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6    Rain: A Natural and Cultural History 

คนเมืองอาจชงิชังฝนทีช่อบตกตอนเย็นหลงัเลกิงาน แต่ชาวนาอาจ

รักฝนท่ีพรมลงมาบนผืนดินแห้งผากและต้นกล้าที่เหี่ยวเฉา วิศวกรอาจ

กลัวฝนที่ท�าให้เขื่อนแตกหรือระบบชลประทานล่ม แต่ศิลปินอาจโหยหา

ฝนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน มนุษย์รู้สึกกับฝนได้อย่าง

หลากหลาย บางครั้งเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจและเหมือนพรจากสวรรค์ 

แต่บางครั้งก็เป็นค�าสาปและหายนะคร่าชีวิต 

 หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องราวเกี่ยวกับฝนไว้อย่างครอบคลุม ฝน 

ให้ก�าเนิดชีวิตและหล่อเลี้ยงดาวโลกให้แตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น  

คนโบราณหลายยุคสมัยตั้งถิ่นฐานตามเส้นทางฝนและบูชาเทพฝน 

อารยธรรมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปก็เพราะฝน มนุษย์ผูกพันกับฝนตั้งแต่

เกิดจนตาย ทัง้ยงัใช้หลากหลายวิธเีพือ่ขอฝนหรือห้ามฝน เราผกูพนักับฝน

มาก จงึพยายามหาวิธบัีงคบัให้ได้อย่างใจ แต่หลายอย่างต้องมาจากความ

เข้าใจ กว่ามนุษย์จะเรียนรู้ตรงจุดนี้ได้ ฝนก็อาจเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้ว

 เรื่องของฝนสนุกและให้ข้อคิดที่ดี จึงอยากชวนทุกคนมาเดินชม

วฏัจกัรฝนด้วยกัน หลายคนอาจมองว่าเร่ืองฝนไม่เหน็น่าสนใจอะไร แต่ลอง 

อ่านดูแล้วอาจเปล่ียนใจปนทึ่ง โดยเฉพาะเร่ืองของฝนประหลาดอย่าง 

ค�าน�าผู้แปล
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ฝนกบ ฝนปลา ฝนลูกกอล์ฟ รวมท้ังอทิธพิลของฝนในภาพยนตร์ บทเพลง 

และภาพวาดอันโด่งดังระดับโลกมากมาย กระทั่งการเมืองระดับประเทศ 

ฝนก็ยังไปมีส่วนร่วมมาแล้ว เรียกว่าฝนอยู่ในทุกเรื่องและเป็นได้ทุกอย่าง

จริงๆ

 ผู ้แปลขอขอบคุณทุกคนด้วยใจจริงส�าหรับโอกาสให้ได้แปล

หนงัสอืทีอ่ยากแปลเล่มนีท่้ามกลางภาวะฝนตกแดดออกของชวีติ ขอบคณุ

ส�านักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ส ครอบครัว และเพื่อนๆ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน 

หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในวันที่ฝนซาฟ้าเปิดอีกครั้งนะคะ 

พลอยแสง เอกญาติ

ธันวาคม 2560





แด่ อารอน





แปลโดย

พลอยแสง เอกญ�ติ

ประวัติศาสตร์หยาดฝน

Cynthia Barnett

Rain 
A Natural and Cultural History





แล้วเจ้าเป็นใคร ข้าถามสายฝนที่โปรยปราย

แปลกดีที่มันตอบข้า แปลความได้ว่า

ข้าคือบทกวีแห่งโลก เสียงฝนเอ่ย

ข้าระเหยจากผืนดินและทะเลลึกไร้ก้นเสมอมา

ลอยสูงสู่สวรรค์ กลั่นตัวเปลี่ยนสถานะ แม้แก่นแท้ยังคงเดิม

ข้าตกลงมาเป็นหยดเล็กเพื่อดับกระหายให้โลกอมฝุ่นอันแห้งแล้ง

มอบชีวิตให้สรรพสิ่งที่หากขาดข้าจะเป็นเพียงเมล็ดแคระแกร็น

ข้ามอบชีวิตคืนกลับให้แดนก�าเนิดทุกคืนวันชั่วกาล ช�าระล้างให้บริสุทธิ์
งดงาม

(เปรียบดั่งบทเพลงที่เริ่มต้นจากแหล่งก�าเนิด เมื่อบรรเลงจบยังคง 
ล่องลอยต่อไป ไม่ส�าคัญว่าจะมีใครใส่ใจหรือไม่ สุดท้ายก็จะย้อนคืน
กลับมาพร้อมความรัก) 

วอลต์ วิตแมน

“The Voice of the Rain”

1885



บทน�า

จุดเริ่มต้น
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ฝนบนดาวอังคารทัง้อ่อนโยนและน่ายินด ีบางครัง้ฝนบนดาวอังคาร

ก็เป็นสีฟ้า คืนหน่ึงฝนตกหนักมากบนดาวเคราะห์ล�าดับทีส่ี่จากดวงอาทติย์ 

จนต้นไม้นับพันแตกหน่อเติบโตสะพรั่งในชั่วข้ามคืน ทั้งยังคายออกซิเจน

สู่อากาศ

 เม่ือเรย์ แบรดบูรี (Ray Bradbury) เขียนให้ดาวองัคารมีฝนตกและ

บรรยากาศท่ีสิง่มีชีวติอยูอ่าศยัได้ในนยิายวทิยาศาสตร์เร่ือง จดหมายเหตุ

จากดาวองัคาร (The Martian Chronicles) พวกเถรตรงกบ่็นว่ามันไม่มีทาง

เป็นไปได้ ทั้งที่ในศตวรรษก่อนหน้านั้น นักดาราศาสตร์ รวมทั้งนักเขียน 

อย่าง เอช. จ.ี เวลส์ (H. G. Wells) ผูห้ยบิข้อมูลของนกัดาราศาสตร์มาสร้าง

อัตลักษณ์ให้กับผลงานแนวไซไฟของเขา ยังมองว่าดาวอังคารมีลักษณะ

คล้ายโลกและอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริง แต่เมื่อ จดหมายเหตุจากดาวอังคาร 

ตีพิมพ์ในปี 1950 แนวคิดเช่นนั้นก็เปลี่ยนไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์มอง

ดาวอังคารว่าแห้งแล้งอย่างหนักและทุรกันดารอย่างไม่น่าเช่ือ อีกทั้งยัง

เย็นเกินกว่าจะมีฝนตก
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 แบรดบูรไีม่สนใจปรับงานไปตามมุมมองวทิยาศาสตร์ในขณะนัน้  

เพราะไม่ว่าจะเขียนถึงดาวเคราะห์ดวงใด เขาก็สนใจเร่ืองราวของมนุษย์

มากกว่า นอกจากนี้เขายังเขียนเรื่องดาวศุกร์ที่เปียกฝนชุ่มโชก แต่ไม่ใช่

เพราะนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นมองว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นหนองบึงแห่ง

