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The thesis is a post-occupancy evaluation of the landscape in Sena Hospital (Sena
district, Ayutthaya province). The purpose is to find out if the current usage would conform to the
intentions of the designer and the executive, the relationship between usage and physical
environment of the garden will be studied. And whether the hospital landscape design conforms to
the healing garden approach will be examined.
For data collection the chosen methods are observation and recording of physical
condition and users, behavior, interviewing the executives regarding the intention in design of the
hospital landscape areas.
Data is analyzed to describe the time, duration, frequency & location of usage of each
landscape areas, circulation, usage behavior, user groups, maintenance, safety, satisfaction,
positive and negative aspects of each area is noted and compared across the 6 landscape areas.
Analysis results reveal the level of conformity of the intention of the designer and the
executive to the actual uses and to the healing garden design approach.
The results found that 1. the current usage of the Sena hospital landscape conforms to
certain degree the concept and intention of the designer and the executive 2. the major factors
which determine the usability are accessibility, shade & daylight, aesthetics, facilities, appropriate
space, nature & animal and lighting at night.
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4 กรณีศกึ ษาภูมทิ ศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ................................................................
ลักษณะทางกายภาพ …….........................................................................
ข้ อมูลเบื ้องต้ นของโรงพยาบาลเสนา .................................................
การเข้ าถึงพื ้นที่ ...............................................................................
การสัญจรภายในโรงพยาบาล ..........................................................
ความตังใจและแนวความคิ
้
ดในการออกแบบสวน ........................................
ความมุง่ หมายในการดาเนินงาน(พันธกิจ) .........................................
รูปแบบสวน Hospital & Resort ......................................................
การใช้ ลกั ษณะทางกายภาพของพื ้นที่ ...............................................
วัสดุและพืชพรรณ ...........................................................................
ลักษณะกิจกรรม .............................................................................
การดูแลรักษาและความปลอดภัย ....................................................
ข้ อจากัดในการออกแบบ ..................................................................
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65
78
115
118
118
118
118
118
119
119
119
120
121
121
123
123
123
128
129
135
135
135
136
137
137
137
138

บทที่
4

ลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม ...........................
สวน 1 ............................................................................................
สวน 2 ............................................................................................
สวน 3 ............................................................................................
สวน 4 ............................................................................................
สวน 5 ............................................................................................
สวน 6 ............................................................................................
สวน 7 ............................................................................................
5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .........................................................................................
การใช้ งานพื ้นที่สวนในโรงพยาบาลเสนา .....................................................
การใช้ งานพื ้นที่สวนต่างๆ .................................................................
การใช้ งานพื ้นที่สวนทัง้ 6 สวน ..........................................................
สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องและ
ไม่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร …..
รูปแบบสวน Hospital & Resort ......................................................
การใช้ ลกั ษณะทางกายภาพของพื ้นที่ …............................................
วัสดุและพืชพรรณ ……....................................................................
ลักษณะกิจกรรม .............................................................................
การดูแลรักษาและความปลอดภัย .....................................................
ความมุง่ หมายในการดาเนินงาน(พันธกิจ) …......................................
การใช้ งานพื ้นที่สวน .........................................................................
การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับ
แนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ........................................
การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ................................................
การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่ไม่สอดคล้ องกับแนวทาง
การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ..........................................
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หน้ า
139
141
144
147
150
153
156
160
163
163
163
213
231
231
233
234
234
236
237
238
241
241
265

บทที่
5

ปั ญหาที่เกิดขึ ้นหลังการใช้ งานภูมทิ ศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ..........................
สวน 1 ............................................................................................
สวน 2 ............................................................................................
สวน 3 ............................................................................................
สวน 4 ............................................................................................
สวน 5 ............................................................................................
สวน 6 ............................................................................................
สวน 7 ............................................................................................
6 สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ .......................................................................
สรุปผลการศึกษา ......................................................................................
ความตังใจและแนวความคิ
้
ดในการออกแบบสวนในโรงพยาบาลเสนา .
ตอบคาถามการวิจยั …….................................................................
การใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ........................
ปั จจัยที่สาคัญในการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลทัว่ ไป ....................
ข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ……...
ข้ อจากัดในการศึกษาและข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต …………...
ข้ อจากัดในการศึกษา ......................................................................
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต .............................................
รายการอ้ างอิง .............................................................................................................
ภาคผนวก ……………………………………………………………………………………
ภาคผนวก ก การใช้ งานพื ้นที่สวนในช่วงเวลาต่างๆ ................................................
ภาคผนวก ข การให้ บริการคลินิกพิเศษ .................................................................
ภาคผนวก ค สถิติผ้ ปู ่ วย พ.ศ.2551 - 2555 ...........................................................
ภาคผนวก ง จานวนบุคลากรจาแนกตามสาขาวิชาชีพที่สาคัญ ..............................
ประวัติผ้ วู ิจยั ...............................................................................................................
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266
266
269
271
273
275
276
276
277
279
280
281
287
293
297
316
316
317
318
325
326
394
396
399
401

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

การแสดงออกของเส้ นสายต่างๆ ………………………………………………...
ข้ อสรุปการทบทวนวรรณกรรมแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูล 2 ประเภท ………
ตัวอย่างตารางการใช้ งานพื ้นที่สวนช่วงเวลาต่างๆ ……………………………...
ตัวอย่างตารางการใช้ งานพื ้นที่สวนช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. ………………….
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. ………….……………………..
สวน 1 พฤติกรรมการใช้ งาน …………………………………………………….
สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. ……….………………………..
สวน 2 พฤติกรรมการใช้ งาน …………………………………………………….
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. …………….…………………..
สวน 3 พฤติกรรมการใช้ งาน …………………………………………………….
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………………………...
สวน 4 พฤติกรรมการใช้ งาน …………………………………………………….
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………………………...
สวน 5 พฤติกรรมการใช้ งาน …………………………………………………….
สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………………………...
สวน 6 พฤติกรรมการใช้ งาน …………………………………………………….
การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………………………………...
เวลาในการใช้ งาน ……………………………………………………………….
ตาแหน่งและช่วงเวลาที่มีการใช้ งานน้ อยที่สดุ และมากที่สดุ ……………………
กิจกรรมที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหารยอมรับได้ ……………………………………
กิจกรรมที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหารยอมรับไม่ได้ …………………………………
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………………………...
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น. .............................................
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………………………..
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
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90
116
120
122
168
169
178
179
188
190
198
199
207
208
211
212
225
227
228
235
236
327
328
330
331
332
333

ตารางที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่
สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่

เวลา 8:00 - 10:00 น. …………………………………
เวลา 10:01 - 12:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………………………..
เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………………………...
เวลา 10:01 - 12:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………………………..
เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………………………...
เวลา 10:01 - 12:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………………………..
เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………………………...
เวลา 10:01 - 12:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………………………..
เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………………………...
เวลา 10:01 - 12:00 น. ………………………………..
เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………………………..
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334
337
340
343
345
348
350
353
356
358
360
363
365
366
367
368
369
371
373
375
378
380
383
385
387
389
390
391

ตารางที่
56
57
58
59
60
61

สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………………………..
สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………………………..
การให้ บริการคลินิกพิเศษ งานผู้ป่วยนอก เวลา 9:00 - 12:00 น. ………………
สถิติผ้ ปู ่ วยใน พ.ศ.2551 - 2555(ต.ค.2550 - ก.ย. 2555)………………….……
สถิติผ้ ปู ่ วยนอก พ.ศ.2551 - 2555(ต.ค.2550 - ก.ย. 2555)……………...……..
จานวนบุคลากรจาแนกตามสาขาวิชาชีพที่สาคัญ ………………………………
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392
393
395
397
398
400

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หน้ า
แผนที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาแสดงพื ้นที่ศกึ ษา ………………………………
4
ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Grounds(St. Mary’s Hospital, Newport, Isle
of Wight, UK) ………………………………………..………………… 17
ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Grounds(Ottawa Health Sciences Center,
Ottawa, Ontario, Canada) ……………………………………….……. 18
ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Setback(Novato Community Hospital,
California) ………………………………………..…………………...… 19
ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Setback(Charing Cross Hospital, London,
UK) …………………………………….………………………………... 19
ภูมิทศั น์รูปแบบ The Front Porch(Glendale Adventist Medical Center, Los
Angeles, California) ………………………………………………..….. 21
ภูมิทศั น์รูปแบบ The Front Porch(Hammersmith Hospital, London, UK) …. 21
ภูมิทศั น์รูปแบบ Entry Garden(St. Thomas’ Hospital, London, UK) ………. 22
ภูมิทศั น์รูปแบบ Entry Garden(Homerton Hospital, East London, UK) …… 23
ภูมิทศั น์รูปแบบ Courtyard …………………………………………….………. 24
ภูมิทศั น์รูปแบบ Plaza(Alta Bates Medical Center, Herrick Campus,
Berkeley, California) ………………………………………………..…. 25
ภูมิทศั น์รูปแบบ Roof Garden(Alta Bates Medical Center, Herrick
Campus, Berkeley, California) …………………………………….…. 26
ภูมิทศั น์รูปแบบ Roof Terrace(St. Mary’s Hospital, San Francisco,
California) ………………………………………….…………………… 27
ภูมิทศั น์รูปแบบ Meditation Garden(Marin General Hospital, Outpatient
Medical Building, Greenbrae, California) …….…………………….. 29
ภูมิทศั น์รูปแบบ Meditation Garden(Sherri Hinderstein Memorial Garden,
Kenneth Norris Cancer Center, Los Angeles, California) ….……… 29
ภูมิทศั น์รูปแบบ Viewing Garden(John Muir Medical Center, Walnut
Creek, California) ………………………………………………...……. 30
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ภาพที่
17
18
19
20
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22
23

24
25
26
27
28
29
30

หน้ า
ภูมิทศั น์รูปแบบ The Viewing/Walk-In Garden(Stanford University Medical
Center, Stanford, California) ……………………………………….….
ภูมิทศั น์รูปแบบ A Tucked-Away Garden(Glendale Adventist Medical
Center, Los Angeles, California) ……………………………………..
ภูมิทศั น์รูปแบบ Borrowed Landscape(Scottsdale Memorial Hospital
North, Scottsdale, Arizona) ……………………………………………
ภูมิทศั น์รูปแบบ Borrowed Landscape(Victoria General Hospital, Victoria,
BC, Canada) ……………………………………………………………
ภูมิทศั น์รูปแบบ Nature Trails and Nature Preserves(Naval Hospital,
Bremerton, Washington) ………………………..……………………..
ภูมิทศั น์รูปแบบ Atrium Garden(Royal Alexandra Hospital, Edmonton,
Alberta, Canada) …………………………………………….………...
ภูมิทศั น์รูปแบบ Atrium Garden(Walter C. Mackenzie Health Sciences
Center, University of Alberta Hospitals, Edmonton, Alberta,
Canada) ………………………………………………………………....
ภูมิทศั น์กบั การจัดการจราจร(Jesse S. Brown VA Medical Center,Chicago,
Illinois, USA) …………………………………………………………….
ภูมิทศั น์กบั การจัดการจราจร(Children’s Hospitals and Clinics of
Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA) …………………….……
ที่วา่ งระหว่างอาคาร(Courtyard)(Rochester General Hospital, Rochester,
NY, USA) ……………………………………………..…………………
ที่วา่ งระหว่างอาคาร(Courtyard)(Sherman Hospital, Elgin, Illinois, USA) ….
ที่วา่ งระหว่างอาคาร(รพ.เสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา) ……….
การแยกทางสัญจรระหว่างรถและคน(ASPETAR Qatar Orthopaedic and
Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar) ……………….……………
พื ้นที่เพื่อคนไข้ และญาติ(Semi Public) (Olson Family Garden, St. Louis
Children's Hospital, St. Louis, Missouri, USA) ……………….……..
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31
32
33
34
35
36

37
39
39
40
41
41
42
42

ภาพที่
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

หน้ า
การสื่อความหมายให้ บรรยากาศศูนย์การค้ า(The City Hospital, Dubai,
United Arab Emirates) …………………………………………………
การสื่อความหมายให้ บรรยากาศโรงแรม(ASPETAR Qatar Orthopaedic and
Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar) …………….………………
ความเป็ นสัญลักษณ์หรื อการตอบสนองต่อวัฒนธรรมของศาลพระภูมิและ
หอพระ(รพ.เสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา) ……….……..
การเชื่อมโยงหรื อสะท้ อนลักษณะเด่นของสภาพแวดล้ อม(Massachusetts
General Hospital Yawkey Center for Outpatient Care, Boston,
Massachusetts, USA) ………………………………………………….
การจัดภูมิทศั น์ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม (Central Healing Garden, St.
Anthony Hospital, Gig Harbor, Washington, USA) ……….………...
การรักษาลักษณะทางภูมทิ ศั น์เดิมของพื ้นที่(Central Healing Garden, St.
Anthony Hospital, Gig Harbor, Washington, USA) ……….………...
การออกแบบสระน ้า (รพ.เสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา) …...….
สวนสวรรค์ ……………………………………………………………………….
สวนอิสลาม ……………………………………………………………………...
เขาวงกต ………………...……………………………………………………….
ผังสวนระเบียงโบสถ์ของ The Therme Museum ,Rome ……………………..
สวนระเบียงโบสถ์ ………………………………………………………………..
สวนจีน …………………………………………………………………………..
สวนเซนของญี่ปนุ่ ……………………………………………………………….
สะพานในสวนสาหรับพิธีชงชาของญี่ปน(Golden
ุ่
Gate Park, San Francisco)
ทางเดินในสวนสาหรับพิธีชงชาของญี่ปนุ่ ……………………………………….
การออกแบบที่รวมคุณสมบัติท้องถิ่น ……………………………………………
การออกแบบเพื่อสื่อความหมายทางศิลปะ ……………………………………..
สวนเพื่อการบาบัดในศูนย์การแพทย์Cayuga, New York ที่นาความยัง่ ยืนมา
เป็ นส่วนหนึ่งในการออกแบบ …………….………………………………
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หน้ า
ประติมากรรมที่พิจารณาว่ามีความน่าสนใจและดึงดูดให้ เกิดความสดชื่น
สาหรับบางคน อาจส่งผลในทางลบกับผู้ที่มีความเครี ยดรุนแรงหรื อมี
ความเจ็บป่ วยทางจิตใจ ……...……………………………..…………...
ภาพพิมพ์ศิลปะที่มีความคลุมเครื อ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของเจ้ าหน้ าที่
กับผู้ป่วย ………….………………………………………………………
ภาพประกอบทฤษฎี Prospect-Refuge ………………………………..………
แบบแผน 5 ลักษณะตามหลักการของ Earle ..................................................
เอกภาพ 7 ลักษณะตามหลักการของ Earle …………………………………….
จังหวะ 7 ลักษณะตามหลักการของ Earle ……………………………………...
รูปร่างของธรรมชาติ ……………………………………………………………..
รูปร่างของใยแมงมุมเป็ นสัญลักษณ์ของการสร้ างสรรค์ของชีวิตและความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กนั …….…………………………………………………
เกลียวที่นามาเป็ นเส้ นทางเดินและแนวการปลูกต้ นไม้ …………………………
เกลียวที่นามาเป็ นลวดลายเพื่อการเพ่งพินิจ ……………………………………
เขาวงกต ………………………………………………………………..………..
แผนที่จกั รวาลโบราณ ....................................................................…………
แผนที่จกั รวาลโบราณที่นามาเป็ นลวดลายเส้ นทางเดิน และแนวการปลูกต้ นไม้ .
แผนที่จกั รวาลโบราณที่นามาเป็ นลวดลายเป็ นจุดหมายตาภายในสวน และทา
ให้ เกิดการเพ่งพินิจ ………….……………………………………………
รูปร่างที่มีสดั ส่วนที่สมบูรณ์ ……………………………………………………...
รูปร่างที่มีสดั ส่วนที่สมบูรณ์สามารถพบในโครงสร้ างทัว่ ไปของสิ่งมีชีวิต ……….
สีสนั ของดอกไม้ ให้ ความรู้สกึ สดชื่นและมีชีวิตชีวา ...........................................
สีขององค์ประกอบในสวนที่กลมกลืนให้ ความรู้สกึ สงบและผ่อนคลาย …………
การออกแบบองค์ประกอบภายในสวนเพื่อลดสัดส่วนของอาคารให้ สมั พันธ์กบั
สัดส่วนมนุษย์(Olson Family Garden, St. Louis Children's Hospital,
St. Louis, Missouri, USA) ………………………………………………
แสงธรรมชาติสร้ างพลังให้ เกิดขึ ้นในภูมทิ ศั น์ช่วยกระตุ้นให้ มีสขุ ภาพที่ดีจากการ
มองเห็นแสง ……………….……………………………………………..
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หน้ า
การใช้ แสงเวลากลางคืนเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่แตกต่าง เกิดความน่าสนใจ
และดึงดูดใจ …….………………………………………………………..
พื ้นผิวในสวนให้ อารมณ์และความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน ……………………………
รูปปั น้ หินที่มนั่ คงแข็งแรงแต่แฝงความรู้สกึ อ่อนโยนจากเด็กและสัตว์เลี ้ยง ……..
พื ้นผิวที่สมั ผัสได้ ทางสายตาจากภาพวาด ………………………………………
พื ้นผิวที่สมั ผัสได้ ทางสายตาจากทิวทัศน์จริง ……………………………………
ผังแสดงพืชพรรณเป็ นตัวแบ่งพื ้นที่ที่มีการใช้ งานที่ตา่ งกัน ………….…………..
พืชพรรณช่วยดึงดูดสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ …
เส้ นทางเดินที่โค้ งและการปลูกพืชพรรณตามขอบทางให้ ความรู้สกึ อ่อนโยน
ต่อเนื่องกลมกลืนไปกับองค์ประกอบอื่นๆภายในสวน …………………..
ทางเดินที่มีจดุ มุง่ หมายมีขนาดทางเดินที่สมั พันธ์กบั มนุษย์ล้วนส่งเสริมให้ เกิด
ความพึงพอใจ ……….…………………………………………………...
ผังแสดงตัวอย่างความกว้ างของทางเดิน ………………………………………..
ความลาดชัน …………….………………………………………………………
น ้าแสดงถึงชีวิต สร้ างความต่อเนื่องในภูมทิ ศั น์ เป็ นจุดสนใจก่อให้ เกิดการเพ่ง
พินิจพิจารณา ….…………………………………………………………
สิง่ ก่อสร้ างทางตังให้
้ ความรู้สกึ โอบล้ อมที่น่าสนใจและพึงพอใจ แฝงไว้ ด้วย
ความหมาย ………………………………………………………………
ที่นงั่ ที่ใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมสร้ างความคุ้นเคย ปลอดภัย และพึง
พอใจ ……………….…………………………………………………….
ที่นงั่ ที่เป็ นทังสิ
้ ง่ ประดับตกแต่งและสามารถใช้ งานได้ …………………..………
ประติมากรรมที่มีความหมายชัดเจนให้ ความรู้สกึ คุ้นเคย และพึงพอใจ ………..
ประติมากรรมที่มีความหมายคลุมเครื อแต่ดงึ ดูดความสนใจได้ เป็ นอย่างดี …….
แผนที่อาเภอเสนาแสดงพื ้นที่ศกึ ษา ............…………………………………….
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื ้นที่ศกึ ษาโรงพยาบาลเสนาและพื ้นที่โดยรอบ ……..
อาคารอานวยการ-คลินิกพิเศษ .....................................................................
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน .................................................................
หอผู้ป่วยรวมหญิง .......................................................................................
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ทัศนียภาพด้ านหน้ าโรงพยาบาลเสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา .. 126
ผังบริเวณโรงพยาบาลเสนา …………………………………………………….. 127
ลานจอดรถยนต์ด้านหน้ าโรงพยาบาลและที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณลาน
กล้ วยไม้ ….………………………………………………………………. 128
ที่จอดรถยนต์ด้านหน้ าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน ................................ 128
ที่จอดรถจักรยานยนต์ ………………………..…………………………………. 129
ทางเข้ า-ออกประตูที่ 2 ………………………………………………………..… 130
ทางรถยนต์เพื่อสัญจรไปด้ านหลังโรงพยาบาลและบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ ................ 130
ผังบริเวณโรงพยาบาลเสนาแสดงการสัญจรทางรถยนต์และที่จอดรถ ……….... 131
ทางคนเดิน …………….………………………………………………………... 133
ผังบริเวณโรงพยาบาลเสนาแสดงการสัญจรทางคนเดิน ……………………….. 134
สวน 5 เป็ นภาพวาดสีน ้าของโรงพยาบาลเสนาในช่วงเริ่มแรก(พ.ศ.2538) ที่มี
การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาล มีแนวความคิดในการจัดสวน
ให้ เป็ น Hospital & Resort …………………….………………………... 135
สวน 2 เป็ นภาพวาดสีน ้าของโรงพยาบาลเสนาในช่วงเริ่มแรก(พ.ศ.2538) ที่มี
การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาล มีแนวความคิดในการจัดสวน
ให้ เป็ น Hospital & Resort …………...…….…………………………… 136
สระน ้าด้ านหน้ าโรงพยาบาลบริเวณสวน 2 …………………………………….. 137
ผังบริเวณแสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อมทัง้
7 สวน ……………………………..………..……………………………. 139
ผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของสวนกับอาคารต่างๆของโรงพยาบาลเสนา …. 140
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 1 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 141
ทัศนียภาพสวน 1 ……………………………..………………………………… 141
การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 1 ……………………………... 143
สวน 1 เวลากลางคืน ……………………………..……………………………... 144
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 2 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 144
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ทัศนียภาพสวน 2 ……………………………..………………………………… 145
การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 2 ……………………………... 146
สวน 2 เวลากลางคืน ……………………...………..…………………………… 147
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 3 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 147
ทัศนียภาพสวน 3 ……………………………..………………………………… 147
การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 3 ……………………………... 149
สวน 3 เวลากลางคืน ……………………...………..…………………………… 150
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 4 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 150
ทัศนียภาพสวน 4 ……………………………..………………………………… 151
การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 4 ……………………………... 152
สวน 4 เวลากลางคืน ……………………………..……………………………... 153
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 5 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 153
ทัศนียภาพสวน 5 ……………………………..………………………………… 154
การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 5 ……………………………... 155
สวน 5 เวลากลางคืน ……………………………..…………………………….. 156
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 6 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 156
ทัศนียภาพสวน 6 ……………………………..………………………………… 157
การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 6 …………………………….. 159
สวน 6 เวลากลางคืน ……………………………..…………………………….. 160
ผังบริเวณพื ้นที่สวน 7 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม ……….……………..…………………………………… 160
ทัศนียภาพสวน 7 ……………………………..………………………………… 160
การใช้ พื ้นที่ของสวน 7 ……………………………..……………………………. 162
สวน 7 เวลากลางคืน ……………………………..…………………………….. 162
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สวน 1 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………….
สวน 1 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 12:01 - 14:00 น. …………………
สวน 1 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 16:01 - 18:00 น. …………………
สวน 1 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………..
สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………….
สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 10:01 - 12:00 น. …………………
สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 12:01 - 14:00 น. …………………
สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 14:01 - 16:00 น. …………………
สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 16:01 - 18:00 น. …………………
สวน 2 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………..
สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………….
สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 10:01 - 12:00 น. ………………..
สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 12:01 - 14:00 น. ………………..
สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 14:01 - 16:00 น. ………………..
สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 16:01 - 18:00 น. ………………..
สวน 3 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………..
สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………….
สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 10:01 - 12:00 น. …………………
สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 12:01 - 14:00 น. …………………
สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 14:01 - 16:00 น. …………………
สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 16:01 - 18:00 น. …………………
สวน 4 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………...
สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………….
สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 10:01 - 12:00 น. …………………
สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 12:01 - 14:00 น. …………………
สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 14:01 - 16:00 น. …………………
สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจร เวลา 16:01 - 18:00 น. …………………
สวน 5 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………...
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164
165
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167
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สวน 6 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. ………………..
แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 8:00 - 10:00 น. ……………..
แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 10:01 - 12:00 น. …………….
แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 12:01 - 14:00 น. …………….
แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 14:01 - 16:00 น. …………….
แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 16:01 - 18:00 น. …………….
แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจรทัง้ 6 สวน เวลา 8:00 - 10:00 น. ………………
แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจรทัง้ 6 สวน เวลา 10:01 - 12:00 น. ……………..
แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจรทัง้ 6 สวน เวลา 12:01 - 14:00 น. ……………...
แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจรทัง้ 6 สวน เวลา 14:01 - 16:00 น. ……………..
แผนที่แสดงเส้ นทางการสัญจรทัง้ 6 สวน เวลา 16:01 - 18:00 น. ……………..
แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 8:00 - 18:00 น. ……………..
แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่มีต้นไม้ สร้ างความร่มรื่น ให้ ความรู้สกึ
ผ่อนคลาย ……………..……………..…………..………..…………….
แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่ไม่มีความร่มรื่นมีแสงแดดส่องเกือบ
ตลอดวัน ……………...……..……………..……………..……………...
แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่มีการใช้ ลกั ษณะทางกายภาพของ
พื ้นที่ ……..……………..……………..……………..…………………..
แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่มีกิจกรรมลักษณะต่างๆ ……………
แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับความตังใจและ
้
แนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร ………...……………………..
มุมมองสวนจากศาลาสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวและสถานการณ์ตา่ งๆได้ ...
สิง่ ก่อสร้ างในสวนที่มีการสนับสนุนทางสังคมการนัง่ พัก นัง่ รอ พูดคุยแบบกลุม่
เล็ก ..................................................................................................
ต้ นปาล์มน ้ามันและกล้ วยพัดที่มีรูปร่างเฉพาะให้ ความรู้สกึ น่าสนใจและดึงดูดใจ
ศาลาที่มีขนาดและสัดส่วนที่สมั พันธ์กบั มนุษย์ ……….……...…………………
บ่อปลาและปลาให้ ความรู้สกึ ผ่อนคลาย มีชีวิต สงบ และการเพ่งพินิจ ………..
ตุ๊กตาปูนปั น้ เป็ นเสมือนของเล่นสาหรับเด็กๆ ..................................................
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เครื่ องปั น้ ดินเผาและปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้าช่วยเสริมบรรยากาศที่น่าสนใจและมี
ชีวิตชีวา ............................................................................................
ทางเข้ า-ออกสวนมีความชัดเจน ....................................................................
แนวพุม่ ไม้ แบ่งการใช้ งานระหว่างพื ้นที่สวนและถนน .......................................
การสนับสนุนทางสังคมแบบกลุม่ เล็ก ............................................................
การใช้ เส้ นสายและรูปร่างขององค์ประกอบในสวนที่แสดงความต่อเนื่องของ
พื ้นที่ .................................................................................................
ศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเป็ นจุดเด่นจุดหมายตาให้ ผ้ ใู ช้ งานจดจาพื ้นที่ได้
การใช้ เส้ นทางตังของต้
้
นไม้ และเส้ นทางราบของสระน ้าให้ ความรู้สกึ ที่ตา่ งกัน ...
ศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมายความเชื่อทาง
พุทธศาสนา ......................................................................................
ไม้ พมุ่ ช่วยลดทอนขนาดสวนให้ สมั พันธ์กบั มนุษย์ ...........................................
ร่มเงาจากต้ นไม้ ไม้ พมุ่ และแสงสะท้ อนจากสระน ้าที่ให้ ความสว่างทางอ้ อมแก่
บริเวณโดยรอบ .................................................................................
รูปแบบทางเดินโค้ งต่อเนื่อง ใช้ วสั ดุธรรมชาติเป็ นหินกาบและหินกรวด .............
สระน ้าสะท้ อนองค์ประกอบของธรรมชาติสภาพแวดล้ อมทาให้ เกิดความ
ต่อเนื่องในภูมทิ ศั น์ ............................................................................
จัดกิจกรรมรณรงค์ “ ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก ” .....................
การจัดกิจกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์ ..............................................
ชุดม้ านัง่ มีการสนับสนุนทางสังคม การพูดคุยแบบกลุม่ เล็ก .............................
ต้ นไม้ และไม้ พมุ่ สร้ างความกลมกลืน ต่อเนื่องกับภาพรวมทังหมดของสวน
้
.......
หอพระเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมายความเชื่อทางพุทธศาสนา ................
เส้ นตรงของทางเดินให้ ความรู้สกึ ตรงไปตรงมาชัดเจนสามารถรับรู้พื ้นที่ได้ ง่าย ..
ไม้ ดดั ตัดแต่งรูปสัตว์ สร้ างความน่าสนใจและชีวิตชีวาให้ กบั ภูมิทศั น์ ................
ไม้ ดดั สร้ างความรู้สกึ การดูแลเป็ นพิเศษ .........................................................
ทางเดินสวนไม้ ดดั ที่โค้ งและต่อเนื่อง ดึงดูดสายตาให้ ตดิ ตามไปสูจ่ ดุ มุง่ หมาย
ในตอนแรกมีม้านัง่ เป็ นจุดมุง่ หมายแต่ปัจจุบนั ไม่มี เนื่องจากม้ านัง่ ชารุด
ทรุดโทรมจึงย้ ายออกไปและไม่มีการเปลี่ยนใหม่ ...................................
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ไม้ พมุ่ ตามขอบทางเดินให้ ความรู้สกึ ต่อเนื่องและกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่นๆ
ภายในสวน .......................................................................................
ศาลาที่มีขอบเขตการใช้ งานที่ชดั เจนและมีสงิ่ ปกคลุมในระนาบศีรษะสร้ าง
ความเป็ นส่วนตัว ...............................................................................
ศาลาพักญาติมีการสนับสนุนทางสังคมการพูดคุยแบบกลุม่ ใหญ่ และการนัง่ พัก
นัง่ รอแบบสันโดษ ..............................................................................
การใช้ เส้ นตรงของทางเดินให้ ความรู้สกึ ตรงไปตรงมาและชัดเจน .....................
พื ้นผิวของพืชพรรณที่แตกต่างกันย่อมให้ ความรู้สกึ ที่ตา่ งกัน ............................
การจัดกิจกรรมร้ านขายหนังสือเป็ นการสนับสนุนทางสังคมการพูดคุยแบบกลุม่
เล็ก ..................................................................................................
ที่นงั่ ริมระเบียงทางเดินสนับสนุนทางสังคมแบบกลุม่ เล็ก .................................
ต้ นเต่าร้ างและหมากเหลืองมีรูปร่างต่างจากพืชพรรณอื่นๆอย่างชัดเจน มีไม้ พมุ่
สร้ างความต่อเนื่องกลมกลืนกับอาคารและระเบียงทางเดิน ...................
การใช้ รูปร่างพืชพรรณที่น่าสนใจของเฟิ ร์นก้ างปลา .........................................
บ่อปลาและปลาให้ ความรู้สกึ ผ่อนคลาย มีชีวิต สงบ และการเพ่งพินิจ ………..
เครื่ องปั น้ ดินเผาและปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้าช่วยเสริมบรรยากาศที่น่าสนใจและมี
ชีวิตชีวา ............................................................................................
น ้าตกจาลองมีสภาพทรุดโทรม ไม่ได้ เปิ ดใช้ งาน ..............................................
ดวงโคม(แบบติดตังบนเสา)มี
้
สภาพชารุดทรุดโทรมใช้ งานไม่ได้ .......................
ที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณหน้ าอาคารอานวยการ-คลินิกพิเศษ กีดขวาง
ทางเข้ า-ออกและการใช้ งานพื ้นที่สวน …………………………………...
ส่วนคลินิกพิเศษมีผ้ มู ารับบริการเป็ นจานวนมากทาให้ พื ้นที่ภายในอาคารแออัด
ผู้มารับบริการออกมาใช้ งานพื ้นที่บริเวณหน้ าอาคารคลินิกพิเศษและหน้ า
อาคารผู้ป่วยนอก ...............................................................................
พื ้นที่ภายในสวนมีสภาพทรุดโทรม ................................................................
สระน ้ามีเศษขยะปะปน ................................................................................
ก้ นบุหรี่ ถกู ทิ ้งในสวน ....................................................................................
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดูแลและบารุงสวนวางอยูใ่ นสวน ……………………………
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
โรงพยาบาลเป็ นสถานที่รักษาผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพด้ านต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพร่ า งกายซึ่ง ส่ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพจิ ต ใจตามมา หน้ า ที่ ห ลัก ของ
โรงพยาบาลคื อ การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ รั ก ษาผู้ที่ มี ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพหรื อ ผู้ป่ วย การ
ให้ บริ การทางการแพทย์มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี เช่น การให้ ยา การศัลยกรรม กายภาพบาบัด
ฯลฯ ซึง่ การจัดสภาพแวดล้ อมในโรงพยาบาลที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มสุขภาพก็เป็ นสิ่งส่ งเสริ มที่สาคัญ
ประการหนึง่
สภาพแวดล้ อมหรื อภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มสุขภาพ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นรูปแบบของสวน โดยจากการศึกษาวิจยั และทดลองที่ผ่านมาของศาสตร์ ตา่ งๆในเรื่ องสภาพแวดล้ อม และการบาบัดสภาพร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์นนั ้ มีนกั วิจยั หลายท่านได้
ทาการศึกษาในเรื่ องนี ้ เช่น Ulrich ได้ ทาการศึกษาวิจยั โดยการให้ คนที่มีสภาพจิตใจที่ตกต่า
จากความเครี ยดในการทางานหรื อจากความเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ าย ได้ มองภาพหรื อทิวทัศน์ที่เป็ น
ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า คนกลุม่ นี ้มีความเครี ยดลดลง ความดันเลือดในร่างกายลดลง การ
เต้ นของหัวใจ และกล้ ามเนื ้อมีสภาพดีขึ ้นมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างอีกกลุม่ หนึง่ ที่ให้ มองภาพของเมือง
เช่น ภาพถนนย่านธุรกิจ ภาพการจราจร ภาพคนเดินถนน ซึง่ มีการฟื น้ ตัวของร่ างกายที่ช้ามาก
หรื ออาการไม่ดีขึ ้นเลย1
ปั จจุบนั สวนสาธารณะ ได้ เข้ ามามีบทบาทในสังคมเมืองเป็ นอย่างมาก เนื่องมาจาก
ประชาชนทัว่ ไปต้ องการพื ้นที่โล่งว่าง เพื่อใช้ ในการพักผ่อนหย่อนใจ ทากิจกรรมนันทนาการต่างๆ
เช่น การเดินเล่น นัง่ เล่น ออกกาลังกาย เพื่อทาให้ เกิดสุขภาพที่ดีทงด้
ั ้ านร่ างกายและจิตใจ ทังนี
้ ้
สวนในโรงพยาบาลก็เช่นกันที่ต้องการให้ ผ้ ปู ่ วย ญาติผ้ ปู ่ วย ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลได้
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Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,”
in Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 27-75.
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ใช้ สวนในการพักผ่อนหย่อนใจ และทากิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงทาให้ สวนในโรงพยาบาลต้ องมี
คุณลักษณะที่สาคัญและแตกต่างจากสวนทัว่ ไป
โรงพยาบาลเสนา เป็ นโรงพยาบาลที่ให้ ความสาคัญกับสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ สวน
โดยมีความมุ่งหมายในการดาเนินงาน(พันธกิจ)ในข้ อ 1 ว่า “ ให้ บริ การและพัฒนาระบบบริ การ
สุขภาพแบบผสมผสานเป็ นองค์รวม ด้ วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ โดยร่วมมือกับเครื อข่ายและ
ชุมชน ในการสร้ างสุขภาพแก่ประชาชน ภายใต้ สงิ่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริมสุขภาพ ”2 จาก
ประโยคข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า การสร้ างสุขภาพแก่ประชาชน ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่ เอื ้อต่อการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ ส่วนหนึ่งก็คือ การสร้ างสวนที่ส่งเสริ มสุขภาพให้ แก่ประชาชน และมีรูปแบบสวน
Hospital & Resort เป็ นเสมือนที่พกั ของผู้ป่วยที่มีความร่ มรื่ น ให้ ความรู้ สกึ ผ่อนคลาย และให้
ผู้ป่วยได้ ใช้ พื ้นที่บริ เวณศาลา ริ มสระน ้า ทางเดิน ฯลฯ ในการพักผ่อน สวนในโรงพยาบาลเสนา
นอกจากจะเป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทากิจกรรมนันทนาการต่างๆแล้ ว ยังมีส่วนที่ส่งเสริ ม
สุขภาพ และบาบัดโรคให้ แก่ผ้ ปู ่ วยนอกและผู้ป่วยในอีกด้ วย โดยผู้ป่วยนอกใช้ เป็ นสถานที่นงั่ รอ
ในช่วงเวลารอรับการรักษาตรวจโรค ผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีใบนัดแพทย์ จะมีการรักษาด้ วยองค์ประกอบภายในสวน เช่น ลานกะลาและลานหิน ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ การการไหลเวียนของเลือดบริ เวณเท้ าดีขึ ้น ไม่ทาให้ เลือดคั่งที่เท้ า และทาให้ เลือด
ไหลเวี ย นไปหล่อ เลี ย้ งส่ว นต่า งๆ ภายในร่ า งกายได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ โดยส่ว นใหญ่ ใ ช้ รั กษาในผู้ป่ วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน ทางเดิ น ไม้ ส าหรั บ ท ากายภาพบาบัด ซึ่ง จะท าให้ ผ้ ูป่วยได้ ท า
กายภาพท่ามกลางธรรมชาติแวดล้ อมส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีสขุ ภาพจิตใจที่ดีขึ ้น จึงทาให้ การประเมิน
หลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนามีความสาคัญ เพื่อให้ ทราบถึงผลจากการใช้ พื ้นที่ ที่
สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หาร ตลอดจนปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ ้นในการใช้ งานจริง เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในอนาคต
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สัมภาษณ์ วรรณภา วีระอนันตวัฒน์, รองผู้อานวยการฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาลเสนา,
4 มกราคม 2555.
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2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาภาพรวมของการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
ภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล
2.2 เพื่อประเมินผลหลัง การใช้ งานภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนา โดยการประเมิน
สภาพการใช้ ง านในปั จจุบัน ของภูมิ ทัศ น์ ใ นโรงพยาบาลเสนาที่ ส อดคล้ องกับ ความตัง้ ใจและ
แนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งานกับลักษณะทางกายภาพ
ของพื ้นที่สวนในโรงพยาบาลเสนา
2.4 เพื่อศึกษาการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
2.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
3. คำถำมกำรวิจัย
สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลทั่วไปมีความสอดคล้ องกับ
ความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหารหรื อไม่อย่างไร
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ
4.1 ศึกษาพื ้นที่เฉพาะภูมิทศั น์ โรงพยาบาลเสนา ตาบลเจ้ าเจ็ด อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา มีพื ้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา โดยโรงพยาบาลเสนา จัดได้ ว่าเป็ น
โรงพยาบาลทัว่ ไป3 ของรัฐบาล สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคให้ บริ การสุขภาพแก่ประชาชน ใน
เขตอาเภอเสนา และอาเภอใกล้ เคียง ได้ แก่ อาเภอผักไห่ อาเภอบางบาล อาเภอบางซ้ าย
อาเภอบางไทร อาเภอลาดบัวหลวง รวมทังบางส่
้
วนของอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
4.2 ศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เรื่ องการประเมินหลังการใช้ งาน(POE)
ภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล และภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
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โรงพยาบาลทัว่ ไป แบ่งเป็ น 2 ขนาด คือขนาด 150 - 250 เตียง และขนาด 250 - 500 เตียง
เป็ นการแบ่งประเภทของโรงพยาบาลตามจานวนเตียงโดยกระทรวงสาธารณสุข ปั จจุบนั โรงพยาบาล
เสนามีจานวนเตียง 180 - 200 เตียง
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พื ้นที่ศกึ ษา

ภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาแสดงพื ้นที่ศกึ ษา
ที่มา: ดัดแปลงจาก สานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุม่ งานข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร,
ข้ อมูลอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, เข้ าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.ayutthaya.go.th/16/

5. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
5.1 ทราบถึงการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ตลอดจนปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ ้นในการใช้ งาน การใช้ งานที่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบ
และผู้บริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งานกับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่สวน
ในโรงพยาบาลเสนา และการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
5.2 นาผลการศึกษามาเป็ นข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทศั น์
ในโรงพยาบาลเสนา และเป็ นแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดในการสร้ างภูมิทศั น์เพื่อให้ มีความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งาน ลักษณะ
ทางกายภาพของพื ้นที่กบั ความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
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6. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
6.1 ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล
6.1.1 เก็บข้ อมูลและศึกษาทบทวนวรรณกรรมจาก เอกสาร หนังสือ บทความ
งานวิจยั สิง่ พิมพ์ และสื่อต่างๆ ทังของภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
6.1.2 เก็บข้ อมูลจากการสารวจ การสังเกต และการถ่ายภาพ เพื่อให้ ทราบถึง
ลักษณะทางกายภาพ ความตังใจและแนวความคิ
้
ดในการออกแบบ องค์ประกอบที่ใช้ ในการ
ออกแบบ การใช้ งาน และพฤติกรรมผู้ใช้ สวนของโรงพยาบาลในวันและเวลาต่างๆ
6.1.3 เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ผู้ดแู ลสวน ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก ญาติผ้ ปู ่ วย และบุคคลภายนอก เพื่อให้ ทราบถึงความตังใจและแนวความคิ
้
ดในการ
ออกแบบภูมิ ทัศ น์ ข องผู้อ อกแบบและผู้บ ริ ห าร พฤติ ก รรมการใช้ ง านในวัน และเวลาต่ า งๆ
ตลอดจนทัศนคติในการใช้ สวนในโรงพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
6.2 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลจากวรรณกรรมและกรณีศกึ ษา
6.2.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งในด้ านพฤติกรรมการใช้ งานและเส้ นทาง
การสัญจรของพื ้นที่สวน
6.2.2 วิเคราะห์การใช้ งานพื ้นที่ ตาแหน่งการใช้ งาน เส้ นทางการสัญจร จานวน
ครัง้ ที่ใช้ งาน เวลาในการใช้ งาน และช่วงเวลาในการใช้ งานของสวนต่างๆ ที่สมั พันธ์ กบั ลักษณะ
ทางกายภาพของพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
6.2.3 วิเคราะห์สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่
สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
6.2.4 วิเคราะห์ การออกแบบภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนาที่ สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
6.2.5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
6.3 ขันตอนการสรุ
้
ปข้ อมูล
6.3.1 สรุปผลการประเมินหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลทัว่ ไป : กรณี
ศึกษาโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อตอบคาถามการวิจยั
6.3.2 สรุปข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
6.3.3 สรุปข้ อจากัดในการศึกษาและข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต
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7. กระบวนกำรทำวิทยำนิพนธ์
ออกแบบกระบวนการศึกษา

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานศึกษาวิจยั
- การประเมินหลังการใช้ งาน
- ภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล
- ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ

กรณีศกึ ษาภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
- ลักษณะทางกายภาพ
- ความตังใจและแนวความคิ
้
ดในการออกแบบ
- ลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตาม
สภาพแวดล้ อม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริงในด้ านพฤติกรรมการใช้ งานและเส้ นทางการสัญจร
- วิเคราะห์การใช้ งานพื ้นที่ ตาแหน่งการใช้ งาน เส้ นทางการสัญจร จานวนครัง้ ที่
ใช้ งาน เวลาในการใช้ งาน และช่วงเวลาในการใช้ งานของสวนต่างๆ
- วิเคราะห์สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ อง
และไม่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
- วิเคราะห์การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ อง
กับแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
- วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา

สรุปผลการประเมินหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลทัว่ ไป: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลเสนา
สรุปข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
สรุปข้ อจากัดในการศึกษาและข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการทาวิทยานิพนธ์

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
1. การประเมินหลังการใช้ งาน
1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้ งาน(Post Occupancy Evaluation)
Post Occupancy Evaluation(POE) หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของ
สิง่ แวดล้ อมที่ออกแบบหลังการเข้ าใช้ 1 และจะต้ องเป็ นการทดลองภาคสนามหรื อทากับสิง่ แวดล้ อม
โดยมีการนาทฤษฎีมาใช้ อย่างชัดเจน
การประเมินหลังการใช้ งาน คือ การศึกษาเพื่อทาการประเมิน พืน้ ที่ หลังการใช้ งาน
สาหรับพื ้นที่ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุ ง การประเมินหลังการใช้ งานจะมุ่งเน้ นไปที่ การประเมิน
การใช้ งานในปั จจุบนั ของพื ้นที่ ที่มีความสอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ด ของผู้ออกแบบ
รวมถึงการใช้ งานที่เกิดขึ ้นนอกเหนือ จากความตังใจและแนวความคิ
้
ด ของผู้ออกแบบ เป็ นการ
ประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน และลักษณะทางกายภาพโดยรอบพื ้นที่เป็ นหลัก เพื่อให้ ทราบถึง
ผลจากการใช้ พื ้นที่ตลอดจนปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในการใช้ งานจริ ง เพื่อนาเสนอแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงพื ้นที่ในอนาคต
การประเมินหลังการใช้ งานสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ 2 ซึ่งการเลือกระดับของการ
ประเมินขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการศึกษาและความละเอียดของการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
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1

Craig M. Zimring and Janet E. Reizenstein, “Post-occupancy evaluation: An
overview,” Environment and Behavior 12, 4(December 1980): 429-450, quoted in Natasha
Khalil and Husrul Nizam Husin, “Post occupancy evaluation towards indoor environment
improvement in Malaysia’s office buildings,” Journal of Sustainable Development 2, 1(March
2009): 186, accessed July 16, 2012, available from http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:zOuPix3ehQIJ:www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/320/
277+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
2
Wolfgang F.E. Preiser, “Built environment evaluation: Conceptual basis, benefits
and uses,” Journal of Architectural and Planning Research, no.11(1994): 92-107.
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ระดับที่ 1 การเก็บข้ อมูลแบบกว้ าง(Indicative POE) เป็ นการเก็บข้ อมูลหลักที่เป็ น
ข้ อดีข้อเสียของพื ้นที่ เป็ นการเก็บข้ อมูลโดยรวมของพื ้นที่ เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน และ
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลแบบกว้ าง เช่น รูปแบบการใช้ งาน
ระดับที่ 2 การเก็บข้ อมูลแบบจาเพาะ(Investigative POE) เป็ นการเก็บข้ อมูลที่
ละเอียดมากกว่าระดับที่ 1 เป็ นการเก็บข้ อมูลในช่วงเวลา และเปรี ยบเทียบเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง
เท่านันเพื
้ ่อทาการวิเคราะห์ เช่น ตาแหน่งการใช้ งานพื ้นที่สวน1ในช่วงเวลา 8:00 -10:00 น.
ระดับที่ 3 การเก็บข้ อมูลแบบเชิงลึก(Diagnostic POE) เป็ นการเก็บข้ อมูลที่ตอ่
เนื่องมาจากการเก็บข้ อมูลแบบจาเพาะ เมื่อพบข้ อบกพร่องในการเก็บข้ อมูลแบบจาเพาะ ก็จะทา
การแก้ ไขและดาเนินการเก็บข้ อมูลแบบเชิงลึก เช่น การเปรี ยบเทียบปั จจัยต่างๆในการใช้ งานของ
พื ้นที่หนึ่ง และนาไปเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่อื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ข้ อมูลหลัก
การดาเนินงานการประเมินหลังการใช้ งานด้ านสิง่ แวดล้ อมมี 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. สอบถามทัศนคติและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ งานหรื อผู้อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ทา
การประเมิน
2. สอบถามเพื่อหาแนวความคิด ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ งานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้ การทดลองในสภาพแวดล้ อมจริงที่สามารถควบคุมได้
3. นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา ไปใช้ ในการกาหนดโปรแกรมสิ่งแวดล้ อม ที่จะทาการ
ก่อสร้ างใหม่ หรื อการปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมเดิม โดยให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการเสนอ
ความคิดเห็น
การประเมินในลักษณะนี ้ส่วนใหญ่ใช้ วิธีการโต้ ตอบ(Interactive) เช่น การสัมภาษณ์
ซึง่ จะสัมภาษณ์รายบุคคลหรื อกลุม่ ก็ได้ รวมถึงการเข้ าไปอยูใ่ นพื ้นที่ที่จะทาการประเมิน
1.2 ประโยชน์ ของการประเมินหลังการใช้ งาน
การประเมินหลังการใช้ งานในพื ้นที่ต่างๆ มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อภาครัฐบาลและเอกชน ซึง่
สามารถนามาปรับใช้ กบั พื ้นที่อื่นๆที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันได้ ประโยชน์ของการประเมินหลังการ
ใช้ งานแบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
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1.2.1 ผลประโยชน์ ในระยะสัน้ (Short - Term Benefits) เป็ นการชี ้ให้ เห็นถึง
ปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขอย่างเหมาะสม การสนับสนุนแนวทางการจัดทาระบบที่เหมาะสมกับ
ปั ญหา การปรับปรุ งพื ้นที่ในการใช้ ประโยชน์ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็ นการให้ รายละเอียดเพื่อตัดสินใจทาโครงการที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต
1.2.2 ผลประโยชน์ ในระยะกลาง(Medium - Term Benefits) เพื่อเป็ น
แนวทางให้ เจ้ าของโครงการและผู้เชี่ยวชาญได้ มีความเข้ าใจโครงการมากขึ ้น สามารถนาไปพัฒนา
และปรับปรุ งโครงการที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน และเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบของเมือ ง
และระบบการจัดทาโครงการต่างๆของภาครัฐให้ ดีขึ ้น
1.2.3 ผลประโยชน์ ในระยะยาว(Long - Term Benefits) นาข้ อสรุ ปที่ได้ มาใช้
เป็ นหลักเกณฑ์และแนวทางในการออกแบบพื ้นที่โครงการที่มีลกั ษณะเดียวกัน
1.3 ระเบียบและวิธีการในการประเมินหลังการใช้ งาน แบ่งเป็ น 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.3.1 การรวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.3.1.1 สภาพพืน้ ที่ตัง้ โครงการ(Setting) เป็ นลักษณะทางกายภาพ
ของพื ้นที่ สภาพที่ตงโดยรอบของพื
ั้
้นที่ เพื่อเข้ าใจพื ้นที่และขอบเขตของพื ้นที่โครงการที่จะทาการ
ประเมินได้ อย่างถูกต้ อง
1.3.1.2 บริบท(Context) เป็ นสภาพแวดล้ อมทางกายภาพโดยรอบพื ้นที่
โครงการ ลักษณะการใช้ พืน้ ที่ รู ปแบบกิจกรรม ลักษณะความต้ องการของชุมชนที่มีต่อพืน้ ที่
โครงการ
1.3.1.3 ผู้ใช้ งาน(User) กลุ่มผู้ใช้ งานที่แตกต่างย่อมมีความต้ องการที่
แตกต่างกันทังในเรื
้ ่ องพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ งานจึงควรกาหนดกลุม่ ผู้ใช้ งานให้ ชดั เจน
1.3.1.4 ความตัง้ ใจและแนวความคิด(Intent & Concept) ของ
ผู้ออกแบบและเจ้ าของโครงการ/ผู้บริหารโครงการ เพื่อเข้ าใจกระบวนการออกแบบตังแต่
้ แรกเริ่ ม
จนก่อสร้ างแล้ วเสร็จถึงสภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ว่ามีความสอดคล้ องกับตังใจและแนวความคิ
้
ด
ของผู้ออกแบบและเจ้ าของโครงการ/ผู้บริหารหรื อไม่อย่างไร
1.3.2 การกาหนดคาถามและความมุ่งหมายในการประเมิน ผู้ประเมิน
เป็ นผู้กาหนดคาถาม และความมุ่งหมายในการประเมิน รวมถึงพิจารณาตัวชี ้วัดความสาเร็ จของ
โครงการ มาตรฐานที่ ใช้ จะต้ องเป็ นมาตรฐานสากลที่ บุคคลทั่วไปยอมรั บหรื อเป็ นมาตรฐานที่
กาหนดขึ ้นเองแล้ วแต่โครงการนันๆ
้
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1.3.2.1 การสร้ างมาตรฐานในการประเมิน (Evaluation Standard)
เป็ นการสร้ างหลักเกณฑ์ ในการประเมิน เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งใช้ มาตรฐานในการ
ประเมินโดย
1. ผู้เชี่ยวชาญ(Experts) ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ทาการประเมิน
มาประเมินร่วมกันในการพิจารณาปรึกษาปั ญหาข้ อสงสัยต่างๆเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
2. มาตรฐาน(Standard) มาตรฐานที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไปในเรื่ องที่
ทาการประเมินซึง่ เป็ นมาตรฐานที่บคุ คลทัว่ ไปยอมรับ อาจเป็ นค่าสถิติตวั เลข ข้ อมูลการใช้ พื ้นที่
3. การทบทวนวรรณกรรม(Literature Review)
เป็ น
การศึกษาเปรี ยบเทียบจากโครงการที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน หรื อผลงานวิจยั ที่มีผ้ ศู กึ ษามาก่อน
เพื่อความถูกต้ องของข้ อมูล
1.3.3 การออกแบบการประเมินและการสุ่มตัวอย่ าง
1.3.3.1 การออกแบบการประเมิน(Evaluation Design) ขึ ้นอยู่กบั
ความมุ่งหมายของการศึกษา ผู้ประเมินจะต้ องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับพื ้นที่โครงการมากที่สดุ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
1.3.3.2 การสุ่มตัวอย่ าง(Sampling) เป็ นการเลือกประชากรในพื ้นที่
โครงการเพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรทังหมดในโครงการ
้
การสุ่มตัวอย่างที่ดีต้องมีลกั ษณะตรง
กับความมุ่งหมายของการศึกษา มีขนาดและขอบเขตที่เหมาะสม เป็ นตัวแทนของประชากรได้
และถูกคัดเลือกด้ วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ มีประสิทธิ ภาพทาให้ ใช้ เวลาในการ
ทางานน้ อยลงเมื่อมีการสุม่ ตัวอย่างที่ดี
1.3.4 การออกแบบเครื่ องมือสาหรั บการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือ
สาหรั บการเก็ บรวบรวมข้ อมูลในการประเมิน ด้ านสิ่ง แวดล้ อมทางกายภาพที่ ใช้ มากที่ สุดมี 3
ประเภท ดังนี ้
1.3.4.1 แบบสั งเกตการณ์ (Observations) เป็ นวิธี การเก็ บ รวบรวม
ข้ อมูล โดยการบันทึกพฤติกรรมของกลุม่ ตัวอย่างในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สามารถทา
ได้ หลายวิธี ได้ แก่
1. การสังเกตโดยตรง เช่น การจดบันทึกเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งแวดล้ อม พฤติกรรมของผู้ใช้ งานในสิง่ แวดล้ อมนันๆ
้ การถ่ายรูป การวัด
2. การสั งเกตโดยการหาร่ องรอย เป็ นการหาร่ องรอยทาง
กายภาพที่เป็ นหลักฐานสะท้ อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ งาน เช่น สนามหญ้ าที่มีเส้ นทางของหญ้ าที่
ตายเป็ นร่องรอยทางกายภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเส้ นทางสัญจรของผู้ใช้ งานที่เดินในสนามหญ้ า
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3. การสังเกตโดยการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในพืน้ ที่ ผู้ประเมินจะ
เข้ าไปร่ วมในกลุม่ ผู้ใช้ งาน เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และสังคมที่
ทาการศึกษา
1.3.4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้
สัมภาษณ์ และผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยใช้ คาถามเป็ นสื่อในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ข้ อดีของการ
สัมภาษณ์ คือ ข้ อมูลที่ ได้ เป็ นข้ อมูลที่มีคุณภาพเชื่ อถื อได้ เนื่ องจากเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับโดยการ
พูดคุยกันโดยตรงได้ ข้อมูลที่ผ้ ตู อบสัมภาษณ์ไม่อยากเขียนเป็ นหลักฐาน ผู้สมั ภาษณ์มีโอกาสได้
อธิบายขยายความคาถามในกรณีที่ผ้ ตู อบสัมภาษณ์ไม่เข้ าใจ และทาให้ เกิดความมัน่ ใจว่าคาตอบ
ที่ได้ น่าจะมีความถูกต้ อง จากการสังเกตความร่ วมมือกับผู้ตอบสัม ภาษณ์ ส่วนข้ อเสียของการ
สัมภาษณ์ คือ สิ ้นเปลืองเวลาและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเฉพาะในกรณี ที่กลุ่ม
ตัวอย่างอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย แบบสัมภาษณ์มี 2 ประเภท ได้ แก่
1. แบบสัมภาษณ์ ท่ มี ีโครงสร้ าง(Structured Interview) เป็ น
การสัมภาษณ์แบบตังค
้ าถาม ที่มีการกาหนดรูปแบบคาตอบให้ เลือกตอบอย่างชัดเจนในขอบข่าย
ที่กาหนด
2. แบบสัมภาษณ์ ท่ ีไม่ มีโครงสร้ าง(Unstructured Interview)
เป็ นการสัมภาษณ์แบบตังค
้ าถาม ที่ไม่กาหนดคาตอบให้ เลือกตอบ แต่เป็ นคาถามเปิ ดที่ต้องการ
คาตอบที่เป็ นข้ อเท็จจริงและให้ ผ้ ตู อบสัมภาษณ์ได้ แสดงความคิดเห็นของตน
1.3.4.3 แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็ นรายการคาถามที่เตรี ยมไว้
เพื่อรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัว อย่าง แบบสอบถามมุ่ง เก็ บข้ อ มูลที่ เป็ นข้ อเท็ จจริ ง ตลอดจน
ข้ อคิดเห็นทัศนคติต่างๆแบบสอบถามมีข้อดีคือ ประหยัดกว่าเครื่ องมือแบบอื่นๆทังในด้
้ านเวลา
และค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ก็ มี ข้ อเสี ย คื อ ค าตอบที่ ไ ด้ รั บ อาจไม่ ใ ช่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั ง้ หมด ปั ญหาของ
แบบสอบถามคือ คาตอบที่ได้ รับจะมีอตั ราส่วนต่ากว่าแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของคาถามที่ใช้ ใน
การทาแบบสอบถามมี 2 ประเภท ได้ แก่
1. คาถามปลายเปิ ด(Open - ended Questions) หมายถึง
คาถามที่ให้ ผ้ ตู อบ ตอบได้ อย่างอิสระเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู อบแสดงความคิดเห็นได้ อย่างกว้ างขวาง
2. คาถามปลายปิ ด(Closed Questions) หมายถึง คาถามที่
มีคาตอบที่ กระชับมีขอบเขตชัดเจน มีคาตอบให้ เลือก เป็ นคาถามที่ต้องการให้ คาตอบเป็ น
จานวนหรื อต้ องการคาตอบเพียงใช่หรื อไม่
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1.3.5 การเลือกวิธีรวบรวมข้ อมูล การรวบรวมข้ อมูลต้ องพิจารณาถึงความ
มุ่งหมายและวิธีการนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ รวมถึงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลในแต่ละส่วน เพื่อ
สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสมต่อการนาไปใช้ ประโยชน์
1.3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการรวบรวมและนาข้ อมูลที่ทาการศึกษามา
อธิบายเพื่อสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลนันๆ
้ โดยการวิเคราะห์ขึ ้นอยู่กบั รู ปแบบของข้ อมูลที่มี
อาจใช้ วิธีการหาค่าทางสถิติในการอธิบายข้ อมูล การตีความหมายของข้ อมูลเป็ นการพิจารณาหา
ข้ อสรุ ปที่ได้ จากการวิเคราะห์ ตัวเลขที่ได้ จากการวิเคราะห์ช่วยสนับสนุน หรื อขัดแย้ งกับปั ญหา
ในการศึกษาหรื อไม่อย่างไร และตัวเลขที่ได้ จากการวิเคราะห์บอกความหมายอะไรบ้ าง
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2. ภูมิทศั น์ ในโรงพยาบาล
ส

2.1 คานิยาม ผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษาภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลซึง่ มีคานิย าม ความหมายของ
คาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันกับโรงพยาบาล ดังนี ้
2.1.1 สถานพยาบาล3 หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะที่มีเตียงรับ
คนไข้ ไว้ ค้างคืน ซึง่ จัดไว้ เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการประกอบ
โรคศิล ปะ หรื อซึ่ง จัดไว้ เพื่ อการประกอบการกิ จ การอื่ น ด้ วยการผ่า ตัด ฉี ด ยาหรื อ ด้ ว ยการใช้
กรรมวิ ธีอื่นซึ่งเป็ นกรรมวิธีการประกอบโรคศิลปะ ทัง้ นี โ้ ดยกระทาเป็ นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้ รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ และเป็ นสถานพยาบาลซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ตงและด
ั้
าเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทัง้ นีไ้ ม่รวมสถานพยาบาล ซึ่งมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขให้ ได้ รับการยกเว้ นตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.25414
2.1.2 โรงพยาบาล5 หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ ตงและ
ั้
ดาเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื่อประกอบการ
3

สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานการสารวจโรงพยาบาลและสถาน
พยาบาลเอกชน พ.ศ.2544 (กรุงเทพฯ: กองคลังข้ อมูลและสนเทศสถิติ, 2545), 1, เข้ าถึงเมื่อ 29
กันยายน 2554, เข้ าถึงได้ จากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/hosp44.pdf
4
สถานพยาบาลซึง่ ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ สถานพยาบาลของรัฐบาล เทศบาล สภากาชาด
ไทยและสถานพยาบาลอื่น ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5
สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานการสารวจโรงพยาบาลและสถาน
พยาบาลเอกชน พ.ศ.2544, 2, เข้ าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2554, เข้ าถึงได้ จาก http://service.nso.go.th/
nso/nsopublish/service/survey/hosp44.pdf
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รักษาพยาบาลคนไข้ หรื อผู้ป่วย ซึ่งมีเตียงรับคนไข้ ไว้ ค้างคืน และจัดให้ มีการวินิจฉัยโรค การ
ศัลยกรรม ผ่าตัดใหญ่(major surgery)และให้ บริการด้ านพยาบาลเต็มเวลา
2.1.3 ประเภทของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 6 แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
2.1.3.1 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภททั่ ว ไป ได้ แ ก่
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลแผนปั จจุบนั หรื อแผนโบราณ ซึง่ ให้ บริ การด้ านการรักษาพยาบาล
แก่คนไข้ ด้วยโรคทัว่ ไป มิได้ จากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึง่
2.1.3.2 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภทเฉพาะโรค ได้ แก่
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลแผนปั จจุบนั หรื อแผนโบราณ ซึง่ ให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาล
แก่คนไข้ เฉพาะโรค โดยมีผ้ ปู ระกอบโรคศิลปะแผนปั จจุบนั หรื อแผนโบราณในสาขาเฉพาะโรคทา
การรักษาโรคเฉพาะนันๆ
้ เช่น สาขาศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช สูตินรี เวชวิทยา จักษุ โสต
ศอ นาสิก จิตเวช ลาริงซ์วิทยา การผดุงครรภ์ เป็ นต้ น
2.1.4 ผู้ป่วย7 หมายถึง ผู้ที่เข้ ารับการรักษาหรื อผู้รับบริ การด้ วยการพยาบาล
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
2.1.4.1 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่ต้องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลอย่างน้ อย 6 - 8 ชัว่ โมง หรื อผู้ที่ต้องเสียค่าห้ องและอาหารประจาวัน ในการเข้ า
รักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
2.1.4.2 ผู้ ป่ วยนอก หมายถึ ง ผู้ ที่ รั บ การบริ ก ารหรื อ เวชภัณ ฑ์ อัน
เนื่องมาจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกหรื อในห้ องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล หรื อผู้ที่รับการศัลยกรรมผ่าตัดเล็ก(minor surgery) โดยไม่เป็ นผู้ป่วยใน
2.1.5 บุคลากรของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล8 หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทังเต็
้ มเวลา และบางเวลา แบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
2.1.5.1 เจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หาร หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่
เกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในระดับสูง และระดับรองลงมา ได้ แก่
1. ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้ช่วยผู้อานวยการ
2. หัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ าแผนก หัวหน้ าตึก และผู้ตรวจการ
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เรื่ องเดียวกัน.
เรื่ องเดียวกัน.
8
เรื่ องเดียวกัน, 2-3.
7
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2.1.5.2 เจ้ าหน้ าที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้ าน
การให้ บริการตรวจและรักษาโรคโดยตรง ประกอบด้ วย
1. แพทย์
2. ทันตแพทย์
3. พยาบาล จาแนกเป็ นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค
4. ผู้ช่วยพยาบาล
5. พนักงานผู้ช่วยเหลือพยาบาล
6. ผดุงครรภ์
7. พนักงานพยาบาลอื่นๆ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยว
ข้ องกับการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น พนักงานเวรเปล พนักงานพยาบาลประจา
แผนก เป็ นต้ น
2.1.5.3 เจ้ าหน้ าที่บริการทางการแพทย์ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิ
งานด้ านการให้ บริ การทางการแพทย์อื่นๆ นอกเหนือจากการให้ การตรวจรักษาโรคโดยตรง เช่น
เจ้ าหน้ าที่เอ็กซ์เรย์ นักกายภาพบาบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร โภชนากร และเจ้ าหน้ าที่
ประจาในแผนกที่ให้ บริการทางการแพทย์ เป็ นต้ น
2.1.5.4 เจ้ าหน้ าที่บริการโรงพยาบาล หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั งิ าน
ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับการรักษาพยาบาลหรื องานบริการทางการแพทย์ เช่น เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี เจ้ าหน้ าที่งานพัสดุ พนักงานจ่ายยา พนักงานขับรถ พนักงานทาความสะอาด เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
2.1.6 ประเภทของการทางาน9 แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
2.1.6.1 เต็มเวลา หมายถึง ผู้ที่ทางานมากกว่า 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2.1.6.2 บางเวลา หมายถึง ผู้ที่ทางานน้ อยกว่า 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2.1.7 การส่ งเสริมสุขภาพ กฎบัตรออตตาวา10ได้ ให้ คานิยามไว้ วา่ การส่งเสริม
สุขภาพคือ กระบวนการซึง่ ทาให้ ประชาชน สามารถเพิ่มการควบคุมสุขภาพ และทาให้ สขุ ภาพดีขึ ้น
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9

เรื่ องเดียวกัน, 3.
10
กฎบัตรออตตาวาเป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของการกาหนดทิศทางการส่งเสริ มสุขภาพเมื่ อเดือ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้ มีการประชุมนานาชาติเรื่ อง “การส่งเสริ มสุขภาพ” (Health Promotion) ขึ ้น
เป็ นครัง้ แรก ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนนาดา ในการประชุมครัง้ นี ้ ได้ มีการประกาศ “กฎบัตร
ออตตาวาเพื่อการส่งเสริ มสุขภาพ” (Ottawa Charter for Health Promotion)

15
การจะบรรลุถึงสภาวะสุขสบายทังร่้ างกาย จิตใจ และสังคมได้ ปั จเจกชนหรื อกลุ่มบุคคลต้ อง
สามารถพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนา และปรับเปลี่ยนตนให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม ดังนันสุ
้ ขภาพจึงเป็ น
ทรัพยากรส่วนบุคคลของสังคม และเป็ นความสามารถทางกายภาพ เพราะฉะนันการส่
้
งเสริ ม
สุขภาพจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบแต่เฉพาะของภาคสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงวิถีชีวิตอันเปี่ ยม
ด้ วยสุขภาพไปจนถึงความอยูด่ ีกินดีอีกด้ วย
การส่งเสริ มสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้ นการป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล
เป็ นการเพิ่ ม ความสามารถในการควบคุม และดูแ ลตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน สัง คม และ
สิ่ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ สร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื อ้ ต่อ การ
ดารงชีวิตที่ดีและเป็ นสุข เพื่อนาไปสูร่ ่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1.8 สุขภาพดี
องค์ ก ารอนามัย โลกในปี พ.ศ. 2491 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า สุข ภาพ
หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ ของร่ างกาย จิตใจ และการดารงชีวิตอยู่ในสังคมด้ วยดี ไม่ใช่
เพียงแต่ความปราศจากโรค หรื อทุพพลภาพเท่านัน้ และในที่ประชุมสมัชชาองค์ การอนามัยโลก
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ ตกลงเติมคาว่า “Spiritual Well-being” หรื อสุขภาวะทางจิต
วิญญาณเข้ าไปในคาจากัดความของสุขภาพเพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้ ว่า สุขภาพ หมายถึง
ภาวะของการดารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ รวมทังการอยู
้
่ร่วมกันในสั งคมได้ ด้วยดี
อยูบ่ นพื ้นฐานของคุณธรรม และการใช้ สติปัญญา11
สุขภาพดีประกอบด้ วย 1. สุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ 2. สุขภาพจิตที่ดสี ามารถควบคุมอารมณ์ได้ 3. สุขภาพจิตใจที่ดีงามด้ วยปั ญญา นามาซึง่ การ
อยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างปกติสขุ และก่อให้ เกิดความเป็ นอยู่ที่ดี ซึง่ การมีสขุ ภาพที่ดี มีแนวทางที่
ต้ อ งท าไปพร้ อมๆกัน คื อ การส่ ง เสริ ม สุข ภาพ และการป้ องกัน โรค ซึ่ ง จะเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื่องกันทังเมื
้ ่อยังไม่มีโรค และเมื่อมีโรคเกิดขึ ้นแล้ ว
2.2 สิ่งแวดล้ อมในโรงพยาบาล
สิง่ แวดล้ อม (Environment) โดยทัว่ ไปจะหมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทังที
้ ่
มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรมสามารถจับต้ องและมองเห็นได้ และนามธรรมจับต้ องไม่ได้
และไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถสัมผัสได้ ด้วยความรู้สกึ นึกคิด เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่มีอิทธิพลเกี่ยวโยงซึง่ กันและกัน เป็ นปั จจัยในการเกื ้อหนุนซึง่ กันและกัน
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กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย, ร่ างแผนแม่ บท: ด้ านสุขภาพ, 1, เข้ าถึงเมื่อ 31
มีนาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=659
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ในโรงพยาบาลก็มีสิ่งแวดล้ อมที่เหมือนกับสิ่งแวดล้ อมโดยทัว่ ไป สิ่งแวดล้ อมในโรงพยาบาลที่ต้อง
ให้ ความสาคัญ สามารถแบ่งได้ 12 ดังนี ้
2.2.1 สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ(Natural Environment) คือ สภาพพื ้นที่ตงั ้
สภาพพื ้นที่โดยรอบ ทิศทางลม แสงแดด สภาพภูมิอากาศต่างๆ ในบริเวณที่ตงของโรงพยาบาล
ั้
2.2.2 สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ(Physical Environment) คือ สภาพของ
อาคารสถานที่ ขนาดของพื ้นที่ เส้ นทางการสัญจร แสง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศของ
พื ้นที่ตา่ งๆภายในโรงพยาบาล
2.2.3 สิ่งแวดล้ อมทางสังคม(Social Environment) คือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปกรรม ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อผู้มารับบริ การ ผู้ป่วย
ญาติผ้ ปู ่ วย และบุคลากรของโรงพยาบาล
2.2.4 สิ่งแวดล้ อมทางด้ านจิตใจ(Psychological Environment) คือ ความ
รู้สกึ ความทรงจาที่เกิดจากประสบการณ์จะเป็ นตัวกาหนดทัศนคติ ความเชื่อ คุณค่า และเจตนา
ในการกระทาของผู้คนทังทางกาย
้
วาจา และจิตใจ ทังหมดนี
้
้ จัดเป็ นสภาพแวดล้ อมภายในจิตใจ
ของผู้คน
2.3 รูปแบบภูมิทศั น์ ในโรงพยาบาล13
เป็ นการศึกษาลักษณะของพื ้นที่ภายนอกหรื อพื ้นที่กลางแจ้ ง(Outdoor Space)ที่มี
รู ปแบบที่ แตกต่า งกันในด้ านตาแหน่ งที่ ตงั ้ ขนาดพืน้ ที่ การเข้ าถึง การมองเห็ น การใช้ ง าน
องค์ประกอบในการออกแบบ และลักษณะทางธรรมชาติของพื ้นที่ เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการ
ศึกษาวิจยั ลักษณะทางกายภาพของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลต่อไป
Clare Cooper Marcus ได้ ทาการศึกษาวิจยั รู ปแบบพื ้นที่ภายนอกอาคารของ
โรงพยาบาลที่ แตกต่างกัน (จากการสารวจโรงพยาบาลในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลีย
แคนาดา และอังกฤษ ในช่วงปี ค.ศ.1995-1998) สามารถแบ่งรู ปแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลได้
เป็ น 16 รูปแบบ ดังนี ้
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โกเมธ นาควรรณกิจ, “Healing environment development การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมให้
เอือ้ ต่อการเยียวยา,” ใน Healing environment, โกศล จึงเสถียรทรั พย์ และ โกเมธ นาควรรณกิจ,
บรรณาธิการ (นนทบุรี: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน), 2553), 93-94.
13
Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits
and design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 115-156.
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2.3.1 Landscaped Grounds เป็ นลักษณะภูมิทศั น์ที่เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งขนาด
ใหญ่ครอบคลุมพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง การใช้ งานส่วนใหญ่มกั ใช้ เป็ นเส้ นทางเดินระหว่างอาคาร
พื ้นที่รับประทานอาหาร พักคอย และพื ้นที่สาหรับผู้ป่วยที่ต้องการเดินเล่น หรื อนัง่ รถเข็น เนื่องจาก
ภูมิทศั น์รูปแบบนี ้ มีพื ้นที่ขนาดใหญ่และเข้ าถึงได้ ง่าย ผู้ใช้ งานบางคนจึงเรี ยกภูมิทศั น์รูปแบบนี ้ว่า
สวนสาธารณะ(Park) ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของโรงพยาบาลที่มีการใช้ งานพื ้นที่ภายนอกที่
หลากหลาย
ข้ อดี
1. เป็ นพืน้ ที่ที่สามารถเชื่อมโยงอาคารต่างๆ ที่มีความหลากหลายให้ มีความ
สอดคล้ องต่อเนื่องกัน
2. เป็ นพื ้นที่ที่มีความหลากหลายจากองค์ประกอบของสนามหญ้ า แปลงดอกไม้
รวมไปถึงพื ้นที่ป่าไม้ หรื อทุ่งหญ้ าที่เป็ นธรรมชาติ
3. สามารถจัดกิจกรรมและการบริการที่หลากหลายให้ กบั ผู้ใช้ งานได้
ข้ อเสีย
1. ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้ างสูง
2. ถ้ า มีก ารพัฒนาพืน้ ที่ ต้องท าอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่ องจากเป็ นพืน้ ที่ ที่มี
ขนาดใหญ่ ซึง่ อาจทาให้ ขาดความเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ภายนอกและภายในอาคารได้

ภาพที่ 2 ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Grounds(St. Mary’s Hospital, Newport, Isle of Wight, UK)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 116.
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ภาพที่ 3 ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Grounds(Ottawa Health Sciences Center, Ottawa,
Ontario, Canada)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 118.

2.3.2 Landscaped Setback เป็ นพื ้นที่ด้านหน้ าทางเข้ าหลักของโรงพยาบาล
ประกอบไปด้ วยสนามหญ้ า ต้ นไม้ และอื่นๆ ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของโรงพยาบาลนันๆ
้ เปรี ยบ
เสมือนกับสนามหญ้ าหน้ าบ้ านที่เป็ นกันชน(Buffer)ระหว่างอาคารและถนน ช่วยกรองมลภาวะทาง
เสียงและอากาศ สร้ างความปลอดภัยในชีวิต ซึง่ ไม่ได้ มีความมุ่งหมายในการออกแบบเพื่อเข้ าไป
ใช้ งาน แต่ต้องการให้ ใช้ เพื่อการมองเห็นและสร้ างความพึงพอใจ
ข้ อดี
1. เป็ นพื ้นที่ที่เปรี ยบเสมือนสนามหญ้ าหน้ าบ้ าน ทาให้ เกิดความรู้สกึ คุ้นเคยเป็ น
กันเอง และสบายใจ
2. สร้ างความเป็ นส่วนตัวให้ กบั ห้ องต่างๆที่อยู่ด้านหน้ าอาคารจากยานพาหนะ
และคนเดินเท้ าที่สญ
ั จรผ่านไปมา
3. ถ้ ามีการออกแบบที่ดี สามารถเข้ าไปใช้ งานเพื่อการนั่งพัก นั่งสนทนา อาจ
สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ใช้ งานได้
ข้ อเสีย
1. เนื่องจากผู้ออกแบบส่วนมากไม่ได้ ตงใจออกแบบเพื
ั้
่อการเข้ าไปใช้ งาน จึงทา
ให้ ไม่มีที่นงั่ เส้ นทางเดิน หรื อสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อการใช้ งาน อาจทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการเข้ า
ไปใช้ งานเกิดความผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าพื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่ภายนอกแห่งเดียวที่มี
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2. ถ้ ามีการออกแบบให้ ใช้ เส้ นทางของพาหนะและคนเดินเท้ าร่ วมกันในบริ เวณ
ทางเข้ าหลักอย่างไม่ระมัดระวัง อาจทาให้ เกิดความสับสนในการเข้ าถึงอาคารต่างๆได้

ภาพที่ 4 ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Setback(Novato Community Hospital, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 119.

ภาพที่ 5 ภูมิทศั น์รูปแบบ Landscaped Setback(Charing Cross Hospital, London, UK)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 120.

2.3.3 The Front Porch เป็ นพื ้นที่บริ เวณทางเข้ าหลักหน้ าอาคาร โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่จะออกแบบทางเข้ าหลักให้ มีลกั ษณะเหมือนกับระเบียงมุขหน้ าบ้ าน โดยรวมส่วนของ
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หลังคาบริเวณทางเข้ าอาคาร จุดกลับรถ จุดจอดรถรับ-ส่ง ที่นงั่ ป้ายบอกตาแหน่งอาคารสถานที่
ตู้ไปรษณีย์ โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ATM และอื่นๆ
ทัศ นี ย ภาพแรกที่ เ ห็ น ได้ เ มื่ อ เข้ า มาในโรงพยาบาลก็ คื อ ทางเข้ า หลัก ของ
โรงพยาบาล ซึง่ สามารถออกแบบให้ มีองค์ประกอบที่สาคัญที่รองรับต่ออารมณ์และความรู้สกึ โดย
ทางเข้ าหลักควรสร้ างความรู้ สกึ ที่สงบ การบริ การที่เป็ นกันเอง หรื ออาจจะทาให้ เกิดความสับสน
วุ่นวายได้ ถ้าขาดการออกแบบที่ ดี การจัดให้ มีทางเข้ าของยานพาหนะและคนเดินเท้ าร่ วมกัน
รวมถึงการจัดสถานที่นงั่ พัก/นัง่ รอรถมารับที่เหมาะสม ถือได้ วา่ เป็ นสิง่ ท้ าทายต่อผู้ออกแบบที่จะนา
ความหลายหลายมาไว้ รวมกันในสถานที่เดียวกัน และให้ มีการใช้ งานที่ดีได้
ข้ อดี
1. เป็ นสิง่ ที่สื่อให้ ร้ ูวา่ พื ้นที่นี ้คือ ทางเข้ าหลักของโรงพยาบาล
2. ส่วนของหลังคาที่ยื่นออกไปช่วยในการลดทอนสัดส่วนของอาคารให้ สมั พันธ์
กับสัดส่วนของมนุษย์
3. เป็ นพื ้นที่นงั่ รอที่มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน
ข้ อเสีย
1. ถ้ าพื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่ภายนอกแห่งเดียวที่จดั ให้ เป็ นที่นงั่ อาจมีการใช้ งานที่มาก
เกินไปทาให้ เกิดความแออัด
2. ถ้ าพื ้นที่ทางเข้ าหลักต้ องผ่านที่จอดรถใต้ อาคารก่อน อาจทาให้ พื ้นที่นี ้ไม่มี
การใช้ งานเท่าที่ควร
3. ถ้ าจัดให้ มีทางเข้ าของยานพาหนะและคนเดินเท้ าร่ วมกันที่ไม่เหมาะสมอาจ
ทาให้ เกิดความสับสนได้
4. ถ้ าพื ้นที่นี ้อนุญาตให้ สบู บุหรี่ ได้ อาจสร้ างความไม่พอใจให้ กับผู้ที่ผ่านไปมา
เป็ นจานวนมาก
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ภาพที่ 6 ภูมิทศั น์รูปแบบ The Front Porch(Glendale Adventist Medical Center, Los Angeles,
California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 121.

ภาพที่ 7 ภูมิทศั น์รูปแบบ The Front Porch(Hammersmith Hospital, London, UK)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 123.

2.3.4 Entry Garden เป็ นพื ้นที่สวนที่ติดกับทางเข้ าโรงพยาบาล แต่ไม่เหมือน
The Front Porch เนื่องจากเป็ นพื ้นที่สีเขียวในรู ปแบบของสวนและไม่เหมือน Landscaped
Setback เนื่องจากมีการออกแบบในรายละเอียดต่างๆเพื่อสามารถเข้ าไปใช้ งานในพื ้นที่ได้
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ข้ อดี
1. เป็ นสวนที่มองเห็นได้ และสามารถเข้ าถึงได้
2. สร้ างภาพความประทับใจให้ กบั โรงพยาบาลเมื่อแต่แรกเข้ า
3. ผู้ป่วยสามารถใช้ พื ้นที่เพื่อการเคลื่อนไหว การเดินเล่น นัง่ รถเข็น
4. ถ้ า จัดให้ เป็ นสวนสาธารณะสาหรั บประชาชนทั่วไป องค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นก็จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษา ทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาลได้
ข้ อเสีย
1. ปราศจากพืชพรรณที่อ่อนไหวง่ายต่อมลภาวะ เนื่องจากเป็ นสวนที่อยู่บริ เวณ
ที่จอดรถ และถนนทางเข้ า-ออกของโรงพยาบาล
2. อาจกี ด ขวางทางเข้ า หลัก ของโรงพยาบาลได้ ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับ ขนาดและ
ตาแหน่งที่ตงของสวน
ั้
3. เป็ นพื น้ ที่ ส วนที่ อ าจจะมี พื น้ ที่ ส าหรั บ ที่ จ อดรถรวมอยู่ด้ ว ย ซึ่ง ท าให้ เ กิ ด
มลภาวะที่ไม่ดีตอ่ สภาพแวดล้ อมใกล้ เคียง
4. เป็ นพื ้นที่สาธารณะ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าถึงได้ ง่าย ซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการ
ใช้ งานของผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ต้องการความเป็ นส่วนตัว

ภาพที่ 8 ภูมิทศั น์รูปแบบ Entry Garden(St. Thomas’ Hospital, London, UK)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 125.
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ภาพที่ 9 ภูมิทศั น์รูปแบบ Entry Garden(Homerton Hospital, East London, UK)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 127.

2.3.5 Courtyard เป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นศูนย์กลางหรื อแกนกลางของอาคาร
ต่างๆในโรงพยาบาล มีผนังล้ อมรอบทัง้ 4 ด้ าน อาจอยู่ในระดับพื ้นดิน สูงหรื อต่ากว่าระดับพื ้นดิน
หรื อในระดับเดียวกันกับหลังคาก็ได้ (ไม่เหมือน Roof Garden และ Roof Terrace ซึง่ จะอธิบายใน
หัวข้ อต่อๆไป) การออกแบบพื ้นที่รูปแบบนี ้ต้ องมีการมองเห็นและเข้ าถึงได้ อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อ
การรับรู้ ถึงความมีอยู่ของพื ้นที่ สามารถออกแบบให้ มีร้านอาหารครอบคลุมพื ้นที่ด้านใดด้ านหนึ่ง
หรื อมากกว่าหนึง่ ด้ าน เพื่อจัดให้ เป็ นสถานที่รับประทานอาหาร
ข้ อดี
1. เป็ นพื ้นที่ที่ค่อนข้ างเป็ นส่วนตัว(Semi Private) และมีความปลอดภัย
เนื่องจากถูกล้ อมรอบด้ วยอาคารต่างๆของโรงพยาบาล
2. นาแสงสว่างจากภายนอกให้ เข้ ามาสูภ่ ายในอาคาร
3. เป็ นพื ้นที่ที่มองเห็นและเข้ าถึงได้ ง่าย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่ตงของพื
ั้
้นที่
4. อาคารที่ล้อมรอบพื ้นที่ทาให้ เกิดร่มเงา และช่วยป้องกันแรงลม
5. เป็ นสัดส่วนที่ค้ นุ เคยกับมนุษย์
6. สามารถใช้ เพื่อเป็ นเส้ นทางนาไปสูพ่ ื ้นที่ภายในอาคารได้
7. สร้ างการมองเห็นที่ดึงดูดความสนใจ จากมุมมองทางหน้ าต่างของห้ องพัก
ผู้ป่วยและห้ องต่างๆที่ติดกับพื ้นที่ได้
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ข้ อเสีย
1. อาจทาให้ ผ้ ใู ช้ งานในพื ้นที่เกิดความรู้ สึกว่าถูกจ้ องมองจากผู้ที่อยู่ในอาคาร
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์สว่ นตัวของผู้ใช้ งาน ขนาดพื ้นที่ ตาแหน่งที่ตงั ้ และการออกแบบพื ้นที่
2. ถ้ าขาดการออกแบบที่เหมาะสมของพืชพรรณหรื อโครงสร้ างในพื ้นที่ เพื่อเป็ น
แนวกันชน(buffer) ระหว่างพื ้นที่กับห้ องต่างๆในอาคารที่ ติดกับพื ้นที่ อาจทาให้ ห้องที่อยู่ติดกับ
พื ้นที่ขาดความเป็ นส่วนตัว แต่สามารถใช้ มา่ นเพื่อบังสายตาทาให้ เกิดความเป็ นส่วนตัวได้
3. อาจมีเสียงรบกวนจากพื ้นที่ดงั เข้ ามาภายในห้ อง และอาจมีเสียงจากภายใน
ห้ องดังออกไปข้ างนอกได้ เช่นกัน
4. ถ้ ามี Courtyard ในหลายบริ เวณของโรงพยาบาล อาจทาให้ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการดูแลในแต่ละบริเวณ หรื อทาให้ ความใส่ใจในการดูแลรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

(ก)

(ข)

ภาพที่ 10 ภูมิทศั น์รูปแบบ Courtyard
(ก) West Dorset Hospital, Dorchester, UK
(ข) St. George’s Hospital, London, UK
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), n. pag.

2.3.6 Plaza เป็ นพื ้นที่ภายนอกที่มีพื ้นผิวดาดแข็ง(hardscape) เป็ นส่วนใหญ่
เพื่อรองรับการใช้ งานโดยเฉพาะ เปรี ยบเสมือนลานคนเมือง ถึงแม้ ภาพรวมของ Plazaจะไม่ใช่
พื ้นที่สีเขียว แต่ก็ยงั มีองค์ประกอบที่เป็ นธรรมชาติรวมอยูด่ ้ วย เช่น ต้ นไม้ พุม่ ไม้ แปลงดอกไม้
ข้ อดี
1. เป็ นพื ้นที่ขนาดเล็กที่สามารถออกแบบให้ รองรับผู้ใช้ งานจานวนมากได้
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2. มีพืชพรรณน้ อยทาให้ เสียค่าใช้ จ่ายน้ อยต่อการดูแลรักษาและการใช้ น ้าใน
การรดน ้าต้ นไม้
3. ผู้ป่วยสามารถใช้ รถเข็น ไม้ เท้ าช่วยเดิน หรื อค ้ายัน เพื่อใช้ ในการเคลื่อนที่ได้
อย่างสะดวกสบาย
ข้ อเสีย
1. เป็ นพื ้นที่ที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานมีการรับรู้และเข้ าใจในด้ านการรักษาทางการแพทย์
ค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากเป็ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูน่ ้ อย
2. อาจน ามาซึ่ ง ภาพลัก ษณ์ ข องห้ า งสรรพสิ น ค้ า องค์ ก ร ส านัก งานต่ า งๆ
มากกว่าพื ้นที่ที่ทาให้ เกิดความประทับใจ พึงพอใจ เพลิดเพลินใจ และผ่อนคลายจากความเครี ยด
3. ความร้ อนเป็ นผลกระทบจากพื ้นผิวดาดแข็ง เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ งานพื ้นที่
4. สี ของวัสดุที่น ามาปูพืน้ ถ้ าเป็ นสีที่ มีค วามสว่า งมาก จะท าให้ เ กิ ด แสงจ้ า
(glare) ซึง่ เป็ นปั ญหาที่สาคัญสาหรับผู้สงู อายุ

ภาพที่ 11 ภูมิทศั น์รูปแบบ Plaza(Alta Bates Medical Center, Herrick Campus, Berkeley,
California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 133.

