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“ คู่มือ   4E”   
  

หัวใจ ของ การ ใช้  “ คู่มือ ” หรือ  “ ไกด์ บุ๊ค ”  คุย กับ คน ต่าง รุ่น นี� ไม่ใช่ การ  “ หาความ ต่าง ”  ระหว่าง รุ่น  แต่            
เป�นการ ปรับ  “ จุด เริ�ม ต้น ”  ของ การ สื�อสาร กัน ด้วย การ ยอมรับ และ เข้าใจ ว่า  รุ่น เรา และ รุ่น เขา อาจ มี      
ประสบการณ์ ชีวิต ที� ต่าง กัน และ จาก ตรง นี� จะ สามารถ ใช้ เป�น จุด เริ�ม ต้น ใน การ หา จุด ร่วม กัน ได้  เฉก เช่น กับ การ มี  
เพื�อน ชาว ต่าง ชาติ ที� ใน ตอน แรก ต้อง เป�ด ใจ ว่า เขา อาจ มี มุม มอง ต่อ โลก ที� แตก ต่าง จาก เรา  แล้ว เรา จะ ค่อยๆ     
เรียน รู้ ว่า เรา มี ความ คล้าย กัน หรือ มี จุด ร่วม กัน มากกว่า ที� เรา คิด  วิธี นี� ต่าง กัน กับ วิธี ที� เริ�ม จาก การ สมมติ ว่า  “ เรา    
ต้อง เหมือน กัน ”  ที� อาจ ทําให้ เรา เผลอ เรอ เอา มุม มอง ของ ตนเอง เป�น ที� ตั�ง  และ ทําให้ บาง ครั�ง พยายาม ไป บีบ    
บังคับ ให้ คน อื�น ที� เรา กําลัง สื�อสาร ด้วย ให้ คิด เหมือน เรา โดย ไม่รู้ ตัว   จน กลาย เป�นต้น ตอ ของ ความ ขัด แย้ง     

การ สื�อสาร ระหว่าง คน ต่าง รุ่น จึง ควร คํานึง ถึง หลัก การ   “4   E”   ดังนี�   

1.   ต้อง มี   Empathy   การ สื�อสาร ควร อยู่ บน ฐาน ของ 
ความ เข้า อก เข้าใจ   

   1.1   เรา อาจ โต ขึ�น มา บน โลก คนละ ใบ  สิ�ง แรก ที�    
ต้อง เป�ด ใจ รับ คือ  การ ที� คน ไทย แต่ละ รุ่น เกิด มา ใน โลก ที�  
ต่าง กัน มาก  แม้ จะ เติบโต และ ใช้ ชีวิต อยู่ ใน ประเทศไทย  
เหมือน กัน  พูด ภาษา เดียวกัน  แต่ สภาวะ เศรษฐกิจ       
การเมือง  สภาพ สังคม  และ เทคโนโลยี  มี ความ แตก ต่าง      
กัน อย่าง สิ�น เชิง  โดย เฉพาะ ใน ช่วง  20  ป�  ที� ผ่าน มา โลก มี        