กาแล็กซี แบรดบูรีแค่รักฝนเท่านั้นเอง ฝนเข้ากับอารมณ์หดหู่ของเขา 

อย่างพอเหมาะพอเจาะเหมือนเสื้อขนสัตว์สุดโปรดที่สวมพอดีตัว ตอนยัง 

เด็กเขารักสายฝนฤดูร้อนแห่งอิลลินอยส์และฝนที่ตกช่วงวันพักผ่อน 

ของครอบครัวในวิสคอนซิน สมัยเป็นวัยรุ่นขายหนังสือพิมพ์ที่มุมถนน

ในลอสแอนเจลิส เขาก็ไม่รังเกียจฝนที่ชอบเทลงมายามบ่ายแก่ๆ ในช่วง

การท�างานแปดสบิปีท่ีเขยีนหนงัสอืทกุวัน หยาดฝนหยดจากแป้นพมิพ์ดีด 

ของเขาลงไปในเรื่องสั้นหลายเรื่องและหนังสือทุกเล่ม

 ฝนของแบรดบูรีอาจสร้างฉากที่อ่อนโยนหรือน่ากลัวก็ได้ ทั้งยัง

อาจสร้างอารมณ์หดหู่ คลั่ง หรือสุขสันต์ ในเรื่องสั้นชื่อ “The Long Rain” 

เขาให้ฝนเป็นตวัละครตวัหนึง่เลยและบรรยายว่า “ฝนตกหนกั ตกต่อเนือ่ง 

ทั้งชื้นแฉะ เม็ดฝนเล็กละเอียด เทกระหน�่าเหมือนน�้าพุ สาดใส่ตา เหมือน

กระแสน�้าท่ีไหลผ่านข้อเท้า ฝนนี้จะท�าให้ลืมฝนทั้งหมดและกลบกลืน 

ความทรงจ�าเกี่ยวกับฝน”

 แบรดบูรีใช้ฝนเป็นฉากชีวิตอยู่บ่อยคร้ังเพราะต้องการสื่อสาร

บางอย่าง ทุกคนรูว่้าชีวติไม่อาจเตบิโตหากปราศจากน�า้ ชวีติในแบบทีเ่รา

รู้จกัต้องอยู่บนดาวเคราะห์ทีเ่ปียกและชุ่มฉ�า่เท่านัน้ แต่เร่ืองราวท่ีพวกเรา 

หลายคนได้ยินมาตัง้แต่เด็กว่ามีโลกดวงเดียวทีโ่ดดเด่นเป็นเหมือนลูกแก้ว

สฟ้ีานัน้ในบางแง่มุมเป็นผลผลิตมาจากจนิตนาการของมนษุย์ ไม่ต่างจาก

เรือ่งทะเลอุน่บนดาวองัคารใน จดหมายเหตจุากดาวองัคาร นกัวทิยาศาสตร์

สมัยใหม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าโลกไม่ได้พัฒนามาเป็นดาวเคราะห ์

ดวงเดียวที่เปียกและชุ่มฉ�่าในระบบสุริยะของเรา ทั้งโลก ดาวอังคาร และ

ดาวศุกร์ล้วนเกิดจากลูกบอลไฟลอยได้กลุ่มเดียวกัน ดาวเคราะห์ทั้งสาม

มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นที่เหมือนกัน นั่นคือมีน�้า
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 สิง่ทีลู่กแก้วสฟ้ีาของเราโดดเด่นไม่เหมอืนใครจงึไม่ใช่เรือ่งทีมี่น�า้ 

แต่เป็นเร่ืองทีเ่กบ็รกัษาน�า้ไว้ได้จนถงึตอนนีต่้างหาก ในขณะท่ีมหาสมุทร

โบราณบนดาวศุกร์และดาวอังคารระเหยหายไปในอวกาศ โลกยงัคงกักเก็บ 

น�้าที่ให้ชีวิตไว้ได้

 โชคดีที่เรามีฝน

โลกในปัจจุบันดูสงบเยือกเย็นก็จริง แต่ตอนที่ดาวเคราะห์นี้ถือก�าเนิดเมื่อ 

4,600 ล้านปีก่อน โลกเป็นเหมือนทารกเกร้ียวกราดหน้าแดง ตอนนั้น 

เอกภพอบัุตขิึน้มาได้ประมาณ 10,000 ล้านปีแล้ว ดวงอาทิตย์เพิง่ถอืก�าเนดิ 

เป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่ ท้ังแก๊สเย็น ฝุ่น แร่หนัก และหินเปลวไฟที่เป็น

ผลจากปรากฏการณ์นี้ ต่างบินว่อนไปทั่วและเร่ิมโคจรรอบดวงอาทิตย์  

เศษสสารหนักถูกดึงดูดเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมที่ท�าให ้

หินและโลหะควบแน่น นั่นคือสาเหตุที่ดาวเคราะห์สี่ดวงที่อยู่ใกล้ดวง

อาทิตย์มากท่ีสุดและรู้จักกันในนามดาวเคราะห์หิน ถือก�าเนิดจากวัตถุ

แบบเดียวกันเป็นหลัก 

 ในช่วง 500 ล้านปีแรก โลกเป็นขุมนรกร้อนหลอมละลายท่ี

อุณหภมิูสงูถงึ 8,000 องศาเซลเซยีส ซึง่ร้อนยิง่กว่าดวงอาทติย์ในปัจจบัุน

เสียอีก นักวิทยาศาสตร์เรียกยุคสมัยอันทารุณนั้นว่า เฮเดียน (Hadean) 

ซึ่งมาจากค�าภาษากรีกว่า เฮดีส (Hades) หรือนรก โลกน้อยสร้างเปลือก

ขึ้นมาครั้งแล้วคร้ังเล่า เพียงเพื่อที่จะโดนพายุอุกกาบาตเพลิงเผาไหม้ 

จนสิ้น

 ทว่าในพายุร้อนแรงเหล่านั้นมีความหวังอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู ่  

ความจริงแล้วหินทุกก้อนท่ีประกอบกันเป็นโลกมีน�้าเก็บกักอยู่ภายใน 

น�้าเป็นส่ิงที่เปลี่ยนรูปทรงได้อย่างน่าท่ึง เพราะเปลี่ยนจากของเหลวเป็น

ของแข็ง หรือเป็นแก๊สก็ได้เมื่อต้องหาทางหนี เมื่ออุกกาบาตชนโลกในยุค 

เฮเดียนแล้วแตกออกจากกัน ไอน�้าก็หลุดออกมา นี่คือน�้าในรูปแบบแก๊ส 
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ไม่ต่างอะไรกับไอน�้าท่ีลอยขึ้นมาจากหม้อร้อนๆ บนเตา ทั้งอุกกาบาตท่ี

