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บทนํา : Introduction 
 

“ผีเสื้อขยับปกคูบาง ขอบฟาสางเริ่มปรากฏฝน เพียงเด็ดดวงดอกไมมายล ฟาเบื้องบนกลับ
กระเทือนถึงดวงดาว” 
 

การเด็ดดอกไมเพียงหน่ึงดอกสามารถสะเทือนถึงดวงดาว??? แผนดินไหวทางตอนเหนือ          
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย กอใหเกิดการสั่นสะเทือนถึงจังหวัดกระบี่และภูเก็ตของประเทศ
ไทย (เหตุการณเกิดข้ึนจริงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557)  คุณเช่ือเรื่องเชนน้ีหรือไม บางคนอาจคิด
วาไมเห็นมีความเกี่ยวของกันเลย และอาจฟงดูเกินจริงหรือเหลือเช่ือ แตวลีน้ีขยายความถึง “ทฤษฏี             
ไรระเบียบ” (Chaos Theory) ซึ่งอธิบายวาการทําลายธรรมชาติแมเพียงเล็กนอยจะสงผลกระทบ             
อันใหญหลวงตอโลกของเรา ซึ่งคําวา "chaos" (เค-ออส) เปนศัพทบัญญัติของนักคณิตศาสตรประยุกต
ชาวอเมริกัน เจมส เอ ยอรค ซึ่งอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัต (คือ ระบบที่มี                  
การเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป) 

 

 
 

รูปท่ี 1  ซากของนกอัลบาทรอสที่พบบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งตายเน่ืองจากการกิน               
เศษขยะที่มนุษยทิ้งลงทะเล 

ท่ีมา : siamensis.org. แพขยะแหงแปซิฟก. 
แหลงที่มา : URL :  http://www.siamensis.org/webboard/topic/36273 
สืบคนเมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

จุด เ ริ่ มต นของทฤษฎี เคออส  เ ริ่ มต นเมื่ อ  ป  ค .ศ . 1900 โดยมี นัก วิทยาศาสตร                                  
นักคณิตศาสตรที่เกี่ยวของจํานวนไมนอย โดยเริ่มจากการศึกษาปญหาวงโคจรของวัตถุสามช้ิน              
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ในสนามแรงดึงดูดระหวางกัน ซึ่งมีช่ือเรียกเปนทางการวา ปญหาสามวัตถุ โดย อองรี ปวงกาเร ซึ่งได
คนพบวา วงโคจรที่ศึกษาน้ันอาจจะมีลักษณะที่ไมไดเปนวงรอบ คือ ไมไดมีทางว่ิงซ้ําเปนวงรอบ     
ย่ิงไปกวาน้ัน วงโคจรน้ันก็ไมไดขยายวงออกไปเรื่อยๆ หรือมีลักษณะที่ลูเขาหาจุดใดๆ และธรรมชาติ
ของความหลากหลายในความโกลาหล (chaos) มีการกอตัวข้ึนอยางเปนระเบียบ ซึ่งในที่น้ีธรรมชาติ 
คือ การที่เปนไปเองโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดเองโดยธรรมชาติ ไมใชสิ่งที่กําเนิดข้ึนโดยอํานาจหรือ
คําสั่งหรือโดยการควบคุม ธรรมชาติมีมานานและย่ิงใหญที่สุดอีกทั้งยังมีเหตุมีผลอยูในตัว ดวยเหตุน้ี
ธรรมชาติจึงเปนตัวแบบที่เราควรศึกษา "เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว" จึงเปนการตีความใน          
แงของธรรมชาติ  ซึ่งความหมายโดยสรุป คือ "การทําลายธรรมชาติแมเพียงเล็กนอย จะสงผลกระทบ
ถึงทั้งโลกที่เราอยู" น่ันเอง 

 

เน้ือหา : Information 
สิ่งที่เราทําบนพื้นพิภพสะเทือนถึงสรรพสิ่งบนโลกไดอยางไร เราคงตางมีคําถามในใจวา                 