2.3.7 Roof Garden เป็ นพื ้นที่ด้านบนสุดของอาคารหรื อดาดฟ้าของอาคาร ที่มี
การออกแบบเพื่อการใช้ งานสาหรับผู้ป่วย เจ้ าหน้ าที่ และผู้มาเยี่ยมไข้ ในบางกรณีใช้ เพื่อการ
มองเห็น พักผ่อนทางสายตาสาหรับผู้ที่อยู่ในห้ องต่างๆของโรงพยาบาล ผู้ที่ใช้ งานในพื ้นที่สามารถ
มองออกไปยังพื ้นที่ภายนอกได้ หลายทิศทาง และมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
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ข้ อดี
1. มองเห็นทัศนียภาพที่ต้องการได้ ถึงแม้ วา่ จะไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ ก็ตาม
2. เป็ นพื ้นที่ที่มีความเป็ นส่วนตัวสาหรับผู้ที่อยูใ่ นโรงพยาบาล
3. มีความเป็ นไปได้ ที่จะสามารถขยายมุมมองในการมองเห็นพื ้นที่โดยรอบทัง้
พื ้นที่ภายในโรงพยาบาลและพื ้นที่ภายนอกโรงพยาบาล ทังที
้ ่เป็ นพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ทางธรรมชาติ
ข้ อเสีย
1. ปั ญหาทางด้ านโครงสร้ าง อาจทาให้ หมดโอกาสในการใช้ ต้นไม้ ที่มีขนาดใหญ่
หรื อการใช้ คณ
ุ สมบัติของน ้าบางประการ เช่น บ่อน ้าขนาดใหญ่ กาแพงน ้าตกขนาดใหญ่
2. องค์ประกอบของสวนที่อยู่ในพื ้นที่โล่งสูง อาจได้ รับความเสียหายจากแรงลม
ความร้ อน หรื อความเย็นได้ ซึง่ ต่างจากพื ้นที่ที่อยู่ในระดับพื ้นดิน หรื อพื ้นที่ที่มีสิ่งโอบล้ อมอยู่ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่ตงั ้
3. ร่ มเงาและอุณหภูมิของพื ้นที่ขึ ้นอยู่กบั ตาแหน่งที่ตงั ้ และระดับความสูงของ
อาคารใกล้ เคียง
4. มี เสี ยงรบกวนจากเครื่ องจักรที่ ติดตัง้ บนหลัง คาหรื ออาคารข้ างเคียง เช่น
เครื่ องระบายความร้ อนของเครื่ องปรับอากาศ
5. ถ้ าไม่มีป้ายบอกทิศทางมายังพื ้นที่ที่ดีพอ จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ที่มาเยี่ยมไข้
ไม่สามารถรับรู้ได้ วา่ มีสถานที่แห่งนี ้อยูใ่ นโรงพยาบาล

ภาพที่ 12 ภูมิทศั น์รูปแบบ Roof Garden(Alta Bates Medical Center, Herrick Campus, Berkeley,
California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), n. pag.
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2.3.8 Roof Terrace เป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในระดับสูงขึ ้นไปจากระดับพื ้นดิน แต่ไม่
เหมือน Roof Garden เนื่องจาก Roof Terrace จะอยู่บริ เวณด้ างข้ างของอาคาร เป็ นระเบียงที่มี
ลัก ษณะเป็ นแนวยาวและแคบ ใช้ วัส ดุ ที่ มี พื น้ ผิ ว ดาดแข็ ง (hardscape) มากกว่ า พื น้ ผิ ว นุ่ ม
(softscape) และมีการใช้ องค์ประกอบของสวน เช่น พืชพรรณ ที่นงั่ เป็ นต้ น
ข้ อดี
1. มองเห็นทัศนียภาพที่ต้องการได้ ถึงแม้ วา่ จะไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ ก็ตาม
2. มีความเป็ นไปได้ ที่จะสามารถขยายมุมมองในการมองเห็นพื ้นที่โดยรอบทัง้
พื ้นที่ภายในโรงพยาบาลและพื ้นที่ภายนอกโรงพยาบาล ทังที
้ ่เป็ นพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ทางธรรมชาติ
ข้ อเสีย
1. องค์ประกอบของสวนที่อยู่ในพื ้นที่โล่งสูง อาจได้ รับความเสียหายจากแรงลม
ความร้ อน หรื อความเย็นได้ ซึง่ ต่างจากพื ้นที่ที่อยู่ในระดับพื ้นดิน หรื อพื ้นที่ที่มีสิ่งโอบล้ อมอยู่ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่ตงั ้
2. ถ้ าขาดการออกแบบที่เหมาะสม ผู้ใช้ งานในพื ้นที่อาจรบกวนความเป็ น
ส่วนตัวกับผู้ที่อยูใ่ นห้ องที่ติดกับพื ้นที่ได้

ภาพที่ 13 ภูมิทศั น์รูปแบบ Roof Terrace(St. Mary’s Hospital, San Francisco, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 137.
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2.3.9 Healing Garden เป็ นได้ ทงพื
ั ้ ้นที่ภายนอกและภายในอาคาร มีการ
ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้ เป็ น Healing Garden ซึง่ เป็ นความตังใจของผู
้
้ บริหารและผู้ออกแบบ
ข้ อดี
1. ผู้ใช้ งานสามารถคาดหวังต่อการบาบัดโรคภายใต้ สภาพแวดล้ อมในสวนได้
2. โรงพยาบาลที่มี Healing Garden สามารถสื่อถึงวิธีการรักษาทางการแพทย์
แบบองค์รวมได้
ข้ อเสีย
1. เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลบางคน อาจไม่เข้ าใจถึงวิธีการรักษาทางการแพทย์
แบบองค์รวม และอาจมีคาถามข้ อสงสัยถึงความเหมาะสมของสวน
2. ผู้ใช้ งานอาจเกิดความสับสนต่อพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมภายในสวน
2.3.10 Meditation Garden เป็ นพื ้นที่ปิดขนาดเล็ก มีความเงียบสงบมาก มี
ป้ายบอกอย่างชัดเจน มีการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้ เป็ น Meditation Garden ซึ่งเป็ นความ
ตังใจของผู
้
้ บริหารและผู้ออกแบบ
ข้ อดี
1. เป็ นพืน้ ที่สวนสาหรับผู้ป่วย เจ้ าหน้ าที่ และผู้เยี่ยมไข้ ที่ต้องการความสงบ
และการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อให้ เกิดสติ
2. จากชื่อของสวน Meditation Garden ทาให้ กิจกรรมที่สร้ างความรบกวน
จิตใจ จะไม่เกิดขึ ้นในสวน เช่น การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
ข้ อเสีย
1. ถ้ ามีการมองเห็นสวนจากพื ้นที่ภายในอาคารได้ อาจทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้ สกึ ว่าถูก
จ้ องมองทาให้ ขาดความสงบเป็ นส่วนตัว ความเงียบสงบที่เกิดขึ ้นในสวนมีความเป็ นไปได้ ว่าเกิด
จากการที่มีผ้ ใู ช้ งานเพียงคนเดียว ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดพื ้นที่และการออกแบบ
2. จากการออกแบบสวนเพื่อให้ เกิดสมาธิ อาจทาให้ ร้ ูสกึ สงบมีสติ จากกิจกรรม
ที่เงียบสงบภายในสวน แต่กิจกรรมบางอย่างอาจไม่ได้ ทาให้ เกิดสมาธิสาหรับ ผู้ใช้ งานบางคน เช่น
การอ่านหรื อการเขียน
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ภาพที่ 14 ภูมิทศั น์รูปแบบ Meditation Garden(Marin General Hospital, Outpatient Medical
Building, Greenbrae, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 139.

ภาพที่ 15 ภูมิทศั น์รูปแบบ Meditation Garden(Sherri Hinderstein Memorial Garden, Kenneth
Norris Cancer Center, Los Angeles, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 142.
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2.3.11 Viewing Garden เป็ นสวนขนาดเล็กเพื่อการพักผ่อนทางสายตา มอง
เห็นได้ จากพื ้นที่ภายในอาคาร แต่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ อาจเนื่องมาจากข้ อจากัดทางด้ าน
พื ้นที่และงบประมาณ
ข้ อดี
1. นาแสงสว่างจากภายนอกให้ เข้ ามาสูภ่ ายในอาคาร
2. สามารถมองเห็นได้ จากพื ้นที่นงั่ ภายในอาคารที่มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม 14 และ
สามารถกาบังฝนและแรงลมได้
3. ค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาน้ อย เมื่อเทียบกับพื ้นที่ที่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้
ข้ อเสีย
1. ไม่สามารถเข้ าไปสัมผัสใกล้ ชิดกับพืชพรรณ ดอกไม้ และสิ่งอื่นๆในสวนได้
2. การรับรู้ ทางเสียงต่า ถ้ าออกแบบให้ มีคณ
ุ สมบัติของน ้า เช่น น ้าพุ น ้าตก แต่
ไม่สามารถได้ ยินเสียงของน ้า หรื อได้ ยินเสียงแต่เบามาก
3. ผู้ใช้ งานไม่สามารถเข้ าไปเดินเล่น นัง่ เล่น หรื อทากิจกรรมต่างๆภายในสวนได้
4. การที่ไม่สามารถเข้ าถึงสวน อาจทาให้ เกิดความผิดหวังกับคนบางคน และ
เกิดเป็ นคาพูดที่วา่ “ มองได้ แต่สมั ผัสไม่ได้ ”

ภาพที่ 16 ภูมิทศั น์รูปแบบ Viewing Garden (John Muir Medical Center, Walnut Creek, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 143.

14

อุณหภูมิที่เหมาะสม หมายถึงอุณหภูมิที่ทาให้ เกิดสภาวะน่าสบาย มีความร้ อน ความเย็น และ
แรงลมที่เหมาะสม
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2.3.12 The Viewing/Walk-In Garden มีความแตกต่างจาก Viewing Garden
ในเรื่ องของพื ้นที่ที่กาหนดให้ มีพื ้นที่ส่วนหนึ่งที่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ เป็ นสวนที่มองเห็นได้ จาก
พื ้นที่ภายในอาคาร และสามารถเข้ าไปใช้ งานในพื ้นที่ได้ โดยมีการกาหนดจานวนผู้ที่จะเข้ าไปใช้
งานในพืน้ ที่ เช่น พืน้ ที่ บริ เวณส่วนนั่งรอ หรื อระเบียงทางเดิน(มีความแตกต่างจาก Courtyard
เนื่องจากมีการออกแบบพื ้นที่ให้ รองรับผู้ใช้ งานได้ อย่างจากัด)
ข้ อดี
1. ผู้ที่นงั่ รอหรื อผู้ที่ผา่ นไปมาในบริเวณสามารถมองเห็นธรรมชาติที่งดงามได้
2. เป็ นสวนที่ให้ ความเงียบสงบมาก เนื่องจากกาหนดให้ มีผ้ ใู ช้ งานไม่มาก
3. นาแสงสว่างจากภายนอกให้ เข้ ามาสูภ่ ายในอาคาร
ข้ อเสีย
ผู้ที่นงั่ อยูใ่ นสวนอาจรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมอง หรื อถ้ ามีการสนทนาพูดคุยในสวนจะทา
ให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นห้ องที่ติดกับสวนรู้สกึ ว่าถูกรบกวน

ภาพที่ 17 ภูมิทศั น์รูปแบบ The Viewing/Walk-In Garden(Stanford University Medical Center,
Stanford, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 146.

2.3.13 A Tucked-Away Garden เป็ นรูปแบบของสวนรูปแบบหนึ่งที่ไม่คอ่ ยได้
พบเห็นทัว่ ไป แต่มีคณ
ุ ค่าและสมควรกล่าวถึงในการเป็ นพื ้นที่สว่ นหนึ่งทางการแพทย์ที่แยกออกไป
จากอาคาร อาจเป็ นพื ้นที่ภายนอกแห่งเดียวที่สามารถหาได้ ถ้ ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
การเข้ าไปใช้ งานอย่างสมเหตุสมผล เช่น บริ เวณที่สามารถให้ ประสบการณ์ มีส่วนร่ วมกับพืน้ ที่
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ภายนอกได้ หรื อกล่าวได้ ว่าเป็ นพื ้นที่ภายนอกบริ เวณใดก็ได้ ที่ผ้ ใู ช้ งานมีจดุ มุ่งหมายเพื่อการเข้ าไป
ใช้ งานในพื ้นที่นนๆอย่
ั ้ างแท้ จริง เพื่อการทากิจกรรมบางอย่างที่มีเหตุผลสนับสนุน
ข้ อดี
1. เป็ นพื ้นที่ที่ทาให้ เกิดการใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพกับพื ้นที่ที่เหลืออยู่
2. เป็ นพื ้นที่ที่เข้ าถึงได้ ง่าย มีระยะทางใกล้ แยกออกมาจากส่วนของกิจกรรม
ต่างๆของโรงพยาบาล
ข้ อเสีย
มีป้ายหรื อสัญลักษณ์บอกตาแหน่งที่ตงของสวนเป็
ั้
นจานวนน้ อยหรื อแทบจะไม่
มี เว้ นเสียแต่วา่ จะรู้ด้วยตัวเอง

ภาพที่ 18 ภูมิทศั น์รูปแบบ A Tucked-Away Garden(Glendale Adventist Medical Center, Los
Angeles, California)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 147.

2.3.14 Borrowed Landscape เป็ นสถานที่ที่มีความเป็ นธรรมชาติหรื อเป็ น
ภูมิทศั น์ที่ได้ รับการออกแบบที่ติดกับพื ้นที่ของโรงพยาบาลในปั จจุบนั ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ในอนาคต การมองออกไปยังสวนหรื อภูมิทัศน์ ทางธรรมชาติภายนอกโรงพยาบาล สามารถให้
ความรู้ สึกถึงการผ่อนคลายจากความเครี ยด และสร้ างประสบการณ์ ร่วมกับพื ้นที่สาหรับผู้ป่วย
เจ้ า หน้ า ที่ และผู้เ ยี่ ย มไข้ ไ ด้ ซึ่ง มี ค วามส าคัญต่อ การมองเห็ น ทางหน้ า ต่า งจากห้ อ งพักผู้ป่ ว ย
ห้ องพักคอย และระเบียงทางเดินที่อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถเห็น Borrowed Landscape ได้
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ข้ อดี
1. เป็ นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการได้ มา และไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษา
2. สิ่งมีชีวิตหรื อมนุษย์ที่อยู่ในพื ้นที่สามารถสร้ างความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจ
ให้ กบั ผู้ที่มองเห็น โดยเฉพาะกับผู้ป่วยใน
3. สามารถกาหนดการมีส่วนร่ วมกับธรรมชาติได้ ถึงแม้ จะเป็ นสภาพอากาศที่
เลวร้ ายก็ตาม ถ้ าไม่ต้องการมองเห็นก็ปิดหน้ าต่างหรื อผ้ าม่านได้
4. ทัศนียภาพที่มองเห็นมีความสมบูรณ์จากแสงอาทิตย์ที่สอ่ งลงมายังพื ้นที่
5. อาจจัดได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ช่วยในการกาหนดทิศทางให้ กับ
ผู้ใช้ งานในพื ้นที่ตา่ งๆได้ รับรู้วา่ อยูใ่ นตาแหน่งใดของโรงพยาบาล
ข้ อเสีย
1. ถ้ าเริ่ มแรกเป็ นทัศนียภาพที่เป็ นธรรมชาติ แต่ในภายหลังได้ ปรับเปลี่ยนเป็ น
สิง่ ก่อสร้ างที่มีความหนาแน่น ก็จะทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่ไม่ดีตอ่ ผู้ที่มองเห็น
2. การที่ไม่สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ อาจทาให้ เกิดความผิดหวังกับคนบางคน

ภาพที่ 19 ภูมิทศั น์รูปแบบ Borrowed Landscape(Scottsdale Memorial Hospital North, Scottsdale,
Arizona)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 149.
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ภาพที่ 20 ภูมิทศั น์รูปแบบBorrowed Landscape(Victoria General Hospital, Victoria, BC, Canada)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 150.

2.3.15 Nature Trails and Nature Preserves เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นป่ าไม้ ตาม
ธรรมชาติ ซึง่ เป็ นภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลที่ไม่คอ่ ยได้ พบเห็นทัว่ ไป เป็ นเส้ นทางธรรมชาติที่เข้ าถึงได้
และเป็ นการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ เพื่อให้ เป็ นพื ้นที่ภายนอกที่เชื ้อเชิญผู้คนให้ เข้ าไปยัง
พื ้นที่เพื่อสร้ างประสบการณ์ร่วมกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ในช่วงพักทานข้ าวกลางวัน
ข้ อดี
1. เป็ นภูมิทศั น์ ทางธรรมชาติที่เป็ นสภาพแวดล้ อมโดยรอบของโรงพยาบาล ทา
ให้ ได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติเหมือนได้ ออกจากเมือง
2. มีความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สร้ างทัศนียภาพ
ที่ดงึ ดูดใจโดยเฉพาะกับผู้ป่วย
3. จัดให้ มีเส้ นทางเพื่อการออกกาลังกาย มีสิ่งดึงดูดใจให้ ติดตามตลอดเส้ นทาง
ที่เดินไป ทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน
4. เป็ นพื ้นที่สาหรับการศึกษาทรัพยากรของชุมชน
ข้ อเสีย
1. ผู้ป่วยในอาจจะไม่คอ่ ยได้ ใช้ พื ้นที่ เหมือนกับ Courtyard และ Entry Porch ที่
เข้ าถึงจากห้ องพักได้ สะดวกกว่า
2. ไม่สามารถใช้ งานได้ ตลอดทังปี
้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศของแต่ละท้ องถิ่น
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3. อาจจะต้ องยกมาเป็ นประเด็นเพื่อการควบคุมดูแลพื ้นที่โดยเฉพาะ จากหน่วย
รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล

ภาพที่ 21 ภูมิทศั น์รูปแบบ Nature Trails and Nature Preserves(Naval Hospital, Bremerton,
Washington)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 151.

2.3.16 Atrium Garden เป็ นการจาลองพื ้นที่สวนภายนอกอาคารให้ เข้ ามาอยู่
ภายในอาคาร เนื่องจากอยู่ในพื ้นที่ที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ทาให้ การใช้ งานพื ้นที่สวนภายนอก
เป็ นไปได้ ยาก Atrium Garden จึงต้ องมีเครื่ องปรับอุณหภูมิให้ มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมสามารถใช้
งานพื ้นที่ได้ ตลอดทังปี
้ เป็ นการผสมผสานระหว่างห้ องเรื อนกระจก(Solarium)และห้ องโถงขนาด
ใหญ่(Atrium) มีองค์ประกอบภายในสวนเป็ น พืชพรรณ ที่นงั่ และอื่นๆ
ข้ อดี
1. เป็ นการจาลองพื ้นที่สวนภายนอกเข้ ามาไว้ ในอาคาร ให้ เสมือนกับได้ ใช้ งาน
พื ้นที่สวนภายนอกในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเลวร้ าย
2. เป็ นสวนที่มีขอบเขตชัดเจน มีความปลอดภัยสูง
3. เป็ นสวนที่เข้ าถึงได้ สะดวก และมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
4. เป็ นสวนภายในอาคารที่ได้ รับแสงอาทิตย์อย่างทัว่ ถึง
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ข้ อเสีย
1. เครื่ องทาความร้ อนหรื อเครื่ องทาความเย็นในสวน ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
2. พืชพรรณต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ ทาให้ ค่าใช้ จ่า ยในการดูแลรักษาสูง
และต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการหาพืชพรรณใหม่มาแทนที่พืชพรรณเดิมที่เสียหายหรื อเหี่ยวแห้ งไป
3. พืชพรรณเจริ ญเติบโตได้ ยาก ส่วนใหญ่จึงใช้ พืชพรรณที่เป็ นพลาสติกแทนพืช
พรรณไม้ จากธรรมชาติ

ภาพที่ 22 ภูมิทศั น์รูปแบบAtrium Garden(Royal Alexandra Hospital, Edmonton, Alberta, Canada)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 153.
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ภาพที่ 23 ภูมิทศั น์รูปแบบ Atrium Garden(Walter C. Mackenzie Health Sciences Center,
University of Alberta Hospitals, Edmonton, Alberta, Canada)
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 155.

2.4 ความสาคัญของการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาล15
สถานพยาบาล เช่นโรงพยาบาลเป็ นสถาบันทางสุขภาพที่มีหน้ าที่ใช้ สอยที่ซบั ซ้ อน
และมีกลุม่ ผู้ใช้ งานที่หลากหลาย เช่น ผู้ป่วย เจ้ าหน้ าที่ ผู้เยี่ยมไข้ ญาติผ้ ปู ่ วย อีกทังยั
้ งมีการใช้ งาน
ตลอด 24 ชัว่ โมง โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอาคารหลายหลังที่มีหน้ าที่ใช้ สอยที่สมั พันธ์กนั มี เส้ นทาง
การสัญจรภายในอาคารแบ่งเป็ นหลายระบบ เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการให้ บริ การทางการ
แพทย์ และการดาเนินงานต่างๆยังต้ องคานึงถึงงบประมาณค่าใช้ จ่ายทังในด้
้ านการก่อสร้ าง การ
จัดซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง และการดาเนินงานด้ านการให้ บริ การทาง
การแพทย์เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มารับบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่อง
จากการให้ บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการของประชากรในแต่ละท้ องที่

15

รุจิโรจน์ อนามบุตร, “ความสาคัญของการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาล”
(เอกสารโครงการอบรมและสัมมนางานด้ านภูมิทศั น์ ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ ป่ าตอง จังหวัด
ภูเก็ต, 7-10 กันยายน 2542).
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จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้ การออกแบบโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ม่งุ ให้ ความสาคัญด้ าน
หน้ าที่ใช้ สอยภายในอาคาร และมองข้ ามความสาคัญของพื ้นที่ ภายนอกอาคาร แต่ในความเป็ น
จริ งภูมิทัศน์ หรื อพื ้นที่ภายนอกอาคาร มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับอาคารหรื อ สถาปั ตยกรรมเป็ น
อย่างมาก การออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมที่ดีจะช่วยส่งเสริ มคุณภาพของสถาปั ตยกรรมควบคู่กนั
ไป นอกจากนี ้ภูมิทศั น์ด้านหน้ าโรงพยาบาลเป็ นบริ เวณที่ผ้ ใู ช้ งานส่วนใหญ่ต้องผ่านเข้ าออก ถือได้
ว่าเป็ นภาพลักษณ์ ของโรงพยาบาล และยังมีการใช้ งานอีกหลายประเภทที่สามารถใช้ พื ้นที่
ภายนอกให้ สมั พันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งานพื ้นที่ภายในอาคารได้ เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังเป็ นการ
นาพาธรรมชาติ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่ดีในการรักษาพยาบาลให้ เข้ ามาใกล้ ชิดกับผู้ป่วยมากขึ ้น
การออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาลมีความสาคัญ หลายประการทังใน
้
ด้ า นหน้ า ที่ ใช้ ส อย ด้ า นความสวยงาม ด้ า นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อ ม และด้ านการ
รักษาพยาบาล ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
2.4.1 ด้ านหน้ าที่ใช้ สอย(Functional Concerns)
2.4.1.1 การจัดการจราจร รถยนต์ และคนเดินเท้ า เป็ นการจัดระบบ
การจราจรและเส้ นทางสัญจรในพื ้นที่ ซึ่งรวมการสัญจรเข้ าออกของยานพาหนะ ที่จอดรถ และ
ทางเดิน เท้ า ซึ่ง จะต้ องออกแบบให้ สอดคล้ องกับระบบการท างานของโรงพยาบาลได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ เช่น การหมุนเวียนรถเพื่อจอดรั บ-ส่งผู้ป่วย การแยกทางเข้ า -ออกผู้ป่วยในผู้ป่วย
นอก และทางเข้ า -ออกฉุกเฉิ น เพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ วในเวลาฉุกเฉิ น การแยกทางรถ
บริ การ รถขยะ รถขนศพประกอบกับการออกแบบสิ่งปกปิ ดเพื่อไม่ให้ เกิดภาพที่สะเทือนใจสาหรับ
ผู้ใช้ งานอื่นๆในบริเวณ การออกแบบไฟแสงสว่าง ป้ายบอกทาง ป้ายสัญญาณจราจรและอุปกรณ์
ควบคุมการจราจรไว้ ในที่ที่เหมาะสมให้ เกิดความสวยงามเป็ นส่วนหนึ่งในภูมิทศั น์ การออกแบบ
ทางเท้ าสาหรับคนเดินเท้ าและรถเข็นที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ตัดกับทางรถยนต์น้อย
หรื อมีแนวกัน้ มีหลังคาป้องกันแดดฝน ให้ โครงสร้ างมีความสวยงามประกอบกับเป็ นส่วนหนึ่งใน
ภูมิทศั น์ เป็ นต้ น
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ภาพที่ 24 ภูมิทศั น์กบั การจัดการจราจร(Jesse S. Brown VA Medical Center, Chicago, Illinois, USA)
ที่มา: AECOM, What We Do: Architecture, accessed February 26, 2013, available from
http://www.aecom.com/What+We+Do/Architecture/Market+Sectors/Health+Care/Hospitals+an
d+Patient+Care+Units/_projectsList/Jesse+S.+Brown+VA+Medical+Center+Renovation

ภาพที่ 25 ภูมิทศั น์กบั การจัดการจราจร(Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota,
Minneapolis, Minnesota, USA
ที่มา: AECOM, What We Do: Architecture, accessed February 26, 2013, available from
http://www.aecom.com/What+We+Do/Architecture/Market+Sectors/Health+Care/Women's+an
d+Children's/_carousel/Children%E2%80%99s+Hospitals+and+Clinics+of+Minnesota,+Minn
eapolis+Campus+Expansion+and+Renewal

2.4.1.2 การจัดพืน้ ที่ระหว่ างอาคารเพื่อการใช้ สอยและการสัญจร
ภายใน สถานพยาบาลหลายแห่งจะประกอบไปด้ วยอาคารต่างๆที่มีหน้ าที่ใช้ สอยที่เกี่ยวเนื่องกัน
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อาคารหลายหลังวางตัวเป็ นกลุ่มทาให้ เกิ ดพืน้ ที่ภายนอก มีลักษณะเป็ นที่ว่างระหว่างอาคาร
(Courtyard)หรื อบางครัง้ ก็เกิดเป็ นเศษของที่วา่ งที่ใช้ ประโยชน์ได้ ยากเป็ นซอกมุมต่างๆ
ส่วนหนึ่งของงานภูมิสถาปั ตยกรรมคือ การวางผังกลุ่มอาคารให้ มีความ
สอดคล้ องกับหน้ าที่ใช้ สอย และให้ ที่ว่างระหว่างอาคารเกิดขึ ้นอย่างมีความหมายใช้ งานได้ ดี มี
บรรยากาศที่ดี และมีความต่อเนื่องกันเป็ นระบบของที่ว่าง(Open Space Network) ที่เลื่อนไหลถึง
กันได้ เพื่อสร้ างความเป็ นเอกภาพของพื ้นที่โดยรวม
สาหรับที่ว่างระหว่างอาคารที่มีอยู่ ภูมิสถาปนิกจะทาการวิเคราะห์การใช้
งานโดยรวมของสถานพยาบาลร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ สถานพยาบาล เพื่อหาการใช้ งานหรื อเส้ นทาง
สัญจรระหว่างอาคารที่เหมาะสมแล้ วจึงทาการออกแบบที่ว่างนัน้ ซึง่ ต้ องคานึงถึงการสร้ างสภาพ
อากาศเพื่อให้ เกิดสภาวะน่าสบายสาหรับผู้ใช้ และเกิดความงามเพื่อส่งเสริมคุณภาพของที่ว่างนันๆ
้
สาหรับกลุม่ อาคารที่มีความสัมพันธ์ด้านการใช้ สอยมาก และมีระบบการ
สัญจรที่ซบั ซ้ อนจนอาจทาให้ ผ้ ไู ม่ค้ นุ เคยหลงทางหรื อสับสนได้ ภูมิสถาปนิกมีหน้ าที่ที่จะต้ องศึกษา
ระบบการสัญจรทังหมดและพิ
้
จารณาการออกแบบเพื่อช่วยลดความสับสนในการหาเส้ นทาง และ
เพิ่มความสามารถในการกาหนดตาแหน่งตนเองของผู้ใช้ งานให้ กบั สภาพแวดล้ อมของอาคารทัง้
กลุม่ โดยรวม สร้ างความเป็ นพิเศษเฉพาะตัวให้ กบั ที่โล่งว่างแต่ละแห่ง ซึง่ อาจทาการออกแบบแต่
ละพื ้นที่ให้ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว หรื อสร้ างความต่อเนื่องในที่ ว่างที่มีความสัมพันธ์ กนั หรื อ
การสร้ างที่หมายตาเป็ นลักษณะเด่น เช่น น ้าพุ น ้าตก รูปปั น้ งานศิลปะ เป็ นต้ น

ภาพที่ 26 ที่วา่ งระหว่างอาคาร(Courtyard)(Rochester General Hospital, Rochester, NY, USA)
ที่มา: Rochester General Health System, Rochester General Hospital celebrates opening of
Woodward Healing Garden, accessed February 26, 2013, available from
http://www.rochestergeneral.org/news-and-events/all-news-releases/2009/healing-garden/
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ภาพที่ 27 ที่วา่ งระหว่างอาคาร(Courtyard)(Sherman Hospital, Elgin, Illinois, USA)
ที่มา: Sherman Health, Updated photos inside the New Sherman Hospital, accessed February
26, 2013, available from http://thefutureofsherman.wordpress.com/2009/06/26/updatedphotos-inside-the-new-sherman-hospital/

(ก)

(ข)

ภาพที่ 28 ที่วา่ งระหว่างอาคาร(รพ.เสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา)
(ข) ใช้ เพื่อปลูกต้ นไม้ และการสัญจรระหว่างอาคาร
(ก) ใช้ เพื่อปลูกต้ นไม้ และนัง่ พักผ่อน

2.4.1.3 การสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์ สิน
ความ
ปลอดภัย ในชี วิ ตสามารถสร้ างได้ ด้ว ยการออกแบบเพื่อป้ องกัน อุบัติเหตุ เช่น แยกทางสัญจร
ระหว่างรถและคน การใช้ Ballard เพื่อป้องกันรถยนต์เข้ ามาในพื ้นที่ทางเดิน การออกแบบป้าย
สัญญาณและป้ายเตือน การให้ แสงสว่างในจุดเสี่ยง เช่น ทางแยก การใช้ พื ้นผิวที่เหมาะสม เป็ นต้ น
ส่วนความปลอดภัยในทรัพย์สินสามารถสร้ างได้ ด้วยการออกแบบพื ้นที่ภายนอกที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการใช้ งานเฉพาะส่วน แสดงขอบเขตของพื ้นที่ใช้ งาน(Territory Markers) ด้ วยองค์ประกอบ
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การออกแบบต่ า งๆเพื่ อ ควบคุม ระดับ ความเป็ นส่ ว นตัว ของแต่ ล ะพื น้ ที่ เช่ น พื น้ ที่ เ ปิ ดที่ เ ป็ น
สาธารณะ(Public) พื ้นที่เพื่อคนไข้ และญาติเท่านัน(Semi
้
Public) หรื อพื ้นที่เพื่อเจ้ าหน้ าที่หรื อเพื่อ
กิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะ(Private) หรื อการสร้ างพื ้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพื่อเป็ นตัวกาหนดขอบเขต
ก่อนเข้ าพื ้นที่ห่วงห้ าม(No man’s land) เป็ นต้ น

ภาพที่ 29 การแยกทางสัญจรระหว่างรถและคน(ASPETAR Qatar Orthopaedic and Sports Medicine
Hospital, Doha, Qatar)
ที่มา: AECOM, What We Do: Architecture, accessed February 26, 2013, available from
http://www.aecom.com/What+We+Do/Architecture/Market+Sectors/Health+Care/Hospitals+an
d+Patient+Care+Units/_projectsList/ASPETAR+Qatar+Orthopaedic+and+Sports+Medicine+H
ospital

ภาพที่ 30 พื ้นที่เพื่อคนไข้ และญาติ(Semi Public)(Olson Family Garden, St. Louis Children's
Hospital, St. Louis, Missouri, USA)
ที่มา: Greenroofs.com, The greenroof projects database, accessed February 26, 2013,
available from http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=595
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2.4.2 ด้ านความสวยงาม(Aesthetics Concerns)
2.4.2.1 การสื่อความหมายและการแสดงออกทางสถาปั ตยกรรม
ของโรงพยาบาล(Architectural Expression) สมัยก่อนโรงพยาบาลมุ่งเน้ นในด้ านประสิทธิ ภาพ
ของการรักษาพยาบาลเป็ นหลัก เป็ นอาคารเก่าและมีกลิ่นน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคที่ค้ นุ เคยกันว่าเป็ นกลิ่น
ของโรงพยาบาล ละเลยในการสร้ างบรรยากาศที่ดีให้ กบั อาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม ซึง่ มี
ความสาคัญในการส่งเสริ มให้ เกิดสุขภาพที่ดีได้ ในปั จจุบนั โรงพยาบาลเอกชนเริ่ มนาแนวคิดของ
การสร้ างบรรยากาศในลักษณะบ้ าน โรงแรม ศูนย์การค้ า ความทันสมัย (Hi-technology) มาใช้
โดยมุ่งผลทางการตลาด แต่ใ ห้ ผลดีในการสร้ างบรรยากาศที่ดี มากขึ ้นสาหรับผู้ป่วย ญาติผ้ ูป่วย
และผู้มาเยี่ยมไข้ รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาล ซึง่ โรงพยาบาลแต่ละแห่งอาจมีความเหมาะสม
ในการสื่อความหมายและการแสดงออกต่างกันไป สภาพแวดล้ อมและอาคารที่ได้ รับการออกแบบ
ร่วมกันอย่างเหมาะสมจะทาให้ เกิดการสื่อความหมายที่ดีและเข้ าใจได้ ง่าย

ภาพที่ 31 การสื่อความหมายให้ บรรยากาศศูนย์การค้ า(The City Hospital, Dubai, United Arab
Emirates)
ที่มา: AECOM, What We Do: Architecture, accessed February 26, 2013, available from
http://www.aecom.com/What+We+Do/Architecture/Market+Sectors/Health+Care/Hospitals+an
d+Patient+Care+Units/_projectsList/The+City+Hospital,+Dubai
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ภาพที่ 32 การสื่อความหมายให้ บรรยากาศโรงแรม(ASPETAR Qatar Orthopaedic and Sports
Medicine Hospital, Doha, Qatar)
ที่มา: AECOM, What We Do: Architecture, accessed February 26, 2013, available from
http://www.aecom.com/What+We+Do/Architecture/Market+Sectors/Health+Care/Hospitals+an
d+Patient+Care+Units/_projectsList/ASPETAR+Qatar+Orthopaedic+and+Sports+Medicine+H
ospital

2.4.2.2 ความเป็ นสั ญลั กษณ์ หรื อการตอบสนองต่ อวัฒ นธรรม
สถานพยาบาลบางแห่ งถูก สร้ างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ สถาน หรื อเพื่อการราลึกถึงบุคคลสาคัญ
สถานที่จึงทาหน้ าที่เสมือนสัญลักษณ์ ซึ่งทังอาคารและภู
้
มิทศั น์ภายนอกอาคารจะต้ องได้ รับการ
ออกแบบเพื่อแสดงความเป็ นสัญลักษณ์ดงั กล่าว หรื อในบางครัง้ มีการวางรูปประติมากรรมเหมือน
หรื อพระรู ป หรื อพระบรมรูป ไว้ ด้านหน้ าอาคารเพื่อให้ เป็ นอนุสรณ์สถาน การออกแบบภูมิทศั น์จึง
เป็ นสิ่ง จาเป็ นและมี ค วามสาคัญยิ่ ง ที่ จะออกแบบได้ อย่างเหมาะสมในด้ านความหมายและ
วัฒนธรรม ซึง่ ต้ องมีการออกแบบพื ้นที่เพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอนุสรณ์สถานด้ วย เช่น พิธีวาง
พวงมาลา หรื อแสดงความเคารพ หรื อจัดบริ เวณที่ตงประติ
ั้
มากรรมรู ปเหมือนให้ ใช้ งานอื่นๆได้
อย่างเป็ นประโยชน์ และสง่างามควบคู่กันไป สาหรับสถานพยาบาลบางแห่งที่ต้องการแสดงออก
ถึงความเป็ นท้ องถิ่นหรื อลักษณะวัฒนธรรมเด่นของท้ องถิ่น เช่น โรงพยาบาลในประเทศไทยแทบ
ทุกแห่งจะต้ องมีสถานที่ไว้ สกั การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร สร้ างขวัญและกาลังใจ และเป็ นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ
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ภาพที่ 33 ความเป็ นสัญลักษณ์หรื อการตอบสนองต่อวัฒนธรรมของศาลพระภูมิและหอพระ(รพ.เสนา
ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา)

2.4.2.3 การแสดงความเชื่ อ มโยงหรื อ สะท้ อ นลั ก ษณะเด่ น ของ
สภาพแวดล้ อม
ต้ องมีการวิเคราะห์ สภาพพืน้ ที่ เพื่อทาความเข้ าใจลักษณะทางภูมิทัศน์
(Landscape Characteristics)หรื อลักษณะเด่นทางธรรมชาติ และนาเอาลักษณะดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ในการออกแบบอย่างผสมผสานกลมกลืนเพื่อให้ เกิดลักษณะเฉพาะของสถานที่นนๆ
ั ้ เช่น
โรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้ แม่น ้า ทะเล หรื อภูเขา จะต้ องมีการศึกษามุมมอง ช่องมองและจัดวางพื ้นที่ใช้
สอยภายนอกเพื่อนาองค์ประกอบทางธรรมชาติที่ดี มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หรื อมีการ
ออกแบบเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงต่อกัน โดยมีการสะท้ อนรู ปแบบของลักษณะเด่น ในพื ้นที่ของ
โรงพยาบาลให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถรับรู้และเข้ าใจได้
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 34 การเชื่อมโยงหรื อสะท้ อนลักษณะเด่นของสภาพแวดล้ อม(Massachusetts General Hospital
Yawkey Center for Outpatient Care, Boston, Massachusetts, USA)
(ก) มุมมองจากบ่อน ้าเชื่อมโยงไปยังแม่น ้า
(ข) มุมมองจากทางเดินไปยังแม่น ้า
ที่มา: Greenroofs.com, The greenroof projects database, accessed February 26, 2013,
available from http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=478

2.4.3 ด้ านการสนองตอบต่ อสภาพแวดล้ อม(Environmental Concerns)
2.4.3.1 การจั ด ภู มิ ทั ศ น์ ให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อม ภู มิ สถาปั ตยกรรมเป็ นวิชาชีพที่ยึดหลักการพิทักษ์ ผืนแผ่นดินและสภาพแวดล้ อม ก่อนการวางผัง
ออกแบบทุกครัง้ ภูมิสถาปนิกจะต้ องทาการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและ
ระบบธรรมชาติให้ เกิดความเข้ าใจ เช่น ดินและสภาพดิน น ้าและการระบายน ้าตามธรรมชาติ ลม
ฟ้าอากาศ พืชพรรณและการเจริญเติบโตและสัตว์ที่อยูใ่ นบริเวณโดยรอบ ซึง่ เป็ นการออกแบบเพื่อ
สนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพธรรมชาติของพื ้นที่ ซึ่งจะก่อให้ เกิด
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับการใช้ งาน และเกิดความงามตามธรรมชาติ สาหรับโครงการที่อยู่ใน
ชุมชนที่หนาแน่น ลักษณะสภาพแวดล้ อมส่วนใหญ่เป็ นแบบที่มนุษย์สร้ างขึ ้น(man-made) การ
ออกแบบภูมิทศั น์สามารถช่วยสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติได้ อีกทังการออกแบบภู
้
มิทศั น์
ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมยังช่วยประหยัดทัง้ ด้ านค่าใช้ จ่าย ลดความสิ ้นเปลือง ประหยัด
พลังงาน และลดผลกระทบของพื ้นที่ที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมได้
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(ข)

(ก)
ภาพที่ 35 การจัดภูมิทศั น์ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม(Central Healing Garden, St. Anthony
Hospital, Gig Harbor, Washington, USA)
(ก) ผังบริ เวณ
(ข) ทัศนียภาพโดยรวม
ที่มา: Archinnovations, Projects: ZGF Architects, accessed February 26, 2013, available from
http://www.archinnovations.com/featured-projects/health-care-facilities/zgf-architects-stanthony-hospital-in-gig-harbor-washington/

2.4.3.2 การประหยัด และลดผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อมด้ วยการ
ออกแบบที่เหมาะสม
2.4.3.2.1 การประหยัดและการลดความสิน้ เปลืองในการ
ก่ อสร้ าง เมื่อมีการวางผังและออกแบบภูมิทศั น์ที่ดี จะช่วยลดความสิ ้นเปลืองในการก่อสร้ าง เริ่ ม
ตัง้ แต่ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ภาพของดิ น และลัก ษณะพื น้ ผิ ว ดิ น จะช่ ว ยท าให้ ก ารก่ อ สร้ างมี ก าร
เคลื่อนย้ ายดินอย่างน้ อยที่สดุ และไม่ต้องนาดินจากภายนอกมาถมเพิ่มเติม ซึง่ ทาให้ ต้องมีการขุด
ย้ ายและสร้ างความเสียหายให้ แก่สภาพแวดล้ อมในที่อื่นๆ การสารวจชนิดและตาแหน่งของพืช
พรรณไม้ ในบริ เวณจะช่วยในการออกแบบเพื่อรักษาต้ นไม้ ที่มี คณ
ุ ค่า และประกอบเข้ ากับการใช้
งานในภายหลังได้ อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมข้ า งเคียง อีกทังยั
้ งเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายในการ
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ซือ้ และขนส่ง ต้ น ไม้ ใหม่ใ ห้ น้ อยที่ สุด และยัง ลดความสิน้ เปลื องในการดูแลรั กษาต้ น ไม้ เ ล็ก
จนกระทั่ง โตใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ร่ ม เงาได้ เ ต็ ม ที่ เช่ น เดี ย วกับ ลัก ษณะทางภูมิ ทัศ น์ (Landscape
Features)อื่นๆ เช่น โขดหิน เนินดิน ธารน ้า ที่จะต้ องออกแบบให้ คงอยู่เพื่อใช้ ประโยชน์ หรื อ
เพื่อความงาม หรื อความเด่นให้ กบั พื ้นที่

ภาพที่ 36 การรักษาลักษณะทางภูมิทศั น์เดิมของพื ้นที่(Central Healing Garden, St. Anthony
Hospital, Gig Harbor, Washington, USA)
ที่มา: Archinnovations, Projects: ZGF Architects, accessed February 26, 2013, available from

http://www.archinnovations.com/featured-projects/health-care-facilities/zgf-architects-stanthony-hospital-in-gig-harbor-washington/2/
2.4.3.2.2 การประหยัดพลังงานและลดความสิน้ เปลืองใน
การดาเนิน การและการดูแลรั กษา การออกแบบที่สอดคล้ องกับธรรมชาติจะช่วยให้ เกิดการ
ประหยัดในระยะยาว เช่น การใช้ ระบบคันดินคูน ้ากับพื ้นที่โครงการขนาดใหญ่ที่เป็ นที่ล่มุ น ้าท่วม
เป็ นบางฤดูกาล แม้ ว่าต้ องเสียค่าสูบนา้ เป็ นประจาทุกปี แต่ก็อาจประหยัดกว่าการถมดินเป็ น
จานวนมาก การเลือกพืชพรรณไม้ และวางในตาแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพดินและลมฟ้าอากาศ
ประจาถิ่นจะช่วยในการประหยัดค่าดูแลรักษาหรื อเปลี่ยนต้ นไม้ ใหม่ การออกแบบสระนา้ ให้ มี
ตาแหน่งตามทิศทางไหลของน ้าตามธรรมชาติทาให้ ประหยัดค่าสูบน ้า และยังเป็ นการกักเก็บน ้าไว้
ใช้ ประโยชน์ได้ เช่น รดต้ นไม้ อีกทังการจั
้
ดวางตาแหน่งองค์ประกอบต่างๆในภูมิทศั น์ ที่คานึงถึง
การปรับสภาพอากาศของพื ้นที่ภายในอาคารและพื ้นที่ภายนอกให้ เข้ าสู่สภาวะน่าสบายสาหรับ
มนุษย์ เป็ นการช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ เครื่ องปรับอากาศในอาคาร เช่น การใช้ ต้นไม้ ใหญ่
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เพื่อลดอุณหภูมิและให้ ร่มเงากับอาคาร การใช้ ผืนหญ้ าในทิศทางที่ได้ รับแสงอาทิตย์โดยตรงเพื่อลด
การสะท้ อนแสงเข้ าสูอ่ าคาร

ภาพที่ 37 การออกแบบสระน ้า (รพ.เสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา)

2.4.4 ด้ านการรักษาพยาบาล(Healthcare Concerns)
2.4.4.1 สภาพแวดล้ อมที่เหมาะกับการรั กษาพยาบาล การออกแบบ
สถานพยาบาลนอกจากจะคานึงถึงหน้ าที่ใช้ สอยที่มีประสิทธิภาพภายในอาคาร และการประหยัด
ด้ านงบประมาณต่างๆ ยังต้ องพิจารณาถึงการออกแบบสภาพแวดล้ อมเพื่อรองรับความเป็ นอยู่ที่ดี
ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมการจัดการ ฟื น้ ฟู และป้องกันผลจากความเครี ยด เป็ นภูมิทศั น์เพื่อ
การบาบัดจิตใจ ในทางตรงกันข้ ามการออกแบบสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมก็จะเกิดผลลบต่อ
การรักษาพยาบาลได้
ความเครี ยด : ตั ว การส าคั ญ ที่ ขั ด ขวางการรั กษาพยาบาล
ความเครี ยดของผู้ป่วยมีผลในทางลบทังด้
้ านร่ างกายและจิตใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดความเครี ยด
จากเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ
1. ความเจ็บป่ วยของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการลดสมรรถภาพทางด้ าน
ร่ างกาย ความรู้ สกึ ไม่แน่นอนเรื่ องความเจ็บป่ วย และความเจ็บปวดเนื่องจากกระบวนการรักษา
ทางการแพทย์ ซึง่ เป็ นสาเหตุทางด้ านร่างกาย
2. ความเครี ยดที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมทางด้ านกายภาพและสังคมเช่น
อยูใ่ นสถานที่ที่ขาดความเป็ นส่วนตัว มีเสียงรบกวน ซึง่ เป็ นสาเหตุทางด้ านจิตใจ
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แผนภูมิที่ 2 เหตุที่ทาให้ เกิดความเครี ยด
ที่มา: โยธิน วิเชษฐวิชยั , ความรู้ สุขภาพจิตสาหรั บประชาชน: โอ๊ ย...เครี ยด, เข้ าถึงเมื่อ 30 มีนาคม
2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.nph.go.th/knowledge/stress2/stress2.html

จากเหตุผลข้ า งต้ นจะเห็นได้ ว่าความเครี ยดเป็ นตัวการสาคัญที่ ขัดขวางการ
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะกับผู้ป่วยเรื อ้ รังที่ต้องพักรักษาในสถานพยาบาลเป็ นเวลานาน นอก
จากนี ้ความเครี ยดและความเจ็บป่ วยของผู้ป่วย ยังเป็ นปั ญหาและสาเหตุที่ทาให้ ญาติของผู้ป่วย
ผู้มาเยี่ยมไข้ รวมทัง้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานพยาบาลเกิดความเครี ยดได้ ดังนัน้ ความสาคัญของ
การออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาลด้ านการรักษาพยาบาลที่ต้องมีการออกแบบ
สภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มการจัดการ ฟื น้ ฟู และป้องกันผลจากความเครี ยด เป็ นภูมิทศั น์เพื่อการ
บาบัดจิตใจ ให้ กบั ผู้ใช้ งานทุกๆคนที่อยู่ในสถานพยาบาลซึ่งได้ แก่ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ผู้เยี่ยมไข้
และเจ้ าหน้ าที่ของสถานพยาบาล
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3. ภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
3.1 ความหมายของภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
การใช้ คาว่า “ การบาบัด(Healing) ” มีความหมายค่อนข้ างกว้ างซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ อ้าง
ถึงกระบวนการที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในการส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดีทงหมด
ั้
Linton16 ได้ ให้
ความหมายของการบาบัดไว้ หมายถึง กระบวนการรักษาให้ มีสขุ ภาพที่ดี หรื อ ทาให้ ก ลับสูส่ ภาพที่
สมดุลอีกครัง้ ซึง่ สัมพันธ์ ถึงสภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เกิดขึ ้นได้ จากปั จจัย
ภายใน และภายนอกร่ างกายของมนุษย์ เป็ นกระบวนการที่ดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเกิดขึ ้นอยู่
ตลอดเวลาสามารถเกิ ด ขึน้ หรื อ ชัก จูง ให้ เ กิ ด ขึน้ โดยมี ผ ลจากบุค คลนัน้ ๆโด ยการรั ก ษาทาง
การแพทย์(Surgery) เป็ นเพียงกระบวนการหนึ่งในการบาบัด ส่วนการบาบัดด้ วยสภาพแวดล้ อม
เป็ นการเชื่อมต่อกับพลังชีวิต ซึง่ สร้ างความสมดุล และกระตุ้นให้ การบาบัดภายในมีประสิทธิภาพ
ร่วมกับการบาบัดด้ วยวิธีอื่น
Cooper Marcus และ Barnes17 อธิบายคาว่า “ Healing ” หรื อ “ Therapeutic ”
หมายความถึงสิ่งหรื อส่วนประกอบที่นาไปสู่การส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดี หรื อความผาสุก (Wellbeing) ซึง่ เป็ นกระบวนการที่มี 3 ลักษณะพิเศษที่สามารถบ่งชี ้ และช่วยให้ เกิดความชัดเจนว่า
สภาพแวดล้ อม สามารถให้ ประโยชน์ในการบาบัดรักษาได้ อย่างไร ลักษณะที่ 1คือ การบรรลุระดับ
ของการบรรเทา หรื อการผ่อนคลายจากอาการทางกายภาพหรื อการรู้สกึ ถึงสภาพนัน้ ลักษณะที่ 2
คือ การลดความเครี ยดและเพิ่มระดับความสบายของบุคคล โดยสัมพันธ์ กบั การมีประสบการณ์
ทางอารมณ์ และทางกายภาพในสภาพแวดล้ อม และลักษณะที่ 3 ซึ่งสืบเนื่องมาจากลักษณะ
ข้ างต้ น ซึง่ จะช่วยให้ เกิดการฟื น้ ฟูความเป็ นอยูท่ ี่ดี สร้ างความหวังให้ แก่บคุ คล และนาไปสูส่ ขุ ภาพ
ที่ดีในที่สดุ

16

Patrick E. Linton, “Creating a total healing environment,” (1992), in Innovations in
healthcare design, ed. Sara O. Marberry (New York: Van Nostrand Reinhold, 1995), 122.
17
Cooper Marcus and Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and design
recommendations, 3.
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Eckerling ได้ ให้ ความหมายภูมิทัศน์เพื่อการบาบัด คือ ภูมิทศั น์ที่มีการออกแบบ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการบาบัดทาให้ คนรู้สกึ ดีขึ ้น18 โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อทาให้ คนรู้สกึ ปลอดภัย
ความเครี ยดลดลง มีความสะดวกสบายมากขึ ้น อีกทังยั
้ งทาให้ ร้ ูสกึ สดใส แข็งแรง มีชีวิตชีวา
3.2 ปรัชญาการออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ19
การศึกษาในเรื่ องการบาบัดจิตใจ มีองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาที่สมั พันธ์กบั การ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ โดยอยู่ในรู ปของการเรี ยนรู้ จากประวัติศาสตร์ ทฤษฎี ข้ อ
ค้ น พบจากการศึก ษา การวิ จัย และการทดลอง ทัง้ ที่ มีความสัมพัน ธ์ กัน และไม่สัมพัน ธ์ กัน
รวมถึงการออกแบบภูมิทศั น์ก็ยงั มิได้ นาความรู้ที่เป็ นประโยชน์เหล่านันมาพั
้
ฒนาและผนวกเข้ ากับ
กระบวนการออกแบบเท่าที่ควร
Cooper Marcus และ Barnes ได้ ทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ องของการออกแบบภูมิทศั น์
เพื่อการบาบัดจิตใจ ซึ่งในปั จจุบนั มักพบอยู่ในรู ปแบบของสวนในโรงพยาบาลและสถานที่พกั ฟื น้
ต่างๆ ได้ แสดงภาพรวมขององค์ความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบภูมิ ทศั น์
เพื่อการบาบัดจิตใจ ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้

18

Mara Eckerling, “Guidelines for designing healing gardens,” Journal of
Therapeutic Horticulture, no.8(1996): 21-25, quoted in University of Minnesota, Sustainable
urban landscape information series: Healing gardens, accessed March 25, 2012, available
from http://www.sustland.umn.edu/design/healinggardens.html
19
Cooper Marcus and Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and design
recommendations, 87-114.
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การวิจยั
สาขาวิขา
- สุขภาพจิต
-จิตสรี รวิทยา
-จิตวิทยา ประสาทและภูมิค้ มุ กัน
-พฤติกรรมศาสตร์
-จิตวิทยาสภาพแวดล้ อม

กระบวนการ
-ระดับความเครี ยด
-ผลลัพธ์ทางสุภาพ
-การทางานของระบบต่างๆ
-คุณภาพชีวิต
-ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ประสบการณ์
ส่วนบุคคล

มุมมองทางด้ าน
ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

การฝึ กฝนและการประยุกต์
ความรู้ในการพยาบาล

ภูมทิ ศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ

การออกแบบตามประเพณี
ที่สงั่ สมจากอดีต

การประเมินหลังการใช้ งาน

แผนภูมิที่ 3 องค์ความรู้จากศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆที่สมั พันธ์กบั การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
ที่มา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 108.

จากแผนภูมิเห็นได้ ว่า องค์ความรู้ ที่นามาสูก่ ารออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
มาจากปรัชญาในการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม 3 แนวทางหลัก ได้ แก่ แนวทางการออกแบบตาม
ประเพณีที่สงั่ สมมาจากอดีต(Traditional Approach) แนวทางที่พิจารณาทางด้ านชีววิทยาและ
นิเวศวิทยา(Biological/Ecological Approach) และแนวทางที่ให้ ความสาคัญกับบุคคล (PeopleOriented Approach) รวมทังองค์
้ ความรู้ที่มาจากการประเมินหลังการใช้ งาน(Post Occupancy
Evaluation) ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจในแนวทางที่แตกต่าง
กัน อธิบายได้ ดงั นี ้
3.2.1 แนวทางการออกแบบตามประเพณีท่ สี ่ ังสมมาจากอดีต (Traditional
Approach)เป็ นแนวทางการออกแบบตามประเพณีประกอบด้ วย 3 แนวทางดังนี ้
3.2.1.1 การออกแบบบนพื น้ ฐานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ม าก่ อน
(Designs Base on Historical Precedents) เป็ นแนวทางที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ และ
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ยังคงใช้ ในการออกแบบในยุคปั จจุบนั ประกอบด้ วยรู ปแบบที่หลากหลายตามความนิยมในอดีต
จากหลายวัฒนธรรม ซึง่ ได้ ยกตัวอย่างมาบางหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการบาบัดจิตใจโดยเฉพาะ ได้ แก่
3.2.1.1.1 สวนสวรรค์ (Paradise Garden) เป็ นสวนที่บาบัด
จิ ต ใจในแง่ ข องการให้ ความหวัง และการมี ชี วิ ต อยู่ เป็ นสถานที่ ที่ อุด มสมบู ร ณ์ ท่ า มกลาง
สภาพแวดล้ อมภายนอกที่รุนแรง เกิดขึ ้นในช่วง 2500 ปี ก่อนคริ สตกาล เริ่ มจากการแสวงหาความ
เป็ นอมตะของกษัตริ ย์กิลกาเมซในสวนของพระเจ้ า (Garden of the Gods) ซึง่ เป็ นสถานที่ของ
ความสวยงาม ความยัง่ ยืน และความพึงพอใจที่เป็ นอมตะนิรันดร์ มีต้นไม้ และผลไม้ ที่สวยงามเป็ น
อมตะ เป็ นองค์ประกอบของความหวังและการมีชีวิตอยู่ องค์ประกอบที่สาคัญ คือ กาแพงที่ปิด
ล้ อม น ้า สิ่งปกคลุมเหนือศีรษะ และเนินเขา 20 ซึง่ มีพื ้นฐานรู ปแบบมาจากสวนอิสลามที่มีความ
เป็ นทางการ มีผงั สี่เหลี่ยมที่มีน ้าเป็ นองค์ประกอบหลักตรงกลางขนาบข้ างด้ วยผลไม้ และต้ นไม้ ที่มี
กลิน่ หอม

ภาพที่ 38 สวนสวรรค์
ที่มา: The Fragrant Garden, Garden styles: Period gardens, accessed February 26, 2013,
available from http://www.thefragrantgarden.com/garden-styles/period-gardens

20

M. Beckwith and S. Gilster, “The paradise garden: A model for designing for
those with dementia and alzheimer’s disease,” Journal of Therapeutic Horticulture 8(1996):
45-46, quoted in Ibid., 96.
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ภาพที่ 39 สวนอิสลาม
ที่มา: Virtual Tourist, Taj Mahal: Charbagh garden, accessed February 26, 2013, available from
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/20d81f/

3.2.1.1.2 เขาวงกต (Labyrinth) ปรากฏในเทพนิยายกรี ก โดย
มีพื ้นฐานมาจากอียิปต์ ประมาณ 2000 ปี ก่อนคริ สตกาล เป็ นตัวแทนของรู ปแบบที่คลาสสิกใน
หลายวัฒนธรรมเก่าแก่ มักใช้ ในการบาบัดจิตใจด้ วยการเพ่งพินิจ และทาสมาธิ นามาประยุกต์ใช้
เป็ นลายเขาวงกตในสนามหญ้ า โดยให้ เดินตามสัญลักษณ์ เป็ นการเดินเข้ าสู่ศนู ย์กลางและเดิน
กลับออกมาอีกครัง้ เสมือนเป็ นการเกิดใหม่หรื อการทาให้ สะอาดบริสทุ ธิ์

(ก)

(ข)

ภาพที่ 40 เขาวงกต
(ก) ผังแสดงรูปแบบอันศักดิส์ ทิ ธิ์ของเขาวงกต
(ข) ลายเขาวงกตของสนามหญ้ าในมหาวิทยาลัยBoston
ที่มา: Landscape Design + More, Labyrinth, accessed February 26, 2013, available from
http://thlandscapedesign.blogspot.com/2010/11/labyrinth.html
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3.2.1.1.3 สวนระเบียงโบสถ์ ( Monastic Cloister garden)
ในช่ว งยุค กลาง สถานบาบัดรั ก ษาแห่ ง แรกของโลกทางตะวัน ตกเป็ นวัดในชุมชนโดยใช้ พืน้ ที่
กลางแจ้ งหรื อสวนริ มระเบียงของโบสถ์ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่ช่วยในการบาบัดจิตใจให้ กบั นักบวช
และนักเดินทางที่ออ่ นล้ า ได้ นงั่ พักทาสมาธิและรับอากาศบริสทุ ธิ์21 สวนระเบียงโบสถ์สว่ นมากจะมี
ผังเป็ นไม้ กางเขนที่ แบ่งพื ้นที่เป็ น 4 เหลี่ยม 4 ส่วน ตรงกลางมีบ่อน ้าหรื อน ้าพุ22 โดยมีพื ้นหญ้ าสี
เขียวช่วยฟื น้ ฟูความสดชื่นทางสายตาและจิตใจ สาหรับพระซึง่ ใช้ เวลาส่วนมากในอาคารทึบมักจะ
ใช้ ดอกไม้ ต้ นไม้ และองค์ประกอบทางธรรมชาติแสดงถึงความเคารพและศรัทธาในสวน ซึง่ เชื่อว่า
เป็ นสถานที่ที่อยูร่ ่วมกับพระเจ้ า
องค์ประกอบของสวนระเบียงโบสถ์ที่เด่นชัด คือ แนวเสาระเบียง
(Colonnade)หรื ออาเขต(Arcade) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่เอื ้อต่อการบาบัดทังด้
้ านร่างกายและด้ าน
จิตใจโดยสนองต่อความต้ องการที่หลากหลายให้ ร่มเงาใต้ ชายคาสาหรับนัง่ พั ก เป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างภายในและภายนอก (Transition Space) ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีความบกพร่องด้ านการ
มองเห็นโดยช่วยในการปรับสายตา ปรับความรู้ สึกและส่งเสริ มกิจกรรมได้ หลากหลายฤดู ผู้ที่
เคลื่อนไหวได้ จากัดก็สามารถออกกาลังกายเบาๆตามแนวระเบียงรอบสวนได้ กาแพงและหลังคา
ช่วยกักเก็บเสียงธรรมชาติภายในสวน รวมทังแนวชายคาที
้
่ มีระดับต่าช่วยสร้ างสัดส่วนที่สมั พันธ์
กับมนุษย์ทาให้ ร้ ูสกึ สบาย

21

J. Berrall, The garden: History (New York: Viking, 1966); J. Von Miklos and E.
Fiore, The history, the beauty, the riches of the gardener’s world (New York: Random House,
1968), quoted in Martha M. Tyson, The healing landscape: Therapeutic outdoor environments,
(New York: McGraw-Hill, 1998), 3.
22
S. Landsberg, The medieval garden (New York: Thames and Hudson, 1995); S.
B. Warner, “Restorative gardens: Recovering some human wisdom for modern design” (1994),
quoted in Ibid., 4.
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ภาพที่ 41 ผังสวนระเบียงโบสถ์ของ The Therme Museum ,Rome
ที่มา: Gardenvisit.com, History & Theory, accessed February 26, 2013, available from
http://www.gardenvisit.com/history_theory/library_online_ebooks/ml_gothein_history_garden_a
rt_design/walafried_strabo_medieval_garden_poems

ภาพที่ 42 สวนระเบียงโบสถ์
ที่มา: The Metropolitan Museum of Art, The cloisters museum & gardens: The medieval
garden enclosed, accessed February 26, 2013, available from
http://blog.metmuseum.org/cloistersgardens/2009/04/24/keeping-it-green/cuxa-lawn/
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3.2.1.1.4 สวนจีน (Chinese Garden) มีจดุ ประสงค์ในการ
ออกแบบสวน คือ เป็ นการเลียนแบบภาพวาดภูมิทศั น์ที่มีความงามเหมือนสรวงสวรรค์ ทาให้ เกิด
ความพึงพอใจและรู้ สึกถึงปั ญญาที่บริ สทุ ธิ์ ช่วยในการบาบัดจิตใจ เมื่อเข้ าไปในสวนซึ่งจะสร้ าง
ความรู้ สกึ สมดุล และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวที่ส่งผลต่อสติและจิตใต้ สานึก พื ้นที่ภายในสวนเป็ นการ
จัดรูปร่างทางกายภาพและทางสัญลักษณ์ที่สมั พันธ์กบั ธาตุทงั ้ 5 (Five Cardinal Points) และ
กระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติ จากแนวความคิดหยิน (Yin)และหยาง(Yang) ซึ่งเป็ นหลัก
ความสมดุลของธรรมชาติและความดีที่แท้ จริง23
พื ้นที่ภายในสวนจีนออกแบบเสมือนเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันโดย
สอดแทรกรู ปแบบทางสัญลักษณ์ซึ่งแฝงความหมาย เช่น จากพื ้นที่ปิดสู่พื ้นที่เปิ ด จากมืดสู่สว่าง
จากสิ่งก่อสร้ างสู่ธรรมชาติ เป็ นต้ น ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ สวน ดังนัน้ การ
ออกแบบที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องและนาเราออกจากความมืดสูแ่ สง
สว่างย่อมเกิดผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึง่ พื ้นที่เหล่านี ้จะแบ่งออกจากกันโดยมีกาแพงเป็ น
แนวเขต สวนจีนใช้ การลวงตาเพื่อสร้ างให้ เกิดพื ้นที่ โดยการยืมมุมมองจากพื ้นที่ธรรมชาติข้างเคียง
ด้ วยการเปิ ดช่องหรื อกาแพงที่มองทะลุออกไป

ภาพที่ 43 สวนจีน
ที่มา: Cultural China, Arts: Architecture, accessed February 26, 2013, available from
http://arts.cultural-china.com/en/83Arts7706.html
23

Yi-Fu Tuan, Passing strange and wonderful (Wash.D.C.: Island Press, 1993),
174, 216, quoted in Virginia M. Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape
architects” (MLA Thesis, Ohio State University, 1995), 191, accessed May 23, 2011, available
from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
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3.2.1.1.5 สวนเซนของญี่ปุ่น (Japanese Zen Garden) เป็ น
แนวคิดที่เกิดขึ ้นในช่วงปลายสมัยคามาคุระ ค.ศ.1185 - 133324 เป็ นสวนที่นาปรัชญาทางศาสนา
มาใช้ ในการเพ่งพินิจและความหมายของการรู้แจ้ ง จากการมองและการทาสมาธิ ซึง่ ทาให้ เกิดการ
รับรู้และอยูก่ บั ปั จจุบนั ที่ทาให้ ลดความคิดกังวลในจิตใจและบาบัดความเครี ยดได้ เป็ นแนวคิดที่ลด
รูปธรรมชาติให้ เหลือเพียงแก่นสาร หรื อเรี ยกกันว่า สวนแห้ ง ที่ประกอบไปด้ วยหินเป็ นส่วนมาก พืช
พรรณเป็ นส่วนน้ อย มี การจาลองแบบธรรมชาติมาใช้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่างๆ เช่น ภูเขา
ทะเล อีกทังยั
้ งได้ ชมธรรมชาติที่มีความสวยงามที่แตกต่างกันตามฤดูกาลต่างๆ ทาให้ ร้ ู สึกผ่อน
คลายและเพลิดเพลินกับการเดินชมส่วนต่างๆภายในสวน ซึ่งบริ เวณต่างๆภายในสวนจะใช้ วสั ดุ
จากธรรมชาติแทบทังสิ
้ ้น เพื่อแสดงออกถึงความเป็ นแก่นแท้ ของธรรมชาติ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 44 สวนเซนของญี่ปนุ่
(ก) สวนเซนของญี่ปนในวั
ุ่
ด Daizen-ji
(ข) สวนเซนของญี่ปนในวั
ุ่
ด Kongobu-ji
ที่มา: Dragonfly Tours Japan, Zen garden, accessed February 26, 2013, available from
http://www.dragonflytours-japan.com/zen_gardens.html

24

E. Ben-Joseph, “The humanistic aesthetic principles of Japanese gardens and
their application in contemporary outdoor design” (MLA Thesis, Chiba University, Japan,
1987), 14, quoted in Cooper Marcus and Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and
design recommendations, 94.
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3.2.1.1.6 สวนสาหรั บพิธีชงชาของญี่ปุ่น (Japanese Tea
Garden) พัฒนามาจากสวนเซนในช่วงปลายศตวรรษที่ 1825 เป็ นสวนที่ต้องการให้ ผ้ เู ข้ าพิธีได้ สงบ
สติอารมณ์ก่อนเข้ ามาในพิธีส่งเสริ มให้ เกิดการติดตามและดึงดูดความสนใจให้ อยู่ในเส้ นทางที่มี
ทิวทัศน์และจุดสนใจที่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ย นสัดส่วนในเส้ นทางเพื่อทาให้ เกิดสติ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นเส้ นทางที่แคบสาหรับเดินตามลาพังหรื อเดินทีละคน เส้ นทางเดินที่ไม่สม่าเสมอทาให้ ต้องลด
ความเร็ว และมีสติในการเดิน ซึง่ ทาให้ ลดความเครี ยดและบาบัดจิตใจได้
แนวคิ ด ในการบ าบัด จิ ต ใจตามสวนนี ม้ ี ค วามขัด แย้ ง กับ แนว
ทางการออกแบบตามหลักการสากลของตะวันตกที่ต้องการลักษณะทางเดินที่ชดั เจน สม่าเสมอ
และมีความแน่นอน มีขนาดเส้ นทางที่กว้ างและราบรื่ น ซึง่ ลักษณะของสวนตามแนวคิดนี ้ไม่เหมาะ
สาหรั บผู้ป่วยหรื อผู้ใช้ ง านที่ มีการทรงตัวไม่ดี ในการน าไปใช้ ออกแบบจึงอาจพิจารณาใช้ เป็ น
เส้ นทางรองแก่ผ้ ูที่ต้องการซึมซับประสบการณ์บาบัด โดยอาจพิจารณาบางประเด็นที่น่าสนใจมา
ปรับใช้ ให้ มากขึน้ เช่น เรื่ องการปรับเปลี่ยนกลไกของการเคลื่อนไหวที่ทาให้ ช้าลง การสร้ างจุด
สนใจที่ตอ่ เนื่อง การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในเส้ นทาง เป็ นต้ น

ุ่
Gate Park, San Francisco)
ภาพที่ 45 สะพานในสวนสาหรับพิธีชงชาของญี่ปน(Golden
ที่มา: Inetours, Internet tours: Tour San Francisco, accessed February 26, 2013, available from
http://www.inetours.com/Pages/SF-photos/JTG/Drum-Bridge-2.html
25

I. Schaarschmidt-Richter, Japanese Gardens, trans. J. Seligman (New York:
William Morrow and Company, 1979), quoted in Ibid., 95.
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ภาพที่ 46 ทางเดินในสวนสาหรับพิธีชงชาของญี่ปนุ่
ที่มา: Studio g, Stepping stone paths: 5 tips to make them perfect, accessed February 26,
2013, available from http://www.studiogblog.com/garden-constructionmaterials/materials/stepping-stone-paths-5-tips-to-make-them-perfect/

3 . 2 . 1 . 2 ก า ร อ อ ก แ บ บ ที่ ร ว ม คุ ณ ส ม บั ติ ท้ อ ง ถิ่ น (Designs
Incorporating Regional Attributes) เป็ นแนวคิดที่ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะเฉพาะของสภาพที่ตงั ้ ซึง่ ทา
ให้ เกิดแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้ อมที่มีเอกลักษณ์ ทาให้ เกิดการบาบัดจิตใจจากความรู้ สึก
สอดคล้ อง คุ้นเคย สบายใจ และปลอดภัย การนาแนวคิดนี ้ไปใช้ ในการออกแบบต้ องคานึงถึงการ
เชื่ อมต่อ (Transition)ของพืน้ ที่ ระหว่างภายในโครงการและภายนอกที่ เป็ นสภาพแวดล้ อมของ
ท้ องถิ่นด้ วย

ภาพที่ 47 การออกแบบที่รวมคุณสมบัติท้องถิ่น
ที่มา: Greenroofs.com, The greenroof projects database, accessed February 26, 2013,
available from http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=478

62
3.2.1.3 การออกแบบเพื่อสื่อความหมายทางศิลปะ(Statement Art)
เป็ นเสมือนการติดตังผลงานศิ
้
ลปะลงบนผืนดิน ซึ่งออกแบบตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการบอกเล่า
แนวคิดทางศิลปะเป็ นสาคัญ โดยเรื่ องของการใช้ งานและการเข้ าถึงมีความสาคัญน้ อยกว่า ผลงาน
ที่ติดตังส่
้ วนใหญ่เป็ นผลงานที่เป็ นนามธรรม เพื่อสร้ างกลอุบายทางสายตาหรื อการหลอกล่อ เช่น
การจัดธรรมชาติให้ ดไู ม่เป็ นธรรมชาติ หรื อการสร้ างวัตถุให้ เป็ นตัวแทนของสิ่งมีชีวิต
การออกแบบตามแนวคิดนี ้จะทาให้ เกิดความน่าสนใจ สร้ างสุนทรี ยภาพ
ที่ทาให้ เกิดความตื่นตาตื่นใจ พึงพอใจ และบาบัดจิตใจ จากความเครี ยดได้ โดยการออกแบบต้ อง
คานึงถึงการตีความจากสิง่ ที่เป็ นนามธรรมซึง่ ต้ องพยายามลดความซับซ้ อนที่อาจรับรู้ในเชิงลบได้

ภาพที่ 48 การออกแบบเพื่อสือ่ ความหมายทางศิลปะ
ที่มา: Missouri, Missouri botanical garden, accessed April 7, 2013, available from
http://www.visitmo.com/missouri-botanical-garden.aspx

3 . 2 . 2 แ น ว ท า ง ที่ พิ จ า ร ณ า ท า ง ด้ า น ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ นิ เ ว ศ วิ ท ย า
(Biological/Ecological Approach) การออกแบบในมุมมองนี ้พัฒนามาจากสาขาพฤกษศาสตร์
และนิเวศวิทยา ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
3.2.2.1 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) มีจดุ มุ่งหมาย
เพื่อสร้ างระบบนิเวศภายในสภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้น ให้ เกิดเป็ นวงจรอย่างธรรมชาติ ซึง่ จะทาให้
ผู้ใช้ งานรู้สกึ ผ่อนคลายและบาบัดจิตใจได้ จากการดูแลของสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติที่สง่ เสริ ม
สุขภาพที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานมีประสบการณ์ร่วมในสภาพแวดล้ อมตระหนักรู้ ถึง
สภาพแวดล้ อมที่มีความกลมกลืน ซึง่ จะยัง่ ยืนและสามารถฟื น้ ฟูทกุ ชีวิตในสภาพแวดล้ อมได้
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ภาพที่ 49 สวนเพื่อการบาบัดในศูนย์การแพทย์Cayuga, New York ที่นาความยัง่ ยืนมาเป็ นส่วนหนึ่งใน
การออกแบบ
ที่มา: Therapeutic Landscapes Network, TLN blog: Exploring the connection between nature
and health, accessed February 26, 2013, available from http://www.healinglandscapes.org/
blog/category/news/

3.2.2.2 การออกแบบโดยใช้ พืชพรรณที่มีสรรพคุณทางการแพทย์
(Medicinal Plants) พืชพรรณที่มีสรรพคุณเป็ นยาหรื อสมุนไพร ส่วนใหญ่ถกู นามาใช้ เป็ นส่วน
ประกอบของสวนเพื่อการบาบัดในโรงพยาบาล โดยมี 2 แนวทาง ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ แก่
การบาบัดจิตใจด้ วยกลิ่นหอมของพืชพรรณสมุนไพร หรื อการส่งเสริ มการศึกษาแก่ผ้ ใู ช้ งาน โดย
การได้ มองเห็นพืชพรรณธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการบาบัด ทาให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจเกิด
ความคุ้นเคยช่วยให้ ผ้ ูป่วยสบายใจ ซึ่งอาจให้ ชื่อกับพืชพรรณเพื่อสร้ างความคุ้นเคยและเข้ าใจ
สภาพแวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น จากการวิจยั พบว่าประโยชน์ที่ได้ จากการติดชื่อให้ กบั พืชพรรณในสวน
เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจ แม้ จะในชัว่ ขณะหนึ่งก็สามารถช่วยดึงผู้ที่มีความ
เศร้ าซึมออกจากภวังค์ได้ อย่างไรก็ตามอาจทาให้ เกิดความไม่สะดวกสบาย ขาดอารมณ์ที่ตอ่ เนื่อง
ในสวนได้ ดังนัน้ การออกแบบป้ายชื่อทัง้ ตาแหน่งการติดตังและรู
้
ปแบบของป้ายควรให้ มีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
3.2.3 แนวทางที่ให้ ความสาคัญกับบุคคล(People-Oriented Approach)
การออกแบบด้ วยแนวทางนี ้จะเน้ นพื ้นฐานการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อม ซึง่ ได้
ข้ อมูลสนับสนุนมาจาก 3 แหล่ง คือ
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3.2.3.1 ข้ อมูลการออกแบบจากประสบการณ์ ส่วนบุคคล (Personal
Experience) เป็ นข้ อมูลที่ผ้ อู อกแบบได้ จากประสบการณ์ของตนที่เคยเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับผู้ป่วย
หรื อได้ รับการบอกเล่าถึงการตัดสินใจของผู้ป่วย หรื อใช้ แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ และ
ความรู้ส่วนตัวในเรื่ องสุขภาพมาใช้ ในกระบวนการออกแบบ เสมือนว่าผู้ออกแบบเป็ นตัวแทนของ
ผู้ป่ วยหรื อ กลุ่ม คนที่ มี ส ภาพจิ ต ใจที่ ต กต่ า อย่ า งไรก็ ต ามการได้ ข้ อ มูล ในลัก ษณะนี เ้ ป็ นการ
คาดการณ์จากผู้ออกแบบหรื อผู้ใช้ จานวนน้ อย ซึ่งไม่มีความแน่ชดั ว่าผลงานออกแบบจะประสบ
ความสาเร็จ
3.2.3.2 ข้ อมูลจากการฝึ กฝนและประยุกต์ ความรู้ ในการพยาบาล
(Clinical Practice) มาจาก 2 แหล่ง คือ การวินิจฉัยเฉพาะโรค และเกณฑ์ทางด้ านจิตศาสตร์ และ
การฟื น้ ฟู เช่น ข้ อมูลเฉพาะสาหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม(Alzheimer) ข้ อมูลที่ควรพิจารณาสาหรับเด็ก
เป็ นต้ น การประยุกต์ความรู้จากสาขาการพยาบาลสูก่ ารออกแบบภูมิทศั น์จะเป็ นข้ อเท็จจริ งที่ใช้ ได้
ทัว่ ไปในกลุ่มเฉพาะโรคและสัมพัน ธ์ โดยตรงกับความต้ องการของผู้ป่วย ซึง่ ในวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้
จะไม่ลงในรายละเอียดของข้ อมูลส่วนนี ้ เนื่องจากต้ องการให้ สามารถนาไปใช้ ในภูมิทศั น์ทวั่ ไปที่
ผู้ใช้ งานเป็ นบุคคลทัว่ ไป หรื อผู้ป่วยที่มีความเครี ยดจากอาการเจ็บป่ วย โดยไม่ศกึ ษาเฉพาะเจาะจง
ในรายละเอียดของการเจ็บป่ วยประเภทต่างๆ
3.2.3.3 การวิจัย(Research) แหล่งข้ อมูลและข้ อค้ นพบในเรื่ อ งความ
สัมพันธ์ระหว่างการบาบัดจิตใจและการเข้ าถึงธรรมชาติ มีผ้ ทู ี่เคยศึกษาวิจยั เป็ นจานวนมาก โดย
ที่มาของแหล่งข้ อมูลและข้ อค้ นพบที่มีอยู่มาก ได้ แก่ 1. สาขาสุขภาพจิต ศึกษาระดับความเครี ยด
2. สาขาจิตสรี รวิทยา ศึกษาผลลัพธ์ ทางสุขภาพ 3. สาขาจิตวิทยาระบบประสาทและภูมิค้ มุ กัน
ศึกษาระดับการทางานของระบบต่างๆ 4. สาขาพฤติกรรม ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต 5. สาขา
จิตวิทยาสภาพแวดล้ อม ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การออกแบบควรอยู่
บนพื ้นฐานของข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เหล่านี ้ ดังนันควรมี
้
การประยุกต์ความรู้ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการบาบัดจิตใจและสภาพแวดล้ อมธรรมชาติมาออกแบบร่วมกัน
ปรัชญาการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจทัง้ 3 แนวทาง ได้ ให้ ทางเลือกในการ
ออกแบบด้ วยหลักการที่แตกต่างกัน โดยข้ อมูลจากการออกแบบตามประเพณีที่สงั่ สมมาจากอดีต
จัดได้ ว่าเป็ นแนวทางการออกแบบที่มีความสัมพันธ์ กบั สภาพแวดล้ อมของแต่ละวัฒนธรรม ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์จากภูมิปัญญาที่มีคณ
ุ ค่า ส่วนแนวทางที่พิจารณาทางด้ านชีว วิทยาและ
นิเวศวิทยาเป็ นแนวทางที่กล่าวถึงภาพรวมของสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ และการใช้ พืชพรรณ
เป็ นสาคัญ ส่วนแนวทางที่ให้ ความสาคัญส่วนบุคคลเป็ นการศึกษาปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั
สภาพแวดล้ อ มซึ่ง มี ก ารขยายความรู้ ออกไปในหลายสาขา จากแนวทางหลัก ทัง้ 3 แนวทาง
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สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาและประยุกต์ใช้ ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
ร่ วมกันได้ โดยในส่วนต่อไปจะเป็ นข้ อมูลซึ่งมาจากการวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
3.3 มูลเหตุทางด้ านความเครี ยดที่ส่งผลต่ อสุขภาพของร่ างกาย จิตใจ และ
อารมณ์
ความเครี ยด เป็ นภาวะของอารมณ์ หรื อความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น เมื่อบุคคลต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาต่างๆ และทาให้ ร้ ูสกึ ถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคัน้
เมื่อบุคคลรับรู้ หรื อประเมินว่าปั ญหาเหล่านันเป็
้ นสิ่งที่คกุ คามจิตใจ หรื อ อาจจะก่อให้ เกิดอันตราย
แก่ร่างกาย จะส่งผลให้ สภาวะสมดุลของร่ างกายและจิตใจเสียไป เมื่อเกิดความเครี ยด บุคคลจะ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครี ยด และทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจและอารมณ์ รวมทังด้
้ านพฤติกรรม แต่เมื่อเวลาผ่า นไป และความเครี ยด
เหล่านันคลายลง
้
ร่างกายก็จะกลับสูภ่ าวะสมดุลอีกครัง้ หนึง่ 26
ความเครี ยดใช้ อ้างถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรื อองค์ประกอบทางสภาพแวดล้ อมที่ท้าทาย(Challenge) และคุกคาม(Threat) ต่อความเป็ นอยู่ที่ดี ซึง่ เรี ยกว่า สิ่งบีบคันความ
้
เครี ยด(Stressors) หากรับรู้ความเครี ยดในรูปของความท้ าทายก็จะรู้สกึ ว่าควบคุมและคาดการณ์
ได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดเป็ นแรงกระตุ้นที่จะเอาชนะปั ญหาและอุปสรรคต่างๆได้ แต่หากรับรู้ ในรู ปของการ
คุกคามจะทาให้ ร้ ูสกึ ว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ สุขภาพก็จะแย่ลง จากการวิจยั พบว่ามุมมองและ
ประสบการณ์ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่น่าพอใจ การถูกจากัด ไม่สามารถควบคุมได้ การขาดความ
เป็ นส่วนตัว มีสงิ่ รบกวน และการไม่ร้ ูตาแหน่งทิศทาง สามารถก่อให้ เกิดความเครี ยดได้ 27
จากการวิ จัย ทางวิท ยาศาสตร์ สาขาพฤติกรรมและสาขาสุขภาพจิ ตนัน้ ได้ ท าการ
ศึกษาระดับความเครี ยดที่สมั พันธ์กบั การบาบัดจิตใจ ซึง่ ความเครี ยดเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วย
แทบทุกประเภท หากไม่มีการจัดการกับความเครี ยดที่เหมาะสม ปล่อยให้ ความเครี ยดเกิดขึ ้นอย่าง
ยาวนาน ก็จะทาให้ สขุ ภาพความเป็ นอยูแ่ ย่ลง
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ศรี จนั ทร์ พรจิราศิลป์, ความเครี ยดและวิธีแก้ ความเครี ยด, เข้ าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม
2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=47
27
Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,”
in Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 32.
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3.3.1 การผ่ อนคลายความเครี ยด ควรหาวิธีการผ่อนคลายที่เหมาะสม เพื่อ
ไม่ให้ ความเครี ยดนันเป็
้ นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึง่ การผ่อนคลายความเครี ยดนัน้
มี 2 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 การคลายเครี ยดในภาวะปกติ28 เป็ นวิธีการคลายเครี ยดที่
คนทัว่ ไปนิยมปฏิบตั ิ โดยมักเลือกปฏิบตั ิในวิธีที่เคยชิน ถนัดหรื อชอบ และสนใจ ทังนี
้ ้เพียงเพื่อให้
ความเครี ยดลดลง รู้สกึ สบายใจมากขึ ้น เช่น
1. หยุดพักการทางานหรื อกิจกรรมที่กาลังทาอยู่ช่ ัวคราว เช่น การ
ลุกเดินไปดื่มน ้า เข้ าห้ องน ้า ยืนยืดเส้ นยืดสาย สะบัดแขนขา สูดลมหายใจเข้ าลึก ๆ ก็จะทาให้
รู้สกึ ผ่อนคลายขึ ้น
2. ทางานอดิเรกที่สนใจหรือถนัดและชื่นชอบ จะทาให้ เกิดความรู้สกึ
เพลิดเพลิน สนุกหรื อมีความสุข ลืมความเครี ยดที่มีอยู่ไปขณะหนึ่ง ทาให้ ไม่หมกมุ่นกับปั ญหาที่
ทาให้ ร้ ูสกึ เครี ยดได้ เช่น ทางานศิลปะ ปลูกต้ นไม้ อ่านหนังสือ ฟั งเพลง เป็ นต้ น
3. เล่ นกีฬาหรือบริหารร่ างกาย ซึง่ สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การเดิน
วิ่ง ขี่จกั รยาน ว่ายน ้า เตะตะกร้ อ เล่นเทนนิส แบดมินตัน เตะบอล โดยเลือกเล่นกีฬาที่ชอบ
หรื อถนัด
4. พบปะสังสรรค์ กับเพื่อนที่ไว้ วางใจ ทากิจกรรมสร้ างสรรค์ร่วมกัน
เช่น การรวมกลุ่มพูดคุยเรื่ องที่สนุกสนาน อยู่ใกล้ ชิดกับเพื่อนที่อารมณ์ดี สร้ างอารมณ์ ขนั ให้ กับ
ตนเอง เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ เพลิดเพลินและผ่อนคลาย
5. พักผ่ อนให้ เพียงพอ คนที่เครี ยดมักจะมีอาการนอนไม่หลับ หลับยาก
หรื อหลับแล้ วตื่นกลางดึก ฝั นร้ าย ทาให้ ร่างกายอ่อนเพลีย การที่จะทาให้ กลางคืนมีการนอนหลับ
ที่ดีนนั ้ สิง่ ที่สาคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน และอย่ากังวลว่าจะนอนไม่หลับให้ เข้ านอน
เป็ นเวลา และหากไม่ง่วงนอนก็ให้ หากิจกรรมบางอย่างทาไปก่อน เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ
ฟั งวิทยุ เป็ นต้ น
6. ปรั บปรุ งสิ่งแวดล้ อมในที่ทางานหรื อที่บ้านให้ เหมาะสม เช่น
จัดเก็บข้ าวของให้ เป็ นระเบียบ ทาความสะอาดบ้ านและที่ทางานให้ ดดู ีขึ ้น ซึ่งหากสิ่งแวดล้ อมดู
สะอาดเรี ยบร้ อย และสวยงามน่าอยูแ่ ล้ วย่อมทาให้ เกิดบรรยากาศที่ดี และช่วยลดความเครี ยดได้
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7. เปลี่ยนบรรยากาศชั่วคราว บางครัง้ เราอาจคร่ าเคร่งหรื อเคร่งเครี ยด
กับการทางานหรื อกิจกรรมบางอย่างมากๆ อาจทาให้ เกิดความรู้สกึ เบื่อหน่าย ซ ้าซากเกินไป จนทา
ให้ ไม่มีความสุขดังนัน้ การเปลี่ยนบรรยากาศชัว่ คราวด้ วยการชักชวนคนในครอบครัวหรื อเพื่ อนฝูง
ออกไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติ หลีกหนีบรรยากาศที่จาเจไปชัว่ คราว หยุดงานชัว่ ขณะ เดินทางไป
สถานที่ ที่ทาให้ เกิดความรู้ สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลินสักระยะหนึ่ง จะทาให้ ความตึงเครี ยด
ลดลงและพร้ อมที่จะลุยงานต่อไปได้ ใหม่
สิ่งสาคัญที่ควรระลึกถึงคือ การหลีกเลี่ยงการกระทาที่จะเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เที่ ยวกลางคืน กิ นของจุกจิก หรื อใช้ ยาเสพติด
เนื่องจากจะทาลายสุขภาพแล้ ว ยังอาจทาให้ มีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย เช่น เสียทรัพย์สินเงิน
ทอง เกิดความขัดแย้ งไม่เข้ าใจกับคนในครอบครัว เป็ นต้ น
ระดับ ที่ 2 การคลายเครี ย ดในภาวะที่มี ค วามเครี ย ดสู ง 29 ซึ่ง เป็ น
วิธีการเฉพาะในการลดความเครี ยดในทางวิชาการ เมื่อมีความเครี ยด กล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ ของ
ร่ างกายจะหดเกร็ ง และจิตใจจะวุ่นวายสับสน ดังนันเทคนิ
้
คการผ่อนคลายความเครี ยดส่วนใหญ่
จึงเน้ นการผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อ และการทาจิตใจให้ สงบเป็ นหลัก ซึ่งสามารถปฏิบตั ิได้ ตามความ
เหมาะสม ดังนี ้
1. การฝึ กเกร็งและคลายกล้ ามเนื ้อ
2. การฝึ กการหายใจ
3. การทาสมาธิเบื ้องต้ น
4. การใช้ เทคนิคความเงียบ
5. การใช้ จินตนาการ
6. การทางานศิลปะ
7. การใช้ เสียงเพลง
8. การใช้ เทปเสียงคลายเครี ยดด้ วยตัวเอง
สาหรับการฝึ กคลายเครี ยด เมื่อเริ่ มฝึ กควรฝึ กวันละ 2 -3 ครัง้ และควรฝึ ก
ทุกวัน ต่อเมื่อฝึ กจนชานาญแล้ วจึงลดลงเหลือเพียงวันละ 1 ครัง้ หรื ออาจฝึ กเฉพาะเมื่อรู้สกึ เครี ยด
เท่านันก็
้ ได้ แต่แนะนาให้ ฝึกทุกวัน โดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยให้ จิตใจสงบและนอนหลับสบาย
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3.3.2 ทฤษฎีในการออกแบบสวนเพื่อรองรั บความเป็ นอยู่ท่ ีดี เป็ นการ
ออกแบบสวนที่ ส่งเสริ มสุขภาพด้ วยองค์ ประกอบของสภาพแวดล้ อม ซึ่งเป็ นสภาพแวดล้ อมที่
ส่งเสริ มการจัดการ ฟื น้ ฟู และป้องกันผลจากความเครี ยด เป็ นแนวความคิดเรื่ องความเครี ยดที่
เป็ นข้ อมูลสาคัญในการพัฒนาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานเพื่อเป็ นประโยชน์ในการออกแบบ
ภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพในการดูแลรักษาทางด้ านการแพทย์ได้
ทฤษฎีที่มีศนู ย์กลางที่ความเครี ยดได้ ถกู เน้ นด้ วยข้ อสนับสนุนของ Cooper และ
Barnes จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ สวนของโรงพยาบาล 4 แห่ง ที่ชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ของสวนในการ
ฟื ้น ฟูค วามเครี ย ด และเป็ นที่ ห ลบพัก จากความเครี ย ด โดยสภาพแวดล้ อ มที่ ส ามารถรองรั บ
ความเครี ยดและส่งเสริมความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีข้อสนับสนุน ดังนี30้
3.3.2.1 ความรู้ สึ ก ว่ า สามารถควบคุ ม ได้ แ ละความเป็ นส่ ว นตั ว
(Sense of control and access to privacy) การออกแบบที่ให้ เกิดความสามารถในการควบคุม
หมายถึง การส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ สวนรับรู้ ว่ามีสวนอยู่ สามารถเข้ าถึงได้ สะดวก สามารถรับรู้ ทิศทาง
และตาแหน่งของสวนได้ สามารถใช้ ประโยชน์จากสวนได้ ตามความต้ องการโดยมีตวั เลือกในการ
ใช้ งาน รวมทังการสร้
้
างความเป็ นส่วนตัวให้ กบั ผู้ใช้ สวนซึง่ ต้ องคานึงถึงขนาดและจานวนของพื ้นที่
เพื่อหลบหนีจากความวุน่ วาย31
เป็ นการออกแบบที่ให้ ผ้ ใู ช้ สวนรู้สกึ ว่า สามารถควบคุมสภาวะรอบตัวและ
สถานการณ์ต่างๆได้ ดี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรู้ สกึ ในทางลบจากสิ่ งเร้ าในสภาพแวดล้ อม รวมทัง้
ความสามารถในการหาพื ้นที่สว่ นตัวเพื่อหลีกหนีจากสภาพแวดล้ อมที่ไม่ต้องการ หรื อเป็ นพื ้นที่ที่มี
ความสงบเป็ นส่วนตัว เป็ นการสร้ างทางเลือกให้ กับผู้ใช้ สวนว่าต้ องการเลือกใช้ พื ้นที่แบบใด ซึ่ง
สัมพันธ์กบั ความรู้สกึ ว่าสามารถควบคุมได้
3.3.2.2 การสนับสนุนทางสังคม(Social support) หมายถึง การ
ส่งเสริ มทางอารมณ์ ในการดูแลและช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ มีป ฏิสมั พันธ์ ทาง
สังคมระหว่างกลุม่ ย่อยๆเพื่อให้ เกิดความใกล้ ชิดระหว่างผู้ป่วย ญาติ และเจ้ าที่ของโรงพยาบาล จัด
ให้ มีพื ้นที่ที่สามารถทากิจกรรมได้ อย่างหลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั กลุม่ คนที่ตา่ งกัน จัดให้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

30

Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” 36-86.
31
C. Grant, “The healing garden: Incorporating garden experience in hospitals
and other health care facilities” (MLA Thesis, University of Georgia, Athens, 1994), quoted in
Ibid., 42.
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มีพื ้นที่สว่ นตัวอย่างเพียงพอต่อการทากิจกรรมร่วมกัน โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรมของสังคมนันๆที
้ ่
จะเป็ นสิง่ บ่งบอกพฤติกรรมของกลุม่ และขนาดพื ้นที่ที่ต้องการได้ อย่างเหมาะสม
จากการประเมิ น การตอบสนองต่อการถูก กระตุ้น ทางสายตาในพื น้ ที่
กลางแจ้ ง ของโรงพยาบาลพบประเด็นสาคัญว่า ผู้ป่วยและเจ้ าหน้ าที่ ชอบสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติที่ปิดล้ อมเพื่อทากิจกรรมทางสังคม เช่น การสนทนาพูดคุยกัน ในทางตรงกันข้ ามผู้ป่วย
และเจ้ าหน้ าที่ก็ชอบสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติที่เปิ ดโล่งเพื่อทากิจกรรมส่วนตัวแบบเบาๆได้ เช่น
้
้นที่ให้ อยู่ในความ
การนัง่ เล่นพักผ่อน ชมทัศนียภาพ 32 ดังนัน้ การออกแบบควรพิจารณาทังสองพื
พอดี ไม่เน้ นกิจกรรมทางสังคมมากไปจนขัดขวางความเป็ นส่วนตัว
3.3.2.3 การเคลื่อนไหวทางสรี ระและการออกกาลังกาย(Physical
movement and exercise) การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจจะไม่เน้ นในเรื่ องการส่งเสริ ม
สมรรถภาพทางร่างกาย แต่พิจารณาในประเด็นของการออกแบบสวนให้ น่าสนใจ ดึงดูดใจ กระตุ้น
ให้ เกิดการเดินทางอย่างเต็มใจมายังสวน ได้ เดินชมและมีประสบการณ์ ร่วมกับสวน ซึ่งเป็ นการ
ส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางสรี ระโดยทางอ้ อม ซึง่ ทางเดินในสวนควรเป็ นเส้ นทางที่มีความชัดเจน มี
จุดหมาย ดึงดูดความสนใจให้ เข้ าไปติดตามอย่างต่อเนื่อง
การออกก าลั ง กายช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภู มิ ค้ ุ มกั น ช่ ว ยลด
ความเครี ยดและอาการซึมเศร้ าซึง่ เป็ นปั ญหาทางจิตใจที่สาคัญของผู้ป่วย33 การออกกาลังกายโดย
ได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติด้วยนันจะท
้ าให้ การลดความเครี ยดเกิดขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู 34
3.3.2.4 การเข้ า ถึ ง ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง เบี่ ย งเบนความสนใจที่ ดี
(Access to nature and other positive distractions) สิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีนนั ้ หมายถึง
องค์ประกอบหรื อลักษณะของสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ เกิดความรู้ สึกดี มีความน่าสนใจ สามารถ
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S. K. Barnhart, N. H. Perkins, and J. Fitz Simonds, “Behaviour and outdoor
setting preferences at a psychiatric hospital,” Landscape and Urban Planning, (1998), quoted
in Ibid., 46.
33
L. Brannon and J. Feist, Health psychology, 3rd ed. (CA: Brooks/Cole, 1997),
quoted in Ibid., 48.
34
Rachel Kaplan and Stephen Kaplan, The experience of nature: A psychological
perspective (New York: Cambridge University Press, 1989), 173, อ้ างถึงใน ประภาพร ธาราสาย
ทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 21.
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ดึงดูดให้ คนสนใจซึง่ ช่วยลดความคิดวิตกกังวล ความเหน็ดเหนื่อย และบรรเทาความเครี ยดลงได้
โดยลักษณะของสิง่ เบี่ยงเบนความสนใจที่ดี ได้ แก่ สิง่ ที่ให้ ความสุข ความสนุกสนาน ความบันเทิง
สัตว์เลี ้ยงที่เป็ นเพื่อน ศิลปะ ดนตรี และองค์ประกอบทางธรรมชาติ35
การออกแบบพื ้นที่ให้ เข้ าถึงธรรมชาติและมีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี
ควรออกแบบอย่างมีปรัชญา มีความสร้ างสรรค์หรื อแทรกความหมายทางสัญลักษณ์ เพื่อการเพ่ง
พินิจพิจารณา และมีสมาธิ36
ธรรมชาติเป็ นตัวเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี (Natural Distraction) จากการ
วิจยั พบว่าการได้ มองธรรมชาติในช่วงระยะเวลาเพียง 10 นาทีก็สามารถช่วยบรรเทาความเครี ยด
ได้ หรื อเพียงแค่มองรูปภาพของธรรมชาติก็สามารถช่วยให้ เกิดผลในทางบวก 37 ในทางตรงกันข้ าม
กั บ การเข้ าถึ ง ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง เบี่ ย งเบนความสนใจที่ ดี ห รื อ สิ่ ง เบี่ ย งเบนในทางลบ เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ทาให้ เกิดความขัดแย้ งในอารมณ์ เข้ ามาแทรกแซงทาให้
ขาดความสามารถในการควบคุม ซึ่งเป็ นการลดประสิทธิ ภาพในการบาบัดฟื ้นฟูจิตใจ โดยสิ่ง
เบี่ยงเบนในทางลบที่กล่าวถึง ได้ แก่38
1. เสียงน่ าราคาญในเมือง เป็ นเสียงที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ ที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น ถึงแม้ จะมีระดับความดังเสียงที่ต่า แต่ก็ก่อให้ เกิดความราคาญได้ เช่น เสียงเครื่ องจักรกล
การจราจรบนถนน โดยเฉพาะถ้ าเกิดเสียงเหล่านี ้ในบริ เวณพื ้นที่ธรรมชาติจะทาให้ ผ้ ใู ช้ พื ้นที่ร้ ูสกึ ถึง
ความไม่สอดคล้ อง และต้ องการหลีกเลี่ยง ดังนันการออกแบบสวนควรป
้
้ องกันและลดทอนเสียง
เหล่านี ้ ด้ วยการออกแบบวางผังพื ้นที่สวนให้ อยู่ห่างจากพื ้นที่เมือง และตาแหน่งเครื่ องจักรกล ใน
กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็สามารถลดทอนเสียงได้ โดยใช้ เสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงน ้าไหล
2. การสูบบุหรี่ ให้ ผลในทางลบต่อสุขภาพร่ างกายโดยตรงกับผู้ที่สบู
บุหรี่ และผู้ที่อยูบ่ ริเวณข้ างเคียง และยังให้ ผลในทางลบต่อสุขภาพจิตใจต่อผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ แต่ต้องมา
ใช้ พื ้นที่ร่วมกันกับผู้ที่สบู บุหรี่ ซึง่ การครอบครองพื ้นที่ในการสูบบุหรี่ ทาให้ เกิดการใช้ งานในพื ้นที่ที่
ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ต้องการหลีกเลี่ยงผู้ที่สบู บุหรี่ ทาให้ การใช้ พื ้นที่สวนเพื่อ
การบาบัดจิตใจลดลง ดังนันการออกแบบสวนควรจั
้
ดให้ มีพื ้นที่สาหรับสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ และมี
ป้ายข้ อความห้ ามสูบบุหรี่ ในสวนติดตังตามบริ
้
เวณทัว่ ไป
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รุจิโรจน์ อนามบุตร, “ความสาคัญของการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาล”
ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ”, 30.
37
รุจิโรจน์ อนามบุตร, “ความสาคัญของการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาล”
38
Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” 62-73.
36
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3. แสงอาทิตย์ เป็ นแสงที่ดีตอ่ สุขภาพ แต่หากได้ รับแสงอาทิตย์โดยตรง
และได้ รับแสงที่จ้ามากเกินไปก็อาจส่งผลในทางลบได้ 39 ดังนันการออกแบบสวนควรจั
้
ดให้ มีพื ้นที่ที่
ให้ ร่มเงาที่เหมาะสม
4. ความแตกต่ างในความชอบของผู้ออกแบบและผู้ใช้ งาน การ
ออกแบบตามความชอบของผู้อ อกแบบอาจท าให้ ผ้ ูใ ช้ ง านเกิ ด การตอบสนองในทางลบได้
เนื่องจากความชอบและสุนทรี ยภาพของผู้ออกแบบมักมีความหลากหลาย มีมมุ มองที่กว้ างต่าง
จากบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจทาให้ เกิ ดความไม่พึงพอใจและความล้ มเหลวในการใช้ งานได้ ดังนัน้
ผู้ออกแบบจึงต้ องเน้ นที่ความชอบของผู้ใช้ งานเป็ นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ งานส่วนมากชอบภาพ
ที่เหมือนจริ งหรื อภาพที่เป็ นตัวแทนของธรรมชาติ ไม่ชอบภาพหรื องานที่เป็ นนามธรรม 40 ต่างจาก
ศิลปิ น นัก ออกแบบ และผู้สนใจงานศิลปะที่ ยอมรั บกับงานที่ มีรูปแบบที่ ห ลากหลายและเป็ น
นามธรรมมากกว่า41
5. องค์ ประกอบของสวนที่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรม จาก
งานวิจยั ทางพฤติกรรมกล่าวว่า อารมณ์เครี ยดอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งในการรับรู้องค์ประกอบ
ทางศิลปะหรื องานออกแบบที่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรม โดยสภาพทางอารมณ์ขณะนันจะส่
้ งผล
ต่อความคิดและความทรงจาในทิศทางที่สอดคล้ องกับอารมณ์ สิ่งที่ได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษใน
สภาพแวดล้ อมจะเป็ นสิง่ ที่สอดคล้ องกับอารมณ์ของผู้สงั เกตขณะนัน้ 42 ซึง่ อาจตรงกันข้ ามกับความ
ต้ องการของผู้ออกแบบ และนาไปสูผ่ ลต่อสุขภาพจิตในทางลบได้
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M. Boubekri, R. B. Hull, and L. L. Boyer, “Impact of window size and sunlight
penetration on office workers’ mood and satisfaction: A novel way of assessing sunlight,”
Environment and Behavior, no.123(1991): 474-493, quoted in Ibid., 64.
40
A. Melamid and V. Komar, “The search for a people’s art,” The Nation (March
14, 1994): 334-348, quoted in Ibid., 65.
41
A. S. Winston and G. C. Cupchik, “The evaluation of high art and popular art by
naïve and experienced viewers,” Visual Arts Research, no.18(1992): 1-14, quoted in Ibid., 66.
42

P. M. Niedenthal, M. B. Setterlund, and D. E. Jones, “Emotional
organization of perceptual memory,” in The heart’s eye: Emotional influences in
perception and attention, ed. P. M. Niedenthal and S. Kitayama (San Diego: Academic
Press, 1994), 87-113, quoted in Ibid.
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ภาพที่ 50 ประติมากรรมที่พิจารณาว่ามีความน่าสนใจและดึงดูดให้ เกิดความสดชื่นสาหรับบางคน อาจ
ส่งผลในทางลบกับผู้ที่มีความเครี ยดรุนแรงหรื อมีความเจ็บป่ วยทางจิตใจ โดยงานชิ ้นนี ้ ตังอยู
้ ่ที่
ทางเข้ าส่วนผู้ป่วยทางจิต ซึ่งผู้ป่วยรับรู้ ว่าประติมากรรมเปรี ยบเสมือนปลาที่ ทิ ้งตัวลงมาจาก
ด้ านบนลงมาสูค่ วามตาย
ที่มา: Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” in
Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 66.

