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บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ
บทความทางวิชาการเฉพาะกิจถูกเผยแพร่โดยสถาบันความเป็นผููนำาและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
(ไอเอฟแอลเอเอส) จากมหาวิทยาลยัคัมเบรียในประเทศอังกฤษเพื่อ สนับสนุนการการสนทนาใน
กลุ่มของนักวิจัยและผููปฏิบัติงานบนหัวขูอที่มีความสำาคัญต่อทัง้พนักงานและนักศึกษา โดยปกติ
แลูวบทความทางวิชาการเฉพาะกิจจะตีพิมพ์ก่อนที่จะส่งไปที่วารสารทางวิชาการเพื่อเป็นช่อง
ทางในการรับฟังขูอเสนอแนะ ยกตัวอย่างเช่นบทความทางวิชาการเฉพาะกิจของศาสตราจารยเ์จม
เบนเดลและศาสตราจารย์ริชาร์ด ลิตเทิลไดูรับการตีพิมพ์ในภายหลังในวารสารการเป็นพลเมืองที่
ดีขององค์กร อย่างไรก็ตามบทความน้ีถูกปฏิเสธจากผูผูููวิจารณ์ของวารสารการบัญชี, การจัดการ
และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน(เอสเอเอ็มพีเจ) ดูวยคำาขอที่ใหูมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยยะสำาคัญ ซึ่งผููเขยีนมองเห็นว่าเป็นไปไม่ไดูหรือไม่สมควร จุดที่เป็นไปไม่คือคำาขอที่ใหู
ต่อยอดจากงานวิจัยที่มีอย่เูดิมในหัวขูอเดียวกันซึ่งจำาเป็นตูองมีงานตีพิมพ์ในอดีตที่ศึกษาเก่ียวกับ
การล่มสลายของสังคมอันมีตูนเหตุจากสิ่งแวดลูอมทัว่โลก จากการศึกษางานวิจัยในอดีตชี้ใหูเห็น
ว่าไม่มีงานวิจัยในอดีตแมูแต่งานเดียวในวงการของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ จุดที่ไมเ่หมาะ
สมคือคำาขอที่ไม่ใหูผููอา่นหมดกำาลงัใจจากการยืนยันถึง“การล่มสลายของสังคมที่ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงไดู”ซึ่งสำาทูอนถึงการปกปิดขูอมูลในกลุ่มของผููที่ทำางานดูานการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ผููเขียนไดูพิจารณาในบทความฉบับน้ี จดหมายจากผููเขียนถึงบรรณาธิการของวารสาร
รวมทัง้การตอบกลับถึงผููตัดสินที่ไม่ระบุชื่อถูกเพิ่มเติมต่อทูายในบทความทางวิชาการเฉพาะกิจ
ฉบับน้ี

คำาขอบคุณจากผููเขียน

1 บทความที่ปรับปรุงหลังจากการเรียบเรียง, ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

Join the Deep Adaptation Forum at www.deepadaptation.info



ในการที่จะเขียนบทความฉบับน้ีผููเขียนจำาเป็นตูองสละเวลาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทาง
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกี่ยวขูองอย่างละเอียดเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ที่ผููเขยีนอยู่ที่มหาวิทยา
ลัยเคมบริดจ์ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ผููเขยีนคงไม่สามารถจะประสบความสำาเร็จไดูหากไม่ไดูรับการใหู
กำาลังใจจาก คริส เออร์สกิน, โดกอลล์ ไฮน์, โจนาธาน กอสลิงก์, แคมม์ เวปป์และเคธี่ คาร์เพื่อที่
จะจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นน้ี ผููเขียนขอขอบคุณโดเรียน เคฟที่ใหคูวามช่วยเหลือในการ
วิจัย และโซริ โทโมว่าที่ช่วยปรับปรุงหลังจากการเรียบเรยีง 1 ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ทำาใหูผููเขยีน
สามารถจัดลำาดับใหูความสำาคัญต่อความจรงิไดู ผููเขียนขอบคุณศาสตราจารย์แครอล อดัมที่ช่วย
จัดหาผููวิจารณ์สำาหรับบทความน้ีรวมทัง้ผููวิจารณ์ทัง้สองทา่นที่ใหูขูอเสนอแนะที่พอมีประโยชน์อยู่
บูางแมูว่าคำาขอสำาหรับการแกูไขบทความจะขัดแยงูต่อจุดมุ่งหมายของบทความน้ีก็ตาม ผููเขยีน
ยังขอขอบคุณแครอลที่ไดูเชิญใหูผููเขียนเป็นบรรณาธิการรับเชิญของเอสเอเอ็มพเีจในอดีตที่ผ่าน
มา เงินทุนบางส่วนสำาหรับผููเขียนในช่วงเวลาที่ลาพักงานเพื่อที่จะม่งุประเด็นไปที่การปรับตัวใน
เชิงลึกมาจากซีด้เบด (Seedbed) หากผููอา่นเป็นบรรณาธิการของวารสารทางวิชาการที่สามารถ
เขาูถึงไดูสำาหรับคนทัว่ไปและตูองการใหูบทความฉบับน้ีถูกส่งไปที่วารสารของผููอา่นกรุณาติดต่อผูู
เขียนโดยตรง

บทคัดย่อ
จุดม่งุหมายของบทความเชิงแนวคดิฉบับน้ีมีเพื่อใหูผููศึกษามีโอกาสที่จะประเมินการทำางานและ
การใชูชีวิตใหม่ เพื่อที่จะตอบรับกับความล่มสลายของสังคมที่จะมาถึงในอีกไม่นานอันเน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บทความทางวิชาการฉบับน้ีวิเคราะห์งานวิจัยที่มาทัง้จาก
วารสารทางวิชาการและจากสถาบันวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
รวมทัง้ผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ, เศรษฐกิจและสังคม การสังเคราะห์งานวิจัยนำาไปยงัผลสรุป
ว่าการล่มสลายของสังคมจะเกดิในเวลาอีกไม่นานและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายแงมุ่ม
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผููอ่าน บทความฉบับน้ีแสดงเหตุผลบางส่วนเกี่ยวกับการปฏิเสธความล่ม
สลายอาจจะมีอย่โูดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักวิจัยและบุคคลาการที่เกี่ยวขูองกับการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนซึ่งส่งผลใหูการอภิปรายในเชิงวิชาการเกีย่วกับเรื่องน้ีไม่ประกฏอยู่ในการศึกษาดาูน
การพัฒนาอย่างยัง่ยืนมาจนถึงปัจจุบัน บทความฉบับน้ีนำาเสนอขอบข่ายใหม่สำาหรับงานวิจัย, การ
บริหารจัดการในองค์กร, การพัฒนาตนเองและนโยบายสาธารณะที่เรียกว่าการปรับตัวในเชิงลึก
ส่วนประกอบสำาคัญไดูแก่ความยดืหยุ่น, การสละออกและการบูรณะถูกนำาเสนอในบทความนี้



แนวคิดที่นำาเสนอไม่ตูองจากที่จะสรูางอยู่บนฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ“การปรับตัวกับสภาพภูมิ
อากาศทีเ่ปลี่ยนแปลง”เนื่องจากขูอสรุปที่ว่าการล่มสลายของสังคมไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดู ผูู
เขียนมคีวามเช่ือว่าน่ีเป็นหน่ึงในบทความแรกของงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการดูานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนที่ใหูขูอสรุปว่าการล่มสลายของสังคมที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดูจะเกินในเวลาอันใกลูเน่ืองมา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอยากจะเชิญชวนนักวิจัยใหูช่วยศึกษาเกี่ยวกับนัย
ยะสำาคัญของขูอสรุปน้ี

เคร่ืองมือคำาจุนสำาหรับผููอ่าน
รายชื่อสิ่งพิมพ์, พอดคาสต์, วดีีโอและเครือข่ายสำาหรับช่วยคำ+าจุนด้านอารมณ์ความร้้สึก
ต่อข้อม้ลท่ีอย้่ในบทความฉบับนี+สามารถหาได้จาก www.jembendell.com

บทนำา
ผููเขียนตัง้คำาถามกับบุคคลาการที่มคีวามเชี่ยวชาญในหัวขูอการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนรวมถึงตัวผ ูู
เขียนเองดูวยในมิติของการบริหารจัดการ การกำาหนดนโยบายและการวิจัยว่าเป็นการทำางานใน
หัวขูอน้ีโดยมีสมมุติฐานหรือความคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ หรือสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรักษาอารายธรรมของเราไวู?
จากขูอมูลที่น่าวิตกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากหนูาจอคอมพิวเตอร์ของผูู
เขียนทำาใหูเกดิคำาถามที่ไม่สามารถละเลยไดูจนนำาไปสู่การใชูเวลาหลายเดือนในการวิเคราะห์
ขูอมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดาูนภูมิอากาศ ขูอสรุปที่ผููเขียนไดูจากขูอมูลทัง้หมดคือเรา
ไม่สามารถใชูสมมุติฐานหรือความคาดหวังที่กล่าวมาในขูางตูน ผููเขยีนจึงตัง้คำาถามที่สองว่าเป็น
ไปไดูหรือไม่ที่กลุ่มผููเชีย่วชาญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืนไดูทำาการศึกษาถึงความเป็นไปไดูที่
ว่า มันเป็นไปไม่ไดูที่จะหลีกเลี่ยงความหายนะของสิ่งแวดลูอมจากงานวิจัยที่เคยมีอยู่ จากการ
ศึกษาบทความทางวิชาการจากกลุ่มของผููเชี่ยวชาญทำาใหูเห็นว่าไม่มงีานวิจัยแมูแต่ชิ้นเดียวที่เริ่ม
ตัง้ตูนการคูนควูาจากมุมมองทีไ่ดูกล่าวมาขูางตูน นัน่ไดูนำามาสู่คำาถามที่สามที่ว่าทำาไมกลุ่มผูู
เชี่ยวชาญไมเ่คยสำารวจปัญหามูลฐานของสายงานในดูานการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนรวมไปถึงการใชู
ชีวิตประจำาวันดูวย เพื่อที่จะทำาการคูนควูาเก่ียวกับสิ่งที่กล่าวมาขูางตูนขูาพเจูาไดูทำาการวิเคราะห์
ทางดูานจิตวิทยาจากบทสนทนากับเพื่อนร่วมงาน, การวิพากษวิ์จารณ์ในกลุ่มของนักอนุรักษณ์บน
โซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ความคิดกับประสบการณ์ของขูาพเจูาเอง ไดูนำามาถงึขูอสรุปว่ามี
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ความจำาเป็นที่จะส่งเสริมการสนทนาในหัวขูอที่เกี่ยวกับการล่มสลายของสังคมอันเน่ืองมาจาก
หายนะของส่ิงแวดลูอมรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทัง้น้ีจึงไดูเกิดคำาถามที่ส่ีขึ้นว่าการสนทนาใน
หัวขูอขาูงตูนควรจะเป็นไปในรูปแบบใดบนโซเชียลมีเดีย ผููเขยีนไดูแยกแยะแนวคิดรวมทัง้ตัง้
คำาถามกับตนเองว่าอะไรที่สามารถใชูเป็นเครื่องนำาทางสำาหรับปัญหาที่มีความยากและซับซูอน
อย่างยิ่ง เพื่อการนัน้ขูาพเจูาไดูนำาสิ่งที่ศึกษามาตลอด ๒๕ ปีเกี่ยวกับการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนเพื่อที่
จะวางโครงสรูางสำาหรับแผนปฏิบัต ิการที่ข ูาพเจูาตัง้ช ื่อว ่า“การปรับตัวในเชิงล ึก”ต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำาตอบของคำาถามหูาขูอที่ไดูกล่าวมาขาูงตูนไม่ไดูสนับสนุนหรือต่อยอดในงานวิจัยและภาคปฏิบัติ
ในทุกๆดูานที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนทัง้ในดาูนการบริหารจัดการและการ
วางแผนงาน ในทางกลับกันบทความน้ีตัง้คำาถามกับรากฐานของงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนทัง้หมด บทความน้ีไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะต่อยอดในงานวิจัย, การวางแผนงานและภาคปฏิบัติ
ที่เก่ียวกับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากผููเขยีนเล็งเห็นว่าเราไม่ควรที่จะถูกจำากัดอยู่ใน
กรอบที่ว่าเราสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในดาูน
กายภาพ, เศรษฐกิจ, สังคัม, การเมืองและสถานการณ์ทางจิตวิทยา ในทางกลับกันบทความน้ีอาจ
จะช่วยเปิดทางใหูงานวิจัยในอนาคตที่เก่ียวกับการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนทัง้ทางดูานบริหารจัดการและ
ดูานแผนงานในทัง้แง่มุมของการหักออกและเพิ่มเติม ความหมายที่กล่าวมาขูางตูนเพื่อใหูผููอ่าน
ไดูมีเวลาที่จะยูอนออกมาเพื่อที่จะพิจารณาว่า“ถูา”การวิเคราะห์ในบทความน้ีเป็นความจริงเพื่อที่
จะใหูเวลากับตัวเองในการเสียใจและเอาชนะความกลัวที่จะเกิดขึ้นตามมา รวมถึงเพื่อที่จะ
หาความหมายใหม่ของการมีอยู่และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทัง้น้ีส่ิงที่กล่าวมาขูาง
ตูนอาจจะอยู่ในขอบข่ายของวิชาการหรือการบริหาร - หรืออาจจะอยู่ในขอบข่ายอื่นทีค่วามเขาูใจ
เก่ียวกับบทความน้ีนำาผููอ่านไป

ประการแรกผููเขียนจะเริ่มจากการอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับโดยการหยิบยกงานวิจัยบางส่วนที่
คำานึงถงึหรือเริ่มจากสมมุติฐานเกี่ยวกับการล่มสลายของสังคมอันเนื่องมาจากหายนะทาง
ธรรมชาติรวมถึงการอูางถึงงานที่เกีย่วขูองกับเรื่องน่ีที่ผููอา่นอาจจะเล็งเห็นว่ามคีวามเกี่ยวขูอง
ประการที่สองผููเขียนจะสรุปสิ่งที่ผููเขียนเล็งเห็นว่ามคีวามสำาคัญที่สุดในวิทยาศาสตร์ดูานภูมิ
อากาศและอธิบายว่าทำาไมคนที่ตัง้ขูอสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกลูจะนำามาซึ่งความ
ย่งุเหยิงมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประการที่สามผููเขียนจะอธิบายว่าทำาไมมุมมองที่กล่าวมาขูางตูน



ไม่เป็นที่สนใจในกลุ่มของผููเชี่ยวชาญในดูานสิ่งแวดลูอมและขอเชื้อเชิญใหูผููอ่านพิจารณาถึง
ประโยชน์ของจากเปลี่ยนวิธีคิดออกจากมุมมองของกระแสหลัก ประการที่สี่ผููเขียนวางเคูาโครง
เก่ียวกับวิธีที่กลุ่มคนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไดูตัง้กรอบของสถานการณ์ในปัจจุบันถึงความเป็นไปไดู
ของการล่มสลาย, หายนะและการสูญพันธ์ุของมนุษยชาติ รวมถึงการที่มุมมองน้ีทำาใหูเกิดความ
แตกต่างทางดูานความรููสึกและแนวคิด ประการที่หูาผููเขียนวางเคาูโครงของ“วาระการปรับตัวใน
เชิงลึก”เพื่อที่จะช่วยนำาไปสู่การสนทนาว่าเราจะทำาอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศนำาไปสู่โศกนาฏกรรมที่กำาลังจะถูกเปิดเผยออกมา ทาูยที่สุดผูเูขียนไดูใหคูำาแนะนำาสำาหรับ
วาระที่ไดูกล่าวถึงน้ีอาจจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงในงานวิจัยและการสอนในหัวขูอของการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน

ในฐานะของความเป็นนักวิจัยและนักปฏิบัติการเชิงเรียนรููพวกเราไดูมีโอกาสและหนูาที่ไม่เพียง
แค่ทำาตามผููว่าจูาง หรือผููใหูทุนรวมถึงบรรทัดฐานของวิชาชีพ ภาระผูกพันของเราควรจะสะทูอน
ไปถึงงานของพวกเราเองที่พงึมีความเกี่ยวขูองกับสังคมในวงกวูาง ผูเูขียนตระหนักดีว่าคนบาง
กลุ่มอาจมองว่าการแสดงออกทางวิชาการที่บ่งช้ีว่าพวกเราทำาลังเผชิญกับการล่มสลายของสังคมที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงไดูในระยะเวลาอันสัน้เป็นการขาดความรับผิดชอบเพราะมันอาจจะมีผลกระทบ
ต่อทัง้แรงจงูใจและสุขภาพจิตของผููอ่านที่ไดูรับขูอความในลักษณะน้ี ในทางกลับกันทัง้งานวิจัย
และการไดูมีส่วนร่วมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองน้ีของผููเขียนบ่งช้ีว่าผลลัพธ์ของการแสดงออกใน
ลักษณะน้ีใหูผลตรงกันขูามกับความกังวลของคนกลุ่มนัน้ ดังนัน้จึงถือว่าเป็นความรับผดิชอบที่พึง
จะส่ือสารเก่ียวกับขูอสรุปในบทความน้ี รวมถึงการเช้ือเชิญใหูคนหมู่มากรวมถึงตัวผููเขียนเองช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในการคูนหาคำาตอบทัง้ในเชิงจิตวิทยาทัว่ไปและในเชิงจิตวิทยาเชิงลึก

บทความนีอ้ยู่ในจุดไหนในแวดวงวิชาการ
บ่อยครัง้การอธิปรายเกี่ยวกับผลในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระ
ทบต่อสังคนมนุษย์ แนวทางของการถกเถียงจะออกไปในเชิงของการที่จะแสวงหาขูอมูลเชิงลึกใน
บริบทเนูนการสรูางสมดุลย์ของขูอมูลที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับหัวขูอน้ี ทัง้นัน้ในเมื่อขูอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางภูมิอากาศเป็นไปในเชิงลบอย่างยิง่ สมดุลย์ของขูอมูลน้ีมันจะมาจากขูอมูลในเชงิ
บวกที่เนูนยำ้าความกูาวหนูาของการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน กระบวนการคูนหาจุด“สมดุลย์”นี้เป็น
ลักษณะนิสัยของผููที่มคีวามรููและชอบแสวงหาเหตุผล ในทางกลับกันการกระทำาเช่นนี้ไม่เป็น
ความคิดไปตามหลักของตรรกศาสตร์ถูาหากว่าขูอมูลในเชิงบวกไม่ไดูมีความเกี่ยวขูองกับ



สถานการณ์ที่สะทูอนมาจากขูอมูลในเชิงลบ ขอยกตัวอย่างเช่นกระบวนการอธิปรายเกี่ยวกับ
นโยบายที่เกีย่วกับความแข็งแรงและความปลอดภัยของบริษทัไวท์สตาร์ไลน์กัปตันของเรือไททา
นิคในระหว่างที่เรือกำาลังจมลงในทะเลแอตแลนติกเหนือย่อมไม่เป็นการสมเหตุสมผลในการใชู
เวลาในสถานการณ์นัน้  ทัง้นัน้การหาสมดุลย์ในลักษณะน้ีเป็นสิ่งที่คนส่วนมากตอบสนองต่อการ
อธิปรายเกี่ยวกับความรุนแรงและความรวดเร็วของโศกนาฏกรรมทางภูมิอากาศโดยการเริ่มจาก
การรับรููขูอมูลในเชิงบวกจากการพัฒนาอย่างยัง่ยืนที่มีขอบขา่ยกวูางกว่า

เป็นที่แน่นอนว่ามีความกูาวหนูาหลายดูานที่เก่ียวกับส่ิงแวดลูอมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารวมไป
ถึงการลดมลพิษ, การอนุรักษร์ะบบนิเวศและการบริหารจัดการของเสีย อีกทัง้ยังมคีวามพยายาม
อย่างแรงกลูาในช่วงยี่ส ิบปีที่ผ ่านมาในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังชัน้
บรรยากาศ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติเพื่อแกูไขสภาพภูมิอากาศที่มีชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า“การบรรเทา” (Aaron-Morrison et. al. 2017) ) มีความกาูวหนูาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สภาพภูม ิอากาศและคาร์บอนในช่วงที่ผ ่านมาทัง้ในเร ื่องของความตื่นตัว , นโยบายและ
นวัตกรรม(Flannery, 2015) ) ทัง้นัน้การจัดการที่รวดเร็วและมีผลมากกว่าที่ผา่นมามีความจำาเป็น
อย่างยิง่ การประชุมสุดยอดในเร่ืองของสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลในคอปที่ ๒๑ (COP21) ใน
เดือนธันวาคมปีพ.ศ. ๒๕๕๘ มีส่วนช่วยอย่างมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมามีบทบาทของประเทศ
จีนในปัญหาน้ี การสนับสนุนความพยายามเหลา่น้ีใหูทัง้คงอยู่และขยายออกไปในวงกวูางมีความ
จำาเป็นอย่างยิง่ อีกทัง้มีการเพิ่มความพยายามในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศ เช่นการปูองกันนำ้ าท่วม, การออกกฎหมายการวางแผนและระบบชลประทาน (Singh et
al, 2016) ) แมูว่าความพยายามเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งมันกลับไม่มีผลต่อการ
วิเคราะห์ของสถานการณ์โดยรวมที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

