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ป ั จจุบันโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลียนแปลงขนานใหญ่ทั งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึง

ในด้านสังคมนั นเกิดความหลากหลายในเชิงพฤติกรรมของประชากรปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด 

พฤติกรรมทีหลากหลายดังกล่าวมาจากการเกิดต่างยุคต่างสมัยกัน บ่อยครั งเกิดความไม่เข้าใจซึงกันและ

กัน ทําให้เกิดความล้มเหลวในการสือสาร การทํางานร่วม หรือ การบริการ 

ความแตกต่างในด้านช่วงว ัยของประชากร หรือ Generation Gap เป็นป ั จจัยสําคัญ การเข้าใจ

ในความแตกต่างระหว่างช่วงว ัยจะช่วยทําใหเ้ข้าใจคนแต่ละคนในสังคมมากยิงขึน ส ังคมย่อมจะเกิดการ

ประนีประนอมมากกว่าเดิม 

ช่วงว ัย หรือ Generation [ ] คือ กลุ่มคนทีเกิดในช่วงเวลาเดียวกัน และมีประสบการณ์ทาง

สังคม และประวัติศาสตรร์่วมกัน โดยที Strauss and Howe ได้ให้ข้อส ังเกตจากการศึกษาช่วงอายุของ

ประชากรอเมริกัน ตั งแต่ คศ. 1584-2069 พบว่า แต่ละช่วงว ัยจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 22 ปี และ 

เชือว่า ลักษณะของแต่ละช่วงว ัย มีจุดเริมต้นจากการเลียงดู โดยเริมต้นจากคนรุ่นหนึง เลียงลูกแบบ

ปล่อยปละละเลย หรือ ใหก้ารปกป้ องน้อย (Under protection) ครั นเด็กรุ่นนีเติบโตเป็นพ่อแม่จะชดเชย

โดยการเลียงดูลูกตนเองแบบปกป้ องจนเกินเหตุ (Over protection)  และเมือเด็กรุน่ทีถูกเลียงแบบ

ปกป้ องโตขึนและมีลูก จะดูแลลูกแบบปล่อยปละละเลย เพราะตนเองไม่ชอบการปกป้ องจนเกินเหตุ [2] 

อาจกล่าวได้ว่าลักษณะของแต่ละช่วงว ัยเป็นไปแบบวัฏจักร 

ป ั จจุบันในสังคมไทยมีคนอย่างน้อย 5 ช่วงว ัยทีย ังมีชีวิตอยู่ ขอนําเสนอแต่ละช่วงว ัยตามลําดับ

ดังน ี

Generation T (Traditionalist) เป็นประชากรทีเกิดก่อน พ.ศ. 2489 มีล ักษณะยึดมั นขนบธรรมเนียม

ประเพณี เน้นค่านิยมไทย เป็นคนทีมีประสบการณ์ในช่วงเศรษฐกิจตกตําครั งใหญ่ของโลก (The Great 

Depression) ถ้าเทียบกับประแทศไทยจะราวๆ รัชกาลที 7 ผ่านยุคสงครามโลกครั งที 2 จนถึงต้นยุค

สงครามเย็น มีล ักษณะนิส ัยทีไม่ชอบการเปลียนแปลง และอยากให้โลกหมุนกลับมาหาคืนว ันเก่า  ๆ

Generation B (Baby boomer) หรือ เจน บ ีคือ ประชากรทีเกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 มีล ักษณะ

อนุรักษ์นิยมกึงสมัยใหม่ มีความอดทน อุตสาหะ มีมานะ พยายาม และความภักดีต่อองค์กร คนรุ่นนีมี

ประสบการณ์ยุคสงครามเย็น เผด็จการทหาร ตั งแต่สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม, จอมพล สฤษดิ  ธนะ

รัชต์ และ จอมพล ถนอม กิติขจร ในด้านเทคโนโลยีจะเริมมีโทรทัศน์ขาวดํา วิทยุทรานซิสเตอร์ จึงทําให้

คนรุ่นนีมีความอดทน ใจเย็นรอคอยได้ ไม่รีบร้อน และไม่ชอบการเปลียนแปลง ลักษณะนิส ัยทีโดดเด่น

คือ การทํางานหนัก ยอมตายในหน้าทีเพืองาน มัธย ัสต์รู้จ ักใช้จ่าย และเป็นผู้นําทางความคิด 

Generation X หรือ เจน เอ็กซ ์ คือ ประชากรทีเกิดระหว่าง พ.ศ.2508-2523 เอ็กซ ์ (X) มาจาก

เครืองหมาย “กากบาท” ซึงสะท้อนว่าพ่อแม่ยุคนีมีลูกน้อย เนืองจากทั งพ่อและแม่ออกไปทํางานทั งสอง



คน บางครอบครัวมีการหย่าร้าง จึงทําให้คนรุ่นมีมีวิญญาณขบถ เป็นนักปฏิว ัติ หรือ หัวรุนแรง รวมถึง

การมีห ัวก้าวหน้าชอบความท้าทาย ทั งนีอาจเนืองมาจากการอยู่บ้านคนเดียวหลังเลิกเรียน เพราะพ่อแม่

