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 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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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำของโครงกำร  
 แนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ ซ่ึงได้
แนว ความคิดท่ีเกิดจากกระแสการต่ืนตวักบัโครงสร้างประชากรของไทย ท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่สงัคมผู ้
สูง อายอุยา่งเต็มตวัในอนาคต เช่นเดียวกบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  จากการส ารวจอายขุองประชากร
ในประเทศไทยอีก 5 ปีขา้งหนา้จะมีแนวโนม้สูงข้ึนคือในปี พ.ศ.2558 จะมีสัดส่วนผูสู้งอายุร้อยละ 
15.6 และ พ.ศ. 2568 มีร้อยละ 21.5 และ พ.ศ.2576 มีร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด จึงท าให้
สังคมไทยเกิดการต่ืนตวั และการวางแผนและมาตรการรองรับการกา้วสู่ “สังคมผูสู้งอายุ” ให้
เพียงพอ และเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ  
 ปัจจุบนัการออกแบบภูมิทศัน์ในประเทศไทยเช่น สวนสาธารณะ สวนพกัผ่อนตาม
สถานท่ีต่างๆหรือสวนภายในบา้น จะเป็นการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อยมากกว่าการ
จดัองค ์ประกอบในการออกแบบภูมิทศัน์ โดยมีทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ท่ีว่าง แบบแผน จงัหวะ 
ความสมดุล รูปร่างในภูมิทัศน์ ขนาดและสัดส่วน เป็นตน้  ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมานั้นเป็นพ้ืนฐานการ
ออกแบบท่ีมีเร่ืองของจิตวิทยามาเก่ียวขอ้ง และการออกแบบภูมิทศัน์ในปัจจุบนัมิไดค้  านึงถึงวยัของ
ผูใ้ชง้านมากนกั ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีมองขา้มไปไม่ได ้เพราะอายุท่ีแตกต่างกนัก็ตอ้งมี
ความตอ้ง การ มองเห็น หรือสมัผสัธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปตามการด ารงชีวิต และสภาพแวดลอ้ม
ทางร่าง กายและจิตใจท่ีแตกต่างกนั  
 โครงการวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาหลกัการจิตวิทยาในการออกแบบภูมิทศัน์ จิตวิทยา
ผูสู้งอายุ เพ่ือการจดัองค์ประกอบในภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ ซ่ึงในอนาคตอนัใกลน้ี้จาก
กระแสท่ีต่ืนตวัของประชากรผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปีจะท าให้ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้
ประโยชน์ในการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุโดยเฉพาะทาง
โครงการวิจยัหลกัการออกแบบภูมิทศัน์เพ่ือผูสู้งอายุจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงใน
การพฒันาสงัคม สวสัดิการ และจิตใจของผูสู้งอายเุพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนในสงัคมและประเทศชาติ 
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2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิยั 
 2.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 เพื่อตอ้งการน าเสนอหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัจิตวิทยา และการ
ด ารงชีวิตในสงัคมของผูสู้งอาย ุเพื่อใหเ้ป็นความรู้และเป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และน าไป
ออกแบบภูมิทศัน์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชง้านเฉพาะผูสู้งอาย ุต่อไปในอนาคต 
 2.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาในการออกแบบ 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างจิตวิทยากบัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสม
กบัผูสู้งอาย ุ
 3. เพื่อศึกษาหลกัการและรายละเอียดในการจดัองค์ประกอบในภูมิทศัน์เพื่อ
ผูสู้งอาย ุ
 4. เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ 
3. นิยามศัพท์ 
 จิตวิทยา (Psychology)หมายถึง  การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของจิตหรือวิญญาณ  จิตวิทยา  
หมายถึง  วิชาท่ีว่าด้วยเร่ืองของจิต  หรือวิญญาณ  จิต  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีหน้าท่ีรู้ คิด  วิญญาณ  
หมายถึง  ส่ิงท่ีถือกนัว่าส่ิงอยูใ่นตวัตน ซ่ึงจิตวิทยาเป็นการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการของจิต  
ท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย ์หวัใจส าคญัของการศึกษาจิตวิทยา  ก็คือ  การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์ และ
กระบวนการของจิตหรือประสบการณ์อยา่งเป็นระบบ นัน่เอง 
 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง  การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ  
ความคิด  และความรู้สึก  เพ่ือตอบสนองส่ิงเร้า ซ่ึงเป็นการแสดงออกทางด้านร่างกาย  และผูอ่ื้น
สามารถสังเกตเห็นได ้ เรียกว่า  พฤติกรรมภายนอก (over  behavior )  ไดแ้ก่ การกิน  นอน  เดิน  
พดู  หวัเราะ  ร้องไห ้ส่วนการกระท าภายในตวับุคคลซ่ึงผูอ่ื้นไม่สามารถรู้  นอกจากตวัผูก้ระท านั้น 
เรียกว่า  พฤติกรรมภายใน(covert  behavior ) หรือกระบวนการของจิต ไดแ้ก่  ความคิด  อารมณ์  
ความจ า  การเรียนรู้ นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งพฤติกรรมตามลกัษณะเป็น  2  ประเภท คือ พฤติกรรมติดตวั  
และ  พฤติกรรมเรียนรู้ 
 พฤติกรรมติดตวั (Inborn  or  innate  behavior )หมายถึง  การกระท าท่ีติดตวัมนุษยม์า
ตั้งแต่เกิด  
 พฤติกรรมเรียนรู้  (Learned  behavior )  หมายถึง  การกระท าใดๆ  ก็ตามท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัจากไดรั้บการฝึกหดั จนเกิดการเรียนรู้ข้ึน   ท าใหพ้ฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม  จากท่ีท าไม่
ไดม้าเป็นท าได ้
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   ภูมิทศัน์ ( Landscape ) หมายถึง ภาพรวมของพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ท่ีมนุษย ์รับรู้ทาง
สายตาในระยะห่าง อาจเป็นพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยรูปทรงของแผ่นดิน น ้ า ตน้ไม ้สัตวแ์ละ
สรรพส่ิงมนุษย์สร้างในสภาพอากาศหน่ึงและช่วงเวลาหน่ึงท่ีเรียกว่าภูมิทัศน์ธรรมชาติ หรือ
ภาพรวมของเมืองหรือส่วนของเมือง เรียกว่าภูมิทศัน์เมือง ความหมายของภูมิทศัน์นั้นกวา้งและ
สามารถตีความไดห้ลากหลาย ซ่ึงภูมิทศัน์ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้และประสบการณ์ของมนุษยท่ี์มีต่อสภาพแวดลอ้ม 
 ผูสู้งอาย ุ( Elderly ) หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง ซ่ึงใน
การศึกษารวบรวมขอ้มูลประชากรผูสู้งอายุไดแ้บ่ง ผูสู้งอายุเป็น 2 กลุ่มคือ ผูสู้งอายุตอนตน้ และ
ผูสู้งอายตุอนปลาย 
 ดงันั้นความหมายของแนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์
เพื่อผูสู้งอาย ุคือ การศึกษาพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม โดยน าผลท่ีไดจ้าก
การศึกษานั้นมาเป็นตวัก  าหนดในการออกแบบสภาพแวดลอ้มให้ตอบสนองความต้องการและ
สอดคลอ้งต่อพฤติกรรมของผูสู้งอาย ุเพื่อใหผู้สู้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
4. ขอบเขตการวจิยั  
 การวิจยัคร้ังน้ีจะมีขอบเขตทางดา้นเน้ือหา การศึกษาแนวทางการน าหลกัการจิตวิทยา
มาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์เพ่ือผูสู้งอายนุั้นมีขอบเขตโดยกล่าวถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ หลกัการและทฤษฎีการออกภูมิทัศน์ท่ีค  านึงถึงหลกั
จิตวิทยาเพื่อรองรับสภาพจิตใจและสังคมของผูสู้งอายุ ภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ ท่ีกล่าวถึงในงานวิจยั
นั้นหมายถึง ภูมิทัศน์ท่ีผูสู้งอายุใช้มองออกมาเห็นจากภายในสู่ภูมิทัศน์ภายนอกและภูมิทัศน์ท่ี
ผูสู้งอายเุขา้ไปใชง้าน  
 ขอบเขตทางดา้นเน้ือหาจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยาผูสู้งอายุและ
หลกัการจดัองค์ประกอบในภูมิทศัน์ท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตและสภาพจิตใจของผูสู้งอายุ และศึกษา
หลกัการออกแบบภูมิทศัน์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัพืชพรรณ องค์ประกอบ มุมมอง บรรยากาศ ท่ีว่าง และ
หลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูสู้งอาย ุ
5. ขั้นตอนการศึกษา 
 ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษาตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 1. รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการจิตวิทยาของผูสู้งอายุ 
โดยการคน้ควา้หาขอ้มลูเพื่อศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ มาวิเคราะห์สรุป
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ใจความส าคัญของความต้องการและปัญหาสุขภาพจิตของผูสู้งอายุเพื่อให้การออกภูมิทัศน์มี
ประสิทธิภาพในการส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของผูสู้งอายไุด ้ 
 2. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับหลักการจิตวิทยามนุษยท์ั่วไปท่ีน ามาใช้ในการ
ออกแบบภูมิทศัน์ โดยการคน้ควา้ศึกษาหาความรู้  แลว้น ามาวิเคราะห์หาขอ้สรุปความเป็นไปได้
ของการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอาย ุ
 5.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 รวมรวมขอ้มลูทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง
จิตวิทยาผูสู้งอายุกบัการออกแบบภูมิทศัน์โดยใชห้ลกัการจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและ
หลกัการท่ีน าไปสู่การออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ 
 5.3 ขั้นตอนการสรุปและการเสนอแนะ 
 สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์แนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการ
ออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ และเสนอแนะแนวทางการค้นควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการศึกษา
ต่อไปในอนาคต 
6. วธิีการศึกษา 
 การวิจยัแนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ 
ท าโดยการศึกษาทบทวนเอกสาร ขอ้มลูต่างๆท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์ จดัจ  าแนก หาความสัมพนัธ์และสรุปองค์ความรู้ท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้โดย
เอกสารและขอ้มลูท่ีน ามาเป็นประเด็นศึกษาเก่ียวกบั 
 1. ความส าคญัและความหมายของวยัผูสู้งอายุ 
 2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 3. ทฤษฎีหลกัการจิตวิทยาและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ 
 4. ปัญหาสุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ
 5. การน าหลกัการจิตวิทยาน ามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ 
 น าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์โดยองค์ความรู้จากการศึกษาความรู้มาประมวลผล 
วิเคราะห์ตามหลกัการท่ีไดศ้ึกษาและน ามาสรุปหาแนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการ
ออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอาย ุ
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บทที่ 2 
ทฤษฎีจติวทิยาผู้สูงอาย ุ

 ทฤษฎีจิตวิทยาผูสู้งอาย ุไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวความส าคญัของวยัผูสู้งอาย ุความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัผูสู้งอายุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั จิตวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของผูสู้งอายุ ปัญหา
สุขภาพจิตของผูสู้งอายุ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตของผูสู้งอายุ ซ่ึงได้รวบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดเพ่ือน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการน าจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ 
เพื่อผูสู้งอาย ุ
1. ความส าคญัและความหมายของวยัผู้สูงอายุ 
 ประชากรศาสตร์ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 2  2549) ไดแ้บ่งกลุ่ม
ประชากรในประเทศต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุ คือ ประชากรวยัเด็ก หมายถึงผูท่ี้มี
อายตุั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี ประชากรวยัท างาน หมายถึงผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 15 – 59 ปี และกลุ่มสุดทา้ย 
คือ ประชากรวยัสูงอายุ หมายถึงผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป ผูสู้งอายุมีคุณค่าและความส าคญัต่อ
สังคมมาก เพราะนอกจากจะเป็นท่ีพึ่งทางใจของบุตรหลาน และเป็นท่ีเคารพนับถือของบุคคล  
ผูสู้งอายุยงัจะได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์   มีความคิดอ่านสุขุม
รอบคอบ และเคยท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาแลว้เมื่อตอนท่ีอยู่ในวยัท างาน ผู ้สูงอายุจึงมี
ความส าคญัต่อสงัคมไทยเป็นอยา่งยิง่ 
 1.1 ความส าคญัของวยัผู้สูงอาย ุ
 เหตุผลส าคญัประการหน่ึงท่ีตอ้งศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับผูสู้งอายุ เพราะผูสู้งอายุ
เป็นผูท่ี้ท าประโยชน์ต่อครอบครัวและสงัคมมาแลว้อย่างมากมาย และเม่ือมีอายุมากข้ึนทั้งร่างกาย
และจิตใจไดเ้ส่ือมถอยอย่างชัดเจนดังนั้นการศึกษาความส าคญัของวยัผูสู้งอายุจึงมีความจ าเป็น
จะตอ้งมีความเขา้ใจ ในลกัษณะส าคญัของผูสู้งอาย ุดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.1.1 การเส่ือมถอยทางร่างกายและจติใจของผู้สูงอายุ 
 ลกัษณะการเส่ือมถอยของร่างกายจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
 1. เป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติกระบวนการกา้วไปสู่ความชรา เรียก
ซีเนสเซน (Senescence) การกา้วไปสู่ความชราแบบซีเนสเซนน้ีจะไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บใดๆ เขา้มา
เบียดเบียน แต่มีการพฒันาเขา้สู่วยัชราอยา่งเป็นล าดบัขั้นอาจกล่าวไดก้า้วสู่ความชราแบบซีเนสเซน 
น้ีเป็นศาสตร์ท่ีมีช่ือเรียกว่า ชราภาพวิทยา หรือชราภาววิทยา (Geroniology) 
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  ชราภาพวิทยาหรือชราภาววิทยา เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปสู่ความชราโดยศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงในระบบ คือ ระบบการผลิตโฮโมนของร่างกาย และระบบตา้นทางโรคของร่างกาย 
นอกจากนั้นเป็นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและความสามารถทางดา้นจิตใจของผูสู้งอาย ุลกัษณะ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั รวมทั้ง ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมของ
ผูสู้งอายโุดยเนน้ในเร่ือง บทบาท สถานภาพ และพฤติกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุซ่ึงสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กบัสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูสู้งอายแุต่ละคน 
  2. การเส่ือมถอยทางร่างกายและจิตใจท่ีมีไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติแต่เกิด
จากความผดิปรกติทางร่างกาย รวมทั้งความบกพร่องของการท างานของสมองท าให้เกิดความชรา
ภาพข้ึนมา เรียก ซีนายลิต้ี (Senlllty) กระบวนการกา้วไปสู่ความชราแบบซีนายลิต้ีน้ีเป็นศาสตร์
แขนงหน่ึงท่ีมีช่ือ เรียกว่า ชราพาธวิทยา (Gertatric) 
  ชราพาธวิทยา เป็นศาสตร์สาขาวิชาแขนงหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัการรักษา
ของแพทยศึ์กษาอาการโรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัสุขภาพทางร่างกายของผูสู้งอาย ุรวมทั้งหาวิธีการท่ีจะ
ช่วยใหผู้สู้งอายมีุอายยุนืยาวนานข้ึน พิจารณาวิธีป้องกนัโรคและการติดเช้ือต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ผูสู้งอายุ โรคท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังส าหรับผูสู้งอายุประกอบดว้ย โรคหัวใจ เส้นโลหิตตีบตนั ไขข้้อ
อกัเสบ โรคประสาท โรคความจ าเส่ือม และโรคนอนไม่หลบั 
  ลกัษณะความเส่ือมถอยทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมสามารถแสดงออกไดด้ว้ยลกัษณะต่อไปน้ี 
  1. ความจ าเส่ือม มีอาการหลงลืม 
  2. ร่างกายอ่อนแอ แต่มีการแสดงออกดว้ยอาการดุร้าย 
  3. มีความคิดซ ้าซาก ย  ้าคิดย  ้าท าในเร่ืองราวของอดีต 
  4 .มีพฤติกรรมกลบัเป็นเด็กอีกคร้ังหน่ึง 
  5. ผูสู้งอายบุางรายมีอาการทางจิต จูจ้ี้ข้ีบ่นอยา่งรุนแรง ปากร้าย อาละวาดมี
อาการประสาทหลอน 
 1.1.2 ผู้สูงอายุเป็นวยัที่ต้องเผชิญกบับทบาทที่เปลีย่นแปลงในสังคม 
 1. สภาพการณ์ในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป 
 2. ลกัษณะการประกอบอาชีพเปล่ียนแปลงไป 
 3. ตอ้งถกูออกจากงานและหางานใหม่เพื่อการมีรายได ้
 4. ความสนใจเปล่ียนแปลง 
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 1.1.3 ผู้ สูงอายุเป็นวัยที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
     ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีจะต้องปรับตัวเพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ในแต่ละวัน
สามารถอยู่ได ้อย่างมีความสุขและมีสุขลกัษณะท่ีดี ดว้ยการเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง 
แบบแผน การกิน การนอน การออกก าลงักาย รู้วิธีการตรวจรักษาสุขภาพทางดา้นร่างกาย รวมทั้ง
ก่อนเขา้สู่วยัสูงอายตุอ้งรู้จกัวิธีการเตรียมตวัเพื่อเป็นผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพอีกดว้ย 
 1.2 ความหมายและค าจ ากดัความของผู้สูงอาย ุ
 วยัสูงอายจุดัเป็นวยัท่ีอยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิต ลกัษณะและพฒันาการในวยัน้ี 
จะตรงขา้มกบัวยัเด็ก คือมีแต่ความเส่ือมโทรมและสึกหรอ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะด าเนินไปอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป (ชูศรี วงเครือ 2543 : 47) จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดว่าบุคคลใดอยู่ในวยัสูงอาย ุ
เกณฑท่ี์สงัคมจะก าหนดว่าบุคคลใดเป็นผูสู้งอายนุั้น จะแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคมซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้
ค  านิยามเก่ียวกบัผูสู้งอายไุว ้เช่น  ฮอลล ์(Hall D.A. 1976, อา้งถึงใน แสงเดือน มุสิกรรมณี 2545 : 7) 
ไดแ้บ่งการสูงอายขุองบุคคลออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. การสูงอายุตามวัย (Choronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทิน
โดยการนบัจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป และบอกไดท้นัทีว่า ใครมีอายมุากนอ้ยเพียงใด 
 2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการสูงอายุ
จากสภาพร่างกายและสรีระของบุคคลท่ีเปล่ียนไป เม่ือมีอายุเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากประสิทธิภาพการ
ท างานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายลดน้อยลง เป็นผลมาจากความเส่ือมโทรมตามกระบวนการ      
สูงอายซ่ึุงเป็นไปตามอายขุยัของแต่ละบุคคล 
 3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็นการเปล่ียน แปลงใน
หนา้ท่ี การรับรู้ แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาวปั์ญญา และลกัษณะบุคลิกภาพ ท่ีปรากฏใน
ระยะต่าง ๆ ของชีวิตแต่ละคนท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน 
 4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปล่ียน แปลงใน
บทบาทหนา้ท่ีสถานภาพของบุคคลในระบบสงัคม รวมทั้งความคาดหวงัของสังคมต่อบุคคลนั้น  ซ่ึง
เก่ียวกบัอาย ุ การแสดงออกตามคุณค่าและความตอ้งการของสงัคมส าหรับการ ก  าหนดว่า ผูสู้งอายุ 
เร่ิมเม่ืออายเุท่าใดนั้น ข้ึนอยู่กบัความแตกต่างกนัในแต่ละสังคม ส าหรับสังคม ไทยนั้นก  าหนดว่า 
ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (พระราช บัญญัติ
ผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546) ทั้งน้ีผูสู้งอายุมิไดม้ีลกัษณะเหมือนกนัหมด แต่จะมีความแตก ต่างกนัไปตาม
ช่วงอายอุงคก์ารอนามยัโลกจึงไดแ้บ่งเกณฑอ์ายตุามสภาพของการมีอายเุพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 
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 1. ผูสู้งอาย ุ(Elderly) มีอายรุะหว่าง 60 –74 ปี 
 2. คนชรา (Old) มีอายรุะหว่าง 75 –90 ปี 
 3. คนชรามาก (Very Old) มีอาย ุ90 ปีข้ึนไป 
 การแบ่งผูสู้งอายเุป็น 3 ช่วงดงักล่าว ส าหรับในสงัคมไทยยงัมิไดม้ีขอ้สรุปว่าจะมี
การจัดประเภทของผูสู้งอายุในลกัษณะใด  การจัดโดยใช้เกณฑ์อายุก็ยงัมีข้อถกเถียงว่ายงัไม่
เหมาะสม  นกัวิชาการบางท่านจึงใชเ้กณฑค์วามสามารถของผูสู้งอายแุบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่ม
ท่ีช่วยเหลือตนเองไดดี้  กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง และกลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ เน่ืองจากมี
ปัญหาสุขภาพ  มีความพิการ 
2. ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
 2.1 ลกัษณะของผู้สูงอายุ 
 แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  
 2.1.1 การชราภาพตามลกัษณะทางกายภาพ (Biological Age) ไดแ้ก่ การชราตาม
ลกัษณะร่างกายตั้งแต่เร่ิมแรก เกิดไปตามช่วงระยะเวลาอายุของคนแต่ละคน โดยข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ดงัน้ี 
   1.ตามลกัษณะกรรมพนัธุท์างร่างกาย (Genetic Compodition or Hereditary 
Aspects of our Physiology) 
      2.ตามลักษณะสภาพแวดล้อม ท่ี เ ป็นอยู่ ตั้ ง แต่ เ กิ ด  (Environmental 
Conditions Prevailing From Birth on ) 
     3.ตามลกัษณะวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องแต่ละคน 
 2.1.2 การชราภาพตามลกัษณะทางจิตศาสตร์ (Psychological age) หมายถึง การ
ชราตามลกัษณะทางจิตใจ ความรู้สึกของแต่ละคนตามความเป็นอยู่ ด้วยการแสดงบพฤติกรรม
ออกมา ตามความประสงคข์องตวัเองในสภาพแวดลอ้มนั้นๆ 
 2.1.3 ลกัษณะการชราภาพตามลกัษณะทางสังคม (Social age) ไดแ้ก่ ความเคย
ชิน (Habits)  พฤติกรรม (Behaviors) และบทบาททางวฒันธรรมหรือ สังคม ของแต่ละคน เช่น 
แสดงออกทาง มาตรฐานการแต่งกาย การใชภ้าษา พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดในวฒันธรรม ท่ีอยู่อาศยั
โดยการปฏิบติัหรือการแสดงส่ือความหมายออกมาในสังคมนั้นๆ (Davis  1980)นอกจากการชรา
ภาพท่ีเห็นจากภายนอกทางดา้นกายภาพแลว้ ส่วนภายในก็เช่นเดียวกนั ในการศึกษาพบว่า ในวยั
ผูสู้งอายน้ีุเป็นระยะเซลลทุ์กชนิดของร่างกาย เร่ิมท าหนา้ท่ีเส่ือมลง ความสามารถในการปรับตวัต่อ
ส่ิงแวดลอ้มก็เส่ือมลงดว้ย ระยะน้ีท าให้ร่างกายมีความไวต่อการเป็นโรคเพ่ิมข้ึน ได้มีการศึกษา
ระบบร่างกายของผูสู้งอายมีุรายละเอียด ดงัน้ี 
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 2.2 การศึกษาระบบร่างกายของผู้สูงอายุ (Aging) จะเป็นผลมาจาก 
 1. ผลของฮอร์โมนเอ็นโดรคราย (Endocrine) ของร่างกายท่ีลดน้อยลงรวมถึง
โรคภยัท่ีเกิดข้ึนดว้ย  
 2. การสูญเสียระบบประสาทการรับรู้ของร่างกาย (Autonomic Neervous system) 
จะแสดงอาการชดัเจนเม่ืออายเุพ่ิมมากข้ึน 
 3. การเตน้ของหัวใจเปล่ียนไป (Circulatory Changes) ท าให้หัวใจเตน้ชา้ จะท า
ใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายเส่ือมลง 
 4. การสูญเสียระบบสัมผสัทางร่างกาย (Sensory Losses) และทางเลือด (จะเร่ิม
แก่ลงตอนอาย ุ30 ปีข้ึนไป) 
 5. การสูญเสียระบบกลา้มเน้ือ (Musculoskeletal) และความแข็งแรงของร่างกาย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ท าใหเ้ห็นว่าระบบร่างกายของผูสู้งอายุจะเกิดข้ึนเม่ือ
อายเุพ่ิม ข้ึนจะแสดงออกมาทางลกัษณะทางกายภาพของผูสู้งอาย ุและเป็นผลต่อส่วนประกอบของ
ความไม่มัน่คงต่างๆท่ีเกิดข้ึน จากการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป มีการเปล่ียนแปลง
ทางสภาพร่างกาย 80 เปอร์เซ็นต์จะเป็นโรคเร้ือรังเก่ียวกบัการใชส้ายตา, โรคไขขอ้อกัเสบ และ 
ความพิการดา้น อ่ืนๆ 20 ใน 80 เปอร์เซ็นต์ คนชราในบา้นผูสู้งอายุไม่สามารถเดินได ้ส่วนมากจะ
เคล่ือนท่ีดว้ยรถเข็นหรือเกา้อ้ีส าหรับคนชรา (Geriatric wheelchair) (Koncecik 1976) และ 1 ใน 4 
ของผูสู้งอายจุะเร่ิมมีอาการหูตึง เม่ือมีอายมุากกว่า 65 ข้ึนไป (ชูศกัด์ิ  เวชแพทย ์2531)เช่นเดียวกนั
จากการ ศึกษาพบว่าวยัผูสู้งอายุจ  ามีสุขภาพเส่ือมลง ส่วนใหญ่แลว้คร่ึงต่อคร่ึงของผูสู้งอายุจะ
สูญเสียฟันแทข้องตวัเองไป มากกว่าคร่ึงหน่ึงจะมีปัญหาเก่ียวกบัสายตาและการมองเห็น 1 ใน 4 มี
ปัญหาเก่ียวกบัการไดย้นิ นอกจากนั้น ปัญหาสุขภาพท่ีร้ายแรงและคุกคามสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีสุด 
คือ โรคท่ีเก่ียว กบักระดูกไขขอ้ ความดนัโลหิต เบาหวาน โรคเก่ียวกบัระบบหวัใจ ซ่ึงพบว่า 7 ใน 8 
ของผูสู้งอายุจะตอ้งมีปัญหาสุขภาพ ทางดา้นน้ี (ลิขิต กาญจนาภรณ์ 2531)จากปัญหาทางสุขภาพ
ร่างกายท่ีเส่ือมลง จะส่งผลถึงทางดา้นสติปัญญาความนึกคิดของผูสู้งอายุ ซ่ึงก็เส่ือมลงเช่นกนั ใน
การศึกษาจะผล ดงัน้ี 
 2.3 การศึกษาในเร่ืองความสามารถทางสตปัิญญาของผู้สูงอายุ 
  แบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถทางพุทธิปัญญา (Cognitive Ability) พบว่าความจ าในผูสู้งอายุ
จะเรียนรู้ไดดี้เท่าๆ กบัคนหนุ่มสาว แต่มีขอ้จ  ากดัว่า หากส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไม่ยาวเกินไป ไม่เร่งรัด
รบกวนหรือมีปัญหาทางดา้นสุขภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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 2. ความสามารถทางเชาวปั์ญญาของผูสู้งอายจุากการศึกษา พบว่าข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ดงัน้ีอายท่ีุ เพ่ิมข้ึนพบว่า อตัราตอบสนองของเชาวปั์ญญาจะลดลงตาอายุท่ีเพ่ิมข้ึน การท างานท่ีอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขของเวลาผูสู้งอายุจะท าไดไ้ม่ดี และอตัราเส่ือมของเชาวปั์ญญามาหาแนวโน้มว่าจะ
ผกผนักนักบัความความยดืยาวของอาย ุพบว่าคนท่ีฉลาดนอ้ยมกัถึงแก่กรรมเร็วกว่า 
 สุขภาพทางร่างกาย ผูสู้งอายุท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี จะปฏิบติังานได้
ดีกว่าผูสู้งอายท่ีุสุขภาพไม่ดี นอกจากน้ีเกณฑอ์ายขุยัตามปฏิทินของผูสู้งอายไุม่เป็นผลต่อการท างาน
หรือการตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวและการปฏิบติังานของแต่คนเสมอไป 
จากการศึกษาพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีการศึกษาสูงจะมีผลการปฏิบติังานไดดี้กว่าผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาน้อย
ในการศึกษาพบว่าความเส่ือมทางเชาว์ปัญญาของผูสู้งอายุเพศชาย จะมีอตัราสูงกวาในเพศหญิง  
(ลิขิต กาญจนาภรณ์  2531) 
 จากประเด็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ความเส่ือมต่างๆ ของผูสู้งอายุจะส่งผล
ทางดา้นลกัษณะทางกายภาพของผูสู้งอายุ  จากการศึกษาพบว่าเม่ือผูสู้งอายุมีอายุมากข้ึน ระบบ
โครงสร้างของผูสู้งอายจุะเปล่ียนแปลง คือ หลงั ขอ้เข่าและสะโพกจะงอลงเล็กน้อย ท าให้ส่วนสูง
ของร่างกายจะลดลง จากการศึกษาพบว่า อตัราการเต้ียลงทั้งเพศหญิงและชายจะเท่ากันคือ 1.2 
เซนติเมตร เมื่ออายเุพ่ิมข้ึน 20 ปี ในการวดัสดัส่วนผูสู้งอาย ุพบว่าช่วงขาจะสั้นลง ภายหลงัจากการ
เจริญเติบโตแลว้ คือ จะลดลงเมื่อผูช้ายอาย ุ30 ปี และหญิงอาย ุ40 ปี 
 นอกจากน้ียงัพบอีกว่าช่วงกวา้งขณะกางแขนของทั้งผูห้ญิงและผูช้ายจะลดลง
ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอายุ 65-73 ปี และอตัราการลดลงเพิ่มเป็น 3 เปอร์เซ็นต์เม่ืออายุ
เพ่ิมข้ึน ในการศึกษาพบว่าความสูงจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 80-90 ปี ทั้ งน้ีเกิดจาก การ
ยุบตวัของกระดูกสันหลงั ท่ีเน่ืองมาจากภาวะกระดูกพรุน โดยเฉล่ียแลว้ความสูงของร่างกายจะ
ลดลงประมาณ 2 น้ิว ตั้งแต่อาย ุ20 -70 ปี (ชูศกัด์ิ เวชแพทย ์2531) 
 สรุปไดว้่า สาเหตุต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ของผูสู้งอายุ เม่ืออายุเพ่ิมข้ึน ความ
เส่ือมต่างๆจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีจะเป็นขอ้จ  ากัดและอุปสรรคในการอาศยัในสภาพแวดลอ้มเพื่อความ
เหมาะสมและพึงพอใจ 
3. จติวทิยาและพฤตกิรรมทางสังคมของผู้สูงอาย ุ
 ในการศึกษา Maslow กล่าวว่า ศาสนาและปรัชญา ท่ีมนุษยย์ดึถือจะช่วยให้เกิดความ
มัน่คง จะเพราะท าใหบุ้คคลไดจ้ดัระบบของตวัเอง มีเหตุผลและวิธีทางท่ีท าให้บุคคลรู้สึกปลอดภยั
ในการเผชิญกบัส่ิงต่างๆ เช่น สงคราม อาชยากรรม น ้ าท่วม แผน่ดินไหว การจราจร ความสบัสนไม่
เป็นระเบียบของสังคม (Maslow 1954) คนชราก็เช่นเดียวกัน จากปัญหาทางดา้นจิตใจและการ
ปรับตวัของคนชราในสงัคม ท าใหค้นชราขาดความมัน่คงในชีวิตในการอยู่อาศยัในสภาพแวดลอ้ม
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ต่างๆ ในการศึกษา พบว่าความปลอดภยัจะเป็นความตอ้งการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของคนชรา 
ในการศึกษาจะมีรายละเอียดความตอ้งการอนัเป็นพ้ืนฐานของคนชรา ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 7 ข้อ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความตอ้งการการมองตนเองในแง่บวก 
 2. ความตอ้งการมีจุดมุ่งหมายในการด ารงชีวิต 
 3. ความตอ้งการมีมนุษยส์มัพนัธ ์
 4. ความตอ้งการดา้นเงิน 
 5. ความตอ้งการดา้นสุขภาพ 
 6. ความตอ้งการบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั 
 7. ความตอ้งการความปลอดภยั  
 จากหวัขอ้ท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะช้ีใหเ้ห็นว่าความส าคญัในความปลอดภยัในใจชีวิต จะ
เป็นส่วนหน่ึงในความตอ้งการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในการอยู่ในสภาพแวดลอ้ม นอกเหนือจาก
ความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ จากการศึกษาพบว่าจากสาเหตุของขอ้จ ากดัทางสภาพร่างกายของผูสู้งอาย ุ
ได้แก่ ระดับของความเช่ืองชา้ อนัเน่ืองจากความบกพร่องทางความสามารถในการเรียนรู้ ทาง
ความคิดเห็นของตนเอง (Self-image) หรือความนิยมตัวเอง (Self-esteem) จะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีการ
สูญเสียความมัน่คง อนัเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต ทั้งน้ีเกิดจากผูสู้งอายมุีความเช่ือน้อยลง 
และเป็นผลกระทบต่อความสามารถในการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม (Koncelik 1976) 
 นอกจากน้ีในการออกแบบใหผู้สู้งอายุมีความพอใจในสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั ใน
การศึกษาพบว่า สภาพร่างกายของคนชรา ยงัจะมีผลกระทบต่อการออกแบบสภาพแวดลอ้มในการ
อยูอ่าศยั  ซ่ึงเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยั พบว่า การมีอายุเพ่ิมข้ึน (aging) เป็นการสูญเสียของการ
ปรับตวัท่ีค่อยเป็นค่อยไป และท าใหก้ารคาดการณ์ของอายขุยัลดลง เม่ือเวลาผา่นไป ความมีชีวิตเร่ิม
ลดลง และจะน าไปสู่อนัตรายมากข้ึน (ชูศกัด์ิ เวชแพทย ์2531) ในลกัษณะน้ีแนวโน้มว่าจะแยกตวั
เองออกจากสงัคมทีละน้อยๆ และในขณะเดียวกนัสังคมเองก็ถอยห่างจากผูสู้งอายุดว้ยเหมือนกนั
ภาวะท่ีบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะถอยหนีจากสังคมในลกัษณะน้ีเรียกว่า Disengagement หมายถึง การ
ไม่อยากเขา้ไปยุ่งเก่ียวขอ้งด้วย การท่ีไม่ตอ้งเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองคนอ่ืนน้ีเองท่ีท าให้ผูสู้งอายุมี 
ความสนใจท่ีจะมีการติดต่อสมัพนัธก์บัคนอ่ืนๆ นอ้ยลง  
 ในการถดถอยออกจากสังคมของผูสู้งอายุ พบว่าคนชราตอ้งการ Territoriality หรือ 
อาณาเขตครอบครองท่ีชัดเจน ดว้ยการแสดงดว้ยเคร่ืองหมายหรือ สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการศึกษา
พบว่าสถานท่ีแต่ละแห่งควรมีการแบ่งส่วนชดัเจน ห้องท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัจะมีปัญหามากใน
การครอบครองพ้ืนท่ี (Deasy 1985) อนัจะแสดงถึงผูสู้งอายุตอ้งการความเป็นตวัของตวัตนหรือ
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เอกลกัษณ์ของตวัเองในการอยูอ่าศยัร่วมกนั ในการศึกษาของ Newcomer พบว่า คนชราหญิงท่ีอาศยั
อยู่ท่ีบ้านมีพ้ืนท่ีกวา้งไม่สะดวกในการท าความสะอาด ต้องพ่ึงบริการทางสังคม ในลกัษณะน้ี
ผูสู้งอายุจะความมี Identity หรือลกัษณะความเป็นตวัตนสูง เน่ืองจากอยู่ใกลค้รอบครัว และเป็น
ลกัษณะของความตอ้งการความช่วยเหลือ 
 แต่เมื่อผูสู้งอายยุา้ยเขา้มาอยูใ่นชุมชนผูสู้งอายท่ีุมีหอ้งชุดขนาดเล็ก มีห้องอาหารรวม 
มีพ้ืนท่ีขนาดเลก็ท่ีผูสู้งอายจุะดูแลตนเองไดง่้ายกว่าเดิม และมีความเก่ียวเน่ืองของสังคมท่ีอยู่อาศยั 
จะท าให้ผูสู้งอายุสูญเสียความเป็น Identity สูง เพราะ การอาศยัอยู่ร่วมกนัในพ้ืนท่ี (Newcomer 
1978) 
 อาจจะสรุปไดว้่า ความตอ้งการในดา้นจิตวิทยาของคนชรา จะสะทอ้นออกมาทาง
พฤติกรรมในการอยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตวัเอง  
4. การส่งเสริมสุขภาพจติผู้สูงอายุ 
 4.1 รักษาสุขภาพ ผูสู้งอายคุวรระมดัระวงัการเจ็บป่วยและการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงมกัจะ
เกิดข้ึนง่ายใน ผูสู้งอายุ หากผูสู้งอายุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หากเกิดข้ึนแลว้ตอ้งใชเ้วลาในการดูแล 
รักษาและฟ้ืนฟูนานกว่าคนหนุ่มสาว การออกก าลงักายเป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุเพราะนอกจากจะช่วยใหร่้างกายแข็งแรง กลา้มเน้ือท างานดีข้ึน ยงัเป็นการพกัผ่อนหย่อน
ใจ หายเครียด และท่ีส าคญัคือ เซลลส์มองท างานดีข้ึน 
 4.2 ตระหนักและระวงัความรู้สึกของตนเอง ระมดัระวงัภาวะอารมณ์หงุดหงิด 
ฉุนเฉียว นอ้ยใจ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง เพ่ือใหค้วามสมัพนัธก์บัครอบครัวและลูกหลานเป็นไปในทาง
ท่ีดี เป็นท่ีพึ่งทางใจของลกูหลานได ้
 4.3 ความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยใดๆท่ีเกิดข้ึน เม่ือได้รับการวินิจฉัยแลว้ ควร
ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมการรักษาพยาบาลตอ้งค านึงถึงทุกดา้นและใหก้ารรักษาพยาบาลตาม
สาเหตุ  
 4.4 คอยกระตุน้ตนเอง ผูสู้งอายคุวรท ากิจวตัรประจ าวนัของตนอยา่งสม ่าเสมอ ส่ิงใด
ท าเองไดก้็ควรท าต่อไปเพื่อร่างกายจะไดแ้ข็งแรง กระฉบักระเฉงรู้ว่าตนเองยงัมีค่า มีประโยชน์แก่
ครอบครัว 
 4.5 เมื่อมีปัญหา ไม่ว่าเป็นสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย ควรดูแลตนเองและแสวงหา
วิธีการช่วยเหลือผูสู้งอายดุว้ยกนั 
 4.6 ท างานอดิเรกท่ีชอบ เช่น การปลูกต้นไม ้เล้ียงสัตว์ เล่นดนตรี เพ่ือให้จิตใจ
เพลิดเพลิน เบิกบาน มีความสุข มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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 4.7 ส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัวและสังคม เพื่อกระตุ้นให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่า
ตนเองมีค่าเป็นท่ีปรึกษา ไดเ้น่ืองจากเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า มีความสุขุมรอบคอบ เป็น
หลกัใหค้วามอบอุ่นแก่ครอบครัว 
 4.8 ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุออกสังคมหรือท ากิจกรรมนอกบ้านร่วมกบัผูอ่ื้นในชุมชน 
เช่น เป็นอาสาสมคัรของชุมชน เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ เป็นตน้ การไดอ้อกไปพบปะผูค้น จะ
ช่วยใหผู้สู้งอายไุม่เหงา 
 4.9 มีเพ่ือนมากข้ึน ทั้งเพ่ือนรุ่นเดียวกนั และเพ่ือนต่างวยัดว้ย 
5. ปัญหาสุขภาพจติของผู้สูงอายุ 
 ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อยในสูงอาย ุคือ เร่ืองความเครียด วิตกกงัวล ซึมเศร้า ระแวง 
นอนไม่หลบั และสมองเส่ือม ซ่ึงกล่าวโดยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ความเครียดและความวติกกงัวล  

