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บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ
บทความทางวิชาการเฉพาะกิจถูกเผยแพร่โดยสถาบันความเป็ นผููนำาและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(ไอเอฟแอลเอเอส) จากมหาวิทยาลัยคัมเบรียในประเทศอังกฤษเพื่อ สนับสนุนการการสนทนาใน
กลุ่มของนักวิจัยและผููปฏิบัติงานบนหัวขูอที่มีความสำาคัญต่อทัง้ พนักงานและนักศึกษา โดยปกติ
แลูวบทความทางวิช าการเฉพาะกิจ จะตีพ ิม พ์ก ่อ นที่จ ะส่ง ไปที่วารสารทางวิช าการเพื่อ เป็ น ช่อ ง
ทางในการรับฟั งขูอเสนอแนะ ยกตัวอย่างเช่นบทความทางวิชาการเฉพาะกิจของศาสตราจารย์เจม
เบนเดลและศาสตราจารย์ริชาร์ด ลิตเทิลไดูรับการตีพิมพ์ในภายหลังในวารสารการเป็ นพลเมืองที่
ดีขององค์กร อย่างไรก็ตามบทความนี้ถูกปฏิเสธจากผูผ
ู ูวิจารณ์ของวารสารการบัญชี , การจัดการ
และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (เอสเอเอ็มพีเจ) ดูวยคำาขอที่ใหูมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยยะสำาคัญ ซึ่งผููเขียนมองเห็นว่าเป็ นไปไม่ไดูหรือไม่สมควร จุดที่เป็ นไปไม่คือคำาขอที่ใหู
ต่อยอดจากงานวิจัยที่มีอย่เู ดิมในหัวขูอเดียวกันซึ่งจำาเป็ นตูองมีงานตีพิมพ์ในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การล่มสลายของสังคมอันมีตูนเหตุจากสิ่งแวดลูอมทัว
่ โลก จากการศึกษางานวิจัยในอดีตชี้ใหูเห็น
ว่าไม่มีงานวิจัยในอดีตแมูแต่งานเดียวในวงการของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ จุดที่ไม่เหมาะ
สมคือคำาขอที่ไม่ใหูผูอา่ นหมดกำาลังใจจากการยืนยันถึง“การล่มสลายของสังคมที่ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงไดู”ซึ่งสำาทูอนถึงการปกปิ ดขูอมูลในกลุ่มของผููที่ทำางานดูานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึ่ง เป็ น
พฤติกรรมที่ผูเขียนไดูพิจารณาในบทความฉบับนี้ จดหมายจากผููเขียนถึงบรรณาธิการของวารสาร
รวมทัง้ การตอบกลับถึงผููตัดสินที่ไม่ระบุช่ อ
ื ถูกเพิ่มเติมต่อทูายในบทความทางวิชาการเฉพาะกิจ
ฉบับนี้
คำาขอบคุณจากผููเขียน
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บทความที่ปรับปรุงหลังจากการเรียบเรียง, ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ในการที่จะเขียนบทความฉบับนี้ผูเขียนจำาเป็ นตูองสละเวลาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทาง
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกี่ยวขูองอย่างละเอียดเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ที่ผูเขียนอยู่ที่มหาวิทยา
ลัยเคมบริดจ์ในปี พ .ศ. ๒๕๓๗ ผููเขียนคงไม่สามารถจะประสบความสำาเร็จไดูหากไม่ไดูรับการใหู

กำาลังใจจาก คริส เออร์สกิน , โดกอลล์ ไฮน์ , โจนาธาน กอสลิงก์, แคมม์ เวปป์ และเคธี่ คาร์เพื่อที่
จะจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นนี้ ผููเขียนขอขอบคุณโดเรียน เคฟที่ใหูความช่วยเหลือในการ

วิจ ัย และโซริ โทโมว่า ที่ช ่ว ยปรับ ปรุง หลัง จากการเรีย บเรีย ง ในปี พ .ศ. ๒๕๖๑ ทำา ใหูผ ูเ ขีย น
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สามารถจัดลำาดับใหูความสำาคัญต่อความจริงไดู ผููเขียนขอบคุณศาสตราจารย์แครอล อดัมที่ช่วย

จัดหาผููวิจารณ์สำาหรับบทความนี้รวมทัง้ ผููวิจารณ์ทงั ้ สองท่านที่ใหูขูอเสนอแนะที่พอมีประโยชน์อยู่
บูางแมูว่าคำาขอสำาหรับการแกูไขบทความจะขัดแยูงต่อจุดมุ่งหมายของบทความนี้ก็ตาม ผููเขียน
ยังขอขอบคุณแครอลที่ไดูเชิญใหูผูเขียนเป็ นบรรณาธิการรับเชิญของเอสเอเอ็มพีเจในอดีตที่ผ่าน
มา เงินทุนบางส่วนสำาหรับผููเขียนในช่วงเวลาที่ลาพักงานเพื่อที่จะม่งุ ประเด็นไปที่การปรับตัวใน
เชิงลึกมาจากซีด
้ เบด (Seedbed) หากผููอา่ นเป็ นบรรณาธิการของวารสารทางวิชาการที่สามารถ
เขูาถึงไดูสำาหรับคนทัว
่ ไปและตูองการใหูบทความฉบับนี้ถูกส่งไปที่วารสารของผููอา่ นกรุณาติดต่อผูู
เขียนโดยตรง
บทคัดย่อ
จุดม่งุ หมายของบทความเชิงแนวคิดฉบับนี้มีเพื่อใหูผูศึกษามีโอกาสที่จะประเมินการทำางานและ
การใชูชีวิตใหม่ เพื่อที่จะตอบรับกับความล่มสลายของสังคมที่จะมาถึงในอีกไม่นานอันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บทความทางวิชาการฉบับนี้วิเคราะห์งานวิจัยที่มาทัง้ จาก
วารสารทางวิชาการและจากสถาบันวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
รวมทัง้ ผลกระทบต่อ ระบบนิเ วศ, เศรษฐกิจและสังคม การสัง เคราะห์งานวิจ ัยนำ าไปยังผลสรุป
ว่าการล่มสลายของสังคมจะเกิดในเวลาอีกไม่นานและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายแง่มุม
ต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของผููอ่าน บทความฉบับนี้แสดงเหตุผลบางส่วนเกี่ยวกับการปฏิเสธความล่ม
สลายอาจจะมีอย่โู ดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักวิจัยและบุคคลาการที่เกี่ยวขูองกับการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนซึ่งส่งผลใหูการอภิปรายในเชิงวิชาการเกีย
่ วกับเรื่องนี้ไม่ประกฏอยู่ในการศึกษาดูาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาจนถึงปั จจุบัน บทความฉบับนี้นำาเสนอขอบข่ายใหม่สำาหรับงานวิจัย , การ
บริหารจัดการในองค์กร, การพัฒนาตนเองและนโยบายสาธารณะที่เรียกว่าการปรับตัวในเชิงลึก
ส่วนประกอบสำา คัญ ไดูแ ก่ค วามยืด หยุ่น , การสละออกและการบูร ณะถูก นำ า เสนอในบทความนี้

แนวคิดที่นำาเสนอไม่ตูองจากที่จะสรูางอยู่บนฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ“การปรับตัวกับสภาพภูมิ
อากาศทีเ่ ปลี่ย นแปลง”เนื่อ งจากขูอ สรุป ที่ว่า การล่ม สลายของสัง คมไม่สามารถหลีก เลี่ย งไดู ผูู
เขียนมีความเชื่อว่านี่เป็ นหนึ่งในบทความแรกของงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการดูานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนที่ใหูขูอสรุปว่าการล่มสลายของสังคมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดูจะเกินในเวลาอันใกลูเนื่องมา

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอยากจะเชิญชวนนักวิจัยใหูช่วยศึกษาเกี่ยวกับนัย
ยะสำาคัญของขูอสรุปนี้

เครื่องมือคำาจุนสำาหรับผููอ่าน
รายชื่อสิ่งพิมพ์, พอดคาสต์, วีดีโอและเครือข่ายสำาหรับช่วยคำ+าจุนด้านอารมณ์ความร้้สึก
ต่อข้อม้ลที่อย่้ในบทความฉบับนี+สามารถหาได้จาก www.jembendell.com
บทนำ า
ผููเ ขียนตัง้ คำา ถามกับ บุค คลาการที่มค
ี วามเชี่ยวชาญในหัวขูอ การพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน รวมถึง ตัว ผ
เขียนเองดูวยในมิติของการบริหารจัดการ การกำาหนดนโยบายและการวิจัยว่าเป็ นการทำางานใน
หัวขูอนี้โดยมีสมมุติฐานหรือความคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ หรือสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรักษาอารายธรรมของเราไวู ?
จากขูอมูลที่น่าวิตกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากหนู าจอคอมพิวเตอร์ของผูู
เขียนทำาใหูเ กิด คำา ถามที่ไ ม่สามารถละเลยไดูจ นนำ า ไปสู่ก ารใชูเ วลาหลายเดือ นในการวิเ คราะห์
ขูอมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดูานภูมิอากาศ ขูอสรุปที่ผูเขียนไดูจากขูอมูลทัง้ หมดคือเรา
ไม่สามารถใชูสมมุติฐานหรือความคาดหวังที่กล่าวมาในขูางตูน ผููเขียนจึงตัง้ คำาถามที่สองว่าเป็ น
ไปไดูหรือไม่ที่กลุ่มผููเชีย
่ วชาญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไดูทำาการศึกษาถึงความเป็ นไปไดูที่
ว่า มันเป็ นไปไม่ไดูที่จะหลีกเลี่ยงความหายนะของสิ่งแวดลูอมจากงานวิจัยที่เคยมีอยู่ จากการ
ศึกษาบทความทางวิชาการจากกลุ่มของผููเชี่ยวชาญทำาใหูเห็นว่าไม่มงี านวิจัยแมูแต่ชิ้นเดียวที่เริ่ม
ตัง้ ตูน การคูน ควูา จากมุม มองทีไ่ ดูก ล่า วมาขูา งตูน นัน
่ ไดูนำ า มาสู่ค ำา ถามที่สามที่ว่า ทำา ไมกลุ่ม ผูู
เชี่ยวชาญไม่เคยสำารวจปั ญหามูลฐานของสายงานในดูานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนรวมไปถึงการใชู
ชีวิตประจำาวันดูวย เพื่อที่จะทำาการคูนควูาเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาขูางตูนขูาพเจูาไดูทำาการวิเคราะห์
ทางดูานจิตวิทยาจากบทสนทนากับเพื่อนร่วมงาน , การวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มของนักอนุรักษณ์บน
โซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ความคิดกับประสบการณ์ของขูาพเจูาเอง ไดูนำามาถึงขูอสรุปว่ามี

ู

ความจำา เป็ นที่จะส่ง เสริม การสนทนาในหัวขูอ ที่เ กี่ย วกับ การล่มสลายของสังคมอันเนื่องมาจาก
หายนะของสิ่งแวดลูอมรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทัง้ นี้จึงไดูเกิดคำาถามที่สี่ข้ น
ึ ว่าการสนทนาใน
หัวขูอขูางตูนควรจะเป็ นไปในรูปแบบใดบนโซเชียลมีเดีย ผููเขียนไดูแยกแยะแนวคิดรวมทัง้ ตัง้

คำา ถามกับตนเองว่าอะไรที่สามารถใชูเป็ นเครื่องนำ าทางสำา หรับปั ญหาที่มีค วามยากและซับซูอน

อย่างยิ่ง เพื่อการนัน
้ ขูาพเจูาไดูนำาสิ่งที่ศึกษามาตลอด ๒๕ ปี เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพื่อที่
จะวางโครงสรูา งสำา หรับ แผนปฏิบ ัต ิก ารที่ข ูา พเจูา ตัง้ ชื่อ ว่า “การปรับ ตัว ในเชิง ลึก ”ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำาตอบของคำาถามหูาขูอที่ไดูกล่าวมาขูางตูนไม่ไดูสนับสนุนหรือต่อยอดในงานวิจัยและภาคปฏิบัติ
ในทุกๆดูานที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในดูานการบริหารจัดการและการ
วางแผนงาน ในทางกลับกันบทความนี้ตงั ้ คำาถามกับรากฐานของงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนทัง้ หมด บทความนี้ไม่มีจด
ุ มุ่งหมายที่จะต่อยอดในงานวิจัย , การวางแผนงานและภาคปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากผููเขียนเล็งเห็นว่าเราไม่ควรที่จะถูกจำากัดอยู่ใน
กรอบที่ว ่า เราสามารถรับ มือ กับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูม ิอ ากาศในดูา น
กายภาพ, เศรษฐกิจ, สังคัม, การเมืองและสถานการณ์ทางจิตวิทยา ในทางกลับกันบทความนี้อาจ
จะช่วยเปิ ดทางใหูงานวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ทางดูานบริหารจัดการและ
ดูานแผนงานในทัง้ แง่มุมของการหักออกและเพิ่มเติม ความหมายที่กล่าวมาขูางตูนเพื่อใหูผูอ่าน
ไดูมีเวลาที่จะยูอนออกมาเพื่อที่จะพิจารณาว่า“ถูา”การวิเคราะห์ในบทความนี้เป็ นความจริงเพื่อที่
จะใหูเ วลากับ ตัว เองในการเสีย ใจและเอาชนะความกลัว ที่จ ะเกิด ขึ้น ตามมา รวมถึง เพื่อ ที่จ ะ
หาความหมายใหม่ของการมีอยู่และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทัง้ นี้สิ่งที่กล่าวมาขูาง
ตูนอาจจะอยู่ในขอบข่ายของวิชาการหรือการบริหาร - หรืออาจจะอยู่ในขอบข่ายอื่นทีค
่ วามเขูาใจ
เกี่ยวกับบทความนี้นำาผููอ่านไป
ประการแรกผููเขียนจะเริ่มจากการอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับโดยการหยิบยกงานวิจัยบางส่วนที่
คำา นึง ถึง หรือ เริ่ม จากสมมุต ิฐ านเกี่ย วกับ การล่ม สลายของสัง คมอัน เนื่อ งมาจากหายนะทาง
ธรรมชาติรวมถึงการอูางถึงงานที่เกีย
่ วขูองกับเรื่องนี่ที่ผูอา่ นอาจจะเล็งเห็นว่ามีความเกี่ยวขูอง
ประการที่สองผููเ ขีย นจะสรุป สิ่ง ที่ผ ูเ ขีย นเล็ง เห็น ว่า มีค วามสำา คัญ ที่ส ุด ในวิท ยาศาสตร์ด ูา นภูม ิ
อากาศและอธิบายว่าทำาไมคนที่ตงั ้ ขูอสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกลูจะนำ ามาซึ่งความ
ย่งุ เหยิงมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประการที่สามผููเขียนจะอธิบายว่าทำาไมมุมมองที่กล่าวมาขูางตูน

ไม่เ ป็ น ที่สนใจในกลุ่ม ของผููเ ชี่ย วชาญในดูา นสิ่ง แวดลูอ มและขอเชื้อ เชิญ ใหูผ ูอ ่า นพิจ ารณาถึง
ประโยชน์ของจากเปลี่ยนวิธีคิดออกจากมุมมองของกระแสหลัก ประการที่สี่ผูเขียนวางเคูาโครง
เกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มคนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไดูตงั ้ กรอบของสถานการณ์ในปั จจุบันถึงความเป็ นไปไดู

ของการล่มสลาย, หายนะและการสูญพันธ์ุของมนุษยชาติ รวมถึงการที่มุมมองนี้ทำาใหูเกิดความ
แตกต่างทางดูานความรููสึกและแนวคิด ประการที่หูาผููเขียนวางเคูาโครงของ“วาระการปรับตัวใน

เชิงลึก”เพื่อ ที่จ ะช่วยนำ า ไปสู่ก ารสนทนาว่าเราจะทำา อย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม ิ
อากาศนำ าไปสู่โศกนาฏกรรมที่กำาลังจะถูกเปิ ดเผยออกมา ทูายที่สุดผูเู ขียนไดูใหูคำาแนะนำ าสำาหรับ
วาระที่ไดูกล่าวถึงนี้อาจจะนำ าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในงานวิจัยและการสอนในหัวขูอของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

ในฐานะของความเป็ นนักวิจัยและนักปฏิบัติการเชิงเรียนรููพวกเราไดูมีโอกาสและหนู าที่ไม่เพียง
แค่ทำาตามผููว่าจูาง หรือผููใหูทุนรวมถึงบรรทัดฐานของวิชาชีพ ภาระผูกพันของเราควรจะสะทูอน
ไปถึงงานของพวกเราเองที่พงึ มีความเกี่ยวขูองกับสังคมในวงกวูาง ผูเู ขียนตระหนักดีว่าคนบาง
กลุ่มอาจมองว่าการแสดงออกทางวิชาการที่บ่งชี้ว่าพวกเราทำาลังเผชิญกับการล่มสลายของสังคมที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงไดูในระยะเวลาอันสัน
้ เป็ นการขาดความรับผิดชอบเพราะมันอาจจะมีผลกระทบ
ต่อทัง้ แรงจูงใจและสุขภาพจิตของผููอ่านที่ไดูรับขูอความในลักษณะนี้ ในทางกลับกันทัง้ งานวิจัย
และการไดูมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของผููเขียนบ่งชี้ว่าผลลัพธ์ของการแสดงออกใน
ลักษณะนี้ใหูผลตรงกันขูามกับความกังวลของคนกลุ่มนัน
้ ดังนัน
้ จึงถือว่าเป็ นความรับผิดชอบที่พึง
จะสื่อสารเกี่ยวกับขูอสรุปในบทความนี้ รวมถึงการเชื้อเชิญใหูคนหมู่มากรวมถึงตัวผููเขียนเองช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในการคูนหาคำาตอบทัง้ ในเชิงจิตวิทยาทัว
่ ไปและในเชิงจิตวิทยาเชิงลึก
บทความนี อ
้ ยู่ในจุดไหนในแวดวงวิชาการ
บ่อยครัง้ การอธิปรายเกี่ยวกับผลในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระ
ทบต่อสังคนมนุษย์ แนวทางของการถกเถียงจะออกไปในเชิงของการที่จะแสวงหาขูอมูลเชิงลึกใน
บริบทเนู นการสรูางสมดุลย์ของขูอมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหัวขูอนี้ ทัง้ นัน
้ ในเมื่อขูอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางภูมิอากาศเป็ นไปในเชิงลบอย่างยิง่ สมดุลย์ของขูอมูลนี้มันจะมาจากขูอมูลในเชิง
บวกที่เ นู นยำ้าความกูา วหนู าของการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน กระบวนการคูน หาจุด “สมดุล ย์” นี้เ ป็ น
ลัก ษณะนิสัย ของผููท ี่มค
ี วามรููแ ละชอบแสวงหาเหตุผ ล ในทางกลับ กัน การกระทำา เช่น นี้ไ ม่เ ป็ น
ความคิด ไปตามหลัก ของตรรกศาสตร์ถ ูา หากว่า ขูอ มูล ในเชิง บวกไม่ไ ดูม ีค วามเกี่ย วขูอ งกับ

สถานการณ์ท ี่สะทูอ นมาจากขูอ มูล ในเชิง ลบ ขอยกตัวอย่า งเช่น กระบวนการอธิป รายเกี่ย วกับ
นโยบายที่เกีย
่ วกับความแข็งแรงและความปลอดภัยของบริษท
ั ไวท์สตาร์ไลน์กัปตันของเรือไททา
นิคในระหว่างที่เรือกำาลังจมลงในทะเลแอตแลนติกเหนือย่อมไม่เป็ นการสมเหตุสมผลในการใชู
เวลาในสถานการณ์นัน
้ ทัง้ นัน
้ การหาสมดุลย์ในลักษณะนี้เป็ นสิ่งที่คนส่วนมากตอบสนองต่อการ

อธิปรายเกี่ยวกับความรุนแรงและความรวดเร็วของโศกนาฏกรรมทางภูมิอากาศโดยการเริ่มจาก
การรับรููขูอมูลในเชิงบวกจากการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่มีขอบข่ายกวูางกว่า

เป็ นที่แน่นอนว่ามีความกูาวหนู าหลายดูานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลูอมในช่วงหลายสิบปี ที่ผ่านมารวมไป

ถึงการลดมลพิษ, การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการบริหารจัดการของเสีย อีกทัง้ ยังมีความพยายาม
อย่า งแรงกลูา ในช่ว งยี่ส ิบ ปี ท ี่ผ ่า นมาในการลดการปล่อ ยก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ไ ปยัง ชัน
้
บรรยากาศ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อแกูไขสภาพภูมิอากาศที่มีช่ อ
ื อย่างเป็ นทางการ
ว่า “การบรรเทา” (Aaron-Morrison et. al. 2017) ) มีค วามกูา วหนู าเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การ
สภาพภูม ิอ ากาศและคาร์บ อนในช่ว งที่ผ ่า นมาทัง้ ในเรื่อ งของความตื่น ตัว , นโยบายและ
นวัตกรรม(Flannery, 2015) ) ทัง้ นัน
้ การจัดการที่รวดเร็วและมีผลมากกว่าที่ผา่ นมามีความจำาเป็ น
อย่างยิง่ การประชุมสุดยอดในเรื่องของสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลในคอปที่ ๒๑ (COP21) ใน
เดือนธันวาคมปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีส่วนช่วยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมามีบทบาทของประเทศ
จีนในปั ญหานี้ การสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ใหูทงั ้ คงอยู่และขยายออกไปในวงกวูางมีความ
จำาเป็ นอย่างยิง่ อีกทัง้ มีการเพิ่มความพยายามในการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม ิ
อากาศ เช่นการปู องกันนำ้ าท่วม, การออกกฎหมายการวางแผนและระบบชลประทาน (Singh et
al, 2016) ) แมูว ่า ความพยายามเหล่า นี้จ ะเป็ น เรื่อ งที่น่า ชื่น ชมอย่า งยิ่ง มัน กลับ ไม่ม ีผ ลต่อ การ
วิเคราะห์ของสถานการณ์โดยรวมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บทความมุ่ม เนู นไปที่ป รากฏการณ์แ ทนที่จ ะต่อ ยอดจากทฤษฎีท ี่ม ีอ ยู่เ ดิม ในขอบข่า ยของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปรากฏการณ์ท ี่มุ่งเนู นนัน
้ ไม่ไดูจำาเพาะไปที่ก ารเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิ
อากาศโดยตรงแต่จ ะเนู นยำ้าที่สภาพการณ์ข องการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูม ิอ ากาศในปี พ .ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งผููเขียนจะอูางเหตุผลสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบสืบเนื่องจากงานวิจัยในปั จจุบันที่ไดู
บ่งชี้ถึงการล่มสลายของสังคมในเวลาอันใกลู บทความนี้บ่งชี้ถึงช่องว่างในบทความทางวิชาการ
อันเนื่องมาจากการขาดการอภิปรายในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการและภาคปฏิบัติในหัวขูอที่
ว่าสมมุติฐานว่าเราสามารถแกูไขและรับมือกับการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศอาจจะเป็ นไปไม่ไดู

