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วันนี้ เราไมเ่ จอวาฬเลยซั กตัว
้ ่ตอนนี้ มันปลายปี แลว้
้ เ่ ชา้ เต็มไปดว้ ยเมฆและฝนทังๆที
สภาพอากาศตังแต
ในเมื่อวันนี้ ไมเ่ จอวาฬ ผมเลยจะเขียนเรื่ องสภาพอากาศ
วันนี้ ตอนผมยืนอยูห
่ น้าเรื อ จูๆ่ ก็มีลมแรงและฝนโปรย เรื อเลยกระแทกคลื่นที่ถูกลมตีใสอ่ ยา่ งตอ่ เนื่ อง
ผมถามพี่แดงกับไตจ๋ าํ รู ญวา่ ’ปรกติอากาศมันเป็ นอยา่ งนี้ รึ เปลา่ ครับที่อา่ วไทยตอนบน’
้
เพราะผมรู้ วา่ ที่กรุ งเทพตอนเดือนนี้ มันไมใ่ ชอ่ ยา่ งนี้ ทังสองคนตอบผมว
า่ “ไมใ่ ช”่ ผมเลยเกิดคาํ ถามขึ้นมาวา่
ึ ไดเ้ ลยวา่ อากาศมันเปลี่ยนไป”
“เรามาถึงวันนี้ แลว้ เหรอ วันที่เรารู้ สก

ตลกดี ผมเพิง่ ไดค
้ ุยกับเพื่อน (แฟนเกา่ สั ญชาติ ยิว-อเมริ กัน) เมื่อวันกอ
่ นผา่ น Facebook
เขาบอกวา่ เขาจะมาไทยเพราะอยากเจออากาศร้อน เราเลิกกันนานมาแลว้ เพราะเราเถียงกันหลายเรื่ อง
เรื่ องหลักๆเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องภาวะโลกร้อน
เราดู An Inconvenient Truth ดว้ ยกัน
หนังสารคดีวา่ ดว้ ยเรื่ องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเพราะการกระทาํ ของมนุ ษย ์
สว่ ตัวผมเป็ นคนที่โคตรเชื่อเรื่ อง Global Warming แตเ่ ขาเป็ นคนอีกประเภทนึ ง เราเลิกกันเลยหลังสารคดีจบ
้ ระหวา่ งผมกับลิลลี่ (แฟนเกา่ ) หลังดูหนังจบ
บทสนทนา ณ ตอนนัน
ลิลลี่
“Do you actually believe that crap?” - เธอเชื่อเรื่ องบา้ นี่ ดว้ ยเหรอวะ
ผม
“I think i do, of course our action is going to affect the environment” - เชื่อสิ
การกระทาํ ของเราตอ
้ งมีผลกระทบกับธรรมชาติอยูแ่ ลว้
ลิลลี่
“There’s no real evidence in that video at all” แตใ่ นหนังไมเ่ ห็นมีหลักฐานน่าเชื่อถือเลย

ผมเงียบไปพักนึ ง คอ่ ยๆเงยหน้าขึ้นมามองหน้าแฟนผมวา่ “มึงพูดเลน
่ หรื อเอาจริ ง”
้ จริ งๆ
พอเห็นหน้าเลยเขา้ ใจวา่ เขาหมายความวา่ อยา่ งนัน
ผม
“The whole documentary is ABOUT REAL EVIDENCE” ้ ่ องเกี่ยวกับหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะเวย้ ”
แตห
่ นังทังเรื
ลิลลี่
“I’ve never experience climate change before in my whole life, I need to
ิ นี้
feel it myself or it didn’t happen” - ฉันไมเ่ คยไดส
้ ั มผัสเรื่ องอากาศเปลี่ยนเลยชีวต
่
ึ ไดด
ฉันตอ
้ งรู้ สก
้ ว้ ยตัวเองถึงจะเชือหวะ่
้ ขนาดเลิกกันแลว้ ก็ยังเถียงกันไมจ่ บ ประเด็นเถียงของผมคือ “โอเค
เราเถียงกันหนักมากวันนัน
ถา้ คิดวา่ อากาศในโลกไมเ่ ปลี่ยนไมเ่ ป็ นไร แตก
็ ีกวา่ แก”้ ประเด็นของเขาคือ “ถา้ กันไวก
้ ด
้ อ
่ ั นไวก
่ น
่
แลว้ มันไมจ่ ริ งก็เหนื อยเสียเปลา่ เลยสิ”
ผมอยากให้ลิลลี่มาทะเลวันนี้ กับผมมาก เพราะอากาศมันไมเ่ หมือนปลายปี ปรกติจริ งๆ
ผมคิดวา่ สิง่ ที่มันอันตรายน่าจะเป็ นประโยคที่ลิลลี่บอกวา่ “I need to feel it myself or it didn’t happen”
ึ วา่ อากาศมันเปลี่ยนไปดว้ ยตัวเอง ฉันถึงจะเชื่อวา่ มันเกิดขึ้นจริ ง)
(ฉันตอ
้ งรู้ สก
ึ เองจริ งๆเหรอ
เธอจะรอรู้ สก
ึ วา่ มันเปลี่ยน ถา้ ทุกๆวันอากาศร้อนขึ้นวันละ 0.001
ไมใ่ ชว่ า่ มันจะสายไปเหรอถา้ มันถึงจุดที่เธอรู้ สก
ึ จริ งๆเหรอ ไมใ่ ชว่ า่ จะซาํ ้ รอยเรื่ องผึ้งใกลส
องศาเซลเซียส เธอจะรู้ สก
้ ูญพันธุ เ์ พราะเรารู้ ตัวชา้ ไปเหรอ

