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บทคัดยอ 
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนท้ังในเชิง

ของท่ีมา ลักษณะความสัมพันธ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางและนโยบายท่ี
เหมาะสมในการสรางความเขมแข็งใหกับความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนซึ่งมีนัยยะสําคัญตอการขับเคลื่อน
ประเทศชาติบนพื้นฐานของครอบครัว 

ผลการศึกษาพบวา ประเด็นความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนมีท่ีมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว
และสําคัญท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และประชากร โดยเฉพาะเร่ืองการสูงอายุทางประชากร และ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัว โดยลักษณะความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนท่ีเห็นไดชัดเจน คือ 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และความสัมพันธระหวางปูยาตายายกับหลาน ขณะท่ีแนวคิดทฤษฎีท่ีมีการนํามา
อธิบายเรื่อง “ความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน” มีอยู 4 แนวคิดสําคัญ ไดแก มุมมองเกี่ยวกับชวงชีวิต ทฤษฎีความ
เปนปกแผนของประชากรตางรุน มุมมองเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางประชากรตางรุน และทฤษฎีความไมแนใจใน
ความสัมพันธของประชากรตางรุน สวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนท้ังในและ
ตางประเทศจะเนนศึกษาเร่ืองการแลกเปลี่ยนระหวางประชากรตางรุนในประเด็นการดูแลและการเกื้อหนุนตอผูสูงอายุ
และเด็ก และการติดตอสื่อสารระหวางประชากรตางรุน อาทิ การพบหนากัน โทรศัพท จดหมาย และอีเมล และศึกษากับ
กลุมบิดามารดาท่ีสูงอายุและบุตรท่ีเปนผูใหญเปนหลัก  

ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนจึงควรสงเสริมความเขาใจเร่ือง
การสูงวัยใหสาธารณชนไดรับทราบ สงเสริมและเสริมสรางความเขมแข็งของความเปนปกแผนและการเกื้อหนุนระหวาง
ประชากรรุนตางๆ มีการทบทวนนโยบายตางๆ ท่ีมีอยูแลว เพื่อประกันวาเรื่องความเปนปกแผนระหวางประชากรรุนตางๆ 
จะไดรับการดูแล มีการพัฒนานโยบายใหมๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนท่ีกอใหเกิดผลรวมกันระหวาง
รุนตางๆ และควรริเริ่มการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนภายใตบริบทของวัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประชากรวัยเด็กซึ่งจะเปนทุนมนุษยท่ีสําคัญตอไปของ
ประเทศชาติ และยังเปนสวนประกอบหลักท่ีจะทําใหเกิดการปนผลทางประชากรในอนาคต   

 
คําสําคัญ :  ความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน  ครอบครัว 

                                                            
1 วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 
 College of Population Studies, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 1377 

Abstract 
This article aimed to study important issues related to the intergenerational relations in particular, in 

terms of cause, forms of relations, theories and concepts, and related research and recommend 
approaches and policies to strengthen the intergenerational relations significant in driving the nation by 
family fundamental.  

The study found that intergenerational relations issues have been considered based on the 
consequence of the rapid and important changes in terms of economic, social, culture, politics and 
demographics especially, population aging and family structure changes. The significant forms of relations 
between generations are the parent-child relations and the grandparent-grandchild relations, which can be 
explained by the following 4 major theories and concepts: 1) Life course perspective 2) Theory of 
intergenerational solidarity 3) Intergenerational conflict perspective and 4) Theory of intergenerational 
ambivalence. In addition, the related domestic and international researches have mainly focused on the 
intergenerational exchange for generations on family care and support for the elderly and children, and on 
the intergenerational contact, for example, face to face; telephone; letter and email and have paid attention 
mostly on the relations between elderly parents and adult children.  

Therefore, to strengthen the intergenerational relations, this paper suggests the following five initiatives 
to be carried out: 1) promote a better understanding of population aging to the public 2) promote 
intergenerational solidarity and support 3) review existing policies that ensure the nurturing of 
intergenerational solidarity 4) develop policies aimed at promoting mutual, productive exchange between 
generations and 5) conduct research studies on intergenerational relations under diverse cultures and 
different environment, specifically, the issue about children who will become important human capital of the 
nation that ultimately create demographic dividend. 
 