การ เปลี�ยนแปลง อย่าง รวดเร็ว ยิ�ง กว่า แต่ ก่อน มาก  คน รุ่น ก่อน ควร เริ�ม ด้วย การ ยอมรับ ว่า  เรา อาจ ไม่ เข้าใจ    
ความ ลําบาก และ ความ ท้าทาย ที� คน รุ่น ใหม่ ต้อง เจอ  เช่น เดียว กับ ที� คน รุ่น ใหม่ เอง ก็ ไม่ เข้าใจ ป�ญหา หลาย อย่าง ที�  
คน รุ่น ก่อน ต้อง เผชิญ ใน อดีต ที� ผ่าน มา  และ การ มี ประสบการณ์ ที� แตก ต่าง กัน นั�น อาจ มี ผล ต่อ มุม มอง ต่อ โลก     
(World   view)   ที� ต่าง กัน   
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จาก ตาราง ทั�ง สาม นี� จะ เห็น ได้ ว่า  ใน ด้าน เศรษฐกิจ และ การเมือง  คน ไทย อายุ ตํ�า กว่า  30  ป� เริ�ม เรียน จบ        
และ เข้า ตลาด แรงงาน ตั�งแต่ ป�  ค . ศ .  2010  เป�นต้น มา  จะ ต้อง เผชิญ กับ ยุค ที� เศรษฐกิจ โต ช้า  เฉลี�ย อยู่ ที� ป�ละ             
3-4%  เงิน เดือน ไม่ ค่อย ขยับ  และ เป�น ช่วง ที� การ เปลี�ยนแปลง ใน โลก ดิจิทัล เป�น ไป อย่าง รวดเร็ว  (Digital         
disruption)  ซึ�ง เป�น เหตุ ให้ ทักษะ ที� เรียน ใน โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย เริ�ม ไม่ ตรง กับ ความ ต้องการ ของ ตลาด  
แรงงาน  งาน ดี  ๆ   จึง หา ได้ ยาก ยิ�ง ขึ�น  อนาคต ต้อง เผชิญ กับ ความ ไม่ แน่นอน สูง  นอกจาก นี� ใน ช่วง  7  ป� ที� ผ่าน มา                 
คน รุ่น นี� เติบโต มา กับ รัฐบาล เดียว ตลอด  นักเรียน มหาวิทยาลัย ใน ป�จจุบัน ใช้ เวลา  40%  ของ ชีวิต อยู่ กับ รัฐบาล      
ป�จจุบัน  ใน ความ รู้สึก ของ คน รุ่น ใหม่ จึง ไม่ เคย ได้ สัมผัส ประชาธิปไตย ที�แท้ จริง และ เกิด ความ เชื�อ ว่า ความ ลําบาก  
ทาง เศรษฐกิจ นั�น มา ควบคู่ กับ การ ไม่มี ประชาธิปไตย ที�แท้ จริง ใน ประเทศไทย ซึ�ง ประสบการณ์ ที� ว่า นี� แตก ต่าง 
จาก สิ�ง ที� คน อายุ  50  กว่า ป� ขึ�น ไป ได้ เผชิญ อย่าง สิ�น เชิง  เป�นก ลุ่ม บุคคล ที� มี โอกาส ทํางาน ใน ยุค ที� เศรษฐกิจ ไทย      
โต เฉลี�ย  7-8%  ต่อ ป�  จาก การ เข้า สู่ ยุค อุตสาหกรรม  (Industrialization)  และ การ เติบโต ของ เมือง             
(Urbanization)  ใน ช่วง ป�  ค . ศ .  1980-1990  ก่อน ช่วง วิกฤตการณ์ ต้มยํา กุ้ง  ใน ช่วง เวลา ที� ประเทศไทย เกือบ จะ          
ได้ เป�น เสือ ตัว ที�  5  ของ เอเชีย  สื�อ ที� มี ใน ช่วง นั�น เป�น สื�อ ช่อง ทาง ปกติ  ยัง ไม่มี โซ เชีย ลมี เดีย  แม้ การเมือง ยุค นั�น          
ส่วน ใหญ่ อาจ จะ ไม่ ได้ อยู่ ใน ระบบ ประชาธิปไตย เต็ม ที� เช่น กัน  แต่ ใน ยุค ที� เศรษฐกิจ โต อย่าง เข้ม แข็ง  ทําให้ คน อาจ    
ไม่รู้ สึก ว่า ระบบ การ ปกครอง เป�น อุปสรรค สําคัญ ต่อ โอกาส ทาง เศรษฐกิจ และ ธุรกิจ  จึง เกิด เป�น ความ เชื�อ ที� ว่า  
เรื�อง การเมือง กับ เศรษฐกิจ สามารถ แยก ออก จาก กัน ได้   ซึ�ง แตก ต่าง จาก มุม มอง คน รุ่น ใหม่ ใน ป�จจุบัน   
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   1.2   คน รุ่น ใหม่ แต่ละ รุ่น ก็ แตก ต่าง กัน  การ สื�อสาร ระหว่าง คน ต่าง รุ่น ต้อง เข้าใจ ว่า คน รุ่น เดียวกัน มี ความ    
เหมือน และ แตก ต่าง กัน  การ เห็น ความ ต่าง ใน ความ เหมือน เป�น สิ�ง สําคัญ ใน การ สร้าง ความ เข้า อก เข้าใจ  เช่น  ใน      
กลุ่ม คน รุ่น ใหม่  คน รุ่น  First  Jobber  หรือ  อายุ ประมาณ  20  ป�  ที� อาจ จะ อยู่ ใน ช่วง ทํางาน สร้าง เนื�อ สร้าง ตัว  มี                  
ความ แตก ต่าง กับ รุ่น นักเรียน  ( อายุ ประมาณ  15-22  ป� )  พอ สมควร  ความ ลําบาก ของ รุ่น  First  Jobber  มัก จะ                
ผูก โยง ใกล้ ชิด กับ ป�ญหา เศรษฐกิจ  อาจ เป�น เพราะ กําลัง อยู่ ใน ช่วง สร้าง เนื�อ สร้าง ตัว  แต่ กลับ ต้อง เผชิญ กับ ยุค    
ที� เศรษฐกิจ โต ช้า  ความ เหลื�อม ลํ�า สูง  การ เปลี�ยนแปลง ทาง ด้าน ดิจิทัล มี ความ เข้ม ข้น  ตลาด งาน เปลี�ยนแปลง         
ใน ขณะ ที� คน รุ่น นักเรียน จะ มี รากฐาน มา จาก ประเด็น เรื�อง สิทธิ เสรีภาพ ทางการ เมือง ทั�ง ระบบ มากกว่า เรื�อง  
ประเด็น ปาก ท้อง โดยตรง  ซึ�ง อาจ สะท้อน การ ที� เขา เติบโต มา โดย ยัง ไม่ เคย ได้ สัมผัส ทั�ง ข้อดี และ ข้อ เสีย ของ  
ระบอบ ประชาธิปไตย  แต่ ใน ขณะ เดียวกัน เป�นก ลุ่ม ที� เข้า ถึง ข้อมูล อย่าง มหาศาล จาก โลก ภายนอก ผ่าน ช่อง ทาง  
ออนไลน์ ที� อาจ แตก ต่าง จาก ที� เรียน ใน โรงเรียน อย่าง มหาศาล   

