมของเราเอง  

 ผู้ เขียนน าเข้าประเด็นด้วยการพดูถึงโรคไข้ละอองฟาง (Hay Fever) ซึง่มีอาการคล้ายหวดัและถกูพบ

ครัง้แรกในกลุม่แพทย์และพระท่ีประเทศองักฤษเม่ือปี 2362 มนัจงึได้รับสมญาวา่เป็นโรคของชนชัน้สงู  แพทย์

สนันิษฐานว่าสาเหตขุองโรคมาจากการท่ีผู้ ป่วยย้ายถ่ินฐานเข้าไปอยูใ่นเมืองท าให้พวกเขาหา่งไกลจากเกสร

ดอกไม้ยงัผลให้ภมูิต้านทานตอ่สารในเกสรลดลง  การได้สมัผสักบัเกสรดอกไม้อีกครัง้หนึง่จงึท าให้ร่างกายของ



คนกลุม่ดงักลา่วมีปฏิกิริยาออกมาในรูปของอาการคล้ายโรคหวดั เช่น คดัจมกู น า้มกูไหล คนัตา น า้ตาไหล 

จาม เจ็บคอและอ่อนเพลีย 

 สว่นการพบไข้ละอองฟางในสหรัฐอเมริกาเร่ิมต้นเม่ือปี 2423  แพทย์ชาวอเมริกนัคดิว่าโรคนีเ้กิดจาก

ความผิดปกตขิองระบบประสาท  ผู้ ป่วยจะเร่ิมมีอาการเม่ือยา่งเข้าสูส่ปัดาห์สดุท้ายของเดือนพฤษภาคมหรือ

สปัดาห์แรกของเดือนมิถนุายนจนถึงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนสิงหาคม  สว่นวิธีรักษามีอยูท่างเดียวคือการหนี

ไปอยูท่ี่อ่ืน  ดงันัน้ผู้ ป่วยท่ีมีฐานะดีเทา่นัน้จงึมีโอกาสรักษา  ผู้ ป่วยด้วยโรคไข้ละอองฟางมกัหลัง่ไหลไปท่ียา่น

ภเูขาซึง่มีอากาศบริสทุธ์ิช่ือ White Mountains และหมูบ้่านเล็ก ๆ ช่ือเบทเลเฮม ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์  

สถานท่ีเหลา่นัน้จงึเตม็ไปด้วยชนชัน้สงูของสงัคมสง่ผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเบทเลเฮมก

ลายเป็นท่ีก่อตัง้สมาคมโรคละอองฟางของสหรัฐอเมริกา 

 ตอ่มาสภาพแวดล้อมของเบทเลเฮมเปล่ียนไปเพราะปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้

อยา่งรวดเร็ว ฝุ่ นผงจากรถไฟท่ีพาคนเข้าไปในเมือง อากาศท่ีร้อนและแห้งแล้งจนท าให้เกิดไฟป่าบอ่ยขึน้ และ

จ านวนสารก่อภมูิแพ้ท่ีมีมากจากพืชตา่ง ๆ โดยเฉพาะวชัพืชช่ือ Ragweed (Ambrosia artemisiifolia)  เบทเล

เฮมจงึเป็นท่ีพกัพิงของผู้ ป่วยไมไ่ด้อีกตอ่ไป  ตรงข้ามมนักลบัท าให้พวกเขาได้รับความทกุข์ทรมาน  เม่ือ

สหรัฐอเมริกาพฒันามากขึน้ไข้ละอองฟางก็แพร่กระจายออกไปจนทัว่ทวีปและเม่ือชาวอเมริกนัมีรถยนต์ใช้

อยา่งทัว่ถึง พวกเขาจงึสามารถเดนิทางไปพกัผอ่นในสถานท่ีซึง่ปราศจากสารท่ีท าให้เกิดไข้ละอองฟางได้

ยงัผลให้การหนีไข้ละอองฟางไมจ่ ากดัอยูใ่นหมู่ของชนชัน้สงูเทา่นัน้   

ในปี 2449 ได้มีผู้บญัญตัิค าวา่โรคภมูิแพ้ขึน้  โรคนีมี้ลกัษณะท่ีส าคญัคือ ระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย

จะตอบสนองตอ่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ  ในปีเดียวกนันัน้แพทย์ชาวเยอรมนัพบวา่ละอองเกสรดอกไม้นา่จะเป็น

ตวักระตุ้นให้ระบบภมูิคุ้มกนัท างานเพิ่มขึน้อย่างทนัทีทนัใด ทัง้นีเ้พราะเขาสามารถท าให้ผู้ ป่วยไข้ละอองฟาง

เกิดอาการของโรคได้ด้วยการหยดสารละลายของเกสรดอกไม้ลงบนตาของผู้ ป่วย  ส่ีปีตอ่มาหวัหน้าหน่วย

สรีรวทิยาและเภสชัวิทยาแห่งสถาบนัรอกกีเ้ฟลเลอร์ท่ีกรุงนิวยอร์กก็พบวา่เม่ือหนถูกูท าให้เกิดอาการแพ้อยา่ง

รุนแรง มนัจะมีอาการเหมือนผู้ ป่วยโรคหอบ  หลงัจากศกึษาตอ่มาจนราวปี 2463 แพทย์จงึสรุปวา่โรคไข้ละออง

ฟางและโรคหอบอยูใ่นกลุม่โรคภมูิแพ้เชน่เดียวกนั และสิ่งท่ีอยูใ่นธรรมชาตเิป็นศตัรูท่ีส าคญัของผู้ ป่วยโรค

ภมูิแพ้  



 แพทย์ชาวเยอรมนัช่ือ วิลเลียม ดนับาร์ เป็นผู้ ค้นพบวา่ โรคไข้ละอองฟางเกิดจากการท่ีร่างกายมี

ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่โปรตีนท่ีถกูผลิตออกมาจากละอองเกสรดอกไม้ และเป็นคนแรกท่ีค้นพบวิธีรักษาโรคไข้

ละอองฟางโดยใช้เซรุ่มตอ่ต้านสารพิษ  เขาและบริษัทชมิเมลจงึได้ร่วมกนัผลิตยาท่ีมีสารช่ือ Pollantin ขึน้เพ่ือ

บรรเทาอาการ  สารชนิดนีไ้ด้จากเซรุ่มท่ีได้มีการฉีดละอองเกสรดอกไม้เข้าไปและมีทัง้แบบน า้ ขีผ้ึง้และผงซึง่

ใช้ได้กบัเย่ือบตุาและจมกู  หลงัจากนัน้บริษัทยาตา่ง ๆ ก็ผลิตสารท่ีใช้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภมูิคุ้มกนัตอ่สาร

ก่อภมูิแพ้ออกมาวางขายอย่างกว้างขวาง   

เม่ือแพทย์สามารถชีไ้ด้แนน่อนวา่วชัพืช Ragweed มีสารก่อภมูิแพ้ท่ีส าคญั การศกึษาเก่ียวกบัพืชชนิด

นีก็้เป็นไปอยา่งเข้มข้น  นกัพฤกษศาสตร์พบวา่มนัมกัเจริญงอกงามในชว่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน

ตามสถานท่ีก าจดัของเสียหรือสลมัตามเมืองใหญ่ ๆ อนัเป็นท่ีอยูข่องชาวตา่งชาติอพยพ  แพทย์อเมริกนัช่ือ วิ

ลเลียม เชปป์เกรลล์  ผู้ก่อตัง้คลินิกโรคภมูิแพ้คนแรกของสหรัฐอเมริกาเช่ือวา่หากแพทย์ให้ความสนใจกบั

สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ท่ีอยู่อาศยัของผู้ ป่วย รวมทัง้การก าจดัวชัพืชด้วยแล้ว เขาจะสามารถลดจ านวนผู้ ป่วยลง

ได้ถึง 50%  การรณรงค์ป้องกนัโรคไข้ละอองฟางครัง้แรกด้วยการก าจดัวชัพืชจงึเกิดขึน้ในเมืองนิวออร์ลีนส์  

อยา่งไรก็ตามมีนกัวิทยาศาสตร์บางคนแย้งว่าโรคไข้ละอองฟางเป็นผลของการท าลายและการใช้ทรัพยากร

อยา่งไมถ่กูต้องของมนษุย์ เช่น การท าลายดนิ  ฉะนัน้การถอนวชัพืชออกรังแตจ่ะท าให้สภาพดนิเหมาะกบัการ

เกิดใหมข่องวชัพืชเพิ่มขึน้  การปลกูพืชอ่ืนท่ีมีคณุเพ่ือก าจดัวชัพืชจงึนา่จะเป็นทางออกท่ีเหมาะส าหรับการ

แก้ไขปัญหาในระยะยาว และการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนทางเดียวท่ีจะท าให้ผู้ ป่วยไข้ละอองฟางหายจากโรค

ได้  

แนวคิดใหม ่ๆ มีผลท าให้นายกเทศมนตรีเมืองดีทรอยต์ยกพืน้ท่ีรกร้างของเทศบาลท่ีเตม็ไปด้วยวชัพืช

ให้เป็นท่ีท าสวนครัวของคนยากจน  ชาวบ้าน 945 ครอบครัวจงึเปล่ียนพืน้ท่ี 430 เอเคอร์ให้กลายเป็นท่ีปลกูมนั

ฝร่ัง ถัว่ ข้าวโพดและมะเขือเทศ  นกัปฏิรูปเห็นวา่การท าเชน่นัน้เทา่กบัเป็นการสง่เสริมทัง้สขุภาพกายและ

สขุภาพใจไปในตวัด้วย  ในช่วงท่ีเศรษฐกิจถดถอยครัง้ใหญ่เมืองนิวยอร์กจงึได้จ้างชาวบ้านท่ีตกงานให้ก าจดั

วชัพืชออกไปจากเนือ้ท่ีถึงกว่า 130 ล้านตารางฟตุซึง่นอกจากจะท าให้ชาวบ้านท่ีตกงานมีงานท าแล้วยงัเท่ากบั

เป็นการให้ความชว่ยเหลือผู้ ป่วยไข้ละอองฟางไปในตวัด้วย  ตอ่มามีผู้ เสนอว่าความพยายามของทางการจะ

เสียเปลา่ หากรัฐไมมี่กฎหมายก าจดัวชัพืชอยา่งจริงจงัทัว่ประเทศ ทัง้นีเ้พราะวชัพืชสามารถแพร่ไปในวงกว้าง



ได้อยา่งง่ายดาย  ดงันัน้ในปี 2458 รัฐบาลจงึออกกฎหมายก าหนดให้กรมทางหลวงรับผิดชอบในการก าจดั

วชัพืชฤดกูาลละสองครัง้  สว่นเจ้าของบ้านในเมืองก็มีหน้าท่ีก าจดัวชัพืชในพืน้ท่ีของตนเชน่กนั  และในปีตอ่มา

รัฐนิวยอร์กได้ออกกฎหมายเพิ่มโทษปรับเจ้าของบ้านท่ีละเลยไมก่ าจดัวชัพืชท่ีก่อให้เกิดโรคไข้ละอองฟางด้วย  

 เม่ือยาก าจดัวชัพืช “2,4-D” ถกูผลิตขึน้มา การก าจดัวชัพืชด้วยสารเคมีชนิดนีจ้งึเกิดขึน้ทัว่ประเทศ  แต่

ภายหลงันกัวิทยาศาสตร์พบวา่สารเคมีตวันีก้ลบัสร้างปัญหาสขุภาพ ทัง้นีเ้พราะมนัเป็นพิษ  ตอ่มาชาวอเมริกนั

ต่ืนตวัเก่ียวกบัพิษร้ายของสารเคมีเพิ่มขึน้เม่ือหนงัสือช่ือ Silent Spring ของ ราเคล คาร์สนั ออกวางจ าหนา่ยใน

ปี 2505  การศกึษาท่ีผู้ เขียนหนงัสือเลม่นัน้น ามาเสนอสรุปวา่ การก าจดัวชัพืชด้วยสารเคมีซึง่เป็นวิธีหนึง่ของ

การควบคมุธรรมชาตเิป็นสิ่งไมถ่กูต้อง ทัง้นีเ้พราะวิธีท่ีทัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสาธารณสขุและวิศวกรทางด้าน

สขุาภิบาลเลือกใช้ในการแก้ปัญหาเป็นการมองเฉพาะแตปั่ญหาของตวัเอง มิได้มองภาพรวม  มนัจงึท าให้การ

แก้ปัญหาหนึง่ก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึง่ตามมา  หนงัสือเล่มนัน้ถือเป็นเลม่แรกท่ีกลา่วถึงโทษของสารเคมี  มนัมี

บทบาทส าคญัในการชกัน าให้รัฐบาลและประชาชนมองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสารเคมีและธรรมชาติด้วย

มมุมองใหม ่ 

 ในปี 2466 ประธานสมาคมแพทย์โรคภมูิแพ้ของสหรัฐอเมริกาได้ว่าจ้างนกัพฤกษศาสตร์สมคัรเลน่ช่ือ 

โอเรน เดอร์แฮม ให้เก็บตวัอยา่งละอองเกสรดอกไม้ชนิดตา่ง ๆ ยงัผลให้เขากลายเป็นผู้จดัท าแผนท่ีละอองเกสร

ดอกไม้แหง่ชาต ิ แผนท่ีชนิดนีเ้ป็นประโยชน์กบับริษัทยาในการผลิตสารสกดัจากละอองเกสรเพ่ือใช้ในการ

รักษาโรคภมูิแพ้อย่างมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือจ านวนผู้ ป่วยเพิ่มขึน้จนถึง 1.5-3% ของชาวอเมริกนั  ตอ่มาใน

ปี 2479 The New York World-Telegram เป็นหนงัสือพิมพ์ฉบบัแรกท่ีน าเสนอการวดัละอองเกสรดอกไม้

ประจ าวนัในรายการพยากรณ์อากาศ  และการกระท าเช่นนัน้ได้กลายเป็นมาตรฐานการน าเสนอขา่วมาจนถึง

ปัจจบุนั  

  ในชว่งแรกท่ีมีการพบโรคหอบและโรคไข้ละอองฟางนัน้ แพทย์มกัแนะน าให้ผู้ ป่วยย้ายไปยงับริเวณท่ีมี

อากาศแห้งหรือบนภเูขา เชน่ เมืองทซูอนในรัฐอาริโซนา่ และเมืองเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโด  แตจ่ านวนประชากร

ของเมืองเดนเวอร์ท่ีหนาแนน่ขึน้อยา่งรวดเร็วท าให้อากาศมีมลพิษเพิ่มขึน้ด้วย  ในชว่งปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 

19 สภาพแวดล้อมของเมืองนัน้เลวร้ายลงไปอีกเม่ือบริษัทรถไฟวางรางรถไฟเข้าไปในกลางเมือง  แต่

นกัการเมืองและนกัการเงินยงัคงพยายามท่ีจะสง่เสริมการขายธรรมชาตขิองเมืองเพ่ือให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว 



แม้วา่ในชว่งเวลานัน้สภาพแวดล้อมของเดนเวอร์จะแยล่งมากจนไมเ่หมาะกบัการเป็นท่ีหลบโรคของผู้ ป่วยแล้ว

ก็ตาม  

 เมืองทซูอนเป็นอีกเมืองหนึง่ท่ีพยายามสง่เสริมการทอ่งเท่ียวกบัผู้ ป่วยไข้ละอองฟางอยา่งจริงจงัถึงกบั

มีการตัง้สมาคมช่ือ The Tucson Sunshine Climate Club ขึน้ในปี 2465  ชาวเมืองทซูอนหวงัให้เมืองนีเ้ป็น

จดุหมายปลายทางถาวรของผู้ ป่วยและเป็นท่ีพกัผอ่นในฤดหูนาวของนกัทอ่งเท่ียว  การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวท า

ให้จ านวนประชากรเพิ่มขึน้และเศรษฐกิจเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็ว  ช่ือเสียงของเมืองทซูอนโดง่ดงัมากขึน้ไปอีก

เม่ือนกัประพนัธ์ช่ือดงั แฮโรล์ด เบลล์ ไรท์ เขียนนวนิยายส่งเสริมสรรพคณุของเมืองจนผู้อา่นตา่งหลัง่ไหลเข้าไป

อยา่งไมห่ยดุยัง้  อยา่งไรก็ตามความส าเร็จนัน้ท าให้สภาพแวดล้อมของเมืองเลวร้ายจนไมเ่หมาะกบัสภาพ

ร่างกายของนกัประพนัธ์คนนัน้เอง  เขาจงึย้ายออกจากทซูอนไปในปี 2479 

 การท่ีผู้ ป่วยซึง่มีฐานะดีหลัง่ไหลเข้าไปในเมืองทซูอนท าให้สถาบนัวิจยัช่ือ The Desert Sanatorium 

and Institute of Research กลายเป็นสถาบนัทางการแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงในการวินิจฉยัและรักษาโรคทางเดนิ

หายใจมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของสหรัฐอเมริกา  สถาบนันีด้งึดดูทัง้นกัเขียน ราชวงศ์ยโุรปและดาราให้หลัง่ไหลเข้า

ไปมากย่ิงขึน้  นกัวิจยัของสถาบนัเช่ือวา่ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุ  หาก

สภาพแวดล้อมของท่ีนัน่ถกูท าลาย มนัก็จะไมส่ามารถดงึดดูผู้ ป่วยได้อีกตอ่ไปซึง่จะท าให้เศรษฐกิจของเมือง

เส่ือมถอยลง   

แม้วา่ชาวเมืองและสถาบนัตา่ง ๆ ในเมืองนัน้จะตระหนกัถึงภยัจากมลพิษทางอากาศเป็นอยา่งดี แต่

พวกเขาก็ไมส่ามารถท าอะไรได้มากนกั และหลงัจากปี 2513 สภาพบรรยากาศของเมืองก็เลวร้ายลงไปจนถึง

ระดบัต ่ากวา่มาตรฐานทางคณุภาพของอากาศแหง่ชาติของสหรัฐฯ  ความเลวร้ายนัน้เป็นผลมาจากก๊าซท่ี

ปลอ่ยออกมาจากรถยนต์ จ านวนประชากรและปริมาณของละอองเกสรดอกไม้ซึง่ตา่งก็เพิ่มขึน้  การศกึษา

พบวา่หญ้าตระกลูเบอร์มิวดา ต้นไม้จ าพวกหมอ่นและมะกอกท่ีมีอยูเ่ตม็เมืองล้วนมีสารก่อภมูิแพ้ทัง้นัน้  มนั

เป็นต้นเหตท่ีุท าให้จ านวนผู้ ป่วยโรคหอบและภมูิแพ้ในเมืองเพิ่มขึน้ถึง 9-10 เท่า  สารนัน้และมลพิษทางอากาศ

ท าให้ทซูอนไมเ่หมาะกบัผู้ ป่วยอีกตอ่ไป  แม้ว่าชาวเมืองท่ีป่วยจะมิได้ละทิง้เมืองก็จริง แตผู่้ ป่วยอ่ืนก็เดินทาง

มายงัเมืองนัน้น้อยลง   



แม้วา่ชาวอเมริกนัจ านวนมากจะป่วยด้วยโรคหอบและไข้ละอองฟาง แตใ่นชว่งแรกโรคเหลา่นีก้ลบัมิได้

เป็นท่ีสนใจของรัฐมากนกั  จนกระทัง่สถาบนัด้านโรคหอบสองแหง่ช่ือ Tucson’s National Foundation for 

Asthmatic Children (NFAC) และ Denver’s Jewish National Home for Asthmatic Children (JNHAC) ได้

ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้  NFAC เป็นองค์กรการกศุลแรกท่ีสง่เสริมการรณรงค์รักษาผู้ ป่วยด้วยโรค

หอบในเดก็  ผู้ก่อตัง้องค์กรนีป้ระสงค์จะชว่ยเหลือเด็กยากจนท่ีป่วยด้วยโรคหอบ  เขาจงึสร้างโรงพยาบาลเพ่ือ

เดก็ขึน้  สว่น JNHAC ก็สร้างโรงพยาบาลขนาด 112 เตียงขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์เดียวกนั  หลงัจากนัน้รัฐและ

บริษัทยาตา่งก็เห็นความส าคญัของโรคทัง้สองและให้ทนุสนบัสนนุสถาบนัทัง้สองนัน้เพ่ือท าวิจยั  จากนัน้มา

กมุารแพทย์และจิตแพทย์ก็เร่ิมให้ความสนใจกบัโรคหอบในเดก็มากขึน้  พวกเขาพบวา่โรคหอบมีความสมัพนัธ์

กบัระบบภมูิคุ้มกนั ระบบประสาทและขบวนการทางเคมีของร่างกาย  ยาแก้โรคภมูิแพ้และสเตียรอยด์รุ่นแรกจงึ

ถกูพฒันาขึน้   

 ในชว่งปี 2503 โรงพยาบาลตามเมืองใหญ่ ๆ พบว่า อตัราการเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลและ

อตัราตายของเดก็ผิวด าท่ีป่วยด้วยโรคหอบสงูกวา่เดก็ผิวขาวท่ีป่วยด้วยโรคเดียวกนัถึง 3-5 เทา่  แพทย์

สนันิษฐานว่าสาเหตมุาจากการท่ีเด็กผิวด าต้องอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีแตฝุ่่ นและมลพิษทางอากาศ อีก

ทัง้ยงัขาดความสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณะสขุด้วย  สถานการณ์เชน่นัน้เกิดขึน้ในเมืองนิ

วออร์ลีนส์ซึง่มีประชากรผิวด าเป็นจ านวนมากเชน่กนั  ทกุปีในเดือนตลุาคมและพฤศจิกายนเมืองนิวออร์ลีนส์

จะมีการระบาดของโรคหอบ  บางวนัห้องฉกุเฉินของโรงพยาบาลต้องรับผู้ ป่วยโรคนีถ้ึงกวา่ 200 คน  ในท่ีสดุ

คณะนกัวิจยัก็พบว่าการระบาดของโรคหอบเกิดขึน้ใกล้ ๆ กบัท่ีทิง้ขยะซึง่รองรับขยะมากวา่ 40 ปี  นกัวิจยัจงึ

คาดวา่ฝุ่ นผงจากขยะนา่จะเป็นสารท่ีเหน่ียวน าให้เกิดอาการหอบ  ดงันัน้เทศบาลเมืองจงึตดัสินใจย้ายท่ีทิง้ขยะ

ออกไป  แตจ่ านวนผู้ ป่วยกลบัมิได้ลดลง  พวกเขาจงึตัง้สมมตฐิานขึน้ใหม่วา่จ านวนละอองเกสรดอกไม้ท่ี

แตกตา่งกนัในแตล่ะฤดนูา่จะเป็นต้นเหตขุองการระบาดของโรคหอบ  

 แม้วา่แพทย์สว่นใหญ่จะเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงและมลพิษของอากาศมีสว่นท าให้ผู้ ป่วยเกิดอาการ

หอบมากขึน้ แตใ่นปี 2505 แพทย์กลบัพบวา่โรคหอบท่ีเกิดในเมืองนิวยอร์กมิได้มีความสมัพนัธ์ระหวา่งมลพิษ

ทางอากาศกบัการเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยและโรงพยาบาลท่ีตัง้อยู่ในแมนฮตัตนัตอนเหนือเทา่นัน้ท่ีมี

จ านวนผู้ ป่วยมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนยากจนผิวด า  การส ารวจพบวา่ย่านท่ีโรงพยาบาลตัง้อยู่เป็นท่ีอยูข่อง



ชาวอเมริกนัผิวด าซึง่มีรายได้ต ่ากว่าชาวนิวยอร์กทัว่ ๆ ไปและเป็นยา่นท่ีมีความหนาแนน่ของประชากรสงูท่ีสดุ

ในโลก  การศกึษาเร่ืองโรคหอบในผู้ ป่วยผิวด าจงึเร่ิมต้นขึน้อยา่งจริงจงั  แม้วา่จิตแพทย์จะเคยทราบมาแล้ววา่

เดก็ท่ีได้รับการปกป้องมากเกินไปมกัจะมีอาการหอบ แตป่รากฏการณ์เชน่นีก้ลบัไมเ่กิดขึน้ในหมูผู่้ ป่วยผิวด า   

การศกึษาพบวา่โรคหอบในเดก็ผิวด ามีความสมัพนัธ์อย่างลกึซึง้กบัความไมม่ัน่คงทางอารมณ์  ความ

กลวัถกูแมท่ิง้และความขดัแย้งระหวา่งความรู้สกึอยากพึ่งพิงและเป็นอิสระ  นอกจากนัน้จิตแพทย์แหง่

มหาวิทยาลยัโคลมัเบียยงัพบวา่ ความเกลียดชงัตวัเองเป็นลกัษณะเฉพาะของคนผิวด า  เดก็ผิวด าจะรู้สึกวา่พอ่

แมข่องตนเองถกูรังเกียจและแบง่แยกสีผิวจากคนผิวขาว  คนผิวด าจงึเกลียดชงัสงัคมคนผิวขาว  ความรู้สกึ

เหลา่นีน้า่จะเป็นตวักระตุ้นให้เดก็ผิวด าป่วยด้วยโรคหอบ  ผู้ เขียนเห็นวา่การท่ีนักวิจยัในชว่งเวลานัน้ใช้ปัจจยั

ทางด้านจิตวิทยามาชว่ยในการวินิจฉยัการระบาดของโรคหอบยอ่มง่ายกวา่การยอมรับวา่สภาพแวดล้อมท่ีไม่

เทา่เทียมกนัมีสว่นในการกระตุ้นให้ผู้ ป่วยผิวด าหอบ ทัง้ ๆ ท่ีสภาพแวดล้อมเชน่นัน้เห็นกนัอยูต่ าตา  อาจเป็นไป

ได้วา่แพทย์และนกันิเวศวิทยาถกูอ านาจของคนขาวบดบงัก็เป็นได้ 

 สว่นการวิจยัในเร่ืองสารกระตุ้นท่ีท าให้เกิดอาการหอบของคนผิวด านัน้ นกัวิจยัสองคนพบวา่ชาวนิโกร

มีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สารก่อภมูิแพ้ท่ีมาจากแมลงสาบรุนแรงท่ีสดุ  สว่นผู้ มีเชือ้สายอิตาเลียนและยิวกลบัมี

ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สารนัน้น้อยกวา่  นอกจากนัน้ผู้ ป่วยท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สารก่อภมูิแพ้มกัเป็นหอบ

ด้วย  พวกเขาจงึสรุปวา่เชือ้ชาตนิา่จะมีผลตอ่การเกิดโรคหอบมากกว่าระดบัชนชัน้  

 ผู้ ท่ีศกึษาเก่ียวกบัผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีเลวร้ายตอ่การหอบคือ จอห์น ซลัวากจิโอ แพทย์จาก

มหาวิทยาลยัลยุเซียนา  เขาพบวา่ความยากจนและสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมทรามของบ้านท าให้ชาวเมืองนิวออร์

ลีนส์เกิดอาการหอบ  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของบ้าน การเพิ่มบริการทางด้านสาธารณสขุให้

ครอบคลมุกว้างขวางยิ่งขึน้รวมทัง้การมียาใหม ่ๆ จะท าให้จ านวนผู้ ป่วยในพืน้ท่ีนัน้ลดลง  การท่ีรัฐลดคณุภาพ

ของบ้านเอือ้อาทรและลดงบประมาณในการบ ารุงรักษาบ้านท าให้สภาพแวดล้อมเลวร้ายลงไปอีก  แม้แตเ่ม่ือปี 

2548 น่ีเองสถานการณ์ก็ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง  ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณคนผิวด าของนิวยอร์กยงัคงต้องทนทกุข์

จากนโยบายของรัฐท่ีท าให้มลพิษทางอากาศของยา่นนัน้สงูกวา่ยา่นอ่ืน ๆ ทัง้นีเ้พราะรัฐยงัคงปล่อยให้รถท่ีมี

ควนัพิษจ านวนมากแลน่เข้าไปในพืน้ท่ี  ข้อมลูจากโรงพยาบาลของย่านนัน้บง่วา่ ในปีเดียวกนัยงัคงมีผู้ ป่วย



หอบมากถึง 25% ซึง่มากกว่าคา่เฉล่ียของประเทศท่ีมีอยูเ่พียง 6%  นอกจากนัน้ยงัมีการพบวา่สถานท่ีท างาน

ซึง่มีสภาพแวดล้อมไมดี่ก็มีส่วนท าให้ผู้ ป่วยหอบได้เชน่กนั 

 แม้วา่ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะสาขายงัคงให้ความเห็นถึงสาเหตขุองอาการหอบแตกตา่งกนั แตพ่วกเขาตา่ง

ยอมรับวา่โรคหอบเป็นผลมาจากหลายปัจจยัร่วมกนั มิใช่ปัจจยัเดียว และยงัมีข้อสงสยัด้วยวา่โรคนีม้ิใช่โรคของ

บคุคลเทา่นัน้ แตไ่ด้กลายเป็นปัญหาของสงัคมไปแล้ว 

 

เม่ือสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตใุห้เกิดอาการหอบ ผู้ ป่วยส่วนใหญ่จงึพยายามท่ีจะหาทางเปล่ียน

สภาพแวดล้อมในบ้านของตนเองให้เหมาะกบัการด ารงชีวิต  ผู้ เขียนเลา่ถึงวิศวกรจากมหาวิทยาลยั

บวัโนสไอเรสในอาร์เจนตนิาซึง่มีอาการของภมูิแพ้และหอบ  เมื่อเขาอพยพไปอยูใ่นนิวยอร์กและแตง่งานกบั

แพทย์หญิงในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1  ทัง้สองได้อาศยัความรู้ของตนเปล่ียนรังรักให้เป็นบ้านท่ีเลียนแบบรี

สอร์ทโดยตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีแผน่กรองซึง่ท าให้อากาศท่ีหมนุเวียนภายในปราศจากฝุ่ นละออง  

หลงัจากทดสอบจนประสบความส าเร็จ ทัง้สองก็เปิดบริษัทขายเคร่ืองปรับอากาศชนิดนัน้ให้กบัผู้ ป่วยไข้ละออง

ฟาง  เคร่ืองปรับอากาศกลายเป็นสินค้าขายดีแม้วา่ในชว่งแรกราคาของมนัจะยงัสงูก็ตาม  อยา่งไรก็ตามความ

สบายท่ีผู้ ป่วยได้รับจากมนักลบัมิได้คงอยูน่าน ทัง้นีเ้พราะบ้านแตล่ะหลงัมีระบบนิเวศตา่งกนัขึน้อยู่กบัวสัดท่ีุ

น ามาปลกูสร้าง เคร่ืองเรือน สถานท่ีตัง้และพฤตกิรรมของผู้อยูอ่าศยั   

 ในปี 2450 เจมส์ เมอร์เรย์ สแปงเลอร์ ภารโรงวยั 70 ปีสงัเกตวา่อาการหอบของเขาจะก าเริบทกุครัง้ท่ี

กวาดบ้าน  เขาจงึออกแบบไม้กวาดใหมใ่ห้มีกล่องบรรจสุบูแ่ละมอเตอร์รวมทัง้หมอนเพ่ือกกัฝุ่ นไว้ในกลอ่ง  

ภายหลงัเขาขายเทคโนโลยีนัน้ให้กบั วิลเลียม ฮเูวอร์ ผู้จดัตัง้บริษัทฮเูวอร์ขึน้เพ่ือขายเคร่ืองดดูฝุ่ นซึง่ได้

กลายเป็นสินค้ายอดนิยมของชาวอเมริกนัมาจนถึงปัจจบุนั  

แม้วา่เคร่ืองดดูฝุ่ นจะสามารถแก้ปัญหาให้กบัผู้ ป่วยได้บ้าง แตส่าเหตขุองการเกิดอาการจากฝุ่ นผง

ยงัคงไมเ่ป็นท่ีเข้าใจกนัมากนกั  ตอ่มานกัวิจยัพบวา่ฝุ่ นละอองในบ้านเป็นสารก่อภมูิแพ้จริง  แตฝุ่่ นผงของแตล่ะ

บ้านและแตล่ะฤดกูาลจะมีองค์ประกอบแตกตา่งกนัเพราะมนัมาจากเคร่ืองใช้ภายในบ้านท่ีตา่งกนั เชน่ ผ้ามา่น 

หมอน เตียง ผ้าปท่ีูนอน พรมและสตัว์เลีย้ง  ตอ่มายงัมีการค้นพบอีกว่าสารก่อภมูิแพ้มิได้มาจากตวัไรฝุ่ นแตเ่กิด



จากมลูของมนั และสารก่อภูมิแพ้ชนิดนีมี้ความสามารถในการท าให้เกิดอาการแพ้ไมเ่ทา่เทียมกนัด้วย  ไรฝุ่ นท่ี

พบในบ้านท่ีมีโคลนและน า้ใต้ดนิมากจะก่ออาการมาก   

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือราคาน า้มนัเพิ่มสงูขึน้ ชาวอเมริกนัสว่นใหญ่มีความจ าเป็นต้องประหยดั

น า้มนัและคา่ใช้จ่าย  พวกเขาจงึหนัมานิยมใช้ฟืนมากขึน้  นอกจากนัน้พวกเขายงันิยมใช้ฝาท่ีท าด้วยแผน่

ฉนวนกนัความร้อนเพ่ือป้องกนัมิให้ความร้อนและความเย็นร่ัวไหลออกจากห้อง  แตแ่ผน่ฉนวนกลบัท าให้

ความสามารถในการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารลดลงถึง 4-10 เทา่  ทัง้ฟืนและแผน่

ฉนวนกนัความร้อนท าให้อากาศภายในบ้านเตม็ไปด้วยสารพิษ เชน่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอน

นอกไซด์ ฟอร์มาดีไฮด์และเรดอน จนท าให้แตล่ะบ้านมีปริมาณสารเหลา่นัน้เกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด  มลพิษ

ภายในบ้านจงึท าให้จ านวนผู้ ป่วยโรคภมูิแพ้และหอบเพิ่มขึน้จนกลายเป็นปัญหาสขุภาพของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 นอกจากนัน้มลพิษภายในอาคารยงัเกิดจากบหุร่ีอีกด้วย ทัง้นีเ้พราะแพทย์โรคทางเดนิหายใจพบวา่

กลุม่ผู้สบูบหุร่ีมือสอง หรือผู้ ท่ีต้องสดูควนับหุร่ีเข้าไปโดยมิได้สบูเองมกัเป็นโรคหอบเช่นกนั  รัฐจงึรณรงค์ห้าม

สบูบหุร่ีในอาคารจนท าให้ในปี 2539 อาคารกวา่ 33% ในสหรัฐอเมริกาเป็นอาคารปลอดบหุร่ี  แม้วา่ในปัจจบุนั

วิศวกรจะสามารถผลิตเคร่ืองกรองอากาศท่ีมีตวักรองเรียกวา่ High Efficiency Particulate Absorbing 

(HEPA) ซึง่สามารถกรองทัง้ฝุ่ นผงและแบคทีเรียได้แล้ว แตก็่มิได้หมายความวา่ผู้ ป่วยทกุคนจะมีก าลงัซือ้เพราะ

สินค้านีร้าคาสงูถึง 600 ดอลลาร์  โรคหอบและภมูิแพ้จงึยงัคงเป็นปัญหาตอ่ไป  

 เม่ือประชาชนสว่นใหญ่ไมส่ามารถท่ีจะเปล่ียนสิ่งแวดล้อมรอบตวัให้เข้ากบัสภาพร่างกายของตนเองได้

ทัง้หมด ยาแก้แพ้จงึเป็นอีกทางเลือกหนึง่  ยอดขายยาแก้แพ้ยิ่งเพิ่มขึน้ไปอีกเม่ือแพทย์ของโรงพยาบาล

กองทพัเรือในอิลลินอยส์พบวา่ยาแก้แพ้ท าให้อาการหวดัหายไปหากใช้ภายใน 1-2 ชัว่โมงหลงัเร่ิมปรากฏ

อาการ  และเม่ือองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2492 ให้ร้านขายยา

สามารถจ าหน่ายยาแก้แพ้ช่ือ Neohetramine ได้เองโดยไมจ่ าเป็นต้องมีใบสัง่ยาจากแพทย์ ยอดขายยาชนิดนีก็้

เพิ่มขึน้เป็น 1 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว  แม้วา่ตอ่มาวารสารของสมาคมแพทย์อเมริกนัจะ

ประกาศวา่ยงัไมมี่ใครทราบผลของการใช้ยาแก้แพ้ในระยะยาว แตช่าวอเมริกนัยงัคงใช้ยาชนิดนีต้่อไปอยา่งไม่

หยดุยัง้เพราะมนัท าให้พวกเขาสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและไมจ่ าเป็นต้องหยดุงาน  



 ในปี 2499 ยาสดูขยายหลอดลมส าหรับผู้ ป่วยโรคหอบถกูผลิตขึน้เป็นครัง้แรก  ยาชนิดนีใ้ช้ง่ายและพก

ตดิตวัไปไหนมาไหนได้สะดวกจงึเป็นยาท่ีแพทย์นิยมสัง่และผู้ ป่วยก็นิยมหาซือ้ไว้ใช้เอง  แม้วา่ยาแก้แพ้และยา

สดูขยายหลอดลมจะสามารถหาซือ้ได้ง่าย แตจ่ านวนผู้ ป่วยโรคหอบและความรุนแรงของโรคกลบัมิได้ลดลงเลย  

ภายหลงันกัวิจยัพบวา่สาเหตมุาจากการท่ีผู้ ป่วยซือ้หายาเองท่ีร้านขายยาโดยมิได้ไปพบแพทย์จงึท าให้

ความสามารถในการควบคมุโรคเป็นไปอยา่งไมส่ม ่าเสมอ  คณะกรรมการความปลอดภยัของยาแหง่สหราช

อาณาจกัรเช่ือมัน่ในงานวิจยัชิน้นี ้จงึประกาศห้ามร้านขายยาจ าหนา่ยยาโดยไมมี่ใบสัง่แพทย์  หลงัจากนัน้

จ านวนผู้ ป่วยโรคหอบก็ลดลงซึง่แสดงวา่ผลการวิจยันัน้ถกูต้อง 

สว่นข้อมลูของสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปในแนวทางเดียวกนั นัน่คือ มนับง่ว่านบัจากปี 2507 เป็นต้นมา 

ภายในเวลาเพียง 4 ปีจ านวนยอดขายยาสดูขยายหลอดลมในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึน้จาก 3.3 ล้านหลอดเป็น 5.1 

ล้านหลอด  นกัวิจยัพบวา่ผู้ ป่วยด้วยโรคหอบจะสดูยาขยายหลอดลมเกือบทกุครัง้เม่ือเร่ิมมีอาการ  บางรายใช้

ยาหมดหลอดภายในเวลาเพียงวนัเดียว  แพทย์อเมริกนัจึงเสนอให้องค์การอาหารและยาของแหง่สหรัฐอเมริกา

ประกาศห้ามจ าหนา่ยยานีใ้นร้านขายยา  หลงัจากนัน้เพียงปีเดียวยอดขายยาก็ลดลงถึงกวา่ 40% เพราะผู้ ป่วย

จ าเป็นต้องพบแพทย์ทกุครัง้เพ่ือรับใบสัง่ยา  การท่ีพวกเขาไมส่ามารถหาซือ้ยาเองได้  การใช้ยามากเกินขนาด

จงึลดลง 

ตอ่มาบริษัท Schering-Plough สามารถผลิต Loratadine ยาแก้แพ้ท่ีออกฤทธ์ิเป็นเวลานานตวัแรก

ของโลกได้ในปี 2536  ยาตวันีก้ลายเป็นสินค้าขายดีอยา่งรวดเร็วเพราะผู้ ป่วยไข้ละอองฟางเช่ือวา่ยาแก้แพ้

สามารถเสริมสร้างสมรรถนะให้กบัพวกเขา ไมเ่ชน่นัน้พวกเขาจะไมส่ามารถท างานได้ตามปกตใินชว่งเวลาท่ีเขา

มีอาการ  ชัว่เวลาเพียง 10 ปี Loratadine ท ารายได้ให้กบับริษัทถึงหนึง่หม่ืนสามพนัล้านดอลลาร์  ในปัจจบุนั

ยาสดูท่ีมีส่วนผสมระหวา่งยาขยายหลอดลมท่ีออกฤทธ์ิได้นานและสเตียรอยด์ท่ีช่ือวา่ Advair ของบริษัท 

GlaxoSmithKline ก าลงัเป็นท่ีนิยม  สินค้าชนิดนีท้ ารายได้ให้กบับริษัทถึงกว่า 27% และเป็นสินค้าท่ีประสบ

ความส าเร็จสงูท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของบริษัทด้วย  ในปี 2548 Advair และสเตียรอยด์ชนิดสดูช่ือ Flovent 

เป็นสินค้าท่ีท าเงินให้กบับริษัทถึงสามหม่ืนสองพนัล้านดอลลาร์ หรือเทา่กบั 20% ของยอดขายของบริษัท  

ในปัจจบุนั ชาวอเมริกนัเป็นโรคหอบมากถึง 35-40 ล้านคน แตพ่วกเขากลบัไปพบแพทย์น้อยลงเร่ือย ๆ 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความส าเร็จของยาและความสะดวกในการเข้าถึงยา  อีกสาเหตหุนึง่อาจมาจากการท่ีผู้ ป่วย



สว่นหนึง่กงัขาว่าพวกเขาควรไปพบแพทย์ทกุครัง้เม่ือมีอาการเพ่ือรับยาท่ีใหมท่ี่สดุและมีประสิทธิภาพดีขึน้แต่

ราคาแพงขึน้ด้วยหรือไม ่ทัง้นีเ้พราะยาเหลา่นัน้กลบัมิได้ท าให้อตัราป่วยและตายจากโรคหอบของชาวอเมริกนั

ลดลง  แตก่ลบัเพิ่มขึน้ 

 ผู้ เขียนสรุปว่า ในภาวะท่ียา โรค ธุรกิจ การบริโภคและสมรรถนะเป็นเร่ืองท่ีแยกจากกนัไมอ่อก ผู้ ป่วย

โรคหอบผิวด าซึง่เป็นกลุม่คนท่ีมีอาการป่วยรุนแรงท่ีสดุจงึเป็นกลุม่สดุท้ายท่ีได้รับประโยชน์  มนษุย์เราให้ความ

สนใจแคก่ารบรรเทาอาการเพ่ือให้ตนเองรู้สกึมีความสขุโดยมิได้ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งร่างกายและ

สถานท่ี ทัง้ ๆ ท่ีร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึง่ของสิ่งแวดล้อม  หากมองย้อนกลบัไปในอดีต เราจะพบวา่การ

เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสถานท่ีเป็นผู้ก าหนดประวตัศิาสตร์โรคภมูิแพ้ของสหรัฐอเมริกา   

 ข้อคิดเหน็:  คนสว่นใหญ่ยงัอาจคิดวา่โรคหอบและโรคภูมิแพ้เป็นผลมาจากธรรมชาติ  แตห่นงัสือเลม่

นีชี้ว้า่โรคทัง้สองเป็นผลมาจากการกระท าของมนษุย์เราเสียมากกว่า และผลร้ายท่ีเกิดจากการอยูอ่ยา่งท าลาย

สิ่งแวดล้อมย่อมสะท้อนย้อนกลบัมาหาตวัเราเองด้วย  ในอีกนยัหนึง่โรคหอบและโรคภูมิแพ้มิใชส่ิ่งใดเลย

นอกจากธรรมชาติของความสมัพนัธ์  เม่ือเราให้ความส าคญัตอ่ความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมน้อย ผลของ

ความสมัพนัธ์นัน้จงึออกมาเป็นลบ   

ผู้ ท่ีต้องการจะอา่นต้นฉบบัของหนงัสือเลม่นีมี้ข้อควรระวงัคือ ยงัมีหนงัสือช่ือเดียวกนัอีกเลม่หนึง่

วางขายอยูใ่นตลาดด้วย  เล่มนัน้มีช่ือเตม็ว่า Breathing Space: Living & Working at a Comfortable Pace 

in a Speed-Up Society เขียนโดย Jeff Davidson ซึง่พมิพ์ครัง้แรกเม่ือปี 2534 และเป็นแนวคูมื่อส าหรับตอ่สู้

กบัความกดดนัอนัเกิดจากโลกปัจจบุนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 

 

 

 



11. 

Fresh Air for Life / อากาศดีเพื่อชีวติ 

 

 

 

 “โลกนีไ้มมี่ของเปลา่” เป็นสจัธรรม มิใชค่ าพดูลอย ๆ หรือค าท่ีจ ากดัอยูใ่นหมูข่องผู้ เรียนวิชา

เศรษฐศาสตร์เทา่นัน้  ความก้าวหน้าทางด้านการอตุสาหกรรมในชว่งเวลาราว 250 ปีท่ีผา่นมาจงึมีต้นทนุซึง่

สว่นหนึง่คนส่วนใหญ่ต้องจา่ยในรูปของการหายใจท่ามกลางอากาศท่ีไมบ่ริสทุธ์ิ  ความไมบ่ริสทุธ์ินัน้สว่นมาก

เกิดจากฝุ่ นละออง ควนัและสารเคมีท่ีเราปลอ่ยออกไปในอากาศ  สิ่งเหลา่นัน้ไมก่่อให้เกิดปัญหาหนกัหนา

สาหสัจนกระทัง่เม่ือราวคร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมา ทัง้นีเ้พราะโดยธรรมชาตแิสงอาทิตย์จะสามารถปรับเปล่ียนและ

ท าลายฝุ่ นละออง ควนั สารเคมีและจลุินทรีย์ในอากาศได้ในระดบัหนึง่  แตเ่ม่ือเราปล่อยสิ่งเหลา่นัน้ออกไปมาก

จนเกินความสามารถของแสงอาทิตย์จะปรับเปล่ียนและท าลายได้ ภาวะมลพิษซึง่เป็นอนัตรายร้ายแรงจงึ

เกิดขึน้  ประเทศท่ีก้าวหน้าพยายามก าจดัมลพิษด้วยวิธีตา่ง ๆ รวมทัง้การย้ายโรงงานไปตัง้ในประเทศด้อย

พฒันาซึง่อ้าแขนรับ “ความก้าวหน้า” โดยไมน่กึถึงของเสียท่ีติดมาด้วย  ในปัจจบุนันีปั้ญหามลพิษในอากาศจงึ

แพร่กระจายออกไปทัว่โลก 

อยา่งไรก็ตามนัน่มกัเป็นปัญหาเก่ียวกบัอากาศทัว่ ๆ ไปท่ีอยูภ่ายนอกอาคารและบ้านเรือน  ยงัมี

ปัญหาอีกสว่นหนึง่ซึง่ไมค่อ่ยถกูกลา่วถึงในประเทศด้อยพฒันา นัน่คือ ปัญหาเก่ียวกบัอากาศสกปรกภายใน

อาคารและบ้านเรือนซึง่เกิดจากปัจจยัหลายอยา่งรวมทัง้การลอกเลียนวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศท่ี

ก้าวหน้ากวา่ด้วย เชน่ การปิดประตหูน้าตา่งอยา่งแนน่หนาเพ่ือปรับอากาศให้เย็นสบายตามใจชอบ การสร้าง



บ้านท่ีมีห้องใต้ดนิและการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารเคมีเป็นสว่นประกอบ ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองส าอาง ยาฆ่าแมลงหรือ

ยาปรับแตง่กลิ่น   

ปัญหาเก่ียวกบัอากาศในอาคารเป็นอนัตรายไมค่อ่ยได้รับความสนใจนกัเพราะสารท่ีเป็นอนัตรายมกั

มองไมเ่ห็นและไมมี่กลิ่น  นอกจากนัน้ผลกระทบของมนัมกัเป็นปัญหาในระยะยาว  ในประเทศก้าวหน้า เชน่ 

สหรัฐอเมริกา ปัญหานีม้กัเป็นท่ีรู้กนัอยา่งกว้างขวางจากการติดตามขา่วสารและจากการอ่านหนงัสือ  เม่ือปี 

2549 นายแพทย์ Allan Somersall พิมพ์หนงัสือเร่ือง Fresh Air for Life: How to Win Your Unseen War 

Against Indoor Air Pollution ออกมาส าหรับประชาชนในทวีปอเมริกาเหนือ  แตเ่นือ้หาของหนงัสือขนาด 300 

หน้าเลม่นีมี้เร่ืองควรรู้ส าหรับคนไทยเน่ืองจากเราได้พยายามเดนิตามก้นคนในอเมริกาเหนือมาเป็นเวลานาน

จนตอนนีค้นไทยสว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเมืองเชน่เดียวกบัพวกเขาและเร่ิมมีปัญหาอากาศภายในอาคารและ

บ้านเรือนเป็นพิษคล้ายของเขาด้วย 

ผู้ เขียนแบง่การน าเสนอออกเป็น 3 ภาคด้วยกนัคือ ภาคแรกเก่ียวกบัปัญหา ภาคสองเก่ียวกบัวิธีแก้ไข

และภาคสามเก่ียวกบัการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 

ภาคแรกแบง่ออกเป็น 5 บท เร่ิมด้วยการน าเข้าสูป่ระเดน็ว่า เรามกัไมไ่ด้นกึถึงอากาศทัง้ท่ีหากเราไมมี่

อากาศเพียงไมก่ี่นาทีเราก็ตาย  ทกุ ๆ นาทีเราต้องหายใจหลายครัง้และสดูทกุอย่างท่ีมีอยูใ่นอากาศเข้าไปใน

ปอด  ในโลกปัจจบุนัเราใช้ชีวิตสว่นใหญ่อยูใ่นอาคาร ฉะนัน้ความสะอาดของอากาศภายในจงึส าคญักวา่

อากาศภายนอก  ข้อมลูบง่ว่าประชาชนในอเมริกาเหนือใช้เวลาสงูถึงราว 91% อยูภ่ายในอาคารโดยแบง่

ออกเป็นในบ้าน 63% และในส านกังาน 28%  นอกจากนัน้พวกเขายงัใช้เวลาอยู่ในท่ีจ ากดั เชน่ รถยนต์ อีกสว่น

หนึง่ด้วย  ในยคุนีมี้การออกแบบตกึให้มิดชิดยิ่งขึน้เพ่ือประหยดัพลงังานในการปรับอากาศ ฝุ่ นละออง สารเคมี

และจลุินทรีย์จงึไมมี่ท่ีไปยกเว้นในปอดของเราเทา่นัน้   

สิ่งท่ีนา่วิตกก็คือ การศกึษาขององค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาพบวา่ อากาศภายใน

อาคารมีมลพิษมากกวา่อากาศภายนอกราว 2-10 เทา่และมลพิษภายในอาคารเป็น 1 ใน 5 ของบรรดา

สิ่งแวดล้อมท่ีมีอนัตรายสงูสดุส าหรับชาวอเมริกนั  ในระดบัโลกองค์การอนามยัโลกประเมินวา่เกือบ 1 ใน 3 



ของตกึมีปัญหามลพิษ  นัน่หมายความวา่ตกึในประเทศด้อยพฒันาก็มีปัญหาเชน่เดียวกบัตกึในอเมริกาเหนือ

เชน่กนั   

สมาคมแพทย์โรคภมูิแพ้ของสหรัฐอเมริกาชีว้า่ราว 50% ของความเจ็บป่วยในอเมริกามีสาเหตมุาจาก

มลพิษภายในอาคาร  ในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมาชาวอเมริกนัเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึน้กว่าสองเทา่ อตัราการตายจาก

โรคนีเ้พิ่มขึน้กวา่สามเท่าและราว 6% ของชาวอเมริกนัเป็นโรคหอบหืดซึง่เป็นโรคใหม่ท่ีมากบัความก้าวหน้า

ทางอตุสาหกรรมท่ีท าให้อากาศเป็นพิษ  โดยเฉพาะเดก็จะได้รับผลกระทบสงูกวา่ผู้ใหญ่เพราะเดก็ใช้พลงังาน

มากวา่และเซลล์ของพวกเขาก าลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็ว  ยิ่งกวา่นัน้เดก็เล็กจะอยูใ่กล้พืน้ซึง่มีมลพิษหนาแนน่กว่า

ในอากาศทัว่ไป  แตล่ะปีความเจ็บป่วยชนิดนีน้ าไปสูก่ารสญูเสียทางเศรษฐกิจหลายหม่ืนล้านดอลลาร์  

นอกเหนือจากนัน้ยงัมีความสญูเสียท่ีวดัไม่ได้เพราะความเจ็บป่วยท าให้คณุภาพของชีวิตลดลงอีกด้วย   

เน่ืองจากคณุภาพของอากาศทัว่ไปมีผลตอ่อากาศภายในอาคาร ผู้ เขียนจงึกลา่วถึงเร่ืองมลพิษใน

อากาศภายนอกอยา่งคร่าว ๆ ก่อนท่ีจะเลา่ถึงอากาศภายในอาคารอย่างละเอียดตอ่ไป  เขากลา่วว่าเม่ือราว 

40-50 ปีท่ีแล้วอากาศสกปรกมากเพราะโรงงานและรถยนต์ปล่อยควนักนัอยา่งอิสระ  อากาศเตม็ไปด้วยหมอก

ควนัอนัประกอบด้วยขีเ้ถ้า ฝุ่ นละอองและสารตา่ง ๆ จนบางครัง้ฝนท่ีตกลงมามีสภาพเป็นกรด  บางครัง้อากาศ

เสียมากจนท าให้คนตายเพียงเม่ือหายใจเอาอากาศเสียเข้าไปในปอดเท่านัน้ เชน่ เม่ือวนัขอบคณุพระเจ้าปี 

2509 ชาวอเมริกนักวา่ 150 คนในเมืองเจอร์ซ่ีซิตีเ้สียชีวิตเพราะหายใจเอา “หมอกมรณะ” เข้าไป  เหตกุารณ์

เชน่นัน้น าไปสูก่ารออกกฎหมายในปีตอ่มาเพ่ือแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษ  โรงงานและรถยนต์ถกูบงัคบัให้ติดตัง้

เคร่ืองฟอกควนัท่ีมีสารพิษเจือปนอยู่ 

ในชว่งเวลา 40 ปีท่ีผา่นมา การใช้กฎหมายแนวนัน้ท าให้อากาศสะอาดขึน้มาก  อยา่งไรก็ตามใน

ขณะนีย้งัมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเก่า ๆ อีกจ านวนมากท่ีเผาถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงและปลอ่ยควนัออกไปใน

อากาศได้อยา่งอิสระ  การศกึษาในปี 2547 พบวา่ควนัท่ีโรงผลิตไฟฟ้าเหลา่นัน้ปล่อยออกไปท าให้คนเป็นหืด

มากกวา่ 5 แสนครัง้ ปัญหาโรคหวัใจเกือบ 4 หม่ืนครัง้และตายราว 24,000 คน  ทัง้ท่ีปัญหาดงักลา่วมีให้เห็น

อยา่งต าตา แตส่หรัฐอเมริกายงัไมย่อมท าตามข้อตกลงระหวา่งประเทศท่ีร่างขึน้ ณ เมืองเกียวโตและมอนทรี

ออล ซึง่จะลดการเผาผลาญพลงังานท่ีปลอ่ยควนัพิษออกไปในอากาศ 



สมาคมปอดของสหรัฐฯ รายงานเก่ียวกบัคณุภาพของอากาศเป็นระยะ ๆ  ผู้ เขียนอ้างถึงรายงานลา่สดุ

ซึง่พิมพ์ออกมาเม่ือปี 2548  สมาคมนีม้องว่าสหรัฐอเมริกายงัมีปัญหาเร่ืองคณุภาพของอากาศโดยเฉพาะจาก

มลพิษท่ีเกิดจากปัจจยั 2 อย่าง นัน่คือ ฝุ่ นละอองและหมอกควนัเพราะกว่าคร่ึงหนึง่ของชาวอเมริกนัอาศยัอยูใ่น

เขตท่ีมีปัจจยัอย่างใดอยา่งหนึง่ในสองอย่างนี ้  

ฝุ่ นละอองมีอนัตรายมากเน่ืองจากสว่นท่ีละเอียดท่ีสดุของมนัสามารถแทรกเข้าไปในปอดและไหลเวียน

เข้าไปในกระแสเลือดได้  ฝุ่ นละอองชนิดนีเ้กิดจากกระบวนการทางเคมีในอากาศและอาจก่อให้เกิดมะเร็งใน

ปอด โรคหวัใจและโรคเก่ียวกบัทางเดนิลมหายใจ  สว่นหมอกควนัประกอบด้วยโอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ 

ออกไซด์ของก ามะถนัและสารอ่ืน ๆ ซึง่รวมกนัเป็นสีน า้ตาลออ่น ๆ ปนเหลืองลอยอยูท่ัว่ในอากาศเหนือเมือง

ตา่ง ๆ  สิ่งเหลา่นัน้ถกูปล่อยออกมาจากรถยนต์ โรงงานเคมี โรงกลัน่น า้มนั ปัม้น า้มนั และโรงงานอ่ืน ๆ  มนัเป็น

อนัตรายร้ายแรงตอ่สขุภาพเชน่กนั 

ทัง้ท่ีอากาศเสียเชน่นีมี้อนัตรายมากพอแล้ว แตม่นักลบัถกูท าให้เสียยิ่งขึน้จากสารตา่ง ๆ ท่ีอยูภ่ายใน

อาคารและบ้านเรือนซึง่ผู้ เขียนกลา่วถึงอยา่งละเอียดในบทตอ่ ๆ ไป  ส าหรับในตอนนีเ้ขาน าเร่ืองราวเก่ียวกบั

ประเทศด้อยพฒันามาเลา่ว่า ท่ีมาของอากาศเสียภายในอาคารส่วนใหญ่มาจากการใช้เตาท่ีเผาไม้ ถ่านและมลู

สตัว์เป็นพลงังาน และการสบูบหุร่ีในสถานท่ีซึง่มีการถ่ายเทของอากาศไมเ่พียงพอ  องค์การอนามยัโลกจงึ

ประเมินวา่ในประเทศด้อยพฒันามลพิษจากอากาศภายในอาคารเป็นต้นเหตขุองโรคทางเดนิลมหายใจ โรค

ปอดและมะเร็ง ซึง่ท าให้คนตายรวมกนัปีละประมาณ 2 ล้านคน 

   

 เนือ้หาของบทท่ี 3-5 เก่ียวกบัสิ่งเจือปนท่ีเป็นต้นตอของอากาศเสียในอาคาร ผลกระทบของมนัและ

เร่ืองโอโซนซึง่มีทัง้ประโยชน์และโทษมหนัต์  ผู้ เขียนแยกสิ่งเจือปนในอากาศออกเป็น 10 ประเภทด้วยกนัซึง่

บางอย่างเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แตบ่างอยา่งเรามองไมเ่ห็น  เขากลา่วถึงเร่ืองอาคารในสหรัฐอเมริกา แต่

