
ทฤษฎีการสูงอาย ุ
ภาณุ  อดกล้ัน* 

บทน า  
การสูงอายุ มีค าที่ใช้เรียกได้หลายค า เช่น Ageing, Geriatric, Gerontology ซ่ึงเป็นศาสตร์

สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความชราของมนุษย ์ ถึงแม้การเกิดแก่เจ็บและตายจะเป็นสัจธรรมที่มนุษย์
ทุกคนจะไม่อาจหลีกพน้ แต่มนุษยก์็ยังมีความพยายามทีจ่ะศึกษากระบวนการชรา ว่าจะมีวิธีการ
ชะลอ หรือป้องกันความชราได้อย่างไร ปราชญ์ยุคโบราณ เช่น ฮิปโปเครติสยอมรับว่าความชราเป็น
กฎเกณฑ์ตามธรรมชาต ิและมีสาเหตุจากความร้อนในร่างกายลดลง กาเลนศึกษาพบว่าความชราเกดิ
จากการเปล่ียนแปลงภายในร่างกายซ่ึงจะเพ่ิมความเย็นและท าให้ผิวหนังเห่ียวยน่ และ ลิโอนาโด  
ดา วิน ซี ได้พัฒนาทฤษฎีทางชีวภาพและพัฒนาการของมนุษย ์ และอธิบายลักษณะความ
เปล่ียนแปลงของมนุษย ์ 

จะเห็นว่ามนษุย์พยายามท่ีจะศึกษาเกีย่วกับความชรานานมาแล้ว และศึกษาอย่างจริงจังมาก
ขึ้นในช่วงศตวรรษที ่ 19 ในแถบยุโรป และอเมริกา ส าหรับในประเทศไทยมกีารศกึษาศาสตร์
ทางการสูงอายุมากขึน้ในปัจจุบนั เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มจ านวนมากขึ้น อายุคาดเฉล่ีย
ของประชากรเม่ือแรกเกิด (Average life Expectancy at birth) จะเพิ่มขึ้น  
 
ทฤษฎกีารสูงอาย ุ 

จากการศึกษาศาสตร์ทางการสูงอายุท าให้เชื่อได้ว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงในร่างกาย
ของคนเรามีอยู ่ 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นการเปล่ียนแปลงที่เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 40 ปี ซ่ึงมี
ลักษณะเปน็ไปในทางเจริญงอกงาม (Growth) เมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่แล้วจะเข้าสู่ระยะที ่2 (หลังอายุ 40 ปี
ขึ้นไป) ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะที่เส่ือมโทรม และไมป่รากฏความเจริญงอกงาม 
(degenerative change) (ประนอม โอทกานนท,์ 2537: 9 – 18, ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2538: 603 – 
608, สมจิต หนุเจริญกุล, 2539: 227)  

ความพยายามค้นหาค าตอบว่าท าไมคนถึงแก่ชรายังคงมีอยูแ่ม้ว่าจะไม่มีใครเอาชนะความ
ชราได้กต็าม ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ ได้พยายามสรุปสาเหตุ
ของความชราไว ้ 2 ประการ คือ 1) พันธุกรรม (Genetic Etiology) และ 2) ส่ิงแวดล้อม 
(Environment Etiology) ซ่ึงพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของส่ิงมีชีวิต และพยายาม
ศึกษามนุษยใ์ห้ครอบคลุมแบบองค์รวมนัน่เอง นักทฤษฎีท้ัง 3 สาขาต่างยอมรับว่าความรู้จากศาสตร ์

 
 

* อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลผู้มีปัญหาสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
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สาขาใดสาขาหนึง่ก็ยังไม่สามารถอธิบายกระบวนการแก่ชราได้อย่างสมบูรณ์ จึงเสนอ
แนวคิดเพื่อน ามาใช้อธิบายกระบวนการชราของมนุษย์ให้ชัดเจนที่สุด ประกอบดว้ยทฤษฎ ี 3 กลุ่ม 
ได้แก ่ 

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory)  
2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory)  
3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory)  

ทฤษฎีทางการสูงอายุดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ดังนั้นการอธิบายกระบวนการชรา
ให้ชัดเจนที่สุดจึงต้องใชร้่วมกันหลาย ๆ ทฤษฎีร่วมกันอธิบาย (Eliopoulos, 1995: 14) ปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมให้กระบวนการชราเกิดได้เร็วขึ้น ได้แก ่ ภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม, การสัมผัสแสง 
Ultraviolet นาน ๆ มลพิษต่าง ๆ ภาวะเครยีด และการตอบสนองต่อความเครียด, โรค และ micro 
organism ต่าง ๆ ซ่ึงได้รวบรวมไว้เป็นทฤษฎีทางการสูงอายุพอสังเขปดังนี ้
1. ทฤษฎทีางชีววิทยา (Biological Theory)  

อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกายมนุษย ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก ่ ทฤษฎี
ด้านพันธุกรรม ทฤษฎีอวัยวะ ทฤษฎีสรีรวิทยา  

1.1 ทฤษฎดี้านพนัธกุรรม (Genetic Theory) ประกอบด้วย  
1.1.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution theory) หรือ ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory)  

ร่วมกนัอธิบายวาส่ิงมีชีวิตต่างก็มีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการตลอดเวลา  

 

ภาพของ ชาร์ลส ดาร์วนิ ผู้สร้าง Theory of evolution 
(http://www.allaboutscience.org/darwins-theory-of-evolution.htm สืบค้น 1/05/51) 

1.1.2 ทฤษฎีนาฬิกาชีวติ (Biological clock) หรือ ทฤษฎีการถูกก าหนด  
(Programming Aging Theory) อธิบายว่าอายุขัยของคนถูกก าหนดไว้แล้วโดยรหัสทางพันธุกรรม  
(Gene) ถ้าบรรพบุรุษมีอายุยืน ลูกหลานก็มีอายุยืนยาวตามไปด้วย ทฤษฎีนี้เชื่อว่านาฬิกาชีวิตจะอยู่
ในนวิเคลียสและโปรโตปลาสซึมของ cell ในร่างกาย  
 
 

http://www.allaboutscience.org/darwins-theory-of-evolution.htm
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1.1.3 ทฤษฎีการกลายพันธ์ (Somatic Mutation Theory) เกิดจากการได้รับรังสี 
ทีละเล็ก ทีละน้อยเป็นประจ า จนเกดิการเปล่ียนแปลง DNA (Deoxyribonucleic Acid) และเกิดการ
ผันแปรของเซลล์หรืออวัยวะในระบบต่าง ๆ ท าให้เกิดการแบ่งตัวผิดปกต ิ (Mutation) เกิดมีโรคภัย
ไข้เจ็บหรือเกิดมะเร็ง  

1.1.4 ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของ Cell (Error Theory) หรือทฤษฎีโมเลกุล  
(Molecular Theory) อธิบายว่า ความแก่เกิดจากนวิเคลียสของ Cell มีการถ่ายทอด DNA ที่ผิดปกติ
ไปจากเดิม ท าให้ Cell ใหม่ท่ีได้แตกต่างไปจากเดิม และกลายเป็นส่ิงแปลกปลอมและร่างกายจะ
สร้างอิมมูนมาต่อต้าน เป็นผลให้ Cell เส่ือมสลาย และท าหน้าที่ไม่ได ้ 

 
ภาพ Dr. Leslie Orgel ผู้สร้าง Error Theory ในปี 1963  

"machinery for making protein in cells is so essential, an error in that machinery could be 
catastrophic." The production of proteins and the reproduction of DNA sometimes is not carried 
out with accuracy. The body's DNA is so vital that natural repair processes kick in when an error 
is made. But the system is incapable of making perfect repairs on these molecules every time, 
therefore the accumulation of these flawed molecules can cause diseases and other age changes to 
occur. If DNA repair processes did not exist, scientists estimate that enough damage would 
accumulate in cells in one year to make them nonfunctional. 

1.2 ทฤษฎอีวัยวะ (Organ Theory) ประกอบดว้ย  
1.2.1 ทฤษฎีความเส่ือมโทรม (Wear and Tear Theory) ความแก่เป็นกระบวนการ 

เกิดขึน้เองเมื่ออวัยวะมีการใช้งานมากย่อมเส่ือมได้ง่ายและเร็วขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น ข้อจ ากัดของ
ทฤษฎีนี้คืออวัยวะส่วนใดของร่างกายท่ีไมค่่อยได้ท างาน จะเส่ือมสภาพไปก่อนในขณะที่อวัยวะ
ส่วนอ่ืนๆ ที่ท างานกลับขยายใหญ่ขึน้ อย่างไรก็ด ีทฤษฎีสนับสนุนด้วยว่า ขณะที ่ cell ถูกใช้งานจะ
เกิดการผลิตสารแล้วใช ้เช่น Lipofuscin สะสมไว้ สารนี้เอง เป็นโปรตีนที่เหลือใช้จากการเผาผลาญ
อาหาร (lipoprotein) ซ่ึงจะมีคุณสมบัติไม่ละลาย หน้าที่ไม่ทราบชัดเจน ในวัยสูงอายุจะมีสารนี้
สะสมมากบริเวณตับ, หัวใจ, รังไข,่ cell ประสาท และเมื่อมีสารนี้มากถึงระดับหนึ่ง อวัยวะจะไม่
สามารถท างานได้ และมีการเส่ือมถอย  
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ภาพ Dr. August Weismann, a German biologist. ผู้สร้าง Wear and Tear Theory ในป ี1882.  
He believed that the body and its cells were damaged by overuse and abuse. The organs, 

liver, stomach, kidneys, skin and so on are worn down by toxins in our diet and in the 
environment; by the excessive consumption of fat, sugar, caffeine, alcohol and nicotine; by the 
ultra-violet rays of the sun and by the many other physical and emotional stresses to which we 
subject our bodies. Wear and tear is not confined to our organs, however; it also takes place on 
the cellular level. 

