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This research aims to study on principles, theories and researches
in relation to psychology of the Elderly. The psychology principle is being
applied to landscape designing which will contribute to solve mental health
problems, promote the Elderly to have a pleasant lifestyle and moral support
in living in the community. The study consists of data collected from the
research on the general psychology principle for elderly. The data also used
in analyzing and concluding on the landscape design for the Elderly.
The study shows that the landscape designed by adopting the
psychology principle influenced the Elderly to respond positively to the
environment and well-being. Psychological needs of the Elderly, in terms of
living environment; it was reflected through their behavior. There are 2
objectives of landscape designing for the Elderly which are landscape that
promotes well-being and landscape that aid on mental health issues, which
focus on way to distract from physical disabilities to pleasant scenery by
creating an environment where the combinations of area, plants, walking path
and landscape being displayed.
In summary, landscape designing using the psychology of the
Elderly requires the following factors as a designing structure;
1. The influence of nature that properly stimulate the senses by
considering the balance of sound, scent, touch, scene and taste
2. Layout of the landscape elements will create the perceptual
patterns of balance, unity and rhythm
3. The design of landscape elements will illustrate details such as
features that have influences on senses, color, shape, symbol, size, form and
also light and shadow
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำของโครงกำร
แนวทางการนาหลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ู งอายุ ซึ่งได้
แนว ความคิดที่เกิดจากกระแสการตื่นตัวกับโครงสร้างประชากรของไทย ที่มีแนวโน้มเข้าสู่สงั คมผู้
สูง อายุอย่างเต็มตัวในอนาคต เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก จากการสารวจอายุของประชากร
ในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นคือในปี พ.ศ.2558 จะมีสัดส่ วนผูส้ ูงอายุร้อยละ
15.6 และ พ.ศ. 2568 มีร้อยละ 21.5 และ พ.ศ.2576 มีร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด จึงทาให้
สังคมไทยเกิดการตื่นตัว และการวางแผนและมาตรการรองรั บการก้าวสู่ “สังคมผูส้ ูงอายุ” ให้
เพียงพอ และเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบนั การออกแบบภูมิทศั น์ในประเทศไทยเช่น สวนสาธารณะ สวนพักผ่อนตาม
สถานที่ต่างๆหรื อสวนภายในบ้าน จะเป็ นการออกแบบภูมิทศั น์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าการ
จัดองค์ ประกอบในการออกแบบภูมิทศั น์ โดยมีทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ว่าง แบบแผน จังหวะ
ความสมดุ ล รู ปร่ างในภูมิทัศน์ ขนาดและสัด ส่ ว น เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งที่ กล่าวมานั้นเป็ นพื้นฐานการ
ออกแบบที่มีเรื่ องของจิตวิทยามาเกี่ยวข้อง และการออกแบบภูมิทศั น์ในปัจจุบนั มิได้คานึงถึงวัยของ
ผูใ้ ช้งานมากนัก ซึ่งแท้จริ งแล้วเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะอายุที่แตกต่างกันก็ตอ้ งมี
ความต้อง การ มองเห็น หรื อสัมผัสธรรมชาติที่แตกต่างกันไปตามการดารงชีวิต และสภาพแวดล้อม
ทางร่ าง กายและจิตใจที่แตกต่างกัน
โครงการวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาหลักการจิตวิทยาในการออกแบบภูมิทศั น์ จิตวิทยา
ผูส้ ูงอายุ เพื่อการจัดองค์ประกอบในภูมิทศั น์ที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ ซึ่ งในอนาคตอัน ใกล้น้ ี จาก
กระแสที่ ตื่ นตัวของประชากรผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้ นทุก ปี จะทาให้ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ครั้ งนี้ ได้ใช้
ประโยชน์ ใ นการออกแบบภู มิทัศน์ เ พื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะทาง
โครงการวิจยั หลักการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การพัฒนาสังคม สวัสดิการ และจิตใจของผูส้ ูงอายุเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนในสังคมและประเทศชาติ

1

2

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจยั
2.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา
เพื่อต้องการนาเสนอหลักการออกแบบภูมิทศั น์ที่สอดคล้องกับจิตวิทยา และการ
ดารงชีวิตในสังคมของผูส้ ูงอายุ เพื่อให้เป็ นความรู้และเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและนาไป
ออกแบบภูมิทศั น์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานเฉพาะผูส้ ูงอายุ ต่อไปในอนาคต
2.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาในการออกแบบ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการออกแบบภูมิทศั น์ที่เหมาะสม
กับผูส้ ูงอายุ
3. เพื่อศึกษาหลัก การและรายละเอียดในการจัด องค์ประกอบในภูมิทศั น์เพื่อ
ผูส้ ูงอายุ
4. เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์ที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
3. นิยามศัพท์
จิตวิทยา (Psychology)หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของจิตหรื อวิญญาณ จิตวิทยา
หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่ าด้ว ยเรื่ อ งของจิ ต หรื อวิญญาณ จิ ต หมายถึง สิ่ งที่ มีห น้าที่ รู้ คิ ด วิญญาณ
หมายถึง สิ่งที่ถือกันว่าสิ่งอยูใ่ นตัวตน ซึ่งจิตวิทยาเป็ นการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการของจิต
ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ หัวใจสาคัญของการศึกษาจิตวิทยา ก็คือ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ และ
กระบวนการของจิตหรื อประสบการณ์อย่างเป็ นระบบ นัน่ เอง
พฤติ กรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาหรื ออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้ อ
ความคิ ด และความรู ้ สึก เพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า ซึ่งเป็ นการแสดงออกทางด้านร่ างกาย และผูอ้ ื่น
สามารถสังเกตเห็นได้ เรี ยกว่า พฤติกรรมภายนอก (over behavior ) ได้แก่ การกิน นอน เดิน
พูด หัวเราะ ร้องไห้ ส่วนการกระทาภายในตัวบุคคลซึ่งผูอ้ ื่นไม่สามารถรู้ นอกจากตัวผูก้ ระทานั้น
เรี ยกว่า พฤติกรรมภายใน(covert behavior ) หรื อกระบวนการของจิต ได้แก่ ความคิด อารมณ์
ความจา การเรี ยนรู้ นักจิตวิทยาได้แบ่งพฤติกรรมตามลักษณะเป็ น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมติดตัว
และ พฤติกรรมเรี ยนรู้
พฤติกรรมติดตัว (Inborn or innate behavior )หมายถึง การกระทาที่ติดตัวมนุษย์มา
ตั้งแต่เกิด
พฤติกรรมเรี ยนรู้ (Learned behavior ) หมายถึง การกระทาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากได้รับการฝึ กหัด จนเกิดการเรี ยนรู้ข้ ึน ทาให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่ทาไม่
ได้มาเป็ นทาได้
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ภูมิทศั น์ ( Landscape ) หมายถึง ภาพรวมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง ที่มนุ ษย์ รับรู้ทาง
สายตาในระยะห่าง อาจเป็ นพื้นที่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยรู ปทรงของแผ่นดิน น้ า ต้นไม้ สัตว์และ
สรรพสิ่ งมนุ ษ ย์สร้ างในสภาพอากาศหนึ่ งและช่ ว งเวลาหนึ่ งที่ เรี ยกว่าภู มิทัศน์ ธ รรมชาติ หรื อ
ภาพรวมของเมืองหรื อส่ วนของเมือง เรี ยกว่า ภูมิทศั น์เมือง ความหมายของภูมิทศั น์น้ นั กว้างและ
สามารถตีความได้หลากหลาย ซึ่งภูมิทศั น์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์กบั
การรับรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ผูส้ ูงอายุ ( Elderly ) หมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ นไปทั้งชายและหญิง ซึ่ งใน
การศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุได้แบ่ง ผูส้ ูงอายุเป็ น 2 กลุ่มคือ ผูส้ ูงอายุตอนต้น และ
ผูส้ ูงอายุตอนปลาย
ดังนั้นความหมายของแนวทางการนาหลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์
เพื่อผูส้ ูงอายุ คือ การศึกษาพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม โดยนาผลที่ได้จาก
การศึกษานั้นมาเป็ นตัว กาหนดในการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองความต้องการและ
สอดคล้องต่อพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ผสู้ ูงมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
4. ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ จะมีขอบเขตทางด้านเนื้อหา การศึกษาแนวทางการนาหลักการจิตวิทยา
มาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุน้ นั มีขอบเขตโดยกล่าวถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้ สึก และจิต ใจ หลัก การและทฤษฎีก ารออกภูมิทัศน์ที่คานึ งถึงหลัก
จิตวิทยาเพื่อรองรับสภาพจิตใจและสังคมของผูส้ ูงอายุ ภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ ที่กล่าวถึงในงานวิจยั
นั้น หมายถึง ภู มิทัศน์ที่ผสู ้ ู งอายุใช้มองออกมาเห็ น จากภายในสู่ ภูมิทัศน์ภายนอกและภูมิทัศน์ที่
ผูส้ ูงอายุเข้าไปใช้งาน
ขอบเขตทางด้านเนื้อหาจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาผูส้ ูงอายุและ
หลักการจัดองค์ประกอบในภูมิทศั น์ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตและสภาพจิตใจของผูส้ ูงอายุ และศึกษา
หลักการออกแบบภูมิทศั น์ต่างๆที่เกี่ยวกับพืชพรรณ องค์ประกอบ มุมมอง บรรยากาศ ที่ว่าง และ
หลักการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผูส้ ูงอายุ
5. ขั้นตอนการศึกษา
ซึ่งมีข้นั ตอนการศึกษาตามลาดับดังต่อไปนี้
5.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้ อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารตาราที่เกี่ยวข้องกับ หลักการจิตวิทยาของผูส้ ูงอายุ
โดยการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจเบื้องต้นของผูส้ ูงอายุ มาวิเคราะห์สรุ ป
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ใจความสาคัญของความต้องการและปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต ของผูส้ ู งอายุเ พื่อให้ก ารออกภูมิทัศน์ มี
ประสิ ทธิภาพในการส่ วนช่วยส่ งเสริ มความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของผูส้ ูงอายุได้
2. รวบรวมข้อ มูล เกี่ ยวกับ หลัก การจิ ต วิ ทยามนุ ษ ย์ท่ัว ไปที่ น ามาใช้ใ นการ
ออกแบบภูมิทศั น์ โดยการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ แล้วนามาวิเคราะห์หาข้อสรุ ปความเป็ นไปได้
ของการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ
5.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
รวมรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตวิทยาผูส้ ูงอายุกบั การออกแบบภูมิทศั น์โดยใช้หลักการจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและ
หลักการที่นาไปสู่การออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ
5.3 ขั้นตอนการสรุปและการเสนอแนะ
สรุ ปและอภิปรายผลการวิเคราะห์แนวทางการนาหลักการจิตวิทยามาใช้ในการ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ู งอายุ และเสนอแนะแนวทางการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติ มในการศึกษา
ต่อไปในอนาคต
6. วิธีการศึกษา
การวิจยั แนวทางการนาหลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ
ทาโดยการศึกษาทบทวนเอกสาร ข้อมูลต่างๆที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ จัด จาแนก หาความสัมพัน ธ์และสรุ ปองค์ค วามรู้ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ โดย
เอกสารและข้อมูลที่นามาเป็ นประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ
1. ความสาคัญและความหมายของวัยผูส้ ูงอายุ
2. ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ
3. ทฤษฎีหลักการจิตวิทยาและพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุ
4. ปัญหาสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
5. การนาหลักการจิตวิทยานามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์
น าข้อมูลต่ างๆมาวิ เคราะห์ โดยองค์ค วามรู้ จ ากการศึก ษาความรู้ ม าประมวลผล
วิเคราะห์ต ามหลักการที่ได้ศึกษาและนามาสรุ ปหาแนวทางการนาหลักการจิ ตวิทยามาใช้ในการ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ

บทที่ 2
ทฤษฎีจติ วิทยาผู้สูงอายุ
ทฤษฎีจิตวิทยาผูส้ ูงอายุ ได้กล่าวถึงเรื่ องราวความสาคัญของวัยผูส้ ูงอายุ ความรู้ทว่ั ไป
เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั จิตวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของผูส้ ูงอายุ ปั ญหา
สุ ข ภาพจิต ของผูส้ ูงอายุ และแนวทางการส่ งเสริ มสุ ข ภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการนาจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์
เพื่อผูส้ ูงอายุ
1. ความสาคัญและความหมายของวัยผู้สูงอายุ
ประชากรศาสตร์ (สารานุ กรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2 2549) ได้แบ่งกลุ่ม
ประชากรในประเทศต่างๆ ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุ คือ ประชากรวัยเด็ก หมายถึงผูท้ ี่มี
อายุต้งั แต่ แรกเกิ ด - 15 ปี ประชากรวัยทางาน หมายถึงผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 15 – 59 ปี และกลุ่มสุ ดท้าย
คือ ประชากรวัยสู งอายุ หมายถึงผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ นไป ผูส้ ูงอายุมีคุณค่ าและความสาคัญต่อ
สังคมมาก เพราะนอกจากจะเป็ นที่ พ่ ึงทางใจของบุตรหลาน และเป็ นที่ เคารพนับถือของบุ คคล
ผูส้ ู งอายุยงั จะได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ มีความคิ ดอ่านสุ ขุม
รอบคอบ และเคยทาคุ ณ ประโยชน์ให้แก่สังคมมาแล้วเมื่อตอนที่ อยู่ในวัยทางาน ผู้สูงอายุจึ งมี
ความสาคัญต่อสังคมไทยเป็ นอย่างยิง่
1.1 ความสาคัญของวัยผู้สูงอายุ
เหตุผลสาคัญประการหนึ่ งที่ ตอ้ งศึกษาในเรื่ องเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ เพราะผูส้ ูงอายุ
เป็ นผูท้ ี่ทาประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมมาแล้วอย่างมากมาย และเมื่อมีอายุมากขึ้นทั้งร่ างกาย
และจิตใจได้เสื่ อมถอยอย่างชัดเจนดังนั้นการศึกษาความสาคัญของวัยผูส้ ู งอายุจึ งมีค วามจาเป็ น
จะต้องมีความเข้าใจ ในลักษณะสาคัญของผูส้ ูงอายุ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1.1 การเสื่ อมถอยทางร่ างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
ลักษณะการเสื่อมถอยของร่ างกายจะมี 2 ลักษณะ คือ
1. เป็ นสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกระบวนการก้าวไปสู่ความชรา เรี ยก
ซีเนสเซน (Senescence) การก้าวไปสู่ความชราแบบซีเนสเซนนี้ จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เข้ามา
เบียดเบียน แต่มีการพัฒนาเข้าสู่วยั ชราอย่างเป็ นลาดับขั้นอาจกล่าวได้กา้ วสู่ความชราแบบซีเนสเซน
นี้เป็ นศาสตร์ ที่มีชื่อเรี ยกว่า ชราภาพวิทยา หรื อชราภาววิทยา (Geroniology)
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ชราภาพวิทยาหรื อชราภาววิทยา เป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่ งที่ศึก ษาเกี่ ยวกับ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ค วามชราโดยศึ ก ษาถึง การเปลี่ย นแปลงทางร่ างกาย ซึ่ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระบบ คือ ระบบการผลิตโฮโมนของร่ างกาย และระบบต้านทางโรคของร่ างกาย
นอกจากนั้นเป็ นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและความสามารถทางด้านจิตใจของผูส้ ูงอายุ ลักษณะ
บุคลิกภาพและพฤติ กรรมที่ เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของ
ผูส้ ูงอายุโดยเน้นในเรื่ อง บทบาท สถานภาพ และพฤติกรรมของกลุ่มผูส้ ูง อายุซ่ึงสอดคล้องสัมพันธ์
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ ูงอายุแต่ละคน
2. การเสื่ อมถอยทางร่ างกายและจิตใจที่มีได้เป็ นไปตามธรรมชาติแต่เกิด
จากความผิดปรกติทางร่ างกาย รวมทั้งความบกพร่ องของการทางานของสมองทาให้เกิดความชรา
ภาพขึ้นมา เรี ย ก ซี นายลิต้ ี (Senlllty) กระบวนการก้าวไปสู่ค วามชราแบบซี นายลิต้ ีน้ ี เป็ นศาสตร์
แขนงหนึ่งที่มีชื่อ เรี ยกว่า ชราพาธวิทยา (Gertatric)
ชราพาธวิทยา เป็ นศาสตร์ สาขาวิชาแขนงหนึ่ งที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษา
ของแพทย์ศึกษาอาการโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุขภาพทางร่ างกายของผูส้ ูงอายุ รวมทั้งหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้ผสู ้ ูงอายุมีอายุยนื ยาวนานขึ้น พิจารณาวิธีป้องกันโรคและการติดเชื้อต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูส้ ูงอายุ โรคที่ เกิ ดขึ้ นบ่ อยครั้ งสาหรับผูส้ ูงอายุประกอบด้วย โรคหัว ใจ เส้น โลหิ ตตีบตัน ไข้ข ้อ
อักเสบ โรคประสาท โรคความจาเสื่อม และโรคนอนไม่หลับ
ลักษณะความเสื่ อมถอยทางด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ ู งอายุที่มีผลต่ อ
พฤติกรรมสามารถแสดงออกได้ดว้ ยลักษณะต่อไปนี้
1. ความจาเสื่อม มีอาการหลงลืม
2. ร่ างกายอ่อนแอ แต่มีการแสดงออกด้วยอาการดุร้าย
3. มีความคิดซ้ าซาก ย้าคิดย้าทาในเรื่ องราวของอดีต
4 .มีพฤติกรรมกลับเป็ นเด็กอีกครั้งหนึ่ง
5. ผูส้ ูงอายุบางรายมีอาการทางจิต จูจ้ ้ ีข้ ีบ่นอย่างรุ นแรง ปากร้าย อาละวาดมี
อาการประสาทหลอน
1.1.2 ผู้สูงอายุเป็ นวัยที่ต้องเผชิญกับบทบาทที่เปลีย่ นแปลงในสังคม
1. สภาพการณ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป
2. ลักษณะการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องถูกออกจากงานและหางานใหม่เพื่อการมีรายได้
4. ความสนใจเปลี่ยนแปลง
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1.1.3 ผู้ สูง อายุเป็ นวัย ที่ต้อ งมีก ารปรั บ ตัวเพื่อ ให้ สามารถดารงชี วิตได้ อ ย่ างมี
ความสุ ข
ผูส้ ู ง อายุเป็ นวัย ที่ จ ะต้อ งปรั บตัว เพื่อให้ก ารด ารงชี วิ ต อยู่ในแต่ ล ะวัน
สามารถอยู่ได้ อย่างมีความสุ ขและมีสุข ลักษณะที่ดี ด้วยการเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ อง
แบบแผน การกิน การนอน การออกกาลังกาย รู้วิธีการตรวจรักษาสุ ขภาพทางด้านร่ างกาย รวมทั้ง
ก่อนเข้าสู่วยั สูงอายุตอ้ งรู้จกั วิธีการเตรี ยมตัวเพื่อเป็ นผูส้ ูงอายุที่มีคุณภาพอีกด้วย
1.2 ความหมายและคาจากัดความของผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุจดั เป็ นวัยที่อยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้
จะตรงข้ามกับวัยเด็ก คือมีแต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงนี้ จะดาเนิ นไปอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป (ชูศรี วงเครื อ 2543 : 47) จึงเป็ นการยากที่ จะกาหนดว่าบุคคลใดอยู่ในวัย สูงอายุ
เกณฑ์ที่สงั คมจะกาหนดว่าบุคคลใดเป็ นผูส้ ูงอายุน้ นั จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมซึ่ งได้มีผใู้ ห้
คานิยามเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุไว้ เช่น ฮอลล์ (Hall D.A. 1976, อ้างถึงใน แสงเดือน มุสิกรรมณี 2545 : 7)
ได้แบ่งการสูงอายุของบุคคลออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การสู งอายุตามวัย (Choronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปี ปฏิทิ น
โดยการนับจากปี ที่เกิดเป็ นต้นไป และบอกได้ทนั ทีว่า ใครมีอายุมากน้อยเพียงใด
2. การสู งอายุตามสภาพร่ างกาย (Biological Aging) เป็ นการพิจารณาการสูงอายุ
จากสภาพร่ างกายและสรี ระของบุ คคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เนื่ องจากประสิ ทธิภ าพการ
ทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายลดน้อยลง เป็ นผลมาจากความเสื่ อมโทรมตามกระบวนการ
สูงอายุซ่ ึงเป็ นไปตามอายุขยั ของแต่ละบุคคล
3. การสู งอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็ นการเปลี่ยน แปลงใน
หน้าที่ การรับรู้ แนวความคิด ความจา การเรี ยนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิ กภาพ ที่ปรากฏใน
ระยะต่าง ๆ ของชีวิตแต่ละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น
4. การสู งอายุตามสภาพสั งคม (Sociological Aging) เป็ นการเปลี่ยน แปลงใน
บทบาทหน้าที่สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้น ซึ่ง
เกี่ยวกับอายุ การแสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคมสาหรับการ กาหนดว่า ผูส้ ูงอายุ
เริ่ มเมื่ออายุเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างกันในแต่ละสังคม สาหรับสังคม ไทยนั้นกาหนดว่า
ผูส้ ูงอายุ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มีสัญชาติ ไทยและมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ ข้ ึน ไป (พระราช บัญญัติ
ผูส้ ูงอายุ พ.ศ.2546) ทั้งนี้ ผสู ้ ู งอายุมิได้มีลกั ษณะเหมือนกันหมด แต่จะมีความแตก ต่างกันไปตาม
ช่วงอายุองค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น ดังนี้
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1. ผูส้ ูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60 –74 ปี
2. คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75 –90 ปี
3. คนชรามาก (Very Old) มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป
การแบ่งผูส้ ูงอายุเป็ น 3 ช่วงดังกล่าว สาหรับในสังคมไทยยังมิได้มีขอ้ สรุ ปว่าจะมี
การจัด ประเภทของผูส้ ู ง อายุในลัก ษณะใด การจัด โดยใช้เกณฑ์อายุก็ ยงั มีข ้อถกเถียงว่ายังไม่
เหมาะสม นักวิชาการบางท่านจึงใช้เกณฑ์ความสามารถของผูส้ ูงอายุแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง และกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่ องจากมี
ปัญหาสุขภาพ มีความพิการ
2. ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
2.1 ลักษณะของผู้สูงอายุ
แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
2.1.1 การชราภาพตามลักษณะทางกายภาพ (Biological Age) ได้แก่ การชราตาม
ลักษณะร่ างกายตั้งแต่ เริ่ มแรก เกิ ดไปตามช่วงระยะเวลาอายุของคนแต่ละคน โดยขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ดังนี้
1.ตามลักษณะกรรมพันธุท์ างร่ างกาย (Genetic Compodition or Hereditary
Aspects of our Physiology)
2.ตามลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ นอยู่ ต้ ั งแต่ เกิ ด (Environmental
Conditions Prevailing From Birth on )
3.ตามลักษณะวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องแต่ละคน
2.1.2 การชราภาพตามลักษณะทางจิตศาสตร์ (Psychological age) หมายถึง การ
ชราตามลักษณะทางจิตใจ ความรู้ สึก ของแต่ ละคนตามความเป็ นอยู่ ด้วยการแสดงบพฤติก รรม
ออกมา ตามความประสงค์ของตัวเองในสภาพแวดล้อมนั้นๆ
2.1.3 ลักษณะการชราภาพตามลักษณะทางสังคม (Social age) ได้แก่ ความเคย
ชิน (Habits) พฤติก รรม (Behaviors) และบทบาททางวัฒนธรรมหรื อ สังคม ของแต่ละคน เช่ น
แสดงออกทาง มาตรฐานการแต่งกาย การใช้ภาษา พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิด ในวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย
โดยการปฏิบตั ิ หรื อการแสดงสื่ อความหมายออกมาในสังคมนั้นๆ (Davis 1980)นอกจากการชรา
ภาพที่เห็นจากภายนอกทางด้านกายภาพแล้ว ส่ วนภายในก็เช่นเดียวกัน ในการศึกษาพบว่า ในวัย
ผูส้ ูงอายุน้ ีเป็ นระยะเซลล์ทุกชนิ ดของร่ างกาย เริ่ มทาหน้าที่เสื่อมลง ความสามารถในการปรับตัวต่อ
สิ่ งแวดล้อมก็เสื่ อมลงด้วย ระยะนี้ ทาให้ร่ างกายมีค วามไวต่อการเป็ นโรคเพิ่มขึ้น ได้มีการศึกษา
ระบบร่ างกายของผูส้ ูงอายุมีรายละเอียด ดังนี้
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2.2 การศึกษาระบบร่ างกายของผู้สูงอายุ (Aging) จะเป็ นผลมาจาก
1. ผลของฮอร์ โมนเอ็นโดรคราย (Endocrine) ของร่ างกายที่ลดน้อยลงรวมถึง
โรคภัยที่เกิดขึ้นด้วย
2. การสูญเสียระบบประสาทการรับรู้ของร่ างกาย (Autonomic Neervous system)
จะแสดงอาการชัดเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
3. การเต้นของหัวใจเปลี่ยนไป (Circulatory Changes) ทาให้หัวใจเต้นช้า จะทา
ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตของร่ างกายเสื่อมลง
4. การสูญเสี ยระบบสัมผัสทางร่ างกาย (Sensory Losses) และทางเลือด (จะเริ่ ม
แก่ลงตอนอายุ 30 ปี ขึ้นไป)
5. การสูญเสียระบบกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal) และความแข็งแรงของร่ างกาย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ทาให้เห็นว่าระบบร่ างกายของผูส้ ูงอายุจะเกิดขึ้นเมื่อ
อายุเพิ่ม ขึ้นจะแสดงออกมาทางลักษณะทางกายภาพของผูส้ ูงอายุ และเป็ นผลต่อส่ วนประกอบของ
ความไม่มน่ั คงต่างๆที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพร่ างกาย 80 เปอร์ เซ็นต์จะเป็ นโรคเรื้ อรังเกี่ ยวกับการใช้สายตา, โรคไขข้ออักเสบ และ
ความพิการด้าน อื่นๆ 20 ใน 80 เปอร์ เซ็นต์ คนชราในบ้านผูส้ ูงอายุไม่สามารถเดินได้ ส่ วนมากจะ
เคลื่อนที่ดว้ ยรถเข็นหรื อเก้าอี้สาหรับคนชรา (Geriatric wheelchair) (Koncecik 1976) และ 1 ใน 4
ของผูส้ ูงอายุจะเริ่ มมีอาการหูตึง เมื่อมีอายุมากกว่า 65 ขึ้นไป (ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์ 2531)เช่นเดียวกัน
จากการ ศึก ษาพบว่าวัยผูส้ ู งอายุจ ามีสุข ภาพเสื่ อมลง ส่ วนใหญ่ แล้ว ครึ่ งต่ อครึ่ งของผูส้ ู งอายุจ ะ
สูญเสียฟันแท้ของตัวเองไป มากกว่าครึ่ งหนึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็ น 1 ใน 4 มี
ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยนิ นอกจากนั้น ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและคุกคามสุขภาพของผูส้ ูงอายุที่สุด
คือ โรคที่เกี่ยว กับกระดูกไขข้อ ความดันโลหิต เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ ซึ่งพบว่า 7 ใน 8
ของผูส้ ูงอายุจะต้องมีปัญหาสุ ขภาพ ทางด้านนี้ (ลิขิต กาญจนาภรณ์ 2531)จากปั ญหาทางสุ ขภาพ
ร่ างกายที่เสื่อมลง จะส่งผลถึงทางด้านสติปัญญาความนึ กคิดของผูส้ ูงอายุ ซึ่งก็เสื่ อมลงเช่นกัน ใน
การศึกษาจะผล ดังนี้
2.3 การศึกษาในเรื่องความสามารถทางสติปัญญาของผู้สูงอายุ
แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ความสามารถทางพุทธิปัญญา (Cognitive Ability) พบว่าความจาในผูส้ ูงอายุ
จะเรี ยนรู ้ ได้ดีเท่ าๆ กับคนหนุ่ มสาว แต่มีขอ้ จากัดว่า หากสิ่ งที่เรี ยนรู้น้ นั ไม่ยาวเกิ นไป ไม่เร่ งรั ด
รบกวนหรื อมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง
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2. ความสามารถทางเชาว์ปัญญาของผูส้ ูงอายุจากการศึกษา พบว่าขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ดังนี้อายุที่ เพิ่มขึ้นพบว่า อัตราตอบสนองของเชาว์ปัญญาจะลดลงตาอายุที่เพิ่มขึ้น การทางานที่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขของเวลาผูส้ ูงอายุจะทาได้ไม่ ดี และอัตราเสื่ อมของเชาว์ปัญญามาหาแนวโน้มว่า จะ
ผกผันกันกับความความยืดยาวของอายุ พบว่าคนที่ฉลาดน้อยมักถึงแก่กรรมเร็ วกว่า
สุขภาพทางร่ างกาย ผูส้ ูงอายุที่มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี จะปฏิบตั ิงานได้
ดีกว่าผูส้ ูงอายุที่สุขภาพไม่ดี นอกจากนี้เกณฑ์อายุขยั ตามปฏิทินของผูส้ ูงอายุไม่เป็ นผลต่อการทางาน
หรื อการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและการปฏิบตั ิงานของแต่คนเสมอไป
จากการศึกษาพบว่าผูส้ ูงอายุที่มีการศึกษาสูงจะมีผลการปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าผูท้ ี่ได้รับการศึกษาน้อย
ในการศึกษาพบว่าความเสื่ อมทางเชาว์ปัญญาของผูส้ ูงอายุเพศชาย จะมีอตั ราสู งกวาในเพศหญิ ง
(ลิขิต กาญจนาภรณ์ 2531)
จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ความเสื่ อมต่างๆ ของผูส้ ูงอายุจะส่ งผล
ทางด้านลักษณะทางกายภาพของผูส้ ูงอายุ จากการศึกษาพบว่าเมื่อผูส้ ูงอายุมีอายุมากขึ้น ระบบ
โครงสร้างของผูส้ ูงอายุจะเปลี่ยนแปลง คือ หลัง ข้อเข่าและสะโพกจะงอลงเล็กน้อย ทาให้ส่วนสูง
ของร่ างกายจะลดลง จากการศึ กษาพบว่า อัตราการเตี้ ยลงทั้งเพศหญิงและชายจะเท่ ากันคื อ 1.2
เซนติเมตร เมื่ออายุเพิ่มขึ้น 20 ปี ในการวัดสัดส่วนผูส้ ูงอายุ พบว่าช่วงขาจะสั้นลง ภายหลังจากการ
เจริ ญเติบโตแล้ว คือ จะลดลงเมื่อผูช้ ายอายุ 30 ปี และหญิงอายุ 40 ปี
นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่าช่วงกว้างขณะกางแขนของทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายจะลดลง
ประมาณ 2 เปอร์ เซ็น ต์ ในช่ วงอายุ 65-73 ปี และอัต ราการลดลงเพิ่มเป็ น 3 เปอร์ เซ็น ต์เมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น ในการศึ กษาพบว่าความสูงจะลดลงอย่างรวดเร็ วในช่ว งอายุ 80-90 ปี ทั้งนี้ เกิดจาก การ
ยุบตัวของกระดูกสันหลัง ที่เนื่ องมาจากภาวะกระดูกพรุ น โดยเฉลี่ยแล้วความสูงของร่ างกายจะ
ลดลงประมาณ 2 นิ้ว ตั้งแต่อายุ 20 -70 ปี (ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์ 2531)
สรุ ปได้ว่า สาเหตุต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของผูส้ ูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความ
เสื่ อมต่ างๆจะเกิ ดขึ้น ทั้งนี้ จะเป็ นข้อจากัดและอุปสรรคในการอาศัยในสภาพแวดล้อ มเพื่อความ
เหมาะสมและพึงพอใจ
3. จิตวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
ในการศึกษา Maslow กล่าวว่า ศาสนาและปรัชญา ที่มนุษย์ยดึ ถือจะช่วยให้เกิดความ
มัน่ คง จะเพราะทาให้บุคคลได้จดั ระบบของตัวเอง มีเหตุผลและวิธีทางที่ทาให้บุคคลรู้สึกปลอดภัย
ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ เช่น สงคราม อาชยากรรม น้ าท่วม แผ่นดินไหว การจราจร ความสับสนไม่
เป็ นระเบียบของสังคม (Maslow 1954) คนชราก็เช่น เดี ยวกัน จากปั ญหาทางด้านจิต ใจและการ
ปรับตัวของคนชราในสังคม ทาให้คนชราขาดความมัน่ คงในชีวิตในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อม
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ต่างๆ ในการศึกษา พบว่าความปลอดภัยจะเป็ นความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิตของคนชรา
ในการศึก ษาจะมีร ายละเอียดความต้องการอันเป็ นพื้นฐานของคนชรา ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 7 ข้อ
ดังต่อไปนี้
1. ความต้องการการมองตนเองในแง่บวก
2. ความต้องการมีจุดมุ่งหมายในการดารงชีวิต
3. ความต้องการมีมนุษย์สมั พันธ์
4. ความต้องการด้านเงิน
5. ความต้องการด้านสุขภาพ
6. ความต้องการบ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย
7. ความต้องการความปลอดภัย
จากหัวข้อที่ได้กล่าวมานั้นจะชี้ให้เห็นว่าความสาคัญในความปลอดภัยในใจชีวิต จะ
เป็ นส่ วนหนึ่งในความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิตในการอยู่ในสภาพแวดล้อม นอกเหนื อจาก
ความต้องการด้านอื่นๆ จากการศึกษาพบว่าจากสาเหตุของข้อจากัดทางสภาพร่ างกายของผูส้ ูงอายุ
ได้แก่ ระดับของความเชื่ องช้า อันเนื่ องจากความบกพร่ องทางความสามารถในการเรี ยนรู้ ทาง
ความคิดเห็ นของตนเอง (Self-image) หรื อความนิ ยมตัวเอง (Self-esteem) จะเป็ นเครื่ องบ่งชี้การ
สูญเสี ยความมัน่ คง อันเป็ นคุณค่าพื้นฐานของการดารงชีวิต ทั้งนี้ เกิดจากผูส้ ูงอายุมีความเชื่อน้อยลง
และเป็ นผลกระทบต่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Koncelik 1976)
นอกจากนี้ในการออกแบบให้ผสู้ ูงอายุมีความพอใจในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ใน
การศึกษาพบว่า สภาพร่ างกายของคนชรา ยังจะมีผลกระทบต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมในการ
อยูอ่ าศัย ซึ่งเป็ นตัวแปรในการศึกษาวิจยั พบว่า การมีอายุเพิ่มขึ้น (aging) เป็ นการสูญเสี ยของการ
ปรับตัวที่ค่อยเป็ นค่อยไป และทาให้การคาดการณ์ของอายุขยั ลดลง เมื่อเวลาผ่านไป ความมีชีวิตเริ่ ม
ลดลง และจะนาไปสู่อนั ตรายมากขึ้น (ชูศกั ดิ์ เวชแพทย์ 2531) ในลักษณะนี้ แนวโน้มว่าจะแยกตัว
เองออกจากสังคมทีละน้อยๆ และในขณะเดียวกันสังคมเองก็ถอยห่ างจากผูส้ ูงอายุดว้ ยเหมือนกัน
ภาวะที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะถอยหนี จากสังคมในลักษณะนี้ เรี ยกว่า Disengagement หมายถึง การ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ ยวข้องด้วย การที่ ไม่ตอ้ งเข้าไปยุ่งเกี่ ยวกับเรื่ องคนอื่นนี้ เองที่ทาให้ผสู้ ูงอายุมี
ความสนใจที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ น้อยลง
ในการถดถอยออกจากสังคมของผูส้ ูงอายุ พบว่าคนชราต้องการ Territoriality หรื อ
อาณาเขตครอบครองที่ชัดเจน ด้วยการแสดงด้ว ยเครื่ องหมายหรื อ สัญลักษณ์ต่างๆ ในการศึกษา
พบว่าสถานที่แต่ละแห่ งควรมีการแบ่งส่ วนชัดเจน ห้องที่มีการใช้พ้ืนที่ร่วมกันจะมีปัญหามากใน
การครอบครองพื้น ที่ (Deasy 1985) อันจะแสดงถึงผูส้ ูงอายุตอ้ งการความเป็ นตัวของตัวตนหรื อ
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เอกลักษณ์ของตัวเองในการอยูอ่ าศัยร่ วมกัน ในการศึกษาของ Newcomer พบว่า คนชราหญิงที่อาศัย
อยู่ที่บ้านมีพ้ืน ที่ ก ว้างไม่ สะดวกในการทาความสะอาด ต้องพึ่ งบริ ก ารทางสังคม ในลัก ษณะนี้
ผูส้ ูงอายุจะความมี Identity หรื อลักษณะความเป็ นตัวตนสูง เนื่ องจากอยู่ใกล้ครอบครัว และเป็ น
ลักษณะของความต้องการความช่วยเหลือ
แต่เมื่อผูส้ ูงอายุยา้ ยเข้ามาอยูใ่ นชุมชนผูส้ ูงอายุที่มีหอ้ งชุดขนาดเล็ก มีห้ องอาหารรวม
มีพ้นื ที่ขนาดเล็กที่ผสู ้ ูงอายุจะดูแลตนเองได้ง่ายกว่าเดิม และมีความเกี่ยวเนื่ องของสังคมที่อยู่อาศัย
จะทาให้ผสู้ ู งอายุสูญเสี ยความเป็ น Identity สู ง เพราะ การอาศัยอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่ (Newcomer
1978)
อาจจะสรุ ปได้ว่า ความต้องการในด้านจิ ตวิทยาของคนชรา จะสะท้อนออกมาทาง
พฤติกรรมในการอยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้อม ให้เป็ นไปตามความต้องการของตัวเอง
4. การส่ งเสริมสุ ขภาพจิตผู้สูงอายุ
4.1 รักษาสุขภาพ ผูส้ ูงอายุควรระมัดระวังการเจ็บป่ วยและการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นง่ ายใน ผูส้ ู งอายุ หากผูส้ ู งอายุมีปัญหาด้านสุ ขภาพ หากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาในการดูแล
รักษาและฟื้ นฟูน านกว่าคนหนุ่ มสาว การออกกาลังกายเป็ นแนวทางหนึ่ งในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ผูส้ ูงอายุ เพราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้ อทางานดีข้ ึน ยังเป็ นการพักผ่อนหย่อน
ใจ หายเครี ยด และที่สาคัญคือ เซลล์สมองทางานดีข้ ึน
4.2 ตระหนัก และระวังความรู้ สึก ของตนเอง ระมัด ระวังภาวะอารมณ์ หงุ ด หงิ ด
ฉุนเฉี ยว น้อยใจ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อให้ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวและลูกหลานเป็ นไปในทาง
ที่ดี เป็ นที่พ่งึ ทางใจของลูกหลานได้
4.3 ความผิดปกติ หรื อความเจ็บป่ วยใดๆที่เกิด ขึ้น เมื่อได้รับการวินิจ ฉัยแล้ว ควร
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมการรักษาพยาบาลต้องคานึงถึงทุกด้านและให้การรักษาพยาบาลตาม
สาเหตุ
4.4 คอยกระตุน้ ตนเอง ผูส้ ูงอายุควรทากิจวัตรประจาวันของตนอย่างสม่าเสมอ สิ่ งใด
ทาเองได้ก็ควรทาต่อไปเพื่อร่ างกายจะได้แข็งแรง กระฉับกระเฉงรู้ว่าตนเองยังมี ค่า มีประโยชน์แก่
ครอบครัว
4.5 เมื่อมีปัญหา ไม่ว่าเป็ นสุ ขภาพจิตหรื อสุ ขภาพกาย ควรดูแลตนเองและแสวงหา
วิธีการช่วยเหลือผูส้ ูงอายุดว้ ยกัน
4.6 ทางานอดิ เรกที่ชอบ เช่ น การปลูก ต้น ไม้ เลี้ยงสัต ว์ เล่น ดนตรี เพื่อให้จิ ต ใจ
เพลิดเพลิน เบิกบาน มีความสุ ข มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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4.7 ส่ งเสริ มสัมพัน ธภาพในครอบครั ว และสังคม เพื่อกระตุ ้น ให้ผสู้ ู งอายุรู้สึก ว่า
ตนเองมีค่าเป็ นที่ปรึ กษา ได้เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า มีความสุขุ มรอบคอบ เป็ น
หลักให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว
4.8 ส่ งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุออกสังคมหรื อทากิจกรรมนอกบ้านร่ วมกับผูอ้ ื่นในชุมชน
เช่น เป็ นอาสาสมัครของชุมชน เป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น การได้ออกไปพบปะผูค้ น จะ
ช่วยให้ผสู้ ูงอายุไม่เหงา
4.9 มีเพื่อนมากขึ้น ทั้งเพื่อนรุ่ นเดียวกัน และเพื่อนต่างวัยด้วย
5. ปัญหาสุ ขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในสูงอายุ คือ เรื่ องความเครี ยด วิตกกังวล ซึมเศร้า ระแวง
นอนไม่หลับ และสมองเสื่ อม ซึ่งกล่าวโดยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ความเครียดและความวิตกกังวล
มีความวิตกกังวลที่ตอ้ งพึงพาลูกหลาน มันแสดงออกเด่นชัดเป็ นความกลัว ขาด
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เช่ น กลัวไม่มีคนเคารพยกย่องนับถือ กลัวว่าตนเองไร้ ค่า กลัว ถูกทอดทิ้ ง
กลัวถูกทาร้าย กลัวนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย การแก้ไขปั ญหาผูส้ ูงอายุ บางอย่างเป็ นปั ญหาใน
เรื่ องของวิตกกังวลเอง เช่น ความเป็ นห่วงลูกหลาน การลดความกังวลอันเกิดจากปั ญหาของตนเอง
ควรแก้ที่ความคิดของตนเอง โดยมองโลกในแง่ดี เชื่อมัน่ ในความสามารถของลูกหลาน เปิ ดโอกาส
ให้เขาแก้ปัญหาด้วยตนเอง กล่าวสรุ ปแล้วความวิตกกังวลนั้นต้องรู้ว่าเรื่ องอะไร แก้อย่างไร ถ้าวิตก
กังวลในเรื่ องที่แห้ไม่ได้ ก็ให้คนอื่นช่ว ยแก้หรื อทาใจ ถ้าเห็นผูส้ ูงอายุมีลกั ษณะอาการวิตกกังวล
ดังกล่าว ควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทาจิตใจให้สงบ เช่น การสวดมนต์ เข้าวัด ฟัง
เทศน์ หรื อ ทาพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง การไหว้พระ ฝึ กสมาธิ
5.2 ซึมเศร้ า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่พบบ่ อย มีความคิดฟุ้ งซ่ าน ชอบอยู่คนเดียว
ตามลาพัง ว้าเหว่ หงุดหงิด ใจคอเหี่ยวแห้ง เอาแต่ใจตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็ นคนไร้ค่า อาจมีอาการ
ทางกาย เช่น นอนไม่หลับ ตื่นเช้าผิดปกติ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สดชื่น ไม่สนใจดูแลตนเอง ไม่มี
สมาธิ ชอบพูดเรื่ องเศร้า เบื่ออาหาร บางรายที่มีอารมณ์เศร้ามากๆอาจมีความคิดทาร้ายตนเองได้
การช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดี ยว เมื่อมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้น พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นกับคนอื่น ทากิจกรรมหรื องานอดิเรก
5.3 นอนไม่หลับ
ผูส้ ูงอายุที่มีปัญหานอนไม่หลับนั้น มักจะชอบตื่นกลางดึกหรื อไม่ก็ตื่นเช้ากว่า
ปกติและเมื่อตื่นแล้วก็จะไม่หลับอีก ต้องลุกขึ้นมาทา โน่น ทานี่ ซึ่งจะรบกวนสมาชิกคนอื่นในบ้าน
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ที่กาลังนอนหลับอยูด่ ว้ ย ทั้งนั้นสาเหตุที่ทาให้นอนไม่หลับ อาจได้แก่ การนอนกลางวันมากเกินไป
ไม่ค่อยได้ออกกาลังกาย หรื อใช้แรงงาน ทาให้ไม่รู้สึกอ่อนเพลียหรื อง่วง เมื่อได้เวลานอนอาจวิตก
กังวลบางเรื่ องอยู่ ที่ นอนทาให้นอนไม่สบาย อากาศร้อ นหรื อเย็น เกิ นไป มีปัญหาทางร่ างกายที่
รบกวนการนอน เช่น ปวดหลัง ท้องอืด ต้องลุกมาปัสสาวะบ่อย เป็ นต้น
คาแนะนา การนอนหลับนั้นสามารถนอนพักได้ทุกเวลา ถ้านอนไม่หลับจะลุก
ขึ้นมาทาอะไรให้เป็ นประโยชน์ก็สามารถทาได้ผสู้ ูงอายุจะต้องนอนหลับและพักผ่อนให้เพียงพอกับ
สภาพ ร่ างกาย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรแก้ไขตามสาเหตุ เช่น หากิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุทาใน
ตอนกลางวัน ปลุกปลอบใจให้หายกังวล จัดสถานที่นอนของผูส้ ูงอายุให้สะดวกสบาย ดูแลรักษา
โรคทางกายให้ทุเลา เป็ นต้น หากอาการนอนไม่หลับยังคงอยูเ่ ป็ นเวลานาน ควรปรึ กษาแพทย์เพื่อให้
การบาบัดรักษาต่อไป
5.4 ระแวง
มัก พบการเปลี่ยนแปลงทางความคิ ด คิ ดซ้ าซาก คิ ด หมกมุ่น เรื่ องของตนเอง
น้อยใจ กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวถูกเหยียดหยาม รวมทั้งมีความเสื่อมของสมอง ทาให้คิดระแวงผูอ้ ื่น ไม่
ไว้ว่างใจคน ระแวงลูกหลาน นินทาว่าร้ายหรื อขโมยทรัพย์สมบัติ ชอบกล่าวหาคนในบ้านว่าขโมย
ของ ทั้งที่ตนเองลืมแล้วหาไม่พบ บางรายอาจถึงขึ้นระแวงคนมาฆ่า ทาร้าย กลัวถูกวางยาพิษ เป็ น
ต้น
คาแนะนา ในกรณี เมื่อผูส้ ูงอายุเริ่ มระแวง ควรแนะนา พูดคุย ลุช้ ีแจงเหตุผล สร้าง
ความมัน่ ใจว่าสิ่ งแวดล้อมไม่ได้ร้ายอย่างที่ คิด เพิ่มความมัน่ ใจโดยการช่ว ยเหลือในบทบาทและ
กิจกรรมที่ผอู ้ ื่น ทาไม่ได้ถา้ อาการระแวงมีมากจนชี้แจงกันอย่างไรก็ไม่ยอมรับฟัง ควรปรึ กษาแพทย์
5.5 ความจาเสื่อม
ผูส้ ู งอายุที่ค วามจ าเสื่ อมจะมีอาการหลงลืม ความจ าในอดี ต ดี ก ว่าความจ าใน
ปัจจุบนั ลืมเหตุ การณ์ ใหม่ง่าย จาเรื่ องเก่าได้ดี ทาให้กลายเป็ นคนพูดซ้ าๆซากๆ ย้าคาถาม คาตอบ
เพื่อให้ตนเองแน่ใจ สับสนเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืน ออกจากบ้านแล้วจาทางกลับบ้านไม่
ถูก เป็ นมากๆอาจจาไม่ได้แม้แต่ญาติพี่นอ้ งใกล้ชิด
การแก้ไข ควรเริ่ มต้นที่ตนเอง โดยยอมรับธรรมชาติของวัยไม่คิดวิตกกังวล ถ้า
นึ กคิ ดอะไรไม่ได้จ ริ งๆ ให้ท้ิงช่ วงเวลาไว้ร ะยะหนึ่ ง ถ้ายังนึ กไม่ได้อีก ให้ถามคนอื่น นอกจากนี้
ผูส้ ูงอายุค วรจดบัน ทึ กช่ วยจา จัดสิ่ งของให้เป็ นระเบี ยบ สาหรั บญาติ พี่น้องในครอบครัว หรื อผู้
ใกล้ชิดควรให้ความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือ โดยให้ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูส้ ูงอายุให้
มาก พยายามให้ผสู้ ูงอายุได้ปฏิบตั ิภารกิจประจาวันตามปกติ คอยเตือนให้ระลึกถึงชื่อบุคคล สถานที่
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วัน เดือน ปี เวลา และสิ่งต่างๆรอบตัว ให้ผสู้ ูงอายุได้ช่วยเหลือตัวเองในสิ่งที่พอจะทาได้ตามสมควร
และควรมาปรึ กษาแพทย์เพื่อให้ทราบความช่วยเหลือในการชะลออาการต่อไป
6. สรุปท้ ายบท
ทฤษฎีจิตวิทยาผูส้ ู งอายุที่ได้ศึกษาค้นคว้าสามารถสรุ ปเนื้ อหาใจความสาคัญเพื่อหา
แนวทางการนาหลักการจิตวิทยานาไปใช้ในออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุได้ 2 ลักษณะดังนี้
1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตผูส้ ูงอายุซ่ึงประกอบไปด้วย การรักษาสุ ขภาพ ที่จะทาได้
โดยการส่งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุออกกาลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ
2. การแก้ไขปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจะประกอบไปด้ว ย ความวิ ต กกังวล
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ความระแวง ความจาเสื่อม ซึ่งเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในผูส้ ูงอายุ
ทั้ง 2 ข้อที่ ได้ก ล่าวมานั้นเป็ นหลัก การจิ ตวิทยาผูส้ ูงอายุที่สามารถหาแนวทางการ
ออกแบบภูมิทศั น์ที่ตอบสนองและแก้ไขปั ญหาของผูส้ ูงอายุได้ ซึ่ งนอกเหนื อจากที่ได้กล่าวมานั้น
จากการวิเคราะห์ พบว่าภูมิทศั น์ไม่สามารถส่ งเสริ มจิตวิทยาข้ออื่นๆของผูส้ ูงอายุได้ จึงสรุ ปความ
เป็ นไปได้ตามลักษณะที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ เพื่อค้นหาแนวทางและวิเคราะห์ภูมิทศั น์ที่สอดคล้อง
กับจิตวิทยาผูส้ ูงอายุได้ต่อไป

บทที่ 3
ทฤษฎีจติ วิทยากับภูมทิ ัศน์
ภูมิทศั น์หรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรามีอิทธิพลและส่ งผลต่อสภาวะจิตใจได้จากการ
สัมผัส การรับรู ้ การมอง จากสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งมูลเหตุทางด้านความเครี ยดเป็ น
ปัจจัยหลักที่ทาให้เป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วย โดย Crisp,Barbara (ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
ได้สรุ ปไว้ว่า สภาพแวดล้อมและธรรมชาติทาให้เกิดการกระตุน้ ต่อสภาวะจิตใจในเชิงบวก การได้
มองภาพธรรมชาติหรื อมีประสบการณ์ในธรรมชาติสามารถช่วยให้ความเครี ยดลดลงได้ ซึ่งแนวคิด
นี้เป็ นตัวบ่งชี้ได้ชดั เจนว่าการนาทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กบั การจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์น้ นั
สามารถทาให้ความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ดีข้ ึนได้
1. อิทธิพลของธรรมชาติทเี่ กีย่ วข้ องกับจิตวิทยา
ภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อสภาวะจิตใจได้โดยตรง ซึ่ง
อาจจะมีหลักการจิตวิทยามาส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการบรรเทาและผ่อนคลายสภาพจิตใจที่ได้รับ
การกดดันหรื ออ่อนแอจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน และช่วยปรับสภาวะจิตใจและ
ร่ างกายให้รู้สึกดี ข้ ึนได้ โดยการศึกษาอิทธิพลของธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
มนุษย์ ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลด้านจิตวิทยากับสภาพแวดล้อมค้นพบว่าธรรมชาติเป็ นสิ่งที่เบี่ยงเบน
ความรู้สึกและมีแนวโน้มในการช่วยลดความเครี ยดได้ จากการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลซึ่ง Ulrich
and Parson (1990) ได้มี ก ารอ้า งอิ ง ข้อ มูล ซึ่ ง มี ท ฤษฎี แ ละงานวิ จ ัย มารองรั บ โดยอธิ บ ายถึ ง
องค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่มนุษย์มีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดังนี้
1.1 ภูมทิ ัศน์ ที่มนุษย์ มคี วามพึงพอใจ
มนุ ษ ย์มี ค วามรู้ สึ ก ชอบหรื อมี ค วามพึ ง พอใจในธรรมชาติ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละ
สภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีหลัก การที่ พฒ
ั นามาจากการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ที่ต ้องการมีความรู้ สึก
ปลอดภัย ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ (ประภาพร ธาราสายทอง 2546) โดยภูมิทศั น์ทว่ั ไปที่มนุ ษย์
มีความพึงพอใจนั้นมักจะเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง มีระบบทางเดินที่ชดั เจนและง่ายต่อการจดจา ซึ่งเป็ น
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์มีความรู้สึกถึงความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการหลีกหนี หลบภัย
จากสิ่งที่เป็ นอันตราย เป็ นต้น ซึ่งจาการศึกษารู ปลักษณะต้นไม้ที่มนุษย์มีความพึงพอใจ ตามทฤษฎี
วิวฒั นาการ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546 )พบว่ามนุ ษย์มีความพึงพอใจ
ในรู ปลักษณะต้นไม้ที่คล้ายกับต้น Acacia tree ซึ่งเป็ นต้นไม้ชนิดสีเสียด กระถิน ชะอม ซึ่งมีรูปทรง
ทางกว้างมากกว่า
16
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ความสูง มีกิ่งก้านแผ่กระจายกว้าง มีใบขนาดเล็กและมีร่มเงาที่ใหญ่มาก และมีช่วงที่เป็ นลาต้นที่ไม่
มีก่ิงก้านสั้นกว่าความสูงของต้นไม้ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)