     มีความวิตกกงัวลท่ีตอ้งพึงพาลูกหลาน มนัแสดงออกเด่นชดัเป็นความกลวั ขาด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง เช่น กลวัไม่มีคนเคารพยกย่องนับถือ กลวัว่าตนเองไร้ค่า กลวัถูกทอดท้ิง 
กลวัถกูท าร้าย กลวันอนไม่หลบั กระสบักระส่าย การแกไ้ขปัญหาผูสู้งอายุ บางอย่างเป็นปัญหาใน
เร่ืองของวิตกกงัวลเอง เช่น ความเป็นห่วงลกูหลาน การลดความกงัวลอนัเกิดจากปัญหาของตนเอง 
ควรแกท่ี้ความคิดของตนเอง โดยมองโลกในแง่ดี เช่ือมัน่ในความสามารถของลกูหลาน เปิดโอกาส
ใหเ้ขาแกปั้ญหาดว้ยตนเอง กล่าวสรุปแลว้ความวิตกกงัวลนั้นตอ้งรู้ว่าเร่ืองอะไร แกอ้ย่างไร ถา้วิตก
กงัวลในเร่ืองท่ีแห้ไม่ได ้ก็ให้คนอ่ืนช่วยแกห้รือท าใจ ถา้เห็นผูสู้งอายุมีลกัษณะอาการวิตกกงัวล
ดงักล่าว ควรให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การท าจิตใจให้สงบ เช่น การสวดมนต์ เขา้วดั  ฟัง
เทศน์ หรือ ท าพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง การไหวพ้ระ ฝึกสมาธิ 
 5.2 ซึมเศร้า  

 เป็นการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ท่ีพบบ่อย มีความคิดฟุ้ งซ่าน ชอบอยู่คนเดียว
ตามล าพงั วา้เหว่ หงุดหงิด ใจคอเห่ียวแหง้ เอาแต่ใจตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า อาจมีอาการ
ทางกาย เช่น นอนไม่หลบั ต่ืนเชา้ผดิปกติ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สดช่ืน ไม่สนใจดูแลตนเอง ไม่มี
สมาธิ ชอบพูดเร่ืองเศร้า เบ่ืออาหาร บางรายท่ีมีอารมณ์เศร้ามากๆอาจมีความคิดท าร้ายตนเองได้  
การช่วยเหลือ หลีกเล่ียงการอยู่คนเดียว เม่ือมีอารมณ์เศร้าเกิดข้ึน พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียน ความ
คิดเห็นกบัคนอ่ืน ท ากิจกรรมหรืองานอดิเรก 
 5.3 นอนไม่หลบั  
 ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหานอนไม่หลบันั้น มกัจะชอบต่ืนกลางดึกหรือไม่ก็ต่ืนเชา้กว่า 
ปกติและเม่ือต่ืนแลว้ก็จะไม่หลบัอีก ตอ้งลุกข้ึนมาท า โน่น ท าน่ี ซ่ึงจะรบกวนสมาชิกคนอ่ืนในบา้น
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ท่ีก  าลงันอนหลบัอยูด่ว้ย ทั้งนั้นสาเหตุท่ีท าใหน้อนไม่หลบั อาจไดแ้ก่ การนอนกลางวนัมากเกินไป 
ไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย หรือใชแ้รงงาน ท าใหไ้ม่รู้สึกอ่อนเพลียหรือง่วง เมื่อไดเ้วลานอนอาจวิตก
กงัวลบางเร่ืองอยู่ ท่ีนอนท าให้นอนไม่สบาย อากาศร้อนหรือเยน็เกินไป มีปัญหาทางร่างกายท่ี
รบกวนการนอน เช่น ปวดหลงั ทอ้งอืด ตอ้งลุกมาปัสสาวะบ่อย เป็นตน้ 
 ค าแนะน า การนอนหลบันั้นสามารถนอนพกัไดทุ้กเวลา ถา้นอนไม่หลบัจะลุก
ข้ึนมาท าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์ก็สามารถท าไดผู้สู้งอายจุะตอ้งนอนหลบัและพกัผอ่นใหเ้พียงพอกบั
สภาพ ร่างกาย การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ควรแกไ้ขตามสาเหตุ เช่น หากิจกรรมให้ผูสู้งอายุท าใน
ตอนกลางวนั ปลุกปลอบใจให้หายกงัวล จดัสถานท่ีนอนของผูสู้งอายุให้สะดวกสบาย ดูแลรักษา
โรคทางกายใหทุ้เลา เป็นตน้ หากอาการนอนไม่หลบัยงัคงอยูเ่ป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อให้
การบ าบดัรักษาต่อไป 
 5.4 ระแวง  

 มกัพบการเปล่ียนแปลงทางความคิด คิดซ ้ าซาก คิดหมกมุ่น  เร่ืองของตนเอง 
นอ้ยใจ กลวัถกูทอดท้ิง กลวัถกูเหยยีดหยาม รวมทั้งมีความเส่ือมของสมอง ท าใหคิ้ดระแวงผูอ่ื้น ไม่
ไวว้่างใจคน ระแวงลกูหลาน นินทาว่าร้ายหรือขโมยทรัพยส์มบติั ชอบกล่าวหาคนในบ้านว่าขโมย
ของ ทั้งท่ีตนเองลืมแลว้หาไม่พบ บางรายอาจถึงข้ึนระแวงคนมาฆ่า ท าร้าย กลวัถูกวางยาพิษ เป็น
ตน้ 
 ค าแนะน า ในกรณีเม่ือผูสู้งอายเุร่ิมระแวง ควรแนะน า พดูคุย ลุช้ีแจงเหตุผล สร้าง
ความมัน่ใจว่าส่ิงแวดลอ้มไม่ได้ร้ายอย่างท่ีคิด เพ่ิมความมัน่ใจโดยการช่วยเหลือในบทบาทและ
กิจกรรมท่ีผูอ่ื้น ท าไม่ไดถ้า้อาการระแวงมีมากจนช้ีแจงกนัอยา่งไรก็ไม่ยอมรับฟัง ควรปรึกษาแพทย ์
 5.5 ความจ าเส่ือม  
 ผูสู้งอายุท่ีความจ าเส่ือมจะมีอาการหลงลืม ความจ าในอดีตดีกว่าความจ าใน
ปัจจุบนัลืมเหตุการณ์ใหม่ง่าย จ  าเร่ืองเก่าไดดี้ ท าให้กลายเป็นคนพูดซ ้ าๆซากๆ ย  ้าค  าถาม ค  าตอบ 
เพื่อใหต้นเองแน่ใจ สบัสนเวลาระหว่างกลางวนัและกลางคืน ออกจากบา้นแลว้จ าทางกลบับา้นไม่
ถกู เป็นมากๆอาจจ าไม่ไดแ้มแ้ต่ญาติพี่นอ้งใกลชิ้ด  
 การแกไ้ข ควรเร่ิมตน้ท่ีตนเอง โดยยอมรับธรรมชาติของวยัไม่คิดวิตกกงัวล ถา้
นึกคิดอะไรไม่ไดจ้ริงๆ ให้ท้ิงช่วงเวลาไวร้ะยะหน่ึง ถา้ยงันึกไม่ไดอี้ก ให้ถามคนอ่ืน นอกจากน้ี
ผูสู้งอายุควรจดบนัทึกช่วยจ า จัดส่ิงของให้เป็นระเบียบ ส าหรับญาติพ่ีน้องในครอบครัว หรือผู ้
ใกลชิ้ดควรใหค้วามเขา้ใจ และใหค้วามช่วยเหลือ โดยใหค้วามเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูสู้งอายุให้
มาก พยายามใหผู้สู้งอายไุดป้ฏิบติัภารกิจประจ าวนัตามปกติ คอยเตือนใหร้ะลึกถึงช่ือบุคคล สถานท่ี 
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วนั เดือน ปี เวลา และส่ิงต่างๆรอบตวั ใหผู้สู้งอายไุดช่้วยเหลือตวัเองในส่ิงท่ีพอจะท าไดต้ามสมควร 
และควรมาปรึกษาแพทยเ์พื่อใหท้ราบความช่วยเหลือในการชะลออาการต่อไป 
6. สรุปท้ายบท 
 ทฤษฎีจิตวิทยาผูสู้งอายุท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้สามารถสรุปเน้ือหาใจความส าคญัเพื่อหา
แนวทางการน าหลกัการจิตวิทยาน าไปใชใ้นออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุได ้2 ลกัษณะดงัน้ี  
 1. การส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุซ่ึงประกอบไปดว้ย การรักษาสุขภาพ ท่ีจะท าได้
โดยการส่งเสริมใหผู้สู้งอายอุอกก าลงักายและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 2. การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย ความวิตกกังวล 
ซึมเศร้า นอนไม่หลบั ความระแวง ความจ าเส่ือม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยในผูสู้งอาย ุ 
 ทั้ง 2 ขอ้ท่ีไดก้ล่าวมานั้นเป็นหลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายุท่ีสามารถหาแนวทางการ
ออกแบบภูมิทศัน์ท่ีตอบสนองและแกไ้ขปัญหาของผูสู้งอายุได ้ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมานั้น
จากการวิเคราะห์ พบว่าภูมิทศัน์ไม่สามารถส่งเสริมจิตวิทยาขอ้อ่ืนๆของผูสู้งอายุได้ จึงสรุปความ
เป็นไปไดต้ามลกัษณะท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี เพ่ือคน้หาแนวทางและวิเคราะห์ภูมิทศัน์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัจิตวิทยาผูสู้งอายไุดต่้อไป 
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บทที่ 3 
ทฤษฎีจติวทิยากบัภูมทิัศน์ 

 ภูมิทศัน์หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรามีอิทธิพลและส่งผลต่อสภาวะจิตใจไดจ้ากการ
สมัผสั การรับรู้ การมอง จากส่ิงเร้าต่างๆท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงมลูเหตุทางดา้นความเครียดเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้ป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย โดย Crisp,Barbara (ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
ไดส้รุปไวว้่า สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติท าใหเ้กิดการกระตุน้ต่อสภาวะจิตใจในเชิงบวก การได้
มองภาพธรรมชาติหรือมีประสบการณ์ในธรรมชาติสามารถช่วยใหค้วามเครียดลดลงได ้ซ่ึงแนวคิด
น้ีเป็นตวับ่งช้ีไดช้ดัเจนว่าการน าทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใชก้บัการจดัองค์ประกอบภูมิทศัน์นั้น
สามารถท าใหค้วามเป็นอยูข่องมนุษยดี์ข้ึนได ้
1. อทิธิพลของธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัจติวทิยา 
 ภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มมีความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อสภาวะจิตใจไดโ้ดยตรง ซ่ึง
อาจจะมีหลกัการจิตวิทยามาส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการบรรเทาและผ่อนคลายสภาพจิตใจท่ีไดรั้บ
การกดดนัหรืออ่อนแอจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั และช่วยปรับสภาวะจิตใจและ
ร่างกายให้รู้สึกดีข้ึนได ้โดยการศึกษาอิทธิพลของธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
มนุษย ์ซ่ึงจากการคน้ควา้ขอ้มลูดา้นจิตวทิยากบัสภาพแวดลอ้มคน้พบว่าธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีเบ่ียงเบน
ความรู้สึกและมีแนวโนม้ในการช่วยลดความเครียดได ้จากการศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลซ่ึงUlrich 
and Parson (1990) ได้มีการอ้างอิงข้อมูลซ่ึงมีทฤษฎีและงานวิจัยมารองรับโดยอธิบายถึง
องคป์ระกอบของภูมิทศัน์ท่ีมนุษยม์ีความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงมีแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัดงัน้ี 
 1.1 ภูมทิัศน์ที่มนุษย์มคีวามพงึพอใจ 
 มนุษย์มีความรู้ สึกชอบหรือมีความพึงพอใจในธรรมชาติ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดลอ้มซ่ึงอาจมีหลกัการท่ีพฒันามาจากการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์ต้องการมีความรู้สึก
ปลอดภยั ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์(ประภาพร ธาราสายทอง 2546) โดยภูมิทศัน์ทัว่ไปท่ีมนุษย์
มีความพึงพอใจนั้นมกัจะเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง มีระบบทางเดินท่ีชดัเจนและง่ายต่อการจดจ า ซ่ึงเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยม์ีความรู้สึกถึงความปลอดภยั และตอบสนองความตอ้งการหลีกหนีหลบภยั
จากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เป็นตน้ ซ่ึงจาการศึกษารูปลกัษณะตน้ไมท่ี้มนุษยม์ีความพึงพอใจ ตามทฤษฎี
วิวฒันาการ (Salamy  1995, อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546 )พบว่ามนุษยม์ีความพึงพอใจ
ในรูปลกัษณะตน้ไมท่ี้คลา้ยกบัตน้ Acacia tree ซ่ึงเป็นตน้ไมช้นิดสีเสียด กระถิน ชะอม ซ่ึงมีรูปทรง
ทางกวา้งมากกว่า 
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ความสูง มีก่ิงกา้นแผก่ระจายกวา้ง มีใบขนาดเลก็และมีร่มเงาท่ีใหญ่มาก และมีช่วงท่ีเป็นล าตน้ท่ีไม่
มีก่ิงกา้นสั้นกว่าความสูงของตน้ไม ้(Salamy  1995, อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) 
 