บทความมุ่มเนูนไปที่ปรากฏการณ์แทนที่จะต่อยอดจากทฤษฎีที่มีอยู่เดิมในขอบข่ายของการ
พัฒนาอยา่งยัง่ยืน  ปรากฏการณ์ที่มุ่งเนูนนัน้ไม่ไดูจำาเพาะไปที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศโดยตรงแต่จะเนูนยำ้าที่สภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปีพ .ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งผููเขียนจะอูางเหตุผลสืบเน่ืองมาจากการตรวจสอบสืบเน่ืองจากงานวิจัยในปัจจุบันที่ไดู
บ่งชี้ถึงการล่มสลายของสังคมในเวลาอันใกลู บทความน้ีบ่งชี้ถึงช่องว่างในบทความทางวิชาการ
อันเน่ืองมาจากการขาดการอภิปรายในการศึกษาเก่ียวกับการบริหารการและภาคปฏิบัติในหัวขูอที่
ว่าสมมุติฐานว่าเราสามารถแกูไขและรับมือกับการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศอาจจะเป็นไปไม่ไดู



อีกต่อไป ในวารสารทางวิชาการดูานการจัดการบัญชีและนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน(SAMPJ))ที่บทความน้ีเคยยื่นส่งเพื่อตีพิมพ์ไมเ่คยมีการอภิปรายเกีย่วกับหัวขูอนี้มาก่อน
นอกเหนือจากบทความของผููเขยีนและทีมงาน (Bendell, et al, 2017) ) มีบทความทางวิชาการ
สามฉบับกล่าวพาดพิงถึงการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ มีเพยีงแค่บทความเดยีวที่มุ่งเนูนไปที่การ
ปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศดูวยการศึกษาถึงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร (de
Sousa Fragoso et al, 2018))2 

วารสารองค์กรและสิ่งแวดลูอม (Organisation and Environment) เป็นแกนนำาในการอภิปราย
เกี่ยวกับความเกี่ยวเน่ืองของสภาพภูมิอากาศต่อองค์กร ทัง้นัน้ตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๓ มุ่งเนูนไปที่
จุดยืนในทัง้ทางทฤษฎีและปรัชญาเก่ียวกับส่ิงแวดลูอมรวมถึงผลกระทบต่อองค์กรและการบริหาร
จัดการ อย่างไรก็ตามวารสารน้ีไม่เคยอูางองิถึงงานวิจัยที่คูนควูาเกี่ยวกับความเป็นไปไดูของการ
ล่มสลายของสังคมอันเน่ืองมากจากภัยพิบัติดูานส่ิงแวดลูอม3

มีบทความทางวิชาการสามฉบับที่อูางอิงถึงการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ สองในสามของ
บทความนัน้มองการปรับตัวเป็นแค่บริบทแต่มุ่งเนูนการคูนควูาไปที่เรื่องอื่นอาทิเช่นการเรียนรูู
ทางสังคม (Orsato, et al 2018)) และการเรยีนรููเชิงเครือข่าย (Temby et al, 2016) ) มีเพยีงแค่
บทความเดียวที่มุ่งเนูนไปที่การปรับตัวต่อการสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ทัง้นัน้บทความนี้ไม่ไดูวินิจฉัยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการล่มสลายของสังคมในวงกวูาง
(Clement and Rivera, 2016) ) 

งานวิจัยที่นอกเหนือจากหมวดของการบริหารจัดการนัน้มีอยู่ในวงกวูาง (Lesnikowski, et al
2015) ) ยกตัวอย่างเช่น มีมากกว่าสี่หมื่นผลลัพธ์จากการคูนหาดูวยคำาว่า“การปรับตัวต่อสภาพภูมิ

2 จากการสืบค้นในฐานข้อม้ลพบว่ากลุ่มคำาเหล่านี+ได้แก่ การล่มสลายของสิ่งแวดล้อม, การล่มสลายของ
ระบบเศรษฐกิจ, การล่มสลายของสังคม, การล่มสลายของอารยธรรม, ความหายนะของสิ่งแวดล้อม และ
การส้ญพันธ์ุของมนุษยชาติ ไม่เคยปรากฎในบทความใดๆในวารสาร ความหายนะได้ถ้กกล่าวถึงในสาม
บทความ สองในสามบทความนั+นกล่าวถึงไฟไหม้ในโรงงานที่บังคลาเทศ และบทความสุดท้ายเป็น
บทความของผ้้เขียนและทีมงาน (2017)

3 จากการสืบคูนในฐานขูอมูลพบว่ากลุ่มคำาเหล่าน้ีไดูแก่ การล่มสลายของสิง่แวดลูอม, การล่มสลายของสงัคม และ
การล่มสลายของอารยธรรมไดูถูกกล่าวถึงในสามบทความโดยแยกจากกัน การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจไดูถูกก
ล่างถงึในสามบทความ การสูญพนัธ์ุของมนษุยชาติถกูกล่างถงึในสองบทความ ความหายนะของสิ่งแวดลูอมไดูถูก
กล่าวถึงในสบิสองบทความ จากการสืบคูนบทความเหล่าน้ีแสดงใหูเห็นว่าไมม่ีบทความใดๆท่ีวินิจฉัยถงึการล่มสลาย



อากาศ”จากกูเก้ิลสกอล่าห์ ผููเขียนจะไม่ใชูงานทีม่ีอยู่เดมิเกี่ยวกับการปรับตัวในการคูนหาคำาตอบ
ของคำาถามที่ตัง้ไวูในบทความน้ี ผููอ่านอาจจะตังคำาถามว่า“เพราะเหตุใด”? คำาตอบสำาหรับคำาถาม
นัน้คือการศึกษาทีเ่กี่ยวกับการปรับตัวต่อสภาพอากาศทัง้หมดที่มีอยู่เดิมตัง้อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า
เราสามารถรักษาสภาพสังคมในรูปแบบที่เป็นอยู่จากผลกระทบที่อยู่ในวิสัยที่ร ับมือไดู (ibid)
แนวคิดของการปรับตัวเชิงลึกมีความคลูายกับแนวคิดขาูงตูนในจุดที่ว่าเราจำาเป็นที่ตูองยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกันการปรับตัวเชิงลึกใชูการเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นจุดเริ่มตูนเพื่อ
รับมือกับการล่มสลายของสังคมในปัจจุบัน (ซึ่งผููเขยีนจะไดูอธิบายต่อไป)

โลกที่ไม่ใช่เชิงเสูน

บทความน้ีไม่ไดูมุ่งเนูนที่จะแสดงขูอมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ทางภูมิอากาศ ในทางกลับกันผูู
เขียนจะทบทวนบทความทางวิชาการในช่วงหูาปีที่ผ่านมาที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่และจะนำา
ขูอมูลจากสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อเติมเต็มในจุดที่ขาดหายไป ในหัวขูอน้ีจะตัง้ขูอสรุปจากหลักฐาน
ต่างๆที่จะแสดงใหูเห็นว่ามันชูาไปเสียแลูวที่จะหลีกเล่ียงความหายนะของส่ิงแวดลูอมทัว่ทัง้โลกใน
ช่วงเวลาของผููคนที่ยงัมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนัน้ไม่สามารถ
ปฏิเสธไดู สิบเจ็ดในสิบแปดปีที่รูอนที่สุดในการบันทึกตลอด ๑๓๖ ปีลูวนเกิดขึ้นหลังจากปีพ.ศ.
๒๕๕๔ อุณหภูมิเฉลี่ยทัว่โลกไดูเพิ่มขึ้น ๐.๙ องศาเซลเซยีสนับจากปีพ.ศ. ๒๔๒๓ (NASA/GISS,
2018)) จุดนี่น่าวิตกที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกคือขัว้โลกเหนือซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มี
อุณหภูมิบนบกสูงถึง ๒ องศาเซลเซียสนับจากอุณหภูมิเฉล่ียระหว่างปีพ .ศ. ๒๔๒๔-๒๕๕๓ อุณหภูมิ
ที่ขัว้โลกเหนือในปีนัน้สูงกว่าที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปีพ .ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘
ถึง ๐.๘ องศาเซลเซยีสและยังสูงกว่าจุดเริ่มตูนของการบันทึกอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. ๒๔๔๓
ถึง ๓.๕ องศาเซลเซยีส (Aaron-Morrison et al, 2017) )

ขูอมูลที่นำาเสนอน้ีสามารถตรวจทานไดูโดยง่ายและไม่สามารถโตูแยงูไดูในวงกวูางจึงเป็นเร่ืองง่าย
ที่จะพบเห็นในงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ในทางกลับกันเพื่อที่จะใหูเห็นถึงผลกระทบของความรูอนที่
สูงขึ้นแต่ทัง้สิ่งแวดลูอมและสังคมมนุษย์ มันมีความจำาเป็นที่จะตูองใชูขูอมูลในปัจจุบบันรวมถึง
แนวโนูมจากขูอมูลที่มีอยู่, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบสืบเน่ืองที่ปรากฎ
ออกมามีนัยยะสำาคัญอยา่งชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนัน้เพื่อความเขาูใจที่ชัดเจนต่อ



สถานการณ์ในปัจจุบันจึงมีความจำาเป็นที่จะใชูขูอมูลโดยตรงทัง้จากสถาบันวิจัย, นักวิจัย และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวขูอง ทำาใหูเราไม่สามารถพึ่งพารายงานจากคณะรัฐบาลระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไอพีซซีี (IPCC) เป็นแหล่งขูอมูลหลักไดูเพราะงานวิจัยที่
เกี่ยวขูองในรายงานน้ีตูองใชูเวลานานกว่าจะไดูตีพิมพ์และนำามาพิจารณาในรายงาน  แมูว่างาน
ของไอพีซีซีจะมีความสำาคัญอย่างยิ่งหากแต่ว่ามักจะประเมินสถานการณ์ตำ่ากว่าความเป็นจริงอยู่
เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินจากกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ทางดูานภูมิอากาศที่มีชื่อเสียง
หลายๆทา่น ดูวยเหตุน้ีในหัวขูอน้ีผููเขียนจะใชูขูอมูลจากหลายแหล่งที่มาที่ม่งุเนูนขูอมูลเริ่มตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดูวยเหตุที่ว่าขูอมูลทีเ่ร่ิมตัง้นัน้เป็นตูนมาสอดคลูองกับการเปล่ียนแปลงแบบไม่เป็น
เชิงเสูนของสิ่งแวดลูอมจวบจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเชิงเสูนนัน้เป็นศูนย์กลาง
ของความเขูาใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเน่ืองจากมันสะทูอนถึงผลกระทบที่ทัง้
รวดเร็วและรุนแรงกว่าการคาดการที่มาจากสมการเชิงเสูน ซึ่งแสดงออกมาถึงการสูญเสียความ
เกี่ยวพันเชิงเสูนระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกกับปริมาณของคาร์บอนที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ หรือมีชื่อเรียกอีกอยา่งหนึ่งว่า“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอก
เหนือการควบคุม”
ความรูอนที่เพิ่มสูงขึ้นในขัว้โลกเหนือเริ่มเป็นที่สนใจของคนทัว่ไปเพราะมันส่งผลกระทบต่อ
กระแสลมในซีกโลกตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ลมเจ็ทสตรีมและกระแสนำ้ าวนขัว้โลก ที่ส่งผลทัง้
ใหูมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของลมรูอนไปสู่ขัว้โลกเหนือและของลมหนาวออกมาจากขัว้โลก
เหนือ เคยมีช่วงวันในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ที่อุณหภูมิของขัว้โลกเหนือสูงกว่าคา่เฉลี่ยในอดีตของ
เดยีวกันนัน้ถึง ๒๐ องศาเซลเซียส (Watts, 2018)) อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของขัว้โลกเหนือส่งผลใหู
นำ้ าแขง็ละลายเป็นจำานวนมาก พื้นที่เฉลี่ยของการเพิ่มของพื้นนำ้ าแขง็ในเดือนกันยายนลงลดถึง
๑๓.๒% ทุกทศวรรษนับตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๓ จนสองในสามของพื้นนำ้ าแขง็ในขัว้โลกไดูละลายหาย
ไป (NSIDC/NASA, 2018)) ขูอมูลนี่เป็นที่น่าวิตกอย่างยิง่ถูามองไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาตรของนำ้ าแขง็เพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความทนทางของนำ้ าแข็งต่อความรูอนและพายุที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ปริมาตรของนำ้ าแขง็ในขัว้โลกเหนือตำ่าที่สุดในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแนวโนูมที่จะ
ลดลงเร่ือยๆ (Kahn, 2017) )

ถูามองถงึการลดลงของการสะทูอนแสงอาทิตย์กลับไปสู่อวกาศของพื้นนำ้ าแขง็ที่มีสีขาว ขัว้โลก
เหนือที่ปราศจากนำ้ าแขง็จะส่งผลถึงการเพิ่มอุณหภูมิของโลกอยา่งมีนัยยะสำาคัญ ในบทความใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไดูคำานวนว่าถูานำ้ าแข็งหายไปจากขัว้โลกเหนืออุณภูมิจะเพิ่ม



ขึ้นถึง ๒๕% เมื่อเทยีบกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง ๓๐ ปีที่ผา่น
มา (Pistone et al, 2014) ) นัน่หมายความว่าแมูว่าเราจะสามารถนำาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาออกจากชัน้บรรยากาศก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยต่อการหายไปของนำ้ า
แข็งในขัว้โลกเหนือ ปีเตอร์ แวดแดมส์ (Peter Wadhams) นักวิทยาศาสตร์ดูานสภาพภูมิอากาศ
ที่เป็นที่มีชื่อเสียงเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีขูางหนูาจะมีช่วงที่นำ้ าแขง็หายไปจากขัว้โลกเหนือและอาจจะ
ส่งผลใหูการเพิ่มของอุณหภูมิมากขึ้นอีก ๕๐%จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากอารยธรรม
ของมนุษย์ (Wadhams, 2016) )4)  ปรากฏการณ์น้ีส่งผลใหูการคำานวนของไอพีซีซี รวมถึงเปูาหมาย
และแผนงานของ ยูเอ็นเอฟซีซซีี (UNFCCC) ไม่สามารถใชูการไดู 

ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๙ กรีนแลนด์สูญเสียนำ้ าแข็งไปประมาณ ๒๘๐ กิกะตันต่อปี พื้นที่
ชายฝ่ังและบริเวณใกลูเคียงสูญเสียนำ้ าแขง็ไปประมาณ ๔ เมตร (อธิบายในชิงของความสูงเทียบ
เท่านำ้ า) ในช่วง ๑๔ ปี (NASA, 2018)) การละลายของนำ้ าแข็งบนบกทัง้หมดรวมถึงการขยายตัว
ของนำ้ าเมื่ออุณหภูมิสูงขัน้ส่งผลใหูนำ้ าทะเลสูงขึ้น ๓.๒ มิลลิเมตรต่อปี รวมแลูวระดับนำ้ าทะเลเพิ่ม
ขึ้นมากกว่า ๘๐ มิลลิเมตรนับตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ (J)PL/PO.DAAC, 2018)) การเพิม่ขึ้นที่กล่าวมา
น้ีตัง้อยู่บนสมมุติฐานของสมการเชิงเสูนซึ่ง ไอพซีีซีและกลุ่มคนที่เก่ียวขูองใชูในการพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลง ทัง้นัน้ขูอมูลล่าสุดแสดงใหูเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของระดับนำ้ าไม่ไดูเป็นไปตามสมการ
เชิงเสูน (Malmquist, 2018)) นัน่หมายความว่าผลของการละลายของนำ้ าแขง็ที่อยู่บนบกทำาใหูการ
เพิ่มขึ้นของระดับนำ้ าทะเลไม่เป็นไปตามสมการเชิงเสูน

การเปลี่ยนแปลงทัง้อุณหภูมิและระดับนำ้ าทะเลที่สังเกตไดูในปัจจุบันนัน้สูงกว่าการพยากรณ์จาก
ระบบจำาลองทางภูมิอากาศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงน้ีสอดคลูองกับความไม่เป็น
ไปตามสมการเชิงเสูนของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลูอมที่ทำาใหูเกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและ
การเกษตรอย่างที่ไม่สามารถควบคุมไดู อันจะเป็นเหตุสืบเน่ืองไปถึงผลทางสังคม, เศรษฐกิจและ
การเมือง ผููเขยีนจะกลับมาอธิบายถึงนัยยะของขูอมูลเหลา่น้ีอีกครัง้ หัวขูอน้ีจะแสดงผลกระทบที่
สามารถเห็นไดูรายงานต่างๆในปัจจุบัน

เราไดูเห็นความถี่และความรุนแรงที่มาจากผลกระทบของพายุ, ภัยแลูงและอุทกภัยอันเน่ืองมา
จากความแปรปรวนเพราะพลังงานที่เพิ่มขึ้นในชัน้บรรยากาศ (Herring et al, 2018)) เราไดูเห็น

4 แกูไขจากของเดิมท่ีใชูคำาวา่“ทวีคูณ”



ความเสียหายโดยตรงในภาคเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศส่งผลใหูผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ๑-๒%ต่อทศวรรษในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา (Wiebe et al, 2015) ) องค์กรณ์
อาหารและการเกษตรของยูเอ็น (FAO) รายงานว่าความผิดปรกติของสภาพอากาศส่งผลกระทบมี
มูลค่ามากกว่าหน่ึงพันลาูนเหรียญสหรัฐต่อปีและจะเพิ่มขึ้นดูวยอัตราแบบเลขชี้กำาลัง  แมูว่าใน
ปัจจุบันจะวัดผลกระทบดูวยตัวเงินแต่แทูที่จริงแลูวผลสะทูอนทางดาูนโภชนาการเป็นกุญแจ
สำาคัญ (FAO, 2018)) เรายังเห็นผลกระทบไดูจากระบบนิเวศทางทะเล แนวประการังกว่าครึ่งหน่ึง
จากทัว่โลกไดูตายไปในช่วงสาบสิบปีเน่ืองมาจากหลายสาเหตุอาทโิดยเฉพาะอย่างยิง่อุณหภูมิของ
นำ้ าที่เพิ่มสูงขึ้นและความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นเน่ืองมาจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มคีวามเขมู
ขูนมากขึ้นในทะเล (Phys.org, 2018)) ในช่วงทศวรรษก่อนปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มหาสมุทรแอตแลนติก
ไดูซมึซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าทศวรรษก่อนหนูานัน้ถึง ๕๐% ส่งผลใหูค่าความเป็นกรด
ของทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Woosley et al, 2016) ) งานวิจัยน้ีชี้ใหูเห็นถึงสภาวะของทะเลทัว่
โลกรวมถึงผลของการลดลงของค่าพีเอชซึ่งส่งผลทางตรงต่อห่วงโซ่อาหารในทะเลและจะกระทบ
ถึงความสามารถในการเจริญพันธ์ุของประชากรปลาทัว่โลก (Britten et al, 2015) ) ในขณะ
เดยีวกันการที่อ ุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นก็ส่งผลใหูปริมาณปลาบางชนิดมีจำานวนลงลด
(Aaron-Morrison et al, 2017) ) นอกเหนือจากภัยคุกคามทางโภชนาการที่กล่าวมาแลูว ในบาง
พื้นที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณยงุและเชื้อไวรัสที่ติดตามมาดูวยอัตราแบบเลขชี้กำาลังอันเน่ืองจาก
อุณหภูมิเหมาะสมต่อการแพร่พันธ์ุของยุง (ECJ)CR, 2018))

มองไปขูางหนูา
ผลกระทบที่ไดูกล่าวสรุปในหัวขูอที่ผ่านมาไดเูกิดขึ้นแลูวในปัจจุบันและดูวยระดับความรุนแรงที่
เป็นอยู่ระบบนิเวศ, ดิน, ทะเลและสภาพสังคมจะไดูรับผลกระทบอย่างต่อเน่ือง มันเป็นไปไดูยาก
ที่จะคาดการณ์ผลกระทบในอนาคต แต่มันจะส่งผลเสียมากกว่าถูาไม่พยายามที่จะประมาณการณ์
ล่วงหนูา ดูวยเหตุที่ว่ารายงานที่มีใหูเห็นในปัจจุบันเป็นกรณีที่แย่ที่สุดจากการคาดการณ์ในช่วง
เวลาทีผูู่เขียนเร่ิมศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพยากรณ์จากระบบ
จำาลองในระดับชัน้ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ ระบบจำาลอง
ทางภูมิอากาศในปัจจุบันคาดการณ์ถึงการเพิ่มขึ้นของจำานวนและความรุนแรงของพายุ (Herring
et al, 2018)) ผลจากระบบจำาลองประเมินการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่นการลดลง
ของการผลิตธัญพืชในซีกโลกตอนบนและความไม่สมำ่าเสมอของผลผลิตขาูวในเขตเสูนศูนย์สูตร
นัน่รวมไปถึงการลดลงของผลผลิตของขาูวสาร, ขาูวสาลีและขูาวโพดในประเทศจีนที่จะเกิดขึ้น