ภาพที่ 1 ลักษณะต้นไม้ที่มนุษย์มีความพึงพอใจ
ที่มา : Andy Biggs, About the Fine Art Prints [Online], accessed 7 May 2011. Available from
http://www.andybiggs.com/photo.php?id=31
จากการสังเกตลักษณะรู ปทรงต้นไม้ที่เป็ นความพอใจของมนุษย์น้ นั อาจมีสาเหตุ
เนื่องจากต้นไม้ลกั ษณะนี้ ให้ความรู ้สึกสบาย ปลอดภัย มีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการพึ่งพาอาศัย
ความรู้สึกปกป้ อง โดยสอดคล้องกับทฤษฎี Prospect-Refuge (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร
ธาราสายทอง 2546) ซึ่งทฤษฎีน้ ีได้กล่าวถึง ภูมิทศั น์และธรรมชาติที่มีผลต่อการบาบัดฟื้ นฟูสภาพ
จิตใจ ควรมีลกั ษณะพืชพรรณเขียวชอุ่ม สงบ หรื อมีการเคลื่อนไหวของน้ าช้าๆ มีพ้นื ที่ที่เปิ ดโล่งบ้าง
มีขอบเขตที่ชดั เจน มีสตั ว์ป่าที่ไม่ดุร้าย ให้ความรู้สึกปลอดภัย ไม่มีอนั ตราย เป็ นต้น (Ulrich 1993 ,
อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546 )
การรั บ รู ้ ค วามพึ ง พอใจของมนุ ษ ย์ใ นภู มิ ทั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้อ มนั้ นมี
กระบวนการรับรู้ ที่สอดคล้องและสัมพัน ธ์กบั ความพึงพอใจที่ มนุ ษ ย์เกิ ดจากความรู้ สึกซึ่ งเป็ น
กระบวนแรกที่เกิดขึ้นได้จากสิ่ งเร้ าในธรรมชาติ ซึ่ งต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ได้รับการกระตุน้
ความเข้มข้นของลักษณะองค์ประกอบของภูมิทศั น์น้ นั ๆ ซึ่งต่อมามนุษย์ก็จะมีการพึงพอใจจากการ
รับรู้ ซึ่งอาจจะหมายถึงจิตนาการที่ทาให้เกิดความรู้สึกหลากหลาย และรับรู้ถึงคุณสมบัติบางอย่าง
ของสภาพแวดล้อมที่ ทาให้เกิ ด ความพอใจ แต่ เมื่อมนุ ษ ย์มีสติ ปัญญาที่ สูงขึ้ น ความพอใจก็อาจ
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เกิดขึ้นจากการเปรี ยบเที ยบความรู้และพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งและแก้ไข
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นโดยอาศัยทักษะจึงทาให้เกิดความพอใจ แต่การออกแบบภูมิทศั น์ให้เกิดความพึง
พอใจนั้นจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เร้าและกระตุน้ ความรู้สึก ทาให้มนุษย์รู้สึกถึงความกลมกลืน
สมดุล และสมเหตุสมผล สื่อถึงความจริ งสะท้อนความชัดเจนในภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อม
1.2 สิ่ งเร้ าและการกระตุ้นความรู้ สึกในภูมทิ ัศน์ ที่เกีย่ วข้องกับหลักการจิตวิทยา
สิ่ งเร้ าที่ เกิ ด ขึ้ น ในสภาพแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่ อการรั บรู้ และการรู้ สึก ของ
มนุ ษ ย์ที่มีผลกระทบต่ อความพึ งพอใจ โดยสิ่ งเร้ านั้น มีการตอบสนองได้ท้ งั ในเชิงบวกและลบ
(Gappell 1991, รุ จิโรจน์ อนามบุตร 2542, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) สิ่ งเร้าใน
ธรรมชาติถา้ เกิดจากความสมดุล และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทาให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวก
แต่ ถา้ มีก ารกระตุ ้นทางความรู้ สึก มากไป เช่น เสี ยงที่ ด ัง การเคลื่อนไหวที่ มากเกิน ไป หรื อการ
ซับซ้อนจากการมองเห็น อาจทาให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบที่มีผลกระทบต่อความเครี ยดของมนุ ษย์
องค์ประกอบในภูมิทศั น์ที่มีการกระตุน้ ต่อความรู้สึกมนุษย์ได้แก่ แสง สี เสียง กลิ่น ผิวสัมผัส และที่
ว่าง (Gappell 1991, รุ จิ โ รจน์ อนามบุ ต ร 2542, อ้างถึง ใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
องค์ประกอบเหล่านี้เป็ นสิ่งที่กระตุน้ ความรู้สึกของมนุษย์ได้ดี ซึ่งจะอธิบายได้ดงั นี้
1.2.1 เสียง
เป็ นสิ่งเร้าที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงที่พึงพอใจ
หรื อเสี ยงที่ ทาให้รู้สึกถึงภัยอันตราย เสี ยงที่กระตุน้ ให้เกิ ดความรู้สึกในแง่บวกนั้น จะเป็ นเสี ยงที่
เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีจงั หวะและท่วงทานองที่สมดุลอย่างต่อเนื่ อง เสี ยงที่เกิดขึ้ นในธรรมชาติ
จะเสริ มสร้างให้เกิดการผ่อนคลายได้เช่น เสียงใบไม้กระทบกันกับสายลม เสี ยงสัตว์ต่างๆร้องเรี ยก
กัน เสี ยงน้ าไหล หรื อเสี ยงน้ าตกที่ช่วยให้ร่างกายมนุ ษย์เกิดการผ่อนคลายได้ ซึ่ งแตกต่างจากเสี ยง
รบกวน เช่นเสี ยงรถ เสี ยงที่เกิดขึ้นจากความรุ นแรง ซึ่งส่งผลให้มนุษย์มีความเครี ยดเพิ่มขึ้น
สิ่งเร้าที่เป็ นลักษณะเสียงนั้นมีความคล้ายคลึงกับสี เพราะมีความกลมกลืน
กันด้วยระดับชั้น (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซึ่ งสี น้ นั อาจสร้าง
ท่วงทานอง จังหวะ เกิดขึ้นได้เช่น การจัดวางต้นไม้ พืชพรรณไม้ สีและพื้นผิว การเว้นที่ว่างในการ
จัดวางองค์ประกอบของพืชพรรณไม้
1.2.2 การสัมผัส
เป็ นการรั บรู้ ที่ก ระตุ ้น ให้มนุ ษ ย์เกิด ความรู้ สึกต่ างๆ ได้ เพราะผิวหนังมี
ความไวต่อการสื่อสารกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสาย
ทอง 2546) การสัมผัสทาให้มนุษย์มีการตื่นตัว มีชีวิตชีวา และชัดเจนได้ดา้ นความรู้สึกที่แท้จริ งใน
สภาพแวดล้อม การสัมผัสเป็ นการแลกเปลี่ยนพลังงานคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้ า ซึ่ งมีอยู่ในสิ่ งมีชีวิต ซึ่ง
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มนุษย์สามารถรับพลังงานจากการสัมผัสกับสภาพแดล้อมเช่น เท้าที่สมั ผัสกับต้นหญ้า ลมที่กระทบ
กับผิวกาย ผิวที่สมั ผัสได้ถึงอุ่นไอแดด น้ าค้าง หรื อน้ าฝน ซึ่ ง Lewis (1991) ได้สรุ ปไว้ว่าการสัมผัส
พืชพรรณที่อ่อนนุ่ มเป็ นธรรมชาติ ที่ช่วยให้เกิ ดการตอบสนองอย่างพึงพอใจและช่ว ยผ่อนคลาย
ความเครี ยดได้ ซึ่งการเลือกผิวสัมผัสในงานภูมิทศั น์ตอ้ งคานึงถึง ความสะดวกสบายในการใช้พ้ืนที่
และสร้างความรู ้ สึกเคลื่อนไหวอย่างมัน่ คง และคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูดว้ ย ซึ่ งการ
สัมผัสจะสัมพันธ์กบั การมองเห็นอย่างท่องแท้ ซึ่งการมองนี่เองจะช่วยเพิ่มการรู้สึกจากการสัมผัสได้
สมบรู ณ์อีกด้วย
1.2.3 รส
เป็ นสิ่ งเร้ าที่ สัมพันธ์กบั กลิ่น ซึ่ งรสในภูมิทศั น์น้ นั หมายถึง ภูมิทศั น์หรื อ
การใช้พรรณไม้ที่มีผลที่สามารถกินได้ หรื อผลไม้ที่ไม่สามารถกินได้ จากการมองเห็นผลและการ
ได้กลิน่ ทาให้เกิดการเบี่ยงเบนความรู้สึกให้เพลิดเพลินและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น และทาให้
ภูมิทศั น์เกิดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถทาให้เกิดความพึงพอใจใน
การติดตามและกระตุน้ อารมณ์ให้มีส่วนร่ วมกับธรรมชาติมากขึ้นได้
1.2.4 กลิน่
เป็ นสิ่งเร้าในธรรมชาติที่มีความสาคัญในการรับรู้ กลิ่นมีอิทธิพลต่อสภาวะ
จิตใจ สุขภาพ และความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ กลิ่นเป็ นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์กบั อารมณ์ได้เพราะเหตุ
นี้กลิ่นจึงเป็ นส่ วนที่ช่วยกระตุ น้ ความทรงจาในบางช่วงของเวลา ฤดูกาล และภาพความทรงจาใน
อดีตได้ กลิน่ สามารถช่วยกระตุน้ ประสาทสัมผัสให้เกิดความพึงพอใจและคลายเครี ยดได้ อย่างเช่น
การใช้พรรณไม้ที่มีกลิ่นหอมสามารถกระตุน้ ประสาทสัมผัสให้ตอบสนองในทางที่ดี โดยปรกติ
ของมนุ ษย์มกั จะพึงพอใจกลิ่นของดอกไม้และผลไม้มากกว่ากลิ่นที่ปรุ งแต่งขึ้นมา เพราะกลิ่นหอม
สามารถสร้างแรงดึงดูดและผ่อนคลายอาการเศร้าของมนุ ษย์ได้ ซึ่งการจัดวางองค์ประกอบในภูมิ
ทัศน์น้ นั มีส่วนสาคัญมากในการออกแบบที่ใช้กลิ่นในการสร้างความพึงพอใจ เช่น การจัดวางต้นไม้
ให้สอดคล้องกับทิศทางลม และช่วงเวลาต่างๆของการส่งกลิน่ ของดอกไม้ที่แตกต่างกัน
1.2.5 การมองเห็น
เป็ นสิ่งเร้าที่ทาให้เราได้รู้ถึงความลึก มิติ ของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว
เรา การมองเห็นจะสัมพันธ์กบั ความรู้สึกได้ในเวลาเดียวกัน การมองเห็นเป็ นประสาทสัมผัสที่ไวต่อ
การปกป้ อง ป้ องกันภัยจากสิ่ งที่ เป็ นอันตราย และการมองเห็นจะเป็ นความรู้สึกแรกที่ตอ้ งการหา
ความปลอดภัยหรื อกาบังรวมถึงการมอง ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักในการเปิ ดใจเพื่อรับรู้ถึงความพอใจของ
มนุษย์ การมองเห็นรู ปทรง ลักษณะ สี พื้นผิวในภูมิทศั น์น้ นั ทาให้เกิดการประเมินความน่ าสนใจ
ความงาม และความสัมพันธ์ของภูมิทศั น์ที่มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ การรับรู้โดยการมองความ
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หลากหลายทางชีวภาพและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลของสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมจะทาให้
มนุษย์มีความพึงพอใจ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) และการมองก็เป็ น
ส่ ว นที่ ทาให้เกิ ด การเบี่ ยงเบนความสนใจได้ดี เช่ น การจัด องค์ประกอบของจังหวะ ความเป็ น
เอกภาพ แบบแผน ลาดับหรื อที่ว่าง เป็ นต้น
จากการศึ กษาสิ่ งเร้ าที่มีผลต่ อความพึงพอใจของมนุ ษ ย์น้ นั สิ่ งเร้าที่ สัมผัสด้ว ย
เสียง กลิ่น สัมผัส รส และการมองเห็นนั้น แต่ละส่ วนจะมีความสาคัญที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน ถ้า
ทุกอย่างเป็ นองค์ประกอบที่ จดั วางกันได้อย่างลงตัว สภาพแวดล้อมนั้นก็จะดีและส่ งผลถึงสภาวะ
จิตใจของมนุ ษย์ให้ดีข้ ึนตามไปด้วย
2. การนาหลักการจิตวิทยามาใช้ ในการจัดองค์ประกอบภูมทิ ัศน์
การจัดองค์ประกอบในงานภู มิทศั น์เปรี ยบเสมือนการจัดวางองค์ประกอบของการ
วาดภาพ โดยใช้ ห ลัก การพื้ น ฐานการออกแบบเช่ น เดี ย วกัน งานศิ ล ปะ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ใ น
สภาพแวดล้อม (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซึ่งการจัดองค์ประกอบ
นั้นไม่ว่ าจะเป็ นภู มิทัศน์ หรื อศิ ลปะก็มีคุณ ค่าทางสภาวะจิ ตใจของมนุ ษ ย์ จากการศึก ษาค้น คว้า
งานวิจยั ของ Berlyne (1960) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการในการจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์ดงั นี้
2.1 การจัดวางพืน้ ที่ ในภูมทิ ัศน์
การจัดวางองค์ประกอบในงานภูมิทศั น์เป็ นการสร้างความสัมพันธ์องค์ประกอบ
ที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เป็ น 3 มิติ ซึ่งสามารถมองเห็นได้หลากหลายมุมมอง โดยพื้นที่ที่สามารถ
สร้างจุดดึงดูดหรื อเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีจากการรับรู้ ซึ่งประกอบไปอย่างสมดุลและงดงามเป็ นที่
พึง พอใจของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง การจัด วางพื้ น ที่ ในงานภูมิ ทัศ น์ จ ากการศึก ษาแนวคิ ด ควรมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. ลัก ษณะรู ปร่ างของอาณาเขต ซึ่ งขอบเขตหรื ออาณาเขตมีค วามสาคัญมาก
(Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) รู ปร่ างที่ดีตอ้ งมีความชัดเจน สมบรู ณ์ใน
ตัวเอง มีขนาดที่เสมอกันและไม่กากวม และคานึงถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่เป็ นลักษณะ
เดียวกัน
2. ลักษณะพื้นที่ที่มีแบบแผนขององค์ประกอบจะทาให้ภูมิทศั น์มีการสอดคล้อง
และสัมพันธ์กนั ได้ดี (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
3. ลักษณะพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและความหลากหลาย เป็ นส่วนหนึ่ งที่ทาให้ภูมิ
ทัศน์มีความอุดมสมบรู ณ์ขององค์ประกอบ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง
2546)
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4. ลักษณะพื้นที่ที่มีส่วนเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ที่มีความต่อเนื่อง และมีการลาดับ
พื้นที่ที่น่าสนใจเป็ นจุดดึงดูดที่ทาให้ให้มนุษย์มีความรู้สึกติดตามและคล้อยตาม
5. ลักษณะพื้นที่ที่มีการจัดวางจังหวะขององค์ประกอบ ซึ่งทาให้เกิดการมองเห็น
แบบนาสายตาหรื อการนาพาไปจุดสนใจให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง
6. ลักษณะพื้นที่มนุษย์เข้าใจง่าย ซึ่งเป็ นการจัดวางที่บอกการเข้าถึงได้ชดั เจน มี
ความเชื้อเชิญ มีการบอกตาแหน่ งทิศทาง เพื่อป้ องกันการสับสนที่เป็ นสาเหตุแห่ งความตึงเครี ยดได้
(Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
7. ลัก ษณะพื้นที่ ลึกลับ พื้นที่ลกั ษณะนี้ จะมีเสน่ ห์ส่งเสริ มการค้นหา และการ
ดึงดูดให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมนั้นๆได้นาน
8. ลักษณะพื้นที่ที่มีมุมมองเปิ ดโล่งเมื่ออยู่ในการปิ ดล้อม หรื อการสร้างกรอบ
ของพื้นที่ จะทาให้เกิดการรวมกันของส่วนประกอบในภูมิทศั น์ จากการรับรู้ดว้ ยการมองเห็น ซึ่งทา
ให้เกิดความน่าสนใจและนาไปสู่การจัดองค์ประกอบที่มีเอกภาพ
แนวทางข้างต้นที่ได้อธิบายมานั้นเป็ นการจัดองค์ประกอบที่เป็ นการกระตุน้ ทาง
สายตา เบี่ยงเบนความสนใจที่ดีโดยสามารถจาแนกหลักการต่างๆได้ดงั นี้
2.1.1 ลาดับ (Sequence)
การลาดับคื อการจัด วางองค์ประกอบที่ เกิด จากการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะขององค์ประกอบอย่างน้อย 1 อย่าง ซึ่งควรมีคุณลักษณะขององค์ประกอบจานวนหนึ่ ง
ที่คงอยูเ่ พื่อให้เกิดความรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพร้อมกันจะ
ทาให้เกิ ดความรู้ สึกแตกต่างที่ร วดเร็ ว เกิ น ไปจนอาจจะไม่เห็ น การเปลี่ยนแปลงแบบเป็ นลาดับ
(Hubbard 1967 , อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซึ่ งแนวคิดของการลาดับนี้ เกิดขึ้นจาก
การเคลื่อนไหวที่สร้างความประทับใจและสร้างความพึงพอใจในการเคลื่อนที่แบบเสมอต้นเสมอ
ปลายและชวนติดตามอย่างแบบง่ายๆทาให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจให้อยู่ในปั จจุบนั ทุกขณะ
โดยต้องมีการลาดับความต่อเนื่องอย่างมีเหตุผลจากจุดหนึ่ งไปอีกจุดตามลาดับ หลีกเลี่ยงการหยุด
หรื อมี องค์ประกอบอื่น เข้าไปแทรกซึ่ งลักษณะการออกแบนี้ พบได้ในการออกแบบสวนชาใน
ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจุดสนใจต่อเนื่ องกันตามเส้นทาง
2.1.2 แบบแผน (Order)
แบบแผนของการจัดวางองค์ประกอบของภูมิทศั น์จะสร้างความกลมกลืน
ทางการมองเห็นซึ่งทาให้เกิดความพึงพอใจในการรับรู้และเข้าใจภาพรวมได้ง่าย แบบแผนนั้นต้อง
ประกอบด้ายความคล้ายกันของลักษณะทางกายภาพของแต่ละส่วน เช่น สี รู ปร่ าง พื้นผิว หรื อความ
กลมกลืนกับองค์ประกอบที่ซ้ ากัน การมีลาดับต่อเนื่อง หรื อความสมดุล แบบแผนเป็ นสิ่ งสาคัญใน
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การออกแบบลักษณะของพื้นที่ สามารถควบคุมแนวทางการออกแบบทั้งหมด (Salamy 1995, อ้าง
ถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซึ่งจากการศึกษาของ salamy ได้นาเอาหลักการของ Earle
และ Ching มาเปรี ยบเทียบหาข้อสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบหลักการแบบแผนทั้งสองแนวคิดระหว่าง Earle และ Ching
ภาพประกอบ

หลักการของ Earle

ภาพประกอบ

หลักการของ Ching

1.Gross collections

1.Hierarchy

รู ปแบบดัง่ เดิมมีแบบแผนที่เรี ยบง่ายมีการ

แบบแผนที่เกิดมี การสร้ างความสาคัญและ

จัดองค์ประกอบแบบไม่เป็ นระเบียบ

ความเป็ นพิเศษของพื้นที่ ด้วยขนาด รู ป ร่ าง
หรื อต่าแหน่ง ที่สัมพันธ์กบั พื้นที่โดยรอบ

2.Classified Categories

2.Rhythm / Repetition

เป็ นรู ปแบบที่จดั องค์ประกอบที่ยุ่งกระจัด

แ บ บ แ ผ นที่ เกิ ด ขึ้ นซ้ า กัน บ่ อ ยๆข อ ง

กระจายให้เป็ นกลุ่ มที่ มีลักษณะเฉพาะที่

ความสัมพันธ์ในพื้นที่

บ่งชี้องค์ประกอบนั้นๆ
3.Symmetry

3. Datum

เป็ นรู ป แบบที่ จัด วางองค์ป ระกอบตาม

เป็ นรู ป แบบการจัดวางความต่ อเนื่ องของ

ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความต่ อเนื่ องกับ

รู ปร่ างและพื้นที่ตามแนวขององค์ป ระกอบ

ภาพรวมทั้งหมด ซึ่ งเกิดจากเส้นสายหรื อ

ทางนอนที่ ทาให้เกิดการรวมกัน เพื่อ สร้ า ง

แนวแกนผ่ากลางเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน

แบบแผน

4.Asymmetry

4.Transformation

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

แบบแผนที่ เ กิดจากการเปลี่ ย นแปลงและ

องค์ป ระกอบในพื้น ที่ ที่ไม่ เป็ นปรกติ ซ่ ึ ง

การเปลี่ ย นรู ป ลั ก ษณ์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข อง

อาจจะเป็ นการตั้งใจให้เกิดขึ้ นแบบลึ กลับ

พื้นที่ไปสู่ โครงสร้ างที่ รวมกันอย่างชัดเจน

และไม่ปรากฎชัดเจน

ด้วยการกระจายแต่คงไว้ในรู ปร่ างเดิม

5.Occut
เป็ นรู ปแบบที่จดั วางรู ปร่ างอย่างไม่ สมดุ ล
ซึ่ งเป็ นแบบแผนการรับรู้ทางด้านการมอง
จาดความสัมพันธ์ของพื้นที่

ที่มา : ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 65.

23

จากการเปรี ยบเทียบแนวคิดตามหลักการของ Earle และ Ching พอจะสรุ ป
ได้ว่า แบบแผนของ Earleนั้น ช่ ว ยเป็ นแนวทางในการจัด องค์ประกอบที่ ก ระจัด กระจายและ
องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ให้เกิดแบบแผนจากการรวมกลุ่มตามแบบเฉพาะเพื่อสร้าง
แบบแผน ส่ วนแบบแผนของ Ching เป็ นแบบแผนที่พิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มี
คุ ณ สมบัติ ที่สอดคล้องหรื อต่ อเนื่ องกัน มาจัด องค์ประกอบให้มีแบบแผนด้ว ยการซ้ า เรี ยง ให้
ต่ อ เนื่ องกัน อย่ า งไรก็ ต ามการออกแบบภู มิ ทัศ น์ ใ ห้แ ต่ ล ะพื้ น ที่ ก็ต ้อ งดู ข ้อ จ ากัด ในพื้น ที่ แ ละ
ลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆด้วย
2.1.3 ความสมดุล (Sequence)
ความสมดุลเป็ นพื้นฐานต่อการรับรู้ ที่สร้างความมัน่ คงในความรู้สึกและ
แข็งแรงในการมองเห็น (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ความสมดุลนั้น
ทาให้รับรู้องค์ประกอบรวมถึงความอุดมสมบรู ณ์ ซึ่งความสมดุลเกิดจากแบบแผนที่เป็ นสมมาตร
หรื อ ไม่ สมมาตร ด้ว ยการจัดวางตาแหน่ งแบบไม่เท่ ากัน แต่มีน้ าหนักในการจัดวางที่สมดุลและ
ใกล้เคียงกัน ความสมดุลแบบ Occult balance เป็ นความสมดุลที่ภายนอกไม่สามารถมองเห็น ซึ่ง
ความสมดุลแบบนี้เกิดจากสมมาตรและไม่สมมาตรจัดวางอย่างซับซ้อนและไม่ชดั เจน ซึ่ งจะสร้าง
ความพึงพอใจกับมนุษย์เมื่อได้ใช้สติปัญญาตริ ตรองและวิเคราะห์ออกมา
การจัดวางองค์ประกอบให้มีการเคลื่อนที่ น้ าหนัก ความเร็ ว แสง สี เงาและ
รู ปร่ างขององค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อความสมดุลด้านปริ มาณและการจัดวาง ความสมดุลของ
ภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อมทาให้เกิ ดพลังงานที่เกิดจากการมองเห็นซึ่ งสัมพันธ์กบั มวลและความสูง
อย่างเช่นมวลของพรรณไม้ขนาดเล็กสามารถทาให้มวลพรรณไม้ขนาดใหญ่เกิดการสมดุลกันได้ซ่ึง
ผลมาจากการจัดวางองค์ประกอบในภูมิทศั น์
2.1.4 เอกภาพ (Unity)
การจัดองค์ประกอบที่ดีที่สุดคือการนาเอาแต่ละส่วนที่ถกู จัดวางทั้งหมดมา
ทาให้เป็ นองค์รวมเดียวกันและสามารถมองเห็นได้ก่อนแต่ละส่วนย่อย ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานที่ทา
ให้มนุษย์มีความพึงพอใจ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) เอกภาพหรื อ
ความเป็ นอันหนึ่งเดียวกันเป็ นผลของการรวมที่เกิดจากการจัดวางองค์ประกอบให้แข็งแรงและมี
ความต่ อเนื่ อง เอกภาพจึ งเป็ นองค์รวมที่ ทาให้รู้สึกรับรู้ความกลมกลืนของสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจากที่
Salamy ได้ศึกษาแนวคิดเอกภาพของ Earle ที่ได้แบ่งลักษณะของกระบวนการที่ทาให้เกิดองค์รวมที่
เป็ นเอกภาพ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ออกเป็ น 7 ลักษณะตาม
ตารางที่จะแสดงลักษณะของเอกภาพดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะเอกภาพตามแนวคิด Earle
ลักษณะของเอกภาพ
1. Dominance เป็ นส่ ว นประกอบรองที่ ส่ งเสริ มองค์ป ระกอบหลัก ๆให้เ ด่ น มี พ ลัง
ควบคุมการกระทา ความหมาย และการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมด เช่นการสร้ างจุ ด
รวมสายตาหรื อจุดสนใจ
2. Repetition เป็ นส่ วนที่ประกอบมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งการใช้สอย และจุดมุ่งหมาย

ภาพประกอบ

3. Major Contrast ลักษณะที่แตกต่างที่มีความหมายและพลังเหนื อองค์ประกอบอื่นๆ
จากส่ ว นประกอบทั้งหมด ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว นที่ แ ตกต่ าง ตรงข้า ม และมี ค วาม
ขัดแย้งกันด้วยองค์ประกอบอื่นเช่น รู ปร่ าง พื้นผิว หรื อสี โดยลักษณะเฉพาะที่ตรงข้าม
กัน นี่ เ องที่ท าให้องค์ป ระกอบมี ค วามกลมกลื นจากความสั มพันธ์ ที่ แตกต่ างในความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบด้วยกัน
4. Compartmentalization เป็ นลักษณะที่แบ่งส่ วนองค์ประกอบที่แตกต่างกันเป็ นหน่ อย
ย่อยๆที่มีหน้าที่เดียวกัน โดยการสร้างกรอบให้เป็ นหนึ่ งเดียวกัน องค์ประกอบอาจจะมี
ความแตกต่างกันที่ขนาด รู ปร่ าง สี พื้นผิวหรื อจานวน เป็ นต้น
5.Interconnection เป็ นการรวมกลุ่ ม ขององค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ เ หมื อ นกัน ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ที่มีการใช้สอยตามระยะห่าง และมีการเชื่อมต่อทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ
เอกภาพ
6.Spatial tension and Balance เป็ นเอกภาพที่รับรู ้ทางสายตาที่อยูบ่ นพื้นฐานของรู ปแบบ
การลาดับที่ต่อเนื่องและซ้ ากัน ซึ่ งสร้างความรู ้สึกที่ตรงข้ามกันบนความสมดุล เมื่อแบ่ง
องค์ประกอบอย่างเท่าๆกันในพื้นที่
7.Unity of Three เป็ นการสร้ างความสมดุลทางจิ ตใจขององค์ประกอบที่เมื่อมองเห็ น
เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดวางองค์ประกอบโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
อาจจะมีค วามเหมื อ นกัน หรื อ ไม่เ หมื อ นกัน ในพื้ นที่ ที่ เ ป็ นเอกภาพ ซึ่ งอาจเป็ นการ
รวมตัวกันของคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยความเป็ นเอกภาพนั้นขึ้นอยู่กบั จานวนของ
องค์ประกอบที่ออกแบบไม่ใช่คุณสมบัติ

ที่มา : ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 68
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การออกแบบภูมิทศั น์โดยมีเอกภาพตามกระบวนต่างๆที่ได้อธิบายไว้ใน
ตารางจะช่ ว ยส่ ง เสริ มองค์ ร วมของภู มิ ทัศ น์ ใ ห้ล งตัว เพื่ อ ส่ ง เสริ มองค์ประกอบหลัก เพื่ อ ให้
โครงสร้างขององค์ประกอบต่างๆมีความชัดเจนและแข็งแรง
2.1.5 จังหวะ (Rhythm)
การรับรู้ทางการมองเห็นจังหวะทาให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ จังหวะจะ
กระตุน้ ประสาทสัมผัสทางการมองเห็น ให้สายตาคล้อยตามไม่มีเบื่ อ ไม่ตื่นตกใจ เพราะเกิดจาก
องค์ประกอบที่ซ้ ากันทาให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและคาดเดาสิ่ งที่อยู่ภายหน้าได้ จังหวะที่
เกิ ด ขึ้ น ในงานภู มิทัศน์ ทาให้มนุ ษ ย์ได้ต ระหนัก ถึงจุ ด เริ่ มต้น และจุ ด สิ้ น สุ ด ในวัน และวงจรใน
ธรรมชาติของแต่ละปี เช่นเงาตามกาลเวลาของแต่ละวัน เป็ นต้น การจัดองค์ประกอบในภูมิทศั น์
ควรให้ความสาคัญกับความต่อเนื่องเพื่อให้ไม่เกิดความเครี ยดที่มาจากการสับสนกับการคาดการณ์
สิ่ งที่ อยู่ภ ายหน้า ซึ่ งจากที่ Salamy ได้ศึก ษาแนวคิ ด จังหวะของ Earle ที่ ไ ด้แบ่ งลัก ษณะของ
กระบวนการที่ทาให้เกิดจังหวะที่สร้างการเชื่อมต่อองค์ประกอบเพื่อองค์รวมและเอกภาพ (Salamy
1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ออกเป็ น 7 ลักษณะ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะของจังหวะตามแนวคิดEarle
ลักษณะของจังหวะ
1.Repetition เป็ นการรวบรวมให้เกิดจังหวะเดียวกันในรู ปแบบที่ คล้ายคลึงกันอย่า ง
ต่อเนื่องตามลาดับ

2.Alternation การซ้ ารู ปแบบแต่มีการใช้องค์ประกอบอื่นเข้ามาแทรกหรื อการซ้ าแบบ
สลับสับเปลี่ยน

3.Inversion การซ้ าของรู ป แบบให้เ กิ ด ความตรงข้า มกัน เพื่ อ ต้อ งการแสดงถึ งการ
เปลี่ยนแปลง
4.Gradation เป็ นจังหวะที่เกิดขึ้นการแบบสม่าเสมอโดยรวมคุณลักษณะอย่างหนึ่ งเข้า
ไปในสิ่ งอื่นๆเช่นจากหนาแน่นไปสู่ เบาบางหรื อตรงข้ามกัน

