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คนเอเชียตระหนักในบุญคุณของแมน้ํา พิธีกรรมตางๆ ไมวาของจีนหรืออินเดียลวนเกี่ยวพันกับแมน้ํา คนไทยเรียกวา "แม" น้ํา การลอยกระทง
เดือนสิบสองก็เพื่อขอขมาพระแมคงคา คนอินเดียนับสิบลานคนในแตละปเดินทางกันจากแดนไกลเพื่อไปลางตัวลางบาปในแมน้ําคงคา 
อยางไรก็ดี ในเวลาอีกไมนานนัก แมน้ําตางๆ ในเอเชียกําลังจะถูกกระทบอยางหนักจากปรากฏการณธรรมชาติจนหลายสายอาจหายไป 
 
พื้นท่ีประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร ท่ีเรียกวา Tibetan Plateau (ท่ีราบทิเบต) ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีจากประเทศ Kazakstan ท่ีอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียจนจดอินเดียท่ีตั้งอยูทางตอนใตครอบคลุมดวยภูเขาน้ําแข็งมากมาย และเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําใหญๆ ของ
เอเชีย เชน แมน้ําแยงซี แมน้ําเหลือง (ฮวงโห) แมน้ําโขง แมน้ําสินธุ (Indus) แมน้ําคงคา (Ganges) ตลอดจนสายอื่นๆ เชน แมน้ําสาละวิน 
แมน้ําพรหมบุตร (Brahmaputra)  
 
เทือกเขาหิมาลัย (เขาพระสุเมรุในวัฒนธรรมอินเดีย) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของท่ีราบนี้มีพื้นท่ีภูเขาน้ําแข็งรวมกันกวา 34 ตารางกิโลเมตร เช่ือวามี
ปริมาณน้ําแข็งรวมกัน 3,734.4796 คิวบิคกิโลเมตร (1 คิวบิคกิโลเมตรคือ กวาง ยาว สูง อยางละ 1 กิโลเมตร) จากจํานวนภูเขาน้ําแข็ง 
18,000 ลูก 
 
เปนเวลานับแสนปก็วาไดท่ีภูเขาน้ําแข็งกวา 46,000 ลูกท่ีอยูบนท่ีราบนี้เปนแหลงซัพพลายของน้ําไปสูพื้นท่ีต่ํากวา ในแตละหนาหนาวหิมะจะ
พอกพูนภูเขาน้ําแขง็เหลานี้ และในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น ภูเขาน้ําแข็งก็จะละลายโดยอัตราการไหลของนํ้าจะ
ใกลเคียงกับอัตราการสะสมของน้ําแข็ง จนภูเขาน้ําแข็งเหลานี้มีขนาดไมเปลี่ยนแปลง 
 
แตในหลายทศวรรษท่ีผานมา นักวิชาการภูเขาน้ําแข็งพบวา ในชวงฤดูรอนมีการละลายของน้ําจากภูเขาน้ําแข็งเพิ่มขึ้นมากกวาท่ีมันสะสม
ระหวางหนาหนาวจนภูเขาน้ําแข็งเหลานี้มีขนาดลดลงประมาณรอยละ 7 ในรอบ 40 ปท่ีผานมา และอัตราการละลายของน้ําแข็งกําลังเพิ่มขึ้น 
 
นักวิชาการศึกษาภูเขาน้ําแข็งกังวลใจมากเพราะโดยธรรมชาติภูเขาน้ําแข็งจะเปลี่ยนแปลงนอยมากๆ แตครั้งนี้ถือไดวาเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น จึงคาดวาจะเกิดผลกระทบมากมาย เม่ือน้ําแข็งละลายเร็วขึ้นและมากขึ้น ซึ่งก็หมายถึงวาน้ําจะระบายลงจากภูเขาโดยสวนหนึ่งสู
แมน้ําอยางมากและรวดเร็วกวาท่ีผานมา ความสมดุลท่ีเคยมีมาแตดั้งเดิมก็จะหายไป 
 
ผูเช่ียวชาญจีนจาก Institute of Tibetan Plateau Research ประมาณการวาปริมาณน้ําท่ีละลายไหลลงมามากกวาเม่ือ 40 ปกอนประมาณรอย
ละ 20 น้ําสวนหนึ่งจะลงไปในแมน้ําใหญของเอเชียทําใหเกิดน้ําทวม แพรกระจายโรคระบาดเกี่ยวกับน้ํา บางสวนก็จะไหลลงสูหุบเขา ทําให
เกิดทะเลสาบใหมและทะเลสาบเกาจะใหญขึ้น เช่ือวาน้ําจะไหลลงในอัตรานี้อยางนอยก็อีกหลายทศวรรษ 
 
สาเหตุของการละลายของน้ําแข็งก็เดาไดไมยาก อุณหภูมิในบริเวณภูเขาน้ําแข็งนี้สูงขึ้นมากกวา 1 องศาเซลเซียสนับตั้งแตทศวรรษ 1960 
พรอมกับฝนท่ีตกเพิ่มขึ้น หากไลสาเหตุออกไปอีกก็เช่ือวานาจะเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเรียกวา Greenhouse Effects การไหลละลายของ
น้ําแข็งเพิ่มมากขึ้นนี้นากลัวเพราะมีผลกระทบตอประชากร 3 ใน 5 ของโลกท่ีเปนคนเอเชีย 
 