   1.3   คน รุ่น เดียวกัน ก็ มี ความ หลาก หลาย  คน รุ่น เดียวกัน  ไม่ ว่า จะ เป�น รุ่น ใหญ่  รุ่น กลาง  หรือ รุ่น เล็ก            
ก็ มี ความ แตก ต่าง หลาก หลาย ด้วย อย่าง ที� ได้ วิเคราะห์ ไว้ ใน ตอน ต้น  ซึ�ง อาจ มี สาเหตุ จาก หลาย ป�จจัย  เช่น    
ลักษณะ การ เลี�ยง ดู  ระบบ การ ศึกษา  สถานะ ทาง เศรษฐกิจ  อาชีพ  ฯลฯ  การ เหมา รวม ว่า คนใน รุ่น ต้อง คิด แบบ          
เดียวกัน จะ เป�นการ ขยาย ความ ขัด แย้ง แบ่ง แยก ให้ แตก ต่าง มาก ยิ�ง ขึ�น   

  2.   ตอบ รับ เรื�อง   Equality   อยู่ บน พื�น ฐาน ของ ความ เท่า เทียม กัน   

   2.1   เพื�อน คู่คิด ต่าง วัย  (Equal  Partner)  คน ทุก รุ่น คง ไม่ ปฏิเสธ ว่า สนับสนุน ความ เท่า เทียม กัน  แต่ ความ          
เท่า เทียม กัน ใน ความ หมาย ของ คน ต่าง รุ่น อาจ มี ความ แตก ต่าง กัน  เช่น  ใน มิติ ของ การ ทํางาน ร่วม กัน ก็ดี      
การ พูด คุย กัน ใน โต๊ะ อาหาร ก็ดี  ใน ห้อง ประชุม ก็ดี  คน รุ่น ใหม่ จะ ไม่ ชอบ การ แบ่ง ชนชั�น ลําดับ อาวุโส  (Hierarchy)         
ที� ผู้ใหญ่ มัก ชอบ บอก ว่า คน รุ่น เด็ก ไม่มี ประสบการณ์  ทําให้ เสียง ที� เขา พูด ออก ไป ไม่มี ใคร ได้ยิน  สิ�ง ที� คน รุ่น ใหม่    
ต้องการ คือ ความ เป�น  Equal  partners  ใน ขณะ ที� คน รุ่น ก่อน จะ รู้สึก ว่า  การ มี ลําดับ อาวุโส ไม่ใช่ เรื�อง ผิด ปกติ           
เพราะ คน รุ่น นี� เติบโต มา ใน ยุค ที� มี ลําดับ ชั�น ลําดับ อาวุโส  คน รุ่น ก่อน กับ คน รุ่น ใหม่ จึง มี มุม มอง ใน เรื�อง นี� แตก ต่าง  
กัน มาก  ดัง นั�น  หาก จะ สื�อสาร กัน  คน รุ่น ก่อน ต้อง ระมัดระวัง เรื�อง ของ การ แบ่ง ลําดับ อาวุโส  เพราะ ว่า คน รุ่น ใหม่        
จะ ค่อน ข้าง อ่อน ไหว  ถ้า คิด ว่า เขา ขาด ความ รู้ ด้าน นี� หรือ ประสบการณ์ ด้าน นี� จริงๆ  ให้ สื�อสาร กับ เขา เหมือน ที� พูด    
กับ ผู้ใหญ่ อีก คน หนึ�ง ที� ขาด ความ รู้ ด้าน นั�นๆ  โดย ไม่ เอา ความ อาวุโส ไป กด ทับ  คน รุ่น ใหม่ ส่วน ใหญ่ อยาก ให้ ความ    
คิด ของ ตนเอง ได้ รับ การ ฟ�ง และ พิจารณา เทียบ เท่ากับ เป�น ความ เห็น ของ ผู้ใหญ่ อีก คน หนึ�ง  เสมือน เป�น เพื�อน  
คู่คิด ต่าง วัย ที� ยอมรับ และ เคารพ ซึ�ง กัน และ กัน  ทั�งนี� ไม่ ได้ แปล ว่า คน รุ่น ก่อน ต้อง เห็น ด้วย หรือ ให้ นํ�า หนัก กับ ทุก  
ความ เห็น เท่า กัน หมด  เพียง แต่ ต้อง ไม่ มอง ข้าม หรือ ด้อย ค่า ความ คิด เห็น นั�น  ๆ   บน หลัก เพียง เพราะ ว่า  “ เด็ก ”           
