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Generation X, Y, Z และ Alpha
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมือ “The Baby Boom Generation” จบลง
ด้ วย Y, Z และ Alpha” ประโยคนี =ได้ ยินกันอยู่บอ่ ย ๆ

Generation X ก็เริ มต้ นและตาม
ลองไขข้ อข้ องใจกันสักครัง= ว่ามนุษย์

พวกนี =เกิดช่วงปี ไหนกันบ้ าง
หนึง Generation หรื อหนึง “ชัว คน” นัน= หมายถึงช่วงเวลาเฉลียระหว่างการมี
ลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูกเธอ
ประมาณ 20 ปี กว่า ๆ จนเกือบใกล้ 30 ปี

ในประเทศพัฒนาแล้ วหนึง “ชัว คน” เท่ากับ

ในบางประเทศอาจถึง 30 ปี ด้ วยซํ =า

ในปี 2008 “ชัวคน” ของอเมริ กาคือ 20 ปี (เพิ มขึน= 3.6 ปี นับตังแต่
= ปี 1970)
ส่วนเยอรมัน “ชัว คน” ขยายจาก 24 ปี ใน 1970 ถึง 30 ปี ในปี 2008

สําหรับประเทศกําลัง

พัฒนาแล้ ว “ชัว คน” หนึง ยาวประมาณ 20 ปี กว่า ๆ
ถ้ าถื อว่าหนึง “ชัวคน” ของมนุษย์ เท่ากับประมาณ 25 ปี

ก็ หมายความว่า

มนุษย์เราสืบทอดกันมานับตังแต่
= ยืนสองขามี หน้ าตาเป็ นมนุษย์เหมือนปั จจุบนั มาแล้ วประมาณ
6,000-8,000 “ชัว คน” เนืองจากมนุษย์เพิงมีลกั ษณะดังกล่าวเมือประมาณ 150,000-200,000 ปี
ก่อน (โปรดสังเกตสิงมีชีวิตอยู่ในโลกประมาณ 1,000 ล้ านปี

ลิงอยู่ในโลกนี =มาแล้ ว 65 ล้ านปี

มนุษย์ถึงแม้ จะมาถึงช้ ามาก แต่กําลังจะเป็ นผู้ทําลายโลก เรี ยกว่า “มาถึงหลัง ๆ แต่แสบสุด ๆ”)
อย่างไรก็ดียงั มีอีกนัยยะหนึงของคําว่า “ชัว คน” ก็คือ “ชัว คน” ในความหมาย
ของวัฒนธรรม (Cultural Generation)

กล่าวคือกลุ่มคนที เกิ ดในช่วงเวลาเดียวกัน และมี

ประสบการณ์ ท างวัฒ นธรรมคล้ ายคลึ ง กัน
ขอกล่าวถึง

ในความหมายนี แ= หละคื อ “ชัวคน” ที ผ้ ูเ ขี ย น

-2The Baby Boom Generation คือ “ชัว คน” ทีเกิดในช่วงเวลาหลังสงครามโลก
ครัง= ทีสอง (1946) จนถึง ค.ศ. 1964

การเพิมขึ =นอย่างรวดเร็ วของทารกหลังสงครามโลกในเกือบ

ทุกประเทศทําให้ เกิดสภาวการณ์คลืนยักษ์ ของพวก Baby Boomers ซึงก่อให้ เกิดการเปลียนแปลง
ทีสําคัญทางสังคมตามมามากมาย
ต่อมา

ไม่ว่าจะเป็ นฐานของการเพิมขึน= ของประชากรในเวลา

หรื อความต้ องการสินค้ าและบริ การทีเพิมขึ =นอย่างมากมาย หรื อขนาดของเศรษฐกิจ

และธุรกิจทีเพิมขึ =น

ฯลฯ

Generation X คือกลุ่มคนทีเกิดหลังจาก Baby Boom จบลง

กล่าวคือเกิด

ในช่วงหลังของทศวรรษ 1960 ไปจนถึงปลายทศวรรษ 1970 หรื อต้ นทศวรรษ 1980 แต่ไม่เกินปี
1982
Generation Y หรื อพวก Millennial Generation (หรื อ Millennials) หรื อบางที
เรี ยกว่า Generation Next,