สิ่งที่เราทําเล็กๆ นอยๆ อยางการทิ้งขยะ หรือการเผาหญาเผาปาน้ันจะสามารถสงผลกระทบ                   
ตอบริเวณที่อยูหางไกลและกวางใหญไดอยางไร แตไมวาจะดวยความต้ังใจหรือรูเทาไมถึงการณ 
มนุษยก็ไดสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญและกระทบทั่วทั้งโลกอยางการทําลายระบบนิเวศและ               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาแลว   

 

 
 

รูปท่ี 2 เตาติดในกระดองพลาสติกจนกระดองไมสามารถขยายขนาดได 
ท่ีมา : หมีขาว มีขาว. 30 ภาพสะเทือนใจ…เตือนใหเรากลับมาดูแลสิง่แวดลอม. 
แหลงที่มา : URL :  http://www.meekhao.com/news/world-pollution 
สืบคนเมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate 
Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงข้ึนเรื่อยๆ สาเหตุ
หลักของปญหาน้ี มาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases)  ปรากฏการณเรือนกระจก                 
มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวกคารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวน
ไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะน้ัน โลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร                    
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ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศ กรองพลังงานจาก                    
ดวงอาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนข้ึนเชนน้ี คลายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช)                      
เราจึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) น่ันเอง ภาวะโลกรอนเปนภัยพิบัติ    
ที่มาถึงโดยที่เราทุกคนตางทราบถึงสาเหตุของการเกิดเปนอยางดี น่ันคือ การที่มนุษยเผาผลาญ
เช้ือเพลิงฟอซซิล เชน ถานหิน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราตางทราบดีถึง
ผลกระทบบางอยางของภาวะโลกรอน ไดแก การละลายของนํ้าแข็งในข้ัวโลก ระดับนํ้าทะเลที่สูงข้ึน 
ความแหงแลงอยางรุนแรง การแพรระบาดของโรครายตางๆ อุทกภัยและปะการังเปลี่ยนสี โดยผูที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง ประเทศที่เปนเกาะและภูมิภาคที่กําลัง
พัฒนาอยางเอเชียอาคเนย 

 

 
 

รูปท่ี 3 ปรากฏการณแนวปะการังฟอกขาว หรือ Coral Reef Bleaching 
ที่มา : ปะกา…ปะการงั. ปะการงัฟอกขาว คืออะไร. 
แหลงที่มา : URL :  https://sites.google.com/site/madupakarang/home 
สืบคนเมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีองคการวิทยาศาสตร ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เฝาสังเกตผลกระทบตางๆ 
และไดพบหลักฐานใหมที่แนชัดวา จากการที่ภาวะโลกรอนข้ึนในชวง 50 กวาปมาน้ี สวนใหญเปน         
ผลมาจากการกระทําของมนุษย  ซึ่งสงผลกระทบอยางตอเน่ืองใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึนในทุกหน   
ทุกแหง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลง                 
ไปทีละเล็กทีละนอย แตเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดข้ึนบอยครั้ง และมีความรุนแรงมาก
ข้ึนเรื่อยๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง 
พายุทอรนาโด แผนดินถลมและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลาน้ีพบวา                    
ผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงกับการเกิดเหตุการณดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบมากกวาพื้นที่สวน
อื่นๆ ยังไมไดรับการเอาใจใสและชวยเหลือเทาที่ควร นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณวาการที่อุณหภูมิ
ของโลกสูงข้ึน เปนเหตุใหปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งทําใหจํานวนผูอดอยาก              
หิวโหยเพิ่มข้ึนอีก 60-350 ลานคน 
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ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) คือ ปรากฏการณที่โลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน
เน่ืองจาก พลังงานแสงอาทิตย  ในชวงความยาวคลื่นอินฟราเรทที่สะทอนกลับถูกดูดกลืนโดยโมเลกุล
ของไอนํ้า คารบอนไดออกไซด (CO2)  มี เทน (CH4) และ CFCs ไนตรัสออกไซด (N2O)                        
ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเหลาน้ีมีพลังงานสูงข้ึนมีการถายเทพลังงานซึ่งกันและกันทาํใหอณุหภูมใิน
ช้ันบรรยากาศสูงข้ึน การถายเทพลังงานและความยาวคลื่นของโมเลกุลเหลาน้ีตอๆ กันไป                       
ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเกิดการสั่นการเคลื่อนไหว ตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเรา จึงทํา
ใหเรารูสึกรอน 

