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ในระยะไม่กเ่ี ดือนทีผ่ า่ นมานีเ้ กิดปรากฏการณ์ส�ำ คัญคือการเเคลือ่ น
ไหวทางการเมืองของคนรุน่ ใหม่ ผมอยากจะชวนผูอ้ า่ นทัง้ ทำ�ความรูจ้ กั ทำ�ความ
เข้าใจ และตัง้ คำ�ถามกับการเคลือ่ นไหวของคนรุน่ ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาก
แง่มมุ ของการสือ่ สารทางการเมือง
สิง่ หนึง่ ทีค่ นรุน่ “ผูใ้ หญ่” รวมทัง้ ผูม้ อี �ำ นาจทางการเมืองเป็นห่วง หรือ
บางครัง้ อาจจะถึงกับไม่ตอ้ งใจนัก ก็คอื การใช้ภาษาของพวกเขา ผมคิดว่า ใน
ฐานะคนที่ศึกษาทางมานุษยวิทยา ซึ่งพยายามทำ�ความเข้าใจความแตกต่าง
ของผูค้ น เข้าใจความต้องการ เหตุผลทีแ่ ตกต่าง ความหวังของคนรุน่ ใหม่ทท่ี ง้ั
คิดเห็นและสือ่ สารแตกต่างจากคนรุน่ ก่อนหน้า ก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วาม
เข้าใจกันระหว่างรุน่ และมากกว่านัน้ คือการเข้าใจกันและกันในสังคมโดยรวม
มากยิง่ ขึน้ ได้
คนรุน่ ใหม่คอื ใคร บางคนเรียกเขาว่าคนรุน่ Generation Z เกิด พ.ศ.
2538-2545 อายุ 18-25 ปี เรียนชั้นมัธยมปลายถึงเพิ่งจบการศึกษาะดับ
ปริญญาตรี และ Generation Alpha เกิด พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา อายุต�ำ่ กว่า
18 ปี เรียนไม่เกินมัธยมปลาย (การแบ่งช่วงปีนม้ี หี ลายสำ�นัก ทีต่ า่ งก็ไม่ได้มขี อ้
ตกลงทีแ่ น่ชดั ตรงกัน) ทีน่ า่ สนใจคือ ส่วนใหญ่ของพวกเขายังศึกษาอยูร่ ะดับ
มัธยมปลายและบางส่วนของมัธยมต้นด้วยซ้�ำ ทำ�ให้นกั วิชาการด้านประวัตศิ าสตร์
การเมืองไทยหลายคนเห็นว่า ความเคลือ่ นไหวทางการเมืองครัง้ นีม้ กี ลุม่ คนอายุ
น้อยทีส่ ดุ เข้าร่วมอย่างคึกคักกว่าทีเ่ คยเกินขึน้ มาในอดีต
ความเคลือ่ นไหวของกลุม่ คนทีส่ งั คมไทยถือว่ายังเป็น “เยาวชน” นี้
ย่อมต้องนำ�มาซึง่ ความแตกต่างจากการเคลือ่ นไหวทีผ่ า่ นมาหลายประการ และ
นำ�มาซึง่ ความไม่เข้าใจกันระหว่างรุน่ หลายประการ เช่นเดียวกับทีเ่ คยเกิดขึน้
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กับการเคลือ่ นไหวของคนเสือ้ แดงเมือ่ 10 ปีทแ่ี ล้ว ในกรณีของเยาวชนในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเกิดและเติบโตในบริบทของสังคม “เมือง” ก็จริง แต่
เยาวชนจากสังคมเมืองเหล่านีไ้ ม่ได้มเี ฉพาะในกรุงเทพฯ ยังมีรวมนักเรียน นิสติ
นักศึกษาในต่างจังหวัด คนเหล่านีก้ ย็ งั มีขอ้ เรียกร้อง ข้อเสนอทางการเมืองและ
สังคมร่วมกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ความยึดมัน่ ในสิทธิมนุษยชนมิตติ า่ ง ๆ ไม่ใช่แต่ทางการเมือง แต่ยงั ครอบคลุม
ถึงเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ กระทัง่ เพศภาวะ นีแ่ สดงให้เห็นว่า
เยาวชนไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ต่างก็มองข้ามความแตกต่าง
ระหว่างท้องถิ่นดังที่เคยมีมาในอดีตไปไกลทีเดียว แต่ส่งิ ที่ยังคงมีช่องว่างใน
ความเข้าใจอยูก่ ค็ อื วิถชี วี ติ หรืออาจจะเรียกว่า “โลกชีวะ” (lifeworld) คือวิถี
ในการเข้าใจโลก ทีเ่ กิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสบการณ์ สิง่ แวดล้อม และ
ความคิดความอ่านอันเนือ่ งมาจากประสบการณ์และสิง่ แวดล้อมเหล่านัน้ นำ�
มาซึง่ แนวปฏิบตั ติ อ่ โลกและสังคมทีแ่ ตกต่างกัน
คนรุน่ ใหม่มโี ลกชีวะทีแ่ ตกต่างไปจากคนรุน่ ก่อนหน้าหลายประการ
ด้วยกัน ประสบการณ์ส�ำ คัญประการหนึง่ คือ การทีพ่ วกเขาเกิดมาในยุคของ
การสือ่ สารสองทาง ทีไ่ ม่ใช่การถูกให้เชือ่ ฟังด้านเดียวอย่างยุคก่อนหน้า (คือยุค
ของโทรทัศน์และวิทยุ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ท่ีเป็น
Web 2.0 ซึง่ ผูร้ บั สารและผูส้ อ่ื สารสามารถติดต่อกันไปมาได้มากขึน้ สำ�หรับ
พวกเขา ขอบเขตทางสังคมไม่ได้อยูเ่ พียงแค่ชมุ ชนท้องถิน่ หรือแม้แต่ประเทศ
ชาติอกี ต่อไป แต่พวกเขาคาดหวังว่าจะเป็นประชากรโลก ไม่วา่ จะเพียงแค่ได้
ท่องโลก หรือการไปอาศัยอยูช่ ว่ั คราวหรือถาวร พวกเขาคาดหวังถึงการมีสว่ น
ร่วมในการกำ�หนดชะตาชีวติ ของพวกเขาเอง และการเป็นตัวของตัวเอง เป็น
ท่าทีทพ่ี วกเขามีตอ่ โลกและสังคม ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องการทำ�ลาย
หรือล้มล้างสังคมแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง หากแต่การเรียกร้องให้ผู้มีอำ�นาจ
เปลีย่ นแปลงระเบียบ กฎเกณฑ์ ก็เพือ่ ให้สอดคลอ้งกับวิถชี วี ติ แบบใหม่ทพ่ี วก
เขาคาดหวัง
ในการเรียกร้องจากโลกชีวะใหม่ของพวกเขา สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือวิธกี าร
สือ่ สาร ผมคิดว่า กระบวนการสือ่ สารของขบวนการนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้ มี
ลักษณะทีม่ พี ฒ
ั นาการในระยะเวลาอันสัน้ และแต่ละวิธกี าร ก็แสดงถึงสังคม
ของการสือ่ สารได้หลายมิตดิ ว้ ยกัน ดังนี้
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ในระยะแรก หลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทีม่ กี ารยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็นพรรคการเมืองทีน่ กั เรียนนักศึกษาให้ความนิยมมากทีส่ ดุ
การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาก็เริม่ ขยายตัวมากขึน้ อันทีจ่ ริงการชุมนุมเริม่
มีประปรายก่อนหหน้านัน้ แล้ว แต่ตง้ั แต่ชว่ งเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า
การระบาดใหญ่ทว่ั โลกของ “โควิด-19” เพียงเล็กน้อยนัน่ เองทีจ่ ะนับได้วา่ มี
ความเคลือ่ นไหวทีก่ ว้างขวางมากขึน้ เป็นการเคลือ่ นไหวทีพ่ วกเขาเรียกกันเอง
