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หนังสือช่ือ “Adult Development and 
Aging”  แปลเปนภาษาไทยไดวา พัฒนาการวัย
ผูใหญและผูสูงอายุ เขียนโดย William J. Hoyer 
ศาสตราจารยดานจิตวิทยา  สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจาก West Virginia University 
เปนอาจารยประจําอยูที่มหาวิทยาลัย Syracuse 
University นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
Pual A. Roodin ศาสตราจารยดานจิตวิทยา 
เชี่ยวชาญดานผู สูงอายุและผู สูงอายุศึกษา 
อาจารยจากมหาวิทยาลัย State University of 
New York College at Oswego นิวยอรค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือนี้พิมพเปนครั้ง
ที่ 6 ป 2009 โดย Mc Graw Hill ประเทศ
สิงคโปร หนา 461 หนา ไมรวมบทอภิธาน
ศัพท บรรณานุกรม เครดิตขอมูล ดัชนีช่ือและ
ดัชนีหัวเร่ือง (ภาพที่ 1) 

ผูเขียนแบงหนังสือออกเปน 13 บท มี
เนื้อหาครอบคลุมบทนํา ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ  สรีรศาสตรและ
ประสาทสัมผัส การเผชิญความเครียดและการ
ปรับตัว การชวยเหลือดานสุขภาพจิตสุขภาพ

ทางกายและริ้วรอย ความจํา ความสนใจและ
การเรียนรู สติปญญาและความคิดสรางสรรค 
ความรู ความเขาใจ อารมณ พุทธิปญญาและ
ความชํานาญ   บุคลิกภาพ  ความสัมพันธ
สวนตัว งาน การพักผอน การเกษียณอายุ และ
การเตรียมตัวเขาสูความตาย นอกจากเนื้อหา 
1 3  บทนี้ แล ว  ผู เ ขี ยนไดทํ าอภิ ธ านศัพท 
บรรณานุกรม เครดิตขอมูล ดัชนีช่ือและดัชนี
หัวเร่ืองดวย 

 

 
 

ภาพที่ 1 หนังสือพัฒนาการวัยผูใหญและผูสูงอาย ุ 

ที่มา: (Hoyer and Roodin, 2009) 
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ลีลาการเขียนหนังสือเลมนี้มีการจัด
วางแบบแผนการเขียนอยางดีโดยในแตละบท
จะแยกรายละเอียดยอยๆ  เปน  Expanded 
Content ซ่ึงใชแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเลม
กลาวคือ มีบทนํา มีเนื้อหา และปดทายดวย 
Research Focus แยกเขียนเปนสวนๆ ทําให
อานเขาใจงายและไมเบื่อทั้งยังมีประเด็นใหขบ
คิดและพัฒนาตอเปนโจทยวิจัยไดในทุกหัว
เร่ือง ในเนื้อหาแทรกรูปภาพมีทั้งสี่สีและขาว
ดําตลอดทั้งเลม ชวนใหเขาใจงายและนาอาน
มากขึ้น การใชศัพทก็ไมยากเกินไปสงผลให
อานเขาใจงาย 

เนื้อหาในหนังสือ ผู เขียนชี้ใหเห็น
ความสําคัญของการศึกษาเรื่องพัฒนาการในวยั
ผูใหญและวัยสูงอายุ ซ่ึงมีหลากหลายเหตุ
ผลสรุปได  3  ประเด็นหลักๆคือประเด็น
การศึกษาเชิงวิชาการ ประเด็นตอมาคือเปน
ความสนใจสวนตัวและประเด็นสุดทายเพื่อ
การบริการที่นาสนใจสําหรับวัยนี้ บทตอมา
กลาวถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและ
เช้ือชาติ ผูเขียนไดแสดงโครงสรางทางอายุและ
เพศโดยใชปรมิดประชากรแสดงโครงสราง
ประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 
1950 1990 และ  2030 ซ่ึงปรมิดทั้งสามปที่
นํามาแสดงสะทอนใหเห็นวาประชากรของ
อเมริกามีการเปลี่ยนแปลงไดจากเดิมอยางมาก
และรวดเร็วจากปรมิดทรงสามเหลี่ยมสอบสูง
ฐานแคบ เปนปรมิดสามเหลี่ยมฐานกวาง และ
เปนทรงสถูปในป 2030 นั่นแสดงใหเห็นถึง
จํานวนประชากรวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนและขอมูลของอายุคาดหวัง

เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด มีแนวโนมสูงขึ้นทั้งชายและ
หญิงโดยหญิงมีอายุคาดหวังเฉลี่ยสูงกวาเพศ
ชายโดยหญิงมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
เปน 85 ป ชายมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
เปน 80 ป ในบทนี้มีการตั้งคําถามการวิจัยที่
นาสนใจวาอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ
คนอเมริกาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจริงหรือ ในเมื่อ
ขอมูลสุขภาพของคนเมริกันพบวาเปนโรค
อวนสูงมากและเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป ใน
บทนี้ยังเปรียบเทียบอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดของประเทศตางๆ ทั่วโลกดวย รวมถึง
ผลกระทบดานวัฒนธรรมที่แตกตางตอผลของ
การใชชีวิตใหยืนยาวดวย 

ในบทที่ 3 ผู เขียนตั้งคําถามตนบท
อยางนาสนใจวาทําไมมนุษยตองแก  แลว
ผูเขียนก็ใชทฤษฎีหลายทฤษฎีอธิบายการแก
ของมนุษยเชนทฤษฎีทางชีววิทยาที่กลาวถึง
ความเสื่อมของเซลลและยังไดกลาวถึงโรคแก
กอนวัยอันควรดวยซ่ึงทางการแพทยเรียกวา 
Progeria and Werner Syndrome โรคนี้จะทํา
ใหคนมีสังขารเหมือนคนแกแมจะอายุจริงไมกี่
ป  ในบทนี้ยังไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
ระบบตางๆของรางกายที่เสื่อมไปตามอายุที่
มากขึ้นเชน ความสูงลดลง ระบบประสาท
สัมผัสตางๆ เสื่อมลง รวมถึงโรคสมองเสื่อม
ดวย บทตอมากลาวถึงการเผชิญความเครียด
และการปรับตัวซ่ึงผูเขียนปูพื้นตั้งแตการทํา
ความเขาใจเรื่องความเสื่อมของสังขาร ความ
เสี่ยงที่เกิดจากความเสื่อม กระบวนการในการ
ปรับตัวของมนุษยรวมถึงกลไกการปรับตัว
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และการบริหารจัดการชีวิตเพื่อการเตรียมความ
พรอมในการเขาสูวัยสูงอายุ  

จุดที่นาสนใจอีกบทซึ่งถือเปนเรื่อง
ใหญของวัยผูใหญและผูสูงอายุคือสุขภาพจิต 
ซ่ึงผูเขียนนําขอมูลมาแสดงใหเห็นถึงปญหา
ดานสุขภาพจิตที่พบและแนวทางการปองกัน
ไวอยางนาสนใจ รวมถึงสุขภาพดานรางกายที่
สํ า คั ญ ไ ม แ พ กั น  ผู เ ขี ย น แ ส ด ง ข อ มู ล
เปรียบเทียบของเพศหญิงและเพศชายที่มีความ
เสี่ยงดานสุขภาพแตกตางกันจากความเปนเพศ 
เชนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ของความเปนเพศ ซ่ึงผูเขียนมีคําแนะนําในการ
สงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมไวดวย ทั้งยังได
กลาวถึงความจํา ความตั้งใจและการเรียนรู ซ่ึง
เมื่อมีอายุสูงขึ้นความจําจะเสื่อมลง ผูเขียนได
เสนอแนะวาควรมีการฝกใหสมองไดใชงาน
เพื่อจะไดไมเกิดโรคความจําเสื่อม ผูเขียนได
สอดแทรกบททกสอบความจําอยางๆงายไว
ดวย 

ที่นาสนใจอีกบทก็คือการที่ ผู เขียน
กลาวถึงสติปญญาและความคิดสรางสรรคที่
วัยผูใหญและผูสูงอายุเปนอยูรวมถึงการฝก
และการเพิ่มทักษะที่จะพัฒนาการคิดและ
ความคิดสรางสรรค  ผู เขียนนํา เสนอการ
เปรียบเทียบความฉลาดทางสติปญญา (IQ) 
ตั้ งแตวั ย เด็กที่ จะทํ านายความฉลาดทาง
สติปญญาไปจนถึงวัยสูงอายุ  รวมถึงการ
จั ด ก า รกั บแก ป ญห า  ทั้ ง ยั ง ไ ด ก ล า ว ถึ ง
ความสําคัญของกระบวนการคิดที่สงผลตอ
หลายสิ่งของมนุษย เชนบุคลิกภาพเปนตน ใน