อีก ต่อ ไป ในวารสารทางวิช าการดูา นการจัด การบัญ ชีแ ละนโยบายที่เ กี่ย วกับ การพัฒ นาอย่า ง
ยัง่ ยืน(SAMPJ))ที่บทความนี้เคยยื่นส่งเพื่อตีพิมพ์ไม่เคยมีก ารอภิปรายเกีย
่ วกับหัวขูอนี้มาก่อ น
นอกเหนือจากบทความของผููเขียนและทีมงาน (Bendell, et al, 2017) ) มีบทความทางวิชาการ
สามฉบับกล่าวพาดพิงถึงการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ มีเพียงแค่บทความเดียวที่มุ่งเนู นไปที่การ

ปรับ ตัว ต่อ สภาพภูม ิอ ากาศดูว ยการศึก ษาถึง การพัฒ นาระบบชลประทานเพื่อ การเกษตร (de
Sousa Fragoso et al, 2018))

2

วารสารองค์กรและสิ่งแวดลูอม (Organisation and Environment) เป็ นแกนนำ าในการอภิปราย

เกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องของสภาพภูมิอากาศต่อองค์กร ทัง้ นัน
้ ตัง้ แต่ปีพ .ศ. ๒๕๒๓ มุ่งเนู นไปที่
จุดยืนในทัง้ ทางทฤษฎีและปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งแวดลูอมรวมถึงผลกระทบต่อองค์กรและการบริหาร

จัดการ อย่างไรก็ตามวารสารนี้ไม่เคยอูางอิงถึงงานวิจัยที่คูนควูาเกี่ยวกับความเป็ นไปไดูของการ
ล่มสลายของสังคมอันเนื่องมากจากภัยพิบัติดูานสิ่งแวดลูอม

3

มีบ ทความทางวิช าการสามฉบับ ที่อ ูา งอิง ถึง การปรับ ตัว ต่อ สภาพภูม ิอ ากาศ สองในสามของ
บทความนัน
้ มองการปรับตัวเป็ นแค่บริบทแต่มุ่งเนู นการคูนควูาไปที่เรื่องอื่นอาทิเช่นการเรียนรูู
ทางสังคม (Orsato, et al 2018)) และการเรียนรููเชิงเครือข่าย (Temby et al, 2016) ) มีเพียงแค่
บทความเดียวที่มุ่งเนู นไปที่การปรับตัวต่อการสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ทัง้ นัน
้ บทความนี้ไ ม่ไดูวินิจ ฉัย ถึง ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้น จากการล่ม สลายของสัง คมในวงกวูา ง
(Clement and Rivera, 2016) )
งานวิจ ัย ที่น อกเหนือ จากหมวดของการบริห ารจัด การนัน
้ มีอ ยู่ใ นวงกวูา ง (Lesnikowski, et al
2015) ) ยกตัวอย่างเช่น มีมากกว่าสี่หมื่นผลลัพธ์จากการคูนหาดูวยคำาว่า“การปรับตัวต่อสภาพภูมิ
2

จากการสืบค้นในฐานข้อม้ลพบว่ากลุ่มคำาเหล่านี+ได้แก่ การล่มสลายของสิ่งแวดล้อม, การล่มสลายของ

ระบบเศรษฐกิจ, การล่มสลายของสังคม, การล่มสลายของอารยธรรม, ความหายนะของสิ่งแวดล้อม และ
การส้ญพันธ์ุของมนุษยชาติ ไม่เคยปรากฎในบทความใดๆในวารสาร ความหายนะได้ถ้กกล่าวถึงในสาม
บทความ สองในสามบทความนั+นกล่าวถึงไฟไหม้ในโรงงานที่บังคลาเทศ และบทความสุดท้ายเป็ น
บทความของผ้้เขียนและทีมงาน (2017)
3

จากการสืบคูนในฐานขูอมูลพบว่ากลุ่มคำาเหล่านี้ไดูแก่ การล่มสลายของสิง่ แวดลูอม, การล่มสลายของสังคม และ

การล่มสลายของอารยธรรมไดูถูกกล่าวถึงในสามบทความโดยแยกจากกัน การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจไดูถูกก
ล่างถึงในสามบทความ การสูญพันธ์ุของมนุษยชาติถก
ู กล่างถึงในสองบทความ ความหายนะของสิ่งแวดลูอมไดูถูก

กล่าวถึงในสิบสองบทความ จากการสืบคูนบทความเหล่านี้แสดงใหูเห็นว่าไม่มีบทความใดๆทีว
่ ินิจฉัยถึงการล่มสลาย

อากาศ”จากกูเกิ้ลสกอล่าห์ ผููเขียนจะไม่ใชูงานทีม
่ ีอยู่เดิมเกี่ยวกับการปรับตัวในการคูนหาคำาตอบ
ของคำาถามที่ตงั ้ ไวูในบทความนี้ ผููอ่านอาจจะตังคำาถามว่า“เพราะเหตุใด”? คำาตอบสำาหรับคำาถาม
นัน
้ คือการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับการปรับตัวต่อสภาพอากาศทัง้ หมดที่มีอยู่เดิมตัง้ อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า

เราสามารถรัก ษาสภาพสัง คมในรูป แบบที่เ ป็ น อยู่จ ากผลกระทบที่อ ยู่ใ นวิส ัย ที่ร ับ มือ ไดู (ibid)
แนวคิดของการปรับตัวเชิงลึกมีความคลูายกับแนวคิดขูางตูนในจุดที่ว่าเราจำาเป็ นที่ตูองยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกันการปรับ ตัวเชิง ลึก ใชูการเปลี่ยนแปลงนัน
้ เป็ น จุด เริ่มตูนเพื่อ
รับมือกับการล่มสลายของสังคมในปั จจุบัน (ซึ่งผููเขียนจะไดูอธิบายต่อไป)
โลกที่ไม่ใช่เชิงเสูน
บทความนี้ไม่ไดูมุ่งเนู นที่จะแสดงขูอมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ทางภูมิอากาศ ในทางกลับกันผูู
เขียนจะทบทวนบทความทางวิชาการในช่วงหูา ปี ท ี่ผ ่า นมาที่ย ังมีค วามไม่แ น่น อนอยู่แ ละจะนำ า
ขูอมูลจากสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อเติมเต็มในจุดที่ขาดหายไป ในหัวขูอนี้จะตัง้ ขูอสรุปจากหลักฐาน
ต่างๆที่จะแสดงใหูเห็นว่ามันชูาไปเสียแลูวที่จะหลีกเลี่ยงความหายนะของสิ่งแวดลูอมทัว
่ ทัง้ โลกใน
ช่วงเวลาของผููคนที่ยงั มีชีวิตอยู่ในปั จจุบัน
หลัก ฐานที่ช ัด เจนที่ส ุด คือ การเพิ่ม ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ งของอุณ หภูม ิเ ฉลี่ย ของโลกนัน
้ ไม่ส ามารถ
ปฏิเสธไดู สิบเจ็ดในสิบแปดปี ที่รูอนที่สุดในการบันทึกตลอด ๑๓๖ ปี ลูวนเกิดขึ้นหลัง จากปี พ .ศ.
๒๕๕๔ อุณหภูมิเฉลี่ยทัว
่ โลกไดูเพิ่มขึ้น ๐.๙ องศาเซลเซียสนับจากปี พ .ศ. ๒๔๒๓ (NASA/GISS,
2018)) จุด นี่น่า วิต กที่ม ีอ ุณ หภูม ิเ พิ่ม ขึ้น มากที่ส ุด ในโลกคือ ขัว
้ โลกเหนือ ซึ่ง ในปี พ .ศ. ๒๕๕๙ มี
อุณหภูมิบนบกสูงถึง ๒ องศาเซลเซียสนับจากอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างปี พ .ศ. ๒๔๒๔-๒๕๕๓ อุณหภูมิ
ที่ขว
ั ้ โลกเหนือในปี นัน
้ สูงกว่าที่เคยเป็ นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘
ถึง ๐.๘ องศาเซลเซียสและยังสูงกว่าจุดเริ่มตูนของการบันทึกอย่างเป็ นทางการในปี พ .ศ. ๒๔๔๓
ถึง ๓.๕ องศาเซลเซียส (Aaron-Morrison et al, 2017) )
ขูอมูลที่นำาเสนอนี้สามารถตรวจทานไดูโดยง่ายและไม่สามารถโตูแยูงไดูในวงกวูางจึงเป็ นเรื่องง่าย
ที่จะพบเห็นในงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ในทางกลับกันเพื่อที่จะใหูเห็นถึงผลกระทบของความรูอนที่
สูงขึ้นแต่ทงั ้ สิ่งแวดลูอมและสังคมมนุษย์ มันมีความจำาเป็ นที่จะตูองใชูขูอมูลในปั จจุบบันรวมถึง
แนวโนู มจากขูอมูลที่มีอยู่, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบสืบเนื่องที่ปรากฎ
ออกมามีนัย ยะสำา คัญ อย่า งชัด เจนในช่ว งไม่ก ี่ปี ท ี่ผ ่า นมา ดัง นัน
้ เพื่อ ความเขูา ใจที่ช ัด เจนต่อ

สถานการณ์ใ นปั จจุบัน จึงมีความจำาเป็ น ที่จ ะใชูข ูอมูลโดยตรงทัง้ จากสถาบัน วิจ ัย , นัก วิจ ัย และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวขูอง ทำาใหูเราไม่สามารถพึ่งพารายงานจากคณะรัฐบาลระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไอพีซซ
ี ี (IPCC) เป็ นแหล่งขูอมูลหลักไดูเพราะงานวิจัยที่
เกี่ยวขูองในรายงานนี้ตูองใชูเวลานานกว่าจะไดูตีพิมพ์และนำ ามาพิจารณาในรายงาน แมูว่างาน
ของไอพีซีซีจะมีความสำาคัญอย่างยิ่งหากแต่ว่ามักจะประเมินสถานการณ์ต่าำ กว่าความเป็ นจริงอยู่
เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินจากกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ทางดูานภูมิอากาศที่มีช่ อ
ื เสียง

หลายๆท่าน ดูวยเหตุนี้ในหัวขูอนี้ผูเขียนจะใชูขูอมูลจากหลายแหล่งที่มาที่มงุ่ เนู นขูอมูลเริ่มตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดูวยเหตุที่ว่าขูอมูลทีเ่ ริ่มตัง้ นัน
้ เป็ นตูนมาสอดคลูองกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็ น

เชิงเสูนของสิ่งแวดลูอมจวบจนถึงปั จจุบัน การเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็ นเชิงเสูนนัน
้ เป็ นศูนย์กลาง
ของความเขูาใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากมันสะทูอนถึงผลกระทบที่ทงั ้
รวดเร็วและรุนแรงกว่าการคาดการที่มาจากสมการเชิงเสูน ซึ่งแสดงออกมาถึงการสูญเสียความ
เกี่ย วพัน เชิง เสูน ระหว่า งการเปลี่ย นแปลงของอุณ หภูม ิโ ลกกับ ปริม าณของคาร์บ อนที่เ กิด จาก
กิจกรรมของมนุษย์ หรือ มีช่ อ
ื เรีย กอีกอย่างหนึ่งว่า“การเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอ ากาศนอก
เหนือการควบคุม”
ความรูอ นที่เ พิ่ม สูง ขึ้น ในขัว
้ โลกเหนือ เริ่ม เป็ น ที่สนใจของคนทัว
่ ไปเพราะมัน ส่ง ผลกระทบต่อ
กระแสลมในซีกโลกตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ลมเจ็ทสตรีมและกระแสนำ้ าวนขัว
้ โลก ที่ส่งผลทัง้
ใหูมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของลมรูอนไปสู่ขว
ั ้ โลกเหนือและของลมหนาวออกมาจากขัว
้ โลก
เหนือ เคยมีช ่ว งวัน ในปี พ .ศ. ๒๕๖๑ ที่อ ุณ หภูม ิข องขัว
้ โลกเหนือ สูง กว่า ค่า เฉลี่ย ในอดีต ของ
เดียวกันนัน
้ ถึง ๒๐ องศาเซลเซียส (Watts, 2018)) อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของขัว
้ โลกเหนือส่งผลใหู
นำ้ าแข็งละลายเป็ นจำานวนมาก พื้นที่เฉลี่ยของการเพิ่มของพื้นนำ้ าแข็งในเดือนกันยายนลงลดถึง
๑๓.๒% ทุกทศวรรษนับตัง้ แต่ปีพ .ศ. ๒๕๒๓ จนสองในสามของพื้นนำ้ าแข็งในขัว
้ โลกไดูละลายหาย
ไป (NSIDC/NASA, 2018)) ขูอ มูล นี่เ ป็ น ที่น ่า วิต กอย่า งยิง่ ถูา มองไปถึง การเปลี่ย นแปลงใน
ปริมาตรของนำ้ าแข็งเพราะมันเป็ นตัวบ่งชี้ถึงความทนทางของนำ้ าแข็งต่อความรูอนและพายุที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ปริมาตรของนำ้ าแข็งในขัว
้ โลกเหนือตำ่าที่สุดในปี พ .ศ. ๒๕๖๐ และมีแนวโนู มที่จะ
ลดลงเรื่อยๆ (Kahn, 2017) )
ถูามองถึงการลดลงของการสะทูอนแสงอาทิตย์กลับไปสู่อวกาศของพื้นนำ้ าแข็งที่มีสีขาว ขัว
้ โลก
เหนือที่ปราศจากนำ้ าแข็งจะส่งผลถึงการเพิ่มอุณหภูมิของโลกอย่างมีนัยยะสำาคัญ ในบทความใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไดูคำานวนว่าถูานำ้ าแข็งหายไปจากขัว
้ โลกเหนืออุณภูมิจะเพิ่ม

ขึ้นถึง ๒๕% เมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง ๓๐ ปี ที่ผา่ น
มา (Pistone et al, 2014) ) นัน
่ หมายความว่าแมูว่าเราจะสามารถนำ าก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ใ น
ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาออกจากชัน
้ บรรยากาศก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยต่อการหายไปของนำ้ า

แข็งในขัว
้ โลกเหนือ ปี เตอร์ แวดแดมส์ (Peter Wadhams) นักวิทยาศาสตร์ดูานสภาพภูมิอากาศ
ที่เป็ นที่มีช่ อ
ื เสียงเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีขูางหนู าจะมีช่วงที่น้ำ าแข็งหายไปจากขัว
้ โลกเหนือและอาจจะ

ส่งผลใหูการเพิ่มของอุณหภูมิมากขึ้นอีก ๕๐%จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากอารยธรรม
ของมนุษย์ (Wadhams, 2016) ) ปรากฏการณ์นี้ส่งผลใหูการคำานวนของไอพีซีซี รวมถึงเปูาหมาย
4) 

และแผนงานของ ยูเอ็นเอฟซีซซ
ี ี (UNFCCC) ไม่สามารถใชูการไดู

ในช่วงปี พ .ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๙ กรีนแลนด์สูญเสีย นำ้ าแข็งไปประมาณ ๒๘๐ กิก ะตัน ต่อ ปี พื้น ที่
ชายฝั ่ งและบริเวณใกลูเคียงสูญเสียนำ้ าแข็งไปประมาณ ๔ เมตร (อธิบายในชิงของความสูงเทียบ
เท่านำ้ า ) ในช่วง ๑๔ ปี (NASA, 2018)) การละลายของนำ้ าแข็งบนบกทัง้ หมดรวมถึงการขยายตัว
ของนำ้ าเมื่ออุณหภูมิสูงขัน
้ ส่งผลใหูน้ำ าทะเลสูงขึ้น ๓.๒ มิลลิเมตรต่อปี รวมแลูวระดับนำ้ าทะเลเพิ่ม
ขึ้นมากกว่า ๘๐ มิลลิเมตรนับตัง้ แต่ปีพ .ศ. ๒๕๓๖ (J)PL/PO.DAAC, 2018)) การเพิม
่ ขึ้นที่กล่าวมา
นี้ตงั ้ อยู่บนสมมุติฐานของสมการเชิงเสูนซึ่ง ไอพีซีซีและกลุ่มคนที่เกี่ยวขูองใชูในการพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลง ทัง้ นัน
้ ขูอมูลล่าสุดแสดงใหูเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของระดับนำ้ าไม่ไดูเป็ นไปตามสมการ
เชิงเสูน (Malmquist, 2018)) นัน
่ หมายความว่าผลของการละลายของนำ้ าแข็งที่อยู่บนบกทำาใหูการ
เพิ่มขึ้นของระดับนำ้ าทะเลไม่เป็ นไปตามสมการเชิงเสูน
การเปลี่ยนแปลงทัง้ อุณหภูมิและระดับนำ้ าทะเลที่สังเกตไดูในปั จจุบันนัน
้ สูงกว่าการพยากรณ์จาก
ระบบจำาลองทางภูมิอากาศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคลูองกับความไม่เป็ น
ไปตามสมการเชิงเสูนของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลูอมที่ทำาใหูเกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและ
การเกษตรอย่างที่ไม่สามารถควบคุมไดู อันจะเป็ นเหตุสืบเนื่องไปถึงผลทางสังคม, เศรษฐกิจและ
การเมือง ผููเขียนจะกลับมาอธิบายถึงนัยยะของขูอมูลเหล่านี้อีกครัง้ หัวขูอนี้จะแสดงผลกระทบที่
สามารถเห็นไดูรายงานต่างๆในปั จจุบัน
เราไดูเห็นความถี่และความรุนแรงที่มาจากผลกระทบของพายุ , ภัยแลูงและอุทกภัยอันเนื่องมา
จากความแปรปรวนเพราะพลังงานที่เพิ่มขึ้นในชัน
้ บรรยากาศ (Herring et al, 2018)) เราไดูเห็น
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ความเสีย หายโดยตรงในภาคเกษตรกรรม การเปลี่ย นแปลงของภูม ิอ ากาศส่ง ผลใหูผ ลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ๑-๒%ต่อทศวรรษในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา (Wiebe et al, 2015) ) องค์กรณ์
อาหารและการเกษตรของยูเอ็น (FAO) รายงานว่าความผิดปรกติของสภาพอากาศส่งผลกระทบมี

มูลค่ามากกว่าหนึ่งพันลูานเหรียญสหรัฐต่อปี และจะเพิ่มขึ้นดูวยอัตราแบบเลขชี้กำาลัง แมูว่าใน
ปั จ จุบัน จะวัด ผลกระทบดูว ยตัว เงิน แต่แ ทูท ี่จ ริง แลูว ผลสะทูอ นทางดูา นโภชนาการเป็ น กุญ แจ

สำาคัญ (FAO, 2018)) เรายังเห็นผลกระทบไดูจากระบบนิเวศทางทะเล แนวประการังกว่าครึ่งหนึ่ง
จากทัว
่ โลกไดูตายไปในช่วงสาบสิบปี เนื่องมาจากหลายสาเหตุอาทิโดยเฉพาะอย่างยิง่ อุณหภูมิของ
นำ้ าที่เพิ่มสูงขึ้นและความเป็ นกรดที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มค
ี วามเขูม

ขูนมากขึ้นในทะเล (Phys.org, 2018)) ในช่วงทศวรรษก่อนปี พ .ศ. ๒๕๕๙ มหาสมุทรแอตแลนติก
ไดูซม
ึ ซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าทศวรรษก่อนหนู านัน
้ ถึง ๕๐% ส่งผลใหูค่าความเป็ นกรด
ของทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Woosley et al, 2016) ) งานวิจัยนี้ชี้ใหูเห็นถึงสภาวะของทะเลทัว
่
โลกรวมถึงผลของการลดลงของค่าพีเอชซึ่งส่งผลทางตรงต่อห่วงโซ่อาหารในทะเลและจะกระทบ
ถึง ความสามารถในการเจริญ พัน ธ์ุข องประชากรปลาทัว
่ โลก (Britten et al, 2015) ) ในขณะ
เดีย วกัน การที่อ ุณ หภูม ิข องมหาสมุท รสูง ขึ้น ก็ส ่ง ผลใหูป ริม าณปลาบางชนิด มีจ ำา นวนลงลด
(Aaron-Morrison et al, 2017) ) นอกเหนือจากภัยคุกคามทางโภชนาการที่กล่าวมาแลูว ในบาง
พื้นที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณยุงและเชื้อไวรัสที่ติดตามมาดูวยอัตราแบบเลขชี้กำาลังอันเนื่องจาก
อุณหภูมิเหมาะสมต่อการแพร่พันธ์ุของยุง (ECJ)CR, 2018))
มองไปขูางหนู า
ผลกระทบที่ไดูกล่าวสรุปในหัวขูอที่ผ่านมาไดูเกิดขึ้นแลูวในปั จจุบันและดูวยระดับความรุนแรงที่
เป็ นอยู่ระบบนิเวศ, ดิน, ทะเลและสภาพสังคมจะไดูรับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มันเป็ นไปไดูยาก
ที่จะคาดการณ์ผลกระทบในอนาคต แต่มันจะส่งผลเสียมากกว่าถูาไม่พยายามที่จะประมาณการณ์
ล่วงหนู า ดูวยเหตุที่ว่ารายงานที่มีใหูเห็นในปั จจุบันเป็ นกรณีที่แย่ที่สุดจากการคาดการณ์ในช่วง
เวลาทีผ
่ ูเขียนเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพยากรณ์จากระบบ
จำาลองในระดับชัน
้ ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในช่วงปี พ .ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ ระบบจำาลอง
ทางภูมิอากาศในปั จจุบันคาดการณ์ถึงการเพิ่มขึ้นของจำานวนและความรุนแรงของพายุ (Herring
et al, 2018)) ผลจากระบบจำาลองประเมินการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่นการลดลง
ของการผลิตธัญพืชในซีกโลกตอนบนและความไม่สมำ่าเสมอของผลผลิตขูาวในเขตเสูนศูนย์สูตร
นัน
่ รวมไปถึงการลดลงของผลผลิตของขูาวสาร, ขูาวสาลีและขูาวโพดในประเทศจีนที่จะเกิดขึ้น