ว่า “แฟลชม็อบ” คือการจัดชุมนุมในระยะเวลาไม่นาน 2-3 ชัว่ โมงเลิก ภายใน
บริเวณสถาบันการศึกษาเป็นหลัก วิธีการสื่อสารในระยะนี้เป็นการปราศรัย
ทางการเมืองด้วยลีลาของนักการเมืองรุน่ ก่อนหน้า เช่น นักศึกษาบางคนได้รบั
ฉายาว่าเป็น “ณัฐวุฒิ 2” เพราะพูดด้วยลีลาคล้ายณัฐวุฒิ ไสยเกือ้ เนือ้ หาที่
พวกเขาเรียกร้องและวิธกี ารสือ่ สารส่วนใหญ่ เป็นการวิจารณ์การทำ�งานของ
รัฐบาลและความไม่ชอบธรรมของผูน้ �ำ ทางการเมืองบางคน
การเคลือ่ นไหวในระยะแรกนีเ้ องทีผ่ มคิดว่ามีสว่ นทำ�ให้สงั คมโดยกว้าง
มองว่าผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาน่าจะเป็นพรรคการเมือง
ทีเ่ สียอำ�นาจไป นัน่ คือพรรคอนาคตใหม่ทเ่ี พิง่ ถูกยุบไป เนือ่ งจากเพียงไม่นาน
หลังการยุบพรรค การเคลือ่ นไหวของนักเรียนนักศึกษาก็แพร่กระจายไปอย่าง
กว้างขวาง แต่ผมก็ยังอยากให้ลองฟังข้อเรียกร้อง ข้อวิจารณ์ของนักเรียน
นักศึกษาให้ชดั ๆ ว่า มีรายละเอียดทีเ่ กินเลยไปกว่าประเด็นเรือ่ งการยุบพรรค
อย่างไรบ้าง นอกจากนั้นก็ยังน่าพิจารณาอีกว่า ในภาวะปกติแล้ว ก็ยากที่
นักเรียนนักศึกษาจะออกมาแสดงออกทางการเมือง ยิง่ ท่ามกลางเงือ่ นไขทีก่ าร
แสดงออกทางการเมืองในประเทศไทยมีความสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะถูกดำ�เนินคดี จนไป
ถึงการปราบปรามอย่างรุนแรงด้วยอำ�นาจรัฐ กับความเสีย่ งขนาดนี้ ทำ�ไมพวก
เขาจึงยังออกมาชุมนุม ยิง่ กว่านัน้ ในวัยต้องศึกษาและต้องการผ่อนคลายจาก
การเรียนหนัก รวมทัง้ หากพวกเขาอยูเ่ ฉย ๆ โดยมากแล้วพวกเขาไม่ได้เดือด
ร้อนเท่าเกษตรกร ผูใ้ ช้แรงงาน หรือผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทีร่ ายได้นอ้ ยลงทุก
วัน แต่ท�ำ ไมเยาวชนเหล่านีจ้ งึ ออกมาเคลือ่ นไหว คำ�ถามเหล่านีย้ งั รอการศึกษา
วิจยั อย่างลึกซึง้ ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันต่อไป
ระยะต่อมา หลังจากทีก่ ารระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยทรงตัว
จนไม่พบการติดเชือ้ ภายในประเทศ นักเรียนนักศึกษาก็เริม่ จัดชุมนุมอีก และ
เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาแสดงออก
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ทางการเมืองกันทัว่ ประเทศ ทัง้ ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน มีการชุมนุมครัง้
ใหญ่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ หลายแห่ง จนกระทัง่ มีการแสดงออกทางการเมือง
ของนักเรียนในโรงเรียนหลายแห่งทัว่ ประเทศ ในระยะนี้ การปราศรัยยังมีรปู
แบบเช่นดียวกับยุคแรก หากแต่มคี วามเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญคือ การเริม่ ขมวด