ภาพที่ 51 ภาพพิมพ์ศิลปะที่มีความคลุมเครื อ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของเจ้ าหน้ าที่กบั ผู้ป่วย
ตัวอย่างความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่: “ฉันคิดว่ามันดูสนุกแปลกตา ฉันอยากมีมนั ไว้ ที่บ้านของ
ฉัน ” และ “แกนของ แอปเปิ ลก าลัง พูด คุย กัน อย่ า งสนุก สนาน บางผลถึ ง กับ เหงื่ อ ไหล”
ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ป่วย: “กะโหลกที่ไหม้ เกรี ยม มีหยดเลือดกระเด็นออกมา” และ
“ผู้คนบาดเจ็บ พวกเขาอยูใ่ นความเจ็บปวดทรมานและกาลังร้ องไห้ ”
ที่มา: Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” in
Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 67.
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3.3.3 อิทธิพลของธรรมชาติและความชอบของมนุษย์ การศึกษาในสาขา
จิตวิทยาสภาพแวดล้ อมได้ กล่าวไว้ ว่า ธรรมชาติเป็ นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีมาตังแต่
้ สมัยอดีต
การเรี ยนรู้ หรื อการสัง่ สมทางวัฒนธรรมจะทาให้ มนุษย์ได้ รับการฟื น้ ฟูและตอบสนองต่อธรรมชาติ
ในทางบวก ถึงแม้ จะมีวฒ
ั นธรรมและสถานะที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า
ทิวทัศน์ที่มีความเป็ นธรรมชาติมากที่สดุ จะมีสว่ นช่วยในการผ่อนคลายความเครี ยดได้ ทังนี
้ ้มีการ
อ้ างอิงทฤษฎีและงานวิจยั ที่อธิบายรูปแบบของธรรมชาติและลักษณะขององค์ประกอบธรรมชาติที่
มนุษย์ชอบมากที่สุด โดยมีพื ้นฐานของงานวิจัยที่ประเมินจากความพึงพอใจในสภาพแวดล้ อม
ดังนี ้
3.3.3.1 ลักษณะในภูมิทัศน์ ท่ ีมนุษย์ ชอบ เป็ นลักษณะภูมิทศั น์ที่เป็ น
พื ้นที่เปิ ดโล่ง มีระบบเส้ นทางที่จดจาง่าย เช่น ภูมิทศั น์แบบทุ่งหญ้ าสะวันนาของแอฟริ กา ซึง่ เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่ มี ความจาเป็ นต่อการอยู่รอดสาหรั บมนุษย์ ในยุคเริ่ มแรก ช่วยให้ ผ่อนคลาย
ความเครี ยด และตอบสนองต่อความต้ องการของมนุษย์ที่ต้องการหลีกหนีความอันตราย และสิ่งที่
คาดการณ์ไม่ได้ มนุษย์สว่ นมากไม่ได้ อาศัยอยู่ใกล้ กบั ภูมิทศั น์ที่คล้ ายกับทุ่งหญ้ าสะวันนา ดังนัน้
การสร้ างความพึงพอใจจากภูมิทศั น์นนจึ
ั ้ งต้ องอาศัยสวนหรื อสวนสาธารณะที่อยูใ่ นสภาพแวดล้ อม
ของเมือง โดยในสภาพแวดล้ อมเมือง(Urban Environment) ที่นาองค์ประกอบของธรรมชาติที่
มนุษย์ชอบมาใช้ ก็สามารถสร้ างความพึงพอใจได้
จากงานศึกษาและงานวิจยั ต่างๆเกี่ยวกับสวนสาธารณะของเมืองพบว่า
คุณสมบัติของสภาพแวดล้ อมที่ประกอบด้ วยพืน้ ที่สีเขียว พืชพรรณที่ อุดมสมบูรณ์ ดอกไม้ นา้
คุณสมบัติอย่างทุ่งสะวันนา เช่น การกระจายตัวของต้ นไม้ ขนาดใหญ่ หญ้ า และพืน้ ที่เปิ ดโล่ง
รวมทังองค์
้ ประกอบและคุณสมบัติอื่นๆที่มีการกล่าวถึง ได้ แก่ นก กระรอก แสงอาทิตย์ และกลิ่น
หอม รวมทังสี
้ แสง และผิวสัมผัสที่เป็ นธรรมชาติ ล้ วนมีความสัมพันธ์ กบั การบาบัดจิตใจของผู้ใช้
สวน
้ จาเป็ นว่าจะต้ องเป็ น
ส่วนการวิจยั ของ Kaplan43 กล่าวว่าความชอบนันไม่
พื ้นที่ธรรมชาติที่เปิ ดโล่ง แต่ต้องมีความสัมพันธ์ ที่รับรู้ ได้ ระหว่างกลุ่มชุมชนพักอาศัยกับธรรมชาติ
โดยข้ อค้ นพบประกอบด้ วย 1. ภาพลวงตาที่ดลู กึ ลับ(An illusion of mystery) 2. ความสมดุล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

43

Kaplan, The experience of nature: A psychological perspective, quoted in
Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 83, accessed May 23,
2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
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ระหว่างพืชพรรณและสิง่ ก่อสร้ าง(A balance of vegetation and buildings) 3. ความประณีตและ
ความเป็ นระเบียบของพืชพรรณ(Neat and orderly vegetation) และ 4. ทิวทัศน์ของต้ นไม้ ใหญ่
และป่ าไม้ (Views of large trees and woods)
3.3.3.2 การรับรู้ และความพึงพอใจในสภาพแวดล้ อม การศึกษาทาง
สาขาจิตวิทยาสภาพแวดล้ อมใช้ กระบวนการรั บรู้ และความพึงพอใจเป็ นข้ อมูลประเมิ นความ
สามารถในการบาบัดจิตใจของสภาพแวดล้ อม โดยการบาบัดเกิดขึ ้นเมื่อมีสถานการณ์สนับสนุนให้
เกิดความพึงพอใจและความน่ายินดี โดย Hubbard and Kimball44 กล่าวว่ามีกระบวนการทาง
จิตใจ 3 อย่างซึง่ สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจที่สง่ เสริมการบาบัดจิตใจ ได้ แก่
ความพึงพอใจจากการรู้ สึก (Sensory Pleasure) เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ ้นเป็ นอันดับแรกและเกิดขึ ้นจากสิง่ เร้ า ซึง่ ต้ องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ได้ รับการ
กระตุ้น ความเข้ มข้ น และคุณลักษณะของสิ่งเร้ านัน้
ความพึงพอใจจากการรั บรู้ ซึ่งหมายรวมถึงจินตนาการ
(Perceptive Pleasure including Pleasure of imagination) เกิดจากการรู้สกึ ที่หลากหลาย ทา
ให้ เรารับรู้ถึงความกลมกลืนหรื อมีคณ
ุ สมบัติบางอย่างที่สร้ างความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในระดับปั ญญา (Intellective Pleasure) เกิด
จากการเปรี ยบเที ยบความรู้ และพยายามหาความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งนัน้ เมื่ อสามารถค้ น พบ
ความสัมพันธ์นนได้
ั ้ จะเกิดการเข้ าใจการแก้ ปัญหาที่เฉียบแหลม อาศัยทักษะและปั ญญา ซึง่ จะทา
ให้ เกิดความพึงพอใจยิง่ กว่าในลักษณะอื่น โดยทัง้ 3 กระบวนการนี ้จะไม่สามารถบ่งบอกความรู้สกึ
ได้ ชดั เจน
การออกแบบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในสภาพแวดล้ อ ม จะต้ อ งมี
ลักษณะของสิ่งเร้ าในสภาพแวดล้ อมที่มากระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ และความรู้ สึก ซึ่งสามารถนา
แนวทางจากการศึกษาเรื่ องสิ่งเร้ าในสภาพแวดล้ อมมาเป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบให้ เกิดความ
พึงพอใจในสภาพแวดล้ อมได้
3.3.4 สิ่งเร้ าในสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่ อการบาบัดจิตใจ การศึกษาทาง
จิตวิทยาระบบประสาทและภูมิค้ มุ กัน หรื อจิตประสาทภูมิค้ มุ กัน(Psychoneuroimmunology) เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของจิต ใจที่มีต่อร่ างกาย พบว่าร่ างกายจะมีระบบการเยียวยาตัวเอง
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H. Hubbard and T. Kimball, An introduction to the study of landscape design
(Boston: The Cuneo Press of New England, 1967), 8, อ้ างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์
เพื่อการบาบัดจิตใจ”, 25.

75
ได้ ดี หากบุคคลนันมี
้ ทศั นคติ ความคิด อารมณ์ในทางบวก ในทางกลับกัน หากบุคคลเกิดอารมณ์
ทางลบขึ ้นมา ก็จะส่งผลต่อระบบการทางานของระบบภูมิค้ มุ กันร่ างกายเช่นเดียวกัน แม้ จะเป็ น
ระยะเวลาสันๆ
้ ของอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ ้นก็ตาม และยิ่งถ้ าปล่อ ยอารมณ์ทางลบให้ เกิดต่อเนื่อง
ระบบภูมิค้ ุมกัน หรื อสารเคมี ในร่ างกายก็ ย่อมมี การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้ เช่น เดียวกัน
ในทางตรงกันข้ าม หากร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดความผิดปกติหรื อเป็ นโรคขึ น้ มาย่อม
ส่งผลต่ออารมณ์ด้วย เช่น คนที่เป็ นโรคมะเร็งจะสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ า หรื อความวิตกกังวล45 ซึง่
อาจกล่าวได้ ว่า จิตประสาทภูมิค้ มุ กัน คือ ศาสตร์ และศิลป์ของการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ป้องกัน
โรคภัย ช่วยให้ การรักษาเร็ วขึน้ และส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดี 46 ซึ่งสามารถอธิ บายถึงสิ่งเร้ าใน
องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมที่สร้ างการรับรู้ที่บาบัด จิตใจจากความเครี ยดโดยสิ่งเร้ าทาให้ เกิด
การตอบสนองทางชีวภาพของมนุษย์ในทางบวกหรื อลบได้ 47 สิ่งเร้ าที่มีระดับที่เหมาะสมและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเกิดผลดี ทาให้ ร้ ู สึกผ่อนคลาย โดยระดับของสิ่งเร้ าที่เหมาะสมนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์และบุคคลด้ วย
สภาพแวดล้ อมโดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบ 6 ประการ ที่มีผลต่อความเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้
ด้ านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ได้ แก่ แสง สี เสียง กลิ่น ผิวสัมผัส และที่ว่าง 48 ซึง่ สามารถ
รั บรู้ ได้ จากการกระตุ้น ประสาทรั บความรู้ สึก เมื่อประสาทสัมผัสแต่ละด้ านหรื อหลายด้ านถูก
กระตุ้นร่วมกันจะนาให้ เกิดสุขภาพที่ดี ซึง่ อธิบายได้ ดงั นี ้
3.3.4.1 แสง เป็ นองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมที่สาคัญในอันดับที่ 2
ที่ร่างกายต้ องการนาเข้ ามา(Input) ใช้ ในการควบคุมการทางานของร่ างกาย รองจากอาหาร 49
ร่างกายมนุษย์มีการพัฒนาภายใต้ อิทธิพลของแสงอาทิตย์ การได้ รับแสงอาทิตย์เป็ นประโยชน์ต่อ
ร่ างกายทังด้
้ านการส่งเสริ มภูมิต้านทานและด้ านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของร่ างกาย
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Paul McGhee, Humor: The lighter path to resilience and health, (2010), อ้ างถึงใน
ธวัชชัย, เรื่ องตลกสุดๆ: จิตประสาทภูมคิ ้ ุมกัน(Psychoneuroimmunology), เข้ าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม
2555, เข้ าถึงได้ จาก http://ta-lok.blogspot.com/2009/08/psychoneuroimmunology.html
46
รุจิโรจน์ อนามบุตร, “ความสาคัญของการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมในสถานพยาบาล”
47
Millicent Gappell, “Psychoneuroimmunology,” (1991), in Innovations in
healthcare design, 115-120, ed. Sara O. Marberry (New York: Van Nostrand Reinhold, 1995),
อ้ างถึงใน เรื่ องเดียวกัน.
48
เรื่ องเดียวกัน.
49
เรื่ องเดียวกัน.

76
สาหรั บในประเทศเขตร้ อนเช่นประเทศไทยนัน้ การได้ รับแสงอาทิตย์ โดยตรงในปริ มาณที่มาก
เกินไป ย่อมเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนันการออกแบบภู
้
มิทศั น์ควรใช้ ร่มเงาจากพืชพรรณไม้ เพื่อ
ช่วยในการควบคุมปริมาณแสงที่สอ่ งเข้ าไปภายในอาคารและปริมาณแสงของพื ้นที่ภายนอกได้
3.3.4.2 สี มีอิทธิพลต่อสภาพร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์
เป็ นอย่างมาก สีแต่ละสีจะให้ ความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น สีแดง ด้ วยลักษณะของคลื่น
แสงของสีแดงที่แผ่กระจายออกมาค่อนข้ างรุ นแรงจึงมีส่วนกระตุ้นเร่ งเร้ าความรู้ สึกในด้ านความ
เฉียบคม เร่ าร้ อนเกิดความรู้ สึกคึกคักกว่าสีอื่นๆ สีเขียวเป็ นสีที่ให้ ความรู้ สึกในทางกลับกันกับสี
แดงด้ วยคลื่นแสงของสีเขียวแผ่กระจายอย่างนุ่มนวล จึงมีสว่ นในการลดความเครี ยดและให้ ความ
รู้สกึ สดชื่นกระชุ่มกระชวย ดังนันการออกแบบภู
้
มิทศั น์ควรเลือกใช้ สีให้ เหมาะสมกับความต้ องการ
ในด้ านอารมณ์และความรู้สกึ เป็ นสาคัญ
3.3.4.3 เสียง ที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ถึงแม้ จะมีระดับ
ความดังเสียงที่ต่า แต่ก็ก่อให้ เกิดความเครี ยด ความหงุดหงิด ความโกรธ ความก้ าวร้ าวและยังลด
ระดับความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวดของคนได้ เช่น เสียงของเครื่ องจักรกล การจราจร
บนถนน ดังนันการออกแบบภู
้
มิทศั น์ควรป้องกันและลดทอนเสียงเหล่านี ้ ด้ วยการออกแบบวางผัง
พื ้นที่สวนให้ อยู่ห่างจากพื ้นที่เมือง และตาแหน่งเครื่ องจักรกล ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็สามารถ
ลดทอนเสียงได้ โดยใช้ เสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงน ้าไหล หรื อใช้ พืชพรรณไม้ ที่มีขนาดใบละเอียด
และทรงพุ่มแน่นเพื่อช่วยดูดซับเสียง และนาเสนอเสียงจากธรรมชาติที่มีท่วงทานองและจังหวะที่
สมดุลต่อเนื่อง ซึง่ ช่วยในการบาบัดจิตใจได้ เช่น เสียงนกร้ อง น ้าไหล ลมพัด ใบไม้ เสียดสีกนั
สีและเสียง มีความสัมพันธ์ กันด้ วยความกลมกลืนและระดับชัน้ 50 แบบ
แผนของสี ใ นสวน อาจสร้ างท่ ว งท านองให้ เ กิ ด ขึน้ ได้ ดัง นัน้ การออกแบบภูมิ ทัศ น์ ค วรจัด วาง
ตาแหน่งของพืชพรรณหรื อการเลือกใช้ สีแ ละพื ้นผิวอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ เกิดท่วงทานองขึ ้น
ในพื ้นที่ได้ ทังนี
้ ้ดอกไม้ หรื อพืชพรรณบางชนิดที่มีรูปร่างคล้ ายเครื่ องดนตรี จะเป็ นสัญลักษณ์ที่ทาให้
นึกถึงเสียงดนตรี ได้ 51
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T. Gimbel, Form, sound, color, and healing (England: St. Edmundsburry Press,
1990), quoted in Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 111,
accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
51
Jeff Cox, Creating a garden for the senses (New York: Abbeville Press, 1993),
quoted in Ibid., 112-113.
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3.3.4.4 กลิ่น เป็ นสิ่งสาคัญในการรับรู้ สุนทรี ยภาพ โดยขึ ้นอยู่กับ
ความรู้ สึกส่วนบุคคล กลิ่นช่ วยกระตุ้นความทรงจาในอดีตบางอย่างขึ ้นมาได้ อีกครัง้ ช่วยกระตุ้น
ประสาทสัมผัสให้ เกิดความผ่อนคลาย และทาให้ ระดับความเครี ยดลดลง กลิ่นของพืชพรรณและ
องค์ประกอบของสวนอื่นๆช่วยกระตุ้นประสาทให้ ตอบสนองในทางบวกได้ ซึ่งพบว่าคนชอบกลิ่น
ของดอกไม้ และผลไม้ ที่เป็ นธรรมชาติมากกว่ากลิ่นที่ ไม่ใช่ผลผลิตจากธรรมชาติ 52 ดัง นัน้ การ
ออกแบบภูมิ ทัศ น์ ค วรจัด วางต าแหน่ ง ของพื ช พรรณที่ มี ก ลิ่ น ที่ ดี ห รื อ กลิ่ น หอม ในต าแหน่ ง ที่
เหมาะสม เช่น การจัดวางสิง่ ก่อสร้ างในสวน ซุ้มไม้ ร้ านปลูกไม้ เลื ้อย แนวรัว้ ต้ นไม้ ช่วยให้ กลิ่นของ
ดอกไม้ อยูใ่ นตาแหน่งใกล้ จมูก การใช้ แนวกันจะช่
้ วยป้องกันลมที่จะพัดพากลิน่ ให้ กระจายหายไป53
การเลือกพืชพรรณที่ให้ กลิ่นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมทังการจั
้
ดวางพืชพรรณในตาแหน่งที่
สามารถป้องกันกลิ่นที่ไม่ดีหรื อกลิ่นเหม็น ดูดซับมลภาวะภายในอาคาร และป้องกันมลภาวะจาก
ภายนอกได้
การรั บ รู้ รสมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ กลิ่ น ดัง นัน้ การออกแบบภูมิ ทัศ น์ อ าจ
ส่งเสริ มการรับรู้ รสด้ วยไม้ ผลที่สามารถกินได้ หรื อไม้ ผลที่กินไม่ได้ แต่สามารถรับรู้ ถึงรสชาติได้ จาก
การมองเห็นผลและการได้ กลิน่ โดยพืชพรรณที่เป็ นไม้ ผลเมื่อเห็นผลติดอยูท่ ี่ลาต้ น จะให้ ความรู้สกึ
ทางจิตใจว่ามีความหอมหวาน แตกต่างจากพืชพรรณที่ไม่เห็นผลอื่นๆ ซึง่ การมองเห็นผลและการ
ได้ กลิ่นจะทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน และเกิดความน่าสนใจตามฤดูกาลต่างๆ ทังนี
้ ้การรับรู้ ด้วย
รสโดยใช้ ไม้ ผลที่กินได้ อาจไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ กับการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล ที่
เป็ นสาธารณะหรื อมีผ้ ใู ช้ งานจานวนมากซึ่งอาจทาให้ เกิดปั ญหาได้ อีกทังการใช้
้
ไม้ ผลต้ องระมัด
ระวังการร่วงหล่นของพืชผลที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายกับผู้ใช้ งาน โดยเฉพาะกับผู้ป่วย
3.3.4.5 ผิว สัมผัส
การสัมผัสเป็ นการแลกเปลี่ยนพลังงานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ในสิ่งมีชีวิต เมื่อเราอยู่ในภูมิทัศน์ซึ่งมีพลังงานจากโลกธรรมชาติที่สมดุล
เราสามารถรับพลังงานได้ จากการสัมผัสสิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นในสภาพแวดล้ อม เช่น การรู้ สกึ ถึงลมที่
สัมผัสผิว หน้ า ต้ นหญ้ า ที่ สัมผัสผิวมื อ แสงอาทิ ตย์ ที่ สัมผัสผิวกาย ซึ่ง ผิวหนังมี ความไวต่ อการ
สื่อสารกับสภาพแวดล้ อม ทาให้ ร้ ูสกึ ตื่นตัว มีชีวิตชีวา และรู้สกึ ถึงความเป็ นจริงของโลก
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R. W. Moncrieff, Odour preferences (New York: John Wiley, 1966), quoted in

Ibid., 100.
53

Sue Minter, The healing garden (Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company,
Inc., 1993), quoted in Ibid., 102.
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การสัมผัสพืชพรรณที่อ่อนนุ่มเป็ นธรรมชาติ ช่วยบรรเทาความตึงเครี ยด
และลดความเครี ยดได้ การเลือกใช้ ผิวสัมผัสที่เหมาะสมจะช่วยสร้ างความรู้สกึ สบายในการใช้ สอย
ความรู้ สึกมัน่ คงในการเคลื่อนไหว โดยควรพิจารณาผิวสัมผัสในการเปลี่ยนแปลงแต่ละฤดูด้วย
ทังนี
้ ้ผิวสัมผัสมีความสัมพันธ์ กับการมองเห็นอย่างลึกซึ ้ง ทาให้ เราสามารถรับรู้ สมั ผัสได้ จากการ
มองผิวสัมผัสด้ วย54
3.3.4.6 ที่ว่าง เป็ นการมองเห็นพื ้นที่ที่มีความกว้ าง ความยาว และ
ความลึก(การรับรู้ ความลึกอาศัยการมองผิวสั มผัสที่ แตกต่างกันเป็ นสาคัญ) มองเห็นลักษณะ
รู ปร่ าง สี พืน้ ผิว รู ปแบบ การจัดวางของสภาพแวดล้ อม ฯลฯ ซึ่งทาให้ เกิดการประเมินความ
น่าสนใจ สุนทรี ยภาพ และความหมายของภูมิทศั น์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่มอง
การรับรู้ที่ว่างที่มีความหลากหลาย และซับซ้ อนอย่างสมดุล จะทาให้ เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจ
ซึ่งนาไปสู่การบาบัดจิตใจได้ โดยหลักการออกแบบ เช่น แบบแผน ลาดับ สมดุล จังหวะ และ
อื่นๆ เป็ นกฎของสุขภาพที่ดี เนื่องจากทาให้ เกิดความแข็งแรง สอดคล้ องกับระบบ ซึ่งเกิดจาก
รูปแบบ ความซ ้ากัน และโครงสร้ างที่เรี ยบง่าย
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อความเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้
6 ประการนัน้ จะต้ องช่วยส่งเสริ มซึง่ กันและกัน หากสภาพแวดล้ อมนันมี
้ การกระตุ้นการมองเห็น
ที่วา่ งที่ดีเยี่ยม แต่มีเสียงหรื อกลิน่ ที่ไม่ดกี ็จะทาให้ การรับรู้ในการบาบัดจิตใจจากความเครี ยดลดลง
หรื ออาจเป็ นการเพิ่มความเครี ยดได้ ส่วนกลิ่นและผิวสัมผัสนันเป็
้ นการรับรู้ อีกขันหนึ
้ ่งที่ต้องเข้ าไป
ใกล้ ชิดมากขึ ้นแต่อาจส่งเสริมให้ รับรู้ได้ จากการมองเห็น การมองเห็นภาพหรื อที่ว่างมีความสาคัญ
มากและสัมพันธ์ กบั การออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจมากที่สดุ ดังนันจึ
้ งควรนาหลักการ
ออกแบบในเรื่ องของการจัดองค์ประกอบ คุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบและการออกแบบ
องค์ประกอบมาใช้ ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ซึง่ จะกล่าวในหัวข้ อต่อไป
3.4 หลักการออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจต้ องใช้ หลักการออกแบบทางศิลปะและการ
ออกแบบที่สร้ างความพึงพอใจ กระตุ้นให้ เกิดการบาบัดและนาไปสูส่ ขุ ภาพที่ดี อธิบายได้ ดงั นี ้
3.4.1 การจัดองค์ ประกอบในงานภูมิทัศน์ เพื่อการบาบัดจิตใจ หลักในการ
ออกแบบ เช่น ความสมดุล แบบแผน การลาดับ ความมีเอกภาพ และอื่นๆ เป็ นกฎของสุขภาพที่ดี
เนื่องจากทาให้ เกิดความแข็งแรงและความสอดคล้ องของระบบ ซึง่ เกิดจากรู ปแบบที่มีความซ ้ากัน
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ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ”, 28.
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และโครงสร้ างที่เรี ยบง่าย ดังนันการออกแบบเพื
้
่อการบาบัดจิตใจและส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดีจึง
ควรคานึงถึงหลักการจัดพื ้นที่ตามลักษณะดังกล่าว
3.4.1.1 การจัดพืน้ ที่(Spatial Organization)
1. พื ้นที่ที่มีมมุ มองกว้ างเปิ ดโล่งด้ วยความรู้ สึกไม่สิ ้นสุด ซึ่งเป็ น
พื ้นที่ที่คนชอบมากที่สดุ สาหรับจุดประสงค์ในการบาบัด โดยทาให้ เกิดองค์ประกอบของความลึก
ง่ายต่อการสังเกต และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม ทาให้ ร้ ู สกึ ปลอดภัยและรู้ สกึ ถึงการมีชีวิต
อยู่55 โดยอาจใช้ แนวคิดของสวนจีนในการลวงตา โดยยืมมุมมองจากพื ้นที่ธรรมชาติข้างเคียงด้ วย
การเปิ ดช่องหรื อกาแพงออกไปเพื่อสร้ างให้ เกิดพื ้นที่ ทาให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ขนาดของสวนที่กว้ างกว่าความ
เป็ นจริง56
2.พืน้ ที่ ที่ มี มุมมองที่ เ ปิ ดโล่ง เมื่ ออยู่ในการปิ ดล้ อม (Enclosure)
หรื อการสร้ างกรอบ(Enframenent) ของพื ้นที่ จะทาให้ เกิดการรวมกันของส่วนประกอบในภูมิทศั น์
การรับรู้ ทางสายตาถูกจากัดอยู่ในกรอบของการมอง ทาให้ เกิดความน่าสนใจและนาไปสู่การจัด
องค์ ประกอบที่ มี เ อกภาพ 57 ทัง้ นี ล้ ักษณะดัง กล่า วมี ความสอดคล้ องกับกับทฤษฎี ProspectRefuge ของ Appleton58
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Kaplan, The experience of nature: A psychological perspective, อ้ างถึงใน เรื่ อง

เดียวกัน, 63.
56

Edwin T. Morris, The gardens of China (New York: Charles Scribner, 1983), 77,
quoted in Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 191,
accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
57
H. Hubbard and T. Kimball, An introduction to the study of landscape design
(New York: MacMillan Co., 1917); John A. Jakle, The visual elements of landscape
(Massachusetts: The University of Massachusetts Press, 1987), 126, quoted in Ibid., 192.
58
Jay Appleton, The experience of landscape (New York: John Wiley & Sons,
1996), quoted in Catherine Dee, Form and fabric in landscape architecture: A visual
introduction (London: Spon Press, 2003), 19.
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ภาพที่ 52 ภาพประกอบทฤษฎีำProspect-Refuge
ส
(ก) มนุษย์ จะพึงพอใจและรู้ สึกปลอดภัยเมื่อสามารถมองเห็นสภาพแวดล้ อมในมุมกว้ างที่
(ก)

ชัดเจนซึ่งทาให้ รับรู้ การเคลื่อนไหวของสิ่งอื่นและเข้ าใจสถานการณ์รอบๆตัว โดยตาแหน่ง
ที่ตนเองอยูน่ นจะอยู
ั้
ใ่ นจุดที่ผ้ อู ื่นไม่สามารถมองเห็นได้ และมีความเป็ นส่วนตัว
(ข) การสร้ างกรอบของพื ้นที่เพื่อสร้ างมุมมองที่น่าสนใจ
ที่มา: Catherine Dee, Form and fabric in landscape architecture: A visual introduction
(London: Spon Press, 2003), 19.

3.4.1.2 แบบแผน(Order) แบบแผนของการจัดวางในแต่ละส่วนของ
ภูมิทศั น์จะสร้ างความกลมกลืนทางการมองเห็น ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการมีสขุ ภาพที่ดีที่เป็ น
การสร้ างความกลมกลืนให้ เกิดขึ ้นภายใน59 ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการรับรู้และเข้ าใจภาพรวม
ได้ ง่าย แบบแผนนันต้
้ องประกอบด้ วยความคล้ ายกันของลักษณะทางกายภาพของแต่ละส่วน (ใน
เรื่ องของสี รู ปร่ าง หรื อพื ้นผิว ) หรื อความกลมกลืนกับสิ่งอื่นด้ วยการซ ้ากัน การมีลาดับต่อเนื่อง
หรื อความสมดุล

59

Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 205,
accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
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แบบแผนเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการออกแบบพื น้ ที่ ที่ ส ามารถควบคุม แนว
60
ทางการออกแบบทังหมดได้
้
หลักการที่ Earle อธิบายลักษณะแบบแผน 5 ลักษณะ ดังนี ้
1. Gross Collections รู ปร่ างดังเดิ
้ มของแบบแผนที่เรี ยบง่าย และ
สัมพันธ์กบั การจัดองค์ประกอบแบบไม่เป็ นระเบียบ
2. Classified Categories การจัดองค์ประกอบที่มีความยุ่งเหยิง ให้ เป็ น
กลุม่ ที่มีลกั ษณะเฉพาะบ่งชี ้ถึงองค์ประกอบนัน้
3. Symmetry การจัดวางองค์ประกอบตามความสัมพันธ์ ที่แสดงความ
ต่อเนื่องกับภาพรวมทังหมด
้
ซึง่ เกิดจากการใช้ เส้ นสาย แนวแกนที่จดั วางองค์ประกอบสู่ทงั ้ 2 ฝั่ ง
หรื อศูนย์กลาง
4. Asymmetry แบบแผนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในพื ้นที่ที่ไม่เป็ น
ปกติ ซึง่ จงใจให้ เกิดขึ ้นอย่างลึกลับ และไม่ปรากฏชัด
5. Occult การจัดวางรูปร่างอย่างไม่สมดุล ซึง่ เป็ นแบบแผนการรับรู้ทาง
สายตาจากความสัมพันธ์ที่เหมาะกับพื ้นที่
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(ก)

(ข)

(ง)

(ค)

(จ)

ภาพที่ 53 แบบแผน 5 ลักษณะตามหลักการของ Earle
(ก) Gross Collections
(ข) Classified Categories
(ค) Symmetry
(ง) Asymmetry
(จ) Occult
ที่มา: Virginia M. Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects” (MLA
Thesis, Ohio State University, 1995), 209, accessed May 23, 2011, available from
http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
60

Georgy Earle, A manual of design theory for landscape architects (SUNY
College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, New York, 1966), 4, quoted in Ibid.,
207-208.
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หลักการออกแบบให้ เกิดแบบแผนตามที่กล่าวข้ างต้ น เป็ นแนวทางในการ
จัดองค์ประกอบที่กระจัดกระจายและองค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ให้ เกิดแบบแผนจากการ
รวมกลุ่มและการวางตาแหน่งในพื ้นที่สวน โดยองค์ประกอบที่กระจัดกระจายสามารถใช้ การจัด
กลุม่ ตามลักษณะเฉพาะเพื่อสร้ างแบบแผน หรื อองค์ประกอบที่ไม่สมั พันธ์กนั จัดให้ มีแบบแผนจาก
การให้ น ้าหนักของการวางตาแหน่งในพื ้นที่โดยจัดวางที่เป็ นสมมาตรหรื ออสมมาตร เป็ นต้ น โดย
การจัดวางแบบ Occult นัน้ Hubbard พิจารณาว่ามีความน่าสนใจเนื่องจากเป็ นแบบแผนที่แฝง
อยูใ่ นการจัดวางที่เห็นไม่ชดั เจน ทาให้ รับรู้ แบบแผนโดยไม่จงใจเกินไป61
3.4.1.3 การลาดับ(Sequence) เป็ นการสร้ างความต่อเนื่องให้ กบั พื ้นที่
หนึ่งไปสูอ่ ีกพื ้นที่หนึ่ง มีความสาคัญในการสร้ างพื ้นที่ที่มีความแตกต่างกันให้ ต่อเนื่องกันได้ โดย
ลาดับขององค์ประกอบในพื ้นที่นนเกิ
ั ้ ดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะขององค์ประกอบ
อย่างน้ อยหนึ่งองค์ประกอบ ซึง่ ควรมีคณ
ุ ลักษณะขององค์ประกอบจานวนหนึ่งที่คงอยู่ เพื่อให้ เกิด
การรู้สกึ ได้ ถึงการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพร้ อมกันจะทาให้ ร้ ู สกึ ถึงความ
แตกต่างที่รวดเร็วเกินไป จนไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นลาดับ
3.4.1.4 ความสมดุล(Balance) ทาให้ ร้ ูสกึ ถึงความมัน่ คง เกิดการรับรู้
องค์ ร วม และความสมบูร ณ์ ไ ม่ว่า พื น้ ที่ นัน้ จะเป็ นพื น้ ที่ ที่ ส มมาตรหรื อ อสมมาตรก็ ต าม แต่ใ น
ภาพรวมของพื ้นที่ต้องมีความสมดุล ความสมดุลของพื ้นที่ที่สมมาตรเป็ นการสร้ างองค์ประกอบที่
สมดุลด้ วยการจัดวางที่เท่ากัน ส่วนพื ้นที่ที่อสมมาตรเป็ นการสร้ างความสมดุลด้ วยการจัดวางแบบ
ไม่เท่ากันแต่มีน ้าหนักและการวางตาแหน่งที่สมดุล โดยสมดุลแบบ Occult Balance เป็ นความ
สมดุลภายในที่มองไม่เห็น เกิดจากความสมดุลแบบสมมาตรและอสมมาตรขององค์ประกอบแต่
ละส่วนที่ซบั ซ้ อนแสดงออกมาอย่างไม่ชดั เจน ซึ่งจะสร้ างความพอใจเมื่อมีการตรึ กตรองหรื อการ
วิเคราะห์อย่างมีสติ
3.4.1.5 ความมีเอกภาพ(Unity) หรื อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็ น
ผลิตผลขององค์รวม เกิดจากการจัดองค์ประกอบให้ เกิดความแข็ง แรงและการประสานให้ มีความ
ต่อเนื่อง การจัดองค์ประกอบที่ดีที่สดุ คือการที่แต่ละส่วนถูกจัดวางโดยทาให้ องค์รวมสามารถเห็น
ได้ ก่อนแต่ละส่วนย่อย ความมีเอกภาพเป็ นหลักการกระตุ้นการรับรู้ ในสภาพแวดล้ อมที่นาสูค่ วาม
กลมกลืนของทุกสิง่
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Hubbard and Kimball, An introduction to the study of landscape design, 97,
quoted in Ibid., 212.
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Earle ได้ แบ่งลักษณะของกระบวนการที่ทาให้ เกิดความมีเอกภาพเป็ น 7
ลักษณะ ดังนี62้
1. Dominance ส่วนประกอบอื่นๆส่งเสริมองค์ประกอบหลักให้ โดดเด่น มี
พลังควบคุมการกระทา ความหมาย และการจัดวางส่วนอื่นๆทังหมด
้
ตัวอย่างเช่น การสร้ างจุดรวม
สายตา
2. Repetition ความคล้ ายคลึงกันในสภาพการมองเห็น การใช้ สอย และ
จุดมุง่ หมาย
3. Major Contrast ความแตกต่างที่มีกาลังเหนือองค์ประกอบอื่น จาก
ส่วนประกอบทังหมด
้
โดยจะแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 2 ส่วนที่แตกต่างมีความตรงกันข้ าม มี
ความขัดแย้ งกันด้ วยตัวแปร เช่น สี รู ปร่ าง และพื ้นผิว โดยความตรงกันข้ ามนี ้ทาให้ องค์ประกอบ
เกิดความกลมกลืนจากความสัมพันธ์ของความแตกต่างในความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างกัน
4. Compartmentalization แบ่งส่วนองค์ประกอบที่แตกต่างกันเป็ น
หน่วยย่อยที่ทางานเป็ นหนึง่ เดียว โดยใช้ กรอบสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน องค์ประกอบอาจ
มีความต่างในเรื่ องขนาด จานวน รูปร่าง สี พื ้นผิว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การใช้ กลุม่ ต้ นไม้ 3 ต้ น ที่ตา่ ง
ชนิดสร้ างกรอบการมอง ซึ่งแม้ ว่าจะไม่เหมือนกันแต่จดั ว่าอยู่ในกลุ่มต้ นไม้ เช่นเดียวกัน จึงทาให้
เกิดความเป็ นเอกภาพในกลุม่ ขึ ้น
5. Interconnection การรวมกลุ่มองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันให้ เกิด
ความสัมพันธ์ ที่มีการใช้ สอยตามระยะห่าง และการติดต่อทางกายภาพที่สร้ างความเกี่ยวพันกับ
เอกภาพ ตัวอย่างเช่น ร่มเงาของต้ นไม้ ที่มาซ้ อนทับกัน
6. Spatial Tension and Balance ทาให้ เกิดเอกภาพของการรับรู้ทาง
สายตาบนพื ้นฐานของรู ปแบบ ลาดับต่อเนื่อง และการซ ้า ซึ่งสร้ างความรู้ สึกตรงข้ ามกัน ความ
สมดุลเกิดขึ ้นเมื่อมีการแบ่งองค์ประกอบอย่างเท่าๆกันในพื ้นที่ ความตึงเครี ยดของพื ้นที่เกิดเมื่อมี
รู ปแบบที่ไม่สม่าเสมอและไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามความสมดุลที่ถกู คาดการณ์โดยผู้ชมเป็ นสิ่งที่
สร้ างความเป็ นเอกภาพ
7. Unity of Three สร้ างความสมดุลทางจิตใจขององค์ประกอบที่มีความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการมองเห็น โดยการจัดวางองค์ประกอบแบบกลุ่มที่มี 3ส่วน ในพื ้นที่
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Earle, A manual of design theory for landscape architects, 10, quoted in Ibid.,
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เพื่อสร้ างความเป็ นเอกภาพ ทังนี
้ ้องค์ประกอบทัง้ 3 อาจจะมีความคล้ ายคลึงกัน ไม่คล้ ายกัน หรื อ
เป็ นการรวมกัน ของคุณ สมบัติ ที่ แ ตกต่า งกัน โดยความเป็ นเอกภาพนัน้ ขึน้ อยู่กัน จ านวนของ
องค์ประกอบที่ออกแบบไม่ใช่คณ
ุ สมบัติ

(ก)

(ข)

(จ)

(ค)
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ภาพที่ 54 เอกภาพ 7 ลักษณะตามหลักการของ Earle
(ก) Dominance (ข) Repetition (ค) Major Contrast (ง) Compartmentalization
(จ) Interconnection (ฉ) Spatial Tension and Balance
(ช) Unity of Three
ที่มา: Virginia M. Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects” (MLA
Thesis, Ohio State University, 1995), 220, accessed May 23, 2011, available from
http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637

3.4.1.6 จังหวะ(Rhythm) เกิดขึ ้นเมื่อมีองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบ
ขึ ้นไปมาใช้ ซ ้า เพื่อสร้ างความรู้ สึกของการเคลื่อนไหว ความหลากหลายเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะทาให้
จังหวะเกิดความน่าสนใจ มีความต่อเนื่องให้ ติดตาม และคาดหมายสิ่งที่อยู่ภายหน้ าได้ จังหวะ
ของพื ้นที่สามารถสร้ างให้ เกิดอารมณ์ได้ เช่นเดียวกับจังหวะของเสียงเพลง
Earle กล่าวว่าจังหวะเชื่อมต่อองค์ประกอบสู่องค์รวมและความเป็ น
เอกภาพ โดยมีหลักการของจังหวะ 7 ลักษณะ ดังนี63้
1. Repetition การรวบรวมให้ เกิดจังหวะของรู ปแบบที่คล้ ายคลึงกัน
อย่างมีลาดับต่อเนื่อง
2. Alternation การซ ้ารูปแบบโดยมีการแทรกขัด หรื อการซ ้าที่มีการสลับ
เปลี่ยน
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3. Inversion

การซา้ ของรู ปแบบในทางตรงกันข้ ามเพื่อให้ เกิ ดการ

เปลี่ยนแปลง
4. Gradation การดาเนินไปอย่างสม่าเสมอโดยรวมคุณลักษณะอย่าง
หนึง่ เข้ าไปในสิง่ อื่นๆ เช่น จากหนาแน่นไปสูบ่ างเบาหรื อตรงข้ ามกัน
5. Radiation ความสมมาตรแบบรัศมี เช่น การส่งพลังงานออกไปในการ
ขยายออกเป็ นวง
6. Echo คล้ ายกับ Gradation เป็ นการซ ้ากันในรูปแบบที่ออ่ นลงเรื่ อยๆ
7. Extension การซ ้ากันอย่างก้ าวหน้ าซึง่ ทาให้ เกิดลักษณะการเคลื่อนที่
โดยคุณ ลัก ษณะของจัง หวะอื่ น ๆนัน้ ถูก ท าให้ อ่ อ นลง ยกเว้ น การเพิ่ ม ขึน้ ของพลัง งานในการ
เคลื่อนไหวที่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน
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(ก)

(ข)

(จ)

(ง)

(ค)

(ฉ)

(ช)

ภาพที่ 55 จังหวะ 7 ลักษณะตามหลักการของ Earle
(ก) Repetition
(ข) Alternation
(ค) Inversion
(ง) Gradation
(จ) Radiation
(ฉ) Echo
(ช) Extension
ที่มา: Virginia M. Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects” (MLA
Thesis, Ohio State University, 1995), 223, accessed May 23, 2011, available from
http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637

3.4.1.7 การเน้ นจุดสาคัญ (Emphasis)เป็ นการสร้ างพืน้ ที่ ที่ มีจุดเด่น
จุดหมายตา ดึงดูดความสนใจ ท าให้ ผ้ ูใช้ ง านสามารถจดจาพืน้ ที่ ได้ ง่าย ซึ่งช่วยในการปรั บ
ทิศทาง และตาแหน่งของผู้ใช้ งานได้
3.4.1.8 ความเรี ยบง่ าย(Simplicity) เป็ นสิ่งจาเป็ นในการออกแบบสวน
ที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าใจพื ้นที่ได้ ง่าย เนื่องจากผู้ที่มีความเครี ยดต้ องการพื ้นที่ที่รับรู้ได้ ง่ายเพื่อให้ เกิด
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ความรู้ สึกว่าสามารถควบคุมได้ พื ้นที่ที่มีความซับซ้ อนจะทาให้ เกิดความรู้ สึกสั บสนและเป็ นการ
เพิ่มความเครี ยดได้
3.4.1.9 ความหลากหลาย(Diversity) การออกแบบที่ มีองค์ประกอบ
หลากหลายเช่น รูปทรง(Form) พื ้นผิว(Texture) ความน่าสนใจแต่ละฤดูกาล(Seasonal Interest)
และสีที่กระตุ้นให้ เกิดความ รู้ สึกต่างๆ มาใช้ เป็ นสิ่งที่ทาให้ สวนเกิดความน่าสนใจ และดึงดูดใจ
แต่ควรนามาใช้ อย่างพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เพราะความหลากหลายสามารถทาให้ ผ้ ใู ช้ งาน
เกิดความเครี ยดได้
3.4.2 การออกแบบคุณลักษณะในการจัดองค์ ประกอบภูมิทัศน์ เพื่อการ
บาบัดจิตใจ การจัดองค์ประกอบในงานภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ เช่น ความสมดุล แบบแผน
การลาดับ ความมีเอกภาพ และอื่นๆ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ สามารถนามาใช้ ในการออกแบบตาม
ความสัมพันธ์ กับคุณลักษณะขององค์ประกอบนัน้ ๆ ได้ แก่ เส้ น รู ปร่ าง สี และพืน้ ผิว โดย
คุณลักษณะขององค์ประกอบดังกล่าวจะถูกใช้ ในการจัดองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมภายนอก
ที่เป็ น 3 มิติ ซึง่ จะได้ รับผลจากแสง เงา ระยะทาง บรรยากาศ ฯลฯ ที่มีบทบาทสาคัญในการจัด
องค์ประกอบเช่นเดียวกับคุณลักษณะของตัววัตถุเอง
3.4.2.1 ผลกระทบทางความรู้ สึกที่มีต่อพืน้ ที่(Spatial Impact) เป็ น
พื ้นที่ที่สามารถทาให้ เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ได้ ปริ มาตรของพื ้นที่สามารถออกแบบให้ เกิด
ความรู้ สึกตามจุดมุ่งหมายที่เราตังไว้
้ โดยขนาด รู ปร่ าง สี พื ้นผิว และคุณลักษณะที่เหมาะสม
ตามเป้าหมายจะทาให้ เกิดความรู้สกึ อย่างที่ต้องการได้ 64 การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
ควรคานึงถึงอารมณ์ที่สมั พันธ์กบั กายภาพของพื ้นที่ ซึง่ ต้ องพิจารณาอย่างเหมาะสมตามเป้าหมาย
ของความรู้ สึกที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นและเหมาะสมกับผู้ใช้ งาน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดสุขภาพที่ดีขึ ้นโดย
Simonds ได้ ยกตัวอย่างการออกแบบ โดยใช้ คณ
ุ ลักษณะต่างๆขององค์ประกอบส่งเสริ มความรู้สกึ
ต่างๆในพื ้นที่ ดังนี ้
3.4.2.1.1 คุณลักษณะของพืน้ ที่ท่ สี ่ งเสริมสุขภาพ ได้ แก่ การ
ผ่อนคลาย(Relaxation) ความร่าเริ ง สดใส(Gaiety) การเพ่งพินิจ(Contemplation) ความพึง
พอใจ (Pleasure) ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความรู้ สกึ ที่ดีต่อผู้ที่เข้ าไปในพื ้นที่ ทาให้ เกิดการบาบัดฟื น้ ฟู
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีคณ
ุ ลักษณะของพื ้นที่ ดังต่อไปนี ้
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John O. Simonds, Landscape architecture: A manual of site planning and
design, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1998), 178-180.
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การผ่ อนคลาย(Relaxation)
1. ความเรี ยบง่าย พอดี เหมาะสม
2. องค์ประกอบหรื อวัสดุที่ค้ นุ เคย
3. ขนาดปริ มาตรที่ห ลากหลายตังแต่
้ ขนาดใกล้ เคียงกับ มนุษย์
จนถึงขนาดใหญ่โตอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
4. รูปร่างที่น่าพอใจ
5. รูปร่างหรื อพื ้นที่ที่คดโค้ ง มีเส้ นสายที่ตอ่ เนื่อง
6. ปรากฏให้ เห็นโครงสร้ างที่มนั่ คง มีลกั ษณะทางราบ
7. ลักษณะพื ้นผิวที่ออ่ นโยน
8. สอดแทรกสีธรรมชาติในปริ มาตรของพื ้นที่ เช่น สีเขียว สีน ้าเงิน สีขาว สีเทา
9. แสงอ่อนๆ
10. เสียงในธรรมชาติ เช่น นกร้ อง ลมพัด น ้าไหล
ความร่ าเริง สดใส(Gaiety)
1. พื ้นที่ให้ ความรู้สกึ แปลก เพ้ อฝั น
2. พื ้นที่มีความอิสระ ไม่มีการจากัดควบคุม เป็ นกันเอง
3. การเคลื่อนไหวที่เป็ นวงหมุนคดเคี ้ยวอย่างสัมพันธ์กนั
4. รูปร่างและรูปแบบที่มีความต่อเนื่อง ราบรื่ น
5. รู ป ร่ า ง สี และสัญ ลัก ษณ์ ที่ ดึง ดูด ความสนใจ เป็ นไปตาม
อารมณ์มากกว่าการใช้ ปัญญา
6. สีอบอุน่ สว่างสดใส
7. แสงเป็ นประกาย สลัว เป็ นลาแสงหรื อลุกโชน
8. เสียงที่ร่าเริง ทานองสนุกสนาน
การเพ่ งพินิจ(Contemplation)
1. พื ้นที่ให้ ความรู้สกึ สันโดษ เป็ นส่วนตัว แยกเป็ นอิสระ
2. พื ้นที่ให้ ความรู้สกึ ปลอดภัย และสงบสุข
3. พื ้นที่ให้ ความรู้สกึ อ่อนโยน ไม่เสแสร้ ง
4. ไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นนัยแฝงอยู่
5. ขนาดไม่มีความสาคัญ เมื่อรับรู้วตั ถุอย่างมีสติ
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6. การใช้ สญ
ั ลักษณ์ต้องมีความหมายความสัมพันธ์ กบั เนื ้อหาที่
ต้ องการพินิจ
7. สีที่ดสู งบ เยือกเย็น ผ่อนคลาย
8. แสงอ่อนๆกระจายทัว่ บริเวณ
9. หากมี เ สี ย งควรเป็ นเสี ย งที่ มี ค วามต่อ เนื่ อ งในระดับ ต่ า ให้
สามารถรับรู้ได้ ในจิตใต้ สานึก
ความพึงพอใจ(Pleasure)
1. พื ้นที่ รูปร่าง พื ้นผิว สี สัญลักษณ์ เสียง คุณภาพแสง และกลิ่น

มีความเหมาะสม
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3. ความเป็ นเอกภาพในความหลากหลาย
4. ความสมดุลในความสัมพันธ์
5. คุณสมบัติทางความงาม
3.4.2.1.2 คุณลั กษณะของพืน้ ที่ท่ ีส่งผลต่ อสุ ขภาพในทาง
ลบ ได้ แก่ ความตึงเครี ยด(Tension) ความน่ากลัว(Fright) ความไม่พงึ พอใจ(Displeasure) ซึง่ ใน
การออกแบบสภาพแวดล้ อมเพื่อการบาบัดนัน้ ควรหลีกเลี่ยงองค์ประกอบที่ทาให้ เกิดความรู้ สึก
ดังกล่าว โดยมีคณ
ุ ลักษณะของพื ้นที่ ดังต่อไปนี ้
ความตึงเครียด (Tension)
1. รูปร่างที่ไม่มนั่ คง
2. การจัดองค์ประกอบที่แบ่งแยก
3. ความซับซ้ อนที่ไร้ เหตุผล
4. ค่าของสีที่มากเกินไป สีที่ขดั แย้ งกัน
5. สีที่เข้ มมาก ไม่มีการผ่อนน ้าหนัก
6. ภาพที่ไม่สมดุลของเส้ นหรื อจุด
7. ไม่มีจดุ พักสายตา
8. พื ้นผิวที่หยาบแข็ง มันเงา หรื อเว้ าแหว่ง
9. องค์ประกอบที่ไม่ค้ นุ เคย
10. แสงที่แรง จ้ า หรื อสัน่ ไหว
11. อุณหภูมิหรื อความชื ้นที่ทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบาย
12. เสียงที่แหลม ดัง น่าตื่นตระหนก
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ความน่ ากลัว (Fright)
1. พื ้นที่ทาให้ ร้ ูสกึ ถูกกักขังหรื อมีลกั ษณะที่กดดัน วุน่ วาย
2. พื ้นที่ที่ทาให้ ร้ ูสกึ ตกใจ สงสัย แปลกประหลาด
3. พื ้นที่หลบมุม หลีกเร้ นจากบริเวณอื่น
4. พื ้นที่บดิ เบี ้ยว มีรูปร่างไม่มนั่ คง ไร้ เหตุผล
5. ไม่สามารถรับรู้ทิศทาง ตาแหน่ง หรื อขนาดได้
6. ระนาบเอียง หมุน หักพัง ลื่น หรื อเสี่ยงต่ออันตราย
7. องค์ประกอบที่แหลมคม โผล่ยื่น ไม่ค้ นุ เคย
8. สัญลักษณ์ที่เป็ นนัยถึงสิง่ ที่น่ากลัว เจ็บปวด ทรมาน
9. สีเย็นในปริมาณมากเช่น สีน ้าเงิน สีเขียว
10. สีที่ไม่ปกติหรื อมีสีเดียว
11. แสงซีดหม่น สัน่ สลัว มืดมัว หรื อแสงพร่าจ้ า แวววาว
ความไม่ พงึ พอใจ (Displeasure)
1. พื ้นที่ทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบาย ไม่ปลอดภัย น่าเบื่อ
2. พื ้นที่ไม่เหมาะสมในการใช้ งาน ไม่มีเหตุผล
3. พื ้นที่ไม่เป็ นระเบียบ
4. องค์ประกอบมากเกินไป ฟุ่ มเฟื อย
5. สิง่ ที่น่ารังเกียจ
6. อุ ป สรรคหรื อ สิ่ ง กี ด ขวาง ท าให้ การเคลื่ อ นไหวหรื อ การ
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แสดงออกไม่ตอ่ เนื่อง
7. วัสดุที่ไม่เหมาะสม
8. สีที่ไม่เข้ ากัน
9. แสงรบกวน พร่ามัว
10. อุณหภูมิหรื อความชื ้นที่ทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบาย
11. เสียงดังลัน่ ครึกโครม เสียงที่ขดั แย้ งกัน
จากคุณลักษณะของพื ้นที่ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น การออกแบบพื ้นที่ ควรมี
การพิจารณาอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของความรู้ สึกที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้ งาน
3.4.2.2 การแสดงออกของเส้ นสาย(Line Expression) เส้ นสายที่
แตกต่างกันจะแสดงความหมายที่ส่งผลต่อความรู้สกึ ของผู้มองให้ เกิดการตีความหมายที่แตกต่าง
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กัน ดังนันการพิ
้
จารณาเลือกใช้ เส้ นเพื่อแสดงความรู้สกึ ที่ต้องการย่อมทาให้ ผ้ ใู ช้ พื ้นที่สามารถรับรู้
ความหมายที่ผ้ อู อกแบบต้ องการสื่อสารได้
เส้ นที่หลากหลายสามารถส่งผลต่อความรู้ สึกทังในทางบวกและทางลบ
้
ซึง่ ต้ องพิจารณาและเลือกใช้ อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริ มอารมณ์ความรู้ สึกของผู้ใช้ งาน ซึง่ ผลของ
ความรู้สกึ ของเส้ นสายบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ตา่ งกัน
ตารางที่ 1 การแสดงออกของเส้ นสายต่างๆ
เส้ นที่สง่ ผลทางบวก

ผลทางความรู้สกึ
กระตือรื อร้ น
ไม่อยูน่ ิ่ง เคลื่อนไหว
เป็ นทางการ อยู่ในกฎเกณฑ์
ตรงไปตรงมา แน่นอน มีพลัง
แน่นอน กล้ าหาญ อดทน
ขนาน ตรงข้ ามแบบสมดุล
มัน่ คง
พุง่ ขึ ้น มองโลกในแง่ดี
มีความสาเร็จ มีความสุข
ก้ าวหน้ า เจริญขึ ้น

เส้ นที่สง่ ผลทางลบ

ผลทางความรู้สกึ
แหลม ขรุขระ ลาบาก
โหดร้ าย เข้ มแข็ง
ตื่นเต้ น กังวลใจ สัน่
แตกหัก ขัดจังหวะ แยก
ตรงข้ ามแบบขัดกัน
ไม่มนั่ คง
ตกหล่น มองโลกในแง่ร้าย
พ่ายแพ้ เศร้ าโศก
ถดถอย

โบราณ ง่าย กล้ าหาญ
เคลื่อนไหว โน้ มน้ าว
ราบรื่ น ไหล เป็ นคลื่น
โค้ ง อ่อนไหว นุ่มนวล สบาย
ใจ ความเป็ นผู้หญิง สวยงาม
หรูหรา ร่าเริง

เรื่ อยๆไร้ จดุ หมาย ไม่เป็ น
ทางการ ผ่อนคลาย
ไม่อยูก่ บั ร่องกับรอย ยุง่ เหยิง
สับสน

เป็ นเหตุเป็ นผล มีแบบแผน
เพ่งเล็ง รวบรวม

หยาบ หวัน่ ไหว ลังเล
กระจายออก หนีแยกจากกัน

มากขึ ้น ขยาย แผ่กว้ าง

ลดลง หดลง

พร่ าเพรื่ อ
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ตารางที่ 1 การแสดงออกของเส้ นสายต่างๆ(ต่อ)
เส้ นที่สง่ ผลทางบวก

ผลทางความรู้สกึ
ขึ ้น บรรลุด้วยความพยายาม
การปรับปรุง
มัน่ คง แข็งแรง
สละสลวย ประณีต
เติบโต พัฒนา

เส้ นที่สง่ ผลทางลบ

ผลทางความรู้สกึ
ตกต่า จมลงโดยไม่พยายาม
เสื่อม
ไม่มนั่ คง
ลังเล ไม่แน่นอน อ่อนแอ
แตกแยก

ตัง้ สง่า ทะเยอทะยาน สร้ าง
แรงบันดาลใจ
นิ่ง มัน่ คง รวมความสนใจ

ที่มา: เค้ าโครงภาพจาก John O. Simonds, Landscape architecture: A manual of site planning
and design, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1998), 193.

3.4.2.3 รู ปร่ างในภูมิทัศน์ (Form) รูปร่างแนวตังและรู
้
ปร่างแนวนอนทา
ให้ พื ้นที่ 2 มิติ กลายเป็ นพื ้นที่ 3 มิติ ทาให้ เกิดการแบ่งแยก การรวม เป็ นพื ้นที่ที่เปิ ดหรื อปิ ดล้ อมที่มี
ความเฉพาะตัวได้ โดยรู ปร่ างที่ช่วยในการผ่อนคลายจะต้ องทาให้ มีความต่อเนื่องที่กลมกลืน ซึ่ง
สายตาสามารถรับรู้ และติดตามได้ ง่าย มีความมัน่ คง ชัดเจน มีการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ ทา
ให้ เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจได้ อย่างต่อเนื่อง รู ปร่ างทางตังที
้ ่มีความมัน่ คงทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้ สึก
แข็งแรงและปลอดภัย ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญในการสร้ างพื ้นที่ปิดล้ อมของภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
รู ปร่ างที่ มีพื ้นผิวที่แตกต่างกันระหว่างพื ้นผิวที่ อ่อนนุ่มกับพื ้นผิวที่หยาบ
เหมาะสาหรับการกระตุ้นทางสายตา ความอ่อนนุ่มจะเห็นได้ ชดั เจนและรู้ สึกได้ ว่าเป็ นธรรมชาติ
เมื่อนามาเทียบกับพื ้นผิวหยาบ โดยความแตกต่างต้ องไม่มากเกินไปที่จะทาให้ เกิดความขัดแย้ ง ซึง่
มนุษย์จะรู้ สึกสบายและคุ้นเคยต่อรู ปร่ างที่เป็ นธรรมชาติ รู ปร่ างของธรรมชาติที่อ่อนนุ่มจะทาให้
เกิดผลทางบวกต่อผู้ใช้ พื ้นที่ โดยรูปร่างที่เรี ยบต่อเนื่องนันท
้ าให้ เข้ าใจง่าย และบีบคันความเครี
้
ยด
น้ อยกว่ารูปร่างที่หยาบ ขรุขระ ไม่ราบเรี ยบ รูปร่างของธรรมชาติ เช่น กลุม่ ของต้ นไม้ ภูเขา ท้ องฟ้า
สายน ้า ให้ แนวคิดเกี่ยวกับความลึกลับจากการซ่อนเร้ นของมุมมอง เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริ ม
กระบวนการรับรู้ให้ ความรู้สกึ น่าค้ นหา
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ภาพที่ 56 รูปร่างของธรรมชาติ
ที่มา: Gallery, A group of beautiful natural landscape photography(003), accessed February
26, 2013, available from http://www.natureplanet.info/A-group-of-beautiful-natural-landscapephotography/A-group-of-beautiful-natural-landscape-photography-003

ภาพที่ 57 รูปร่างของใยแมงมุมเป็ นสัญลักษณ์ของการสร้ างสรรค์ของชีวิตและความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั
ที่มา: Hiking Fiasco, Day 3: Fitzroy camp to Moleside camp, Great South West Walk, Victoria,
accessed February 26, 2013, available from http://www.hikingfiasco.com/2012/08/day-3fitzroy-camp-to-moleside-camp.html

3.4.2.4 สัญลักษณ์ (Symbolic) เป็ นการสื่อสารเรื่ องราวจากรู ปร่ างที่
มองเห็ น ซึ่ง ต้ อ งการให้ ผ้ ูม องเห็ น หรื อ ผู้ใ ช้ ง านตี ค วามด้ ว ยการพิ นิ จ พิ จ ารณาที่ ท าให้ เ กิ ด การ
ตอบสนองในทางสร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้การตีความขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลรวมถึงภาษา
และวัฒนธรรมของท้ องถิ่นนันๆ
้ ความลึกลับสวยงามของสัญลักษณ์ เป็ นสุนทรี ยภาพที่ทาให้ เกิด
ความประทับใจ และความพึงพอใจโดยไม่ต้องทราบความหมายของสัญลักษณ์นนั ้ การออกแบบ
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ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ควรเลือกสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของภาษาและวัฒนธรรมของ
พื ้นที่นนๆที
ั ้ ่ทาการออกแบบ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ได้ ง่ายและเข้ าถึงจิตวิญญาณของสถานที่ได้
จากผลงานวิจยั ของประภาพร ธาราสายทอง ได้ ศกึ ษาการใช้ สญ
ั ลักษณ์
ในงานออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ได้ แก่65
1. เกลียว(Spiral) เป็ นสัญลักษณ์ ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบอยู่ทั่วโลก เป็ น
สัญลักษณ์ ของพลังงานและวงจรเวลา การเคลื่อนที่ ขึน้ หรื อลงของเกลี ยวนัน้ อาจแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของข้ างขึน้ และข้ างแรมของพระจันทร์ ในธรรมชาติแรงกระทาทางกายภาพของ
เกลียวมีผลในการพัฒนาและการเติบโตของต้ นไม้ และพืชพรรณ เช่น ดอกลาโพง ดอกทานตะวัน
กะหล่าดอก และรูปแบบการเติบโตในโลกธรรมชาติ เช่น คลื่นทะเล
เกลียวเป็ นสัญลักษณ์ที่คนชอบและมีเสน่ห์ไม่เพียงแต่เพราะเป็ นสิง่ ลึกลับ
ของโบราณแต่เป็ นเพราะความง่ายที่จะสร้ างมันขึ ้นมาด้ วย การได้ เดินไปตามเส้ นทางเดินในสวนที่
มีการออกแบบเป็ นรูปร่างเกลียว จะทาให้ เราเกิดความรู้สกึ มีสติและการเพ่งพินิจในพลังของรูปร่าง
เกลียว เราจะรู้สกึ ถึงคุณลักษณะที่แตกต่างเมื่อเราได้ เคลื่อนที่ไปตามแนวโค้ งแต่ละส่วน อาจแสดง
ถึงการเข้ าไปใกล้ กบั ความตายและกลับออกมาเกิดใหม่สแู่ สงสว่างและสติในทันใด

ภาพที่ 58 เกลียวที่นามาเป็ นเส้ นทางเดินและแนวการปลูกต้ นไม้
ที่มา: Toronto, Toronto music garden, accessed February 26, 2013, available from
http://www.toronto.ca/parks/featured-parks/music-garden/

65

ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ”, 77-80.
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ภาพที่ 59 เกลียวที่นามาเป็ นลวดลายเพื่อการเพ่งพินิจ
ที่มา: Pinterest, Mazes, labyrinths, spirals, accessed February 26, 2013, available from
http://pinterest.com/pin/235453886739136570/

2. เขาวงกต(Labyrinth)66 เป็ นภาพที่ซบั ซ้ อนแสดงการเดินทางของ
วิญญาณมนุษย์บนโลก จุดประสงค์ริเริ่ มของเขาวงกตเพื่อให้ มีรูปแบบที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึง่ สามารถเดิน
เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนสิง่ ภายในให้ อยูใ่ นสติด้วยการเพ่งพินิจ(Meditation) ให้ ผ้ ทู ี่เดินตามเส้ นทาง
ได้ เติมเต็มและฟื น้ ฟูพลังของวิญญาณให้ สดใสขึ ้นมาอีกครัง้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 60 เขาวงกต
(ก) เขาวงกตในสวนตัดแต่งเพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณและความเป็ นนิรันดร์
(ข) เขาวงกตที่นามาเป็ นลวดลายพื ้นเพื่อสร้ างสมาธิ ทาให้ เกิดการเพ่งพินิจตามเส้ นทางเดิน
ที่มา: Serenity in the Garden, Labyrinths: Idea for your circular garden, accessed February 26,
2013, available from http://serenityinthegarden.blogspot.com/search?q=labyrinth
66

เขาวงกตนี ้มีความแตกต่างจากเส้ นทางคดเคี ้ยว(Maze)
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3. แผนที่จักรวาลโบราณ(Mandala) สัญลักษณ์ Mandala67 ซึ่ง
หมายถึง วงกลมในภาษาสันสกฤต และเป็ นภาพลักษณ์ของจิตวิญญาณตามความเชื่อทางศาสนา
โบราณที่พบในสังคมตะวันออก แสดงความสัมพันธ์ ลกึ ซึ ้งของโลกกับจักรวาล บางข้ อมูลกล่าวว่า
เป็ นรู ปร่ างของแผนที่ จัก รวาลโบราณ มักพบเป็ นลักษณะเรขาคณิ ต ในรู ปชุดของวงกลมและ
สี่เหลี่ยม มีลกั ษณะคล้ ายกับวงล้ อซึง่ สัมพันธ์ กบั จุดศูนย์กลางหรื อแนวแกน จุดศูนย์กลางนันเป็
้ น
ตัวแทนของแนวแกนโลกหรื อศูนย์กลางของจักรวาล
การออกแบบสามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์ นี ้เป็ นองค์ประกอบหรื อในการจัดผัง
สวน ด้ วยการใช้ รูปร่ างตามแนวทางเดิน การใช้ ไม้ พ่มุ ตัดแต่ง เป็ นต้ น โดยสามารถใช้ สาหรับการ
มอง การเพ่งพินิจหรื อทาสมาธิได้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 61 แผนที่จกั รวาลโบราณ
(ก) ทัศนียภาพภายในสวน
(ข) สัญลักษณ์ของแผนที่จกั รวาลโบราณที่ตงในสวนเพื
ั้
่อกระตุ้นจิตสานึก
ที่มา: Buddhism & Gardens, UK gardens: Tibetan peace garden, London, accessed February
26, 2013, available from http://www.reep.org/gardens/buddhism/uk-garden-tibetan.php

67

ประจาอยู่

จักรวาลที่ประกอบเป็ นรูปเส้ นตรง วงกลม และมีตาแหน่งหรื อลักษณะของเทพเจ้ าต่างๆ
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ภาพที่ 62 แผนที่จกั รวาลโบราณที่นามาเป็ นลวดลายเส้ นทางเดิน และแนวการปลูกต้ นไม้
ที่มา: Cierra, Gardens: Mandala garden, accessed February 26, 2013, available from
http://cierratuatha.wordpress.com/category/gardens/

ภาพที่ 63 แผนที่จกั รวาลโบราณที่นามาเป็ นลวดลายเป็ นจุดหมายตาภายในสวน และทาให้ เกิดการเพ่ง
พินิจ
ที่มา: Stone Forest, Mandala garden centerpiece, accessed February 26, 2013, available from
https://www.stoneforest.com/gardenstore/products/view/347

4. สัดส่ วนที่สมบูรณ์ (Golden Proportion) เป็ นอัตราส่วนที่มีความ
เฉียบแหลมและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในรู ปความสัมพันธ์ ของตัวเลขที่มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่
สมมาตร เป็ นสัดส่วนที่พบทัว่ ไปในธรรมชาติและมีรูปแบบการเติบโตที่สามารถพบเห็นทัว่ ไป โดย
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มักใช้ ในการสร้ างความพึงพอใจ จากสัดส่วนที่สวยงามในการออกแบบทางอุ ดมคติ การใช้ สดั ส่วน
นี ้เป็ นเสมือนการสอนในเรื่ องความสมดุลและความกลมกลืนอย่างสากล

ภาพที่ 64 รูปร่างที่มีสดั ส่วนที่สมบูรณ์
ที่มา: Typology Central, Forum: Philosophy and spirituality, accessed February 26, 2013,
available from http://www.typologycentral.com/forums/philosophy-spirituality/57775-phi.html

(ก)

(ข)

ภาพที่ 65 รูปร่างที่มีสดั ส่วนที่สมบูรณ์สามารถพบในโครงสร้ างทัว่ ไปของสิง่ มีชีวิต
(ก) เปลือกหอย
(ข) ดอกทานตะวัน
ที่มา: The Hynes Family, Character and excellence: The golden ratio, accessed February 26,
2013, available from http://hynesva.com/blogs/character_and_excellence/default.aspx
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การใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจนันจะ
้
ช่วยส่งเสริ มการตอบสนองจากภายในให้ เกิดความเข้ าใจตัวตนและโลกภายนอกอย่างแท้ จริ ง ซึ่ง
จะช่วยนาทางไปสู่สติและการพิจารณาที่ช่วยให้ เกิดความสงบ การผ่อนคลาย ทังทางกาย
้
จิตใจ
และจิตวิญญาณ
3.4.2.5 สีและการนาไปใช้ ประโยชน์ ทางสุขภาพ(Color & Utilization
of Health) สีทงหลายมี
ั้
พลังงานมาก การมองสามารถรับคลื่นและรับรู้ สีได้ โดยการรู้ สกึ ถึง ความ
หนาแน่น ของอากาศรอบๆของสี การใช้ สีเป็ นแนวทางในการบาบัดมาตัง้ แต่สมัยโบราณซึ่ง มี
เป้าหมายเพื่อฟื น้ ฟูความสมดุล และกระตุ้นพลังงานภายในของผู้ป่วยให้ จดั การกับสุขภาพ68
การใช้ สีในภูมิทศั น์พิจารณาถึงขนาดและรู ปแบบของภูมิทศั น์ ระยะการ
มองเห็นความสัมพันธ์ กบั สภาพแวดล้ อมโดยรอบ การเปลี่ยนแปลงของแสงในช่วงเวลาต่างๆกัน
สีสนั ที่สมั พันธ์ และเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และผิวสัมผัส การใช้ สีโทนเดียวสามารถดึงดูดความ
สนใจให้ กบั ภูมิทศั น์ได้ แต่ปราศจากประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ซึง่ ต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นร่วม
ด้ วย เช่น รู ปร่ าง รู ปทรง ผิวสัมผัส เพื่อป้องกันผลที่อาจเกิดขึ ้นกับสุขภาพในทางลบได้ เช่น
ความน่าเบื่อ การเลือกพืชพรรณต้ องพิจารณาถึงโครงสีทงั ้ หมดทัง้ สีของลาต้ น กิ่งก้ าน พุ่มใบ
ดอกไม้ ไม้ ผล อาจใช้ วสั ดุและส่วนประกอบตกแต่งในภูมิทศั น์เพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มสีสนั ที่ขาด
หายไปได้ ซึง่ ควรเป็ นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ
การใช้ สีในภูมิทัศน์ ควรพิจารณาหลักการจัดวางสี การใช้ สีค่ตู รงข้ าม
สามารถสร้ างความสมดุลให้ เกิดขึ ้นได้ เมื่อใช้ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เช่น สีหลั กที่ใช้ ในการบาบัด
70% และคูส่ ี 30%69 ความสัมพันธ์ของสีที่วางอยูใ่ กล้ กนั โดยสีบางสีจะดูเด่นขึ ้น ในขณะที่สีอื่นๆ
จะดูหม่นลงเมื่อนามาประกอบกัน ซึง่ เป็ นผลจากการปรับภาพของเรตินา จึงควรทาการลดหรื อเพิ่ม
ค่าสีตามความสัมพันธ์ของสีข้างเคียง
สี ที่ ส่ ง เสริ ม การบ าบั ด จิ ต ใจในแนวทางต่ า งๆของ Rawlings70และ
Salamy71 อธิบายได้ ดงั นี ้
68

Romy Rawlings, Healing gardens (USA: Willow Creek Press, 1998), 65.
69
Ibid., 70.
70
Ibid., 76-87.
71
Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”,
174-176, accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637
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1. สีแดง
ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ูที่มีความซึมเศร้ า และเชื่องช้ า ให้ รู้ สึก
กระปรี ก้ ระเปร่าทาให้ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ในบางครัง้ สีแดงอาจเป็ นตัวกระตุ้นมากเกินไปสาหรับผู้
ที่มีความกดดันและวิตกกังวลทาให้ เกิดความเครี ยดที่รุนแรงขึ ้นและนามาซึ่งความฉุนเฉียวได้ สี
แดงทาให้ พื ้นที่ดเู ล็กกว่าความเป็ นจริ งและทาให้ ร้ ู สึกอุ่นขึ ้น จึงไม่ควรใช้ สีแดงในปริ มาณมากกับ
พื ้นที่ขนาดเล็ก
2. สีชมพู ทาให้ ร้ ูสกึ สบายมากกว่าสีแดงที่แรงจ้ า สีชมพูมักถูกเลือกในผู้
ที่หาความรักและมี ความสามารถทาให้ ความรักไม่จากัดรู ปแบบก่อตัวขึ ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูที่มี
ความเศร้ าโศกให้ มีความหวัง โดยจะเป็ นสิง่ ปกป้องและนาความสงบมาสูจ่ ิตใจ
3. สีส้ม เป็ นสีที่เหมาะในการบาบัดจิตใจให้ ฟืน้ จากความเศร้ าโศก ความ
ตกใจหรื อ หมดหวัง โดยกระตุ้น ให้ ร้ ู สึก อบอุ่น ต้ อนรั บ และมองโลกในแง่ ดี การใช้ สีส้ มอย่า ง
เหมาะสมจะสามารถควบคุมและยกระดับจิตวิญญาณให้ สามารถต่อสู้กั บความตกต่าและความ
กลัวได้ โดยสีส้มมีแนวโน้ มทาให้ พื ้นที่ดเู ล็กลงหากใช้ ในปริ มาณที่มากเกินพอดี วัสดุและสิ่งตกแต่ง
สามารถนามาใช้ เพื่อเพิ่มโทนสีส้มให้ กบั พื ้นที่ เช่น กระถางและตุ๊กตาดินเผา วัสดุที่มีสนิม กรวดสี
อิฐดินเผาเป็ นต้ น
4. สีเหลือง กระตุ้นให้ เกิดแรงบันดาลใจ กระฉับกระเฉง มองเห็น
คุณค่าในตัวเอง และฟื น้ จากความโศกเศร้ า เป็ นสีที่ดีในการทาสมาธิและการศึกษา สีเหลืองเป็ น
สีสว่างสามารถใช้ ในมุมที่มีแสงน้ อยหรื อใช้ ในสวนช่วงเวลาเย็นได้ ดี แต่การใช้ สีเหลืองที่มากเกินไป
จะทาให้ พื ้นที่ดกู ว้ างและทาให้ รายละเอียดกลืนหายไป ซึง่ เป็ นการกระตุ้นความเครี ยด วัสดุและสิ่ง
ตกแต่งสามารถนามาใช้ เพื่อเพิ่มโทนสีเหลืองให้ กบั พื ้นที่ เช่น กระถาง กรวดสี หินทราย เป็ นต้ น
5. สีเขียว
เป็ นสีของธรรมชาติ สีแห่งความสมดุลทาให้ เกิดความ
กลมกลืนในทุกสิ่ง แสดงถึงชีวิตใหม่และความหวัง ทาให้ ร้ ู สึกผ่อนคลาย เหมาะสาหรับการทา
สมาธิ การเพ่งพินิจ และยังช่วยระงับความวิตกกังวลได้ แต่การใช้ สีเขียวมากเกินไปจะทาให้ การ
เคลื่อนไหวช้ าลง และทาให้ เกิดความลังเลไม่แน่ใจ
6. สีนา้ เงิน เป็ นสีในอุดมคติสาหรับสถานที่เพื่อการบาบัด เนื่องจากช่วย
ส่งเสริ มการผ่อนคลาย เป็ นสีที่ดีในการเพ่งพินิจและนาไปสู่สมาธิ สร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดความ
อดทนและความคิด สี น า้ เงิ น ท าให้ ตระหนักถึ ง ความต้ องการและสร้ างที่ ว่างให้ กับ ชี วิ ต เป็ น
ความหมายแห่งความสงบสุข ระเบียบแบบแผน และเป็ นสีแห่งปั จจุบนั กาล
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7. สีม่วง ทาให้ จิตใจสงบ สร้ างแรงบันดาลใจทาให้ ร้ ู สึกเคารพตนเอง
รู้สกึ ว่าตนเองมีคา่ ส่งเสริมการรับรู้ทางจิตและนาไปสูส่ มาธิ สีมว่ งช่วยทาให้ อารมณ์ที่ข่นุ มัวสงบลง
ได้ แต่หากใช้ สีมว่ งมากเกินไปอาจทาให้ ร้ ูสกึ โดดเดี่ยว ซึมเศร้ า
8. สีขาว ทาให้ ร้ ู สึกถึงความบริ สทุ ธิ์ การมีชีวิตใหม่ ช่วยสร้ างความ
กลมกลืนและส่งเสริ มสีอื่นๆในพืน้ ที่ให้ สดหรื อเข้ มขึ ้นได้ สีขาวทาให้ เกิดภาพลวงในการเพิ่มพื ้นที่
ให้ กว้ างขึ ้นและลึกขึ ้น รวมทังเพิ
้ ่มความสว่างให้ กบั พื ้นที่ในเวลากลางคืน ซึง่ ให้ บ รรยากาศของการ
ฝึ กสมาธิและการผ่อนคลาย
9. สีเทา ให้ ความรู้ สกึ ถึงความบริ สทุ ธิ์รองจากสีขาว สะท้ อนรังสีของแสง
ในระดับความเข้ มที่น้อยกว่าสีขาว สีเทาสามารถซึมซับคุณสมบัติของสีที่อยู่ใกล้ เคียงได้ หรื อเป็ น
การเพิ่มคุณสมบัติของสีข้างเคียงได้ สีเทาทาให้ สีที่เข้ มอ่อนลง ซึง่ ทาให้ เกิดความกลมกลืนของสีใน
พื ้นที่

ภาพที่ 66 สีสนั ของดอกไม้ ให้ ความรู้สกึ สดชื่นและมีชีวิตชีวา
ที่มา: Gardenvisit.com, Garden finder: Sewerby hall and gardens, accessed February 26,
2013, available from http://www.gardenvisit.com/garden/sewerby_hall_and_gardens
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ภาพที่ 67 สีขององค์ประกอบในสวนที่กลมกลืนให้ ความรู้สกึ สงบและผ่อนคลาย
ที่มา: Gardenvisit.com, Garden finder: Stillingfleet lodge gardens, accessed February 26,
2013, available from http://www.gardenvisit.com/garden/stillingfleet_lodge_gardens

การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ควรคานึงถึงคุณสมบัติแฝงของ
สีที่ส่งผลต่อความรู้ สึกและอารมณ์ ของผู้มองหรื อผู้ใช้ งาน โดยพิจารณาตามลักษณะการบาบัด ที่
เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ใช้ งาน ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีจากการมองภาพภูมิทศั น์ที่น่าพึงพอใจ
3.4.2.6 ขนาดและสัดส่ วน(Scale & Proportion)
ขนาดหรื อมาตราส่ว น องค์ ประกอบในการออกแบบภูมิ ทัศน์ เพื่อ การ
บาบัดจิตใจนันต้
้ องสัมพันธ์ กบั ความสูงของมนุษย์ ซึ่งใช้ ขนาดในการเปรี ยบเทียบเพื่อสร้ างความ
กลมกลืน การจัดวางองค์ประกอบในภูมิทศั น์ต้องคานึงถึงขนาดของพื ้นที่และขนาดของกิจกรรม
ด้ วย ไม่เช่น นัน้ แล้ วจะทาให้ ความสมดุลของพืน้ ที่ ลดลง เกิ ดความตึง เครี ยดและสับสน โดยสี
รูปร่างและพื ้นผิวขององค์ประกอบต่างๆในภูมิทศั น์มีความสัมพันธ์ตอ่ การรับรู้ขนาดได้
สัด ส่ ว นเป็ นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งขนาดขององค์ ป ระกอบที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน ทังขนาดที
้
่อยูใ่ นรูปทรงเดียวกันหรื อระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืน
ระหว่างองค์ประกอบทังหลายด้
้
วย สัดส่วนที่มีความเหมาะสมจะให้ ความรู้สกึ กลมกลืน ซึง่ สามารถ
พิจารณาได้ จากสัดส่วนที่สมบูรณ์ (Golden Proportion) ซึ่งเป็ นการแบ่งส่วนที่สามารถพบได้ ใน
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถนาหลักการมาหาความสัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆได้ ตามกฎของธรรมชาติ และ
สัดส่วนจากความรู้ สกึ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยองค์ประกอบในการ
ออกแบบภูมิทศั น์สว่ นใหญ่จะเป็ นสัดส่วนตามธรรมชาติที่เป็ นสัดส่วนที่ความสมบูรณ์
การออกแบบขนาดและสัดส่วนเป็ นสิ่งสาคัญต้ องมีความเหมาะสม ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กับสภาพที่ตงของภู
ั้
มิทัศน์ นนๆ
ั ้ ภูมิทัศน์ เพื่อการบาบัดจิตใจที่อยู่ท่ามกลางอาคารสูง เช่น
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โรงพยาบาล ควรออกแบบองค์ประกอบภายในสวน เช่น ต้ นไม้ มาช่วยในการลดทอนสัดส่วนที่สงู
ของอาคารให้ เป็ นสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ คุ้นเคย

ภาพที่ 68 การออกแบบองค์ประกอบภายในสวนเพื่อลดสัดส่วนของอาคารให้ สมั พันธ์กบั สัดส่วนมนุษย์
(Olson Family Garden, St. Louis Children's Hospital, St. Louis, Missouri, USA)
ที่มา: Greenroofs.com, The greenroof projects database, accessed February 26, 2013,
available from http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=595

3.4.2.7 แสงและเงา(Light & Shadow) แสงมีความสาคัญต่อชีวิต
จาเป็ นต่อสุขภาพและการฟื น้ ฟู แสงมักจะถูกพบว่าเกี่ยวข้ องกับสุขภาพและจิตวิญญาณ การให้
แสงสว่างช่วยเตือนให้ เราระลึกถึงสวรรค์และชีวิตในโลกหน้ า72 แสงที่ใช้ ในการบาบัดคือแสงที่หาได้
จากธรรมชาติที่พบในแต่ละวัน แต่ละฤดู ซึ่งเป็ นแสงขาว(Full-spectrum) การรับแสงธรรมชาติ
ผ่า นทางเลนส์ ต ามี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ต่อ ทั ง้ สุข ภาพทางจิ ต ใจและสุข ภาพทางกาย 73 การได้ รั บ
แสงอาทิตย์ในปริ มาณที่เหมาะสมจะทาให้ ร้ ู สึกมีพลัง และสนุกสนาน ร่ าเริ ง หากปราศจากแสง
ธรรมชาติจะรู้ สึกอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ให้ คงที่ได้ แสงมีผลต่อระบบประสาทหาก
ไม่ได้ ปริ มาณแสงธรรมชาติที่เหมาะสมจะเกิดความเจ็บป่ วยทางจิตใจ แสงที่ไม่เป็ นแสงธรรมชาติ
จะทาให้ มีระดับฮอร์ โมนความเครี ยดสูงขึ ้น

72

Ibid., 146.
73
Jacob Liberman, Light medicine of the future (Santa Fe: Bear & Co. Publishing,
1991); Jane W. Hyman, The light book (LA: Jeremy P. Tarcher, Inc., 1990), quoted in Ibid.,
146-147.
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การออกแบบภูมิ ทัศ น์ ที่ มี ก ารสะท้ อ นของแสงจากองค์ ป ระกอบทาง
ธรรมชาติที่มี ก ารกรองแสงให้ นุ่มนวลลง มี ประสิท ธิ ภาพในการต่ อสู้กับความซึมเศร้ าได้ แสง
สามารถใช้ ในการควบคุมภูมิอากาศในพื ้นที่เล็กๆ ทาให้ พื ้นที่มีความสมดุล แสงที่กระจายในพื ้นที่
จะช่วยสร้ างจุดเริ่ มต้ นของการมีสขุ ภาพที่ดี ทังนี
้ ้ต้ องมี การวางตาแหน่งกิจกรรมที่สามารถรั บแสง
อาทิตย์ได้ อย่างไรก็ตามการรับแสงอาทิตย์และแสงเทียมมากไปอาจเป็ นอันตรายได้ 74 ดังนันจึ
้ ง
ต้ องออกแบบภูมิทศั น์ให้ มีความสมดุลของปริ มาณและความเข้ มของแสง ซึง่ อาจมีความแตกต่าง
กันในแต่ละพื ้นที่ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 69 แสงธรรมชาติสร้ างพลังให้ เกิดขึ ้นในภูมิทศั น์ช่วยกระตุ้นให้ มีสขุ ภาพที่ดีจากการมองเห็นแสง
ที่มา: Boscopix Photography, Summertime light…, accessed February 26, 2013, available from
http://boscopix.com/summertime-light/

ภาพที่ 70 การใช้ แสงเวลากลางคืนเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่แตกต่าง เกิดความน่าสนใจและดึงดูดใจ
ที่มา: Lighting Design Inside, Top tips for gardens lighting, accessed February 26, 2013,
available from http://www.lightingever.com/blog/top-tips-for-gardens-lighting/
74

Ibid., 154.