สิ่งท่ีเขากลา่วถึงสว่นใหญ่มีอยูใ่นอาคารของประเทศด้อยพฒันาด้วย   

อนัดบัแรกได้แก่ควนับหุร่ีซึง่เป็นท่ียอมรับกนัแล้วว่าเป็นอนัตรายทัง้แก่ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเองและผู้ ท่ีต้องสดู

ควนัของมนัเข้าไปโดยไมเ่จตนาโดยเฉพาะเดก็ซึง่เซลล์ในร่างกายก าลงัแบง่ตวัและเติบโตอย่างรวดเร็ว  แม้จะ



ยงัมีการถกเถียงกนัว่าควนับหุร่ีก่อให้เกิดมะเร็งกบัคนทัว่ไปหรือไม ่แต่ข้อมลูในสหรัฐอเมริกาบง่วา่ผู้ใหญ่ท่ีไม่

สบูบหุร่ีแตห่ายใจเอาควนับหุร่ีเข้าไปตายเพราะควนันัน้ปีละประมาณ 46,000 คนซึง่แยกเป็นการตายจาก

โรคมะเร็ง 12,400 คนและโรคหวัใจ 32,000 คน 

อนัดบัสองได้แก่สารเคมีท่ีมาจากของใช้ภายในอาคาร เชน่ สี น า้หอม เคร่ืองส าอาง ยาดบักลิ่น ยาฆา่

แมลง สบู ่และของใช้อ่ืน ๆ  ข้อมลูบง่วา่ในสหรัฐอเมริกา ในบรรดาสารเคมีท่ีมีการผลิตเกินปีละ 1 ล้านปอนด์ 

3,000 ชนิด ราว 500 ชนิดเป็นสว่นประกอบของเคร่ืองอปุโภค และหลายชนิดเป็นตวัก่อให้เกิดมะเร็ง เชน่ 

เบนซินและไวนิลคลอไรด์ 

อนัดบัสามได้แก่สารเคมีท่ีใช้ในการควบคมุสตัว์ท่ีสร้างปัญหา เชน่ ยาฆา่แมลงและยาเบื่อหน ู สารเคมี

จ าพวกนีส้ว่นหนึง่ถกูประเมินโดยองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ววา่เป็นตวัก่อมะเร็ง 

อนัดบัส่ีได้แก่เกสรดอกไม้ซึง่พากนับานสะพร่ังออกมาในเวลาเดียวกนัในฤดใูบไม้ผลิ  แม้ดอกไม้จะ

ประดบัทศันียภาพให้งามตา ทวา่คนสว่นหนึง่แพ้เกสรของมนัและมีอาการหอบหืด คนัตา คนัคอ คนัจมกูจน

น า้มกูไหล ไอและจาม 

อนัดบัห้าได้แก่ไรฝุ่ นซึง่เป็นสตัว์ตวัขนาดเล็กจนมองไมเ่ห็นด้วยตาเปลา่แตมี่จ านวนมากมายภายใน

บ้าน  อาหารของมนัคือเซลล์ผิวหนงัของเราท่ีตายและร่วงลงไปตามพืน้และสิ่งอ่ืนท่ีอยู่ในบ้าน  พวกมนัอาศยัอยู่

ในพรม ฝ้าปท่ีูนอนและผ้าม่าน และถ่ายไว้ทัว่บ้านจนท าให้บางคนแพ้และมีอาการเชน่เดียวกบัการแพ้เกสร

ดอกไม้ 

อนัดบัหกได้แก่ควนัและสารท่ีเกิดจากการใช้เตาเผาเชือ้เพลิงในสถานท่ีซึง่มีการถ่ายเทอากาศไม่

เพียงพอโดยเฉพาะในประเทศด้อยพฒันาท่ีใช้เตาเผาไม้ ถ่านและมลูสตัว์  การเผาไหม้ของเชือ้เพลิงจ าพวกนีมี้

สารตกค้าง เชน่ คาร์บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ออกไซด์ของก ามะถนั และสารอ่ืน ๆ ซึง่เป็นอนัตราย

เม่ือหายใจเข้าไปในปอด 

อนัดบัเจ็ดได้แก่ก๊าซเรดอนซึ่งเกิดในดินและเป็นตวัก่อให้เกิดมะเร็ง  ในสหรัฐอเมริการาวหนึง่ในสาม

ของผู้ ท่ีเสียชีวิตด้วยมะเร็งในปอดอาศยัอยูใ่นบ้านหรืออาคารท่ีมีสารนีเ้กินระดบัปลอดภยั  บ้านและอาคารท่ีมี

ห้องใต้ดนิเส่ียงตอ่การมีก๊าซนีม้ากท่ีสดุเพราะมนัสามารถซมึผา่นผนงัท่ีมีรอยร้าวได้ 



อนัดบัแปดได้แก่สตัว์เลีย้ง เช่น หมาและแมวซึง่มีขน เซลล์ผิวหนงัท่ีตาย น า้ลายและสิ่งท่ีมนัขบัถ่าย

ออกมา  สิ่งเหลา่นีมี้โอกาสท าให้เกิดความแพ้แก่ผู้อยูใ่นบ้าน   

อนัดบัเก้าได้แก่ละอองจากเส้นใยท่ีใช้ในการก่อสร้าง กัน้ห้อง บฝุ้า พนัทอ่และอ่ืน ๆ ซึ่งอาจท าด้วยไม้ 

ใยแก้ว แอสเบสตอสและกระดาษ  สิ่งเหลา่นีอ้าจมีสว่นผสมท่ีเป็นตวัท าให้เกิดมะเร็ง  แม้สหรัฐอเมริกาจะห้าม

ใช้แอสเบสตอสมากวา่ 20 ปีแล้วก็ตาม แตต่กึเก่า ๆ ยงัมีสารนีอ้ยู่     

อนัดบัสิบได้แก่จลุินทรีย์ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเรา เชน่ แบคทีเรีย ไวรัสและเชือ้เห็ดราตา่ง ๆ  สิ่งเหลา่นีเ้ป็น

ท่ีมาของโรคร้ายหลายอย่าง จากไข้หวดัใหญ่ไปจนถึงวณัโรค 

ส าหรับด้านผลกระทบจากอากาศภายในอาคารเป็นพิษ ผู้ เขียนแยกไว้เป็น 10 ชนิดเชน่กนั เร่ิมด้วย

ความเจ็บป่วยซึง่แสดงอาการออกมาโดยทนัทีทนัใด เชน่ ไอ จามและแนน่หน้าอก หรือ อาการท่ีมีติดตอ่กัน

ยืดเยือ้ เชน่ ปวดหวั แตห่าต้นตอไมไ่ด้  ผู้ เขียนอ้างวา่อาคารบางหลงัอาจมีสารตา่ง ๆ ในอากาศท่ีก่อให้เกิด

อาการเชน่นัน้ตอ่บางคน  โรคนีไ้มมี่ช่ือ แตม่กัเรียกกนัทัว่ ๆ ไปวา่ โรคเก่ียวกบัตวัอาคาร (Building-related 

Illnesses)     

อากาศภายในอาคารอาจมีเชือ้โรคหวดัและไข้หวดัใหญ่กระจายอยู่ทัว่ไปโดยไมมี่ใครรู้  ผู้ เขียนคาดวา่

อีกไมช้่าโลกจะประสบกบัการระบาดของไข้หวดัใหญ่อีกครัง้เพราะเชือ้โรคจ าพวกนีมี้ความสามารถในการ

กลายพนัธุ์ไปเร่ือย ๆ และนาน ๆ มนัจะสามารถเอาชนะภมูิต้านทานของเราได้  ไข้หวดันกอาจเป็นเชือ้โรคตวันัน้

ก็ได้   

โรคท่ี 4 ท่ีเขากลา่วถึงได้แก่โรคปอดอกัเสบชนิดหนึง่ซึง่พบในสหรัฐอเมริกาหลงัจากมนัคร่าชีวิตทหาร

ผา่นศกึท่ีเข้าประชมุเม่ือปี 2519 ไปหลายสิบคน  หลงัจากค้นหากนัอยูน่านองค์การควบคมุโรคพบวา่เป็น

แบคทีเรียท่ีชอบอาศยัอยูใ่นท่ีชืน้ภายในอาคาร 

โรคท่ีมีเชือ้ลอยอยูใ่นอากาศโรคท่ี 5 ได้แก่วณัโรคซึง่เป็นโรคติดตอ่ท่ีฆา่ผู้ใหญ่มากท่ีสดุในโลก  ยคุนี ้

การขนสง่สะดวกและคนเดนิทางกนัมากขึน้ทกุวนัท าให้การแพร่ของโรคนีเ้ป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  สว่นโรคท่ี 6 

เป็นโรคใหมซ่ึง่เกิดขึน้เม่ือไม่ก่ีปีมานี ้มีความร้ายแรงสงูและแพร่ขยายได้อยา่งรวดเร็ว นัน่คือ โรคทางเดนิลม

หายใจล้มเหลวเฉียบพลนัซึง่เรารู้จกักนัในนามของ “ซาร์ส” (SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome)   



โรคท่ี 7-9 คล้ายโรคท่ีผู้ เขียนกลา่วถึงวา่หาต้นตอไมพ่บ  โรคเหลา่นีอ้าจมีอาการออกมาในรูปของการ

หอบหืดและปวดจมกูพร้อมกบัมีน า้มกูไหล คนัตา คนัจมกู คนัตามผิวหนงั ปวดหวั อ่อนเพลีย ไอ เวียนหวั  

ความเจ็บป่วยพวกนีบ้างทีเรียกกนัว่า “โรคอาคารป่วย” (Sick Building Syndrome)  ในบางกรณีผู้ ป่วยแพ้

สารเคมีท่ีมีอยูใ่นอากาศหลายอยา่งและมีอาการอ่อนเพลียมาก ปวดหวัอยา่งหนกั ปวดกล้ามเนือ้ ลืมง่าย ใจ

ลอย คนัตามผิวหนงั หายใจไมค่ลอ่งและท้องเดนิ  โรคท่ีมีอาการเหลา่นีบ้างทีเรียกวา่ “การแพ้แก่สารเคมีหลาย

ชนิด” (Multiple Chemical Sensitivity) 

สว่นโรคสดุท้ายได้แก่มะเร็งซึง่เป็นท่ีรู้กนัอยา่งกว้างขวางแล้ววา่สารเคมีหลายอย่างในอาคารอาจท าให้

เกิดได้ 

ส าหรับก๊าซท่ีมีช่ือว่า “โอโซน” ซึง่มีทัง้โทษมหนัต์และคณุอนนัต์นัน้เป็นออกซิเจนชนิดหนึง่ซึง่มี 3 

อะตอมในแตล่ะโมเลกลุแทนท่ีจะมีเพียง 2 อะตอมดงัออกซิเจนทัว่ไป  ก๊าซนีเ้ม่ือมีอยู่อยา่งหนาแน่นจะปรากฏ

เป็นสีฟ้าดงัเชน่เราเห็นท้องฟ้าเน่ืองจากในชัน้บรรยากาศมีโอโซนอยูใ่นปริมาณสงู  แตท่ี่แท้จริงแล้วก๊าซนีไ้มมี่สี

และถ้ามีในปริมาณมากรอบ ๆ ร่างกายและเราหายใจเข้าไปจะเกิดอนัตรายร้ายแรง  โอโซนอาจเกิดขึน้ตาม

ธรรมชาตจิากปฏิกิริยาท่ีแสงอลัตราไวโอเลตมีตอ่สารต่าง ๆ และจากพายฝุนท่ีมีฟ้าร้องฟ้าผา่ หรือจากการเผา

ผลาญพลงังานของเคร่ืองยนต์ เชน่ รถยนต์และเคร่ืองตดัหญ้า  สหรัฐอเมริกาจงึตัง้เกณฑ์วา่ อากาศจะเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพถ้ามนัมีโอโซนปนอยูเ่กิน 0.105 สว่นในอากาศล้านสว่น        

อยา่งไรก็ตามโอโซนมีประโยชน์มากเชน่กนัเพราะมนัมีประสิทธิภาพสงูในการฆา่เชือ้โรค  ชาวยโุรปเร่ิม

ใช้โอโซนฆา่เชือ้โรคในน า้มาเป็นเวลากวา่ร้อยปีในขณะท่ีสหรัฐอเมริกานิยมใช้สารคลอรีน  ผู้ เขียนเดาเอาวา่

ทัง้นีเ้พราะอิทธิพลของบริษัทยกัษ์ใหญ่ท่ีผลิตสารคลอรีนทัง้ท่ีเม่ือมนัท าปฏิกิริยากบัสารอินทรีย์บางอยา่งผลท่ี

ได้อาจเป็นตวัท าให้เกิดมะเร็งก็ตาม  ฉะนัน้เขาแนะน าวา่ถ้าเป็นไปได้ เราควรใช้โอโซนแทนคลอรีนในการฆา่

เชือ้โรคในน า้  เน่ืองจากโอโซนสามารถฆา่เชือ้แบคทีเรียในอาหาร เชน่ อี.โคไล และซลัโมเนลลา ได้เป็นอยา่งดี 

องค์การอาหารและยาและองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาจงึแนะน าให้ใช้มนัฆา่เชือ้โรคในอาหาร

ทัว่ไปและใช้ส าหรับท าความสะอาดพืน้ผิวท่ีสมัผสักบัอาหารโดยตรง เช่น เขียง  

   



ภาค 2 เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึง่ผู้ เขียนแนะน าว่ามีอยู ่5 วิธีด้วยกนัคือ  วิธีแรกเป็นการก าจดั

ท่ีมาของสิ่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ  เน่ืองจากเขาเห็นวา่ในปัจจบุนัควนับหุร่ีเป็นสารพิษท่ีก่อให้เกิดผลร้ายสงูสดุ  

ฉะนัน้การเลิกสบูบหุร่ียอ่มจะมีผลดีท่ีสดุ  นอกจากนัน้ผู้ เขียนแนะน าให้เลิกใช้เตาผิงภายในบ้าน ใช้ไม้และ

กระเบือ้งปพืูน้แทนพรม  แตถ้่าไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ต้องท าความสะอาดพรมบอ่ย ๆ  เลิกเลีย้งสตัว์ภายใน

บ้าน หรือถ้าเลีย้งต้องห้ามมิให้มนัเขาไปในห้องนอน  ยิ่งกวา่นัน้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ภายในบ้านมกัมี

สารเคมีท่ีอาจเป็นอนัตรายสารพดัชนิดผสมอยู่ จากสบูต่า่ง ๆ เคร่ืองส าอาง ของเลน่ไปจนถึงยาฆา่แมลง  

ฉะนัน้ถ้าเป็นไปได้ต้องเลิกใช้ หรือไมก็่จ ากดัปริมาณการใช้ให้เหลือน้อยท่ีสดุ     

วิธีท่ีสองเป็นการถ่ายเทของอากาศ  ในปัจจบุนัเน่ืองจากบ้านและส านกังานมีการปรับอากาศมากขึน้ 

การเปิดหน้าตา่งให้อากาศถ่ายเทจงึลดลง  ผู้ เขียนอ้างถึงการศกึษาท่ีพบวา่ปัญหาเก่ียวกบัอากาศภายใน

อาคารเป็นพิษราว 60% เกิดจากอากาศถ่ายเทไมพ่อ  อย่างไรก็ตามการเปิดหน้าตา่ง ประตหูรือบานเกล็ดอยา่ง

เดียวก็อาจท าให้อากาศถ่ายเทได้ไมเ่พียงพอ  ฉะนัน้นอกจากการออกแบบอาคารจะต้องคดิถึงเร่ืองการถ่ายเท

ของอากาศตามธรรมชาตแิล้ว อาจจะต้องเพิ่มเคร่ืองชว่ยถ่ายเทอากาศ เชน่ พดัลม เข้าไปอีกด้วย  ยิ่งอาคาร

หรือบ้านท่ีอยูใ่นย่านท่ีมีการลกัขโมยสงูจนต้องจ ากดัการเปิดหน้าตา่งด้วยแล้ว การใช้เคร่ืองชว่ยมีความจ าเป็น

ยิ่งขึน้ 

 วิธีท่ีสามเป็นการกรองอากาศ  การท าให้อากาศถ่ายเทเป็นการสบัเปล่ียนระหวา่งอากาศภายในกบั

อากาศภายนอกอาคาร  ถ้าอากาศภายนอกมีมลพิษมากอยูแ่ล้ว การถ่ายเทยอ่มไมเ่กิดประโยชน์  ฉะนัน้ในบาง

กรณีอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องกรองอากาศพร้อมกนัไปด้วย  ส าหรับอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองเจือปนอยู่มาก 

เคร่ืองกรองอาจเป็นจ าพวกแผงเส้นใยส าหรับให้อากาศไหลผา่น หรือ เคร่ืองอีเล็กทรอนิกส์ซึง่ท าให้ฝุ่ นมีประจุ

ไฟฟ้าแล้วลอยไปเกาะตดิตามฝา พืน้และสิ่งอ่ืนซึง่มีอยูใ่นอาคารก็ได้  สว่นสิ่งเจือปนท่ีอยูใ่นรูปของไอน า้ ก๊าซ

และเชือ้จลุินทรีย์ เคร่ืองกรองอาจต้องเป็นจ าพวกผงถ่านซึง่ผา่นกรรมวิธีให้มีความสามารถในการดดูซบัเรียกวา่ 

“ถ่านกมัมนัต์” (Activated Charcoal)     

 วิธีท่ีส่ีเป็นการฟอกอากาศให้บริสทุธ์ิโดยเคร่ืองมือท่ีเลียนแบบธรรมชาตซิึง่มีอยู่ 3 อยา่งด้วยกนัคือ การ

ใช้โอโซน หรือ ออกซิเจนท่ีมีสามอะตอมซึง่มีความสามารถในการท าความสะอาดสงูฟอกปฏิกลูในอากาศ  

กระบวนการนีเ้รียกวา่ Ozonation  อีกกระบวนการหนึง่เป็นการท าให้เกิดประจไุฟฟ้าในฝุ่ นละอองแล้วให้มนั



รวมกนัเป็นสารอ่ืนท่ีไมมี่อนัตราย  กระบวนการนีเ้รียกว่า Ionization  กระบวนการสดุท้ายได้แก่การใช้แสง

อลัตราไวโอเลตท าลายสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมีอนัตราย  กระบวนการนีเ้รียกว่า Irradiation   

 วิธีสดุท้ายได้แก่การใช้เทคโนโลยีท่ีมนษุย์อวกาศใช้เม่ือเขาออกไปอยูน่อกโลกซึง่เขาจะต้องฟอกอากาศ

ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพ่ือน ากลบัมาใช้อีก  กระบวนการฟอกด้วยเทคโนโลยีใหมนี่อ้าจท าได้หลายวิธีด้วยกนั  แต่

ผู้ เขียนเสนอวา่วิธีท่ีอาจน ามาใช้ได้ผลดีท่ีสดุในชีวิตประจ าวนัของเราได้แก่วิธีท่ีเรียกว่า Radiant Catalytic 

Ionization 

   

 ภาค 3 เป็นแนวคิดส าหรับน าไปสูก่ารปฏิบตัใินสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึง่ผู้ เขียนแยกออกเป็น 5 อยา่ง

ด้วยกนั  อนัดบัแรกเป็นการท าอากาศรอบ ๆ ตวัเราซึง่เราต้องใช้หายใจเข้าไปให้สะอาดท่ีสดุ  วิธีหนึง่ได้แก่การ

สวมหน้ากากท่ีมีแผน่กรองอากาศปิดจมกูและปากเม่ือมีความจ าเป็น  หน้ากากท่ีดีจะชว่ยกรองของเสียได้ใน

ระดบัหนึง่  อยา่งไรก็ตามเขากลา่ววา่ในปัจจบุนันีเ้ทคโนโลยีใหม ่ๆ สามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัเคร่ืองฟอก

อากาศขนาดเล็กได้แล้ว  ผู้ใช้สามารถเอาเคร่ืองดงักลา่วห้อยคอไว้ได้  ฉะนัน้มนัจงึมีประสิทธิภาพกวา่การใช้

หน้ากากธรรมดา 

 อนัดบัสองได้แก่การหาวิธีท าอากาศภายในบ้านให้สะอาดเน่ืองจากการศกึษาขององค์การปกป้อง

สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาพบวา่อากาศภายในบ้านเสียมากวา่อากาศภายนอก 2-10 เทา่  ผู้ เขียนกล่าวถึง

วิธีแก้ไขปัญหา 5 วิธีท่ีเขากล่าวถึงในภาค 2 ซ า้อีกครัง้พร้อมกบัให้รายละเอียดและตวัอยา่งเพิ่มขึน้ด้วย นัน่คือ 

การจ ากดัท่ีมาของมลพิษ การท าให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทดีขึน้ การกรอง และการฟอกด้วยเคร่ืองมือท่ีท า

ด้วยทัง้เทคโนโลยีซึง่มีมานานแล้วและเทคโนโลยีใหมซ่ึง่ใช้ในยานอวกาศ  สิ่งท่ีผู้ เขียนชีใ้ห้เห็นเป็นพิเศษในภาค

นีคื้อ เราอาจจะต้องทดสอบดวูา่ในบ้านมีสารหรือก๊าซท่ีเป็นพิษปะปนอยู่มากเกินระดบัปลอดภยัหรือไม่ 

โดยเฉพาะบ้านท่ีใช้ก๊าซหงุต้มและปรับอากาศอาจต้องมีเคร่ืองเตือนภยัจากก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ หรือ

บ้านท่ีมีห้องใต้ดนิอาจต้องวดัก๊าซเรดอนเป็นครัง้คราว 

 อนัดบัสามได้แก่วิธีท่ีใช้ในการเดนิทางซึง่ผู้ เขียนกลา่วถึงเฉพาะการเดนิทางโดยรถยนต์สว่นตวัและโดย

เคร่ืองบิน แตไ่มไ่ด้พดูถงึการเดนิทางอยา่งอ่ืน เชน่ รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ และการเดนิด้วยเท้า  เขาอ้างวา่



การศกึษาพบวา่อากาศในรถยนต์มกัมีสิ่งเจือปนสงูมากจนเป็นอนัตราย  สิ่งเจือปนนัน้อาจเป็นก๊าซคาร์บอน

มอนออกไซด์ เบนซิน ไนโตรเจนออกไซด์และฝุ่ นละออง  รถยนต์ท่ีใช้น า้มนัดีเซลจะผลิตสิ่งเจือปนมากกว่า

รถยนต์ท่ีใช้น า้มนัเบนซิน  ฉะนัน้จงึควรหลีกเล่ียงการขบัรถตามรถยนต์ชนิดนัน้  ผู้ เขียนเสนอให้พิจารณาใช้

เคร่ืองฟอกอากาศสว่นตวั หรือเคร่ืองฟอกอากาศขนาดเล็กท่ีพกพาได้  ส าหรับการเดนิทางโดยเคร่ืองบนิเขา

เสนอให้พกหน้ากากกรองอากาศขนาดเล็กและเคร่ืองฟอกอากาศส่วนตวัไปด้วยและน าออกมาใช้เม่ือจ าเป็น 

 อนัดบัส่ีและห้าเก่ียวกบัอาคารสาธารณะซึง่รวมทัง้ส านกังาน ร้านค้า โรงหนงั โรงเรียนและโรงแรมซึง่

ตามปกตเิป็นความรับผิดชอบของเจ้าของหรือผู้บริหารอาคารเหลา่นัน้ท่ีจะต้องท าให้มนัมีอากาศท่ีสะอาดพอ  

อยา่งไรก็ดีผู้ ท่ีใช้สถานท่ีเหล่านัน้ หรือมีสว่นเก่ียวข้อง เช่น เป็นพอ่แมข่องเด็กนกัเรียน สามารถรวมตวักนัสร้าง

ความกดดนัให้เจ้าของหรือผู้บริหารท าอากาศดีขึน้ได้  ในปัจจบุนันีจ้งึมีโรงแรมบางแห่งเสนอห้องท่ีมีการท า

ความสะอาดอากาศเป็นพิเศษเป็นจดุขายแล้ว  แตน่ัน่อาจจะยงัไมพ่อ  ฉะนัน้ผู้ ท่ีมีอาการแพ้ง่ายอาจยงั

จ าเป็นต้องป้องกนัตวัด้วยการใช้เคร่ืองฟอกอากาศสว่นตวัเป็นประจ า   

ข้อคิดเหน็:  หนงัสือเลม่นีมี้ลกัษณะของคูมื่อตามท่ีช่ือของมนับง่บอก โดยเฉพาะในภาค 2 และภาค 3 

ซึง่มีค าแนะน าหลากหลายว่าเราควรจะท าอยา่งไรกบัปัญหาอากาศภายในอาคารเป็นพิษ  อยา่งไรก็ตามคา่

ของหนงัสือไมไ่ด้อยูท่ี่ค าแนะน าตา่ง ๆ เพียงอย่างเดียว หากอยู่ท่ีการน าข้อมลูมาชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นปัญหาซึง่

อาจหนกัหนาสาหสัแตค่นทัว่ไปมกัไม่ใสใ่จหรือตระหนกัถึง โดยเฉพาะในประเทศด้อยพฒันาท่ีพยายาม

เลียนแบบการด าเนินชีวิตตามประเทศท่ีก้าวหน้าแล้ว  ผู้ ท่ีอยูใ่นเมืองซึง่มีความแออดัสงู เชน่ กรุงเทพฯ นา่จะ

ศกึษาและหาทางน าค าชีแ้นะของเขามาใช้โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ชีวิตของเดก็ซึง่ได้รับผลกระทบ

สงูกวา่ผู้ใหญ่  ทกุคนอาจไมส่ามารถซือ้หาเคร่ืองฟอกอากาศท่ีใช้เทคโนโลยีล่าสดุมาใช้ได้ แตค่วรรู้วา่ถ้าอากาศ

รอบตวัดจูะมีอนัตรายแฝงอยู่ ต้องไมด่ดูายและหาทางแก้ไขไมท่างใดก็ทางหนึง่ 

 ส าหรับเคร่ืองฟอกอากาศซึง่ใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ Radiant Catalytic Ionization ขณะนีย้งัไมมี่ขาย

ในตลาดทัว่ไปในสหรัฐอเมริกา  มีบริษัทขายตรงเทา่นัน้ท่ีผลิตขายในราคาสงู  ฉะนัน้เรายงัไมค่วรรีบไปซือ้หามา

ใช้  ควรรอจนกวา่มนัจะได้ผ่านกระบวนการทดสอบจากผู้ใช้ในประเทศนัน้อยา่งกว้างขวางเสียก่อน  หากมนัมี

ประสิทธิภาพสงูจริง อีกไมก่ี่ปีมนัคงมีขายอย่างดาษด่ืน   



12. 

The Weather Makers / ร้อนหนาวเราท าเอง 

 

 

 

 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ซึง่ได้รับความสนใจอยา่งกว้างขวางเพิ่มขึน้ทกุวนั  การท่ีคณะกรรมการ

รางวลัโนเบลมอบรางวลัสาขาสนัตภิาพประจ าปี 2550 ให้แก่คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยความเปล่ียน

ของภมูิอากาศ ร่วมกบั อลั กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นเคร่ืองบง่ชีว้า่ปัญหานีมี้

ความส าคญัอยา่งยิ่งยวด  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ อลั กอร์ ได้รณรงค์ให้ชาวโลกใสใ่จกบัภาวะโลกร้อนมาเป็น

เวลานานรวมทัง้การท าภาพยนตร์และพิมพ์หนงัสือช่ือ An Inconvenient Truth5 เม่ือปี 2549 ด้วย  นอกจาก 

อลั กอร์ แล้วยงัมีผู้สนในในภาวะโลกร้อนและความเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศอีกมาก  Tim Flannery 

นกัวิทยาศาสตร์ นกัคดิและนกัเขียนชาวออสเตรเลียเป็นผู้หนึง่ในจ านวนนัน้และได้พิมพ์ผลงานออกมาเป็น

จ านวนมากรวมทัง้หนงัสือช่ือ The Weather Makers: The History and Future Impact of Climate Change 

ซึง่พิมพ์เม่ือปี 2548 ด้วย   

ผู้ เขียนตัง้ช่ือภาคแรกของหนงัสือขนาด 341 หน้าเลม่นีว้า่ “กายา” (Gaia)  เขาเร่ิมด้วยการเลา่ถึง

บรรยากาศของภเูขาอลัเบอร์ต เอ็ดเวิร์ด ซึง่สงูท่ีสดุแหง่หนึง่ในเกาะนิวกีนีเม่ือเขาเดนิทางขึน้ไปในปี 2524  การ

ไปในครัง้นัน้สร้างความประหลาดใจแก่เขามากเพราะเขาพบตอของต้นเฟิร์นทา่มกลางทุง่หญ้า  ถึงแม้ว่าเขาจะ

ทราบมานานแล้ววา่ธารน า้แข็งของนิวกีนีก าลงัละลาย แตก่ารพบเฟิร์นในครัง้นัน้ยืนยนัวา่โลกได้ร้อนขึน้
                                                           
5 หนงัสอืเร่ือง An Inconvenient Truth ได้รับการแปลเป็นส านวนไทยช่ือ โลกร้อน: ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง 
(ส านกัพิมพ์มตชิน) และมีบทคดัยอ่ในหนงัสอืเร่ือง กะลาภวิัตน์ (ส านกัพิมพ์โอ้พระเจ้า) 



จนกระทัง่ป่าสามารถขึน้บนยอดเขาแหง่นัน้ได้แล้ว  เร่ืองโลกก าลงัร้อนขึน้นีเ้ป็นท่ีทราบกนัมานานพอสมควร

เพราะเม่ือปี 2518 นกัวิทยาศาสตร์สามารถใช้แบบจ าลองท านายได้วา่ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มขึน้จะ

สง่ผลให้โลกมีอณุหภมูิสงูขึน้  แตก่ารท านายนัน้กลบัไมมี่ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้น าของประเทศใดมองเห็น

ความส าคญั  โลกต้องรออีกนานกว่ารัฐบาลของประเทศพฒันาแล้วจะเร่ิมตื่นตวัและค้นหาวิธีหยดุยัง้ภาวะโลก

ร้อนซึง่วิวฒัน์ไปสู่การร่วมกนัร่างพิธีสารเกียวโต  ถึงกระนัน้ก็ตามประเทศอตุสาหกรรม เชน่ สหรัฐอเมริกาและ

ออสเตรเลียกลบัปฏิเสธท่ีจะลงนามในพิธีสารนี ้ ประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ อ้างวา่เขาต้องการหลกัฐาน

ท่ีแนช่ดักวา่ท่ีมีอยูเ่พ่ือพิสจูน์วา่โลกร้อนขึน้จริงและจะสง่ผลเสียตอ่ประชากรโดยรวมจริง  ผู้ เขียนเห็นว่าข้ออ้าง

นัน้ไร้เหตผุลสิน้ดี ทัง้นีเ้พราะคงไมมี่มนษุย์คนใดรอให้ป่วยปางตายจงึจะลงมือรักษา     

  เจมส์ ลฟัลอกค์ (James Lovelock) นกัคณิตศาสตร์ได้ตัง้สมมตฐิานท่ีช่ือวา่ กายา ขึน้เม่ือปี 2522 (บท

ท่ี 14 มีรายละเอียด)  เขาเปรียบโลกเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีระบบรักษาความสมดลุระหวา่งสิ่งมีชีวิตและไมมี่

ชีวิตโดยมนัจะตอบสนองตอ่กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีสิ่งมีชีวิตก่อให้เกิดขึน้  บรรยากาศคืออวยัวะของกายาท่ีใช้

สมัผสักบัสิง่อ่ืนและควบคมุอณุหภมูิให้กบัร่างกายเหมือนกบัขนแมวหรือขนนกท่ีใช้ปกคลมุผิว  นัน่หมายความ

วา่ บรรยากาศเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัยิ่ง  

 นกัวิทยาศาสตร์แบง่ชัน้บรรยากาศโลกออกเป็น 4 ชัน้ตามอณุหภมูิและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความแตกตา่ง

ของอณุหภมูิ  ส่วนต ่าท่ีสดุเรียกวา่ Troposphere ซึง่เก็บก๊าซทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นบรรยากาศไว้ถึง 80% อยูห่า่ง

จากพืน้ผิวโลก 12 กิโลเมตรและสว่นท่ีติดกบัผิวโลก 1 ใน 3 ของชัน้นีบ้รรจกุ๊าซไว้ถึงคร่ึงหนึง่ของบรรยากาศ

ทัง้หมดและเป็นอากาศเพียงชัน้เดียวท่ีมนษุย์สามารถใช้ในการหายใจได้  อณุหภมูิของชัน้นีจ้ะอุ่นท่ีสดุท่ีระดบั

ต ่าสดุและจะลดลง 6.5 องศาเซลเซียสทกุ ๆ 1 กิโลเมตรท่ีหา่งผิวโลกออกไป  ชัน้ท่ีสองคือ Stratosphere  สว่น

นอกสดุของชัน้นีจ้ะมีโอโซนมาก  สารนีจ้ะจบัแสงอลัตราไวโอเลตไว้จงึท าให้สว่นนอกร้อนกว่าสว่นใน  ชัน้ท่ีสาม

คือ Mesosphere ซึง่อยูห่า่งจากโลก 50 กิโลเมตร มีอณุหภมูิ -90 องศา  ส่วนชัน้นอกสดุคือ Thermosphere 

ซึง่มีอากาศเบาบางมาก 

 คนทัว่ไปมกัคิดวา่ บรรยากาศโลกกว้างใหญ่มากเสียจนกระทัง่กิจกรรมของมนษุย์จะไมส่ง่ผลกระทบ

ใด ๆ ตอ่มนัได้  แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วอากาศท่ีมนษุย์สามารถใช้หายใจได้นัน้มีไมม่ากนกั  นกัวิทยาศาสตร์ทราบแล้ว

วา่โลกร้อนเป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกซึง่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบหลกั  เม่ือก๊าซนีมี้



ปริมาณเพิ่มขึน้ในชัน้บรรยากาศ โลกจะร้อนมากขึน้ด้วย ทัง้นีเ้พราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป้องกนัการสะท้อน

ของความร้อนออกสูบ่รรยากาศ  ซ า้ร้ายเม่ืออณุหภมูิโลกเพิ่มขึน้ ไอน า้จะถกูกกัไว้ในชัน้บรรยากาศเพิ่มขึน้  ไอ

น า้ท่ีมีปริมาณมากขึน้จะรวมตวักนัเป็นเมฆหนาและกกัความร้อนไว้มากกว่าท่ีจะสะท้อนเอาแสง

อลัตราไวโอเลตออกไปจงึท าให้โลกร้อนมากยิ่งขึน้ไปอีก  

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คงสภาพอยูไ่ด้นานหลายร้อยปีก่อนท่ีจะถกูก าจดั  ฉะนัน้ปริมาณของมนัจงึ

สะสมเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  ข้อมลูบง่วา่ก่อนปี 2343 โลกมีก๊าซนีอ้ยูเ่พียง 280 สว่นตอ่อากาศล้านสว่นซึง่เทา่กบั 586 

กิกะตนั (พนัล้านตนั)  แตใ่นปัจจบุนัก๊าซนีมี้ปริมาณเพิ่มขึน้เป็น 380 สว่นตอ่อากาศล้านสว่นหรือเทา่กบั 790 กิ

กะตนัแล้ว  นกัวิทยาศาสตร์ค านวณวา่หากมนษุย์เราต้องการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือ

เทา่กบัในช่วงปี 2343 เราจะต้องลดการปลอ่ยก๊าซนีใ้ห้เหลือเพียง 600 กิกะตนัเทา่นัน้  นัน่หมายความวา่ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึน้เป็น 1,100 กิกะตนัหรือ 550 สว่นตอ่อากาศล้านสว่นในปี 2643 และปริมาณก๊าซ

เพียงเทา่นีก็้นา่จะสง่ผลกระทบตอ่มวลมนษุย์อยา่งรุนแรงแล้ว 

 เม่ือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีบทบาทในการก าหนดอณุหภมูิของโลกมากเชน่นี ้วงจรของมนัจงึมี

ความส าคญัยิ่ง  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยก๊าซออกซิเจนและธาตคุาร์บอนซึง่เป็นสว่นประกอบท่ี

ส าคญัของสิ่งมีชีวิตทกุชนิด  มนัจงึมีอยูม่ากมายและสามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหวา่งร่างกายของสิ่งมีชีวิต

และบรรยากาศ ทัง้นีเ้พราะก๊าซนีเ้ป็นของเสียจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตแตเ่ป็นแหล่งอาหารของพืช  และเม่ือ

คาร์บอนแยกตวัออกจากอากาศไป มนัจะไปรวมกนัอยูใ่นสถานท่ีท่ีเรียกว่า “อา่งคาร์บอน” (carbon sink)  อา่ง

คาร์บอนท่ีมีขนาดใหญ่ก็คือป่าและมหาสมทุร  

 มหาสมทุรแอตแลนตกิตอนเหนือซึง่มีพืน้ท่ีเพียง15% ของมหาสมทุรทัง้หมดสามารถเก็บกกัคาร์บอนได้

ถึง 25% ของปริมาณท่ีมนษุย์ผลิตออกมา  ปริมาณคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นมหาสมทุรแหง่นีถ้กูถ่ายเทมาจากทะเล

เหนือซึง่อยู่ระหวา่งเกาะองักฤษและประเทศในยโุรปตอนเหนือ  มนัถกูเรียกวา่ “ไตคาร์บอน” (carbon kidney)  

การค้นพบไตคาร์บอนท าให้นกัวิทยาศาสตร์กงัวลวา่การเปล่ียนแปลงของการไหลเวียนของมหาสมทุรจากภาวะ

โลกร้อนจะท าให้ประสิทธิภาพของการถ่ายเทของอากาศเสียไป ทัง้นีเ้พราะมหาสมทุรท่ีเย็นจะมีความสามารถ

ในการดดูซบัก๊าซได้ดีกวา่มหาสมทุรท่ีร้อน  ยิ่งไปกวา่นัน้ความสามารถในการดดูซบัคาร์บอนยงัขึน้อยูก่บัระดบั

ความเข้มข้นของคาร์บอนในมหาสมทุรอีกด้วย  หากความเข้มข้นของคาร์บอนในมหาสมทุรเพิ่มขึน้ น า้จะมี



ความเป็นกรดเพิ่มขึน้ยงัผลให้ความสามารถในการดดูซบัคาร์บอนลดลง  ข้อมลูบง่วา่ความสามารถในการดดู

ซบัคาร์บอนของมหาสมทุรได้ลดลงจาก 1.8 กิกะตนัเหลือเพียง 1.6 กิกะตนัภายในเวลาเพียงแคส่ิบปีเทา่นัน้  

นกัวิทยาศาสตร์ค านวณวา่ก่อนสิน้คริสต์ศตวรรษนีค้วามสามารถในการดดูซบัคาร์บอนของมหาสมทุรจะลดลง

อีกถึง 10%  

อา่งคาร์บอนอีกอย่างหนึง่คือ ฟอสซิล หรือซากดกึด าบรรพ์ซึง่เป็นสารท่ีเกิดจากการดงึก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศโดยสิ่งมีชีวิตเม่ือหลายล้านปีก่อน เชน่ น า้มนัปิโตรเลียม ถ่านหินและ

ก๊าซธรรมชาติ  การเผาไหม้สารเหลา่นีจ้งึเทา่กบัเป็นการปลอ่ยคาร์บอนกลบัเข้าไปในอากาศอีก  สถิตบิง่ว่า ใน

ปี 2545 เพียงปีเดียวการเผาไหม้สารเหลา่นีท้ าให้เกิดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูบ่รรยากาศสงูถึง

สองหม่ืนหนึง่พนัล้านตนัโดยเป็นผลจากการเผาถ่านหินมากท่ีสดุคือถึง 41% รองลงมาคือน า้มนัและก๊าซ

ธรรมชาต ิ39% และ 20% ตามล าดบั  นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ในปี 2593 มนษุย์จะใช้ทรัพยากรเหล่านีม้ากถึง 

2 เทา่ของท่ีมีอยูใ่นโลกหากพวกเขาสามารถหามนัมาเพิ่มเตมิได้ และจะท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึน้

ตามไปด้วยยงัผลให้โลกร้อนขึน้จนสร้างสถิตใิหมข่ึน้ทกุปี 

นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหนึง่ท่ีสร้างจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ 

ในสภาพท่ีไมใ่ช้ออกซิเจน  ก๊าซนีมี้ความสามารถในการจบัพลงังานความร้อนมากกวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ถึง 60 เทา่  มนัจงึเป็นสาเหตขุองโลกร้อนถึง 15-17%  แม้วา่มนัจะมีปริมาณเพียง 1.5 สว่นตอ่อากาศล้านสว่น

ก็ตาม แตป่ริมาณของมนัก็เพิ่มขึน้ถึงสองเทา่แล้วภายในเวลาเพียงไมก่ี่ร้อยปี  นอกจากนี ้ไนตรัสออกไซด์เป็น

ก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหนึง่ท่ีมีอายนุานกว่า 150 ปีและมีความสามารถในการดกัความร้อนสงูกว่าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 270 เทา่  ก๊าซนีก็้มีปริมาณเพิ่มขึน้กวา่ 20% แล้วหลงัเกิดการปฏิวตัอิตุสาหกรรมเม่ือ

ประมาณ 200 กวา่ปีท่ีผา่นมา   

 

ภาค 2 พดูถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและการสญูพนัธุ์  นกัวิทยาศาสตร์อธิบายวา่ ภาวะโลกร้อน

เป็นการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศแบบกระตกุนัน่คือ เม่ือความร้อนถกูสะสมจนถึงจดุหนึง่มนัจะก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงอยา่งทนัทีทนัใดและขยายวงออกไปอย่างรวดเร็ว  จเูลีย โคล นกัภมูิอากาศวิทยาบญัญัติ



ความหมายของจดุพลิกผนัท่ีจดุชนวนการเปล่ียนแปลงแบบกระตกุของบรรยากาศนีว้่า “ประตมูหศัจรรย์”  

ประตนีูไ้ด้เปิดขึน้ 2 ครัง้แล้วในโลกยคุปัจจบุนัคือ ในปี 2519 และปี 2541 

 เหตกุารณ์ในปี 2519 เกิดขึน้ท่ีแนวปะการังของมายานาในมหาสมทุรแปซิฟิกซึง่เป็นจดุแรกท่ีเกิด

ปรากฏการณ์เอลนิโญ  หลงัจากประตนีูเ้ปิดอณุหภมูิของกระแสน า้ในมหาสมทุรแปซิฟิกก็เพิ่มขึน้จาก 19.2 

องศาเป็น 25 องศาเซลเซียส  การเปล่ียนแปลงนัน้ไมเ่พียงแตจ่ะมีผลกระทบตอ่เขตอเมริกาเทา่นัน้ หากยงั

สง่ผลไปถึงออสเตรเลียอีกด้วย นัน่คือ ในปีตอ่มาเกิดความแห้งแล้งในออสเตรเลียจนท าให้สตัว์ท่ี

นกัวิทยาศาสตร์ตดิตามศกึษาตายลงจาก 1,300 ตวัเหลือเพียง 180 ตวั  ซ า้ร้ายตวัท่ีเหลืออยูส่่วนใหญ่ยงัเป็น

เพศผู้ซึง่ต้องแยง่ชิงกนัผสมพนัธุ์   

สว่นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชว่งปี 2541 มีทัง้เอลนิโญและลานิญาซึง่กินเวลาราว 2-8 ปี ในชว่งท่ีเกิด

ลานญิา ลมได้พดัไปทางทิศตะวนัตกของมหาสมทุรแปซิฟิกท าให้เกิดความอบอุน่ในแถบบริเวณชายฝ่ังของ

ออสเตรเลียไปจนถึงเกาะทางเหนือ  ในช่วงท่ีเกิดเอลนิโญลมท่ีพดัให้กระแสน า้อุน่ไหลเวียนกลบัไปทางทิศ

ตะวนัออกน าเอาน า้ไปท่วมเปรูและน า้ท่ีเย็นกว่าได้ไหลไปยงับริเวณตะวนัตกของมหาสมทุรแปซิฟิกท าให้เกิด

ความแห้งแล้งอยา่งรุนแรงในออสเตรเลียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยงัท าให้เกิดไฟป่าขึน้ทัว่ทกุทวีป

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณเกาะบอร์เนียวได้สญูเสียผืนป่าไปถึง 5 ล้านเฮกตาร์  

นอกจากนี ้ผลของโลกร้อนยงัท าให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติอ่ืน ๆ อีกมาก  การศกึษาของ

นกัวจิยัแหง่มหาวิทยาลยัเทกซสัพบวา่หลงัปี 2493 สตัว์ตา่ง ๆ เคล่ือนย้ายสงูขึน้ไปบนภเูขาทศวรรษละ 6.1 

เมตรและเกิดฤดใูบไม้ผลิเร็วขึน้ถึงทศวรรษละ 2.3 วนั  ปรากฏการณ์นีท้ าให้เกิดการสญูพนัธุ์ของผีเสือ้ฤดหูนาว 

ทัง้นีเ้พราะผีเสือ้ชนิดนีต้้องอาศยัใบของต้นโอ๊กเป็นอาหาร  แตผี่เสือ้และต้นโอ๊กยึดตวับง่ชีข้องฤดกูาลท่ีตา่งกนั

เป็นหลกัวงจรชีวิต นัน่คือ การฟักไขข่องผีเสือ้อาศยัความอบอุน่ของฤดใูนขณะท่ีการผลิใบของต้นโอ๊กอาศยัการ

นบัจ านวนวนัท่ีสัน้ของฤดหูนาว  เม่ือฤดใูบไม้ผลิอบอุน่กว่าเม่ือ 25 ปีก่อน แตจ่ านวนวนัท่ีสัน้ยงัคงไม่

เปล่ียนแปลง  ผีเสือ้ฤดหูนาวจงึฟักตวัออกมาถึงสามสปัดาห์ก่อนท่ีต้นโอ๊กจะผลิใบท าให้ตวัออ่นตายไปเกือบ

หมดก่อนท่ีต้นโอ๊กจะผลิใบ  



 ยิ่งไปกวา่นัน้ นกัวิทยาศาสตร์รายงานเม่ือปี 2547 วา่ ในบริเวณแอนตาร์ติกาและอาร์กตกิซึง่เป็นขัว้

โลก สตัว์ชนิดหนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากความอบอุน่ท่ีเพิ่มขึน้คือกวางคาริบพูนัธุ์เล็กท่ีพบได้เฉพาะในบริเวณ

กรีนแลนด์และแคนาดาเทา่นัน้  ภาวะโลกร้อนท าให้สตัว์เหลา่นีห้าอาหารได้ยากขึน้ยงัผลให้จ านวนของมนั

ลดลงจากราว 26,000 ตวัเหลือเพียง 1,000 ตวัภายในเวลาเพียงแค ่15 ปี  ชาวเอสกิโมซึง่อาศยักวางชนิดนีเ้ป็น

อาหารต้องขาดแหลง่อาหารส าคญัไป  ผู้ เขียนสนันิษฐานวา่หากอณุหภมูิบริเวณขัว้โลกทัง้เหนือและใต้ยงัคง

สงูขึน้เร่ือย ๆ สตัว์ท่ีเคยอาศยัอยูใ่นบริเวณเหล่านัน้อาจสญูพนัธุ์ไปหมดก็เป็นได้   

 มาร์ตี ครัมพ์ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้เป็นบคุคลแรกท่ีมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่

สญูพนัธุ์ไปตอ่หน้าตอ่ตาจากภาวะโลกร้อน  เขาบรรยายไว้ในหนงัสือช่ือ In Search of the Golden Frog วา่ใน

เดือนเมษายน 2530 เขาได้เป็นพยานในเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ นัน่คือ การผสมพนัธุ์ของคางคกทองใน

ประเทศคอสตาริกาครัง้สดุท้าย  คางคกตวัเมียหนึง่ตวัมีตวัผู้ถึง 3 ตวัพยายามท่ีจะผสมพนัธุ์กบัมนั  นอกจาก

คางคกตวัเมียตวันัน้แล้ว รอบ ๆ สระยงัมีคางคกตวัผู้ อีก 42 ตวัท่ีไมมี่ตวัเมียให้ผสม  และถึงแม้วา่เขาจะพบไข่

ถึง 43,000 ฟองในสระ 10 ลกูรอบ ๆ บริเวณนัน้ แตจ่ านวนตวัออ่นท่ีรอดมีเพียง 29 ตวั  ปีตอ่มาเขากลบัไปยงั

สถานท่ีเดมิอีกและพบกบตวัผู้ เพียงตวัเดียว  อีกหนึง่ปีหลงัจากนัน้เขาก็พบตวัผู้ เพียงตวัเดียวอีกเชน่เคย  เขาจงึ

สนันิษฐานว่ามนัเป็นตวัเดียวกบัตวัท่ีเขาพบเม่ือปีก่อนและเป็นตวัสดุท้ายของสตัว์ชนิดนี ้ 

โดยทัว่ไปบริเวณตา่ง ๆ ของโลกมีอณุหภมูิไมเ่ทา่กนั  บริเวณขัว้โลกถึงเส้นศนูย์สตูรมีอณุหภมูิแตกตา่ง

กนัจาก -40 องศาถึง 40 องศาเซลเซียส และทกุ ๆ 1 องศาท่ีเพิ่มขึน้ปริมาณน า้ฝนจะเพิ่มขึน้ 1%  อยา่งไรก็ดี

การมีปริมาณน า้ฝนเพิ่มขึน้กลบัมิใชเ่ร่ืองดีเสมอไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากมนัเกิดผิดท่ีผิดเวลา เชน่ ฝนท่ีตกใน

ฤดหูนาวในบริเวณขัว้โลกท าให้เกิดน า้ทว่มบอ่ยและเป็นวงกว้างขึน้  ในขณะเดียวกนัความแห้งแล้งก็น าความ

ทกุข์ยากมาสูป่ระชาชนเชน่กนั  ผู้ เขียนได้ยกพืน้ท่ีในเขตซาเฮลของแอฟริกามาเป็นตวัอยา่ง  ดนิแดนแหง่นี ้

ประสบความแห้งแล้งยาวนานกวา่ 4 ทศวรรษ  ผู้คนในพืน้ท่ีสว่นใหญ่คดิวา่ความแห้งแล้งท่ีเกิดขึน้เป็นผลจาก

การเผาไม้ท าลายป่าและการมีทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ในบริเวณนัน้มากเกินไป  แตก่ารศกึษาของนกัอากาศวิทยา

แหง่ศนูย์การวิจยับรรยากาศแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมริกาพบวา่ ความแห้งแล้งเกิดขึน้เพราะการเพิ่มขึน้ของ

อณุหภมูิของน า้ในมหาสมทุรอินเดียซึง่เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกท าให้ลมมรสมุท่ีจะพดัไปยงับริเวณเขต

ซาเฮลออ่นก าลงัลงจนท าให้เกิดความแห้งแล้งตามมา  



ออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึง่ท่ีพืน้ท่ีสว่นใหญ่แห้งแล้งยกเว้นบริเวณทิศตะวนัตกเฉียงใต้ซึง่มี

ปริมาณน า้ฝนคงท่ี  มนัจงึเป็นแหลง่เพาะปลกูท่ีส าคญั  แตห่ลงัปี 2519 เป็นต้นมาปริมาณน า้ฝนในบริเวณนัน้

ได้ลดลงถึง 15%   แบบจ าลองของบรรยากาศบง่วา่สาเหตขุองปริมาณน า้ฝนท่ีลดลงมาจากปัญหาโลกร้อน  

ซ า้ร้ายการท่ีฝนตกผิดฤดกูาลซึง่เป็นชว่งท่ีไมมี่การเพาะปลกูสง่ผลให้น า้ซมึลงไปใต้ดนิทัง้หมดจนท าให้ระดบัน า้

ใต้ดนิสงูขึน้และน าเอาเกลือท่ีสะสมอยูใ่ต้ดนิกลบัขึน้มาบนดนิ  ปรากฏการณ์นีท้ าให้ดินท่ีเคยเป็นแหลง่

เพาะปลกูเคม็จนไมส่ามารถใช้การได้อีกตอ่ไป  

นอกจากนีผู้้ เขียนยงัได้น าตวัอยา่งความเสียหายอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนอ่ืน ๆ มาเสนออีกด้วย 

เชน่ รายงานท่ีบง่วา่ในเวลาเพียงไมก่ี่ปี Tropopause ซึง่เป็นสว่นเช่ือมตอ่ระหวา่งบรรยากาศชัน้ต ่าสดุกบัชัน้ท่ี

สองและเป็นชัน้ดดูซบัความร้อนได้ขยายออกไปหลายร้อยเมตร  การเปล่ียนแปลงนีท้ าให้บางบริเวณเกิดพายุ

ลดลง ในขณะท่ีบางบริเวณเกิดพายเุพิ่มขึน้ เชน่ อเมริกาเหนือต้องประสบกบัพายเุฮอริเคนเพิ่มขึน้ทัง้ในด้าน

จ านวนและความรุนแรง  นอกจากนีก้ารท่ีมีน า้ทว่มเพิ่มขึน้ในชว่งหลายทศวรรษท่ีผา่นท าให้ความเสียหายจาก

น า้ทว่มเพิ่มสงูขึน้มาก อีกทัง้ยงัท าให้เกิดโรคระบาดตามมาอีกด้วย เช่น อหิวาห์ ไข้เลือดออกและไข้เหลือง  ยิ่ง

ไปกวา่นัน้ นกัวิทยาศาสตร์ยงัพบวา่ธารน า้แข็งท่ีอะแลสกาได้ลดลงแล้วถึง 12 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 20 ปี  

และในฤดรู้อนปี 2545 น า้แข็งท่ีกรีนแลนด์และอาร์กติกได้ละลายลงถึง 1 ล้านตารางกิโลเมตร  อีกสองปีตอ่มา

สถานการณ์ ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเพราะธารน า้แข็งท่ีกรีนแลนด์ได้ละลายลงเร็วกว่าปกติถึง 10 เทา่  ถึงแม้วา่การ

ละลายของน า้แข็งในทะเลเหนือจะมิได้เพิ่มปริมาณน า้ให้กบัมหาสมทุร แตม่นัท าให้ความสามารถในการ

สะท้อนแสงอาทิตย์กลบัสู่นอกโลกลดลงยงัผลให้ผิวโลกร้อนเพิ่มขึน้ไปอีก  คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) คาดวา่

มหาสมทุรจะสงูขึน้ประมาณ 10-100 เซนตเิมตรโดยท่ี 10-43 เซนตเิมตรมาจากความร้อนท่ีแผซ่า่นไปทัว่

มหาสมทุร และ 23 เซนตเิมตรมาจากการละลายของธารน า้แข็งนอกขัว้โลกและบริเวณกรีนแลนด์  

ความเสียหายจากโลกร้อนนีม้ิได้จ ากดัอยูเ่ฉพาะแตใ่นทวีปออสเตรเลีย อเมริกา หรือเอเซียเทา่นัน้  ใน

ปี 2546 ทวีปยโุรปก็ได้รับความเสียหายจากคล่ืนความร้อนเชน่กนัโดยมนัท าให้ชาวยโุรปเสียชีวิตไปกว่า 

26,000 คน  ผู้ เขียนคิดวา่การท่ีสหรัฐฯ และออสเตรเลียได้รับความเสียหายจากความแปรปรวนของอากาศสงู

ท่ีสดุในโลกนา่จะเป็นผลมาจากการท่ีสองประเทศนัน้ตา่งปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสดุก็เป็นได้ ทัง้นี ้



เพราะบางพืน้ท่ีกลบัมิได้รับผลกระทบท่ีก่อความเสียหายจากโลกร้อน เช่น บริเวณอา่วเบงกอลมีพายไุซโคลน

ลดลง และรัฐคชุราตของอินเดียแห้งแล้งน้อยลง  

 

ภาค 3 เป็นเร่ืองของการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์  การคาดการณ์เก่ียวกบับรรยากาศของโลกมี

พืน้ฐานมาจากการพยากรณ์อากาศโดยอาศยัการสร้างแบบจ าลองเหตกุารณ์  นกัวิทยาศาสตร์อาศยั

แบบจ าลองเพ่ือตอบค าถามตา่ง ๆ เชน่  บรรยากาศโลกจะเป็นเชน่ใดเม่ือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บนผิวโลก

เพิ่มขึน้เทา่ตวั  

ในปี 2518 ซุกโุระ มานาเบะ และ ริชาร์ด เวเธอรัลด์ ได้ใช้แบบจ าลองเพ่ือท านายบรรยากาศโลกและ

พบวา่ หากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกเพิ่มขึน้ 2 เทา่ อณุหภมูิของโลกจะเพิ่มขึน้ 2.4 องศาเซลเซียส  

ตอ่มาในปี 2522 ด้วยเทคโนโลยีท่ีดีขึน้ คอมพิวเตอร์สามารถค านวณได้วา่หากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บน

โลกเพิ่มขึน้ 2 เทา่ อณุหภมูิโลกจะเพิ่มขึน้ 3.5-3.9 องศาเซลเซียส  หลงัจากนัน้มาไมว่่าเทคโนโลยีทางด้าน

คอมพิวเตอร์จะดีขึน้มากเทา่ใด ตวัเลขนีก็้ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง   

แม้วา่คอมพิวเตอร์จะสามารถจ าลองเหตกุารณ์ได้บ้าง แตแ่บบจ าลองก็ยงัคงไมส่ามารถคาดเดา

หายนะท่ีจะเกิดขึน้กบัโลกจากภาวะโลกร้อนได้อยา่งแมน่ย า ทัง้นีเ้พราะอณุหภมูิท่ีเพิ่มขึน้ในชัน้ Troposphere 

จากการเพิ่มขึน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอณุหภมูิท่ีลดลงในชัน้ Stratosphere จากการลดลงของโอโซน

ไมมี่ความหมายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การตีความของคอมพิวเตอร์จงึท าให้ผลท่ีนกัวิจยัได้รับไขว้เขว  อยา่งไรก็ดี

ข้อมลูจากประวตัิศาสตร์บง่ว่าโลกมิได้มีแตอ่ณุหภมูิเพิ่มขึน้เพียงอยา่งเดียว  ในระหวา่งปี 2483-2513 อณุหภมูิ

โลกได้ลดต ่าลงบ้างอนัเป็นผลมาจากหมอกควนัของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีถกูปลอ่ยออกมาจากโรงงาน

อตุสาหกรรมและเหมืองแร่ตา่ง ๆ ทัง้นีเ้พราะก๊าซนีท้ าให้แสงอาทิตย์สะท้อนกลบัออกไปนอกโลกมากกว่าปกต ิ 

  นอกจากนัน้ นกัวิทยาศาสตร์ได้ใช้คอมพิวเตอร์จ าลองแบบธรรมชาตเิพ่ือท านายอนาคตและสรุปว่า 