1.2.2 ทฤษฎีระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine Theory )    เมื่อเข้าสู่ 
วัยชรา การท างานของระบบประสาทจะลดลง Reflex ต่างๆ จะเชื่องช้า ความจ าจะเส่ือมลง ต่อมไร้
ท่อท างานลดลงเช่น Insulin จะผลิตน้อยลงเกิดเป็นเบาหวานขึ้นได้ในผู้สูงอายุ  

 
 

Professor Vladimir Dilman and Ward Dean MD, this theory elaborates on wear and tear 
by focusing on the neuroendocrine system. This system is a complicated network of biochemicals 
that govern the release of hormones which are altered by the walnut sized gland called the 
hypothalamus located in the brain. 

The hypothalamus controls various chain-reactions to instruct other organs and glands to 
release their hormones etc. The hypothalamus also responds to the body hormone levels as a 
guide to the overall hormonal activity. 
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ภาพของ  Ward Dean MD     Professor Vladimir Dilman  ผู้สร้าง The Neuroendocrine Theory  

1.2.3 ทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory)     เชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้น การสร้าง 
สารภูมิคุ้มกนั ตามปกติจะลดลง        เพราะอวัยวะที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ  เช่น  ในกระดูก  
ต่อมไธมัส,ระบบน้ าเหลือง,ตับ และม้ามเส่ือมสภาพ และจะสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเอง 
(Autoimmune) มากขึน้ ท าให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วย ซ่ึงโรคที่พบได้บ่อยคือ มะเร็ง Diabetes 
Mellitus,atherosclerosis,hypertention,rheumatic heart disease สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี ้ 
อายุมากขึ้น cell มีการเปล่ียนแปลงจาก cell เดิม (ปกต)ิ ร่างกายรับรูว้่า cell เป็นส่ิงแปลกปลอม
ระบบ Immunochemical memory เส่ือม ร่างกายสร้างสาร Antibody Autoimmune Disease Cell ตาย  
สาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้ความสามารถในการตอบสนองของระบบอิมมูนในผู้สูงอายุลดลงยังสรุป
ไม่ได้แน่ชัด แต่ระบบอิมมูนที่พบว่ามีการเปล่ียนแปลงได้แก ่(สมจิต หนุเจริญกุล , 2539 : 229)  

“The immune system is the most important line of defense against foreign substances that 
enter the body. With age the system's ability to produce necessary antibodies that fight disease 
declines, as does its ability to distinguish between antibodies and proteins. In a sense the immune 
system becomes self-destructive and reacts against itself. Examples of autoimmune disease are 
lupus, scleroderma and adult-onset diabetes.”  
(http://www.anti-aging-today.org/aging/theory/autoimmune.htm สืบค้น 1/05/51) 
 

1) T - cell dependent มีหน้าที่ลดลงจึงท าให้เป็นสาเหตุให้มีการเกดิโรคจ าพวก  
มะเร็ง และ โรคในระบบออโตอิมมูน Macrophage มีหน้าที่ในการป้องกนัตนเองต่อสู้กับเชื้อโรค 
จ านวน Macrophage ไม่ได้ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  

2) B - cell จ านวนยังคงสูงอยู่ แต่การตอบสนองต่อการกระตุ้นของ Antigen  
จ านวนลดลง  
 
 
 

http://www.antiaging-systems.com/profiles.htm
http://www.antiaging-systems.com/profiles.htm
http://www.anti-aging-today.org/aging/theory/autoimmune.htm
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1.3 ทฤษฎีสรีรวิทยา (Physiological Theory) ประกอบดว้ย  
1.3.1  ทฤษฎีความเครียดและการปรับตวั (Stress Adaptation Theory) เชื่อว่า  

ความเครยีดที่เกดิขึ้นในชวีิตประจ าวนั มีผลท าให้ Cell ตาย บุคคลเมื่อเผชิญกับความเครียดบ่อยๆ 
จะท าให้เข้าสู่วัยชราได้เรว็ขึ้น เมื่อคนอยู่ในภาวะเครียดรา่งกายจะตอบสนอง โดยไฮโปทาลามัส 
และพิทูอิตารี่ ถูกกระตุ้นให้หล่ัง Adreno corticotropic Hormone ไปกระตุ้น Adrenal Cortex และ 
Adrenal Medulla ให้หล่ังสาร Cortisol Aldosterone และ Epinephrine ซ่ึงจะท าให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดสูงขึ้น ช่วยให้ร่างกายด ารงชีวติอยู่ในภาวะเครียดได้ แต่ถ้าร่างกายต้องเผชิญกับภาวะนี้มากๆ 
อาจเส่ือมและท างานผิดปกติได ้ 