 

 
 

รูปท่ี 4 หมีข้ัวโลกไมสามารถกลับเขาฝงไดทัน เน่ืองจากนํ้าแข็งละลายเร็วกวาปกติ และระยะ
ที่ นํ้าแข็งละลายมากข้ึนเรื่อยๆ จนในที่สุด หมีข้ัวโลกเหลาน้ีก็ตองจมนํ้าตาย                  
เมื่อนํ้าแข็งละลาย 

ท่ีมา : Dek-D.com. หมีข้ัวโลกอยูในอันตราย เพราะภาวะโลกรอน. 
แหลงที่มา : URL :  http://www.dek-d.com/board/view/1392531/ 
สืบคนเมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  เปนกาซที่สะสมพลังงานความรอนในบรรยากาศโลกไว     
มากที่สุด และมีผลทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนมากที่สุดเชนกัน  ในบรรดากาซเรือนกระจกชนิด
อื่นๆ กาซคารบอนไดออกไซด สวนมากเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การเผาไหมเช้ือเพลิง                 
การผลิตซีเมนตและการเผาไมทําลายปา เปนตน  กาซมีเทน (CH4) ซึ่งสวนใหญเกิดจากการสลายตัว
ของอินทรียวัตถุ เชน ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได ของเสียและอุจจาระ เปนตน กาซคลอโรฟลูออ            
โรคารบอน (CFC) เปนสารประกอบสําหรับทําความเย็น พบในเครื่องทําความเย็นตางๆ เปนสิ่งที่อยู
รวมกับฟรีออน และยังพบไดในสเปรยตางๆ อีกดวย  กาซไนตรัสออกไซด (N2O) เปนกาซมีพิษที่เกิด
จากเครื่องยนต การเผาถานหินและใชประกอบในรถยนตเพื่อเพิ่มกําลังของเครื่อง  โดยกาซเหลาน้ี
เชน CFC จะทําปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตและแตกตัวออกเปนโมเลกุลคลอรีนและโมเลกุล
ตางๆ อีกหลายชนิด  ซึ่งโมเลกุลเหลาน้ีจะเปนตัวทําลายโมเลกุลของออกซิเจนชนิดพิเศษหรือโอโซน
(O3) บนช้ันบรรยากาศ  โอโซนทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟาเรดสองผานลงมายังพื้นโลก          
มากข้ึน  ในขณะเดียวกันกาซเหลาน้ีก็กันรังสีไมใหออกไปจากบรรยากาศโลก ดวยวาที่รังสีเหลาน้ีเปน
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พลังงานจึงทําใหโลกรอนข้ึนอีกเชนกัน  จากทุกสาเหตุของการกระทําขางตนหากพิจารณาแลว               
ผูกอใหเกิดประเด็นปญหาทั้งหมดก็หนีไมพนฝมือของมนุษยน่ันเอง  

 

 
 

รูปท่ี 5  เปรียบเทียบการละลายของธารนํ้าแข็งแหงหน่ึงในพาตาโกเนีย (Patagonia) 
 ประเทศอารเจนตินา ในป ค.ศ.1928 (บน) และ ค.ศ.2004 (ลาง) 

ท่ีมา : BLOGGANG. บทความโลกรอนที่มีคนอานมากที่สุด (ภาค2). 
แหลงท่ีมา : URL :  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id 
สืบคนเมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