หลงัจากปี 2593 เป็นต้นไปบริเวณชายฝ่ังองักฤษจะมีหิมะตกลดลงถึง 80% มีฝนตกในฤดหูนาวเพิ่มขึน้ถึง 

35% ในขณะท่ีฝนตกในฤดรู้อนลดลง  และอณุหภมูิโลกในชว่งเวลานัน้จะเพิ่มขึน้เฉล่ียถึง 2 องศาเซลเซียสโดย

อณุหภมูิจะเพิ่มขึน้ท่ีบริเวณยโุรป เอเซียและอเมริกามากถึง 4.5 องศาจนท าให้บรรยากาศขององักฤษคล้าย



บริเวณเมดเิตอร์เรเนียน  และเมื่อสิน้คริสต์ศตวรรษนีค้ล่ืนความร้อนจะโจมตีนครลอสแอนเจลิสเพิ่มขึน้ 2-7 เทา่

และท าให้หิมะตกลดลงถึงคร่ึงหนึง่จนท าให้ป่าของแคลิฟอร์เนียสญูไปถึง 50-90% โดยสถานการณ์จากการ

คาดการณ์ทัง้หมดจะมาจากฝีมือของมนษุย์ล้วน ๆ  

เลสลีย์ ฮิวส์ นกัพฤกษ์ศาสตร์ชาวออสเตรเลียค านวณว่า หากอณุหภมูิโลกเพิ่มขึน้ 2 องศาเซลเซียส 

อณุหภมูิของออสเตรเลียจะเพิ่มขึน้ถึง 5 องศาเซลเซียสซึ่งจะท าให้ยคูาลิปตสั 200 ชนิดจาก 819 ชนิดสญูพนัธุ์ 

ทัง้นีเ้พราะยคูาลิปตสัท่ีคาดว่าจะสญูพนัธุ์นัน้ไมส่ามารถด ารงพนัธุ์ได้ในบริเวณท่ีมีอณุหภมูิแตกตา่งกนัมากกวา่ 

1 องศาเซลเซียส  นอกจากนีส้ตีเวน วิลเลียมส์ แหง่มหาวิทยาลยัเจมส์คกุ ยงัพบวา่ อณุหภมูิท่ีสงูขึน้ได้ท าให้

ปริมาณสารอาหารในพืชเกษตรลดน้อยลงอีกด้วย  

 นกัวิจยัแหง่ศนูย์พยากรณ์และวิจยัภมูิอากาศแฮดลีย์จงึเห็นวา่ มนษุย์ต้องใช้ความพยายามทกุวิถีทาง

ท่ีจะลดภาวะโลกร้อน  ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะก๊าซเรือนกระจกไมส่ามารถถกูก าจดัได้ในระยะเวลาอนัสัน้และ

ผลกระทบท่ีมนษุย์เราได้รับในปัจจบุนัมาจากการกระท าตัง้แตใ่นสมยัก่อน  ดงันัน้หากพวกเราในยคุปัจจบุนั

ต้องการรักษาอณุหภมูิโลกไว้ให้ได้ เราจะต้องลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้เหลือเพียง70% ของท่ี

เคยปล่อยในช่วงปี 2533  ถึงกระนัน้ก็ตามการปล่อยก๊าซด้วยอตัรานีจ้ะยงัคงท าให้โลกมีคาร์บอนไดออกไซด์สงู

ถึง 450 สว่นตอ่อากาศล้านส่วนและจะท าให้อณุหภมูิคงท่ีได้ในราวปี 2643 ซึง่ในชว่งเวลานัน้อณุหภมูิโลกยงั

จะสงูกวา่ปัจจบุนัอยู่ประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส  สิ่งท่ีนกัวิทยาศาสตร์คาดวา่จะเกิดขึน้จริงเม่ือสิน้

คริสต์ศตวรรษนีก็้คือ โลกจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้เป็น 550 สว่นตอ่อากาศล้านสว่นซึง่เทา่กบัสอง

เทา่ของเม่ือเร่ิมยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรม  เม่ือถึงเวลานัน้อณุหภมูิโลกจะสงูขึน้ถึง 3 องศาเซลเซียส 

 ในสมยัโบราณเม่ือบรรยากาศของโลกเปล่ียนแปลงอยา่งมากและรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ยงัคง

สามารถอพยพไปยงัสว่นอ่ืนของทวีปได้  แตใ่นปัจจบุนัจ านวนมนษุย์มีกวา่ 6.3 พนัล้านคนท าให้สิ่งมีชีวิตไมมี่ท่ี

หนีอีกตอ่ไปสง่ผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพท่ียงัคงด ารงอยูต้่องมีชีวิตอยูเ่ฉพาะแตใ่นอทุยานแหง่ชาติ

หรือในป่าเทา่นัน้  คริส โธมสั แหง่มหาวิทยาลยัลีดได้พยากรณ์ชะตากรรมของสตัว์จ านวน 1,103 ชนิดจาก

แหลง่ตา่ง ๆ ทัว่โลกลงในนิตยสาร Nature เม่ือปี 2547 ไว้วา่ หากโลกร้อนขึน้ 0.8-1.7 องศาเซลเซียส 18% ของ

กลุม่นีจ้ะสญูพนัธุ์  หากอณุหภมูิเพิ่มขึน้ 1.8-2.0 องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตราว 25% จะถกูท าลายล้าง  และหาก

อณุหภมูิเพิ่มขึน้เกินกวา่ 2 องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตกวา่ 1 ใน 3 จะสญูพนัธุ์อยา่งแนน่อน  การคาดการณ์นีย้งัให้



โอกาสสตัว์อพยพ  หากสตัว์ไมส่ามารถอพยพได้เลย คาดวา่ท่ีอณุหภมูิเพิ่มสงูกวา่ 2 องศาเซลเซียส สตัว์กว่า 

58% จะสญูพนัธุ์  นอกจากนัน้ นกัวิทยาศาสตร์ยงัพบวา่การเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิ 1 องศาเซลเซียสได้ท าให้กบ

สายพนัธุ์หนึง่สญูพนัธุ์ไปแล้ว และหากอณุหภมูิเพิ่มขึน้ถึง 3 องศาเซลเซียส สิ่งมีชีวิตอีกกวา่ 65 ชนิดจะสญู

พนัธุ์ซึง่จ านวนนีเ้ป็นเพียงแคย่อดของภเูขาแหง่ความเสียหายท่ีโผล่ขึน้มาให้เห็นเทา่นัน้   

อยา่งไรก็ดีการท่ีอณุหภมูิโลกเพิ่มขึน้ก็มิได้ท าให้สตัว์สญูพนัธุ์ไปแตเ่พียงสถานเดียว  บางชนิดกลบั

เจริญเตบิโตและสามารถแพร่พนัธุ์เพิ่มขึน้ด้วย เชน่ เชือ้มาลาเรีย     

 อณุหภมูิโลกท่ีเพิ่มขึน้ไมเ่พียงแตจ่ะสง่ผลกระทบตอ่สตัว์บกเทา่นัน้ มนัยงัสง่ผลกระทบตอ่สตัว์ในทะเล

อีกด้วย  นกัวิทยาศาสตร์แบง่ชัน้ของระดบัน า้ทะเลเป็น 3 ระดบัตามอณุหภมูิท่ีแตกตา่งกนั  ท่ีระดบัความลกึ 

100 เมตรแรก น า้ทะเลจะมีอณุหภมูิแตกตา่งกนัมากหรือไมข่ึน้อยูก่บัพืน้ท่ี เชน่ ท่ีขัว้โลกระดบัน า้ทะเลจะมี

อณุหภมูิประมาณ 0 องศาเซลเซียส  แตท่ี่เส้นศนูย์สตูรระดบัเดียวกนันีน้ า้ทะเลจะมีอณุหภมูิสงูถึง 30 องศา

เซลเซียส  สว่นท่ีระดบัระหวา่ง 100-1,000 เมตรจะเป็นรอยตอ่  และท่ีระดบัลึกกวา่ 1 กิโลเมตรอณุหภมูิจะอยู่

ระหวา่ง -0.5 ถึง 4 องศาเซลเซียสซึง่น า้ท่ีระดบัความลกึนีม้กัอยูท่ี่มหาสมทุรแอนตาร์กตกิา   

โดยทัว่ไปคนสว่นใหญ่เข้าใจวา่สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลกึไมส่ามารถขึน้มามีชีวิตอยูบ่นบกได้เพราะความดนั

ท่ีแตกตา่งกนั  แตแ่ท้จริงอณุหภมูิท่ีสงูขึน้ตา่งหากท่ีท าให้สตัว์เหลา่นัน้เสียชีวิต ทัง้นีเ้พราะเม่ือนกัวิทยาศาสตร์

จบัสตัว์จากใต้ทะเลลึกไปไว้ในน า้ทะเลท่ีเย็นจดั มนัสามารถกลบัมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง  ดงันัน้หากอณุหภมูิของ

น า้ทะเลสงูขึน้โอกาสท่ีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลกึจะตายลงก็มีมากขึน้ด้วย  นกัวิทยาศาสตร์สงสยัวา่หากน า้ทะเลมี

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้ สตัว์ทะเลจะสามารถมีชีวิตอยูไ่ด้หรือไม่  ริชาร์ด ฟีลี แหง่สถาบนั

สิ่งแวดล้อมทางน า้ของมหาสมทุรแปซิฟิกพบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มขึน้จะท าให้น า้ในมหาสมทุรเป็น

กรดมากขึน้และมีคาร์บอเนตลดลงจนท าให้สตัว์ท่ีต้องใช้สารชนิดนีส้ร้างเปลือกไมส่ามารถสร้างเปลือกได้  และ

สถานท่ีแรกท่ีมนษุย์จะได้เห็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีเปลือกไมส่ามารถสร้างเปลือกได้คือส่วนเหนือของมหาสมทุรแปซิฟิก

ท่ีเย็นจดั ทัง้นีเ้พราะบริเวณนีมี้ปริมาณสารคาร์บอเนตอยู่ต ่ากว่าบริเวณอ่ืน ๆ  อยา่งไรก็ดี เขาคาดว่าเหตกุารณ์

ท่ีวา่นีจ้ะคงยงัไมเ่กิดขึน้ในเร็ววนั  แตห่ากมนษุย์ปล่อยให้มนัเกิดขึน้มาก็ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง  



 ดงันัน้มนษุย์เราจงึมีทางเลือกไมม่ากนกั  ผู้ เขียนคาดวา่หากเราลงมือกระท าการเพ่ือลดความร้อนของ

โลกลงเดี๋ยวนี ้เรานา่จะสามารถชว่ยเหลือสตัว์ได้ถึง 2 ชนิดจากทกุ ๆ หนึง่ชนิดท่ีจะสญูพนัธุ์ไป  แตห่ากมนษุย์

เรายงัคงเพิกเฉย สิ่งมีชีวิตกว่า 3 ใน 5 ชนิดจะสญูพนัธุ์ไปก่อนสิน้คริสต์ศตวรรษนีอ้ยา่งแนน่อน  

คนทัว่ไปมกัคิดวา่อณุหภมูิของโลกจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างช้า ๆ  แตค่วามจริงหาเป็น

เชน่นัน้ไม ่ นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ การเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิโลกจะท าให้เกิดเหตกุารณ์แบบทนัทีทนัใดได้ 

3 อยา่งคือ 1) การหยดุไหลเวียนของกระแสน า้ในมหาสมทุรแอตแลนตกิช่ือกลัฟ์สตรีม 2) การตายลงของ

สิ่งมีชีวิตในป่าอะเมซอน และ 3) การปล่อยก๊าซมีเทนจากพืน้ทะเล   

 ปรากฏการณ์ที ่1 การหยดุไหลเวียนของกระแสน ้าทะเลกลัฟ์สตรีม  ในปี 2546 แอนดรู มาร์แชลล์ จาก

กระทรวงกลาโหมอเมริกนั ปีเตอร์ ชวอร์ทซ์ และ ดกั แรนดอลล์ จากบริษัทเอเมอรีวิลล์ ผู้ช านาญการในการ

จ าลองสถานการณ์ได้ร่วมกนัเขียนรายงานสง่ถึงองค์การความมัน่คงของสหรัฐฯ วา่ อณุหภมูิของโลกจะเพิ่มขึน้

อยา่งช้า ๆ จนถึงปี 2553  หลงัจากนัน้จะเกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ นัน่คือ จะเกิดจดุพลิกผนัซึง่อณุหภมูิ

โลกจะเปล่ียนแปลงแบบทนัทีทนัใด  เม่ือเวลานัน้มาถึงความแห้งแล้งจะกระจายไปทัว่โลก  อณุหภมูิของ

ออสเตรเลีย อเมริกาใต้และแอฟริกาใต้จะเพิ่มขึน้ถึง 2 องศาเซลเซียส  สว่นอณุหภมูิของทวีปยโุรปและอเมริกา

เหนือจะเพิ่มขึน้ทนัทีถึง 3 องศาเซลเซียสสง่ผลให้เกิดความอดอยาก  ผลผลิตทางด้านชีวภาพในมหาสมทุร

แอตแลนติกตอนเหนือจะลดลงถึง 50% และผลผลิตจากมหาสมทุรทัง้หมดก็จะลดลงถึง 20%  เหตกุารณ์

เหลา่นีจ้ะกระตุ้นให้ผู้คนพยายามอพยพลีภ้ยักนัขนานใหญ่จนอาจท าให้เกิดสงครามเพ่ือปกป้องหรือแยง่ชิง

ทรัพยากร  

 ผู้ เขียนคาดว่าการหยดุไหลเวียนของกระแสน า้ทะเลกลัฟ์สตรีมนา่จะเกิดขึน้ในปี 2623 มากกวา่ ทัง้นี ้

เพราะในชว่งเวลานัน้กรีนแลนด์จะมีอณุหภมูิสงูขึน้ถึง 4 องศาเซลเซียสซึง่จะท าให้น า้แข็งในบริเวณนัน้ละลาย

จนท าให้ระดบัน า้ทะเลเพิ่มขึน้ถึง 5 เซนตเิมตรยงัผลให้กระแสน า้นัน้หยดุไหลเวียน 

 ปรากฏการณ์ที ่2 การตายลงของส่ิงมีชีวิตในป่าดงดิบอะเมซอน  ในปี 2533 นกัวิทยาศาสตร์ของศนูย์

แฮดลีย์ได้สร้างแบบจ าลองท่ีใช้วงจรคาร์บอนและพืชเพ่ือท านายเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้กบัป่าอะเมซอน  พวก

เขาพบวา่คาร์บอนในดนิเป็นแหลง่ท่ีท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ตามปกตกิารถ่ายเทของคาร์บอนในดนิ



และในอากาศจะคอ่นข้างสมดลุ  แตก่ารเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิของดินเพียงเล็กน้อยจะท าให้ดินเปล่ียน

หน้าท่ีจากการดดูซบัคาร์บอนไปเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูอ่ากาศเพราะแบคทีเรียจะท างาน

เพิ่มขึน้  และเม่ือปริมาณคาร์บอนในอากาศเพิ่มขึน้ พืชก็จะมีพฤตกิรรมเปล่ียนไป  ธรรมชาตขิองพืชนัน้มกัไม่

คอ่ยยอมสญูเสียน า้  แตม่นัต้องยอมสญูเสียน า้เม่ือมนัเปิดรูหายใจเพ่ือดงึเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้

ในการผลิตสารอาหาร  การท่ีโลกมีระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้มากจนท าให้พืชไมจ่ าเป็นต้องเปิดรู

ดงักลา่วนัน้นานเพ่ือให้มนัรับก๊าซนีอ้ยา่งเพียงพอจะท าให้น า้ระเหยออกมาลดลง  ผลก็คืออากาศจะมีปริมาณ

น า้ไมม่ากพอท่ีจะรวมตวักนัให้ตกลงมาเป็นฝนยงัผลให้เกิดความแห้งแล้งตามมา 

แบบจ าลองนีชี้ว้า่ ราวปี 2643 ระดบัคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มสงูขึน้จนท าให้ป่าดงดิบในอะเมซอนมี

ฝนตกลดลงจนสภาพป่าดบิชืน้หมดไป  ดนิจงึมีอณุหภมูิสงูขึน้และถกูย่อยสลายมากขึน้จนท าให้เกิดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้  นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ เม่ือถึงตอนนัน้ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึน้

เป็น 1,000 สว่นตอ่อากาศล้านสว่นซึง่มากกวา่ท่ีเคยคาดการณ์ไว้ท่ี 710 ส่วนตอ่อากาศล้านสว่น และอณุหภมูิ

โลกก็น่าจะเพิ่มขึน้ถึง 10 องศาเซลเซียสแทนท่ีจะเป็น 5.5 องศาอยา่งท่ีเคยคาดกนัไว้  ฝนจะตกน้อยลงถึง 64%  

อยา่งไรก็ตามผู้ เขียนกลบัคาดวา่ปรากฏการณ์ดงัแบบจ าลองนีน้า่จะเร่ิมต้นขึน้ตัง้แตปี่ 2583 และจะเกิดจน

ครบถ้วนเม่ือสิน้ปี 2643  

 ปรากฏการณ์ที ่3 ก๊าซมีเทนถูกปล่อยออกมาจากพืน้ทะเล  ก๊าซมีเทนจะเป็นของแข็งเม่ือจบักบัน า้

ภายใต้ความดนัสงูและอณุหภมูิท่ีต ่า  มีเทนจงึแข็งและฝังตวัอยูใ่ต้ทะเลท่ีระดบัความลึก 400 เมตร ณ อณุหภมูิ 

1-2 องศาเซลเซียส  มีเทนในสภาพของแข็งนีเ้ป็นแหลง่อาหารของไส้เดือนตามพืน้ทะเลลกึ  เม่ือความดนัลดลง

และอณุหภมูิเพิ่มขึน้ก๊าซมีเทนจะถกูปล่อยออกมายงัผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง  ตวัอยา่งมีให้เห็น

จากประวตัศิาสตร์เม่ือ 245 ล้านปีก่อนในเหตกุารณ์ท่ีเรียกวา่ Permo-Triassic  นกัวิทยาศาสตร์เช่ือวา่

เหตกุารณ์ครัง้นัน้เป็นผลมาจากการระเบดิของภเูขาไฟท าให้ก๊าซมีเทนถกูปล่อยออกมาในปริมาณมหาศาลและ

ท าให้สิ่งมีชีวิตถึง 90% ท่ีมีอยูบ่นโลกในขณะนัน้สญูพนัธุ์ไป 

 จากสถานการณ์จ าลองทัง้ 3 ข้างต้น ผู้ เขียนเห็นว่าปรากฏการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุนา่จะเป็นการหยดุ

ไหลเวียนของกระแสน า้ทะเลกลัฟ์สตรีม  แตม่นษุย์เรายงันา่จะหยดุยัง้การเกิดของปรากฏการณ์ทัง้สามได้หาก



เราเร่ิมลดระดบัความร้อนให้กบัโลกตัง้แตบ่ดันี ้ หากเราปลอ่ยให้สถานการณ์ทัง้สามเร่ิมต้นขึน้ก็ยากท่ีจะ

หยดุยัง้เฉกเช่นลกูกระสนุท่ีออกจากปืนย่อมเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะหยดุ 

 ในปัจจบุนัสงัคมมนษุย์ส่วนใหญ่มกัอยูใ่นเมืองจงึมีการแบง่งานกนัท าอย่างถาวร  คนตา่งอาชีพกนัมกั

ไมส่ามารถท างานอ่ืนได้  สงัคมเมืองมีสภาพเหมือนป่าคือสว่นตา่ง ๆ ต้องพึง่พาอาศยักนัในการจดัหาน า้ 

อาหารและพลงังาน  สตัว์หลากหลายชนิดในป่าดบิชืน้ก็อยูใ่นสภาพเชน่นัน้  เม่ือป่าดิบชืน้ขาดน า้และแสงแดด 

สิ่งมีชีวิตท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงบางอยา่งท่ีไมส่ามารถมีชีวิตอยูไ่ด้ก็สญูพนัธุ์ไป  ปรากฏการณ์แบบนีไ้ด้

เกิดขึน้แล้วท่ีคอสตาริกาและปาปัวนิวกีนี และก าลงัจะเกิดขึน้ในป่าแหง่อ่ืน ๆ ของโลกด้วย นกัวิทยาศาสตร์จงึ

เร่ิมกงัวลวา่ เม่ือบรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลงสามารถท าให้สงัคมของสตัว์ลม่สลายลงได้ อารยธรรมของมนษุย์ก็มี

โอกาสท่ีจะลม่สลายเชน่เดียวกนั  

ในปัจจบุนั อณุหภมูิท่ีเพิ่มขึน้ท าให้ชาวเมืองเพิร์ทและซิดนีย์ของออสเตรเลียเร่ิมอพยพย้ายถ่ินฐานกนั

บ้างแล้ว  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้คือ เม่ือประชาชนต้องเผชิญกบัความแห้งแล้งเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัพืชผลทางการเกษตร เชน่ คนขายรถไถต้องปิดกิจการลง  สว่นคนอาชีพอ่ืน เชน่ เภสชักรและนายธนาคารก็

ถกูบีบบงัคบัให้ต้องย้ายถ่ินฐานเน่ืองจากเศรษฐานะตกต ่า  และแม้วา่ความแห้งแล้งจะหมดไป แตค่นท่ีย้ายถ่ิน

ฐานไปแล้วก็จะไมห่วนกลบัมาอีกสง่ผลให้ผู้คนท่ียงัอาศยัอยูท่ี่เดมิต้องอยูก่นัอยา่งยากล าบากมากขึน้เพราะ

ต้องเดินทางไกลไปหาซือ้สินค้าและท าธุรกรรมตา่ง ๆ  ในท่ีสดุทกุคนจ าต้องย้ายถ่ินฐานออกไปด้วย  

นกัวิทยาศาสตร์จงึแนะน าให้ชาวออสเตรเลียเร่ิมลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยา่งจริงจงั  อยา่งไรก็

ตามนกัเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลียสว่นใหญ่ยงัคงแย้งวา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือกระท าการอยา่ง

หนึง่อยา่งใดของประเทศร ่ารวยเพ่ือลดความร้อนให้กบัโลกเป็นการกระท าท่ีไมคุ่้มคา่   

ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัจะยงัคงไมมี่ใครคาดการณ์ได้ว่าอณุหภมูิท่ีเทา่ใดกนัแนจ่ะเป็นจดุเร่ิมต้นของการ

เปล่ียนแปลงอารยธรรมโลก แตผู่้ เขียนสนันิษฐานวา่อณุหภมูิใดก็ตามท่ีท าให้ความสามารถในการจดัหา

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การมีชีวิตของมนษุย์สิน้สดุลง จดุนัน้จะเป็นจดุเร่ิมต้นของการสิน้สดุของอารยธรรม  

ดงันัน้มนษุย์เราจงึอาจมีเวลาไมม่ากนกัท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ทัง้นีเ้พราะความร้อนท่ีเพิ่มขึน้จากน า้มือ

ของพวกเราในปัจจบุนัเร็วกว่าในอดีตถึง 30 เท่าแล้ว 



 

ภาค 4 พดูถึงชาวโลกในเรือนกระจก  ปี 2540 เป็นปีท่ีพิธีสารเกียวโตได้ถือก าเนิดขึน้จากความเห็น

พ้องต้องกนัของประเทศพฒันาแล้ว  พิธีสารนีมี้เป้าหมายในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือชว่ยป้องกนัมิ

ให้อณุหภมูิโลกสงูขึน้ไปอีก  วิธีด าเนินการตามพิธีสารนีก็้คือ ประเทศท่ีลงนามจะร่วมกนัจดัตัง้สกลุเงินใหมข่ึน้

โดยให้ช่ือว่า คาร์บอนดอลลาร์ โดยแตล่ะอตุสาหกรรมจะได้รับสว่นแบง่เงินสกลุนี ้ อตุสาหกรรมท่ีมีปริมาณ

คาร์บอนเหลือใช้จากโควตาสามารถท่ีจะน ามาขายให้กบัอตุสาหกรรมท่ีต้องการปล่อยคาร์บอนมากกว่าท่ีรับมา  

อยา่งไรก็ดีผู้ เขียนกลบัเห็นวา่การลดการปลอ่ยก๊าซตามพิธีสารนีค้งได้ประโยชน์น้อย ทัง้นีเ้พราะคา่ท่ีแตล่ะ

อตุสาหกรรมได้รับอนญุาตให้ปลอ่ยก๊าซใช้ตวัเลขพืน้ฐานของปี 2533  แตห่ลงัปีนัน้เป็นต้นมาเศรษฐกิจของ

ยโุรปตะวนัออกถดถอยมากเสียจนกระทัง่ปริมาณคาร์บอนท่ีถกูปลอ่ยออกมาลดลงถึง 25%  ดงันัน้ปริมาณ

คาร์บอนท่ีซือ้ขายกนัในตลาดจงึมีมากเสียจนกระทัง่มนัไมท่ าให้การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม

ลดลงแตอ่ยา่งใด  

 แม้วา่ประเทศพฒันาแล้วสว่นใหญ่จะลงนามในพิธีสารเกียวโต แตอ่อสเตรเลียซึง่ปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจกตอ่คนมากท่ีสดุในโลกกลบัไมย่อมลงนามด้วย  รัฐบาลออสเตรเลียอ้างวา่หากออสเตรเลียต้องลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต รายได้ประชาชาตจิะลดลงถึงหนึง่ในส่ีซึง่รัฐบาลรับไมไ่ด้  จอห์น ควิ

กกิน นกัเศรษฐศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัออสเตรเลียแย้งว่าตวัเลขท่ีรัฐบาลอ้างนัน้ถกูบิดเบือน ทัง้นีเ้พราะ

ออสเตรเลียสามารถท่ีจะลดการใช้พลงังานลงจนถึงเกณฑ์ของสนธิสญัญาได้โดยไมส่ร้างความเสียหายใด ๆ 

เลย  นอกจากนีอ้อสเตรเลียยงัมียเูรเนียมมากถึง 28% ของโลกจงึเทา่กบัวา่ออสเตรเลียสามารถท่ีจะสร้าง

โรงงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ได้อย่างสบาย ๆ อีกทัง้ประเทศนีย้งัมีพืน้ท่ีมากเพียงพอท่ีจะตัง้กงัหนัลมเพ่ือสร้าง

โรงงานไฟฟ้าจากพลงังานลมได้ด้วย  การท่ีออสเตรเลียเลือกสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากถึง 90% จงึ

เป็นผลจากการเลือกโดยความจงใจ มิใชถ่กูจ ากดัด้วยด้านกายภาพหรือทรัพยากร   

 นอกจากออสเตรเลียแล้ว สหรัฐอเมริกาก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสงูมากและไมย่อมร่วมลงนามในพิธี

สารเกียวโต  วิลเลียม แลช ค านวณวา่การลงสตัยาบนัจะท าให้อตัราการขยายตวัของคา่จ้างแรงงานลดลงถึง 5-

10% ต้นทนุพลงังานเพิ่มถึง 86% รายได้ของชาวอเมริกนัลดครอบครัวละ 2,700 ดอลลาร์ตอ่ปี และต้นทนุใน

การผลิตพืชผลทางเกษตรเพิ่มขึน้หนึง่ถึงสองหม่ืนล้านดอลลาร์ตอ่ปี  แต ่อีบนั กดูสไตน์ กลบัพบวา่การค านวณ



ทัง้หมดท่ีแลชอ้างถึงได้ถกูท าให้สงูเกินกวา่เหต ุ ถึงกระนัน้ก็ตามในเดือนกรกฎาคม 2540  สภาสงูของสหรัฐฯ 

ยงัคงยืนยนัเป็นเอกฉนัท์ท่ีจะไมเ่ซ็นสนธิสญัญาใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลดก๊าซเรือนกระจกโดยไมมี่ประเทศ

ก าลงัพฒันาเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเพราะพิธีสารเกียวโตยกเว้นประเทศก าลงัพฒันาจากการลดก๊าซเรือนกระจก

ทัง้ท่ีประเทศเหล่านีก็้มีสว่นท าให้โลกร้อนขึน้เช่นเดียวกนั   

 แม้วา่สหรัฐฯ และออสเตรเลียจะปฏิเสธท่ีจะลงนามในพิธีสารเกียวโต แตใ่ช่วา่พวกเขาจะไมมี่โอกาส

ได้รับความเสียหายจากก๊าซเรือนกระจก [หลงัการพิมพ์หนงัสือเลม่นี ้ออสเตรเลียเปล่ียนใจและได้ร่วมลงนาม

เม่ือได้รัฐบาลใหมใ่นตอนปลายปี 2550]  บนัทึกจากศนูย์ข้อมลูทางบรรยากาศชีว้่า ระหวา่งปี 2541-2545  มี

เหตกุารณ์รุนแรงในสหรัฐฯ อนัเน่ืองมาจากภาวะโรคร้อนถึง 17 ครัง้สง่ผลเสียหายตอ่เศรษฐกิจหลายพนัล้าน

ดอลลาร์  พอล เอพสไตน์ แหง่มหาวิทยาลยัแพทย์ฮาร์วาร์ดเห็นวา่ในปี 2541 อนัเป็นปีท่ีเกิดเอลนิโญเพียงปี

เดียว ความเสียหายท่ีเกิดจากเหตกุารณ์นีม้ากถึงแปดหม่ืนเก้าพนัล้านดอลลาร์ ท าให้คนกว่า 300 ล้านคนไมมี่

บ้านอยูแ่ละมีคนตายถึง 32,000 คน  นอกจากนีข้้อมลูจากบริษัทประกนัภยัยงับง่วา่นบัจากทศวรรษท่ีเร่ิมเม่ือปี 

2518 เป็นต้นมาบริษัทประกนัภยัต้องจา่ยเงินชดเชยคา่เสียหายจากภยัธรรมชาตเิพิ่มขึน้ถึงปีละ 10% จนเป็น

หนึง่แสนล้านดอลลาร์แล้วในปี 2542 และบริษัทตา่ง ๆ ยงัคาดวา่ในปี 2608  คา่ใช้จา่ยนีจ้ะเพิ่มขึน้จนเทา่กบั

ความสามารถในการผลิตของมนษุย์หรือรายได้ประชาชาตทิัว่โลกรวมกนั  

 คริสโตเฟอร์ วอลเกอร์ ผู้อ านวยการของบริษัทประกนัภยั Swiss Re กลา่วกบัหนงัสือพิมพ์ The Wall 

Street Journal วา่ การลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องท า และรัฐต้องเป็นหวัขบวน

ในการแก้ไขปัญหาเพราะคนสว่นใหญ่ยงัมองไมเ่ห็นวา่เร่ืองนีเ้ป็นปัญหา  ท่ีร้ายไปกว่านัน้ก็คือ ประชาชนส่วน

หนึง่ยงัถกูหลอกโดยผู้ ท่ีไมป่ระสงค์จะลดการปลอ่ยก๊าซนีด้้วยค าลวงท่ีวา่ความร้อนท่ีเพิ่มขึน้จะท าให้พวกเขามี

ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้เพราะการได้อยูใ่นบรรยากาศท่ีอบอุน่ย่อมดีกวา่การมีชีวิตอยูใ่นบรรยากาศท่ีหนาวเหน็บ  

 คณะท างานในรัฐบาลสมยัท่ี 2 ของ จอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ รวมทัง้ผู้สนบัสนนุเขาล้วนเป็นกลุม่คนท่ี

ตอ่ต้านการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พราะคนกลุม่นีเ้คยท างานในอตุสาหกรรมพลงังานมา

ก่อน  พวกเขาพยายามใช้อิทธิพลตอ่ต้านการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพหรือหาพลงังานทดแทนเพราะการ

ท าเชน่นัน้จะท าให้สินค้าของบริษัทของพวกเขามีมลูคา่ลดลงซึง่เทา่กบัเป็นการคกุคามความมัง่คัง่ของบริษัท  

คนกลุม่นีพ้ยายามหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการตา่ง ๆ ผา่นทางส่ือ เช่น รองประธานบริษัทผลิตถ่านหินท่ี



ใหญ่ท่ีสดุบอกชาวโลกวา่ การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูบ่รรยากาศเป็นการเพิ่มปุ๋ ยให้กบัโลกซึง่จะ

เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรได้ถึง 30-60%   

  สว่นผู้ ท่ีควรได้รับเครดิตในการชกัจงูให้ผู้บริหารประเทศเห็นความส าคญัของปัญหานีคื้อ เจมส์ ลฟั

ลอกค์ ผู้ เสนอทฤษฎีกายา  เขาสามารถโน้มน้าวให้นายกรัฐมนตรีมากาเร็ต แธ็ตเชอร์เห็นความส าคญัของ

ปัญหานีจ้นองักฤษสามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 14%  และนายกรัฐมนตรีโทน่ี แบลร์

ซึง่เข้าบริหารประเทศตอ่มาก็ให้ความส าคญักบัปัญหานีเ้ชน่กนั  แบลร์เช่ือวา่องักฤษยงัสามารถท่ีจะขยายตวั

ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ได้ถึง 36% ในขณะท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซนีล้งถึง 15%   

การปลกูป่าอาจเป็นอีกหนทางหนึง่ท่ีจะชว่ยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ  บริษัทบีพี 

ยกัษ์ใหญ่ทางด้านพลงังานขององักฤษจงึสนบัสนนุให้มีการปลกูต้นสนถึง 25,000 เฮกตาร์ในออสเตรเลีย

ตะวนัตก  แตผู่้ เขียนกลบัไมเ่ห็นด้วยกบัวิธีนี ้ทัง้นีเ้พราะปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในดินมิได้มีชีวิตยืนยาว

เชน่เดียวกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถกูผลิตขึน้จากการเผาถ่านหิน  การปลกูป่าเช่นนัน้จงึเป็นเสมือนการน า

พิมเสนไปแลกกบัเกลือซึง่ย่อมไมคุ่้มคา่  

 จอห์น บอกคริส นกัเคมีไฟฟ้าชาวออสเตรเลียเห็นว่าไฮโดรเจนนา่จะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาโลก

ร้อน ทัง้นีเ้พราะสารท่ีได้จากการเผาไหม้ไฮโดรเจนมิใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อยา่งไรก็ดีการท าให้เกิด

เศรษฐกิจไฮโดรเจนคงไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย ทัง้นีเ้พราะ 1) การผลิตไฮโดรเจนต้องใช้ทองค าขาวซึง่มีราคาแพงจงึมี

ต้นทนุสงู  2) การผลิตเพ่ือน ามาใช้ขบัเคล่ือนรถยนต์ต้องอาศยัก๊าซธรรมชาต ิ ประสิทธิภาพของพลงังานจงึ

เหลือเพียง 35-40% เทา่นัน้  3) ถงัเก็บก๊าซไฮโดรเจนต้องมีขนาดใหญ่กวา่ถงัน า้มนัธรรมดาถึง 10 เทา่ และ

ก๊าซนีย้งัร่ัวออกจากถงัถึงอย่างน้อย 4% ตอ่วนั  4) การสร้างปัม้และทอ่ต้องเสียคา่ใช้จา่ยสงู  ดงันัน้ การใช้ก๊าซ

ไฮโดรเจนเป็นพลงังานในการขบัเคล่ือนรถยนต์จงึไมน่า่จะเป็นทางออกส าหรับการแก้ปัญหาโลกร้อน  ตาม

ทฤษฏีแล้วก๊าซไฮโดรเจนน่าจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าตามบ้านได้  แตร่าคาของกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชนิดนี ้

ยงัมีราคาแพงเพราะต้นทนุในการท าให้มนับริสทุธ์ิและน ามาใช้การได้ยงัคงสงูมาก  นอกจากนีส้ารท่ีถกูเผาไหม้

จากไฮโดรเจนยงัปราศจากกลิ่นและควนั อีกทัง้ตวัมนัยงัร่ัวจากถงัและติดไฟง่าย มนัจึงไมเ่หมาะกบัการใช้ใน

ครัวเรือนเพราะอาจเป็นต้นเหตใุห้เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงได้  

 



ภาค 5 เป็นค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา  ข้อถกเถียงหนึง่ท่ีเกิดขึน้ในหมูน่กัวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัวิธี

แก้ปัญหาโลกร้อนคือ เราควรเปล่ียนพลงังานของการขนสง่หรือแหลง่ก าเนิดไฟฟ้ากนัแน่ทัง้ท่ีควรจะเปล่ียนทัง้

สองอยา่งหากมีเวลามากพอ  แตเ่น่ืองจากเวลามีน้อย ผู้ เขียนจงึแนะน าว่า เราควรเปล่ียนแหลง่ก าเนิดพลงังาน

ไฟฟ้าก่อน  ชาวเดนมาร์กเลือกพลงังานจากลมเป็นแหลง่ก าเนิดพลงังานไฟฟ้ามานานแล้วแม้วา่ในชว่งแรกท่ี

พวกเขาเร่ิมใช้ไฟฟ้าพลงัลมมีต้นทนุสงูกว่าพลงังานจากฟอสซิลก็ตาม  ในปัจจบุนัเดนมาร์กได้กลายเป็นผู้น าใน

การผลิตกงัหนัลมและใช้โรงไฟฟ้าพลงัลมถึง 21% ของไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศ  ไฟฟ้าพลงัลมท าให้ต้นทนุของ

อตุสาหกรรมของเดนมาร์กต ่ากวา่ประเทศอ่ืน จงึท าให้อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ถึง 22% ตอ่ปี  

อยา่งไรก็ดี ปัญหาของพลงังานจากลมคือ 1) ลมมิได้พดัตลอดเวลา 2) กงัหนัลมอาจฆา่นกจ านวนมาก และ 3) 

กงัหนัลมท าลายทศันียภาพในสายตาของบางคน   

  พลงังานอีกชนิดหนึง่ท่ีนา่จะเป็นทางเลือกคือ พลงังานจากแสงอาทิตย์  พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเป็นท่ี

นิยมคือชนิดท่ีเรียกว่า solar thermal devices ซึง่สามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่ ๆ ไปได้  สว่นชนิด 

photovoltaic cells มกัถกูน ามาใช้เม่ือมีความต้องการพลงังานมากเกินปกติเป็นครัง้คราวเท่านัน้     

 พลงังานส าคญัอีกชนิดหนึง่คือ พลงังานนิวเคลียร์  ผู้ ท่ีกระตุ้นให้ประเทศตา่ง ๆ หนัมาใช้พลงังาน

นิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครัง้หนึง่คือ เจมส์ ลฟัลอกค์ ผู้ตัง้ทฤษฎี กายา  เขาให้ความเห็นไว้เม่ือ

เดือนพฤษภาคม 2547 วา่ ภาวะโลกร้อนเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว  ทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ก็คือ การใช้พลงังาน

นิวเคลียร์  แตข้่อเสนอของเขาถกูคดัค้านจากองค์กรตา่ง ๆ ทัว่โลก  อยา่งไรก็ดีหลายประเทศได้ใช้พลงังาน

นิวเคลียร์เป็นทางเลือกส าหรับโรงไฟฟ้าใหม ่ๆ มานานแล้ว เชน่ ฝร่ังเศสใช้นิวเคลียร์ถึง 80% ของโรงไฟฟ้า

ทัง้หมด  สวีเดนและองักฤษก็มีโรงไฟฟ้าพลงังานนีถ้ึง 50% และ 25%  ตามล าดบั   

กระนัน้ก็ตามในปัจจบุนัไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์ทัว่โลกกลบัเป็นเพียง 18% ของการผลิตไฟฟ้า

ทัง้หมดเทา่นัน้ ทัง้ท่ีมนัเป็นแหลง่ก าเนิดไฟฟ้าท่ีไมก่่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลย  แตโ่รงไฟฟ้านิวเคลียร์

ยงัมีข้อเสียหลายอยา่ง 1) ต้องสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดใหญ่จงึท าให้คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างสงูถึงโรง

ละ 2 พนัล้านดอลลาร์ และใช้เวลายาวนานในการขออนญุาตและก่อสร้าง 2) ปัญหาเร่ืองความปลอดภยัและ

ของเสีย 3) โลกมียเูรเนียมจ ากดั  หากทกุประเทศสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี ้ยเูรเนียมจะมีไมเ่พียงพอ  อยา่งไรก็ดี 



นกัวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปฏิกรณ์ชนิดใหมแ่ล้วช่ือวา่ pebble bed reactors ซึง่ใช้ยเูรเนียมน้อยกวา่และใช้ได้

เฉพาะในโรงงานขนาดเล็กเท่านัน้   

 พลงังานจากความร้อนใต้ผิวโลกก็อาจใช้เป็นแหลง่ก าเนิดไฟฟ้าได้  ในอดีตความร้อนชนิดนีม้กัได้มา

จากภเูขาไฟ  แตใ่นปัจจบุนัออสเตรเลียสามารถจะหาพลงังานประเภทนีไ้ด้โดยขดุลงไปลกึ 4 กิโลเมตรซึง่จะพบ

หินแกรนิตท่ีร้อนราว 250 องศาเซลเซียส  ความร้อนนีถ้กูสร้างขึน้จากกระบวนการกมัมนัตภาพรังสีของ

หินแกรนิตซึง่ถกูอาบอยูใ่นน า้ร้อนภายใต้ความดนัสงู มนัจงึไมป่ลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  นกัวิทยาศาสตร์

คาดวา่หินประเภทนีจ้ะสามารถเป็นแหลง่พลงังานให้กบัออสเตรเลียได้นานถึง 75 ปี 

 นอกจากโรงไฟฟ้าแล้ว ยานพาหนะก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณมาก  อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนั

บริษัทรถยกัษ์ใหญ่ในคา่ยญ่ีปุ่ นทัง้โตโยต้าและฮอนด้าตา่งก็สามารถผลิตรถท่ีใช้เคร่ืองยนต์ผสมระหว่างไฟฟ้า

กบัน า้มนัได้แล้ว  รถจ าพวกนีล้ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 70%  สว่นบริษัทในคา่ยยโุรปซึง่มี

สญัชาตลิกัเซมเบอร์กก็สามารถผลิตรถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยก๊าซท่ีอดัไว้ใต้ความดนัสงูท่ีเรียกวา่ MiniCAT ได้

แล้ว  รถชนิดนีไ้มเ่พียงแตจ่ะมีสมรรถนะสงูเทา่นัน้ มนัยงัประหยดัน า้มนัได้อีกด้วย  แตร่ถเหลา่นีย้งัมีราคาแพง 

 สว่นเคร่ืองบนิยงัคงเป็นยานพาหนะท่ียงัไมส่ามารถหาพลงังานทดแทนท่ีปราศจากคาร์บอนหรือ

ประหยดัพลงังานได้  ซ า้ร้ายสถิตยิงับง่ว่า ในปี 2535 เพียงปีเดียว เคร่ืองบนิปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

สหรัฐฯ มากถึง 2% ซึง่ในขณะนัน้ชาวอเมริกนัยงัใช้เคร่ืองบนิเป็นยานพานะในการเดนิทางเพียงร้อยละ 10 

เทา่นัน้  หากระหวา่งปี 2540-2560 ซึง่นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่การเดินทางโดยทางอากาศของชาวอเมริกนัจะ

เพิ่มขึน้ถึงเทา่ตวั การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  ซ า้ร้ายเคร่ืองบินยงัปล่อยก๊าซไน

ตรัสออกไซด์ซึง่ท าลายโอโซนของชัน้ Stratosphere จงึยิ่งท าให้อณุหภมูิโลกสงูขึน้ไปอีก 

 แม้วา่ในปัจจบุนัจะยงัไมมี่อารยธรรมของชนชาตใิดต้องลม่สลายลงจากภาวะโลกร้อน  แตน่ัน่ก็มิได้

หมายความวา่ไมมี่ชนชาตใิดได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง  ชนชาตแิรกท่ีอาจต้องย้ายท่ีอยู่โดยท่ีพวกเขาก็ยงัไม่

ทราบว่าจะย้ายไปท่ีใดคือ ชาวเอสกิโมกลุม่หนึง่ในรัฐอะแลสกาเพราะบริเวณท่ีอยู่อาศยัของพวกเขาได้

เปล่ียนไปจนไมส่ามารถด ารงชีวิตได้อีกตอ่ไป  แม้วา่คนกลุม่นีจ้ะมีเพียง 600 คนแตพ่วกเขาก็อาศยัอยูใ่น

บริเวณนัน้มากวา่ 4 พนัปีแล้วและการย้ายออกไปของพวกเขาหมายถึงการสิน้สดุของอารยธรรมหนึง่นัน่เอง   



ชนกลุม่ตอ่ไปท่ีก าลงัจะสญูเสียความเป็นชาตคืิอ หมูเ่กาะเล็ก ๆ ในมหาสมทุรแปซิฟิกเพราะพืน้ท่ีซึง่

อดุมไปด้วยปะการังของพวกเขาก าลงัถกูท าลายจากออสเตรเลียซึง่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่คนมาก

ท่ีสดุในโลก  ดร. ไบรอนั ฟิสเชอร์ หวัหน้าท่ีปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลออสเตรเลียกลา่วในการ

ประชมุท่ีนครลอนดอนวา่ การเคล่ือนย้ายผู้คนจากเกาะในมหาสมทุรแปซิฟิกยงัเป็นการแก้ไขท่ีท าให้เกิด

ประสิทธิผลมากกวา่การท่ีจะให้อตุสาหกรรมของออสเตรเลียลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทัง้นี ้

เพราะนกัเศรษฐศาสตร์ตีมลูคา่คนจนเพียง 1 ใน 15  ของคนร ่ารวยเทา่นัน้  ค ากล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึงความเห็น

แก่ตวัอยา่งร้ายกาจของนกัการเมืองชาวออสเตรเลียท่ีมีตอ่เพ่ือนบ้าน  แม้วา่โลกร้อนอาจท าให้หลายประเทศ

เสียประโยชน์ไปมากมาย แตก็่ยงัมีบางประเทศกลบัได้รับผลดี นัน่คือ แคนาดาและรัสเซีย  นกัวิทยาศาสตร์

คาดวา่ ทัง้สองประเทศนา่จะมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึน้ถึง 90%   

 ออเบรย์ ไมเออร์ นกัการเมืองของสหราชอาณาจกัรได้เสนอวิธีท่ีเรียกวา่ Contraction and 

Convergence เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน  วิธีนีค้ล้ายกบัพิธีสารเกียวโต แตมี่รายละเอียดมากกวา่เพราะการให้

สิทธิในการก่อมลพิษแบง่ยอ่ยจนถึงระดบัประชาชน  ข้อมลูบง่วา่ชาวอเมริกนัเป็นชนชาตท่ีิปลอ่ยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ตอ่คนมากกวา่ชาวยโุรปถึง 3 เทา่และมากกวา่ประชาชนของประเทศด้อยพฒันากวา่ร้อย

เทา่  ตามแนวคดินีค้นรวยจะต้องซือ้สิทธิในการปลอ่ยก๊าซจากคนจนจงึเท่ากบัเป็นการกระจายรายได้ไปในตวั  

แตก่ารท าเชน่นีอ้าจท าให้ประเทศยากจนซึง่มีจ านวนประชากรน้อยไมย่อมคมุก าเนิดเพ่ือต้องการสว่นแบง่

เพิ่มขึน้ก็เป็นได้  

 ผู้ เขียนสรุปว่า วิธีแก้ปัญหาโลกร้อนท่ีง่ายท่ีสดุคือ การเร่ิมต้นท่ีตวัเราแตล่ะคนเปล่ียนวิถีชีวิตเพียง

เล็กน้อยเพราะมนัจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เชน่ 1) เสาะหาแหลง่พลงังานไฟฟ้าท่ี

สะอาด 2) ซือ้อปุกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าหรือต้มน า้ 3) ซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีให้ประสิทธิผลสงู

และขนาดพอเหมาะกบัความต้องการใช้สอย 4) ใช้รถท่ีใช้พลงังานผสมหรือรถขนาดเล็ก 

ข้อคิดเหน็:  หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนึง่ในหลายเลม่ท่ีเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ

ภมูิอากาศอนัมีภาวะโลกร้อนเป็นประเดน็หลกัและพิมพ์ออกมาอย่างตอ่เน่ืองในชว่งนี ้รวมทัง้เร่ืองของ อลั กอร์ 

ท่ีอ้างถึงข้างต้นด้วย  การท่ีมีหนงัสือเก่ียวกบัประเด็นเดียวกนัพิมพ์ออกมาเป็นจ านวนมากในชว่งเวลาอนัสัน้

ยืนยนัว่าประเดน็นีมี้ความส าคญัยิ่ง  หนงัสือสว่นใหญ่มีข้อสรุปคล้ายเลม่นี ้นัน่คือ อณุหภมูิของโลกก าลงั



เพิ่มขึน้จริงและเหตปัุจจยัได้แก่การกระท าของมนษุย์เราเอง  ข้อสรุปนีส้ะท้อนความเห็นของนกัวิทยาศาสตร์

และปราชญ์สว่นใหญ่ท่ีได้ศกึษาท่ีมาของประเด็น  สว่นผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยก็ยงัมีอยู่บ้างแตจ่ านวนได้ลดลงเร่ือย ๆ   

ผู้ เขียนเน้นความส าคญัของการใช้มาตรการเร่งดว่นเพ่ือป้องกนัมิให้โลกร้อนขึน้ไปอีกจนถึงจดุพลิกผนั

ท่ีโลกจะถกูผลกัดนัให้เดินเข้าสูค่วามลม่สลายแบบกู่ไมก่ลบัเฉกเชน่ลกูปืนท่ียิงออกจากล ากล้องไปแล้ว  เขา

เป็นชาวออสเตรเลียซึง่ได้เรียกร้องรัฐบาลของเขาให้พยายามเร่งแก้ปัญหา  ทว่ารัฐบาลนัน้กลบัเลือกเดนิตาม

ก้นรัฐบาลอเมริกนัโดยไมย่อมลงนามในพิธีสารเกียวโต  ข้อเสนอของเขาจงึเป็นหมนัมาเป็นเวลานานจนกระทัง่

ออสเตรเลียเปล่ียนรัฐบาลเม่ือชว่งปลายปี 2550 และรัฐบาลใหมไ่ด้ร่วมลงนามในพิธีสารนัน้เม่ือต้นเดือน

ธนัวาคม  มนัจะน าไปสูก่ารเปล่ียนนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงัและทนัเวลาหรือไม่คงไมมี่

ใครบอกได้ในชัว่เวลาอัน้สัน้  แตอ่ยา่งน้อยมนัก็ท าให้เกิดความหวงัขึน้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ธาตุ 4: ไฟ 

 

 

 

 

 “การรู้จกัการควบคมุไฟท าใหม้นษุย์ต่างกบัสตัว์” เป็นข้ออ้างท่ีอาจไมเ่ข้าข้างตวัเองเน่ืองจากไมมี่

หลกัฐานท่ีชีบ้ง่วา่สตัว์สายพนัธุ์ไหนรู้จกัจดุและใช้ไฟได้ตามใจของมนั  ในชว่งเวลาราว 60,000 -100,000 ปีท่ี

สนันิษฐานกนัวา่มนษุย์รู้จกัจดุไฟได้ดงัใจตนเอง เชือ้ไฟมีหลากหลายขึน้  ในปัจจบุนัการเผาเชือ้ไฟน าไปสูก่าร

สะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยเฉพาะเชือ้ไฟท่ีได้จากซากดกึด าบรรพ์ เชน่ น า้มนัปิโตรเลียม

และถ่านหิน  คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนซึง่ก าลงัคกุคามความเป็นอยู่ของมวล

มนษุย์ 

 



12. 

The Last Oil Shock / เข้าสู่วันน า้มันหมด 

 

 

 

 

ในชว่งเวลาท่ีราคาน า้มนัทะยานขึน้สู่ใกล้ 100 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลเม่ือตอนปลายปี 2550 ชาวโลกพา

กนัอกสัน่ขวญัแขวนเพราะน า้มนัเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งของเศรษฐกิจโลก  นกัวิเคราะห์บางคนโทษนกัเก็งก าไร

และบางคนโทษสถานการณ์ในยา่นตะวนัออกกลางวา่ท าให้ราคาน า้มนัพุง่ขึน้อยา่งรวดเร็ว  แตส่ าหรับผู้ ท่ี

ศกึษาปัญหาน า้มนัปิโตรเลียมอยา่งจริงจงั สิ่งเหลา่นัน้เป็นเพียงปัจจยัประกอบ  ปัจจยัพืน้ฐานคืออะไร David 

Strahan นกัขา่วและนกัสร้างภาพยนตร์ผู้ มีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ อธิบายไว้ในหนงัสือ

ช่ือ The Last Oil Shock: A Survival Guide to the Imminent Extinction of Petroleum Man   

นอกจากจะตอบค าถามนัน้แล้ว หนงัสือขนาด 292 หน้าซึง่พิมพ์เม่ือกลางปี 2550 เลม่นี ้ยงัพยายาม

ตอบค าถามอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น เป็นไปได้หรือไมว่า่ปริมาณน า้มนัดิบซึง่ยงัอยูใ่ต้ดนิและมกัเรียกกนัวา่น า้มนั

ส ารอง (oil reserve) ท่ีเราสามารถน ามาใช้ได้ก าลงัลดลงไปเร่ือย ๆ อยา่งถาวร ?  เหตใุดบริษัทน า้มนัและ

ผู้ เช่ียวชาญตา่งเกลียดการพดูถึงระดบัการผลิตและปริมาณน า้มนัดิบท่ีมีอยู ่?  การบกุอิรักของสหรัฐอเมริกามา



จากการต้องการควบคมุแหล่งน า้มนัดบิจริงหรือไม ่?  การขาดแคลนน า้มนัจะท าให้เศรษฐกิจถดถอยจริงหรือไม่

และจะสง่ผลให้เกิดการเผชิญหน้ากนัของมหาอ านาจหรือไม่ ?  แล้วมนษุย์เราจะท าอะไรได้บ้างหรือไม่ ?  

ผู้ เขียนน าเข้าสู่ประเด็นด้วยการสารภาพวา่ เขาไมเ่คยให้ความสนใจกบัประเด็นปัญหาน า้มนัเลยจน

เม่ือเขาพบกบั มาเรียน คงิ ฮบัเบอร์ต (Marion King Hubbert) นกัธรณีวิทยาของบริษัทเชลล์ผู้ท านายได้อย่าง

ถกูต้องวา่ ความสามารถในการผลิตน า้มนัของสหรัฐฯ จะขึน้ถึงจดุสงูสดุและเร่ิมลดลงก่อนเหตกุารณ์เกิดขึน้

จริงถึง 15 ปี  เขาจงึเร่ิมกงัวลวา่ โลกก าลงัเดินเข้าสูภ่าวะวิกฤตจิากการขาดแคลนน า้มนัทัง้นีฮ้บัเบอร์ตท านาย

วา่ การผลิตน า้มนัทัว่โลกก าลงัจะลดลงเร่ือย ๆ อย่างถาวร  ฉะนัน้เป็นไปได้หรือไมว่า่ การตดัสินใจบกุอิรักของ

สหรัฐฯ เม่ือปี 2546 ก็นา่ท่ีจะมาจากเหตผุลเร่ืองน า้มนัมากกวา่อาวธุร้ายแรงดงัท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ กลา่วอ้าง ซึง่

เทา่กบัเป็นการยืนยนัวา่โลกก าลงัจะเผชิญกบัการขาดแคลนน า้มนัอยา่งสาหสัในอนาคตอนัใกล้จริง ?  