1.3.2 ทฤษฎีสะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) เมื่อส่ิงมีชีวิตอายุมาก 
ขึ้นของเสียจะถูกสะสม ท าให้ cell เส่ือมและตายเพ่ิมขึ้น สารที่พบได้แก ่Lipofuscin ซ่ึงเป็นสารสีด า 
ไม่ละลายน้ าเป็นสารประกอบจ าพวก Lipoprotein ดังที่กล่าวไปแล้ว  

1.3.3 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) กล่าวถึงกระบวนการออกซิเดชั่น 
ของ O2 ที่ไม่สมบูรณ์ในกระบวนการเผาผลาญสารจ าพวกโปรตีน, คาร์โบไฮเดรทและอ่ืนๆ ท าให้
เกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical substance) ซ่ึงสามารถท าลายผนัง cell โดยโมเลกุลของอนุมูลอิสระ
เมื่อแตกออกเป็นอิสระจะจับกับโมเลกุลอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงท าให้โครงสร้างและหน้าทีข่อง Cell 
เปล่ียนไปอนุมูลอิสระเกิดได้จากสาเหตุอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น มลภาวะเป็นพิษ, รังสี, อาหาร, บุหรี่ และ
เชื่อกันว่าสารจ าพวกวิตามิน A, C และ E ช่วยลดการเกิดและการท างานของสาร Free Radical ได้  

 
ภาพ Denham Harman MD at the University of Nebraska in 1956. ผู้สร้าง Free Radical Theory  
(http://www.antiaging-systems.com/agetheory.htm สืบค้น 1/05/51) 

1.3.4 ทฤษฎีการเชื่อมไขว ้(Cross link Theory on cross link of collagen T.) เชื่อว่า 
เมื่อชรา สาร Fibrous Protein จะเพิ่มขึ้น และจับตัวกันมากขึ้นท าให้ collagen Fiber หดตัวขาดความ
ยืดหยุ่นและจับกนัไม่เป็นระเบียบมีผลให้ cell ตาย และเสียหน้าที่กระบวนการนี้เกดิการ
เปล่ียนแปลงขึ้นในระดับ DNA ของ cell โดยสาร cross link ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมจีะท าให้ 
DNA มีการเปล่ียนแปลงและเส่ือม ปัจจุบันเชื่อกันว่าสารเคมีพวก lathyrogens, prednisolone และ 
penicillamine จะช่วยลดปฏิกิริยาการเกดิสาร Cross link ได้  

http://www.antiaging-systems.com/agetheory.htm%20สืบค้น%201/05/51


 

ทฤษฎีการสูงอายุ                                                                                                                              ภาณุ  อดกลั้น 

7 

  นอกจากที่กล่าวมายังมีความเชื่อที่เกี่ยวกบัรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีผลต่อความชรา 
และการเปล่ียนแปลงในระดับสรีระวิทยา ท าให้ผวิหนังเกดิริ้วรอย (Wrinkling) ที่เรียกว่า Solar 
Elastosis ซ่ึงเกิดจากการแทนทีข่อง collagen ด้วย Elastin (ลักษณะเปราะ เห่ียว แตกเล็กน้อย) และ
ยังมีผลให้เกิดมะเรว็ผิวหนังได้ด้วย อีกทฤษฎีหนึ่งเช่ือกันวา่ ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารให้
ได้สัดส่วนทั้งปริมาณและคุณภาพจะช่วยให้ชีวติยืนยาว  
  กล่าวโดยสรุปทฤษฎีกลุ่มนี้อธิบายความสัมพันธ์ของปฏิกิรยิาทางเคมีในร่างกาย
กับกระบวนการแก ่ ข้อคิดที่ได้คือ การลดกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายโดยจ ากดัอาหาร
จ าพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน และบริโภคอาหารจ าพวกผกัและผลไม้ จะช่วยให้อายุยืนยาว  

The Cross-Linking Theory of Aging is also referred to as the Glycosylation Theory of 
Aging. In this theory it is the binding of glucose (simple sugars) to protein, (a process that occurs 
under the presence of oxygen) that causes various problems. 
(http://www.anti-aging-today.org/aging/theory/cross-linking.htm สืบค้นเมื่อ 2/05/51) 
 
2. ทฤษฎทีางจิตวิทยา (Psychological Theory)  