ก่อนปีพ.ศ. ๒๖๔๓ ดูวยอัตตรา ๒๖.๒๕%, ๑๘.๒๖% และ ๔๕.๑๐% ตามลำาด ับ (Zhang et
al,2016) ) นาเรช คูมาและทีมวิจัยประมาณการณ์ว่าผลผลิตของขูาวสาลีจะลดลง ๖-๒๓% ในช่วง
ปีพ.ศ. ๒๕๙๓ และ ๑๕-๒๕% ในช่วงปีพ.ศ. ๒๖๒๓ (Naresh Kumar et al. 2014) ) การประเมินทัง้
สองกรณีตัง้อยู่บนสมมุติฐานของการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศตามการคาดการณ์ของกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์กระแสหลัก การสูญเสียแนวประการังและการลดลงของค่าพีเอชในทะเลมีแนูว
โนูมจะส่งผลใหูผลผลิตทางการประมงลดลงมากกว่าคร่ึง (Rogers et al, 2017) ) อัตราการเพิ่มขึ้น
ของระดับนำ้ าทะเลจะเปลี่ยนเป็นอัตราแบบเลขชี้กำาลังในอีกไม่นาน (Malmquist, 2018)) ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรมากกว่าพันลูานคนที่อาศัยอยู่แนวชายฝ่ัง (Neumann et al,
2015) ) กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดูานสิ่งแวดลูอมประเมินว่าในปัจจุบันเรากำาลังอยู่ในการสูญพันธ์ุครัง้
ใหญ่ครัง้ที่หกในประวัติศาสตร์โลกซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ สายพันธ์ขุองพืชและสัตว์มากครึ่งใน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดกำาลังมคีวามเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (WWF, 2018)) ธนาคารโลกประกาศเตือนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหู
นานาประเทศเตรียมรับมือกับการยูายถิ่นฐานในประเทศเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ
อากาศซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณผููล้ีภัยจากต่างแดนที่มีอยู่เดิมนับลูานคน

แมูว่าขูอมูลที่ไดูแสดงขาูงตูนน้ีจะเป็นตระหนักดีสำาหรับผููเขียน, ผููอ่านและผููเชีย่วชาญในดูานน้ี
มันก็เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการจำายอมรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของเรา มันเป็นสิ่งที่ทำาใหูอรรถ
กถาจารย์บางทา่นบรรยายช่วงยุคสมัยในปัจจุบันใหูเป็นยุคทางธรณีวิทยาใหม่ที่สรูางขึ้นโดย
มนุษย์ – แอนโทรโพซีน (Anthropocene) (Hamilton, et al, 2015) ) นี่เป็นเหตุใหูผููเชี่ยวชาญ
หลายๆทา่นสรุปเราควรจะคูนควูาหาวิธีการใชูชีวิตในยุคที่พูนจากช่วงที่มีความยัง่ยืนซึ่งขาด
เสถียรภาพ (Benson and Craig, 2014) ; Foster, 2015) ) บริบทนี้มีความจำาเป็นที่ตูองเนูนยำ้า
เพราะมันนำามาสู่รากฐานสำาหรับประเมินความสำาคัญของความพยายามที่น่ายกย่องที่กำาลังดำาเนิน
อยู่และไดูถูกรายงานโดยละเอียดทัง้ในวารสารน้ีและวารสารอื่นๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผููเขยีน
จะนำาเสนอบทสรุปในบริบทกวูางขึ้นที่อาจจะนำามาซึ่งขอบข่ายของงานในดูานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนในอนาคต 

ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับไดูในทางการเมืองว่าเราจำาเป็นตูองควมคุมอุณหภูมิโลกไม่ใหู
เกิน ๒ องศาเซลเซียสเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่จะมีความอันตรายและ
อยู่เหนือการควบคุม ที่จะส่งผลกระทบหลายๆดูาน อาทเิช่น ความอดอยากในวงกวูาง , โรค



ระบาด, อุทกภัย, วาตภัย, การอพยพยาูยถิ่นและสงคราม ขูอตกลงน้ีจะเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาล
ในหลายประเทศตูองรับมือกับความกดดันทัง้ภายในและภายนอกประเทศอันเนื่องจากผล
ประโยชน์ทับซูอนโดยเฉพาะอย่างยิง่จากภาคเอกชน ทัง้นัน้ขูอตกลงนี้ไม่ใช่ส ิ่งที่กลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์แนะนำาเพราะมันจะนำาไปสู่การสูญเสียต่อระบบนิเวศจำานวนมาก รวมถึงความเสี่ย
งอื่นๆเมื่ออุณหภูมิโลกเขาูใกลู ๒ องศาเซลเซียส (Wadhams, 2018)) ขูอตกลงของไอพซีีซีในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุว่าถูาเราไม่สามารถควบคุมการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตจาก
มนุษย์ใหูตำ่ากว่าแปดแสนลูานตันจะมีแนวโนูมว่าเราจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ใหูเกิน ๒
องศาเซลเซียไดู นัน่หมายความว่าเราสามารถปล่อยเผาคาร์บอนไดูเพียงแค่สองแสนเจ็ดหมื่นลูาน
ตัน (Pidcock, 2013) นัน่หมายถึงทัว่โลกสามารถปล่อยคาร์บอนไดูหน่ึงหมื่นเจ็ดพันลูานตันต่อปี
(เทยีบเท่ากับสามหมื่นเจ็ดพันตันของกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์) แมูว่าการคำานวนขูางตูนจะดูน่า
เป็นห่วงแต่มันทำาใหูเรามีทัศนะคติว่าเรามีเวลาอีกหนึ่งทศวรรษสำาหรับการเปลี่ยนแปลง แต่
แทูจริงแลูวเราจำาเป็นตูองใชูเวลาอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและถูาเรายังไม่ไดู
เร่ิมที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มันแทบจะเป็นไปไม่ไดูเลยที่เราจะควบคุมคาร์บอน
ใหูอยู่ในขีดจำากัด การเพิ่มปริมาณการปล่อยคาร์บอนอีก ๒% ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ แสดงใหูเห็นว่าเรา
ยงัไม่สามารถแมูจะชลอการปล่อยคาร์บอนดูวยการพยายามแยกขาดของระบบเศรษฐกิจจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Canadell et al, 2017) ) น่ีแสดงใหูเห็นว่าเราไม่สามารถปูองกันไม่
ใหูอุณหภูมิโลกเขูาเพิ่มขึ้นมากกว่า ๒ องศาเซลเซียสไดู อีกทัง้การประเมินของไอพซีีซียงัมีความ
ขดัแยูงกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านที่ประเมินว่าปริมาณของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ชัน้บรรยากาศในปัจจุบันจะนำาไปสู่อ ุณหภูมิโลกเขูาเพิ่มขึ้นมากกว่า ๕ องศาเซลเซยีส นัน่
หมายความว่าเราไม่เหลืองบประมาณคาร์บอนอีกแลูว เพราะเราไดูใชูมันเกินกว่าขีดจำากัดไปแลูว
(Wasdell, 2015) )

ที่กล่าวมาคือสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผููเชี่ยวชาญบางกลุ่มเสนอใหูเพิ่มการวิจัยในการนำาคาร์บอน
ออกจากชัน้บรรยากาศ น่าเสียดายที่ว่าเราจำาเป็นตูองเพิม่ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ถึง ๒ ลูานเทา่ในเวลาเพียงแค่ ๒ ปี และที่สำาคัญตูองใชูพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการลดการปล่อย
คาร์บอนสู่ชัน้บรรยากาศอย่างมีนัยยะสำาคัญเพื่อที่จะลดอุณหภูมิในอนาคตจากคาร์บอนที่ถูกสะสม
ไวูแลูวในระบบ (Wadhams, 2018)) การดักจับคาร์บอนดูวยวิธีทางชีวภาพดูจะมีความเป็นไปไดู
มากกว่า (Hawken and Wilkinson, 2017) ) วิธีทางชีวภาพนัน้รวมถึงการปลูกตูนไมู การปรับปรุง
ดินในการเกษตรและการปลูกหญูาทะเลกับสาหร่ายทะเลเป็นตูน วิธีการเหล่าน้ียังส่งผลดีต่อทัง้สิ่ง



แวดลูอมและสังคมในวงกวูาง งานวิจัยในหญูาทะเล (Greiner et al, 2013) และสาหร่ายทะเล
(Flannery, 2015) ) ชี้ใหูเห็นว่าเราสามารถนำาคาร์บอนออกจากชัน้บรรยากาศไดทูันทีและต่อเน่ือง
ถูาเรามคีวามพยายามอยา่งจรงิจังในการฟ้ืนฟูท่งุหญูาทะเลและเพาะปลูกสาหร่าย ปริมาณการดัก
จับคาร์บอนยังอยู่ในกรณีศึกษาแต่เป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดลูอมอย่างชดัเจน
(Howard et al, 2017) ) งานวิจ ัยใน“การเลีย้งปศุสัตว์แบบหมุนดูวยการจัดการที่เข ูมงวด”
(MIRG) หรือที่เรียกว่าทุ่งปศุสัตว์แบบองค์รวมแสดงใหูเป็นว่าทุ่งหญูาที่อุดมสมบูรณ์สามารถสะสม
คาร์บอนไดู งานวิจัยในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ วัดการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนในดินต่อเฮกตาร์ไดู ๘ ตันต่อปีใน
ฟาร์มที่ใชูวิธีการเล้ียงแบบองค์รวม (Machmuller et al, 2015) ) ทัว่โลกใชูพื้นที่ประมาณ ๓ พัน ๕
รูอยลูานเฮกตาร์สำาหรับทุ่งเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ถูาเราประยุกต์ทุ่งปศุสัตว์แบบ
องค์รวมในหน่ึงส่วนสิบของพื้นที่ขูางตูนเราจะสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดูถึงหน่ึงส่วนสี่ของ
ปัจจุบัน นอกจากนี้วิธีการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนสามรถเก็บคาร์บอนในดินไดูถึง ๒ ตันต่อ
เฮกตาร์ต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มีนัยยะสำาคัญอยา่งมาก ที่กล่าวมาชี้ใหูเห็นว่าการประเมินงบ
ประมาณคาร์บอนจำาเป็นตูองมุ่งเนูนไปที่ระบบเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ดูวย

เป็นที่แน่นอนว่าทัง้นโยบายและการรณรงค์อยา่งกวูางขวางทัว่โลกสำาหรับการปฏิรูปการเกษตร
และการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเป็นสิ่งจำาเป็นที่ตูองทำาในปัจจุบัน ทัง้นัน้มันเป็นภาระอย่างยิง่ที่จะลบลูาง
การพัฒนาทางการเกษตรตลอด ๖๐ ปีที่ผา่นมา นอกจากน้ีการอนุรักษช์ายเลนและพื้นที่ป่าจำาเป็น
ตูองประสบความสำาเร็จอย่างสูงแมูว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาจะลูมเหลวในพื้นที่แทบทัง้หมด
นอกเหนือจากบริเวณป่าสงวน แมูว่าจะมีความตัง้ใจเฉียบพลันที่จะฟ้ืนฟูระบบนิเวศแต่ความรูอน
และความขาดเสถียรภาพที่มีอยู่แลูวในระบบของภูมิอากาศจะส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบนิเวศ
ในอนาคต ดังนัน้มันเป็นไปไดูยากที่วิธีการขาูงตูนจะสามารถลดปริมาณคาร์บอนในชัน้บรรยากาศ
ไดู ความเป็นจริงที่สถานการณ์ดำาเนินไปถึงจุดที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยงิในระบบ
นิเวศถูกแสดงใหูเห็นอย่างชัดเจนจากงานวิจัยที่ระบุว่า แมูว่าเราจะสามารถนำาคาร์บอนออกจากชัน้
บรรยากาศไดูอย่างมีนัยยะสำาคัญเราก็ไม่สามารถปูองกันความเสียหายอย่างยิง่ยวดต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลที่เกิดจากการลดลงของคา่พีเอชจากการละลายของคาร์บอนลงในทะเลอย่างต่อเน่ืองใน
ช่วงหลายปีที่ผา่นมา (Mathesius et al, 2015) )



แมูว่ามนุษย์จะมีขดีจำากัดในการทำางานร่วมกับธรรมชาติเพื่อดักจับคาร์บอน แต่โลกก็ไดูช่วยเหลือ
เรามาตลอดเวลาที่ผา่นมา ปรากฏการณ์ “โลกสีเขียว” (global “greening”) ที่เริม่ตัง้แต่ช่วงตูน
ศตวรรษมีส่วนช่วยในการชลอการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้บรรยากาศอย่างเห็น
ไดูชัด ตูนไมูโตเร็วขึ้นและมีขนาดใหญข่ึ้นเนื่องจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซดท์ี่มีมากขึ้นใน
อากาศ อีกทัง้อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำาใหูตูนไมูปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานูอยลงในช่วง
การหายใจ ผลที่ตามมาคือในทศวรรษที่ผ่านมาสัดส่วนของคาร์บอนที่คงเหลืออยู่ในอากาศลดลง
จาก ๕๐% เหล ือเพ ียง ๔๐% จากปร ิมาณคาร ์บอนผลิตข ึ้นในแต่ละปีนัน้  อย ่างไรก ็ตาม
กระบวนการขูางตูนก็มีขีดจำากดัซึ่งจะเห็นไดูจากปริมาณของกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตกคาูงอยู่
ในชัน้บรรยากาศทัง้หมดเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง และกูาวขูามกรอบที่ไดูวางไวูในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
๔๐๐ ส่วนในลูานส่วนโดยความหนาแน่น (ppm) ถูาคำานึงถงึการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล,
อ ุณหภูม ิแบบสุดโต่ง , อ ุทกภัย และภัยแลูงท ี่จะส ่งผลต่อระบบนิเวศ มโีอกาสอย่างส ูงท ี่
ปรากฏการณ์โลกสีเขียวจะมีประสิทธิภาพลดลงในอนาคต (Keenan et al, 2016) )

ความเป็นไปไดูที่กระบวนการทางธรรมชาติและการสนับสนุนจากมนุษย์ในการลดคาร์บอนในชัน้
บรรยากาศเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังที่หริบหรี่ในสถานการณ์ที่มืดมน อยา่งไรก็ตามความ
เป็นไปไดูที่ไม่แน่นอนจากกระบวนการขูางตูนยูอนแยูงกับความไม่แน่นอนจากผลกระทบของการ
เพิ่มของมีเทนในชัน้บรรยากาศ ก๊าซมีเทนมคีวามสามารถในการกักเก็บความรูอนจากแสงอาทิตย์
มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมากแต่กลับถูกละเลยจากระบบจำาลองทางภูมิอากาศเกือบ
ทัง้หมดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยทีทำาการประมาณการปริมาณมเีทนทัว่โลกในปีพ.ศ.
๒๕๕๙ คูนพบว่าในช่วงตูนของศตวรรษน้ีปริมาณของก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๕ ส่วนในพัน
ลูานส่วนโดยความหนาแน่น (ppb) ทุกๆปีเมื่อเทียบกับ ๑๐ ส่วนในพันลูานส่วนโดยความหนาแน่น
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ และ  ๒๕๕๘ แหลง่กำาเนิดของมีเทนที่ไดูถูกระบุในรายงานมีหลายแหล่ง ตัง้แต่
พลังงานจากถ่านหิน ไปถึงเกษตรกรรมและการละลายของชัน้ดินเยือกแขง็คงตัว (Saunois et
al, 2016) )

ถูาคำานึงว่าประเด็นน้ียังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในวงการวิชาการ มันจะยิ่งเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียง
หากผููเขียนกล่าวว่ายังไม่มีฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ถึงแหล่งที่มาของมีเทนในปัจจุบันหรือแมูแต่
ความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นรวมถึงเวลาที่ก๊าซมีเทนจำานวนมากจะถูกปล่อยจากชัน้ดินเยือกแข็งคงตัว
ทัง้ที่อยู่บนดินและใตูนำ้ า ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเห็นว่าความเสี่ยงของมีเทนจากชัน้ดิน



เยือกแขง็คงตัวจะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษหรือสหัสวรรษหนูาไม่ใช่ในทศวรรษน้ี (Schuur et al.
2015) ) แต่ภายใน ๓ ปีฉันทามตินัน้ก็พังทลายลงไปดูวยการทดลองอย่างละเอียดทีพ่บว่า ถูาชัน้ดิน
เยือกแขง็คงตัวละลายลงและยงัคงความเปียกชุ่มอย่ซูึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโนูมที่จะเกิดขึ้น
ค่อนขาูงสูง มันจะผลิตก๊าซมีเทนจำานวนมหาศาลในช่วงเวลาไม่ก่ีปี (Knoblauch et al, 2018))

ประเด็นที่ถกเถียงกันน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไปไดูที่จุลินทรีย์บางชนิดเพิ่มจำานวนขึ้นและใชู
ก๊าซมเีทนที่มีอยู่ รวมถึงความเป็นไปไดูที่มันจะช่วยลดผลประทบจากภูมิอากาศ อีกประเด็นที่เป็น
เรื่องถกเถียงกันอย่างมากคือมีเทนที่อยู่ในรูปของมเีทนคลาเทรตบนพื้นทะเลของอาร์คติกที่มี
โอกาสจะถูกปล่อยสู่ชัน้บรรยากาศ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไดูตีพิมพ์ผลงานเพื่อ
เตือนเกี่ยวกับการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในขัว้โลกเหนือจะเพิ่มความเร็วและปริมาณการปล่อยก๊าซ
มเีทนสู่ชัน้บรรยากาศ อันจะส่งผลถึงขัน้ภัยพิบัติต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเน่ืองจากอุณหภูมิที่จะเพิ่มสูง
ขึ้นกว่า ๕ องศาเซลเซียสในช่วงเวลาไม่กี่ปี (Shakhova et al, 2010) ผลงานวิจัยขาูงตูนทำาใหู
เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดและเสียงส่วนมากไม่เห็นดูวย  บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขูาใจไดู
เพราะนัยยะของงานวิจัยนัน้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนก (Ahmed, 2013) เน่ืองจากคำาถามที่เป็น
หัวใจสำาคัญของการถกเถียงน้ี (ซึ่งมคีวามสำาคัญเทยีบเท่ากับความน่าจะเป็นถึงการสูญพันธ์ุของ
มนุษยชาติ) รวมไปถึงระยะเวลาที่มหาสมุทรจะรูอนขึ้นเพียงพอที่จะทำาใหูมเีทนไฮเดรตบนพื้
นทะเลสูญเสียเสถียรภาพ รวมถึงจำานวนมีเทนที่ถูกจุลินทรีย์ทัง้ที่ใชูออกซิเจนและไม่ใชูออกซิเจน
บริโภคไปก่อนที่จะลอยถึงพื้นนำ้ าไปสู่ชัน้บรรยากาศ ผลสรุปจากการทบทวนเกี่ยวกับหัวขูอน้ีใน
เวทีโลกคือ ยังไม่มีหลักฐานเพยีงพอที่จะสรุปการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชัน้บรรยากาศที่จะนำาไปสู่ภัย
พิบัติในเวลาอันใกลู (Ruppel and Kessler, 2017) ) ทัง้นัน้ขูอสรุปขูางตูนมาจากเหตุผลที่ว่าไมม่ี
ขูอมูลที่แสดงการเพิ่มของก๊าซมีเทนบนพื้นนำ้ าของขัว้โลกเหนือ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมา
จากการที่ไม่มีอุปกรณ์สำาหรับเก็บขูอมูลในส่วนนัน้ หากแต่ว่าการวัดปริมาณมีเทนในระบบพื้นดิน
ทัง้หมดอยู่บนบกหรือน่ีอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนใน
ชัน้บรรยากาศไดูอยา่งชัดเจนจากขูอมูลที่มีอยู่ (Saunois et al, 2016) )? หนึ่งในวิธีที่ใชูคำานวน
ปริมาณมีเทนจากทะเลคือ การหักลบปริมาณมีเทนบนบกจากเครื่องมือวัดซึ่งโดยส่วนมากแมูจะ
ไม่ใช่ทัง้หมดมาจากบนพื้นดินจากปริมาณมีเทนใชูชัน้บรรยากาศชัน้บน ซึ่งผลที่ไดูจะเป็นค่าเฉลี่ย
จากแหล่งที่มาทัง้หมด ขูอมูลนำาเสนอในเวปไซด์อาร์กติกนิวส์ (2018)) ชี้ใหูเห็นว่าในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเทนในชัน้บรรยากาศชัน้กลางมีอยู่ประมาณ ๑๘๖๕ ส่วนในพันลูานส่วนโดยความ
หนาแน่นซึ่งเพิ่มขึ้น ๓๕ ส่วนในพันลูานส่วนโดยความหนาแน่นหรือ ๑.๘% จากช่วงเวลาเดียวกัน



ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของมีเทนทีม่าจากบนบกมีอยู่ประมาณ ๑๕ ส่วนในพันลูาน
ส่วนโดยความหนาแน่นในเวลาเดียวกัน ขูอมูลนี้สอดคลูองกับการเพิ่มแบบไม่เป็นเป็นไปตาม
สมการเชิงเสูน – มคีวามเป็นไปไดูว่าเป็นแบบเลขยกกำาลัง – ในชัน้บรรยากาศเริ่มตัง้แต่ปีพ.ศ.
๒๕๕๐ ขูอมูลน้ีโดยตัวของมันเองก็เป็นที่น่าวิตกอยู่แลูว หากแต่ว่าสิ่งที่สำาคัญกว่าคือความแตก
ต่างของการเพิ่มขึ้นของมีเทนจากบนบกเมื่อเทียบกับชัน้บรรยากาศชัน้กลาง ซึ่งเป็นการแสดง
ความสอดคลูองกับมีเทนที่เพิ่มขึ้นมาจากทะเลและมีความเป็นไปไดูที่จะมาจากมีเทนไฮเดรต

การพิจารณาขูอมูลมีเทนในปัจจุบันอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำาเป็นถูาคำานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวขูอง
กับเร่ืองน้ี ซึ่งชี้ใหูเห็นถึงความน่าเสียดายที่ขูอสรุปล่าสุดที่ว่ายังไมม่ีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปการ
ปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชัน้บรรยากาศที่จะนำาไปสู่ภัยพิบัติในเวลาอันใกลูยังไม่เป็นที่ยุติ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐
นักวิทยาศาสตร์ที่ทำางานที่ทะเลไซบีเรียเหนือรายงานว่าชัน้ดินเยือกแข็งคงตัวบางลงจนมีความ
เป็นไปไดูที่มีเทนไฮเดรตจะสูญเสียเสถียรภาพ (The Arctic, 2017) ) รายงานน้ีรวมกับอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในขัว้โลกเหนือและการเพิ่มขึ้นของมีเทนในชัน้บรรยากาศชัน้
บนแบบไม่เป็นเป็นไปตามสมการเชิงเสูนทำาใหูเรารููสึกเหมือนกับว่า มนุษยชาติกำาลังเล่นรัสเซียนรู
เล็ตโดยทีม่ีกระสุนสองนัดบรรจุไวูอยู่แลูว แมูว่าจะยังไม่มีอะไรแน่นอน แต่ก็เป็นที่น่าสลดว่า
มนุษยชาติมาถงึจุดที่เราตูองมาถกเถียงถึงความแม่นยำาในการคาดการณ์การสูญพันธ์ุของพวกเรา
เอง

ความหายนะที่คาดเดาไม่ไดู

ขูอมูลที่น่าวิตกเก่ียวกับแนวโนูมของการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อทัง้ระบบนิเวศและสังคมมนุษย์นำาไปสู่ความจำาเป็นที่อาจจะตูองทำาการทดลองเก่ียวกับจีโอเอ็นจิ
เนียริงภูมิอากาศโลก อาทิเช่น การเพิ่มความสมบูรณ์ในทะเลเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์แสง, การ
ปล่อยสารเคมีในชัน้บรรยากาศชัน้บนเพื่อสะทูอนแสงอาทิตย์กลับคืนสู่อวกาศเป็นตูน ทัง้นัน้ความ
ไม่แน่นอนถึงผลกระทบของวิธีการสะทูอนแสงอาทิตย์ออกจากโลกถึงผลกระทบที่จะมีต่อการกระ
จายตัวของฝนที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากกว่าพันลูานคนอาจส่งผลใหูวิธีการนี้อาจไม่ถูกนำามาใชู
(Keller et al, 2014) ) ผลจากจีโอเอ็นจิเนียรงิที่เกิดตามธรรมชาติจากการเพิ่มของกำามะถันที่ถูก
ปล่อยออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟไม่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำาคัญต่ออุณหภูมิ
โลกในช่วงเวลาระหว่างสิบปีถึงรูอยปี



ถึงแมูว่าเป็นที่แน่นอนที่เราไม่อาจล่วงรููอนาคตไดูแต่เราสามารถคาดการณ์แนวโนูมไดู เราไม่อาจรูู
ไดูว่าความคิดสรูางสรรค์ของมนุษย์จะเพยีงพอสำาหรับการแกูไขทิศทางของการเปลี่ยงแปลงของ
สิ่งแวดลูอมไดูหรือไม่ เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงปีที่ผา่นมานวัตกรรม, การลงทุนและการจดสิทธิ
บัตรสะทูอนใหูเห็นว่าความคิดสรูางสรรค์ของมนุษย์มีความโนูมเอียงไปเพื่อการบริโภคและวิศวกร
รมศาตร์การเงิน เราอาจจะภาวนาขอเวลาสำาหรับแกูไขปัญหาน้ี แต่ทว่าหลักฐานที่ปรากฏอยู่ชี้ใหู
เห็นว่าเรากำาลงัจะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ทัง้ควมคุมไมไ่ดูและจะสรูางความ
ย่งุเหยิง, นำามาสู่ความอดอยาก, การทำาลายลูาง, นำาไปสู่การอพยพ, โรคระบาดและสงคราม

เราไม่อาจรููไดูอย่างแน่ชัดว่าความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจะรุนแรง
แค่ไหนและพื้นที่ไหนจะไดูรับผลกระทบมากที่สุดทัง้นัน้เพราะการตอบสนองทางดาูนเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นเรื่องซับซูอน หากแต่ว่าจากหลักฐานที่มีอยู่แสดงใหูเห็นว่าผลกระทบจะเป็นความ
วิบัติต่อทัง้วิถีชีวิตและสังคมที่เราอาศัยอยู่ บรรทัดฐานทางสังคมที่เราเรียกว่า“อารยธรรม”อาจจะ
เส่ือมโทรมลง ในขณะที่เราไตร่ตรองถึงความเป็นไปไดูน้ีปัญหาซึ่งดูเหมือนจะเป็นนามธรรม อย่าง
นูอยที่สุดในใตูจิตสำานึกการอธิบายที่ผ่านมาของผููเขียนดูเหมือนจะเป็นความแสดงความเสียใจต่อ
เหตุการณ์ที่เราเห็นผ่านจอทีวีหรืออินเทอร์เน็ต หากแต่ว่าความอดอยาก, การทำาลายลูาง, การ
อพยพ, โรคระบาดและสงครามที่กล่าวถึงขูางนัน้ ผููเขยีนหมายถงึสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อผููอ่าน เมื่อ
เวลาที่ไฟดับถาวรในไม่ชูานำ้ าก็จะไม่ไหลออกจากท่อประปา ผููอา่นจะมีความจำาเป็นตูอพึ่งพาเพื่อน
บูานสำาหรับอาหารและความอบอุ่น ผููอ่านจะขาดสารอาหาร ผููอ่านจะไม่รููว่าควรจะอยู่ที่เดิมหรือโยก
ยูาย ผููอา่นจะมีความกลัวต่อการถูกฆาตกรรมก่อนที่จะอดอาหารตาย

สิ่งที่อธิบายมาตูนอาจจะดูเหมือนเป็นการกล่าวเกินความเป็นจริงอยา่งมาก ผููอา่นหลายๆทา่นอาจ
จะพิจารณาว่าการเขยีนในลักษณะน้ีดูไม่เหมือนบทความทางวิชาการซึ่งอาจจะนำามาสู่คำาวิจารณ์ว่า
ทำาไมถงึตูองเขียนบทความน้ีขึ้นมา ผููเขียนจงใจเลือกใชูคำาพดูขูางตูนเพื่อแสดงใหเูห็นว่าหัวขูอที่
พาดพิงถงึในบทความน้ีไม่ไดูเป็นเพยีงแค่ทฤษฎี เรากำาลงัคำานึงถึงสถานการณ์ที่สำานักพิมพ์ที่ตี
พิมพ์บทความน้ีอาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไป, ไฟฟูาที่จำาเป็นต่อการอ่านบทความน้ีจะไม่มีอยู่อีกต่อไป
และความชำานาญที่ตูองฝึกฝนจะไม่มีอยู่อีกต่อไป ในขณะน้ีผููเขยีนเห็นถึงความจำาเป็นที่จะตูอง
มองขูามธรรมเนียมและแบบแผนบางอย่างของบทความทางวิชาการ อย่างไรก็ตามผููเชี่ยวชาญ
บางทา่นอาจจะมีความภูมิใจในการรักษาแบบแผนทางสังคมวิชาการในปัจจุบันแมูว่าเราจะอยู่
ระหว่างการล่มสลาย  แมูว่าผููเชี่ยวชาญบางท่านอาจจะเชื่อว่ามันมคีวามสำาคัญในการรักษา



บรรทัดฐานเพื่อเป็นเคร่ืองช้ีถึงคุณค่าร่วมกัน แต่ผููเช่ียวชาญท่านอื่นๆจะมองเห็นว่าความเป็นไปไดู
ของการล่มสลายหมายถึงความพยายามในการปฏิรูประบบเดิมที่มีอยู่ไม่ใช่ทางเลือกในทางปฏิบัติ
อีกต่อไป ขูอสรุปของผููเขียนต่อสถานการณ์ในปัจจุบันคือเราจำาเป็นตูองขยายขอบข่ายงานทาง
ดูาน“การพัฒนาอย่างยัง่ยืน”เพื่อคำานึงถึงการปรับตัวของชุมชน , ประเทศและมนุษยชาติต่อปัญหา
ที่กำาลังจะเกดิขึ้น ผููเขียนตัง้ใจใชูคำาว่า“วาระของการปรับตัวในเชิงลึก”เพื่อแสดงความตรงกัน
ขูามกับขอบจำากัดที่มีอยู่เก่ียวกับการปรับตัวต่อภูมิอากาศในปัจจุบัน จากประสบการณ์ของผููเขียน
เห็นว่าคนจำานวนมากแสดงการต่อตูานต่อผลสรุปที่ไดูอธิบายไวูขูางตูน ดังนัน้ก่อนที่จะอธิบายนัย
ยะสำาคัญของเร่ืองน้ีจำาเป็นตูองพิจารณาถึงการตอบสนองทัง้ทางดูานอารมณ์และจิตวิทยาต่อขูอมูล
ที่ผููเขียนไดูสรุปและนำาเสนอในหัวขูอที่ผ่านๆมา

การปฏิเสธอย่างเป็นระบบ
มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะรููสึกถูกสบประมาท, กระวนกระวายใจหรือเสียใจเนื่องจากขูอมูลและ
เหตุผลที่ผููเขยีนไดูนำาเสนอในหัวขูอที่ผ่านมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายๆคนไดูกล่าวกับผููเขยีน
ว่า “มันยงัไม่สายเกินไปทีจะหยุดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หากว่าถูามันสายเกินไปจริงๆ
แลูวเราจะมีกำาลังเพื่อต่อสููสำาหรับการเปล่ียนแปลงไดูอย่างไร?” ดูวยมุมมองน้ีความเป็นไปไดูก็จะ
ถูกปฏิเสธเพราะคนยังตูองการที่จะดิ้นรนต่อไป สิ่งน้ีมันบอกอะไรกับเรา? การ“ดิ้นรน”มีพื้นฐาน
มาจากการรักษาตัวตนที่ถูกหล่อหลอมมาจากสังคมมันจึงเป็นเรื่องที่เขูาใจไดูว่าทำาไมจงึเป็นเช่น
นัน้ เพราะหากว่าคนมองคุณคา่ในตนเองจากภาพสะทูอนทางสังคมจะเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับ
ขูอมูลที่ดเูหมือนจะทำาลายตัวตนนัน้

กระบวนการปฏิเสธอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะดิ้นรนรักษาภาพลักษณ์ที่ว่านัน้สามารถเห็นไดูชัดจาก
การถกเถียงเกีย่วกับประเด็นใหม่ๆในวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศบนโลกไซเบอร์ จะเห็นไดูจากกรณี
ศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ที่นิวยอร์กแมกกาซีนไดูตีพิมพ์บทความที่นำาเสอนขูอมูลและบทวิเคราะห์
ล่าสุดเก่ียวกับผลกระทบของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิโลกต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์
บทความในนิตยาสารส่วนมากรวมถึงบทความขูางตูนอธิบายเรื่องราวดูวยการสอดแทรกอารมณ์
ของผููเขยีนซึ่งแตกต่างจากบทความทางวิชาการที่เนูนแต่ขูอเท็จจริง (Wallace-Wells, 2017) )
การตอบสนองจากนักสิ่งแวดลูอมบางท่านต่อบทความน้ีแทนที่จะเนูนไปที่ความแม่นยำาของการ
อธิบายสถานการณ์หรือวิธีการที่จะช่วยลดผลกระทบที่เลวรูายที่สุดที่ไดูถูกพูดถึงในบทความ กลับ
ไปเนูนยำ้าในประเด็นที่ว่าแนวคิดน้ีควรจะนำาเสนอต่อสาธารณชนหรือไม่ นักวิทยาศาตร์ทางภูมิ



อากาศ, ไมเคิล แมนน์, เตือนต่อการนำาเสนอในรูปแบบ“ปัญหาที่ไม่สามารถแกูไขไดูและสะทูอน
ถึงความตาย, การไม่สามารถหลีกเล่ียงไดูรวมไปถึงความสิ้นหวัง” (in Becker, 2017) ) นักขา่วสิ่ง
แวดลูอม อเล็กซ์ สตีเฟน (2017) ) ส่งขูอความในทวิตเตอร์ว่า “การเสนอความจริงที่น่ากลัว...กับผูู
อ ่านที่ไม่ไดูร ับการช่วยเหลือ ไม่ส่งเสริมการแกูปัญหา แต่กลับกระตูุนความกลัว” ผููช ่วย
ศาตราจารย์ดูานสังคมศึกษาทีท่ำางานเกีย่วกับการเมืองกับภูมิอากาศ, แดเนียล อัลดานา โคเฮ็น
(2017) ), ไดโูพสในบล็อกถึงบทความขูางตูนว่าเป็น“ส่ือลามกของภัยพิบัติทางภูมิอากาศ” การตอบ
สนองขูางตูนสะทูอนถึงบทสนทนาระหว่างผููเขียนกับผููเชี่ยวชาญทางดาูนสิ่งแวดลูอมหลายๆทา่น
ขูอโตูแยงูที่กลุ่มผููเชี่ยวชาญนำาเสนอคือการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปไดูและความรุนแรงของ
การล่มสลายของสังคมเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบ
เพราะว่ามันมโีอกาสที่จะทำาใหูประชาชนทัว่ไปเกิดความสิ้นหวัง ผูเูขียนรููสึกแปลกใจที่ว่าเรา
จำาเป็นตูองจำากัดขอบข่ายการศึกษาและหลีกเลี่ยงการแสดงความรููสึกส่วนตัวเน่ืองจากผลกระทบ
ต่อบทสรุปของเราต่อผููอื่นที่อยู่ในจินตนาการของเราเอง ประเด็นนี้ควรไดูรับการพิจารณาเป็น
พเิศษเน่ืองจากความพยายามในการยับยัง้การนำาเสนอในรูปแบบน้ีเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มของผูู
เช่ียวชาญทางส่ิงแวดลูอมในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผููเขยีนเล็งเห็นถึงขูอมูลเชิงลึกของสิ่งทีเ่กิดขึ้นในเวลาที่มีการโตูแยงูเพื่อไม่ใหูมีการสื่อสารกับ
สาธารณชนถึงความเป็นไปไดูและรายละเอียดของภัยพิบัติที่เรากำาลังเผชิญอยู่ ประการแรกมัน
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเลือกที่จะตอบสนองต่อขูอมูลในมุมมองเราที่ตูองการทัง้ต่อตนเองและคน
อื่นๆมากกว่าความไปไดูที่ถูกนำาเสนอจากขูอมูล มันสะทูอนใหูเห็นถึงวิธีการตอบสนองต่อความ
เป็นจริงและสังคมที่มีพอยอมรับไดูในช่วงเวลาที่มคีวามอดุมสมบูรณ์แต่ขาดประสิทธิภาพในช่วง
เวลาวิกฤติ ประการที่สองข่าวรูายและเหตุการณ์สุดโต่งส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อมนุษย์ เรา
มันจะมองขาูมเรื่องที่ว่าคำาถามถึงผลกระทบที่จะตามมานำาไปสู่การอภิปรายอย่างมีขูอมูลซึ่งจะนำา
ไปสู่การตัง้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและการสื่อสาร แน่นอนที่ว่ามีวารสารเฉพาะทางเกีย่วกับจิตวิทยา
ส่ิงแวดลูอม มีหลักฐานจากจิตวิทยาสังคมที่ช้ีแนะว่าการเนูนยำ้าไปทีผ่ลกระทบในปัจจุบันทำาใหูการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศกลายเป็นเรื่องใกลูตัวและส่งผลใหูเกิดการเพิม่ความพยายามในการ
บรรเทา (McDonald et al, 2015) ) น่ียงัไม่เป็นขูอสรุปและยังเป็นสิ่งหน่ึงที่ตูองทำาการวิจัยต่อไป
แต่น่ีชี้ใหูเห็นว่ากลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวที่กล่าวว่าการสื่อสารต่อสาธารณชนถึงผลกระ
ทบที่จะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลดโีดยทีไ่ม่ไดูอาูงองิจากทฤษฎีหรือหลักฐานยังยดึติดอยู่กับขูอโตูแยูงที่
สะทูอนมุมมองของพวกเขา ขูอมูลเชงิลึกประการที่สามอันเนื่องมาจากการถกเถียงถึงการนำา



เสนอขูอมูลเก่ียวกับความเป็นไปไดูของการล่มสลายของสังคม ชี้ใหูเห็นว่าในบางครัง้มนุษย์แสดง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่แบ่งแยกผููเชี่ยวชาญดูานสิ่งแวดลูอมซึ่งหมายถงึพวกเขาเองกับกลุ่มคน
อื่นๆที่ถูกแยกประเภทเป็น“สาธารณชน” เรื่องน้ีเชื่อมโยงไปถึงมุมมองแบบไม่เป็นประชานิยม,
ต่อตูานการเมืองและตัดสินใจดูวยกลุ่มผููเชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆซึ่งแพร่หลายในกลุ่มของนักสิ่ง
แวดลูอมร่วมสมัย มันเป็นมุมมองที่ตีกรอบของปัญหาในรูปแบบที่เชื้อเชิญใหูคนพยายามใหูมาก
ขึ้นในการตระหนักถึงสิ่งแวดลูอมในการใชูชีวิตประจำาวัน แทนที่จะรวมพลังเป็นนำ้ าหนึ่งใจ
เดยีวกันเพื่อที่จะแกูไขหรือลูมลูางระบบที่บังคับใหูเรามีส่วนร่วมในการทำาลายส่ิงแวดลูอม

ขูอมูลเชิงลึกประการที่สี่คือ แมูว่าจะเป็นที่เขูาใจไดูว่า“ความสิ้นหวัง”รวมถึงความกลัวและความ
สิ้นหวังที่ตามมาเป็นปัญหา แต่มันจะเป็นความผิดผลาดถูาเราสันนิษฐานว่ามันจะส่งผลในเชิงลบ
ทัง้หมดและควรจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร อเล็กซ์ สตีเฟนเตือนว่า“ความสิ้น
หวังไม่เคยเป็นประโยชน์” (2017) ) ในทางกลับกันภูมิปัญญาที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมเก่าแก่เล็ง
เห็นถึงความสำาคัญของความสิ้นหวังและความหมดอาลัยตายอยาก ความคดิร่วมสมัยถึงอารมณ์
ของมนุษย์และการเติบโตทางจิตวิญญาณอันเน่ืองมาจากความสิ้นหวังและความหมดอาลัยตาย
อยากสอดคลูองกลับแนวคิดเกา่แก่ที่ไดูกล่าวมาขูางตูน ความพิการ, การสูญเสียคนที่รักหรือวิถี
ชีวิต, รวมถึงการไดูรับการวินิจฉัยถึงความตายที่จะมาถึงไดูถูกรายงาน, หรือเป็นประสบการณ์
ส่วนตัว, ว่าเป็นจุดเริ่มตูนของการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองและโลกโดยที่ความสิ้นหวังและ
ความหมดอาลัยตายอยากเป็นขัน้ตอนสำาคัญสำาหรับกระบวนการน้ี (Matousek, 2008)) ในบริบท
น้ี“ความหวัง”อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรรักษา ดูวยเหตุที่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความหวังอะไรอยู่ ใน
ช่วงที่การโตูเถียงเกี่ยวกับคุณค่าของบทความในนิวยอร์กแมกกาซีนเป็นไปอย่างเขูมขูน นัก
วิจารณ์บางคนนำาเสนออรรถบทที่กล่าวมาขูางตูน ดังประโยคของทอมมี่ ลินช์ที่ว่า “เมื่อละทิ้ง
ความหวังว่าการใชูชีวิตในรูปแบบหนึ่งจะดำารงอยู่ต่อไป เราไดูเปิดทางสำาหรับความหวังอื่นๆ”
(2017) )
คำาถามเกีย่วกับความหวังที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เราพึงตูองวินิจฉยัต่อไป นัก
ทฤษฎีทางดูานความเป็นผููนำา โจนาธาน กอสลิงก์ ไดูยกคำาถามที่ว่า ควรหรือไม่ที่เราจะตูอง
เพิ่ม“ความหวังที่ลึกซึ้ง”ในนัยะของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและเพิ่มความตระหนักถึง“สิ่ง
ต่างๆกำาลงัแตกสลาย” (Gosling, 2016) ) โจนาธานเชื้อเชิญใหูคูนควูาว่าเราสามารถเรียนรููจาก
อารยธรรมอื่นๆที่เคยเผชิญกับภัยพิบัติในอดีต ยกตัวอย่างเช่นการที่ชนพื้นเมืองอเมริกาที่ตูอง
เผชิญกับการถูกยูายไปอยู่ในเขตอนุรักษ์, เรยี (2008)) ศึกษาถงึสิ่งที่เขาเรียกว่า“จดุบอด”ของ