ก่อ นปี พ .ศ. ๒๖๔๓ ดูว ยอัต ตรา ๒๖.๒๕%, ๑๘.๒๖% และ ๔๕.๑๐% ตามลำา ดับ (Zhang et
al,2016) ) นาเรช คูมาและทีมวิจัยประมาณการณ์ว่าผลผลิตของขูาวสาลีจะลดลง ๖-๒๓% ในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และ ๑๕-๒๕% ในช่วงปี พ.ศ. ๒๖๒๓ (Naresh Kumar et al. 2014) ) การประเมินทัง้
สองกรณีตงั ้ อยู่บนสมมุติฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศตามการคาดการณ์ของกลุ่ม

นักวิทยาศาสตร์กระแสหลัก การสูญเสียแนวประการังและการลดลงของค่าพีเอชในทะเลมีแนู ว

โนู มจะส่งผลใหูผลผลิตทางการประมงลดลงมากกว่าครึ่ง (Rogers et al, 2017) ) อัตราการเพิ่มขึ้น

ของระดับนำ้ าทะเลจะเปลี่ยนเป็ นอัตราแบบเลขชี้กำาลังในอีกไม่นาน (Malmquist, 2018)) ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรมากกว่าพันลูานคนที่อาศัยอยู่แนวชายฝั ่ ง (Neumann et al,
2015) ) กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดูานสิ่งแวดลูอมประเมินว่าในปั จจุบันเรากำาลังอยู่ในการสูญพันธ์ุครัง้

ใหญ่ครัง้ ที่หกในประวัติศาสตร์โลกซึ่งเกิดจากฝี มือมนุษย์ สายพันธ์ข
ุ องพืชและสัตว์มากครึ่ง ใน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด กำา ลัง มีค วามเสี่ย งต่อ การสูญ พัน ธ์ุเ นื่อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (WWF, 2018)) ธนาคารโลกประกาศเตือนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหู
นานาประเทศเตรียมรับมือกับการยูายถิ่นฐานในประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณผููลี้ภัยจากต่างแดนที่มีอยู่เดิมนับลูานคน
แมูว่าขูอมูลที่ไดูแสดงขูางตูนนี้จะเป็ นตระหนักดีสำาหรับผููเขียน, ผููอ่านและผููเชีย
่ วชาญในดูานนี้
มันก็เป็ นสิ่งจำาเป็ นสำาหรับการจำายอมรับกับสภาพการณ์ในปั จจุบันของเรา มันเป็ นสิ่งที่ทำาใหูอรรถ
กถาจารย์บ างท่า นบรรยายช่ว งยุค สมัย ในปั จ จุบ ัน ใหูเ ป็ น ยุค ทางธรณีว ิท ยาใหม่ท ี่ส รูา งขึ้น โดย
มนุษ ย์ – แอนโทรโพซีน (Anthropocene) (Hamilton, et al, 2015) ) นี่เ ป็ น เหตุใ หูผ ูเ ชี่ย วชาญ
หลายๆท่า นสรุป เราควรจะคูน ควูา หาวิธ ีก ารใชูช ีว ิต ในยุค ที่พ ูน จากช่ว งที่ม ีค วามยัง่ ยืน ซึ่ง ขาด
เสถีย รภาพ (Benson and Craig, 2014) ; Foster, 2015) ) บริบ ทนี้ม ีค วามจำา เป็ น ที่ต ูอ งเนู นยำ้า
เพราะมันนำ ามาสู่รากฐานสำาหรับประเมินความสำาคัญของความพยายามที่น่ายกย่องที่กำาลังดำาเนิน
อยู่และไดูถูกรายงานโดยละเอียดทัง้ ในวารสารนี้และวารสารอื่นๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผููเขียน
จะนำ าเสนอบทสรุป ในบริบทกวูา งขึ้น ที่อ าจจะนำ า มาซึ่งขอบข่า ยของงานในดูา นการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนในอนาคต
ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับไดูในทางการเมืองว่าเราจำาเป็ นตูองควมคุมอุณหภูมิโลกไม่ใหู
เกิน ๒ องศาเซลเซียสเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่จะมีความอันตรายและ
อยู่เ หนือ การควบคุม ที่จ ะส่ง ผลกระทบหลายๆดูา น อาทิเ ช่น ความอดอยากในวงกวูา ง , โรค

ระบาด, อุทกภัย, วาตภัย , การอพยพยูายถิ่นและสงคราม ขูอตกลงนี้จะเป็ นที่ยอมรับจากรัฐบาล
ในหลายประเทศตูอ งรับ มือ กับ ความกดดัน ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศอัน เนื่อ งจากผล
ประโยชน์ท ับ ซูอ นโดยเฉพาะอย่า งยิง่ จากภาคเอกชน ทัง้ นัน
้ ขูอ ตกลงนี้ไ ม่ใ ช่ส ิ่ง ที่ก ลุ่ม นัก

วิทยาศาสตร์แนะนำ าเพราะมันจะนำ าไปสู่การสูญเสียต่อระบบนิเวศจำานวนมาก รวมถึงความเสี่ย
งอื่นๆเมื่ออุณหภูมิโลกเขูาใกลู ๒ องศาเซลเซียส (Wadhams, 2018)) ขูอตกลงของไอพีซีซีในปี

พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุว่า ถูา เราไม่สามารถควบคุม การปล่อ ยก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ใ นอนาคตจาก
มนุษย์ใหูต่าำ กว่าแปดแสนลูานตันจะมีแนวโนู มว่าเราจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ใหูเกิน ๒

องศาเซลเซียไดู นัน
่ หมายความว่าเราสามารถปล่อยเผาคาร์บอนไดูเพียงแค่สองแสนเจ็ดหมื่นลูาน
ตัน (Pidcock, 2013) นัน
่ หมายถึงทัว
่ โลกสามารถปล่อยคาร์บอนไดูหนึ่งหมื่นเจ็ดพันลูานตันต่อปี

(เทียบเท่ากับสามหมื่นเจ็ดพันตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ) แมูว่าการคำานวนขูางตูนจะดูน่า
เป็ น ห่ว งแต่ม ัน ทำา ใหูเ รามีท ัศ นะคติว ่า เรามีเ วลาอีก หนึ่ง ทศวรรษสำา หรับ การเปลี่ย นแปลง แต่
แทูจริงแลูวเราจำาเป็ นตูองใชูเวลาอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและถูาเรายังไม่ไดู
เริ่มที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มันแทบจะเป็ นไปไม่ไดูเลยที่เราจะควบคุมคาร์บอน
ใหูอยู่ในขีดจำากัด การเพิ่มปริมาณการปล่อยคาร์บอนอีก ๒% ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แสดงใหูเห็นว่าเรา
ยังไม่สามารถแมูจะชลอการปล่อยคาร์บอนดูวยการพยายามแยกขาดของระบบเศรษฐกิจจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Canadell et al, 2017) ) นี่แสดงใหูเห็นว่าเราไม่สามารถปูองกันไม่
ใหูอุณหภูมิโลกเขูาเพิ่มขึ้นมากกว่า ๒ องศาเซลเซียสไดู อีกทัง้ การประเมินของไอพีซีซียงั มีความ
ขัดแยูงกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านที่ประเมินว่าปริมาณของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ชัน
้ บรรยากาศในปั จ จุบ ัน จะนำ า ไปสู่อ ุณ หภูม ิโ ลกเขูา เพิ่ม ขึ้น มากกว่า ๕ องศาเซลเซีย ส นัน
่
หมายความว่าเราไม่เหลืองบประมาณคาร์บอนอีกแลูว เพราะเราไดูใชูมันเกินกว่าขีดจำากัดไปแลูว
(Wasdell, 2015) )
ที่กล่าวมาคือสถานการณ์ในปั จจุบันที่ผูเชี่ยวชาญบางกลุ่มเสนอใหูเพิ่มการวิจัยในการนำ าคาร์บอน
ออกจากชัน
้ บรรยากาศ น่าเสียดายที่ว่าเราจำาเป็ นตูองเพิม
่ ความสามารถของเทคโนโลยีในปั จจุบัน
ถึง ๒ ลูานเท่าในเวลาเพียงแค่ ๒ ปี และที่สำาคัญตูองใชูพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการลดการปล่อย
คาร์บอนสู่ชน
ั ้ บรรยากาศอย่างมีนัยยะสำาคัญเพื่อที่จะลดอุณหภูมิในอนาคตจากคาร์บอนที่ถูกสะสม
ไวูแลูวในระบบ (Wadhams, 2018)) การดักจับคาร์บอนดูวยวิธีทางชีวภาพดูจะมีความเป็ นไปไดู
มากกว่า (Hawken and Wilkinson, 2017) ) วิธีทางชีวภาพนัน
้ รวมถึงการปลูกตูนไมู การปรับปรุง
ดินในการเกษตรและการปลูกหญูาทะเลกับสาหร่ายทะเลเป็ นตูน วิธีการเหล่านี้ยังส่งผลดีต่อทัง้ สิ่ง

แวดลูอมและสัง คมในวงกวูาง งานวิจัย ในหญูาทะเล (Greiner et al, 2013) และสาหร่ายทะเล
(Flannery, 2015) ) ชี้ใหูเห็นว่าเราสามารถนำ าคาร์บอนออกจากชัน
้ บรรยากาศไดูทันทีและต่อเนื่อง
ถูาเรามีความพยายามอย่างจริงจังในการฟื้ นฟูทงุ่ หญูาทะเลและเพาะปลูกสาหร่าย ปริมาณการดัก

จับคาร์บอนยังอยู่ในกรณีศึกษาแต่เป็ นที่แน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดลูอมอย่า งชัด เจน

(Howard et al, 2017) ) งานวิจ ัย ใน“การเลีย
้ งปศุส ัต ว์แ บบหมุน ดูว ยการจัด การที่เ ขูม งวด”
(MIRG) หรือที่เรียกว่าทุ่งปศุสัตว์แบบองค์รวมแสดงใหูเป็ นว่าทุ่งหญูาที่อุดมสมบูรณ์สามารถสะสม

คาร์บอนไดู งานวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วัดการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนในดินต่อเฮกตาร์ไดู ๘ ตันต่อปี ใน

ฟาร์มที่ใชูวิธีการเลี้ยงแบบองค์รวม (Machmuller et al, 2015) ) ทัว
่ โลกใชูพ้ น
ื ที่ประมาณ ๓ พัน ๕
รูอยลูานเฮกตาร์สำาหรับทุ่งเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ถูาเราประยุกต์ทุ่งปศุสัตว์แบบ

องค์รวมในหนึ่งส่วนสิบของพื้นที่ขูางตูนเราจะสามารถลดปริม าณคาร์บอนไดูถึงหนึ่งส่วนสี่ของ
ปั จ จุบ ัน นอกจากนี้ว ิธ ีก ารปลูก พืช แบบไม่ไ ถพรวนสามรถเก็บ คาร์บ อนในดิน ไดูถ ึง ๒ ตัน ต่อ
เฮกตาร์ต ่อ ปี ซึ่ง เป็ น ปริม าณที่ม ีนัย ยะสำา คัญ อย่า งมาก ที่ก ล่า วมาชี้ใ หูเ ห็น ว่า การประเมิน งบ
ประมาณคาร์บ อนจำา เป็ น ตูอ งมุ่ง เนู นไปที่ร ะบบเกษตรกรรมควบคู่ไ ปกับ การลดการปล่อ ยก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดูวย
เป็ นที่แน่นอนว่าทัง้ นโยบายและการรณรงค์อย่างกวูางขวางทัว
่ โลกสำาหรับการปฏิรูปการเกษตร
และการฟื้ นฟูระบบนิเวศเป็ นสิ่งจำาเป็ นที่ตูองทำาในปั จจุบัน ทัง้ นัน
้ มันเป็ นภาระอย่างยิง่ ที่จะลบลูาง
การพัฒนาทางการเกษตรตลอด ๖๐ ปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี้การอนุรักษ์ชายเลนและพื้นที่ป่าจำาเป็ น
ตูองประสบความสำาเร็จอย่างสูงแมูว่าในช่วงหลายสิบปี ที่ผ่านมาจะลูมเหลวในพื้นที่แทบทัง้ หมด
นอกเหนือจากบริเวณป่ าสงวน แมูว่าจะมีความตัง้ ใจเฉียบพลันที่จะฟื้ นฟูระบบนิเวศแต่ความรูอน
และความขาดเสถียรภาพที่มีอยู่แลูวในระบบของภูมิอากาศจะส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบนิเวศ
ในอนาคต ดังนัน
้ มันเป็ นไปไดูยากที่วิธีการขูางตูนจะสามารถลดปริมาณคาร์บอนในชัน
้ บรรยากาศ
ไดู ความเป็ นจริงที่สถานการณ์ดำาเนินไปถึงจุดที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงในระบบ
นิเวศถูกแสดงใหูเห็นอย่างชัดเจนจากงานวิจัยที่ระบุว่า แมูว่าเราจะสามารถนำ าคาร์บอนออกจากชัน
้
บรรยากาศไดูอย่างมีนัยยะสำาคัญเราก็ไม่สามารถปู องกันความเสียหายอย่างยิง่ ยวดต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลที่เกิดจากการลดลงของค่าพีเอชจากการละลายของคาร์บอนลงในทะเลอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา (Mathesius et al, 2015) )

แมูว่ามนุษย์จะมีขด
ี จำากัดในการทำางานร่วมกับธรรมชาติเพื่อดักจับคาร์บอน แต่โลกก็ไดูช่วยเหลือ
เรามาตลอดเวลาที่ผา่ นมา ปรากฏการณ์ “โลกสีเขียว” (global “greening”) ที่เริม
่ ตัง้ แต่ช่วงตูน
ศตวรรษมีส่วนช่วยในการชลอการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน
้ บรรยากาศอย่างเห็น
ไดูชัด ตูน ไมูโ ตเร็วขึ้น และมีข นาดใหญ่ข้ น
ึ เนื่อ งจากปริม าณคาร์บ อนไดออกไซด์ท ี่ม ีม ากขึ้น ใน
อากาศ อีกทัง้ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำาใหูตูนไมูปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานู อยลงในช่วง

การหายใจ ผลที่ตามมาคือในทศวรรษที่ผ่านมาสัดส่วนของคาร์บอนที่คงเหลืออยู่ในอากาศลดลง

จาก ๕๐ % เหลือ เพีย ง ๔๐ % จากปริม าณคาร์บ อนผลิต ขึ้น ในแต่ล ะปี น ัน
้ อย่า งไรก็ต าม
กระบวนการขูางตูนก็มีขีดจำากัดซึ่งจะเห็นไดูจากปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตกคูางอยู่

ในชัน
้ บรรยากาศทัง้ หมดเพิม
่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกูาวขูามกรอบที่ไดูวางไวูในปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ที่
๔๐๐ ส่ว นในลูา นส่ว นโดยความหนาแน่น (ppm) ถูา คำา นึง ถึง การเปลี่ย นแปลงของฤดูก าล,
อุณ หภูม ิแ บบสุด โต่ง , อุท กภัย และภัย แลูง ที่จ ะส่ง ผลต่อ ระบบนิเ วศ มีโ อกาสอย่า งสูง ที่
ปรากฏการณ์โลกสีเขียวจะมีประสิทธิภาพลดลงในอนาคต (Keenan et al, 2016) )
ความเป็ นไปไดูที่กระบวนการทางธรรมชาติและการสนับสนุนจากมนุษย์ในการลดคาร์บอนในชัน
้
บรรยากาศเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังที่หริบหรี่ในสถานการณ์ที่มืดมน อย่างไรก็ตามความ
เป็ นไปไดูที่ไม่แน่นอนจากกระบวนการขูางตูนยูอนแยูงกับความไม่แน่นอนจากผลกระทบของการ
เพิ่มของมีเทนในชัน
้ บรรยากาศ ก๊าซมีเทนมีความสามารถในการกักเก็บความรูอนจากแสงอาทิตย์
มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมากแต่กลับถูกละเลยจากระบบจำาลองทางภูมิอากาศเกือบ
ทัง้ หมดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยทีทำาการประมาณการปริมาณมีเทนทัว
่ โลกในปี พ .ศ.
๒๕๕๙ คูนพบว่าในช่วงตูนของศตวรรษนี้ ปริมาณของก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๕ ส่วนในพัน
ลูานส่วนโดยความหนาแน่น (ppb) ทุกๆปี เมื่อเทียบกับ ๑๐ ส่วนในพันลูานส่วนโดยความหนาแน่น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ แหล่งกำาเนิดของมีเทนที่ไดูถูกระบุในรายงานมีหลายแหล่ง ตัง้ แต่
พลังงานจากถ่านหิน ไปถึงเกษตรกรรมและการละลายของชัน
้ ดินเยือกแข็งคงตัว (Saunois et
al, 2016) )
ถูาคำานึงว่าประเด็นนี้ยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ในวงการวิชาการ มันจะยิ่งเป็ นประเด็นที่ถูกถกเถียง
หากผููเขียนกล่าวว่ายังไม่มีฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ถึงแหล่งที่มาของมีเทนในปั จจุบันหรือแมูแต่

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเวลาที่ก๊าซมีเทนจำานวนมากจะถูกปล่อยจากชัน
้ ดินเยือกแข็งคงตัว
ทัง้ ที่อยู่บนดินและใตูน้ำ า ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเห็นว่าความเสี่ยงของมีเทนจากชัน
้ ดิน

เยือกแข็งคงตัวจะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษหรือสหัสวรรษหนู าไม่ใช่ในทศวรรษนี้ (Schuur et al.
2015) ) แต่ภายใน ๓ ปี ฉันทามตินัน
้ ก็พังทลายลงไปดูวยการทดลองอย่างละเอียดทีพ
่ บว่า ถูาชัน
้ ดิน

เยือกแข็งคงตัวละลายลงและยังคงความเปี ยกชุ่มอย่ซ
ู ่ งึ เป็ นสถานการณ์ที่มีแนวโนู มที่จะเกิดขึ้น
ค่อนขูางสูง มันจะผลิตก๊าซมีเทนจำานวนมหาศาลในช่วงเวลาไม่กี่ปี (Knoblauch et al, 2018))

ประเด็นที่ถกเถียงกันน่าจะเป็ นเรื่องของความเป็ นไปไดูที่จุลินทรีย์บางชนิดเพิ่มจำานวนขึ้นและใชู
ก๊าซมีเทนที่มีอยู่ รวมถึงความเป็ นไปไดูที่มันจะช่วยลดผลประทบจากภูมิอากาศ อีกประเด็นที่เป็ น

เรื่องถกเถียงกันอย่างมากคือมีเ ทนที่อยู่ในรูป ของมีเ ทนคลาเทรตบนพื้น ทะเลของอาร์ค ติก ที่ม ี
โอกาสจะถูกปล่อ ยสู่ชน
ั ้ บรรยากาศ ในปี พ .ศ. ๒๕๕๓ กลุ่ม นัก วิท ยาศาสตร์ไ ดูตีพ ิม พ์ผ ลงานเพื่อ
เตือนเกี่ยวกับการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในขัว
้ โลกเหนือจะเพิ่ม ความเร็วและปริม าณการปล่อ ยก๊าซ
มีเทนสู่ชน
ั ้ บรรยากาศ อันจะส่งผลถึงขัน
้ ภัยพิบัติต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเนื่องจากอุณหภูมิที่จะเพิ่มสูง
ขึ้นกว่า ๕ องศาเซลเซียสในช่วงเวลาไม่กี่ปี (Shakhova et al, 2010) ผลงานวิจัยขูางตูนทำาใหู
เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดและเสียงส่วนมากไม่เห็นดูวย บางทีก็อาจจะเป็ นเรื่องที่เขูาใจไดู
เพราะนัยยะของงานวิจัยนัน
้ เป็ นเรื่องที่น่าตื่นตระหนก (Ahmed, 2013) เนื่องจากคำาถามที่เป็ น
หัวใจสำาคัญของการถกเถียงนี้ (ซึ่งมีความสำาคัญเทียบเท่ากับความน่าจะเป็ นถึงการสูญพันธ์ุของ
มนุษ ยชาติ) รวมไปถึง ระยะเวลาที่ม หาสมุท รจะรูอ นขึ้น เพีย งพอที่จ ะทำา ใหูม เี ทนไฮเดรตบนพื้
นทะเลสูญเสียเสถียรภาพ รวมถึงจำานวนมีเทนที่ถูกจุลินทรีย์ทงั ้ ที่ใชูออกซิเจนและไม่ใชูออกซิเจน
บริโภคไปก่อนที่จะลอยถึงพื้นนำ้ าไปสู่ชน
ั ้ บรรยากาศ ผลสรุปจากการทบทวนเกี่ยวกับหัวขูอนี้ใน
เวทีโลกคือ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชน
ั ้ บรรยากาศที่จะนำ าไปสู่ภัย
พิบัติในเวลาอันใกลู (Ruppel and Kessler, 2017) ) ทัง้ นัน
้ ขูอสรุปขูางตูนมาจากเหตุผลที่ว่าไม่มี
ขูอมูลที่แสดงการเพิ่มของก๊าซมีเทนบนพื้นนำ้ าของขัว
้ โลกเหนือ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมา
จากการที่ไม่มีอุปกรณ์สำาหรับเก็บขูอมูลในส่วนนัน
้ หากแต่ว่าการวัดปริมาณมีเทนในระบบพื้นดิน
ทัง้ หมดอยู่บนบกหรือนี่อาจจะเป็ นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนใน
ชัน
้ บรรยากาศไดูอย่างชัดเจนจากขูอมูล ที่ม ีอ ยู่ (Saunois et al, 2016) )? หนึ่งในวิธีท ี่ใชูคำานวน
ปริมาณมีเทนจากทะเลคือ การหักลบปริมาณมีเทนบนบกจากเครื่องมือวัดซึ่งโดยส่วนมากแมูจะ
ไม่ใช่ทงั ้ หมดมาจากบนพื้นดินจากปริมาณมีเทนใชูชน
ั ้ บรรยากาศชัน
้ บน ซึ่งผลที่ไดูจะเป็ นค่าเฉลี่ย
จากแหล่งที่มาทัง้ หมด ขูอมูลนำ าเสนอในเวปไซด์อาร์กติกนิวส์ (2018)) ชี้ใหูเห็นว่าในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเทนในชัน
้ บรรยากาศชัน
้ กลางมีอยู่ประมาณ ๑๘๖๕ ส่วนในพันลูานส่วนโดยความ
หนาแน่นซึ่งเพิ่มขึ้น ๓๕ ส่วนในพันลูานส่วนโดยความหนาแน่นหรือ ๑.๘% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของมีเทนทีม
่ าจากบนบกมีอยู่ประมาณ ๑๕ ส่วนในพันลูาน
ส่วนโดยความหนาแน่น ในเวลาเดีย วกัน ขูอ มูล นี้สอดคลูอ งกับ การเพิ่ม แบบไม่เ ป็ น เป็ น ไปตาม
สมการเชิงเสูน – มีความเป็ นไปไดูว่าเป็ นแบบเลขยกกำาลัง – ในชัน
้ บรรยากาศเริ่มตัง้ แต่ปีพ .ศ.
๒๕๕๐ ขูอมูลนี้โดยตัวของมันเองก็เป็ นที่น่าวิตกอยู่แลูว หากแต่ว่าสิ่งที่สำาคัญกว่าคือความแตก
ต่างของการเพิ่มขึ้นของมีเทนจากบนบกเมื่อเทียบกับชัน
้ บรรยากาศชัน
้ กลาง ซึ่ง เป็ นการแสดง
ความสอดคลูองกับมีเทนที่เพิ่มขึ้นมาจากทะเลและมีความเป็ นไปไดูที่จะมาจากมีเทนไฮเดรต