ตกลงมาและภูเขาไฟท่ีถือก�าเนิดขึ้นบนโลกยุคแรกต่างแข่งกันพ่นไอน�้า

และแก๊สอื่นๆ สู่ชั้นบรรยากาศยุคเฮเดียน ราวกับว่าก�าลังแข่งเรอกันอยู่ 

 ไอน�้าท้ังหมดนั้นกลับกลายเป็นส่ิงล่องหนที่ช่วยโลกไว้ ปัจจุบัน

ไม่ว่าตอนไหนโลกก็มีไอน�้าลอยผ่านช้ันบรรยากาศมากกว่าปริมาณน�้า

ทั้งหมดในแม่น�้ารวมกัน โมเลกุลของน�้าวิ่งวนไปมาอย่างรวดเร็วเหมือน 

พินบอล ทั้งเด้งชนกันเอง เด้งชนโมเลกุลชนิดอื่น และยังชนฝุ่นกับเกลือ 

จากละอองน�า้ทะเล ต่อเม่ืออากาศเยน็ลง โมเลกลุเหล่านีจ้งึจะเคลือ่นท่ีช้าลง  

แล้วเริ่มเกาะกลุ่มกันเองและเกาะอนุภาคที่มีพื้นผิวสาก เม่ือโมเลกุล 

นับพันล้านโมเลกุลควบแน่น ก็จะเกิดหยดของเหลวขนาดเล็ก หยดน�้า

พนัล้านหยดกลายเป็นเมฆบนฟ้า นีค่อืความงามของไอน�า้เม่ือมันกลบัคนื 

สู่โลกในรูปของฝน 

 เม่ือโลกยังเป็นดาวหลอมละลายและร้อนระอุเหมือนนรก ไอน�้า

ไม่อาจควบแน่นได้ จึงลอยขึ้นสู่อวกาศ แต่สุดท้ายก็เร่ิมสะสมตัวบนช้ัน

บรรยากาศของโลกจนได้ ไอน�้าเป็นแก๊สเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อน 

เช่นเดียวกับคาร์บอนไดออกไซด์ ยิ่งสะสมแก๊สมากเท่าไร โลกยิ่งร้อนขึ้น 

เท่านั้น ความร้อนดังกล่าวไปละลายเปลือกโลกที่ก่อตัวข้ึนมาคร้ังแล้ว

คร้ังเล่า ขณะเดียวกันอุกกาบาตเพลิงก็ยังคงตกลงมาเหมือนระเบิดจาก

นอกโลก

 หลังจากเหตุการณ์นี้ด�าเนินมาได้ราว 500 ล้านปี สถานการณ์ 

ก็เร่ิมดีขึน้ เม่ือหินเปลวไฟชุดสุดท้ายตกลงมาบนผวิโลกหรือชนกันกระเด็น

หายไป ดาวเคราะห์ดวงนี้อุณหภูมิก็เริ่มลดลง ไอน�้ามีโอกาสได้ควบแน่น

 ในที่สุดฝนก็เริ่มตก

ในปี 1820 จอห์น คีตส์ (John Keats) คร�่าครวญในบทกวีเรื่องเล่าที่ชื่อ 

Lamia ว่าวิทยาศาสตร์แทบไม่เหลืออะไรให้จินตนาการ กวีชาวอังกฤษ
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ผู้นี้เขียนไว้ว่า ปรัชญาอันเย็นชาและข้อมูลท่ีน่าเบ่ือของนักวิทยาศาสตร์

อาจ “สลายสายรุ้ง” ได้ คีตส์กล่าวหาว่า ความลกึลับของสายรุง้ซึง่หลายคน 

ในโลกมองว่าเป็นเส้นทางเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์นั้นถูกท�าลายลง 

เมื่อไอแซ็ก นิวตัน (Isaac Newton) อธิบายความเป็นจริงที่ประจักษ์ผ่าน

การมองเหน็ว่า สายรุ้งนัน้เกิดจากการหกัเหของแสงแดดทีส่่องผ่านเม็ดฝน

 แต่นิวตันเองก็ไม่ใช่คนไร้จินตนาการ เขาต้องใช้จินตนาการ

เพื่อคิดทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วง เพราะต้องนึกภาพโลกดึงแอปเปิลให้ตก

จากต้นและดึงดวงจันทร์เข้ามาอยู่ในวงโคจร ต้องอาศัยสายตาของคนมี 

จินตนาการแบบนี้เท่านั้นจึงจะนึกภาพฝนคร้ังแรกของโลกได้ ฝนคร้ังนั้น 

เป็นพายุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล พื้นผิวของโลกที่เพิ่งถือก�าเนิดขึ้น 

ส่วนใหญ่ถูกท�าลายไปในยุคเฮเดียน ท�าให้นักวิทยาศาสตร์แทบไม่มี 

หลักฐานทางกายภาพท่ีบ่งบอกได้อย่างแน่ชัดว่าฝนคร้ังแรกสุดเกิดขึ้น

ตอนไหน มีสภาพอย่างไร และตกอยู่นานแค่ไหน* 

 เบาะแสดีที่สุดเก่ียวกับฝนชุดแรกน้ันอยู่ที่ทิวเขาแจ็กฮิลส์ใน

ออสเตรเลียตะวันตก นักธรณีวิทยาขดุลึกลงไปในหนิทรายแดงแตกๆ ทีน่ัน่ 

จนเจอเม็ดเซอร์คอนจิ๋วซึ่งนับเป็นวัตถุเก่าแก่ที่สุดบนพื้นโลกเท่าท่ี

เคยค้นพบมา และเคร่ืองค�านวณเวลาท่ีไว้ใจได้มากที่สุดของธรรมชาต ิ

ก็คือยูเรเนียมที่เป็นธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งเม่ือน�ามาใช้ตรวจสอบก็พบว่า 

เซอร์คอนจิ๋วมีอายุถึง 4,200 ล้านปี องค์ประกอบเคมีของมันบ่งบอกว่า 

ตอนนั้นเร่ิมมีฝนยุคแรกตกลงมาแล้วและขังเป็นแอ่งอยู ่บนเปลือก 

โลก ทะเลสาบยุคแรกเร่ิมเหล่านี้น่าจะโดนความร้อนท�าให้ระเหยหายไป

ครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงสุดท้ายของยุคเฮเดียนที่เรียกว่าช่วงการกระหน�่า

* นกัวทิยาศาสตร์ค้นพบฟอสซลิรูปรอยหยดน�า้ฝนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในหนิจากแอฟรกิาใต้ 

รอยกลมเลก็นีเ้ป็นเหมือนอกัษรเบรลล์ในทางธรณวีทิยาทีบ่่งบอกว่ามีฝนบางๆ ตกลง

บนเถ้าภูเขาไฟร้อนๆ เม่ือ 2,700 ล้านปีก่อน แต่ยังถือว่าใหม่มากเม่ือเทียบกับยุค 

เฮเดียน 
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หนักของอุตกาบาตชุดสุดท้าย (Late Heavy Meteorite Bombardment) 