 ในบทท่ี 1 ผู้ เขียนพดูถึงการไปพบกบัหลยุซ์ คริสเตียน ผู้ช านาญการท าแผนท่ีตะวนัออกกลางและนกั

ธรณีวิทยาท่ีเพิ่งเกษียณมาจากบริษัทน า้มนัท่ีเมืองดลัลสั  คริสเตียนเลา่ให้เขาฟังวา่ ในฤดใูบไม้ผลิปี 2541 

องค์การธรณีวิทยาของสหรัฐฯ หรือ United State Geological Survey (USGS) ได้วา่จ้างเขาท าแผนท่ีอิรัก  

ข้อมลูท่ี USGS ต้องการมิใชเ่พ่ือปทูางให้เรือด าน า้เข้าโจมตีกรุงแบกแดด แตก่ลบัเป็นเร่ืองทางด้านธรณีวิทยา 

เชน่ โครงสร้างภายใต้พืน้ดนิ ความหนาและชนิดของหินซึ่งเป็นข้อมลูเพ่ือใช้ในการค านวณปริมาณน า้มนั  

หลงัจากท่ีคริสเตียนสง่มอบแผนท่ีใหมข่องอิรักให้กบั USGS ในตอนกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2542 

รองประธานาธิบดีดกิค์ เชน่ีย์ ซึง่ตอนนัน้ยงัท างานในด้านกิจการน า้มนัได้ไปกล่าวสนุทรพจน์ท่ีนครลอนดอน

ทา่มกลางตวัแทนจากบริษัทน า้มนักวา่ 400 บริษัททัว่โลก  เชน่ีย์ให้ข้อมลูวา่ ความต้องการน า้มนัจะเพิ่มขึน้ถึง

ร้อยละ 2 ตอ่ปีจนท าให้ความต้องการน า้มนัในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็นวนัละ 50 ล้านบาร์เรล  แตก่ าลงัการผลิต

น า้มนักลบัจะลดลงถึงร้อยละ 3 ตอ่ปี  แล้วน า้มนัจะมาจากไหน ?  ยา่นท่ีมีน า้มนัมากท่ีสดุคือตะวนัออกกลาง  

แตม่าตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตอ่ประเทศในภมูิภาคนัน้กลบัท าให้ต้นทนุจากแหลง่น า้มนัในยา่น

นัน้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  ส่ีเดือนหลงัปาฐกถา เชน่ีย์ได้สมคัรเข้าแขง่ขนัเป็นรองประธานาธิบดีและหลงัชนะการ

เลือกตัง้ก็มีหน้าท่ีดแูลนโยบายการตา่งประเทศและพลงังาน  



 ย้อนไปในปี 2523  เม่ือซดัดมั ฮสุเซนเผาชาวเคิร์ทห้าพนัคน แทนท่ีสหรัฐฯ จะออกมาตรการลงโทษ 

สหรัฐฯ กลบัให้ความชว่ยเหลืออิรักโดยการให้อาวธุซึง่รวมทัง้อาวธุชีวภาพพร้อมกบัเงินกู้ อีกห้าพนัล้านดอลลาร์

สง่ผลให้อิรักมีก าลงัทหารท่ีแข็งแกร่งขึน้  ในปี 2533 เม่ืออิรักบกุคเูวต สหรัฐฯ ออกมาตรการลงโทษอิรัก  แต่

การท าเชน่นัน้กลบัท าให้สหรัฐฯ หมดโอกาสเข้าถึงแหลง่น า้มนัใหญ่ในอิรัก  นบัจากนัน้มาสหรัฐฯ จงึเร่ิมวางตวั

แบบอนัธพาล 

 อิรักมีน า้มนัดิบมากเป็นอนัดบัสามของโลกรองจากซาอดีุอาระเบียและอิหร่านคือ มีถึง 1.57 แสนล้าน

บาร์เรล แตผ่ลิตออกมาขายได้เพียงวนัละ 2 ล้านบาร์เรลเทา่นัน้ทัง้ ๆ ท่ีควรผลิตออกมามากกว่านัน้ถึง 3 เทา่  

ทัง้นีเ้พราะอิรักถกูมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ จากการบกุคเูวต  มาตรการนัน้ท าให้ชาวอิรักขาดแคลนอาหาร

อยา่งสาหสัคือ มีอาหารยงัชีพคนละเพียง 1200 แครอล่ีตอ่วนัซึง่เทา่กบัคร่ึงหนึง่ของปริมาณอาหารท่ีคนทัว่ไป

ควรได้รับ สง่ผลให้เดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ปีจ านวนกวา่ล้านคนขาดอาหารและล้มตายลงเป็นจ านวนมาก  โครงการ

น า้มนัแลกอาหารจงึถือก าเนิดขึน้ในปี 2540   

แม้วา่อิรักจะได้รับความชว่ยเหลือทางด้านมนษุยธรรมจากสหรัฐฯ แตก็่เพียงจ ากดัจ าเข่ียย่ิง  ซ า้ร้าย

ในชว่งสงครามระหว่างสหรัฐฯ กบัอิรักครัง้หลงัสดุ สหรัฐฯ ยงัเน้นการท าลายสาธารณูปโภค เชน่ โรงไฟฟ้า โรง

ก าจดัขยะและน า้เสีย และแหลง่น า้มนั อีกทัง้ยงัห้ามการซอ่มแซมสาธารณปูโภคอีกด้วย  การจ ากดัการเข้าถึง

คลอรีนเพ่ือบีบบงัคบัให้อิรักใช้น า้จากแมน่ า้ยงัผลให้ประชาชนต้องเจ็บป่วยจากอหิวาตกโรคและไทฟอยด์  

ผู้ เขียนคาดว่าจ านวนคนตายด้วยน า้มือของประธานาธิบดีบลิล์ คลินตนั  ประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ 

และนายกรัฐมนตรีโทน่ี แบลร์ขององักฤษ จากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและสงครามจะมากกวา่จ านวน

คนตายด้วยน า้มือของซดัดมัเองเสียอีก   

 ในปี 2541 พอล วดู วิศวกรน า้มนัชาวองักฤษได้รับอนมุตัิจากองค์การสหประชาชาตใิห้เข้าไปส ารวจ

แหลง่น า้มนัในอิรัก  วดูเล่าให้ผู้ เขียนฟังวา่อปุกรณ์น า้มนัทัง้หลายในอิรักได้รับความเสียหายจากสงคราม  ยิ่งไป

กวา่นัน้ อิรักยงัขาดแคลนอะไหลเ่พ่ือใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายอีกด้วย  คณะส ารวจสรุปว่า อิรักไมมี่ทาง

ท่ีจะผลิตน า้มนัเพ่ือท ารายได้ตามเป้าท่ีตัง้ไว้ได้อยา่งแน่นอน  การบีบบงัคบัให้อิรักเร่งผลิตน า้มนัโดยขาดการ

ท านบุ ารุงรังแตจ่ะเร่งให้เกิดความเสียหายตอ่แหลง่น า้มนัและทอ่ตา่ง ๆ  อิรักควรได้รับอะไหลเ่พิ่มขึน้  แตอิ่รัก

กลบัมิเคยได้รับความชว่ยเหลือใด ๆ เพิ่มเตมิหลงัจากการส ารวจครัง้นัน้ 



 การท่ีน า้มนัเป็นยทุธปัจจยัท่ีส าคญัจงึท าให้มนัมีส่วนส าคญัยิ่งตอ่นโยบายของรัฐบาลอเมริกนั  ในสมยั

ของจอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ คณะท างานสว่นใหญ่ของเขาเป็นกลุม่คนท่ีเคยท างานให้กบับริษัทน า้มนัใหญ่ ๆ ทัง้สิน้ 

เชน่ รัฐมนตรีกลาโหมโดนลัด์ รัมเฟลด์ เคยท างานให้กบับริษัทบริการน า้มนัขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และรัฐมนตรี

ตา่งประเทศคอนโดลิซา่ ไรซ์ เคยท างานให้กบับริษัทเชฟรอน  คนเหล่านีจ้งึนา่จะทราบสถานการณ์น า้มนัใน

อนาคตอนัใกล้ได้เป็นอยา่งดี  หลงัจากท่ีรัมสเฟลด์และเชน่ีย์เข้าร่วมรัฐบาลกบัประธานาธิบดีบชุ พวกเขาจงึ

ตดัสินใจท่ีจะบกุอิรักโดยในการประชมุมิได้มีการพดูถึงเหตผุลแตป่ระการใด  สาเหตท่ีุแท้จริงกลบัถกูค้นพบ

หลงัจากนัน้ราว 18 เดือนจากเอกสารท่ีมีแผนท่ีแหลง่น า้มนัของอิรักและข้อมลูท่ีบง่บอกวา่ บริษัทน า้มนัตา่งชาติ 

เชน่ ฝร่ังเศสและ นอร์เวย์ก าลงัจะได้สมัปทานการขดุเจาะน า้มนัในอิรักโดยท่ีบริษัทน า้มนัของสหรัฐฯ และ

องักฤษตา่งไมมี่โอกาสได้แบง่ปันผลประโยชน์แตป่ระการใด   

 เจ็ดเดือนหลงัเหตกุารณ์ถลม่ตกึเวิร์ดเทรดในนิวยอร์ก โทน่ี แบลร์ เดนิทางไปพบประธานาธิบดีบชุท่ี

สหรัฐฯ  ผู้ เขียนทราบมาวา่ การพบกนัในครัง้นัน้ทัง้สองได้ตกลงกนัในหลกัการท่ีจะบกุอิรักอยา่งแนน่อนเพ่ือ

เพิ่มความมัน่คงทางด้านพลงังาน  ก่อนการบกุอิรักจะเร่ิมขึน้ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่คาดการณ์วา่ ด้วยความ

ชว่ยเหลือของบริษัทตา่งชาติ ปริมาณการผลิตน า้มนัในอิรักนา่จะเพิ่มขึน้ได้ถึงเทา่ตวัภายในปี 2553 แต่

หลงัจากท่ีสงครามเร่ิมขึน้กลบัไมมี่บริษัทตา่งชาติใดกล้าเข้าไปลงทนุในอิรักอีก ทัง้นีเ้พราะสหรัฐฯ มุง่โจมตีโรง

กลัน่และทอ่น า้มนัสง่ผลให้ความสามารถในการผลิตน า้มนัของอิรักลดน้อยถอยลงไปอีก ผลลพัธ์จงึตรงกนัข้าม

กบัท่ีรัมสเฟลด์คาดการณ์ไว้  แตอ่ยา่งน้อยการบกุอิรักก็กลายเป็นหลกัฐานท่ีประจกัษ์ชดัถึงความพยายามของ

สหรัฐฯ ในการหาแหลง่น า้มนัใหม ่ๆ อีกทัง้ยงัสง่ผลให้หลายประเทศยอมจ านนตอ่สหรัฐฯ ด้วยความหวาดกลวั

วา่อาจต้องถกูรุกรานเป็นประเทศตอ่ไปตามแตส่หรัฐฯ จะสรรหาเหตผุลมาอ้าง  

 ผู้ เขียนได้กลบัไปหาหลยุซ์ คริสเตียนอีกครัง้ในเดือนกนัยายน 2548 เพ่ือสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ เขา

พบวา่ คริสเตียนเพิ่งได้รับการร้องขอให้ท าแผนท่ีอิหร่าน  ค าขอร้องนีจ้งึนา่จะเป็นข้อพิสจูน์วา่ ปัญหาน า้มนัเป็น

ประเดน็จงูใจในการบกุอิรักเหมือนอยา่งท่ีผู้ เขียนตัง้ข้อสงสยัไว้   

 

บทท่ี 2 พดูถึงกราฟอนัตรายท่ีฮบัเบอร์ตเขียนไว้ตัง้แตปี่ 2499 วา่ปริมาณน า้มนัท่ีสหรัฐฯ ผลิตจะขึน้ถึง

จดุสงูสดุภายในปี 2513  ฮบัเบอร์ตอธิบายว่า จริงอยูน่บัจากปี 2423-2473 ความสามารถในการผลิตน า้มนั



ของสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 8% ตอ่ปียงัผลให้กราฟพุง่ขึน้อย่างรวดเร็ว นัน่คือ ภายในเวลาประมาณ 9 ปี การผลิตได้

เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่  แตห่ลกัฐานยืนยนัวา่แม้การผลิตน า้มนัของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึน้แตก็่เพิ่มในอตัราท่ีลดลง

เร่ือยมาจนกระทัง่ติดลบ  เขาจงึสรุปวา่ความสามารถในการผลิตน า้มนันา่จะเป็นรูประฆงัคว ่า ทัง้นีเ้พราะการ

ก าเนิดของน า้มนัต้องใช้เวลากวา่ห้าร้อยล้านปี  มนัจงึเป็นไปไมไ่ด้ท่ีน า้มนัจะไมห่มดไปจากโลกหากมนษุย์เรา

ยงัสบูมนัขึน้มาใช้เพิ่มขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้  ฮบัเบอร์ตคาดวา่ การผลิตน า้มนัจะเร่ิมลดลงเม่ือน า้มนัท่ีดดูขึน้

มาแล้วรวมกนัเท่ากบัคร่ึงหนึ่งของปริมาณท่ีมีอยูท่ัง้หมด ณ แหลง่นัน้ ๆ6  

 ความจ ากดัในการผลิตน า้มนัเกิดขึน้จากวิธีการผลิตท่ีต้องอาศยัความแตกตา่งระหวา่งแรงดนัในบอ่กบั

พืน้ผิวเพ่ือดดูเอาน า้มนัออกมาจากหิน  ความแตกตา่งของแรงดนัจะเร่ิมลดลงเม่ือน า้มนัถกูสบูออกจากบอ่  

เม่ือความแตกตา่งของความดนัสิน้สดุลงความสามารถในการสบูน า้มนัออกจากบอ่ก็หมดไปด้วย  วิธีแก้ปัญหา

ของบริษัทน า้มนัก็คือการเจาะบอ่อีกบอ่หนึง่หา่งออกไปแล้วอดัฉีดน า้หรือก๊าซเข้าไปเพ่ือรักษาความดนัให้

น า้มนัไหลผา่นท่อออกมาได้อีก  แตเ่ม่ือปริมาณน า้ท่ีอดัฉีดเข้าไปเทา่กบัความสามารถในการผลิตน า้มนั น า้จะ

แทนท่ีน า้มนัท าให้ความสามารถในการผลิตน า้มนัหยดุลงอีกครัง้หนึง่  ยิ่งบอ่เก่าเทา่ไรเงินลงทนุยิ่งเพิ่มขึน้ แต่

ผลลพัธ์ท่ีได้กลบัลดลงจนในท่ีสดุบริษัทต้องเคล่ือนย้ายไปยงัแหล่งอ่ืน และเม่ือใดท่ีบริษัทหยดุเจาะบอ่ใหม่

ปริมาณน า้มนัท่ีผลิตได้ก็จะลดลงไปด้วย  อยา่งไรก็ตามเม่ือบริษัทหยดุผลิตน า้มนัจากบอ่ น า้มนัดิบท่ีเหลืออยู่

รอบ ๆ บอ่นัน้ยงัสงูถึง 2 ใน 3 ของท่ีเคยมีอยู ่  

วิธีแก้ไขอีกวิธีหนึง่ก็คือ หลีกเล่ียงการผลิตจนถึงระดบัสงูสดุเพ่ือชะลอการลดลงอยา่งรวดเร็ว  วิธีนีอ้าจ

ไมถ่กูต้องนกัตามหลกัทางธุรกิจเพราะเงินในวนันีย้่อมมีคา่มากกว่าเงินในอนาคต  แตบ่ริษัทอาจมีความ

จ าเป็นต้องท าเพ่ือยืดระยะเวลาในการผลิต  นอกจากนัน้ธรรมชาติอีกอยา่งหนึง่ของการขดุเจาะน า้มนัก็คือ บอ่

ท่ีพบบอ่แรกจะเป็นบอ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ  บอ่ตอ่ ๆ มาจะเล็กลงและมีปริมาณน า้มนัลดลง  

 ฮบัเบอร์ตสร้างความป่ันป่วนให้กบัวงการน า้มนัเป็นอยา่งมาก  นกัวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามหา

หนทางท่ีจะโต้แย้ง เชน่ มอร์แกน เดวิส หวัหน้านกัธรณีวิทยาและกรรมการของบริษัทเอ๊กซอนพยายาม

ค านวณหาปริมาณน า้มนัดบิด้วยวิธีการใหม่ยงัผลให้ปริมาณน า้มนัดิบเพิ่มขึน้ถึง 3 เท่าจากปริมาณน า้มนัดบิท่ี

ฮบัเบอร์ตค านวณไว้ซึง่จะท าให้ปริมาณน า้มนัยงัคงมีมากพอไปอย่างน้อยอีกหนึง่ชัว่อายคุน  ผู้ เช่ียวชาญบาง
                                                           
6 เร่ือง Beyond Oil ซึง่จะน าเสนอในบทตอ่ไปมีรายละเอียดพร้อมทัง้กราฟท่ีสะท้อนข้อสรุปของฮบัเบอร์ต 



คนแย้งว่าปริมาณการผลิตสะสมจะเกิดขึน้ช้ากวา่ปริมาณการค้นพบแหลง่น า้มนัใหมซ่ึง่ข้อคดินีฮ้บัเบอร์ตเห็น

วา่เป็นไปได้  เขาจงึน าข้อมลูท่ีได้จากการขดุเจาะและการผลิตมาพล็อตลงบนกราฟ  เขาพบวา่ปริมาณน า้มนั

เพิ่มขึน้ในอตัราเกือบเป็นศนูย์ท่ี 1.7 แสนล้านบาร์เรลซึง่เทา่กบัคร่ึงหนึง่ของท่ีเขาค านวณปริมาณน า้มนัท่ีมีอยู่

ทัง้หมดจากสมการท่ีเขาคดิขึน้ในปี 2499  นัน่หมายความวา่ ปริมาณน า้มนัท่ีพบได้ขึน้ไปถึงจดุสงูสดุแล้ว  การ

ท่ีคนในวงการน า้มนัสว่นใหญ่ไมอ่าจยอมรับความคิดของฮบัเบอร์ตเป็นเพราะความคิดของเขาคกุคามตอ่ความ

มัน่คงขององค์กรและท าลายอตัตาของผู้คนในวงการนัน่เอง 

  การค านวณของฮบัเบอร์ตมิได้สง่ผลกระทบใด ๆ กบันโยบายน า้มนัของสหรัฐฯ เพราะการคาดการณ์

ของ USGS อาศยัสมมตฐิานของนกัธรณีวิทยาช่ือ เอ. ดี. แซปป์ ซึง่มีพืน้ฐานในการตัง้สมมตฐิานตา่งจากฮบั

เบอร์ต จนกระทัง่เกิดวิกฤตการณ์น า้มนัครัง้ท่ี 1 ซึง่เร่ิมขึน้ในปี 2516 เม่ือกลุม่ผู้ผลิตน า้มนัรายใหญ่ใน

ตะวนัออกกลางลดการผลิตน า้มนัลง  สหรัฐฯ ซึง่สนบัสนนุฝ่ายตรงข้ามกบัผู้ผลิตน า้มนัรายใหญ่กลบัไม่

สามารถเพิ่มการผลิตและให้ความชว่ยเหลือประเทศคูส่งครามได้จงึเทา่กบัเป็นการยืนยนัทฤษฎีของฮบัเบอร์ต

นัน่เอง  เหตกุารณ์ในครัง้นัน้ท าให้หวัหน้าผู้บริหาร USGS ถกูไลอ่อก  

 

 บทท่ี 3 พดูถึงลกัษณะและปริมาณน า้มนัท่ีเก็บส ารองไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน  ผู้ เขียนเร่ิมต้นด้วย

สถานการณ์พายแุคธรีนาซึง่ถลม่เมืองนิวออร์ลีนส์เม่ือเดือนสิงหาคม 2548 ท่ีท าให้โลกทัง้โลกต้องตื่นตะลงึ 

ทัง้นีเ้พราะนอกจากพายลุกูนีจ้ะท าให้เกิดความเสียหายตอ่บ้านเรือนและทรัพย์สินมากมายแล้วยงัได้ท าความ

เสียหายให้กบัแหลง่ผลิตน า้มนัในอา่วเม็กซิโกซึง่มีก าลงัการผลิตถึงวนัละ 1.5 ล้านบาร์เรลอีกด้วย  สถานการณ์

นีจ้งึเป็นครัง้แรกหลงัวิกฤตการณ์น า้มนัซึง่เกิดขึน้หลงัสงครามในตะวนัออกกลางเม่ือปี 2516 ท่ีประเทศพฒันา

แล้วต้องน าน า้มนัท่ีเก็บส ารองไว้ส าหรับยามฉกุเฉินออกมาใช้  ปัญหาท่ีตามมาคือ น า้มนัเก็บส ารองของสหรัฐฯ 

เป็นน า้มนัดบิท่ีไมส่ามารถน ามาใช้ได้ทนัที ซ า้ร้ายโรงกลัน่ท่ีถกูท าลายยงัเป็นของสหรัฐฯ เองสง่ผลให้น า้มนัดิบ

ท่ีเก็บส ารองของสหรัฐฯ กลายเป็นของไร้คา่  น า้มนัเก็บส ารองท่ีถกูน ามาใช้กลายเป็นของกลุม่ประเทศยโุรปท า

ให้ราคาน า้มนัในยโุรปเพิ่มสงูขึน้ตามไปด้วย   



 นอกจากนัน้สถานการณ์นีย้งัเป็นการยืนยนัวา่การผลิตของโลกเกือบเทา่กบัความต้องการแล้ว  เม่ือ

แหลง่ผลิตหนึง่ถกูท าลายโลกยอ่มต้องการแหลง่ผลิตใหม่มาเสริม  ซาอดีุอาระเบียซึง่มีแหลง่ผลิตท่ีน ามาเสริม

ได้กลบัผลิตน า้มนัท่ีโลกไมต้่องการ ทัง้นีเ้พราะน า้มนัดิบจากแหลง่นีมี้ก ามะถนัและมีน า้หนกัมากเกินไป  นัน่

หมายความวา่ แหลง่น า้มนัดิบท่ีโลกมีอยูก่ลายเป็นสิ่งไร้คา่ไปโดยปริยาย  สถานการณ์พายแุคธรีนาจงึเท่ากบั

เป็นการยืนยนัวา่ ความต้องการน า้มนัเกือบเทา่กบัความสามารถในการผลิตแล้ว   

แม้วา่เฟธ บริอล หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์แหง่องค์การพลงังานระหวา่งประเทศจะยงัคงยืนยนัวา่โลก

จะมีปริมาณน า้มนัเพียงพอไปจนถึงปี 2573 เชน่เดียวความเห็นของลอร์ด บราวน์ ประธานผู้บริหารของบีพี 

บริษัทน า้มนัยกัษ์ใหญ่คา่ยองักฤษ  แตผู่้ เขียนกลบัไมเ่ห็นด้วย  เขาจงึไปสอบถามริชาร์ด ฮาร์ดแมน ประธาน

สมาคมนกัธรณีวิทยาแหง่องักฤษ  ฮาร์ดแมนให้ความเห็นวา่ โอกาสท่ีโลกจะค้นพบแหลง่น า้มนัใหญ่ ๆ ไมน่า่จะ

เป็นไปได้ ทัง้นีเ้พราะธรรมชาตขิองการค้นพบแหลง่น า้มนันัน้มกัเร่ิมต้นจากแหลง่ใหญ่  ๆ ก่อน  จะเห็นได้วา่

ขนาดของแหลง่ท่ีค้นพบได้ลดลงจาก 1.5 พนัล้านบาร์เรลเหลือเพียงแค ่45 ล้านบาร์เรลเทา่นัน้  นัน่หมายความ

วา่ แหลง่ใหญ่ ๆ นา่จะถกูค้นพบไปหมดแล้ว  ซ า้ร้ายปริมาณการบริโภคน า้มนัยงัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจากวนัละ 

10 ล้านบาร์เรลในปี 2493 เพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ภายในเวลาหนึง่ทศวรรษและกลายเป็น 3 เท่าในอีกทศวรรษตอ่มา  

ยิ่งเม่ือประเทศใหญ่สองประเทศคือ จีนและอินเดีย พฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการน า้มนั

ยิ่งสงูขึน้ในอตัราสามเทา่ของการค้นพบ   

 รายงานจากวารสาร BP Statistic Review เปิดเผยวา่ 18 ประเทศผู้ผลิตน า้มนันอกกลุ่มโอเปก เชน่ 

นอร์เวย์ โอมาน อาร์เจนตนิา อียิปต์ ออสเตรเลีย โคลมัเบีย สหรัฐฯ และองักฤษ ได้ผลิตจนเลยจดุสงูสดุไปแล้ว  

การผลิตน า้มนัรวมกนัของประเทศเหลา่นีไ้ด้ลดลงจาก 22.8 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในปี 2539 เหลือเพียง 19 ล้าน

บาร์เรลตอ่วนัในปี 2548 หรือลดลงถึงปีละ 3%  สว่นประเทศอ่ืน ๆ เชน่ เม็กซิโก เตร์ิกเมนิสถานและบรูไน การ

ผลิตก็ก าลงัจะขึน้ถึงจดุสงูสดุเชน่กนั  แม้วา่ในรายงานเดียวกนันีย้งัมีประเทศท่ีการผลิตเพิ่มขึน้ เชน่ 

อาเซอร์ไบจาน ไทยและแอฟริกาตะวนัตก แตป่ริมาณท่ีผลิตได้จากประเทศเหลา่นีก้ลบัไมส่ามารถทดแทน

ปริมาณท่ีลดลงจากประเทศผู้ผลิตยกัษ์ใหญ่ได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือการผลิตจากรัสเซียก็เร่ิมคงท่ีนบัจากปี 

2548 เป็นต้นมา  ผู้ เขียนจงึตัง้ข้อสงัเกตว่า วิกฤตการณ์จากพายแุคธรีนาอาจเป็นสญัญาณแรกท่ีบง่บอกวา่โลก

ได้เร่ิมเดนิเข้าสู่วนัท่ีน า้มนัเร่ิมหมดลงจริง ๆ แล้ว 



 

บทท่ี 4 เป็นเร่ืองของพลงังานทางเลือก  ผู้ เขียนเร่ิมเร่ืองด้วยสถานการณ์ท่ีนกัเคล่ือนไหวทางด้าน

สิ่งแวดล้อมมาชมุนมุกนัท่ีหน้าตลาดค้าน า้มนัในลอนดอนเม่ือวนัท่ี16 กมุภาพนัธ์ 2548 ด้วยความหวงัท่ีจะ

กดดนัให้หยดุการผลิตน า้มนัเพิ่มเพราะพวกเขาเช่ือวา่น า้มนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้โลกร้อนขึน้  สตีเฟน ทินเดล 

ผู้อ านวยการองค์กรเอกชนกรีนพีซ (Green Peace) เสนอวา่ชาวโลกควรเร่งหาทางผลิตและเพิ่มเชือ้เพลิงท่ีเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อมซึง่อาจหมายถึง เชือ้เพลิงชีวภาพและไฮโดรเจน  ส่วนในสหรัฐฯ อาร์โนลด์ ชวารเซเนกเกอร์ 

ผู้วา่การรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ความพยายามในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการออกนโยบายสง่เสริมการมี

ปัม้ก๊าซไฮโดรเจนเพ่ือให้ประชาชนท่ีมีรถชนิดขบัเคล่ือนด้วยไฮโดรเจนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึน้  อยา่งไรก็ตาม

พลงังานไฮโดรเจนอาจมิใชท่างเลือกท่ีดีนกัเพราะแม้ว่ารถชนิดนีจ้ะมีความสามารถในการขบัเคล่ือนได้ไมน้่อย

กวา่รถทัว่ไปและของเสียจากรถจะไมใ่ชก๊่าซคาร์บอนไดออกไซด์ แตก่ารท่ีราคารถยงัคงสงูถึงคนัละ 1 ล้าน

ดอลลาร์ไมส่ร้างแรงจงูใจในการซือ้แตอ่ยา่งใด  นอกจากนัน้รถประเภทนีย้งัมีปัญหาเร่ืองความปลอดภยั 

น า้หนกัของถงัก๊าซและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ซึง่สดุท้ายแล้วพลงังานท่ีได้รับยงัคงไมม่ากไปกวา่ของรถ

จ าพวกลกูผสมระหวา่งน า้มนักบัไฟฟ้าท่ีเรียกกนัวา่ “ไฮบริด” (Hybrid) ท่ีมีใช้อยูใ่นปัจจบุนั ทัง้นีเ้พราะการผลิต

ก๊าซไฮโดรเจนยงัคงต้องอาศยัก๊าซธรรมชาตแิละน า้มนัอยู่ดี 

นอกจากนัน้การจะผลิตก๊าซไฮโดรเจนให้เพียงพอแกค่วามต้องการอาจต้องใช้กงัหนัลมซึง่เทา่กบัการ

ต้องใช้พืน้ท่ีจ านวนมากจนรุกล า้เข้าไปในพืน้ท่ีส าหรับการเพาะปลกู  ยิ่งกวา่นัน้ทศันียภาพจากการมีเสากงัหนั

ลมตัง้อยูท่กุ ๆ 500 เมตรคงไมใ่ชส่ิ่งท่ีใครจะยอมรับได้ง่าย ๆ  อีกประการหนึง่ โจ รอมม์ ผู้ เขียนหนงัสือเร่ือง 

The Hype About Hydrogen ให้ความเห็นวา่ ไฮโดรเจนควรเป็นพลงังานทางเลือกสดุท้าย ทัง้นีเ้พราะมนั

ประหยดัพลงังานได้เพียงเล็กน้อยเทา่นัน้จงึท าให้การลงทนุไมคุ่้มคา่   

เม่ือเป็นเชน่นีท้างเลือกท่ีนา่จะเป็นไปได้คือ พลงังานชีวภาพ  ผู้ เขียนเลา่ว่าบริษัทโกลบอลคอมมอดตีิ ้

สามารถผลิตดีเซลจากน า้มนัท่ีผา่นการหงุต้มได้แล้วถึง 350 ล้านลิตรตอ่ปี  ปัญหาส าหรับการผลิตดีเซลจาก

น า้มนัท่ีผา่นการหงุต้มแล้วคือ การหาน า้มนัชนิดนีใ้ห้ได้เพียงพอ   

ดีเซลชีวภาพก็นา่ท่ีจะเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได้อีกทางหนึง่เพราะพลงังานชนิดนีส้ามารถผลิตได้จาก

เมล็ดพืช  อยา่งไรก็ดี การใช้พลงังานนีย้งัมีปัญหาหลายประการคือ 1) ต้องมีการดดัแปลงรถขนานใหญ่เพราะ



รถในปัจจบุนัสามารถใช้พลงังานชนิดนีผ้สมได้เพียง 10% เทา่นัน้  2) เอธานอลให้พลงังานเพียง 2 ใน 3 ของ

พลงังานจากน า้มนัปิโตรเลียม  3) นกัวิทยาศาสตร์ยงัไมท่ราบวา่พลงังานชนิดนีส้ามารถลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกได้มากน้อยเพียงใด  4) การปลกูพืชเพื่อน าไปใช้ในการผลิตพลงังานชีวภาพเป็นการแยง่พืน้ท่ีส าหรับ

ปลกูพืชท่ีใช้ท าอาหาร  การค านวณพบว่าหากต้องการผลิตพืชเพื่อแทนท่ีพลงังานท่ีใช้กนัในปัจจบุนัเพียง 5% 

ต้องใช้พืน้ท่ีถึง 20% ของพืน้ท่ีปลกูพืชท่ีใช้ท าอาหาร  และแม้วา่จะเปล่ียนพืน้ท่ีปลกูอาหารทัง้หมดมาปลกูพืช

เพ่ือใช้ท าพลงังานก็ยงัจะทดแทนพลงังานจากน า้มนัได้เพียง 25% เทา่นัน้  การศกึษาจากมหาวิทยาลยั

มินนิโซตาพบวา่ หากเปล่ียนพืน้ท่ีเพาะปลกูอาหารทัง้หมดของสหรัฐฯ มาปลกูพืชเพ่ือใช้ท าพลงังานชีวภาพจะ

ได้พลงังานเพียง 12% ของปริมาณพลงังานทัง้หมดท่ีใช้กนัในสหรัฐฯ เทา่นัน้  

 ทางออกใหมท่ี่นา่จะเป็นไปได้คือ การผลิตเอธานอลจากฟางซึง่ลอร์ด ออกซเบอระ อดีตประธานบริษัท

เชลล์ได้ซือ้เทคโนโลยีไว้แล้ว  เขาเห็นวา่ การผลิตเอธานอลจากฟางซึง่เป็นของเหลือจากการท านานา่จะผลิต

เป็นอตุสาหกรรมได้อยา่งเพียงพอด้วยต้นทนุท่ีต ่า  แตก่ารหาวตัถดุิบชนิดนีก้ลบัท าได้ไมง่่ายนกั  การศกึษา

พบวา่ฟางหนึง่ตนัสามารถผลิตเอธานอลได้ 300 ลิตร  แคนาดาซึง่เป็นต้นก าเนิดของเทคโนโลยีผลิตฟางได้ปีละ 

17.8 ล้านตนัจงึสามารถน ามาผลิตเอธานอลได้เพียง 5.34 พนัล้านลิตรซึง่มีคา่เทา่กบั 3.5 พนัล้านลิตรของ

น า้มนัปิโตรเลียมเท่านัน้ หรือน้อยกวา่ 10% ของน า้มนัท่ีประชาชนแคนาดาใช้ใน 1 ปีเสียอีก  

 บราซิลผลิตและใช้เอธานอลเป็นเชือ้เพลิงมากท่ีสดุในโลก ทัง้นีเ้พราะประเทศนีเ้ป็นแหลง่ปลกูอ้อยท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลกและสามารถผลิตพลงังานชนิดนีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุจนสามารถท่ีจะใช้เป็นพลงังาน

ได้ในสดัสว่นสงูถึง 40%  เอธานอลท่ีขายตามท้องตลาดก็มีราคาเพียงลิตรละ 55 เซนต์สหรัฐเทา่นัน้โดยท่ีรัฐไม่

ต้องให้การสนบัสนนุใด ๆ ด้วยซ า้  ชาวบราซิลคาดกนัวา่ Flex-Fuel Car ซึง่เป็นรถท่ีสามารถใช้ได้ทัง้น า้มนัและ

เอธานอลจะกลายเป็นรถท่ีถกูใช้มากกว่าคร่ึงหนึง่ของรถท่ีวิ่งอยูใ่นปี 2548  รัฐมนตรีวฒันธรรมของบราซิล

ถึงกบัประกาศวา่ บราซิลจะเป็นผู้สง่ออกเอธานอลรายใหญ่ท่ีสดุในโลกเพราะมีพืน้ท่ีท่ีจะใช้ปลกูอ้อยได้มากถึง 

90 ล้านเฮกตาร์ซึง่จะท าให้สามารถผลิตเอธานอลได้ถึงวนัละ 6 ล้านบาร์เรล    

ศาสตราจารย์จิม แรตเตอร์ เห็นวา่ หากบราซิลท าเชน่ท่ีประกาศไว้จริง ผลกระทบตอ่บรรยากาศและน า้

ท่ีจะเกิดขึน้จะร้ายแรงมาก   แตก่ารปลกูอ้อยในพืน้ท่ีจ านวนเทา่จ านวนดงักล่าวคงท าได้ยาก  ดร. เปาโล โรเบล 

ผู้ เช่ียวชาญด้านพลงังานค านวณวา่การปลกูอ้อยให้ได้ดงัท่ีประกาศไว้นา่จะใช้เวลาอยา่งน้อยคร่ึงศตวรรษ



เพราะบราซิลจะต้องสร้างสาธารณปูโภคอีกเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับการผลิต  ผู้ เขียนค านวณวา่โลกอาจต้อง

ใช้พืน้ท่ีถึง 320 ล้านเฮกตาร์เพ่ือผลิตอ้อยซึง่เทา่กบั 15 เท่าของอ้อยท่ีผลิตในปี 2547 เพ่ือท่ีจะทดแทนพลงังาน

ท่ีใช้อยูใ่นปี 2546  

 ดร. เจเรมี วดู แหง่วิทยาลยัอิมพิเรียลเห็นวา่ประเทศท่ีอยูใ่นแถบร้อนมีพืน้ท่ีมากมายท่ีเหมาะตอ่การ

ปลกูอ้อย  แตก่ารปลกูอ้อยกลบัสร้างทัง้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสงัคม ทัง้นีเ้พราะการปลกูอ้อยย่อม

เทา่กบัเป็นการแยง่พืน้ท่ีปลกูธญัญาหาร ซ า้ยงัเป็นการท าลายพืน้ท่ีป่าท่ีเหลืออยู่บนโลกซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่

ระบบนิเวศ  ความเห็นนีต้รงกบัของจอร์จ มอนเบียต ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม นัน่คือ ตลาดจะ

ตอบสนองตอ่เงินตรามิใช่ตอ่ความจ าเป็น  ผู้ เป็นเจ้าของรถยอ่มมีก าลงัซือ้มากกวา่ผู้ ท่ีก าลงัจะอดตาย  ผู้ชนะ

ในการแขง่ขนัมกัเป็นผู้ร ่ารวยกวา่เสมอ  ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ง่ายคือ แม้ว่าคนกวา่ 800 ล้านคนทัว่โลกจะเป็น

โรคขาดอาหาร แตผู่้ผลิตยงัคงผลิตอาหารสตัว์ตอ่ไปเพ่ือสนองความต้องการของคนร ่ารวยเพราะพวกเขามี

ก าลงัซือ้มากกวา่  

 นอกจากนี ้ปัญหาส าคญัอีกอยา่งหนึง่ก็คือ พลงังานท่ีใช้บนท้องถนนกว่า 50% เป็นน า้มนัดีเซล  บริษัท

ดีไอออยขององักฤษจงึมีแผนท่ีจะผลิตต้นสบูด่ าซึง่เป็นพืชท่ีสามารถผลิตดีเซลได้บนพืน้ท่ีกวา่ร้อยล้านเฮกตาร์

ทัว่โลก เช่น ในอินเดีย จีน ไทย กาน่าและแซมเบีย ด้วยวิธีให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรรายยอ่ยเพ่ือปลกูสบูด่ าใน

พืน้ท่ีวา่งเปลา่ของตนเองและผลิตน า้มนัมาใช้เอง  สว่นท่ีเหลือใช้จงึสง่ขาย  การท าเชน่นีน้า่จะแก้ปัญหาการ

แยง่พืน้ท่ีเพาะปลกูกบัธญัพืช อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกรอีกด้วย จงึนา่จะลดแรงตอ่ต้านลงได้   

ผู้ เขียนแย้งวา่หากต้องการปลกูพืชชนิดนีเ้พ่ือใช้เป็นพลงังานทดแทนจริง ๆ จะต้องใช้พืน้ท่ีถึง 370 ล้านเฮกตาร์

ซึง่มากกวา่พืน้ท่ีท่ีจะต้องใช้ในการปลกูอ้อยเสียอีก   

 สว่นการหาพลงังานทดแทนส าหรับอตุสาหกรรมการบินนัน้ การศกึษาจากวิทยาลยัอิมพิเรียลสรุปวา่ 

ในระยะสัน้มนษุย์เราคงยงัไมส่ามารถหาพลงังานทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสมส าหรับ

อตุสาหกรรมนีไ้ด้   

หลงัจากศกึษาเร่ืองพลงังานทางเลือกทัง้หมดแล้ว ผู้ เขียนสรุปวา่ ไฮโดรเจนและพลงังานชีวภาพนา่จะ

เป็นพลงังานทดแทนเพียงสองอยา่งท่ีจะแทนท่ีพลงังานในการขบัเคล่ือนรถยนต์และลดปัญหาเร่ืองโลกร้อนได้ 



 

 บทท่ี 5 พดูถึงผลกระทบของการลดลงอยา่งถาวรของการผลิตน า้มนั  เม่ือสินค้าแทบทกุชนิดบนโลกถกู

ผลิตโดยมีน า้มนัเป็นสว่นประกอบหรือขบัเคล่ือน การขาดแคลนน า้มนัจงึเป็นปัญหาใหญ่  นกัธรณีวิทยาคาดวา่

หากการผลิตน า้มนัลดลง 3% ตอ่ปี ภายในเวลาเพียงสิบปีปริมาณการผลิตจะลดลงถึง 25% และลดลงถึงเกือบ

คร่ึงหนึง่ภายในเวลาสองทศวรรษ  เม่ือสถานการณ์เป็นเชน่นีผู้้ เขียนจงึคาดว่าความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ

คงยากท่ีจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต  ตวัอยา่งมีให้เห็นจากสถิตใินปี 2516 ซึง่เป็นปีท่ีเกิดวิกฤตการณ์น า้มนัครัง้แรก  

ตอนนัน้ราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ถึง 4 เทา่  หลงัเกิดวิกฤตการณ์ 2 ปี เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยถึง 6% และอตัราการ

วา่งงานเพิ่มขึน้ 2 เทา่  ส่วนสถานการณ์ในปี 2522 และ 2533 ซึง่เป็นปีท่ีเกิดวิกฤตการณ์น า้มนัจากการปฏิวตัิ

ในอิหร่านและจากอิรักบกุคเูวต ราคาน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ก็สง่ผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเชน่กนั   

ศาสตราจารย์ อะลนั คาร์รูธ แหง่มหาวิทยาลยัเคนต์และคณะได้ศกึษาข้อมลูทางเศรษฐศาสตร์และ

พบวา่ ราคาน า้มนัและดอกเบีย้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการวา่งงาน  หลงัจากราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ประมาณ 18 

เดือน อตัราการวา่งงานจะเพิ่มขึน้  เม่ือราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ผลก าไรของบริษัทย่อมลดลงสง่ผลให้มีการเลิกจ้าง

งาน  ข้อสรุปนีต้รงกบัผลท่ีได้จากแบบจ าลองของโรเบอร์ต อายเรส ศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะแหง่มหาวิทยาลยัคาร์เนกิ-เมลลอนท่ีพบวา่การเพิ่มขึน้ 1% ของพลงังานสามารถสร้างการ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจให้กบัสหรัฐฯ ถึง 0.7%  พลงังานจงึมีสว่นในอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจมาก  

ดงันัน้ หากก าลงัการผลิตของน า้มนัขึน้ไปจนถึงจดุสงูสดุ อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจก็นา่จะขึน้ไปถึง

จดุสงูสดุด้วยเชน่กนั   

นอกจากนัน้การตีราคาน า้มนัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัน่าจะต ่าเกินจริง  ราคาน า้มนัควรจะเพิ่มสงูขึน้ในไม่

ช้า  และเมื่อราคาน า้มนัเพิ่มขึน้อตัราเงินเฟ้อย่อมเพิ่มสงูขึน้พร้อมกบัการถดถอยของเศรษฐกิจ  การเกิดภาวะ

เงินเฟ้อพร้อมกบัเศรษฐกิจถดถอย หรือ stagflation ในช่วงตอ่ไปน่าจะรุนแรงมากกว่าครัง้ก่อน ๆ เพราะต้นทนุ

ท่ีสงูขึน้จะท าให้ธุรกิจล้มละลายและเกิดการตกงานตามมา  ผลก็คือความต้องการน า้มนัจะลดลงสง่ผลให้ราคา

น า้มนัลดลงชัว่คราวซึง่จะท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้อีกครัง้  อย่างไรก็ดีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจจะไมส่ามารถคงอยูไ่ด้ยาวนานเพราะปริมาณน า้มนัไมส่ามารถเพิ่มขึน้ได้  ผลสดุท้ายเศรษฐกิจก็

จะถดถอยอีก   



 ผู้ เขียนเลา่วา่ในขณะท่ีเขาขบัรถกลบับ้าน เขาคดิถึงการพึง่พาน า้มนัของประเทศท่ีพฒันาแล้ววา่มนั

อาจมีผลกระทบร้ายแรงเพียงใด เชน่ ชาวอเมริกนัเดนิทางถึงปีละ 4 ล้านล้านไมล์หรือเฉล่ียคนละ 14,500 ไมล์

ซึง่เทา่กบัวนัละ 40 ไมล์  หากราคาน า้มนัเพิ่มสงูขึน้ถึงบาร์เรลละ 200 ดอลลาร์ คงยากท่ีชาวอเมริกนัทกุคนจะ

สามารถขบัรถไปท างานได้  เหตกุารณ์ท่ีวา่นีอ้าจเกิดขึน้ได้ในเวลาไมน่านนกัเพราะในปี 2549 ราคาน า้มนัก็เคย

ขึน้ไปถึงบาร์เรลละ 80 ดอลลาร์มาแล้ว  นอกจากเร่ืองการเดนิทางแล้ว อาหารตา่ง ๆ ท่ีชาวยโุรปและชาว

อเมริกนัรับประทานนัน้ถกูสง่มาจากท่ีตา่ง ๆ ทัว่โลก  สถิติบง่วา่อาหาร 26 ชนิดเดนิทางมาแล้วถึง 241,000 

กิโลเมตรหรือ 6 เทา่ของระยะทางรอบโลก เชน่ ต้นหอมจากเม็กซิโกต้องเดนิทางโดยเคร่ืองบินถึง 8,941 

กิโลเมตร  มนัฝร่ังจากซิซีลีต้องเดนิทางโดยรถบรรทกุถึง 2,448 กิโลเมตร หรือหวัหอมจากนิวซีแลนด์ต้อง

เดนิทางโดยเรือถึง 18,839 กิโลเมตร  จริงอยู่องักฤษสามารถปลกูพืชผกัและเลีย้งสตัว์เองได้บ้าง เชน่ สามารถ

ปลกูมนัฝร่ังได้เองถึง 81%  แตอ่าหารสตัว์จ าพวกข้าวโพดและถัว่เหลืองยงัคงต้องเดนิทางมาจากตา่งประเทศ  

การค านวณพบวา่ การปลกูพืชไว้ใช้ท าอาหารสตัว์ของชาวยโุรปต้องใช้พืน้ท่ีเพาะปลกูถึง 3 ล้านเฮกตาร์  

 การท่ีชาวโลกสามารถพึง่พิงสินค้าเกษตรราคาถกูจากจีนและอินเดียได้นัน้เป็นผลมาจากเงินสนบัสนนุ

ของภาครัฐ  หากราคาน า้มนัและปุ๋ ยเพิ่มขึน้ รัฐย่อมไมส่ามารถให้การสนบัสนนุได้  ราคาอาหารน่าจะเพิ่มขึน้

สง่ผลให้ประชากรทัว่โลกขาดแคลนอาหาร  สว่นการเกษตรของประเทศท่ีพฒันาแล้วยิ่งต้องพึง่พาพลงังาน  

ดงันัน้ ราคาน า้มนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ยอ่มหมายถึงหายนะของภาคการเกษตรทัว่โลก 

 

บทท่ี 6 พดูถึงสถานการณ์ทางบญัชีของบริษัทน า้มนั  ในปี 2549 บริษัทเชลล์และเอ๊กซอน สองยกัษ์

ใหญ่ของวงการน า้มนัท าก าไรได้สงูท่ีสดุเป็นประวตักิารณ์ถึง 2.3 และ 3.6 หม่ืนล้านดอลลาร์ตามล าดบั  นัน่

หมายความวา่ ปีท่ีราคาน า้มนัขึน้สงูท่ีสดุในโลกบริษัทน า้มนัก็ท าก าไรสงูท่ีสดุด้วยเชน่กนั  สถานการณ์เชน่นีจ้ะ

ด ารงอยูต่ลอดไปได้หรือไมย่งัคงเป็นปัญหาอยู ่ทัง้นีเ้พราะบริษัทน า้มนัจะอยูไ่ด้นานเทา่ไรขึน้อยู่กบัอตัราท่ี

บริษัทค้นพบและสบูน า้มนัดิบของตนออกมาขาย  การสอบสวนของตลาดหลกัทรัพย์พบวา่ปริมาณน า้มนัดบิท่ี

บริษัทเชลล์แจ้งไว้ไมเ่ป็นจริงดงักลา่วอ้าง  คา่ตา่ง ๆ ท่ีบริษัทแจ้งไว้จงึเป็นการจงใจหลอกลวงให้ตลาดและผู้ ถือ

หุ้นเข้าใจผิด ทัง้นีเ้พราะผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารสว่นหนึง่ถกูประเมินจากเป้าหมายของการค้นพบน า้มนัดบิ  



เม่ือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์จบัได้จงึบีบบงัคบัให้บริษัทเชลล์ยอมรับวา่คาดการณ์ปริมาณน า้มนัดิบสงู

เกินจริง บริษัทจงึต้องเสียคา่ปรับท าให้มลูคา่หุ้นของบริษัทลดลงถึง 3 พนัล้านปอนด์ภายในวนัเดียว  

 อาร์ต สมิธ ประธานผู้บริหารของบริษัทจอห์น เอส. แฮโรล์ด อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัทน า้มนัท ากนัคือ 

การควบรวมกิจการซึง่อาจจะท าให้ปริมาณน า้มนัดบิของบริษัทของตนเองเพิ่มขึน้จงึเทา่กบัเป็นการตกแตง่

ตวัเลข ทัง้นีเ้พราะตลอดชว่งทศวรรษท่ีผา่นมาปริมาณน า้มนัท่ีบริษัทยกัษ์ใหญ่ตา่ง ๆ ผลิตได้รวมกนัมิได้เพิ่มขึน้

เลย  สญัญาณท่ีเห็นได้ชดัเจนอีกอยา่งคือการจา่ยเงินปันผลท่ีเพิ่มขึน้และสดัสว่นของเงินลงทนุใหม่ท่ีลดลงซึง่

แสดงวา่พวกเขาไมมี่โครงการท่ีแสดงถึงโอกาสในอนาคต  ถึงกระนัน้ก็ตามบริษัทน า้มนัทัง้หลายตา่งยงัคง

พยายามหลีกเล่ียงประเดน็วิกฤตน า้มนัเพราะมนัเป็นการแสดงให้ตลาดเห็นวา่ธุรกิจของพวกเขาก าลงัเข้าสูช่ว่ง

ถดถอยอยา่งหนกั 

  

 บทท่ี 7 พดูถึงปัญหาของโอเปก (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries) ซึง่เป็น

กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนัใหญ่ท่ีสดุในโลก  พวกเขาจะท าหน้าท่ีปรับปริมาณการผลิตน า้มนัเพ่ือควบคมุมิให้

ปริมาณน า้มนัมีมากเกินไปซึ่งจะท าให้ราคาน า้มนัตกต ่า  อยา่งไรก็ดีไมมี่ใครทราบวา่กลุม่โอเปกมีปริมาณ

น า้มนัดิบเทา่ใดกนัแน ่ ผู้ เขียนยกตวัเลขปริมาณน า้มนัดบิของซาอดีุอาระเบียมาเป็นตวัอยา่ง  ดร. นานเซน 

ซาเลรี ผู้จดัการบริษัทอารัมโคแจ้งวา่ซาอฯุ มีปริมาณน า้มนัดบิท่ีจะท าให้บริษัทสามารถผลิตได้ถึงวนัละ 15 

ล้านบาร์เรลไปได้อีก 15 ปีข้างหน้า  แตเ่ม่ือแมตต์ ซิมมอนส์ นายธนาคารทางด้านพลงังานแหง่เมืองฮสุตนัไป

ส ารวจแหลง่ผลิตน า้มนัใหญ่ท่ีสดุของซาอฯุ ท่ีมีก าลงัผลิตวนัละ 5 ล้านบาร์เรลหรือเทา่กบั 6% ของก าลงัการ

ผลิตโลก ก็พบว่าการขดุเจาะบอ่คอ่นไปทางเหนือซึง่วิศวกรอธิบายวา่ เป็นการเจาะตามล าดบัจากเหนือลงใต้  

แตห่ลกัฐานท่ีเขาพบคือปริมาณน า้มนัทางใต้มีน้อยกว่าทางเหนือสง่ผลให้ปริมาณน า้มนัดบิท่ีบริษัทรายงาน

กลายเป็นข้อมลูท่ีไมน่า่เช่ือถือ  เป็นไปได้ว่าปริมาณการผลิตของซาอ ุฯ จะเข้าสูจ่ดุสงูสดุในไมช้่านี ้  

การท่ีรัฐบาลซาอฯุ พยายามให้ค ามัน่สญัญาในการคงระดบัการผลิตนา่จะมาจากเหตผุลทางการเมือง

มากกวา่ ทัง้นีเ้พราะซาอฯุ มีรัฐบาลท่ีมาจากราชวงศ์ซึง่ให้การสนบัสนนุแบบให้เปลา่แก่ประชาชนทกุ ๆ เร่ืองทัง้

สวสัดกิารการศกึษา การรักษาพยาบาลและท่ีอยูอ่าศยั สว่นรายได้ของประเทศกวา่ 3 ใน 4 มาจากน า้มนัซึง่ได้



ลดลงจาก 22,600 ดอลลาร์ตอ่คนตอ่ปีเหลือเพียง 4,600 ดอลลาร์ตอ่คนตอ่ปีภายในเวลาเพียงแค ่25 ปีเพราะ

ประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจาก 7 ล้านคนเป็น 22 ล้านคน  ข้อมลูของหนว่ยข่าวกรองของสหรัฐฯ บง่วา่ 

ประชากรซาอฯุ กวา่ 50% เป็นคนอายตุ ่ากวา่ 21 ปี และกวา่ 25% ไมมี่งานท า  คนเหล่านีจ้งึกลายเป็น

ผู้ก่อการร้าย  ราชวงศซ์าอฯุ จงึเกรงวา่ พวกตนอาจต้องเผชิญกบัปัญหาเชน่เดียวกบัอิหร่านจงึยิ่งมีความ

ต้องการการปกป้องจากสหรัฐฯ  การพึง่พาอาศยักนัของสองประเทศนีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีในสงัคมโลกมาตัง้แตปี่ 

2488 โดยสหรัฐฯ ต้องพึง่พาน า้มนัจากซาอฯุ  ในขณะท่ีราชวงศ์ซาอฯุ ก็ต้องการความคุ้มครองจากสหรัฐฯ  

ดงันัน้ แม้ว่าซาอฯุ จะทราบดีวา่การผลิตน า้มนัจ านวนมากและรวดเร็วเกินไปจะสง่ผลร้ายตอ่บอ่น า้มนัของ

ตนเอง แตร่าชวงศ์ก็ไมมี่ทางเลือก   

 ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุของโลกในปัจจบุนัคือ ไมมี่ใครทราบวา่ปริมาณน า้มนัดิบท่ีอาจสบูขึน้มาใช้ได้ของ

โอเปกมีเทา่ใดกนัแน่ และแตล่ะวนัโอเปกผลิตน า้มนัออกมาขายเทา่ใด ทัง้นีเ้พราะแตล่ะประเทศตา่งมีเหตผุล

ของตนเองในการให้ข้อมลูผิด ๆ กบัตลาด  เป็นไปได้ว่าปริมาณการผลิตของกลุม่โอเปกจะขึน้ถึงจดุสงูสดุแล้ว

ลดลงจนสง่ผลให้โลกต้องเผชิญหน้ากบัวิกฤตนิ า้มนัในเร็ววนันี ้ 

 

ผู้ เขียนตัง้ช่ือบทท่ี 8 วา่ “เวลาท่ีนา่สนใจ”  เขาอ้างวา่วิกฤตการณ์น า้มนัครัง้สดุท้ายคงเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 

24 กมุภาพนัธ์ 2549 หากยามไมส่ามารถหยดุยัง้รถของผู้ก่อการร้ายท่ีจะเข้าไปยึดบอ่น า้มนัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก

ของซาอดีุอาระเบียได้  ผู้ ท่ีจะเข้าโจมตีคือ กลุม่อลักออิดะซึง่แม้วา่จะล้มเหลวในครัง้นัน้ก็คงยืนยนัท่ีจะใช้ความ

พยายามตอ่ไปด้วยข้ออ้างท่ีว่าจะปกป้องทรัพย์สมบตัิอนัแสดงถึงความมัง่คัง่ของชาวมสุลิม  ผู้ เขียนย า้วา่ การท่ี

เขาเรียกมนัว่าวิกฤตการณ์น า้มนัครัง้สดุท้ายก็เน่ืองจากมนัจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านอ่ืน ๆ ตามมาทัง้

ทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและภมูิศาสตร์การเมือง ทัง้นีเ้พราะพายแุคธรีนาซึง่ท าลายโรงกลัน่น า้มนัในสหรัฐฯ 

ไปจ านวนมากได้พิสจูน์ให้โลกทราบแล้ววา่ก าลงัผลิตน า้มนัของโลกไมส่ามารถเพิ่มขึน้ได้อย่างรวดเร็วและอาจ

ไมส่ามารถเพิ่มขึน้ได้อีกตอ่ไปแล้ว  หากโลกขาดแคลนน า้มนัขึน้อยา่งทนัทีทนัใด เศรษฐกิจนา่ท่ีจะเข้าสูภ่าวะ

ถดถอยในทนัทีเชน่กนั  การท่ีโลกไมมี่ก าลงัการผลิตส ารองเหลืออยูม่ากพอหากประเทศใดประเทศหนึง่หรือ

แหลง่ใดแหลง่หนึง่หยดุการผลิตทนัทีทนัใดอาจกลายเป็นจดุเร่ิมต้นของวิกฤตการณ์น า้มนัครัง้สดุท้ายก็เป็นได้  



 ในเดือนเมษายน 2549 ซีมวัร์ เฮอร์ช นกัขา่วอเมริกนัรายงานวา่ ท าเนียบขาวก าลงัใช้ความพยายามให้

เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองของโลกอิสลามโดยไมค่ านงึถึงวิธีการทางการทตู ทัง้นีเ้พราะก่อนหน้านี ้

หนึง่สปัดาห์อิหร่านทดลองตอร์ปิโดใหมซ่ึง่สหรัฐฯ ถือเป็นการคกุคามผลประโยชน์ของตนในย่านตะวนัออก

กลาง  อยา่งไรก็ดี อิหร่านมิได้กระท าการโดยล าพงัเพราะหลงัจากท่ีอิหร่านถกูโดดเด่ียวจากวิกฤตการณ์น า้มนั

ครัง้ท่ี 2 อิหร่านก็ได้จีนเป็นมหามิตร  ในปี 2547 จีนและอิหร่านสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นมากขึน้ผ่าน

สญัญา 7 หม่ืนล้านดอลลาร์โดยจีนจะชว่ยเหลืออิหร่านพฒันาแหลง่น า้มนัและซือ้ก๊าซธรรมชาตจิากอิหร่าน 

250 ล้านตนัภายใน 25 ปีข้างหน้า  นอกจากนีท้ัง้สองประเทศยงัมีแผนท่ีจะสร้างท่อสง่น า้มนัระหวา่งกนัผา่น

ทางทะเลแคสเปียนและคาซคัสถาน  เน่ืองจากอิหร่านเป็นแหลง่ป้อนน า้มนัให้กบัจีน การรุกรานอิหร่านของ

สหรัฐฯ จงึเทา่กบัเป็นการท้าทายจีน  

เม่ือเป็นเชน่นีส้หรัฐฯ จงึมองจีนวา่เป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงทางด้านพลงังานและตัง้องค์กรขึน้เพ่ือ

สงัเกตความเคล่ือนไหวของจีนอยา่งใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือจีนปรับปรุงกองทพัให้ทนัสมยั  การท่ีจีนมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งพลงังานก็เพราะจีนกลายเป็นประเทศท่ีใช้พลงังานมากเป็นอนัดบัสองของโลก

และความต้องการพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ถึง 40% ของโลกก็มาจากจีนน่ีเอง  ยิ่งไปกว่านัน้จีนยงัมีอตัราความ

ต้องการพลงังานเพิ่มถึง 6% ตอ่ปีเพ่ือให้ด ารงศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชน่ท่ีเป็นอยู ่ ซ า้ร้ายนโยบายพลงังานของ

จีนยงัมิใชก่ารแขง่ขนักนัซือ้สินค้าในตลาด หากเป็นการซือ้แหลง่ผลิตเลยทีเดียว เชน่ ซือ้แหลง่ผลิตใน

ออสเตรเลีย อาเซอร์ไบจาน พมา่ เอกวาดอร์ หรือแม้แตป่ระเทศใกล้ ๆ กบัสหรัฐฯ คือ เวเนซุเอลา และแคนาดา  

ริชาร์ด ดีมาโต กลา่ววา่มนัเป็นการยากท่ีจะชกัจงูให้จีนเปล่ียนวิธีซือ้ และเป็นการยากอีกเชน่กนัท่ีจะให้ทัง้สอง

ประเทศหนัมาให้ความร่วมมือกนัอยา่งสร้างสรรค์หากนโยบายของสหรัฐฯ ตอ่ความมัน่คงทางด้านน า้มนัยงัคง

เป็นไปอยา่งก้าวร้าวเชน่ท่ีเป็นอยู่อยา่งทกุวนันี ้

 สหรัฐฯ ถกูคกุคามมากท่ีสดุเม่ือจีนเข้าไปมีอิทธิพลในตะวนัออกกลาง  ข้อมลูบง่วา่ ซาอฯุ กลายเป็น

แหลง่น า้มนัท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีนและบริษัทน า้มนัอารัมโคของซาอฯุ มีหุ้นอยูใ่นโรงกลัน่ของจีนถึง 25%  

นอกจากนัน้จีนยงัได้รับสิทธิในการส ารวจแหลง่น า้มนัของซาอฯุ อีกด้วย  จีนหวงัจะเป็นพนัธมิตรท่ีเหนียวแนน่

กบัซาอฯุ แทนสหรัฐฯ  ท่ีร้ายไปกวา่นัน้คือสหรัฐฯ เห็นวา่จีนปิดหนทางการเข้าถึงแหลง่น า้มนัและก๊าซในอิหร่าน

และอิรักของสหรัฐฯ  ทัง้นีเ้พราะความสมัพนัธ์ของจีนกบัอิหร่านใกล้ชิดกวา่ความสมัพนัธ์ท่ีฝร่ังเศสและ