การพิจารณาขูอมูลมีเทนในปั จจุบันอย่างละเอียดเป็ นสิ่งจำาเป็ นถูาคำานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวขูอง

กับเรื่องนี้ ซึ่งชี้ใหูเห็นถึงความน่าเสียดายที่ขูอสรุปล่าสุดที่ว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปการ
ปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชน
ั ้ บรรยากาศที่จะนำ าไปสู่ภัยพิบัติในเวลาอันใกลูยังไม่เป็ นที่ยุติ ในปี พ .ศ. ๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์ที่ทำางานที่ทะเลไซบีเรียเหนือรายงานว่าชัน
้ ดินเยือกแข็งคงตัวบางลงจนมีความ
เป็ นไปไดูที่มีเทนไฮเดรตจะสูญเสียเสถียรภาพ (The Arctic, 2017) ) รายงานนี้รวมกับอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในขัว
้ โลกเหนือและการเพิ่มขึ้นของมีเทนในชัน
้ บรรยากาศชัน
้
บนแบบไม่เป็ นเป็ นไปตามสมการเชิงเสูนทำาใหูเรารููสึกเหมือนกับว่า มนุษยชาติกำาลังเล่นรัสเซียนรู
เล็ตโดยทีม
่ ีก ระสุน สองนัด บรรจุไ วูอ ยู่แ ลูว แมูว ่า จะยัง ไม่ม ีอ ะไรแน่น อน แต่ก ็เ ป็ น ที่น่า สลดว่า
มนุษยชาติมาถึงจุดที่เราตูองมาถกเถียงถึงความแม่นยำาในการคาดการณ์การสูญพันธ์ุของพวกเรา
เอง
ความหายนะที่คาดเดาไม่ไดู
ขูอมูลที่น่าวิตกเกี่ยวกับแนวโนู มของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อทัง้ ระบบนิเวศและสังคมมนุษย์นำาไปสู่ความจำาเป็ นที่อาจจะตูองทำาการทดลองเกี่ยวกับจีโอเอ็นจิ
เนียริงภูมิอากาศโลก อาทิเช่น การเพิ่มความสมบูร ณ์ใ นทะเลเพื่อ เพิ่มการสังเคราะห์แสง, การ
ปล่อยสารเคมีในชัน
้ บรรยากาศชัน
้ บนเพื่อสะทูอนแสงอาทิตย์กลับคืนสู่อวกาศเป็ นตูน ทัง้ นัน
้ ความ
ไม่แน่นอนถึงผลกระทบของวิธีการสะทูอนแสงอาทิตย์ออกจากโลกถึงผลกระทบที่จะมีต่อการกระ
จายตัว ของฝนที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ คนมากกว่า พัน ลูา นคนอาจส่ง ผลใหูว ิธ ีก ารนี้อ าจไม่ถ ูก นำ า มาใชู
(Keller et al, 2014) ) ผลจากจีโอเอ็นจิเนียริงที่เกิดตามธรรมชาติจากการเพิ่มของกำามะถันที่ถูก
ปล่อยออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟไม่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำาคัญต่ออุณหภูมิ
โลกในช่วงเวลาระหว่างสิบปี ถึงรูอยปี

ถึงแมูว่าเป็ นที่แน่นอนที่เราไม่อาจล่วงรููอนาคตไดูแต่เราสามารถคาดการณ์แนวโนู มไดู เราไม่อาจรูู
ไดูว่าความคิดสรูางสรรค์ของมนุษย์จะเพียงพอสำาหรับการแกูไขทิศทางของการเปลี่ยงแปลงของ
สิ่งแวดลูอมไดูหรือไม่ เป็ นที่น่าเสียดายว่าในช่วงปี ที่ผา่ นมานวัตกรรม, การลงทุนและการจดสิทธิ
บัตรสะทูอนใหูเห็นว่าความคิดสรูางสรรค์ของมนุษย์มีความโนู มเอียงไปเพื่อการบริโภคและวิศวกร

รมศาตร์การเงิน เราอาจจะภาวนาขอเวลาสำาหรับแกูไขปั ญหานี้ แต่ทว่าหลักฐานที่ปรากฏอยู่ชี้ใหู

เห็นว่าเรากำาลังจะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ทงั ้ ควมคุมไม่ไดูและจะสรูางความ
ย่งุ เหยิง, นำ ามาสู่ความอดอยาก, การทำาลายลูาง, นำ าไปสู่การอพยพ, โรคระบาดและสงคราม

เราไม่อาจรููไดูอย่างแน่ชัดว่าความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจะรุนแรง
แค่ไหนและพื้นที่ไหนจะไดูรับผลกระทบมากที่สุดทัง้ นัน
้ เพราะการตอบสนองทางดูานเศรษฐกิจ
และสังคมเป็ นเรื่องซับซูอน หากแต่ว่าจากหลักฐานที่มีอยู่แสดงใหูเห็นว่าผลกระทบจะเป็ นความ
วิบัติต่อทัง้ วิถีชีวิตและสังคมที่เราอาศัยอยู่ บรรทัดฐานทางสังคมที่เราเรียกว่า“อารยธรรม”อาจจะ
เสื่อมโทรมลง ในขณะที่เราไตร่ตรองถึงความเป็ นไปไดูนี้ปัญหาซึ่งดูเหมือนจะเป็ นนามธรรม อย่าง
นู อยที่สุดในใตูจิตสำานึกการอธิบายที่ผ่านมาของผููเขียนดูเหมือนจะเป็ นความแสดงความเสียใจต่อ
เหตุการณ์ที่เ ราเห็น ผ่านจอทีวีหรืออินเทอร์เ น็ต หากแต่ว่าความอดอยาก, การทำาลายลูาง, การ
อพยพ, โรคระบาดและสงครามที่กล่าวถึงขูางนัน
้ ผููเขียนหมายถึง สิ่ง ที่จ ะเกิดขึ้นต่อผููอ่า น เมื่อ
เวลาที่ไฟดับถาวรในไม่ชูานำ้ าก็จะไม่ไหลออกจากท่อประปา ผููอา่ นจะมีความจำาเป็ นตูอพึ่งพาเพื่อน
บูานสำาหรับอาหารและความอบอุ่น ผููอ่านจะขาดสารอาหาร ผููอ่านจะไม่รูว่าควรจะอยู่ที่เดิมหรือโยก
ยูาย ผููอา่ นจะมีความกลัวต่อการถูกฆาตกรรมก่อนที่จะอดอาหารตาย
สิ่งที่อธิบายมาตูนอาจจะดูเหมือนเป็ นการกล่าวเกินความเป็ นจริงอย่างมาก ผููอา่ นหลายๆท่านอาจ
จะพิจารณาว่าการเขียนในลักษณะนี้ดูไม่เหมือนบทความทางวิชาการซึ่งอาจจะนำ ามาสู่คำาวิจารณ์ว่า
ทำาไมถึงตูองเขียนบทความนี้ข้ น
ึ มา ผููเขียนจงใจเลือกใชูคำาพูดขูางตูนเพื่อแสดงใหูเห็นว่าหัวขูอที่
พาดพิงถึงในบทความนี้ไม่ไดูเป็ นเพียงแค่ทฤษฎี เรากำาลังคำานึงถึงสถานการณ์ที่สำานักพิมพ์ที่ตี
พิมพ์บทความนี้อาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไป, ไฟฟู าที่จำาเป็ นต่อการอ่านบทความนี้จะไม่มีอยู่อีกต่อไป
และความชำานาญที่ตูองฝึ กฝนจะไม่มีอยู่อีกต่อไป ในขณะนี้ผูเขียนเห็นถึงความจำาเป็ นที่จะตูอง
มองขูามธรรมเนียมและแบบแผนบางอย่างของบทความทางวิชาการ อย่างไรก็ตามผููเชี่ยวชาญ
บางท่า นอาจจะมีความภูม ิใ จในการรัก ษาแบบแผนทางสัง คมวิช าการในปั จ จุบ ัน แมูว่า เราจะอยู่
ระหว่า งการล่ม สลาย แมูว ่า ผููเ ชี่ย วชาญบางท่า นอาจจะเชื่อ ว่า มัน มีค วามสำา คัญ ในการรัก ษา

บรรทัดฐานเพื่อเป็ นเครื่องชี้ถึงคุณค่าร่วมกัน แต่ผูเชี่ยวชาญท่านอื่นๆจะมองเห็นว่าความเป็ นไปไดู
ของการล่มสลายหมายถึงความพยายามในการปฏิรูประบบเดิมที่มีอยู่ไม่ใช่ทางเลือกในทางปฏิบัติ
อีกต่อไป ขูอสรุปของผููเขียนต่อสถานการณ์ในปั จจุบันคือเราจำาเป็ นตูองขยายขอบข่ายงานทาง
ดูาน“การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”เพื่อคำานึงถึงการปรับตัวของชุมชน , ประเทศและมนุษยชาติต่อปั ญหา

ที่กำาลังจะเกิดขึ้น ผููเขียนตัง้ ใจใชูคำาว่า“วาระของการปรับตัวในเชิงลึก”เพื่อแสดงความตรงกัน
ขูามกับขอบจำากัดที่มีอยู่เกีย
่ วกับการปรับตัวต่อภูมิอากาศในปั จจุบัน จากประสบการณ์ของผููเขียน

เห็นว่าคนจำานวนมากแสดงการต่อตูานต่อผลสรุปที่ไดูอธิบายไวูขูางตูน ดังนัน
้ ก่อนที่จะอธิบายนัย
ยะสำาคัญของเรื่องนี้จำาเป็ นตูองพิจารณาถึงการตอบสนองทัง้ ทางดูานอารมณ์และจิตวิทยาต่อขูอมูล
ที่ผูเขียนไดูสรุปและนำ าเสนอในหัวขูอที่ผ่านๆมา
การปฏิเสธอย่างเป็ นระบบ
มันไม่ใ ช่เ รื่อ งแปลกที่จ ะรููสึก ถูก สบประมาท, กระวนกระวายใจหรือ เสีย ใจเนื่อ งจากขูอ มูล และ
เหตุผลที่ผูเขียนไดูนำาเสนอในหัวขูอที่ผ่านมา ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาหลายๆคนไดูกล่าวกับผููเขียน
ว่า “มันยังไม่สายเกินไปทีจะหยุดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หากว่าถูามันสายเกินไปจริงๆ
แลูวเราจะมีกำาลังเพื่อต่อสููสำาหรับการเปลี่ยนแปลงไดูอย่างไร?” ดูวยมุมมองนี้ความเป็ นไปไดูก็จะ
ถูกปฏิเสธเพราะคนยังตูองการที่จะดิ้นรนต่อไป สิ่งนี้มันบอกอะไรกับเรา? การ“ดิ้นรน”มีพ้ น
ื ฐาน
มาจากการรักษาตัวตนที่ถูกหล่อหลอมมาจากสังคมมันจึงเป็ นเรื่องที่เขูาใจไดูว่าทำาไมจึงเป็ นเช่น
นัน
้ เพราะหากว่าคนมองคุณค่าในตนเองจากภาพสะทูอนทางสังคมจะเป็ นเรื่องยากที่จะยอมรับ
ขูอมูลที่ดเู หมือนจะทำาลายตัวตนนัน
้
กระบวนการปฏิเสธอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะดิ้นรนรักษาภาพลักษณ์ที่ว่านัน
้ สามารถเห็นไดูชัดจาก
การถกเถียงเกีย
่ วกับประเด็นใหม่ๆในวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศบนโลกไซเบอร์ จะเห็นไดูจากกรณี
ศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่นิวยอร์กแมกกาซีนไดูตีพิมพ์บทความที่นำาเสอนขูอมูลและบทวิเคราะห์
ล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิโลกต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์
บทความในนิตยาสารส่วนมากรวมถึงบทความขูางตูนอธิบายเรื่องราวดูวยการสอดแทรกอารมณ์
ของผููเ ขีย นซึ่ง แตกต่า งจากบทความทางวิช าการที่เ นู นแต่ข ูอ เท็จ จริง (Wallace-Wells, 2017) )
การตอบสนองจากนักสิ่งแวดลูอมบางท่านต่อบทความนี้แทนที่จะเนู นไปที่ความแม่นยำาของการ
อธิบายสถานการณ์หรือวิธีการที่จะช่วยลดผลกระทบที่เลวรูายที่สุดที่ไดูถูกพูดถึงในบทความ กลับ
ไปเนู นยำ้าในประเด็นที่ว่าแนวคิดนี้ควรจะนำ าเสนอต่อสาธารณชนหรือ ไม่ นักวิทยาศาตร์ทางภูม ิ

อากาศ, ไมเคิล แมนน์ , เตือนต่อการนำ าเสนอในรูปแบบ“ปั ญหาที่ไม่สามารถแกูไขไดูและสะทูอน
ถึงความตาย, การไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดูรวมไปถึงความสิ้นหวัง” (in Becker, 2017) ) นักข่าวสิ่ง
แวดลูอม อเล็กซ์ สตีเฟน (2017) ) ส่งขูอความในทวิตเตอร์ว่า “การเสนอความจริงที่น่ากลัว ...กับผูู
อ่า นที่ไ ม่ไ ดูร ับ การช่ว ยเหลือ ไม่ส ่ง เสริม การแกูปั ญ หา แต่ก ลับ กระตูุน ความกลัว ” ผููช ่ว ย

ศาตราจารย์ดูานสังคมศึกษาทีท
่ ำางานเกีย
่ วกับการเมืองกับภูมิอากาศ, แดเนียล อัลดานา โคเฮ็น
(2017) ), ไดูโพสในบล็อกถึงบทความขูางตูนว่าเป็ น“สื่อลามกของภัยพิบัติทางภูมิอากาศ” การตอบ

สนองขูางตูนสะทูอนถึงบทสนทนาระหว่างผููเขียนกับผููเชี่ยวชาญทางดูานสิ่งแวดลูอมหลายๆท่าน

ขูอโตูแยูงที่กลุ่มผููเชี่ยวชาญนำ าเสนอคือการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็ นไปไดูและความรุนแรงของ
การล่มสลายของสังคมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็ นการแสดงความไม่รับผิดชอบ
เพราะว่า มัน มีโ อกาสที่จ ะทำา ใหูป ระชาชนทัว
่ ไปเกิด ความสิ้น หวัง ผูเู ขีย นรููส ึก แปลกใจที่ว ่า เรา
จำาเป็ นตูองจำากัดขอบข่ายการศึกษาและหลีกเลี่ยงการแสดงความรููสึกส่วนตัวเนื่องจากผลกระทบ
ต่อบทสรุปของเราต่อ ผููอ่ น
ื ที่อยู่ในจิน ตนาการของเราเอง ประเด็นนี้ค วรไดูร ับ การพิจ ารณาเป็ น
พิเศษเนื่องจากความพยายามในการยับยัง้ การนำ าเสนอในรูปแบบนี้เป็ นที่แพร่หลายในกลุ่มของผูู
เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดลูอมในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ผููเขียนเล็งเห็นถึงขูอมูลเชิงลึกของสิ่งทีเ่ กิดขึ้นในเวลาที่ม ีการโตูแยูง เพื่อ ไม่ใหูมีการสื่อสารกับ
สาธารณชนถึงความเป็ นไปไดูและรายละเอียดของภัยพิบัติที่เรากำาลังเผชิญอยู่ ประการแรกมัน
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเลือกที่จะตอบสนองต่อขูอมูลในมุมมองเราที่ตูองการทัง้ ต่อตนเองและคน
อื่นๆมากกว่าความไปไดูที่ถูกนำ าเสนอจากขูอมูล มันสะทูอนใหูเห็นถึงวิธีการตอบสนองต่อความ
เป็ นจริงและสังคมที่มีพอยอมรับไดูในช่วงเวลาที่มค
ี วามอุดมสมบูรณ์แต่ขาดประสิทธิภาพในช่วง
เวลาวิกฤติ ประการที่สองข่าวรูายและเหตุการณ์สุดโต่งส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อมนุษย์ เรา
มันจะมองขูามเรื่องที่ว่าคำาถามถึงผลกระทบที่จะตามมานำ าไปสู่การอภิปรายอย่างมีขูอมูลซึ่งจะนำ า
ไปสู่การตัง้ ทฤษฎีทางจิตวิทยาและการสื่อสาร แน่นอนที่ว่ามีวารสารเฉพาะทางเกีย
่ วกับจิตวิทยา
สิ่งแวดลูอม มีหลักฐานจากจิตวิทยาสังคมที่ชี้แนะว่าการเนู นยำ้าไปทีผ
่ ลกระทบในปั จจุบันทำาใหูการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศกลายเป็ นเรื่องใกลูตัวและส่งผลใหูเกิดการเพิม
่ ความพยายามในการ
บรรเทา (McDonald et al, 2015) ) นี่ยงั ไม่เป็ นขูอสรุปและยังเป็ นสิ่งหนึ่งที่ตูองทำาการวิจัยต่อไป
แต่นี่ชี้ใหูเห็นว่ากลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวที่กล่าวว่าการสื่อสารต่อสาธารณชนถึงผลกระ
ทบที่จะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลดีโดยทีไ่ ม่ไดูอาู งอิงจากทฤษฎีหรือหลักฐานยังยึดติดอยู่กับขูอโตูแยูงที่
สะทูอนมุม มองของพวกเขา ขูอ มูล เชิง ลึก ประการที่สามอัน เนื่อ งมาจากการถกเถีย งถึง การนำ า

เสนอขูอมูลเกี่ยวกับความเป็ นไปไดูของการล่มสลายของสังคม ชี้ใหูเห็นว่าในบางครัง้ มนุษย์แสดง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แบ่งแยกผููเชี่ยวชาญดูานสิ่งแวดลูอมซึ่งหมายถึงพวกเขาเองกับกลุ่มคน
อื่นๆที่ถูกแยกประเภทเป็ น“สาธารณชน” เรื่องนี้เชื่อมโยงไปถึงมุมมองแบบไม่เป็ นประชานิยม,
ต่อ ตูา นการเมือ งและตัด สิน ใจดูว ยกลุ่ม ผููเ ชี่ย วชาญกลุ่ม เล็ก ๆซึ่ง แพร่ห ลายในกลุ่ม ของนัก สิ่ง

แวดลูอมร่วมสมัย มันเป็ นมุมมองที่ตีกรอบของปั ญหาในรูปแบบที่เชื้อเชิญใหูคนพยายามใหูมาก
ขึ้น ในการตระหนัก ถึง สิ่ง แวดลูอ มในการใชูช ีว ิต ประจำา วัน แทนที่จ ะรวมพลัง เป็ น นำ้ าหนึ่ง ใจ
เดียวกันเพื่อที่จะแกูไขหรือลูมลูางระบบที่บังคับใหูเรามีส่วนร่วมในการทำาลายสิ่งแวดลูอม

ขูอมูลเชิงลึกประการที่สี่คือ แมูว่าจะเป็ นที่เขูาใจไดูว่า“ความสิ้นหวัง”รวมถึงความกลัวและความ
สิ้นหวังที่ตามมาเป็ นปั ญหา แต่มันจะเป็ นความผิดผลาดถูาเราสันนิษฐานว่ามันจะส่งผลในเชิงลบ
ทัง้ หมดและควรจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็ นอย่างไร อเล็กซ์ สตีเฟนเตือนว่า“ความสิ้น
หวังไม่เคยเป็ นประโยชน์” (2017) ) ในทางกลับกันภูมิปัญญาที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมเก่าแก่เ ล็ง
เห็นถึงความสำาคัญของความสิ้นหวังและความหมดอาลัยตายอยาก ความคิดร่วมสมัยถึงอารมณ์
ของมนุษย์และการเติบโตทางจิตวิญญาณอันเนื่องมาจากความสิ้นหวังและความหมดอาลัยตาย
อยากสอดคลูองกลับแนวคิดเก่าแก่ที่ไดูกล่าวมาขูางตูน ความพิการ, การสูญเสียคนที่รักหรือวิถี
ชีวิต , รวมถึงการไดูรับการวินิจฉัยถึงความตายที่จะมาถึงไดูถูก รายงาน, หรือเป็ นประสบการณ์
ส่วนตัว , ว่าเป็ นจุดเริ่มตูนของการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองและโลกโดยที่ความสิ้นหวัง และ
ความหมดอาลัยตายอยากเป็ นขัน
้ ตอนสำาคัญสำาหรับกระบวนการนี้ (Matousek, 2008)) ในบริบท
นี้“ความหวัง”อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรรักษา ดูวยเหตุที่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความหวังอะไรอยู่ ใน
ช่วงที่ก ารโตูเ ถีย งเกี่ย วกับ คุณ ค่า ของบทความในนิว ยอร์ก แมกกาซีน เป็ น ไปอย่า งเขูม ขูน นัก
วิจารณ์บางคนนำ าเสนออรรถบทที่กล่าวมาขูา งตูน ดังประโยคของทอมมี่ ลิน ช์ท ี่ว่า “เมื่อ ละทิ้ง
ความหวัง ว่า การใชูช ีวิตในรูป แบบหนึ่ง จะดำา รงอยู่ต่อ ไป เราไดูเ ปิ ด ทางสำา หรับ ความหวัง อื่น ๆ”
(2017) )
คำา ถามเกีย
่ วกับ ความหวัง ที่เ หมาะสมและเป็ น ประโยชน์เ ป็ น สิ่ง ที่เ ราพึง ตูอ งวินิจ ฉ ย
ั ต่อ ไป นัก
ทฤษฎีท างดูา นความเป็ น ผููนำ า โจนาธาน กอสลิง ก์ ไดูย กคำา ถามที่ว ่า ควรหรือ ไม่ท ี่เ ราจะตูอ ง

