ฝากอนาคตกับใคร ?
ชาตรี เจริ ญศิริ
ปั ญหาไม่มีผ้ สู ืบทอดอุดมการณ์ ไม่มีผ้ สู านต่อปณิธาน เป็ นปั ญหาร่วมเครื อข่ายประชาสังคมไปแล้ วครับ
และน่าจะเป็ นปั ญหาร่วมของโลกวันนี ้ด้ วย เพราะคนหนุ่มคนสาว เยาวชน และเด็กๆ วันนี ้ เขาคิด
เชื่อ และทําในสิ่งที่แตกต่ างจากคนรุ่ นพ่ อแม่ น้ าอา ตายาย อย่ างฟ้ากับดิน !
ความแตกต่างของความคิด และพฤติกรรมของผู้คนต่างวัยเป็ นปรากฏการณ์ซงึ่ คาร์ ล มานไฮมม์ นักสังคม
วิทยาชาวฮังการี่ สังเกตว่าคนที่เกิดถิ่นเดียวกัน ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญประวัตศิ าสตร์ (เช่น
สงคราม) ทางสังคม วัฒนธรรม (เช่น เศรษฐกิจรุ่งเรื องหรื อตกตํ่า) ต่างมีความคิดและพฤติกรรมคล้ ายคลึง
กัน จนบ่งบอกเป็ น “บุคลิกภาพ” ของคนยุคนัน้ จนตังเป็
้ นทฤษฎีวา่ ด้ วยรุ่นทางสังคม (Social Generation)
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ นักสังคมวิทยารุ่นต่อๆ มาก็เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และให้ ชื่อ
“รุ่ นทางสังคม” เช่น
รุ่ นพ่ อแม่ มีลูกดก หรื อ Baby Boomer ช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๗ หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง
ผู้คนพ้ นจากความอัตคัตหิวโหย กลุม่ ประเทศผู้ชนะสงครามทุม่ เงินเพื่อพัฒนาประเทศตนและโลก เป็ นช่วง
เดียวกับสังคมไทยพัฒนาอย่างกระโดดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ นิสยั
คล้ ายกันของคนรุ่นนี ้ ได้ แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ เก็บหอมรอมริบ การเห็นความสําคัญส่วนรวม ทุม่ เทกับงาน
เชื่อมัน่ ในสิ่งที่ตนสร้ างมากับมือ คนรุ่นนีค้ ือต้ นแบบหรือตํานานขององค์ กร
รุ่ นเอ็กซ์ หรื อ Generation X ได้ แก่คนที่เกิดช่วงสงครามเวียดนาม ราว พ.ศ ๒๕๐๕ – ๒๕๒๓ เกิดมา
พร้ อมการเรี ยกร้ องเสรี ภาพและสันติภาพ นิสยั คนรุ่นเอ็กซ์ ได้ แก่ การไม่คอ่ ยเชื่อถือตามที่ผ้ ใู หญ่สอนสัง่
หากแต่ตงคํ
ั ้ าถามจนมีเหตุผลเพียงพอ ตนจึงยอมรับ คนรุ่นนี ้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ด้ วยเพราะอึดอัดกับความสําเร็จที่
คนรุ่นก่อนสร้ างมา จึงแสวงหาความก้ าวหน้ าโดยการศึกษา และมักแยกครอบครัวออกไปเป็ นครอบครัว
เดี่ยว มีลกู น้ อย ที่ครองตนเป็ นโสดก็ มีมาก และจะยิ่งมากขึ ้น แกนนําทางสังคมผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลงที ่
เด่นๆ ส่วนใหญ่เป็ นคนรุ่นเอ็กซ์

รุ่ นวาย หรื อ Generation Y เกิดหลัง พ.ศ. ๒๕๒๓ พ่อแม่คนรุ่นวายมีลกู น้ อย จึงเลี ้ยงดูลกู ดัง่ เทวดา พ่อแม่