 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะตน้ไมท่ี้มนุษยม์ีความพึงพอใจ 
ท่ีมา : Andy Biggs,   About the Fine Art Prints  [Online], accessed 7 May 2011. Available from  
http://www.andybiggs.com/photo.php?id=31 
 จากการสงัเกตลกัษณะรูปทรงตน้ไมท่ี้เป็นความพอใจของมนุษยน์ั้นอาจมีสาเหตุ
เน่ืองจากตน้ไมล้กัษณะน้ีใหค้วามรู้สึกสบาย ปลอดภยั มีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการพึ่งพาอาศยั 
ความรู้สึกปกป้อง โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎี Prospect-Refuge (Salamy  1995,  อา้งถึงใน ประภาพร 
ธาราสายทอง 2546) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึง ภูมิทศัน์และธรรมชาติท่ีมีผลต่อการบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจ ควรมีลกัษณะพืชพรรณเขียวชอุ่ม สงบ หรือมีการเคล่ือนไหวของน ้ าชา้ๆ มีพ้ืนท่ีท่ีเปิดโล่งบา้ง 
มีขอบเขตท่ีชดัเจน มีสตัวป่์าท่ีไม่ดุร้าย ใหค้วามรู้สึกปลอดภยั ไม่มีอนัตราย เป็นตน้ (Ulrich 1993 ,
อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546 )   
 การรับ รู้ความพึงพอใจของมนุษย์ในภู มิทัศน์และสภาพแวดล้อมนั้ น มี
กระบวนการรับรู้ท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมนุษยเ์กิดจากความรู้สึกซ่ึงเป็น
กระบวนแรกท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าในธรรมชาติ ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีไดรั้บการกระตุน้ 
ความเขม้ขน้ของลกัษณะองคป์ระกอบของภูมิทศัน์นั้นๆ ซ่ึงต่อมามนุษยก์็จะมีการพึงพอใจจากการ
รับรู้ ซ่ึงอาจจะหมายถึงจิตนาการท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกหลากหลาย และรับรู้ถึงคุณสมบติับางอย่าง
ของสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดความพอใจ  แต่เม่ือมนุษยมี์สติปัญญาท่ีสูงข้ึนความพอใจก็อาจ
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เกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบความรู้และพยายามหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงใดส่ิงหน่ึงและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัทกัษะจึงท าให้เกิดความพอใจ แต่การออกแบบภูมิทศัน์ให้เกิดความพึง
พอใจนั้นจะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเร้าและกระตุน้ความรู้สึก ท าใหม้นุษยรู้์สึกถึงความกลมกลืน 
สมดุล และสมเหตุสมผล ส่ือถึงความจริงสะทอ้นความชดัเจนในภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้ม 
 1.2 ส่ิงเร้าและการกระตุ้นความรู้สึกในภูมทิัศน์ที่เกีย่วข้องกบัหลกัการจติวทิยา 
 ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้และการรู้สึกของ
มนุษยท่ี์มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ โดยส่ิงเร้านั้นมีการตอบสนองได้ทั้ งในเชิงบวกและลบ 
(Gappell 1991, รุจิโรจน์ อนามบุตร 2542,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)  ส่ิงเร้าใน
ธรรมชาติถา้เกิดจากความสมดุล และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจะท าใหเ้กิดความรู้สึกในเชิงบวก 
แต่ถา้มีการกระตุ้นทางความรู้สึกมากไป เช่น เสียงท่ีดัง การเคล่ือนไหวท่ีมากเกินไป หรือการ
ซบัซอ้นจากการมองเห็น อาจท าใหเ้กิดความรู้สึกในเชิงลบท่ีมีผลกระทบต่อความเครียดของมนุษย ์
องคป์ระกอบในภูมิทศัน์ท่ีมีการกระตุน้ต่อความรู้สึกมนุษยไ์ดแ้ก่ แสง สี เสียง กล่ิน ผวิสมัผสั และท่ี
ว่าง (Gappell 1991, รุจิโรจน์ อนามบุตร 2542,  อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546 ) 
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ความรู้สึกของมนุษยไ์ดดี้ ซ่ึงจะอธิบายไดด้งัน้ี 
 1.2.1 เสียง  
   เป็นส่ิงเร้าท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเสียงท่ีพึงพอใจ
หรือเสียงท่ีท าให้รู้สึกถึงภยัอนัตราย เสียงท่ีกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกในแง่บวกนั้นจะเป็นเสียงท่ี
เกิดข้ึนจากส่ิงมีชีวิต  ซ่ึงมีจงัหวะและท่วงท านองท่ีสมดุลอย่างต่อเน่ือง เสียงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ
จะเสริมสร้างใหเ้กิดการผอ่นคลายไดเ้ช่น เสียงใบไมก้ระทบกนักบัสายลม เสียงสัตวต่์างๆร้องเรียก
กนั เสียงน ้ าไหล หรือเสียงน ้ าตกท่ีช่วยให้ร่างกายมนุษยเ์กิดการผ่อนคลายได ้ซ่ึงแตกต่างจากเสียง
รบกวน เช่นเสียงรถ เสียงท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรง ซ่ึงส่งผลใหม้นุษยมี์ความเครียดเพ่ิมข้ึน 
  ส่ิงเร้าท่ีเป็นลกัษณะเสียงนั้นมีความคลา้ยคลึงกบัสีเพราะมีความกลมกลืน
กนัด้วยระดบัชั้น (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซ่ึงสีนั้นอาจสร้าง
ท่วงท านอง จงัหวะ เกิดข้ึนไดเ้ช่น การจดัวางตน้ไม ้พืชพรรณไม ้สีและพ้ืนผวิ การเวน้ท่ีว่างในการ
จดัวางองคป์ระกอบของพืชพรรณไม ้ 
 1.2.2 การสัมผสั  
  เป็นการรับรู้ท่ีกระตุ้นให้มนุษยเ์กิดความรู้สึกต่างๆ ได ้เพราะผิวหนังมี
ความไวต่อการส่ือสารกบัสภาพแวดลอ้มมากท่ีสุด (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสาย
ทอง 2546) การสมัผสัท าใหม้นุษยม์ีการต่ืนตวั มีชีวิตชีวา และชดัเจนไดด้า้นความรู้สึกท่ีแทจ้ริงใน
สภาพแวดลอ้ม การสมัผสัเป็นการแลกเปล่ียนพลงังานคล่ืนแม่เหล็ก ไฟฟ้า ซ่ึงมีอยู่ในส่ิงมีชีวิต ซ่ึง
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มนุษยส์ามารถรับพลงังานจากการสมัผสักบัสภาพแดลอ้มเช่น เทา้ท่ีสมัผสักบัตน้หญา้ ลมท่ีกระทบ
กบัผวิกาย ผวิท่ีสมัผสัไดถึ้งอุ่นไอแดด น ้ าคา้ง หรือน ้ าฝน ซ่ึง Lewis (1991) ไดส้รุปไวว้่าการสัมผสั
พืชพรรณท่ีอ่อนนุ่มเป็นธรรมชาติท่ีช่วยให้เกิดการตอบสนองอย่างพึงพอใจและช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดได ้ซ่ึงการเลือกผวิสมัผสัในงานภูมิทศัน์ตอ้งค านึงถึง ความสะดวกสบายในการใชพ้ื้นท่ี
และสร้างความรู้สึกเคล่ือนไหวอย่างมัน่คง และค านึงถึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละฤดูดว้ย ซ่ึงการ
สมัผสัจะสมัพนัธก์บัการมองเห็นอยา่งท่องแท ้ซ่ึงการมองน่ีเองจะช่วยเพิ่มการรู้สึกจากการสมัผสัได้
สมบรูณ์อีกดว้ย 
 1.2.3 รส  
  เป็นส่ิงเร้าท่ีสัมพนัธ์กบักล่ิน ซ่ึงรสในภูมิทศัน์นั้นหมายถึง ภูมิทศัน์หรือ
การใชพ้รรณไมท่ี้มีผลท่ีสามารถกินได ้หรือผลไมท่ี้ไม่สามารถกินได ้จากการมองเห็นผลและการ
ไดก้ล่ิน ท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนความรู้สึกใหเ้พลิดเพลินและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึน และท าให้
ภูมิทศัน์เกิดการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การติดตามและกระตุน้อารมณ์ใหมี้ส่วนร่วมกบัธรรมชาติมากข้ึนได ้
 1.2.4 กลิน่  
  เป็นส่ิงเร้าในธรรมชาติท่ีมีความส าคญัในการรับรู้ กล่ินมีอิทธิพลต่อสภาวะ
จิตใจ สุขภาพ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์กล่ินเป็นส่ิงท่ีสร้างความสมัพนัธก์บัอารมณ์ไดเ้พราะเหตุ
น้ีกล่ินจึงเป็นส่วนท่ีช่วยกระตุน้ความทรงจ าในบางช่วงของเวลา ฤดูกาล และภาพความทรงจ าใน
อดีตได ้กล่ินสามารถช่วยกระตุน้ประสาทสมัผสัใหเ้กิดความพึงพอใจและคลายเครียดได ้อย่างเช่น 
การใชพ้รรณไมท่ี้มีกล่ินหอมสามารถกระตุน้ประสาทสัมผสัให้ตอบสนองในทางท่ีดี โดยปรกติ
ของมนุษยม์กัจะพึงพอใจกล่ินของดอกไมแ้ละผลไมม้ากกว่ากล่ินท่ีปรุงแต่งข้ึนมา เพราะกล่ินหอม
สามารถสร้างแรงดึงดูดและผ่อนคลายอาการเศร้าของมนุษยไ์ด้ ซ่ึงการจดัวางองค์ประกอบในภูมิ
ทศัน์นั้นมีส่วนส าคญัมากในการออกแบบท่ีใชก้ล่ินในการสร้างความพึงพอใจ เช่น การจดัวางตน้ไม้
ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางลม และช่วงเวลาต่างๆของการส่งกล่ินของดอกไมท่ี้แตกต่างกนั 
 1.2.5 การมองเห็น 
  เป็นส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้ราไดรู้้ถึงความลึก มิติ ของสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบๆตวั
เรา การมองเห็นจะสมัพนัธก์บัความรู้สึกไดใ้นเวลาเดียวกนั การมองเห็นเป็นประสาทสมัผสัท่ีไวต่อ
การปกป้อง ป้องกนัภยัจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย และการมองเห็นจะเป็นความรู้สึกแรกท่ีตอ้งการหา
ความปลอดภยัหรือก าบงัรวมถึงการมอง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเปิดใจเพื่อรับรู้ถึงความพอใจของ
มนุษย ์ การมองเห็นรูปทรง ลกัษณะ สี พ้ืนผิวในภูมิทศัน์นั้นท าให้เกิดการประเมินความน่าสนใจ 
ความงาม และความสมัพนัธข์องภูมิทศัน์ท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ การรับรู้โดยการมองความ
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หลากหลายทางชีวภาพและความซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนอยา่งสมดุลของส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มจะท าให้
มนุษยม์ีความพึงพอใจ (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) และการมองก็เป็น
ส่วนท่ีท าให้เกิดการเบ่ียงเบนความสนใจได้ดี เช่นการจัดองค์ประกอบของจังหวะ ความเป็น
เอกภาพ แบบแผน ล าดบัหรือท่ีว่าง เป็นตน้                                                                                                                                                                                                                              
 จากการศึกษาส่ิงเร้าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของมนุษยน์ั้น ส่ิงเร้าท่ีสัมผสัดว้ย 
เสียง กล่ิน สมัผสั รส และการมองเห็นนั้น แต่ละส่วนจะมีความส าคญัท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ถา้
ทุกอยา่งเป็นองคป์ระกอบท่ีจดัวางกนัไดอ้ย่างลงตวั สภาพแวดลอ้มนั้นก็จะดีและส่งผลถึงสภาวะ
จิตใจของมนุษยใ์หดี้ข้ึนตามไปดว้ย 
2. การน าหลกัการจติวทิยามาใช้ในการจดัองค์ประกอบภูมทิัศน์ 
 การจดัองค์ประกอบในงานภูมิทศัน์เปรียบเสมือนการจดัวางองค์ประกอบของการ
วาดภาพ โดยใช้หลักการพ้ืนฐานการออกแบบเช่นเดียวกันงานศิลปะ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้ม (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซ่ึงการจดัองค์ประกอบ
นั้นไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์หรือศิลปะก็มีคุณค่าทางสภาวะจิตใจของมนุษย  ์ จากการศึกษาคน้ควา้
งานวิจยัของ Berlyne (1960) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงหลกัการในการจดัองคป์ระกอบภูมิทศัน์ดงัน้ี  
 2.1  การจดัวางพืน้ที่ ในภูมทิัศน์ 
  การจดัวางองคป์ระกอบในงานภูมิทศัน์เป็นการสร้างความสมัพนัธอ์งคป์ระกอบ
ท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น 3 มิติ  ซ่ึงสามารถมองเห็นไดห้ลากหลายมุมมอง โดยพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
สร้างจุดดึงดูดหรือเบ่ียงเบนความสนใจท่ีดีจากการรับรู้ ซ่ึงประกอบไปอยา่งสมดุลและงดงามเป็นท่ี
พึงพอใจของมนุษย์ ซ่ึงการจัดวางพ้ืนท่ีในงานภูมิทัศน์จากการศึกษาแนวคิดควรมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ลกัษณะรูปร่างของอาณาเขต ซ่ึงขอบเขตหรืออาณาเขตมีความส าคญัมาก 
(Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) รูปร่างท่ีดีตอ้งมีความชดัเจน สมบรูณ์ใน
ตวัเอง มีขนาดท่ีเสมอกนัและไม่ก  ากวม และค านึงถึงองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ท่ีเป็นลกัษณะ
เดียวกนั   
  2. ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีแบบแผนขององคป์ระกอบจะท าใหภู้มิทศัน์มีการสอดคลอ้ง
และสมัพนัธก์นัไดดี้  (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) 
  3. ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีความซบัซอ้นและความหลากหลาย เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ภูมิ
ทศัน์มีความอุดมสมบรูณ์ขององค์ประกอบ (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 
2546) 
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  4. ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ี ท่ีมีความต่อเน่ือง และมีการล าดบั
พ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจเป็นจุดดึงดูดท่ีท าใหใ้หม้นุษยมี์ความรู้สึกติดตามและคลอ้ยตาม 
  5. ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีการจดัวางจงัหวะขององคป์ระกอบ ซ่ึงท าใหเ้กิดการมองเห็น
แบบน าสายตาหรือการน าพาไปจุดสนใจใหเ้กิดการติดตามอยา่งต่อเน่ือง  
  6. ลกัษณะพ้ืนท่ีมนุษยเ์ขา้ใจง่าย ซ่ึงเป็นการจดัวางท่ีบอกการเขา้ถึงไดช้ดัเจน มี
ความเช้ือเชิญ มีการบอกต าแหน่งทิศทาง เพ่ือป้องกนัการสบัสนท่ีเป็นสาเหตุแห่งความตึงเครียดได ้
(Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) 
  7. ลกัษณะพ้ืนท่ีลึกลบั พ้ืนท่ีลกัษณะน้ีจะมีเสน่ห์ส่งเสริมการค้นหา และการ
ดึงดูดใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นๆไดน้าน  
  8. ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีมุมมองเปิดโล่งเม่ืออยู่ในการปิดลอ้ม หรือการสร้างกรอบ
ของพ้ืนท่ี จะท าใหเ้กิดการรวมกนัของส่วนประกอบในภูมิทศัน์ จากการรับรู้ดว้ยการมองเห็น ซ่ึงท า
ใหเ้กิดความน่าสนใจและน าไปสู่การจดัองคป์ระกอบท่ีมีเอกภาพ 
  แนวทางขา้งตน้ท่ีไดอ้ธิบายมานั้นเป็นการจดัองคป์ระกอบท่ีเป็นการกระตุน้ทาง
สายตา เบ่ียงเบนความสนใจท่ีดีโดยสามารถจ าแนกหลกัการต่างๆไดด้งัน้ี 
 2.1.1 ล าดับ (Sequence) 
  การล าดบัคือการจัดวางองค์ประกอบท่ีเกิดจากการพฒันาเปล่ียนแปลง
คุณลกัษณะขององคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 1 อยา่ง  ซ่ึงควรมีคุณลกัษณะขององคป์ระกอบจ านวนหน่ึง
ท่ีคงอยูเ่พื่อใหเ้กิดความรู้สึกไดถึ้งการเปล่ียนแปลง หากมีการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะพร้อมกนัจะ
ท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างท่ีรวดเร็วเกินไปจนอาจจะไม่เห็นการเปล่ียนแปลงแบบเป็นล าดับ 
(Hubbard 1967 , อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซ่ึงแนวคิดของการล าดบัน้ีเกิดข้ึนจาก
การเคล่ือนไหวท่ีสร้างความประทบัใจและสร้างความพึงพอใจในการเคล่ือนท่ีแบบเสมอตน้เสมอ
ปลายและชวนติดตามอย่างแบบง่ายๆท าให้เกิดการเบ่ียงเบนความสนใจให้อยู่ในปัจจุบนัทุกขณะ
โดยตอ้งมีการล าดบัความต่อเน่ืองอยา่งมีเหตุผลจากจุดหน่ึงไปอีกจุดตามล าดบั หลีกเล่ียงการหยุด
หรือมีองค์ประกอบอ่ืนเข้าไปแทรกซ่ึงลกัษณะการออกแบน้ีพบได้ในการออกแบบสวนชาใน
ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีการจุดสนใจต่อเน่ืองกนัตามเสน้ทาง 
  2.1.2 แบบแผน (Order) 

  แบบแผนของการจดัวางองคป์ระกอบของภูมิทศัน์จะสร้างความกลมกลืน
ทางการมองเห็นซ่ึงท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการรับรู้และเขา้ใจภาพรวมไดง่้าย แบบแผนนั้นตอ้ง
ประกอบดา้ยความคลา้ยกนัของลกัษณะทางกายภาพของแต่ละส่วน เช่น สี รูปร่าง พ้ืนผวิ หรือความ
กลมกลืนกบัองคป์ระกอบท่ีซ ้ากนั การมีล  าดบัต่อเน่ือง หรือความสมดุล แบบแผนเป็นส่ิงส าคญัใน
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การออกแบบลกัษณะของพ้ืนท่ี สามารถควบคุมแนวทางการออกแบบทั้งหมด (Salamy 1995,  อา้ง
ถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซ่ึงจากการศึกษาของ salamy ไดน้ าเอาหลกัการของ Earle 
และ Ching มาเปรียบเทียบหาขอ้สรุปไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบหลกัการแบบแผนทั้งสองแนวคิดระหว่าง Earle และ Ching 
 

 
ท่ีมา : ประภาพร ธาราสายทอง,  “ภูมิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ”  (วิทยานิพนธป์ริญญาสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),  65. 
  
   

ภาพประกอบ หลกัการของ Earle ภาพประกอบ หลกัการของ  Ching 
 1.Gross collections 

รูปแบบดัง่เดิมมีแบบแผนท่ีเรียบง่ายมีการ

จดัองคป์ระกอบแบบไม่เป็นระเบียบ 

 1.Hierarchy 

แบบแผนท่ีเกดิมีการสร้างความส าคัญและ

ความเป็นพิเศษของพ้ืนท่ีด้วยขนาด รูปร่าง

หรือต ่าแหน่ง ท่ีสัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีโดยรอบ 

 2.Classified Categories 

เป็นรูปแบบท่ีจดัองคป์ระกอบท่ียุ่งกระจัด

กระจายให้เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ี

บ่งช้ีองคป์ระกอบนั้นๆ 

 2.Rhythm / Repetition  

แบบแผ น ท่ี เกิด ข้ึ นซ ้ า ก ัน บ่ อ ยๆขอ ง

ความสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ี 

 3.Symmetry 

เป็นรูปแบบท่ีจัดวางองค์ประกอบตาม

ความสัมพนัธ์ท่ีแสดงถึงความต่อเน่ืองกบั

ภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงเกดิจากเส้นสายหรือ

แนวแกนผ่ากลางเส้นผ่าศูนยก์ลางเดียวกนั 

 3. Datum  

เป็นรูปแบบการจัดวางความต่อเน่ืองของ

รูปร่างและพ้ืนท่ีตามแนวขององค์ประกอบ

ทางนอนท่ีท าให้เก ิดการรวมกนัเพ่ือสร้าง

แบบแผน 

 4.Asymmetry  

แ บ บ แ ผ น ท่ี มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง

องค์ประกอบในพ้ืนท่ีท่ีไม่เป็นปรกติซ่ึง

อาจจะเป็นการตั้งใจใหเ้กดิข้ึนแบบลึกลับ 

และไม่ปรากฎชดัเจน 

 4.Transformation 

แบบแผนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงและ

การเปล่ียนรูปลักษณ์ความสัมพันธ์ของ

พ้ืนท่ีไปสู่โครงสร้างท่ีรวมกนัอย่างชัดเจน

ดว้ยการกระจายแต่คงไวใ้นรูปร่างเดิม 

 5.Occut  

เป็นรูปแบบท่ีจดัวางรูปร่างอย่างไม่สมดุล 

ซ่ึงเป็นแบบแผนการรับรู้ทางดา้นการมอง

จาดความสัมพนัธ์ของพ้ืนท่ี 
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 จากการเปรียบเทียบแนวคิดตามหลกัการของ Earle และ Ching พอจะสรุป
ได้ว่าแบบแผนของ  Earleนั้ นช่วยเป็นแนวทางในการจัดองค์ประกอบท่ีกระจัดกระจายและ
องค์ประกอบท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัให้เกิดแบบแผนจากการรวมกลุ่มตามแบบเฉพาะเพื่อสร้าง
แบบแผน ส่วนแบบแผนของ Ching เป็นแบบแผนท่ีพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีมี
คุณสมบัติท่ีสอดคลอ้งหรือต่อเน่ืองกัน มาจัดองค์ประกอบให้มีแบบแผนด้วยการซ ้ า เรียง ให้
ต่อเน่ืองกัน อย่างไรก็ตามการออกแบบภูมิทัศน์ให้แต่ละพ้ืนท่ีก็ต้องดูข้อจ  ากัดในพ้ืนท่ีและ
ลกัษณะเฉพาะของงานนั้นๆดว้ย   
  2.1.3 ความสมดุล (Sequence) 
 ความสมดุลเป็นพ้ืนฐานต่อการรับรู้ท่ีสร้างความมัน่คงในความรู้สึกและ
แข็งแรงในการมองเห็น (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ความสมดุลนั้น
ท าใหรั้บรู้องคป์ระกอบรวมถึงความอุดมสมบรูณ์ ซ่ึงความสมดุลเกิดจากแบบแผนท่ีเป็นสมมาตร 
หรือ ไม่สมมาตร ดว้ยการจัดวางต าแหน่งแบบไม่เท่ากนัแต่มีน ้ าหนักในการจัดวางท่ีสมดุลและ
ใกลเ้คียงกนั  ความสมดุลแบบ Occult balance เป็นความสมดุลท่ีภายนอกไม่สามารถมองเห็น ซ่ึง
ความสมดุลแบบน้ีเกิดจากสมมาตรและไม่สมมาตรจดัวางอย่างซบัซอ้นและไม่ชดัเจน ซ่ึงจะสร้าง
ความพึงพอใจกบัมนุษยเ์มื่อไดใ้ชส้ติปัญญาตริตรองและวิเคราะห์ออกมา  
 การจดัวางองคป์ระกอบใหมี้การเคล่ือนท่ี น ้ าหนกั ความเร็ว แสง สี เงาและ
รูปร่างขององคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อความสมดุลดา้นปริมาณและการจดัวาง ความสมดุลของ
ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิดพลงังานท่ีเกิดจากการมองเห็นซ่ึงสัมพนัธ์กบัมวลและความสูง 
อยา่งเช่นมวลของพรรณไมข้นาดเลก็สามารถท าใหม้วลพรรณไมข้นาดใหญ่เกิดการสมดุลกนัไดซ่ึ้ง
ผลมาจากการจดัวางองคป์ระกอบในภูมิทศัน์  
  2.1.4 เอกภาพ (Unity) 
 การจดัองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดคือการน าเอาแต่ละส่วนท่ีถกูจดัวางทั้งหมดมา
ท าใหเ้ป็นองคร์วมเดียวกนัและสามารถมองเห็นไดก่้อนแต่ละส่วนยอ่ย ซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานท่ีท า
ใหม้นุษยม์ีความพึงพอใจ (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) เอกภาพหรือ
ความเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัเป็นผลของการรวมท่ีเกิดจากการจดัวางองค์ประกอบให้แข็งแรงและมี
ความต่อเน่ือง เอกภาพจึงเป็นองค์รวมท่ีท าให้รู้สึกรับรู้ความกลมกลืนของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากท่ี 
Salamy ไดศ้ึกษาแนวคิดเอกภาพของ Earle ท่ีไดแ้บ่งลกัษณะของกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดองคร์วมท่ี
เป็นเอกภาพ (Salamy 1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ออกเป็น 7 ลกัษณะตาม
ตารางท่ีจะแสดงลกัษณะของเอกภาพดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงลกัษณะเอกภาพตามแนวคิด Earle  
 

ลักษณะของเอกภาพ ภาพประกอบ 
1. Dominance เป็นส่วนประกอบรองที่ส่งเสริมองค์ประกอบหลักๆให้เด่น มีพลัง
ควบคุมการกระท า ความหมาย และการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมด เช่นการสร้างจุด
รวมสายตาหรือจุดสนใจ 

 

2. Repetition เป็นส่วนท่ีประกอบมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งการใชส้อย และจุดมุ่งหมาย  
 

3. Major Contrast  ลกัษณะที่แตกต่างที่มีความหมายและพลงัเหนือองค์ประกอบอื่นๆ
จากส่วนประกอบทั้ งหมด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนท่ีแตกต่าง ตรงข้าม และมีความ
ขดัแยง้กนัดว้ยองคป์ระกอบอื่นเช่น รูปร่าง พื้นผิว หรือสี โดยลกัษณะเฉพาะท่ีตรงขา้ม
กนัน่ีเองที่ท  าให้องค์ประกอบมีความกลมกลืนจากความสัมพันธ์ที่แตกต่างในความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างองคป์ระกอบดว้ยกนั 

 

4. Compartmentalization  เป็นลกัษณะที่แบ่งส่วนองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัเป็นหน่อย
ยอ่ยๆที่มีหนา้ที่เดียวกนั โดยการสร้างกรอบใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั องค์ประกอบอาจจะมี
ความแตกต่างกนัท่ีขนาด รูปร่าง สี พื้นผิวหรือจ านวน  เป็นตน้ 

 
5.Interconnection  เป็นการรวมกลุ่มขององค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันให้เกิด
ความสัมพนัธ์ที่มีการใชส้อยตามระยะห่าง และมีการเช่ือมต่อทางกายภาพที่เกี่ยวขอ้งกบั
เอกภาพ 
 

 

6.Spatial tension and Balance เป็นเอกภาพท่ีรับรู้ทางสายตาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของรูปแบบ 
การล าดบัท่ีต่อเน่ืองและซ ้ ากนั ซ่ึงสร้างความรู้สึกท่ีตรงขา้มกนับนความสมดุล เม่ือแบ่ง
องคป์ระกอบอยา่งเท่าๆกนัในพื้นท่ี  
  

7.Unity of Three เป็นการสร้างความสมดุลทางจิตใจขององค์ประกอบที่เม่ือมองเห็น
เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยจดัวางองคป์ระกอบโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
อาจจะมีความเหมือนกัน หรือไม่เหมือนกนัในพื้นท่ีท่ีเป็นเอกภาพ ซ่ึงอาจเป็นการ
รวมตวักนัของคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั โดยความเป็นเอกภาพนั้นข้ึนอยู่กบัจ านวนของ
องคป์ระกอบท่ีออกแบบไม่ใช่คุณสมบติั 

 

 
ท่ีมา : ประภาพร ธาราสายทอง,  “ภูมิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ”  (วิทยานิพนธป์ริญญาสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),  68 
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   การออกแบบภูมิทศัน์โดยมีเอกภาพตามกระบวนต่างๆท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
ตารางจะช่วยส่งเสริมองค์รวมของภูมิทัศน์ให้ลงตัว เพื่อส่งเสริมองค์ประกอบหลัก เพื่อให้
โครงสร้างขององคป์ระกอบต่างๆมีความชดัเจนและแข็งแรง 
  2.1.5 จงัหวะ (Rhythm) 
 การรับรู้ทางการมองเห็นจงัหวะท าใหม้นุษยเ์กิดความพึงพอใจ จงัหวะจะ
กระตุน้ประสาทสัมผสัทางการมองเห็นให้สายตาคลอ้ยตามไม่มีเบ่ือ ไม่ต่ืนตกใจ เพราะเกิดจาก
องคป์ระกอบท่ีซ ้ากนัท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวท่ีต่อเน่ืองและคาดเดาส่ิงท่ีอยู่ภายหน้าได ้จงัหวะท่ี
เกิดข้ึนในงานภูมิทัศน์ท าให้มนุษยไ์ด้ตระหนักถึงจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดในวนั และวงจรใน
ธรรมชาติของแต่ละปี เช่นเงาตามกาลเวลาของแต่ละวนั เป็นตน้ การจดัองค์ประกอบในภูมิทศัน์
ควรใหค้วามส าคญักบัความต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ม่เกิดความเครียดท่ีมาจากการสับสนกบัการคาดการณ์
ส่ิงท่ีอยู่ภายหน้า ซ่ึงจากท่ี Salamy ได้ศึกษาแนวคิดจังหวะของ Earle ท่ีได้แบ่งลกัษณะของ
กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดจงัหวะท่ีสร้างการเช่ือมต่อองคป์ระกอบเพื่อองค์รวมและเอกภาพ (Salamy 
1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ออกเป็น 7 ลกัษณะ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 3 แสดงลกัษณะของจงัหวะตามแนวคิดEarle  
  

ลักษณะของจังหวะ 
 

ภาพประกอบ 

1.Repetition เป็นการรวบรวมให้เกิดจังหวะเดียวกันในรูปแบบที่คลา้ยคลึงกันอย่าง
ต่อเน่ืองตามล าดบั 
 
 

 
 
 

2.Alternation การซ ้ ารูปแบบแต่มีการใชอ้งค์ประกอบอื่นเขา้มาแทรกหรือการซ ้ าแบบ
สลบัสับเปลี่ยน 
 
 

 

3.Inversion การซ ้ าของรูปแบบให้เกิดความตรงข้ามกันเพื่อต้องการแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

4.Gradation เป็นจงัหวะท่ีเกิดข้ึนการแบบสม ่าเสมอโดยรวมคุณลกัษณะอย่างหน่ึงเขา้
ไปในส่ิงอื่นๆเช่นจากหนาแน่นไปสู่เบาบางหรือตรงขา้มกนั 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ลักษณะของจังหวะ ภาพประกอบ 

5.Radiation ความสมมาตรแบบรัศมี เช่นการขยายออกเป็นวง 
 
 

 
 

6.Echo มีลกัษณะที่คลา้ยกบั Gradation เป็นการซ ้ าของรูแบบท่ีอ่อนลงเร่ือยๆ 
 
 

 

7.Extension เป็นรูปแบบการซ ้ าท่ีกา้วหน้าท าให้เกิดความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว โดย
คุณลักษณะอื่นอ่อนลงแต่ยกเว้นพลังงานท่ีเพิ่มข้ึนในการเคลื่อนไหวเพิ่มข้ึนอย่าง
ชดัเจน 

