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“8” เป็็นเลขแห่่งความโชคดีีในวัฒนธรรมจีีนมานับพัันป็ี  

เพราะออกเสู่ียีงคิลิ้ายีคิำที�มีคิวิามห่มายีวิ�ามั�งคิั�ง ร�ำรวิยี เจริญ

รุ�งเรือง นอกจากนี� 8 ยีังเป็็นเลิขคิ่� ซึุ�งคินจีนถือวิ�าเป็็นมงคิลิ  

ของขวิัญที�มอบให่้กันจึงมีจำนวินเป็็นเลิขคิ่�เสู่มอ

 ในขณ์ะที�คินในโลิกตะวิันตกโดยีเฉพาะคินอังกฤษเชีื�อ

วิ�า “7” เป็็นเลิขนำโชีคิ เพราะโยีงใยีกับสู่ิ�งดีๆ เชี�น สู่วิรรคิ์ 7 ชีั�น  

รุ้ง 7 สู่ี ห่รือสู่ิ�งมห่ัศึจรรยี์ของโลิก 7 แห่�ง แลิะผั่้คินก็เชีื�อคิวิาม

โชีคิดีของเลิข 7 ต�อกันเรื�อยีมา คิงจำกันได้วิ�าทีมแมนย่ีให้่เสู่ื�อ

ห่มายีเลิข 7 แก�นักเตะที�ดีที�สูุ่ด ผั่้ทำให่้เลิข 7 โด�งดังไป็ทั�วิโลิก 

เชี�น จอรจ์ เบสู่ต,์ ไบรอนั รอ็บสู่นั, เอรกิ คินัโตนา, เดวิิด เบก็แฮิม  

แลิะโรนัลิโด ห่รือแม้แต�เจมสู่์ บอนด์ ก็ยีังมีรห่ัสู่ 007 เลิยี

 ที�กลิ�าวิถึง “เลิข 8” กเ็พราะห่นังสืู่อชุีด Global Change นี� 

ไดเ้ดนิทางมาถงึเลิ�ม 8 แล้ิวิ  แลิะยัีงคิงรกัษาเอกลิกัษณ์ข์องคิวิาม

พยีายีามนำเสู่นอการเป็ลีิ�ยีนแป็ลิงของโลิกในห่ลิากห่ลิายีมิติ  

ไม�วิ�าจะเป็็นวิทิยีาศึาสู่ตร์ สู่งัคิม เศึรษฐกิจ วิฒันธัรรม เทคิโนโลิยีี  

ฯลิฯ ด้วิยีสู่ไตลิ์การเขียีนแบบ “ไม�ต้องแบกบันไดมาอ�าน”
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 เนื�อห่าของห่นังสู่ือ Global Change 8 รวิบรวิมจาก 