ส่งผลให้ดวงจันทร์ของเรามีสภาพเป็นหลุมบ่อไปด้วย

 เม่ือพายุอกุกาบาตเบาบางลงแล้วนัน่ล่ะ ฝนคร้ังใหญ่จงึตกลงมาได้  

นักวิทยาศาสตร์อนุมานว่าเมื่อถึงตอนนั้น โลกใบน้อยๆ ของเราคงมีกลุ่ม 

ไอน�้าห่อหุ้มแล้ว สารประกอบระเหยง่ายหลายชนิดสะสมตัวอยู่ใน

บรรยากาศโลกเช่นกัน นี่ท�าให้ท้องฟ้าหนาแน่นย่ิงกว่าหมอกในทะเล 

ที่นิวฟันด์แลนด์และด�ายิ่งกว่าแนวพายุทอร์นาโดที่เกรตเพลนส์เสียอีก

 ถงึอย่างนัน้ พืน้ผวิกระด�ากระด่างของโลกก็น่าจะร้อนมากเสยีจน

ฝนตกลงมาไม่ถึงพื้น และระเหยหายไปกลางทางครั้งแล้วครั้งเล่า เมฆด�า

ทะมึนเหล่านีห้นักอึง้ขึน้เร่ือยๆ อย่างไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้ สายฟ้า ซึง่มี 

ประจุอยู่กับน�้าในอากาศ ท�าให้ฉากอันเวิ้งว้างนี้สว่างวาบเป็นระยะ

 ไอน�้ารวมตัวกันในบรรยากาศชั้นบนมานานมาก ในท่ีสุดเม่ือ 

พื้นผิวเย็นลงจนน�้าตกถึงพื้นได้ ฝนก็เทกระหน�่าต่อเน่ืองนานหลายพันปี 

น่ีคือภาพทีอ่าจารย์วชิาธรณเีคมีแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชือ่ โดนลัด์  

โลว์ (Donald Lowe) บรรยายให้ฉนัฟงัตอนทีข่อให้เขาจินตนาการฝนแรก 

ของโลก โลว์มีช่ือเสียงจากงานวิจยัเร่ืองพืน้ผวิโลกยคุแรกและชัน้ตะกอนท่ี

ลกึท่ีสุดในมหาสมุทรปัจจบัุน เขาเตบิโตในดินแดนแล้งฝนอย่างแคลิฟอร์เนยี

และยงัอยู่ท่ีนัน่ แต่ใช้ชีวิตวัยท�างานกว่าคร่ึงทีม่หาวทิยาลัยลยุเซยีนาสเตต 

ในแบตันรูช ซึ่งเป็นเมืองฝนชุกที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึง 

ไม่แปลกทีเ่ขาจนิตนาการฝนครัง้แรกเหมือนฝนล้างท่อในลยุเซยีนาตอนใต้  

เม็ดฝนทีน่ั่นหนาแน่นมากจนผูขั้บข่ียวดยานต้องจอดพกัริมทางเพือ่รอให้

ฝนที่เทใส่หลังคารถอย่างกับจังหวะรัวกลองเหล็กหยุดลงเสียก่อน

ในเรือ่งสัน้ “The Long Rain” ทีเ่รย์ แบรดบูรี เขยีนไว้เม่ือปี 1950 และต่อมา 

ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Illustrated Man ที่น�าแสดงโดย 

ร็อด สไตเกอร์ (Rod Steiger) นัน้ ยานอวกาศทีมี่มนษุย์โลกสีค่นตกลงบน
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ดาวศุกร์ในช่วงที่ฝนตกหนักมาก มนุษย์อวกาศพากันเดินบุกป่าเปียกชุ่ม

เพือ่ค้นหาท่ีหลบภัยอนัแห้งและอบอุน่ทีเ่รียกกันว่าซนัโดมส์ พวกเขาไม่มี 

อุปกรณ์ใดๆ ไม่มีกระท่ังหมวกเพื่อปกป้องศีรษะจากสายฝนที่เข้าหู ตา 

จมูก และปาก ทั้งยังไม่มีที่พักเพราะยานก็ติดเชื้อ อีกทั้งต้นไม้ในบริเวณ

หนองบึงของดาวศุกร์ก็เปียกชุ่มเช่นเดียวกับท้องฟ้า ขณะพวกเขาค้นหา

ซันโดมส์ที่แสนสบายนั้น ฝนก็กดดันจนท�าให้เสียสติไปทีละคน

 คราวนีด้าวศุกร์อนัชุ่มฉ�า่ของแบรดบูรีสร้างความพอใจให้ผูยึ้ดม่ัน 

ในทฤษฎีวทิยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์ เพราะสะท้อนความเชือ่ในวทิยา- 

ศาสตร์ร่วมสมัยของยุคนัน้ เรือ่งย้อนแย้งก็คือในทศวรรษ 1960 ยานอวกาศ

จริงๆ กลับค้นพบว่าดาวศุกร์นั้นแห้งแล้งสิ้นดี ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ

ในวงกว้างจึงเปลี่ยนไป จากเดิมที่มองว่าดาวศุกร์ชุ่มน�้า แต่บัดนี้อนุมาน

ว่าดาวเคราะห์ดังกล่าวแห้งแล้งมาโดยตลอดแทน

 ปัจจุบันจากหลักฐานที่มีอยู่ท�าให้นักวิชาการด้านดาวเคราะห์ 

ส่วนใหญ่เชื่อว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับโลกบนดาวศุกร์ นั่นคือ 

ไอน�้าควบแน่นเป็นฝนที่ตกหนักระดับต�านานจนท�าให้ของเหลวปกคลุม

พืน้ทีส่่วนใหญ่ แต่แล้วก็มีเหตใุห้ดาวศุกร์สญูเสยีมันไป ตอนแรกดาวองัคาร

เองก็ดูเหมือนมีภูมิอากาศที่เปียกชื้นและอบอุ่น มีมหาสมุทรใหญ่ปกคลุม

พื้นที่เกือบหนึ่งในสาม มีลุ่มน�้าท่ีเกิดจากสายฝน ทั้งยังมีสามเหลี่ยม 

ปากแม่น�้าที่กว้างใหญ่เหมือนลุ่มน�้าแอมะซอน

 เดวิด กรนิสพนู (David Grinspoon) ประธานแผนกชวีดาราศาสตร์ 

ของหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์

หลายคนทีมี่นกัเขียนนยิายวทิยาศาสตร์ในวยัเด็ก ซึง่รวมถงึแบรดบูรีและ

ไอแซ็ก อาซิมอฟ (Isaac Asimov) ชักน�าให้เข้าสู่สายงานนี้ ลักกี สตาร์ 

และมหาสมุทรแห่งดาวศุกร์ (Lucky Starr and the Oceans of Venus) 