ทฤษฎีทางจิตวิทยา เชื่อว่า การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สูงอายุนั้นเป็น
การปรับตวัเกี่ยวกับความนึกคิด ความรู ้ ความเข้าใจ แรงจูงใจ การเปล่ียนแปลงไปของอวัยวะรับ
สัมผัสทั้งหลาย ตลอดจนสังคมท่ีผู้สูงอายุนั้น ๆ อาศัยอยู่ ได้แก ่ 

2.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขหรือ  
ความทกุข์นัน้ขึ้นอยูก่ับภูมิหลังและการพฒันาจติใจของบุคคลนั้น ถ้าพัฒนามาดว้ยความมั่นคง
อบอุ่นถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อ่ืน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีก็มกัจะเปน็ผู้สูงอายุท่ีมีความสุขอยู่รวม
กับบุตรหลานได้อย่างมีความสุข แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้าชีวิตที่ผ่านมาไม่สามารถท างานรว่มมือกับ
ใครได ้ จิตใจคับแคบ ไม่รู้จักช่วยเหลือ เห็นใจผู้อ่ืน ๆ ผู้สูงอายุผู้นั้นก็จะประสบปัญหาในบั้นปลาย
ของชีวิต (Erikson, 1963 อ้างใน เกษม และกุลยา ตันติผลาชีวะ  

2.2 ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson's Epigenetic Theory) หรือทฤษฎ ี Psychosocial 
Developmental Stage ของอิริคสัน อธิบายถึงการพัฒนาของคนซ่ึงแบ่งได้เป็น 8 ระยะ      ตั้งแต่แรก 
เกิดจนถึงวัยสูงอายุ พัฒนาการในระยะที ่ 7 เป็นช่วงของวยักลางคน และระยะที่ 8 เป็นช่วงของวัย
สูงอายุ ซ่ึงระยะที ่7 แบ่งที่ช่วงอายุระหว่าง 40 - 59 ปี เป็นช่วงวัยที่มีความทะเยอทะยาน มีความคิด
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ต้องการสร้างความส าเร็จในชวีิต ถ้าประสบความส าเร็จด ี จะรู้สึกพอใจในความ
มั่นคงภาคภูมใิจและสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน แต่ถ้าไม่ประสบความส าเร็จในชีวติช่วงนีก้็จะ
กลายเป็นคนที่มีชีวิตเง่ืองหงอย เบื่อ ขาดความกระตือรือรน้ และขั้นที ่8 เป็นช่วงอายุตั้งแต ่60 ปีขึ้น
ไป อิริคสันอธิบายว่าเมื่อถึงขั้นนี้แล้วบุคคลจะต้องพัฒนาความรู้สึกได้ว่าตนไดก้ระท ากิจต่าง ๆ ที่
ควรท าเสร็จส้ินตามหน้าที่ของตนแล้ว ยอมรับได้ทั้งความส าเร็จสมหวังและผิดหวัง ท าใจยอมรับ

http://www.anti-aging-today.org/aging/theory/cross-linking.htm%20สืบค้นเมื่อ%202/05/51
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ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนอย่างท่ีเขามีเขาเป็น และมีความพอใจในชวีิตของตน ตรงกันข้ามกับ
ผู้สูงอายุท่ีจมอยู่กับความหลังอาลัยอาวรณ์ยอมรับอดตีไม่ได้ (ปล่อยวางไม่ส าเร็จ) ก็คดิแต่เพียงว่ามี
เวลาน้อยลงไปทุกที ไม่สามารถท าอะไรใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดไป กลัวความตายทีก่ าลัง
คืบคลานเข้ามา กลุ่มนี้จะมคีวามรู้สึกเศร้าสร้อยส้ินหวังและหลีกหนีชีวิต บางรายอาจคิดฆ่าตวัตาย 
ซ่ึงความพอดีระหว่างความมัน่คงทางใจและความส้ินหวัง ท าให้คนเกิดความเฉลียวฉลาด รู้เท่าทัน
โลกและชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงพึงปรารถนา ที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ดังค ากล่าวที่ว่า " Wisdom is the 
virtue that develops out of the encounter of integrity and despair on the last stage of life. Wisdom, 
then, is detached concern with life itself in the face of death itself" (Erikson, 1964: 133 อ้างถึงใน 
ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2538: 46-47) ลักษณะความขัดแย้งทางจิตสังคมท่ีเกิดขึ้นในล าดับขั้น
พัฒนาการชีวิตของอิริคสัน 8 ขั้นตอนได้แก ่(Eliopoulos, 1995: 18)  

1) ขั้นความไว้วางใจแย้งกับความสงสัยน้ าใจผู้อ่ืน (Trust and Mistrust) วัยทารก - อายุ  
18 เดือน  