เพิ่ม“ความหวังที่ลึกซึ้ง”ในนัยะของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและเพิ่มความตระหนักถึง“สิ่ง
ต่างๆกำา ลัง แตกสลาย” (Gosling, 2016) ) โจนาธานเชื้อเชิญ ใหูค ูน ควูา ว่า เราสามารถเรีย นรููจ าก
อารยธรรมอื่นๆที่เคยเผชิญกับภัยพิบัติในอดีต ยกตัวอย่างเช่น การที่ชนพื้น เมืองอเมริกาที่ตูอง
เผชิญกับการถูก ยูา ยไปอยู่ในเขตอนุร ักษ์, เรีย (2008)) ศึกษาถึง สิ่ง ที่เขาเรียกว่า “จุด บอด”ของ

วัฒนธรรมต่างๆคือการขาดความสามารถในการเขูาใจความพินาศของตนเองรวมไปถึงความเป็ น
ไปไดูของการสูญสิ้นเผ่าพันธ์ุ เขาศึกษาถึงบทบาทของความหวังในรูปแบบที่ไม่มีการหนีความจริง
หรืออุดมคติแบบมืดบอด “สิ่งที่ทำาใหูความหวังนี้ลึกซึ้ง คือการเพ่งไปที่ความเป็ นไปไดูในอนาคตที่

กูาวขูามความสามารถในปั จจุบันในการเขูาใจถึงสัจจธรรม” (ibid) เขาไดูอธิบายผููนำาเผ่าของชน
พื้นเมืองอเมริกาที่สรูาง“จินตนาการที่ยอดเยี่ยม” ดูวยการพยายามคำานึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมที่

จำาเป็ นสำาหรับวิถีชีวิตใหม่ในเขตอนุรักษ์ เขาแนะนำ าว่านอกเหนือจากทางเลือกมาตรฐานระหว่าง

อิสรภาพกับ ความตาย(ในรูป แบบของวัฒนธรรม)มันยังมีหนทางอื่นซึ่ง อาจจะดูไ ม่ยงิ่ ใหญ่แ ต่ก ็
ตูอ งการความกลูา หาญไม่นู อยไปกว่า กัน คือ แนวทาง“การปรับ ตัว อย่า งสรูา งสรรค์” ความ
สรูางสรรค์ในรูปแบบนี้ไดูสรูางความหวังที่อาจจะเกี่ยวขูองกับการปรับตัวของวัฒธรรมตะวันตก

ต่อการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางภูมิอากาศ (Gosling and Case, 2013) การตรึกตรองในลักษณะ
นี้หาไดูยากในสายงานที่เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดลูอมหรือการศึกษาเกีย
่ วกับการจัดการ มันมีส่วน
ช่วยผููเขียนในการกูาวขูามการเซนเซอร์บางส่วนในเรื่องที่ทำาการสอบสอนเกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ในสัง คมของเราและมีส ่ว นช่ว ยกระตูุน ในการเขีย นบทความนี้ นัก วิช าการบางท่า นไดู
พิจารณากระบวนการปฏิเสธอย่างใกลูชิด อาทิเช่น อูางอิงจากนักสังคมศึกษาสแตนเล่ย์ โคเฮ็น ,
ฟอสเตอร์ (2015) ) ระบุถึงรูปแบบละเอียดของการปฏิเสธสองอย่างไดูแก่เชิงการตีความและเชิง
แอบแฝง ถูาเรายอมรับความจริงแต่เลือกที่จะตีความในแนวทางที่ทำาใหูมันดู“ปลอดภัย”ในเชิง
จิตวิทยาของเราเองจะเรียกว่า“การปฏิเสธในเชิงการตีความ” ถูาเรารับรููผลกระทบของความจริง
หากแต่ว ่า ตอบสนองโดยการลงมือ ปฏิบ ัต ิอ ย่า งขมัก เขมูน โดยทีไ่ ม่ไ ดูเ กิด จากการวิน ิจ ฉ ัย
สถานการณ์โดยละเอียดจะเรียกว่า“การปฏิเสธในเชิงแอบแฝง” ฟอสเตอร์ระบุว่าการปฏิเสธในเชิง

แอบแฝงพบเห็นไดูมากในการเคลื่อนไหวดูานสิ่งแวดลูอมอาทิเช่น การริเริ่มโครงการพึ่งตนเองใน
ชุมชน, การลงชื่อออนไลน์หรือการปฏิเสธการใชูเครื่องบิน มีหนทางอยู่นับไม่ถูวนสำาหรับการที่คน
ไดูรูว่า“ไดูทำาอะไรบางอย่าง”โดยที่ไม่ไดูเผชิญหนู าต่อความเป็ นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศอย่างจริงจัง
มีปัจจัยสำาคัญ 3 ประการที่ส่งผลใหูผูเชี่ยวชาญดูานสิ่งแวดลูอมอยู่ในภาวะของการปฏิเสธความ
เป็ นไปไดูของการล่มสลายของสังคมมนุษย์ในเวลาอันสัน
้ ประการแรกคือกระบวนการปฏิบัติของ
สมาคมของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การวิเคราะห์และคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ทางภูมิอากาศ
ที่มีความโดดเด่นชื่อเจมส์ แฮนเซนมันจะนำ าหนู าฉันทามติอนุรักษ์นิยมอยู่เสมอ เช่นในกรณีของ
การศึก ษาการเพิ่ม ของระดับ นำ้ าทะเลเจมส์ไ ดูนำ า แสงสว่า งมาสู่ก ารอธิบ ายปรากฏการณ์ท าง

ธรรมชาติท ี่นำา ไปสู่“ ความเงีย บทางวิทยาศาสตร์”เนื่อ งจากผลสรุป และการแสดงสถานการณ์ท ี่
สรูา งความกัง วลใหูผ ูว ่า จูา ง, ผููใ หูท ุน สนับ สนุน , รัฐ บาลและสาธารณชน (Hansen, 2007) ) การ
ศึกษาเพิม
่ เติมอย่างละเอียดต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้จากหลายสถาบันการศึกษาพบว่านัก
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศประมาณผลกระทบตำ่าไปอยู่เป็ นประจำา“โดย

การพยายามโนู มเอีย งไปทางที่ส ะเทือ นอารมณ์นู อยที่ส ุด ” (Brysse et al, 2013) ถูา นับ
บรรทัดฐานของการวิเ คราะห์และแสดงผลในวงการวิท ยาศาสตร์ท ี่ม ีค วามระมัด ระวัง และหลีก

เลี่ยงคำาพูดเกินจริง รวมไปถึงระยะเวลาการออกทุน , การวิจัย , การผลิตและตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการที่ถูกทวนสอบโดยผููเชี่ยวชาญ มันแสดงใหูเห็นว่าขูอมูลที่ผเู ชี่ยวชาญทางสิ่งแวดลูอมไดูรับ

เกี่ยวกับภูมิอากาศโลกดูไม่น่ากลัวอย่างที่มันเป็ นอยู่จริง ในบทความนี้ผูเขียนจะใชูขูอมูลทัง้ จาก
บทความทางวิชาการรวมกับขูอมูลล่าสุดจากทัง้ นักวิทยาศาตร์และสถาบันศึกษาที่เกี่ยวขูองเพื่อ
เป็ นหลักฐานแสดงสถานการณ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปั จจุบันที่ไม่เป็ น
ไปตามสมการเชิงเสูน
ปั จ จัย ในหมวดหมู่ท ี่ส องที่ม ีผ ลต่อ พฤติก รรมการปฏิเ สธอาจจะมาจากเหตุผ ลส่ว นตัว จอร์จ
มาร์แชลไดูสรุปขูอมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาของการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งรวม
ไปถึงทัง้ การปฏิเสธเชิงการตีความและการปฏิเสธเชิงแอบแฝงของผููที่ตระหนักถึงปั ญหาแต่ยังไม่
ใหูความสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทีม
่ นุษย์เป็ นสัตว์สังคมและการกำาหนดพฤติกรรมของเราต่อ
ขูอมูลไดูรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของเรา ดังนัน
้ มนุษย์มันจะหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นใน
เวลาที่ความเห็นนัน
้ ขัดแยูงกับบรรทัดฐานของสังคมรอบตัวและ/หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของตน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ที่คนในกลุ่มลูวนมีความรููสึกความปราศจากกำาลังร่วมกันเราจะ
รููสึกว่ามันจะปลอดภัยกว่าที่จะปกปิ ดมุมมองของเราและไม่ลงมือทำาอะไรมากกว่าที่จะทำาการต่อ
ตูานสภาพที่เ ป็ น อยู่ มาร์แ ชลยังไดูอธิบายว่า ความกลัวความตายตามปกติข องมนุษ ย์มค
ี วาม
หมายว่า เราจะไม่ใ หูก ารเอาใจใส่อ ย่า งเต็ม ที่ต ่อ ขูอ มูล ที่เ ตือ นใจเราถึง ความตาย อูา งอิง จากผูู
ชำา นาญในมานุษ ยวิท ยา เออร์เ นสต์ เบ็ค เกอร์ (197) 3): “ความกลัว ต่อ ความตายตัง้ อยู่บ น
ศูนย์กลางของความเชื่อทัง้ หมดของมนุษย์” มาร์แชลอธิบายว่า : “การปฏิเสธความตายเป็ น‘การ
โกหกที่จำาเป็ น’เพื่อที่เราจะไดูทม
ุ่ เทกำาลังในการสรูางวัฒนธรรมและกลุ่มทางสังคมเพื่อที่จะไดูมา
ซึ่งความรููสึกถึงความถาวรและการอยู่รอดหลังความตาย ดังที่ [เบ็คเกอร์]ไดูโตูแยูงว่า เมื่อเราไดู
รับการเตือนใจถึงความตาย – หรือที่เบ็คเกอร์เรียกว่าการตระหนักถึงความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดู
– เราจะตอบสนองโดยการปกปู องวัฒนธรรมและคุณค่าที่ไดูกล่าวขูางตูน” มุมมองนี้ไดูถูกชี้แจง

ในส่วนหนึ่งของ “ทฤษฎีการบริหารจัดการความหวาดกลัว” ที่นำาเสนอโดย เจฟ กรีนเบิร์ก , เชลล์
ดอน โซโลมอน และทอม ฟริส ชิน สกี้ (2015) ) แมูว ่า มาร์แ ชลจะไม่ไ ดูพ ิจ ารณาถึง มัน โดยตรง
กระบวนการนี้ประยุคไดูกับ“การปฏิเสธการล่มสลาย”มากกว่าการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ

อากาศ เพราะความตายในกรณีนี้ไม่ไดูกระทบกับเราแค่คนเดียวแต่กระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับตัวเรา

กระบวนการเฉพาะบุคคลที่ไดูกล่าวมาขูางตูนมีผลรูายต่อผููเชี่ยวชาญดูานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
มากกว่าประชาชนทัว
่ ไป ดูวยความจงรักภักดีของผูเู ชี่ยวชาญต่อตำาแหน่งในโครงสรูางทางสังคม

มีงานวิจัยแสดงใหูเห็นว่าบุคคลากรที่มีการศึกษาสูงจะสนับสนุนต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจที่มี

อยู่มากกว่าผููที่มีการศึกษาในระดับที่ต่าำ กว่า (Schmidt, 2000) เหตุผลคือคนที่ลงทุนทัง้ เวลาและ
เงิน ในการเติม โตสู่ส ถานภาพที่ส ูง ขึ้น ในโครงสรูา งสัง คมที่ม ีอ ยู่เ ดิม ย่อ มจะตูอ งคำา นึง ถึง การ
เปลี่ยนแปลงระบบมากกว่าการสูญเสียทุกอย่างของตน ความคิดนี้จะถูกส่งเสริมใหูมากขึ้นถูาเรา
สันนิษฐานว่า วิถีชีวิต , ตัวตนและคุณค่าในตัวของเราขึ้นอยู่กับมุมมองที่ว่าความกูาวหนู าทางดูาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนัน
้ เป็ นไปไดูรวมไปถึงการที่เราเป็ นส่วนหนึ่งของความกูาวหนู านัน
้
ปั จจัยที่สามที่ส่งผลต่อการปฏิเสธคือองค์กรณ์ ผููเขียนไดูทำางานมามากกว่า 20 ปี ทงั ้ ในและร่วมกับ
องค์กรณ์อิสระ, ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลที่เนู นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ไม่มี
หน่วยงานใดๆในกลุ่มที่กล่าวถึงขูางตูนที่มีความสนใจที่จะแสดงความชัดเจนถึงความเป็ นไปไดู
ของการล่มสลายของสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ไดู ไม่ทงั ้ ต่อสมาชิกขององค์กรณ์เพื่อการกุศล , ไม่ทงั ้ ต่อ
ผููบริโภคที่ซ้ อ
ื ผลิตภัณฑ์ของบริษท
ั และไม่ทงั ้ ต่อผููที่เลือกพรรคการเมืองที่ไดูเป็ นรัฐบาล มีแค่บาง
บริษท
ั ที่ไดูรับผลประโยชน์จากการเปิ ดเผยถึงการล่มสลายซึ่งนำ าไปสู่การที่สาธารณชนตูองไปซื้อ
สินคูาของเขาเพื่อเป็ นการเตรียมตัว แนวการปฎิบัตินี้อาจจะขยายตัวในอนาคตขึ้นอยู่ก ับระดับ
ความพรูอมซึ่งผููเขียนจะกล่าวถึงหลังจากนี้ หากแต่วัฒนธรรมภายในของกลุ่มดูานสิ่งแวดลูอมยัง
ยืนหยัดอยู่กับการแสดงตนว่ามีประสิทธิภาพ แมูว่าการลงทุนและการรณรงค์ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมายังไม่เคยส่งผลโดยรวมในเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ, ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตหลายๆ
เผ่าพันธ์ุ
หากเราพิจารณามูลนิธด
ิ ูานสิ่งแวดลูอมที่ใหญ่ที่สุดดับอย่างบลิวดับบลิวเอฟเพื่อเป็ นหนึ่งในตัวอย่าง
ที่ว่าองค์กรณ์เป็ นตัวผลักดันใหูเกิดการปฏิเสธเชิงแอบแฝง ผูเู ขียนไดูเคยทำางานใหูองค์กรณ์นี้เมื่อ
เราพยายามที่จะทำาใหูผลิตภัณฑ์จากไมูที่ส่งออกจากประเทศอังกฤษมาจากป่ าที่ยงั ่ ยืนก่อนที่จะถึง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หากแต่ว่ามันกลายเป็ นป่ า“ที่บริหารจัดการไดูดี”ในปี พ .ศ. ๒๕๔๓ หลักจากนัน
้ เปู า
หมายที่ตงั ้ ไวูก็ถูกลืมไปอย่างเงียบๆ ในขณะที่คำาพูดเชิงโพเทนซิมโฟนิก ที่กล่าวถึงการแกูไขการ
5) 

ตัดไมูทำาลายป่ าจากการริเริ่มความร่วมมือจากหลายองค์กรณ์ยงั คงมีอยู่ ถูาพนักงานขององค์กรณ์
ชัน
้ นำ า ดูว ยสิ่ง แวดลูอ มอยู่ใ นระบบที่จ ่า ยเงิน ตามประสิท ธิภ าพพวกเขาคงจะตูอ งชดใชูห นี้ต ่อ

สมาชิกและผููบริจาคเป็ นแน่แทู ขูอเท็จจริงที่ว่าผููอา่ นบางท่านอาจจะมองว่าคำาวิจารณ์ขูางตูนหยาบ

คายและไม่เป็ นประโยชชี้ใหูเห็นถึงความสนใจในความสุภาพ, คำาชมและความเป็ นสังกัดในกลุ่ม
สมาคมของผููเชี่ยวชาญทำาใหูเกิดการยับยัง้ ต่อกลุ่มคนที่พยายามจะสื่อสารถึงความจริงที่ทำาใหูไม่
สบายใจในดูวยวิธีการอธิบายทีฝ
่ ั งใจ (เช่นในกรณีนักข่าวของนิวยอร์กแมกกาซีน)

ปั จจัยส่วนตัวและองค์กรณ์ที่ไดูกล่าวมาขูางตูนส่งผลใหูผูเชี่ยวชาญดูานสิ่งแวดลูอมอาจจะเป็ นก
ลุ่มที่ประมวลผลของนัยยะจากขูอมูลที่เกี่ยวกับภูมิอากาศไดูชูาที่สุด ในปี พ .ศ. ๒๕๖๐ ผลสำารวจ
จากประชากร ๘๐๐๐ คนใน ๘ ประเทศ – ออสเตรเลีย , บราซิล , จีน , เยอรมัน , อิน เดีย ,
แอฟริก าใตู, อัง กฤษและสหรัฐ อเมริก า – ไดูตงั ้ คำา ถามเพื่อ วัด ความรููสึก ถึง ความปลอดภัย เมื่อ
พิจารณาถึงความเสี่ยงในระดับโลกเทียบกับสองปี ก่อนหนู านัน
้ ๖๐% ของผููทำาแบบสอบถามรููสึก
ถึงความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในขณะที่มีเพียงแค่ ๑๘% รููสึกปลอดภัยมากขึ้น พิจารณามุมมองที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ๔๘% ของผููทำาแบบสอบถามเห็นดูวยเป็ นอย่างยิ่งว่ามัน
เป็ นความเสี่ยงถึงขัน
้ หายนะในระดับโลก โดยที่อีก ๓๖% มีแนวโนู มที่จะเห็นดูวย เพียงแค่ ๑๔%
ไม่เห็นดูวยในระดับหนึ่งที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศตจะมีผลถึงขัน
้ หายนะ (Hill, 2017) )
มุม มองต่อ ภูม ิอ ากาศในลัก ษณะนี้อ าจจะช่ว ยอธิบ ายแบบสอบถามอื่น ๆที่แ สดงใหูเ ห็น การ
เปลี่ยนแปลงต่อมุมมองของสาธารณชนต่อเทคโนโลยี , ความกูาวหนู า, สภาพสังคมและโอกาสใน
อนาคตของบุตรหลาน แบบสำารวจจากทัว
่ โลกในปี พ .ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีเพี่ยง ๑๓% ของประชากร
ทัง้ หมดที่คด
ิ ว่าโลกกำาลังดีข้ น
ึ ซึ่งนี่ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสิบปี ที่แลูว
(Ipsos MORI, 2017) ) ในสหรัฐอเมริกามีโพลล์ที่แสดงใหูเห็นว่าความเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็ นพลังใน
เชิงบวกกำาลังจางหายไป (Asay, 2013) ขูอมูลที่กล่าวมาขูางตูนนี้สะทูอนใหูเห็นถึงการตัง้ คำาถาม
ต่อแนวคิดที่ว่าความกูาวหนู าเป็ นสิ่งที่ดีและเป็ นไปไดูอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของมุมมองถูกชี้
ใหูเห็นโดยโพลล์วัดความคิดเห็นที่ชี้ว่ามีคนจำานวนนู อยลงกว่าทศวรรษที่แลูวที่เชื่อว่าบุตรหลาน
ของพวกเขาจะมีอนาคตที่สดใสกว่าตัวเอง (Stokes, 2017) ) เครื่องชี้วัดถึงความเชื่อมัน
่ ในอนาคต
อีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อมัน
่ ต่อรากฐานของสังคมของคน มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องที่พบว่ามีคน
5

คำาพ้ดที่เน้นยำ+าถึงพลังและอำานาจส้งสุด

จำา นวนมากขึ้น เรื่อยๆสูญเสีย ความศรัท ธาในประชาธิป ไตยกับการเลือกตัง้ และระบบเศรษฐกิจ
(Bendell and Lopatin, 2017) ) การตัง้ คำา ถามต่อ การดำา รงชีว ิต ตามกระแสโลกและต่อ ความ
กูาวหนู ายังถูกสะทูอนออกมาจากการหันเหจากค่านิยมทางโลกไปสู่คุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเริ่ม

แพร่ห ลายไปทัว
่ โลกเริ่ม ตัง้ แต่ปี พ .ศ. ๒๕๕๓ (World Values Survey, 2016) ) เยาวชนจะรููส ึก
อย่างไรต่ออนาคตของตน? ผููเขียนยังไม่เคยพบการศึกษาในวงกวูางและละเอียดถี่ถูวนเกี่ยวกับ
มุมมองของเยาวชนต่ออนาคต แต่มีนักข่าวท่านหนึ่งไดูทำาการทดสอบใหูเด็กอายุระหว่าง ๖ ถึง
๑๒ ปี ใหูวาดรูปของโลกในอีก ๕๐ ปี ขูางหนู า ผลทีไ่ ดูรับคือรูปภาพส่วนมากสะทูอนถึงความหายนะ

(Banos Ruiz, 2017) ) หลักฐานขูางตูนนี้ชี้ใหูเห็นว่าแนวคิดที่พวกเราที่เป็ น“ผููเชี่ยวชาญ”ควรจะระ

มัดระวัดต่อการนำ าเสนอขูอมูลต่อ“พวกเขา”ที่เป็ น“สาธารณชนที่ไม่ไดูรับการสนับสนุน”อาจจะ
เป็ นความเขูาใจผิดทีม
่ าจากความหลงตัวเองซึ่งจำาเป็ นตูองแกูไขอย่างเร่งด่วน
มัน เป็ น สิ่ง ที่เ ขูา ใจไดูถึง ความยากลำา บากในการจัด การอารมณ์อ ัน เนื่อ งมาจากการตระหนัก ถึง
โศกนาฏกรรมทัง้ ที่กำาลังจะมาถึงและที่ไดูเกิดขึ้นแลูว ทัง้ นัน
้ เราจำาเป็ นตูองกูาวขูามจุดนี้ไปใหูไดู
เพื่อที่เราจะไดูสามารถศึกษาถึงนัยยะที่อาจจะเกี่ยวขูองต่อการงาน, ชีวิตและชุมชนของเรา
การวางกรอบภายหลังจากการปฏิเสธ
เมื่อความรููสึกถึงมหันตภัยเริ่มเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวดูานสิ่งแวดลูอมคนบางกลุ่มเริ่มโตูแยูง
ว่าการที่มงุ่ ความสนใจไปที่“การลดปริมาณคาร์บอน”อาจจะทำาใหูเรามองขูามสาเหตุของการทีเ่ รา
กำาลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมในปั จจุบันและเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร (Eisenstein, 2018)) ผูู
เขียนเห็นดูวยว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ปัญหาเรื่องมลพิษหากแต่ว่ามัน
เป็ นเครื่องชี้ถึงการที่จิตใจและวัฒนธรรมของมนุษย์ออกห่างจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเรา
เอง ทัง้ นัน
้ นัน
่ ไม่ไดูหมายความว่าเราควรจะลดความสนใจสถานการณ์ทางภูมิอากาศเพื่อวาระทาง
สิ่งแวดลูอมที่กวูางขึ้น
ถูาหากว่าเรายอมรับว่าการล่มสลายของเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศมีความเป็ นไปไดูสูง เราก็จะเริ่มที่จะคูนควูาถึงลักษณะและความเป็ นไปไดูของการล่มสลาย
นัน
้ เมื่อ นัน
้ จะเป็ น เวลาที่เ ราเริ่ม คูน พบมุม มองใหม่ๆ บางคนอาจจะวางกรอบของอนาคตที่
เกี่ยวขูองกับการล่มสลายของเศรษฐกิจและสังคมว่ามันไม่จำาเป็ นที่กฏหมาย , ระเบียบ, ตัวตนและ
คุณค่าจะตูองล่มสลายตามไปดูวย บางคนมองว่าการล่มสลายอาจจะนำ ามาซึ่งการนำ ามนุษยชาติไปสู่