เป�น คน พูด  แม้ บาง ครั�ง ผู้ใหญ่ อาจ รู้สึก ว่า ตนเอง มี ประสบการณ์ ชีวิต มากกว่า และ รู้สึก ว่า คน รุ่น ใหม่ ยัง ขาด วุฒิ  
ภาวะ  อาจ ต้อง พยายาม เป�ด ใจ ฟ�ง โดย คํานึง ถึง หลัก  Empathy  ว่า  โลก นั�น เปลี�ยน ไป มาก และ ประสบการณ์ ที� เรา        
มี อาจ ใช้ ไม่ ได้ กับ ยุค นี� เสมอ ไป   แต่ ประสบการณ์ ของ คน รุ่น ใหม่ อาจ ตรง กับ บริบท ของ ยุค ป�จจุบัน มากกว่า   

   2.2   มุม มอง เรื�อง บทบาท และ หน้าที� ของ รัฐ  คน ต่าง รุ่น มอง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง  “ รัฐ กับ ประชาชน ”         
แตก ต่าง กัน  คน รุ่น ก่อน มอง ตัว เอง มี ความ เป�น พลเมือง  (citizen)  มีหน้า ที�  แต่ คน รุ่น ใหม่ จะ มอง ความ สัมพันธ์           
เป�น เสมือน  ” ผู้ ประกอบ การ กับ ลูกค้า ”  มากกว่า คน รุ่น ก่อน  ใน สายตา ของ คน รุ่น ใหม่ ภาค รัฐ คือ คน ที� ประชาชน      
เลือก เข้าไป ทํางาน แทน ตน คือ คน ที� ประชาชน จ่าย ภาษี จ้าง เพื�อ ให้ บริการ (government  services)  กับ ทุก คน       
เสมือน เรา เป�น  “ ลูกค้า ใน ร้าน อาหาร ”  ที� ร้าน อาหาร ต้อง คอย บริการ  ซึ�ง แตก ต่าง จาก มุม มอง ที� ว่า ประชาชน เป�น      
พลเมือง ที� ต้อง มีหน้า ที�  “ เพื�อ ชาติ ”  ถึง จะ ได้ รับ สิทธิ ต่างๆ  หรือ การ ต้อง ตระหนัก ถึง บุญ คุณ ของ ภาค รัฐ ใน การ      
ช่วย เหลือ ตน และ ครอบครัว  ดัง นั�น ใน สายตา ของ คน รุ่น ใหม่ จํานวน มาก การ บ่น  ตําหนิ  ต่อว่า รัฐบาล จึง ไม่ใช่      
เรื�อง แปลก  ไม่ใช่ เรื�อง ร้าย แรง และ การ  “ เอาแต่ บ่น ”  ไม่ ทํา อะไร ก็ ไม่ใช่ เรื�อง ผิด  เสมือน เรา ไม่ พอใจ ร้าน อาหาร  เรา          
สามารถ บ่น ได้  เขียน ตําหนิ ลง โซ เชีย ลมี เดีย ได้  ขอ คุย กับ ผู้ จัดการ ได้  โดย ไม่ จําเป�น ต้อง ลุก ไป ทํา อาหาร เอง  การ        
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ทํา เช่น นี� ไม่ ได้ แปล ว่า เกลียด ชัง ร้าน อาหาร นี�  และ การ บ่น อาจ เป�นการ ทํา ประโยชน์ ให้ สังคม  เพราะ ทําให้ ร้าน    
อาหาร นั�น ปรับปรุง บริการ และ เป�น ประโยชน์ ต่อ ผู้ บริโภค คน อื�น  ใน ทาง กลับ กัน  การ อดทน เก็บ เงียบ และ ยอม ให้    
ความ ไม่ ถูก ต้อง ดําเนิน ไป ต่าง หาก คือ ความ เห็น แก่ ตัว ใน สายตา ของ คน รุ่น ใหม่  คน รุ่น ใหม่ จึง ไม่ ได้ มี มุม มอง ที�  
ตนเอง เป�น ผู้ น้อย และ รัฐ เป�น ผู้ใหญ่  แต่ มี ความ สัมพันธ์ ที� เท่า เทียม กัน และ มุม มอง ต่อ ความ เท่า เทียม นี� มี ผล ต่อ  
วิธี การ แสดงออก และ สื�อสาร ของ คน รุ่น ใหม่ เช่น กัน   