ภาพประกอบ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ลักษณะของจังหวะ

ภาพประกอบ

5.Radiation ความสมมาตรแบบรัศมี เช่นการขยายออกเป็ นวง

6.Echo มีลกั ษณะที่คล้ายกับ Gradation เป็ นการซ้ าของรู แบบที่อ่อนลงเรื่ อยๆ

7.Extension เป็ นรู ปแบบการซ้ าที่กา้ วหน้าทาให้เกิดความรู ้ สึกถึงการเคลื่อนไหว โดย
คุณ ลัก ษณะอื่ น อ่ อ นลงแต่ ย กเว้น พลังงานที่ เ พิ่ มขึ้ น ในการเคลื่ อ นไหวเพิ่ มขึ้ น อย่า ง
ชัดเจน

ที่มา : ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 70
การใช้จงั หวะในการจัดองค์ประกอบในภูมิทศั น์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็ น
แนวคิดของจังหวะที่ซ้ าอย่างก้าวหน้า เป็ นจังหวะที่ทาให้มนุ ษย์มีการคล้อยตามและเบี่ยงเบนความ
สนใจจากสภาวะจิ ตใจที่เครี ยด จึงเป็ นการจัดวางองค์ประกอบที่เสริ มสร้างความพึงพอใจให้ก ับ
มนุษย์
3. การนาหลักการจิตวิทยามาใช้ ในการออกแบบคุณลักษณะองค์ประกอบภูมทิ ัศน์
คุณลักษณะต่างๆขององค์ประกอบในภูมิทศั น์มีความสาคัญมากตามความสัมพันธ์
กับการจัดองค์ประกอบ ซึ่งมีคุณลักษณะต่างๆได้แก่ สี รู ปร่ าง ขนาดสัดส่วน และพื้นผิวเป็ นต้นโดย
คุณลักษณะที่ได้กล่าวมานั้นจะถูกใช้ในการจัดองค์ประกอบของภูมิทศั น์ที่เป็ น 3มิติ ซึ่ งจะได้รับผล
จากแสง เงา ระยะทาง และบรรยากาศ เป็ นต้น ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการจัด องค์ประกอบเพื่อ
ส่งเสริ มให้มนุษย์มีความพึงพอใจในภูมิทศั น์ได้อย่างสมบรู ณ์แบบ ซึ่งสามารถอธิบายคุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักจิตวิทยาได้ดงั นี้
3.1 คุณลักษณะของพืน้ ที่ที่มผี ลกระทบต่อความรู้ สึกของมนุษย์
ลักษณะของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอาจทาให้เกิดความรู้สึกที่ตอบสนองต่ อ
อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันตามการออกแบบพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งสามารถทาให้มนุ ษย์สัมผัสความรู้สึกที่เกิด
จากการออกแบบคุ ณ ลัก ษณะต่ างๆเช่ น สี รู ป ร่ าง สัด ส่ ว น หรื อพื้น ผิว และตามคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการอีกด้วย ซึ่งการออกแบบภูมิทศั น์ที่
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ใช้หลัก การจิ ต วิ ทยามาเกี่ ย วข้องนั้น จะต้องค านึ งถึงอารมณ์ ท้ งั หมดที่สัมพัน ธ์ก ับกระบวนการ
ออกแบบพื้นที่ ความพึงพอใจของมนุษย์ ความรู้สึกปลอดภัย การตื่นตัว ความมีเสน่ห์ และแรงจูงใจ
ซึ่ง Simounds (ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ได้ยกตัว อย่างคุ ณ ลัก ษณะของพื้น ที่ ที่ส่งผลต่ อ
สภาวะจิตใจได้ดงั ต่อไปนี้
3.1.1 คุ ณ ลั ก ษณะที่ ท าให้ เ กิด ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ สภาวะจิต ใจ ซึ่ ง หมายถึ ง
คุณลักษณะที่สร้างความผ่อนคลาย ร่ าเริ ง สดใสมีชีวิตชีวา การเบี่ยงเบนความสนใจและความพึง
พอใจที่มีต่อภูมิทศั น์ ซึ่งอธิบายได้ดงั นี้
1. ความผ่อนคลาย ซึ่งจะเกิ ดในรู ปแบบของภูมิทศั น์ที่มีค วามเรี ยบง่ าย
พอดี เหมาะสม กับสถานที่ มีขนาดของปริ มาตรที่หลากหลาย มีองค์ประกอบที่รู้สึกคุน้ เคยและมี
รู ปร่ างที่น่าพึงพอใจ มีการออกแบบเส้นสายที่ต่อเนื่ องคดโค้งไปมาอย่างลื่นไหล สามารถมองเห็น
โครงสร้างได้ชดั เจนและมัน่ คง ใช้โทนสีเรี ยบๆเพื่อสร้างความรู้สึกสบายจากการมองเห็น มีพ้ืนผิว
สัมผัสที่อ่อนโยน และใช้แสงอ่อนๆและนุ่ มนวลในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อน
คลาย
2. การเพ่งพินิจ ขนาดของวัตถุไม่ได้เป็ นสิ่ งหลักที่จะรับรู้หรื อสัมผัสได้ถา้
ไม่มีสติ พื้นที่จะต้องสร้างความรู ้สึกอ่อนโยน ไม่แสแสร้งไม่สร้างสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจจากความ
แตกต่ างที่ ชัดเจน ลักษณะพื้นที่ ค่อนข้างเป็ นส่ ว นตัว แยกเป็ นอิสระ สร้ างความรู้สึกสันโดษแต่
ปลอดภัย และสงบ ใช้สีที่มีลกั ษณะเยือกเย็น ดูสงบ ควรใช้แสงอ่อนๆกระจายทัว่ ๆไปถ้าเกิดมีเสี ยง
ควรใช้เสียงที่ต่อเนื่องและมีระดับเสียงที่ต่า
3. ความร่ าเริ งสดใสและมีชีวิตชี วา ซึ่ งรู ปแบบนี้ เกิดจากพื้นที่ ที่ลกั ษณะ
อิสระไม่ มี ก ารจ ากัด ควบคุ ม มี ค วามชั่ว คราวและเป็ นกัน เอง มี ค วามแปลกและสามารถสร้ า ง
จินตนาการที่เพ้อฝัน มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็ นวงๆ คดเคี้ยว อย่างเข้ากันได้อย่างลงตัว ใช้
รู ปร่ างและรู ปแบบที่ต่อเนื่ อง ราบรื่ น รู ปร่ างและสี ค่ อนข้างเป็ นไปตามอารมณ์ ใช้โทนสี อบอุ่น
สว่างสดใส สีที่ใช้สอดแทรกจังหวะเป็ นท่วงทานองที่สนุกสนานเพื่อความมีชีวิตชีวา
4. ความพึงพอใจ สามารถเกิดขึ้นได้จากพื้นที่มีรูปร่ าง พื้นผิว สี สัญลักษณ์
เสี ยง แสง กลิ่นอย่างเหมาะสม มี ก ารลาดับพื้น ที่ และเรื่ องราวพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ องและจบอย่าง
สมบรู ณ์มีเอกภาพขององค์ประกอบที่หลากหลาย มีความสมดุลในความสัมพันธ์ มีความสวยงาม
และสร้างความพึงพอใจในสิ่งที่คาดหวังได้ตามความต้องการ
3.1.1 คุ ณลัก ษณะที่ท าให้ เ กิด ผลกระทบที่ไ ม่ ดีต่ อ สภาวะจิตใจ ซึ่ งหมายถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะที่ ส ร้ า งความเครี ยด ความน่ า กลัว จนส่ ง ผลถึ ง ความไม่ พึ ง พอใจ การออกแบบ
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สภาพแวดล้อมเพื่อการบาบัดนั้นควรหลีกเลี่ยงองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความรู้สึกข้างต้นซึ่ งอธิบาย
ได้ดงั นี้
1. ความเครี ยด เกิดขึ้นจากการจัดองค์ประกอบที่แตกแยก ไม่มีจุดพัก
สายตาและมี ค วามซั บ ซ้ อ นที่ ไ ร้ เ หตุ ผ ล มี อ งค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ คุ ้น เคย มี รู ปร่ างที่ ไ ม่ ม น่ั คง มี
องค์ประกอบศิลป์ ของภาพที่ ไม่สมดุลกัน โทนสี เข้ม ขัดแย้ง และมากเกินไปในพื้นที่พ้ืนผิวหยาบ
กระด้าง มันเงา และขาดตอน มีการใช้แสงที่มีปริ มาณที่มากเกินไป มีอุณหภูมิที่ทาให้รู้สึกไม่สบาย
และมีเสี ยงก่อกวนที่สร้างความราคาญจนเกิดความเครี ยดขึ้นได้
2. ความกลัว เกิ ด ขึ้ นจากสภาพแวดล้อ มที่ ท าให้ รู้ สึ กน่ าตกใจ
ประหลาดเกิ นธรรมชาติ มีลีก ษณะพื้นที่ที่ซบั ซ้อน หลบมุม ซ่อนเร้นจากบริ เวณอื่น บิดเบี้ยวไร้
รู ปทรงที่มน่ั คงและชัดเจน สร้างความรู้สึกเหมือนถูกกักขังและมีคุณลักษณะที่กดดันและวุ่นวาย ไม่
สามารถรับรู้ทิศทาง ขนาด หรื อตาแหน่งได้ มีองค์ประกอบที่แหลมคม โผล่ยนื แสดงถึงอันตราย ใช้
สีโทนเย็นในปริ มาณที่มากเกินไป หรื อสี ที่ไม่ปรกติ หรื อใช้สีเดี ยวทั้งหมด มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความน่ากลัว ความเจ็บปวดและความทรมาน มีแสงซีด สลัว และแสงที่จา้ แวววาว
3. ความไม่ พึ ง พอใจ เกิ ด ได้จ ากลัก ษณะพื้ น ที่ ห รื อบริ เวณที่ ไ ม่
เหมาะสมในการใช้งาน ความไม่เป็ นระเบียบ ไม่มีเหตุผลในการจัดองค์ประกอบ มีอุปสรรคหรื อสิ่ ง
กีดขวาง ทาให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ไม่ต่อเนื่อง มีองค์ประกอบที่มากไปไร้เหตุผล ฟุ่ มเฟื อยและน่ า
รังเกี ยจ ใช้วสั ดุ ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความราคาญ มีอุณหภูมิที่ช้ืน ใช้โทนสี ที่ไม่เข้ากัน มีแสง
รบกวนหรื อพร่ ามัวไม่ชดั เจน มีเสียงดังรบกวน
3.2 การเลือกใช้ สีในการออกแบบภูมทิ ัศน์
การใช้สีในภู มิทัศน์ เราควรพิจ ารณาถึงขนาดและสี ท้ งั หลายมีพลังงาน เวลา
คนเรามองไปที่สีสามารถรับคลื่นรับรู้สีได้โดยการรู้สึกถึงความหนาแน่นของอากาศรอบๆ การใช้สี
เป็ นแนวในการบาบัด เป้ าหมายเพื่อฟื้ นฟูความสมดุล กระตุน้ พลังงานภายในจิตใจ (ประภาพร ธารา
สายทอง 2546) สีลว้ นมีความหมายและความสามารถ ที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจโดยตรงได้ การเลือก
สีควรขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคล
รู ป แบบของภู มิ ทัศ น์ จ ากการมองเห็ น ความสัม พัน ธ์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม การ
เปลี่ยนแปลงของแสงในแต่ละเวลา สี สันที่สัมพันธ์กบั ฤดูกาลและผิวสัมผัส การใช้ สีโทนเดียวจะ
ดึงดูดความสนใจได้ แต่จะไม่มีประโยชน์ต่อสภาวะจิตใจ การใช้สีควรพิจารณาถึงปั จจัยอย่างอื่น
ด้วย เช่น รู ปร่ าง รู ปทรง ผิวสัมผัส เพื่อไม่ให้มนั ดูน่าเบื่อ การเลือกพืชพรรณควรคานึงถึงโครงสร้าง
สี ท้ งั หมดในบริ เวณนั้น ทั้งสี ดอกไม้ พุ่มใบ ไม้ผล เปลือกไม้ เป็ นต้น พิจารณาใช้ว สั ดุอื่น ในการ
ตกแต่งสวนเพิ่มสี ที่ขาดหายไป ควรเป็ นวัสดุธรรมชาติ
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การออกแบบสีในภูมิทศั น์ควรคานึงหลักของการจัดวางสี การใช้สีคู่ตรงข้าม จะ
สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นได้ เมื่อใช้มนั อย่างเหมาะสม การคานึ งถึงของสี ที่อยู่ใกล้เคียงกันบางสี
อาจเด่นขึ้นและบางสีอาจดูหม่นลงเมื่อมาประกอบด้วยกัน จะเกิดการปรับภาพของเรตินา จึงควรมี
การลดหรื อเพิม่ ค่าสี ตามสี ขา้ งเคียง (ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
สีแดง ช่วยกระตุน้ ให้กบั ผูซ้ ึมเศร้า เซื่องช้า และเฉื่อยเฉยให้กระปรี้ กระเปร่ าทาให้
ตื่นตัวตลอดเวลา ในบางครั้งสี แดงอาจกระตุน้ จนมากเกินไปสาหรับผูท้ ี่มีความกดดันหรื อวิตกกังวล
อาจทาให้เกิดความเครี ยดฉุ นเฉี ยวได้ สีแดงทาให้บริ เวณนั้นดูเล็กกว่าความเป็ นจริ ง
สี ช มพู บางคนชอบสี ชมพูเพราะรู้ สึกสบายมากกว่าสี แดง สี ชมพูมกั เป็ นที่ ถูก
เลือกสาหรับผูท้ ี่หาความรัก มีความสามารถทาให้เกิดรักได้หลายรู ปแบบ จะช่วยให้ผทู้ ี่มีความเศร้ามี
ความหวังขึ้น นาความสงบมาสู่จิตใจ
สีส้ม เป็ นสี ที่เหมาะกับการบาบัดใจให้ฟ้ื นจาดความเศร้า ความตกใจ หรื อหมด
หวัง กระตุ น้ ให้รู้สึกอบอุ่ น มองโลกในแง่ ดี สี ส้มจะทาให้พ้ืนที่ ดูเล็ก ลง วัสดุ และสิ่ งตกแต่งต่าง
สามารถนามาใช้เพื่อเพิ่มโทนสี สม้ ได้ เช่น กระถางและตุ๊กตาดินเผา วัสดุมีสนิม เป็ นต้น
สีเหลือง กระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลภายในใจ กระฉับกระเฉง มองเห็นคุณค่าใน
ตัวเองและฟื้ นจากความเศร้ า เป็ นสี ที่ดีในการทาสมาธิและการศึกษา สี เหลืองเป็ นสี ที่สว่าง ใช้ใน
สวนตอนเย็นได้ ทางเหลื องเกิ น ไปจะทาให้พ้ืน ที่ดูก ว้า ง ทาให้รายละเอียดถูก เลือนหายไป ซึ่ ง
กระตุน้ ความเครี ยด โดยสามารถใช้สีของกระถางหรื อกรวดเพิ่มโทนสีของสีเหลืองได้
สีเขียว สีเขียวเป็ นสีของธรรมชาติ สีแห่งความสมดุลทาให้เกิดความกลมกลืนใน
ทุกสิ่ง โดยแสดงถึงชี วิตใหม่และความหวัง สี เขียวทาให้ผ่อนคลาย ช่วยระงับความวิตกกังวล แต่
การใช้สีชมพูทาให้การเคลื่อนไวช้าลงและทาให้เกิดความลังเลไม่แน่ใจ
สีนา้ เงิน เป็ นสีในอุดมคติสาหรับสถานที่ที่ใช้ในการบาบัด เนื่ องจากช่วยในการ
ส่งเสริ มเพื่อให้ผอ่ นคลาย เป็ นสี ที่ไปสู่การนัง่ สมาธิได้ สี น้ าเงินทาให้ตระหนักถึงความต้องการพัก
และสร้างที่ว่างให้กบั ชีวิต ความหมายแห่ งความสงบสุ ข ระเบียบแบบแผน และเป็ นสี แห่ งปั จจุบนั
กาล
สีม่วง ทาให้เกิดความสงบของจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจทาให้รู้สึกเคารพตนเอง
ทาให้รู้ว่าตนเองมีค่า ส่งเสริ มการรับรู้ทางจิตใจและนาไปสู่สมาธิ สี ม่วงยังทาให้อารมณ์ขุนมัวสงบ
ลง แต่ถา้ หากใช้สีม่วงมากไปอาจทาให้เกิดความซึมเศร้า รู้สึกโดดเดี่ยว
สีขาว ทาให้รู้สึกถึงความบริ สุทธิ์ การมีชีวิตใหม่ สี ขาวช่วยสร้างความกลมกลืน
และส่ งเสริ มสี อื่ นๆในภู มิทศั น์ ให้สดหรื อเข้มขึ้น สี ข าวทาให้เกิด ภาพรวมในการเพิ่มพื้นที่ และ
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ความลึก รวมทั้งเพิ่มความสว่างให้กบั พื้นที่ในเวลาดวงอาทิตย์ตกและตอนค่า ซึงทาให้บรรยากาศ
ของการฝึ กสมาธิผอ่ นคลาย
สีเทา ให้ความรู ้สึกถึงความบริ สุทธิ์ของสีขาว สะท้อนรังสีของแสงดับความเข้มที่
น้อยกว่าสีขาว สีเทาซึมทับคุณสมบัติสีที่อยูใ่ กล้เคียงกัน ทาให้สีเข้มดูอ่อนลง
การออกแบบภู มิ ทัศ น์ ข องสวนเพื่ อ การบ าบัด ทางด้า นจิ ต ใจ ควรค านึ ง ถึ ง
คุณสมบัติแฝงของสี ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผูม้ อง โยพิจารณาจากโครงสร้างของสี ตามลักษณะ
หลักจิตวิทยาที่เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ช้งาน ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีที่ผใู้ ช้จะได้รับโดยอ้อม
3.3 คุณลักษณะของเส้ นสายที่มผี ลต่อการออกแบบภูมทิ ัศน์
การพิจารณาเลือกใช้เส้น สายแสดงความรู้สึกที่ ตอ้ งการย่อมทาให้ผทู้ ี่เข้ามาใช้
พื้นที่สามารถรับรู ้ความหมายที่ ผอู ้ อกแบบต้องการจะสื่ อสารให้รู้สึกสัมผัสถึงจุดประสงค์น้ นั ๆใน
พื้นที่ได้ ซึ่งเส้นสายที่หลากหลายส่ งผลต่อความรู้สึกในทางที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้ ดังนั้นความหมายของ
เส้นต่างๆจะช่วยให้เกิดการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลทางความรู้สึกของเส้นสายบางอย่างมี
การเปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้อมหรื อพื้น ที่ที่แตกต่างกัน การเลือกใช้จึงควรพิจ ารณา ขนาด
ปริ มาณตาแหน่งและคุณลักษณะอื่นๆที่จะส่งผลทางความรู้สึกจากเส้นสายในการรับรู้ภูมิทศั น์โดย
ภาพรวมซึ่งจะอธิบายผลทางความรู ้สึกของเส้นสายต่างๆได้ดงั นี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลทางความรู้สึกของเส้นสายทั้งด้านบวกและลบ
เส้ นสายที่ส่งผลกระทบในทางบวก
ลักษณะของเส้ น
ผลทางความรู้ สึก

เส้ นสายที่ส่งผลกระทบในทางลบ
ลักษณะของเส้ น
ผลทางความรู้ สึก

ไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนไหว

ตื่นเต้น กังวลใจ

กระตือรื อร้น

เข้มแข็ง ลาบาก โหดร้าย

เป็ นทางการ,อยู่ในกฎเกณฑ์

ตรงข้าม ขัดแย้ง

ตรงไปตรงมา,แน่นอน,มีพลัง

แตกหัก ขัดจังหวะ แยก

ขนาน ตรงข้ามแบบสมดุล
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
เส้ นสายที่ส่งผลกระทบในทางบวก
ลักษณะของเส้ น
ผลทางความรู้ สึก
เคลื่อนไหว โน้มน้าว

เส้ นสายที่ส่งผลกระทบในทางลบ
ลักษณะของเส้ น
ผลทางความรู้ สึก
ถดถอย

โบราณ ง่าย กล้าหาญ
ยุ่งเหยิง สับสน
โค้ง อ่อนไหว นุ่มนวล สบายใจ
ผูห้ ญิง สวยงาม
ราบลื่น ไหล เป็ นคลื่น

เรื่ อยๆ ไร้ จุดมุ่ งหมาย ไม่ เป็ น
ทางการ

มีเหตุมีผล มีแบบแผน
หรู ร่า ร่ าเริ ง

หยาบ หวัน่ ไหว ลังเล

เพ่งเล็ง รวบรวม

กระจายออกไป แยกจากกัน

เติบโต พัฒนา

แตกแยก

บรรลุเป้ าหมาย ขึ้น

ต่าลง เสื่ อม

มากขึ้น แผ่กว้าง

ลดลง หดลง

ตั้ง สง่า ทะเยอทะยาน สร้ างแรง
แรงบันดาลใจ

ไม่มน่ั คง

มัน่ คง แข็งแรง

พร่ าเพรื่ อ

นิ่ง มัน่ คง ดึงดูด
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
เส้ นสายที่ส่งผลกระทบในทางบวก
ลักษณะของเส้ น

ผลทางความรู้ สึก
แน่นอน กล้าหาญ อดทน
มอ ง โ ล ก ใน แ ง่ ดี พุ่ ง ขึ้ น มี

เส้ นสายที่ส่งผลกระทบในทางลบ
ลักษณะของเส้ น

ผลทางความรู้ สึก
มองโลกในแง่ ร้ า ย ตกหล่ น
พ่ายแพ้ เศร้าโศก

ความสุ ข ความสาเร็ จ
มัน่ คง

ไม่มน่ั คง

ประณี ต

ลังเล ไม่แน่ใจ อ่อนแอ

ที่มา : ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 75
3.4 รูปร่ างในภูมทิ ัศน์
รู ปร่ างในภูมิทศั น์ที่มีผลต่อจิตวิทยาในเชิงบวกนั้นจะเป็ นรู ปร่ างที่มีความต่อเนื่ อง
ที่กลมกลืน ซึ่งสายตาสามารถรับรู ้และติดตามได้ มีความมัน่ คงชัดเจน มีการเคลื่อนไหวที่คาดเดาได้
ซึ่งจะทาให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างต่อเนื่อง มนุษย์จะรู้สึกสบายและคุน้ เคยกับรู ปร่ างที่
เป็ นธรรมชาติ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
รู ปร่ างของธรรมชาติที่แสดงออกถึงความนุ่มนวลและสามารถเข้าถึงได้จะทาให้
เกิดผลที่ดีต่อสภาวะจิตใจ ส่วนรู ปร่ างที่เรี ยบและเข้าใจง่ายจะทาให้เกิดความเครี ยดน้อยกว่ารู ปร่ างที่
ขรุ ขระไม่ราบเรี ยบ (Salamy 1995, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546) ซึ่งกลุ่มต้นไม้ หรื อ
ภูเขา สามารถสร้ างพื้น ที่ ให้เกิ ด ความน่ าสนใจที่ ซ่อนเร้ นด้ว ยมุมมอง รู ปร่ างที่ เป็ นแนวตั้งหรื อ
แนวนอนทาให้พ้นื ที่เป็ น 3 มิติมากขึ้น ทาให้เกิดการแบ่งแยกการรวม เปิ ดหรื อปิ ดล้อมให้เกิดพื้นที่
เฉพาะได้ ซึ่งแนวตั้งจะแสดงถึงความมัน่ คง แข็งแรงและปลอดภัยซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการปิ ดล้อม
รู ปร่ างที่หยาบและอ่อนโยนเมื่ออยู่รวมกันจะเกิดความแตกต่างซึ่งเหมาะสมแก่การกระตุน้ สายตา
แต่ความแตกต่างต้องไม่มากเกินไปเพราะจะนาพาไปสู่ความรู้สึกที่ขดั แย้งกันรู ปร่ างในภูมิทศั น์จึง
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญมากในการออกแบบ ซึ่งสามารถควบคุมการรับรู้และพฤติกรรมที่สัมพันธ์
กับการออกแบบได้ สามารถแทรกสัญลักษณ์ที่มีความพิเศษและสร้างอารมณ์ของมนุ ษย์ให้คล้อย
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ตามพื้น ที่ น้ ัน ๆได้ ฉะนั้นรู ปร่ างในภูมิทศั น์จึ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ จะสื่ อความหมายในสัญลัก ษณ์ ที่
เกิดขึ้นในภูมิทศั น์อีกด้วย
3.5 สั ญลักษณ์ ในภูมทิ ัศน์
สัญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบภู มิทัศ น์ ที่ ใช้ห ลัก การจิ ต วิ ทยามาเกี่ ย วข้อ ง
สามารถสร้างพลังงานความลึกลับของสัญลักษณ์เพื่อสร้างท่วงทานองของภาพถ่ายทอดเป็ นปรัชญา
เพื่อให้มนุ ษย์สมั ผัสได้จากรู ปภาพที่มองเห็น ซึ่งสัญลักษณ์ที่นามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์มีดงั นี้
ตารางที่ 5 ตารางแสดงคุณลักษณะของสัญลักษณ์ในภูมิทศั น์
คุณลักษณะของสั ญลักษณ์
1. เกรี ยว

ลักษณะและผลกระทบในการออกแบบภูมทิ ัศน์
เกรี ยวเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ที่ แสดงถึ งพลังงานและ
วงจรเวลาเป็ นสัญลัก ษณ์ ที่มนุ ษ ย์ชอบที่ ความลึก ลับ
และมีเสน่ ห์เกรี ยวในภูมิทศั น์อาจเกิ ดขึ้ นในรู ปแบบ
ของทางเดินซึ่งจะทาให้เกิดการเพ่งพินิจในพลังของ
รู ปร่ างเกรี ยวซึ่งทาให้มีสติ และมนุ ษย์จะสามารถรับรู้
ได้จากการเคลื่อนที่ได้ชดั เจนที่สุด

2. เขาวงกต
เขาวงกตเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง ความ
ซับ ซ้อ น ซึ่ ง มีจุ ด ประสงค์ใ ห้ม นุ ษ ย์ป รั บ เปลี่ ยนสิ่ ง
ภายในให้อยู่ในสติดว้ ยการเพ่งพินิจ ให้ผทู้ ี่ได้เดินไป
ตามเส้นทางได้เติมเต็ม ทบทวน และฟื้ นฟูพลังของ
วิญญาณให้กลับมาสดใสอีกครั้ง
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
คุณลักษณะของสั ญลักษณ์

ลักษณะและผลกระทบในการออกแบบภูมทิ ัศน์

3. สัดส่ วนที่สมบรู ณ์

สัดส่วนที่สมบรู ณ์น้ นั เป็ นอัตราส่ วนที่มีความ
เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน ได้อย่างลงตัว อาจเป็ นการ
เคลื่อนไหวอย่างไม่สมมาตร เป็ นสัดส่ วนที่พบทัว่ ไป
ในธรรมชาติ และมีรู ป แบบการเติ บ โตที่ พบเห็ น ได้
ทัว่ ไป มนุ ษ ย์มกั พึงพอใจในสัด ส่ ว นที่ สวยงามตาม
การออกแบบตามอุดมคติ สัดส่วนที่ดีก็คือความสมดุล
และความกลมกลืน