วัฒนธรรมต่างๆคือการขาดความสามารถในการเขูาใจความพินาศของตนเองรวมไปถึงความเป็น
ไปไดูของการสูญสิ้นเผ่าพันธ์ุ เขาศึกษาถึงบทบาทของความหวังในรูปแบบที่ไม่มีการหนีความจริง
หรืออุดมคติแบบมืดบอด “ส่ิงที่ทำาใหูความหวังน้ีลึกซึ้ง คือการเพง่ไปที่ความเป็นไปไดูในอนาคตที่
กาูวขูามความสามารถในปัจจุบันในการเขูาใจถึงสัจจธรรม” (ibid) เขาไดูอธิบายผููนำาเผ่าของชน
พื้นเมืองอเมริกาที่สรูาง“จินตนาการที่ยอดเยี่ยม” ดูวยการพยายามคำานึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมที่
จำาเป็นสำาหรับวิถีชีวิตใหม่ในเขตอนุรักษ์ เขาแนะนำาว่านอกเหนือจากทางเลือกมาตรฐานระหว่าง
อิสรภาพกับความตาย(ในรูปแบบของวัฒนธรรม)มันยังมีหนทางอื่นซึ่งอาจจะดไูม่ยิง่ใหญ่แต่ก็
ตูองการความกลูาหาญไม่นูอยไปกว่ากันคือแนวทาง“การปรับตัวอย่างสรูางสรรค์” ความ
สรูางสรรค์ในรูปแบบน้ีไดูสรูางความหวังที่อาจจะเกี่ยวขูองกับการปรับตัวของวัฒธรรมตะวันตก
ต่อการเปล่ียนแปลงฉับพลันทางภูมิอากาศ (Gosling and Case, 2013) การตรึกตรองในลักษณะ
น้ีหาไดยูากในสายงานที่เก่ียวกับการศึกษาส่ิงแวดลูอมหรือการศึกษาเก่ียวกับการจัดการ มันมีส่วน
ช่วยผููเขียนในการกูาวขูามการเซนเซอร์บางส่วนในเร่ืองที่ทำาการสอบสอนเก่ียวกับการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนในสังคมของเราและมีส่วนช่วยกระตูุนในการเขียนบทความนี้ นักวิชาการบางทา่นไดู
พิจารณากระบวนการปฏิเสธอย่างใกลูชิด อาทิเช่น อูางองิจากนักสังคมศึกษาสแตนเล่ย์ โคเฮ็น,
ฟอสเตอร์ (2015) ) ระบุถึงรูปแบบละเอียดของการปฏิเสธสองอย่างไดูแก่เชงิการตีความและเชิง
แอบแฝง ถูาเรายอมรับความจริงแต่เลือกที่จะตีความในแนวทางที่ทำาใหูมันดู“ปลอดภัย”ในเชิง
จิตวิทยาของเราเองจะเรียกว่า“การปฏิเสธในเชิงการตีความ” ถูาเรารับรููผลกระทบของความจรงิ
หากแต่ว่าตอบสนองโดยการลงมือปฏิบ ัติอย่างขมักเขมูนโดยทีไ่ม่ได ูเกดิจากการวินิจฉ ัย
สถานการณ์โดยละเอียดจะเรียกว่า“การปฏิเสธในเชิงแอบแฝง” ฟอสเตอร์ระบุว่าการปฏิเสธในเชิง
แอบแฝงพบเห็นไดูมากในการเคล่ือนไหวดูานสิ่งแวดลูอมอาทเิช่น การริเริ่มโครงการพึ่งตนเองใน
ชุมชน, การลงชื่อออนไลน์หรือการปฏิเสธการใชูเครื่องบิน มีหนทางอยู่นับไม่ถูวนสำาหรับการที่คน
ไดูรููว่า“ไดูทำาอะไรบางอย่าง”โดยที่ไม่ไดูเผชิญหนูาต่อความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศอย่างจริงจัง

มีปัจจัยสำาคัญ 3 ประการที่ส่งผลใหูผููเชี่ยวชาญดาูนสิ่งแวดลูอมอยู่ในภาวะของการปฏิเสธความ
เป็นไปไดูของการล่มสลายของสังคมมนุษย์ในเวลาอันสัน้ ประการแรกคือกระบวนการปฏิบัติของ
สมาคมของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การวิเคราะห์และคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ทางภูมิอากาศ
ที่มีความโดดเด่นชื่อเจมส์ แฮนเซนมันจะนำาหนูาฉันทามติอนุรักษนิ์ยมอยู่เสมอ  เช่นในกรณีของ
การศึกษาการเพิ่มของระดับนำ้ าทะเลเจมส์ไดูนำาแสงสว่างมาสู่การอธิบายปรากฏการณ์ทาง



ธรรมชาติที่นำาไปสู่“ความเงยีบทางวิทยาศาสตร์”เน่ืองจากผลสรุปและการแสดงสถานการณ์ที่
สรูางความกงัวลใหูผููว่าจูาง, ผููใหูทุนสนับสนุน, รัฐบาลและสาธารณชน (Hansen, 2007) ) การ
ศึกษาเพิม่เติมอย่างละเอียดต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ีจากหลายสถาบันการศึกษาพบว่านัก
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศประมาณผลกระทบตำ่าไปอยู่เป็นประจำา“โดย
การพยายามโนูมเอยีงไปทางท ี่สะเท ือนอารมณ์นูอยที่ส ุด” (Brysse et al, 2013) ถ ูานับ
บรรทัดฐานของการวิเคราะห์และแสดงผลในวงการวิทยาศาสตร์ที่มีความระมัดระวังและหลีก
เลี่ยงคำาพูดเกินจริง รวมไปถึงระยะเวลาการออกทุน, การวิจัย, การผลิตและตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการที่ถูกทวนสอบโดยผููเช่ียวชาญ มันแสดงใหูเห็นว่าขูอมูลที่ผูเูช่ียวชาญทางส่ิงแวดลูอมไดูรับ
เกี่ยวกับภูมิอากาศโลกดูไม่น่ากลัวอย่างที่มันเป็นอยู่จรงิ ในบทความน้ีผููเขียนจะใชูขูอมูลทัง้จาก
บทความทางวิชาการรวมกับขูอมูลล่าสุดจากทัง้นักวิทยาศาตร์และสถาบันศึกษาที่เกี่ยวขูองเพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงสถานการณ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันที่ไม่เป็น
ไปตามสมการเชิงเสูน

ปัจจัยในหมวดหมู่ที่สองที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิเสธอาจจะมาจากเหตุผลส่วนตัว จอร์จ
มาร์แชลไดูสรุปขูอมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาของการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งรวม
ไปถึงทัง้การปฏิเสธเชิงการตีความและการปฏิเสธเชงิแอบแฝงของผููที่ตระหนักถึงปัญหาแต่ยังไม่
ใหูความสำาคัญ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทีม่นุษย์เป็นสัตว์สังคมและการกำาหนดพฤติกรรมของเราต่อ
ขูอมูลไดูรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของเรา  ดังนัน้มนุษยม์ันจะหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นใน
เวลาที่ความเห็นนัน้ขัดแยูงกับบรรทัดฐานของสังคมรอบตัวและ/หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของตน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ที่คนในกลุ่มลูวนมีความรููสึกความปราศจากกำาลังร่วมกันเราจะ
รููสึกว่ามันจะปลอดภัยกว่าที่จะปกปิดมุมมองของเราและไม่ลงมือทำาอะไรมากกว่าที่จะทำาการต่อ
ตูานสภาพที่เป็นอยู่ มาร์แชลยังไดูอธิบายว่า  ความกลัวความตายตามปกติของมนุษย์มคีวาม
หมายว่าเราจะไม่ใหูการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ต่อขูอมูลที่เตือนใจเราถึงความตาย อูางอิงจากผูู
ช ำานาญในมานุษยวิทยา เออร์เนสต์ เบ็คเกอร์ (197) 3): “ความกลัวต่อความตายตัง้อยู่บน
ศูนย์กลางของความเชื่อทัง้หมดของมนุษย์” มาร์แชลอธิบายว่า: “การปฏิเสธความตายเป็น‘การ
โกหกที่จำาเป็น’เพื่อที่เราจะไดูท่มุเทกำาลังในการสรูางวัฒนธรรมและกลุ่มทางสังคมเพื่อที่จะไดูมา
ซึ่งความรููสึกถึงความถาวรและการอยู่รอดหลังความตาย ดงัที่ [เบ็คเกอร์]ไดูโตูแยูงว่า เมื่อเราไดู
รับการเตือนใจถึงความตาย – หรือที่เบ็คเกอร์เรียกว่าการตระหนักถึงความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดู
– เราจะตอบสนองโดยการปกปูองวัฒนธรรมและคุณค่าที่ไดูกล่าวขูางตูน” มุมมองน้ีไดูถูกชี้แจง



ในส่วนหน่ึงของ “ทฤษฎีการบริหารจัดการความหวาดกลัว” ที่นำาเสนอโดย เจฟ กรีนเบิร์ก, เชลล์
ดอน โซโลมอน และทอม ฟริสชินสกี้ (2015) ) แมูว่ามาร์แชลจะไม่ไดพูิจารณาถึงมันโดยตรง
กระบวนการน้ีประยุคไดูกับ“การปฏิเสธการล่มสลาย”มากกว่าการปฏิเสธการเปล่ียนแปลงทางภูมิ
อากาศ เพราะความตายในกรณีน้ีไม่ไดูกระทบกับเราแคค่นเดียวแต่กระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่
เก่ียวกับตัวเรา
กระบวนการเฉพาะบุคคลที่ไดูกล่าวมาขูางตูนมีผลรูายต่อผููเชี่ยวชาญดูานการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน
มากกว่าประชาชนทัว่ไป ดูวยความจงรักภักดีของผูเูชี่ยวชาญต่อตำาแหน่งในโครงสรูางทางสังคม
มีงานวิจัยแสดงใหูเห็นว่าบุคคลากรที่มีการศึกษาสูงจะสนับสนุนต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจที่มี
อยู่มากกว่าผููที่มีการศึกษาในระดับที่ตำ่ากว่า (Schmidt, 2000) เหตุผลคือคนที่ลงทุนทัง้เวลาและ
เงินในการเติมโตสู่สถานภาพที่สูงขึ้นในโครงสรูางสังคมที่มีอยู่เดิมย่อมจะตูองคำานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบมากกว่าการสูญเสียทุกอย่างของตน ความคดิน้ีจะถูกส่งเสริมใหูมากขึ้นถูาเรา
สันนิษฐานว่า วิถีชีวิต, ตัวตนและคุณค่าในตัวของเราขึ้นอยู่กับมุมมองที่ว่าความกาูวหนูาทางดูาน
การพัฒนาอยา่งยัง่ยืนนัน้เป็นไปไดูรวมไปถึงการที่เราเป็นส่วนหน่ึงของความกูาวหนูานัน้

ปัจจัยที่สามที่ส่งผลต่อการปฏิเสธคือองค์กรณ์ ผููเขียนไดูทำางานมามากกว่า 20 ปีทัง้ในและร่วมกับ
องค์กรณ์อิสระ, ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลที่เนูนเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ไมม่ี
หน่วยงานใดๆในกลุ่มที่กล่าวถึงขาูงตูนที่มีความสนใจที่จะแสดงความชัดเจนถึงความเป็นไปไดู
ของการล่มสลายของสังคมที่หลีกเล่ียงไม่ไดู ไม่ทัง้ต่อสมาชิกขององค์กรณ์เพื่อการกุศล , ไม่ทัง้ต่อ
ผููบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษทัและไม่ทัง้ต่อผููที่เลือกพรรคการเมืองที่ไดูเป็นรัฐบาล มีแค่บาง
บริษทัที่ไดูรับผลประโยชน์จากการเปิดเผยถึงการล่มสลายซึ่งนำาไปสู่การที่สาธารณชนตูองไปซื้อ
สินคูาของเขาเพื่อเป็นการเตรียมตัว แนวการปฎิบัติน้ีอาจจะขยายตัวในอนาคตขึ้นอยู่กับระดับ
ความพรูอมซึ่งผููเขียนจะกล่าวถึงหลังจากน้ี หากแต่วัฒนธรรมภายในของกลุ่มดูานสิ่งแวดลูอมยงั
ยืนหยัดอยู่กับการแสดงตนว่ามีประสิทธิภาพ แมูว่าการลงทุนและการรณรงค์ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมายงัไมเ่คยส่งผลโดยรวมในเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ, ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตหลายๆ
เผา่พันธ์ุ

หากเราพิจารณามูลนิธดิูานส่ิงแวดลูอมที่ใหญ่ที่สุดดับอย่างบลิวดับบลิวเอฟเพื่อเป็นหน่ึงในตัวอย่าง
ที่ว่าองค์กรณ์เป็นตัวผลักดันใหูเกิดการปฏิเสธเชิงแอบแฝง ผูเูขียนไดเูคยทำางานใหูองค์กรณ์น้ีเมื่อ
เราพยายามที่จะทำาใหผูลิตภัณฑ์จากไมูที่ส่งออกจากประเทศอังกฤษมาจากป่าที่ยัง่ยืนก่อนที่จะถึง



ปีพ.ศ. ๒๕๓๘ หากแต่ว่ามันกลายเป็นป่า“ที่บริหารจัดการไดดูี”ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ หลักจากนัน้เปูา
หมายที่ตัง้ไวูก็ถูกลืมไปอย่างเงียบๆ ในขณะที่คำาพูดเชงิโพเทนซิมโฟนิก5) ที่กล่าวถึงการแกูไขการ
ตัดไมูทำาลายป่าจากการริเร่ิมความร่วมมือจากหลายองค์กรณ์ยงัคงมีอยู่ ถูาพนักงานขององค์กรณ์
ชัน้นำาดูวยสิ่งแวดลูอมอยู่ในระบบที่จ่ายเงินตามประสิทธิภาพพวกเขาคงจะตูองชดใชูหนี้ต่อ
สมาชิกและผููบริจาคเป็นแน่แทู ขูอเท็จจริงที่ว่าผููอา่นบางทา่นอาจจะมองว่าคำาวิจารณ์ขูางตูนหยาบ
คายและไม่เป็นประโยชชี้ใหูเห็นถึงความสนใจในความสุภาพ, คำาชมและความเป็นสังกัดในกลุ่ม
สมาคมของผููเชี่ยวชาญทำาใหูเกิดการยับยัง้ต่อกลุ่มคนที่พยายามจะสื่อสารถึงความจริงที่ทำาใหูไม่
สบายใจในดูวยวิธีการอธิบายทีฝั่งใจ (เช่นในกรณีนักข่าวของนิวยอร์กแมกกาซีน) 

ปัจจัยส่วนตัวและองค์กรณ์ที่ไดูกล่าวมาขูางตูนส่งผลใหูผููเชี่ยวชาญดูานสิ่งแวดลูอมอาจจะเป็นก
ลุ่มที่ประมวลผลของนัยยะจากขูอมูลที่เกี่ยวกับภูมิอากาศไดูชูาที่สุด ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ผลสำารวจ
จากประชากร ๘๐๐๐ คนใน ๘ ประเทศ – ออสเตรเลีย , บราซิล, จีน, เยอรมัน, อินเด ีย,
แอฟริกาใตู, อังกฤษและสหรัฐอเมริกา – ไดูตัง้คำาถามเพื่อวัดความรููสึกถึงความปลอดภัยเมื่อ
พิจารณาถงึความเสี่ยงในระดับโลกเทียบกับสองปีก่อนหนูานัน้ ๖๐% ของผููทำาแบบสอบถามรููสึก
ถึงความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในขณะที่มีเพียงแค่ ๑๘% รููสึกปลอดภัยมากขึ้น พิจารณามมุมองที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ๔๘% ของผููทำาแบบสอบถามเห็นดูวยเป็นอย่างยิ่งว่ามัน
เป็นความเสี่ยงถึงขัน้หายนะในระดับโลก โดยที่อีก ๓๖% มีแนวโนูมที่จะเห็นดูวย เพียงแค่ ๑๔%
ไม่เห็นดูวยในระดับหน่ึงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศตจะมีผลถึงขัน้หายนะ (Hill, 2017) )
มุมมองต่อภูมิอากาศในลักษณะนี้อาจจะช่วยอธิบายแบบสอบถามอื่นๆที่แสดงใหูเห็นการ
เปลี่ยนแปลงต่อมุมมองของสาธารณชนต่อเทคโนโลยี, ความกาูวหนูา, สภาพสังคมและโอกาสใน
อนาคตของบุตรหลาน แบบสำารวจจากทัว่โลกในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีเพี่ยง ๑๓% ของประชากร
ทัง้หมดที่คดิว่าโลกกำาลังดีขึ้น ซึ่งน่ีถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสิบปีที่แลูว
(Ipsos MORI, 2017) ) ในสหรัฐอเมริกามีโพลล์ที่แสดงใหูเห็นว่าความเช่ือว่าเทคโนโลยีเป็นพลังใน
เชิงบวกกำาลังจางหายไป (Asay, 2013) ขูอมูลที่กล่าวมาขาูงตูนน้ีสะทูอนใหูเห็นถึงการตัง้คำาถาม
ต่อแนวคิดที่ว่าความกูาวหนูาเป็นสิ่งที่ดีและเป็นไปไดูอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของมุมมองถูกชี้
ใหูเห็นโดยโพลล์วัดความคิดเห็นที่ชี้ว่ามคีนจำานวนนูอยลงกว่าทศวรรษที่แลูวที่เชื่อว่าบุตรหลาน
ของพวกเขาจะมีอนาคตที่สดใสกว่าตัวเอง (Stokes, 2017) ) เครื่องชี้วัดถึงความเชื่อมัน่ในอนาคต
อีกอย่างหน่ึงคือความเชื่อมัน่ต่อรากฐานของสังคมของคน มงีานวิจัยอยา่งต่อเน่ืองที่พบว่ามคีน
5 คำาพ้ดที่เน้นยำ+าถึงพลังและอำานาจส้งสุด



จำานวนมากขึ้นเรื่อยๆสูญเสียความศรัทธาในประชาธิปไตยกับการเลือกตัง้และระบบเศรษฐกิจ
(Bendell and Lopatin, 2017) ) การตัง้คำาถามต่อการดำารงชีวิตตามกระแสโลกและต่อความ
กูาวหนูายังถูกสะทูอนออกมาจากการหันเหจากค่านิยมทางโลกไปสู่คุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเริ่ม
แพร่หลายไปทัว่โลกเริ่มตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ (World Values Survey, 2016) ) เยาวชนจะรููสึก
อย่างไรต่ออนาคตของตน? ผููเขยีนยงัไม่เคยพบการศึกษาในวงกวูางและละเอียดถี่ถูวนเกี่ยวกับ
มมุมองของเยาวชนต่ออนาคต แต่มีนักข่าวท่านหน่ึงไดูทำาการทดสอบใหูเด็กอายุระหว่าง ๖ ถงึ
๑๒ ปีใหูวาดรูปของโลกในอีก ๕๐ ปีขูางหนูา ผลทีไ่ดูรับคือรูปภาพส่วนมากสะทูอนถึงความหายนะ
(Banos Ruiz, 2017) ) หลักฐานขูางตูนน้ีช้ีใหูเห็นว่าแนวคิดที่พวกเราที่เป็น“ผููเช่ียวชาญ”ควรจะระ
มดัระวัดต่อการนำาเสนอขูอมูลต่อ“พวกเขา”ที่เป็น“สาธารณชนที่ไม่ไดูรับการสนับสนุน”อาจจะ
เป็นความเขาูใจผิดทีม่าจากความหลงตัวเองซึ่งจำาเป็นตูองแกูไขอยา่งเร่งด่วน

มันเป็นสิ่งที่เขูาใจไดูถึงความยากลำาบากในการจดัการอารมณ์อันเนื่องมาจากการตระหนักถึง
โศกนาฏกรรมทัง้ที่กำาลงัจะมาถึงและที่ไดูเกิดขึ้นแลูว ทัง้นัน้เราจำาเป็นตูองกูาวขูามจุดน้ีไปใหูไดู
เพื่อที่เราจะไดูสามารถศึกษาถึงนัยยะที่อาจจะเก่ียวขูองต่อการงาน, ชีวิตและชุมชนของเรา