T. Gimbel, Healing with color and light (London: Gaia Books, 1994), quoted in
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3.4.2.8 พืน้ ผิว(Texture) เป็ นลักษณะของผิวหน้ าของสิ่งต่างๆที่สามารถ
ทาให้ เกิดอารมณ์ และความรู้สกึ ที่แตกต่างกันตามลักษณะของพื ้นผิวนันๆพื
้ ้นผิวหยาบจะให้ ความ
รู้สกึ กระตุ้นประสาท หนักแน่น มัน่ คง แข็งแรง ถาวร ในขณะที่ผิวเรี ยบจะให้ ความรู้สกึ เบาสบาย
ลักษณะที่สมั ผัสได้ ของพื ้นผิวแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. พื ้นผิวที่สมั ผัสได้ โดยตรงกับร่ างกายหรื อกายสัมผัส เป็ นลักษณะของ
พื ้นผิวที่เป็ นอยูจ่ ริงของผิวหน้ าของวัสดุนนๆ
ั ้ เช่น การสัมผัสพื ้นผิวของพืชพรรณด้ วยมือ
2. พื น้ ผิ ว ที่ สัม ผัส ได้ ท างสายตา จากการมองเห็ น อาจเป็ นลัก ษณะที่
แท้ จริ งของผิวหน้ าวัสดุนนๆหรื
ั ้ ออาจไม่ใช่ลกั ษณะที่แท้ จริ งของผิวหน้ าวัสดุนนๆก็
ั ้ ได้ เช่น การนัง่
มองสนามหญ้ าสามารถสัมผัสได้ ถึงความอ่อนนุ่มของผิวหญ้ า การมองภาพวาดของแม่น ้าบน
กระดาษก็สามารถสัมผัสถึงความเย็น สดชื่น ชุ่มช่าของผิวน ้าได้

ภาพที่ 71 พื ้นผิวในสวนให้ อารมณ์และความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน
ที่มา: HGTV, Garden galleries: Water feature gardens, accessed February 26, 2013, available
from http://www.hgtv.com/garden-galleries/water-feature/colorful-watergarden/6686/index.html#/id-6226/Portfolio_Space-Water+Feature/Portfolio_Style/Color
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ภาพที่ 72 รูปปั น้ หินที่มนั่ คงแข็งแรงแต่แฝงความรู้สกึ อ่อนโยนจากเด็กและสัตว์เลี ้ยง
ที่มา: Lee, A guide to northeastern gardening, accessed February 26, 2013, available from
http://landscapedesignbylee.blogspot.com/2012/08/garden-bloggers-bloom-day-august2012.html

ภาพที่ 73 พื ้นผิวที่สมั ผัสได้ ทางสายตาจากภาพวาด
ที่มา: TAIN, Gardening and landscaping, accessed February 26, 2013, available from
http://tainconstructions.blogspot.com/2009/11/gardening-and-landscaping.html
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ภาพที่ 74 พื ้นผิวที่สมั ผัสได้ ทางสายตาจากทิวทัศน์จริ ง
ที่มา: Gardenvisit.com, Garden finder: Claremont landscape garden, accessed February 26,
2013, available from http://www.gardenvisit.com/garden/claremont_landscape_garden

การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจควรคานึงถึงลักษณะที่สมั ผัสได้
ของพื ้นผิวทัง้ 2 ลักษณะ เพื่อก่อให้ เกิดการบาบัดจิตใจอย่างมีประสิทธิ ภาพ และตอบสนองต่อ
กลุม่ ผู้ใช้ งานที่หลากหลาย
3.4.3 การออกแบบองค์ ประกอบของภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
องค์ ประกอบของภูมิทัศน์ เป็ นลักษณะทางกายภาพมีทัง้ องค์ ประกอบที่ เป็ น
ธรรมชาติและองค์ประกอบที่มนุษย์สร้ างขึ ้นซึ่งเป็ นรู ปธรรมสามารถจับต้ องและมองเห็นได้ การ
ออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่ดีมีความเหมาะสมสามารถทาให้ เกิดเป็ นนามธรรมสัมผัสได้
จากความรู้ สึกทัง้ ด้ านจิ ตใจและสังคม ซึ่งช่วยส่ง เสริ มความเป็ นอยู่ที่ดี และบาบัดจิตใจจาก
ความเครี ยดได้ ดังนันการออกแบบองค์
้
ประกอบของภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจจะต้ องคานึงถึง
สิ่งที่ เป็ นทัง้ รู ปธรรมและนามธรรมซึ่ง ผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้ ตามความต้ องการและความ
เหมาะสมได้ การเลือกใช้ องค์ประกอบต่างๆเพื่อส่งเสริมการบาบัดมีดงั นี ้
3.4.3.1 วัสดุพืชพรรณ(Plant Materials) พืชพรรณมีหลากหลาย
ประเภท ได้ แก่ ไม้ ต้น ไม้ พ่มุ ไม้ คลุมดิน ไม้ เลื ้อย ซึง่ แต่ละประเภทก็มีประโยชน์และให้ ความรู้สกึ ที่
แตกต่างกัน พืชพรรณช่วยให้ สภาพแวดล้ อมน่าสนใจและรู้ สกึ ผ่อนคลาย มีประโยชน์ในการสร้ าง
ขอบเขตของพื ้นที่ สร้ างพื ้นที่โอบล้ อมหรื อแบ่งส่วนพื ้นที่ย่อยๆให้ มีความเป็ นส่วนตัวหรื อใช้ พราง
สายตาจากส่วนต่างๆ พืชพรรณช่วยในการกรองฝุ่ นละออง เสียง มลภาวะภายนอกให้ เข้ ามายัง
พื ้นที่ได้ น้อยลง และสิง่ ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือ พืชพรรณให้ ร่มเงา สร้ างความร่มรื่ นให้ กบั ภูมิทศั น์
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ภาพที่ 75 ผังแสดงพืชพรรณเป็ นตัวแบ่งพื ้นที่ที่มีการใช้ งานที่ตา่ งกัน(Illustration by M. Furgeson)
ที่มา: University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series: Healing
gardens, accessed March 25, 2012, available from
http://www.sustland.umn.edu/design/healinggardens.html

พืชพรรณช่วยกระตุ้นความรู้ สึกในแง่ของสีสนั กลิ่นหอม เสียง ผิวสัมผัส
และรสดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอมตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ ด้านความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ และทาให้ ร้ ู สึกพึงพอใจซึ่งช่วยในการฟื น้ ฟูหรื อกระตุ้นความทรงจาในอดีตขึ ้นมาได้ อีกครัง้
การพิจารณาช่วงการมีดอก ช่วงเวลาที่ให้ กลิ่นหอม จะสะท้ อนถึงช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล ซึง่ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ สนใจ และเฝ้าติดตาม รวมทังการดึ
้
งดูดสัตว์ตา่ งๆ เช่น นก แมลง
ผีเสื ้อ ให้ เข้ ามาในพื ้นที่จะทาให้ เกิดความรู้สกึ ถึงวงจรของธรรมชาติที่สมบูรณ์

(ก)

(ข)

ภาพที่ 76 พืชพรรณช่วยดึงดูดสิง่ มีชีวิตต่างๆ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
(ก) แมลงเต่าทอง
(ข) ผึ ้ง
ที่มา: Zastavki.com, Animals: Insects, accessed February 26, 2013, available from
http://www.zastavki.com/eng/Animals/Insects/4/
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การเลือกใช้ พืชพรรณที่ มีสรรพคุณทางการแพทย์ของท้ องถิ่น ช่วยสร้ าง
ความคุ้นเคยและสร้ างความรู้สกึ ดีตอ่ สุขภาพ การใช้ พืชหรื อผักที่กินได้ ช่วยสร้ างความรู้สกึ เอาใจใส่
ความห่วงใยดูแล ซึง่ เป็ นการสร้ างเสริ มกิจกรรมทางสังคมให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานได้ มีสว่ นร่วมในการใช้ สวน
แต่ต้องระมัดระวังในการออกแบบ เนื่องจากถ้ าขาดการเอาใจใส่ดแู ลที่ดีจะทาให้ พืชพรรณเหี่ยวเฉา
เกิดความรู้สกึ หดหู่ และซึมเศร้ าได้
3.4.3.2 ลักษณะและรู ปแบบทางเดิน(Path & Circulation) ทางเดิน
เป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าถึงภูมิทศั น์ได้ สะดวก เชื ้อเชิญให้ เกิดการค้ นหาติดตาม นาไปสู่ทิศทางที่
มุ่งหมาย ตามที่ผ้ อู อกแบบต้ องการให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ รับรู้ และมีประสบการณ์ร่วมระหว่างทางที่เดินไป
ลักษณะและรูปแบบทางเดินสามารถทาให้ เกิดอารมณ์และความรู้สกึ ต่างๆได้ ด้วยการใช้ เส้ นสาย สี
พื ้นผิววัสดุตา่ งๆ
การออกแบบทางเดินให้ เกิดความกลมกลืนและสมดุลกับพืน้ ที่ ควรใช้
ลักษณะของเส้ นโค้ งหรื อการเคลื่อนที่แบบคดเคี ้ยวมากกว่าทางเดินที่มีลั กษณะเป็ นเส้ นตรงหรื อ
การเคลื่อนไหวที่มีการหักมุม การออกแบบทางเดินให้ มีความลาดชันมีระดับมุ มมองที่แตกต่างกัน
ช่วยสร้ างความตื่นเต้ นและความประหลาดใจได้ โดยระดับความสูงต่าควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน การจัดให้ มีพืชพรรณตามขอบทางเดินจะช่วยให้ ร้ ูสกึ ถึง
ความอ่อนโยนและต่อเนื่อง เส้ นทางที่ให้ ความรู้ สึกอ่อนโยน จะทาให้ ร้ ู สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่อยู่ภาย
หน้ าทาให้ เกิดการค้ นหา ติดตาม สร้ างจินตนาการให้ กบั ผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 77 เส้ นทางเดินที่โค้ งและการปลูกพืชพรรณตามขอบทางให้ ความรู้สกึ อ่อนโยนต่อเนื่องกลมกลืน
ไปกับองค์ประกอบอื่นๆภายในสวน
ที่มา: Mitre10, Gardening guides: Landscaping, accessed February 26, 2013, available from
http://www.mitre10.co.nz/how_to_guides/gardening/landscaping_design_principles/
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ภาพที่ 78 ทางเดินที่มีจดุ มุ่งหมายมีขนาดทางเดินที่สมั พันธ์กบั มนุษย์ล้วนส่งเสริ มให้ เกิดความพึงพอใจ
ที่มา: Helen Allison, Portfolio: The curvy garden, accessed February 26, 2013, available from
http://www.helenallison.co.uk/curvy.html

ทางเดินควรมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อเพียงพอต่อการหมุน
ตัวของรถเข็นและมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร เพื่อให้ รถเข็ นสวนทางกันได้ การ
เปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื ้น ควรมีความลาดชันในทางยาวไม่เกิน 5%(1:20) และความลาด
ชันในทางกว้ างไม่เกิน 2% (1:50) ในกรณีที่ความลาดชันเกิน 1:20 ควรมีราวกันตก75

ภาพที่ 79 ผังแสดงตัวอย่างความกว้ างของทางเดิน(Illustration by M. Furgeson)
ที่มา: University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series: Healing
gardens, accessed March 25, 2012, available from http://www.sustland.umn.edu/design/
healinggardens.html
75

University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series:
Healing gardens, accessed March 25, 2012, available from http://www.sustland.umn.edu/
design/healinggardens.html
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 80 ความลาดชัน(Illustration by M. Furgeson)
(ก) ความลาดชันทางยาว
(ข) ความลาดชันทางกว้ าง
ที่มา: University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series: Healing
gardens, accessed March 25, 2012, available from http://www.sustland.umn.edu/design/
healinggardens.html

3.4.3.3 นา้ (Water) น ้าเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของธรรมชาติที่แสดงถึง
ชีวิต เปรี ยบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ จึงมักถูกนามาใช้ ในเชิงสัญลักษณ์ ให้
ผู้ใช้ งานได้ ตีความพิจารณาตนเองและทาความเข้ าใจกับชีวิตของตนให้ มากขึ ้น ซึ่งทาให้ เกิดการ
เพ่งพินิจ โดยการเคลื่อนไหวของน ้าที่แตกต่างกันย่อมให้ ความรู้ สึกที่แตกต่างกัน เช่น น ้าที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วจะกระตุ้นให้ ร้ ู สึกตื่นตัว กระฉับกระเฉง ส่วนน ้าที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง
ช้ าๆ มีเสียงของธรรมชาติที่แผ่วเบาจะทาให้ ร้ ู สึกอ่อนโยน ผ่อนคลาย ส่ว นน ้าที่อยู่นิ่งจะทาให้ ร้ ู สึก
สงบเกิดสมาธิ ซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์ จะชอบนา้ ที่ เป็ นระลอก มีประกายและเคลื่อนไหวอย่างช้ าๆ
มากกว่าน ้าที่อยู่นิ่ง เนื่องจากความนิ่งเฉยหมายถึงสุขภาพของสภาพแวดล้ อมที่ไม่ดี ส่วนน ้าที่เป็ น
ระลอกมีการเคลื่อนไหวสร้ างความสดชื่น และเป็ นสัญญาณของแหล่งอาหารที่พอเพียงและบริสทุ ธิ์
น า้ มี ค วามสามารถในการสะท้ อนองค์ ป ระกอบของธรรมชาติ
สภาพแวดล้ อมทาให้ เกิดความต่อเนื่องในภูมิทศั น์ การออกแบบน ้าสามารถใช้ การเคลื่อนไหวของ
น ้าที่เป็ นจังหวะ เช่น น ้าตก น ้าพุ ช่วยดึงดูดความสนใจก่อให้ เกิดความพึงพอใจได้ หรื อใช้ เสียงจาก
การเคลื่อนไหวของน ้าเพื่อกลบเสียงรบกวนที่ไม่น่าฟั ง
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ภาพที่ 81 น ้าแสดงถึงชีวิต สร้ างความต่อเนื่องในภูมิทศั น์ เป็ นจุดสนใจก่อให้ เกิดการเพ่งพินิจพิจารณา
ที่มา: Pond Trade Magazine, Keeping fish ponds beautiful in the summer, accessed February
26, 2013, available from http://www.pondtrademag.com/gallery/ar-58/

3.4.3.4 สิ่งก่ อสร้ างในสวน(Garden Furniture & Garden
Architecture) แสดงให้ เห็นถึงความต้ องการของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมและเป็ นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ
โดยมนุษ ย์ ต้ อ งการความสะดวกสบาย ความมั่น คงแข็ ง แรงในการอยู่ร่ ว มกับ ธรรมชาติ ต าม
วิวฒ
ั นาการของมนุษย์
การใช้ สิ่งก่อสร้ างในสวนส่วนใหญ่จะเน้ นวัสดุที่มีพื ้นผิวที่หยาบ แข็งแรง
ทนทาน เพื่อสร้ างความแตกต่างกับพื ้นผิวที่อ่อนนุ่มของพืชพรรณ ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มสิ่งก่อสร้ างให้
เห็นได้ อย่างชัดเจน ในขณะเดี ยวกันก็ต้องให้ ความรู้ สกึ ที่กลมกลืนไม่แตกแยก โดยวัสดุที่นามาใช้
ต้ องเหมาะสมกับสภาพอากาศของพื ้นที่นนๆ
ั้
องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นสิ่ง ก่ อ สร้ างในทางตัง้ ที่ พื ช พรรณสามารถยึด เกาะ
โครงสร้ างได้ ช่วยให้ เกิดความรู้ สึกโอบล้ อมของพื ้นที่ที่น่าสนใจ และพึงพอใจ การใช้ สิ่งก่อสร้ าง
ในทางตัง้ เช่ น ซุ้ ม ประตู เป็ นการส่ ง เสริ ม ทางเข้ า พื น้ ที่ ใ ห้ เ กิ ด ลัก ษณะเฉพาะและแฝงด้ ว ย
ความหมาย
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 82 สิ่งก่อสร้ างทางตังให้
้ ความรู้สกึ โอบล้ อมที่น่าสนใจและพึงพอใจ แฝงไว้ ด้วยความหมาย
(ก) ศาลาหิน
(ข) ซุ้มระแนงทางเดิน
(ค) ซุ้มประตูทางเข้ า
ที่มา: Pinterest, Arbor & Vine, accessed February 26, 2013, available from http://pinterest.com/
beunique/a-r-b-o-r-v-i-n-e/

การออกแบบที่นงั่ ควรคานึงถึงความหลากหลายและความสะดวกสบาย
ในการใช้ งานให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ เลือกตามความต้ องการทางสังคมที่มีการรวมกลุม่ นัง่ พูดคุยหรื อการนัง่
พักตามลาพัง ที่ ต้องการความสงบเป็ นส่วนตัวซึ่งอาจมีองค์ ประกอบอื่น ๆ เช่น ศาลา สะพาน
กาแพงน ้าตก ช่วยส่งเสริ มภูมิทัศน์ในเรื่ องแสง สี ที่ว่าง สัดส่วน และอื่นๆ รวมทังใช้
้ ประโยชน์ใน
การทากิจกรรมต่างๆได้

ภาพที่ 83 ที่นงั่ ที่ใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมสร้ างความคุ้นเคย ปลอดภัย และพึงพอใจ
ที่มา: Gardenvisit.com, Garden products: Design ideas, accessed February 26, 2013, available
from http://www.gardenvisit.com/design-ideas/page/2/
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3.4.3.5 สิ่งประดับตกแต่ งสวน(Garden Decoration) เป็ นการแสดงถึง
สุนทรี ยภาพของมนุษย์ในการสร้ างสรรค์ศิลปะความงามไว้ ภายในสวน วัสดุที่ใช้ มีทงวั
ั ้ สดุที่มีความ
กลมกลืน และขัดแย้ งกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความหมายที่ผ้ ูออกแบบ
ต้ องการสื่อสารให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ รับรู้ โดยผ่านสิง่ ประดับตกแต่งเหล่านี ้ เช่น ผลงานทางศิลปะ ภาพวาด
ประติมากรรม ซึง่ ควรมีความหมายที่ชดั เจนไม่คลุมเครื อ เนื่องจากผลงานที่ตีความได้ หลากหลาย
พิจารณาว่ามีความน่าสนใจและดึงดูดให้ เกิดความสดชื่นแก่บางคน อาจส่งผลในทางลบกับผู้อื่นที่
มีความเครี ยดรุนแรงหรื อมีความเจ็บป่ วยทางจิตใจได้

ภาพที่ 84 ที่นงั่ ที่เป็ นทังสิ
้ ่งประดับตกแต่งและสามารถใช้ งานได้
ที่มา: Garden Decoration, Garden decoration: Garden design “The loop chair”, accessed
February 26, 2013, available from http://gardendecoration.net/garden-decoration/gardendesign-the-loop-chair/
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ภาพที่ 85 ประติมากรรมที่มีความหมายชัดเจนให้ ความรู้สกึ คุ้นเคย และพึงพอใจ
ที่มา: The Gardening Website, Garden sculpture: Sculptors, accessed February 26, 2013,
available from http://www.thegardeningwebsite.co.uk/pavenhill-sculptures-steel-sculptures-bygordon-dickinson-i90191.html

ภาพที่ 86 ประติมากรรมที่มีความหมายคลุมเครื อแต่ดงึ ดูดความสนใจได้ เป็ นอย่างดี
ที่มา: The Sculpture Website, Sculptors: David Harber, accessed February 26, 2013, available
from http://www.thesculpturewebsite.co.uk/david-harber-sundials-c156.html

หลักการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจทัง้ 3 หัวข้ อนันมี
้ ความสัมพันธ์ ส่งเสริ ม
ซึง่ กันและกัน โดยการนาไปใช้ ในการออกแบบอาจไม่สามารถนาไปใช้ ได้ ทกุ ประเด็น ต้ องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมต่อลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ เช่น สภาพที่ตงั ้ ขนาดพื ้นที่ การเข้ าถึง ฯลฯ
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รวมถึงประเภทของโครงการ แนวความคิดในการออกแบบ และกลุ่มผู้ใช้ งานควบคู่กันไป เพื่อ
ส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการในการบาบัดจิตใจด้ วยภูมิทศั น์ได้
3.5 สรุ ปการทบทวน
การทบทวนปรัชญาการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ซึง่ เป็ นองค์ความรู้ที่มา
จากหลายสาขาวิชา เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพิจารณาการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัด
จิตใจที่มีความสัมพันธ์ กับการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล โดย 3 แนวทางหลัก ได้ แก่ แนว
ทางการออกแบบตามประเพณีที่สงั่ สมมาจากอดีต แนวทางที่พิจารณาทางด้ านชีววิทยาและนิเวศวิทยา และแนวทางที่ให้ ความสาคัญกับบุคคล เป็ นแนวทางที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ร่วมกันเพื่อ
การบาบัดจิตใจได้
การทบทวนมูลเหตุทางด้ านความเครี ยดที่ส่งผลต่อสุขภาพของร่ างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ในเรื่ องของทฤษฎีการออกแบบสวนเพื่อรองรับความเป็ นอยู่ที่ดี ซึง่ เป็ นการออกแบบสวนที่
ส่งเสริ มสุขภาพด้ วยองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมซึ่งเป็ นสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มการจัดการ
ฟื น้ ฟู และป้องกันผลจากความเครี ยด รวมทังเรื
้ ่ องอิทธิพลของธรรมชาติและความชอบของมนุษย์
และเรื่ องสิง่ เร้ าในสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการบาบัดจิตใจ เป็ นองค์ความรู้ในการออกแบบภูมิทศั น์
เพื่อการบาบัดจิตใจที่มีความสัมพันธ์ กนั ในการพิจารณาสภาพแวดล้ อมที่สร้ างความรู้สกึ พึงพอใจ
และผ่อนคลายจากความเครี ยด
การทบทวนหลักการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจที่มีพื ้นฐานมาจากหลักการ
ออกแบบทางศิลปะในเรื่ องของการจัดองค์ ประกอบในงานภูมิทัศน์ เพื่อ การบาบัดจิตใจ การ
ออกแบบคุณลัก ษณะในการจัดองค์ ประกอบภูมิทัศน์ เพื่อ การบาบัดจิ ตใจ และการออกแบบ
องค์ประกอบของภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ที่มีความสัมพันธ์และส่งเสริ มซึง่ กันและกัน สามารถ
นาไปใช้ เพื่อทาให้ เกิดความพึงพอใจจากความรู้ สึกในการรับรู้ โดยการมองเห็นภาพที่น่าพึงพอใจ
ก่อให้ เกิดสุนทรี ยภาพ ทาให้ เกิดกระบวนการเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีและนาไปสูก่ ารบาบัดจิตใจ
ปรั ชญาการออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อการบาบัดจิตใจ มูลเหตุทางด้ านความเครี ยดที่
ส่งผลต่อสุขภาพของร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ และหลักการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัด
จิตใจ สามารถแบ่งองค์ความรู้ ได้ เป็ น 2 ประเภท76 คือ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ สึก ซึ่งกล่าวถึง
ความรู้ สกึ ภายในหรื อกระบวนการที่เกิดขึ ้นในจิตใจที่ส่งผลให้ เกิดการบาบัดจิตใจ และข้ อมูลด้ าน
การออกแบบพื ้นที่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั สามารถสรุปได้ ตามตารางดังนี ้

76

ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ”, 29.
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ตารางที่ 2 ข้ อสรุปการทบทวนวรรณกรรมแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูล 2 ประเภท
กระบวนการบาบัดจิตใจด้ วยภูมทิ ัศน์
1.ความรู้ สกึ ว่ าสามารถควบคุมได้ และความเป็ น
ส่ วนตัว
: สวนสวรรค์ สวนระเบียงโบสถ์ การออกแบบที่รวม
คุณสมบัติท้องถิ่น การออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน

ข้ อมูลด้ านพืน้ ที่
- พื ้นที่ที่มีการเข้ าถึงชัดเจน เข้ าใจง่าย สามารถรับรู้
ตาแหน่งหรื อทิศทางได้
- พื ้นที่ที่มีมมุ มองกว้ างไกล สามารถสังเกตการณ์การ
เคลื่อนไหวต่างๆได้
- พื ้นที่ที่มีการปิ ดล้ อม และมีสิ่งปกคลุมในระนาบศีรษะ
- มีพื ้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก
- สภาพแวดล้ อมที่ให้ ความรู้สกึ สมดุล กลมกลืน
- สภาพแวดล้ อมที่อดุ มสมบูรณ์ ซึง่ ให้ ความหวังและ
การมีชีวิตอยู่
- มีองค์ประกอบของท้ องที่ที่ค้ นุ เคย
2.การสนับสนุนทางสังคม
- พื ้นที่ที่เพียงพอต่อการทากิจกรรมร่วมกัน
: การออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน (ที่สง่ เสริ มกิจกรรมเพื่อ - พื ้นที่ที่หลากหลาย มีตวั เลือกในการใช้ งานตามความ
การบาบัด)
ต้ องการของกลุม่ สังคม
3.การเคลื่อนไหวทางสรี ระและการออกกาลังกาย - พื ้นที่ที่มีจดุ หมาย ดึงดูดความสนใจให้ เข้ าไปติดตาม
: เขาวงกต สวนจีน สวนสาหรับพิธีชงชาของญี่ปนุ่
อย่างต่อเนื่อง
- เส้ นทางเดินที่ลกึ ลับ มีมมุ มองที่คลี่คลาย
4.การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ - ภูมิทศั น์ที่มนุษย์ชอบ
ที่ดี
- การใช้ สิ่งเร้ าความรู้สกึ และการรับรู้ในด้ านต่างๆ
- ความพึงพอใจจากการรู้สกึ : สวนสาหรับพิธีชงชา
โดยเฉพาะทางด้ านการมองเห็น
การออกแบบโดยใช้ พืชพรรณที่มีสรรพคุณทาง
- การจัดวางองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อม เช่น
การแพทย์(โดยใช้ กลิ่น)
แบบแผน ความสมดุล จังหวะ ฯลฯ ที่พิจารณาว่า
- ความพึงพอใจจากการรับรู้: สวนจีน สวนสาหรับพิธี ส่งเสริ มการบาบัดจิตใจ
ชงชา
- การออกแบบคุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบ เช่น
- ความพึงพอใจในระดับปั ญญา(การสร้ างสรรค์ และ สี รูปร่าง พื ้นผิว แสง ฯลฯ
การเพ่งพินิจ): การออกแบบเพื่อสื่อความหมายทาง
- การออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มนุษย์พงึ
ศิลปะ การออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน เขาวงกต สวนเซน พอใจ
- การออกแบบอย่างมีปรัชญา มีความสร้ างสรรค์ หรื อ
การแทรกความหมายทางสัญลักษณ์ ในการออกแบบ
เพื่อการเพ่งพินิจพิจารณา และมีสมาธิ

ที่มา: ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 30.
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กระบวนการบาบัดจิตใจด้ วยภูมิทัศน์ จากงานออกแบบในแนวทางต่างๆ สามารถ
อธิ บายได้ ตามทฤษฎีการออกแบบสวนเพื่อรองรับความเป็ นอยู่ที่ดี และนาทฤษฎีอื่นๆมาขยาย
ความและสนับสนุน โดยข้ อมูลจากแนวทางการออกแบบตามประเพณีที่สงั่ สมมาจากอดีต และ
แนวทางที่ พิ จ ารณาทางด้ า นชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยา สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากตัว อย่ า งงาน
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ ซึง่ ให้ ข้อมูลด้ านลักษณะพื ้นที่ที่สามารถตีความเชื่อมโยงไปสู่
การบาบัดจิตใจ รวมทัง้ แนวทางที่ ให้ ความสาคัญกับ บุคคลได้ กล่าวถึง ประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ความรู้สกึ ที่สามารถตีความออกมาเป็ นข้ อมูลด้ านพื ้นที่ได้ เช่นกัน และนาหลักการออกแบบภูมิทศั น์
เพื่อการบาบัดจิตใจมาอธิบายข้ อมูลด้ านพื ้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ ข้อมูลด้ านพื ้นที่มีความชัดเจนมาก
ขึ ้นและส่งเสริมกระบวนการบาบัดจิตใจได้ ดีขึ ้น
กระบวนการเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีสามารถอธิบายได้ จ าก
การรับรู้และความพึงพอใจในสภาพแวดล้ อมทัง้ 3 กระบวนการ ซึง่ หลักการเพ่งพินิจที่มีอยู่ในแนว
ทางการออกแบบตามประเพณีที่สงั่ สมมาจากอดีตก็สามารถจัดอยู่ในกระบวนการเข้ าถึงธรรมชาติ
และสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีได้ โดยการบาบัดจิตใจจากกระบวนการเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่ง
เบี่ยงเบนความสนใจที่ดีด้วยการสร้ างความพึงพอใจจากการรู้ สกึ และการรับรู้ สามารถประเมินได้
จากลักษณะในภูมิทศั น์ที่มนุษย์ชอบ การรับรู้สิ่งเร้ าในสภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ าน
ที่วา่ งซึง่ เป็ นการมองเห็นการจัดวางของสภาพแวดล้ อม(การจัดองค์ประกอบ เช่น การจัดพื ้นที่ แบบ
แผน ลาดับ สมดุล ฯลฯ)การมองเห็นลักษณะ เส้ น รู ปร่ าง สี พื ้นผิว ฯลฯ(คุณลักษณะในการจัด
องค์ประกอบ)
จากข้ อสรุปการทบทวนวรรณกรรมของภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจสามารถนามาเป็ น
แนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจได้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยนี เ้ พื่อประเมินหลังการใช้ งานภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนา เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ถึงสภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ใน
โรงพยาบาลเสนาที่ ส อดคล้ อ งกับ ความตัง้ ใจและแนวความคิ ด ของผู้อ อกแบบและผู้บ ริ ห าร
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งานกับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่สวนในโรงพยาบาล
เสนา และการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์
เพื่อการบาบัดจิตใจ โดยมีลาดับในการดาเนินการศึกษาวิจยั ดังนี ้
1. พืน้ ที่ศึกษำ
การประเมิ น หลัง การใช้ ง านภูมิ ทัศ น์ ใ นโรงพยาบาลทั่ว ไป กรณี ศึก ษาภูมิ ทัศ น์ ใ น
โรงพยาบาลเสนา ตาบลเจ้ าเจ็ด อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีขนาดพื ้นที่ 39 ไร่ 1 งาน
93 ตารางวา โดยโรงพยาบาลเสนาจัดได้ ว่าเป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลของรัฐบาล
สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค ปั จจุบนั มีเตียง 180 - 200 เตียง
2. กำรศึกษำข้ อมูลกำรสำรวจ
2.1 ประชำกร ที่เป็ นเป้าหมายของการศึกษา แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
2.1.1 ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
2.1.2 ญาติผ้ ปู ่ วยและผู้เยี่ยมไข้
2.1.3 เจ้ าหน้ าที่
2.1.4 บุคคลภายนอก
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรสำรวจ การศึกษาวิจยั นี ้ได้ ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็บข้ อมูล โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลหลากหลายประเภท ซึ่งคานึงถึงความถูกต้ องของข้ อมูล และ
ความสะดวกของผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่
2.2.1 แบบสังเกตกำรณ์ (Observations) เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดย
การบันทึกพฤติกรรมของกลุ่ม ประชากร สามารถทาได้ หลายวิธี ได้ แก่ การสังเกตโดยตรง การ
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สังเกตโดยการหาร่องรอย และการสังเกตโดยการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในพื ้นที่
2.2.2 แบบสัมภำษณ์ (Interview) เป็ นกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้สมั ภาษณ์
และผู้ถกู สัมภาษณ์ โดยใช้ คาถามเป็ นสื่อในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและ
ครอบคลุมผู้ใช้ งานในพื ้นที่ในโรงพยาบาล
2.2.3 แผนผังของโรงพยำบำลเสนำ ผู้ศกึ ษาได้ คดั ลอกขึ ้นมาใหม่จากแผนผัง
เดิม ของโรงพยาบาล โดยเพิ่ ม เติ มรายละเอี ยดในส่ว นของพื น้ ที่ ส วนภายนอกอาคารจากการ
สังเกตการณ์ เพื่อช่วยให้ การศึกษาวิจยั มีความเข้ าใจข้ อมูลด้ านพื ้นที่มากยิ่งขึ ้น สามารถอธิบาย
ข้ อมูลด้ านกายภาพของพื ้นที่ได้ อย่างชัดเจน และช่วยในการเก็บข้ อมูลขันต่
้ อไป
2.3 ตัวแปรสำคัญในกำรศึกษำ การศึกษาวิจยั นี ้ได้ ทาการประเมินโดยพิจารณาตัว
แปรที่มีความสอดคล้ องกัน เพื่อนามาประกอบในการสรุปผลการประเมิน แบ่งได้ เป็ น 7 ตัวแปร คือ
2.3.1 สภำพพืน้ ที่กำรใช้ งำน(Physical Activity) เป็ นการออกแบบพื ้นที่เพื่อ
การใช้ งานและทากิจกรรมภายในสวน และเป็ นลักษณะของพื ้นที่ ที่ก่อให้ เกิดการใช้ งานและ
กิจกรรมต่างๆ ตามสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่
2.3.2 กำรใช้ งำนที่เกิดขึน้ จริง เป็ นลักษณะการใช้ งานและกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
ภายในสวน ซึง่ เป็ นได้ ทงกิ
ั ้ จกรรมที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร
2.3.3 ผู้ใช้ งำน(User) จากประชากรที่เป็ นเป้าหมายของการศึกษา
2.3.4 จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน เป็ นการวัดค่าความหนาแน่นในการใช้ งานพื ้นที่
2.3.5 เวลำในกำรใช้ งำน เป็ นระยะเวลาในการใช้ งานแต่ละครัง้ เพื่อนาไปหา
เวลาเฉลี่ยในการใช้ งานแต่ละครัง้ ของแต่ละพื ้นที่
2.3.6 กำรดูแลรั กษำและควำมปลอดภัย เป็ นการดูแลและบารุ งรักษาพื ้นที่
การรักษาความปลอดภัยภายในพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดสุนทรี ยภาพต่อลักษณะทางกายภาพของสวน
2.3.7 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ งำน เป็ นความพึงพอใจต่อสวนในด้ านการ
ออกแบบ รูปแบบสวน กิจกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆภายในสวน
3. วิธีกำรเก็บข้ อมูลกำรสำรวจ
การเก็บข้ อมูลภาคสนามได้ เลือกวิธีการในการเก็บข้ อมูล 2 วิธี คือ
3.1 แบบสังเกตกำรณ์ (Observations) เป็ นการสังเกตการณ์สภาพการใช้ งานพื ้นที่
สวน ช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น.ของวันตลอดทัง้ สัปดาห์ แบ่งเป็ นวันธรรมดา(จันทร์ ถึงศุกร์ )และ
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วันหยุด(เสาร์ และอาทิตย์) วิธีการสังเกตโดยทาการบันทึกลงในแผนผังและตารางการใช้ งานพื ้นที่
สวนในช่ ว งเวลาต่ า งๆเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มูล ด้ า นต าแหน่ ง การใช้ ง าน เส้ น ทางการสัญ จร
พฤติกรรมการใช้ งาน เพศของผู้ใช้ งาน ประเภทของผู้ใช้ งาน เวลาในการใช้ งาน(นาที)/ครัง้
จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน เวลาเฉลี่ยในการใช้ งาน(นาที)/ครัง้ และเวลาในการใช้ งานน้ อยสุด/มากสุด
(นาที) โดยแบ่งการบันทึกเป็ น 5 ช่วงเวลา ดังนี ้
ช่วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.
ช่วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.
ตารางที่ 3 ตัวอย่างตารางการใช้ งานพื ้นที่สวนช่วงเวลาต่างๆ
การใช้ งาน

พฤติกรรม

เพศ

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง รวม

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

ตาแหน่ง
รวม
เส้ นทางสัญจร
รวม

3.2 แบบสัมภำษณ์ (Interview) ได้ ใช้ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้ าง(Unstructured
Interview) เป็ นการสัมภาษณ์แบบตังค
้ าถาม ที่ไม่กาหนดคาตอบให้ เลือกตอบ แต่เป็ นคาถามเปิ ด
ที่ต้องการคาตอบที่เป็ นข้ อเท็จจริงและให้ ผ้ ตู อบสัมภาษณ์ได้ แสดงความคิดเห็นของตน โดยแบ่งผู้
ถูกสัมภาษณ์ได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
3.2.1 ผู้ใช้ งำน จากประชากรที่เป็ นเป้าหมายของการศึกษา แบ่งได้ เป็ น 4
ประเภท คือ
3.2.1.1 ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (สัมภาษณ์ 10 คน)
3.2.1.2 ญาติผ้ ปู ่ วยและผู้เยี่ยมไข้ (สัมภาษณ์ 10 คน)
3.2.1.3 เจ้ าหน้ าที่ (สัมภาษณ์ 5 คน)
3.2.1.4 บุคคลภายนอก (สัมภาษณ์ 5 คน)
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3.2.2 ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร คือผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ
ก่อสร้ าง และบริ หารจัดการ วางนโยบายต่างๆของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่สวนภายนอก
(สัมภาษณ์ 3 คน)
3.2.3 ผู้ดูแล คือผู้ที่มีหน้ าที่ดแู ลสวนและรักษาความปลอดภัยให้ แก่สวน
(สัมภาษณ์ 2 คน)
4. ระยะเวลำในกำรเก็บข้ อมูล
แบบสังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์ เก็บข้ อมูลในวันธรรมดา(จันทร์ ถึงศุกร์ ) 4 วัน คือ
วันที่ 3, 4, 9, 10 มกราคม พ.ศ. 2555
การสัง เกตการณ์ ส ภาพการใช้ ง านพื น้ ที่ ส วน ช่ ว งเวลา 8:00 - 18:00 น.ของวัน
แบ่งเป็ นวันธรรมดา(จันทร์ ถึงศุกร์ ) 7 วัน คือวันที่ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
วันหยุด(เสาร์ และอาทิตย์) 2 วัน คือวันที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
5. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
5.1 น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการเก็ บ ข้ อมู ล ภาคสนามมาท าการวิ เ คราะห์ จากการ
สังเกตการณ์ สภาพการใช้ งานพืน้ ที่สวนในช่วงเวลาต่างๆของวัน สามารถนามาสรุ ป เป็ นแผนที่
(Mapping)และตารางการใช้ งานพื ้นที่ สวนในช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. ด้ านตาแหน่งการใช้ งาน
เส้ นทางการสัญจร จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน เวลาเฉลี่ยในการใช้ งาน(นาที)/ครัง้ และเวลาในการใช้
งานน้ อยสุด/มากสุด(นาที) โดยไม่นาข้ อมูลจานวนครัง้ ที่ใช้ งานของวันหยุด(เสาร์ และอาทิตย์) มา
สรุปเป็ นการใช้ งานพื ้นที่สวนในช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. เนื่องจากการเก็บข้ อมูลของวันหยุด เป็ น
การนามาวิเคราะห์เพื่อให้ เห็น ภาพรวมของการใช้ งานทังสั
้ ปดาห์(จันทร์ ถึงอาทิตย์) และเห็น ถึง
ความแตกต่างของการใช้ งานระหว่างวันธรรมดา(จันทร์ ถึงศุกร์ )และวันหยุด ซึ่งการเก็บข้ อมูลใน
ช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. ควรเป็ นข้ อมูลที่มีความใกล้ เคียงกัน ผู้ศกึ ษาได้ เลือกวันธรรมดา ซึง่ เป็ น
วันที่มีความสอดคล้ องกับระบบการบริการโรงพยาบาลของรัฐบาล
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างตารางการใช้ งานพื ้นที่สวนช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น.
การใช้ งาน

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
วันธรรมดา
8:00 - 10:00

วันธรรมดา
10:01 - 12:00

วันธรรมดา
12:01 - 14:00

วันธรรมดา
14:01 - 16:00

วันธรรมดา
16:01 - 18:00

วันหยุด

รวม(เว้ นวันหยุด)
8:00 - 18:00

ตาแหน่ง
รวม
เส้ นทางสัญจร
รวม
รวมทังหมด
้
เวลาเฉลี่ย(นาที)
เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

5.2 วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริงในด้ านพฤติกรรมการใช้ งานและเส้ นทางการสัญจร
5.3 วิเคราะห์การใช้ งานพื ้นที่ ตาแหน่งการใช้ งาน เส้ นทางการสัญจร จานวนครัง้ ที่
ใช้ งาน เวลาในการใช้ งาน และช่วงเวลาในการใช้ งานของสวนต่างๆ ที่สมั พันธ์ กับลักษณะทาง
กายภาพของพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
5.4 วิเคราะห์สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ อง
และไม่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
5.5 วิเคราะห์การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ อง
กับแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ
5.6 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา
5.7 นาผลการวิเคราะห์ มาเป็ นบทสรุ ปเพื่อการประเมินหลังการใช้ งานภูมิทัศน์ ใน
โรงพยาบาลเสนา ตอบคาถามการวิจัย และเป็ นข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ ใน
โรงพยาบาลเสนา

บทที่ 4
กรณีศึกษาภูมิทศั น์ ในโรงพยาบาลเสนา
1. ลักษณะทางกายภาพ
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ ศึกษาเป็ นการเก็ บข้ อมูลเบือ้ งต้ นเพื่อให้
ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเพื่อประกอบการศึกษาและวิจยั โดยพิจารณาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของโรงพยาบาลเสนา
1.1.1 ที่ตัง้ โครงการ เลขที่ 51 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาลเจ้ าเจ็ด ตาบลเจ้ าเจ็ด
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

พื ้นที่ศกึ ษา
โรงพยาบาลเสนา

ภาพที่ 87 แผนที่อาเภอเสนาแสดงพื ้นที่ศกึ ษา
ที่มา: ดัดแปลงจาก สานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุม่ งานข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร,
ข้ อมูลอาเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เข้ าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.ayutthaya.go.th/16/sena/sn_map.html
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ภาพที่ 88 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื ้นที่ศกึ ษาโรงพยาบาลเสนาและพื ้นที่โดยรอบ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Inc., Google Earth [computer program], California: Google Inc., 2013.

124

125
1.1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมา
1.1.2.1 โรงพยาบาลเสนา เริ่ มทาการก่อสร้ าง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2519 ใน
พื ้นที่ซงึ่ ได้ รับการบริ จาคจาก คุณศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร จานวน 26 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา โดยได้ ทา
พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2519 และเริ่ มเปิ ดให้ บริ การแก่ประชาชนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2522 เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีเตียงรับผู้ป่วย 65 เตียง
1.1.2.2 ปี พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสุข ได้ จดั กลุม่ โรงพยาบาลใหม่
เป็ นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสนา ซึง่ เดิมจัดเป็ น
โรงพยาบาลระดับจังหวัดควรจะได้ เป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป แต่เนื่องจากมีเตียงรับผู้ป่วยน้ อย จึงถูก
จัดให้ เป็ นโรงพยาบาลชุมชน แต่ยงั สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคตลอดมา
1.1.2.3 ปี พ.ศ. 2531 ได้ รับเงินบริ จาคก่อสร้ างอาคารสงฆ์อาพาธทาให้ มี
จานวนเตียงเพิ่มเป็ น 90 เตียง เนื่องจากมีผ้ ปู ่ วยมารับบริการมากขึ ้น
1.1.2.4 ปี พ.ศ. 2536 ได้ เปิ ดอาคารผู้ป่วยในอีก 1 หลัง ทาให้ มีเตียงรับ
ผู้ป่วยเป็ น 160เตียง และทางคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลเสนาได้ ร่วมกันหาเงินบริ จาคซื ้อ
ที่ดินเพิ่มเติมให้ แก่โรงพยาบาลขยายออกไปด้ านหลังอีก 11 ไร่ ทาให้ ขณะนี ้มีพื ้นที่ รวม 37 ไร่ 3
งาน 76 ตารางวา
1.1.2.5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 โรงพยาบาลเสนา ได้ รับการปรับ
ฐานะเป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคเช่นเดิม
1.1.3 ขนาดพืน้ ที่ 39 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
1.1.4 เวลาเปิ ดทาการ แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี ้
1.1.4.1 อาคารผู้ป่วยนอก เปิ ดทาการเวลา 7:00 - 20:30 น.โดยเวลา
7:00 น. เริ่ มตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น เวลาตรวจโรคจากแพทย์แบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1เวลา
7:30 - 8:30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 8:30 - 16:30 น. และช่วงที่ 3 เวลา 16:30 - 20:30 น. (เริ่ มรับบัตร
คิว 5:00 น.บริเวณทางเข้ าด้ านหน้ าอาคารและ 6:00 น.เปิ ดให้ เข้ ามารอด้ านในอาคาร )
1.1.4.2 คลินิกพิเศษ เปิ ดทาการเวลา 8:00 - 12:00 น.
1.1.4.3 อุบัตเิ หตุฉุกเฉิน เปิ ด 24 ชัว่ โมง
1.1.4.4 หอผู้ป่วย เปิ ดให้ เยี่ยมไข้ เวลา 10:30 - 20:00 น.
1.1.4.5 หอผู้ป่วยหนัก(ICU) เปิ ดให้ เยี่ยมไข้ เวลา 12:00 - 13:00 น.
และเวลา 19:00 - 20:00 น.
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ภาพที่ 89 อาคารอานวยการ-คลินิกพิเศษ

ภาพที่ 90 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน

ภาพที่ 91 หอผู้ป่วยรวมหญิง

ภาพที่ 92 ทัศนียภาพด้ านหน้ าโรงพยาบาลเสนา ต.เจ้ าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา

ภาพที่ 93 ผังบริ เวณโรงพยาบาลเสนา
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1.2 การเข้ าถึงพืน้ ที่ พื ้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเสนาส่วนใหญ่เป็ นทุ่งนาอยู่ห่างจาก
ชุมชนโดยรอบประมาณ 0.3 - 1.8 กม. ทาให้ การเข้ าถึงพื ้นที่มี 4 ลักษณะ คือ
1.2.1 รถยนต์ ส่วนตัว การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนารถเข้ ามา
จอดในโรงพยาบาลได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง มีพื ้นที่สาหรับจอดรถยนต์ 3 บริ เวณ ได้ แก่ บริ เวณที่1 ลาน
จอดรถยนต์ ด้ านหน้ าโรงพยาบาลติ ด กั บ ลานกล้ วยไม้ บริ เ วณที่ 2 ลานจอดรถด้ า นหลัง
โรงพยาบาล และบริ เวณที่ 3 ที่ จอดรถยนต์ ด้านหน้ าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิ น ส่วน
รถยนต์ของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลสามารถจอดในบริเวณบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ได้

ภาพที่ 94 ลานจอดรถยนต์ด้านหน้ าโรงพยาบาลและที่จอดรถจักรยานยนต์บริ เวณลานกล้ วยไม้

ภาพที่ 95 ที่จอดรถยนต์ด้านหน้ าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน

1.2.2 รถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นตั ว การเดิ น ทางโดยรถจัก รยานยนต์ ส่ ว นตัว
สามารถนารถเข้ ามาจอดในโรงพยาบาลได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง มีพื ้นที่สาหรับจอดรถจักรยานยนต์ 4
บริเวณ ได้ แก่ บริเวณที่1 ด้ านหน้ าทางเข้ า-ออกหลักของโรงพยาบาล บริเวณศาลาพักญาติ บริเวณ
ที่ 2 ลานกล้ วยไม้ เมื่อบริ เวณที่ 1 ที่ จอดรถเต็มเจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยก็ จะให้ มาจอด
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บริ เวณนี ้แทน บริ เวณที่ 3 ทางเข้ า -ออกประตูที่ 1 บริ เวณที่ 4 ด้ านหน้ าอาคารอานวยการ-คลินิก
พิเศษ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 96 ที่จอดรถจักรยานยนต์
(ก) บริ เวณศาลาพักญาติ
(ค) บริ เวณประตูที่1

(ข) ลานกล้ วยไม้
(ง) หน้ าอาคารอานวยการ-คลินิกพิเศษ

1.2.3 รถประจาทาง การเดินทางโดยรถประจาทาง มีสายเสนา-โรงพยาบาล
เสนา-บางซ้ าย ให้ บริการเวลา 7:15 - 16:00 น.
1.2.4 รถจักรยานยนต์ รับจ้ าง จอดรอรับส่งผู้โดยสารบริ เวณประตูที่ 1 ของ
โรงพยาบาล ให้ บริการเวลา 5:30 - 18:30 น.
1.3 การสัญจรภายในโรงพยาบาล ทาการศึกษาเฉพาะทางสาธารณะของผู้ที่มารับ
บริการไม่รวมทางของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลเสนามีประตูทางเข้ า -ออก 3 ประตู ได้ แก่
ประตูที่ 1 เป็ นประตูทางด้ านทิศตะวันออก เปิ ดเวลา 6:00 - 18:00 น.สามารถเข้ าออกได้ เฉพาะคน
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เดิน ประตูที่ 2 เป็ นประตูทางเข้ า-ออกหลักของโรงพยาบาล เปิ ด 24 ชัว่ โมง ประตูที่ 3 เป็ นประตู
ทางด้ านทิศตะวันตก ปั จจุบนั ได้ ปิดไว้ จะเปิ ดให้ เข้ า-ออกเฉพาะรถบริ การเท่านัน้ เช่น รถเก็บขยะ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็ นต้ น การสัญจรภายในโรงพยาบาลสามารถแบ่งลักษณะทางสัญจรได้
เป็ น 2 ประเภท คือ
1.3.1 ทางรถยนต์ สามารถเข้ า-ออกได้ ทางประตูที่ 2 เท่านัน้ มีการเดินรถทาง
เดียวและสองทาง การสัญจรส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของการสัญจรเพื่อรับ -ส่งคนบริ เวณด้ านหน้ า
อาคารและออกจากโรงพยาบาลหรื อไปยังลานจอดรถ และการสัญจรไปยังลานจอดรถโดยตรง
ลักษณะพื ้นผิวเป็ นคอนกรี ต ความกว้ างถนนโดยประมาณ 4.00 - 6.00 เมตร

ภาพที่ 97 ทางเข้ า-ออกประตูที่ 2

ภาพที่ 98 ทางรถยนต์เพื่อสัญจรไปด้ านหลังโรงพยาบาลและบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่

ที่จอดรถยนต์/ลานจอดรถ

ที่จอดรถจักรยานยนต์

ภาพที่ 99 ผังบริ เวณโรงพยาบาลเสนาแสดงการสัญจรทางรถยนต์และที่จอดรถ

ทิศทางการสัญจรของรถยนต์
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1.3.2 ทางคนเดิน สามารถเข้ า-ออกได้ ทงทางประตู
ั้
ที่ 1และประตูที่ 2 ซึง่ แบ่ง
ลักษณะทางคนเดินได้ เป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้
1.3.2.1 ทางเดินภายในอาคาร เป็ นลักษณะของระเบียงทางเดินหรื อ
เส้ นทางเดินภายในอาคารที่มีการเชื่อมต่อกับประตูหรื อทางเดินภายนอกอย่างชัดเจน ลักษณะ
พื ้นผิวเป็ นหินขัด ความกว้ างทางเดินโดยประมาณ 2.40 - 3.00 เมตร
1.3.2.2 ทางเดินระหว่ างอาคาร เป็ นลักษณะของระเบียงทางเดินที่
เป็ นเส้ นทางระหว่างอาคารต่างๆ มีการเชื่อมต่อกับประตู ทางเดินภายในหรื อทางเดินภายนอก
อย่างชัดเจน มีความสาคัญในการเชื่อมต่ออาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลให้ เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันมีความเป็ นเอกภาพ สร้ างความสะดวกสบายในการใช้ งานพื ้นที่อาคารในส่วนต่างๆของ
โรงพยาบาล ลักษณะพื ้นผิวเป็ นหินขัด ความกว้ างทางเดินโดยประมาณ 2.40 - 3.00 เมตร
1.3.2.3 ทางเดินภายนอกอาคาร(ทางเท้ า) เป็ นลักษณะของทางเดินที่
มีรูปแบบที่ชดั เจน ออกแบบเพื่อเป็ นเส้ นทางการสัญจรโดยเฉพาะ มีการเชื่อมต่อกับประตู ทาง
เดินภายในหรื อทางเดินระหว่างอาคาร ซึ่งมีความสาคัญในการสร้ างความต่อเนื่องระหว่างพื ้นที่
ภายนอกและภายในอาคาร สร้ างความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเข้ าถึงพืน้ ที่จาก
ภายนอกมาสู่พื ้นที่ภายในอาคารได้ ลักษณะพื ้นผิวเป็ นอิฐตัวหนอน อิฐ หกเหลี่ยม คอนกรี ต หิน
กาบ หินกรวด และกระเบื ้องหินแกรนิตความกว้ างทางเดินโดยประมาณ 0.90 - 2.40 เมตร
1.3.2.4 ทางเดินภายนอกอาคาร(ถนนหรื อสนาม) เป็ นลักษณะของ
พื ้นที่โล่งว่าง เช่น ถนน สนาม ที่ไม่มีรูปแบบการเดินที่ชดั เจน ไม่มีทิศทาง ไม่ได้ ออกแบบเพื่อเป็ น
เส้ นทางการสัญจรโดยเฉพาะ แต่มีการเชื่อมต่อกับประตู ทางเดินภายในหรื อทางเดินภายนอก
อย่างชัดเจน จึง ทาให้ เกิ ดการสัญจรที่ สร้ างความสะดวกสบายแต่ไม่ปลอดภัย เนื่ องจากเป็ น
เส้ นทางเดินที่ ตดั ผ่านเส้ นทางรถ(ถนน) ซึ่งควรนามาพิจารณาในการออกแบบเพื่อสร้ างความ
ปลอดภัยในการสัญจร
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 100 ทางคนเดิน
(ก) ทางเดินภายในอาคาร
(ค) ทางเดินภายนอกอาคาร(ทางเท้ า)

(ข) ทางเดินระหว่างอาคาร
(ง) ทางเดินภายนอกอาคาร(ถนนหรื อสนาม)

ทางเดินระหว่างอาคาร

ทางเดินภายนอกอาคาร(ทางเท้ า)

ภาพที่ 101 ผังบริ เวณโรงพยาบาลเสนาแสดงการสัญจรทางคนเดิน

ทางเดินภายในอาคาร

ทางเดินภายนอกอาคาร(ถนนหรื อสนาม)
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2. ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบสวน
2.1 ความมุ่งหมายในการดาเนินงาน(พันธกิจ) ของโรงพยาบาลเสนาในข้ อ 1 ว่า
“ ให้ บริ การและพัฒนาระบบบริ การสุขภาพแบบผสมผสานเป็ นองค์รวม ด้ วยหัวใจของความเป็ น
มนุษย์ โดยร่ วมมือกับเครื อข่ายและชุมชน ในการสร้ างสุขภาพแก่ประชาชน ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ” จากประโยคข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า การสร้ างสุขภาพแก่ประชาชน
ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ส่วนหนึ่งก็คือ การสร้ างสวนที่ส่งเสริ มสุขภาพ
ให้ แก่ประชาชนนันเอง
้
2.2 รูปแบบสวน Hospital & Resort เป็ นเสมือนที่พกั ของผู้ป่วยที่มีความร่มรื่ น ให้
ความรู้สกึ ผ่อนคลาย และให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ใช้ พื ้นที่บริเวณศาลา ริมสระน ้า ทางเดิน ฯลฯ ในการพักผ่อน
โดยแบ่งการจัดสวนเป็ น 2 พื ้นที่ คือ
1. สวนบริเวณใกล้ หอผู้ป่วยสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น สวน 4
2. สวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สวน 2 สวน 5

(ก)

(ข)

ภาพที่ 102 สวน 5 เป็ นภาพวาดสีน ้าของโรงพยาบาลเสนาในช่วงเริ่ มแรก(พ.ศ.2538) ที่มีการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาล มีแนวความคิดในการจัดสวนให้ เป็ น Hospital & Resort
(ก) บริ เวณด้ านหน้ าศาลาพักญาติ
(ข) บริ เวณใกล้ หอผู้ป่วยและห้ องจ่ายยาผู้ป่วยใน
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 103 สวน 2 เป็ นภาพวาดสีน ้าของโรงพยาบาลเสนาในช่วงเริ่ มแรก(พ.ศ.2538) ที่มีการพัฒนา
สภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาล มีแนวความคิดในการจัดสวนให้ เป็ น Hospital & Resort
(ก) บริ เวณทางเดินริ มสระน ้า
(ข) บริ เวณทางเข้ า-ออกสวนหน้ าหอผู้ป่วยหญิง

แนวความคิดให้ สวนมีรูปแบบ Hospital & Resort เป็ นความตังใจของผู
้
้ บริ หาร
โรงพยาบาลในปี พ.ศ.2538 ที่มีการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาล ซึง่ ผู้ออกแบบ
คือ หัวหน้ ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคนสวนของโรงพยาบาลเสนา มีที่ปรึ กษาโครงการคือ สวน
อุตสาหกรรมบ้ านแพน (อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา) และได้ รับรางวัลการพัฒนาและปรับโฉม
หน้ าสถานพยาบาลดีเด่น อันดับที่ 1 ของประเทศ ปี พ.ศ.2538 จากกระทรวงสาธารณสุข
2.3 การใช้ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ นาลักษณะตามธรรมชาติ พรรณไม้
แหล่งน ้า ที่มีอยู่เดิมของพื ้นที่มาใช้ ได้ แก่ การเก็บต้ นไม้ ที่มีอยู่เดิม การปรับรู ปแบบของแหล่งน ้า
เดิมให้ เป็ นสระน ้าเพื่อใช้ ในการหน่วงน ้า กักเก็บน ้า เลี ้ยงปลา และใช้ เพื่อการพักผ่อนทางสายตา
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ภาพที่ 104 สระน ้าด้ านหน้ าโรงพยาบาลบริ เวณสวน 2

2.4 วัสดุและพืชพรรณ ใช้ วสั ดุและพืชพรรณไม้ พื ้นถิ่น ไม้ ดอกของภาคกลางซึง่
เหมาะกับสภาพอากาศร้ อน ออกดอกในช่วงฤดูร้อนได้ ดี และมีทรงพุ่มแบบแผ่กว้ างเพื่อให้ ร่มเงา
เช่น หางนกยูงฝรั่ง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ หูกวาง
2.5 ลักษณะกิจกรรม แบ่งเป็ น 3 รูปแบบ คือ
2.5.1 กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว(Active) เช่น การออกกาลังกายด้ วยเครื่ องออกกาลังกายในบริเวณสวน 4 การเดินกะลาในบริเวณสวน 1 การเต้ นแอโรบิคในบริเวณสวน 3
2.5.2 กิจกรรมที่ไม่ มีการเคลื่อนไหว(Passive) เช่น การนัง่ เล่น นัง่ พัก นัง่ รอ
พูดคุย ดูปลา ชมทิวทัศน์ในบริเวณสวนต่างๆ
2.5.3 กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา เป็ นกิ จ กรรมของพุท ธศาสนิ กชนที่ มี ก าร
สักการบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อความเป็ นสิริมงคล ขอพร บนบานศาลกล่าว และเป็ น
ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้ เป็ นอย่างดี ในส่วนของศาลพระภูมิและศาลพระพรหมบริ เวณสวน 2
และหอพระบริเวณสวน 3 และมีการตักบาตรทุกวันพุธ เวลา 6:50 น. บริเวณศาลาพักญาติสวน 5
2.6 การดูแลรั กษาและความปลอดภัย
2.6.1 การดูแลรักษา ผู้ดแู ลสวนหรื อคนสวนของโรงพยาบาลเป็ นทังผู
้ ้ ออกแบบ
ผู้ดแู ลและบารุ งรักษา และเพาะชาต้ นไม้ บางส่วนไว้ ใช้ งานซึ่งส่วนใหญ่เป็ นไม้ กระถางที่จดั วาง
ภายในอาคาร ผู้ดแู ลสวนทางานช่วงเวลา 8:00 - 16:00 น. เวลา 8:00 - 12:00 น. กวาดใบไม้ เก็บ
ขยะ รดน ้าต้ นไม้ ตัดแต่งต้ นไม้ ตัดหญ้ า และพรวนดิน ตามลาดับ เวลา 13:00 - 16:00 น. จะทา
ต้ นไม้ ในโรงเรื อนเพาะชา ตัดแต่งต้ นไม้ ตัดหญ้ า และพรวนดิน โดยผู้ดแู ลสวนมีทงหมด
ั้
6 คน แบ่ง
กันดูแลพื ้นที่สวนในบริเวณต่างๆกัน ดังนี ้
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ผู้ดแู ลสวนคนที่ 1(หัวหน้ า) ดูแลสวน 2 และสวน 7
ผู้ดแู ลสวนคนที่ 2 ดูแลสวน 1 และสวน 4
ผู้ดแู ลสวนคนที่ 3 ดูแลสวน 3 และบริเวณแนวต้ นไม้ ด้านหน้ าโรงพยาบาล
ผู้ดแู ลสวนคนที่ 4 ดูแลสวน 5 สวน 6และบริเวณอาคารไพบูลย์เสนา
ผู้ดแู ลสวนคนที่ 5 ดูแลสวนบริเวณบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่
ผู้ดูแลสวนคนที่ 6 ดูแลบริ เวณอาคารพักพยาบาล ลานจอดรถ และ
สนามฟุตบอลด้ านหลังโรงพยาบาล
ส่วนไม้ กระถางภายในอาคารช่วยกันดูแล โดยจะเปลี่ยนทุก 2 สัปดาห์
2.6.2 ความปลอดภัย ขึ ้นอยู่กับการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล มี
ระบบรักษาความปลอดภัยด้ วยกล้ องวงจรปิ ดและยามดูแล 24 ชัว่ โมง มีทางเข้ า-ออก 2 ทาง คือ
ประตูที่ 1(เข้ า-ออกได้ เฉพาะการสัญจรด้ วยเท้ า เปิ ดเวลา 6:00 - 18:00 น.)และประตูที่ 2(เข้ า-ออก
ได้ ทงการสั
ั้
ญจรด้ วยเท้ าและยานพาหนะ เปิ ด 24 ชัว่ โมง) โดยมีป้อมยามบริ เวณประตูที่ 2 กล้ อง
วงจรปิ ดภายนอกอาคารมี 3 ตัว บริ เวณประตูที่ 1 1 ตัวและประตูที่ 2 2 ตัว มียามทังหมด
้
10 คน
แบ่งเวรยามเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ 8:00 - 16:00 น.(5 คน) 16:00 - 00:00 น.(3 คน) และ 00:00 8:00 น.(3 คน)
2.7 ข้ อจากัดในการออกแบบ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 หัวข้ อ ดังนี ้
2.7.1 งบประมาณ เนื่องด้ วยโรงพยาบาลเสนาเป็ นโรงพยาบาลของภาครัฐบาล
ทาให้ มีข้อจากัดทางด้ านงบประมาณสนับสนุนที่ รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งมีผลทาให้ เกิ ดข้ อจากัด
ทางด้ านอื่นๆตามมา
2.7.2 นโยบายในการบริหารของโรงพยาบาล การออกแบบโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ มุ่งให้ ความสาคัญด้ านหน้ าที่ใช้ สอยภายในอาคาร การให้ บริ การทางการแพทย์ และการ
ดาเนินงานต่างๆยังต้ องคานึงถึงงบประมาณค่าใช้ จ่ายทังในด้
้ านการก่อสร้ างอาคาร การจัดซื ้อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง ทาให้ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการทาง
การแพทย์มากกว่าการออกแบบและดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมภายนอกอาคาร
2.7.3 การดูแลและบารุ งรักษา จานวนผู้ดแู ลสวนหรื อคนสวน มีไม่เพียงพอต่อ
การดูแลและบารุงรักษาพื ้นที่สวนและพื ้นที่ภายนอกอาคารทังหมด
้
เนื่องมาจากงบประมาณที่มีไม่
เพียงพอประกอบกับคนสวนต้ องทางานอื่นๆภายในโรงพยาบาลนอกเหนือจากงานดูแลสวนด้ วย
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3. ลักษณะพืน้ ที่และการใช้ งานพืน้ ที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
ศึกษาเฉพาะพื ้นที่ในส่วนของการให้ บริ การของโรงพยาบาลที่ไม่จากัดประเภทของ
ผู้ใช้ งาน โดยไม่รวมในส่วนของบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ และพื ้นที่บริ เวณสนามฟุตบอล บ่อบาบัดน ้าเสีย
อาคารซ่อมบารุง-พัสดุ อาคารเก็บศพ และลานจอดรถด้ านหลังโรงพยาบาล ซึง่ ลักษณะพื ้นที่และ
การใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาลเสนา สามารถแบ่งพื ้นที่สวนได้ เป็ น 7
พื ้นที่ โดยพิจารณาด้ านรูปแบบภูมิทศั น์ ตาแหน่งที่ตงั ้ ขนาดพื ้นที่ การเข้ าถึง ความสัมพันธ์กบั
อาคารต่างๆ ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ การใช้ พืน้ ที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวก และแสงสว่างในเวลากลางคืน

ภาพที่ 105 ผังบริ เวณแสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อมทัง้ 7 สวน

2

ภาพที่ 106 ผังบริ เวณแสดงความสัมพันธ์ของสวนกับอาคารต่างๆของโรงพยาบาลเสนา

1

7

6
5

3

4
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3.1 สวน 1

ภาพที่ 107 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 1แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม

ภาพที่ 108 ทัศนียภาพสวน 1
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3.1.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ Landscaped Setback เป็ นพื ้นที่ด้านหน้ าทางเข้ า
อาคาร ประกอบด้ วยสนามหญ้ า ต้ นไม้ และอื่นๆ ที่เป็ นกันชน(Buffer)ระหว่างอาคารและถนน ช่วย
กรองมลภาวะทางเสียงและอากาศ สร้ างความปลอดภัยในชีวิต
3.1.2 ตาแหน่ งที่ตงั ้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล เป็ นสวน
ที่อยูม่ มุ พื ้นที่ของโรงพยาบาล ติดทางเข้ า-ออกประตูที่ 1(เข้ า-ออกได้ เฉพาะการสัญจรด้ วยเท้ า เปิ ด
เวลา 6:00 - 18:00 น.) เป็ นประตูที่ติดกับบ้ านพักอาศัยและร้ านค้ า
3.1.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 850 ตารางเมตร
3.1.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากทางถนนบริ เวณประตูที่ 1 ทางถนนด้ านหน้ า
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน และด้ านหน้ าอาคารอานวยการ-คลินิกพิเศษ
3.1.5 ความสั มพันธ์ กับอาคาร ทิ ศใต้ ติ ดอาคารอ านวยการ-คลินิ ก พิเศษ
(ความสูง 2 ชัน)ชั
้ น้ 1เป็ นคลินิกพิเศษให้ บริการเวลา 8:00 - 12:00 น. ซึง่ เป็ นคลินิกเฉพาะโรคต่างๆ
ให้ บริการวันจันทร์ - ศุกร์ โดยแต่ละวันเป็ นคลินิกเฉพาะโรคที่แตกต่างกันออกไป ปิ ดให้ บริ การเวลา
12:00 น. ซึง่ อาจมีผ้ ปู ่ วยนอกที่ยงั รอเข้ ารับการให้ บริ การถึง 14:00 น. ดังนันผู
้ ้ ป่วยส่วนใหญ่จึงเป็ น
ผู้ป่วยที่มีใบนัดแพทย์ และชัน้ 2 เป็ นส่วนบริหารของโรงพยาบาล
3.1.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ ในตอนแรกผู้บริ หาร
และผู้อ อกแบบตัง้ ใจให้ เป็ นสวนสมุน ไพรและสวนสุขภาพ โดยสวนสมุน ไพรได้ มี การปลูกพื ช
สมุนไพรไว้ ในบริ เวณเพื่อนาไปใช้ ในการรักษา และให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ทราบถึงความรู้ เรื่ องพืชสมุนไพร
และสรรพคุณในการรั กษาโรค ซึ่งภายหลังได้ ยกเลิกในส่วนนี ไ้ ปเนื่ องจากมีบุคคลภายนอกนา
สมุนไพรไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นจานวนมากและไม่มีการปลูกเพิ่ มรวมทังโรงพยาบาลขาด
้
เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลอย่างใกล้ ชิด ส่วนสวนสุขภาพมีลานกะลา ลานหิน และทางเดินไม้ สาหรับทา
กายภาพบาบัด เพื่อช่วยในการรักษาโรคและส่งเสริ มสุขภาพจิตที่ดีที่มีการรักษาในสภาพแวดล้ อม
ที่ เป็ นธรรมชาติ ซึ่ง ผู้ใช้ ง านเป็ นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่ มีเจ้ าหน้ าที่ พยาบาลดูแล ภายหลัง
เจ้ าหน้ า ที่ พ ยาบาลมี จานวนไม่เพียงพอประกอบกับสภาพอากาศที่ ร้อนท าให้ ต้องยกเลิกการ
ให้ บ ริ ก ารในสวนสุข ภาพไปในที่ สุด ปั จ จุบัน ลานกะลา ลานหิ น และทางเดิ น ไม้ ส าหรั บ ท า
กายภาพบาบัด ยังมีอยู่แต่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ลานหินเป็ นหินกรวดที่โรยไปกับพื ้นดิ นได้ ถกู
ดัด แปลงเป็ นหิ น ที่ ฝั ง ตัว อยู่ในคอนกรี ต เนื่ องจากมี เ ด็ กน าหิ น มาโยนเล่น ทางเดิน ไม้ ส าหรั บ
กายภาพบาบัดมีสภาพทรุดโทรมใช้ งานไม่ได้ ถกู ย้ ายไปอยู่บริ เวณมุมสวน ลานกะลาเป็ นสิ่งเดียวที่
ยังคงสภาพเดิมและยังมีผ้ ใู ช้ งานอยู่ อีกทังยั
้ งมีศาลา บ่อปลา และน ้าตกจาลองซึง่ ติดตังเครื
้ ่ องพ่น
ละอองนา้ (เปิ ดเวลา 8:00 - 12:00 น.) เป็ นที่นั่งพัก นัง่ เล่น นัง่ รอ เพิ่มความเป็ นธรรมชาติและ
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ความสดชื่นให้ กับสวนและผู้ใช้ งานพืน้ ที่สวน มีปูน ปั น้ รู ปสัตว์ ปูนปั น้ รู ปผู้หญิ งเทนา้ และ
เครื่ องปั น้ ดินเผา เป็ นองค์ประกอบในสวนที่ช่วยในการผ่อนคลาย
3.1.7 การใช้ พืน้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก จากแนวความคิดข้ างต้ น
ประกอบไปด้ วย ลานกะลา ลานหิน และทางเดินไม้ สาหรับกายภาพบาบัดซึง่ ปั จจุบนั ทางเดินไม้
มีสภาพทรุ ดโทรมไม่ไ ด้ ใช้ งานจึงไม่นามาวิเคราะห์ ด้วย ดังนัน้ การใช้ พืน้ ที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่นามาใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย 1. ศาลา 2 หลัง 2. บ่อปลา 3. น ้าตกจาลอง 4. ลาน
กะลา 5. ลานหิน 6. สนามหญ้ า

บ่อปลา

น ้าตกจาลอง

ลานหิน

ศาลาและสนามหญ้ า

ลานกะลา

ภาพที่ 109 การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 1
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3.1.8 แสงสว่ างในเวลากลางคืน มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลา
กลางคืนถึงเช้ ามืดเพื่อให้ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ กบั ผู้ที่มารอรับการบริ การตังแต่
้
เวลา 4:00 น. แต่ปัจจุบนั มีเพียงแสงสว่างจากถนนหน้ าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน และแสง
สว่างจากหน้ าอาคารอานวยการ-คลินิกพิเศษ แสงสว่างภายในสวนมีเพียงดวงโคมที่มีสภาพชารุด
ทรุดโทรมใช้ งานไม่ได้

ภาพที่ 110 สวน 1 เวลากลางคืน

3.2 สวน 2

ภาพที่ 111 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 2 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 112 ทัศนียภาพสวน 2

3.2.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ Landscaped Setback เป็ นพื ้นที่ด้านหน้ าทางเข้ า
หลักของโรงพยาบาล ประกอบ ไปด้ วยสนามหญ้ า ต้ นไม้ และอื่นๆ เปรี ยบเสมือนกับสนามหญ้ า
หน้ าบ้ าน ที่เป็ นกันชน(Buffer)ระหว่างอาคารและถนน ช่วยกรองมลภาวะทางเสียงและอากาศ
สร้ างความปลอดภัยในชีวิต
3.2.2 ตาแหน่ งที่ตงั ้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล เป็ นพื ้นที่
บริ เวณด้ านหน้ าโรงพยาบาล ถูกล้ อมรอบด้ วยถนน 3 ด้ าน ติดทางเข้ า-ออกประตูที่ 1 และประตูที่
2 โดยประตูที่ 1(เข้ า-ออกได้ เฉพาะการสัญจรด้ วยเท้ า เปิ ดเวลา 06:00 - 18:00 น.) เป็ นประตูที่ติด
กับบ้ านพักอาศัย และร้ านค้ า ส่วนประตูที่ 2 (เข้ า-ออกได้ ทงการสั
ั้
ญจรด้ วยเท้ าและยานพาหนะ
เปิ ด 24 ชัว่ โมง) เป็ นประตูหลักของโรงพยาบาล
3.2.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 1 ไร่ 64 ตารางเมตร
3.2.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากทางถนนบริ เวณประตูที่ 1 ทางถนนด้ า นหน้ า
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน และทางถนนบริเวณประตูที่ 2
3.2.5 ความสัมพันธ์ กับอาคาร ทิศใต้ อยู่ตรงข้ ามอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุ
ฉุกเฉิน (ความสูง 1 ชัน)
้ มีถนนกันระหว่
้
างสวนและอาคาร อาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน เป็ น
อาคารเดียวกันแต่แบ่งพื ้นที่ใช้ งานกันคนละส่วนมีประตูเข้ า-ออกแยกออกจากกัน ส่วนผู้ป่วยนอก
ให้ บริการเวลา 7:00 - 20:30 น. ส่วนอุบตั ิเหตุฉกุ เฉินให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
3.2.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ มีสระน ้ายาวขนานไป
กับสวนเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สาหรับหน่วงน ้า กักเก็บน ้า และให้ ผ้ ูใช้ งานโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้ สามารถใกล้ ชิดกับธรรมชาติได้ มากขึน้ มีการเลีย้ งปลาในสระนา้ เพื่อเพิ่มความเป็ น
ธรรมชาติและสร้ างความเพลิดเพลินแก่ผ้ ใู ช้ งานมากยิ่งขึ ้น มีอาหารปลาและตู้รับบริ จาคค่าอาหาร
ปลา(ให้ บริ การเวลา 8:00 - 18:00 น.) มีน ้าพุเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ แก่น ้าและให้ เสียงที่สร้ างความ
ผ่อนคลายให้ กบั ผู้ที่ได้ ยิน(เปิ ดเวลา 8:00 - 12:00 น.) มีศาลาและม้ านัง่ สาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ
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อีกทัง้ ยังมีศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเพื่อให้ ผ้ ูคนกราบไหว้ ซึ่งเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ กับ
ผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วยได้ เป็ นอย่างดี
3.2.7 การใช้ พนื ้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้ วย 1. ชานริมสระ 3
ชาน 2. ม้ านัง่ 2 ตัว 3. ศาลา 4. ศาลพระภูมิและศาลพระพรหม 5. ทางเดิน 6. สระน ้า 7. ถังขยะ

ชานริ มสระ

ศาลา

ม้ านัง่

สระน ้า

ทางเดิน

ศาลพระภูมิและศาลพระพรหม

ภาพที่ 113 การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 2

3.2.8 แสงสว่ างในเวลากลางคืน มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลา
กลางคืนถึงเช้ ามืดเพื่อให้ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ กบั ผู้ที่มารอรับการบริ การตังแต่
้
เวลา 4:00 น. ปั จจุบนั มีแสงสว่างจากถนนหน้ าอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน และแสงสว่าง
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จากประตูที่ 2 แสงสว่างภายในสวนมี เพียงดวงโคมส่องสว่า งบริ เวณศาลพระภูมิและศาลพระ
พรหม และศาลา ส่วนดวงโคมบริเวณทางเดินมีสภาพชารุดทรุดโทรมใช้ งานไม่ได้

(ก)
ภาพที่ 114 สวน 2 เวลากลางคืน
(ก) ทางเดินไปศาลพระภูมิ

(ข)
(ข) บริ เวณม้ านัง่

(ค)
(ค) ทางเดินไปศาลา

3.3 สวน 3

ภาพที่ 115 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 3 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม

ภาพที่ 116 ทัศนียภาพสวน 3
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3.3.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ Plaza เป็ นพื ้นที่ภายนอกที่มีพื ้นผิวดาดแข็งเป็ นส่วน
ใหญ่เพื่อรองรับการใช้ งานโดยเฉพาะ เป็ นลานกิจกรรมกลางแจ้ ง
3.3.2 ตาแหน่ งที่ตงั ้ อยูท่ างทิศเหนือของโรงพยาบาลเป็ นพื ้นที่บริ เวณด้ านหน้ า
โรงพยาบาล ถูกล้ อมรอบด้ วยถนนทัง้ 4 ด้ าน ติดทางเข้ า-ออกประตูที่ 2 และประตูที่ 3 โดยประตูที่
2(เข้ า-ออกได้ ทัง้ การสัญ จรด้ ว ยเท้ าและยานพาหนะ เปิ ด 24 ชั่ว โมง) เป็ นประตู ห ลัก ของ
โรงพยาบาล ส่วนประตูที่ 3(เข้ า-ออกเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถขนของก่อสร้ าง) ปิ ดไว้
ไม่เปิ ดให้ บริการ
3.3.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 1,055 ตารางเมตร
3.3.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากทางถนนหน้ าหอผู้ป่วยหญิงและอาคารเฉลิม พระเกียรติหรื อหอผู้ป่วยพิเศษ และทางลานจอดรถด้ านหน้ าโรงพยาบาล
3.3.5 ความสัมพันธ์ กับอาคาร ทิศใต้ อยู่ตรงข้ ามหอผู้ป่วยหญิง (ความสูง 2
ชัน)
้ และอาคารเฉลิมพระเกียรติหรื อหอผู้ป่วยพิเศษ(ความสูง 4 ชัน)
้ มีถนนกัน้ ระหว่างสวนและ
อาคาร หอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยพิเศษ เปิ ดให้ เยี่ยมไข้ เวลา 10:30 - 20:00 น. หอผู้ป่วยหญิง
อนุญาตให้ ญาตินอนเฝ้าไข้ ได้ เตียงละหนึง่ คน ส่วนหอผู้ป่วยพิเศษต้ องมีญาตินอนเฝ้าไข้ อย่างน้ อย
เตียงละหนึง่ คน
3.3.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ ในตอนแรกตังใจให้
้
เป็ น
ลานกล้ วยไม้ ลานออกกาลังกายสาหรับเต้ นแอโรบิค พื ้นที่สาหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ ง ซึง่ จัดให้ มี
ตลาดนัดเพื่อสุขภาพจาหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์ ตงแต่
ั ้ เวลา
7:00 - 14:00 น.(บางร้ านค้ าจะเปิ ดถึง16:00 น. หรื อจนกว่าของจะหมดจึงปิ ดร้ าน)มี ชุดม้ านั่ง
สาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น และมีหอพระเพื่อให้ ผ้ คู นกราบไหว้ เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ กบั ผู้ป่วยและ
ญาติผ้ ูป่วยได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งมีศาลาสาหรับขายดอกไม้ ไหว้ พระ ต่อมาภายหลังเจ้ าหน้ าที่มีไม่
เพียงพอจึงได้ ยกเลิกการขายดอกไม้ แต่ยงั คงมีศาลาอยู่ ส่วนการออกกาลังกายสาหรับเต้ นแอโรบิค
ได้ ถกู ยกเลิก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไม่เอือ้ ต่อการออกกาลังกายอีกทังเสี
้ ยงเพลงที่ดงั รบกวน
หอผู้ป่วย จึงย้ ายไปจัดที่ชนั ้ 3 ของอาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)แทน ส่วนที่จอดรถจักรยานยนต์
ภายในสวนเป็ นความตังใจของผู
้
้ บริ หารที่เกิดขึ ้นมาในภายหลัง เนื่องจากที่จอดรถจักรยานยนต์ใน
โรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
3.3.7 การใช้ พนื ้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้ วย 1. ลานกล้ วยไม้
2. หอพระ 3. ศาลา 4. ชุดม้ านัง่ 5 ชุด 5. ม้ านัง่ 2 ตัว 6. เวที 7. ที่จอดรถจักรยานยนต์ 8. ถังขยะ 3
ใบ
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ที่จอดรถจักรยานยนต์

หอพระ

ลานกล้ วยไม้

ศาลาและม้ านัง่

เวที

ชุดม้ านัง่

ภาพที่ 117 การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 3

3.3.8 แสงสว่ าง มีแสงสว่างจากถนนหน้ าหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยพิเศษ
แสงสว่างภายในสวนมีดวงโคมส่องสว่างบริเวณหอพระ และบริเวณด้ านที่ติดกับลานจอดรถเพื่อให้
แสงสว่างทังสวนและลานจอดรถ
้
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 118 สวน 3 เวลากลางคืน
(ก) หอพระ
(ข) ถนนหน้ าหอผู้ป่วยหญิง

(ค)
(ค) ลานกล้ วยไม้

3.4 สวน 4

ภาพที่ 119 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 4 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 120 ทัศนียภาพสวน 4

3.4.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ Landscaped Grounds เป็ นลักษณะภูมิทศั น์ที่เป็ น
พื ้นที่เปิ ดโล่งขนาดใหญ่ครอบคลุมพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง เป็ นพื ้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงอาคารต่างๆ
ที่มีความหลากหลายให้ มีความสอดคล้ องต่อเนื่องกัน
3.4.2 ตาแหน่ งที่ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ ของโรงพยาบาล ถูกล้ อมรอบไปด้ วยอาคาร
ต่างๆ แต่เป็ นสวนที่แสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ นเนื่องจากอาคารที่อยู่ด้านทิศใต้ ของสวนมีความ
สูงเพียงหนึ่งชัน้ ส่วนด้ านทิศตะวันตกของสวนติดกับถนน เป็ นสวนที่อยู่บริ เวณด้ านหลังอาคารหอ
ผู้ป่วยต่างๆ และอยูต่ ิดกับระเบียงทางเดินด้ านหน้ าอาคารงานบริการต่างๆ
3.4.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 1 ไร่ 73 ตารางเมตร
3.4.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากทางถนนตรงข้ ามกับกลุม่ ของบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่
ทางเดินระหว่างหอผู้ป่วยหญิงกับหอผู้ป่วยพิเศษ ด้ านข้ างอาคารสงฆ์อาพาธ(กุมารเวช) และทาง
ระเบียงหน้ าอาคารซักฟอก-ผสมยา
3.4.5 ความสัมพันธ์ กับอาคาร ติดกับอาคารและสิ่งก่อสร้ างต่างๆ มากมาย
หรื อเรี ยกได้ ว่าถูกล้ อมรอบไปด้ วยอาคารทัง้ 3 ด้ าน ทิศตะวันตกติดกับถนนซึง่ ถัดไปเป็ นกลุ่มของ
บ้ านพักเจ้ าหน้ าที่(ความสูง 2 ชัน)
้ ทิศใต้ ติดกับด้ านหน้ าอาคารงานบริ การต่างๆ(ความสูง 1 ชัน)
้
ได้ แก่ อาคารซักฟอก-ผสมยา อาคารโภชนา ศูนย์จ่ายกลางและคลังเวชภัณ ฑ์ และทิศเหนือติด
กับด้ านหลังหอผู้ป่วยต่างๆ ได้ แก่ หอผู้ป่วยชาย(ความสูง 2 ชัน)
้ หอผู้ป่วยหญิง(ความสูง 2 ชัน)
้
หอผู้ป่วยพิเศษ(ความสูง 4 ชัน)
้ และอาคารสงฆ์อาพาธ(ความสูง 2 ชัน)
้ และยังติดกับสิ่งก่อสร้ าง
ต่างๆ ได้ แก่ โรงรถ โรงเก็บแก็ส และมีถงั ออกซิเจนเหลวอยู่ภายในพื ้นที่สวนด้ วย
3.4.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็ นสวนที่ติดกับหอ
ผู้ป่วยต่า งๆ จึง มี ก ารออกแบบเพื่ อให้ เป็ นสวนสาหรั บผู้ป่วยที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยไม่
สามารถออกมาเดินเล่นนัง่ เล่นในสวนได้ ใช้ เพื่อการพักผ่อนทางสายตาซึง่ สามารถมองเห็นได้ จาก
บริ เวณห้ องพักหรื อระเบียงทางเดิน มีสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)อยู่ระหว่างหอผู้ป่วยหญิงกับอาคารสงฆ์
อาพาธซึง่ จัดให้ มีม้านัง่ สาหรับนัง่ เล่น(ปั จจุบนั ไม่มีม้านัง่ เนื่องจากม้ านัง่ ผุพงั จึงรื อ้ ทิ ้งและไม่มีการ
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นาม้ านัง่ ใหม่มาแทน) และมีเครื่ องออกกาลังกาย 4 เครื่ องสาหรับออกกาลังกาย สวนนี ้มีทางเดินที่
ใช้ เป็ นทางสัญจรหลักให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลที่มีบ้านพักในโรงพยาบาลใช้ สญ
ั จรไปมา
ระหว่างบ้ านพักและหอผู้ป่วย
3.4.7 การใช้ พืน้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้ วย 1. สวนไม้ ดดั
(ตัดแต่ง) 2. เครื่ องออกกาลังกาย 4 เครื่ อง 3. ทางเดิน 4. สนามหญ้ า

สนามหญ้ าบริ เวณหลังอาคารสงฆ์อาพาธ(กุมารเวช)

สวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)

เครื่ องออกกาลังกาย 3 เครื่ องออกกาลังกาย4

เครื่ องออกกาลังกาย 1 และ 2

ภาพที่ 121 การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 4

ทางเดินและสนามหญ้ า
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3.4.8 แสงสว่ าง มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลากลางคืนถึงเช้ ามืด
บริ เวณสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง) เพื่อให้ ญาติผ้ ปู ่ วยที่เฝ้าไข้ ได้ มองเห็นสวน แต่ปัจจุบนั มีเพียงแสงสว่าง
จากถนนบริ เวณบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ โรงรถ และระเบียงทางเดินหน้ าอาคารบริ การต่างๆ ส่วนแสง
สว่างภายในสวนมีดวงโคมบริ เวณทางเข้ าด้ านข้ างของอาคารสงฆ์อาพาธ และทางเดินระหว่าง
อาคารหอผู้ป่วยหญิงกับหอผู้ป่วยพิเศษ ซึง่ เป็ นการให้ แสงสว่างเพื่อการสัญจรเป็ นหลัก แสงสว่าง
ภายในสวนไม้ ดดั มีเพียงดวงโคมที่มีสภาพชารุดใช้ งานไม่ได้

ภาพที่ 122 สวน 4 เวลากลางคืน

3.5 สวน 5

ภาพที่ 123 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 5 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
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ภาพที่ 124 ทัศนียภาพสวน 5

3.5.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ Entry Garden เป็ นพื ้นที่ที่ติดกับทางเข้ าโรงพยาบาล
เป็ นสวนที่มองเห็นได้ และสามารถเข้ าถึงได้ สร้ างภาพความประทับใจให้ กบั โรงพยาบาลเมื่อแต่
แรกเข้ า ผู้ป่วยสามารถใช้ พื ้นที่เพื่อการเคลื่อนไหว การเดินเล่น นัง่ รถเข็น
3.5.2 ตาแหน่ งที่ตงั ้ อยูบ่ ริ เวณศูนย์กลางของโรงพยาบาล ติดกับทางเข้ า-ออก
หลักที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆของโรงพยาบาล เป็ นสวนที่ถกู ล้ อมรอบด้ วยอาคาร 3 ด้ าน ด้ านทิศ
เหนือของสวนติดกับที่จอดรถจักรยานยนต์ถดั ไปเป็ นถนนเส้ นหลักของโรงพยาบาล
3.5.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 802 ตารางเมตร
3.5.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากทางถนนเส้ นหลักของโรงพยาบาลบริ เวณหน้ า
หอผู้ป่วยหญิงและอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน และจากระเบียงทางเดินระหว่างอาคารต่างๆ
3.5.5 ความสัมพันธ์ กับอาคาร เป็ นสวนที่ถกู ล้ อมรอบด้ วยอาคาร 3 ด้ าน โดย
ด้ านทิศตะวันออกติดอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน(ความสูง 1 ชัน)
้ ทิศเหนือติดหอผู้ป่วยชาย
(ความสูง 2 ชัน)
้ และทิศตะวันตกติดหอผู้ป่วยหญิง(ความสูง 2 ชัน)
้
3.5.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็ นสวนที่ติดกับหอ
ผู้ป่วยชายและหอผู้ป่วยหญิง มีการออกแบบเพื่อให้ เป็ นสวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ไม่สามารถออกมาเดินเล่นนัง่ เล่นในสวนได้ ใช้ เพื่อการพักผ่อนทางสายตาซึ่งสามารถมองเห็นได้
จากบริเวณห้ องพักหรื อระเบียงทางเดิน มีศาลา 3 หลังและลานโล่งตรงกลางระหว่างศาลา 3 หลัง
สาหรั บให้ ญาติผ้ ูป่วยนั่ง พัก นั่ง เล่น นั่ง รอ มี ท างเดิน ที่ ใช้ เป็ นทางสัญจรหลักในการเข้ า -ออก
อาคารต่างๆในโรงพยาบาล และมีสว่ นให้ ข้อมูลความรู้ในเรื่ องชื่อของพืชสมุนไพร ซึง่ ปั จจุบนั เหลือ
แต่เพียงป้ายชื่อ ไม่มีพืชสมุนไพร เนื่องจากข้ อจากัดทางด้ านงบประมาณและการดูแลสวน
3.5.7 การใช้ พืน้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก จากแนวความคิดข้ างต้ น
ประกอบไปด้ วย ศาลา ลานกลาง ทางเดิน และส่วนให้ ข้อมูลเรื่ องพืชสมุนไพรซึง่ ปั จจุบนั เหลือแต่
เพียงป้ายชื่อที่ทรุ ดโทรมจึงไม่นามาวิเคราะห์ด้วย ดังนันการใช้
้
พื ้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่
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นามาใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย 1. ศาลา 3 หลัง 2. ลานกลาง 3. ทางเดิน 4. สนามหญ้ า 5. ถัง
ขยะ 4 ใบ

สนามหญ้ า

ทางเดิน

มุมมองสวนจากระเบียงทางเดินชัน้ 2

ลานกลาง

ศาลา

ภาพที่ 125 การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 5

3.2.8 แสงสว่ าง มีแสงสว่างจากถนนเส้ นหลัก และจากที่จอดรถจักรยานยนต์
บริเวณด้ านหน้ าของสวน ส่วนแสงสว่างภายในสวนมีเพียงดวงโคมภายในศาลาแต่ละหลัง
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ภาพที่ 126 สวน 5 เวลากลางคืน

3.6 สวน 6

ภาพที่ 127 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 6 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม
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(ก)
ภาพที่ 128 ทัศนียภาพสวน 6
(ก) ด้ านหน้ าอาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)

(ข)
(ข) ด้ านข้ างอาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)

3.6.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ The Viewing/Walk-In Garden เป็ นสวนที่มองเห็นได้
จากพื ้นที่ภายในอาคาร และสามารถเข้ าไปใช้ งานในพื ้นที่ได้ โดยมีการกาหนดจานวนผู้ที่จะเข้ าไป
ใช้ งานในพื ้นที่ เช่น พื ้นที่บริเวณส่วนนัง่ รอ หรื อระเบียงทางเดิน
3.6.2 ตาแหน่ งที่ตัง้ เป็ นสวนที่อยู่ระหว่างอาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)กับ
ระเบียงทางเดินที่เชื่อมต่อไปยังอาคารต่างๆของโรงพยาบาล
3.6.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 234 ตารางเมตร
3.6.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากระเบียงทางเดินระหว่างอาคารต่างๆ และจาก
อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)
3.6.5 ความสัมพันธ์ กับอาคาร ทิศใต้ และทิศตะวันออกของสวนติดกับอาคาร
คลอด-ผู้ป่วยหนัก(ความสูง 3 ชันโดย
้
ชัน้ 1 เป็ นส่วนของคลินิกพิเศษ ชัน้ 2 เป็ นส่วนของหอผู้ป่วย
หนัก(ICU), ห้ องทารกแรกเกิดและไตเทียม และชัน้ 3 เป็ นส่วนของห้ องประชุม, กลุม่ การพยาบาล,
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ , เวชกรรมสังคม และห้ องสมุด ) ทิศเหนือของสวนติดกับ
ระเบียงทางเดินถัดไปเป็ นอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น และทิศตะวันตกติดกับระเบี ยง
ทางเดิ น ถัด ไปเป็ นหอผู้ป่ วยชายซึ่ง ส่ว นของชัน้ 1 ที่ ติ ด กับ ระเบี ย งเป็ นร้ านค้ า สวัส ดิ ก ารของ
โรงพยาบาล
3.6.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็ นสวนที่อยู่ระหว่าง
อาคารกับระเบียงทางเดิน เป็ นการสร้ างพื ้นที่โล่งระหว่างอาคารที่นาเอาธรรมชาติเข้ ามาใกล้ ชิดกับ
พื ้นที่ภายในอาคารทาให้ ผ้ ทู ี่สญ
ั จรผ่านไปมาระหว่างอาคารได้ ชื่นชมธรรมชาติ และให้ ร่มเงากับ
อาคารและระเบียงทางเดิน มีชดุ ม้ านัง่ 1 ชุดสาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ ที่เป็ นสิ่งอานวยความ
สะดวกเพียงสิ่งเดียวในพื ้นที่ เนื่องจากสวนมีขนาดเล็กและไม่เน้ นการใช้ งานในพื ้นที่ มีที่นั่งริ ม
ระเบียงสาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ ซึง่ ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนกระบะต้ นไม้ บริ เวณข้ างบันได
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เป็ นที่นงั่ เนื่องจากที่นงั่ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ งาน ส่วนบันไดทางลงไปยังพื ้นที่สวน
มีไว้ เพื่อการดูแลรักษาสวน ไม่ใช่เพื่อการเดินเล่นภายในสวน และมีการจัดร้ านขายหนังสือบริ เวณ
ระเบียงทางเดิน 4 - 5 ครัง้ /ปี เพื่อสร้ างกิจกรรมให้ กบั ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ผู้เยี่ยมไข้ และเจ้ าหน้ าที่
ของโรงพยาบาล
3.6.7 การใช้ พนื ้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก พื ้นที่ภายในสวนมีเพียงชุดม้ า
นัง่ 1 ชุด และมีที่นงั่ ที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่สวนโดยตรงจึงได้ นามาวิเคราะห์ด้วย ดังนันการใช้
้
พื ้นที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่นามาใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย 1. ที่นงั่ หน้ าตู้ ATM 2. ที่นงั่ หน้ า
โทรศัพท์สาธารณะ 3. ที่นงั่ หน้ าบันได 1 4. ที่นงั่ หน้ าบันได 2 5. ชุดม้ านัง่
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ที่นงั่ หน้ าบันได 2

ชุดม้ านัง่

พื ้นที่สวน

ที่นงั่ หน้ าโทรศัพท์สาธารณะ

ภาพที่ 129 การใช้ พื ้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกของสวน 6

ที่นงั่ หน้ าบันได 1

ที่นงั่ หน้ าตู้ ATM
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3.6.8 แสงสว่ าง มีเพียงแสงสว่างจากระเบียงทางเดินโดยรอบ และแสงสว่าง
จากอาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU) ที่ติดกับพื ้นที่สวน

(ก)
ภาพที่ 130 สวน 6 เวลากลางคืน
(ก) ที่นงั่ หน้ าโทรศัพท์

(ข)
(ข) ระเบียงทางเดินหน้ าร้ านค้ าสวัสดิการ

(ค)
(ค) ที่นงั่ หน้ าบันได 2

3.7 สวน 7

เส้นประแนวชายคา

ภาพที่ 131 ผังบริ เวณพื ้นที่สวน 7 แสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อม

ภาพที่ 132 ทัศนียภาพสวน 7
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3.7.1 รู ปแบบภูมิทัศน์ Viewing Garden เป็ นสวนขนาดเล็กเพื่อการพักผ่อน
ทางสายตา มองเห็นได้ จากพื ้นที่ภายในอาคาร แต่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ เนื่องมาจากข้ อจากัด
ด้ านพื ้นที่
3.7.2 ตาแหน่ งที่ตัง้ เป็ นพื ้นที่สวนภายนอกที่อยู่ภายในอาคารผู้ป่วยนอกอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ อยู่ในส่วนผู้ป่วยนอก ด้ านทิศใต้ ของสวนติดกับศูนย์ประกันสังคม ทิศตะวันตก
ติดกับห้ องฉีดยา ทิศเหนือติดกับบริ เวณที่นงั่ รอรับยา/ฉีดยา ทิศตะวันตกติดกับทางเดินถัดไปเป็ น
ห้ องยาผู้ป่วยนอกและห้ องจ่ายเงิน
3.7.3 ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 26 ตารางเมตร
3.7.4 การเข้ าถึง เข้ าถึงได้ จากอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ สวนอยู่ใน
ส่วนผู้ป่วยนอก เปิ ดทาการ เวลา 7:00 - 20:30 น. ทาให้ การเข้ าถึงสวนมีช่วงเวลาเดียวกันกับส่วน
ผู้ป่วยนอก
3.7.5 ความสัมพันธ์ กับอาคาร อยู่ภายในอาคารอาคารผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุ
ฉุกเฉิน
3.7.6 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็ นสวนเพื่อการ
พักผ่อนทางสายตาให้ กับผู้ที่เดินผ่านไปมา ผู้ที่มารับยาบริ เวณห้ องยา(เปิ ดบริ การ 24 ชั่วโมง
ให้ บริ การผู้ป่วยนอกเป็ นหลัก เวลา 16:30 - 8:30 น.ให้ บริ การผู้ป่วยในด้ วย) ผู้ที่มาฉีดยา และผู้
ที่มาชาระค่าบริการที่ห้องจ่ายเงิน ซึง่ เป็ นสวนที่ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ เปรี ยบเสมือนการนาเอา
ธรรมชาติเข้ ามาไว้ ภายในอาคาร โดยมีกระจกใสเป็ นผนังกั น้ ระหว่างพื ้นที่สวนภายนอกกับพื ้นที่
ภายในอาคาร มี บ่ อ ปลา ไม้ พุ่ ม ก้ อนหิ น ปู น ปั ้น รู ป สั ต ว์ ปู น ปั ้น รู ป ผู้ หญิ ง เทน า้ และ
เครื่ องปั น้ ดินเผา เป็ นองค์ประกอบในสวนที่ช่วยในการผ่อนคลาย
3.7.7 การใช้ พืน้ ที่และสิ่งอานวยความสะดวก เนื่องจากเป็ นสวนที่ไม่
สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ และเป็ นสวนที่มีขนาดเล็ก จึงไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในสวน
ส่วนการใช้ พื ้นที่มีเพียงบ่อปลา ไม้ พมุ่ ก้ อนหิน ตุ๊กตาปูนปั น้ และเครื่ องปั น้ ดินเผา ที่สร้ างความเป็ น
ธรรมชาติเพื่อให้ เกิดความผ่อนคลายกับผู้มอง
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เส้นประแนวชายคา

ไม้ พมุ่ และตุ๊กตาปูนปั น้

บ่อปลา ก้ อนหินและตุ๊กตาปูนปั น้
ภาพที่ 133 การใช้ พื ้นที่ของสวน 7

3.7.8 แสงสว่ าง มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลากลางคืนถึงเช้ ามืด
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มารอรับการบริ การตังแต่
้ เวลา 6:00 น. ได้ เห็นองค์ประกอบภายในสวนได้ อย่างชัดเจน
ปั จจุบนั มีเพียงแสงสว่างจากอาคารในส่วนผู้ป่วยนอก แสงสว่างภายในสวนมีเพียงดวงโคมที่มี
สภาพชารุดใช้ งานไม่ได้

ภาพที่ 134 สวน 7 เวลากลางคืน

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
นำข้ อมูลที่ ได้ จำกกำรเก็ บข้ อมูลมำวิเครำะห์ สภำพกำรใช้ งำนพืน้ ที่ สวนต่ำงๆของ
โรงพยำบำลเสนำในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร พฤติกรรมกำรใช้ งำน กลุ่ม
ผู้ใช้ งำน จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน เวลำในกำรใช้ งำน กำรดูแลรักษำและควำมปลอดภัย และควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ งำน เพื่อนำมำวิเครำะห์ สภำพกำรใช้ งำนในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ในโรงพยำบำล
เสนำที่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติกรรมกำรใช้ งำนกับลักษณะทำงกำยภำพของพื ้นที่สวนในโรงพยำบำลเสนำ กำร
ออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำที่สอดคล้ องกับแนวทำงกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัด
จิตใจ และปั ญหำที่เกิดขึ ้นหลังกำรใช้ งำนภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำ อธิบำยได้ ดงั นี ้
1. การใช้ งานพืน้ ที่สวนในโรงพยาบาลเสนา
เป็ นกำรวิเครำะห์ ข้อมูลจำกกำรสังเกตกำรณ์ สภำพกำรใช้ งำนพืน้ ที่ สวนทัง้ 6 สวน
(สวน 7 ไม่ได้ นำมำวิเครำะห์ด้วย เนื่องจำกเป็ นสวนที่ไม่สำมำรถเข้ ำไปใช้ งำนได้ ) ในช่วงเวลำต่ำงๆ
ของวันทัง้ สัปดำห์ แบ่งเป็ นวันธรรมดำ(จันทร์ ถึงศุกร์ ) 7 วัน คือวันที่ 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 และวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) 2 วัน คือวันที่ 11, 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555
1.1 การใช้ งานพืน้ ที่สวนต่ างๆ เป็ นกำรวิเครำะห์กำรใช้ งำนพื ้นที่สวนต่ำงๆ ในช่วง
เวลำ 8:00 - 18:00 น. โดยแบ่งกำรบันทึกกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนเป็ น 5 ช่วงเวลำ เพื่อวิเครำะห์ข้อมูล
ด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร พฤติกรรมกำรใช้ งำน เพศของผู้ใช้ งำน ประเภท
ของผู้ใช้ งำน เวลำในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/
ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที) ของสวนต่ำงๆ ดังนี ้
1.1.1 สวน 1
1.1.1.1 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ
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ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 135 สวน 1 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 8:00 - 10:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น. ไม่มีกำรใช้ งำน
ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 136 สวน 1 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 12:01 - 14:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น. ไม่มีกำรใช้ งำน
ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.