ที่มา : ประภาพร ธาราสายทอง, “ภูมิทศั น์เพื่อการบาบัดจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 77
Lori Ann David, Landscape ArtDesign [Online], accessed 7 May 2011. Available
from http://www.lorianndavid.com/landscapeartdesign.com/profile.html
Greenmblog, สวนวงกต [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://mblog .manager.co.th/greenmblog/tag/ 95/
Robin Lane Fox, Hell for pleasure [Online], accessed 7 May 2011. Available from
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/ab0010a4-c69d-11df-8a9f-00144feab49a.html#axzz1MedS7Erf
3.6 ขนาดและสัดส่ วน
ขนาดหรื อ มาตราส่ วน สามารถรับรู้ได้โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ
ดารงชีวิตของมนุ ษ ย์ซ่ ึ งอาศัยขนาดของมนุ ษ ย์ในการวัดค่ าช่ วงแรกโดยที่ มนุ ษย์สามารถทางาน
สะดวกและสัมพัน ธ์ก ับท่ ว งท่ า (Salamy 1995, อ้างถึ ง ใน ประภาพร ธาราสายทอง 2546)
ส่วนประกอบในการออกแบบนั้นต้องคานึงถึงความสูงของมนุษย์ ซึ่งเปรี ยบเทียบกับความกลมกลืน
ขนาดของมนุ ษย์สมั พันธ์กบั ประสบการณ์ของคนในพื้นที่ โดยที่ขนาดของภูมิทศั น์สัมพันธ์กบั วัตถุ
ในพื้นที่ ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับมนุ ษย์ ดังนั้น การออกแบบควรคานึ งถึงความสัมพันธ์ของขนาดมนุ ษ ย์
และขนาดของภูมิทศั น์ซ่ ึงการจัดวางองค์ประกอบในภูมิทศั น์ตอ้ งคานึงถึงขนาดของพื้นที่และขนาด
ของกิจกรรมด้วย ไม่เช่นนั้นจะทาให้ความรู้สึกถึงความสมดุลในพื้นที่ลดลง อาจเกิดความตึงเครี ยด
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และสับสน โดยที่สี รู ปร่ าง และพื้นผิวของวัตถุในภูมิทศั น์มีผลกระทบต่อขนาดจากการรับรู้ความ
ลึก ทั้ง Hubbard และ Robinson กล่าวว่าขนาดของภาพที่ มองเห็ น สัมพัน ธ์ก ัน ระยะห่ า งการ
เคลื่อนไหวของผูม้ อง ดังนั้นการจัดองค์ประกอบของภูมิทศั น์จึงต้องคานึงถึงขนาดที่มองเห็นจากจุด
มองเป็ นสาคัญ
สัดส่ วน คือความสัมพันธ์ที่มีอยูร่ ะหว่างทั้งหมดและส่วนหนึ่ งของทั้งหมดนั้น ซึ่ง
เป็ นกระบวนการเปรี ยบเทียบและการคาดการณ์ทางสายตา (Salamy 1995 , อ้างถึงใน ประภาพร
ธาราสายทอง 2546) ในเรื่ องของจิตวิทยาและการออกแบบ หากไม่ได้คานึงเรื่ องสัดส่วนให้ดีอาจทา
ให้เกิดความเครี ยดที่ทาลายสมดุลการรับรู้ทางสายตา ส่งผลให้ระบบประสาทตอบสนองทางลบ ซึ่ง
ความเป็ นจริ งในการออกแบบภู มิทัศ น์ จ ะท างานอยู่ก ับ องค์ประกอบที่ มีก ฎของสัด ส่ ว นตาม
ธรรมชาติอยูใ่ นตัว
สัด ส่ ว นที่ เ หมาะสมจะท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ถึ ง ความกลมกลื น ภายใน โดย
ธรรมชาติเป็ นสัดส่วนที่สมบูรณ์ “Golden Section” มีการแบ่งส่วนอยูแ่ ล้ว ซึ่งสามารถนาหลักการมา
หาความสัมพันธ์กบั ทุกส่วนของชีวิตตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งการนาสัดส่วนของธรรมชาติมาใช้ จะ
ทาให้รู้สึกราบรื่ น และกลมกลืน
3.7 แสงและเงา
แสงและเงาที่ เกิด จากธรรมชาติ ในแต่ละวัน แต่ฤดู แต่ ละเวลา ซึ่งลักษณะของ
แสงจะเป็ นแสงขาว การรับแสงธรรมชาติผ่านทางเลนต์ตามีความสาคัญต่อสภาพจิตใจของมนุ ษย์
การได้รับแสงอาทิตย์ในปริ มาณที่เหมาะสมทาให้ผรู้ ับรู้เบิกบานและมีพลัง แต่ถา้ ไม่มีแสงธรรมชาติ
จะรู้สึกแย่ลงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้คงที่ได้ แสงจึงมีผลต่อระบบประสาทหากไม่ได้ปริ มาณ
แสงธรรมชาติ ที่เ หมาะสมจะส่ งผลต่ อ สภาพจิ ต ใจ แสงที่ ไ ม่เ ป็ นธรรมชาติ จ ะทาให้ฮ อร์ โมน
ความเครี ยดเพิม่ ขึ้น
ภูมิทศั น์ที่ได้ออกแบบโดยคานึ งถึง แสงและเงาที่สะท้อนจากองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติและการกรองแสงให้นุ่มนวลลง มีประสิทธิภาพในการผ่อนคลายความเศร้าหมองได้ แสง
สามารถใช้ในการควบคุมภูมิอากาศในพื้นที่เล็กๆ ทาให้พ้ืนที่มีความสมดุล แสงที่กระจายในพื้นที่
จะช่วยเสริ มสร้างสภาวะจิตใจที่ดีข้ ึนได้ การรับแสงอาทิตย์และแสงเทียมมากไปอาจจะเป็ นอันตราย
ดังนั้นจึงต้องสร้างให้เกิดความสมดุลของปริ มาณและความเข้มของแสงในการออกแบบภูมิทศั น์
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4. สรุปท้ ายบท
หลักการจิตวิทยาที่ใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์ท้งั 3 ข้อได้แก่ อิทธิพลของธรรมชาติที่
เกี่ ยวข้อ งกับจิ ต วิทยา การน าหลัก การจิ ต วิทยามาใช้ใ นการ จัด องค์ประกอบภูมิทัศน์ และการ
ออกแบบคุณลักษณะองค์ประกอบภูมิทศั น์ ซึ่งมีความสัมพันธ์และส่ งเสริ มซึ่งกันและกันโดยการ
ออกแบบภูมิทศั น์อาจจะไม่สามารถนาทุกอย่างที่ได้กล่าวมานั้นมาใช้ในการออกแบบได้ท้ งั หมด
ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ กลุ่มผูใ้ ช้งานและความต้องการที่ จะตอบสนองต่อสภาวะ
จิตใจในลักษณะต่างๆ เพราะฉะนั้นการออกแบบภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการจิตวิทยาจะทาให้มนุ ษย์รู้สึก
รับรู้ และสัมผัสธรรมชาติที่พึงพอใจที่จะนาไปสู่การผ่อนคลายและเกิดดีต่อสภาวะจิ ตใจได้ถา้ เกิด
ศึกษาหลักการและนาไปใช้ในทางที่ถกู ต้อง

บทที่ 4
การวิเคราะห์ แนวทางการนาหลักการจิตวิทยามาใช้ ในการออกแบบภูมทิ ัศน์เพือ่ ผู้สูงอายุ
จากการศึกษาข้อมูลและประมวลผลความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า หลักการและทฤษฎี
จิตวิทยาผูส้ ูงอายุ และการออกแบบภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นทาให้ได้ความรู้
เพือ่ นามาศึกษาความเป็ นไปได้ถึงแนวทางการนาหลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุมาใช้ในการออกแบบภูมิ
ทัศน์เพื่อส่งเสริ มสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุและแก้ปัญหาสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
1. ภูมทิ ัศน์ กบั สุ ขภาพจิตผู้สูงอายุ
ภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลและมีความสาคัญมากสาหรับผูส้ ูงอายุเพราะ
เป็ นวัยที่ตอ้ งพึ่งพาสภาพแวดล้อมมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะว่า ผูส้ ูงอายุจะมีสภาพร่ างกายที่เสื่ อมถอยลง
ต้องการพึ่งพาผูอ้ ื่นมากขึ้น ซึ่งการออกแบบภูมิทศั น์ให้เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุน้ นั จะช่วยเสริ มสร้าง
กาลังใจในการดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความรู้สึกที่มน่ั คงมากขึ้น อย่างที่ Eliopoulos
(1997)ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุมีความจาเป็ นที่จะต้อง
คานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผสู้ ูงอายุมีชีวิตอิสระ ลดการพึ่งพาผูอ้ ื่น การออกแบบ
ภูมิทศั น์ที่เหมาะสมกับสถานภาพของผูส้ ูงอายุ จะเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้ผสู้ ูงอายุมีความหวังในการ
ดารงชี วิ ต และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่ งภูมิทัศน์ที่สามารถส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต ผูส้ ู งอายุได้น้ ัน
จะต้องมีบทบาทในการส่งเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัว สังคม และส่ งเสริ มการรักษาสุ ขภาพซึ่ง
เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยส่งเสริ มสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
1.1 ภูมทิ ัศน์ เพือ่ ส่ งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุ
ผูส้ ูงอายุเป็ นวัยที่ตอ้ งสู ญเสี ยบทบาทที่เคยเป็ นอยู่ในสังคม เมื่อย่างก้าวเข้าสู่ว ยั
สูงอายุการดาเนิ นชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทในครอบครัวและสังคมอีกด้วย การ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อส่ งเสริ มการปฏิสัมพันธ์กบั สังคมผูส้ ูงอายุโดยการออกแบบพื้นที่ให้ผสู้ ูงอายุ
ได้ทากิจกรรมอย่างไม่เป็ นทางการ เช่นการจักกลุ่มคุยกัน การสานสัมพันธ์ เสริ มสร้างกิจกรรมทาง
สังคมป้ องกันความซึมเศร้า โดยให้ผสู้ ูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรื่ องราว ปั ญหา ประสบการณ์ชีวิต และ
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
ลักษณะภู มิทศั น์ที่ออกแบบพื้นที่ให้ผสู้ ู งอายุเข้าถึงได้ง่ายจะช่ วยส่ งเสริ มการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันได้ดี ดังนั้นพื้นที่ใช้สอยต้องมีการเข้าถึงได้ง่ายเรี ยงลาดับ
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ความสาคัญของพื้น ที่ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ หลีก เลี่ยงความสับสน เห็ น
ทางออกหรื อเข้าได้ชดั เจนเพราะผูส้ ูงอายุมกั จะมีอาการหลงทางทาให้เกิดความกลัวและความไม่
มัน่ ใจในตัวเอง การหลงทางจึงเกิดขึ้นได้ง่ายในภูมิทศั น์ที่ออกแบบไว้ซบั ซ้อนแม้จะมีป้ายบอกทางก็
ไม่สามารถทาให้ผสู ้ ูงอายุมีความมัน่ ใจขึ้นมาได้ ดังนั้นการออกแบบภูมิทศั น์ตอ้ งพิจารณาการมีพน้ื ที่
ที่สามารถสร้ างกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการส่ งเสริ มสัมพันธภาพทางสังคม เช่ น มีจุดนั่งคุ ยกัน มีศาลา
หรื อมีการจัดองค์ประกอบเส้นทางในภูมิทศั น์ให้สามารถพบปะ หรื อมองเห็นกันได้ ทาให้มีการ
เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละพื้นที่กิจกรรมเป็ นต้น
1.2 ภูมทิ ัศน์ เพือ่ ส่ งเสริมการรักษาสุ ขภาพของผู้สูงอายุ
ภูมิทศั น์ที่จะช่วยส่งเสริ มการรักษาสุขภาพของผูส้ ูงอายุจากการค้นคว้าศึกษาหา
ข้อมูลจึงวิเคราะห์ได้ว่าการออกแบบภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุมาเกี่ยวข้อง สามารถช่วย
กระตุน้ ให้ผสู้ ู งอายุได้ออกกาลังกายเพื่อให้สุข ภาพแข็งแรง การออกแบบที่คานึ งถึงการพัก ผ่อน
หย่อนใจของผูส้ ูงอายุ และเสริ มสร้างงานอดิเรกเพื่อให้จิตใจเพลิดเพลิน เบิกบาน และมีความสุ ข ซึ่ง
สิ่งที่กล่าวมานั้นเป็ นภูมิทศั น์ที่จะช่วยส่งเสริ มการรักษาสุขภาพของผูส้ ูงอายุได้
1. ภูมิทศั น์เพื่อส่งเสริ มการออกกาลังกาย จะต้องเป็ นภูมิทศั น์ที่ดึงดูดความสนใจ
ให้ออกมาใช้งานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสรี ระ ไม่ว่าจะเดิน หรื อออกกาลังกายลักษณะอื่นๆ
เช่น โดยการใช้เส้นสายลวดลายของน้ าตามทางเดิน หรื อมีการปลูกพืชพรรณตามขอบทางเดินจะทา
ให้เกิ ด ความรู้ สึก อ่ อนโยนและต่ อ เนื่ อ งกัน ทาให้เป็ นจุ ด สนใจที่ จ ะส่ งเสริ ม การออกก าลังกาย
บางครั้งการออกแบบพื้นที่ที่ลึกลับบ้างก็อาจกระตุน้ ให้ผสู้ ูงอายุเกิดการค้นหาและดึงดูดให้เข้าไปใน
สภาพแวดล้อมนั้นๆ จังหวะก็มีส่วนสาคัญในการออกแบบเพราะการซ้ าแบบมีจงั หวะที่ดีจะทาให้
เกิ ด การเคลื่อ นไหวของสรี ร ะอย่างต่ อเนื่ อ ง การสร้ างความร่ ม รื่ น ก็จ ะช่ ว ยให้แสงที่ ส่ องลงมา
พอเหมาะที่ จ ะทาให้ผสู้ ู งอายุอยู่ในสภาวะสบายกับการออกก าลังกาย ทางเดิ นที่ ก ว้างและแคบ
สลับกันไปจะทาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและดึงดูดให้เกิดความต่อเนื่อง การใช้กลิ่นของพืชพรรณ
ที่ส่งกลิ่นไกลเช่น ราตรี แก้ว โมก ปี ป ปลูกไว้ที่ปลายทางเดินจะสามารถดึงดูดให้ผสู้ ูงอายุเกิดความ
สนใจและสนับสนุนการออกกาลังกายอีกด้วย การใช้สีก็มีอิทธิพลต่อการออกกาลังกายเช่น สี แดง
ทาให้กระปรี้ กระเปร่ าตื่นตัวตลอดเวลาแต่มีขอ้ ควรระวังคืออย่าใช้สีแดงในปริ มาณที่มากในพื้นที่
ขนาดเล็ก ดอกไม้ที่มีสีแดงก็เช่ น ขิ งแดง ดาหลา ประทัด จีน ก้ามกุ้งแคระเป็ นต้น ดังที่ กล่าวมา
ข้างต้นเป็ นแนวทางที่จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดการกระตุน้ ให้ผสู้ ูงอายุออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพที่
แข็งแรง
2. ภูมิทศั น์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจผูส้ ูงอายุ ซึ่งเป็ นภูมิทศั น์ที่เกิดในรู ปแบบที่
เรี ยบง่าย พอดี และเหมาะสม มีความหลากหลายทั้งเรื่ องของขนาดและปริ มาตร ใช้รูปร่ างในภูมิ
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ทัศน์ที่น่ าพึงพอใจ โดยใช้เส้นสายที่อ่อนนุ่ ม อิสระ และเป็ นเส้นโค้งจากธรรมชาติ เพื่อให้ดูผ่อน
คลายและรู้สึกสบาย มีองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบที่คุน้ เคยมีการต่อเนื่ องของ
เส้นสาย โครงสร้างที่ใช้ค่อนข้างแสดงถึงความมัน่ คง มีลกั ษณะพื้นผิวที่อ่อนโยน ควรออกแบบภูมิ
ทัศน์ที่ให้แสงผ่านเข้ามาอ่อนๆและสี ที่ใช้จะค่อนข้างใช้สีที่มีลกั ษณะเป็ นสี ขาว เทา น้ าเงิน สี เขียว
ซึ่งเป็ นลักษณะของสี เรี ยบๆทาให้เกิดการผ่อนคลายเมื่อได้มอง สิ่ งเร้ าที่จะทาให้ผสู้ ู งอายุเกิดการ
ผ่อนคลายเช่ น สร้ างเสี ยงที่ ทาให้เกิดการผ่อนคลาย เช่น เสี ยงน้ าไหล เสี ยงใบไม้กระทบกัน หรื อ
เสียงนกร้อง เป็ นต้น การสัมผัสที่จะทาให้เกิดการพักผ่อนสาหรับผูส้ ูงอายุอาจเกิดขึ้นจากการสัมผัส
พืชพรรณที่ อ่อนนุ่ ม กลิ่นหอมของดอกไม้ที่หอมละมุนก็ส่งเสริ มการพักผ่อนได้ดี เช่นมะลิ โมก
หรื อปี ป ซึ่ งการจัด วางพืชพรรณที่ ส่งกลิ่นหอมจะต้องคานึ งถึงทิ ศทางลมช่วงเวลา และฤดู กาลที่
ดอกไม้ส่งกลิ่นอีกด้วย ดังที่ กล่าวมาทั้งหมดก็เป็ นแนวทางในการออกแบบภูมิทศั น์ที่ส่งเสริ มการ
พักผ่อนหย่อนใจของผูส้ ูงอายุ
จากการศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อส่ งเสริ ม
สุขภาพจิตผูส้ ูงอายุน้ นั สรุ ปได้ว่าภูมิทศั น์มีส่วนที่จะช่วยให้ผสู้ ูงอายุมีสัมพันธภาพทางสังคมมาก
ขึ้นและส่ งเสริ มการรั กษาสุ ข ภาพ ได้เช่นการรั กษาสุ ขภาพกายที่ภูมิทศั น์มีส่วนช่วยในการชักจูง
ดึงดูด หรื อกระตุน้ ให้เคลื่อนไหวทางสรี ระและการรักษาสุขภาพจิตที่ภมู ิทศั น์ส่งเสริ มการผ่อนคลาย
โดยการจัดภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการต่างๆที่ได้ศึกษามาข้างต้นมาออกแบบภูมิทศั น์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ได้ การส่ งเสริ มงานอดิ เรกในภู มิทัศน์ให้ผสู้ ู งอายุได้มีส่ว นร่ ว มนั้น ก็เป็ นการรั ก ษาสภาพจิ ต ใจ
ผูส้ ูงอายุได้เช่นการปลูกต้นไม้ การรดน้ าต้นไม้ การเฝ้ าคอยผลหรื อดอกไม้ที่เกิดขึ้นทาให้ผสู้ ูงอายุมี
ความเพลิดเพลินใจและมีความสุขได้
2. แนวทางการออกแบบภูมทิ ัศน์ เพือ่ แก้ปัญหาสุ ขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ปัญหาสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุเกิด ขึ้นได้กบั ผูส้ ูงอายุทว่ั ไปในสังคม ซึ่ งมีแรงกดดัน
มากมายทางสังคม การยอมรับจากคนรอบข้าง ความเจ็บป่ วย การสิ้ นหวังในชีวิต หรื อการถดถอย
ของร่ างกาย ซึ่งภูมิทศั น์ที่คานึงถึงหลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุก็สามารถตอบสนองและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้บา้ งไม่มากก็น้อย ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตที่พบบ่อย คื อ เรื่ องความเครี ยด วิตกกังวล ซึมเศร้ า
ระแวง นอนไม่หลับ ความจาเสื่อม ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ได้ว่าการออกแบบภูมิทศั น์
ที่ใช้หลักการจิตวิทยาสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นของผูส้ ูงอายุได้ดงั นี้
2.1 ความเครียดและวิตกกังวล
เป็ นปั ญหาที่ผสู้ ู งอายุเกิ ดการวิตกกังวลที่ ตอ้ งพึ่งพาลูก หลาน ซึ่ งแสดงออกใน
ลักษณะของความกลัว ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง กลัวตนเองไร้ค่า กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวถูกทาร้าย
เป็ นห่วงลูกหลาน การแก้ไขปั ญหาผูส้ ูงอายุที่วิตกกังวล คือการแก้ไขที่ความคิดของผูส้ ูงอายุ เช่น
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การมองโลกในแง่ดี สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ตนเอง การทาจิตใจให้สงบซึ่งการออกแบบภูมิทศั น์
โดยใช้หลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุสามารถกระตุน้ ให้ผสู้ ูงอายุรู้สึกผ่านคลายความเครี ยดและความ
วิตกกังวลได้ดงั นี้
2.1.1 สิ่ งเร้ าและการกระตุ้นความรู้ สึกเพือ่ ผ่อนคลายความเครียดและลดการเกิด
วิตกกังวล
เสียง ของธรรมชาติเป็ นเสียงที่จะทาให้ผสู้ ูงอายุเกิด การผ่อนคลายได้ เสี ยง
ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่นเสี ยงนก เสี ยงน้ าตก หรื อเสียงใบไม้กระทบกันกับสายลม เสียงที่จะทาให้เกิด
การผ่อนคลายจะต้องมีจงั หวะและท่วงทานองที่สมดุลและต่อเนื่ องและทาให้จิตใจเกิดความรู้สึก
สงบ
การสัมผัส ให้ผสู้ ูงอายุได้สมั ผัสกับพื้นผิวที่เป็ นธรรมชาติ เช่น เท้าที่สัมผัส
กับพื้นต้นหญ้า หรื อการสัมผัสกับน้ าที่อ่อนนุ่ มราบเรี ยบจะทาให้เกิดการผ่อนคลายความเครี ยดได้
หรื อมีการออกแบบที่ส่งเสริ มกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุได้สมั ผัสกับธรรมชาติเช่น ปลูกต้นไม้ พรวนดิน
ซึ่งเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูส้ ูงอายุได้
รส การใช้พืชพรรณที่ออกผลที่สามารถกินได้และกินไม่ ได้ หรื อเพียงแค่
มองเห็น ก็สามารถรับรู้ถึงรสที่ หอมหวาน ซึ่ งเป็ นหลักจิ ต วิทยาที่สามารถคลายความเครี ยดของ
ผูส้ ูงอายุได้ จึงควรออกแบบโดยใช้พืชพรรณที่ออกผล ที่มีสีสัน เพื่อเสริ มสร้างความรู้สึกถึงรสใน
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะพืชพรรณที่เป็ นผลไม้ต่างๆหรื อพืชพรรณที่ผลที่ไม่สามารถทานได้เช่น ต้นสาละ
ตีนเป็ ดน้ า หมากแดง หมากเขียว เป็ นต้น

ภาพที่ 2 ต้นสาละเป็ นพืชพรรณที่มีผลแต่รับประทานไม่ได้
ที่มา : ณธีร์, สถานที่ท่องเที่ยว ดอกสาละ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.tourthai.com/gallery/general/pic13193.shtm
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กลิน่ เป็ นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจมาก กลิ่นที่ เกิดในธรรมชาติไม่
ว่าจะเป็ นกลิ่นของดอกไม้ กลิ่นของน้ าฝน กลิ่นของหญ้า กลิ่นดิน สามารถผ่อนคลายความเครี ยดได้
การมองเห็น การจัด ภูมิทัศน์ ที่ค่ อนข้างเปิ ดโล่ง ค านึ งมุมมองที่สามารถ
มองเห็นส่ วนต่างๆได้อย่างต่อเนื่ องทาให้ผสู้ ูงอายุรู้สึกสบายใจ และลดการวิตกกังวลลงได้ การที่
ผูส้ ูงอายุได้มองเห็นดอกไม้สีสนั สดใสหรื อความสดชื่นของพืชพรรณ จะส่งเสริ มการมองโลกในแง่
ดี
2.1.2 การจัดวางองค์ประกอบของพืน้ ที่เพือ่ ผ่อนคลายความเครียดและลดการเกิด
วิตกกังวล
ลัก ษณะพื้ น ที่ ที่ส่ งผลต่ อสภาวะจิ ต ใจผูส้ ู งอายุ ในทางบวก จะต้องเป็ น
ลักษณะที่จดั วางพื้นที่ที่เข้าใจง่าย การเข้าถึงชัดเจนมีความเชื้อเชิญ มีการบอกตาแหน่ งทิศทางไม่ให้
สับสนวุ่นวายเพราะอาจทาให้เกิดความตึงเครี ยดขึ้นได้
1. แบบแผน ที่ เหมาะสมสาหรั บการผ่อนคลายความเครี ยดของผูส้ ู งอายุ
จะต้องมีขอบของพื้นที่ที่ชดั เจนและแข็งแรง โดยให้เกิดความต่อเนื่ องเหมือนกันตลอดทั้งพื้นที่ซ่ึง
จะทาให้เกิ ด การรวมกัน ทาให้ผสู ้ ู งอายุเข้าใจลัก ษณะของพื้น ที่ ได้ชัด เจน สร้ างแบบแผนด้ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ บทกับ พื้นที่โดยรอบด้วยขนาด รู ปร่ างและตาแหน่ ง มีการเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนรู ปลักษณ์ ความสัมพันธ์ของพื้น ที่รวมกันอย่างชัดเจนด้วยการกระจายแต่คงไว้ในรู ป
แบบเดิม เพราะจะมีความชัดเจนที่เข้าใจง่าย คาดเดาได้ไม่ยาก ทาให้ลดการเกิดวิตกกังวลลงได้
2. เอกภาพ มีองค์ประกอบที่ โดดเด่ น มีพลังโดยใช้องค์ประกอบอื่น มา
ส่งเสริ มหลักแต่ควบคุมไม่ให้เด่นมากเกินไปเพราะจะเป็ นต้นเหตุของความเครี ยด
3. จังหวะ ที่ซ้ ากันและสร้างความน่ าสนใจอย่างต่อเนื่ องจะส่ งเสริ มการทา
กิจกรรมของผูส้ ูงอายุ การทาจิตใจให้สงบ การผ่อนคลายสายตา และลดการเกิดวิตกกังวลลงได้
4. ความสมดุล การสร้างความสมดุลในธรรมชาติ เป็ นการวางผังพื้นที่ให้ค่า
น้ าหนักเกิดความสมดุลกันทุกส่ วนแบบอสมมาตร กระจายตามความเหมาะสมกับพื้นที่ การจัดวาง
พื้นที่และสร้างกิจกรรมโดยการสอดแทรกธรรมชาติเข้าไปอย่างเหมาะสม เช่นการออกแบบลาน้ า
ไปยังส่วนต่างๆของภูมิทศั น์สามารถสร้างความชุ่มชื่นและเกิดการผ่อนคลายลงได้
5. การลาดับ การคานึ งนึ กการลาดับองค์ป ระกอบของภูมิทศั น์ให้ต่อเนื่ อง
และกลมกลืนกันจะคลายความเครี ยดลงได้
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2.1.3 คุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภูมทิ ัศน์ เพือ่ ผ่อนคลายความเครียดและ
ลดการเกิดวิตกกังวล
1. สี การเลือกใช้สีในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดหรื อ
ลดการวิตกกังวลลงได้น้ นั จะต้องใช้สีอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กนั โดยคานึ งถึงความเข้มของสี
และเฉดสี
สี เขี ยว เป็ นสี ที่ทาให้รู้สึก ผ่อนคลาย ลดการเกิ ด วิต กกังวล และสงบสุ ข
เหมาะสมสาหรับการทาสมาธิ การใช้สีเขียวของพุ่ มใบไม้ควรเลือกใช้เฉดสี ที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ความกลมกลืน ควรระมัดระวังการใช้เฉดสีเขียวระดับเดียวกันปริ มาณมากอาจทาให้เกิดความหดหู่
เชื่ องช้า ลงได้ จึ งควรผสมผสานเฉดสี ให้เกิด ความเข้มหลายระดับและช่ว ยให้เกิ ดความลึกของ
ลักษณะเฉพาะตัว
สีเหลือง เป็ นสีที่จะทาให้จิตใจกระฉับกระเฉง ช่วยให้มองโลกในแง่ดี การ
ใช้สีเหลืองเหมาะสมกับที่อบั แสงและใช้ในภูมิทศั น์ที่ใช้งานตอนเย็นๆสี เหลืองเป็ นสี ที่สร้างสมดุล
ให้กบั พุ่มใบ
สี น้ าเงิน เป็ นสีที่เหมาะสมกับการผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นสิ่ งที่ดีในการ
เพ่งพินิจและทาสมาธิ ดอกไม้ที่มีสีน้ าเงิน เช่น ฟ้ าประดิษฐ์ อัญชัญ เป็ นต้น
2. เส้ นสาย ของทางเดิน สระน้ า หรื อการจัดวางพืชพรรณ ที่อิสระ คดโค้ง
อย่างอ่อนโยน ทาให้การใช้พ้นื ที่ลื่นไหลต่อเนื่องอย่างไม่ติดขัด จะช่วยลดสภาวะความเครี ยดลงได้
3. ขนาดและสัดส่ วน ใช้องค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางตั้งกับองค์ประกอบ
ทางนอนอย่างมีสดั ส่วนสัมพันธ์กนั เพื่อให้กลมกลืนทางสายตา และสร้างความสมดุลของสัดส่ วน
ในพื้นที่ทาให้ผสู ้ ูงอายุที่เข้าไปใช้งานเกิดการผ่อนคลายความรู้สึกต่างๆได้
4. แสงและเงา ที่จะสร้างความประทับใจและเหมาะสมกับการสร้างสมาธิ
และส่ งเสริ มการมองโลกในแง่ดี ล้อมรอบด้วยต้น ไม้ค่ อนข้างโปร่ งยอมให้แสงดวงอาทิ ตย์ผ่าน
บางๆในตอนเช้า ซึ่งมีลวดลายของใบเป็ นเส้นที่ให้เงาสร้างบรรยากาศการผ่อนคลาย และใช้ตน้ ไม้
กรองแสงสะท้อนและควบคุมความจ้า โดยการวางพืชพรรณรอบๆวัตถุที่สะท้อนแสง
5. รู ปร่ าง ที่ มีความชัด เจน เข้าใจง่ายและมัน่ คง และมีการเคลื่อนไหวที่
สามารถคาดการณ์ได้ จะทาให้ลดการเกิดวิตกกังวล ใช้พืชพรรณเพื่อทาให้รูปร่ างที่แข็งกระด้างดู
นุ่มนวลลงได้ เช่นการปลูกต้นตีนตุ๊กแกเกาะตามผนัง ทาให้รูปร่ างในภูมิทศั น์ดูสบายตาและผ่อน
คลายความเครี ยดของผูส้ ูงอายุลงได้
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ภาพที่ 3 แสดงถึงรู ปร่ างที่ใช้พืชพรรณเช่น การปลูกต้นตีนตุ๊กแกตามผนังเพื่อผ่อนคลายสายตา
ที่มา : Webmaster – BlogGang, Vecchio, พาแม่กบั น้อง ท่องเชียงใหม่ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8
พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vecchio&month=0203-2008&group=2&gblog=31
2.2 ความซึมเศร้ า
เป็ นสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผูส้ ูงอายุที่พบบ่อย มีความคิดฟุ้ งซ่าน
ชอบอยูต่ ามลาพัง หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง และมีอาการทางกายคือ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สดชื่น
ไม่มีสมาธิ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือต้องเสริ มสร้างอารมณ์ให้ผสู้ ูงอายุมีความสดใส สดชื่น เบี่ยงเบนความ
สนใจจากสภาวะซึมเศร้า ซึ่งการออกแบบภูมิทศั น์อาจจะเน้นหลักไปทางการใช้ธรรมชาติและการ
สร้างสภาพแวดล้อมไปในทิศทางเบี่ยงเบนและสร้างจุดดึงดูดให้ผสู้ ูงอายุออกจากสภาวะซึมเศร้า
ในช่วงขณะหนึ่งหรื อคล้อยตามและเบรกอารมณ์เศร้าได้ ซึ่งจะมีแนวทางในการออกแบบภูมิทศั น์ที่
คลายความซึมเศร้าได้ในทิศทางที่ใช้ธรรมชาติเป็ นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจได้ดงั นี้
2.2.1 สิ่ งเร้ าและการกระตุ้นความรู้ สึกเพือ่ ลดปัญหาความซึมเศร้ า
1. เสี ย ง การสร้ า งเสี ย งที่ เ กิ ด จากการเคลื่ อ นไหวของสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งไม่มีชีวิตเช่น เสี ยงที่ เกิ ดขึ้ นจากการเคลื่อนไหวของน้ าตกในจังหวะที่สมดุล หรื อการเลี้ยงปลา
การกระโดดน้ าของปลาอาจทาให้สามารถเบี่ยงเบนความสนใจจากสภาวะความซึมเศร้าได้ เสี ยงนก
ร้อง หรื อนกคุยกัน ก็สามารถทาให้ผสู้ ูงอายุมีความสนใจในสิ่งมีชีวิตรอบข้างมากกว่าความซึมเศร้า
ที่เป็ นปัญหาของตนเองได้
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2. การสั มผัส การออกแบบภูมิทัศน์ให้มีการกระตุ ้น ด้วยการที่สัมผัสที่
ต่อเนื่ องและน่ าสนใจ โดยใช้ผิวสัมผัส ที่มีลกั ษณะดึ งดูด ให้สัมผัสเช่น เปลือกไม้ที่มีผิวสัมผัสที่
หยาบทาให้ผสู้ ูงอายุมีแรงดึงดูดให้เข้าไปสัมผัสไปแกะหรื อดึงผิวเปลือกนอกออก ผิวสัมผัสที่อ่อน
นุ่ มอ่อนไหวไหว จะทาให้ผสู ้ ู งอายุอยากเข้าไปสัมผัส หรื อการวางรู ปปั้ นที่มีลกั ษณะพื้นผิวที่น่ า
สัมผัสลึกลับทาให้ผสู ้ ูงอายุอยากรู ้อยากสัมผัส ซึ่งที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็ นการเบี่ยงเบนความสนใจ
ให้ผสู้ ูงอายุเข้ามาสัมผัสธรรมชาติหรื อภูมิทศั น์มากขึ้น
3. รส การใช้พืชพรรณที่เป็ นผลไม้หรื อพืชพรรณที่ผลไม่สามารถกินได้
เมื่อผูส้ ูงอายุได้มองเห็น จะสร้างความรู้สึกถึงรสชาติของผล ซึ่งจะเป็ นแรงดึงดูดและเบี่ยงเบนความ
สนใจให้ลืมความโศกเศร้าได้
4. กลิน่ เป็ นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการเบี่ยงเบนความสนใจได้ดี โดยเฉพาะ
กลิ่นหอมของพืชพรรณ หรื อดอกไม้ ซึ่งกลิ่นหอมของดอกไม้จะทาให้ผสู้ ูงอายุลืมความซึมเศร้าได้
กลิ่นของน้ าหรื อฝน กลิ่นของดิน ใบหญ้าในหญ้ากว้างๆ หรื อกลิ่นของป่ า จะทาให้เกิดความรู้สึกสด
ชื่น หรื อออกแบบภูมิทศั น์ที่มีส่ิงเร้าร่ วมกันเพื่อสร้างการเบี่ยงเบนความสนใจเช่นการออกแบบพืช
พรรณที่ตอ้ งใช้การสัมผัส บีบ หรื อคั้น หรื อถือไว้เพื่อได้รับกลิ่น ซึ่ งจะทาให้ผสู้ ูงอายุมีปฎิสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพืชพรรณ โดยที่ใบและกลีบที่ตอ้ งใช้การสัมผัสแล้วได้รับกลิ่น ได้แก่ ราตรี พุดตะแคง
สายน้ าผึ้ง โมก เป็ นต้น

