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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
จิต วิทยาผูส้ ู งอายุเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ ที่จ ะส่ งผลต่อการส่ งเสริ มและแก้ปัญหา
สุ ขภาพจิต เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีความเป็ นอยู่และมีกาลังใจในการใช้ชีวิตในสังคม การศึกษาไ ด้เก็บ
ข้อมูลจากการค้น คว้า จิ ต วิ ทยาผูส้ ู งอายุ การออกแบบภูมิทัศน์ที่ใช้หลัก การจิ ต วิทยาทั่ว ไป มา
ประมวลผลวิเคราะห์และสรุ ปหาแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ
จากการศึก ษาพบว่าภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการจิตวิทยามาเกี่ยวข้องในการออกแบบ จะ
สามารถมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความรู้สึกที่เป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและส่ งเสริ มความ
เป็ นอยู่ข องผูส้ ู งอายุให้ดี ข้ ึ น ความต้องการในด้านจิ ต วิทยาของผูส้ ู งอายุ จะสะท้อนออกมาทาง
พฤติกรรมในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อม ซึ่งการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุมีจุดมุ่งหมาย 2
ประการหลักดังนี้ คื อ ภูมิทศั น์ที่ส่งเสริ มสุ ขภาพจิตผูส้ ูงอายุ และภูมิทศั น์เพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพจิต
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งเป็ นภูมิทศั น์ที่คานึ งถึงการเคลื่อนไหวทางสรี ระการเข้าถึงธรรมชาติและการเบี่ยงเบน
ความสนใจ โดยเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทศั น์ทางกายภาพที่แสดงออกทางลักษณะของพื้นที่
พืชพรรณ ทางเดิน หรื อการจัดวางองค์ประกอบต่างๆในภูมิทศั น์
ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่าแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุ
จะต้องประกอบด้วยประเด็นหลักที่เป็ นโครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ ดังนี้คือ
1. อิทธิพลของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาที่มีส่ิ งเร้าและการกระตุน้ ความรู้สึก
อย่างเหมาะสม โดยคานึ งถึงความสมดุลของสิ่งเร้าต่างๆเช่น เสียง กลิ่น สัมผัส ภาพ และรส
2. การจัด วางองค์ประกอบของพื้นที่ในภูมิทศั น์ที่ทาให้เกิ ดการรับรู้ที่มี แบบแผน
ลาดับ ความสมดุล เอกภาพและจังหวะ
3. การออกแบบคุณลักษณะองค์ประกอบในภูมิทศั น์ที่จะอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ
เช่น คุณลักษณะที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก สี รู ปร่ าง สัญลักษณ์ ขนาด สัดส่วน รวมถึงแสงและเงา
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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This research aims to study on principles, theories and researches
in relation to psychology of the Elderly. The psychology principle is being
applied to landscape designing which will contribute to solve mental health
problems, promote the Elderly to have a pleasant lifestyle and moral support
in living in the community. The study consists of data collected from the
research on the general psychology principle for elderly. The data also used
in analyzing and concluding on the landscape design for the Elderly.
The study shows that the landscape designed by adopting the
psychology principle influenced the Elderly to respond positively to the
environment and well-being. Psychological needs of the Elderly, in terms of
living environment; it was reflected through their behavior. There are 2
objectives of landscape designing for the Elderly which are landscape that
promotes well-being and landscape that aid on mental health issues, which
focus on way to distract from physical disabilities to pleasant scenery by
creating an environment where the combinations of area, plants, walking path
and landscape being displayed.
In summary, landscape designing using the psychology of the
Elderly requires the following factors as a designing structure;
1. The influence of nature that properly stimulate the senses by
considering the balance of sound, scent, touch, scene and taste
2. Layout of the landscape elements will create the perceptual
patterns of balance, unity and rhythm
3. The design of landscape elements will illustrate details such as
features that have influences on senses, color, shape, symbol, size, form and
also light and shadow
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