ภำพที่ 137 สวน 1 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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1.1.1.2 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.

ภำพที่ 138 สวน 1 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำน เวลำ 8:00 - 18:00 น.
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1.1.1.3 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิ บำยได้
ด้ วยตำรำงกำรงำนใช้ พื ้นที่ ในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน
ในช่วงเวลำต่ำงๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที)
โดยไม่นำข้ อมูลจำนวนครัง้ ที่ใช้ งำนของวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) มำสรุ ปเป็ นกำรใช้ งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.
ตำรำงที่ 5 สวน 1 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
เวลา 8:00 - 18:00 น.

สวน 1
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

กำรใช้ งำน

วันจันทร์
8:00 – 10:00

วันอังคำร
10:01 – 12:00

วันพุธ
12:01 – 14:00

วันพฤหัสบดี
14:01 – 16:00

วันจันทร์
16:01 – 18:00

วันเสำร์
16:01 – 18:00

รวม(เว้ นเสาร์ )
8:00 – 18:00

ศำลำนอก
ศำลำใน
บ่อปลำ
น ้ำตกจำลอง
ลำนกะลำ
ลำนหิน
สนำมหญ้ ำ
โต๊ ะกินข้ ำว*
รวม

9
1
7
3
2
22
2
2
24
20
1 / 120

7
7
9
1
10
34
34
13
2 / 32

2
4
1
7
4
4
11
21
4 / 35

-

3
4
7
2
2
9
15
2 / 23

-

18(25.71%)
12(17.14%)
20(28.57%)
3(4.29%)
3(4.29%)
4(5.71%)
10(14.29%)
70(100%)
8 (100%)
8(100%)
78
1 / 120

(ป.1 – หลังอาคาร)

รวม
รวมทังหมด
้
เวลำเฉลี่ย(นำที)*
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด
(นำที)*

*หมำยเหตุ 1. โต๊ ะกินข้ ำวมีเฉพำะวันอังคำรสำหรับกองทุนอำหำรเบำหวำนให้ บริ กำรเวลำ
6:30 - 9:30 น. เก็บโต๊ ะเวลำ 11:20 น.
2. เครื่ องพ่นละอองน ้ำบริ เวณน ้ำตกจำลองไม่ได้ เปิ ด
3. เวลำที่ใช้ ในกำรสัญจรไม่ได้ เอำมำคิดเวลำเฉลี่ยและเวลำน้ อยสุด/มำกสุด
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บ่อปลำมีกำรใช้ งำนมำกที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้
งำนนิยมใช้ พื ้นที่ที่มีที่นงั่ พักผ่อน มีธรรมชำติและสัตว์ และใกล้ ทำงเข้ ำ-ออกของสวน ส่วนลำนหินมี
กำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ หรื อไม่มีกำรใช้ งำน
กำรเดินลัดสนำมของบุคคลภำยนอกระหว่ำงทำงเข้ ำ-ออกประตูที่ 1 กับ
หลังอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษเป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรเดียวที่เกิดขึ ้นในสวน
1.1.1.4 พฤติกรรมการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้ งำนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรที่ มีพฤติกรรมที่ สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร รวมทังพฤติ
้
กรรมที่ไม่
สอดคล้ องแบบใดที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริ หำรยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้
ตำรำงที่ 6 สวน 1 พฤติกรรมกำรใช้ งำน
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
ศำลำนอก
ศำลำใน
บ่อปลำ
น ้ำตก
ลำนกะลำ
โต๊ ะกินข้ ำว
สนำมหญ้ ำ
เส้ นทำงกำรสัญจร
(ป.1 –หลังอาคาร)

พฤติกรรม
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นอนรอ, พูดคุย, กิ นดืม่ , นัง่ พลอดรัก
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นอนรอ, พูดคุย, กิ นดืม่ , อ่ำนหนังสือพิมพ์, วิ่งเล่นรอบศำลำ
นัง่ เก้ ำอี ้รอ, นัง่ เล่น, ยืนรอ, พูดคุย, กิ นดืม่ , นัง่ เก้ ำอี ้คุยโทรศัพท์, นัง่ อ่ำนหนังสือ, ถ่ำยรูป,
วิ่งเล่น/เดินเล่นรอบบ่อปลำ, ดูปลำ, ให้ อำหำรปลำ, เล่นตุ๊กตาปูนปั้ น, เล่นใบบัว
นัง่ พูดคุย(ขอบบ่อ), นัง่ คุยโทรศัพท์(ขอบบ่อ)
เดินกะลำ
นัง่ รอ, กินดื่ม, คุยโทรศัพท์
เล่นตีแบดมิ นตัน, เล่นยิ งปื น, เลีย้ งเด็ก, เล่นตุ๊กตาปูนปั้ น,คลานเล่น
พฤติกรรม
เดิ นลัดสนามไปห้องน้า

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หำรแต่ยอมรับได้
ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้

พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนส่วนมำกเป็ นกำรนัง่ รอ(ผู้ป่วยนอก)เพื่อรอรับกำร
ตรวจรักษำจำกคลินิกพิเศษ และนัง่ รอ(ญำติผ้ ปู ่ วย)ผู้ป่วยนอกที่เข้ ำรับกำรตรวจรักษำ เนื่องจำก
พืน้ ที่ ภำยในอำคำรแออัด และเป็ นสถำนที่ รับประทำนอำหำร(โดยเฉพำะวันอังคำรที่ มีคลินิ ก
เบำหวำนและกองทุนอำหำรเบำหวำน)รวมทังเป็
้ นสถำนที่วิ่งเล่น (เด็กที่บ้ำนอยู่หน้ ำโรงพยำบำล)
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และเส้ นทำงกำรสัญจร(แม่ค้ำ,คนขับรถจักรยำนยนต์รับจ้ ำง)โดยเดินลัดสนำมหญ้ ำไปห้ องนำ้
ด้ ำนข้ ำงอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยู่ใกล้ ทำงเข้ ำ -ออกประตูที่ 1 ติดกับ
บ้ ำนพักอำศัยและร้ ำนค้ ำหน้ ำโรงพยำบำล
1.1.1.5 ประเภทผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งำนส่วนมำกเป็ นผู้ป่วยนอกและญำติผู้ป่วย มีเจ้ ำหน้ ำที่(ไม่รวมผู้ดแู ลสวน) และบุคคลภำยนอก(ส่วนมำกเป็ นผู้ที่อยู่หน้ ำโรงพยำบำลติด
กับประตูที่ 1)ใช้ งำนเป็ นส่วนน้ อยเนื่องจำกอยู่ติดอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ และใกล้ กับ
อำคำรผู้ป่วยนอก
1.1.1.6 ข้ อดี/ข้ อเสีย
ข้ อดี
1. มีควำมเป็ นส่วนตัวสูง เนื่องจำกไม่มีทำงเดินตัดผ่ำนกลำงสวน อีกทัง้
เป็ นสวนที่ อยู่ติดกำแพงและอำคำร ติดถนนเพียงด้ ำนเดียวจึงได้ รับ เสียงและกลิ่นรบกวนจำก
ยำนพำหนะเป็ นปริมำณน้ อย
2. มีควำมใกล้ ชิดกับธรรมชำติสงู เนื่องจำกมี ที่นงั่ บริ เวณสะพำนไม้ ข้ำม
บ่อปลำ ทำให้ ผ้ ทู ี่นงั่ บนสะพำนไม้ ได้ ใกล้ ชิดกับน ้ำและปลำ อีกทังมี
้ น ้ำตกลองจำลองที่มีเครื่ องพ่น
ละอองน ้ำ ทำให้ สำมำรถรับรู้ถึงธรรมชำติได้ ทงจำกกำรมองเห็
ั้
น เสียง และผิวสัมผัส
3. อยูต่ ิดกับทำงเข้ ำ-ออกของอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ ไม่มีถนนกัน้
ทำให้ มีควำมสะดวกสบำยและปลอดภัย ในกำรเข้ ำถึงพื ้นที่ของผู้ที่มำใช้ บริกำรคลินิกพิเศษ
4. มีกำรใช้ พืน้ ที่ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ เกิ ดแรงจูงใจในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆในสวน เช่น ที่นงั่ ศำลำ ลำนกะลำ เป็ นต้ น
ข้ อเสีย
1. สวนมีรูปร่ำงหลำยเหลี่ยมทำให้ บำงบริ เวณของพื ้นที่ไม่สำมำรถใช้ งำน
ให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดได้ บำงบริ เวณเป็ นซอกมุมที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ จำกภำยนอก ซึง่ อำจ
ทำให้ เป็ นพื ้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดกิจกรรมที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรไม่ได้ ตงใจให้
ั้
เกิด
2. ทำงเข้ ำสวนจำกบริ เวณด้ ำนหน้ ำไม่ชดั เจนและเข้ ำถึงได้ ยำก เนื่องจำก
เป็ นที่จอดรถจักรยำนยนต์
3. ที่ นั่ง บริ เวณสะพำนไม้ ข้ำมบ่อปลำ อยู่ติดกับชำยคำที่ ติดตัง้ เครื่ อง
คอมเพรสเซอร์ ของอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ ทำให้ เกิดเสียงรบกวน
4. ศำลำนอก ศำลำใน และที่นงั่ บริ เวณสะพำนไม้ ข้ำมบ่อปลำ มีพื ้นที่
ค่อนข้ ำงเล็ก ทำให้ ใช้ งำนได้ ไม่เต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำกพื ้นที่ที่เล็กทำให้ มีควำมเป็ นส่วนตัวสูง
สำหรับผู้ที่ใช้ งำนอยูก่ ่อน ผู้ใช้ งำนที่มำที่หลังถึงแม้ จะยังมีพื ้นที่นงั่ แต่ก็เกรงใจไม่กล้ ำเข้ ำไปนัง่

171
5. ขำดควำมปลอดภัยในเวลำกลำงคืน เนื่องจำกไม่มีดวงโคมส่องสว่ำง
ในเวลำกลำงคืน
1.1.2 สวน 2
1.1.2.1 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ

ภำพที่ 139 สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 8:00 - 10:00 น.
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ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 140 สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 10:01 - 12:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.

ภำพที่ 141 สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 12:01 - 14:00 น.
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ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 142 สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 14:01 - 16:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.

ภำพที่ 143 สวน 2 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.

ภำพที่ 144 สวน 2 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำน เวลำ 8:00 - 18:00 น.
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1.1.2.2 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.
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1.1.2.3 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้ วยตำรำงกำรงำนใช้ พื ้นที่ ในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน
ในช่วงเวลำต่ำงๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที)
โดยไม่นำข้ อมูลจำนวนครัง้ ที่ใช้ งำนของวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) มำสรุ ปเป็ นกำรใช้ งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น
ตำรำงที่ 7 สวน 2 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
เวลำ 8:00 - 18:00 น.

สวน 2
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

กำรใช้ งำน
ชำน 1
ชำน 2
ชำน 3
ม้ ำนัง่ 1
ม้ ำนัง่ 2
ศำลำ
ศำลพระภูมิ
ศำลพระพรหม
ต้ นหำงนกยูง
ต้ นไทร
ต้ นหูกวำง
ริมสระน ้ำ
ถังขยะ
(เดินเล่น)

มุมสวน
รวม
(รพ. - ป.1)
(ป.1 - ป.2)
(รพ.- OPD.)

(รพ. - ป.1)
(รพ. - ป.2)
ทางเข้ า-ออก ต้ นไม้

วันจันทร์
8:00 – 10:00

วันอังคำร
10:01 – 12:00

วันพุธ
12:01 – 14:00

วันพฤหัสบดี
14:01 – 16:00

วันจันทร์
16:01 – 18:00

วันเสำร์
16:01 – 18:00

รวม(เว้ นเสาร์ )
8:00 – 18:00

3
1
4
9
4
18
2

3
3
4
10
25
7

1
4
2
6
1

2
10
-

1
1
9
6
4
1

1
2
2
2
4

8(4.73%)
2(1.18%)
20(11.84%)
23(13.61%)
14(8.29%)
63(37.28%)
11(6.51%)

1
2
44
23
15
3

9
2
2
2
67
18
30
-

1
2
1
18
19
1
1
38
1
4

1
1
14
3
6
-

2
1
1
26
23
15
1

11
11
9
4

12(7.1%)
6(3.55%)
2(1.18%)
2(1.18%)
4(2.37%)
1(0.59%)
1(0.59%)
169(100%)
86(35.39%)
1(0.41%)
1(0.41%)
104(42.8%)
1(0.41%)
8(3.29%)
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ตำรำงที่ 7 สวน 2 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.(ต่อ)
เวลา 8:00 - 18:00 น.(ต่อ)

สวน 2
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

กำรใช้ งำน
ทางเข้ า-ออก ฉุกเฉิน
ทางเข้ า-ออก ทางเท้ า

มุมสวน
รวม
รวมทังหมด
้
เวลำเฉลี่ย(นำที)*
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด
(นำที)*

วันจันทร์
8:00 – 10:00

วันอังคำร
10:01 – 12:00

วันพุธ
12:01 – 14:00

วันพฤหัสบดี
14:01 – 16:00

วันจันทร์
16:01 – 18:00

วันเสำร์
16:01 – 18:00

รวม(เว้ นเสาร์ )
8:00 – 18:00

4
2
1
48
92
14
2 / 54

6
2
1
57
124
8
1 / 22

4
11
79
97
44
1 / 120

3
1
13
27
27
1 / 72

2
3
2
46
72
7
1 / 25

1
1
1
27
38
22
3 / 61

19(7.82%)
19(7.82%)
4(1.65%)
243(100%)
412
1 / 120

*หมำยเหตุ เวลำที่ใช้ ในกำรสัญจรไม่ได้ เอำมำคิดเวลำเฉลี่ยและเวลำน้ อยสุด/มำกสุด

ศำลำมีกำรใช้ งำนมำกที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 37.28 แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้
งำนนิยมใช้ พื ้นที่ที่มีที่นงั่ พักผ่อน มีร่มเงำ และใกล้ ทำงเข้ ำ -ออกของสวน ส่วนกำรเดินเล่นและมุม
สวนมีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.59
กำรเดินผ่ำนระหว่ำงพื ้นที่ในโรงพยำบำลกับทำงเข้ ำ -ออกประตูที่1เป็ น
เส้ นทำงกำรสัญจรที่มีกำรใช้ งำนมำกที่สดุ โดยกำรเดินผ่ำนริ มสวน( ) คิดเป็ นร้ อยละ 42.8 และ
กำรเดินผ่ำนกลำงสวน( ) คิดเป็ นร้ อยละ 35.39 ซึ่งมีค่ำที่ใกล้ เคียงกันแสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้ งำน
นิยมใช้ เส้ นทำงกำรสัญจรที่มีรูปแบบทำงเดินที่ชดั เจนและระยะทำงใกล้ กบั อำคำรของโรงพยำบำล
1.1.2.4 พฤติกรรมการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้ งำนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรที่ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร รวมทังพฤติ
้
กรรมที่ไม่
สอดคล้ องแบบใดที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้
ตำรำงที่ 8 สวน 2 พฤติกรรมกำรใช้ งำน
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
ชำน 1
ยืนคุยโทรศัพท์, มองสวน, สูบบุหรี ่
ชำน 2
ยืนรอ, มองสวน

พฤติกรรม

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้
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ตำรำงที่ 8 สวน 2 พฤติกรรมกำรใช้ งำน(ต่อ)
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
พฤติกรรม
ชำน 3
นัง่ เล่น, เดินเล่น, กิ นดืม่ , ดูปลำ, ให้ อำหำรปลำ, คุยโทรศัพท์, มองสวน, เล่นดอกไม้,
สูบยาเส้น, สูบบุหรี ่
ม้ ำนัง่ 1
นัง่ เล่น, นัง่ รอ, พูดคุย, กิ นดืม่ , ดูปลำ, ให้ อำหำรปลำ, คุยโทรศัพท์, อ่ำนหนังสือ,สูบบุหรี ่
ม้ ำนัง่ 2
นัง่ เล่น, นอน, พูดคุย, กิ นดืม่ , ดูปลำ, คุยโทรศัพท์, สูบบุหรี ่
ศำลำ
นัง่ เล่น, นัง่ รอ, นอนรอ, พูดคุย, กิ นดืม่ , ดูปลำ, คุยโทรศัพท์, ซื ้อของ, ขายของ, สูบบุหรี ่,
ดืม่ ของมึนเมา
ศำลพระภูม,ิ ศำลพระพรหม ไหว้ ศำล, ยืนคุย, นัง่ คุย, คุยโทรศัพท์, ดื่มน ้ำ, รอเอำของไหว้ กลับ
ต้ นหำงนกยูง
นัง่ เล่น, ดูปลำ, คุยโทรศัพท์, เทน้าล้างภาชนะลงสระ, สูบบุหรี ่
ต้ นไทร
นัง่ เล่น, ดูปลำ, คุยโทรศัพท์, เล่นใบไม้ดอกไม้, สูบบุหรี ่
ต้ นหูกวำง
ยืนคุยโทรศัพท์, สูบบุหรี ่
ริมสระน ้ำ
สูบบุหรี ่
มุมสวน
ยืนรอ, คุยโทรศัพท์
เดินเล่นไปมำ, มองสวน
เส้ นทางการสัญจร
พฤติกรรม
(รพ. - ป.1) เดินผ่ำน, ขี ่จกั รยานผ่าน, เดินเล่น
(ป.1 - ป.2) เดินผ่ำน
(รพ.- OPD.) เดินผ่ำน
(รพ. - ป.1)
เดินผ่ำน
(รพ. - ป.2)
เดินผ่ำน
ทางเข้า-ออก ต้นไม้
เดินลัด
ทางเข้า-ออก ฉุกเฉิ น
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก ทางเท้ า
เดินลัด
มุมสวน
เดินลัด

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หำรแต่ยอมรับได้
ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้

พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนใช้ เป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรมำกกว่ำกำรเข้ ำไปใช้ งำน
ในพื ้นที่สวน เนื่องจำกเป็ นสวนบริ เวณด้ ำนหน้ ำของโรงพยำบำลอยู่ติดกับทำงเข้ ำ-ออก ประตูที่ 1
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และประตูที่ 2 ส่วนพฤติกรรมกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นกำรนัง่ รอ นัง่ เล่น ดูปลำ สูบบุหรี่
ของผู้ป่วยนอกและญำติผ้ ปู ่ วย เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยู่ใกล้ กบั อำคำรผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
และมีธรรมชำติที่หลำกหลำย ซึง่ กำรสูบบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ บู ริ หำรและผู้ออกแบบไม่ได้ ตงใจให้
ั้
เกิดขึ ้น และไม่สำมำรถยอมรับได้
1.1.2.5 ประเภทผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งำนพื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นผู้ป่วยนอกและ
ญำติผ้ ปู ่ วย มีเจ้ ำหน้ ำที่(ไม่รวมผู้ดแู ลสวน) และบุคคลภำยนอกใช้ งำนเป็ นส่วนน้ อย เนื่องจำกอยู่
ใกล้ กบั อำคำรผู้ป่วยนอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน ส่วนกำรใช้ งำนด้ ำนเส้ นทำงกำรสัญจรส่วนมำกเป็ น
เจ้ ำหน้ ำที่ที่ใช้ งำนเพื่อกำรเดินลัดหรื อเดินผ่ำน
1.1.2.6 ข้ อดี/ข้ อเสีย
ข้ อดี
1. มีธรรมชำติที่หลำกหลำยจำกพืชพรรณ สระน ้ำ ปลำ และทำงเดินหินกำบ อีกทังเสี
้ ยงจำกน ้ำพุที่สำมำรถรับรู้ถึงธรรมชำติได้ ทงจำกกำรมองเห็
ั้
น เสียง และผิวสัมผัส
2. บริเวณที่ติดกับสระน ้ำมีควำมเป็ นส่วนตัว เนื่องจำกมีสระน ้ำเป็ นตัวกัน้
(Buffer)ระหว่ำงสวนกับกำแพงด้ ำนหน้ ำโรงพยำบำล
3. มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ เกิดแรงจูงใจในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆใน
สวน เช่น ศำลำ ที่นงั่ เป็ นต้ น
4. ทำงเข้ ำมีควำมชัดเจนและเข้ ำถึงได้ ง่ำย เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยู่ติดกับ
ทำงเข้ ำ-ออก ประตูที่ 1 และประตูที่ 2 มองเห็นได้ อย่ำงชัดเจนและมีกำรเข้ ำถึงได้ จำกหลำยทำง
5. มีทำงเดินที่เป็ นเส้ นโค้ งช่วยสร้ ำงควำมต่อเนื่องให้ กบั พื ้นที่ภำยในสวน
สร้ ำงควำมรู้ สึก ดึง ดูดสำยตำให้ ติด ตำม มี แ นวไม้ ต้น ไม้ และไม้ พุ่มระหว่ำ งทำงเดิน ช่วยบัง คับ
มุมมองไปยังทัศนียภำพที่ต้องกำรได้
ข้ อเสีย
1. ขำดควำมเป็ นส่วนตัว เนื่องจำกมีทำงเดินผ่ำนกลำงสวน
2. ขำดควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยในกำรเข้ ำถึง เนื่องจำกมี
ถนนล้ อมรอบทัง้ 3 ด้ ำน
3. มีเสียงและกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวน เนื่องจำกติดทำงเข้ ำ -ออก
ประตูที่ 2 ที่จอดรถจักรยำนยนต์บริ เวณทำงเข้ ำ -ออกประตูที่ 1 และถนนด้ ำนหน้ ำอำคำรผู้ป่วย
นอก-อุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน
1.1.3 สวน 3
1.1.3.1 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ

ภำพที่ 145 สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 8:00 - 10:00 น.
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ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 146 สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 10:01 - 12:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.

ภำพที่ 147 สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 12:01 - 14:00 น.
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ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 148 สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 14:01 - 16:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.

ภำพที่ 149 สวน 3 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.

ภำพที่ 150 สวน 3 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำน เวลำ 8:00 - 18:00 น.
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1.1.3.2 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.
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1.1.3.3 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้ วยตำรำงกำรงำนใช้ พื ้นที่ ในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน
ในช่วงเวลำต่ำงๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที)
โดยไม่นำข้ อมูลจำนวนครัง้ ที่ใช้ งำนของวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) มำสรุ ปเป็ นกำรใช้ งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.
ตำรำงที่ 9 สวน 3 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
เวลา 8:00 - 18:00 น.
กำรใช้ งำน
วันพฤหัสบดี
(ตำแหน่ง)
หอพระ
ศำลำ
ชุดม้ านัง่ A
ชุดม้ านัง่ B
ชุดม้ านัง่ C
ชุดม้ านัง่ D
ชุดม้ านัง่ E
ม้ ำนัง่ ศำลำ
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 4
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 6
ต้ นไม้ 2
ต้ นไม้ 7
ต้ นไม้ 8
ต้ นไม้ 10
ต้ นไม้ 11
เวที
หลังหอพระ
รถจักรยำนยนต์
(เดินเล่น)

รวม

สวน 3
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

8:00 – 10:00

วันจันทร์
10:01 – 12:00

วันอังคำร
12:01 – 14:00

วันพุธ
14:01 – 16:00

วันอังคำร
16:01 – 18:00

วันอำทิตย์
12:01 – 14:00

รวม(เว้ นอาทิตย์)
8:00 – 18:00

2
12
9
2
1
3
6
9
2
2
48

6
9
1
1
3
2
3
1
2
1
1
2
5
37

2
4
3
7
4
1
1
1
23

11
2
1
2
1
1
18

1
1
3
1
2
2
8
1
2
2
1
24

5
2
6
2
1
16

11(7.33%)
37(24.67%)
13(8.67%)
3(2%)
9(6%)
14(9.33%)
2(1.33%)
17(11.33%)
18(12%)
1(0.67%)
5(3.33%)
2(1.33%)
1(0.67%)
1(0.67%)
6(4%)
1(0.67%)
1(0.67%)
7(4.67%)
1(0.67%)
150(100%)
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ตำรำงที่ 9 สวน 3 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.(ต่อ)
เวลา 8:00 - 18:00 น.(ต่อ)
กำรใช้ งำน
(เส้ นทำงสัญจร) วันพฤหัสบดี
ที่จอดรถจักรยำนยนต์*

(เดินผ่ำน)
(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วยพิเศษ)
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วยหญิง)

รวม
รวมทังหมด
้
เวลำเฉลี่ย(นำที)
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด
(นำที)

สวน 3
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

8:00 – 10:00

วันจันทร์
10:01 – 12:00

วันอังคำร
12:01 – 14:00

วันพุธ
14:01 – 16:00

วันอังคำร
16:01 – 18:00

วันอำทิตย์
12:01 – 14:00

รวม(เว้ นอาทิตย์)
8:00 – 18:00

66
12
7

18
11
6

3
3
17

18
4

15
1
6

10

102(22.77%)
45(10.04%)
40(8.93%)

30

21

63

65

82

77

261(58.26%)

115
163
10

56
93
11

86
109
11

87
105
7

104
128
10

87
103
5

448
598
-

1 / 38

1 / 44

1 / 59

1 / 43

1 / 38

2 / 10

1 / 59

*หมำยเหตุ 1. ถ้ ำที่จอดรถจักรยำนยนต์ทำงเข้ ำอำคำรเต็ม ยำมจะให้ มำจอดที่สวน 3
2. เยี่ยมไข้ ได้ เวลำ 10:30 - 20:00 น.
3. เวลำที่ใช้ ในกำรสัญจรไม่ได้ เอำมำคิดเวลำเฉลี่ยและเวลำน้ อยสุด/มำกสุด

ศำลำมีกำรใช้ งำนมำกที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 24.67 แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้
งำนนิยมใช้ พื ้นที่ที่มีที่นงั่ พักผ่อน มีร่มเงำ และใกล้ ทำงเข้ ำ-ออกของสวน ส่วนม้ ำนัง่ ต้ นไม้ 6 ต้ นไม้ 8
ต้ นไม้ 10 เวที หลังหอพระและกำรเดินเล่นมีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.67
กำรเดิ น ผ่ำ นระหว่ำ งลำนจอดรถ,ทำงเข้ ำ -ออกประตูที่ 2 กับ พื น้ ที่ ใ น
โรงพยำบำล,หอผู้ป่วยหญิง เป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรที่มีกำรใช้ งำนมำกที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 58.26
แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้ งำนนิยมใช้ เส้ นทำงกำรสัญจรที่มีระยะทำงใกล้ กบั อำคำรบริ กำรทำงกำรแพทย์
ของโรงพยำบำล
1.1.3.4 พฤติกรรมการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้ งำนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรที่ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร รวมทังพฤติ
้
กรรมที่ไม่
สอดคล้ องแบบใดที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้
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ตำรำงที่ 10 สวน 3 พฤติกรรมกำรใช้ งำน
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
หอพระ
ศำลำ
ชุดม้ านัง่ A
ชุดม้ านัง่ B
ชุดม้ านัง่ C
ชุดม้ านัง่ D
ชุดม้ านัง่ E
ม้ ำนัง่ ศำลำ
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 4
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 6
ต้ นไม้ 2
ต้ นไม้ 7
ต้ นไม้ 8
ต้ นไม้ 10
ต้ นไม้ 11
เวที
หลังหอพระ
รถจักรยานยนต์
(เดินเล่น)

เส้ นทางการสัญจร
ทีจ่ อดรถจักรยานยนต์
(เดินผ่ำน)
(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วยพิเศษ)
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วยหญิง)

พฤติกรรม
ไหว้ พระ, ทำควำมสะอำดหอพระ
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, ยืนพัก, ยืนรอ, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, จอดรถจักรยานยนต์, สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, กิ นดืม่ , ดูเอกสำร, สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, นัง่ เลี ้ยงลูก
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, พูดคุย, กิ นดืม่ , สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, อ่ำนหนังสือพิมพ์, เลี ้ยงลูก, สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, คุยโทรศัพท์, อ่ำนหนังสือ, ดื่มกำแฟ
นัง่ รอ, นอนรอ, นัง่ เล่น, นัง่ พักดมยำดม, พูดคุย, อ่ำนหนังสือพิมพ์, กิ นดืม่ , เช็ดหน้ ำ,
สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, อ่ำนหนังสือพิมพ์, ฟั งเพลง, ดื่มน ้ำ, สูบบุหรี ่
สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, พูดคุย, อ่ำนหนังสือพิมพ์, สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, ยืนรอ, สูบบุหรี ่
ยืนคุยโทรศัพท์, สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, ยืนรอ, คุยโทรศัพท์
ยืนเลี ้ยงลูก, จอดรถจักรยานยนต์, สูบบุหรี ่
ปี นบันไดเล่น
ยืนมองสวน
นัง่ รอ, พูดคุย, สูบบุหรี ่
เดินเล่นไปมำ, มองสวน
พฤติกรรม
จอดรถ - ขึ ้นรถ
เดินผ่ำน
เดินผ่ำน
เดินผ่ำน

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หำร แต่ยอมรับได้
ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้
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พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนใช้ เป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรมำกกว่ำกำรเข้ ำไปใช้ งำน
ในพื ้นที่สวน เนื่องจำกเป็ นสวนบริ เวณด้ ำนหน้ ำของโรงพยำบำลอยู่ติดกับทำงเข้ ำ-ออกประตูที่ 2
ลำนจอดรถ และส่วนบ้ ำนพักเจ้ ำหน้ ำที่ ส่วนพฤติกรรมกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นกำรนัง่ รอ
นัง่ เล่น พูดคุย สูบบุหรี่ ของญำติผ้ ปู ่ วย-ผู้เยี่ยมไข้ เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยู่ใกล้ กบั หอผู้ป่วยหญิง และ
หอผู้ป่วยพิเศษ ซึง่ กำรสูบบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ บู ริ หำรและผู้ออกแบบไม่ได้ ตงใจให้
ั้
เกิดขึ ้น และไม่
สำมำรถยอมรับได้
1.1.3.5 ประเภทผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งำนพื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นญำติผ้ ปู ่ วย-ผู้
เยี่ยมไข้ มีผ้ ูป่วยนอก เจ้ ำหน้ ำที่ (ไม่รวมผู้ดูแลสวน) และบุคคลภำยนอกใช้ งำนเป็ นส่วนน้ อย
เนื่องจำกอยู่ใกล้ กบั หอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยพิเศษ ส่วนกำรใช้ งำนด้ ำนเส้ นทำงกำรสัญจร
ส่วนมำกเป็ นญำติผ้ ปู ่ วย-ผู้เยี่ยมไข้ และผู้ป่วยนอกที่ใช้ งำนเพื่อกำรเดินผ่ำน
1.1.3.6 ข้ อดี/ข้ อเสีย
ข้ อดี
1. มีกำรใช้ พืน้ ที่ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ เกิ ดแรงจูงใจในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆในสวน เช่น หอพระ ศำลำ ชุดม้ ำนัง่ เป็ นต้ น
2. พืน้ ที่ สวนมี รูปร่ ำงเป็ นสี่เหลี่ยมผื น ผ้ ำท ำให้ ใช้ พืน้ ที่ แต่ละบริ เวณได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เข้ ำถึ งได้ ง่ำย เนื่องจำกมีถนนล้ อมรอบทัง้ 4 ด้ ำน และเป็ นลำนโล่ง
สำมำรถเข้ ำถึงได้ จำกหลำยทำง
4. ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ เนื่องจำกเป็ นลำนโล่งและเป็ นพื ้นผิวดำดแข็ง
ข้ อเสีย
1. มีที่จอดรถจักรยำนยนต์อยู่ภำยในสวนซึง่ ไม่มีกำรแบ่งพื ้นที่กำรใช้ งำน
อย่ำงชัดเจนและมีถนนล้ อมรอบทัง้ 4 ด้ ำน ทำให้ ขำดควำมเป็ นส่วนตัว ควำมสะดวกสบำยและ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำนและกำรเข้ ำถึง รวมทังมี
้ เสียงและกลิน่ จำกยำนพำหนะรบกวน
2. ไม่มีรูปแบบทำงเดินที่ชดั เจน ทำให้ เกิดควำมสับสนในกำรใช้ งำน ขำด
ควำมเชื่อมต่อภำยในพื ้นที่
3. ขำดควำมเป็ นส่วนตัว เนื่องจำกเป็ นลำนโล่งสำหรับจัดกิจกรรมต่ำงๆ
4. มีควำมเป็ นธรรมชำติน้อย เนื่องจำกมีพืชพรรณไม้ เป็ นจำนวนน้ อย
5. มีควำมร้ อนสะสมสูง เนื่องจำกเป็ นพื ้นผิวดำดแข็ง
1.1.4 สวน 4
1.1.4.1 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ

ภำพที่ 151 สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 8:00 - 10:00 น.
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ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 152 สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 10:01 - 12:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.

ภำพที่ 153 สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 12:01 - 14:00 น.
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ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 154 สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 14:01 - 16:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.

ภำพที่ 155 สวน 4 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.

ภำพที่ 156 สวน 4 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำน เวลำ 8:00 - 18:00 น.
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1.1.4.2 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.
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1.1.4.3 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้ วยตำรำงกำรงำนใช้ พื ้นที่ ในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน
ในช่วงเวลำต่ำงๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที)
โดยไม่นำข้ อมูลจำนวนครัง้ ที่ใช้ งำนของวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) มำสรุ ปเป็ นกำรใช้ งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.
ตำรำงที่ 11 สวน 4 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
เวลา 8:00 - 18:00 น.

สวน 4
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

กำรใช้ งำน

วันอังคำร
8:00 – 10:00

วันพุธ
10:01 – 12:00

วันพฤหัสบดี
12:01 – 14:00

วันจันทร์
14:01 – 16:00

วันพฤหัสบดี
16:01 – 18:00

วันอำทิตย์
16:01 – 18:00

รวม(เว้ นอาทิตย์)
8:00 – 18:00

สวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)

-

-

-

-

7
7
1

18
5
-

7(46.67%)
7(46.67%)
1(6.66%)

-

-

-

-

-

2

-

3
15
18
18
-

1
1
1
-

3
7
10
10
-

2
13
15
15
-

15
2
29
31
46
10
2 / 20

25
2
6
8
33
9
1 / 22

15(100%)
10(13.33%)
65(86.67%)
75(100%)
90
1 / 22

เครื่ องออกกำลังกำย

สนำมหญ้ ำ
หน้ ำอำคำรสงฆ์อำพำธ
ทำงเข้ ำ-ออก
ระหว่ำงหอผู้ป่วย
รวม
สนามหญ้ า(เดินลัด)

ทางเดิน
รวม
รวมทังหมด
้
เวลำเฉลี่ย(นำที)*
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด
(นำที)*

*หมำยเหตุ เวลำที่ใช้ ในกำรสัญจรไม่ได้ เอำมำคิดเวลำเฉลี่ยและเวลำน้ อยสุด/มำกสุด

เครื่ องออกกำลังกำยและสนำมหญ้ ำมีกำรใช้ งำนมำกที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
46.67 เท่ำกันแสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้ งำนนิยมออกกำลังกำยและวิ่งเล่น ส่วนสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)มีกำร
ใช้ งำนน้ อยที่สดุ หรื อไม่มีกำรใช้ งำน
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ทำงเดินเป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรที่มีกำรใช้ งำนมำกที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ
86.67 แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้ งำนนิยมใช้ เส้ นทำงกำรสัญจรที่มีรูปแบบที่ชดั เจน
1.1.4.4 พฤติกรรมการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้ งำนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรที่ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร รวมทังพฤติ
้
กรรมที่ไม่
สอดคล้ องแบบใดที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้
ตำรำงที่ 12 สวน 4 พฤติกรรมกำรใช้ งำน
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
เครื่ องออกกำลังกำย

สนำมหญ้ ำ
หน้ ำอำคำรสงฆ์อำพำธ
ทำงเข้ ำ-ออก
ระหว่ำงหอผู้ป่วย
เส้ นทางการสัญจร
สนามหญ้า
ทางเดิน

พฤติกรรม
เล่นเครื่ องออกกาลังกาย, นัง่ รอ, นัง่ เล่น, กิ นดืม่ , ถ่ายรูปเล่น, ฟั งเพลง, ดูเด็กเล่น
เล่นกิ่ งไม้, เครื่ องบินกระดาษ, กระโดดยาง, ถ่ายVDO., วิ่งเล่น, กิ นขนม, ยืนดูเด็กเล่น,
วิ่งไล่แมว, เก็บดอกไม้
ให้อาหารแมว
เรี ยกเด็กที่เล่นอยู่, มองสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)
พฤติกรรม
เดินลัด, วิ่งลัด
เดินผ่ำน, ขี ่จกั รยานผ่าน

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หำร แต่ยอมรับได้
ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้

พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนใช้ เป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรมำกกว่ำกำรเข้ ำไปใช้ งำน
ในพืน้ ที่สวน เนื่องจำกควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดในกำรออกแบบสวนเพื่อให้ ใช้ เป็ นเส้ นทำง
สัญจรหลักให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ใช้ สญ
ั จรไปมำระหว่ำงบ้ ำนพักกับหอผู้ป่วย ส่วนพฤติกรรมกำรใช้ งำน
พื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นกำรเล่นเครื่ องออกกำลังกำยของญำติเจ้ ำหน้ ำที่และญำติผ้ ปู ่ วย เนื่องจำก
เครื่ องออกกำลังกำยเป็ นสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพียงสิง่ เดียวที่ก่อให้ เกิดกิจกรรมกำรใช้ งำนภำยใน
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สวนจำกควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดในกำรออกแบบสวนเพื่อกำรพักผ่อนทำงสำยตำ ไม่ได้ เน้ น
กำรใช้ งำนภำยในสวน
1.1.4.5 ประเภทผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งำนส่วนมำกเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่(ไม่รวมผู้ดแู ล
สวน) และญำติเจ้ ำหน้ ำที่ มีญำติผ้ ปู ่ วยใช้ งำนเป็ นส่วนน้ อย เนื่องจำกอยู่ติดกับด้ ำนหลังอำคำรหอ
ผู้ป่วยต่ำงๆ และอยู่ใกล้ กับบ้ ำนพักเจ้ ำหน้ ำที่ใช้ เป็ นเส้ นทำงสัญจรไปมำระหว่ำงบ้ ำนพักกับหอ
ผู้ป่วย
1.1.4.6 ข้ อดี/ข้ อเสีย
ข้ อดี
1. มีควำมสงบ มีเสียงและกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวนน้ อย เนื่องจำก
เป็ นสวนบริเวณด้ ำนหลังอำคำรหอผู้ป่วยต่ำงๆ ติดถนนเพียงด้ ำนเดียว
2. อยู่ติดกับทำงเข้ ำ-ออกของอำคำร ไม่มีถนนกัน้ ทำให้ มีควำมสะดวก
สบำยและปลอดภัยในกำรเข้ ำถึงพื ้นที่
3. มีรูปแบบทำงเดินที่ชดั เจนง่ำยต่อกำรใช้ งำน
ข้ อเสีย
1. ขำดควำมเป็ นส่วนตัว เนื่องจำกถูกล้ อมรอบด้ วยอำคำรทัง้ 3 ด้ ำน อำจ
ทำให้ ผ้ ทู ี่ใช้ งำนภำยในสวนรู้สกึ ว่ำถูกจ้ องมองจำกผู้ที่อยูใ่ นอำคำร
2. ทำงเข้ ำไม่ชดั เจนและเข้ ำถึงได้ ยำกเนื่องจำกอยู่บริ เวณด้ ำนหลังอำคำร
หอผู้ป่วยต่ำงๆ ผู้ที่ใช้ งำนเฉพำะบริ เวณด้ ำนหน้ ำโรงพยำบำลไม่สำมำรถมองเห็นได้ รวมทังอยู
้ ่ใน
บริเวณส่วนของอำคำรงำนบริกำรของโรงพยำบำล ผู้มำใช้ บริกำร(ผู้ป่วยและญำติผ้ ปู ่ วย-ผู้เยี่ยมไข้ )
ไม่ได้ เข้ ำมำใช้ บริกำรในบริเวณนี ้
3. แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนมีเพียงดวงโคมบริ เวณทำงเดิน ทำให้ ไม่
สำมำรถใช้ เพื่อกำรพักผ่อนทำงสำยตำในเวลำกลำงคืนได้
4. ไม่มีร่มเงำ แสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ น เนื่องจำกอยู่ทำงทิศใต้ ของ
โรงพยำบำลและอำคำรที่อยูด่ ้ ำนทิศใต้ ของสวนมีควำมสูงเพียงหนึง่ ชัน้
1.1.5 สวน 5
1.1.5.1 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ

ภำพที่ 157 สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 8:00 - 10:00 น.
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ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 158 สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 10:01 - 12:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.

ภำพที่ 159 สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 12:01 - 14:00 น.

203

ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 160 สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 14:01 - 16:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.

ภำพที่ 161 สวน 5 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจร เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.

ภำพที่ 162 สวน 5 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำน เวลำ 8:00 - 18:00 น.
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1.1.5.2 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.
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1.1.5.3 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้ วยตำรำงกำรงำนใช้ พื ้นที่ ในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน
ในช่วงเวลำต่ำงๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที)
โดยไม่นำข้ อมูลจำนวนครัง้ ที่ใช้ งำนของวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) มำสรุ ปเป็ นกำรใช้ งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.
ตำรำงที่ 13 สวน 5 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
เวลา 8:00 - 18:00 น.

สวน 5
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

กำรใช้ งำน
ศำลำ 1
ศำลำ 2
ศำลำ 3
ลำนกลำง
สนำมหญ้ ำ
รวม
ทำงเดิน(เดินผ่ำน)
ศาลา 1(เดินลัด)
ศาลา 2(เดินลัด)
ศาลา 2(เดินเลาะ)

ศ.2
ศ.3
ศ.2
ศ.1
รวม
รวมทังหมด
้
เวลำเฉลี่ย(นำที)*
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด
(นำที)*

วันพุธ
8:00 – 10:00

วันพฤหัสบดี
10:01 – 12:00

วันจันทร์
12:01 – 14:00

วันอังคำร
14:01 – 16:00

วันพุธ
16:01 – 18:00

วันเสำร์
12:01 – 14:00

รวม(เว้ นเสาร์ )
8:00 – 18:00

9
7
9
2
27
112
14
11
7
144
171
22
2 / 120

29
14
22
3
3
71
157
11
17
18
1
1
205
276
18
1 / 72

21
19
11
51
113
15
25
153
204
15
1 / 120

4
5
8
1
18
64
8
21
12
105
123
11
1 / 60

6
8
8
22
120
4
2
11
137
159
8
1 / 27

8
20
9
37
62
6
19
1
88
125
10
1 / 46

69(36.51%)
53(28.04%)
58(30.69%)
6(3.17%)
3(1.59%)
189(100%)
566(76.08%)
52(6.99%)
51(6.86%)
73(9.81%)
1(0.13%)
1(0.13%)
744(100%)
933
1 / 120

*หมำยเหตุ เวลำที่ใช้ ในกำรสัญจรไม่ได้ เอำมำคิดเวลำเฉลี่ยและเวลำน้ อยสุด/มำกสุด
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ศำลำ 1 มี กำรใช้ ง ำนมำกที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 36.51 แสดงให้ เห็น ว่ำ
ผู้ใช้ งำนนิยมใช้ พื ้นที่ที่มีที่นงั่ พักผ่อน มีร่มเงำ และไม่ติดกับที่จอดรถ ส่วนสนำมหญ้ ำมีกำรใช้ งำน
น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 1.59
ทำงเดินเป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรที่มีกำรใช้ งำนมำกที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ
76.08 แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้ งำนนิยมใช้ เส้ นทำงกำรสัญจรที่มีทำงเข้ ำ-ออกและรูปแบบที่ชดั เจน
1.1.5.4 พฤติกรรมการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้ งำนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรที่ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร รวมทังพฤติ
้
กรรมที่ไม่
สอดคล้ องแบบใดที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้
ตำรำงที่ 14 สวน 5 พฤติกรรมกำรใช้ งำน
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
ศำลำ 1
ศำลำ 2
ศำลำ 3
ลำนกลำง
สนำมหญ้ ำ
เส้ นทำงกำรสัญจร
ทำงเดิน
ศาลา 1
ศาลา 2
ศาลา 2
ศ.2
ศ.3
ศ.2
ศ.1

พฤติกรรม
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นัง่ พัก, นัง่ หลับ, นอนรอ, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, กิ นดืม่ , เสริ มสวย, ทิ ้งขยะ,
สูบบุหรี ่
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นัง่ พัก, นัง่ หลับ, ยืนพัก, ยืนรอ, เดินเล่น, นอนเล่น, พูดคุย, คุยโทรศัพท์,
กิ นดืม่ , เสริมสวย, ทิ ้งขยะ, อ่ำนหนังสือ, มองสวน
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นัง่ พัก, ยืนพัก, ยืนรอ, นอนเล่น, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, กิ นดืม่ , เสริมสวย,
อ่ำนหนังสือ, ขนของกลับบ้ ำน, ถ่ำยรูป, สูบบุหรี ่
นัง่ ป้ อนข้าว, กิ นข้าว, ให้ข้าวแมว, นัง่ รอ, อ่ำนหนังสือ, คุยโทรศัพท์
วิ่งเล่น, เดินเล่น, มองสวน, เก็บดอกไม้, ปี นต้นไม้
พฤติกรรม
เดินผ่ำน
เดินลัด
เดินลัด
เดินเลาะ
เดินผ่าน
เดินผ่าน

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หำรแต่ยอมรับได้
ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้
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พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนใช้ เป็ นเส้ นทำงกำรสัญจรมำกกว่ำกำรเข้ ำไปใช้ งำน
ในพื ้นที่สวน เนื่องจำกอยู่บริ เวณศูนย์กลำงของโรงพยำบำล ติดกับทำงเข้ ำ -ออกหลักที่เชื่อมโยงไป
ยังส่วนต่ำงๆของโรงพยำบำล ส่วนพฤติกรรมกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นกำรนัง่ รอ นัง่ เล่น
พูดคุย กินดื่มของผู้ป่วยนอกและญำติผ้ ปู ่ วย เนื่องจำกอยู่บริ เวณศูนย์กลำงของโรงพยำบำล และ
ใกล้ ร้ำนค้ ำสวัสดิกำร
1.1.5.5 ประเภทผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งำนพื ้นที่สวนส่วนมำกเป็ นผู้ป่วยนอกและ
ญำติผ้ ปู ่ วย-ผู้เยี่ยมไข้ มีผ้ ปู ่ วยใน เจ้ ำหน้ ำที่(ไม่รวมผู้ดแู ลสวน) และบุคคลภำยนอกใช้ งำนเป็ นส่วน
น้ อย เนื่องจำกอยู่บริ เวณศูนย์กลำงของโรงพยำบำลติดกับหอผู้ป่วย และทำงเข้ ำ-ออกหลักที่
เชื่อมโยงไปยังส่วนต่ำงๆของโรงพยำบำล
1.1.5.6 ข้ อดี/ข้ อเสีย
ข้ อดี
1. ทำงเข้ ำมีควำมชัดเจนและเข้ ำถึงได้ ง่ำย เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยู่ติดกับ
ทำงเข้ ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล
2. อยู่ติดกับทำงเข้ ำ -ออกหลัก ของอำคำร ไม่มี ถนนกัน้ ท ำให้ มีค วำม
สะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรเข้ ำถึงพื ้นที่
3. มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ เกิดแรงจูงใจในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆใน
สวน เช่น ศำลำ ที่นงั่ ลำนกลำง เป็ นต้ น
4. ถูกล้ อมรอบด้ วยอำคำร 3 ด้ ำนทำให้ เกิดร่มเงำให้ กบั พื ้นที่สวน
5. มีรูปแบบทำงเดินที่ชดั เจนง่ำยต่อกำรใช้ งำน
ข้ อเสีย
1. ขำดควำมเป็ นส่วนตัว เนื่องจำกถูกล้ อมรอบด้ วยอำคำรทัง้ 3 ด้ ำน อำจ
ทำให้ ผ้ ทู ี่ใช้ งำนภำยในสวนรู้สกึ ว่ำถูกจ้ องมองจำกผู้ที่อยู่ในอำคำร และอำจทำให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในอำคำรที่
ติดกับสวนขำดควำมเป็ นส่วนตัวได้ เช่นกัน
2.มี เ สี ย งและกลิ่ น จำกยำนพำหนะรบกวน เนื่ อ งจำกติ ด กั บ ที่ จ อด
รถจักรยำนยนต์ด้ำนหน้ ำทำงเข้ ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล
1.1.6 สวน 6
1.1.6.1 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ เนื่องจำกควำมตังใจและ
้
แนวควำมคิดในกำรออกแบบสวนไม่ได้ มีไว้ เพื่อกำรเดินเล่นหรื อเป็ นเส้ นทำงสัญจร จึงไม่มีกำร
สัญจรเกิดขึ ้นภำยในสวน
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1.1.6.2 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.

ภำพที่ 163 สวน 6 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำน เวลำ 8:00 - 18:00 น.
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1.1.6.3 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้ วยตำรำงกำรงำนใช้ พื ้นที่ ในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน
ในช่วงเวลำต่ำงๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำน(นำที)/ครัง้ และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที)
โดยไม่นำข้ อมูลจำนวนครัง้ ที่ใช้ งำนของวันหยุด(เสำร์ และอำทิตย์) มำสรุ ปเป็ นกำรใช้ งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.
ตำรำงที่ 15 สวน 6 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
เวลา 8:00 - 18:00 น.

สวน 6
จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน

กำรใช้ งำน

วันพุธ
8:00 – 10:00

วันพฤหัสบดี
10:01 – 12:00

วันจันทร์
12:01 – 14:00

วันอังคำร
14:01 – 16:00

วันพุธ
16:01 – 18:00

วันเสำร์
12:01 – 14:00

รวม(เว้ นเสาร์ )
8:00 – 18:00

ที่นงั่ หน้ าตู้ ATM

17
20

13
21

4
6

5
8

5
4

3
4

44(35.48%)
59(47.58%)

8
1
46
10
1 / 33

7
1
42
15
3 / 45

2
12
51
4 / 108

1
14
25
2 / 76

1
10
10
3 / 20

1
1
9
17
1 / 39

17(13.71%)
1(0.81%)
2(1.61%)
1(0.81%)
124(100%)
1 / 108

ที่นงั่ หน้ าโทรศัพท์สาธารณะ

ที่นงั่ หน้ าบันได 1
ที่นงั่ หน้ าบันได 2
ชุดม้ านัง่
พื ้นที่สวน
รวม
เวลำเฉลี่ย(นำที)
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด
(นำที)

*หมำยเหตุ เวลำที่ใช้ ในกำรสัญจรไม่ได้ เอำมำคิดเวลำเฉลี่ยและเวลำน้ อยสุด/มำกสุด

ที่นงั่ หน้ ำโทรศัพท์สำธำรณะมีกำรใช้ งำนมำกที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ47.58
แสดงให้ เห็นว่ำผู้ใช้ งำนนิยมใช้ พื ้นที่ที่มีที่นงั่ พักผ่อน มีมมุ มองกว้ ำงไกล และมี ขอบเขตพื ้นที่ใช้ งำน
ที่ชดั เจน ส่วนที่นงั่ หน้ ำบันได 2 และพื ้นที่สวนมีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.81
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1.1.6.4 พฤติกรรมการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้ งำนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรที่ มีพฤติกรรมที่สอดคล้ องและไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร รวมทังพฤติ
้
กรรมที่ไม่
สอดคล้ องแบบใดที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้
ตำรำงที่ 16 สวน 6 พฤติกรรมกำรใช้ งำน
ตำแหน่งกำรใช้ งำน
ที่นงั่ หน้ าตู้ATM
ที่นงั่ หน้ าโทรศัพท์สาธารณะ
ที่นงั่ หน้ าบันได 1
ที่นงั่ หน้ าบันได 2
ชุดม้ านัง่
พืน้ ทีส่ วน

พฤติกรรม
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นัง่ พัก, นอน, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, กิ นดืม่ , อุ้มเด็ก
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นัง่ พัก, นอน, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, กิ นดืม่ , อุ้มเด็ก, ดูแมว, เล่นกับแมว,
นัง่ หลับ
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, พูดคุย, คุยโทรศัพท์, กิ นดืม่
นัง่ รอ, คุยโทรศัพท์
นัง่ ดูแมว, เล่นกับแมว, คุยโทรศัพท์
ให้อาหารแมว, ล้างภาชนะ

*หมำยเหตุ ตัวเอี ยง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หำร แต่ยอมรับได้
ตัวเอี ยงและขี ดเส้นใต้ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร และยอมรับไม่ได้

พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนส่วนมำกเป็ นกำรนัง่ รอ(ผู้ป่วยนอก)เพื่อรอรับกำร
ตรวจรักษำจำกคลินิกพิเศษ และนัง่ รอ(ญำติผ้ ปู ่ วย)ผู้ป่วยนอกที่เข้ ำรับกำรตรวจรักษำ เนื่องจำกติด
กับอำคำรคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)ที่ชนั ้ 1 เป็ นส่วนของคลินิกพิเศษ และเป็ นสถำนที่รับประทำน
อำหำรของผู้ป่วยนอกและญำติผ้ ปู ่ วย รวมทังพฤติ
้
กรรมกินดื่มอำหำรว่ำง เนื่องจำกอยู่ใกล้ ร้ำนค้ ำ
สวัสดิกำรของโรงพยำบำล
1.1.6.5 ประเภทผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งำนส่วนมำกเป็ นผู้ป่วยนอกและญำติ
ผู้ป่วย มีผ้ ปู ่ วยใน เจ้ ำหน้ ำที่(ไม่รวมผู้ดแู ลสวน) และบุคคลภำยนอกใช้ งำนเป็ นส่วนน้ อย เนื่องจำก
อยูต่ ิดอำคำรคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU) และใกล้ กบั หอผู้ป่วย
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1.1.6.6 ข้ อดี/ข้ อเสีย
ข้ อดี
1. เป็ นสวนริ มระเบียงทำงเดิน ทำให้ ผ้ ทู ี่สญ
ั จรผ่ำนไปมำระหว่ำงอำคำร
ได้ ชื่นชมธรรมชำติ และรู้สกึ ผ่อนคลำย
2. มี ร่ ม เงำเกื อ บตลอดทัง้ วัน เนื่ อ งจำกอยู่ร ะหว่ำ งอำคำรกับ ระเบี ย ง
ทำงเดิน และมีที่นงั่ ติดระเบียงทำงเดินที่ได้ ร่มเงำเกือบตลอดทังวั
้ นเช่นกัน เนื่องจำกระเบียงเป็ น
พื ้นที่เชื่อมต่อระหว่ำงภำยในและภำยนอก(Transition Space) จึงทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนรู้สกึ ปลอดโปร่งมี
อำกำศถ่ำยเทสะดวกเหมือนอยู่ภำยนอกอำคำร ในขณะเดียวกันก็ร้ ูสกึ เย็นสบำยเหมือนอยู่ภำยใน
อำคำรเช่นกัน
3. ทำงเข้ ำมีควำมชัดเจนและเข้ ำถึงได้ ง่ำย เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยูร่ ะหว่ำง
อำคำรคลอด-ผู้ป่วยหนัก(ICU)กับระเบียงทำงเดิน สำมำรถมองเห็นได้ อย่ำงชัดเจน
4. อยู่ร ะหว่ ำ งอำคำรกับ ระเบี ย งทำงเดิ น ไม่ ติ ด ถนน ท ำให้ มี ค วำม
สะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรเข้ ำถึงพื ้นที่ รวมทังไม่
้ มีเสียงและกลิน่ จำกยำนพำหนะรบกวน
5. มีแสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนจำกอำคำรและระเบียงทำงเดินทำให้
สำมำรถใช้ งำนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ข้ อเสีย
1. ขำดควำมเป็ นส่วนตัว เนื่องจำกอยู่ติดระเบียงทำงเดินมีกำรสัญจรไป
มำเกือบตลอดเวลำ
2. เป็ นสวนที่มีขนำดเล็กและอยู่ติดกับอำคำรสูง 3 ชัน้ อำจทำให้ ผ้ ใู ช้ งำน
รู้สกึ ถูกกดดัน เนื่องจำกควำมสูงของอำคำรกับควำมสูงของมนุษย์เป็ นสัดส่วนที่ไม่สมั พันธ์กนั ทำให้
มนุษย์ร้ ูสกึ ไม่ค้ นุ เคยและเกิดควำมเครี ยดได้
1.2 การใช้ งานพืน้ ที่สวนทัง้ 6 สวน เป็ นกำรวิเครำะห์ กำรใช้ งำนพืน้ ที่สวนทัง้ 6
สวนในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.ของวัน เพื่อวิเครำะห์ และเปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ ำนตำแหน่งกำรใช้
งำน เส้ นทำงกำรสัญจร จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน/วัน เวลำเฉลี่ยในกำรใช้ งำนมำกสุด(นำที)/ครัง้ เวลำ
ในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุด(นำที) และช่วงเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยสุด/มำกสุดของสวนทัง้ 6 สวน
ดังนี ้
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ภำพที่ 164 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำนทัง้ 6 สวน เวลำ 8:00 - 10:00 น.

1.2.1 ตาแหน่ งการใช้ งานช่ วงเวลาต่ างๆ
ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 165 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำนทัง้ 6 สวน เวลำ 10:01 - 12:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.

ภำพที่ 166 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำนทัง้ 6 สวน เวลำ 12:01 - 14:00 น.
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ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 167 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำนทัง้ 6 สวน เวลำ 14:01 - 16:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.

ภำพที่ 168 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำนทัง้ 6 สวน เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.
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ภำพที่ 169 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจรทัง้ 6 สวน เวลำ 8:00 - 10:00 น.

1.2.2 เส้ นทางการสัญจรช่ วงเวลาต่ างๆ
ช่ วงที่ 1 เวลา 8:00 - 10:00 น.

ภำพที่ 170 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจรทัง้ 6 สวน เวลำ 10:01 - 12:00 น.
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ช่ วงที่ 2 เวลา 10:01 - 12:00 น.

ภำพที่ 171 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจรทัง้ 6 สวน เวลำ 12:01 - 14:00 น.
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ช่ วงที่ 3 เวลา 12:01 - 14:00 น.

ภำพที่ 172 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจรทัง้ 6 สวน เวลำ 14:01 - 16:00 น.
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ช่ วงที่ 4 เวลา 14:01 - 16:00 น.

ภำพที่ 173 แผนที่แสดงเส้ นทำงกำรสัญจรทัง้ 6 สวน เวลำ 16:01 - 18:00 น.
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ช่ วงที่ 5 เวลา 16:01 - 18:00 น.

ภำพที่ 174 แผนที่แสดงตำแหน่งกำรใช้ งำนทัง้ 6 สวน เวลำ 8:00 - 18:00 น.

224

1.2.3 ตาแหน่ งการใช้ งาน เวลา 8:00 - 18:00 น.
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1.2.4 การใช้ งานพืน้ ที่ เวลา 8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำง
กำรใช้ งำนพื ้นที่ของแต่ละสวนในด้ ำนตำแหน่งกำรใช้ งำน เส้ นทำงกำรสัญจร และจำนวนครัง้ ที่ใช้
งำน/วัน มำสรุปเป็ นกำรใช้ งำนพื ้นที่รวมทัง้ 6 สวน
ตำรำงที่ 17 กำรใช้ งำนพื ้นที่ เวลำ 8:00 - 18:00 น.
กำรใช้ งำน
ตาแหน่งกำรใช้ งำน
เส้ นทางการสัญจร
รวม

สวน 1
70
(9.76%)
8
(0.53%)
78
(3.49%)

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน/วัน เวลา 8:00 - 18:00 น.
สวน 2
สวน 3
สวน 4
สวน 5
สวน 6
169
150
15
189
124
(23.57%) (20.92%) (2.09%) (26.36%) (17.30%)
243
448
75
744
(16.01%) (29.51%) (4.94%) (49.01%)
412
598
90
933
124
(18.43%) (26.76%) (4.03%) (41.74%) (5.55%)

รวม
717
(100%)
1,518
(100%)
2,235
(100%)

นำค่ำที่ได้ มำวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบกำรใช้ งำนของสวน/วันในด้ ำนตำแหน่ง
กำรใช้ งำนและเส้ นทำงกำรสัญจรของแต่ละสวน สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1.2.4.1 ตาแหน่ งการใช้ งานน้ อยที่สุดและมากที่สุด
ตาแหน่ งการใช้ งานน้ อยที่สุด คือ สวน 4 (คิดเป็ นร้ อยละ
2.09)
1. ไม่ มี ก ำรใช้ พื น้ ที่ แ ละสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกเพื่ อ ให้ เกิ ด
แรงจูงใจในกำรทำกิจกรรม เช่น ศำลำ ที่นงั่ เป็ นต้ น มีเครื่ องออกกำลังกำยเป็ นสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเพียงสิง่ เดียวที่ก่อให้ เกิดกิจกรรมกำรใช้ งำนภำยในสวน
2. ไม่มีร่มเงำ มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ น เนื่องจำกเป็ นสวน
ที่อยู่ทำงทิศใต้ ของโรงพยำบำลและอำคำรที่อยู่ด้ำนทิศใต้ ของสวนมีควำมสูงเพียงหนึ่งชัน้ ในตอน
เช้ ำมีร่มเงำเฉพำะบริเวณที่ติดกับอำคำรและแดดร่มทังสวนเวลำประมำณ
้
17:00 น. เป็ นต้ นไป
3. ทำงเข้ ำ ไม่ ชัด เจนและเข้ ำ ถึ ง ได้ ย ำกเนื่ อ งจำกอยู่ บ ริ เ วณ
ด้ ำนหลังอำคำรหอผู้ป่วยต่ำงๆ ผู้ที่ใช้ งำนเฉพำะบริเวณด้ ำนหน้ ำโรงพยำบำลไม่สำมำรถมองเห็นได้
รวมทัง้ อยู่ในบริ เวณส่วนของอำคำรงำนบริ กำรของโรงพยำบำล ผู้มำใช้ บริ กำร(ผู้ป่วยและญำติ
ผู้ป่วย-ผู้เยี่ยมไข้ )ไม่ได้ เข้ ำมำใช้ บริกำรในบริเวณนี ้
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4. มี ก ำรใช้ ง ำนที่ ผิ ดประเภทไม่ส อดคล้ องกับควำมตัง้ ใจและ
แนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร เช่น มีผ้ำถูพื ้นตำกบนเครื่ องออกกำลังกำย ซึง่ กีดขวำง
กำรใช้ งำน
ตาแหน่ งการใช้ งานมากที่สุ ด คือ สวน 5 (คิดเป็ นร้ อยละ
26.36)
1. ทำงเข้ ำมีควำมชัดเจนและเข้ ำถึงได้ ง่ำย เนื่องจำกเป็ นสวนที่
อยูต่ ิดกับทำงเข้ ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล อยูต่ ิดกับหอผู้ป่วยชำยและหอผู้ป่วยหญิง
2. เป็ นบริ เวณศูนย์ กลำงของโรงพยำบำล ติดกับ ทำงเข้ ำ-ออก
หลักที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่ำงๆของโรงพยำบำล
3. มี สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกเพื่ อ ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจในกำรท ำ
กิจกรรม เช่น ศำลำ ที่นงั่ ลำนกลำง เป็ นต้ น
4. มีศำลำพักญำติ 3 หลัง ที่ให้ ร่มเงำและมีขนำดเหมำะสมกับ
กำรใช้ งำน กำรนัง่ รอ นัง่ พัก และทำกิจกรรมอื่นๆขณะรอ
1.2.4.2 การใช้ งานเป็ นเส้ นทางการสัญจรน้ อยที่สุดและมากที่สุด
การใช้ งานเป็ นเส้ นทางการสัญจรน้ อยที่สุดคือ สวน 1 (คิด
เป็ นร้ อยละ 0.53)
1. เป็ นพื ้นที่มมุ ของโรงพยำบำล ไม่มีกำรเชื่อมต่อกับพื ้นที่อื่นๆ
2. ไม่ได้ ออกแบบเพื่อกำรสัญจร จึงไม่มีเส้ นทำงเดินที่ชดั เจน
การใช้ งานเป็ นเส้ นทางการสัญจรมากที่สุดคือ สวน 5 (คิด
เป็ นร้ อยละ 49.01)
1. มีกำรออกแบบทำงเดินและทำงเข้ ำ-ออกที่ชดั เจนเพื่อใช้ เป็ น
ทำงสัญจรหลักในกำรเข้ ำ-ออกอำคำรต่ำงๆในโรงพยำบำล
2. เป็ นบริ เวณศูนย์ กลำงของโรงพยำบำล ติดกับ ทำงเข้ ำ-ออก
หลักที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่ำงๆของโรงพยำบำล
1.2.5 เวลาในการใช้ งาน สำมำรถอธิบำยได้ ด้วยตำรำงเวลำในกำรใช้ งำนของ
แต่ละสวนเป็ นเวลำเฉลี่ย ในกำรใช้ งำน และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ และมำกที่สดุ ของกำรใช้
งำนในแต่ละครัง้
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ตำรำงที่ 18 เวลำในกำรใช้ งำน
เวลำในกำรใช้ งำน(นำที)
เวลำเฉลี่ย
เวลำน้ อยสุด/มำกสุด

สวน 1
21
1 / 120

สวน 2
44
1 / 120

สวน 3
11
1 / 59

สวน 4
10
1 / 22

สวน 5
22
1 / 120

สวน 6
51
1 / 108

นำค่ำที่ได้ มำวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบกำรใช้ งำนของสวนในด้ ำนเวลำเฉลี่ยใน
กำรใช้ งำน และเวลำในกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ และมำกที่สดุ ของแต่ละสวนสำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1.2.5.1 เวลาเฉลี่ยในการใช้ งานน้ อยที่สุดและมากที่สุด
เวลาเฉลี่ยในการใช้ งานน้ อยที่สุดคือ สวน 4
1.ไม่มีกำรใช้ พื ้นที่และสิง่ อำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ เกิดแรงจูงใจ
ในกำรทำกิจกรรมเช่น ศำลำ ที่นงั่ เป็ นต้ น มีเครื่ องออกกำลังกำยเป็ นสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพียง
สิง่ เดียวที่ก่อให้ เกิดกิจกรรมกำรใช้ งำนภำยในสวน
2. ไม่มีร่มเงำ มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ น เนื่องจำกเป็ นสวน
ที่อยู่ทำงทิศใต้ ของโรงพยำบำลและอำคำรที่อยู่ด้ำนทิศใต้ ของสวนมีควำมสูงเพียงหนึ่งชัน้ ในตอน
เช้ ำมีร่มเงำเฉพำะบริเวณที่ติดกับอำคำรและแดดร่มทังสวนเวลำประมำณ
้
17:00 น. เป็ นต้ นไป
เวลาเฉลี่ยในการใช้ งานมากที่สุดคือ สวน 6
1. มี ร่ ม เงำเกื อ บตลอดทัง้ วัน เนื่ อ งจำกอยู่ร ะหว่ำ งอำคำรกับ
ระเบียงทำงเดิน และมีที่นงั่ ติดระเบียงทำงเดินที่ได้ ร่มเงำเกือบตลอดทังวั
้ นเช่นกัน เนื่องจำกระเบียง
เป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อระหว่ำงภำยในและภำยนอก(Transition Space) จึงทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนรู้สกึ ปลอด
โปร่งมีอำกำศถ่ำยเทสะดวกเหมือนอยู่ภำยนอกอำคำร ในขณะเดียวกันก็ร้ ู สกึ เย็นสบำยเหมือนอยู่
ภำยในอำคำรเช่นกัน
2. มีที่นงั่ ริ มระเบียงทำงเดินที่มีระนำบปกคลุมทำงศีรษะทำให้
ผู้ใช้ งำนรู้สกึ ปลอดภัยจำกแดดและฝน
3. อยู่ระหว่ำงอำคำรกับระเบียงทำงเดิน ไม่มีถนนกัน้ ไม่มีเสียง
และกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวน ทำให้ มีสภำพแวดล้ อมทำงอำกำศที่ดี
1.2.5.2 เวลาในการใช้ งานน้ อยที่สุดและมากที่สุด
เวลาในการใช้ งานน้ อยที่สุด มีคำ่ เท่ำกันทุกสวน คือ 1 นำที ซึง่
เป็ นเวลำใช้ งำนเพื่อกำรสัญจร
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เวลาในการใช้ งานมากที่สุดคือ สวน 1 สวน 2 และสวน 5 มี
ค่ำเท่ำกันทุกสวนคือ 120 นำที(หรื อ 2 ชัว่ โมง)ซึ่งเท่ำกับระยะเวลำที่เก็บข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลำ
(ช่วงเวลำละ 2 ชัว่ โมง) หมำยควำมว่ำถ้ ำผู้ศึกษำเก็บข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลำมำกกว่ำ 2 ชัว่ โมง
ย่อมได้ คำ่ เวลำในกำรใช้ งำนมำกที่สดุ มำกกว่ำ 120 นำที ซึง่ สำมำรถอธิบำยได้ ว่ำ ในควำมเป็ นจริ ง
เวลำในกำรใช้ งำนมำกที่สดุ จะมำกกว่ำ 120 นำที เหตุผลที่สนับสนุนให้ ทงั ้ 3 สวน มีเวลำในกำรใช้
งำนมำกที่สดุ เท่ำกัน ได้ แก่
1. ต ำแหน่ ง ที่ ตัง้ ที่ มี ค วำมสัม พัน ธ์ กั บ อำคำรให้ บริ ก ำรของ
โรงพยำบำล
2. มี สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกเพื่ อ ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจในกำรท ำ
กิจกรรม เช่น ศำลำ ที่นงั่ เป็ นต้ น
1.2.6 ตาแหน่ งและช่ วงเวลาที่มีการใช้ งานน้ อยที่สุดและมากที่สุดสำมำรถ
อธิบำยได้ ด้วยตำรำงตำแหน่งและช่วงเวลำที่มีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ และมำกที่สดุ ของแต่ละสวนใน
หนึง่ วัน
ตำรำงที่ 19 ตำแหน่งและช่วงเวลำที่มีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ และมำกที่สดุ
สวน
สวน 1
สวน 2
สวน 3
สวน 4
สวน 5
สวน 6

ตำแหน่งที่มีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ /มำกที่สดุ
(จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน/วัน)
ลำนหิน(0) / บ่อปลำ(20)
มุมสวน(1) / ศำลำ(63)
ม้ ำนัง่ ต้ นไม้ 6, ต้ นไม้ 8, ต้ นไม้ 10, เวที,
หลังหอพระ( อย่ำงละ 1) / ศำลำ(37)
สวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)(0) /
เครื่ องออกกำลังกำย, สนำมหญ้ ำ(อย่ำงละ 7)
สนำมหญ้ ำ(3) / ศำลำ 1(69)
ที่นงั่ หน้ ำบันได2(1) /
ที่นงั่ หน้ ำโทรศัพท์สำธำรณะ(59)

ช่วงเวลำที่มีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ /มำกที่สดุ
(จำนวนครัง้ ที่ใช้ งำน/วัน)
14:01 - 16:00 น.(0) / 10:01 - 12:00 น.(34)
14:01 - 16:00 น.(14) / 10:01 - 12:00 น.(67)
14:01 - 16:00 น.(18) / 8:00 - 10:00 น.(48)
ช่วงเวลำอื่นไม่มีกำรใช้ งำน / 16:01 - 18:00 น.
(15)
14:01 - 16:00 น.(18) / 10:01 - 12:00 น.(71)
16:01 - 18:00 น.(10) / 8:00 - 10:00 น.(46)

นำค่ำที่ได้ มำวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบกำรใช้ งำนของสวน/วันในด้ ำนตำแหน่ง
และช่วงเวลำที่มีกำรใช้ งำนของแต่ละสวน สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
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1.2.6.1 ตาแหน่ งที่มีการใช้ งานน้ อยที่สุดและมากที่สุด
ตาแหน่ งที่มีการใช้ งานน้ อยที่สุดคือ ลานหิน มุมสวน ม้ า
นั่งใต้ ต้นไม้ ใต้ ต้นไม้ เวที หลังหอพระ สวนไม้ ดัด(ตัดแต่ ง) สนามหญ้ าและที่น่ ังหน้ า
บันได 2 เหตุผลที่ทำให้ ทงั ้ 9 ตำแหน่งมีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ ได้ แก่
1. ไม่มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวก
2. ไม่มีกำรใช้ งำนที่ชดั เจน
3. ไม่ได้ ออกแบบเพื่อกำรใช้ งำน
4. พื ้นที่และสิง่ อำนวยควำมสะดวกมีสภำพทรุดโทรม
5. มีองค์ประกอบที่กีดขวำงกำรใช้ งำน
6. เป็ นกำรใช้ งำนเพื่อกำรสัญจรไม่ใช่กำรเข้ ำไปใช้ งำนในพื ้นที่
ตาแหน่ งที่มีการใช้ งานมากที่สุดคือ บ่ อปลา ศาลา เครื่ อง
ออกกาลังกาย สนามหญ้ า และที่น่ ังหน้ าโทรศัพท์ สาธารณะ เหตุผลที่ทำให้ ทงั ้ 6 ตำแหน่งมี
กำรใช้ งำนมำกที่สดุ ได้ แก่
1. มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นงั่
2. มีธรรมชำติและสัตว์
3. ใกล้ ทำงเข้ ำ-ออกของสวน
4. มีร่มเงำ
5. มีกำรใช้ งำนที่ชดั เจน เช่น เครื่ องออกกำลังกำย
6. มีขนำดเหมำะสมกับกำรใช้ งำนสัมพันธ์กบั สัดส่วนมนุษย์
7. ไม่ติดกับที่จอดรถ
8. มีขอบเขตพื ้นที่ใช้ งำนที่ชดั เจน
9. มีมมุ มองกว้ ำงไกล
1.2.6.2 ช่ วงเวลาที่มีการใช้ งานน้ อยที่สุดและมากที่สุด
ช่ วงเวลาที่มีการใช้ งานน้ อยที่สุดคือ เวลา 14:01 - 18:00 น.
1. เวลำ 14:01 - 16:00 น. เป็ นช่วงเวลำที่สมั พันธ์ กบั เวลำกำร
ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึง่ ช่วงบ่ำยเป็ นช่วงที่ผ้ มู ำรับบริ กำร(ผู้ป่วยนอกและญำติ
ผู้ป่วย)มีจำนวนน้ อย
2. เวลำ 16:01 - 18:00 น. เป็ นช่วงเวลำที่สมั พันธ์ กบั เวลำกำร
ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึง่ ช่วงเย็นเป็ นช่วงที่ผ้ มู ำรับบริ กำร(ผู้ป่วยนอกและญำติ
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ผู้ป่วย)มีจำนวนน้ อย และเป็ นช่วงเวลำที่สมั พันธ์กบั พระอำทิตย์ขึ ้นพระอำทิตย์ตกในกรณีที่สวนอยู่
ระหว่ำงพื ้นที่ภำยในและภำยนอกอำคำร(สวน 6) เมื่อแดดร่ มผู้ใช้ งำนส่วนมำกเลือกที่จะใช้ งำน
พื ้นที่ภำยนอกอำคำรมำกกว่ำ
ช่ วงเวลาที่มีการใช้ งานมากที่สุดคือ เวลา 8:00 - 12:00 น.
และเวลา 16:01 - 18:00 น.
1. เวลำ 8:00 - 12:00 น. เป็ นช่วงเวลำที่สมั พันธ์ กบั เวลำกำร
ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึง่ ช่วงเช้ ำถึงเที่ยงเป็ นช่วงที่ผ้ มู ำรับบริ กำร(ผู้ป่วยนอก
และญำติผ้ ปู ่ วย)มีจำนวนมำก
2. เวลำ 16:01 - 18:00 น. เป็ นช่วงเวลำที่สมั พันธ์ กบั เวลำกำร
ให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึ่งช่วงเย็นเป็ นช่วงที่เจ้ ำหน้ ำที่ เลิกงำน ญำติเจ้ ำหน้ ำที่
และญำติผ้ ปู ่ วยในที่เลิกงำนหรื อเลิกเรี ยนเข้ ำมำในโรงพยำบำล(ในกรณีที่สวนอยู่บริ เวณบ้ ำนพัก
เจ้ ำหน้ ำที่) และมีควำมสัมพันธ์ กบั พระอำทิตย์ขึ ้นพระอำทิตย์ตกร่ วมด้ วย เมื่อแดดร่ มผู้ใช้ งำนจะ
ออกมำใช้ งำนพื ้นที่ภำยนอกอำคำรมำกขึ ้น
ช่ ว งเวลำที่ มี ก ำรใช้ งำนน้ อยที่ สุ ด และมำกที่ สุ ด เป็ นช่ ว งเวลำที่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั ระบบกำรบริ กำรของรัฐบำลซึง่ ตรงกับเวลำรำชกำรคือ เวลำ 8:30 - 16:30 น. แต่
เวลำกำรให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลต้ องเปิ ดทำกำรตลอด 24 ชั่วโมงทำให้ เวลำมี
ควำมคลำดเคลื่อนกับเวลำรำชกำรทั่วไป โรงพยำบำลของรั ฐบำลจะแบ่งกำรให้ บริ กำรเป็ น 3
ช่ ว งเวลำได้ แ ก่ เวลำ 8:00 - 16:00 น.(เช้ ำ ) 16:00 - 00:00 น.(เย็ น ) และ 00:00 - 8:00 น.
(กลำงคืน) ซึง่ ผลจำกกำรวิเครำะห์ช่วงเวลำ(8:00 - 18:00 น.)ที่มีกำรใช้ งำนน้ อยที่สดุ และมำกที่สดุ
ของกำรใช้ งำนสวนในโรงพยำบำลสรุ ปได้ ว่ำมีควำมสัมพันธ์ กบั เวลำกำรให้ บริ กำรทำงกำรแพทย์
ของโรงพยำบำล และเวลำพระอำทิตย์ขึ ้นพระอำทิตย์ตก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตำแหน่งที่ตงของสวนด้
ั้
วย
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2. สภาพการใช้ ง านในปั จ จุ บั น ของภูมิ ทัศ น์ ใ นโรงพยาบาลเสนาที่ส อดคล้ อ งและไม่
สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
2.1 รูปแบบสวน Hospital & Resort เป็ นเสมือนที่พกั ของผู้ป่วยที่มีควำมร่มรื่ น ให้
ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย และให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ใช้ พื ้นที่บริเวณศำลำ ริมสระน ้ำ ทำงเดิน ฯลฯ ในกำรพักผ่อน
โดยแบ่งกำรจัดสวนเป็ น 2 พื ้นที่ คือ
1. สวนบริเวณใกล้ หอผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น สวน 4
2. สวนสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สวน 2 สวน 5
2.1.1 รู ป แบบสวนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความตั ง้ ใจและแนวความคิ ด ของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร
2.1.1.1 เป็ นเสมือนที่พักของผู้ป่วยที่มีความร่ มรื่ น ให้ ความรู้ สึก
ผ่ อนคลาย ภูมิทศั น์สว่ นมำกในโรงพยำบำลมีพื ้นที่ที่มีร่มเงำและต้ นไม้ เป็ นจำนวนมำก สร้ ำงควำม
ร่ มรื่ น ทำให้ ผ้ ปู ่ วย ผู้ใช้ งำนในพื ้นที่สวนและผู้ที่มองเห็นภูมิทศั น์จำกภำยในอำคำรรู้ สกึ ผ่อนคลำย
สบำยตำ สบำยใจ ไม่แออัด(สัมภำษณ์, ผู้ป่วยใน รพ.เสนำ, 10 กุมภำพันธ์ 2555)