ภาพที่ 4 ต้นพุดตะแคง จะได้รับกลิ่นเมื่อใช้การสัมผัสกลีบของดอกไม้
ที่มา : Webmaster – BlogGang, lookmoodeaw, ดอกไม้บานในสวน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8
พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lookmoodeaw
&month=06-09-2009&group=1&gblog=4
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5. การมองเห็น กระตุน้ สายตาด้วยมุมมองที่ ต่อเนื่ องกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกภู มิทัศน์ ทั้งนี้ ทั้งนั้น การกระตุ ้น ทางสายตาอาจทาได้โ ดย การใช้พืชพรรณที่ มีรู ปร่ าง
น่าสนใจเพื่อดึงดูดสายตา เช่น ต้นปาล์มที่มีรูปร่ างต่างจากพืชพรรณอื่นๆอย่างชัดเจน ความเขียว
ชอุ่มของพืชพรรณ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจผูส้ ูงอายุได้ และการสร้ างมุมมองที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจ หรื อความหลากหลายของพืชพรรณ น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็ นทัศนี ยภาพที่ดึงดูดความสนใจ
ให้ลืมความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้
2.2.2 การจัดวางองค์ประกอบของพืน้ ที่เพือ่ ลดปัญหาความซึมเศร้ า
ลักษณะพื้นที่ที่มีส่วนเชื่อมต่อระหว่างพื้น ที่ ที่มีค วามต่อเนื่ อง และมีการ
ลาดับพื้นที่ ที่น่าสนใจเป็ นจุ ด ดึ งดูดใจที่ทาให้ผสู้ ูงอายุมีความรู้สึกติด ตามและคล้อยตาม ลักษณะ
พื้นที่ที่ลึกลับ จะมีเสน่ ห์ส่งเสริ มการค้นหา และการดึงดูดให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมนั้นๆได้นานทาให้
ผูส้ ูงอายุได้อยูก่ บั ธรรมชาติเพื่อลดสภาวะความซึมเศร้ าลงได้
1. ลาดับ เป็ นการเชื่อมต่อให้เป็ นไปในลักษณะของการเคลื่อนที่สร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจ การเคลื่อนที่ ที่ค งเส้น คงวาและติ ด ตามได้ง่ายๆจะทาให้เกิ ด การ
เบี่ยงเบนความสนใจให้อยูใ่ นปัจจุบนั ทุกขณะกับสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจอย่างมีเหตุผล นาจากจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดตามลาดับ พยายามไม่ให้องค์ประกอบของความสนใจถูกขัดหรื อหยุดการเคลื่อนที่
2. เอกภาพ ที่เป็ นความหลากหลายจะสร้างความพึงพอใจให้ผสู้ ูงอายุตื่นตา
ตื่นใจและเบี่ยงเบนความสนใจได้ ลักษณะเอกภาพตามแนวคิด Earle ที่สามารถสร้างจุดสนใจได้จะ
มีลกั ษณะแบบ Dominance ซึ่งเป็ นส่วนประกอบรองที่ส่งเสริ มองค์ประกอบหลักให้เด่น มีพลังใน
การควบคุมให้รู้สึกดึงดูดความสนใจ
3. จัง หวะ ที่ ส ร้ างความน่ าสนใจอย่า งต่ อเนื่ องเป็ นลัก ษณะแบบรั ศ มี
(Radiation) ตามแนวคิดของ Earle เป็ นจังหวะที่แทรกคุณสมบัติบางอย่างเข้ามาในปริ มาณเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงอย่างต่อเนื่ อง จะทาให้ผสู้ ูงอายุมีแรงดึงดูดหรื อสร้างจุดสนใจให้ติดตามและคล้อยตาม
2.2.3 คุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภูมทิ ัศน์ เพือ่ ลดปัญหาความซึมเศร้ า
1. สี การเลือกใช้สีในการออกแบบภูมิทศั น์ เพื่อลดปั ญหาความซึมเศร้า ได้
นั้น จะต้องใช้สีที่ช่วยกระตุน้ ความรู้สึกได้ดี สร้างความอบอุ่น มองโลกสดใส มีความหวังและฟื้ น
จากความโศกเศร้าจากปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของผูส้ ูงอายุ
สีสม้ จะเป็ นสีที่ให้ผลใกล้เคียงกับสีแดง แต่มีผลที่อ่อนโยนกว่า สี ส้มเป็ นสี
ที่ทาให้รู้สึกอบอุ่น กระตุน้ ความรู้สึก ให้กาลังใจแก่ผสู้ งอายุที่มีสภาวะความโศกเศร้าได้ สี ส้ มใน
ธรรมชาติจะเป็ นลักษณะของสีของดอกไม้ เช่นแคแสด ราเพยส้ม บานบุรีหอม บานชื่น ว่านหางช้าง
ดาวกระจาย ทองกวาว คอเดีย เป็ นต้น
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ภาพที่ 5 ดอกไม้สีสม้ ดอกทองกวาว
ที่มา : โรงเรี ยนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ทุ่งดอกจานบานที่ตน้ ทองกวาว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ
8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://tpr-school.blogspot.com/
สี เหลือง เป็ นสีที่กระฉับกระเฉง สดใส มองเห็นคุณค่าในตัวเองและฟื้ นจาก
ความซึมเศร้าได้ แต่ขอ้ ควรระวังห้ามใช้สีเหลืองมากเกินไป เพราะจะทาให้ไม่น่ามอง พืชพรรณไม้
ที่มีดอกไม้หรื อใบไม้ที่มีสีเหลือง เช่น โกสนทองอารี ย ์ เหลืองอินเดีย กระดังงาไทย ผกากรองเลื้อย
บานเย็น สายน้ าผึ้ง เป็ นต้น

ภาพที่ 6 ดาวเรื อง
ที่มา : บริ ษทั ทองเฉลิมโกลด์ ดาวเรื องสายพันธุใ์ หม่ ภายใต้ชื่อ ทองเฉลิมโกลด์ [ออนไลน์], เข้าถึง
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.thongchaloem.com/
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สีชมพู เป็ นสีที่เป็ นสัญลักษณ์ของความรัก ซึ่งเป็ นสีที่ช่วยให้คลายความ
โศกเศร้าได้ พืชพรรณไม้ที่มดี อกไม้สีชมพู เช่น เยอร์บีร่าสีชมพู พุดตานออสเตรเลีย เป็ นต้น

ภาพที่ 7 พุดตานออสเตรเลีย
ที่มา : Webmaster – BlogGang, Aisha, Cactus Tropical Garden [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8
พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=embracingislam&
group=4&page=5
2. เส้ นสาย เป็ นลักษณะที่ทาให้เกิดความรู้สึก สดใส มีความหวัง จะต้อง
เป็ นเส้นสายที่มีลกั ษณะพุ่งขึ้น ซึ่งพรรณไม้ที่มีลกั ษณะที่พุ่งขึ้นก็เช่น ต้นหูกระจง ต้นสนฉัตร ที่มีก่ิง
ก้านที่พุ่งขึ้นไปด้านบน

ภาพที่ 8 ต้นสนฉัตรเป็ นต้นไม้ที่มีก่ิงก้านที่มีลกั ษณะพุ่งขึ้น แสดงถึงความหวัง เบิกบานใจ
ที่มา : photobucket, thanya02's latest activity [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้
จาก http://i703.photobucket.com/albums/ww35/thanya02/arau_he5.jpg
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3. รู ปร่ าง ในพืชพรรณเป็ นเสมือนประติมากรรม ที่ สามารถถึงดูดความ
น่ าสนใจได้ ลัก ษณะพรรณไม้ที่มีรู ปร่ างที่น่ าพึงพอใจ สวยงาม และมีลกั ษณะที่ แปลกตาทาให้
ผูส้ ูงอายุได้ผอ่ นคลายความเศร้าได้บา้ ง เช่น ต้นหูกระจง มีมีลกั ษณะเป็ นต้นไม้ที่มีรูปร่ างที่มีก่ิงก้าน
แผ่กระจาย ลักษณะรู ปร่ างชี้ข้ ึนข้างบน แสดงถึงความหวัง และเป็ นต้นไม้ที่มีความสวยงามและมี
เอกลักษณะเฉพาะตัวซึ่งสามารถจัดวางให้เป็ นจุดดึงดูดสายตาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจได้

ภาพที่ 9 ต้นหูกระจงเป็ นต้นไม้ที่มีรูปร่ างสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่ชดั เจน มีลกั ษณะพืชพรรณที่สร้าง
ความพึงพอใจ สามารถเบี่ยงเบนความรู้สึกโศกเศร้าได้
ที่มา : สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา พันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น2 [ออนไลน์], เข้าถึง
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://home.generalprempark.com/zone/detail/19/detail.html
4. ขนาดและสั ด ส่ วน ควรจะสมดุ ล กับ สายตา มี ค วามสัม พัน ธ์แ ละ
สอดคล้องกับสัด ส่ ว นของผูส้ ู ง อายุ เพื่อให้ผูส้ ู งอายุได้รู้สึ ก ใกล้ชิ ด และกับธรรมชาติ และควร
คานึงถึงบริ บทโดยรอบภูมิทศั น์ควรใช้ธรรมชาติลดทอนสัดส่ วนความใหญ่โตของสถาปั ตยกรรม
ไม่ให้ข่มสภาพแวดล้อมทาให้เกิดความพึงพอใจและเบี่ยงเบนความรู้สึกโศกเศร้า
5. แสงและเงา สร้างความแตกต่างและความต่อเนื่ อ งในภูมิทศั น์ให้เกิ ด
ความน่ าสนใจ เลือกใช้พืชพรรณที่โปร่ งเห็นรู ปร่ าง กิ่งก้าน เช่น ต้นลัน่ ทม ซึ่งเป็ นต้นไม้ที่ทาให้เกิด
เงาทอดลงบนพื้น ทางเดิ น ที่ ทาให้น่าสนใจ ดึ งดูดใจให้ค ล้อยตาม ค านึ งถึงแสงในเวลาเย็นหรื อ
กลางคื น ที่ ไม่ สว่างมากนัก ให้เ น้น เงารู ปร่ างของพรรณไม้ซ่ึ ง ช่ ว ยสร้ างบรรยากาศโรแมนติ ก
สวยงาม และสร้างความประทับใจ ในช่วงกลางวันเน้นความร่ มเงา เย็นสบาย และเน้นมุมมองที่เปิ ด
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โล่งเป็ นสนามหญ้ามีสระน้ าที่สะท้อนกับแสงแดดให้ความสว่าง ซึ่งที่กล่าวมานั้นล้วนเป็ นการสร้าง
บรรยากาศให้ผสู้ ูงอายุเกิดความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยขัดเกลาความรู้สึกเศร้าโศกได้
2.3 นอนไม่หลับ
อาการนอนไม่หลับที่พบในผูส้ ูงอายุน้ นั คือ ตื่นกลางดึก หรื อตื่นเช้ากว่าปรกติ
แล้วเมื่อตื่นแล้วจะนอนไม่หลับอีก จากการศึกษาข้อมูลยังไม่พบการวิจยั ที่มีความชัดเจนในด้านการ
ใช้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยตรง การวิเคราะห์จึงเป็ น
การใช้ความรู้ วิจารณญาณ และแนวทางความคิดที่เป็ นไปได้ของผูว้ ิจยั เพราะเนื่ องจากปั จจัยต่างๆ
มีส่วนทาให้ขอ้ มูลเกิดการแปรผันได้ตามความชอบ นิสยั และสภาวะจิตใจของผูส้ ูงอายุแต่ละบุคคล
โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และเสนอแนวทางดังนี้
2.3.1 สิ่ งเร้ าและการกระตุ้นความรู้ สึกที่ส่งผลดีต่อการนอนหลับ
1. เสี ยง ทานองที่เกิดขึ้นในภูมิทศั น์จะสามารถกล่อมให้ผสู้ ูงอายุเกิดการ
ผ่อนคลายและการพักผ่อนได้ง่าย ด้วยการออกแบบที่ใช้เสี ยง กับจังหวะช่วยให้เกิดอารมณ์คล้อย
ตาม เช่น เสี ยงน้ าตก น้ าพุ เสียงใบไม้กระทบกัน เสียงต้นไม้ที่กระทบกันหรื อลมพัดผ่านแล้วเปรี ยบ
เหมือนเสี ยงดนตรี อย่างเช่นต้นไผ่ จึงควรจัดวางภูมิทศั น์ที่ใช้สิ่งเร้าต่างๆที่ได้กล่าวมานั้นใกล้ชิดกับ
สถานที่พกั ผ่อนของผูส้ ูงอายุ

ภาพที่ 10 น้ าตกสิ่งเร้าที่กระตุน้ การพักผ่อน
ที่มา : บริ ษทั วรุ ณการ์เด้น ดีไซน์, สวนน้ าตก [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้
จาก http://varun-gardendesign.com/?p=552
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ภาพที่ 11 ต้นไผ่ส่ิงเร้าที่มีเสี ยงกระตุน้ การพักผ่อน
ที่มา : โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุปถัมภ์ชยั ภูมิ, ต้นไผ่ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/09/ya07.html
2. กลิ่น ในภูมิทัศน์สามารถบาบัดให้ผสู้ ูงอายุเกิดการผ่อนคลายและนอน
หลับสบายได้ ซึ่งจะต้องเป็ นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมในช่วงเวลาตอนเย็นจนถึงเช้า ได้แก่ ดอกโมก
แก้ว ราตรี จาปี ปี บ การเวก เล็บมือนาง ยีโ่ ถดอกแดง พุดซ้อน สายน้ าผึ้ง เป็ นต้น
2.4 ระแวง
เป็ นสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คิดซ้ าซาก คิดหมกมุ่น น้อยใจ กลัวถูก
ทอดทิ้ง ในกรณี เมื่อผูส้ ู งอายุเริ่ มเกิ ดการระแวง ภูมิทศั น์สามารถออกแบบเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า
สิ่งแวดล้อมไม่ได้ร้ายอย่างที่คิด ภูมิทศั น์ที่เพิ่มความมัน่ ใจ และสร้างความรู้สึกปลอดภัยกับผูส้ ูงอายุ
ซึ่งสามารถออกแบบสิ่ งเร้ า การจัดวางองค์ประกอบ และคุณลักษณะในองค์ประกอบภูมิทศั น์ได้
ดังนี้
2.4.1 สิ่ งเร้ าและการกระตุ้นความรู้ สึกเพือ่ ลดความกลัวและความระแวง
1. เสี ยง การที่ผสู้ ูงอายุได้ฟังเสี ยงจากสิ่ งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงนกร้อง
เสียงกบ ซึ่งสัตว์ทุกชนิดจะมีสญ
ั ชาติญาณการอยู่รอด ถ้าเมื่อใดที่ยงั มีสภาวะแวดล้อมที่มีส่ิ งมีชีวิต
เคลื่อนไหวในสภาวะปรกติ ก็ จ ะแสดงถึงปลอดภัย ทั้งนี้ การใช้พืชพรรณเพื่อช่ วยในการกรอง
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มลภาวะเสี ยงจากภายนอกที่ ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยง รถยนต์ เสี ยงรบกวนต่ างๆ ก็จ ะ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกระแวง หรื อไม่ปลอดภัยได้
2. การมองเห็น พื้นที่ในบริ เวณที่มีมุมมองกว้าง ไม่จากัดสายตา แต่อยู่ใน
บริ เวณที่ มีข องเขตที่ ชัดเจน ทาให้สามารถรับรู้ ภาพรวมได้ง่าย และรู้สึก ปลอดภัย สร้ างสภาวะ
แวดล้อมให้รู้สึกถึงความแข็งแรง มัน่ คง เช่นการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปลักษณะที่โครงสร้างที่มน่ั คง
และพักพิงได้ในลานสนามหญ้ากว้างๆ มุมมองที่เห็นจะทาให้ผสู้ ูงอายุรู้สึ กปลอดภัย และไว้วางใจ
ในสภาพแวดล้อม
2.4.2 การจัดวางองค์ประกอบของพืน้ ที่เพือ่ ลดความกลัวและความระแวง
การจัด วางองค์ประกอบของพื้ น ที่เพื่อสร้ างความรู้ สึกถึงความปลอดภัย
และไม่ระแวงในสภาพแวดล้อม การจัดวางองค์ประกอบที่เปิ ดกว้าง โล่งด้วยความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุ ด
จะทาให้เกิดองค์ประกอบของความลึก ง่ายต่อการสังเกต ทาให้รู้สึกปลอดภัยและรู้สึกถึงการมีชีวิต
อยู่ เช่น สวนจีนที่สร้างกลอุบายไว้ที่ผนัง ที่เปิ ดช่องให้ผใู้ ช้ได้รับรู้ขนาดของภูมิทศั น์ที่กว้างมากกว่า
ความเป็ นจริ ง ได้รับรู ้ความเคลื่อนไหวของสิ่งรอบข้าง และลดความระแวง

ภาพที่ 12 แสดงลักษณะการจัดวางองค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกโล่ง และมีการเปิ ดช่องผนังเพื่อ
ขยายการรับรู ้ความกว้างในภูมิทศั น์เพิ่มขึ้น (สวนจีน)
ที่ ม า : Wasawat Deemarn, ศูน ย์ภ าษาและวัฒนธรรมจี น สิ ริ ธร มหาวิท ยาลัย แม่ ฟ้าหลวง
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/blog/travelstories/242794
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ภาพที่ 13 แสดงลักษณะการจัดวางองค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกโล่ง และมีการเปิ ดช่องผนังเพื่อ
ขยายการรับรู ้ความกว้างในภูมิทศั น์เพิ่มขึ้น (สวนจีน)
ที่มา : Bunniez , สวนหลวงร.9 [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://bunniezshop.blogspot.com/2010/09/9.html
1. ความสมดุล ของการจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่ เป็ นส่ วนสาคัญที่ สุดที่
จะเสริ มสร้างความรู ้สึกมัน่ คง และความปลอดภัย องค์รวมและความสมบูรณ์ในองค์ประกอบทาให้
ผูส้ ูงอายุรับรู้ถึงการอยูร่ อด และลดความระแวงในสภาพแวดล้อมนั้น
2. จัง หวะการใช้จ ังหวะซ้ ากัน แบบก้า วหน้า ซึ่ งจะท าให้รู้ สึ ก เกิ ด การ
เคลื่อนที่ที่สามารถคาดการณ์ได้ ควบคุมได้จึงสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กบั ผูส้ ูงอายุ
3. ลาดับ การสร้างเรื่ องราวในภูมิทศั น์ให้เกิดความต่อเนื่ องเป็ นลาดับตั้งแต่
จุด แรกจนถึ งจุ ดสิ้ น สุ ด ให้มีความชัด เจน สามารถให้ผสู้ ูงอายุมน่ั ใจในสภาพแวดล้อมและสร้ าง
ความรู้สึกควบคุมได้
2.4.3 คุณลักษณะในการจัดองค์ ประกอบภูมิทัศน์ เพื่อลดความกลัวและความ
ระแวง
1. สี สีที่แสดงถึงความรู้สึกปลอดภัย คือ สีเขียว ระวังอย่าใช้สีเขียวมากไป
เพราะอาจจะทาให้เกิดความรู้สึกหดหู่ เชื่องช้า และเกิดการลังเลใจได้ซ่ึงเป็ นที่มาของความระแวง สี
น้ าเงิน เป็ นสี ที่สามารถลดความกระวนกระวายและความกลัวได้
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2. รูปร่ าง การจัดพื้นที่โดยใช้รูปร่ างที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มัน่ คง และ
มีการเคลื่อนไหวที่สามารถคาดการณ์ได้ ใช้รูปร่ างที่น่าสนใจด้วยเส้นสายที่พฒั นามาจากสิ่ งมีชีวิต
ซึ่งเป็ นสิ่งที่สร้างความคุน้ เคย จะทาให้ลดความระแวงลงได้
3. เส้ น สาย ในภูมิทศั น์ที่สามารถสะท้อนความรู้สึก มัน่ คง และลดความ
ระแวงได้น้ นั จะต้องเป็ นเส้นสายที่ ตรงไปตรงมา มีทิศทางที่แน่ วแน่ และชัดเจนไม่ขาดตอน นิ่ ง มี
ขอบเขตของเส้นสายชัดเจน ซึ่งในภูมิทศั น์การเลือกพืชพรรณ หรื อการใช้ส่ิ งปลูกสร้างจะต้องเป็ น
เส้นสายที่แข็งแรง พรรณไม้ที่มีเส้นสายที่มนั่ คง เช่นต้นไทร จามจุรี เป็ นต้น