พนัธมิตรมีกบัอิรักก่อนสหรัฐฯ จะบกุอิรักเสียอีก  ศาสตราจารย์ไมเคลิ แคลร์ ผู้ เขียนเร่ือง Blood and Oil: How 

America’s Thirst for Petrol is Killing Us เห็นวา่จากมมุมองของจอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ และคณะ หนทางเดียวท่ี

จะเปล่ียนดินแดนในยา่นนัน้คือการเปล่ียนระบบการปกครองและสนบัสนนุให้ผู้ ท่ีเป็นมิตรกบัสหรัฐฯ มีอ านาจ

ซึง่อาจต้องใช้วิธีท่ีไมเ่ป็นมิตร  การแยง่ชิงแหลง่พลงังานของทัง้สองประเทศจงึนา่จะรุนแรงขึน้และมีสว่นท าให้

การผลิตขึน้ถึงจดุสงูสดุรวดเร็วขึน้  และท่ีนา่แปลกคือทัง้ ๆ ท่ีสหรัฐฯ ต้องการความมัน่คงทางด้านพลงังานแต่

ตนเองกลบัเป็นฝ่ายท าให้สถานการณ์ของตนเองและโลกเข้าสูจ่ดุอบัและนา่จะกระตุ้นให้เกิดวิกฤตการณ์เร็ว

ยิ่งขึน้ไปอีก  

 ไมว่า่วิกฤตการณ์น า้มนัจะเกิดจากการเผชิญหน้ากนัระหว่างมหาอ านาจทัง้สองในกรณีของอิหร่าน

หรือไมก็่ตาม ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจย่อมสงูยิ่ง  โรเบอร์ต เฮอร์ช เห็นว่า สิง่ท่ีจะเกิดขึน้เป็นสิ่งท่ีเลวร้าย

ท่ีสดุในประวตัิศาสตร์เพราะมนัไมใ่ชเ่ศรษฐกิจถดถอยธรรมดา แตม่นัจะเกิดขึน้ทา่มกลางอตัราเงินเฟ้อรุนแรงท่ี

เรียกวา่ stagflation   สิ่งท่ีท าให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึน้ก็คือเงินดอลลาร์ท่ีทัว่โลกถือเอาไว้  ในปัจจบุนัรัฐบาล

สหรัฐฯ สร้างหนีเ้พิ่มขึน้จาก 5 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2513 เป็น 8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2548  และท่ีแยไ่ป

กวา่นัน้บริษัทสหรัฐฯ ก็เป็นหนีจ้ าพวกอนพุนัธ์ถึง 100 ล้านล้านดอลลาร์  นัน่หมายความวา่ ในปี 2548 สงัคม

อเมริกนัโดยรวมเป็นหนีถ้ึง 39 ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกวา่สามเทา่ของรายได้ประชาชาตขิองตน  หากคา่

ของดอลลาร์ออ่นลงมากจะส่งผลไมเ่พียงแคท่ าให้สินค้าน าเข้ามีราคาสงูขึน้เทา่นัน้ การสง่ออกของประเทศตา่ง 

ๆ ทัว่โลกก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยจากก าลงัซือ้ของสหรัฐฯ ท่ีลดลง  แตห่ากสหรัฐฯ ยงัคงน าเข้าสินค้าจ านวน

มากยอ่มกดดนัให้เกิดเงินเฟ้อจนท าให้ต้องเพิ่มอตัราดอกเบีย้ซึง่ยิ่งจะเป็นการท าให้เศรษฐกิจเลวร้ายลงไปอีก   

 การท่ีสหรัฐฯ ใช้ดอลลาร์ซือ้น า้มนัท าให้ทกุประเทศทัว่โลกถือและใช้ดอลลาร์ตามไปด้วยโดยเฉพาะ

ประเทศผู้ผลิตน า้มนั  พวกเขาต้องน าเงินนัน้มาหาผลประโยชน์ด้วยการซือ้พนัธบตัรของสหรัฐฯ อนัเป็นการ

สร้างความกดดนัให้ดอกเบีย้ในสหรัฐฯ ต ่าลงซึง่เทา่กบัเป็นการเอือ้ให้ทัง้รัฐบาลและชาวอเมริกนัมีเงินกู้ ราคาถกู

มาไว้ใช้  ยิ่งไปกว่านัน้การท่ีสหรัฐฯ สง่ออกลดลงและน าเข้าเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ท าให้ขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ถึง 7.24 

แสนล้านดอลลาร์ในปี 2548 และเป็นหนีต้า่งประเทศถึง 5.25 ล้านล้านดอลลาร์  เม่ือสหรัฐเป็นหนีม้ากเชน่นี ้

ประเทศตา่ง ๆ ท่ีถือเงินสกลุดอลลาร์ไว้ในมือมากมายจงึเร่ิมกงัวล 



 สิ่งท่ีผู้ เขียนกงัวลมากท่ีสดุคือ ปริมาณการใช้น า้มนัของชาวอเมริกนั  หากชาวโลกหนัมาใช้น า้มัน

เชน่เดียวกบัท่ีชาวอเมริกนัใช้ โลกต้องมีก าลงัการผลิตถึง 450 ล้านบาร์เรลตอ่วนัแทนท่ีจะเป็น 81 ล้านบาร์เรล

เชน่ทกุวนันี ้และปริมาณน า้มนัดบิท่ีมีอยูน่่าจะหมดลงภายในเวลาเพียง 7 ปีเทา่นัน้  แตห่ากชาวโลกใช้น า้มนั

เชน่ท่ีชาวองักฤษ จีนหรืออินเดียใช้ ปริมาณน า้มนัดิบนา่จะหมดภายในเวลา 17 ปี 96 ปีและ 226 ปีตามล าดบั  

ความไมเ่ทา่เทียมกนันีส้ะท้อนให้เห็นวา่ ชาวอเมริกนัไมเ่พียงแตโ่ลภเทา่นัน้ พวกเขายงันา่จะถกูต าหนิอีกด้วย 

 อตุสาหกรรมรถยนต์เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการกระท าท่ีไมเ่ข้าทา่ของชาวอเมริกนั  แทนท่ีพวกเขาจะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพรถให้ทดัเทียมกบับริษัทสญัชาตอ่ืินกลบัใช้การโฆษณามาสร้างมายาภาพให้ชาวอเมริกนั

หลงผิดคิดวา่ รถจ าพวกใช้งานได้หลายอยา่งท่ีเรียกว่า SUV (Sport Utility Vehicles) ซึง่เป็นรถขนาดใหญ่และ

เปลืองน า้มนัเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจ สถานะและอิสรภาพ  พวกเขายงัคงพึง่พานโยบายการกีดกนัทาง

การค้าสง่ผลให้บริษัทขาดความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวและสญูเสียตลาดให้กบับริษัทรถญ่ีปุ่ นไปใน

ท่ีสดุ   

บริษัทวอลมาร์ทซึง่เป็นบริษัทค้าปลีกท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐฯ ก็เป็นอีกบริษัทหนึง่ซึง่จะถกูคกุคามจาก

ราคาน า้มนัเพราะสถานท่ีตัง้ของร้านค้ามกัอยูห่า่งไกลออกไปจากชมุชน และสินค้าตา่ง ๆ ของบริษัทก็น าเข้า

จากประเทศจีนซึง่ต้องเดนิทางไกลหลายพนัไมล์  หากเทียบวอลมาร์ทเป็นประเทศ บริษัทนีก็้เป็นคูค้่าใหญ่

อนัดบัแปดของจีนโดยมีสดัส่วนการสัง่สินค้าจากจีนถึง 1.8 หม่ืนล้านดอลลาร์ในปี 2547 หรือเท่ากบัหนึง่ในสิบ

ของการขาดดลุการค้าของสหรัฐฯ ตอ่จีนเลยทีเดียว  

ผู้ เขียนสรุปว่า เม่ือปริมาณน า้มนัดบิลดลง ประเทศตา่ง ๆ นา่จะหนัมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทน  แม้ว่าใน

ปัจจบุนัราคาของก๊าซมิได้ขึน้อยูก่บัน า้มนัก็ตาม แตใ่นสถานการณ์ขาดแคลนน า้มนั ราคาก๊าซนา่จะเพิ่มสงูขึน้

เพราะความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นระหวา่งกนัของผลิตภณัฑ์ทัง้สองในตลาดการเงิน และความต้องการก๊าซท่ีเพิ่ม

สงูขึน้ยอ่มสง่ผลให้ราคาเพิ่มขึน้ด้วย  

 

 ในบทท่ี 9 ผู้ เขียนพดูถึงความเห็นของมอลคอล์ม วิคส์ รัฐมนตรีพลงังานขององักฤษ  วิคส์ให้สมัภาษณ์

เม่ือเดือนมีนาคม 2548 วา่เขาไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองน า้มนัจะหมดไปจากโลกในระยะเวลาอนัใกล้หรือในชัว่ชีวิต

ของคนในยคุปัจจบุนั  ผู้ เขียนเห็นวา่การให้สมัภาษณ์ของรัฐมนตรีคนนีเ้ป็นการบิดเบือนอยา่งสิน้เชิงเพราะสิ่งท่ี



ทกุคนก าลงัพดูกนัคือ การท่ีการผลิตจะขึน้ถึงจดุสงูสดุ มิได้พดูถึงการท่ีน า้มนัจะหมดไปจากโลก  แม้วา่แตล่ะ

สถาบนัจะท านายวา่การผลิตน า้มนัจะขึน้ถึงจดุสงูสดุในระยะเวลาตา่งกันซึง่ขึน้อยู่กบัมมุมองและวิธีค านวณ

และการคาดการณ์ปริมาณน า้มนัดบิท่ีมีอยูใ่นแหลง่ตา่ง ๆ แตก่ารคาดการณ์สว่นใหญ่จะบง่วา่จดุสงูสดุอยู่

ระหวา่งปี 2553-2573  ไมเคิล สมิธ เห็นวา่การท่ีการลิตน า้มนัจะขึน้ถึงจดุสงูสดุอยูร่ะหวา่งปี 2551-2563 นัน้

เป็นเพราะเม่ือราคาน า้มนัเพิ่มขึน้จะสง่ผลให้ความต้องการพลงังานลดลงจงึท าให้ปริมาณการผลิตขึน้ถึง

จดุสงูสดุช้าลงซึง่อาจกลายเป็นปี 2559  แทนท่ีจะเป็นปี 2551 ก็เป็นได้  ถึงกระนัน้ก็ตามมนษุย์เรายงัคงมีเวลา

ไมม่ากนกัท่ีจะเตรียมตวั   

ตามปกตนิกัการเมืองสว่นใหญ่คงเลือกท่ีจะท าสงครามนอกประเทศเพ่ือยืดเวลาการเกิดวิกฤตพิลงังาน

มากกวา่ท่ีจะพยายามเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนของตนโดยการขอร้องให้พวกเขาชะลอการใช้พลงังาน 

ทัง้นีเ้พราะทางเลือกหลงัไมมี่วนัท่ีจะท าให้นกัการเมืองชนะการเลือกตัง้อยา่งแนน่อน และน่ีคือต้นเหตท่ีุท าให้

ชาวอเมริกนัและองักฤษตดัสินใจบกุอิรัก  ผู้ เขียนจงึคาดว่าการท่ีนกัการเมืองสว่นใหญ่พยายามท่ีจะปฏิเสธเร่ือง

นีอ้าจมิได้เป็นเพราะพวกเขาไมเ่ห็นด้วยว่าเหตกุารณ์จะเกิดขึน้จริง ๆ แตอ่าจเป็นเพราะพวกเขาถกูท าให้เป็น

อมัพาตจากความยากล าบากมากกว่า  

 ในบทท่ี 10 ผู้ เขียนแสดงความมัน่ใจวา่ วิกฤตการณ์น า้มนัคงเกิดขึน้ในไมช้่าแตม่นัคงไมถ่ึงกบัท าให้

อารยธรรมสิน้สดุลงเพราะเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัสามารถท่ีจะรับมือกบัวิกฤตการณ์ได้อยูแ่ล้ว เพียงแตต้่อง

อาศยัความร่วมมือระหวา่งรัฐและประชาชนซึง่คงต้องเร่ิมต้นจากการหยดุปฏิเสธวา่มหนัตภยันีจ้ะไมเ่กิดขึน้

และร่วมกนัรับมืออยา่งจริงจงั 

 สิ่งท่ีรัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ กระท าได้ก็คือ การเร่ิมต้นใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยการมี

ยทุธศาสตร์ท่ีแนน่อนเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสร่วมมือกนัลดการใช้พลงังาน  หากขาดยทุธศาสตร์ท่ีดีปัญหานี ้

คงยากท่ีจะแก้อนัจะสง่ผลให้เกิดวิกฤตการณ์ท่ีทกุ ๆ ส่วนเป็นอมัพาต  ส่วนผู้ ท่ีมียทุธศาสตร์ท่ีดีและเร่ิมเคยชิน

กบัการลดการใช้พลงังานหรือใช้มนัอยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มมีโอกาสท่ีจะอยูร่อดได้มากกวา่ แม้วา่คนกลุม่นี ้

อาจต้องยากล าบากก่อนผู้ อ่ืนก็ตาม  ผู้ เขียนเห็นวา่ รัฐบาลประเทศทัง้หลายควรเร่งออกมาตรการลดการใช้

พลงังานเพ่ือชะลอชอ่งวา่งระหวา่งความต้องการพลงังานและพลงังานท่ีผลิตได้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทางหนึง่ด้วย   



การท่ีรัฐบาลองักฤษในสมยัของนายกรัฐมนตรีโทน่ี แบลร์ ไมใ่สใ่จเป็นการน าประเทศองักฤษเข้าไป

เส่ียงกบัสถานการณ์การขาดแคลนพลงังานและเศรษฐกิจถดถอยเพราะประเทศอ่ืน ๆ ในภาคพืน้ยโุรปได้

เตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นท่ีประจกัษ์แล้ว  การท่ีองักฤษยงัไมป่รับตวัโดยมีความเช่ือแบบหลงผิดว่าจะ

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัทว่งทีจงึไมน่า่จะสมเหตสุมผลเพราะการหาแหลง่พลงังานทดแทนเป็นเร่ืองท่ี

เป็นไปได้ยาก และการสร้างโรงงานไฟฟ้าใหมจ่ากพลงังานนิวเคลียร์ต้องอาศยัเวลานาน อีกทัง้การปรับปรุง

โรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัก็มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลและระยะเวลาหลายปี

จงึจะประสบผลส าเร็จ  หากองักฤษยงัคงมีทา่ทีตอ่ปัญหาพลงังานเชน่นีป้ระชาชนคงต้องประสบกบั

สถานการณ์เลวร้ายอย่างแสนสาหสัเพราะก๊าซท่ีองักฤษหวงัพึง่พาจากรัสเซียก็ก าลงัถกูท้าทายจากจีน 

 นอกจากนี ้การท่ีองักฤษตัง้ความหวงัไว้วา่การใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้จะชะลอหรือยืด

ระยะเวลาการขึน้ถึงจดุสงูสดุของการผลิตน า้มนัก็เป็นเร่ืองท่ีไมน่า่จะถกูต้อง  จากการศกึษาของวิลเลียม 

สแตนลีย์ เจวอน นกัเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษท่ี 19 จะเห็นวา่หลงัการผลิตเคร่ืองจกัรไอน า้ของเจมส์ วตัต์ ซึง่ท า

ให้การใช้พลงังานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ การใช้พลงังานกลบัมิได้ลดลงเลย ซ า้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการในการใช้พลงังานเพิ่มขึน้ไปอีก  ดงันัน้ หนทางเดียวท่ีนา่จะแก้ไขได้คือการบริโภคให้น้อยลง 

 สว่นมาตรการการค้าก๊าซเสียท่ีเรียกวา่ EU Emission Trading Scheme ซึง่สหภาพยโุรปหวงัวา่บริษัท

ตา่ง ๆ จะลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึง่เทา่กบัเป็นการลดการใช้พลงังานไปในตวั ไมค่อ่ย

ได้ผลมากนกัเพราะบริษัทตา่ง ๆ กลบัสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพจนสามารถปล่อยก๊าซนีไ้ด้ตามโควตา 

ปริมาณก๊าซท่ีถกูปลอ่ยออกมาจงึมิได้ลดลงเทา่ท่ีควร  ซ า้ร้ายโควตาท่ีก าหนดขึน้ในอนาคตยงัมากกกวา่

ปริมาณท่ีคาดวา่จะถกูปลอ่ยออกมาอยู่แล้ว  มาตรการนีจ้ึงไมน่า่ท่ีจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว   

 เดวิด เฟลมมิ่ง นกัเขียนด้านสิ่งแวดล้อมได้คิดวิธีการใหม่ขึน้มาเรียกว่า Tradable Energy Quotas 

(TEQ) ซึง่ผู้ เขียนเห็นว่านา่สนใจและสามารถน าไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการลดการใช้พลงังานและ

ปลอ่ยก๊าซได้ดี  การน ามาตรการนีไ้ปปฏิบตัิก็คือ ก าหนดให้ทกุคนท่ีเกิดมามีบตัรโควตาของการปลอ่ยก๊าซ

เรียกวา่ “งบประมาณการปล่อยคาร์บอน” (carbon budget)   ทกุ ๆ ครัง้ท่ีมีการใช้พลงังาน บตัรท่ีวา่นีจ้ะถกูคดิ

ค านวณเป็นราคาของก๊าซท่ีจะปลดปล่อยซึง่จะเป็นการควบคมุและเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้คนใช้พลงังานให้น้อยลง  

หากรัฐบาล บริษัท หรือประชาชนต้องการปล่อยก๊าซนีม้ากกวา่โควตาท่ีก าหนด พวกเขาจะต้องซือ้โควตาเพิ่ม 



แตป่ริมาณสดัสว่นในปีตอ่ ๆ ไปของพวกเขาจะลดลง  หากใช้เกินโควตาของผู้ อ่ืนจะถกูคิดราคาแพงขึน้ 

มาตรการนีจ้ะกระตุ้นให้ทกุคนพยายามหาทางใช้พลงังานท่ีไมท่ าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่จะท าให้

ปัญหาการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศได้รับการแก้ไขไปในตวัด้วย  อยา่งไรก็ดีวิธีนีย้งัคงไมย่ตุธิรรมกบัประเทศ

ยากจนมากนกัเพราะชาวอเมริกนัยงัคงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรมากกวา่อยู่ดีและโควตาท่ีพวกเขาได้รับในตอน

แรกก็ยงัมากกวา่ผู้ อ่ืน  แตอ่ย่างน้อยพวกเขาต้องปรับตวัเพ่ือท่ีจะไมบ่ริโภคเพิ่มขึน้   

 ผู้ เขียนคาดว่า หากวิกฤตการณ์พลงังานเกิดขึน้และการผลิตน า้มนัลดลงอย่างตอ่เน่ืองจริง วิกฤต

เศรษฐกิจยอ่มจะเกิดขึน้ตามมาแนน่อน นัน่ย่อมหมายความวา่ หลายอาชีพจะได้รับผลกระทบ เชน่ การ

ทอ่งเท่ียวและสายการบนิ  เขาจงึแนะน าวา่ 1) ผู้คนควรเน้นให้ลกูหลานเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะ

ชว่งเวลานัน้โลกคงต้องการนกัวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้มากเพ่ือค้นคิดวิธีส าหรับการประหยดัพลงังานและท างานใน

ด้านพลงังานและเทคโนโลยี  2) ลงทนุในกลุม่พลงังานเพราะแม้วา่จะเกิดวิกฤตแตหุ่้นในกลุม่นีน้า่จะมีราคาพุง่

สงูขึน้ในระยะแรกเพราะราคาสินค้าท่ีพวกเขาจะขายมีราคาสงูขึน้  3) ประเมินวิธีขบัรถของตนเองใหมโ่ดย

พยายามใช้พลงังานให้น้อยลงด้วยการเปล่ียนเป็นรถเล็กหรือรถประหยดัพลงังาน ขบัให้ช้าลงและน้อยลง ใช้

จกัรยานบนเส้นทางท่ีสามารถท าได้อยา่งปลอดภยั  4) ประเมินกิจกรรมการซือ้ของ เช่น สถานท่ีท่ีไปซือ้หา่งไกล

จากบ้านและท่ีท างานหรือไม่  สินค้าท่ีซือ้แตล่ะครัง้มาจากแหลง่ท่ีหา่งไกลหรือไม ่ความถ่ีในการไปซือ้ของ 

รวมทัง้ของท่ีซือ้มีการใช้ถงุพลาสตกิ ขวดพลาสตกิ และสินค้านอกฤดกูาลหรือไม่  5) ประเมินการใช้พลงังานใน

บ้านเรือน ประสิทธิภาพของการใช้พลงังานของอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ มีการเปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทิง้ไว้โดยไมจ่ าเป็น

หรือไม ่ 6) สถานท่ีตัง้บ้านเรือนหา่งไกลจากท่ีท างานหรือไม่และมีการใช้รถสาธารณะเดนิทางไปท างานหรือไม่ 

 ข้อคิดเหน็:  ข้อมลูในหนงัสือเลม่ชีช้ดัวา่ การผลิตน า้มนัจะขึน้ถึงจดุสงูสดุในไมช้่านีแ้ละผลของมนั

นา่จะเป็นความถดถอยทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง  การเลือกเมินเฉยกบัข้อมลูจงึไมน่า่จะถกูต้อง  นัน่

หมายความวา่ ถึงเวลาแล้วท่ีรัฐบาลและประชาชนต้องมีทัง้แผนระยะยาวและเร่ิมปฏิบตัติามมาตรการในระยะ

สัน้ทนัทีเก่ียวกบัพลงังานท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั พลงังานทางเลือกและแผนเศรษฐกิจส าหรับเผชิญกบัวิกฤติอนั

หนกัหนาสาหสัท่ีก าลงัจะมาถึง  จริงอยูเ่นือ้หาท่ีผู้ เขียนน ามาเสนอเป็นเร่ืองหนกั แตก่ารน าเสนอเป็นไปในรูป

ของการเลา่เร่ืองเบา ๆ เสียเป็นสว่นใหญ่พร้อมกบัมีเกร็ดตา่ง ๆ แทรกอยูม่ากมายซึง่ท าให้การอา่นไมช่วนง่วง



นอน  การน าเสนอเร่ืองหนกัให้เป็นเร่ืองเบาได้เชน่นัน้คงเน่ืองมาจากการเป็นนกัขา่วและนกัสร้างภาพยนตร์ของ

ผู้ เขียน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 

Beyond Oil / หลังน า้มันหยดสุดท้าย 

 

 

 

 น า้มนัปิโตรเลียมก าลงัจะหมดลงหรือไม ่จะหมดลงเม่ือไร และชาวโลกจะหาอะไรมาทดแทนเม่ือวนันัน้

มาถึงเป็นประเดน็ท่ีถกเถียงกนัมาเป็นเวลานานเป็นทศวรรษแล้ว  ประเด็นเหลา่นีเ้ร่ิมมีความเร่งดว่นยิ่งขึน้เม่ือ

ราคาน า้มนัทะยานขึน้ไปจนใกล้บาร์เรลละ 100 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อตอนปลายปี 2550  ส าหรับผู้ ท่ีต้องการรู้

ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจในประเดน็ดงักลา่ว ศาสตราจารย์ Kenneth S. Deffeyes แหง่

มหาวิทยาลยัพรินซตนัได้เตรียมไว้ให้ในหนงัสือขนาดกะทดัรัดยาว 202 หน้าช่ือ Beyond Oil: The 

View from Hubbert’s Peak ซึง่พิมพ์ออกมาเม่ือปี 2548   

  ผู้ เขียนน าเข้าประเด็นด้วยการพดูถึงปัญหาหนกัหนาสาหสัท่ีมนษุย์เราก าลงัจะต้องเผชิญเม่ือการผลิต

น า้มนัจะหยดุเพิ่มขึน้แล้วเร่ิมลดลงเป็นครัง้แรกนบัจากยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมตามค าท านายของ มาเรียน คงิ 

ฮบัเบอร์ต นกัธรณีวิทยาชาวอเมริกนัผู้ ได้คาดการณ์ไว้วา่ปริมาณน า้มนัดบิของโลกนา่จะอยูท่ี่ 2.1 ล้านล้าน

บาร์เรลและการผลิตจะขึน้ถึงจดุสงูสดุในปี 2543  สว่นการผลิตของสหรัฐฯ จะขึน้ถึงจดุสงูสดุในปี 2513  

ส าหรับตวัเขาเองเร่ิมให้ความสนใจตอ่ปัญหาการค้นหาน า้มนัตัง้แตปี่ 2501 เม่ือเขาเร่ิมท างานกบัห้องวิจยั

ของบริษัทเชลล์ในเมืองฮสุตนั ทัง้นีเ้พราะเขาสงัเกตวา่บริษัทตา่ง ๆ ในวงการน า้มนัดเูหมือนจะเก็บสะสมเงินสด

ไว้มากผิดปกติและพยายามซือ้หุ้นคืน ทัง้ ๆ ท่ีราคาน า้มนัและความต้องการก็เพิ่มสงูขึน้  มนัจงึอาจเป็นไปได้วา่

มนษุย์เราได้ค้นพบน า้มนัดิบหมดแล้ว หรือไมก่ารขดุเจาะเพิ่มขึน้ก็คงไมท่ าให้ได้ผลผลิตและก าไรเพิ่มขึน้  หาก



เป็นเชน่นัน้จริงมนษุย์เราก็น่าท่ีจะหาแหลง่พลงังานทดแทนอย่างจริงจงัมาตัง้นานแล้วและโอกาสนัน้อาจได้

หลดุลอยไปแล้วก็ได้   

 บทท่ี 1 พดูถึงเหตท่ีุท าให้เราต้องมองไปให้ไกลกวา่แคปั่ญหาน า้มนัหมด  ผู้ เขียนคาดวา่ วนัท่ี 24 

พฤศจิกายน 2548 อนัเป็นวนัขอบคณุพระเจ้าของชาวอเมริกนันา่จะเป็นวนัท่ีการผลิตน า้มนัขึน้ถึงจดุสงูสดุ  

หลงัจากนัน้การผลิตจะลดลงเร่ือย ๆ โดยลดลงทีละน้อยในระยะแรกและลดลงอยา่งรวดเร็วในภายหลงั  สาเหตุ

ท่ีเขาคาดการณ์ไว้เชน่นัน้เพราะการผลิตน า้มนัในปี 2546 เพิ่มขึน้เพียง 3% เม่ือเทียบกบัปี 2541 หรือ

เพิ่มขึน้เพียง 0.6% ตอ่ปีเท่านัน้  ยิ่งเม่ือเขาใช้สมการซึง่ฮบัเบอร์ตเสนอไว้เม่ือปี 2499 คาดการณ์การผลิต

น า้มนัในสหรัฐฯ ด้วยแล้ว เขายิ่งพบวา่มนัแตกตา่งอยา่งสิน้เชิงจากของกลุม่ผู้มองโลกในแง่ดท่ีีค านวณด้วยวิธี

ของส านกังานธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ซึง่คาดวา่การผลิตจะไมข่ึน้ถึงจดุสงูสดุจนถึงปี 2579  

 เขาย้อนไปเลา่ถึงประวตัขิองน า้มนัในยคุนีว้า่ เร่ิมขึน้ในปี 2453 เม่ือบอ่น า้มนัช่ือ Spindle Top 

ในรัฐเทกซสัของสหรัฐอเมริกาถกูสบูขึน้มาใช้เป็นครัง้แรกและนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของอตุสาหกรรมปิโตรเลียมโลก

เพราะจากวนันัน้มาวิถีชีวิตของมนษุย์เราก็เปล่ียนไป ไมว่่าจะเป็นการเดนิทางหรือสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีเราผลิตขึน้

ล้วนต้องพึง่พาน า้มนัทัง้สิน้  เม่ือนกัวิทยาศาสตร์สว่นใหญ่คาดวา่การผลิตน า้มนัของโลกเร่ิมหยดุเพิ่มขึน้และจะ

ลดลง มนัจงึเป็นขา่วร้าย  ธรรมชาตขิองมนษุย์เรามกัไมช่อบฟังขา่วร้ายและหวงัว่าขา่วร้ายนัน้จะหายไปในเร็ว

วนั  แตข่า่วร้ายเก่ียวกบัการผลิตน า้มนันีค้งจะไมมี่ทางหายไปแน ่ ทัง้นีเ้พราะเม่ือใดท่ีเราสามารถปรับตวัได้จน

รู้สกึคุ้นกบัการผลิตท่ีลดลงถึงจดุหนึง่ ระดบัของการผลิตก็จะลดลงไปอีก  

 

 บทท่ี 2 พดูถึงกระบวนการก าเนิดน า้มนัตามอา่วด้านในบริเวณไหลข่องมหาสมทุร เชน่ ทะเลแดงและ

ทะเลด า ท่ีการไหลวนของน า้น าเอาน า้ทะเลจากบริเวณท่ีตืน้ซึง่มีสารอาหารมากออกไปยงัสว่นลกึของ

มหาสมทุร  เม่ือเหตกุารณ์เช่นนีเ้กิดซ า้ไปซ า้มาเป็นพนั ๆ ปี ใต้มหาสมทุรจงึมีสารอินทรีย์ตกตะกอนอยูเ่ป็น

จ านวนมาก  สารอินทรีย์ท่ีถกูฝังอยู่ในหินท่ีระดบัเกินกวา่ 7,500 ฟตุเกิดการแตกตวัของโมเลกลุขนาดใหญ่  

สว่นท่ีกลายเป็นโมเลกลุคาร์บอนขนาด 5-20 อะตอมเป็นของเหลวท่ีเรียกวา่น า้มนัดบิ และสว่นท่ีกลายเป็น

โมเลกลุคาร์บอนขนาดเล็กกวา่ 5 อะตอมเป็นก๊าซธรรมชาต ิ น า้มนัถกูกกัอยูใ่นหิน 3 ชนิดด้วยกนัคือ หินทราย



ซึง่มีน า้มนัถึงคร่ึงหนึง่  ส่วนอีกคร่ึงอยูใ่นหินปนูและหินท่ีมีแร่แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตโดยมนัจะไหล

ผา่นไปมาระหวา่งรูท่ีเช่ือมกนัอยูใ่นหิน น า้มนัหนึง่หยดใช้เวลากวา่ร้อยล้านปีในการก่อตวั 

โดยทัว่ไปการสบูน า้มนัดิบออกมาจากแหลง่ในรอบแรกจะได้น า้มนัออกมาน้อยกวา่หนึง่ในส่ีของท่ีมีอยู่

ในแหลง่นัน้ ๆ  หลงัจากการสบูรอบท่ีสองแล้วน า้มนักวา่คร่ึงก็ยงัคงเหลืออยู ่ เทคนิคท่ีชว่ยให้สบูน า้มนัออกมา

ได้เพิ่มขึน้คือ การฉีดน า้ หรือการอดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในบอ่ข้าง ๆ เพ่ือให้น า้มนัท่ีเหลืออยูใ่นแหลง่

กลบัไหลขึน้มาสู่ปากบอ่อีกครัง้  แตน่ัน่ก็ยงัคงสบูน า้มนัขึน้มาได้เพียงอีกสว่นหนึง่เทา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะการสร้าง

แหลง่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้าง ๆ บอ่น า้มนัยงัมีต้นทนุสงู อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดมลพิษสงูมากเพราะต้อง

เผาถ่านหินเพ่ือผลิตก๊าซ  ถึงแม้วา่นกัวิทยาศาสตร์จะสามารถคิดค้นหวัเจาะท่ีแข็งกวา่เดมิ หรือใช้ทอ่ท่ีมี

คณุสมบตัท่ีิดีกวา่เดมิ แตเ่ทคนิคทัง้หมดนีก้ลบัไมส่ามารถท่ีจะท าให้สามารถสบูเอาน า้มนัออกจากแหลง่จน

หยดสดุท้ายได้  ดงันัน้หลงัปี 2543 บอ่น า้มนัหลายแหง่จงึต้องปิดตวัลง  ผู้ เขียนคาดวา่น า้มนัท่ียงัเหลืออยูใ่น

แหลง่ตา่ง ๆ ซึง่มีอยูน้่อยลงเร่ือย ๆ อาจนบัรวมเข้าไปเป็นปริมาณน า้มนัดบิส ารองได้ แตม่นัก็จะไมช่ว่ยเพิ่ม

ปริมาณการผลิตเพราะเราไม่สามารถน าขึน้มาใช้ได้จนหมดด้วยเทคโนโลยีท่ีเรามีอยูใ่นปัจจบุนั  

 สว่นสิทธิในการขดุเจาะน า้มนันัน้ แตล่ะประเทศมีนโยบายไมเ่หมือนกนั  ในปัจจบุนัสิทธิในการขดุเจาะ

ของประเทศสว่นใหญ่มกัเป็นของรัฐ เชน่ เวเนซุเอลา อิหร่าน อิรักและซาอดีุอาระเบีย  รัฐบาลของประเทศ

เหลา่นีม้กัตัง้บริษัทของตนเองขึน้เพ่ือบริหารผลประโยชน์ท่ีได้จากน า้มนั ยกเว้นสหรัฐอเมริกาซึง่สิทธิในการขดุ

เจาะกลบัเป็นของเอกชนหากเอกชนเป็นเจ้าของพืน้ท่ี  อยา่งไรก็ดีหากแหลง่น า้มนัอยู่ในทะเล สิทธิยงัคงเป็น

ของรัฐบาลท้องถ่ินและของรัฐบาลกลางโดยใช้ระยะหา่งจากฝ่ังเป็นจดุแบง่  

ปกติราคาของสินค้าจะถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานซึง่ในกรณีของน า้มนัก็เชน่เดียวกนั  แตใ่น

อดีตอิทธิพลด้านอปุสงค์จะมีผลตอ่ราคาน า้มนัมากกวา่ ทัง้นีเ้พราะราคาน า้มนัถกูก าหนดโดยกลุม่ประเทศ

ผู้ผลิตน า้มนัรายใหญ่ของโลก (โอเปก)  โอเปกจะรักษาระดบัราคาน า้มนัให้อยูท่ี่ 22-28 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล

ด้วยการปรับก าลงัการผลิต  หากราคาน า้มนัสงูกวา่บาร์เรลละ 28 ดอลลาร์ โอเปกมกัจะผลิตเพิ่มเพ่ือให้ราคา

น า้มนัลดลง  แตเ่ม่ือการผลิตของกลุม่โอเปกซึง่ได้ขึน้ไปถึงจดุสงูสดุแล้วตัง้แตปี่ 2545 ท าให้ราคาน า้มนัขึน้ไป

ถึงบาร์เรลละ 33 ดอลลาร์เม่ือปี 2547 โอเปกกลบัลดการผลิตลง นัน่หมายความว่า โอเปกไมส่ามารถท่ีจะ

ควบคมุราคาน า้มนัด้วยการผลิตของตนเองได้อีกตอ่ไปแล้ว  ผู้ เช่ียวชาญจงึเห็นตรงกนัวา่นบัจากนีไ้ปประเทศ



ตา่ง ๆ ทัว่โลกจะต้องเผชิญกบัราคาน า้มนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและรวดเร็วอนัเป็นการเปล่ียนไปตาม

อิทธิพลด้านอปุสงค์นัน่เอง  

 

 บทท่ี 3 พดูถึงวิธีค านวณการผลิตน า้มนัของฮบัเบอร์ต  นกัวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกนัวา่ต้องมีอะไร

ซอ่นอยูใ่นสมการทางคณิตศาสตร์ของฮบัเบอร์ตอย่างแน่นอน  หลงัจากผู้ เขียนศกึษางานของฮบัเบอร์ตอยา่ง

ละเอียดก็เข้าใจท่ีมาของสมการนัน้และทราบว่า เขาน าข้อมลูการผลิตน า้มนัของสหรัฐอเมริกามาเป็นฐานใน

การคิดสมการ  ผู้ เขียนได้น าข้อมลูของปริมาณการผลิตน า้มนัสะสมกบัสดัสว่นระหว่างการผลิตรายปีตอ่การ

ผลิตสะสมมาบรรจลุงบนกราฟและพบวา่มนัเป็นเส้นตรงหลงัจากปี 2501  ท่ีเป็นเช่นนัน้เพราะการผลิตสะสม

ยอ่มเพิ่มขึน้เม่ือเวลาผ่านไป  เส้นตรงเส้นนีจ้ะตดักบัเส้นตามแนวนอนท่ี 2.28 แสนล้านบาร์เรลอนัเป็นจดุท่ี

น า้มนัหยดสดุท้ายของสหรัฐอเมริกาถกูสบูขึน้มาใช้นัน่เอง  ผลของการค านวณนีแ้ตกตา่งจากท่ีส านกังาน

ทรัพยากรธรณีอเมริกนัค านวณไว้ซึง่ได้แก่สหรัฐฯ มีน า้มนัดบิสงูถึง 3.62 แสนล้านบาร์เรล  นัน่หมายความวา่ 

เส้นตรงเส้นนีมี้การหนัหวักลบั หรือไมส่หรัฐฯ ก็ได้นบัเอาน า้มนัดิบของอิรักเป็นของตวัแล้ว 

 นอกจากสมการของฮบัเบอร์ตแล้วการใช้วิธีท่ีมีช่ือวา่ Logistic Curve ของปิแอร์ แวร์ฮลุต์ ชาว

เบลเยียมซึง่เป็นกราฟเชน่กนัก็เป็นการค านวณปริมาณการผลิตท่ีส าคญัอีกแบบหนึง่  กราฟนีจ้ะเป็นรูประฆงั

คว ่าซึง่สมมาตรกนัทัง้สองข้างโดยมีพืน้ท่ีใต้กราฟเป็นปริมาณ (ภาพ)  ปีท่ีผลิตได้ปริมาณสงูสดุเกิดขึน้เม่ือพืน้ท่ี

ใต้กราฟขึน้ถึงคร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีทัง้หมด  กราฟนีค้ านวณได้วา่ปริมาณการผลิตของสหรัฐอเมริกาจะขึน้ถึง

จดุสงูสดุในปี 2519  แตเ่หตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงคือ ปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ ขึน้ไปถึงจดุสงูสดุแล้วตัง้แตปี่ 

2513  การค านวณโดยกราฟนีชี้ว้า่ปริมาณการผลิตน า้มนัของโลกจะขึน้ถึงจดุสงูสดุในปี 2548  

นอกจากนัน้ผลการวิเคราะห์จากการใช้กราฟพบวา่ ราคาน า้มนัมีผลตอ่การผลิตบ้างแตไ่มม่ากนกั 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่า การผลิตน า้มนัเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของหว่งโซอ่ปุทานซึง่เร่ิมจากการค้นหาแหลง่

น า้มนั  หลงัการเร่ิมขดุเจาะหลมุแรกอาจมีหลมุอ่ืน ๆ ใหญ่น้อยตามมาจนกระทัง่ยา่นนัน้กลายเป็นแหลง่น า้มนั

ขนาดใหญ่  ปริมาณน า้มนัดิบจากแหลง่ตา่ง ๆ จะถกูรวมเข้าด้วยกนัเป็นปริมาณน า้มนัดบิส ารอง (oil 

reserves) ของประเทศและของโลก  บทความของฮบัเบอร์ตในปี 2505 ใช้ค าว่า “ค้นพบ” 



(discovery) ซึง่หมายถึงปริมาณน า้มนัดบิสะสมท่ีพบในแตล่ะปีรวมกบัปริมาณน า้มนัดบิของปีนัน้ ๆ  

วิธีการวิเคราะห์การค้นพบเป็นเชน่เดียวกนักบัการผลิตคือ การบรรจขุ้อมลูของการค้นพบสะสมตามแนวนอน

และการค้นพบในแตล่ะปีหารด้วยการค้นพบสะสมในแนวตัง้  ผลจากการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์จะพบวา่ 

โลกได้ผา่นจดุสงูสดุของการค้นพบไปแล้วตัง้แตปี่ 2520  

 วิธีการนบัจ านวนบาร์เรลท่ีคาดวา่จะค้นพบจากแหลง่น า้มนัใหม ่ๆ คือ การสร้างกราฟระหวา่งจ านวน

น า้มนัสะสมในแนวนอนกบัสดัสว่นของจ านวนท่ีพบตอ่จ านวนสะสมในแนวตัง้  จากกราฟนีจ้ะพบวา่ ปริมาณ

น า้มนัท่ีคาดว่าจะพบคือ 2.013 ล้านล้านบาร์เรล  แตใ่นปี 2508 โลกได้ค้นพบแหลง่น า้มนัไปแล้วถึง 

94%  ดงันัน้ หากดตูวัเลขทัง้หมดจะเห็นวา่ ปริมาณน า้มนัท่ีพบและท่ีผลิตจะเทา่กนัท่ี 2.013 ล้านล้าน

บาร์เรลโดยการค้นพบแหลง่ใหม ่ๆ จะขึน้ถึงสดุสงูสดุท่ีปี 2507  สว่นปริมาณน า้มนัท่ีพบจะขึน้ถึงจดุสงูสดุท่ีปี 

2521 และปริมาณการผลิตจะขึน้ถึงจดุสงูสดุในปี 2548   

 



 

 

 



 บทท่ี 4 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาต ิ การค้นหาก๊าซธรรมชาตก็ิเป็นเชน่เดียวกนักบัการค้นพบ

น า้มนัดิบ  ก๊าซธรรมชาตจิะพบท่ีระดบัความลกึมากกวา่ 15,000 ฟตุ และมีขนาดเพียง 1 อะตอมเท่านัน้ 

หรือท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่ามีเทน (CH4)  แตก่ารผลิตก๊าซธรรมชาตแิละน า้มนัดิบมีความตา่งกนับ้างคือ 

การผลิตก๊าซไมจ่ าเป็นต้องมีปัม้ มีเพียงทอ่และลิน้ปิดเปิดเทา่นัน้  ต้นทนุของการวางท่อจงึเป็นต้นทนุท่ีส าคญั

ท่ีสดุ  หากแหลง่ใดมีปริมาณก๊าซเพียงเล็กน้อย คา่ใช้จ่ายในการวางทอ่จะสงูกวา่ปริมาณก๊าซท่ีดงึออกมาใช้ได้  

โดยทัว่ไปก๊าซเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน า้มนั  ยิ่งผลิตน า้มนัมากเทา่ใดก็ยิ่งได้ก๊าซธรรมชาตมิากขึน้เทา่นัน้

สง่ผลให้ราคาของก๊าซลดลงเหลือเพียง 3-7 เซนตส์หรัฐตอ่ 1 พนัลกูบาศก์ฟุตเทา่นัน้  แหลง่น า้มนับางแหง่มี

ปริมาณก๊าซธรรมชาตมิากกวา่น า้มนั  แหลง่นัน้ ๆ จงึสามารถแยกกนัผลิตระหวา่งน า้มนัและก๊าซได้โดยอาจท า

การเจาะลงไปเฉพาะระดบัท่ีมีน า้มนัเทา่นัน้ 

 แหลง่ก๊าซธรรมชาติท่ีพบมากของสหรัฐอเมริกาคือ ทางตะวนัตกของรัฐนิวยอร์กและรัฐเพนซิลวาเนีย

ซึง่เป็นแนวขนานไปกบัชายฝ่ังทะเลจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปถึงทิศตะวนัตกเฉียงใต้  การขดุเจาะก๊าซจาก

แหลง่แบบนีไ้มย่ากนกัหากสามารถก าหนดต าแหนง่ท่ีถกูต้องได้  อย่างไรก็ดี เม่ือความต้องการก๊าซเพิ่มขึน้ การ

ค้นหาแหลง่ก๊าซท่ีมิใชแ่หลง่แบบเดมิ ๆ ก็เพิ่มขึน้ตามไปด้วย  ก๊าซท่ีเป็นท่ีนิยมคือ ก๊าซในบงึ (Swamp 

Gas) ซึง่เป็นแหลง่ท่ีมีก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากการผลิตของแบคทีเรีย ณ อณุหภมูิปกติโดยอาศยัรากหญ้า  แหลง่

ก๊าซชนิดนีท่ี้ได้รับการศกึษามากท่ีสดุอยูท่ี่รัฐมอนทานาและในจงัหวดัแอลเบอร์ตาของแคนาดา  แตป่ริมาณ

ของก๊าซกลบัมีไมม่ากพอท่ีจะดงึดดูการลงทนุ  อยา่งไรก็ดี การท่ีแหลง่ก๊าซประเภทนีอ้ยูตื่น้และมีต้นทนุต ่าใน

การดงึออกมาใช้ก าลงัท าให้มนัเป็นท่ีสนใจของประเทศก าลงัพฒันา   

นอกจากนัน้ยงัมีก๊าซในอ่าง (Basin-Center Gas) ซึง่อยูใ่นรูระหวา่งหินบางชัน้  แหลง่ท่ีพบหิน

เหลา่นีคื้อ รัฐนิวยอร์ก เพนซิลวาเนีย เทนเนสซี  ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของรัฐไวโอมิงและทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของรัฐนิวเม็กซิโก  แตแ่หลง่เหลา่นีก้ลบัเป็นแหลง่ท่ีไมน่า่สนใจเพราะการดงึก๊าซออกมาใช้ท าได้คอ่นข้างยาก  

รัฐจงึต้องให้ความชว่ยเหลือด้วยการเพิ่มแรงจงูใจทางด้านภาษีกบัแหลง่ท่ีผลิตได้น้อยกวา่ 9,000 ลกูบาศก์

ฟตุตอ่วนัเพ่ือให้นกัลงทนุยอมลงทนุดงึก๊าซจากแหลง่เหล่านีอ้อกมาใช้เพราะความต้องการเพิ่มสงูขึน้  ความ

ต้องการผลตอบแทนในการลงทนุส าหรับการขดุเจาะหาแหลง่ใหม ่ๆ มกัอยูท่ี่ 10-15%  โดยทัว่ไป 75% 

ของการค้นหาจะพบหลมุเปลา่  ราว 18% พบหนึง่พนัล้านลกูบาศก์ฟุต อีก 5% พบสิบล้านลกูบาศก์ฟตุ และ



เพียง 2% เทา่นัน้ท่ีมีโอกาสพบกวา่แสนล้านลกูบาศก์ฟุต  แหลง่ก๊าซประเภทนีใ้ห้ปริมาณก๊าซเพียงเล็กน้อยจงึ

ไมเ่หมาะกบัการผลิตในเชิงการค้าและไมน่า่จะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีโลกก าลงัขาด

แคลนพลงังาน  ยิ่งไปกวา่นัน้ผลตอบแทนในการลงทนุยงัต ่าใกล้เคียงกบัการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเทา่นัน้  

แตก่ารลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลไมมี่ความเส่ียง 

 ในอดีตการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเร่ืองผิดกฎหมาย  แตห่ลงัจากการระเบิดของโรงงาน

ไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์และเม่ือต้นทนุในการผลิตก๊าซลดลงมาก สหรัฐอเมริกาใช้ก๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ถึง 24% ใช้ในอตุสาหกรรม 35% ใช้ในการท าความร้อนให้กบัอาคารและท่ีอยู่อาศยั 16% และ 25% 

ตามล าดบั ท าให้การบริโภคก๊าซเฉล่ียถึงวนัละ 6 หม่ืนล้านลกูบาศก์ฟุตแล้วในปัจจบุนั  

ก๊าซธรรมชาตเิป็นท่ีนิยมส าหรับผู้ขบัข่ีรถยนต์เพราะมนัเกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าน า้มนั   แต่

ปัญหาก็คือ ไมมี่ปัม้ก๊าซธรรมชาต ิ บริษัทฮอนด้าจงึผลิตเคร่ืองอดัก๊าซตามบ้านขึน้  สินค้านีเ้ป็นท่ีนิยมมากอยู่

ระยะหนึง่เพราะมนัมีต้นทนุต ่าและท าให้ชาวอเมริกนัสามารถเล่ียงภาษีน า้มนัได้ไปในตวั  ปัญหาเกิดขึน้เม่ือ

ความต้องการก๊าซเพิ่มสงูขึน้มากในฤดหูนาวของปี 2545-2546 สง่ผลให้ปริมาณก๊าซส ารองของสหรัฐฯ ลด

ต ่าลง  ผู้ เขียนสรุปวา่ก๊าซธรรมชาติจะเป็นท่ีต้องการมากขึน้  หากสหรัฐฯ ต้องการรักษาระดบัการผลิตก๊าซเชน่ท่ี

เป็นอยู่ในปัจจบุนั จ านวนบอ่ท่ีจะต้องขดุเจาะจะต้องเพิ่มขึน้ทกุ ๆ ปี  ทัง้นีเ้พราะบอ่ในปัจจบุนัจะมีอายใุช้งาน

ลดลงเร่ือย ๆ  

 

บทท่ี 5 เป็นเร่ืองของถ่านหินซึง่เป็นแหลง่พลงังานท่ีส าคญัท่ีสดุในแง่ของปริมาณและราคาเพราะมนัมี

ปริมาณมากและราคาถกูจนนกัวิทยาศาสตร์คาดวา่มนัสามารถท่ีจะเป็นแหลง่พลงังานได้อีกหลายร้อยปี  แต่

มนักลบัเป็นแหลง่พลงังานท่ีเลวในแง่สิ่งแวดล้อมเพราะมนัก่อให้เกิดมลพิษ ฝนกรด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และสารปรอท  ยิ่งเม่ือถ่านหินท่ีถกูเผาไหม้ผสมรวมกบัไอน า้มนัด้วยแล้ว มนัจะท าให้เกิดสว่นผสมระหวา่งน า้

และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึง่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพมาก 

 คา่ใช้จา่ยในการขนย้ายถ่านหินท่ีถกูท่ีสดุคือการขนทางน า้  อยา่งไรก็ดีการขนย้ายด้วยวิธีนีย้งัคงมี

ต้นทนุ  ฉะนัน้จงึเกิดการตัง้โรงไฟฟ้า ณ เหมืองถ่านหินขึน้เพ่ือลดต้นทนุ แตม่นัก็ท าให้ปริมาณมลพิษในบริเวณ



นัน้เพิ่มสงูขึน้จนก่อให้เกิดข้อถกเถียงกนัวา่ ควรให้มีมลพิษกระจายอยูท่ัว่ไปแหง่ละเล็กละน้อย หรือให้มีมลพิษ

กระจกุตวัอยูเ่พียงท่ีใดท่ีหนึง่แตมี่ปริมาณมากกนัแน ่ ผู้ เขียนเห็นวา่เม่ือโลกมีปริมาณน า้มนัดบิลดลง เราจงึควร

สงวนน า้มนัไว้เพ่ือใช้ในการบินเพียงอยา่งเดียว ใช้ก๊าซธรรมชาตใินการขบัเคล่ือนรถยนต์ แล้วหนัมาใช้พลงังาน

ไฟฟ้าจากถ่านหินแทนท่ีก๊าซธรรมชาติแม้วา่ปัญหาเร่ืองมลพิษจากถ่านหินยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัและยงัไม่

สามารถแก้ไขได้ก็ตาม  

 

 บทท่ี 6 เป็นเร่ืองของทรายยางมะตอย (Tar Sand) ซึง่เป็นสิ่งท่ีรู้จกักนัมาแต่ครัง้โบราณเพราะมนั

เป็นสารท่ีใช้ยาเรือของโนอาห์ในพระคมัภีร์ไบเบิล้ และใช้ในการท ามมัม่ีของชาวอียิปต์  แม้วา่ทรายยางมะตอย

จะพบได้ใน 30 กวา่ประเทศทัว่โลก แตแ่หลง่ใหญ่มีเพียงสองแหง่เทา่นัน้คือ ในจงัหวดัแอลเบอร์ตาของแคนาดา

และทางเหนือของแมน่ า้โอริโนโคในเวเนซุเอลา  อยา่งไรก็ดี น า้มนัจากแหลง่ประเภทนีมี้ความหนืดสงูเกินกวา่ท่ี

จะไหลไปตามทอ่ได้  ทางแก้ไขได้แก่การผสมน า้มนันีก้บัน า้มนัท่ีเบากวา่  แตน่ า้มนัท่ีเบากว่ากลบัมีแหลง่ก าเนิด

ท่ีหา่งไกล  ฉะนัน้หากต้องการจะผลิตน า้มนัจากทรายยางมะตอยก็จะต้องตัง้โรงกลัน่ ณ แหลง่ก าเนิดของมนั

เพ่ือท าให้มนัไหลไปตามท่อได้  การผลิตน า้มนัจากแหลง่นีใ้ช้เทคนิคท่ีเรียกวา่ Cyclic Steam 

Stimulation นัน่คือ อดัไอน า้ลงไปในบอ่ประมาณ 1 สปัดาห์เพ่ือให้ไอน า้นัน้บม่น า้มนัก่อนเป็นเวลา 1 

สปัดาห์แล้วสบูน า้มนัขึน้มาจากบอ่  แม้ว่าบอ่ชนิดนีจ้ะให้น า้มนัเพียง 20% แตย่งัคงคุ้มคา่เพราะบอ่มีขนาด

ใหญ่มากและสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อย 

 บอ่ทรายยางมะตอยแรกอยูใ่นบริเวณแมน่ า้เอธาบาสกาในแคนาดา  น า้มนัจากบอ่นีอ้ยู ่ณ ระดบัความ

ลกึเพียงแค ่200 ฟตุเทา่นัน้  การน าออกมาใช้จงึคล้ายกบับอ่น า้มนัท่ีขดุกนัอยูท่ัว่ไป  ในปัจจบุนับริษัทเชลล์ได้

เข้าไปลงทนุผลิตน า้มนัจากแหลง่นีแ้ล้ว  ในปี 2547 น า้มนัท่ีผลิตขึน้จากแหลง่ประเภทนีค้ดิเป็น 33% ของ

น า้มนัท่ีผลิตขึน้ทัง้หมดในแคนาดา  นกัวิทยาศาสตร์คาดว่าแหลง่ประเภทนีจ้ะมีน า้มนัมากถึง 1 ล้านล้าน

บาร์เรล  อย่างไรก็ตามการผลิตในปริมาณมากขึน้ไปอีกคงยากท่ีจะท าได้เพราะ 1) การผลิตจากแหลง่ประเภทนี ้

ต้องอาศยัก๊าซธรรมชาตเิป็นปัจจยัในการผลิต  2) น า้ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตอีกชนิดหนึง่ไมส่ามารถหา

ได้ในปริมาณมากในบริเวณใกล้ ๆ  3) แตล่ะบอ่ต้องใช้เงินลงทนุถึง 2-5 พนัล้านดอลลาร์ซึง่มากเสียจนกระทัง่



เกินก าลงัของบริษัทเล็ก ๆ และท าให้บริษัทยกัษ์ใหญ่สองแหง่ชะลอการลงทนุไปแล้ว และ 4) แหลง่นีข้าดแคลน

ปัจจยัพืน้ฐานทัง้ทางด้านกายภาพและบคุลากรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิศวกร  

 แหลง่น า้มนัประเภทนีท่ี้แมน่ า้โอริโนโคในประเทศเวเนซุเอลามีน า้มนัประมาณ 1.2 ล้านล้านบาร์เรล  

ทวา่ในปี 2542 ผลิตได้เพียง 54,000 บาร์เรลตอ่วนัเทา่นัน้  บอ่ท่ีน่ีง่ายตอ่การขดุเจาะเพราะอากาศท่ี

อบอุน่กว่าบอ่ในแคนาดาจงึมีโครงการท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตเป็น 5 แสนบาร์เรลตอ่วนั แตก็่ยงัติดขดัเร่ือง

ปัญหาการเมืองภายในประเทศ  น า้มนัท่ีได้จากแหลง่นีมี้สภาพเหมือนน า้มนัจากแหล่งในแคนาดา นัน่คือ เป็น

น า้มนัหนกัจงึต้องผา่นกระบวนการท าให้มนักลายเป็นน า้มนัเบา  แม้วา่การผลิตน า้มนัจากทรายยางมะตอย

จะต้องอาศยัพลงังานชนิดอ่ืน ๆ แตผู่้ เขียนสรุปวา่แหลง่นีย้งันา่จะเป็นความหวงัส าหรับอนาคตได้ 

  

บทท่ี 7 พดูถึงหินน า้มนั (Oil Shale) ซึง่เป็นหินท่ีไมมี่ความเก่าแก่พอท่ีจะเป็นน า้มนัปิโตรเลียมได้  

เน่ืองจากหินชนิดนี ้1 ตนัสามารถผลิตน า้มนัได้ถึง 1 บาร์เรล จงึท าให้บริษัทหลายแห่งพยายามท่ีจะผลิต

น า้มนัจากแหลง่ประเภทนี ้ อยา่งไรก็ตามความพยายามกลบัล้มเหลว  แหลง่ใหญ่ของหินน า้มนัอยูท่ี่เอสโตเนีย

และแมน่ า้เขียวในรัฐไวโอมิงและยทูาห์ของสหรัฐอเมริกา  อนัท่ีจริงแหลง่ประเภทนีเ้คยเป็นท่ีผลิตน า้มนัมาก่อน 

แตเ่ม่ือมนษุย์เราพบแหลง่น า้มนัอ่ืนท่ีสามารถผลิตได้ง่ายกวา่ แหลง่เหล่านีจ้งึถกูละทิง้ไป   

เม่ือโลกต้องเผชิญกบัการขาดแคลนน า้มนั แหลง่ประเภทนีจ้งึกลบัมาได้รับความสนใจอีกค ารบหนึง่

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแหลง่ท่ีแมน่ า้เขียวซึง่มีขนาดใหญ่มากและมีปริมาณถึง 60% ของหินน า้มนัของโลก  หาก

แหลง่นีไ้ด้รับความร้อน ปริมาณน า้มนัท่ีผลิตขึน้อาจมากกวา่ปริมาณน า้มนัท่ีผลิตขึน้จากตะวนัออกกลางเสียอีก  

ยิ่งกวา่นัน้แม่น า้สายนีย้งัมีสารเคมีถึง 9 ชนิดท่ีไมพ่บในบริเวณอ่ืนใดของโลกเลย บริเวณนีจ้งึนา่จะมีลกัษณะ

พิเศษแตกตา่งจากบริเวณอ่ืน ๆ ของโลก  

 โดยทัว่ไปแล้ว แหลง่หินน า้มนัมกัมีต้นก าเนิดมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีเคยเป็นมหาสมทุรมาก่อน  น า้มนัท่ี

พบจะมีเปอร์เซ็นต์ของโมเลกลุไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ่มากกวา่และเป็นเส้นตรง  โมเลกลุประเภทนีจ้ะท าให้

เกิดการตกผลกึท่ีอณุหภมูิห้องยงัผลให้การขนสง่ยากเย็น  แม้การค านวณจะพบว่าแหล่งนีน้า่จะมีน า้มนัถึง 