- ต้ นไม้

ภำพที่ 175 แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำที่มีต้นไม้ สร้ ำงควำมร่มรื่ น ให้ ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย
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2.1.1.2 ผู้ป่วยได้ ใช้ พนื ้ ที่บริเวณศาลา ริมสระนา้ ทางเดิน ฯลฯ ใน
การพักผ่ อน เป็ นสวนสาหรั บผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มีผ้ ปู ่ วยใช้ งำนพื ้นที่ในตำแหน่งของ
ศำลำ ริมสระน ้ำ ทำงเดิน และบริเวณต่ำงๆของสวนเพื่อกำรพักผ่อนและรอรับกำรตรวจรักษำ ทำ
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น นัง่ เล่น เดินเล่น ดูปลำ ชมสวน พูดคุยกับญำติและผู้เยี่ยมไข้ โดยผู้ป่วยในจะ
ใช้ งำนแค่สวน 5 และสวน 6 เนื่องจำกเป็ นสวนที่อยู่ติดหอผู้ป่วย เข้ ำถึงได้ อย่ำงสะดวกสบำยและ
ปลอดภัย ไม่ต้องข้ ำมถนนเพื่อไปยังสวน(สัมภำษณ์, ผู้ป่วยใน รพ.เสนำ, 10 กุมภำพันธ์ 2555)
2.1.1.3 สวนบริ เวณใกล้ หอผู้ป่วย สาหรั บผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ ได้ ผู้ป่วยในที่พกั รักษำอยูใ่ นหอผู้ป่วยสำมำรถมองเห็นสวนได้ จำกทำงหน้ ำต่ำงและระเบียง ทำ
ให้ ผ้ ูป่วยในรวมทัง้ ญำติผ้ ปู ่ วย-ผู้เยี่ยมไข้ และเจ้ ำหน้ ำที่ที่อ ยู่ในหอผู้ป่วย รู้ สึกผ่อนคลำย บรรเทำ
ควำมเครี ยดควำมเจ็บป่ วยได้ เมื่อมองผ่ำนหน้ ำต่ำงและระเบียงมำยังสวน(สัมภำษณ์, ผู้ป่วยในและ
ญำติผ้ ปู ่ วย รพ.เสนำ, 10 กุมภำพันธ์ 2555)
2.1.2 รู ปแบบสวนที่ไม่ สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร
2.1.2.1 เป็ นเสมือนที่พักของผู้ป่วยที่มีความร่ มรื่ น ให้ ความรู้ สึก
ผ่ อนคลาย มีพื ้นที่สวนบำงส่วนที่ไม่มีควำมร่ มรื่ น มีแสงแดดส่องเกือบตลอดวันทำให้ ไม่มีกำรใช้
งำนในพื ้นที่ เช่น สวน 4 และมีกำรตัดต้ นไม้ ใหญ่ที่ให้ ร่มเงำ

- พื ้นที่ที่แสงแดดส่องเกือบตลอดวัน

- ต้ นไม้ ที่โดนตัด

ภำพที่ 176 แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำที่ไม่มีควำมร่มรื่ นมีแสงแดดส่องเกือบตลอดวัน
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2.1.2.2 ผู้ป่วยได้ ใช้ พนื ้ ที่บริเวณศาลา ริมสระนา้ ทางเดิน ฯลฯ ใน
การพักผ่ อน เป็ นสวนสาหรั บผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ใช้ งำนพืน้ ที่สวนส่วนมำกเป็ น
ญำติผ้ ปู ่ วย ผู้ป่วยนอก เจ้ ำหน้ ำที่(ไม่รวมผู้ดแู ลสวน) และบุคคลภำยนอกตำมลำดับ มีผ้ ปู ่ วยใน
ใช้ งำนน้ อยที่สดุ เนื่องจำกตำแหน่งของสวนและกำรเข้ ำถึงพื ้นที่สวนไม่มีควำมสะดวกสบำยและ
ควำมปลอดภัยเท่ำที่ควร รวมทังชนิ
้ ดของโรคที่ผ้ ปู ่ วยในเป็ นจะได้ รับกำรรักษำที่แตกต่ำงกันทำให้
ผู้ป่วยในบำงรำยสำมำรถใช้ พื ้นที่สวนได้ (เช่น ผู้ป่วยที่เจ็บป่ วยที่แขน) หรื อบำงรำยไม่สำมำรถใช้
พื น้ ที่ ส วนได้ ( เช่ น ผู้ป่ วยที่ เ จ็ บ ป่ วยที่ ข ำ มี บ ำดแผลอำจได้ รั บ กำรติ ด เชื อ้ )ท ำได้ เ พี ย งมองจำก
หน้ ำต่ำงหรื อระเบียงมำยังสวนเนื่องจำกโรคหรื ออำกำรป่ วยที่เป็ นไม่สำมำรถลงมำใช้ พื ้นที่สวนได้
รวมทังกำรรั
้
กษำทำงกำรแพทย์ที่ต้องมีกำรตรวจวัดควำมดัน และอุณหภูมิร่ำงกำยอย่ำงต่อเนื่องทำ
ให้ ผ้ ปู ่ วยในต้ องอยู่ในหอผู้ป่วยไม่สำมำรถไปไหนในระยะทำงไกลๆได้ (สัมภำษณ์ , ผู้ป่วยใน รพ.
เสนำ, 10 กุมภำพันธ์ 2555)
2.2 การใช้ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ มีกำรนำลักษณะตำมธรรมชำติ พรรณ
ไม้ แหล่งน ้ำ ที่มีอยู่เดิมของพื ้นที่มำใช้ ได้ แก่ กำรเก็บต้ นไม้ ที่มีอยู่เดิม กำรปรับรูปแบบของแหล่ง
น ้ำเดิมให้ เป็ นสระน ้ำเพื่อใช้ ในกำรหน่วงน ้ำ กักเก็บน ้ำ เลี ้ยงปลำ และใช้ เพื่อกำรพักผ่อนทำงสำยตำ
ซึง่ มีควำมสอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร

- ต้ นไม้ เดิม

- แหล่งน ้ำเดิม

ภำพที่ 177 แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำที่มีกำรใช้ ลกั ษณะทำงกำยภำพของพื ้นที่
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2.3 วัสดุและพืชพรรณ มีกำรใช้ วสั ดุและพืชพรรณไม้ พื ้นถิ่น ไม้ ดอกของภำคกลำง
ซึง่ เหมำะกับสภำพอำกำศร้ อน ออกดอกในช่วงฤดูร้อนได้ ดี และมีทรงพุ่มแบบแผ่กว้ ำงเพื่อให้ ร่ม
เงำ เช่น หำงนกยูงฝรั่ง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ หูกวำง ซึ่งมีควำมสอดคล้ องกับ
ควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร
2.4 ลักษณะกิจกรรม

- กิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหว(Active)
- กิจกรรมที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive)
- กิจกรรมทำงพุทธศำสนำ

ภำพที่ 178 แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำที่มีกิจกรรมลักษณะต่ำงๆ

2.4.1 ลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร แบ่งเป็ น 3 รูปแบบ คือ
2.4.1.1 กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว(Active) เช่น กำรออกกำลังกำย
ด้ วยเครื่ องออกกำลังกำยในบริเวณสวน 4 กำรเดินกะลำในบริเวณสวน 1
2.4.1.2 กิจกรรมที่ไม่ มีการเคลื่อนไหว(Passive) เช่น กำรนัง่ เล่น นัง่
พัก นัง่ รอ พูดคุย ดูปลำ ชมทิวทัศน์ในบริเวณสวนต่ำงๆ
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2.4.1.3 กิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็ นกิจกรรมของพุทธศำสนิกชนที่มี
กำรสักกำรบูชำสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ตนเคำรพนับถือเพื่อควำมเป็ นสิริมงคล ขอพร บนบำนศำลกล่ำว และ
เป็ นที่พงึ่ ที่ยดึ เหนี่ยวทำงจิตใจได้ เป็ นอย่ำงดีในส่วนของศำลพระภูมิและศำลพระพรหมบริ เวณสวน
2และหอพระบริเวณสวน 3 และมีกำรตักบำตรทุกวันพุธ เวลำ 6:50 น. บริเวณศำลำพักญำติสวน 5
2.4.2 ลักษณะกิจกรรมที่ไม่ สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิด
ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
2.4.2.1 กิจกรรมที่ผ้ ูออกแบบและผู้บริหารยอมรับได้
ตำรำงที่ 20 กิจกรรมที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้
กิจกรรม
Active

Passive

เส้ นทำง
กำรสัญจร

พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ด(ยอมรับได้ )
กำรเล่น
กำรสัญจร
กำรพักผ่อน
กำรพักผ่อน(มีสิ่งดึงดูดใจ)
กำรกิน
อำชีพ
อื่นๆ
(ป.1 - หลังอำคำร)
ทำงเข้ ำ-ออก ต้ นไม้
ทำงเข้ ำ-ออก ฉุกเฉิน
สนำมหญ้ ำ
ศำลำ 1
ศำลำ 2
ศำลำ 2
ที่จอดรถจักรยำนยนต์

เล่นใบบัว, เล่นใบไม้ ดอกไม้ , เล่นตุ๊กตำปูนปั น้ , เล่นกิ่งไม้ , เก็บดอกไม้
เล่นตีแบดมินตัน, เล่นยิงปื น, ปี นบันได, ปี นต้ นไม้
ขี่จกั รยำนผ่ำน
นอนรอ, นอนเล่น, นัง่ หลับ
ให้ อำหำรแมว, ดูแมว, เล่นกับแมว
กินดื่ม, นัง่ ป้อนข้ ำว, กินข้ ำว, กินขนม
ขำยของ
ซื ้อของ, เลี ้ยงเด็ก
เดินลัดสนำมไปห้ องน ้ำ
เดินลัด
เดินลัด
เดินลัด, วิ่งลัด
เดินลัด
เดินลัด
เดินเลำะ
ลงรถ - ขึ ้นรถ

1. กิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหว(Active) เป็ นพฤติกรรมกำรเล่น
ของเด็ก และกำรสัญจรของญำติเจ้ ำหน้ ำที่(เด็ก)ที่ขี่จกั รยำนผ่ำนสวน 2
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2. กิจกรรมที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive) เป็ นพฤติกรรมในกำร
ดำรงชีวิตทัว่ ไปของมนุษย์ที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรไม่ได้ คำนึงถึง
3. กิจกรรมที่เป็ นเส้ นทำงกำรสัญจร เป็ นพฤติกรรมของมนุษย์ที่
สร้ ำงควำมสะดวกสบำยให้ กบั ตัวเองโดยเลือกใช้ เส้ นทำงกำรเดินที่มีระยะทำงใกล้ ที่สดุ และกำร
สัญจรของผู้ที่จอดรถจักรยำนยนต์ ซึ่งกำรให้ มีที่จอดรถจักรยำนยนต์ภำยในสวนเป็ นควำมตังใจ
้
ของผู้บริ หำรที่เกิดขึ ้นมำในภำยหลัง เนื่องจำกที่จอดรถจักรยำนยนต์ ในโรงพยำบำลไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้ องกำร
2.4.2.2 กิจกรรมที่ผ้ ูออกแบบและผู้บริหารยอมรับไม่ ได้
ตำรำงที่ 21 กิจกรรมที่ผ้ อู อกแบบและผู้บริหำรยอมรับไม่ได้
กิจกรรม
Active
Passive

พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ด(ยอมรับไม่ได้ )
อำชีพ
กำรสัญจร
กำรพักผ่อน
อื่นๆ

เทน ้ำล้ ำงภำชนะลงสระน ้ำ, ล้ ำงภำชนะ
จอดรถจักรยำนยนต์
สูบยำเส้ น, สูบบุหรี่ , ดื่มของมึนเมำ
นัง่ พลอดรัก

1. กิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหว(Active) เป็ นพฤติกรรมของ
บุคคลภำยนอกที่ประกอบอำชีพในโรงพยำบำลและบริ เวณหน้ ำโรงพยำบำล ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบทำงลบต่อสิ่งแวดล้ อมและภำพลักษณ์ของโรงพยำบำล ส่วนพฤติกรรมกำรสัญจรผ่ำน
พื ้นที่สวนเพื่อจอดรถจักรยำนยนต์ในสวน(บริ เวณใต้ ต้นไม้ และศำลำสวน 3)เป็ นพฤติกรรมของ
มนุษย์ ที่สร้ ำงควำมสะดวกสบำยให้ กับตัวเองมำกเกินไปจนไปเบียดเบียนกำรใช้ งำนพืน้ ที่ของ
ผู้ใช้ งำนอื่นๆ
2. กิจกรรมที่ ไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive) เป็ นพฤติกรรมกำร
เสพสิ่งเสพติดที่มีโทษต่อสุขภำพและขัดแย้ งกับนโยบำยของโรงพยำบำลที่ให้ โรงพยำบำลเป็ นเขต
ปลอดบุหรี่ และสุรำ ส่วนกำรนัง่ พลอดรัก(ศำลำนอกสวน 1) เป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของบุคคล
ภำยนอก
2.5 การดูแลรั กษาและความปลอดภัย
2.5.1 การดูแลรั ก ษาที่สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หาร มีผ้ ูดูแลสวนหรื อคนสวนที่ เป็ นทัง้ ผู้ออกแบบ ผู้ดูแลและบำรุ ง รักษำ
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และเพำะชำต้ นไม้ บำงส่วนไว้ ใช้ งำนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ กระถำงที่จดั วำงภำยในอำคำร ผู้ดแู ลสวน
ทำงำนช่วงเวลำ 8:00 - 16:00 น. เวลำ 8:00 - 12:00 น. กวำดใบไม้ เก็บขยะ รดน ้ำต้ นไม้ ตัดแต่ง
ต้ นไม้ ตัดหญ้ ำ และพรวนดินตำมลำดับ เวลำ 13:00 - 16:00 น.จะทำต้ นไม้ ในโรงเรื อนเพำะชำ ตัด
แต่งต้ นไม้ ตัดหญ้ ำ และพรวนดิน
2.5.2 การดูแลรั กษาที่ไม่ สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร
2.5.2.1 งบประมำณในกำรว่ำจ้ ำงผู้ดแู ลสวนหรื อคนสวนมีไม่เพียงพอ ทำ
ให้ จำนวนคนสวนไม่เพียงพอต่อกำรดูแลพื ้นที่สวนและพื ้นที่ภำยนอกอำคำรทังหมด
้
กำรดูแลรักษำ
ไม่ทั่วถึงประกอบกับคนสวนต้ องทำงำนอื่นๆภำยในโรงพยำบำลนอกเหนือจำกงำนดูแลสวนไม่
สำมำรถทำงำนภำยในสวนได้ อย่ำงเต็มที่ กำรดูแลและบำรุงรักษำสวนจึงมีควำมคลำดเคลื่อนของ
เวลำกำรทำงำนและกำรทำงำนต่ำงๆภำยในสวน ทำให้ พืน้ ที่สวนบำงบริ เวณมีสภำพทรุ ดโทรม
ต้ นไม้ แห้ งเหี่ยว มีเศษขยะเศษอำหำร เป็ นต้ น ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดสุนทรี ยภำพ
2.5.2.2 งบประมำณในกำรดูแ ลและบ ำรุ ง รั กษำมี ไ ม่เ พี ยงพอต่อ กำร
บำรุงรักษำพืชพรรณ ดิน ปุ๋ย สิง่ อำนวยควำมสะดวกภำยในสวนที่มีควำมเสียหำย ชำรุดทรุดโทรม
หรื อหมดอำยุกำรใช้ งำนสมควรที่จะเปลี่ยนใหม่
2.5.3 ความปลอดภัย ที่สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร มีระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ วยกล้ องวงจรปิ ดและยำมดูแล 24 ชัว่ โมง
มีทำงเข้ ำ-ออก 2 ทำง คือ ประตูที่ 1(เข้ ำ-ออกได้ เฉพำะกำรสัญจรด้ วยเท้ ำ เปิ ดเวลำ 6:00 - 18:00
น.)และประตูที่ 2(เข้ ำ -ออกได้ ทงกำรสั
ั้
ญจรด้ วยเท้ ำ และยำนพำหนะ เปิ ด 24 ชัว่ โมง) โดยมีป้อม
ยำมบริ เวณประตูที่ 2 กล้ องวงจรปิ ดภำยนอกอำคำรมี 3 ตัว บริ เวณประตูที่ 1 1 ตัวและประตูที่ 2
2 ตัว มียำมทังหมด
้
10 คน แบ่งเวรยำมเป็ น 3 ช่วงเวลำ คือ 8:00 - 16:00 น.(5 คน) 16:00 - 00:00
น.(3 คน) และ 00:00 - 8:00 น.(3 คน) ภำยในอำคำรมีแสงสว่ำงทัว่ ถึง แต่พื ้นที่ภำยนอกอำคำร
โดยเฉพำะบริ เวณสวนต่ำงๆในช่วงเวลำกลำงคืนมีควำมปลอดภัยน้ อยกว่ำพืน้ ที่ภำยในอำคำร
เนื่องจำกมีแสงสว่ำงค่อนข้ ำงน้ อย และสว่ำงไม่ทวั่ ถึงทังบริ
้ เวณของพื ้นที่สวน
2.6 ความมุ่งหมายในการดาเนินงาน(พันธกิจ) ของโรงพยำบำลเสนำในข้ อ 1 ว่ำ
“ ให้ บริ กำรและพัฒนำระบบบริ กำรสุขภำพแบบผสมผสำนเป็ นองค์รวม ด้ วยหัวใจของควำมเป็ น
มนุษย์ โดยร่วมมือกับเครื อข่ำยและชุมชน ในกำรสร้ ำงสุขภำพแก่ประชำชน ภำยใต้ สิ่งแวดล้ อ มที่
เอื ้อต่อกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพ ” จำกประโยคข้ ำงต้ นจะเห็นได้ ว่ำ กำรสร้ ำงสุขภำพแก่ประชำชน
ภำยใต้ สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพ ส่วนหนึ่งก็คือ กำรสร้ ำงสวนที่ส่งเสริ มสุขภำพ
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โดยมีกำรออกแบบสวนที่ ส่งเสริ มสุขภำพจิตใจที่ คำนึงถึงควำมรู้ สึก ของผู้ใช้ งำน กำรเข้ ำถึงพื ้นที่
และกำรใช้ งำนพื ้นที่เพื่อทำกิจกรรมที่สง่ เสริมสุขภำพร่ำงกำย เช่น กำรออกกำลังกำย กำรรักษำโรค
ซึง่ มีควำมสอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร

- ต้ นไม้
- ต้ นไม้ เดิม
- แหล่งน ้ำเดิม

- กิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหว(Active)
- กิจกรรมที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive)
- กิจกรรมทำงพุทธศำสนำ

ภำพที่ 179 แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำที่สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หำร

2.7 การใช้ งานพืน้ ที่สวน
2.7.1 การใช้ งานพืน้ ที่สวนที่สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิด
ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
สวน 1 มีกำรใช้ งำนศำลำ บ่อปลำ น ้ำตกจำลอง ลำนกะลำ และสนำม
หญ้ ำ
สวน 2 มีกำรใช้ งำนชำนริมสระ ม้ ำนัง่ ศำลำ ศำลพระภูมิและศำลพระพรหม ทำงเดิน และสระน ้ำ มีดวงโคมส่องสว่ำงบริเวณศำลพระภูมิและศำลพระพรหม และศำลำ
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สวน 3 มีกำรใช้ งำนลำนกล้ วยไม้ หอพระ ศำลำ ชุดม้ ำนัง่ ม้ ำนัง่ และ
เวที มีดวงโคมส่องสว่ำงบริ เวณหอพระ และบริ เวณด้ ำนที่ติดกับลำนจอดรถเพื่อให้ แสงสว่ำงทัง้
สวนและลำนจอดรถ
สวน 4 มีกำรใช้ งำนเครื่ องออกกำลังกำย ทำงเดิน และสนำมหญ้ ำ มี
ดวงโคมส่องสว่ำงบริ เวณทำงเข้ ำด้ ำนข้ ำงของอำคำรสงฆ์อำพำธ และทำงเดินระหว่ำงอำคำรหอ
ผู้ป่วยหญิงกับหอผู้ป่วยพิเศษ ซึง่ เป็ นกำรให้ แสงสว่ำงเพื่อกำรสัญจรเป็ นหลัก
สวน 5 มีกำรใช้ งำนศำลำ ลำนกลำง ทำงเดิน และสนำมหญ้ ำ มีดวง
โคมส่องสว่ำงภำยในศำลำแต่ละหลัง
สวน 6 มีกำรใช้ งำนที่นงั่ หน้ ำตู้ ATM ที่นงั่ หน้ ำบันได 1 ที่นงั่ หน้ ำบันได 2
ที่นงั่ หน้ ำโทรศัพท์สำธำรณะ และชุดม้ ำนัง่
สวน 7 มีกำรใช้ งำนบ่อปลำ
2.7.2 การใช้ งานพืน้ ที่สวนที่ไม่ สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิด
ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
สวน 1
1. ไม่มีกำรใช้ งำนสวนสมุนไพร สวนสุขภำพ และลำนหิน เนื่องจำก
ข้ อจำกัดด้ ำนงบประมำณ กำรดูแล และสภำพอำกำศที่ร้อน
2. ลำนหินมีสภำพทรุดโทรม โดยแรกเริ่มลำนหินเป็ นหินกรวดที่โรยไปกับ
พื ้นดิน ได้ ถกู ดัดแปลงเป็ นหินที่ฝังตัวอยูใ่ นคอนกรี ต เนื่องจำกมีเด็กนำหินมำโยนเล่น
3. น ้ำตกจำลองเปิ ดไม่เป็ นเวลำ
4. เครื่ องพ่นละอองน ้ำและปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้ำชำรุดใช้ งำนไม่ได้
5. ดวงโคมมีสภำพชำรุดทรุดโทรมใช้ งำนไม่ได้
สวน 2
1. สระน ้ำ มีเศษขยะปะปน
2. น ้ำพุ เวลำเปิ ดไม่แน่นอน
3. อำหำรปลำและตู้บริจำคค่ำอำหำรปลำ ให้ บริกำรไม่แน่นอน
4. ดวงโคมบริเวณทำงเดินมีสภำพชำรุดทรุดโทรมใช้ งำนไม่ได้
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สวน 3
ไม่มีกำรใช้ งำนลำนออกกำลังกำยสำหรับเต้ นแอโรบิค เนื่องจำกสภำพ
อำกำศที่ร้อนและเสียงเพลงที่ดงั รบกวนหอผู้ป่วย ปั จจุบนั ได้ ย้ำยไปจัดที่ชนั ้ 3 ของอำคำรคลอดผู้ป่วยหนัก(ICU)แทน
สวน 4
1. ไม่มีกำรใช้ งำนสวนไม้ ดดั เนื่องจำกไม่มีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้ งำนที่
ชัดเจน โดยแรกเริ่ มมีม้ำนัง่ เป็ นจุดมุ่งหมำยแต่ปัจจุบนั ไม่มี เนื่องจำกม้ ำนัง่ ชำรุ ดทรุ ดโทรมจึงย้ ำย
ออกไปและไม่มีกำรเปลี่ยนใหม่
2. ดวงโคมในสวนไม้ ดดั มีสภำพชำรุดใช้ งำนไม่ได้
สวน 5
ไม่มีกำรใช้ งำนส่วนให้ ข้อมูลควำมรู้ในเรื่ องชื่อของพืชสมุนไพร ซึง่ ปั จจุบนั
เหลือแต่เพียงป้ำยชื่อ ไม่มีพืชสมุนไพร เนื่องจำกข้ อจำกัดทำงด้ ำนงบประมำณและกำรดูแลสวน
สวน 6
มีกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนเพื่อล้ ำงภำชนะของเจ้ ำที่ร้ำนค้ ำสวัสดิกำร
สวน 7
1. บ่อปลำน ้ำเน่ำต้ องเปลี่ยนถ่ำยน ้ำเป็ นประจำ
2. ปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้ำชำรุดใช้ งำนไม่ได้
3. ดวงโคมมีสภำพชำรุดใช้ งำนไม่ได้
จำกควำมตัง้ ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำรในเรื่ องรู ปแบบสวน
Hospital & Resort ที่ต้องกำรให้ โรงพยำบำลเป็ นเสมือนสถำนที่พกั ตำกอำกำศที่มีสภำพแวดล้ อม
ที่เป็ นธรรมชำติ(มีองค์ประกอบของพืชพรรณ น ้ำ ทำงเดินโค้ ง แสงไฟในเวลำกลำงคืน) กำรใช้
ลักษณะทำงกำยภำพของพื ้นที่มีกำรนำลักษณะตำมธรรมชำติ พรรณไม้ แหล่งน ้ำเดิมของพื ้นที่มำ
ใช้ กำรใช้ วสั ดุและพืชพรรณไม้ พื ้นถิ่นไม้ ดอกของภำคกลำง ลักษณะกิจกรรมต่ำงๆ และควำมมุ่ง
หมำยในกำรดำเนินงำนกำรสร้ ำงสุขภำพแก่ประชำชน ภำยใต้ สิ่งแวดล้ อ มที่เอื ้อต่อกำรสร้ ำงเสริ ม
สุขภำพ ซึง่ มีควำมสอดคล้ องกับแนวทำงกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจสำมำรถนำมำ
วิเครำะห์และอธิบำยได้ ในหัวข้ อต่อไป
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3. การออกแบบภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องและไม่ สอดคล้ องกับแนวทาง
การออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
3.1 การออกแบบภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
ออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อการบาบัดจิตใจ มีกำรออกแบบที่ช่วยในกำรบำบัดจิตใจ สร้ ำงควำมรู้สกึ
พึงพอใจและผ่อนคลำยจำกควำมเครี ยดได้ ด้วยกระบวนกำรบำบัดจิตใจ ดังนี ้
3.1.1 สวน 1
3.1.1.1 ความรู้ สึกว่ าสามารถควบคุมได้ และความเป็ นส่ วนตัว มี
ศำลำเป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ก ำรปิ ดล้ อมและมี สิ่ง ปกคลุมในระนำบศีรษะสร้ ำงควำมเป็ นส่วนตัว ท ำให้
ผู้ใช้ งำนรู้สกึ ว่ำสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ตำ่ งๆได้

ภำพที่ 180 มุมมองสวนจำกศำลำสำมำรถสังเกตกำรณ์เคลื่อนไหวและสถำนกำรณ์ตำ่ งๆได้

3.1.1.2 การสนับสนุนทางสังคม มีกำรออกแบบพื ้นที่ของลำนกะลำ
และลำนหิน เพื่อกำรทำกิจกรรมร่ วมกันระหว่ำงผู้ป่วยกับญำติผ้ ปู ่ วย หรื อผู้ป่วยกับผู้ป่วย มีศำลำ
และที่นงั่ บนสะพำนไม้ ข้ำมบ่อปลำสนับสนุนทำงสังคมแบบกลุม่ เล็ก(2-4 คน)
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(ก)

(ข)

ภำพที่ 181 สิ่งก่อสร้ ำงในสวนที่มีกำรสนับสนุนทำงสังคมกำรนัง่ พัก นัง่ รอ พูดคุยแบบกลุม่ เล็ก
(ก) ศำลำ
(ข) ที่นงั่ บนสะพำนไม้ ข้ำมบ่อปลำ

3.1.1.3 การเคลื่อนไหวทางสรี ระและการออกกาลังกาย มีกำรเดิน
ลำนกะลำและลำนหิน เพื่ อใช้ ในกำรบำบัดรักษำโรคด้ วยกำรเดิน โดยเอำเท้ ำเหยียบลงไปบน
กะลำและก้ อนหินทำให้ เกิดกำรเคลื่อนไหวทำงสรี ระและควำมเพลิดเพลิน
3.1.1.4 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. แสง มีร่มเงำจำกพืชพรรณ ศำลำ และอำคำร ช่วยควบคุม
ปริมำณแสงอำทิตย์ให้ มีปริมำณที่เหมำะสมกับสุขภำพของมนุษย์
2. สี สีเขียวของใบไม้ ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่นสบำยตำ และสีของ
องค์ประกอบอื่นๆที่เป็ นสีธรรมชำติสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย
3. ผิวสัมผัส มีพื ้นผิวของพืชพรรณ สนำมหญ้ ำ ลำนหิน ลำน
กะลำ สิง่ ก่อสร้ ำงในสวนที่ทำจำกไม้ เช่น ศำลำ สะพำน ที่เป็ นธรรมชำติ ให้ ผิวสัมผัสที่หลำกหลำย
4. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
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กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจ มีควำม
หลำกหลำยของพื ้นผิวของพืชพรรณ สนำมหญ้ ำ ลำนหิน ลำนกะลำ และสิ่งก่อสร้ ำงในสวน
คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
มีกำรใช้ รูปร่ ำงพืชพรรณที่น่ำสนใจ เช่น ปำล์มน ้ำมัน กล้ วยพัดที่มีรูปร่ ำงต่ำงจำกพืชพรรณอื่นๆ
อย่ำงชัดเจนสร้ ำงควำมน่ำสนใจ ดึงดูดใจให้ กบั ผู้ใช้ งำน กำรใช้ ต๊ กุ ตำปูนปั น้ รู ปคนและสัตว์ สร้ ำง
ชีวิตชีวำให้ กับภูมิทัศน์
รู ปร่ ำงอิสระของบ่อปลำให้ ควำมรู้ สึกเป็ นธรรมชำติกลมกลืนกับ
สภำพแวดล้ อม ขนำดและสัดส่วนของศำลำและไม้ พ่มุ ช่วยลดทอนควำมรู้ สกึ ที่กว้ ำงใหญ่ของ
สนำมหญ้ ำ ควำมสูงของต้ นไม้ และขนำดของอำคำร ให้ มีสดั ส่วนที่สมั พันธ์กบั มนุษย์ให้ ควำมรู้สกึ
คุ้นเคยและปลอดภัย

ภำพที่ 182 ต้ นปำล์มน ้ำมันและกล้ วยพัดที่มีรูปร่ำงเฉพำะให้ ควำมรู้สกึ น่ำสนใจและดึงดูดใจ

ภำพที่ 183 ศำลำที่มีขนำดและสัดส่วนที่สมั พันธ์กบั มนุษย์
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กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
มีกำรใช้ วสั ดุพืชพรรณมีควำมหลำกหลำยทังรู้ ปร่ำง ผิวสัมผัส กำรใช้ พืชพรรณจะเน้ นสีเขียวของใบ
ที่ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่นสบำยตำ เช่น มะขำม ปำล์มขวด อโศกอินเดีย มี สนำมหญ้ ำสร้ ำงควำม
เขียวชอุม่ ให้ แก่สวน พักสำยตำ และเป็ นพื ้นที่ในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ กำรใช้ พืชพรรณที่เน้ นรูปร่ำง
และใบที่สวยงำม เช่น หมำกเขียว กล้ วยพัด ฯลฯ เพื่อให้ เกิดควำมน่ำสนใจในรูปร่ำงและผิวสัมผัส
ที่หลำกหลำย มีน ้ำเป็ นองค์ประกอบของบ่อปลำ สร้ ำงกำรรับรู้ในกำรเคลื่อนไหวของน ้ำและปลำ
และมีสิ่งประดับตกแต่งสวนเป็ นเครื่ องปั น้ ดินเผำ ตุ๊กตำปูนปั น้ รู ปผู้หญิงเทน ้ำ ปูนปั น้ รู ปคนและ
สัตว์ต่ำงๆในบริ เวณบ่อปลำ โดยใช้ วสั ดุและสีที่มีควำมกลมกลืนกับสภำพธรรมชำติให้ ควำมรู้ สึก
คุ้นเคย มีชีวิตชีวำและน่ำสนใจ โดยเฉพำะกับผู้ใช้ งำนที่เป็ นเด็ก สิ่งประดับตกแต่งสวนยังสำมำรถ
เป็ นของเล่นสำหรับเด็กๆได้

ภำพที่ 184 บ่อปลำและปลำให้ ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย มีชีวิต สงบ และกำรเพ่งพินิจ

ภำพที่ 185 ตุ๊กตำปูนปั น้ เป็ นเสมือนของเล่นสำหรับเด็กๆ
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ภำพที่ 186 เครื่ องปั น้ ดินเผำและปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้ำช่วยเสริ มบรรยำกำศที่น่ำสนใจและมีชีวิตชีวำ

3.1.2 สวน 2
3.1.2.1 ความรู้ สึกว่ าสามารถควบคุมได้ และความเป็ นส่ วนตัว มี
ทำงเข้ ำ-ออกสวนที่ชดั เจนทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนสำมำรถรับรู้ตำแหน่ง ที่ตนอยู่และทิศทำงภำยในสวนได้ มี
สภำพแวดล้ อมที่ให้ ควำมรู้ สึกกลมกลืน มีองค์ประกอบของท้ องที่ที่ค้ นุ เคยด้ วยกำรใช้ พืชพรรณ
และพื ้นผิวทำงเดิน มีแนวพุ่มไม้ แบ่งกำรใช้ งำนระหว่ำงพื ้นที่สวนและถนน เพื่อสร้ ำงควำมเป็ น
ส่วนตัวและควำมปลอดภัยให้ กบั ผู้ใช้ งำน และแบ่งกำรใช้ งำนระหว่ำงพื ้นที่ริมสระน ้ำและทำงเดิน
แนวพุม่ ไม้ ทำให้ พื ้นที่มีกำรใช้ งำนที่ชดั เจน และเป็ นเส้ นนำสำยตำไปสูจ่ ดุ มุง่ หมำยได้

ภำพที่ 187 ทำงเข้ ำ-ออกสวนมีควำมชัดเจน
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ภำพที่ 188 แนวพุม่ ไม้ แบ่งกำรใช้ งำนระหว่ำงพื ้นที่สวนและถนน

3.1.2.2 การสนับสนุนทางสังคม มีศำลำและม้ ำนัง่ สนับสนุนทำงสังคม
แบบกลุม่ เล็ก(2-3 คน) และกลุม่ ใหญ่(5-10 คน)

(ก)
ภำพที่ 189 กำรสนับสนุนทำงสังคมแบบกลุม่ เล็ก
(ก) ศำลำ

(ข)
(ข) ม้ ำนัง่

3.1.2.3 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. แสง มีร่มเงำจำกพืชพรรณ และศำลำ ช่วยควบคุมปริ มำณ
แสงอำทิตย์ให้ มีปริมำณที่เหมำะสมกับสุขภำพของมนุษย์
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2. สี พืชพรรณมีสีสนั ที่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้ ผ้ ใู ช้ งำน
รู้ สึกสนใจและเฝ้ำติดตำม ได้ แก่ หำงนกยูง ชมพูพันธ์ ทิพย์ สีเขียวของใบไม้ ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่น
สบำยตำ สีสนั ของดอกไม้ ให้ ควำมรู้สกึ ดึงดูดใจ สดชื่น มีชีวิตชีวำ เช่น สีแดงของหำงนกยูงฝรั่งให้
ควำมรู้ สึกของกำรเริ่ มต้ นฤดูร้อน กระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่มีควำมซึมเศร้ ำและเชื่ องช้ ำ รู้ สึกกระปรี ก้ ระเปร่ ำ
และสีขององค์ประกอบอื่นๆที่เป็ นสีธรรมชำติสร้ ำงควำมกลมกลืนให้ ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย
3. เสียง มีเสียงของน ้ำพุจำกสระน ้ำ ให้ ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย
4. ผิวสัมผัส มีพื ้นผิวของพืชพรรณ สระน ้ำ ทำงเดินหินกำบและ
หินกรวด และใช้ พื ้นผิวที่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงทำงเดินกับถนนทำให้ สำมำรถรับรู้ กำรใช้ งำน
ได้ อย่ำงชัดเจน และสร้ ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
5. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ มีกำรใช้
เส้ นสำยและรู ปร่ ำงขององค์ประกอบที่ แสดงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้
ได้ แก่ เส้ นสำยของทำงเดิน สระน ้ำ แนวพุ่มไม้ ต้ นไม้ ที่แสดงถึงควำมต่อเนื่องของพื ้นที่ สร้ ำงควำม
กลมกลืนภำยในสวนส่งเสริ มให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สบำยตำสร้ ำงควำมรู้สกึ คุ้นเคยและปลอดภัย มีศำล
พระภูมิและศำลพระพรหม เป็ นจุดเด่นจุดหมำยตำทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนสำมำรถจดจำพื ้นที่ได้ ง่ำย เป็ น
กำรสือ่ ควำมหมำยและควำมสำคัญทำงวัฒนธรรม ซึง่ อยูบ่ ริเวณทำงเข้ ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล
ทำให้ ผ้ ทู ี่ผำ่ นไปมำหรื อผู้ที่เข้ ำไปใช้ งำนในสวนยกมือกรำบไหว้ เพื่อควำมเป็ นสิริมงคล

(ก)

(ข)

ภำพที่ 190 กำรใช้ เส้ นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบในสวนที่แสดงควำมต่อเนื่องของพื ้นที่
(ก) เส้ นสำยและรูปร่ำงของสระน ้ำและต้ นไม้
(ข) เส้ นสำยของทำงเดิน ต้ นไม้ และไม้ พมุ่
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ภำพที่ 191 ศำลพระภูมิและศำลพระพรหมเป็ นจุดเด่นจุดหมำยตำให้ ผ้ ใู ช้ งำนจดจำพื ้นที่ได้

คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
มีกำรใช้ เส้ นโค้ ง ที่มีควำมต่อเนื่องของทำงเดินให้ ควำมรู้ สึก ดึงดูดสำยตำให้ ติดตำมและนำไปสู่
จุดมุ่งหมำย กำรใช้ เส้ นทำงตังของต้
้
นไม้ ให้ ควำมรู้ สกึ พุ่งขึ ้น สง่ำ ปลอดโปร่ ง กำรใช้ เส้ นทำงรำบ
ของสระน ้ำให้ ควำมรู้สกึ สงบนิ่ง แน่นอน มีกำรใช้ รูปร่ำงพืชพรรณที่น่ำสนใจ เช่น ปำล์มขวด ไม้ ดดั
ตัดแต่งรู ปทรงเรำขำคณิต มี ศำลพระภูมิและศำลพระพรหมสื่อถึงควำมหมำยควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทำงจิตใจและเคำรพกรำบไหว้ บชู ำ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อควำมหมำยของ
ภำษำและวัฒนธรรมของประเทศไทย มีไม้ พุ่มช่วยลดทอนขนำดสวนให้ มีสดั ส่วนที่สมั พันธ์ กับ
มนุษย์ และคำนึงถึงกำรใช้ งำนของผู้ป่วยโดยกำรออกแบบให้ ทำงเดินมีควำมกว้ ำงพอที่รถเข็นจะ
สวนทำงกันได้ มีพื ้นที่เปิ ดโล่งของสระน ้ำช่วยรับแสงสะท้ อนให้ ควำมสว่ำงทำงอ้ อมแก่บริ เ วณ
โดยรอบทำให้ ร้ ูสกึ สบำยตำ ไม่มืดทึบอับชื ้นเกินไป

ภำพที่ 192 กำรใช้ เส้ นทำงตังของต้
้
นไม้ และเส้ นทำงรำบของสระน ้ำให้ ควำมรู้สกึ ที่ตำ่ งกัน
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ภำพที่ 193 ศำลพระภูมิและศำลพระพรหมเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงควำมหมำยควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ

ภำพที่ 194 ไม้ พมุ่ ช่วยลดทอนขนำดสวนให้ สมั พันธ์กบั มนุษย์

ภำพที่ 195 ร่มเงำจำกต้ นไม้ ไม้ พมุ่ และแสงสะท้ อนจำกสระน ้ำที่ให้ ควำมสว่ำงทำงอ้ อมแก่บริ เวณโดยรอบ
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กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
วัสดุพืชพรรณมีควำมหลำกหลำยทังรู้ ปร่ ำง ผิวสัมผัส และสีสนั ที่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้
ผู้ใช้ งำนรู้ สกึ สนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง กำรใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่น ที่ทนต่อสภำพแวดล้ อมมีส่วนช่วย
ในกำรสร้ ำงควำมรู้สกึ ที่ค้ นุ เคย เช่น ไทรย้ อยใบแหลม หำงนกยูงฝรั่ง กำรใช้ พืชพรรณจะเน้ นสีเขียว
ของใบที่ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่นสบำยตำ เช่น ไทรทอง ลิ ้นมังกร ใช้ ไม้ ดอกให้ สีสนั ต่ำงๆ สร้ ำงควำม
น่ำสนใจ เช่น พุทธรักษำ ประทัดจีน และไม้ ตดั แต่งที่สร้ ำงควำมรู้ สกึ ในกำรดูแลเป็ นพิเศษ มีกำร
ออกแบบทำงเดินที่โค้ งและต่อเนื่องดึงดูดสำยตำให้ ติดตำมนำไปสู่จดุ มุ่งหมำย ใช้ วสั ดุธรรมชำติ
เป็ นหินกำบและหินกรวด มีสระน ้ำที่เป็ นแหล่งน ้ำเดิมของพื ้นที่เพื่อใช้ ในกำรหน่วงน ้ำ กักเก็บนำ้
เลี ้ยงปลำ และใช้ เพื่อกำรพักผ่อนทำงสำยตำ สร้ ำงกำรรับรู้ ในกำรเคลื่อนไหวของนำ้ และปลำ
รวมทังเสี
้ ยงจำกกำรเคลื่อนไหวของน ้ำพุให้ ควำมรู้สกึ มีชีวิตและกำรเพ่งพินิจ

ภำพที่ 196 รูปแบบทำงเดินโค้ งต่อเนื่อง ใช้ วสั ดุธรรมชำติเป็ นหินกำบและหินกรวด

ภำพที่ 197 สระน ้ำสะท้ อนองค์ประกอบของธรรมชำติสภำพแวดล้ อมทำให้ เกิดควำมต่อเนื่องในภูมิทศั น์
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3.1.3 สวน 3
3.1.3.1 การสนับสนุนทางสังคม เป็ นลำนกล้ วยไม้ สำหรับจัดกิจกรรม
กลำงแจ้ งเป็ นกำรสนับสนุนทำงสังคมแบบกลุ่มใหญ่ เช่น พิธีเปิ ดงำนต่ำงๆ ตลำดนัดเพื่อสุขภำพ
ทุกวันศุกร์ และกำรสนับสนุนทำงสังคมแบบกลุม่ เล็กกำรพูดคุย นัง่ พัก นัง่ เล่น กินข้ ำว

ภำพที่ 198 จัดกิจกรรมรณรงค์ “ ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก ”
ที่มำ: สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สำนักสำรนิเทศ, รพ.เสนา รณรงค์ “ ลด ละ เลิกบุหรี่ ”,
เข้ ำถึงเมื่อ 31 พฤษภำคม 2554, เข้ ำถึงได้ จำก http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/
admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=47423

(ก)

(ข)

ภำพที่ 199 กำรจัดกิจกรรมตลำดนัดเพื่อสุขภำพทุกวันศุกร์
(ก) มุมมองจำกหน้ ำหอผู้ป่วยหญิง
(ข) มุมมองจำกลำนจอดรถ
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ภำพที่ 200 ชุดม้ ำนัง่ มีกำรสนับสนุนทำงสังคม กำรพูดคุยแบบกลุม่ เล็ก

3.1.3.2 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. แสง มีร่มเงำจำกพืชพรรณ และศำลำ ช่วยควบคุมปริ มำณ
แสงอำทิตย์ให้ มีปริมำณที่เหมำะสมกับสุขภำพของมนุษย์
2. สี พืชพรรณมีสีสนั ที่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้ ผ้ ใู ช้ งำน
รู้สกึ สนใจและเฝ้ำติดตำม ได้ แก่ ประดูอ่ งั สนำ ตะแบกนำ สีเขียวของใบไม้ ให้ ควำมรู้สกึ สดชื่นสบำย
ตำ สีสนั ของดอกไม้ และกล้ วยไม้ ให้ ควำมรู้ สกึ ดึงดูดใจ ได้ แก่ สีเหลืองของประดู่องั สนำกระตุ้นให้
กระฉับกระเฉง มองเห็นคุณค่ำในตัวเอง และฟื น้ จำกควำมโศกเศร้ ำ สีชมพูของตะแบกนำช่วยให้
ผู้ที่มีควำมเศร้ ำโศกให้ มีควำมหวัง โดยจะเป็ นสิง่ ปกป้องและนำควำมสงบมำสูจ่ ิตใจ
3. กลิ่น มีกลิน่ หอมจำกดอกไม้ ของต้ นประดูอ่ งั สนำ
4. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจ มีกำรใช้
ต้ นไม้ และไม้ พ่มุ เป็ นองค์ประกอบที่แสดงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้
มี
หอพระเป็ นจุดเด่น จุดหมำยตำดึงดูดควำมสนใจทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนสำมำรถจดจำพื ้นที่ได้ ง่ำย ซึ่งอยู่
บริ เวณทำงเข้ ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ทำให้ ผ้ ทู ี่ผ่ำนไปมำหรื อผู้ที่เข้ ำไปใช้ งำนในสวนยกมือ
กรำบไหว้ เพื่อควำมเป็ นสิริมงคล

253

ภำพที่ 201 ต้ นไม้ และไม้ พมุ่ สร้ ำงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้

คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
มีหอพระ สื่อถึงควำมหมำยควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำเป็ นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจและเคำรพกรำบ
ไหว้ บชู ำ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อควำมหมำยของภำษำและวัฒนธรรมของประเทศไทย

ภำพที่ 202 หอพระเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงควำมหมำยควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ

กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
มีวสั ดุพืชพรรณที่มีสีสนั เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้ ผ้ ูใช้ งำนรู้ สึกสนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง
ได้ แก่ ประดู่องั สนำ ตะแบกนำ กำรใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่น ที่ทนต่อสภำพแวดล้ อมมีส่วนช่วยในกำร
สร้ ำงควำมรู้สกึ ที่ค้ นุ เคย กำรใช้ พืชพรรณจะเน้ นสีเขียวของใบที่ให้ ควำมรู้สกึ สดชื่นสบำยตำ
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3.1.4 สวน 4
3.1.4.1 ความรู้ สึกว่ าสามารถควบคุมได้ และความเป็ นส่ วนตัว มี
สภำพแวดล้ อมที่ให้ ควำมรู้ สึกกลมกลืน มีองค์ประกอบของท้ องที่ที่ค้ นุ เคยด้ วยกำรใช้ พืชพรรณ
และพื ้นผิวทำงเดิน พื ้นที่ที่มีมมุ มองกว้ ำงไกลสำมำรถสังเกตกำรณ์กำรเคลื่อนไหวและสถำนกำรณ์
ต่ำงๆได้
3.1.4.2 การเคลื่อนไหวทางสรี ระและการออกกาลังกาย มีเครื่ องออกกำลังกำยเป็ นแรงจูงใจให้ เกิดกำรเคลื่อนไหวทำงสรี ระและกำรออกกำลังกำย
3.1.4.3 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. สี พืชพรรณมีสีสนั ที่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้ ผ้ ใู ช้ งำน
รู้ สึกสนใจและเฝ้ำติดตำม ได้ แก่ ปี บ กัลปพฤกษ์ สีเขียวของใบไม้ ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่นสบำยตำ
สีสนั ของดอกไม้ ให้ ควำมรู้ สกึ ดึงดูดใจ ได้ แก่ สีขำวของปี บทำให้ ร้ ู สกึ ถึงควำมบริ สทุ ธิ์และกำรมีชีวิต
ใหม่ สีชมพูของกัลปพฤกษ์ ช่วยให้ ผ้ ทู ี่มีควำมเศร้ ำโศกให้ มี ควำมหวัง โดยจะเป็ นสิ่งปกป้องและนำ
ควำมสงบมำสูจ่ ิตใจ และสนำมหญ้ ำสร้ ำงควำมเขียวชอุม่ ให้ แก่สวน
2. เสี ยง พืน้ ที่ สวนส่วนมำกมีสภำพแวดล้ อมที่ เงี ยบสงบไม่มี
เสียงรบกวนที่น่ำรำคำญ(เช่น เสียงของเครื่ องจักรกล ยำนพำหนะ) มีเสียงกิ่งไม้ ไหวเมื่อลมพัด และ
มีสภำพธรรมชำติที่ดงึ ดูดนกและแมลงต่ำงๆเพื่อสร้ ำงเสียงจำกธรรมชำติ
3. กลิ่น มีกลิน่ หอมจำกดอกไม้ ของต้ นปี บในแวลำเย็น-กลำงคืน
4. ผิวสัมผัส มีพื ้นผิวของพืชพรรณ สนำมหญ้ ำ และทำงเดินอิฐ
หกเหลี่ยม และทำงเดินคอนกรี ต
5. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ มีกำรใช้
เส้ นสำยและรู ปร่ ำงขององค์ประกอบที่ แสดงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้
ได้ แก่ เส้ นสำยของแนวพุม่ ไม้ ต้ นไม้ ที่แสดงถึงควำมต่อเนื่องของพื ้นที่ สร้ ำงควำมกลมกลืนภำยใน
สวนส่งเสริ มให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สบำยตำสร้ ำงควำมรู้สกึ คุ้นเคยและปลอดภัย มีกำรออกแบบทำงเดิน
ที่เรี ยบง่ำยเป็ นเส้ นตรงมีรูปแบบชัดเจน
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คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
กำรใช้ เส้ นตรงของทำงเดินให้ ควำมรู้ สึกตรงไปตรงมำชัดเจนสำมำรถรั บรู้ พืน้ ที่ ได้ ง่ ำย กำรใช้
เส้ นทำงตังของต้
้
นไม้ ให้ ควำมรู้สกึ พุ่งขึ ้น สง่ำ ปลอดโปร่ง มีกำรใช้ รูปร่ ำงไม้ ดดั รู ปสัตว์ สร้ ำงควำม
น่ำสนใจและชีวิตชีวำให้ กบั ภูมิทศั น์

ภำพที่ 203 เส้ นตรงของทำงเดินให้ ควำมรู้สกึ ตรงไปตรงมำชัดเจนสำมำรถรับรู้พื ้นที่ได้ ง่ำย

ภำพที่ 204 ไม้ ดดั ตัดแต่งรูปสัตว์ สร้ ำงควำมน่ำสนใจและชีวิตชีวำให้ กบั ภูมิทศั น์

กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
มีวสั ดุพืชพรรณที่มีสีสนั เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้ ผ้ ูใช้ งำนรู้ สึกสนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง
ได้ แ ก่ ปี บ กัล ปพกฤษ์ กำรใช้ พื ช พรรณพื น้ ถิ่ น ที่ ท นต่อ สภำพแวดล้ อ มมี ส่ว นช่ ว ยในกำรสร้ ำง
ควำมรู้สกึ ที่ค้ นุ เคย กำรใช้ พืชพรรณจะเน้ นสีเขียวของใบที่ให้ ควำมรู้สกึ สดชื่นสบำยตำ เช่น เต่ำร้ ำง
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เทียนทอง ไทรทอง ใช้ ไม้ ดอกให้ สีสนั ต่ำงๆ สร้ ำงควำมน่ำสนใจ เช่น ก้ ำมกุ้ง เข็ม ปั ตตำเวีย สนำม
หญ้ ำสร้ ำงควำมเขียวชอุ่มให้ แก่สวน พักสำยตำ และเป็ นพื ้นที่ในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ กำรใช้ พืช
พรรณที่เน้ นรู ปร่ ำงและใบที่สวยงำม เช่น แปรงล้ ำงขวด หมำกเขียว จั๋งจีน เพื่อให้ เกิดควำม
น่ำสนใจในรูปร่ำงและผิวสัมผัสที่หลำกหลำย รวมทังไม้
้ ดดั ตัดแต่งที่สร้ ำงควำมรู้สกึ ในกำรดูแลเป็ น
พิเศษ สวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)ในบริเวณสวน 4 มีกำรออกแบบทำงเดินที่โค้ งและต่อเนื่องดึงดูดสำยตำ
ให้ ติดตำม มีกำรออกแบบพืชพรรณตำมขอบทำงเดินให้ ควำมรู้สกึ อ่อนโยน ต่อเนื่อง และกลมกลืน
ไปกับองค์ประกอบอื่นๆภำยในสวน

ภำพที่ 205 ไม้ ดดั สร้ ำงควำมรู้สกึ กำรดูแลเป็ นพิเศษ

(ก)

(ข)

ภำพที่ 206 ทำงเดินสวนไม้ ดดั ที่โค้ งและต่อเนื่อง ดึงดูดสำยตำให้ ติดตำมไปสูจ่ ดุ มุ่งหมำย ในตอนแรกมี
ม้ ำนัง่ เป็ นจุดมุง่ หมำยแต่ปัจจุบนั ไม่มี เนื่องจำกม้ ำนัง่ ชำรุดทรุดโทรมจึงย้ ำยออกไปและไม่มี
กำรเปลี่ยนใหม่
(ก) มุมมองจำกระเบียงชัน้ 2 หอผู้ป่วยหญิง
(ข) มุมมองจำกทำงเข้ ำสวนไม้ ดดั
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ภำพที่ 207 ไม้ พมุ่ ตำมขอบทำงเดินให้ ควำมรู้สกึ ต่อเนื่องและกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่นๆภำยในสวน

3.1.5 สวน 5
3.1.5.1 ความรู้ สึกว่ าสามารถควบคุมได้ และความเป็ นส่ วนตัว มี
ทำงเข้ ำ-ออกสวนที่ชดั เจนทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนสำมำรถรับรู้ตำแหน่งที่ตนอยู่และทิศทำงภำยในสวนได้ มี
ศำลำเป็ นพื ้นที่ที่มีขอบเขตที่ชดั เจนและมีสิ่งปกคลุมในระนำบศีรษะสร้ ำงควำมเป็ นส่วนตัว ทำให้
ผู้ใช้ งำนรู้สกึ ว่ำสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ตำ่ งๆได้

ภำพที่ 208 ศำลำที่มีขอบเขตกำรใช้ งำนที่ชดั เจนและมีสิ่งปกคลุมในระนำบศีรษะสร้ ำงควำมเป็ นส่วนตัว

3.1.5.2 การสนับสนุนทางสังคม มีศำลำพักญำติที่สนับสนุนกิจกรรม
ทำงสังคมแบบกลุม่ เล็กและกลุม่ ใหญ่ กำรนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกนั
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ภำพที่ 209 ศำลำพักญำติมีกำรสนับสนุนทำงสังคมกำรพูดคุยแบบกลุม่ ใหญ่ และกำรนัง่ พักนัง่ รอแบบ
สันโดษ

3.1.5.3 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. แสง มีร่มเงำจำกพืชพรรณ อำคำร และศำลำ ช่วยควบคุม
ปริมำณแสงอำทิตย์ให้ มีปริมำณที่เหมำะสมกับสุขภำพของมนุษย์
2. สี พืชพรรณมีสีสนั ที่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้ ผ้ ใู ช้ งำน
รู้ สึกสนใจและเฝ้ำติดตำม ได้ แก่ ลีลำวดี สีเขียวของใบไม้ ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่นสบำยตำ สีสนั ของ
ดอกไม้ ให้ ควำมรู้สกึ ดึงดูดใจ ได้ แก่ สีขำวของลีลำวดีทำให้ ร้ ู สกึ ถึงควำมบริ สทุ ธิ์และกำรมีชีวิตใหม่
สีแดงของดอกเข็มกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่มีควำมซึมเศร้ ำและเชื่ องช้ ำ รู้ สึกกระปรี ก้ ระเปร่ ำ และสนำมหญ้ ำ
สร้ ำงควำมเขียวชอุม่ ให้ แก่สวน
3. กลิ่น มีกลิน่ หอมจำกดอกไม้ ของต้ นลีลำวดี
4. ผิวสัมผัส มีพื ้นผิวของพืชพรรณ สนำมหญ้ ำ ทำงเดินอิฐตัว
หนอน และศำลำไม้ ให้ ผิวสัมผัสที่หลำกหลำย
5. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ มีกำรใช้
เส้ นสำยและรู ปร่ ำงขององค์ประกอบที่ แสดงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้
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ได้ แก่ เส้ นสำยของแนวพุม่ ไม้ ต้ นไม้ ที่แสดงถึงควำมต่อเนื่องของพื ้นที่ สร้ ำงควำมกลมกลืนภำยใน
สวนส่งเสริ มให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สบำยตำสร้ ำงควำมรู้สกึ คุ้นเคยและปลอดภัย มีกำรออกแบบทำงเดิน
ที่เรี ยบง่ำยเป็ นเส้ นตรงมีรูปแบบชัดเจน
คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
กำรใช้ เส้ นตรงของทำงเดินให้ ควำมรู้ สึกตรงไปตรงมำชัดเจนสำมำรถรั บรู้ พืน้ ที่ ได้ ง่ ำย กำรใช้
เส้ นทำงตังของต้
้
นไม้ ให้ ควำมรู้สกึ พุง่ ขึ ้น สง่ำ ปลอดโปร่ง มีศำลำและไม้ พมุ่ ช่วยลดทอนควำมรู้สกึ
ที่กว้ ำงใหญ่ของสนำมหญ้ ำ ควำมสูงของต้ นไม้ และขนำดของอำคำร ให้ มีสดั ส่วนที่สมั พันธ์ กับ
มนุษย์ให้ ควำมรู้ สึกคุ้นเคยและปลอดภัย และคำนึงถึงกำรใช้ งำนของผู้ป่วยโดยกำรออกแบบให้
ทำงเดินมีควำมกว้ ำงพอที่รถเข็นจะสวนทำงกันได้

ภำพที่ 210 กำรใช้ เส้ นตรงของทำงเดินให้ ควำมรู้สกึ ตรงไปตรงมำและชัดเจน

กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
วัสดุพืชพรรณมีควำมหลำกหลำยทังรู้ ปร่ ำง ผิวสัมผัส และสีสนั ที่เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลทำให้
ผู้ ใช้ งำนรู้ สึ ก สนใจ ติ ด ตำม และเฝ้ ำมอง ได้ แก่ ลี ล ำวดี กำรใช้ พื ช พรรณพื น้ ถิ่ น ที่ ท นต่ อ
สภำพแวดล้ อมมีสว่ นช่วยในกำรสร้ ำงควำมรู้สกึ ที่ค้ นุ เคย กำรใช้ พืชพรรณจะเน้ นสีเขียวของใบที่ให้
ควำมรู้ สึก สดชื่ น สบำยตำ เช่น โมก พลับพลึง เที ย นทอง ใช้ ไ ม้ ดอกให้ สีสัน ต่ำ งๆ สร้ ำงควำม
น่ำสนใจ เช่น ลีลำวดี เข็ม สนำมหญ้ ำสร้ ำงควำมเขียวชอุม่ ให้ แก่สวน พักสำยตำ และเป็ นพื ้นที่ใน
กำรทำกิจกรรมต่ำงๆ กำรใช้ พืชพรรณที่เน้ นรู ปร่ ำงและใบที่สวยงำม เช่น ปำล์มจีน หมำกเขียว
หมำกแดง เพื่อให้ เกิดควำมน่ำสนใจในรู ปร่ ำงและผิวสัมผัสที่หลำกหลำย และไม้ ตดั แต่งที่สร้ ำง
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ควำมรู้ สึกในกำรดูแลเป็ นพิเศษ มีกำรออกแบบพืชพรรณตำมขอบทำงเดินให้ ควำมรู้ สึกต่อเนื่อง
กลมกลืนกับองค์ประกอบอื่นๆภำยในสวน และช่วยในกำรแบ่งพื ้นที่ให้ มีกำรใช้ งำนที่ชดั เจน

ภำพที่ 211 พื ้นผิวของพืชพรรณที่แตกต่ำงกันย่อมให้ ควำมรู้สกึ ที่ตำ่ งกัน

3.1.6 สวน 6
3.1.6.1 ความรู้ สึกว่ าสามารถควบคุมได้ และความเป็ นส่ วนตัว มี
ทำงเข้ ำ-ออกสวนที่ชดั เจนทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนสำมำรถรับรู้ตำแหน่ง ที่ตนอยู่และทิศทำงภำยในสวนได้ มี
ที่นงั่ ริ มระเบียงทำงเดินซึ่งเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อระหว่ำงภำยในและภำยนอกที่มีขอบเขตกำรใช้ งำนที่
ชัดเจนมีหลังคำเป็ นสิง่ ปกคลุมทำงศีรษะให้ ควำมรู้สกึ ปลอดภัยและสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้
3.1.6.2 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม มี ชุด ม้ ำ นั่ง และที่ นั่ง ริ ม ระเบี ย ง
ทำงเดินสนับสนุนทำงสังคมแบบกลุม่ เล็ก(2-4 คน) และกำรจัดกิจกรรมร้ ำนขำยหนังสือ 4-5 ครัง้ /ปี

ภำพที่ 212 กำรจัดกิจกรรมร้ ำนขำยหนังสือเป็ นกำรสนับสนุนทำงสังคมกำรพูดคุยแบบกลุม่ เล็ก
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(ก)

(ข)

ภำพที่ 213 ที่นงั่ ริ มระเบียงทำงเดินสนับสนุนทำงสังคมแบบกลุม่ เล็ก
(ก) ที่นงั่ หน้ ำโทรศัพท์สำธำรณะ
(ข) ที่นงั่ หน้ ำตู้ ATM

3.1.6.3 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. แสง มีร่มเงำจำกพืชพรรณ อำคำร และหลังคำระเบียง
ทำงเดิน ช่วยควบคุมปริมำณแสงอำทิตย์ให้ มีปริมำณที่เหมำะสมกับสุขภำพของมนุษย์
2. สี สีเขียวของใบไม้ และต้ นหญ้ ำให้ ควำมรู้สกึ สดชื่นสบำยตำ
3. ผิวสัมผัส มีพื ้นผิวของพืชพรรณ และที่นงั่ หินขัด
4. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจ มีกำรใช้
เส้ นสำยและรู ปร่ ำงขององค์ประกอบที่ แสดงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้
ได้ แก่ เส้ นสำยของแนวพุม่ ไม้ ต้ นไม้ ที่แสดงถึงควำมต่อเนื่องของพื ้นที่ สร้ ำงควำมกลมกลืนภำยใน
สวนส่งเสริมให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สบำยตำสร้ ำงควำมรู้สกึ คุ้นเคยและปลอดภัย
คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
กำรใช้ เส้ นทำงตังของต้
้
นไม้ ให้ ควำมรู้สกึ พุ่งขึ ้น สง่ำ ปลอดโปร่ง มีต้นหมำกเหลืองและเต่ำร้ ำง ที่มี
รูปร่ำงต่ำงจำกพืชพรรณอื่นๆอย่ำงชัดเจนสร้ ำงควำมน่ำสนใจ
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กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
กำรใช้ พืชพรรณเน้ นสีเขียวของใบที่ให้ ควำมรู้ สกึ สดชื่นสบำยตำและให้ ร่มเงำ ได้ แก่ หมำกเหลือง
เต่ำร้ ำง และไม้ พมุ่ สร้ ำงควำมต่อเนื่อง กลมกลืนกับอำคำรและระเบียงทำงเดิน

ภำพที่ 214 ต้ นเต่ำร้ ำงและหมำกเหลืองมีรูปร่ำงต่ำงจำกพืชพรรณอื่นๆอย่ำงชัดเจน มีไม้ พมุ่ สร้ ำงควำม
ต่อเนื่องกลมกลืนกับอำคำรและระเบียงทำงเดิน

3.1.7 สวน 7
3.1.7.1 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี จำก
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีทงั ้ ด้ ำน
ร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. แสง มีร่มเงำจำกอำคำรและชำยคำ ช่วยควบคุมปริ มำณ
แสงอำทิตย์ให้ มีปริมำณที่เหมำะสมกับสุขภำพของมนุษย์
2. สี สีเขียวของพืชพรรณควำมรู้สกึ สดชื่นสบำยตำ
3. ผิวสัมผัส มีพืน้ ผิวของพืชพรรณ บ่อนำ้ ก้ อนหิน เครื่ องปั น้
ดินเผำ ตุ๊กตำปูนปั น้ รูปผู้หญิงและสัตว์ตำ่ งๆ ให้ ผิวสัมผัสที่หลำกหลำย
4. ที่ว่าง เป็ นกำรมองเห็นทัศนียภำพที่สร้ ำงควำมพึงพอใจทำให้
เกิดสุนทรี ยภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
กำรจัดองค์ประกอบในงำนภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจ มีกำรใช้
เส้ นสำยและรู ปร่ ำงขององค์ประกอบที่ แสดงควำมกลมกลืน ต่อเนื่องกับภำพรวมทังหมดของสวน
้
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ได้ แก่ เส้ นสำยของบ่อปลำ ที่แสดงถึงควำมต่อเนื่องของพืน้ ที่ สร้ ำงควำมกลมกลืนภำยในสวน
ส่งเสริมให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สบำยตำสร้ ำงควำมรู้สกึ คุ้นเคยและปลอดภัย
คุณลักษณะในกำรจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เพื่อ กำรบำบัดจิตใจ
มีกำรใช้ รูปร่ ำงพืชพรรณที่น่ำสนใจ ได้ แก่ เฟิ ร์ นก้ ำงปลำ ที่มีรูปร่ ำงต่ำงจำกพืชพรรณอื่นๆอย่ำง
ชัดเจน กำรใช้ ต๊ กุ ตำปูนปั น้ รูปคนและสัตว์ ก่อให้ เกิดควำมน่ำสนใจและสร้ ำงชีวิตชีวำ รูปร่ำงอิสระ
ของบ่อปลำให้ ควำมรู้สกึ เป็ นธรรมชำติกลมกลืนกับสภำพแวดล้ อม และเส้ นทำงรำบของบ่อปลำให้
ควำมรู้สกึ สงบนิ่ง แน่นอน

ภำพที่ 215 กำรใช้ รูปร่ำงพืชพรรณที่น่ำสนใจของเฟิ ร์นก้ ำงปลำ

กำรออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มีผลต่อกำรบำบัดจิตใจ
กำรใช้ พื ชพรรณเน้ นสีเขีย วของใบที่ ให้ ควำมรู้ สึกสดชื่ นสบำยตำ เช่น สำวน้ อยประแป้ง เฟิ ร์ น
ก้ ำงปลำ พลูด่ำง มีบ่อปลำสร้ ำงกำรรับรู้ ในกำรเคลื่อนไหวของน ้ำและปลำให้ ควำมรู้ สกึ มีชีวิตและ
กำรเพ่งพินิจ สิ่งประดับตกแต่งสวนมีเครื่ องปั น้ ดินเผำ ตุ๊กตำปูนปั น้ รู ปผู้หญิงเทน ้ำ ปูนปั น้ รู ปคน
และสัตว์ ต่ำ งๆ บริ เวณรอบบ่อปลำโดยใช้ วัสดุและสีที่ มีควำมกลมกลืน กับสภำพธรรมชำติให้
ควำมรู้สกึ คุ้นเคย มีชีวิตชีวำ
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ภำพที่ 216 บ่อปลำและปลำให้ ควำมรู้สกึ ผ่อนคลำย มีชีวิต สงบ และกำรเพ่งพินิจ

ภำพที่ 217 เครื่ องปั น้ ดินเผำและปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้ำช่วยเสริ มบรรยำกำศที่น่ำสนใจและมีชีวิตชีวำ

จำกกำรวิเครำะห์สวนทัง้ 7 สวนที่สอดคล้ องกับแนวทำงกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำร
บำบัดจิตใจ พบว่ำ สวนแต่ละสวนมีควำมสอดคล้ องกับแนวทำงในบำงประเด็น ส่วนประเด็นที่ไม่
สอดคล้ องส่วนใหญ่จะเป็ นประเด็นที่เหมือนกัน ซึง่ สำมำรถนำมำสรุปเป็ นภำพรวมของภูมิทศั น์ใน
โรงพยำบำลเสนำที่ไม่สอดคล้ องกับแนวทำงกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ตอ่ ไป
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3.2 การออกแบบภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนาที่ไม่ สอดคล้ องกับแนวทางการ
ออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
3.2.1 การเคลื่อนไหวทางสรี ระและการออกกาลังกาย ไม่มีกำรกระตุ้นให้
เกิดกำรเดินชมและมีประสบกำรณ์ ร่วมกับสวน ซึ่งเป็ นกำรส่งเสริ มกำรเคลื่อนไหวทำงสรี ระโดย
ทำงอ้ อม ไม่มีเส้ นทำงเดินที่ลกึ ลับและมุมมองที่คลี่คลำย
3.2.2 การเข้ าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี ไม่ได้ คำนึงถึง
กำรถูกกระตุ้นด้ วยสิ่งเร้ ำในสภำพแวดล้ อมเรื่ องที่ว่ำงในบำงประเด็น สำมำรถอธิบำยจำกหลักกำร
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจได้ ดงั นี ้
1. การจัดองค์ ประกอบในงานภูมทิ ศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
กำรจัดพื ้นที่ (Spatial Organization) ไม่มีกำรแบ่งพื ้นที่ใช้ งำนอย่ำง
ชัดเจนของพื ้นที่สำธำรณะ(Public) พื ้นที่กึ่งสำธำรณะ(Semi Public)และพื ้นที่สว่ นตัว(Private)โดย
พื ้นที่ส่วนตัวเป็ นพื ้นที่ที่มีควำมสำคัญกับผู้ป่วยในและญำติที่ต้องกำรพื ้นที่สวนภำยนอกที่ให้ กำร
พักผ่อนแบบเป็ นส่วนตัว มีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยในกำรเข้ ำถึงพื ้นที่
กำรลำดับ (Sequence)ขำดควำมต่อเนื่ องของพืน้ ที่ สวนต่ำงๆไม่มี องค์
ประกอบ เช่น ทำงเข้ ำ-ออก เส้ นทำงเดินมำเชื่อมโยงสวนต่ำงๆให้ มีควำมต่อเนื่องกัน
ควำมสมดุล(Balance) องค์ประกอบภำยในสวน เช่น สิง่ ก่อสร้ ำงในสวน
พืชพรรณ มีกำรจัดวำงแบบกระจัดกระจำย และวำงแบบกลุ่มก้ อน ซึ่งไม่ได้ คำนึงถึงควำมสมดุล
ของพื น้ ที่ แ ละกำรออกแบบเพื่ อ กำรใช้ ง ำนที่ ชัด เจน ท ำให้ เ กิ ด กำรใช้ ง ำนเฉพำะพื น้ ที่ ข ำด
ประสิทธิภำพในกำรใช้ งำนทัว่ ทังสวน
้
2. คุณลักษณะในการจัดองค์ ประกอบภูมิทศั น์ เพื่อการบาบัดจิตใจ
แสงและเงำ(Light & Shadow) ตอนแรกเริ่ มมีกำรออกแบบดวงโคมส่อง
สว่ำงในเวลำกลำงคืนถึงเช้ ำมืดบริ เวณสวน 1 และสวน 2 เพื่อให้ ควำมสะดวกสบำยและควำม
ปลอดภัยกับผู้ที่มำรอรับกำรบริ กำรตังแต่
้ เวลำ 4:00 น. แต่ปัจจุบนั ดวงโคมมีสภำพชำรุดทรุดโทรม
ใช้ งำนไม่ได้ เนื่องมำจำกข้ อจำกัดด้ ำนงบประมำณจึงไม่มีกำรซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่ ปั จจุบนั
แสงในภูมิทศั น์เวลำกลำงคืนมีเพียงแสงสว่ำงจำกดวงโคมบริเวณถนนและหน้ ำอำคำรต่ำงๆ เพื่อให้
แสงสว่ำงที่คำนึงถึงกำรใช้ งำนและควำมปลอดภัยเป็ นหลัก แสงสว่ำงภำยในสวนมีเพียงดวงโคม
บริเวณศำลำสวน 2 ศำลพระภูมิ ศำลพระพรหม หอพระ ลำนกล้ วยไม้ ทำงเดินสวน 4 และศำลำ
พักญำติสวน 5 ไม่มีกำรคำนึงถึงกำรมองเห็นและกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนในเวลำกลำงคืนเท่ำที่ควร
ซึง่ กำรใช้ แสงในเวลำกลำงคืนเป็ นกำรสร้ ำงบรรยำกำศที่แตกต่ำงทำให้ ร้ ู สกึ น่ำสนใจและดึงดูดใจ
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4. ปั ญหาที่เกิดขึน้ หลังการใช้ งานภูมิทศั น์ ในโรงพยาบาลเสนา
เป็ นปั ญหำที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนในโรงพยำบำลเสนำ สภำพกำรใช้ งำนใน
ปั จจุบัน ของภูมิทัศน์ ในโรงพยำบำลเสนำที่ ไม่สอดคล้ องกับ ควำมตัง้ ใจและแนวควำมคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร
4.1 สวน 1
4.1.1 ไม่มีกำรใช้ งำนสวนสมุนไพร ทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนที่เป็ นผู้ป่วยไม่มีควำมรู้ เรื่ อง
พืชสมุนไพรและสรรพคุณในกำรรักษำโรค ซึ่งมีผลทำให้ เกิดควำมไม่ค้ นุ เคยต่อกำรรักษำด้ วยพืช
สมุนไพรได้
4.1.2 สวนสุขภำพไม่มีเจ้ ำหน้ ำที่พยำบำลแนะนำและดูแลผู้ป่วยที่ต้องกำรใช้
สวนสุข ภำพเพื่ อกำรรั ก ษำโรค ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ลำนกะลำ ลำนหิ น และทำงเดิ น ไม้ ส ำหรั บ
กำยภำพบำบัด(ปั จจุบนั ทำงเดินไม้ มีสภำพทรุ ดโทรมใช้ งำนไม่ได้ ถกู ย้ ำยไปอยู่บริ เวณมุมสวน) ทำ
ให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ได้ ใช้ สวนสุขภำพเพื่อกำรรักษำโรคในสภำพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชำติ ภำยใต้ กำรดูแล
ของเจ้ ำหน้ ำที่พยำบำล
4.1.3 ลำนหินมีสภำพทรุ ดโทรม โดยแรกเริ่ ม ลำนหินเป็ นหินกรวดที่โรยไปกับ
พื ้นดิน ได้ ถกู ดัดแปลงเป็ นหินที่ฝังตัวอยู่ในคอนกรี ต เนื่องจำกมีเด็กนำหินมำโยนเล่น ซึง่ ไม่ตรงกับ
ควำมตังใจในแรกเริ
้
่มทำให้ ประสิทธิภำพในกำรรักษำโรคลดลง และไม่มีกำรใช้ งำนพื ้นที่
4.1.4 น ้ำตกจำลองมีสภำพทรุดโทรม เปิ ดไม่เป็ นเวลำ ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติ
และควำมสดชื่นภำยในสวนลดลง

ภำพที่ 218 น ้ำตกจำลองมีสภำพทรุดโทรม ไม่ได้ เปิ ดใช้ งำน
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4.1.5 เครื่ องพ่นละอองน ้ำและปูนปั น้ รู ปผู้หญิงเทน ้ำชำรุ ดใช้ งำนไม่ได้ ทำให้
ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่นภำยในสวนลดลง
4.1.6 ดวงโคมมีสภำพชำรุ ดทรุ ดโทรมใช้ งำนไม่ได้ ทำให้ ผ้ ูที่มำรอรับบริ กำร
ตังแต่
้ เวลำ 4:00 น.ในเวลำเช้ ำมืดไม่มีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยเท่ำที่ควร และทำให้
เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม

ภำพที่ 219 ดวงโคม(แบบติดตังบนเสำ)มี
้
สภำพชำรุดทรุดโทรมใช้ งำนไม่ได้

4.1.7 ที่จอดรถจักรยำนยนต์บริ เวณหน้ ำอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ กี ด
ขวำงทำงเข้ ำ-ออกและกำรใช้ งำนพื ้นที่สวน

(ก)

(ข)

ภำพที่ 220 ที่จอดรถจักรยำนยนต์บริ เวณหน้ ำอำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ กีดขวำงทำงเข้ ำ-ออกและ
กำรใช้ งำนพื ้นที่สวน
(ก) มุมมองจำกทำงเข้ ำหน้ ำอำคำร
(ข) มุมมองจำกทำงด้ ำนหลังสวน
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4.1.8 อำคำรอำนวยกำร-คลินิกพิเศษ ในส่วนของชัน้ 1เป็ นคลินิกพิเศษมีผ้ มู ำรับ
บริ กำร(ผู้ป่วยนอกและญำติผ้ ปู ่ วย)เป็ นจำนวนมำกทำให้ พื ้นที่ภำยในอำคำรแออัด ผู้มำรับบริ กำร
จึงออกมำใช้ งำนพื ้นที่บริ เวณหน้ ำอำคำร ประกอบกับพื ้นที่ศำลำและที่นงั่ ภำยในสวนไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้ องกำรของผู้ที่มำรับบริกำร ทำให้ ผ้ มู ำรับบริกำรขำดควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ งำน

(ก)

(ข)

(ค)

ภำพที่ 221 ส่วนคลินิกพิเศษมีผ้ มู ำรับบริ กำรเป็ นจำนวนมำกทำให้ พื ้นที่ภำยในอำคำรแออัด
(ก) มุมมองที่ 1
(ข) มุมมองที่ 2
(ค) มุมมองที่ 3

ภำพที่ 222 ผู้มำรับบริ กำรออกมำใช้ งำนพื ้นที่บริ เวณหน้ ำอำคำรคลินิกพิเศษและหน้ ำอำคำรผู้ป่วยนอก

4.1.9 มีสำยยำงเปลี่ยนถ่ำยน ้ำบ่อปลำวำงอยู่ กีดขวำงกำรใช้ งำนพื ้นที่สวน และ
ทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
4.1.10 พื ้นที่ภำยในสวนมีสภำพทรุดโทรม เช่น หญ้ ำตำย ต้ นไม้ แห้ งเหี่ยว แผ่น
พื ้นทำงเดินเสียหำย ทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม เป็ นกำรสื่อถึงสภำพแวดล้ อมในทำงลบ ทำ
ให้ ร้ ูสกึ หดหู่และเศร้ ำใจ และเกิดกำรใช้ งำนที่ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
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(ก)

(ข)

(ค)

ภำพที่ 223 พื ้นที่ภำยในสวนมีสภำพทรุดโทรม
(ก) หญ้ ำตำย
(ข) ต้ นไม้ แห้ งเหี่ยว

(ค) แผ่นพื ้นทำงเดินเสียหำย

4.1.11 ศำลำและที่นั่งบนสะพำนไม้ ข้ำมบ่อปลำ มีกำรใช้ งำนที่สอดคล้ องกับ
ควำมตัง้ ใจและแนวควำมคิ ด ของผู้อ อกแบบและผู้บ ริ ห ำร แต่ไ ม่ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำ งเต็ ม
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีพื ้นที่ค่อนข้ ำงเล็กทำให้ ผ้ ทู ี่ใช้ งำนอยู่ก่อนมีควำมเป็ นส่วนตัวสูง ผู้ใช้ งำน
ที่มำที่หลังจะเกรงใจไม่กล้ ำเข้ ำมำใช้ งำน ถึงแม้ จะยังมีพื ้นที่วำ่ งก็ตำม
4.2 สวน 2
4.2.1 สระน ้ำ มีเศษขยะปะปน ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่นภำยใน
สวนลดลง และทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม

ภำพที่ 224 สระน ้ำมีเศษขยะปะปน

4.2.2 น ้ำพุ เวลำเปิ ดไม่แน่นอน
ภำยในสวนลดลง

ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่น
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4.2.3 อำหำรปลำและตู้บริจำคค่ำอำหำรปลำให้ บริกำรไม่แน่นอน ทำให้ กิจกรรม
ภำยในสวนไม่เกิดประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และทำให้ ผ้ ทู ี่ต้องกำรให้ อำหำรปลำรู้สกึ ผิดหวัง
4.2.4 ดวงโคมบริเวณทำงเดินมีสภำพชำรุดทรุดโทรมใช้ งำนไม่ได้ ทำให้ ผ้ ทู ี่มำรอ
รับบริ กำรตังแต่
้ เวลำ 4:00 น.ในเวลำเช้ ำมืดไม่มีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัย เท่ำที่ควร
และทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
4.2.5 มีก้นบุหรี่ ทิ ้งในสวน เป็ นกำรสื่อถึงสุขภำพที่ไม่ดี และทำให้ เกิดทัศนียภำพ
ที่ไม่สวยงำม

ภำพที่ 225 ก้ นบุหรี่ ถกู ทิ ้งในสวน

4.2.6 อำคำรผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิ น ในส่วนผู้ป่วยนอกมีผ้ ูมำรั บบริ กำร
(ผู้ป่วยนอกและญำติผ้ ปู ่ วย)เป็ นจำนวนมำกช่วงเวลำ 8:00 - 12:00 น.ทำให้ พื ้นที่ภำยในอำคำร
แออัด ผู้มำรับบริ กำรจึงออกมำใช้ งำนพื ้นที่ภำยนอกอำคำรที่ใกล้ กบั ทำงเข้ ำ -ออกของอำคำรมำก
ที่สดุ ซึง่ ก็คือ สวน 2 แต่ด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในสวน เช่น ศำลำ ที่นงั่ มีไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้ องกำรของผู้ที่มำรับบริกำร ทำให้ ผ้ มู ำรับบริกำรขำดควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ งำน
4.2.7 มีอปุ กรณ์ที่ใช้ ในกำรดูแลและบำรุ งสวนวำงอยู่ในสวน เช่น สำยยำงรดน ้ำ
พลัว่ ไม้ กวำด ที่ตกั ขยะ กีดขวำงกำรใช้ งำนพื ้นที่สวน และทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
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(ก)

(ข)

ภำพที่ 226 อุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรดูแลและบำรุงสวนวำงอยูใ่ นสวน
(ก) สำยยำงรดน ้ำ
(ข) ไม้ กวำดและที่ตกั ขยะ

(ค)
(ค) พลัว่

4.2.8 ไม้ พ่มุ ระหว่ำงทำงเดินแห้ งเหี่ยว ทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม เป็ น
กำรสื่อถึงสภำพแวดล้ อมในทำงลบ ทำให้ ร้ ูสกึ หดหู่และเศร้ ำใจ

ภำพที่ 227 ไม้ พมุ่ ระหว่ำงทำงเดินแห้ งเหี่ยว

4.3 สวน 3
4.3.1 ไม่มีกำรใช้ งำนลำนออกกำลังกำยสำหรับเต้ นแอโรบิค เนื่องจำกสภำพ
อำกำศที่ร้อนและเสียงเพลงที่ดงั รบกวนหอผู้ป่วย(ปั จจุบนั ได้ ย้ำยไปจัดที่ชนั ้ 3 ของอำคำรคลอดผู้ป่วยหนัก) ทำให้ ขำดกิจกรรมที่สนับสนุนทำงสังคมและสนับสนุนกำรออกกำลังกำยในสถำนที่ที่
เข้ ำถึงได้ ง่ำยและมีสภำพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชำติ
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4.3.2 ที่จอดรถจักรยำนยนต์รบกวนกิจกรรมอื่น ซึ่งที่จอดรถจักรยำนยนต์เป็ น
ควำมตังใจของผู
้
้ บริหำรที่เกิดขึ ้นมำในภำยหลัง เนื่องจำกที่จอดรถจักรยำนยนต์ในโรงพยำบำลมีไม่
เพียงพอต่อควำมต้ องกำร ทำให้ กำรใช้ งำนพื ้นที่อื่นๆภำยในสวนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
4.3.3 พื น้ ที่ ที่ มี ร่ ม เงำและมี สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก เช่ น ม้ ำ นั่ง ใต้ ศ ำลำไม่
เพียงพอต่อควำมต้ องกำรของผู้ใช้ งำน ซึ่งสังเกตได้ จำกกำรใช้ งำนพืน้ ที่ ของศำลำ ว่ำผู้ใช้ งำน
ต้ อ งกำรร่ ม เงำ(ศำลำ)มำกกว่ ำ สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก(ชุด ม้ ำ นั่ง ) ท ำให้ ผ้ ูใ ช้ ง ำนขำดควำม
สะดวกสบำยและไม่สำมำรถใช้ งำนพื ้นที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร

ภำพที่ 228 ผู้ใช้ งำนต้ องกำรร่มเงำของศำลำมำกกว่ำที่นงั่

ภำพที่ 229 ผู้ใช้ งำนต้ องกำรร่มเงำของอำคำรมำกกว่ำที่นงั่ (หน้ ำหอผู้ป่วยพิเศษตรงข้ ำมสวน 3)
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4.4 สวน 4
4.4.1 ไม่มีกำรใช้ งำนสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง) เนื่องจำกไม่มีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้
งำนที่ชดั เจน โดยแรกเริ่ มมีม้ำนัง่ เป็ นจุดมุ่งหมำยแต่ปัจจุบนั ไม่มี เนื่องจำกม้ ำนัง่ ชำรุดทรุดโทรมจึง
ย้ ำยออกไปและไม่มีกำรเปลี่ยนใหม่ ทำให้ ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในสวนจึงไม่เกิดกำรใช้
งำนพื ้นที่
4.4.2 ดวงโคมในสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)มีสภำพชำรุดใช้ งำนไม่ได้ ทำให้ ญำติผ้ ปู ่ วย
ที่เฝ้ำไข้ ไม่สำมำรถมองเห็นสวนไม้ ดดั ในเวลำกลำงคืนถึงเช้ ำมืดได้
4.4.3 ระบบสปริ งเกอร์ รดน ้ำชำรุดใช้ งำนไม่ได้ ทำให้ ผ้ ดู แู ลสวนไม่สำมำรถรดน ้ำ
สนำมหญ้ ำได้ อย่ำงทัว่ ถึง หญ้ ำไม่เขียวชอุ่ม ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่นภำยในสวน
ลดลง
4.4.4 มีอิฐหกเหลี่ยมและแผ่นคอนกรี ตที่ไม่ได้ ใช้ งำนวำงกองอยู่ในสวน ทำให้
เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม และกีดขวำงกำรใช้ งำนพื ้นที่สวน

ภำพที่ 230 อิฐหกเหลี่ยมและแผ่นคอนกรี ตที่ไม่ได้ ใช้ งำนวำงกองอยูใ่ นสวน

4.4.5 มีสำยยำงรดน ้ำวำงใต้ ต้นหำงนกยูงกลำงสนำมหญ้ ำ ทำให้ เกิดทัศนียภำพ
ที่ไม่สวยงำม
4.4.6 มีถุงขนมเปล่ำบริ เวณเครื่ องออกกำลังกำย มีเศษอำหำรบริ เวณระเบียง
(อำคำรผู้ป่วยหญิงรวม) ติดกับสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง) และมีเศษอำหำรที่เจ้ ำหน้ ำที่วำงไว้ ให้ สนุ ขั และ
แมวบริเวณทำงเข้ ำอำคำรสงฆ์อำพำธ ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่นภำยในสวนลดลง
และทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
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4.4.7 ต้ นหมำกมีเชือกขึงสำหรับตำกผ้ ำและสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)มีผ้ำตำก ซึง่ เป็ น
กำรใช้ งำนที่ผิดประเภท ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่นภำยในสวนลดลง และทำให้
เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม

ภำพที่ 231 สวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)มีผ้ำตำกเป็ นกำรใช้ งำนที่ผิดประเภท

4.4.8 เครื่ องออกกำลังกำยมีสิ่งกีดขวำงกำรใช้ งำน เช่น ผ้ ำถูพื ้น
ตำกไว้ บนเครื่ องออกกำลังกำย และทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม

ผ้ ำเช็ดเท้ ำ

ภำพที่ 232 เครื่ องออกกำลังกำยมีผ้ำตำกและต้ นหมำกมีเชือกขึงสำหรับตำกผ้ ำ

4.4.9 เครื่ อ งออกก ำลัง กำยมี ก ำรใช้ งำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมตัง้ ใจและ
แนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร แต่ไม่สำมำรถใช้ งำนได้ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำก
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เครื่ องออกกำลังกำยส่วนใหญ่มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ น มีร่มเงำเฉพำะช่วงเวลำเย็น ทำให้
เกิดกำรใช้ เฉพำะช่วงเวลำเย็น
4.5 สวน 5
4.5.1 ไม่มีกำรใช้ งำนส่วนให้ ข้อมูลควำมรู้ ในเรื่ องชื่อของพืชสมุนไพร ซึง่ ปั จจุบนั
เหลือแต่เพียงป้ำยชื่อ ไม่มีพืชสมุนไพร ทำให้ ไม่มีกิจกรรมและกำรใช้ งำนพื ้นที่

ภำพที่ 233 ป้ำยชื่อพืชสมุนไพร

4.5.2 ที่จอดรถจักรยำนยนต์บริเวณศำลำพักญำติกีดขวำงทำงเข้ ำ-ออกสวน

ภำพที่ 234 ที่จอดรถจักรยำนยนต์บริ เวณศำลำพักญำติกีดขวำงทำงเข้ ำ-ออกสวน
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4.6 สวน 6
4.6.1 เป็ นสวนที่ ผ้ ูป่วยในสำมำรถใช้ ง ำนได้ โดยสะดวกสบำยและปลอดภัย
เนื่องจำกอยู่ใกล้ กบั หอผู้ป่วยมำกที่สดุ และไม่ต้องเดินข้ ำมถนน แต่ผ้ ปู ่ วยนอกและญำติผ้ ปู ่ วยใช้
งำนอยู่เต็มพื ้นที่ ทำให้ ผ้ ปู ่ วยในไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ไม่มีพื ้นที่โดยเฉพำะสำหรับกำรพักผ่อนที่เป็ น
ส่วนตัว
4.6.2 มีกำรใช้ งำนพื ้นที่สวนเพื่อล้ ำงภำชนะของเจ้ ำที่ร้ำนค้ ำสวัสดิกำร ทำให้
เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
4.7 สวน 7
4.7.1 บ่อปลำนำ้ เน่ำต้ องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยนำ้ เป็ นประจำ ทำให้ ควำมเป็ น
ธรรมชำติและควำมสดชื่นภำยในสวนลดลง และทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
4.7.2 ปูนปั น้ รู ปผู้หญิงเทน ้ำชำรุ ด ทำให้ ควำมเป็ นธรรมชำติและควำมสดชื่น
ภำยในสวนลดลง
4.7.3 ดวงโคมมีสภำพชำรุดใช้ งำนไม่ได้ ทำให้ ผ้ ทู ี่มำรอรับกำรบริกำรตังแต่
้ เวลำ
6:00 น. ไม่สำมำรถเห็นองค์ประกอบภำยในสวนได้ อย่ำงชัดเจน
4.7.4 องค์ประกอบภำยในสวนมีสภำพที่ชำรุ ดทรุ ดโทรม เช่น บ่อปลำนำ้ เน่ำ
ต้ นไม้ แห้ งเหี่ยว ทำให้ เกิดทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม และเป็ นกำรสื่อถึงสภำพแวดล้ อมในทำงลบ ทำ
ให้ ร้ ูสกึ หดหู่และเศร้ ำใจ
จำกกำรวิเครำะห์ สภำพกำรใช้ งำนในปั จจุบนั ของภูมิทัศน์ในโรงพยำบำลเสนำที่ไม่
สอดคล้ องกับควำมตังใจและแนวควำมคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หำร กำรออกแบบภูมิทศั น์ใน
โรงพยำบำลเสนำที่ไม่สอดคล้ องกับแนวทำงกำรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อกำรบำบัดจิตใจ และปั ญหำ
ที่เกิดขึ ้นหลังกำรใช้ งำนภูมิทัศน์ในโรงพยำบำลเสนำในประเด็นที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นสำมำรถนำไป
วิเครำะห์และสรุปเป็ นข้ อเสนอแนะแนวทำงกำรออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยำบำลเสนำได้ ตอ่ ไป