Keywords : intergenerational relations, family  
E-mail : chantakarn.pair@gmail.com 
 

คํานํา 
“ความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน” (Intergenerational Relations) เปนการลอมรอบดวยรูปแบบการมี

ปฏิสัมพันธท่ีหลากหลายระหวางสมาชิกของครอบครัวท่ีอยูในรุนท่ีแตกตางกัน (Eshleman and Bulcroft, 2006: 478) โดย
ถือวาเปนอัตลักษณทางสังคม เนื่องจากกระทบตอประสบการณและคุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยและประชากรท่ีเยาววัยกวา 
(Pain, 2005: 5) และยังเปนการสื่อถึงความเปนปกแผนระหวางประชากรรุนตางๆ โดยเฉพาะระหวางบิดามารดาและ
บุตรตลอดชวงชีวิตดวย (Merz, Schuengel, and Schulze, 2007: 177) 
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ประเด็นนี้ไดรับการกลาวถึงมากวา 30 ป และย่ิงทวีความสําคัญมากขึ้นเมื่อองคการสหประชาชาติไดเสนอแนวคิด 
“สังคมสําหรับคนทุกอายุ” (Society for All Ages) ในป ค.ศ. 1995 โดยมี 4 มิติหลัก คือ สถานการณของผูสูงอายุ การพัฒนาตนเองตลอด
ชีวิต ความสัมพันธของประชากรหลายรุน (Multigenerational Relationships) และความสัมพันธระหวางการพัฒนา
และการสูงอายุของประชากร ซึ่งแมจะมีการกลาวถึงมิติความสัมพันธของประชากรหลายรุน แตก็เปนการเนนท่ีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
ยังไมสื่อถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางประชากรรุนตางๆ ชัดเจนนัก ดังนั้น แผนปฏิบัติการระหวางประเทศแมดริด
เกี่ยวกับผูสูงอายุ (Madrid International Plan of Action on Ageing) ป ค.ศ. 2002 จึงไดมีการเปลี่ยนคําดังกลาวเปน 
“ความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน” เพ่ือเนนการสรางความเปนปกแผนใหกับครอบครัว (Sanchez, 2007) 

ดวยเหตุนี้ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประชากร
ตางรุนท้ังในเชิงท่ีมา ลักษณะความสัมพันธ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเพื่อเสนอแนะแนวทางและ
นโยบายท่ีเหมาะสมในการสรางความเขมแข็งใหกับความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนซึ่งมีนัยยะสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนประเทศชาติบนพื้นฐานของครอบครัว 
 

วิธีการ 
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับเรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนท้ังท่ีมีการนําเสนอในระดับนานาชาตแิละระดับชาต ิ
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้คือ 
 
1. ที่มาของเรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน พบวา การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และประชากร ขัดขวางการคงรูปแบบดั้งเดิมของครอบครัว และสงผลใหมีการปรับคําจํากัดความของครอบครัว โครงสรางทางสังคม 
และความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ (Lowenstein, 2007: online) ไดแก 

1.  การสูงอายุทางประชากรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร อาทิ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ การ
ลดลงของภาวะการตาย และการเพ่ิมขึน้ของอายุคาดหมายเฉลี่ย ซึ่งสงผลตอการพ่ึงพิงระหวางประชากรตางรุน 
 2.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครอบครัว อันไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางครอบครัวและ
รูปแบบการเกื้อหนุน โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวมีรูปแบบหลากหลายขึ้น ซึ่งสงผลตอการขัดเกลาทางสังคม การทําหนาท่ี
บิดามารดา และการเกื้อหนุนทางสังคม และ 2) การเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญของการดูแลครอบครัว ซึ่งการดูแล
และการใหความเกื้อหนุนบิดามารดาสูงวัยในปจจุบันยังเปนหนาท่ีของบุตรท่ีเปนผูใหญแลว   
 3.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคแรงงานไดเปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
สงผลใหสตรีซึ่งถูกมองวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลครอบครัวไมสามารถดูแลครอบครัวไดเชนเดิม  
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2.  ลักษณะของความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน พบวา มีการจําแนกเปน 2 ลักษณะใหญ  ๆคือ 1) ความสัมพันธระหวาง
บิดามารดากับบุตร (Parent-Child Relations) และ 2) ความสัมพันธระหวางปูยาตายายกับหลาน (Grandparent-Grandchild 
Relations) โดยประชากรท่ีมีอายุมากท่ีสุดและมีสถานภาพเปน “ปูยาตายาย” คือ รุนท่ี 1 (G1) ประชากรท่ีอยูในชวงกลาง 
และมีสถานภาพเปน “บิดามารดา” คือ รุนท่ี 2 (G2) และประชากรท่ีมีอายุนอยท่ีสุด และมีสถานภาพเปนท้ังบุตรของ
ประชากรรุนท่ี 2 และเปนหลานของประชากรรุนท่ี 1 คือ รุนท่ี 3 (G3) อยางไรก็ด ีครอบครัวในปจจุบันอาจมีประชากร
รุนท่ี 4 ซึ่งมีสถานภาพเปนลูกของประชากรรุนท่ี 3 เปนหลานของประชากรรุนท่ี 2 และเปนเหลนของประชากรรุนท่ี 1 
เรียกวา รุนท่ี 4 (G4) (Connidis, 2010: 137) ท้ังนี้ บิดามารดาท่ีมีชีวิตอยูระหวางประชากร 2 รุน อาจถูกเรียกวา “รุนถูก
ประกบ” (Sandwich Generation) ซึ่งสมาชิกของรุนน้ีอาจจะตองดูแลวัยรุน หรือเด็กท่ียังเยาววัย และขณะเดียวกันก็ตอง
ดูแลบิดามารดาท่ีอายุมากดวย (Eshleman and Bulcroft, 2006: 478-479) 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “ความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน” พบวา ม ี4 แนวคิดสําคัญ ไดแก 

1. มุมมองเกี่ยวกับชวงชีวิต (Life Course Perspective) เกี่ยวของกับการสูงอายุของประชากรในฐานะท่ีเปน
ขั้นตอนท่ัวไปของการปฏิสัมพันธระหวางประชากรตางรุนภายใตสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลง โดย
เชื่อมประสบการณของชีวิตชวงหลังซึ่งเปนของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุมากไปยังชวงชีวิตกอนหนาซึ่งก็คือสมาชิกท่ีมี
อายุนอยกวา สงผลใหผูสูงอายุสามารถสงตอทุนทางสังคมท่ีสั่งสมมากับสมาชิกในครอบครัวรุนหลังได กลาวคือ แนวคิดนี้
เปนเรือ่งประวัติศาสตรของปจเจกบุคคลหรืออัตชีวประวัติ (Connidis, 2010: 15-16; Lowenstein, 2007: online) 

 ท้ังน้ี ในเรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน พบวา แนวคิดนี้ถูกใชอธิบายเร่ืองการพ่ึงพาอาศัยกันของ
ประชากรตางรุน โดยประชากรรุนหนึ่งจะเปนผูใหกับประชากรอีกรุนหน่ึง และในทางกลับกัน ประชากรรุนหนึ่งก็จะบริโภค
โดยใชคาใชจายของประชากรอีกรุนหนึ่ง ซึ่งการเกื้อหนุนท่ีเกิดขึ้น เชน การสงตอรายได การดูแลเด็ก การชวยเหลือเรื่องสวนตัว 
การเกื้อหนุนทางดานจิตใจ และการใหคําปรึกษา (Lowenstein, 2007: online) นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวยังเปน
องคประกอบสําคัญของทฤษฎีความเปนปกแผนของประชากรตางรุน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องเปน
มุมมองท่ีจําเปนในการสรางครอบครัวใหมีคุณภาพ (Bengtson, Giarrusso, Mabry, and Silverstein, 2002: 574) 