ขอ้เขยีีนในคิอลิมัน ์“อาห่ารสู่มอง” ในห่นงัสู่อืพมิพ ์กรุุงเทพธุรุุกจิ  

ผั่้อ�านที�ไม�เคิยีอ�านห่นังสืู่อชุีดนี�มาก�อนก็สู่ามารถเริ�มอ�านจาก

เลิ�มลิ�าสูุ่ดนี�ได้เลิยี โดยีไม�มีป็ัญห่าเรื�องคิวิามต�อเนื�องแต�อยี�างใด  

เพราะข้อเขียีนแต�ลิะชีิ�น ห่นังสู่ือแต�ลิะเลิ�มจบสู่มบ่รณ์์ในตัวิ

 ห่นังสู่อืชุีด Global Change ที�เดนิทางมาถึง “จุดโชีคิดี” นี�  

มีเนื�อห่าห่ลิากห่ลิายีวิ�าด้วิยีกระแสู่การเป็ลิี�ยีนแป็ลิงของโลิก 

ยีุคิให่ม� ซึุ�งเป็็นโลิกแห่�งคิวิามไม�แน�นอน ผัันผัวินในแทบทุก

ด้าน ไม�วิ�าจะเป็็นวิิกฤตโรคิระบาด วิิกฤตเศึรษฐกิจ วิิกฤตสู่ภาพ 

ภ่มิอากาศึ วิิกฤตราคิาพลิังงาน วิิกฤตด้านอาห่าร วิิกฤตคิวิาม

เห่ลืิ�อมลิ�ำ ไป็จนถึงสู่งคิราม คิวิามขัดแย้ีง แลิะคิวิามร่สึู้่กแตกต�าง 

แลิะแตกแยีกของผั่้คิน ห่นังสู่ือชีุดนี�พยีายีามเป็็นเพื�อนคิ่�คิิด

อธับิายีสิู่�งที�กำลัิงเกิดขึ�น ตลิอดจนแนวิโนม้ในอนาคิต โดยีพยีายีาม

ชีี�วิ�าเราจะดำรงชีีวิิตกันอยี�างไร ภายีใต้สู่ภาพแวิดลิ้อมเชี�นนี� 

 ผั่เ้ขยีีนขอขอบคิณุ์อาจารยีป์็กป้็อง จนัวิิทยี ์แลิะอาจารยี ์

วิรพจน์ วิงศึ์กิจรุ�งเรือง บรรณ์าธัิการอำนวิยีการสู่ำนักพิมพ์ 

bookscape รวิมถึงคิุณ์ศึรัชีญ์ศึรณ์์ ศึรป็ระสู่ิทธัิ� บรรณ์าธัิการ 

ที�ทำให่้ Global Change 8 เกิดเป็็นจริงขึ�นมาได้ จนกลิายีเป็็น

ห่นังสู่ือลิำดับที�เกินสู่ามโห่ลิของผั่้เขียีน เห่ตุที�เป็็นเชี�นนี�ได ้

กเ็พราะแรงสู่นบัสู่นนุของท�านผั่อ้�านตลิอดระยีะเวิลิาอนัยีาวินาน

ที�ผั�านมา ผั่้เขียีนสู่ำนึกในการสู่นับสู่นุนที�อบอุ�นมาตลิอด แลิะ

ขอขอบคิุณ์จากใจจริง สู่ิ�งใดที�ผัิดพลิาดผั่้เขียีนขอน้อมรับไวิ้เพื�อ

ป็รับป็รุงให่้ดียีิ�งขึ�นต�อไป็

วรากรณ์์ สามโกเศศ
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ไม่เพัียงผู้้�คนเท่่านั�นท่ี�แก่ตััวและห่มดียุคไป็ แตั่ในท่าง

วิชิีาการ กรอบคิวิามคิิด ทฤษฎีี คิวิามเชืี�อ ห่รอืสู่มมตฐิานเองก ็

ตกยีุคิแลิะถ่กทดแทนได้เชี�นกัน ดังเชี�น “VUCA” ที�กำลิังถ่ก

แทนที�ด้วิยี “BANI”

VUCA เป็็นป็ระเภทของคิำที�ภาษาอังกฤษเรียีกวิ�า 

acronym (สู่�วิน synonym คิือคิำพ้องคิวิามห่มายี แลิะ antonym 

คิือคิำที�มีคิวิามห่มายีตรงกันข้าม) ซุึ�งห่มายีถึงคิำยี�อที�ป็ระกอบ

ด้วิยีอักษรแรกจากคิำอื�นๆ เชี�น ASEAN USA AIDS 

V มาจาก Volatility (การลิื�นไห่ลิฟืุ้้งกระจายี) 

U มาจาก Uncertainty (คิวิามไม�แน�นอน) 

C มาจาก Complexity (คิวิามซุับซุ้อน) 

แลิะ A มาจาก Ambiguity (คิวิามคิลิุมเคิรือ)

  กรอบคิิด VUCA มาจากมันสู่มองของนักเศึรษฐศึาสู่ตร์

สู่องคินคิอื วิอรเ์รน เบนนสิู่ (Warren Bennis) แลิะเบอรต์นั นานสัู่ 
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(Burton Nanus) ป็รากฏิคิรั�งแรกเมื�อป็ ี1985 ในห่นงัสืู่อ Leaders: 

