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บทบรรณาธิการ

 Greta Thunberg (ไม่ว่าเธอจะเติบโตมาจากชนช้ันแบบไหน) ได้เป็น

บุคคลแห่งปีของนิตยสาร Time ประจ�าปี ค.ศ. 2019 การยกให้นักต่อสู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมอายุน้อยเป็นบุคคลแห่งปีสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนจ�านวนหนึ่ง

เป็นอย่างมาก ภาพท่ีแสดงสีหน้าและแววตาที่สุดแสนจะชิงชังของเธอที่มีต่อ

ประธานาธิบดีคนสูงอายุแบบ Donald Trump เป็นภาพท่ีสะท้อนความขัด

แย้งระหว่างรุ่น ความขัดแย้งของคนรุ่นหลังๆ ที่มีต่อคนรุ่นเก่าเป็นวิถีที่ส�าคัญ 

อันหนึ่งของโลกศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าคนแก่ๆ ที่ถูกล้อ

เลียนว่า “OK Boomer” 

 เพยีงแต่กลุม่ทีป่ฏเิสธเรือ่ง ‘Climate Change’ ไม่ได้มเีฉพาะคนรุน่เก่าๆ 

หรือ ‘Baby Boomer’ เท่าน้ันแต่ยังปรากฏให้เห็นได้ในกลุ่มช่วงวัยอื่นๆ ด้วย  

ไล่ไปจนถึงชนชั้น กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ ถึงกระนั้นก็ดี “วัย” ก็ยังเป็นภาพลักษณ์

ส�าคญัของการเป็น “ผูป้ฏเิสธ” เรือ่งโลกร้อน จากการส�ารวจของ Pew Research 

Center คนอายุน้อยรู้ถึงปัญหาเร่ืองโลกร้อนดีกว่าคนแก่ ประเด็นส�าคัญอีกอัน

หนึง่กค็อืโลกร้อนเป็นปัญหาทีเ่กดิมาจากมนษุย์ คนอายนุ้อยๆ หรอืคนหนุม่สาว

ก็จะรู้ดีกว่าคนแก่ ส�าหรับคนหนุ่มสาวปัญหา COVID-19 และโรคระบาดอ่ืนๆ 

อีกเป็นจ�านวนมากเป็นปัญหาที่เก่ียวกับเร่ืองโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม เพราะ

เป็นเรื่องของการแพร่โรคจากสัตว์ไปสู่คนหรือ ‘Zoonosis’ ค�าอธิบายหนึ่งก็คือ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการท�าลายป่าจนท�าให้ ‘zoonotic pathogen’ สามารถ

เข้าสู่คนได้สะดวกขึ้น

 ครัน้เมือ่พจิารณาปัญหาเรือ่งโลกร้อน การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ 

และส่ิงแวดล้อมลงไปในระดับการเมืองก็จะพบไปถึงความแตกต่างของจุดยืน

ทางการเมือง ความคิดเร่ืองโลกร้อนน้ันถูกมองว่าเป็นผลพวงของมนุษย์ แต่

ผู้คนจ�านวนหนึ่งก็ปฏิเสธความคิดทางวิทยาศาสตร์แบบนี้ จากการส�ารวจของ 

National Center for Science Education พบว่าครูที่เป็นรีพลับริกันจะยอมรับว่า

สิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นความจริงตามข้อความที่ได้เขียนเอาไว้ ครูที่

เช่ือในความคดิแบบนีไ้ปจนถงึเรือ่ง “รฐัเลก็” (minimal state) หรอือยูก่บัแนวทาง 



“ลิเบอร์เทเรี่ยน” (Libertarian) จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับเรื่องโลกร้อนน้อยกว่า  

ในขณะเดียวกันก็มักจะน�าเสนอแนวทางที่ต่อต้านความคิดเรื่องโลกร้อนด้วย 

 ในปี ค.ศ. 2009 เหล่านกัวทิยาศาสตร์ 209 คนได้ยืน่เรือ่งถงึ American 

Physical Society ว่าให้เปลี่ยนแปลงค�าอธิบายเรื่องโลกร้อน ถ้าจะกล่าวอย่าง

ง่ายๆ ก็คือต้องการปฏิเสธเรื่องโลกร้อน หลังจากนั้นมีการศึกษาพบว่าประมาณ 

86% ของคนเซ็นข้อเรียกร้องนี้เกิดก่อนปี ค.ศ. 1950 ส�าหรับคนที่เกิดก่อนปี 

ค.ศ. 1960 ก็อยู่ในปริมาณถึง 97% ดังนั้นการปฏิเสธเรื่องโลกร้อนจึงเป็นเรื่อง

ของนักวิทยาศาสตร์สูงอายุมากกว่านักวิทยาศาสตร์อายุน้อยๆ คนแก่ผิวขาว

ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จ�านวนหนึ่งจึงเป็นพวกที่ปฏิเสธเรื่องโลกร้อนมากกว่า 

นักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาว วิชาวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่ข้อยืนยันความถูกต้อง ใคร

เป็นพวกทีน่่าเชือ่ถอืกว่ากันระหว่างนกัวทิยาศาสตร์แก่กบันกัวิทยาศาสตร์หนุม่? 