บทที่ 6
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั นี ้เป็ นการประเมินหลังการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลทัว่ ไป : กรณี
ศึกษาโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษาสภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของ
ภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลเสนาที่ สอดคล้ องกับ ความตัง้ ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หารรวมถึงการใช้ งานที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หาร ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งานกับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ สวนใน
โรงพยาบาลเสนา การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้ องกับแนวทางการออกแบบ
ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ เพื่อให้ ทราบถึงผลจากการใช้ พื ้นที่ตลอดจนปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นใน
การใช้ งานจริ ง นามาซึง่ ข้ อสรุปในการตอบคาถามการวิจยั และข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
ภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนา ซึง่ ศึกษาเฉพาะพื ้นที่ในส่วนของการให้ บริ การของโรงพยาบาลที่ไม่
จากัดประเภทของผู้ใช้ งาน โดยไม่รวมในส่วนของบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ และพื ้นที่บริเวณสนามฟุตบอล
บ่อบาบัดน ้าเสีย อาคารซ่อมบารุง-พัสดุ อาคารเก็บศพ และลานจอดรถด้ านหลังโรงพยาบาล

- ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา

ภาพที่ 235 ผังบริ เวณโรงพยาบาลเสนาแสดงขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา
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ภาพที่ 236 ผังบริ เวณแสดงความสัมพันธ์ของสวนกับอาคารต่างๆของโรงพยาบาลเสนา
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1. สรุ ปผลการศึกษา
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามและวิเคราะห์สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทศั น์ใน
โรงพยาบาลเสนาสามารถสรุปได้ ว่า โรงพยาบาลเป็ นสถานที่แห่งความหวัง กาลังใจ การรักษา
เยียวยา การให้ กาเนิดและการสูญเสีย ซึง่ ทาให้ ระลึกถึงความเป็ นจริ งของชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็ นสิ่งที่พบเห็นได้ ในโรงพยาบาล ความหวังของการมีชีวิตอยู่ เป็ นสิ่งที่สร้ างความสุข คลาย
ความเครี ยดวิตกกังวลให้ กบั ผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วย การสร้ างกาลังใจให้ กบั ผู้ป่วยเพื่อต่อสูก่ บั ความ
เจ็บป่ วยจากโรค และสร้ างกาลังใจให้ กับญาติผ้ ูป่วยและเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเป็ นแรง
ผลักดันในการดูแลรักษาผู้ป่วยทังในด้
้ านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ การรักษาเยียวยาทาง
ด้ านสุขภาพร่ างกายเป็ นสิ่งที่แพทย์ให้ การรักษา แต่ด้ านสุขภาพจิตใจเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ่ วย ญาติผ้ ปู ่ วย
และเจ้ าหน้ าที่ สามารถช่วยกันรักษาได้ รวมถึงสภาพแวดล้ อมในโรงพยาบาลสามารถช่วยให้ ผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย และเจ้ าหน้ าที่มีสขุ ภาพจิตใจที่ดีได้ เมื่อสุขภาพจิตใจดีก็ยอ่ มทาให้ สขุ ภาพร่างกายดีขึ ้น
เช่นกัน จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ ญาติผ้ ปู ่ วยเป็ นผู้ที่มีความสาคัญในกระบวนการรักษาเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็ นผู้ที่ใกล้ ชิดผู้ป่วยมากที่สดุ จึงส่งผลให้ การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลควร
คานึงถึงญาติผ้ ปู ่ วยเป็ นสาคัญ มีการออกแบบพื ้นที่ให้ เพียงพอต่อความต้ องการในการทากิจกรรม
ต่างๆของญาติผ้ ปู ่ วย เพื่อไม่ให้ ญาติผ้ ปู ่ วยรบกวนการใช้ งานพื ้นที่ของผู้ป่วย(โดยเฉพาะผู้ป่วยใน)ที่
ต้ องการการพักผ่อนที่เป็ นส่วนตัว
การออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลควรคานึงถึง 1. การฝึ กจิตใจเพื่อทาให้ เกิดสติ
และสมาธิ ให้ จิตใจมีความเข้ มแข็งสามารถยอมรับสัจธรรมของชีวิตและต่อสู้กบั ความทุ กข์ความ
เจ็บปวดจากโรคได้ 2. ความสอดคล้ องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทยที่มีสงั คมแบบ
เครื อญาติ มีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เช่น การนิมนต์พระสงฆ์เพื่อถวายสังฆทาน การมัดตราสัง
เป็ นต้ น และกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน เช่น การไหว้ พระ ทาบุญตักบาตร ขอพร บนบานศาล
กล่าวเพื่อเป็ นที่พงึ่ ที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจ 3. ทาให้ เกิดความสบายทังร่้ างกายและจิตใจ มีสภาวะน่า
สบาย มีสถานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน(กินอิ่ม นอนหลับ) 4. ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยขึ ้นอยู่กับการบริ หารจัดการของโรงพยาบาลเป็ นหลัก ความ
ปลอดภัยในชีวิตทังที
้ ่ตงใจ(การฆ่
ั้
าตัวตาย)และไม่ได้ ตงใจ(อุ
ั้
บตั ิเหตุ) ซึง่ ญาติผ้ ปู ่ วยและเจ้ าหน้ าที่
พยาบาลต้ องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและทางประสาท
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ภาพที่ 237 ผังบริ เวณแสดงลักษณะพื ้นที่และการใช้ งานพื ้นที่สวนตามสภาพแวดล้ อมทัง้ 7 สวน

1.1 ความตัง้ ใจและแนวความคิดในการออกแบบสวนในโรงพยาบาลเสนา
1.1.1 รู ปแบบสวน Hospital & Resort เป็ นเสมือนที่พกั ของผู้ป่วยที่มีความ
ร่ มรื่ น ให้ ความรู้ สกึ ผ่อนคลาย และให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ใช้ พื ้นที่บริ เวณศาลา ริ ม สระน ้า ทางเดิน ฯลฯ ใน
การพักผ่อน โดยแบ่งการจัดสวนเป็ น 2 พื ้นที่ คือ
1. สวนบริ เ วณใกล้ ห อผู้ป่วยส าหรั บผู้ป่วยที่ ช่ว ยเหลื อตัวเองไม่ได้ ไม่
สามารถออกมาเดินเล่นนัง่ เล่นในสวนได้ ใช้ เพื่อการพักผ่อนทางสายตาซึง่ สามารถมองเห็นได้ จาก
บริเวณห้ องพักหรื อระเบียงทางเดิน ได้ แก่ สวน 4 สวน 5 และสวน 6
2. สวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ เดินเล่น นัง่ เล่นใน
สวนเพื่อการพักผ่อน ได้ แก่ สวน 2 สวน 3 และสวน 5
1.1.2 รูปแบบสวนต่ างๆ
สวน 1 สวนสมุนไพรและสวนสุขภาพ
สวน 2 สวนริมสระน ้า มีศาลพระภูมิ ศาลพระพรหมเพื่อให้ ผ้ คู นกราบไหว้
สวน 3 ลานกล้ วยไม้ และลานจัดกิจกรรม มีหอพระเพื่อให้ ผ้ คู นกราบไหว้
สวน 4 สวนสาหรับออกกาลังกายและสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)
สวน 5 สวนสาหรับญาติผ้ ปู ่ วยและให้ ข้อมูลความรู้ในเรื่ องพืชสมุนไพร
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สวน 6 สวนระหว่างอาคารกับระเบียงทางเดิน
สวน 7 สวนบ่อปลา
1.2 ตอบคาถามการวิจัย คาถามการวิจยั คือ
สภาพการใช้ งานในปั จจุบนั ของภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลทั่วไปมีความสอดคล้ องกับ
ความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริหารหรื อไม่อย่างไร
1.2.1 สภาพการใช้ งานในปั จจุ บันของภูมิทัศ น์ ในโรงพยาบาลเสนามี
ความสอดคล้ อ งกั บ ความตั ง้ ใจและแนวความคิ ด ของผู้ อ อกแบบและผู้ บ ริ ห ารในบาง
ประเด็น จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ ว่าการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนามีทงที
ั ้ ่สอดคล้ อง
และไม่สอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบและผู้บริ หาร ซึง่ โดยภาพรวมถือ
ได้ ว่ามีความสอดคล้ อง แต่มีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้ อง เช่น ประเภทผู้ใช้ งาน พื ้นที่ที่มีแสงแดด
ส่องเกือบตลอดทังวั
้ น ซึง่ สามารถนาประเด็นที่ไม่สอดคล้ องไปวิเคราะห์และสรุปเป็ นข้ อเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาได้ ตอ่ ไป โดยประเด็นที่สอดคล้ องกับความตังใจ
้
และแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร มีดงั นี ้
1.2.1.1 รู ปแบบสวน Hospital & Resort เป็ นเสมือนที่พกั ของผู้ป่วยที่
มีความร่ มรื่ น ให้ ความรู้ สึกผ่อนคลาย และให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ใช้ พื ้นที่บริ เวณศาลา ริ มสระน ้า ทางเดิน
ฯลฯ ในการพักผ่อน โดยแบ่งการจัดสวนเป็ น 2 พื ้นที่ คือ
1. สวนบริเวณใกล้ หอผู้ป่วยสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2. สวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้

ภาพที่ 238 การใช้ พื ้นที่ริมสระน ้าในการพักผ่อน
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(ข)

(ก)
ภาพที่ 239 ต้ นไม้ ให้ ร่มเงาและความร่มรื่ น
(ก) สวน 2

(ข) สวน 5

1.2.1.2 การใช้ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ มีการนาลักษณะตาม
ธรรมชาติ พรรณไม้ แหล่งน ้า ที่มีอยู่เดิมของพื ้นที่มาใช้ ได้ แก่ การเก็บต้ นไม้ ที่มีอยู่เดิม การปรับ
รูปแบบของแหล่งน ้าเดิมให้ เป็ นสระน ้าเพื่อใช้ ในการหน่วงน ้า กักเก็บน ้า เลี ย้ งปลา และใช้ เพื่อการ
พักผ่อนทางสายตา

ภาพที่ 240 การเก็บต้ นไทรย้ อยใบแหลมที่มีอยูเ่ ดิม
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ภาพที่ 241 การปรับแหล่งน ้าเดิมให้ เป็ นสระน ้า

1.2.1.3 วัสดุและพืชพรรณ มีการใช้ วสั ดุและพืชพรรณไม้ พื ้นถิ่น ไม้
ดอกของภาคกลางซึง่ เหมาะกับสภาพอากาศร้ อน ออกดอกในช่วงฤดูร้อนได้ ดี และมีทรงพุ่มแบบ
แผ่กว้ างเพื่อให้ ร่มเงา เช่น หางนกยูงฝรั่ง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ หูกวาง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 242 พืชพรรณมีทรงพุม่ แบบแผ่กว้ าง
(ก) ต้ นหางนกยูงฝรั่งออกดอกช่วงฤดูร้อน

(ข) ต้ นหูกวางมีทรงพุม่ แบบแผ่กว้ าง

1.2.1.4 ลักษณะกิจกรรม แบ่งเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1.2.1.4.1 กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว(Active) เช่น การออก
กาลังกายด้ วยเครื่ องออกกาลังกายในบริเวณสวน 4 การเดินกะลาในบริเวณสวน 1
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1.2.1.4.2 กิจกรรมที่ไม่ มีการเคลื่อนไหว(Passive) เช่น การ
นัง่ เล่น นัง่ พัก นัง่ รอ พูดคุย ดูปลา ชมทิวทัศน์ในบริเวณสวนต่างๆ
1.2.1.4.3 กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา เป็ นกิ จ กรรมของ
พุทธศาสนิกชนที่มีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อความเป็ นสิริมงคล ขอพร บน
บานศาลกล่าว และเป็ นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้ เป็ นอย่างดีในส่วนของศาลพระภูมิและศาล
พระพรหมบริ เวณสวน 2 และหอพระบริ เวณสวน 3 และมีการตักบาตรทุกวันพุธ เวลา 6:50 น.
บริเวณศาลาพักญาติสวน 5

(ก)
ภาพที่ 243 ลักษณะกิจกรรม
(ก) การออกกาลังกาย

(ข)
(ข) การนัง่ เล่น นัง่ รอ

(ค)
(ค) การสักการบูชาศาลพระภูมิ

1.2.1.5 การดูแลรักษาและความปลอดภัย
1.2.1.5.1 การดูแลรั ก ษา มี ผ้ ูดูแลสวนหรื อคนสวนที่ เ ป็ นทัง้
ผู้ออกแบบ ผู้ดแู ลและบารุงรักษา และเพาะชาต้ นไม้ บางส่วนไว้ ใช้ งานซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ กระถางที่
จัดวางภายในอาคาร ผู้ดแู ลสวนทางานช่วงเวลา 8:00 - 16:00 น. เวลา 8:00 - 12:00 น. กวาด
ใบไม้ เก็บขยะ รดน ้าต้ นไม้ ตัดแต่งต้ นไม้ ตัดหญ้ า และพรวนดินตามลาดับ เวลา 13:00 - 16:00 น.
จะทาต้ นไม้ ในโรงเรื อนเพาะชา ตัดแต่งต้ นไม้ ตัดหญ้ า และพรวนดิน
1.2.1.5.2 ความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยด้ วย
กล้ องวงจรปิ ดและยามดูแล 24 ชัว่ โมง มีทางเข้ า -ออก 2 ทาง คือ ประตูที่ 1(เข้ า-ออกได้ เฉพาะการ
สัญจรด้ วยเท้ า เปิ ดเวลา 6:00 - 18:00 น.)และประตูที่ 2(เข้ า -ออกได้ ทงการสั
ั้
ญจรด้ วยเท้ า และ
ยานพาหนะ เปิ ด 24 ชัว่ โมง) โดยมีป้อมยามบริ เวณประตูที่ 2 ภายในอาคารมีแสงสว่างทัว่ ถึง แต่
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พื ้นที่ภายนอกอาคารโดยเฉพาะบริ เวณสวนต่างๆในช่วงเวลากลางคืนมีความปลอดภัยน้ อยกว่า
พื ้นที่ภายในอาคารเนื่องจากมีแสงสว่างค่อนข้ างน้ อย และสว่างไม่ทวั่ ถึงทังบริ
้ เวณของพื ้นที่สวน

ภาพที่ 244 ผู้ดแู ลสวนกวาดใบไม้ และเศษขยะ สวน 1

(ก)
ภาพที่ 245 ผู้ดแู ลสวนตัดแต่งต้ นไม้
(ก) บริ เวณหน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ(หอผู้ป่วยพิเศษ)

(ข)
(ข) สวน 4

1.2.1.6 ความมุ่งหมายในการดาเนินงาน(พันธกิจ ) ของโรงพยาบาล
เสนาในข้ อ 1 ว่า “ ให้ บริ การและพัฒนาระบบบริ การสุขภาพแบบผสมผสานเป็ นองค์รวม ด้ วย
หัวใจของความเป็ นมนุษย์ โดยร่ วมมือกับเครื อข่ายและชุมชน ในการสร้ างสุขภาพแก่ประชาชน
ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ” จากประโยคข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า การสร้ าง
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สุขภาพแก่ประชาชน ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ ส่วนหนึ่งก็คือ การสร้ าง
สวนที่ส่งเสริ มสุขภาพ โดยมีการออกแบบสวนที่ ส่งเสริ มสุขภาพจิตใจที่ คานึงถึงความรู้ สึก ของ
ผู้ใช้ งาน การเข้ าถึงพื ้นที่ และการใช้ งานพื ้นที่ เพื่อทากิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพร่ างกาย เช่น การ
ออกกาลังกาย การรักษาโรค ซึง่ มีความสอดคล้ องกับความตังใจและแนวความคิ
้
ดของผู้ออกแบบ
และผู้บริหาร

- ต้ นไม้
- ต้ นไม้ เดิม
- แหล่งน ้าเดิม

- กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว(Active)
- กิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว(Passive)
- กิจกรรมทางพุทธศาสนา

- พื ้นที่ที่แสงแดดส่องเกือบตลอดวัน
- ต้ นไม้ ที่โดนตัด

้
ภาพที่ 246 แผนที่แสดงภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาที่ภาพรวมถือได้ วา่ มีความสอดคล้ องกับความตังใจ
และแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริ หาร
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1.3 การใช้ งานในปั จจุบันของภูมิทศั น์ ในโรงพยาบาลเสนา

ภาพที่ 247 แผนที่แสดงตาแหน่งการใช้ งานทัง้ 6 สวน เวลา 8:00 - 18:00 น.

1.3.1 การใช้ งานภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาล จากความตังใจและแนวความคิ
้
ด
ในการออกแบบสวนให้ มีรูปแบบสวน Hospital & Resort ซึง่ เป็ นเสมือนที่พกั ของผู้ป่วยที่มีความ
ร่ มรื่ น ให้ ความรู้ สึกผ่อนคลาย และให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ใช้ พื ้นที่บริ เวณศาลา ริ มสระน ้า ทางเดิน ฯลฯ ใน
การพักผ่อน โดยแบ่ง การจัดสวนเป็ น 2 พืน้ ที่ คือ 1. สวนบริ เวณใกล้ หอผู้ป่วยสาหรับ ผู้ป่วยที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น สวน 4 และ 2. สวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สวน 2 สวน 5
แต่การใช้ งานจริงพบว่า
1. ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยในเป็ นผู้ที่ใช้ งานพื ้นที่สวนน้ อยที่สดุ ผู้ที่ ใช้ งาน
พื ้นที่สวนมากที่สดุ คือ ญาติผ้ ปู ่ วย
2. ผู้ป่วยในที่ไม่สามารถลงมาใช้ งานพื ้นที่สวนได้ แต่สามารถใช้ สวนเพื่อ
การพักผ่อนทางสายตาจากที่นงั่ ระเบียงทางเดิน ไม่มีที่นงั่ เนื่องจากญาติผ้ ปู ่ วยใช้ งานอยูเ่ ต็มพื ้นที่
3. พื ้นที่บางส่วนไม่มีความร่ มรื่ น มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ น และมี
การตัดต้ นไม้ ใหญ่ที่ให้ ร่มเงา
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4. กิจกรรมบางอย่างที่ เกิ ดขึน้ ไม่ได้ เป็ นพฤติกรรมเพื่อการพักผ่อน แต่
ผู้ออกแบบและผู้บริ หารยอมรับได้ ได้ แก่ พฤติกรรมการเล่นของเด็กๆ พฤติกรรมการดารงชีวิต
(กิน อยู่ หลับ นอน)ของญาติผ้ ปู ่ วย-ผู้เยี่ยมไข้ และพฤติกรรมการสัญจรเพื่อใช้ เดินลัด เดินผ่าน
และจอดรถจักรยานยนต์
5. กิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ ้นไม่ได้ เป็ นพฤติกรรมเพื่อการพักผ่อน และ
ผู้ออกแบบและผู้บริ หารยอมรับไม่ได้ ได้ แก่ พฤติกรรมการประกอบอาชีพ เช่น การเทน ้าล้ าง
ภาชนะลงสระน ้า(บุคคลภายนอก) การล้ างภาชนะ(เจ้ าหน้ าที่ร้านค้ าสวัสดิการ) พฤติกรรมการ
สัญจรผ่านพื ้นที่สวนเพื่อจอดรถจักรยานยนต์ในบริ เวณที่ไม่ใช่ ที่จอดรถจักรยานยนต์ พฤติกรรม
การเสพสิ่งเสพติดที่มีโทษต่อสุขภาพและขัดแย้ งกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ให้ โรงพยาบาลเป็ น
เขตปลอดบุหรี่ และสุรา และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลภายนอก เช่น การนัง่ พลอดรัก
1.3.2 การใช้ งานพืน้ ที่สวน 7 สวน จากความตังใจและแนวความคิ
้
ดในการ
ออกแบบสวนต่างๆ
สวน 1 เป็ นสวนสมุนไพรและสวนสุขภาพ มีศาลา บ่อปลา และน ้าตก
จาลองซึ่งติดตังเครื
้ ่ องพ่นละอองน ้า(เปิ ดเวลา 8:00 - 12:00 น.) เป็ นที่นงั่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ เพิ่ม
ความเป็ นธรรมชาติและความสดชื่นให้ กบั สวนและผู้ใช้ งานพื ้นที่สวน แต่การใช้ งานจริงพบว่า สวน
สมุนไพรไม่มีการใช้ งาน ส่วนสวนสุขภาพมีสภาพทรุดโทรมและมีการใช้ งานน้ อย น ้าตกจาลองเปิ ด
ไม่เป็ นเวลา เนื่องจากงบประมาณและการดูแลรักษา การใช้ งานในพื ้นที่สวนไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ าที่ ควร เนื่ องจากสิ่ง อานวยความสะดวกภายในสวน เช่น ศาลา ที่ นั่ง ไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการ ทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการเข้ ามาใช้ งานไม่สามารถเข้ ามาใช้ งานเพื่อการนัง่ พักผ่อนได้ ซึง่ ช่วงเวลา
8:00 - 12.00 น. เป็ นช่วงที่มีผ้ มู ารับบริการ(ผู้ป่วยนอกและญาติผ้ ปู ่ วย)เป็ นจานวนมาก ทาให้ พื ้นที่
ภายในอาคารแออัด ผู้มารับบริ การจึง ออกมาใช้ งานพื ้นที่บริ เวณหน้ าอาคาร แต่ไม่เข้ ามาใช้ งาน
ในพื ้นที่สวน เนื่องจากสิ่งอานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ประกอบกับศาลาและที่นงั่ ที่มีอยู่ มี
พื ้นที่ค่อนข้ างเล็กทาให้ ผ้ ูที่ใช้ งานอยู่ก่อนมีความเป็ นส่วนตัวสูง ผู้ใช้ งานที่มาที่หลังจะเกรงใจไม่
กล้ าเข้ ามาใช้ งาน ถึงแม้ จะยังมีพืน้ ที่ว่างก็ตาม และที่จอดรถจักรยานยนต์ บริ เวณหน้ าอาคาร
อานวยการ-คลินิกพิเศษ กีดขวางทางเข้ า-ออกและการใช้ งานพื ้นที่สวน
สวน 2 เป็ นสวนริ มสระน ้า มีการเลี ้ยงปลาในสระน ้าเพื่อเพิ่มความเป็ น
ธรรมชาติและสร้ างความเพลิดเพลินแก่ผ้ ใู ช้ งานมากยิ่งขึ ้น มีอาหารปลาและตู้รับบริ จาคค่าอาหาร
ปลา(ให้ บริ การเวลา 8:00 - 18:00 น.) มีน ้าพุเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ แก่น ้าและให้ เสียงที่สร้ างความ
ผ่อนคลายให้ กบั ผู้ที่ได้ ยิน(เปิ ดเวลา 8:00 - 12:00 น.) มีศาลาและม้ านัง่ สาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

289
ศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเพื่อให้ ผ้ คู นกราบไหว้ แต่การใช้ งานจริ งพบว่า สระน ้ามีเศษขยะ
ปะปน นา้ พุเวลาเปิ ดไม่แน่นอน อาหารปลาและตู้บริ จาคค่ าอาหารปลาให้ บริ การไม่แน่นอน
เนื่องจากงบประมาณในการว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ดแู ลสวน การใช้ งานในพื ้นที่สวนไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ าที่ ควร เนื่ องจากสิ่ง อานวยความสะดวกภายในสวน เช่น ศาลา ที่ นั่ง ไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการเข้ ามาใช้ งานไม่สามารถเข้ ามาใช้ งานเพื่อการนัง่ พักผ่อนได้ ซึ่งช่วงเวลา
8:00 - 12.00 น. เป็ นช่วงที่มีผ้ มู ารับบริการ(ผู้ป่วยนอกและญาติผ้ ปู ่ วย)เป็ นจานวนมาก ทาให้ พื ้นที่
ภายในอาคารแออัด ผู้มารับบริ การจึง ออกมาใช้ งานพื ้นที่บริ เวณหน้ าอาคาร แต่ไม่เข้ ามาใช้ งาน
ในพื ้นที่สวน เนื่องจากสิง่ อานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ประกอบกับบริ เวณศาลามีการใช้ งาน
ของบุคคลภายนอก(คนขับรถจั ก รยานยนต์ รับจ้ าง)เกื อบตลอดทัง้ วัน ท าให้ ผ้ ูมารั บบริ การไม่
สามารถใช้ งานพื ้นที่ศาลาได้ อย่างสะดวกสบาย
สวน 3 เป็ นลานกล้ วยไม้ ลานออกกาลังกายสาหรับเต้ นแอโรบิค พื ้นที่
สาหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ ง ซึ่งจัดให้ มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพจาหน่ายพืชผักปลอดสารพิษและ
อาหารเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์ ตงแต่
ั ้ เวลา 7:00 - 14:00 น. มีศาลา(สาหรับขายดอกไม้ ไหว้ พระ ซึ่ง
ปั จจุบนั ไม่ได้ ขายดอกไม้ ) ชุดม้ านัง่ สาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น มีหอพระเพื่อให้ ผ้ คู นกราบไหว้ และที่
จอดรถจักรยานยนต์ แต่การใช้ งานจริ งพบว่า ไม่มีกิจกรรมการเต้ นแอโรบิค เนื่องจากสภาพ
อากาศที่ร้อน และเสียงเพลงดังรบกวนหอผู้ป่วย การใช้ งานในพื ้นที่สวนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เนื่องจากสิ่งอานวยความสะดวกไม่มีร่มเงาเท่าที่ควร(ชุดม้ านัง่ และที่นั่ง) ทาให้ สิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีร่มเงา(ศาลา)ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ งาน และที่จอดรถจักรยานยนต์
รบกวนกิจกรรมอื่น เนื่องจากไม่มีการออกแบบไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มแรกเป็ นความตังใจของผู
้
้ บริ หารที่เกิด
ขึ ้นมาในภายหลัง
สวน 4 เป็ นสวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ใช้ เพื่อการพักผ่อน
ทางสายตาซึ่งสามารถมองเห็นได้ จากบริ เวณห้ องพักหรื อระเบียงทางเดิน เป็ นสวนสาหรับออก
กาลังกายและสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)สาหรับมองและเดินเล่น นัง่ เล่น แต่การใช้ งานจริ งพบว่า เครื่ องออกกาลังกายไม่สามารถใช้ งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่ องออกกาลังกายส่วนใหญ่มี
แสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ น มีร่มเงาเฉพาะช่วงเวลาเย็น ทาให้ เกิดการใช้ งานเฉพาะช่วงเวลา
เย็น ส่วนสวนไม้ ดดั ไม่มีการใช้ งาน เนื่องจากไม่มีจดุ มุง่ หมายในการใช้ งานที่ชดั เจน ไม่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกภายในสวน รวมทังเครื
้ ่ องออกกาลังกายและสวนไม้ ดดั มีสิ่งกีดขวางการใช้ งานได้ แก่
การตากผ้ าถูพื ้น ผ้ าเช็ดเท้ า ฯลฯ ของเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ เป็ นการใช้ งานที่ผิดประเภทและทาให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อ
ผู้ใช้ งานที่อยูใ่ นอาคารมองมายังสวนแล้ วเห็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
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สวน 5 เป็ นสวนสาหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ใช้ เพื่อการพักผ่อน
ทางสายตาซึง่ สามารถมองเห็นได้ จากบริ เวณห้ องพักหรื อระเบียงทางเดิน มีศาลา 3 หลังและลาน
โล่งตรงกลางระหว่างศาลา 3 หลัง สาหรับให้ ญาติผ้ ปู ่ วยนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ มีส่วนให้ ข้อมูล
ความรู้ ในเรื่ องชื่อของพืชสมุนไพร และมีทางเดินที่ใ ช้ เป็ นทางสัญจรหลักในการเข้ า -ออกอาคาร
ต่างๆในโรงพยาบาล แต่การใช้ งานจริ งพบว่า ส่วนให้ ข้อมูลความรู้ในเรื่ องชื่อของพืชสมุนไพร ไม่มี
พืชสมุนไพร เหลือแต่เพียงป้ายชื่อ เนื่องจากงบประมาณและการดูแลรักษา ศาลาพักญาติหลังที่ 1
และ 2 มีการใช้ งานเป็ นเส้ นทางสัญจรเพื่อการเดินลัด เดินผ่าน ทาให้ การใช้ งานเพื่อการนั่งพัก
นั่งเล่น นั่งรอของญาติผ้ ูป่วยหรื อผู้ใช้ งานประเภทอื่นๆ ถูกรบกวน และที่ จอดรถจักรยานยนต์
บริเวณศาลาพักญาติกีดขวางทางเข้ า-ออกสวน
สวน 6 เป็ นสวนที่อยู่ระหว่างอาคารกับระเบียงทางเดิน มีชดุ ม้ านัง่ 1 ชุด
สาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ ที่เป็ นสิ่งอานวยความสะดวกเพียงสิ่งเดียวในพื ้นที่ เนื่องจากสวนมี
ขนาดเล็กและไม่เน้ นการใช้ งานในพื ้นที่ มีที่นงั่ ริมระเบียงสาหรับนัง่ พัก นัง่ เล่น นัง่ รอ ส่วนบันได
ทางลงไปยังพื ้นที่สวนมีไว้ เพื่อการดูแลรักษาสวน ไม่ใช่เพื่อการเดินเล่นภายในสวน แต่การใช้ งาน
จริ งพบว่า ชุดม้ านั่งและที่นั่งหน้ าบันได 2 แทบจะไม่มีการใช้ งาน เนื่องจากชุดม้ านัง่ อยู่ในพื ้นที่
สวนที่มีขนาดเล็กและติดกับอาคารคลอด-ผู้ป่วยหนักที่มีความสูง 3 ชัน้ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ อึดอัดไม่
สบาย ที่นงั่ หน้ าบันได 2 มีกระถางต้ นไม้ วางกีดขวางการใช้ งาน สวน 6 เป็ นสวนที่ผ้ ปู ่ วยในสามารถ
ใช้ งานได้ โดยสะดวกสบายและปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้ กับหอผู้ป่วยมากที่สดุ และไม่ต้องเดิน
ข้ ามถนน แต่ผ้ ปู ่ วยนอกและญาติผ้ ปู ่ วยใช้ งานอยูเ่ ต็มพื ้นที่ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยในไม่สามารถใช้ งานได้ ไม่มี
พื ้นที่โดยเฉพาะสาหรับการพักผ่อนที่เป็ นส่วนตัว และมีการใช้ งานพื ้นที่สวนเพื่อล้ างภาชนะของเจ้ า
ที่ร้านค้ าสวัสดิการ
สวน 7 เป็ นสวนเพื่อการพักผ่อนทางสายตา ไม่สามารถเข้ าไปใช้ งานได้
มี บ่ อ ปลา ไม้ พุ่ม ก้ อนหิ น ปูน ปั น้ รู ป สัต ว์ ปูน ปั น้ รู ป ผู้ห ญิ ง เทน า้ และเครื่ อ งปั น้ ดิ น เผา เป็ น
องค์ประกอบในสวนที่ช่วยในการผ่อนคลาย แต่ความเป็ นจริ งพบว่า บ่อปลาน ้าเน่าต้ องเปลี่ยนถ่าย
น ้าเป็ นประจา ปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้าชารุดไม่มีการซ่อมแซม
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1.3.3 สาเหตุ ก ารใช้ ง านในปั จจุ บั น ของภู มิ ทั ศ น์ ในโรงพยาบาลที่ ไ ม่
สอดคล้ องกับความตัง้ ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร
1.3.3.1 การออกแบบพืน้ ที่ใช้ งานที่ไม่ สอดคล้ องกับลักษณะทาง
กายภาพ
1. ตาแหน่งที่ตงของสวนที
ั้
่มีการออกแบบการใช้ งานที่ไม่สมั พันธ์
กับอาคารต่างๆที่อยูใ่ นบริเวณสวน
2. การเข้ าถึงพื ้นที่สวนที่ไม่สะดวกสบายและไม่มีความปลอดภัย
เท่าที่ควรโดยเฉพาะกับผู้ใช้ งานที่เป็ นผู้ป่วยใน
3. ทิศทางของแสงแดดประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนไม่เอื ้อต่อ
การทากิจกรรมกลางแจ้ ง
1.3.3.2 ผู้ออกแบบและผู้บริหาร
1. ผู้ออกแบบและผู้บริ หารมองสภาพแวดล้ อมภายนอกอาคาร
เป็ นส่วนๆ ไม่ได้ มองภาพรวมว่าเป็ นภูมิทศั น์ภายนอกที่สมั พันธ์กบั อาคาร ทาให้ การใช้ งานระหว่าง
พื ้นที่ภายในอาคารกับพื ้นที่ภายนอกอาคารไม่มีความต่อเนื่อง ขาดความเชื่อมต่อของพื ้นที่และ
เส้ นทางการสัญจร และทาให้ การใช้ งานระหว่างพื ้นที่ภายนอกแต่ละส่วนขาดความเชื่อมต่อที่ดี
เส้ นทางสัญจรไม่มีความต่อเนื่องไม่ชัดเจน ทาให้ เกิดการเดินลัด เดิน ผ่านภายในพื ้นที่เพื่อการ
พักผ่อน
2. ผู้ออกแบบและผู้บริ หารไม่ได้ คานึงถึงความสาคัญของพื ้นที่
ภายนอกอาคาร ที่สามารถช่วยรองรับผู้มารับบริ การ(ผู้ป่วยนอกและญาติผ้ ปู ่ วย)ในอาคารที่แออัด
ได้ จึงไม่ได้ คานึงถึงพื ้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ภายในกับภายนอกเพื่อรองรับผู้มารับบริการ
3. ผู้ออกแบบและผู้บริ หารไม่ได้ คานึงถึงพื ้นที่สาหรับผู้ป่วยในที่
ต้ อ งอยู่ใ กล้ กับห้ อ งพัก เนื่ องจากการรั กษาทางการแพทย์ ที่ ต้ อ งมี การตรวจวัด ความดัน และ
อุณหภูมิร่างกายอย่างต่อเนื่องทาให้ ผ้ ปู ่ วยในไม่สามารถไปไหนในระยะทางไกลๆได้
4. ผู้ออกแบบและผู้บริ หารไม่ได้ คานึงถึงพื ้นที่สาหรับการใช้ งาน
เพื่อทากิ จกรรมในการดารงชี วิตของผู้ป่วยและญาติผ้ ูป่วย ที่ ต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลเป็ น
เวลานาน กิจกรรมการเล่นของเด็กๆ และกิจกรรมของบุคคลภายนอก
5. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ คานึงถึงขนาดและจานวนของสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในสวน(ศาลา ที่ นั่ง ) ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของผู้ใ ช้ ง าน
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(โดยเฉพาะช่วงเวลา 8:00 - 12.00 น. เป็ นช่วงที่มีผ้ มู ารับบริ การทังผู
้ ้ ป่วยนอกและญาติผ้ ปู ่ วยเป็ น
จานวนมาก) ไม่สามารถตอบสนองการใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้ออกแบบและผู้บริ หารไม่ได้ คานึงถึงตาแหน่งการจัดวางสิ่ง
อานวยความสะดวก(ชุดม้ านัง่ เครื่ องออกกาลังกาย) ในพื ้นที่ที่มีร่มเงา ทาให้ ไม่สามารถใช้ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้ออกแบบและผู้บริ หารไม่ได้ คานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากที่
จอดรถจักรยานยนต์อยู่บริ เวณเดียวกับพื ้นที่สวน ติดกับทางเข้ า-ออกของสวน ซึง่ รถจักรยานยนต์
กีดขวางทางเข้ า-ออกและการใช้ งานพื ้นที่สวน ทาให้ เกิดมลภาวะทางอากาศและเสียง
1.3.3.3 ข้ อจากัดของโรงพยาบาลรัฐบาล
1. ด้ านงบประมาณสนับสนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งมีผลทาให้
เกิดข้ อจากัดด้ านการก่อสร้ างอาคาร นโยบายในการบริหารของโรงพยาบาล การว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่
พยาบาล เจ้ าหน้ าที่ ดูแลสวน การดูแลและบารุ งรักษาสภาพแวดล้ อมภายนอกอาคารหลังการ
ออกแบบเป็ นไปอย่างจากัด
2. ด้ านการออกแบบ การออกแบบอาคารต่างๆ มีแบบอาคาร
มาตรฐานที่รัฐบาลเป็ นผู้กาหนดและใช้ กนั โดยทัว่ ไป ไม่ได้ ออกแบบเฉพาะสาหรับพื ้นที่นนๆ
ั ้ ทาให้
การออกแบบอาคารไม่สมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมในแต่ละพื ้นที่
3. ด้ านพื ้นที่ เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในปั จจุบนั ทาให้ มี
ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลรัฐมากขึ ้น พื ้นที่ภายในอาคารแออัดไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
ผู้มารับบริ การ และการออกแบบโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ม่งุ ให้ ความสาคัญด้ านหน้ าที่ใช้ สอยภายใน
อาคาร และมองข้ ามความสาคัญของพืน้ ที่ ภายนอกอาคาร พืน้ ที่ในโรงพยาบาลจึงเต็มไปด้ วย
อาคารต่างๆ ทาให้ พื ้นที่สวนภายนอกมีน้อยหรื อเป็ นเพียงพื ้นที่ระหว่างอาคารที่มีขนาดเล็ก ทาให้
การใช้ งานพื ้นที่เพื่อทากิจกรรมต่างๆเป็ นไปอย่างจากัด การใช้ งานพื ้นที่เพื่อการพักผ่อน การสัญจร
และจอดรถในบริเวณเดียวกันไม่มีการแบ่งการใช้ งานที่ชดั เจน พื ้นที่สวนบางสวนมีขนาดเล็กเกินไป
ไม่เหมาะกับการใช้ งานภายในพื ้นที่
1.3.3.4 การใช้ งานที่ผิดประเภทกีดขวางการใช้ งานพืน้ ที่สวน
1. พื ้นที่สาหรับตากผ้ าต่างๆของเจ้ าหน้ าที่ไม่เพียงพอ จึงมีการใช้
งานพื ้นที่สวนเพื่อการตากผ้ า ซึง่ กีดขวางการใช้ งานภายในสวนและทาให้ ทศั นียภาพไม่สวยงาม
2. กระถางต้ นไม้ วางบนที่นงั่ กีดขวางการใช้ งาน ทาให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ไม่สามารถใช้ งานได้
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1.4 ปั จจัยที่สาคัญในการใช้ งานภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้ วย 7
ปั จจัย ดังนี ้
1.4.1 การเข้ าถึง
1. ระยะทางระหว่างอาคารกับสวนต้ องมีความสะดวกสบาย อยู่ไม่ไกล
จากตาแหน่งทางเข้ า-ออกของประตูและบันไดภายในอาคาร
2. เส้ นทางระหว่างอาคารกับสวน หรื อระหว่างสวนกับสวน ต้ องมีความ
ต่อเนื่องไม่มีสงิ่ กีดขวาง เช่น ถนน ยานพาหนะ ถ้ าหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางไม่ได้ ก็ควรมีองค์ประกอบ
ที่สร้ างความต่อเนื่องและให้ ความรู้ สึกปลอดภัยจากยานพาหนะ เช่น ทางเดินที่มีพื ้นผิวแตกต่าง
จากถนน แบ่งแยกการใช้ งาน และลดความเร็วของยานพาหนะได้
3. ทางเข้ าที่เชื ้อเชิญสร้ างความประทับใจตังแต่
้ แรกเห็น เพื่อดึงดูดให้ เข้ า
ไปใช้ งาน ต้ องเห็นจุดมุง่ หมายที่จะไปได้ อย่างชัดเจน เข้ าใจง่าย
4. ทางเข้ าควรมีรูปแบบที่ชดั เจนโดยใช้ องค์ประกอบทางตังของพื
้
ชพรรณ
และสิ่งก่อสร้ างในสวน เช่น ซุ้มประตู ซุ้มระแนงไม้ เลื ้อย
5. ทางเข้ าที่มองเห็นได้ ชดั เจนไม่มีสงิ่ กีดขวางมาบดบัง ถ้ าหลีกเลี่ยงไม่ได้
ควรจัดให้ มีป้ายบอกทางตามจุดสาคัญต่างๆเพื่อนาทางมายังพื ้นที่ได้
6. ทางเข้ าที่ติดกับอาคารไม่มีสิ่งกีดขวางเป็ นทางเข้ า ที่เชื ้อเชิญให้ เข้ าไป
ใช้ งานให้ ความรู้สกึ สะดวกสบายและปลอดภัย
7. ควรคานึงถึงความต่างของระดับความสูงระหว่างทางเข้ าและพืน้ ที่
เชื่อมต่อให้ มีระดับที่ ต่อเนื่องกันเป็ นทางลาดไม่ควรมีขนบั
ั ้ นได เพื่อให้ การเคลื่อนที่เป็ นไปได้ ง่าย
สาหรับผู้ป่วยและผู้สงู อายุที่ใช้ รถเข็น เตียงเข็น ไม้ เท้ าและไม้ ค ้ายัน
1.4.2 ร่ มเงาและแสงแดด
1. ร่ มเงาและแสงแดดของเส้ นทางเดินมีความสาคัญ ควรจัดให้ มีหลังคา
ระแนง เพื่อให้ มีร่มเงาและมีแสงแดดส่องผ่านลงมา เป็ นการปรับอารมณ์ความรู้ สึกจากพื ้นที่ภาย
นอกมาสู่พื ้นที่ภายในอาคาร ซึ่งสามารถออกแบบแสงและเงาให้ มีระยะที่ต่อเนื่อง หรื อจังหวะที่
แตกต่าง เพื่อสร้ างความน่าสนใจ ดึงดูดใจให้ ติดตาม และเพ่งพินิจได้
2. การกรองแสงโดยใช้ ต้นไม้ ที่มีพุ่มใบบนต้ นหนาแน่นแต่โปร่ งพอที่จะให้
แสงส่องผ่าน โดยคานึงถึงการจัดวางทางทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้
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3. การใช้ พืชพรรณไม้ ต้น ไม้ พุ่ม ไม้ ดอก ไม้ คลุมดิน และสิ่งก่อสร้ างใน
สวน ควรพิจารณาคุณสมบัติในการสะท้ อนและดูดซับความร้ อน โดยผิวเรี ยบจะดูดซับแสงได้
มากกว่าผิวหยาบ แต่ต้องไม่มนั เงาและมุมของการสะท้ อนไม่เข้ าตา
4. การลดแสงสะท้ อนจากวัตถุด้วยพืชพรรณเพื่อควบคุม แสงจ้ า(Glare)
โดยการจัดวางตาแหน่งพืชพรรณอยู่ด้านบนและอยูร่ อบวัตถุที่ทาให้ เกิดการแสงสะท้ อน
5. การใช้ วสั ดุสาหรับสิง่ ก่อสร้ างและสิง่ ประดับตกแต่งในสวนที่ไม่สะท้ อน
แสงมากเกินไป เช่น ผ้ าใบ ไม้ หิน ให้ ความรู้สกึ สบายด้ วยอุณหภูมิที่เหมาะสม
6. ไม่ควรใช้ วสั ดุสีอ่อนหรื อมันเงาที่ทาให้ เกิดแสงสะท้ อน เนื่องจากเวลา
มองแล้ วสว่างจ้ า แสงอาจสะท้ อนเข้ าตา และทาให้ ร้ ูสกึ ร้ อน
หมายเหตุ ร่ มเงาและแสงแดด มีผลต่ออุณหภูมิของพืน้ ที่ ซึ่งควรเป็ น
อุณหภูมิที่เหมาะสมทาให้ เกิดสภาวะน่าสบายเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเข้ าไปใช้ งานในพื ้นที่ โดย
คานึงถึงทิศทางลมและความชื ้นควบคูก่ นั ไป
1.4.3 ความสวยงามหรือสุนทรียภาพ
เราสามารถรับรู้ และรู้ สกึ ถึงความสวยงามหรื อสุนทรี ยภาพ จากการมอง
เห็นภาพหรื อที่วา่ งที่น่าพึงพอใจในสภาพแวดล้ อมได้ แตกต่างกัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความพอใจของ
แต่ละบุคคล ทังนี
้ ้อาจขึ ้นกับรสนิยม สภาพสังคม ศาสนา ความเชื่อและสิ่งแวดล้ อมที่เราอาศัยอยู่
แต่สิ่งที่อธิบายความสวยงามหรื อสุนทรี ยภาพได้ เป็ นรู ป ธรรมสามารถสัมผัสได้ อย่างแท้ จริ ง ก็คือ
องค์ประกอบศิลป์หรื อองค์ประกอบในการออกแบบนันเอง
้ และสามารถอธิบายได้ จากลักษณะใน
ภูมิทศั น์ที่มนุษย์ชอบที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจในสภาพแวดล้ อม
1.4.4 สิ่งอานวยความสะดวก
1. สิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ งาน
เช่น ศาลา ที่นงั่ โต๊ ะกินข้ าว ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ งานในแต่ละพื ้นที่
2. ศาลาและที่นงั่ มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับกิจกรรมและการใช้
งานที่หลากหลาย สนับสนุนให้ ผ้ ใู ช้ งานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
3. ทางเดินและทางลาดมีความเหมาะสม สร้ างความสะดวกสบายในการ
เข้ าถึงและการเคลื่อนที่ไปยังบริ เวณต่างๆภายในสวน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยและผู้สงู อายุ ที่อาจต้ อง
ใช้ ไม้ ค ้ายัน ไม้ เท้ าหรื อรถเข็น
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4. โคมไฟจัดได้ ว่าเป็ นสิ่งอานวยความสะดวกที่ มีความสาคัญในเวลา
กลางคืนให้ แสงสว่างสาหรับการมองเห็น เพื่อ การพักผ่อนทางสายตาและการใช้ งานในพื ้นที่ได้
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
5. มีแผนที่ บอกตาแหน่ง ทิศทางภายในสวนและบอกตาแหน่ง ที่ อยู่ใน
โรงพยาบาล
6. มีป้ายอธิบายข้ อมูลการใช้ งานพื ้นที่และประโยชน์ของการใช้ งาน เช่น
ป้ายอธิบายการเล่นเครื่ องออกกาลังกายและประโยชน์ของการออกกาลังกาย ป้ายอธิบายชื่อ
พรรณไม้ และประโยชน์ของพรรณไม้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในพื ้นที่
7. ถังขยะควรมองเห็นได้ ชดั เจนและต้ องกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมใน
สวน มีฝาปิ ดมิดชิดเพื่อไม่ให้ สง่ กลิน่ เหม็นและเป็ นแหล่งอาหารของสุนขั และแมว
หมายเหตุ สิง่ อานวยความสะดวกต้ องมีสภาพใช้ งานได้ ไม่ทรุดโทรม
1.4.5 ที่ว่างที่เหมาะสม
1. ขนาดพื ้นที่มีความเหมาะสมต่อการทากิจกรรมต่างๆ ทังกิ
้ จกรรมที่มี
ความเป็ นส่วนตัวและการสนับสนุนทางสังคม
2. ขนาดพื ้นที่และองค์ประกอบต่างๆในสวนต้ องมีสดั ส่วนที่สมั พันธ์ กับ
มนุษย์และมีความกลมกลืนกับขนาดของสวน
3. พื ้นที่ควรอยู่ห่างจากถนนและที่จอดรถ เนื่องจากที่ว่างที่เหมาะสมควร
มีสภาพอากาศที่ดีไม่มีเสียงและกลิ่นจากยานพาหนะรบกวน ถ้ าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีแนวกันชน
(Buffer) องค์ประกอบของพืชพรรณหรื อน ้า เช่น บ่อน ้า น ้าตก ช่วยกรองฝุ่ นควัน เสียงและกลิน่ ได้
4. พื ้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก(Transition Space) ได้ แก่
พื ้นที่ใต้ ชายคา ชาน ระเบียงที่สะท้ อนรูปแบบการใช้ พื ้นที่แบบไทย ซึง่ มีร่มเงาเกือบตลอดวัน ได้ รับ
แสงอาทิตย์ในทางอ้ อมทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้ สึกปลอดโปร่ งมีอากาศถ่ ายเทสะดวกเหมือนอยู่ภายนอก
อาคารในขณะเดียวกันก็ร้ ู สึกเย็นสบายเหมือนอยู่ภายในอาคาร ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญมาก
โดยเฉพาะกับญาติผ้ ปู ่ วยที่ใช้ งานระเบียงบริเวณห้ องผู้ป่วยรวม เนื่องจากห้ องผู้ป่วยรวมพื ้นที่แออัด
ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของญาติผ้ ปู ่ วย และไม่มีสงิ่ อานวยความสะดวก วุน่ วายไม่มีความเป็ น
ส่วนตัว ซึง่ ระเบียงเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมและตอบสนองความต้ องการของญาติผ้ ปู ่ วยได้ เป็ นอย่างดี
สามารถทากิจกรรมได้ อย่างหลากหลาย เช่น กิน หลับ นอน พูดคุย นัง่ เล่น นัง่ ทางาน อ่านหนังสือ
เป็ นต้ น และเป็ นระเบียงที่อยู่ติดกับห้ องผู้ป่วย ซึง่ ญาติผ้ ปู ่ วยสามารถดูแลและสังเกตอาการผู้ป่วย
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ไปพร้ อมๆกันได้ รวมทังระเบี
้
ยงสามารถประยุกต์ใช้ เป็ นที่วางเตียงเสริ มของผู้ป่วย วางและเก็บ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ตา่ งๆได้
5. ศาลาและระเบียง เป็ นที่ว่างที่เหมาะสม มีระนาบปกคลุมทางศีรษะ มี
สัดส่วนที่สมั พันธ์กบั มนุษย์ มีร่มเงาและให้ ความรู้สกึ ปลอดภัยจากแดดและฝน
6. พื ้นที่ที่ต้องการความเป็ นส่วนตัวไม่ควรติดกับถนน ที่จอดรถ และไม่
ควรมีทางเดินตัดผ่าน
7. พื ้นที่มีขอบเขตการใช้ งานที่ชดั เจนด้ วยองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้ างใน
สวน สิง่ ประดับตกแต่ง พืชพรรณ เช่น แนวพุม่ ไม้ แบ่งหน้ าที่ใช้ งานและสร้ างความเป็ นส่วนตัวได้
8. พื ้นที่ที่มีจดุ หมาย ดึงดูดความสนใจให้ เข้ าไปติดตามอย่างต่อเนื่อง ก่อ
ให้ เกิดการเคลื่อนไหวทางสรี ระและการออกกาลังกาย
9. พื ้นที่มีมมุ มองกว้ างไกล ไม่มีมมุ อับ สามารถสังเกตการณ์การเคลื่อน
ไหวต่างๆได้
10. พื ้นที่ต้องสามารถใช้ งานได้ สะดวกไม่มีสงิ่ กีดขวางการใช้ งาน
11. พื ้นที่สื่อความหมายที่ชดั เจน ไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นนัยแฝงอยู่
12. มีพื ้นที่สาหรับผู้ป่วยในโดยเฉพาะที่ให้ ความรู้ สกึ สันโดษ เป็ นส่วนตัว
แยกเป็ นอิสระ มีความปลอดภัยและสงบสุข
13. มีพื ้นที่สาหรับเด็กเพื่อการเล่น โดยมีองค์ประกอบในสวนที่ไม่เป็ น
อันตรายต่อการสัมผัส
14. พื ้นที่แคบ ถูกโอบล้ อมด้ วยระเบียงและอาคาร ควรใช้ องค์ประกอบที่
มีผิวสัมผัสที่ละเอียดเป็ นส่วนมาก ร่วมกับผิวสัมผัสปานกลาง และสีที่สว่างจะทาให้ พื ้นที่ดกู ว้ างขึ ้น
15. จัดให้ มีองค์ประกอบในสวน เพื่อสื่อถึงเรื่ องราวต่างๆให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ มี
ประสบการณ์ร่วมในพื ้นที่ เกิดแรงจูงใจให้ เข้ าไปใช้ งาน
หมายเหตุ ที่ ว่างต้ องมีสภาพใช้ งานได้ ไม่ทรุ ดโทรม ไม่มีเศษขยะเศษ
อาหาร
1.4.6 ธรรมชาติและสัตว์
1. มีการกระตุ้นทางการรับรู้ ได้ ดีที่สดุ ทัง้ จากการมองเห็น การได้ ยิน ได้
กลิน่ และการสัมผัส ทาให้ ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นจริงของชีวิตในธรรมชาติ
2. เป็ นสิง่ เบี่ยงเบนความสนใจที่ดี ก่อให้ เกิดการเพ่งพินิจและมีสมาธิ
3. สัตว์เป็ นสิง่ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
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4. สภาพธรรมชาติที่มีผลต่อการบาบัดฟื น้ ฟู ควรมีลกั ษณะพืชพรรณเขียว
ชอุ่ม สีสันของดอกไม้ มีการเคลื่อนไหวของนา้ มีพืน้ ที่เปิ ดโล่ง มีสัตว์ และสิ่งมีชีวิ ตอาศัยอยู่
รวมถึงคุณลักษณะอื่นๆของแสงอาทิตย์ สี เสียง กลิน่ และผิวสัมผัส
5. สระน ้า บ่อปลา น ้าพุ น ้าตก เป็ นองค์ประกอบของน ้าที่ สื่อถึงชีวิตและ
ธรรมชาติที่ให้ การรับรู้จากสิง่ เร้ าที่หลากหลาย ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ พิจารณาตนเองและทาความเข้ าใจ
กับชีวิตให้ มากขึ ้น ซึง่ ทาให้ เกิดการเพ่งพินิจ
หมายเหตุ เป็ นสัตว์ ที่ไม่ดุร้าย มีค วามคุ้นเคยกับมนุษย์ เช่น นก ผีเสื ้อ
ปลา สุนขั แมว เป็ นต้ น
1.4.7 แสงสว่ างในเวลากลางคืน
1. สร้ างบรรยากาศที่แตกต่างทาให้ ร้ ูสกึ น่าสนใจและดึงดูดใจ
2. ทาให้ มองเห็นและใช้ งานพื ้นที่สวนได้ 24 ชั่วโมง สร้ างความสะดวก
สบายและความปลอดภัยในการใช้ งาน โดยเฉพาะกับญาติผ้ ปู ่ วยที่เฝ้าไข้
หมายเหตุ ดวงโคมต้ องมีสภาพใช้ งานได้ ไม่ชารุดทรุดโทรม
1.5 ข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ ในโรงพยาบาลเสนา
1.5.1 สวน 1 สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร เป็ นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public)
สาหรับผู้ป่วยนอก และญาติผ้ ปู ่ วย มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.1.1 ผังบริเวณ
1. ก าหนดทางเข้ า -ออกสวนให้ มีทางเดียวบริ เวณหน้ าอาคาร
อานวยการ-คลินิกพิเศษ โดยออกแบบทางเข้ า-ออกเป็ นซุ้มประตู เพื่อให้ น่าสนใจ ดึงดูดใจ และเห็น
ได้ อย่างชัดเจน และกาหนดเวลาให้ บริการ 5:00 - 16:00 น.
2. ออกแบบระเบี ยงยื่น ออกมาจากอาคารอานวยการ-คลินิ ก
พิเศษตลอดแนวทางเดินหน้ าอาคาร
3. บริ เ วณที่ ห่ า งจากอาคาร ด้ า นที่ ติ ด กับ บ้ า นพัก อาศัย ควร
ออกแบบศาลาเพื่อให้ ร่มเงา และรองรับผู้มารับบริการคลินิกพิเศษ
4. จัดให้ มีชดุ ม้ านัง่ ที่นงั่ บริเวณที่มีร่มเงา
5. ออกแบบแนวต้ นไม้ ไม้ พ่มุ หรื อองค์ประกอบของน ้าเป็ นแนว
กันระหว่
้
างพื ้นที่สวนกับพื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์
6. ออกแบบแนวต้ นไม้ ไม้ พุ่ม เปรี ยบเสมือนแนวรัว้ เพื่อกาหนด
ขอบเขตการเข้ าใช้ งานพื ้นที่ โดยกาหนดความสูงของต้ นไม้ ไม่เกิน 1.20 เมตร
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7. ยกเลิกที่จอดรถจักรยานยนต์หน้ าอาคารอานวยการ-คลินิก
พิเศษ
หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ และอุปกรณ์ในการดูแลและบารุ งรักษาสวน ซึ่งกีดขวางการใช้ งาน และทาให้ เกิด
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
1.5.1.2 วัสดุพืชพรรณ
1. จัดให้ มีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เพื่อให้ เกิด
ความรู้ และเข้ าใจในการรักษา เพิ่มความเชื่อมัน่ และรู้ สึกมีสขุ ภาพที่ดี และเพิ่มกลิ่นหอมของพืช
สมุนไพรตามเส้ นทางต่างๆ
2. จัดให้ มีพืชพรรณที่มีกลิน่ หอมไว้ ในพื ้นที่โอบล้ อมใกล้ ศาลา ม้ า
นัง่ ทางเดิน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ กลิ่นอย่างใกล้ ชิด ทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย เช่น แก้ ว เข็มขาว นางแย้ ม
โมก โยทะกา
3. เลือกพืชพรรณที่มีใบขนาดเล็กและมีทรงพุ่มเน้ น เช่น โมก
แก้ ว ชาข่อย สามารถใช้ เป็ นแนวรัว้ หรื อแนวกันชน เพื่อลดเสียงรบกวนและช่วยกรองฝุ่ นควันจาก
ยานพาหนะ
4. เลือกพืชพรรณที่ ทาให้ เกิ ดการมีส่วนร่ วมในการรั บรู้ เช่น มี
ความหลากหลายของพื ้นผิว กลิ่นหอม สี รวมทังพื
้ ชพรรณที่ เกิดเสียงเมื่อโดนลม เช่น ไทรย้ อยใบ
แหลม ไผ่เลี ้ยง
5. เลือกพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสามารถสร้ างความ
มีสว่ นร่วมให้ กบั มนุษย์ได้ ร้ ูสกึ ถึงวงจรของธรรมชาติ
6. เลือกพืชพรรณที่สามารถดึงดูดสิ่งมีชีวิต เช่น นก แมลง เป็ น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
7. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
8. นาต้ นไม้ ที่แห้ งเหี่ยวออกไปและปรับปรุงสนามหญ้ า
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
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1.5.1.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดิน
1. ออกแบบทางเดินให้ มีเส้ นสายที่โค้ งไปมาและวนมาบรรจบกัน
สร้ างความต่อเนื่อง และง่ายต่อการรับรู้
2. ออกแบบทางเดิ น ให้ มี จุ ด มุ่ง หมาย เช่ น ศาลา ที่ นั่ง งาน
ประติมากรรม สร้ างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้ ติดตาม
3. เส้ นทางเดินอาจมีลวดลายที่ สื่อความหมายเป็ นสัญลักษณ์
ของสัจธรรมในชีวิต เช่น เกลียว เขาวงกต ใบโพธิ์ ดอกบัว ทาให้ เกิดการเพ่งพินิจและสมาธิ
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเนื่ องระหว่างทางเดินให้ ผ้ ูใช้ งานได้ มี
ประสบการณ์ร่วมในพื ้นที่ เช่น พืชพรรณไม้ ที่รูปร่างแปลกตาสีสนั สดใส สิง่ ประดับตกแต่งสวน
5. ทางเดินมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
6. ทางเดินควรมีพื ้นผิวที่แข็งแรงมัน่ คง ราบเรี ยบ ง่ายแก่การทรง
ตัว ทาให้ การเคลื่อนที่เป็ นไปได้ ง่ายสาหรับผู้ป่วยและผู้สงู อายุที่ใช้ รถเข็น ไม้ เท้ าและไม้ ค ้ายัน
7. เส้ นขอบทางเดินและจุดสิ ้นสุดทางเดินควรใช้ พื ้นผิวที่มีความ
แตกต่างกับทางเดินเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีการรับรู้ต่าสามารถรับรู้ได้ ง่ายและสร้ างความปลอดภัยต่อชีวิต
8. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่ อาจเป็ นอันตรายและทาให้ สะดุดล้ ม
9. นาแผ่นทางเดินหินที่มีอยูเ่ ดิมออกไป
หมายเหตุ ควรใช้ วัส ดุที่ ดูแ ลรั ก ษาง่ า ย มี พื น้ ผิ ว และสี ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.1.4 นา้
1. การเลี ้ยงสัตว์น ้า เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้ างการเคลื่อนไหว
ของน ้า และทาให้ เกิดการรู้สกึ พึงพอใจในการได้ สงั เกตชีวิต
2. ปรับปรุ งซ่อมแซมนา้ ตกจาลองและเครื่ องพ่นละอองนา้ ให้ มี
สภาพใช้ งานได้ ไม่ทรุดโทรม ซึง่ ควรมีเวลาเปิ ด-ปิ ดน ้าตกจาลองและเครื่ องพ่นละอองน ้าที่แน่นอน
หมายเหตุ ควรดูแลรักษาสภาพน ้าให้ ใส ไม่ขนุ่ ไม่มีตะไคร่น ้า ไม่
มีเศษขยะ
1.5.1.5 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
1. ออกแบบศาลาขนาด 4 x 4 เมตร 2 หลัง ไม่ควรใช้ ผิวสัมผัสที่
ลื่น ยากแก่การทรงตัว ซึง่ เป็ นอันตรายกับผู้ป่วยและผู้สงู อายุได้
2. จัดให้ มีชดุ ม้ านัง่ 3 ชุด สาหรับนัง่ รอ นัง่ กินข้ าว
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3. จัดให้ มีม้านัง่ 2 ตัว บริเวณน ้าตกจาลอง
4. จัดให้ มีที่นงั่ บริ เวณบ่อปลา โดยออกแบบให้ มีรูปร่างกลมกลืน
กับบ่อปลา
5. สิ่งก่อสร้ างในสวน เช่น ศาลา ที่นงั่ สะพาน น ้าตกจาลอง ซุ้ม
ประตู สามารถสื่อความหมายเรื่ องราวต่างๆ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ มีสว่ นร่วมในพื ้นที่
6. ระเบี ย งหน้ า อาคารอ านวยการ-คลิ นิ ก พิ เ ศษถื อ ได้ ว่ า เป็ น
สิ่งก่อสร้ างที่เชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ภายในและภายนอก รวมทังเป็
้ นบริ เวณตังโต๊
้ ะ และเก้ าอี ้สาหรับ
นัง่ พัก นัง่ เล่น และสามารถรองรับกิจกรรมอื่นๆได้ ทกุ เวลาและทุกฤดูกาล
7. ปรับปรุงลานหินให้ มีสภาพใช้ งานได้ ไม่ทรุดโทรม
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ดโทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.1.6 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
1. จัดให้ มีสิ่งประดับตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รู ปแบบ
ไม่ซบั ซ้ อน) ตุ๊กตาปูนปั น้ รูปสัตว์ บริเวณจุดมุง่ หมายของทางเดินและระหว่างทางเดิน
2. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืนตามเส้ น
ทางเดินและจุดมุง่ หมายต่างๆที่มีการใช้ งานที่สาคัญ เช่น ศาลา น ้าตกจาลอง งานประติมากรรม
3. ซ่อมแซมปูนปั น้ รูปผู้หญิงเทน ้าให้ มีสภาพใช้ งานได้
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.2 สวน 2 สวนริ มสระน ้า เป็ นสวนสาธารณะ(Public) สาหรับผู้ป่วยนอก
ญาติผ้ ปู ่ วย เจ้ าหน้ าที่ และบุคคลภายนอก มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.2.1 ผังบริเวณ
1. กาหนดทางเข้ า-ออกของสวน 5 ทาง คือ 1. ด้ านที่ติดกับประตู
ที่ 1 2. ด้ านตรงข้ ามทางเข้ า-ออกอาคารผู้ป่วยนอก 3. ด้ านตรงข้ ามทางเข้ า-ออกอาคารอุบตั ิเหตุ
ฉุกเฉิน 4. ด้ านประตูที่ 2 ติดถนนหน้ าสวน 5 และ 5. ด้ านประตูที่ 2 ติดถนนทางเข้ า -ออกหลัก โดย
ออกแบบทางเข้ า-ออกเป็ นซุ้มประตู เพื่อให้ น่าสนใจ ดึงดูดใจ และเห็นได้ อย่างชัดเจน
2. ออกแบบชานริมน ้า 3 ชานให้ มีหลังคาระแนง
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3. ออกแบบศาลากลางน ้า 3 หลัง และทางเดิน เชื่อมต่อระหว่าง
ชานริมน ้า 3 ชานกับศาลากลางน ้า 3 หลัง
4. บริเวณลานโล่งด้ านประตูที่ 2 ออกแบบให้ มีหลังคาและใช้ งาน
เป็ นที่จอดรถจักรยานยนต์ โดยมีแนวรัว้ หรื อไม้ พมุ่ เพื่อแบ่งขอบเขตการใช้ งานที่ชดั เจน
5. ออกแบบหลังคาระแนงเชื่อมต่อระหว่างลานโล่งกับทางเข้ า ออกหลักของสวนทางด้ านประตูที่ 2 ติดถนนหน้ าสวน 5
6. จัดให้ มีที่นงั่ บริเวณที่มีร่มเงา
7. จัดวางอาหารปลาและตู้รับบริ จาคค่าอาหารปลาไว้ บริ เวณ
ชานทัง้ 3 ชาน ซึง่ ควรมีอาหารปลาอยูเ่ สมอ ไม่หมด และมีเวลาให้ บริการที่แน่นอน
หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ และอุปกรณ์ในการดูแลและบารุ งรักษาสวน ซึ่งกีดขวางการใช้ งาน และทาให้ เกิด
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
1.5.2.2 วัสดุพืชพรรณ
1. จัด ให้ มี ไ ม้ เ ลื อ้ ยที่ มี ก ลิ่น หอม บริ เ วณหลัง คาระแนงเพื่ อ ให้
ผู้ใช้ งานได้ กลิน่ อย่างใกล้ ชิด ทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย เช่น กระดังงาจีน ชมนาด ถ้ วยทอง พวงแสดเถา
2. เลือกพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสามารถสร้ างความ
มีสว่ นร่วมให้ กบั มนุษย์ได้ ร้ ูสกึ ถึงวงจรของธรรมชาติ
3. เลือกพืชพรรณที่สามารถดึงดูดสิ่งมีชีวิต เช่น นก แมลง เป็ น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
4. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
5. ปรับปรุงแนวไม้ พมุ่ ที่แห้ งเหี่ยวให้ มีสภาพดี
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
1.5.2.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดิน
1. ออกแบบทางเดินความกว้ าง 2.40 เมตร ระหว่างชานริมน ้ากับ
ศาลากลางน ้า โดยมีราวกันตกสูง 0.80 เมตร ทังสองด้
้
านของทางเดิน
2. ทางเดินควรมีพื ้นผิวที่แข็งแรงมัน่ คง ราบเรี ยบ ง่ายแก่การทรง
ตัว ทาให้ การเคลื่อนที่เป็ นไปได้ ง่ายสาหรับผู้ป่วยและผู้สงู อายุที่ใช้ รถเข็น ไม้ เท้ าและไม้ ค ้ายัน
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3. เส้ นขอบทางเดินและจุดสิ ้นสุดทางเดินควรใช้ พื ้นผิวที่มีความ
แตกต่างกับทางเดินเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีการรับรู้ต่าสามารถรับรู้ได้ ง่ายและสร้ างความปลอดภัยต่อชีวิต
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องระหว่างทางเดินหลักให้ ผ้ ใู ช้ งานได้
มีประสบการณ์ร่วมในพื ้นที่ เช่น พืชพรรณไม้ ที่รูปร่างแปลกตาสีสนั สดใส สิง่ ประดับตกแต่งสวน
หมายเหตุ ควรใช้ วัส ดุที่ ดูแ ลรั ก ษาง่ า ย มี พื น้ ผิ ว และสี ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.2.4 นา้
1. การเลี ้ยงสัตว์น ้า เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้ างการเคลื่อนไหว
ของน ้า และทาให้ เกิดการรู้สกึ พึงพอใจในการได้ สงั เกตชีวิต
2. น ้าพุควรมีเวลาเปิ ด-ปิ ดที่แน่อน
หมายเหตุ ควรดูแลรักษาสภาพน ้าให้ ใส ไม่ขนุ่ ไม่มีตะไคร่น ้า ไม่
มีเศษขยะ
1.5.2.5 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
1. ออกแบบศาลาขนาด 4 x 4 เมตร 3 หลัง ไม่ควรใช้ ผิวสัมผัสที่
ลื่น ยากแก่การทรงตัว ซึง่ เป็ นอันตรายกับผู้ป่วยและผู้สงู อายุได้
2. ออกแบบซุ้มประตูระแนงทางเข้ า -ออก ด้ านตรงข้ ามทางเข้ า ออกอาคารผู้ป่วยนอก และด้ านประตูที่ 2 ติดถนนหน้ าสวน 5 เพื่อให้ ร่มเงา
3. จัดให้ มีม้านัง่ 6 ตัว ใต้ ต้นหางนกยูง ต้ นไทร และต้ นหูกวาง
4. จัดให้ มีที่นงั่ บริ เวณทางเดิน โดยออกแบบให้ มีรูปร่างกลมกลืน
กับเส้ นสายของทางเดิน
5. สิ่งก่อสร้ างในสวน เช่น ศาลา ที่นงั่ ซุ้มประตูระแนง สามารถ
สื่อความหมายเรื่ องราวต่างๆ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ มีสว่ นร่ วมในพื ้นที่
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ด โทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.2.6 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
1. จัดให้ มีสิ่งประดับตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รู ปแบบ
ไม่ซบั ซ้ อน) ตุ๊กตาปูนปั น้ รูปสัตว์ บริเวณจุดมุง่ หมายของทางเดินและระหว่างทางเดิน
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2. ออกแบบโคมไฟเพื่ อ การส่ อ งสว่ า งในเวลากลางคื น ตาม
เส้ นทางเดิน และจุดมุง่ หมายต่างๆที่มีการใช้ งานที่สาคัญ เช่น ศาลา ที่นงั่ ซุ้มประตู
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.3 สวน 3 ลานกิ จกรรม เป็ นสวนสาธารณะ(Public) สาหรั บผู้ป่วยนอก
ญาติผ้ ปู ่ วย เจ้ าหน้ าที่ และบุคคลภายนอก มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.3.1 ผังบริเวณ
1. จัดให้ มีที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ ในตาแหน่งเดิม โดยกาหนด
ทางเข้ า-ออก และขอบเขตการใช้ งาน เพื่อการจอดรถจักรยานยนต์ให้ ชดั เจน
2. แยกทางเข้ า -ออกระหว่างการใช้ ง านพืน้ ที่ สวนกับการจอด
รถจักรยานยนต์ ให้ ชดั เจน
3. ด้ านที่ติดกับถนนหน้ าหอผู้ป่วย กาหนดทางเข้ า -ออกเพื่อการ
ใช้ งานพื ้นที่สวนให้ มีทางเดียวในบริเวณกลางสวน
4. ด้ านที่ติดกับลานจอดรถ กาหนดทางเข้ า -ออก เพื่อการใช้ งาน
พืน้ ที่ สวนเป็ น 2 ทางในบริ เวณกลางสวน และบริ เวณที่ติดกับหอพระ และออกแบบให้ มีศาลา
เพื่อให้ ร่มเงาและรองรับการใช้ งาน
5. ออกแบบแนวต้ นไม้ ไม้ พุ่ม เป็ นแนวกัน้ ระหว่างพื ้นที่สวนกับ
ลานจอดรถและถนน เปรี ยบเสมือนแนวรัว้ เพื่อกาหนดขอบเขตทางเข้ า -ออกและการใช้ งานพื ้นที่
โดยกาหนดความสูงของต้ นไม้ ไม่เกิน 1.20 เมตร
6. ย้ ายศาลาที่มีอยูเ่ ดิมไปไว้ บริเวณอื่นในสวน เนื่องจากตาแหน่ง
เดิมของศาลาได้ ออกแบบให้ เป็ นทางเข้ า-ออกของสวน
7. ย้ ายชุดม้ านัง่ ที่มีอยูเ่ ดิมไปไว้ บริเวณใต้ ต้นไม้ ที่ให้ ร่มเงา
8. ย้ ายเวทีไปด้ านหลังหอพระ(ถ้ าเป็ นไปได้ ควรรื อ้ เก็บไปไว้ ที่อื่น)
หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ และอุปกรณ์ในการดูแลและบารุ งรักษาสวน ซึ่งกีดขวางการใช้ งาน และทาให้ เกิด
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
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1.5.3.2 วัสดุพืชพรรณ
1. เลือกพืชพรรณที่มีใบขนาดเล็กและมีทรงพุ่มเน้ น เช่น โมก
แก้ ว ชาข่อย สามารถใช้ เป็ นแนวรัว้ หรื อแนวกันชน แบ่งพื ้นที่ใช้ งาน ลดเสียงรบกวนและช่วยกรอง
ฝุ่ นควันจากยานพาหนะ
2. จัด ให้ มี ไ ม้ เ ลื อ้ ยที่ มี ก ลิ่น หอม บริ เ วณหลัง คาระแนงเพื่ อ ให้
ผู้ใช้ งานได้ กลิน่ อย่างใกล้ ชิด ทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย เช่น กระดังงาจีน ชมนาด ถ้ วยทอง พวงแสดเถา
3. เลือกพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสามารถสร้ างความ
มีสว่ นร่วมให้ กบั มนุษย์ได้ ร้ ูสกึ ถึงวงจรของธรรมชาติ
4. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
1.5.3.3 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
1. ออกแบบแนวรั ว้ แบ่ง ขอบเขตการใช้ ง านระหว่างการจอด
รถจักรยานยนต์กบั การใช้ งานพื ้นที่สวนเพื่อการพัก ผ่อน โดยรัว้ สามารถเคลื่อนย้ ายได้ ง่ายสาหรับ
วันศุกร์ ที่จดั ให้ มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพเต็มพื ้นที่สวน
2. ออกแบบซุ้มระแนงทางเข้ า-ออก ทัง้ 3 ทาง เพื่อให้ ร่มเงาและ
การใช้ งานที่ชดั เจน เป็ นสิ่งกาหนดทิศทางในการสัญจรเพื่อการเดินผ่านระหว่างลานจอดรถกับ
อาคารต่างๆของโรงพยาบาล
3. ออกแบบศาลาขนาด 1.20 x 1.80 เมตร 3 หลัง ไม่ควรใช้
ผิวสัมผัสที่ลื่น ยากแก่การทรงตัว ซึง่ เป็ นอันตรายกับผู้ป่วยและผู้สงู อายุได้
4. ออกแบบที่นงั่ ใต้ ต้นไม้ (ต้ นเว้ นต้ น)ให้ มีความกลมกลืนกับฐาน
ไม้ พมุ่ โดยออกแบบเฉพาะต้ นไม้ ในบริเวณพื ้นที่เพื่อการพักผ่อน
5. ดัดแปลงศาลาที่มีอยูเ่ ดิมให้ เป็ นศาลาที่มีที่นงั่
6. สิ่งก่อสร้ างในสวน เช่น ศาลา ที่นงั่ ซุ้มระแนง สามารถสื่อ
ความหมายเรื่ องราวต่างๆ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ มีสว่ นร่วมในพื ้นที่
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ด โทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
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1.5.3.4 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
1. จัดให้ มีสิ่งประดับตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รู ปแบบ
ไม่ซบั ซ้ อน) ตุ๊กตาปูนปั น้ รูปสัตว์ บริเวณจุดมุง่ หมายของทางเดินและระหว่างทางเดิน
2. ออกแบบโคมไฟเพื่ อ การส่ อ งสว่ า งในเวลากลางคื น ตาม
เส้ นทางเดิน และจุดมุง่ หมายต่างๆที่มีการใช้ งานที่สาคัญ เช่น ศาลา ที่นงั่ ซุ้มระแนง
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.4 สวน 4 สวนสาหรับออกกาลังกาย สวนเพื่อการบาบัดทางจิตใจ เป็ นสวน
กึ่งสาธารณะ(Semi Public) สาหรับผู้ป่วยใน ญาติผ้ ูป่วย และเจ้ าหน้ าที่ มีข้อเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.4.1 ผังบริเวณ
1. กาหนดทางเข้ า-ออกของสวน 4 ทาง คือ 1. ทางเดินระหว่าง
หอผู้ป่วยหญิงกับหอผู้ป่วยพิเศษ 2. ทางเดินหลักระหว่างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่กบั สวน 3. ด้ านข้ างโรง
เก็บถังแก๊ ส และ 4. ทางเดินระหว่างหอผู้ป่วยชายกับอาคารซักฟอก-ผสมยา
2. บริ เวณที่ว่างด้ านที่ติดกับอาคารโภชนา ศูนย์จ่ายกลาง-คลัง
เวชภัณฑ์ ควรออกแบบพืชพรรณและศาลาเพื่อให้ ร่มเงา และรองรับการใช้ งาน
3. ออกแบบแนวต้ น ไม้ ไม้ พุ่ ม หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ าง เพื่ อ ก าหนด
ขอบเขตการเข้ าใช้ งานพื ้นที่ระหว่างสวนกับโรงเก็บถังแก๊ ส ถังออกซิเจนเหลว และโรงรถ เพื่อให้
ผู้ใช้ งานในสวนรู้สกึ เป็ นส่วนตัวและปลอดภัย
4. ออกแบบแนวต้ นไม้ ไม้ พ่มุ หรื อองค์ประกอบของน ้า เช่น บ่อ
น ้า น ้าพุ เป็ นแนวกันระหว่
้
างพื ้นที่สวนกับพื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์
5. ออกแบบพืชพรรณหรื อสิ่งก่อสร้ างในสวนเป็ นตัวกัน้ ระหว่าง
ผู้ใช้ งานในสวนกับผู้ที่มองผ่านจากหน้ าต่างและระเบียงห้ องพักมายังสวนไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งานในสวนรู้สกึ
ว่าถูกจ้ องมองหรื อผู้อยูใ่ นห้ องพักรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองเช่นกัน
6. จัดให้ มีชดุ ม้ านัง่ ที่นงั่ บริเวณที่มีร่มเงา
7. ย้ ายเครื่ องออกกาลังกายมาไว้ ในบริเวณด้ านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของอาคารสงฆ์อาพาธ
8. ปรับปรุ งสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)ให้ มีจุดมุ่งหมายในการใช้ งาน มี
สิง่ ดึงดูดใจ เช่น กาแพงน ้าตก ศาลา งานประติมากรรม
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หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อุปกรณ์ในการดูแลและบารุ งรักษาสวน และวัสดุก่อสร้ าง(อิฐหกเหลี่ยมและแผ่น
คอนกรี ต)ซึง่ กีดขวางการใช้ งาน ทาให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และพื ้นที่บริ เวณสนามหญ้ าใต้
ต้ นหางนกยูงไม่นามาเป็ นข้ อเสนอแนะ เนื่องจากมีการวางแผนในอนาคตว่าจะมีโครงการก่อสร้ าง
อาคารผู้ป่วย
1.5.4.2 วัสดุพืชพรรณ
1. ออกแบบพืชพรรณเป็ นตัวกัน้ ระหว่างผู้ใช้ งานในสวนกับผู้ที่
มองผ่านจากหน้ าต่างและระเบียงห้ องพัก(หอผู้ป่วยชายและอาคารสงฆ์อาพาธ)มายังสวนไม่ให้
ผู้ใช้ งานในสวนรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองหรื อผู้อยูใ่ นห้ องพักรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองเช่นกัน
2. จัด ให้ มี ไ ม้ เ ลื อ้ ยที่ มี ก ลิ่น หอม บริ เ วณหลัง คาระแนงเพื่ อ ให้
ผู้ใช้ งานได้ กลิน่ อย่างใกล้ ชิด ทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย เช่น กระดังงาจีน ชมนาด ถ้ วยทอง พวงแสดเถา
3. เลือกพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสามารถสร้ างความ
มีสว่ นร่วมให้ กบั มนุษย์ได้ ร้ ูสกึ ถึงวงจรของธรรมชาติ
4. เลือกพืชพรรณที่สามารถดึงดูดสิ่งมีชีวิต เช่น นก แมลง เป็ น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
6. เลือกพืชพรรณที่ ทาให้ เกิ ดการมีส่วนร่ วมในการรั บรู้ เช่น มี
ความหลาก หลายของพื ้นผิว กลิ่นหอม สี รวมทังพื
้ ชพรรณที่เกิดเสียงเมื่อโดนลม เช่น ไทรย้ อยใบ
แหลม ไผ่เลี ้ยง
7. พืชพรรณที่ไหวไปตามลมที่พดั อ่อนๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
และรับรู้ถึงลมได้ จากการมองเห็น เช่น หลิว แปรงล้ างขวด
8. ใช้ พืชพรรณที่มีกลิ่นหอมไว้ ในพื ้นที่โอบล้ อมใกล้ ศาลา ม้ านัง่
ทางเดิน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ กลิ่นอย่างใกล้ ชิด ทาให้ ร้ ู สึกผ่อนคลาย เช่น แก้ ว เข็มขาว นางแย้ ม
โมก โยทะกา
9. ใช้ พื ช พรรณที่ มี ก ลิ่ น หอมในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ท าให้ เกิ ด
บรรยากาศที่น่าสนใจตลอดทัง้ วัน เช่น กระถินณรงค์(หอมเช้ าและเย็น) กรรณิการ์ (หอมกลางคืน
ตอนเช้ าดอกจะร่วง) ชมพูนงนุช(หอมเย็น)
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10. ดอกไม้ สีชมพูช่วยให้ ผ้ ทู ี่มีความเศร้ าโศกให้ มีความหวัง โดย
จะเป็ นสิง่ ปกป้องและนาความสงบมาสูจ่ ิตใจ
11. ดอกไม้ สีเหลืองกระตุ้นให้ เกิดแรงบันดาลใจ กระฉับกระเฉง
มองเห็นคุณค่าในตัวเอง และฟื น้ จากความโศกเศร้ า การปลูกไม้ ดอกที่มีสีเหลืองในพื ้นที่มมุ ที่มี
ขนาดเล็กและมีแสงน้ อย จะช่วยให้ พื ้นที่ดกู ว้ างและสว่างขึ ้น
12. ดอกไม้ สีม่วงทาให้ จิตใจสงบ สร้ างแรงบันดาลใจทาให้ ร้ ู สึก
เคารพตนเอง รู้สกึ ว่าตนเองมีคา่ ส่งเสริมการรับรู้ทางจิตและนาไปสูส่ มาธิ
13. ดอกไม้ สีม่วงอ่อนและสีฟ้าสามารถเพิ่มศักยภาพในการผ่อน
คลายได้ ใบไม้ สีเขียวอ่อน สีเทา สีฟ้า ทาให้ ร้ ูสกึ สงบ
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
1.5.4.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดิน
1. ออกแบบทางเดินให้ มีเส้ นสายที่โค้ งไปมาและวนมาบรรจบกัน
โดยเชื่อมโยงทางเข้ า-ออกต่างๆ สร้ างความต่อเนื่อง และง่ายต่อการรับรู้
2. ออกแบบทางเดิ น ให้ มี จุ ด มุ่ง หมาย เช่ น ศาลา ที่ นั่ง งาน
ประติมากรรม สร้ างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้ ติดตาม
3. เส้ นทางเดินอาจมีลวดลายที่สื่อความหมายเป็ นสัญลักษณ์
ของสัจธรรมในชีวิต เช่น เกลียว เขาวงกต ใบโพธิ์ ดอกบัว ทาให้ เกิดการเพ่งพินิจและสมาธิ
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเนื่ องระหว่างทางเดินให้ ผ้ ูใช้ งานได้ มี
ประสบการณ์ร่วมในพื ้นที่ เช่น พืชพรรณไม้ ที่รูปร่างแปลกตาสีสนั สดใส สิง่ ประดับตกแต่งสวน
5. ทางเดินควรมีสงิ่ กอสร้ างเพื่อให้ ร่มเงา
6. ทางเดินมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
7. ทางเดินควรมีพื ้นผิวที่แข็งแรงมัน่ คง ราบเรี ยบ ง่ายแก่การทรง
ตัว ทาให้ การเคลื่อนที่เป็ นไปได้ ง่ายสาหรับผู้ป่วยและผู้สงู อายุที่ใช้ รถเข็น ไม้ เท้ าและไม้ ค ้ายัน
8. เส้ นขอบทางเดินและจุดสิ ้นสุดทางเดินควรใช้ พื ้นผิวที่มีความ
แตกต่างกับทางเดินเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีการรับรู้ต่าสามารถรับรู้ได้ ง่ายและสร้ างความปลอดภัยต่อชีวิต
9. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่ อาจเป็ นอันตรายและทาให้ สะดุดล้ ม
หมายเหตุ ควรใช้ วัส ดุที่ ดูแ ลรั ก ษาง่ า ย มี พื น้ ผิ ว และสี ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
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1.5.4.4 นา้
1. การใช้ น า้ เป็ นจุดสนใจ เพื่ อให้ เกิ ด ความสงบและการพินิ จ
พิจารณา ซึ่งสามารถใช้ ได้ ทงสภาพของบ่
ั้
อน ้าที่นิ่งสงบสะท้ อนภาพ น ้าพุหรื อน ้าตกที่เคลื่อนไหว
อย่างอ่อนโยนโดยน ้าจะมีคณ
ุ ค่าในการบาบัดเมื่อเป็ นไปอย่างอ่อนโยน ไม่ไหลเชี่ยวหรื อพุ่งอย่าง
รุนแรง
2. นา้ สร้ างความชุ่มชื น้ โดยการจัดวางตาแหน่งของสระนา้ ใน
บริเวณที่มีลมพัดอ่อนๆ เพื่อนาความเย็นสดชื่นมาสูส่ วน
3. การกระตุ้นให้ เกิ ดการสัมผัส นา้ โดยอาจมีการยกขอบหรื อ
ระดับของน ้าให้ อยูใ่ นระดับที่สมั ผัสได้ ง่าย แต่ต้องไม่เป็ นอันตรายสาหรับเด็กและผู้สงู อายุ
4. การเลี ้ยงสัตว์น ้า เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้ างการเคลื่อนไหว
ของน ้า และทาให้ เกิดการรู้สกึ พึงพอใจในการได้ สงั เกตชีวิต
หมายเหตุ ควรดูแลรักษาสภาพน ้าให้ ใส ไม่ขนุ่ ไม่มีตะไคร่น ้า ไม่
มีเศษขยะ
1.5.4.5 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
1. ออกแบบศาลาขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 5 หลัง ไม่ควรใช้
ผิวสัมผัสที่ลื่น ยากแก่การทรงตัว ซึง่ เป็ นอันตรายกับผู้ป่วยและผู้สงู อายุได้
2. ออกแบบบันไดและทางลาดบริ เวณทางเดินระหว่างหอผู้ป่วย
ชายกับอาคารซักฟอก-ผสมยา(ด้ านทิศตะวันตก) เพื่อให้ เป็ นทางเข้ า -ออกสวน ทางลาดควรมี
ความลาดชันในทางยาวไม่เกิน 5%(1:20) และความลาดชันในทางกว้ างไม่เกิน 2% (1:50) ใน
กรณีที่ความลาดชันเกิน 1:20 ควรมีราวกันตก
3. ออกแบบซุ้ม ระแนงทางเข้ า -ออก ทางเดินระหว่างหอผู้ป่วย
หญิงกับหอผู้ป่วยพิเศษ และทางเดินระหว่างหอผู้ป่วยชายกับอาคารซักฟอก-ผสมยา เพื่อให้ ร่มเงา
ให้ ทางเข้ ามีความชัดเจน
4. ออกแบบสิง่ ก่อสร้ างตามเส้ นทางเดิน เช่น กาแพง หลังคา เสา
โดยออกแบบให้ สิ่งก่อสร้ างมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงของเดิน เพื่อสร้ างความรู้ สกึ ที่แตกต่าง
กัน เช่น บางช่วงเป็ นหลังคาทึบ บางช่วงเป็ นหลังคาระแนง บางช่วงมีกาแพงทึบ บางช่วงมีกาแพง
โปร่ง
5. จัดให้ มีที่นงั่ บริ เวณทางเดิน โดยออกแบบให้ มีรูปร่างกลมกลืน
กับเส้ นสายของทางเดิน
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6. สิ่งก่อสร้ างในสวน เช่น ศาลา ที่นงั่ ซุ้มประตูระแนง สามารถ
สื่อความหมายเรื่ องราวต่างๆ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ มีสว่ นร่วมในพื ้นที่
7. ออกแบบสิ่งก่อสร้ าง เช่น เสา รัว้ ระแนง เป็ นตัวกัน้ ระหว่าง
ผู้ใช้ งานในสวนกับผู้ที่มองผ่านจากหน้ าต่างและระเบียงห้ องพัก(หอผู้ป่วยชายและอาคารสงฆ์
อาพาธ)มายังสวนไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งานในสวนรู้ สึกว่า ถูกจ้ องมองหรื อผู้อยู่ในห้ องพักรู้ สึกว่าถูกจ้ องมอง
เช่นกัน
8. ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ รดน ้าให้ มีสภาพใช้ งานได้
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ด โทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.4.6 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
1. จัดให้ มีสิ่งประดับตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รู ปแบบ
ไม่ซบั ซ้ อน) ตุ๊กตาปูนปั น้ รูปสัตว์ บริเวณจุดมุง่ หมายของทางเดินและระหว่างทางเดิน
2. ออกแบบโคมไฟเพื่ อ การส่ อ งสว่ า งในเวลากลางคื น ตาม
เส้ นทางเดิน และจุดมุง่ หมายต่างๆที่มีการใช้ งานที่สาคัญ เช่น ศาลา ที่นงั่ งานประติมากรรม
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.5 สวน 5 แบ่งสวนเป็ น 2 พื ้นที่ ได้ แก่ พื ้นที่สาหรับญาติผ้ ปู ่ วย ผู้ป่วยนอก
และเจ้ าหน้ าที่ เป็ นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public) และพื ้นที่สาหรับผู้ป่วยใน เป็ นสวนส่วนตัว
(Private) มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.5.1 ผังบริเวณ
1. แบ่งสวนเป็ น 2 พื ้นที่ ได้ แก่ พื ้นที่สาหรับผู้ป่วยในโดยเฉพาะ
เป็ นพื ้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ าจากแนวด้ านหน้ าหอผู้ป่วยชายถึงแนวด้ านหลังหอผู้ป่วยหญิง และพื ้นที่ที่
เหลือเป็ นพื ้นที่สาหรับญาติผ้ ปู ่ วย ผู้ป่วยนอกและเจ้ าหน้ าที่
2. แบ่งขอบเขตการใช้ งานพื ้นที่ทงสองให้
ั้
มีความชัดเจนด้ วยพืช
พรรณหรื อสิ่งก่อสร้ าง
3. กาหนดทางเข้ า-ออกพื ้นที่สาหรับผู้ป่วยในโดยเฉพาะ บริ เวณ
ด้ านข้ างอาคารสงฆ์อาพาธ(ด้ านหน้ าห้ องจ่ายยาผู้ป่วยใน)
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4. บริ เวณด้ านหน้ าหอผู้ป่วยชาย(พืน้ ที่ สาหรั บผู้ป่วยใน) ควร
ออกแบบสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ศาลา ที่นงั่ เพื่อรองรับการใช้ งาน
5. สนามหญ้ าด้ านทิศตะวันออกของสวน ออกแบบร้ านอาหาร
แบบเปิ ดโล่ง
6. ออกแบบพืชพรรณหรื อสิ่งก่อสร้ างในสวนเป็ นตัวกัน้ ระหว่าง
ผู้ใช้ งานในสวนกับผู้ที่มองผ่านจากหน้ าต่างและระเบียงห้ องพักมายังสวนไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งานในสวนรู้สกึ
ว่าถูกจ้ องมองหรื อผู้อยูใ่ นห้ องพักรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองเช่นกัน
7. ยกเลิกที่จอดรถจักรยานยนต์บริ เวณด้ านหน้ าทางเข้ า -ออก
หลักของโรงพยาบาล บริเวณศาลาพักญาติ
หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อุปกรณ์ในการดูแลและบารุ งรักษาสวน กีดขวางการใช้ งาน ทาให้ เกิดทัศนียภาพที่
ไม่สวยงาม
1.5.5.2 วัสดุพืชพรรณ
1. ออกแบบพืชพรรณเป็ นตัวกัน้ ระหว่างผู้ใช้ งานในสวนกับผู้ที่
มองผ่านจากหน้ าต่างและระเบียงห้ องพัก(หอผู้ป่วยหญิง)มายังสวนไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งานในสวนรู้สกึ ว่าถูก
จ้ องมองหรื อผู้อยูใ่ นห้ องพักรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองเช่นกัน
2. จัด ให้ มี ไ ม้ เ ลื อ้ ยที่ มี ก ลิ่น หอม บริ เ วณหลัง คาระแนงเพื่ อ ให้
ผู้ใช้ งานได้ กลิน่ อย่างใกล้ ชิด ทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย เช่น กระดังงาจีน ชมนาด ถ้ วยทอง พวงแสดเถา
3. เลือกพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสามารถสร้ างความ
มีสว่ นร่วมให้ กบั มนุษย์ได้ ร้ ูสกึ ถึงวงจรของธรรมชาติ
4. เลือกพืชพรรณที่สามารถดึงดูดสิ่งมีชีวิต เช่น นก แมลง เป็ น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
5. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
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1.5.5.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดิน
พืน้ ที่สาหรับญาติผ้ ูป่วย ผู้ป่วยนอกและเจ้ าหน้ าที่
1. ปรับปรุงเส้ นทางเดินจากด้ านหน้ าหอผู้ป่วยหญิงมายังสวน ให้
มีความต่อเนื่อง
2. ย้ ายต้ นไม้ บริเวณทางเดินหน้ าศาลาพักญาติไปไว้ ในพื ้นที่สวน
3. ทางเดินหลักซึ่งเป็ นทางเข้ า-ออกหลักของโรงพยาบาล ควรมี
หลังคาเพื่อให้ ร่มเงา
พืน้ ที่สาหรับผู้ป่วยใน
1. ออกแบบทางเดินให้ มีเส้ นสายที่โค้ งไปมา
2. ออกแบบทางเดิ น ให้ มี จุ ด มุ่ง หมาย เช่ น ศาลา ที่ นั่ง งาน
ประติมากรรม สร้ างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้ ติดตาม
3. เส้ นทางเดินอาจมีลวดลายที่สื่อความหมายเป็ นสัญลักษณ์
ของสัจธรรมในชีวิต เช่น เกลียว เขาวงกต ใบโพธิ์ ดอกบัว ทาให้ เกิดการเพ่งพินิจและสมาธิ
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเนื่ องระหว่างทางเดินให้ ผ้ ูใช้ งานได้ มี
ประสบการณ์ร่วมในพื ้นที่ เช่น พืชพรรณไม้ ที่รูปร่างแปลกตาสีสนั สดใส สิง่ ประดับตกแต่งสวน
5. ทางเดินมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
6. ทางเดินควรมีพื ้นผิวที่แข็งแรงมัน่ คง ราบเรี ยบ ง่ายแก่การทรง
ตัว ทาให้ การเคลื่อนที่เป็ นไปได้ ง่ายสาหรับผู้ป่วยที่ใช้ รถเข็น ไม้ เท้ าและไม้ ค ้ายัน
7. เส้ นขอบทางเดินและจุดสิ ้นสุดทางเดินควรใช้ พื ้นผิวที่มีความ
แตกต่างกับทางเดินเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีการรับรู้ต่าสามารถรับรู้ได้ ง่ายและสร้ างความปลอดภัยต่อชีวิต
8. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่ อาจเป็ นอันตรายและทาให้ สะดุดล้ ม
หมายเหตุ ควรใช้ วัส ดุที่ ดูแ ลรั ก ษาง่ า ย มี พื น้ ผิ ว และสี ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.5.4 นา้
พืน้ ที่สาหรับผู้ป่วยใน
1. การใช้ น า้ เป็ นจุดสนใจ เพื่ อให้ เกิ ด ความสงบและการพินิ จ
พิจารณา ซึ่งสามารถใช้ ได้ ทงสภาพของบ่
ั้
อน ้าที่นิ่งสงบสะท้ อนภาพ น ้าพุหรื อน ้าตกที่เคลื่อนไหว
อย่างอ่อนโยนโดยน ้าจะมีคณ
ุ ค่าในการบาบัดเมื่อเป็ นไปอย่างอ่อนโยน ไม่ไหลเชี่ยวหรื อพุ่งอย่าง
รุนแรง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