การวางกรอบภายหลังจากการปฏิเสธ
เมื่อความรููสึกถึงมหันตภัยเริ่มเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวดูานสิ่งแวดลูอมคนบางกลุ่มเริ่มโตูแยงู
ว่าการที่ม่งุความสนใจไปที่“การลดปริมาณคาร์บอน”อาจจะทำาใหูเรามองขาูมสาเหตุของการทีเ่รา
กำาลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมในปัจจุบันและเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร (Eisenstein, 2018)) ผูู
เขียนเห็นดูวยว่าการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปัญหาเรื่องมลพิษหากแต่ว่ามัน
เป็นเครื่องชี้ถึงการที่จิตใจและวัฒนธรรมของมนุษย์ออกห่างจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเรา
เอง ทัง้นัน้นัน่ไม่ไดูหมายความว่าเราควรจะลดความสนใจสถานการณ์ทางภูมิอากาศเพื่อวาระทาง
ส่ิงแวดลูอมที่กวูางขึ้น

ถูาหากว่าเรายอมรับว่าการล่มสลายของเศรษฐกิจและสังคมที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศมคีวามเป็นไปไดูสูง เราก็จะเร่ิมที่จะคูนควูาถึงลักษณะและความเป็นไปไดูของการล่มสลาย
นัน้ เมื่อนัน้จะเป็นเวลาที่เราเริ่มคูนพบมุมมองใหม่ๆ บางคนอาจจะวางกรอบของอนาคตที่
เก่ียวขูองกับการล่มสลายของเศรษฐกิจและสังคมว่ามันไม่จำาเป็นที่กฏหมาย , ระเบียบ, ตัวตนและ
คุณคา่จะตูองล่มสลายตามไปดูวย บางคนมองว่าการล่มสลายอาจจะนำามาซึ่งการนำามนุษยชาติไปสู่



วิถีชีวิตใหม่ที่กูาวขูามบริโภคนิยมและตระหนักถึงคุณคา่ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติมากขึ้น (Eisenstein, 2013) บางคนอาจจะมองไปถึงจุดที่ว่าการกลับคืนสู่ธรรมชาติอาจ
จะนำามาซึ่งวิธีแกูปัญหาที่เป็นไปไม่ไดูมาจนบัดน้ีสำาหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน บางครัง้มุมมองใน
ลักษณะนี้จะมาควบคู่กับความเชื่อที่ว่าพลังของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณจะมีส่วนช่วยในการ
ชักนำาสิ่งต่างๆในโลกใหูเป็นไปตามความตูองการของมนุษย์ อยา่งไรก็ตามมุมมองทีเ่ห็นว่าการ
กลับคืนสู่ธรรมชาติหรือจิตวิญญาณภายในจะช่วยเราจากมหันตภัยไดูเป็นการตอบสนองทาง
จิตวิทยาที่เป็นรูปแบบหน่ึงที่อาจจะวิเคราะห์ไดูว่าเกิดจากการปฏเิสธความจริง

นักวิเคราะห์บางทา่นเนูนไปที่ความคาดเดาไม่ไดูและลักษณะของความหายนะของการล่มสลายน้ี
เพื่อที่จะลบลูางความเป็นไปไดูของการวางแผนเพื่อทำาการเปลี่ยนผ่านไม่ว่าทัง้โดยรวมหรือในระ
ดับเล็กๆสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เราจินตนาการไดูว่ายอมรับไดูซึ่งแน่นอนว่าห่างไกลจากความสวยงามอยู่
มาก บางคนมองขูามจุดนัน้ไปถึงขัน้ที่ว่าขูอมูลที่มีอยู่สามารถตีความไดูว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์แลูวเน่ืองก๊าซมเีทนที่ถูกปล่อยออกมาจากกูนทะเล
ซึ่งจะนำาไปสู่การล่มสลายของสังคมอย่างฉับพลันทำาใหโูรงไฟฟูานิวเคลียร์บางส่วนจากทัว่ทัง้มุม
โลก ๔๐๐ โรงระเบิดจนส่งผลใหูมนุษย์สูญพันธ์ุ (McPherson, 2016) ) การประเมินถึงการสูญพันธ์ุ
ของมนุษย์ชาติที่เรากำาลังจะเผชิญในเวลาอันใกลูสามารถอูางอิงไดูจากขูอสรุปของนักธรณีวิทยาที่
ว่าการสูญพันธ์ุครัง้ใหญ่ครัง้ทีผ่่านมาซึ่ง ๙๕% ของเผา่พันธ์ุที่เคยมาอยู่สูญพันธ์ุไปเกิดขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชัน้บรรยากาศอย่างรวดเร็วจากก๊าซมีเทน (Lee, 2014) ; Brand et al,
2016) )

ดูวยกรอบที่กล่าวมาน้ี – การล่มสลาย, ความหายนะ, การสูญพันธ์ุ – แต่ละคนบรรยายถึงระดับ
ของความเป็นไปไดูที่แตกต่างกัน บางคนอธิบายสถานการณ์ในมุมที่ว่าเป็นไปไดู, น่าจะเกดิขึ้น
หรือหลีกเลี่ยงไม่ไดู ในบทสนทนาระหว่างผููเขียนกับผููเชี่ยวชาญดาูนการพัฒนาอย่างยัง่ยืนหรือ
ดูานภูมิอากาศและบุคคลทัว่ไปที่ไม่ไดูเกี่ยวขูองโดยตรง ผููเขียนพบว่าคนไม่ไดูใชูสิ่งที่แสดงออก
มาจากขูอมูลและการวิเคราะห์ในการเลือกสถานการณ์และความน่าจะเป็น หากแต่ว่าเขาเลือกโดย
โนูมเอียงไปทางเรื่องราวที่เขาตูองการใหูเป็น มีงานคูนพบคู่ขนานในทางจิตวิทยาว่าไม่มีใครที่
เป็นเครื่องจักรทางตรรกศาสตร์ ๑๐๐% แต่เราเชื่อโยงขูอมูลกับเรื่องราวว่ามันมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรและทำาไม (Marshall, 2014) ) ไม่มีใครที่มีภูมิคูุมกันต่อกระบวนการน้ี เป็นที่แน่นอนว่าผูู
เขียนเลือกที่จะตีความขูอมูลในเชิงที่ว่าการล่มสลายไม่สามารถหลีกเล่ียงไดู , ความหายนะที่น่าจะ



เกิดขึ้นและการสูญพันธ์ุมคีวามเป็นไปไดู มีอีกหน่ึงตัวอย่างเช่นมีคนนับพันคนในกลุ่มบนเฟสบุคที่
เชื่อว่ามนุษย์จะสูญพันธ์ุในไม่ชูา ในกลุ่มที่ว่าน้ีผููเขยีนไดูพบว่าถูามีใครที่สงสัยในความแน่นอน
และระยะเวลาที่กำาลังจะมาถึงของการสูญพันธ์ุจะถูกลบหลู่โดยสมาชิกบางคนว่าอ่อนแอหรือหลอก
ตัวเอง นี่สะทูอนใหูเห็นว่าสำาหรับคนบางคนมันง่ายกว่าที่จะเชื่อในเรื่องราวที่มีความแน่นอน
มากกว่าเรื่องราวที่ยงัคลุมเครือ โดนเฉพาะอย่างยิง่ความไม่แน่นอนของอนาคตที่อาจจะแตกต่าง
กับปัจจุบันยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำาความเขาูใจ การใคร่ครวญถึงจุดจบหรือโลกาวินาศเป็นมิติที่
สำาคัญสำาหรับประสบการณ์ของมนุษย์ และความรููสึกถึงการสูญเสียทุกอย่างที่เกีย่วขูองกับตัวเอง
เป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังอย่างสิ่งสำาหรับหลายๆคน การที่คนจะกูาวขูามจากประสบการณ์ขูาง
ตูนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่นความรักความเมตตา, ความคดิสรูางสรรค์, การเอาชนะ, ความ
โกรธ, ความสะเทือนใจ, สุญนิยมและความไม่แยแส ลูวนมีความเป็นไปไดูที่จะเป็นการตอบสนอง
ต่อประสบการณ์นัน้ ถูามองถึงความเป็นไปไดูที่ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณจะถูกกระตูุนจาก
ความรููสึกถึงการสูญพันธ์ุของมนุษยชาติในเวลาอันใกลู เราจะเลง็เห็นคุณค่าของความเชื่อในการ
หลีกเลี่ยงไม่ไดขูองการสูญพันธ์ุของมนุษย์ที่อาจจะเป็นรากฐานที่ทำาใหูคนบางกลุ่มมาร่วมแรง
ร่วมใจกัน

จากประสบการณ์ของผููเขียนที่ทำางานร่วมกับนักศึกษาที่มีวุฒิภาวะไดูพบว่าการเช้ือเชิญใหูพวกเขา
เห็นถึงการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไมไ่ดู, ความหายนะที่น่าจะเกดิขึ้นและความเป็นไปไดูของการสูญ
พันธ์ุไม่ทำาใหูพวกเขาเกิดความเพิกเฉยหรือหดหู่ ในทางกลับกันถูาสภาพแวดลูอมเป็นไปแบบ
เกื้อกูลที่คนในสังคมยินดีที่จะพดูคุยกัน, เฉลิมฉลองใหูกับบรรพบุรุษและชื่นชมธรรมชาติ ก่อนที่
พิจารณาถงึขูอมูลและวางกรอบใหูกับสถานการณ์ ผลที่ตามมามักจะเป็นไปในเชิงบวก ผูเูขียนไดู
เห็นถึงความวิตกกังวลกับความคลูอยตามกับสภาพที่เป็นอยู่และความคดิสรูางสรรค์ใหม่ๆเกี่ยว
กับสิ่งที่จะทำาต่อไปขูางหนูา อย่างไรก็ตามความสับสนอลหม่านย่อมเกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดระยะ
เวลาที่เราพยายามหาทางที่จะกูาวต่อไปขูางหนูาในสังคมทีเ่ห็นว่ามุมมองในลักษณะน้ีเป็นเรื่อง
แปลก การแบ่งบันถึงความหมายของเรื่องน้ีอยา่งต่อเน่ืองในขณะที่เราทำาการเปลี่ยนผ่านในการ
งานและการดำารงชีวิตของเราเป็นส่ิงสำาคัญ

หน่ึงในปัจจัยสำาหรับการวางกรอบของสถานกาณ์ปัจจุบันคือเวลาซึ่งเชื่อมโยงไปถึงภูมิประเทศ
การล่มสลายหรือหายนะจะเริ่มเมื่อไรและที่ไหน? แมูว่าจะเป็นเรื่องยากที่เราจะคาดเดาอนาคตไดู
อย่างแม่นยำาแต่มันก็ไม่ไดูหมายความว่าเราจะไม่พยายาม ขูอมูลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในขัว้



โลกและผลกระทบต่อสภาพอากาศทัว่โลกบ่งชี้ว่าเรากำาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ที่
จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรรมภายในอีกไม่เกิน ๒๐ ปีขูางหนูา ทัง้นัน้ผลก
ระทบไดูเริ่มตูนขึ้นแลูว ความรููสึกถึงการยากลำาบากในการหาอาหารในชีวิตประจำาวันสำาหรับเรา
และครอบครัว รวมทัง้อาชญากรรมและความขัดแยงูที่จะตามมาในเวลาอีกไม่นานจะยกระดับของ
ความสับสนอลหม่านที่ไดูกล่าวถึงก่อนหนูานี้ เราควรจะทิ้งอยู่อย่างและยูายไปอยู่ในสถานที่ที่
เหมาะกับการอยู่อยา่งพอเพียงดูวยตัวเอง? เราควรจะใชูเวลาในการอ่านขูอความทีเ่หลือใน
บทความน้ี? ผููเขยีนควรแมูที่จะเขียนบทความน้ีจนจบ? คนบางกลุ่มที่คดิว่าเราไม่สามารถหลีก
เลี่ยงการสูญพันธ์ุของมนุษย์ไดูเชื่อว่าจะไม่มีใครอ่านบทความน้ีเพราะเราจะไดูเห็นการล่มสลาย
ของสังคมในอีก ๑๒ ปีขาูงหนูาเน่ืองความลูมเหลวในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในซีก
โลกตอนบนทัง้หมด พวกเขาเห็นว่าการล่มสลายของสังคมจะนำาไปสู่การระเบิดของโรงไฟฟูา
นิวเคลียร์และส่งผลใหูมนุษย์สูญพันธ์ุเป็นสิ่งที่จะเกิดในไม่ชูา เป็นที่แน่นอนที่สุดว่าอีกไม่เกิน ๕ ปี
หลังจากน้ีความชัดเจนและสะเทือนอารมณ์ของขูอความน้ีเป็นสาเหตุที่การสูญพันธ์ุในเวลาอันใกลู
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดูของมนุษย์ (ไอเอ็นทเีฮชอี) เป็นคำาที่ถูกใชูอย่างแพร่หลายบนโลก
ออนไลน์ในบทสนทนาเก่ียวกับการล่มสลายอันเน่ืองมาจากภูมิอากาศ

การเขียนเกี่ยวกับมุมมองน้ีทำาใหูผููเขียนรููสึกเศรูาใจอย่างมาก แมูว่าจะผ่านไปถึง ๔ ปีหลังจากทีผูู่
เขียนคำานึงถึงการสูญพันธ์ุในเวลาอันใกลูของมนุษย์อย่างจริงจัง(ไม่ใช่ในลักษณะที่คิดแบบขอไป
ที) มันยงัทำาใหูผููเขียนตูองอูาปากคูาง, นำ้ าตาคลอและถอนหายใจออกมา ผูเูขียนไดเูห็นว่าแนวคิด
ของไอเอ็นทีเฮชอีสามารถชักนำาไปสู่การคูนหาความจริง, ความรักและการอยู่กับปัจจุบันไดูซึ่งเป็น
เร่ืองทีด่ี หากแต่ว่ามันก็สามารถทำาใหูหมดความสนใจในการวางแผนสำาหรับอนาคต ทัง้นัน้ผููเขียน
ไดูพบขูอสรุปเดียวกัน – เราไม่มีวันรููอนาคต การละเลยต่ออนาคตเพยีงเพราะว่ามันไม่น่าจะมี
ความสำาคัญอาจจะส่งผลเสียยูอนกลับมา “การวิ่งไปสู่เนินเขา” – เพื่อสรูางสังคมที่ใกลูชิดสิ่ง
แวดลูอมก็อาจจะส่งผลเสียยูอนกลับมา แต่สิ่งที่เรารููแน่ชัดคือการดำาเนินชีวิตตามที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันจะไม่เพียงแค่ส่งผลเสียยูอนกลับมา – มันเหมือนการเอาปืนจ่อหัวตัวเอง ดูวยความคดิน้ี
เราสามารถที่จะเลือกที่จะคูนหาว่าเราจะคิดคูนการใชูชีวิตแบบใหม่ไดูอย่างไร แมูว่าจะไม่มคีำาตอบ
งา่ยๆสำาหรับคำาถามน้ีก็ตาม ภายหลังจากผูเูขียน, กลุ่มนักเรียนและเพื่อนร่วมงานที่เพิ่มมากขึ้น
พูนจากสภาวะของการปฏิเสธ ผููเขยีนไดูพบว่าเราน่าจะไดูประโยชน์ถูามีแผนที่แนวความคิดเพื่อ
ช่วยในการตอบคำาถามเหล่าน้ี ดงันัน้ผููเขยีนจึงไดูทำาการสังเคราะห์สิ่งสำาคัญในเวลาที่คนพูดถงึ
เก่ียวกับการใชูชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิมในมุมมองที่ว่าการล่มสลายหลีกเล่ียงไม่ไดูและความ



หายนะน่าจะเกิดขึ้น นัน่คือสิ่งทีผูู่เขียนขอเสนอในบทความน้ีในชื่อที่ว่า “วาระของการปรับตัวใน
เชิงลึก”

วาระของการปรับตัวในเชิงลึก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทัง้การสนทนาและการริเริ่มการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
ถูกมองจากนักเคลื่อนไหวดูานสิ่งแวดลูอมและผููกำาหนดนโยบายว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อความ
จำาเป็นเร่งด ่วนในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ช ัน้บรรยาการ มุมมองในลักษณะนี้
เปล่ียนแปลงในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อไอพีซซีีเร่ิมใหูความสนใจต่อ  
ความเป็นไปไดูที่ระบบสังคมและเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางภูมิ
อากาศ ส่งผลใหูเกิดกี่ตัง้เครือขา่ยการปรับตัวทัว่โลกของสหประชาชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมการการ
แบ่งปันความรููและการทำางานร่วมกัน หูาปีถัดมาปารีสแอคคอร์ดระหว่างประเทศสมาชิกไดู
สรูาง“เปูาหมายระดับโลกสำาหรับการปรับตัว” (จีจีเอ) โดยมเีปูาหมายคือ“เพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัว, เพิ่มความยดืหยุ่นและลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ดูวยมุม
มองที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและสรูางหลักประกันของการปรับตัวที่เพียงพอในบริบท
ของเปูาหมายที่อูางองิอุณหภูมิโลก” (cited in Singh, Harmeling and Rai, 2016) ) ประเทศ
ต่างๆตกลงที่จะพัฒนาแผนการปรับตัวระดับประเทศ (เอ็นเอพี) และส่งรายงานไปใหูองค์การ
สหประชาชาติ
ตัง้แต่นัน้เป็นตูนมาเงินทุนสำาหรับการปรับตัวต่อภูมิอากาศเริ่มเพิ่มมากขึ้นจากโดยเฉพาะจาก
สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการ
เกษตร (ไอเอฟเอดี), ธนาคารเพื่อการพัฒนาในแอฟริกา (แอฟดีบี), ธนาคารเพื่อการพัฒนาใน
เอเชีย (เอดีบี), สถาบันอำานวยความสะดวกระดับโลกสำาหรับการลดภัยพิบัติและฟ้ืนฟูความเสีย
หาย (จีเอฟดีอาร์อาร์) และธนาคารโลกลูวนตกลงออกเงินทุนอย่างมีนัยยะสำาคัญใหูกับรัฐบาลใน
หลายๆประเทศเพื่อเพิ่มความยดืหยุ่นในชุมชน โครงการที่มาจากเงินทุนขาูงตูนนี้รวมไปถึง
กองทุนภูมิอากาศสีเขียวที่ถูกตัง้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจน โครงการส่วนมากประกอบ
ดูวยการช่วยเหลือเกษตรกรรากหญูาในการรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศดูวยระบบ
ชลประทาน รวมทัง้การส่งเสริมความสามารถของนักวางผงัเมืองในการตอบสนองต่อการเพิ่มของ
ระดับนำ้ าทะเลและปริมาณนำ้ าฝนตกมากผิดปกติดูวยกระบวนการวิศวกรรมในระบบระบายนำ้ า
(Climate Action Programme, 2018)) ในช่วงเวลา ๘ ปีที่ผา่นมาการริเริ่มที่กล่าวมาขาูงตูนไม่
เพียงพอสำาหรับขูอตกลงที่รัฐบาลจากหลายๆประเทศใหูไวูและมีความพยายามทีม่ากกว่าในการส่ง



เสริมพันธบัตรเอกชนต่อการปรับตัวทางดาูนการเงิน (Bernhardt, 2018)) รวมถึงการกระตูุนใหู
เกินการบริจาคจากภาคเอกชนต่อวาระที่ว่าน้ี (Williams, 2018))

สิ่งที่คู่ขนานกับความพยายามขูางตูนคือการเพิ่มกิจกรรมต่างๆภายใตูหัวขูอของ“การลดความ
เสี่ยงต่อภัยพิบัติ”ซึ่งมีหน่วยงานระหว่างประเทศที่ร ับผิดชอบอยู่ – ยทุธศาสตร์สากลของ
สหประชาชาติในการลดภัยพิบัติ (ยูเอ็นไอเอซดีอาร์) เปูาหมายหลักของหน่วยงานนี้คือการลด
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่นแผ่นดินไหว, อุทกภัย, ภัยแลูงและพายุไซโคลน ดูวยการ
ลดความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์เหล่าน้ีรวมทัง้เพิ่มขดีความสามารถในการตอบสนองในเวลาที่เกิด
ภัยพิบัติ นัน่หมายถึงการที่ตูองทำางานร่วมกับนักวางผังเมืองและรัฐบาลทูองถิ่นอยา่งใกลูชิด ใน
ภาคธุรกิจวาระของการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติเชื่อมโยงกับภาคเอกชนโดยสายงานที่เป็นที่รููจัก
ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ บริษทัต่างๆตัง้คำาถามกับ
ตัวเองว่าอะไรคือจุดที่มคีวามเสี่ยงในกระบวนการภายในองค์กรณ์และเสาะหาวิธีที่จะลดความ
เปราะบางนัน้หรือบรรเทาผลกระทบจากความลูมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น