ภาพที่ 14 ลักษณะพรรณไม้ที่มีเส้นสายที่สื่อถึงความมัน่ คง ปลอดภัย และแข็งแรง (ต้นไทร)
ที่มา : ทัวร์ดอย, บันทึกการเดินทางคนพเนจร [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้
จาก http://janjow.exteen.com/20080508/entry
4. ขนาดและสั ด ส่ วน ใช้ห ลัก การของสัด ส่ ว นที่ ส มบรู ณ์ ที่ จ ะแฝง
ความรู้สึกสมดุล และสมบรู ณ์ข้ ึนในภายใต้จิตสานึกของการรับรู้ของสัดส่ วนที่เป็ นธรรมชาติ หรื อ
การใช้พืชพรรณที่ มีสัดส่ วนที่ สมบรู ณ์ ที่สร้ างความเติมเต็มให้กบั ความรู้สึก สร้างความมัน่ คง ที่
นาไปสู่ความรู้สึกปลอดภัย เช่น ดอกทานตะวัน ดอกเดซี่ เป็ นต้น สัดส่ วนของต้นไม้จะต้องมีความ
เหมาะสมกับลาต้น หรื อลักษณะการแผ่ของกิ่งก้าน จะต้องคานึงให้เกิดความสมดุล
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ภาพที่ 15 ดอกทานตะวัน เป็ นดอกไม้ที่มีสดั ส่วนที่สมบรู ณ์ สร้างความรู้สึกสมบรู ณ์
ที่มา : Webmaster – BlogGang, sunsmile_a, ทุ่งทานตะวัน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม
2554. เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sunsmile-a&group =3&month
=01-2009&date=14
5. แสงและเงา ควรใช้พืชพรรณ ไม้พุ่ม ดอกไม้ ไม้คลุมดิน หรื ออื่นๆที่ มี
คุณ สมบัติ ในการสะท้อนแสงในที่แคบหรื อแสงเข้าถึงได้น้อย เพราะภูมิทัศน์ที่สร้างความรู้ สึก
ปลอดภัย จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอที่ จะแสดงความชัดเจนของวัสดุต่างๆในภูมิทศั น์ได้ เพื่อให้
ผูส้ ูงอายุลดความรู้สึกระแวงในสภาพแวดล้อม
2.5 ความจาเสื่อม
อาการหลงลืมของผูส้ ูงอายุ จะมีลกั ษณะที่จาเรื่ องราวในอดีตได้ดีกว่าเรื่ องราวใน
ปัจจุบนั มักจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดในประจาวัน แต่จาเรื่ องราวเก่าๆได้ดี สับสนเวลาระหว่างกลางวัน
และกลางคืน ซึ่งภูมิทศั น์สามารถกระตุน้ ความรู้ สึกให้ต อบสนองกับความจาของผูส้ ูงอายุได้ ซึ่ ง
สามารถอธิบายการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
2.5.1 สิ่ งเร้ าและการกระตุ้นความรู้ สึกที่ส่งผลต่อความทรงจา
1. การมองเห็น เป็ นสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางภูมิทศั น์ที่ใช้ช่วงเวลาใน
แต่ละวัน กับสภาพแวดล้อมรอบตัวผูส้ ูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็ นแสงหรื อ
เงา ของพืชพรรณ ประติมากรรม หรื อวัสดุต่างๆที่ตกกระทบกับพื้น บ่งบอกเวลา และสะท้อนภาพที่
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เคยเกิ ด ขึ้ นมาเพื่ อ ทบทวนความทรงจ า จึ งควรออกแบบลัก ษณะพื้ น ที่ ว่า งเพื่อ การสังเกตการ
เปลี่ยนไปของภาพที่เกิดขึ้น เพื่อกระตุน้ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ให้กลับมาจาเหตุการณ์น้ นั ได้อีกครั้ง
2. กลิ่น เป็ นสิ่ งเร้าที่ช่วยกระตุน้ ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับความทรงจาได้ดี
เช่น กลิ่นของพืชพรรณที่ส่งกลิ่นในช่วงเวลาต่างๆของวัน หรื อตามฤดูกาล จะช่วยทบทวนความจา
และดึงภาพเกี่ยวกับช่วงเวลาที่พืชพรรณนั้นเคยได้ส่งกลิ่นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ไปกระตุน้ ความรู้สึก
และสภาพแวดล้อมที่เคยเกิดขึ้นกลับมาเพื่อทบทวนความจาอีกครั้ง เป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ
กระตุ ้นความทรงจา ทั้งนี้ จ ะต้องคานึ งถึงช่ วงเวลาการส่ งกลิ่นของพืชพรรณต่างๆ และคานึ งถึง
ทิศทางของลมที่จะกระจายกลิ่น ซึ่งลมอ่อนๆจะช่วยในการกระจายกลิ่นของพืชพรรณได้ดี พรรณ
ไม้ที่ส่งกลิ่นตามช่วงเวลาของวันมีดงั นี้
พืชพรรณที่ออกดอกในฤดูหนาว ควรปลูกไว้ทางทิศเหนือ ของพื้นที่เพื่อให้
ลมหนาวพัดกลิ่นเข้ามา เช่น พญาสัตบรรณ จิกทะเล จันทร์กะพ้อ สุพรรณิ การ์ พะยอม ลาดวน เลี่ยน
ช่อมาลี ฯลฯ
พืช พรรณที่อ อกดอกในฤดู ฝ น ควรปลูก ต้น ไม้น้ นั ทางทิ ศใต้ข องพื้น ที่
เพราะถ้าลมฝนพัดมาก็จะพัดผ่านกลิ่น เช่นโมก จาปี จาปา พุดต่างๆ ปี บ จันทน์หอม ฯลฯ

ภาพที่ 16 ดอกโมก
ที่มา : Koto Hapu , อวดดอกไม้ในบ้าน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://kotohapu.blogspot.com/2010/03/koto3.html
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ภาพที่ 17 ดอกจาปี
ที่มา : อภิสรา ชินชนะ , ดอกจาปี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://apisara6843.mystudent.in/2010/12/07/
พืชพรรณที่ออกดอกตลอดปี สามารถปลูกได้ทว่ั ๆบริ เวณเพราะถึงแม้ลมจะ
มาทางไหน ก็จะสามารถพัดกลิ่นหอมได้ตลอดทั้งปี เช่นกัน ดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมที่ออกทั้งปี เช่น
โมก สายหยุด บุหงาส่าหรี พิกุล ชงโค ฯลฯ
พืช พรรณที่ ส่งกลิ่น ตอนเช้ า ได้แ ก่ สายหยุด ราชาวดี กระดัง งาไทย
มหาหงส์ บุหงาส่าหรี เดหลี กระทิง

ภาพที่ 18 สายหยุด
ที่มา : ละอองดาว สาแก้ว , ดอกไม้ในวรรณคดี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึง
ได้จาก http://wwwla-ongdaow.blogspot.com/p/blog-page_25.htm
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ภาพที่ 19 บุหงาส่าหรี
ที่มา : กลุ่มพืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ ราษฎร์ ธานี , ไม้ดอกหอม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จ าก
http://www.jobsthailand.com/flower/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid
=57
พืชพรรณที่ส่งกลิ่นหอมตอนเย็นไปถึงรุ่ งเช้ า ได้แก่ ดอกโมก แก้ว ราตรี
จ าปี ปี บ การเวก เล็บ มื อนาง พุด ซ้อ น มี ด อกหอมตลอดปี ส่ ว นจัน ทร์ ก ระพ้อ มณฑา ยี่หุ บ
เขี้ยวกระแต จาปูน ลาดวน ที่เริ่ มหอม ตั้งแต่ พฤศจิกายน เมษายน

ภาพที่ 20 ราตรี
ที่มา : Easy Street, เจ้าราตรี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://zplus.exteen.com/20080612/entry
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ภาพที่ 21 เล็บมือนาง
ที่มา : บ้านและสวน, เล็บมือนางดอกซ้อน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้
จาก http://www.baanlaesuan.com/plantlover/webboard/viewtopic.aspx?qId=2089
พืชพรรณที่ส่งกลิน่ หอมตลอดทั้งวัน ได้แก่ ดอกคัดเค้า ทิวาราตรี บุนนาค
ทองอุไร เข็มหอม กันเกรา พิกุล มะลิ ชะลูดช้าง นนทรี พะยอม กล้วยไม้ เริ่ มหอมไปตั้งแต่เดือน
ธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม
พืชพรรณที่ส่งกลิน่ หอมทั้งวัน ทั้งคืน ได้แก่ ดอกพุทธชาดสามสี มะลิซอ้ น
มะลุลี นางแย้ม มีดอกหอมตลอดปี และยังมี ชามะนาด ที่จะเริ่ มผลิดอกตั้งแต่ มีนาคม-มิถุนายน ของ
ทุก ๆ ปี
3. สรุปท้ ายบท
การนาหลัก การจิ ตวิทยาผูส้ ูงอายุมาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ ได้วิเคราะห์แนว
ทางการออกแบบภูมิทศั น์ที่ตอบสนองความต้องการ เพื่อส่งเสริ มสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ ซึ่งประกอบไป
ด้ว ยการส่ งเสริ มสัม พัน ธภาพในครอบครั ว และสัง คม การรั ก ษาสุ ข ภาพ และหาแนวทางการ
ออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อแก้ปัญหาสุ ข ภาพจิ ต ของผูส้ ู งอายุ โดยการค้น คว้าหาข้อมูลด้านจิ ต วิทยา
ผูส้ ูงอายุ และการนาจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์ นาข้อมูลทั้งสองมาวิเคราะห์เพื่อหาแนว
ทางการออกแบบ ซึ่งมีโครงสร้างแนวทางการออกแบบดังนี้
1. สิ่งเร้าและการกระตุน้ ความรู้สึกในภูมิทศั น์
2. การจัดวางองค์ประกอบของพื้นที่ในภูมิทศั น์
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3. คุณลักษณะขององค์ประกอบในภูมิทศั น์
จากโครงสร้ า งการศึ ก ษาเพื่อ หาแนวทางการออกแบบภู มิทัศน์ ได้น าข้ อ มูล มา
วิเคราะห์และสรุ ปหลักการที่สามารถใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุได้ดงั นี้
1. ภูมทิ ัศน์ กบั สุ ขภาพจิตผู้สูงอายุ
ภูมิทัศน์เพื่อส่ งเสริ มสัมพัน ธภาพในครอบครั ว และสังคม จากการวิเคราะห์จ ะ
อธิบายถึงประโยชน์ของภูมิทศั น์ที่สามารถช่วยให้ผสู้ ูงอายุได้มีสมั พันธ์ภาพที่ดีกบั บุคคลรอบข้างใน
ครอบครัวและสังคม เป็ นลักษณะภูมิทศั น์ที่ออกแบบพื้นที่ให้ผสู้ ูงอายุเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยส่ งเสริ ม
การมีปฏิสมั พันธ์ในรู ปแบบของ การสร้างกิจกรรม หรื อการจัดพื้นที่เพื่อการพูดคุย เป็ นต้น
ภูมิทศั น์เพื่อส่งเสริ มการรักษาสุ ขภาพจิต ซึ่งจะแบ่ง เป็ น 2 ลักษณะได้แก่ส่งเสริ ม
การออกกาลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจของผูส้ ูงอายุ ซึ่งควรออกแบบภูมิทศั น์เพื่อดึงดูดความ
สนใจให้ออกมาใช้งานทาให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสรี ระ และสร้างบรรยากาศในสภาพแวดล้อม
ให้รู้สึกถึงสภาวะสบาย ให้ผสู้ ูงอายุได้ใช้ภูมิทศั น์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
2. ภูมทิ ัศน์ เพือ่ แก้ ปัญหาสุ ขภาพจิต
1. ความเครี ยดและวิตกกังวล ลักษณะของภูมิทศั น์จะใช้ธรรมชาติในการบาบัด
ความรู้สึกของผูส้ ูงอายุให้เกิดการผ่อนคลายความเครี ยด
2. ความซึมเศร้า ลักษณะภูมิทศั น์จะใช้ธรรมชาติในการดึงดูดและเบี่ยงเบนความ
สนใจให้ลืมความโศกเศร้าและฟื้ นฟูความรู้สึกให้ดีข้ ึน
3. นอนไม่หลับ ลักษณะภูมิทศั น์ที่ช่วยได้น้ นั เน้นสิ่ งเร้าและการกระตุน้ ความรู้สึก
เป็ นหลัก ในการบาบัดจิ ตใจให้ผสู ้ ู งอายุมีความรู้สึกคล้อยตามกับธรรมชาติ คือ กลิ่น และเสี ยง มี
เพียง 2 ข้อนี้ที่สามารถกระตุน้ การพักผ่อนในตอนกลางคืนได้
4. ระแวง ลักษณะภูมิทศั น์ตอ้ งออกแบบให้สภาพแวดล้อมสร้างความมัน่ ใจ มัน่ คง
และปลอดภัย และสร้างความรู้สึกว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ได้เลวร้ายและไม่ทาอันตรายแก่
ผูส้ ูงอายุ
5. ความจาเสื่ อม ลักษณะภูมิทศั น์จะใช้ส่ิงเร้าในธรรมชาติในการดึงภาพสภาพแวด
ที่เคยเกิดขึ้นกลับมาเพื่อทบทวนความทรงจา ในปัจจุบนั สิ่งเร้าที่จะกระตุน้ ความทรงจาได้คือ กลิ่น
และการมองเห็น
ซึ่งการแก้ไขปั ญหาสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุน้ นั จะใช้หลักการออกแบบภูมิทศั น์ที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผูส้ ูงอายุ ซึ่งจะพอสรุ ปความสัมพันธ์ได้ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 แสดงสรุ ปการวิเคราะห์แนวทางการนาหลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุมาใช้ในการออกแบบ
ภูมิทศั น์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
ปัญหาสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุ
ความเครี ยด ความ นอนไม่
และความ ซึมเศร้า
หลับ
วิตกกังวล
1.สิ่งเร้าและการกระตุน้ ความรู้สึกในภูมิทศั น์
- เสียง
- การสัมผัส
- รส
- กลิน่
- การมองเห็น
2.การจัดวางองค์ประกอบของพื้นที่ในภูมิทศั น์
- แบบแผน
- ลาดับ
- ความสมดุล
- เอกภาพ
- จังหวะ
3.คุณลักษณะขององค์ประกอบในภูมิทศั น์
- สี
- เส้นสาย
- รู ปร่ าง
- ขนาดและสัดส่วน
- แสงและเงา
สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์

ระแวง

ความจา
เสื่อม

บทที่ 5
เสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมทิ ัศน์ เพือ่ ผู้สูงอายุ
การออกแบบภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมเพื่อผูส้ ูงอายุโดยใช้หลักการจิตวิทยาที่ได้
ศึก ษามาวิเคราะห์หาแนวทางที่จ ะช่ ว ยแก้ไขปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต ผูส้ ู งอายุและส่ งเสริ มสุ ข ภาพจิ ต
ผูส้ ูงอายุซ่ ึ งภู มิทัศน์ เพื่ อผูส้ ู งอายุน้ ัน จะต้องมีลกั ษณะที่ใช้ธรรมชาติ บาบัด ความรู้สึก ดึงดูด และ
เบี่ยงเบนความสนใจให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมนั้น สร้างความพึงพอใจ สร้างความรู้สึกปลอดภัย และ
กระตุน้ ความรู้สึกให้ไปในทิศทางบวกได้ ซึ่งจะสรุ ปแนวทางการนาหลักการจิตวิทยามาใช้ในการ
ออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ ได้ดงั นี้
1. แนวทางการออกแบบสิ่ งเร้ าในภูมทิ ัศน์ เพือ่ กระตุ้นความรู้ สึกผู้สูงอายุ
1.1 เสียง
1. สร้างสภาพแวดล้อมโดยการปลูกพืชพรรณที่ให้ร่มเงา เป็ นแหล่งอาหารของ
สัตว์ต่างๆให้เข้ามาอยู่อาศัย เช่น นก กระรอก เป็ นต้น เพราะเสี ยงร้องของสัตว์จะทาให้ผสู้ ูงอายุมี
ความรู้สึกผ่อนคลายและสร้างความรู้สึกปลอดภัย

ภาพที่ 22 นก เป็ นสิ่งมีชีวิตที่เปล่งเสียงร้องทาให้ผสู้ ูงอายุเกิดการผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัย
ที่มา : กระดานข่าว Savebird, Arctic Warbler [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้
จาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=savebird&topic=1154
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2. สร้างเสียงจากพืชพรรณ โดยเมื่อที่ลบกระทบกันจะทาให้เกิดเสี ยงที่คล้ายกับ
เสียงดนตรี อย่างเช่นต้นไผ่ ใบหรื อลาต้นเมื่อกระทบกันจะทาให้เกิดเสี ยงต่างๆที่ทาให้ผสู้ ูงอายุผ่อน
คลายความเครี ยด และช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับในช่วงกลางคืน
3. เสี ยงที่ เกิ ดจากการเคลื่อนไหวของน้ า ไม่ว่าจะเป็ นน้ าตก หรื อน้ าพุ จะสร้าง
จังหวะความต่อเนื่ องให้ดึงดู ดและเบี่ยงเบนความสนใจ ผ่อนคลายความเครี ยด และส่ งเสริ มการ
พักผ่อนของผูส้ ูงอายุ
4. การใช้พืชพรรณ หรื อการจัดวางพืชพรรณที่มีขนาดใบละเอียดหรื อมีทรงพุ่ม
แน่นในทิศทางที่เสียงเข้ามารบกวน เช่น โมกรา ชาข่อย แก้ว เป็ นต้น ซึ่งพืชพรรณดังกล่าวจะช่วย
ลดเสียงที่จะทาให้ผสู้ ูงอายุเกิดความเครี ยด ความกังวล และความระแวงได้

ภาพที่ 23 ชาข่อย พรรณไม้ที่มีใบพุ่มละเอียดสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้
ที่มา : ต้นไม้ของเรา, ต้นข่ อยทารั้ว [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.tonmai2jo.com/index.php?mo=3&art=443356
1.2 การสัมผัส
1. ออกแบบให้เกิดการสัมผัสอย่างต่อเนื่ องโดยใช้ผิวสัมผัสของทางเดิน พืชคลุม
ดิน สระน้ า ประติมากรรม และพืชพรรณให้สอดคล้องกันมีความหลากหลายเพื่อกระตุน้ ความรู้สึก
แต่ไม่ขดั แย้งกัน
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2. ออกแบบภูมิทศั น์ให้ผสู้ ูงอายุได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อ่อนโยนเพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ย ดเช่ น การจัด ให้มีผิว ทางเดิ นที่ คลุมไปด้วยหญ้าหรื อพืชคลุมดิ นที่เชื้อเชิญให้ผสู้ ูงอายุ
สัมผัสพื้นผิวด้วยเท้าเปล่า ออกแบบสนามหญ้ากว้างๆที่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เพื่อชักจูงให้ผสู้ ูงอายุ
ได้นง่ั เดิน และสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเครี ยด

ภาพที่ 24 ภูมิทศั น์ที่มีทางเดินปกคลุมด้วยหญ้า เพื่อเชิญชวนให้ผสู้ ูงอายุสมั ผัสพื้นผิวด้วยเท่าเปล่า
ที่มา : S Diaper Contracts, Gallery [Online], accessed 20 May 2011. Available from
http://www.sdiaperlandscapes.co.uk/gallery.html
3. ออกแบบภูมิทศั น์ให้กระตุน้ การสัมผัสเช่น การปลูกต้นไม้ที่มีลกั ษณะของลา
ต้นที่มีผวิ สัมผัสที่หยาบ จะชักจูงความรู้สึกให้ผสู้ ูงอายุเข้าไปสัมผัส และการปลูกพืชพรรณที่มีใบ
ละเอียดมีความอ่อนไหวและอ่อนนุ่มน่าสัมผัส จะทาให้เบี่ยงเบนควานสนใจจากสภาวะซึมเศร้าได้
1.3 รส
1. การใช้พืชพรรณออกผลที่สามารถกินได้หรื อกินไม่ได้ ซึ่งทาให้ผสู้ ูงอายุรับรู้
รสได้จากกลิ่นและการมองเห็ น รสที่รับรู้จะแสดงถึงความหอมหวานของผล สามารถผ่อนคลาย
ความเครี ยดและเบี่ยงเบนความซึมเศร้าที่เป็ นปัญหาของผูส้ ูงอายุ
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ภาพที่ 25 มะเขือเทศ เป็ นพืชพรรณที่ทาให้ผสู้ ูงอายุรับรสได้จากกลิ่นและการมองเห็น
ที่มา : inhabitat, Gallery: MICKEY MOUSE ECO FARMING [Online], accessed 20 May 2011.
Available from http://inhabitat.com/mickey-mouse-sustainable-farming-at-disney-worlds-epcotcenter/857819226_3a3948974f_o1/
1.4 กลิน่
1. ใช้พืชพรรณที่สามารถส่ งกลิ่นกระจายไปได้ไกล ดึงดูดให้ผสู้ ูงอายุเข้ามาใช้
งานในพื้นที่ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้เคลื่อนไหวทางสรี ระ พืชพรรณที่ส่งกลิ่นกระจายไปได้ไกลก็เช่น
ราตรี แก้ว บุนนาค พะยอม เป็ นต้น
2. การใช้พืชพรรณที่ตอ้ งใช้การสัมผัส บีบ หรื อถือเอาไว้เพื่อให้ได้กลิ่นนั้นจะทา
ให้ผสู้ ู งอายุมีปฏิสัมพันธ์กบั พื ชพรรณ ซึ่ งเบี่ยงเบนความรู้สึกซึมเศร้ าได้ พืชพรรณที่ส่งกลิ่นเมื่อ
สัมผัส เช่น โมก ราตรี สายน้ าผึ้ง พุดตะแคง เป็ นต้น
3. การจัด วางพืชพรรณโดยค านึ งถึงช่ว งเวลาต่ างๆของวัน ฤดูที่ส่งกลิ่น และ
ทิศทางลมที่ส่งผลการกระจายของกลิ่น จะสามารถทาให้ผสู้ ู งอายุดึ งภาพหรื อเหตุการณ์ ในอดี ต
กลับมาเพื่อทบทวนความทรงจาได้
4. จัดวางพืชพรรณที่มีกลิ่นไว้ในพื้นที่ที่โอบล้อมบริ เวณทางเดิน เป็ นซุม้ ต้นไม้
หรื อปลูกไว้ใต้ที่นง่ั เช่น พุดซ้อน มะลิ พะยอม จาปา ลาดวน เป็ นต้น เพื่อให้กลิ่นของพืชพรรณผ่อน
คลายความรู้สึกตึงเครี ยด
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ภาพที่ 26 ปลูกพืชพรรณที่มีกลิ่นหอมบริ เวณทางเดิน เป็ นซุม้ ต้นไม้
ที่มา : umarin, ไม้เลื้อย –ไม้ซุม้ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.umarin.com/board/index.php?topic=324.0
5. ปลูกพืชพรรณที่ส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ตอนเย็นไปถึงรุ่ งเช้า เช่น แก้ว โมก จาปี
เล็บมื อนาง เป็ นต้น ไว้บริ เวณที่ ต ้องการจะพัก ผ่อนในเวลากลางคื น เพราะกลิ่น หอมจะทาให้
ผูส้ ูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและแก้ปัญหาการนอนไม่หลับลงได้
1.5 การมองเห็น
1. กระตุน้ สายตาด้วยมุมมองที่มี ความต่อเนื่ องทั้งภายในและภายนอกภูมิทศั น์
และใช้พืชพรรณที่มีรูปร่ างน่าสนใจเพื่อดึงดูดสายตาเช่น ต้นปาล์ม ลัน่ ทม เป็ นต้น
2. การจัดภูมิทศั น์ที่ค่อนข้างเปิ ดโล่ง เปิ ดมุมมองกว้าง เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้มองเห็น
ส่ ว นต่ างๆได้อย่างต่ อเนื่ องและชัด เจน ลดความวิต กกังวล และสร้ างความรู้ สึก ปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อม
3. ปลูกพืชพรรณที่มีลกั ษณะโครงสร้างที่มนั่ คง เช่นต้นโพธิ์ ต้นไทร เมื่อผูส้ ูงอายุ
ได้มองเห็นรู ้สึกถึงความมัน่ คงและไว้วางใจในสภาพแวดล้อม
4. ปลูกพืชพรรณที่มีสีสันสดใส เพื่อดึงดูดความสนใจและเบี่ยงเบนความรู้สึก
และสีสนั ของพรรณไม้ยงั ดึงดูดให้ผสู้ ูงอายุเข้าไปใช้งานในภูมิทศั น์และส่งเสริ มการมองโลกในแง่ดี
ขึ้นได้

66

ภาพที่ 27 การจัดวางพืชพรรณที่สร้างสีสนั ให้ผสู้ ูงอายุมองโลกในแง่ดีและผ่อนคลายความเครี ยด
ที่มา : Gardenvisit Editorial, Hare Hill Gardens [Online], accessed 20 May 2011. Available from
http://www.gardenvisit.com/garden/hare_hill_gardens
2. แนวทางการจัดวางองค์ประกอบของพืน้ ที่ในภูมทิ ัศน์ เพือ่ ผู้สูงอายุ
2.1 แบบแผน
1. ควรออกแบบขอบเขตของพื้นที่ที่มีความชัดเจนและแข็งแรง โดยคานึงถึงความ
ต่อเนื่ องเหมื อนกัน ตลอดทั้งพื้น ที่ ซึ่ งเป็ นแบบแผนที่เข้าใจง่าย ลดความวิตกกังวลและหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ผสู้ ูงอายุเกิดความสับสน

ภาพที่ 28 ภูมิทศั น์ที่มีแบบแผนที่เข้าใจง่าย มีขอบเขตที่ชดั เจนและแข็งแรง
ที่มา : THE LUXURY TRAVELER, Gunnebo House and Gardens [Online], accessed 20 May
2011. Available from http://www.luxurytraveler.com/gardens_of_gothenburg.htm
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2. ใช้ความสมมาตรและความอสมมาตร ในปริ มาตรที่เหมาะสมถ้าใช้แบบแผนที่
มีความสมมาตรมากเกินไปจะสร้างความรู้สึกถูกควบคุม อาจรู้สึกอึดอัดได้ แต่ถา้ ใช้แบบอสมมาตร
เข้ามาใช้สร้างแบบแผนที่ไม่ชดั เจนมากนักก็ทาให้พ้ืนที่มีเสน่ ห์และสร้างแรงดึงดูดเบี่ยงเบนความ
สนใจ

ภาพที่ 29 ภูมิทัศน์ที่ใช้แบบแผนแบบอสมมาตร จะสร้างเสน่ ห์และแรงดึงดูดเพื่อเบี่ยงเบนความ
สนใจ
ที่มา : Architecture-Page, UQAM City Forest [Online], accessed 20 May 2011. Available from
http://www.architecture-page.com/go/projects/uqam-city-forest__2
2.2 ลาดับ
1. ลาดับองค์ประกอบให้มีความต่อเนื่ องและกลมกลืน ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างอารมณ์ให้ผสู ้ ูงอายุมีความรู้สึกต่อเนื่องไม่ขาดตอน และคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ใช้จุดสนใจที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง โดยใช้วสั ดุที่มีความคล้ายคลึงกัน จะสร้างความพึงพอใจ
ผ่อนคลายความเครี ยด รู้สึกปลอดภัย และเบี่ยงเบนความรู้สึกให้คล้อยตามอย่างต่อเนื่อง
2. ออกแบบพื้นที่ทางเดินที่มีการคลี่คลาย มีการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบค่อยเป็ น
ค่อยไป สร้างมุมมองและจุดสนใจตามลาดับจากภายในสู่ภายนอกภูมิทศั น์อย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 30 การลาดับเส้นสาย รู ปทรง ทางเดินที่มีการคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงขนาดแบบค่อยเป็ น
ค่อยไป
ที่มา : How to build a paved garden, decorative garden road [Online], accessed 25 May 2011.
Available from http://trendirs.com/outdoor-designs/how-to-build-a-paved-garden/
2.3 ความสมดุล
1. สร้ า งความสมดุ ล โดยการจัด องค์ป ระกอบในพื้ น ที่ ด ้ว ยระยะห่ า งของ
องค์ ประกอบ ค่ าน้ าหนัก ในแต่ ล ะส่ ว นของพื้ น ที่ จ ะต้อ งมี ค วามสมดุ ล และมีค วามกลมกลื น
2. สร้างความสมดุลในธรรมชาติ โดยการสอดแทรกธรรมชาติเข้าไปให้เหมาะสม
กับบริ บทโดยรอบ อาคาร หรื อสวน ที่มีการออกแบบโดยมีสระน้ าซึ่ งเป็ นธรรมชาติที่สร้างความ
สมดุลให้กบั ชีวิต และสร้างความต่อเนื่องให้กบั พื้นที่ ซึ่ งความสมดุลในธรรมชาติจะทาให้ผสู้ ูงอายุ
ลดความวิตกกังวล และสร้างความรู้สึกปลอดภัย
3. ใช้องค์ประกอบที่น่ าสนใจ แทนค่ าน้ าหนัก ที่ มากกว่าองค์ประกอบที่ เป็ น
พื้น ฐานทัว่ ไป โดยการสร้ างความสมดุ ลของความน่ าสนใจมากกว่าความสมดุ ลในการจัด วาง
องค์ประกอบในพื้นที่ เพื่อเบี่ยงเบนความรู้สึกซึมเศร้า
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ภาพที่ 31 ความสมดุลที่ใช้องค์ประกอบทัว่ ไปแทนค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เป็ นพื้นฐาน
ที่มา : Salinity Management Guide, Calculating your landscape's evapotranspiration [Online],
accessed 25 May 2011. Available from http://www.salinitymanagement.org/ Salinity Managemen
Guide/ew/ew_11.html
2.4 เอกภาพ
1. ออกแบบส่วนประกอบรองที่ส่งเสริ มองค์ประกอบหลักให้เด่น เพื่อมีพลังใน
การควบคุ มไม่ให้เด่ นเกิ นไป และควบคุมการกระทาในการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมด เช่ นการ
สร้างจุดสนใจ ที่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของผูส้ ูงอายุได้