จุดประกายให้เขาสนใจทะเลที่หายไปบนดาวศุกร์ กรินสพูนอธิบายไว้

ว่าทั้งโลก ดาวอังคาร และดาวศุกร์นั้น “เริ่มต้นในสภาพเปียก” อีกทั้งยัง  

“ชุ่มฉ�่าไปด้วยฝนที่กระจายไปทั่วดาวเหมือนๆ กัน” กรินสพูนยังเป็น 
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นักดนตรีในวงฟังก์ช่ือเฮาส์แบนด์ออฟดิยูนิเวิร์สด้วย ในกรณีของดาว

อังคารและดาวศุกร์ก็มีค�าถามซึ่งบิดมาจากบทเพลงเก่าของวงครีเดนซ์

เคลียร์วอเทอร์รีไววอลว่า อะไรหนอที่หยุดฝน

 ดาวศุกร์อยูใ่กล้ดวงอาทติย์มากกว่าเพือ่น จงึดูเหมือนว่าอณุหภมิู

อาจสูงเกินจนมหาสมุทรระเหยไปหมด ความร้อนระอุท�าให้ไอน�้าไม่อาจ

ควบแน่นตามวัฏจักรฝน อย่าลืมว่าไอน�้าเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง  

ซ่ึงมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สเรือนกระจกชนิด

อื่นๆ ยิ่งมันก่อตัวในบรรยากาศของดาวศุกร์โดยไม่ตกลงมาเป็นฝนมาก

เท่าไร ดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นเท่านั้น วัฏจักรนี้รู้จักกันในช่ือ

ปฏิกิรยิาเรอืนกระจกแบบกู่ไม่กลับ (runaway greenhouse effect) มันไป 

ขัดขวางวัฏจักรน�้า ดาวศุกร์จึงสุกไปจริงๆ

 ส่วนดาวอังคารก็หนาวเย็นเกินไป นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาว

เคราะห์สีแดงดวงนี้เคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่น ซึ่งท�าให้มันอบอุ่น 

พอจะมีน�้าท่าอุดมสมบูรณ์ ในปัจจุบันยานโคจรและยานส�ารวจของนาซา 

ได้ส่งสัญญาณจากดาวอังคารท่ีแห้งและอมฝุ่นกลับมายังโลก หลักฐาน

เหล่านี้เผยให้เห็นรอยทางน�้าอันเกิดจากน�้าฝน แม่น�้าท่ีมีสาขา และ

สามเหลีย่มปากแม่น�า้ทีอ่าจมีปริมาณน�า้รวมกันมากกว่าแม่น�า้มิสซสิซปิปี

ถึงหม่ืนเท่า เม่ือเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปี อากาศที่เคยอุ่นสบายของ

ดาวองัคารก็หนาวเย็นขึน้และมีชัน้บรรยากาศทีบ่างลง ฝนหายไป น�า้ทีไ่หล 

อยู่บนดาวก็หายไปด้วย

 แต่ดาวอังคารยังคงมีน�้าในสภาพเยือกแข็งที่ชั้นน�้าแข็งบริเวณ 

ข้ัวดาวและในหนิ หรอืบางส่วนก็อยู่ลึกลงไปใต้ดิน และบางส่วนก็เป็นไอน�า้ 

บางเบาในบรรยากาศ แต่ไม่ว่าวฏัจกัรน�า้เยน็จดัทียั่งหลงเหลืออยูค่อือะไร 

ฝนก็ไม่ใช่ตัวช่วยผลักดันปรากฏการณ์เหล่านี้แน่ๆ

 ในขณะท่ีดาวศุกร์ร้อนเกินไปและดาวองัคารเยน็เกินไป โลกยงัคง 

รักษาบรรยากาศท่ีเหมาะสมส�าหรับน�้าไว้ได้อย่างสมดุล ซึ่งท�าให้ยังคงมี

ฝนตกลงมาและเปลี่ยนดาวเคราะห์น้อยอันร้อนระอุของเราให้กลายเป็น 
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สีฟ้า ฝนในช่วงแรกท�าให้โลกท่ีร้อนเหมือนนรกเยน็ลง ทัง้ยังเข้าไปเตมิเตม็

ปล่องและรอยแยกต่างๆ จนกระทั่งพื้นโลกซึมซับน�้าไม่ไหว น�้าล้นไปตาม

ภูมิประเทศทีโ่ดนอกุกาบาตกระหน�า่และเซาะทางจนกลายเป็นแม่น�า้สาย

แรกๆ บนโลก ฝนกลายเป็นทะเลสาบชดุแรกของโลก พอน�า้ขึน้ ทะเลสาบ

เหล่านี้จะขยายแผ่ปกคลุมภูมิประเทศที่ร้อนระอุจนดูเหมือนสระน�้า เม่ือ

เวลาผ่านไปหลายปี หลายสิบปี หลายร้อยปี ฝนที่ตกอย่างอิสระก็เติมเต็ม

แอ่งกว้างใหญ่จนกลายเป็นมหาสมุทร เม่ือเวลาผ่านไปอกี น�า้ก็ซมึลงใต้ดิน 

ใต้ทะเล และเติมชั้นหินอุ้มน�้าจนเต็ม ปัจจุบันชั้นหินใต้ดินมีปริมาณน�้าจืด

มากกว่าทะเลสาบและแม่น�้าทุกแห่งบนโลกรวมกันเสียอีก

 เม่ือถึงช่วงเวลาหนึ่งในสถานท่ีแห่งหนึ่ง ฝนชุดแรกก็น�าไปสู่

ก�าเนิดของชีวิตแรก ไม่ว่าเซลล์แรกจะตื่นข้ึนมาในสิ่งท่ีชาร์ลส์ ดาร์วิน 

(Charles Darwin) เรียกว่า “บึงเล็กอุ่น” หรือถือก�าเนิดในปล่องน�้าร้อน 

ใต้ทะเลลึกอย่างที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนในปัจจุบันตั้งข้อสันนิษฐานไว้ 

ชีวิตแรกนั้นก็ต้องพึ่งฝนอยู่ดี

 กรินสพนูอธบิายไว้ว่า น�า้อย่างเดียวไม่เพยีงพอ เพราะในบรรยากาศ 

ของดาวศุกร์และที่น�้าแข็งขั้วดาวอังคารก็มีน�้า “อยู่ท่ัวไป” แต่ไม่ได้ช่วย

ค�้าจุนให้เกิดอาณาจักรสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สองดวงนั้น หากจะเป็น