ผลกระทบจากการหลอมละลายของน้ําแข็งเริ่มปรากฏใหเห็นจากการทวมทะเลสาบ Fuqilin ของทิเบต โดยระดับน้ําสงูขึ้น 20 เซนติเมตรตอป
นับตั้งแต ค.ศ.1997 เปนตนมา น้ําไหลเออ ทวมทุงหญาและเมืองจนผูคนตองอพยพไปอยูในท่ีสูงขึ้น บางครั้งตลิ่งก็พัง ทําลายเขื่อน ทวมหุบ
เขาจนเกิดน้ําทวมชนิดรวดเร็ว (flash floods) ในเนปาลปรากฏการณนี้ทําใหดินพังและน้ําทวมอยางรวดเร็วจนคนตายไปกวา 350 คน และมี
ผูคนไรท่ีอยูอาศัยกวา 10,000 ครอบครัว ในป 2003  
 
อินเดีย จีน และบังกลาเทศ ถูกน้ําทวมชนิดรวดเร็ว น้ําทวมฝงแมน้ําแยงซีในป 2002 จนทําใหเกิดความเสียหายมหาศาล ประชาชนตายไปกวา 
10,000 คน บังกลาเทศก็ประสบน้ําทวมท่ี เลวรายสุดในรอบ 15 ป และทําใหอหิวาตกโรคกับโรคทองรวงระบาดไปท่ัว 
 
ท้ังหมดนี้เช่ือวาเปนผลพวงจากปรากฏหลอมละลายของน้ําแข็งมากกวาปกต ิ
 
 
เนื่องจากน้ําแข็งละลายมากสุดในชวงท่ีตรงกับฤดูมรสุมของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น จึงมักแยกไมออกวาอะไรเปนสาเหตุ
ของน้ําทวม ผูเช่ียวชาญเช่ือวารอยละ 70 ของน้ําท่ีไหลลงแมน้ําใหญเหลานี้ในชวงฤดูรอนมาจากน้ําแข็งท่ีละลาย ซึ่งเดิมตัวเลขนี้อยูในระดับ
รอยละ 60 เทานั้น 
 
ปญหาใหญท่ีตามมาจากการไหลแรงของน้ําแข็งท่ีละลายเชนนี้ก็คือ จะพัดพาเอาผิวดินมาดวยจนกลายเปนตะกอนดนิ หรือสันดอนขนาดใหญ
ในบริเวณปากแมน้ํา จีนประสบกับปญหานี้อยางหนักเนื่องจากมีเขื่อนใหญจํานวนมาก เฉพาะของแมน้ําแยงซีมีถึง 148 เขื่อน โคลนและเศษ
ขยะสะสมเปนสันดอนอยูหลังเขื่อน จําเปนตองใชเงินมหาศาลในการขุดออกและมักไมคอยไดผล (ในสหรัฐอเมริกาโคลนและเศษขยะ
ตกตะกอนรวมกันของเขื่อนท้ังหมดมีท้ัง 2 คิวบิคกิโลเมตรตอป) ทําใหเกิดการตื้นเขินของแมน้ําจนเรือขนาดใหญท่ีสัญจรใกลเขื่อนท่ีอยูริม
แมน้ํามีปญหา 
 
ในระยะยาวผูเช่ียวชาญเช่ือวาสิ่งท่ีเกิดขึ้นจะเปนไปในตรงกันขาม มีการพยากรณวา รอยละ 60 ของกอนภูเขาน้ําแข็งเหลานี้จะละลายหายไป
หมดกอนสิ้นศตวรรษนี้ และนับแตป ค.ศ.2050 เปนตนไป ปริมาณน้ําโดยเฉลี่ยในแมน้ําสายหลักของเอเชียสวนใหญจะเริ่มลดลง  



 
นักวิชาการบางคนบอกวาปรากฏการณน้ําลดลงเชนนี้เริ่มแลวดังกรณีของกอนภูเขาน้ําแข็งท่ีเริ่มหายไปในตะวันออกเฉียงใตของทิเบต ทําให
ปริมาณน้ําในหลายสาขาของแมน้ําคงคาลดลงไปกวารอยละ 40  
 
เม่ือซัพพลายของน้ําจากภูเขาน้ําแข็งลดลงเพราะมีภูเขาน้ําแข็งนอยลง ก็จะทําใหแหลงน้ําท่ีอยูในแหลงไกลจากทะเลและแมน้ําจนมีน้ําไหล
เขาออกไมมากนัก เชน ทะเลสาบปด แหลงน้ําคูคลอง เกิดปญหาอยางรุนแรงเพราะน้ําจะแหงเหือดไปมาก 
 
