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The thesis is a post-occupancy evaluation of the landscape in Sena Hospital (Sena 

district, Ayutthaya province). The purpose is to find out if the current usage would conform to the 
intentions of the designer and the executive, the relationship between usage and physical 
environment of the garden will be studied. And whether the hospital landscape design conforms to 
the healing garden approach will be examined. 

For data collection the chosen methods are observation and recording of physical 
condition and users, behavior, interviewing the executives regarding the intention in design of the 
hospital landscape areas.   

Data is analyzed to describe the time, duration, frequency & location of usage of each 
landscape areas, circulation, usage behavior, user groups, maintenance, safety, satisfaction, 
positive and negative aspects of each area is noted and compared across the 6 landscape areas.  

Analysis results reveal the level of conformity of the intention of the designer and the 
executive to the actual uses and to the healing garden design approach. 

The results found that 1. the current usage of the Sena hospital landscape  conforms to 
certain degree the concept and intention of the designer and the executive  2. the major factors 
which determine the usability are accessibility, shade & daylight, aesthetics, facilities, appropriate 
space, nature & animal and lighting at night. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีรักษาผู้คนท่ีมีปัญหาสขุภาพด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตใจตามมา  หน้าท่ีหลักของ
โรงพยาบาลคือ การให้บริการทางการแพทย์ รักษาผู้ ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ ป่วย การ
ให้บริการทางการแพทย์มีอยู่ด้วยกนัหลากหลายวิธี เช่น การให้ยา การศลัยกรรม  กายภาพบ าบดั 
ฯลฯ ซึง่การจดัสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลท่ีเอือ้ตอ่การสง่เสริมสขุภาพก็เป็นสิ่งส่งเสริมท่ีส าคญั
ประการหนึง่ 
 สภาพแวดล้อมหรือภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลท่ีเอือ้ตอ่การสง่เสริมสขุภาพ   สว่นใหญ่จะ
เป็นรูปแบบของสวน    โดยจากการศกึษาวิจยัและทดลองท่ีผ่านมาของศาสตร์ตา่งๆในเร่ืองสภาพ-
แวดล้อม และการบ าบดัสภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์นัน้  มีนกัวิจยัหลายท่านได้
ท าการศกึษาในเร่ืองนี ้ เช่น  Ulrich  ได้ท าการศกึษาวิจยั  โดยการให้คนท่ีมีสภาพจิตใจท่ีตกต ่า
จากความเครียดในการท างานหรือจากความเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย ได้มองภาพหรือทิวทศัน์ท่ีเป็น
ธรรมชาติ  ผลการศกึษาพบวา่ คนกลุม่นีมี้ความเครียดลดลง  ความดนัเลือดในร่างกายลดลง  การ
เต้นของหวัใจ  และกล้ามเนือ้มีสภาพดีขึน้มากกวา่กลุม่ตวัอยา่งอีกกลุม่หนึง่ท่ีให้มองภาพของเมือง  
เช่น  ภาพถนนย่านธุรกิจ  ภาพการจราจร  ภาพคนเดินถนน  ซึง่มีการฟืน้ตวัของร่างกายท่ีช้ามาก
หรืออาการไมด่ีขึน้เลย1  

ปัจจุบนัสวนสาธารณะ ได้เข้ามามีบทบาทในสงัคมเมืองเป็นอย่างมาก เน่ืองมาจาก
ประชาชนทัว่ไปต้องการพืน้ท่ีโล่งว่าง เพื่อใช้ในการพกัผ่อนหย่อนใจ  ท ากิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ   
เช่น การเดินเล่น นัง่เล่น ออกก าลงักาย  เพื่อท าให้เกิดสขุภาพท่ีดีทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  ทัง้นี ้
สวนในโรงพยาบาลก็เช่นกนัท่ีต้องการให้ผู้ ป่วย  ญาตผิู้ ป่วย  ตลอดจนบคุลากรของโรงพยาบาลได้

                                                  
1Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” 

in Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper  
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 27-75. 
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ใช้สวนในการพกัผอ่นหยอ่นใจ และท ากิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ จงึท าให้สวนในโรงพยาบาลต้องมี 
คณุลกัษณะท่ีส าคญัและแตกตา่งจากสวนทัว่ไป 

โรงพยาบาลเสนา เป็นโรงพยาบาลท่ีให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีสวน     
โดยมีความมุ่งหมายในการด าเนินงาน(พนัธกิจ)ในข้อ 1 ว่า  “ ให้บริการและพฒันาระบบบริการ
สขุภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวม  ด้วยหวัใจของความเป็นมนษุย์    โดยร่วมมือกบัเครือข่ายและ
ชมุชน ในการสร้างสขุภาพแก่ประชาชน ภายใต้สิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การสร้างเสริมสขุภาพ ”2   จาก
ประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างสขุภาพแก่ประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการสร้าง
เสริมสขุภาพ  ส่วนหนึ่งก็คือ  การสร้างสวนท่ีส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน  และมีรูปแบบสวน  
Hospital & Resort  เป็นเสมือนท่ีพกัของผู้ ป่วยท่ีมีความร่มร่ืน  ให้ความรู้สกึผ่อนคลาย และให้
ผู้ ป่วยได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลา  ริมสระน า้  ทางเดิน ฯลฯ ในการพกัผ่อน  สวนในโรงพยาบาลเสนา
นอกจากจะเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆแล้ว ยังมีส่วนท่ีส่งเสริม
สขุภาพ และบ าบดัโรคให้แก่ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในอีกด้วย   โดยผู้ ป่วยนอกใช้เป็นสถานท่ีนัง่รอ
ในช่วงเวลารอรับการรักษาตรวจโรค  ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยท่ีมารับการรักษาเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีใบนดัแพทย์ จะมีการรักษาด้วยองค์ประกอบภายในสวน เช่น ลานกะลาและลานหิน ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้การการไหลเวียนของเลือดบริเวณเท้าดีขึน้  ไม่ท าให้เลือดคั่งท่ีเท้า  และท าให้เลือด
ไหลเวียนไปหล่อเลีย้งส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้ดียิ่งขึน้   โดยส่วนใหญ่ใช้รักษาในผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน ทางเดินไม้ส าหรับท ากายภาพบ าบัด ซึ่งจะท าให้ผู้ ป่วยได้ท า
กายภาพท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมส่งผลให้ผู้ ป่วยมีสขุภาพจิตใจท่ีดีขึน้ จึงท าให้การประเมิน
หลงัการใช้งานภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนามีความส าคญั เพื่อให้ทราบถึงผลจากการใช้พืน้ท่ี ท่ี
สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร ตลอดจนปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในการใช้งานจริง เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงในอนาคต  

 
 
 
 
 

                                                  
2สมัภาษณ์ วรรณภา  วีระอนนัตวฒัน์, รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเสนา, 

4 มกราคม 2555. 
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2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพื่อศกึษาภาพรวมของการศกึษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

ภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล 
2.2 เพื่อประเมินผลหลังการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนา โดยการประเมิน

สภาพการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกับความตัง้ใจและ
แนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร 

2.3 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานกับลกัษณะทางกายภาพ
ของพืน้ท่ีสวนในโรงพยาบาลเสนา 

2.4 เพื่อศกึษาการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการ
ออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ 

2.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
สภาพการใช้งานในปัจจุบนัของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไปมีความสอดคล้องกับ

ความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

4.1 ศึกษาพืน้ท่ีเฉพาะภูมิทศัน์โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจ้าเจ็ด อ าเภอเสนา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา มีพืน้ท่ี 39  ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา โดยโรงพยาบาลเสนา  จดัได้ว่าเป็น
โรงพยาบาลทัว่ไป3 ของรัฐบาล สงักดักองโรงพยาบาลภมูิภาคให้บริการสขุภาพแก่ประชาชน  ใน
เขตอ าเภอเสนา   และอ าเภอใกล้เคียง   ได้แก่  อ าเภอผกัไห่  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางซ้าย  
อ าเภอบางไทร  อ าเภอลาดบวัหลวง  รวมทัง้บางสว่นของอ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

4.2 ศกึษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเร่ืองการประเมินหลงัการใช้งาน(POE)     
ภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล  และภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ 
 

                                                  
3โรงพยาบาลทัว่ไป แบง่เป็น 2 ขนาด คือขนาด 150 - 250 เตียง และขนาด 250 - 500 เตียง 

เป็นการแบ่งประเภทของโรงพยาบาลตามจ านวนเตียงโดยกระทรวงสาธารณสขุ  ปัจจบุนัโรงพยาบาล
เสนามีจ านวนเตียง 180 - 200  เตียง  
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแสดงพืน้ท่ีศกึษา 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร, 
ข้อมูลอ ำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, เข้าถึงเม่ือ 18 สิงหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ayutthaya.go.th/16/ 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ทราบถึงการใช้งานในปัจจบุนัของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา   ตลอดจนปัญหา
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในการใช้งาน  การใช้งานท่ีสอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบ
และผู้บริหาร    ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานกบัลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสวน
ในโรงพยาบาลเสนา   และการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการ
ออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ 

5.2 น าผลการศกึษามาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงภมูิทศัน์
ในโรงพยาบาลเสนา  และเป็นแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไป  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการสร้างภมูิทศัน์เพื่อให้มีความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งาน  ลกัษณะ
ทางกายภาพของพืน้ท่ีกบัความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหาร  

 

พืน้ท่ีศกึษา 
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6. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
6.1 ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู  

6.1.1 เก็บข้อมลูและศกึษาทบทวนวรรณกรรมจาก  เอกสาร  หนงัสือ  บทความ 
งานวิจยั  สิง่พิมพ์ และสื่อตา่งๆ ทัง้ของภายในประเทศและตา่งประเทศ  

6.1.2 เก็บข้อมลูจากการส ารวจ การสงัเกต  และการถ่ายภาพ เพื่อให้ทราบถึง
ลกัษณะทางกายภาพ  ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ  องค์ประกอบท่ีใช้ในการ
ออกแบบ  การใช้งาน  และพฤตกิรรมผู้ใช้สวนของโรงพยาบาลในวนัและเวลาตา่งๆ 

6.1.3 เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  ผู้ดแูลสวน  ผู้ ป่วยใน
ผู้ ป่วยนอก  ญาติผู้ ป่วย และบคุคลภายนอก   เพื่อให้ทราบถึงความตัง้ใจและแนวความคิดในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ของผู้ ออกแบบและผู้ บริหาร  พฤติกรรมการใช้งานในวันและเวลาต่างๆ  
ตลอดจนทศันคติในการใช้สวนในโรงพยาบาลเพื่อการสง่เสริมสขุภาพ 

6.2 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูจากวรรณกรรมและกรณีศกึษา 
6.2.1 วิเคราะห์กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงในด้านพฤติกรรมการใช้งานและเส้นทาง

การสญัจรของพืน้ท่ีสวน 
6.2.2 วิเคราะห์การใช้งานพืน้ท่ี ต าแหน่งการใช้งาน เส้นทางการสญัจร  จ านวน

ครัง้ท่ีใช้งาน  เวลาในการใช้งาน และช่วงเวลาในการใช้งานของสวนต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะ
ทางกายภาพของพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 

6.2.3 วิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจุบนัของภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ี
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร   

6.2.4 วิเคราะห์การออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  

6.2.5 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้หลงัการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
6.3 ขัน้ตอนการสรุปข้อมลู  

6.3.1 สรุปผลการประเมินหลงัการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลทัว่ไป : กรณี 
ศกึษาโรงพยาบาลเสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยธุยา เพื่อตอบค าถามการวิจยั 

6.3.2 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
6.3.3 สรุปข้อจ ากดัในการศกึษาและข้อเสนอแนะในการศกึษาตอ่ในอนาคต 
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7. กระบวนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินหลงัการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลทัว่ไป: กรณีศกึษาโรงพยาบาลเสนา 
  

สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 

 
สรุปข้อจ ากดัในการศกึษาและข้อเสนอแนะในการศกึษาตอ่ในอนาคต 

 
 

แผนภมูิที่ 1 กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 

ศกึษาทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  งานศกึษาวิจยั         
- การประเมินหลงัการใช้งาน 
- ภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล  

- ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ 

  

กรณีศกึษาภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
- ลกัษณะทางกายภาพ 
- ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ 
- ลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตาม 
สภาพแวดล้อม 

                                                การวิเคราะห์ข้อมลู 
- วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึน้จริงในด้านพฤติกรรมการใช้งานและเส้นทางการสญัจร 
- วิเคราะห์การใช้งานพืน้ท่ี  ต าแหน่งการใช้งาน  เส้นทางการสญัจร  จ านวนครัง้ท่ี 
ใช้งาน  เวลาในการใช้งาน และช่วงเวลาในการใช้งานของสวนต่างๆ  
- วิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจบุนัของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้อง 
และไมส่อดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร   
- วิเคราะห์การออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องและไมส่อดคล้อง 
กบัแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ  
- วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้หลงัการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
 
 

  

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  

  

ออกแบบกระบวนการศกึษา 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
1. การประเมินหลังการใช้งาน 

1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งาน(Post Occupancy Evaluation) 
Post Occupancy Evaluation(POE) หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของ

สิง่แวดล้อมท่ีออกแบบหลงัการเข้าใช้1 และจะต้องเป็นการทดลองภาคสนามหรือท ากบัสิง่แวดล้อม 
โดยมีการน าทฤษฎีมาใช้อยา่งชดัเจน 

การประเมินหลงัการใช้งาน คือ การศึกษาเพื่อท าการประเมินพืน้ท่ีหลงัการใช้งาน 
ส าหรับพืน้ท่ีท่ีต้องการพฒันาและปรับปรุง การประเมินหลงัการใช้งานจะมุ่งเน้นไปท่ี การประเมิน
การใช้งานในปัจจบุนัของพืน้ท่ี ท่ีมีความสอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบ 
รวมถึงการใช้งานท่ีเกิดขึน้นอกเหนือ จากความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบ เป็นการ
ประเมินพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน และลกัษณะทางกายภาพโดยรอบพืน้ท่ีเป็นหลกั เพื่อให้ทราบถึง
ผลจากการใช้พืน้ท่ีตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในการใช้งานจริง เพื่อน าเสนอแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงพืน้ท่ีในอนาคต 

การประเมินหลงัการใช้งานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดบั2 ซึ่งการเลือกระดบัของการ
ประเมินขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของการศกึษาและความละเอียดของการเก็บข้อมลู ดงันี ้

 

                                                  
1Craig M. Zimring and Janet E. Reizenstein, “Post-occupancy evaluation: An 

overview,” Environment and Behavior 12, 4(December 1980): 429-450, quoted in Natasha 
Khalil and Husrul Nizam Husin, “Post occupancy evaluation towards indoor environment 
improvement in Malaysia’s office buildings,” Journal of Sustainable Development 2, 1(March 
2009): 186, accessed July 16, 2012, available from http://webcache.googleusercontent.com/ 
search?q=cache:zOuPix3ehQIJ:www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/320/
277+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th 

2 Wolfgang F.E. Preiser, “Built environment evaluation: Conceptual basis, benefits 
and uses,” Journal of Architectural and Planning Research, no.11(1994): 92-107. 
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ระดับที่ 1 การเก็บข้อมูลแบบกว้าง(Indicative POE) เป็นการเก็บข้อมลูหลกัท่ีเป็น
ข้อดีข้อเสียของพืน้ท่ี  เป็นการเก็บข้อมลูโดยรวมของพืน้ท่ี   เช่น   ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน   และ
การเปรียบเทียบข้อมลูแบบกว้าง เช่น รูปแบบการใช้งาน  

ระดับที่ 2 การเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะ(Investigative POE) เป็นการเก็บข้อมลูท่ี
ละเอียดมากกวา่ระดบัท่ี 1   เป็นการเก็บข้อมลูในช่วงเวลา    และเปรียบเทียบเฉพาะจดุใดจดุหนึ่ง
เท่านัน้เพื่อท าการวิเคราะห์ เช่น ต าแหน่งการใช้งานพืน้ท่ีสวน1ในช่วงเวลา 8:00 -10:00 น. 

ระดับที่ 3 การเก็บข้อมูลแบบเชิงลึก(Diagnostic POE) เป็นการเก็บข้อมลูท่ีตอ่
เน่ืองมาจากการเก็บข้อมลูแบบจ าเพาะ  เม่ือพบข้อบกพร่องในการเก็บข้อมลูแบบจ าเพาะ ก็จะท า
การแก้ไขและด าเนินการเก็บข้อมลูแบบเชิงลกึ  เช่น  การเปรียบเทียบปัจจยัตา่งๆในการใช้งานของ
พืน้ท่ีหนึ่ง และน าไปเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ข้อมลูหลกั 

การด าเนินงานการประเมินหลงัการใช้งานด้านสิง่แวดล้อมมี 3 ลกัษณะ ดงันี ้
1. สอบถามทศันคติและระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้งานหรือผู้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีท า

การประเมิน 
2. สอบถามเพื่อหาแนวความคิด ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของผู้ ใช้งานในเชิงวิทยา- 

ศาสตร์ โดยใช้การทดลองในสภาพแวดล้อมจริงท่ีสามารถควบคมุได้ 
3. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา  ไปใช้ในการก าหนดโปรแกรมสิ่งแวดล้อม ท่ีจะท าการ

ก่อสร้างใหม่ หรือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิม   โดยให้ผู้ ใช้งานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอ
ความคดิเห็น 

การประเมินในลกัษณะนีส้ว่นใหญ่ใช้วิธีการโต้ตอบ(Interactive)  เช่น  การสมัภาษณ์
ซึง่จะสมัภาษณ์รายบคุคลหรือกลุม่ก็ได้ รวมถึงการเข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีจะท าการประเมิน 

1.2 ประโยชน์ของการประเมินหลังการใช้งาน 
การประเมินหลงัการใช้งานในพืน้ท่ีต่างๆ มีประโยชน์ทัง้ตอ่ภาครัฐบาลและเอกชน  ซึง่

สามารถน ามาปรับใช้กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัได้   ประโยชน์ของการประเมินหลงัการ
ใช้งานแบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
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1.2.1 ผลประโยชน์ในระยะสัน้(Short - Term Benefits)  เป็นการชีใ้ห้เห็นถึง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอยา่งเหมาะสม การสนบัสนนุแนวทางการจดัท าระบบท่ีเหมาะสมกบั
ปัญหา การปรับปรุงพืน้ท่ีในการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกบักิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการให้รายละเอียดเพื่อตดัสินใจท าโครงการท่ีมีลกัษณะเดียวกนัตอ่ไปในอนาคต 

1.2.2 ผลประโยชน์ในระยะกลาง(Medium - Term Benefits) เพื่อเป็น
แนวทางให้เจ้าของโครงการและผู้ เช่ียวชาญได้มีความเข้าใจโครงการมากขึน้ สามารถน าไปพฒันา
และปรับปรุงโครงการท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  และเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบของเมือง
และระบบการจดัท าโครงการตา่งๆของภาครัฐให้ดีขึน้ 

1.2.3 ผลประโยชน์ในระยะยาว(Long - Term Benefits) น าข้อสรุปท่ีได้มาใช้
เป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีโครงการท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

1.3 ระเบียบและวธีิการในการประเมนิหลังการใช้งาน  แบง่เป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.3.1 การรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น  

1.3.1.1 สภาพพืน้ที่ตัง้โครงการ(Setting)  เป็นลกัษณะทางกายภาพ
ของพืน้ท่ี  สภาพท่ีตัง้โดยรอบของพืน้ท่ี   เพื่อเข้าใจพืน้ท่ีและขอบเขตของพืน้ท่ีโครงการท่ีจะท าการ
ประเมินได้อยา่งถกูต้อง 

1.3.1.2 บริบท(Context)  เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบพืน้ท่ี
โครงการ ลกัษณะการใช้พืน้ท่ี  รูปแบบกิจกรรม  ลกัษณะความต้องการของชุมชนท่ีมีต่อพืน้ท่ี
โครงการ 

1.3.1.3 ผู้ใช้งาน(User) กลุ่มผู้ ใช้งานท่ีแตกต่างย่อมมีความต้องการท่ี
แตกตา่งกนัทัง้ในเร่ืองพฤตกิรรมและรูปแบบการใช้งานจงึควรก าหนดกลุม่ผู้ใช้งานให้ชดัเจน 

1.3.1.4 ความตัง้ใจและแนวความคิด(Intent & Concept)   ของ
ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ/ผู้บริหารโครงการ    เพื่อเข้าใจกระบวนการออกแบบตัง้แตแ่รกเร่ิม
จนก่อสร้างแล้วเสร็จถึงสภาพการใช้งานในปัจจบุนัวา่มีความสอดคล้องกบัตัง้ใจและแนวความคดิ 
ของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ/ผู้บริหารหรือไม่อยา่งไร 

1.3.2 การก าหนดค าถามและความมุ่งหมายในการประเมิน    ผู้ประเมิน
เป็นผู้ก าหนดค าถาม  และความมุ่งหมายในการประเมิน  รวมถึงพิจารณาตวัชีว้ดัความส าเร็จของ
โครงการ มาตรฐานท่ีใช้จะต้องเป็นมาตรฐานสากลท่ีบุคคลทั่วไปยอมรับหรือเป็นมาตรฐานท่ี
ก าหนดขึน้เองแล้วแตโ่ครงการนัน้ๆ 
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1.3.2.1 การสร้างมาตรฐานในการประเมิน(Evaluation Standard)  
เป็นการสร้างหลกัเกณฑ์ในการประเมิน  เพื่อให้เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ซึ่งใช้มาตรฐานในการ
ประเมินโดย 

1. ผู้เช่ียวชาญ(Experts)  ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีท าการประเมิน
มาประเมินร่วมกนัในการพิจารณาปรึกษาปัญหาข้อสงสยัตา่งๆเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

2. มาตรฐาน(Standard)  มาตรฐานท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปในเร่ืองท่ี
ท าการประเมินซึง่เป็นมาตรฐานท่ีบคุคลทัว่ไปยอมรับ อาจเป็นคา่สถิติตวัเลข  ข้อมลูการใช้พืน้ท่ี  

3. การทบทวนวรรณกรรม(Literature Review)  เป็น
การศกึษาเปรียบเทียบจากโครงการท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั  หรือผลงานวิจยัท่ีมีผู้ศกึษามาก่อน
เพื่อความถกูต้องของข้อมลู 

1.3.3 การออกแบบการประเมินและการสุ่มตัวอย่าง 
1.3.3.1 การออกแบบการประเมิน(Evaluation Design)  ขึน้อยู่กบั

ความมุ่งหมายของการศกึษา  ผู้ประเมินจะต้องเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีโครงการมากท่ีสดุ 
เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง(Sampling) เป็นการเลือกประชากรในพืน้ท่ี
โครงการเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมดในโครงการ  การสุ่มตวัอย่างท่ีดีต้องมีลกัษณะตรง
กบัความมุ่งหมายของการศึกษา  มีขนาดและขอบเขตท่ีเหมาะสม  เป็นตวัแทนของประชากรได้
และถูกคัดเลือกด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม   เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ใช้เวลาในการ
ท างานน้อยลงเมื่อมีการสุม่ตวัอยา่งที่ดี  

1.3.4 การออกแบบเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือ
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีใช้มากท่ีสุดมี 3 
ประเภท ดงันี ้

1.3.4.1 แบบสังเกตการณ์(Observations)  เป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลู  โดยการบนัทึกพฤติกรรมของกลุม่ตวัอย่างในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง   สามารถท า
ได้หลายวิธี ได้แก่ 

1. การสังเกตโดยตรง เช่น  การจดบนัทึกเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพของสิ่งแวดล้อม  พฤตกิรรมของผู้ใช้งานในสิง่แวดล้อมนัน้ๆ  การถ่ายรูป  การวดั  

2. การสังเกตโดยการหาร่องรอย  เป็นการหาร่องรอยทาง
กายภาพท่ีเป็นหลกัฐานสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้งาน  เช่น  สนามหญ้าท่ีมีเส้นทางของหญ้าท่ี
ตายเป็นร่องรอยทางกายภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางสญัจรของผู้ใช้งานท่ีเดินในสนามหญ้า 
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3. การสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในพืน้ที่   ผู้ประเมินจะ
เข้าไปร่วมในกลุม่ผู้ ใช้งาน  เพื่อศกึษาถึงพฤติกรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และสงัคมท่ี
ท าการศกึษา 

1.3.4.2 แบบสัมภาษณ์(Interview)  เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้
สัมภาษณ์และผู้ ตอบสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามเป็นสื่อในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อดีของการ
สมัภาษณ์คือ ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้   เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีได้รับโดยการ
พดูคยุกนัโดยตรงได้ข้อมลูท่ีผู้ตอบสมัภาษณ์ไม่อยากเขียนเป็นหลกัฐาน  ผู้สมัภาษณ์มีโอกาสได้
อธิบายขยายความค าถามในกรณีท่ีผู้ตอบสมัภาษณ์ไม่เข้าใจ  และท าให้เกิดความมัน่ใจว่าค าตอบ
ท่ีได้น่าจะมีความถูกต้อง  จากการสงัเกตความร่วมมือกับผู้ตอบสมัภาษณ์  ส่วนข้อเสียของการ
สมัภาษณ์คือ  สิน้เปลืองเวลาและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเฉพาะในกรณีท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย แบบสมัภาษณ์มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง(Structured Interview)  เป็น
การสมัภาษณ์แบบตัง้ค าถาม  ท่ีมีการก าหนดรูปแบบค าตอบให้เลือกตอบอย่างชดัเจนในขอบข่าย
ท่ีก าหนด 

2. แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Interview)  
เป็นการสมัภาษณ์แบบตัง้ค าถาม ท่ีไม่ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ แต่เป็นค าถามเปิดท่ีต้องการ
ค าตอบท่ีเป็นข้อเท็จจริงและให้ผู้ตอบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตน 

1.3.4.3 แบบสอบถาม(Questionnaire)  เป็นรายการค าถามท่ีเตรียมไว้
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  แบบสอบถามมุ่งเก็บข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง  ตลอดจน
ข้อคิดเห็นทัศนคติต่างๆแบบสอบถามมีข้อดีคือ ประหยดักว่าเคร่ืองมือแบบอ่ืนๆทัง้ในด้านเวลา
และค่าใช้จ่าย แต่ก็มีข้อเสียคือ ค าตอบท่ีได้รับอาจไม่ใช่ ข้อ เท็จจริงทัง้หมด ปัญหาของ
แบบสอบถามคือ ค าตอบท่ีได้รับจะมีอตัราสว่นต ่ากวา่แบบสมัภาษณ์   ลกัษณะของค าถามท่ีใช้ใน
การท าแบบสอบถามมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ค าถามปลายเปิด(Open - ended Questions)  หมายถึง   
ค าถามท่ีให้ผู้ตอบ ตอบได้อยา่งอิสระเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อยา่งกว้างขวาง 

2. ค าถามปลายปิด(Closed Questions)   หมายถึง   ค าถามท่ี
มีค าตอบท่ีกระชับมีขอบเขตชัดเจน    มีค าตอบให้เลือก  เป็นค าถามท่ีต้องการให้ค าตอบเป็น
จ านวนหรือต้องการค าตอบเพียงใช่หรือไม ่
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1.3.5 การเลือกวิธีรวบรวมข้อมูล  การรวบรวมข้อมลูต้องพิจารณาถึงความ
มุ่งหมายและวิธีการน าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์  รวมถึงความสมัพนัธ์ของข้อมลูในแต่ละส่วน  เพื่อ
สามารถรวบรวมข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง  และเหมาะสมตอ่การน าไปใช้ประโยชน์ 

1.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการรวบรวมและน าข้อมลูท่ีท าการศึกษามา
อธิบายเพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูนัน้ๆ โดยการวิเคราะห์ขึน้อยู่กบัรูปแบบของข้อมลูท่ีมี 
อาจใช้วิธีการหาคา่ทางสถิติในการอธิบายข้อมลู  การตีความหมายของข้อมลูเป็นการพิจารณาหา
ข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์   ตวัเลขท่ีได้จากการวิเคราะห์ช่วยสนบัสนนุ   หรือขดัแย้งกบัปัญหา
ในการศกึษาหรือไม่อย่างไร และตวัเลขท่ีได้จากการวิเคราะห์บอกความหมายอะไรบ้าง 
 
2. ภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล 

2.1 ค านิยาม ผู้ศกึษาได้ศกึษาภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลซึง่มีค านิยาม ความหมายของ
ค าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัโรงพยาบาล ดงันี ้  

2.1.1 สถานพยาบาล3  หมายถึง  สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะท่ีมีเตียงรับ
คนไข้ไว้ค้างคืน ซึง่จดัไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการประกอบ
โรคศิลปะ  หรือซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบการกิจการอ่ืนด้วยการผ่าตัด ฉีดยาหรือด้วยการใช้
กรรมวิธีอ่ืนซึ่งเป็นกรรมวิธีการประกอบโรคศิลปะ ทัง้นีโ้ดยกระท าเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ และเป็นสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ตัง้และด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541 ทัง้นีไ้ม่รวมสถานพยาบาล  ซึ่งมีประกาศกระทรวง
สาธารณสขุให้ได้รับการยกเว้นตามพระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ.25414 

2.1.2 โรงพยาบาล5  หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึง่ได้รับอนญุาตให้ตัง้และ
ด าเนินการสถานพยาบาล  ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื่อประกอบการ

                                                  
3ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานสถิติแห่งชาติ, รายงานการส ารวจโรงพยาบาลและสถาน 

พยาบาลเอกชน พ.ศ.2544 (กรุงเทพฯ:  กองคลงัข้อมลูและสนเทศสถิติ,  2545), 1, เข้าถึงเม่ือ 29 
กนัยายน 2554, เข้าถึงได้จากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/hosp44.pdf 

4สถานพยาบาลซึง่ได้รับการยกเว้น  ได้แก่  สถานพยาบาลของรัฐบาล  เทศบาล สภากาชาด
ไทยและสถานพยาบาลอ่ืน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

5ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานสถิติแห่งชาติ, รายงานการส ารวจโรงพยาบาลและสถาน 
พยาบาลเอกชน พ.ศ.2544, 2, เข้าถึงเม่ือ 29 กนัยายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://service.nso.go.th/ 
nso/nsopublish/service/survey/hosp44.pdf 
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รักษาพยาบาลคนไข้หรือผู้ ป่วย   ซึ่งมีเตียงรับคนไข้ไว้ค้างคืน และจัดให้มีการวินิจฉัยโรค  การ
ศลัยกรรม  ผา่ตดัใหญ่(major surgery)และให้บริการด้านพยาบาลเตม็เวลา 

2.1.3 ประเภทของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล6  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดงันี ้ 

2.1.3.1 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภททั่ วไป   ได้แก่  
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลแผนปัจจบุนัหรือแผนโบราณ  ซึง่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
แก่คนไข้ด้วยโรคทัว่ไป มิได้จ ากดัเฉพาะโรคใดโรคหนึง่ 

 2.1.3.2 โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภทเฉพาะโรค ได้แก่  
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลแผนปัจจบุนัหรือแผนโบราณ   ซึง่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
แก่คนไข้เฉพาะโรค   โดยมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจบุนัหรือแผนโบราณในสาขาเฉพาะโรคท า
การรักษาโรคเฉพาะนัน้ๆ  เช่น สาขาศลัยกรรม  อายรุกรรม  กมุารเวช  สตูินรีเวชวิทยา จกัษุ   โสต  
ศอ  นาสกิ จิตเวช  ลาริงซ์วิทยา  การผดงุครรภ์ เป็นต้น 

2.1.4 ผู้ป่วย7  หมายถึง ผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาหรือผู้ รับบริการด้วยการพยาบาล 
แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้   

2.1.4.1 ผู้ป่วยใน  หมายถึง  ผู้ ท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอย่างน้อย 6 - 8 ชัว่โมง หรือผู้ ท่ีต้องเสียค่าห้องและอาหารประจ าวนั ในการเข้า
รักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 

2.1.4.2 ผู้ป่วยนอก หมายถึง  ผู้ ท่ี รับการบริการหรือเวชภัณฑ์อัน
เน่ืองมาจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ ป่วยนอกหรือในห้องรักษาฉกุเฉินของโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล  หรือผู้ ท่ีรับการศลัยกรรมผ่าตดัเล็ก(minor surgery)  โดยไม่เป็นผู้ ป่วยใน 

2.1.5 บุคลากรของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล8  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทัง้เตม็เวลา และบางเวลา แบง่เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

2.1.5.1 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร  หมายถึง   เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี
เก่ียวกบัการบริหารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในระดบัสงู และระดบัรองลงมา ได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
2. หวัหน้าฝ่าย หวัหน้าแผนก หวัหน้าตกึ และผู้ตรวจการ 

                                                  
6เร่ืองเดียวกนั. 
7เร่ืองเดียวกนั.  
8เร่ืองเดียวกนั, 2-3. 
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2.1.5.2 เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานด้าน
การให้บริการตรวจและรักษาโรคโดยตรง ประกอบด้วย 

1. แพทย์ 
2. ทนัตแพทย์ 
3. พยาบาล จ าแนกเป็นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค 
4. ผู้ช่วยพยาบาล 
5. พนกังานผู้ช่วยเหลือพยาบาล 
6. ผดงุครรภ์ 
7. พนกังานพยาบาลอ่ืนๆ  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานเก่ียว 

ข้องกบัการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ เช่น พนกังานเวรเปล พนกังานพยาบาลประจ า
แผนก เป็นต้น 

2.1.5.3 เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิ 
งานด้านการให้บริการทางการแพทย์อ่ืนๆ นอกเหนือจากการให้การตรวจรักษาโรคโดยตรง  เช่น 
เจ้าหน้าท่ีเอ็กซ์เรย์ นกักายภาพบ าบดั นกัเทคนิคการแพทย์ เภสชักร โภชนากร และเจ้าหน้าท่ี
ประจ าในแผนกท่ีให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.1.5.4 เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิาน  
ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการรักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย์ เช่น  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและ
บญัชี   เจ้าหน้าท่ีงานพสัด ุ พนกังานจ่ายยา   พนกังานขบัรถ  พนกังานท าความสะอาด  เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั เป็นต้น 

2.1.6 ประเภทของการท างาน9  แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้  
2.1.6.1 เตม็เวลา  หมายถึง  ผู้ ท่ีท างานมากกวา่ 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
2.1.6.2 บางเวลา  หมายถึง  ผู้ ท่ีท างานน้อยกวา่ 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

2.1.7 การส่งเสริมสุขภาพ กฎบตัรออตตาวา10ได้ให้ค านิยามไว้วา่ การสง่เสริม
สขุภาพคือ กระบวนการซึง่ท าให้ประชาชน สามารถเพิ่มการควบคมุสขุภาพ และท าให้สขุภาพดีขึน้ 

                                                  
9เร่ืองเดียวกนั, 3. 
10กฎบัตรออตตาวาเป็นจุดเร่ิมต้นของการก าหนดทิศทางการส่งเสริมสุขภาพเม่ือเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้มีการประชมุนานาชาติเร่ือง  “การสง่เสริมสขุภาพ” (Health Promotion) ขึน้
เป็นครัง้แรก  ณ กรุงออตตาวา  ประเทศแคนนาดา  ในการประชมุครัง้นี ้ ได้มีการประกาศ “กฎบตัร
ออตตาวาเพ่ือการสง่เสริมสขุภาพ” (Ottawa Charter for Health Promotion)    
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การจะบรรลถุึงสภาวะสขุสบายทัง้ร่างกาย   จิตใจ  และสงัคมได้  ปัจเจกชนหรือกลุ่มบุคคลต้อง
สามารถพอใจในสิ่งท่ีตนปรารถนา และปรับเปลี่ยนตนให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม ดงันัน้สขุภาพจึงเป็น
ทรัพยากรส่วนบุคคลของสงัคม  และเป็นความสามารถทางกายภาพ  เพราะฉะนัน้การส่งเสริม
สขุภาพจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบแต่เฉพาะของภาคสขุภาพเท่านัน้  แต่ยงัรวมถึงวิถีชีวิตอนัเป่ียม
ด้วยสขุภาพไปจนถึงความอยูด่ีกินดีอีกด้วย  

การส่งเสริมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล 
เป็นการเพิ่มความสามารถในการควบคุมและดูแลตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
ด ารงชีวิตท่ีดีและเป็นสขุ เพื่อน าไปสูร่่างกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตท่ีสมบรูณ์ และคณุภาพชีวิตท่ีดี 

2.1.8 สุขภาพดี 
องค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2491 ได้ให้ความหมายของค าว่า  สุขภาพ  

หมายถึง  ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมด้วยดี ไม่ใช่
เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านัน้  และในท่ีประชุมสมชัชาองค์การอนามยัโลก 
เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ตกลงเติมค าว่า “Spiritual Well-being” หรือสขุภาวะทางจิต
วิญญาณเข้าไปในค าจ ากัดความของสุขภาพเพิ่มเติม  จึงอาจกล่าวได้ว่า  สุขภาพ  หมายถึง  
ภาวะของการด ารงชีวิตท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ รวมทัง้การอยู่ร่วมกนัในสังคมได้ด้วยดี 
อยูบ่นพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้สติปัญญา11    

สขุภาพดีประกอบด้วย 1. สขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 2. สขุภาพจิตท่ีดีสามารถควบคมุอารมณ์ได้  3. สขุภาพจิตใจท่ีดีงามด้วยปัญญา น ามาซึง่การ
อยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างปกติสขุและก่อให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดี   ซึง่การมีสขุภาพท่ีดี มีแนวทางท่ี
ต้องท าไปพร้อมๆกันคือ  การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ซึ่งจะเป็นกระบวนการ
ตอ่เน่ืองกนัทัง้เมื่อยงัไมมี่โรค และเม่ือมีโรคเกิดขึน้แล้ว 

2.2 สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
สิง่แวดล้อม (Environment) โดยทัว่ไปจะหมายถึง  ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีอยู่รอบตวัเราทัง้ท่ี

มีชีวิตและไม่มีชีวิต   ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมสามารถจบัต้องและมองเห็นได้   และนามธรรมจบัต้องไม่ได้
และไม่สามารถมองเห็นได้  แตส่ามารถสมัผสัได้ด้วยความรู้สกึนกึคดิ  เช่น  วฒันธรรม  ขนบธรรม-
เนียมประเพณี  ความเช่ือท่ีมีอิทธิพลเก่ียวโยงซึง่กนัและกนั เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั  

                                                  
11กระทรวงสาธารณสขุ กรมอนามยั, ร่างแผนแม่บท: ด้านสุขภาพ, 1, เข้าถึงเม่ือ 31 

มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=659 
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ในโรงพยาบาลก็มีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมือนกบัสิ่งแวดล้อมโดยทัว่ไป  สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลท่ีต้อง
ให้ความส าคญั สามารถแบง่ได้12 ดงันี ้

2.2.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ(Natural Environment)  คือ  สภาพพืน้ท่ีตัง้  
สภาพพืน้ท่ีโดยรอบ  ทิศทางลม  แสงแดด  สภาพภมูิอากาศตา่งๆ ในบริเวณท่ีตัง้ของโรงพยาบาล 

2.2.2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(Physical Environment) คือ สภาพของ
อาคารสถานท่ี  ขนาดของพืน้ท่ี  เส้นทางการสญัจร  แสง  เสียง  อณุหภมูิ  การระบายอากาศของ
พืน้ท่ีตา่งๆภายในโรงพยาบาล 

2.2.3 สิ่งแวดล้อมทางสังคม(Social Environment)  คือ  วฒันธรรม  ขนบ- 
ธรรมเนียมประเพณี  ภมูิปัญญา  ศิลปกรรม ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ตอ่ผู้ มารับบริการ ผู้ ป่วย  
ญาตผิู้ ป่วย  และบคุลากรของโรงพยาบาล 

2.2.4 สิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจ(Psychological Environment) คือ ความ 
รู้สกึความทรงจ าท่ีเกิดจากประสบการณ์จะเป็นตวัก าหนดทศันคติ ความเช่ือ  คณุคา่  และเจตนา 
ในการกระท าของผู้คนทัง้ทางกาย  วาจา และจิตใจ ทัง้หมดนี ้จดัเป็นสภาพแวดล้อมภายในจิตใจ
ของผู้คน 

2.3 รูปแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล13 

เป็นการศึกษาลกัษณะของพืน้ท่ีภายนอกหรือพืน้ท่ีกลางแจ้ง(Outdoor Space)ท่ีมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกันในด้านต าแหน่งท่ีตัง้  ขนาดพืน้ท่ี  การเข้าถึง  การมองเห็น  การใช้งาน
องค์ประกอบในการออกแบบ และลกัษณะทางธรรมชาติของพืน้ท่ี เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการ
ศกึษาวิจยัลกัษณะทางกายภาพของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลตอ่ไป 

Clare Cooper Marcus ได้ท าการศึกษาวิจยัรูปแบบพืน้ท่ีภายนอกอาคารของ
โรงพยาบาลท่ีแตกต่างกัน (จากการส ารวจโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
แคนาดา และองักฤษ ในช่วงปี ค.ศ.1995-1998) สามารถแบ่งรูปแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลได้
เป็น 16 รูปแบบ ดงันี ้   

                                                  
12โกเมธ นาควรรณกิจ, “Healing environment development การพฒันาสิ่งแวดล้อมให้

เอือ้ต่อการเยียวยา,” ใน Healing environment, โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และ โกเมธ นาควรรณกิจ, 
บรรณาธิการ (นนทบรีุ: สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน), 2553), 93-94. 

13Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits 

and design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 115-156. 
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2.3.1 Landscaped Grounds เป็นลกัษณะภมูิทศัน์ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งขนาด
ใหญ่ครอบคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง การใช้งานส่วนใหญ่มกัใช้เป็นเส้นทางเดินระหว่างอาคาร 
พืน้ท่ีรับประทานอาหาร  พกัคอย และพืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยท่ีต้องการเดนิเลน่ หรือนัง่รถเข็น เน่ืองจาก
ภมูิทศัน์รูปแบบนี ้มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่าย ผู้ ใช้งานบางคนจึงเรียกภมูิทศัน์รูปแบบนีว้่า 
สวนสาธารณะ(Park) ซึง่ถือได้ว่าเป็นจดุศนูย์กลางของโรงพยาบาลท่ีมีการใช้งานพืน้ท่ีภายนอกท่ี
หลากหลาย 

ข้อด ี
1. เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถเช่ือมโยงอาคารต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายให้มีความ

สอดคล้องตอ่เน่ืองกนั 
2. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายจากองค์ประกอบของสนามหญ้า แปลงดอกไม้ 

รวมไปถึงพืน้ท่ีป่าไม้หรือทุ่งหญ้าท่ีเป็นธรรมชาติ 
3. สามารถจดักิจกรรมและการบริการท่ีหลากหลายให้กบัผู้ใช้งานได้ 
ข้อเสีย  
1. คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาคอ่นข้างสงู 
2. ถ้ามีการพัฒนาพืน้ท่ีต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมี

ขนาดใหญ่ ซึง่อาจท าให้ขาดความเช่ือมตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีภายนอกและภายในอาคารได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภมูิทศัน์รูปแบบ Landscaped Grounds(St. Mary’s Hospital, Newport, Isle of Wight, UK)     
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 116. 
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ภาพท่ี 3 ภมูิทศัน์รูปแบบ Landscaped Grounds(Ottawa Health Sciences Center, Ottawa,  
             Ontario, Canada) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 118. 
 

2.3.2 Landscaped Setback เป็นพืน้ท่ีด้านหน้าทางเข้าหลกัของโรงพยาบาล 
ประกอบไปด้วยสนามหญ้า ต้นไม้ และอ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัความต้องการของโรงพยาบาลนัน้ๆ เปรียบ 
เสมือนกบัสนามหญ้าหน้าบ้านท่ีเป็นกนัชน(Buffer)ระหวา่งอาคารและถนน ช่วยกรองมลภาวะทาง
เสียงและอากาศ สร้างความปลอดภยัในชีวิต  ซึง่ไม่ได้มีความมุ่งหมายในการออกแบบเพื่อเข้าไป
ใช้งาน แตต้่องการให้ใช้เพื่อการมองเห็นและสร้างความพงึพอใจ 

ข้อด ี
1. เป็นพืน้ท่ีท่ีเปรียบเสมือนสนามหญ้าหน้าบ้าน ท าให้เกิดความรู้สกึคุ้นเคยเป็น

กนัเอง และสบายใจ 
2. สร้างความเป็นส่วนตวัให้กบัห้องต่างๆท่ีอยู่ด้านหน้าอาคารจากยานพาหนะ

และคนเดินเท้าท่ีสญัจรผา่นไปมา 
3. ถ้ามีการออกแบบท่ีดี สามารถเข้าไปใช้งานเพื่อการนั่งพกั นั่งสนทนา อาจ

สร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ใช้งานได้  
ข้อเสีย 
1. เน่ืองจากผู้ออกแบบสว่นมากไม่ได้ตัง้ใจออกแบบเพื่อการเข้าไปใช้งาน จึงท า

ให้ไม่มีท่ีนัง่ เส้นทางเดิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อการใช้งาน อาจท าให้ผู้ ท่ีต้องการเข้า
ไปใช้งานเกิดความผิดหวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าพืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีภายนอกแห่งเดียวท่ีมี 
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2. ถ้ามีการออกแบบให้ใช้เส้นทางของพาหนะและคนเดินเท้าร่วมกนัในบริเวณ
ทางเข้าหลกัอยา่งไมร่ะมดัระวงั อาจท าให้เกิดความสบัสนในการเข้าถึงอาคารตา่งๆได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ภมูิทศัน์รูปแบบ Landscaped Setback(Novato Community Hospital, California)              
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 119. 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ภมูิทศัน์รูปแบบ Landscaped Setback(Charing Cross Hospital, London, UK) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 120. 
 

2.3.3 The Front Porch เป็นพืน้ท่ีบริเวณทางเข้าหลกัหน้าอาคาร โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่จะออกแบบทางเข้าหลกัให้มีลกัษณะเหมือนกับระเบียงมขุหน้าบ้าน โดยรวมส่วนของ
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หลงัคาบริเวณทางเข้าอาคาร จดุกลบัรถ  จดุจอดรถรับ-สง่  ท่ีนัง่  ป้ายบอกต าแหน่งอาคารสถานท่ี  
ตู้ไปรษณีย์  โทรศพัท์สาธารณะ ตู้ATM และอ่ืนๆ   

ทัศนียภาพแรกท่ีเห็นได้เม่ือเข้ามาในโรงพยาบาลก็คือ ทางเข้าหลักของ
โรงพยาบาล ซึง่สามารถออกแบบให้มีองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีรองรับตอ่อารมณ์และความรู้สกึ โดย
ทางเข้าหลกัควรสร้างความรู้สกึท่ีสงบ  การบริการท่ีเป็นกนัเอง หรืออาจจะท าให้เกิดความสบัสน
วุ่นวายได้ถ้าขาดการออกแบบท่ีดี การจัดให้มีทางเข้าของยานพาหนะและคนเดินเท้าร่วมกัน 
รวมถึงการจดัสถานท่ีนัง่พกั/นัง่รอรถมารับท่ีเหมาะสม ถือได้วา่เป็นสิง่ท้าทายตอ่ผู้ออกแบบท่ีจะน า
ความหลายหลายมาไว้รวมกนัในสถานท่ีเดียวกนั และให้มีการใช้งานท่ีดีได้    

ข้อด ี
1. เป็นสิง่ท่ีสื่อให้รู้วา่พืน้ท่ีนีค้ือ ทางเข้าหลกัของโรงพยาบาล 
2. สว่นของหลงัคาท่ียื่นออกไปช่วยในการลดทอนสดัสว่นของอาคารให้สมัพนัธ์

กบัสดัสว่นของมนษุย์ 
3. เป็นพืน้ท่ีนัง่รอท่ีมีสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน 
ข้อเสีย 
1. ถ้าพืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีภายนอกแห่งเดียวท่ีจดัให้เป็นท่ีนัง่ อาจมีการใช้งานท่ีมาก

เกินไปท าให้เกิดความแออดั 
2. ถ้าพืน้ท่ีทางเข้าหลกัต้องผ่านท่ีจอดรถใต้อาคารก่อน อาจท าให้พืน้ท่ีนีไ้ม่มี

การใช้งานเท่าท่ีควร 
3. ถ้าจดัให้มีทางเข้าของยานพาหนะและคนเดินเท้าร่วมกนัท่ีไม่เหมาะสมอาจ

ท าให้เกิดความสบัสนได้ 
4. ถ้าพืน้ท่ีนีอ้นุญาตให้สบูบุหร่ีได้ อาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ ท่ีผ่านไปมา

เป็นจ านวนมาก 
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ภาพท่ี 6 ภมูิทศัน์รูปแบบ The Front Porch(Glendale Adventist Medical Center, Los Angeles,  
             California)    
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 121. 
   

 
 

ภาพท่ี 7 ภมูิทศัน์รูปแบบ The Front Porch(Hammersmith Hospital, London, UK) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 123. 

 
2.3.4 Entry Garden เป็นพืน้ท่ีสวนท่ีติดกบัทางเข้าโรงพยาบาล แตไ่ม่เหมือน

The Front Porch เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีสีเขียวในรูปแบบของสวนและไม่เหมือน Landscaped 
Setback เน่ืองจากมีการออกแบบในรายละเอียดตา่งๆเพื่อสามารถเข้าไปใช้งานในพืน้ท่ีได้ 
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ข้อด ี
1. เป็นสวนท่ีมองเห็นได้ และสามารถเข้าถึงได้ 
2. สร้างภาพความประทบัใจให้กบัโรงพยาบาลเมื่อแตแ่รกเข้า 
3. ผู้ ป่วยสามารถใช้พืน้ท่ีเพื่อการเคลื่อนไหว การเดนิเลน่ นัง่รถเข็น  
4. ถ้าจัดให้เป็นสวนสาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินก็จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษา ท าให้ลดคา่ใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ 
ข้อเสีย 
1. ปราศจากพืชพรรณท่ีอ่อนไหวง่ายตอ่มลภาวะ เน่ืองจากเป็นสวนท่ีอยู่บริเวณ

ท่ีจอดรถ และถนนทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
2. อาจกีดขวางทางเข้าหลักของโรงพยาบาลได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขนาดและ

ต าแหน่งท่ีตัง้ของสวน 
3. เป็นพืน้ท่ีสวนท่ีอาจจะมีพืน้ท่ีส าหรับท่ีจอดรถรวมอยู่ด้วย ซึ่งท าให้เกิด

มลภาวะท่ีไม่ดีตอ่สภาพแวดล้อมใกล้เคียง 
4. เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ประชาชนทัว่ไปเข้าถึงได้ง่าย ซึง่อาจเป็นอปุสรรคตอ่การ

ใช้งานของผู้ ป่วยของโรงพยาบาลท่ีต้องการความเป็นสว่นตวั 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ภมูิทศัน์รูปแบบ Entry Garden(St. Thomas’ Hospital, London, UK)            
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 125. 
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ภาพท่ี 9 ภมูิทศัน์รูปแบบ Entry Garden(Homerton Hospital, East London, UK) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 127. 
 

2.3.5 Courtyard เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นศนูย์กลางหรือแกนกลางของอาคาร
ตา่งๆในโรงพยาบาล มีผนงัล้อมรอบทัง้ 4 ด้าน อาจอยู่ในระดบัพืน้ดิน สงูหรือต ่ากว่าระดบัพืน้ดิน 
หรือในระดบัเดียวกนักบัหลงัคาก็ได้(ไม่เหมือน Roof Garden และ Roof Terrace ซึง่จะอธิบายใน
หวัข้อตอ่ๆไป) การออกแบบพืน้ท่ีรูปแบบนีต้้องมีการมองเห็นและเข้าถึงได้อย่างชดัเจน เพื่อง่ายตอ่
การรับรู้ถึงความมีอยู่ของพืน้ท่ี สามารถออกแบบให้มีร้านอาหารครอบคลมุพืน้ท่ีด้านใดด้านหนึ่ง
หรือมากกวา่หนึง่ด้าน เพื่อจดัให้เป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร 

ข้อด ี 
1. เป็นพืน้ท่ีท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตัว(Semi Private) และมีความปลอดภยั 

เน่ืองจากถกูล้อมรอบด้วยอาคารตา่งๆของโรงพยาบาล 
2. น าแสงสวา่งจากภายนอกให้เข้ามาสูภ่ายในอาคาร 
3. เป็นพืน้ท่ีท่ีมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัต าแหน่งท่ีตัง้ของพืน้ท่ี 
4. อาคารท่ีล้อมรอบพืน้ท่ีท าให้เกิดร่มเงา และช่วยป้องกนัแรงลม 
5. เป็นสดัสว่นท่ีคุ้นเคยกบัมนษุย์ 
6. สามารถใช้เพื่อเป็นเส้นทางน าไปสูพ่ืน้ท่ีภายในอาคารได้ 
7. สร้างการมองเห็นท่ีดึงดดูความสนใจ จากมมุมองทางหน้าต่างของห้องพกั

ผู้ ป่วยและห้องตา่งๆท่ีติดกบัพืน้ท่ีได้ 
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ข้อเสีย 
1. อาจท าให้ผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีเกิดความรู้สึกว่าถูกจ้องมองจากผู้ ท่ีอยู่ในอาคาร 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์สว่นตวัของผู้ใช้งาน ขนาดพืน้ท่ี ต าแหน่งท่ีตัง้ และการออกแบบพืน้ท่ี 
2. ถ้าขาดการออกแบบท่ีเหมาะสมของพืชพรรณหรือโครงสร้างในพืน้ท่ี เพื่อเป็น

แนวกันชน(buffer) ระหว่างพืน้ท่ีกับห้องต่างๆในอาคารท่ีติดกับพืน้ท่ี อาจท าให้ห้องท่ีอยู่ติดกับ
พืน้ท่ีขาดความเป็นสว่นตวั แตส่ามารถใช้มา่นเพื่อบงัสายตาท าให้เกิดความเป็นสว่นตวัได้ 

3. อาจมีเสียงรบกวนจากพืน้ท่ีดงัเข้ามาภายในห้อง และอาจมีเสียงจากภายใน
ห้องดงัออกไปข้างนอกได้เช่นกนั 

4. ถ้ามี Courtyard ในหลายบริเวณของโรงพยาบาล อาจท าให้งบประมาณไม่
เพียงพอตอ่การดแูลในแตล่ะบริเวณ หรือท าให้ความใสใ่จในการดแูลรักษาไมด่ีเท่าท่ีควร 
 

 

 

(ก) 

 
 
 
 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 10 ภมูิทศัน์รูปแบบ Courtyard  
(ก) West Dorset Hospital, Dorchester, UK 
(ข) St. George’s Hospital, London, UK 

ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), n.  pag. 
 

2.3.6 Plaza เป็นพืน้ท่ีภายนอกท่ีมีพืน้ผิวดาดแข็ง(hardscape) เป็นสว่นใหญ่
เพื่อรองรับการใช้งานโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนลานคนเมือง ถึงแม้ภาพรวมของ Plazaจะไม่ใช่
พืน้ท่ีสีเขียว แตก็่ยงัมีองค์ประกอบท่ีเป็นธรรมชาตริวมอยูด้่วย เช่น ต้นไม้ พุม่ไม้ แปลงดอกไม้  

ข้อด ี 
1. เป็นพืน้ท่ีขนาดเลก็ท่ีสามารถออกแบบให้รองรับผู้ใช้งานจ านวนมากได้ 
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2. มีพืชพรรณน้อยท าให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยต่อการดแูลรักษาและการใช้น า้ใน
การรดน า้ต้นไม้ 

3. ผู้ ป่วยสามารถใช้รถเข็น  ไม้เท้าช่วยเดิน หรือค า้ยนั เพื่อใช้ในการเคลื่อนท่ีได้
อยา่งสะดวกสบาย 

ข้อเสีย 
1. เป็นพืน้ท่ีท่ีท าให้ผู้ ใช้งานมีการรับรู้และเข้าใจในด้านการรักษาทางการแพทย์

คอ่นข้างน้อย เน่ืองจากเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบรูณ์ของธรรมชาติอยูน้่อย 
2. อาจน ามาซึ่งภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า องค์กร ส านักงานต่างๆ 

มากกวา่พืน้ท่ีท่ีท าให้เกิดความประทบัใจ พงึพอใจ เพลดิเพลนิใจ และผอ่นคลายจากความเครียด 
3. ความร้อนเป็นผลกระทบจากพืน้ผิวดาดแข็ง เป็นอปุสรรคตอ่การใช้งานพืน้ท่ี 
4. สีของวัสดุท่ีน ามาปูพืน้ ถ้าเป็นสีท่ีมีความสว่างมาก จะท าให้เกิดแสงจ้า

(glare) ซึง่เป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับผู้สงูอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 ภมูิทศัน์รูปแบบ Plaza(Alta Bates Medical Center, Herrick Campus, Berkeley,   
               California) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 133. 
 

2.3.7 Roof Garden เป็นพืน้ท่ีด้านบนสดุของอาคารหรือดาดฟ้าของอาคาร ท่ีมี
การออกแบบเพื่อการใช้งานส าหรับผู้ ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้มาเยี่ยมไข้  ในบางกรณีใช้ เพื่อการ
มองเห็น พกัผอ่นทางสายตาส าหรับผู้ ท่ีอยู่ในห้องตา่งๆของโรงพยาบาล ผู้ ท่ีใช้งานในพืน้ท่ีสามารถ
มองออกไปยงัพืน้ท่ีภายนอกได้หลายทิศทาง และมองเห็นได้อยา่งชดัเจน  
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ข้อด ี
1. มองเห็นทศันียภาพท่ีต้องการได้ ถึงแม้วา่จะไมส่ามารถเข้าไปใช้งานได้ก็ตาม 
2. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสว่นตวัส าหรับผู้ ท่ีอยูใ่นโรงพยาบาล 
3. มีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถขยายมมุมองในการมองเห็นพืน้ท่ีโดยรอบทัง้

พืน้ท่ีภายในโรงพยาบาลและพืน้ท่ีภายนอกโรงพยาบาล ทัง้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเมืองและพืน้ท่ีทางธรรมชาติ 
ข้อเสีย 
1. ปัญหาทางด้านโครงสร้าง อาจท าให้หมดโอกาสในการใช้ต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ 

หรือการใช้คณุสมบตัิของน า้บางประการ เช่น บอ่น า้ขนาดใหญ่ ก าแพงน า้ตกขนาดใหญ่ 
2. องค์ประกอบของสวนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีโล่งสงู อาจได้รับความเสียหายจากแรงลม 

ความร้อน หรือความเย็นได้ ซึง่ตา่งจากพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระดบัพืน้ดิน หรือพืน้ท่ีท่ีมีสิ่งโอบล้อมอยู่  ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัต าแหน่งท่ีตัง้ 

3. ร่มเงาและอุณหภูมิของพืน้ท่ีขึน้อยู่กบัต าแหน่งท่ีตัง้ และระดบัความสงูของ
อาคารใกล้เคียง  

4. มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองจักรท่ีติดตัง้บนหลังคาหรืออาคารข้างเคียง เช่น 
เคร่ืองระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศ   

5. ถ้าไม่มีป้ายบอกทิศทางมายงัพืน้ท่ีท่ีดีพอ จะท าให้ผู้ ป่วยและผู้ ท่ีมาเยี่ยมไข้ 
ไม่สามารถรับรู้ได้วา่มีสถานท่ีแห่งนีอ้ยูใ่นโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 ภมูิทศัน์รูปแบบ Roof Garden(Alta Bates Medical Center, Herrick Campus, Berkeley,  
              California) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), n.  pag. 
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2.3.8 Roof Terrace เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระดบัสงูขึน้ไปจากระดบัพืน้ดิน แต่ไม่
เหมือน Roof Garden เน่ืองจาก Roof Terrace จะอยู่บริเวณด้างข้างของอาคาร เป็นระเบียงท่ีมี
ลักษณะเป็นแนวยาวและแคบ ใช้วัสดุท่ีมีพืน้ผิวดาดแข็ง (hardscape) มากกว่าพืน้ผิวนุ่ม
(softscape) และมีการใช้องค์ประกอบของสวน เช่น พืชพรรณ ท่ีนัง่ เป็นต้น 

ข้อด ี
1. มองเห็นทศันียภาพท่ีต้องการได้ ถึงแม้วา่จะไมส่ามารถเข้าไปใช้งานได้ก็ตาม 
2. มีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถขยายมมุมองในการมองเห็นพืน้ท่ีโดยรอบทัง้

พืน้ท่ีภายในโรงพยาบาลและพืน้ท่ีภายนอกโรงพยาบาล ทัง้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเมืองและพืน้ท่ีทางธรรมชาติ 
ข้อเสีย    
1. องค์ประกอบของสวนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีโลง่สงู อาจได้รับความเสียหายจากแรงลม 

ความร้อน หรือความเย็นได้ ซึง่ตา่งจากพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระดบัพืน้ดิน หรือพืน้ท่ีท่ีมีสิ่งโอบล้อมอยู่  ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัต าแหน่งท่ีตัง้ 

2. ถ้าขาดการออกแบบท่ีเหมาะสม ผู้ ใช้งานในพืน้ท่ีอาจรบกวนความเป็น
สว่นตวักบัผู้ ท่ีอยูใ่นห้องท่ีติดกบัพืน้ท่ีได้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ภมูิทศัน์รูปแบบ Roof Terrace(St. Mary’s Hospital, San Francisco, California)  
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 137. 
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2.3.9 Healing Garden เป็นได้ทัง้พืน้ท่ีภายนอกและภายในอาคาร มีการ
ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เป็น Healing Garden ซึง่เป็นความตัง้ใจของผู้บริหารและผู้ออกแบบ 

ข้อด ี
1. ผู้ใช้งานสามารถคาดหวงัตอ่การบ าบดัโรคภายใต้สภาพแวดล้อมในสวนได้ 
2. โรงพยาบาลท่ีมี Healing Garden สามารถสื่อถึงวิธีการรักษาทางการแพทย์

แบบองค์รวมได้ 
ข้อเสีย  
1. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบางคน อาจไมเ่ข้าใจถึงวิธีการรักษาทางการแพทย์

แบบองค์รวม และอาจมีค าถามข้อสงสยัถึงความเหมาะสมของสวน 
2. ผู้ใช้งานอาจเกิดความสบัสนตอ่พฤตกิรรมท่ีมีความเหมาะสมภายในสวน 
2.3.10 Meditation Garden เป็นพืน้ท่ีปิดขนาดเล็ก  มีความเงียบสงบมาก  มี

ป้ายบอกอย่างชดัเจน มีการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เป็น Meditation Garden ซึ่งเป็นความ
ตัง้ใจของผู้บริหารและผู้ออกแบบ 

ข้อด ี
1. เป็นพืน้ท่ีสวนส าหรับผู้ ป่วย เจ้าหน้าท่ี และผู้ เยี่ยมไข้ ท่ีต้องการความสงบ 

และการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อให้เกิดสติ 
2. จากช่ือของสวน Meditation Garden ท าให้กิจกรรมท่ีสร้างความรบกวน

จิตใจ จะไม่เกิดขึน้ในสวน เช่น การรับประทานอาหาร การสบูบหุร่ี เป็นต้น  
ข้อเสีย 
1. ถ้ามีการมองเห็นสวนจากพืน้ท่ีภายในอาคารได้ อาจท าให้ผู้ ใช้งานรู้สกึว่าถกู

จ้องมองท าให้ขาดความสงบเป็นส่วนตวั ความเงียบสงบท่ีเกิดขึน้ในสวนมีความเป็นไปได้ว่าเกิด
จากการท่ีมีผู้ใช้งานเพียงคนเดียว ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดพืน้ท่ีและการออกแบบ 

2. จากการออกแบบสวนเพื่อให้เกิดสมาธิ อาจท าให้รู้สกึสงบมีสติ จากกิจกรรม
ท่ีเงียบสงบภายในสวน แตกิ่จกรรมบางอย่างอาจไม่ได้ท าให้เกิดสมาธิส าหรับผู้ใช้งานบางคน เช่น 
การอา่นหรือการเขียน 
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ภาพท่ี 14 ภมูิทศัน์รูปแบบ Meditation Garden(Marin General Hospital, Outpatient Medical  
               Building, Greenbrae, California) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 139. 
 

 
 

ภาพท่ี 15 ภมูิทศัน์รูปแบบ Meditation Garden(Sherri Hinderstein Memorial Garden, Kenneth  
               Norris Cancer Center, Los Angeles, California) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 142. 
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2.3.11 Viewing Garden เป็นสวนขนาดเล็กเพื่อการพกัผ่อนทางสายตา มอง 
เห็นได้จากพืน้ท่ีภายในอาคาร แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ อาจเน่ืองมาจากข้อจ ากดัทางด้าน
พืน้ท่ีและงบประมาณ  

ข้อด ี
1. น าแสงสวา่งจากภายนอกให้เข้ามาสูภ่ายในอาคาร 
2. สามารถมองเห็นได้จากพืน้ท่ีนัง่ภายในอาคารท่ีมีอณุหภมูิท่ีเหมาะสม14 และ

สามารถก าบงัฝนและแรงลมได้ 
3. คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาน้อย เมื่อเทียบกบัพืน้ท่ีท่ีสามารถเข้าไปใช้งานได้ 
ข้อเสีย 
1. ไมส่ามารถเข้าไปสมัผสัใกล้ชิดกบัพืชพรรณ ดอกไม้และสิ่งอ่ืนๆในสวนได้  
2. การรับรู้ทางเสียงต ่า ถ้าออกแบบให้มีคณุสมบตัิของน า้ เช่น น า้พ ุน า้ตก แต่

ไม่สามารถได้ยินเสียงของน า้ หรือได้ยินเสียงแตเ่บามาก 
3. ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าไปเดินเลน่ นัง่เลน่ หรือท ากิจกรรมตา่งๆภายในสวนได้ 
4. การท่ีไม่สามารถเข้าถึงสวน อาจท าให้เกิดความผิดหวงักับคนบางคน และ

เกิดเป็นค าพดูท่ีวา่ “ มองได้แตส่มัผสัไม่ได้ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 ภมูิทศัน์รูปแบบ Viewing Garden (John Muir Medical Center, Walnut Creek, California)  
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 143. 
 

                                                  
14อณุหภมูิท่ีเหมาะสม หมายถึงอณุหภมูิท่ีท าให้เกิดสภาวะน่าสบาย มีความร้อน ความเย็น และ 

แรงลมท่ีเหมาะสม  
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2.3.12 The Viewing/Walk-In Garden มีความแตกตา่งจาก Viewing Garden 
ในเร่ืองของพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้มีพืน้ท่ีส่วนหนึ่งท่ีสามารถเข้าไปใช้งานได้  เป็นสวนท่ีมองเห็นได้จาก
พืน้ท่ีภายในอาคาร และสามารถเข้าไปใช้งานในพืน้ท่ีได้ โดยมีการก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะเข้าไปใช้
งานในพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีบริเวณส่วนนั่งรอ หรือระเบียงทางเดิน(มีความแตกต่างจาก Courtyard 
เน่ืองจากมีการออกแบบพืน้ท่ีให้รองรับผู้ใช้งานได้อยา่งจ ากดั) 

ข้อด ี
1. ผู้ ท่ีนัง่รอหรือผู้ ท่ีผา่นไปมาในบริเวณสามารถมองเห็นธรรมชาติท่ีงดงามได้ 
2. เป็นสวนท่ีให้ความเงียบสงบมาก เน่ืองจากก าหนดให้มีผู้ใช้งานไม่มาก 
3. น าแสงสวา่งจากภายนอกให้เข้ามาสูภ่ายในอาคาร 
ข้อเสีย 
ผู้ ท่ีนัง่อยูใ่นสวนอาจรู้สกึวา่ถกูจ้องมอง หรือถ้ามีการสนทนาพดูคยุในสวนจะท า

ให้ผู้ ท่ีอยูใ่นห้องท่ีติดกบัสวนรู้สกึวา่ถกูรบกวน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ภมูิทศัน์รูปแบบ The Viewing/Walk-In Garden(Stanford University Medical Center,  
               Stanford, California)  
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 146. 

 
2.3.13 A Tucked-Away Garden เป็นรูปแบบของสวนรูปแบบหนึ่งท่ีไม่คอ่ยได้

พบเห็นทัว่ไป แตมี่คณุคา่และสมควรกลา่วถึงในการเป็นพืน้ท่ีสว่นหนึ่งทางการแพทย์ท่ีแยกออกไป
จากอาคาร อาจเป็นพืน้ท่ีภายนอกแห่งเดียวท่ีสามารถหาได้ ถ้ามีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และ
การเข้าไปใช้งานอย่างสมเหตุสมผล เช่น บริเวณท่ีสามารถให้ประสบการณ์มีส่วนร่วมกับพืน้ท่ี
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ภายนอกได้ หรือกลา่วได้ว่าเป็นพืน้ท่ีภายนอกบริเวณใดก็ได้ท่ีผู้ ใช้งานมีจดุมุ่งหมายเพื่อการเข้าไป
ใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ๆอยา่งแท้จริง เพื่อการท ากิจกรรมบางอยา่งที่มีเหตผุลสนบัสนนุ  

ข้อด ี
1. เป็นพืน้ท่ีท่ีท าให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกบัพืน้ท่ีท่ีเหลืออยู่ 
2. เป็นพืน้ท่ีท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีระยะทางใกล้ แยกออกมาจากส่วนของกิจกรรม

ตา่งๆของโรงพยาบาล 
ข้อเสีย 
มีป้ายหรือสญัลกัษณ์บอกต าแหน่งท่ีตัง้ของสวนเป็นจ านวนน้อยหรือแทบจะไม่

มี เว้นเสียแตว่า่จะรู้ด้วยตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 18 ภมูิทศัน์รูปแบบ A Tucked-Away Garden(Glendale Adventist Medical Center, Los  
                Angeles, California)  
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 147. 

 
2.3.14 Borrowed Landscape   เป็นสถานท่ีท่ีมีความเป็นธรรมชาติหรือเป็น

ภมูิทศัน์ท่ีได้รับการออกแบบท่ีติดกบัพืน้ท่ีของโรงพยาบาลในปัจจบุนั ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ในอนาคต การมองออกไปยงัสวนหรือภูมิทัศน์ทางธรรมชาติภายนอกโรงพยาบาล สามารถให้
ความรู้สึกถึงการผ่อนคลายจากความเครียด และสร้างประสบการณ์ร่วมกับพืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วย 
เจ้าหน้าท่ี และผู้ เยี่ยมไข้ได้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการมองเห็นทางหน้าต่างจากห้องพักผู้ ป่ว ย  
ห้องพกัคอย และระเบียงทางเดนิท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถเห็น Borrowed Landscape ได้ 
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ข้อด ี
1. เป็นทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการได้มา และไม่ต้อง

เสียคา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษา 
2. สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจ เพลิดเพลินใจ 

ให้กบัผู้ ท่ีมองเห็น โดยเฉพาะกบัผู้ ป่วยใน 
3. สามารถก าหนดการมีส่วนร่วมกบัธรรมชาติได้ ถึงแม้จะเป็นสภาพอากาศท่ี

เลวร้ายก็ตาม ถ้าไมต้่องการมองเห็นก็ปิดหน้าตา่งหรือผ้ามา่นได้ 
4. ทศันียภาพท่ีมองเห็นมีความสมบรูณ์จากแสงอาทิตย์ท่ีสอ่งลงมายงัพืน้ท่ี 
5. อาจจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งท่ีช่วยในการก าหนดทิศทางให้กับ

ผู้ใช้งานในพืน้ท่ีตา่งๆได้รับรู้วา่อยูใ่นต าแหน่งใดของโรงพยาบาล 
ข้อเสีย 
1. ถ้าเร่ิมแรกเป็นทศันียภาพท่ีเป็นธรรมชาติ  แต่ในภายหลงัได้ปรับเปลี่ยนเป็น

สิง่ก่อสร้างที่มีความหนาแน่น ก็จะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีไม่ดีตอ่ผู้ ท่ีมองเห็น  
2. การท่ีไม่สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้ อาจท าให้เกิดความผิดหวงักบัคนบางคน 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ภมูิทศัน์รูปแบบ Borrowed Landscape(Scottsdale Memorial Hospital North, Scottsdale,  
                Arizona)     
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 149. 
 



34 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ภมูิทศัน์รูปแบบBorrowed Landscape(Victoria General Hospital, Victoria, BC, Canada) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 150. 
 

2.3.15 Nature Trails and Nature Preserves เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นป่าไม้ตาม
ธรรมชาติ ซึง่เป็นภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลท่ีไม่คอ่ยได้พบเห็นทัว่ไป เป็นเส้นทางธรรมชาติท่ีเข้าถึงได้ 
และเป็นการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ เพื่อให้เป็นพืน้ท่ีภายนอกท่ีเชือ้เชิญผู้คนให้เข้าไปยงั
พืน้ท่ีเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกบัธรรมชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีในช่วงพกัทานข้าวกลางวนั 

ข้อด ี
1. เป็นภมูิทศัน์ทางธรรมชาติท่ีเป็นสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงพยาบาล ท า

ให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาตเิหมือนได้ออกจากเมือง 
2. มีความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติท่ีสร้างทศันียภาพ

ท่ีดงึดดูใจโดยเฉพาะกบัผู้ ป่วย 
3. จดัให้มีเส้นทางเพื่อการออกก าลงักาย มีสิ่งดงึดดูใจให้ติดตามตลอดเส้นทาง

ท่ีเดินไป ท าให้เกิดความเพลดิเพลนิ 
4. เป็นพืน้ท่ีส าหรับการศกึษาทรัพยากรของชมุชน 
ข้อเสีย 
1. ผู้ ป่วยในอาจจะไม่คอ่ยได้ใช้พืน้ท่ีเหมือนกบั Courtyard และ Entry Porch ท่ี

เข้าถึงจากห้องพกัได้สะดวกกวา่ 
2. ไมส่ามารถใช้งานได้ตลอดทัง้ปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะท้องถ่ิน 
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3. อาจจะต้องยกมาเป็นประเดน็เพื่อการควบคมุดแูลพืน้ท่ีโดยเฉพาะ จากหน่วย
รักษาความปลอดภยัของโรงพยาบาล 
 

 
 

ภาพท่ี 21 ภมูิทศัน์รูปแบบ Nature Trails and Nature Preserves(Naval Hospital, Bremerton,  
                Washington) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 151. 

                                        
2.3.16 Atrium Garden เป็นการจ าลองพืน้ท่ีสวนภายนอกอาคารให้เข้ามาอยู่

ภายในอาคาร เน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน ท าให้การใช้งานพืน้ท่ีสวนภายนอก
เป็นไปได้ยาก Atrium Garden จึงต้องมีเคร่ืองปรับอณุหภมูิให้มีอณุหภมูิท่ีเหมาะสมสามารถใช้
งานพืน้ท่ีได้ตลอดทัง้ปี เป็นการผสมผสานระหว่างห้องเรือนกระจก(Solarium)และห้องโถงขนาด
ใหญ่(Atrium) มีองค์ประกอบภายในสวนเป็น พืชพรรณ ท่ีนัง่ และอ่ืนๆ 

ข้อด ี
1. เป็นการจ าลองพืน้ท่ีสวนภายนอกเข้ามาไว้ในอาคาร ให้เสมือนกบัได้ใช้งาน

พืน้ท่ีสวนภายนอกในช่วงเวลาท่ีสภาพอากาศเลวร้าย 
2. เป็นสวนท่ีมีขอบเขตชดัเจน มีความปลอดภยัสงู 
3. เป็นสวนท่ีเข้าถึงได้สะดวก และมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 
4. เป็นสวนภายในอาคารท่ีได้รับแสงอาทิตย์อยา่งทัว่ถึง 
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ข้อเสีย 
1. เคร่ืองท าความร้อนหรือเคร่ืองท าความเย็นในสวน ท าให้คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 
2. พืชพรรณต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง 

และต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการหาพืชพรรณใหมม่าแทนท่ีพืชพรรณเดิมท่ีเสียหายหรือเห่ียวแห้งไป 
3. พืชพรรณเจริญเติบโตได้ยาก สว่นใหญ่จึงใช้พืชพรรณท่ีเป็นพลาสติกแทนพืช

พรรณไม้จากธรรมชาต ิ
 

 
 

ภาพท่ี 22 ภมูิทศัน์รูปแบบAtrium Garden(Royal Alexandra Hospital, Edmonton, Alberta, Canada) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 153. 
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ภาพท่ี 23 ภมูิทศัน์รูปแบบ Atrium Garden(Walter C. Mackenzie Health Sciences Center,  
               University of Alberta Hospitals, Edmonton, Alberta, Canada) 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 155. 
 