พลังชีวิตได้ น�้าต้องสะสมตัวบนฟ้า ลอยไปกับสายลม และตกลงมาสู่พื้น

ผิวโลกเพื่อเติมเต็มแหล่งน�้า แผ่นดิน และสรรพสิ่งเรื่อยไปจนเป็นวัฏจักร

ฝนกลายเป็นบ่อก�าเนิดแห่งชีวิต นับแต่ฝนท่ีตกอย่างรุนแรงเม่ือ 4,000 

ล้านปีก่อนจนถึงวัฏจักรน�้าที่เติมเต็มแหล่งน�้าใต้ดิน ดิน และแม่น�้าอยู่ 

ทุกเม่ือเชื่อวัน นอกจากนี้ฝนยังเป็นแหล่งน�้าของโลกด้วย “แสงอาทิตย ์

สาดส่องไปทัว่” นกัเขยีนเร่ืองธรรมชาตชิาวอเมริกัน จอห์น เบอร์โรส์ (John 

Burroughs) เขยีนไว้ในบทความสดุดีฝนอย่างชุม่ฉ�า่ถึงเก้าหน้าในนติยสาร 

Scribner’s เมื่อปี 1878 “ฝนและน�้าค้างไปที่ใด ชีวิตจึงตามไปที่นั่น”
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 นอกจากชีวิตก็ยังมีอย่างอื่นด้วย โดยธรรมชาติมนุษย์นั้นผูกพัน

กับฝน เพราะฝนจ�าเป็นต่ออารยธรรมและการเกษตร ธอมัส เจฟเฟอร์สัน 

(Thomas Jefferson) มักคอยมองท้องฟ้าจากบ้านมอนติเซลโลของเขา

ในเวอร์จิเนียเพื่อหาเมฆฝนสีเข้มท่ีก่อตัวอยู่ตามแนวภูเขาบลูริดจ์ราวกับ

เป็นภาพเขียนฝีมือปีกัสโซ เจฟเฟอร์สันกลุ้มใจในวันไร้เมฆเช่นเดียวกับ

เกษตรกรทั้งหลาย และโล่งอกเม่ือพายุกลับคืนมาพร้อมความชุ่มชื้นจาก

ฝั่งตะวันตกที่ยังเป็นดินแดนลึกลับอยู่ในตอนนั้น บ่อยครั้งที่จดหมายของ

เขาปิดท้ายด้วยเร่ืองฝนหรือเร่ืองขาดฝน “ฝนตกไม่พอให้ฝุ่นหายคลุ้ง 

ด้วยซ�า้” เขาคร�า่ครวญ หรือบางคร้ังก็บอกข่าวท่ีน่ายินดีว่ามี “ฝนเม็ดเลก็” 

“ฝนจากสวรรค์” หรือ “ฝนปรอยโปรยปราย”

 บางคร้ังหลังจากเขยีนจดหมายถงึเพือ่นรัฐบุรุษนามเจมส์ แมดิสัน 

(James Madison) ผู้วัดปริมาณฝนด้วยถ้วยสังกะสีที่ตอกตะปูติดไว้กับ

ประตร้ัูวหน้าบ้านทีเ่มืองมอนต์พเีลยีร์ซึง่อยู่ห่างไปทางตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

30 ไมล์ เจฟเฟอร์สันจะยังไม่ปิดซอง เขารอจนเช้าเพื่อจะได้รายงานเรื่อง

ฝนท่ีตกในคนืนัน้ทีม่อนตเิซลโล “ดินได้รบัน�า้ฝนเพยีงพอแล้ว” เจฟเฟอร์สัน 

สรุปหลังจากรายงานสถานการณ์ฝนในจดหมายฉบับหนึ่ง “แต่เรายัง

ต้องการอีกส�าหรับน�้าพุและล�าธาร”

 “ความต้องการ” ก็เกีย่วข้องกับเรือ่งนีเ้ช่นกนั เพราะยงัมีบางอย่าง

มากกว่าท่ีตาเหน็ เร่ืองราวของฝนยงัเป็นเร่ืองรัก และเป็นเรือ่งของ “ความ

ปลื้มปีติบางอย่างท่ีไม่อาจดับได้” แบบที่กวีวิลเลียม คาร์ลอส วิลเลียมส์ 

(William Carlos Williams) รู้สึกเมื่อมองรถเข็นสีแดงในบทกวีของเขา

วาวด้วยน�้า

ฝน 

 ตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ฝนได้จุดประกายความตื่นเต้น  

โหยหา และใจสลายแบบที่พบเจอได้ในเร่ืองรักชั้นดี อารยธรรมแรกเร่ิม
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เกิดขึ้นและดับไปพร้อมสายฝน ฝนช่วยบ่มเพาะมนุษยชาติมาตั้งแต่

คร้ังบรรพบุรุษยุคแรกของเราอพยพแยกย้ายออกจากทวีปแอฟริกา 

เม่ือปริมาณฝนลดลง แล้วป่าเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าสะวันนา ทุกวัฒนธรรม

มีวิธีบูชาฝนของตัวเอง ตั้งแต่ภาพวาดบนผนังถ�้าแบบเมโสอเมริกันที่ 

ยกย่องเทพฝนไปจนถงึค�าอธษิฐานขอพายขุองผูว่้าการรัฐทีเ่ป็นคริสตชน 

ในยุคปัจจุบัน

 ฝนและความภาคภูมิใจอันแสนมหัศจรรย์อีกสองอย่างซึ่งเกิด 

จากฝน ได้แก่ เมฆและรุ้ง ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียน นักวาด และ 

กวีมาหลายพันปีแล้ว ผลงานเรื่อง อีเลียด (Iliad) ของโฮเมอร์ (Homer)  

อุดมไปด้วยเมฆ เช่นเดียวกับร้อยกรองและร้อยแก้วสมัยโบราณอีก

มากมาย กวีสมัยใหม่ก็เขียนถึงฝนได้อย่างน่าจดจ�า คอนราด เอเกน 

(Conrad Aiken) เรียกฝนว่า “พยางค์แห่งน�้า” (syllables of water)  

นักเขียนบางคนก็มีไฟสร้างสรรค์เม่ือขาดฝน ท้ังแมรี ออสติน (Mary 

Austin) วิลลา เคเธอร์ (Willa Cather) และวอลเลซ สเต็กเนอร์ (Wallace 

Stegner) ล้วนได้แรงบนัดาลใจจากผนืดินกระหายน�า้ จรงิอยูท่ี่ดวงอาทิตย์

และสายลมสร้างแรงบันดาลใจได้เช่นกัน แต่ฝนมีข้อได้เปรียบ ใครเล่า 

จะฝันถึงการเต้นร�าเคล้าฝุ่นหรือจุมพิตกลางแสงแดดแผดจ้า 

เราจะโหยหาฝนเป็นพิเศษเมื่อขาดมัน ฝนเหมือนพรจากสรรค์เมื่อผิวดิน

แห้งเป็นฝุ่น เมื่อน�้าพุธรรมชาติเหือดแห้ง เมื่อกบไม่ร้อง เมื่อปลาเน่าตาย 

ในทะเลสาบแห้งกรัง เม่ือข้าวโพดเหีย่วด�าคาต้น เม่ือปศสุตัว์ทีเ่คยอ้วนท้วน 

ผอมจนเหลือแต่กระดูก เม่ือต้นไม้ในเทกซัสเฉาตายไปห้าร้อยล้านต้น 

เม่ือไฟป่าเผาผลาญออสเตรเลีย เม่ือทุพภิกขภัยที่ไม่คาดฝันแผ่ไปทั่ว

แอฟริกาเหนือ

 แต่ทันใดความยินดีเม่ือฝนตกก็อาจเปล่ียนเป็นความหวาดกลัว

และโศกเศร้าอย่างลึกซึง้ท่ีสุดเหมือนลมทีพ่ดัแรงร้อยไมล์ต่อชัว่โมง ลองดู
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ค�่าคืนแห่งพายุในเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 1953 เป็นตัวอย่าง