Net Generation หรื อ Echo Boomers (ลูกของพวก Baby

Boomers) คือพวกทีเกิ ดระหว่างกลางทศวรรษ 1970 ไปจนถึงต้ นทศวรรษ 2000 (ปี ค.ศ. 2000
เป็ นปี ทีครบ 2,000 ปี นับจากวันเกิดของพระเยซู)
ผู้เขียนพยายามให้ ตวั เลขของช่วงเวลาเกิดของ Generation Y ชัดเจนเท่าทีจะ
เป็ นไปได้ เ นื อ งจากนั ก คิ ด หลายคนก็ ใ ช้ ตัว เลขที ไ ม่ ส อดคล้ องกั น ทัง= หมดของปี เริ ม เกิ ด ของ
Generation Y

บ้ างก็ใช้ ปี 1982 เป็ นปี แรกและปี 2000 เป็ นปี จบ

บ้ างก็ใช้ ปีก่อนหรื อ

หลัง 1982 เล็กน้ อยเป็ นปี แรก และปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้ นทศวรรษ 2000 เป็ นปี จบ
สําหรับ Generation Z นันชื
= ออืนคือ Generation I
หรื อ Generation Text
(พวกพื =นเมืองดิจิตอล)

บ้ างก็เรี ยกว่า Generation @

หรื อ Internet Generation

บ้ างก็เรี ยกว่าพวก Digital Natives

พวกนี =ปี เกิดประมาณต้ นทศวรรษ 1990

พวกทีเกิดหลัง Generation Z คือเกิดหลัง ค.ศ. 2010 เป็ นต้ นมา

ก็มีการ

เรี ยกว่าเป็ น Generation Alpha ในขณะทีบางส่วนของ Generation Z เกิดในศตวรรษที 20
เช่น เกิดในทศวรรษ 1990

แต่พวก Generation Alpha ทุกคนเกิดในศตวรรษที 21

-3Generation Alpha ส่วนใหญ่เป็ นลูกของ Generation Y และ Generation Z
ทีแก่สกั หน่อย

และเป็ นหลานปู่ หลานตาของ Generation X และ Baby Boomers ทีอายุอ่อน

หน่อย
โดยสรุ ป Baby Boomers เกิ ดหลังสงครามโลกครั ง= ที สองจนถึง ค.ศ. 1964
Generation X

คือพวกเกิดหลังปี 1964 ถึง 1982

ทศวรรษ 1970 ถึงต้ นทศวรรษ 2000

Generation Y เกิดระหว่างกลาง

Generation Z เกิดนับแต่ต้นทศวรรษ 1990 ถึง 2010

และ Generation Alpha คือพวกทีเกิดหลังปี 2010
การระบุช่วงปี เกิดของ Generation เหล่านี =เป็ นไปตามมาตรฐานสังคมอเมริ กัน
ซึ ง แตกต่า งออกไปบ้ า งจากสัง คมตะวัน ตกอื น ๆ
ออสเตรเลี ย

เช่ น

อัง กฤษ

คานาดา

และสํ า หรั บ สหรั ฐ อเมริ ก าเองก็ ไ ม่ เ ห็ น ตรงกั น ทัง= หมด

และ

และสํ า หรั บ บาง

Generation ปี ทีเกิดก็ซ้อนคาบเกียวไม่ตอ่ กันอย่างชัดเจนจนทําให้ ปวดหัวไม่น้อย
คําว่า Generation ใดก็ไม่เศร้ าใจเท่ากับคําว่า Stolen Generation (ชัว คนทีถูก
ขโมยไป) ซึง หมายถึงกลุม่ เด็กพื =นเมืองออสเตรเลีย (Aborigines) ทีเกิดระหว่าง ค.ศ. 1869-1969
ทีถกู พรากออกไปจากอกแม่เพือให้ รัฐและครอบครัวคนผิวขาวเอาไปเลี =ยง
ชีวิต “พัฒนา” ขึ =น

โดยเชือว่าจะทําให้

แต่ปรากฏว่าพวกเหล่านี =กลายเป็ นกลุม่ คนทีหวั ใจแตกสลาย

เสียผู้เสียคน

เอาดีไม่ได้ อย่างน่าเสียดาย
สําหรับไทยแลนด์นนั =

สิงทีพึงหลีกเลียงก็คืออย่าให้ ลกู หลานของเราในอนาคต

ตราหน้ าพวกเราว่าเป็ น Stupid Generations

ก็แล้ วกัน
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