วิถีช ีวิตใหม่ท ี่ก ูา วขูา มบริโ ภคนิย มและตระหนัก ถึง คุณ ค่า ของความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมนุษ ย์ก ับ
ธรรมชาติมากขึ้น (Eisenstein, 2013) บางคนอาจจะมองไปถึงจุดที่ว่าการกลับคืนสู่ธรรมชาติอาจ
จะนำ ามาซึ่งวิธีแกูปัญหาที่เป็ นไปไม่ไดูมาจนบัดนี้สำาหรับสถานการณ์ในปั จจุบัน บางครัง้ มุมมองใน
ลัก ษณะนี้จ ะมาควบคู่ก ับ ความเชื่อ ที่ว่า พลัง ของการฝึ ก ฝนทางจิตวิญ ญาณจะมีส่วนช่วยในการ

ชักนำ าสิ่งต่างๆในโลกใหูเป็ นไปตามความตูองการของมนุษย์ อย่างไรก็ตามมุมมองทีเ่ ห็นว่าการ
กลับ คืน สู่ธ รรมชาติห รือ จิต วิญ ญาณภายในจะช่ว ยเราจากมหัน ตภัย ไดูเ ป็ น การตอบสนองทาง
จิตวิทยาที่เป็ นรูปแบบหนึ่งที่อาจจะวิเคราะห์ไดูว่าเกิดจากการปฏิเสธความจริง

นักวิเคราะห์บางท่านเนู นไปที่ความคาดเดาไม่ไดูและลักษณะของความหายนะของการล่มสลายนี้
เพื่อที่จะลบลูางความเป็ นไปไดูของการวางแผนเพื่อทำาการเปลี่ยนผ่านไม่ว่าทัง้ โดยรวมหรือในระ
ดับเล็กๆสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เราจินตนาการไดูว่ายอมรับไดูซ่ งึ แน่นอนว่าห่างไกลจากความสวยงามอยู่
มาก บางคนมองขูามจุดนัน
้ ไปถึงขัน
้ ที่ว่าขูอมูลที่มีอยู่สามารถตีความไดูว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์แลูวเนื่องก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาจากกูนทะเล
ซึ่งจะนำ าไปสู่การล่มสลายของสังคมอย่างฉับพลันทำาใหูโรงไฟฟู านิวเคลียร์บางส่วนจากทัว
่ ทัง้ มุม
โลก ๔๐๐ โรงระเบิดจนส่งผลใหูมนุษย์สูญพันธ์ุ (McPherson, 2016) ) การประเมินถึงการสูญพันธ์ุ
ของมนุษย์ชาติที่เรากำาลังจะเผชิญในเวลาอันใกลูสามารถอูางอิงไดูจากขูอสรุปของนักธรณีวิทยาที่
ว่าการสูญพันธ์ุครัง้ ใหญ่ครัง้ ทีผ
่ ่านมาซึ่ง ๙๕% ของเผ่าพันธ์ุที่เคยมาอยู่สูญพันธ์ุไปเกิดขึ้นจากการ
เพิ่ม ขึ้น ของอุณ หภูม ิใ นชัน
้ บรรยากาศอย่า งรวดเร็ว จากก๊า ซมีเ ทน (Lee, 2014) ; Brand et al,
2016) )
ดูวยกรอบที่กล่าวมานี้ – การล่มสลาย, ความหายนะ, การสูญพันธ์ุ – แต่ละคนบรรยายถึงระดับ
ของความเป็ นไปไดูที่แตกต่างกัน บางคนอธิบายสถานการณ์ในมุมที่ว่าเป็ นไปไดู , น่าจะเกิดขึ้น
หรือหลีกเลี่ยงไม่ไดู ในบทสนทนาระหว่างผููเขียนกับผููเชี่ยวชาญดูานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนหรือ
ดูานภูมิอากาศและบุคคลทัว
่ ไปที่ไม่ไดูเกี่ยวขูองโดยตรง ผููเขียนพบว่าคนไม่ไดูใชูสิ่งที่แสดงออก
มาจากขูอมูลและการวิเคราะห์ในการเลือกสถานการณ์และความน่าจะเป็ น หากแต่ว่าเขาเลือกโดย
โนู มเอียงไปทางเรื่องราวที่เขาตูองการใหูเป็ น มีงานคูนพบคู่ขนานในทางจิตวิทยาว่าไม่มีใครที่
เป็ นเครื่องจักรทางตรรกศาสตร์ ๑๐๐% แต่เราเชื่อโยงขูอมูลกับเรื่องราวว่ามันมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรและทำาไม (Marshall, 2014) ) ไม่มีใครที่มีภูมิคูุมกันต่อกระบวนการนี้ เป็ นที่แน่นอนว่าผูู
เขียนเลือกที่จะตีความขูอมูลในเชิงที่ว่าการล่มสลายไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดู , ความหายนะที่น่าจะ

เกิดขึ้นและการสูญพันธ์ุมค
ี วามเป็ นไปไดู มีอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นมีคนนับพันคนในกลุ่มบนเฟสบุคที่
เชื่อว่ามนุษย์จะสูญพันธ์ุในไม่ชูา ในกลุ่มที่ว่านี้ผูเขียนไดูพบว่าถูามีใครที่สงสัยในความแน่น อน
และระยะเวลาที่กำาลังจะมาถึงของการสูญพันธ์ุจะถูกลบหลู่โดยสมาชิกบางคนว่าอ่อนแอหรือหลอก

ตัว เอง นี่ส ะทูอ นใหูเ ห็น ว่า สำา หรับ คนบางคนมัน ง่า ยกว่า ที่จ ะเชื่อ ในเรื่อ งราวที่ม ีค วามแน่น อน
มากกว่าเรื่องราวที่ยงั คลุมเครือ โดนเฉพาะอย่างยิง่ ความไม่แน่นอนของอนาคตที่อาจจะแตกต่าง

กับปั จจุบันยิ่งเป็ นเรื่องยากที่จะทำาความเขูาใจ การใคร่ค รวญถึงจุดจบหรือ โลกาวิน าศเป็ นมิติท ี่
สำาคัญสำาหรับประสบการณ์ของมนุษย์ และความรููสึกถึงการสูญเสียทุกอย่างที่เกีย
่ วขูองกับตัวเอง

เป็ นประสบการณ์ที่ทรงพลังอย่างสิ่งสำาหรับหลายๆคน การที่คนจะกูาวขูามจากประสบการณ์ขูาง

ตูนขึ้นอยู่กับหลายปั จจัย อาทิเช่นความรักความเมตตา, ความคิดสรูางสรรค์, การเอาชนะ, ความ
โกรธ, ความสะเทือนใจ, สุญนิยมและความไม่แยแส ลูวนมีความเป็ นไปไดูที่จะเป็ นการตอบสนอง
ต่อประสบการณ์นัน
้ ถูามองถึงความเป็ น ไปไดูที่ป ระสบการณ์ทางจิตวิญญาณจะถูก กระตูุน จาก
ความรููสึกถึงการสูญพันธ์ุของมนุษยชาติในเวลาอันใกลู เราจะเล็งเห็นคุณค่าของความเชื่อในการ
หลีกเลี่ยงไม่ไดูข องการสูญ พัน ธ์ุข องมนุษย์ที่อาจจะเป็ น รากฐานที่ทำาใหูคนบางกลุ่มมาร่วมแรง
ร่วมใจกัน
จากประสบการณ์ของผููเขียนที่ทำางานร่วมกับนักศึกษาที่มีวุฒิภาวะไดูพบว่าการเชื้อเชิญใหูพวกเขา
เห็นถึงการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดู, ความหายนะที่น่าจะเกิดขึ้นและความเป็ นไปไดูของการสูญ
พันธ์ุไ ม่ทำา ใหูพวกเขาเกิดความเพิก เฉยหรือ หดหู่ ในทางกลับ กัน ถูา สภาพแวดลูอ มเป็ น ไปแบบ
เกื้อกูลที่คนในสังคมยินดีที่จะพูดคุยกัน , เฉลิมฉลองใหูกับบรรพบุรุษและชื่นชมธรรมชาติ ก่อนที่
พิจารณาถึงขูอมูลและวางกรอบใหูกับสถานการณ์ ผลที่ตามมามักจะเป็ นไปในเชิงบวก ผูเู ขียนไดู
เห็นถึงความวิตกกังวลกับความคลูอยตามกับสภาพที่เป็ นอยู่และความคิดสรูางสรรค์ใหม่ๆเกี่ยว
กับสิ่งที่จะทำาต่อไปขูางหนู า อย่างไรก็ตามความสับสนอลหม่านย่อมเกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดระยะ
เวลาที่เราพยายามหาทางที่จะกูาวต่อไปขูางหนู าในสังคมทีเ่ ห็นว่ามุมมองในลักษณะนี้เป็ นเรื่อง
แปลก การแบ่งบันถึงความหมายของเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่เราทำาการเปลี่ยนผ่านในการ
งานและการดำารงชีวิตของเราเป็ นสิ่งสำาคัญ
หนึ่งในปั จจัยสำาหรับการวางกรอบของสถานกาณ์ปัจ จุบ ันคือเวลาซึ่งเชื่อ มโยงไปถึง ภูม ิประเทศ
การล่มสลายหรือหายนะจะเริ่มเมื่อไรและที่ไหน? แมูว่าจะเป็ นเรื่องยากที่เราจะคาดเดาอนาคตไดู
อย่างแม่นยำาแต่มันก็ไม่ไดูหมายความว่าเราจะไม่พยายาม ขูอมูลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในขัว
้

โลกและผลกระทบต่อสภาพอากาศทัว
่ โลกบ่งชี้ว่าเรากำาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ที่
จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรรมภายในอีกไม่เกิน ๒๐ ปี ขูางหนู า ทัง้ นัน
้ ผลก
ระทบไดูเริ่มตูนขึ้นแลูว ความรููสึกถึงการยากลำาบากในการหาอาหารในชีวิตประจำาวันสำาหรับเรา

และครอบครัว รวมทัง้ อาชญากรรมและความขัดแยูงที่จะตามมาในเวลาอีกไม่นานจะยกระดับของ

ความสับสนอลหม่านที่ไ ดูก ล่า วถึง ก่อ นหนู านี้ เราควรจะทิ้ง อยู่อย่างและยูา ยไปอยู่ใ นสถานที่ท ี่
เหมาะกับ การอยู่อ ย่า งพอเพีย งดูว ยตัว เอง? เราควรจะใชูเ วลาในการอ่า นขูอ ความทีเ่ หลือ ใน

บทความนี้ ? ผููเขียนควรแมูที่จะเขียนบทความนี้จนจบ? คนบางกลุ่มที่คด
ิ ว่าเราไม่สามารถหลีก
เลี่ยงการสูญพันธ์ุของมนุษย์ไดูเชื่อว่าจะไม่มีใครอ่านบทความนี้เพราะเราจะไดูเห็นการล่มสลาย

ของสังคมในอีก ๑๒ ปี ขาู งหนู าเนื่องความลูมเหลวในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในซีก
โลกตอนบนทัง้ หมด พวกเขาเห็น ว่า การล่ม สลายของสัง คมจะนำ า ไปสู่ก ารระเบิด ของโรงไฟฟู า
นิวเคลียร์และส่งผลใหูมนุษย์สูญพันธ์ุเป็ นสิ่งที่จะเกิดในไม่ชูา เป็ นที่แน่นอนที่สุดว่าอีกไม่เกิน ๕ ปี
หลังจากนี้ความชัดเจนและสะเทือนอารมณ์ของขูอความนี้เป็ นสาเหตุที่การสูญพันธ์ุในเวลาอันใกลู
ที่ไ ม่ส ามารถหลีก เลี่ย งไดูข องมนุษ ย์ (ไอเอ็น ทีเ ฮชอี) เป็ น คำา ที่ถ ูก ใชูอ ย่า งแพร่ห ลายบนโลก
ออนไลน์ในบทสนทนาเกี่ยวกับการล่มสลายอันเนื่องมาจากภูมิอากาศ
การเขียนเกี่ยวกับมุมมองนี้ทำาใหูผูเขียนรููสึกเศรูาใจอย่างมาก แมูว่าจะผ่านไปถึง ๔ ปี หลังจากทีผ
่ ู
เขียนคำานึงถึงการสูญพันธ์ุในเวลาอันใกลูของมนุษย์อย่างจริงจัง (ไม่ใช่ในลักษณะที่คิดแบบขอไป
ที) มันยังทำาใหูผูเขียนตูองอูาปากคูาง, นำ้ าตาคลอและถอนหายใจออกมา ผูเู ขียนไดูเห็นว่าแนวคิด
ของไอเอ็นทีเฮชอีสามารถชักนำ าไปสู่การคูนหาความจริง , ความรักและการอยู่กับปั จจุบันไดูซ่ งึ เป็ น
เรื่องทีด
่ ี หากแต่ว่ามันก็สามารถทำาใหูหมดความสนใจในการวางแผนสำาหรับอนาคต ทัง้ นัน
้ ผููเขียน
ไดูพบขูอสรุปเดียวกัน – เราไม่มีวันรููอนาคต การละเลยต่ออนาคตเพียงเพราะว่า มัน ไม่น่าจะมี
ความสำา คัญ อาจจะส่ง ผลเสีย ยูอ นกลับ มา “การวิ่ง ไปสู่เ นิน เขา” – เพื่อ สรูา งสัง คมที่ใ กลูช ิด สิ่ง
แวดลูอ มก็อ าจจะส่ง ผลเสีย ยูอ นกลับ มา แต่ส ิ่ง ที่เ รารููแ น่ช ัด คือ การดำา เนิน ชีวิต ตามที่เ ป็ น อยู่ใ น
ปั จจุบันจะไม่เพียงแค่ส่งผลเสียยูอนกลับมา – มันเหมือนการเอาปื นจ่อหัวตัวเอง ดูวยความคิดนี้
เราสามารถที่จะเลือกที่จะคูนหาว่าเราจะคิดคูนการใชูชีวิตแบบใหม่ไดูอย่างไร แมูว่าจะไม่มค
ี ำาตอบ
ง่ายๆสำาหรับคำาถามนี้ก็ตาม ภายหลังจากผูเู ขียน, กลุ่มนักเรียนและเพื่อนร่วมงานที่เพิ่มมากขึ้น
พูนจากสภาวะของการปฏิเสธ ผููเขียนไดูพบว่าเราน่าจะไดูประโยชน์ถูามีแผนที่แนวความคิดเพื่อ
ช่วยในการตอบคำาถามเหล่านี้ ดังนัน
้ ผููเขียนจึงไดูทำาการสังเคราะห์สิ่งสำาคัญในเวลาที่คนพูดถึง
เกี่ยวกับการใชูชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิมในมุมมองที่ว่าการล่มสลายหลีกเลี่ยงไม่ไดูและความ

หายนะน่าจะเกิดขึ้น นัน
่ คือสิ่งทีผ
่ ูเขียนขอเสนอในบทความนี้ในชื่อที่ว่า “วาระของการปรับตัวใน
เชิงลึก”
วาระของการปรับตัวในเชิงลึก

ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาทัง้ การสนทนาและการริเริ่มการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
ถูก มองจากนัก เคลื่อ นไหวดูา นสิ่ง แวดลูอ มและผููก ำา หนดนโยบายว่า ไม่เ ป็ น ประโยชน์ต ่อ ความ

จำา เป็ น เร่ง ด่ว นในการลดปริม าณการปล่อ ยคาร์บ อนสู่ช น
ั ้ บรรยาการ มุม มองในลัก ษณะนี้
เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อไอพีซซ
ี ีเริ่มใหูความสนใจต่อ

ความเป็ นไปไดูที่ระบบสังคมและเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศ ส่งผลใหูเกิดกี่ตงั ้ เครือข่ายการปรับตัวทัว
่ โลกของสหประชาชาติข้ น
ึ เพื่อส่งเสริมการการ
แบ่ง ปั น ความรููแ ละการทำา งานร่ว มกัน หูา ปี ถ ัด มาปารีส แอคคอร์ด ระหว่า งประเทศสมาชิก ไดู
สรูาง“เปูาหมายระดับโลกสำาหรับการปรับตัว” (จีจีเอ) โดยมีเปูาหมายคือ“เพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัว, เพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ดูวยมุม
มองที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสรูางหลักประกันของการปรับตัวที่เพียงพอในบริบท
ของเปู าหมายที่อ ูา งอิง อุณ หภูม ิโ ลก” (cited in Singh, Harmeling and Rai, 2016) ) ประเทศ
ต่า งๆตกลงที่จ ะพัฒนาแผนการปรับ ตัวระดับ ประเทศ (เอ็น เอพี) และส่ง รายงานไปใหูอ งค์ก าร
สหประชาชาติ
ตัง้ แต่นัน
้ เป็ น ตูน มาเงินทุนสำาหรับ การปรับ ตัวต่อ ภูม ิอ ากาศเริ่ม เพิ่มมากขึ้น จากโดยเฉพาะจาก
สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ ในปี พ .ศ. ๒๕๖๑ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการ
เกษตร (ไอเอฟเอดี), ธนาคารเพื่อ การพัฒนาในแอฟริก า (แอฟดีบ ี), ธนาคารเพื่อ การพัฒนาใน
เอเชีย (เอดีบี), สถาบันอำานวยความสะดวกระดับโลกสำาหรับการลดภัยพิบัติและฟื้ นฟูความเสีย
หาย (จีเอฟดีอาร์อาร์) และธนาคารโลกลูวนตกลงออกเงินทุนอย่างมีนัยยะสำาคัญใหูกับรัฐบาลใน
หลายๆประเทศเพื่อ เพิ่ม ความยืด หยุ่น ในชุม ชน โครงการที่ม าจากเงิน ทุน ขูา งตูน นี้ร วมไปถึง
กองทุนภูมิอากาศสีเขียวที่ถูกตัง้ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจน โครงการส่วนมากประกอบ
ดูวยการช่วยเหลือเกษตรกรรากหญูาในการรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศดูวยระบบ
ชลประทาน รวมทัง้ การส่งเสริมความสามารถของนักวางผังเมืองในการตอบสนองต่อการเพิ่มของ
ระดับนำ้ าทะเลและปริม าณนำ้ าฝนตกมากผิด ปกติด ูวยกระบวนการวิศ วกรรมในระบบระบายนำ้ า
(Climate Action Programme, 2018)) ในช่วงเวลา ๘ ปี ท ี่ผา่ นมาการริเ ริ่ม ที่ก ล่า วมาขูา งตูน ไม่
เพียงพอสำาหรับขูอตกลงที่รัฐบาลจากหลายๆประเทศใหูไวูและมีความพยายามทีม
่ ากกว่าในการส่ง

เสริมพันธบัตรเอกชนต่อการปรับตัวทางดูานการเงิน (Bernhardt, 2018)) รวมถึงการกระตูุนใหู
เกินการบริจาคจากภาคเอกชนต่อวาระที่ว่านี้ (Williams, 2018))
สิ่งที่คู่ขนานกับความพยายามขูางตูนคือการเพิ่ม กิจ กรรมต่างๆภายใตูห ัวขูอของ“การลดความ
เสี่ย งต่อ ภัย พิบ ัต ิ” ซึ่ง มีห น่ว ยงานระหว่า งประเทศที่ร ับ ผิด ชอบอยู่ – ยุท ธศาสตร์ส ากลของ

สหประชาชาติใ นการลดภัย พิบ ัติ (ยูเอ็นไอเอซดีอาร์) เปู าหมายหลักของหน่วยงานนี้ค ือ การลด
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่นแผ่นดินไหว , อุทกภัย, ภัยแลูงและพายุไซโคลน ดูวยการ
ลดความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์เหล่านี้รวมทัง้ เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองในเวลาที่เกิด

ภัยพิบัติ นัน
่ หมายถึงการที่ตูองทำางานร่วมกับนักวางผังเมืองและรัฐบาลทูองถิ่นอย่างใกลูชิด ใน
ภาคธุรกิจวาระของการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติเชื่อมโยงกับภาคเอกชนโดยสายงานที่เป็ นที่รูจัก
ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริษท
ั ต่างๆตัง้ คำาถามกับ
ตัวเองว่าอะไรคือจุดที่มค
ี วามเสี่ยงในกระบวนการภายในองค์ก รณ์และเสาะหาวิธีท ี่จะลดความ
เปราะบางนัน
้ หรือบรรเทาผลกระทบจากความลูมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น
หากพิจารณาถึง วิท ยาศาสตร์ท างภูม ิอากาศที่ไ ดูอธิบ ายก่อ นหนู านี้ค นบางกลุ่ม อาจจะคิด ว่า การ
ปฏิบัติขูางตูนดูเหมือนจะชูาเกินไปที่จะแกูปัญหา อย่างไรก็ดีถูาการแกูปัญหาเหล่านัน
้ มีส่วนช่วยใน
การทุเลาปั ญหาแมูเพียงชัว
่ คราวนัน
่ ก็เป็ นการช่วยเหลือผููคนรวมทัง้ ผููเขียนและผููอ่าน ดังนัน
้ ไม่พึง
ที่จะมองขูามการปฏิบัติเหล่านัน
้ แมูกระนัน
้ เราสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่บุคคล
หรือ องค์กรณ์ตีกรอบของสถานการณ์ใ นปั จจุบ ันรวมไปถึง ขีจ ำากัดของขอบข่า ยนัน
้ ๆ โดยทัว
่ ไป
ความคิด ริเ ริ่ม มัน จะถูก มองไปในเชิง ของการส่ง เสริม “ความยืด หยุ่น ”มากกว่า ความยัง่ ยืน คำา
นิยามต่อความยืดหยุ่นในวงการสิ่งแวดลูอมดูจะมองโลกในแง่ดีอย่างน่าแปลกใจ ยกตัวอย่างเช่น
ศูนย์ความยืดหยุ่นสตอกโฮล์ม (2015) ) อธิบายว่า “ความยืดหยุ่นเป็ นขีดจำากัดของระบบ ไม่ว่าจะ
เป็ น ตัว บุค คล, ป่ า ไมู, เมือ งหรือ เศรษฐกิจ ในการจัด การกับ การเปลี่ย นแปลงและมุ่ง หนู าสู่ก าร
พัฒนา มัน เกี่ย วกับ การที่ม นุษ ย์แ ละธรรมชาติสามารถใชูป ระโยชน์จ ากแรกกระแทกและการ
รบกวนอาทิเ ช่น วิก ฤตเศรษฐกิจ หรือ การเปลี่ย นแปลงของภูม ิอ ากาศในการฟื้ นฟูค วามคิด และ
กระตูุนความคิดสรูางสรรค์” ในการเสนอคำาจำากัดความนัน
้ พวกเขาใชูแนวคิดทางชีววิทยาจาก
ระบบนิเวศที่ไดูสัง เกตมาว่าสามารถเอาชนะการรบกวนจากภายนอกและเพิ่ม ความซับ ซูอ นใน
ระบบ (Brand and J)ax, 2007) )