ประเด็นเรียกร้องเป็นแก้รฐั ธรรมนูญ ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน อีกประการ
คือ การสือ่ สารด้วยสัญลักษณ์และภาษาทีก่ �ำ กวม ความกำ�กวมนีเ้ องทีม่ สี ว่ น
ทำ�ให้ผใู้ หญ่และผูม้ อี �ำ นาจกังวล
ความกำ�กวมในช่วงนีน้ า่ สนใจหลายประการด้วยกัน 1) เนือ้ หาทีก่ �ำ กวม
ทัง้ วิจารณ์และล้อเลียนผูม้ อี �ำ นาจ 2) วิธกี ารนำ�เสนอผ่านภาษาของคนรุน่ ใหม่
มีการดัดแปลง “วัฒนธรรมป๊อบ” (popular culture) ของเยาวชนมาเป็นการ
นำ�สือ่ ทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบอย่างการ์ตนู ญีป่ นุ่ มาใช้ดดั แปลงในทางการเมือง ทีโ่ ดด
เด่นคือการจัด “วิง่ แฮมทาโร่” ทีค่ นหลายร้อยคนนำ�เพลงแปลงจากการ์ตนู แฮม
ทาโร่ทน่ี กั เรียนมัธยมปัจจุบนั ได้ดตู ง้ั แต่วยั เด็กเล็ก มาดัดแปลงเป็นเพลงวิจารณ์
นักการเมือง แล้วร้องไปวิง่ ไปรอบอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย 3) การใช้ภาษาพิเศษ
เช่น “ภาษาลู” ซึง่ เป็นการผวนและดัดแปลงสระและพยัญชนะทีน่ ยิ มกันนาน
กว่า 5 ปีแล้วในกลุม่ LGBTQ 4) การล้อเลียนในเชิงสัญลักษณ์พธิ กี รรม ผ่าน
การฝังหมุดคณะราษฎร 2563 ทีท่ อ้ งสนามหลวง ทีใ่ ช้พธิ กี รรมกึง่ เล่นกึง่ จริง
เพือ่ ทำ�ซ้�ำ เชิงสัญลักษณ์ถงึ การยืนยันอำ�นาจของราษฎรในฐานะเจ้าของประเทศ
ผมมองว่าการสือ่ สารด้วยความกำ�กวมเกิดขึน้ ในสังคมทีม่ คี วามเหลือ่ มล้�ำ ของ
อำ�นาจ ในเงือ่ นไขแบบนี้ ผูด้ อ้ ยอำ�นาจย่อมไม่สามารถสือ่ สารอย่างตรงไปตรง
มากับผูม้ อี �ำ นาจได้งา่ ย ๆ พวกเขาจึงสร้างภาษาทีผ่ มู้ อี �ำ นาจไม่เข้าใจ นัยหนึง่
เพือ่ หลบเลีย่ งโอกาสทีจ่ ะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงโดยผูม้ อี �ำ นาจ อีกนัยหนึง่ ก็เพือ่
วิจารณ์ผมู้ อี �ำ นาจอย่างเปิดเผยด้วยรหัสเฉพาะทีผ่ มู้ อี �ำ นาจไม่เข้าใจและจึงเอาผิด
ไม่ได้ วิธกี ารแบบนีเ้ องทีน่ กั วิชาการอย่างเจมส์ ซี สก็ฮตต์ (James C. Scott)
เรียกว่าเป็น “บทบันทึกอันซ่อนเร้น” (hidden transcript) ของผูด้ อ้ ยอำ�นาจ
แต่มากกว่านัน้ คือ ภาษาทีพ่ วกเขาเลือกใช้ยงั เป็นการสร้างกลุม่ การเมือง สร้าง
อัตลักษณ์การเมืองร่วมกัน ทัง้ ในแง่ของการมีชว่ งวัยเดียวกัน ใช้ภาษาเดียวกัน
หรือกระทัง่ การมีอตั ลักษณ์ทางเพศเดียวกัน ทีจ่ ะน่าสงสัยอยูก่ ค็ อื การทีภ่ าษา
ลักษณะนีถ้ งึ ทีส่ ดุ แล้วจะมีพลังทางการเมืองแค่ไหน จะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
หรือสะเทือนต่ออำ�นาจได้หรือไม่ นัน่ เป็นประเด็นทีน่ า่ ศึกษาวิจยั กันต่อไป
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ความเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในการสื่อสารของนักเรียนนักศึกษาคือ การพูดถึง