หากพิจารณาถึงวิทยาศาสตร์ทางภูมิอากาศที่ไดูอธิบายก่อนหนูานี้คนบางกลุ่มอาจจะคิดว่าการ
ปฏิบัติขูางตูนดูเหมือนจะชูาเกินไปที่จะแกูปัญหา อย่างไรก็ดีถูาการแกูปัญหาเหล่านัน้มีส่วนช่วยใน
การทุเลาปัญหาแมูเพียงชัว่คราวนัน่ก็เป็นการช่วยเหลือผููคนรวมทัง้ผููเขยีนและผููอ่าน ดงันัน้ไม่พึง
ที่จะมองขาูมการปฏิบัติเหล่านัน้ แมูกระนัน้เราสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่บุคคล
หรือองค์กรณ์ตีกรอบของสถานการณ์ในปัจจุบันรวมไปถึงขีจำากัดของขอบข่ายนัน้ๆ โดยทัว่ไป
ความคิดริเริ่มมันจะถูกมองไปในเชิงของการส่งเสริม“ความยืดหยุ่น”มากกว่าความยัง่ยืน คำา
นิยามต่อความยืดหยุ่นในวงการสิ่งแวดลูอมดูจะมองโลกในแงด่ีอยา่งน่าแปลกใจ ยกตัวอย่างเช่น
ศูนยค์วามยืดหยุ่นสตอกโฮล์ม (2015) ) อธิบายว่า “ความยืดหยุ่นเป็นขดีจำากัดของระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นตัวบุคคล, ป่าไมู, เมืองหรือเศรษฐกิจในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งหนูาสู่การ
พัฒนา  มันเกี่ยวกับการที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถใชูประโยชน์จากแรกกระแทกและการ
รบกวนอาทิเช่นวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในการฟ้ืนฟูความคดิและ
กระตูุนความคิดสรูางสรรค์”  ในการเสนอคำาจำากัดความนัน้พวกเขาใชูแนวคิดทางชีววิทยาจาก
ระบบนิเวศที่ไดูสังเกตมาว่าสามารถเอาชนะการรบกวนจากภายนอกและเพิ่มความซับซูอนใน
ระบบ (Brand and J)ax, 2007) )



มีอยู่สองประเด็นที่จ ำาเป็นตูองพิจารณาเป็นพิเศษ ประการแรกความจงร ักภักด ีต ่อ“การ
พัฒนา”และ“ความกูาวหนูา” ในบทสนทาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นอาจจะไม่มีประโยช์ใดๆ ดูวยเหตุ
ที่ว่าเรากำาลังจะเขาูสู่ยุคที่“ความกูาวหนูา”ทางวัตถุอาจจะเป็นไปไม่ไดูอีกต่อไปและการตัง้เปูา
หมายในลักษณะน้ีอาจจะส่งผลเสียยูอนหลัง ประการถัดมานอกเหนือจากพัฒนาความสามารถดูาน
สังคมในบางแง่มมุ การริเริ่มภายใหูหัวขูอของความยืดยุ่นม่งุเนูนไปที่การปรับตัวทางกายภาพต่อ
การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศแทนที่จะคำานึงถึงมมุมองที่กวูางว่าของความยดืหยุ่นที่มีอยู่แลูวใน
การศึกษาดูานจิตวิทยา ในทางจิตวิทยา“ความยดืหยุ่นเป็นกระบวนการในการปรับตัวอย่างเหมาะ
สมต่อความทุกขย์าก, แผลเก่า, โศกนาฏกรรม, ภัยคุกคามหรือสาเหตุหลักของความเครยีด —
อาทิเช่นปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว, ปัญหารุนแรงในดูานสุขภาพหรือปัจจัยบีบคัน้จากที่
ทำางานและสภาพทางการเงิน นัน่หมายถึงการ‘ฟ้ืนตัว’จากประสบการณ์ที่ยากลำาบาก” (American
Psychology Association, 2018)) การที่คนเราจะ‘ฟ้ืนตัว’หลังจากความลำาบากหรือการสูญเสีย
อาจจะมาจากความคิดสรูางสรรค์ในการตีความของตัวตนและลำาดับความสำาคัญใหม่ ดังนัน้หลัก
การของความยืดหยุ่นในจิตวิทยาไม่ไดูหมายความว่าคนจะกลับไปสู่สภาวะปกติดังเดิม ถูาคำานึง
ถึงความจรงิทางภูมิอากาศที่เรากำาลังเผชิญอยู่ การตีกรอบของความยืดหยุ่นในลักษณะน้ีที่ไม่อิง
กับความกูาวหนูามีประโยชน์มากกว่าสำาหรับวาระของการปรับตัวในเชิงลึก

ในการแสวงหาแผนที่แนวความคิดสำาหรับ“วาระของการปรับตัวในเชิงลึก” เราสามารถเขูาใจ
ความหมายของความยืดหยุ่นของสังคมมนุษยไ์ดูว่าคือความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงโดยที่ยงัคงไวูซึ่งคุณค่าทางบรรทัดฐานและพฤติกรรม ถูาคำานึงถึงผลจากการ
วิเคราะห์ที่สรุปว่าการล่มสลายของสังคมไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดู คำาถามที่ตามมาคือ: อะไรคือ
คุณคา่ทางบรรทัดฐานและพฤติกรรมที่สังคมมนุษย์ตูองการรักษาไวูในขณะที่ตูองหาหนทางในการ
เอาชีวิตรอด? นัน่เป็นการเนูนใหูเห็นว่าการปรับตัวในเชิงลึกจำาเป็นตูองมีมากกว่า“ความยืดหยุ่น”
มันจงึนำาเรามาสู่ขอบเขตที่สองของวาระที่ว่าน้ีซึ่งผูเูขียนขอเรยีกว่า“การสละออก”ซึ่งจะเชื่อมโยง
ไปถึงการที่ประชาชนและสังคมยอมที่จะละทิ้งทรัพย์สมบัติ, พฤติกรรมและความเชื่อบางอย่างที่
จะทำาใหูสถานการณ์ปัจจุบันเลวรูายลง ยกตัวอย่างเช่นการยูายถิ่นฐานออกจากแนวชายฝ่ัง, การ
ปิดโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงหรือการละทิ้งความคาดหวังในพฤติกรรม
การบริโภคบางอย่าง ขอบเขตที่สามสามารถเรียกไดูว่า“การบูรณะ”ซึ่งจะเกี่ยวขูองกับการที่
ประชาชนและสังคมกลับมาคูนพบทัศนคติและวิถีชีวิตรวมไปถึงหมู่คณะที่ไดูถูกกัดกร่อนจาก



อารยธรรมที่พึ่งพาเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ยกตัวอย่างเช่นการฟ้ืนคืนพื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ทาง
ดูานระบบนิเวศน์และลดความจำาเป็นในการการบริหารจัดการ, การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ใหูเขูากับฤดุกาล, การกลับมาแสวงหาความบันเทิงที่ไม่ตูองพึ่งพาไฟฟูาและการเพิ่มผลผลิตกับกา
รสนันสนุนในระดับชุมชน

ในบทความน้ีผููเขยีนไม่ไดูมคีวามตัง้ใจที่จะร่างแผนที่ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมากไปกว่าน้ี
สำาหรับวาระของการปรับตัวเชิงลึก เป็นที่แน่นอนว่ามันไม่สามารถทำาไดูและการพยายามที่จะ
จำาเพาะเจาะจงตัง้อยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถคาดการณ์ไดูสำาหรับการ
บริหารจัดการ ในความเป็นจริงเรากำาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซูอนและอยู่เหนือการควบคุม
ของเรา ในทางกลับกลันผููเขียนมีความคาดหวังว่าวาระของการปรับตัวเชิงลึกของความยืดหยุ่น,
การสละออกและการบูรณะจะมีประโยชน์สำาหรับบทสนทนาในชุมชนยาวที่เรากำาลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ความยดืหยุ่นตัง้คำาถามกับเราว่า“เราจะรักษาสิ่งสำาคัญที่เราตูองการที่
จะรักษาไวูไดูอย่างไร?” การสละออกตัง้คำาถามกับเราว่า“อะไรที่เราตูองละทิ้งเพื่อที่จะไม่ทำาใหู
สถานการณ์แย่ลง?” การบูรณะตัง้คำาถามกับเราว่า“อะไรที่เราควรจะนำากลับคืนมาเพื่อช่วยบรรเทา
ความยากลำาบากและโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต?” ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ วาระของการปรับ
ตัวเชิงลึกน้ีไดูถูกใชูในการวางกรอบสำาหรับงานเทศกาลทางเลือกที่จัดการโดยองค์กรณ์การกุศล
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลูอมแห่งเมืองปีเตอร์โบโร ซึ่งไดูใชูเวลาหนึ่งวันเต็มในการวินิจฉ ัย
ว่าการสละออกสามารถเชื่อมโยงกับอะไรไดูบูางและมันไดูนำาไปสู่การสนทนาและจินตนาการที่
กวูางกว่ามุมมองที่ม่งุเนูนอยู่เพยีงแค่ความยืดหยุ่น การชุมนุมในอนาคตไดูถูกวางแผนไวูทัว่
ประเทศอังกฤษ ซึ่งยังไม่อาจทราบไดูว่าจะมีประโยชน์ในการวางกรอบที่กวูางขึ้นในระดับนโยบาย
หรือไม่

“วาระของการปรับตัวในเชิงลึก”นี้เกี่ยวขูองกับกรอบแนวคิดกวูางๆของการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน
อย่างไร? วาระที่เสนอนี้เกี่ยวขูองกับมุมมองอื่นๆในมุมที่ว ่าแมูว่าความสนใจขององค์กรณ์
นานาชาติจะอยู่ที่“เปูาหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”หากแต่ว่ายุคสมัยของ“การพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน”ที่อยู่ในรูปการรวมกันของแนวคิดและเปูาหมายกำาลงัจะจบลง มันเป็นการตัง้ขอบข่าย
อย่างชัดเจนหลังยุคของการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้เป็นส่วนหน่ึงของวิธีการฟ้ืนฟูสำาหรับรับมือ
กับประเด็นขัดแยูงดูานสังคมและสิ่งแวดลูอมที่ผููเขียนเคยระบุไวูในบทความอื่น (Bendell, et al
2017) )



อนาคตของงานวิจัยภายใตูโศกนาฎกรรมทางภูมิอากาศ
ผููเขยีนเพียงแค่หยอกเล่นตอนที่ตัง้ความถามว่าทำาไมถึงตูองเขียนบทความน้ีจนจบ ถูาหากว่า
จริงๆแลูวขูอมูลและการวิเคราะห์ผดิพลาด สังคมปัจจุบันดำาเนินต่อไปอย่างปกติสุขในอีกหลาย
ทศวรรษขูางหนูา ผลที่ตามมาคือบทความน้ีจะไปก่อประโยชน์ใดๆเลยต่ออนาคตดูานการงานของ
ผููเขียน ถูาการล่มสลายเป็นไปตามการคาดการณ์ในทศวรรษหนูา ผลที่ตามมาคือผููเขียนก็จะไม่มี
อนาคตดาูนการงานโดยส้ินเชิง น่ีถือเป็นเป็นการเสียทัง้ขึ้นทัง้ร่อง ผููเขยีนกล่าวถึงจุดน้ีเพื่อเนูนใหู
เห็นว่ามันไม่งา่ยที่จะช้ีชัดถึงอนาคตของนักวิจัยทางดูานวิชาการและผููใหูการศึกษาในสายงานดูาน
ความยัง่ยืนขององค์กร สำาหรับผููที่เกี่ยวขูองกับวงการวิชาการที่อ่านบทความน้ีเกือบทุกท่านจะมี
งานสอนเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่ถูกตัง้ความหวังใหูเพิม่เติมเขูาไปในเน้ือหาสำาหรับการสอน ผููเขียน
เขาูใจว่าทุกท่านอาจจะมีเวลาและช่องว่างเพียงเล็กนูอยที่จะปฏิรูปทัง้ความชำานาญและความจดจ่อ
สำาหรับผููที่อิงอยู่กับงานวิจัยเป็นหลักอาจจะพบว่าวาระของการปรับตัวเชิงลึกไม่ใช่หัวขูอที่ง่ายที่จะ
หาผููร่วมวิจัยและเงินทุน สถานการณ์ที่ผูกรัดน้ีอาจจะไม่ใช่ความจริงที่ตูองเผชิญในแวดวงวิชาการ
เสมอไป มันเป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาระดับสูงซึ่งเป็นการแสดงออกอยา่ง
หน่ึงของอดุมการณ์ที่ส่งผลใหูมนุษยชาติขาดความสามารถในการตอบสนองกับการคุกคามต่อ
คุณภาพชีวิตและแมูกระทัง่การดำารงอยู่ มันเป็นอุดมการณ์ที่หลายๆคนมีความเกีย่วขูองในการส่ง
เสริมตลอดมาถูาเราทำางานอยู่ในภาควิชาดูานการบริหาร มันเป็นความจำาเป็นที่ตูองตระหนักถึง
การเขาูไปเกี่ยวขูองก่อนที่จะพิจารณาถึงการที่ว่าจะทำาอยา่งไรเพื่อที่จะวิวัฒน์งานวิจัยภายใตู
โศกนาฏกรรมที่เกิดจากภูมิอากาศ

การตอบสนองของประเทศตะวันตกต่อปัญหาทางสิ่งแวดแลูวไดูถูกจำากัดโดยการครอบงำาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๓ มันส่งผลใหูเกดิปัจเจกบุคคลสุดขัว้, ลัทธิ
ระบบตลาดเสรี, วีธีการขยับขึ้นและวิธีการแยกส่วน ในกรณีของปัจเจกบุคคลสุดขัว้ผููเขียนหมาย
ถึงการม่งุเนูนไปที่พฤติกรรมส่วนบุคคลในฐานะผููบริโภคเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟหรือการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุที่นำามาใชูใหม่แทนที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองดูวยการมีส่วน
รวมของประชาชน ในกรณีของลัทธิระบบตลาดเสรีผููเขียนหมายถงึการมุ่งเนูนไปที่กลไกทางการ
ตลาดเช่นการพึ่งระบบที่ซับซูอน, ฟุ่มเฟือยและไรูประโยชน์อย่างระบบคาร์บอนแคปแอนด์เทรด
แทนที่จะศึกษาว่าการแทรกแซงของรฐับาลสามารถทำาอะไรไดูบาูง ในกรณีของวีธีการขยับขึ้นผูู
เขียนหมายถึงการมุ่งเนูนไปที่การแสดงความยินดีเมื่อมีความคืบหนูาเพยีงเล็กนูอยอาทิเช่นบริษทั



ตีพิมพ์รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืนแทนที่จะ วางแผนออกแบบสำาหรับการเปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญ่
และรวดเร็วตามคำาแนะนำาทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีของวิธีการแยกส่วนผููเขียนหมายถงึผููเขยีน
หมายถึงการมองการเคล่ือนไหวเร่ืองภูมิอากาศเป็นประเด็นแยกจากการกำากับดูแลการตลาด , การ
เงินและธนาคารแทนที่จะพิจารณาว่าระบบเศรษฐกิจแบบไหนสามารถรองรับหรือทำาใหูสามารถเกิด
ความยัง่ยืนไดู

ลัทธคิวามเชื่อนี้ในปัจจุบันส่งผลต่อปริมาณและลำาดับความสำาคัญของงานในแวดวงวิชาการใน
เกือบทุกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่ิงขดัขวางต่อการตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมจากภูมิอากาศ ในกรณี
ของผููเขยีนการที่ลาพักงานโดยไม่รับเงินเดือนเพื่อที่จะเขยีนบทความน้ีเป็นหน่ึงในผลของการ
ตัดสินใจนัน้ เราไมม่ีเวลาอีกต่อไปที่จะเล่นเกมส์การงานเพื่อตัง้เปูาที่จะตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการอันดับตูนๆเพื่อที่สรูางความประทับใจใหูผููจัดการสายงานหรือเพื่อพัฒนาประวัติย่อถูาเรา
ตูองการเขาูสู่ตลาดงาน เราไม่มีแมูกระทัง้ความจำาเป็นในการจำาเพาะเจาะจงในความเชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนัน้ ใช่อย่างที่ผููอา่นคิด ผููเขยีนแนะนำาว่าในการที่
ใครก็ตามจะวิวัฒน์ตนเองเพื่อตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมจากภูมิอากาศคนๆนัน้อาจจะตูองออก
จากงาน – หรือแมูแต่อนาคตทางการงานทัง้หมด อย่างไรก็ตามถูาใครก็ตามที่เตรียมตัวที่จะทำา
แบบนัน้เขาจะสามารถเชื่อมโยงกับผููว่าจูางและชุมชนมืออาชีพจากสถานที่ใหม่ที่สามารถมัน่ใจไดู
ถูายงัคงอยู่ในแวดวงวิชาการผููเขยีนแนะนำาใหูเริ่มที่จะตัง้คำาถามกับตัวเองเกี่ยวกับงานวิจัยและ
งานสอนที่ทำาอยู่ เวลาที่อ่านงานวิจัยจากนักวิชาการท่านอื่นๆผููเขยีนแนะนำาใหูตัง้คำาถามว่า“สิ่งที่
คูนพบในบทความน้ีวสามารถใชูในความพยายามเพื่อเพิม่ปริมาณและความเร่งด่วนในการแสวงหา
ความยืดหยุ่น, การสละออก และการบูรณะต่อการล่มสลายของสังคม?” ผููอ่านจะไดพูบว่าสิ่งที่ไดู
อา่นในบทความแทบจะไม่ตอบคำาถามที่ว่านัน้เลยดงันัน้ผููอ่านจะไม่รููสึกตูองการที่จะพัวพันกับมัน
ต่อไป ในงานวิจัยของผููอ่านเองผููเขยีนแนะนำาใหูตัง้คำาถามว่า“ถูาเราไม่เชื่อในการค่อยๆเพิ่มความ
ใส่ใจเกี่ยวกับภูมิอากาศเขูาไปในองค์กรณ์และระบบที่มีอยู่ อะไรที่เราตูองการรููใหูมากขึ้น?” ใน
การตอบคำาถามน้ีผููเขยีนแนะนำาใหูสนทนากับบุคคลทัว่ไปที่ไม่ใช่ผููเชี่ยวชาญมากเท่ากับบุคลากร
ในสายงานของผููอา่น เพื่อที่ผููอ่านจะสามารถพูดคยุไดูอย่างมีอิสระมากขึ้นและสามารถคำานึงถงึ
ทางเลือกที่มีอยู่ทัง้หมด

ตัวผููเขียนเองไดูหยุดการวิจัยที่เก่ียวกับความยัง่ยืนขององค์กรโดยสิ้นเชิง ผููเขียนเรยีนรููเกี่ยวกับ
ความเป็นผููนำาและศิลปะการสื่อสารรวมทัง้ริเริ่มงานวิจัย, งานสอนและการใหูคำาแนะนำาทีเ่กี่ยวกับ



เร่ืองน้ีในแวดวงการเมือง ผููเขยีนเร่ิมที่จะทำางานในระบบเพื่อส่งเสริมการดึงระบบเศรษฐกิจกลับสู่
ทูองถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะระบบที่ใชูสกุลเงินของชุมชน ความตูองการของ
ผููเขยีนที่จะเผยแพร่ความรููน้ีในวงกวูางนำาไปสู่การเปิดหลักสูตรออนไลน์ฟรี (หลักสูตรออนไลน์
มวลชนเกี่ยวกับการเงินและสังคม) ผููเขยีนเริ่มใชูเวลามากขึ้นในการอา่นและพูดคยุเกี่ยวกับ
โศกนาฏกรรมจากภูมิอากาศรวมไปถึงสิ่งที่เราควรจะทำาหรือหยุดที่จะทำา การเปลี่ยนความคิดและ
จุดยืนน้ียงัคงดำาเนินต่อไป แต่ผููเขียนไม่สามารถที่จะทำางานที่ไม่มคีวามเกี่ยวขูองกับการปรับตัว
เชิงลึกอีกต่อไป มองไปขูางหนูาผูเูขียนมองเห็นทัง้ความตูองการและโอกาสสำาหรับงานในหลายๆ
ระดับ คนทัว่ไปกำาลังจะตูองการความช่วยเหลือในการเขูาถึงขูอมูลและเครือข่ายสำาหรับเรียนรููการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตและการดำาเนินชีวิต การเรียนวิธีการในการใชูชีวิตจากชุมชนที่ไม่พึ่งพาระบบไฟฟูา
จากภายนอกมคีวามสำาคัญ แต่สำาหรับวาระที่นำาเสนอน้ีจำาเป็นตูองกูาวขูามจุดนัน้ต่อไปอีกดูวยการ
ตัง้คำาถามว่าเราจะผลิตยาอยา่งเช่นแอสไพรินในชุมชนไดูอย่างไร ทัง้หลักสูตรปกติและออนไลน์ที่
ไม่มีค่าธรรมเนียมรวมไปถึงเครือครา่ยสำาหรับช่วยเหลือการพึ่งตัวเองจำาเป็นตูองขยายออกไปใน
วงที่กวูางขึ้น  รัฐบาลทูองถิ่นจะตูองการการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพ
ในปัจจุบันเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่แตกแยกกันในภาวะของการล่ม
สลาย ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาจะตูองการที่จะใชูระบบการผลิตร่วมกันในชุมชน อาทิเช่นระบบการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตและบริการดูวยสกุลเงินทูองถิ่น ในระดับโลกมคีวามจำาเป็นที่ดูวยศึกษาการ
รับมืออย่างมคีวามรับผดิชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดจากการล่มสลายของสังคม
(Harrington, 2016) ) ซึ่งจะมีอยู่มากมาย แต่อยา่งนูอยที่สุดตูองรวมไปถึงความทูาทายในการช่วย
เหลือผููอพยพและสรูางมาตรการปูองกันผลเสียที่จะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟูา
นิวเคลียร์ในยามที่สังคมล่มสลาย