2. ทฤษฎีความเปนปกแผนของประชากรตางรุน (Theory of Intergenerational Solidarity) เปนแนวคิดท่ีไดรับ
การพัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ซึ่งอธิบายความสัมพันธระหวางบิดา
มารดาและบุตรในเชิงมิติทรัพยากร คาใชจาย และผลประโยชน (Dwyer, Lee, and Jankowski, 1994) โดย Bengtson และเพื่อน
รวมงานไดนําเสนอเร่ืองดังกลาวในหลายแงมุม และมีการตีความเรื่องการมีปฏิสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรเปน 6 มิติ 
(McChesney and Bengtson, 1988) ดังนี้ 1) ความเปนปกแผนเชิงโครงสราง (Structural Solidarity) พิจารณาโครงสรางทาง
โอกาสเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนในประเด็นความใกลชิดทางภูมิศาสตร จํานวนเครือญาติ บิดามารดา บุตร 
และพี่นอง อายุ เพศ สถานภาพสมรส สถานะสุขภาพ และสถานภาพการทํางาน 2) ความเปนปกแผนเชิงความสัมพันธ 
(Associative Solidarity) พิจารณาเรื่องความถี่ และรูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว โดยวัดท่ีรูปแบบ
การติดตอระหวางประชากรตางรุน เชน พบกัน โทรศัพทหากัน และอีเมล รวมท้ังความถี่ และความเขมขนของการติดตอ   3) 
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ความเปนปกแผนเชิงความรูสึก (Affectual Solidarity) เปนการวัดคุณภาพความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดามารดา โดย
พิจารณาชนิดและระดับของอารมณเชิงบวกท่ีเกี่ยวของกับสมาชิกในครอบครัว และระดับของการพ่ึงพาอาศัยกันเกี่ยวกับ
อารมณน้ัน 4) ความเปนปกแผนเชิงบรรทัดฐาน (Normative Solidarity) พิจารณาเร่ืองจุดแข็งของความรับผิดชอบใน
บทบาทของครอบครัว และภาระหนาท่ีของบิดามารดาท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัว 5) ความเปนปกแผนเชิงความเห็น
รวมกัน (Consensual Solidarity) พิจารณาระดับความเห็นดวยในเรื่องของคานิยม ทัศนคติ และความเช่ือระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว และ 6) ความเปนปกแผนเชิงหนาท่ี (Functional Solidarity) พิจารณาระดับการเกื้อหนุน และการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
โดยวัดจากประเภทของการเกื้อหนุนท้ังดานการเงิน วัตถ ุและอารมณ  

3. มุมมองเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางประชากรตางรุน (Intergenerational Conflict Perspective) เปนอีก
แนวคิดหนึ่งท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยมองวา ความขัดแยงเปนเรื่องปกติของความสัมพันธใน
ครอบครัวซึ่งจะสงผลกระทบกับครอบครัวตอเมื่อสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งมองสมาชิกอีกคนหนึ่งเปนเชนไร และนําไปสู
ความเต็มใจท่ีจะชวยเหลืออีกฝาย (Silverstein and Bengtson, 1997) ดังนั้น จึงเปนการมองความสัมพันธระหวางประชากร
ตางรุนในเชิงของปญหาและความขัดแยงในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องภาระการดูแล การแยกตัว และการทําหนาท่ีท่ี
ผิดปกติของครอบครัว (Marshall, Matthews, and Rosenthal, 1993) 

4. ทฤษฎีความไมแนใจในความสัมพันธของประชากรตางรุน (Theory of Intergenerational Ambivalence) เปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีใชการอธิบายความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน ซึ่ง Luscher and Pillemer (1998) ไดพัฒนา
แนวคิดนี้ขึ้น โดยมองวาความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนประกอบดวยองคประกอบท้ังท่ีเปนเชิงบวกและเชิงลบ และ
เกี่ยวของกับความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจากการใชชีวิตประจําวัน เชน การดูแลผูอื่น ดังนั้น ความไมแนใจในความสัมพันธของ
ประชากรตางรุนจึงหมายถึงความแตกตางในความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ท้ังในเชิงจิตวิทยาและสังคม โดย
แนวคิดดังกลาวไดมีการจําแนกเปน 2 มิติสําคัญ (Connidis, 2010: 140-141; Luscher and Pillemer, 1998) คือ 1) มิติ
ความไมแนใจเชิงสังคมวิทยา (Sociological Ambivalence) เนนเรื่องความคาดหวังเชิงบรรทัดฐานท่ีเขากันไมไดของ
ทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรม และการกําหนดโครงสรางของสถานภาพและบทบาทในสังคม และ 2) มิติความไม
แนใจเชิงจิตวิทยา (Psychological Ambivalence) ซึ่งกลาวถึงประสบการณระดับบุคคลในเชิงความแตกตางทาง
ความรูสึก ซึ่งผสมความรูสึกหรืออารมณท้ังท่ีเปนบวกและลบเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวของบุคคลนั้น 
 อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางคนไดพยายามวิเคราะหเปรียบเทียบแตละแนวคิดขางตน ซึ่งไดขอสรุปวา แนวคิด
ท้ังหมดไมไดเปนแนวคิดท่ีตรงขามกัน และไมไดนําเสนอมาเพื่อแขงขันกัน แตเปนแนวคิดท่ีเสริมกันและกันในการอธิบาย
เรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน และความสัมพันธในครอบครัวมากกวา (Bengtson et al., 2002: 575)   
 