2.4 ความส าคัญของการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาล15 
 สถานพยาบาล เช่นโรงพยาบาลเป็นสถาบนัทางสุขภาพท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยท่ีซบัซ้อน
และมีกลุม่ผู้ใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น ผู้ ป่วย เจ้าหน้าท่ี ผู้ เยี่ยมไข้ ญาติผู้ ป่วย อีกทัง้ยงัมีการใช้งาน
ตลอด 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลสว่นใหญ่มีอาคารหลายหลงัท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยท่ีสมัพนัธ์กนั มีเส้นทาง
การสญัจรภายในอาคารแบ่งเป็นหลายระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการทางการ 
แพทย์ และการด าเนินงานต่างๆยงัต้องค านึงถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้ในด้านการก่อสร้าง การ
จดัซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีราคาสงู และการด าเนินงานด้านการให้บริการทาง
การแพทย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ เน่ือง 
จากการให้บริการยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของประชากรในแตล่ะท้องท่ี  

                                                  
15รุจิโรจน์ อนามบตุร, “ความส าคญัของการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาล”   

(เอกสารโครงการอบรมและสมัมนางานด้านภมูิทศัน์ ณ โรงแรมเดอะรอยลัพาราไดส์ ป่าตอง จงัหวดั
ภเูก็ต, 7-10 กนัยายน 2542). 
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จากสาเหตุดงักล่าวท าให้การออกแบบโรงพยาบาลส่วนใหญ่มุ่งให้ความส าคญัด้าน
หน้าท่ีใช้สอยภายในอาคาร และมองข้ามความส าคญัของพืน้ท่ีภายนอกอาคาร แต่ในความเป็น
จริงภูมิทัศน์หรือพืน้ท่ีภายนอกอาคาร มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับอาคารหรือสถาปัตยกรรมเป็น
อย่างมาก การออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมท่ีดีจะช่วยส่งเสริมคณุภาพของสถาปัตยกรรมควบคู่กนั
ไป นอกจากนีภ้มูิทศัน์ด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นบริเวณท่ีผู้ ใช้งานสว่นใหญ่ต้องผ่านเข้าออก ถือได้
ว่าเป็นภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล และยงัมีการใช้งานอีกหลายประเภทท่ีสามารถใช้พืน้ท่ี
ภายนอกให้สมัพนัธ์และส่งเสริมการใช้งานพืน้ท่ีภายในอาคารได้เป็นอย่างดี  อีกทัง้ยังเป็นการ
น าพาธรรมชาติ ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีดีในการรักษาพยาบาลให้เข้ามาใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยมากขึน้ 

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาลมีความส าคญัหลายประการทัง้ใน
ด้านหน้าท่ีใช้สอย  ด้านความสวยงาม  ด้านการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และด้านการ
รักษาพยาบาล ซึง่สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

2.4.1 ด้านหน้าที่ใช้สอย(Functional Concerns) 
2.4.1.1 การจัดการจราจร รถยนต์ และคนเดนิเท้า เป็นการจดัระบบ

การจราจรและเส้นทางสญัจรในพืน้ท่ี ซึ่งรวมการสญัจรเข้าออกของยานพาหนะ ท่ีจอดรถ และ
ทางเดินเท้า ซึ่งจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับระบบการท างานของโรงพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การหมนุเวียนรถเพื่อจอดรับ-ส่งผู้ ป่วย  การแยกทางเข้า-ออกผู้ ป่วยในผู้ ป่วย
นอก และทางเข้า-ออกฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในเวลาฉุกเฉิน การแยกทางรถ
บริการ รถขยะ รถขนศพประกอบกบัการออกแบบสิ่งปกปิดเพื่อไม่ให้เกิดภาพท่ีสะเทือนใจส าหรับ
ผู้ใช้งานอ่ืนๆในบริเวณ  การออกแบบไฟแสงสวา่ง  ป้ายบอกทาง ป้ายสญัญาณจราจรและอปุกรณ์
ควบคมุการจราจรไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมให้เกิดความสวยงามเป็นส่วนหนึ่งในภมูิทศัน์   การออกแบบ
ทางเท้าส าหรับคนเดินเท้าและรถเข็นท่ีมีความสะดวกสบาย  ปลอดภยั  ตดักับทางรถยนต์น้อย 
หรือมีแนวกัน้ มีหลงัคาป้องกนัแดดฝน ให้โครงสร้างมีความสวยงามประกอบกบัเป็นส่วนหนึ่งใน
ภมูิทศัน์ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 24 ภมูิทศัน์กบัการจดัการจราจร(Jesse S. Brown VA Medical Center, Chicago, Illinois, USA) 
ท่ีมา: AECOM, What We Do: Architecture, accessed February 26, 2013, available from  
http://www.aecom.com/What+We+Do/Architecture/Market+Sectors/Health+Care/Hospitals+an
d+Patient+Care+Units/_projectsList/Jesse+S.+Brown+VA+Medical+Center+Renovation 
 

 
 

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

2.4.1.2 การจัดพืน้ที่ระหว่างอาคารเพื่อการใช้สอยและการสัญจร
ภายใน สถานพยาบาลหลายแห่งจะประกอบไปด้วยอาคารตา่งๆท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  
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อาคารหลายหลังวางตัวเป็นกลุ่มท าให้เกิดพืน้ท่ีภายนอก  มีลักษณะเป็นท่ีว่างระหว่างอาคาร
(Courtyard)หรือบางครัง้ก็เกิดเป็นเศษของท่ีวา่งที่ใช้ประโยชน์ได้ยากเป็นซอกมมุตา่งๆ     

ส่วนหนึ่งของงานภมูิสถาปัตยกรรมคือ การวางผงักลุ่มอาคารให้มีความ
สอดคล้องกบัหน้าท่ีใช้สอย และให้ท่ีว่างระหว่างอาคารเกิดขึน้อย่างมีความหมายใช้งานได้ดี  มี
บรรยากาศท่ีดี และมีความตอ่เน่ืองกนัเป็นระบบของท่ีว่าง(Open Space Network) ท่ีเลื่อนไหลถึง
กนัได้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของพืน้ท่ีโดยรวม 

ส าหรับท่ีว่างระหว่างอาคารท่ีมีอยู่ ภมูิสถาปนิกจะท าการวิเคราะห์การใช้
งานโดยรวมของสถานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล เพื่อหาการใช้งานหรือเส้นทาง
สญัจรระหว่างอาคารท่ีเหมาะสมแล้วจึงท าการออกแบบท่ีว่างนัน้ ซึง่ต้องค านึงถึงการสร้างสภาพ
อากาศเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายส าหรับผู้ใช้และเกิดความงามเพื่อสง่เสริมคณุภาพของท่ีว่างนัน้ๆ 

ส าหรับกลุม่อาคารท่ีมีความสมัพนัธ์ด้านการใช้สอยมาก  และมีระบบการ
สญัจรท่ีซบัซ้อนจนอาจท าให้ผู้ ไม่คุ้นเคยหลงทางหรือสบัสนได้  ภมูิสถาปนิกมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศกึษา
ระบบการสญัจรทัง้หมดและพิจารณาการออกแบบเพื่อช่วยลดความสบัสนในการหาเส้นทาง และ
เพิ่มความสามารถในการก าหนดต าแหน่งตนเองของผู้ ใช้งานให้กบัสภาพแวดล้อมของอาคารทัง้
กลุม่โดยรวม   สร้างความเป็นพิเศษเฉพาะตวัให้กบัท่ีโลง่ว่างแตล่ะแห่ง ซึง่อาจท าการออกแบบแต่
ละพืน้ท่ีให้มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั  หรือสร้างความต่อเน่ืองในท่ีว่างท่ีมีความสมัพนัธ์กนั  หรือ
การสร้างที่หมายตาเป็นลกัษณะเดน่  เช่น  น า้พ ุ  น า้ตก รูปปัน้  งานศิลปะ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร(Courtyard)(Rochester General Hospital, Rochester, NY, USA)  
ท่ีมา: Rochester General Health System, Rochester General Hospital celebrates opening of 

Woodward Healing Garden, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.rochestergeneral.org/news-and-events/all-news-releases/2009/healing-garden/ 
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ภาพท่ี 27 ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร(Courtyard)(Sherman Hospital, Elgin, Illinois, USA) 
ท่ีมา: Sherman Health, Updated photos inside the New Sherman Hospital, accessed February 
26, 2013, available from http://thefutureofsherman.wordpress.com/2009/06/26/updated-
photos-inside-the-new-sherman-hospital/ 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 28 ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร(รพ.เสนา ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา) 
(ก) ใช้เพ่ือปลกูต้นไม้และนัง่พกัผ่อน (ข) ใช้เพ่ือปลกูต้นไม้และการสญัจรระหวา่งอาคาร 

 

2.4.1.3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยในชีวิตสามารถสร้างได้ด้วยการออกแบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น แยกทางสัญจร
ระหว่างรถและคน การใช้ Ballard เพื่อป้องกนัรถยนต์เข้ามาในพืน้ท่ีทางเดิน  การออกแบบป้าย
สญัญาณและป้ายเตือน การให้แสงสวา่งในจดุเสี่ยง เช่น ทางแยก การใช้พืน้ผิวท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
ส่วนความปลอดภยัในทรัพย์สินสามารถสร้างได้ด้วยการออกแบบพืน้ท่ีภายนอกท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการใช้งานเฉพาะส่วน แสดงขอบเขตของพืน้ท่ีใช้งาน(Territory Markers) ด้วยองค์ประกอบ
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การออกแบบต่างๆเพื่อควบคุมระดับความเป็นส่วนตัวของแต่ละพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีเปิดท่ีเป็น
สาธารณะ(Public) พืน้ท่ีเพื่อคนไข้และญาติเท่านัน้(Semi Public) หรือพืน้ท่ีเพื่อเจ้าหน้าท่ีหรือเพื่อ
กิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะ(Private)  หรือการสร้างพืน้ท่ีท่ีไม่มีประโยชน์เพื่อเป็นตวัก าหนดขอบเขต
ก่อนเข้าพืน้ท่ีห่วงห้าม(No man’s land) เป็นต้น 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 30 พืน้ท่ีเพ่ือคนไข้และญาติ(Semi Public)(Olson Family Garden, St. Louis Children's  
                Hospital, St. Louis, Missouri, USA) 
ท่ีมา: Greenroofs.com, The greenroof projects database, accessed February 26, 2013, 
available from http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=595 
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2.4.2 ด้านความสวยงาม(Aesthetics Concerns) 
2.4.2.1 การส่ือความหมายและการแสดงออกทางสถาปัตยกรรม

ของโรงพยาบาล(Architectural Expression) สมยัก่อนโรงพยาบาลมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพ
ของการรักษาพยาบาลเป็นหลกั เป็นอาคารเก่าและมีกลิ่นน า้ยาฆ่าเชือ้โรคท่ีคุ้นเคยกนัว่าเป็นกลิ่น
ของโรงพยาบาล  ละเลยในการสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กบัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  ซึง่มี
ความส าคญัในการส่งเสริมให้เกิดสขุภาพท่ีดีได้ ในปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชนเร่ิมน าแนวคิดของ
การสร้างบรรยากาศในลกัษณะบ้าน  โรงแรม   ศนูย์การค้า ความทนัสมยั(Hi-technology) มาใช้
โดยมุ่งผลทางการตลาด แต่ให้ผลดีในการสร้างบรรยากาศท่ีดีมากขึน้ส าหรับผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย
และผู้มาเยี่ยมไข้ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล ซึง่โรงพยาบาลแตล่ะแห่งอาจมีความเหมาะสม
ในการสื่อความหมายและการแสดงออกตา่งกนัไป สภาพแวดล้อมและอาคารท่ีได้รับการออกแบบ
ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมจะท าให้เกิดการสื่อความหมายท่ีดีและเข้าใจได้ง่าย 
 

 
 

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

2.4.2.2 ความเป็นสัญลักษณ์ หรือการตอบสนองต่อวัฒนธรรม 
สถานพยาบาลบางแห่งถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน หรือเพื่อการร าลึกถึงบุคคลส าคัญ 
สถานท่ีจึงท าหน้าท่ีเสมือนสญัลกัษณ์ ซึ่งทัง้อาคารและภมูิทศัน์ภายนอกอาคารจะต้องได้รับการ
ออกแบบเพ่ือแสดงความเป็นสญัลกัษณ์ดงักลา่ว หรือในบางครัง้มีการวางรูปประติมากรรมเหมือน  
หรือพระรูป  หรือพระบรมรูป ไว้ด้านหน้าอาคารเพื่อให้เป็นอนสุรณ์สถาน การออกแบบภมูิทศัน์จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะออกแบบได้อย่างเหมาะสมในด้านความหมายและ
วฒันธรรม  ซึง่ต้องมีการออกแบบพืน้ท่ีเพื่อกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอนสุรณ์สถานด้วย เช่น พิธีวาง
พวงมาลา หรือแสดงความเคารพ  หรือจดับริเวณท่ีตัง้ประติมากรรมรูปเหมือนให้ใช้ งานอ่ืนๆได้
อย่างเป็นประโยชน์ และสง่างามควบคู่กันไป ส าหรับสถานพยาบาลบางแห่งท่ีต้องการแสดงออก
ถึงความเป็นท้องถ่ินหรือลกัษณะวฒันธรรมเด่นของท้องถ่ิน เช่น โรงพยาบาลในประเทศไทยแทบ
ทกุแห่งจะต้องมีสถานท่ีไว้สกัการบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือขอพร สร้างขวญัและก าลงัใจ และเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจ    
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ภาพท่ี 33 ความเป็นสญัลกัษณ์หรือการตอบสนองตอ่วฒันธรรมของศาลพระภมูิและหอพระ(รพ.เสนา   
               ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา) 

 

2.4.2.3 การแสดงความเช่ือมโยงหรือสะท้อนลักษณะเด่นของ
สภาพแวดล้อม ต้องมีการวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีเพื่อท าความเข้าใจลักษณะทางภูมิทัศน์
(Landscape Characteristics)หรือลกัษณะเดน่ทางธรรมชาติ และน าเอาลกัษณะดงักล่าวมาใช้
ประโยชน์ในการออกแบบอย่างผสมผสานกลมกลืนเพื่อให้เกิดลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีนัน้ๆ เช่น 
โรงพยาบาลท่ีอยูใ่กล้แม่น า้ ทะเล หรือภเูขา จะต้องมีการศกึษามมุมอง ช่องมองและจดัวางพืน้ท่ีใช้
สอยภายนอกเพื่อน าองค์ประกอบทางธรรมชาติท่ีดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสดุ หรือมีการ
ออกแบบเพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงต่อกนั โดยมีการสะท้อนรูปแบบของลกัษณะเดน่ในพืน้ท่ีของ
โรงพยาบาลให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้และเข้าใจได้ 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 34 การเช่ือมโยงหรือสะท้อนลกัษณะเดน่ของสภาพแวดล้อม(Massachusetts General Hospital  
               Yawkey Center for Outpatient Care, Boston, Massachusetts, USA) 

(ก) มมุมองจากบอ่น า้เช่ือมโยงไปยงัแม่น า้   
(ข) มมุมองจากทางเดินไปยงัแม่น า้ 

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

2.4.3 ด้านการสนองตอบต่อสภาพแวดล้อม(Environmental Concerns) 
2.4.3.1 การจัดภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภูมิ-

สถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพท่ียึดหลกัการพิทักษ์ผืนแผ่นดินและสภาพแวดล้อม ก่อนการวางผัง
ออกแบบทุกครัง้ภมูิสถาปนิกจะต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ระบบธรรมชาตใิห้เกิดความเข้าใจ เช่น ดินและสภาพดิน  น า้และการระบายน า้ตามธรรมชาติ  ลม
ฟ้าอากาศ  พืชพรรณและการเจริญเติบโตและสตัว์ท่ีอยูใ่นบริเวณโดยรอบ ซึง่เป็นการออกแบบเพื่อ
สนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของพืน้ท่ี ซึ่งจะก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน และเกิดความงามตามธรรมชาติ ส าหรับโครงการท่ีอยู่ใน
ชุมชนท่ีหนาแน่น ลกัษณะสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นแบบท่ีมนุษย์สร้างขึน้(man-made) การ
ออกแบบภมูิทศัน์สามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติได้  อีกทัง้การออกแบบภมูิทศัน์
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมยงัช่วยประหยดัทัง้ด้านค่าใช้จ่าย ลดความสิน้เปลือง ประหยัด
พลงังาน และลดผลกระทบของพืน้ท่ีท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมได้ 
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(ก) 

 

 

(ข) 

 

ภาพท่ี 35 การจดัภมูิทศัน์ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม(Central Healing Garden, St. Anthony  
               Hospital, Gig Harbor, Washington, USA) 

(ก) ผงับริเวณ 
(ข) ทศันียภาพโดยรวม 

ท่ีมา: Archinnovations, Projects: ZGF Architects, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.archinnovations.com/featured-projects/health-care-facilities/zgf-architects-st-
anthony-hospital-in-gig-harbor-washington/ 
 

2.4.3.2 การประหยัดและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยการ
ออกแบบที่เหมาะสม 

2.4.3.2.1 การประหยัดและการลดความสิน้เปลืองในการ
ก่อสร้าง เม่ือมีการวางผงัและออกแบบภมูิทศัน์ท่ีดี จะช่วยลดความสิน้เปลืองในการก่อสร้าง เร่ิม
ตัง้แต่ความเข้าใจในคุณภาพของดินและลักษณะพืน้ผิวดิน จะช่วยท าให้การก่อสร้างมีการ
เคลื่อนย้ายดนิอยา่งน้อยท่ีสดุ และไม่ต้องน าดนิจากภายนอกมาถมเพิ่มเติม  ซึง่ท าให้ต้องมีการขดุ
ย้ายและสร้างความเสียหายให้แก่สภาพแวดล้อมในท่ีอ่ืนๆ การส ารวจชนิดและต าแหน่งของพืช
พรรณไม้ในบริเวณจะช่วยในการออกแบบเพื่อรักษาต้นไม้ท่ีมีคณุค่า และประกอบเข้ากับการใช้
งานในภายหลงัได้อย่างกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมข้างเคียง อีกทัง้ยงัเป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการ
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ซือ้และขนส่งต้นไม้ใหม่ให้น้อยท่ีสุด    และยังลดความสิน้เปลืองในการดูแลรักษาต้นไม้เล็ก
จนกระทั่งโตใช้ประโยชน์ให้ร่มเงาได้เต็มท่ี  เช่นเดียวกับลักษณะทางภูมิทัศน์ (Landscape 
Features)อ่ืนๆ  เช่น  โขดหิน   เนินดิน   ธารน า้ ท่ีจะต้องออกแบบให้คงอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ หรือ
เพื่อความงาม หรือความเดน่ให้กบัพืน้ท่ี 
 

 
 

ภาพท่ี 36 การรักษาลกัษณะทางภมูิทศัน์เดิมของพืน้ท่ี(Central Healing Garden, St. Anthony  
               Hospital, Gig Harbor, Washington, USA) 
ท่ีมา: Archinnovations, Projects: ZGF Architects, accessed February 26, 2013, available from 

http://www.archinnovations.com/featured-projects/health-care-facilities/zgf-architects-st-
anthony-hospital-in-gig-harbor-washington/2/ 
 

2.4.3.2.2 การประหยัดพลังงานและลดความสิน้เปลืองใน
การด าเนิน การและการดูแลรักษา การออกแบบท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติจะช่วยให้เกิดการ
ประหยดัในระยะยาว เช่น การใช้ระบบคนัดินคนู า้กบัพืน้ท่ีโครงการขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีลุ่มน า้ท่วม
เป็นบางฤดูกาล แม้ว่าต้องเสียค่าสูบน า้เป็นประจ าทุกปี แต่ก็อาจประหยัดกว่าการถมดินเป็น
จ านวนมาก  การเลือกพืชพรรณไม้และวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัสภาพดินและลมฟ้าอากาศ
ประจ าถ่ินจะช่วยในการประหยัดค่าดูแลรักษาหรือเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ การออกแบบสระน า้ให้มี
ต าแหน่งตามทิศทางไหลของน า้ตามธรรมชาติท าให้ประหยดัคา่สบูน า้ และยงัเป็นการกกัเก็บน า้ไว้
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น รดต้นไม้ อีกทัง้การจดัวางต าแหน่งองค์ประกอบต่างๆในภมูิทศัน์ ท่ีค านึงถึง
การปรับสภาพอากาศของพืน้ท่ีภายในอาคารและพืน้ท่ีภายนอกให้เข้าสู่สภาวะน่าสบายส าหรับ
มนษุย์ เป็นการช่วยประหยดัพลงังานในการใช้เคร่ืองปรับอากาศในอาคาร เช่น การใช้ต้นไม้ใหญ่
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เพื่อลดอณุหภมูิและให้ร่มเงากบัอาคาร การใช้ผืนหญ้าในทิศทางท่ีได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเพ่ือลด
การสะท้อนแสงเข้าสูอ่าคาร    
 

 
 

ภาพท่ี 37 การออกแบบสระน า้ (รพ.เสนา ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา) 
 

2.4.4 ด้านการรักษาพยาบาล(Healthcare Concerns)  
2.4.4.1 สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการรักษาพยาบาล การออกแบบ

สถานพยาบาลนอกจากจะค านงึถึงหน้าท่ีใช้สอยท่ีมีประสิทธิภาพภายในอาคาร  และการประหยดั
ด้านงบประมาณตา่งๆ  ยงัต้องพิจารณาถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับความเป็นอยู่ท่ีดี  
ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมการจดัการ  ฟืน้ฟ ูและป้องกนัผลจากความเครียด เป็นภมูิทศัน์เพื่อ
การบ าบดัจิตใจ ในทางตรงกนัข้ามการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมก็จะเกิดผลลบต่อ
การรักษาพยาบาลได้  

ความเครียด  : ตัวการส าคัญที่ ขัดขวางการรักษาพยาบาล
ความเครียดของผู้ ป่วยมีผลในทางลบทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ ป่วยส่วนใหญ่เกิดความเครียด
จากเหตผุลหลกั 2 ประการ คือ  

1. ความเจ็บป่วยของตนเอง ซึ่งเก่ียวข้องกบัการลดสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย  ความรู้สกึไม่แน่นอนเร่ืองความเจ็บป่วย และความเจ็บปวดเน่ืองจากกระบวนการรักษา
ทางการแพทย์ ซึง่เป็นสาเหตทุางด้านร่างกาย 

2. ความเครียดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและสงัคมเช่น  
อยูใ่นสถานท่ีท่ีขาดความเป็นสว่นตวั  มีเสียงรบกวน  ซึง่เป็นสาเหตทุางด้านจิตใจ 
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แผนภมูิที่ 2 เหตท่ีุท าให้เกิดความเครียด 
ท่ีมา: โยธิน วิเชษฐวชิยั, ความรู้สุขภาพจติส าหรับประชาชน: โอ๊ย...เครียด, เข้าถึงเม่ือ 30 มีนาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.nph.go.th/knowledge/stress2/stress2.html 

 
จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเครียดเป็นตัวการส าคัญท่ีขัดขวางการ

รักษาพยาบาล โดยเฉพาะกับผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีต้องพกัรักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลานาน  นอก 
จากนีค้วามเครียดและความเจ็บป่วยของผู้ ป่วย  ยงัเป็นปัญหาและสาเหตท่ีุท าให้ญาติของผู้ ป่วย  
ผู้มาเยี่ยมไข้   รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาลเกิดความเครียดได้  ดงันัน้ความส าคญัของ   
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาลด้านการรักษาพยาบาลท่ีต้องมีการออกแบบ
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการจดัการ  ฟืน้ฟู และป้องกนัผลจากความเครียด เป็นภมูิทศัน์เพื่อการ
บ าบดัจิตใจ ให้กบัผู้ ใช้งานทกุๆคนท่ีอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งได้แก่ ผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย ผู้ เยี่ยมไข้ 
และเจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาล  
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3. ภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจติใจ 
3.1 ความหมายของภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ 
การใช้ค าว่า “ การบ าบดั(Healing) ”  มีความหมายคอ่นข้างกว้างซึง่สว่นใหญ่ใช้อ้าง

ถึงกระบวนการท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีทัง้หมด Linton16 ได้ให้
ความหมายของการบ าบดัไว้ หมายถึง กระบวนการรักษาให้มีสขุภาพท่ีดี หรือ ท าให้กลบัสูส่ภาพท่ี
สมดลุอีกครัง้ ซึง่สมัพนัธ์ถึงสภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และจิตวิญญาณ เกิดขึน้ได้จากปัจจยั
ภายใน และภายนอกร่างกายของมนุษย์  เป็นกระบวนการท่ีด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ืองเกิดขึน้อยู่
ตลอดเวลาสามารถเกิดขึน้หรือชักจูงให้เกิดขึน้   โดยมีผลจากบุคคลนัน้ๆโดยการรักษาทาง
การแพทย์(Surgery) เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการบ าบดั  สว่นการบ าบดัด้วยสภาพแวดล้อม
เป็นการเช่ือมตอ่กบัพลงัชีวิต ซึง่สร้างความสมดลุ และกระตุ้นให้การบ าบดัภายในมีประสิทธิภาพ
ร่วมกบัการบ าบดัด้วยวิธีอ่ืน 

Cooper Marcus และ Barnes17 อธิบายค าว่า “ Healing ” หรือ “ Therapeutic ”  
หมายความถึงสิ่งหรือส่วนประกอบท่ีน าไปสู่การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี หรือความผาสกุ  (Well-
being)  ซึง่เป็นกระบวนการท่ีมี 3 ลกัษณะพิเศษท่ีสามารถบง่ชี ้และช่วยให้เกิดความชดัเจนว่า
สภาพแวดล้อม สามารถให้ประโยชน์ในการบ าบดัรักษาได้อยา่งไร  ลกัษณะท่ี 1คือ การบรรลรุะดบั
ของการบรรเทา หรือการผอ่นคลายจากอาการทางกายภาพหรือการรู้สกึถึงสภาพนัน้  ลกัษณะท่ี 2 
คือ การลดความเครียดและเพิ่มระดบัความสบายของบคุคล  โดยสมัพนัธ์กบัการมีประสบการณ์
ทางอารมณ์ และทางกายภาพในสภาพแวดล้อม  และลกัษณะท่ี 3 ซึ่งสืบเน่ืองมาจากลกัษณะ
ข้างต้น  ซึง่จะช่วยให้เกิดการฟืน้ฟคูวามเป็นอยูท่ี่ดี สร้างความหวงัให้แก่บคุคล และน าไปสูส่ขุภาพ
ท่ีดีในท่ีสดุ 

 
 
 
 
 

                                                  
16Patrick E. Linton, “Creating a total healing environment,” (1992), in Innovations in 

healthcare design, ed. Sara O. Marberry (New York: Van Nostrand Reinhold, 1995), 122.   
17Cooper Marcus and Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and design 

recommendations, 3.  
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Eckerling ได้ให้ความหมายภูมิทัศน์เพื่อการบ าบดั คือ ภูมิทศัน์ท่ีมีการออกแบบ
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การบ าบดัท าให้คนรู้สกึดีขึน้18 โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อท าให้คนรู้สกึปลอดภยั 
ความเครียดลดลง มีความสะดวกสบายมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้รู้สกึสดใส แข็งแรง มีชีวิตชีวา 

3.2 ปรัชญาการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ19 

การศกึษาในเร่ืองการบ าบดัจิตใจ  มีองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กบัการ
ออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  โดยอยู่ในรูปของการเรียนรู้จากประวตัิศาสตร์  ทฤษฎี  ข้อ
ค้นพบจากการศึกษา   การวิจัย  และการทดลอง  ทัง้ท่ีมีความสัมพันธ์กันและไม่สัมพันธ์กัน   
รวมถึงการออกแบบภมูิทศัน์ก็ยงัมิได้น าความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เหลา่นัน้มาพฒันาและผนวกเข้ากบั
กระบวนการออกแบบเท่าท่ีควร    

Cooper Marcus และ Barnes ได้ท าการศกึษาวิจยัในเร่ืองของการออกแบบภมูิทศัน์
เพื่อการบ าบดัจิตใจ ซึ่งในปัจจุบนัมกัพบอยู่ในรูปแบบของสวนในโรงพยาบาลและสถานท่ีพกัฟืน้
ตา่งๆ ได้แสดงภาพรวมขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบภมูิทศัน์
เพื่อการบ าบดัจิตใจ ดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
18Mara Eckerling, “Guidelines for designing healing gardens,” Journal of 

Therapeutic Horticulture, no.8(1996): 21-25, quoted in University of Minnesota, Sustainable 

urban landscape information series: Healing gardens, accessed March 25, 2012, available 
from http://www.sustland.umn.edu/design/healinggardens.html 

19Cooper Marcus and Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and design 

recommendations, 87-114. 
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                การวิจยั 
 

                 สาขาวิขา     กระบวนการ 
- สขุภาพจิต                  -ระดบัความเครียด 
-จิตสรีรวิทยา                 -ผลลพัธ์ทางสภุาพ 
-จิตวิทยา ประสาทและภมิูคุ้มกนั                -การท างานของระบบตา่งๆ 
-พฤติกรรมศาสตร์                 -คณุภาพชีวิต 
-จิตวิทยาสภาพแวดล้อม                 -ความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
 

                    ประสบการณ์                       การฝึกฝนและการประยกุต์ 
                      สว่นบคุคล                                                                                                ความรู้ในการพยาบาล 

 
 

                   มมุมองทางด้าน     ภมูทิศัน์เพื่อการบ าบดัจติใจ                       การออกแบบตามประเพณี 
              ชีววิทยาและนิเวศวิทยา       ท่ีสัง่สมจากอดีต 

 
   การประเมินหลงัการใช้งาน 

 
 
 
 

แผนภมูิที่ 3 องค์ความรู้จากศาสตร์สาขาวิชาตา่งๆท่ีสมัพนัธ์กบัการออกแบบภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ 
ท่ีมา: Clare Cooper Marcus and Marni Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 108. 
 

จากแผนภมูิเห็นได้ว่า  องค์ความรู้ท่ีน ามาสูก่ารออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ 
มาจากปรัชญาในการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม 3 แนวทางหลกั ได้แก่ แนวทางการออกแบบตาม
ประเพณีท่ีสัง่สมมาจากอดีต(Traditional Approach)   แนวทางท่ีพิจารณาทางด้านชีววิทยาและ
นิเวศวิทยา(Biological/Ecological Approach) และแนวทางท่ีให้ความส าคญักบับคุคล (People-
Oriented Approach) รวมทัง้องค์ความรู้ท่ีมาจากการประเมินหลงัการใช้งาน(Post Occupancy 
Evaluation)  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจิตใจในแนวทางท่ีแตกต่าง
กนั อธิบายได้ดงันี ้

3.2.1 แนวทางการออกแบบตามประเพณีที่ส่ังสมมาจากอดีต (Traditional 
Approach)เป็นแนวทางการออกแบบตามประเพณีประกอบด้วย 3 แนวทางดงันี ้

3.2.1.1 การออกแบบบนพืน้ฐานประวัติศาสตร์ที่ มีมาก่อน 
(Designs Base on Historical Precedents) เป็นแนวทางท่ีมีการบนัทึกในประวตัิศาสตร์และ
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ยงัคงใช้ในการออกแบบในยคุปัจจุบนั ประกอบด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามความนิยมในอดีต
จากหลายวฒันธรรม ซึง่ได้ยกตวัอยา่งมาบางหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัการบ าบดัจิตใจโดยเฉพาะ ได้แก่ 

3.2.1.1.1 สวนสวรรค์ (Paradise Garden)  เป็นสวนท่ีบ าบดั
จิตใจในแง่ของการให้ความหวังและการมีชีวิตอยู่   เป็นสถานท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีรุนแรง เกิดขึน้ในช่วง 2500 ปีก่อนคริสตกาล เร่ิมจากการแสวงหาความ
เป็นอมตะของกษัตริย์กิลกาเมซในสวนของพระเจ้า(Garden of the Gods) ซึง่เป็นสถานท่ีของ
ความสวยงาม ความยัง่ยืน และความพงึพอใจท่ีเป็นอมตะนิรันดร์ มีต้นไม้และผลไม้ท่ีสวยงามเป็น
อมตะ เป็นองค์ประกอบของความหวงัและการมีชีวิตอยู่ องค์ประกอบท่ีส าคญั คือ  ก าแพงท่ีปิด
ล้อม น า้ สิ่งปกคลมุเหนือศีรษะ และเนินเขา20  ซึง่มีพืน้ฐานรูปแบบมาจากสวนอิสลามท่ีมีความ
เป็นทางการ  มีผงัสี่เหลี่ยมท่ีมีน า้เป็นองค์ประกอบหลกัตรงกลางขนาบข้างด้วยผลไม้ และต้นไม้ท่ีมี
กลิน่หอม 
 

 
 

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

                                                  
20M. Beckwith and S. Gilster, “The paradise garden: A model for designing for 

those with dementia and alzheimer’s disease,” Journal of Therapeutic Horticulture 8(1996): 
45-46, quoted in Ibid., 96. 
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ภาพท่ี 39 สวนอิสลาม  
ท่ีมา: Virtual Tourist, Taj Mahal: Charbagh garden, accessed February 26, 2013, available from 
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/20d81f/ 
 

3.2.1.1.2 เขาวงกต (Labyrinth)   ปรากฏในเทพนิยายกรีก โดย
มีพืน้ฐานมาจากอียิปต์ ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นตวัแทนของรูปแบบท่ีคลาสสิกใน
หลายวฒันธรรมเก่าแก่ มกัใช้ในการบ าบดัจิตใจด้วยการเพ่งพินิจ และท าสมาธิ น ามาประยกุต์ใช้
เป็นลายเขาวงกตในสนามหญ้า โดยให้เดินตามสญัลกัษณ์เป็นการเดินเข้าสู่ศนูย์กลางและเดิน
กลบัออกมาอีกครัง้เสมือนเป็นการเกิดใหมห่รือการท าให้สะอาดบริสทุธ์ิ 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 40 เขาวงกต 
(ก) ผงัแสดงรูปแบบอนัศกัดิส์ทิธ์ิของเขาวงกต            
(ข) ลายเขาวงกตของสนามหญ้าในมหาวิทยาลยัBoston 

ท่ีมา: Landscape Design + More, Labyrinth, accessed February 26, 2013, available from 
http://thlandscapedesign.blogspot.com/2010/11/labyrinth.html  
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3.2.1.1.3 สวนระเบียงโบสถ์ ( Monastic Cloister garden)  
ในช่วงยุคกลาง สถานบ าบัดรักษาแห่งแรกของโลกทางตะวันตกเป็นวัดในชุมชนโดยใช้พืน้ท่ี
กลางแจ้งหรือสวนริมระเบียงของโบสถ์ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีช่วยในการบ าบดัจิตใจให้กบันกับวช
และนกัเดนิทางที่ออ่นล้า ได้นัง่พกัท าสมาธิและรับอากาศบริสทุธ์ิ21 สวนระเบียงโบสถ์สว่นมากจะมี
ผงัเป็นไม้กางเขนท่ีแบ่งพืน้ท่ีเป็น 4 เหลี่ยม 4 ส่วน ตรงกลางมีบ่อน า้หรือน า้พุ22 โดยมีพืน้หญ้าสี
เขียวช่วยฟืน้ฟคูวามสดช่ืนทางสายตาและจิตใจ ส าหรับพระซึง่ใช้เวลาสว่นมากในอาคารทึบมกัจะ
ใช้ดอกไม้ ต้นไม้ และองค์ประกอบทางธรรมชาติแสดงถึงความเคารพและศรัทธาในสวน ซึง่เช่ือว่า
เป็นสถานท่ีท่ีอยูร่่วมกบัพระเจ้า 

องค์ประกอบของสวนระเบียงโบสถ์ท่ีเดน่ชดั คือ  แนวเสาระเบียง 
(Colonnade)หรืออาเขต(Arcade) ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีเอือ้ตอ่การบ าบดัทัง้ด้านร่างกายและด้าน
จิตใจโดยสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายให้ร่มเงาใต้ชายคาส าหรับนัง่พัก เป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งภายในและภายนอก (Transition Space)  ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีความบกพร่องด้านการ
มองเห็นโดยช่วยในการปรับสายตา  ปรับความรู้สึกและส่งเสริมกิจกรรมได้หลากหลายฤดู ผู้ ท่ี
เคลื่อนไหวได้จ ากดัก็สามารถออกก าลงักายเบาๆตามแนวระเบียงรอบสวนได้  ก าแพงและหลงัคา
ช่วยกกัเก็บเสียงธรรมชาติภายในสวน  รวมทัง้แนวชายคาท่ีมีระดบัต ่าช่วยสร้างสดัส่วนท่ีสมัพนัธ์
กบัมนษุย์ท าให้รู้สกึสบาย 

                                                  
21J. Berrall, The garden: History (New York: Viking, 1966); J. Von Miklos and E. 

Fiore, The history, the beauty, the riches of the gardener’s world (New York: Random House, 
1968), quoted in Martha M. Tyson, The healing landscape: Therapeutic outdoor environments, 
(New York: McGraw-Hill, 1998), 3.  

22S. Landsberg, The medieval garden (New York: Thames and Hudson, 1995); S. 
B. Warner, “Restorative gardens: Recovering some human wisdom for modern design” (1994), 
quoted in Ibid., 4.  



57 

 

 
 

ภาพท่ี 41 ผงัสวนระเบียงโบสถ์ของ The Therme  Museum ,Rome                      
ท่ีมา: Gardenvisit.com, History & Theory, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.gardenvisit.com/history_theory/library_online_ebooks/ml_gothein_history_garden_a
rt_design/walafried_strabo_medieval_garden_poems 
 

 
 

ภาพท่ี 42 สวนระเบียงโบสถ์  
ท่ีมา: The Metropolitan Museum of Art, The cloisters museum & gardens: The medieval 

garden enclosed, accessed February 26, 2013, available from 
http://blog.metmuseum.org/cloistersgardens/2009/04/24/keeping-it-green/cuxa-lawn/ 
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3.2.1.1.4 สวนจีน (Chinese Garden) มีจดุประสงค์ในการ
ออกแบบสวน  คือ เป็นการเลียนแบบภาพวาดภมูิทศัน์ท่ีมีความงามเหมือนสรวงสวรรค์ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจและรู้สึกถึงปัญญาท่ีบริสทุธ์ิ ช่วยในการบ าบดัจิตใจ เม่ือเข้าไปในสวนซึ่งจะสร้าง
ความรู้สกึสมดลุ และเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวท่ีส่งผลต่อสติและจิตใต้ส านึก พืน้ท่ีภายในสวนเป็นการ
จดัรูปร่างทางกายภาพและทางสญัลกัษณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัธาตทุัง้ 5 (Five Cardinal Points) และ
กระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติ จากแนวความคิดหยิน (Yin)และหยาง(Yang) ซึ่งเป็นหลกั
ความสมดลุของธรรมชาตแิละความดีท่ีแท้จริง23 

พืน้ท่ีภายในสวนจีนออกแบบเสมือนเหตกุารณ์ท่ีต่อเน่ืองกนัโดย
สอดแทรกรูปแบบทางสญัลกัษณ์ซึ่งแฝงความหมาย เช่น จากพืน้ท่ีปิดสู่พืน้ท่ีเปิด จากมืดสู่สว่าง 
จากสิ่งก่อสร้างสู่ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้ ใช้สวน ดังนัน้การ
ออกแบบท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างตอ่เน่ืองและน าเราออกจากความมืดสูแ่สง
สวา่งยอ่มเกิดผลดีตอ่สขุภาพร่างกายและจิตใจ ซึง่พืน้ท่ีเหลา่นีจ้ะแบง่ออกจากกนัโดยมีก าแพงเป็น
แนวเขต สวนจีนใช้การลวงตาเพื่อสร้างให้เกิดพืน้ท่ี โดยการยืมมมุมองจากพืน้ท่ีธรรมชาติข้างเคียง
ด้วยการเปิดช่องหรือก าแพงที่มองทะลอุอกไป  

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

                                                  
23Yi-Fu Tuan, Passing strange and wonderful (Wash.D.C.: Island Press, 1993), 

174, 216, quoted in Virginia M. Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape 
architects” (MLA Thesis, Ohio State University, 1995), 191, accessed May 23, 2011, available 
from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 
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3.2.1.1.5 สวนเซนของญ่ีปุ่น (Japanese Zen Garden)   เป็น
แนวคิดท่ีเกิดขึน้ในช่วงปลายสมยัคามาครุะ ค.ศ.1185 - 133324 เป็นสวนท่ีน าปรัชญาทางศาสนา
มาใช้ในการเพง่พินิจและความหมายของการรู้แจ้ง จากการมองและการท าสมาธิ ซึง่ท าให้เกิดการ
รับรู้และอยูก่บัปัจจบุนัท่ีท าให้ลดความคิดกงัวลในจิตใจและบ าบดัความเครียดได้ เป็นแนวคิดท่ีลด
รูปธรรมชาติให้เหลือเพียงแก่นสาร หรือเรียกกนัวา่ สวนแห้ง ท่ีประกอบไปด้วยหินเป็นสว่นมาก พืช
พรรณเป็นส่วนน้อย มีการจ าลองแบบธรรมชาติมาใช้เป็นองค์ประกอบส าคญัต่างๆ เช่น ภูเขา 
ทะเล  อีกทัง้ยงัได้ชมธรรมชาติท่ีมีความสวยงามท่ีแตกต่างกันตามฤดกูาลต่างๆ ท าให้รู้สึกผ่อน
คลายและเพลิดเพลินกับการเดินชมส่วนต่างๆภายในสวน ซึ่งบริเวณต่างๆภายในสวนจะใช้วสัดุ
จากธรรมชาติแทบทัง้สิน้ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นแก่นแท้ของธรรมชาติ  
 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 44 สวนเซนของญ่ีปุ่ น 
(ก) สวนเซนของญ่ีปุ่ นในวดั Daizen-ji  
(ข) สวนเซนของญ่ีปุ่ นในวดั Kongobu-ji 

ท่ีมา: Dragonfly Tours Japan, Zen garden, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.dragonflytours-japan.com/zen_gardens.html 
 

                                                  
24E. Ben-Joseph, “The humanistic aesthetic principles of Japanese gardens and 

their application in contemporary outdoor design” (MLA Thesis, Chiba University, Japan, 
1987), 14, quoted in Cooper Marcus and Barnes, Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations, 94. 
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3.2.1.1.6 สวนส าหรับพิธีชงชาของญ่ีปุ่น (Japanese Tea 
Garden) พฒันามาจากสวนเซนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 1825 เป็นสวนท่ีต้องการให้ผู้ เข้าพิธีได้สงบ
สติอารมณ์ก่อนเข้ามาในพิธีส่งเสริมให้เกิดการติดตามและดึงดดูความสนใจให้อยู่ในเส้นทางท่ีมี
ทิวทศัน์และจุดสนใจท่ีต่อเน่ือง มีการเปลี่ยนสดัส่วนในเส้นทางเพื่อท าให้เกิดสติ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเส้นทางท่ีแคบส าหรับเดินตามล าพงัหรือเดินทีละคน เส้นทางเดินท่ีไม่สม ่าเสมอท าให้ต้องลด
ความเร็ว และมีสตใินการเดนิ ซึง่ท าให้ลดความเครียดและบ าบดัจิตใจได้  

แนวคิดในการบ าบัดจิตใจตามสวนนีมี้ความขัดแย้งกับแนว
ทางการออกแบบตามหลกัการสากลของตะวนัตกท่ีต้องการลกัษณะทางเดินท่ีชดัเจน สม ่าเสมอ 
และมีความแน่นอน มีขนาดเส้นทางที่กว้างและราบร่ืน ซึง่ลกัษณะของสวนตามแนวคิดนีไ้ม่เหมาะ
ส าหรับผู้ ป่วยหรือผู้ ใช้งานท่ีมีการทรงตัวไม่ดี ในการน าไปใช้ออกแบบจึงอาจพิจารณาใช้เป็น
เส้นทางรองแก่ผู้ ท่ีต้องการซมึซบัประสบการณ์บ าบดั โดยอาจพิจารณาบางประเด็นท่ีน่าสนใจมา
ปรับใช้ให้มากขึน้ เช่น เร่ืองการปรับเปลี่ยนกลไกของการเคลื่อนไหวท่ีท าให้ช้าลง การสร้างจุด
สนใจท่ีตอ่เน่ือง การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นในเส้นทาง เป็นต้น 

 
 

ภาพท่ี 45 สะพานในสวนส าหรับพิธีชงชาของญ่ีปุ่ น(Golden Gate Park, San Francisco) 
ท่ีมา: Inetours, Internet tours: Tour San Francisco, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.inetours.com/Pages/SF-photos/JTG/Drum-Bridge-2.html 

                                                  
25I. Schaarschmidt-Richter, Japanese Gardens, trans. J. Seligman (New York: 

William Morrow and Company, 1979), quoted in Ibid., 95. 
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ภาพท่ี 46 ทางเดนิในสวนส าหรับพิธีชงชาของญ่ีปุ่ น 
ท่ีมา: Studio g, Stepping stone paths: 5 tips to make them perfect, accessed February 26, 
2013, available from http://www.studiogblog.com/garden-construction-
materials/materials/stepping-stone-paths-5-tips-to-make-them-perfect/ 
 

3 . 2 . 1 . 2  ก า รออกแบบที่ ร วม คุณสมบั ติ ท้ อ งถิ่ น  (Designs 
Incorporating Regional Attributes) เป็นแนวคิดท่ีขึน้อยู่กบัลกัษณะเฉพาะของสภาพท่ีตัง้ ซึง่ท า
ให้เกิดแรงบนัดาลใจจากสภาพแวดล้อมท่ีมีเอกลกัษณ์ ท าให้เกิดการบ าบดัจิตใจจากความรู้สึก
สอดคล้อง คุ้นเคย สบายใจ และปลอดภยั การน าแนวคิดนีไ้ปใช้ในการออกแบบต้องค านึงถึงการ
เช่ือมต่อ(Transition)ของพืน้ท่ีระหว่างภายในโครงการและภายนอกท่ีเป็นสภาพแวดล้อมของ
ท้องถ่ินด้วย 
 

 
 

ภาพท่ี 47 การออกแบบท่ีรวมคณุสมบตัิท้องถ่ิน 
ท่ีมา: Greenroofs.com, The greenroof projects database, accessed February 26, 2013, 
available from http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=478 
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3.2.1.3 การออกแบบเพื่อส่ือความหมายทางศิลปะ(Statement Art) 
เป็นเสมือนการติดตัง้ผลงานศิลปะลงบนผืนดิน ซึ่งออกแบบตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการบอกเล่า
แนวคดิทางศิลปะเป็นส าคญั โดยเร่ืองของการใช้งานและการเข้าถึงมีความส าคญัน้อยกว่า ผลงาน
ท่ีติดตัง้ส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีเป็นนามธรรม เพื่อสร้างกลอบุายทางสายตาหรือการหลอกล่อ เช่น 
การจดัธรรมชาตใิห้ดไูม่เป็นธรรมชาต ิหรือการสร้างวตัถใุห้เป็นตวัแทนของสิ่งมีชีวิต  

การออกแบบตามแนวคิดนีจ้ะท าให้เกิดความน่าสนใจ   สร้างสนุทรียภาพ
ท่ีท าให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ พงึพอใจ และบ าบดัจิตใจ จากความเครียดได้ โดยการออกแบบต้อง
ค านงึถึงการตีความจากสิง่ท่ีเป็นนามธรรมซึง่ต้องพยายามลดความซบัซ้อนท่ีอาจรับรู้ในเชิงลบได้ 

 
 

ภาพท่ี 48 การออกแบบเพ่ือสือ่ความหมายทางศลิปะ   
ท่ีมา: Missouri, Missouri botanical garden, accessed April 7, 2013, available from 
http://www.visitmo.com/missouri-botanical-garden.aspx 
 

3 . 2 . 2  แนวทางที่ พิ จ า รณาทาง ด้ าน ชี ว วิ ทยาและ นิ เ วศวิ ทยา 
(Biological/Ecological Approach) การออกแบบในมมุมองนีพ้ฒันามาจากสาขาพฤกษศาสตร์
และนิเวศวิทยา ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

3.2.2.1 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) มีจดุมุ่งหมาย
เพื่อสร้างระบบนิเวศภายในสภาพแวดล้อมท่ีสร้างขึน้ ให้เกิดเป็นวงจรอย่างธรรมชาติ ซึง่จะท าให้
ผู้ใช้งานรู้สกึผอ่นคลายและบ าบดัจิตใจได้ จากการดแูลของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท่ีสง่เสริม
สขุภาพท่ีดีของสิ่งมีชีวิตทกุชนิด ท าให้ผู้ ใช้งานมีประสบการณ์ร่วมในสภาพแวดล้อมตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดล้อมท่ีมีความกลมกลืน ซึง่จะยัง่ยืนและสามารถฟืน้ฟทูกุชีวิตในสภาพแวดล้อมได้ 
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ภาพท่ี 49 สวนเพ่ือการบ าบดัในศนูย์การแพทย์Cayuga, New York ท่ีน าความยัง่ยืนมาเป็นสว่นหนึ่งใน 
               การออกแบบ 
ท่ีมา: Therapeutic Landscapes Network, TLN blog: Exploring the connection between nature 

and health, accessed February 26, 2013, available from http://www.healinglandscapes.org/ 
blog/category/news/ 
  

3.2.2.2 การออกแบบโดยใช้พืชพรรณที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ 
(Medicinal Plants)  พืชพรรณท่ีมีสรรพคณุเป็นยาหรือสมนุไพร  สว่นใหญ่ถกูน ามาใช้เป็นสว่น 
ประกอบของสวนเพื่อการบ าบดัในโรงพยาบาล โดยมี 2 แนวทาง ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้แก่ 
การบ าบดัจิตใจด้วยกลิ่นหอมของพืชพรรณสมนุไพร หรือการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ ใช้งาน  โดย
การได้มองเห็นพืชพรรณธรรมชาติท่ีมีสรรพคณุในการบ าบดั  ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกิด
ความคุ้นเคยช่วยให้ผู้ ป่วยสบายใจ   ซึ่งอาจให้ช่ือกับพืชพรรณเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเข้าใจ
สภาพแวดล้อมมากยิ่งขึน้   จากการวิจยัพบว่าประโยชน์ท่ีได้จากการติดช่ือให้กบัพืชพรรณในสวน 
เป็นการสง่เสริมให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจ  แม้จะในชัว่ขณะหนึ่งก็สามารถช่วยดงึผู้ ท่ีมีความ
เศร้าซมึออกจากภวงัค์ได้ อยา่งไรก็ตามอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ขาดอารมณ์ท่ีตอ่เน่ือง
ในสวนได้  ดงันัน้การออกแบบป้ายช่ือทัง้ต าแหน่งการติดตัง้และรูปแบบของป้ายควรให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

3.2.3 แนวทางที่ให้ความส าคัญกับบุคคล(People-Oriented Approach) 
การออกแบบด้วยแนวทางนีจ้ะเน้นพืน้ฐานการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสภาพแวดล้อม ซึง่ได้
ข้อมลูสนบัสนนุมาจาก 3 แหลง่ คือ  
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3.2.3.1 ข้อมูลการออกแบบจากประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal 
Experience) เป็นข้อมลูท่ีผู้ออกแบบได้จากประสบการณ์ของตนท่ีเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกบัผู้ ป่วย 
หรือได้รับการบอกเล่าถึงการตัดสินใจของผู้ ป่วย  หรือใช้แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์และ
ความรู้ส่วนตวัในเร่ืองสขุภาพมาใช้ในกระบวนการออกแบบ  เสมือนว่าผู้ออกแบบเป็นตวัแทนของ
ผู้ ป่วยหรือกลุ่มคนท่ีมีสภาพจิตใจท่ีตกต ่า  อย่างไรก็ตามการได้ข้อมูลในลักษณะนีเ้ป็นการ
คาดการณ์จากผู้ออกแบบหรือผู้ ใช้จ านวนน้อย ซึ่งไม่มีความแน่ชดัว่าผลงานออกแบบจะประสบ
ความส าเร็จ 

3.2.3.2 ข้อมูลจากการฝึกฝนและประยุกต์ความรู้ในการพยาบาล
(Clinical Practice) มาจาก 2 แหลง่ คือ การวินิจฉยัเฉพาะโรค  และเกณฑ์ทางด้านจิตศาสตร์และ
การฟืน้ฟ ูเช่น ข้อมลูเฉพาะส าหรับผู้ ป่วยสมองเสื่อม(Alzheimer)  ข้อมลูท่ีควรพิจารณาส าหรับเด็ก   
เป็นต้น การประยกุต์ความรู้จากสาขาการพยาบาลสูก่ารออกแบบภมูิทศัน์จะเป็นข้อเท็จจริงท่ีใช้ได้
ทัว่ไปในกลุ่มเฉพาะโรคและสมัพนัธ์โดยตรงกบัความต้องการของผู้ ป่วย ซึง่ในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
จะไม่ลงในรายละเอียดของข้อมลูส่วนนี ้ เน่ืองจากต้องการให้สามารถน าไปใช้ในภมูิทศัน์ทัว่ไปท่ี
ผู้ใช้งานเป็นบคุคลทัว่ไป หรือผู้ ป่วยท่ีมีความเครียดจากอาการเจ็บป่วย โดยไม่ศกึษาเฉพาะเจาะจง
ในรายละเอียดของการเจ็บป่วยประเภทตา่งๆ 

3.2.3.3 การวิจัย(Research)  แหล่งข้อมลูและข้อค้นพบในเร่ืองความ 
สมัพนัธ์ระหว่างการบ าบดัจิตใจและการเข้าถึงธรรมชาติ  มีผู้ ท่ีเคยศกึษาวิจยัเป็นจ านวนมาก โดย
ท่ีมาของแหลง่ข้อมลูและข้อค้นพบท่ีมีอยู่มาก ได้แก่ 1. สาขาสขุภาพจิต  ศกึษาระดบัความเครียด 
2. สาขาจิตสรีรวิทยา  ศึกษาผลลพัธ์ทางสขุภาพ  3. สาขาจิตวิทยาระบบประสาทและภมูิคุ้มกัน  
ศกึษาระดบัการท างานของระบบต่างๆ  4. สาขาพฤติกรรม ศกึษาระดบัคณุภาพชีวิต  5. สาขา
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผู้ ป่วย เป็นต้น  ทัง้นีก้ารออกแบบควรอยู่
บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีเช่ือถือได้เหล่านี ้ ดงันัน้ควรมีการประยกุต์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งการบ าบดัจิตใจและสภาพแวดล้อมธรรมชาติมาออกแบบร่วมกนั 

ปรัชญาการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจทัง้ 3 แนวทาง ได้ให้ทางเลือกในการ
ออกแบบด้วยหลกัการท่ีแตกตา่งกนั โดยข้อมลูจากการออกแบบตามประเพณีท่ีสัง่สมมาจากอดีต
จดัได้ว่าเป็นแนวทางการออกแบบท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมของแต่ละวฒันธรรม ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์จากภมูิปัญญาท่ีมีคณุคา่   สว่นแนวทางท่ีพิจารณาทางด้านชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาเป็นแนวทางท่ีกลา่วถึงภาพรวมของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิและการใช้พืชพรรณ
เป็นส าคญั ส่วนแนวทางท่ีให้ความส าคญัส่วนบุคคลเป็นการศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สภาพแวดล้อมซึ่งมีการขยายความรู้ออกไปในหลายสาขา จากแนวทางหลักทัง้ 3 แนวทาง
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สามารถใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาและประยกุต์ใช้ในการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ
ร่วมกนัได้ โดยในส่วนต่อไปจะเป็นข้อมลูซึ่งมาจากการวิจยัในสาขาวิชาต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  

3.3 มูลเหตุทางด้านความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์  
 ความเครียด เป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เม่ือบุคคลต้องเผชิญกับ
ปัญหาตา่งๆ และท าให้รู้สกึถกูกดดนั  ไม่สบายใจ  วุ่นวายใจ  กลวั  วิตกกงัวล  ตลอดจนถกูบีบคัน้  
เม่ือบคุคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านัน้เป็นสิ่งท่ีคกุคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอนัตราย
แก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดลุของร่างกายและจิตใจเสียไป เม่ือเกิดความเครียด บุคคลจะ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่ความเครียด และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจและอารมณ์ รวมทัง้ด้านพฤติกรรม แต่เม่ือเวลาผ่านไป และความเครียด
เหลา่นัน้คลายลง  ร่างกายก็จะกลบัสูภ่าวะสมดลุอีกครัง้หนึง่26 
 ความเครียดใช้อ้างถึงการตอบสนองต่อเหตกุารณ์หรือองค์ประกอบทางสภาพแวด - 
ล้อมท่ีท้าทาย(Challenge) และคกุคาม(Threat) ตอ่ความเป็นอยู่ท่ีดี ซึง่เรียกว่าสิ่งบีบคัน้ความ 
เครียด(Stressors) หากรับรู้ความเครียดในรูปของความท้าทายก็จะรู้สกึว่าควบคมุและคาดการณ์
ได้ ซึง่ก่อให้เกิดเป็นแรงกระตุ้นท่ีจะเอาชนะปัญหาและอปุสรรคต่างๆได้ แตห่ากรับรู้ในรูปของการ
คกุคามจะท าให้รู้สกึวา่ควบคมุสถานการณ์ไม่ได้ สขุภาพก็จะแยล่ง จากการวิจยัพบวา่มมุมองและ 
ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่น่าพอใจ  การถกูจ ากดั  ไมส่ามารถควบคมุได้ การขาดความ 
เป็นสว่นตวั มีสิง่รบกวน และการไมรู้่ต าแหน่งทิศทาง สามารถก่อให้เกิดความเครียดได้27  

จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาพฤติกรรมและสาขาสุขภาพจิตนัน้ ได้ท าการ 
ศกึษาระดบัความเครียดท่ีสมัพนัธ์กบัการบ าบดัจิตใจ  ซึง่ความเครียดเป็นสาเหตขุองการเจ็บป่วย
แทบทกุประเภท หากไมมี่การจดัการกบัความเครียดท่ีเหมาะสม ปลอ่ยให้ความเครียดเกิดขึน้อย่าง
ยาวนาน ก็จะท าให้สขุภาพความเป็นอยูแ่ยล่ง 

                                                  
26ศรีจนัทร์ พรจิราศลิป์, ความเครียดและวธีิแก้ความเครียด, เข้าถึงเม่ือ 15 ตลุาคม 

2555, เข้าถึงได้จาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=47 
27Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” 

in Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper  
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 32. 
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3.3.1 การผ่อนคลายความเครียด  ควรหาวิธีการผ่อนคลายท่ีเหมาะสม เพื่อ
ไมใ่ห้ความเครียดนัน้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพกายและสขุภาพจิต ซึง่การผ่อนคลายความเครียดนัน้
มี 2 ระดบั ดงันี ้ 

ระดับที่ 1 การคลายเครียดในภาวะปกติ28 เป็นวิธีการคลายเครียดท่ี
คนทัว่ไปนิยมปฏิบตัิ โดยมกัเลือกปฏิบตัิในวิธีท่ีเคยชิน ถนดัหรือชอบ และสนใจ ทัง้นีเ้พียงเพื่อให้
ความเครียดลดลง รู้สกึสบายใจมากขึน้ เช่น 

1. หยุดพักการท างานหรือกิจกรรมที่ก าลังท าอยู่ช่ัวคราว เช่น การ
ลกุเดินไปดื่มน า้ เข้าห้องน า้  ยืนยืดเส้นยืดสาย  สะบดัแขนขา  สดูลมหายใจเข้าลึกๆ ก็จะท าให้
รู้สกึผอ่นคลายขึน้ 

2. ท างานอดเิรกที่สนใจหรือถนัดและช่ืนชอบ จะท าให้เกิดความรู้สกึ
เพลิดเพลิน  สนกุหรือมีความสขุ  ลืมความเครียดท่ีมีอยู่ไปขณะหนึ่ง ท าให้ไม่หมกมุ่นกบัปัญหาท่ี
ท าให้รู้สกึเครียดได้ เช่น  ท างานศลิปะ  ปลกูต้นไม้  อา่นหนงัสือ  ฟังเพลง เป็นต้น 

3. เล่นกีฬาหรือบริหารร่างกาย ซึง่สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเดิน  
วิ่ง  ข่ีจกัรยาน  ว่ายน า้  เตะตะกร้อ  เล่นเทนนิส  แบดมินตนั  เตะบอล โดยเลือกเล่นกีฬาท่ีชอบ
หรือถนดั 

4. พบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่ไว้วางใจ  ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกนั  
เช่น  การรวมกลุ่มพดูคยุเร่ืองท่ีสนุกสนาน อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนท่ีอารมณ์ดี สร้างอารมณ์ขนัให้กับ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สกึเพลดิเพลนิและผอ่นคลาย 

5. พักผ่อนให้เพียงพอ คนท่ีเครียดมกัจะมีอาการนอนไมห่ลบั หลบัยาก  
หรือหลบัแล้วตื่นกลางดกึ  ฝันร้าย ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย การท่ีจะท าให้กลางคืนมีการนอนหลบั
ท่ีดีนัน้  สิง่ท่ีส าคญัคือ ควรหลีกเลี่ยงการนอนกลางวนั  และอย่ากงัวลว่าจะนอนไม่หลบัให้เข้านอน
เป็นเวลา  และหากไมง่่วงนอนก็ให้หากิจกรรมบางอยา่งท าไปก่อน  เช่น  อ่านหนงัสือ เขียนหนงัสือ 
ฟังวิทย ุเป็นต้น 

6. ปรับปรุงสิ่ งแวดล้อมในที่ท างานหรือที่ บ้านให้เหมาะสม  เช่น  
จดัเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ท าความสะอาดบ้านและท่ีท างานให้ดดูีขึน้ ซึ่งหากสิ่งแวดล้อมดู
สะอาดเรียบร้อย และสวยงามน่าอยูแ่ล้วยอ่มท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดี และช่วยลดความเครียดได้ 

                                                  
28สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์, ความเครียดคืออะไร,  เข้าถึงเม่ือ 15 

ตลุาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/39755 
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7. เปล่ียนบรรยากาศช่ัวคราว บางครัง้เราอาจคร ่าเคร่งหรือเคร่งเครียด
กบัการท างานหรือกิจกรรมบางอยา่งมากๆ อาจท าให้เกิดความรู้สกึเบื่อหน่าย ซ า้ซากเกินไป จนท า
ให้ไม่มีความสขุดงันัน้ การเปลี่ยนบรรยากาศชัว่คราวด้วยการชกัชวนคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝงู
ออกไปท่องเท่ียวชมธรรมชาติ หลีกหนีบรรยากาศท่ีจ าเจไปชัว่คราว  หยดุงานชัว่ขณะ  เดินทางไป
สถานท่ีท่ีท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลินสกัระยะหนึ่ง จะท าให้ความตึงเครียด
ลดลงและพร้อมท่ีจะลยุงานตอ่ไปได้ใหม่ 

สิ่งส าคญัท่ีควรระลกึถึงคือ การหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีจะเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ เช่น การดื่มสุรา สูบบุหร่ี เล่นการพนัน เท่ียวกลางคืน กินของจุกจิก หรือใช้ยาเสพติด 
เน่ืองจากจะท าลายสขุภาพแล้ว ยงัอาจท าให้มีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมามากมาย เช่น เสียทรัพย์สินเงิน
ทอง เกิดความขดัแย้งไมเ่ข้าใจกบัคนในครอบครัว เป็นต้น 

ระดับที่  2 การคลายเครียดในภาวะที่ มีความเครียดสูง29 ซึ่งเป็น
วิธีการเฉพาะในการลดความเครียดในทางวิชาการ เม่ือมีความเครียด กล้ามเนือ้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายจะหดเกร็ง และจิตใจจะวุ่นวายสบัสน ดงันัน้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดส่วนใหญ่
จึงเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และการท าจิตใจให้สงบเป็นหลกั ซึ่งสามารถปฏิบตัิได้ตามความ
เหมาะสม ดงันี ้

1. การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนือ้ 
2. การฝึกการหายใจ 
3. การท าสมาธิเบือ้งต้น 
4. การใช้เทคนิคความเงียบ 
5. การใช้จินตนาการ 
6. การท างานศลิปะ 
7. การใช้เสียงเพลง 
8. การใช้เทปเสียงคลายเครียดด้วยตวัเอง 
ส าหรับการฝึกคลายเครียด เมื่อเร่ิมฝึกควรฝึกวนัละ 2 -3 ครัง้ และควรฝึก

ทกุวนั ตอ่เม่ือฝึกจนช านาญแล้วจึงลดลงเหลือเพียงวนัละ 1 ครัง้ หรืออาจฝึกเฉพาะเม่ือรู้สกึเครียด
เท่านัน้ก็ได้ แตแ่นะน าให้ฝึกทกุวนั โดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลบัสบาย 

                                                  
29กระทรวงสาธารณสขุ กรมสขุภาพจิต, การฝึกผ่อนคลายความเครียด, เข้าถึงเม่ือ 15 

ตลุาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1012  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

3.3.2 ทฤษฎีในการออกแบบสวนเพื่อรองรับความเป็นอยู่ที่ดี เป็นการ
ออกแบบสวนท่ีส่งเสริมสุขภาพด้วยองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมการจดัการ  ฟืน้ฟู และป้องกันผลจากความเครียด เป็นแนวความคิดเร่ืองความเครียดท่ี
เป็นข้อมลูส าคญัในการพฒันาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบ
ภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลและสง่เสริมคณุภาพในการดแูลรักษาทางด้านการแพทย์ได้ 

ทฤษฎีท่ีมีศนูย์กลางท่ีความเครียดได้ถกูเน้นด้วยข้อสนบัสนนุของ Cooper และ 
Barnes  จากการสมัภาษณ์ผู้ใช้สวนของโรงพยาบาล 4 แห่ง ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ของสวนในการ
ฟื้นฟูความเครียด และเป็นท่ีหลบพักจากความเครียด โดยสภาพแวดล้อมท่ีสามารถรองรับ
ความเครียดและสง่เสริมความเป็นอยูท่ี่ดี มีข้อสนบัสนนุ ดงันี ้30 

3.3.2.1 ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้และความเป็นส่วนตัว
(Sense of control and access to privacy)  การออกแบบท่ีให้เกิดความสามารถในการควบคมุ 
หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้ ใช้สวนรับรู้ว่ามีสวนอยู่  สามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถรับรู้ทิศทาง
และต าแหน่งของสวนได้  สามารถใช้ประโยชน์จากสวนได้ตามความต้องการโดยมีตวัเลือกในการ
ใช้งาน รวมทัง้การสร้างความเป็นสว่นตวัให้กบัผู้ ใช้สวนซึง่ต้องค านึงถึงขนาดและจ านวนของพืน้ท่ี 
เพื่อหลบหนีจากความวุน่วาย31 

เป็นการออกแบบท่ีให้ผู้ ใช้สวนรู้สกึว่าสามารถควบคมุสภาวะรอบตวัและ
สถานการณ์ต่างๆได้ดี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรู้สกึในทางลบจากสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม รวมทัง้
ความสามารถในการหาพืน้ท่ีสว่นตวัเพื่อหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่ต้องการ หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ความสงบเป็นส่วนตวั เป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้ ใช้สวนว่าต้องการเลือกใช้พืน้ท่ีแบบใด ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัความรู้สกึวา่สามารถควบคมุได้  

3.3.2.2 การสนับสนุนทางสังคม(Social support)  หมายถึง  การ
ส่งเสริมทางอารมณ์ในการดแูลและช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้มีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมระหวา่งกลุม่ยอ่ยๆเพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดระหวา่งผู้ ป่วย ญาติ และเจ้าท่ีของโรงพยาบาล จดั
ให้มีพืน้ท่ีท่ีสามารถท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กบักลุม่คนท่ีตา่งกนั จดัให้

                                                  
30Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” 36-86. 
31C. Grant, “The healing garden: Incorporating garden experience in hospitals 

and other health care facilities” (MLA Thesis, University of Georgia, Athens, 1994), quoted in 
Ibid., 42. 
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มีพืน้ท่ีสว่นตวัอย่างเพียงพอตอ่การท ากิจกรรมร่วมกนั โดยพิจารณาถึงวฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆท่ี
จะเป็นสิง่บง่บอกพฤติกรรมของกลุม่และขนาดพืน้ท่ีท่ีต้องการได้อยา่งเหมาะสม 

จากการประเมินการตอบสนองต่อการถูกกระตุ้นทางสายตาในพืน้ท่ี
กลางแจ้งของโรงพยาบาลพบประเด็นส าคัญว่า ผู้ ป่วยและเจ้าหน้าท่ีชอบสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีปิดล้อมเพื่อท ากิจกรรมทางสงัคม เช่น การสนทนาพดูคยุกนั ในทางตรงกนัข้ามผู้ ป่วย
และเจ้าหน้าท่ีก็ชอบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเปิดโลง่เพ่ือท ากิจกรรมสว่นตวัแบบเบาๆได้ เช่น  
การนัง่เล่นพกัผ่อน  ชมทศันียภาพ32 ดงันัน้ การออกแบบควรพิจารณาทัง้สองพืน้ท่ีให้อยู่ในความ
พอดี ไมเ่น้นกิจกรรมทางสงัคมมากไปจนขดัขวางความเป็นสว่นตวั  

3.3.2.3 การเคล่ือนไหวทางสรีระและการออกก าลังกาย(Physical 
movement and exercise)  การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจจะไม่เน้นในเร่ืองการสง่เสริม
สมรรถภาพทางร่างกาย แตพ่ิจารณาในประเดน็ของการออกแบบสวนให้น่าสนใจ ดงึดดูใจ กระตุ้น
ให้เกิดการเดินทางอย่างเต็มใจมายงัสวน ได้เดินชมและมีประสบการณ์ร่วมกับสวน ซึ่งเป็นการ
สง่เสริมการเคลื่อนไหวทางสรีระโดยทางอ้อม ซึง่ทางเดินในสวนควรเป็นเส้นทางท่ีมีความชดัเจน มี
จดุหมาย ดงึดดูความสนใจให้เข้าไปติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 

การออกก าลังกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้ มกัน ช่วยลด
ความเครียดและอาการซมึเศร้าซึง่เป็นปัญหาทางจิตใจท่ีส าคญัของผู้ ป่วย33 การออกก าลงักายโดย
ได้ใกล้ชิดธรรมชาตด้ิวยนัน้จะท าให้การลดความเครียดเกิดขึน้เป็นทวีคณู34 

3.3.2.4 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่ งเบี่ ยงเบนความสนใจที่ดี
(Access to nature and other positive distractions) สิ่งเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีนัน้ หมายถึง 
องค์ประกอบหรือลกัษณะของสภาพแวดล้อมท่ีท าให้เกิดความรู้สึกดี มีความน่าสนใจ สามารถ

                                                  
32S. K. Barnhart, N. H. Perkins, and J. Fitz Simonds, “Behaviour and outdoor 

setting preferences at a psychiatric hospital,” Landscape and Urban Planning, (1998), quoted 
in Ibid., 46. 

33L. Brannon and J. Feist, Health psychology, 3rd ed. (CA: Brooks/Cole, 1997), 
quoted in Ibid., 48. 

34Rachel Kaplan and Stephen Kaplan, The experience of nature: A psychological 

perspective (New York: Cambridge University Press, 1989), 173, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสาย
ทอง, “ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 21. 
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ดงึดดูให้คนสนใจซึง่ช่วยลดความคิดวิตกกงัวล ความเหน็ดเหน่ือย และบรรเทาความเครียดลงได้ 
โดยลกัษณะของสิง่เบี่ยงเบนความสนใจท่ีดี ได้แก่ สิง่ท่ีให้ความสขุ  ความสนกุสนาน  ความบนัเทิง  
สตัว์เลีย้งท่ีเป็นเพื่อน  ศิลปะ  ดนตรี  และองค์ประกอบทางธรรมชาติ35 

การออกแบบพืน้ท่ีให้เข้าถึงธรรมชาติและมีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดี 
ควรออกแบบอย่างมีปรัชญา มีความสร้างสรรค์หรือแทรกความหมายทางสญัลกัษณ์ เพื่อการเพ่ง
พินิจพิจารณา และมีสมาธิ36 

ธรรมชาติเป็นตวัเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดี(Natural Distraction) จากการ
วิจยัพบว่าการได้มองธรรมชาติในช่วงระยะเวลาเพียง 10 นาทีก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียด
ได้ หรือเพียงแคม่องรูปภาพของธรรมชาติก็สามารถช่วยให้เกิดผลในทางบวก37 ในทางตรงกนัข้าม
กับการเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีหรือสิ่งเบี่ยงเบนในทางลบ เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความเครียด ท าให้เกิดความขดัแย้งในอารมณ์ เข้ามาแทรกแซงท าให้
ขาดความสามารถในการควบคุม ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพในการบ าบัดฟื้นฟูจิตใจ โดยสิ่ง
เบี่ยงเบนในทางลบท่ีกลา่วถึง ได้แก่38   

1. เสียงน่าร าคาญในเมือง เป็นเสียงท่ีเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ท่ีมนุษย์
สร้างขึน้ ถึงแม้จะมีระดบัความดงัเสียงท่ีต ่า แตก็่ก่อให้เกิดความร าคาญได้ เช่น เสียงเคร่ืองจกัรกล 
การจราจรบนถนน โดยเฉพาะถ้าเกิดเสียงเหลา่นีใ้นบริเวณพืน้ท่ีธรรมชาติจะท าให้ผู้ ใช้พืน้ท่ีรู้สกึถึง
ความไม่สอดคล้อง และต้องการหลีกเลี่ยง ดงันัน้การออกแบบสวนควรป้องกนัและลดทอนเสียง
เหล่านี ้ด้วยการออกแบบวางผงัพืน้ท่ีสวนให้อยู่ห่างจากพืน้ท่ีเมือง และต าแหน่งเคร่ืองจกัรกล ใน
กรณีท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถลดทอนเสียงได้โดยใช้เสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงน า้ไหล  

2. การสูบบุหร่ี ให้ผลในทางลบต่อสขุภาพร่างกายโดยตรงกบัผู้ ท่ีสบู
บหุร่ีและผู้ ท่ีอยูบ่ริเวณข้างเคียง และยงัให้ผลในทางลบตอ่สขุภาพจิตใจตอ่ผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ีแตต้่องมา
ใช้พืน้ท่ีร่วมกนักบัผู้ ท่ีสบูบหุร่ี ซึง่การครอบครองพืน้ท่ีในการสบูบหุร่ีท าให้เกิดการใช้งานในพืน้ท่ีท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ีต้องการหลีกเลี่ยงผู้ ท่ีสบูบหุร่ี ท าให้การใช้พืน้ท่ีสวนเพื่อ
การบ าบดัจิตใจลดลง ดงันัน้การออกแบบสวนควรจดัให้มีพืน้ท่ีส าหรับสบูบุหร่ีโดยเฉพาะ และมี
ป้ายข้อความห้ามสบูบหุร่ีในสวนติดตัง้ตามบริเวณทัว่ไป  

                                                  
35รุจิโรจน์ อนามบตุร, “ความส าคญัของการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาล”   
36ประภาพร ธาราสายทอง, “ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ”, 30. 
37รุจิโรจน์ อนามบตุร, “ความส าคญัของการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาล”   
38Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” 62-73. 
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3. แสงอาทติย์ เป็นแสงท่ีดีตอ่สขุภาพ แตห่ากได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง 
และได้รับแสงท่ีจ้ามากเกินไปก็อาจสง่ผลในทางลบได้39 ดงันัน้การออกแบบสวนควรจดัให้มีพืน้ท่ีท่ี
ให้ร่มเงาท่ีเหมาะสม 

4. ความแตกต่างในความชอบของผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน การ
ออกแบบตามความชอบของผู้ ออกแบบอาจท าให้ผู้ ใช้งานเกิดการตอบสนองในทางลบได้ 
เน่ืองจากความชอบและสนุทรียภาพของผู้ออกแบบมกัมีความหลากหลาย มีมมุมองท่ีกว้างต่าง
จากบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและความล้มเหลวในการใช้งานได้ ดังนัน้
ผู้ออกแบบจึงต้องเน้นท่ีความชอบของผู้ใช้งานเป็นหลกั ยกตวัอยา่งเช่น ผู้ใช้งานสว่นมากชอบภาพ
ท่ีเหมือนจริงหรือภาพท่ีเป็นตวัแทนของธรรมชาติ ไม่ชอบภาพหรืองานท่ีเป็นนามธรรม 40 ต่างจาก
ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ สนใจงานศิลปะท่ียอมรับกับงานท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเป็น
นามธรรมมากกวา่41 

5. องค์ประกอบของสวนที่คลุมเครือและเป็นนามธรรม จาก
งานวิจยัทางพฤติกรรมกลา่วว่า อารมณ์เครียดอาจท าให้เกิดความขดัแย้งในการรับรู้องค์ประกอบ
ทางศลิปะหรืองานออกแบบท่ีคลมุเครือและเป็นนามธรรม โดยสภาพทางอารมณ์ขณะนัน้จะสง่ผล
ตอ่ความคิดและความทรงจ าในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัอารมณ์ สิ่งท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษใน
สภาพแวดล้อมจะเป็นสิง่ท่ีสอดคล้องกบัอารมณ์ของผู้สงัเกตขณะนัน้42 ซึง่อาจตรงกนัข้ามกบัความ
ต้องการของผู้ออกแบบ และน าไปสูผ่ลตอ่สขุภาพจิตในทางลบได้  

                                                  
39M. Boubekri, R. B. Hull, and L. L. Boyer, “Impact of window size and sunlight 

penetration on office workers’ mood and satisfaction: A novel way of assessing sunlight,” 
Environment and Behavior, no.123(1991): 474-493, quoted in Ibid., 64. 

40A. Melamid and V. Komar, “The search for a people’s art,” The Nation (March 
14, 1994): 334-348, quoted in Ibid., 65.  

41A. S. Winston and G. C. Cupchik, “The evaluation of high art and popular art by 
naïve and experienced viewers,” Visual Arts Research, no.18(1992): 1-14, quoted in Ibid., 66. 

42P. M. Niedenthal, M. B. Setterlund, and D. E. Jones, “Emotional 
organization of perceptual memory,” in The heart’s eye: Emotional influences in 

perception and attention, ed. P. M. Niedenthal and S. Kitayama (San Diego:  Academic 
Press, 1994), 87-113, quoted in Ibid. 
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ภาพท่ี 50 ประติมากรรมที่พิจารณาวา่มีความน่าสนใจและดงึดดูให้เกิดความสดช่ืนส าหรับบางคน   อาจ 
สง่ผลในทางลบกบัผู้ ท่ีมีความเครียดรุนแรงหรือมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ โดยงานชิน้นี ้ตัง้อยู่ท่ี
ทางเข้าส่วนผู้ ป่วยทางจิต ซึ่งผู้ ป่วยรับรู้ว่าประติมากรรมเปรียบเสมือนปลาท่ีทิง้ตวัลงมาจาก
ด้านบนลงมาสูค่วามตาย 

ท่ีมา: Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” in 
Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper 
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 66. 
 

 
 

ภาพท่ี 51 ภาพพิมพ์ศิลปะท่ีมีความคลมุเครือ  มีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัของเจ้าหน้าท่ีกบัผู้ ป่วย 
ตวัอย่างความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี: “ฉนัคิดว่ามนัดสูนกุแปลกตา ฉนัอยากมีมนัไว้ท่ีบ้านของ
ฉัน” และ “แกนของ แอปเปิลก าลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน   บางผลถึงกับเหง่ือไหล” 
ตวัอย่างความคิดเห็นของผู้ ป่วย: “กะโหลกท่ีไหม้เกรียม มีหยดเลือดกระเด็นออกมา” และ 
“ผู้คนบาดเจ็บ พวกเขาอยูใ่นความเจ็บปวดทรมานและก าลงัร้องไห้”    

 ท่ีมา: Roger S. Ulrich, “Effects of gardens on health outcomes: Theory and research,” in 
Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations, ed. Clare Cooper 
Marcus and Marni Barnes (Canada: John Wiley & Sons, 1999), 67. 
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3.3.3 อิทธิพลของธรรมชาตแิละความชอบของมนุษย์ การศกึษาในสาขา
จิตวิทยาสภาพแวดล้อมได้กล่าวไว้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีมาตัง้แต่สมยัอดีต  
การเรียนรู้หรือการสัง่สมทางวฒันธรรมจะท าให้มนุษย์ได้รับการฟืน้ฟูและตอบสนองต่อธรรมชาติ
ในทางบวก ถึงแม้จะมีวฒันธรรมและสถานะท่ีแตกตา่งกนั แตก็่มีความคดิเห็นไปในทางเดียวกนัวา่ 
ทิวทศัน์ท่ีมีความเป็นธรรมชาติมากท่ีสดุ จะมีสว่นช่วยในการผ่อนคลายความเครียดได้  ทัง้นีมี้การ
อ้างอิงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีอธิบายรูปแบบของธรรมชาติและลกัษณะขององค์ประกอบธรรมชาติท่ี
มนุษย์ชอบมากท่ีสุด โดยมีพืน้ฐานของงานวิจัยท่ีประเมินจากความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม  
ดงันี ้

3.3.3.1 ลักษณะในภูมิทัศน์ที่มนุษย์ชอบ เป็นลกัษณะภมูิทศัน์ท่ีเป็น
พืน้ท่ีเปิดโล่ง มีระบบเส้นทางท่ีจดจ าง่าย เช่น  ภมูิทศัน์แบบทุ่งหญ้าสะวนันาของแอฟริกา ซึง่เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีมีความจ าเป็นต่อการอยู่รอดส าหรับมนุษย์ในยุคเร่ิมแรก ช่วยให้ผ่อนคลาย
ความเครียด และตอบสนองตอ่ความต้องการของมนษุย์ท่ีต้องการหลีกหนีความอนัตราย และสิ่งท่ี
คาดการณ์ไม่ได้   มนษุย์สว่นมากไม่ได้อาศยัอยู่ใกล้กบัภมูิทศัน์ท่ีคล้ายกบัทุ่งหญ้าสะวนันา ดงันัน้
การสร้างความพงึพอใจจากภมูิทศัน์นัน้จึงต้องอาศยัสวนหรือสวนสาธารณะท่ีอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ของเมือง โดยในสภาพแวดล้อมเมือง(Urban Environment) ท่ีน าองค์ประกอบของธรรมชาติท่ี
มนษุย์ชอบมาใช้ก็สามารถสร้างความพงึพอใจได้  

จากงานศกึษาและงานวิจยัต่างๆเก่ียวกบัสวนสาธารณะของเมืองพบว่า 
คุณสมบัติของสภาพแวดล้อมท่ีประกอบด้วยพืน้ท่ีสีเขียว พืชพรรณท่ีอุดมสมบูรณ์ ดอกไม้  น า้ 
คุณสมบัติอย่างทุ่งสะวันนา เช่น การกระจายตวัของต้นไม้ขนาดใหญ่ หญ้า และพืน้ท่ีเปิดโล่ง 
รวมทัง้องค์ประกอบและคณุสมบตัิอ่ืนๆท่ีมีการกล่าวถึง ได้แก่ นก กระรอก แสงอาทิตย์ และกลิ่น
หอม รวมทัง้สี แสง และผิวสมัผสัท่ีเป็นธรรมชาติ ล้วนมีความสมัพนัธ์กบัการบ าบดัจิตใจของผู้ ใช้
สวน   

สว่นการวิจยัของ Kaplan43 กลา่ววา่ความชอบนัน้ไมจ่ าเป็นวา่จะต้องเป็น
พืน้ท่ีธรรมชาติท่ีเปิดโล่ง แต่ต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีรับรู้ได้ระหว่างกลุ่มชมุชนพกัอาศยักบัธรรมชาติ 
โดยข้อค้นพบประกอบด้วย 1. ภาพลวงตาท่ีดลูกึลบั(An illusion of mystery) 2. ความสมดลุ
                                                  

43Kaplan, The experience of nature: A psychological perspective, quoted in 
Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 83, accessed May 23, 
2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/ 
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 
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ระหวา่งพืชพรรณและสิง่ก่อสร้าง(A balance of vegetation and buildings) 3. ความประณีตและ
ความเป็นระเบียบของพืชพรรณ(Neat and orderly vegetation) และ 4. ทิวทศัน์ของต้นไม้ใหญ่
และป่าไม้(Views of large trees and woods)  

3.3.3.2 การรับรู้และความพงึพอใจในสภาพแวดล้อม การศกึษาทาง
สาขาจิตวิทยาสภาพแวดล้อมใช้กระบวนการรับรู้และความพึงพอใจเป็นข้อมูลประเมินความ 
สามารถในการบ าบดัจิตใจของสภาพแวดล้อม โดยการบ าบดัเกิดขึน้เมื่อมีสถานการณ์สนบัสนนุให้
เกิดความพงึพอใจและความน่ายินดี โดย Hubbard and Kimball44 กล่าวว่ามีกระบวนการทาง
จิตใจ 3 อยา่งซึง่สมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีสง่เสริมการบ าบดัจิตใจ ได้แก่  

ความพึงพอใจจากการรู้สึก (Sensory Pleasure) เป็น
กระบวนการท่ีเกิดขึน้เป็นอนัดบัแรกและเกิดขึน้จากสิง่เร้า ซึง่ต้องพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีได้รับการ
กระตุ้น ความเข้มข้น และคณุลกัษณะของสิ่งเร้านัน้  

ความพึงพอใจจากการรับรู้ ซึ่งหมายรวมถึงจินตนาการ 
(Perceptive Pleasure including Pleasure of imagination) เกิดจากการรู้สกึท่ีหลากหลาย ท า
ให้เรารับรู้ถึงความกลมกลืนหรือมีคณุสมบตัิบางอยา่งที่สร้างความพงึพอใจ  

ความพึงพอใจในระดับปัญญา (Intellective Pleasure) เกิด
จากการเปรียบเทียบความรู้และพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนัน้ เม่ือสามารถค้นพบ
ความสมัพนัธ์นัน้ได้จะเกิดการเข้าใจการแก้ปัญหาท่ีเฉียบแหลม อาศยัทกัษะและปัญญา ซึง่จะท า
ให้เกิดความพงึพอใจยิง่กวา่ในลกัษณะอ่ืน โดยทัง้ 3 กระบวนการนีจ้ะไมส่ามารถบง่บอกความรู้สกึ
ได้ชดัเจน  

การออกแบบเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม จะต้องมี
ลกัษณะของสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมท่ีมากระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความรู้สึก  ซึ่งสามารถน า
แนวทางจากการศกึษาเร่ืองสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมมาเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบให้เกิดความ
พงึพอใจในสภาพแวดล้อมได้  

3.3.4 สิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบ าบัดจิตใจ การศึกษาทาง
จิตวิทยาระบบประสาทและภมูิคุ้มกนั หรือจิตประสาทภมูิคุ้มกนั(Psychoneuroimmunology) เป็น
การศกึษาเก่ียวกบัผลกระทบของจิตใจท่ีมีต่อร่างกาย พบว่าร่างกายจะมีระบบการเยียวยาตวัเอง

                                                  
44H. Hubbard and T. Kimball, An introduction to the study of landscape design 

(Boston: The Cuneo Press of New England, 1967), 8, อ้างถึงใน ประภาพร ธาราสายทอง, “ภมูิทศัน์
เพ่ือการบ าบดัจิตใจ”, 25. 
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ได้ดี หากบคุคลนัน้มีทศันคติ ความคิด อารมณ์ในทางบวก ในทางกลบักนั หากบคุคลเกิดอารมณ์
ทางลบขึน้มา ก็จะส่งผลต่อระบบการท างานของระบบภมูิคุ้มกนัร่างกายเช่นเดียวกนั  แม้จะเป็น
ระยะเวลาสัน้ๆ ของอารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึน้ก็ตาม และยิ่งถ้าปล่อยอารมณ์ทางลบให้เกิดต่อเน่ือง 
ระบบภูมิคุ้ มกัน หรือสารเคมีในร่างกายก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน   
ในทางตรงกันข้าม หากร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความผิดปกติหรือเป็นโรคขึ น้มาย่อม
สง่ผลตอ่อารมณ์ด้วย เช่น คนท่ีเป็นโรคมะเร็งจะสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า หรือความวิตกกงัวล45 ซึง่
อาจกล่าวได้ว่า จิตประสาทภมูิคุ้มกนั คือ ศาสตร์และศิลป์ของการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีป้องกนั
โรคภัย ช่วยให้การรักษาเร็วขึน้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี 46  ซึ่งสามารถอธิบายถึงสิ่งเร้าใน
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมท่ีสร้างการรับรู้ท่ีบ าบดัจิตใจจากความเครียดโดยสิ่งเร้าท าให้เกิด
การตอบสนองทางชีวภาพของมนษุย์ในทางบวกหรือลบได้47 สิ่งเร้าท่ีมีระดบัท่ีเหมาะสมและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเกิดผลดี ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยระดบัของสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมนัน้
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และบคุคลด้วย 

สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปมีองค์ประกอบ 6 ประการ ท่ีมีผลตอ่ความเป็นอยู่ท่ีดีทัง้
ด้านร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  ได้แก่  แสง   สี  เสียง  กลิ่น   ผิวสมัผสั  และท่ีว่าง 48 ซึง่สามารถ
รับรู้ได้จากการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึก เม่ือประสาทสัมผัสแต่ละด้านหรือหลายด้านถูก
กระตุ้นร่วมกนัจะน าให้เกิดสขุภาพท่ีดี ซึง่อธิบายได้ดงันี ้

3.3.4.1 แสง เป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมท่ีส าคญัในอนัดบัท่ี 2 
ท่ีร่างกายต้องการน าเข้ามา(Input) ใช้ในการควบคมุการท างานของร่างกาย รองจากอาหาร49 
ร่างกายมนษุย์มีการพฒันาภายใต้อิทธิพลของแสงอาทิตย์ การได้รับแสงอาทิตย์เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายทัง้ด้านการส่งเสริมภมูิต้านทานและด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย 

                                                  
45Paul McGhee, Humor: The lighter path to resilience and health, (2010), อ้างถึงใน 

ธวชัชยั, เร่ืองตลกสุดๆ: จติประสาทภมูคุ้ิมกัน(Psychoneuroimmunology), เข้าถึงเม่ือ 18 ตลุาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก http://ta-lok.blogspot.com/2009/08/psychoneuroimmunology.html 

46รุจิโรจน์ อนามบตุร, “ความส าคญัของการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมในสถานพยาบาล”   
47Millicent Gappell, “Psychoneuroimmunology,” (1991), in Innovations in 

healthcare design, 115-120, ed. Sara O. Marberry (New York: Van Nostrand Reinhold, 1995), 
อ้างถึงใน เร่ืองเดียวกนั. 