3.   เป�ด ใจ ต่อ การ   Express     

เป�ด ใจ กับ การ แสดงออก และ วิธี สื�อสาร  อีก หัวใจ สําคัญ ต่อ การ สื�อสาร ของ คน ต่าง รุ่น  คือ  ต้อง เข้าใจ ว่า      
รูป แบบ วิธี การ สื�อสาร และ แสดงออก ของ คน ต่าง รุ่น มี ความ แตก ต่าง กัน  คน รุ่น ใหม่ มี วิธี การ สื�อสาร ที� คน รุ่น ก่อน  
ไม่ คุ้น เคย  บาง ครั�ง อาจ ดู ตรง เกิน ไป  หัก หน้า  หักหาญ นํ�าใจ  บาง ครั�ง ดู หยาบ คาย  ซึ�ง ความ รู้สึก ไม่ ชอบ วิธี การ          
สื�อสาร ของ คน รุ่น ใหม่ ไม่ใช่ เรื�อง ผิด   แต่ ความ เข้าใจ เหตุผล ว่า   “ ทําไม ”   เขา ถึง   
ทํา เช่น นั�น อาจ ช่วย ใน การ คุย กัน ได้ ดี ขึ�น   

   3.1   เสียง เบา ไม่มี ใคร ได้ยิน  คน รุ่น ใหม่ จํานวน ไม่ น้อย โต ขึ�น มา กับ ประสบการณ์ ที� ว่า  พูด เสียง เบา  ๆ   ใน          
ระบบ ไม่มี ใคร ได้ยิน  หรือ กลับ เจอ ผลก ระ ทบ ทาง ลบ ต่อ ตัว เอง  แต่ การ ส่ง เสียง ดัง ใน โซ เชีย ลมี เดีย แล้ว ผู้ใหญ่    
ได้ยิน และ อาจ จะ ขยับ ตัว  ยิ�ง เป�น คน รุ่น ใหม่ ที� ไม่ ได้ มี ทุน ทาง สังคม  การ ส่ง เสียง ดัง ใน สังคม อาจ เป�น วิธี เดียว ที�    
ทําให้ เสียง ของ เขา ได้ รับ การ ฟ�ง  จึง เกิด ปรากฏการณ์ การ โพสต์ ลง โซ เชีย ลมี เดีย ให้ เกิด กระแส หรือ มี การ แชร์  
ต่อ กัน เป�น จํานวน มาก   (viral)   ซึ�ง ต้อง ยอมรับ ว่า โพสต์ ที� มัก เป�นก ระแส   
คือ โพสต์ ที� เป�นการ ด่าทอ หรือ ใช้ ถ้อยคํา รุนแรง มากกว่า การ ให้ เหตุ ผล กลางๆ  แบบ ไม่ เจือปน อารมณ์  จึง เกิด    
มาตรฐาน ว่า  หาก อยาก อยู่ รอด ต้อง สื�อสาร ให้ ผู้ใหญ่ ได้ยิน  ใน เมื�อ การ สื�อสาร ทาง ตรง แล้ว ไม่ ได้ยิน หรือ ไม่ ถูก    
รับ ฟ�ง  การ จะ สื�อสาร ให้ ได้ยิน จึง ต้อง เป�นการ แสดงออก ค่อน ข้าง รุนแรง  อย่างไร ก็ตาม  วัฒนธรรม การ สื�อสาร      
เช่น นี� อาจ ไม่ใช่ วิธี การ ที� มี ประสิทธิภาพ ใน ระยะ ยาว  อีก ทั�ง ยัง มี แง่ มุม ที� คล้าย กับ การ ข่มเหง รังแก  (bully)  ซึ�ง คน      
รุ่น ใหม่ เอง ก็ ไม่ ได้ ชอบ การ ข่มเหง รังแก หรือ การ ถูก กด ทับ  คน รุ่น ก่อน จึง ต้อง อธิบาย ให้ คน รุ่น ใหม่ เข้าใจ ถึง  
ป�ญหา ของ วัฒนธรรม การ สื�อสาร เช่น นี�  ใน ขณะ เดียวกัน คน รุ่น ก่อน ต้อง เป�ด พื�นที� ปลอดภัย ใน ระบบ ให้ คน รุ่น  
ใหม่ สามารถ พูด แล้ว เสียง ของ เขา ได้ รับ การ ฟ�ง   