มีอ ยู่ส องประเด็น ที่จ ำา เป็ น ตูอ งพิจ ารณาเป็ น พิเ ศษ ประการแรกความจงรัก ภัก ดีต ่อ “การ
พัฒนา”และ“ความกูาวหนู า” ในบทสนทาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นอาจจะไม่มีประโยช์ใดๆ ดูวยเหตุ
ที่ว่า เรากำาลังจะเขูา สู่ย ุคที่“ความกูาวหนู า”ทางวัตถุอาจจะเป็ น ไปไม่ไดูอีก ต่อ ไปและการตัง้ เปู า
หมายในลักษณะนี้อาจจะส่งผลเสียยูอนหลัง ประการถัดมานอกเหนือจากพัฒนาความสามารถดูาน

สังคมในบางแง่มม
ุ การริเริ่มภายใหูหัวขูอของความยืดยุ่นม่งุ เนู นไปที่การปรับตัวทางกายภาพต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแทนที่จะคำานึงถึงมุมมองที่กวูางว่าของความยืดหยุ่นที่มีอยู่แลูวใน

การศึกษาดูานจิตวิทยา ในทางจิตวิทยา“ความยืดหยุ่นเป็ นกระบวนการในการปรับตัวอย่างเหมาะ

สมต่อความทุกข์ยาก, แผลเก่า , โศกนาฏกรรม, ภัยคุกคามหรือสาเหตุหลักของความเครียด —

อาทิเ ช่น ปั ญ หาความสัม พัน ธ์ใ นครอบครัว , ปั ญหารุนแรงในดูา นสุข ภาพหรือ ปั จ จัย บีบ คัน
้ จากที่
ทำางานและสภาพทางการเงิน นัน
่ หมายถึงการ‘ฟื้ นตัว’จากประสบการณ์ที่ยากลำาบาก” (American
Psychology Association, 2018)) การที่คนเราจะ‘ฟื้ นตัว’หลังจากความลำา บากหรือ การสูญ เสีย
อาจจะมาจากความคิดสรูางสรรค์ในการตีความของตัวตนและลำาดับความสำาคัญใหม่ ดังนัน
้ หลัก
การของความยืดหยุ่นในจิตวิทยาไม่ไดูหมายความว่าคนจะกลับไปสู่สภาวะปกติดังเดิม ถูาคำานึง
ถึงความจริงทางภูมิอากาศที่เรากำาลังเผชิญอยู่ การตีกรอบของความยืดหยุ่นในลักษณะนี้ที่ไม่อิง
กับความกูาวหนู ามีประโยชน์มากกว่าสำาหรับวาระของการปรับตัวในเชิงลึก

ในการแสวงหาแผนที่แ นวความคิดสำา หรับ “วาระของการปรับ ตัวในเชิง ลึก ” เราสามารถเขูา ใจ
ความหมายของความยืดหยุ่นของสังคมมนุษย์ไดูว่าคือความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์
ที่เ ปลี่ย นแปลงโดยที่ย งั คงไวูซ่ งึ คุณ ค่า ทางบรรทัด ฐานและพฤติก รรม ถูา คำา นึง ถึง ผลจากการ
วิเคราะห์ที่สรุปว่า การล่มสลายของสังคมไม่สามารถหลีก เลี่ยงไดู คำาถามที่ตามมาคือ : อะไรคือ
คุณค่าทางบรรทัดฐานและพฤติกรรมที่สังคมมนุษย์ตูองการรักษาไวูในขณะที่ตูองหาหนทางในการ
เอาชีวิตรอด? นัน
่ เป็ นการเนู นใหูเห็นว่าการปรับตัวในเชิงลึกจำาเป็ นตูองมีมากกว่า“ความยืดหยุ่น”
มันจึงนำ าเรามาสู่ขอบเขตที่สองของวาระที่ว่านี้ซ่ งึ ผูเู ขียนขอเรียกว่า“การสละออก”ซึ่งจะเชื่อมโยง
ไปถึงการที่ประชาชนและสังคมยอมที่จะละทิ้งทรัพย์สมบัติ , พฤติกรรมและความเชื่อบางอย่างที่
จะทำาใหูสถานการณ์ปัจจุบันเลวรูายลง ยกตัวอย่างเช่นการยูายถิ่นฐานออกจากแนวชายฝั ่ ง , การ
ปิ ดโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงหรือการละทิ้งความคาดหวังในพฤติกรรม
การบริโ ภคบางอย่า ง ขอบเขตที่ส ามสามารถเรีย กไดูว ่า “การบูร ณะ”ซึ่ง จะเกี่ย วขูอ งกับ การที่
ประชาชนและสัง คมกลับ มาคูน พบทัศ นคติแ ละวิถีช ีวิตรวมไปถึง หมู่ค ณะที่ไ ดูถูก กัด กร่อ นจาก

อารยธรรมที่พ่ งึ พาเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ยกตัวอย่างเช่นการฟื้ นคืนพื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ทาง
ดูานระบบนิเวศน์และลดความจำาเป็ นในการการบริหารจัดการ, การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ใหูเขูากับฤดุกาล, การกลับมาแสวงหาความบันเทิงที่ไม่ตูองพึ่งพาไฟฟู าและการเพิ่มผลผลิตกับกา
รสนันสนุนในระดับชุมชน

ในบทความนี้ผูเขียนไม่ไดูมค
ี วามตัง้ ใจที่จะร่างแผนที่ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมากไปกว่านี้

สำาหรับวาระของการปรับตัวเชิง ลึก เป็ น ที่แ น่น อนว่า มัน ไม่สามารถทำา ไดูแ ละการพยายามที่จ ะ

จำา เพาะเจาะจงตัง้ อยู่บ นสมมุติฐ านที่ว่าเราอยู่ใ นสถานการณ์ท ี่สามารถคาดการณ์ไ ดูสำา หรับ การ
บริหารจัดการ ในความเป็ นจริงเรากำาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซูอนและอยู่เหนือการควบคุม

ของเรา ในทางกลับกลันผููเขียนมีความคาดหวังว่าวาระของการปรับตัวเชิงลึกของความยืดหยุ่น ,
การสละออกและการบูรณะจะมีประโยชน์ สำาหรับบทสนทนาในชุมชนยาวที่เรากำาลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ความยืดหยุ่นตัง้ คำาถามกับเราว่า“เราจะรักษาสิ่งสำาคัญที่เราตูองการที่
จะรักษาไวูไดูอย่างไร?” การสละออกตัง้ คำาถามกับเราว่า“อะไรที่เราตูองละทิ้งเพื่อที่จะไม่ทำาใหู
สถานการณ์แย่ลง?” การบูรณะตัง้ คำาถามกับเราว่า“อะไรที่เราควรจะนำ ากลับคืนมาเพื่อช่วยบรรเทา
ความยากลำาบากและโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต?” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระของการปรับ
ตัวเชิงลึกนี้ไดูถูกใชูในการวางกรอบสำาหรับงานเทศกาลทางเลือกที่จัดการโดยองค์กรณ์การกุศล
ความรับ ผิด ชอบต่อ สิ่ง แวดลูอ มแห่ง เมือ งปี เ ตอร์โ บโร ซึ่ง ไดูใ ชูเ วลาหนึ่ง วัน เต็ม ในการวินิจ ฉ ัย
ว่าการสละออกสามารถเชื่อมโยงกับอะไรไดูบูางและมันไดูนำาไปสู่การสนทนาและจิน ตนาการที่
กวูา งกว่า มุมมองที่มงุ่ เนู นอยู่เ พีย งแค่ค วามยืด หยุ่น การชุม นุม ในอนาคตไดูถ ูก วางแผนไวูท ว
ั่
ประเทศอังกฤษ ซึ่งยังไม่อาจทราบไดูว่าจะมีประโยชน์ในการวางกรอบที่กวูางขึ้นในระดับนโยบาย
หรือไม่
“วาระของการปรับตัวในเชิงลึก ”นี้เกี่ยวขูอ งกับกรอบแนวคิดกวูา งๆของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
อย่า งไร? วาระที่เ สนอนี้เ กี่ย วขูอ งกับ มุม มองอื่น ๆในมุม ที่ว ่า แมูว ่า ความสนใจขององค์ก รณ์
นานาชาติจะอยู่ที่“เปู าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”หากแต่ว่ายุคสมัยของ“การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน”ที่อยู่ในรูป การรวมกัน ของแนวคิด และเปู าหมายกำา ลัง จะจบลง มัน เป็ น การตัง้ ขอบข่าย
อย่างชัดเจนหลังยุคของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิธีการฟื้ นฟูสำาหรับรับมือ
กับประเด็นขัดแยูงดูานสังคมและสิ่งแวดลูอมที่ผูเขียนเคยระบุไวูในบทความอื่น (Bendell, et al
2017) )

อนาคตของงานวิจัยภายใตูโศกนาฎกรรมทางภูมิอากาศ
ผููเขียนเพียงแค่หยอกเล่น ตอนที่ตงั ้ ความถามว่าทำา ไมถึงตูองเขีย นบทความนี้จ นจบ ถูาหากว่า

จริงๆแลูวขูอมูลและการวิเคราะห์ผด
ิ พลาด สังคมปั จจุบันดำาเนินต่อไปอย่างปกติสุขในอีกหลาย
ทศวรรษขูางหนู า ผลที่ตามมาคือบทความนี้จะไปก่อประโยชน์ใดๆเลยต่ออนาคตดูานการงานของ

ผููเขียน ถูาการล่มสลายเป็ นไปตามการคาดการณ์ในทศวรรษหนู า ผลที่ตามมาคือผููเขียนก็จะไม่มี
อนาคตดูานการงานโดยสิ้นเชิง นี่ถือเป็ นเป็ นการเสียทัง้ ขึ้นทัง้ ร่อง ผููเขียนกล่าวถึงจุดนี้เพื่อเนู นใหู

เห็นว่ามันไม่งา่ ยที่จะชี้ชัดถึงอนาคตของนักวิจัยทางดูานวิชาการและผููใหูการศึกษาในสายงานดูาน

ความยัง่ ยืนขององค์กร สำาหรับผููที่เกี่ยวขูองกับวงการวิชาการที่อ่านบทความนี้เกือบทุกท่านจะมี
งานสอนเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่ถูกตัง้ ความหวังใหูเพิม
่ เติมเขูาไปในเนื้อหาสำาหรับการสอน ผููเขียน
เขูาใจว่าทุกท่านอาจจะมีเวลาและช่องว่างเพียงเล็กนู อยที่จะปฏิรูปทัง้ ความชำานาญและความจดจ่อ
สำาหรับผููที่อิงอยู่กับงานวิจัยเป็ นหลักอาจจะพบว่าวาระของการปรับตัวเชิงลึกไม่ใช่หัวขูอที่ง่ายที่จะ
หาผููร่วมวิจัยและเงินทุน สถานการณ์ที่ผูกรัดนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงที่ตูองเผชิญในแวดวงวิชาการ
เสมอไป มันเป็ นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาระดับสูงซึ่งเป็ นการแสดงออกอย่าง
หนึ่งของอุด มการณ์ที่ส่งผลใหูม นุษ ยชาติข าดความสามารถในการตอบสนองกับ การคุก คามต่อ
คุณภาพชีวิตและแมูกระทัง่ การดำารงอยู่ มันเป็ นอุดมการณ์ที่หลายๆคนมีความเกีย
่ วขูองในการส่ง
เสริมตลอดมาถูาเราทำางานอยู่ในภาควิชาดูานการบริหาร มันเป็ นความจำาเป็ นที่ตูองตระหนักถึง
การเขูา ไปเกี่ย วขูอ งก่อ นที่จ ะพิจ ารณาถึง การที่ว ่า จะทำา อย่า งไรเพื่อ ที่จ ะวิวัฒ น์ง านวิจ ัย ภายใตู
โศกนาฏกรรมที่เกิดจากภูมิอากาศ
การตอบสนองของประเทศตะวัน ตกต่อ ปั ญหาทางสิ่ง แวดแลูวไดูถูก จำา กัด โดยการครอบงำา ของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ตงั ้ แต่ปีพ .ศ. ๒๕๑๓ มันส่งผลใหูเกิดปั จเจกบุคคลสุดขัว
้ , ลัทธิ
ระบบตลาดเสรี, วีธีการขยับขึ้นและวิธีการแยกส่วน ในกรณีของปั จเจกบุคคลสุดขัว
้ ผููเขียนหมาย
ถึง การม่งุ เนู นไปที่พ ฤติก รรมส่ว นบุค คลในฐานะผููบ ริโ ภคเช่น การเปลี่ย นหลอดไฟหรือ การซื้อ
เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุที่นำามาใชูใหม่แทนที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองดูวยการมีส่วน
รวมของประชาชน ในกรณีของลัทธิระบบตลาดเสรีผูเขียนหมายถึงการมุ่งเนู นไปที่กลไกทางการ
ตลาดเช่นการพึ่งระบบที่ซับซูอน, ฟ่ ุมเฟื อยและไรูประโยชน์อย่างระบบคาร์บอนแคปแอนด์เทรด
แทนที่จะศึกษาว่าการแทรกแซงของรัฐบาลสามารถทำาอะไรไดูบาู ง ในกรณีของวีธีการขยับขึ้นผูู
เขียนหมายถึงการมุ่งเนู นไปที่การแสดงความยินดีเมื่อมีความคืบหนู าเพียงเล็กนู อยอาทิเช่นบริษท
ั

ตีพิมพ์รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแทนที่จะ วางแผนออกแบบสำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
และรวดเร็วตามคำาแนะนำ าทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีของวิธีการแยกส่วนผููเขียนหมายถึงผููเขียน
หมายถึงการมองการเคลื่อนไหวเรื่องภูมิอากาศเป็ นประเด็นแยกจากการกำากับดูแลการตลาด , การ
เงินและธนาคารแทนที่จะพิจารณาว่าระบบเศรษฐกิจแบบไหนสามารถรองรับหรือทำาใหูสามารถเกิด
ความยัง่ ยืนไดู

ลัทธิค วามเชื่อนี้ในปั จ จุบ ัน ส่ง ผลต่อ ปริม าณและลำาดับความสำา คัญ ของงานในแวดวงวิช าการใน
เกือบทุกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นสิ่งขัดขวางต่อการตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมจากภูมิอากาศ ในกรณี

ของผููเขียนการที่ลาพักงานโดยไม่รับเงินเดือนเพื่อที่จะเขียนบทความนี้เป็ นหนึ่งในผลของการ
ตัด สิน ใจนัน
้ เราไม่ม ีเ วลาอีก ต่อ ไปที่จ ะเล่น เกมส์ก ารงานเพื่อ ตัง้ เปู าที่จ ะตีพ ิม พ์ใ นวารสารทาง
วิชาการอันดับตูนๆเพื่อที่สรูางความประทับใจใหูผูจัดการสายงานหรือเพื่อพัฒนาประวัติย่อถูาเรา
ตูองการเขูาสู่ตลาดงาน เราไม่มีแมูกระทัง้ ความจำาเป็ นในการจำาเพาะเจาะจงในความเชี่ยวชาญซึ่ง
เป็ นสิ่งจำาเป็ นสำาหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนัน
้ ใช่อย่างที่ผูอา่ นคิด ผููเขียนแนะนำ าว่าในการที่
ใครก็ตามจะวิวัฒน์ตนเองเพื่อตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมจากภูมิอากาศคนๆนัน
้ อาจจะตูองออก
จากงาน – หรือแมูแต่อนาคตทางการงานทัง้ หมด อย่างไรก็ตามถูาใครก็ตามที่เตรียมตัวที่จะทำา
แบบนัน
้ เขาจะสามารถเชื่อมโยงกับผููว่าจูางและชุมชนมืออาชีพจากสถานที่ใหม่ที่สามารถมัน
่ ใจไดู
ถูายังคงอยู่ในแวดวงวิชาการผููเขียนแนะนำ าใหูเริ่มที่จะตัง้ คำาถามกับตัวเองเกี่ยวกับงานวิจัยและ
งานสอนที่ทำาอยู่ เวลาที่อ่านงานวิจัยจากนักวิชาการท่านอื่นๆผููเขียนแนะนำ าใหูตงั ้ คำาถามว่า“สิ่งที่
คูนพบในบทความนี้วสามารถใชูในความพยายามเพื่อเพิม
่ ปริมาณและความเร่งด่วนในการแสวงหา
ความยืดหยุ่น, การสละออก และการบูรณะต่อการล่มสลายของสังคม?” ผููอ่านจะไดูพบว่าสิ่งที่ไดู
อ่านในบทความแทบจะไม่ตอบคำาถามที่ว่านัน
้ เลยดังนัน
้ ผููอ่านจะไม่รูสึกตูองการที่จะพัวพันกับมัน
ต่อไป ในงานวิจัยของผููอ่านเองผููเขียนแนะนำ าใหูตงั ้ คำาถามว่า“ถูาเราไม่เชื่อในการค่อยๆเพิ่มความ
ใส่ใจเกี่ยวกับภูมิอากาศเขูาไปในองค์กรณ์และระบบที่มีอยู่ อะไรที่เราตูองการรููใหูมากขึ้น ?” ใน
การตอบคำาถามนี้ผูเขียนแนะนำ าใหูสนทนากับบุคคลทัว
่ ไปที่ไม่ใช่ผูเชี่ยวชาญมากเท่ากับบุคลากร
ในสายงานของผููอา่ น เพื่อที่ผูอ่านจะสามารถพูดคุยไดูอย่างมีอิสระมากขึ้นและสามารถคำานึงถึง
ทางเลือกที่มีอยู่ทงั ้ หมด
ตัวผููเขียนเองไดูหยุดการวิจัยที่เกี่ยวกับความยัง่ ยืนขององค์กรโดยสิ้นเชิง ผููเขียนเรียนรููเกี่ยวกับ
ความเป็ นผููนำาและศิลปะการสื่อสารรวมทัง้ ริเริ่มงานวิจัย , งานสอนและการใหูคำาแนะนำ าทีเ่ กี่ยวกับ

เรื่องนี้ในแวดวงการเมือง ผููเขียนเริ่มที่จะทำางานในระบบเพื่อส่งเสริมการดึงระบบเศรษฐกิจกลับสู่
ทูองถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะระบบที่ใชูสกุลเงินของชุมชน ความตูองการของ
ผููเขียนที่จะเผยแพร่ความรููนี้ในวงกวูางนำ าไปสู่การเปิ ดหลักสูตรออนไลน์ฟรี (หลักสูตรออนไลน์
มวลชนเกี่ย วกับ การเงิน และสัง คม) ผููเ ขีย นเริ่ม ใชูเ วลามากขึ้น ในการอ่า นและพูด คุย เกี่ย วกับ
โศกนาฏกรรมจากภูมิอากาศรวมไปถึงสิ่งที่เราควรจะทำาหรือหยุดที่จะทำา การเปลี่ยนความคิดและ
จุดยืนนี้ยงั คงดำาเนินต่อไป แต่ผูเขียนไม่สามารถที่จะทำางานที่ไม่มค
ี วามเกี่ยวขูองกับการปรับตัว

เชิงลึกอีกต่อไป มองไปขูางหนู าผูเู ขียนมองเห็นทัง้ ความตูองการและโอกาสสำาหรับงานในหลายๆ

ระดับ คนทัว
่ ไปกำาลังจะตูองการความช่วยเหลือในการเขูาถึงขูอมูลและเครือข่ายสำาหรับเรียนรููการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตและการดำาเนินชีวิต การเรียนวิธีการในการใชูชีวิตจากชุมชนที่ไม่พ่ งึ พาระบบไฟฟู า

จากภายนอกมีความสำาคัญ แต่สำาหรับวาระที่นำาเสนอนี้จำาเป็ นตูองกูาวขูามจุดนัน
้ ต่อไปอีกดูวยการ
ตัง้ คำาถามว่าเราจะผลิตยาอย่างเช่นแอสไพรินในชุมชนไดูอย่างไร ทัง้ หลักสูตรปกติและออนไลน์ที่
ไม่มีค่าธรรมเนียมรวมไปถึงเครือคร่ายสำาหรับช่วยเหลือการพึ่งตัวเองจำาเป็ นตูองขยายออกไปใน
วงที่กวูางขึ้น รัฐบาลทูองถิ่นจะตูองการการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพ
ในปั จจุบันเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่แตกแยกกันในภาวะของการล่ม
สลาย ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาจะตูองการที่จะใชูระบบการผลิตร่วมกันในชุมชน อาทิเช่นระบบการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตและบริการดูวยสกุลเงินทูองถิ่น ในระดับโลกมีความจำาเป็ นที่ดูวยศึกษาการ
รับมือ อย่า งมีค วามรับ ผิด ชอบต่อ เหตุก ารณ์ไ ม่พ ึง ประสงค์ท ี่จ ะเกิด จากการล่ม สลายของสัง คม
(Harrington, 2016) ) ซึ่งจะมีอยู่มากมาย แต่อย่างนู อยที่สุดตูองรวมไปถึงความทูาทายในการช่วย
เหลือ ผููอ พยพและสรูา งมาตรการปู องกัน ผลเสีย ที่จ ะมาจากโรงงานอุต สาหกรรมและโรงไฟฟู า
นิวเคลียร์ในยามที่สังคมล่มสลาย
สาขาวิช าทางปั ญ ญาและประเพณีอ่ น
ื ๆอาจจะมีค วามน่า สนใจในอนาคต การสูญ พัน ธ์ุข อง
มนุษยชาติและหัวขูอที่เกี่ยวกับโลกาวินาศหรือจุดจบของโลกเป็ นสิ่งที่มีการถกเถียงกันในแวดวง
วิชาการในหลายๆแขนงอย่า งที่ผ ูอา่ นบางท่า นอาจจะคาดหมายไวูอ ยู่แ ลูว ในเทววิท ยามัน เป็ น
หัวขูอที่มีการสนทนากันอย่างกวูางขวาง ในขณะที่มันปรากฏอยู่ในรูปแบบของทฤษฎีที่ส่วนช่วย
ในการกระตูุน ความคิด สรูา งสรรค์ใ นงานเขีย นและทางจิต วิท ยาในทศวรรษที่ 198)0 และเป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกีย
่ วขูองกับภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ การศึกษาดูานจิตวิทยาดูจะเป็ นสิ่งที่
มีความสำาคัญเป็ นพิเศษต่ออนาคตขูางหนู า