ทําแทนแทบทุกอย่าง คนรุ่นนี ้จํานวนมากถูกเลี ้ยงดูโดยแม่ที่แยกทางกับพ่อ หรื อแม่เลี ้ยงเดี่ยว หรื อโตขึ ้นมา
กับตายาย คนรุ่นวาย ณ วันนี จ้ บอุดมศึกษาแล้ วทํางาน เป็ นคนรุ่นใหม่ของหน่วยงานองค์กร คนรุ่นวายมี
นิสยั คล้ ายกัน คือ ไม่เชื่ออาวุโสหรื อพี่ร้ ูดี ปฏิเสธการครอบงําโดยอํานาจ รักตัวเอง(ก่อนส่วนรวม) ขอให้ ตน
เด่น ดัง ก้ าวหน้ า ชอบถูกยกย่องด้ ว ยประกาศนียบัตร ถ้ วยรางวัล แต่ไม่ผกู พันกับตําแหน่งหรื อองค์กร มี
ความอดทนในงานน้ อยหรื อไม่อดึ เหมือนรุ่นพี่ จึงเปลี่ยนงานบ่อย บ้ างออกจากงานมาอยูบ่ ้ านเฉยๆ อาศัย
พ่อแม่เลี ้ยงสบายกว่าไปเป็ นลูกน้ องคนอื่น

คนรุ่นนีถ้ ูกน้าอารุ่นเอ็กซ์ คาดหวังว่าเมื ่ อใดจะมารับช่วงภารกิ จทางสังคมไปสานต่อ โดยนิ สยั แล้ว เขาจะไม่
รับภารกิ จทีส่ ร้างความลําบากแก่ชีวิตเขาครับ
คนรุ่นวายหรื อคนที่เกิดหลัง พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ ชื่อใหม่วา่ “รุ่นฉัน ฉัน ฉัน Me Me Me” นิตยสารไทม์ ฉบับ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตีพิมพ์บทความโดย โจเอล สไตน์ เผยข้ อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ พบคน
รุ่นใหม่นนหลงตั
ั้
วเองมากกว่าคนรุ่นพ่อแม่มีลกู ดกถึงสามเท่า อาการหลงตัวเองส่งผลให้ คนอเมริ กนั ช่วง
อายุ ๒๐ – ๒๙ ปี รู้สกึ กว่าตนสําคัญกว่าคนรอบข้ าง ต้ องการเป็ นที่ ชื่นชม หมกมุน่ กับความสําเร็จซึง่ จะทํา
ให้ ตนเด่น ไล่ตามเป้าหมายของตนโดยไม่แคร์ หรื อใส่ใจความรู้สกึ ผู้อื่น จึงอาจมีพฤติกรรมเอาเปรี ยบผู้อื่น
ขณะนี ้เป็ นปั ญหาใหญ่ของสหรัฐ ยิ่งถ้ าเติบโตมาอย่างห่างเหินกับพ่อแม่ ขาดต้ นแบบ ขาดการกล่อมเกลา
ศีลธรรมจรรยา พฤติกรรมจะยิ่งชัดแรงขึ ้น คน “รุ่นฉัน ฉัน ฉัน” มีความสนใจฉาบฉวย การออกมารวมตัว
กันเป็ นหมื่นเป็ นแสนทําได้ ยาก แต่ ถ้าเชียร์ กันทางเฟคบุ๊คเป็ นแสนเป็ นล้ าน like จะตรงจริตเขาเลย
ข้ อเด่ นของคนรุ่ นนี ้ คือ มีความคิดสร้ างสรรค์ ไร้ ขีดจํากัด หาทางออกของปั ญหาแบบไม่ตดิ กรอบ และ
เชื่อมโยงกับผู้มีความสนใจคล้ ายๆ กันได้ รวดเร็วผ่ านสื่อสังคม เช่น อินเทอร์ เนท ถ้ าจะฝากความหวังกับคน
รุ่นใหม่นี ้ ต้ องรู้ใจเขาว่า ไม่ชอบอะไรที่คลุมเครื อ ชอบงานที่สนุกท้ าทาย บรรยากาศไม่เคร่งเครี ยด อย่า
ตําหนิเป็ นรายตัว ถ้ าจะตําหนิให้ ตําหนิเป็ นกลุม่ มิฉะนันวงจะแตก
้
เพราะคน “รุ่นฉัน ฉัน ฉัน” ถ้ าไม่พอใจ
ก็บอกเลิกเอาดื ้อๆ
การพิจารณาว่า ใครน่าจะจัดเข้ ารุ่นใดนัน้ ขอให้ ดจู ากนิสยั คนนันใกล้
้ เคียงกับคนรุ่นใด โดยไม่ต้องคํานึงถึง
พ.ศ.เกิด แล้ วท่านจะเข้ าใจยอมรับจุดแข็ง จุดด้ อยของพวกเขามากขึ ้นครับ ///////////////////////////////////////////