   3.2   พูด ตรง  เป�ด เผย  โปร่งใส  นอกจาก นี� คน รุ่น ใหม่ มัก ให้ ความ สําคัญ กับ  “ ความ โปร่งใส ”  มากกว่า การ               
“ รักษา หน้า ”  ใน ขณะ คน รุ่น ก่อน อาจ เคยชิน กับ มารยาท ของ การ รักษา หน้า  เช่น  หาก ผู้ใหญ่ ใน ที� ประชุม พูด ผิด      
หรือ มี คน ที� มี ความ เห็น แตก ต่าง กัน  ควร ไป คุย กัน ภาย หลัง มากกว่า มา ถก เถียง กัน ต่อ หน้า คน อื�น  แต่ คน รุ่น ใหม่    
หลาย คน มอง ว่า  การ พูด ตรง อย่าง เป�ด เผย ดี กว่า  เพราะ ทําให้ แก้ไข ป�ญหา ได้ เร็ว  เป�ด โอกาส ให้ คน อื�น  ๆ   แสดง          
ความ เห็น ได้  ใน ขณะ ที� การ ไป คุย กัน ลับ หลัง เป�น ส่วน ตัว อาจ ถูก มอง ว่า ไม่มี ประสิทธิภาพ แล้ว ยัง ขาด ความ  
โปร่งใส และ ทําให้ เกิด ความ ไม่ เท่า เทียม  คน รุ่น ใหม่ เอง อาจ ต้อง พยายาม เข้าใจ ลักษณะ การ แสดงออก หรือ การ  
สื�อสาร แบบ  " หลัง บ้าน "  เช่น นี� ของ ผู้ใหญ่ ไม่ เหมา รวม ว่า เป�น ความ พยายาม จะ ปกป�ด ไม่ จริงใจ  แต่ เป�น      
วัฒนธรรม อีก แบบ ที� อาจ มี ประสิทธิภาพ ใน บาง บริบท  หาก คน รุ่น ใหม่ ต้องการ จะ ชักชวน ให้ คน รุ่น ก่อน หัน มา  
สื�อสาร อย่าง ตรง ไป ตรง มา และ เป�ด เผย  ก็ อาจ จะ ต้อง ทําให้ เห็น ว่า ความ ตรง ไป ตรง มา นี� เป�น ไป เพื�อ เพิ�ม  
ประสิทธิภาพ  ไม่ ได้ เพื�อ  " เล่น งาน "  หรือ  " หัก หน้า "  และ อาจ สร้าง พื�นที� ปลอดภัย ให้ เขา เกิด ความ สบายใจ ที� จะ          
ค่อย   ๆ    ปรับ เปลี�ยน การ สื�อสาร   