48เร่ืองเดียวกนั. 
49เร่ืองเดียวกนั.  
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ส าหรับในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศไทยนัน้ การได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงในปริมาณท่ีมาก
เกินไป ยอ่มเกิดผลเสียตอ่ร่างกายได้ ดงันัน้การออกแบบภมูิทศัน์ควรใช้ร่มเงาจากพืชพรรณไม้ เพื่อ
ช่วยในการควบคมุปริมาณแสงท่ีสอ่งเข้าไปภายในอาคารและปริมาณแสงของพืน้ท่ีภายนอกได้ 

3.3.4.2 สี   มีอิทธิพลต่อสภาพร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ของมนษุย์

เป็นอยา่งมาก สีแตล่ะสีจะให้ความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนั ยกตวัอยา่งเช่น สีแดง ด้วยลกัษณะของคลื่น
แสงของสีแดงท่ีแผ่กระจายออกมาค่อนข้างรุนแรงจึงมีส่วนกระตุ้นเร่งเร้าความรู้สึกในด้านความ
เฉียบคม เร่าร้อนเกิดความรู้สึกคึกคกักว่าสีอ่ืนๆ  สีเขียวเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกในทางกลบักันกับสี
แดงด้วยคลื่นแสงของสีเขียวแผก่ระจายอยา่งนุ่มนวล  จงึมีสว่นในการลดความเครียดและให้ความ 
รู้สกึสดช่ืนกระชุ่มกระชวย ดงันัน้การออกแบบภมูิทศัน์ควรเลือกใช้สีให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ในด้านอารมณ์และความรู้สกึเป็นส าคญั 

3.3.4.3 เสียง  ท่ีเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ถึงแม้จะมีระดบั
ความดงัเสียงท่ีต ่า แตก็่ก่อให้เกิดความเครียด ความหงดุหงิด  ความโกรธ  ความก้าวร้าวและยงัลด
ระดบัความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวดของคนได้ เช่น เสียงของเคร่ืองจกัรกล การจราจร
บนถนน ดงันัน้การออกแบบภมูิทศัน์ควรป้องกนัและลดทอนเสียงเหลา่นี ้ด้วยการออกแบบวางผงั
พืน้ท่ีสวนให้อยู่ห่างจากพืน้ท่ีเมือง และต าแหน่งเคร่ืองจกัรกล ในกรณีท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถ
ลดทอนเสียงได้โดยใช้เสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงน า้ไหล หรือใช้พืชพรรณไม้ท่ีมีขนาดใบละเอียด
และทรงพุ่มแน่นเพื่อช่วยดดูซบัเสียง  และน าเสนอเสียงจากธรรมชาติท่ีมีท่วงท านองและจงัหวะท่ี
สมดลุตอ่เน่ือง ซึง่ช่วยในการบ าบดัจิตใจได้ เช่น เสียงนกร้อง  น า้ไหล  ลมพดั  ใบไม้เสียดสีกนั  

สีและเสียง มีความสมัพนัธ์กันด้วยความกลมกลืนและระดบัชัน้50 แบบ
แผนของสีในสวน อาจสร้างท่วงท านองให้เกิดขึน้ได้ ดังนัน้การออกแบบภูมิทัศน์ควรจัดวาง
ต าแหน่งของพืชพรรณหรือการเลือกใช้สีและพืน้ผิวอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดท่วงท านองขึน้
ในพืน้ท่ีได้ ทัง้นีด้อกไม้หรือพืชพรรณบางชนิดท่ีมีรูปร่างคล้ายเคร่ืองดนตรีจะเป็นสญัลกัษณ์ท่ีท าให้
นกึถึงเสียงดนตรีได้51 
                                                  

50T. Gimbel, Form, sound, color, and healing (England: St. Edmundsburry Press, 
1990), quoted in Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 111, 
accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/ 
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 

51Jeff Cox, Creating a garden for the senses (New York: Abbeville Press, 1993), 
quoted in Ibid., 112-113.  
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3.3.4.4 กลิ่น เป็นสิ่งส าคญัในการรับรู้สุนทรียภาพ โดยขึน้อยู่กับ
ความรู้สึกส่วนบุคคล กลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจ าในอดีตบางอย่างขึน้มาได้อีกครัง้  ช่วยกระตุ้น
ประสาทสมัผสัให้เกิดความผ่อนคลาย และท าให้ระดบัความเครียดลดลง  กลิ่นของพืชพรรณและ
องค์ประกอบของสวนอ่ืนๆช่วยกระตุ้นประสาทให้ตอบสนองในทางบวกได้ ซึ่งพบว่าคนชอบกลิ่น
ของดอกไม้และผลไม้ท่ีเป็นธรรมชาติมากกว่ากลิ่นท่ีไม่ใช่ผลผลิตจากธรรมชาติ52  ดังนัน้การ
ออกแบบภูมิทัศน์ควรจัดวางต าแหน่งของพืชพรรณท่ีมีกลิ่นท่ีดีหรือกลิ่นหอม ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสม เช่น การจดัวางสิง่ก่อสร้างในสวน ซุ้มไม้ ร้านปลกูไม้เลือ้ย แนวรัว้ต้นไม้ ช่วยให้กลิ่นของ
ดอกไม้อยูใ่นต าแหน่งใกล้จมกู การใช้แนวกัน้จะช่วยป้องกนัลมท่ีจะพดัพากลิน่ให้กระจายหายไป53  
การเลือกพืชพรรณท่ีให้กลิ่นในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน  รวมทัง้การจดัวางพืชพรรณในต าแหน่งท่ี
สามารถป้องกนักลิ่นท่ีไม่ดีหรือกลิ่นเหม็น  ดดูซบัมลภาวะภายในอาคาร และป้องกนัมลภาวะจาก
ภายนอกได้ 

การรับรู้รสมีความสัมพันธ์กับกลิ่น ดังนัน้การออกแบบภูมิทัศน์อาจ
สง่เสริมการรับรู้รสด้วยไม้ผลท่ีสามารถกินได้ หรือไม้ผลท่ีกินไม่ได้แต่สามารถรับรู้ถึงรสชาติได้จาก
การมองเห็นผลและการได้กลิน่  โดยพืชพรรณท่ีเป็นไม้ผลเม่ือเห็นผลติดอยูท่ี่ล าต้น จะให้ความรู้สกึ
ทางจิตใจว่ามีความหอมหวาน แตกตา่งจากพืชพรรณท่ีไม่เห็นผลอ่ืนๆ ซึง่การมองเห็นผลและการ
ได้กลิ่นจะท าให้เกิดความเพลิดเพลิน  และเกิดความน่าสนใจตามฤดกูาลต่างๆ ทัง้นีก้ารรับรู้ด้วย
รสโดยใช้ไม้ผลท่ีกินได้ อาจไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับการออกแบบภูมิทศัน์ในโรงพยาบาล ท่ี
เป็นสาธารณะหรือมีผู้ ใช้งานจ านวนมากซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาได้ อีกทัง้การใช้ไม้ผลต้องระมดั 
ระวงัการร่วงหลน่ของพืชผลท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกบัผู้ ป่วย  

3.3.4.5 ผิวสัมผัส  การสมัผัสเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ในสิ่งมีชีวิต เม่ือเราอยู่ในภูมิทัศน์ซึ่งมีพลงังานจากโลกธรรมชาติท่ีสมดุล   
เราสามารถรับพลงังานได้จากการสมัผสัสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อม เช่น การรู้สกึถึงลมท่ี
สัมผัสผิวหน้า ต้นหญ้าท่ีสัมผัสผิวมือ แสงอาทิตย์ท่ีสัมผัสผิวกาย ซึ่งผิวหนังมีความไวต่อการ
สื่อสารกบัสภาพแวดล้อม ท าให้รู้สกึตื่นตวั  มีชีวิตชีวา  และรู้สกึถึงความเป็นจริงของโลก  

                                                  
52R. W. Moncrieff, Odour preferences (New York: John Wiley, 1966), quoted in 

Ibid., 100. 
53Sue Minter, The healing garden (Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company, 

Inc., 1993), quoted in Ibid., 102. 
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การสมัผสัพืชพรรณท่ีอ่อนนุ่มเป็นธรรมชาติ ช่วยบรรเทาความตึงเครียด
และลดความเครียดได้  การเลือกใช้ผิวสมัผสัท่ีเหมาะสมจะช่วยสร้างความรู้สกึสบายในการใช้สอย 
ความรู้สึกมัน่คงในการเคลื่อนไหว โดยควรพิจารณาผิวสมัผสัในการเปลี่ยนแปลงแต่ละฤดูด้วย 
ทัง้นีผ้ิวสมัผสัมีความสมัพนัธ์กับการมองเห็นอย่างลึกซึง้ ท าให้เราสามารถรับรู้สมัผสัได้จากการ
มองผิวสมัผสัด้วย54 

3.3.4.6 ที่ ว่าง เป็นการมองเห็นพืน้ท่ีท่ีมีความกว้าง  ความยาว  และ
ความลึก(การรับรู้ความลึกอาศยัการมองผิวสัมผัสท่ีแตกต่างกันเป็นส าคัญ) มองเห็นลกัษณะ  
รูปร่าง  สี  พืน้ผิว  รูปแบบ การจัดวางของสภาพแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งท าให้เกิดการประเมินความ
น่าสนใจ  สนุทรียภาพ  และความหมายของภูมิทศัน์  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผู้ ท่ีมอง   
การรับรู้ท่ีว่างท่ีมีความหลากหลาย และซบัซ้อนอย่างสมดลุ จะท าให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจ 
ซึ่งน าไปสู่การบ าบดัจิตใจได้ โดยหลกัการออกแบบ เช่น  แบบแผน  ล าดบั  สมดุล จังหวะ และ
อ่ืนๆ เป็นกฎของสุขภาพท่ีดี เน่ืองจากท าให้เกิดความแข็งแรง สอดคล้องกับระบบ  ซึ่งเกิดจาก
รูปแบบ  ความซ า้กนั  และโครงสร้างที่เรียบง่าย 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ 
6 ประการนัน้ จะต้องช่วยส่งเสริมซึง่กนัและกนั   หากสภาพแวดล้อมนัน้มีการกระตุ้นการมองเห็น
ท่ีวา่งที่ดีเย่ียม แตมี่เสียงหรือกลิน่ท่ีไม่ดีก็จะท าให้การรับรู้ในการบ าบดัจิตใจจากความเครียดลดลง 
หรืออาจเป็นการเพิ่มความเครียดได้  สว่นกลิ่นและผิวสมัผสันัน้เป็นการรับรู้อีกขัน้หนึ่งท่ีต้องเข้าไป
ใกล้ชิดมากขึน้แตอ่าจสง่เสริมให้รับรู้ได้จากการมองเห็น  การมองเห็นภาพหรือท่ีว่างมีความส าคญั
มากและสมัพนัธ์กบัการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจมากท่ีสดุ ดงันัน้จึงควรน าหลกัการ
ออกแบบในเร่ืองของการจดัองค์ประกอบ  คณุลกัษณะในการจดัองค์ประกอบและการออกแบบ
องค์ประกอบมาใช้ในการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  ซึง่จะกลา่วในหวัข้อตอ่ไป 

3.4 หลักการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ 
 การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจต้องใช้หลกัการออกแบบทางศิลปะและการ
ออกแบบท่ีสร้างความพงึพอใจ กระตุ้นให้เกิดการบ าบดัและน าไปสูส่ขุภาพท่ีดี อธิบายได้ดงันี ้

3.4.1 การจัดองค์ประกอบในงานภูมิทัศน์เพื่อการบ าบัดจิตใจ หลกัในการ
ออกแบบ เช่น ความสมดลุ  แบบแผน  การล าดบั ความมีเอกภาพ และอ่ืนๆ เป็นกฎของสขุภาพท่ีดี 
เน่ืองจากท าให้เกิดความแข็งแรงและความสอดคล้องของระบบ ซึง่เกิดจากรูปแบบท่ีมีความซ า้กนั 

                                                  
54ประภาพร ธาราสายทอง, “ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ”, 28. 
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และโครงสร้างท่ีเรียบง่าย ดงันัน้การออกแบบเพื่อการบ าบดัจิตใจและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีจึง
ควรค านงึถึงหลกัการจดัพืน้ท่ีตามลกัษณะดงักลา่ว 

3.4.1.1 การจัดพืน้ที่(Spatial Organization)  
1. พืน้ท่ีท่ีมีมมุมองกว้างเปิดโล่งด้วยความรู้สึกไม่สิน้สดุ ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีท่ีคนชอบมากท่ีสดุส าหรับจดุประสงค์ในการบ าบดั โดยท าให้เกิดองค์ประกอบของความลึก 
ง่ายต่อการสงัเกต และให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม ท าให้รู้สกึปลอดภยัและรู้สกึถึงการมีชีวิต
อยู่55 โดยอาจใช้แนวคิดของสวนจีนในการลวงตา โดยยืมมมุมองจากพืน้ท่ีธรรมชาติข้างเคียงด้วย
การเปิดช่องหรือก าแพงออกไปเพื่อสร้างให้เกิดพืน้ท่ี ท าให้ผู้ ใช้รับรู้ขนาดของสวนท่ีกว้างกว่าความ
เป็นจริง56 

2.พืน้ท่ีท่ีมีมุมมองท่ีเปิดโล่งเม่ืออยู่ในการปิดล้อม (Enclosure) 
หรือการสร้างกรอบ(Enframenent) ของพืน้ท่ี จะท าให้เกิดการรวมกนัของสว่นประกอบในภมูิทศัน์ 
การรับรู้ทางสายตาถกูจ ากดัอยู่ในกรอบของการมอง ท าให้เกิดความน่าสนใจและน าไปสู่การจดั
องค์ประกอบท่ีมีเอกภาพ57  ทัง้นีล้ักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกับทฤษฎี Prospect-
Refuge ของ Appleton58  

 
 
 

 

                                                  
55Kaplan, The experience of nature: A psychological perspective, อ้างถึงใน เร่ือง

เดียวกนั, 63. 
56Edwin T. Morris, The gardens of China (New York: Charles Scribner, 1983), 77, 

quoted in Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 191, 
accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/ 
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 

57H. Hubbard and T. Kimball, An introduction to the study of landscape design 
(New York: MacMillan Co., 1917); John A. Jakle, The visual elements of landscape 

(Massachusetts: The University of Massachusetts Press, 1987), 126, quoted in Ibid., 192. 
58Jay Appleton, The experience of landscape (New York: John Wiley & Sons, 

1996), quoted in Catherine Dee, Form and fabric in landscape architecture: A visual 

introduction (London: Spon Press, 2003), 19. 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 52 ภาพประกอบทฤษฎี Prospect-Refuge  
(ก) มนุษย์จะพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัยเม่ือสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมในมุมกว้างท่ี

ชดัเจนซึ่งท าให้รับรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งอ่ืนและเข้าใจสถานการณ์รอบๆตวั โดยต าแหน่ง
ท่ีตนเองอยูน่ัน้จะอยูใ่นจดุท่ีผู้ อ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้และมีความเป็นสว่นตวั 

(ข) การสร้างกรอบของพืน้ท่ีเพ่ือสร้างมมุมองท่ีน่าสนใจ  
ท่ีมา: Catherine Dee,  Form and fabric in landscape architecture: A visual introduction   
(London: Spon Press, 2003), 19. 
 

3.4.1.2 แบบแผน(Order)  แบบแผนของการจดัวางในแตล่ะสว่นของ
ภูมิทศัน์จะสร้างความกลมกลืนทางการมองเห็น ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการมีสขุภาพท่ีดีท่ีเป็น
การสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึน้ภายใน59  ท าให้เกิดความพงึพอใจในการรับรู้และเข้าใจภาพรวม
ได้ง่าย แบบแผนนัน้ต้องประกอบด้วยความคล้ายกนัของลกัษณะทางกายภาพของแตล่ะสว่น (ใน
เร่ืองของสี รูปร่าง หรือพืน้ผิว) หรือความกลมกลืนกบัสิ่งอ่ืนด้วยการซ า้กนั การมีล าดบัต่อเน่ือง 
หรือความสมดลุ 

                                                  
59Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”, 205, 

accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/ 
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 
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แบบแผนเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบพืน้ท่ี ท่ีสามารถควบคุมแนว
ทางการออกแบบทัง้หมดได้60  

หลกัการท่ี Earle อธิบายลกัษณะแบบแผน 5 ลกัษณะ ดงันี ้ 

1. Gross Collections รูปร่างดัง้เดิมของแบบแผนท่ีเรียบง่าย และ
สมัพนัธ์กบัการจดัองค์ประกอบแบบไม่เป็นระเบียบ 

2. Classified Categories การจดัองค์ประกอบท่ีมีความยุ่งเหยิง ให้เป็น
กลุม่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะบง่ชีถ้ึงองค์ประกอบนัน้ 

3. Symmetry การจดัวางองค์ประกอบตามความสมัพนัธ์ท่ีแสดงความ
ตอ่เน่ืองกบัภาพรวมทัง้หมด ซึง่เกิดจากการใช้เส้นสาย แนวแกนท่ีจดัวางองค์ประกอบสู่ทัง้ 2  ฝ่ัง 
หรือศนูย์กลาง 

4. Asymmetry แบบแผนความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบในพืน้ท่ีท่ีไม่เป็น
ปกติ ซึง่จงใจให้เกิดขึน้อยา่งลกึลบั และไม่ปรากฏชดั 

5. Occult การจดัวางรูปร่างอย่างไม่สมดลุ ซึง่เป็นแบบแผนการรับรู้ทาง
สายตาจากความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะกบัพืน้ท่ี 
 

 

(ก) 

 
 

 
 

(ข) 

 
 
 

 
 

(ค) 
 

 

(ง) 

 

 

(จ) 
 

ภาพท่ี 53 แบบแผน 5 ลกัษณะตามหลกัการของ Earle 
               (ก) Gross Collections          (ข) Classified Categories           (ค) Symmetry 
               (ง) Asymmetry                      (จ) Occult 

 

                                                  
60Georgy Earle, A manual of design theory for landscape architects (SUNY 

College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, New York, 1966), 4, quoted in Ibid., 
207-208.  

ท่ีมา:  Virginia M. Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects” (MLA 
Thesis, Ohio State University, 1995), 209, accessed May 23, 2011, available from 
http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 
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หลกัการออกแบบให้เกิดแบบแผนตามท่ีกลา่วข้างต้น เป็นแนวทางในการ
จดัองค์ประกอบท่ีกระจดักระจายและองค์ประกอบท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กนัให้เกิดแบบแผนจากการ
รวมกลุ่มและการวางต าแหน่งในพืน้ท่ีสวน โดยองค์ประกอบท่ีกระจดักระจายสามารถใช้การจดั
กลุม่ตามลกัษณะเฉพาะเพื่อสร้างแบบแผน หรือองค์ประกอบท่ีไม่สมัพนัธ์กนัจดัให้มีแบบแผนจาก
การให้น า้หนกัของการวางต าแหน่งในพืน้ท่ีโดยจดัวางท่ีเป็นสมมาตรหรืออสมมาตร เป็นต้น โดย
การจดัวางแบบ Occult นัน้ Hubbard พิจารณาว่ามีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นแบบแผนท่ีแฝง
อยูใ่นการจดัวางที่เห็นไม่ชดัเจน ท าให้รับรู้แบบแผนโดยไมจ่งใจเกินไป61 

3.4.1.3 การล าดับ(Sequence) เป็นการสร้างความตอ่เน่ืองให้กบัพืน้ท่ี
หนึ่งไปสูอี่กพืน้ท่ีหนึ่ง มีความส าคญัในการสร้างพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งกนัให้ต่อเน่ืองกนัได้  โดย
ล าดบัขององค์ประกอบในพืน้ท่ีนัน้เกิดจากการพฒันาเปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะขององค์ประกอบ
อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ ซึง่ควรมีคณุลกัษณะขององค์ประกอบจ านวนหนึ่งท่ีคงอยู่ เพื่อให้เกิด
การรู้สกึได้ถึงการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะพร้อมกนัจะท าให้รู้สกึถึงความ
แตกตา่งที่รวดเร็วเกินไป จนไมเ่ห็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งเป็นล าดบั  

3.4.1.4 ความสมดุล(Balance) ท าให้รู้สกึถึงความมัน่คง  เกิดการรับรู้
องค์รวม และความสมบูรณ์ไม่ว่าพืน้ท่ีนัน้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีสมมาตรหรืออสมมาตรก็ตาม แต่ใน
ภาพรวมของพืน้ท่ีต้องมีความสมดลุ  ความสมดลุของพืน้ท่ีท่ีสมมาตรเป็นการสร้างองค์ประกอบท่ี
สมดลุด้วยการจดัวางที่เท่ากนั สว่นพืน้ท่ีท่ีอสมมาตรเป็นการสร้างความสมดลุด้วยการจดัวางแบบ
ไม่เท่ากนัแตมี่น า้หนกัและการวางต าแหน่งท่ีสมดลุ โดยสมดลุแบบ Occult Balance เป็นความ
สมดลุภายในท่ีมองไม่เห็น  เกิดจากความสมดลุแบบสมมาตรและอสมมาตรขององค์ประกอบแต่
ละส่วนท่ีซบัซ้อนแสดงออกมาอย่างไม่ชดัเจน ซึ่งจะสร้างความพอใจเม่ือมีการตรึกตรองหรือการ
วิเคราะห์อยา่งมีสติ 

3.4.1.5 ความมีเอกภาพ(Unity) หรือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  เป็น
ผลิตผลขององค์รวม  เกิดจากการจดัองค์ประกอบให้เกิดความแข็งแรงและการประสานให้มีความ
ตอ่เน่ือง การจดัองค์ประกอบท่ีดีท่ีสดุคือการท่ีแต่ละส่วนถกูจดัวางโดยท าให้องค์รวมสามารถเห็น
ได้ก่อนแตล่ะส่วนย่อย ความมีเอกภาพเป็นหลกัการกระตุ้นการรับรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีน าสูค่วาม
กลมกลืนของทกุสิง่  

                                                  
61Hubbard and Kimball, An introduction to the study of landscape design, 97, 

quoted in Ibid., 212. 
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Earle ได้แบง่ลกัษณะของกระบวนการท่ีท าให้เกิดความมีเอกภาพเป็น 7 
ลกัษณะ ดงันี ้62 

1. Dominance สว่นประกอบอ่ืนๆสง่เสริมองค์ประกอบหลกัให้โดดเดน่ มี
พลงัควบคมุการกระท า ความหมาย และการจดัวางสว่นอ่ืนๆทัง้หมด ตวัอยา่งเช่น การสร้างจดุรวม
สายตา 

2. Repetition ความคล้ายคลงึกนัในสภาพการมองเห็น  การใช้สอย และ
จดุมุง่หมาย  

3. Major Contrast ความแตกต่างท่ีมีก าลงัเหนือองค์ประกอบอ่ืน จาก
ส่วนประกอบทัง้หมด โดยจะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนท่ีแตกต่างมีความตรงกนัข้าม มี
ความขดัแย้งกนัด้วยตวัแปร เช่น สี รูปร่าง และพืน้ผิว โดยความตรงกนัข้ามนีท้ าให้องค์ประกอบ
เกิดความกลมกลืนจากความสมัพนัธ์ของความแตกตา่งในความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกนั 

4. Compartmentalization แบ่งส่วนองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันเป็น
หน่วยยอ่ยท่ีท างานเป็นหนึง่เดียว โดยใช้กรอบสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั องค์ประกอบอาจ
มีความตา่งในเร่ืองขนาด จ านวน รูปร่าง สี  พืน้ผิว ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น การใช้กลุม่ต้นไม้ 3 ต้น ท่ีตา่ง
ชนิดสร้างกรอบการมอง ซึ่งแม้ว่าจะไม่เหมือนกันแต่จดัว่าอยู่ในกลุ่มต้นไม้เช่นเดียวกัน จึงท าให้
เกิดความเป็นเอกภาพในกลุม่ขึน้ 

5. Interconnection การรวมกลุ่มองค์ประกอบท่ีไม่เหมือนกันให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีมีการใช้สอยตามระยะห่าง และการติดต่อทางกายภาพท่ีสร้างความเก่ียวพนักับ
เอกภาพ ตวัอยา่งเช่น ร่มเงาของต้นไม้ท่ีมาซ้อนทบักนั 

6. Spatial Tension and Balance ท าให้เกิดเอกภาพของการรับรู้ทาง
สายตาบนพืน้ฐานของรูปแบบ ล าดบัต่อเน่ือง และการซ า้ ซึ่งสร้างความรู้สึกตรงข้ ามกัน ความ
สมดลุเกิดขึน้เม่ือมีการแบ่งองค์ประกอบอย่างเท่าๆกนัในพืน้ท่ี ความตงึเครียดของพืน้ท่ีเกิดเม่ือมี
รูปแบบท่ีไม่สม ่าเสมอและไม่สมบรูณ์ อย่างไรก็ตามความสมดลุท่ีถกูคาดการณ์โดยผู้ชมเป็นสิ่งท่ี
สร้างความเป็นเอกภาพ 

7. Unity of Three สร้างความสมดลุทางจิตใจขององค์ประกอบท่ีมีความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัทางการมองเห็น โดยการจดัวางองค์ประกอบแบบกลุ่มท่ีมี 3ส่วน ในพืน้ท่ี

                                                  
62Earle, A manual of design theory for landscape architects, 10, quoted in Ibid., 

218-219. 
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เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ทัง้นีอ้งค์ประกอบทัง้ 3 อาจจะมีความคล้ายคลงึกนั ไม่คล้ายกนั หรือ
เป็นการรวมกันของคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน โดยความเป็นเอกภาพนัน้ ขึน้อยู่กันจ านวนของ
องค์ประกอบท่ีออกแบบไมใ่ช่คณุสมบตัิ 
 

 

 
 

(ก) 

 

 
 

(ข) 

 

 
 

(ค) 

 

 
 

(ง) 
 

 

(จ) 

 

 

(ฉ) 

 
 
 
 

 

(ช) 
 

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

3.4.1.6 จังหวะ(Rhythm) เกิดขึน้เม่ือมีองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบ
ขึน้ไปมาใช้ซ า้ เพื่อสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหว ความหลากหลายเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะท าให้
จงัหวะเกิดความน่าสนใจ  มีความต่อเน่ืองให้ติดตาม และคาดหมายสิ่งท่ีอยู่ภายหน้าได้ จงัหวะ
ของพืน้ท่ีสามารถสร้างให้เกิดอารมณ์ได้ เช่นเดียวกบัจงัหวะของเสียงเพลง  

Earle กล่าวว่าจงัหวะเช่ือมต่อองค์ประกอบสู่องค์รวมและความเป็น
เอกภาพ โดยมีหลกัการของจงัหวะ 7 ลกัษณะ ดงันี ้63 

1. Repetition การรวบรวมให้เกิดจงัหวะของรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน 
อยา่งมีล าดบัตอ่เน่ือง 

2. Alternation การซ า้รูปแบบโดยมีการแทรกขดั หรือการซ า้ท่ีมีการสลบั
เปลี่ยน 

                                                  
63Earle, A manual of design theory for landscape architects, quoted in Ibid., 222. 
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3. Inversion การซ า้ของรูปแบบในทางตรงกันข้ามเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

4. Gradation การด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอโดยรวมคณุลกัษณะอย่าง
หนึง่เข้าไปในสิง่อื่นๆ เช่น จากหนาแน่นไปสูบ่างเบาหรือตรงข้ามกนั 

5. Radiation ความสมมาตรแบบรัศมี เช่น การสง่พลงังานออกไปในการ
ขยายออกเป็นวง 

6. Echo คล้ายกบั Gradation เป็นการซ า้กนัในรูปแบบท่ีออ่นลงเร่ือยๆ 
7. Extension การซ า้กนัอย่างก้าวหน้าซึง่ท าให้เกิดลกัษณะการเคลื่อนท่ี 

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

3.4.1.7 การเน้นจุดส าคัญ(Emphasis)เป็นการสร้างพืน้ท่ีท่ีมีจุดเด่น 
จุดหมายตา   ดึงดูดความสนใจ  ท าให้ผู้ ใช้งานสามารถจดจ าพืน้ท่ีได้ง่าย ซึ่งช่วยในการปรับ
ทิศทาง และต าแหน่งของผู้ ใช้งานได้ 

3.4.1.8 ความเรียบง่าย(Simplicity) เป็นสิ่งจ าเป็นในการออกแบบสวน
ท่ีท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจพืน้ท่ีได้ง่าย   เน่ืองจากผู้ ท่ีมีความเครียดต้องการพืน้ท่ีท่ีรับรู้ได้ง่ายเพื่อให้เกิด
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ความรู้สึกว่าสามารถควบคมุได้ พืน้ท่ีท่ีมีความซบัซ้อนจะท าให้เกิดความรู้สึกสับสนและเป็นการ
เพิ่มความเครียดได้ 

3.4.1.9 ความหลากหลาย(Diversity) การออกแบบท่ีมีองค์ประกอบ
หลากหลายเช่น รูปทรง(Form) พืน้ผิว(Texture) ความน่าสนใจแตล่ะฤดกูาล(Seasonal Interest)   
และสีท่ีกระตุ้นให้เกิดความ รู้สึกต่างๆ มาใช้ เป็นสิ่งท่ีท าให้สวนเกิดความน่าสนใจ และดึงดดูใจ   
แตค่วรน ามาใช้อยา่งพอดีไมม่ากไมน้่อยจนเกินไป  เพราะความหลากหลายสามารถท าให้ผู้ ใช้งาน
เกิดความเครียดได้ 

3.4.2 การออกแบบคุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภูมิทัศน์เพื่อการ
บ าบัดจิตใจ การจดัองค์ประกอบในงานภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ เช่น ความสมดลุ  แบบแผน  
การล าดบั ความมีเอกภาพ และอ่ืนๆ ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้ สามารถน ามาใช้ในการออกแบบตาม
ความสมัพันธ์กับคุณลกัษณะขององค์ประกอบนัน้ๆ ได้แก่  เส้น   รูปร่าง   สี  และพืน้ผิว  โดย
คณุลกัษณะขององค์ประกอบดงักลา่วจะถกูใช้ในการจดัองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีเป็น 3 มิติ ซึง่จะได้รับผลจากแสง  เงา   ระยะทาง  บรรยากาศ ฯลฯ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดั
องค์ประกอบเช่นเดียวกบัคณุลกัษณะของตวัวตัถเุอง 

3.4.2.1 ผลกระทบทางความรู้สึกที่มีต่อพืน้ที่(Spatial Impact) เป็น
พืน้ท่ีท่ีสามารถท าให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ได้  ปริมาตรของพืน้ท่ีสามารถออกแบบให้เกิด
ความรู้สึกตามจุดมุ่งหมายท่ีเราตัง้ไว้ โดยขนาด  รูปร่าง  สี  พืน้ผิว  และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม
ตามเป้าหมายจะท าให้เกิดความรู้สกึอยา่งที่ต้องการได้64 การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ 
ควรค านงึถึงอารมณ์ท่ีสมัพนัธ์กบักายภาพของพืน้ท่ี ซึง่ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมตามเป้าหมาย
ของความรู้สึกท่ีต้องการให้เกิดขึน้และเหมาะสมกบัผู้ ใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสขุภาพท่ีดีขึน้โดย 
Simonds ได้ยกตวัอยา่งการออกแบบ โดยใช้คณุลกัษณะต่างๆขององค์ประกอบสง่เสริมความรู้สกึ
ตา่งๆในพืน้ท่ี ดงันี ้

3.4.2.1.1 คุณลักษณะของพืน้ที่ที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การ
ผ่อนคลาย(Relaxation)   ความร่าเริง สดใส(Gaiety)   การเพ่งพินิจ(Contemplation)  ความพึง
พอใจ (Pleasure) ซึง่จะส่งผลให้เกิดความรู้สกึท่ีดีต่อผู้ ท่ีเข้าไปในพืน้ท่ี ท าให้เกิดการบ าบดัฟืน้ฟู
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีคณุลกัษณะของพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 

                                                  
64John O. Simonds, Landscape architecture: A manual of site planning and 

design, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1998), 178-180.  
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การผ่อนคลาย(Relaxation) 
1. ความเรียบง่าย พอดี เหมาะสม 

2. องค์ประกอบหรือวสัดท่ีุคุ้นเคย 

3. ขนาดปริมาตรท่ีหลากหลายตัง้แต่ขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์
จนถึงขนาดใหญ่โตอย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

4. รูปร่างที่น่าพอใจ 
5. รูปร่างหรือพืน้ท่ีท่ีคดโค้ง มีเส้นสายท่ีตอ่เน่ือง 
6. ปรากฏให้เห็นโครงสร้างที่มัน่คง มีลกัษณะทางราบ 

7. ลกัษณะพืน้ผิวท่ีออ่นโยน 

8. สอดแทรกสีธรรมชาติในปริมาตรของพืน้ท่ี เช่น สีเขียว สีน า้-
เงิน สีขาว สีเทา 

9. แสงอ่อนๆ  
10. เสียงในธรรมชาติ เช่น นกร้อง ลมพดั น า้ไหล 
ความร่าเริง สดใส(Gaiety) 
1. พืน้ท่ีให้ความรู้สกึแปลก เพ้อฝัน 
2. พืน้ท่ีมีความอิสระ ไม่มีการจ ากดัควบคมุ เป็นกนัเอง 
3. การเคลื่อนไหวท่ีเป็นวงหมนุคดเคีย้วอยา่งสมัพนัธ์กนั 
4. รูปร่างและรูปแบบท่ีมีความตอ่เน่ือง ราบร่ืน 
5. รูปร่าง สี และสัญลักษณ์ท่ีดึงดูดความสนใจ เป็นไปตาม

อารมณ์มากกวา่การใช้ปัญญา 
6. สีอบอุน่ สวา่งสดใส 
7. แสงเป็นประกาย สลวั เป็นล าแสงหรือลกุโชน 
8. เสียงท่ีร่าเริง ท านองสนกุสนาน 
การเพ่งพนิิจ(Contemplation) 
1. พืน้ท่ีให้ความรู้สกึสนัโดษ เป็นสว่นตวั แยกเป็นอิสระ 
2. พืน้ท่ีให้ความรู้สกึปลอดภยั และสงบสขุ 
3. พืน้ท่ีให้ความรู้สกึออ่นโยน ไมเ่สแสร้ง  
4. ไมมี่องค์ประกอบท่ีเป็นนยัแฝงอยู่ 
5. ขนาดไม่มีความส าคญั เมื่อรับรู้วตัถอุยา่งมีสติ 
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6. การใช้สญัลกัษณ์ต้องมีความหมายความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาท่ี
ต้องการพินิจ 

7. สีท่ีดสูงบ เยือกเย็น ผอ่นคลาย 
8. แสงอ่อนๆกระจายทัว่บริเวณ 
9. หากมีเสียงควรเป็นเสียงท่ีมีความต่อเน่ืองในระดับต ่า ให้

สามารถรับรู้ได้ในจิตใต้ส านกึ 
ความพงึพอใจ(Pleasure) 
1. พืน้ท่ี รูปร่าง พืน้ผิว สี สญัลกัษณ์ เสียง คณุภาพแสง และกลิ่น 

มีความเหมาะสม 
2. พืน้ท่ีมีล าดบั เร่ืองราว อยา่งตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั 
3. ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย 
4. ความสมดลุในความสมัพนัธ์ 
5. คณุสมบตัิทางความงาม 
3.4.2.1.2 คุณลักษณะของพืน้ที่ที่ ส่งผลต่อสุขภาพในทาง

ลบ ได้แก่ ความตงึเครียด(Tension)  ความน่ากลวั(Fright)  ความไมพ่งึพอใจ(Displeasure) ซึง่ใน
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการบ าบดันัน้  ควรหลีกเลี่ยงองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความรู้สึก
ดงักลา่ว โดยมีคณุลกัษณะของพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

ความตงึเครียด (Tension) 
1. รูปร่างที่ไม่มัน่คง  
2. การจดัองค์ประกอบท่ีแบง่แยก  
3. ความซบัซ้อนท่ีไร้เหตผุล  
4. คา่ของสีท่ีมากเกินไป  สีท่ีขดัแย้งกนั 
5. สีท่ีเข้มมาก ไม่มีการผอ่นน า้หนกั  
6. ภาพท่ีไม่สมดลุของเส้นหรือจดุ 
7. ไม่มีจดุพกัสายตา 
8. พืน้ผิวท่ีหยาบแข็ง  มนัเงา หรือเว้าแหวง่ 
9. องค์ประกอบท่ีไม่คุ้นเคย 
10. แสงท่ีแรง จ้า หรือสัน่ไหว 
11. อณุหภมูิหรือความชืน้ท่ีท าให้รู้สกึไมส่บาย 
12. เสียงท่ีแหลม ดงั น่าตื่นตระหนก 
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ความน่ากลัว (Fright) 
1. พืน้ท่ีท าให้รู้สกึถกูกกัขงัหรือมีลกัษณะท่ีกดดนั วุน่วาย 

2. พืน้ท่ีท่ีท าให้รู้สกึตกใจ สงสยั  แปลกประหลาด 

3. พืน้ท่ีหลบมมุ หลีกเร้นจากบริเวณอ่ืน  
4. พืน้ท่ีบดิเบีย้ว มีรูปร่างไมม่ัน่คง ไร้เหตผุล 

5. ไม่สามารถรับรู้ทิศทาง ต าแหน่ง หรือขนาดได้  
6. ระนาบเอียง หมนุ หกัพงั ลื่น หรือเสี่ยงตอ่อนัตราย 

7. องค์ประกอบท่ีแหลมคม โผลย่ื่น ไม่คุ้นเคย 

8. สญัลกัษณ์ท่ีเป็นนยัถึงสิง่ท่ีน่ากลวั เจ็บปวด ทรมาน  
9. สีเย็นในปริมาณมากเช่น สีน า้เงิน สีเขียว  
10. สีท่ีไม่ปกติหรือมีสีเดียว 
11. แสงซีดหมน่ สัน่ สลวั มืดมวั หรือแสงพร่าจ้า แวววาว 
ความไม่พงึพอใจ (Displeasure) 
1. พืน้ท่ีท าให้รู้สกึไมส่บาย ไม่ปลอดภยั น่าเบื่อ 
2. พืน้ท่ีไม่เหมาะสมในการใช้งาน ไม่มีเหตผุล 
3. พืน้ท่ีไม่เป็นระเบียบ 
4. องค์ประกอบมากเกินไป ฟุ่ มเฟือย  
5. สิง่ท่ีน่ารังเกียจ 
6. อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง ท าให้การเคลื่อนไหวหรือการ

แสดงออกไมต่อ่เน่ือง 
7. วสัดท่ีุไม่เหมาะสม 
8. สีท่ีไม่เข้ากนั 
9. แสงรบกวน พร่ามวั 
10. อณุหภมูิหรือความชืน้ท่ีท าให้รู้สกึไมส่บาย 
11. เสียงดงัลัน่ ครึกโครม เสียงท่ีขดัแย้งกนั 

จากคณุลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีได้กล่าวมาข้างต้น การออกแบบพืน้ท่ีควรมี
การพิจารณาอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของความรู้สึกท่ีต้องการให้เกิดขึน้และเหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน  

3.4.2.2 การแสดงออกของเส้นสาย(Line Expression) เส้นสายท่ี
แตกต่างกนัจะแสดงความหมายท่ีส่งผลต่อความรู้สกึของผู้มองให้เกิดการตีความหมายท่ีแตกตา่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กนั   ดงันัน้การพิจารณาเลือกใช้เส้นเพื่อแสดงความรู้สกึท่ีต้องการย่อมท าให้ผู้ ใช้พืน้ท่ีสามารถรับรู้
ความหมายท่ีผู้ออกแบบต้องการสื่อสารได้ 

เส้นท่ีหลากหลายสามารถส่งผลต่อความรู้สึกทัง้ในทางบวกและทางลบ   
ซึง่ต้องพิจารณาและเลือกใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสง่เสริมอารมณ์ความรู้สกึของผู้ ใช้งาน  ซึง่ผลของ
ความรู้สกึของเส้นสายบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงได้เม่ืออยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีตา่งกนั  

  
ตารางท่ี 1 การแสดงออกของเส้นสายตา่งๆ 
เส้นท่ีสง่ผลทางบวก ผลทางความรู้สกึ เส้นท่ีสง่ผลทางลบ ผลทางความรู้สกึ 

 กระตือรือร้น  แหลม ขรุขระ ล าบาก 
โหดร้าย  เข้มแข็ง   ไมอ่ยูน่ิ่ง เคลื่อนไหว 

 เป็นทางการ อยู่ในกฎเกณฑ์  ต่ืนเต้น กงัวลใจ สัน่ 
 ตรงไปตรงมา แน่นอน  มีพลงั 
 แน่นอน กล้าหาญ อดทน  แตกหกั ขดัจงัหวะ แยก 
 ขนาน ตรงข้ามแบบสมดลุ  ตรงข้ามแบบขดักนั 
 มัน่คง  ไมม่ัน่คง 
 พุง่ขึน้ มองโลกในแง่ดี  

มีความส าเร็จ มีความสขุ 
 ตกหลน่ มองโลกในแง่ร้าย 

พา่ยแพ้ เศร้าโศก 
 ก้าวหน้า เจริญขึน้ 

 
 ถดถอย 

 โบราณ ง่าย กล้าหาญ  เร่ือยๆไร้จดุหมาย ไม่เป็น
ทางการ ผอ่นคลาย  เคลื่อนไหว โน้มน้าว 

 ราบร่ืน ไหล เป็นคลื่น  ไมอ่ยูก่บัร่องกบัรอย ยุง่เหยิง 
สบัสน  โค้ง ออ่นไหว นุ่มนวล สบาย

ใจ ความเป็นผู้หญิง สวยงาม 
 หรูหรา ร่าเริง 

 
 พร ่าเพร่ือ 

 เป็นเหตเุป็นผล มีแบบแผน  หยาบ หวัน่ไหว ลงัเล 
 เพง่เลง็ รวบรวม 

 
 กระจายออก หนีแยกจากกนั 

 มากขึน้ ขยาย แผ่กว้าง  ลดลง หดลง 
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ตารางท่ี 1 การแสดงออกของเส้นสายตา่งๆ(ตอ่) 
เส้นท่ีสง่ผลทางบวก ผลทางความรู้สกึ เส้นท่ีสง่ผลทางลบ ผลทางความรู้สกึ 

 ขึน้ บรรลดุ้วยความพยายาม 
การปรับปรุง 

 ตกต ่า จมลงโดยไมพ่ยายาม 
เสื่อม 

 มัน่คง แข็งแรง  ไมม่ัน่คง 
 สละสลวย ประณีต  ลงัเล ไมแ่น่นอน ออ่นแอ 
 เติบโต พฒันา 

 
 แตกแยก 

 ตัง้ สง่า ทะเยอทะยาน สร้าง
แรงบนัดาลใจ 

 น่ิง มัน่คง รวมความสนใจ 
 

ท่ีมา: เค้าโครงภาพจาก John O. Simonds, Landscape architecture: A manual of site planning 

and design, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1998), 193. 
 

3.4.2.3 รูปร่างในภูมิทัศน์(Form) รูปร่างแนวตัง้และรูปร่างแนวนอนท า
ให้พืน้ท่ี 2 มิติ กลายเป็นพืน้ท่ี 3 มิติ ท าให้เกิดการแบง่แยก การรวม เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดหรือปิดล้อมท่ีมี
ความเฉพาะตวัได้ โดยรูปร่างท่ีช่วยในการผ่อนคลายจะต้องท าให้มีความต่อเน่ืองท่ีกลมกลืน ซึ่ง
สายตาสามารถรับรู้และติดตามได้ง่าย มีความมัน่คง ชดัเจน มีการเคลื่อนไหวท่ีคาดการณ์ได้ ท า
ให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างต่อเน่ือง รูปร่างทางตัง้ท่ีมีความมัน่คงท าให้ผู้ ใช้งานรู้สึก
แข็งแรงและปลอดภยั ซึง่เป็นสิง่ส าคญัในการสร้างพืน้ท่ีปิดล้อมของภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  

รูปร่างท่ีมีพืน้ผิวท่ีแตกต่างกันระหว่างพืน้ผิวท่ีอ่อนนุ่มกับพืน้ผิวท่ีหยาบ 
เหมาะส าหรับการกระตุ้นทางสายตา ความอ่อนนุ่มจะเห็นได้ชดัเจนและรู้สึกได้ว่าเป็นธรรมชาติ 
เม่ือน ามาเทียบกบัพืน้ผิวหยาบ โดยความแตกตา่งต้องไมม่ากเกินไปท่ีจะท าให้เกิดความขดัแย้ง ซึง่
มนุษย์จะรู้สึกสบายและคุ้นเคยต่อรูปร่างท่ีเป็นธรรมชาติ รูปร่างของธรรมชาติท่ีอ่อนนุ่มจะท าให้
เกิดผลทางบวกต่อผู้ ใช้พืน้ท่ี โดยรูปร่างท่ีเรียบตอ่เน่ืองนัน้ท าให้เข้าใจง่าย และบีบคัน้ความเครียด
น้อยกวา่รูปร่างที่หยาบ ขรุขระ ไม่ราบเรียบ รูปร่างของธรรมชาติ เช่น กลุม่ของต้นไม้ ภเูขา ท้องฟ้า  
สายน า้ ให้แนวคิดเก่ียวกบัความลกึลบัจากการซอ่นเร้นของมมุมอง  เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริม
กระบวนการรับรู้ให้ความรู้สกึน่าค้นหา 
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ภาพท่ี 56 รูปร่างของธรรมชาติ 
ท่ีมา: Gallery, A group of beautiful natural landscape photography(003), accessed February 
26, 2013, available from http://www.natureplanet.info/A-group-of-beautiful-natural-landscape-
photography/A-group-of-beautiful-natural-landscape-photography-003 
 

 
 

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

3.4.2.4 สัญลักษณ์(Symbolic) เป็นการสื่อสารเร่ืองราวจากรูปร่างท่ี
มองเห็น ซึ่งต้องการให้ผู้ มองเห็นหรือผู้ ใช้งานตีความด้วยการพินิจพิจารณาท่ีท าให้เกิดการ
ตอบสนองในทางสร้างสรรค์ ทัง้นีก้ารตีความขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบคุคลรวมถึงภาษา
และวฒันธรรมของท้องถ่ินนัน้ๆ ความลึกลบัสวยงามของสญัลักษณ์เป็นสนุทรียภาพท่ีท าให้เกิด
ความประทบัใจ และความพึงพอใจโดยไม่ต้องทราบความหมายของสญัลกัษณ์นัน้ การออกแบบ
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ภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  ควรเลือกสญัลกัษณ์ท่ีสื่อความหมายของภาษาและวฒันธรรมของ
พืน้ท่ีนัน้ๆท่ีท าการออกแบบ เพื่อให้เกิดการรับรู้ได้ง่ายและเข้าถึงจิตวิญญาณของสถานท่ีได้   

จากผลงานวิจยัของประภาพร  ธาราสายทอง ได้ศกึษาการใช้สญัลกัษณ์
ในงานออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ ได้แก่65 

1. เกลียว(Spiral) เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบอยู่ทั่วโลก เป็น
สญัลักษณ์ของพลังงานและวงจรเวลา การเคลื่อนท่ีขึน้หรือลงของเกลียวนัน้อาจแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของข้างขึน้และข้างแรมของพระจันทร์ ในธรรมชาติแรงกระท าทางกายภาพของ
เกลียวมีผลในการพฒันาและการเติบโตของต้นไม้และพืชพรรณ เช่น ดอกล าโพง ดอกทานตะวนั 
กะหล ่าดอก และรูปแบบการเติบโตในโลกธรรมชาติ เช่น คลื่นทะเล 

เกลียวเป็นสญัลกัษณ์ท่ีคนชอบและมีเสน่ห์ไม่เพียงแตเ่พราะเป็นสิง่ลกึลบั
ของโบราณแตเ่ป็นเพราะความง่ายท่ีจะสร้างมนัขึน้มาด้วย การได้เดินไปตามเส้นทางเดินในสวนท่ี
มีการออกแบบเป็นรูปร่างเกลียว จะท าให้เราเกิดความรู้สกึมีสติและการเพ่งพินิจในพลงัของรูปร่าง
เกลียว เราจะรู้สกึถึงคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งเม่ือเราได้เคลื่อนท่ีไปตามแนวโค้งแตล่ะสว่น อาจแสดง
ถึงการเข้าไปใกล้กบัความตายและกลบัออกมาเกิดใหมสู่แ่สงสวา่งและสตใินทนัใด 
 

 
 

ภาพท่ี 58 เกลียวท่ีน ามาเป็นเส้นทางเดินและแนวการปลกูต้นไม้   
ท่ีมา: Toronto, Toronto music garden, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.toronto.ca/parks/featured-parks/music-garden/ 

                                                  
65ประภาพร ธาราสายทอง, “ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ”, 77-80. 
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ภาพท่ี 59 เกลียวท่ีน ามาเป็นลวดลายเพ่ือการเพง่พินิจ  
ท่ีมา: Pinterest, Mazes, labyrinths, spirals, accessed February 26, 2013, available from 
http://pinterest.com/pin/235453886739136570/ 
 
 

2. เขาวงกต(Labyrinth)66 เป็นภาพท่ีซบัซ้อนแสดงการเดินทางของ
วิญญาณมนษุย์บนโลก จดุประสงค์ริเร่ิมของเขาวงกตเพ่ือให้มีรูปแบบท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ  ซึง่สามารถเดิน 
เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนสิง่ภายในให้อยูใ่นสติด้วยการเพง่พนิิจ(Meditation) ให้ผู้ ท่ีเดินตามเส้นทาง
ได้เติมเต็มและฟืน้ฟพูลงัของวิญญาณให้สดใสขึน้มาอีกครัง้ 
 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 60 เขาวงกต 
(ก) เขาวงกตในสวนตดัแตง่เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณและความเป็นนิรันดร์ 
(ข) เขาวงกตท่ีน ามาเป็นลวดลายพืน้เพ่ือสร้างสมาธิ ท าให้เกิดการเพง่พินิจตามเส้นทางเดิน 

                                                  
66เขาวงกตนีมี้ความแตกตา่งจากเส้นทางคดเคีย้ว(Maze) 

ท่ีมา: Serenity in the Garden, Labyrinths: Idea for your circular garden, accessed February 26, 
2013, available from http://serenityinthegarden.blogspot.com/search?q=labyrinth 
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3. แผนที่จักรวาลโบราณ(Mandala) สญัลกัษณ์ Mandala67 ซึ่ง
หมายถึง วงกลมในภาษาสนัสกฤต และเป็นภาพลกัษณ์ของจิตวิญญาณตามความเช่ือทางศาสนา
โบราณท่ีพบในสงัคมตะวนัออก แสดงความสมัพนัธ์ลกึซึง้ของโลกกบัจกัรวาล บางข้อมลูกล่าวว่า
เป็นรูปร่างของแผนท่ีจักรวาลโบราณ มักพบเป็นลักษณะเรขาคณิต ในรูปชุดของวงกลมและ
สี่เหลี่ยม มีลกัษณะคล้ายกบัวงล้อซึง่สมัพนัธ์กบัจดุศนูย์กลางหรือแนวแกน จุดศนูย์กลางนัน้เป็น
ตวัแทนของแนวแกนโลกหรือศนูย์กลางของจกัรวาล 

การออกแบบสามารถใช้สญัลกัษณ์นีเ้ป็นองค์ประกอบหรือในการจดัผงั
สวน ด้วยการใช้รูปร่างตามแนวทางเดิน การใช้ไม้พุ่มตดัแต่ง เป็นต้น โดยสามารถใช้ส าหรับการ
มอง การเพง่พินิจหรือท าสมาธิได้  
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 61 แผนท่ีจกัรวาลโบราณ 
(ก) ทศันียภาพภายในสวน 
(ข) สญัลกัษณ์ของแผนท่ีจกัรวาลโบราณท่ีตัง้ในสวนเพ่ือกระตุ้นจิตส านึก 

ท่ีมา: Buddhism & Gardens, UK gardens: Tibetan peace garden, London, accessed February 
26, 2013, available from http://www.reep.org/gardens/buddhism/uk-garden-tibetan.php 
 
 
 

                                                  
67จกัรวาลท่ีประกอบเป็นรูปเส้นตรง วงกลม และมีต าแหน่งหรือลกัษณะของเทพเจ้าตา่งๆ

ประจ าอยู ่
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ภาพท่ี 62 แผนท่ีจกัรวาลโบราณท่ีน ามาเป็นลวดลายเส้นทางเดนิ และแนวการปลกูต้นไม้    
ท่ีมา: Cierra, Gardens: Mandala garden, accessed February 26, 2013, available from 
http://cierratuatha.wordpress.com/category/gardens/ 
                              
 
 

 
ภาพท่ี 63 แผนท่ีจกัรวาลโบราณท่ีน ามาเป็นลวดลายเป็นจดุหมายตาภายในสวน และท าให้เกิดการเพง่ 
               พินิจ 
ท่ีมา: Stone Forest, Mandala garden centerpiece, accessed February 26, 2013, available from 
https://www.stoneforest.com/gardenstore/products/view/347 
 

4. สัดส่วนที่สมบูรณ์(Golden Proportion) เป็นอตัราส่วนท่ีมีความ
เฉียบแหลมและเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในรูปความสมัพนัธ์ของตวัเลขท่ีมีการเคลื่อนไหวอย่างไม่
สมมาตร เป็นสดัส่วนท่ีพบทัว่ไปในธรรมชาติและมีรูปแบบการเติบโตท่ีสามารถพบเห็นทัว่ไป โดย
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มกัใช้ในการสร้างความพงึพอใจ จากสดัสว่นท่ีสวยงามในการออกแบบทางอุดมคติ การใช้สดัสว่น
นีเ้ป็นเสมือนการสอนในเร่ืองความสมดลุและความกลมกลืนอยา่งสากล 
 

  
 
 

ภาพท่ี 64 รูปร่างท่ีมีสดัสว่นท่ีสมบรูณ์    
ท่ีมา: Typology Central, Forum: Philosophy and spirituality, accessed February 26, 2013, 
available from http://www.typologycentral.com/forums/philosophy-spirituality/57775-phi.html 
 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 65 รูปร่างท่ีมีสดัสว่นท่ีสมบรูณ์สามารถพบในโครงสร้างทัว่ไปของสิง่มีชีวิต  
               (ก) เปลือกหอย                                        (ข) ดอกทานตะวนั 
ท่ีมา: The Hynes Family, Character and excellence: The golden ratio, accessed February 26, 
2013, available from http://hynesva.com/blogs/character_and_excellence/default.aspx 
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การใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆในการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจนัน้จะ
ช่วยส่งเสริมการตอบสนองจากภายในให้เกิดความเข้าใจตวัตนและโลกภายนอกอย่างแท้จริง ซึ่ง
จะช่วยน าทางไปสู่สติและการพิจารณาท่ีช่วยให้เกิดความสงบ การผ่อนคลาย ทัง้ทางกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ 

3.4.2.5 สีและการน าไปใช้ประโยชน์ทางสุขภาพ(Color & Utilization 
of Health) สีทัง้หลายมีพลงังานมาก  การมองสามารถรับคลื่นและรับรู้สีได้โดยการรู้สกึถึงความ
หนาแน่นของอากาศรอบๆของสี การใช้สีเป็นแนวทางในการบ าบัดมาตัง้แต่สมัยโบราณซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อฟืน้ฟคูวามสมดลุ และกระตุ้นพลงังานภายในของผู้ ป่วยให้จดัการกบัสขุภาพ68 

การใช้สีในภมูิทศัน์พิจารณาถึงขนาดและรูปแบบของภมูิทศัน์ ระยะการ
มองเห็นความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ  การเปลี่ยนแปลงของแสงในช่วงเวลาต่างๆกนั 
สีสนัท่ีสมัพนัธ์และเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาล และผิวสมัผสั การใช้สีโทนเดียวสามารถดงึดดูความ
สนใจให้กบัภมูิทศัน์ได้ แตป่ราศจากประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ซึง่ต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนร่วม
ด้วย เช่น  รูปร่าง  รูปทรง  ผิวสมัผัส   เพื่อป้องกันผลท่ีอาจเกิดขึน้กับสุขภาพในทางลบได้  เช่น  
ความน่าเบื่อ การเลือกพืชพรรณต้องพิจารณาถึงโครงสีทัง้หมดทัง้สีของล าต้น   ก่ิงก้าน  พุ่มใบ  
ดอกไม้  ไม้ผล  อาจใช้วสัดแุละส่วนประกอบตกแต่งในภมูิทศัน์เพิ่มเติมท่ีสามารถเพิ่มสีสนัท่ีขาด
หายไปได้ ซึง่ควรเป็นวสัดท่ีุมาจากธรรมชาติ 

การใช้สีในภูมิทัศน์ควรพิจารณาหลกัการจัดวางสี    การใช้สีคู่ตรงข้าม
สามารถสร้างความสมดลุให้เกิดขึน้ได้เม่ือใช้ในอตัราสว่นท่ีเหมาะสม เช่น สีหลักท่ีใช้ในการบ าบดั 
70% และคูส่ี 30%69  ความสมัพนัธ์ของสีท่ีวางอยูใ่กล้กนั  โดยสีบางสีจะดเูดน่ขึน้  ในขณะท่ีสีอ่ืนๆ
จะดหูมน่ลงเม่ือน ามาประกอบกนั ซึง่เป็นผลจากการปรับภาพของเรตินา จงึควรท าการลดหรือเพิ่ม
คา่สีตามความสมัพนัธ์ของสีข้างเคียง 

สี ท่ีส่งเสริมการบ าบัดจิตใจในแนวทางต่างๆของ Rawlings70และ
Salamy71 อธิบายได้ดงันี ้ 

                                                  
68Romy Rawlings, Healing gardens (USA: Willow Creek Press, 1998), 65. 
69Ibid., 70. 
70Ibid., 76-87. 
71Salamy, “Healing gardens: Design guidelines for landscape architects”,        

174-176, accessed May 23, 2011, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/ 
Salamy%20Virginia%20McGrath.pdf?osu1094842637 
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1. สีแดง ช่วยกระตุ้นให้ผู้ ท่ีมีความซึมเศร้า และเช่ืองช้า ให้ รู้สึก
กระปรีก้ระเปร่าท าให้ตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา ในบางครัง้สีแดงอาจเป็นตวักระตุ้นมากเกินไปส าหรับผู้
ท่ีมีความกดดนัและวิตกกังวลท าให้เกิดความเครียดท่ีรุนแรงขึน้และน ามาซึ่งความฉุนเฉียวได้ สี
แดงท าให้พืน้ท่ีดเูล็กกว่าความเป็นจริงและท าให้รู้สึกอุ่นขึน้ จึงไม่ควรใช้สีแดงในปริมาณมากกับ
พืน้ท่ีขนาดเลก็  

2. สีชมพู ท าให้รู้สกึสบายมากกว่าสีแดงท่ีแรงจ้า สีชมพมูักถกูเลือกในผู้
ท่ีหาความรักและมีความสามารถท าให้ความรักไม่จ ากัดรูปแบบก่อตวัขึน้ได้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ท่ีมี
ความเศร้าโศกให้มีความหวงั โดยจะเป็นสิง่ปกป้องและน าความสงบมาสูจิ่ตใจ 

3. สีส้ม เป็นสีท่ีเหมาะในการบ าบดัจิตใจให้ฟืน้จากความเศร้าโศก ความ
ตกใจหรือหมดหวัง โดยกระตุ้ นให้รู้สึกอบอุ่น  ต้อนรับ และมองโลกในแง่ดี  การใช้สีส้มอย่าง
เหมาะสมจะสามารถควบคมุและยกระดบัจิตวิญญาณให้สามารถต่อสู้กับความตกต ่าและความ
กลวัได้ โดยสีส้มมีแนวโน้มท าให้พืน้ท่ีดเูล็กลงหากใช้ในปริมาณท่ีมากเกินพอดี วสัดแุละสิ่งตกแตง่
สามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มโทนสีส้มให้กบัพืน้ท่ี เช่น กระถางและตุ๊กตาดินเผา วสัดท่ีุมีสนิม กรวดสี  
อิฐดินเผาเป็นต้น 

4. สีเหลือง กระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจ  กระฉับกระเฉง  มองเห็น
คณุคา่ในตวัเอง  และฟืน้จากความโศกเศร้า เป็นสีท่ีดีในการท าสมาธิและการศกึษา  สีเหลืองเป็น
สีสวา่งสามารถใช้ในมมุท่ีมีแสงน้อยหรือใช้ในสวนช่วงเวลาเย็นได้ดี แตก่ารใช้สีเหลืองท่ีมากเกินไป
จะท าให้พืน้ท่ีดกูว้างและท าให้รายละเอียดกลืนหายไป ซึง่เป็นการกระตุ้นความเครียด วสัดแุละสิ่ง
ตกแตง่สามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มโทนสีเหลืองให้กบัพืน้ท่ี เช่น กระถาง  กรวดสี  หินทราย  เป็นต้น 

5. สีเขียว เป็นสีของธรรมชาติ สีแห่งความสมดุลท าให้เกิดความ
กลมกลืนในทุกสิ่ง  แสดงถึงชีวิตใหม่และความหวงั  ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  เหมาะส าหรับการท า
สมาธิ  การเพ่งพินิจ   และยงัช่วยระงบัความวิตกกงัวลได้ แตก่ารใช้สีเขียวมากเกินไปจะท าให้การ
เคลื่อนไหวช้าลง และท าให้เกิดความลงัเลไมแ่น่ใจ 

6. สีน า้เงนิ เป็นสีในอดุมคติส าหรับสถานท่ีเพื่อการบ าบดั เน่ืองจากช่วย
สง่เสริมการผ่อนคลาย เป็นสีท่ีดีในการเพ่งพินิจและน าไปสู่สมาธิ สร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความ
อดทนและความคิด  สีน า้เงินท าให้ตระหนักถึงความต้องการและสร้างท่ีว่างให้กับชีวิต เป็น
ความหมายแห่งความสงบสขุ  ระเบียบแบบแผน และเป็นสีแห่งปัจจบุนักาล 
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7. สีม่วง ท าให้จิตใจสงบ สร้างแรงบนัดาลใจท าให้รู้สึกเคารพตนเอง 
รู้สกึวา่ตนเองมีคา่ สง่เสริมการรับรู้ทางจิตและน าไปสูส่มาธิ สีมว่งช่วยท าให้อารมณ์ท่ีขุ่นมวัสงบลง
ได้ แตห่ากใช้สีมว่งมากเกินไปอาจท าให้รู้สกึโดดเดี่ยว ซมึเศร้า 

8. สีขาว ท าให้รู้สึกถึงความบริสทุธ์ิ  การมีชีวิตใหม่ ช่วยสร้างความ
กลมกลืนและส่งเสริมสีอ่ืนๆในพืน้ท่ีให้สดหรือเข้มขึน้ได้  สีขาวท าให้เกิดภาพลวงในการเพิ่มพืน้ท่ี
ให้กว้างขึน้และลกึขึน้ รวมทัง้เพิ่มความสวา่งให้กบัพืน้ท่ีในเวลากลางคืน  ซึง่ให้บรรยากาศของการ
ฝึกสมาธิและการผ่อนคลาย 

9. สีเทา ให้ความรู้สกึถึงความบริสทุธ์ิรองจากสีขาว สะท้อนรังสีของแสง
ในระดบัความเข้มท่ีน้อยกว่าสีขาว สีเทาสามารถซึมซบัคณุสมบตัิของสีท่ีอยู่ใกล้เคียงได้หรือเป็น
การเพิ่มคณุสมบตัิของสีข้างเคียงได้ สีเทาท าให้สีท่ีเข้มออ่นลง ซึง่ท าให้เกิดความกลมกลืนของสีใน
พืน้ท่ี 

 
 

ภาพท่ี 66 สีสนัของดอกไม้ให้ความรู้สกึสดช่ืนและมีชีวิตชีวา 
ท่ีมา: Gardenvisit.com, Garden finder: Sewerby hall and gardens, accessed February 26, 
2013, available from http://www.gardenvisit.com/garden/sewerby_hall_and_gardens 
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ภาพท่ี 67 สีขององค์ประกอบในสวนท่ีกลมกลืนให้ความรู้สกึสงบและผอ่นคลาย 
ท่ีมา: Gardenvisit.com, Garden finder: Stillingfleet lodge gardens, accessed February 26, 
2013, available from http://www.gardenvisit.com/garden/stillingfleet_lodge_gardens 

 
การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ ควรค านงึถึงคณุสมบตัิแฝงของ

สีท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้มองหรือผู้ ใช้งาน โดยพิจารณาตามลกัษณะการบ าบดัท่ี
เหมาะสมกบักลุม่ผู้ใช้งาน ซึง่จะสง่ผลให้เกิดความรู้สกึท่ีดีจากการมองภาพภมูิทศัน์ท่ีน่าพงึพอใจ 

3.4.2.6 ขนาดและสัดส่วน(Scale & Proportion)  
ขนาดหรือมาตราส่วน องค์ประกอบในการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการ

บ าบดัจิตใจนัน้ต้องสมัพนัธ์กบัความสงูของมนษุย์ ซึ่งใช้ขนาดในการเปรียบเทียบเพื่อสร้างความ
กลมกลืน การจดัวางองค์ประกอบในภมูิทศัน์ต้องค านึงถึงขนาดของพืน้ท่ีและขนาดของกิจกรรม
ด้วย ไม่เช่นนัน้แล้วจะท าให้ความสมดุลของพืน้ท่ีลดลง เกิดความตึงเครียดและสับสน โดยสี  
รูปร่างและพืน้ผิวขององค์ประกอบตา่งๆในภมูิทศัน์มีความสมัพนัธ์ตอ่การรับรู้ขนาดได้ 

สัดส่วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์ประกอบท่ีมีความ
แตกตา่งกนั ทัง้ขนาดท่ีอยูใ่นรูปทรงเดียวกนัหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสมัพนัธ์กลมกลืน
ระหวา่งองค์ประกอบทัง้หลายด้วย สดัสว่นท่ีมีความเหมาะสมจะให้ความรู้สกึกลมกลืน ซึง่สามารถ
พิจารณาได้จากสดัส่วนท่ีสมบูรณ์(Golden Proportion) ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนท่ีสามารถพบได้ใน
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถน าหลกัการมาหาความสมัพันธ์กับสิ่งต่างๆได้ตามกฎของธรรมชาติ และ
สดัส่วนจากความรู้สกึ ซึง่ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ส่วนตวัของแต่ละบคุคล โดยองค์ประกอบในการ
ออกแบบภมูิทศัน์สว่นใหญ่จะเป็นสดัสว่นตามธรรมชาติท่ีเป็นสดัสว่นท่ีความสมบรูณ์ 

การออกแบบขนาดและสดัส่วนเป็นสิ่งส าคญัต้องมีความเหมาะสม ซึ่ง
ขึน้อยู่กับสภาพท่ีตัง้ของภูมิทัศน์นัน้ๆ ภูมิทัศน์เพื่อการบ าบดัจิตใจท่ีอยู่ท่ามกลางอาคารสูง เช่น 
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โรงพยาบาล ควรออกแบบองค์ประกอบภายในสวน เช่น ต้นไม้ มาช่วยในการลดทอนสดัสว่นท่ีสงู
ของอาคารให้เป็นสดัสว่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สกึคุ้นเคย 
 

 
 

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

3.4.2.7 แสงและเงา(Light & Shadow) แสงมีความส าคญัต่อชีวิต 
จ าเป็นต่อสขุภาพและการฟืน้ฟู แสงมกัจะถกูพบว่าเก่ียวข้องกับสขุภาพและจิตวิญญาณ การให้
แสงสวา่งช่วยเตือนให้เราระลกึถึงสวรรค์และชีวิตในโลกหน้า72 แสงท่ีใช้ในการบ าบดัคือแสงท่ีหาได้
จากธรรมชาติท่ีพบในแต่ละวนั แต่ละฤด ูซึ่งเป็นแสงขาว(Full-spectrum) การรับแสงธรรมชาติ
ผ่านทางเลนส์ตามีความส าคัญยิ่งต่อทั ง้สุขภาพทางจิตใจและสุขภาพทางกาย 73  การได้รับ
แสงอาทิตย์ในปริมาณท่ีเหมาะสมจะท าให้รู้สึกมีพลงั และสนุกสนาน ร่าเริง หากปราศจากแสง
ธรรมชาติจะรู้สึกอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีได้ แสงมีผลต่อระบบประสาทหาก
ไม่ได้ปริมาณแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสมจะเกิดความเจ็บป่วยทางจิตใจ แสงท่ีไม่เป็นแสงธรรมชาติ
จะท าให้มีระดบัฮอร์โมนความเครียดสงูขึน้ 

                                                  
72Ibid., 146. 
73Jacob Liberman, Light medicine of the future (Santa Fe: Bear & Co. Publishing, 

1991); Jane W. Hyman, The light book (LA: Jeremy P. Tarcher, Inc., 1990), quoted in Ibid., 
146-147. 
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การออกแบบภูมิทัศน์ท่ีมีการสะท้อนของแสงจากองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติท่ีมีการกรองแสงให้นุ่มนวลลง มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ กับความซึมเศร้าได้ แสง
สามารถใช้ในการควบคมุภมูิอากาศในพืน้ท่ีเล็กๆ ท าให้พืน้ท่ีมีความสมดลุ แสงท่ีกระจายในพืน้ท่ี
จะช่วยสร้างจดุเร่ิมต้นของการมีสขุภาพท่ีดี ทัง้นีต้้องมีการวางต าแหน่งกิจกรรมท่ีสามารถรับแสง 
อาทิตย์ได้ อย่างไรก็ตามการรับแสงอาทิตย์และแสงเทียมมากไปอาจเป็นอนัตรายได้74  ดงันัน้จึง
ต้องออกแบบภมูิทศัน์ให้มีความสมดลุของปริมาณและความเข้มของแสง ซึง่อาจมีความแตกต่าง
กนัในแตล่ะพืน้ท่ีขึน้อยูก่บัประเภทของผู้ใช้งาน 

 
 

ภาพท่ี 69 แสงธรรมชาตสิร้างพลงัให้เกิดขึน้ในภมูิทศัน์ช่วยกระตุ้นให้มีสขุภาพที่ดีจากการมองเห็นแสง                       
ท่ีมา: Boscopix Photography, Summertime light…, accessed February 26, 2013, available from 
http://boscopix.com/summertime-light/ 
 

 
 

ภาพท่ี 70 การใช้แสงเวลากลางคืนเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีแตกตา่ง เกิดความน่าสนใจและดงึดดูใจ 

                                                  
74T. Gimbel, Healing with color and light (London: Gaia Books, 1994), quoted in 

Ibid., 154.  