มันจะไม่เป็ นเรื่องทีง่ ่ายที่จะคาดเดาว่าเราจะเลือกที่งานประเภทใดในอนาคต มันจะถูกหล่อหลอม
จากผลที่มาจากความรููสึกหรือจิตวิทยาเนื่องตูองความตระหนักถึงการล่มสลายของสังคมที่มีแนว
โนู มอย่างสูงว่าจะเกิดในช่วงชีวิตของเรา ผููเขียนไดูมีโอกาสในการวินิจฉัยปั ญหาของความรููสึก
ต่างๆนี้และผลกระทบต่อการเลือกงานของตัวผููเขียนเองในลัก ษณะไหน ในเรียงความสะทูอน

ความคิดเกี่ยวกับนัยยะทางจิตวิญญาณของความสิ้นหวังจากภูมิอากาศ ผููเขียนแนะนำ าใหูผูอ่านใชู
เวลากับตัวเองในการคิดคำานึงและวิวัฒน์ ตัวเองแทนที่จะรีบเร่งในการหาหัวขูอใหม่ในงานวิจัยหรือ

งานสอน ถูาผููอ่านยังเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษาผููเขียนของแนะนำ าใหูส่งบทความนี้ใหูแก่อาจารย์ผู
สอนและเชื้อเชิญใหูมีการสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดนี้ มีความน่าจะเป็ นอย่างสูงสำาหรับผููที่ยงั ไม่ถูก
กลืนเขูาไปในระบบปั จจุบันที่จะเป็ นกลุ่มคนที่เป็ นผููนำาของวาระในบทความนี้

ผููเขียนคิดว่ามันอาจจะเป็ นความทระนงในวงการวิชาการทีค
่ ิดว่ามีเพียงแค่คนในแวดวงวิชาการ
และนักศึกษาอ่านบทความทางวิชาการ ดังนัน
้ ผูเู ขียนเลือกที่จะทิ้งคำาแนะนำ าสำาหรับผููจัดการ, ผ
กำาหนดนโยบายและบุคคลทัว
่ ไปในการหาช่องทางอื่นในการนำ าเสนอ
บทสรุป
นับตัง้ แต่ปีพ .ศ. ๒๓๙๐ ที่เริ่มมีการเก็บขูอมูลสิบเจ็ดในสิบแปดปี ที่รูอนที่สุดเริ่มตัง้ แต่ปีพ .ศ. ๒๕๔๓
ขึ้น ตอนสำา คัญ ในการบรรเทาและปรับ ตัว ต่อ สภาพภูม ิอ ากาศไดูถ ูก นำ า มาใชูอ ย่า งจริง จัง ในช่ว ง
ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีขน
ั ้ ตอนเหล่านัน
้ แทบจะไม่ต่างกับการเดินสวนทางกับแผ่นดินที่ถล่ม
ลงมา ถูาหากว่าแผ่นดินถล่มยังไม่เริ่มตูนขึ้นการเดินหนู าที่รวดเร็วและมากขึ้นย่อมจะนำ าเราไปสู่
ยอดเขาซึ่งเป็ นเปู าหมายของเรา เป็ นที่น่าเสียดายว่าขูอมูลล่าสุดทางภูมิอากาศ, ขูอมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและขูอมูลที่สะทูอนปริมาณคาร์บอนจำานวนมากที่เกิดจากวิถีชีวิตของเราแสดงใหู
เห็นว่าแผ่นดินถล่มเริ่มตูนขึ้นแลูว เนื่องจากเราไม่สามารถรููไดูว่าจุดที่ไม่สามารถยูอนกลับไปไดู
อยู่ที่ไหนจนกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น การลดการปล่อยคาร์บอนและการนำ าคาร์บอนออกจากชัน
้
บรรยากาศ(ทัง้ ในกระบวนการตามธรรมชาติและฝี มือ มนุษย์ )เป็ นสิ่งที่สำาคัญอย่างที่ไ ม่เคยมีมา
ก่อน นัน
่ รวมไปถึงการริเริ่มใหม่ๆในการจัดการกับมีเทน ในปั จจุบันผลกระทบที่สรูางความเสีย
หายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดูแลูว จีโอเอ็นจิเนียริงมีแนว
โนู มที่จะใชูการไม่ไดูห รือ ส่ง ผลเสียกลับ มา ดังนัน
้ ประชาคมนโยบายภูมิอากาศกระแสหลักเริ่ม
ตระหนักถึงความสำาคัญในการศึกษาการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

ู

อย่างจริงจัง นัน
่ หมายความมามีความจำาเป็ นที่ตูองนำ าคนจากสายงานอื่นๆเขูามาร่วมในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนไม่ว่าในรูปแบบของ ผููปฏิบัติงาน, นักวิจัยหรือผููใหูการศึกษา
ในการประเมินว่าวิธีการของเราจะพัฒนาต่อไปไดูอย่างไร เราจำาเป็ นตูองตระหนักว่ารูปแบบการ

ปรับตัวแบบใดบูางที่เป็ นไปไดู งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าสังคมมนุษย์จะเผชิญกับการพังทลายของระบบ

พื้นฐานของสัง คมในอีก ไม่เ กิน สิบ ปี เ นื่อ งมากจากแรงกดดัน เนื่องจากการเปลี่ย นแปลงทางภูม ิ

อากาศ ความยุ่งเหยิงที่จะเกิดขึ้นนี้รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของการขาดสารอาหาร, ความอดอยาก,
โรคระบาด, ความขัดแยูงและสงคราม – แมูประเทศที่ร่าำ รวยก็ไม่สามารถหนีพูน สถานการณ์ใน

ลักษณะนี้ทำาใหูวิธีการของเหล่านักปฏิรูปเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความยัง่ ยืนในนิยามขององค์กรณ์ซ่ งึ เป็ นวิธีการของผููเชี่ยวชาญจำานวนมากไม่สามารถใชูการไดู
(Bendell et al, 2017) )
ในทางกลับกันวิธีการใหม่ๆที่คูนควูาถึงการลดความเสียหายและไม่ทำาใหูสถานการณ์เลวรูายลง
เป็ นเรื่องสำาคัญที่ตูองพัฒนา เพื่อเป็ นการสนับสนุนสำาหรับความทูาทายและที่สำาคัญกระบวนการใน
ตัวเอง ความเขูาใจในวาระของการปรับตัวในเชิงลึกอาจจะมีประโยชน์ในอนาคต
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ดูวยความเคารพอย่างสูง ศาตราจารย์ อดัมส์

มันเป็ นสถานการณ์ที่แปลกสำาหรับการเขียนบทความนี้ทงั ้ นัน
้ ผูเู ขียนรููสึกเห็นอกเห็นใจทุกคนที่

อ่า นเกี่ย วกับ การล่ม สลายของสัง คมในเวลาอัน ใกลูท ี่ห ลีก เลี่ย งไม่ไ ดูจ ากความวิป ลาสของภูม ิ
อากาศในบทความเรื่องการปรับตัวเชิงลึก ! ผููเขียนรููสึกของคุณเป็ นอย่างยิ่งสำาหรับทุกคนที่ใชูเวลา
ในการวิเคราะห์อย่างถี่ถูวนและใหูการตอบกลับ ดังนัน
้ ผููเขียนรููสึกขอบคุณที่จัดหาผููตัดสินสำาหรับ
ใหูคำาวิจารณ์ ขูอเสนอแนะบางประการที่แนะนำ าใหูแกูไขคำานำ าใหม่เป็ นประโยชน์ต่อบทความนี้ ทัง้
นัน
้ ผููเขียนไม่สามารถทำาตามขูอเสนอแนะหลักเพื่อปรับปรุงบทความดูวยเหตุผลที่ว่าเป็ นไปไม่ไดู
หรือไม่เหมาะสมในมุมมองของผููเขียน ซึ่งจะขออธิบายโดยละเอียด
ผููเขียนเห็นดูวยกับศาสตราจารย์ร็อบ เกรย์ที่ว่า“วารสารคูนหามุมมองใหม่และทูาทายเกีย
่ วกับ
บทบาทของภาระรับ ผิด ชอบและความยัง่ ยืน ต่อ องค์ก รณ์เ พื่อ เป็ น การกระตูุน บทความ ,
ประสบการณ์และความคิดอย่างต่อเนื่อง” นัน
่ เป็ นสาเหตุที่ผูเขียนยินดีที่จะเป็ นบรรณาธิการรับ
เชิญ ในปี ท ี่ผ่า นมาและนำ ามุม มองที่สำาคัญ ของภาวะการเป็ น ผููนำ า ไปสู่ผ ูอ ่า น อย่า งไรก็ตามหัวขูอ
เกี่ยวกับการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดูจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็ นเรื่องที่ทาู ทายมาก
มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่ไดูรับการสนับสนุนจากผููตัดสินที่ไม่ระบุช่ อ
ื
เป็ นสิ่งที่ยากสำาหรับผููเขียนในการหาแรงจูงใจสำาหรับภาระในการแกูไขใหม่ทงั ้ หมดถูาพิจารณาถึง
บทสรุปของบทความนี้ – ที่ว่าหลักฐานของสายงานเกี่ยวกับ“ความยัง่ ยืน”ซึ่งวารสารนี้เป็ นส่วน
หนึ่งในนัน
้ ไม่สามารถใชูการไดูอีกต่อไป เป็ นที่แน่นอนว่าสมมุติฐานเกี่ยวกับความกูาวหนู าและ
เสถียรภาพที่นำาใหูเราอยู่ในแวดวงวิชาการในดูานการจัดการศึกษาก็กำาลังถูกตัง้ คำาถามเช่นกัน
ผููตัดสินคนแรกตัง้ คำาถามว่า“วงการวิชาการใดที่บทความนี้มีส่วนใหูการส่งเสริม”และชี้ว่า“หัวขูอ
หรือช่องว่างในงานวิจ ัยที่ผูเขียนตูอ งการจะจำาเพาะเจาะจงจำาเป็ น ตูอ งดึงมาจากงานวิจัย ที่ม ีอยู่
เดิม” ต่อดูวยว่า“การที่จะเขูาร่วมในการสนทนาผููเขียนจำาเป็ นตูองตระหนักถึงหัวขูอสนทนาที่มี

อยู่ในวงการ ซึ่งสามารถระบุไดูจากการการตรวจสอบบทความที่เกี่ยวขูองและบทความใหม่ที่ตี
พิมพ์ในวารสารในสายงานนี้” มันเป็ นคำาแนะนำ าพื้นฐานทีผ
่ ูเขียนใชูกับนักศึกษาซึ่งมันเป็ นสิ่งที่ทงั ้
น่าขบขันและน่ารำาคาญที่ตูองอ่านการตอบกลับในลักษณะนี้หลังจากตีพิมพ์บทความในวารสารทาง

วิช าการเป็ น จำา นวนมากมาตลอด ๒๐ ปี ปั ญ หาของคำา แนะนำ า นี้ค ือ ในเวลาที่บ ทความทูา ทาย
รากฐานของสายงานและเมื่อ ไม่เ คยมีบ ทความในอดีต ที่ท ำา การคูน ควูา หรือ ยอมรับ ขูอ สรุป ใน

ลักษณะเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นไม่เคยมีบทความใดๆเลยในทัง้ เอสเอเอ็มพีเจหรือวารสารองค์กร
และสิ่งแวดลูอมที่คูนควูาถึงนัยยะทางธุรกิจหรือนโยบายสำาหรับการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดูใน
เวลาอันสัน
้ เนื่องจากภัยพิบัติดูานสิ่งแวดลูอม (รวมไปถึงบทความใดก็ตามที่พด
ู ถึงหรือเจาะจงไปที่

การปรับตัวต่อภูมิอากาศ) นัน
่ ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะขูอมูลยังไม่สามารถใชูในการหาขูอสรุปไดูจน
กระทัง่ ถึงช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
มันเป็ นเรื่องน่าแปลกใจดูวยเหตุที่ว่าผููตัดสินคนแรกกล่าวว่า“บทความไม่ไดูมีขูอมูลที่ใหม่หรือมี
ความสำาคัญ บทความเพียงแค่กล่าวยำ้าในสิ่งที่มีอยู่ในบทความก่อนๆเท่านัน
้ ” เป็ นการชี้ว่าผููตัดสิน
ตีค วามบทความนี้ว่า เกี่ย วกับ การที่ก ารเปลี่ย นแปลงของภูม ิอ ากาศเป็ น ปั ญ หาใหญ่ หากแต่ว ่า
บทความนี้ไม่ไดูหมายความแบบนัน
้ บทความนี้บ อกว่า เรากำา ลังเผชิญ สถานการณ์ที่ไ ม่สามารถ
แกูไขไดูรวมไปถึงโศกนาฏกรรมครัง้ ใหญ่ การที่ผูตัดสินกล่าวว่า“การส่งเสริมงานวิจัยในสายงาน
อย่างชัดเจนไม่สามารถพบไดูในบทความนี้”ทำาใหูผูเขียนแปลกใจว่าเป็ นมองขูามโดยเจตนาหรือ
ไม่ในเมื่อบทความนี้ชี้ว่ามูลฐานของสายงานในปั จจุบันไม่สามารถดำารงอยู่ไดู
จุดที่จำาเป็ นตูองชี้ใหูเห็นคือผููเขียนตูองการที่จะมองขูามวิธีการในการนำ าเสนองานวิจัยที่จะไม่ใส่
อารมณ์เ ขูา ไปในบทความ ยกตัวอย่า งเช่น ในเวลาที่ก ล่า วถึง ผููอ ่า นเกี่ย วกับ นัย ยะของผลการ
วิเคราะห์ถึงความเป็ นไปไดูสูงของผลกระทบต่อความอดอยากและความปลอดภัยต่อตัวผููอ่าน ผูู
เขียนตูองการกระตูุนการตอบสนองทางอารมณ์ ผููเขียนไดูอธิบายในบทความว่าทำาไมจึงตูองทำา
เช่นนัน
้ และถึงแมูว่ามันจะไม่ใช่วิธีการเขียนบทความทางวิชาการทัว
่ ไป สถานการณ์ที่เ รากำาลัง
เผชิญอยู่แนะนำ าผููเขียนใหูส่ อ
ื สารดูวยอารมณ์ความรููสึก ผููตัดสินแสดงความเห็นว่า“ภาษาที่ใชูไม่
เหมาะสมกับบทความทางวิชาการ”
ผููตัดสินคนที่สองสรุปเกี่ยวกับบทความนี้ว่า“บทนำ าของการปรับตัวเชิงลึกในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอ ากาศอย่างมีประสิทธิถาพ”ซึ่ง ชี้ใ หูเ ห็น ถึงความไม่เ ขูา ใจในระดับ มูล ฐาน

แมูว่ามันจะถูกทำาใหูชัดเจนในตลอดทัง้ บทความว่ามันไม่มีการตอบสนอง“อย่างมีประสิทธิภาพ”
ผููตัดสินยังกล่าวอีกว่า“ผููตัดสินไม่แน่ใจว่าการแสดงขูอมูลทางภูมิอากาศอย่างครอบคลุม มีส่วน
ช่วยในการสนับสนุนขูอเสนอหลักของบทความนี้ในรูปแบบที่มีความหมาย” แต่กระนัน
้ ขูอสรุป

ทางวิทยาศาสตร์เป็ นหัวใจของบทความนี้โดยที่เนื้อหาที่ตามทัง้ หมดเกิดมาจากขูอสรุปที่มาจาก
การวิเคราะห์ขูอมูลเหล่านัน
้ สังเกตไดูว่าวิทยาศาสตร์ที่ผูเขียนนำ ามาสรุปเป็ นสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นใน
ปั จจุบันไม่ใช่ระบบจำาลองหรือทฤษฎีของระบบที่ปรับตัวไดูและซับซูอนซึ่งอาจจะเป็ นสิ่งที่ผูตัดสิน
ตูองการ

ส่วนหนึ่งของการตอบกลับจากผููตัดสินคนที่สองสมควรแก่การนำ ามาแสดงแบบคำาต่อคำา:
“ผููเขียนเนู นยำ้าอย่างต่อเนื่องว่า “การล่มสลายของสังคมเนื่องจากภูมิอากาศเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ไดูอีกต่อไป” ราวกับว่ามันเป็ นคำาแถลงขูอเท็จจริง ... ผููตัดสินถูกทิ้งใหูสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสังคมจากการนำ าเสนอสถานการณ์ในอนาคตในรูปแบบของความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ไดูรวมทัง้
ความรับผิดชอบของงานวิจัยในการสื่อสารถึงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและ
ยุทธศาสตร์ในการปรับตัว เช่น เดียวกับ ที่ผ ูเขียนชี้ใ หูเ ห็น ว่า การปฏิเ สธเป็ นการตอบสนองทาง
อารมณ์ต่อสถานการณ์ที่รูสึกว่า เป็ นสิ่งคุกคามและหลีกเลี่ยงไม่ไดู นัน
่ จะส่งผลไปถึงความรููสึกหมด
หนทาง, ความไม่เพียงพอ, ความสิ้นหวังและทูายที่สุดคือการหลีกหนีจากปั ญหา...”
มุม มองนี้เ ป็ น หนึ่ง ในสิ่ง ที่ผ ูเ ขีย นไดูอ ธิบ ายโดยละเอีย ดในบทความนี้ว ่า เป็ น สิ่ง ที่ท ำา ใหูเ กิด การ
ปฏิเสธ มันสะทูอนถึง
ทัศนะคติที่ทำาลายตัวเองแบบเป็ นลำาดับขัน
้ ต่อสังคมซึ่งมีในหลายๆคนทัง้ ในแวดวงวิชาการและ
วงการความยัง่ ยืน โดยการที่พวกเราปิ ดกัน
้ หัวขูอในการคูนควูาดูวยเหตุที่ว่าเราพิจารณาว่าสิ่งไหน
ควรหรือไม่ควรที่จะสื่อสารออกไป
มันมีทงั ้ ประโยชน์ทางการศึกษาและประสบการณ์จากผลที่ตามมาของการสื่อสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
และผููเขียนก็ไดูนำาเสนอจุดนัน
้ ในบทความนี้
บาดแผลที่เกิดจากการประเมินสถานการณ์ของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำาใหูผู
เขียนตระหนักถึงและลูมเลิกความยึดถือและวิธีการในอดีต ผูเู ขียนตระหนักว่ามันเป็ นเวลาที่ตูอง
ยอมรับความจริง ของตัวเองอย่า งที่เ รามองเห็น แมูว ่า มัน ยัง จะเป็ น แค่บ างส่วนและขาดความ

สมบูรณ์ในการนำ ามาเชื่อมต่อกันเพื่อมุมมองที่กวูางขึ้น ผููเขียนตระหนักดีว่าวงการวิชาการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการที่ทงั ้ ปกปิ ดความจริงเท่ากับที่เปิ ดเผยความจริง เราปกปิ ดความจริงดูวยกฏ
ระเบียบ, วิธีการที่ไม่เปิ ดเผย, ห่างไกลจากเนื้อแทู, ห่างไกลจากสัญชาติญาณ, ห่างไกลจากส่วน
รวมและห่างไกลจากชีวิตประจำาวัน นัน
่ คือความจริงของผููเขียนและผููเขียนตูองการที่จะปฏิบัติต่อ
มันเช่นกันโดยที่ไม่ปิดบังผลวิเคราะห์เพื่อที่จะแสวงหาความเคารพในแวดวงวิชาการ ในทางกลับ

กันผููเขียนตูองการที่จะเผยแพร่ขูอมูลนี้เพื่อเป็ นเครื่องมือสำาหรับยกระดับคุณภาพการสนทนาที่ผู
เขียนตูองการ ดังนัน
้ ผููเขียนจึงตัดสินใจตีพิมพ์ในรูปแบบของบทความทางวิชาการเฉพาะกิจในไอ
เอฟแอลเอเอส

กระบวนการนี้ช่วยใหูผูเขียนตระหนักถึงความจำาเป็ นที่จะตูองสละกิจกรรมที่ผูเ ขีย นไม่มีค วาม
ชอบอีกต่อไป นัน
่ เป็ นสิ่งที่ผูเขียนพบว่าเป็ นบริบทใหม่อย่างมาก ดังนัน
้ ผููเขียนจำาเป็ นตูองถอนตัว
จากคณะบรรณาธิการของวารสาร ขอขอบคุณที่ดึงผููเขียนเขูาไปมีส่วนร่วมและขอแสดงความยินดี
ที่วารสารเป็ นหนึ่งในสิบอันดับสูงสุดของวารสารดูานธุรกิจ, การบริหารและการบัญชี
กรุณาช่วยส่งผ่านคำาขอบคุณจากผููเขียนไปถึงผููตัดสินทัง้ สองท่านดูวย ผููเขีย นจะใส่ร ายชื่อ ของ
บทความ, พอดคาสต์, วีดีโอและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำาการช่วยเหลือคนทัว
่ ไปในการวินิจฉัยและ
ทำา ใจยอมรับ กับ การตระหนัก ถึง การล่ม สลายที่จ ะเกิด ขึ้น ในไม่ช ูา (และแมูแ ต่ก ารสูญ พัน ธ์ุข อง
มนุษย์) ในเวปไซต์ของผููเขียน www.jembendell.com ซึ่งอาจจะเป็ นสิ่งที่พวกเขาใหูความสนใจ

Join the Deep Adaptation Forum at www.deepadaptation.info

ขอแสดงความนับถือ
เจม เบนเดล