   3.3   ถ้อยคํา แสดง ความ เท่า เทียม  คน รุ่น ใหม่ ชอบ ใช้ ภาษา ที� ผู้ใหญ่ อาจม อง ว่า ไม่ สุภาพ และ ไม่ เคารพ    
นอบน้อม  แต่ ส่วน หนึ�ง ที� พวก เขา เลือก สื�อสาร ใน รูป แบบ นี� ไม่ใช่ เพราะ ว่า ตั�งใจ จะ ลบหลู่  หรือ ต้องการ แสดง ความ    
ไม่ เคารพ ต่อ ผู้ใหญ่  แต่ สะท้อน ความ เชื�อ ที� ว่าการ สื�อสาร บาง รูป แบบ นั�น ตอกยํ�า ระบบ ลําดับ อาวุโส และ ความ ไม่มี  
สิทธิ มี เสียง ของ ผู้ น้อย  ทั�งนี� ไม่ ได้ หมายความ ว่า วิธี การ สื�อสาร นั�น ถูก ต้อง เหมาะ สม  เพียง แต่ อาจ ต้อง เข้าใจ    
ว่าการ แสดงออก ที� ดู ไม่ สุภาพ นั�น ไม่ ได้ มา จาก เจตนา ไม่ ดี หรือ ความ ไม่ เคารพ เสมอ ไป  เพียง แต่ สะท้อน ระบบ  
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ความ คิด ที� เปลี�ยน ไป      ใน ทาง กลับ กัน  คน รุ่น ใหม่ ก็ ควร ต้อง เข้าใจ ว่า คํา พูด ที� มี ลักษณะ สั�ง สอน ของ ผู้ใหญ่ นั�น ไม่    
ได้ พูด จาก ความ รู้สึก ที� ต้องการ ดูถูก หรือ กด ทับ คน อายุ น้อย กว่า เสมอ ไป  เพียง แต่ เป�น ความ เคยชิน ที�มา จาก  
ระบบ ความ คิด ดั�งเดิม และ อาจ มี ความ ปรารถนา ดี อยู่ ใน นั�น   

4.   เข้าใจ เรื�อง   Eco   system     

คน รุ่น ก่อน กับ คน รุ่น ใหม่ มี มุม มอง ใน เรื�อง หน่วย ของ การ วิเคราะห์ แตก ต่าง กัน  คน รุ่น ก่อน มัก มอง ที� ตัว  
บุคคล  ดัง คํา พูด ที� เรา คุ้น ชิน  คือ  เรา ทํา หน้าที� ของ เรา ให้ ดี ก็ พอแล้ว  ต้อง มี ความ อดทน  หรือ  ถ้า เรา ได้ ผู้นํา เป�น            
คน ดี ไม่ ว่า จะ ด้วย วิธี การ ใด  ระบบ ต่าง  ๆ   ก็ จะ ดี ตาม มา  ส่วน คน รุ่น ก่อน ที� เข้าใจ ว่า ป�ญหา ใหญ่ อยู่ ที� ระบบ ก็ มัก จะ        
มอง ว่า ระบบ นั�น ซับ ซ้อน และ ไม่ เชื�อ ว่า จะ ลงมือ แก้ ระบบ ได้  ใน ขณะ ที� คน รุ่น ใหม่ ไม่ ได้ มี มุม มอง ที� ให้ ความ สําคัญ กับ  
บุคคล เช่น นั�น  คน รุ่น ใหม่ เชื�อ ว่า ป�ญหา อยู่ ที� ระบบ  เหมือน ดิน ไม่ ดี  ปลูก ต้น อะไร ก็ ไม่ ขึ�น  เมื�อ ป�ญหา อยู่ ที� ระบบ จึง        
ต้อง เปลี�ยนแปลง ที� ระบบ  และ ยัง มี ความ หวัง ต่อ การ สร้าง ความ เปลี�ยนแปลง นั�น อีก ด้วย  ( แม้ คน รุ่น ก่อน ก็ อาจ    
จะ มอง ว่า ความ หวัง เช่น นี� มี ได้ เพราะ ยัง ไม่ เคย ประสบ ความ ล้ม เหลว ใน การ พยายาม เปลี�ยนแปลง ระบบ มา ก่อน )   
การ สื�อสาร กัน ระหว่าง คน ต่าง รุ่น อาจ จะ ต้อง ถอย ออก มา จาก ระดับ บุคคล  หาก สื�อสาร กัน ถึง ป�ญหา ใน เชิง  
โครงสร้าง  เช่น  ป�ญหา ความ เหลื�อม ลํ�า  คอร์รัปชัน  หรือ ความ ไม่ ยุติธรรม  อาจ พบ จุด ร่วม เดียวกัน ของ คน ต่าง          
วัย ก็ เป�น ได้   