 

 
ท่ีมา : ประภาพร ธาราสายทอง,  “ภูมิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ”  (วิทยานิพนธป์ริญญาสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),  70 
 การใชจ้งัหวะในการจดัองคป์ระกอบในภูมิทศัน์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็น
แนวคิดของจงัหวะท่ีซ ้าอยา่งกา้วหนา้ เป็นจงัหวะท่ีท าใหม้นุษยมี์การคลอ้ยตามและเบ่ียงเบนความ
สนใจจากสภาวะจิตใจท่ีเครียด จึงเป็นการจดัวางองค์ประกอบท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับ
มนุษย ์
3. การน าหลกัการจติวทิยามาใช้ในการออกแบบคุณลกัษณะองค์ประกอบภูมทิัศน์ 
 คุณลกัษณะต่างๆขององค์ประกอบในภูมิทศัน์มีความส าคญัมากตามความสัมพนัธ์
กบัการจดัองคป์ระกอบ ซ่ึงมีคุณลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ สี รูปร่าง ขนาดสดัส่วน และพ้ืนผวิเป็นตน้โดย
คุณลกัษณะท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะถกูใชใ้นการจดัองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ท่ีเป็น 3มิติ ซ่ึงจะไดรั้บผล
จากแสง เงา ระยะทาง และบรรยากาศ เป็นต้น ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการจัดองค์ประกอบเพื่อ
ส่งเสริมใหม้นุษยม์ีความพึงพอใจในภูมิทศัน์ไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ ซ่ึงสามารถอธิบายคุณลกัษณะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัจิตวิทยาไดด้งัน้ี 
 3.1 คุณลกัษณะของพืน้ที่ที่มผีลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ 
  ลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัอาจท าให้เกิดความรู้สึกท่ีตอบสนองต่อ
อารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนัตามการออกแบบพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงสามารถท าให้มนุษยส์ัมผสัความรู้สึกท่ีเกิด
จากการออกแบบคุณลกัษณะต่างๆเช่น สี รูปร่าง สัดส่วน หรือพ้ืนผิว และตามคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัการจดัวางองคป์ระกอบตามจุดประสงค์ท่ีตอ้งการอีกดว้ย ซ่ึงการออกแบบภูมิทศัน์ท่ี
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ใช้หลกัการจิตวิทยามาเก่ียวข้องนั้นจะต้องค านึงถึงอารมณ์ทั้งหมดท่ีสัมพนัธ์กับกระบวนการ
ออกแบบพ้ืนท่ี ความพึงพอใจของมนุษย ์ความรู้สึกปลอดภยั การต่ืนตวั ความมีเสน่ห์ และแรงจูงใจ 
ซ่ึง Simounds (ประภาพร ธาราสายทอง 2546)  ไดย้กตวัอย่างคุณลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีส่งผลต่อ
สภาวะจิตใจไดด้งัต่อไปน้ี 
 3.1.1 คุณลักษณะที่ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสภาวะจิตใจ ซ่ึงหมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีสร้างความผ่อนคลาย ร่าเริง สดใสมีชีวิตชีวา การเบ่ียงเบนความสนใจและความพึง
พอใจท่ีมีต่อภูมิทศัน์ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
  1. ความผ่อนคลาย ซ่ึงจะเกิดในรูปแบบของภูมิทศัน์ท่ีมีความเรียบง่าย 
พอดี เหมาะสม กบัสถานท่ี มีขนาดของปริมาตรท่ีหลากหลาย มีองค์ประกอบท่ีรู้สึกคุน้เคยและมี
รูปร่างท่ีน่าพึงพอใจ มีการออกแบบเสน้สายท่ีต่อเน่ืองคดโคง้ไปมาอย่างล่ืนไหล สามารถมองเห็น
โครงสร้างไดช้ดัเจนและมัน่คง ใชโ้ทนสีเรียบๆเพ่ือสร้างความรู้สึกสบายจากการมองเห็น มีพ้ืนผิว
สมัผสัท่ีอ่อนโยน และใชแ้สงอ่อนๆและนุ่มนวลในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อน
คลาย 
 2. การเพ่งพินิจ ขนาดของวตัถุไม่ไดเ้ป็นส่ิงหลกัท่ีจะรับรู้หรือสัมผสัไดถ้า้
ไม่มีสติ พ้ืนท่ีจะตอ้งสร้างความรู้สึกอ่อนโยน ไม่แสแสร้งไม่สร้างส่ิงเบ่ียงเบนความสนใจจากความ
แตกต่างท่ีชัดเจน ลกัษณะพ้ืนท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตัว แยกเป็นอิสระ สร้างความรู้สึกสันโดษแต่
ปลอดภยั และสงบ ใชสี้ท่ีมีลกัษณะเยอืกเยน็ ดูสงบ ควรใชแ้สงอ่อนๆกระจายทัว่ๆไปถา้เกิดมีเสียง
ควรใชเ้สียงท่ีต่อเน่ืองและมีระดบัเสียงท่ีต ่า 
 3. ความร่าเริงสดใสและมีชีวิตชีวา ซ่ึงรูปแบบน้ีเกิดจากพ้ืนท่ีท่ีลกัษณะ
อิสระไม่มีการจ ากัดควบคุม มีความชั่วคราวและเป็นกันเอง มีความแปลกและสามารถสร้าง
จินตนาการท่ีเพอ้ฝัน มีการเคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีเป็นวงๆ คดเค้ียว อย่างเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั ใช้
รูปร่างและรูปแบบท่ีต่อเน่ือง ราบร่ืน รูปร่างและสีค่อนขา้งเป็นไปตามอารมณ์ ใชโ้ทนสีอบอุ่น 
สว่างสดใส สีท่ีใชส้อดแทรกจงัหวะเป็นท่วงท านองท่ีสนุกสนานเพื่อความมีชีวิตชีวา 
 4. ความพึงพอใจ สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากพ้ืนท่ีมีรูปร่าง พ้ืนผวิ สี สัญลกัษณ์ 
เสียง แสง กล่ินอย่างเหมาะสม มีการล าดับพ้ืนท่ีและเร่ืองราวพฒันาอย่างต่อเน่ืองและจบอย่าง
สมบรูณ์มีเอกภาพขององค์ประกอบท่ีหลากหลาย มีความสมดุลในความสัมพนัธ์ มีความสวยงาม
และสร้างความพึงพอใจในส่ิงท่ีคาดหวงัไดต้ามความตอ้งการ  
  3.1.1 คุณลักษณะที่ท าให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสภาวะจิตใจ ซ่ึงหมายถึง 
คุณลักษณะท่ีสร้างความเครียด ความน่ากลัว จนส่งผลถึงความไม่พึงพอใจ การออกแบบ
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สภาพแวดลอ้มเพ่ือการบ าบดันั้นควรหลีกเล่ียงองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกขา้งตน้ซ่ึงอธิบาย
ไดด้งัน้ี 
  1. ความเครียด เกิดข้ึนจากการจดัองค์ประกอบท่ีแตกแยก ไม่มีจุดพกั
สายตาและมีความซับซ้อนท่ีไร้ เหตุผล มีองค์ประกอบท่ีไม่คุ ้นเคย มีรูปร่างท่ีไม่มั่นคง มี
องคป์ระกอบศิลป์ของภาพท่ีไม่สมดุลกนั โทนสีเขม้ ขดัแยง้ และมากเกินไปในพ้ืนท่ีพ้ืนผิวหยาบ
กระดา้ง มนัเงา และขาดตอน มีการใชแ้สงท่ีมีปริมาณท่ีมากเกินไป มีอุณหภูมิท่ีท าให้รู้สึกไม่สบาย 
และมีเสียงก่อกวนท่ีสร้างความร าคาญจนเกิดความเครียดข้ึนได ้
  2. ความกลัว เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ รู้ สึกน่าตกใจ 
ประหลาดเกินธรรมชาติ มีลีกษณะพ้ืนท่ีท่ีซบัซอ้น หลบมุม ซ่อนเร้นจากบริเวณอ่ืน บิดเบ้ียวไร้
รูปทรงท่ีมัน่คงและชดัเจน สร้างความรู้สึกเหมือนถกูกกัขงัและมีคุณลกัษณะท่ีกดดนัและวุ่นวาย ไม่
สามารถรับรู้ทิศทาง ขนาด หรือต าแหน่งได ้มีองคป์ระกอบท่ีแหลมคม โผล่ยนืแสดงถึงอนัตราย ใช้
สีโทนเยน็ในปริมาณท่ีมากเกินไป หรือสีท่ีไม่ปรกติ หรือใชสี้เดียวทั้งหมด มีสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึง
ความน่ากลวั ความเจ็บปวดและความทรมาน มีแสงซีด สลวั และแสงท่ีจา้แวววาว 
  3. ความไม่พึงพอใจ เกิดได้จากลักษณะพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีไม่
เหมาะสมในการใชง้าน ความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีเหตุผลในการจดัองคป์ระกอบ มีอุปสรรคหรือส่ิง
กีดขวาง ท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวท่ีไม่ต่อเน่ือง มีองคป์ระกอบท่ีมากไปไร้เหตุผล ฟุ่ มเฟือยและน่า
รังเกียจ ใชว้สัดุท่ีไม่เหมาะสมและสร้างความร าคาญ มีอุณหภูมิท่ีช้ืน ใชโ้ทนสีท่ีไม่เขา้กนั มีแสง
รบกวนหรือพร่ามวัไม่ชดัเจน มีเสียงดงัรบกวน 
 3.2 การเลอืกใช้สีในการออกแบบภูมทิัศน์ 
 การใช้สีในภูมิทัศน์ เราควรพิจารณาถึงขนาดและสีทั้งหลายมีพลงังาน เวลา
คนเรามองไปท่ีสีสามารถรับคล่ืนรับรู้สีไดโ้ดยการรู้สึกถึงความหนาแน่นของอากาศรอบๆ การใชสี้
เป็นแนวในการบ าบดั เป้าหมายเพ่ือฟ้ืนฟคูวามสมดุล กระตุน้พลงังานภายในจิตใจ (ประภาพร ธารา
สายทอง 2546)  สีลว้นมีความหมายและความสามารถ ท่ีส่งผลต่อสภาวะจิตใจโดยตรงได ้การเลือก
สีควรข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคล  
 รูปแบบของภูมิทัศน์จากการมองเห็น ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม การ
เปล่ียนแปลงของแสงในแต่ละเวลา สีสันท่ีสัมพนัธ์กบัฤดูกาลและผิวสัมผสั การใช้สีโทนเดียวจะ
ดึงดูดความสนใจได ้แต่จะไม่มีประโยชน์ต่อสภาวะจิตใจ การใชสี้ควรพิจารณาถึงปัจจยัอย่างอ่ืน
ดว้ย เช่น รูปร่าง รูปทรง ผวิสมัผสั เพื่อไม่ใหม้นัดูน่าเบ่ือ การเลือกพืชพรรณควรค านึงถึงโครงสร้าง
สีทั้งหมดในบริเวณนั้น ทั้งสีดอกไม ้พุ่มใบ ไมผ้ล เปลือกไม ้เป็นตน้ พิจารณาใชว้สัดุอ่ืนในการ
ตกแต่งสวนเพ่ิมสีท่ีขาดหายไป ควรเป็นวสัดุธรรมชาติ 
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 การออกแบบสีในภูมิทศัน์ควรค านึงหลกัของการจดัวางสี การใชสี้คู่ตรงขา้ม จะ
สร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึนได ้เม่ือใชม้นัอย่างเหมาะสม การค านึงถึงของสีท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนับางสี
อาจเด่นข้ึนและบางสีอาจดูหม่นลงเมื่อมาประกอบดว้ยกนั จะเกิดการปรับภาพของเรตินา จึงควรมี
การลดหรือเพ่ิมค่าสีตามสีขา้งเคียง (ประภาพร ธาราสายทอง 2546)   
 สีแดง ช่วยกระตุน้ใหก้บัผูซึ้มเศร้า เซ่ืองชา้ และเฉ่ือยเฉยใหก้ระปร้ีกระเปร่าท าให้
ต่ืนตวัตลอดเวลา ในบางคร้ังสีแดงอาจกระตุน้จนมากเกินไปส าหรับผูท่ี้มีความกดดนัหรือวิตกกงัวล 
อาจท าใหเ้กิดความเครียดฉุนเฉียวได ้สีแดงท าใหบ้ริเวณนั้นดูเลก็กว่าความเป็นจริง 
 สีชมพู บางคนชอบสีชมพูเพราะรู้สึกสบายมากกว่าสีแดง สีชมพูมกัเป็นท่ีถูก
เลือกส าหรับผูท่ี้หาความรัก มีความสามารถท าใหเ้กิดรักไดห้ลายรูปแบบ จะช่วยใหผู้ท่ี้มีความเศร้ามี
ความหวงัข้ึน น าความสงบมาสู่จิตใจ 
 สีส้ม เป็นสีท่ีเหมาะกบัการบ าบดัใจให้ฟ้ืนจาดความเศร้า ความตกใจ หรือหมด
หวงั กระตุน้ให้รู้สึกอบอุ่น มองโลกในแง่ดี สีส้มจะท าให้พ้ืนท่ีดูเล็กลง วสัดุและส่ิงตกแต่งต่าง
สามารถน ามาใชเ้พ่ือเพ่ิมโทนสีสม้ได ้เช่น กระถางและตุ๊กตาดินเผา วสัดุมีสนิม เป็นตน้ 
 สีเหลอืง กระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลภายในใจ กระฉับกระเฉง มองเห็นคุณค่าใน
ตวัเองและฟ้ืนจากความเศร้า เป็นสีท่ีดีในการท าสมาธิและการศึกษา สีเหลืองเป็นสีท่ีสว่าง ใชใ้น
สวนตอนเย็นได้ ทางเหลืองเกินไปจะท าให้พ้ืนท่ีดูกวา้ง ท าให้รายละเอียดถูกเลือนหายไป ซ่ึง
กระตุน้ความเครียด โดยสามารถใชสี้ของกระถางหรือกรวดเพ่ิมโทนสีของสีเหลืองได ้
 สีเขียว สีเขียวเป็นสีของธรรมชาติ สีแห่งความสมดุลท าใหเ้กิดความกลมกลืนใน
ทุกส่ิง โดยแสดงถึงชีวิตใหม่และความหวงั สีเขียวท าให้ผ่อนคลาย ช่วยระงบัความวิตกกงัวล แต่
การใชสี้ชมพทู าใหก้ารเคล่ือนไวชา้ลงและท าใหเ้กิดความลงัเลไม่แน่ใจ 
 สีน า้เงิน เป็นสีในอุดมคติส าหรับสถานท่ีท่ีใชใ้นการบ าบดั เน่ืองจากช่วยในการ
ส่งเสริมเพ่ือใหผ้อ่นคลาย เป็นสีท่ีไปสู่การนัง่สมาธิได ้สีน ้ าเงินท าให้ตระหนักถึงความตอ้งการพกั
และสร้างท่ีว่างใหก้บัชีวิต ความหมายแห่งความสงบสุข ระเบียบแบบแผน และเป็นสีแห่งปัจจุบนั
กาล 
 สีม่วง ท าใหเ้กิดความสงบของจิตใจ สร้างแรงบนัดาลใจท าให้รู้สึกเคารพตนเอง 
ท าใหรู้้ว่าตนเองมีค่า ส่งเสริมการรับรู้ทางจิตใจและน าไปสู่สมาธิ สีม่วงยงัท าให้อารมณ์ขุนมวัสงบ
ลง แต่ถา้หากใชสี้ม่วงมากไปอาจท าใหเ้กิดความซึมเศร้า รู้สึกโดดเด่ียว 
 สีขาว ท าใหรู้้สึกถึงความบริสุทธ์ิ การมีชีวิตใหม่ สีขาวช่วยสร้างความกลมกลืน
และส่งเสริมสี อ่ืนๆในภูมิทศัน์ ให้สดหรือเขม้ข้ึน สีขาวท าให้เกิดภาพรวมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีและ
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ความลึก รวมทั้งเพ่ิมความสว่างใหก้บัพ้ืนท่ีในเวลาดวงอาทิตยต์กและตอนค ่า ซึงท าให้บรรยากาศ
ของการฝึกสมาธิผอ่นคลาย 
 สีเทา ใหค้วามรู้สึกถึงความบริสุทธ์ิของสีขาว สะทอ้นรังสีของแสงดบัความเขม้ท่ี
นอ้ยกว่าสีขาว สีเทาซึมทบัคุณสมบติัสีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั ท าใหสี้เขม้ดูอ่อนลง 
 การออกแบบภูมิทัศน์ของสวนเพื่อการบ าบัดทางด้านจิตใจ ควรค านึงถึง
คุณสมบติัแฝงของสีท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของผูม้อง โยพิจารณาจากโครงสร้างของสีตามลกัษณะ
หลกัจิตวิทยาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บโดยออ้ม 
 3.3 คุณลกัษณะของเส้นสายที่มผีลต่อการออกแบบภูมทิัศน์ 
 การพิจารณาเลือกใช้เส้นสายแสดงความรู้สึกท่ีตอ้งการย่อมท าให้ผูท่ี้เขา้มาใช้
พ้ืนท่ีสามารถรับรู้ความหมายท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการจะส่ือสารให้รู้สึกสัมผสัถึงจุดประสงค์นั้นๆใน
พ้ืนท่ีได ้ซ่ึงเสน้สายท่ีหลากหลายส่งผลต่อความรู้สึกในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได ้ดงันั้นความหมายของ
เสน้ต่างๆจะช่วยใหเ้กิดการเลือกใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงผลทางความรู้สึกของเส้นสายบางอย่างมี
การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มหรือพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน การเลือกใช้จึงควรพิจารณา ขนาด 
ปริมาณต าแหน่งและคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีจะส่งผลทางความรู้สึกจากเส้นสายในการรับรู้ภูมิทศัน์โดย
ภาพรวมซ่ึงจะอธิบายผลทางความรู้สึกของเสน้สายต่างๆไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลทางความรู้สึกของเสน้สายทั้งดา้นบวกและลบ  
 

เส้นสายที่ส่งผลกระทบในทางบวก เส้นสายที่ส่งผลกระทบในทางลบ 
ลกัษณะของเส้น ผลทางความรู้สึก ลกัษณะของเส้น ผลทางความรู้สึก 

 ไม่หยุดน่ิง เคล่ือนไหว 
 

 ต่ืนเตน้ กงัวลใจ 

 กระตือรือร้น 
 

 เขม้แข็ง ล าบาก โหดร้าย  

 เป็นทางการ,อยู่ในกฎเกณฑ ์  ตรงขา้ม ขดัแยง้ 
 

 ตรงไปตรงมา,แน่นอน,มีพลงั 
 

 แตกหกั ขดัจงัหวะ แยก 

 ขนาน ตรงขา้มแบบสมดุล 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
 

เส้นสายที่ส่งผลกระทบในทางบวก เส้นสายที่ส่งผลกระทบในทางลบ 

ลกัษณะของเส้น ผลทางความรู้สึก ลกัษณะของเส้น ผลทางความรู้สึก 
 เคล่ือนไหว โนม้นา้ว  ถดถอย 

 
 

 โบราณ ง่าย กลา้หาญ 
 

  
ยุ่งเหยิง สับสน 

 โคง้ อ่อนไหว นุ่มนวล สบายใจ 
ผูห้ญิง สวยงาม 
 

  
 

ราบล่ืน ไหล เป็นคล่ืน  เร่ือยๆ ไร้จุดมุ่งหมาย ไม่เป็น
ทางการ 

 มีเหตุมีผล มีแบบแผน 
 

 หรูร่า ร่าเริง 
 
 

 หยาบ หวัน่ไหว ลงัเล 
 

 เพ่งเล็ง รวบรวม 
 
 

 กระจายออกไป แยกจากกนั 
 

 เติบโต พฒันา 
 

 แตกแยก 

 บรรลุเป้าหมาย ข้ึน  ต ่าลง เส่ือม 
 

 มากข้ึน แผ่กวา้ง  ลดลง หดลง 
 

 ตั้ง สง่า ทะเยอทะยาน สร้างแรง
แรงบนัดาลใจ 

 ไม่มัน่คง 
 
 

 มัน่คง แข็งแรง 
 

 พร ่ าเพร่ือ 
 
  น่ิง มัน่คง ดึงดูด 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
 

เส้นสายที่ส่งผลกระทบในทางบวก เส้นสายที่ส่งผลกระทบในทางลบ 

ลกัษณะของเส้น ผลทางความรู้สึก ลกัษณะของเส้น ผลทางความรู้สึก 

 แน่นอน กลา้หาญ อดทน  มองโลกในแง่ร้าย ตกหล่น 

พ่ายแพ ้เศร้าโศก 
 มอ งโ ลก ใน แ ง่ ดี  พุ่ ง ข้ึ น  มี

ความสุข ความส าเร็จ 

 

 มัน่คง 

 
 ไม่มัน่คง 

 ประณีต  ลงัเล ไม่แน่ใจ อ่อนแอ 

 

 
ท่ีมา : ประภาพร ธาราสายทอง,  “ภูมิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ”  (วิทยานิพนธป์ริญญาสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),  75 
 3.4 รูปร่างในภูมทิัศน์ 
 รูปร่างในภูมิทศัน์ท่ีมีผลต่อจิตวิทยาในเชิงบวกนั้นจะเป็นรูปร่างท่ีมีความต่อเน่ือง
ท่ีกลมกลืน ซ่ึงสายตาสามารถรับรู้และติดตามได ้มีความมัน่คงชดัเจน มีการเคล่ือนไหวท่ีคาดเดาได ้
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการเบ่ียงเบนความสนใจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มนุษยจ์ะรู้สึกสบายและคุน้เคยกบัรูปร่างท่ี
เป็นธรรมชาติ (Salamy  1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)   
 รูปร่างของธรรมชาติท่ีแสดงออกถึงความนุ่มนวลและสามารถเขา้ถึงไดจ้ะท าให้
เกิดผลท่ีดีต่อสภาวะจิตใจ ส่วนรูปร่างท่ีเรียบและเขา้ใจง่ายจะท าใหเ้กิดความเครียดนอ้ยกว่ารูปร่างท่ี
ขรุขระไม่ราบเรียบ (Salamy  1995,  อา้งถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซ่ึงกลุ่มตน้ไม ้ หรือ
ภูเขา สามารถสร้างพ้ืนท่ีให้เกิดความน่าสนใจท่ีซ่อนเร้นด้วยมุมมอง รูปร่างท่ีเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอนท าใหพ้ื้นท่ีเป็น 3 มิติมากข้ึน ท าใหเ้กิดการแบ่งแยกการรวม เปิดหรือปิดลอ้มให้เกิดพ้ืนท่ี
เฉพาะได ้ซ่ึงแนวตั้งจะแสดงถึงความมัน่คง แข็งแรงและปลอดภยัซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการปิดลอ้ม 
รูปร่างท่ีหยาบและอ่อนโยนเมื่ออยู่รวมกนัจะเกิดความแตกต่างซ่ึงเหมาะสมแก่การกระตุน้สายตา 
แต่ความแตกต่างตอ้งไม่มากเกินไปเพราะจะน าพาไปสู่ความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนัรูปร่างในภูมิทศัน์จึง
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากในการออกแบบ ซ่ึงสามารถควบคุมการรับรู้และพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์
กบัการออกแบบได ้สามารถแทรกสัญลกัษณ์ท่ีมีความพิเศษและสร้างอารมณ์ของมนุษยใ์ห้คลอ้ย
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ตามพ้ืนท่ีนั้นๆได ้ฉะนั้นรูปร่างในภูมิทศัน์จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะส่ือความหมายในสัญลกัษณ์ท่ี
เกิดข้ึนในภูมิทศัน์อีกดว้ย 
 3.5 สัญลกัษณ์ในภูมทิัศน์  
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีใช้หลักการจิตวิทยามาเก่ียวข้อง 
สามารถสร้างพลงังานความลึกลบัของสญัลกัษณ์เพื่อสร้างท่วงท านองของภาพถ่ายทอดเป็นปรัชญา
เพ่ือใหม้นุษยส์มัผสัไดจ้ากรูปภาพท่ีมองเห็น ซ่ึงสญัลกัษณ์ท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์มีดงัน้ี 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงคุณลกัษณะของสญัลกัษณ์ในภูมิทศัน์ 
 
คุณลกัษณะของสัญลกัษณ์ ลกัษณะและผลกระทบในการออกแบบภูมทิัศน์ 
1. เกรียว 

 
 
 
 
 

       
          เกรียวเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงพลงังานและ
วงจรเวลาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยช์อบท่ีความลึกลบั
และมีเสน่ห์เกรียวในภูมิทศัน์อาจเกิดข้ึนในรูปแบบ
ของทางเดินซ่ึงจะท าให้เกิดการเพ่งพินิจในพลงัของ
รูปร่างเกรียวซ่ึงท าใหม้ีสติ และมนุษยจ์ะสามารถรับรู้
ไดจ้ากการเคล่ือนท่ีไดช้ดัเจนท่ีสุด 

2. เขาวงกต 

 

        
          เขาวงกต เป็นสัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงความ
ซับซ้อน ซ่ึงมีจุดประสงค์ให้มนุษย์ปรับเปล่ียนส่ิง
ภายในใหอ้ยู่ในสติดว้ยการเพ่งพินิจ ให้ผูท่ี้ไดเ้ดินไป
ตามเส้นทางไดเ้ติมเต็ม ทบทวน และฟ้ืนฟูพลงัของ
วิญญาณใหก้ลบัมาสดใสอีกคร้ัง 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 
คุณลกัษณะของสัญลกัษณ์ ลกัษณะและผลกระทบในการออกแบบภูมทิัศน์ 

3. สัดส่วนที่สมบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

              สดัส่วนท่ีสมบรูณ์นั้นเป็นอตัราส่วนท่ีมีความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันได้อย่างลงตัว อาจเป็นการ
เคล่ือนไหวอย่างไม่สมมาตร เป็นสัดส่วนท่ีพบทัว่ไป
ในธรรมชาติและมีรูปแบบการเติบโตท่ีพบเห็นได้
ทัว่ไป มนุษยม์กัพึงพอใจในสัดส่วนท่ีสวยงามตาม
การออกแบบตามอุดมคติ สดัส่วนท่ีดีก็คือความสมดุล
และความกลมกลืน 
 