312
2. นา้ สร้ างความชุ่มชื น้ โดยการจัดวางตาแหน่งของสระนา้ ใน
บริเวณที่มีลมพัดอ่อนๆ เพื่อนาความเย็นสดชื่นมาสูส่ วน
3. การกระตุ้นให้ เกิ ดการสัมผัสนา้ โดยอาจมีการยกขอบหรื อ
ระดับของน ้าให้ อยูใ่ นระดับที่สมั ผัสได้ ง่าย แต่ต้องไม่เป็ นอันตรายสาหรับเด็กและผู้สงู อายุ
4. การเลี ้ยงสัตว์น ้า เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้ างการเคลื่อนไหว
ของน ้า และทาให้ เกิดการรู้สกึ พึงพอใจในการได้ สงั เกตชีวิต
หมายเหตุ ควรดูแลรักษาสภาพน ้าให้ ใส ไม่ขนุ่ ไม่มีตะไคร่น ้า ไม่
มีเศษขยะ
1.5.5.5 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
พืน้ ที่สาหรับญาติผ้ ูป่วย ผู้ป่วยนอกและเจ้ าหน้ าที่
1. ออกแบบสิ่งก่อสร้ าง เช่น เสา รัว้ ระแนง เป็ นตัวกัน้ ระหว่าง
ผู้ใช้ งานในสวนกับผู้ที่มองผ่านจากหน้ าต่างและระเบียงห้ องพักหอผู้ป่วยหญิง มายังสวนไม่ให้
ผู้ใช้ งานในสวนรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองหรื อผู้อยูใ่ นห้ องพักรู้สกึ ว่าถูกจ้ องมองเช่นกัน
2. ออกแบบร้ านอาหารแบบเปิ ดโล่ง ขนาด 6 x 12 เมตร บริ เวณ
สนามหญ้ าด้ านทิศตะวันออกของสวน
3. ออกแบบหลังคาตลอดเส้ นทางเดินหลักต่อเนื่องไปยังทางเข้ าออกสวน 2(ด้ านถนนหน้ าสวน 5)
พืน้ ที่สาหรับผู้ป่วยใน
1. ออกแบบศาลาขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 1 หลัง บริ เวณทิศ
ตะวันออกของสวน ไม่ควรใช้ ผิวสัมผัสที่ ลื่น ยากแก่การทรงตัว ซึ่ง เป็ นอัน ตรายกับผู้ป่วยและ
ผู้สงู อายุได้
2. ออกแบบบันไดและทางลาด บริ เวณทางเข้ า -ออกสวน ทาง
ลาดควรมีความลาดชันในทางยาวไม่เกิน 5%(1:20) และความลาดชันในทางกว้ างไม่เกิน 2%
(1:50) ในกรณีที่ความลาดชันเกิน 1:20 ควรมีราวกันตก
3. ออกแบบซุ้ม ระแนง บริ เวณทางเข้ า -ออก เพื่อ ให้ ท างเข้ า มี
ความชัดเจน ช่วยลดทอนขนาดอาคารให้ มีสดั ส่วนที่สมั พันธ์กบั มนุษย์
4. จัดให้ มีม้านัง่ 4 ตัว ใต้ ต้นไม้ ใหญ่ที่ให้ ร่มเงา
5. สิ่งก่อสร้ างในสวน เช่น ศาลา ที่นงั่ ซุ้มระแนง สามารถสื่อ
ความหมายเรื่ องราวต่างๆ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรู้สกึ มีสว่ นร่วมในพื ้นที่
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หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ด โทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.5.6 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
1. จัดให้ มีสิ่งประดับตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รู ปแบบ
ไม่ซบั ซ้ อน) ตุ๊กตาปูนปั น้ รูปสัตว์ บริเวณจุดมุง่ หมายของทางเดินและระหว่างทางเดิน
2. ออกแบบโคมไฟเพื่ อ การส่ อ งสว่ า งในเวลากลางคื น ตาม
เส้ นทางเดิน และจุดมุง่ หมายต่างๆที่มีการใช้ งานที่สาคัญ เช่น ศาลา ที่นงั่ งานประติมากรรม
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.6 สวน 6 สวนระหว่างอาคารกับระเบียงทางเดิน เป็ นสวนสาหรับญาติ
ผู้ป่วย ผู้ป่วยนอกและเจ้ าหน้ าที่ เป็ นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public) มีข้อเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.6.1 ผังบริเวณ
พืน้ ที่ สวนในบริ เวณที่ จัดวางชุดม้ านั่งเดิม ด้ านที่ ติดกับอาคาร
คลอด-ผู้ป่วยหนัก ควรจัดให้ มีน ้าตกจาลอง และย้ ายชุดม้ านัง่ ไปไว้ ในบริเวณใกล้ เคียง
หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อุปกรณ์ในการดูแลและบารุงรักษาสวน ทาให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
1.5.6.2 วัสดุพืชพรรณ
1. ปรับปรุงต้ นหญ้ าให้ มีความสวยงามไม่แห้ งเหี่ยว
2. ย้ ายต้ นเต่าร้ างออก เนื่องจากมีผลคันเมื่อถูกผิวหนัง
3. ย้ ายกระถางต้ นไม้ บริ เวณที่นงั่ หน้ าบันได 2 เนื่องจากกีดขวาง
การใช้ งาน เพื่อการนัง่ พัก นัง่ รอ ของผู้ป่วยนอกและญาติผ้ ปู ่ วย
4. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
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1.5.6.3 นา้
1. ออกแบบน ้าตกจาลอง ให้ การเคลื่อนไหวของน ้าเป็ นจุดสนใจ
เพื่อให้ เกิดความสงบและการพินิจพิจารณา และช่วยลดทอนขนาดอาคารให้ มีสดั ส่วนที่สมั พันธ์กบั
มนุษย์
2. การกระตุ้นให้ เกิ ดการสัมผัสนา้ โดยอาจมีการยกขอบหรื อ
ระดับของน ้าให้ อยูใ่ นระดับที่สมั ผัสได้ ง่าย แต่ต้องไม่เป็ นอันตรายสาหรับเด็กและผู้สงู อายุ
3. การเลี ้ยงสัตว์น ้า เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้ างการเคลื่อนไหว
ของน ้า และทาให้ เกิดการรู้สกึ พึงพอใจในการได้ สงั เกตชีวิต
หมายเหตุ ควรดูแลรักษาสภาพน ้าให้ ใส ไม่ขนุ่ ไม่มีตะไคร่น ้า ไม่
มีเศษขยะ
1.5.6.4 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
จัดวางม้ านัง่ ที่มีอยูเ่ ดิม 3 ตัว ในบริเวณน ้าตกจาลอง
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ด โทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.6.5 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืน บริ เวณน ้าตก
จาลองและม้ านัง่
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.7 สวน 7 สวนหิน เป็ นสวนสาหรับผู้ป่วยนอก ญาติผ้ ปู ่ วยและเจ้ าหน้ าที่
เป็ นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public) มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดังนี ้
1.5.7.1 ผังบริเวณ
1. ปรับเปลี่ยนบ่อปลาและบ่อกรองน ้าให้ เป็ นสวนหิน
2. มีพืชพรรณเป็ นส่วนน้ อย มีหินเป็ นส่วนมาก
3. จัดให้ มีที่นงั่ เพื่อการนัง่ พัก นังรอ นัง่ เล่น
หมายเหตุ ในบริ เวณสวนควรมีความสะอาดเรี ยบร้ อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อุปกรณ์ในการดูแลและบารุงรักษาสวน ทาให้ เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
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1.5.7.2 วัสดุพืชพรรณ
1. ปรับปรุงพืชพรรณให้ มีความสวยงามไม่แห้ งเหี่ยว
2. เลือกพืชพรรณที่สมั ผัสได้ ไม่มีละอองเกสรที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้ มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท
1.5.7.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดิน
1. ออกแบบทางเดิน ให้ เป็ นเส้ นโค้ ง โดยใช้ วสั ดุเป็ นแผ่นไม้ หรื อ
แผ่นหิน
2. ออกแบบทางเดินความกว้ าง 0.90 เมตร
3. ออกแบบทางเดินให้ มีจุดมุ่งหมาย เช่น งานประติมากรรม
ที่นงั่ สร้ างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้ ติดตาม
4. เส้ นขอบทางเดินและจุดสิน้ สุดทางเดินควรใช้ พื ้นผิวที่มีความ
แตกต่างกับทางเดินเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีการรับรู้ต่าสามารถรับรู้ได้ ง่ายและสร้ างความปลอดภัยต่อชีวิต
5. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่ อาจเป็ นอันตรายและทาให้ สะดุดล้ ม
หมายเหตุ ควรใช้ วัส ดุที่ ดูแ ลรั ก ษาง่ า ย มี พื น้ ผิ ว และสี ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.7.4 สิ่งก่ อสร้ างในสวน
จัดวางม้ านัง่ 1 ตัว ในบริ เวณด้ านห้ องฉีดยา และจัดวางม้ านัง่ 2
ตัว ในบริเวณด้ านศูนย์ประกันสังคม
หมายเหตุ พิจารณาการดูแลรั กษาควบคู่กันไป ควรใช้ วัสดุที่
ดูแลรักษาง่าย ดูแลให้ มีสภาพดีไม่ทรุ ด โทรด ไม่ให้ เกิดการใช้ งานที่ผิดประเภท มีรูปร่ าง พื ้นผิว
และสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
1.5.7.5 สิ่งประดับตกแต่ งสวน
1. จัดวางก้ อนหินตามหลักการออกแบบสวนเซนของญี่ปนุ่ เป็ น
สวนที่นาปรัชญาทางศาสนามาใช้ ในการเพ่งพินิจและความหมายของการรู้ แจ้ ง จากการมองและ
การทาสมาธิ ซึ่งทาให้ เกิดการรับรู้ และอยู่กบั ปั จจุบนั ที่ทาให้ ลดความคิด กังวลในจิตใจและบาบัด
ความเครี ยดได้
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2. จัดให้ มีสิ่งประดับตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รู ปแบบ
ไม่ซบั ซ้ อน) ตุ๊กตาปูนปั น้ รูปสัตว์ ให้ เป็ นจุดหมายตา
3. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืน
4. ย้ ายปู น ปั ้น รู ป ผู้ หญิ ง เทน า้ ไปไว้ ในสวนอื่ น ที่ มี น า้ เป็ น
องค์ประกอบภายในสวน
หมายเหตุ ควรใช้ วัสดุที่ดูแลรั กษาง่าย มีรูปร่ าง พืน้ ผิว และสี
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมภายในสวน
ส่ว นกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึน้ ที่ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นพฤติ ก รรมเพื่ อ การพัก ผ่อ น และผู้ออกแบบและ
ผู้บริ หารยอมรับไม่ได้ ได้ แก่ พฤติกรรมการประกอบอาชีพ เช่น การเทน ้าล้ างภาชนะลงสระน ้า
(บุคคลภายนอก) การล้ างภาชนะ(เจ้ าหน้ าที่ร้านค้ าสวัสดิการ) และพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดที่
มีโทษต่อสุขภาพและขัดแย้ งกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ให้ โรงพยาบาลเป็ นเขตปลอดบุหรี่ และ
สุรา ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาด้ วยข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลเสนาได้
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารต้ องใช้ การจัดการด้ านนโยบายให้ มีความเข้ มงวดมากขึ ้น การตักเตือนและทา
ความเข้ าใจกับผู้ใช้ งานให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ เข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาต่างๆนี ้
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2. ข้ อจากัดในการศึกษาและข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่ อในอนาคต
2.1 ข้ อจากัดในการศึกษา
2.1.1 การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องของภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลและภูมิ ทัศน์ เพื่อการบาบัดจิตใจ เป็ นองค์ความรู้ จากต่างประเทศซึ่งต้ องนามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ประเทศไทย
2.1.2 การเก็บข้ อมูล ภาคสนามผู้ศึกษาได้ ใช้ เครื่ องมือในการสารวจเป็ นแบบ
สังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์ไม่ได้ ใช้ แบบสอบถามโดยแบบสังเกตการณ์ เป็ นการเก็บข้ อมูลเพื่อ
ศึกษาการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลด้ านตาแหน่งการใช้ งาน เส้ นทางการสัญจร พฤติกรรม
การใช้ งาน กลุ่มผู้ใช้ งาน จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน เวลาในการใช้ งาน และความพึงพอใจในการใช้
งานซึง่ วิเคราะห์ได้ จากจานวนครัง้ ที่ใช้ งานและเวลาในการใช้ งานที่มากที่สดุ โดยกลุ่มผู้ใช้ งานไม่
สามารถเจาะจงในรายละเอียดของประเภทผู้ใช้ งานที่แน่นอนระหว่างผู้ป่วยนอกกับญาติผ้ ปู ่ วยซึง่ มี
ลักษณะใกล้ เคียงกัน รวมถึงอายุ รายได้ และลักษณะการเดินทางของผู้ใช้ งาน ซึง่ รายละเอียดใน
ส่วนนี ้ต้ องใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล
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2.1.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาการใช้ งานภูมิทัศน์ ในโรงพยาบาล
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้ งานกับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่สวนในโรงพยาบาล
เพื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่สาคัญในการใช้ งานภูมิทศั น์ในโรงพยาบาลได้ จากแบบสังเกตการณ์
เป็ นหลัก ส่วนแบบสัมภาษณ์ ได้ จากกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มเท่านัน้ ทาให้ ข้อมูลในเรื่ องการรับรู้ และ
ความรู้ สึกจากการใช้ พืน้ ที่ ของผู้ใช้ งานไม่หลากหลาย ไม่สามารถนามาเป็ นความคิดเห็นของ
ผู้ใช้ งานทังหมดได้
้
2.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่ อในอนาคต
2.2.1 การศึกษาวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาภาพรวมของการบาบัดจิตใจของผู้ป่วย ที่มี
ความเครี ยดจากอาการเจ็บป่ วย ไม่ได้ ศกึ ษาเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของการเจ็บป่ วยประเภท
ต่างๆ ซึง่ ควรศึกษาในรายละเอียดของความเครี ยดและการเจ็บป่ วย เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อ
ผู้ใช้ งานอย่างแท้ จริง
2.2.2 ควรศึกษาการบาบัดทางกายภาพและการบาบัดด้ วยสมุนไพร ควบคู่ไป
กับการบาบัดจิตใจ
2.2.3 ควรศึกษาองค์ความรู้ ที่มีพื ้นฐานมาจากท้ องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้ าน เช่น
การใช้ สมุนไพร คติความเชื่อ และความหมายทางสัญลักษณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ ้น
2.2.4 ควรศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมในโรงพยาบาลควบคู่ไปกับการ
ออกแบบภูมิทศั น์ในโรงพยาบาล รวมทังนโยบายในการบริ
้
หารจัดการ เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุดในการรักษาและบาบัดโรค เพื่อให้ โรงพยาบาลเป็ นสถานที่แห่งความหวัง กาลังใจ การรักษา
เยียวยา การให้ กาเนิดและการสูญเสีย ให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ระลึกและยอมรับในสัจธรรมของชีวิต
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การใช้ งานพืน้ ที่สวนในช่ วงเวลาต่ างๆ

ตารางที่ 22 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ศาลานอก

นัง่ รอ, พูดคุย
นัง่ รอ, พูดคุย, นัง่ เล่น
ศาลาใน
นัง่ อ่านหนังสือพิมพ์
บ่อปลา
นัง่ เก้ าอี ้รอ, ถ่ายรูป
นัง่ เก้ าอี ้รอ, นัง่ เล่น, ถ่ายรูป,
ยืนรอ, นัง่ เก้ าอี ้คุยโทรศัพท์,
วิ่งเล่นรอบบ่อปลา
น ้าตกจาลอง นัง่ พูดคุย(ขอบบ่อ)
นัง่ พูดคุย(ขอบบ่อ),
นัง่ คุยโทรศัพท์(ขอบบ่อ)
ลานกะลา
เดินกะลา
(ป.1 –
หลังอาคาร)

เดินลัดสนามไปห้ องน ้า

ข้ อสังเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน ้าบ่อปลา

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

หญิง
ชาย

8 / 8 / 10
6 / 46 / 43 / 43 / 10 / 2
120
26
26 / 26 / 26 / 1 / 1 / 2

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
3
9 (40.9%)
6
1
1 (4.5%)
1
7 (31.8%)
6

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
20

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
2 / 46

120
15

120
1 / 26

8
8/6

1
2

3 (13.6%)

7

6/8

3/2

2
รวม
2

2 (9.1%)
22
2 (100%)

3
20
1

2/3
1 / 120
1

รวม

2

1

1

ชาย

ผู้ป่วยนอก

หญิง

บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
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ตารางที่ 23 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลานอก
ศาลาใน

บ่อปลา

ลานกะลา

เพศ

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
7/7
22 / 27 / 4 / 4 / 23
28 / 28 / 12 / 7 / 7

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
7 (20.6%)
5
5
7 (20.6%)

ชาย

32 / 12

2

หญิง

28 / 28 / 2 / 3 / 4

5

ชาย

11 / 15 / 10 / 4

4

หญิง

2

1

กินผลไม้ , กินขนม
นอน, นัง่ รอ, พูดคุย
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นัง่ อ่านหนังสือ
,วิ่งเล่นรอบศาลา
นัง่ รอ, นัง่ เล่น

หญิง
ชาย
หญิง

นัง่ เก้ าอี ้รอ, อ่านหนังสือ, คุย
โทรศัพท์, ดูปลา ,เล่นตุ๊กตา
ปูนปั น้ , เล่นใบบัว, ดื่มนม
นัง่ เก้ าอี ้รอ, คุยโทรศัพท์, เดิน
เล่นรอบบ่อ
เดินกะลา

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

13

4 / 27

18

7 / 32

9 (26.5%)

12

2 / 28

1 (2.9%)

2

2
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ตารางที่ 23 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
โต๊ ะกินข้ าว

เพศ

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

นัง่ รอ, กินข้ าวกล่อง,
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ 10 - 15 นาที/คน
นัง่ คุยโทรศัพท์
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ รอ, กินข้ าวกล่อง,
ชาย
10 - 15 นาที/คน
นัง่ คุยโทรศัพท์
ข้ อสังเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน ้าบ่อปลา
- ชาย 2 คน เดินลัดขอบบ่อปลาไปศาลานอก
- มีกองทุนอาหารเบาหวานให้ บริการอาหารบริเวณหน้ าคลินิก เวลา 6:30 - 9:30 น.
(80 - 90 จาน/วัน)
- เจ้ าหน้ าที่หญิงเก็บโต๊ ะกินข้ าว เวลา 11:20 น.
- ผู้ป่วยเบาหวาน เฉลี่ยวันละ 123 คน ที่มา: ฝ่ ายเวชระเบียนสถิติ(ข้ อมูล ณ ธันวาคม 2554)

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
3
10 (29.4%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

13

10 / 15

13

2 / 32

7
รวม

34
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ตารางที่ 24 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ศาลานอก
ศาลาใน
บ่อปลา
(ป.1 –
หลังอาคาร)

นัง่ รอ, พูดคุย
นัง่ รอ, พูดคุย
นัง่ เล่น
นัง่ เล่น, นอน
นัง่ เก้ าอี ้รอ

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

4
8
35
35 / 35 / 25
8

เดินลัดสนามไปห้ องน ้า
หญิง
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินลัดสนามไปห้ องน ้า
ชาย
เฉลีย่ ครัง้ ละ 1 นาที
ข้ อสังเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน ้าบ่อปลา
- หญิง 1 คน ชาย 1 คน เดินข้ ามสะพานบ่อปลาไปศาลานอก

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
2 (28.6%)
1
1
4 (57.1%)
3
1
1 (14.3%)
รวม
7
2
4 (100%)
2
รวม
4

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

6

4/8

33

25 / 35

8
21
1

8
4 / 35
1

1

1
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ตารางที่ 25 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ข้ อสังเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน ้าบ่อปลา
- พักสังเกตการณ์เวลา 15:13 - 15:40 น.
- วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:10 น. มีคนนัง่ พลอดรักกันที่ศาลานอก

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม

รวม

-

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
-

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
-
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ตารางที่ 26 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

บ่อปลา

ให้ อาหารปลา
หญิง
ดูปลา,นัง่ เล่น,เดินเล่นรอบบ่อ หญิง
ดูปลา,นัง่ เล่น
ชาย

สนามหญ้ า

เล่นตีแบดมินตัน, เล่นยิงปื น,
เลี ้ยงเด็ก, เล่นตุ๊กตาปูนปั น้ ,
คลานเล่น
เล่นตีแบดมินตัน, เล่นยิงปื น

(ป.1 –
หลังอาคาร)

เดินลัดสนามไปห้ องน ้า

ข้ อสังเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน ้าบ่อปลา

หญิง

ชาย
หญิง

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เจ้ าหน้ าที่
ญาติเจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
บุคคลภายนอก

เวลา(นาที)/ครัง้

2
15
7

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
3 (42.9%)
1
1

8

2 / 15

23 / 18 / 18

3

4 (57.1%)

21

18 / 23

23

1
รวม
2

7
2 (100%)

15
1

2 / 23
1

รวม

2

1

1

บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
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ตารางที่ 27 สวน 1 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ข้ อสังเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน ้าบ่อปลา

เพศ

สวน 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม

รวม

-

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
-

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
-
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ตารางที่ 28 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 08:00 - 10:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ชาน 1

ชาน 2
ชาน 3
ม้ านัง่ 1

ม้ านัง่ 2
ศาลา

หญิง
ชาย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

4
6/5
2
14 / 8 / 10
5
5
28 / 4 / 22 / 22 / 17 / 17
/ 8 / 23
54 / 47 / 5 / 5
28 / 11 / 40 / 3 / 4 / 20
13 / 13 / 43 / 12 / 17 / 2
/ 2 / 5 / 10 / 15 / 12 / 28
2/5

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
3 (6.8%)
2

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

5

4/6

1
3
1
1
8

1 (2.3%)
4 (9.1%)

2
9

2
5 / 14

9 (20.5%)

16

5 / 28

4
6
12

4 (9.1%)
18 (40.9%)

28
15

5 / 54
2 / 43

2

2 (4.5%)

4

2/5
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ศาลพระภูมิ,
ศาลพระพรหม

ยืนคุยโทรศัพท์
ยืนชมสวน (รอม้ านัง่ 1ว่าง),
สูบบุหรี่
ยืนมองหาที่นงั่
นัง่ ยองๆดูปลา
เดินเล่น, นัง่ สูบยาเส้ น
คุยโทรศัพท์
อ่านนสพ., พูดคุย, ดื่มกาแฟ,
นัง่ เล่น
นอน, พูดคุย
กินขนม, กินข้ าว,เล่นโทรศัพท์
สูบบุหรี่ , กินขนม, ดื่มน ้า,
นัง่ รอ
ไหว้ ศาล

เพศ

สวน 2

ตารางที่ 28 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 08:00 - 10:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ต้ นหางนกยูง สูบบุหรี่
ริมสระน ้า
สูบบุหรี่

(รพ. - ป.1)

(รพ. - ป.1)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินเล่น
เดินเล่น
ขี่จกั รยานผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน

เพศ

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ชาย
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

3
2/2

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 2 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 2 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติเจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (2.3%)
2
2 (4.5%)
รวม
44
5
23 (47.9%)
9
1
1
2
4
1
4
15 (31.3%)
5
6

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
3
2
14
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
3
2
2 / 54
1/2

1

1
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ตารางที่ 28 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 08:00 - 10:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ต้ นไม้
เดินลัด
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ฉุกเฉิน
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ทางเท้ า
เดินลัด
มุมสวน
เดินลัด
ข้ อสังเกต - น ้าพุไม่ได้ เปิ ด

หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
3 (6.2%)
1
1
2
4 (8.3%)
2
1
2 (4.2%)
1
1
1 (2.1%)
รวม
48

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1

1

1
1

1
1/2
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ตารางที่ 29 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ชาน 1
ชาน 3
ม้ านัง่ 1
ม้ านัง่ 2
ศาลา

ศาลพระภูมิ,
ศาลพระพรหม

เพศ

ยืนเล่น, คุยโทรศัพท์

ชาย
นัง่ ยองๆดูปลา, กินขนม,สูบบุหรี่ ชาย
สูบบุหรี่ , ยืนดูปลา
ชาย
ดูปลา, คุยโทรศัพท์, สูบบุหรี่ , ชาย
กินขนม , นัง่ เล่น,เล่นโทรศัพท์
ซื ้อสลากกินแบ่ง, สูบบุหรี่ ,
หญิง
นัง่ เล่น, คุยโทรศัพท์
คุยโทรศัพท์
ชาย
นัง่ ขายสลากกินแบ่ง
หญิง
นัง่ พูดคุย, นัง่ รอผู้โดยสาร,
ชาย
นอน
ไหว้ ศาล
ไหว้ ศาล

หญิง
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

2/4/1
5/7/4
20 / 3 / 5 / 12
12 / 13 / 3 / 4 / 7 / 7 / 3
/ 12 / 3 / 21
9 / 5 / 7 / 10 / 10 / 10 /
3
5/6
บุคคลภายนอก 20
7 / 7 / 16 / 3 / 5 / 5 / 22
/ 22 / 5 / 5 / 13 / 18 / 18
/ 15 / 20
ผู้ป่วยนอกหรื อ 5 / 5 / 4 / 4
ญาติผ้ ปู ่ วย
5/5/5

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
3
3 (4.5%)
3
3 (4.5%)
4
4 (6%)
10
10 (14.9%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

2
5
10
9

1/4
4/7
3 / 20
3 / 21

7

25 (37.3%)

11

3 / 22

7 (10.4%)

5

4/5

2
1
15

4
3
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ตารางที่ 29 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.( ต่อ )
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ต้ นหางนกยูง นัง่ เล่น, คุยโทรศัพท์
นัง่ เล่น, สูบบุหรี่
ต้ นไทร
นัง่ เล่น
ต้ นหูกวาง
ยืนคุยโทรศัพท์, ยืนสูบบุหรี่
ถังขยะ
ทิ ้งขยะ

(รพ. - ป.1)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน(ขายข้ าว)

เพศ

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

3/3/3
7/5/4/3/6/5
5/5
5/2
1/1

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
3
9 (13.4%)
6
2
2 (3 %)
2
2 (3%)
2
2 (3%)
รวม
67
8
18 (31.6%)
4
4
1
1

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
4

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
3/7

5
4
1
8
1

5
2/5
1
1 / 22
1
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ตารางที่ 29 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.( ต่อ )
การใช้ งาน
พฤติกรรม
เดินผ่าน
เดินผ่าน
(รพ. - ป.1) เดินผ่าน
เดินผ่าน(ส่งข้ าว)
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ฉุกเฉิน
เดินลัด
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ทางเท้ า
มุมสวน
เดินลัด
ข้ อสังเกต - น ้าพุเปิ ด
- มีอาหารปลาและตู้รับบริจาค

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
บุคคลภายนอก
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
15
30 (52.6%)
4
9
2
2
6 (10.5%)
2
2
2
2 (3.5%)
1
รวม

1 (1.8%)
57

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1

1

1
1

1
1
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ตารางที่ 30 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ชาน 1
ชาน 3

เพศ

คุยโทรศัพท์
นัง่ ดูปลา, นัง่ เล่น, ยืนมองวิว,
ยืนคุยโทรศัพท์
ยืนคุยโทรศัพท์
กินขนม
กินขนม
นัง่ คุย, นัง่ รอผู้โดยสาร, นอน

หญิง
ชาย

ไหว้ ศาล

ชาย

ต้ นหางนกยูง เทน ้าล้ างภาชนะลงสระน ้า
ต้ นไทร
สูบบุหรี่ *,คุยโทรศัพท์

ชาย
ชาย

ม้ านัง่ 1
ศาลา
ศาลพระภูมิ,
ศาลพระพรหม

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

บุคคลภายนอก
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
บุคคลภายนอก

เวลา(นาที)/ครัง้

4
21 / 1 / 2
3
15
15
120 / 120 / 120 / 120 /
120 / 120
2

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
บุคคลภายนอก 1
ผู้ป่วยนอกหรื อ
3/3

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (5.5%)
3
4 (22.2%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

4
7

1
1 / 21

2 (11.1%)

15

15

6 (33.3%)

120

120

1

1 (5.5%)

2

2

1
2

1 (5.5%)
2 (11.1 %)

1
3

1
3

1
รวม

1 (5.5%)
18

1
44

1
1 / 120

1
1
1
6

ญาติผ้ ปู ่ วย

เจ้ าหน้ าที่

1

340

ถังขยะ
ทิ ้งขยะ
ชาย
ข้ อสังเกต - น ้าพุเปิ ด - มีอาหารปลาและตู้รับบริจาค

ตารางที่ 30 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 2 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
7
19 (24%)
3
8
1
1
1 (1.3%)

ชาย

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

1

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

11
2
21
4
1

(เส้ นทางสัญจร)

(รพ. - ป.1)

สวน 2

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินเล่น

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน

(ป.1 - ป.2)

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

2

2

1 (1.3%)

1

1

38 (48.1%)

1

1

1 (1.3%)

1

1

(รพ.- OPD.)

(รพ. - ป.1)

เจ้ าหน้ าที่

(รพ. - ป.2)
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ตารางที่ 30 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ต้ นไม้
เดินลัด
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ฉุกเฉิน
เดินลัด
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ทางเท้ า
เดินลัด
เดินลัด
ข้ อสังเกต - น ้าพุเปิ ด
- มีอาหารปลาและตู้รับบริจาค

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
4 (5%)
1
1
1
4 (5%)

2
1
6
3
2
รวม

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

11 (14%)

1

1

79

1

1/2

342

ตารางที่ 31 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ม้ านัง่ 1
ศาลา

สูบบุหรี่ , คุยโทรศัพท์

นัง่ คุย, นัง่ รอผู้โดยสาร, นอน,
ดื่มน ้า, ดื่มเบียร์
ต้ นหางนกยูง นัง่ เล่น, มองปลา

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย

ถังขยะ(ศาลา) OPD. ทิ ้งขยะ OPD. หญิง
ข้ อสังเกต - น ้าพุไม่ได้ เปิ ด
- มีสายยางรดน ้าวางขวางทางเดิน
- อากาศขรึมๆเหมือนฝนจะตก
- ฝนตกเวลา 14:48 - 15:09 น.

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ 3 / 9
ญาติผ้ ปู ่ วย
บุคคลภายนอก 42 / 42 / 42 / 25 / 72 /
72 / 12 / 12 / 12 / 27
ผู้ป่วยนอกหรื อ 8
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
1

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
2 (14.3%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

6

3/9

10

10 (71.5%)

36

12 / 72

1

1 (7.1%)

8

8

1
รวม

1 (7.1%)
14

1
27

1
1 / 72
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ตารางที่ 31 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

เดินผ่าน

หญิง

เดินผ่าน
เดินผ่าน

หญิง
หญิง

(รพ. - ป.1)

(รพ. - ป.1)
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ฉุกเฉิน
เดินลัด
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ทางเท้ า
ข้ อสังเกต - น ้าพุไม่ได้ เปิ ด
- มีสายยางรดน ้าวางขวางทางเดิน
- อากาศขรึมๆเหมือนฝนจะตก
- ฝนตกเวลา 14:48 - 15:09 น.

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
3 (23.1%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

1
6

6 (46.2%)

1

1

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

1
1
1
1

3 (23.1%)

1

1

1 (7.6%)

1

1

รวม

13

1

1
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ตารางที่ 32 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ชาน 1
ชาน 2
ชาน 3

ม้ านัง่ 1

ศาลา
ศาลพระภูมิ,
ศาลพระพรหม

ต้ นไทร

ยืนสูบบุหรี่
ยืน
ยืนมองปลา
ยืนสูบบุหรี่ , ดื่มน ้า, กินขนม,
ให้ ขนมปลา, ยืนมองปลา
นัง่ เล่นกับเด็ก, เล่นดอกไม้
นัง่ เล่น, ให้ อาหารปลา
กินขนม, สูบบุหรี่ , ให้ อาหาร
ปลา
นัง่ รอ, ยืนรอ
นัง่ รอรับเจ้ าหน้ าที่
ไหว้ ศาล

เพศ

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

3
6
3/3/3
3 / 23 / 2 / 6

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (3.8%)
1
1 (3.8%)
3
9 (34.6%)
4

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

หญิง
หญิง
ชาย

บุคคลภายนอก 6 / 6
ผู้ป่วยนอกหรื อ 4 / 10
ญาติผ้ ปู ่ วย
2 / 19 / 7 / 10

2
2
4

หญิง
ชาย
หญิง

เจ้ าหน้ าที่
ญาติเจ้ าหน้ าที่
ญาติผ้ ปู ่ วย

5/3/1
9
4

นัง่ ยองๆดูปลา, เล่นใบไม้ แห้ ง, หญิง
เล่นดอกไม้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

5/5

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

3
6
6

3
6
2 / 23

6 (23.1%)

9

2 / 19

3
1
1

4 (15.4%)

5

1/9

1 (3.8%)

4

4

2

2 (7.7%)

5

5
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ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

ตารางที่ 32 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

มุมสวน

(รพ. - ป.1)

เดินไปมา, มองปลา/ต้ นไม้

ชาย

ยืนรอ, คุยโทรศัพท์

หญิง

เดินผ่าน
เดินผ่าน, ดื่มน ้า , สูบบุหรี่
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

25 (18:01น. ยังอยู)่

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

เจ้ าหน้ าที่

ผู้อานวยการ รพ.
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

2

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (3.8%)
1
รวม
4
9
9
1
5
7
1
2
1

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

25

25

1 (3.8%)
26
23 (50%)

2
7
1

2
1 / 25
1

15 (32.6%)

1

1

1 (2.2%)

1

1
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ดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน(เล่นกีฬา, ส่งข้ าว)
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ต้ นไม้
(รพ. - ป.1)

เพศ

สวน 2

ตารางที่ 32 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ฉุกเฉิน
เดินลัด
ทางเข้ า-ออก เดินลัด
ทางเท้ า
เดินลัด
มุมสวน
เดินลัด
ข้ อสังเกต - น ้าพุไม่ได้ เปิ ด
- มีอาหารปลาและตู้รับบริจาค

หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
2 (4.3%)
1
2
3 (6.5%)
1
2
2 (4.3%)
รวม
46

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1
1

1
1
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ตารางที่ 33 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)

เพศ

ชาน 3

คุยโทรศัพท์, เล่นโทรศัพท์

หญิง

ม้ านัง่ 1

คุยโทรศัพท์*, เล่นโทรศัพท์,
รอเพื่อน,รอเวลาเยี่ยมไข้ ICU.
นัง่ คุย
นัง่ คุย, ดื่มน ้า, สูบบุหรี่
นัง่ ท่าสบาย, สูบบุหรี่ , ดูปลา

หญิง

ม้ านัง่ 2
ศาลา
ศาลพระภูมิ,
ศาลพระพรหม

หญิง
ชาย
ชาย

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

7

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (9%)

7

7

6 / 61

2

2 (18.2%)

34

6 / 61

12
15
5 / 21

1
1
2

2 (18.2%)

14

12 / 15

2 (18.2%)

13

5 / 21

1
3

4 (36.4%)

28

3 / 36

รวม

11

22

3 / 61

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย
3
บุคคลภายนอก 36 / 36 / 36

ไหว้ ศาล
หญิง
ไหว้ ศาล, ยืนคุย, ดื่มน ้า, นัง่
ชาย
คุย, คุยโทรศัพท์, รอของไหว้
กลับ
ข้ อสังเกต - น ้าพุไม่ได้ เปิ ด - มีสายยางรดน ้าวางขวางทางเดิน
- มีรถจักรยานยนต์จอดหลังป้ายชื่อโรงพยาบาลเป็ นของบุคคลภายนอกที่มาไหว้ ศาล

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
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ตารางที่ 33 สวน 2 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

(รพ. - ป.1)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เก็บอาหารปลาและตู้รับบริ จาค

เดินผ่าน
เดินผ่าน
(รพ. - ป.1) เดินผ่าน
ทางเข้ า-ออก เดินลัด

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

สวน 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
4
11 (40.7%)
2
4
1
6
9 (33.3%)
2
1
4
4 (14.8%)

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

1

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

1

1

1 (3.7%)

1

1

1

1 (3.7%)

1

1

1
รวม

1 (3.7%)
27

1
1

1
1

ต้ นไม้

ทางเข้ า-ออก เดินลัด

ชาย

ฉุกเฉิน

ทางเข้ า-ออก เดินลัด

หญิง

ทางเท้ า
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มุมสวน
เดินลัด
หญิง
ข้ อสังเกต - น ้าพุไม่ได้ เปิ ด – มีอาหารปลาและตู้รับบริจาค

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ตารางที่ 34 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
หอพระ

เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ไหว้ พระ
ไหว้ พระ
นัง่ รอ, นัง่ เล่น
นัง่ รอ, ยืนสูบบุหรี่

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

ญาติผ้ ปู ่ วย

หญิง
ชาย
หญิง

ญาติผ้ ปู ่ วย

ชุดม้ านัง่ B

กินข้ าว, ดื่มนม
กินข้ าว, สูบบุหรี่ , ดูเอกสาร
อุ้มเด็ก, เลี ้ยงเด็ก, ให้ นมเด็ก

ชุดม้ านัง่ C
ชุดม้ านัง่ D

สูบบุหรี่
สูบบุหรี่ , อ่านนสพ., อุ้มเด็ก,

ชาย
ชาย

ญาติผ้ ปู ่ วย

ศาลา

ชุดม้ านัง่ A

สวน 3

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

4
3
5/4
18 / 5 / 8 / 6 / 7 / 8 / 12
/ 15 / 3 / 5
20 / 20 / 11 / 15 / 12
20 / 8 / 7 / 4
7 / 11

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
2 (4.2%)
1
2
12 (25%)
10

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

4

3/4

8

3 / 18

5
4
2

9 (18.7%)

13

4 / 20

2 (4.2%)

9

7 / 11

3
12 / 3 / 4

1
3

1 (2.1%)
3 (6.2%)

3
6

3
3 / 12

4 / 4 / 34 / 3 / 28 / 7
38 / 5 / 6 / 7 / 4 / 8 / 5 /
3 / 24

6
9

6 (12.5%)
9 (18.7%)

13
11

4 / 34
3 / 38

คุยโทรศัพท์

ชาย
ชาย
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ม้ านัง่ ศาลา พูดคุย, สูบบุหรี่ , อ่านนสพ.
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 4 คุยโทรศัพท์, นัง่ เล่น, นัง่ รอ,
อ่านนสพ.

ตารางที่ 34 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ต้ นไม้ 2
ต้ นไม้ 11

นัง่ อ่านนสพ., นัง่ พูดคุย
ยืนเลี ้ยงเด็ก
จอดรถจักรยานยนต์

ที่จอดรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
จักรยานยนต์ จอดรถ-ขึ ้นรถ
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
(ลานจอดรถ,ป.2–
เดินผ่าน
บ้ านพัก,หอผู้ป่วย
เดินผ่าน
พิเศษ)
เดินผ่าน

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

18 / 7
10
1

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
2 (4.2%)
1
2 (4.2%)
1
รวม
48
28
66 (57.4%)
38
2
12 (10.4%)
8
2
1
7 (6.1%)
4
1
1

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

13
6

7 / 18
1 / 10

10
1

1 / 38
1

1

1

1

1

351

ตารางที่ 34 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

เดินผ่าน
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เดินผ่าน
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
หญิง
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ข้ อสังเกต - ถ้ าที่จอดรถจักรยานยนต์ทางเข้ าอาคารเต็มยามจะให้ มาจอดที่สวน 3
- มีรถจักรยานยนต์จอดมากกว่า 15 คัน
- ต้ นไม้ 11 มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 1 คัน
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วย)

สวน 3

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
10
30 (26.1%)
17
3
รวม
115

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1
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ตารางที่ 35 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
หอพระ

ศาลา

ชุดม้ านัง่ A
ชุดม้ านัง่ B
ชุดม้ านัง่ C
ชุดม้ านัง่ D
ม้ านัง่ ศาลา
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 4

ไหว้ พระ
ไหว้ พระ
ทาความสะอาดหอพระ
ยืนพัก
นัง่ รอ, นัง่ ยองๆสูบบุหรี่ ,พูดคุย
,ยืนสูบบุหรี่ , ยืนพัก, ยืนรอ,
ยืนคุยโทรศัพท์
สูบบุหรี่
นัง่ รอ
ดื่มน ้า
สูบบุหรี่ , นัง่ คุย
นัง่ รอ
นัง่ รอ, นอน
นัง่ เล่น, นัง่ รอ

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

5 / 16 / 14
5/4
12
1
9 / 9 / 7 / 8 / 7 / 1 / 11 /
3
3
4
27 / 10
26
4 / 28
44 / 32 / 28
18

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
3
6 (16.2%)
2
1
1
9 (27.3%)
8

1
1
2
1
2
3
1

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

9

5 / 16

6

1 / 11

1 (2.7%)
1 (2.7%)
3 (8.1%)

3
4
21

3
4
10 / 27

2 (5.4%)
3 (8.1%)
1 (2.7%)

16
35
18

4 / 28
28 / 44
18
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ตารางที่ 35 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
ต้ นไม้ 2

เพศ

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

นัง่ ยองๆ, พูดคุย,นัง่ รอ
นัง่ ยองๆ, ยืนสูบบุหรี่
ต้ นไม้ 7
นัง่ ยองๆสูบบุหรี่ , นัง่ รอ
ต้ นไม้ 10
ยืนรอ, นัง่ รอ(หน้ ารถตัวเอง)
ต้ นไม้ 11
ยืนสูบบุหรี่
มาเอารถจักรยานยนต์ที่จอด
รถจักรยานยนต์ นัง่ สูบบุหรี่ , นัง่ คุย

หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ญาติผ้ ปู ่ วย

เจ้ าหน้ าที่
ญาติผ้ ปู ่ วย

7
3
11
37
3
1
6/2/4/4/3

ที่จอดรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
จักรยานยนต์ จอดรถ-ขึ ้นรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
เดินผ่าน
เดินผ่าน

หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
2 (5.4%)
1
1
1 (2.7%)
1
1 (2.7%)
1
2 (5.4%)
1
5
5 (10.8%)
รวม
37
4
18 (32.1%)
12
2
1
11 (19.6%)
10

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

5

3/7

11
1
2

11
37
1/3

4
11
1

2/6
1 / 44
1

1

1

354

ตารางที่ 35 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)
(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วย
พิเศษ)
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วย)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

ข้ อสังเกต - ถ้ าที่จอดรถจักรยานยนต์ทางเข้ าอาคารเต็มยามจะให้ มาจอดที่สวน 3
- มีรถจักรยานยนต์จอดมากกว่า 15 คัน
- เวลา 10:10 น. เยี่ยมไข้ ได้ แล้ ว

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
6 (10.7%)
2
2
9
21 (37.5%)
12
รวม

56

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1

1
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ตารางที่ 36 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)

เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

หอพระ
ศาลา

ไหว้ พระ
เดินมาหาญาติ

หญิง
หญิง

ญาติผ้ ปู ่ วย

ชาย
หญิง

ญาติผ้ ปู ่ วย

ชุดม้ านัง่ C

ยืนสูบบุหรี่
เดินมาหาญาติ
นัง่ รอ, พูดคุย
นัง่ รอ, พูดคุย
นัง่ รอ, พูดคุย, ยืนคุย
ยืนคุย, นัง่ รอ, พูดคุย
นอน,นัง่ รอ, สูบบุหรี่ ,ดมยาดม
ยืนสูบบุหรี่
ยืนคุยโทรศัพท์, สูบบุหรี่
ปี นบันไดเล่น

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

ญาติผ้ ปู ่ วย

ชุดม้ านัง่ D
ม้ านัง่ ศาลา
ต้ นไม้ 2
ต้ นไม้ 8
เวที

สวน 3

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

4
1

4
1/2

2
1

1
1

3 (13%)

18

1 / 27

27
27
27 / 27 / 10
13 / 5 / 17 / 10
59 / 2 / 4 / 4 (ภิกษุ)
1
4
10

1
1
3
4
4
1
1
1
รวม

7 (30.4%)

16

5 / 27

4 (17.4%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
23

17
1
4
10
11

2 / 59
1
4
10
1 / 59
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4/4
1/1/1

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
2 (8.7%)
3
4 (17.4%)

ตารางที่ 36 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

ที่จอดรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
จักรยานยนต์ จอดรถ-ขึ ้นรถ
เดินผ่าน
เดินผ่าน
(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วย เดินผ่าน

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
3 (3.5%)
2
3
3 (3.5%)
9
17 (19.8%)
8

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1
1

1
1

63 (73.2%)

1

1

86

1

1

พิเศษ)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
ข้ อสังเกต - พักสังเกตการณ์เวลา 15:40 น.
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วย)

หญิง
ชาย
หญิง

เจ้ าหน้ าที่

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

22
39
2
รวม
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ตารางที่ 37 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา

เพศ

ยืนรอ
หญิง
นัง่ / ยืนสูบบุหรี่ , นัง่ รอ, ยืนรอ, ชาย
ยืนคุยโทรศัพท์
ยืนรอ
หญิง
ชุดม้ านัง่ C นัง่ รอ, สูบบุหรี่ , กินข้ าว
ชาย
ชุดม้ านัง่ D นัง่ รอ, นัง่ เล่น
ชาย
ม้ านัง่ ศาลา นัง่ รอรับเจ้ าหน้ าที่, พูดคุย
ชาย
เดินมาหาญาติ, พูดคุย
หญิง
ต้ นไม้ 7
ยืนรอ, สูบบุหรี่
ชาย
หลังหอพระ ยืนมองสวน
ชาย
ข้ อสังเกต - ต้ นไม้ 11 มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 1 คัน

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท
ญาติผ้ ปู ่ วย

เจ้ าหน้ าที่
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
3
1
11 (61.1%)
5/4/7/3/9/2/3/3 9
/1
1
1
4 / 14
2
2 (11.1%)
3
1
1 (5.6%)
43
1
2 (11.1%)
4
1
5
1
1 (5.6%)
1
1
1 (5.6%)
รวม
18

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

4

1/9

9
3
24

4 / 14
3
4 / 43

5
1
7

5/7
1
1 / 43
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ตารางที่ 37 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
ข้ อสังเกต - ต้ นไม้ 11 มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 1 คัน

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วย
พิเศษ)
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วย)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน

สวน 3

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
8
18 (20.7%)
7
3
1
4 (4.6%)
3
23
37
2
3
รวม

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

65 (74.7%)

1

1

87

1

1
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ตารางที่ 38 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
หอพระ
ศาลา
ชุดม้ านัง่ A
ชุดม้ านัง่ D
ชุดม้ านัง่ E

ไหว้ พระ
จอดรถจักรยานยนต์
นัง่ รอ
นัง่ เล่น, สูบบุหรี่
นัง่ รอ
ดื่มกาแฟ, คุยโทรศัพท์, อ่าน

เพศ

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

ชาย
ชาย
หญิง

ญาติผ้ ปู ่ วย

ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

3
1
4
5/4
13
36

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (4.1%)
1
1 (4.1%)
1
3 (12.5%)
2
1
1 (4.1%)
1
2 (8.3%)

28
38 / 18
1/7/7/5/1

1
2
5

27 / 8 / 7

3

3
3/1

1
2

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

3
1
4

3
1
4/5

13
32

13
28 / 36

2 (8.3%)
8 (33.3%)

28
8

18 / 38
1 / 27

1 (4.1%)
2 (8.3%)

3
2

3
1/3

หนังสือ

ม้ านัง่ ศาลา
ม้ านัง่ ต้ นไม้ 4

นัง่ รอ
เช็ดหน้ า, กินขนม, นัง่ รอ
เอาน ้ามาให้ ชายที่นงั่ อยู,่ นัง่
รอ, พูดคุย

คุยโทรศัพท์, ฟั งเพลง, ดื่มน ้า, ชาย

เอารถจักรยานยนต์, ยืนรอ

ชาย
หญิง

เจ้ าหน้ าที่

360

ม้ านัง่ ต้ นไม้ 6
ต้ นไม้ 11

สูบบุหรี่ , นัง่ รอ
สูบบุหรี่

ตารางที่ 38 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
รถจักรยานยนต์ นัง่ รอ

เดินเล่น, มองสวน
ที่จอดรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
จักรยานยนต์ จอดรถ-ขึ ้นรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
จอดรถ-ขึ ้นรถ
เดินผ่าน
เดินผ่าน
(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วย เดินผ่าน
พิเศษ)
เดินผ่าน
เดินผ่าน

เพศ

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ชาย
ชาย

ญาติผ้ ปู ่ วย

10 / 10
2

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
2 (8.3%)
1
1 (4.1%)
รวม
24
6
15 (14.4%)
5
2
2
1
1 (0.9%)
1
6 (5.8%)
2
2
1

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

2
1
10
1

10
2
1 / 38
1

1
1

1
1
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ตารางที่ 38 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

เดินผ่าน
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เดินผ่าน
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
หญิง
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ข้ อสังเกต - หญิงขนของกลับบ้ านเดินไปมา 5 รอบ ระหว่างที่จอดรถกับอาคารพักผู้ป่วยหญิง
(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วย)

สวน 3

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
43
82 (78.8%)
36
3
รวม
104

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1
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ตารางที่ 39 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา

เพศ

ยืนคุย
หญิง
ยืนคุย, นัง่ เล่น, นัง่ สูบบุหรี่
ชาย
ยืนคุย
ชาย
ชุดม้ านัง่ D คุยโทรศัพท์, สูบบุหรี่
ชาย
ม้ านัง่ ศาลา นัง่ รอ, พูดคุย
หญิง
สูบบุหรี่ , พูดคุย
ชาย
ต้ นไม้ 10
ยืนรอ
หญิง
ยืนคุยโทรศัพท์
ชาย
เดินเล่น, มองสวน
ชาย
ข้ อสังเกต - มีรถจักรยานยนต์จอดหลังหอพระ 2 คัน
- มีรถจักรยานยนต์จอดใต้ ต้นไม้ 11อยู่ 1 คัน
- หญิงเดินผ่าน 3 คน แวะดูกล้ วยไม้

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ญาติผ้ ปู ่ วย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

6
7/5/6
3
10 / 2
2/7/7/7
7/2
3
3
2

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
5 (31.2%)
3
1
2
2 (12.5%)
4
6 (37.5%)
2
1
2 (12.5%)
1
1
1 (6.3%)
รวม
16

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

5

3/7

6
5

2 / 10
2/7

3

3

2
5

2
2 / 10
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ตารางที่ 39 สวน 3 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)
(ลานจอดรถ,ป.2–
บ้ านพัก,หอผู้ป่วย
พิเศษ)

เดินผ่าน
เดินผ่าน

หญิง
ชาย

เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
เดินผ่าน
หญิง
ข้ อสังเกต - มีรถจักรยานยนต์จอดหลังหอพระ 2 คัน
- มีรถจักรยานยนต์จอดใต้ ต้นไม้ 11อยู่ 1 คัน
- หญิงเดินผ่าน 3 คน แวะดูกล้ วยไม้

สวน 3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

เจ้ าหน้ าที่

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

(ลานจอดรถ,ป.2–
รพ.,หอผู้ป่วย

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
7
10 (11.5%)
3
38
35
4
รวม

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

77 (88.5%)

1

1

87

1

1
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ตารางที่ 40 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

สนามหญ้ า

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เดินลัด
หญิง
เจ้ าหน้ าที่
เดินลัด
ชาย
ทางเดิน
เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
ขี่จกั รยานผ่าน
ชาย
ข้ อสังเกต - สปริ งเกอร์ ปิด
- มีสายยางรดน ้าวางใต้ ต้นหางนกยูงกลางสนามหญ้ า
- บริเวณใกล้ ตกึ มีร่มเงา
- มีถงุ ขนมเปล่าบริเวณเครื่ องออกกาลังกาย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
3 (16.7%)
1
11
15 (83.3%)
3
1
รวม
18

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

1

1
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ตารางที่ 41 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ทางเดิน
เดินผ่าน
ชาย
เจ้ าหน้ าที่
ข้ อสังเกต - สปริ งเกอร์ ปิด
- มีสายยางรดน ้าวางใต้ ต้นหางนกยูงกลางสนามหญ้ า
- เครื่ องออกกาลังกาย 1 มีผ้าเช็ดเท้ าตากไว้
- เวลา 10:01 - 10:55 น. เครื่ องออกกาลังกาย 2 มีร่มเงา

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (100%)
รวม
1

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1
1
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ตารางที่ 42 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

สนามหญ้ า

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

เดินลัด
หญิง
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินลัด
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ทางเดิน
เดินผ่าน
หญิง
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ข้ อสังเกต - สปริ งเกอร์ ปิด
- มีสายยางรดน ้าวางใต้ ต้นหางนกยูงกลางสนามหญ้ า
- เครื่ องออกกาลังกาย 1 มีผ้าถูพื ้นตากไว้
- ต้ นหมากมีเชือกขึงแล้ วมีผ้าตากไว้
- มีถงุ ขนมเปล่าบริเวณเครื่ องออกกาลังกาย
- มีเศษอาหารบริเวณระเบียง(อาคารผู้ป่วยหญิงรวม) ติดกับสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
3 (30%)
2
6
7 (70%)
1
รวม
10

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

1

1
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ตารางที่ 43 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

สนามหญ้ า
ทางเดิน

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เดินลัด
ชาย
เจ้ าหน้ าที่
เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
ขี่จกั รยานผ่าน
ชาย
ข้ อสังเกต - สปริ งเกอร์ ปิด
- มีสายยางรดน ้าวางใต้ ต้นหางนกยูงกลางสนามหญ้ า

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
2 (13.3%)
8
13 (86.7%)
3
2
รวม
15

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1
1

1
1

1

1
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ตารางที่ 44 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
เครื่ องออกกาลังกาย
สนามหญ้ า

หน้ าอาคาร
สงฆ์อาพาธ

เล่นเครื่ องออกกาลังกาย, นัง่ รอ, นัง่ เล่น, กินขนม
เล่นเครื่ องออกกาลังกาย
เล่นกิ่งไม้ , เครื่ องบินกระดาษ,
กระโดดยาง, ถ่ายVDO.
เล่นกิ่งไม้ , เครื่ องบินกระดาษ,
ถ่ายVDO.
ให้ อาหารแมว

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
7/4/4/4/7/3

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
6
7 (46.7%)

4

2/7

ชาย
หญิง

2
20 / 20 / 20 / 11 / 8

1
5

7 (46.7%)

15

8 / 20

ชาย

14 / 14

2

5

1

1 (6.6%)

5

5

รวม

15

10

2 / 20

หญิง

หญิง

ประเภท

ญาติเจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
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ตารางที่ 44 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

สนามหญ้ า
ทางเดิน

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

เดินลัด
หญิง
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
หญิง
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
หญิง
ญาติเจ้ าหน้ าที่ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ขี่จกั รยานผ่าน
หญิง
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ขี่จกั รยานผ่าน
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ข้ อสังเกต - สปริ งเกอร์ ปิด
- มีสายยางรดน ้าวางใต้ ต้นหางนกยูงกลางสนามหญ้ า
- มีถงุ ขนมเปล่าบริเวณเครื่ องออกกาลังกาย
- เวลา 17:00 น. แดดร่มทังสวน
้
- มีเศษอาหารบริเวณระเบียง(อาคารผู้ป่วยหญิงรวม) ติดกับสวนไม้ ดดั (ตัดแต่ง)

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
2 (6.5%)
15
29 (93.5%)
4
3
2
5
รวม
31

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1
1

1

1
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ตารางที่ 45 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
เครื่ องออกกาลังกาย

เล่นเครื่ องออกกาลังกาย, กินขนม
เล่นเครื่ องออกกาลังกาย, กินขนม

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ญาติเจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

6
6 / 12
18 / 5 / 11 / 14 / 11

เล่นเครื่ องออกกาลังกาย,
ญาติผ้ ปู ่ วย
ถ่ายรูปเล่น
เล่นเครื่ องออกกาลังกาย,
ชาย
6 / 4 / 18 / 22 / 16 / 16 /
ดื่มนม, ถ่ายรูปเล่น, ฟั งเพลง,
16 / 5 / 5 / 5
ดูเด็กเล่น
สนามหญ้ า วิ่งเล่น, กินขนม
หญิง
ญาติเจ้ าหน้ าที่ 3
วิ่งเล่น, กินขนม, ยืนดูเด็กเล่น ชาย
3/2
วิ่งไล่แมว, เก็บดอกไม้
หญิง
ญาติผ้ ปู ่ วย
12
วิ่งไล่แมว, เก็บดอกไม้
ชาย
12
ทางเข้ า-ออก เรี ยกเด็กที่เล่นอยู่
หญิง
1
ระหว่างหอผู้ป่วย ยืนมองสวนไม้ ดด
ั (ตัดแต่ง)
ชาย
1
ข้ อสังเกต - ชาย(เจ้ าหน้ าที่) นัง่ แผ่นพื ้นที่กองไว้ ข้างสวน รอเด็กเล่นเครื่ องเล่น, นัง่ ดูโทรศัพท์ 12 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
18 (72%)
2
5

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

11

4 / 22

5 (20%)

6

2 / 12

2 (8%)

1

1

25

9

1 / 22

10

1
2
1
1
1
1
รวม
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ตารางที่ 45 สวน 4 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(เส้ นทางสัญจร)

สนามหญ้ า

เพศ

สวน 4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

วิ่งลัด
หญิง
ญาติเจ้ าหน้ าที่ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
วิ่งลัด
ชาย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ทางเดิน
เดินผ่าน
หญิง
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เดินผ่าน
ชาย
ญาติเจ้ าหน้ าที่ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ข้ อสังเกต - สปริ งเกอร์ ปิด
- มีสายยางรดน ้าวางใต้ ต้นหางนกยูงกลางสนามหญ้ า
- เวลา 16:30 น. แดดร่มทังสวน
้
- มีเศษอาหารที่เจ้ าหน้ าที่วางไว้ ให้ สนุ ขั และแมวบริเวณทางเข้ าอาคารสงฆ์อาพาธ

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
2 (25%)
1
5
6 (75%)
1
รวม
8

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1

1
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ตารางที่ 46 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา 1

ศาลา 2

นัง่ กินขนม
นัง่ เล่น, กินข้ าว, สูบบุหรี่ , คุย
โทรศัพท์
ยืนคุยโทรศัพท์, นัง่ รอ
นัง่ รอ, นัง่ หลับ
ยืนพูดคุย
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, สูบบุหรี่

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

5
3 / 2 / 55 / 23 / 5 / 3 / 5
/8
5/5/9/8/3
120
3
120 / 120 / 12 / 5 / 17 /
3 / 10 / 8 / 5
14
14

เจ้ าหน้ าที่
ศาลา 3
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ลานกลาง
นัง่ ป้อนข้ าว, ให้ ข้าวแมว
หญิง
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ กินข้ าว
ชาย
ผู้ป่วยนอก
ข้ อสังเกต - ถ้ าที่จอดรถจักรยานยนต์เต็มยามจะให้ ไปจอดที่สวน 3

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
9 (33.3%)
8

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

12

2 / 55

5
1
1
9

7 (25.9%)

22

3 / 120

9 (33.3%)

33

3 / 120

1
1
รวม

2 (7.4%)

14

14

27

22

2 / 120
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ตารางที่ 46 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
ทางเดิน เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
เดินลัด
หญิง
ศาลา 1
เดินลัด
ชาย
เดินลัด
หญิง
เดินลัด
หญิง
ศาลา 2
เดินลัด
ชาย
เดินลัด
หญิง
เดินลัด
ชาย
เดินเลาะ
หญิง
ศาลา 2 เดินเลาะ
ชาย
ข้ อสังเกต - ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
26 + 13
112 (77.8%)
27 + 21
13 + 7
1+4
4
14 (9.7%)
9
1
1
11 (7.6%)
5
4
1
3
7 (4.9%)
4
รวม
144

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตารางที่ 47 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา 1

ศาลา 2

นัง่ รอ, นัง่ เล่น, นอน/นัง่ คุยโทรศัพท์, หวีผม, พูดคุย,
นัง่ พัก

เพศ
หญิง

กินข้ าว, นัง่ รอ, พูดคุย, ดื่มน ้า, ชาย
นอน/นัง่ คุยโทรศัพท์
นัง่ รอ, นัง่ พัก, เดินมาหาญาติ, หญิง
พูดคุย, หวีผม, ส่องกระจก
นัง่ รอ, นัง่ พัก, ยืนพัก, ดื่มน ้า, ชาย
นัง่ คุยโทรศัพท์, พูดคุย

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

45 / 24 / 20 / 5 / 9 / 5 /
71 / 50 / 50 / 62 / 59 /
59 / 53 / 31 / 6 / 6 / 8 /
8/8/8
15 / 15 / 24 / 38 / 62 /
58 / 6 / 6 / 8
24 / 3 / 1 / 40 / 14 / 14
28 / 3 / 2 / 2 / 1 / 2 / 35
/ 12

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
20
29 (40.8%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

28

6 / 71

13

1 / 35

9
6

14 (19.7%)

8
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ตารางที่ 47 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
เพศ
ประเภท
(ตาแหน่ง)
ศาลา 3
นัง่ รอ, ขนของกลับบ้ าน, นัง่
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ
พัก, นัง่ คุยโทรศัพท์, พูดคุย
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ รอ,ขนของกลับบ้ าน,พูดคุย ชาย
,สูบบุหรี่ , ดื่มกาแฟ,อ่านนสพ.
นัง่ พูดคุย
หญิง
ผู้ป่วยใน
นัง่ พัก
ชาย
เจ้ าหน้ าที่
ลานกลาง
นัง่ รอ, อ่านหนังสือ
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ รอ
ชาย
สนามหญ้ า วิ่งเล่น, เก็บดอกไม้
หญิง
มองสวน ,เดินเล่น, วิ่งเล่น,
ชาย
เก็บดอกไม้
ข้ อสังเกต - 11:20 น. ศาลา 1 ที่นงั่ เต็ม(14 คน) คนต้ องนัง่ ที่นงั่ ลานกลาง(4คน)

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เวลา(นาที)/ครัง้

8 / 6 / 5 / 9 / 1 / 9 / 14 /
5/5/8
35 / 9 / 5 / 11 / 7 / 4 / 8
/ 14 / 1
5
4 / 16
12 / 8
72
4
5/4

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
10
22 (31%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
9

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1 / 35

3 (4.2%)

31

8 / 72

3 (4.2%)

4

4/5

71

18

1 / 72

9
1
2
2
1
1
2
รวม

- ชาย 1 คน หญิง 1 คน เปลี่ยนที่นงั่ จากศาลา 3( 9 นาที) ไปที่นงั่ หน้ าตู้ ATM(19 นาที) และไปที่นงั่ ริ ม
ระเบียงทางเดิน(34 นาที)
- ชาย(ผู้ป่วยใน) 2 คน นัง่ ที่นงั่ ระเบียงทางเดินมองสวนเป็ นเวลา 24 นาที และ 22 นาที
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ตารางที่ 47 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
หญิง
ทางเดิน เดินผ่าน
เดินผ่าน
ชาย
เดินผ่าน(ส่งข้ าว)
ชาย
เดินลัด
หญิง
ศาลา 1
เดินลัด
ชาย
เดินลัด
หญิง
ศาลา 2
เดินลัด
ชาย
เดินเลาะ
หญิง
ศาลา 2
เดินเลาะ
ชาย
เดินเลาะ
ชาย
ศ.2 ศ.3 ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
หญิง
ศ.2 ศ.1 ขายรูปภาพ
ชาย
ข้ อสังเกต – ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
บุคคลภายนอก
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เจ้ าหน้ าที่
บุคคลภายนอก

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
77 + 6
157 (76.6%)
61 + 8
2
1+1
1
7
11 (5.3%)
4
7
17 (8.3%)
10
4
18 (8.8%)
12
2
1
1 (0.5%)
1
1 (0.5%)
รวม
205

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
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ตารางที่ 48 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา 1

ศาลา 2

แวะคุย, กินขนม, ดื่มน ้า
นัง่ รอ, พูดคุย, นัง่ หลับ, นัง่ พัก
, ยืนคุย, แวะคุย, คุยโทรศัพท์,
เล่นโทรศัพท์, นัง่ เล่น, กินข้ าว
ทิ ้งขยะ
สูบบุหรี่ , นัง่ พูดคุย
นัง่ รอ, พูดคุย, เดินเล่น,ดื่มน ้า,

เพศ

ศาลา 3

พูดคุย, นัง่ เล่น, ดื่มนม, นัง่ รอ
ยืนรอ
เดินมาหาญาติ, นัง่ พูดคุย,

เวลา(นาที)/ครัง้

หญิง
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

หญิง
ชาย
หญิง

ผู้ป่วยใน

1 / 1 / 22 / 6
26 / 55 / 57 / 1 / 1 / 3 /
24 / 33 / 1 / 4 / 1 / 20 /
20 / 20 / 10
1
8
7 / 4 / 10 / 4 / 17 / 14 /
14 / 10 / 10 / 2 / 2 / 25
35 / 12 / 12 / 17 /13 /13
2
1/5/6

ชาย
หญิง
หญิง

นัง่ เล่น

นัง่ รอ, พูดคุย, นอนหลับ,
นัง่ เล่น, สูบบุหรี่ , ยืนพัก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

คุยโทรศัพท์, นอนเล่น, อ่านหนังสือ

ชาย

สวน 5

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
4
21 (41.2%)
15

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

15

1 / 57

19 (37.2%)

12

2 / 35

6
1
3

11 (21.6%)

23

1 / 120

51

15

1 / 120

60 / 120 / 14 / 1 / 12 / 4 8
/ 9 / 18
รวม

378

1
1
12

ตารางที่ 48 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
ทางเดิน เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
เดินลัด
หญิง
ศาลา 1
เดินลัด
ชาย
เดินเลาะ
หญิง
ศาลา 2 เดินเลาะ
ชาย
เดินเลาะ
หญิง
เดินเลาะ
ชาย
เดินเลาะ(ส่งของ)
ชาย
ข้ อสังเกต - ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ผู้ป่วยใน
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
42 + 3
113 (73.9%)
49 + 3
1
12 + 1
2
7
15 (9.8%)
8
6
25 (16.3%)
14
2
1
2
รวม
153

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตารางที่ 49 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา 1

เพศ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

หญิง
ชาย
หญิง

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

ผู้ป่วยใน
เจ้ าหน้ าที่

ศาลา 3

นัง่ รอ
สูบบุหรี่ , คุยโทรศัพท์
กินนม, กินขนม, ดื่มน ้า, คุย
โทรศัพท์
ยืนรอญาติเอาของมาให้
นัง่ ดูโทรศัพท์, นัง่ รอ
ยืนพิงพนักที่นงั่
นัง่ รอ, นอนรอ, สูบบุหรี่

ลานกลาง

นัง่ รอ
ยืนรอเจ้ าหน้ าที่
นัง่ เล่น, ถ่ายรูปสุนขั ที่นอนอยู่
ยืนคุยโทรศัพท์

หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

ศาลา 2

สวน 5

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ญาติเจ้ าหน้ าที่
บุคคลภายนอก
ญาติผ้ ปู ่ วย

เวลา(นาที)/ครัง้

17
60 / 6 / 5
9

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
4 (22.2%)
3
1
5 (27.8%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

22

5 / 60

5

2/9

3
2/7
2
44 / 10 / 7 / 3 / 3

1
2
1
5

8 (44.4%)

12

1 / 44

16
1
8
2

1
1
1
1
รวม

1 (5.6%)
18

2
11

2
1 / 60
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ตารางที่ 49 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

ทางเดิน

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน(ส่งของ)
เดินลัด

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

ศาลา 1
เดินลัด
หญิง
ข้ อสังเกต - ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติเจ้ าหน้ าที่ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
16 + 4
64 (61%)
26 + 2
5+5
2
1
2
1
6
8 (7.6%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1

1

2

381

ตารางที่ 49 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

เดินลัด
หญิง
ศาลา 2
เดินลัด
ชาย
เดินลัด
หญิง
เดินลัด
ชาย
เดินลัด(กดตู้ATM)
หญิง
เดินเลาะ
หญิง
ศาลา 2 เดินเลาะ
ชาย
ข้ อสังเกต - ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
9
21 (20%)
4
5
1
2
3
12 (11.4%)
9
รวม
105

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

1

1

1

1

382

ตารางที่ 50 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา 1

ศาลา 2

ศาลา 3

เดินมาหาญาติ
นอนรอ, นัง่ รอ, กินขนม
นัง่ เล่น, คุยโทรศัพท์
ยืนรอ, พูดคุย, มองสวน
ยืนรอ, นัง่ รอ, คุยโทรศัพท์
นัง่ รอ
นัง่ พูดคุย, สูบบุหรี่ , หวีผม,
แต่งหน้ า, ดื่มน ้า, นัง่ รอ
นัง่ พูดคุย, นัง่ รอ, สูบบุหรี่ ,
นัง่ เล่น, ดื่มน ้า, คุยโทรศัพท์
นัง่ รอ

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ชาย
หญิง

สวน 5

เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

1/1
8/5/7
5
5/5/3/3
3/3
25 / 27
8 / 5 / 16

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
6 (27.3%)
3
1
4
8 (36.4%)
2
2
3
8 (36.4%)

8 / 5 / 7 / 16

4

4

1
รวม

22

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

5

1/8

9

3 / 27

9

4 / 16

8

1 / 27
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ตารางที่ 50 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

(เส้ นทางสัญจร)

เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
ทางเดิน เดินผ่าน
หญิง
เดินผ่าน
ชาย
เดินผ่าน
ชาย
เดินผ่าน(กดตู้ATM)
หญิง
เดินผ่าน(เล่นกีฬา)
ชาย
ศาลา 1 เดินลัด
ชาย
เดินลัด
หญิง
ศาลา 2
เดินลัด
ชาย
เดินเลาะ
หญิง
ศาลา 2 เดินเลาะ
ชาย
เดินเลาะ
หญิง
ข้ อสังเกต - ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติเจ้ าหน้ าที่ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
บุคคลภายนอก เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ผู้ป่วยนอกหรื อ เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
ญาติผ้ ปู ่ วย
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เจ้ าหน้ าที่
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
60
120 (87.6%)
31 + 2
12 + 5
1+1
2
2+1
3
4
4 (2.9%)
1
2 (1.5%)
1
6
11 (8%)
3
2
รวม
137

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
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ตารางที่ 51 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ศาลา 1

ศาลา 2

นัง่ รอ, พูดคุย
คุยโทรศัพท์, นัง่ เล่น, พูดคุย,
ดื่มนม
ดื่มน ้า, นัง่ เล่น
นัง่ พัก, นัง่ เล่น, ทิ ้งขยะ, ยืน
พัก, นัง่ รอ, เดินมาหาญาติ
นัง่ รอ, นัง่ พัก, ดื่มนม, ทิ ้งขยะ

เพศ

สวน 5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

หญิง
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

29 / 14
15 / 15 / 21 / 13 / 6

ชาย
หญิง

ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

24
3/3/3/1/1/5/3/6
/1
1 / 5 / 3 / 15 / 15 / 6 / 5
/5
31 / 46 / 4
5/8/8
6/5/7/5/7/9

ชาย

นัง่ พัก, พูดคุย
ชาย
เจ้ าหน้ าที่
ศาลา 3
นัง่ รอ,แต่งหน้ า, ถ่ายรูปแมว หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ สูบบุหรี่ , นัง่ เล่น, นัง่ รอ
ชาย
ข้ อสังเกต - หญิง(ญาติผ้ ปู ่ วย)นัง่ ที่นงั่ ระเบียงมองสวน 15 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
8 (21.6%)
5
1
9

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

17

6 / 29

20 (54.1%)

8

1 / 46

9 (24.3%)

7

5/9

37

10

1 / 46

8
3
3
6
รวม
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ตารางที่ 51 สวน 5 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม

เพศ

ทางเดิน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
บุคคลภายนอก

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
32 + 1
62 (70.5%)
24 + 1
1
1
1+1

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที
เฉลี่ยครัง้ ละ 1 นาที

2
4
4
5
10
1
รวม

(เส้ นทางสัญจร)

เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน
เดินผ่าน(ส่งของร้ านสวัสดิการ)
เดินผ่าน(ดูแลซ่อมบารุงตู้ATM,

สวน 5

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

1

1

6 (6.8%)

1

1

19 (21.6%)

1

1

1 (1.1%)

1

1

88

1

1

ส่งของร้ านสวัสดิการ)

ศาลา 1
ศาลา 2

เดินลัด
เดินลัด
เดินลัด
เดินลัด
เดินลัด
เดินเลาะ

ศาลา 2
ข้ อสังเกต - ตัวเลขสีส้มเป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั ที่จอดรถ

เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
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ตารางที่ 52 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ที่นงั่ หน้ าตู้
ATM

ที่นงั่ หน้ า
โทรศัพท์
สาธารณะ

ที่นงั่ หน้ า
บันได 1

เพศ

นัง่ กินข้ าว, นัง่ พัก, ดื่มน ้า,
นัง่ เล่น
นัง่ กินข้ าว, ดื่มน ้า, นัง่ เล่น

หญิง

นัง่ พูดคุย, นัง่ พัก
นัง่ กินข้ าว, พูดคุย, ป้อนข้ าว,
ดื่มน ้า, นัง่ เล่น
นัง่ เล่น, พูดคุย, ดื่มน ้า, กิน
ขนม, กินข้ าว
นัง่ กินยา
นัง่ เล่น, นัง่ รอ, นัง่ กินข้ าว,
ป้อนข้ าว
นัง่ กินข้ าว, นัง่ เล่น

หญิง
หญิง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

15 / 6 / 6 / 2 / 5 / 12 /
10 / 7
15 / 15 / 14 / 5 / 3 / 7 /
12 / 6
7
12 / 5 / 15 / 1 / 17 / 2 /
2 / 3 / 33 / 31 / 14 / 8
23 / 10 / 1 / 17 / 2 / 18 /
5
2
18 / 3 / 8 / 10 / 10

ชาย
เจ้ าหน้ าที่
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

สวน 6

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

18 / 8 / 2

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
8
17 (36.9%)

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

9

2 / 15

20 (43.5%)

11

1 / 33

8 (17.4%)

10

2 / 18

8
1
12
7
1
5
3
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ตารางที่ 52 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ต่อ)
การใช้ งาน
พฤติกรรม
เพศ
ประเภท
(ตาแหน่ง)
ที่นงั่ หน้ า
นัง่ คุยโทรศัพท์
ชาย
ผู้ป่วยนอกหรื อ
บันได 2
ญาติผ้ ปู ่ วย
ข้ อสังเกต - ชาย(ผู้ป่วยใน)เดินเล่นบริเวณระเบียง 9:33 - 9:52 น.

สวน 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เวลา(นาที)/ครัง้

1

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
1 (2.2%)

1

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
1

รวม

10

1 / 33

46

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้
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ตารางที่ 53 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 10:01 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 10:01 - 12:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ที่นงั่ หน้ าตู้
ATM
ที่นงั่ หน้ า
โทรศัพท์
สาธารณะ
ที่นงั่ หน้ า
บันได 1

ชุดม้ านัง่

เพศ

นัง่ อุ้มเด็ก, นัง่ รอ, นัง่ เล่น

หญิง

นัง่ อุ้มเด็ก, นัง่ รอ, นัง่ เล่น
นัง่ กินข้ าว, พูดคุย, กินขนม,
นัง่ อุ้มเด็ก, นัง่ รอ, คุยโทรศัพท์
, ดื่มน ้า, ดื่มนม
นัง่ รอ, นัง่ เล่น
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, ดื่มน ้า, ดื่มนม,
นัง่ พูดคุย
นัง่ รอ, นัง่ เล่น, พูดคุย, คุย
โทรศัพท์
นัง่ ดูแมว

ชาย
หญิง

ชาย
หญิง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

11 / 4 / 4 / 3 / 19 / 42 /
42 / 14 / 12
11 / 27 / 19 / 25
17 / 17 / 17 / 8 / 45 / 45
/ 3 / 3 / 12 / 3 / 5 / 10 /
8 / 6 / 16 / 16 / 27 / 27
12 / 6 / 23
8 / 5 / 12 / 12 / 4

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

ชาย
ชาย

สวน 6

ญาติผ้ ปู ่ วยใน

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
9
13 (30.9%)

18

3 / 42

4
18

21 (50%)

16

3 / 45

3
5

7 (16.7%)

8

3 / 12

1 (2.4%)
42

14
15

14
3 / 45

8/3

2

14

1
รวม

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)
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ตารางที่ 54 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ที่นงั่ หน้ าตู้
ATM
ที่นงั่ หน้ า
โทรศัพท์
สาธารณะ
ที่นงั่ หน้ า
บันได 1

เพศ

สวน 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นัง่ รอ, พูดคุย, ยืนคุยโทรศัพท์, หญิง
นัง่ พัก
นัง่ รอ, กินขนม, คุยโทรศัพท์ หญิง
นัง่ รอ, คุยโทรศัพท์, นอน
ชาย

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

56 / 56 / 40 / 4

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
4
4 (33.3%)

108 / 14 / 14
108 / 108 / 89

3
3

นัง่ คุยโทรศัพท์

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย

6/4

หญิง

ประเภท

เวลา(นาที)/ครัง้

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

39

4 / 56

6 (50%)

74

14 / 108

2

2 (16.7%)

5

4/6

รวม

12

51

4 / 108
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ตารางที่ 55 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 14:01 - 16:00 น.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 14:01 - 16:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ที่นงั่ หน้ าตู้
ATM

นัง่ พูดคุย
นัง่ พูดคุย, นัง่ พัก
นัง่ พูดคุย
นัง่ พูดคุย
นัง่ พูดคุย

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

สวน 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
เจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่

เวลา(นาที)/ครัง้

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
12 / 12
2
5 (35.7%)
12 / 2 / 2
2
5
1
55 / 76 / 76 / 3 / 20 / 13 6
8 (57.1%)
8/3
2

ที่นงั่ หน้ า
โทรศัพท์
สาธารณะ
ชุดม้ านัง่
นัง่ ดูแมว, คุยโทรศัพท์
ชาย
ญาติผ้ ปู ่ วยใน 44
ข้ อสังเกต - ชาย(ผู้ป่วยใน)เดินเล่นบริเวณระเบียง นัง่ ที่นงั่ หน้ าโทรศัพท์สาธารณะดูแมว, นัง่ เล่น ลงไป
เล่นกับแมวที่พื ้นที่เปิ ดโล่งระหว่างอาคาร 18 นาที
- หญิง(เจ้ าหน้ าที่) ยืนคุยโทรศัพท์บริเวณทางเดิน 2 นาที

1
รวม

1 (7.1%)
14

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

9

2 / 12

32

3 / 76

44
25

44
2 / 76
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ตารางที่ 56 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 16:01 - 18:00 น.
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 16:01 - 18:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)

เพศ

สวน 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

ที่นงั่ หน้ าตู้
นัง่ รอ, พูดคุย, กินขนม
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ATM
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ รอ, พูดคุย, กินขนม
ชาย
ที่นงั่ หน้ า
นัง่ รอ
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ
โทรศัพท์
ญาติผ้ ปู ่ วย
นอนรอ, คุยโทรศัพท์, นัง่ รอ
ชาย
สาธารณะ
พื ้นที่สวน
ล้ างภาชนะ
ชาย
เจ้ าหน้ าที่
ข้ อสังเกต - มีร้านขายหนังสือบริ เวณทางเดิน เริ่ มเก็บร้ านเวลา 16:35 น.

เวลา(นาที)/ครัง้

6/3
6/3/5
20 / 20
8 / 20
12

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
2
5 (50%)
3
2
4 (40%)
2
1
รวม

1 (10%)
10

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

5

3/6

17

8 / 20

12
10

12
3 / 20
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ตารางที่ 57 สวน 6 การใช้ งานพื ้นที่ เวลา 12:01 - 14:00 น.
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เวลา 12:01 - 14:00 น.
การใช้ งาน
พฤติกรรม
(ตาแหน่ง)
ที่นงั่ หน้ าตู้
ATM

เพศ

สวน 6

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประเภท

กินขนม, นอน
หญิง
ผู้ป่วยนอกหรื อ
ญาติผ้ ปู ่ วย
นัง่ รอ, เล่นโทรศัพท์
ชาย
นัง่ เล่น
ชาย
ผู้ป่วยใน
ที่นงั่ หน้ า
นัง่ กินข้ าว, ดูแมว, เล่นกับแมว ชาย
ผู้ป่วยนอกหรื อ
โทรศัพท์
, นัง่ หลับ
ญาติผ้ ปู ่ วย
สาธารณะ
นัง่ กินข้ าว, ดูแมว
หญิง
ผู้ป่วยใน
ชุดม้ านัง่
เล่นกับแมว
ชาย
ญาติผ้ ปู ่ วยใน
พื ้นที่สวน
ให้ อาหารแมว
ชาย
ผู้ป่วยใน
ข้ อสังเกต - เวลา 12:15 น. ร้ านหนังสือเริ่มเก็บร้ าน(ขายวันนี ้วันสุดท้ าย)

เวลา(นาที)/ครัง้

14
2
24
18 / 35 / 39
18
3
1

จานวนครัง้ ที่ใช้ งาน
ชาย-หญิง
รวม
1
3 (33.3%)
1
1
3
4 (44.4%)
1
1
1
รวม

1 (11.1%)
1 (11.1%)
9

เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้

เวลาน้ อยสุด/
มากสุด(นาที)

13

2 / 24

28

18 / 39

3
1
17

3
1
1 / 39
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ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ข
การให้ บริการคลินิกพิเศษ

395
ตารางที่ 58 การให้ บริการคลินิกพิเศษ งานผู้ป่วยนอก เวลา 9:00 - 12:00 น.
วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คลินิกพิเศษ
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
- เด็ก
- ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
- หู คอ จมูก
- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- ฝั งเข็ม
- อายุรกรรม(หอบหืด)
- โรคตา
- ฝากครรภ์/นรี เวช
- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- นรี เวช
- ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
- เด็ก
- เบาหวาน
- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- เด็ก
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
- สุขภาพเด็กดี/ ฉีดวัคซีน
- ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
- ความดันโลหิตสูง
- นรี เวช
- ฝั งเข็ม
- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- โรคไต
- ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
- โรคประสาทและสมอง
- ฝากครรภ์/ นรี เวช
- หู คอ จมูก
- เด็ก
- ฝั งเข็ม
- อายุรกรรม
- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- เด็ก
- ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
- กระตุ้นพัฒนาการ
- อายุรกรรม
- หู คอ จมูก
- วัณโรค(ศุกร์ แรกของเดือน)
- ฝั งเข็ม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ค
สถิตผิ ้ ูป่วย พ.ศ.2551 - 2555
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ตารางที่ 59 สถิติผ้ ปู ่ วยใน พ.ศ.2551 - 2555(ต.ค.2550 - ก.ย. 2555)
ประเภท
2551
14,820
52,521
144
3.75

1. จานวนผู้ป่วยใน
2. จานวนวันครองเตียง(วัน)
3. เฉลี่ยผู้ป่วยในวันละ(คน)
4. เฉลี่ยผู้ป่วยนอนคนละ(วัน):
เตียง
5. อัตราการครองเตียง%
89.69
6. จาแนกตามกลุม่ งานหลัก(ราย)
6.1 ศัลยกรรม
1,738
6.2 ศัลยกรรมกระดูก
607
6.3 กุมารเวชกรรม
3,287
6.4 จักษุวิทยา
261
6.5 หู คอ จมูก
39
6.6 อายุรกรรม
6,384
6.7 สูต-ิ นรี เวชกรรม
2,466
6.8 ทันตกรรม
38
ที่มา: ฝ่ ายเวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลเสนา

ปี งบประมาณ
2552
2553
2554
13,943 13,878 13,647
55,792 61,298 60,349
153
168
166
4
4.4
4.4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง101.78
ก
ั
92.64
น
ำ
ส
2,018
724
3,133
332
125
5,372
2,214
25

2,103
544
3,467
387
86
5,154
2,132
5

2555
13,406
62,380
171
4.8

91.86

94.69

2,132
564
3,266
329
94
5,217
2,042
3

1,902
481
3,244
391
115
4,459
2,810
4

398
ตารางที่ 60 สถิติผ้ ปู ่ วยนอก พ.ศ.2551 - 2555(ต.ค.2550 - ก.ย. 2555)
ประเภท
2551
226,180
82,405
791

1. ผู้มารับบริการทังหมด:
้
ครัง้
: คน
2. เฉลี่ยผู้มารับบริการวันละ
3. จาแนกตามกลุม่ งานหลัก(ราย)
3.1 ศัลยกรรม
25,390
3.2 ศัลยกรรมกระดูก
16,094
3.3 กุมารเวชกรรม
24,345
3.4 จักษุวิทยา
4,192
3.5 หู คอ จมูก
8,182
3.6 อายุรกรรม
122,743
3.7 สูต-ิ นรี เวชกรรม
9,687
3.8 ทันตกรรม
10,495
3.9 จิตเวช
5,052
ที่มา: ฝ่ ายเวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลเสนา

ปี งบประมาณ
2552
2553
2554
210,435 225,430 234,517
52,254 55,488 56,656
736
788
823

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
19,839
13,454
23,287
2,890
3,628
124,431
10,132
10,714
2,060

21,865
14,067
23,380
3,697
4,316
134,282
10,291
11,530
2,002

25,306
17,236
22,545
5,213
4,540
133,675
10,767
12,108
3,127

2555
226,537
55,496
793
24,011
18,112
21,030
5,346
4,120
128,001
10,620
12,011
3,286

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ง
จานวนบุคลากรจาแนกตามสาขาวิชาชีพที่สาคัญ

400
ตารางที่ 61 จานวนบุคลากรจาแนกตามสาขาวิชาชีพที่สาคัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

บุคลากรแยกตามสายงาน
แพทย์
นักจัดการงานทัว่ ไป
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการสาธารณสุข
นักกายภาพบาบัด
เจ้ าพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู
เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้ าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้ าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักเทคนิคการแพทย์
เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์
โภชนากร
นักรังสีการแพทย์
เจ้ าพนักงานรังสีการแพทย์
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้ าพนักงานเวชสถิติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้ าพนักงานพัสดุ
นายช่างเทคนิค
รวมข้ าราชการ
ลูกจ้ างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างชัว่ คราว
รวมลูกจ้ างและพนักงานราชการ
รวมทังสิ
้ ้น

อัตราตาม
จ.18
27
2
8
10
181
0
4
1
1
3
7
1
2
7
1
1
1
5
1
2
2
2
1
1
271
57
14
164
235
506

ช่วยปฏิบตั ิราชการ
ไปช่วย
มาช่วย
1
1
1
1
1
1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ที่มา: ฝ่ ายเวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลเสนา (ข้ อมูล ณ มกราคม 2555)

จานวนคนที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
22(ลาศึกษา 5)
2
8
10
181
0
5
1
1
3
7
1
2
7
1
1
1
4(ลาศึกษา 1)
1
2
2
2
1
1
266(ลาศึกษา 6)
56
14
164
234
500(ลาศึกษา 6)

401
ประวัตผิ ้ ูวิจยั
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553

นางสาวณิชา มุนินทร์ นิมิตต์
75 ถ.สุวรรณวัฒนา(ก) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
ที่อยูป่ ั จจุบนั
สาเร็จการศึกษาปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2551- ปั จจุบนั สถาปนิกอิสระ

