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วรรณกรรม / Literature 

 จากเรื่องดวงดาวสีน า้เงิน การรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น ปรากฏไปทั่วโลกเพราะชาวโลกเริ่มหวาดกลวัภยัธรรมชาติที่

เกิดขึน้ คลื่นความรอ้น พายุฝนฟ้าคะนอง น า้ท่วม พายหุิมะ แผ่นดินถลม่ น า้แข็งขัว้โลกละลายและอื่นๆอีกมากมาย สภาพ

อากาศแปรปรวน ชาวโลกจึงพยายามช่วยกนัรณรงคใ์หป้ระหยดัทรพัยากรธรรมชาติ หาพลงังานทดแทนมาใช ้หนักลบัมาใช้

กระดาษแทนพลาสติก ปิดไฟลดการใชพ้ลงังาน ลดการปลอ่ยก๊าซพิษและอ่ืนๆอีกมากมาย เมื่อโลกกลบัสูบ่รรยากาศปกติ 

สภาพภมูิอากาศไม่แปรปรวน สภาพเศรษฐกิจกลบัมาเฟ่ืองฟไูปทั่วโลก วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีล า้สมยัเกิดขึน้มากมาย มีนกั

ประดิษฐ์ คิดคน้ รถยนต ์ใชข้บักนับนทอ้งถนนมากมาย 

 From the story of the blue stars, campaign to reduce global warming appeared to all over the world 

because people have begun to beware natural disasters that occurred from time to time.  Because of heat wave, 

thunderstorms, floods, blizzards, landslides, melting of the polar ice and more inclement weather, people are trying 

to help each  other campaign to save natural resources, find energy.  Instead of plastic, we use paper.  When 

turning the lights off to reducing energy consumption and toxic gas emission, and much more, the atmospheres of 

the world shall return to its normalcy.  When climate is stable, the world economy will prosper.  Science and 

technology avant-garde come to existence; inventors, cars that are abound in the roads, etc. 

 

 



เหตผุล / Reason 

 จากเรื่อง ดวงดาวสีน า้เงิน ฉันประทบัใจเก่ียวกบัการรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น เพราะปี 2550 มีเรื่องราวเกิดขึน้มากมาย 

เช่น เกิดพายฝุนฟ้าคะนอง น า้ท่วม พายหุิมะ แผ่นดินถลม่ น า้แข็งขัว้โลกละลาย ท าใหเ้กิดเรื่องราวต่างๆขึน้ในยคุนัน้ และได้

ทราบถึงวิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบัปัญหาที่ไม่ท าใหเ้กิดโลกรอ้น เช่น ช่วยกนัรณรงคป์ระหยดัทรพัยากรธรรมชาติ หาพลงังานมา

ทดแทน หนักลบัมาใชก้ระดาษแทนถงุพลาสติก ปิดไฟลดการใชพ้ลงังาน ลดการปลอ่ยก๊าซพิษ เป็นตน้ และไดรู้ถ้ึงสภาพ

เศรษฐกิจ และการพฒันาของเทคโนโลยีและการศกึษา และไดรู้ถ้ึงปัญหาเมื่อก่อนว่าสภาพแปรปรวนมาก และเกิดละลาย

กลายเป็นน า้ไหลลงสูม่หาสมทุร ท าใหก้ารไหลอย่างรวดเร็วของน า้ในมหาสมทุรที่ถกูน า้จากน า้แข็งเขา้มาเพิ่มปรมิาตร ท าใหเ้กิด

น า้ท่วมฉบัพลนัทั่วโลก ในยุคนัน้และมีผูค้นถูกน า้ซดัหายไปมากมายจนยากจะสืบคน้ และในปลายปีนัน้เกิดเหตกุารณ์

แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ เกิดความเสียหายกระจายทั่วโลก และท าใหรู้ว้่าเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกกลายเป็นเมืองรา้งจมอยู่ใตน้ า้ 

และผูค้นตอ้งอพยพยา้ยไปสรา้งบา้นเมืองอยู่บนเขาและการเลีย้งสตัวท์ าไดย้ากขึน้ และสภาพอากาศไม่คงที่ 

 From the story of the blue star, I was impressed about the global warming campaign.  Especially in the year 

2007, many occurrences such as thunderstorms, floods, blizzards, landslides, polar ice melting, causing various 

stories to happen in that era, and make us learn how to solve problems that do not cause greenhouse effects, such 

as campaigns to help save the natural resources.     

By applying renewable energies, we turn back to use paper bags instead of plastic bags, turn off the lights, reduce 

energy consumption, and reduce emissions of toxic gases, etc., realize the economic conditions and the 

development of technology and education.  And the most important is learn of the problem in the past that 

everything had been volatile, such as polar permafrost has been melting and huge sum of water flowing into the 

ocean and causing the rapid flow of ocean streams that have caused flash floods around the world.  In the next 

era, when there were so many catastrophes, lowlands subsided and people shall be driven away, so it was hard to 

search, and at the end of the year, there was a big earthquake and many big cities have become abandoned 

cities, submerged under water.  Eventually, people have to migrate to build a country on the highlands and raising 

animals could be more difficult because the climate is unstable. 

  