ก็ได้ วันนั้นครอบครัวชาวดัตช์ในเมืองชายฝั่งซีแลนด์และเซาธ์ฮอลแลนด์

เข้านอนด้วยอารมณ์รื่นเริง เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าหญิง 

บีทริกซ์ ทั้งฝน ลม และคลื่นที่กระหน�่าใส่ก�าแพงกันคลื่นเหมือนจะยิ่งเพิ่ม

อารมณ์ความรู้สึกให้ลุกโชน 

 เมื่อถึงตีสอง พายุทะเลเหนืออันโหดเหี้ยมก็ดันน�้าข้ามเขื่อนและ

ก�าแพงไม้ “เหมือนนมเดือดล้นหม้อ” เม่ือคล่ืนลมสงบลงและมีการนับ

จ�านวนผู้สูญหาย ก็พบว่าสูงมากถึง 1,835 คน ครึ่งศตวรรษต่อมาก็เกิด

น�้าท่วมใหญ่อีกคร้ังจากเฮอริเคนแคทรินาในนิวออร์ลีนส์ซึ่งพรากชีวิตคน

ไปถึง 1,836 คน

 ตัวฝนเองแทบไม่เคยเป็นปัจจัยอันตรายยามเกิดพายุใหญ่  

ลมต่างหากท่ีบ่อยคร้ังมีพลังท�าลายล้างรุนแรงท่ีสุดเม่ือพายุก่อหายนะ  

แต่พายทุะเลเหนอืและเฮอริเคนแคทรินาก็เหมือนหายนะจากน�า้ท่วมเกือบ

ทุกคร้ังในประวัติศาสตร์ เพราะท�าให้เกิดการตอบสนองของมนุษย์ใน 

รูปแบบเดิมๆ คนมองอุทกภัยว่าเป็นการจู่โจมจากธรรมชาติและสาบาน

ว่าจะเอาคืนให้ได้ มนุษย์เชื่อมั่นว่าตัวเองจะควบคุมฝนได้อยู่หมัดเหมือน

ทีเ่คยเชือ่ตลอดมา ท้ังในวัฒนธรรมก่อนหน้าและหลังจากเหตกุารณ์เหล่านี้

 โรมโบราณมีเทพฝนชื่อจูปิเตอร์ พลูเวียส (Jupiter Pluvius) ชาว

แอซเท็กจะบูชายัญเด็กเล็กๆ จ�านวนหนึ่งให้เทพฝนชื่อทลาล็อก (Tlaloc)  

ช่วงที่เกิดทุพภิกขภัยเพราะฝนแล้ง หรือในยุโรปยุคกลาง เมื่อฝนตกหนัก

มากในยุคน�้าแข็งน้อย (Little Ice Age) จนพืชผลเสียหาย ประชาชน

อดอยาก ท้ังยังส่งผลให้คนหันมากินเนื้อกันเองและเกิดเหตุน่ากลัวอื่นๆ 

ศาสนาและศาลศาสนาก็เร่งตามล่า ไต่สวน และประหารชีวิตแม่มดท่ีถูก

กล่าวหาว่าเป็นผู้เรียกพายุ

 ชนพื้นเมืองของอเมริกาเต้นร�าหมุนตัวในระบ�าขอฝนโดยติด

กระด่ิงจิ๋วไว้ที่เข็มขัดและไม้เท้า เสียงกรุ๋งกร๋ิงเหล่านี้เบาไปเลยเม่ือเทียบ

กับเสียงปืนใหญ่ตอนปลายศตวรรษที่ 19 เม่ือผู้ตั้งถิ่นฐานบางคนเชื่อว่า 
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การยงิปืนใหญ่ จดุไฟกองใหญ่ หรือถางป่าเยอะๆ จะท�าให้ฝนตก ความเชือ่

เหล่านี้และเรื่องงมงายอื่นๆ ล่อนักบุกเบิกผู้ไร้เดียงสานับพันคนมาลงทุน

ลงแรงท�าไร่ในดินแดนแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา

 สุดท้ายความเชื่อผิดๆ ก็พ่ายแก่วิทยาศาสตร์ ซึ่งน�าไปสู่การท�า

ฝนเทียมด้วยสารเคมีเพื่อกระตุ้นเมฆฝน ปัจจุบันโครงการฝนเทียมยังคง 

ด�าเนินงานอยู่ทางตะวันตกของอเมริกาและหลายแห่งรอบโลก ความ

พยายามครัง้ใหญ่สุดในเร่ืองนีเ้กิดขึน้ท่ีจนี เม่ือนกัวทิยาศาสตร์ของรัฐบาล

บอกว่าพวกเขาเรียกฝนในพืน้ทีแ่ห้งแล้งด้วยการยิงจรวดซลิเวอร์ไอโอไดด์ 

ขึ้นฟ้า

 หากการท�าฝนเทยีมคือทางออกทีแ่ท้จริง แม่น�า้แยงซขีองจนีก็คง

ไม่แห้งเหอืดไปพร้อมกับทะเลสาบ อ่างเกบ็น�า้ ไร่สวน และชวีติความเป็นอยู่ 

ของผู้คนในบริเวณใกล้เคียง บางส่วนของสหรัฐอเมริกาก็คงไม่ประสบ

ปัญหาฝนแล้งรุนแรงท่ีสุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ดัสต์โบวล์ (Dust Bowl)  

ซึง่ในช่วงนัน้แม่น�า้โคโลราโดมีน�า้น้อยลงเร่ือยๆ อ่างเก็บน�า้ในแคลฟิอร์เนยี

ก็มีระดับน�้าลดลง และพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แห้งแล้ง 

เต็มไปด้วยฝุ่น

 แม้หลายพื้นท่ีในอเมริกาประสบปัญหาภัยแล้ง หลายพื้นท่ีกลับ

เผชิญฝนหนักข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงพายุใหญ่น่ากลัวอย่างเฮอริเคนแซนดี  