The Strategies for Taking Charge 

VUCA เป็็นกรอบคิิดในการอธัิบายีแลิะพยีากรณ์์

เห่ตุการณ์์ ห่รือป็รากฏิการณ์์ที�เกิดขึ�นในโลิกดังนี�  

V อธัิบายีการขาดเสู่ถียีรภาพแลิะการไม�สู่ามารถ 

พยีากรณ์์ได้ ดังเชี�นการลิื�นไห่ลิฟืุ้้งกระจายีของก๊าซุ 

U อธัิบายีคิวิามไม�แน�นอนจนไม�สู่ามารถมองเห่็น 

การเป็ลิี�ยีนแป็ลิงให่ญ�ๆ ที�กำลิังมาถึง 

C คิือคิวิามซุับซุ้อนที�ทำให่้เกิดสู่ิ�งที�ผั่้เชีี�ยีวิชีาญไม�เคิยี

เห่็นมาก�อน 

A คิือคิวิามคิลุิมเคิรือของสิู่�งที�เกิดขึ�นจนเป็็นป็ัญห่าใน 

คิวิามเข้าใจ แลิะทำให่้ไม�ร่้วิ�าจะตัดสู่ินใจอยี�างไร

 ตลิอดเวิลิาเกือบ 40 ป็ีที�ผั�านมา VUCA เป็็นกรอบคิิด

ในการอธิับายีแลิะพยีากรณ์์เพื�อเตรียีมรับมือกับการเป็ลีิ�ยีนแป็ลิง

จากภายีนอก VUCA เป็็นที�นิยีมในองค์ิกรเอกชีนขนาดให่ญ� 

แลิะวิงการทห่ารอเมริกัน 

 ตัวิอยี�างเห่ตุการณ์์ที�ใชี้ VUCA อธิับายีได้เป็็นอยี�างดี  

เชี�น การลิ�มสู่ลิายีของสู่ห่ภาพโซุเวิียีต การสู่ลิายีไป็ของ “ห่นึ�ง 

กลุิ�มศึตัร่” จากกลิุ�มป็ระเทศึยุีโรป็ตะวัินออก ภาวิะเศึรษฐกิจตกต�ำ

ของสู่ห่รัฐอเมริกา แลิะโลิกในป็ี 2008 เป็็นต้น 

ป็ัจจัยี V, U แลิะ C นั�นอาจเห่็นกันได้ชีัดวิ�าเกิดขึ�นจริง

ดังคิำพยีากรณ์์ของ VUCA แต� A อาจเห่็นไม�ชีัดเจน ตัวิอยี�าง 
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ของคิวิามคิลิมุเคิรอืจนทำให่ย้ีากต�อการตดัสู่นิใจไดแ้ก�เรื�องกญัชีา  