ท่ีมา: Lighting Design Inside, Top tips for gardens lighting, accessed February 26, 2013, 
available from http://www.lightingever.com/blog/top-tips-for-gardens-lighting/ 
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3.4.2.8 พืน้ผิว(Texture) เป็นลกัษณะของผิวหน้าของสิ่งตา่งๆท่ีสามารถ
ท าให้เกิดอารมณ์ และความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะของพืน้ผิวนัน้ๆพืน้ผิวหยาบจะให้ความ 
รู้สกึกระตุ้นประสาท หนกัแน่น มัน่คง แข็งแรง ถาวร ในขณะท่ีผิวเรียบจะให้ความรู้สกึเบาสบาย  

ลกัษณะท่ีสมัผสัได้ของพืน้ผิวแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. พืน้ผิวท่ีสมัผสัได้โดยตรงกบัร่างกายหรือกายสมัผสั เป็นลกัษณะของ

พืน้ผิวท่ีเป็นอยูจ่ริงของผิวหน้าของวสัดนุัน้ๆ เช่น  การสมัผสัพืน้ผิวของพืชพรรณด้วยมือ  
2. พืน้ผิวท่ีสัมผัสได้ทางสายตา จากการมองเห็นอาจเป็นลักษณะท่ี

แท้จริงของผิวหน้าวสัดนุัน้ๆหรืออาจไม่ใช่ลกัษณะท่ีแท้จริงของผิวหน้าวสัดนุัน้ๆก็ได้ เช่น การนัง่
มองสนามหญ้าสามารถสมัผสัได้ถึงความอ่อนนุ่มของผิวหญ้า  การมองภาพวาดของแม่น า้บน
กระดาษก็สามารถสมัผสัถึงความเย็น สดช่ืน ชุ่มช ่าของผิวน า้ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 71 พืน้ผิวในสวนให้อารมณ์และความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนั    
ท่ีมา: HGTV, Garden galleries: Water feature gardens, accessed February 26, 2013, available 
from http://www.hgtv.com/garden-galleries/water-feature/colorful-water-
garden/6686/index.html#/id-6226/Portfolio_Space-Water+Feature/Portfolio_Style/Color 
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ภาพท่ี 72 รูปปัน้หินท่ีมัน่คงแข็งแรงแตแ่ฝงความรู้สกึอ่อนโยนจากเด็กและสตัว์เลีย้ง 
ท่ีมา: Lee, A guide to northeastern gardening, accessed February 26, 2013, available from 
http://landscapedesignbylee.blogspot.com/2012/08/garden-bloggers-bloom-day-august-
2012.html 
 

 
 

ภาพท่ี 73 พืน้ผวิท่ีสมัผสัได้ทางสายตาจากภาพวาด 
ท่ีมา: TAIN, Gardening and landscaping, accessed February 26, 2013, available from 
http://tainconstructions.blogspot.com/2009/11/gardening-and-landscaping.html 
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ภาพท่ี 74 พืน้ผวิท่ีสมัผสัได้ทางสายตาจากทิวทศัน์จริง 
ท่ีมา: Gardenvisit.com, Garden finder: Claremont landscape garden, accessed February 26, 
2013, available from http://www.gardenvisit.com/garden/claremont_landscape_garden 
 

การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจควรค านึงถึงลกัษณะท่ีสมัผสัได้
ของพืน้ผิวทัง้ 2 ลกัษณะ เพื่อก่อให้เกิดการบ าบดัจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
กลุม่ผู้ใช้งานท่ีหลากหลาย 

3.4.3 การออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ 
องค์ประกอบของภูมิทัศน์เป็นลักษณะทางกายภาพมีทัง้องค์ประกอบท่ีเป็น

ธรรมชาติและองค์ประกอบท่ีมนุษย์สร้างขึน้ซึ่งเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและมองเห็นได้ การ
ออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีดีมีความเหมาะสมสามารถท าให้เกิดเป็นนามธรรมสมัผสัได้
จากความรู้สึกทัง้ด้านจิตใจและสังคม  ซึ่งช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี  และบ าบัดจิตใจจาก
ความเครียดได้ ดงันัน้การออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจจะต้องค านึงถึง
สิ่งท่ีเป็นทัง้รูปธรรมและนามธรรมซึ่งผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้ตามความต้องการและความ
เหมาะสมได้ การเลือกใช้องค์ประกอบตา่งๆเพื่อสง่เสริมการบ าบดัมีดงันี ้  

3.4.3.1 วัสดุพืชพรรณ(Plant Materials) พืชพรรณมีหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลมุดิน ไม้เลือ้ย ซึง่แตล่ะประเภทก็มีประโยชน์และให้ความรู้สกึท่ี
แตกต่างกนั  พืชพรรณช่วยให้สภาพแวดล้อมน่าสนใจและรู้สกึผ่อนคลาย มีประโยชน์ในการสร้าง
ขอบเขตของพืน้ท่ี สร้างพืน้ท่ีโอบล้อมหรือแบ่งส่วนพืน้ท่ีย่อยๆให้มีความเป็นส่วนตวัหรือใช้พราง
สายตาจากส่วนต่างๆ พืชพรรณช่วยในการกรองฝุ่ นละออง  เสียง  มลภาวะภายนอกให้เข้ามายงั
พืน้ท่ีได้น้อยลง และสิง่ท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนคือ พืชพรรณให้ร่มเงา สร้างความร่มร่ืนให้กบัภมูิทศัน์ 
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ภาพท่ี 75 ผงัแสดงพืชพรรณเป็นตวัแบง่พืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานท่ีตา่งกนั(Illustration by M. Furgeson) 
ท่ีมา: University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series: Healing 

gardens, accessed March 25, 2012, available from 
http://www.sustland.umn.edu/design/healinggardens.html 

 
พืชพรรณช่วยกระตุ้นความรู้สึกในแง่ของสีสนั กลิ่นหอม เสียง ผิวสมัผสั 

และรสดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอมตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ และท าให้รู้สึกพึงพอใจซึ่งช่วยในการฟืน้ฟูหรือกระตุ้นความทรงจ าในอดีตขึน้มาได้อีกครัง้ 
การพิจารณาช่วงการมีดอก ช่วงเวลาท่ีให้กลิ่นหอม จะสะท้อนถึงช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลง
ของฤดกูาล ซึง่ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึสนใจ และเฝ้าติดตาม รวมทัง้การดงึดดูสตัว์ตา่งๆ เช่น นก  แมลง 
ผีเสือ้ ให้เข้ามาในพืน้ท่ีจะท าให้เกิดความรู้สกึถึงวงจรของธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์  
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 76 พืชพรรณช่วยดงึดดูสิง่มีชีวิตตา่งๆ เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
               (ก) แมลงเตา่ทอง                                      (ข)  ผึง้ 
ท่ีมา: Zastavki.com, Animals: Insects, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.zastavki.com/eng/Animals/Insects/4/ 
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การเลือกใช้พืชพรรณท่ีมีสรรพคณุทางการแพทย์ของท้องถ่ิน ช่วยสร้าง
ความคุ้นเคยและสร้างความรู้สกึดีตอ่สขุภาพ การใช้พืชหรือผกัท่ีกินได้ช่วยสร้างความรู้สกึเอาใจใส ่
ความห่วงใยดแูล ซึง่เป็นการสร้างเสริมกิจกรรมทางสงัคมให้แก่ผู้ ใช้งานได้มีสว่นร่วมในการใช้สวน 
แตต้่องระมดัระวงัในการออกแบบ เน่ืองจากถ้าขาดการเอาใจใสด่แูลท่ีดีจะท าให้พืชพรรณเห่ียวเฉา
เกิดความรู้สกึหดหู่ และซมึเศร้าได้ 

3.4.3.2 ลักษณะและรูปแบบทางเดนิ(Path & Circulation) ทางเดิน
เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ ใช้งานเข้าถึงภมูิทศัน์ได้สะดวก เชือ้เชิญให้เกิดการค้นหาติดตาม น าไปสู่ทิศทางท่ี
มุ่งหมาย ตามท่ีผู้ออกแบบต้องการให้ผู้ ใช้งานได้รับรู้ และมีประสบการณ์ร่วมระหว่างทางท่ีเดินไป 
ลกัษณะและรูปแบบทางเดนิสามารถท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สกึตา่งๆได้ด้วยการใช้เส้นสาย สี 
พืน้ผิววสัดตุา่งๆ  

การออกแบบทางเดินให้เกิดความกลมกลืนและสมดุลกับพืน้ท่ี ควรใช้
ลกัษณะของเส้นโค้งหรือการเคลื่อนท่ีแบบคดเคีย้วมากกว่าทางเดินท่ีมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือ
การเคลื่อนไหวท่ีมีการหกัมมุ การออกแบบทางเดินให้มีความลาดชนัมีระดบัมุมมองท่ีแตกต่างกนั
ช่วยสร้างความตื่นเต้นและความประหลาดใจได้ โดยระดบัความสงูต ่าควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ตอ่เน่ืองไม่ควรเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนั การจดัให้มีพืชพรรณตามขอบทางเดนิจะช่วยให้รู้สกึถึง
ความอ่อนโยนและต่อเน่ือง เส้นทางท่ีให้ความรู้สึกอ่อนโยน จะท าให้รู้สกึพึงพอใจต่อสิ่งท่ีอยู่ภาย
หน้าท าให้เกิดการค้นหา ตดิตาม สร้างจินตนาการให้กบัผู้ใช้งาน 
 

 
 

ภาพท่ี 77 เส้นทางเดินท่ีโค้งและการปลกูพืชพรรณตามขอบทางให้ความรู้สกึอ่อนโยนตอ่เน่ืองกลมกลืน 
               ไปกบัองค์ประกอบอ่ืนๆภายในสวน   
ท่ีมา: Mitre10, Gardening guides: Landscaping, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.mitre10.co.nz/how_to_guides/gardening/landscaping_design_principles/ 
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ภาพท่ี 78 ทางเดินท่ีมีจดุมุ่งหมายมีขนาดทางเดินท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ล้วนสง่เสริมให้เกิดความพงึพอใจ  
ท่ีมา: Helen Allison, Portfolio: The curvy garden, accessed February 26, 2013, available from 
http://www.helenallison.co.uk/curvy.html 
 
 

ทางเดนิควรมีความกว้างไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร เพื่อเพียงพอตอ่การหมนุ
ตวัของรถเข็นและมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.10  เมตร เพื่อให้รถเข็นสวนทางกันได้ การ
เปลี่ยนแปลงระดบัความสงูของพืน้ ควรมีความลาดชนัในทางยาวไมเ่กิน 5%(1:20) และความลาด
ชนัในทางกว้างไมเ่กิน 2% (1:50) ในกรณีท่ีความลาดชนัเกิน 1:20 ควรมีราวกนัตก75 

 
ภาพท่ี 79 ผงัแสดงตวัอยา่งความกว้างของทางเดิน(Illustration by M. Furgeson) 
 
 

                                                  
75University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series: 

Healing gardens, accessed March 25, 2012, available from http://www.sustland.umn.edu/ 
design/healinggardens.html 

 

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

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 80 ความลาดชนั(Illustration by M. Furgeson)   
               (ก) ความลาดชนัทางยาว                       (ข) ความลาดชนัทางกว้าง 
ท่ีมา: University of Minnesota, Sustainable urban landscape information series: Healing 

gardens, accessed March 25, 2012, available from http://www.sustland.umn.edu/design/ 
healinggardens.html 
 

3.4.3.3 น า้(Water) น า้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของธรรมชาติท่ีแสดงถึง
ชีวิต เปรียบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งท่ีมีสิ่งมีชีวิตอาศยัอยู่ จึงมักถูกน ามาใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ให้
ผู้ ใช้งานได้ตีความพิจารณาตนเองและท าความเข้าใจกับชีวิตของตนให้มากขึน้ ซึ่งท าให้เกิดการ
เพ่งพินิจ โดยการเคลื่อนไหวของน า้ท่ีแตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั เช่น น า้ท่ีมีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจะกระตุ้นให้รู้สึกตื่นตวั  กระฉับกระเฉง  ส่วนน า้ท่ีมีการเคลื่อนไหวอย่าง
ช้าๆ มีเสียงของธรรมชาติท่ีแผ่วเบาจะท าให้รู้สึกอ่อนโยน ผ่อนคลาย ส่วนน า้ท่ีอยู่นิ่งจะท าให้รู้สึก
สงบเกิดสมาธิ ซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์จะชอบน า้ท่ีเป็นระลอก มีประกายและเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ 
มากกว่าน า้ท่ีอยู่นิ่ง เน่ืองจากความนิ่งเฉยหมายถึงสขุภาพของสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี สว่นน า้ท่ีเป็น
ระลอกมีการเคลื่อนไหวสร้างความสดช่ืน และเป็นสญัญาณของแหลง่อาหารท่ีพอเพียงและบริสทุธ์ิ  

น า้ มีความสามารถในการสะท้อนองค์ประกอบของธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมท าให้เกิดความต่อเน่ืองในภมูิทศัน์ การออกแบบน า้สามารถใช้การเคลื่อนไหวของ
น า้ท่ีเป็นจงัหวะ เช่น น า้ตก น า้พ ุช่วยดงึดดูความสนใจก่อให้เกิดความพงึพอใจได้ หรือใช้เสียงจาก
การเคลื่อนไหวของน า้เพื่อกลบเสียงรบกวนท่ีไม่น่าฟัง 
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ภาพท่ี 81 น า้แสดงถึงชีวิต สร้างความตอ่เน่ืองในภมูิทศัน์ เป็นจดุสนใจก่อให้เกิดการเพง่พินิจพิจารณา 
ท่ีมา: Pond Trade Magazine, Keeping fish ponds beautiful in the summer, accessed February 
26, 2013, available from http://www.pondtrademag.com/gallery/ar-58/ 
 

3.4.3.4 สิ่งก่อสร้างในสวน(Garden Furniture & Garden 
Architecture) แสดงให้เห็นถึงความต้องการของมนษุย์ท่ีจะอยู่ร่วมและเป็นสว่นหนึ่งกบัธรรมชาติ 
โดยมนุษย์ต้องการความสะดวกสบาย ความมั่นคงแข็งแรงในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติตาม
วิวฒันาการของมนษุย์ 

การใช้สิ่งก่อสร้างในสวนส่วนใหญ่จะเน้นวสัดท่ีุมีพืน้ผิวท่ีหยาบ แข็งแรง 
ทนทาน เพื่อสร้างความแตกตา่งกบัพืน้ผิวท่ีอ่อนนุ่มของพืชพรรณ ซึง่เป็นการสง่เสริมสิ่งก่อสร้างให้
เห็นได้อย่างชดัเจน ในขณะเดียวกนัก็ต้องให้ความรู้สกึท่ีกลมกลืนไม่แตกแยก โดยวสัดท่ีุน ามาใช้
ต้องเหมาะสมกบัสภาพอากาศของพืน้ท่ีนัน้ๆ 

องค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งก่อสร้างในทางตัง้ท่ีพืชพรรณสามารถยึดเกาะ
โครงสร้างได้ ช่วยให้เกิดความรู้สึกโอบล้อมของพืน้ท่ีท่ีน่าสนใจ และพึงพอใจ  การใช้สิ่งก่อสร้าง
ในทางตัง้ เช่น ซุ้ มประตู เป็นการส่งเสริมทางเข้าพืน้ท่ีให้เกิดลักษณะเฉพาะและแฝงด้วย
ความหมาย 
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(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภาพท่ี 82 สิ่งก่อสร้างทางตัง้ให้ความรู้สกึโอบล้อมท่ีน่าสนใจและพงึพอใจ แฝงไว้ด้วยความหมาย 
               (ก) ศาลาหิน                        (ข) ซุ้มระแนงทางเดนิ                         (ค) ซุ้มประตทูางเข้า 
ท่ีมา: Pinterest, Arbor & Vine, accessed February 26, 2013, available from http://pinterest.com/ 
beunique/a-r-b-o-r-v-i-n-e/ 
 
 

การออกแบบท่ีนัง่ควรค านึงถึงความหลากหลายและความสะดวกสบาย
ในการใช้งานให้ผู้ ใช้งานได้เลือกตามความต้องการทางสงัคมท่ีมีการรวมกลุม่นัง่พดูคยุหรือการนัง่
พักตามล าพังท่ีต้องการความสงบเป็นส่วนตัวซึ่งอาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ศาลา  สะพาน  
ก าแพงน า้ตก ช่วยส่งเสริมภมูิทัศน์ในเร่ืองแสง สี  ท่ีว่าง สดัส่วน และอ่ืนๆ รวมทัง้ใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมตา่งๆได้ 

 
 

ภาพท่ี 83 ท่ีนัง่ท่ีใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมสร้างความคุ้นเคย ปลอดภยั และพงึพอใจ  
ท่ีมา: Gardenvisit.com, Garden products: Design ideas, accessed February 26, 2013, available 
from http://www.gardenvisit.com/design-ideas/page/2/ 
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3.4.3.5 สิ่งประดับตกแต่งสวน(Garden Decoration) เป็นการแสดงถึง   
สนุทรียภาพของมนษุย์ในการสร้างสรรค์ศิลปะความงามไว้ภายในสวน  วสัดท่ีุใช้มีทัง้วสัดท่ีุมีความ
กลมกลืน และขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความหมายท่ีผู้ ออกแบบ
ต้องการสื่อสารให้ผู้ใช้งานได้รับรู้โดยผา่นสิง่ประดบัตกแตง่เหลา่นี ้เช่น ผลงานทางศิลปะ ภาพวาด  
ประติมากรรม  ซึง่ควรมีความหมายท่ีชดัเจนไม่คลมุเครือ เน่ืองจากผลงานท่ีตีความได้หลากหลาย 
พิจารณาวา่มีความน่าสนใจและดงึดดูให้เกิดความสดช่ืนแก่บางคน อาจสง่ผลในทางลบกบัผู้ อ่ืนท่ี
มีความเครียดรุนแรงหรือมีความเจ็บป่วยทางจิตใจได้ 

 
 

ภาพท่ี 84 ท่ีนัง่ท่ีเป็นทัง้สิ่งประดบัตกแตง่และสามารถใช้งานได้ 
ท่ีมา: Garden Decoration, Garden decoration: Garden design “The loop chair”, accessed 
February 26, 2013, available from http://gardendecoration.net/garden-decoration/garden-
design-the-loop-chair/ 
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ภาพท่ี 85 ประตมิากรรมท่ีมีความหมายชดัเจนให้ความรู้สกึคุ้นเคย และพงึพอใจ                 
ท่ีมา: The Gardening Website, Garden sculpture: Sculptors, accessed February 26, 2013, 
available from http://www.thegardeningwebsite.co.uk/pavenhill-sculptures-steel-sculptures-by-
gordon-dickinson-i90191.html 
 

 
 

ภาพท่ี 86 ประตมิากรรมท่ีมีความหมายคลมุเครือแตด่งึดดูความสนใจได้เป็นอยา่งดี 
ท่ีมา: The Sculpture Website, Sculptors: David Harber, accessed February 26, 2013, available 
from http://www.thesculpturewebsite.co.uk/david-harber-sundials-c156.html 
 

 หลกัการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจทัง้ 3 หวัข้อนัน้มีความสมัพนัธ์  สง่เสริม
ซึง่กนัและกนั โดยการน าไปใช้ในการออกแบบอาจไม่สามารถน าไปใช้ได้ทกุประเด็น ต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมต่อลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี เช่น สภาพท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี การเข้าถึง ฯลฯ  
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รวมถึงประเภทของโครงการ  แนวความคิดในการออกแบบ  และกลุ่มผู้ ใช้งานควบคู่กันไป เพื่อ
สง่เสริมให้เกิดกระบวนการในการบ าบดัจิตใจด้วยภมูิทศัน์ได้  

3.5  สรุปการทบทวน 
 การทบทวนปรัชญาการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ ซึง่เป็นองค์ความรู้ท่ีมา
จากหลายสาขาวิชา เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพิจารณาการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดั
จิตใจท่ีมีความสมัพนัธ์กับการออกแบบภูมิทศัน์ในโรงพยาบาล โดย 3 แนวทางหลกั ได้แก่  แนว
ทางการออกแบบตามประเพณีท่ีสัง่สมมาจากอดีต แนวทางที่พิจารณาทางด้านชีววิทยาและนิเวศ- 
วิทยา และแนวทางท่ีให้ความส าคญักบับคุคล เป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้ร่วมกนัเพื่อ
การบ าบดัจิตใจได้   

การทบทวนมลูเหตทุางด้านความเครียดท่ีส่งผลต่อสขุภาพของร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ในเร่ืองของทฤษฎีการออกแบบสวนเพื่อรองรับความเป็นอยู่ท่ีดี ซึง่เป็นการออกแบบสวนท่ี
ส่งเสริมสขุภาพด้วยองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการจดัการ  
ฟืน้ฟ ูและป้องกนัผลจากความเครียด   รวมทัง้เร่ืองอิทธิพลของธรรมชาติและความชอบของมนษุย์ 
และเร่ืองสิง่เร้าในสภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การบ าบดัจิตใจ เป็นองค์ความรู้ในการออกแบบภมูิทศัน์
เพื่อการบ าบดัจิตใจท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในการพิจารณาสภาพแวดล้อมท่ีสร้างความรู้สกึพงึพอใจ
และผ่อนคลายจากความเครียด  

การทบทวนหลกัการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจท่ีมีพืน้ฐานมาจากหลกัการ
ออกแบบทางศิลปะในเร่ืองของการจัดองค์ประกอบในงานภูมิทัศน์เพื่อการบ าบัดจิตใจ  การ
ออกแบบคุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภูมิทัศน์เพื่อการบ าบัดจิตใจ  และการออกแบบ
องค์ประกอบของภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ ท่ีมีความสมัพนัธ์และสง่เสริมซึง่กนัและกนั สามารถ
น าไปใช้เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจจากความรู้สึกในการรับรู้โดยการมองเห็นภาพท่ีน่าพึงพอใจ
ก่อให้เกิดสนุทรียภาพ  ท าให้เกิดกระบวนการเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีและน าไปสูก่ารบ าบดัจิตใจ 

ปรัชญาการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  มูลเหตุทางด้านความเครียดท่ี
ส่งผลต่อสขุภาพของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์   และหลกัการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดั
จิตใจ สามารถแบ่งองค์ความรู้ได้เป็น 2 ประเภท76 คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึก ซึ่งกล่าวถึง
ความรู้สกึภายในหรือกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในจิตใจท่ีส่งผลให้เกิดการบ าบดัจิตใจ  และข้อมลูด้าน
การออกแบบพืน้ท่ี ซึง่มีความสมัพนัธ์กนั สามารถสรุปได้ตามตารางดงันี ้

                                                  
76ประภาพร ธาราสายทอง, “ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ”, 29.  
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ตารางท่ี 2 ข้อสรุปการทบทวนวรรณกรรมแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู 2 ประเภท 

 

ท่ีมา: ประภาพร ธาราสายทอง, “ภมูิทศัน์เพ่ือการบ าบดัจิตใจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 30. 

กระบวนการบ าบัดจติใจด้วยภูมทิัศน์ ข้อมูลด้านพืน้ที่ 
1.ความรู้สกึว่าสามารถควบคุมได้และความเป็น
ส่วนตัว   
: สวนสวรรค์ สวนระเบียงโบสถ์ การออกแบบที่รวม
คณุสมบตัิท้องถ่ิน การออกแบบเพ่ือความยัง่ยืน 

- พืน้ท่ีท่ีมีการเข้าถงึชดัเจน เข้าใจง่าย สามารถรับรู้
ต าแหน่งหรือทิศทางได้ 
- พืน้ท่ีท่ีมีมมุมองกว้างไกล สามารถสงัเกตการณ์การ
เคลื่อนไหวตา่งๆได้ 
- พืน้ท่ีท่ีมีการปิดล้อม และมีสิ่งปกคลมุในระนาบศีรษะ 
- มีพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งภายในและภายนอก 
- สภาพแวดล้อมท่ีให้ความรู้สกึสมดลุ กลมกลืน 
- สภาพแวดล้อมท่ีอดุมสมบรูณ์ ซึง่ให้ความหวงัและ
การมีชีวิตอยู่ 
- มีองค์ประกอบของท้องที่ที่คุ้นเคย  

2.การสนับสนุนทางสังคม  
: การออกแบบเพ่ือความยัง่ยืน (ท่ีสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือ 
การบ าบดั) 

- พืน้ท่ีท่ีเพียงพอตอ่การท ากิจกรรมร่วมกนั  
- พืน้ท่ีท่ีหลากหลาย มีตวัเลือกในการใช้งานตามความ
ต้องการของกลุม่สงัคม 

3.การเคล่ือนไหวทางสรีระและการออกก าลังกาย  
: เขาวงกต สวนจีน สวนส าหรับพิธีชงชาของญ่ีปุ่ น 

- พืน้ท่ีท่ีมีจดุหมาย ดงึดดูความสนใจให้เข้าไปติดตาม
อยา่งตอ่เน่ือง 
- เส้นทางเดินท่ีลกึลบั มีมมุมองท่ีคลี่คลาย  

4.การเข้าถงึธรรมชาตแิละสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ
ที่ดี  
- ความพงึพอใจจากการรู้สกึ:  สวนส าหรับพิธีชงชา   
การออกแบบโดยใช้พืชพรรณท่ีมีสรรพคณุทาง
การแพทย์(โดยใช้กลิ่น) 
- ความพงึพอใจจากการรับรู้:  สวนจีน  สวนส าหรับพิธี
ชงชา 
- ความพงึพอใจในระดบัปัญญา(การสร้างสรรค์ และ
การเพง่พินิจ): การออกแบบเพื่อสื่อความหมายทาง
ศิลปะ การออกแบบเพื่อความยัง่ยืน เขาวงกต สวนเซน 

- ภมูิทศัน์ท่ีมนษุย์ชอบ  
- การใช้สิ่งเร้าความรู้สกึและการรับรู้ในด้านตา่งๆ 
โดยเฉพาะทางด้านการมองเหน็ 
- การจดัวางองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม เช่น 
แบบแผน ความสมดลุ จงัหวะ ฯลฯ ท่ีพิจารณาว่า
สง่เสริมการบ าบดัจิตใจ 
- การออกแบบคณุลกัษณะในการจดัองค์ประกอบ เช่น 
สี รูปร่าง พืน้ผิว แสง ฯลฯ 
- การออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมนษุย์พงึ
พอใจ  
- การออกแบบอยา่งมีปรัชญา มีความสร้างสรรค์ หรือ
การแทรกความหมายทางสญัลกัษณ์ ในการออกแบบ
เพ่ือการเพง่พินิจพิจารณา และมีสมาธิ 
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กระบวนการบ าบดัจิตใจด้วยภูมิทัศน์จากงานออกแบบในแนวทางต่างๆ สามารถ
อธิบายได้ตามทฤษฎีการออกแบบสวนเพื่อรองรับความเป็นอยู่ท่ีดี และน าทฤษฎีอ่ืนๆมาขยาย
ความและสนบัสนุน  โดยข้อมลูจากแนวทางการออกแบบตามประเพณีท่ีสัง่สมมาจากอดีต และ
แนวทางท่ีพิจารณาทางด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา สามารถพิจารณาได้จากตัวอย่างงาน
ออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ ซึง่ให้ข้อมลูด้านลกัษณะพืน้ท่ีท่ีสามารถตีความเช่ือมโยงไปสู่
การบ าบัดจิตใจ รวมทัง้แนวทางท่ีให้ความส าคัญกับบุคคลได้กล่าวถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้สกึท่ีสามารถตีความออกมาเป็นข้อมลูด้านพืน้ท่ีได้เช่นกนั และน าหลกัการออกแบบภมูิทศัน์
เพื่อการบ าบดัจิตใจมาอธิบายข้อมลูด้านพืน้ท่ีเพิ่มเติม  เพื่อให้ข้อมลูด้านพืน้ท่ีมีความชดัเจนมาก
ขึน้และสง่เสริมกระบวนการบ าบดัจิตใจได้ดีขึน้   

กระบวนการเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีสามารถอธิบายได้จาก
การรับรู้และความพงึพอใจในสภาพแวดล้อมทัง้ 3 กระบวนการ ซึง่หลกัการเพ่งพินิจท่ีมีอยู่ในแนว
ทางการออกแบบตามประเพณีท่ีสัง่สมมาจากอดีตก็สามารถจดัอยู่ในกระบวนการเข้าถึงธรรมชาติ
และสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีได้ โดยการบ าบดัจิตใจจากกระบวนการเข้าถึงธรรมชาติและสิ่ง
เบี่ยงเบนความสนใจท่ีดีด้วยการสร้างความพึงพอใจจากการรู้สกึและการรับรู้ สามารถประเมินได้
จากลกัษณะในภมูิทศัน์ท่ีมนษุย์ชอบ การรับรู้สิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะด้าน
ท่ีวา่งซึง่เป็นการมองเห็นการจดัวางของสภาพแวดล้อม(การจดัองค์ประกอบ เช่น การจดัพืน้ท่ี แบบ
แผน ล าดบั สมดลุ ฯลฯ)การมองเห็นลกัษณะ เส้น รูปร่าง สี พืน้ผิว ฯลฯ(คุณลกัษณะในการจัด
องค์ประกอบ)  

จากข้อสรุปการทบทวนวรรณกรรมของภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจสามารถน ามาเป็น
แนวทางการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจได้  
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยนีเ้พื่อประเมินหลงัการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนา เป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) ถึงสภาพการใช้งานในปัจจุบนัของภมูิทศัน์ใน
โรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ ออกแบบและผู้ บริหาร  
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานกบัลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสวนในโรงพยาบาล
เสนา  และการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์
เพื่อการบ าบดัจิตใจ  โดยมีล าดบัในการด าเนินการศกึษาวิจยัดงันี ้

 
1.  พืน้ที่ศึกษำ 
 การประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไป กรณีศึกษาภูมิทัศน์ใน
โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจ้าเจ็ด อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีขนาดพืน้ท่ี 39 ไร่ 1 งาน 
93 ตารางวา  โดยโรงพยาบาลเสนาจดัได้ว่าเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป ซึง่เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล 
สงักดักองโรงพยาบาลภมูิภาค ปัจจบุนัมีเตียง 180 - 200 เตียง 
 
2.  กำรศึกษำข้อมูลกำรส ำรวจ 
 2.1 ประชำกร ท่ีเป็นเป้าหมายของการศกึษา แบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

2.1.1 ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก 
2.1.2 ญาติผู้ ป่วยและผู้ เยี่ยมไข้ 
2.1.3 เจ้าหน้าท่ี 
2.1.4 บคุคลภายนอก 

 2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ การศึกษาวิจยันีไ้ด้ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมลู โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูหลากหลายประเภท ซึ่งค านึงถึงความถูกต้องของข้อมลู และ
ความสะดวกของผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ 

2.2.1 แบบสังเกตกำรณ์(Observations)  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู   โดย
การบนัทึกพฤติกรรมของกลุ่มประชากร  สามารถท าได้หลายวิธี  ได้แก่  การสงัเกตโดยตรง  การ  
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สงัเกตโดยการหาร่องรอย และการสงัเกตโดยการเข้าไปมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี 
2.2.2 แบบสัมภำษณ์(Interview)  เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้สมัภาษณ์

และผู้ถกูสมัภาษณ์ โดยใช้ค าถามเป็นสื่อในการเก็บรวบรวมข้อมลู   เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและ
ครอบคลมุผู้ใช้งานในพืน้ท่ีในโรงพยาบาล 

2.2.3 แผนผังของโรงพยำบำลเสนำ ผู้ศกึษาได้คดัลอกขึน้มาใหม่จากแผนผงั
เดิมของโรงพยาบาล โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของพืน้ท่ีสวนภายนอกอาคารจากการ
สงัเกตการณ์ เพื่อช่วยให้การศึกษาวิจยัมีความเข้าใจข้อมลูด้านพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ สามารถอธิบาย
ข้อมลูด้านกายภาพของพืน้ท่ีได้อยา่งชดัเจน  และช่วยในการเก็บข้อมลูขัน้ตอ่ไป   

2.3 ตัวแปรส ำคัญในกำรศึกษำ การศกึษาวิจยันีไ้ด้ท าการประเมินโดยพิจารณาตวั
แปรท่ีมีความสอดคล้องกนั เพื่อน ามาประกอบในการสรุปผลการประเมิน แบง่ได้เป็น 7 ตวัแปร คือ 

2.3.1 สภำพพืน้ที่กำรใช้งำน(Physical Activity) เป็นการออกแบบพืน้ท่ีเพื่อ
การใช้งานและท ากิจกรรมภายในสวน และเป็นลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีก่อให้เกิดการใช้งานและ
กิจกรรมตา่งๆ ตามสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี  

2.3.2 กำรใช้งำนที่เกิดขึน้จริง เป็นลกัษณะการใช้งานและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้
ภายในสวน ซึง่เป็นได้ทัง้กิจกรรมท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร  

2.3.3 ผู้ใช้งำน(User) จากประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของการศกึษา 
2.3.4 จ ำนวนครัง้ที่ใช้งำน เป็นการวดัคา่ความหนาแน่นในการใช้งานพืน้ท่ี 
2.3.5 เวลำในกำรใช้งำน เป็นระยะเวลาในการใช้งานแต่ละครัง้เพื่อน าไปหา

เวลาเฉลี่ยในการใช้งานแตล่ะครัง้ของแตล่ะพืน้ท่ี 
2.3.6 กำรดูแลรักษำและควำมปลอดภัย เป็นการดแูลและบ ารุงรักษาพืน้ท่ี 

การรักษาความปลอดภยัภายในพืน้ท่ี เพื่อให้เกิดสนุทรียภาพตอ่ลกัษณะทางกายภาพของสวน 
2.3.7 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน เป็นความพึงพอใจต่อสวนในด้านการ

ออกแบบ  รูปแบบสวน  กิจกรรม  และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆภายในสวน 
 

3.  วิธีกำรเก็บข้อมูลกำรส ำรวจ 
การเก็บข้อมลูภาคสนามได้เลือกวิธีการในการเก็บข้อมลู 2 วิธี คือ 

 3.1 แบบสังเกตกำรณ์(Observations) เป็นการสงัเกตการณ์สภาพการใช้งานพืน้ท่ี
สวน ช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น.ของวันตลอดทัง้สปัดาห์แบ่งเป็นวนัธรรมดา(จันทร์ถึงศุกร์)และ
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วนัหยดุ(เสาร์และอาทิตย์) วิธีการสงัเกตโดยท าการบนัทึกลงในแผนผงัและตารางการใช้งานพืน้ท่ี
สวนในช่วงเวลาต่างๆเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลด้านต าแหน่งการใช้งาน  เส้นทางการสัญจร   
พฤติกรรมการใช้งาน   เพศของผู้ ใช้งาน   ประเภทของผู้ ใช้งาน   เวลาในการใช้งาน(นาที)/ครัง้  
จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน  เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน(นาที)/ครัง้  และเวลาในการใช้งานน้อยสดุ/มากสดุ
(นาที)  โดยแบง่การบนัทกึเป็น 5 ช่วงเวลา ดงันี ้

ช่วงที่ 1  เวลา   8:00 - 10:00 น. 
ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
 

ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งตารางการใช้งานพืน้ท่ีสวนชว่งเวลาตา่งๆ 

 

3.2 แบบสัมภำษณ์(Interview) ได้ใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง(Unstructured 
Interview) เป็นการสมัภาษณ์แบบตัง้ค าถาม   ท่ีไม่ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ แตเ่ป็นค าถามเปิด
ท่ีต้องการค าตอบท่ีเป็นข้อเท็จจริงและให้ผู้ตอบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตน   โดยแบง่ผู้
ถกูสมัภาษณ์ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 

3.2.1 ผู้ใช้งำน จากประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษา แบ่งได้เป็น 4 
ประเภท คือ 

3.2.1.1 ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก (สมัภาษณ์ 10 คน) 
3.2.1.2 ญาติผู้ ป่วยและผู้ เยี่ยมไข้ (สมัภาษณ์ 10 คน) 
3.2.1.3 เจ้าหน้าท่ี (สมัภาษณ์ 5 คน) 
3.2.1.4 บคุคลภายนอก (สมัภาษณ์ 5 คน) 

การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ที่ใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ต าแหน่ง         
 รวม    

เส้นทางสญัจร         
 รวม    
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3.2.2 ผู้ออกแบบและผู้บริหำร คือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ
ก่อสร้าง และบริหารจดัการ วางนโยบายต่างๆของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีสวนภายนอก
(สมัภาษณ์ 3 คน) 

3.2.3 ผู้ดูแล คือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีดแูลสวนและรักษาความปลอดภยัให้แก่สวน
(สมัภาษณ์ 2 คน) 

 
4.  ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 
 แบบสงัเกตการณ์และแบบสมัภาษณ์ เก็บข้อมลูในวนัธรรมดา(จนัทร์ถึงศกุร์) 4 วนั คือ
วนัท่ี 3, 4, 9, 10 มกราคม พ.ศ. 2555   
 การสังเกตการณ์สภาพการใช้งานพืน้ท่ีสวน ช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น.ของวัน 
แบง่เป็นวนัธรรมดา(จนัทร์ถึงศกุร์) 7 วนั คือวนัท่ี 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
วนัหยดุ(เสาร์และอาทิตย์) 2 วนั คือวนัท่ี 11, 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555  
 
5.  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามมาท าการวิ เคราะห์  จากการ
สงัเกตการณ์สภาพการใช้งานพืน้ท่ีสวนในช่วงเวลาต่างๆของวัน สามารถน ามาสรุปเป็นแผนท่ี
(Mapping)และตารางการใช้งานพืน้ท่ีสวนในช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. ด้านต าแหน่งการใช้งาน  
เส้นทางการสญัจร  จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน  เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน(นาที)/ครัง้  และเวลาในการใช้
งานน้อยสดุ/มากสดุ(นาที) โดยไม่น าข้อมลูจ านวนครัง้ท่ีใช้งานของวนัหยดุ(เสาร์และอาทิตย์) มา
สรุปเป็นการใช้งานพืน้ท่ีสวนในช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. เน่ืองจากการเก็บข้อมลูของวนัหยดุ เป็น
การน ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้งานทัง้สปัดาห์(จันทร์ถึงอาทิตย์)  และเห็นถึง
ความแตกต่างของการใช้งานระหว่างวนัธรรมดา(จนัทร์ถึงศกุร์)และวนัหยดุ ซึ่งการเก็บข้อมลูใน
ช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. ควรเป็นข้อมลูท่ีมีความใกล้เคียงกนั  ผู้ศกึษาได้เลือกวนัธรรมดา ซึง่เป็น
วนัท่ีมีความสอดคล้องกบัระบบการบริการโรงพยาบาลของรัฐบาล 

 
 
 
 
 



122 

 

 

ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งตารางการใช้งานพืน้ท่ีสวนช่วงเวลา 8:00 - 18:00 น. 

 
5.2 วิเคราะห์กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงในด้านพฤตกิรรมการใช้งานและเส้นทางการสญัจร 
5.3 วิเคราะห์การใช้งานพืน้ท่ี  ต าแหน่งการใช้งาน  เส้นทางการสญัจร  จ านวนครัง้ท่ี

ใช้งาน  เวลาในการใช้งาน และช่วงเวลาในการใช้งานของสวนต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กับลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 

5.4 วิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจบุนัของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้อง
และไม่สอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหาร   

5.5 วิเคราะห์การออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
กบัแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ  

5.6 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้หลงัการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
5.7 น าผลการวิเคราะห์มาเป็นบทสรุปเพื่อการประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ใน

โรงพยาบาลเสนา  ตอบค าถามการวิจัย และเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ใน
โรงพยาบาลเสนา 

 
 

 
 
 

การใช้งาน จ านวนครัง้ที่ใช้งาน 
วนัธรรมดา 
8:00 - 10:00  

วนัธรรมดา 
10:01 - 12:00 

วนัธรรมดา 
12:01 - 14:00 

วนัธรรมดา 
14:01 - 16:00 

วนัธรรมดา 
16:01 - 18:00 

วนัหยดุ 
 

รวม(เว้นวนัหยดุ) 
8:00 - 18:00 

ต าแหน่ง        
รวม        
เส้นทางสญัจร        
รวม        
รวมทัง้หมด        
เวลาเฉลี่ย(นาที)        
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) 
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บทที่ 4 
กรณีศึกษาภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา  

 
1.  ลักษณะทางกายภาพ  

การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลเบือ้งต้นเพื่อให้
ทราบถึงสภาพปัจจบุนัของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเพื่อประกอบการศกึษาและวิจยั โดยพิจารณาใน
ประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของโรงพยาบาลเสนา 
1.1.1 ที่ตัง้โครงการ  เลขท่ี 51 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ต าบลเจ้าเจ็ด 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ภาพท่ี 87 แผนท่ีอ าเภอเสนาแสดงพืน้ท่ีศกึษา 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร, 
ข้อมูลอ าเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เข้าถึงเม่ือ 18 สิงหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ayutthaya.go.th/16/sena/sn_map.html

 
 

 

พืน้ท่ีศกึษา 
โรงพยาบาลเสนา 
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1.1.2 ประวัตคิวามเป็นมา  
1.1.2.1 โรงพยาบาลเสนา เร่ิมท าการก่อสร้าง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 ใน

พืน้ท่ีซึง่ได้รับการบริจาคจาก คณุศกัดิ์ ดา่นชยัวิจิตร จ านวน 26 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา โดยได้ท า
พิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 2519 และเร่ิมเปิดให้บริการแก่ประชาชนเม่ือ 22 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2522 เป็นโรงพยาบาลในสงักดักองโรงพยาบาลภมูิภาคส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
มีเตียงรับผู้ ป่วย 65 เตียง  

1.1.2.2 ปี พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสขุ ได้จดักลุม่โรงพยาบาลใหม่ 
เป็นโรงพยาบาลศนูย์  โรงพยาบาลทัว่ไป  และโรงพยาบาลชมุชน  โรงพยาบาลเสนา ซึง่เดมิจดัเป็น
โรงพยาบาลระดบัจงัหวดัควรจะได้เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป แต่เน่ืองจากมีเตียงรับผู้ ป่วยน้อย จึงถูก
จดัให้เป็นโรงพยาบาลชมุชน แตย่งัสงักดักองโรงพยาบาลภมูิภาคตลอดมา 

1.1.2.3 ปี พ.ศ. 2531 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธท าให้มี
จ านวนเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียง เน่ืองจากมีผู้ ป่วยมารับบริการมากขึน้  

1.1.2.4 ปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดอาคารผู้ ป่วยในอีก 1 หลงั ท าให้มีเตียงรับ
ผู้ ป่วยเป็น 160เตียง และทางคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงพยาบาลเสนาได้ร่วมกนัหาเงินบริจาคซือ้
ท่ีดินเพิ่มเติมให้ แก่โรงพยาบาลขยายออกไปด้านหลงัอีก 11 ไร่ ท าให้ขณะนีมี้พืน้ท่ี รวม 37 ไร่ 3 
งาน 76 ตารางวา  

1.1.2.5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 โรงพยาบาลเสนา ได้รับการปรับ
ฐานะเป็นโรงพยาบาลทัว่ไป สงักดักองโรงพยาบาลภมูิภาคเช่นเดมิ  

1.1.3 ขนาดพืน้ที่  39 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา 
1.1.4 เวลาเปิดท าการ  แบง่เป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้

1.1.4.1 อาคารผู้ป่วยนอก  เปิดท าการเวลา 7:00 - 20:30 น.โดยเวลา 
7:00 น. เร่ิมตรวจสขุภาพเบือ้งต้น เวลาตรวจโรคจากแพทย์แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงท่ี 1เวลา 
7:30 - 8:30 น.  ช่วงท่ี 2 เวลา 8:30 - 16:30 น. และช่วงท่ี 3 เวลา 16:30 - 20:30 น. (เร่ิมรับบตัร
คิว 5:00 น.บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารและ 6:00 น.เปิดให้เข้ามารอด้านในอาคาร ) 

1.1.4.2 คลินิกพเิศษ  เปิดท าการเวลา 8:00 - 12:00 น.  
1.1.4.3 อุบัตเิหตุฉุกเฉิน  เปิด 24 ชัว่โมง  

1.1.4.4 หอผู้ป่วย  เปิดให้เยี่ยมไข้เวลา 10:30 - 20:00 น. 
1.1.4.5 หอผู้ป่วยหนัก(ICU)  เปิดให้เยี่ยมไข้เวลา 12:00 - 13:00 น. 

และเวลา 19:00 - 20:00 น. 
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ภาพท่ี 89 อาคารอ านวยการ-คลินิกพิเศษ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 90 อาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 91 หอผู้ป่วยรวมหญิง 
 
 

 
ภาพท่ี 92 ทศันียภาพด้านหน้าโรงพยาบาลเสนา ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 
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1.2 การเข้าถึงพืน้ที่  พืน้ท่ีโดยรอบโรงพยาบาลเสนาสว่นใหญ่เป็นทุ่งนาอยู่ห่างจาก
ชมุชนโดยรอบประมาณ 0.3 - 1.8 กม. ท าให้การเข้าถึงพืน้ท่ีมี 4 ลกัษณะ คือ  

1.2.1 รถยนต์ส่วนตัว การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั สามารถน ารถเข้ามา
จอดในโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชัว่โมง มีพืน้ท่ีส าหรับจอดรถยนต์ 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณท่ี1 ลาน
จอดรถยนต์ด้านหน้าโรงพยาบาลติดกับลานกล้วยไม้  บริเวณท่ี 2 ลานจอดรถด้านหลัง
โรงพยาบาล และบริเวณท่ี 3 ท่ีจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้ ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน  ส่วน
รถยนต์ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสามารถจอดในบริเวณบ้านพกัเจ้าหน้าท่ีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 94 ลานจอดรถยนต์ด้านหน้าโรงพยาบาลและท่ีจอดรถจกัรยานยนต์บริเวณลานกล้วยไม้ 
 

 
 

ภาพท่ี 95 ท่ีจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน   
 

1.2.2 รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
สามารถน ารถเข้ามาจอดในโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชัว่โมง มีพืน้ท่ีส าหรับจอดรถจกัรยานยนต์ 4 
บริเวณ ได้แก่ บริเวณท่ี1 ด้านหน้าทางเข้า-ออกหลกัของโรงพยาบาล บริเวณศาลาพกัญาต ิบริเวณ
ท่ี 2 ลานกล้วยไม้ เม่ือบริเวณท่ี 1 ท่ีจอดรถเต็มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยก็จะให้มาจอด
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บริเวณนีแ้ทน  บริเวณท่ี 3 ทางเข้า-ออกประตท่ีู 1  บริเวณท่ี 4 ด้านหน้าอาคารอ านวยการ-คลินิก
พิเศษ 
 

 

 
(ก) 

 

 

(ข) 
 

 

(ค) 

 

 

(ง) 
 

ภาพท่ี 96 ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ 
               (ก) บริเวณศาลาพกัญาติ  (ข) ลานกล้วยไม้ 
               (ค) บริเวณประตท่ีู1                                   (ง) หน้าอาคารอ านวยการ-คลินิกพิเศษ 
 

1.2.3 รถประจ าทาง  การเดินทางโดยรถประจ าทาง มีสายเสนา-โรงพยาบาล
เสนา-บางซ้าย  ให้บริการเวลา 7:15 - 16:00 น. 

1.2.4 รถจักรยานยนต์รับจ้าง จอดรอรับส่งผู้ โดยสารบริเวณประตูท่ี 1 ของ
โรงพยาบาล ให้บริการเวลา 5:30 - 18:30 น. 

1.3 การสัญจรภายในโรงพยาบาล ท าการศกึษาเฉพาะทางสาธารณะของผู้ ท่ีมารับ
บริการไมร่วมทางของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล โรงพยาบาลเสนามีประตทูางเข้า-ออก 3 ประต ูได้แก่ 
ประตท่ีู 1 เป็นประตทูางด้านทิศตะวนัออก เปิดเวลา 6:00 - 18:00 น.สามารถเข้าออกได้เฉพาะคน
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เดิน  ประตท่ีู 2 เป็นประตทูางเข้า-ออกหลกัของโรงพยาบาล เปิด 24 ชัว่โมง  ประตท่ีู 3 เป็นประตู
ทางด้านทิศตะวนัตก ปัจจบุนัได้ปิดไว้จะเปิดให้เข้า-ออกเฉพาะรถบริการเท่านัน้  เช่น  รถเก็บขยะ
รถบรรทุกขนาดใหญ่  เป็นต้น  การสญัจรภายในโรงพยาบาลสามารถแบ่งลกัษณะทางสญัจรได้
เป็น 2 ประเภท คือ 

1.3.1 ทางรถยนต์  สามารถเข้า-ออกได้ทางประตท่ีู 2 เท่านัน้ มีการเดินรถทาง
เดียวและสองทาง การสญัจรส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการสญัจรเพื่อรับ-ส่งคนบริเวณด้านหน้า
อาคารและออกจากโรงพยาบาลหรือไปยงัลานจอดรถ  และการสญัจรไปยงัลานจอดรถโดยตรง 
ลกัษณะพืน้ผิวเป็นคอนกรีต ความกว้างถนนโดยประมาณ 4.00 - 6.00 เมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 97 ทางเข้า-ออกประตท่ีู 2   
 
 

 
 

ภาพท่ี 98 ทางรถยนต์เพ่ือสญัจรไปด้านหลงัโรงพยาบาลและบ้านพกัเจ้าหน้าท่ี  
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1.3.2 ทางคนเดนิ  สามารถเข้า-ออกได้ทัง้ทางประตท่ีู 1และประตท่ีู 2 ซึง่แบ่ง
ลกัษณะทางคนเดนิได้เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1.3.2.1 ทางเดนิภายในอาคาร  เป็นลกัษณะของระเบียงทางเดินหรือ
เส้นทางเดินภายในอาคารท่ีมีการเช่ือมต่อกบัประตหูรือทางเดินภายนอกอย่างชดัเจน  ลกัษณะ
พืน้ผิวเป็นหินขดั ความกว้างทางเดินโดยประมาณ 2.40 - 3.00 เมตร 

1.3.2.2 ทางเดินระหว่างอาคาร  เป็นลกัษณะของระเบียงทางเดินท่ี
เป็นเส้นทางระหว่างอาคารต่างๆ มีการเช่ือมต่อกับประต ู ทางเดินภายในหรือทางเดินภายนอก
อย่างชดัเจน มีความส าคญัในการเช่ือมต่ออาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลให้เป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนัมีความเป็นเอกภาพ  สร้างความสะดวกสบายในการใช้งานพืน้ท่ีอาคารในส่วนต่างๆของ
โรงพยาบาล ลกัษณะพืน้ผิวเป็นหินขดั ความกว้างทางเดินโดยประมาณ 2.40 - 3.00 เมตร 

1.3.2.3 ทางเดินภายนอกอาคาร(ทางเท้า) เป็นลกัษณะของทางเดินท่ี
มีรูปแบบท่ีชดัเจน  ออกแบบเพื่อเป็นเส้นทางการสญัจรโดยเฉพาะ มีการเช่ือมต่อกบัประต ู ทาง 
เดินภายในหรือทางเดินระหว่างอาคาร ซึ่งมีความส าคญัในการสร้างความต่อเน่ืองระหว่างพืน้ท่ี
ภายนอกและภายในอาคาร  สร้างความสะดวกสบาย  ความปลอดภัยในการเข้าถึงพืน้ท่ีจาก
ภายนอกมาสู่พืน้ท่ีภายในอาคารได้ ลกัษณะพืน้ผิวเป็นอิฐตวัหนอน  อิฐหกเหลี่ยม  คอนกรีต หิน
กาบ หินกรวด และกระเบือ้งหินแกรนิตความกว้างทางเดินโดยประมาณ 0.90 - 2.40 เมตร 

1.3.2.4 ทางเดินภายนอกอาคาร(ถนนหรือสนาม) เป็นลกัษณะของ
พืน้ท่ีโลง่วา่ง เช่น  ถนน  สนาม ท่ีไม่มีรูปแบบการเดินท่ีชดัเจน  ไม่มีทิศทาง  ไม่ได้ออกแบบเพ่ือเป็น
เส้นทางการสญัจรโดยเฉพาะ แต่มีการเช่ือมต่อกับประตู  ทางเดินภายในหรือทางเดินภายนอก
อย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดการสัญจรท่ีสร้างความสะดวกสบายแต่ไม่ปลอดภัย เน่ืองจากเป็น
เส้นทางเดินท่ีตดัผ่านเส้นทางรถ(ถนน) ซึ่งควรน ามาพิจารณาในการออกแบบเพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในการสญัจร 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

 

(ค) 

 

 

(ง) 
 

ภาพท่ี 100 ทางคนเดิน 
                 (ก) ทางเดินภายในอาคาร                      (ข) ทางเดินระหว่างอาคาร 
                 (ค) ทางเดินภายนอกอาคาร(ทางเท้า)         (ง) ทางเดนิภายนอกอาคาร(ถนนหรือสนาม) 
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2.  ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบสวน 
2.1 ความมุ่งหมายในการด าเนินงาน(พันธกิจ) ของโรงพยาบาลเสนาในข้อ 1 ว่า  

“ ให้บริการและพฒันาระบบบริการสขุภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวม  ด้วยหวัใจของความเป็น
มนุษย์ โดยร่วมมือกบัเครือข่ายและชมุชน ในการสร้างสขุภาพแก่ประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการสร้างเสริมสขุภาพ ” จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างสขุภาพแก่ประชาชน 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการสร้างเสริมสขุภาพ ส่วนหนึ่งก็คือ การสร้างสวนท่ีส่งเสริมสขุภาพ
ให้แก่ประชาชนนัน้เอง   

2.2 รูปแบบสวน  Hospital & Resort  เป็นเสมือนที่พกัของผู้ ป่วยท่ีมีความร่มร่ืน  ให้
ความรู้สกึผอ่นคลาย และให้ผู้ ป่วยได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลา  ริมสระน า้  ทางเดิน ฯลฯ ในการพกัผอ่น 
โดยแบง่การจดัสวนเป็น 2 พืน้ท่ี คือ 

1. สวนบริเวณใกล้หอผู้ ป่วยส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ เช่น สวน 4 
2. สวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองได้ เช่น สวน 2  สวน 5 

 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 102 สวน 5 เป็นภาพวาดสีน า้ของโรงพยาบาลเสนาในช่วงเร่ิมแรก(พ.ศ.2538)   ท่ีมีการพฒันา 
                 สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล มีแนวความคดิในการจดัสวนให้เป็น Hospital & Resort 
                 (ก) บริเวณด้านหน้าศาลาพกัญาต ิ          (ข) บริเวณใกล้หอผู้ ป่วยและห้องจ่ายยาผู้ ป่วยใน 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 103 สวน 2 เป็นภาพวาดสีน า้ของโรงพยาบาลเสนาในช่วงเร่ิมแรก(พ.ศ.2538)   ท่ีมีการพฒันา 
                 สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล มีแนวความคดิในการจดัสวนให้เป็น Hospital & Resort  
                 (ก) บริเวณทางเดินริมสระน า้                    (ข) บริเวณทางเข้า-ออกสวนหน้าหอผู้ ป่วยหญิง 
 

 แนวความคิดให้สวนมีรูปแบบ Hospital & Resort  เป็นความตัง้ใจของผู้บริหาร
โรงพยาบาลในปี พ.ศ.2538 ท่ีมีการพฒันาคณุภาพสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล  ซึง่ผู้ออกแบบ
คือ หัวหน้ากลุ่มงานเภสชักรรมและคนสวนของโรงพยาบาลเสนา มีท่ีปรึกษาโครงการคือ สวน
อตุสาหกรรมบ้านแพน (อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา) และได้รับรางวลัการพฒันาและปรับโฉม
หน้าสถานพยาบาลดีเดน่ อนัดบัท่ี 1 ของประเทศ ปี พ.ศ.2538 จากกระทรวงสาธารณสขุ 

2.3 การใช้ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่   น าลกัษณะตามธรรมชาติ  พรรณไม้  
แหล่งน า้ ท่ีมีอยู่เดิมของพืน้ท่ีมาใช้ ได้แก่ การเก็บต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิม  การปรับรูปแบบของแหล่งน า้
เดิมให้เป็นสระน า้เพื่อใช้ในการหน่วงน า้ กกัเก็บน า้ เลีย้งปลา และใช้เพื่อการพกัผอ่นทางสายตา 
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ภาพท่ี 104 สระน า้ด้านหน้าโรงพยาบาลบริเวณสวน 2 
 
 2.4 วัสดุและพืชพรรณ  ใช้วสัดแุละพืชพรรณไม้พืน้ถ่ิน  ไม้ดอกของภาคกลางซึง่
เหมาะกบัสภาพอากาศร้อน  ออกดอกในช่วงฤดรู้อนได้ดี  และมีทรงพุ่มแบบแผ่กว้างเพื่อให้ร่มเงา 
เช่น หางนกยงูฝร่ัง  กลัปพฤกษ์  ชยัพฤกษ์  ชมพพูนัธุ์ทิพย์  หกูวาง  
 2.5 ลักษณะกิจกรรม แบง่เป็น 3 รูปแบบ คือ 

2.5.1 กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว(Active) เช่น การออกก าลงักายด้วยเคร่ือง-
ออกก าลงักายในบริเวณสวน 4  การเดนิกะลาในบริเวณสวน 1 การเต้นแอโรบิคในบริเวณสวน 3  

2.5.2 กิจกรรมที่ไม่มีการเคล่ือนไหว(Passive) เช่น  การนัง่เลน่  นัง่พกั นัง่รอ  
พดูคยุ ดปูลา ชมทิวทศัน์ในบริเวณสวนตา่งๆ 

2.5.3 กิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนท่ีมีการ
สกัการบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีตนเคารพนบัถือเพื่อความเป็นสริิมงคล ขอพร บนบานศาลกลา่ว และเป็น
ท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจได้เป็นอย่างดีในส่วนของศาลพระภมูิและศาลพระพรหมบริเวณสวน 2 
และหอพระบริเวณสวน 3  และมีการตกับาตรทกุวนัพธุ เวลา 6:50 น. บริเวณศาลาพกัญาตสิวน 5 
 2.6 การดแูลรักษาและความปลอดภยั   

2.6.1 การดแูลรักษา ผู้ดแูลสวนหรือคนสวนของโรงพยาบาลเป็นทัง้ผู้ออกแบบ
ผู้ดแูลและบ ารุงรักษา  และเพาะช าต้นไม้บางส่วนไว้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้กระถางท่ีจดัวาง
ภายในอาคาร ผู้ดแูลสวนท างานช่วงเวลา 8:00 - 16:00 น.  เวลา 8:00 - 12:00 น. กวาดใบไม้ เก็บ
ขยะ รดน า้ต้นไม้ ตดัแต่งต้นไม้ ตดัหญ้า และพรวนดิน ตามล าดบั เวลา 13:00 - 16:00 น. จะท า
ต้นไม้ในโรงเรือนเพาะช า ตดัแตง่ต้นไม้ ตดัหญ้า และพรวนดิน โดยผู้ดแูลสวนมีทัง้หมด 6 คน แบง่
กนัดแูลพืน้ท่ีสวนในบริเวณตา่งๆกนั ดงันี ้
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ผู้ดแูลสวนคนท่ี 1(หวัหน้า) ดแูลสวน 2 และสวน 7  
ผู้ดแูลสวนคนท่ี 2 ดแูลสวน 1 และสวน 4 
ผู้ดแูลสวนคนท่ี 3 ดแูลสวน 3 และบริเวณแนวต้นไม้ด้านหน้าโรงพยาบาล 
ผู้ดแูลสวนคนท่ี 4 ดแูลสวน 5 สวน 6และบริเวณอาคารไพบลูย์เสนา 
ผู้ดแูลสวนคนท่ี 5 ดแูลสวนบริเวณบ้านพกัเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ดูแลสวนคนท่ี 6 ดูแลบริเวณอาคารพักพยาบาล   ลานจอดรถ   และ

สนามฟตุบอลด้านหลงัโรงพยาบาล 
สว่นไม้กระถางภายในอาคารช่วยกนัดแูล โดยจะเปลี่ยนทกุ 2 สปัดาห์  
2.6.2 ความปลอดภัย ขึน้อยู่กับการรักษาความปลอดภยัของโรงพยาบาล มี

ระบบรักษาความปลอดภยัด้วยกล้องวงจรปิดและยามดแูล 24 ชัว่โมง มีทางเข้า-ออก 2 ทาง คือ 
ประตท่ีู 1(เข้า-ออกได้เฉพาะการสญัจรด้วยเท้า เปิดเวลา 6:00 - 18:00 น.)และประตท่ีู 2(เข้า-ออก
ได้ทัง้การสญัจรด้วยเท้าและยานพาหนะ เปิด 24 ชัว่โมง) โดยมีป้อมยามบริเวณประตท่ีู 2 กล้อง
วงจรปิดภายนอกอาคารมี 3 ตวั บริเวณประตท่ีู 1  1 ตวัและประตท่ีู 2  2 ตวั มียามทัง้หมด 10 คน 
แบ่งเวรยามเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 8:00 - 16:00 น.(5 คน) 16:00 - 00:00 น.(3 คน) และ 00:00 - 
8:00 น.(3 คน) 
 2.7 ข้อจ ากัดในการออกแบบ  สามารถแบง่ได้เป็น 3 หวัข้อ ดงันี ้ 

2.7.1 งบประมาณ เน่ืองด้วยโรงพยาบาลเสนาเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐบาล
ท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณสนับสนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้  ซึ่งมีผลท าใ ห้เกิดข้อจ ากัด
ทางด้านอ่ืนๆตามมา 

2.7.2 นโยบายในการบริหารของโรงพยาบาล การออกแบบโรงพยาบาลสว่น
ใหญ่มุ่งให้ความส าคญัด้านหน้าท่ีใช้สอยภายในอาคาร การให้บริการทางการแพทย์ และการ
ด าเนินงานต่างๆยงัต้องค านึงถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายทัง้ในด้านการก่อสร้างอาคาร  การจดัซือ้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีราคาสงู ท าให้มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการทาง 
การแพทย์มากกวา่การออกแบบและดแูลรักษาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  

2.7.3 การดแูลและบ ารุงรักษา จ านวนผู้ดแูลสวนหรือคนสวน มีไม่เพียงพอตอ่
การดแูลและบ ารุงรักษาพืน้ท่ีสวนและพืน้ท่ีภายนอกอาคารทัง้หมด เน่ืองมาจากงบประมาณท่ีมีไม่
เพียงพอประกอบกบัคนสวนต้องท างานอื่นๆภายในโรงพยาบาลนอกเหนือจากงานดแูลสวนด้วย 
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3.  ลักษณะพืน้ที่และการใช้งานพืน้ที่สวนตามสภาพแวดล้อม  
ศึกษาเฉพาะพืน้ท่ีในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลท่ีไม่จ ากัดประเภทของ

ผู้ใช้งาน โดยไม่รวมในสว่นของบ้านพกัเจ้าหน้าท่ี และพืน้ท่ีบริเวณสนามฟตุบอล  บอ่บ าบดัน า้เสีย  
อาคารซ่อมบ ารุง-พสัด ุ อาคารเก็บศพ และลานจอดรถด้านหลงัโรงพยาบาล ซึง่ลกัษณะพืน้ท่ีและ
การใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเสนา สามารถแบ่งพืน้ท่ีสวนได้เป็น 7 
พืน้ท่ี  โดยพิจารณาด้านรูปแบบภมูิทศัน์  ต าแหน่งท่ีตัง้  ขนาดพืน้ท่ี  การเข้าถึง  ความสมัพนัธ์กบั
อาคารต่างๆ  ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ  การใช้พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  และแสงสวา่งในเวลากลางคืน  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 105 ผงับริเวณแสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อมทัง้ 7 สวน 
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3.1 สวน 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 107 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 1แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 
 
 

 
 

ภาพท่ี 108 ทศันียภาพสวน 1 
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3.1.1 รูปแบบภูมิทัศน์  Landscaped Setback เป็นพืน้ท่ีด้านหน้าทางเข้า
อาคาร ประกอบด้วยสนามหญ้า ต้นไม้ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นกนัชน(Buffer)ระหวา่งอาคารและถนน ช่วย
กรองมลภาวะทางเสียงและอากาศ สร้างความปลอดภยัในชีวิต   

3.1.2 ต าแหน่งที่ตัง้  อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล เป็นสวน
ท่ีอยูม่มุพืน้ท่ีของโรงพยาบาล ตดิทางเข้า-ออกประตท่ีู 1(เข้า-ออกได้เฉพาะการสญัจรด้วยเท้า เปิด
เวลา 6:00 - 18:00 น.) เป็นประตท่ีูติดกบับ้านพกัอาศยัและร้านค้า 

3.1.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 850 ตารางเมตร 
3.1.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากทางถนนบริเวณประตท่ีู 1  ทางถนนด้านหน้า

อาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน  และด้านหน้าอาคารอ านวยการ-คลินิกพิเศษ 
3.1.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร  ทิศใต้ติดอาคารอ านวยการ-คลินิกพิเศษ

(ความสงู 2 ชัน้)ชัน้ 1เป็นคลินิกพิเศษให้บริการเวลา 8:00 - 12:00 น. ซึง่เป็นคลนิิกเฉพาะโรคตา่งๆ 
ให้บริการวนัจนัทร์ - ศกุร์ โดยแตล่ะวนัเป็นคลนิิกเฉพาะโรคท่ีแตกตา่งกนัออกไป ปิดให้บริการเวลา 
12:00 น. ซึง่อาจมีผู้ ป่วยนอกท่ียงัรอเข้ารับการให้บริการถึง 14:00 น. ดงันัน้ผู้ ป่วยสว่นใหญ่จึงเป็น
ผู้ ป่วยท่ีมีใบนดัแพทย์ และชัน้ 2 เป็นสว่นบริหารของโรงพยาบาล 

3.1.6 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ  ในตอนแรกผู้บริหาร
และผู้ ออกแบบตัง้ใจให้เป็นสวนสมุนไพรและสวนสุขภาพ โดยสวนสมุนไพรได้มีการปลูกพืช
สมนุไพรไว้ในบริเวณเพื่อน าไปใช้ในการรักษา และให้ผู้ ใช้งานได้ทราบถึงความรู้เร่ืองพืชสมนุไพร
และสรรพคุณในการรักษาโรค ซึ่งภายหลงัได้ยกเลิกในส่วนนีไ้ปเน่ืองจากมีบุคคลภายนอกน า
สมนุไพรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจ านวนมากและไม่มีการปลกูเพิ่มรวมทัง้โรงพยาบาลขาด
เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลอย่างใกล้ชิด ส่วนสวนสขุภาพมีลานกะลา  ลานหิน และทางเดินไม้ส าหรับท า
กายภาพบ าบดั เพื่อช่วยในการรักษาโรคและสง่เสริมสขุภาพจิตท่ีดีท่ีมีการรักษาในสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้ ใช้งานเป็นผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกท่ีมีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลดูแล ภายหลัง
เจ้าหน้าท่ีพยาบาลมีจ านวนไม่เพียงพอประกอบกับสภาพอากาศท่ีร้อนท าให้ต้องยกเลิกการ
ให้บริการในสวนสุขภาพไปในท่ีสุด ปัจจุบันลานกะลา  ลานหิน และทางเดินไม้ส าหรับท า
กายภาพบ าบดั ยงัมีอยู่แต่มีสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลานหินเป็นหินกรวดท่ีโรยไปกบัพืน้ดินได้ถกู
ดัดแปลงเป็นหินท่ีฝังตัวอยู่ในคอนกรีต เน่ืองจากมีเด็กน าหินมาโยนเล่น  ทางเดินไม้ส าหรั บ
กายภาพบ าบดัมีสภาพทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ถกูย้ายไปอยู่บริเวณมมุสวน ลานกะลาเป็นสิ่งเดียวท่ี
ยงัคงสภาพเดมิและยงัมีผู้ใช้งานอยู ่อีกทัง้ยงัมีศาลา  บอ่ปลา  และน า้ตกจ าลองซึง่ติดตัง้เคร่ืองพ่น
ละอองน า้(เปิดเวลา 8:00 - 12:00 น.) เป็นท่ีนั่งพกั  นัง่เล่น  นัง่รอ เพิ่มความเป็นธรรมชาติและ
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ความสดช่ืนให้กับสวนและผู้ ใช้งานพืน้ท่ีสวน มีปูนปัน้รูปสตัว์ ปูนปัน้รูปผู้ หญิงเทน า้ และ
เคร่ืองปัน้ดนิเผา เป็นองค์ประกอบในสวนท่ีช่วยในการผอ่นคลาย 

3.1.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จากแนวความคิดข้างต้น
ประกอบไปด้วย ลานกะลา   ลานหิน  และทางเดินไม้ส าหรับกายภาพบ าบดัซึง่ปัจจบุนัทางเดินไม้
มีสภาพทรุดโทรมไม่ได้ใช้งานจึงไม่น ามาวิเคราะห์ด้วย ดงันัน้การใช้พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีน ามาใช้ในการศกึษา  ประกอบด้วย 1. ศาลา 2 หลงั 2. บอ่ปลา 3. น า้ตกจ าลอง 4. ลาน
กะลา 5. ลานหิน 6. สนามหญ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 109 การใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกของสวน 1 

ศาลาและสนามหญ้า                 ลานกะลา 

น า้ตกจ าลอง 

ลานหิน  

บอ่ปลา 
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3.1.8 แสงสว่างในเวลากลางคืน มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลา
กลางคืนถึงเช้ามืดเพื่อให้ความสะดวกสบายและความปลอดภยัให้กบัผู้ ท่ีมารอรับการบริการตัง้แต่
เวลา 4:00 น. แตปั่จจบุนัมีเพียงแสงสวา่งจากถนนหน้าอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน และแสง
สวา่งจากหน้าอาคารอ านวยการ-คลินิกพิเศษ แสงสว่างภายในสวนมีเพียงดวงโคมท่ีมีสภาพช ารุด
ทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 110 สวน 1 เวลากลางคืน 
 

3.2 สวน 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 111 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 2 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 112 ทศันียภาพสวน 2 
 

3.2.1 รูปแบบภูมิทัศน์ Landscaped Setback เป็นพืน้ท่ีด้านหน้าทางเข้า
หลกัของโรงพยาบาล ประกอบ ไปด้วยสนามหญ้า ต้นไม้ และอ่ืนๆ เปรียบเสมือนกบัสนามหญ้า
หน้าบ้าน ท่ีเป็นกันชน(Buffer)ระหว่างอาคารและถนน ช่วยกรองมลภาวะทางเสียงและอากาศ 
สร้างความปลอดภยัในชีวิต   

3.2.2 ต าแหน่งที่ตัง้  อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของโรงพยาบาล เป็นพืน้ท่ี
บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ถกูล้อมรอบด้วยถนน 3 ด้าน ติดทางเข้า-ออกประตท่ีู 1 และประตท่ีู 
2  โดยประตท่ีู 1(เข้า-ออกได้เฉพาะการสญัจรด้วยเท้า เปิดเวลา 06:00 - 18:00 น.) เป็นประตท่ีูติด
กับบ้านพกัอาศยั และร้านค้า ส่วนประตท่ีู 2 (เข้า-ออกได้ทัง้การสญัจรด้วยเท้าและยานพาหนะ 
เปิด 24 ชัว่โมง) เป็นประตหูลกัของโรงพยาบาล 

3.2.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 1 ไร่ 64 ตารางเมตร 
3.2.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากทางถนนบริเวณประตท่ีู 1  ทางถนนด้านหน้า

อาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน  และทางถนนบริเวณประตท่ีู 2 
3.2.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร ทิศใต้อยู่ตรงข้ามอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตุ

ฉกุเฉิน (ความสงู 1 ชัน้) มีถนนกัน้ระหวา่งสวนและอาคาร  อาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน เป็น
อาคารเดียวกนัแต่แบ่งพืน้ท่ีใช้งานกนัคนละส่วนมีประตเูข้า-ออกแยกออกจากกัน ส่วนผู้ ป่วยนอก
ให้บริการเวลา 7:00 - 20:30 น. สว่นอบุตัิเหตฉุกุเฉินให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง  

3.2.6 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ มีสระน า้ยาวขนานไป
กับสวนเพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีส าหรับหน่วงน า้ กักเก็บน า้ และให้ผู้ ใช้งานโดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือ
ตนเองได้ สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากขึน้ มีการเลีย้งปลาในสระน า้เพื่อเพิ่มความเป็น
ธรรมชาตแิละสร้างความเพลดิเพลนิแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึน้  มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาคคา่อาหาร
ปลา(ให้บริการเวลา 8:00 - 18:00 น.) มีน า้พเุพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น า้และให้เสียงท่ีสร้างความ
ผอ่นคลายให้กบัผู้ ท่ีได้ยิน(เปิดเวลา 8:00 - 12:00 น.) มีศาลาและม้านัง่ส าหรับนัง่พกั นัง่เลน่ นัง่รอ 
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อีกทัง้ยังมีศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้  ซึ่งเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้กับ
ผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วยได้เป็นอยา่งดี  

3.2.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 1. ชานริมสระ 3 
ชาน 2. ม้านัง่ 2 ตวั 3. ศาลา 4. ศาลพระภมูิและศาลพระพรหม 5. ทางเดนิ 6. สระน า้ 7. ถงัขยะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 113 การใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกของสวน 2 
 

3.2.8 แสงสว่างในเวลากลางคืน มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลา
กลางคืนถึงเช้ามืดเพื่อให้ความสะดวกสบายและความปลอดภยัให้กบัผู้ ท่ีมารอรับการบริการตัง้แต่
เวลา 4:00 น. ปัจจุบนัมีแสงสว่างจากถนนหน้าอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน และแสงสว่าง

ศาลา                                            สระน า้        ศาลพระภมูิและศาลพระพรหม 

ชานริมสระ                                     ม้านัง่        ทางเดนิ                             
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จากประตูท่ี 2 แสงสว่างภายในสวนมีเพียงดวงโคมส่องสว่างบริเวณศาลพระภูมิและศาลพระ
พรหม และศาลา สว่นดวงโคมบริเวณทางเดนิมีสภาพช ารุดทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภาพท่ี 114 สวน 2 เวลากลางคืน 

                 (ก) ทางเดนิไปศาลพระภมูิ            (ข) บริเวณม้านัง่              (ค) ทางเดินไปศาลา 
 
3.3 สวน 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 115 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 3 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 

 
 

ภาพท่ี 116 ทศันียภาพสวน 3 
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3.3.1 รูปแบบภูมิทัศน์  Plaza เป็นพืน้ท่ีภายนอกท่ีมีพืน้ผิวดาดแข็งเป็นสว่น
ใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานโดยเฉพาะ เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง  

3.3.2 ต าแหน่งที่ตัง้ อยูท่างทิศเหนือของโรงพยาบาลเป็นพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้า
โรงพยาบาล ถกูล้อมรอบด้วยถนนทัง้ 4 ด้าน ติดทางเข้า-ออกประตท่ีู 2 และประตท่ีู 3  โดยประตท่ีู 
2(เข้า-ออกได้ทัง้การสัญจรด้วยเท้าและยานพาหนะ เปิด 24 ชั่วโมง) เป็นประตูหลักของ
โรงพยาบาล สว่นประตท่ีู 3(เข้า-ออกเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถขนของก่อสร้าง) ปิดไว้
ไม่เปิดให้บริการ 

3.3.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 1,055 ตารางเมตร 
3.3.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากทางถนนหน้าหอผู้ ป่วยหญิงและอาคารเฉลิม-

พระเกียรติหรือหอผู้ ป่วยพิเศษ  และทางลานจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาล 
3.3.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร ทิศใต้อยู่ตรงข้ามหอผู้ ป่วยหญิง(ความสงู 2 

ชัน้) และอาคารเฉลิมพระเกียรติหรือหอผู้ ป่วยพิเศษ(ความสงู 4 ชัน้) มีถนนกัน้ระหว่างสวนและ
อาคาร หอผู้ ป่วยหญิงและหอผู้ ป่วยพิเศษ เปิดให้เยี่ยมไข้เวลา 10 :30 - 20:00 น. หอผู้ ป่วยหญิง
อนญุาตให้ญาตินอนเฝ้าไข้ได้เตียงละหนึง่คน  สว่นหอผู้ ป่วยพิเศษต้องมีญาตนิอนเฝ้าไข้อย่างน้อย
เตียงละหนึง่คน 

3.3.6 ความตัง้ใจและแนวความคดิในการออกแบบ ในตอนแรกตัง้ใจให้เป็น
ลานกล้วยไม้ ลานออกก าลงักายส าหรับเต้นแอโรบิค พืน้ท่ีส าหรับจดักิจกรรมกลางแจ้ง ซึง่จดัให้มี
ตลาดนัดเพื่อสุขภาพจ าหน่ายพืชผกัปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพทุกวนัศุกร์ตัง้แต่เวลา 
7:00 - 14:00 น.(บางร้านค้าจะเปิดถึง16:00 น. หรือจนกว่าของจะหมดจึงปิดร้าน)มีชุดม้านั่ง
ส าหรับนัง่พกั  นัง่เล่น   และมีหอพระเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้กบัผู้ ป่วยและ
ญาติผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี  ซึ่งมีศาลาส าหรับขายดอกไม้ไหว้พระ ต่อมาภายหลงัเจ้าหน้าท่ีมีไม่
เพียงพอจงึได้ยกเลกิการขายดอกไม้แตย่งัคงมีศาลาอยู ่สว่นการออกก าลงักายส าหรับเต้นแอโรบิค
ได้ถกูยกเลกิ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนไม่เอือ้ตอ่การออกก าลงักายอีกทัง้เสียงเพลงท่ีดงัรบกวน
หอผู้ ป่วย จึงย้ายไปจดัท่ีชัน้ 3 ของอาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU)แทน สว่นท่ีจอดรถจกัรยานยนต์
ภายในสวนเป็นความตัง้ใจของผู้บริหารท่ีเกิดขึน้มาในภายหลงั เน่ืองจากท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ใน
โรงพยาบาลมีไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 

3.3.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 1. ลานกล้วยไม้ 
2. หอพระ 3. ศาลา 4. ชดุม้านัง่ 5 ชดุ 5. ม้านัง่ 2 ตวั 6. เวที 7. ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ 8. ถงัขยะ 3 
ใบ 
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ภาพที่ 117 การใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกของสวน 3 
 

3.3.8 แสงสว่าง มีแสงสว่างจากถนนหน้าหอผู้ ป่วยหญิงและหอผู้ ป่วยพิเศษ 
แสงสวา่งภายในสวนมีดวงโคมสอ่งสวา่งบริเวณหอพระ และบริเวณด้านท่ีติดกบัลานจอดรถเพื่อให้
แสงสวา่งทัง้สวนและลานจอดรถ 

 
 
 
 
 
 

 

หอพระ   ศาลาและม้านัง่           เวที        ชดุม้านัง่                                   
   

ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์                                     ลานกล้วยไม้ 
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(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภาพท่ี 118 สวน 3 เวลากลางคืน 

                 (ก) หอพระ            (ข) ถนนหน้าหอผู้ ป่วยหญิง                (ค) ลานกล้วยไม้ 
 
3.4 สวน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 119 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 4 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 120 ทศันียภาพสวน 4 
 

3.4.1 รูปแบบภูมิทัศน์  Landscaped Grounds เป็นลกัษณะภมูิทศัน์ท่ีเป็น
พืน้ท่ีเปิดโลง่ขนาดใหญ่ครอบคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถเช่ือมโยงอาคารตา่งๆ 
ท่ีมีความหลากหลายให้มีความสอดคล้องตอ่เน่ืองกนั 

3.4.2 ต าแหน่งที่ตัง้  อยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาล ถกูล้อมรอบไปด้วยอาคาร
ตา่งๆ แตเ่ป็นสวนท่ีแสงแดดสอ่งเกือบตลอดทัง้วนัเน่ืองจากอาคารท่ีอยู่ด้านทิศใต้ของสวนมีความ
สงูเพียงหนึ่งชัน้ สว่นด้านทิศตะวนัตกของสวนติดกบัถนน เป็นสวนท่ีอยู่บริเวณด้านหลงัอาคารหอ
ผู้ ป่วยตา่งๆ และอยูต่ิดกบัระเบียงทางเดนิด้านหน้าอาคารงานบริการตา่งๆ 

3.4.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 1 ไร่ 73 ตารางเมตร 
3.4.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากทางถนนตรงข้ามกบักลุม่ของบ้านพกัเจ้าหน้าท่ี  

ทางเดินระหว่างหอผู้ ป่วยหญิงกบัหอผู้ ป่วยพิเศษ ด้านข้างอาคารสงฆ์อาพาธ(กมุารเวช)  และทาง
ระเบียงหน้าอาคารซกัฟอก-ผสมยา 

3.4.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร ติดกับอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย
หรือเรียกได้ว่าถกูล้อมรอบไปด้วยอาคารทัง้ 3 ด้าน  ทิศตะวนัตกติดกบัถนนซึง่ถดัไปเป็นกลุ่มของ
บ้านพกัเจ้าหน้าท่ี(ความสงู 2 ชัน้) ทิศใต้ติดกบัด้านหน้าอาคารงานบริการต่างๆ(ความสงู 1 ชัน้)     
ได้แก่ อาคารซกัฟอก-ผสมยา  อาคารโภชนา  ศนูย์จ่ายกลางและคลงัเวชภณัฑ์ และทิศเหนือติด
กบัด้านหลงัหอผู้ ป่วยต่างๆ ได้แก่ หอผู้ ป่วยชาย(ความสงู 2 ชัน้)  หอผู้ ป่วยหญิง(ความสงู 2 ชัน้)  
หอผู้ ป่วยพิเศษ(ความสงู 4 ชัน้) และอาคารสงฆ์อาพาธ(ความสงู 2 ชัน้) และยงัติดกบัสิ่งก่อสร้าง
ตา่งๆ ได้แก่ โรงรถ  โรงเก็บแก็ส และมีถงัออกซเิจนเหลวอยู่ภายในพืน้ท่ีสวนด้วย   

3.4.6 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็นสวนท่ีติดกับหอ
ผู้ ป่วยต่างๆ จึงมีการออกแบบเพื่อให้เป็นสวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ ป่วยไม่
สามารถออกมาเดินเล่นนัง่เล่นในสวนได้ใช้เพื่อการพกัผ่อนทางสายตาซึง่สามารถมองเห็นได้จาก
บริเวณห้องพกัหรือระเบียงทางเดิน มีสวนไม้ดดั(ตดัแต่ง)อยู่ระหว่างหอผู้ ป่วยหญิงกบัอาคารสงฆ์
อาพาธซึง่จดัให้มีม้านัง่ส าหรับนัง่เล่น(ปัจจบุนัไม่มีม้านัง่เน่ืองจากม้านัง่ผพุงัจึงรือ้ทิง้และไม่มีการ
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น าม้านัง่ใหมม่าแทน) และมีเคร่ืองออกก าลงักาย 4 เคร่ืองส าหรับออกก าลงักาย สวนนีมี้ทางเดินท่ี
ใช้เป็นทางสญัจรหลกัให้กับเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลท่ีมีบ้านพกัในโรงพยาบาลใช้สญัจรไปมา
ระหวา่งบ้านพกัและหอผู้ ป่วย  

3.4.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 1. สวนไม้ดดั
(ตดัแตง่) 2. เคร่ืองออกก าลงักาย 4 เคร่ือง 3. ทางเดนิ 4. สนามหญ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สนามหญ้าบริเวณหลงัอาคารสงฆ์อาพาธ(กมุารเวช)        เคร่ืองออกก าลงักาย 3 เคร่ืองออกก าลงักาย4
   

สวนไม้ดดั(ตดัแตง่)            เคร่ืองออกก าลงักาย 1 และ 2    ทางเดินและสนามหญ้า 
  ภาพท่ี 121 การใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกของสวน 4 
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3.4.8 แสงสว่าง มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลากลางคืนถึงเช้ามืด
บริเวณสวนไม้ดดั(ตดัแต่ง) เพื่อให้ญาติผู้ ป่วยท่ีเฝ้าไข้ได้มองเห็นสวน แต่ปัจจบุนัมีเพียงแสงสว่าง
จากถนนบริเวณบ้านพกัเจ้าหน้าท่ี โรงรถ  และระเบียงทางเดินหน้าอาคารบริการต่างๆ  ส่วนแสง
สว่างภายในสวนมีดวงโคมบริเวณทางเข้าด้านข้างของอาคารสงฆ์อาพาธ และทางเดินระหว่าง
อาคารหอผู้ ป่วยหญิงกบัหอผู้ ป่วยพิเศษ ซึง่เป็นการให้แสงสว่างเพื่อการสญัจรเป็นหลกั แสงสว่าง
ภายในสวนไม้ดดัมีเพียงดวงโคมท่ีมีสภาพช ารุดใช้งานไม่ได้ 

 
 

ภาพท่ี 122 สวน 4 เวลากลางคืน 
 

3.5 สวน 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 123 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 5 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 
 
 
 



154 

 

 
 

ภาพท่ี 124 ทศันียภาพสวน 5 
 

3.5.1 รูปแบบภูมิทัศน์  Entry Garden เป็นพืน้ท่ีท่ีติดกบัทางเข้าโรงพยาบาล 
เป็นสวนท่ีมองเห็นได้ และสามารถเข้าถึงได้ สร้างภาพความประทบัใจให้กบัโรงพยาบาลเม่ือแต่
แรกเข้า  ผู้ ป่วยสามารถใช้พืน้ท่ีเพื่อการเคลื่อนไหว การเดนิเลน่ นัง่รถเข็น 