ดังน้ัน “เก็บดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว” จึงเปนคําอธิบายในเชิงเปรียบเทียบใหเราเห็นถึง
กระบวนการตอเน่ืองของสรรพสิ่งที่สงผลตอกันไปเปนลูกโซ  ซึ่งเมื่อเราเขาใจแลวก็จะทําใหเรามคีวาม
รอบคอบในการทําสิ่งตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันไมพึงประสงคที่จะตามมาในภายหลัง และจาก
วลีดังกลาวน้ีเองจึงมีแนวความคิดใหตระหนักวาเพียงแคจุดเริ่มตนแหงการกระทําเล็กๆ อาจสงผล
กระทบตอเน่ืองมาอยางไมคาดฝน เชน  หากคุณทิ้งพลาสติกลงทะเลวันน้ี  อาทิตยหนาอาจมีเตาทะเล
ตายเพราะกลืนถุงพลาสติกน้ี  ซากเตายังกระแทกปะการังหักสะบั้น ทําใหสิ่งมีชีวิตหลายชนิด           
ในปะการังไรที่อยู และตายไป สงผลใหออกซิเจนในนํ้าลดลงเล็กนอยหรืออาจเกิดผลกระทบเปน
โดมิโนตอกันไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งไปโผลที่อลาสกา เปนตน จากคําอธิบายเบื้องตนช้ีใหเห็นถึง
ความสัมพันธเช่ือมโยงของระบบนิเวศและความสมดุลตามธรรมชาติตลอดจนการดํารงอยูของ
สิ่งมีชีวิตอยางย่ังยืนน้ัน  ไมไดจํากัดความหมายเฉพาะกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เปนเรื่องของกายภาพ
เทาน้ัน แตเปนเรื่องขององครวมทั้งหมด  น่ันคือรวมเรื่องของระบบนิเวศสังคมที่สรางสรรคความ
ถูกตองเปนธรรม และเรื่องของนิเวศทัศนทางจิตวิญญาณที่ตองไปพรอมๆ กันดวย  โดยเฉพาะ
ความรูสึกที่มักขาดหายไปดวยกับการบริโภค  การผลาผลาญทรัพยากรอยางละโมบก็คือการรูจัก            
ใจของตนเองอันเปนที่มาของการตระหนัก  ความระวังระไว  ที่จะทําใหความประมาท  ความหลงผิด
ลดลง  น่ันคือการตระหนักวาธรรมชาติน้ันสมบูรณที่สุดแลวโดยตัวมันเอง  ฉะน้ันมนุษยจึงไมควรคิด
การใดๆ ที่นึกวาตัวเองเปนศูนยกลางของสิ่งทั้งปวง  จากวลีเด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว                  
จนมาสูภาวะโลกรอนในปจจุบัน หากมนุษยที่อยูบนโลกยังไมมีจิตสํานึกในการรักษาโลกไว ก็จะทําให
เกิดวิกฤติที่ใหญหลวงตามมาอยางมากมายโดยที่เราไมสามารถคาดเดาได  ถึงเวลาแลวหรือยัง                 
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ที่จะชวยกันรักษาโลกไวไมใหถูกทําลายดวยนํ้ามือของมนุษยเราเอง เพราะปรากฏการณที่เกิดข้ึนลวน                
เปนสิ่งที่ใกลตัวมากไมใชสิ่งที่ไกลตัวเราอีกตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 6  ตนไมเปนเทคโนโลยีในการดูดซับคารบอนที่ดีที่สุด 
ท่ีมา : GREENPEACE. ตนไม คือ ชีวิต. 
แหลงท่ีมา : URL :  http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1 
สืบคนเมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

บทสรุป : Summary 
“ณ กาลเวลาปจจุบัน เราอยู ณ สถานที่หน่ึง คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ เราเดินไปพบ