2) ขั้นความเป็นตัวของตัวเองแย้งกับความละอายใจและไม่แน่ใจ (Autonomy and Shame 
and doubt) อายุระหว่าง 18 เดือน - 3 ปี  

3) ขั้นความคิดริเริ่มแย้งกับความรู้สึกผิด (Initiative and guilt) อายุระหว่าง 3 - 6 ปี  
4) ขั้นเอาการเอางานแย้งกับความมีปมด้อย (Industry and Inferiority) อายุระหว่าง 6-12 ปี  
5) ขั้นการพบอัตลักษณะแห่งตนเองแย้งกับการไม่เข้าใจตนเอง (Identity and identity 

diffusion) อายุช่วง 12 - 20 ปี  
6) ขั้นความสนิทเสน่หารว่มมือร่วมใจแย้งกับความเปล่าเปล่ียว (Intimacy and solidarity 

and Isolation) อายุช่วง 20 - 40 ปี  
7) ขั้นการบ ารุงส่งเสริมแย้งกับความพะวงหลงเฉพาะตน (Generativity and  

Self absorption) อายุช่วง 40 - 50 ป 
8) ขั้นความมั่นคงทางใจแย้งกับความส้ินหวัง (Integrity and despair) อาย ุ60 ปีขึ้นไป  

ความขดัแย้งทางจิตสังคมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนพฒันาการทั้ง 8 ขั้น ดังกล่าวจะท าให้ มีผลต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังในทางท่ีพีงประสงค ์และไม่พึงประสงค์ อ่อนแอ และเข้มแข็ง ซ่ึงเกิดจาก
ความขดัแย้งทางสังคม และจิตใจในแต่ละช่วงวัยตามท่ีกล่าวเป็นตัวอย่างมาแล้วในระยะที่ 7 และ 8 
ข้างต้น สรุปให้เข้าใจมากขึ้นดังแผนภาพต่อไปนี ้ 
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(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2538: 40)  

2.3 ทฤษฎีของเพค (Peck’s Theory) โรเบิร์ต เพค ได้แบ่งผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ
วัยต้น อาย ุ 56 - 75 ปี และผู้สูงอายุตอนปลาย อาย ุ 75 ปีขึน้ไป ซ่ึงท้ัง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางกายภาพ และทางจิตสังคมซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตสังคมของผู้สูงอายุ 3 ลักษณะ
คือ (Eliopoulos, 1995: 16)  

1) Ego differentiation and work-role preoccupation เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับงานที่ท าอยู ่
โดยจะรู้สึกว่าตนยังมีคณุค่าอยู่ต่อเมื่อบทบาทลดลงหรือเปล่ียนไปจึงพอใจทีจ่ะหาส่ิงอ่ืน ๆ มาท า
ทดแทน  

2) Body transcendence and body preoccupation เป็นความรู้สึกที่ผู้สูงอายุยอมรับว่าสภาพ
ร่างกายของตนถดถอยลงและชีวิตจะมีสุขถ้าสามารถยอมรับและปรับความรู้สึกนี้ได้   

3) Ego transcendence and Ego preoccupation เป็นความรู้สึกที่ยอมรับกฎเกณฑ์และการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ และยอมรับความตายไดโ้ดยไมรู่้สึกหวาดวิตก  

นอกจากทฤษฎีทางจติสังคมท่ีกล่าวมาแล้วยังมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันอธิบายความหมาย
ของความชรา อีกได้แก ่แนวคิดของ Ebersole, และ Butler and Lewis ซ่ึงจะไม่ขอกล่าวในที่นี ้ 

ทฤษฎีทางจิตวิทยานี้ได้เชื่อมโยงทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยาเข้ามาอธิบายว่าการ
เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สูงอายุนั้น เป็นการปรับตวัและพัฒนาการของ
บุคลิกภาพ ซ่ึงมีผลท าให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป พฤติกรรมที่เปล่ียนไปนัน้ไม่
สามารถยืนยันได้จากทฤษฎใีดเพียงทฤษฎีเดียว ดังค ากล่าวที่ว่า "Data rich Theory poor Lack of 
agreement" (ประนอม โอทกานนท์.2537: 16) อย่างไรก็ตามนักจติวิทยายอมรับว่ากระบวนการชรา
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ด้านจิตวิทยา สามารถอธิบายได้จากลักษณะทางพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง พฤติกรรมในแต่ละวัย ซ่ึงพิจารณาได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังนี ้ 
ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก ่แรงจูงใจ สติปญัญา ความจ า การรับรู ้การเรียนรู ้และบุคลิกภาพ ท าให้
พบว่าผู้สูงอายุจะมีการผันแปรไปตามการเปล่ียนแปลงในระดับต่าง ๆ ของ ร่างกาย ตามท่ีกล่าวไป
แล้วในทฤษฎีทางชีววิทยา มีงานวิจัยยนืยันว่า ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ได้เกือบเท่ากบัคนอ่อน_วัยแต่
ต้องอาศัยเวลาท่ีนานกว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรูค้ือ ความเครียด ผลจากประสาทและสรีรวิทยาที่
เปล่ียนแปลง ท าให้เสียความจ า ส่วนแรงจูงใจพบว่าผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องใช้แรงกระตุ้นในการ
ท างานมากกว่าบุคคลวัยอ่ืน ๆ  