ซึง่ถอืเป็นเฮอริเคนลูกใหญ่ทีส่ดุในแอตแลนตกิเท่าท่ีเคยบนัทกึไว้ ณ ตอน 

ท่ีมันถล่มอีสเทิร์นซีบอร์ดในเดือนตุลาคม 2012 แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยัง

ส�าคัญตัวว่าเป็นจูปิเตอร์ พลูเวียส คิดว่าเก่งพอจะสร้างแผงกันพายุขนาด

ใหญ่ไม่ให้น�้าส่วนเกินรุกล�้าเข้ามาได้ และคิดว่าฉลาดพอจะออกแบบ 

อ่างเก็บน�้าใหญ่เพื่อกักน�้าฝนล�้าค่าไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้

 สุดท้ายมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงฝนได้จริง

 เพียงแต่ไม่ใช่ในแบบที่เราตั้งใจให้เป็น
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มนุษย์ห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าเคลือบสารกันน�้าและล้อมเมืองไว้ด้วย 

ทางระบายน�้าขนาดยักษ์เพราะหวังควบคุมฝน แต่กระทั่งในยุคสมัยท่ีมี 

ดาวเทียมส�ารวจปริมาณน�้าฝน เรดาร์ตรวจอากาศดอปเพลอร์ และ

พยากรณ์อากาศแบบ 24 ชั่วโมงส่งตรงมาที่สมาร์ตโฟนของเรา ฝนก็ยัง

คงเป็นปรศินาอยู่ด ีบางครัง้กบหรอืปลาตัวเลก็ๆ นับร้อยกต็กลงมาพร้อม

พายุฝนแบบท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่เร่ิมมีการบันทึกประวัติศาสตร์ แม้ซูเปอร ์

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานพยากรณ์จะคอยค�านวณข้อมูลลมฟ้าอากาศ 

ทั่วโลกนับล้านชุดต่อวัน ฝนก็ยังคงท�าให้นักอุตุนิยมวิทยาประหลาดใจได้

อยู่ดี อีกทั้งท�าให้เจ้าสาวผู้สวยสง่าเผลอสบถออกมาในวันแต่งงานด้วย

 เราเข้าใจเร่ืองฝนในระดับพื้นฐานที่สุดผิดไป เราเข้าใจรูปร่าง

หน้าตาของมันผิด เราจินตนาการว่าหยดน�้าฝนตกลงมาในรูปทรงเดียว

กับหยดน�า้จากก๊อก ท่ีด้านแหลมอยูบ่นและด้านอ้วนกลมอยูล่่าง แต่ความ

จริงนัน้ตรงกันข้าม หยดน�า้ฝนท่ีตกลงมาจากเมฆมีรูปทรงเหมือนร่มชชูพี 

ด้านบนอ้วนกลมเพราะความดันอากาศจากด้านล่าง 

 บ่อยคร้ังระบบท่ีใหญ่สดุและซบัซ้อนท่ีสดุของมนษุย์กย็งัไม่เข้าใจ

เร่ืองฝนดีพอ เราสร้างบ้านและธรุกิจตามท่ีราบน�า้ท่วมถึงในพืน้ท่ีเปียกชืน้ 

ที่สุดของสหรัฐอเมริกา จากนั้นก็มาคร�่าครวญว่าโชคร้ายเม่ือน�้ามาเยือน  

ในพื้นที่แห้งแล้งที่สุด เราก็ยังคงผันน�้าอันมีอยู่น้อยนิดไปจากเมืองซึ่ง

ขาดแคลนน�า้สะอาด ตอนเกิดภาวะฝนแล้งคร้ังรุนแรงท่ีสดุในประวตัศิาสตร์

แคลฟิอร์เนยี รางน�า้ฝนคอนกรีตขนาดใหญ่ของลอสแอนเจลิสก็ยงัผนัน�า้ฝน 

ประมาณ 520,000 เอเคอร์ฟุตไปท้ิงมหาสมุทรแปซิฟิกทุกปี ปริมาณนี้ 

มากพอใช้ได้ถึง 500,000 ครัวเรือนเลยทีเดียว

 ความขดัแย้งนีก้ลายเป็นปัญหาเร่งด่วนมากในปัจจบัุน เม่ือมนษุย์

ค้นพบวิธีปรับตัวรับรูปแบบฝนและพายุที่ผิดปกติ อุทกภัยที่รุนแรงข้ึน  

และภาวะฝนแล้งที่สุดโต่งกว่าเดิมเพราะภาวะภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง  

ในช่วงหลังมีอยู่สองปีที่ทวีปต่างๆ ท่ัวโลกมีฝนตกหนักที่สุดเท่าที่เคย

บันทึกไว้ นักวิทยาศาสตร์ก็งุนงงกับข้อถกเถียงที่ว่าการปล่อยแก๊ส 
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เรือนกระจกของมนุษย์คือสาเหตุของฝนท่ีตกหนักเช่นนี้จริงหรือไม่  

ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิสูงข้ึน แล้วอุณหภูมิ 

ทีส่งูขึน้ก็ท�าให้น�า้ตามแหล่งต่างๆ ระเหยมากขึน้ และฝนก็ตกหนกัขึน้ไปอกี 

ในบริเวณที่มีน�้า แต่ตรงไหนที่ไม่มีน�้าก็ยิ่งร้อนและแห้งแล้งมากกว่าเดิม

 ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงท�าให้เรากลัวและก่อให้เกิดความ

แตกแยก ถึงข้ันที่หลายคนไม่ยอมพูดถึงปรากฏการณ์นี้เลย แต่ทุกคน

ชอบพูดถึงฝน ฝนเป็นหัวข้อสนทนาของเราได้เสมอไม่ว่าจะตกมากไป

หรือน้อยไปกต็าม ทัง้ยังเป็นช่องทางให้เราได้ส่ือสารกนั ทัง้ในแบบทีล่กึซึง้

เหมือนค�าอธษิฐานและศิลปะ ในแบบจริงจงัเหมือนเศรษฐศาสตร์ หรือแบบ 

ผ่อนคลายเป็นกันเองเหมือนบทสนทนาของคนแปลกหน้าที่ติดพาย ุ

ด้วยกัน ฝนท�าให้เรารู้สึกเป็นพวกเดียวกันในการเผชิญหน้ากับธรรมชาติ

ไม่กี่อย่างที่เรายังควบคุมไม่ได้แต่ต้องประสบพบเจอเป็นประจ�า ฝนอาจ

เปลีย่นย่านชานเมืองหรือแม้แต่เมืองใหญ่ให้วุน่วายไร้ระเบียบได้ ขณะยืน

ตัวงอหลบฝนอยู่กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นใต้นั่งร้านก่อสร้าง เราก็ได้ผูกพัน

กันจากความทรงจ�าและปริศนาสายฝนที่ท้ังกระตุ้นพลัง ท�าให้สับสน  

และมอบชีวิตให้กับเรา