1.5 ล้านล้านบาร์เรลซึง่มากกวา่น า้มนัดิบของตะวนัออกกลางถึง 4 แสนล้านบาร์เรล  แตแ่หลง่นีย้งัไม่

สามารถผลิตน า้มนัในเชิงการค้าได้  มนัจงึมีคา่เท่ากบัศนูย์ในปัจจบุนั  

 นอกจากปัญหาเร่ืองผลกึแล้ว ปริมาณหินท่ีเหลือหลงัการผลิตน า้มนัยงัเพิ่มขึน้ถึง 20% ซึง่ท าให้เกิด

ปัญหาในการก าจดัตามมา  ซ า้ร้ายในปัจจบุนันกัวิทยาศาสตร์ยงัไมส่ามารถท่ีจะคิดค้นวิธีน าหินนีก้ลบัมาใช้

ผลิตสิ่งใดหรือดงึผลผลิตใดออกมาได้อีกด้วยไมว่า่พวกเขาจะใช้ความพยายามมากเท่าใดแล้วก็ตาม  ยิ่งไปกวา่

นัน้น า้มนัท่ีได้จากแหลง่ประเภทนีย้งัเป็นน า้มนัเกรดต ่าจงึท าให้มนัต้องผา่นกระบวนการเพิ่มไฮโดรเจนซึง่มา

จากน า้หรือมีเทน  แตก่ารน าน า้มาเป็นแหลง่ในการเพิ่มไฮโดรเจนให้กบัน า้มนัยากท่ีจะเกิดขึน้ได้เพราะผู้คนใน

บริเวณใกล้เคียงมีความจ าเป็นต้องใช้น า้เชน่กนัจงึเทา่กบัเป็นการละเมิดสิทธิของพวกเขา   

 

บทท่ี 8 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัยเูรเนียม  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ พลงังานนิวเคลียร์มาจากการท าปฏิกิริยา

รวมตวัหรือแตกตวัของสารเคมีโดยท่ีสารตัง้ต้นจะต้องมีพลงังานมากกวา่สารท่ีเกิดขึน้หลงัสิน้สดุการท า

ปฏิกิริยา  ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นกัวิทยาศาสตร์ทราบแล้ววา่ หากเพิ่มนิวตรอนเข้าไปในธาตยุเูรเนียมจะ

สง่ผลให้มนัแตกตวัเป็น 2 นิวเคลียสท่ีมีขนาดพอ ๆ กนั  ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ลีโอ ไซลาร์ด และ ยู

จีน วิกเนอร์ จงึน าสมการของไอสไตน์มาใช้ผลิตอาวธุนิวเคลียร์ด้วยกรรมวิธีแยกยเูรเนียม 235 และสร้างสาร

ใหมข่ึน้ได้แก่พลโูตเนียม ยงัผลให้ได้ระเบิดท่ีทิง้ ณ เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิของญ่ีปุ่ น 

 ถึงแม้วา่ธาตยุเูรเนียมจะมีปริมาณมากและราคาถกู แตต้่นทนุในการสร้างโรงงานกลบัมีราคาสงูเพราะ

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีราคาสงูมาก  อยา่งไรก็ดีผู้ เขียนเห็นด้วยกบับทความของฮบัเบอร์ตท่ีเขียนขึน้ตัง้แตปี่ 

2499 วา่ พลงังานนิวเคลียร์นา่จะเป็นพลงังานท่ีน ามาทดแทนพลงังานจากซากดกึด าบรรพ์  แตห่ลงัการ

ระเบดิของโรงงานนิวเคลียร์ในปี 2529 ความกลวัภยนัตรายท าให้ผู้คนตา่งไมต้่องการใช้พลงังานจากแหลง่

ประเภทนีส้ง่ผลให้สหรัฐอเมริกาเลิกตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ตัง้แต่นัน้มา นัน่หมายความวา่ สหรัฐฯ คง

ต้องรออีกนานกวา่ประชาชนจะยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากนิวเคลียร์อีกถึงแม้วา่วฒุิสภาจะได้ผา่นกฎหมาย

เพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าชนิดนีแ้ล้วตัง้แตปี่ 2546 ก็ตาม  ฉะนัน้อาจเป็นไปได้วา่ ชาวอเมริกนัต้องเผชิญกบัการขาด

แคลนพลงังานเสียก่อนถึงจะยอมให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าจากแหลง่พลงังานชนิดนี ้



  

 บทท่ี 9 เป็นเร่ืองของไฮโดรเจน  มนษุย์เราสามารถใช้กระแสไฟฟ้าแยกน า้เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน

มากวา่ 70 ปีก่อนท่ีจลูส์ เวอร์น จะเขียนถึงมนัในปี 2417 เสียอีก  วิธีผลิตไฮโดรเจนก็คือ ใช้ก๊าซธรรมชาตหิรือ

ถ่านหินเผาไหม้ในอากาศและไอน า้ซึง่ท าให้อณุหภมูิสงูขึน้ 1,000 องศาเซลเซียส  อีกวิธีหนึง่ได้แก่การใช้

กระแสไฟฟ้าผา่นโลหะในน า้จะได้ไฮโดรเจนท่ีขัว้ลบ  ปัญหาใหญ่ของการผลิตไฮโดรเจนจากกระแสไฟฟ้าก็คือ

มนัให้พลงังานเพียง 40% ของพลงังานท่ีใช้ในการผลิตจงึท าให้ไมเ่หมาะท่ีจะผลิตมาใช้งาน  นัน่หมายความวา่ 

ปัญหาของพลงังานชนิดนีมี้ 2 ข้อใหญ่คือ 1) ไฮโดรเจนจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพลงังานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพจริงหรือไม ่และ 2) บริษัทจะผลิตรถท่ีใช้พลงังานไฮโดรเจนก็ตอ่เม่ือมีป๊ัมเตมิก๊าซชนิดนีก้ระจาย

อยูอ่ยา่งเพียงพอ และการท่ีจะมีป๊ัมชนิดนีไ้ด้ก็ตอ่เม่ือมีปริมาณรถท่ีต้องใช้ก๊าซชนิดนีอ้ยา่งเพียงพอเชน่กนั  นัน่

จงึเทา่กบัวา่ปัญหาของรถและป๊ัมเป็นเสมือนกบัเร่ืองไก่กบัไขท่ี่อะไรเกิดก่อนกนั   

 แม้วา่มนษุย์เราจะสามารถท าให้ไฮโดรเจนกลายเป็นไฮโดรเจนเหลวได้ แตไ่ฮโดรเจนเหลวจะต้องอยูใ่น

อณุหภมูิท่ีต ่ามาก ๆ  มนัจงึต้องอยูใ่นฉนวนอยา่งดี  ฉนวนท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัก็ยงัคงไมส่ามารถท างานได้อยา่ง

สมบรูณ์  ก๊าซท่ีบรรจอุยู่ในถงัจงึร่ัวซมึออกมา  การศกึษาพบวา่หากจอดรถท่ีใช้พลงังานจากก๊าซไฮโดรเจนเหลว

ทิง้ไว้ในโรงรถ 1 สปัดาห์ ก๊าซในถงัจะร่ัวออกมาจนท าความเสียหายให้กบัโรงรถจนลามไปถึงเพ่ือนบ้านเป็น

บริเวณกว้าง  ความหวงัส าหรับการใช้ก๊าซชนิดนีเ้ป็นเชือ้เพลิงในอนาคตก็คือ นกัวิทยาศาสตร์จะต้องหาวิธีท่ี

สามารถท าให้ไฮโดรเจนถกูปลอ่ยออกมาโดยไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องถกูเก็บด้วยความดนัท่ีสงูและอณุหภมูิท่ีต ่าให้ได้

เสียก่อน 

 ในปัจจบุนัจีนประสบความส าเร็จในการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินแล้ว  แตส่ารพิษท่ีเกิดจากการผลิต

ยงัคงเป็นปัญหาตอ่สิ่งแวดล้อม  หากการผลิตนีไ้ด้ผลและปลอดจากมลพิษ มนัยอ่มเป็นความหวงัของประเทศ

อ่ืน ๆ ด้วยเพราะปริมาณถ่านหินท่ีมีอยูบ่นโลกนา่จะสามารถใช้ได้อีกนานนบัศตวรรษ  

 

 บทท่ี 10 กลา่วถึงภาพรวมวา่ แท้ท่ีจริงแล้วน า้มนัไมใ่ชท่รัพยากรชนิดแรกบนโลกท่ีเร่ิมลดลง  แตปั่ญหา

ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัคือ ผู้คนไมเ่ช่ือวา่การขาดแคลนพลงังานก าลงัจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะพวกเขามกัได้ยินข้อ



โต้แย้งจากนกัวิทยาศาสตร์บางกลุม่อยูเ่สมอ เชน่ การผลิตน า้มนัยงัด าเนินตอ่ไปได้อีกหลายสิบปีจงึจะขึน้ถึง

จดุสงูสดุ หรือในปัจจบุนัเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 92% อยูใ่นสาขาบริการ  การขาดแคลนน า้มนัจงึไมน่า่จะ

สง่ผลกระทบรุนแรงตอ่ระบบเศรษฐกิจของเขา  แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วเงินท่ีสหรัฐฯ ได้รับจากการขายบริการนัน้ต้อง

น ามาใช้แลกกบัน า้มนัของคนอ่ืน  สหรัฐฯ ใช้น า้มนัมากถึง 25% ของน า้มนัท่ีมีอยู่บนโลก  ผลกระทบตอ่สหรัฐฯ 

จงึนา่จะเกิดกบัประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกเชน่กนั   

สว่นการใช้แอลกอฮอล์เป็นพลงังานทดแทนอาจไมคุ่้มคา่นอกจากจะได้รับการสนบัสนนุจากรัฐเพราะ

ปริมาณพลงังานจากการเผาไหม้ท่ีได้จากแอลกอฮอล์ซึง่ผลิตจากข้าวโพดน้อยกวา่ปริมาณพลงังานจากซากดกึ

ด าบรรพ์  และไมว่า่ปริมาณการผลิตน า้มนัจะขึน้ถึงจดุสงูสุดท่ีปี 2546 หรือ 2548 ก็ไมมี่ความหมายเพราะ

มนัคงไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั   

ผู้ เขียนเห็นวา่ การลดลงของปริมาณทรัพยากรบนโลกคงเป็นเร่ืองท่ีไมน่า่จะหลีกเล่ียงได้  วิธีรับมือของ

รัฐในระดบันโยบายนา่จะเป็น 1) ควบคมุจ านวนประชากรโลก  การผลิตน า้มนัตอ่จ านวนประชากรหนึง่คนได้

ขึน้ถึงจดุสงูสดุไปแล้วตัง้แตปี่ 2522  หลงัจากนัน้มาจ านวนประชากรโลกเพิ่มขึน้มากกวา่ปริมาณการผลิต

น า้มนั  เม่ือเป็นเชน่นี ้สิ่งท่ีมนษุย์เราควรท าคือ ควบคมุจ านวนประชากรให้สมดลุกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 2) เพิ่ม

ราคาพลงังานให้สงูขึน้  3) เพิ่มการใช้รถดีเซลท่ีมีประสิทธิภาพสงู  4) เพิ่มการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  5) ตัง้

โรงงานท่ีมีผลผลิตหรือผลพลอยได้ท่ีสามารถน ามาใช้คูก่นั เชน่ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใกล้กบัแหลง่ผลิต

น า้มนัซึง่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าจะได้น ามาใช้ในการผลิตน า้มนั หรือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เพ่ือให้พลงังานความร้อนและกระบวนการผา่นกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอีเลกทรอไลต์ของไฮโดรเจนใน

กระบวนการผลิตน า้มนัหนกัจากทรายยางมะตอย 

 สว่นประชากรโลกแตล่ะคนอาจชว่ยแก้ปัญหาได้ด้วยมาตรการมากมาย เชน่ เตรียมเงินไว้ซือ้รถไฮบริด

ซึง่ใช้ทัง้น า้มนัและไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี  พยายามหาบ้านใกล้ท่ีท างาน  รับประทานอาหารท้องถ่ินและตาม

ฤดกูาล  ปิดไฟเม่ือไมใ่ช้  ใช้หลอดไฟฟ้าประหยดัไฟ  พยายามใช้เคร่ืองปรับอากาศให้น้อยท่ีสดุ  ใช้หลงัคากนั

ความร้อน และหนัมาใช้จกัรยานแทนรถยนต์  



 ข้อคิดเหน็:  หนงัสือเลม่นีห้นกัไปทางวิทยาศาสตร์จงึอาจจะอา่นคอ่นข้างยากส าหรับผู้ ท่ีไมคุ่้นเคยกบั

เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ สตูรเคมี กราฟและสมการมากนกั  แตม่นัก็ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเร่ืองของน า้มนั

และพลงังานทางเลือกคอ่นข้างละเอียด อีกทัง้ยงัท าให้ผู้อ่านทราบวา่ นบัจากนีเ้ป็นต้นไปเราคงไมมี่โอกาสใช้

น า้มนัราคาถกูกนัอีกแล้ว      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

The Revenge of Gaia / ถูกรังแกย่อมแก้แค้น 

 

 

 

 

 ภาวะโลกร้อนเป็นข่าวพาดหวับอ่ยครัง้หลงัจากนกัการเมืองช่ือดงัเชน่อดีตรองประธานาธิบดี อลั กอร์ 

ของสหรัฐอเมริกาได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพประจ าปี 2550 จากการรณรงค์ให้ชาวโลกตระหนกัถึงปัจจยัท่ี

ท าให้โลกร้อน โดยเฉพาะการเผาเชือ้เพลิง เชน่ น า้มนัและถ่านหิน และการพิมพ์รายงานของคณะกรรมการ

ระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ (Intergovernmental Panel for Climate Change หรือ 

IPCC) ซึง่ประกอบด้วยนกัวิทยาศาสตร์ชัน้น าจากทกุภาคของโลก  การเป็นขา่วพาดหวัอาจสร้างความต่ืนตวั

ให้กบัชาวโลกมากขึน้  แตก่ารต่ืนตวันัน้อาจไมเ่พียงพอส าหรับการแก้ปัญหาเพราะปัจจยัหลายอยา่งรวมทัง้ระบบ

การคิดในการมองปัญหาด้วย  ในบรรดานกัวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นระบบการคดิใหมไ่ด้แก่นกัวิทยาศาสตร์รุ่นลาย

ครามชาวองักฤษช่ือ James Lovelock  เขาเสนอแนะให้เรามองโลกวา่เป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตท่ีมีระบบการท างาน

สลบัซบัซ้อนสงูและตัง้ช่ือแนวคดิของเขาว่า “ทฤษฏีกายา” (Gaia Theory) พร้อมกบัเสนอการแก้ปัญหาโลกร้อน

ไว้ในหนงัสือขนาด 170 หน้าของเขาช่ือ The Revenge of Gaia: Earth’s Climate in Crisis and the Fate of 

Humanity ซึง่พิมพ์เม่ือปี 2549    

 ผู้ เขียนเร่ิมบทแรกด้วยการกลา่วถึงความเสียหายท่ีเกิดจากคล่ืนยกัษ์ในมหาสมทุรอินเดียเม่ือปลายปี 

2547 และจากมหาพายแุคธรีนาท่ีถลม่เมืองนิวออร์ลีนส์เม่ือเดือนสิงหาคม 2548  แม้ภยัใหญ่หลวงทัง้สองนัน้จะ



ฆา่คนเป็นเรือนแสน แตผู่้ เขียนบอกวา่เหตกุารณ์ในวนัข้างหน้าจะคร่าชีวิตคนมากกวา่นัน้หลายเท่านกัหากเรายงั

มีพฤตกิรรมในแนวกระท าช าเราโลกตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้  ท่ีเป็นเชน่นัน้เพราะขณะนีโ้ลกมีอายมุากขึน้และอยูใ่น

สภาพออ่นแอกวา่แตก่่อน มนัจงึไมส่ามารถท่ีจะรับภาระจากการกระท าของเราได้เทา่เดมิ ไมว่า่จะเป็นการใช้

ท่ีดนิท าการเกษตร ใช้สารเคมีท่ีก่อให้เกิดพิษตา่ง ๆ หรือแม้กระทัง่การกระท าท่ีเราคดิว่านา่จะน าไปสูก่ารพฒันาท่ี

ยัง่ยืนซึง่ผู้ เขียนมองว่าเป็นเพียงการเสนอให้รักษามะเร็งปอดด้วยการหยดุสบูบหุร่ีเทา่นัน้  เขาเห็นวา่แม้เราจะ

หยดุกิจกรรมตา่ง ๆ ซึง่สร้างความเสียหายตอ่โลก ณ วนันี ้เชน่ หยดุน าท่ีดนิใหมม่าใช้เพ่ือการเกษตรและหยดุ

ปลอ่ยควนัพิษออกไปในอากาศ โลกก็จะต้องใช้เวลากวา่พนัปีจงึจะฟืน้คืนกลบัสูส่ภาพก่อนท่ีมนษุย์จะสร้างความ

เสียหายใหญ่หลวง  ร้ายยิ่งกวา่นัน้เขาเสนอวา่ความเสียหายท่ีเราได้สร้างขึน้แล้วนัน้ก าลงัผลกัดนัให้โลกเดินเข้าสู่

จดุผกผนัขนานใหญ่ท่ีจะยงัผลให้การกระท าของเราตอ่ไปเกิดความเสียหายแบบทวีคณู และ ณ จดุนัน้การ

ตอบสนองของโลกจะได้แก่การท าลายผู้ ท่ีก่อความเสียหายไมต่า่งกบัการแก้แค้น 

 ตามมมุมองผู้ เขียน “โลก” มีความหมายกว้างกวา่ท่ีเรามกัเข้าใจกนัและเขาตัง้ช่ือมนัว่า “กายา” ตามช่ือ

เทพเจ้าในเทพนิยายกรีก  ในความหมายของเขาซึง่เขาสาธยายไว้ในบทท่ี 2-3 “โลก/กายา” รวมทกุสิ่งทกุอยา่งท่ี

อยูบ่นเปลือกโลกซึง่มีความหนาประมาณ 200 ไมล์โดยวดัจากจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งสว่นท่ีเป็นของแข็งกบัสว่นท่ี

เป็นของเหลวในใจกลางของลกูโลกซึง่อยูล่กึจากผิวโลกลงไปประมาณ 100 ไมล์ ออกไปจนถึงจดุเช่ือมตอ่ระหวา่ง

ชัน้บรรยากาศกบัห้วงอวกาศซึง่อยูน่อกผิวโลกออกไปประมาณ 100 ไมล์  โลก/กายานีมี้ลกัษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต 

นัน่คือ เป็นระบบท่ีมีการปรับตวัของสว่นประกอบตา่ง ๆ ซึ่งรวมทัง้สว่นท่ีไมมี่ชีวิต สว่นท่ีเป็นสารเคมีและสว่นท่ีมี

ชีวิตเพ่ือให้เกิดสภาพท่ีเหมาะแก่การคงอยูข่องตวัมนัเอง  การมองโลกแบบนีจ้ะแก้ข้อบกพร่องอนัเกิดจากการ

มองแบบแยกสว่นของนกัวิทยาศาสตร์ด้านตา่ง ๆ เพราะพวกเขามกัศกึษามาเพียงด้านเดียว   

โลก/กายามีความสามารถท่ีจะปรับตวัตามความจ าเป็นเชน่เดียวกบัสตัว์บางชนิด เช่น อฐู นัน่คือ ในตอน

กลางวนัเม่ืออากาศในทะเลทรายร้อนจดั อฐูจะปรับอณุหภมูิภายในร่างกายของมนัให้ขึน้ไปอยูท่ี่ 40 องศา

เซลเซียสเพ่ือป้องกนัมใิห้เหง่ือไหลและสญูเสียน า้ซึง่แสนหายาก  พอตกกลางคืนอณุหภมูิภายนอกลดลง อฐูก็จะ

ลดอณุหภมูิภายในร่างกายของมนัให้เหลือแค ่34 องศาเซลเซียส มิฉะนัน้มนัจะรู้สกึหนาวมากเน่ืองจากร่างกาย

ต้องเสียความร้อน  การท างานของโลก/กายามีความสลบัซบัซ้อนสงูมากจนยากแก่การถ่ายทอดออกมาเป็น



ภาษาของเรา  ในปัจจบุนันีส้ิ่งท่ีเราคดิวา่เราเข้าใจนัน้เป็นเพียงสว่นน้อยเท่า ๆ กบัระดบัท่ีปลาไหลเข้าใจในการ

ท างานของทะเลท่ีมนัอาศยัอยู ่    

ย้อนไปก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 20 อณุหภมูิของโลกอยูใ่นระดบัคงท่ีติดตอ่กนัมาเป็นเวลาหลายพนัปี  แต่

ตอนนีโ้ลกก าลงัจะปรับอณุหภมูิให้ขึน้ไปอยูใ่นอีกระดบัหนึง่ซึง่เคยเกิดขึน้ครัง้สดุท้ายเม่ือ 55 ล้านปีท่ีแล้ว

เน่ืองจากกิจกรรมของมนษุย์ได้สร้างผลกระทบสะสมมาเป็นเวลานาน เชน่ การเผาผลาญเชือ้เพลิงเพ่ือเอา

พลงังานท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและการตดัไม้ท าลายป่าเพ่ือน าท่ีดนิมาใช้ท าการเกษตร  ในครัง้นัน้อณุหภมูิ

บนผิวโลกสงูกวา่ในระดบัปัจจบุนัราว 8 องศาเซลเซียสในเขตหนาวและ 5 องศาเซลเซียสในเขตร้อน  โลก/กายา

ต้องใช้เวลาราว 2 แสนปีก่อนท่ีมนัจะปรับอณุหภมูิให้เย็นลงได้  นัน่หมายความวา่เม่ือโลก/กายาปรับอณุหภมูิขึน้

ไปอยูใ่นระดบันัน้อีกครัง้ สิ่งมีชีวิตทัง้หลายอาจจะตายไปเกือบหมดเพราะน า้แข็งในแถบขัว้โลกจะละลายท าให้

น า้ทะเลสงูขึน้ถึง 14 เมตรยงัผลให้ศนูย์กลางของประชากรขนาดใหญ่ ๆ จมลงอยูใ่ต้น า้เกือบทัง้หมด   

 

ในบทท่ี 4 ผู้ เขียนพดูถึงค าพยากรณ์ส าหรับคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ซึง่เร่ิมเม่ือปี พ. ศ. 2543  เขาอ้างถึงค า

พยากรณ์ท่ีมีอยูใ่นรายงานครัง้ท่ี 3 ของ IPCC ซึง่พิมพ์ออกมาเม่ือปี 2544 (IPCC พิมพ์รายงานครัง้ท่ี 4 ออกมา

เม่ือปี 2550  รายงานครัง้ท่ี 4 ไมมี่อะไรขดัแย้งกบัรายงานครัง้ท่ี 3) ในหนงัสือเร่ือง Global Warming ของเซอร์

จอห์น ฮบัตนั ซึง่พิมพ์ครัง้ท่ี 3 เม่ือปี 2547 และในหนงัสือช่ือเดียวกนัของสตีเฟน ชไนเดอร์ ซึง่พิมพ์เม่ือปี 2532  

นกัวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนพยากรณ์ไว้ในรูปของชว่งอณุหภมูิระหว่างสงูกบัต ่า  หากอณุหภมูิจริงขึน้ไปใกล้กบัระดบั

ต ่าของค าพยากรณ์ เราอาจไมต้่องเผชิญกบัปัญหาหนกัหนาสาหสันกั  หากอณุหภมูิจริงขึน้ไปใกล้ระดบัสงู โลก

ก าลงัจะเดนิเข้าสูจ่ดุเปล่ียนชนิดกู่ไมก่ลบั  ผู้ เขียนน าค าท านายเหลา่นัน้มาเสนอพร้อมกบัชีว้า่ในขณะนีโ้ลกมี

อณุหภมูิจริงใกล้กบัระดบัสงูท่ีปราชญ์เหลา่นัน้ได้ท านายไว้แล้ว  ฉะนัน้การเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิตอ่ไปจะสร้าง

ความเสียหายใหญ่หลวงอย่างแนน่อน  แตท่ี่ร้ายยิ่งกวา่นัน้ก็คือ การเพิ่มขึน้ของมนัจะไมเ่ป็นแบบทีละน้อย ๆ และ

คอ่ยเป็นคอ่ยไปอยา่งตอ่เน่ือง หากจะเป็นในรูปของแบบทนัทีทนัใดและไมต่อ่เน่ืองกนั  และการพุง่ขึน้แบบนัน้จะ

เป็นชนวนให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีสร้างความเสียหายตอ่ไปแบบทวีคณู  ผู้ เขียนน าการศกึษามาเสนอ 3 อยา่ง

ด้วยกนัคือ  



1) เม่ืออณุหภมูิของผิวโลกเพิ่มขึน้มากกว่า 2.7 องศาเซลเซียส การละลายของธารน า้แข็งบนเกาะ

กรีนแลนด์จะเข้าสูจ่ดุเปล่ียนส าคญั นัน่คือ มนัจะละลายตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ืองจนหมดแม้อณุหภมูิจะลดลงมาต ่า

กวา่นัน้ก็ตาม  เม่ือธารน า้แข็งหมดไป โลกจะขาดกลไกในด้านการท าความเย็นตวัส าคญัยงัผลให้อณุหภมูิเพิ่มขึน้

อยา่งรวดเร็ว 

2) เม่ืออณุหภมูิของผิวโลกเพิ่มขึน้ไปถึง 4 องศาเซลเซียส ป่าดงดบิในเขตร้อนจะสญูหายไป ท าให้พืน้ท่ี

กลายเป็นทะเลทราย หรือไมก็่มีเพียงต้นไม้จ าพวกพุม่เตีย้ ๆ ขึน้อยู ่ นัน่หมายความวา่โลกจะสญูกลไกในการท า

ความเย็นส าคญัยิ่งอีกตวัหนึ่ง ยงัผลให้อณุหภมูิเพิ่มขึน้ตอ่ไปในอตัราเร่ง 

3) ในระหวา่งท่ีอณุหภมูิบนผิวโลกร้อนขึน้ไปนัน้ น า้ทะเลก็จะร้อนขึน้ด้วย  น า้ทะเลท่ีร้อนขึน้จะท าให้

สาหร่ายในทะเลตาย  สาหร่ายท าหน้าท่ีส าคญัในด้านท าให้โลกเย็นคือ ดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เม่ือ

สาหร่ายไมส่ามารถดดูซบัได้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนถึง 500 สว่นตอ่อากาศล้านสว่น  นัน่

จะเป็นจดุท่ีสาหร่ายตายหมดและธารน า้แข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายตอ่ไปจนหมด   

ณ วนันีอ้ากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใกล้ 500 สว่นแล้ว         

 

 ในบทท่ี 5 ผู้ เขียนพดูถึงท่ีมาของพลงังานโดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีโลก

ปัจจบุนัขาดไมไ่ด้โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่  มมุมองของเขามกัตา่งจากแนวคดิกระแสหลกัของนกัวิทยาศาสตร์

เป็นสว่นใหญ่ 

 กลุม่แรกได้แก่พลงังานจากฟอสซิลอนัเกิดจากซากสตัว์และพืชซึง่ตายทบัถมกนัไว้ตัง้แตส่มยัดกึด าบรรพ์

อนัประกอบด้วยน า้มนัปิโตรเลียม ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิ ผู้ เขียนมองว่าเน่ืองจากฟอสซิลเกิดจากสิ่งมีชีวิต 

ฉะนัน้มนัจงึเกิดขึน้ใหมไ่ด้เช่นเดียวกบัท่ีมาของพลงังานชนิดอ่ืน เชน่ ต้นไม้ และการเผาฟอสซิลเพ่ือเอาพลงังาน

ไมต่า่งจากการเผาทอ่นไม้  ความจริงข้อนีค้นสว่นใหญ่มองข้ามท าให้พากนัคดิกนัว่าฟอสซิลจะหมดไปโดยไมมี่

การเกิดขึน้ใหมม่าแทน  นัน่อาจเป็นความจริงหากเรามองในกรอบเวลาเพียงสัน้ ๆ  แตอ่ายขุองโลกต้องนบักนั

เป็นพนัล้านปี   



 เราผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผาน า้มนัและถ่านหิน  ในกระบวนการเผานีเ้ราเก็บพลงังานได้เพียงราว 

40%  สว่นอีก 60% สญูเสียไปในในรูปตา่ง ๆ เชน่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน า้  เทา่ท่ีผา่นมาเราไมส่ามารถ

เก็บพลงังานได้มากกวา่นีเ้พราะเทคโนโลยีมีข้อจ ากดั  ในขณะนีเ้ทคโนโลยีใหมเ่ร่ิมเกิดขึน้ซึง่จะเอือ้ให้เก็บ

พลงังานได้มากขึน้พร้อมกบัฟอกควนัให้สะอาดก่อนท่ีมนัจะถกูปลอ่ยออกไป  อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัเราผลิต

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถึงปีละ 27,000 ล้านตนั  หากเราท าให้มนัเย็นลงถึงลบ 80 องศาเซลเซียส มนัจะ

แข็งเป็นภเูขาสงูขนาด 1 ไมล์และมีเส้นรอบฐานยาว 12 ไมล์  เราจะไปเก็บมนัไว้ท่ีไหนยงัเป็นปริศนา  ฉะนัน้

ผู้ เขียนจงึมองวา่ยงัอีกนานกวา่เทคโนโลยีใหมจ่ะถกูน าไปใช้อยา่งกว้างขวาง   

สว่นก๊าซธรรมชาตซิึง่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและในบ้านเพ่ือการหงุต้มและท าความร้อนก็มีปัญหา

มากเชน่กนั  จริงอยู่การเผาผลาญก๊าซธรรมชาตจิะสะอาดกวา่การเผา่ถ่านหิน แตก๊่าซธรรมชาตมิกัร่ัวไหลได้ง่าย

ซึง่ไมค่อ่ยมีใครรู้  ก๊าซท่ีร่ัวออกไปเป็นมีเทนซึง่มีผลร้ายในการสร้างก๊าซเรือนกระสงูถึง 12 เทา่ของ

คาร์บอนไดออกไซด์  ฉะนัน้การมองเพียงด้านเดียวจงึไมพ่อ 

 กลุม่ท่ี 2 เป็นก๊าซไฮโดรเจนซึง่เราต้องผลิตขึน้มาจากสิ่งอ่ืน เชน่ น า้มนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาตแิละน า้  

จริงอยูก๊่าซไฮโดรเจนผลิตไมย่าก แตผู่้ เขียนมองวา่โอกาสท่ีมนัจะถกูน ามาใช้อยา่งกว้างขวางในอนาคตอนัใกล้มี

น้อยเพราะข้อจ ากดัตา่ง ๆ เช่น ราคาแพงและยากแก่การเก็บ  นอกจากนัน้มนัยงัระเบิดง่ายอีกด้วย   

 กลุม่ท่ี 3 เป็นพลงังานหมนุเวียนซึง่ไมห่มดไป หรือผลิตขึน้มาทดแทนได้เม่ือน ามาใช้ ประกอบด้วยลม 

คล่ืน น า้ ชีวมวลและแสงแดด  ผู้ เขียนไมเ่ห็นด้วยกบัแนวคดิท่ีวา่ถ้ามนษุย์เราสามารถใช้พลงังานกลุม่นีแ้ทนการ

เผาผลาญฟอสซิลได้แล้วเราจะท าให้เศรษฐกิจขยายตวัตอ่ไปโดยไมส่ร้างปัญหาให้แก่โลก  เขาเห็นวา่นัน่อาจเป็น

ความจริงถ้าเรามีประชากรต ่ากวา่ในปัจจบุนั  ณ วนันีโ้ลกมีประชากรมากถึงกวา่ 6 พนัล้านคนและทกุคน

ต้องการบริโภคเพิ่มขึน้  พลงังานจากกลุม่นีจ้งึไมส่ามารถท่ีจะสนบัสนนุระดบัการบริโภคนัน้ได้โดยไมส่ร้างปัญหา

ตอ่โลก 

 ประเทศในทวีปยโุรปตัง้ความหวงัท่ีจะใช้พลงังานจากลมไว้สงูมาก  แตผู่้ เขียนชีใ้ห้เห็นวา่ความหวงันัน้

อาจเป็นความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ด้วยเหตปัุจจยัหลายประการ เชน่ (1) การผลติกระแสไฟฟ้าจากกงัหนัลมมีต้นทนุ

สงู 2.5-3 เทา่ของการผลิตจากก๊าซธรรมชาตแิละจากพลงันิวเคลียร์  (2) ลมพดัในเพียงบางเวลา  มนัจงึผลิต



กระแสไฟฟ้าได้ 16-25% ของเวลาทัง้มดเทา่นัน้  ในชว่งเวลาท่ีเหลือเราต้องใช้พลงังานท่ีเก็บไว้หรือใช้จากแหลง่

อ่ืน  แตก่ารเก็บพลงังานในปริมาณมหาศาลยงัท าไมไ่ด้  ยิ่งกวา่นัน้ในชว่งเวลาท่ีมีลมพดัก็จะต้องสร้างกงัหนัลม

จ านวนมากจงึจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้พอใช้ เชน่ องักฤษจะต้องสร้างกงัหนัลมถึง 276,000 ตวั หรือ 3 ตวัตอ่เนือ้ท่ี 

1 ตารางไมล์ซึง่จะท าให้เนือ้ท่ีทัง้ประเทศเตม็ไปด้วยกงัหนัลม และ (3) กระแสลมท่ีเราเข้าใจในปัจจบุนัวา่จะ

เกิดขึน้นัน้อาจไมเ่กิดอีกตอ่ไปเม่ือผิวโลกร้อนขึน้ ยงัผลให้เขตร้อนขยายออกไปจนครอบคลมุเขตอบอุน่ในปัจจบุนั         

 ในด้านการใช้พลงังานจากคล่ืนในมหาสมทุร ผู้ เขียนมองวา่การค้นคว้าเพิ่งเร่ิมต้นและคงต้องใช้เวลาอีก

ราว 20-40 ปีกวา่จะน ามาใช้ได้อยา่งกว้างขวาง  สว่นพลงังานจากกระแสน า้นัน้มีอนัตรายน้อยกวา่จากฟอสซิล

จริง แตก่ระแสน า้มีน้อยเกินไปเม่ือเทียบกบัจ านวนคนบนผิวโลก  ตอนนีมี้การพดูถึงพลงังานจากชีวมวลกนัมาก  

แตผู่้ เขียนชีใ้ห้เห็นวา่การผลิตชีวมวลจ านวนมากแฝงไว้ด้วยอนัตรายท่ีไมค่อ่ยมีใครนกึถึง นัน่คือ มนัต้องการท่ีดนิ

ซึง่โลกใบนีไ้มมี่ให้อีกแล้ว  ฉะนัน้พลงังานจากแหลง่นีจ้ ากดัอยูท่ี่การเผาผลพลอยได้จากการเกษตร เชน่ ฟางและ

แกลบ  สว่นพลงังานจากแสงอาทิตย์ยงัมีข้อจ ากดัทัง้ท่ีมีการพฒันามาหลายสิบปีแล้ว เชน่ ราคายงัแพงมาก 

แสงแดดไมมี่ตลอดเวลาและยงัไมส่ามารถเก็บพลงังานท่ีผลิตได้ไว้ใช้ในยามท่ีไมมี่แดด 

 กลุม่ท่ี 4 เป็นพลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึง่ผู้ เขียนมองวา่นา่จะเป็นแหลง่ท่ีถกูน ามาใช้ให้กว้างขวาง

ยิ่งขึน้  ความเห็นของเขาตา่งจากของนกัวิทยาศาสตร์และคนสว่นใหญ่ซึง่เช่ือวา่พลงังานนิวเคลียร์มีอนัตรายสงู  

เขาน าข้อมลูมากมายมาเสนอเพ่ือแย้งวา่ ความเช่ือนัน้ไมไ่ด้วางอยู่บนฐานของข้อมลูท่ีแท้จริงและเพื่อแสดงวา่

อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการผลิตไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์นัน้ต ่ากวา่อนัตรายท่ีเกิดจากการเผาผลาญฟอสซิล  อย่างไรก็

ตามเขาไมเ่สนอให้ใช้พลงังานนิวเคลียร์ตลอดไป  เขามองวา่ในระหวา่งท่ีเราแสวงหาแหลง่ท่ีมาของพลงังานใหม่

ท่ีจะไมส่ร้างอนัตรายตอ่โลก นิวเคลียร์เป็นพลงังานส าหรับใช้ในชว่งเปล่ียนผา่นท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  มิฉะนัน้เรา

จะต้องเปล่ียนแนวการด ารงชีวิตกนัขนานใหญ่เพ่ือจ ากดัการใช้พลงังาน  แตค่นสว่นใหญ่ยงัไมเ่ตม็ใจท่ีจะท า 

 

   ในบทท่ี 6 ผู้ เขียนพดูถึงสิ่งท่ีเรากระท าในนามของการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลงัจากถกูราเคล คาร์สนั 

ปลกุให้ต่ืนจากภวงัค์ด้วยหนงัสือช่ือ Silent Spring ซึง่คงแปลวา่ “เม่ือโลกนีไ้มมี่เสียงนก” เม่ือปี 2505  หนงัสือ

เร่ืองนีชี้ใ้ห้เห็นอนัตรายของการใช้สารเคมีเพ่ือฆ่าวชัพืชและแมลงท่ีท าลายพืชผกัผลไม้ในนา ในไร่และในสวนเม่ือ



นกตายจากการกินแมลงท่ีมีสารเคมีตกค้างอยู ่ อนัตรายนัน้น าไปสูก่ารห้ามใช้สารเคมีตา่ง ๆ รวมทัง้ดีดีทีซึง่มี

ประโยชน์สงูมากในการก าจดัยงุท่ีมีชือ้มาลาเรีย  เม่ือปราศจากดีดีทีประชาชนจ านวนมากต้องเสียชีวิตจากโรค

นัน้ทัง้ท่ีปัญหาไมไ่ด้เกิดจากการใช้สารเคมีเพ่ือควบคมุโรคร้าย หากเกิดจากการใช้สารเคมีมากเกินไปเพ่ือผลิต

อาหารเลีย้งประชากรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้  การห้ามใช้สารเคมีซึง่มีประโยชน์จงึเป็นการมองแบบแยกสว่น 

แทนท่ีจะมองภาพรวมทัง้หมด  เชน่เดียวกบัการใช้ปุ๋ ยคอกแทนปุ๋ ยเคมีท่ีมีสารไนเตรดซึง่เราเข้ากนัใจวา่เป็น

อนัตราย  การใช้ปุ๋ ยคอกเพียงเล็กน้อยไมส่ร้างปัญหาหนกัหนาสาหสั  แตก่ารใช้ในปริมาณมากจะท าให้สว่นหนึง่

ไหลลงสูส่ายน า้ยงัผลให้น า้สกปรกจนปลาและสตัว์น า้อ่ืน ๆ อยูไ่มไ่ด้  ยิ่งไปกว่านัน้ผลการวิจยัซึง่ลงพิมพ์ใน

วารสาร Scientific American เม่ือเดือนกนัยายน 2547 ชีใ้ห้เห็นวา่ สารไนเตรดในอาหารและน า้ไมเ่ป็นอนัตราย

ตอ่ร่างกายของคน  ตรงข้ามมนัชว่ยในการยอ่ยอาหารและฆา่แบคทีเรียในร่างกาย   

 การกระท าด้วยความตัง้ใจดีแตม่องปัญหาแบบแยกสว่นและไมศ่กึษาต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง

น าไปสูค่วามผิดพลาดได้ง่าย เชน่ การก าจดัฝนพิษ  เน่ืองจากหมอกควนัสว่นหนึง่ซึง่ก่อให้เกิดฝนพิษเป็นละออง

ของก ามะถนัจากการพน่แอโรโซล  หมอกควนันีมี้ประโยชน์เพราะมนัชว่ยสะท้อนแสงอาทิตย์กลบัไปท าให้ผิวโลก

เย็นลงหลายองศา  การก าจดัหมอกควนัจงึท าให้ปัญหาโลกร้อนร้ายแรงยิ่งขึน้   

ในยคุนีส้ิ่งท่ีเรากลวักนัมากท่ีสดุอย่างหนึง่ได้แก่โรคมะเร็ง  เราพยายามจ ากดัสารเคมีตา่ง ๆ เพราะคิดวา่

มนัเป็นต้นตอของโรค  แตผู่้ เขียนชีใ้ห้เห็นว่าปัจจยัท่ีก่อเกิดโรคมะเร็งมากท่ีสดุมีอยูแ่ล้วในธรรมชาติ เชน่ ก๊าซ

ออกซิเจนท่ีเราหายใจเข้าไปทกุวนันัน้เป็นตวัก่อให้เกิดอนมุลูอิสระซึง่มีสว่นท าให้เกิดมะเร็ง  เชน่เดียวกบั

กมัมนัตภาพรังสีซึง่มีอยูท่ัว่ไปในดิน ในอากาศและในบ้านของเราเอง  ยิ่งไปกว่านัน้พืชท่ีเราคิดวา่เกิดขึน้มาเพ่ือ

เป็นอาหารของเรานัน้อนัท่ีจริงแล้วไมช่อบให้เรากินมนัเลย  มนัจงึพยายามผลิตสารพิษขึน้มาตอ่ต้านเรา  อาหาร

จงึเป็นต้นตอของโรคมะเร็งด้วย   

 

 ในบทท่ี 7 ผู้ เขียนพดูถึงข้อเสนอท่ีจะป้องกนัมิให้โลกร้อนขึน้ไปกวา่ในปัจจบุนัอีก  ข้อเสนอแรกได้แก่การ

สร้างแผงกนัแดด หรือ ร่มขนาดมหึมาขึน้ในอวกาศของนกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั  ร่มซึง่ท าด้วยวตัถสุะท้อน

แสงขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางราว 7 ไมล์นีจ้ะถกูสง่ขึน้ไปไว้ในอวกาศ ณ ต าแหนง่ท่ีโลกและดวงอาทิตย์มีแรงดงึดดู



เทา่กนั  นอกจากนัน้นกัวิทยากลุม่นีย้งัเสนอทางเลือกอีกหนึง่ทางด้วย นัน่คือ สง่ลกูโป่งขนาดเล็กจ านวนมากขึน้

ไปไว้ในอวกาศเพ่ือให้มนัสะท้อนแสงอาทิตย์กลบัไป  ส่วนนกัวิทยาศาสตร์อเมริกนัอีกกลุม่หนึง่เสนอให้สร้าง

เคร่ืองมือตีผิวน า้ทะเลให้เป็นละอองในพืน้ท่ีขนาดใหญ่  ละอองน า้นีจ้ะชว่ยท าให้ผิวโลกเย็นลงเชน่เดียวกบัท่ี

สาหร่ายทะเลปลอ่ยก๊าซดเิมธิลซลัไฟด์ออกมา  จริงอยูข้่อเสนอเหลา่นีมี้ทางเป็นไปได้ แตมี่นกัวิทยาศาสตร์แย้งว่า

มนัเป็นการแก้ปัญหาเพียงด้านเดียวคือ ป้องกนัความร้อนจากแสงอาทิตย์  ฉะนัน้ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหาโลก

ร้อนส าคญัอีกด้านหนึง่จงึจะยงัคงมีอยู่ตอ่ไป นัน่คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมนษุย์เราปลอ่ยออกไปอยา่งไม่

หยดุยัง้  ปัจจบุนันีมี้ข้อเสนอท่ีจะก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์หลายอย่าง แต่ยงัไมมี่ใครน าไปปฏิบตัยิา่งจริงจงั  ร้าย

ยิ่งกวา่นัน้ข้อเสนอตา่ง ๆ มกัต้องใช้พลงังานจากการเผาผลาญฟอสซิล  ฉะนัน้มนัจงึเป็นการสร้างปัจจยัท่ีท าให้

เกิดปัญหาเพ่ือจะขจดัปัญหาท่ีมนัก่อให้เกิดขึน้ 

 ผู้ เขียนมองวา่ในวนัหนึง่ข้างหน้าเราอาจสร้างพลงังานได้อยา่งไมจ่ ากดัจากปฏิกิริยารวมตวักนัของ

ปรมาณ ู(Fusion)  แตโ่ลกเราก็ยงัมีปัญหาจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ นัน่คือ เราจะต้องผลิตอาหารจากการ

รบกวนโลกตอ่ไปในรูปของการเกษตรและการประมง  ฉะนัน้จงึถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องคดิค้นหาเทคโนโลยีท่ีจะ

สงัเคราะห์อาหารจากสารเคมีท่ีมีอยูแ่ล้วในธรรมชาตแิทนวิธีผลิตอาหารในปัจจบุนั  นอกจากนัน้ผู้ เขียนยงัเสนอ

ให้ศกึษาความเป็นไปได้ในการแยกประเทศออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นท่ีเป็นเมือง  สว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีเพ่ือการผลิต

อาหาร และสว่นท่ีปลอ่ยไว้ให้เป็นไปตามธรรมชาต ิ การอยูร่่วมกนัอยา่งหนาแนน่จะลดความจ าเป็นในการใช้

พลงังานเพ่ือการเดนิทาง  สว่นการตดิตอ่ระหวา่งประเทศเขาเสนอให้กลบัไปใช้เรือเดินสมทุรขนาดใหญ่ซึง่อาศยั

กระแสลมเป็นพลงัขบัเคล่ือนเน่ืองจากตอนนีเ้รามีเทคโนโลยีท่ีท าให้เราติดตอ่กนัได้อย่างฉบัพลนัไมว่า่จะอยูใ่น

สว่นไหนของโลกแล้ว เชน่ โทรศพัท์มือถือ  ตามข้อเสนอของเขาสงัคมในอนาคตจะเป็นสงัคมท่ีใช้เทคโนโลยีสงูแต่

ใช้พลงังานต ่า 

 

 ในบทท่ี 8 ผู้ เขียนพดูถึงเร่ืองความเห็นส่วนตวัของเขาเก่ียวกบักระบวนการตา่ง ๆ ท่ีรวมเรียกวา่

สิ่งแวดล้อมนิยม (Environmentalism)  เขาเห็นวา่จดุอ่อนของกระบวนการเหลา่นัน้ได้แก่ฐานของความคิดซึง่วาง

อยูบ่นความเช่ือท่ีว่า โลกเป็นเสมือนสินทรัพย์ซึง่มีไว้ส าหรับให้มนษุย์แสวงหาประโยชน์  ความเช่ือนีท้ าให้เรา

พยายามแสวงหาประโยชน์ตอ่ไปในนามของการพฒันาซึง่ก็คือการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการบริโภคเพิ่มขึน้  



ความเช่ือนีถ้กูหล่อหลอมตอ่เน่ืองกนัมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นเสมือนสญัชาตญาณของมนษุย์ไปแล้ว  ค า

สอนของศาสนามีส่วนในการหลอ่หลอมนี ้ ในสมยัท่ีศาสดาตัง้ศาสนาใหญ่ ๆ ขึน้ โลกมีประชากรเพียง 100-200 

ล้านคน  ทา่นจงึไมไ่ด้คดิถึงปัญหาซึง่ก าลงัเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั  แตค่วามเช่ือนัน้อาจเปล่ียนแปลงได้ด้วยการเร่ิม

ปลกูฝังความเช่ือใหม ่ๆ ให้แก่เดก็  เร่ืองนีศ้าสนาคริสต์นิกายเยซูอิทได้พิสจูน์แล้ววา่ท าได้   

ฉะนัน้ถ้าเราต้องการจะรักษาโลกใบนีไ้ว้ให้อยูใ่นสภาพดี เราจะต้องปลกูฝังแนวคดิกนัใหมโ่ดยให้มองวา่

โลกเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตตามค าจ ากดัความท่ีเขาให้ไว้ในตอนต้น  นอกจากนัน้เราจะต้องยอมรับว่าโลกใบนีมี้สิ่ง

ตา่ง ๆ ท่ีเราไมรู้่อีกมากมายและบางอยา่งเราอาจไมมี่ทางหยัง่รู้ได้อยา่งกระจา่งชดัเลย เชน่ จิต ชีวิตและการจดั

ระเบียบในตวัเองของสิ่งตา่ง ๆ 

 ผู้ เขียนเห็นวา่ต้นตอพืน้ฐานของปัญหาทัง้หมดของเราได้แก่จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้จนเกิน

ความสามารถท่ีโลกจะสนบัสนนุให้เราอยูก่นัได้โดยไมท่ าลายโลก  จริงอยูก่ารค านวณหาจ านวนประชากรท่ี

เหมาะสมขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เชน่ การด าเนินชีวิตของเรา แตเ่ขาเสนอวา่จ านวนประชากรตามอดุมการณ์

ไมน่า่จะเกิน 1 พนัล้านคน  นอกจากนัน้เราอาจต้องอยูก่นัแบบเรียบง่ายโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยท่ีสดุตามแนว

ของมหาตมะ คานธี  เน่ืองจากเรามีความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ เขาจงึเช่ือวา่ถ้าเรา

เปล่ียนความเช่ือจากแนวแยกสว่น ไปสูแ่นวท่ีเขาเสนอแนะ เราจะสามารถหาเทคโนโลยีท่ีเอือ้ให้เราอยูไ่ด้โดยไม่

ท าลายโลกได้อยา่งแนน่อน 

 

 ในบทสดุท้ายผู้ เขียนย้อนไปกลา่วถึงท่ีมาของมมุมองของเขาซึง่เกิดขึน้เม่ือราว 40 ปีท่ีผา่นมา  ในช่วง

เวลาหลงัจากนัน้เขาได้ศกึษาหาความรู้จนคิดวา่เขารู้จกัโลก/กายาเป็นอย่างดี  แตข่ณะนีเ้ขารู้แล้วว่าเขาคิดผิด

ถนดั  เขาคดิไมถ่ึงวา่โลกจะโกรธและท าโทษเราอยา่งรุนแรงถึงขนาดจะไลเ่ราให้ออกไปให้พ้น  เขาเปรียบ

พฤตกิรรมของมนษุยชาตใินขณะนีว้า่ไมต่า่งกบัตอนท่ีกองทพัของนโปเลียนเข้ายึดครองเมืองมอสโกในตอน

ปลายปี 2355 โดยไมไ่ด้ตระหนกัเลยวา่กองทพัของเขาได้รุกไปไกลเกินแกก่ารสง่ก าลงับ ารุงและฤดหูนาวท่ีใกล้

เข้ามานัน้เป็นพนัธมิตรส าคญัยิ่งของรัสเซีย  ทางเดียวท่ีเขาจะหลีกเหล่ียงความพา่ยแพ้ได้แก่การถอยทพัอย่าง

เป็นระเบียบเชน่เดียวกบัเม่ือองักฤษถอยทพักลบัออกไปจากฝร่ังเศสท่ีเมืองดนัเคอร์กเม่ือปี 2483   



ในปัจจบุนันีเ้รามีประชากรมากเกินไปในขณะท่ีทรัพยากรก าลงัร่อยหรอลง  เราจะต้องถอยทพัอยา่งเป็น

ระเบียบ  และเฉกเชน่การลา่ทพัขององักฤษเม่ือปี 2483 ซึง่ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมคัรจ านวน

มากท่ีพากนัลงแรงและเส่ียงชีวิตน าเรือเล็กใหญ่ออกไปรับกองทพั เราต้องการคนจ านวนมากอาสาท่ีจะด าเนิน

ชีวิตแบบใหมโ่ดยไมรั่งแกโลก   

 ตอ่ค าถามท่ีวา่สงัคมมนษุย์จะลม่สลายภายในคริสต์ศตวรรษนีห้รือไมด่งัท่ีใครตอ่ใครคาดกนั ผู้ เขียนไม่

ตอบโดยตรงแตห่วงัวา่มนัคงไมถ่ึงขนาดนัน้โดยเฉพาะในกรณีท่ีประเทศก้าวหน้าพากนัตระหนกัถึงความเสียหาย

ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้แล้วพากนัแก้ปัญหา  เราอาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ เชน่ ร่มขนาดมหมึาท่ีกางไว้ในห้วง

อวกาศ หรือเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะท าให้โลกเปล่ียนอณุหภมูิ  อยา่งไรก็ตามการแก้ปัญหาแบบนีจ้ะเป็นเพียงการซือ้

เวลาชัว่คราวจนกวา่เราจะหาวิธีท่ีอยู่กบัโลกได้อยา่งกลมกลืนเทา่นัน้   

เพ่ือความไมป่ระมาทเขาเสนอให้รัฐบาลตา่ง ๆ เตรียมตวัให้พร้อมไว้ส าหรับรับมือกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป

ในศตวรรษนี ้นัน่คือ อณุหภูมิของโลกจะร้อนขึน้มากและเหตกุารณ์จ าพวกท่ีมีคนตายเป็นเรือนหม่ืนเชน่ท่ีเกิดขึน้

ในยโุรปเม่ือปี 2546 จะเกิดบอ่ยขึน้เร่ือย ๆ  ระดบัน า้ทะเลจะสงูขึน้ และลมพายจุะรุนแรงยิ่งขึน้  นอกจากนัน้ยงั

จะมีเหตกุารณ์ร้ายแรงซึง่เราคาดเดาไมไ่ด้เกิดขึน้อีกด้วย เชน่ การระเบิดของภเูขาไฟขนาดยกัษ์ท่ีจะท าให้ควนับด

บงัแสงแดดเป็นเวลานานในท านองเดียวกนักบัภเูขาไปตมัปรุะในอินโดนีเซียระเบิดเม่ือปี 2357   

เขาเสนอด้วยว่าเราอาจพิจารณาเขียนคูมื่อส าหรับสร้างอารยธรรมไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีจะรอดชีวิตใช้เป็น

แนวทางสร้างอารยธรรมขึน้มาใหมเ่พ่ือพวกเขาจะได้ไมท่ าประวตัศิาสตร์ให้เกิดซ า้รอย 

 ข้อคิดเหน็:  ผู้ เขียนหนงัสือเลม่นีน้อกจากจะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ชัน้บรมครูแล้ว ยงัเป็นหนึง่ในบรรดา

นกัวิทยาศาสตร์กลุม่เล็ก ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญหลายด้านเชน่เดียวกบั Jared Diamond ผู้ เขียนเร่ือง Guns, 

Germs, and Steel และเร่ือง Collapse อนัโดง่ดงั  (มีบทคดัยอ่ในหนงัสือเร่ือง “กะลาภิวตัน์”)  ฉะนัน้การท่ีเขา

เสนอแนะให้เรามองสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัเราแบบองค์รวมแทนการมองแบบแยกสว่นและเราจะไมส่ามารถเข้าใจทกุ

สิ่งทกุอยา่งได้ไมว่า่เราจะพยายามสกัแคไ่หนจงึเป็นค าแนะน าท่ีนา่จะได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจงั  จริงอยู่

ความเห็นบางอยา่งของเขาอาจจะดตูกขอบไปบ้าง เชน่ การเสนอให้ใช้พลงังานนิวเคลียร์อย่างกว้างขวางและการ

เสนอให้ลดประชากรโลกลงเหลือเพียงราว 1 พนัล้านคน แตผู่้อ่านไมค่วรจะใช้ข้ออ้างนีเ้พ่ือหยดุพิจารณาข้อเสนอ



ของเขาทัง้หมด โดยเฉพาะข้อเสนอก่อนสดุท้ายท่ีเขาแนะให้ประเทศตา่ง ๆ เตรียมตวัให้พร้อมเพ่ือรับมือกบั

ระดบัน า้ทะเลท่ีจะสงูขึน้อย่างแนน่อน  แนล่ะ กรุงเทพฯ เป็นหนึง่ในเมืองใหญ่ ๆ ท่ีจะต้องเตรียมตวัให้พร้อมไว้

ตัง้แตบ่ดันี ้
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The Science and Politics of Global Climate Change / 

น า้กับน า้มันรวมกันมิได้ 

 

 

 

ณ วนันีร้ายงานครัง้ท่ี 4 ของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยความเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ได้กระจายออกไปอย่างกว้างขวางแล้ว  เนือ้หา

ของรายงานนอกจากจะยืนยนัผลของการศกึษาท่ีผา่นมาแล้วยงัตอกย า้ด้วยวา่ ภมูิอากาศของโลกร้อนขึน้อย่าง

รวดเร็วและปัจจยัท่ีท าให้มนัร้อนคือก๊าซเรือนกระจกอนัเกิดจากการเผาผลาญเชือ้เพลิงพวกเรา  IPCC ก่อตัง้ขึน้

เม่ือปี 2531 โดยองค์การสหประชาชาติร่วมกบัองค์การอตุนุิยมวิทยาโลกและองค์การสิ่งแวดล้อมแหง่

สหประชาชาต ิเพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศซึง่อาจเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์  คณะกรรมการชดุ

นีมี้สมาชิกเป็นนกัวิทยาศาสตร์จากกวา่ 100 ประเทศและได้พิมพ์รายงานผลการศกึษาออกมาเป็นระยะ ๆ 

รวมทัง้ครัง้ท่ี 4 ซึง่พิมพ์เม่ือปี 2550   

เนือ้หาของรายงานก่อให้เกิดการวิจารณ์และโต้เถียงกนัอยา่งกว้างขวางทัว่ทัง้โลกอีกครัง้  ความสนใจพุง่

ไปท่ีสหรัฐอเมริกาเพราะเทา่ท่ีผา่นมาทา่ทีของรัฐบาลอเมริกนัเป็นจ าพวกมือไมพ่ายแตเ่อาเท้าราน า้เน่ืองจาก

สหรัฐฯ ไมย่อมร่วมลงนามในพิธีสารเกียวโตอนัเป็นข้อตกลงระหวา่งประเทศเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก  ตอนนีจ้งึมี

การขดัแย้งกนัทัง้ภายในกลุม่ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางการอตุสาหกรรมและระหว่างกลุม่นีก้บักลุม่ประเทศ

ก าลงัพฒันาซึง่พิธีสารเกียวโตไมก่ าหนดให้ต้องลดก๊าซเรือนกระจก  ทกุครัง้ท่ีคณะกรรมการฯ พิมพ์รายงาน



ออกมา ส่ือก็จะน ามาเสนออยา่งกว้างขวางชัว่ระยะหนึง่แล้วก็เงียบไป  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากภาวะโลกร้อนเป็น

ประเดน็สลบัซบัซ้อนทัง้ในด้านของฐานทางวิทยาศาสตร์และในด้านการเมืองซึง่เก่ียวเน่ืองกบันโยบายของ

ประเทศตา่ง ๆ ส่ือมกัไมส่ามารถน าความสลบัซบัซ้อนนัน้มาแจงได้ทกุครัง้และทัง้หมด  เม่ือปี 2549 อาจารย์มหา

วิทยาชาวอเมริกนัช่ือ Andrew E. Dessler และ Edward A. Parson ได้พิมพ์หนงัสือแนวแนะน าความเป็นมาของ