 
ท่ีมา : ประภาพร ธาราสายทอง,  “ภูมิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ”  (วิทยานิพนธป์ริญญาสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),  77 
 Lori Ann David,   Landscape ArtDesign [Online], accessed 7 May 2011. Available 
from  http://www.lorianndavid.com/landscapeartdesign.com/profile.html 
 Greenmblog, สวนวงกต [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://mblog .manager.co.th/greenmblog/tag/ 95/ 
 Robin Lane Fox,  Hell for pleasure [Online], accessed 7 May 2011. Available from  
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/ab0010a4-c69d-11df-8a9f-00144feab49a.html#axzz1MedS7Erf 
 3.6 ขนาดและสัดส่วน 
 ขนาดหรือ มาตราส่วน สามารถรับรู้ไดโ้ดยสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการ
ด ารงชีวิตของมนุษยซ่ึ์งอาศยัขนาดของมนุษยใ์นการวดัค่าช่วงแรกโดยท่ีมนุษยส์ามารถท างาน
สะดวกและสัมพันธ์กับท่วงท่า (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546 ) 
ส่วนประกอบในการออกแบบนั้นตอ้งค านึงถึงความสูงของมนุษย ์ซ่ึงเปรียบเทียบกบัความกลมกลืน 
ขนาดของมนุษยส์มัพนัธก์บัประสบการณ์ของคนในพ้ืนท่ี โดยท่ีขนาดของภูมิทศัน์สัมพนัธ์กบัวตัถุ
ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เก่ียวข้องกบัมนุษย ์ดงันั้นการออกแบบควรค านึงถึงความสัมพนัธ์ของขนาดมนุษย ์
และขนาดของภูมิทศัน์ซ่ึงการจดัวางองคป์ระกอบในภูมิทศัน์ตอ้งค านึงถึงขนาดของพ้ืนท่ีและขนาด
ของกิจกรรมดว้ย ไม่เช่นนั้นจะท าใหค้วามรู้สึกถึงความสมดุลในพ้ืนท่ีลดลง อาจเกิดความตึงเครียด 
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และสบัสน โดยท่ีสี รูปร่าง และพ้ืนผวิของวตัถุในภูมิทศัน์มีผลกระทบต่อขนาดจากการรับรู้ความ
ลึก ทั้ ง Hubbard และ Robinson กล่าวว่าขนาดของภาพท่ีมองเห็นสัมพนัธ์กันระยะห่างการ
เคล่ือนไหวของผูม้อง ดงันั้นการจดัองคป์ระกอบของภูมิทศันจึ์งตอ้งค านึงถึงขนาดท่ีมองเห็นจากจุด
มองเป็นส าคญั 
 สดัส่วน คือความสมัพนัธท่ี์มีอยูร่ะหว่างทั้งหมดและส่วนหน่ึงของทั้งหมดนั้น ซ่ึง
เป็นกระบวนการเปรียบเทียบและการคาดการณ์ทางสายตา (Salamy  1995 , อา้งถึงใน ประภาพร 
ธาราสายทอง 2546) ในเร่ืองของจิตวิทยาและการออกแบบ หากไม่ไดค้  านึงเร่ืองสดัส่วนใหดี้อาจท า
ใหเ้กิดความเครียดท่ีท าลายสมดุลการรับรู้ทางสายตา ส่งผลใหร้ะบบประสาทตอบสนองทางลบ ซ่ึง
ความเป็นจริงในการออกแบบภูมิทัศน์จะท างานอยู่กับองค์ประกอบท่ีมีกฎของสัดส่วนตาม
ธรรมชาติอยูใ่นตวั 
 สัดส่วนท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดความรู้สึกถึงความกลมกลืนภายใน โดย
ธรรมชาติเป็นสดัส่วนท่ีสมบูรณ์ “Golden Section” มีการแบ่งส่วนอยูแ่ลว้ ซ่ึงสามารถน าหลกัการมา
หาความสมัพนัธก์บัทุกส่วนของชีวิตตามกฎของธรรมชาติ ซ่ึงการน าสดัส่วนของธรรมชาติมาใช ้จะ
ท าใหรู้้สึกราบร่ืน และกลมกลืน 
 3.7  แสงและเงา  
 แสงและเงาท่ีเกิดจากธรรมชาติในแต่ละวนั แต่ฤดู แต่ละเวลา ซ่ึงลกัษณะของ
แสงจะเป็นแสงขาว การรับแสงธรรมชาติผ่านทางเลนต์ตามีความส าคญัต่อสภาพจิตใจของมนุษย ์
การไดรั้บแสงอาทิตยใ์นปริมาณท่ีเหมาะสมท าใหผู้รั้บรู้เบิกบานและมีพลงั แต่ถา้ไม่มีแสงธรรมชาติ
จะรู้สึกแยล่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ใหค้งท่ีได ้แสงจึงมีผลต่อระบบประสาทหากไม่ไดป้ริมาณ
แสงธรรมชาติท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ แสงท่ีไม่เป็นธรรมชาติจะท าให้ฮอร์ โมน
ความเครียดเพ่ิมข้ึน 
 ภูมิทศัน์ท่ีไดอ้อกแบบโดยค านึงถึง แสงและเงาท่ีสะทอ้นจากองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติและการกรองแสงใหนุ่้มนวลลง มีประสิทธิภาพในการผอ่นคลายความเศร้าหมองได ้แสง
สามารถใชใ้นการควบคุมภูมิอากาศในพ้ืนท่ีเล็กๆ ท าให้พ้ืนท่ีมีความสมดุล แสงท่ีกระจายในพ้ืนท่ี
จะช่วยเสริมสร้างสภาวะจิตใจท่ีดีข้ึนได ้การรับแสงอาทิตยแ์ละแสงเทียมมากไปอาจจะเป็นอนัตราย 
ดงันั้นจึงตอ้งสร้างใหเ้กิดความสมดุลของปริมาณและความเขม้ของแสงในการออกแบบภูมิทศัน์ 
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4. สรุปท้ายบท 
 หลกัการจิตวิทยาท่ีใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ทั้ง 3 ขอ้ไดแ้ก่ อิทธิพลของธรรมชาติท่ี
เก่ียวข้องกับจิตวิทยา การน าหลกัการจิตวิทยามาใช้ในการ จัดองค์ประกอบภูมิทัศน์และการ
ออกแบบคุณลกัษณะองค์ประกอบภูมิทศัน์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัโดยการ
ออกแบบภูมิทศัน์อาจจะไม่สามารถน าทุกอย่างท่ีไดก้ล่าวมานั้นมาใชใ้นการออกแบบไดท้ั้งหมด
ข้ึนอยู่กบั สภาพแวดลอ้ม สภาพพ้ืนท่ี กลุ่มผูใ้ชง้านและความต้องการท่ีจะตอบสนองต่อสภาวะ
จิตใจในลกัษณะต่างๆ เพราะฉะนั้นการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีใชห้ลกัการจิตวิทยาจะท าให้มนุษยรู้์สึก 
รับรู้ และสมัผสัธรรมชาติท่ีพึงพอใจท่ีจะน าไปสู่การผ่อนคลายและเกิดดีต่อสภาวะจิตใจไดถ้า้เกิด
ศึกษาหลกัการและน าไปใชใ้นทางท่ีถกูตอ้ง 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์แนวทางการน าหลกัการจติวทิยามาใช้ในการออกแบบภูมทิัศน์เพือ่ผู้สูงอาย ุ