3.5.2 ต าแหน่งที่ตัง้  อยูบ่ริเวณศนูย์กลางของโรงพยาบาล ติดกบัทางเข้า-ออก
หลกัท่ีเช่ือมโยงไปยงัสว่นตา่งๆของโรงพยาบาล เป็นสวนท่ีถกูล้อมรอบด้วยอาคาร 3 ด้าน ด้านทิศ
เหนือของสวนตดิกบัท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ถดัไปเป็นถนนเส้นหลกัของโรงพยาบาล  

3.5.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 802 ตารางเมตร 
3.5.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากทางถนนเส้นหลกัของโรงพยาบาลบริเวณหน้า

หอผู้ ป่วยหญิงและอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน และจากระเบียงทางเดินระหวา่งอาคารตา่งๆ 
3.5.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร เป็นสวนท่ีถกูล้อมรอบด้วยอาคาร 3 ด้าน โดย

ด้านทิศตะวนัออกตดิอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน(ความสงู 1 ชัน้)  ทิศเหนือติดหอผู้ ป่วยชาย
(ความสงู 2 ชัน้)  และทิศตะวนัตกตดิหอผู้ ป่วยหญิง(ความสงู 2 ชัน้)    

3.5.6 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็นสวนท่ีติดกับหอ
ผู้ ป่วยชายและหอผู้ ป่วยหญิง มีการออกแบบเพื่อให้เป็นสวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ไม่สามารถออกมาเดินเล่นนัง่เล่นในสวนได้ ใช้เพื่อการพกัผ่อนทางสายตาซึ่งสามารถมองเห็นได้
จากบริเวณห้องพกัหรือระเบียงทางเดนิ  มีศาลา 3 หลงัและลานโลง่ตรงกลางระหว่างศาลา 3 หลงั 
ส าหรับให้ญาติผู้ ป่วยนั่งพัก นั่งเล่น  นั่งรอ มีทางเดินท่ีใช้เป็นทางสัญจรหลักในการเข้า-ออก 
อาคารตา่งๆในโรงพยาบาล และมีสว่นให้ข้อมลูความรู้ในเร่ืองช่ือของพืชสมนุไพร ซึง่ปัจจบุนัเหลือ
แตเ่พียงป้ายช่ือ ไมมี่พืชสมนุไพร เน่ืองจากข้อจ ากดัทางด้านงบประมาณและการดแูลสวน  

3.5.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จากแนวความคิดข้างต้น
ประกอบไปด้วย ศาลา  ลานกลาง  ทางเดิน และส่วนให้ข้อมลูเร่ืองพืชสมนุไพรซึง่ปัจจบุนัเหลือแต่
เพียงป้ายช่ือท่ีทรุดโทรมจึงไม่น ามาวิเคราะห์ด้วย ดงันัน้การใช้พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
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น ามาใช้ในการศกึษา  ประกอบด้วย 1. ศาลา 3 หลงั 2. ลานกลาง 3. ทางเดนิ 4. สนามหญ้า 5. ถงั
ขยะ 4 ใบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 125 การใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกของสวน 5 
 
3.2.8 แสงสว่าง มีแสงสวา่งจากถนนเส้นหลกั และจากท่ีจอดรถจกัรยานยนต์

บริเวณด้านหน้าของสวน สว่นแสงสวา่งภายในสวนมีเพียงดวงโคมภายในศาลาแตล่ะหลงั 

ทางเดิน              ลานกลาง                           ศาลา   

สนามหญ้า                                                    มมุมองสวนจากระเบียงทางเดนิชัน้ 2 
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ภาพท่ี 126 สวน 5 เวลากลางคืน 
 

3.6 สวน 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 127 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 6 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 128 ทศันียภาพสวน 6 
                 (ก) ด้านหน้าอาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU)         (ข) ด้านข้างอาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU)         
 

3.6.1 รูปแบบภูมิทัศน์  The Viewing/Walk-In Garden เป็นสวนท่ีมองเห็นได้
จากพืน้ท่ีภายในอาคาร และสามารถเข้าไปใช้งานในพืน้ท่ีได้ โดยมีการก าหนดจ านวนผู้ ท่ีจะเข้าไป
ใช้งานในพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีบริเวณสว่นนัง่รอ หรือระเบียงทางเดนิ 

3.6.2 ต าแหน่งที่ตัง้ เป็นสวนท่ีอยู่ระหว่างอาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU)กบั
ระเบียงทางเดินท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัอาคารตา่งๆของโรงพยาบาล  

3.6.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 234 ตารางเมตร 
3.6.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากระเบียงทางเดินระหว่างอาคารต่างๆ และจาก

อาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU) 
3.6.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร ทิศใต้และทิศตะวนัออกของสวนติดกบัอาคาร

คลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ความสงู 3 ชัน้โดย ชัน้ 1 เป็นสว่นของคลินิกพิเศษ ชัน้ 2 เป็นส่วนของหอผู้ ป่วย 
หนกั(ICU), ห้องทารกแรกเกิดและไตเทียม  และชัน้ 3 เป็นสว่นของห้องประชมุ, กลุม่การพยาบาล, 
ศนูย์พฒันาคณุภาพ, ศนูย์คอมพิวเตอร์, เวชกรรมสงัคม และห้องสมดุ) ทิศเหนือของสวนติดกบั
ระเบียงทางเดินถัดไปเป็นอาคารผู้ ป่วยนอก-อุบตัิเหตุฉุกเฉิน   และทิศตะวันตกติดกับระเบียง
ทางเดินถัดไปเป็นหอผู้ ป่วยชายซึ่งส่วนของชัน้ 1 ท่ีติดกับระเบียงเป็นร้านค้าสวัสดิการของ
โรงพยาบาล 

3.6.6 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็นสวนท่ีอยู่ระหว่าง
อาคารกบัระเบียงทางเดิน เป็นการสร้างพืน้ท่ีโลง่ระหวา่งอาคารท่ีน าเอาธรรมชาติเข้ามาใกล้ชิดกบั
พืน้ท่ีภายในอาคารท าให้ผู้ ท่ีสญัจรผ่านไปมาระหว่างอาคารได้ช่ืนชมธรรมชาติ  และให้ร่มเงากับ
อาคารและระเบียงทางเดิน  มีชดุม้านัง่ 1 ชุดส าหรับนัง่พกั  นัง่เล่น  นัง่รอ ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงสิ่งเดียวในพืน้ท่ี เน่ืองจากสวนมีขนาดเล็กและไม่เน้นการใช้งานในพืน้ท่ี  มีท่ีนั่งริม
ระเบียงส าหรับนัง่พกั  นัง่เล่น  นัง่รอ   ซึง่ภายหลงัมีการปรับเปลี่ยนกระบะต้นไม้บริเวณข้างบนัได
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เป็นท่ีนัง่  เน่ืองจากท่ีนัง่ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ใช้งาน สว่นบนัไดทางลงไปยงัพืน้ท่ีสวน
มีไว้เพื่อการดแูลรักษาสวน ไม่ใช่เพื่อการเดินเลน่ภายในสวน และมีการจดัร้านขายหนงัสือบริเวณ
ระเบียงทางเดิน 4 - 5 ครัง้/ปี เพื่อสร้างกิจกรรมให้กบัผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย ผู้ เยี่ยมไข้ และเจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาล 

3.6.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พืน้ท่ีภายในสวนมีเพียงชดุม้า
นัง่ 1 ชดุ และมีท่ีนัง่ท่ีสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีสวนโดยตรงจึงได้น ามาวิเคราะห์ด้วย ดงันัน้การใช้พืน้ท่ีและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีน ามาใช้ในการศกึษา  ประกอบด้วย 1. ท่ีนัง่หน้าตู้  ATM 2. ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์สาธารณะ 3. ท่ีนัง่หน้าบนัได 1 4. ท่ีนัง่หน้าบนัได 2 5. ชดุม้านัง่ 
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ภาพท่ี 129 การใช้พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกของสวน 6 
 

ชดุม้านัง่                     ท่ีนัง่หน้าโทรศพัท์สาธารณะ            ท่ีนัง่หน้าตู้  ATM 
  

ท่ีนัง่หน้าบนัได 2              พืน้ท่ีสวน                               ท่ีนัง่หน้าบนัได 1
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3.6.8 แสงสว่าง มีเพียงแสงสว่างจากระเบียงทางเดินโดยรอบ และแสงสว่าง
จากอาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU) ท่ีติดกบัพืน้ท่ีสวน  
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภาพท่ี 130 สวน 6 เวลากลางคืน  
                 (ก) ท่ีนัง่หน้าโทรศพัท์      (ข) ระเบียงทางเดนิหน้าร้านค้าสวสัดิการ       (ค) ท่ีนัง่หน้าบนัได 2 
 

3.7 สวน 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 131 ผงับริเวณพืน้ท่ีสวน 7 แสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อม 
 

 
 

ภาพท่ี 132 ทศันียภาพสวน 7 

เสน้ประแนวชายคา      
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3.7.1 รูปแบบภูมิทัศน์  Viewing Garden เป็นสวนขนาดเล็กเพื่อการพกัผ่อน
ทางสายตา มองเห็นได้จากพืน้ท่ีภายในอาคาร แตไ่ม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ เน่ืองมาจากข้อจ ากดั
ด้านพืน้ท่ี 

3.7.2 ต าแหน่งที่ตัง้  เป็นพืน้ท่ีสวนภายนอกท่ีอยู่ภายในอาคารผู้ ป่วยนอก-
อบุตัิเหตฉุกุเฉิน ซึง่อยู่ในสว่นผู้ ป่วยนอก ด้านทิศใต้ของสวนติดกบัศนูย์ประกนัสงัคม ทิศตะวนัตก
ติดกบัห้องฉีดยา ทิศเหนือติดกับบริเวณท่ีนัง่รอรับยา/ฉีดยา ทิศตะวนัตกติดกบัทางเดินถดัไปเป็น
ห้องยาผู้ ป่วยนอกและห้องจ่ายเงิน 

3.7.3 ขนาดพืน้ที่ ประมาณ 26 ตารางเมตร 
3.7.4 การเข้าถึง เข้าถึงได้จากอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน ซึง่สวนอยู่ใน

สว่นผู้ ป่วยนอก เปิดท าการ เวลา 7:00 - 20:30 น. ท าให้การเข้าถึงสวนมีช่วงเวลาเดียวกนักบัสว่น
ผู้ ป่วยนอก 

3.7.5 ความสัมพันธ์กับอาคาร อยู่ภายในอาคารอาคารผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตุ
ฉกุเฉิน  

3.7.6 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบ เป็นสวนเพื่อการ
พักผ่อนทางสายตาให้กับผู้ ท่ีเดินผ่านไปมา  ผู้ ท่ีมารับยาบริเวณห้องยา(เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการผู้ ป่วยนอกเป็นหลกั เวลา 16:30 - 8:30 น.ให้บริการผู้ ป่วยในด้วย) ผู้ ท่ีมาฉีดยา และผู้
ท่ีมาช าระคา่บริการท่ีห้องจ่ายเงิน ซึง่เป็นสวนท่ีไมส่ามารถเข้าไปใช้งานได้ เปรียบเสมือนการน าเอา
ธรรมชาติเข้ามาไว้ภายในอาคาร โดยมีกระจกใสเป็นผนงักัน้ระหว่างพืน้ท่ีสวนภายนอกกบัพืน้ท่ี
ภายในอาคาร  มีบ่อปลา  ไม้พุ่ม  ก้อนหิน ปูนปั ้น รูปสัตว์  ปูนปั ้น รูปผู้ หญิงเทน า้  และ
เคร่ืองปัน้ดนิเผา เป็นองค์ประกอบในสวนท่ีช่วยในการผอ่นคลาย 

3.7.7 การใช้พืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เน่ืองจากเป็นสวนท่ีไม่
สามารถเข้าไปใช้งานได้ และเป็นสวนท่ีมีขนาดเล็ก จึงไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวน  
สว่นการใช้พืน้ท่ีมีเพียงบอ่ปลา ไม้พุม่ ก้อนหิน ตุ๊กตาปนูปัน้ และเคร่ืองปัน้ดนิเผา ท่ีสร้างความเป็น
ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความผอ่นคลายกบัผู้มอง 
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เสน้ประแนวชายคา      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 133 การใช้พืน้ท่ีของสวน 7 

 
3.7.8 แสงสว่าง มีการออกแบบดวงโคมส่องสว่างในเวลากลางคืนถึงเช้ามืด

เพื่อให้ผู้ ท่ีมารอรับการบริการตัง้แต่เวลา 6:00 น. ได้เห็นองค์ประกอบภายในสวนได้อย่างชดัเจน  
ปัจจุบนัมีเพียงแสงสว่างจากอาคารในส่วนผู้ ป่วยนอก แสงสว่างภายในสวนมีเพียงดวงโคมท่ีมี
สภาพช ารุดใช้งานไม่ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 134 สวน 7 เวลากลางคืน 

ไม้พุม่และตุ๊กตาปนูปัน้
  

บอ่ปลา  ก้อนหินและตุ๊กตาปนูปัน้
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บข้อมูลมำวิเครำะห์สภำพกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนต่ำงๆของ
โรงพยำบำลเสนำในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  พฤติกรรมกำรใช้งำน  กลุ่ม
ผู้ ใช้งำน  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  เวลำในกำรใช้งำน  กำรดแูลรักษำและควำมปลอดภยั  และควำม
พึงพอใจของผู้ ใช้งำน  เพื่อน ำมำวิเครำะห์สภำพกำรใช้งำนในปัจจบุนัของภมูิทศัน์ในโรงพยำบำล
เสนำท่ีสอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงพฤติกรรมกำรใช้งำนกับลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ท่ีสวนในโรงพยำบำลเสนำ   กำร
ออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีสอดคล้องกบัแนวทำงกำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดั
จิตใจ  และปัญหำท่ีเกิดขึน้หลงักำรใช้งำนภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำ อธิบำยได้ดงันี ้
 
1.  การใช้งานพืน้ที่สวนในโรงพยาบาลเสนา 
 เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสงัเกตกำรณ์สภำพกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนทัง้ 6 สวน
(สวน 7 ไม่ได้น ำมำวิเครำะห์ด้วย เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีไม่สำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้)ในช่วงเวลำตำ่งๆ
ของวันทัง้สปัดำห์ แบ่งเป็นวันธรรมดำ(จันทร์ถึงศุกร์) 7 วัน คือวันท่ี 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2555 และวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) 2 วนั คือวนัท่ี 11, 12 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2555  

1.1 การใช้งานพืน้ที่สวนต่างๆ เป็นกำรวิเครำะห์กำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนต่ำงๆ ในช่วง
เวลำ 8:00 - 18:00 น. โดยแบง่กำรบนัทึกกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนเป็น 5 ช่วงเวลำ เพื่อวิเครำะห์ข้อมลู
ด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร   พฤติกรรมกำรใช้งำน   เพศของผู้ ใช้งำน   ประเภท
ของผู้ ใช้งำน   เวลำในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/
ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) ของสวนตำ่งๆ ดงันี ้

1.1.1 สวน 1  
1.1.1.1 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ
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                                        ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 135 สวน 1 แผนท่ีแสดงเส้นทำงกำรสญัจร เวลำ  8:00 - 10:00 น. 
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ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. ไม่มีกำรใช้งำน 
ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 136 สวน 1 แผนท่ีแสดงเส้นทำงกำรสญัจร เวลำ 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. ไม่มีกำรใช้งำน 
ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 137 สวน 1 แผนท่ีแสดงเส้นทำงกำรสญัจร เวลำ 16:01 - 18:00 น. 
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1.1.1.2 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา 8:00 - 18:00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 138 สวน 1 แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรใช้งำน  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 
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1.1.1.3 การใช้งานพืน้ที่  เวลา 8:00 - 18:00 น.  สำมำรถอธิบำยได้
ด้วยตำรำงกำรงำนใช้พืน้ท่ีในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  
ในช่วงเวลำตำ่งๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) 
โดยไม่น ำข้อมลูจ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำนของวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) มำสรุปเป็นกำรใช้งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น. 
 

ตำรำงท่ี 5 สวน 1 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 

*หมำยเหต ุ 1. โต๊ะกินข้ำวมีเฉพำะวนัองัคำรส ำหรับกองทนุอำหำรเบำหวำนให้บริกำรเวลำ  
    6:30 - 9:30 น. เก็บโต๊ะเวลำ 11:20 น.  
2. เคร่ืองพน่ละอองน ำ้บริเวณน ำ้ตกจ ำลองไม่ได้เปิด 
3. เวลำท่ีใช้ในกำรสญัจรไม่ได้เอำมำคดิเวลำเฉล่ียและเวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 

 

เวลา 8:00 - 18:00 น.                                                                                                                    สวน 1 
 

กำรใช้งำน 
จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 

วนัจนัทร์ 
8:00 – 10:00  

วนัองัคำร 
10:01 – 12:00 

วนัพธุ 
12:01 – 14:00  

วนัพฤหสับดี 
14:01 – 16:00  

วนัจนัทร์ 
16:01 – 18:00  

วนัเสำร์ 
16:01 – 18:00  

รวม(เว้นเสาร์) 
8:00 – 18:00 

ศำลำนอก 9 7 2 - - - 18(25.71%) 
ศำลำใน 1 7 4 - - - 12(17.14%) 
บอ่ปลำ 7 9 1 - 3 - 20(28.57%) 
น ำ้ตกจ ำลอง 3 - - - - - 3(4.29%) 
ลำนกะลำ 2 1 - - - - 3(4.29%) 
ลำนหิน - - - - - - -  
สนำมหญ้ำ - - - - 4 - 4(5.71%) 
โต๊ะกินข้ำว* - 10 - - - - 10(14.29%) 
รวม 22 34 7 - 7 - 70(100%) 
       (ป.1 – หลงัอาคาร)  2 - 4 - 2 - 8 (100%) 
รวม 2 - 4 - 2 - 8(100%) 
รวมทัง้หมด 24 34 11 - 9 - 78 
เวลำเฉลี่ย(นำท)ี* 20 13 21 - 15 - - 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
(นำที)* 

1 / 120 2 / 32 4 / 35 - 2 / 23 - 1 / 120 
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บ่อปลำมีกำรใช้งำนมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 28.57 แสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้ 
งำนนิยมใช้พืน้ท่ีท่ีมีท่ีนัง่พกัผอ่น มีธรรมชำติและสตัว์ และใกล้ทำงเข้ำ-ออกของสวน สว่นลำนหินมี
กำรใช้งำนน้อยท่ีสดุหรือไม่มีกำรใช้งำน  

กำรเดินลดัสนำมของบุคคลภำยนอกระหว่ำงทำงเข้ำ-ออกประตท่ีู 1 กบั
หลงัอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษเป็นเส้นทำงกำรสญัจรเดียวท่ีเกิดขึน้ในสวน 

1.1.1.4 พฤตกิรรมการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้งำนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องแบบใดท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้หรือยอมรับไมไ่ด้ 

 
ตำรำงท่ี 6 สวน 1 พฤตกิรรมกำรใช้งำน 

*หมำยเหต ุ  ตวัเอียง เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหำรแตย่อมรับได้ 
ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร  และยอมรับไม่ได้ 
 

พฤติกรรมของผู้ ใช้งำนส่วนมำกเป็นกำรนัง่รอ(ผู้ ป่วยนอก)เพื่อรอรับกำร
ตรวจรักษำจำกคลินิกพิเศษ และนัง่รอ(ญำติผู้ ป่วย)ผู้ ป่วยนอกท่ีเข้ำรับกำรตรวจรักษำ เน่ืองจำก
พืน้ท่ีภำยในอำคำรแออัด  และเป็นสถำนท่ีรับประทำนอำหำร(โดยเฉพำะวันอังคำรท่ีมีคลินิก
เบำหวำนและกองทุนอำหำรเบำหวำน)รวมทัง้เป็นสถำนท่ีวิ่งเล่น(เด็กท่ีบ้ำนอยู่หน้ำโรงพยำบำล)

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 

ศำลำนอก นัง่รอ, นัง่เลน่, นอนรอ, พดูคยุ, กินดืม่, นัง่พลอดรัก 
ศำลำใน นัง่รอ, นัง่เลน่, นอนรอ, พดูคยุ, กินดืม่, อำ่นหนงัสือพิมพ์, วิ่งเลน่รอบศำลำ 
บอ่ปลำ นัง่เก้ำอีร้อ, นัง่เลน่, ยืนรอ, พดูคยุ, กินดืม่, นัง่เก้ำอีค้ยุโทรศพัท์, นัง่อำ่นหนงัสือ, ถ่ำยรูป, 

วิ่งเลน่/เดินเลน่รอบบอ่ปลำ, ดปูลำ, ให้อำหำรปลำ, เล่นตุ๊กตาปนูป้ัน, เล่นใบบวั 
น ำ้ตก นัง่พดูคยุ(ขอบบ่อ), นัง่คยุโทรศพัท์(ขอบบอ่) 
ลำนกะลำ เดินกะลำ 
โต๊ะกินข้ำว นัง่รอ, กินด่ืม, คยุโทรศพัท์ 
สนำมหญ้ำ เล่นตีแบดมินตนั, เล่นยิงปืน, เลีย้งเด็ก, เล่นตุ๊กตาปนูป้ัน,คลานเล่น 
เส้นทำงกำรสญัจร พฤติกรรม 
       (ป.1 –หลงัอาคาร) เดินลดัสนามไปหอ้งน ้า 
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และเส้นทำงกำรสญัจร(แม่ค้ำ,คนขับรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง)โดยเดินลดัสนำมหญ้ำไปห้องน ำ้
ด้ำนข้ำงอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยู่ใกล้ทำงเข้ำ-ออกประตท่ีู 1 ติดกบั
บ้ำนพกัอำศยัและร้ำนค้ำหน้ำโรงพยำบำล 

1.1.1.5 ประเภทผู้ใช้งาน  ผู้ ใช้งำนส่วนมำกเป็นผู้ ป่วยนอกและญำติ-
ผู้ ป่วย มีเจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดแูลสวน) และบคุคลภำยนอก(สว่นมำกเป็นผู้ ท่ีอยู่หน้ำโรงพยำบำลติด
กับประตูท่ี 1)ใช้งำนเป็นส่วนน้อยเน่ืองจำกอยู่ติดอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ และใกล้กับ
อำคำรผู้ ป่วยนอก  

1.1.1.6 ข้อดี/ข้อเสีย 
ข้อดี   
1. มีควำมเป็นส่วนตวัสงู เน่ืองจำกไม่มีทำงเดินตดัผ่ำนกลำงสวน อีกทัง้

เป็นสวนท่ีอยู่ติดก ำแพงและอำคำร ติดถนนเพียงด้ำนเดียวจึงได้รับเสียงและกลิ่นรบกวนจำก
ยำนพำหนะเป็นปริมำณน้อย 

2. มีควำมใกล้ชิดกบัธรรมชำติสงู เน่ืองจำกมีท่ีนัง่บริเวณสะพำนไม้ข้ำม
บอ่ปลำ ท ำให้ผู้ ท่ีนัง่บนสะพำนไม้ได้ใกล้ชิดกบัน ำ้และปลำ อีกทัง้มีน ำ้ตกลองจ ำลองท่ีมีเคร่ืองพ่น
ละอองน ำ้ ท ำให้สำมำรถรับรู้ถึงธรรมชำตไิด้ทัง้จำกกำรมองเห็น เสียง และผิวสมัผสั 

3. อยูต่ิดกบัทำงเข้ำ-ออกของอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ ไม่มีถนนกัน้ 
ท ำให้มีควำมสะดวกสบำยและปลอดภยั ในกำรเข้ำถึงพืน้ท่ีของผู้ ท่ีมำใช้บริกำรคลินิกพิเศษ 

4. มีกำรใช้พืน้ท่ีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำ
กิจกรรมตำ่งๆในสวน เช่น ท่ีนัง่  ศำลำ  ลำนกะลำ เป็นต้น 

ข้อเสีย  
1. สวนมีรูปร่ำงหลำยเหลี่ยมท ำให้บำงบริเวณของพืน้ท่ีไม่สำมำรถใช้งำน

ให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุได้ บำงบริเวณเป็นซอกมมุท่ีไม่สำมำรถมองเห็นได้จำกภำยนอก ซึง่อำจ
ท ำให้เป็นพืน้ท่ีเสี่ยงตอ่กำรเกิดกิจกรรมท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรไม่ได้ตัง้ใจให้เกิด 

2. ทำงเข้ำสวนจำกบริเวณด้ำนหน้ำไม่ชดัเจนและเข้ำถึงได้ยำก เน่ืองจำก
เป็นท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์  

3. ท่ีนั่งบริเวณสะพำนไม้ข้ำมบ่อปลำ อยู่ติดกับชำยคำท่ีติดตัง้เคร่ือง
คอมเพรสเซอร์ของอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ ท ำให้เกิดเสียงรบกวน 

4. ศำลำนอก  ศำลำใน และท่ีนัง่บริเวณสะพำนไม้ข้ำมบ่อปลำ มีพืน้ท่ี
ค่อนข้ำงเล็ก ท ำให้ใช้งำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ เน่ืองจำกพืน้ท่ีท่ีเล็กท ำให้มีควำมเป็นส่วนตวัสงู
ส ำหรับผู้ ท่ีใช้งำนอยูก่่อน ผู้ใช้งำนท่ีมำท่ีหลงัถึงแม้จะยงัมีพืน้ท่ีนัง่แตก็่เกรงใจไมก่ล้ำเข้ำไปนัง่ 
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5. ขำดควำมปลอดภยัในเวลำกลำงคืน เน่ืองจำกไม่มีดวงโคมส่องสว่ำง
ในเวลำกลำงคืน 

1.1.2 สวน 2  
1.1.2.1 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ
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ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
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ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ภำ

พที่
 14

0 ส
วน
 2 
แผ
นที่
แส
ดง
เส้
นท
ำง
กำ
รส
ญั
จร
 เว
ลำ
 10

:01
 - 
12

:00
 น
. 

 



174 

174 

 

ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ภำ

พที่
 14

2 ส
วน
 2 
แผ
นที่
แส
ดง
เส้
นท
ำง
กำ
รส
ญั
จร
 เว
ลำ
 14

:01
 - 
16

:00
 น
. 

 



176 

176 

 

ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
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1.1.2.2 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
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1.1.2.3 การใช้งานพืน้ที่ เวลา  8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้วยตำรำงกำรงำนใช้พืน้ท่ีในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  
ในช่วงเวลำตำ่งๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) 
โดยไม่น ำข้อมลูจ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำนของวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) มำสรุปเป็นกำรใช้งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น 
 
ตำรำงท่ี 7 สวน 2 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 
เวลำ 8:00 - 18:00 น.                                                                                                                    สวน 2 

 
กำรใช้งำน 

จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 
วนัจนัทร์ 

8:00 – 10:00  
วนัองัคำร 

10:01 – 12:00 
วนัพธุ 

12:01 – 14:00  
วนัพฤหสับดี 

14:01 – 16:00  
วนัจนัทร์ 

16:01 – 18:00  
วนัเสำร์ 

16:01 – 18:00  
รวม(เว้นเสาร์) 
8:00 – 18:00 

ชำน 1 3 3 1 - 1 - 8(4.73%) 
ชำน 2 1 - - - 1 - 2(1.18%) 
ชำน 3 4 3 4 - 9 1 20(11.84%) 
ม้ำนัง่ 1 9 4 2 2 6 2 23(13.61%) 
ม้ำนัง่ 2 4 10 - - - 2 14(8.29%) 
ศำลำ 18 25 6 10 4 2 63(37.28%) 
ศำลพระภมูิ 
ศำลพระพรหม 

2 7 1 - 1 4 11(6.51%) 

ต้นหำงนกยงู 1 9 1 1 - - 12(7.1%) 
ต้นไทร - 2 2 - 2 - 6(3.55%) 
ต้นหกูวำง - 2 - - - - 2(1.18%) 
ริมสระน ำ้ 2 - - - - - 2(1.18%) 
ถงัขยะ - 2 1 1 - - 4(2.37%) 
             (เดินเลน่) - - - - 1 - 1(0.59%) 
มมุสวน - - - - 1 - 1(0.59%) 
รวม 44 67 18 14 26 11 169(100%) 
             (รพ. - ป.1) 23 18 19 3 23 11 86(35.39%) 
             (ป.1 - ป.2) - - 1 - - - 1(0.41%) 
            (รพ.- OPD.) - - 1 - - - 1(0.41%) 
        (รพ. - ป.1) 15 30 38 6 15 9 104(42.8%) 
          (รพ. - ป.2) - - 1 - - - 1(0.41%) 
ทางเข้า-ออก ต้นไม้ 3 - 4 - 1 4 8(3.29%) 
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ตำรำงท่ี 7 สวน 2 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น.(ตอ่) 

*หมำยเหต ุ เวลำท่ีใช้ในกำรสญัจรไม่ได้เอำมำคดิเวลำเฉล่ียและเวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
 

ศำลำมีกำรใช้งำนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.28 แสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้ 
งำนนิยมใช้พืน้ท่ีท่ีมีท่ีนัง่พกัผ่อน มีร่มเงำ และใกล้ทำงเข้ำ-ออกของสวน ส่วนกำรเดินเล่นและมมุ
สวนมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 0.59 

กำรเดินผ่ำนระหว่ำงพืน้ท่ีในโรงพยำบำลกับทำงเข้ำ -ออกประตูท่ี1เป็น
เส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีกำรใช้งำนมำกท่ีสดุ โดยกำรเดินผ่ำนริมสวน(   ) คิดเป็นร้อยละ 42.8 และ
กำรเดินผ่ำนกลำงสวน(      ) คิดเป็นร้อยละ 35.39 ซึ่งมีค่ำท่ีใกล้เคียงกนัแสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้งำน
นิยมใช้เส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีรูปแบบทำงเดนิท่ีชดัเจนและระยะทำงใกล้กบัอำคำรของโรงพยำบำล 

1.1.2.4 พฤตกิรรมการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้งำนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องแบบใดท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ 
 
 

ตำรำงท่ี 8 สวน 2 พฤตกิรรมกำรใช้งำน 

*หมำยเหต ุ ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร  และยอมรับไม่ได้ 

เวลา 8:00 - 18:00 น.(ตอ่)                                                                                                             สวน 2 
 

กำรใช้งำน 
จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 

วนัจนัทร์ 
8:00 – 10:00  

วนัองัคำร 
10:01 – 12:00 

วนัพธุ 
12:01 – 14:00  

วนัพฤหสับดี 
14:01 – 16:00  

วนัจนัทร์ 
16:01 – 18:00  

วนัเสำร์ 
16:01 – 18:00  

รวม(เว้นเสาร์) 
8:00 – 18:00 

ทางเข้า-ออก ฉกุเฉิน 4 6 4 3 2 1 19(7.82%) 
ทางเข้า-ออก ทางเท้า 2 2 11 1 3 1 19(7.82%) 
มมุสวน 1 1 - - 2 1 4(1.65%) 
รวม 48 57 79 13 46 27 243(100%) 
รวมทัง้หมด 92 124 97 27 72 38 412 
เวลำเฉลี่ย(นำที)* 14 8 44 27 7 22 - 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
(นำที)* 

2 / 54 1 / 22 1 / 120 1 / 72 1 / 25 3 / 61 1 / 120 

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 
ชำน 1 ยืนคยุโทรศพัท์, มองสวน, สูบบหุร่ี 
ชำน 2 ยืนรอ, มองสวน 
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ตำรำงท่ี 8 สวน 2 พฤตกิรรมกำรใช้งำน(ตอ่) 

*หมำยเหต ุ ตวัเอียง เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหำรแตย่อมรับได้ 
ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร  และยอมรับไม่ได้ 
 

พฤตกิรรมของผู้ใช้งำนใช้เป็นเส้นทำงกำรสญัจรมำกกวำ่กำรเข้ำไปใช้งำน
ในพืน้ท่ีสวน เน่ืองจำกเป็นสวนบริเวณด้ำนหน้ำของโรงพยำบำลอยู่ติดกบัทำงเข้ำ-ออก  ประตท่ีู 1 

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 
ชำน 3 นัง่เลน่, เดินเลน่, กินดืม่, ดปูลำ, ให้อำหำรปลำ, คยุโทรศพัท์,  มองสวน, เล่นดอกไม,้ 

สูบยาเสน้, สูบบหุร่ี 
ม้ำนัง่ 1 นัง่เลน่, นัง่รอ, พดูคยุ, กินดืม่, ดปูลำ, ให้อำหำรปลำ, คยุโทรศพัท์, อำ่นหนงัสือ,สูบบหุร่ี 
ม้ำนัง่ 2 นัง่เลน่, นอน, พดูคยุ, กินดืม่, ดปูลำ, คยุโทรศพัท์, สูบบหุร่ี 
ศำลำ นัง่เลน่, นัง่รอ, นอนรอ, พดูคยุ, กินดืม่, ดปูลำ, คยุโทรศพัท์, ซ้ือของ, ขายของ,  สูบบหุร่ี, 

ดืม่ของมึนเมา 
ศำลพระภมู,ิศำลพระพรหม ไหว้ศำล, ยืนคยุ, นัง่คยุ, คยุโทรศพัท์, ด่ืมน ำ้, รอเอำของไหว้กลบั 
ต้นหำงนกยงู นัง่เลน่, ดปูลำ, คยุโทรศพัท์, เทน ้าลา้งภาชนะลงสระ, สูบบหุร่ี 
ต้นไทร นัง่เลน่, ดปูลำ, คยุโทรศพัท์, เล่นใบไมด้อกไม,้ สูบบหุร่ี 

ต้นหกูวำง ยืนคยุโทรศพัท์, สูบบหุร่ี 
ริมสระน ำ้ สูบบหุร่ี 
มมุสวน ยืนรอ, คยุโทรศพัท์ 
 เดินเลน่ไปมำ, มองสวน 

เส้นทางการสญัจร พฤติกรรม 
             (รพ. - ป.1) เดินผ่ำน, ขี่จกัรยานผ่าน, เดินเลน่ 
             (ป.1 - ป.2) เดินผ่ำน 
            (รพ.- OPD.) เดินผ่ำน 
        (รพ. - ป.1) เดินผ่ำน 
        (รพ. - ป.2) เดินผ่ำน 
ทางเข้า-ออก ตน้ไม ้ เดินลดั 
ทางเข้า-ออก ฉกุเฉิน เดินลดั 
ทางเข้า-ออก ทางเท้า เดินลดั 
มมุสวน เดินลดั 
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และประตท่ีู 2 ส่วนพฤติกรรมกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนส่วนมำกเป็นกำรนัง่รอ นัง่เล่น ดปูลำ สบูบุหร่ี
ของผู้ ป่วยนอกและญำติผู้ ป่วย เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยู่ใกล้กบัอำคำรผู้ ป่วยนอก-อุบตัิเหตฉุุกเฉิน
และมีธรรมชำติท่ีหลำกหลำย ซึง่กำรสบูบหุร่ีเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริหำรและผู้ออกแบบไม่ได้ตัง้ใจให้
เกิดขึน้ และไม่สำมำรถยอมรับได้ 

1.1.2.5 ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ใช้งำนพืน้ท่ีสวนสว่นมำกเป็นผู้ ป่วยนอกและ
ญำติผู้ ป่วย มีเจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดแูลสวน) และบคุคลภำยนอกใช้งำนเป็นส่วนน้อย เน่ืองจำกอยู่
ใกล้กบัอำคำรผู้ ป่วยนอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน ส่วนกำรใช้งำนด้ำนเส้นทำงกำรสญัจรส่วนมำกเป็น
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีใช้งำนเพื่อกำรเดนิลดัหรือเดินผำ่น 

1.1.2.6 ข้อดี/ข้อเสีย 
ข้อด ี
1. มีธรรมชำติท่ีหลำกหลำยจำกพืชพรรณ สระน ำ้ ปลำ และทำงเดินหิน-

กำบ อีกทัง้เสียงจำกน ำ้พท่ีุสำมำรถรับรู้ถึงธรรมชำตไิด้ทัง้จำกกำรมองเห็น เสียง และผิวสมัผสั 
2. บริเวณท่ีติดกบัสระน ำ้มีควำมเป็นสว่นตวั เน่ืองจำกมีสระน ำ้เป็นตวักัน้

(Buffer)ระหวำ่งสวนกบัก ำแพงด้ำนหน้ำโรงพยำบำล  
3. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆใน

สวน เช่น ศำลำ  ท่ีนัง่  เป็นต้น 
4. ทำงเข้ำมีควำมชดัเจนและเข้ำถึงได้ง่ำย เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยู่ติดกบั

ทำงเข้ำ-ออก ประตท่ีู 1 และประตท่ีู 2 มองเห็นได้อยำ่งชดัเจนและมีกำรเข้ำถึงได้จำกหลำยทำง 
5. มีทำงเดินท่ีเป็นเส้นโค้งช่วยสร้ำงควำมตอ่เน่ืองให้กบัพืน้ท่ีภำยในสวน 

สร้ำงควำมรู้สึกดึงดูดสำยตำให้ติดตำม มีแนวไม้ต้นไม้และไม้พุ่มระหว่ำงทำงเดินช่วยบังคับ
มมุมองไปยงัทศันียภำพท่ีต้องกำรได้  

ข้อเสีย 
1. ขำดควำมเป็นสว่นตวั เน่ืองจำกมีทำงเดินผำ่นกลำงสวน 
2. ขำดควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัในกำรเข้ำถึง เน่ืองจำกมี

ถนนล้อมรอบทัง้ 3 ด้ำน 
3. มีเสียงและกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวน เน่ืองจำกติดทำงเข้ำ-ออก

ประตท่ีู 2  ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์บริเวณทำงเข้ำ-ออกประตท่ีู 1 และถนนด้ำนหน้ำอำคำรผู้ ป่วย
นอก-อบุตัิเหตฉุกุเฉิน  

1.1.3 สวน 3  
1.1.3.1 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ
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ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
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ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
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ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
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ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
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1.1.3.2 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำ
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1.1.3.3 การใช้งานพืน้ที่ เวลา  8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้วยตำรำงกำรงำนใช้พืน้ท่ีในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  
ในช่วงเวลำตำ่งๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) 
โดยไม่น ำข้อมลูจ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำนของวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) มำสรุปเป็นกำรใช้งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น. 

 
ตำรำงท่ี 9 สวน 3 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 

 

 

เวลา 8:00 - 18:00 น.                                                                                                                     สวน 3 
กำรใช้งำน 
(ต ำแหน่ง) 

จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 
วนัพฤหสับดี 
8:00 – 10:00  

วนัจนัทร์ 
10:01 – 12:00 

วนัองัคำร 
12:01 – 14:00  

วนัพธุ 
14:01 – 16:00  

วนัองัคำร 
16:01 – 18:00  

วนัอำทิตย์ 
12:01 – 14:00 

รวม(เว้นอาทิตย์) 
8:00 – 18:00 

หอพระ 2 6 2 - 1 - 11(7.33%) 
ศำลำ 12 9 4 11 1 5 37(24.67%) 
ชดุม้านัง่ A 9 1 - - 3 - 13(8.67%) 
ชดุม้านัง่ B 2 1 - - - - 3(2%) 
ชดุม้านัง่ C 1 3 3 2 - - 9(6%) 
ชดุม้านัง่ D 3 2 7 1 1 2 14(9.33%) 
ชดุม้านัง่ E - - - - 2 - 2(1.33%) 
ม้ำนัง่ศำลำ 6 3 4 2 2 6 17(11.33%) 
ม้านัง่ต้นไม้ 4 9 1 - - 8 - 18(12%) 
ม้านัง่ต้นไม้ 6 - - - - 1 - 1(0.67%) 
ต้นไม้ 2 2 2 1 - - - 5(3.33%) 
ต้นไม้ 7 - 1 - 1 - - 2(1.33%) 
ต้นไม้ 8 - - 1 - - - 1(0.67%) 
ต้นไม้ 10 - 1 - - - 2 1(0.67%) 
ต้นไม้ 11 2 2 - - 2 - 6(4%) 
เวที - - 1 - - - 1(0.67%) 
หลงัหอพระ - - - 1 - - 1(0.67%) 
รถจกัรยำนยนต์ - 5 - - 2 - 7(4.67%) 
              (เดินเล่น) - - - - 1 1 1(0.67%) 
รวม 48 37 23 18 24 16 150(100%) 
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ตำรำงท่ี 9 สวน 3 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น.(ตอ่) 

*หมำยเหต ุ 1. ถ้ำท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์ทำงเข้ำอำคำรเต็ม ยำมจะให้มำจอดท่ีสวน 3 
                  2. เย่ียมไข้ได้เวลำ 10:30 - 20:00 น. 
                  3. เวลำท่ีใช้ในกำรสญัจรไม่ได้เอำมำคดิเวลำเฉล่ียและเวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
 

ศำลำมีกำรใช้งำนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.67 แสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้ 
งำนนิยมใช้พืน้ท่ีท่ีมีท่ีนัง่พกัผอ่น มีร่มเงำ และใกล้ทำงเข้ำ-ออกของสวน สว่นม้ำนัง่ต้นไม้6  ต้นไม้8  
ต้นไม้10  เวที  หลงัหอพระและกำรเดินเลน่มีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 0.67 

กำรเดินผ่ำนระหว่ำงลำนจอดรถ,ทำงเข้ำ -ออกประตูท่ี 2 กับพืน้ท่ีใน
โรงพยำบำล,หอผู้ ป่วยหญิง  เป็นเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีกำรใช้งำนมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 58.26 
แสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้งำนนิยมใช้เส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีระยะทำงใกล้กบัอำคำรบริกำรทำงกำรแพทย์
ของโรงพยำบำล 

1.1.3.4 พฤตกิรรมการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้งำนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องแบบใดท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ 

 
 

เวลา 8:00 - 18:00 น.(ตอ่)                                                                                                              สวน 3 
กำรใช้งำน 

(เส้นทำงสญัจร) 
จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 

วนัพฤหสับดี 
8:00 – 10:00  

วนัจนัทร์ 
10:01 – 12:00 

วนัองัคำร 
12:01 – 14:00  

วนัพธุ 
14:01 – 16:00  

วนัองัคำร 
16:01 – 18:00  

วนัอำทิตย์ 
12:01 – 14:00  

รวม(เว้นอาทิตย์) 
8:00 – 18:00 

ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์* 66 18 3 - 15 - 102(22.77%) 
              (เดินผ่ำน)  12 11 3 18 1 - 45(10.04%) 
            (ลานจอดรถ,ป.2–    
    บ้านพกั,หอผู้ ป่วยพเิศษ) 

7 6 17 4 6 10 40(8.93%) 

             (ลานจอดรถ,ป.2–  
           รพ.,หอผู้ ป่วยหญิง)  

30 21 63 65 82 77 261(58.26%) 

รวม 115 56 86 87 104 87 448 
รวมทัง้หมด 163 93 109 105 128 103 598 

เวลำเฉลี่ย(นำที) 10 11 11 7 10 5 - 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
(นำที) 

1 / 38 1 / 44 1 / 59 1 / 43 1 / 38 2 / 10 1 / 59 
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ตำรำงท่ี 10 สวน 3 พฤตกิรรมกำรใช้งำน 

*หมำยเหต ุ ตวัเอียง เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหำร แตย่อมรับได้ 
ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร และยอมรับไม่ได้ 

 

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 

หอพระ ไหว้พระ, ท ำควำมสะอำดหอพระ 
ศำลำ นัง่รอ, นัง่เลน่, ยืนพกั, ยืนรอ, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, จอดรถจกัรยานยนต์, สูบบหุร่ี 
ชดุม้านัง่ A นัง่รอ, นัง่เลน่, กินดืม่, ดเูอกสำร, สูบบหุร่ี  
ชดุม้านัง่ B นัง่รอ, นัง่เลีย้งลกู 
ชดุม้านัง่ C นัง่รอ, นัง่เลน่, พดูคยุ, กินดืม่, สูบบหุร่ี 
ชดุม้านัง่ D นัง่รอ, นัง่เลน่, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, อำ่นหนงัสือพิมพ์, เลีย้งลกู, สูบบหุร่ี 
ชดุม้านัง่ E นัง่รอ, คยุโทรศพัท์, อำ่นหนงัสือ, ด่ืมกำแฟ 
ม้ำนัง่ศำลำ นัง่รอ, นอนรอ, นัง่เลน่, นัง่พกัดมยำดม, พดูคยุ, อำ่นหนงัสือพิมพ์, กินดืม่, เช็ดหน้ำ,  

สูบบหุร่ี 
ม้านัง่ต้นไม้ 4 นัง่รอ, นัง่เลน่, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, อำ่นหนงัสือพิมพ์, ฟังเพลง, ด่ืมน ำ้, สูบบหุร่ี 
ม้านัง่ต้นไม้ 6 สูบบหุร่ี 
ต้นไม้ 2 นัง่รอ, พดูคยุ, อ่ำนหนงัสือพิมพ์, สูบบหุร่ี 
ต้นไม้ 7 นัง่รอ, ยืนรอ, สูบบหุร่ี 

ต้นไม้ 8 ยืนคยุโทรศพัท์, สูบบหุร่ี 
ต้นไม้ 10 นัง่รอ, ยืนรอ, คยุโทรศพัท์ 
ต้นไม้ 11 ยืนเลีย้งลกู, จอดรถจกัรยานยนต์, สูบบหุร่ี 
เวที ปีนบนัไดเล่น 
หลงัหอพระ ยืนมองสวน 
รถจกัรยานยนต์ นัง่รอ, พดูคยุ, สูบบหุร่ี 
              (เดินเล่น) เดินเลน่ไปมำ, มองสวน 
เส้นทางการสญัจร พฤติกรรม 
ทีจ่อดรถจกัรยานยนต์ จอดรถ - ขึน้รถ 
               (เดินผ่ำน) เดินผ่ำน 
                  (ลานจอดรถ,ป.2–  
          บ้านพกั,หอผู้ ป่วยพเิศษ) 

เดินผ่ำน 

                   (ลานจอดรถ,ป.2–     
                  รพ.,หอผู้ ป่วยหญิง)  

เดินผ่ำน 
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พฤตกิรรมของผู้ใช้งำนใช้เป็นเส้นทำงกำรสญัจรมำกกวำ่กำรเข้ำไปใช้งำน
ในพืน้ท่ีสวน เน่ืองจำกเป็นสวนบริเวณด้ำนหน้ำของโรงพยำบำลอยู่ติดกบัทำงเข้ำ-ออกประตท่ีู 2  
ลำนจอดรถ และสว่นบ้ำนพกัเจ้ำหน้ำท่ี  สว่นพฤติกรรมกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนสว่นมำกเป็นกำรนัง่รอ 
นัง่เลน่ พดูคยุ สบูบหุร่ีของญำติผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้ เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยู่ใกล้กบัหอผู้ ป่วยหญิง และ
หอผู้ ป่วยพิเศษ ซึง่กำรสบูบหุร่ีเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริหำรและผู้ออกแบบไม่ได้ตัง้ใจให้เกิดขึน้ และไม่
สำมำรถยอมรับได้ 

1.1.3.5 ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ใช้งำนพืน้ท่ีสวนสว่นมำกเป็นญำติผู้ ป่วย-ผู้
เยี่ยมไข้  มีผู้ ป่วยนอก เจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดูแลสวน)  และบุคคลภำยนอกใช้งำนเป็นส่วนน้อย 
เน่ืองจำกอยู่ใกล้กบัหอผู้ ป่วยหญิงและหอผู้ ป่วยพิเศษ  ส่วนกำรใช้งำนด้ำนเส้นทำงกำรสญัจร
สว่นมำกเป็นญำติผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้ และผู้ ป่วยนอกท่ีใช้งำนเพื่อกำรเดนิผำ่น 

1.1.3.6 ข้อดี/ข้อเสีย 
ข้อด ี
1. มีกำรใช้พืน้ท่ีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำ

กิจกรรมตำ่งๆในสวน เช่น หอพระ ศำลำ ชดุม้ำนัง่ เป็นต้น 
2. พืน้ท่ีสวนมีรูปร่ำงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำท ำให้ใช้พืน้ท่ีแต่ละบริเวณได้

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3. เข้ำถึงได้ง่ำย เน่ืองจำกมีถนนล้อมรอบทัง้ 4 ด้ำน และเป็นลำนโล่ง

สำมำรถเข้ำถึงได้จำกหลำยทำง 
4. ง่ำยตอ่กำรดแูลรักษำ เน่ืองจำกเป็นลำนโลง่และเป็นพืน้ผิวดำดแข็ง 
ข้อเสีย 
1. มีท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์อยู่ภำยในสวนซึง่ไม่มีกำรแบง่พืน้ท่ีกำรใช้งำน

อย่ำงชดัเจนและมีถนนล้อมรอบทัง้ 4 ด้ำน ท ำให้ขำดควำมเป็นส่วนตวั  ควำมสะดวกสบำยและ
ควำมปลอดภยัในกำรใช้งำนและกำรเข้ำถึง รวมทัง้มีเสียงและกลิน่จำกยำนพำหนะรบกวน  

2. ไม่มีรูปแบบทำงเดินท่ีชดัเจน ท ำให้เกิดควำมสบัสนในกำรใช้งำน ขำด
ควำมเช่ือมตอ่ภำยในพืน้ท่ี 

3. ขำดควำมเป็นสว่นตวั เน่ืองจำกเป็นลำนโลง่ส ำหรับจดักิจกรรมตำ่งๆ 
4. มีควำมเป็นธรรมชำตน้ิอย เน่ืองจำกมีพืชพรรณไม้เป็นจ ำนวนน้อย 
5. มีควำมร้อนสะสมสงู เน่ืองจำกเป็นพืน้ผิวดำดแข็ง 

1.1.4 สวน 4  
1.1.4.1 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ
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ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
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ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
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ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
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 น
. 
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ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
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1.1.4.2 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำ
พที่

 15
6 ส

วน
 4 
แผ
นที่
แส
ดง
ต ำ
แห
น่ง
กำ
รใ
ช้ง
ำน
 เว
ลำ
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:00
 - 
18

:00
 น
. 
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1.1.4.3 การใช้งานพืน้ที่ เวลา  8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้วยตำรำงกำรงำนใช้พืน้ท่ีในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  
ในช่วงเวลำตำ่งๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) 
โดยไม่น ำข้อมลูจ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำนของวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) มำสรุปเป็นกำรใช้งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น. 

 
ตำรำงท่ี 11 สวน 4 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 

*หมำยเหต ุ  เวลำท่ีใช้ในกำรสญัจรไม่ได้เอำมำคดิเวลำเฉล่ียและเวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 

 
เคร่ืองออกก ำลงักำยและสนำมหญ้ำมีกำรใช้งำนมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 

46.67 เท่ำกนัแสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้งำนนิยมออกก ำลงักำยและวิ่งเลน่ สว่นสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)มีกำร
ใช้งำนน้อยท่ีสดุหรือไม่มีกำรใช้งำน 

เวลา 8:00 - 18:00 น.                                                                                                                    สวน 4 
 

กำรใช้งำน 
จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 

วนัองัคำร 
8:00 – 10:00  

วนัพธุ 
10:01 – 12:00 

วนัพฤหสับดี 
12:01 – 14:00  

วนัจนัทร์ 
14:01 – 16:00  

วนัพฤหสับดี 
16:01 – 18:00  

วนัอำทิตย์ 
16:01 – 18:00  

รวม(เว้นอาทิตย์) 
8:00 – 18:00 

สวนไม้ดดั(ตดัแตง่) - - - - - - - 
เคร่ืองออกก ำลงักำย - - - - 7 18 7(46.67%) 
สนำมหญ้ำ - - - - 7 5 7(46.67%) 
หน้ำอำคำรสงฆ์-
อำพำธ 

- - - - 1 - 1(6.66%) 

ทำงเข้ำ-ออก
ระหวำ่งหอผู้ ป่วย 

- - - - - 2 - 

รวม - - - - 15 25 15(100%) 
สนามหญ้า(เดินลดั)     3 - 3 2 2 2 10(13.33%) 
ทางเดิน 15 1 7 13 29 6 65(86.67%) 
รวม 18 1 10 15 31 8 75(100%) 
รวมทัง้หมด 18 1 10 15 46 33 90 
เวลำเฉลี่ย(นำที)* - - - - 10 9 - 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
(นำที)* 

- - - - 2 / 20 1 / 22 1 / 22 
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ทำงเดินเป็นเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีกำรใช้งำนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
86.67 แสดงให้เห็นวำ่ผู้ใช้งำนนิยมใช้เส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจน 

1.1.4.4 พฤตกิรรมการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้งำนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องแบบใดท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ 

 
ตำรำงท่ี 12 สวน 4 พฤตกิรรมกำรใช้งำน 

*หมำยเหต ุ ตวัเอียง เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหำร  แตย่อมรับได้ 
ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร  และยอมรับไม่ได้ 

 
พฤตกิรรมของผู้ใช้งำนใช้เป็นเส้นทำงกำรสญัจรมำกกวำ่กำรเข้ำไปใช้งำน

ในพืน้ท่ีสวน เน่ืองจำกควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดในกำรออกแบบสวนเพื่อให้ใช้เป็นเส้นทำง
สญัจรหลกัให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีใช้สญัจรไปมำระหว่ำงบ้ำนพกักบัหอผู้ ป่วย ส่วนพฤติกรรมกำรใช้งำน
พืน้ท่ีสวนส่วนมำกเป็นกำรเล่นเคร่ืองออกก ำลงักำยของญำติเจ้ำหน้ำท่ีและญำติผู้ ป่วย เน่ืองจำก
เคร่ืองออกก ำลงักำยเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงสิง่เดียวท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมกำรใช้งำนภำยใน

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 

เคร่ืองออกก ำลงักำย เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย, นัง่รอ, นัง่เลน่, กินดืม่, ถ่ายรูปเลน่,  ฟังเพลง, ดเูด็กเลน่ 
สนำมหญ้ำ เล่นก่ิงไม,้ เคร่ืองบินกระดาษ, กระโดดยาง, ถ่ายVDO., วิ่งเลน่, กินขนม, ยืนดเูด็กเลน่,  

วิ่งไลแ่มว, เก็บดอกไม้ 
หน้ำอำคำรสงฆ์-
อำพำธ 

ใหอ้าหารแมว 

ทำงเข้ำ-ออก
ระหวำ่งหอผู้ ป่วย 

เรียกเด็กท่ีเลน่อยู่, มองสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)  

เส้นทางการสญัจร พฤติกรรม 
สนามหญ้า     เดินลดั, วิ่งลดั 
ทางเดิน เดินผ่ำน, ขี่จกัรยานผ่าน 
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สวนจำกควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดในกำรออกแบบสวนเพื่อกำรพกัผ่อนทำงสำยตำ ไม่ได้เน้น
กำรใช้งำนภำยในสวน  

1.1.4.5 ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ใช้งำนสว่นมำกเป็นเจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดแูล
สวน)  และญำติเจ้ำหน้ำท่ี มีญำติผู้ ป่วยใช้งำนเป็นสว่นน้อย เน่ืองจำกอยู่ติดกบัด้ำนหลงัอำคำรหอ
ผู้ ป่วยต่ำงๆ และอยู่ใกล้กับบ้ำนพกัเจ้ำหน้ำท่ีใช้เป็นเส้นทำงสญัจรไปมำระหว่ำงบ้ำนพักกับหอ
ผู้ ป่วย  

1.1.4.6 ข้อดี/ข้อเสีย 
ข้อด ี
1. มีควำมสงบ มีเสียงและกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวนน้อย เน่ืองจำก

เป็นสวนบริเวณด้ำนหลงัอำคำรหอผู้ ป่วยตำ่งๆ ตดิถนนเพียงด้ำนเดียว 
2. อยู่ติดกบัทำงเข้ำ-ออกของอำคำร ไม่มีถนนกัน้ ท ำให้มีควำมสะดวก 

สบำยและปลอดภยัในกำรเข้ำถึงพืน้ท่ี 
3. มีรูปแบบทำงเดนิท่ีชดัเจนงำ่ยตอ่กำรใช้งำน 
ข้อเสีย 
1. ขำดควำมเป็นสว่นตวั เน่ืองจำกถกูล้อมรอบด้วยอำคำรทัง้ 3 ด้ำน อำจ

ท ำให้ผู้ ท่ีใช้งำนภำยในสวนรู้สกึวำ่ถกูจ้องมองจำกผู้ ท่ีอยูใ่นอำคำร 
2. ทำงเข้ำไมช่ดัเจนและเข้ำถึงได้ยำกเน่ืองจำกอยู่บริเวณด้ำนหลงัอำคำร

หอผู้ ป่วยตำ่งๆ ผู้ ท่ีใช้งำนเฉพำะบริเวณด้ำนหน้ำโรงพยำบำลไม่สำมำรถมองเห็นได้ รวมทัง้อยู่ใน
บริเวณสว่นของอำคำรงำนบริกำรของโรงพยำบำล ผู้มำใช้บริกำร(ผู้ ป่วยและญำติผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้)
ไม่ได้เข้ำมำใช้บริกำรในบริเวณนี ้

3. แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนมีเพียงดวงโคมบริเวณทำงเดิน ท ำให้ไม่
สำมำรถใช้เพื่อกำรพกัผอ่นทำงสำยตำในเวลำกลำงคืนได้ 

4. ไม่มีร่มเงำ แสงแดดส่องเกือบตลอดทัง้วนั เน่ืองจำกอยู่ทำงทิศใต้ของ
โรงพยำบำลและอำคำรท่ีอยูด้่ำนทิศใต้ของสวนมีควำมสงูเพียงหนึง่ชัน้ 

1.1.5 สวน 5  
1.1.5.1 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ
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ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำ
พที่

 15
7 ส

วน
 5 
แผ
นที่
แส
ดง
เส้
นท
ำง
กำ
รส
ญั
จร
 เว
ลำ
  8

:00
 - 
10

:00
 น
. 

 



202 

202  

 

ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
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ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
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ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
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1.1.5.2 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำ
พที่

 16
2 ส

วน
 5 
แผ
นที่
แส
ดง
ต ำ
แห
น่ง
กำ
รใ
ช้ง
ำน
 เว
ลำ
  8

:00
 - 
18

:00
 น
. 

 



207 

207  

 

1.1.5.3 การใช้งานพืน้ที่ เวลา  8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้วยตำรำงกำรงำนใช้พืน้ท่ีในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  
ในช่วงเวลำตำ่งๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) 
โดยไม่น ำข้อมลูจ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำนของวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) มำสรุปเป็นกำรใช้งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น. 

 
ตำรำงท่ี 13 สวน 5 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 

*หมำยเหต ุ เวลำท่ีใช้ในกำรสญัจรไม่ได้เอำมำคดิเวลำเฉล่ียและเวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
 

เวลา 8:00 - 18:00 น.                                                                                                                     สวน 5 
 

กำรใช้งำน 
จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 

วนัพธุ 
8:00 – 10:00  

วนัพฤหสับดี 
10:01 – 12:00 

วนัจนัทร์ 
12:01 – 14:00  

วนัองัคำร 
14:01 – 16:00  

วนัพธุ 
16:01 – 18:00  

วนัเสำร์ 
12:01 – 14:00  

รวม(เว้นเสาร์) 
8:00 – 18:00 

ศำลำ 1 9 29 21 4 6 8 69(36.51%) 
ศำลำ 2 7 14 19 5 8 20 53(28.04%) 
ศำลำ 3 9 22 11 8 8 9 58(30.69%) 
ลำนกลำง 2 3 - 1 - - 6(3.17%) 
สนำมหญ้ำ - 3 - - - - 3(1.59%) 
รวม 27 71 51 18 22 37 189(100%) 
      ทำงเดนิ(เดนิผำ่น) 112 157 113 64 120 62 566(76.08%) 
        ศาลา 1(เดินลดั) 14 11 15 8 4 6 52(6.99%) 
       ศาลา 2(เดินลดั) 11 17 - 21 2 19 51(6.86%) 
        ศาลา 2(เดินเลาะ) 7 18 25 12 11 1 73(9.81%) 
ศ.2          ศ.3 - 1 - - - - 1(0.13%) 
ศ.2          ศ.1 - 1 - - - - 1(0.13%) 
รวม 144 205 153 105 137 88 744(100%) 
รวมทัง้หมด 171 276 204 123 159 125 933 
เวลำเฉลี่ย(นำที)* 22 18 15 11 8 10 - 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
(นำที)* 

2 / 120 1 / 72 1 / 120 1 / 60 1 / 27 1 / 46 1 / 120 
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ศำลำ 1 มีกำรใช้งำนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.51 แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้ ใช้งำนนิยมใช้พืน้ท่ีท่ีมีท่ีนัง่พกัผ่อน มีร่มเงำ และไม่ติดกบัท่ีจอดรถ ส่วนสนำมหญ้ำมีกำรใช้งำน
น้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 1.59 

ทำงเดินเป็นเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีกำรใช้งำนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
76.08 แสดงให้เห็นวำ่ผู้ใช้งำนนิยมใช้เส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีทำงเข้ำ-ออกและรูปแบบท่ีชดัเจน 

1.1.5.4 พฤตกิรรมการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้งำนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องแบบใดท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ 

 
ตำรำงท่ี 14 สวน 5 พฤตกิรรมกำรใช้งำน 

*หมำยเหต ุ ตวัเอียง เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหำรแตย่อมรับได้ 

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 

ศำลำ 1 นัง่รอ, นัง่เลน่, นัง่พกั, นัง่หลบั, นอนรอ, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, กินดืม่, เสริมสวย, ทิง้ขยะ, 
สูบบหุร่ี 

ศำลำ 2 นัง่รอ, นัง่เลน่, นัง่พกั, นัง่หลบั, ยืนพกั, ยืนรอ, เดินเลน่, นอนเล่น, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, 
กินดืม่, เสริมสวย, ทิง้ขยะ, อำ่นหนงัสือ, มองสวน 

ศำลำ 3 นัง่รอ, นัง่เลน่, นัง่พกั, ยืนพกั, ยืนรอ, นอนเล่น, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, กินดืม่,  เสริมสวย, 
อำ่นหนงัสือ, ขนของกลบับ้ำน, ถ่ำยรูป, สูบบหุร่ี 

ลำนกลำง นัง่ป้อนข้าว, กินข้าว, ใหข้้าวแมว, นัง่รอ, อำ่นหนงัสือ, คยุโทรศพัท์ 
สนำมหญ้ำ วิ่งเลน่, เดินเลน่, มองสวน, เก็บดอกไม,้ ปีนตน้ไม้ 
เส้นทำงกำรสญัจร พฤติกรรม 

       ทำงเดิน เดินผ่ำน 
        ศาลา 1 เดินลดั 
        ศาลา 2 เดินลดั 
        ศาลา 2 เดินเลาะ 
ศ.2          ศ.3 เดินผ่าน 
ศ.2          ศ.1 เดินผ่าน 

ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร  และยอมรับไม่ได้ 
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พฤตกิรรมของผู้ใช้งำนใช้เป็นเส้นทำงกำรสญัจรมำกกวำ่กำรเข้ำไปใช้งำน
ในพืน้ท่ีสวน เน่ืองจำกอยู่บริเวณศนูย์กลำงของโรงพยำบำล ติดกบัทำงเข้ำ-ออกหลกัท่ีเช่ือมโยงไป
ยงัส่วนต่ำงๆของโรงพยำบำล  ส่วนพฤติกรรมกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนส่วนมำกเป็นกำรนัง่รอ  นัง่เล่น  
พดูคยุ กินดื่มของผู้ ป่วยนอกและญำติผู้ ป่วย เน่ืองจำกอยู่บริเวณศนูย์กลำงของโรงพยำบำล และ
ใกล้ร้ำนค้ำสวสัดิกำร  

1.1.5.5 ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ใช้งำนพืน้ท่ีสวนสว่นมำกเป็นผู้ ป่วยนอกและ
ญำติผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้  มีผู้ ป่วยใน เจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดแูลสวน) และบคุคลภำยนอกใช้งำนเป็นสว่น
น้อย เน่ืองจำกอยู่บริเวณศนูย์กลำงของโรงพยำบำลติดกับหอผู้ ป่วย และทำงเข้ำ-ออกหลกัท่ี
เช่ือมโยงไปยงัสว่นตำ่งๆของโรงพยำบำล   

1.1.5.6 ข้อดี/ข้อเสีย 
ข้อด ี
1. ทำงเข้ำมีควำมชดัเจนและเข้ำถึงได้ง่ำย เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยู่ติดกบั

ทำงเข้ำ-ออกหลกัของโรงพยำบำล   

2. อยู่ติดกับทำงเข้ำ-ออกหลักของอำคำร ไม่มีถนนกัน้ ท ำให้มีควำม
สะดวกสบำยและปลอดภยัในกำรเข้ำถึงพืน้ท่ี 

3. มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิดแรงจงูใจในกำรท ำกิจกรรมตำ่งๆใน
สวน เช่น  ศำลำ  ท่ีนัง่ลำนกลำง  เป็นต้น 

4. ถกูล้อมรอบด้วยอำคำร 3 ด้ำนท ำให้เกิดร่มเงำให้กบัพืน้ท่ีสวน 
5. มีรูปแบบทำงเดนิท่ีชดัเจนง่ำยตอ่กำรใช้งำน 
ข้อเสีย 
1. ขำดควำมเป็นสว่นตวั เน่ืองจำกถกูล้อมรอบด้วยอำคำรทัง้ 3 ด้ำน อำจ

ท ำให้ผู้ ท่ีใช้งำนภำยในสวนรู้สกึวำ่ถกูจ้องมองจำกผู้ ท่ีอยู่ในอำคำร และอำจท ำให้ผู้ ท่ีอยู่ในอำคำรท่ี
ติดกบัสวนขำดควำมเป็นสว่นตวัได้เช่นกนั 

2.มีเสียงและกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวน เน่ืองจำกติดกับท่ีจอด
รถจกัรยำนยนต์ด้ำนหน้ำทำงเข้ำ-ออกหลกัของโรงพยำบำล  

1.1.6 สวน 6 
1.1.6.1 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ  เน่ืองจำกควำมตัง้ใจและ

แนวควำมคิดในกำรออกแบบสวนไม่ได้มีไว้เพื่อกำรเดินเล่นหรือเป็นเส้นทำงสญัจร จึงไม่มีกำร
สญัจรเกิดขึน้ภำยในสวน 
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1.1.6.2 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภำพท่ี 163 สวน 6 แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรใช้งำน  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 
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1.1.6.3 การใช้งานพืน้ที่ เวลา  8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้
ด้วยตำรำงกำรงำนใช้พืน้ท่ีในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน  
ในช่วงเวลำตำ่งๆ เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน(นำที)/ครัง้  และเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) 
โดยไม่น ำข้อมลูจ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำนของวนัหยดุ(เสำร์และอำทิตย์) มำสรุปเป็นกำรใช้งำนของสวน
ในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น. 

 
ตำรำงท่ี 15 สวน 6 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 

*หมำยเหต ุ เวลำท่ีใช้ในกำรสญัจรไม่ได้เอำมำคดิเวลำเฉล่ียและเวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
 

ท่ีนัง่หน้ำโทรศพัท์สำธำรณะมีกำรใช้งำนมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ47.58 
แสดงให้เห็นว่ำผู้ ใช้งำนนิยมใช้พืน้ท่ีท่ีมีท่ีนัง่พกัผ่อน มีมมุมองกว้ำงไกล และมีขอบเขตพืน้ท่ีใช้งำน
ท่ีชดัเจน สว่นท่ีนัง่หน้ำบนัได 2 และพืน้ท่ีสวนมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 0.81  

 
 
 

เวลา 8:00 - 18:00 น.                                                                                                                    สวน 6 
 

กำรใช้งำน 
จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน 

วนัพธุ 
8:00 – 10:00 

วนัพฤหสับดี 
10:01 – 12:00 

วนัจนัทร์ 
12:01 – 14:00 

วนัองัคำร 
14:01 – 16:00 

วนัพธุ 
16:01 – 18:00 

วนัเสำร์ 
12:01 – 14:00 

รวม(เว้นเสาร์) 
8:00 – 18:00 

ท่ีนัง่หน้าตู้  ATM 17 13 4 5 5 3 44(35.48%) 
ท่ีนัง่หน้าโทรศพัท์-
สาธารณะ 

20 21 6 8 4 4 59(47.58%) 

ท่ีนัง่หน้าบนัได 1 8 7 2 - - - 17(13.71%) 
ท่ีนัง่หน้าบนัได 2 1 - - - - - 1(0.81%) 
ชดุม้านัง่ - 1 - 1 - 1 2(1.61%) 
พืน้ท่ีสวน - - - - 1 1 1(0.81%) 
รวม 46 42 12 14 10 9 124(100%) 
เวลำเฉลี่ย(นำที) 10 15 51 25 10 17 - 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 
(นำที) 

1 / 33 3 / 45 4 / 108 2 / 76 3 / 20 1 / 39 1 / 108 



212 

212  

 

1.1.6.4 พฤตกิรรมการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงพฤติกรรม
กำรใช้งำนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรท่ีมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกับควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร  รวมทัง้พฤติกรรมท่ีไม่
สอดคล้องแบบใดท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ 

 
ตำรำงท่ี 16 สวน 6 พฤติกรรมกำรใช้งำน 

*หมำยเหต ุ ตวัเอียง เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหำร  แตย่อมรับได้ 
ตวัเอียงและขีดเสน้ใต ้เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร  และยอมรับไม่ได้ 

 

พฤติกรรมของผู้ ใช้งำนส่วนมำกเป็นกำรนัง่รอ(ผู้ ป่วยนอก)เพื่อรอรับกำร
ตรวจรักษำจำกคลินิกพิเศษ และนัง่รอ(ญำติผู้ ป่วย)ผู้ ป่วยนอกท่ีเข้ำรับกำรตรวจรักษำ เน่ืองจำกติด
กบัอำคำรคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU)ท่ีชัน้ 1 เป็นส่วนของคลินิกพิเศษ  และเป็นสถำนท่ีรับประทำน
อำหำรของผู้ ป่วยนอกและญำติผู้ ป่วย รวมทัง้พฤติกรรมกินดื่มอำหำรว่ำง เน่ืองจำกอยู่ใกล้ร้ำนค้ำ
สวสัดิกำรของโรงพยำบำล  

1.1.6.5 ประเภทผู้ใช้งาน ผู้ ใช้งำนส่วนมำกเป็นผู้ ป่วยนอกและญำติ
ผู้ ป่วย มีผู้ ป่วยใน เจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดแูลสวน)  และบคุคลภำยนอกใช้งำนเป็นสว่นน้อย  เน่ืองจำก
อยูต่ิดอำคำรคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU) และใกล้กบัหอผู้ ป่วย 

 
 

 

ต ำแหน่งกำรใช้งำน พฤติกรรม 

ท่ีนัง่หน้าตู้ATM นัง่รอ, นัง่เลน่, นัง่พกั, นอน, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, กินดืม่, อุ้มเดก็ 
ท่ีนัง่หน้าโทรศพัท์-
สาธารณะ 

นัง่รอ, นัง่เลน่, นัง่พกั, นอน, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, กินดืม่, อุ้มเดก็, ดูแมว, เล่นกบัแมว, 
นัง่หลบั 

ท่ีนัง่หน้าบนัได 1 นัง่รอ, นัง่เลน่, พดูคยุ, คยุโทรศพัท์, กินดืม่ 
ท่ีนัง่หน้าบนัได 2 นัง่รอ, คยุโทรศพัท์ 
ชดุม้านัง่ นัง่ดูแมว, เล่นกบัแมว, คยุโทรศพัท์ 
พืน้ทีส่วน ใหอ้าหารแมว, ลา้งภาชนะ 
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1.1.6.6 ข้อดี/ข้อเสีย 
ข้อดี   
1. เป็นสวนริมระเบียงทำงเดิน ท ำให้ผู้ ท่ีสญัจรผ่ำนไปมำระหว่ำงอำคำร

ได้ช่ืนชมธรรมชำต ิและรู้สกึผอ่นคลำย 
2. มีร่มเงำเกือบตลอดทัง้วัน เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงอำคำรกับระเบียง

ทำงเดิน และมีท่ีนัง่ติดระเบียงทำงเดินท่ีได้ร่มเงำเกือบตลอดทัง้วนัเช่นกัน เน่ืองจำกระเบียงเป็น
พืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหว่ำงภำยในและภำยนอก(Transition Space) จึงท ำให้ผู้ ใช้งำนรู้สกึปลอดโปร่งมี
อำกำศถ่ำยเทสะดวกเหมือนอยู่ภำยนอกอำคำร ในขณะเดียวกนัก็รู้สกึเย็นสบำยเหมือนอยู่ภำยใน
อำคำรเช่นกนั 

3. ทำงเข้ำมีควำมชดัเจนและเข้ำถึงได้ง่ำย เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยูร่ะหวำ่ง
อำคำรคลอด-ผู้ ป่วยหนกั(ICU)กบัระเบียงทำงเดนิ สำมำรถมองเห็นได้อยำ่งชดัเจน 

4. อยู่ระหว่ำงอำคำรกับระเบียงทำงเดิน  ไม่ติดถนน  ท ำให้มีควำม
สะดวกสบำยและปลอดภยัในกำรเข้ำถึงพืน้ท่ี รวมทัง้ไมมี่เสียงและกลิน่จำกยำนพำหนะรบกวน 

5. มีแสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนจำกอำคำรและระเบียงทำงเดินท ำให้
สำมำรถใช้งำนได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

ข้อเสีย 
1. ขำดควำมเป็นส่วนตวั เน่ืองจำกอยู่ติดระเบียงทำงเดินมีกำรสญัจรไป

มำเกือบตลอดเวลำ 
2. เป็นสวนท่ีมีขนำดเล็กและอยู่ติดกบัอำคำรสงู 3 ชัน้ อำจท ำให้ผู้ ใช้งำน

รู้สกึถกูกดดนั เน่ืองจำกควำมสงูของอำคำรกบัควำมสงูของมนษุย์เป็นสดัสว่นท่ีไม่สมัพนัธ์กนัท ำให้
มนษุย์รู้สกึไมคุ่้นเคยและเกิดควำมเครียดได้ 

1.2 การใช้งานพืน้ที่สวนทัง้ 6 สวน เป็นกำรวิเครำะห์กำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนทัง้ 6 
สวนในช่วงเวลำ 8:00 - 18:00 น.ของวนั เพื่อวิเครำะห์และเปรียบเทียบข้อมลูด้ำนต ำแหน่งกำรใช้
งำน  เส้นทำงกำรสญัจร  จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน/วนั  เวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำนมำกสดุ(นำที)/ครัง้  เวลำ
ในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุ(นำที) และช่วงเวลำในกำรใช้งำนน้อยสดุ/มำกสดุของสวนทัง้ 6 สวน 
ดงันี ้
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1.2.1 ต าแหน่งการใช้งานช่วงเวลาต่างๆ 
ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
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ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
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ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
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ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
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1.2.2 เส้นทางการสัญจรช่วงเวลาต่างๆ 
ช่วงที่ 1  เวลา  8:00 - 10:00 น. 
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ช่วงที่ 2  เวลา 10:01 - 12:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำ
พที่

 17
0 แ

ผน
ที่แ
สด
งเส้

นท
ำง
กำ
รส
ญั
จร
ทัง้
 6 
สว
น 
เวล

ำ 1
0:0

1 -
 12

:00
 น
. 

 



221 

221  

 

ช่วงที่ 3  เวลา 12:01 - 14:00 น. 
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ช่วงที่ 4  เวลา 14:01 - 16:00 น. 
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ช่วงที่ 5  เวลา 16:01 - 18:00 น. 
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1.2.3 ต าแหน่งการใช้งาน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
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1.2.4 การใช้งานพืน้ที่ เวลา  8:00 - 18:00 น. สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำง
กำรใช้งำนพืน้ท่ีของแต่ละสวนในด้ำนต ำแหน่งกำรใช้งำน เส้นทำงกำรสญัจร และจ ำนวนครัง้ท่ีใช้
งำน/วนั  มำสรุปเป็นกำรใช้งำนพืน้ท่ีรวมทัง้ 6 สวน 

 
ตำรำงท่ี 17 กำรใช้งำนพืน้ท่ี  เวลำ  8:00 - 18:00 น. 