 วิทยาศาสตร์ที่ต ้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และความเป็นวัตถุวิสัย  

(objectivity) กลับท�าให้ประจักษ์ได้ว่าข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าก็พร้อมที่จะด�าเนินไป

ในทิศทางที่ขัดแย้งกันได้เสมอ ข้อเสนอทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะแบ่งข้ัว 

(polarization) ได้เสมอ วทิยาศาสตร์ทีส่ร้างความสมเหตสุมผลมาจากการทดลอง

และข้อมูลเชิงประจักษ์ของเหล่านักวิทยาศาสตร์สูงอายุกับนักวิทยาศาสตร์อายุ

น้อยๆ จึงพร้อมเสมอที่จะมีความแตกต่างกันในข้อสรุป เส้นแบ่งระหว่างอายุ

ท�าให้ “นักวิทยาศาสตร์สูงอายุ” จะถูกจัดให้เป็นพวก ‘OK Boomer’ 

 “ความขดัแย้งระหว่างวยั” กลายมาเป็นประเดน็ทีส่�าคัญในต้นศตวรรษ

ที่ยี่สิบเอ็ด หลังจาก “ความขัดแย้งระหว่างวัย” เป็นเรื่องร้อนๆ แห่งยุคหลัง

สงครามโลกครั้งท่ีสองจนท�าให้ค�าว่า “ช่องว่างระหว่างวัย” (generation gap) 

กลายมาเป็นค�าส�าคัญ แม้ว่าเร่ือง “วัย” หรือ “generation” จะเป็นปัญหามา

ตั้งแต่คร่ึงหลังของศตวรรษท่ีสิบเก้าแล้วก็ตาม “วัย” ในฐานะหน่วยของการ

วเิคราะห์เป็นทีก่ล่าวถงึอย่างมากมาตัง้แต่ต้นศตวรรษทีย่ีสิ่บ โดยเฉพาะอย่างยิง่

หลงัสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ทีค่นหนุม่จ�านวนมากตายไปในสงคราม ขบวนการคน 

หนุม่สาว (Youth Movement) ได้กลายมาเป็นก�าลงัส�าคญัทางการเมอืง แนวความ

คิดเรื่อง “วัย” ของ Karl Manheim (1928) นั้นเป็นตัวอย่างที่ดี
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 ส�าหรับในต้นศตวรรษที่ย่ีสิบเอ็ดความขัดแย้งที่น�าไปสู่ความร้อนแรง

ของ “การปะทะกันระหว่างวัย” หรือคนแก่กับคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เหล่า Boomers กับรุ่นหลังนั้น ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เหล่า “Boomers” 

ถูกโจมตีว่าเป็นพวก “Sociopath” หรือเป็น “หัวขโมย” ที่ได้ “ปล้น” สิ่งมีค่าใน

ชีวิตของคนรุ่นหลังๆ ไป โดยคนสูงอายุเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นผู้ได้ประโยชน์

จากโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเอาไว้เท่านั้น แต่ยังไม่ยอมปล่อยสิ่งมี

ค่าต่างๆ เหล่าให้กับคนรุ่นหลังๆ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนอายุสิบถึงส่ีสิบปี) ได้

จดัการ ทัง้ๆ ทีโ่ลงศพจะเป็นอะไรทีอ่ยูข้่างหน้าของเหล่า “Boomers” แล้วกต็าม 

ในขณะเดยีวกนัเหล่า ‘Boomers’ ก็โจมตคีนรุน่หลังๆ เช่นว่า ไม่ขยันท�างาน ฯลฯ 

กรอบความคิดแบบ ‘From Rag to Riches’ ของยุค ‘Gilded Age’ ยังเป็นคาถา

ส�าคัญของคนสูงอายุ

 อย่างไรก็ดีตั้งแต่การขยายตัวของเสรีนิยมใหม่ท่ีน�าไปสู่การขยายตัว

ของความไม่เท่าเทียมกัน น�าไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจโลก การจ้างแรงงานแบบ 

ไม่ถาวร การสิน้สดุของสวสัดกิาร ความไม่มัน่คงในชวีติในมติต่ิางๆ การล่มสลาย

ของภาคการเงินในปี ค.ศ. 2008 ไล่มาจนถงึ COVID-19 ความร้อนแรงของความ 

ขัดแย้งระหว่างวัยอยู่ในอัตราเร่งท่ีหนักแน่น คนหนุ่มสาวที่โลงศพยังอยู่อีกไกล

นัน้จงึคิดว่าถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องเอาสิง่ที ่‘Boomers’ ครอบครองเอาไว้กลบัคนืมา 

“ชวีติและอนาคตของฉนัจะไม่ยอมให้คนแก่อย่างพวกเอง็มาท�าลายชีวติของพวก

เราอีกต่อไปแล้ว” จึงเป็นเสียงที่ดังอยู่ในหัวตอนแรกๆ เพียงแต่เสียงแบบนี้ทะล ุ

รูหูออกมาเรื่อยๆ จนไปกระแทกรูหูที่ไม่ค่อยจะได้ยินแล้วของคนสูงอายุมากขึ้น

เรื่อยๆ 

         

 

      ธเนศ วงศ์ยานนาวา
                      บรรณาธิการ
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