4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุน 
 1.  ผลงานวิจัยตางประเทศ พบวา ประเด็นสําคัญท่ีนักวิชาการสนใจทําการวิจัย คือ การแลกเปลี่ยนระหวาง
ประชากรตางรุน (Intergenerational Exchange) โดยเนนเก็บขอมูลจากผูสูงอายุ และประชากรวัยผูใหญท่ีอาจเปนบิดา
มารดาหรือเปนบุตรของผูสูงอายุเปนหลัก ซึ่งมีประเด็นยอย ไดแก 1) การดูแลและการเกื้อหนุนตอผูสูงอายุและเด็กใน
เรื่องการเงิน วัตถุ และอารมณและจิตใจ พบวา บิดามารดากับบุตรจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยบุตรท่ีเปนผูใหญจะให
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การเกื้อหนุนหลักตอบิดามารดาท่ีสูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องอารมณ การเดินทาง การซื้อของ การซอมแซมบาน และการทํางานบาน 
ในขณะท่ีบิดามารดาจะเกื้อหนุนดานอารมณ และการเงินแกบุตร (Lowenstein and Daatland, 2006) ซึ่งการใหการเกื้อหนุน 
โดยเฉพาะในเชิงวัตถุจะแปรผันตามระดับความรับผิดชอบตอบทบาทการเปนบิดามารดาและบุตร โดยท่ีการพึ่งพาอาศัยกันเปน
ตัวกําหนดสําคัญของระดับการใหการเกื้อหนุนตอบิดามารดา (Ikkink, Van Tilburg, and Knipscheer, 1999) นอกจากน้ี ยังพบวา 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาท่ีสูงวัยกับบิดามารดาท่ีเปนผูใหญ และระหวางปูยาตายายกับหลานสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรท่ีเปนวัยรุน โดยวัยรุนจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับบิดาหากไดรับการดูแลจาก
ปูยา และมีความสัมพันธเชิงลบหากตายายเปนผูดูแล (Yi, Pan, Chang, and Chan, 2006) 2) การติดตอสื่อสารระหวาง
ประชากรตางรุน อาทิ การพบหนากัน โทรศัพท จดหมาย และอีเมล ซึ่งพบวา ความถี่ของการติดตอกันในครอบครัวเปน
ตัวชี้วัดหลักในเรื่องความเขมแข็งของการแลกเปลี่ยน และการเกื้อหนุนระหวางประชากรตางรุน โดยครอบครัวท่ีหยาราง บุตรมี
โอกาสติดตอกับบิดามารดาลดลง (Tomassini, Kalogirou, Grundy, Fokkema, Martikainen, Van Groenou, and Karisto, 2004) 
อยางไรก็ดี หลานถูกมองวามีบทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางประชากรตางรุนในฐานะตัวเช่ือมประสานระหวาง
รุน โดยหากรุนปูยาตายายและรุนบิดามารดามีความเขาใจกัน และชวยกันดูแลรุนหลานก็จะทําใหเกิดครอบครัวมีความกลม
เกลียวกัน (Nakagawa, 2007: online) ดังท่ี Taylor, Robila, and Lee (2005) พบวา เมื่อปูยาตายายและหลานมีความพึง
พอใจในความสัมพันธระหวางกัน แมจะอยูหางไกลและมีการติดตอสื่อสารกันนอยลงก็ไมไดสงผลกระทบตอความสัมพันธ
นั้น และจะย่ิงดีขึ้นหากหลานยังมีการติดตอสื่อสารกับปูยาตายายอยู  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบการติดตอสื่อสาร พบวา ผูใหญท่ีแตงงานแลวจะมีโอกาสติดตอกับบิดามารดาแบบ
พบหนากันนอยลง โดยผูใหญท่ีมีบุตรของตนเองมีแนวโนมท่ีจะพบหนาบิดามารดาบอยกวาผูใหญท่ีไมมีบุตร ท้ังนี้ รูปแบบ
การติดตอสื่อสารระหวางปูยาตายายและหลานก็มคีวามหลากหลายขึ้น อันไดแก การพบหนากัน การใชโทรศัพทบาน การ
ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี การสงจดหมายและการดตามเทศกาล และการสงขอความและอีเมล ตามลําดับ (Quadrello, 
Hurme, Menzinger, Smith, Veisson, Vidal, and Westerback, 2005) 