กำรใช้งำน จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน/วนั เวลา 8:00 - 18:00 น. 
สวน 1 สวน 2 สวน 3 สวน 4 สวน 5 สวน 6 รวม 

ต าแหน่งกำรใช้งำน 70 
(9.76%) 

169 
(23.57%) 

150 
(20.92%) 

15 
(2.09%) 

189 
(26.36%) 

124 
(17.30%) 

717 
(100%) 

เส้นทางการสญัจร 8 
(0.53%) 

243 
(16.01%) 

448 
(29.51%) 

75 
(4.94%) 

744 
(49.01%) 

- 1,518 
(100%) 

รวม 78 
(3.49%) 

412 
(18.43%) 

598 
(26.76%) 

90 
(4.03%) 

933 
(41.74%) 

124 
(5.55%) 

2,235 
(100%) 

 
น ำค่ำท่ีได้มำวิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรใช้งำนของสวน/วนัในด้ำนต ำแหน่ง

กำรใช้งำนและเส้นทำงกำรสญัจรของแตล่ะสวน สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้
1.2.4.1 ต าแหน่งการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุด 

ต าแหน่งการใช้งานน้อยที่ สุดคือ สวน 4 (คิดเป็นร้อยละ 
2.09) 

1. ไม่มีกำรใช้พืน้ ท่ีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิด
แรงจงูใจในกำรท ำกิจกรรม เช่น  ศำลำ  ท่ีนัง่  เป็นต้น มีเคร่ืองออกก ำลงักำยเป็นสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพียงสิง่เดียวท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมกำรใช้งำนภำยในสวน 

2. ไม่มีร่มเงำ มีแสงแดดสอ่งเกือบตลอดทัง้วนั เน่ืองจำกเป็นสวน
ท่ีอยู่ทำงทิศใต้ของโรงพยำบำลและอำคำรท่ีอยู่ด้ำนทิศใต้ของสวนมีควำมสงูเพียงหนึ่งชัน้ ในตอน
เช้ำมีร่มเงำเฉพำะบริเวณท่ีติดกบัอำคำรและแดดร่มทัง้สวนเวลำประมำณ 17:00 น. เป็นต้นไป 

3. ทำงเข้ำไม่ชัดเจนและเข้ำถึงได้ยำกเน่ืองจำกอยู่บริเวณ
ด้ำนหลงัอำคำรหอผู้ ป่วยตำ่งๆ ผู้ ท่ีใช้งำนเฉพำะบริเวณด้ำนหน้ำโรงพยำบำลไมส่ำมำรถมองเห็นได้ 
รวมทัง้อยู่ในบริเวณส่วนของอำคำรงำนบริกำรของโรงพยำบำล ผู้มำใช้บริกำร (ผู้ ป่วยและญำติ
ผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้)ไม่ได้เข้ำมำใช้บริกำรในบริเวณนี ้
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4. มีกำรใช้งำนท่ีผิดประเภทไม่สอดคล้องกับควำมตัง้ใจและ
แนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร เช่น มีผ้ำถพูืน้ตำกบนเคร่ืองออกก ำลงักำย  ซึง่กีดขวำง
กำรใช้งำน 

ต าแหน่งการใช้งานมากที่ สุดคือ สวน 5 (คิดเป็นร้อยละ 
26.36) 

1. ทำงเข้ำมีควำมชดัเจนและเข้ำถึงได้ง่ำย เน่ืองจำกเป็นสวนท่ี
อยูต่ิดกบัทำงเข้ำ-ออกหลกัของโรงพยำบำล อยูต่ิดกบัหอผู้ ป่วยชำยและหอผู้ ป่วยหญิง  

2. เป็นบริเวณศูนย์กลำงของโรงพยำบำล ติดกับทำงเข้ำ-ออก
หลกัท่ีเช่ือมโยงไปยงัสว่นตำ่งๆของโรงพยำบำล  

3. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำ
กิจกรรม เช่น  ศำลำ  ท่ีนัง่ลำนกลำง  เป็นต้น 

4. มีศำลำพกัญำติ 3 หลงั ท่ีให้ร่มเงำและมีขนำดเหมำะสมกับ
กำรใช้งำน  กำรนัง่รอ  นัง่พกั และท ำกิจกรรมอ่ืนๆขณะรอ  

1.2.4.2 การใช้งานเป็นเส้นทางการสัญจรน้อยที่สุดและมากที่สุด 
การใช้งานเป็นเส้นทางการสัญจรน้อยที่สุดคือ  สวน 1 (คิด

เป็นร้อยละ 0.53) 
1. เป็นพืน้ท่ีมมุของโรงพยำบำล ไมมี่กำรเช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ  
2. ไม่ได้ออกแบบเพ่ือกำรสญัจร จึงไมมี่เส้นทำงเดนิท่ีชดัเจน 
การใช้งานเป็นเส้นทางการสัญจรมากที่สุดคือ  สวน 5 (คิด

เป็นร้อยละ 49.01)  
1. มีกำรออกแบบทำงเดินและทำงเข้ำ-ออกท่ีชดัเจนเพื่อใช้เป็น

ทำงสญัจรหลกัในกำรเข้ำ-ออกอำคำรตำ่งๆในโรงพยำบำล 
2. เป็นบริเวณศูนย์กลำงของโรงพยำบำล ติดกับทำงเข้ำ-ออก

หลกัท่ีเช่ือมโยงไปยงัสว่นตำ่งๆของโรงพยำบำล 
1.2.5 เวลาในการใช้งาน สำมำรถอธิบำยได้ด้วยตำรำงเวลำในกำรใช้งำนของ

แต่ละสวนเป็นเวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำน และเวลำในกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุและมำกท่ีสดุของกำรใช้
งำนในแตล่ะครัง้ 
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ตำรำงท่ี 18 เวลำในกำรใช้งำน 

 
น ำค่ำท่ีได้มำวิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรใช้งำนของสวนในด้ำนเวลำเฉลี่ยใน

กำรใช้งำน และเวลำในกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุและมำกท่ีสดุของแตล่ะสวนสำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้
1.2.5.1 เวลาเฉล่ียในการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุด 

เวลาเฉล่ียในการใช้งานน้อยที่สุดคือ สวน 4 
1.ไม่มีกำรใช้พืน้ท่ีและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิดแรงจงูใจ

ในกำรท ำกิจกรรมเช่น ศำลำ ท่ีนัง่ เป็นต้น มีเคร่ืองออกก ำลงักำยเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียง
สิง่เดียวท่ีก่อให้เกิดกิจกรรมกำรใช้งำนภำยในสวน 

2. ไม่มีร่มเงำ มีแสงแดดสอ่งเกือบตลอดทัง้วนั เน่ืองจำกเป็นสวน
ท่ีอยู่ทำงทิศใต้ของโรงพยำบำลและอำคำรท่ีอยู่ด้ำนทิศใต้ของสวนมีควำมสงูเพียงหนึ่งชัน้ ในตอน
เช้ำมีร่มเงำเฉพำะบริเวณท่ีติดกบัอำคำรและแดดร่มทัง้สวนเวลำประมำณ 17:00 น. เป็นต้นไป 

เวลาเฉล่ียในการใช้งานมากที่สุดคือ สวน 6 
1. มีร่มเงำเกือบตลอดทัง้วัน เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงอำคำรกับ

ระเบียงทำงเดิน และมีท่ีนัง่ตดิระเบียงทำงเดนิท่ีได้ร่มเงำเกือบตลอดทัง้วนัเช่นกนั เน่ืองจำกระเบียง
เป็นพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหว่ำงภำยในและภำยนอก(Transition Space) จึงท ำให้ผู้ ใช้งำนรู้สกึปลอด
โปร่งมีอำกำศถ่ำยเทสะดวกเหมือนอยู่ภำยนอกอำคำร ในขณะเดียวกนัก็รู้สกึเย็นสบำยเหมือนอยู่
ภำยในอำคำรเช่นกนั 

2. มีท่ีนัง่ริมระเบียงทำงเดินท่ีมีระนำบปกคลมุทำงศีรษะท ำให้
ผู้ใช้งำนรู้สกึปลอดภยัจำกแดดและฝน 

3. อยู่ระหว่ำงอำคำรกับระเบียงทำงเดินไม่มีถนนกัน้ ไม่มีเสียง
และกลิ่นจำกยำนพำหนะรบกวน ท ำให้มีสภำพแวดล้อมทำงอำกำศท่ีดี  

1.2.5.2 เวลาในการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุด 
เวลาในการใช้งานน้อยที่สุด มีคำ่เท่ำกนัทกุสวน คือ 1 นำที ซึง่

เป็นเวลำใช้งำนเพื่อกำรสญัจร 

เวลำในกำรใช้งำน(นำที) สวน 1 สวน 2 สวน 3 สวน 4 สวน 5 สวน 6 
เวลำเฉลี่ย 21 44 11 10 22 51 
เวลำน้อยสดุ/มำกสดุ 1 / 120 1 / 120 1 / 59 1 / 22 1 / 120 1 / 108 
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เวลาในการใช้งานมากที่สุดคือ สวน 1 สวน 2 และสวน 5 มี
ค่ำเท่ำกนัทุกสวนคือ 120 นำที(หรือ 2 ชัว่โมง)ซึ่งเท่ำกับระยะเวลำท่ีเก็บข้อมลูในแต่ละช่วงเวลำ
(ช่วงเวลำละ 2 ชัว่โมง) หมำยควำมว่ำถ้ำผู้ศึกษำเก็บข้อมลูในแต่ละช่วงเวลำมำกกว่ำ 2 ชัว่โมง 
ยอ่มได้คำ่เวลำในกำรใช้งำนมำกท่ีสดุ มำกกวำ่ 120 นำที ซึง่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำในควำมเป็นจริง
เวลำในกำรใช้งำนมำกท่ีสดุจะมำกกว่ำ 120 นำที เหตผุลท่ีสนบัสนนุให้ทัง้ 3 สวน มีเวลำในกำรใช้
งำนมำกท่ีสดุเท่ำกนั ได้แก่  

1. ต ำแหน่งท่ีตัง้ ท่ี มีควำมสัมพันธ์กับอำคำรให้บริกำรของ
โรงพยำบำล 

2. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำ
กิจกรรม เช่น  ศำลำ  ท่ีนัง่  เป็นต้น 

1.2.6 ต าแหน่งและช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุดสำมำรถ
อธิบำยได้ด้วยตำรำงต ำแหน่งและช่วงเวลำท่ีมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุและมำกท่ีสดุของแต่ละสวนใน
หนึง่วนั 

 
ตำรำงท่ี 19 ต ำแหนง่และชว่งเวลำท่ีมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุและมำกท่ีสดุ 
สวน ต ำแหน่งที่มีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุ/มำกท่ีสดุ 

(จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน/วนั) 
ช่วงเวลำท่ีมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุ/มำกท่ีสดุ 

(จ ำนวนครัง้ท่ีใช้งำน/วนั) 
สวน 1 ลำนหิน(0) / บอ่ปลำ(20) 14:01 - 16:00 น.(0) / 10:01 - 12:00 น.(34) 
สวน 2 มมุสวน(1) / ศำลำ(63)   14:01 - 16:00 น.(14) / 10:01 - 12:00 น.(67) 
สวน 3 ม้ำนัง่ต้นไม้ 6, ต้นไม้ 8, ต้นไม้ 10, เวที, 

หลงัหอพระ( อย่ำงละ 1) / ศำลำ(37) 
14:01 - 16:00 น.(18) / 8:00 - 10:00 น.(48) 

สวน 4 สวนไม้ดดั(ตดัแตง่)(0) /  
เคร่ืองออกก ำลงักำย, สนำมหญ้ำ(อยำ่งละ 7) 

ช่วงเวลำอ่ืนไมมี่กำรใช้งำน / 16:01 - 18:00 น.
(15) 

สวน 5 สนำมหญ้ำ(3) / ศำลำ 1(69) 14:01 - 16:00 น.(18) / 10:01 - 12:00 น.(71) 
สวน 6 ท่ีนัง่หน้ำบนัได2(1) /  

ท่ีนัง่หน้ำโทรศพัท์สำธำรณะ(59) 
16:01 - 18:00 น.(10) / 8:00 - 10:00 น.(46) 

 
น ำค่ำท่ีได้มำวิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรใช้งำนของสวน/วนัในด้ำนต ำแหน่ง

และช่วงเวลำท่ีมีกำรใช้งำนของแตล่ะสวน สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้
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1.2.6.1 ต าแหน่งที่มีการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุด   
ต าแหน่งที่มีการใช้งานน้อยที่สุดคือ ลานหิน  มุมสวน  ม้า

น่ังใต้ต้นไม้  ใต้ต้นไม้  เวที  หลังหอพระ สวนไม้ดัด(ตัดแต่ง)  สนามหญ้าและที่ น่ังหน้า
บันได 2 เหตผุลท่ีท ำให้ทัง้ 9 ต ำแหน่งมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ 

1. ไมมี่สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
2. ไมมี่กำรใช้งำนท่ีชดัเจน 
3. ไม่ได้ออกแบบเพ่ือกำรใช้งำน 
4. พืน้ท่ีและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกมีสภำพทรุดโทรม 
5. มีองค์ประกอบท่ีกีดขวำงกำรใช้งำน 
6. เป็นกำรใช้งำนเพ่ือกำรสญัจรไมใ่ช่กำรเข้ำไปใช้งำนในพืน้ท่ี 
ต าแหน่งที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ บ่อปลา  ศาลา  เคร่ือง

ออกก าลังกาย  สนามหญ้า  และที่น่ังหน้าโทรศัพท์สาธารณะ เหตผุลท่ีท ำให้ทัง้ 6 ต ำแหน่งมี
กำรใช้งำนมำกท่ีสดุ ได้แก่ 

1. มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีนัง่ 
2. มีธรรมชำตแิละสตัว์ 
3. ใกล้ทำงเข้ำ-ออกของสวน 
4. มีร่มเงำ 
5. มีกำรใช้งำนท่ีชดัเจน เชน่ เคร่ืองออกก ำลงักำย  
6. มีขนำดเหมำะสมกบักำรใช้งำนสมัพนัธ์กบัสดัสว่นมนษุย์ 
7. ไม่ติดกบัท่ีจอดรถ 
8. มีขอบเขตพืน้ท่ีใช้งำนท่ีชดัเจน 
9. มีมมุมองกว้ำงไกล 

1.2.6.2 ช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยที่สุดและมากที่สุด  
ช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยที่สุดคือ เวลา 14:01 - 18:00 น.  
1. เวลำ 14:01 - 16:00 น. เป็นช่วงเวลำท่ีสมัพนัธ์กบัเวลำกำร

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึง่ช่วงบำ่ยเป็นช่วงท่ีผู้มำรับบริกำร(ผู้ ป่วยนอกและญำติ
ผู้ ป่วย)มีจ ำนวนน้อย 

2. เวลำ 16:01 - 18:00 น. เป็นช่วงเวลำท่ีสมัพนัธ์กบัเวลำกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึง่ช่วงเย็นเป็นช่วงท่ีผู้มำรับบริกำร(ผู้ ป่วยนอกและญำติ
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ผู้ ป่วย)มีจ ำนวนน้อย และเป็นช่วงเวลำท่ีสมัพนัธ์กบัพระอำทิตย์ขึน้พระอำทิตย์ตกในกรณีท่ีสวนอยู่
ระหว่ำงพืน้ท่ีภำยในและภำยนอกอำคำร(สวน 6) เม่ือแดดร่มผู้ ใช้งำนส่วนมำกเลือกท่ีจะใช้งำน
พืน้ท่ีภำยนอกอำคำรมำกกวำ่ 

ช่วงเวลาที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ เวลา 8:00 - 12:00 น. 
และเวลา 16:01 - 18:00 น. 

1. เวลำ  8:00 - 12:00 น. เป็นช่วงเวลำท่ีสมัพนัธ์กบัเวลำกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึง่ช่วงเช้ำถึงเท่ียงเป็นช่วงท่ีผู้มำรับบริกำร(ผู้ ป่วยนอก
และญำติผู้ ป่วย)มีจ ำนวนมำก 

2. เวลำ 16:01 - 18:00 น. เป็นช่วงเวลำท่ีสมัพนัธ์กบัเวลำกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล ซึ่งช่วงเย็นเป็นช่วงท่ีเจ้ำหน้ำท่ีเลิกงำน  ญำติเจ้ำหน้ำท่ี
และญำติผู้ ป่วยในท่ีเลิกงำนหรือเลิกเรียนเข้ำมำในโรงพยำบำล(ในกรณีท่ีสวนอยู่บริเวณบ้ำนพกั
เจ้ำหน้ำท่ี) และมีควำมสมัพนัธ์กบัพระอำทิตย์ขึน้พระอำทิตย์ตกร่วมด้วย เม่ือแดดร่มผู้ ใช้งำนจะ
ออกมำใช้งำนพืน้ท่ีภำยนอกอำคำรมำกขึน้ 

ช่วงเวลำ ท่ีมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสุดและมำกท่ีสุดเป็นช่วงเวลำท่ี มี
ควำมสมัพนัธ์กบัระบบกำรบริกำรของรัฐบำลซึง่ตรงกบัเวลำรำชกำรคือ เวลำ  8:30 - 16:30 น. แต่
เวลำกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลต้องเปิดท ำกำรตลอด 24 ชั่วโมงท ำให้เวลำมี
ควำมคลำดเคลื่อนกับเวลำรำชกำรทั่วไป โรงพยำบำลของรัฐบำลจะแบ่งกำรให้บริกำรเป็น 3 
ช่วงเวลำได้แก่ เวลำ  8:00 - 16:00 น.(เช้ำ) 16:00 - 00:00 น.(เย็น) และ 00:00 - 8:00 น.
(กลำงคืน) ซึง่ผลจำกกำรวิเครำะห์ช่วงเวลำ(8:00 - 18:00 น.)ท่ีมีกำรใช้งำนน้อยท่ีสดุและมำกท่ีสดุ
ของกำรใช้งำนสวนในโรงพยำบำลสรุปได้ว่ำมีควำมสมัพนัธ์กบัเวลำกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
ของโรงพยำบำล และเวลำพระอำทิตย์ขึน้พระอำทิตย์ตก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัต ำแหน่งท่ีตัง้ของสวนด้วย 
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2.  สภาพการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้องและไม่
สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหาร  

2.1 รูปแบบสวน  Hospital & Resort  เป็นเสมือนที่พกัของผู้ ป่วยท่ีมีควำมร่มร่ืน  ให้
ควำมรู้สกึผอ่นคลำย และให้ผู้ ป่วยได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศำลำ  ริมสระน ำ้  ทำงเดนิ ฯลฯ ในกำรพกัผอ่น 
โดยแบง่กำรจดัสวนเป็น 2 พืน้ท่ี คือ 

1. สวนบริเวณใกล้หอผู้ ป่วยส ำหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ เช่น สวน 4 
2. สวนส ำหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองได้ เช่น สวน 2  สวน 5  
2.1.1 รูปแบบสวนที่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของ

ผู้ออกแบบและผู้บริหาร  
2.1.1.1 เป็นเสมือนที่พักของผู้ป่วยที่ มีความร่มร่ืน  ให้ความรู้สึก

ผ่อนคลาย ภมูิทศัน์สว่นมำกในโรงพยำบำลมีพืน้ท่ีท่ีมีร่มเงำและต้นไม้เป็นจ ำนวนมำก สร้ำงควำม
ร่มร่ืน ท ำให้ผู้ ป่วย ผู้ ใช้งำนในพืน้ท่ีสวนและผู้ ท่ีมองเห็นภมูิทศัน์จำกภำยในอำคำรรู้สกึผ่อนคลำย 
สบำยตำ  สบำยใจ ไม่แออดั(สมัภำษณ์, ผู้ ป่วยใน รพ.เสนำ, 10 กมุภำพนัธ์ 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 175 แผนท่ีแสดงภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีมีต้นไม้สร้ำงควำมร่มร่ืน ให้ควำมรู้สกึผ่อนคลำย   
 

- ต้นไม้ 
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ภำพท่ี 176 แผนท่ีแสดงภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีไม่มีควำมร่มร่ืนมีแสงแดดสอ่งเกือบตลอดวนั  
 

2.1.1.2 ผู้ป่วยได้ใช้พืน้ที่บริเวณศาลา  ริมสระน า้  ทางเดนิ ฯลฯ ใน
การพักผ่อน เป็นสวนส าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตวัเองได้   มีผู้ ป่วยใช้งำนพืน้ท่ีในต ำแหน่งของ
ศำลำ  ริมสระน ำ้  ทำงเดนิ และบริเวณตำ่งๆของสวนเพื่อกำรพกัผอ่นและรอรับกำรตรวจรักษำ  ท ำ
กิจกรรมตำ่งๆ เช่น  นัง่เลน่  เดนิเลน่  ดปูลำ  ชมสวน พดูคยุกบัญำติและผู้ เยี่ยมไข้ โดยผู้ ป่วยในจะ
ใช้งำนแคส่วน 5 และสวน 6 เน่ืองจำกเป็นสวนท่ีอยู่ติดหอผู้ ป่วย  เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกสบำยและ
ปลอดภยั ไมต้่องข้ำมถนนเพื่อไปยงัสวน(สมัภำษณ์, ผู้ ป่วยใน รพ.เสนำ, 10 กมุภำพนัธ์ 2555) 

2.1.1.3 สวนบริเวณใกล้หอผู้ป่วย ส าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ผู้ ป่วยในท่ีพกัรักษำอยูใ่นหอผู้ ป่วยสำมำรถมองเห็นสวนได้จำกทำงหน้ำตำ่งและระเบียง ท ำ
ให้ผู้ ป่วยในรวมทัง้ญำติผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีอยู่ในหอผู้ ป่วย รู้สึกผ่อนคลำย บรรเทำ
ควำมเครียดควำมเจ็บป่วยได้เม่ือมองผำ่นหน้ำตำ่งและระเบยีงมำยงัสวน(สมัภำษณ์, ผู้ ป่วยในและ
ญำติผู้ ป่วย รพ.เสนำ, 10 กมุภำพนัธ์ 2555) 

2.1.2 รูปแบบสวนที่ไม่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร 

2.1.2.1 เป็นเสมือนที่พักของผู้ป่วยที่ มีความร่มร่ืน  ให้ความรู้สึก
ผ่อนคลาย มีพืน้ท่ีสวนบำงส่วนท่ีไม่มีควำมร่มร่ืน มีแสงแดดสอ่งเกือบตลอดวนัท ำให้ไม่มีกำรใช้
งำนในพืน้ท่ี  เช่น  สวน 4 และมีกำรตดัต้นไม้ใหญ่ท่ีให้ร่มเงำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
             
 

 - พืน้ที่ที่แสงแดดสอ่งเกือบตลอดวนั           - ต้นไม้ที่โดนตดั     
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- ต้นไม้เดิม                  - แหล่งน ำ้เดิม 
 

ภำพท่ี 177 แผนท่ีแสดงภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีมีกำรใช้ลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ท่ี  
 

2.1.2.2 ผู้ป่วยได้ใช้พืน้ที่บริเวณศาลา  ริมสระน า้  ทางเดนิ ฯลฯ ใน
การพักผ่อน เป็นสวนส าหรับผู้ป่วยที่ ช่วยเหลือตัวเองได้   ผู้ ใช้งำนพืน้ท่ีสวนส่วนมำกเป็น
ญำติผู้ ป่วย  ผู้ ป่วยนอก  เจ้ำหน้ำท่ี(ไม่รวมผู้ดแูลสวน)  และบคุคลภำยนอกตำมล ำดบั มีผู้ ป่วยใน
ใช้งำนน้อยท่ีสดุ เน่ืองจำกต ำแหน่งของสวนและกำรเข้ำถึงพืน้ท่ีสวนไม่มีควำมสะดวกสบำยและ
ควำมปลอดภยัเท่ำท่ีควร รวมทัง้ชนิดของโรคท่ีผู้ ป่วยในเป็นจะได้รับกำรรักษำท่ีแตกต่ำงกนัท ำให้
ผู้ ป่วยในบำงรำยสำมำรถใช้พืน้ท่ีสวนได้(เช่น ผู้ ป่วยท่ีเจ็บป่วยท่ีแขน) หรือบำงรำยไม่สำมำรถใช้
พืน้ท่ีสวนได้(เช่น ผู้ ป่วยท่ีเจ็บป่วยท่ีขำ มีบำดแผลอำจได้รับกำรติดเชือ้)ท ำได้เพียงมองจำก
หน้ำต่ำงหรือระเบียงมำยงัสวนเน่ืองจำกโรคหรืออำกำรป่วยท่ีเป็นไม่สำมำรถลงมำใช้พืน้ท่ีสวนได้ 
รวมทัง้กำรรักษำทำงกำรแพทย์ท่ีต้องมีกำรตรวจวดัควำมดนั และอณุหภมูิร่ำงกำยอยำ่งตอ่เน่ืองท ำ
ให้ผู้ ป่วยในต้องอยู่ในหอผู้ ป่วยไม่สำมำรถไปไหนในระยะทำงไกลๆได้(สมัภำษณ์, ผู้ ป่วยใน รพ.
เสนำ, 10 กมุภำพนัธ์ 2555) 

2.2 การใช้ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่  มีกำรน ำลกัษณะตำมธรรมชำติ  พรรณ
ไม้  แหล่งน ำ้ ท่ีมีอยู่เดิมของพืน้ท่ีมำใช้ ได้แก่ กำรเก็บต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิม  กำรปรับรูปแบบของแหล่ง
น ำ้เดมิให้เป็นสระน ำ้เพ่ือใช้ในกำรหน่วงน ำ้ กกัเก็บน ำ้ เลีย้งปลำ และใช้เพื่อกำรพกัผอ่นทำงสำยตำ 
ซึง่มีควำมสอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร 
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2.3 วัสดุและพืชพรรณ มีกำรใช้วสัดแุละพืชพรรณไม้พืน้ถ่ิน  ไม้ดอกของภำคกลำง
ซึง่เหมำะกบัสภำพอำกำศร้อน  ออกดอกในช่วงฤดรู้อนได้ดี  และมีทรงพุ่มแบบแผ่กว้ำงเพื่อให้ร่ม
เงำ เช่น หำงนกยงูฝร่ัง  กลัปพฤกษ์  ชยัพฤกษ์ ชมพพูนัธุ์ทิพย์  หูกวำง ซึ่งมีควำมสอดคล้องกบั
ควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหำร 

2.4 ลักษณะกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 178 แผนท่ีแสดงภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีมีกิจกรรมลกัษณะตำ่งๆ 
 
2.4.1 ลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของ

ผู้ออกแบบและผู้บริหาร แบง่เป็น 3 รูปแบบ คือ 

2.4.1.1 กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว(Active) เช่น กำรออกก ำลงักำย
ด้วยเคร่ืองออกก ำลงักำยในบริเวณสวน 4  กำรเดินกะลำในบริเวณสวน 1   

2.4.1.2 กิจกรรมที่ไม่มีการเคล่ือนไหว(Passive) เช่น  กำรนัง่เลน่  นัง่
พกั นัง่รอ  พดูคยุ ดปูลำ ชมทิวทศัน์ในบริเวณสวนตำ่งๆ 

- กิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหว(Active) 
- กิจกรรมที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive) 
- กิจกรรมทำงพทุธศำสนำ 
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2.4.1.3 กิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมของพทุธศำสนิกชนท่ีมี
กำรสกักำรบชูำสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีตนเคำรพนบัถือเพ่ือควำมเป็นสริิมงคล ขอพร บนบำนศำลกลำ่ว และ
เป็นท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียวทำงจิตใจได้เป็นอยำ่งดีในสว่นของศำลพระภมูิและศำลพระพรหมบริเวณสวน 
2และหอพระบริเวณสวน 3 และมีกำรตกับำตรทกุวนัพธุ เวลำ 6:50 น. บริเวณศำลำพกัญำตสิวน 5 

2.4.2 ลักษณะกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิด
ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.4.2.1 กิจกรรมที่ผู้ออกแบบและผู้บริหารยอมรับได้  
 

ตำรำงท่ี 20 กิจกรรมท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับได้ 

 
1. กิจกรรมท่ีมีกำรเคลื่อนไหว(Active) เป็นพฤติกรรมกำรเล่น

ของเด็ก และกำรสญัจรของญำติเจ้ำหน้ำท่ี(เด็ก)ท่ีข่ีจกัรยำนผำ่นสวน 2 

กิจกรรม พฤติกรรมท่ีไมส่อดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิด(ยอมรับได้) 

Active กำรเลน่ เลน่ใบบวั, เลน่ใบไม้ดอกไม้, เลน่ตุ๊กตำปนูปัน้, เลน่ก่ิงไม้, เก็บดอกไม้ 
เลน่ตีแบดมินตนั, เลน่ยิงปืน, ปีนบนัได, ปีนต้นไม้ 

กำรสญัจร ข่ีจกัรยำนผำ่น 
Passive กำรพกัผ่อน นอนรอ, นอนเลน่, นัง่หลบั 

กำรพกัผ่อน(มีสิ่งดงึดดูใจ) ให้อำหำรแมว, ดแูมว, เลน่กบัแมว 
กำรกิน กินด่ืม, นัง่ป้อนข้ำว, กินข้ำว, กินขนม 
อำชีพ ขำยของ 
อ่ืนๆ ซือ้ของ, เลีย้งเด็ก 

เส้นทำง
กำรสญัจร 

       (ป.1 - หลงัอำคำร) เดินลดัสนำมไปห้องน ำ้ 
ทำงเข้ำ-ออก ต้นไม้ เดินลดั 
ทำงเข้ำ-ออก ฉกุเฉิน เดินลดั 
สนำมหญ้ำ     เดินลดั, วิ่งลดั 
         ศำลำ 1 เดินลดั 
         ศำลำ 2 เดินลดั 
         ศำลำ 2 เดินเลำะ 
ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์ ลงรถ - ขึน้รถ 
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2. กิจกรรมท่ีไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive) เป็นพฤติกรรมในกำร
ด ำรงชีวิตทัว่ไปของมนษุย์ท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรไม่ได้ค ำนงึถึง 

3. กิจกรรมท่ีเป็นเส้นทำงกำรสญัจร เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ี
สร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กบัตวัเองโดยเลือกใช้เส้นทำงกำรเดินท่ีมีระยะทำงใกล้ท่ีสดุ และกำร
สญัจรของผู้ ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์  ซึ่งกำรให้มีท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์ภำยในสวนเป็นควำมตัง้ใจ
ของผู้บริหำรท่ีเกิดขึน้มำในภำยหลงั เน่ืองจำกท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์ในโรงพยำบำลไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

2.4.2.2 กิจกรรมที่ผู้ออกแบบและผู้บริหารยอมรับไม่ได้ 
 

ตำรำงท่ี 21 กิจกรรมท่ีผู้ออกแบบและผู้บริหำรยอมรับไมไ่ด้ 

 
1. กิจกรรมท่ีมีกำรเคลื่อนไหว(Active) เป็นพฤติกรรมของ

บคุคลภำยนอกท่ีประกอบอำชีพในโรงพยำบำลและบริเวณหน้ำโรงพยำบำล ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ีมี
ผลกระทบทำงลบต่อสิ่งแวดล้อมและภำพลกัษณ์ของโรงพยำบำล ส่วนพฤติกรรมกำรสญัจรผ่ำน
พืน้ท่ีสวนเพื่อจอดรถจักรยำนยนต์ในสวน(บริเวณใต้ต้นไม้และศำลำสวน 3)เป็นพฤติกรรมของ
มนุษย์ท่ีสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับตวัเองมำกเกินไปจนไปเบียดเบียนกำรใช้งำนพืน้ท่ีของ
ผู้ใช้งำนอ่ืนๆ 

2. กิจกรรมท่ีไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive) เป็นพฤติกรรมกำร
เสพสิ่งเสพติดท่ีมีโทษต่อสขุภำพและขดัแย้งกบันโยบำยของโรงพยำบำลท่ีให้โรงพยำบำลเป็นเขต
ปลอดบหุร่ีและสรุำ สว่นกำรนัง่พลอดรัก(ศำลำนอกสวน 1) เป็นพฤตกิรรมท่ีไม่เหมำะสมของบคุคล 
ภำยนอก 

2.5 การดแูลรักษาและความปลอดภยั    
2.5.1 การดูแลรักษาที่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของ

ผู้ออกแบบและผู้บริหาร มีผู้ดูแลสวนหรือคนสวนท่ีเป็นทัง้ผู้ ออกแบบ ผู้ดูแลและบ ำรุง รักษำ 

กิจกรรม พฤติกรรมท่ีไมส่อดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิด(ยอมรับไมไ่ด้) 

Active อำชีพ เทน ำ้ล้ำงภำชนะลงสระน ำ้, ล้ำงภำชนะ 
กำรสญัจร จอดรถจกัรยำนยนต์ 

Passive กำรพกัผ่อน สบูยำเส้น, สบูบหุร่ี, ด่ืมของมนึเมำ 
อ่ืนๆ นัง่พลอดรัก 
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และเพำะช ำต้นไม้บำงส่วนไว้ใช้งำนซึง่ส่วนใหญ่เป็นไม้กระถำงท่ีจดัวำงภำยในอำคำร ผู้ดแูลสวน
ท ำงำนช่วงเวลำ 8:00 - 16:00 น.  เวลำ 8:00 - 12:00 น. กวำดใบไม้ เก็บขยะ รดน ำ้ต้นไม้ ตดัแตง่
ต้นไม้ ตดัหญ้ำ และพรวนดินตำมล ำดบั เวลำ 13:00 - 16:00 น.จะท ำต้นไม้ในโรงเรือนเพำะช ำ ตดั
แตง่ต้นไม้ ตดัหญ้ำ และพรวนดิน 

2.5.2 การดูแลรักษาที่ไม่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร  

2.5.2.1 งบประมำณในกำรวำ่จ้ำงผู้ดแูลสวนหรือคนสวนมีไม่เพียงพอ ท ำ
ให้จ ำนวนคนสวนไมเ่พียงพอตอ่กำรดแูลพืน้ท่ีสวนและพืน้ท่ีภำยนอกอำคำรทัง้หมด กำรดแูลรักษำ
ไม่ทั่วถึงประกอบกับคนสวนต้องท ำงำนอ่ืนๆภำยในโรงพยำบำลนอกเหนือจำกงำนดูแลสวนไม่
สำมำรถท ำงำนภำยในสวนได้อย่ำงเต็มท่ี กำรดแูลและบ ำรุงรักษำสวนจึงมีควำมคลำดเคลื่อนของ
เวลำกำรท ำงำนและกำรท ำงำนต่ำงๆภำยในสวน ท ำให้พืน้ท่ีสวนบำงบริเวณมีสภำพทรุดโทรม 
ต้นไม้แห้งเห่ียว มีเศษขยะเศษอำหำร เป็นต้น ซึง่ไมก่่อให้เกิดสนุทรียภำพ 

2.5.2.2 งบประมำณในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำมีไม่เพียงพอต่อกำร
บ ำรุงรักษำพืชพรรณ  ดิน ปุ๋ ย สิง่อ ำนวยควำมสะดวกภำยในสวนท่ีมีควำมเสียหำย ช ำรุดทรุดโทรม
หรือหมดอำยกุำรใช้งำนสมควรท่ีจะเปลี่ยนใหม่   

2.5.3 ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหาร มีระบบรักษำควำมปลอดภยัด้วยกล้องวงจรปิดและยำมดแูล 24 ชัว่โมง 
มีทำงเข้ำ-ออก 2 ทำง คือ ประตท่ีู 1(เข้ำ-ออกได้เฉพำะกำรสญัจรด้วยเท้ำ เปิดเวลำ 6:00 - 18:00 
น.)และประตท่ีู 2(เข้ำ-ออกได้ทัง้กำรสญัจรด้วยเท้ำและยำนพำหนะ เปิด 24 ชัว่โมง) โดยมีป้อม
ยำมบริเวณประตท่ีู 2 กล้องวงจรปิดภำยนอกอำคำรมี 3 ตวั บริเวณประตท่ีู 1  1 ตวัและประตท่ีู 2  
2 ตวั มียำมทัง้หมด 10 คน แบง่เวรยำมเป็น 3 ช่วงเวลำ คือ 8:00 - 16:00 น.(5 คน) 16:00 - 00:00 
น.(3 คน) และ 00:00 - 8:00 น.(3 คน) ภำยในอำคำรมีแสงสว่ำงทัว่ถึง แต่พืน้ท่ีภำยนอกอำคำร
โดยเฉพำะบริเวณสวนต่ำงๆในช่วงเวลำกลำงคืนมีควำมปลอดภัยน้อยกว่ำพืน้ท่ีภำยในอำคำร
เน่ืองจำกมีแสงสวำ่งคอ่นข้ำงน้อย และสวำ่งไมท่ัว่ถึงทัง้บริเวณของพืน้ท่ีสวน 

2.6 ความมุ่งหมายในการด าเนินงาน(พันธกิจ) ของโรงพยำบำลเสนำในข้อ 1 ว่ำ  
“ ให้บริกำรและพฒันำระบบบริกำรสขุภำพแบบผสมผสำนเป็นองค์รวม  ด้วยหวัใจของควำมเป็น
มนษุย์  โดยร่วมมือกบัเครือข่ำยและชมุชน ในกำรสร้ำงสขุภำพแก่ประชำชน ภำยใต้สิ่งแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ ” จำกประโยคข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ  กำรสร้ำงสขุภำพแก่ประชำชน 
ภำยใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ ส่วนหนึ่งก็คือ กำรสร้ำงสวนท่ีส่งเสริมสขุภำพ
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โดยมีกำรออกแบบสวนท่ีส่งเสริมสขุภำพจิตใจท่ีค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้ ใช้งำน กำรเข้ำถึงพืน้ท่ี 
และกำรใช้งำนพืน้ท่ีเพื่อท ำกิจกรรมท่ีสง่เสริมสขุภำพร่ำงกำย เช่น กำรออกก ำลงักำย กำรรักษำโรค 
ซึง่มีควำมสอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 179 แผนท่ีแสดงภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีสอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคดิของ 
                 ผู้ออกแบบและผู้บริหำร 
 

2.7 การใช้งานพืน้ที่สวน 
2.7.1 การใช้งานพืน้ที่สวนที่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิด

ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร  
สวน 1 มีกำรใช้งำนศำลำ  บอ่ปลำ  น ำ้ตกจ ำลอง  ลำนกะลำ  และสนำม

หญ้ำ 
สวน 2 มีกำรใช้งำนชำนริมสระ  ม้ำนัง่  ศำลำ  ศำลพระภมูิและศำลพระ-

พรหม  ทำงเดิน  และสระน ำ้  มีดวงโคมสอ่งสวำ่งบริเวณศำลพระภมูิและศำลพระพรหม และศำลำ  

- กิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหว(Active)  
- กิจกรรมที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว(Passive) 
- กิจกรรมทำงพทุธศำสนำ 
 

- ต้นไม้ 
- ต้นไม้เดิม              
- แหล่งน ำ้เดิม 
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สวน 3 มีกำรใช้งำนลำนกล้วยไม้  หอพระ  ศำลำ  ชดุม้ำนัง่  ม้ำนัง่  และ
เวที มีดวงโคมส่องสว่ำงบริเวณหอพระ และบริเวณด้ำนท่ีติดกบัลำนจอดรถเพื่อให้แสงสว่ำงทัง้
สวนและลำนจอดรถ 

สวน 4 มีกำรใช้งำนเคร่ืองออกก ำลงักำย  ทำงเดิน  และสนำมหญ้ำ มี
ดวงโคมส่องสว่ำงบริเวณทำงเข้ำด้ำนข้ำงของอำคำรสงฆ์อำพำธ และทำงเดินระหว่ำงอำคำรหอ
ผู้ ป่วยหญิงกบัหอผู้ ป่วยพิเศษ ซึง่เป็นกำรให้แสงสวำ่งเพื่อกำรสญัจรเป็นหลกั 

สวน 5 มีกำรใช้งำนศำลำ  ลำนกลำง  ทำงเดิน  และสนำมหญ้ำ มีดวง
โคมสอ่งสวำ่งภำยในศำลำแตล่ะหลงั  

สวน 6 มีกำรใช้งำนท่ีนัง่หน้ำตู้ ATM  ท่ีนัง่หน้ำบนัได 1 ท่ีนัง่หน้ำบนัได 2  
ท่ีนัง่หน้ำโทรศพัท์สำธำรณะ  และชดุม้ำนัง่   

สวน 7 มีกำรใช้งำนบอ่ปลำ 
2.7.2 การใช้งานพืน้ที่สวนที่ไม่สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิด

ของผู้ออกแบบและผู้บริหาร  
สวน 1  
1. ไม่มีกำรใช้งำนสวนสมุนไพร  สวนสุขภำพ  และลำนหิน  เน่ืองจำก

ข้อจ ำกดัด้ำนงบประมำณ  กำรดแูล  และสภำพอำกำศท่ีร้อน   

2. ลำนหินมีสภำพทรุดโทรม  โดยแรกเร่ิมลำนหินเป็นหินกรวดท่ีโรยไปกบั
พืน้ดนิ ได้ถกูดดัแปลงเป็นหินท่ีฝังตวัอยูใ่นคอนกรีต เน่ืองจำกมีเด็กน ำหินมำโยนเลน่   

3. น ำ้ตกจ ำลองเปิดไม่เป็นเวลำ  
4. เคร่ืองพน่ละอองน ำ้และปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ช ำรุดใช้งำนไม่ได้ 

5. ดวงโคมมีสภำพช ำรุดทรุดโทรมใช้งำนไม่ได้ 
สวน 2  
1. สระน ำ้ มีเศษขยะปะปน 

2. น ำ้พ ุเวลำเปิดไม่แน่นอน 

3. อำหำรปลำและตู้บริจำคคำ่อำหำรปลำ ให้บริกำรไม่แน่นอน  
4. ดวงโคมบริเวณทำงเดนิมีสภำพช ำรุดทรุดโทรมใช้งำนไม่ได้ 
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สวน 3  
ไม่มีกำรใช้งำนลำนออกก ำลงักำยส ำหรับเต้นแอโรบิค  เน่ืองจำกสภำพ

อำกำศท่ีร้อนและเสียงเพลงท่ีดงัรบกวนหอผู้ ป่วย ปัจจบุนัได้ย้ำยไปจดัท่ีชัน้ 3 ของอำคำรคลอด-
ผู้ ป่วยหนกั(ICU)แทน 

สวน 4  
1. ไม่มีกำรใช้งำนสวนไม้ดดั เน่ืองจำกไม่มีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้งำนท่ี

ชดัเจน โดยแรกเร่ิมมีม้ำนัง่เป็นจดุมุ่งหมำยแต่ปัจจบุนัไม่มี เน่ืองจำกม้ำนัง่ช ำรุดทรุดโทรมจึงย้ำย
ออกไปและไม่มีกำรเปลี่ยนใหม ่ 

2. ดวงโคมในสวนไม้ดดัมีสภำพช ำรุดใช้งำนไม่ได้ 
สวน 5  
ไม่มีกำรใช้งำนสว่นให้ข้อมลูควำมรู้ในเร่ืองช่ือของพืชสมนุไพร ซึง่ปัจจบุนั

เหลือแตเ่พียงป้ำยช่ือ ไมมี่พืชสมนุไพร เน่ืองจำกข้อจ ำกดัทำงด้ำนงบประมำณและกำรดแูลสวน 
สวน 6 
มีกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนเพื่อล้ำงภำชนะของเจ้ำท่ีร้ำนค้ำสวสัดิกำร 
สวน 7  
1. บอ่ปลำน ำ้เน่ำต้องเปลี่ยนถ่ำยน ำ้เป็นประจ ำ 
2. ปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ช ำรุดใช้งำนไม่ได้ 

3. ดวงโคมมีสภำพช ำรุดใช้งำนไม่ได้ 

จำกควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ ออกแบบและผู้บริหำรในเร่ืองรูปแบบสวน 
Hospital & Resort  ท่ีต้องกำรให้โรงพยำบำลเป็นเสมือนสถำนท่ีพกัตำกอำกำศท่ีมีสภำพแวดล้อม
ท่ีเป็นธรรมชำติ(มีองค์ประกอบของพืชพรรณ  น ำ้  ทำงเดินโค้ง  แสงไฟในเวลำกลำงคืน)  กำรใช้
ลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ท่ีมีกำรน ำลกัษณะตำมธรรมชำต ิ พรรณไม้ แหลง่น ำ้เดิมของพืน้ท่ีมำ
ใช้  กำรใช้วสัดแุละพืชพรรณไม้พืน้ถ่ินไม้ดอกของภำคกลำง  ลกัษณะกิจกรรมตำ่งๆ  และควำมมุ่ง
หมำยในกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงสขุภำพแก่ประชำชน ภำยใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อกำรสร้ำงเสริม
สขุภำพ  ซึง่มีควำมสอดคล้องกบัแนวทำงกำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจสำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์และอธิบำยได้ในหวัข้อตอ่ไป  
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3. การออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวทาง 
การออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ 

3.1 การออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการบ าบัดจิตใจ มีกำรออกแบบท่ีช่วยในกำรบ ำบดัจิตใจ สร้ำงควำมรู้สกึ
พงึพอใจและผอ่นคลำยจำกควำมเครียดได้ด้วยกระบวนกำรบ ำบดัจิตใจ ดงันี ้

3.1.1 สวน 1 
3.1.1.1 ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้และความเป็นส่วนตัว  มี

ศำลำเป็นพืน้ท่ีท่ีมีกำรปิดล้อมและมีสิ่งปกคลุมในระนำบศีรษะสร้ำงควำมเป็นส่วนตัว ท ำให้
ผู้ใช้งำนรู้สกึวำ่สำมำรถควบคมุสถำนกำรณ์ตำ่งๆได้ 
 

 
 

ภำพท่ี 180 มมุมองสวนจำกศำลำสำมำรถสงัเกตกำรณ์เคลื่อนไหวและสถำนกำรณ์ตำ่งๆได้ 
 
 

3.1.1.2 การสนับสนุนทางสังคม  มีกำรออกแบบพืน้ท่ีของลำนกะลำ
และลำนหิน เพื่อกำรท ำกิจกรรมร่วมกนัระหว่ำงผู้ ป่วยกบัญำติผู้ ป่วย หรือผู้ ป่วยกบัผู้ ป่วย มีศำลำ
และท่ีนัง่บนสะพำนไม้ข้ำมบอ่ปลำสนบัสนนุทำงสงัคมแบบกลุม่เลก็(2-4 คน) 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 181 สิ่งก่อสร้ำงในสวนท่ีมีกำรสนบัสนนุทำงสงัคมกำรนัง่พกั นัง่รอ พดูคยุแบบกลุม่เล็ก   
 (ก) ศำลำ                     (ข) ที่นัง่บนสะพำนไม้ข้ำมบอ่ปลำ  

 
3.1.1.3 การเคล่ือนไหวทางสรีระและการออกก าลังกาย มีกำรเดิน

ลำนกะลำและลำนหิน เพื่อใช้ในกำรบ ำบดัรักษำโรคด้วยกำรเดิน  โดยเอำเท้ำเหยียบลงไปบน
กะลำและก้อนหินท ำให้เกิดกำรเคลื่อนไหวทำงสรีระและควำมเพลดิเพลนิ  

3.1.1.4 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก
กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. แสง มีร่มเงำจำกพืชพรรณ  ศำลำ  และอำคำร  ช่วยควบคมุ
ปริมำณแสงอำทิตย์ให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมกบัสขุภำพของมนษุย์ 

2. สี  สีเขียวของใบไม้ให้ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ  และสีของ
องค์ประกอบอ่ืนๆท่ีเป็นสีธรรมชำตสิร้ำงควำมกลมกลืนให้ควำมรู้สกึผอ่นคลำย 

3. ผิวสัมผัส  มีพืน้ผิวของพืชพรรณ  สนำมหญ้ำ ลำนหิน  ลำน
กะลำ สิง่ก่อสร้ำงในสวนท่ีท ำจำกไม้ เช่น ศำลำ  สะพำน ท่ีเป็นธรรมชำต ิให้ผิวสมัผสัท่ีหลำกหลำย 

4. ที่ว่าง เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้
เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้ 
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กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ มีควำม
หลำกหลำยของพืน้ผิวของพืชพรรณ  สนำมหญ้ำ ลำนหิน  ลำนกะลำ และสิ่งก่อสร้ำงในสวน 

คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
มีกำรใช้รูปร่ำงพืชพรรณท่ีน่ำสนใจ เช่น ปำล์มน ำ้มนั กล้วยพดัท่ีมีรูปร่ำงต่ำงจำกพืชพรรณอ่ืนๆ
อย่ำงชดัเจนสร้ำงควำมน่ำสนใจ ดงึดดูใจให้กบัผู้ ใช้งำน  กำรใช้ตุ๊กตำปนูปัน้รูปคนและสตัว์  สร้ำง
ชีวิตชีวำให้กับภูมิทัศน์  รูปร่ำงอิสระของบ่อปลำให้ควำมรู้สึกเป็นธรรมชำติกลมกลืนกับ
สภำพแวดล้อม  ขนำดและสดัส่วนของศำลำและไม้พุ่ม ช่วยลดทอนควำมรู้สกึท่ีกว้ำงใหญ่ของ
สนำมหญ้ำ ควำมสงูของต้นไม้  และขนำดของอำคำร ให้มีสดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ให้ควำมรู้สกึ
คุ้นเคยและปลอดภยั    
 

 
 

ภำพท่ี 182 ต้นปำล์มน ำ้มนัและกล้วยพดัท่ีมีรูปร่ำงเฉพำะให้ควำมรู้สกึน่ำสนใจและดงึดดูใจ 
 

 
 

ภำพท่ี 183 ศำลำท่ีมีขนำดและสดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์  
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กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ
มีกำรใช้วสัดพุืชพรรณมีควำมหลำกหลำยทัง้รูปร่ำง  ผิวสมัผสั กำรใช้พืชพรรณจะเน้นสีเขียวของใบ
ท่ีให้ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ เช่น  มะขำม  ปำล์มขวด  อโศกอินเดีย  มีสนำมหญ้ำสร้ำงควำม
เขียวชอุม่ให้แก่สวน พกัสำยตำ และเป็นพืน้ท่ีในกำรท ำกิจกรรมตำ่งๆ กำรใช้พืชพรรณท่ีเน้นรูปร่ำง
และใบท่ีสวยงำม เช่น หมำกเขียว  กล้วยพดั ฯลฯ เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจในรูปร่ำงและผิวสมัผสั
ท่ีหลำกหลำย  มีน ำ้เป็นองค์ประกอบของบอ่ปลำ สร้ำงกำรรับรู้ในกำรเคลื่อนไหวของน ำ้และปลำ 
และมีสิ่งประดบัตกแต่งสวนเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผำ ตุ๊กตำปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ ปูนปัน้รูปคนและ
สตัว์ต่ำงๆในบริเวณบ่อปลำ โดยใช้วสัดแุละสีท่ีมีควำมกลมกลืนกบัสภำพธรรมชำติให้ควำมรู้สึก
คุ้นเคย มีชีวิตชีวำและน่ำสนใจ โดยเฉพำะกบัผู้ ใช้งำนท่ีเป็นเด็ก สิ่งประดบัตกแต่งสวนยงัสำมำรถ
เป็นของเลน่ส ำหรับเด็กๆได้  

 
 

ภำพท่ี 184 บอ่ปลำและปลำให้ควำมรู้สกึผ่อนคลำย  มีชีวิต สงบ และกำรเพง่พินิจ  
 

 
ภำพท่ี 185 ตุ๊กตำปนูปัน้เป็นเสมือนของเลน่ส ำหรับเด็กๆ 
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ภำพท่ี 186 เคร่ืองปัน้ดินเผำและปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ช่วยเสริมบรรยำกำศท่ีน่ำสนใจและมีชีวิตชีวำ  
 
3.1.2 สวน 2 

3.1.2.1 ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้และความเป็นส่วนตัว มี
ทำงเข้ำ-ออกสวนท่ีชดัเจนท ำให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถรับรู้ต ำแหน่งท่ีตนอยู่และทิศทำงภำยในสวนได้ มี
สภำพแวดล้อมท่ีให้ควำมรู้สึกกลมกลืน มีองค์ประกอบของท้องท่ีท่ีคุ้นเคยด้วยกำรใช้พืชพรรณ 
และพืน้ผิวทำงเดิน มีแนวพุ่มไม้แบ่งกำรใช้งำนระหว่ำงพืน้ท่ีสวนและถนน เพื่อสร้ำงควำมเป็น
สว่นตวัและควำมปลอดภยัให้กบัผู้ ใช้งำน  และแบง่กำรใช้งำนระหว่ำงพืน้ท่ีริมสระน ำ้และทำงเดิน 
แนวพุม่ไม้ท ำให้พืน้ท่ีมีกำรใช้งำนท่ีชดัเจน  และเป็นเส้นน ำสำยตำไปสูจ่ดุมุง่หมำยได้ 
 

 
 

ภำพท่ี 187 ทำงเข้ำ-ออกสวนมีควำมชดัเจน 
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ภำพท่ี 188 แนวพุม่ไม้แบง่กำรใช้งำนระหวำ่งพืน้ท่ีสวนและถนน  
 
 

3.1.2.2 การสนับสนุนทางสังคม  มีศำลำและม้ำนัง่สนบัสนนุทำงสงัคม
แบบกลุม่เลก็(2-3 คน) และกลุม่ใหญ่(5-10 คน) 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 189 กำรสนบัสนนุทำงสงัคมแบบกลุม่เล็ก  
                 (ก) ศำลำ    (ข) ม้ำนัง่ 
 
 

3.1.2.3 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก
กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. แสง  มีร่มเงำจำกพืชพรรณ  และศำลำ ช่วยควบคมุปริมำณ
แสงอำทิตย์ให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมกบัสขุภำพของมนษุย์ 
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2. สี  พืชพรรณมีสีสนัท่ีเปลี่ยนแปลงตำมฤดกูำลท ำให้ผู้ ใช้งำน
รู้สึกสนใจและเฝ้ำติดตำม ได้แก่ หำงนกยูง ชมพูพันธ์ทิพย์ สีเขียวของใบไม้ให้ควำมรู้สึกสดช่ืน
สบำยตำ  สีสนัของดอกไม้ให้ควำมรู้สกึดงึดดูใจ สดช่ืน  มีชีวิตชีวำ เช่น สีแดงของหำงนกยงูฝร่ังให้
ควำมรู้สึกของกำรเร่ิมต้นฤดูร้อน กระตุ้นให้ผู้ ท่ีมีควำมซึมเศร้ำและเช่ืองช้ำ รู้สึกกระปรีก้ระเปร่ำ 
และสีขององค์ประกอบอ่ืนๆท่ีเป็นสีธรรมชำตสิร้ำงควำมกลมกลืนให้ควำมรู้สกึผอ่นคลำย 

3. เสียง  มีเสียงของน ำ้พจุำกสระน ำ้ ให้ควำมรู้สกึผอ่นคลำย 
4. ผิวสัมผัส  มีพืน้ผิวของพืชพรรณ สระน ำ้ ทำงเดินหินกำบและ

หินกรวด  และใช้พืน้ผิวท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัระหว่ำงทำงเดินกบัถนนท ำให้สำมำรถรับรู้กำรใช้งำน
ได้อยำ่งชดัเจน  และสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต 

5. ที่ว่าง  เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้
เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้

กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ มีกำรใช้
เส้นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบท่ีแสดงควำมกลมกลืน  ตอ่เน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน 
ได้แก่ เส้นสำยของทำงเดิน สระน ำ้ แนวพุ่มไม้ ต้นไม้ ท่ีแสดงถึงควำมตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี สร้ำงควำม
กลมกลืนภำยในสวนสง่เสริมให้เกิดภมูิทศัน์ท่ีสบำยตำสร้ำงควำมรู้สกึคุ้นเคยและปลอดภยั มีศำล
พระภมูิและศำลพระพรหม  เป็นจดุเด่นจุดหมำยตำท ำให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถจดจ ำพืน้ท่ีได้ง่ำย เป็น
กำรส่ือควำมหมำยและควำมส ำคญัทำงวฒันธรรม ซึง่อยูบ่ริเวณทำงเข้ำ-ออกหลกัของโรงพยำบำล 
ท ำให้ผู้ ท่ีผำ่นไปมำหรือผู้ ท่ีเข้ำไปใช้งำนในสวนยกมือกรำบไหว้เพื่อควำมเป็นสริิมงคล 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 190 กำรใช้เส้นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบในสวนท่ีแสดงควำมตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี 
                 (ก) เส้นสำยและรูปร่ำงของสระน ำ้และต้นไม้        (ข) เส้นสำยของทำงเดิน ต้นไม้ และไม้พุม่ 
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ภำพท่ี 191 ศำลพระภมูิและศำลพระพรหมเป็นจดุเดน่จดุหมำยตำให้ผู้ใช้งำนจดจ ำพืน้ท่ีได้ 
 

คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
มีกำรใช้เส้นโค้งท่ีมีควำมต่อเน่ืองของทำงเดินให้ควำมรู้สึกดึงดูดสำยตำให้ติดตำมและน ำไปสู่
จดุมุ่งหมำย  กำรใช้เส้นทำงตัง้ของต้นไม้ให้ควำมรู้สกึพุ่งขึน้ สง่ำ ปลอดโปร่ง  กำรใช้เส้นทำงรำบ
ของสระน ำ้ให้ควำมรู้สกึสงบนิ่ง แน่นอน มีกำรใช้รูปร่ำงพืชพรรณท่ีน่ำสนใจ เช่น ปำล์มขวด ไม้ดดั
ตดัแต่งรูปทรงเรำขำคณิต  มีศำลพระภมูิและศำลพระพรหมสื่อถึงควำมหมำยควำมเช่ือทำงพทุธ-
ศำสนำเป็นท่ียดึเหน่ียวทำงจิตใจและเคำรพกรำบไหว้บชูำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสื่อควำมหมำยของ
ภำษำและวัฒนธรรมของประเทศไทย มีไม้พุ่มช่วยลดทอนขนำดสวนให้มีสดัส่วนท่ีสมัพันธ์กับ
มนษุย์ และค ำนึงถึงกำรใช้งำนของผู้ ป่วยโดยกำรออกแบบให้ทำงเดินมีควำมกว้ำงพอท่ีรถเข็นจะ
สวนทำงกนัได้  มีพืน้ท่ีเปิดโล่งของสระน ำ้ช่วยรับแสงสะท้อนให้ควำมสว่ำงทำงอ้อมแก่บริเวณ
โดยรอบท ำให้รู้สกึสบำยตำ ไม่มืดทบึอบัชืน้เกินไป 
 

 
ภำพท่ี 192 กำรใช้เส้นทำงตัง้ของต้นไม้และเส้นทำงรำบของสระน ำ้ให้ควำมรู้สกึท่ีตำ่งกนั 
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ภำพท่ี 193 ศำลพระภมูิและศำลพระพรหมเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสื่อถึงควำมหมำยควำมเช่ือทำงพทุธศำสนำ 
 

 
 

ภำพท่ี 194 ไม้พุม่ชว่ยลดทอนขนำดสวนให้สมัพนัธ์กบัมนษุย์ 
 

 
ภำพท่ี 195 ร่มเงำจำกต้นไม้ ไม้พุม่ และแสงสะท้อนจำกสระน ำ้ท่ีให้ควำมสวำ่งทำงอ้อมแก่บริเวณโดยรอบ 
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กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
วสัดพุืชพรรณมีควำมหลำกหลำยทัง้รูปร่ำง  ผิวสมัผสั และสีสนัท่ีเปลี่ยนแปลงตำมฤดกูำลท ำให้
ผู้ ใช้งำนรู้สกึสนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง กำรใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีทนต่อสภำพแวดล้อมมีส่วนช่วย
ในกำรสร้ำงควำมรู้สกึท่ีคุ้นเคย เช่น ไทรย้อยใบแหลม หำงนกยงูฝร่ัง กำรใช้พืชพรรณจะเน้นสีเขียว
ของใบท่ีให้ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ เช่น  ไทรทอง  ลิน้มงักร ใช้ไม้ดอกให้สีสนัต่ำงๆ สร้ำงควำม
น่ำสนใจ เช่น พทุธรักษำ ประทดัจีน  และไม้ตดัแต่งท่ีสร้ำงควำมรู้สกึในกำรดแูลเป็นพิเศษ  มีกำร
ออกแบบทำงเดินท่ีโค้งและต่อเน่ืองดงึดดูสำยตำให้ติดตำมน ำไปสู่จดุมุ่งหมำย ใช้วสัดธุรรมชำติ
เป็นหินกำบและหินกรวด มีสระน ำ้ท่ีเป็นแหล่งน ำ้เดิมของพืน้ท่ีเพื่อใช้ในกำรหน่วงน ำ้ กักเก็บน ำ้ 
เลีย้งปลำ และใช้เพื่อกำรพักผ่อนทำงสำยตำ  สร้ำงกำรรับรู้ในกำรเคลื่อนไหวของน ำ้และปลำ 
รวมทัง้เสียงจำกกำรเคลื่อนไหวของน ำ้พใุห้ควำมรู้สกึมีชีวิตและกำรเพง่พินิจ  
 

 
 

ภำพท่ี 196 รูปแบบทำงเดินโค้งตอ่เน่ือง ใช้วสัดธุรรมชำตเิป็นหินกำบและหินกรวด 
 

 
ภำพท่ี 197 สระน ำ้สะท้อนองค์ประกอบของธรรมชำตสิภำพแวดล้อมท ำให้เกิดควำมตอ่เน่ืองในภมูิทศัน์ 
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3.1.3 สวน 3 
3.1.3.1 การสนับสนุนทางสังคม  เป็นลำนกล้วยไม้ส ำหรับจดักิจกรรม

กลำงแจ้งเป็นกำรสนบัสนนุทำงสงัคมแบบกลุ่มใหญ่ เช่น พิธีเปิดงำนต่ำงๆ  ตลำดนดัเพื่อสขุภำพ
ทกุวนัศกุร์ และกำรสนบัสนนุทำงสงัคมแบบกลุม่เลก็กำรพดูคยุ นัง่พกั นัง่เลน่ กินข้ำว 
 

 
 

ภำพท่ี 198 จดักิจกรรมรณรงค์ “ ลด ละ เลกิบหุร่ี เน่ืองในวนังดสบูบหุร่ีโลก ” 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  ส ำนกัสำรนิเทศ, รพ.เสนา รณรงค์ “ ลด ละ เลิกบุหร่ี ”,
เข้ำถึงเม่ือ 31 พฤษภำคม 2554, เข้ำถึงได้จำก http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/ 
admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=47423 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 199 กำรจดักิจกรรมตลำดนดัเพ่ือสขุภำพทกุวนัศกุร์ 
                 (ก) มมุมองจำกหน้ำหอผู้ ป่วยหญิง          (ข) มมุมองจำกลำนจอดรถ 

 



252 

252  

 

 
 

ภำพท่ี 200 ชดุม้ำนัง่มีกำรสนบัสนนุทำงสงัคม กำรพดูคยุแบบกลุม่เล็ก 
 

3.1.3.2 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก
กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. แสง  มีร่มเงำจำกพืชพรรณ  และศำลำ ช่วยควบคมุปริมำณ
แสงอำทิตย์ให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมกบัสขุภำพของมนษุย์ 

2. สี  พืชพรรณมีสีสนัท่ีเปลี่ยนแปลงตำมฤดกูำลท ำให้ผู้ ใช้งำน
รู้สกึสนใจและเฝ้ำตดิตำม ได้แก่ ประดูอ่งัสนำ ตะแบกนำ สีเขียวของใบไม้ให้ควำมรู้สกึสดช่ืนสบำย
ตำ  สีสนัของดอกไม้และกล้วยไม้ให้ควำมรู้สกึดงึดดูใจ ได้แก่ สีเหลืองของประดู่องัสนำกระตุ้นให้
กระฉบักระเฉง  มองเห็นคณุค่ำในตวัเอง  และฟืน้จำกควำมโศกเศร้ำ สีชมพขูองตะแบกนำช่วยให้
ผู้ ท่ีมีควำมเศร้ำโศกให้มีควำมหวงั โดยจะเป็นสิง่ปกป้องและน ำควำมสงบมำสูจิ่ตใจ 

3. กลิ่น มีกลิน่หอมจำกดอกไม้ของต้นประดูอ่งัสนำ 
4. ที่ว่าง เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้

เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้
กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ  มีกำรใช้

ต้นไม้และไม้พุ่มเป็นองค์ประกอบท่ีแสดงควำมกลมกลืน ต่อเน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน มี
หอพระเป็นจุดเด่นจุดหมำยตำดึงดูดควำมสนใจท ำให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถจดจ ำพืน้ท่ีได้ง่ำย ซึ่งอยู่
บริเวณทำงเข้ำ-ออกหลกัของโรงพยำบำล ท ำให้ผู้ ท่ีผ่ำนไปมำหรือผู้ ท่ีเข้ำไปใช้งำนในสวนยกมือ
กรำบไหว้เพื่อควำมเป็นสริิมงคล 
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ภำพท่ี 201 ต้นไม้และไม้พุม่สร้ำงควำมกลมกลืน ตอ่เน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน 

 
คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ 

มีหอพระ สื่อถึงควำมหมำยควำมเช่ือทำงพทุธศำสนำเป็นท่ียึดเหน่ียวทำงจิตใจและเคำรพกรำบ
ไหว้บชูำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสื่อควำมหมำยของภำษำและวฒันธรรมของประเทศไทย  
 

 
 

ภำพท่ี 202 หอพระเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสื่อถึงควำมหมำยควำมเช่ือทำงพทุธศำสนำ 
 

กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
มีวสัดุพืชพรรณท่ีมีสีสนัเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลท ำให้ผู้ ใช้งำนรู้สึกสนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง 
ได้แก่ ประดู่องัสนำ ตะแบกนำ กำรใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีทนต่อสภำพแวดล้อมมีส่วนช่วยในกำร
สร้ำงควำมรู้สกึท่ีคุ้นเคย กำรใช้พืชพรรณจะเน้นสีเขียวของใบท่ีให้ควำมรู้สกึสดช่ืนสบำยตำ   
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3.1.4 สวน 4 
3.1.4.1 ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้และความเป็นส่วนตัว มี

สภำพแวดล้อมท่ีให้ควำมรู้สึกกลมกลืน มีองค์ประกอบของท้องท่ีท่ีคุ้นเคยด้วยกำรใช้พืชพรรณ 
และพืน้ผิวทำงเดิน พืน้ท่ีท่ีมีมมุมองกว้ำงไกลสำมำรถสงัเกตกำรณ์กำรเคลื่อนไหวและสถำนกำรณ์
ตำ่งๆได้ 

3.1.4.2 การเคล่ือนไหวทางสรีระและการออกก าลังกาย  มีเคร่ือง-
ออกก ำลงักำยเป็นแรงจงูใจให้เกิดกำรเคลื่อนไหวทำงสรีระและกำรออกก ำลงักำย   

3.1.4.3 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก
กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. สี  พืชพรรณมีสีสนัท่ีเปลี่ยนแปลงตำมฤดกูำลท ำให้ผู้ ใช้งำน
รู้สึกสนใจและเฝ้ำติดตำม ได้แก่ ปีบ กัลปพฤกษ์ สีเขียวของใบไม้ให้ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ  
สีสนัของดอกไม้ให้ควำมรู้สกึดงึดดูใจ ได้แก่ สีขำวของปีบท ำให้รู้สกึถึงควำมบริสทุธ์ิและกำรมีชีวิต
ใหม่ สีชมพขูองกลัปพฤกษ์ช่วยให้ผู้ ท่ีมีควำมเศร้ำโศกให้มีควำมหวงั โดยจะเป็นสิ่งปกป้องและน ำ
ควำมสงบมำสูจิ่ตใจ และสนำมหญ้ำสร้ำงควำมเขียวชอุม่ให้แก่สวน  

2. เสียง  พืน้ท่ีสวนส่วนมำกมีสภำพแวดล้อมท่ีเงียบสงบไม่มี
เสียงรบกวนท่ีน่ำร ำคำญ(เช่น เสียงของเคร่ืองจกัรกล ยำนพำหนะ) มีเสียงก่ิงไม้ไหวเม่ือลมพดั และ
มีสภำพธรรมชำติท่ีดงึดดูนกและแมลงตำ่งๆเพื่อสร้ำงเสียงจำกธรรมชำติ 

3. กลิ่น  มีกลิน่หอมจำกดอกไม้ของต้นปีบในแวลำเย็น-กลำงคืน 
4. ผิวสัมผัส  มีพืน้ผิวของพืชพรรณ  สนำมหญ้ำ และทำงเดินอิฐ

หกเหลี่ยม และทำงเดนิคอนกรีต 
5. ที่ว่าง เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้

เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้
กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ มีกำรใช้

เส้นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบท่ีแสดงควำมกลมกลืน  ตอ่เน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน 
ได้แก่ เส้นสำยของแนวพุม่ไม้  ต้นไม้ ท่ีแสดงถึงควำมตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี สร้ำงควำมกลมกลืนภำยใน
สวนสง่เสริมให้เกิดภมูิทศัน์ท่ีสบำยตำสร้ำงควำมรู้สกึคุ้นเคยและปลอดภยั มีกำรออกแบบทำงเดิน
ท่ีเรียบง่ำยเป็นเส้นตรงมีรูปแบบชดัเจน  
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คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ
กำรใช้เส้นตรงของทำงเดินให้ควำมรู้สึกตรงไปตรงมำชัดเจนสำมำรถรับรู้พืน้ท่ีได้ง่ำย  กำรใช้
เส้นทำงตัง้ของต้นไม้ให้ควำมรู้สกึพุ่งขึน้ สง่ำ ปลอดโปร่ง  มีกำรใช้รูปร่ำงไม้ดดัรูปสตัว์ สร้ำงควำม
น่ำสนใจและชีวิตชีวำให้กบัภมูิทศัน์ 
 

 
 

ภำพท่ี 203 เส้นตรงของทำงเดนิให้ควำมรู้สกึตรงไปตรงมำชดัเจนสำมำรถรับรู้พืน้ท่ีได้ง่ำย   
 

 
 

ภำพท่ี 204 ไม้ดดัตดัแตง่รูปสตัว์ สร้ำงควำมน่ำสนใจและชีวิตชีวำให้กบัภมูิทศัน์ 
 

กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ
มีวสัดุพืชพรรณท่ีมีสีสนัเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำลท ำให้ผู้ ใช้งำนรู้สึกสนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง 
ได้แก่ ปีบ กัลปพกฤษ์ กำรใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีทนต่อสภำพแวดล้อมมีส่วนช่วยในกำรสร้ำง
ควำมรู้สกึท่ีคุ้นเคย กำรใช้พืชพรรณจะเน้นสีเขียวของใบท่ีให้ควำมรู้สกึสดช่ืนสบำยตำ เช่น เตำ่ร้ำง 
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เทียนทอง ไทรทอง ใช้ไม้ดอกให้สีสนัตำ่งๆ สร้ำงควำมน่ำสนใจ เช่น ก้ำมกุ้ ง เข็ม ปัตตำเวีย  สนำม
หญ้ำสร้ำงควำมเขียวชอุ่มให้แก่สวน พกัสำยตำ และเป็นพืน้ท่ีในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ กำรใช้พืช
พรรณท่ีเน้นรูปร่ำงและใบท่ีสวยงำม เช่น  แปรงล้ำงขวด  หมำกเขียว  จั๋งจีน  เพื่อให้เกิดควำม
น่ำสนใจในรูปร่ำงและผิวสมัผสัท่ีหลำกหลำย รวมทัง้ไม้ดดัตดัแตง่ท่ีสร้ำงควำมรู้สกึในกำรดแูลเป็น
พิเศษ  สวนไม้ดดั(ตดัแตง่)ในบริเวณสวน 4 มีกำรออกแบบทำงเดินท่ีโค้งและตอ่เน่ืองดงึดดูสำยตำ
ให้ติดตำม  มีกำรออกแบบพืชพรรณตำมขอบทำงเดินให้ควำมรู้สกึออ่นโยน ตอ่เน่ือง และกลมกลืน
ไปกบัองค์ประกอบอ่ืนๆภำยในสวน   
 

 
 

ภำพท่ี 205 ไม้ดดัสร้ำงควำมรู้สกึกำรดแูลเป็นพิเศษ 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 206 ทำงเดินสวนไม้ดดัที่โค้งและตอ่เน่ือง ดงึดดูสำยตำให้ติดตำมไปสูจ่ดุมุ่งหมำย   ในตอนแรกมี 
ม้ำนัง่เป็นจดุมุง่หมำยแตปั่จจบุนัไม่มี เน่ืองจำกม้ำนัง่ช ำรุดทรุดโทรมจงึย้ำยออกไปและไม่มี
กำรเปลี่ยนใหม่  

                  (ก) มมุมองจำกระเบียงชัน้ 2 หอผู้ ป่วยหญิง            (ข) มมุมองจำกทำงเข้ำสวนไม้ดดั 
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ภำพท่ี 207 ไม้พุม่ตำมขอบทำงเดนิให้ควำมรู้สกึตอ่เน่ืองและกลมกลืนกบัองค์ประกอบอ่ืนๆภำยในสวน   

 
3.1.5 สวน 5 

3.1.5.1 ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้และความเป็นส่วนตัว  มี
ทำงเข้ำ-ออกสวนท่ีชดัเจนท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถรับรู้ต ำแหน่งท่ีตนอยู่และทิศทำงภำยในสวนได้  มี
ศำลำเป็นพืน้ท่ีท่ีมีขอบเขตท่ีชดัเจนและมีสิ่งปกคลมุในระนำบศีรษะสร้ำงควำมเป็นส่วนตวั ท ำให้
ผู้ใช้งำนรู้สกึวำ่สำมำรถควบคมุสถำนกำรณ์ตำ่งๆได้ 
 

 
 

ภำพท่ี 208 ศำลำท่ีมีขอบเขตกำรใช้งำนท่ีชดัเจนและมีสิ่งปกคลมุในระนำบศีรษะสร้ำงควำมเป็นสว่นตวั 
 
3.1.5.2 การสนับสนุนทางสังคม  มีศำลำพกัญำติท่ีสนบัสนนุกิจกรรม

ทำงสงัคมแบบกลุม่เลก็และกลุม่ใหญ่ กำรนัง่พกั นัง่เลน่ นัง่รอ กำรพดูคยุแลกเปลี่ยนทศันคติกนั 
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ภำพท่ี 209 ศำลำพกัญำตมีิกำรสนบัสนนุทำงสงัคมกำรพดูคยุแบบกลุม่ใหญ่ และกำรนัง่พกันัง่รอแบบ    
                 สนัโดษ 
 

3.1.5.3 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก
กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. แสง  มีร่มเงำจำกพืชพรรณ  อำคำร และศำลำ ช่วยควบคมุ
ปริมำณแสงอำทิตย์ให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมกบัสขุภำพของมนษุย์ 

2. สี  พืชพรรณมีสีสนัท่ีเปลี่ยนแปลงตำมฤดกูำลท ำให้ผู้ ใช้งำน
รู้สึกสนใจและเฝ้ำติดตำม ได้แก่ ลีลำวดี สีเขียวของใบไม้ให้ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ  สีสนัของ
ดอกไม้ให้ควำมรู้สกึดงึดดูใจ ได้แก่ สีขำวของลีลำวดีท ำให้รู้สกึถึงควำมบริสทุธ์ิและกำรมีชีวิตใหม ่
สีแดงของดอกเข็มกระตุ้นให้ผู้ ท่ีมีควำมซมึเศร้ำและเช่ืองช้ำ รู้สึกกระปรีก้ระเปร่ำ และสนำมหญ้ำ
สร้ำงควำมเขียวชอุม่ให้แก่สวน 

3. กลิ่น  มีกลิน่หอมจำกดอกไม้ของต้นลีลำวดี 
4. ผิวสัมผัส  มีพืน้ผิวของพืชพรรณ สนำมหญ้ำ ทำงเดินอิฐตวั

หนอน และศำลำไม้ ให้ผิวสมัผสัท่ีหลำกหลำย 
5. ที่ว่าง  เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้

เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้
กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ มีกำรใช้

เส้นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบท่ีแสดงควำมกลมกลืน  ตอ่เน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน 
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ได้แก่ เส้นสำยของแนวพุม่ไม้  ต้นไม้ ท่ีแสดงถึงควำมตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี สร้ำงควำมกลมกลืนภำยใน
สวนสง่เสริมให้เกิดภมูิทศัน์ท่ีสบำยตำสร้ำงควำมรู้สกึคุ้นเคยและปลอดภยั มีกำรออกแบบทำงเดิน
ท่ีเรียบง่ำยเป็นเส้นตรงมีรูปแบบชดัเจน 

คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
กำรใช้เส้นตรงของทำงเดินให้ควำมรู้สึกตรงไปตรงมำชัดเจนสำมำรถรับรู้พืน้ท่ีได้ง่ำย  กำรใช้
เส้นทำงตัง้ของต้นไม้ให้ควำมรู้สกึพุง่ขึน้ สง่ำ ปลอดโปร่ง  มีศำลำและไม้พุม่ ช่วยลดทอนควำมรู้สกึ
ท่ีกว้ำงใหญ่ของสนำมหญ้ำ ควำมสงูของต้นไม้  และขนำดของอำคำร ให้มีสดัส่วนท่ีสมัพนัธ์กับ
มนุษย์ให้ควำมรู้สึกคุ้นเคยและปลอดภยั   และค ำนึงถึงกำรใช้งำนของผู้ ป่วยโดยกำรออกแบบให้
ทำงเดนิมีควำมกว้ำงพอท่ีรถเข็นจะสวนทำงกนัได้ 
 

 
 

ภำพท่ี 210 กำรใช้เส้นตรงของทำงเดินให้ควำมรู้สกึตรงไปตรงมำและชดัเจน  

 
กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ 

วสัดพุืชพรรณมีควำมหลำกหลำยทัง้รูปร่ำง  ผิวสมัผสั และสีสนัท่ีเปลี่ยนแปลงตำมฤดกูำลท ำให้
ผู้ ใ ช้งำนรู้สึกสนใจ ติดตำม และเฝ้ำมอง ได้แก่  ลีลำวดี  กำรใช้พืชพรรณพืน้ ถ่ิน ท่ีทนต่อ
สภำพแวดล้อมมีสว่นช่วยในกำรสร้ำงควำมรู้สกึท่ีคุ้นเคย กำรใช้พืชพรรณจะเน้นสีเขียวของใบท่ีให้
ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ เช่น โมก พลับพลึง เทียนทอง ใช้ไม้ดอกให้สีสันต่ำงๆ สร้ำงควำม
น่ำสนใจ เช่น ลีลำวดี  เข็ม  สนำมหญ้ำสร้ำงควำมเขียวชอุม่ให้แก่สวน พกัสำยตำ และเป็นพืน้ท่ีใน
กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ กำรใช้พืชพรรณท่ีเน้นรูปร่ำงและใบท่ีสวยงำม เช่น  ปำล์มจีน  หมำกเขียว  
หมำกแดง เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจในรูปร่ำงและผิวสมัผสัท่ีหลำกหลำย และไม้ตดัแต่งท่ีสร้ำง
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ควำมรู้สึกในกำรดแูลเป็นพิเศษ  มีกำรออกแบบพืชพรรณตำมขอบทำงเดินให้ควำมรู้สึกต่อเน่ือง 
กลมกลืนกบัองค์ประกอบอ่ืนๆภำยในสวน และช่วยในกำรแบง่พืน้ท่ีให้มีกำรใช้งำนท่ีชดัเจน   
 

 
 

ภำพท่ี 211 พืน้ผิวของพืชพรรณท่ีแตกตำ่งกนัย่อมให้ควำมรู้สกึท่ีตำ่งกนั 

 
3.1.6 สวน 6 

3.1.6.1 ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้และความเป็นส่วนตัว มี
ทำงเข้ำ-ออกสวนท่ีชดัเจนท ำให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถรับรู้ต ำแหน่งท่ีตนอยู่และทิศทำงภำยในสวนได้ มี
ท่ีนัง่ริมระเบียงทำงเดินซึ่งเป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงภำยในและภำยนอกท่ีมีขอบเขตกำรใช้งำนท่ี
ชดัเจนมีหลงัคำเป็นสิง่ปกคลมุทำงศีรษะให้ควำมรู้สกึปลอดภยัและสำมำรถควบคมุสถำนกำรณ์ได้  

3.1.6.2 การสนับสนุนทางสังคม  มีชุดม้ำนั่ง และท่ีนั่งริมระเบียง
ทำงเดนิสนบัสนนุทำงสงัคมแบบกลุม่เลก็(2-4 คน) และกำรจดักิจกรรมร้ำนขำยหนงัสือ 4-5 ครัง้/ปี 
 

 
ภำพท่ี 212 กำรจดักิจกรรมร้ำนขำยหนงัสือเป็นกำรสนบัสนนุทำงสงัคมกำรพดูคยุแบบกลุม่เล็ก 
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 213 ท่ีนัง่ริมระเบียงทำงเดินสนบัสนนุทำงสงัคมแบบกลุม่เล็ก 

                 (ก) ท่ีนัง่หน้ำโทรศพัท์สำธำรณะ              (ข) ท่ีนัง่หน้ำตู้  ATM 
 

3.1.6.3 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก
กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. แสง  มีร่มเงำจำกพืชพรรณ  อำคำร และหลงัคำระเบียง
ทำงเดนิ ช่วยควบคมุปริมำณแสงอำทิตย์ให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมกบัสขุภำพของมนษุย์ 

2. สี สีเขียวของใบไม้และต้นหญ้ำให้ควำมรู้สกึสดช่ืนสบำยตำ   
3. ผิวสัมผัส  มีพืน้ผิวของพืชพรรณ และท่ีนัง่หินขดั 
4. ที่ว่าง เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้

เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้
กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ  มีกำรใช้

เส้นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบท่ีแสดงควำมกลมกลืน  ตอ่เน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน 
ได้แก่ เส้นสำยของแนวพุม่ไม้  ต้นไม้ ท่ีแสดงถึงควำมตอ่เน่ืองของพืน้ท่ี สร้ำงควำมกลมกลืนภำยใน
สวนสง่เสริมให้เกิดภมูิทศัน์ท่ีสบำยตำสร้ำงควำมรู้สกึคุ้นเคยและปลอดภยั 

คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
กำรใช้เส้นทำงตัง้ของต้นไม้ให้ควำมรู้สกึพุ่งขึน้ สง่ำ ปลอดโปร่ง  มีต้นหมำกเหลืองและเตำ่ร้ำง ท่ีมี
รูปร่ำงตำ่งจำกพืชพรรณอ่ืนๆอยำ่งชดัเจนสร้ำงควำมน่ำสนใจ 
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กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
กำรใช้พืชพรรณเน้นสีเขียวของใบท่ีให้ควำมรู้สกึสดช่ืนสบำยตำและให้ร่มเงำ ได้แก่ หมำกเหลือง 
เตำ่ร้ำง และไม้พุม่สร้ำงควำมตอ่เน่ือง กลมกลืนกบัอำคำรและระเบียงทำงเดิน 
 

 
 

ภำพท่ี 214 ต้นเตำ่ร้ำงและหมำกเหลืองมีรูปร่ำงตำ่งจำกพืชพรรณอ่ืนๆอยำ่งชดัเจน มีไม้พุม่สร้ำงควำม 
                 ตอ่เน่ืองกลมกลืนกบัอำคำรและระเบียงทำงเดิน 
 

3.1.7 สวน 7 
3.1.7.1 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี   จำก

กำรถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีทัง้ด้ำน
ร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์ สำมำรถอธิบำยได้ดงันี ้

1. แสง  มีร่มเงำจำกอำคำรและชำยคำ ช่วยควบคมุปริมำณ
แสงอำทิตย์ให้มีปริมำณท่ีเหมำะสมกบัสขุภำพของมนษุย์ 

2. สี สีเขียวของพืชพรรณควำมรู้สกึสดช่ืนสบำยตำ   
3. ผิวสัมผัส  มีพืน้ผิวของพืชพรรณ บ่อน ำ้ ก้อนหิน เคร่ืองปัน้ 

ดินเผำ  ตุ๊กตำปนูปัน้รูปผู้หญิงและสตัว์ตำ่งๆ ให้ผิวสมัผสัท่ีหลำกหลำย 
4. ที่ว่าง เป็นกำรมองเห็นทศันียภำพท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจท ำให้

เกิดสนุทรียภำพ สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้
กำรจดัองค์ประกอบในงำนภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ  มีกำรใช้

เส้นสำยและรูปร่ำงขององค์ประกอบท่ีแสดงควำมกลมกลืน  ตอ่เน่ืองกบัภำพรวมทัง้หมดของสวน 
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ได้แก่ เส้นสำยของบ่อปลำ ท่ีแสดงถึงควำมต่อเน่ืองของพืน้ท่ี สร้ำงควำมกลมกลืนภำยในสวน
สง่เสริมให้เกิดภมูิทศัน์ท่ีสบำยตำสร้ำงควำมรู้สกึคุ้นเคยและปลอดภยั 

คณุลกัษณะในกำรจดัองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
มีกำรใช้รูปร่ำงพืชพรรณท่ีน่ำสนใจ ได้แก่ เฟิร์นก้ำงปลำ ท่ีมีรูปร่ำงต่ำงจำกพืชพรรณอ่ืนๆอย่ำง
ชดัเจน กำรใช้ตุ๊กตำปนูปัน้รูปคนและสตัว์ ก่อให้เกิดควำมน่ำสนใจและสร้ำงชีวิตชีวำ  รูปร่ำงอิสระ
ของบอ่ปลำให้ควำมรู้สกึเป็นธรรมชำตกิลมกลืนกบัสภำพแวดล้อม และเส้นทำงรำบของบ่อปลำให้
ควำมรู้สกึสงบนิ่ง แน่นอน 
 