สาขาวิชาทางปัญญาและประเพณีอ ื่นๆอาจจะมีความน่าสนใจในอนาคต การสูญพันธ์ุของ
มนุษยชาติและหัวขูอที่เกี่ยวกับโลกาวินาศหรือจุดจบของโลกเป็นสิ่งที่มีการถกเถียงกันในแวดวง
วิชาการในหลายๆแขนงอยา่งที่ผููอา่นบางทา่นอาจจะคาดหมายไวูอยู่แลูว ในเทววิทยามันเป็น
หัวขูอที่มีการสนทนากันอย่างกวูางขวาง ในขณะที่มันปรากฏอยู่ในรูปแบบของทฤษฎีที่ส่วนช่วย
ในการกระตูุนความคดิสรูางสรรค์ในงานเขยีนและทางจิตวิทยาในทศวรรษที่ 198)0 และเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกีย่วขูองกับภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ การศึกษาดูานจิตวิทยาดูจะเป็นสิ่งที่
มีความสำาคัญเป็นพิเศษต่ออนาคตขูางหนูา



มันจะไม่เป็นเรื่องทีง่่ายที่จะคาดเดาว่าเราจะเลือกที่งานประเภทใดในอนาคต มันจะถูกหล่อหลอม
จากผลที่มาจากความรููสึกหรือจิตวิทยาเน่ืองตูองความตระหนักถึงการล่มสลายของสังคมที่มีแนว
โนูมอย่างสูงว่าจะเกิดในช่วงชีวิตของเรา ผููเขยีนไดูมีโอกาสในการวินิจฉ ัยปัญหาของความรููสึก
ต่างๆน้ีและผลกระทบต่อการเลือกงานของตัวผููเขียนเองในลักษณะไหน ในเรยีงความสะทูอน
ความคดิเกี่ยวกับนัยยะทางจิตวิญญาณของความส้ินหวังจากภูมิอากาศ ผููเขยีนแนะนำาใหูผููอ่านใชู
เวลากับตัวเองในการคิดคำานึงและวิวัฒน์ตัวเองแทนที่จะรีบเร่งในการหาหัวขูอใหม่ในงานวิจัยหรือ
งานสอน ถูาผููอ่านยังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาผููเขียนของแนะนำาใหูส่งบทความน้ีใหูแก่อาจารยผ์ูู
สอนและเชื้อเชิญใหูมีการสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดน้ี  มีความน่าจะเป็นอยา่งสูงสำาหรับผููที่ยงัไม่ถูก
กลืนเขูาไปในระบบปัจจุบันที่จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นผููนำาของวาระในบทความน้ี

ผููเขียนคิดว่ามันอาจจะเป็นความทระนงในวงการวิชาการทีค่ิดว่ามีเพยีงแค่คนในแวดวงวิชาการ
และนักศึกษาอ่านบทความทางวิชาการ ดังนัน้ผูเูขียนเลือกที่จะทิ้งคำาแนะนำาสำาหรับผููจัดการ, ผ ูู
กำาหนดนโยบายและบุคคลทัว่ไปในการหาช่องทางอื่นในการนำาเสนอ

บทสรุป
นับตัง้แต่ปีพ.ศ. ๒๓๙๐ ที่เร่ิมมีการเก็บขูอมูลสิบเจ็ดในสิบแปดปีที่รูอนที่สุดเร่ิมตัง้แต่ปีพ .ศ. ๒๕๔๓
ขึ้นตอนสำาคัญในการบรรเทาและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศไดูถูกนำามาใชูอย่างจริงจงัในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีขัน้ตอนเหล่านัน้แทบจะไม่ต่างกับการเดินสวนทางกับแผ่นดินที่ถล่ม
ลงมา ถูาหากว่าแผ่นดินถล่มยังไม่เริ่มตูนขึ้นการเดินหนูาที่รวดเร็วและมากขึ้นย่อมจะนำาเราไปสู่
ยอดเขาซึ่งเป็นเปูาหมายของเรา เป็นที่น่าเสียดายว่าขูอมูลล่าสุดทางภูมิอากาศ, ขูอมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและขูอมูลที่สะทูอนปริมาณคาร์บอนจำานวนมากที่เกิดจากวิถีชีวิตของเราแสดงใหู
เห็นว่าแผ่นดินถล่มเริ่มตูนขึ้นแลูว เน่ืองจากเราไม่สามารถรููไดูว่าจุดที่ไม่สามารถยูอนกลับไปไดู
อยู่ที่ไหนจนกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น การลดการปล่อยคาร์บอนและการนำาคาร์บอนออกจากชัน้
บรรยากาศ(ทัง้ในกระบวนการตามธรรมชาติและฝีมือมนุษย์)เป็นสิ่งที่สำาคัญอยา่งที่ไม่เคยมีมา
ก่อน นัน่รวมไปถึงการริเริ่มใหม่ๆในการจัดการกับมีเทน ในปัจจุบันผลกระทบที่สรูางความเสีย
หายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดูแลูว จโีอเอ็นจิเนียริงมีแนว
โนูมที่จะใชูการไม่ไดูหรือส่งผลเสียกลับมา ดังนัน้ประชาคมนโยบายภูมิอากาศกระแสหลักเริ่ม
ตระหนักถึงความสำาคัญในการศึกษาการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ



อย่างจริงจงั นัน่หมายความมามคีวามจำาเป็นที่ตูองนำาคนจากสายงานอื่นๆเขาูมาร่วมในการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนไม่ว่าในรูปแบบของ ผููปฏิบัติงาน, นักวิจัยหรือผููใหูการศึกษา

ในการประเมินว่าวิธีการของเราจะพัฒนาต่อไปไดูอย่างไร เราจำาเป็นตูองตระหนักว่ารูปแบบการ
ปรับตัวแบบใดบูางที่เป็นไปไดู งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าสังคมมนุษย์จะเผชิญกับการพังทลายของระบบ
พื้นฐานของสังคมในอีกไม่เกินสิบปีเนื่องมากจากแรงกดดันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศ ความยุ่งเหยิงที่จะเกดิขึ้นน้ีรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของการขาดสารอาหาร, ความอดอยาก,
โรคระบาด, ความขัดแยูงและสงคราม – แมูประเทศที่รำ่ารวยก็ไม่สามารถหนีพูน สถานการณ์ใน
ลักษณะน้ีทำาใหูวิธีการของเหล่านักปฏิรูปเพื่อการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ความยัง่ยืนในนิยามขององค์กรณ์ซึ่งเป็นวิธีการของผููเชี่ยวชาญจำานวนมากไม่สามารถใชูการไดู
(Bendell et al, 2017) )

ในทางกลับกันวิธีการใหม่ๆที่คูนควูาถึงการลดความเสียหายและไม่ทำาใหูสถานการณ์เลวรูายลง
เป็นเร่ืองสำาคัญที่ตูองพัฒนา เพื่อเป็นการสนับสนุนสำาหรับความทูาทายและที่สำาคัญกระบวนการใน
ตัวเอง ความเขูาใจในวาระของการปรับตัวในเชิงลึกอาจจะมีประโยชน์ในอนาคต
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จดหมายถึงบรรณาธิการของ SAMPJ, ศาตราจารย์ คาโรล อดัมส์ จาก ศาตราจารย์เจม
เบนเดล วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดูวยความเคารพอย่างสูง ศาตราจารย์ อดัมส์
มันเป็นสถานการณ์ที่แปลกสำาหรับการเขียนบทความน้ีทัง้นัน้ผูเูขียนรููสึกเห็นอกเห็นใจทุกคนที่
อา่นเกี่ยวกับการล่มสลายของสังคมในเวลาอันใกลูที่หลีกเลี่ยงไมไ่ดูจากความวิปลาสของภูมิ
อากาศในบทความเรื่องการปรับตัวเชิงลึก! ผููเขียนรููสึกของคุณเป็นอย่างยิ่งสำาหรับทุกคนที่ใชูเวลา
ในการวิเคราะห์อยา่งถี่ถูวนและใหูการตอบกลับ ดงันัน้ผููเขียนรููสึกขอบคุณที่จัดหาผููตัดสินสำาหรับ
ใหูคำาวิจารณ์ ขูอเสนอแนะบางประการที่แนะนำาใหูแกูไขคำานำาใหม่เป็นประโยชน์ต่อบทความน้ี ทัง้
นัน้ผููเขียนไม่สามารถทำาตามขูอเสนอแนะหลักเพื่อปรับปรุงบทความดูวยเหตุผลที่ว่าเป็นไปไม่ไดู
หรือไม่เหมาะสมในมุมมองของผููเขยีน ซึ่งจะขออธิบายโดยละเอียด

ผููเขยีนเห็นดูวยกับศาสตราจารย์ร็อบ เกรย์ที่ว่า“วารสารคูนหามุมมองใหม่และทูาทายเกีย่วกับ
บทบาทของภาระร ับผ ิดชอบและความย ัง่ย ืนต ่อองค ์กรณ์เพ ื่อเป็นการกระตูุนบทความ ,
ประสบการณ์และความคิดอย่างต่อเน่ือง” นัน่เป็นสาเหตุที่ผููเขียนยินดีที่จะเป็นบรรณาธิการรับ
เชิญในปีที่ผ่านมาและนำามมุมองที่สำาคัญของภาวะการเป็นผููนำาไปสู่ผููอ่าน อยา่งไรก็ตามหัวขูอ
เกี่ยวกับการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดูจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ทาูทายมาก
มันจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่จะไม่ไดูรับการสนับสนุนจากผููตัดสินที่ไม่ระบุช่ือ

เป็นส่ิงที่ยากสำาหรับผููเขียนในการหาแรงจูงใจสำาหรับภาระในการแกูไขใหม่ทัง้หมดถูาพิจารณาถึง
บทสรุปของบทความน้ี – ที่ว่าหลักฐานของสายงานเกี่ยวกับ“ความยัง่ยืน”ซึ่งวารสารน้ีเป็นส่วน
หน่ึงในนัน้ไม่สามารถใชูการไดูอีกต่อไป เป็นที่แน่นอนว่าสมมุติฐานเกี่ยวกับความกูาวหนูาและ
เสถียรภาพที่นำาใหูเราอยู่ในแวดวงวิชาการในดูานการจัดการศึกษาก็กำาลังถูกตัง้คำาถามเช่นกัน 

ผููตัดสินคนแรกตัง้คำาถามว่า“วงการวิชาการใดที่บทความน้ีมีส่วนใหูการส่งเสริม”และชี้ว่า“หัวขูอ
หรือช่องว่างในงานวิจัยที่ผููเขียนตูองการจะจำาเพาะเจาะจงจำาเป็นตูองดึงมาจากงานวิจัยที่มีอยู่
เดิม” ต่อดูวยว่า“การที่จะเขูาร่วมในการสนทนาผููเขียนจำาเป็นตูองตระหนักถึงหัวขูอสนทนาที่มี



อยู่ในวงการ ซึ่งสามารถระบุไดูจากการการตรวจสอบบทความที่เกี่ยวขูองและบทความใหม่ที่ตี
พมิพ์ในวารสารในสายงานน้ี” มันเป็นคำาแนะนำาพื้นฐานทีผูู่เขียนใชูกับนักศึกษาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทัง้
น่าขบขันและน่ารำาคาญที่ตูองอา่นการตอบกลับในลักษณะน้ีหลังจากตีพิมพ์บทความในวารสารทาง
วิชาการเป็นจำานวนมากมาตลอด ๒๐ ปี ปัญหาของคำาแนะนำานี้คือในเวลาที่บทความทาูทาย
รากฐานของสายงานและเมื่อไม่เคยมีบทความในอดีตที่ทำาการคูนควูาหรือยอมรับขูอสรุปใน
ลักษณะเดยีวกัน ยกตัวอย่างเช่นไม่เคยมีบทความใดๆเลยในทัง้เอสเอเอ็มพีเจหรือวารสารองค์กร
และสิ่งแวดลูอมที่คูนควูาถึงนัยยะทางธุรกิจหรือนโยบายสำาหรับการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไมไ่ดูใน
เวลาอันสัน้เน่ืองจากภัยพิบัติดูานส่ิงแวดลูอม (รวมไปถึงบทความใดก็ตามที่พดูถึงหรือเจาะจงไปที่
การปรับตัวต่อภูมิอากาศ) นัน่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะขูอมูลยงัไม่สามารถใชูในการหาขูอสรุปไดูจน
กระทัง่ถึงช่วงเวลาไม่ก่ีปีที่ผา่นมา

มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจดูวยเหตุที่ว่าผููตัดสินคนแรกกล่าวว่า“บทความไม่ไดูมีขูอมูลที่ใหม่หรือมี
ความสำาคัญ บทความเพียงแค่กล่าวยำ้าในสิ่งที่มีอยู่ในบทความก่อนๆเท่านัน้” เป็นการชี้ว่าผููตัดสิน
ตีความบทความนี้ว่าเกี่ยวกับการที่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นปัญหาใหญ่ หากแต่ว่า
บทความน้ีไม่ไดูหมายความแบบนัน้ บทความน้ีบอกว่าเรากำาลังเผชิญสถานการณ์ที่ไม่สามารถ
แกูไขไดูรวมไปถึงโศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่ การที่ผููตัดสินกล่าวว่า“การส่งเสริมงานวิจัยในสายงาน
อย่างชดัเจนไม่สามารถพบไดูในบทความน้ี”ทำาใหูผููเขียนแปลกใจว่าเป็นมองขูามโดยเจตนาหรือ
ไม่ในเมื่อบทความน้ีช้ีว่ามูลฐานของสายงานในปัจจุบันไม่สามารถดำารงอยู่ไดู

จุดที่จำาเป็นตูองชี้ใหูเห็นคือผููเขียนตูองการที่จะมองขาูมวิธีการในการนำาเสนองานวิจัยที่จะไม่ใส่
อารมณ์เขาูไปในบทความ ยกตัวอย่างเช่น ในเวลาที่กล่าวถึงผููอ่านเกี่ยวกับนัยยะของผลการ
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดูสูงของผลกระทบต่อความอดอยากและความปลอดภัยต่อตัวผููอ่าน ผูู
เขียนตูองการกระตูุนการตอบสนองทางอารมณ์ ผููเขยีนไดูอธิบายในบทความว่าทำาไมจงึตูองทำา
เช่นนัน้และถึงแมูว่ามันจะไม่ใช่วิธีการเขียนบทความทางวิชาการทัว่ไป สถานการณ์ที่เรากำาลงั
เผชิญอยู่แนะนำาผููเขียนใหูสื่อสารดูวยอารมณ์ความรููสึก ผููตัดสินแสดงความเห็นว่า“ภาษาที่ใชูไม่
เหมาะสมกับบทความทางวิชาการ”

ผููตัดสินคนที่สองสรุปเกี่ยวกับบทความน้ีว่า“บทนำาของการปรับตัวเชิงลึกในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิถาพ”ซึ่งชี้ใหูเห็นถึงความไม่เขาูใจในระดับมูลฐาน



แมูว่ามันจะถูกทำาใหูชัดเจนในตลอดทัง้บทความว่ามันไมม่ีการตอบสนอง“อย่างมีประสิทธิภาพ”
ผููตัดสินยังกล่าวอีกว่า“ผููตัดสินไม่แน่ใจว่าการแสดงขูอมูลทางภูมิอากาศอย่างครอบคลุมมีส่วน
ช่วยในการสนับสนุนขูอเสนอหลักของบทความน้ีในรูปแบบที่มีความหมาย” แต่กระนัน้ ขูอสรุป
ทางวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจของบทความน้ีโดยที่เน้ือหาที่ตามทัง้หมดเกิดมาจากขูอสรุปที่มาจาก
การวิเคราะห์ขูอมูลเหล่านัน้ สังเกตไดูว่าวิทยาศาสตร์ที่ผููเขยีนนำามาสรุปเป็นสิ่งที่กำาลังเกดิขึ้นใน
ปัจจุบันไม่ใช่ระบบจำาลองหรือทฤษฎีของระบบที่ปรับตัวไดูและซับซูอนซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผููตัดสิน
ตูองการ

ส่วนหน่ึงของการตอบกลับจากผููตัดสินคนที่สองสมควรแก่การนำามาแสดงแบบคำาต่อคำา:

“ผููเขียนเนูนยำ้าอย่างต่อเน่ืองว่า “การล่มสลายของสังคมเน่ืองจากภูมิอากาศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ไดูอีกต่อไป” ราวกับว่ามันเป็นคำาแถลงขูอเท็จจรงิ... ผููตัดสินถูกทิ้งใหูสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสังคมจากการนำาเสนอสถานการณ์ในอนาคตในรูปแบบของความจรงิที่หลีกเลี่ยงไม่ไดูรวมทัง้
ความรับผดิชอบของงานวิจัยในการสื่อสารถึงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและ
ยุทธศาสตร์ในการปรับตัว  เช่นเดียวกับที่ผููเขียนชี้ใหูเห็นว่าการปฏิเสธเป็นการตอบสนองทาง
อารมณ์ต่อสถานการณ์ที่รููสึกว่าเป็นส่ิงคุกคามและหลีกเล่ียงไม่ไดู นัน่จะส่งผลไปถึงความรููสึกหมด
หนทาง, ความไม่เพยีงพอ, ความส้ินหวังและทูายที่สุดคือการหลีกหนีจากปัญหา...”

มุมมองนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผููเขียนไดูอธิบายโดยละเอยีดในบทความนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำาใหูเกิดการ
ปฏิเสธ มันสะทูอนถึง
ทัศนะคติที่ทำาลายตัวเองแบบเป็นลำาดับขัน้ต่อสังคมซึ่งมีในหลายๆคนทัง้ในแวดวงวิชาการและ
วงการความยัง่ยืน โดยการที่พวกเราปิดกัน้หัวขูอในการคูนควูาดูวยเหตุที่ว่าเราพิจารณาว่าส่ิงไหน
ควรหรือไม่ควรที่จะส่ือสารออกไป
มันมีทัง้ประโยชน์ทางการศึกษาและประสบการณ์จากผลที่ตามมาของการสื่อสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
และผููเขียนก็ไดูนำาเสนอจุดนัน้ในบทความน้ี

บาดแผลที่เกิดจากการประเมินสถานการณ์ของเราเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำาใหผููู
เขียนตระหนักถึงและลูมเลิกความยึดถือและวิธีการในอดีต ผูเูขียนตระหนักว่ามันเป็นเวลาที่ตูอง
ยอมรับความจริงของตัวเองอย่างที่เรามองเห็น แมูว่ามันยงัจะเป็นแค่บางส่วนและขาดความ



สมบูรณ์ในการนำามาเชื่อมต่อกันเพื่อมุมมองที่กวูางขึ้น ผููเขียนตระหนักดีว่าวงการวิชาการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการที่ทัง้ปกปิดความจริงเทา่กับที่เปิดเผยความจริง เราปกปิดความจริงดูวยกฏ
ระเบียบ, วิธีการที่ไม่เปิดเผย, ห่างไกลจากเน้ือแทู, หา่งไกลจากสัญชาติญาณ, หา่งไกลจากส่วน
รวมและห่างไกลจากชีวิตประจำาวัน นัน่คือความจริงของผููเขยีนและผููเขยีนตูองการที่จะปฏิบัติต่อ
มันเช่นกันโดยที่ไม่ปิดบังผลวิเคราะห์เพื่อที่จะแสวงหาความเคารพในแวดวงวิชาการ ในทางกลับ
กันผููเขยีนตูองการที่จะเผยแพร่ขูอมูลน้ีเพื่อเป็นเครื่องมือสำาหรับยกระดับคุณภาพการสนทนาที่ผูู
เขียนตูองการ ดงันัน้ผููเขียนจงึตัดสินใจตีพิมพ์ในรูปแบบของบทความทางวิชาการเฉพาะกิจในไอ
เอฟแอลเอเอส 
กระบวนการน้ีช่วยใหูผููเขียนตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะตูองสละกิจกรรมที่ผููเขียนไม่มีความ
ชอบอีกต่อไป นัน่เป็นสิ่งที่ผููเขียนพบว่าเป็นบริบทใหม่อย่างมาก ดงันัน้ผููเขียนจำาเป็นตูองถอนตัว
จากคณะบรรณาธิการของวารสาร ขอขอบคุณที่ดึงผููเขียนเขูาไปมีส่วนร่วมและขอแสดงความยินดี
ที่วารสารเป็นหน่ึงในสิบอันดับสูงสุดของวารสารดูานธุรกิจ, การบริหารและการบัญชี

กรุณาช่วยส่งผ่านคำาขอบคุณจากผููเขียนไปถึงผููตัดสินทัง้สองทา่นดูวย ผููเขยีนจะใส่รายชื่อของ
บทความ, พอดคาสต์, วีดีโอและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำาการช่วยเหลือคนทัว่ไปในการวินิจฉัยและ
ทำาใจยอมรับกับการตระหนักถึงการล่มสลายที่จะเกิดขึ้นในไม่ชูา (และแมูแต่การสูญพันธ์ุของ
มนุษย์) ในเวปไซต์ของผููเขยีน www.jembendell.com ซึ่งอาจจะเป็นส่ิงที่พวกเขาใหูความสนใจ

ขอแสดงความนับถือ
เจม เบนเดล

Join the Deep Adaptation Forum at www.deepadaptation.info

http://www.jembendell.com/