ย ังไม่กลับ (Latchkey kid) [3] ลักษณะทีโดดเด่นของคนรุ่นนี คือ มีความมนัใจในตนเองสูงมาก ชอบ

ทํางานแบบ Work smart, not harder จึงทําให้พวกเขาชอบการเปลียนแปลง ไม่อยู่นิง ชอบพัฒนางาน 

แต่มีชีวิตทีสมดุลระหว่างงานกันชีวิต (Work-Life balance) และเชือว่า การทํางานหนักเพือการหาเงิน

และนําเงินทีได้ไปใช้ในการพักผ่อน คนรุ่นนีมีประสบการณ์ช่วง ประชาธิปไตยเบ่งบานในยุค ตุลาคม 16 

จนถึงยุค พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เริมมีวีดิโอ เกมคอมพิวเตอร์ โซนีวอล์กแมน คนรุ่นนีจึงร ับการ

เปลียนแปลงของเทคโนโลยีได้เร็วกว่า Generation B จึงนับว่า Generation X จะเป็นตัวเชือมระหว่าง 

Gen B และ Generation อืนๆไดเ้ป็นอย่างด ี

Generation Y (The Millennial) หรือ เจน วาย คือ ผู้ทีเกิดในยุคทีมีโทรศัพท์เคลือนที คอมพิวเตอร์ 

และ อินเทอร์เน็ต มีการระบุปีเกิดของคนรุ่นนีหลากหลายมาก แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ ระบุว่าเกิด 

ระหว่าง พ.ศ.2524-2543 [2, 4, 5] เป็นคนทีชอบเทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใด ไม่ชอบรอนาน 

ชอบสีส ันสดใส บรรยากาศสนุกสนาน ชอบให้เอาอกเอาใจ มีล ักษณะการใช้ภาษาทีไม่เป็นทางการ ไม่

ชืนชอบความเป็นทางการ มองโลกในแง่ดี มองทุกอย่างแบบสดใส และโลกสวย 

คนรุ่นนีมีเอกลักษณ์ทางการใช้ภาษาแบบสร้างสรรค์ ฉีกกฎเกณฑ์ จึงทําให้เกิดภาษาปาก (Slang) 

มากมาย จนทําให้กลุ่มขนบนิยมมองว่าเป็นการสร้างภาษาวิบัติ แต่ถ้ามองด้วยมุมมองทียอมรับความ

แตกต่างได้ จะเห็นว่าเป็นวิว ัฒนาการของภาษาทีย ังมีชีวิตอยู่เช่นภาษาไทยของเรา 

Generation Z หรือ เจน แซด หรือ Silent Generation [6]  ป ั จจุบันถือเอา ช่วงหลัง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 

2000) เป็นจุดเริมต้นของช่วงว ัยนี เป็นกลุ่มคนทีเกิดมาพร้อม Digital และ Social Network ใน

สหรัฐอเมริกา [7] เรียกคนรุ่นนีว่า Home land Generation ตามเหตุการณ์ 911 ทีประเทศถูกการก่อการ

ร้ายอย่างรุนแรง จึงมีการดูแลประเทศบ้านเกิด (Home land) อย่างเข้มข้นเป็นประวัติการณ์ เป็นช่วงว ัย

ทีความหลากหลายทางสังคมมีมาก ทั งเรืองเพศวิถี (Gender) ทีมีความแตกต่าง และให้การยอมรับเพศ

ทางเลือกมากขึน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (Ethnography) มีความหลากหลายทางเทคโนโลยี

ทุกด้าน เช่น การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั ง เทคโนโลยีการสือสารโทรคมนาคม ทีเป็น Fully 

Digitalization ป ั จจุบันนักวิชาการเชือว่า Generation Z จะมีความสมบูรณ์แบบมากกว่า Gen Y และ มี

การปรับตัวเข้ากับคนรุ่นก่อนหน้าไดด้ีกว่า เพราะเห็นประสบการณ์ทีไม่ค่อยดีที Gen Y ได้ร ับจาก 

Generation อืน หรือ บางกรณีทํานายว่าคนรุ่นนีจะเป็น ช่วงว ัยทีเงียบ อาจเป็นเพราะ การอยู่ในยุคทีมี

อุปกรณ์การสือสารและบันเทิงอย่างครบถ้วนในอุปกรณ์เดียว จึงเป็นการง่ายทีจะปลีกตัวเองจากสังคม

จริง (Real community) เข้าสู่ส ังคมเสมือน (Virtual community) 

หลักการในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยทีแตกต่าง 

1. มีสติ รู้ต ัวในการปฏิส ัมพันธ์ทุกขณะ 

2. ร ับรู้ว่ามีความแตกต่างของช่วงว ัย 

3. มองเห็นความต่างอย่างสร้างสรรค์ และไม่ใช้อคต ิ



4. ให้เกียรติช่วงว ัยอืนแม้ว่าจะเป็นผู้อ่อนอาวุโส 

หวังว่าบทความนีจะสร้างความเข้าใจช่วงว ัยทีอยู่ในสังคมป ั จจุบัน และจะช่วยสร้างความปรองดอ

กันในระหว่างช่วงว ัย อันจะทําให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความสงบสุข น่าอยู่ และเจริญก้าวหน้า 
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