   4.1   ไม่ใช่ ไม่สู้  แต่ ระบบ กีดกัน  ใน ขณะ ที� คน รุ่น ก่อน อาจม อง ว่า คน รุ่น ใหม่ มัก พรํ�า บ่น เกี�ยว กับ ระบบ และ      
สภาพ แวดล้อม แทนที� จะ พยายาม พัฒนา ตนเอง  คน รุ่น ใหม่ มัก จะ มอง ว่า ใน ระบบ ที� ป�ด โอกาส คน รุ่น ใหม่ ที� ไม่มี ทุน  
ทาง สังคม พยายาม แค่ ไหน ก็ เติบโต ดี ได้ ยาก  แน่นอน ว่า บาง คน อาจ ใจ สู้ ไม่ พอ เพราะ ไม่ ว่า จะ ยุค สมัย ใด ทุก คน ก็  
ต้อง กัดฟ�น ต่อสู้ ถึง ประสบ ความ สําเร็จ  แต่ หาก ย้อน กลับ ไป ดู สภาพ แวดล้อม ทาง เศรษฐกิจ ใน ช่วง ชีวิต ของ คน  
รุ่น ใหม่ ก็ จะ เห็น ว่า   คน รุ่น ใหม่ ที� ขาดทุน ทาง สังคม ใน ยุค ป�จจุบัน นั�น เผชิญ ความ ท้าทาย ที� ใหญ่ หลวง มาก   

   4.2   คน ดี เป�น ผู้นํา ไม่ พอ  ต้อง แก้ ที� ระบบ  คน รุ่น ใหม่ มัก ไม่ ยึด ที� ตัว บุคคล เท่า คน รุ่น ก่อน  คน รุ่น ใหม่ อยาก        
ให้ เกิด การ เปลี�ยนแปลง ที� ระบบ  คน รุ่น ใหม่ จํานวน มาก ไม่ ได้ สนับสนุน คน ใด คน หนึ�ง หรือ พรรคการเมือง ใด  
พรรคการเมือง หนึ�ง  แต่ สนับสนุน คน ที� มี อุดมการณ์ การ เปลี�ยนแปลง แบบ เดียวกัน หรือ คล้ายคลึง กัน  เพราะ    
ฉะนั�น การ โจมตี ตัว บุคคล เพื�อ ทําลาย ความ น่า เชื�อ ถือ ของ นักการ เมือง หรือ  influencer  ที� พวก เขา ดู ชื�นชม อาจ    
ไม่ ได้ ผล ใน ทํานอง เดียว กับ พวก เขา มัก ไม่ เชื�อ ว่า แค่ ให้  “ คนดี ”  เป�น ผู้นํา แล้ว จะ แก้ไข ป�ญหา ได้  แต่ ต้อง แก้ ที� ระบบ      
ให้ มี ความ เป�น ธรรม มาก ขึ�น  มี การ คาน อํานาจ  (check  and  balance)  เป�ด โอกาส ให้ คน ตัว เล็ก มี สิทธิ มี เสียง  ลด            
ความ เหลื�อม ลํ�า ทาง โอกาส และ ความ ไม่ ยุติธรรม  ฯลฯ  ซึ�ง ไม่ใช่ แค่ ใน ระดับ ประเทศ  แต่ ทั�ง ระบบ นิเวศน์ ที� รวม ใน      
โรงเรียน และ ใน องค์กร ต่าง   ๆ    ด้วย   

   การ สื�อสาร โดย ยึด หลัก  4E  เป�น ส่วน หนึ�ง ของ การ ค้นหา ทางออก เพื�อ ลด ความ ขัด แย้ง  ให้ คน เห็น ต่าง      
ได้ มอง เห็น มุม มอง ความ คิด ของ อีก ฝ�าย หนึ�ง ผ่าน บริบท หรือ ประสบการณ์ ชีวิต ของ ฝ�าย นั�น  การ  “ เข้าใจ ”  ว่า         
เหตุ ใด  คน ที� เห็น ต่าง จาก เรา จึง มี ความ คิด ความ เชื�อ เช่น นั�น  ย่อม นํา มา ซึ�ง การ เข้า อก เข้าใจ และ ยอมรับ ฟ�ง กัน    
มาก ขึ�น  โดย ไม่ จําเป�น ต้อง มี ความ เห็น เหมือน กัน  แต่ เมื�อ เกิด การ รับ ฟ�ง กัน อย่าง แท้จริง แล้ว  บาง ครั�ง คน ที� คิด      
ว่า เรา เห็น ต่าง กัน นั�น  อาจ ค้น พบ ว่า ใน ความ ต่าง  เรา ยัง มี ความ เหมือน หรือ ความ ต้องการ ที�แท้ จริง บาง อย่าง ที�    
เหมือน กัน   ซึ�ง สามารถ นํา ไป สู่ การ ถก เถียง หรือ พูด คุย บน พื�น ฐาน ของ ความ ต้องการ ที�แท้ จริง ของ แต่ละ ฝ�าย ได้   