ประเดน็นีส้ าหรับผู้ ท่ีต้องการจะรู้ภมูิหลงัให้กว้างยิ่งขึน้ช่ือ The Science and Politics of Global Climate 

Change: A Guide to the Debate 

หนงัสือขนาดใหญ่แตห่นาเพียง 190 หน้าเลม่นีชี้แ้จงเก่ียวกบัการใช้หลกัและขัน้ตอนทางวิทยาศาสตร์ใน

การศกึษาภาวะโลกร้อนและอรรถาธิบายถึงผลท่ีได้รับ ประเมินความเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีน่าจะเกิดขึน้

ในอนาคต และกลา่วถึงมาตรการตา่ง ๆ ท่ีเราอาจใช้แก้ปัญหา  ผู้ เขียนน าเข้าประเด็นด้วยการฟันธงทนัทีว่าความ

เปล่ียนแปลงของภมูิอากาศเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีหนกัหนาสาหสัท่ีสดุในยคุนีเ้พราะมนัอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายร้ายแรงท่ีสดุและยากแก่การป้องกนัและแก้ไขเน่ืองจากความยากล าบากทางเทคนิคและปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง  ในปัจจบุนัการโต้เถียงกนัเป็นไปอยา่งเข้มข้นก่อให้เกิดความสบัสนย่ิงขึน้กวา่ท่ีควร

จะเป็นเพราะการบดิเบือนหรือพดูเกินความจริงของผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้บรรดานกัวิทยาศาสตร์เองด้วย   

ก่อนเขียนตอ่ไปผู้ เขียนอธิบายถึงความหมายของภมูิอากาศวา่เป็นคา่เฉล่ียของของภาวะทาง

อตุนุิยมวิทยาในชว่งเวลานาน ณ สถานท่ีหนึง่ ๆ ซึง่รวมตวัแปรหลายตวั เชน่ ความร้อน ความเย็น ความแห้งแล้ง

และความชืน้  ละอองน า้ในอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีอิทธิพลสงูตอ่การ

เปล่ียนแปลงของอณุหภมูิบนผิวโลกเพราะมนัเป็นตวัดดูซบัและปลอ่ยความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ีสอ่งลงมา  

กิจกรรมของเราแทบไมมี่ผลตอ่ปริมาณของละอองน า้ในอากาศซึง่เกิดจากการระเหยของน า้ทะเลเป็นส่วนใหญ่ 

แตมี่ผลตอ่ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงูมาก โดยเฉพาะจากการเผาผลาญเชือ้เพลิง เชน่ น า้มนั

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน  ในชว่งพนัปีท่ีผ่านมา ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอยูใ่นระดบัคง

ท่ีมาจนถึงยคุการปฏิวตัิอตุสาหกรรมเม่ือมนัเร่ิมเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วแบบก้าวกระโดดควบคูไ่ปกบัการเผาผลาญ

เชือ้เพลิงและการร้อนขึน้ของภมูิอากาศ   

แม้นกัวิทยาศาสตร์จะพยายามชีใ้ห้เห็นมาเป็นเวลานานแล้ววา่ กิจกรรมของเรามีสว่นท าให้ผวิโลกร้อน

ขึน้และภาวะโลกร้อนจะมีผลเสียหายใหญ่หลวง แตน่กัการเมืองสว่นใหญ่ไมย่อมรับจนเม่ือราวสิบกวา่ปีมานีเ้อง  



การยอมรับนัน้น าไปสูก่ารก่อตัง้ IPCC และการยกร่างข้อตกลงระหวา่งประเทศเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกซึง่วิวฒัน์

มาเป็นพิธีสารเกียวโตเม่ือปี 2540  พิธีสารนีมี้ผลบงัคบัใช้เม่ือต้นปี 2548 หลงัจากสมาชิกให้สตัยาบรรณครบ

ตามข้อก าหนด  อย่างไรก็ตาม ณ วนันีส้หรัฐฯ ซึง่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสดุยงัไมย่อมร่วมลงนาม  นัน่

หมายความวา่สหรัฐอเมริกาจะดือ้แพง่ตอ่ไปและไมย่อมลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามท่ีประเทศก้าวหน้าทาง

อตุสาหกรรมทัง้หลายก าลงัท ากนัอยู่ 

ผู้ เขียนเสนอวา่ปัจจยัพืน้ฐานท่ีท าให้เกิดการถกเถียงกนัได้แก่เร่ืองแนวนโยบาย นัน่คือ เราจ าเป็นจะต้อง

ท าอะไรหรือไม ่ซึง่น าไปสูค่ าถามจ าพวกท่ีว่า ภมูิอากาศเปล่ียนแปลงจริง ๆ หรือและเปล่ียนอยา่งไร  กิจกรรมของ

มนษุย์ท าให้มนัเปล่ียนหรือไม ่ มนัจะเปล่ียนไปอย่างไรในอนาคต  มนัจะมีผลกระทบอยา่งไร  และมาตรการตา่ง 

ๆ จะมีผลอยา่งไรและเราท าได้จริงหรือไม ่ ปัจจยัหนึง่ซึง่ท าให้การถกเถียงกนัเข้มข้นกว่าท่ีนา่จะเป็นคือ ความ

แตกตา่งระหวา่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบักระบวนการทางการเมือง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี

ขัน้ตอนท่ีแนน่อน เร่ิมจากการตัง้สมมตุฐิานและจบลงด้วยการทดสอบวา่เรามีข้อมลูสนบัสนนุสมมตุฐิานนัน้

หรือไม ่ งานของนกัวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากนกัวิทยาศาสตร์ด้วยกนัจนได้รับการยอมรับใน

วงการของผู้ เช่ียวชาญ  ฉะนัน้ก่อนท่ีนกัวิทยาศาสตร์จะแถลงออกมาวา่ภมูิอากาศของโลกร้อนขึน้ งานของเขา

จะต้องได้รับการยืนยนัจากข้อมลูอย่างแนน่หนาจนหาท่ีผิดมิได้หลงัได้รับการตรวจสอบโดยนกัวิทยาศาสตร์

ด้วยกนัแล้ว  กระบวนการนีต้า่งกบักระบวนการทางการเมืองซึง่ไมค่อ่ยสนใจในฐานของความจริงมากนกั หาก

มุง่เน้นไปท่ีประเดน็เก่ียวกบันโยบายซึง่มกัมีทัง้ผู้ ได้และผู้ เสียประโยชน์  การถกเถียงกนัเกิดขึน้เพราะผู้ เสียต้อง

ปกป้องผลประโยชน์ของตน 

 ผู้ เขียนน าผลการศกึษาทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากมาเสนอและสรุปวา่ ณ วนันีเ้รามีข้อมลูเพียง

พอท่ีจะยืนยนัได้อย่างแนน่อนแล้ววา่ 

 ภมูิอากาศของโลกก าลงัเปล่ียนไปอยา่งมีนยัส าคญั  ข้อมลูจากทกุแหลง่ยืนยนัว่าผิวโลกร้อนขึน้
อยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาร้อยปีท่ีผา่นมา และร้อนขึน้ในอตัราเร่งในชว่งปีหลงั ๆ นีด้้วย 

 เป็นท่ีแนน่อนเกือบ 100% ว่ากิจกรรมของมนษุย์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุในการท าให้ผิวโลกร้อน
ขึน้โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก   



 ผิวโลกจะร้อนเพิ่มขึน้ตอ่ไปในอนาคตเพราะกิจกรรมจ าพวกสร้างก๊าซเรือนกระจกของมนษุย์จะ
ยงัเพิ่มขึน้  ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ผิวโลกจะร้อนขึน้ระหวา่ง 1.4 องศาเซลเซียส ถึง 5.8 
องศาเซลเซียส หรือจะเป็นอยา่งน้อยสองเทา่ของอตัราท่ีมนัเพิ่มขึน้ในระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 
20  

 การร้อนขึน้ของผิวโลกจะมีผลกระทบมากมายท่ียงัไมส่ามารถท านายชนิดเฉพาะเจาะจงลงไป
ได้ถึง 100%  อยา่งไรก็ตามการร้อนขึน้เพียง 1.4 องศาเซลเซียสก็จะสร้างปัญหาใหญ่หลวง
ให้กบัประเทศยากจนแล้ว  และถ้ามนัร้อนขึน้ใกล้ 5.8 องศาเซลเซียส ทกุประเทศจะประสบ
ปัญหาหนกัหนาสาหสัจนประเทศร ่ารวยก็อาจไมส่ามารถแก้ได้  นัน่อาจหมายถึงความลม่สลาย
ของสงัคมมนษุย์ 

 

 เน่ืองจากข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ให้การยืนยนัแล้วว่าผิวโลกร้อนขึน้อย่างรวดเร็วและปัจจยัท่ีท าให้มนั

ร้อนขึน้คือกิจกรรมท่ีท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของพวกเรา การโต้เถียงกนัได้เปล่ียนจากเวทีทางวิทยาศาสตร์ไปสู่

เวทีทางการเมืองเป็นสว่นใหญ่เพราะในล าดบัตอ่ไปประเทศตา่ง ๆ จะต้องร่างนโยบายขึน้มาเพื่อแก้ปัญหา

ร่วมกนั  การถกเถียงกนัเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะนโยบายมกัมีทัง้ผู้ ได้และผู้ เสียประโยชน์  ยิ่งกว่านัน้เราไม่

สามารถท านายได้อย่างแนน่อนแบบ 100% วา่ในอนาคตผิวโลกจะร้อนขึน้เทา่ไร ผลกระทบจะเป็นอยา่งไร และ

ประสิทธิผลและต้นทนุของนโยบายตา่ง ๆ จะมากน้อยแคไ่หน  ฉะนัน้เราจะท าอย่างไรในภาวะท่ีมีความไม่

แนน่อนเชน่นี ้

 ผู้ เขียนเสนอวา่นโยบายและมาตรการท่ีเราจะใช้เผชิญกบัภาวะโลกร้อนอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท

คือ ประเภทแรกเก่ียวกบัการปรับตวัของเราเพ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เช่น การสร้างพนงัตามชายฝ่ัง

ทะเลเพ่ือกนัน า้ท่วม หรือการปลกูพืชท่ีทนแล้งในเขตท่ีมีความแห้งแล้งเพิ่มขึน้  ประเภทท่ี 2 เก่ียวกบัการค้นหาวิธี

ท าให้อากาศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเราต้องการพร้อมกบัพยายามลดอิทธิพลท่ีก๊าซเรือนกระจกมีตอ่อณุหภูมิ

ของโลก  การวิจยัในด้านนีอ้ยูใ่นขัน้เร่ิมต้นซึง่จะใช้เวลาอีกระยะหนึง่จงึจะรู้ผลแนน่อน  ประเภทท่ี 3 เก่ียวกบัการ

ค้นหาสาเหตขุองภาวะโลกร้อนและก าจดัสาเหตนุัน้ ซึง่ในปัจจบุนัมุง่ไปท่ีการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของ

เรา   



 แม้วา่นโยบายในการแก้ปัญหาโลกร้อนจะท าได้หลายแนว แตก่ารถกเถียงกนัพุง่ไปท่ีมาตรการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้นีเ้พราะรัฐบาลต้องตดัสินใจในเร็ววนัและมาตรการจะต้องเก่ียวข้องกบัการควบคมุ

กิจกรรมของภาคเอกชน  ณ วนันีป้ระเทศและภาคเอกชนมีจดุยืนแตกตา่งกนัคือ สหรัฐอเมริกายงัไมเ่ปล่ียนทา่ที

มากนกัหลงัจากประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ ตดัสินใจเม่ือปี 2544 ท่ีจะไมล่งนามในพิธีสารเกียวโต  

นโยบายของรัฐบาลอเมริกนัยงัมุง่เน้นการวิจยัและการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยความสมคัรใจของ

ภาคเอกชนโดยท่ีรัฐตัง้เป้าหมายไว้วา่เม่ือถึงปี 2555 ปริมาณการปลอ่ยก๊าซดงักลา่วตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์มวล

รวมของชาตจิะต้องลดลง 18%  เน่ืองจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยงัขยายตวัตอ่ไป ฉะนัน้การบรรลุ

เป้าหมายดงักลา่วจะไมท่ าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง  ตรงข้ามมนัจะเพิ่มขึน้ถึง 12%  อยา่งไรก็

ตามภายในสหรัฐอเมริกาเองเร่ิมมีความแตกแยก นัน่คือ แม้รัฐบาลกลางจะยงัมีทีท่าว่าจะไมท่ าอะไรมากนกั แต่

รัฐบาลของรัฐสว่นใหญ่มีความเคล่ือนไหวไปในทางลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจงัน าโดยรัฐ

แคลิฟอร์เนียซึง่ตัง้เป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ถึง 30% ภายในปี 2557 

 ในบรรดาประเทศท่ีก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ กลุม่ตลาดร่วมยโุรปเห็นด้วยกบัการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของพิธีสารเกียวโต  นอกจากนัน้ประเทศในกลุม่นีย้งัตัง้เป้าหมายของ

สมาชิกขึน้เองพร้อมทัง้ก่อตัง้ระบบการแลกเปล่ียนปริมาณในการปลอ่ยก๊าซนัน้ด้วย  สว่นญ่ีปุ่ นก็ได้ออกมาตรการ

ตา่ง ๆ เพ่ือหวงัจะบรรลเุป้าหมายของข้อตกลงเชน่กนั  ในบรรดาประเทศเหลา่นีมี้เพียงแคนาดาเทา่นัน้ท่ียงัไมไ่ด้

ท าอะไรมากนกั  ผู้ เขียนประเมินวา่แม้ประเทศในกลุม่นีจ้ะพยายามปรับเปล่ียนนโยบายและตัง้เป้าหมายของตน

ขึน้เองก็ตาม แตโ่ดยรวมแล้วพวกเขาจะสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้เพียงประมาณ 1 ใน 3 ของ

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในพิธีสารเกียวโตเทา่นัน้ 

 เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตตัง้เป้าหมายในด้านเวลาไว้แคปี่ 2555 และไมร่วมเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศ

ก าลงัพฒันาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตน ฉะนัน้การแสวงหาข้อตกลงระหวา่งประเทศท่ีจะขยาย

เวลาออกไปและรวมเอาประเทศก าลงัพฒันาไว้ในเป้าหมายด้วยมีความส าคญัยิ่งส าหรับอนาคต   

 นอกจากในระดบัประเทศแล้ว จดุยืนของบริษัทใหญ่ ๆ มีความส าคญัตอ่การลดก๊าซเรือนกระจกเพราะ

พวกเขาเป็นผู้ เก่ียวข้องในการเผาผลาญพลงังานโดยตรง  ในบรรดาบริษัทใหญ่ ๆ บริษัทท่ีมีธุรกิจเก่ียวกบัการ

ผลิตน า้มนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหินและผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีใช้พลงังานเหลา่นัน้ตอ่ต้านมาตรการลดก๊าซ



เรือนกระจกเพราะมนัมีผลกระทบตอ่การท าก าไรของพวกเขาโดยตรง  สว่นบริษัทท่ีมีธุรกิจอยา่งอ่ืนสว่นใหญ่จะ

ไมต่อ่ต้านมาตรการดงักลา่ว แตก็่มีเพียงสว่นน้อยท่ีแสดงความสนบัสนนุออกมาโดยตรง  โดยรวมแล้วผู้ เขียน

ประเมินวา่ภาคเอกชนคงจะไมส่ามารถท าอะไรตามความสมคัรใจได้มากนกั จงึเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องแสดง

ความเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาอนัหนกัหนาสาหสันี ้

 ในกระบวนการถกเถียงกนัผู้ตอ่ต้านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกมีข้ออ้างมากมายซึง่อาจแยกได้เป็น 3 

หมวดหมู่ด้วยกนัคือ หมวดหมูแ่รกเป็นการโจมตีข้อตกลงในพิธีสารเกียวโตโดยตรงวา่มีข้อบกพร่องร้ายแรงและ

ควรยกเลิกด้วยเหตหุลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพราะประเทศด้อยพฒันาได้รับการยกเว้นจากเป้าหมายใน

การลดก๊าซเรือนกระจก และมนัไมมี่ฐานทางวิทยาศาสตร์  ผู้ เขียนน ารายละเอียดของการโต้เถียงกนัมาเสนอและ

สรุปวา่แม้จะมีขอบกพร่องอยูบ้่าง ข้อตกลงนีเ้ป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีชมุชนโลกสามารถตกลงกนัได้ในภาวะปัจจบุนั  

ฉะนัน้มนัจงึควรได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบตัิตอ่ไป 

 หมวดหมูท่ี่ 2 ผู้ตอ่ต้านปฏิเสธหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีชีบ้ง่ถึงความเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศโดย

แยกการโจมตีออกเป็นสองด้านด้วยกนัคือ โจมตีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เกือบทกุอย่างท่ีนกัวิทยาศาสตร์น ามา

เสนอ และอ้างถึงความไมแ่นน่อนของการเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ  ฉะนัน้เราควรรอจนกระทัง่เรารู้อย่าง

แนน่อนเสียก่อนจงึตดัสินใจว่าจะท าอย่างไร  ผู้ เขียนน าหลกัฐานด้านตา่ง ๆ มาเสนอแล้วสรุปวา่การโต้แย้ง

ทัง้หมดปราศจากหลกัฐานเพียงพอ 

 หมวดหมูท่ี่ 3 ผู้ตอ่ต้านอ้างว่าการลดก๊าซเรือนกระจกต้องใช้ต้นทนุสงูจนเกินศกัยภาพของสงัคมโลก  

ผู้ เขียนมองวา่การไมท่ าอะไรเลยจะมีต้นทนุสงูกว่าเพราะเรารู้คอ่นข้างแน่นอนแล้ววา่ความเสียหายใหญ่หลวงจะ

เกิดขึน้เม่ือผิวโลกร้อนขึน้ไปอีก 

 ก่อนจบผู้ เขียนเสนอแนวคิดของตนเองในด้านการลดภาวะโลกร้อนให้ผู้ ท่ีจะมีบทบาทในการร่างนโยบาย

ในอนาคตน าไปพิจารณาซึง่ประกอบด้วย 4 สว่นคือ  

(1) ตัง้เป้าหมายในระยะยาวบนฐานของความรู้ท่ีเรามีอยู่ในปัจจบุนั  เป้าหมายนัน้จะต้องเพียงพอแก่

การป้องกนัมิให้โลกร้อนเพิ่มขึน้ไปจนท าให้เกิดความลม่สลายอย่างกว้างขวาง  ตามความเห็นของเขาอณุหภมูิ

โลกจะต้องไมเ่พิ่มขึน้เกิน 3 องศาเซลเซียส  นัน่หมายถึงการจ ากดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่ในปัจจบุนัมีอยู ่380 



สว่นในอากาศล้านสว่นมิให้เพิ่มขึน้ไปจนเกิน 400 สว่น หรือ ถ้าชาวโลกสามารถลดก๊าซเรือนกระจกอยา่งอ่ืนได้

บ้าง คาร์บอนไดออกไซด์อาจเพิ่มขึน้ได้อีกแตไ่มเ่กิน 450 สว่นในอากาศล้านสว่น   

(2) ภายในกรอบของเป้าหมายระยะยาวนีต้้องมีมาตรการระยะสัน้ตา่ง ๆ ซึง่ปรับเปล่ียนไปตาม

สถานการณ์และความรู้ท่ีเพิ่มขึน้  เขาเห็นวา่จะต้องมีการวิจยัและพฒันาท่ีเข้มข้นกวา่ในปัจจบุนัซึง่รัฐจะต้องให้

เงินสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ี  นอกจากนัน้รัฐจะต้องเลิกรอเอกชนให้จ ากดัการปลอ่ยก๊าซตามความสมคัรใจ   

(3) เปล่ียนวิธีแสวงหาข้อตกลงระหวา่งประเทศจากความพยายามท่ีจะให้ประเทศทัง้หมดเข้าร่วมก่อนท่ี

จะออกมาตรการดงัในกรณีร่างพิธีสารเกียวโต ไปเป็นการหาข้อตกลงในสองระดบัก่อน นัน่คือ ในระดบัทวิภาคี

ระหวา่งประเทศใหญ่ ๆ เชน่ สหรัฐฯ กบัจีน และในระดบักลุม่เล็ก ๆ ของประเทศท่ีสมคัรใจท่ีจะจ ากดัการปลอ่ย

ก๊าซอย่างรวดเร็ว เชน่ ในกลุ่มสหภาพยโุรป  แล้วจงึพฒันาข้อตกลงเหลา่นัน้ไปสูข้่อตกลงระดบัโลก และ  

(4) ออกกลไกท่ีแน่นอนส าหรับปรับเปล่ียนเป้าหมายและมาตรการเม่ือมีความรู้ ประสบการณ์และ

ความสามารถเพิ่มขึน้  

ข้อคิดเหน็:  หนงัสือเลม่นีน้ าเสนออยา่งตรงไปตรงมาตามแบบฉบบัของนกัวิทยาศาสตร์  อยา่งไรก็ตาม

ผู้ เขียนใช้ภาษาธรรมดา ๆ จงึท าให้ง่ายตอ่การเข้าใจประเดน็ตา่ง ๆ  ก่อนท่ีจะเสนอประเดน็ผู้ เขียนบอกเลยวา่จะ

เสนออะไรตอ่ไป และเม่ือจบประเดน็ก็สรุปอีกครัง้ ท าให้ง่ายตอ่การติดตามเนือ้หายิ่งขึน้  วิธีน าเสนอแบบนีน้บัวา่

ดีเย่ียม  ในฐานะนกัวิทยาศาสตร์ผู้ เขียนน าเสนอประเด็นตา่ง ๆ ทัง้หมดแบบปราศจากการชีน้ าไปในทางใดทาง

หนึง่จนกระทัง่ถึงตอนท้ายเล่มเขาจงึแสดงความเห็นสว่นตวัออกมา  นัน่เป็นข้อดีอีกขอหนึง่ของหนงัสือเลม่นี ้  

 เน่ืองจากภาวะโลกร้อนจะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีชาวโลกจะถกเถียงกนัตอ่ไปอีกนาน ฉะนัน้หนงัสือเล่มนีจ้งึมี

ทัง้กรอบของประเดน็และเนือ้หาท่ีจะไมล้่าสมยัตอ่ไปอีกนานด้วย  เนือ้หานา่จะเหมาะส าหรับผู้ ท่ีสนใจในปัญหา

อนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนโดยทัว่ไป อาจารย์และนกัศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยัและผู้ ท่ีต้องน าเสนอประเดน็

นีใ้นส่ือตา่ง ๆ  นอกจากนัน้นกัศกึษายงันา่จะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากการอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และกระบวนการทางการเมืองแบบเข้าใจง่ายอีกด้วย 

 



 

 

 

บทสรุป: ทอดสายตาสู่อนาคต 

 

 

 

 วา่กนัว่าการเห็นโลกจากแสนไกลดงัท่ีปรากฏในภาพท่ีมนษุย์ถ่ายในขณะยานอวกาศก าลงัโคจรอยู่

ทา่มกลางความเวิง้ว้างของห้วงอวกาศ กระตุ้นให้มนษุย์อวกาศรักโลกเป็นชีวิตจิตใจและพากนัตัง้ปณิธานวา่จะ

ไมท่ าอะไรท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่โลกเน่ืองจากได้ตระหนกัวา่ ในจกัรวาลอนัแสนใหญ่ซึ่งเตม็ไปด้วยดาวนบัล้าน

ล้านล้านดวงนี ้โลกมีความพิเศษยิ่งแตก็่เปราะบางไมต่า่งกบัลกูปัดขนาดจิ๋ว  

 



16. 

The Little Green Handbook / สงคราม 7 ทัพกับแนวรับมือ 

 

 

 

 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ท่ีก าลงัได้รับความสนใจสงูยิ่ง  แตก่ารท่ีปัญหานีเ้ป็นข่าวพาดหวัอย่าง

ตอ่เน่ืองท าให้ความสนใจตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ดจูะลดลงไปทัง้ท่ีผลกระทบของมนัยงัมีความหนกัหนา

สาหสัตอ่มนษุยชาตเิชน่เดมิ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัดนิ น า้ หรืออากาศ  นอกจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม

แล้ว มนษุยชาติยงัก าลงัเผชิญกบัปัญหาทางด้านอ่ืนท่ีมีผลกระทบสงูไมน้่อยกวา่กนัอีกด้วย  Ron Nielsen 

นกัวิจยัด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในมหาวิทยาลยัแหง่ชาตขิองออสเตรเลีย ผู้จดัรายการวิทยแุละนกัเขียนได้รวบรวม

ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาใหญ่ ๆ 7 ด้านและแนวทางแก้ไขไว้ในหนงัสือขนาด 365 หน้าซึง่ตีพิมพ์เม่ือปี 2548 ช่ือ 

The Little Green Handbook: Seven Trends Shaping the Future of Our Planet   

  ผู้ เขียนน าเข้าประเด็นด้วยการตัง้ข้อสงัเกตวา่ แม้ในปัจจบุนัมนษุย์เราจะร ่ารวยขึน้ แตค่วามร ่ารวยนีม้า

จากการใช้ทรัพยากรโลกจงึท าให้โลกยากจนลง  ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหามีหลายอยา่ง เชน่ 1) จ านวน

ประชากรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 2) การใช้พลงังานสงูมากจนสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะ

ยาว และ 3) การท าเหมืองแร่ปลอ่ยกากแร่ซึง่มีซลัไฟด์จ านวนมากลงไปในทะเลจนสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ  

แม้วา่คนส่วนหนึง่จะคิดวา่ปัญหาสว่นใหญ่เกิดจากการท่ีจ านวนประชากรโลกเพิ่มขึน้ แต่ก็มีผู้แย้งว่า

แท้ท่ีจริงแล้วจ านวนประชากรมิใชปั่ญหา  ตวัปัญหากลบัอยูท่ี่โลกไมมี่พืน้ท่ีมากพอให้กบัประชากรและความ



จ ากดัของทรัพยากร ทัง้นีเ้พราะไมมี่ใครทราบวา่ความสามารถในการรองรับประชากรของโลกมีเทา่ใดเพราะมนั

ขึน้อยู่กบัระดบัการใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 16 จ านวนประชากรโลกมีเพียงแคร้่อยล้านคนและเพิ่มขึน้อยา่งช้า ๆ กระทัง่ถึง

ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ก็เพิ่มเป็น 600 ล้านคน และภายในเวลาเพียง 130 ปี เพิ่มขึน้ 3 เทา่เป็น 2,000 ล้านคน

และหลงัจากนัน้อีกเพียง 70 ปีก็เพิ่มขึน้เป็น 6,000 ล้านคน  การเพิ่มของประชากรจงึมีลกัษณะคล้ายระเบิด

แตก มิใชแ่บบทวีคณูดงัท่ีคนสว่นใหญ่เข้าใจกนัจงึท าให้ชาวโลกไมมี่เวลาท่ีจะวิเคราะห์และไมส่ามารถปรับตวั

เข้ากบัสถานการณ์ได้  

 นอกจากนี ้เรายงัมีความเข้าใจผิดในเร่ืองเก่ียวกบัอตัราการเพิ่มประชากรคือ 1) การเพิ่มเป็นไป อยา่ง

ช้า ๆ และสม ่าเสมอ 2) การเกิดเหตกุารณ์พิเศษ เชน่ สงครามโลกหรือโรคระบาดจะท าให้จ านวนประชากร

ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และ 3) การเพิ่มของประชากรอยา่งรวดเร็วเป็นผลมาจากสขุภาพท่ีดีขึน้  แตค่วามจริงก็

คือ 1) การเพิ่มของประชากรเป็นผลมาจากความแตกตา่งระหวา่งอตัราการเกิดและอตัราการตาย  ประเทศท่ีมี

ระบบสาธารณสขุดีกวา่จะมีอตัราการเพิ่มประชากรน้อยกวา่ ทัง้นีเ้พราะอตัราการเกิดของประเทศพฒันาแล้วมี

เพียง 11 คนตอ่1,000 คน ส่วนอตัราการเกิดของประเทศก าลงัพฒันามีสงูถึง 24 คนตอ่1,000 คน  2) อตัราการ

เกิดมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเจริญพนัธุ์  อตัราการเจริญพนัธุ์ในประเทศก าลงัพฒันาสงูถึง 3.1 ในขณะท่ี

อตัราการเจริญพนัธุ์ของประเทศพฒันาแล้วเพียงแค ่1.6 เทา่นัน้ และ 3) ประเทศท่ีพฒันาแล้วก็มีอตัราการตาย

สงูถึง 10 คนตอ่ 1,000 คนในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันามีอตัราการตายอยูท่ี่ 8 คนตอ่ 1,000 คนเทา่นัน้ ทัง้ ๆ 

ท่ีประเทศพฒันาแล้วมีระบบสาธารณสขุท่ีดีกวา่มาก   

ข้อมลูบง่ด้วยวา่ อตัราการตายไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสขุแตอ่ยา่งใด  ท่ี

แปลกไปกวา่นัน้คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสาธารณสขุและการเพิ่มของประชากรจะเป็นไปอยา่งผกผนั นัน่คือ 

ยิ่งระบบสาธารณสขุดีเท่าใด อตัราการเพิ่มของประชากรยิ่งต ่าเทา่นัน้  แตค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งระบบ

สาธารณสขุกบัอตัราการตายของทารกแรกเกิดกลบัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด นัน่คือ ย่ิงระบบ

สาธารณสขุดีเท่าใด อตัราการตายของทารกแรกเกิดยิ่งต ่าเทา่นัน้  ประเทศร ่ารวยจงึมีอตัราการตายของทารก

เพียงแค ่5-6.6 คนตอ่ 1,000 คน ในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันาจะมีอตัราตายของทารกสงูถึง 31-88 คนตอ่ 



1,000 คน  ในปัจจบุนัจ านวนเดก็เกิดทัว่โลกนาทีละ 250 คนหรือเทา่กบั 130 ล้านคนตอ่ปี  ในขณะท่ีอตัราตาย

เพียงนาทีละ 100 คนหรือเท่ากบั 50 ล้านคนตอ่ปีเทา่นัน้  จ านวนประชากรโลกจงึเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ   

 ผู้ เขียนเสนอการคาดการณ์จ านวนประชากรโลกในอนาคตไว้ 3 ระดบัคือ 1) ระดบัต ่า ประชากรโลกจะ

เพิ่มขึน้เป็น 9.35 พนัล้านคนในปี 2606 และจะคอ่ย ๆ ลดลงเหลือ 8 พนัล้านคนในศตวรรษตอ่ไป  2) 

ระดบักลาง ประชากรโลกจะเพิ่มขึน้ถึง 1 หม่ืนล้านคนในปี 2602 และจะขึน้ถึงจดุสงูสดุท่ี 1.05 หม่ืนล้านคนใน

ปี 2625 และคอ่ย ๆ ลดลงเหลือ 1.03 หม่ืนล้านคนเม่ือสิน้คริสต์ศตวรรษท่ี 22  3) ระดบัสงู ประชากรโลกจะ

เพิ่มขึน้เกิน 1 หม่ืนล้านคนในปี 2600 และเพิ่มขึน้ถึง 1.2 หม่ืนล้านคนในปี 2638 โดยประชากรสว่นใหญ่ของ

โลกถึงกว่า 3 ใน 4 อาศยัอยูใ่นเพียง 2 ทวีปคือ เอเซียและแอฟริกา และระหวา่งปี 2545-2593 นัน้จ านวน

ประชากรท่ีเพิ่มขึน้ 1 ใน 3 จะอยูใ่นแอฟริกาและคร่ึงหนึง่จะอยูใ่นเอเซีย  แตล่ะปีจ านวนประชากรของเอเซีย

และแอฟริกาเพิ่มขึน้ 49 และ 20 ล้านคนตามล าดบั  สว่นจ านวนประชากรยโุรปลดลงปีละ 0.7 ล้านคน  

 ในปัจจบุนัประชากร 6 พนัล้านคนกระจายอยูใ่น 175 ประเทศทัว่โลก  แตป่ระชากร 3 พนัล้านคนอาศยั

อยูใ่น 6 ประเทศเทา่นัน้คือ จีน อินเดีย สหรัฐฯ อินโดนีเซีย บราซิลและรัสเซีย  และในปี 2593 จ านวนประชากร 

3 พนัล้านคนจะอาศยัอยู่ในเพียง 2 ประเทศคือ จีนและอินเดียเทา่นัน้  ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรเพิ่มมาก

ท่ีสดุมีอยูเ่พียง 6 ประเทศคือ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ไนจีเรีย ปากีสถานและบงักลาเทศโดยหนึง่ในสามมาจาก

เพียง 2 ประเทศคือ อินเดียและจีน  ถึงแม้วา่อตัราการเพิ่มประชากรของจีนจะต ่าเท่า ๆ กบัสหรัฐฯ แตจี่นยงัคง

มีคนเพิ่มถึงปีละ 9 ล้านคนในขณะท่ีสหรัฐฯ มีประชากรเพิ่มขึน้ปีละ 2 ล้านคน  

 การท่ีโลกมีจ านวนประชากรเพิ่มขึน้ไมเ่พียงเป็นผลจากมีการเกิดสทุธิเพิ่มขึน้เท่านัน้  อายขุยัของมนษุย์

เรายงัเพิ่มขึน้ด้วย เชน่ ชว่งระหวา่งปี 2518-2543 นัน้ คา่เฉล่ียของอายขุยัประชากรในประเทศด้อยพฒันา

เพิ่มขึน้จาก 46 ปีเป็น 53 ปี  ในขณะท่ีประเทศพฒันาแล้วเพิ่มขึน้จาก 72  ปีเป็น 78 ปี  และในปี 2593 คาดวา่

ประชากรทัว่โลกจะมีอายขุยัมากพอ ๆ กนัคือมากกวา่ 80 ปี  แม้แตช่าวแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซา

ฮาราก็จะมีอายขุยัถึง 70 ปีเชน่กนั จงึท าให้สดัสว่นของผู้ ท่ีต้องอาศยัผู้ อ่ืนเพิ่มขึน้ทัว่โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศร ่ารวยซึง่จะมีคนชรามากขึน้โดยเพิ่มขึน้จาก 29% ในปี 2553 เป็น 77% ในปี 2593   สว่นประเทศใน

กลุม่ทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาร่าจะมีอตัราของผู้ ท่ีต้องอาศยัผู้ อ่ืนลดลงในชว่งต้นคริสตศ์ตวรรษนี ้ แต่

เน่ืองจากประเทศเหล่านัน้ยากจน อตัราท่ีลดลงก็จะไมส่ง่ผลอนัใดในทางบวก  



จ านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากขึน้เป็นเงาตามตวัเพ่ือผลิตสิ่ง

ตา่ง ๆ ส าหรับสนองความต้องการ  ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ยงัผลให้เกิดภาวะขาดแคลน เชน่ ในด้านของ

ทรัพยากรดนิซึง่เป็นปัจจยัหลกัส าหรับผลิตอาหารและการเพาะปลกูพืชอ่ืน ๆ แม้วา่โลกจะมีพืน้ท่ีมากมาย แตก็่

อาจไมเ่พียงพอเพราะปัจจยัหลายอยา่ง  โดยทัว่ไปความเพียงพอของพืน้ท่ีเพาะปลกูขึน้อยูก่บั 1) สว่นประกอบ

ของอาหารท่ีนิยมรับประทาน  2) ความสามารถในการผลิตของดนิ 3) ปริมาณน า้ท่ีสามารถหาได้ และ 4) การ

ใช้สารเคมีในการเพาะปลกู   

โลกมีทรัพยากรดินส าหรับการเพาะปลกู เลีย้งสตัว์และเป็นผืนป่าเท่ากบั 1.5, 3.4 และ 3.9 พนัล้าน

เฮกตาร์ตามล าดบัซึง่เทา่กบัพืน้ท่ีรวมเพียง 8.8 พนัล้านเฮกตาร์หรือ 68% ของพืน้ท่ีทัง้หมดบนผืนโลก  อย่างไร

ก็ดีมนษุย์เราไมส่ามารถท่ีจะน าพืน้ท่ีทัง้หมดบนโลกมาใช้ได้  ในปัจจบุนัโลกจงึมีพืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะเลีย้งดู

ประชากรได้เพียง 3 พนัล้านคนเทา่นัน้หากทกุคนใช้ทรัพยากรเชน่เดียวกบัประชากรในประเทศอตุสาหกรรมใน

ปัจจบุนัซึง่ใช้คนละประมาณ 0.5 เฮกตาร์  จ านวนประชากรอาจเพิ่มขึน้เป็น 7.5 พนัล้านคนได้หากทกุคนใช้

ทรัพยากรในระดบัของประเทศท่ีมีประชากรบริโภคอาหารง่าย ๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นจ าพวกมงัสวิรัต ิ แตอ่าจเพิ่ม

เป็น 2 หม่ืนล้านคนได้หากทกุคนใช้ทรัพยากรเพียงจ ากดั หรือ เท่า ๆ กบัประชากรของโลกท่ียากจนในขณะนี ้  

ผู้ เขียนค านวณตอ่ไปและสรุปวา่ ถ้าชาวโลกบริโภคเชน่เดียวกบักลุม่ประเทศท่ีร ่ารวยท่ีสดุในปัจจบุนั 

โลกจะมีประชากรได้เพียงแค ่1 พนัล้านคนเท่านัน้  หากทกุคนใช้ทรัพยากรเท่ากบัชาวยโุรปตะวนัตก โลกจะมี

ประชากรได้ 2 พนัล้านคน  และถ้าทกุคนบริโภคเทา่ ๆ กบัชาวเอธิโอเปียและอินเดีย โลกจะมีประชากรได้ถึง 1 

หม่ืน 1 พนัล้านคน  ในความเห็นของวคัลฟั สมิล นกัธรณีวิทยาชาวแคนาดา ประเทศท่ีเร่ิมมีพืน้ท่ีไมเ่พียงพอแก่

การเพาะปลกูเพ่ือเลีย้งประชากร หรือ มีต ่ากวา่คนละ 0.07 เฮกตาร์ซึง่เทา่กบั 175 ตารางวา (1 เฮกตาร์ 

=10,000 ตารางเมตร) ตอ่คนในขณะนี ้คือ อิสราเอล บงักลาเทศ สาธารณรัฐคองโก สวิตเซอร์แลนด์ 

เนเธอร์แลนด์ จอร์แดน อียิปต์ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน บรูไน คเูวตและสิงคโปร์  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั นกัวิทยาศาสตร์เสนอแนวคดิหนึง่เพ่ือวดัระดบัการบริโภคของมนษุย์ 

เรียกวา่ รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint) ซึง่คดิเป็นเฮกตาร์ตอ่คน  ในปัจจบุนัประชากรโลกสร้าง

รอยเท้าเฉล่ียคนละ 2.3 เฮกตาร์ในขณะท่ีความสามารถในการผลิตของโลกมีให้เพียง 1.8 เฮกตาร์ตอ่คนเทา่นัน้

หากคิดตามการใช้ทรัพยากรในระดบัปัจจบุนั  ตามการค านวณนีก้ารผลิตและการบริโภคจะอยูใ่นภาวะสมดลุ



หากโลกมีประชากรแค ่4.8 พนัล้านคน  โดยทัว่ไปประเทศร ่ารวยมกัสร้างรอยเท้ามากกวา่ประเทศยากจนซึง่

เทา่กบัพวกเขาขาดแคลนทรัพยากร  พวกเขาจงึจ าเป็นต้องหยิบยืมจากประเทศท่ีสามารถผลิตได้มากกวา่

บริโภค  แตก่ารหยิบยืมจะต้องไมม่ากเกินกว่าความสามารถของโลกโดยรวมท่ีจะรองรับรอยเท้าทางนิเวศ   

การค านวณจ านวนประชากรจากมมุมองของการใช้ทรัพยากร หรือ การสร้างร้อยเท้าทางนิเวศ จะ

น าไปสูข้่อสรุปท่ีว่า แม้ประเทศก าลงัพฒันาซึง่มีจ านวนประชากรมากกวา่และอตัราการเพิ่มของประชากรสงู

กวา่ประเทศพฒันาแล้ว แตย่งัคงมีจ านวนรอยเท้าน้อยกว่าประเทศพฒันาแล้ว ทัง้นีเ้พราะประชากรของ

ประเทศก าลงัพฒันามีวิถีชีวิตท่ีง่ายกวา่จงึสร้างรอยเท้าน้อยกว่า เชน่ ชาวอินเดียสร้างรอยเท้าเพียงคนละ 0.1 

เฮกตาร์เท่านัน้  สว่นชาวอเมริกนัสร้างรอยเท้าถึงคนละ 9.7 เฮกตาร์  แตส่หรัฐฯ มีความสามารถในการผลิต

เพียง 5.3 เฮกตาร์ตอ่คน  นัน่หมายความวา่ ชาวอเมริกนัต้องหยิบยืมรอยเท้าจ านวนมากจากประเทศอ่ืน  การ

หยิบยืมนีอ้าจท าได้ไมน่านในอนาคต ทัง้นีเ้พราะประชาชนในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาก็ก าลงัสร้างรอยเท้า

เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วเชน่กนั  หากชาวจีนปรับวิถีชีวิตตามชาวอเมริกนั ชาวจีนทัง้ประเทศจะสร้างรอยเท้าถึง 1.3 

หม่ืนล้านเฮกตาร์ซึง่มากกวา่พืน้ท่ีบนโลกถึง 17%   

 นบัจากอดีตมาไมเ่พียงแตจ่ านวนประชากรจะเพิ่มขึน้เทา่นัน้ การบริโภคของแตล่ะคนยงัเพิ่มขึน้ด้วย  

สถิตบิง่ว่าในปี 2503 ระบบนิเวศของโลกมีพอท่ีจะสร้างผลผลิตได้เป็น 2 เทา่ของรอยเท้าท่ีก าลงัเกิดขึน้  แต่

ภายในเวลาเพียง 25 ปีตอ่มา รอยเท้าได้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจนเทา่กบัศกัยภาพของระบบนิเวศ  หลงัจากนัน้

รอยเท้าท่ีเพิ่มขึน้ก็เกินศกัยภาพของระบบนิเวศเร่ือยมาจนเม่ือสิน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 รอยเท้าของมนษุย์เราก็

มากกวา่ศกัยภาพของระบบนิเวศถึง 25% นัน่หมายความวา่ประชากรได้ล้นโลกแล้ว 

 การเพิ่มขึน้ของประชากรไมเ่พียงแตจ่ะก่อปัญหากบัเพ่ือนมนษุย์กนัเองเพราะต้องแยง่ทรัพยากรกนั

เทา่นัน้ หากยงัรุกรานสิ่งมีชีวิตอ่ืนซึง่เทา่กบัเป็นการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพด้วย เช่น การท าลาย

ป่าดงดบิซึง่เป็นท่ีอยูข่องสิ่งมีชีวิตถึงกว่า 50% ท าให้สิ่งมีชีวิตสญูพนัธุ์ไปถึงปีละ 140,000 ชนิด  ด้วยอตัราการ

ท าลายล้างเทา่ท่ีเป็นอยูนี่ ้มนษุย์เราอาจท าให้สิ่งมีชีวิตสญูพนัธุ์ไปสงูถึงคร่ึงหนึง่ภายในเวลาเพียง 70 ปีเทา่นัน้  

ฉะนัน้มนัจงึเป็นไปไมไ่ด้ท่ีเราจะสามารถฟืน้ฟรูะบบนิเวศให้กลบัมาดงัเดมิได้อีก  



 ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีความส าคญัยิ่ง ทัง้นีเ้พราะป่าท าหน้าท่ีปกป้องดนิ เป็นท่ีอยู่อาศยัของ

สิ่งมีชีวิต ควบคมุการหมนุเวียนของน า้และดดูซบัคาร์บอน  แตเ่พียง 10 ประเทศในโลกเทา่นัน้ท่ีครอบครองผืน

ป่าถึง 70% นัน่คือ รัสเซีย บราซิล แคนาดา สหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐคองโก อินโดนีเซีย แองโกลา

และเปรู  ในปัจจบุนันีแ้ตล่ะปีมีการท าลายผืนป่าถึง 13-15 ล้านเฮกตาร์โดยผืนป่าของแอฟริกาและละติน

อเมริกาจะถกูท าลายสงูสดุถึง 70% ของท่ีผืนป่าท่ีถกูท าลายทัว่โลก  พืน้ท่ีท่ีถกูท าลายสงูสดุคือ มาดากสัการ์ 

รองลงมาคือ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย  นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่มนษุย์ได้ท าลายป่าไปแล้วถึงกวา่ 50% ของ

ผืนป่าท่ีเคยมีอยูบ่นโลกโดยน าไปใช้เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกู เลีย้งสตัว์ สร้างเข่ือน เหมือง เมืองและโรงงาน

อตุสาหกรรม  เม่ือป่าถกูท าลายโลกจงึร้อนขึน้เพราะการท าลายป่าเทา่กบัเป็นการปลอ่ยคาร์บอนเข้าสู่

บรรยากาศ 

 ในปี 2540 นกัวิทยาศาสตร์กลุม่หนึง่ได้พยายามค านวณต้นทนุทางสิ่งแวดล้อมจากการท าธุรกิจและ

พบวา่ แตล่ะปีสิ่งแวดล้อมท่ีถกูท าลายไปมีคา่เทา่กบั 18-61 ล้านล้านดอลลาร์ซึง่เทา่กบัรายได้ของคนทัง้โลก

รวมกนั  นัน่หมายความวา่ สิ่งท่ีสร้างรายได้ให้กบัประชากรก็คือคา่ของทรัพยากรธรรมชาตนิัน่เอง  ซ า้ร้ายใน

บางครัง้การท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท าธุรกิจยงัให้ผลประโยชน์โดยรวมตอ่ประเทศน้อยกวา่คา่ของ

สิ่งแวดล้อมท่ีถกูท าลายไปอีกด้วย เชน่ การตดัต้นโกงกางของประเทศไทยเพ่ือเปล่ียนเป็นเกษตรทางน า้ท าให้

ไทยขาดทนุถึง 70% เม่ือน าผลประโยชน์ท่ีได้มาเทียบกบัท่ีเสียไปในด้านความสามารถในการดดูซบัคาร์บอน   

 ในอนาคตพืน้ท่ีเพาะปลกูตอ่คนจะลดลงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศก าลงัพฒันาอนัเป็นผลจากการ

เพิ่มประชากรและความเส่ือมของดนิ  แม้วา่ผลผลิตทางการเกษตรตอ่พืน้ท่ี1 เฮกตาร์จะเพิ่มขึน้จาก 1.2 ตนัใน

ปี 2493 เป็น 3 ตนัเม่ือสิน้ปี 2543 แล้วก็ตาม แตผ่ลผลิตท่ีเพิ่มก็เป็นผลจากการใช้สารเคมี  การพฒันาเชน่นี ้

ยอ่มไมส่ามารถด าเนินตอ่ไปได้ในระยะยาว  นอกจากนัน้ภาวะโลกร้อนจะยิ่งกดดนัให้ผลผลิตของหลาย

ประเทศลดลง เชน่ กลุม่แอฟริกา เอเซีย ยโุรปตอนใต้และตะวนัออก  ผลผลิตโดยรวมของโลกท่ีเพิ่มขึน้จงึไมน่า่

เพียงพอท่ีจะรองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ได้โดยเฉพาะประชากรในประเทศยากจนซึง่มีปัญหาการขาด

ก าลงัซือ้  ผู้ เขียนเห็นวา่ประเทศเหลา่นีค้วรได้รับการชว่ยเหลือให้สามารถผลิตสิ่งท่ีพวกเขาจ าเป็นต้องใช้ แทนท่ี

จะให้สิ่งท่ีพวกเขาไมต้่องการหรือไมมี่ความจ าเป็นซึง่รังแตจ่ะเพิ่มภาระให้กบัประเทศท่ีมีฐานะดีกวา่ในอนาคต  

ผู้ เขียนคาดว่าความร่วมมือระหวา่งประเทศอย่างจริงจงัจะสามารถลดจ านวนผู้หิวโหยจาก 829 ล้านคนเหลือ



เพียง 200 ล้านคนภายในเวลา 30 ปี  แตห่ากมนษุย์เรายงัคงท าธุรกิจในแนวปัจจบุนั จ านวนผู้หิวโหยจะเพิ่มขึน้

เป็น 1 พนัล้านคนภายในปี 2573 อยา่งแนน่อน  

  

นอกจากดนิแล้ว มนษุย์เราต้องใช้น า้เพ่ือการเพาะปลกูและด ารงชีวิต  ปริมาณน า้ทัง้หมดบนโลกมีอยู ่

1,386 ล้านลกูบาศก์กิโลเมตร  แตเ่ป็นน า้จืดท่ีสามารถน ามาใช้ได้เพียง 2.53% หรือราว 35 ล้านลกูบาศก์

กิโลเมตรเท่านัน้  น า้จืดนีแ้บง่เป็นน า้แข็ง 68.7% น า้บาดาล 30%  ดงันัน้น า้จืดท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทนัทีคือน า้

ในแมน่ า้และทะเลสาบซึง่มีเพียง 0.26% เท่านัน้  น า้ในแมน่ า้มีวงจรหมนุเวียน 16 วนั ในขณะท่ีน า้ในทะเลสาบ

มีวงจรหมนุเวียนนานถึง 17 ปี และน า้บาดาลมีวงจรหมนุเวียนถึง 1,500 ปีซึง่เทา่กบัเป็นน า้ท่ีไมส่ามารถน า

กลบัมาใช้ใหมไ่ด้ภายในชัว่ชีวิตของมนษุย์แตล่ะคน  ปริมาณน า้ท่ีมนษุย์เราน ามาใช้ได้จริง ๆ จงึเหลือเพียงปีละ 

9,000 ลกูบาศก์กิโลเมตรเท่านัน้  อยา่งไรก็ดีเรายงัสามารถเพิ่มปริมาณน า้ท่ีน ามาใช้ได้ผา่นทางเข่ือนอีกปีละ 

3,500 ลกูบาศก์กิโลเมตร  

 ผู้ เช่ียวชาญค านวณว่าปริมาณน า้ท่ีผู้คนทัว่โลกจะเข้าถึงได้ปีละ 6,900 ลกูบาศก์เมตรนัน้เพียงพอตอ่

การใช้สอย  แตเ่น่ืองจากน า้มิได้กระจายอยา่งเทา่เทียมกันทัว่โลก คนส่วนหนึง่จงึมิได้รับน า้อยา่งเพียงพอ  

บริเวณท่ีมีปริมาณน า้สงูสดุคือเอเซียและอเมริกาใต้  สองทวีปนีมี้น า้รวมกนัถึง 30% ของท่ีมีอยู่บนผืนโลก  แต่

เอเซียมีประชากรหนาแนน่กวา่อเมริกาใต้ ชาวเอเซียจงึมีน า้ตอ่คนในปริมาณท่ีต ่ากวา่ชาวอเมริกาใต้มาก  ยโุรป

และแอฟริกามีปริมาณน า้ต ่า แตเ่น่ืองจากประชากรในยโุรปก าลงัลดลง ความสามารถในการเข้าถึงน า้ของชาว

ยโุรปจงึเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีประชากรของแอฟริกาเพิ่มขึน้ ความสามารถในการเข้าถึงน า้ของชาวแอฟริกนัจงึยิ่ง

ยากเย็นขึน้  ในปัจจบุนัประชากรโลก 75% ได้รับน า้ไมเ่พียงพออยูแ่ล้ว  นกัวิทยาศาสตร์คาดว่าในปี 2568 

บริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่นจะขาดแคลนน า้รุนแรงยิ่งขึน้ไปอีก 

การใช้น า้ของชาวโลกเพิ่มขึน้จาก 580 ลกูบาศก์กิโลเมตรตอ่ปีเม่ือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็น 3,800 

ลกูบาศก์กิโลเมตรตอ่ปีเม่ือสิน้ศตวรรษ  นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ปริมาณน า้ท่ีถกูน ามาใช้ในปี 2593 นา่จะ

เทา่กบั 6,580 ลกูบาศก์กิโลเมตรตอ่ปี  สว่นการใช้น า้รายบคุคลนัน้ก็เพิ่มขึน้จากคนละ 380 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี

เม่ือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็น 650 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปีเม่ือสิน้ศตวรรษ  อยา่งไรก็ตามปริมาณการใช้น า้ยงั



ขึน้อยู่กบัเศรษฐานะด้วย  นัน่คือ ประชาชนในประเทศท่ีมีฐานะดี หรือในกลุม่องค์การเพ่ือความร่วมมือและ

พฒันา (OECD) ใช้น า้ถึงคนละ 1,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี ในขณะท่ีประชาชนในประเทศก าลงัพฒันามีโอกาส

ใช้น า้คนละเพียง 500 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปีเทา่นัน้ เชน่ ชาวอเมริกนัเหนือใช้น า้ถึงคนละ 1,500 ลกูบาศก์เมตร 

ในขณะท่ีชาวแอฟริกนัมีโอกาสใช้น า้เพียงคนละ 350 ลกูบาศก์เมตรเท่านัน้  

 น า้ท่ีถกูน ามาใช้ถกูแบง่เป็นเพ่ือการเกษตร 69% และการอตุสาหกรรม 21%  ประเทศยากจนใช้น า้ไป

ในการเกษตรมากถึง 90% ในขณะท่ีประเทศท่ีมีเศรษฐานะดีจะใช้น า้ในการเกษตรเพียง 40% เทา่นัน้  สว่นการ

ใช้น า้ทางด้านอตุสาหกรรมและดื่มกินนัน้ ประเทศร ่ารวยจะมีสดัสว่นการใช้น า้ใน 2 ด้านนีม้ากกวา่ประเทศ

ยากจนโดยใช้น า้ในด้านอตุสาหกรรมมากถึง 45% และด่ืมกินถึง 15%  ในขณะท่ีประเทศยากจนใช้น า้ใน

อตุสาหกรรมเพียง 4% และดื่มกินเพียง 3% เทา่นัน้  ประชากรของประเทศพฒันาแล้วจึงใช้น า้สงูถึงเฉล่ียคนละ 

130 ลิตรตอ่วนั ในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันามีโอกาสได้ใช้น า้เพียงคนละ 58 ลิตรตอ่วนัเทา่นัน้ 

 เน่ืองจากหลายประเทศไมมี่น า้ใช้อย่างเพียงพอ พวกเขาจงึจ าเป็นต้องหยิบยืมจากประเทศอ่ืนผ่าน

ทางการน าเข้าผลผลิตทางการเกษตร  ส าหรับประเทศท่ีจ าเป็นต้องหยิบยืมน า้จากประเทศอ่ืน ๆ เชน่ กลุม่

ประเทศในตะวนัออกกลาง ปริมาณอาหารท่ีพวกเขาซือ้ได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากปีละ 7.5 ล้านตนัในปี 2503 

เป็นปีละ 40 ล้านตนัภายในเวลาเพียง 30 ปี 

เข่ือนขนาดใหญ่ก็เป็นอีกหนทางหนึง่ท่ีมนษุย์เราใช้ในการแก้ปัญหาการเข้าถึงน า้  เข่ือนใหญ่ ๆ ทัว่โลก

จงึเพิ่มจ านวนขึน้อย่างรวดเร็วจากไมก่ี่พนัเป็น 47,455 แหง่  สามในส่ีของเข่ือนใหญ่ทัว่โลกอยูใ่น 4 ประเทศคือ 

จีน สหรัฐฯ อินเดียและญ่ีปุ่ นโดย 50% อยูใ่นประเทศจีนเพียงประเทศเดียว  เม่ือสิน้คริสต์ศตวรรษท่ีแล้วทัว่โลก

สร้างเข่ือนทกุขนาดเพิ่มขึน้ถึง 8 แสนแหง่ไว้ใช้ในการชลประทาน ป้องกนัน า้ทว่ม และผลิตกระแสไฟฟ้า  การ

สร้างเข่ือนไมเ่พียงเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงน า้เทา่นัน้ หากยงัสง่ผลกระทบทัง้ในด้านนิเวศ สงัคมและ

การเมืองด้วย ทัง้นีเ้พราะประชาชนท่ีอยูใ่ต้เข่ือนไมส่ามารถจบัปลาได้ สญูเสียท่ีดินและความอดุมสมบรูณ์  

สว่นประชาชนท่ีอยูเ่หนือเข่ือนสว่นหนึง่จะถกูไลท่ี่เพ่ือสร้างเข่ือนจนท าให้เกิดการอพยพขนานใหญ่  ผู้ เขียนเห็น

วา่การสร้างเข่ือนไมน่า่จะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาท่ีถกูต้อง  การบริหารจดัการน า้และการลดการสญูเสีย

นา่จะเป็นวิธีการท่ีถกูต้องมากกวา่  



นอกจากเข่ือนแล้ว น า้บาดาลก็มีสว่นส าคญัส าหรับการชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

อินเดีย ซาอดีุอาระเบีย บงักลาเทศ ตนูิเซีย ซีเรีย อิหร่านและปากีสถาน  ประเทศท่ีใช้น า้บาดาลมากท่ีสดุ 3 

ประเทศคือ อินเดีย สหรัฐฯ และจีน  การใช้น า้บาดาลไมเ่พียงแตจ่ะเกิดขึน้แตใ่นชนบทเทา่นัน้ หากเมืองใหญ่ ๆ 

ทัว่โลกก็ยงัต้องอาศยัน า้บาดาลด้วย เชน่ ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ มะนิลา กรุงเทพฯ จาการ์ตาและดาการ์  แตก่ารใช้น า้

บาดาลก็ก่อผลเสียกบัประชาชนเชน่กนั  ข้อมลูบง่ว่าพืน้ดินของกรุงเทพฯ ทรุดลงจากการใช้น า้บาดาลถึงปีละ 

5-10 เซนตเิมตร  นอกจากนัน้การสบูน า้ขึน้มาไปใช้มากเกินไปยงัเปิดโอกาสให้น า้ทะเลซมึเข้ามามากจนท าให้

น า้ในบอ่บาดาลเคม็จนใช้ไม่ได้อีกด้วย   

 นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ในปี 2568 ตะวนัออกกลาง เอเซียกลางและเอเซียใต้จะเข้าสูจ่ดุขาดแคลนน า้

อยา่งรุนแรงเชน่เดียวกบัแอฟริกาตอนเหนือ  สว่นประเทศในกลุม่อตุสาหกรรมจะมิได้รับผลกระทบแต่อยา่งใด

แม้วา่ความสามารถในการเข้าถึงน า้จะลดลงเหลือเพียง 60% ของท่ีเคยได้รับเม่ือปี 2493 แล้วก็ตาม ทัง้นีเ้พราะ