2.  ผลงานวิจัยของประเทศไทย มีการศึกษาในประเด็นตางๆ เชนเดียวกับงานวิจัยในตางประเทศ โดยเนนศึกษา
กับกลุมประชากรท่ีเปนผูสูงอายุ ใน 4 มิติสําคัญ ไดแก 1) การจัดการท่ีอยูอาศัย 2) การดูแลตนเอง 3) การเกื้อหนุนทางวัตถุ 
และ 4) การติดตอทางสังคม โดยพบวา การเกื้อหนุนทางวัตถุจากบุตรยังคงมีความสําคัญสําหรับผูสูงอายุ เนื่องจาก
ผูสูงอายุมองวาสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะบุตร เปนแหลงเกื้อหนุนหลักของตนเอง ซ่ึงเมื่อครอบครัวของผูสูงอายุ
เปลี่ยนแปลงไป และบุตรของผูสูงอายุมีการยายถิ่นเพิ่มมากขึ้น การติดตอสื่อสารโดยใชโทรศัพท  โดยเฉพาะ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงเปนรูปแบบการติดตอสื่อสารหลักท่ีชวยใหบิดามารดาท่ีสูงอายุยังคงรักษาการติดตอทางสังคมกับบุตรท่ีอยู
หางไกลได (Knodel and Chayovan, 2009) ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Knodel, Kespichayawattana, 
Wiwatwanich, and Saengtienchai (2007) ท่ีพบวา ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนท่ี และการลดคาโทรศัพทใหถูก
ลงเปดโอกาสใหบุตรท่ีเปนผูยายถิ่นสามารถติดตอบิดามารดาท่ีสูงวัยไดบอยครั้งขึ้น กลาวคือ มีผูยายถิ่นถึง 2 ใน 3 ท่ี
โทรศัพทติดตอบิดามารดาอยางนอยเดือนละครั้ง   
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 ประเด็นความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนมีความสําคัญมากท้ังกับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
โดยเฉพาะเมื่อประเทศตางๆ กําลังเขาสูสังคมสูงวัยซึ่งสงผลใหครอบครัวหน่ึงๆ อาจมีสมาชิกครอบครัวอยูรวมกันถึง 3 รุน 
โดยลักษณะของความสัมพันธท่ีตองคํานึงถึงเปนหลัก คือ ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และความสัมพันธ
ระหวางปูยาตายายกับหลาน สวนแนวคิดท่ีควรใหความสําคัญเปนพิเศษ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับความเปนปกแผนของ
ประชากรตางรุน และมุมมองเกี่ยวกับชวงชีวิต ซึ่งปรากฏใหเห็นในงานวิจัยตางๆ ท่ีมีการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 ท้ังน้ี งานวิจัยท่ีผานมาเนนศึกษาความสัมพันธระหวางบิดามารดาท่ีสูงอายุและบุตรท่ีเปนผูใหญในเชิงของการ
ดูแลและเกื้อหนุน และการติดตอสื่อสารระหวางกันมากกวาจะศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรในลักษณะอื่น ดังนั้น เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนจึงควรตระหนักถึงประเด็นตาง  ๆดังนี้ 1) สงเสริมความเขาใจ
เรื่องการสูงวัยกับสาธารณชน 2) สงเสริมความเขมแข็งเรื่องความเปนปกแผน และการเกื้อหนุนระหวางประชากรตางรุน 
3) ทบทวนนโยบายท่ีมีอยูแลว เพ่ือประกันวาเรื่องความเปนปกแผนระหวางประชากรตางรุนจะไดรับการดูแล 4) พัฒนา
นโยบายใหมๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนท่ีกอใหเกิดผลรวมกันระหวางรุนตางๆ และ 5) ริเร่ิม
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางประชากรตางรุนภายใตบริบทของวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประชากรวัยเด็กซึ่งจะเปนทุนมนุษยท่ีสําคัญตอไปของประเทศชาติ และยังเปน
สวนประกอบหลักท่ีจะทําใหเกิดการปนผลทางประชากรในอนาคต   
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