สถาบันการเมืองสำ�คัญในสังคมไทยอย่างตรงไปตรงมา ความเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึน้ ตัง้ แต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทีอ่ าศัยสัญลักษณ์ของนิยายแฟนตาซี
“แฮรี่ พอตเตอร์” มาใช้ หากแต่สอ่ื สารถึงสถาบันทางการเมืองทีส่ �ำ คัญอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ใช้สญ
ั ลักษณ์ก�ำ กวมอีกต่อไป หลังจากนัน้ นักศึกษาก็ได้อา่ น
ข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกันในวันที่ 10 สิงหาคม และ 19 กันยายน 2563
ทีน่ า่ สังเกตคือ 1) นีน่ บั เป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารสือ่ สารการเมืองลักษณะนีใ้ นพืน้ ที่
สาธารณะต่อหน้าคนหลักพันหลักหมื่นผ่านสื่อสังคม (social media) ที่มีผู้
ติดตามชมสดและชมต่อเนือ่ งได้อกี นับไม่ถว้ น 2) วิธกี ารสือ่ สารเป็นการใช้หลัก
เหตุผล การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 3) ก่อให้เกิดการวิภาพษ์วจิ ารณ์อย่าง
กว้างขวาง
ในระหว่างนัน้ มีนกั เรียนกลุม่ หนึง่ ทีเ่ รียกตัวเองว่า “นักเรียนเลว” จัด
กิจกรรมเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาแก้ปญ
ั หาความรุนแรงในโรงเรียน แก้กฎ
ระเบียบทีล่ ดิ รอนสิทธิการแสดงออกของนักเรียน และการปฎิรปู การศึกษา เช่น
เนือ้ หาตำ�ราเรียน ชัว่ โมงเรียน ทีห่ น้ากระทรวงศึกษาถึง 2 ครัง้ ครัง้ แรกคือวัน
ที่ 19 สิงหาคม และอีกครัง้ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมมากกว่าคือวันที่ 5 กันยายน 2563 แม้
นักเรียนจะใช้ลลี าของการล้อเลียนอยูบ่ า้ ง แต่นกั เรียนก็เริม่ ใช้การสือ่ สารอย่าง
ตรงไปตรงมา ด้วยเหตุผลและหลักฐานข้อมูลมากยิง่ ขึน้ ทำ�ให้การชุมนุมครัง้
นัน้ เปิดประเด็นให้สงั คมตืน่ ตัวสนใจรับรูป้ ญ
ั หาความรุนแรงและการคุกคามของ
ครูตอ่ นักเรียนในโรงเรียนมากยิง่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ว่าโรงเรียนไม่เคยได้รบั ความ
สนใจจากสือ่ และประชาชนทัว่ ไปมากเท่าขณะนีม้ าก่อน
การสือ่ สารอย่างตรงไปตรงมาข้ามพ้นเพดานของความกำ�กวมไปอย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย หากแต่นน่ั ก็น�ำ มาซึง่ ความเสีย่ งทางการเมืองอย่างเลีย่ งไม่ได้ หลัง
การเปิดประเด็นวิพากษ์วจิ ารณ์สถาบันการเมืองอย่างตรงไปตรงมาของนักศึกษา
และการวิจารณ์กระทรวงศึกษาอย่างตรงไปตรงมาของนักเรียน สังคมก็ย่ิง
กระอักกระอ่วนกับนักเรียนนักศึกษามากยิง่ ขึน้ นักศึกษาและกระทัง่ นักเรียน
ถูกเรียกตัวถูกหมายจับมากยิง่ ขึน้
สิง่ ทีผ่ มคิดว่าน่าสังเกตประการหนึง่ คือ ไม่วา่ จะบนเวทีปราศรัยของ
นักเรียนนักศึกษาหรือในการอภิปรายทางวิชาการทีจ่ ดั ในสถาบันการศึกษาโดย