ตัวอยางเชน ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล Xinjang ของจีนท่ีกวารอยละ 60 ของแหลงน้ํามาจากน้ําแข็งละลาย น้ําเริ่มมีปริมาณ
ลดลงจนผูคนอพยพไปสูพื้นท่ีอื่นของมณฑล 
 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนท่ีอยูกันหนาแนนจะถูกผลกระทบหนัก เพราะในปจจุบันจีนมีทรัพยากรน้ําตอหัวเพียงหนึ่งในสี่ของตัวเลข
เฉลี่ยของโลกอยูแลว แตในภูมิภาคนี้ตัวเลขดังกลาวคือหนึ่งในย่ีสิบ การขาดแคลนน้ําของบริเวณนี้ในอนาคตจะย่ิงทําใหเกิดปญหาขาดแคลน
รุนแรงย่ิงขึ้นอีก 
 
ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้คือ โจทยท่ีคลาสสิคของโลกในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเปนหัวใจของเศรษฐศาสตร ผูถูกกระทบจะรวมตัวกันใชเงินทองท่ี
มีจํากัดทุมเทใหแกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหา Greenhouse Effects อยางมีประสิทธิภาพเทาใด จะทุมเงินโดยตรงแกการ
แกไขปญหาน้ําไหลบาลงมากระทบผูคนอยางไร เทาใด 
 
และในระยะยาวจะจัดสรรทรัพยากรเงินทองและสติปญญาอยางไรในการแกไขการหายไปของภูเขาน้ําแข็งท่ีเปนแหลงทรัพยากรสําคัญของน้ํา
ในโลก 
  
  
เคร่ืองเคียงอาหารสมองเคร่ืองเคียงอาหารสมอง  
  
ถาถามถึงการมีทีวีดูหลายชอง ใครๆ ก็คงนึกถึงเคเบิลทีวี หรือซื้อจานดาวเทียม ท่ีตองจายเงินคาสมาชิกหลายตังคตอเดือน แตปจจุบันทีวี
กําลังเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
 
หลายประเทศในยุโรปปจจุบัน มีระบบท่ีสามารถดูทีวีไดถึงกวา 30 ชอง โดยไมตองจายเงินคาดูรายเดือนจนผูคนนับลานๆ คนกําลังนิยมกัน
อยางมาก สิ่งท่ีตองซื้อก็เพียงกลองสัญญาณพิเศษท่ีมีราคาต่ําสุดแค 50 กวาเหรียญสหรัฐ (2,000 บาท) เทานั้นเอง 
 
กลองนี้จะแปรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลท่ีสงกันอยูในอากาศท่ีมีท้ังท่ีไมจายเงินและจายเงินกันมาเปนสัญญาณอยางท่ีรับกันดวยเสาอากาศ
ตามปกติ ระบบท่ีใชกลองพิเศษนี้มีช่ือวา DTT (digital terrestrial television ไมใช DDT ท่ีเขาหามใชกันแลวนะครับ) 
 
เทคโนโลยีนี้จะบีบ 6 คลื่นสัญญาณท่ีสงกันอยูในอากาศมาเปน 1 ชอง ดังท่ีดูตามกันปกติ DTT ไมอาจใหชองสัญญาณไดเปนรอยเหมือน
เคเบิลทีวีหรือแบบจานสัญญาณ แตสําหรับคนสวนใหญแค 30 กวาชองท่ี DTT ทําไดในราคาถูกสุดก็เพียงพอแลว (DTT ฮิตมากในอังกฤษ 
อิตาลี และฝรั่งเศส) อยางไรก็ดี ยังมี DTT พิเศษท่ีจายรายเดือนเพิ่มก็จะไดดูทีวีเพิ่มอีกหลายชอง 
 
ในอังกฤษกลองสัญญาณท่ีเรียกวา DTT Boxes ขายดีเปนเทน้ําเททา โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือ BBC และ BSkyB (เปน cable TV) จับมือกันเปด
บริการแบบ DTT ท่ีเรียกวา Freeview จนมีสมาชิกถึงกวา 5 ลานคน 
 
ในอนาคตอันใกลการดูทีวีจากจอคอมพิวเตอรซึ่งก็คือ จอโทรทัศนเราดีๆ นั่นเอง โดยสงสัญญาณมาตามสายโทรศัพทในลักษณะท่ีเรียกวา 
broadband ก็จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูดูทีวีในประเทศไทย 
 
ปญหาของมนุษยเงินเดือนและมนุษยเงินพิเศษจากคอรรัปช่ันในปจจุบัน นอกจากการหาเวลาดูทีวีแลวก็คือการเลือกรายการทีวีท่ีถูกใจ 
หลักการท่ีพอจะชวยใหเลือกไดงายเขาก็คือเราเลือกรายการท่ีพอดูไดและไมชอบนอยท่ีสุด เราไมไดเลือกรายการท่ีชอบมากท่ีสุดกันเพราะมัน
ไมมี ถามีก็คงจะเปนรายการท่ีทานทําขึ้นเองกระมังครับ 
 
(อาจออกมาแยกวาท่ีเราคิดวาแยท่ีสุดก็เปนได) 
 

  
น้ําจ้ิมอาหารสมองน้ําจ้ิมอาหารสมอง  
  
The cost of a thing is that amount of life which must be exchanged for it. 
(Henry David Thoreau) 
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