 
 

ภำพที่ 215 กำรใช้รูปร่ำงพืชพรรณท่ีน่ำสนใจของเฟิร์นก้ำงปลำ 
 

กำรออกแบบองค์ประกอบของภมูิทศัน์ท่ีมีผลต่อกำรบ ำบดัจิตใจ 
กำรใช้พืชพรรณเน้นสีเขียวของใบท่ีให้ควำมรู้สึกสดช่ืนสบำยตำ เช่น สำวน้อยประแป้ง เฟิร์น
ก้ำงปลำ พลดู่ำง มีบ่อปลำสร้ำงกำรรับรู้ในกำรเคลื่อนไหวของน ำ้และปลำให้ควำมรู้สกึมีชีวิตและ
กำรเพ่งพินิจ  สิ่งประดบัตกแต่งสวนมีเคร่ืองปัน้ดินเผำ ตุ๊กตำปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ ปนูปัน้รูปคน
และสัตว์ต่ำงๆ บริเวณรอบบ่อปลำโดยใช้วัสดุและสีท่ีมีควำมกลมกลืนกับสภำพธรรมชำติให้
ควำมรู้สกึคุ้นเคย มีชีวิตชีวำ 
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ภำพท่ี 216 บอ่ปลำและปลำให้ควำมรู้สกึผ่อนคลำย  มีชีวิต สงบ และกำรเพง่พินิจ  
 

 
 

ภำพท่ี 217 เคร่ืองปัน้ดินเผำและปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ช่วยเสริมบรรยำกำศท่ีน่ำสนใจและมีชีวิตชีวำ  
 

จำกกำรวิเครำะห์สวนทัง้ 7 สวนท่ีสอดคล้องกบัแนวทำงกำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำร
บ ำบดัจิตใจ พบว่ำ สวนแตล่ะสวนมีควำมสอดคล้องกบัแนวทำงในบำงประเด็น  ส่วนประเด็นท่ีไม่
สอดคล้องส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นท่ีเหมือนกนั ซึง่สำมำรถน ำมำสรุปเป็นภำพรวมของภมูิทศัน์ใน
โรงพยำบำลเสนำท่ีไม่สอดคล้องกบัแนวทำงกำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ตอ่ไป 
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3.2 การออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
ออกแบบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ   

3.2.1 การเคล่ือนไหวทางสรีระและการออกก าลังกาย ไม่มีกำรกระตุ้นให้
เกิดกำรเดินชมและมีประสบกำรณ์ร่วมกับสวน ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนไหวทำงสรีระโดย
ทำงอ้อม ไม่มีเส้นทำงเดินท่ีลกึลบัและมมุมองท่ีคลี่คลำย 

3.2.2 การเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดี  ไม่ได้ค ำนึงถึง
กำรถกูกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำในสภำพแวดล้อมเร่ืองท่ีว่ำงในบำงประเด็น สำมำรถอธิบำยจำกหลกักำร
ออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจได้ดงันี ้

1. การจัดองค์ประกอบในงานภมูทิศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ 
กำรจดัพืน้ท่ี(Spatial Organization) ไม่มีกำรแบ่งพืน้ท่ีใช้งำนอย่ำง

ชดัเจนของพืน้ท่ีสำธำรณะ(Public) พืน้ท่ีกึ่งสำธำรณะ(Semi Public)และพืน้ท่ีสว่นตวั(Private)โดย
พืน้ท่ีส่วนตวัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีควำมส ำคญักบัผู้ ป่วยในและญำติท่ีต้องกำรพืน้ท่ีสวนภำยนอกท่ีให้กำร
พกัผอ่นแบบเป็นสว่นตวั มีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัในกำรเข้ำถึงพืน้ท่ี 

กำรล ำดับ(Sequence)ขำดควำมต่อเน่ืองของพืน้ท่ีสวนต่ำงๆไม่มีองค์ 
ประกอบ เช่น ทำงเข้ำ-ออก  เส้นทำงเดินมำเช่ือมโยงสวนตำ่งๆให้มีควำมตอ่เน่ืองกนั 

ควำมสมดลุ(Balance) องค์ประกอบภำยในสวน  เช่น  สิง่ก่อสร้ำงในสวน  
พืชพรรณ  มีกำรจดัวำงแบบกระจดักระจำย และวำงแบบกลุ่มก้อน ซึ่งไม่ได้ค ำนึงถึงควำมสมดลุ
ของพืน้ท่ีและกำรออกแบบเพื่อกำรใช้งำนท่ีชัดเจน   ท ำให้เกิดกำรใช้งำนเฉพำะพืน้ท่ีขำด
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนทัว่ทัง้สวน  

2. คุณลักษณะในการจัดองค์ประกอบภมูิทศัน์เพื่อการบ าบัดจติใจ 
แสงและเงำ(Light & Shadow) ตอนแรกเร่ิมมีกำรออกแบบดวงโคมสอ่ง

สว่ำงในเวลำกลำงคืนถึงเช้ำมืดบริเวณสวน 1 และสวน 2 เพื่อให้ควำมสะดวกสบำยและควำม
ปลอดภยักบัผู้ ท่ีมำรอรับกำรบริกำรตัง้แตเ่วลำ 4:00 น. แตปั่จจบุนัดวงโคมมีสภำพช ำรุดทรุดโทรม
ใช้งำนไม่ได้  เน่ืองมำจำกข้อจ ำกดัด้ำนงบประมำณจึงไม่มีกำรซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่  ปัจจบุนั
แสงในภมูิทศัน์เวลำกลำงคืนมีเพียงแสงสวำ่งจำกดวงโคมบริเวณถนนและหน้ำอำคำรตำ่งๆ เพื่อให้
แสงสว่ำงท่ีค ำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมปลอดภยัเป็นหลกั  แสงสว่ำงภำยในสวนมีเพียงดวงโคม
บริเวณศำลำสวน 2  ศำลพระภมูิ ศำลพระพรหม  หอพระ  ลำนกล้วยไม้  ทำงเดินสวน 4 และศำลำ
พกัญำติสวน 5  ไม่มีกำรค ำนึงถึงกำรมองเห็นและกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนในเวลำกลำงคืนเท่ำท่ีควร  
ซึง่กำรใช้แสงในเวลำกลำงคืนเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีแตกตำ่งท ำให้รู้สกึน่ำสนใจและดงึดดูใจ 
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4. ปัญหาที่เกิดขึน้หลังการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา 
 เป็นปัญหำท่ีเกิดขึน้จำกกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนในโรงพยำบำลเสนำ  สภำพกำรใช้งำนใน
ปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีไม่สอดคล้องกับควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหำร     

4.1 สวน 1  
4.1.1 ไม่มีกำรใช้งำนสวนสมนุไพร  ท ำให้ผู้ ใช้งำนท่ีเป็นผู้ ป่วยไม่มีควำมรู้เร่ือง

พืชสมนุไพรและสรรพคณุในกำรรักษำโรค  ซึ่งมีผลท ำให้เกิดควำมไม่คุ้นเคยต่อกำรรักษำด้วยพืช
สมนุไพรได้   

4.1.2 สวนสขุภำพไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำลแนะน ำและดแูลผู้ ป่วยท่ีต้องกำรใช้
สวนสุขภำพเพื่อกำรรักษำโรค ซึ่งประกอบด้วย ลำนกะลำ  ลำนหิน  และทำงเดินไม้ส ำหรับ
กำยภำพบ ำบดั(ปัจจบุนัทำงเดินไม้มีสภำพทรุดโทรมใช้งำนไม่ได้ถกูย้ำยไปอยู่บริเวณมมุสวน) ท ำ
ให้ผู้ ป่วยไม่ได้ใช้สวนสขุภำพเพื่อกำรรักษำโรคในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชำติภำยใต้กำรดแูล
ของเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำล 

4.1.3 ลำนหินมีสภำพทรุดโทรม โดยแรกเร่ิมลำนหินเป็นหินกรวดท่ีโรยไปกับ
พืน้ดนิ ได้ถกูดดัแปลงเป็นหินท่ีฝังตวัอยู่ในคอนกรีต เน่ืองจำกมีเด็กน ำหินมำโยนเลน่  ซึง่ไม่ตรงกบั
ควำมตัง้ใจในแรกเร่ิมท ำให้ประสิทธิภำพในกำรรักษำโรคลดลง และไม่มีกำรใช้งำนพืน้ท่ี 

4.1.4 น ำ้ตกจ ำลองมีสภำพทรุดโทรม เปิดไม่เป็นเวลำ ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำติ
และควำมสดช่ืนภำยในสวนลดลง 
 

 
 

ภำพท่ี 218 น ำ้ตกจ ำลองมีสภำพทรุดโทรม ไม่ได้เปิดใช้งำน 
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4.1.5 เคร่ืองพ่นละอองน ำ้และปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ช ำรุดใช้งำนไม่ได้ ท ำให้
ควำมเป็นธรรมชำตแิละควำมสดช่ืนภำยในสวนลดลง 

4.1.6 ดวงโคมมีสภำพช ำรุดทรุดโทรมใช้งำนไม่ได้ ท ำให้ผู้ ท่ีมำรอรับบริกำร
ตัง้แตเ่วลำ 4:00 น.ในเวลำเช้ำมืดไม่มีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัเท่ำท่ีควร  และท ำให้
เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 
 

 
 

ภำพท่ี 219 ดวงโคม(แบบตดิตัง้บนเสำ)มีสภำพช ำรุดทรุดโทรมใช้งำนไม่ได้ 
 

4.1.7 ท่ีจอดรถจักรยำนยนต์บริเวณหน้ำอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ กีด
ขวำงทำงเข้ำ-ออกและกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวน 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภำพท่ี 220 ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์บริเวณหน้ำอำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ กีดขวำงทำงเข้ำ-ออกและ 
                 กำรใช้งำนพืน้ท่ีสวน 
                 (ก) มมุมองจำกทำงเข้ำหน้ำอำคำร            (ข) มมุมองจำกทำงด้ำนหลงัสวน 
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4.1.8 อำคำรอ ำนวยกำร-คลินิกพิเศษ ในสว่นของชัน้ 1เป็นคลนิิกพิเศษมีผู้มำรับ
บริกำร(ผู้ ป่วยนอกและญำติผู้ ป่วย)เป็นจ ำนวนมำกท ำให้พืน้ท่ีภำยในอำคำรแออดั  ผู้มำรับบริกำร
จึงออกมำใช้งำนพืน้ท่ีบริเวณหน้ำอำคำร ประกอบกบัพืน้ท่ีศำลำและท่ีนัง่ภำยในสวนไม่เพียงพอ
ตอ่ควำมต้องกำรของผู้ ท่ีมำรับบริกำร  ท ำให้ผู้มำรับบริกำรขำดควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภำพท่ี 221 สว่นคลินิกพิเศษมีผู้มำรับบริกำรเป็นจ ำนวนมำกท ำให้พืน้ท่ีภำยในอำคำรแออดั   
                  (ก) มมุมองท่ี 1                        (ข) มมุมองท่ี 2                        (ค) มมุมองท่ี 3    
 

 
 

ภำพท่ี 222 ผู้มำรับบริกำรออกมำใช้งำนพืน้ท่ีบริเวณหน้ำอำคำรคลินิกพิเศษและหน้ำอำคำรผู้ ป่วยนอก 
 

4.1.9 มีสำยยำงเปลี่ยนถ่ำยน ำ้บอ่ปลำวำงอยู ่กีดขวำงกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวน และ
ท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 

4.1.10 พืน้ท่ีภำยในสวนมีสภำพทรุดโทรม เช่น หญ้ำตำย  ต้นไม้แห้งเห่ียว แผ่น
พืน้ทำงเดินเสียหำย ท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม เป็นกำรสื่อถึงสภำพแวดล้อมในทำงลบ ท ำ
ให้รู้สกึหดหู่และเศร้ำใจ  และเกิดกำรใช้งำนท่ีไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
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(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภำพท่ี 223 พืน้ท่ีภำยในสวนมีสภำพทรุดโทรม 
                  (ก) หญ้ำตำย                        (ข) ต้นไม้แห้งเห่ียว             (ค) แผน่พืน้ทำงเดินเสียหำย 
 

4.1.11 ศำลำและท่ีนั่งบนสะพำนไม้ข้ำมบ่อปลำ มีกำรใช้งำนท่ีสอดคล้องกับ
ควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ ออกแบบและผู้ บริหำร แต่ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ เน่ืองจำกมีพืน้ท่ีค่อนข้ำงเล็กท ำให้ผู้ ท่ีใช้งำนอยู่ก่อนมีควำมเป็นส่วนตวัสงู ผู้ ใช้งำน
ท่ีมำท่ีหลงัจะเกรงใจไม่กล้ำเข้ำมำใช้งำน ถึงแม้จะยงัมีพืน้ท่ีวำ่งก็ตำม 

4.2 สวน 2  
4.2.1 สระน ำ้ มีเศษขยะปะปน ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำตแิละควำมสดช่ืนภำยใน

สวนลดลง และท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม  
 

 
 

ภำพท่ี 224 สระน ำ้มีเศษขยะปะปน 
 

4.2.2 น ำ้พุ เวลำเปิดไม่แน่นอน ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำติและควำมสดช่ืน
ภำยในสวนลดลง 
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4.2.3 อำหำรปลำและตู้บริจำคคำ่อำหำรปลำให้บริกำรไม่แน่นอน ท ำให้กิจกรรม
ภำยในสวนไม่เกิดประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร และท ำให้ผู้ ท่ีต้องกำรให้อำหำรปลำรู้สกึผิดหวงั  

4.2.4 ดวงโคมบริเวณทำงเดนิมีสภำพช ำรุดทรุดโทรมใช้งำนไม่ได้ ท ำให้ผู้ ท่ีมำรอ
รับบริกำรตัง้แต่เวลำ 4:00 น.ในเวลำเช้ำมืดไม่มีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัเท่ำท่ีควร 
และท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 

4.2.5 มีก้นบหุร่ีทิง้ในสวน เป็นกำรสื่อถึงสขุภำพท่ีไม่ดี และท ำให้เกิดทศันียภำพ
ท่ีไม่สวยงำม 

 
 

ภำพที่ 225 ก้นบหุร่ีถกูทิง้ในสวน 
 

4.2.6 อำคำรผู้ ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในส่วนผู้ ป่วยนอกมีผู้มำรับบริกำร
(ผู้ ป่วยนอกและญำติผู้ ป่วย)เป็นจ ำนวนมำกช่วงเวลำ 8:00 - 12:00 น.ท ำให้พืน้ท่ีภำยในอำคำร
แออดั  ผู้มำรับบริกำรจึงออกมำใช้งำนพืน้ท่ีภำยนอกอำคำรท่ีใกล้กบัทำงเข้ำ-ออกของอำคำรมำก
ท่ีสดุ ซึง่ก็คือ สวน 2 แต่ด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในสวน เช่น ศำลำ  ท่ีนัง่ มีไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ ท่ีมำรับบริกำร ท ำให้ผู้มำรับบริกำรขำดควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน 

4.2.7 มีอปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรดแูลและบ ำรุงสวนวำงอยู่ในสวน เช่น สำยยำงรดน ำ้  
พลัว่  ไม้กวำด  ท่ีตกัขยะ กีดขวำงกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวน  และท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 
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(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภำพท่ี 226 อปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรดแูลและบ ำรุงสวนวำงอยูใ่นสวน 
                 (ก) สำยยำงรดน ำ้               (ข) ไม้กวำดและท่ีตกัขยะ                  (ค) พลัว่ 

 
4.2.8 ไม้พุ่มระหว่ำงทำงเดินแห้งเห่ียว  ท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม เป็น

กำรสื่อถึงสภำพแวดล้อมในทำงลบ ท ำให้รู้สกึหดหู่และเศร้ำใจ   
 

 
 

ภำพท่ี 227 ไม้พุม่ระหวำ่งทำงเดนิแห้งเห่ียว 
 

4.3 สวน 3  
4.3.1 ไม่มีกำรใช้งำนลำนออกก ำลงักำยส ำหรับเต้นแอโรบิค  เน่ืองจำกสภำพ

อำกำศท่ีร้อนและเสียงเพลงท่ีดงัรบกวนหอผู้ ป่วย(ปัจจุบนัได้ย้ำยไปจดัท่ีชัน้ 3 ของอำคำรคลอด-
ผู้ ป่วยหนกั) ท ำให้ขำดกิจกรรมท่ีสนบัสนนุทำงสงัคมและสนบัสนนุกำรออกก ำลงักำยในสถำนท่ีท่ี
เข้ำถึงได้ง่ำยและมีสภำพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชำติ   



272 

272  

 

4.3.2 ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์รบกวนกิจกรรมอ่ืน ซึ่งท่ีจอดรถจักรยำนยนต์เป็น
ควำมตัง้ใจของผู้บริหำรท่ีเกิดขึน้มำในภำยหลงั เน่ืองจำกที่จอดรถจกัรยำนยนต์ในโรงพยำบำลมีไม่
เพียงพอตอ่ควำมต้องกำร  ท ำให้กำรใช้งำนพืน้ท่ีอ่ืนๆภำยในสวนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร    

4.3.3 พืน้ท่ีท่ีมีร่มเงำและมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ม้ำนั่งใต้ศำลำไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำน ซึ่งสังเกตได้จำกกำรใช้งำนพืน้ท่ีของศำลำ ว่ำผู้ ใช้งำน
ต้องกำรร่มเงำ(ศำลำ)มำกกว่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก(ชุดม้ำนั่ง) ท ำให้ผู้ ใช้งำนขำดควำม
สะดวกสบำยและไมส่ำมำรถใช้งำนพืน้ท่ีได้อยำ่งมีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
 

 
 

ภำพท่ี 228 ผู้ใช้งำนต้องกำรร่มเงำของศำลำมำกกวำ่ท่ีนัง่ 
 

 
 

ภำพท่ี 229 ผู้ใช้งำนต้องกำรร่มเงำของอำคำรมำกกวำ่ท่ีนัง่(หน้ำหอผู้ ป่วยพิเศษตรงข้ำมสวน 3) 
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4.4 สวน 4  
4.4.1 ไม่มีกำรใช้งำนสวนไม้ดดั(ตดัแต่ง) เน่ืองจำกไม่มีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้

งำนท่ีชดัเจน โดยแรกเร่ิมมีม้ำนัง่เป็นจดุมุ่งหมำยแตปั่จจบุนัไม่มี เน่ืองจำกม้ำนัง่ช ำรุดทรุดโทรมจึง
ย้ำยออกไปและไม่มีกำรเปลี่ยนใหม่  ท ำให้ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในสวนจึงไม่เกิดกำรใช้
งำนพืน้ท่ี  

4.4.2 ดวงโคมในสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)มีสภำพช ำรุดใช้งำนไม่ได้ ท ำให้ญำติผู้ ป่วย
ท่ีเฝ้ำไข้ ไม่สำมำรถมองเห็นสวนไม้ดดัในเวลำกลำงคืนถึงเช้ำมืดได้ 

4.4.3 ระบบสปริงเกอร์รดน ำ้ช ำรุดใช้งำนไม่ได้ ท ำให้ผู้ดแูลสวนไม่สำมำรถรดน ำ้
สนำมหญ้ำได้อย่ำงทัว่ถึง หญ้ำไม่เขียวชอุ่ม ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำติและควำมสดช่ืนภำยในสวน
ลดลง   

4.4.4 มีอิฐหกเหลี่ยมและแผ่นคอนกรีตท่ีไม่ได้ใช้งำนวำงกองอยู่ในสวน ท ำให้
เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม และกีดขวำงกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวน  
  

 
 

ภำพท่ี 230 อิฐหกเหลี่ยมและแผ่นคอนกรีตท่ีไม่ได้ใช้งำนวำงกองอยูใ่นสวน 
 

4.4.5 มีสำยยำงรดน ำ้วำงใต้ต้นหำงนกยงูกลำงสนำมหญ้ำ ท ำให้เกิดทศันียภำพ
ท่ีไม่สวยงำม 

4.4.6 มีถุงขนมเปล่ำบริเวณเคร่ืองออกก ำลงักำย มีเศษอำหำรบริเวณระเบียง
(อำคำรผู้ ป่วยหญิงรวม) ตดิกบัสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)  และมีเศษอำหำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีวำงไว้ให้สนุขัและ
แมวบริเวณทำงเข้ำอำคำรสงฆ์อำพำธ  ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำตแิละควำมสดช่ืนภำยในสวนลดลง  
และท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 
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4.4.7 ต้นหมำกมีเชือกขงึส ำหรับตำกผ้ำและสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)มีผ้ำตำก ซึง่เป็น
กำรใช้งำนท่ีผิดประเภท ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำติและควำมสดช่ืนภำยในสวนลดลง  และท ำให้
เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม  
 

 
 

ภำพท่ี 231 สวนไม้ดดั(ตดัแตง่)มีผ้ำตำกเป็นกำรใช้งำนท่ีผิดประเภท 
 

4.4.8 เคร่ืองออกก ำลงักำยมีสิ่งกีดขวำงกำรใช้งำน เช่น  ผ้ำถพูืน้  ผ้ำเช็ดเท้ำ 
ตำกไว้บนเคร่ืองออกก ำลงักำย และท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม   
 

 
 

ภำพท่ี 232 เคร่ืองออกก ำลงักำยมีผ้ำตำกและต้นหมำกมีเชือกขงึส ำหรับตำกผ้ำ 
 

4.4.9 เคร่ืองออกก ำลังกำยมีกำรใช้งำนท่ีสอดคล้องกับควำมตัง้ใจและ
แนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร แตไ่ม่สำมำรถใช้งำนได้อยำ่งเต็มประสิทธิภำพ เน่ืองจำก
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เคร่ืองออกก ำลงักำยส่วนใหญ่มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทัง้วนั มีร่มเงำเฉพำะช่วงเวลำเย็น ท ำให้
เกิดกำรใช้เฉพำะช่วงเวลำเย็น  

4.5 สวน 5  
4.5.1 ไม่มีกำรใช้งำนส่วนให้ข้อมลูควำมรู้ในเร่ืองช่ือของพืชสมนุไพร ซึง่ปัจจบุนั

เหลือแตเ่พียงป้ำยช่ือ ไมมี่พืชสมนุไพร  ท ำให้ไม่มีกิจกรรมและกำรใช้งำนพืน้ท่ี  
 

 
 

ภำพท่ี 233 ป้ำยช่ือพืชสมนุไพร 
 

4.5.2 ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์บริเวณศำลำพกัญำตกีิดขวำงทำงเข้ำ-ออกสวน 
 

 
 

ภำพท่ี 234 ท่ีจอดรถจกัรยำนยนต์บริเวณศำลำพกัญำตกีิดขวำงทำงเข้ำ-ออกสวน 
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4.6 สวน 6 
4.6.1 เป็นสวนท่ีผู้ ป่วยในสำมำรถใช้งำนได้โดยสะดวกสบำยและปลอดภัย 

เน่ืองจำกอยู่ใกล้กบัหอผู้ ป่วยมำกท่ีสดุและไม่ต้องเดินข้ำมถนน  แต่ผู้ ป่วยนอกและญำติผู้ ป่วยใช้
งำนอยู่เต็มพืน้ท่ี ท ำให้ผู้ ป่วยในไม่สำมำรถใช้งำนได้ไม่มีพืน้ท่ีโดยเฉพำะส ำหรับกำรพกัผ่อนท่ีเป็น
สว่นตวั  

4.6.2 มีกำรใช้งำนพืน้ท่ีสวนเพื่อล้ำงภำชนะของเจ้ำท่ีร้ำนค้ำสวสัดิกำร  ท ำให้
เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 

4.7 สวน 7  
4.7.1 บ่อปลำน ำ้เน่ำต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน ำ้เป็นประจ ำ  ท ำให้ควำมเป็น

ธรรมชำติและควำมสดช่ืนภำยในสวนลดลง  และท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม 

4.7.2 ปูนปัน้รูปผู้หญิงเทน ำ้ช ำรุด  ท ำให้ควำมเป็นธรรมชำติและควำมสดช่ืน
ภำยในสวนลดลง 

4.7.3 ดวงโคมมีสภำพช ำรุดใช้งำนไม่ได้  ท ำให้ผู้ ท่ีมำรอรับกำรบริกำรตัง้แตเ่วลำ 
6:00 น. ไม่สำมำรถเห็นองค์ประกอบภำยในสวนได้อยำ่งชดัเจน   

4.7.4 องค์ประกอบภำยในสวนมีสภำพท่ีช ำรุดทรุดโทรม เช่น บ่อปลำน ำ้เน่ำ  
ต้นไม้แห้งเห่ียว ท ำให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่สวยงำม และเป็นกำรสื่อถึงสภำพแวดล้อมในทำงลบ ท ำ
ให้รู้สกึหดหู่และเศร้ำใจ  

จำกกำรวิเครำะห์สภำพกำรใช้งำนในปัจจุบนัของภูมิทัศน์ในโรงพยำบำลเสนำท่ีไม่
สอดคล้องกบัควำมตัง้ใจและแนวควำมคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหำร   กำรออกแบบภมูิทศัน์ใน
โรงพยำบำลเสนำท่ีไมส่อดคล้องกบัแนวทำงกำรออกแบบภมูิทศัน์เพื่อกำรบ ำบดัจิตใจ  และปัญหำ
ท่ีเกิดขึน้หลงักำรใช้งำนภูมิทัศน์ในโรงพยำบำลเสนำในประเด็นท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถน ำไป
วิเครำะห์และสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทำงกำรออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยำบำลเสนำได้ตอ่ไป  
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บทที่ 6 
สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการประเมินหลงัการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลทัว่ไป : กรณี 
ศกึษาโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา  เพื่อศกึษาสภาพการใช้งานในปัจจบุนัของ
ภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ ออกแบบและ
ผู้บริหารรวมถึงการใช้งานท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและ
ผู้บริหาร  ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานกับลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสวนใน
โรงพยาบาลเสนา  การออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการออกแบบ
ภมูิทศัน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ เพื่อให้ทราบถึงผลจากการใช้พืน้ท่ีตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ใน
การใช้งานจริง น ามาซึง่ข้อสรุปในการตอบค าถามการวิจยัและข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
ภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา  ซึง่ศึกษาเฉพาะพืน้ท่ีในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลท่ีไม่
จ ากดัประเภทของผู้ใช้งาน โดยไมร่วมในสว่นของบ้านพกัเจ้าหน้าท่ี และพืน้ท่ีบริเวณสนามฟตุบอล  
บอ่บ าบดัน า้เสีย  อาคารซอ่มบ ารุง-พสัด ุ อาคารเก็บศพ และลานจอดรถด้านหลงัโรงพยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 235 ผงับริเวณโรงพยาบาลเสนาแสดงขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา

-  ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 
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1.  สรุปผลการศึกษา   
จากการเก็บข้อมลูภาคสนามและวิเคราะห์สภาพการใช้งานในปัจจบุนัของภมูิทศัน์ใน

โรงพยาบาลเสนาสามารถสรุปได้ว่า  โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีแห่งความหวงั   ก าลงัใจ  การรักษา
เยียวยา  การให้ก าเนิดและการสญูเสีย ซึง่ท าให้ระลกึถึงความเป็นจริงของชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ในโรงพยาบาล   ความหวงัของการมีชีวิตอยู่  เป็นสิ่งท่ีสร้างความสุข  คลาย
ความเครียดวิตกกงัวลให้กบัผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วย  การสร้างก าลงัใจให้กบัผู้ ป่วยเพื่อตอ่สูก่บัความ
เจ็บป่วยจากโรค และสร้างก าลงัใจให้กับญาติผู้ ป่วยและเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเพื่อเป็นแรง 
ผลกัดนัในการดแูลรักษาผู้ ป่วยทัง้ในด้านสขุภาพร่างกายและสขุภาพจิตใจ การรักษาเยียวยาทาง 
ด้านสขุภาพร่างกายเป็นสิ่งท่ีแพทย์ให้การรักษา แต่ด้านสขุภาพจิตใจเป็นสิ่งท่ีผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย  
และเจ้าหน้าท่ี สามารถช่วยกนัรักษาได้ รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลสามารถช่วยให้ผู้ ป่วย 
ญาติผู้ ป่วย และเจ้าหน้าท่ีมีสขุภาพจิตใจท่ีดีได้ เมื่อสขุภาพจิตใจดีก็ยอ่มท าให้สขุภาพร่างกายดีขึน้
เช่นกนั  จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ญาตผิู้ ป่วยเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัในกระบวนการรักษาเป็นอย่าง
มาก  เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดผู้ ป่วยมากท่ีสดุจึงส่งผลให้การออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลควร
ค านงึถึงญาติผู้ ป่วยเป็นส าคญั มีการออกแบบพืน้ท่ีให้เพียงพอตอ่ความต้องการในการท ากิจกรรม
ตา่งๆของญาตผิู้ ป่วย เพื่อไม่ให้ญาติผู้ ป่วยรบกวนการใช้งานพืน้ท่ีของผู้ ป่วย(โดยเฉพาะผู้ ป่วยใน)ที่
ต้องการการพกัผอ่นท่ีเป็นสว่นตวั 

การออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลควรค านึงถึง 1. การฝึกจิตใจเพื่อท าให้เกิดสติ
และสมาธิ ให้จิตใจมีความเข้มแข็งสามารถยอมรับสจัธรรมของชีวิตและต่อสู้กบัความทุกข์ความ
เจ็บปวดจากโรคได้ 2. ความสอดคล้องกบัวฒันธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยท่ีมีสงัคมแบบ
เครือญาติ  มีพิธีกรรมทางศาสนาพทุธ เช่น การนิมนต์พระสงฆ์เพื่อถวายสงัฆทาน  การมดัตราสงั  
เป็นต้น และกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน เช่น การไหว้พระ ท าบุญตกับาตร ขอพร บนบานศาล
กลา่วเพื่อเป็นท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ 3. ท าให้เกิดความสบายทัง้ร่างกายและจิตใจ มีสภาวะน่า
สบาย มีสถานท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวนั(กินอิ่ม นอนหลบั) 4 . ความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน โดยขึน้อยู่กับการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเป็นหลกั ความ
ปลอดภยัในชีวิตทัง้ท่ีตัง้ใจ(การฆ่าตวัตาย)และไม่ได้ตัง้ใจ(อบุตัิเหต)ุ ซึง่ญาติผู้ ป่วยและเจ้าหน้าท่ี
พยาบาลต้องดแูลผู้ ป่วยอยา่งใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีมีอาการทางจิตและทางประสาท 
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ภาพท่ี 237 ผงับริเวณแสดงลกัษณะพืน้ท่ีและการใช้งานพืน้ท่ีสวนตามสภาพแวดล้อมทัง้ 7 สวน 
 

1.1 ความตัง้ใจและแนวความคิดในการออกแบบสวนในโรงพยาบาลเสนา 
1.1.1 รูปแบบสวน  Hospital & Resort  เป็นเสมือนท่ีพกัของผู้ ป่วยท่ีมีความ

ร่มร่ืน  ให้ความรู้สกึผ่อนคลาย และให้ผู้ ป่วยได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลา  ริมสระน า้  ทางเดิน ฯลฯ ใน
การพกัผอ่น โดยแบง่การจดัสวนเป็น 2 พืน้ท่ี คือ 

1. สวนบริเวณใกล้หอผู้ ป่วยส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่
สามารถออกมาเดินเลน่นัง่เลน่ในสวนได้ ใช้เพื่อการพกัผ่อนทางสายตาซึง่สามารถมองเห็นได้จาก
บริเวณห้องพกัหรือระเบียงทางเดนิ  ได้แก่ สวน 4  สวน 5 และสวน 6 

2. สวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองได้ ให้ผู้ ป่วยได้เดินเล่น นัง่เล่นใน
สวนเพื่อการพกัผอ่น ได้แก่ สวน 2 สวน 3 และสวน 5 

1.1.2 รูปแบบสวนต่างๆ 
สวน 1 สวนสมนุไพรและสวนสขุภาพ 
สวน 2 สวนริมสระน า้ มีศาลพระภมูิ ศาลพระพรหมเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้ 
สวน 3 ลานกล้วยไม้และลานจดักิจกรรม มีหอพระเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้ 
สวน 4 สวนส าหรับออกก าลงักายและสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)  
สวน 5 สวนส าหรับญาติผู้ ป่วยและให้ข้อมลูความรู้ในเร่ืองพืชสมนุไพร 
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สวน 6 สวนระหวา่งอาคารกบัระเบียงทางเดนิ 
สวน 7 สวนบอ่ปลา  

1.2 ตอบค าถามการวิจัย ค าถามการวิจยัคือ    
สภาพการใช้งานในปัจจุบนัของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไปมีความสอดคล้องกับ

ความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
1.2.1 สภาพการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนามี

ความสอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหารในบาง
ประเด็น จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าการใช้งานภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนามีทัง้ท่ีสอดคล้อง
และไม่สอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร ซึง่โดยภาพรวมถือ
ได้ว่ามีความสอดคล้อง แต่มีบางประเด็นท่ีไม่สอดคล้อง เช่น ประเภทผู้ ใช้งาน  พืน้ท่ีท่ีมีแสงแดด
สอ่งเกือบตลอดทัง้วนั  ซึง่สามารถน าประเด็นท่ีไม่สอดคล้องไปวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาได้ตอ่ไป โดยประเด็นท่ีสอดคล้องกบัความตัง้ใจ
และแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหาร มีดงันี ้

1.2.1.1 รูปแบบสวน  Hospital & Resort  เป็นเสมือนท่ีพกัของผู้ ป่วยท่ี
มีความร่มร่ืน  ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และให้ผู้ ป่วยได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลา  ริมสระน า้  ทางเดิน 
ฯลฯ ในการพกัผอ่น โดยแบง่การจดัสวนเป็น 2 พืน้ท่ี คือ 

1. สวนบริเวณใกล้หอผู้ ป่วยส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้  
2. สวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 238 การใช้พืน้ท่ีริมสระน า้ในการพกัผ่อน       
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(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 239 ต้นไม้ให้ร่มเงาและความร่มร่ืน 
                 (ก) สวน 2                                            (ข) สวน 5 
 

1.2.1.2 การใช้ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่  มีการน าลกัษณะตาม
ธรรมชาติ  พรรณไม้  แหล่งน า้ ท่ีมีอยู่เดิมของพืน้ท่ีมาใช้ ได้แก่ การเก็บต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิม  การปรับ
รูปแบบของแหล่งน า้เดิมให้เป็นสระน า้เพื่อใช้ในการหน่วงน า้ กกัเก็บน า้ เลี ย้งปลา และใช้เพื่อการ
พกัผอ่นทางสายตา 
 

 
 

ภาพท่ี 240 การเก็บต้นไทรย้อยใบแหลมที่มีอยูเ่ดมิ 
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ภาพท่ี 241 การปรับแหลง่น า้เดิมให้เป็นสระน า้ 
 

1.2.1.3 วัสดุและพืชพรรณ มีการใช้วสัดุและพืชพรรณไม้พืน้ถ่ิน  ไม้
ดอกของภาคกลางซึง่เหมาะกบัสภาพอากาศร้อน  ออกดอกในช่วงฤดรู้อนได้ดี  และมีทรงพุ่มแบบ
แผ่กว้างเพื่อให้ร่มเงา เช่น หางนกยงูฝร่ัง  กลัปพฤกษ์  ชยัพฤกษ์ ชมพพูนัธุ์ทิพย์  หกูวาง 
 

 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
 

ภาพท่ี 242 พืชพรรณมีทรงพุม่แบบแผก่ว้าง  
                (ก) ต้นหางนกยงูฝร่ังออกดอกช่วงฤดรู้อน           (ข) ต้นหกูวางมีทรงพุม่แบบแผก่ว้าง 
 

1.2.1.4 ลักษณะกิจกรรม แบง่เป็น 3 รูปแบบ คือ 

1.2.1.4.1 กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว(Active) เช่น การออก
ก าลงักายด้วยเคร่ืองออกก าลงักายในบริเวณสวน 4  การเดินกะลาในบริเวณสวน 1   
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1.2.1.4.2 กิจกรรมที่ไม่มีการเคล่ือนไหว(Passive) เช่น  การ
นัง่เลน่  นัง่พกั นัง่รอ  พดูคยุ ดปูลา ชมทิวทศัน์ในบริเวณสวนตา่งๆ 

1.2.1.4.3 กิจกรรมทางพุทธศาสนา     เป็นกิจกรรมของ
พทุธศาสนิกชนท่ีมีการสกัการบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตนเคารพนบัถือเพ่ือความเป็นสิริมงคล ขอพร บน
บานศาลกล่าว และเป็นท่ีพึ่งท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจได้เป็นอย่างดีในส่วนของศาลพระภมูิและศาล
พระพรหมบริเวณสวน 2 และหอพระบริเวณสวน 3  และมีการตกับาตรทุกวนัพุธ เวลา 6:50 น. 
บริเวณศาลาพกัญาตสิวน 5 
 

 

(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 
 

ภาพท่ี 243 ลกัษณะกิจกรรม 
                  (ก) การออกก าลงักาย           (ข) การนัง่เลน่ นัง่รอ           (ค) การสกัการบชูาศาลพระภมูิ 
 

1.2.1.5 การดแูลรักษาและความปลอดภยั    
1.2.1.5.1 การดูแลรักษา มีผู้ ดูแลสวนหรือคนสวนท่ีเป็นทัง้

ผู้ออกแบบ ผู้ดแูลและบ ารุงรักษา และเพาะช าต้นไม้บางสว่นไว้ใช้งานซึง่สว่นใหญ่เป็นไม้กระถางท่ี
จดัวางภายในอาคาร ผู้ดแูลสวนท างานช่วงเวลา 8:00 - 16:00 น.  เวลา 8:00 - 12:00 น. กวาด
ใบไม้ เก็บขยะ รดน า้ต้นไม้ ตดัแตง่ต้นไม้ ตดัหญ้า และพรวนดินตามล าดบั เวลา 13:00 - 16:00 น.
จะท าต้นไม้ในโรงเรือนเพาะช า ตดัแตง่ต้นไม้ ตดัหญ้า และพรวนดิน 

1.2.1.5.2 ความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
กล้องวงจรปิดและยามดแูล 24 ชัว่โมง มีทางเข้า-ออก 2 ทาง คือ ประตท่ีู 1(เข้า-ออกได้เฉพาะการ
สญัจรด้วยเท้า เปิดเวลา 6:00 - 18:00 น.)และประตท่ีู 2(เข้า-ออกได้ทัง้การสญัจรด้วยเท้าและ
ยานพาหนะ เปิด 24 ชัว่โมง) โดยมีป้อมยามบริเวณประตท่ีู 2 ภายในอาคารมีแสงสว่างทัว่ถึง แต่
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พืน้ท่ีภายนอกอาคารโดยเฉพาะบริเวณสวนต่างๆในช่วงเวลากลางคืนมีความปลอดภยัน้อยกว่า
พืน้ท่ีภายในอาคารเน่ืองจากมีแสงสวา่งคอ่นข้างน้อย และสวา่งไมท่ัว่ถึงทัง้บริเวณของพืน้ท่ีสวน 

 
 

ภาพท่ี 244 ผู้ดแูลสวนกวาดใบไม้และเศษขยะ สวน 1 
 
 

 

(ก) 

 

 

(ข) 
        

ภาพท่ี 245 ผู้ดแูลสวนตดัแตง่ต้นไม้ 
                 (ก) บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ(หอผู้ ป่วยพิเศษ)           (ข) สวน 4 
 

1.2.1.6 ความมุ่งหมายในการด าเนินงาน(พันธกิจ) ของโรงพยาบาล
เสนาในข้อ 1 ว่า  “ ให้บริการและพฒันาระบบบริการสขุภาพแบบผสมผสานเป็นองค์รวม  ด้วย
หวัใจของความเป็นมนุษย์  โดยร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน ในการสร้างสขุภาพแก่ประชาชน 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการสร้างเสริมสขุภาพ ” จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้าง



286 

 
 

สขุภาพแก่ประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการสร้างเสริมสขุภาพ ส่วนหนึ่งก็คือ  การสร้าง
สวนท่ีส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการออกแบบสวนท่ีส่งเสริมสุขภาพจิตใจท่ีค านึงถึงความรู้สึกของ
ผู้ ใช้งาน การเข้าถึงพืน้ท่ี และการใช้งานพืน้ท่ีเพื่อท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมสขุภาพร่างกาย เช่น การ
ออกก าลงักาย การรักษาโรค ซึง่มีความสอดคล้องกบัความตัง้ใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบ
และผู้บริหาร 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 246 แผนท่ีแสดงภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาท่ีภาพรวมถือได้วา่มีความสอดคล้องกบัความตัง้ใจ 
                 และแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว(Active)  
- กิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว(Passive) 
- กิจกรรมทางพทุธศาสนา 

 

- ต้นไม้ 
- ต้นไม้เดิม              
- แหล่งน า้เดิม 

- พืน้ท่ีที่แสงแดดส่องเกือบตลอดวนั            
- ต้นไม้ที่โดนตดั     
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1.3 การใช้งานในปัจจุบันของภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 247 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการใช้งานทัง้ 6 สวน เวลา  8:00 - 18:00 น. 
 

1.3.1 การใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล จากความตัง้ใจและแนวความคิด
ในการออกแบบสวนให้มีรูปแบบสวน  Hospital & Resort  ซึง่เป็นเสมือนท่ีพกัของผู้ ป่วยท่ีมีความ
ร่มร่ืน  ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และให้ผู้ ป่วยได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลา  ริมสระน า้ ทางเดิน ฯลฯ ใน
การพักผ่อน  โดยแบ่งการจัดสวนเป็น 2 พืน้ท่ี คือ 1. สวนบริเวณใกล้หอผู้ ป่วยส าหรับผู้ ป่วยท่ี
ช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้เช่น สวน 4  และ 2. สวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตวัเองได้เช่น สวน 2 สวน 5  
แตก่ารใช้งานจริงพบวา่  

1. ผู้ ป่วยโดยเฉพาะผู้ ป่วยในเป็นผู้ ท่ีใช้งานพืน้ท่ีสวนน้อยท่ีสดุ  ผู้ ท่ี ใช้งาน
พืน้ท่ีสวนมากท่ีสดุคือ ญาตผิู้ ป่วย 

2. ผู้ ป่วยในท่ีไม่สามารถลงมาใช้งานพืน้ท่ีสวนได้ แต่สามารถใช้สวนเพื่อ
การพกัผอ่นทางสายตาจากท่ีนัง่ระเบียงทางเดนิ ไม่มีท่ีนัง่เน่ืองจากญาติผู้ ป่วยใช้งานอยูเ่ต็มพืน้ท่ี  

3. พืน้ท่ีบางส่วนไม่มีความร่มร่ืน มีแสงแดดส่องเกือบตลอดทัง้วนั และมี
การตดัต้นไม้ใหญ่ท่ีให้ร่มเงา  



288 

 
 

4. กิจกรรมบางอย่างท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เป็นพฤติกรรมเพื่อการพักผ่อน แต่
ผู้ออกแบบและผู้บริหารยอมรับได้  ได้แก่  พฤติกรรมการเล่นของเด็กๆ  พฤติกรรมการด ารงชีวิต
(กิน อยู่ หลบั นอน)ของญาติผู้ ป่วย-ผู้ เยี่ยมไข้  และพฤติกรรมการสญัจรเพื่อใช้เดินลดั  เดินผ่าน  
และจอดรถจกัรยานยนต์ 

5. กิจกรรมบางอย่างท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เป็นพฤติกรรมเพื่อการพกัผ่อน และ
ผู้ออกแบบและผู้บริหารยอมรับไม่ได้  ได้แก่  พฤติกรรมการประกอบอาชีพ เช่น การเทน า้ล้าง
ภาชนะลงสระน า้(บุคคลภายนอก)  การล้างภาชนะ(เจ้าหน้าท่ีร้านค้าสวสัดิการ)  พฤติกรรมการ
สญัจรผ่านพืน้ท่ีสวนเพื่อจอดรถจกัรยานยนต์ในบริเวณท่ีไม่ใช่ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์  พฤติกรรม
การเสพสิ่งเสพติดท่ีมีโทษตอ่สขุภาพและขดัแย้งกบันโยบายของโรงพยาบาลท่ีให้โรงพยาบาลเป็น
เขตปลอดบหุร่ีและสรุา  และพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมของบคุคลภายนอก เช่น การนัง่พลอดรัก 

1.3.2 การใช้งานพืน้ที่สวน 7 สวน  จากความตัง้ใจและแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนตา่งๆ  

สวน 1 เป็นสวนสมนุไพรและสวนสขุภาพ มีศาลา  บอ่ปลา  และน า้ตก
จ าลองซึ่งติดตัง้เคร่ืองพ่นละอองน า้(เปิดเวลา 8:00 - 12:00 น.) เป็นท่ีนัง่พกั  นัง่เล่น  นัง่รอ เพิ่ม
ความเป็นธรรมชาตแิละความสดช่ืนให้กบัสวนและผู้ใช้งานพืน้ท่ีสวน  แตก่ารใช้งานจริงพบวา่ สวน
สมนุไพรไม่มีการใช้งาน สว่นสวนสขุภาพมีสภาพทรุดโทรมและมีการใช้งานน้อย น า้ตกจ าลองเปิด
ไม่เป็นเวลา เน่ืองจากงบประมาณและการดแูลรักษา  การใช้งานในพืน้ท่ีสวนไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวน เช่น ศาลา ท่ีนั่ง ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ท าให้ผู้ ท่ีต้องการเข้ามาใช้งานไม่สามารถเข้ามาใช้งานเพื่อการนัง่พกัผ่อนได้ ซึง่ช่วงเวลา 
8:00 - 12.00 น. เป็นช่วงท่ีมีผู้มารับบริการ(ผู้ ป่วยนอกและญาติผู้ ป่วย)เป็นจ านวนมาก  ท าให้พืน้ท่ี
ภายในอาคารแออดั  ผู้มารับบริการจึงออกมาใช้งานพืน้ท่ีบริเวณหน้าอาคาร  แต่ไม่เข้ามาใช้งาน
ในพืน้ท่ีสวน เน่ืองจากสิ่งอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ   ประกอบกบัศาลาและท่ีนัง่ท่ีมีอยู่ มี
พืน้ท่ีค่อนข้างเล็กท าให้ผู้ ท่ีใช้งานอยู่ก่อนมีความเป็นส่วนตวัสูง ผู้ ใช้งานท่ีมาท่ีหลงัจะเกรงใจไม่
กล้าเข้ามาใช้งาน ถึงแม้จะยังมีพืน้ท่ีว่างก็ตาม  และท่ีจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าอาคาร
อ านวยการ-คลินิกพิเศษ กีดขวางทางเข้า-ออกและการใช้งานพืน้ท่ีสวน   

สวน 2 เป็นสวนริมสระน า้ มีการเลีย้งปลาในสระน า้เพื่อเพิ่มความเป็น
ธรรมชาติและสร้างความเพลดิเพลนิแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึน้  มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาคคา่อาหาร
ปลา(ให้บริการเวลา 8:00 - 18:00 น.) มีน า้พเุพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น า้และให้เสียงท่ีสร้างความ
ผอ่นคลายให้กบัผู้ ท่ีได้ยิน(เปิดเวลา 8:00 - 12:00 น.) มีศาลาและม้านัง่ส าหรับนัง่พกั นัง่เลน่ นัง่รอ 

   ส
ำนกัหอ
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ศาลพระภูมิและศาลพระพรหมเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้  แต่การใช้งานจริงพบว่า สระน า้มีเศษขยะ
ปะปน  น า้พุเวลาเปิดไม่แน่นอน  อาหารปลาและตู้บริจาคค่าอาหารปลาให้บริการไม่แน่นอน  
เน่ืองจากงบประมาณในการว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีดแูลสวน  การใช้งานในพืน้ท่ีสวนไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสวน เช่น ศาลา ท่ีนั่ง ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการท าให้ผู้ ท่ีต้องการเข้ามาใช้งานไม่สามารถเข้ามาใช้งานเพื่อการนัง่พกัผ่อนได้ ซึ่งช่วงเวลา 
8:00 - 12.00 น. เป็นช่วงท่ีมีผู้มารับบริการ(ผู้ ป่วยนอกและญาติผู้ ป่วย)เป็นจ านวนมาก  ท าให้พืน้ท่ี
ภายในอาคารแออดั  ผู้มารับบริการจึงออกมาใช้งานพืน้ท่ีบริเวณหน้าอาคาร  แต่ไม่เข้ามาใช้งาน
ในพืน้ท่ีสวน เน่ืองจากสิง่อ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ   ประกอบกบับริเวณศาลามีการใช้งาน
ของบุคคลภายนอก(คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง)เกือบตลอดทัง้วัน  ท าให้ผู้ มารับบริการไม่
สามารถใช้งานพืน้ท่ีศาลาได้อยา่งสะดวกสบาย  

สวน 3 เป็นลานกล้วยไม้ ลานออกก าลงักายส าหรับเต้นแอโรบิค พืน้ท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งจัดให้มีตลาดนัดเพื่อสุขภาพจ าหน่ายพืชผกัปลอดสารพิษและ
อาหารเพื่อสขุภาพทกุวนัศกุร์ตัง้แต่เวลา 7:00 - 14:00 น. มีศาลา(ส าหรับขายดอกไม้ไหว้พระ ซึ่ง
ปัจจุบนัไม่ได้ขายดอกไม้) ชุดม้านัง่ส าหรับนัง่พกั  นัง่เล่น  มีหอพระเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้  และท่ี
จอดรถจักรยานยนต์   แต่การใช้งานจริงพบว่า ไม่มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค  เน่ืองจากสภาพ
อากาศท่ีร้อน และเสียงเพลงดงัรบกวนหอผู้ ป่วย การใช้งานในพืน้ท่ีสวนไมมี่ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากสิ่งอ านวยความสะดวกไม่มีร่มเงาเท่าท่ีควร(ชุดม้านัง่และท่ีนั่ง) ท าให้สิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีมีร่มเงา(ศาลา)ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้งาน  และท่ีจอดรถจักรยานยนต์
รบกวนกิจกรรมอ่ืน เน่ืองจากไม่มีการออกแบบไว้ตัง้แต่เร่ิมแรกเป็นความตัง้ใจของผู้บริหารท่ีเกิด
ขึน้มาในภายหลงั    

สวน 4 เป็นสวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ใช้เพื่อการพกัผ่อน
ทางสายตาซึ่งสามารถมองเห็นได้จากบริเวณห้องพกัหรือระเบียงทางเดิน  เป็นสวนส าหรับออก
ก าลงักายและสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)ส าหรับมองและเดินเลน่ นัง่เลน่  แตก่ารใช้งานจริงพบว่า เคร่ือง-
ออกก าลงักายไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเคร่ืองออกก าลงักายส่วนใหญ่มี
แสงแดดส่องเกือบตลอดทัง้วนั  มีร่มเงาเฉพาะช่วงเวลาเย็น ท าให้เกิดการใช้งานเฉพาะช่วงเวลา
เย็น สว่นสวนไม้ดดัไม่มีการใช้งาน  เน่ืองจากไมมี่จดุมุง่หมายในการใช้งานท่ีชดัเจน ไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในสวน  รวมทัง้เคร่ืองออกก าลงักายและสวนไม้ดดั มีสิ่งกีดขวางการใช้งานได้แก่ 
การตากผ้าถพูืน้ ผ้าเช็ดเท้า ฯลฯ ของเจ้าหน้าท่ี ซึง่เป็นการใช้งานท่ีผิดประเภทและท าให้ผู้ ป่วยหรือ
ผู้ใช้งานท่ีอยูใ่นอาคารมองมายงัสวนแล้วเห็นทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม 
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สวน 5 เป็นสวนส าหรับผู้ ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ใช้เพื่อการพกัผ่อน
ทางสายตาซึง่สามารถมองเห็นได้จากบริเวณห้องพกัหรือระเบียงทางเดิน  มีศาลา 3 หลงัและลาน
โล่งตรงกลางระหว่างศาลา 3 หลงั ส าหรับให้ญาติผู้ ป่วยนัง่พกั นัง่เล่น  นัง่รอ  มีส่วนให้ข้อมลู
ความรู้ในเร่ืองช่ือของพืชสมุนไพร และมีทางเดินท่ีใช้เป็นทางสญัจรหลกัในการเข้า-ออกอาคาร
ตา่งๆในโรงพยาบาล แตก่ารใช้งานจริงพบว่า สว่นให้ข้อมลูความรู้ในเร่ืองช่ือของพืชสมนุไพร ไม่มี
พืชสมนุไพร เหลือแตเ่พียงป้ายช่ือ  เน่ืองจากงบประมาณและการดแูลรักษา ศาลาพกัญาตหิลงัท่ี 1 
และ 2 มีการใช้งานเป็นเส้นทางสญัจรเพื่อการเดินลดั เดินผ่าน ท าให้การใช้งานเพื่อการนั่งพัก  
นั่งเล่น นั่งรอของญาติผู้ ป่วยหรือผู้ ใช้งานประเภทอ่ืนๆ ถูกรบกวน  และท่ีจอดรถจักรยานยนต์
บริเวณศาลาพกัญาตกีิดขวางทางเข้า-ออกสวน 

สวน 6 เป็นสวนท่ีอยู่ระหว่างอาคารกบัระเบียงทางเดิน มีชดุม้านัง่ 1 ชดุ
ส าหรับนัง่พกั  นัง่เล่น  นัง่รอ ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงสิ่งเดียวในพืน้ท่ี เน่ืองจากสวนมี
ขนาดเลก็และไม่เน้นการใช้งานในพืน้ท่ี  มีท่ีนัง่ริมระเบียงส าหรับนัง่พกั  นัง่เลน่  นัง่รอ   สว่นบนัได
ทางลงไปยงัพืน้ท่ีสวนมีไว้เพื่อการดแูลรักษาสวน ไม่ใช่เพื่อการเดินเลน่ภายในสวน  แตก่ารใช้งาน
จริงพบว่า  ชุดม้านั่งและท่ีนั่งหน้าบนัได 2 แทบจะไม่มีการใช้งาน เน่ืองจากชุดม้านัง่อยู่ในพืน้ท่ี
สวนท่ีมีขนาดเลก็และติดกบัอาคารคลอด-ผู้ ป่วยหนกัท่ีมีความสงู 3 ชัน้ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึอดึอดัไม่
สบาย ท่ีนัง่หน้าบนัได 2 มีกระถางต้นไม้วางกีดขวางการใช้งาน สวน 6 เป็นสวนท่ีผู้ ป่วยในสามารถ
ใช้งานได้โดยสะดวกสบายและปลอดภยั เน่ืองจากอยู่ใกล้กับหอผู้ ป่วยมากท่ีสดุและไม่ต้องเดิน
ข้ามถนน  แตผู่้ ป่วยนอกและญาติผู้ ป่วยใช้งานอยูเ่ต็มพืน้ท่ี ท าให้ผู้ ป่วยในไมส่ามารถใช้งานได้ไม่มี
พืน้ท่ีโดยเฉพาะส าหรับการพกัผอ่นท่ีเป็นสว่นตวั และมีการใช้งานพืน้ท่ีสวนเพื่อล้างภาชนะของเจ้า
ท่ีร้านค้าสวสัดิการ 

สวน 7 เป็นสวนเพื่อการพกัผ่อนทางสายตา  ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้  
มีบ่อปลา  ไม้พุ่ม ก้อนหิน ปูนปัน้รูปสัตว์ ปูนปัน้รูปผู้ หญิงเทน า้ และเคร่ืองปัน้ดินเผา เป็น
องค์ประกอบในสวนท่ีช่วยในการผอ่นคลาย แตค่วามเป็นจริงพบว่า บอ่ปลาน า้เน่าต้องเปลี่ยนถ่าย
น า้เป็นประจ า  ปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน า้ช ารุดไม่มีการซอ่มแซม 
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1.3.3 สาเหตุการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลที่ ไม่
สอดคล้องกับความตัง้ใจและแนวความคดิของผู้ออกแบบและผู้บริหาร    

1.3.3.1 การออกแบบพืน้ที่ใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทาง
กายภาพ   

1. ต าแหน่งท่ีตัง้ของสวนท่ีมีการออกแบบการใช้งานท่ีไม่สมัพนัธ์
กบัอาคารตา่งๆท่ีอยูใ่นบริเวณสวน   

2. การเข้าถึงพืน้ท่ีสวนท่ีไม่สะดวกสบายและไม่มีความปลอดภยั
เท่าท่ีควรโดยเฉพาะกบัผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้ ป่วยใน   

3. ทิศทางของแสงแดดประกอบกบัสภาพอากาศท่ีร้อนไม่เอือ้ต่อ
การท ากิจกรรมกลางแจ้ง   

1.3.3.2 ผู้ออกแบบและผู้บริหาร 
1. ผู้ออกแบบและผู้บริหารมองสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

เป็นสว่นๆ ไม่ได้มองภาพรวมวา่เป็นภมูิทศัน์ภายนอกท่ีสมัพนัธ์กบัอาคาร ท าให้การใช้งานระหว่าง
พืน้ท่ีภายในอาคารกับพืน้ท่ีภายนอกอาคารไม่มีความต่อเน่ือง ขาดความเช่ือมต่อของพืน้ท่ีและ
เส้นทางการสญัจร  และท าให้การใช้งานระหว่างพืน้ท่ีภายนอกแต่ละส่วนขาดความเช่ือมต่อท่ีดี 
เส้นทางสญัจรไม่มีความต่อเน่ืองไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการเดินลดั เดินผ่านภายในพืน้ท่ีเพื่อการ
พกัผอ่น 

2. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงความส าคญัของพืน้ท่ี
ภายนอกอาคาร ท่ีสามารถช่วยรองรับผู้มารับบริการ(ผู้ ป่วยนอกและญาติผู้ ป่วย)ในอาคารท่ีแออดั
ได้ จงึไมไ่ด้ค านงึถึงพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีภายในกบัภายนอกเพื่อรองรับผู้มารับบริการ 

3. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงพืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยในท่ี
ต้องอยู่ใกล้กับห้องพัก เน่ืองจากการรักษาทางการแพทย์ท่ีต้องมีการตรวจวัดความดัน และ
อณุหภมูิร่างกายอยา่งตอ่เน่ืองท าให้ผู้ ป่วยในไมส่ามารถไปไหนในระยะทางไกลๆได้ 

4. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงพืน้ท่ีส าหรับการใช้งาน
เพื่อท ากิจกรรมในการด ารงชีวิตของผู้ ป่วยและญาติผู้ ป่วย ท่ีต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลเป็น
เวลานาน  กิจกรรมการเลน่ของเดก็ๆ และกิจกรรมของบคุคลภายนอก 

5. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงขนาดและจ านวนของสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในสวน(ศาลา ท่ีนั่ง) ท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้งาน
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(โดยเฉพาะช่วงเวลา 8:00 - 12.00 น. เป็นช่วงท่ีมีผู้มารับบริการทัง้ผู้ ป่วยนอกและญาติผู้ ป่วยเป็น
จ านวนมาก) ไมส่ามารถตอบสนองการใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงต าแหน่งการจดัวางสิ่ง
อ านวยความสะดวก(ชดุม้านัง่ เคร่ืองออกก าลงักาย) ในพืน้ท่ีท่ีมีร่มเงา ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ผู้ออกแบบและผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากท่ี
จอดรถจกัรยานยนต์อยู่บริเวณเดียวกบัพืน้ท่ีสวน ติดกบัทางเข้า-ออกของสวน ซึง่รถจกัรยานยนต์
กีดขวางทางเข้า-ออกและการใช้งานพืน้ท่ีสวน ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเสียง 

1.3.3.3 ข้อจ ากัดของโรงพยาบาลรัฐบาล 
1. ด้านงบประมาณสนบัสนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้  ซึ่งมีผลท าให้

เกิดข้อจ ากดัด้านการก่อสร้างอาคาร  นโยบายในการบริหารของโรงพยาบาล  การว่าจ้างเจ้าหน้าท่ี
พยาบาล เจ้าหน้าท่ีดูแลสวน  การดูแลและบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารหลงัการ
ออกแบบเป็นไปอยา่งจ ากดั   

2. ด้านการออกแบบ  การออกแบบอาคารต่างๆ มีแบบอาคาร
มาตรฐานท่ีรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดและใช้กนัโดยทัว่ไป ไม่ได้ออกแบบเฉพาะส าหรับพืน้ท่ีนัน้ๆ  ท าให้
การออกแบบอาคารไม่สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมในแตล่ะพืน้ท่ี 

3. ด้านพืน้ท่ี เน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลในปัจจบุนั ท าให้มี
ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลรัฐมากขึน้ พืน้ท่ีภายในอาคารแออดัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของ
ผู้มารับบริการ และการออกแบบโรงพยาบาลสว่นใหญ่มุ่งให้ความส าคญัด้านหน้าท่ีใช้สอยภายใน
อาคาร และมองข้ามความส าคญัของพืน้ท่ีภายนอกอาคาร พืน้ท่ีในโรงพยาบาลจึงเต็มไปด้วย
อาคารตา่งๆ ท าให้พืน้ท่ีสวนภายนอกมีน้อยหรือเป็นเพียงพืน้ท่ีระหว่างอาคารท่ีมีขนาดเล็ก  ท าให้
การใช้งานพืน้ท่ีเพื่อท ากิจกรรมตา่งๆเป็นไปอยา่งจ ากดั การใช้งานพืน้ท่ีเพื่อการพกัผ่อน การสญัจร 
และจอดรถในบริเวณเดียวกนัไมมี่การแบง่การใช้งานท่ีชดัเจน พืน้ท่ีสวนบางสวนมีขนาดเลก็เกินไป
ไม่เหมาะกบัการใช้งานภายในพืน้ท่ี   

1.3.3.4 การใช้งานที่ผิดประเภทกีดขวางการใช้งานพืน้ที่สวน 
1. พืน้ท่ีส าหรับตากผ้าตา่งๆของเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ จึงมีการใช้

งานพืน้ท่ีสวนเพื่อการตากผ้า ซึง่กีดขวางการใช้งานภายในสวนและท าให้ทศันียภาพไมส่วยงาม 
2. กระถางต้นไม้วางบนท่ีนัง่ กีดขวางการใช้งาน ท าให้ผู้ ใช้งาน

ไม่สามารถใช้งานได้ 
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1.4 ปัจจัยที่ส าคัญในการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย 7 
ปัจจยั ดงันี ้

1.4.1 การเข้าถงึ 
1. ระยะทางระหว่างอาคารกับสวนต้องมีความสะดวกสบาย อยู่ไม่ไกล

จากต าแหน่งทางเข้า-ออกของประตแูละบนัไดภายในอาคาร  
2. เส้นทางระหว่างอาคารกบัสวน หรือระหว่างสวนกบัสวน ต้องมีความ

ตอ่เน่ืองไม่มีสิง่กีดขวาง เช่น  ถนน  ยานพาหนะ ถ้าหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางไม่ได้ก็ควรมีองค์ประกอบ
ท่ีสร้างความต่อเน่ืองและให้ความรู้สึกปลอดภยัจากยานพาหนะ เช่น ทางเดินท่ีมีพืน้ผิวแตกต่าง
จากถนน แบง่แยกการใช้งาน และลดความเร็วของยานพาหนะได้ 

3. ทางเข้าท่ีเชือ้เชิญสร้างความประทบัใจตัง้แต่แรกเห็น เพื่อดงึดดูให้เข้า
ไปใช้งาน ต้องเห็นจดุมุง่หมายท่ีจะไปได้อยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย 

4. ทางเข้าควรมีรูปแบบท่ีชดัเจนโดยใช้องค์ประกอบทางตัง้ของพืชพรรณ
และสิ่งก่อสร้างในสวน เช่น ซุ้มประต ู  ซุ้มระแนงไม้เลือ้ย 

5. ทางเข้าท่ีมองเห็นได้ชดัเจนไม่มีสิง่กีดขวางมาบดบงั ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้
ควรจดัให้มีป้ายบอกทางตามจดุส าคญัตา่งๆเพื่อน าทางมายงัพืน้ท่ีได้ 

6. ทางเข้าท่ีติดกบัอาคารไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นทางเข้าท่ีเชือ้เชิญให้เข้าไป
ใช้งานให้ความรู้สกึสะดวกสบายและปลอดภยั 

7. ควรค านึงถึงความต่างของระดบัความสูงระหว่างทางเข้าและพืน้ท่ี
เช่ือมต่อให้มีระดบัท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นทางลาดไม่ควรมีขัน้บนัได เพื่อให้การเคลื่อนท่ีเป็นไปได้ง่าย
ส าหรับผู้ ป่วยและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็น  เตียงเข็น  ไม้เท้าและไม้ค า้ยนั   

1.4.2 ร่มเงาและแสงแดด 
1. ร่มเงาและแสงแดดของเส้นทางเดินมีความส าคญั ควรจดัให้มีหลงัคา

ระแนง เพื่อให้มีร่มเงาและมีแสงแดดส่องผ่านลงมา เป็นการปรับอารมณ์ความรู้สึกจากพืน้ท่ีภาย 
นอกมาสู่พืน้ท่ีภายในอาคาร   ซึ่งสามารถออกแบบแสงและเงาให้มีระยะท่ีต่อเน่ือง หรือจงัหวะท่ี
แตกตา่ง เพื่อสร้างความน่าสนใจ ดงึดดูใจให้ติดตาม และเพง่พินิจได้ 

2. การกรองแสงโดยใช้ต้นไม้ท่ีมีพุ่มใบบนต้นหนาแน่นแต่โปร่งพอท่ีจะให้
แสงสอ่งผา่น โดยค านงึถึงการจดัวางทางทิศใต้ ทิศตะวนัตกและทิศตะวนัตกเฉียงใต้   
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3. การใช้พืชพรรณไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้คลุมดิน และสิ่งก่อสร้างใน
สวน ควรพิจารณาคุณสมบัติในการสะท้อนและดูดซับความร้อน โดยผิวเรียบจะดูดซบัแสงได้
มากกวา่ผิวหยาบ แตต้่องไมม่นัเงาและมมุของการสะท้อนไมเ่ข้าตา 

4. การลดแสงสะท้อนจากวตัถุด้วยพืชพรรณเพื่อควบคมุแสงจ้า(Glare) 
โดยการจดัวางต าแหน่งพืชพรรณอยู่ด้านบนและอยูร่อบวตัถท่ีุท าให้เกิดการแสงสะท้อน 

5. การใช้วสัดสุ าหรับสิง่ก่อสร้างและสิง่ประดบัตกแตง่ในสวนท่ีไม่สะท้อน
แสงมากเกินไป เช่น  ผ้าใบ  ไม้  หิน  ให้ความรู้สกึสบายด้วยอณุหภมูิท่ีเหมาะสม  

6. ไม่ควรใช้วสัดสุีอ่อนหรือมนัเงาท่ีท าให้เกิดแสงสะท้อน เน่ืองจากเวลา
มองแล้วสวา่งจ้า แสงอาจสะท้อนเข้าตา และท าให้รู้สกึร้อน 

หมายเหตุ  ร่มเงาและแสงแดด มีผลต่ออุณหภูมิของพืน้ท่ี  ซึ่งควรเป็น
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท าให้เกิดสภาวะน่าสบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าไปใช้งานในพืน้ท่ี โดย
ค านงึถึงทิศทางลมและความชืน้ควบคูก่นัไป 

1.4.3 ความสวยงามหรือสุนทรียภาพ 
เราสามารถรับรู้และรู้สกึถึงความสวยงามหรือสนุทรียภาพ จากการมอง 

เห็นภาพหรือท่ีวา่งที่น่าพงึพอใจในสภาพแวดล้อมได้แตกตา่งกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัความพอใจของ
แตล่ะบคุคล ทัง้นีอ้าจขึน้กบัรสนิยม สภาพสงัคม  ศาสนา  ความเช่ือและสิ่งแวดล้อมท่ีเราอาศยัอยู ่
แต่สิ่งท่ีอธิบายความสวยงามหรือสนุทรียภาพได้เป็นรูปธรรมสามารถสมัผัสได้อย่างแท้จริง ก็คือ 
องค์ประกอบศิลป์หรือองค์ประกอบในการออกแบบนัน้เอง และสามารถอธิบายได้จากลกัษณะใน
ภมูิทศัน์ท่ีมนษุย์ชอบท่ีท าให้เกิดความพงึพอใจในสภาพแวดล้อม  

1.4.4 สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

เช่น ศาลา ท่ีนัง่  โต๊ะกินข้าว ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ี 
2. ศาลาและท่ีนัง่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับกิจกรรมและการใช้

งานท่ีหลากหลาย สนบัสนนุให้ผู้ใช้งานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
3. ทางเดนิและทางลาดมีความเหมาะสม สร้างความสะดวกสบายในการ

เข้าถึงและการเคลื่อนท่ีไปยงับริเวณตา่งๆภายในสวน โดยเฉพาะกบัผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุท่ีอาจต้อง
ใช้ไม้ค า้ยนั ไม้เท้าหรือรถเข็น 
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4. โคมไฟจัดได้ว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความส าคญัในเวลา
กลางคืนให้แสงสว่างส าหรับการมองเห็น เพื่อการพกัผ่อนทางสายตาและการใช้งานในพืน้ท่ีได้
อยา่งสะดวกสบายและปลอดภยั 

5. มีแผนท่ีบอกต าแหน่งทิศทางภายในสวนและบอกต าแหน่งท่ีอยู่ใน
โรงพยาบาล  

6. มีป้ายอธิบายข้อมลูการใช้งานพืน้ท่ีและประโยชน์ของการใช้งาน  เช่น  
ป้ายอธิบายการเล่นเคร่ืองออกก าลังกายและประโยชน์ของการออกก าลงักาย    ป้ายอธิบายช่ือ
พรรณไม้และประโยชน์ของพรรณไม้  เพื่อเป็นแรงจงูใจให้เกิดการมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี 

7. ถงัขยะควรมองเห็นได้ชดัเจนและต้องกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมใน
สวน มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือไม่ให้สง่กลิน่เหม็นและเป็นแหลง่อาหารของสนุขัและแมว 

หมายเหต ุ สิง่อ านวยความสะดวกต้องมีสภาพใช้งานได้ไม่ทรุดโทรม 
1.4.5 ที่ว่างที่เหมาะสม   

1. ขนาดพืน้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ทัง้กิจกรรมท่ีมี
ความเป็นสว่นตวัและการสนบัสนนุทางสงัคม 

2. ขนาดพืน้ท่ีและองค์ประกอบต่างๆในสวนต้องมีสดัส่วนท่ีสมัพนัธ์กับ
มนษุย์และมีความกลมกลืนกบัขนาดของสวน 

3. พืน้ท่ีควรอยู่ห่างจากถนนและท่ีจอดรถ เน่ืองจากท่ีว่างท่ีเหมาะสมควร
มีสภาพอากาศท่ีดีไม่มีเสียงและกลิ่นจากยานพาหนะรบกวน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีแนวกันชน
(Buffer) องค์ประกอบของพืชพรรณหรือน า้ เช่น บอ่น า้  น า้ตก ช่วยกรองฝุ่ นควนั เสียงและกลิน่ได้ 

4. พืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างภายในและภายนอก(Transition Space) ได้แก่
พืน้ท่ีใต้ชายคา ชาน  ระเบียงท่ีสะท้อนรูปแบบการใช้พืน้ท่ีแบบไทย ซึง่มีร่มเงาเกือบตลอดวนั ได้รับ
แสงอาทิตย์ในทางอ้อมท าให้ผู้ ใช้งานรู้สึกปลอดโปร่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกเหมือนอยู่ภายนอก
อาคารในขณะเดียวกนัก็รู้สึกเย็นสบายเหมือนอยู่ภายในอาคาร ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัมาก 
โดยเฉพาะกบัญาติผู้ ป่วยท่ีใช้งานระเบียงบริเวณห้องผู้ ป่วยรวม เน่ืองจากห้องผู้ ป่วยรวมพืน้ท่ีแออดั
ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของญาตผิู้ ป่วย และไม่มีสิง่อ านวยความสะดวก วุน่วายไม่มีความเป็น
สว่นตวั ซึง่ระเบียงเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของญาติผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี
สามารถท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น กิน หลบั นอน พดูคยุ นัง่เลน่ นัง่ท างาน อ่านหนงัสือ 
เป็นต้น และเป็นระเบียงท่ีอยู่ติดกบัห้องผู้ ป่วย ซึง่ญาติผู้ ป่วยสามารถดแูลและสงัเกตอาการผู้ ป่วย
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ไปพร้อมๆกันได้  รวมทัง้ระเบียงสามารถประยุกต์ใช้เป็นท่ีวางเตียงเสริมของผู้ ป่วย วางและเก็บ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ตา่งๆได้ 

5. ศาลาและระเบียง เป็นท่ีว่างท่ีเหมาะสม มีระนาบปกคลมุทางศีรษะ มี
สดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ มีร่มเงาและให้ความรู้สกึปลอดภยัจากแดดและฝน  

6. พืน้ท่ีท่ีต้องการความเป็นส่วนตวัไม่ควรติดกับถนน ท่ีจอดรถ และไม่
ควรมีทางเดนิตดัผ่าน 

7. พืน้ท่ีมีขอบเขตการใช้งานท่ีชดัเจนด้วยองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างใน
สวน  สิง่ประดบัตกแตง่  พืชพรรณ  เช่น  แนวพุม่ไม้แบง่หน้าท่ีใช้งานและสร้างความเป็นสว่นตวัได้ 

8. พืน้ท่ีท่ีมีจดุหมาย ดงึดดูความสนใจให้เข้าไปติดตามอย่างตอ่เน่ือง ก่อ 
ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสรีระและการออกก าลงักาย 

9. พืน้ท่ีมีมมุมองกว้างไกล ไม่มีมมุอบั สามารถสงัเกตการณ์การเคลื่อน 
ไหวตา่งๆได้ 

10. พืน้ท่ีต้องสามารถใช้งานได้สะดวกไมมี่สิง่กีดขวางการใช้งาน 
11. พืน้ท่ีสื่อความหมายท่ีชดัเจน ไม่มีองค์ประกอบท่ีเป็นนยัแฝงอยู่ 
12. มีพืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยในโดยเฉพาะท่ีให้ความรู้สกึสนัโดษ เป็นส่วนตวั

แยกเป็นอิสระ มีความปลอดภยัและสงบสขุ 
13. มีพืน้ท่ีส าหรับเด็กเพื่อการเล่น โดยมีองค์ประกอบในสวนท่ีไม่เป็น

อนัตรายตอ่การสมัผสั 
14. พืน้ท่ีแคบ ถกูโอบล้อมด้วยระเบียงและอาคาร ควรใช้องค์ประกอบท่ี

มีผิวสมัผสัท่ีละเอียดเป็นสว่นมาก ร่วมกบัผิวสมัผสัปานกลาง และสีท่ีสวา่งจะท าให้พืน้ท่ีดกูว้างขึน้ 
15. จดัให้มีองค์ประกอบในสวน เพื่อสื่อถึงเร่ืองราวต่างๆให้ผู้ ใช้งานได้มี

ประสบการณ์ร่วมในพืน้ท่ี เกิดแรงจงูใจให้เข้าไปใช้งาน 
หมายเหตุ  ท่ีว่างต้องมีสภาพใช้งานได้ไม่ทรุดโทรม ไม่มีเศษขยะเศษ

อาหาร 
1.4.6 ธรรมชาตแิละสัตว์ 

1. มีการกระตุ้นทางการรับรู้ได้ดีท่ีสดุทัง้จากการมองเห็น การได้ยิน ได้
กลิน่และการสมัผสั ท าให้รู้สกึถึงความเป็นจริงของชีวิตในธรรมชาต ิ

2. เป็นสิง่เบี่ยงเบนความสนใจท่ีดี ก่อให้เกิดการเพง่พินิจและมีสมาธิ 
3. สตัว์เป็นสิง่ท่ีแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติ 
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4. สภาพธรรมชาติท่ีมีผลตอ่การบ าบดัฟืน้ฟ ูควรมีลกัษณะพืชพรรณเขียว
ชอุ่ม  สีสันของดอกไม้  มีการเคลื่อนไหวของน า้  มีพืน้ท่ีเปิดโล่ง  มีสัตว์และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู ่
รวมถึงคณุลกัษณะอ่ืนๆของแสงอาทิตย์  สี  เสียง กลิน่  และผิวสมัผสั 

5. สระน า้ บ่อปลา น า้พ ุน า้ตก เป็นองค์ประกอบของน า้ท่ีสื่อถึงชีวิตและ
ธรรมชาตท่ีิให้การรับรู้จากสิง่เร้าท่ีหลากหลาย ท าให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาตนเองและท าความเข้าใจ
กบัชีวิตให้มากขึน้ ซึง่ท าให้เกิดการเพง่พินิจ 

หมายเหตุ  เป็นสตัว์ท่ีไม่ดุร้าย มีความคุ้นเคยกับมนุษย์ เช่น นก ผีเสือ้ 
ปลา สนุขั แมว เป็นต้น 

1.4.7 แสงสว่างในเวลากลางคืน 
1. สร้างบรรยากาศท่ีแตกตา่งท าให้รู้สกึน่าสนใจและดงึดดูใจ 
2. ท าให้มองเห็นและใช้งานพืน้ท่ีสวนได้ 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวก 

สบายและความปลอดภยัในการใช้งาน โดยเฉพาะกบัญาติผู้ ป่วยท่ีเฝ้าไข้ 
หมายเหต ุ ดวงโคมต้องมีสภาพใช้งานได้ไมช่ ารุดทรุดโทรม 

1.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนา  
1.5.1 สวน 1 สวนสขุภาพ สวนสมนุไพร เป็นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public) 

ส าหรับผู้ ป่วยนอก และญาติผู้ ป่วย มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดงันี ้
1.5.1.1 ผังบริเวณ 

1. ก าหนดทางเข้า-ออกสวนให้มีทางเดียวบริเวณหน้าอาคาร
อ านวยการ-คลินิกพิเศษ โดยออกแบบทางเข้า-ออกเป็นซุ้มประต ูเพื่อให้น่าสนใจ ดงึดดูใจ และเห็น
ได้อยา่งชดัเจน และก าหนดเวลาให้บริการ 5:00 - 16:00 น. 