มีผนู้ �ำ นักเรียนนักศึกษา คือการใช้สรรพนามของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) I 209

นักเรียนนักศึกษาหญิง ทีย่ งั คงรักษาสรรพนามเรียกตัวเองว่า “หนู” ซึง่ มีสถานะ
ที่ไม่ทัดเทียมกับสรรพนาม “ผม” ของนักเรียนนักศึกษาชาย ที่แสดงความ
ทัดเทียมกับผูใ้ หญ่ หรือข้ามพ้นจากระบบอาวุโสได้ดกี ว่า ด้วยข้อเท็จจริงทีว่ า่
ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง การทีพ่ วกเขาปราศรัยโดยใช้สรรพนามนี้
อาจมีความหมาย 2 ประการด้วยกันคือ 1) พวกเขายังคงเห็นว่าตนเองเป็น
“เด็ก” หรือยังคงไม่ได้กา้ วร้าวถึงขนาดทีจ่ ะข้ามไปยืนทัดเทียมกับผูใ้ หญ่เสมอ
ไป 2) แต่พวกเขาก็ตอ้ งการสนทนากับ “ผูใ้ หญ่” “ผูม้ อี �ำ นาจ” หรืออีกนัยหนึง่
พวกเขากำ�ลังสนทนากับระบอบอำ�นาจนิยมที่เป็นรากฐานและอาจจะเป็น
ปัญหาเรือ้ รังของสังคมไทย
ผมคิดว่าจนถึงวันนีแ้ ล้ว น่าจะช่วยให้ใครทีย่ งั สงสัยเบือ้ งหน้าเบือ้ งหลัง
ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจมากขึน้ แล้วว่า การเคลือ่ นไหวครัง้ นีข้ องพวกเขา
ไกลพ้นไปจากพรรคอนาคตใหม่มากแล้ว ถึงที่สุดแล้ว พวกเขาต้องการเห็น
สังคมไทยก้าวให้ทนั กับ “โลกชีวะ” ทีพ่ วกเขาจะต้องใช้ชวี ติ อยูก่ บั มันไปอีกนาน
พวกเขาประสบความสำ�เร็จในการสือ่ สารกับสังคมไทย สือ่ มวลชนกระแสหลัก
อย่างหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์กย็ งั ต้องเสนอข่าวการแสดงออกทางการเมือง
ของนักเรียนนักศึกษารายวัน แม้บางครัง้ พวกเขาจะใช้ค�ำ หยาบบ้าง แต่สาระ
สำ�คัญต่าง ๆ ทีพ่ วกเขาสือ่ ออกมาด้วยเหตุดว้ ยผลก็ได้รบั ความสนใจหรือได้รบั
การตอบสนอง เช่น เรือ่ งรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นอืน่ ก็ได้รบั การแลกเปลีย่ น
ความเห็นกันกว้างขวางขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
ในมุมของผูใ้ หญ่ มีผใู้ หญ่จ�ำ นวนมากให้สติเรือ่ งกลวิธกี ารสือ่ สารของ
นักเรียนนักศึกษา แต่กย็ งั มีผใู้ หญ่อกี จำ�นวนมากไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย ผม
คิดว่า หากไม่เห็นด้วยก็นา่ จะสือ่ สารกลับไปด้วยวิถที ผ่ี ใู้ หญ่เองเรียกร้องคนรุน่
ใหม่เช่นกัน ส่วนการข่มขูค่ กุ คามทัง้ ด้วยอำ�นาจนอกระบบ การใช้กฎหมายอย่าง
เกินกว่าเหตุ และการมองคนเหล่านีเ้ ป็นภัยของชาติ ย่อมสุม่ เสีย่ งทีส่ งั คมไทย
จะหวนกลับไปใช้ความรุนแรงปราบปรามผูเ้ ห็นต่างอย่างเลวร้ายอีก
ผมคิดว่า ศีลธรรมเบือ้ งต้นของวิชามานุษยวิทยา คือการลดเลีย่ งการ
ตัดสินความคิดความเชื่อที่แตกต่างจากมุมมองส่วนตนหรือกลุ่มตนให้ได้เสีย
ก่อน แล้วพยายามเข้าใจโลกชีวะที่แตกต่างด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่เองให้
มากทีส่ ดุ น่าจะมีสว่ นช่วยให้สงั คมไทยผ่านพ้นวิกฤตินไ้ี ปได้อย่างสันติ