ปัจจัยภายนอก คือ การเปล่ียนแปลงทางสรีรภาพ ได้แก ่ พันธุกรรม กับปฏิสัมพันธ์ที ่
ร่างกายมีต่อสังคม ได้แก ่ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรม โครงสร้างสังคม  

 
3. ทฤษฎทีางสังคมวิทยา (Sociological theory)  

ทฤษฎีทางสังคมเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงแนวโน้มบทบาท สัมพันธภาพ และการปรับตวัใน
สังคมของผู้สูงอายุ ซ่ึงพยายามวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผูสู้งอายุต้องมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
สังคมไป และพยายามท่ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีแนวคิดที่
น่าสนใจ ได้แก ่ 

3.1 ทฤษฎีกิจกรรม ( Activity Theory ) พัฒนาขึ้นโดย Robert Havighurst ในป1ี960 ได้
อธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ ซ่ึงเน้นความสัมพันธ์ในทางบวก ระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรมกับความพึงพอใจในชวีิตของผู้สูงอาย ุ กล่าวคือเมื่อบุคคลมีอายุมากขึน้ สถานภาพ และ
บทบาททางสังคมจะลดลง แต่บุคคลยังมีความต้องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน ซ่ึง
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสุขและการมีชีวิตที่ด ี
เช่นเดียวกับวัยผูใ้หญ ่ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจได ้ ส าหรับค าว่ากิจกรรมตาม
แนวคิดนี้หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากกจิกรรมที่บุคคลปฏิบัติต่อตนเอง นั่นคือกิจกรรมที่
บุคคลปฏิบัติต่อเพื่อนฝูง ต่อสังคม หรือชมุชน ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติจะท าให้รู้สึกว่า
ตนเองยังมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สาระของทฤษฎีนี้อธิบายได้โดยสรุปว่า การมี
กิจกรรมต่อสังคมของผู้สูงอายุจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 
ดังนั้นการมีกจิกรรมที่พอเหมาะกับวยัของผู้สูงอายุจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและจ าเปน็ การจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุควรค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้ 

สภาพสังคมปัจจุบันที่ทันสมัย และเปล่ียนแปลงไป (Modernization Perspective) เป็นปัจจัย
ซ่ึงว่าด้วยบทบาทของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้ผู้สูงอายุก้าวตามไปไม่ทัน การ
เชื่อมโยงบุคคลแต่ละวัยแต่ละยคุ (Intergeneration Linkege) เป็นปัจจัยที่สนใจเกี่ยวกับการ
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เปล่ียนแปลงและประสบการณ์ชีวิตของคนเม่ืออายุมากขึ้น ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันระหว่างคนใน
วัยเดียวกันแตค่นละยคุสมัย  

บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างของแต่ละวัยของคน (Structural Functional Theory) ปัจจัยนี้
กล่าวถึงการสูงอายุว่าเมื่อคนเข้าสู่วัยชรามากขึน้บทบาทหน้าที่ของตนเองกจ็ะลดลง  

 
ภาพ Robert Havighurst ผู้สร้าง Activity Theory 

3.2 ทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยห่าง (Disengagement Theory) เป็น ทฤษฎีท่ี
เกิดขึน้ครั้งแรกราวป ี 1950 กล่าวถึงผู้สูงอายุเกี่ยวกับการถอยห่างออกจากสังคม ของ Elaine 
Cummings and Willam Henry ที่พิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในหนังสือ Growing old: The Process of 
Disengagement เมื่อป ี 1961 ( Eliopoulos, 1995: 16, Miller, 1995: 32-33 ,Yurick et. al., 1989:      
88-89) มีใจความว่าผู้สูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซ่ึงกนัและกัน อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความ
ต้องการของร่างกายและไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ( Gubrium , 1973 cited in Esberger and Hughes,  
1989: 28) เนื่องจากยอมรับว่าตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพเส่ือมลงจึงถอยหนีจากสังคมเพื่อ
ลดความเครยีดและรักษาพลังงาน พอใจกับการไม่เกีย่วข้องกับสังคมต่อไป เพื่อถอนสภาพและ
บทบาทของตนให้แก่ชนรุน่หลัง ซ่ึงระยะแรกอาจมีความวติกกังวลอยู่บ้างในบทบาทที่เปล่ียนแปลง
ไปและค่อย ๆ ยอมรับการไม่เกี่ยวข้องกับสังคมต่อไปได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้อธิบายโดย
กล่าวด้วยว่าโดยปกติแล้วบุคคลจะพยายามผสานอยู่กับสังคมให้นานเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อเป็นการ
รักษาสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนที่บทบาทของตนเองจะแคบลงเมื่อมีอายุเพิ่มมาก
ขึ้น โดยสรุปกระบวนการถอยห่างเป็นกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้  

1) เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
2) เป็นส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้  
3) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีผู้สูงอายุถึงพอใจ  
4) เป็นสากลของทุกสังคม  
5) เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิเพื่อรักษาสมดุลของมนุษย์  

ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่อยห่างของผู้สูงอายุ ได้แก ่ กระบวนการชราที่มีความแตกต่างกนัของแต่ละ
บุคคล, สภาพสังคมและความเชื่อมโยงของอายุท่ีเพิ่มขึ้น (Eliopoulos, 1995: 16) จะเห็นได้ว่าทฤษฎี
การถอยห่าง และทฤษฎีกิจกรรมจะมีความขดัแย้งกนั ซ่ึง Bernice Neugarten และคณะ (Neugarten 
et. al., 1968 cited in Miller, 1995: 33) ได้ศึกษาเพื่อหาข้อขัดแย้งท้ังสองทฤษฎีแล้วพบว่า การ
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ด าเนินชีวติของผู้สูงอายุท่ีประสบความส าเร็จ มีความสุข และมีกิจกรรม ร่วมกันนัน้ขึน้อยู่กับ
บุคลิกภาพและแบบแผนชีวติของแต่ละบุคคลที่ผ่านมา ผู้ท่ีมีบทบาทในสังคมชอบเข้ารว่มกจิกรรม
ในสังคม ก็ต้องการทีจ่ะรว่มกิจกรรมต่อไป ส่วนผู้ที่ชอบสันโดษไม่เคยมีบทบาทใดๆ ในสังคม     
มาก่อน ก็ย่อมท่ีจะแยกตวัเองออกจากสังคมเมื่ออายุมากขึน้ และได้เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับทฤษฎี
ความต่อเนื่อง (Continuity Theory)  

Disengagement theory delinates how relationships between people and other members of 
society are severed or altered in quality; each of these events constitutes a form of disengagement. 
The theory was formulated by Cumming and Henry in the 1960s. Its specific focus on American 
society circa s1960s has been a target of criticism. 

3.3 ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาขึน้โดย Bernice 
Neugarten และคณะราวป ี 1960 (Eliopoulos, 1995: 16, Neugarten et. al., 1968 cited in Miller, 
1995: 33) เพราะเหตุว่าท้ังทฤษฎกีิจกรรมและทฤษฎกีารถอยห่างไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงความ
เปล่ียนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุได ้นักทฤษฎกีลุ่มนี้เช่ือใหม่ว่า การด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ
ที่ประสบความส าเร็จนัน้ ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละช่วงวัยที่ผ่านมาและมี
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เข้ามาร่วมอธิบายได้แก ่ แรงจูงใจ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกจิและสังคม 
บุคลิกภาพ ความยดืหยุ่น ซ่ึงส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวในชวีิตบัน้ปลายของ
ผู้สูงอายุ (ประนอม โอทกานนท,์ 2537)  

3.4 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) กล่าวว่า เมื่อบุคคลเขา้สู่วัยสูงอายุจะปรับบทบาทและ
สภาพต่าง ๆ หลายอย่างท่ีไม่ใช่บทบาทเดิมของตนมากอ่น เช่นการละทิ้งบทบาททางสังคมและ
ความสัมพันธ์ซ่ึงเป็นไปแบบวัยผูใ้หญ่ยอมรับบทบาทของสังคมและความสัมพันธ์ในแบบผู้สูงอายุ 
และเว้นจากความผกูพันกับคู่สมรส เนื่องจากการตายไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตน้  
 
บทสรุป  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แต่ละทฤษฎีจะกล่าวถึงความสูงอายุแตกต่างกนัไปทฤษฎีทาง
ชีววิทยาจะอธิบายความชราโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการท างานของร่างกายท่ีลดลง ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจากความจ าการเรียนรู้ สติปัญญา อารมณ์ส่วนทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากความสามารถในการคงบทบาท และสถานภาพทาง
สังคมไว ้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดยีวที่จะอธิบายความเส่ือมถอยของสังขาร 
การเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ ์จิตใจ และสภาพทางสังคมของผู้สูงวัยได้ทั้งหมด  
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