ดอกไมปาที่สวยแปลกอยูดอกหน่ึง ดวยความเห็นแกตัว ไรความรับผิดชอบ ปราศจากจิตใจแหง
สาธารณะ เราจึงเด็ดดอกไมน้ัน และดอกไมน้ันก็เปนดอกสุดทายของฤดูกาลที่มีนํ้าหวานใหผีเสื้อ 
ผีเสื้อตัวหน่ึงตองการด่ืมนํ้าหวานครั้งที่สุดทายกอนที่จะบินไปวางไข เมื่อผีเสื้อไมไดกินนํ้าหวาน             
นํ้าหวานในครั้งสุดทายกอนที่จะบินไปวางไขผีเสื้อก็อดตาย ไมไดวางไข และเมื่อผีเสื้อไมไดวางไขก็ไมมี
หนอนผีเสื้อออกมาหากินใบไม  นกที่ตองอาศัยหนอนผีเสื้อที่ออกมาจากแมผีเสื้อตัวน้ันเปนอาหารกไ็ม
มีอาหารใหกิน  เมื่อนกไมไดกินอาหารก็อดตาย  เมื่อนกอดตาย ลูกนกที่จะตองเกิดจากแมนกตัวน้ัน             
ก็ไมไดเกิด เมื่อลูกนกไมไดเกิดจํานวนนกก็ลดลง ทําใหเหย่ียวที่อาศัยจับนกเล็กกินเปนอาหารก็ไมมี
อาหารพอเพียง ทําใหไมสามารถออกไขที่สมบูรณได  สงผลใหไมมีลูกเหย่ียวเกิดข้ึน  จํานวนเหย่ียว             
ก็ลดลง  เมื่อจํานวนเหย่ียวลดลง จํานวนสัตวเล็กๆ ที่เปนอาหารเหย่ียว เชน นกเล็กๆ หนูปา หนูนาก็
เพิ่มข้ึน  เมื่อหนูเพิ่มข้ึนก็ทําความเสียหายแกพืชไรและพืชนา สงผลใหผลผลิตของชาวไรและชาวนา
ลดลงเพราะถูกทําลาย แลวก็สงผลตอเน่ืองไป เรื่อยๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด” และน่ีก็เปนตัวอยางที่แสดง
ใหเห็นในลักษณะเสนตรง หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนเพียงช้ันเดียว แตในความเปนจริงแลว ผลกระทบ
จะแผกวางออกไปทุกทิศทุกทาง เปรียบเหมือนเราโยนกอนหินลงนํ้า จนทําใหเกิดคลื่นนํ้าแผขยาย
ออกไปรอบทิศจากคลื่นเล็กๆ ก็ขยายใหญออกไปเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด  ทุกสิ่งลวนแลวแตเกิดข้ึนมาจาก
การกระทําของเรา ณ กาลเวลาและสถานที่หน่ึงในปจจุบัน ซึ่งยอมสงผลตอเน่ืองไปถึงอนาคต  หรือ
ในทางกลับกัน การกระทําของเรา ณ กาลเวลาและสถานที่หน่ึงในอดีต ก็อาจสงผลมาถึงเรา            
ในกาลเวลาและสถานที่ปจจุบันน่ันเอง  ไมวาคุณจะอยูที่ไหนบนโลกใบน้ีคุณก็สามารถเลือกที่จะชวย
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รักษาตลอดจนสรางผลกระทบในแงบวกแกสิ่งแวดลอมได  เพียงแคไมคิดทําลาย ใชทรัพยากรแต
พอเพียง และชวยกันดูแลรักษา แมเราเพียงคนเดียวอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได แตหาก
เราเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราแลว คุณจะสามารถสรางแรงผลักดันที่ย่ิงใหญในระบบนิเวศไดเชนกัน 
ดังน้ัน กอนจะทําลายธรรมชาติเพียงสักนิด ลองคิดอยางระมัดระวังใหมากข้ึน เพื่อไมใหดอกไมที่คุณ
เด็ดวันน้ีสะเทือนไปถึงดวงดาว 

 

- - - - - - - -  - - - - - - - -              
 

เอกสารอางอิง 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  (2551). อนุสัญญา 

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :               
สวนผลิตสื่อ เผยแพร กองสงเสริมและเผยแพร กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.     

ประเวศ  วะสีและคณะ. (2547). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเขาถึงความจริงท้ังหมด. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิสดศร-ีสฤษด์ิวงศ. 

วิทูรย ปญญากุล. (2538).  โลกรอน (บทเรียนจากอนาคต). กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา. 

ศิริพงษ วิทยวิโรจนและพลอยแสง เอกญาติ. (2551). 6 องศาโลกวินาศ – Six Degrees. กรุงเทพฯ 
: สํานักพิมพมติชน. 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน). (2553). คูมือการดําเนินโครงการกลไก
การ พัฒนาท่ีสะอาด (CDM) เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกสําหรับ
ผูประกอบการ. กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเซ็ทครีเอช่ันจํากัด. 

IPCC. (2006). Climate Change 2007 : Climate Change Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Working Group II Contribution to Intergovernmental fannel                
on Climate Change Fourth Assessment Report. 

Satomura, T. (2000). Diumal variation of precipitation over the Indo-Chima 
Peninsula : Two-dimensional numerical simulation. J. Meteoral. Soc.               
Jpn, 78, 461-475. 

 