ประชากรในบริเวณนัน้ได้เร่ิมลดลงแล้ว   

ในปี 2543 ประชากรโลกกวา่ 2,640 ล้านคนหรือ 44% ไมส่ามารถเข้าถึงระบบสขุาภิบาลได้และ

ประชากรกวา่ 1,140 ล้านคนหรือ 19% ไมมี่น า้สะอาดใช้โดยในจ านวนนีเ้กือบทัง้หมดเป็นประชากรของ

ประเทศก าลงัพฒันา เชน่ ชาวเอเซียถึง 1,800 ล้านคนหรือ 50% ไมมี่ระบบสขุาภิบาลและ 730 ล้านคนหรือ 

20% ไมมี่น า้สะอาดใช้  ชาวแอฟริกาถึง 730 ล้านคนหรือ 40% ไมมี่ระบบสขุาภิบาลและ 304 ล้านคนหรือ 

38% ไมมี่น า้สะอาดใช้  การท่ีประชาชนในประเทศเหลา่นีไ้มส่ามารถเข้าถึงน า้สะอาดได้ท าให้อตัรารอดของ

ทารกแรกคลอดเหลือเพียง 80% เทา่นัน้    

 ความสามารถในการเข้าถึงน า้ไมเ่ทา่เทียมกนัก่อให้เกิดความขดัแย้งขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและ

ระหวา่งประเทศ  ความขดัแย้งในระดบัประเทศเกิดจากการแยง่ชิงกนัระหว่างอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  สว่นความ

ขดัแย้งระหว่างประเทศเกิดจากการท่ีแตล่ะประเทศต้องการกกัน า้ไว้ใช้มากท่ีสดุ เชน่ ตรุกีขดัแย้งกบัซีเรียและ

อิรักจากโครงการช่ือ Grand Anatolia ทัง้นีเ้พราะโครงการนีจ้ะสร้างเข่ือนถึง 22 แหง่กัน้แมน่ า้ยเูฟรติส  หาก

โครงการนีเ้สร็จสิน้ลงตามแผน น า้ท่ีไหลผา่นซีเรียและอิรักจะลดลงถึงกวา่ 40% และ 80% ตามล าดบั  เม่ือ

สถานการณ์การขาดน า้เร่ิมรุนแรงขึน้ ความขดัแย้งจงึเป็นเร่ืองท่ียากจะหลีกเล่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่



ประเทศก าลงัพฒันา ทัง้นีเ้พราะประเทศเหลา่นีมี้ประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว อีกทัง้ระบบบริหารจดัการน า้ยงั

ขาดประสิทธิภาพมากกวา่ประเทศพฒันาแล้วด้วย   

ทางแก้ท่ีเป็นไปได้คือการน าน า้ทะเลมาใช้  แตเ่น่ืองจากกลัน่น า้ทะเลต้องใช้พลงังานสงู มนัจงึไม่

เหมาะกบัประเทศยากจนอีกเพราะประเทศเหลา่นีไ้มมี่เงินจา่ยคา่พลงังาน  

 ผู้ เช่ียวชาญคาดว่าในปี 2568 ประชากรถึง 2,600 ล้านคนจาก 48 ประเทศทัว่โลกจะขาดแคลนน า้

อยา่งรุนแรง  ผู้ เขียนเห็นวา่แม้ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกจะให้ความร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการแก้ปัญหา การ

ขาดแคลนน า้ก็ยงัคงไมน่า่ท่ีจะลดลงได้  ฉะนัน้ประชากรท่ีขาดน า้จะเพิ่มขึน้จาก 2,400 ล้านคนในปี 2545 เป็น 

3,200 ล้านคนในปี 2575  

 

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาท่ีก าลงัได้รับความสนใจสงูในปัจจบุนั  ตามธรรมชาตพิลงังานท่ีโลกได้รับจะ

ขึน้อยู่กบัความสามารถในการดดูซบัแสงอาทิตย์ ปริมาณ ชว่งชีวิตและความสามารถในการเปล่ียนแปลงสมดลุ

ของพลงังานบนโลกของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงสมดลุของพลงังานบนโลกสงูท่ีสดุและเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีเราปล่อยออกมาสงูสดุ อีกทัง้ยงัมีชว่ง

ชีวิตยาวนานถึง 100 ปี นัน่คือ หลงัจากลอยอยู ่100 ปี มนัจะถกูท าลายไป 63% เทา่นัน้และยงัคงเหลืออยูใ่น

บรรยากาศถึง 37%  ส่วนก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ จะมีชว่งชีวิตยาวกว่านัน้อีก เชน่ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซ

ไฮโดรฟลอูอโรคาร์บอนและก๊าซซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์ มีชว่งชีวิต 120; 1,700 และ 3,200 ปีตามล าดบัจงึยิ่ง

ต้องใช้เวลายาวนานกว่ามนัจะถกูท าลายไปหมด  อยา่งไรก็ตามมนัมีปริมาณน้อยกวา่คาร์บอนไดออกไซด์   

ประชากรโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉล่ียคนละ 1.1 ตนัตอ่ปี โดยประชากรของประเทศ

อตุสาหกรรมปลอ่ยออกมากถึงคนละ 3.4 ตนัตอ่ปี ในขณะท่ีประชากรของประเทศก าลงัพฒันาปลอ่ยออกมา

เพียงคนละ 0.5 ตนัตอ่ปี  คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (IPCC) พบวา่ 

รายได้ทกุ ๆ พนัเหรียญท่ีเพิ่มขึน้จะท าให้เกิดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้คนละ 0.16 ตนัตอ่ปี  

ระหวา่งปี 2393-2543 มนษุย์เราได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 2.8 แสนล้านตนัโดยเพิ่มขึน้จาก 6 

พนัล้านตนัตอ่ทศวรรษในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็น 6.7 หม่ืนล้านตนัตอ่ทศวรรษเม่ือสิน้ศตวรรษท่ี 20  



สหรัฐฯ ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์สงูท่ีสดุคือสงูถึงหนึง่ในส่ีของปริมาณก๊าซท่ีถกูปล่อยออกมา  สว่นจีนซึง่มี

ประชากรมากท่ีสดุในโลกกลบัปล่อยก๊าซนีเ้พียง 15% เท่านัน้  นกัวิจยัคาดวา่ในระหว่างปี 2543-2563 สหรัฐฯ 

จะยงัคงปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึน้อีก 27%  สว่นจีนจะปลอ่ยเพิ่มขึน้มากถึง 118%  และในปี 2563 จะ

เป็นปีท่ีประเทศอตุสาหกรรมและประเทศก าลงัพฒันาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเทา่ ๆ กนั  

 นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถกูปล่อยออกมาจากการเผาผลาญเชือ้เพลิงแล้ว การใช้ผืนดนิซึง่

เป็นแหลง่กกัเก็บคาร์บอนก็เทา่กบัเป็นการปล่อยคาร์บอนเข้าสูช่ัน้บรรยากาศด้วยเช่นกนั  แม้วา่การเพาะปลกู

จะท าให้เกิดการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลบัสู่ดนิได้บ้างโดยผ่านการหายใจของพืช แตค่าร์บอนท่ีถกู

ปลอ่ยออกมายงัคงมากกว่าอยูดี่  นกัวิทยาศาสตร์คาดว่าคาร์บอนท่ีจะถูกปลอ่ยจากการใช้ผืนดนิในปี 2563 จะ

เทา่กบั 7 พนัล้านตนัตอ่ปี  

 เม่ือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  IPCC จงึคาดวา่ เม่ือสิน้

คริสต์ศตวรรษท่ี 21 อณุหภมูิโลกจะเพิ่มขึน้ถึง 1.4-5.8 องศาเซลเซียส  โลกท่ีร้อนขึน้จะสง่ผลให้ระดบัน า้ทะเล

สงูขึน้ถึง 30 เซนตเิมตรเม่ือสิน้ปี 2593 และเพิ่มขึน้เป็น 90 เซนตเิมตรเม่ือสิน้คริสต์ศตวรรษท่ี 22 ซึง่จะกระทบ

ตอ่เมืองตามริมฝ่ังทะเล เชน่ บงักลาเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียและฟิลิปปินส์  สว่นเกาะมลัดีฟส์และ

เกาะในมหาสมทุรแปซิฟิกอาจจมหายไป 

 เม่ือประเทศสว่นใหญ่ตา่งตระหนกัถึงผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ในปี 2540 จงึได้ร่วมกนัร่างพิธี

สารเกียวโตเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แตก่ารตอ่รองกลบัล้มเหลวเพราะสหรัฐฯ ปฏิเสธท่ีจะ

ร่วมลงนาม  ตอ่มาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2544 พิธีสารเกียวโตได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อตกลงบอนน์โดยมี

สาระส าคญัเพิ่มเตมิคือ ให้โควตาปล่อยก๊าซเพิ่มขึน้กบัประเทศท่ีปลกูป่าเพิ่มขึน้ หรือชว่ยประเทศก าลงัพฒันา

ปรับปรุงเทคโนโลยี และประเทศท่ีปล่อยก๊าซน้อยกวา่โควตาท่ีได้รับสามารถขายสิทธิให้กบัประเทศท่ีต้องการ

ปลอ่ยก๊าซมากกวา่โควตา  

 พิธีสารเกียวโตวางอยูบ่นฐานของการค านวณท่ีสรุปวา่ หากชาวโลกต้องการให้ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์คงท่ีอยูท่ี่ระดบั 450 ส่วนตอ่อากาศล้านสว่นเชน่ในปัจจบุนั ประเทศอตุสาหกรรมจะต้องลด

การปล่อยก๊าซลงต ่ากวา่ท่ีเคยปลอ่ยในปี 2533 ถึง 30% ภายในปี 2553  บริษัทประกนัภยั Munich Re คาดวา่ 



ความสญูเสียด้านเศรษฐกิจจากปัญหาโลกร้อนได้เพิ่มขึน้จากปีละ 3 พนัล้านดอลลาร์ในปี 2523 เป็นปีละ 8 

หม่ืนล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค ่20 ปี  ผู้ เขียนวิเคราะห์วา่เม่ืออตัราการเจริญเติบโตของผลผลิตโลก

เพิ่มขึน้เพียง 33% ในขณะท่ีอตัราการสญูเสียจากภาวะโลกร้อนเพิ่มขึน้ 450% ในปี 2588 ผลผลิตโลกจะ

เทา่กบัความสญูเสียท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนพอดี นัน่หมายความวา่ ในปี 2588 โลกจะเข้าสูภ่าวะล้มละลาย   

 ปัญหาพลงังานเป็นปัญหาทางด้านทรัพยากรอีกอยา่งหนึ่งท่ีมนษุย์เราต้องเผชิญเพราะความก้าวหน้า

ขึน้อยู่กบัพลงังาน  ข้อมลูบง่วา่เราบริโภคพลงังานเพิ่มขึน้จาก 30 เอ็กซาจลูส์ในปี 2443 เป็น 413 เอ็กซาจลูส์

ภายในเวลาเพียงศตวรรษเดียว  นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นี ้เราจะบริโภคเพิ่มขึน้ถึง 14 

เทา่ของชว่งปี 2493    

 การบริโภคพลงังานของเราอาศยัพลงังานจากซากดกึด าบรรพ์ หรือ ฟอสซิล ถึง 50%  ข้อมลูบง่ว่าในปี 

2543 ประเทศพฒันาแล้วบริโภคพลงังานถึง 68% โดยบริโภคมากกวา่ประเทศก าลงัพฒันาถึง 9 เทา่และ

สหรัฐฯ ใช้พลงังานสงูท่ีสดุในโลกคิดเป็นสดัสว่นถึง 25% ทัง้ท่ีสหรัฐฯ มีจ านวนประชากรเพียงแคไ่มถ่ึง 5% ของ

ประชากรโลกเทา่นัน้และคาดวา่จะบริโภคเพิ่มขึน้อีก 33% เม่ือสิน้ปี 2563  ส่วนจีนซึ่งมีประชากรมากท่ีสดุใน

โลกบริโภคพลงังานเพียง 9% แตค่าดวา่จะบริโภคเพิ่มขึน้ 150% เม่ือสิน้ปี 2563  คาดวา่การบริโภคพลงังานใน

การขนสง่จะเพิ่มเป็นราวสองเทา่ระหวา่งปี 2533-2563 ทัง้นีเ้พราะนกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ยานพาหนะจะ

เพิ่มขึน้จาก 53 ล้านคนัในปี 2493 เป็น 1 พนัล้านคนัในปี 2573   

 ยา่นตะวนัออกกลางมีน า้มนัดบิมากท่ีสดุโดยมีอยูม่ากถึง 78%  ส่วนประเทศอตุสาหกรรมในกลุม่ 

OECD ใช้น า้มนัสงูท่ีสดุในโลกโดยบริโภคน า้มนัสงูถึง 63%  สหรัฐฯ บริโภคสงูสดุคือถึง 11%  ปัญหาท่ีเกิดขึน้

คือปริมาณน า้มนัดิบท่ีโลกสามารถผลิตได้ใกล้ถึงจุดสงูสดุแล้วและคาดวา่จะลดลงในอนาคตซึง่ตรงข้ามกบั

ปริมาณความต้องการ  น า้มนัดบิจงึไมน่า่จะเป็นพลงังานส าหรับอนาคตได้อีกนานนกั  สว่นก๊าซธรรมชาตแิละ

ถ่านหินซึง่เป็นแหลง่พลงังานส าหรับอตุสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้ายงัคงพบเพิ่มขึน้และมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก

จงึนา่จะสามารถเป็นพลงังานให้กบัโลกได้อีกหลายร้อยปี  อยา่งไรก็ดีพลงังานทัง้สองชนิดนีย้งัคงมีข้อจ ากดัใน

การใช้สอยมากกวา่พลงังานจากน า้มนั 



 นอกจากพลงังานจากซากดกึด าบรรพ์แล้ว อตุสาหกรรมยงัต้องใช้พลงังานจากไฟฟ้าอีกด้วย  ประชากร

ในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วบริโภคพลงังานชนิดนีม้ากกว่าประชาชนในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาถึง 9 เทา่โดย

สหรัฐฯ เป็นประเทศท่ีมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามากท่ีสดุในโลกโดยมีถึง 25% ของทัง้หมด  พลงังานส าหรับเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าในปัจจบุนัมาจากซากดกึด าบรรพ์ พลงังานน า้ นิวเคลียร์ ลม แสงอาทิตย์และความร้อนใต้ผิวโลก  

แหลง่ก าเนิดพลงังานเหลา่นีมี้สมรรถนะแตกตา่งกนัและได้รับความนิยมไมเ่ทา่กนั  พลงังานท่ีคาดวา่จะเป็น

แหลง่ก าเนิดไฟฟ้าส าหรับอนาคตได้ดีคือ พลงังานน า้ ลมและความร้อน  

 ผู้ เขียนเห็นวา่ปัญหาของพลงังานท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัมิได้เกิดจากการท่ีมนษุย์เราไมมี่ทางเลือก แตเ่ป็น

เพราะพวกเราลงัเลท่ีจะเลือกใช้พลงังานทางเลือกอ่ืนซึง่อาจมีความยุง่ยากมากกวา่การใช้พลงังานจากซากดกึ

ด าบรรพ์  การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ได้หรือไมน่ัน้ขึน้อยู่กบัสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และทศันคตขิอง

สงัคมมากกว่าข้อจ ากดัทางด้านกายภาพหรือเทคนิคเพราะการพฒันาพลงังานของอนาคตขึน้อยูก่บัก าไรเป็น

ส าคญั  

 

ถึงแม้วา่โลกจะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ จ านวนประชากรท่ีสามารถ

เข้าถึงการศกึษามีมากขึน้ ผู้คนสว่นใหญ่มีชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้และมีชีวิตยืนยาวขึน้ แต่สภาพทางสงัคมกลบั

เส่ือมทรามลง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะรายได้ประชาชาตซิึง่เป็นตวัชีว้ดัและใช้บง่บอกความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

และความมัง่คัง่ของประเทศมิได้บง่บอกถึงความยากจนภายในประเทศและระดบัคณุภาพชีวิตท่ีแท้จริง รวมทัง้

มิได้สะท้อนถึงต้นทนุทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย  

 เม่ือการใช้รายได้ประชาชาติไมส่ามารถบง่บอกสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงได้ นกัเศรษฐศาสตร์จงึได้

คดิตวัชีว้ดัใหมข่ึน้มาเรียกว่า “ดชันีความก้าวหน้าท่ีแท้จริง” หรือ Genuine Progress Indicator (GPI)  ตวัชีว้ดั

นีป้ระกอบด้วยรายได้ประชาชาตบิวกกบัการบริการฟรีจากองค์กรการกศุลและหกัด้วยต้นทนุทางสิ่งแวดล้อมท่ี

สญูเสียไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ข้อมลูบง่วา่รายได้ประชาชาติตอ่คนของสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จาก 11,000 

ดอลลาร์ในปี 2493 เป็น 33,000 ดอลลาร์ในปี 2543 แตด่ชันีความก้าวหน้าท่ีแท้จริงของสหรัฐฯ กลบัเพิ่มขึน้



จาก 5,000 ดอลลาร์เป็น 9,000 ดอลลาร์เทา่นัน้  ความแตกตา่งระหวา่งสองดชันีซึง่สงูถึง 26,000 ดอลลาร์นีคื้อ

คา่ความเสียหายของสิ่งแวดล้อม  

 สว่นดชันีจีนี (GINI index) ซึง่เป็นคา่ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ใช้วดัการกระจายรายได้ชีว้า่ ประเทศมัง่คัง่มี

การกระจายความมัง่คัง่ท่ีไมเ่ลวร้ายมากนกัจงึท าให้คนยากจนในประเทศเหลา่นัน้สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้  

สว่นการกระจายความมัง่คัง่ของประเทศยากจนกลบัยงัไม่ดีเทา่ท่ีควร  แม้วา่ตามทฤษฎียิ่งโลกมีความซบัซ้อน 

ความเจริญเตบิโต ความมัง่คัง่และเครือขา่ยมากขึน้เทา่ใด การกระจายรายได้จะยิ่งเทา่เทียมกนัเพิ่มขึน้เทา่นัน้ 

แตค่วามเทา่เทียมกนัยงัเป็นผลมาจากนโยบายและประวตัศิาสตร์ของแตล่ะประเทศด้วย  การกีดกนัการค้า

ระหวา่งประเทศหรือนโยบายภาษีท่ีเอือ้ให้กบัคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะของประเทศก าลงัพฒันาจงึมกั

สง่ผลให้เงินหลัง่ไหลไปยงัคนเพียงกลุม่เดียว  ดงันัน้ แม้วา่ธุรกิจตา่ง ๆ จะเติบโตขึน้มากในชว่งคร่ึงหลงัของ

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 แตค่วามเทา่เทียมกนัทางได้รายได้ก็มิได้เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด  ในชว่งสิน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 

ประชาชนในกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมซึง่มีสดัสว่นเทา่กบั 20% ของประชากรโลกครอบครองสินทรัพย์ของโลก

ทัง้หมดถึง 86%  ในขณะท่ีประชาชนในประเทศยากจนท่ีสดุซึง่มีประชากรรวมกนัเป็น 20% ของประชากรโลก

ครอบครองสินทรัพย์ของโลกเพียง 1% เทา่นัน้   

ความร ่ารวยไมเ่พียงกระจกุตวัอยูแ่ตใ่นบางประเทศเทา่นัน้ ยงักระจกุตวัอยูใ่นคนเพียงไมก่ี่คนด้วย  

ข้อมลูในปี 2541 บง่วา่ คนรวยท่ีสดุ 200 คนแรกของโลกอาศยัอยูใ่นอเมริกาเหนือถึง 65 คน อยู่ในยโุรป 55 คน 

และแตล่ะปีคนเหลา่นีก็้ร ่ารวยเพิ่มขึน้มากด้วย  ชัว่เวลาเพียงแค ่4 ปีคือระหวา่งปี 2537-2541 พวกเขามีเงิน

รวมกนัเพิ่มขึน้จากส่ีแสนส่ีหม่ืนล้านดอลลาร์เป็นกว่าหนึง่ล้านล้านดอลลาร์  ในปีเดียวกนันัน้ทรัพย์สินของคน

เหลา่นีเ้ทา่กบัผลผลิตมวลรวมของประเทศยากจนท่ีสดุรวมกนัถึง 48 ประเทศ  แคค่นร ่ารวยท่ีสดุ 3 คนแรกก็มี

เงินเทา่กบัรายได้ประชาชาติของคนในประเทศยากจนท่ีสดุ 600 ล้านคนรวมกนัแล้ว   

ในปัจจบุนัผู้ มีรายได้ตอ่วนัน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ยงัมีอยู่ถึง 1.2 พนัล้านคนหรือ 22.7% ของประชากร

โลก  คนเหลา่นีอ้ยูใ่นเอเซียใต้ แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าและเอเซียตะวนัออก  สว่นกลุม่คนท่ี

มีรายได้น้อยกวา่วนัละ 2 ดอลลาร์ยงัมีมากถึง 3 พนัล้านคนหรือเทา่กบัคร่ึงหนึง่ของประชากรโลก  ประเทศท่ี

ย ่าแยท่ี่สดุคือเอธิโอเปียเพราะประชากรกวา่ 98% อยูใ่นกลุม่นี ้ ชาวจีนท่ีเข้าขา่ยยากจน หรือมีรายได้น้อยกวา่ 

2 ดอลลาร์ตอ่วนัก็มีถึง 47.3%  ความไมเ่ทา่เทียมกนัของการกระจายความมัง่คัง่นีส้ง่ผลให้มาตรฐานการครอง



ชีพของแตล่ะประเทศแตกตา่งกนั  บางประเทศขาดแคลนน า้ด่ืมและอาหารจนมีคนตายด้วยโรคขาดอาหารถึงปี

ละ 3 ล้านคน และมีทารกแรกเกิดน า้หนกัตวัน้อยกวา่มาตรฐานถึงกวา่ 60%  ในขณะท่ีกลุม่ประเทศร ่ารวยมีคน

อ้วนถึงกวา่ 1 พนัล้านคนโดยอ้วนจนเข้าขัน้อนัตรายถึง 300 ล้านคนและทารกน า้หนกัตวัน้อยกวา่มาตรฐาน

เพียง 1% เทา่นัน้  นอกจากนี ้อตัราตายของเดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปีของประเทศก าลงัพฒันาในปี 2541 ยงัคงสงูถึง 

95 คนตอ่พนัคนซึง่เทา่กบัปีละ 11 ล้านคน    

 ดชันีพฒันามนษุย์ หรือ Human Development Index (HDI) ก็เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีนกัพฒันาคิดขึน้มาเพื่อ

ใช้วดัความก้าวหน้าด้านคณุภาพของชีวิต  ดชันีนีป้ระกอบด้วยคา่เฉล่ียอายขุยั ระดบัความรู้และสถานะทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  คา่เฉล่ียอายขุยัของประชากรโลกเร่ิมตัง้แต ่47 ปีถึง 78 ปี  กลุม่ประเทศท่ีมีคา่เฉล่ีย

อายขุยัต ่าสดุอยูใ่นทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ สงูสดุคือกลุ่มประเทศอตุสาหกรรมในกลุ่ม OECD  สว่นระดบั

ความรู้หรือการอ่านออกเขียนได้ของผู้ใหญ่อยูร่ะหวา่ง 56-99%  ประเทศในกลุม่เอเชียใต้มีสดัสว่นคนอ่านออก

เขียนได้ต ่าสดุ  สว่นรายได้ประชาชาติอยูร่ะหว่าง 500-54,000 ดอลลาร์ตอ่คนตอ่ปี  ดชันีนีบ้ง่วา่กลุม่ประเทศท่ี

มีการพฒันาคณุภาพมนษุย์เพิ่มขึน้สงูสดุอยูใ่นเอเซียใต้  สว่นกลุม่แอฟริกาทางตอนใต้มีการพฒันาต ่าและมี

รายได้ประชาชาตลิดลงด้วย  นอกจากนีก้ลุม่ประเทศยากจนยงัมีรายได้ประชาชาตเิกือบคงท่ีมาเป็นเวลา 30 ปี

แล้ว  นกัพฒันาคาดว่าประเทศในกลุม่ OECD จะพฒันาจนมีคา่ดชันีคณุภาพมนษุย์สงูสดุในปี 2567 ในขณะท่ี

กลุม่ประเทศละตนิอเมริกา เอเซียใต้ อาหรับและแอฟริกาทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮาร่าจะพฒันาจนมีคา่ดชันี

นีส้งูสดุในปี 2593, 2608, 2683 และ 2733 ตามล าดบั  

 นอกจากนัน้ยงัมีดชันีความยากจนท่ีเรียกวา่ Human Poverty Index (HPI) ซึง่ใช้วดัมาตรฐานการ

ครองชีพของแตล่ะประเทศโดยแบง่เป็น 2 กลุม่คือ HPI-1 ใช้ส าหรับประเทศก าลงัพฒันาและ HPI-2 ใช้ส าหรับ

ประเทศพฒันาแล้วอีกด้วย  HPI-1 ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ท่ีจะคนเสียชีวิตก่อนอาย ุ40 ปี อตัราการอ่าน

ออกเขียนได้ของผู้ใหญ่ จ านวนประชากรท่ีสามารถเข้าถึงน า้สะอาด และสดัสว่นของทารกน า้หนกัน้อย  ไนเจอร์

เป็นประเทศท่ียากจนท่ีสดุและบาร์บาโดสเป็นประเทศท่ีร ่ารวยท่ีสดุตามการวดัจากดชันีนี ้ สว่น HPI-2 

ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ท่ีคนจะเสียชีวิตก่อนอาย ุ60 ปี สดัส่วนของประชาชนท่ีท างานแตไ่มส่ามารถอ่าน

ออกเขียนได้ สดัสว่นของประชาชนท่ีด ารงชีวิตต ่ากวา่เส้นความยากจนโดยมีรายได้ต ่ากวา่คร่ึงหนึง่ของคา่เฉล่ีย



รายได้และการไมมี่งานท าเป็นระยะเวลานาน  ในกลุม่นีมี้ทัง้หมด 51 ประเทศ  สวีเดนเป็นประเทศท่ีมีดชันีนีดี้

ท่ีสดุและสหรัฐฯ เป็นประเทศท่ีมีดชันีนีแ้ยท่ี่สดุโดยมีคนยากจนตามการวดัโดยดชันีนีอ้ยูถ่ึง 45 ล้านคน  

 ในชว่งปี 2518-2543 รายได้ประชาชาตเิพิ่มขึน้ทัว่โลกโดยของกลุม่ประเทศเอเซียตะวนัออกเพิ่มสงูสดุ

จากคนละ 1,000 ดอลลาร์เป็น 4,500 ดอลลาร์ หรือเฉล่ียปีละ 140 ดอลลาร์  อยา่งไรก็ดีความไมเ่ทา่เทียมกนั

ทางด้านรายได้ไมล่ดลง  แตก่ลบัเพิ่มมากขึน้   

ชอ่งวา่งทางรายได้ประชาชาตริะหวา่งประเทศร ่ารวยและยากจนได้เพิ่มขึน้จาก 30:1 ในปี 2503 เป็น 

74:1 ในปี 2540  ผู้ เขียนเห็นวา่การลดความไมเ่ทา่เทียมกนัทางเศรษฐกิจและการกระจายความมัง่คัง่เป็น

สิ่งจ าเป็นเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งและสร้างความสงบสขุให้กบัสงัคมโลก  วิธีท่ีประเทศพฒันาแล้วควรท าคือ 

การลดการบริโภคทัง้ในระดบัรัฐและประชาชน อีกทัง้ยงัต้องเพิ่มความร่วมมือและสนบัสนนุการพฒันาประเทศ

ให้กบัประเทศยากจนด้วย  

 ในปี 2543 สมาชิกองค์การสหประชาชาตไิด้ร่วมกนัร่างเป้าหมายส าหรับศตวรรษใหม่ท่ีเรียกวา่ The 

Millennium Development Goals (MDG) ขึน้เพ่ือให้ประเทศพฒันาแล้วให้ความช่วยเหลือประเทศก าลงั

พฒันาในการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพให้ส าเร็จลลุ่วงภายในปี 2558  เป้าหมายนีป้ระกอบด้วย 1) ก าจดั

ความยากจนและหิวโหย 2) จดัเตรียมการศกึษาระดบัต้นอยา่งทัว่ถึง 3) ก าจดัความไมเ่ทา่เทียมกนัทางเพศ 4) 

ลดอตัราตายในเดก็ 5) ตอ่สู้กบัโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคอ่ืน ๆ 6) สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีมัน่คงและ 7) สร้าง

พนัธมิตรในการพฒันา  ความส าเร็จตามเป้าหมายทัง้หมดนีจ้ะเกิดขึน้ได้จากเงินสนบัสนนุของประเทศพฒันา

แล้ว  

 

นอกจากความไมเ่ทา่เทียมกนัทางด้านรายได้แล้ว ปัญหาทางสงัคมท่ีส าคญัอีกอย่างหนึง่คือ การ

เพิ่มขึน้ของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง  ข้อมลูบง่วา่ในปี 2493 ประชากรเมืองมีเพียง 30% ของประชากร

ทัง้หมดและเพิ่มขึน้เป็น 47% เม่ือสิน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 หรือเพิ่มขึน้เป็น 2 พนัล้านคนแล้วและคาดว่าเม่ือสิน้ปี 

2571 จ านวนคนเมืองจะเพิ่มขึน้เป็น 5 พนัล้านคนหรือเท่ากบั 61% ของประชากรโลก  นอกจากนัน้นกั



ประชากรศาสตร์ยงัคาดวา่ในปี 2558 เมืองท่ีมีประชากรเกิน 10 ล้านคนจะมีถึง 26 เมืองรวมทัง้กรุงเทพฯ ด้วย 

และจ านวนเมืองท่ีมีประชากรเกิน 1 ล้านคนจะเพิ่มขึน้เป็น 622 เมือง   

การท่ีผู้คนหลัง่ไหลเข้ามาอยู่ในเมืองเป็นเพราะคนเมืองได้รับประโยชน์มากกวา่คนชนบทหลายอย่าง 

เชน่ มีน า้สะอาดและระบบสขุาภิบาลท่ีดีกวา่ มีแหลง่บริการทางการแพทย์ สงัคม การศกึษาและบนัเทิง

มากกวา่  อยา่งไรก็ดีการอยูใ่นเมืองก็ท าให้ต้องเผชิญกบัปัญหาหลายอยา่ง เช่น สลมั อากาศเป็นพิษ จราจร

หนาแนน่ อบุตัเิหตรุถยนต์และอาชญากรรมซึง่สว่นหนึง่เก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ  ข้อมลูบง่วา่เม่ือสิน้

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 จ านวนผู้ตดิยาเสพติดทัว่โลกมีถึง 200 ล้านคน  มีผู้ประเมินว่าเฉพาะปี 2538 เพียงปีเดียว

ยอดขายยาเสพติดสงูถึงส่ีแสนล้านดอลลาร์หรือเทา่กบัยอดขายน า้มนัและก๊าซธรรมชาตขิองโลกรวมกนั  

อาชญากรรมเป็นอตุสาหกรรมท่ีโตเร็วท่ีสดุในโลก  การท่ีผู้คนหลัง่ไหลเข้ามาอยูใ่นเมืองจงึกลายเป็นปัญหา

ใหญ่ของสงัคมโลก  

เชือ้โรคเป็นอีกปัญหาหนึง่ท่ีเราต้องเผชิญ โรคติดเชือ้เป็นสาเหตกุารตายอนัดบัสองของโลก  ในแตล่ะปี

โรคตดิเชือ้เป็นสาเหตกุารตายถึง 13 ล้านคนหรือเท่ากบัชัว่โมงละ 1,500 คน  โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ

เป็นสาเหตกุารตายอนัดบัหนึ่งซึง่คร่าชีวิตคนถึงปีละ 3.5 ล้านคน  สว่นผู้ เป็นโรคเอดส์ก็เพิ่มจ านวนขึน้อยา่ง

รวดเร็วจาก 1 แสนคนในปี 2523 เป็น 58 ล้านคนภายในเวลาเพียง 20 ปี และคาดวา่ภายในปี 2553 จ านวน

ผู้ ป่วยจะเพิ่มขึน้อีก 59 ล้านคนโดยมีผู้ ป่วยใหม่ถึงวนัละ 28,500 คนหรือเท่ากบัปีละ 10.4 ล้านคน และมี

จ านวนผู้ ป่วยเสียชีวิตถึงวนัละ 12,800 คนหรือเทา่กบัปีละ 4.8 ล้านคน  เม่ือสิน้ปี 2563 จ านวนผู้ ป่วยใหม่จะ

เพิ่มขึน้ถึงปีละ 14.3 ล้านคนและจ านวนผู้ ป่วยเอดส์ตายสะสมจะเพิ่มขึน้เป็น 116 ล้านคน  วณัโรคเป็นคูแ่ฝด

กบัโรคเอดส์  ในแตล่ะปีมีผู้ติดเชือ้วณัโรคถึง 8.4 ล้านคนและคร่าชีวิตคนถึงปีละ 2-3 ล้านคน  สว่นโรคท้องร่วง

ซึง่เป็นโรคติดเชือ้ท่ีสมัพนัธ์กบัการขาดแคลนน า้สะอาดและระบบสขุาภิบาลคร่าชีวิตเดก็วยัต ่ากวา่ 5 ปีถึงปีละ 

1.8 ล้านคน  โรคมาลาเรียซึง่มกัเกิดในเขตร้อนก็คร่าชีวิตผู้คนถึงปีละ 1.5 ล้านคนจากจ านวนผู้ติดเชือ้ปีละ 

300-400 ล้านคน  

 ข้อมลูบง่วา่การท่ีประชาชนต้องป่วยและเสียชีวิตจากโรคตดิตอ่เป็นเพราะรัฐบาลทัว่โลกให้เงิน

สนบัสนนุทางด้านสาธารณสขุน้อยคือ เพียง 5% ของรายได้ประชาชาตเิทา่นัน้  เม่ือเป็นเชน่นีต้้นทนุในการ

รับมือกบัการระบาดของโรคจงึสงูมาก  ย่ิงไปกว่านัน้โรคตดิเชือ้ยงัท าให้เกิดการสญูเสียชว่งชีวิตในการผลิตด้วย 



เชน่ ในปี 2541 โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจท าให้เกิดการสญูเสียการผลิตซึง่คิดแล้วมีคา่เทา่กบัปริมาณการผลิต

ตลอดชีวิตของคน 83 ล้านคน  ท้องร่วงและเอดส์สญูเสียเทา่กบั 73 และ 71 ล้านคนตามล าดบั  ซ า้ร้ายเชือ้โรค

เหลา่นีมี้ความสามารถในการปรับตวัตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้จงึดือ้ยาได้มากขึน้และเร็วขึน้  แตค่วามสามารถใน

การผลิตยาฆา่เชือ้ใหม ่ๆ กลบัต้องอาศยัเวลานานถึง 15-20 ปีจนท าให้มนษุย์เราไมอ่าจสามารถผลิตยาฆา่เชือ้

มารับมือกบัการดือ้ยาได้ทนักาล และในวนัหนึง่ข้างหน้าผู้คนทัว่โลกอาจต้องเสียชีวิตด้วยโรคติดเชือ้เหมือน

อยา่งในอดีตก็เป็นได้ 

ผู้ เขียนเห็นวา่ทัง้ ๆ ท่ีมนษุย์เราอาศยัอยูบ่นโลกท่ีอดุมสมบรูณ์ แตเ่รากลบัมิได้บริหารจดัการทรัพยากร

อยา่งถกูต้อง  คนยากจนอาจสามารถทนกบัความไมเ่ทา่เทียมกนัทางด้านรายได้ในระดบัหนึง่เท่านัน้  เม่ือพวก

เขาทนไมไ่หวและจดุแตกหกัมาถึง ความเกลียดชงัและความสิน้หวงัจะท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามมา  

ในปัจจบุนัสงครามจงึเกิดขึน้ประปรายทัว่โลก  สงครามเหลา่นีเ้กิดขึน้จากความขดัแย้งทัง้ภายในและระหวา่ง

ประเทศสง่ผลให้ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 2 แสน 2 หม่ืนคน และยงัท าให้ผู้คนต้องอพยพหลบหนีจนท าให้

ผู้ ลีภ้ยัเพิ่มขึน้เป็น 11.7 ล้านคนแล้วเม่ือสิน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20  โลกจงึกลายเป็นสถานท่ีอนัตรายโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเม่ือประเทศส่วนใหญ่เพิ่มก าลงัทหารและเร่งสะสมอาวธุ  ในปี 2547 สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวใช้

งบประมาณทหารถึง 3.92 แสนล้านดอลลาร์ หรือกวา่ 40% ของโลก  นอกจากนีส้หรัฐฯ ยงัเป็นผู้สง่ออกอาวธุท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วย  ในชว่งปี 2529-39 มลูคา่สง่ออกอาวธุของสหรัฐฯ อยูร่ะหว่าง 2.22-3.36 หม่ืนล้าน

ดอลลาร์   

 นอกจากประเทศตา่ง ๆ จะสะสมอาวธุเพิ่มขึน้แล้ว  สมรรถนะของอาวธุใหมก็่สงูขึน้ด้วย  ข้อมลูบง่วา่

ระหวา่งปี 2488-2543 ประเทศท่ีมีหวัรบนิวเคลียร์ 5 ประเทศมีหวัรบถึง 14,968 หวัรบ  เม่ือรวมความสามารถ

ในการท าลายล้างของหวัรบเหลา่นีเ้ข้ากบัของประเทศท่ีเพิ่งมีอาวธุนิวเคลียร์ อ านาจในการท าลายล้างทัง้หมด

จะเทา่กบั 250,000 เทา่ของหวัรบท่ีใช้กบัเมืองฮิโรชิมา  อยา่งไรก็ดีหวัรบเหล่านีก้ลบัไมเ่หมาะกบัการสู้รบใน

สมรภมูิในปัจจบุนั  พวกเขาจงึหนัมาพฒันาอาวธุอยา่งอ่ืนขึน้ เชน่ อาวธุเคมี อาวธุชีวภาพและอาวธุเบา   

อาวธุเชือ้โรคเป็นสิ่งท่ีผลิตง่าย ราคาถกูและสามารถน ามาปนเปือ้นลงในน า้ด่ืมหรืออาหารได้อยา่ง

ง่ายดายเพราะไมมี่กลิ่นและไมมี่สีจงึอาจเหมาะแก่การใช้ของผู้ก่อการร้าย  ส่วนในสงครามเล็ก ๆ อาวธุท่ีใช้กนั

มกัเป็นอาวธุเบา เชน่ 1) ปืนซึง่หาซือ้ง่าย ทนทาน เคล่ือนย้ายง่ายและราคาถกู  มนัจงึถกูผลิตขึน้ปีละหลายล้าน



ชิน้และมีคนตายเพราะมนัถึงปีละ 550,000 คน  2) กบัระเบดิซึง่ราคาถกูและมีอานภุาพสงูยงัผลให้มนัคร่าชีวิต

คนถึงปีละ 2 หม่ืนคน  อียิปต์มีกบัระเบิดมากท่ีสดุในโลกโดยมีถึง 23 ล้านลกู รองลงมาคือ อิหร่าน แองโกรา 

อฟักานิสถาน เขมร จีนและอิรัก  นอกจากอาวธุเหลา่นีแ้ล้ว ในยคุหน้าระเบดิคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าเป็นอีกชนิด

หนึง่ท่ีใช้ง่าย ราคาถกูและสามารถท าลายคอมพิวเตอร์จนท าให้อาวธุอ่ืน ๆ ท่ีมีอานภุาพสงูกลายเป็นอมัพาต  

ผู้ก่อการร้ายท่ีพร้อมจะสละชีวิตเป็นอาวธุท่ีร้ายแรงท่ีสดุอีกอยา่งหนึง่เพราะคนเหลา่นีมี้ความสามารถในการ

ผลิตอาวธุซึง่สร้างความต่ืนตระหนกและคกุคามความเป็นอยูข่องประชาชน อีกทัง้ยงัยากท่ีรัฐบาลจะหาแหลง่

มัว่สมุและหลกัฐานส าหรับการเอาผิดด้วย 

ไมเ่พียงแตป่ระเทศร ่ารวยเท่านัน้ท่ีเร่งสะสมอาวธุ ประเทศก าลงัพฒันาก็นิยมสะสมอาวธุด้วย ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะอาวธุท าให้รัฐบาลของประเทศก าลงัพฒันารู้สกึปลอดภยัจากการถกูรุกราน แตม่นัก็อาจกระตุ้นให้

สร้างความขดัแย้งเพิ่มมากขึน้ไปอีก  นอกจากนีป้ระเทศยากจนมกัมีความไมม่ัน่คงทางการเมืองสงู  ข้อมลูบง่

วา่ประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาตติ ่ากว่าคนละ 1 พนัดอลลาร์ตอ่ปีมกัมีรัฐบาลเผดจ็การ  การศกึษาพบว่า

ประเทศจะมีความมัน่คงทางการเมืองได้ก็ตอ่เม่ือประชาชนมีรายได้ประชาชาตริะหวา่ง 7-8 พนัดอลลาร์ตอ่คน

ตอ่ปีหรือเทา่กบั 25-30% ของรายได้ประชาชาตขิองประเทศร ่ารวยในปัจจบุนั  แตแ่ทนท่ีรัฐบาลของประเทศ

ก าลงัพฒันาจะเพิ่มงบประมาณทางด้านการศกึษาและสาธารณสขุเพ่ือสง่เสริมความมัง่คัง่และความเป็นอยู่ท่ีดี

ของประชาชน พวกเขากลบัจดัสรรเงินไปให้กบักิจการทหาร เชน่ เอธิโอเปียใช้งบประมาณทางทหารถึง 9% 

ของรายได้ประชาชาต ิแตก่ลบัใช้เงินเพียง 1.2% และ 4% ไปกบัการศกึษาและสาธารณสขุ 

 

ก่อนท่ีจะเสนอแนวคิดในการแก้ไข ผู้ เขียนน าปัญหาตา่ง ๆ มาสรุปอีกครัง้วา่มีอยู ่7 อย่างด้วยกนัคือ: 

 ประชากรโลกท่ียงัเพิ่มขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ 

 ทรัพยากรดนิท่ีก าลงัลดลง 

 ทรัพยากรน า้ท่ีก าลงัลดลง 

 การท าลายสภาพภมูิอากาศ   

 การขาดแคลนพลงังานถึงขัน้วิกฤตท่ีิก าลงัคืบคลานเข้ามา 

 สภาพทางสงัคมท่ีก าลงัเส่ือมทรามลง 



 ความขดัแย้งและอานภุาพของอาวธุท่ีก าลงัเพิ่มขึน้ 
 

 ปัญหาเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กนัสงู  เขาเสนอแนวทางแก้ไขไว้ 6 แนวซึง่มีแกนอยูท่ี่ความร่วมมือกนั

ของทกุประเทศและทกุคนคือ: 

 ก าจดัความแตกตา่งทางรายได้ของประเทศร ่ารวยกบัประเทศยากจนโดยมีจดุมุง่หมายให้
ประเทศยากจนมีรายได้ตอ่คนไมต่ ่ากวา่ 25% ของประเทศร ่ารวย 

 เร่ิมลดการใช้พลงังานจากซากดกึด าบรรพ์และพฒันาพลงังานทางเลือกโดยเฉพาะเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ด้านการรวมตวักนัของปรมาณู (Fusion) 

 จ ากดัพลงัทางด้านการท าลายของกระบวนการโลกาภิวตัน์ 

 เลิกจดลขิสิทธ์ิสิ่งมีชีวิต 

 เพิ่มการลงทนุในการฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม 

 ลดการบริโภคและการปลอ่ยสารพิษโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการบริโภคในระดบัสดุโตง่ 
 

 ข้อคิดเหน็:  แม้ผู้ เขียนจะตัง้ช่ือหนงัสือวา่ “คูมื่อด้านสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก” แตน่ัน่เป็นเพียงการถ่อม

ตวัของเขาเทา่นัน้เพราะหนงัสือเลม่นีมี้ข้อมลูจ านวนมหาศาลในด้านตา่ง ๆ ซึง่ครอบคลมุแนวโน้มส าคญั ๆ ทกุ

อยา่งของโลกปัจจบุนั  มนัจงึเป็นแหลง่อ้างอิงได้อีกหลายปีส าหรับผู้ ท่ีมีเวลาอา่นหนงัสือเพียงจ ากดั  ข้อมลูท่ี

เขาน ามาเสนอบง่ชีอ้ยา่งแจ้งชดัถึงความหนกัหนาสาหสัของปัญหาท่ีชาวโลกก าลงัเผชิญอยู ่ แตก่ารน าเสนอ

ของเขามิใชเ่ป็นไปในท านองขูใ่ห้เกิดความกลวั หากเป็นแบบตรงไปตรงมาของนกัวิทยาศาสตร์  ส่วนเขาจะ

สามารถปลกุชาวโลกให้ต่ืนขึน้มาใสใ่จกบัปัญหาเพิ่มขึน้ได้หรือไมน่ัน้ยากแก่การประเมิน  ตรงข้ามกบัการ

น าเสนอปัญหา 7 ด้านซึง่มีข้อมลูสนบัสนุนสารพดัอยา่ง การเสนอแนวทางแก้ไข 6 ด้านเป็นการเสนอเพียงสัน้ ๆ  

ท่ีเป็นเชน่นัน้คงเพราะแตล่ะด้านต้องใช้หน้ากระดาษเป็นเลม่หนงัสือจงึจะอธิบายได้ละเอียดซึง่ผู้ ท่ีมีความ

รับผิดชอบทางนโยบายจ าเป็นท่ีจะต้องไปศกึษาอยูแ่ล้ว  ส าหรับผู้อา่นทัว่ไปท่ีต้องการน าข้อเสนอของเขามาใช้

ในชีวิตประจ าวนั การลดการบริโภค ซึง่หมายถึงการใช้ทรัพยากรทกุอยา่งเกินความจ าเป็น และการปกปักรักษา

สิ่งแวดล้อม สามารถน ามาปฏิบตัไิด้ทนัทีเพราะมนัมีความกระจา่งพอแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจฉิมบท 

หนังสือใหม่ที่น่าสนใจเป็นพเิศษ 



 ในชว่งเวลาราวห้าปีท่ีผ่านมา การศกึษาและวิจยัยงัผลให้เกิดหนงัสืออีกจ านวนหนึง่ซึง่เสริมประเดน็ท่ี

เป็นเนือ้หาของ ธาตุ 4 พโิรธ  ในจ านวนหนงัสือใหม ่เล่มตอ่ไปนีมี้ความน่าสนใจเป็นพิเศษ 

 

Barlow, Maude.  Blue Covenant: The Global Water Crisis and the Coming Battle for the  

 Right to Water.  (New Press, June 2009). 

 หนงัสือเลม่นีมี้เนือ้หาตอ่จากเร่ือง Blue Gold ของผู้ เขียนซึง่พิมพ์เม่ือปี 2002 และพดูถึงภาวะวิกฤติ

ด้านการขาดแคลนน า้ของโลก  เร่ืองนีเ้น้นด้านนโยบายตา่ง ๆ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้เม่ือสิทธ์ิของการเข้าถึงน า้

ด่ืมน า้ใช้ถกูโอนไปเป็นของบริษัทเอกชน  ผู้ เขียนเป็นผู้ เช่ียวชาญและนกัเคล่ือนไหวชาวแคนาดาซึง่มีความสนใจ

ในด้านสิ่งแวดล้อมมานานโดยเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัน า้และอนาคตของโลก 

 

Black, Maggie and King, Jannet.  The Atlas of Water: Mapping the World’s Most  

Critical Resource.  Second Edition.  (University of California Press, 

October 2009) 

เสนอเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุยชาตกิบัน า้ข้ามห้วงเวลาและในสถานท่ีตา่ง ๆ โดยใช้แผนท่ี ภาพ

และแผนภมูิจ านวนมากเป็นสว่นประกอบส าคญัโดยแบง่การน าเสนอเป็น 7 ภาคซึง่ครอบคลมุหลายประเด็น 

เชน่ ผลกระทบจากการสร้างเข่ือน การใช้น า้เกินความจ าเป็น การท าแหลง่น า้ให้เป็นพิษ การเข้าครอบครอง

แหลง่น า้โดยเอกชน การบริหารจดัการน า้ และการแนะน าด้านนโยบายและมาตรการส าหรับการบริหารจดัการ

ทรัพยากรส าคญัท่ีก าลงัจะขาดแคลนแสนสาหสันี ้

 

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



What We Eat.  (University of California Press, March 2008). 

พดูถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอานภุาพสงูจบัปลาในสว่นตา่ง ๆ ของโลกซึง่สร้างผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ

ทางทะเลอยา่งใหญ่หลวงจนเป็นภาวะวิกฤต ิและผู้ ท่ีมีสว่นรับผิดชอบในวิวฒันาการเช่นนัน้   

 

Fagan, Brian.  Elixir: A History of Water and Mankind (Bloomsbury Press, June 2011) 

 ครอบคลมุเร่ืองราวในชว่งเวลา 5 พนัปีจากในสมยัท่ีลุม่แมน่ า้ไทกริสกบัยเูฟรตสิยงัรุ่งเรืองมาจนถึง

ปัจจบุนั  ในชว่งเวลานัน้ น า้มีบทบาทส าคญัในวิวฒันาการของสงัคมมนษุย์ทัว่โลกรวมทัง้ในอาณาจกัรเขมร

โบราณ  เป็นเวลาหลายพนัปี มนษุย์มองว่าน า้มีคา่และหายากย่ิงจงึเห็นวา่น า้มีความศกัสิทธ์ิท่ีควรบชูา  พอ

มาถึงในสมยัอตุสาหกรรม เทคโนโลยีใหมส่ามารถเก็บกกั สบูจากแหลง่ใต้ดนิและสง่น า้ไปในท่ีตา่ง ๆ ได้อยา่ง

ง่ายดายยงัผลให้เราใช้น า้กนัอยา่งฟุ่ มเฟือย  ยคุอตุสาหกรรมด าเนินมาเป็นเวลาเพียงสัน้ ๆ ความจริงก็กลบัมา

ปรากฏอีกครัง้ว่าน า้มีคา่และหายากยิ่ง  ฉะนัน้ เราอาจต้องกลบัไปมองวา่น า้มีความศกัดิส์ิทธ์ิอีกครัง้หากเรา

หวงัจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ 

 

Fishman, Charles.  The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water  

 (Free Press, April 2011) 

 ครอบคลมุเร่ืองราวของน า้และความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัน า้โดยน าเข้าประเดน็เป็นแบบการ

ทอ่งเท่ียวไปในสว่นตา่ง ๆ ของโลกซึง่ก าลงัประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน า้และวิธีแก้ปัญหาของบคุคล 

ชมุชน บริษัทห้างร้านและกิจการตา่ง ๆ  การน าเสนอแบบนีท้ าให้เนือ้หามีสีสนัและอา่นออกรสตลอด 10 บท

ของหนงัสือ 

 

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



Create a Sustainable Future.  (Atlantic Monthly Press, September 2009). 

 ผู้ เขียนคนนีเ้ขียนเร่ือง The Weather Makers (บทท่ี 11)  ในเลม่นีเ้ขาย้อนกลบัไปดสูาเหตเุบือ้งต้นท่ี

ท าให้คนเราท าลายสิ่งแวดล้อม นัน่คือ เรามองว่าโลกนีมี้ไว้เพ่ือมวลมนษุย์ซึง่น าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่

บนัยะบนัยงั  เขามองวา่มนษุย์เกิดมาเพื่อชว่ยหาทางพาโลกให้ผา่นพ้นวิกฤติตา่ง ๆ พร้อมกบัสนบัสนนุให้ระบบ

นิเวศท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ตา่งหาก  เขาประเมินนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ ท่ีชาวโลกมีอยูเ่พ่ือ

แก้ปัญหาโลกร้อนพร้อมกบัเสนอแนวคิดทางเลือกท่ีเขามองวา่จะแก้ปัญหาได้  

 

Greenberg, Paul.  Four Fish: The Future of the Last Wild Food.  (Penguin Press,  

July 2010). 

 เลา่เร่ืองราวของความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัทะเลโดยใช้ปลา 4 ชนิดเป็นแกนน าเร่ืองคือ แซลมอน 

กะพง ทนูาและคอด  ปลาเหลา่นีมี้ลกัษณะตา่งกนัและมีบทบาทในประวตัิศาสตร์ของการจบัปลาทะเลและการ

เลีย้งปลาอนันา่สนใจเป็นพิเศษ  เม่ือทรัพยากรในทะเลลดลง มนษุย์เราหาทางออกด้วยการเลีย้งปลาขึน้มา

แทน  แตก่ารเลีย้งปลาก็มีปัญหาและผลกระทบซึง่เราอาจนกึไมถ่ึงด้วย   

 

Hernan, Robert Emmet.  This Borrowed Earth: Lessons from the Fifteen Worst   

 Environmental Disasters around the World (Macsci).  (Palgrave Macmillan,  

 February 2010). 

 เลา่เร่ืองราวของอบุตัเิหตทุางสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ในชว่งหลายสิบปีท่ีผา่นมา ไมว่า่จะเป็นการลม่ของ

เรือบรรทกุน า้มนัในอะแลสกา การระเบดิของโรงงานเคมีท่ีอินเดีย หรือการละลายของโรงงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน

ยโุรปตะวนัออก  แม้สาเหตขุองอบุตัเิหตเุหลา่นัน้ดเูผิน ๆ แล้วจะตา่งกนั แตผู่้ เขียนสาวลกึลงไปเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่



ต้นตอของปัญหาท่ีแท้จริงนัน้ไมต่า่งกนั  ฉะนัน้ มนัให้บทเรียนท่ีเราสามารถน ามาใช้ได้ในการป้องกนัและ

แก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต   

 

Lovelock, James.  The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning.  (Basic Books,  

 April 2010). 

 ผู้ เขียนเป็นนกัวิทยาศาสตร์รุ่นลายครามท่ีเขียนเก่ียวกบัเร่ือง “กายา” (Gaia) มานาน  “กายา”  เป็นการ

มองโลกทัง้โลกวา่เป็นระบบท่ีมีชีวิตซึง่ต้องอยูใ่นความสมดลุ  แม้แตส่ิ่งท่ีเรามองวา่ไมมี่ชีวิตเชน่ก้อนหินและ

อากาศก็เป็นสว่นประกอบท่ีมีความส าคญัยิ่ง  ในเลม่นีเ้ขามองวา่ ปัญหาโลกร้อนนัน้ในปัจจบุนัเกินแก้แล้ว นัน่

คือ ไมว่่าเราจะท าอยา่งไร อณุหภมูิก็จะไมห่ยดุเพิ่มขึน้  ฉะนัน้ การแก้ปัญหาคือต้องค้นให้พบวา่เราจะท า

อยา่งไรจงึจะอยูร่อดได้ตอ่ไปในอนาคต   

 

Lynas, Mark.  Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet.  (National Geographic, 

 October 2008). 

 เสนอความเปล่ียนแปลงท่ีการเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิโลกจะท าให้เกิดในด้านตา่ง ๆ ทัง้ในทางธรรมชาติ

และทางสงัคมมนษุย์ โดยการแยกเสนอตามการเพิ่มขึน้ท่ีละองศาเซลเซียส จากหนึง่ถึงหกองศา  เม่ืออณุหภมูิ

เพิ่มขึน้ถึงหกองศา สิ่งมีชีวิตบนผิวโลกเกือบทัง้หมดจะตายรวมทัง้มนษุย์  นอกจากนัน้ยงัเสนอทางป้องกนัมิให้

วนันัน้เกิดขึน้อีกด้วย   

 

McKibben, Bill.  Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet.  (Times Book,  

 April 2010). 



 ผู้ เขียนเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมซึง่อธิบายวา่เพราะอะไรโลกจงึได้เดนิผ่านจดุพลิกผนัส าคญัยิ่ง

ไปแล้ว นัน่คือ ตอ่ไปนีไ้มว่า่เราจะท าอะไร ภาวะโลกร้อนยงัจะด าเนินตอ่ไปยงัผลให้เกิดวิกฤติตา่ง ๆ เชน่ ความ

แห้งแล้งร้ายแรง พายใุหญ่ น า้แข็งขัว้โลกละลายและฝนตกหนกัมากเกินปกติ  เขาเสนอวิธีท่ีมนษุย์เราจะเอาตวั

รอดได้ในภาวะเชน่นัน้ 

 

Prud’homme, Alex.  The Ripple Effect: The Fate of Freshwater in the Twenty-First 

 Century (Scribner, June 2011) 

 ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาท่ีมาจากความต้องการน า้ซึง่เพิ่มขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ในขณะท่ีปริมาณน า้มิได้เพิ่ม

ตามขึน้ไปด้วย และตัง้ประเด็นหลายอยา่งซึง่ครอบคลมุทัง้ในระดบัปฏิบตัิและในระดบัปรัชญา เชน่ การหา

แหลง่น า้เพิ่มขึน้จากการใช้เทคโนโลยีใหม ่การป้องกนัแหลง่น า้กินน า้ใช้จากภยัธรรมชาตแิละจากผู้ก่อการร้าย 

มนษุย์ทกุคนควรมีสิทธ์ิเข้าถึงน า้เชน่เดียวกบัท่ีเข้าถึงอากาศหายใจหรือไม ่ใครควรเป็นเจ้าของแหลง่น า้ และ

ความขดัแย้งตามแหลง่ตา่ง ๆ 

 

Ruppert, Michael.  Confronting Collapse: The Crisis of Energy and Money in a Post 

 Peak Oil World.  (Chelsea Green Publishing, December 2009). 

 พดูถึงการร่อยหรอลงของน า้มนัปิโตรเลียมและผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ตามมาไม่วา่จะเป็นเร่ือง

การเมือง การทหารและด้านเศรษฐกิจ และเสนอทางเผชิญกบัปัญหาท่ีจะตามมากบัการขาดพลงังานน า้มนั  

ผู้ เขียนเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ด้านสอบสวนสืบสวนและเป็นผู้ก่อตัง้หนงัสือขา่วสารด้านสิ่งแวดล้อมช่ือ From the 

Wilderness   

 

Solomon, Steven.  Water: The Epic Struggle for Wealth, Power, and Civilization.  



 (Harper, January 2010). 

 หนงัสือขนาดยกัษ์ซึง่หนากว่า 600 หน้าเลม่นีพ้ดูถึงน า้ท่ีมีอยูบ่นพืน้โลกและบทบาทของน า้ในการสร้าง

ความมัง่คัง่ ฐานอ านาจและอารยธรรมตา่ง ๆ ของโลกตัง้แตโ่บราณกาลมาจนถึงปัจจบุนั พร้อมกบัประเมิน

สถานการณ์และผลพวงของการมีและการขาดน า้ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต   

 

 

  