โดยีในห่ลิายีรัฐของสู่ห่รัฐอเมริกานั�นการป็ล่ิกแลิะบริโภคิกัญชีา

ไม�เป็็นสู่ิ�งผัิดกฎีห่มายีอีกต�อไป็ 

คินอเมริกันจำนวินมากเห่็นวิ�าเป็็นเรื�องของคิวิาม

บันเทิง การห่ยี�อนใจ คิล้ิายีกับเคิรื�องดื�มแอลิกอฮิอล์ิ แต�คินอีก

สู่�วินห่นึ�งยีงัคิงเห่น็วิ�าเป็็นยีาเสู่พตดิ ในบา้นเรากเ็ชี�นกนั สู่รปุ็แลิว้ิ

กัญชีาเป็็นสู่มุนไพรรักษาโรคิห่รือยีาเสู่พติด จะป็ลิ่กห่ลิังบ้านได้

เมื�อใด ห่ากมีไวิ้ในคิรอบคิรองจะถ่กจับไห่ม

เมื�อโคิวิิด-19 ป็รากฏิขึ�นในป็ลิายีป็ี 2019 แลิะอาลิะวิาด

ไป็ทั�วิโลิก แวิดวิงวิิชีาการก็ห่ันไป็มองอีกกรอบคิิดที�พยีายีามทำ

สิู่�งเดียีวิกันนั�นก็คิอื BANI ที�มผีั่เ้สู่นอไว้ิไม�นานก�อนโคิวิดิ-19 แลิะ

เห่็นวิ�า VUCA อาจลิ้าสู่มัยีไป็แลิ้วิ ทำงานได้ไม�ดีเห่มือนเกือบ 

40 ป็ีที�ผั�านมา ข้อวิิจารณ์์ก็คิือ VUCA ไม�อาจอธัิบายีเรื�องอัตรา

คิวิามเร็วิของการเป็ลีิ�ยีนแป็ลิง ซุึ�งเป็็นห่ัวิใจของเรื�องโคิวิิด-19  

ที�ต�างจาก BANI

BANI กเ็ป็็นคิำ acronym มาจาก B - Brittle (แตกสู่ลิายี

ได้ง�ายี) A - Anxious (วิิตกห่วิั�นไห่วิ) N - Nonlinear แลิะ I - 

Incomprehensible (ไม�อาจเข้าใจได้) 

 BANI เป็็นผัลิงานของนักมานุษยีวิิทยีาชีาวิอเมริกัน 

จาเมสู่์ คิาสู่ซุิโอ (Jamais Cascio) ซุึ�งป็รากฏิในข้อเขียีนในงาน

สู่ัมมนาป็ี 2016 ของ IFTF (Institute of the Future) ซุึ�งเป็็น  

think tank ห่รือองคิ์กรเสู่นอคิวิามคิิดต�อสู่ังคิม 

BANI เป็็นกรอบคิิดในการอธัิบายีแลิะพยีากรณ์์โดยี

เสู่นอวิ�า ห่ลิายีสิู่�งในโลิกแตกสู่ลิายีได้ง�ายี (B) แลิะก�อให่้เกิด
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ผัลิกระทบเป็็นวิงกวิ้างไป็ทั�วิโลิก ซุึ�งคิวิามเป็ราะบางนี�มีผัลิต�อ 