เนื้อหายังมีบททดสอบการคิดและความจําดวย 
บทที่กลาวถึงบุคลิกภาพและการปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพเมื่อเขาสูวัยผู ใหญ  รวมถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพดวย  ผู เขียนไดนําทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Erik Erikson ซ่ึงมี 8 ระดับมา
อธิบายใหเห็นภาพของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของมนุษยใหเกิดความเขาใจโดยงาย 

ในบทรองสุดทายผูเขียนกลาวถึงการ
ทํางาน การพักผอนและการเกษียณจากงาน 
โดยกลาวถึงสภาพการทํางานในมุมกวางทั่ว
โลก และการทํางานผานระบบการสื่อสาร 
รวมถึงการเตรียมตัวเมื่อเกษียณออกจากงาน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกร
ในการทํางาน และการมีงานทําที่แตกตางกัน
ของเพศชายและเพศหญิง  

ใ น บทสุ ด ท า ย ผู เ ขี ย น ก ล า ว ถึ ง
ความหมายของการตายและการเตรียมตัว
เกี่ยวกับความตายเชนการจัดการรางกาย การ
บริจาคอวัยวะ การจัดการทรัพยสมบัติ การ
จัดการงานศพ การเผชิญความตายของบุคคล
และครอบครัว ผู เขียนอธิบายถึงระยะของ
ความเศราโศกที่ตองเผชิญเมื่อบุคคลอันเปนที่
รั ก จ า ก ไ ป  ใ น ต อ นท า ย ผู เ ขี ย น ไ ด นํ า
ประสบการณของบุคลตางๆที่เผชิญความเศรา
โศกจากการตายของบุคลอันเปนที่รักและการ
ปรับตัวมาเปนกรณีตัวอยางใหไดศึกษาเรียนรู
เพื่ อการ เตรี ยมตัว รับมือกับสถานการณ
เหลานั้นเนื่องจากเรามิใชคนแรกที่ประสบ
เหตุการณการสูญเสียนี้ และเราก็มิใชคน
สุดทายที่เผชิญกับสิ่งเหลานี้เชนกัน 
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หนังสือเลมนี้มีคุณคาในสามประเด็น
หลักคือคุณคาดานการพยายามคนควาหา
ขอมูลจากแหล งขอมูลต างๆมากมายมา
ประกอบเนื้อหาใหนาอาน  นาเชื่อถือของ
ผูเขียนทั้งสองทานที่มีความวิริยะอุตสาหะ 
เปนอยางมาก  ในประเด็นตอมาคือความมี
คุณคาตอวงวิชาการในการนําแบบแผนการ
เขียนหนังสือวิชาการเปนแนวทางในการเขียน
ตําราวิชาการไดอยางดี รวมถึงแนวทางการ
เขียนหนังสือวิชาการใหคนทั่วไปสามารถอาน
ไดอยางเขาใจ ภาษาที่ใชไมวิชาการจนเขาถึง
ไดยากทั้งยังนาอานจากการมีภาพประกอบ
และสามารถนํามาปรับใชกับตนเองและบุคคล
ใกลชิดไดอีกดวยรวมถึงการจัดทําอภิธานศัพท 
ดัชนีช่ือ ดัชนีเ ร่ืองทายเลม  คุณคาประการ
สุดทายคือคุณคาในดานเนื้อหาที่เปนเนื้อหา
วิชาการ แตผูอานทุกระดับสามารถนํามาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันไดทั้งกับตนเอง คนใน
ครอบครัวหรือคนใกลชิดดวย นอกจากจะได
ทําความเขาใจกับพัฒนาการของตัวเองแลวยัง
ทําให เขาใจผู อ่ืนที่อยู ในวัยผู ใหญและวัย
สูงอายุไดอยางดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนั ง สื อ เ ล ม นี้ จึ ง เ ห ม า ะ ทั้ ง กั บ
นักวิชาการและผูสนใจทุกทานทั้งที่ตองการ
เขาใจตัวเองเขาใจผู อ่ืน หรือผูที่ทํางานดาน
ผูสูงอายุก็สามารถใชเปนคูมือในการทํางานได
อยางดี หนังสือเลมนี้พิมพเปนครั้งที่ 6 คุณคา
ของหนังสือเลมนี้ก็ขึ้นอยูกับผูอานทุกทานที่
ไดอ านจะพินิจพิ เคราะหไดจากการอาน
หนังสือนี้นั่นเอง 
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