ภาพที่ 32 สวนเซน เป็ นสวนที่ มีค วามเป็ นเอกภาพใช้องค์ประกอบรองควบคุ มความเด่ น ของ
องค์ประกอบหลัก สร้างความต่อเนื่อง และความกลมกลืนทางสายตา
ที่มา : LAYA BEADING, Zen Garden [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก
http://www.rayabeading.com/knowledge_detail.php?id=18&ln=th
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2. ออกแบบการจัดวางพืชพรรณ หรื อการจัดวางองค์ประกอบต่างๆให้เกิดการ
ประสานกันอย่างต่อเนื่อง เช่นการเหลื่อมซ้อนกันของพืชพรรณ เพื่อสร้างเอกภาพทางสายตา ให้เกิด
ความต่อเนื่อง และความกลมกลืน
2.5 จังหวะ
1. การจัดองค์ประกอบให้ซ้ ากันและสร้างจังหวะให้มีความต่อเนื่องจะส่งเสริ มให้
ผูส้ ูงอายุเคลื่อนไหวทางสรี ระ ส่ งเสริ มการทากิ จกรรม ซึ่ งจังหวะที่ซ้ ากันอย่างก้าวหน้าจะทาให้
ผูส้ ูงอายุมีความรู้สึกเคลื่อนที่ที่สามารถคาดการณ์ได้ สามารถรู้สึกควบคุมสภาพแวดล้อมได้

ภาพที่ 33 ภูมิทศั น์ที่แฝงด้วยจังหวะที่ซ้ ากันอย่างต่อเนื่องจะส่งเสริ มผูส้ ูงอายุเคลื่อนไหวทางสรี ระ
ที่มา : EXOTIC INTERIORS, HEDGED HANDSOMELY [Online], accessed 25 May 2011.
Available from http://exoticinteriors.wordpress.com/category/landscape/page/2/
2. ออกแบบจังหวะโดยสอดแทรกค่ าน้ าหนัก ขององค์ประกอบในปริ มาณที่
เพิ่มขึ้นและลดลงเป็ นจังหวะ สร้างความน่ าสนใจและเบี่ยงเบนความรู้สึกให้คล้อยตามจังหวะใน
ธรรมชาติได้
3. แนวทางการออกแบบคุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภูมทิ ัศน์ เพือ่ ผู้สูงอายุ
3.1 สี ในภูมทิ ัศน์
1. สี แดงเป็ นสี ที่ทาให้ก ระปรี้ กระเปร่ าตื่ นตัว เหมาะกับภูมิทศั น์ที่ตอ้ งการให้
ผูส้ ูงอายุออกกาลังกาย ข้อควรระวังคือควรใช้ในปริ มาณที่เหมาะสม ควรสอดแทรกไปในดอกไม้
พืชพรรณ ม้านัง่ เป็ นต้น
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ภาพที่ 34 สี แดงที่ใช้ในภูมิทศั น์ทาให้ผสู้ ูงอายุรู้สึกกระปรี้ กระเปร่ าตื่นตัว
ที่มา : Gardenvisit Editorial, LongHouse Reserve and Sculpture Garden [Online], accessed 20
May 2011. Available from http://www.gardenvisit.com/garden/long_house_reserve_and_
sculpture_garden
2. สี น้ าเงิน เป็ นสี ที่ทาให้เกิดการเพ่งพินิจสร้างสมาธิ ผ่อนคลายความเครี ยด ทาให้
ผูส้ ูงอายุรู้สึกปลอดภัย และรับรู ้ถึงความมัน่ คงที่จะไว้วางใจในสภาพแวดล้อมได้

ภาพที่ 35 สีน้ าเงินในภูมิทศั น์สามารถเสริ มสร้างสมาธิให้กบั ผูส้ ูงอายุ
ที่ มา : flickr, Blue Stick Garden [Online], accessed 20 May 2011. Available from
http://www.flickr.com/photos/caribb/226589362/
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3. สีเหลือง เป็ นสีที่สามารถช่วยให้ผสู้ ูงอายุมองโลกในแง่ดี สดใส มองคุณค่าใน
ตัวเองและฟื้ นจากความซึมเศร้าได้ดี
4. สีเขียวเป็ นสีทีทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดการเกิดวิตกกังวล และความปลอดภัยใน
พื้นที่ ซึ่งควรออกแบบให้ผสมเฉดสีให้เกิดความเข้มหลายระดับเพื่อให้เกิดความลึกและสร้างความ
น่าสนใจ
5. สีสม้ เป็ นสี ที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น กระตุน้ ความรู้สึกให้กาลังใจผูส้ ูงอายุที่มี
ความโศกเศร้า
6. สี ชมพู เป็ นสี แห่ งความรัก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คลายความโศกเศร้าได้และเสริ มสร้าง
การมองโลกในแง่ดี สะท้อนถึงความสวยงาม
7. การใช้สีในภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุตอ้ งคานึ งถึงความเข้มของสีและเฉดสี การใช้สี
โดยค่ อยๆลดระดับสี ให้เกิ ด ความหลากหลาย รั ก ษาระดับของเฉดสี ซึ่ งทาให้ภูมิทัศ น์ มีค วาม
กลมกลืน และมีความต่อเนื่อง
3.2 เส้ นสาย
1. ออกแบบภูมิทศั น์โดยใช้เส้นสายของน้ าและการปลูกพืชพรรณตามขอบของ
ทางเดิ น จะทาให้เกิ ด ความรู้ สึกอ่อนโยน โดยใช้เส้น สายที่ อ่อนนุ่ ม อิสระและเป็ นเส้น โค้งจาก
ธรรมชาติ มีความต่อเนื่องของเส้นสาย ทาให้ผสู้ ูงอายุผอ่ นคลายความเครี ยด

ภาพที่ 36 การปลูกพืชพรรณตามขอบทางเดินจะทาให้ผสู้ ูงอายุเกิดความรู้สึกอ่อนโยน
ที่มา : How to build a paved garden, garden pavement [Online], accessed 25 May 2011.
Available from http://trendirs.com/outdoor-designs/how-to-build-a-paved-garden/
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2. ออกแบบเส้นสายที่ทาให้เกิดความรู้สึก สดใส มีความหวัง จะต้อ งเป็ นเส้นสาย
ที่มีลกั ษณะพุ่งขึ้น ซึ่งพืชพรรณที่มีกิ่งก้านที่พุ่งขึ้นด้านบน เช่น ต้นหูกระจง ต้นสนฉัตร เป็ นต้น
3. ออกแบบเส้นสายที่ตรงไปตรงมา มีทิศทางที่แน่วแน่ชดั เจนไม่ขาดตอน นิ่ง มี
ขอบเขตของเส้นสายที่ชดั เจน หรื อเส้นที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งคว่าลง จะเสริ มสร้างความรู้สึกมัน่ คง
ปลอดภัยให้กบั ผูส้ ูงอายุ ซึ่งพืชพรรณที่มีเส้นสายลักษณะนี้เช่น ต้นไทร จามจุรี เป็ นต้น
3.3 รูปร่ าง
1. ออกแบบภูมิทศั น์โดยใช้รูปร่ างง่ายๆชัดเจน มีจานวนชนิ ดน้อยที่สุดคานึ งถึง
ความสมดุลของรู ปร่ างที่มีลกั ษณะที่มีเอกลักษณ์อยูเ่ ฉพาะตัว ป้ องกันการสับสนที่ทาให้ผสู้ ูงอายุเกิด
การวิตกกังวล

ภาพที่ 37 ภูมิทศั น์ที่ใช้รูปร่ างง่ายๆชัดเจน มีจานวนชนิดน้อยแต่คานึงถึงความสมดุลของรู ปร่ าง
ที่มา : Landscape Design, Understanding the Elements of Landscape Design [Online], accessed
25 May 2011. Available from http://www.landscape-design-advisor.com/basics-of-landscapedesign.html
2. ออกแบบโดยใช้พืชพรรณลดความแข็งกระด้างของรู ปร่ างไม่ว่าจะเป็ นผนัง
หรื อสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น การปลูกตีนตุ๊กแกเกาะตามผนัง เป็ นต้น ซึ่งจะทาให้รูปร่ างที่แข็งกระด้าง
ดูสบายตาและผ่อนคลายความเครี ยดผูส้ ูงอายุได้
3. ใช้รูปร่ างของพืชพรรณที่มีความสวยงามเป็ นเสมือนประติมากรรมและโดด
เด่ น ในภู มิทัศน์ เพื่อดึ งดู ด และเบี่ ยงเบนความสนใจผูส้ ู งอายุ เช่ น ต้ น หู ก ระจง ลัน่ ทม เป็ นต้น
4.ใช้รูปร่ างที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีลกั ษณะรู ปร่ างที่มน่ั คงและแข็งแรง
จะให้ผสู ้ ูงอายุมีความรู ้สึกมัน่ ใจในสภาพแวดล้อม
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3.4 ขนาดและสัดส่ วน
1. ออกแบบองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางแนวตั้งและทางแนวนอนให้มีสัดส่ วน
ที่สมั พันธ์กนั เพื่อความกลมกลืน

ภาพที่ 38 ภูมิทศั น์ที่แสดงองค์ประกอบทางแนวตั้งและแนวนอนให้ขนาดและสัดส่วนที่สมั พันธ์กนั
ที่มา : DARGEN, Timeless Landscape Design [Online], accessed 25 May 2011. Available from
http://dargan.com/about-us/book/
2. ออกแบบขนาดและสัดส่วนในภูมิทศั น์ให้สมดุลกับสายตามีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับสัดส่วนผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
3. ใช้หลักการของสัดส่วนที่สมบรู ณ์ ที่แฝงความรู้สึกสมดุล สัดส่วนที่สมบรู ณ์จะ
เติมเต็มความรู ้สึก สร้างความมัน่ คง พืชพรรณที่ที่มีสดั ส่วนที่สมบรู ณ์เช่น ดอกทานตะวัน ดอกเดซี่
เป็ นต้น
4. หลีกเลี่ยงการใช้พืชพรรณที่มีขนาดใหญ่โตหรื อหยาบในพื้นที่ขนาดเล็ก เพราะ
จะทาให้ผสู้ ูงอายุรู้สึกอึดอัด
5. ควรพิจารณาขนาดตามระยะห่ างจากจุดมอง เพื่อสร้างความกลมกลืนและไม่
หลุดจากความสนใจของผูส้ ูงอายุ
3.5 แสงและเงา
1. สร้างความประทับใจด้วยการใช้พืชพรรณที่มีใบพุ่มหนาแน่ นแต่โปร่ งพอที่จะ
ให้แสงเข้าถึงได้ จะทาให้ภูมิทศั น์มีความร่ มรื่ นและสร้างบรรยากาศเพื่อการผ่อนคลาย อาจออกแบบ
ที่นง่ั ใต้ตน้ ไม้ เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้นง่ั พักผ่อนหย่อนใจ
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2. สร้างความแตกต่างและความต่อเนื่องในภูมิทศั น์ให้เกิดความน่ าสนใจโดยการ
เลือกพืชพรรณที่โปร่ งเห็นรู ปร่ าง กิ่งก้าน ที่สวยงาม คานึงถึงแสงและเงาที่ตกกระทบลงพื้นดิน ผืน
หญ้า หรื อทางเดิน เน้น เงารู ปร่ างของพืชพรรณช่วยสร้างบรรยากาศและสร้ างความประทับใจที่
เบี่ยงเบนความรู ้สึกให้ผสู ้ ูงอายุให้เกิดการผ่อนคลาย และคลายความโศกเศร้า ต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์กง่ิ
ก้านที่สวยงาม เช่น ลัน่ ทม หูกระจง น้ าเต้าญี่ปุ่น เป็ นต้น

ภาพที่ 39 แสงและเงาที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างความประทับใจในภูมิทศั น์
ที่มา : DARGEN, "Marble Fountain" - Hans Rucker [Online], accessed 25 May 2011. Available
from http://www.helmholtz-muenchen.de/en/press-and-media/arts/artistic-objects/marblefountain /index.html?fontSize=A510
3. ใช้พืชพรรณกรองแสงสะท้อนจากวัตถุเพื่อควบคุมความจ้าของแสง และใน
พื้นที่ที่แคบแสงเข้าถึงได้ยาก ก็ควรปลูกพืชพรรณ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงโดย
ผิวเรี ยบจะมีคุณสมบัติดูดซับแสงได้มากกว่าผิวหยาบ

บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการนา
หลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุน้ นั ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ความเป็ นไปได้
และใช้อ งค์ค วามรู้ ที่ได้จ ากศึก ษามาสรุ ปเป็ นแนวทางการออกแบบภูมิทัศ น์ เ พื่อผูส้ ู งอายุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั เพื่อจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับ
สภาวะจิตใจของผูส้ ูงอายุ
1. บทสรุปการออกแบบภูมทิ ัศน์ เพือ่ ผู้สูงอายุ
ความเป็ นมาของการศึกษาวิจยั เกิดจากกระแสการตื่นตัวในโครงสร้างของประชากร
ในอนาคต ที่มีแนวโน้มจะมีผสู ้ ูงอายุเพิ่มขึ้นในสังคม การใส่ ใจในสภาพแวดล้อมจึงมีความสาคัญ
มากต่อสภาวะสังคมของผูส้ ูงอายุในวันข้างหน้า จึงได้แนวความคิดในการออกแบบภูมิทศั น์โดยใช้
หลักการจิตวิทยาผูส้ ูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
เพื่อสรุ ปหลักการ ทฤษฎี ต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์เพื่อผูส้ ูงอายุ
จากการศึก ษาค้น คว้า หลัก การ ทฤษฎี และงานวิจ ัยต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับจิ ต วิทยา
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งสรุ ปได้ 2 ลักษณะที่สามารถออกแบบภูมิทศั น์ให้ตอบสนองความต้องการและส่ งเสริ ม
สภาพจิตใจของผูส้ ูงอายุได้
1. การส่งเสริ มสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุซ่ึงประกอบไปด้วย การรักษาสุ ขภาพ ซึ่งหมายถึง
การออกกาลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ
2. การแก้ไขปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจะประกอบไปด้ว ย ความวิ ต กกังวล
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ความระแวง ความจาเสื่อม
ซึ่งจากหลัก การและทฤษฎี ที่กล่าวมานั้น เป็ นจิต วิทยาผูส้ ู งอายุ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ออกแบบภูมิทศั น์ซ่ ึงจะมีโครงสร้ างหลักๆในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ดงั นี้ คือ อิทธิพลของ
ธรรมชาติ สิ่งเร้าและการกระตุน้ ความรู้สึก หลักการจิตวิทยาที่นามาใช้ในการจัดองค์ประกอบภูมิ
ทัศน์และการออกแบบคุณลักษณะขององค์ประกอบในภูมิทศั น์ ซึ่งจะสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตวิทยาผูส้ ูงอายุกบั การออกแบบภูมิทศั น์ที่ใช้หลักการจิตวิทยาได้ดงั นี้
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1.1 ภูมิทศั น์ กบั สุ ขภาพจิตผู้สูงอายุ
1.1.1 ภูมิทศั น์เพือส่ งเสริ มสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม จะเป็ นภูมิทศั น์ที
มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้ผสู้ ู งอายุได้มีการปฏิสัมพันธ์ โดยการออกแบบพื0นทีให้ผสู้ ู งอายุเข้าถึงได้ง่ายจะ
เรี ย งลําดับความสําคัญของพื0นทีใ ห้เหมาะสมกับ การใช้ง าน สร้ า งสิ งแวดล้อมที หลี กเลี ย งความ
สับ สน สร้ า งพื0นที ที ส่ ง เสริ ม การทํา กิ จ กรรม มี จุดนัง คุ ย กัน มี ศ าลา หรื อมี ก ารจัดองค์ป ระกอบ
เส้นทางในภูมิทศั น์ให้สามารถพบปะ หรื อมองเห็นกันได้ ทําให้มีการเชื อมโยงกันระหว่างแต่ละ
พื0นที และกิจกรรม
1.1.2 ภูมิทศั น์เพือส่ งเสริ มการรักษาสุ ขภาพจิต ซึ งจะแบ่งเป็ น 2 ลักษณะได้แก่
ภูมิทศั น์ทีส่งเสริ มการออกกําลังกาย และภูมิทศั น์เพือการพักผ่อนหย่อนใจของผูส้ ู งอายุ ซึ งควร
ออกแบบภูมิทศั น์เพือดึงดูดความสนใจให้ออกมาใช้งานทําให้เกิดการเคลือนไหวทางสรี ระ เช่น
การใช้เส้นสายลวดลายของนํ0าหรื อการปลูกพืชพรรณตามขอบทางเดิน การใช้กลินของพืชพรรณที
ส่ งกลินไกลปลูกไว้ทีปลายทางเดินจะดึงดูดให้ผสู้ ู งอายุเกิดความสนใจเพือส่ งเสริ มการเคลือนไหว
ทางสรี ระ การออกแบบภูมิทศั น์เพือการพักผ่อนของผูส้ ู งอายุก็เช่ น ใช้เส้นสายทางเดินทีอ่อนนุ่ ม
อิสระ และเป็ นเส้นโค้งจากธรรมชาติเพือให้ดูผอ่ นคลาย ใช้องค์ประกอบทีคุน้ เคยมีการต่อเนืองของ
เส้นสาย โครงสร้างทีใช้ค่อนข้างแสดงถึงความมัน คง มีลกั ษณะพื0นผิวทีอ่อนโยน ควรออกแบบภูมิ
ทัศน์ทีให้แสงผ่านเข้ามาอ่อนๆและสี ทีใช้จะค่อนข้างใช้สีทีมีลกั ษณะโทนอ่อนและเย็น ใช้เสี ยงจาก
ธรรมชาติเช่นเสี ยงนํ0าไหลเพือช่วยในการผ่อนคลาย และใช้พรรณไม้ทีส่งกลินหอมละมุนไม่ฉุน
1.2 ภูมิทศั น์ เพือ แก้ปัญหาสุ ขภาพจิตผู้สูงอายุ
1.2.1 ความเครี ยดและวิตกกังวล ลักษณะของภูมิทศั น์จะใช้ธรรมชาติในการ
บําบัดความรู้สึกของผูส้ ู งอายุซ ึ งมีลกั ษณะภูมิทศั น์ดงั นี0 คือ การให้ผสู้ ู งอายุสัมผัสกับธรรมชาติเช่น
การให้เท้าสัมผัสกับผืนหญ้า การได้ฟังเสี ยงทีแฝงด้วยจังหวะในธรรมชาติเช่นเสี ยงนํ0าไหลทีมีความ
ต่อเนื อง และสร้างความสมดุลในความรู้ สึกสู่ การผ่อนคลาย การใช้พืชพรรณทีมีรูปร่ างทีชัดเจน
เข้าใจง่าย มีการจัดวางองค์โดยใช้เส้นสายทีอิสระลืนไหลไม่ติดขัด ควบคุมแสงเงาให้พอเหมาะให้
แสงส่ องผ่านร่ มเงาของต้นไม้ สร้างความประทับใจให้กบั พื0นที เป็ นต้น
1.2.2 ความซึ มเศร้า ลักษณะภูมิทศั น์จะใช้ธรรมชาติในการดึงดูดและเบียงเบน
ความสนใจให้ลืมความโศกเศร้าและฟื0 นฟูความรู้สึกให้ดีข0 ึน ซึ งจะมีลกั ษณะภูมิทศั น์ดงั นี0คือ การใช้
เสี ยงธรรมชาติเช่นเสี ยงนํ0าตกซึ งมีจงั หวะทีสมดุล การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สิ งมีชีวิตได้อยูอ่ าศัยส่ ง
เสี ยงร้องทีทาํ ให้เป็ นจุดสนใจของผูส้ ู งอายุได้ การปลูกพืชพรรณทีตอ้ งใช้การสัมผัสถึงจะได้รับรู้
กลิน เช่น สายนํ0าผึ0ง หรื อโมก ควรมีการเชื อมต่อระหว่างพื0นที ให้มีความต่อเนือง และมีการลําดับ
พื0นทีทีน่าสนใจผูส้ ู งอายุมีความรู้สึกติดตามและคล้อยตาม สี ทีช่วยให้ลดความซึ มเศร้าหรื อฟื0 นฟูก็
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เช่น สี ส้ม ชมพู เหลือง เป็ นต้น ใช้พืชพรรณทีมีรูปร่ างทีเปรี ยบเสมือนประติมากรรม มีเอกลักษณะ
โดดเด่นและมีความสวยงาม เช่นต้นหูกระจง ปาล์ม หรื อ ลัน ทม ซึ งพรรณไม้ลกั ษณะนี0 จะส่ งเสริ ม
แสงและเงาทีตกกระทบบนพื0นเพือสร้างความประทับใจให้เบียงเบนความสนใจจากความซึ มเศร้า
ได้อีกด้วย
1.2.3 นอนไม่หลับ ลัก ษณะภูมิ ทศั น์ทีช่ วยได้น0 นั เน้นสิ ง เร้ า และการกระตุ ้น
ความรู้สึกเป็ นหลักในการบําบัดจิตใจให้ผสู้ ู งอายุมีความรู้สึกคล้อยตามกับธรรมชาติ คือ กลิน และ
เสี ยง เช่นควรปลูกพืชพรรณทีส่งกลินได้ดีในช่วงเวลาตอนเย็นจนถึงเช้า ซึ งได้แก่ ได้แก่ โมก แก้ว
ราตรี เป็ นต้นเพือให้ผสู้ ู งอายุได้รับกลินหอมเพือส่ งเสริ มการพักผ่อนในตอนกลางคืนและควรใช้
เสี ยงในธรรมชาติทีทาํ ให้เกิดการคล้อยตามกล่อมให้พกั ผ่อน เช่นเสี ยงนํ0าตก เสี ยงต้นไผ่กระทบกัน
ทีคล้ายกับเสี ยงดนตรี เป็ นต้น
1.2.4 ระแวง ลักษณะภูมิทศั น์ตอ้ งออกแบบให้ผสู้ ู งอายุรู้สึกว่า สภาพแวดล้อม
โดยรอบไม่ได้เลวร้ายและไม่ทาํ อันตราย ซึงควรออกแบบซึ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี0 ให้ผสู้ ู งอายุรับฟัง
เสี ยงของสิ งมีชีวิตซึ งจะรับรู้ถึงการอยูร่ อดทําให้รู้สึกปลอดภัย ออกแบบพื0นทีให้มีมุมมองกว้าง ไม่
จํากัด ซึงภูมิทศั น์ลกั ษณะโล่งด้วยความรู้สึกทีไม่สิ0นสุ ด จะทําให้เกิดองค์ประกอบของความลึก ง่าย
ต่อการสังเกต สามารถรับรู้ภาพรวมได้ท0 งั หมด ใช้จงั หวะทีซ0 าํ กันแบบก้าวหน้าซึ งจะทําให้รู้สึกเกิด
การเคลือนทีทีสามารถคาดการณ์ได้ ออกแบบพืชพรรณ หรื อวัสดุอืนๆในภูมิทศั น์ให้มีรูปร่ างทีมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย มัน คง จะต้องเป็ นเส้นสายทีตรงไปตรงมา มีทิศทางทีแน่วแน่และไม่ขาด
ตอน นิง มีขอบเขตของเส้นสายชัดเจน
1.2.5 ความจําเสื อม ลักษณะภูมิทศั น์จะใช้สิงเร้าในธรรมชาติในการดึงภาพสภาพ
แวดทีเคยเกิดขึ0นกลับมาเพือทบทวนความทรงจํา ในปั จจุบนั สิ งเร้าทีจะกระตุน้ ความทรงจําได้คือ
กลินและการมองเห็น ซึ งสิ งสําคัญในการออกแบบกลินควรคํานึ งถึง ทิศทางของลมทีจะกระจาย
กลิน ช่วงเวลาทีพืชพรรณนั0นๆจะส่ งกลิน และฤดูกาลทีพืชพรรณจะออกดอกส่ งกลินหอม ซึ งเป็ น
สิ งเร้าสําคัญในการทบทวนความทรงจํา การมองเห็นพืชพรรณและการตกกระทบเงาในช่วงเวลาที
ต่างกันตามช่วงเวลาของวัน ก็จะสามารถดึงภาพความทรงจําทีเคยเกิดขึ0นมาให้ผสู้ ู งอายุทบทวนอีก
ครั0งเช่นเดียวกันกับกลิน ควรออกแบบพืชพรรณให้สอดคล้องกับทีวา่ งในพื0นทีให้ผสู้ ู งอายุสัมผัส
การตกกระทบของเงา เพือง่ายแก่การรับรู้และการสังเกต
จากทีไ ด้ก ล่าวและสรุ ป ไว้ข ้างต้นนั0น เป็ นการเสนอแนวทางการออกแบบภูมิ
ทัศน์เพือผูส้ ู งอายุ ซึ งการออกแบบภูมิทศั น์น0 นั ก็ยงั มีปัจจัยหรื อส่ วนประกอบอืนๆทีมีความสําคัญ
และส่ งผลกระทบต่อการออกแบบ เช่ น ลักษณะพื0นทีทีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ บริ บทรอบข้าง
พื0นที สภาพอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม ความเชือ และลักษณะการใช้งานของพื0นทีน0 นั ๆเป็ นต้น
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ลักษณะสภาวะจิตใจของผูส้ ู งอายุ ทีแตกต่างกัน ทางด้าน อารมณ์ ความชอบ ความพึงพอใจ และ
ความรุ นแรงของปั ญหาที แตกต่างกันไปของผูส้ ู ง อายุ อย่า งไรก็ตามก็ค วรออกแบบภูมิ ท ศั น์ใ ห้
เหมาะสมและคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย ดัง กล่ า ว เพื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการตอบสนองความต้อ งการและ
สอดคล้องกับหลักการจิตวิทยาผูส้ ู งอายุ
2. ข้ อเสนอแนะ
การค้นคว้าอิสระเรื อง แนวทางการนําหลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์
เพือผูส้ ู งอายุน0 ีเป็ นองค์ความรู้ทีใช้เฉพาะวัยผูส้ ู งอายุเท่านั0น ซึ งจากการศึกษาสามารถขยายใจความ
และองค์ความรู้ให้กว้างกว่าการวิจยั ครั0งนี0 เพือประโยชน์แก่ผอู้ อกแบบและผูใ้ ช้งานมากยิงขึ0น ซึ ง
จากการค้นคว้าศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั พบปั ญหาและจุดอ่อนมากมายทีจะนําไปสู่ การวิจยั ที
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปทําการทดสอบและทําการวิจยั ต่อเนืองต่อไปได้ดงั นี0
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพิมเติมเกียวกับความเป็ นไปได้ในการนําหลักการจิตวิทยา
ผูส้ ู งอายุมาใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์ ไปทําการทดสอบประมวลผลว่าสามารถนําไปใช้ได้ผลจริ ง
ตามทีได้วิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อไม่ เนื องจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือหาแนวทางการออกแบบภูมิทศั น์
เพือผูส้ ู ง อายุ นั0นบางส่ วนเป็ นแนวทางที ผูว้ ิจยั ค้นหาความเป็ นไปได้ของหลักการโดยใช้ความรู้
เบื0องต้นในการออกแบบภูมิทศั น์ในการวิเคราะห์ เช่น ปั ญหานอนไม่หลับหรื อความจําเสื อมใน
ผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
2. การศึกษาวิจยั ควรวิเคราะห์เพิมเติมเกี ยวกับประโยชน์ของภูมิทศั น์ทีส่งผลต่อ
สภาวะจิตใจผูส้ ู งอายุ
3. ควรศึก ษาปั ญหาเพิม เติ มว่า สาเหตุ ใ ด ที สวนสาธารณะ หรื อภูมิ ทศั น์อืนๆใน
ประเทศไทย ไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้ผสู้ ู งอายุเข้ามาใช้งานได้อย่างเต็มที วิเคราะห์ปัญหาที
แท้จริ งและหาข้อมูลทีละเอียดกว่านี0เพือแก้ปัญหาสังคมของผูส้ ู งอายุ
4. ศึกษารายละเอียดด้านกายภาพของผูส้ ู งอายุให้สามารถสอดคล้องกับหลักการ
จิตวิทยา
5. ศึกษาแนวทางความเป็ นไปได้ในการออกแบบภูมิทศั น์ทีใช้หลักการจิตวิทยาของ
บุคคลและวัยทีหลากหลาย เพือให้ภูมิทศั น์ได้ทาํ ให้ผสู้ ู งอายุใช้พ0ืนทีร่วมกับบุคคลอืนในสังคมและ
คนในครอบครัวทีมีความหลากหลายทางด้ายกายภาพและจิตใจร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หา
แนวทางร่ วมกันเพือประโยชน์สูงสุ ด
6. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในภูมิทศั น์เมือนําหลักการทีได้วิเคราะห์มาไป
ออกแบบจริ ง เพือสร้างข้อมูลทีได้วเิ คราะห์มีความหนักแน่นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูส้ ู งอายุสูงสุ ด
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