 จากการศึกษาขอ้มลูและประมวลผลความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ หลกัการและทฤษฎี
จิตวิทยาผูสู้งอาย ุและการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีใชห้ลกัการจิตวิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้งนั้นท าใหไ้ดค้วามรู้
เพือ่น ามาศึกษาความเป็นไปไดถึ้งแนวทางการน าหลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายมุาใชใ้นการออกแบบภูมิ
ทศัน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายแุละแกปั้ญหาสุขภาพจิตผูสู้งอายุ 
1. ภูมทิัศน์กบัสุขภาพจติผู้สูงอายุ 
 ภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลและมีความส าคญัมากส าหรับผูสู้งอายุเพราะ
เป็นวยัท่ีตอ้งพ่ึงพาสภาพแวดลอ้มมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะว่า ผูสู้งอายจุะมีสภาพร่างกายท่ีเส่ือมถอยลง 
ตอ้งการพ่ึงพาผูอ่ื้นมากข้ึน ซ่ึงการออกแบบภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบัผูสู้งอายุนั้นจะช่วยเสริมสร้าง
ก าลงัใจในการด ารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตวัเองไดแ้ละมีความรู้สึกท่ีมัน่คงมากข้ึน อย่างท่ี Eliopoulos 
(1997)ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูสู้งอายุมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยใหผู้สู้งอายมุีชีวิตอิสระ ลดการพึ่งพาผูอ่ื้น การออกแบบ
ภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของผูสู้งอายุ จะเป็นเคร่ืองกระตุน้ให้ผูสู้งอายุมีความหวงัในการ
ด ารงชีวิต และสามารถพ่ึงพาตัวเองได้  ซ่ึงภูมิทัศน์ท่ีสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุได้นั้น
จะตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมสมัพนัธภาพในครอบครัว สังคม และส่งเสริมการรักษาสุขภาพซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ
 1.1 ภูมทิัศน์เพือ่ส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุ 
 ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีตอ้งสูญเสียบทบาทท่ีเคยเป็นอยู่ในสังคม เมื่อย่างก้าวเขา้สู่วยั
สูงอายกุารด าเนินชีวิตก็จะมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงบทบาทในครอบครัวและสังคมอีกดว้ย การ
ออกแบบภูมิทศัน์เพ่ือส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมผูสู้งอายุโดยการออกแบบพ้ืนท่ีให้ผูสู้งอายุ
ไดท้  ากิจกรรมอยา่งไม่เป็นทางการ เช่นการจกักลุ่มคุยกนั การสานสมัพนัธ์ เสริมสร้างกิจกรรมทาง
สงัคมป้องกนัความซึมเศร้า โดยใหผู้สู้งอายไุดแ้ลกเปล่ียนเร่ืองราว ปัญหา ประสบการณ์ชีวิต และ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั  
 ลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีออกแบบพ้ืนท่ีให้ผูสู้งอายุเขา้ถึงได้ง่ายจะช่วยส่งเสริมการมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัไดดี้ ดงันั้นพ้ืนท่ีใชส้อยตอ้งมีการเขา้ถึงไดง่้ายเรียงล  าดบั 
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ความส าคัญของพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกบัการใชง้าน สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีหลีกเล่ียงความสับสน เห็น
ทางออกหรือเขา้ไดช้ดัเจนเพราะผูสู้งอายุมกัจะมีอาการหลงทางท าให้เกิดความกลวัและความไม่
มัน่ใจในตวัเอง การหลงทางจึงเกิดข้ึนไดง่้ายในภมูิทศัน์ท่ีออกแบบไวซ้บัซอ้นแมจ้ะมีป้ายบอกทางก็
ไม่สามารถท าใหผู้สู้งอายมีุความมัน่ใจข้ึนมาได ้ดงันั้นการออกแบบภูมิทศัน์ตอ้งพิจารณาการมีพ้ืนท่ี
ท่ีสามารถสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมการส่งเสริมสัมพนัธภาพทางสังคม เช่น มีจุดนั่งคุยกนั มีศาลา 
หรือมีการจดัองค์ประกอบเส้นทางในภูมิทศัน์ให้สามารถพบปะ หรือมองเห็นกนัได ้ท าให้มีการ
เช่ือมโยงกนัระหว่างแต่ละพ้ืนท่ีกิจกรรมเป็นตน้ 
 1.2 ภูมทิัศน์เพือ่ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 ภูมิทศัน์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรักษาสุขภาพของผูสู้งอายุจากการคน้ควา้ศึกษาหา
ขอ้มลูจึงวิเคราะห์ไดว้่าการออกแบบภูมิทศันท่ี์ใชห้ลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายมุาเก่ียวขอ้ง สามารถช่วย
กระตุน้ให้ผูสู้งอายุได้ออกก าลงักายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง การออกแบบท่ีค านึงถึงการพกัผ่อน
หยอ่นใจของผูสู้งอาย ุและเสริมสร้างงานอดิเรกเพื่อใหจิ้ตใจเพลิดเพลิน เบิกบาน และมีความสุข ซ่ึง
ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นเป็นภูมิทศัน์ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรักษาสุขภาพของผูสู้งอายไุด ้
 1. ภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมการออกก าลงักาย จะตอ้งเป็นภูมิทศัน์ท่ีดึงดูดความสนใจ
ใหอ้อกมาใชง้านเพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางสรีระ ไม่ว่าจะเดิน หรือออกก าลงักายลกัษณะอ่ืนๆ
เช่น โดยการใชเ้สน้สายลวดลายของน ้ าตามทางเดิน หรือมีการปลกูพืชพรรณตามขอบทางเดินจะท า
ให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยนและต่อเน่ืองกันท าให้เป็นจุดสนใจท่ีจะส่งเสริมการออกก าลังกาย 
บางคร้ังการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีลึกลบับา้งก็อาจกระตุน้ใหผู้สู้งอายเุกิดการคน้หาและดึงดูดใหเ้ขา้ไปใน
สภาพแวดลอ้มนั้นๆ จงัหวะก็มีส่วนส าคญัในการออกแบบเพราะการซ ้ าแบบมีจงัหวะท่ีดีจะท าให้
เกิดการเคล่ือนไหวของสรีระอย่างต่อเน่ือง การสร้างความร่มร่ืนก็จะช่วยให้แสงท่ีส่องลงมา
พอเหมาะท่ีจะท าให้ผูสู้งอายุอยู่ในสภาวะสบายกับการออกก าลงักาย ทางเดินท่ีกวา้งและแคบ
สลบักนัไปจะท าใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่ายและดึงดูดใหเ้กิดความต่อเน่ือง การใชก้ล่ินของพืชพรรณ
ท่ีส่งกล่ินไกลเช่น ราตรี แกว้ โมก ปีป  ปลกูไวท่ี้ปลายทางเดินจะสามารถดึงดูดใหผู้สู้งอายเุกิดความ
สนใจและสนบัสนุนการออกก าลงักายอีกดว้ย การใชสี้ก็มีอิทธิพลต่อการออกก าลงักายเช่น สีแดง
ท าใหก้ระปร้ีกระเปร่าต่ืนตวัตลอดเวลาแต่มีขอ้ควรระวงัคืออย่าใชสี้แดงในปริมาณท่ีมากในพ้ืนท่ี
ขนาดเล็ก ดอกไมท่ี้มีสีแดงก็เช่น ขิงแดง ดาหลา ประทดัจีน ก้ามกุ ้งแคระเป็นต้น ดังท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้เป็นแนวทางท่ีจะสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดการกระตุน้ให้ผูสู้งอายุออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ี
แข็งแรง 
 2. ภูมิทศัน์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นภูมิทศัน์ท่ีเกิดในรูปแบบท่ี
เรียบง่าย พอดี และเหมาะสม มีความหลากหลายทั้งเร่ืองของขนาดและปริมาตร ใชรู้ปร่างในภูมิ
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ทศัน์ท่ีน่าพึงพอใจ โดยใช้เส้นสายท่ีอ่อนนุ่ม อิสระ และเป็นเส้นโคง้จากธรรมชาติเพื่อให้ดูผ่อน
คลายและรู้สึกสบาย มีองคป์ระกอบของวสัดุท่ีใชใ้นการจดัองคป์ระกอบท่ีคุน้เคยมีการต่อเน่ืองของ
เสน้สาย โครงสร้างท่ีใชค่้อนขา้งแสดงถึงความมัน่คง มีลกัษณะพ้ืนผวิท่ีอ่อนโยน ควรออกแบบภูมิ
ทศัน์ท่ีใหแ้สงผา่นเขา้มาอ่อนๆและสีท่ีใชจ้ะค่อนขา้งใชสี้ท่ีมีลกัษณะเป็นสีขาว เทา น ้ าเงิน สีเขียว 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของสีเรียบๆท าให้เกิดการผ่อนคลายเมื่อไดม้อง ส่ิงเร้าท่ีจะท าให้ผูสู้งอายุเกิดการ
ผ่อนคลายเช่น สร้างเสียงท่ีท าให้เกิดการผ่อนคลาย เช่น เสียงน ้ าไหล เสียงใบไมก้ระทบกนั หรือ
เสียงนกร้อง เป็นตน้ การสมัผสัท่ีจะท าใหเ้กิดการพกัผอ่นส าหรับผูสู้งอายอุาจเกิดข้ึนจากการสัมผสั
พืชพรรณท่ีอ่อนนุ่ม กล่ินหอมของดอกไมท่ี้หอมละมุนก็ส่งเสริมการพกัผ่อนไดดี้ เช่นมะลิ โมก 
หรือปีป ซ่ึงการจดัวางพืชพรรณท่ีส่งกล่ินหอมจะตอ้งค านึงถึงทิศทางลมช่วงเวลา และฤดูกาลท่ี
ดอกไมส่้งกล่ินอีกดว้ย ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีส่งเสริมการ
พกัผอ่นหยอ่นใจของผูสู้งอายุ  
 จากการศึกษาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตผูสู้งอายนุั้น สรุปไดว้่าภูมิทศัน์มีส่วนท่ีจะช่วยให้ผูสู้งอายุมีสัมพนัธภาพทางสังคมมาก
ข้ึนและส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ได้เช่นการรักษาสุขภาพกายท่ีภูมิทศัน์มีส่วนช่วยในการชกัจูง 
ดึงดูด หรือกระตุน้ใหเ้คล่ือนไหวทางสรีระและการรักษาสุขภาพจิตท่ีภมูิทศัน์ส่งเสริมการผอ่นคลาย
โดยการจดัภูมิทศัน์ท่ีใชห้ลกัการต่างๆท่ีไดศ้ึกษามาขา้งตน้มาออกแบบภูมิทศัน์เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ
ได้ การส่งเสริมงานอดิเรกในภูมิทัศน์ให้ผูสู้งอายุได้มีส่วนร่วมนั้นก็เป็นการรักษาสภาพจิตใจ
ผูสู้งอายไุดเ้ช่นการปลกูตน้ไม ้การรดน ้ าตน้ไม ้การเฝ้าคอยผลหรือดอกไมท่ี้เกิดข้ึนท าให้ผูสู้งอายุมี
ความเพลิดเพลินใจและมีความสุขได ้
2.  แนวทางการออกแบบภูมทิัศน์เพือ่แก้ปัญหาสุขภาพจติของผู้สูงอายุ 
 ปัญหาสุขภาพจิตของผูสู้งอายุเกิดข้ึนไดก้บัผูสู้งอายุทัว่ไปในสังคม ซ่ึงมีแรงกดดนั
มากมายทางสงัคม การยอมรับจากคนรอบขา้ง ความเจ็บป่วย การส้ินหวงัในชีวิต หรือการถดถอย
ของร่างกาย ซ่ึงภูมิทศัน์ท่ีค  านึงถึงหลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายกุ็สามารถตอบสนองและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดบ้า้งไม่มากก็น้อย ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย คือ เร่ืองความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า 
ระแวง นอนไม่หลบั ความจ าเส่ือม ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มลูและวิเคราะห์ไดว้่าการออกแบบภูมิทศัน์
ท่ีใชห้ลกัการจิตวิทยาสามารถช่วยบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผูสู้งอายไุดด้งัน้ี 
 2.1 ความเครียดและวติกกงัวล 
 เป็นปัญหาท่ีผูสู้งอายุเกิดการวิตกกงัวลท่ีตอ้งพึ่งพาลูกหลาน ซ่ึงแสดงออกใน
ลกัษณะของความกลวั ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง กลวัตนเองไร้ค่า กลวัถูกทอดท้ิง กลวัถูกท าร้าย 
เป็นห่วงลกูหลาน การแกไ้ขปัญหาผูสู้งอายุท่ีวิตกกงัวล คือการแกไ้ขท่ีความคิดของผูสู้งอายุ เช่น
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การมองโลกในแง่ดี สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตนเอง การท าจิตใจให้สงบซ่ึงการออกแบบภูมิทศัน์
โดยใชห้ลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายุสามารถกระตุน้ให้ผูสู้งอายุรู้สึกผ่านคลายความเครียดและความ
วิตกกงัวลไดด้งัน้ี 
 2.1.1 ส่ิงเร้าและการกระตุ้นความรู้สึกเพือ่ผ่อนคลายความเครียดและลดการเกิด
วติกกงัวล 
  เสียง ของธรรมชาติเป็นเสียงท่ีจะท าใหผู้สู้งอายุเกิดการผ่อนคลายได ้เสียง
ท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิต เช่นเสียงนก เสียงน ้ าตก หรือเสียงใบไมก้ระทบกนักบัสายลม เสียงท่ีจะท าใหเ้กิด
การผอ่นคลายจะตอ้งมีจงัหวะและท่วงท านองท่ีสมดุลและต่อเน่ืองและท าให้จิตใจเกิดความรู้สึก
สงบ 
  การสัมผสั ใหผู้สู้งอายไุดส้มัผสักบัพ้ืนผวิท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น เทา้ท่ีสัมผสั
กบัพ้ืนตน้หญา้ หรือการสมัผสักบัน ้ าท่ีอ่อนนุ่มราบเรียบจะท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียดได้
หรือมีการออกแบบท่ีส่งเสริมกิจกรรมใหผู้สู้งอายไุดส้มัผสักบัธรรมชาติเช่น ปลูกตน้ไม ้พรวนดิน 
ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูสู้งอายไุด ้
  รส การใชพ้ืชพรรณท่ีออกผลท่ีสามารถกินไดแ้ละกินไม่ได ้หรือเพียงแค่
มองเห็นก็สามารถรับรู้ถึงรสท่ีหอมหวาน ซ่ึงเป็นหลกัจิตวิทยาท่ีสามารถคลายความเครียดของ
ผูสู้งอายไุด ้จึงควรออกแบบโดยใชพ้ืชพรรณท่ีออกผล ท่ีมีสีสัน เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกถึงรสใน
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะพืชพรรณท่ีเป็นผลไมต่้างๆหรือพืชพรรณท่ีผลท่ีไม่สามารถทานไดเ้ช่น ตน้สาละ 
ตีนเป็ดน ้ า หมากแดง หมากเขียว เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ตน้สาละเป็นพืชพรรณท่ีมีผลแต่รับประทานไม่ได ้  
ท่ีมา : ณธีร์,  สถานท่ีท่องเท่ียว  ดอกสาละ  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tourthai.com/gallery/general/pic13193.shtm 
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 กลิน่ เป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจมาก กล่ินท่ีเกิดในธรรมชาติไม่
ว่าจะเป็นกล่ินของดอกไม ้กล่ินของน ้ าฝน กล่ินของหญา้ กล่ินดิน สามารถผอ่นคลายความเครียดได ้
 การมองเห็น การจัดภูมิทัศน์ท่ีค่อนข้างเปิดโล่ง ค  านึงมุมมองท่ีสามารถ
มองเห็นส่วนต่างๆไดอ้ย่างต่อเน่ืองท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกสบายใจ และลดการวิตกกงัวลลงได ้การท่ี
ผูสู้งอายไุดม้องเห็นดอกไมสี้สนัสดใสหรือความสดช่ืนของพืชพรรณ จะส่งเสริมการมองโลกในแง่
ดี 
 2.1.2 การจดัวางองค์ประกอบของพืน้ที่เพือ่ผ่อนคลายความเครียดและลดการเกดิ
วติกกงัวล 
 ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีส่งผลต่อสภาวะจิตใจผูสู้งอายุในทางบวก จะต้องเป็น
ลกัษณะท่ีจดัวางพ้ืนท่ีท่ีเขา้ใจง่าย การเขา้ถึงชดัเจนมีความเช้ือเชิญ มีการบอกต าแหน่งทิศทางไม่ให้
สบัสนวุ่นวายเพราะอาจท าใหเ้กิดความตึงเครียดข้ึนได ้
 1. แบบแผน ท่ีเหมาะสมส าหรับการผ่อนคลายความเครียดของผูสู้งอายุ
จะตอ้งมีขอบของพ้ืนท่ีท่ีชดัเจนและแข็งแรง โดยให้เกิดความต่อเน่ืองเหมือนกนัตลอดทั้งพ้ืนท่ีซ่ึง
จะท าให้เกิดการรวมกัน ท าให้ผูสู้งอายุเข้าใจลกัษณะของพ้ืนท่ีได้ชัดเจน สร้างแบบแผนด้วย
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริบทกบัพ้ืนท่ีโดยรอบดว้ยขนาด รูปร่างและต าแหน่ง มีการเปล่ียนแปลง
และเปล่ียนรูปลกัษณ์ความสัมพนัธ์ของพ้ืนท่ีรวมกนัอย่างชดัเจนดว้ยการกระจายแต่คงไวใ้นรูป
แบบเดิม เพราะจะมีความชดัเจนท่ีเขา้ใจง่าย คาดเดาไดไ้ม่ยาก ท าใหล้ดการเกิดวิตกกงัวลลงได  ้
 2. เอกภาพ มีองค์ประกอบท่ีโดดเด่นมีพลงัโดยใชอ้งค์ประกอบอ่ืนมา
ส่งเสริมหลกัแต่ควบคุมไม่ใหเ้ด่นมากเกินไปเพราะจะเป็นตน้เหตุของความเครียด  
 3. จงัหวะ ท่ีซ ้ากนัและสร้างความน่าสนใจอย่างต่อเน่ืองจะส่งเสริมการท า
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุการท าจิตใจใหส้งบ การผอ่นคลายสายตา และลดการเกิดวิตกกงัวลลงได ้
 4. ความสมดุล การสร้างความสมดุลในธรรมชาติ เป็นการวางผงัพ้ืนท่ีใหค่้า
น ้ าหนกัเกิดความสมดุลกนัทุกส่วนแบบอสมมาตร กระจายตามความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี การจดัวาง
พ้ืนท่ีและสร้างกิจกรรมโดยการสอดแทรกธรรมชาติเขา้ไปอย่างเหมาะสม เช่นการออกแบบล าน ้ า
ไปยงัส่วนต่างๆของภูมิทศัน์สามารถสร้างความชุ่มช่ืนและเกิดการผอ่นคลายลงได ้
 5. การล าดับ การค านึงนึกการล าดบัองค์ประกอบของภูมิทศัน์ให้ต่อเน่ือง
และกลมกลืนกนัจะคลายความเครียดลงได ้
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 2.1.3 คุณลกัษณะในการจดัองค์ประกอบภูมทิัศน์เพือ่ผ่อนคลายความเครียดและ
ลดการเกดิวติกกงัวล 
 1. สี การเลือกใชสี้ในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผ่อนคลายความเครียดหรือ
ลดการวิตกกงัวลลงไดน้ั้น จะตอ้งใชสี้อย่างกลมกลืนและสัมพนัธ์กนัโดยค านึงถึงความเขม้ของสี
และเฉดสี     
 สีเขียว เป็นสีท่ีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดการเกิดวิตกกังวล และสงบสุข 
เหมาะสมส าหรับการท าสมาธิ การใชสี้เขียวของพุ่มใบไมค้วรเลือกใชเ้ฉดสีท่ีเหมาะสมเพื่อสร้าง
ความกลมกลืน ควรระมดัระวงัการใชเ้ฉดสีเขียวระดบัเดียวกนัปริมาณมากอาจท าให้เกิดความหดหู่ 
เช่ืองชา้ ลงได้ จึงควรผสมผสานเฉดสีให้เกิดความเข้มหลายระดบัและช่วยให้เกิดความลึกของ
ลกัษณะเฉพาะตวั 
 สีเหลือง เป็นสีท่ีจะท าใหจิ้ตใจกระฉบักระเฉง ช่วยให้มองโลกในแง่ดี การ
ใชสี้เหลืองเหมาะสมกบัท่ีอบัแสงและใชใ้นภูมิทศัน์ท่ีใชง้านตอนเยน็ๆสีเหลืองเป็นสีท่ีสร้างสมดุล
ใหก้บัพุ่มใบ 
 สีน ้ าเงิน เป็นสีท่ีเหมาะสมกบัการผ่อนคลายความเครียดเป็นส่ิงท่ีดีในการ
เพ่งพินิจและท าสมาธิ ดอกไมท่ี้มีสีน ้ าเงิน เช่น ฟ้าประดิษฐ ์อญัชญั เป็นตน้ 
  2. เส้นสาย ของทางเดิน สระน ้ า หรือการจดัวางพืชพรรณ ท่ีอิสระ คดโคง้
อยา่งอ่อนโยน ท าใหก้ารใชพ้ื้นท่ีล่ืนไหลต่อเน่ืองอยา่งไม่ติดขดั จะช่วยลดสภาวะความเครียดลงได้
 3. ขนาดและสัดส่วน ใชอ้งคป์ระกอบของภูมิทศัน์ทางตั้งกบัองค์ประกอบ
ทางนอนอยา่งมีสดัส่วนสมัพนัธก์นั เพ่ือใหก้ลมกลืนทางสายตา และสร้างความสมดุลของสัดส่วน
ในพ้ืนท่ีท าใหผู้สู้งอายท่ีุเขา้ไปใชง้านเกิดการผอ่นคลายความรู้สึกต่างๆได ้
 4. แสงและเงา ท่ีจะสร้างความประทบัใจและเหมาะสมกบัการสร้างสมาธิ
และส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี ลอ้มรอบด้วยตน้ไมค่้อนขา้งโปร่งยอมให้แสงดวงอาทิตยผ์่าน
บางๆในตอนเชา้ ซ่ึงมีลวดลายของใบเป็นเสน้ท่ีให้เงาสร้างบรรยากาศการผ่อนคลาย และใชต้น้ไม้
กรองแสงสะทอ้นและควบคุมความจา้ โดยการวางพืชพรรณรอบๆวตัถุท่ีสะทอ้นแสง 
 5. รูปร่าง ท่ีมีความชดัเจน เขา้ใจง่ายและมัน่คง และมีการเคล่ือนไหวท่ี
สามารถคาดการณ์ได ้จะท าใหล้ดการเกิดวิตกกงัวล  ใชพ้ืชพรรณเพื่อท าให้รูปร่างท่ีแข็งกระดา้งดู
นุ่มนวลลงได ้เช่นการปลูกตน้ตีนตุ๊กแกเกาะตามผนัง ท าให้รูปร่างในภูมิทศัน์ดูสบายตาและผ่อน
คลายความเครียดของผูสู้งอายลุงได ้
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ภาพท่ี 3 แสดงถึงรูปร่างท่ีใชพ้ืชพรรณเช่น การปลกูตน้ตีนตุ๊กแกตามผนงัเพื่อผอ่นคลายสายตา 
ท่ีมา : Webmaster – BlogGang, Vecchio,  พาแม่กบัน้อง ท่องเชียงใหม่  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 
พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vecchio&month=02-
03-2008&group=2&gblog=31    
 2.2 ความซึมเศร้า 
 เป็นสภาวะการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ของผูสู้งอายท่ีุพบบ่อย มีความคิดฟุ้ งซ่าน 
ชอบอยูต่ามล าพงั หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง และมีอาการทางกายคือ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สดช่ืน 
ไม่มีสมาธิ ซ่ึงวิธีแกปั้ญหาคือตอ้งเสริมสร้างอารมณ์ใหผู้สู้งอายมุีความสดใส สดช่ืน เบ่ียงเบนความ
สนใจจากสภาวะซึมเศร้า ซ่ึงการออกแบบภูมิทศัน์อาจจะเน้นหลกัไปทางการใชธ้รรมชาติและการ
สร้างสภาพแวดลอ้มไปในทิศทางเบ่ียงเบนและสร้างจุดดึงดูดให้ผูสู้งอายุออกจากสภาวะซึมเศร้า
ในช่วงขณะหน่ึงหรือคลอ้ยตามและเบรกอารมณ์เศร้าได ้ซ่ึงจะมีแนวทางในการออกแบบภูมิทศัน์ท่ี
คลายความซึมเศร้าไดใ้นทิศทางท่ีใชธ้รรมชาติเป็นส่ิงเบ่ียงเบนความสนใจไดด้งัน้ี 
 2.2.1 ส่ิงเร้าและการกระตุ้นความรู้สึกเพือ่ลดปัญหาความซึมเศร้า 
 1. เสียง การสร้างเสียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิตเช่น เสียงท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวของน ้ าตกในจงัหวะท่ีสมดุล หรือการเล้ียงปลา 
การกระโดดน ้ าของปลาอาจท าใหส้ามารถเบ่ียงเบนความสนใจจากสภาวะความซึมเศร้าได ้เสียงนก
ร้อง หรือนกคุยกนั ก็สามารถท าใหผู้สู้งอายมีุความสนใจในส่ิงมีชีวิตรอบขา้งมากกว่าความซึมเศร้า
ท่ีเป็นปัญหาของตนเองได ้
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 2. การสัมผัส การออกแบบภูมิทัศน์ให้มีการกระตุ้นด้วยการท่ีสัมผสัท่ี
ต่อเน่ืองและน่าสนใจ โดยใช้ผิวสัมผสัท่ีมีลกัษณะดึงดูดให้สัมผสัเช่น เปลือกไมท่ี้มีผิวสัมผสัท่ี
หยาบท าใหผู้สู้งอายมุีแรงดึงดูดใหเ้ขา้ไปสมัผสัไปแกะหรือดึงผิวเปลือกนอกออก ผิวสัมผสัท่ีอ่อน
นุ่มอ่อนไหวไหว จะท าให้ผูสู้งอายุอยากเขา้ไปสัมผสั หรือการวางรูปป้ันท่ีมีลกัษณะพ้ืนผิวท่ีน่า
สมัผสัลึกลบัท าใหผู้สู้งอายอุยากรู้อยากสมัผสั ซ่ึงท่ีไดย้กตวัอยา่งมานั้นเป็นการเบ่ียงเบนความสนใจ
ใหผู้สู้งอายเุขา้มาสมัผสัธรรมชาติหรือภูมิทศัน์มากข้ึน 
 3. รส การใช้พืชพรรณท่ีเป็นผลไมห้รือพืชพรรณท่ีผลไม่สามารถกินได ้
เมื่อผูสู้งอายไุดม้องเห็น จะสร้างความรู้สึกถึงรสชาติของผล ซ่ึงจะเป็นแรงดึงดูดและเบ่ียงเบนความ
สนใจใหลื้มความโศกเศร้าได ้  
 4. กลิน่ เป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อการเบ่ียงเบนความสนใจไดดี้ โดยเฉพาะ
กล่ินหอมของพืชพรรณ หรือดอกไม ้ซ่ึงกล่ินหอมของดอกไมจ้ะท าให้ผูสู้งอายุลืมความซึมเศร้าได ้
กล่ินของน ้ าหรือฝน กล่ินของดิน ใบหญา้ในหญา้กวา้งๆ หรือกล่ินของป่า จะท าใหเ้กิดความรู้สึกสด
ช่ืน หรือออกแบบภูมิทศัน์ท่ีมีส่ิงเร้าร่วมกนัเพ่ือสร้างการเบ่ียงเบนความสนใจเช่นการออกแบบพืช
พรรณท่ีตอ้งใชก้ารสมัผสั บีบ หรือคั้น หรือถือไวเ้พ่ือไดรั้บกล่ิน ซ่ึงจะท าให้ผูสู้งอายุมีปฎิสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัพืชพรรณ โดยท่ีใบและกลีบท่ีตอ้งใชก้ารสัมผสัแลว้ไดรั้บกล่ิน ไดแ้ก่  ราตรี พุดตะแคง 
สายน ้ าผึ้ง โมก เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 4 ตน้พุดตะแคง จะไดรั้บกล่ินเม่ือใชก้ารสมัผสักลีบของดอกไม ้
ท่ีมา : Webmaster – BlogGang, lookmoodeaw,  ดอกไมบ้านในสวน  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 
พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lookmoodeaw 
&month=06-09-2009&group=1&gblog=4 
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 5. การมองเห็น กระตุน้สายตาด้วยมุมมองท่ีต่อเน่ืองกันทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิทัศน์ ทั้ งน้ีทั้ งนั้นการกระตุ้นทางสายตาอาจท าได้โดย การใช้พืชพรรณท่ีมีรูปร่าง
น่าสนใจเพื่อดึงดูดสายตา เช่น ตน้ปาลม์ท่ีมีรูปร่างต่างจากพืชพรรณอ่ืนๆอย่างชดัเจน ความเขียว
ชอุ่มของพืชพรรณ ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจผูสู้งอายไุด ้และการสร้างมุมมองท่ีท าให้เกิดความ
พึงพอใจ หรือความหลากหลายของพืชพรรณ น่าต่ืนตาต่ืนใจ ซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีดึงดูดความสนใจ
ใหลื้มความซึมเศร้าท่ีเกิดข้ึนได ้
 2.2.2 การจดัวางองค์ประกอบของพืน้ที่เพือ่ลดปัญหาความซึมเศร้า 
 ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ี ท่ีมีความต่อเน่ือง และมีการ
ล าดบัพ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจเป็นจุดดึงดูดใจท่ีท าให้ผูสู้งอายุมีความรู้สึกติดตามและคลอ้ยตาม ลกัษณะ
พ้ืนท่ีท่ีลึกลบั จะมีเสน่ห์ส่งเสริมการคน้หา และการดึงดูดใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นๆไดน้านท าให้
ผูสู้งอายไุดอ้ยูก่บัธรรมชาติเพื่อลดสภาวะความซึมเศร้าลงได ้ 
 1. ล าดับ เป็นการเช่ือมต่อใหเ้ป็นไปในลกัษณะของการเคล่ือนท่ีสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจ การเคล่ือนท่ีท่ีคงเส้นคงวาและติดตามได้ง่ายๆจะท าให้เกิดการ
เบ่ียงเบนความสนใจใหอ้ยูใ่นปัจจุบนัทุกขณะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดึงดูดใจอย่างมีเหตุผล น าจากจุด
หน่ึงไปยงัอีกจุดตามล าดบั พยายามไม่ใหอ้งคป์ระกอบของความสนใจถกูขดัหรือหยดุการเคล่ือนท่ี   
 2. เอกภาพ ท่ีเป็นความหลากหลายจะสร้างความพึงพอใจให้ผูสู้งอายุต่ืนตา
ต่ืนใจและเบ่ียงเบนความสนใจได ้ลกัษณะเอกภาพตามแนวคิด Earle ท่ีสามารถสร้างจุดสนใจไดจ้ะ
มีลกัษณะแบบ Dominance ซ่ึงเป็นส่วนประกอบรองท่ีส่งเสริมองค์ประกอบหลกัให้เด่น มีพลงัใน
การควบคุมใหรู้้สึกดึงดูดความสนใจ 
 3. จังหวะ ท่ีสร้างความน่าสนใจอย่างต่อเน่ืองเป็นลกัษณะแบบรัศมี 
(Radiation) ตามแนวคิดของ Earle เป็นจงัหวะท่ีแทรกคุณสมบติับางอย่างเขา้มาในปริมาณเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงอยา่งต่อเน่ือง จะท าใหผู้สู้งอายมุีแรงดึงดูดหรือสร้างจุดสนใจใหติ้ดตามและคลอ้ยตาม 
 2.2.3 คุณลกัษณะในการจดัองค์ประกอบภูมทิัศน์เพือ่ลดปัญหาความซึมเศร้า 
 1. สีการเลือกใชสี้ในการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อลดปัญหาความซึมเศร้าได้
นั้น จะตอ้งใชสี้ท่ีช่วยกระตุน้ความรู้สึกไดดี้ สร้างความอบอุ่น มองโลกสดใส มีความหวงัและฟ้ืน
จากความโศกเศร้าจากปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนของผูสู้งอาย ุ
 สีสม้ จะเป็นสีท่ีใหผ้ลใกลเ้คียงกบัสีแดง แต่มีผลท่ีอ่อนโยนกว่า สีส้มเป็นสี
ท่ีท าใหรู้้สึกอบอุ่น กระตุน้ความรู้สึก ให้ก  าลงัใจแก่ผูส้งอายุท่ีมีสภาวะความโศกเศร้าได ้สีส้มใน
ธรรมชาติจะเป็นลกัษณะของสีของดอกไม ้เช่นแคแสด ร าเพยสม้ บานบุรีหอม บานช่ืน ว่านหางชา้ง 
ดาวกระจาย ทองกวาว  คอเดีย เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 5 ดอกไมสี้สม้ ดอกทองกวาว      
ท่ีมา : โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมงัคลาภิเษก ทุ่งดอกจานบานท่ีตน้ทองกวาว [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 
8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://tpr-school.blogspot.com/  
 สีเหลือง เป็นสีท่ีกระฉบักระเฉง สดใส มองเห็นคุณค่าในตวัเองและฟ้ืนจาก
ความซึมเศร้าได ้แต่ขอ้ควรระวงัหา้มใชสี้เหลืองมากเกินไป เพราะจะท าใหไ้ม่น่ามอง พืชพรรณไม้
ท่ีมีดอกไมห้รือใบไมท่ี้มีสีเหลือง เช่น โกสนทองอารีย ์เหลืองอินเดีย กระดงังาไทย ผกากรองเล้ือย 
บานเยน็ สายน ้ าผึ้ง เป็นตน้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ดาวเรือง 
ท่ีมา : บริษทั ทองเฉลิมโกลด ์ ดาวเรืองสายพนัธุใ์หม่ ภายใตช่ื้อ ทองเฉลิมโกลด ์ [ออนไลน์], เขา้ถึง
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thongchaloem.com/ 
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 สีชมพ ูเป็นสีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความรัก ซ่ึงเป็นสีท่ีช่วยใหค้ลายความ
โศกเศร้าได ้พืชพรรณไมท่ี้มดีอกไมสี้ชมพ ูเช่น เยอร์บีร่าสีชมพู พุดตานออสเตรเลีย เป็นตน้ 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 พุดตานออสเตรเลีย 
ท่ีมา : Webmaster – BlogGang, Aisha,  Cactus Tropical Garden  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 
พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=embracingislam& 
group=4&page=5  
  2. เส้นสาย เป็นลกัษณะท่ีท าให้เกิดความรู้สึก สดใส มีความหวงั จะตอ้ง
เป็นเสน้สายท่ีมีลกัษณะพุ่งข้ึน ซ่ึงพรรณไมท่ี้มีลกัษณะท่ีพุ่งข้ึนก็เช่น ตน้หูกระจง ตน้สนฉตัร ท่ีมีก่ิง
กา้นท่ีพุ่งข้ึนไปดา้นบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 ตน้สนฉตัรเป็นตน้ไมท่ี้มีก่ิงกา้นท่ีมีลกัษณะพุ่งข้ึน แสดงถึงความหวงั เบิกบานใจ 
ท่ีมา : photobucket,  thanya02's latest activity  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงได้
จาก http://i703.photobucket.com/albums/ww35/thanya02/arau_he5.jpg 
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 3. รูปร่าง ในพืชพรรณเป็นเสมือนประติมากรรม ท่ีสามารถถึงดูดความ
น่าสนใจได้ ลกัษณะพรรณไมท่ี้มีรูปร่างท่ีน่าพึงพอใจ สวยงาม และมีลกัษณะท่ีแปลกตาท าให้
ผูสู้งอายไุดผ้อ่นคลายความเศร้าไดบ้า้ง เช่น ตน้หูกระจง มีมีลกัษณะเป็นตน้ไมท่ี้มีรูปร่างท่ีมีก่ิงกา้น
แผก่ระจาย ลกัษณะรูปร่างช้ีข้ึนขา้งบน แสดงถึงความหวงั และเป็นตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและมี
เอกลกัษณะเฉพาะตวัซ่ึงสามารถจดัวางใหเ้ป็นจุดดึงดูดสายตาเพื่อเบ่ียงเบนความสนใจได้ 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 9 ตน้หูกระจงเป็นตน้ไมท่ี้มีรูปร่างสวยงาม มีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน มีลกัษณะพืชพรรณท่ีสร้าง  
             ความพึงพอใจ สามารถเบ่ียงเบนความรู้สึกโศกเศร้าได ้
ท่ีมา : สวนประวติัศาสตร์  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา พนัธุ์ไมพ้ื้นถ่ิน2  [ออนไลน์], เขา้ถึง
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://home.generalprempark.com/zone/detail/19/detail.html 
 4. ขนาดและสัดส่วน  ควรจะสมดุลกับสายตา มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับสัดส่วนของผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุได้รู้สึกใกลชิ้ดและกับธรรมชาติ และควร
ค านึงถึงบริบทโดยรอบภูมิทศัน์ควรใชธ้รรมชาติลดทอนสัดส่วนความใหญ่โตของสถาปัตยกรรม
ไม่ใหข่้มสภาพแวดลอ้มท าใหเ้กิดความพึงพอใจและเบ่ียงเบนความรู้สึกโศกเศร้า 
 5. แสงและเงา สร้างความแตกต่างและความต่อเน่ืองในภูมิทศัน์ให้เกิด
ความน่าสนใจ เลือกใชพื้ชพรรณท่ีโปร่งเห็นรูปร่าง ก่ิงกา้น เช่น ตน้ลัน่ทม ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้ท าให้เกิด
เงาทอดลงบนพ้ืนทางเดิน ท่ีท าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจให้คลอ้ยตาม ค  านึงถึงแสงในเวลาเย็นหรือ
กลางคืนท่ีไม่สว่างมากนัก ให้เน้นเงารูปร่างของพรรณไมซ่ึ้งช่วยสร้างบรรยากาศโรแมนติก 
สวยงาม และสร้างความประทบัใจ ในช่วงกลางวนัเนน้ความร่มเงา เยน็สบาย และเนน้มุมมองท่ีเปิด
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โล่งเป็นสนามหญา้มีสระน ้ าท่ีสะทอ้นกบัแสงแดดใหค้วามสว่าง ซ่ึงท่ีกล่าวมานั้นลว้นเป็นการสร้าง
บรรยากาศใหผู้สู้งอายเุกิดความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มเพื่อช่วยขดัเกลาความรู้สึกเศร้าโศกได ้
 2.3 นอนไม่หลบั 
 อาการนอนไม่หลบัท่ีพบในผูสู้งอายุนั้น คือ ต่ืนกลางดึก หรือต่ืนเชา้กว่าปรกติ 
แลว้เมื่อต่ืนแลว้จะนอนไม่หลบัอีก จากการศึกษาขอ้มลูยงัไม่พบการวิจยัท่ีมีความชดัเจนในดา้นการ
ใชธ้รรมชาติ สภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ในการช่วยแกไ้ขปัญหาน้ีไดโ้ดยตรง  การวิเคราะห์จึงเป็น
การใชค้วามรู้ วิจารณญาณ และแนวทางความคิดท่ีเป็นไปไดข้องผูว้ิจยั  เพราะเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ
มีส่วนท าใหข้อ้มลูเกิดการแปรผนัไดต้ามความชอบ นิสยั และสภาวะจิตใจของผูสู้งอายแุต่ละบุคคล 
โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และเสนอแนวทางดงัน้ี 
 2.3.1 ส่ิงเร้าและการกระตุ้นความรู้สึกที่ส่งผลดีต่อการนอนหลบั 
 1. เสียง ท านองท่ีเกิดข้ึนในภูมิทศัน์จะสามารถกล่อมให้ผูสู้งอายุเกิดการ
ผอ่นคลายและการพกัผ่อนไดง่้าย ดว้ยการออกแบบท่ีใชเ้สียง กบัจงัหวะช่วยให้เกิดอารมณ์คลอ้ย
ตาม เช่น เสียงน ้ าตก น ้ าพุ เสียงใบไมก้ระทบกนั เสียงตน้ไมท่ี้กระทบกนัหรือลมพดัผ่านแลว้เปรียบ
เหมือนเสียงดนตรีอยา่งเช่นตน้ไผ ่จึงควรจดัวางภูมิทศัน์ท่ีใชส่ิ้งเร้าต่างๆท่ีไดก้ล่าวมานั้นใกลชิ้ดกบั
สถานท่ีพกัผอ่นของผูสู้งอาย ุ
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 น ้ าตกส่ิงเร้าท่ีกระตุน้การพกัผอ่น   
ท่ีมา : บริษทั วรุณการ์เดน้ ดีไซน์,  สวนน ้ าตก  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงได้
จาก http://varun-gardendesign.com/?p=552 
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ภาพท่ี 11 ตน้ไผส่ิ่งเร้าท่ีมีเสียงกระตุน้การพกัผอ่น 
ท่ีมา : โรงเรียนมารียอุ์ปถมัภช์ยัภูมิ,  ตน้ไผ ่ [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/09/ya07.html 
 2. กลิ่น ในภูมิทัศน์สามารถบ าบดัให้ผูสู้งอายุเกิดการผ่อนคลายและนอน
หลบัสบายได ้ซ่ึงจะตอ้งเป็นดอกไมท่ี้ส่งกล่ินหอมในช่วงเวลาตอนเยน็จนถึงเชา้ ไดแ้ก่ ดอกโมก 
แกว้ ราตรี จ  าปี ปีบ การเวก เลบ็มือนาง ยีโ่ถดอกแดง พุดซอ้น สายน ้ าผึ้ง เป็นตน้  
 2.4 ระแวง 
 เป็นสภาวะการเปล่ียนแปลงทางความคิด คิดซ ้าซาก คิดหมกมุ่น น้อยใจ กลวัถูก
ทอดท้ิง ในกรณีเม่ือผูสู้งอายุเร่ิมเกิดการระแวง ภูมิทศัน์สามารถออกแบบเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่า
ส่ิงแวดลอ้มไม่ไดร้้ายอยา่งท่ีคิด ภูมิทศัน์ท่ีเพ่ิมความมัน่ใจ และสร้างความรู้สึกปลอดภยักบัผูสู้งอายุ
ซ่ึงสามารถออกแบบส่ิงเร้า การจดัวางองค์ประกอบ และคุณลกัษณะในองค์ประกอบภูมิทศัน์ได้
ดงัน้ี  
 2.4.1 ส่ิงเร้าและการกระตุ้นความรู้สึกเพือ่ลดความกลวัและความระแวง 
  1. เสียง การท่ีผูสู้งอายุไดฟั้งเสียงจากส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้อง 
เสียงกบ ซ่ึงสตัวทุ์กชนิดจะมีสญัชาติญาณการอยู่รอด ถา้เม่ือใดท่ียงัมีสภาวะแวดลอ้มท่ีมีส่ิงมีชีวิต
เคล่ือนไหวในสภาวะปรกติ ก็จะแสดงถึงปลอดภัย ทั้งน้ีการใช้พืชพรรณเพื่อช่วยในการกรอง
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มลภาวะเสียงจากภายนอกท่ีไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเสียง รถยนต์ เสียงรบกวนต่างๆ ก็จะ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความรู้สึกระแวง หรือไม่ปลอดภยัได ้ 
 2. การมองเห็น พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีมีมุมมองกวา้ง ไม่จ  ากดัสายตา แต่อยู่ใน
บริเวณท่ีมีของเขตท่ีชัดเจน ท าให้สามารถรับรู้ภาพรวมได้ง่าย และรู้สึกปลอดภัย สร้างสภาวะ
แวดลอ้มใหรู้้สึกถึงความแข็งแรง มัน่คง เช่นการปลกูตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีรูปลกัษณะท่ีโครงสร้างท่ีมัน่คง
และพกัพิงไดใ้นลานสนามหญา้กวา้งๆ มุมมองท่ีเห็นจะท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกปลอดภยั และไวว้างใจ
ในสภาพแวดลอ้ม 
 2.4.2 การจดัวางองค์ประกอบของพืน้ที่เพือ่ลดความกลวัและความระแวง 
 การจัดวางองค์ประกอบของพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความรู้สึกถึงความปลอดภัย 
และไม่ระแวงในสภาพแวดลอ้ม  การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเปิดกวา้ง โล่งดว้ยความรู้สึกท่ีไม่ส้ินสุด 
จะท าใหเ้กิดองคป์ระกอบของความลึก ง่ายต่อการสงัเกต ท าใหรู้้สึกปลอดภยัและรู้สึกถึงการมีชีวิต
อยู ่เช่น สวนจีนท่ีสร้างกลอุบายไวท่ี้ผนงั ท่ีเปิดช่องใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บรู้ขนาดของภูมิทศัน์ท่ีกวา้งมากกว่า
ความเป็นจริง ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหวของส่ิงรอบขา้ง และลดความระแวง 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 แสดงลกัษณะการจดัวางองคป์ระกอบท่ีสร้างความรู้สึกโล่ง และมีการเปิดช่องผนงัเพื่อ         
                ขยายการรับรู้ความกวา้งในภูมิทศัน์เพ่ิมข้ึน (สวนจีน) 
ท่ีมา : Wasawat Deemarn,  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
[ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/blog/travel-
stories/242794 
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ภาพท่ี 13 แสดงลกัษณะการจดัวางองคป์ระกอบท่ีสร้างความรู้สึกโล่ง และมีการเปิดช่องผนงัเพื่อ                  
                ขยายการรับรู้ความกวา้งในภูมิทศัน์เพ่ิมข้ึน (สวนจีน) 
ท่ีมา : Bunniez ,  สวนหลวงร.9  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://bunniezshop.blogspot.com/2010/09/9.html 
 1. ความสมดุล ของการจดัวางองคป์ระกอบในพ้ืนท่ี เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดท่ี
จะเสริมสร้างความรู้สึกมัน่คง และความปลอดภยั องคร์วมและความสมบูรณ์ในองคป์ระกอบท าให้
ผูสู้งอายรัุบรู้ถึงการอยูร่อด และลดความระแวงในสภาพแวดลอ้มนั้น 
 2. จังหวะการใช้จังหวะซ ้ ากันแบบก้าวหน้าซ่ึงจะท าให้รู้สึกเกิดการ
เคล่ือนท่ีท่ีสามารถคาดการณ์ได ้ควบคุมไดจึ้งสร้างความรู้สึกปลอดภยัใหก้บัผูสู้งอาย ุ
 3. ล าดับ การสร้างเร่ืองราวในภูมิทศัน์ใหเ้กิดความต่อเน่ืองเป็นล าดบัตั้งแต่
จุดแรกจนถึงจุดส้ินสุดให้มีความชัดเจน สามารถให้ผูสู้งอายุมัน่ใจในสภาพแวดลอ้มและสร้าง
ความรู้สึกควบคุมได ้
 2.4.3    คุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภูมิทัศน์เพื่อลดความกลัวและความ
ระแวง 
 1. สี สีท่ีแสดงถึงความรู้สึกปลอดภยั คือ  สีเขียว ระวงัอย่าใชสี้เขียวมากไป
เพราะอาจจะท าใหเ้กิดความรู้สึกหดหู่ เช่ืองชา้ และเกิดการลงัเลใจไดซ่ึ้งเป็นท่ีมาของความระแวง สี
น ้ าเงิน เป็นสีท่ีสามารถลดความกระวนกระวายและความกลวัได ้ 
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 2.  รูปร่าง การจดัพ้ืนท่ีโดยใชรู้ปร่างท่ีมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย มัน่คง และ
มีการเคล่ือนไหวท่ีสามารถคาดการณ์ได ้ใชรู้ปร่างท่ีน่าสนใจดว้ยเส้นสายท่ีพฒันามาจากส่ิงมีชีวิต 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความคุน้เคย จะท าใหล้ดความระแวงลงได ้  
 3. เส้นสาย ในภูมิทศัน์ท่ีสามารถสะทอ้นความรู้สึกมัน่คง และลดความ
ระแวงไดน้ั้น จะตอ้งเป็นเสน้สายท่ีตรงไปตรงมา มีทิศทางท่ีแน่วแน่และชดัเจนไม่ขาดตอน น่ิง มี
ขอบเขตของเสน้สายชดัเจน ซ่ึงในภูมิทศัน์การเลือกพืชพรรณ หรือการใชส่ิ้งปลูกสร้างจะตอ้งเป็น
เสน้สายท่ีแข็งแรง พรรณไมท่ี้มีเสน้สายท่ีมัน่คง เช่นตน้ไทร จามจุรี เป็นตน้ 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 
ภาพท่ี 14 ลกัษณะพรรณไมท่ี้มีเสน้สายท่ีส่ือถึงความมัน่คง ปลอดภยั และแข็งแรง (ตน้ไทร) 
ท่ีมา : ทวัร์ดอย, บนัทึกการเดินทางคนพเนจร  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงได้
จาก http://janjow.exteen.com/20080508/entry 
 4. ขนาดและสัดส่วน  ใช้หลักการของสัดส่วนท่ีสมบรูณ์ ท่ีจะแฝง
ความรู้สึกสมดุล และสมบรูณ์ข้ึนในภายใตจิ้ตส านึกของการรับรู้ของสัดส่วนท่ีเป็นธรรมชาติ หรือ
การใชพื้ชพรรณท่ีมีสัดส่วนท่ีสมบรูณ์ ท่ีสร้างความเติมเต็มให้กบัความรู้สึก สร้างความมัน่คง ท่ี
น าไปสู่ความรู้สึกปลอดภยั เช่น ดอกทานตะวนั ดอกเดซ่ี เป็นตน้ สัดส่วนของตน้ไมจ้ะตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัล าตน้ หรือลกัษณะการแผข่องก่ิงกา้น จะตอ้งค านึงใหเ้กิดความสมดุล 
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ภาพท่ี 15 ดอกทานตะวนั เป็นดอกไมท่ี้มีสดัส่วนท่ีสมบรูณ์ สร้างความรู้สึกสมบรูณ์ 
ท่ีมา : Webmaster – BlogGang, sunsmile_a,  ทุ่งทานตะวนั  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 
2554. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sunsmile-a&group =3&month 
=01-2009&date=14 
 5. แสงและเงา ควรใชพ้ืชพรรณ ไมพุ้่ม ดอกไม ้ไมค้ลุมดิน หรืออ่ืนๆท่ีมี
คุณสมบัติในการสะท้อนแสงในท่ีแคบหรือแสงเข้าถึงได้น้อย เพราะภูมิทัศน์ท่ีสร้างความรู้สึก
ปลอดภยัจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอท่ีจะแสดงความชัดเจนของวสัดุต่างๆในภูมิทศัน์ได้ เพื่อให้
ผูสู้งอายลุดความรู้สึกระแวงในสภาพแวดลอ้ม  
 2.5 ความจ าเส่ือม 
 อาการหลงลืมของผูสู้งอาย ุจะมีลกัษณะท่ีจ าเร่ืองราวในอดีตไดดี้กว่าเร่ืองราวใน
ปัจจุบนั มกัจะลืมเหตุการณ์ท่ีเกิดในประจ าวนั แต่จ  าเร่ืองราวเก่าๆไดดี้ สบัสนเวลาระหว่างกลางวนั
และกลางคืน ซ่ึงภูมิทศัน์สามารถกระตุน้ความรู้สึกให้ตอบสนองกบัความจ าของผูสู้งอายุได ้ซ่ึง
สามารถอธิบายการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 2.5.1 ส่ิงเร้าและการกระตุ้นความรู้สึกที่ส่งผลต่อความทรงจ า 
 1. การมองเห็น เป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัวางภูมิทศัน์ท่ีใชช่้วงเวลาใน
แต่ละวนั กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัผูสู้งอายท่ีุมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นแสงหรือ
เงา ของพืชพรรณ ประติมากรรม หรือวสัดุต่างๆท่ีตกกระทบกบัพ้ืน บ่งบอกเวลา และสะทอ้นภาพท่ี
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เคยเกิดข้ึนมาเพ่ือทบทวนความทรงจ า จึงควรออกแบบลกัษณะพ้ืนท่ีว่างเพ่ือการสังเกตการ
เปล่ียนไปของภาพท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกระตุน้เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน ใหก้ลบัมาจ าเหตุการณ์นั้นไดอี้กคร้ัง 
 2. กลิ่น เป็นส่ิงเร้าท่ีช่วยกระตุน้ประสาทสัมผสัเก่ียวกบัความทรงจ าไดดี้ 
เช่น กล่ินของพืชพรรณท่ีส่งกล่ินในช่วงเวลาต่างๆของวนั หรือตามฤดูกาล จะช่วยทบทวนความจ า
และดึงภาพเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีพืชพรรณนั้นเคยไดส่้งกล่ินในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ไปกระตุน้ความรู้สึก 
และสภาพแวดลอ้มท่ีเคยเกิดข้ึนกลบัมาเพ่ือทบทวนความจ าอีกคร้ัง เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มเพ่ือ
กระตุ้นความทรงจ า ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงช่วงเวลาการส่งกล่ินของพืชพรรณต่างๆ และค านึงถึง
ทิศทางของลมท่ีจะกระจายกล่ิน ซ่ึงลมอ่อนๆจะช่วยในการกระจายกล่ินของพืชพรรณไดดี้ พรรณ
ไมท่ี้ส่งกล่ินตามช่วงเวลาของวนัมีดงัน้ี 
 พชืพรรณที่ออกดอกในฤดูหนาว ควรปลกูไวท้างทิศเหนือ ของพ้ืนท่ีเพ่ือให้
ลมหนาวพดักล่ินเขา้มา เช่น พญาสตับรรณ จิกทะเล จนัทร์กะพอ้ สุพรรณิการ์ พะยอม ล าดวน เล่ียน 
ช่อมาลี ฯลฯ 
 พืชพรรณที่ออกดอกในฤดูฝน ควรปลูกต้นไมน้ั้นทางทิศใต้ของพ้ืนท่ี 
เพราะถา้ลมฝนพดัมาก็จะพดัผา่นกล่ิน เช่นโมก จ าปี จ  าปา พุดต่างๆ ปีบ จนัทน์หอม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
ภาพท่ี 16 ดอกโมก 
ท่ีมา : Koto Hapu ,  อวดดอกไมใ้นบา้น  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://kotohapu.blogspot.com/2010/03/koto3.html 
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ภาพท่ี 17 ดอกจ าปี 
ท่ีมา : อภิสรา ชินชนะ ,  ดอกจ าปี [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://apisara6843.mystudent.in/2010/12/07/  
 พชืพรรณที่ออกดอกตลอดปี สามารถปลกูไดท้ัว่ๆบริเวณเพราะถึงแมล้มจะ
มาทางไหน ก็จะสามารถพดักล่ินหอมไดต้ลอดทั้งปีเช่นกนั ดอกไมท่ี้ส่งกล่ินหอมท่ีออกทั้งปี เช่น 
โมก สายหยดุ บุหงาส่าหรี พิกุล ชงโค ฯลฯ 
 พืชพรรณที่ส่งกลิ่นตอนเช้า  ได้แก่  สายหยุด  ราชาวดี กระดังงาไทย 
มหาหงส์ บุหงาส่าหรี เดหลี กระทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18 สายหยดุ   
ท่ีมา : ละอองดาว   สาแกว้ ,  ดอกไมใ้นวรรณคดี  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึง
ไดจ้าก http://wwwla-ongdaow.blogspot.com/p/blog-page_25.htm 
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ภาพท่ี 19 บุหงาส่าหรี 
ท่ีมา :  กลุ่มพืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั   
สุราษฎร์ธานี,  ไมด้อกหอม  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก 
http://www.jobsthailand.com/flower/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid
=57  
 พืชพรรณที่ส่งกลิ่นหอมตอนเย็นไปถึงรุ่งเช้า ไดแ้ก่ ดอกโมก แกว้ ราตรี 

