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   ทราย  สายน ้ าใส : แนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์เพ่ือ
ผูสู้งอาย.ุ  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : อ.ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี.  81 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จิตวิทยาผูสู้งอายุเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีจะส่งผลต่อการส่งเสริมและแก้ปัญหา
สุขภาพจิต เพื่อให้ผูสู้งอายุมีความเป็นอยู่และมีก  าลงัใจในการใชชี้วิตในสังคม การศึกษาไดเ้ก็บ
ขอ้มูลจากการค้นควา้ จิตวิทยาผูสู้งอายุ การออกแบบภูมิทัศน์ท่ีใช้หลกัการจิตวิทยาทั่วไป มา
ประมวลผลวิเคราะห์และสรุปหาแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ 
 จากการศึกษาพบว่าภูมิทศัน์ท่ีใชห้ลกัการจิตวิทยามาเก่ียวขอ้งในการออกแบบ จะ
สามารถมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความรู้สึกท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของผูสู้งอายุให้ดีข้ึน ความต้องการในดา้นจิตวิทยาของผูสู้งอายุ จะสะทอ้นออกมาทาง
พฤติกรรมในการอยู่อาศยัในสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุมีจุดมุ่งหมาย 2 
ประการหลกัดงัน้ี คือ ภูมิทศัน์ท่ีส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุ และภูมิทศัน์เพื่อแกปั้ญหาสุขภาพจิต
ผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงการเคล่ือนไหวทางสรีระการเขา้ถึงธรรมชาติและการเบ่ียงเบน
ความสนใจ โดยเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ทางกายภาพท่ีแสดงออกทางลกัษณะของพ้ืนท่ี 
พืชพรรณ ทางเดิน หรือการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆในภูมิทศัน์ 
 ผลการศึกษาสรุปไดว้่าแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีใชห้ลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายุ
จะตอ้งประกอบดว้ยประเด็นหลกัท่ีเป็นโครงสร้างท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศันเ์พ่ือผูสู้งอาย ุดงัน้ีคือ 

 1. อิทธิพลของธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาท่ีมีส่ิงเร้าและการกระตุน้ความรู้สึก
อยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมดุลของส่ิงเร้าต่างๆเช่น เสียง กล่ิน สมัผสั ภาพ และรส  
 2. การจดัวางองค์ประกอบของพ้ืนท่ีในภูมิทศัน์ท่ีท าให้เกิดการรับรู้ท่ีมี แบบแผน 
ล  าดบั ความสมดุล เอกภาพและจงัหวะ 
 3. การออกแบบคุณลกัษณะองคป์ระกอบในภูมิทศัน์ท่ีจะอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ
เช่น คุณลกัษณะท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึก สี รูปร่าง สญัลกัษณ์ ขนาด สดัส่วน รวมถึงแสงและเงา 
 
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร            ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................  
ลายมือช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ........................................ 
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  SAI  SAINAMSI : APPLICATION OF PSYCHOLOGY  PRINCLES IN 
LANDSCAPE DESIGN FOR THE ELDERLY. INDEPENDENT STUDY ADVISOR 
: SINEENART SUKOLRATANAMETEE, Ph.D.  81 pp. 

 
 This research aims to study on principles, theories and researches 
in relation to psychology of the Elderly. The psychology principle is being 
applied to landscape designing which will contribute to solve mental health 
problems, promote the Elderly to have a pleasant lifestyle and moral support 
in living in the community. The study consists of data collected from the 
research on the general psychology principle for elderly. The data also used 
in analyzing and concluding on the landscape design for the Elderly. 
 The study shows that the landscape designed by adopting the 
psychology principle influenced the Elderly to respond positively to the 
environment and well-being. Psychological needs of the Elderly, in terms of 
living environment; it was reflected through their behavior. There are 2 
objectives of landscape designing for the Elderly which are landscape that 
promotes well-being and landscape that aid on mental health issues, which 
focus on way to distract from physical disabilities to pleasant scenery by 
creating an environment where the combinations of area, plants, walking path 
and landscape being displayed. 
 In summary, landscape designing using the psychology of the 
Elderly requires the following factors as a designing structure; 
 1. The influence of nature that properly stimulate the senses by 
considering the balance of sound, scent, touch, scene and taste  
 2. Layout of the landscape elements will create the perceptual 
patterns of balance, unity and rhythm  
 3. The design of landscape elements will illustrate details such as 
features that have influences on senses, color, shape, symbol, size, form and 
also light and shadow 
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 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะไม่ประสบความส าเร็จไดอ้ย่างดี หากไม่ไดรั้บค าแนะน า 
และค าปรึกษาท่ีดีในการคน้ควา้หาขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลูในการคน้ควา้อิสระจาก อ.ดร.สินีนาถ 
ศุกลรัตนเมธี ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมการคน้ควา้อิสระ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงใจในความอนุเคราะห์จาก
ท่าน และผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ผูต้รวจการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีทุกท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณวชิราภรณ์ สายน ้ าใส(มารดา) คุณพิศุทธ์ิ สายน ้ าใส (บิดา) 

ส าหรับก าลงัใจ ก  าลงัทรัพย ์และเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการจนส าเร็จสมบรูณ์ 
 ขอขอบคุณขอ้มลูจากวิทยานิพนธข์อง คุณประภาพร ธาราสายทอง ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลใน
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณผูท่ี้ไดช่้วยเหลือและให้ก  าลงัใจต่างๆท่ีส่งผลผูว้ิจยัไดท้ างานส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี ดงัต่อไปน้ี 
 คุณนรากรณ์ วงษพ์านิช 
 คุณมุทิตา บุญถดั 
 คุณวิจิตรา ฟุ้งเฟ่ือง 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆปริญญามหาบัณฑิตท่ีเรียนร่วมกันทุกๆคนท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยขอขอบคุณ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ตลอดการเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