คิวิามมั�นคิงขององคิ์กรต�างๆ

ตวัิอยี�างชัีดๆ กคื็ิอ โคิวิิด-19 ทำให้่เราเห็่นการแตกสู่ลิายี

อยี�างง�ายีดายีในทุกระดับ ป็จัจุบนัไม�มีอะไรรับป็ระกันคิวิามมั�นคิง

ของงาน การเป็ลิี�ยีนแป็ลิงลัิกษณ์ะของงานก็ไม�ห่ยุีดนิ�ง แลิะนำ

ไป็สู่่�คิวิามวิิตกห่วิั�นไห่วิ (A) ขององคิ์กรโดยีเฉพาะอยี�างยีิ�งผั่้คิน 

เราพบเห็่นคินไทยีจำนวินไม�น้อยีเกิดฟิื้วิส์ู่ขาดง�ายี

เนื�องจากสู่าเห่ตุเลิ็กๆ อาการนี�ห่นักห่นาในภาคิธัุรกิจที�ตัดสู่ินใจ 

ได้ยีาก แลิะมักนำไป็สู่่�การตัดสู่ินใจที�ลิ�าช้ีาเพราะเกรงวิ�าจะ 

ตัดสู่ินใจผัิดพลิาด

นอกจากนี�การเป็ลีิ�ยีนแป็ลิงที�เกิดขึ�นมีลิักษณ์ะไม�เป็็น

เสู้่นตรง (N) กลิ�าวิคิือสู่าเห่ตุแลิะผัลิที�เกิดขึ�นจะไม�เป็็นสู่ัดสู่�วิน

ที�คิงที� บางคิรั�งสู่าเห่ตุเล็ิกๆ กลัิบนำไป็สู่่�ผัลิกระทบให่ญ�โตได้  

ซุึ�งตรงข้ามกับการเป็ลีิ�ยีนแป็ลิงเชิีงเสู่้นตรง ที�คิวิามสัู่มพันธั์

ของสู่าเห่ตุแลิะผัลิเป็็นสัู่ดสู่�วินคิงที�เสู่มอ (linear คิือ เสู้่นตรง 

ซุึ�งมีคิวิามชีันคิงที� ห่มายีถึงสู่าเห่ตุแลิะผัลิเป็็นไป็อยี�างคิวิบคิ่�กัน

สู่ม�ำเสู่มอ) ลิกัษณ์ะที�ไม�เป็็นเสู่น้ตรงจะทำให่ไ้ม�สู่ามารถพยีากรณ์์

ไดว้ิ�าสู่าเห่ตุจะนำไป็สู่่�ผัลิให่ญ�โตเพยีีงใดในอัตราคิวิามเร็วิเท�าใด 

พด่อีกอยี�างวิ�า อดตีไม�อาจเป็็นเคิรื�องชีี�อนาคิตได้เสู่มอไป็

อุป็มาดั�งการขับรถบนรถยีนต์ที�ทาสีู่ดำบนกระจกห่น้า

แลิะกระจกข้างทั�งห่มด ยีกเว้ินกระจกห่ลัิง ถ้าถนนข้างห่ลัิง 

มีลิักษณ์ะคิลิ้ายีคิลิึงกับถนนข้างห่น้าก็พอขับป็ระคิับป็ระคิองรถ

ไป็บนถนนได้ด้วิยีการด่กระจกห่ลัิง แต�ถ้าเป็็นกรณี์ของ non-

linear ก็ไม�อาจทำได้เพราะถนนข้างห่น้ากับถนนข้างห่ลัิงอาจ
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ไม�มีอะไรเห่มือนกัน เชี�น ข้างห่ลิังเป็็นทางตรง แต�ข้างห่น้าเป็็น

โคิ้งห่ักศึอก

สูุ่ดท้ายีคิือ I ห่มายีถึงไม�สู่ามารถเข้าใจได้ ห่ลิายีสิู่�งที� 

เกดิขึ�นห่รอืจะเกดิขึ�นไม�อาจเขา้ใจได้ เชี�น เห่ตใุดโรคิระบาดในคิน

ที�ติดมาจากสัู่ตว์ิจึงมีจำนวินมากขึ�นแลิะรุนแรงมาก ทำไมภาวิะ

เศึรษฐกิจโลิกห่ลัิงโคิวิิดจึงเป็็นไป็ในทางตรงข้ามกับที�คิาดคิะเน 

เพราะอะไรผัลิกระทบของเศึรษฐกิจเชิีงดิจิทัลิในด้านการเงิน 

จึงแพร�กระจายีเร็วิ แลิ้วิจะนำชีาวิโลิกไป็สู่่�สู่วิรรคิ์ห่รือนรกกันแน�   

ทิศึทางของผัลิกระทบจากสู่ภาวิะภม่อิากาศึเป็ลิี�ยีนแป็ลิงจะเป็น็

ไป็ในลิักษณ์ะใด เป็็นต้น

BANI ด่จะสู่อดคิลิ้องกับคิวิามเป็็นไป็ของโลิกป็ัจจุบัน

แลิะอนาคิตในเรื�องการแตกสู่ลิายีได้ง�ายี คิวิามวิติกห่วิั�นไห่วิของ

องค์ิกรแลิะผั่ค้ิน การเป็ลีิ�ยีนแป็ลิงอันรวิดเร็วิจนไม�อาจพยีากรณ์์

ลิ�วิงห่น้าได้ทั�งยีังยีากต�อการเข้าใจอีกด้วิยี 

  BANI นั�นเป็็นเพียีงเคิรื�องมือในการอธัิบายีห่รือ

พยีากรณ์์สู่ิ�งที�เกิดขึ�นซุึ�งด่จะเป็็นไป็ในทางลิบพอคิวิร 

 อยี�างไรก็ดีอยี�าป็ลิ�อยีให่้ BANI คิรอบงำคิวิามร่้สู่ึกของ

เราจนเกิดคิวิามไม�เป็็นสูุ่ข สิู่�งที�เกิดขึ�นเป็็นเรื�องภายีนอกที�ไม�

อาจทำอะไรกับมันได้มากนักในระดับบุคิคิลิ ถ้าเราคิิดวิ�า “อะไร

จะเกิดก็ต้องเกิด” อาจทำให่้ร่้สู่ึกทุกข์ใจได้น้อยีลิงบ้างกระมัง