จ  าปี ปีบ การเวก เล็บมือนาง พุดซ้อน มีดอกหอมตลอดปี  ส่วนจันทร์กระพ้อ มณฑา ยี่หุบ 

เข้ียวกระแต จ  าปูน ล  าดวน ท่ีเร่ิมหอม ตั้งแต่ พฤศจิกายน เมษายน 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20 ราตรี 
ท่ีมา :  Easy Street,  เจ้าราตรี  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงไดจ้าก
http://zplus.exteen.com/20080612/entry     
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ภาพท่ี 21 เลบ็มือนาง 
ท่ีมา :  บา้นและสวน,  เล็บมือนางดอกซอ้น  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงได้
จาก http://www.baanlaesuan.com/plantlover/webboard/viewtopic.aspx?qId=2089 
 พชืพรรณที่ส่งกลิน่หอมตลอดทั้งวนั ไดแ้ก่ ดอกคดัเคา้ ทิวาราตรี บุนนาค 
ทองอุไร เข็มหอม กนัเกรา พิกุล มะลิ ชะลูดชา้ง นนทรี พะยอม  กลว้ยไม ้เร่ิมหอมไปตั้งแต่เดือน
ธนัวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม 
 พชืพรรณที่ส่งกลิน่หอมทั้งวนั ทั้งคนื ไดแ้ก่ ดอกพุทธชาดสามสี มะลิซอ้น 
มะลุลี นางแยม้ มีดอกหอมตลอดปี และยงัมี ช ามะนาด ท่ีจะเร่ิมผลิดอกตั้งแต่ มีนาคม-มิถุนายน ของ
ทุก ๆ ปี       
3. สรุปท้ายบท 

การน าหลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายุมาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ ไดว้ิเคราะห์แนว
ทางการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีตอบสนองความตอ้งการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอาย ุซ่ึงประกอบไป
ด้วยการส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัวและสังคม การรักษาสุขภาพ และหาแนวทางการ
ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตของผูสู้งอายุ โดยการค้นควา้หาข้อมูลด้านจิตวิทยา
ผูสู้งอาย ุและการน าจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ น าขอ้มลูทั้งสองมาวิเคราะห์เพื่อหาแนว
ทางการออกแบบ ซ่ึงมีโครงสร้างแนวทางการออกแบบดงัน้ี 
 1. ส่ิงเร้าและการกระตุน้ความรู้สึกในภูมิทศัน์ 
 2. การจดัวางองคป์ระกอบของพ้ืนท่ีในภูมิทศัน์ 
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 3. คุณลกัษณะขององคป์ระกอบในภูมิทศัน์ 
 จากโครงสร้างการศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ ได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปหลกัการท่ีสามารถใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์เพ่ือผูสู้งอายไุดด้งัน้ี 
 1. ภูมทิัศน์กบัสุขภาพจติผู้สูงอายุ 
 ภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัวและสังคม จากการวิเคราะห์จะ
อธิบายถึงประโยชน์ของภูมิทศัน์ท่ีสามารถช่วยใหผู้สู้งอายไุดม้ีสมัพนัธภ์าพท่ีดีกบับุคคลรอบขา้งใน
ครอบครัวและสงัคม เป็นลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีออกแบบพ้ืนท่ีให้ผูสู้งอายุเขา้ถึงไดง่้ายจะช่วยส่งเสริม
การมีปฏิสมัพนัธใ์นรูปแบบของ การสร้างกิจกรรม หรือการจดัพ้ืนท่ีเพ่ือการพดูคุย เป็นตน้ 
 ภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพจิต ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ส่งเสริม
การออกก าลงักาย และการพกัผอ่นหย่อนใจของผูสู้งอายุ ซ่ึงควรออกแบบภูมิทศัน์เพื่อดึงดูดความ
สนใจใหอ้อกมาใชง้านท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางสรีระ และสร้างบรรยากาศในสภาพแวดลอ้ม
ใหรู้้สึกถึงสภาวะสบาย ใหผู้สู้งอายไุดใ้ชภู้มิทศัน์เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 2. ภูมทิัศน์เพือ่แก้ปัญหาสุขภาพจติ 
 1. ความเครียดและวิตกกงัวล ลกัษณะของภูมิทศัน์จะใช้ธรรมชาติในการบ าบัด
ความรู้สึกของผูสู้งอายใุหเ้กิดการผอ่นคลายความเครียด  
 2. ความซึมเศร้า ลกัษณะภูมิทศัน์จะใชธ้รรมชาติในการดึงดูดและเบ่ียงเบนความ
สนใจใหลื้มความโศกเศร้าและฟ้ืนฟคูวามรู้สึกใหดี้ข้ึน 
 3. นอนไม่หลบั ลกัษณะภูมิทศัน์ท่ีช่วยไดน้ั้นเนน้ส่ิงเร้าและการกระตุน้ความรู้สึก
เป็นหลกัในการบ าบดัจิตใจให้ผูสู้งอายุมีความรู้สึกคลอ้ยตามกบัธรรมชาติ คือ กล่ิน และเสียง มี
เพียง 2 ขอ้น้ีท่ีสามารถกระตุน้การพกัผอ่นในตอนกลางคืนได ้
 4. ระแวง ลกัษณะภูมิทศัน์ตอ้งออกแบบใหส้ภาพแวดลอ้มสร้างความมัน่ใจ มัน่คง
และปลอดภยั และสร้างความรู้สึกว่า สภาพแวดลอ้มโดยรอบไม่ไดเ้ลวร้ายและไม่ท าอนัตรายแก่
ผูสู้งอาย ุ
 5. ความจ าเส่ือม ลกัษณะภูมิทศัน์จะใชส่ิ้งเร้าในธรรมชาติในการดึงภาพสภาพแวด
ท่ีเคยเกิดข้ึนกลบัมาเพ่ือทบทวนความทรงจ า ในปัจจุบนั ส่ิงเร้าท่ีจะกระตุน้ความทรงจ าไดคื้อ กล่ิน
และการมองเห็น 
 ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิตของผูสู้งอายุนั้น จะใชห้ลกัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาผูสู้งอาย ุซ่ึงจะพอสรุปความสมัพนัธไ์ดต้ามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5  แสดงสรุปการวิเคราะห์แนวทางการน าหลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายมุาใชใ้นการออกแบบ                   
                  ภูมิทศัน์เพื่อแกปั้ญหาสุขภาพจิตผูสู้งอายุ 

 
 ปัญหาสุขภาพจิตของผูสู้งอาย ุ

ความเครียด
และความ
วิตกกงัวล 

ความ
ซึมเศร้า 

นอนไม่
หลบั 

ระแวง ความจ า
เส่ือม 

1.ส่ิงเร้าและการกระตุน้ความรู้สึกในภูมิทศัน์ 
- เสียง      
- การสมัผสั      
- รส      
- กล่ิน      
- การมองเห็น      
2.การจดัวางองคป์ระกอบของพ้ืนท่ีในภูมิทศัน์ 
- แบบแผน      
- ล าดบั      
- ความสมดุล      
- เอกภาพ      
- จงัหวะ      
3.คุณลกัษณะขององคป์ระกอบในภูมิทศัน์  
- สี      
- เสน้สาย      
- รูปร่าง      
- ขนาดและสดัส่วน      
- แสงและเงา      

 
     สญัลกัษณ์แสดงความสมัพนัธ์ 
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บทที่ 5 
เสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมทิัศน์เพือ่ผู้สูงอาย ุ

 การออกแบบภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มเพื่อผูสู้งอายุโดยใชห้ลกัการจิตวิทยาท่ีได้
ศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผูสู้งอายุและส่งเสริมสุขภาพจิต
ผูสู้งอายุซ่ึงภูมิทัศน์เพ่ือผูสู้งอายุนั้น จะตอ้งมีลกัษณะท่ีใชธ้รรมชาติบ าบดัความรู้สึก ดึงดูดและ
เบ่ียงเบนความสนใจใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น สร้างความพึงพอใจ สร้างความรู้สึกปลอดภยั และ
กระตุน้ความรู้สึกใหไ้ปในทิศทางบวกได ้ซ่ึงจะสรุปแนวทางการน าหลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการ
ออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอาย ุไดด้งัน้ี 
1. แนวทางการออกแบบส่ิงเร้าในภูมทิัศน์เพือ่กระตุ้นความรู้สึกผู้สูงอายุ 
 1.1 เสียง 
 1. สร้างสภาพแวดลอ้มโดยการปลูกพืชพรรณท่ีให้ร่มเงา เป็นแหล่งอาหารของ
สตัวต่์างๆใหเ้ขา้มาอยู่อาศยั เช่น นก กระรอก เป็นตน้ เพราะเสียงร้องของสัตวจ์ะท าให้ผูสู้งอายุมี
ความรู้สึกผอ่นคลายและสร้างความรู้สึกปลอดภยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 นก เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเปล่งเสียงร้องท าใหผู้สู้งอายเุกิดการผอ่นคลายและรู้สึกปลอดภยั 
ท่ีมา :  กระดานข่าว Savebird,  Arctic Warbler [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงได้
จาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=savebird&topic=1154 
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 2. สร้างเสียงจากพืชพรรณ โดยเมื่อท่ีลบกระทบกนัจะท าให้เกิดเสียงท่ีคลา้ยกบั
เสียงดนตรีอยา่งเช่นตน้ไผ ่ใบหรือล าตน้เม่ือกระทบกนัจะท าใหเ้กิดเสียงต่างๆท่ีท าให้ผูสู้งอายุผ่อน
คลายความเครียด และช่วยแกปั้ญหานอนไม่หลบัในช่วงกลางคืน 
 3. เสียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของน ้ า ไม่ว่าจะเป็นน ้ าตก หรือน ้ าพุ จะสร้าง
จงัหวะความต่อเน่ืองให้ดึงดูดและเบ่ียงเบนความสนใจ ผ่อนคลายความเครียด และส่งเสริมการ
พกัผอ่นของผูสู้งอาย ุ
 4. การใชพ้ืชพรรณ หรือการจดัวางพืชพรรณท่ีมีขนาดใบละเอียดหรือมีทรงพุ่ม
แน่นในทิศทางท่ีเสียงเขา้มารบกวน เช่น โมกรา ชาข่อย แกว้ เป็นตน้ ซ่ึงพืชพรรณดงักล่าวจะช่วย
ลดเสียงท่ีจะท าใหผู้สู้งอายเุกิดความเครียด ความกงัวล และความระแวงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 ชาข่อย พรรณไมท่ี้มีใบพุ่มละเอียดสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกได ้
ท่ีมา :  ตน้ไมข้องเรา,  ตน้ข่อยท าร้ัว  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tonmai2jo.com/index.php?mo=3&art=443356 

 1.2 การสัมผสั 
 1. ออกแบบใหเ้กิดการสมัผสัอยา่งต่อเน่ืองโดยใชผ้ิวสัมผสัของทางเดิน พืชคลุม
ดิน สระน ้ า ประติมากรรม และพืชพรรณใหส้อดคลอ้งกนัมีความหลากหลายเพื่อกระตุน้ความรู้สึก
แต่ไม่ขดัแยง้กนั 
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 2. ออกแบบภูมิทศัน์ใหผู้สู้งอายุไดส้ัมผสักบัธรรมชาติท่ีอ่อนโยนเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดเช่น การจดัให้มีผิวทางเดินท่ีคลุมไปดว้ยหญ้าหรือพืชคลุมดินท่ีเช้ือเชิญให้ผูสู้งอายุ
สมัผสัพ้ืนผวิดว้ยเทา้เปล่า ออกแบบสนามหญา้กวา้งๆท่ีมีร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่เพื่อชกัจูงให้ผูสู้งอายุ
ไดน้ัง่ เดิน และสมัผสักบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือลดความเครียด 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 24 ภูมิทศัน์ท่ีมีทางเดินปกคลุมดว้ยหญา้ เพ่ือเชิญชวนใหผู้สู้งอายสุมัผสัพ้ืนผวิดว้ยเท่าเปล่า 
ท่ีมา :  S Diaper Contracts,  Gallery  [Online], accessed 20 May 2011. Available from  
http://www.sdiaperlandscapes.co.uk/gallery.html 
 3. ออกแบบภูมิทศัน์ใหก้ระตุน้การสัมผสัเช่น การปลูกตน้ไมท่ี้มีลกัษณะของล า
ตน้ท่ีมีผวิสมัผสัท่ีหยาบ จะชกัจูงความรู้สึกให้ผูสู้งอายุเขา้ไปสัมผสั และการปลูกพืชพรรณท่ีมีใบ
ละเอียดมีความอ่อนไหวและอ่อนนุ่มน่าสมัผสั จะท าใหเ้บ่ียงเบนควานสนใจจากสภาวะซึมเศร้าได้ 
 1.3 รส 
 1. การใชพ้ืชพรรณออกผลท่ีสามารถกินไดห้รือกินไม่ได ้ซ่ึงท าให้ผูสู้งอายุรับรู้
รสไดจ้ากกล่ินและการมองเห็น รสท่ีรับรู้จะแสดงถึงความหอมหวานของผล สามารถผ่อนคลาย
ความเครียดและเบ่ียงเบนความซึมเศร้าท่ีเป็นปัญหาของผูสู้งอายุ 
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ภาพท่ี 25 มะเขือเทศ เป็นพืชพรรณท่ีท าใหผู้สู้งอายรัุบรสไดจ้ากกล่ินและการมองเห็น 
ท่ีมา :  inhabitat,  Gallery: MICKEY MOUSE ECO FARMING  [Online], accessed 20 May 2011. 
Available from  http://inhabitat.com/mickey-mouse-sustainable-farming-at-disney-worlds-epcot-
center/857819226_3a3948974f_o1/ 
 1.4 กลิน่ 
 1. ใชพื้ชพรรณท่ีสามารถส่งกล่ินกระจายไปไดไ้กล ดึงดูดให้ผูสู้งอายุเขา้มาใช้
งานในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหเ้คล่ือนไหวทางสรีระ พืชพรรณท่ีส่งกล่ินกระจายไปไดไ้กลก็เช่น 
ราตรี แกว้ บุนนาค พะยอม เป็นตน้   
 2. การใชพ้ืชพรรณท่ีตอ้งใชก้ารสมัผสั บีบ หรือถือเอาไวเ้พ่ือให้ไดก้ล่ินนั้นจะท า
ให้ผูสู้งอายุมีปฏิสัมพนัธ์กบัพืชพรรณ ซ่ึงเบ่ียงเบนความรู้สึกซึมเศร้าได้ พืชพรรณท่ีส่งกล่ินเม่ือ
สมัผสั เช่น โมก ราตรี สายน ้ าผึ้ง พุดตะแคง เป็นตน้ 
 3. การจัดวางพืชพรรณโดยค านึงถึงช่วงเวลาต่างๆของวนั ฤดูท่ีส่งกล่ินและ
ทิศทางลมท่ีส่งผลการกระจายของกล่ิน จะสามารถท าให้ผูสู้งอายุดึงภาพหรือเหตุการณ์ในอดีต
กลบัมาเพื่อทบทวนความทรงจ าได ้
 4. จดัวางพืชพรรณท่ีมีกล่ินไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีโอบลอ้มบริเวณทางเดิน เป็นซุม้ตน้ไม ้
หรือปลกูไวใ้ตท่ี้นัง่ เช่น พุดซอ้น มะลิ พะยอม จ  าปา ล  าดวน เป็นตน้ เพ่ือใหก้ล่ินของพืชพรรณผอ่น
คลายความรู้สึกตึงเครียด 
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ภาพท่ี 26 ปลกูพืชพรรณท่ีมีกล่ินหอมบริเวณทางเดิน เป็นซุม้ตน้ไม ้
ท่ีมา :  umarin,  ไมเ้ล้ือย –ไมซุ้ม้  [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.umarin.com/board/index.php?topic=324.0 
 5. ปลูกพืชพรรณท่ีส่งกล่ินหอมตั้งแต่ตอนเยน็ไปถึงรุ่งเชา้ เช่น แกว้ โมก จ  าปี 
เล็บมือนาง เป็นต้น ไวบ้ริเวณท่ีต้องการจะพกัผ่อนในเวลากลางคืน เพราะกล่ินหอมจะท าให้
ผูสู้งอายรูุ้สึกผอ่นคลายและแกปั้ญหาการนอนไม่หลบัลงได ้
 1.5 การมองเห็น 
 1. กระตุน้สายตาดว้ยมุมมองท่ีมีความต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกภูมิทศัน์ 
และใชพ้ืชพรรณท่ีมีรูปร่างน่าสนใจเพื่อดึงดูดสายตาเช่น ตน้ปาลม์ ลัน่ทม เป็นตน้ 
 2. การจดัภูมิทศัน์ท่ีค่อนขา้งเปิดโล่ง เปิดมุมมองกวา้ง เพื่อใหผู้สู้งอายุไดม้องเห็น
ส่วนต่างๆได้อย่างต่อเน่ืองและชัดเจน   ลดความวิตกกังวล และสร้างความรู้สึกปลอดภัยใน
สภาพแวดลอ้ม 
 3. ปลกูพืชพรรณท่ีมีลกัษณะโครงสร้างท่ีมัน่คง เช่นตน้โพธ์ิ ตน้ไทร เม่ือผูสู้งอายุ
ไดม้องเห็นรู้สึกถึงความมัน่คงและไวว้างใจในสภาพแวดลอ้ม 
 4. ปลูกพืชพรรณท่ีมีสีสันสดใส เพื่อดึงดูดความสนใจและเบ่ียงเบนความรู้สึก 
และสีสนัของพรรณไมย้งัดึงดูดใหผู้สู้งอายเุขา้ไปใชง้านในภูมิทศัน์และส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี
ข้ึนได ้
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ภาพท่ี 27 การจดัวางพืชพรรณท่ีสร้างสีสนัใหผู้สู้งอายมุองโลกในแง่ดีและผอ่นคลายความเครียด 
ท่ีมา :  Gardenvisit Editorial,  Hare Hill Gardens  [Online], accessed 20 May 2011. Available from  
http://www.gardenvisit.com/garden/hare_hill_gardens 
2.  แนวทางการจดัวางองค์ประกอบของพืน้ที่ในภูมทิัศน์เพือ่ผู้สูงอายุ 
 2.1  แบบแผน 
 1. ควรออกแบบขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีมีความชดัเจนและแข็งแรง โดยค านึงถึงความ
ต่อเน่ืองเหมือนกนัตลอดทั้งพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีเขา้ใจง่าย ลดความวิตกกังวลและหลีกเล่ียง
ไม่ใหผู้สู้งอายเุกิดความสบัสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28 ภูมิทศัน์ท่ีมีแบบแผนท่ีเขา้ใจง่าย มีขอบเขตท่ีชดัเจนและแข็งแรง 
ท่ีมา :  THE LUXURY TRAVELER,  Gunnebo House and Gardens  [Online], accessed 20 May 
2011. Available from http://www.luxurytraveler.com/gardens_of_gothenburg.htm 
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 2. ใชค้วามสมมาตรและความอสมมาตร ในปริมาตรท่ีเหมาะสมถา้ใชแ้บบแผนท่ี
มีความสมมาตรมากเกินไปจะสร้างความรู้สึกถกูควบคุม อาจรู้สึกอึดอดัได ้แต่ถา้ใชแ้บบอสมมาตร
เขา้มาใชส้ร้างแบบแผนท่ีไม่ชดัเจนมากนักก็ท าให้พ้ืนท่ีมีเสน่ห์และสร้างแรงดึงดูดเบ่ียงเบนความ
สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29 ภูมิทัศน์ท่ีใชแ้บบแผนแบบอสมมาตร จะสร้างเสน่ห์และแรงดึงดูดเพื่อเบ่ียงเบนความ
   สนใจ 
ท่ีมา :  Architecture-Page,  UQAM City Forest [Online], accessed 20 May 2011. Available from 
http://www.architecture-page.com/go/projects/uqam-city-forest__2 
 2.2 ล าดับ  
 1. ล าดบัองคป์ระกอบใหม้ีความต่อเน่ืองและกลมกลืน ค่อยๆมีการเปล่ียนแปลง
เพ่ือสร้างอารมณ์ใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกต่อเน่ืองไม่ขาดตอน และคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
ใชจุ้ดสนใจท่ีค่อยๆเปล่ียนแปลงรูปร่าง โดยใชว้สัดุท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั จะสร้างความพึงพอใจ 
ผอ่นคลายความเครียด รู้สึกปลอดภยั และเบ่ียงเบนความรู้สึกใหค้ลอ้ยตามอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ออกแบบพ้ืนท่ีทางเดินท่ีมีการคล่ีคลาย มีการเปล่ียนแปลงขนาดแบบค่อยเป็น
ค่อยไป สร้างมุมมองและจุดสนใจตามล าดบัจากภายในสู่ภายนอกภูมิทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 
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ภาพท่ี 30 การล าดบัเสน้สาย รูปทรง ทางเดินท่ีมีการคล่ีคลายและเปล่ียนแปลงขนาดแบบค่อยเป็น
  ค่อยไป  
ท่ีมา :  How to build a paved garden,  decorative garden road [Online], accessed 25 May 2011. 
Available from http://trendirs.com/outdoor-designs/how-to-build-a-paved-garden/ 
 2.3 ความสมดุล   
 1. สร้างความสมดุลโดยการจัดองค์ประกอบในพ้ืนท่ีด้วยระยะห่างของ
องค์ประกอบ ค่าน ้ าหนักในแต่ละส่วนของพ้ืนท่ีจะต้องมีความสมดุล  และมีความกลมกลืน
 2. สร้างความสมดุลในธรรมชาติ โดยการสอดแทรกธรรมชาติเขา้ไปใหเ้หมาะสม
กบับริบทโดยรอบ อาคาร  หรือสวน ท่ีมีการออกแบบโดยมีสระน ้ าซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีสร้างความ
สมดุลใหก้บัชีวิต และสร้างความต่อเน่ืองใหก้บัพ้ืนท่ี ซ่ึงความสมดุลในธรรมชาติจะท าให้ผูสู้งอายุ
ลดความวิตกกงัวล และสร้างความรู้สึกปลอดภยั 
 3. ใช้องค์ประกอบท่ีน่าสนใจ แทนค่าน ้ าหนักท่ีมากกว่าองค์ประกอบท่ีเป็น
พ้ืนฐานทั่วไป โดยการสร้างความสมดุลของความน่าสนใจมากกว่าความสมดุลในการจัดวาง
องคป์ระกอบในพ้ืนท่ี เพ่ือเบ่ียงเบนความรู้สึกซึมเศร้า  
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ภาพท่ี 31 ความสมดุลท่ีใชอ้งคป์ระกอบทัว่ไปแทนค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีเป็นพ้ืนฐาน  
ท่ีมา :  Salinity Management Guide,  Calculating your landscape's evapotranspiration [Online], 
accessed 25 May 2011. Available from http://www.salinitymanagement.org/ Salinity Managemen 
Guide/ew/ew_11.html  
 2.4 เอกภาพ 
 1. ออกแบบส่วนประกอบรองท่ีส่งเสริมองค์ประกอบหลกัให้เด่น เพื่อมีพลงัใน
การควบคุมไม่ให้เด่นเกินไป และควบคุมการกระท าในการจดัวางองค์ประกอบทั้งหมด เช่นการ
สร้างจุดสนใจ ท่ีสามารถเบ่ียงเบนความสนใจของผูสู้งอายไุด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 32 สวนเซน เป็นสวนท่ีมีความเป็นเอกภาพใชอ้งค์ประกอบรองควบคุมความเด่นของ
   องคป์ระกอบหลกั สร้างความต่อเน่ือง และความกลมกลืนทางสายตา  
ท่ีมา :  LAYA BEADING,  Zen Garden [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.rayabeading.com/knowledge_detail.php?id=18&ln=th 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70 

 

 2. ออกแบบการจดัวางพืชพรรณ หรือการจดัวางองค์ประกอบต่างๆให้เกิดการ
ประสานกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่นการเหล่ือมซอ้นกนัของพืชพรรณ เพื่อสร้างเอกภาพทางสายตา ใหเ้กิด
ความต่อเน่ือง และความกลมกลืน 
 2.5 จงัหวะ  
 1. การจดัองคป์ระกอบใหซ้ ้ากนัและสร้างจงัหวะใหมี้ความต่อเน่ืองจะส่งเสริมให้
ผูสู้งอายุเคล่ือนไหวทางสรีระ ส่งเสริมการท ากิจกรรม ซ่ึงจงัหวะท่ีซ ้ ากันอย่างก้าวหน้าจะท าให้
ผูสู้งอายมุีความรู้สึกเคล่ือนท่ีท่ีสามารถคาดการณ์ได ้สามารถรู้สึกควบคุมสภาพแวดลอ้มได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33 ภูมิทศัน์ท่ีแฝงดว้ยจงัหวะท่ีซ ้ากนัอยา่งต่อเน่ืองจะส่งเสริมผูสู้งอายเุคล่ือนไหวทางสรีระ  
ท่ีมา :  EXOTIC INTERIORS,  HEDGED HANDSOMELY [Online], accessed 25 May 2011. 
Available from http://exoticinteriors.wordpress.com/category/landscape/page/2/  
 2. ออกแบบจังหวะโดยสอดแทรกค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบในปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึนและลดลงเป็นจงัหวะ สร้างความน่าสนใจและเบ่ียงเบนความรู้สึกให้คลอ้ยตามจงัหวะใน
ธรรมชาติได ้
3.  แนวทางการออกแบบคุณลกัษณะในการจดัองค์ประกอบภูมทิัศน์เพือ่ผู้สูงอายุ 
 3.1 สีในภูมทิัศน์ 
 1. สีแดงเป็นสีท่ีท าให้กระปร้ีกระเปร่าต่ืนตัว เหมาะกบัภูมิทศัน์ท่ีตอ้งการให้
ผูสู้งอายอุอกก าลงักาย ขอ้ควรระวงัคือควรใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม  ควรสอดแทรกไปในดอกไม้
พืชพรรณ มา้นัง่ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 34 สีแดงท่ีใชใ้นภูมิทศัน์ท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกกระปร้ีกระเปร่าต่ืนตวั 
ท่ีมา :  Gardenvisit Editorial,  LongHouse Reserve and Sculpture Garden  [Online], accessed 20 
May 2011. Available from  http://www.gardenvisit.com/garden/long_house_reserve_and_ 
sculpture_garden 
 2. สีน ้ าเงิน เป็นสีท่ีท าใหเ้กิดการเพ่งพินิจสร้างสมาธิ ผอ่นคลายความเครียด ท าให้
ผูสู้งอายรูุ้สึกปลอดภยั และรับรู้ถึงความมัน่คงท่ีจะไวว้างใจในสภาพแวดลอ้มได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35 สีน ้ าเงินในภูมิทศัน์สามารถเสริมสร้างสมาธิใหก้บัผูสู้งอาย ุ
ท่ีมา : flickr,  Blue Stick Garden [Online], accessed 20 May 2011. Available from  
http://www.flickr.com/photos/caribb/226589362/  
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 3. สีเหลือง เป็นสีท่ีสามารถช่วยใหผู้สู้งอายุมองโลกในแง่ดี สดใส มองคุณค่าใน
ตวัเองและฟ้ืนจากความซึมเศร้าไดดี้ 
 4. สีเขียวเป็นสีทีท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย ลดการเกิดวิตกกงัวล และความปลอดภยัใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงควรออกแบบใหผ้สมเฉดสีใหเ้กิดความเขม้หลายระดบัเพ่ือให้เกิดความลึกและสร้างความ
น่าสนใจ  
 5. สีสม้ เป็นสีท่ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น กระตุน้ความรู้สึกให้ก  าลงัใจผูสู้งอายุท่ีมี
ความโศกเศร้า 
 6. สีชมพ ูเป็นสีแห่งความรัก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคลายความโศกเศร้าไดแ้ละเสริมสร้าง
การมองโลกในแง่ดี สะทอ้นถึงความสวยงาม 
 7. การใชสี้ในภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายตุอ้งค านึงถึงความเขม้ของสีและเฉดสี การใชสี้
โดยค่อยๆลดระดับสีให้เกิดความหลากหลาย รักษาระดับของเฉดสี ซ่ึงท าให้ภูมิทัศน์มีความ
กลมกลืน และมีความต่อเน่ือง 
 3.2 เส้นสาย 
 1. ออกแบบภูมิทศัน์โดยใชเ้ส้นสายของน ้ าและการปลูกพืชพรรณตามขอบของ
ทางเดินจะท าให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยน โดยใช้เส้นสายท่ีอ่อนนุ่ม อิสระและเป็นเส้นโค้งจาก
ธรรมชาติ มีความต่อเน่ืองของเสน้สาย ท าใหผู้สู้งอายผุอ่นคลายความเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 36 การปลกูพืชพรรณตามขอบทางเดินจะท าใหผู้สู้งอายเุกิดความรู้สึกอ่อนโยน 
ท่ีมา :  How to build a paved garden,  garden pavement [Online], accessed 25 May 2011. 
Available from http://trendirs.com/outdoor-designs/how-to-build-a-paved-garden/ 
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 2. ออกแบบเสน้สายท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึก สดใส มีความหวงั จะตอ้งเป็นเส้นสาย
ท่ีมีลกัษณะพุ่งข้ึน ซ่ึงพืชพรรณท่ีมีก่ิงกา้นท่ีพุ่งข้ึนดา้นบน เช่น ตน้หูกระจง ตน้สนฉตัร เป็นตน้ 
 3. ออกแบบเสน้สายท่ีตรงไปตรงมา มีทิศทางท่ีแน่วแน่ชดัเจนไม่ขาดตอน น่ิง มี
ขอบเขตของเสน้สายท่ีชดัเจน หรือเสน้ท่ีมีลกัษณะเป็นเสน้โคง้คว  ่าลง จะเสริมสร้างความรู้สึกมัน่คง 
ปลอดภยัใหก้บัผูสู้งอาย ุซ่ึงพืชพรรณท่ีมีเสน้สายลกัษณะน้ีเช่น ตน้ไทร จามจุรี เป็นตน้ 
 3.3 รูปร่าง 
 1. ออกแบบภูมิทศัน์โดยใชรู้ปร่างง่ายๆชดัเจน มีจ  านวนชนิดน้อยท่ีสุดค านึงถึง
ความสมดุลของรูปร่างท่ีมีลกัษณะท่ีมีเอกลกัษณ์อยูเ่ฉพาะตวั ป้องกนัการสับสนท่ีท าใหผู้สู้งอายเุกิด
การวิตกกงัวล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37 ภูมิทศัน์ท่ีใชรู้ปร่างง่ายๆชดัเจน มีจ  านวนชนิดนอ้ยแต่ค านึงถึงความสมดุลของรูปร่าง 
ท่ีมา :  Landscape Design,  Understanding the Elements of Landscape Design [Online], accessed 
25 May 2011. Available from http://www.landscape-design-advisor.com/basics-of-landscape-
design.html 
 2. ออกแบบโดยใชพ้ืชพรรณลดความแข็งกระดา้งของรูปร่างไม่ว่าจะเป็นผนัง 
หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น การปลกูตีนตุ๊กแกเกาะตามผนงั เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้รูปร่างท่ีแข็งกระดา้ง
ดูสบายตาและผอ่นคลายความเครียดผูสู้งอายไุด ้
 3. ใชรู้ปร่างของพืชพรรณท่ีมีความสวยงามเป็นเสมือนประติมากรรมและโดด
เด่นในภูมิทัศน์ เพื่อดึงดูดและเบ่ียงเบนความสนใจผูสู้งอายุ เช่น ต้นหูกระจง ลัน่ทม เป็นต้น
 4.ใชรู้ปร่างท่ีมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีลกัษณะรูปร่างท่ีมัน่คงและแข็งแรง 
จะใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกมัน่ใจในสภาพแวดลอ้ม 
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 3.4 ขนาดและสัดส่วน 
 1. ออกแบบองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ทางแนวตั้งและทางแนวนอนให้มีสัดส่วน
ท่ีสมัพนัธก์นั เพ่ือความกลมกลืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 ภูมิทศัน์ท่ีแสดงองคป์ระกอบทางแนวตั้งและแนวนอนใหข้นาดและสดัส่วนท่ีสมัพนัธก์นั 
ท่ีมา :  DARGEN,  Timeless Landscape Design  [Online], accessed 25 May 2011. Available from 
http://dargan.com/about-us/book/ 
 2. ออกแบบขนาดและสดัส่วนในภูมิทศัน์ใหส้มดุลกบัสายตามีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัสดัส่วนผูสู้งอาย ุเพื่อใหผู้สู้งอายไุดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
 3. ใชห้ลกัการของสดัส่วนท่ีสมบรูณ์ ท่ีแฝงความรู้สึกสมดุล สดัส่วนท่ีสมบรูณ์จะ
เติมเต็มความรู้สึก สร้างความมัน่คง  พืชพรรณท่ีท่ีมีสดัส่วนท่ีสมบรูณ์เช่น ดอกทานตะวนั ดอกเดซ่ี 
เป็นตน้ 
 4. หลีกเล่ียงการใชพื้ชพรรณท่ีมีขนาดใหญ่โตหรือหยาบในพ้ืนท่ีขนาดเลก็ เพราะ
จะท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกอึดอดั 
 5. ควรพิจารณาขนาดตามระยะห่างจากจุดมอง เพื่อสร้างความกลมกลืนและไม่
หลุดจากความสนใจของผูสู้งอาย ุ
 3.5 แสงและเงา  
 1. สร้างความประทบัใจดว้ยการใชพ้ืชพรรณท่ีมีใบพุ่มหนาแน่นแต่โปร่งพอท่ีจะ
ใหแ้สงเขา้ถึงได ้จะท าใหภู้มิทศัน์มีความร่มร่ืนและสร้างบรรยากาศเพื่อการผอ่นคลาย อาจออกแบบ
ท่ีนัง่ใตต้น้ไม ้เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดน้ัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ  
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 2. สร้างความแตกต่างและความต่อเน่ืองในภูมิทศัน์ใหเ้กิดความน่าสนใจโดยการ
เลือกพืชพรรณท่ีโปร่งเห็นรูปร่าง ก่ิงกา้น ท่ีสวยงาม ค  านึงถึงแสงและเงาท่ีตกกระทบลงพ้ืนดิน ผืน
หญา้ หรือทางเดิน เน้นเงารูปร่างของพืชพรรณช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างความประทับใจท่ี
เบ่ียงเบนความรู้สึกใหผู้สู้งอายใุหเ้กิดการผอ่นคลาย และคลายความโศกเศร้า ตน้ไมท่ี้มีเอกลกัษณ์ก่ิง
กา้นท่ีสวยงาม เช่น ลัน่ทม หูกระจง น ้ าเตา้ญ่ีปุ่น  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 แสงและเงาท่ีช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างความประทบัใจในภูมิทศัน์ 
ท่ีมา :  DARGEN,  "Marble Fountain" - Hans Rucker [Online], accessed 25 May 2011. Available 
from http://www.helmholtz-muenchen.de/en/press-and-media/arts/artistic-objects/marble- 
fountain /index.html?fontSize=A510 
 3. ใชพ้ืชพรรณกรองแสงสะทอ้นจากวตัถุเพื่อควบคุมความจา้ของแสง และใน
พ้ืนท่ีท่ีแคบแสงเขา้ถึงไดย้าก ก็ควรปลกูพืชพรรณ ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดิน ท่ีมีคุณสมบติัสะทอ้นแสงโดย
ผวิเรียบจะมีคุณสมบติัดูดซบัแสงไดม้ากกว่าผวิหยาบ 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาขอ้มลูและทบทวนองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัแนวทางการน า
หลกัการจิตวิทยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์เพ่ือผูสู้งอายุนั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความเป็นไปได้
และใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากศึกษามาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อผูสู้งอายุ ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั เพื่อจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบั
สภาวะจิตใจของผูสู้งอาย ุ
1. บทสรุปการออกแบบภูมทิัศน์เพือ่ผู้สูงอายุ 
 ความเป็นมาของการศึกษาวิจยั เกิดจากกระแสการต่ืนตวัในโครงสร้างของประชากร
ในอนาคต ท่ีมีแนวโนม้จะมีผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึนในสังคม การใส่ใจในสภาพแวดลอ้มจึงมีความส าคญั
มากต่อสภาวะสงัคมของผูสู้งอายใุนวนัขา้งหนา้ จึงไดแ้นวความคิดในการออกแบบภูมิทศัน์โดยใช้
หลกัการจิตวิทยาผูสู้งอายเุขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไว ้
เพื่อสรุปหลกัการ ทฤษฎี ต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อผูสู้งอายุ 
 จากการศึกษาค้นควา้หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยา
ผูสู้งอาย ุซ่ึงสรุปได ้2 ลกัษณะท่ีสามารถออกแบบภูมิทศัน์ให้ตอบสนองความตอ้งการและส่งเสริม
สภาพจิตใจของผูสู้งอายไุด ้ 
 1. การส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายซ่ึุงประกอบไปดว้ย การรักษาสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง 
การออกก าลงักายและการพกัผอ่นหยอ่นใจ  
 2. การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย ความวิตกกังวล 
ซึมเศร้า นอนไม่หลบั ความระแวง ความจ าเส่ือม  
 ซ่ึงจากหลกัการและทฤษฎีท่ีกล่าวมานั้นเป็นจิตวิทยาผูสู้งอายุ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบภูมิทศัน์ซ่ึงจะมีโครงสร้างหลกัๆในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดงัน้ีคือ  อิทธิพลของ
ธรรมชาติ ส่ิงเร้าและการกระตุน้ความรู้สึก หลกัการจิตวิทยาท่ีน ามาใชใ้นการจดัองค์ประกอบภูมิ
ทศัน์และการออกแบบคุณลกัษณะขององค์ประกอบในภูมิทศัน์ ซ่ึงจะสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง
จิตวิทยาผูสู้งอายกุบัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีใชห้ลกัการจิตวิทยาไดด้งัน้ี 
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 1.1 ภูมิทศัน์กบัสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
 1.1.1 ภูมิทศัน์เพื�อส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัวและสังคม จะเป็นภูมิทศัน์ที�
มีลกัษณะส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดมี้การปฏิสัมพนัธ์ โดยการออกแบบพื0นที�ใหผู้สู้งอายุเขา้ถึงไดง่้ายจะ
เรียงลาํดับความสําคญัของพื0นที�ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน สร้างสิ� งแวดล้อมที�หลีกเลี�ยงความ
สับสน สร้างพื0นที�ที�ส่งเสริมการทาํกิจกรรม มีจุดนั�งคุยกัน มีศาลา หรือมีการจดัองค์ประกอบ
เส้นทางในภูมิทศัน์ให้สามารถพบปะ หรือมองเห็นกนัได ้ทาํให้มีการเชื�อมโยงกนัระหวา่งแต่ละ
พื0นที� และกิจกรรม  
 1.1.2 ภูมิทศัน์เพื�อส่งเสริมการรักษาสุขภาพจิต ซึ� งจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
ภูมิทศัน์ที�ส่งเสริมการออกกาํลงักาย และภูมิทศัน์เพื�อการพกัผ่อนหย่อนใจของผูสู้งอายุ ซึ� งควร
ออกแบบภูมิทศัน์เพื�อดึงดูดความสนใจให้ออกมาใชง้านทาํให้เกิดการเคลื�อนไหวทางสรีระ เช่น 
การใชเ้ส้นสายลวดลายของนํ0 าหรือการปลูกพืชพรรณตามขอบทางเดิน การใชก้ลิ�นของพืชพรรณที�
ส่งกลิ�นไกลปลูกไวที้�ปลายทางเดินจะดึงดูดให้ผูสู้งอายุเกิดความสนใจเพื�อส่งเสริมการเคลื�อนไหว
ทางสรีระ การออกแบบภูมิทศัน์เพื�อการพกัผอ่นของผูสู้งอายุก็เช่น ใช้เส้นสายทางเดินที�อ่อนนุ่ม 
อิสระ และเป็นเส้นโคง้จากธรรมชาติเพื�อใหดู้ผอ่นคลาย ใชอ้งคป์ระกอบที�คุน้เคยมีการต่อเนื�องของ
เส้นสาย โครงสร้างที�ใชค้่อนขา้งแสดงถึงความมั�นคง มีลกัษณะพื0นผิวที�อ่อนโยน ควรออกแบบภูมิ
ทศัน์ที�ใหแ้สงผา่นเขา้มาอ่อนๆและสีที�ใชจ้ะค่อนขา้งใชสี้ที�มีลกัษณะโทนอ่อนและเยน็ ใชเ้สียงจาก
ธรรมชาติเช่นเสียงนํ0าไหลเพื�อช่วยในการผอ่นคลาย และใชพ้รรณไมที้�ส่งกลิ�นหอมละมุนไมฉุ่น  
 1.2 ภูมิทศัน์เพื�อแก้ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
 1.2.1 ความเครียดและวิตกกงัวล ลกัษณะของภูมิทศัน์จะใช้ธรรมชาติในการ
บาํบดัความรู้สึกของผูสู้งอายุซึ� งมีลกัษณะภูมิทศัน์ดงันี0 คือ การให้ผูสู้งอายุสัมผสักบัธรรมชาติเช่น
การใหเ้ทา้สัมผสักบัผนืหญา้ การไดฟั้งเสียงที�แฝงดว้ยจงัหวะในธรรมชาติเช่นเสียงนํ0 าไหลที�มีความ
ต่อเนื�อง และสร้างความสมดุลในความรู้สึกสู่การผ่อนคลาย การใช้พืชพรรณที�มีรูปร่างที�ชัดเจน
เขา้ใจง่าย มีการจดัวางองคโ์ดยใชเ้ส้นสายที�อิสระลื�นไหลไม่ติดขดั ควบคุมแสงเงาให้พอเหมาะให้
แสงส่องผา่นร่มเงาของตน้ไม ้สร้างความประทบัใจใหก้บัพื0นที� เป็นตน้  
 1.2.2 ความซึมเศร้า ลกัษณะภูมิทศัน์จะใช้ธรรมชาติในการดึงดูดและเบี�ยงเบน
ความสนใจใหลื้มความโศกเศร้าและฟื0 นฟูความรู้สึกให้ดีขึ0น ซึ� งจะมีลกัษณะภูมิทศัน์ดงันี0 คือ การใช้
เสียงธรรมชาติเช่นเสียงนํ0 าตกซึ� งมีจงัหวะที�สมดุล การปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้สิ�งมีชีวิตไดอ้ยูอ่าศยัส่ง
เสียงร้องที�ทาํให้เป็นจุดสนใจของผูสู้งอายุได ้ การปลูกพืชพรรณที�ตอ้งใช้การสัมผสัถึงจะไดรั้บรู้
กลิ�น เช่น สายนํ0 าผึ0ง หรือโมก ควรมีการเชื�อมต่อระหวา่งพื0นที� ให้มีความต่อเนื�อง และมีการลาํดบั
พื0นที�ที�น่าสนใจผูสู้งอายุมีความรู้สึกติดตามและคลอ้ยตาม สีที�ช่วยให้ลดความซึมเศร้าหรือฟื0 นฟูก็
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เช่น สีส้ม ชมพู เหลือง เป็นตน้ ใชพ้ืชพรรณที�มีรูปร่างที�เปรียบเสมือนประติมากรรม มีเอกลกัษณะ
โดดเด่นและมีความสวยงาม เช่นตน้หูกระจง ปาล์ม หรือ ลั�นทม ซึ� งพรรณไมล้กัษณะนี0จะส่งเสริม
แสงและเงาที�ตกกระทบบนพื0นเพื�อสร้างความประทบัใจให้เบี�ยงเบนความสนใจจากความซึมเศร้า
ไดอี้กดว้ย 
 1.2.3 นอนไม่หลบั ลกัษณะภูมิทศัน์ที�ช่วยได้นั0นเน้นสิ� งเร้าและการกระตุ้น
ความรู้สึกเป็นหลกัในการบาํบดัจิตใจให้ผูสู้งอายุมีความรู้สึกคลอ้ยตามกบัธรรมชาติ คือ กลิ�น และ
เสียง เช่นควรปลูกพืชพรรณที�ส่งกลิ�นไดดี้ในช่วงเวลาตอนเยน็จนถึงเชา้ ซึ� งไดแ้ก่ ไดแ้ก่ โมก แกว้ 
ราตรี เป็นตน้เพื�อให้ผูสู้งอายุไดรั้บกลิ�นหอมเพื�อส่งเสริมการพกัผอ่นในตอนกลางคืนและควรใช้
เสียงในธรรมชาติที�ทาํให้เกิดการคลอ้ยตามกล่อมให้พกัผอ่น เช่นเสียงนํ0 าตก เสียงตน้ไผก่ระทบกนั
ที�คลา้ยกบัเสียงดนตรี เป็นตน้ 
 1.2.4 ระแวง ลกัษณะภูมิทศัน์ตอ้งออกแบบให้ผูสู้งอายุรู้สึกวา่ สภาพแวดลอ้ม
โดยรอบไมไ่ดเ้ลวร้ายและไม่ทาํอนัตราย ซึ� งควรออกแบบซึ� งมีลกัษณะดงัต่อไปนี0  ให้ผูสู้งอายุรับฟัง
เสียงของสิ�งมีชีวิตซึ� งจะรับรู้ถึงการอยูร่อดทาํให้รู้สึกปลอดภยั ออกแบบพื0นที�ให้มีมุมมองกวา้ง ไม่
จาํกดั ซึ� งภูมิทศัน์ลกัษณะโล่งดว้ยความรู้สึกที�ไม่สิ0นสุด จะทาํให้เกิดองคป์ระกอบของความลึก ง่าย
ต่อการสังเกต สามารถรับรู้ภาพรวมไดท้ั0งหมด ใชจ้งัหวะที�ซํ0 ากนัแบบกา้วหนา้ซึ� งจะทาํให้รู้สึกเกิด
การเคลื�อนที�ที�สามารถคาดการณ์ได ้ออกแบบพืชพรรณ หรือวสัดุอื�นๆในภูมิทศัน์ให้มีรูปร่างที�มี
ความชดัเจน เขา้ใจง่าย มั�นคง จะตอ้งเป็นเส้นสายที�ตรงไปตรงมา มีทิศทางที�แน่วแน่และไม่ขาด
ตอน นิ�ง มีขอบเขตของเส้นสายชดัเจน 
 1.2.5 ความจาํเสื�อม ลกัษณะภูมิทศัน์จะใชสิ้�งเร้าในธรรมชาติในการดึงภาพสภาพ
แวดที�เคยเกิดขึ0นกลบัมาเพื�อทบทวนความทรงจาํ ในปัจจุบนั สิ�งเร้าที�จะกระตุน้ความทรงจาํไดคื้อ 
กลิ�นและการมองเห็น ซึ� งสิ�งสําคญัในการออกแบบกลิ�นควรคาํนึงถึง ทิศทางของลมที�จะกระจาย
กลิ�น ช่วงเวลาที�พืชพรรณนั0นๆจะส่งกลิ�น และฤดูกาลที�พืชพรรณจะออกดอกส่งกลิ�นหอม ซึ� งเป็น
สิ�งเร้าสําคญัในการทบทวนความทรงจาํ การมองเห็นพืชพรรณและการตกกระทบเงาในช่วงเวลาที�
ต่างกนัตามช่วงเวลาของวนั ก็จะสามารถดึงภาพความทรงจาํที�เคยเกิดขึ0นมาให้ผูสู้งอายุทบทวนอีก
ครั0 งเช่นเดียวกนักบักลิ�น ควรออกแบบพืชพรรณให้สอดคลอ้งกบัที�วา่งในพื0นที�ให้ผูสู้งอายุสัมผสั
การตกกระทบของเงา เพื�อง่ายแก่การรับรู้และการสังเกต  
 จากที�ได้กล่าวและสรุปไวข้้างตน้นั0น เป็นการเสนอแนวทางการออกแบบภูมิ
ทศัน์เพื�อผูสู้งอายุ ซึ� งการออกแบบภูมิทศัน์นั0นก็ยงัมีปัจจยัหรือส่วนประกอบอื�นๆที�มีความสําคญั
และส่งผลกระทบต่อการออกแบบ เช่น ลกัษณะพื0นที�ที�มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ บริบทรอบขา้ง
พื0นที� สภาพอากาศ ภูมิประเทศ วฒันธรรม ความเชื�อ และลกัษณะการใชง้านของพื0นที�นั0นๆเป็นตน้ 
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ลกัษณะสภาวะจิตใจของผูสู้งอายุ ที�แตกต่างกนั ทางดา้น อารมณ์ ความชอบ ความพึงพอใจ และ
ความรุนแรงของปัญหาที�แตกต่างกนัไปของผูสู้งอายุ อย่างไรก็ตามก็ควรออกแบบภูมิทศัน์ให้
เหมาะสมและคาํนึงถึงปัจจัยดังกล่าว เพื�อประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการจิตวทิยาผูสู้งอาย ุ
2. ข้อเสนอแนะ 
 การคน้ควา้อิสระเรื�อง แนวทางการนาํหลกัการจิตวทิยามาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์
เพื�อผูสู้งอายุนี0 เป็นองคค์วามรู้ที�ใชเ้ฉพาะวยัผูสู้งอายุเท่านั0น ซึ� งจากการศึกษาสามารถขยายใจความ
และองค์ความรู้ให้กวา้งกวา่การวิจยัครั0 งนี0 เพื�อประโยชน์แก่ผูอ้อกแบบและผูใ้ช้งานมากยิ�งขึ0น ซึ� ง
จากการคน้ควา้ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยัพบปัญหาและจุดอ่อนมากมายที�จะนาํไปสู่การวิจยัที�
สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปทาํการทดสอบและทาํการวจิยัต่อเนื�องต่อไปไดด้งันี0  
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความเป็นไปไดใ้นการนาํหลกัการจิตวิทยา
ผูสู้งอายมุาใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ ไปทาํการทดสอบประมวลผลวา่สามารถนาํไปใชไ้ดผ้ลจริง
ตามที�ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลหรือไม่ เนื�องจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อหาแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์
เพื�อผูสู้งอายุ นั0นบางส่วนเป็นแนวทางที�ผูว้ิจยัค้นหาความเป็นไปได้ของหลกัการโดยใช้ความรู้
เบื0องตน้ในการออกแบบภูมิทศัน์ในการวิเคราะห์ เช่น ปัญหานอนไม่หลบัหรือความจาํเสื�อมใน
ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
 2. การศึกษาวิจยัควรวิเคราะห์เพิ�มเติมเกี�ยวกบัประโยชน์ของภูมิทศัน์ที�ส่งผลต่อ
สภาวะจิตใจผูสู้งอาย ุ
 3. ควรศึกษาปัญหาเพิ�มเติมว่าสาเหตุใด ที�สวนสาธารณะ หรือภูมิทศัน์อื�นๆใน
ประเทศไทย  ไมส่ามารถดึงดูดความสนใจให้ผูสู้งอายุเขา้มาใชง้านไดอ้ยา่งเต็มที� วิเคราะห์ปัญหาที�
แทจ้ริงและหาขอ้มูลที�ละเอียดกวา่นี0 เพื�อแกปั้ญหาสังคมของผูสู้งอาย ุ
 4. ศึกษารายละเอียดด้านกายภาพของผูสู้งอายุให้สามารถสอดคล้องกบัหลกัการ
จิตวทิยา  
 5. ศึกษาแนวทางความเป็นไปไดใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ที�ใชห้ลกัการจิตวิทยาของ
บุคคลและวยัที�หลากหลาย เพื�อให้ภูมิทศัน์ไดท้าํให้ผูสู้งอายุใชพ้ื0นที�ร่วมกบับุคคลอื�นในสังคมและ
คนในครอบครัวที�มีความหลากหลายทางด้ายกายภาพและจิตใจร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ หา
แนวทางร่วมกนัเพื�อประโยชน์สูงสุด 
 6. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในภูมิทศัน์เมื�อนาํหลกัการที�ไดว้ิเคราะห์มาไป
ออกแบบจริง เพื�อสร้างขอ้มูลที�ไดว้เิคราะห์มีความหนกัแน่นและเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายสูุงสุด  
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