2. ออกแบบระเบียงยื่นออกมาจากอาคารอ านวยการ-คลินิก
พิเศษตลอดแนวทางเดนิหน้าอาคาร 

3. บริเวณท่ีห่างจากอาคาร ด้านท่ีติดกับบ้านพักอาศัย ควร
ออกแบบศาลาเพื่อให้ร่มเงา และรองรับผู้มารับบริการคลินิกพิเศษ  

4. จดัให้มีชดุม้านัง่ ท่ีนัง่ บริเวณท่ีมีร่มเงา 
5. ออกแบบแนวต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือองค์ประกอบของน า้เป็นแนว

กัน้ระหวา่งพืน้ท่ีสวนกบัพืน้ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์  
6. ออกแบบแนวต้นไม้ ไม้พุ่ม เปรียบเสมือนแนวรัว้เพื่อก าหนด

ขอบเขตการเข้าใช้งานพืน้ท่ี  โดยก าหนดความสงูของต้นไม้ไม่เกิน 1.20 เมตร  
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7. ยกเลิกท่ีจอดรถจักรยานยนต์หน้าอาคารอ านวยการ-คลินิก
พิเศษ 

หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ และอปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน ซึ่งกีดขวางการใช้งาน และท าให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม 

1.5.1.2 วัสดุพืชพรรณ 
1. จดัให้มีพืชสมนุไพรท่ีมีสรรพคณุในการรักษาโรค เพื่อให้เกิด

ความรู้และเข้าใจในการรักษา เพิ่มความเช่ือมัน่ และรู้สึกมีสขุภาพท่ีดี และเพิ่มกลิ่นหอมของพืช
สมนุไพรตามเส้นทางตา่งๆ 

2. จดัให้มีพืชพรรณท่ีมีกลิน่หอมไว้ในพืน้ท่ีโอบล้อมใกล้ศาลา ม้า
นัง่ ทางเดิน เพื่อให้ผู้ ใช้งานได้กลิ่นอย่างใกล้ชิด ท าให้รู้สกึผ่อนคลาย  เช่น แก้ว  เข็มขาว  นางแย้ม  
โมก  โยทะกา 

3. เลือกพืชพรรณท่ีมีใบขนาดเล็กและมีทรงพุ่มเน้น เช่น โมก 
แก้ว ชาข่อย สามารถใช้เป็นแนวรัว้หรือแนวกนัชน เพื่อลดเสียงรบกวนและช่วยกรองฝุ่ นควนัจาก
ยานพาหนะ 

4. เลือกพืชพรรณท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ เช่น มี
ความหลากหลายของพืน้ผิว กลิ่นหอม สี รวมทัง้พืชพรรณท่ีเกิดเสียงเม่ือโดนลม เช่น ไทรย้อยใบ
แหลม  ไผ่เลีย้ง  

5. เลือกพืชพรรณท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลสามารถสร้างความ
มีสว่นร่วมให้กบัมนษุย์ได้รู้สกึถึงวงจรของธรรมชาติ 

6. เลือกพืชพรรณท่ีสามารถดงึดดูสิ่งมีชีวิต เช่น  นก  แมลง  เป็น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

8. น าต้นไม้ท่ีแห้งเห่ียวออกไปและปรับปรุงสนามหญ้า 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี

สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 
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1.5.1.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดนิ 
1. ออกแบบทางเดินให้มีเส้นสายท่ีโค้งไปมาและวนมาบรรจบกนั 

สร้างความตอ่เน่ือง และง่ายตอ่การรับรู้ 
2. ออกแบบทางเดินให้มีจุดมุ่งหมาย เช่น ศาลา ท่ีนั่ง งาน

ประติมากรรม สร้างความน่าสนใจและดงึดดูใจให้ติดตาม 
3. เส้นทางเดินอาจมีลวดลายท่ีสื่อความหมายเป็นสญัลกัษณ์

ของสจัธรรมในชีวิต  เช่น  เกลียว  เขาวงกต  ใบโพธ์ิ   ดอกบวั ท าให้เกิดการเพง่พินิจและสมาธิ   
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเน่ืองระหว่างทางเดินให้ผู้ ใช้งานได้มี

ประสบการณ์ร่วมในพืน้ท่ี เช่น พืชพรรณไม้ท่ีรูปร่างแปลกตาสีสนัสดใส  สิง่ประดบัตกแตง่สวน  
5. ทางเดนิมีความกว้างไม่น้อยกวา่ 2.10 เมตร 
6. ทางเดินควรมีพืน้ผิวท่ีแข็งแรงมัน่คง ราบเรียบ ง่ายแก่การทรง

ตวั ท าให้การเคลื่อนท่ีเป็นไปได้ง่ายส าหรับผู้ ป่วยและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็น ไม้เท้าและไม้ค า้ยนั   
7. เส้นขอบทางเดินและจุดสิน้สดุทางเดินควรใช้พืน้ผิวท่ีมีความ

แตกตา่งกบัทางเดินเพื่อให้ผู้ ป่วยท่ีมีการรับรู้ต ่าสามารถรับรู้ได้ง่ายและสร้างความปลอดภยัตอ่ชีวิต 
8. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่อาจเป็นอนัตรายและท าให้สะดดุล้ม 
9. น าแผน่ทางเดินหินท่ีมีอยูเ่ดิมออกไป 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีพืน้ผิวและสีท่ีเป็น

ธรรมชาติกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 
1.5.1.4 น า้ 

1. การเลีย้งสตัว์น า้ เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
ของน า้ และท าให้เกิดการรู้สกึพงึพอใจในการได้สงัเกตชีวิต 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมน า้ตกจ าลองและเคร่ืองพ่นละอองน า้ให้มี
สภาพใช้งานได้ไม่ทรุดโทรม ซึง่ควรมีเวลาเปิด-ปิดน า้ตกจ าลองและเคร่ืองพน่ละอองน า้ท่ีแน่นอน 

หมายเหต ุ ควรดแูลรักษาสภาพน า้ให้ใส ไม่ขุน่ ไม่มีตะไคร่น า้ ไม่
มีเศษขยะ 

1.5.1.5 สิ่งก่อสร้างในสวน 
1. ออกแบบศาลาขนาด 4 x 4 เมตร 2 หลงั ไม่ควรใช้ผิวสมัผสัท่ี

ลื่น ยากแก่การทรงตวั ซึง่เป็นอนัตรายกบัผู้ ป่วยและผู้สงูอายไุด้ 
2. จดัให้มีชดุม้านัง่ 3 ชดุ ส าหรับนัง่รอ นัง่กินข้าว 
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3. จดัให้มีม้านัง่ 2 ตวั  บริเวณน า้ตกจ าลอง 
4. จดัให้มีท่ีนัง่บริเวณบ่อปลา โดยออกแบบให้มีรูปร่างกลมกลืน

กบับอ่ปลา 
5. สิ่งก่อสร้างในสวน เช่น ศาลา ท่ีนัง่ สะพาน น า้ตกจ าลอง ซุ้ม

ประต ูสามารถสื่อความหมายเร่ืองราวตา่งๆ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี  
6. ระเบียงหน้าอาคารอ านวยการ-คลินิกพิเศษถือได้ว่าเป็น

สิ่งก่อสร้างท่ีเช่ือมต่อระหว่างพืน้ท่ีภายในและภายนอก รวมทัง้เป็นบริเวณตัง้โต๊ะและเก้าอีส้ าหรับ
นัง่พกั นัง่เลน่ และสามารถรองรับกิจกรรมอ่ืนๆได้ทกุเวลาและทกุฤดกูาล 

7. ปรับปรุงลานหินให้มีสภาพใช้งานได้ไม่ทรุดโทรม 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี

ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.1.6 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
1. จดัให้มีสิ่งประดบัตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รูปแบบ

ไม่ซบัซ้อน) ตุ๊กตาปนูปัน้รูปสตัว์  บริเวณจดุมุง่หมายของทางเดินและระหวา่งทางเดิน 
2. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืนตามเส้น 

ทางเดนิและจดุมุง่หมายตา่งๆท่ีมีการใช้งานท่ีส าคญั เช่น ศาลา น า้ตกจ าลอง งานประติมากรรม 
3. ซอ่มแซมปนูปัน้รูปผู้หญิงเทน า้ให้มีสภาพใช้งานได้ 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  
1.5.2 สวน 2 สวนริมสระน า้ เป็นสวนสาธารณะ(Public) ส าหรับผู้ ป่วยนอก 

ญาติผู้ ป่วย เจ้าหน้าท่ี และบคุคลภายนอก มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดงันี ้
1.5.2.1 ผังบริเวณ 

1. ก าหนดทางเข้า-ออกของสวน 5 ทาง คือ 1. ด้านท่ีติดกบัประตู
ท่ี 1 2. ด้านตรงข้ามทางเข้า-ออกอาคารผู้ ป่วยนอก 3. ด้านตรงข้ามทางเข้า-ออกอาคารอบุตัิเหตุ
ฉกุเฉิน 4. ด้านประตท่ีู 2 ติดถนนหน้าสวน 5 และ 5. ด้านประตท่ีู 2 ติดถนนทางเข้า-ออกหลกั โดย
ออกแบบทางเข้า-ออกเป็นซุ้มประต ูเพื่อให้น่าสนใจ ดงึดดูใจ และเห็นได้อยา่งชดัเจน 

2. ออกแบบชานริมน า้ 3 ชานให้มีหลงัคาระแนง 
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3. ออกแบบศาลากลางน า้ 3 หลงั และทางเดิน เช่ือมต่อระหว่าง
ชานริมน า้ 3 ชานกบัศาลากลางน า้ 3 หลงั  

4. บริเวณลานโลง่ด้านประตท่ีู 2 ออกแบบให้มีหลงัคาและใช้งาน
เป็นท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ โดยมีแนวรัว้หรือไม้พุม่ เพื่อแบง่ขอบเขตการใช้งานท่ีชดัเจน 

5. ออกแบบหลงัคาระแนงเช่ือมต่อระหว่างลานโล่งกับทางเข้า-
ออกหลกัของสวนทางด้านประตท่ีู 2 ตดิถนนหน้าสวน 5 

6. จดัให้มีท่ีนัง่ บริเวณท่ีมีร่มเงา 
7. จัดวางอาหารปลาและตู้ รับบริจาคค่าอาหารปลาไว้บริเวณ

ชานทัง้ 3 ชาน ซึง่ควรมีอาหารปลาอยูเ่สมอ ไมห่มด และมีเวลาให้บริการท่ีแน่นอน 
หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ

ขยะ เศษใบไม้ และอปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน ซึ่งกีดขวางการใช้งาน และท าให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม 

1.5.2.2 วัสดุพืชพรรณ 
1. จัดให้มีไม้เลือ้ยท่ีมีกลิ่นหอม บริเวณหลังคาระแนงเพื่อให้

ผู้ใช้งานได้กลิน่อยา่งใกล้ชิด ท าให้รู้สกึผอ่นคลาย เช่น กระดงังาจีน ชมนาด ถ้วยทอง พวงแสดเถา 
2. เลือกพืชพรรณท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลสามารถสร้างความ

มีสว่นร่วมให้กบัมนษุย์ได้รู้สกึถึงวงจรของธรรมชาติ 
3. เลือกพืชพรรณท่ีสามารถดงึดดูสิ่งมีชีวิต เช่น  นก  แมลง  เป็น

การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ 
5. ปรับปรุงแนวไม้พุม่ท่ีแห้งเห่ียวให้มีสภาพดี 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี

สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 
1.5.2.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดนิ 

1. ออกแบบทางเดินความกว้าง 2.40 เมตร ระหวา่งชานริมน า้กบั
ศาลากลางน า้ โดยมีราวกนัตกสงู 0.80 เมตร ทัง้สองด้านของทางเดิน   

2. ทางเดนิควรมีพืน้ผิวท่ีแข็งแรงมัน่คง ราบเรียบ  ง่ายแก่การทรง
ตวั ท าให้การเคลื่อนท่ีเป็นไปได้ง่ายส าหรับผู้ ป่วยและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็น ไม้เท้าและไม้ค า้ยนั   
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3. เส้นขอบทางเดินและจุดสิน้สดุทางเดินควรใช้พืน้ผิวท่ีมีความ
แตกตา่งกบัทางเดินเพื่อให้ผู้ ป่วยท่ีมีการรับรู้ต ่าสามารถรับรู้ได้ง่ายและสร้างความปลอดภยัตอ่ชีวิต 

4. มีสิ่งดึงดดูใจอย่างต่อเน่ืองระหว่างทางเดินหลกัให้ผู้ ใช้งานได้
มีประสบการณ์ร่วมในพืน้ท่ี เช่น พืชพรรณไม้ท่ีรูปร่างแปลกตาสีสนัสดใส  สิง่ประดบัตกแตง่สวน  

หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีพืน้ผิวและสีท่ีเป็น
ธรรมชาติกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.2.4 น า้ 
1. การเลีย้งสตัว์น า้ เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว

ของน า้ และท าให้เกิดการรู้สกึพงึพอใจในการได้สงัเกตชีวิต 
2. น า้พคุวรมีเวลาเปิด-ปิดท่ีแน่อน 
หมายเหต ุ ควรดแูลรักษาสภาพน า้ให้ใส ไม่ขุน่ ไม่มีตะไคร่น า้ ไม่

มีเศษขยะ  
1.5.2.5 สิ่งก่อสร้างในสวน 

1. ออกแบบศาลาขนาด 4 x 4 เมตร 3 หลงั ไม่ควรใช้ผิวสมัผสัท่ี
ลื่น ยากแก่การทรงตวั ซึง่เป็นอนัตรายกบัผู้ ป่วยและผู้สงูอายไุด้ 

2. ออกแบบซุ้มประตรูะแนงทางเข้า-ออก ด้านตรงข้ามทางเข้า-
ออกอาคารผู้ ป่วยนอก และด้านประตท่ีู 2 ติดถนนหน้าสวน 5 เพื่อให้ร่มเงา 

3. จดัให้มีม้านัง่ 6 ตวั ใต้ต้นหางนกยงู ต้นไทร และต้นหกูวาง  
4. จดัให้มีท่ีนัง่บริเวณทางเดิน โดยออกแบบให้มีรูปร่างกลมกลืน

กบัเส้นสายของทางเดิน 
5. สิ่งก่อสร้างในสวน เช่น ศาลา ท่ีนัง่ ซุ้มประตรูะแนง สามารถ

สื่อความหมายเร่ืองราวตา่งๆ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี  
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี

ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.2.6 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
1. จดัให้มีสิ่งประดบัตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รูปแบบ

ไม่ซบัซ้อน) ตุ๊กตาปนูปัน้รูปสตัว์  บริเวณจดุมุง่หมายของทางเดินและระหวา่งทางเดิน 
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2. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืนตาม
เส้นทางเดิน และจดุมุง่หมายตา่งๆท่ีมีการใช้งานท่ีส าคญั เช่น ศาลา ท่ีนัง่ ซุ้มประต ู

หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี
กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  

1.5.3 สวน 3  ลานกิจกรรม เป็นสวนสาธารณะ(Public) ส าหรับผู้ ป่วยนอก 
ญาติผู้ ป่วย เจ้าหน้าท่ี และบคุคลภายนอก  มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดงันี ้

1.5.3.1 ผังบริเวณ 
1. จดัให้มีท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ไว้ในต าแหน่งเดิม โดยก าหนด

ทางเข้า-ออก และขอบเขตการใช้งาน เพื่อการจอดรถจกัรยานยนต์ให้ชดัเจน  
2. แยกทางเข้า-ออกระหว่างการใช้งานพืน้ท่ีสวนกับการจอด

รถจกัรยานยนต์ ให้ชดัเจน 
3. ด้านท่ีติดกบัถนนหน้าหอผู้ ป่วย ก าหนดทางเข้า-ออกเพื่อการ

ใช้งานพืน้ท่ีสวนให้มีทางเดียวในบริเวณกลางสวน  
4. ด้านท่ีติดกบัลานจอดรถ ก าหนดทางเข้า-ออก เพื่อการใช้งาน

พืน้ท่ีสวนเป็น 2 ทางในบริเวณกลางสวน และบริเวณท่ีติดกับหอพระ และออกแบบให้มีศาลา
เพื่อให้ร่มเงาและรองรับการใช้งาน 

5. ออกแบบแนวต้นไม้ ไม้พุ่ม เป็นแนวกัน้ระหว่างพืน้ท่ีสวนกับ
ลานจอดรถและถนน เปรียบเสมือนแนวรัว้เพื่อก าหนดขอบเขตทางเข้า-ออกและการใช้งานพืน้ท่ี  
โดยก าหนดความสงูของต้นไม้ไม่เกิน 1.20 เมตร  

6. ย้ายศาลาที่มีอยูเ่ดิมไปไว้บริเวณอ่ืนในสวน เน่ืองจากต าแหน่ง
เดิมของศาลาได้ออกแบบให้เป็นทางเข้า-ออกของสวน 

7. ย้ายชดุม้านัง่ท่ีมีอยูเ่ดิมไปไว้บริเวณใต้ต้นไม้ ท่ีให้ร่มเงา 
8. ย้ายเวทีไปด้านหลงัหอพระ(ถ้าเป็นไปได้ควรรือ้เก็บไปไว้ท่ีอ่ืน) 
หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ

ขยะ เศษใบไม้ และอปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน ซึ่งกีดขวางการใช้งาน และท าให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม 
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1.5.3.2 วัสดุพืชพรรณ 
1. เลือกพืชพรรณท่ีมีใบขนาดเล็กและมีทรงพุ่มเน้น เช่น โมก 

แก้ว ชาข่อย สามารถใช้เป็นแนวรัว้หรือแนวกนัชน แบ่งพืน้ท่ีใช้งาน ลดเสียงรบกวนและช่วยกรอง
ฝุ่ นควนัจากยานพาหนะ 

2. จัดให้มีไม้เลือ้ยท่ีมีกลิ่นหอม บริเวณหลังคาระแนงเพื่อให้
ผู้ใช้งานได้กลิน่อยา่งใกล้ชิด ท าให้รู้สกึผอ่นคลาย เช่น กระดงังาจีน ชมนาด ถ้วยทอง พวงแสดเถา 

3. เลือกพืชพรรณท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลสามารถสร้างความ
มีสว่นร่วมให้กบัมนษุย์ได้รู้สกึถึงวงจรของธรรมชาติ 

4. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 

1.5.3.3 สิ่งก่อสร้างในสวน 
1. ออกแบบแนวรัว้ แบ่งขอบเขตการใช้งานระหว่างการจอด

รถจกัรยานยนต์กบัการใช้งานพืน้ท่ีสวนเพื่อการพกัผ่อน โดยรัว้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายส าหรับ
วนัศกุร์ท่ีจดัให้มีตลาดนดัเพ่ือสขุภาพเตม็พืน้ท่ีสวน 

2. ออกแบบซุ้มระแนงทางเข้า-ออก ทัง้ 3 ทาง เพื่อให้ร่มเงาและ
การใช้งานท่ีชดัเจน เป็นสิ่งก าหนดทิศทางในการสญัจรเพื่อการเดินผ่านระหว่างลานจอดรถกบั
อาคารตา่งๆของโรงพยาบาล 

3. ออกแบบศาลาขนาด 1.20 x 1.80 เมตร 3 หลัง ไม่ควรใช้
ผิวสมัผสัท่ีลื่น ยากแก่การทรงตวั ซึง่เป็นอนัตรายกบัผู้ ป่วยและผู้สงูอายไุด้ 

4. ออกแบบท่ีนัง่ใต้ต้นไม้(ต้นเว้นต้น)ให้มีความกลมกลืนกบัฐาน
ไม้พุม่ โดยออกแบบเฉพาะต้นไม้ในบริเวณพืน้ท่ีเพื่อการพกัผอ่น 

5. ดดัแปลงศาลาท่ีมีอยูเ่ดิมให้เป็นศาลาท่ีมีท่ีนัง่ 
6. สิ่งก่อสร้างในสวน เช่น ศาลา ท่ีนัง่ ซุ้มระแนง สามารถสื่อ

ความหมายเร่ืองราวตา่งๆ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี  
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี

ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 
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1.5.3.4 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
1. จดัให้มีสิ่งประดบัตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รูปแบบ

ไม่ซบัซ้อน) ตุ๊กตาปนูปัน้รูปสตัว์  บริเวณจดุมุง่หมายของทางเดินและระหวา่งทางเดิน 
2. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืนตาม

เส้นทางเดิน และจดุมุง่หมายตา่งๆท่ีมีการใช้งานท่ีส าคญั เช่น ศาลา ท่ีนัง่ ซุ้มระแนง 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  
1.5.4 สวน 4 สวนส าหรับออกก าลงักาย สวนเพื่อการบ าบดัทางจิตใจ เป็นสวน

กึ่งสาธารณะ(Semi Public) ส าหรับผู้ ป่วยใน ญาติผู้ ป่วย และเจ้าหน้าท่ี มีข้อเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบองค์ประกอบดงันี ้

1.5.4.1 ผังบริเวณ 
1. ก าหนดทางเข้า-ออกของสวน 4 ทาง คือ 1. ทางเดินระหว่าง

หอผู้ ป่วยหญิงกบัหอผู้ ป่วยพิเศษ 2. ทางเดินหลกัระหว่างบ้านพกัเจ้าหน้าท่ีกบัสวน 3. ด้านข้างโรง
เก็บถงัแก๊ส และ 4. ทางเดินระหวา่งหอผู้ ป่วยชายกบัอาคารซกัฟอก-ผสมยา  

2. บริเวณท่ีว่างด้านท่ีติดกับอาคารโภชนา ศนูย์จ่ายกลาง-คลงั
เวชภณัฑ์ ควรออกแบบพืชพรรณและศาลาเพื่อให้ร่มเงา และรองรับการใช้งาน  

3. ออกแบบแนวต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อก าหนด
ขอบเขตการเข้าใช้งานพืน้ท่ีระหว่างสวนกบัโรงเก็บถงัแก๊ส ถงัออกซิเจนเหลว และโรงรถ  เพื่อให้
ผู้ใช้งานในสวนรู้สกึเป็นสว่นตวัและปลอดภยั 

4. ออกแบบแนวต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือองค์ประกอบของน า้ เช่น บ่อ
น า้ น า้พ ุเป็นแนวกัน้ระหวา่งพืน้ท่ีสวนกบัพืน้ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์  

5. ออกแบบพืชพรรณหรือสิ่งก่อสร้างในสวนเป็นตวักัน้ระหว่าง
ผู้ใช้งานในสวนกบัผู้ ท่ีมองผา่นจากหน้าตา่งและระเบียงห้องพกัมายงัสวนไม่ให้ผู้ใช้งานในสวนรู้สกึ
วา่ถกูจ้องมองหรือผู้อยูใ่นห้องพกัรู้สกึวา่ถกูจ้องมองเช่นกนั 

6. จดัให้มีชดุม้านัง่ ท่ีนัง่ บริเวณท่ีมีร่มเงา 
7. ย้ายเคร่ืองออกก าลงักายมาไว้ในบริเวณด้านทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือของอาคารสงฆ์อาพาธ 
8. ปรับปรุงสวนไม้ดดั(ตดัแต่ง)ให้มีจุดมุ่งหมายในการใช้งาน มี

สิง่ดงึดดูใจ เช่น ก าแพงน า้ตก ศาลา งานประติมากรรม 
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หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน และวสัดกุ่อสร้าง(อิฐหกเหลี่ยมและแผ่น
คอนกรีต)ซึง่กีดขวางการใช้งาน ท าให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม และพืน้ท่ีบริเวณสนามหญ้าใต้
ต้นหางนกยงูไม่น ามาเป็นข้อเสนอแนะ เน่ืองจากมีการวางแผนในอนาคตว่าจะมีโครงการก่อสร้าง
อาคารผู้ ป่วย 

1.5.4.2 วัสดุพืชพรรณ 
1. ออกแบบพืชพรรณเป็นตวักัน้ระหว่างผู้ ใช้งานในสวนกับผู้ ท่ี

มองผ่านจากหน้าต่างและระเบียงห้องพกั(หอผู้ ป่วยชายและอาคารสงฆ์อาพาธ)มายงัสวนไม่ให้
ผู้ใช้งานในสวนรู้สกึวา่ถกูจ้องมองหรือผู้อยูใ่นห้องพกัรู้สกึวา่ถกูจ้องมองเช่นกนั 

2. จัดให้มีไม้เลือ้ยท่ีมีกลิ่นหอม บริเวณหลังคาระแนงเพื่อให้
ผู้ใช้งานได้กลิน่อยา่งใกล้ชิด ท าให้รู้สกึผอ่นคลาย เช่น กระดงังาจีน ชมนาด ถ้วยทอง พวงแสดเถา 

3. เลือกพืชพรรณท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลสามารถสร้างความ
มีสว่นร่วมให้กบัมนษุย์ได้รู้สกึถึงวงจรของธรรมชาติ 

4. เลือกพืชพรรณท่ีสามารถดงึดดูสิ่งมีชีวิต เช่น  นก  แมลง  เป็น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

6. เลือกพืชพรรณท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ เช่น มี
ความหลาก หลายของพืน้ผิว กลิ่นหอม สี รวมทัง้พืชพรรณท่ีเกิดเสียงเม่ือโดนลม เช่น ไทรย้อยใบ
แหลม ไผเ่ลีย้ง  

7. พืชพรรณท่ีไหวไปตามลมท่ีพดัอ่อนๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
และรับรู้ถึงลมได้จากการมองเห็น เช่น  หลวิ  แปรงล้างขวด 

8. ใช้พืชพรรณท่ีมีกลิ่นหอมไว้ในพืน้ท่ีโอบล้อมใกล้ศาลา ม้านัง่ 
ทางเดิน เพื่อให้ผู้ ใช้งานได้กลิ่นอย่างใกล้ชิด ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  เช่น แก้ว  เข็มขาว  นางแย้ม  
โมก  โยทะกา 

9. ใช้พืชพรรณท่ีมีกลิ่นหอมในช่วงเวลาต่างๆ ท าให้ เ กิด
บรรยากาศท่ีน่าสนใจตลอดทัง้วนั เช่น กระถินณรงค์(หอมเช้าและเย็น) กรรณิการ์(หอมกลางคืน
ตอนเช้าดอกจะร่วง)  ชมพนูงนชุ(หอมเย็น) 
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10. ดอกไม้สีชมพชู่วยให้ผู้ ท่ีมีความเศร้าโศกให้มีความหวงั โดย
จะเป็นสิง่ปกป้องและน าความสงบมาสูจิ่ตใจ 

11. ดอกไม้สีเหลืองกระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจ  กระฉบักระเฉง  
มองเห็นคณุค่าในตวัเอง  และฟืน้จากความโศกเศร้า  การปลกูไม้ดอกท่ีมีสีเหลืองในพืน้ท่ีมมุท่ีมี
ขนาดเลก็และมีแสงน้อย จะช่วยให้พืน้ท่ีดกูว้างและสวา่งขึน้ 

12. ดอกไม้สีม่วงท าให้จิตใจสงบ สร้างแรงบนัดาลใจท าให้รู้สึก
เคารพตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีคา่ สง่เสริมการรับรู้ทางจิตและน าไปสูส่มาธิ 

13. ดอกไม้สีม่วงอ่อนและสีฟ้าสามารถเพิ่มศกัยภาพในการผ่อน
คลายได้ ใบไม้สีเขียวออ่น สีเทา สีฟ้า ท าให้รู้สกึสงบ  

หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 

1.5.4.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดนิ 
1. ออกแบบทางเดินให้มีเส้นสายท่ีโค้งไปมาและวนมาบรรจบกนั 

โดยเช่ือมโยงทางเข้า-ออกตา่งๆ สร้างความตอ่เน่ือง และง่ายตอ่การรับรู้  
2. ออกแบบทางเดินให้มีจุดมุ่งหมาย เช่น ศาลา ท่ีนั่ง งาน

ประติมากรรม สร้างความน่าสนใจและดงึดดูใจให้ติดตาม 
3. เส้นทางเดินอาจมีลวดลายท่ีสื่อความหมายเป็นสญัลกัษณ์

ของสจัธรรมในชีวิต  เช่น  เกลียว  เขาวงกต  ใบโพธ์ิ   ดอกบวั ท าให้เกิดการเพง่พินิจและสมาธิ   
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเน่ืองระหว่างทางเดินให้ผู้ ใช้งานได้มี

ประสบการณ์ร่วมในพืน้ท่ี เช่น พืชพรรณไม้ท่ีรูปร่างแปลกตาสีสนัสดใส  สิง่ประดบัตกแตง่สวน 
5. ทางเดินควรมีสิง่กอสร้างเพื่อให้ร่มเงา  
6. ทางเดนิมีความกว้างไม่น้อยกวา่ 2.10 เมตร 
7. ทางเดนิควรมีพืน้ผิวท่ีแข็งแรงมัน่คง ราบเรียบ  ง่ายแก่การทรง

ตวั ท าให้การเคลื่อนท่ีเป็นไปได้ง่ายส าหรับผู้ ป่วยและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็น ไม้เท้าและไม้ค า้ยนั   
8. เส้นขอบทางเดินและจุดสิน้สดุทางเดินควรใช้พืน้ผิวท่ีมีความ

แตกตา่งกบัทางเดินเพื่อให้ผู้ ป่วยท่ีมีการรับรู้ต ่าสามารถรับรู้ได้ง่ายและสร้างความปลอดภยัตอ่ชีวิต 
9. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่อาจเป็นอนัตรายและท าให้สะดดุล้ม 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีพืน้ผิวและสีท่ีเป็น

ธรรมชาติกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 
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1.5.4.4 น า้ 
1. การใช้น า้เป็นจุดสนใจ เพื่อให้เกิดความสงบและการพินิจ

พิจารณา ซึ่งสามารถใช้ได้ทัง้สภาพของบ่อน า้ท่ีนิ่งสงบสะท้อนภาพ  น า้พหุรือน า้ตกท่ีเคลื่อนไหว
อย่างอ่อนโยนโดยน า้จะมีคณุค่าในการบ าบดัเม่ือเป็นไปอย่างอ่อนโยน ไม่ไหลเช่ียวหรือพุ่งอย่าง
รุนแรง 

2. น า้สร้างความชุ่มชืน้ โดยการจัดวางต าแหน่งของสระน า้ใน
บริเวณท่ีมีลมพดัอ่อนๆ เพื่อน าความเย็นสดช่ืนมาสูส่วน 

3. การกระตุ้นให้เกิดการสัมผัสน า้ โดยอาจมีการยกขอบหรือ
ระดบัของน า้ให้อยูใ่นระดบัท่ีสมัผสัได้ง่าย แตต้่องไมเ่ป็นอนัตรายส าหรับเด็กและผู้สงูอาย ุ

4. การเลีย้งสตัว์น า้ เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
ของน า้ และท าให้เกิดการรู้สกึพงึพอใจในการได้สงัเกตชีวิต 

หมายเหต ุ ควรดแูลรักษาสภาพน า้ให้ใส ไม่ขุน่ ไม่มีตะไคร่น า้ ไม่
มีเศษขยะ  

1.5.4.5 สิ่งก่อสร้างในสวน 
1. ออกแบบศาลาขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 5 หลัง ไม่ควรใช้

ผิวสมัผสัท่ีลื่น ยากแก่การทรงตวั ซึง่เป็นอนัตรายกบัผู้ ป่วยและผู้สงูอายไุด้ 
2. ออกแบบบนัไดและทางลาดบริเวณทางเดินระหว่างหอผู้ ป่วย

ชายกับอาคารซกัฟอก-ผสมยา(ด้านทิศตะวันตก) เพื่อให้เป็นทางเข้า-ออกสวน ทางลาดควรมี
ความลาดชนัในทางยาวไม่เกิน 5%(1:20) และความลาดชนัในทางกว้างไม่เกิน 2% (1:50) ใน
กรณีท่ีความลาดชนัเกิน 1:20 ควรมีราวกนัตก 

3. ออกแบบซุ้มระแนงทางเข้า-ออก ทางเดินระหว่างหอผู้ ป่วย
หญิงกบัหอผู้ ป่วยพิเศษ และทางเดินระหว่างหอผู้ ป่วยชายกบัอาคารซกัฟอก-ผสมยา เพื่อให้ร่มเงา 
ให้ทางเข้ามีความชดัเจน 

4. ออกแบบสิง่ก่อสร้างตามเส้นทางเดิน เช่น ก าแพง หลงัคา เสา 
โดยออกแบบให้สิ่งก่อสร้างมีความแตกตา่งกนัในแต่ละช่วงของเดิน เพื่อสร้างความรู้สกึท่ีแตกตา่ง
กนั เช่น บางช่วงเป็นหลงัคาทึบ บางช่วงเป็นหลงัคาระแนง บางช่วงมีก าแพงทึบ บางช่วงมีก าแพง
โปร่ง   

5. จดัให้มีท่ีนัง่บริเวณทางเดิน โดยออกแบบให้มีรูปร่างกลมกลืน
กบัเส้นสายของทางเดิน 
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6. สิ่งก่อสร้างในสวน เช่น ศาลา ท่ีนัง่ ซุ้มประตรูะแนง สามารถ
สื่อความหมายเร่ืองราวตา่งๆ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี  

7. ออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น เสา รัว้ ระแนง เป็นตวักัน้ระหว่าง
ผู้ ใช้งานในสวนกับผู้ ท่ีมองผ่านจากหน้าต่างและระเบียงห้องพัก(หอผู้ ป่วยชายและอาคารสงฆ์
อาพาธ)มายงัสวนไม่ให้ผู้ ใช้งานในสวนรู้สึกว่าถกูจ้องมองหรือผู้อยู่ในห้องพกัรู้สึกว่าถูกจ้องมอง
เช่นกนั 

8. ซอ่มแซมระบบสปริงเกอร์รดน า้ให้มีสภาพใช้งานได้ 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี

ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.4.6 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
1. จดัให้มีสิ่งประดบัตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รูปแบบ

ไม่ซบัซ้อน) ตุ๊กตาปนูปัน้รูปสตัว์  บริเวณจดุมุง่หมายของทางเดินและระหวา่งทางเดิน 
2. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืนตาม

เส้นทางเดิน และจดุมุง่หมายตา่งๆท่ีมีการใช้งานท่ีส าคญั เช่น ศาลา ท่ีนัง่ งานประติมากรรม 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  
1.5.5 สวน 5  แบง่สวนเป็น 2 พืน้ท่ี ได้แก่ พืน้ท่ีส าหรับญาติผู้ ป่วย ผู้ ป่วยนอก

และเจ้าหน้าท่ี เป็นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public) และพืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยใน เป็นสวนส่วนตวั
(Private)  มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดงันี ้

1.5.5.1 ผังบริเวณ 
1. แบ่งสวนเป็น 2 พืน้ท่ี ได้แก่ พืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยในโดยเฉพาะ 

เป็นพืน้ท่ีสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากแนวด้านหน้าหอผู้ ป่วยชายถึงแนวด้านหลงัหอผู้ ป่วยหญิง และพืน้ท่ีท่ี
เหลือเป็นพืน้ท่ีส าหรับญาติผู้ ป่วย ผู้ ป่วยนอกและเจ้าหน้าท่ี 

2. แบ่งขอบเขตการใช้งานพืน้ท่ีทัง้สองให้มีความชดัเจนด้วยพืช
พรรณหรือสิ่งก่อสร้าง  

3. ก าหนดทางเข้า-ออกพืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยในโดยเฉพาะ บริเวณ
ด้านข้างอาคารสงฆ์อาพาธ(ด้านหน้าห้องจ่ายยาผู้ ป่วยใน)  
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4. บริเวณด้านหน้าหอผู้ ป่วยชาย(พืน้ท่ีส าหรับผู้ ป่วยใน) ควร
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ศาลา ท่ีนัง่ เพื่อรองรับการใช้งาน  

5. สนามหญ้าด้านทิศตะวนัออกของสวน ออกแบบร้านอาหาร
แบบเปิดโลง่ 

6. ออกแบบพืชพรรณหรือสิ่งก่อสร้างในสวนเป็นตวักัน้ระหว่าง
ผู้ใช้งานในสวนกบัผู้ ท่ีมองผา่นจากหน้าตา่งและระเบียงห้องพกัมายงัสวนไม่ให้ผู้ใช้งานในสวนรู้สกึ
วา่ถกูจ้องมองหรือผู้อยูใ่นห้องพกัรู้สกึวา่ถกูจ้องมองเช่นกนั 

7. ยกเลิกท่ีจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก
หลกัของโรงพยาบาล บริเวณศาลาพกัญาติ 

หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน กีดขวางการใช้งาน ท าให้เกิดทศันียภาพท่ี
ไม่สวยงาม  

1.5.5.2 วัสดุพืชพรรณ 
1. ออกแบบพืชพรรณเป็นตวักัน้ระหว่างผู้ ใช้งานในสวนกับผู้ ท่ี

มองผา่นจากหน้าตา่งและระเบียงห้องพกั(หอผู้ ป่วยหญิง)มายงัสวนไม่ให้ผู้ ใช้งานในสวนรู้สกึว่าถกู
จ้องมองหรือผู้อยูใ่นห้องพกัรู้สกึวา่ถกูจ้องมองเช่นกนั 

2. จัดให้มีไม้เลือ้ยท่ีมีกลิ่นหอม บริเวณหลังคาระแนงเพื่อให้
ผู้ใช้งานได้กลิน่อยา่งใกล้ชิด ท าให้รู้สกึผอ่นคลาย เช่น กระดงังาจีน ชมนาด ถ้วยทอง พวงแสดเถา 

3. เลือกพืชพรรณท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลสามารถสร้างความ
มีสว่นร่วมให้กบัมนษุย์ได้รู้สกึถึงวงจรของธรรมชาติ 

4. เลือกพืชพรรณท่ีสามารถดงึดดูสิ่งมีชีวิต เช่น  นก  แมลง  เป็น
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 

หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี
สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 
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1.5.5.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดนิ 
พืน้ที่ส าหรับญาตผู้ิป่วย ผู้ป่วยนอกและเจ้าหน้าที่ 
1. ปรับปรุงเส้นทางเดินจากด้านหน้าหอผู้ ป่วยหญิงมายงัสวน ให้

มีความตอ่เน่ือง  
2. ย้ายต้นไม้บริเวณทางเดนิหน้าศาลาพกัญาตไิปไว้ในพืน้ท่ีสวน 
3. ทางเดินหลกัซึ่งเป็นทางเข้า-ออกหลกัของโรงพยาบาล ควรมี

หลงัคาเพื่อให้ร่มเงา 
พืน้ที่ส าหรับผู้ป่วยใน 
1. ออกแบบทางเดนิให้มีเส้นสายท่ีโค้งไปมา 
2. ออกแบบทางเดินให้มีจุดมุ่งหมาย เช่น ศาลา ท่ีนั่ง งาน

ประติมากรรม สร้างความน่าสนใจและดงึดดูใจให้ติดตาม 
3. เส้นทางเดินอาจมีลวดลายท่ีสื่อความหมายเป็นสญัลกัษณ์

ของสจัธรรมในชีวิต  เช่น  เกลียว  เขาวงกต  ใบโพธ์ิ   ดอกบวั ท าให้เกิดการเพง่พินิจและสมาธิ   
4. มีสิ่งดึงดูดใจอย่างต่อเน่ืองระหว่างทางเดินให้ผู้ ใช้งานได้มี

ประสบการณ์ร่วมในพืน้ท่ี เช่น พืชพรรณไม้ท่ีรูปร่างแปลกตาสีสนัสดใส  สิง่ประดบัตกแตง่สวน 
5. ทางเดนิมีความกว้างไม่น้อยกวา่ 2.10 เมตร  
6. ทางเดนิควรมีพืน้ผิวท่ีแข็งแรงมัน่คง ราบเรียบ  ง่ายแก่การทรง

ตวั ท าให้การเคลื่อนท่ีเป็นไปได้ง่ายส าหรับผู้ ป่วยท่ีใช้รถเข็น ไม้เท้าและไม้ค า้ยนั   
7. เส้นขอบทางเดินและจุดสิน้สดุทางเดินควรใช้พืน้ผิวท่ีมีความ

แตกตา่งกบัทางเดินเพื่อให้ผู้ ป่วยท่ีมีการรับรู้ต ่าสามารถรับรู้ได้ง่ายและสร้างความปลอดภยัตอ่ชีวิต 
8. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่อาจเป็นอนัตรายและท าให้สะดดุล้ม 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีพืน้ผิวและสีท่ีเป็น

ธรรมชาติกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 
1.5.5.4 น า้ 

พืน้ที่ส าหรับผู้ป่วยใน 
1. การใช้น า้เป็นจุดสนใจ เพื่อให้เกิดความสงบและการพินิจ

พิจารณา ซึ่งสามารถใช้ได้ทัง้สภาพของบ่อน า้ท่ีนิ่งสงบสะท้อนภาพ  น า้พหุรือน า้ตกท่ีเคลื่อนไหว
อย่างอ่อนโยนโดยน า้จะมีคณุค่าในการบ าบดัเม่ือเป็นไปอย่างอ่อนโยน ไม่ไหลเช่ียวหรือพุ่งอย่าง
รุนแรง 
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2. น า้สร้างความชุ่มชืน้ โดยการจัดวางต าแหน่งของสระน า้ใน
บริเวณท่ีมีลมพดัอ่อนๆ เพื่อน าความเย็นสดช่ืนมาสูส่วน 

3. การกระตุ้นให้เกิดการสัมผัสน า้ โดยอาจมีการยกขอบหรือ
ระดบัของน า้ให้อยูใ่นระดบัท่ีสมัผสัได้ง่าย แตต้่องไมเ่ป็นอนัตรายส าหรับเด็กและผู้สงูอาย ุ

4. การเลีย้งสตัว์น า้ เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
ของน า้ และท าให้เกิดการรู้สกึพงึพอใจในการได้สงัเกตชีวิต 

หมายเหต ุ ควรดแูลรักษาสภาพน า้ให้ใส ไม่ขุน่ ไม่มีตะไคร่น า้ ไม่
มีเศษขยะ  

1.5.5.5 สิ่งก่อสร้างในสวน 
พืน้ที่ส าหรับญาตผู้ิป่วย ผู้ป่วยนอกและเจ้าหน้าที่ 
1. ออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น เสา รัว้ ระแนง เป็นตวักัน้ระหว่าง

ผู้ ใช้งานในสวนกับผู้ ท่ีมองผ่านจากหน้าต่างและระเบียงห้องพักหอผู้ ป่วยหญิง มายงัสวนไม่ให้
ผู้ใช้งานในสวนรู้สกึวา่ถกูจ้องมองหรือผู้อยูใ่นห้องพกัรู้สกึวา่ถกูจ้องมองเช่นกนั 

2. ออกแบบร้านอาหารแบบเปิดโล่ง ขนาด 6 x 12 เมตร บริเวณ
สนามหญ้าด้านทิศตะวนัออกของสวน  

3. ออกแบบหลงัคาตลอดเส้นทางเดินหลกัตอ่เน่ืองไปยงัทางเข้า-
ออกสวน 2(ด้านถนนหน้าสวน 5) 

พืน้ที่ส าหรับผู้ป่วยใน 
1. ออกแบบศาลาขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 1 หลงั บริเวณทิศ

ตะวันออกของสวน ไม่ควรใช้ผิวสัมผัสท่ีลื่น ยากแก่การทรงตัว ซึ่งเป็นอันตรายกับผู้ ป่วยและ
ผู้สงูอายไุด้ 

2. ออกแบบบนัไดและทางลาด บริเวณทางเข้า-ออกสวน ทาง
ลาดควรมีความลาดชนัในทางยาวไม่เกิน 5%(1:20) และความลาดชนัในทางกว้างไม่เกิน 2% 
(1:50) ในกรณีท่ีความลาดชนัเกิน 1:20 ควรมีราวกนัตก 

3. ออกแบบซุ้มระแนง บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้ทางเข้ามี
ความชดัเจน ช่วยลดทอนขนาดอาคารให้มีสดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กบัมนษุย์ 

4. จดัให้มีม้านัง่ 4 ตวั ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีให้ร่มเงา 
5. สิ่งก่อสร้างในสวน เช่น ศาลา ท่ีนัง่ ซุ้มระแนง สามารถสื่อ

ความหมายเร่ืองราวตา่งๆ ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี  
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หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี
ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.5.6 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
1. จดัให้มีสิ่งประดบัตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รูปแบบ

ไม่ซบัซ้อน) ตุ๊กตาปนูปัน้รูปสตัว์  บริเวณจดุมุง่หมายของทางเดินและระหวา่งทางเดิน 
2. ออกแบบโคมไฟเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืนตาม

เส้นทางเดิน และจดุมุง่หมายตา่งๆท่ีมีการใช้งานท่ีส าคญั เช่น ศาลา ท่ีนัง่ งานประติมากรรม 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  
1.5.6 สวน 6  สวนระหว่างอาคารกบัระเบียงทางเดิน เป็นสวนส าหรับญาติ

ผู้ ป่วย ผู้ ป่วยนอกและเจ้าหน้าท่ี เป็นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public) มีข้อเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบองค์ประกอบดงันี ้

1.5.6.1 ผังบริเวณ 
พืน้ท่ีสวนในบริเวณท่ีจัดวางชุดม้านั่งเดิม ด้านท่ีติดกับอาคาร

คลอด-ผู้ ป่วยหนกั ควรจดัให้มีน า้ตกจ าลอง  และย้ายชดุม้านัง่ไปไว้ในบริเวณใกล้เคียง  
หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ

ขยะ เศษใบไม้ อปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน ท าให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม  
1.5.6.2 วัสดุพืชพรรณ 

1. ปรับปรุงต้นหญ้าให้มีความสวยงามไม่แห้งเห่ียว 
2. ย้ายต้นเตา่ร้างออก เน่ืองจากมีผลคนัเมื่อถกูผิวหนงั 
3. ย้ายกระถางต้นไม้บริเวณท่ีนัง่หน้าบนัได 2 เน่ืองจากกีดขวาง

การใช้งาน เพื่อการนัง่พกั นัง่รอ ของผู้ ป่วยนอกและญาติผู้ ป่วย  
4. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี

สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 
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1.5.6.3 น า้ 
1. ออกแบบน า้ตกจ าลอง ให้การเคลื่อนไหวของน า้เป็นจดุสนใจ 

เพื่อให้เกิดความสงบและการพินิจพิจารณา และช่วยลดทอนขนาดอาคารให้มีสดัสว่นท่ีสมัพนัธ์กบั
มนษุย์  

2. การกระตุ้นให้เกิดการสัมผัสน า้ โดยอาจมีการยกขอบหรือ
ระดบัของน า้ให้อยูใ่นระดบัท่ีสมัผสัได้ง่าย แตต้่องไมเ่ป็นอนัตรายส าหรับเด็กและผู้สงูอาย ุ

3. การเลีย้งสตัว์น า้ เช่น ปลา เต่า กบ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
ของน า้ และท าให้เกิดการรู้สกึพงึพอใจในการได้สงัเกตชีวิต 

หมายเหต ุ ควรดแูลรักษาสภาพน า้ให้ใส ไม่ขุน่ ไม่มีตะไคร่น า้ ไม่
มีเศษขยะ  

1.5.6.4 สิ่งก่อสร้างในสวน 
จดัวางม้านัง่ท่ีมีอยูเ่ดิม 3 ตวั ในบริเวณน า้ตกจ าลอง 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี

ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.6.5 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
ออกแบบโคมไฟเพื่อการสอ่งสว่างในเวลากลางคืน บริเวณน า้ตก

จ าลองและม้านัง่ 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  
1.5.7 สวน 7 สวนหิน เป็นสวนส าหรับผู้ ป่วยนอก ญาติผู้ ป่วยและเจ้าหน้าท่ี 

เป็นสวนกึ่งสาธารณะ(Semi Public)  มีข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบองค์ประกอบดงันี ้
1.5.7.1 ผังบริเวณ 

1. ปรับเปลี่ยนบอ่ปลาและบอ่กรองน า้ให้เป็นสวนหิน 
2. มีพืชพรรณเป็นสว่นน้อย มีหินเป็นสว่นมาก 
3. จดัให้มีท่ีนัง่ เพื่อการนัง่พกั นงัรอ นัง่เลน่ 
หมายเหต ุ ในบริเวณสวนควรมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษ

ขยะ เศษใบไม้ อปุกรณ์ในการดแูลและบ ารุงรักษาสวน ท าให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม  
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1.5.7.2 วัสดุพืชพรรณ 
1. ปรับปรุงพืชพรรณให้มีความสวยงามไม่แห้งเห่ียว 
2. เลือกพืชพรรณท่ีสมัผสัได้ ไม่มีละอองเกสรท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ 
หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรดูแลให้มี

สภาพดีไม่ทรุดโทรด และไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท 
1.5.7.3 ลักษณะและรูปแบบทางเดนิ 

1. ออกแบบทางเดินให้เป็นเส้นโค้ง โดยใช้วสัดุเป็นแผ่นไม้หรือ
แผ่นหิน 

2. ออกแบบทางเดินความกว้าง 0.90 เมตร 
3. ออกแบบทางเดินให้มีจุดมุ่งหมาย  เช่น   งานประติมากรรม  

ท่ีนัง่ สร้างความน่าสนใจและดงึดดูใจให้ติดตาม 
4. เส้นขอบทางเดินและจุดสิน้สดุทางเดินควรใช้พืน้ผิวท่ีมีความ

แตกตา่งกบัทางเดินเพื่อให้ผู้ ป่วยท่ีมีการรับรู้ต ่าสามารถรับรู้ได้ง่ายและสร้างความปลอดภยัตอ่ชีวิต 
5. หลีกเลี่ยงการยกขอบ ซึง่อาจเป็นอนัตรายและท าให้สะดดุล้ม 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีพืน้ผิวและสีท่ีเป็น

ธรรมชาติกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 
1.5.7.4 สิ่งก่อสร้างในสวน 

จดัวางม้านัง่ 1 ตวั ในบริเวณด้านห้องฉีดยา และจดัวางม้านัง่ 2 
ตวั ในบริเวณด้านศนูย์ประกนัสงัคม  

หมายเหตุ  พิจารณาการดูแลรักษาควบคู่กันไป ควรใช้วัสดุท่ี
ดแูลรักษาง่าย ดูแลให้มีสภาพดีไม่ทรุดโทรด ไม่ให้เกิดการใช้งานท่ีผิดประเภท  มีรูปร่าง พืน้ผิว 
และสีกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน 

1.5.7.5 สิ่งประดับตกแต่งสวน  
1. จดัวางก้อนหินตามหลกัการออกแบบสวนเซนของญ่ีปุ่ น เป็น

สวนท่ีน าปรัชญาทางศาสนามาใช้ในการเพ่งพินิจและความหมายของการรู้แจ้ง จากการมองและ
การท าสมาธิ ซึ่งท าให้เกิดการรับรู้และอยู่กบัปัจจบุนัท่ีท าให้ลดความคิดกงัวลในจิตใจและบ าบดั
ความเครียดได้ 
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2. จดัให้มีสิ่งประดบัตกแต่งสวน เช่น ผลงานทางศิลปะ(รูปแบบ
ไม่ซบัซ้อน) ตุ๊กตาปนูปัน้รูปสตัว์  ให้เป็นจดุหมายตา  

3. ออกแบบโคมไฟเพื่อการสอ่งสวา่งในเวลากลางคืน  
4. ย้ายปูนปั ้น รูปผู้ หญิงเทน า้  ไปไว้ในสวนอ่ืนท่ีมี น า้ เ ป็น

องค์ประกอบภายในสวน 
หมายเหตุ  ควรใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย มีรูปร่าง พืน้ผิว และสี

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมภายในสวน  
ส่วนกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีไม่ได้เป็นพฤติกรรมเพื่อการพักผ่อน และผู้ ออกแบบและ

ผู้บริหารยอมรับไม่ได้  ได้แก่  พฤติกรรมการประกอบอาชีพ เช่น การเทน า้ล้างภาชนะลงสระน า้
(บคุคลภายนอก)  การล้างภาชนะ(เจ้าหน้าท่ีร้านค้าสวสัดิการ)  และพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดท่ี
มีโทษต่อสขุภาพและขดัแย้งกบันโยบายของโรงพยาบาลท่ีให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบหุร่ีและ
สรุา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลเสนาได้ 
ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารต้องใช้การจดัการด้านนโยบายให้มีความเข้มงวดมากขึน้ การตกัเตือนและท า
ความเข้าใจกบัผู้ใช้งานให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาตา่งๆนี ้

 
2.  ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต 

2.1 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
2.1.1 การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลและภูมิ -

ทัศน์เพื่อการบ าบดัจิตใจ เป็นองค์ความรู้จากต่างประเทศซึ่งต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

2.1.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้ศึกษาได้ใช้เคร่ืองมือในการส ารวจเป็นแบบ
สงัเกตการณ์และแบบสมัภาษณ์ไม่ได้ใช้แบบสอบถามโดยแบบสงัเกตการณ์เป็นการเก็บข้อมลูเพื่อ
ศึกษาการใช้งานภมูิทศัน์ในโรงพยาบาลด้านต าแหน่งการใช้งาน เส้นทางการสญัจร  พฤติกรรม
การใช้งาน  กลุ่มผู้ ใช้งาน  จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน  เวลาในการใช้งาน  และความพึงพอใจในการใช้
งานซึง่วิเคราะห์ได้จากจ านวนครัง้ท่ีใช้งานและเวลาในการใช้งานท่ีมากท่ีสดุ โดยกลุ่มผู้ ใช้งานไม่
สามารถเจาะจงในรายละเอียดของประเภทผู้ใช้งานท่ีแน่นอนระหวา่งผู้ ป่วยนอกกบัญาติผู้ ป่วยซึง่มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั  รวมถึงอาย ุรายได้  และลกัษณะการเดินทางของผู้ใช้งาน ซึง่รายละเอียดใน
สว่นนีต้้องใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู 
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2.1.3 การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานกับลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสวนในโรงพยาบาล 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส าคญัในการใช้งานภูมิทศัน์ในโรงพยาบาลได้จากแบบสงัเกตการณ์
เป็นหลัก ส่วนแบบสมัภาษณ์ได้จากกลุ่มคนไม่ก่ีกลุ่มเท่านัน้  ท าให้ข้อมูลในเร่ืองการรับรู้ และ
ความรู้สึกจากการใช้พืน้ท่ีของผู้ ใช้งานไม่หลากหลาย ไม่สามารถน ามาเป็นความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานทัง้หมดได้ 

2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อในอนาคต 
2.2.1 การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษาภาพรวมของการบ าบดัจิตใจของผู้ ป่วย ท่ีมี

ความเครียดจากอาการเจ็บป่วย ไมไ่ด้ศกึษาเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของการเจ็บป่วยประเภท
ตา่งๆ ซึง่ควรศกึษาในรายละเอียดของความเครียดและการเจ็บป่วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตอ่
ผู้ใช้งานอยา่งแท้จริง 

2.2.2 ควรศึกษาการบ าบดัทางกายภาพและการบ าบดัด้วยสมนุไพร ควบคู่ไป
กบัการบ าบดัจิตใจ 

2.2.3 ควรศกึษาองค์ความรู้ท่ีมีพืน้ฐานมาจากท้องถ่ินภมูิปัญญาชาวบ้าน เช่น  
การใช้สมนุไพร  คติความเช่ือ  และความหมายทางสญัลกัษณ์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

2.2.4 ควรศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมในโรงพยาบาลควบคู่ไปกับการ
ออกแบบภมูิทศัน์ในโรงพยาบาล รวมทัง้นโยบายในการบริหารจดัการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุในการรักษาและบ าบดัโรค เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีแห่งความหวงั ก าลงัใจ การรักษา
เยียวยา  การให้ก าเนิดและการสญูเสีย ให้ผู้ใช้งานได้ระลกึและยอมรับในสจัธรรมของชีวิต  
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ตารางท่ี 22 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น. 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                     สวน 1 
เวลา 8:00 - 10:00 น. 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลานอก นัง่รอ, พดูคยุ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

8 / 8 / 10  3 9 (40.9%) 
 

20 2 / 46 
 นัง่รอ, พดูคยุ, นัง่เลน่ ชาย 6 / 46 / 43 / 43 / 10 / 2 6 

ศาลาใน นัง่อา่นหนงัสือพิมพ์ ชาย ญาติผู้ ป่วย 120 1 1 (4.5%) 120 120 
บอ่ปลา นัง่เก้าอีร้อ, ถ่ายรูป หญิง ญาติผู้ ป่วย 26 1 7 (31.8%) 

 
15 1 / 26 

นัง่เก้าอีร้อ, นัง่เลน่, ถ่ายรูป, 
ยืนรอ, นัง่เก้าอีค้ยุโทรศพัท์,  
วิ่งเลน่รอบบอ่ปลา 

ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

26 / 26 / 26 / 1 / 1 / 2 6 

น า้ตกจ าลอง นัง่พดูคยุ(ขอบบ่อ) หญิง 8 1 3 (13.6%) 7 6 / 8 
นัง่พดูคยุ(ขอบบ่อ), 
นัง่คยุโทรศพัท์(ขอบบอ่) 

ชาย 8 / 6 2 

ลานกะลา เดินกะลา ชาย ผู้ ป่วยนอก 3 / 2 2 2 (9.1%) 3 2 / 3 
 รวม 22 20 1 / 120 
       (ป.1 –
หลงัอาคาร) 

เดินลดัสนามไปห้องน า้ หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 2 (100%) 1 1 

ข้อสงัเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน า้บอ่ปลา รวม 2 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น. 

 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                 สวน 1 
เวลา 10:01 - 12:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลานอก กินผลไม้, กินขนม หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 
 

7 / 7 2 7 (20.6%) 
 

13 4 / 27 
 นอน, นัง่รอ, พดูคยุ ชาย 22 / 27 / 4 / 4 / 23 5 

ศาลาใน นัง่รอ, นัง่เลน่, นัง่อา่นหนงัสือ
,วิ่งเลน่รอบศาลา 

หญิง 28 / 28 / 12 / 7 / 7 5 7 (20.6%) 
 

18 7 / 32 

นัง่รอ, นัง่เลน่ 
 

ชาย 32 / 12 2 

บอ่ปลา นัง่เก้าอีร้อ, อา่นหนงัสือ, คยุ
โทรศพัท์, ดปูลา ,เลน่ตุ๊กตา
ปนูปัน้, เลน่ใบบวั, ด่ืมนม 

หญิง 28 / 28 / 2 / 3 / 4 5 9 (26.5%) 12 2 / 28 

นัง่เก้าอีร้อ, คยุโทรศพัท์, เดิน
เลน่รอบบอ่ 

ชาย 11 / 15 / 10 / 4 4 

ลานกะลา เดินกะลา หญิง 2 1 1 (2.9%) 2 2  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                      สวน 1 
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

โต๊ะกินข้าว นัง่รอ, กินข้าวกลอ่ง,  
นัง่คยุโทรศพัท์ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 
 

10 - 15 นาที/คน 3 10 (29.4%) 
 

13 10 / 15 
 

นัง่รอ, กินข้าวกลอ่ง,  
นัง่คยุโทรศพัท์ 

ชาย 10 - 15 นาที/คน 7 

ข้อสงัเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน า้บอ่ปลา 
               - ชาย 2 คน เดินลดัขอบบอ่ปลาไปศาลานอก 
               - มีกองทนุอาหารเบาหวานให้บริการอาหารบริเวณหน้าคลินิก เวลา 6:30 - 9:30 น. 
                 (80 - 90 จาน/วนั) 
               - เจ้าหน้าท่ีหญิงเก็บโต๊ะกินข้าว เวลา 11:20 น. 
               - ผู้ ป่วยเบาหวาน เฉล่ียวนัละ 123 คน  ท่ีมา: ฝ่ายเวชระเบียนสถิติ(ข้อมลู ณ ธนัวาคม 2554) 

รวม 34 13 2 / 32 
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ตารางท่ี 24 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

 
 
 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                     สวน 1 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลานอก 
 

นัง่รอ, พดูคยุ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

4  1 2 (28.6%) 
 

6 4 / 8 
 นัง่รอ, พดูคยุ ชาย 8 1 

ศาลาใน นัง่เลน่ หญิง 35 1 4 (57.1%) 
 

33 25 / 35 
นัง่เลน่, นอน ชาย 35 / 35 / 25 3 

บอ่ปลา นัง่เก้าอีร้อ หญิง 8 1 1 (14.3%) 8 8 
 รวม 7 21 4 / 35 
       (ป.1 –
หลงัอาคาร) 

เดินลดัสนามไปห้องน า้ หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 4 (100%) 1 1 
เดินลดัสนามไปห้องน า้ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ข้อสงัเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน า้บอ่ปลา 
               - หญิง 1 คน ชาย 1 คน เดินข้ามสะพานบอ่ปลาไปศาลานอก 

รวม 4 1 1 
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ตารางท่ี 25 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                   สวน 1 
เวลา 14:01 - 16:00 น. 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

- 
ข้อสงัเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน า้บอ่ปลา  
               - พกัสงัเกตการณ์เวลา 15:13 - 15:40 น. 
               - วนัองัคารท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:10 น. มีคนนัง่พลอดรักกนัท่ีศาลานอก 

รวม - - - 

   ส
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ตารางท่ี 26 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

 
 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 1 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

บอ่ปลา ให้อาหารปลา หญิง เจ้าหน้าท่ี 2 1 3 (42.9%) 8 2 / 15 
ดปูลา,นัง่เลน่,เดินเลน่รอบบอ่ หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี 15 1 
ดปูลา,นัง่เลน่ ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
7 1 

สนามหญ้า เลน่ตีแบดมินตนั, เลน่ยิงปืน, 
เลีย้งเด็ก, เลน่ตุ๊กตาปนูปัน้,
คลานเลน่ 

หญิง บคุคลภายนอก 23 / 18 / 18 3 4 (57.1%) 21 18 / 23 

เลน่ตีแบดมินตนั, เลน่ยิงปืน ชาย 23 1 
 รวม 7 15 2 / 23 
       (ป.1 –
หลงัอาคาร) 

เดินลดัสนามไปห้องน า้ หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 2 (100%) 1 1 

ข้อสงัเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน า้บอ่ปลา  รวม 2 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27 สวน 1 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

 
 
 
 

วนัเสาร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                        สวน 1 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

- 
ข้อสงัเกต - มีสายยางเปลี่ยนถ่ายน า้บอ่ปลา  รวม - - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น. 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 08:00 - 10:00 น.                                                     
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ชาน 1 ยืนคยุโทรศพัท์ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

4 1 3 (6.8%) 5 4 / 6 
ยืนชมสวน (รอม้านัง่1วา่ง), 
สบูบหุร่ี 

ชาย 6 / 5 2 

ชาน 2 ยืนมองหาที่นัง่ ชาย 2 1 1 (2.3%) 2 2 
ชาน 3 นัง่ยองๆดปูลา ชาย 14 / 8 / 10 3 4 (9.1%) 9 5 / 14 

เดินเลน่, นัง่สบูยาเส้น ชาย 5  1 
ม้านัง่ 1 คยุโทรศพัท์ หญิง 5 1 9 (20.5%) 16 5 / 28 

อา่นนสพ., พดูคยุ, ด่ืมกาแฟ, 
นัง่เลน่ 

ชาย 28 / 4 / 22 / 22 / 17 / 17 
/ 8 / 23 

8 

ม้านัง่ 2 นอน, พดูคยุ ชาย 54 / 47 / 5 / 5 4 4 (9.1%) 28 5 / 54 
ศาลา กินขนม, กินข้าว,เลน่โทรศพัท์ หญิง 28 / 11 / 40 / 3 / 4 / 20 6 18 (40.9%) 15 2 / 43 

สบูบหุร่ี, กินขนม, ด่ืมน า้,    
นัง่รอ 

ชาย 13 / 13 / 43 / 12 / 17 / 2 
/ 2 / 5 / 10 / 15 / 12 / 28 

12 

ศาลพระภมิู, 
ศาลพระพรหม 

ไหว้ศาล หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

2 / 5  2 2 (4.5%) 4 2 / 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 

 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 2 
เวลา 08:00 - 10:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 

 
พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ต้นหางนกยงู สบูบหุร่ี ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

3 1 1 (2.3%) 3 3 

ริมสระน า้ สบูบหุร่ี ชาย 2 / 2 2 2 (4.5%) 2 2 
 รวม 44 14 2 / 54 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 23 (47.9%) 1 1 / 2 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินเลน่ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
เฉล่ียครัง้ละ 2 นาที 2 

เดินเลน่ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 2 นาที 4 
ข่ีจกัรยานผา่น ชาย ญาติเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 15 (31.3%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 

 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 2 
เวลา 08:00 - 10:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ทางเข้า-ออก
ต้นไม้ 

เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 3 (6.2%) 1 1 
เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
ทางเข้า-ออก 
ฉกุเฉิน 

เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 4 (8.3%) 1 1 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ทางเข้า-ออก 
ทางเท้า 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 2 (4.2%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

มมุสวน เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (2.1%) 1 1 
ข้อสงัเกต - น า้พไุมไ่ด้เปิด  รวม 48 1 1 / 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 29 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น. 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 10:01 - 12:00 น.                                                     
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ชาน 1 ยืนเลน่, คยุโทรศพัท์ ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

2 / 4 / 1 3 3 (4.5%) 2 1 / 4 
ชาน 3 นัง่ยองๆดปูลา, กินขนม,สบูบหุร่ี ชาย 5 / 7 / 4 3 3 (4.5%) 5 4 / 7 
ม้านัง่ 1 สบูบหุร่ี, ยืนดปูลา ชาย 20 / 3 / 5 / 12 4 4 (6%) 10 3 / 20 
ม้านัง่ 2 ดปูลา, คยุโทรศพัท์, สบูบหุร่ี, 

กินขนม , นัง่เลน่,เลน่โทรศพัท์ 
ชาย 12 / 13 / 3 / 4 / 7 / 7 / 3 

/ 12 / 3 / 21 
10 10 (14.9%) 9 3 / 21 

ศาลา ซือ้สลากกินแบง่, สบูบหุร่ี, 
นัง่เลน่, คยุโทรศพัท์ 

หญิง 9 / 5 / 7 / 10 / 10 / 10 / 
3  

7 25 (37.3%) 
 

11 3 / 22 

คยุโทรศพัท์ ชาย 5 / 6 2 
นัง่ขายสลากกินแบง่ หญิง บคุคลภายนอก 20 1 
นัง่พดูคยุ, นัง่รอผู้ โดยสาร, 
นอน 

ชาย 7 / 7 / 16 / 3 / 5 / 5 / 22 
/ 22 / 5 / 5 / 13 / 18 / 18 
/ 15 / 20  

15 

ศาลพระภมิู, 
ศาลพระพรหม 

ไหว้ศาล หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

5 / 5 / 4 / 4 4 7 (10.4%) 5 4 / 5 
ไหว้ศาล ชาย 5 / 5 / 5 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 29 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 10:01 - 12:00 น.( ต่อ )                                                     
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ต้นหางนกยงู นัง่เลน่, คยุโทรศพัท์ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

3 / 3 / 3 3 9 (13.4%) 4 3 / 7 
นัง่เลน่, สบูบหุร่ี ชาย 7 / 5 / 4 / 3 / 6 / 5 6 

ต้นไทร นัง่เลน่ ชาย 5 / 5 2 2 (3 %) 5 5 
ต้นหกูวาง ยืนคยุโทรศพัท์, ยืนสบูบหุร่ี ชาย 5 / 2 2 2 (3%) 4 2 / 5 
ถงัขยะ ทิง้ขยะ ชาย เจ้าหน้าท่ี 1 / 1 2 2 (3%) 1 1 
 รวม 67 8 1 / 22 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8 18 (31.6%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน(ขายข้าว) หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 29 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 10:01 - 12:00 น.( ต่อ )                                                     
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 15 30 (52.6%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 
เดินผ่าน(สง่ข้าว) หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ทางเข้า-ออก 
ฉกุเฉิน 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 6 (10.5%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ทางเข้า-ออก  
ทางเท้า 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 2 (3.5%) 1 1 

มมุสวน เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (1.8%) 1 1 
ข้อสงัเกต - น า้พเุปิด  
               - มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาค 

รวม 57 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 30 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                           สวน 2 
เวลา 12:01 - 14:00 น.                                                     
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ชาน 1 คยุโทรศพัท์ หญิง บคุคลภายนอก 4 1 1 (5.5%) 4 1  
ชาน 3 นัง่ดปูลา, นัง่เลน่, ยืนมองวิว, 

ยืนคยุโทรศพัท์ 
ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
21 / 1 / 2 3 4 (22.2%) 7 1 / 21 

ยืนคยุโทรศพัท์ หญิง เจ้าหน้าท่ี 3 1 
ม้านัง่ 1 กินขนม หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
15 1 2 (11.1%) 15 15 

 กินขนม ชาย 15 1 
ศาลา นัง่คยุ, นัง่รอผู้ โดยสาร, นอน ชาย บคุคลภายนอก 120 / 120 / 120 / 120 / 

120 / 120  
6 6 (33.3%) 

 
120 120 

ศาลพระภมิู, 
ศาลพระพรหม 

ไหว้ศาล ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

2 1 1 (5.5%) 2 2 

ต้นหางนกยงู เทน า้ล้างภาชนะลงสระน า้ ชาย บคุคลภายนอก 1 1 1 (5.5%) 1 1 
ต้นไทร สบูบหุร่ี*,คยุโทรศพัท์ ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
3 / 3 2 2 (11.1 %) 3 3 

ถงัขยะ ทิง้ขยะ ชาย เจ้าหน้าท่ี 1 1 1 (5.5%) 1 1 
ข้อสงัเกต - น า้พเุปิด - มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาค รวม 18 44 1 / 120 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 30 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                           สวน 2 
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่)                                                     
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 19 (24%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
 (ป.1 - ป.2) 

เดินเลน่ 
 

ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 
 

เฉล่ียครัง้ละ 2 นาที 1 1 (1.3%) 2 2 

 
(รพ.- OPD.) 

เดินผ่าน 
 

ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (1.3%) 1 1 

 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 11 38 (48.1%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 21 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 

 
 (รพ. - ป.2) 

เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (1.3%) 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 30 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 

 
 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                           สวน 2 
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่)                                                     
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ทางเข้า-ออก
ต้นไม้ 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 4 (5%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินลดั ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเข้า-ออก 
ฉกุเฉิน 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 4 (5%) 1 1 

เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเข้า-ออก  
ทางเท้า 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 11 (14%) 1 1 

เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

เดินลดั ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ข้อสงัเกต - น า้พเุปิด  
               - มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาค 

รวม 79 1 1 / 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 31 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น. 

 
 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 14:01 - 16:00 น.                                                     
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ม้านัง่ 1 สบูบหุร่ี, คยุโทรศพัท์ ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

3 / 9 2 2 (14.3%) 6 3 / 9 
 

ศาลา นัง่คยุ, นัง่รอผู้ โดยสาร, นอน, 
ด่ืมน า้, ด่ืมเบียร์ 

ชาย บคุคลภายนอก 42 / 42 / 42 / 25 / 72 / 
72 / 12 / 12 / 12 / 27 

10 10 (71.5%) 
 

36 12 / 72 

ต้นหางนกยงู นัง่เลน่, มองปลา ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

8 1 1 (7.1%) 8 8 

ถงัขยะ(ศาลา) OPD.        ทิง้ขยะ        OPD. หญิง เจ้าหน้าท่ี 1 1 1 (7.1%) 1 1 
ข้อสงัเกต - น า้พไุมไ่ด้เปิด  
               - มีสายยางรดน า้วางขวางทางเดิน 
               - อากาศขรึมๆเหมือนฝนจะตก 
               - ฝนตกเวลา 14:48 - 15:09 น. 

รวม 14 27 1 / 72 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 31 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่)                                                     
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน 
 

หญิง 
 

ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 
 

2 3 (23.1%) 1 1 

เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 6 (46.2%) 1 1 

ทางเข้า-ออก 
ฉกุเฉิน 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 3 (23.1%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเข้า-ออก  
ทางเท้า 

เดินลดั ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (7.6%) 1 1 

ข้อสงัเกต - น า้พไุมไ่ด้เปิด  
               - มีสายยางรดน า้วางขวางทางเดิน 
               - อากาศขรึมๆเหมือนฝนจะตก 
               - ฝนตกเวลา 14:48 - 15:09 น. 

รวม 13 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 16:01 - 18:00 น.                                                     
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ชาน 1 ยืนสบูบหุร่ี ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 
 

3 1 1 (3.8%) 3 3 
ชาน 2 ยืน หญิง 6 1 1 (3.8%) 6 6 
ชาน 3 ยืนมองปลา หญิง 3 / 3 / 3 3 9 (34.6%) 6 2 / 23 

ยืนสบูบหุร่ี, ด่ืมน า้,  กินขนม, 
ให้ขนมปลา, ยืนมองปลา 

ชาย 3 / 23 / 2 / 6 4 

นัง่เลน่กบัเดก็, เลน่ดอกไม้ หญิง บคุคลภายนอก 6 / 6 2 
ม้านัง่ 1 นัง่เลน่, ให้อาหารปลา หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
4 / 10 2 6 (23.1%) 9 2 / 19 

 กินขนม, สบูบหุร่ี, ให้อาหาร
ปลา 

ชาย 2 / 19 / 7 / 10 4 

ศาลา นัง่รอ, ยืนรอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 5 / 3 / 1 3 4 (15.4%) 5 1 / 9 
นัง่รอรับเจ้าหน้าท่ี ชาย ญาติเจ้าหน้าท่ี 9 1 

ศาลพระภมิู, 
ศาลพระพรหม 

ไหว้ศาล หญิง ญาติผู้ ป่วย 4 1 1 (3.8%) 4 4 

ต้นไทร นัง่ยองๆดปูลา, เลน่ใบไม้แห้ง, 
เลน่ดอกไม้ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

5 / 5 2 2 (7.7%) 5 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่)                                                     
การใช้งาน 

 
พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 เดินไปมา, มองปลา/ต้นไม้ ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

25 (18:01น. ยงัอยู)่ 1 1 (3.8%) 25 25 

มมุสวน ยืนรอ, คยุโทรศพัท์ หญิง เจ้าหน้าท่ี 2 1 1 (3.8%) 2 2 

 รวม 26 7 1 / 25 

 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 23 (50%) 1 1 
เดินผ่าน, ด่ืมน า้ , สบูบหุร่ี ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 
เดินผ่าน ชาย ผู้อ านวยการ รพ. เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 15 (32.6%) 1 1 

ดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน(เลน่กีฬา, สง่ข้าว) ชาย บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ทางเข้า-ออก 
ต้นไม้ 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (2.2%) 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 2 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่)                                                     
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ทางเข้า-ออก 
ฉกุเฉิน 

เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 2 (4.3%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเข้า-ออก  
ทางเท้า 

เดินลดั หญิง ญาติผู้ ป่วย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 3 (6.5%) 1 1 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

มมุสวน เดินลดั ชาย บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 2 (4.3%) 1 1 
ข้อสงัเกต - น า้พไุมไ่ด้เปิด   
               - มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาค 

รวม 46 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 33 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

วนัเสาร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                        สวน 2 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ชาน 3 คยุโทรศพัท์, เลน่โทรศพัท์ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

7 1 1 (9%) 7 7 

ม้านัง่ 1 คยุโทรศพัท์*, เลน่โทรศพัท์, 
รอเพ่ือน,รอเวลาเย่ียมไข้ ICU. 

หญิง ญาติผู้ ป่วย 6 / 61 2 2 (18.2%) 34 6 / 61 

ม้านัง่ 2 นัง่คยุ หญิง 12 1 2 (18.2%) 14 12 / 15 
นัง่คยุ, ด่ืมน า้, สบูบหุร่ี ชาย 15 1 

ศาลา นัง่ทา่สบาย, สบูบหุร่ี, ดปูลา ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

5 / 21 2 2 (18.2%) 
 

13 5 / 21 

ศาลพระภมิู, 
ศาลพระพรหม 

ไหว้ศาล หญิง ญาติผู้ ป่วย 3 1 4 (36.4%) 28 3 / 36 
ไหว้ศาล, ยืนคยุ, ด่ืมน า้, นัง่
คยุ, คยุโทรศพัท์, รอของไหว้
กลบั 

ชาย บคุคลภายนอก 36 / 36 / 36 3 

ข้อสงัเกต - น า้พไุมไ่ด้เปิด - มีสายยางรดน า้วางขวางทางเดิน 
               - มีรถจกัรยานยนต์จอดหลงัป้ายช่ือโรงพยาบาลเป็นของบคุคลภายนอกท่ีมาไหว้ศาล 

รวม 11 22 3 / 61 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 33 สวน 2 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

วนัเสาร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                        สวน 2 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 11 (40.7%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 
เก็บอาหารปลาและตู้ รับบริจาค ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
 
 (รพ. - ป.1) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 9 (33.3%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเข้า-ออก 
ต้นไม้ 

เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 4 (14.8%) 1 1 

ทางเข้า-ออก 
ฉกุเฉิน 

เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (3.7%) 1 1 

ทางเข้า-ออก  
ทางเท้า 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (3.7%) 1 1 

มมุสวน เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (3.7%) 1 1 
ข้อสงัเกต - น า้พไุมไ่ด้เปิด – มีอาหารปลาและตู้ รับบริจาค รวม 27 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น. 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 3 
เวลา 8:00 - 10:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

หอพระ ไหว้พระ หญิง ญาติผู้ ป่วย 4 1 2 (4.2%) 4 3 / 4 
ไหว้พระ ชาย 3 1 

ศาลา นัง่รอ, นัง่เลน่ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

5 / 4 2 12 (25%) 8 3 / 18 
นัง่รอ, ยืนสบูบหุร่ี ชาย 18 / 5 / 8 / 6 / 7 / 8 / 12 

/ 15 / 3 / 5  
10 

ชดุม้านัง่ A กินข้าว, ด่ืมนม หญิง ญาติผู้ ป่วย 20 / 20 / 11 / 15 / 12 5 9 (18.7%) 13 4 / 20 
กินข้าว, สบูบหุร่ี, ดเูอกสาร ชาย 20 / 8 / 7 / 4 4 

ชดุม้านัง่ B อุ้มเด็ก, เลีย้งเด็ก, ให้นมเดก็ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

7 / 11 2 2 (4.2%) 9 7 / 11 

ชดุม้านัง่ C สบูบหุร่ี ชาย ญาติผู้ ป่วย 3 1 1 (2.1%) 3 3 
ชดุม้านัง่ D สบูบหุร่ี, อา่นนสพ., อุ้มเดก็, 

คยุโทรศพัท์ 
ชาย 12 / 3 / 4 3 3 (6.2%) 6 3 / 12 

ม้านัง่ศาลา พดูคยุ, สบูบหุร่ี, อา่นนสพ. ชาย 4 / 4 / 34 / 3 / 28 / 7 6 6 (12.5%) 13 4 / 34 
ม้านัง่ต้นไม้ 4 คยุโทรศพัท์, นัง่เลน่, นัง่รอ,

อา่นนสพ. 
ชาย 38 / 5 / 6 / 7 / 4 / 8 / 5 / 

3 / 24  
9 9 (18.7%) 11 3 / 38 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 3 
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ต้นไม้ 2 นัง่อา่นนสพ., นัง่พดูคยุ ชาย ญาติผู้ ป่วย 18 / 7 2 2 (4.2%) 13 7 / 18 
ต้นไม้ 11 ยืนเลีย้งเดก็ หญิง 10 1 2 (4.2%) 6 1 / 10 

จอดรถจกัรยานยนต์ หญิง เจ้าหน้าท่ี 1 1 
 รวม 48        10 1 / 38 
ท่ีจอดรถ 
จกัรยานยนต์ 

จอดรถ-ขึน้รถ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 28 66 (57.4%) 1 1 
จอดรถ-ขึน้รถ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 38 

 
 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2       12 (10.4%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8       
เดินผ่าน ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2      

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
บ้านพกั,หอผู้ ป่วย
พิเศษ) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1              7 (6.1%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4           
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 34 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 3 
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
รพ.,หอผู้ ป่วย) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 10        30 (26.1%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 17        
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

ข้อสงัเกต - ถ้าท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ทางเข้าอาคารเตม็ยามจะให้มาจอดท่ีสวน 3 
               - มีรถจกัรยานยนต์จอดมากกว่า 15 คนั 
               - ต้นไม้11 มีรถจกัรยานยนต์จอดอยู่ 1 คนั 

รวม 115 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 35 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น. 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 10:01 - 12:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

หอพระ ไหว้พระ หญิง ญาติผู้ ป่วย 5 / 16 / 14 3 6 (16.2%) 9 5 / 16 
ไหว้พระ ชาย 5 / 4 2 
ท าความสะอาดหอพระ หญิง เจ้าหน้าท่ี 12 1 

ศาลา ยืนพกั หญิง ญาติผู้ ป่วย 1 1 9 (27.3%) 6 1 / 11 
นัง่รอ, นัง่ยองๆสบูบหุร่ี,พดูคยุ
,ยืนสบูบหุร่ี, ยืนพกั, ยืนรอ, 
ยืนคยุโทรศพัท์ 

ชาย 9 / 9 / 7 / 8 / 7 / 1 / 11 / 
3 

8 

ชดุม้านัง่ A สบูบหุร่ี ชาย 3 1 1 (2.7%) 3 3 
ชดุม้านัง่ B นัง่รอ หญิง 4 1 1 (2.7%) 4 4 
ชดุม้านัง่ C ด่ืมน า้ หญิง 27 / 10 2 3 (8.1%) 21 10 / 27 

สบูบหุร่ี, นัง่คยุ ชาย 26 1 
ชดุม้านัง่ D นัง่รอ ชาย 4 / 28 2 2 (5.4%) 16 4 / 28 
ม้านัง่ศาลา นัง่รอ, นอน ชาย 44 / 32 / 28 3 3 (8.1%) 35 28 / 44 
ม้านัง่ต้นไม้ 4 นัง่เลน่, นัง่รอ ชาย 18 1 1 (2.7%) 18 18 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 35 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ต้นไม้ 2 นัง่ยองๆ, พดูคยุ,นัง่รอ หญิง ญาติผู้ ป่วย 7 1 2 (5.4%) 5 3 / 7 
นัง่ยองๆ, ยืนสบูบหุร่ี ชาย 3 1 

ต้นไม้ 7 นัง่ยองๆสบูบหุร่ี, นัง่รอ ชาย 11 1 1 (2.7%) 11 11 
ต้นไม้ 10 ยืนรอ, นัง่รอ(หน้ารถตวัเอง) ชาย 37 1 1 (2.7%) 1 37 
ต้นไม้ 11 ยืนสบูบหุร่ี ชาย 3 1 2 (5.4%) 2 1 / 3 

มาเอารถจกัรยานยนต์ท่ีจอด หญิง เจ้าหน้าท่ี 1 1 
รถจกัรยานยนต์ นัง่สบูบหุร่ี, นัง่คยุ ชาย ญาติผู้ ป่วย 6 / 2 / 4 / 4 / 3 5 5 (10.8%) 4 2 / 6 
 รวม 37 11 1 / 44 
ท่ีจอดรถ 
จกัรยานยนต์ 

จอดรถ-ขึน้รถ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 18 (32.1%) 1 1 
จอดรถ-ขึน้รถ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 12 
จอดรถ-ขึน้รถ หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

 เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 11 (19.6%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 35 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
บ้านพกั,หอผู้ ป่วย
พิเศษ) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 6 (10.7%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
รพ.,หอผู้ ป่วย) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 21 (37.5%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 12 

ข้อสงัเกต - ถ้าท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ทางเข้าอาคารเตม็ยามจะให้มาจอดท่ีสวน 3 
               - มีรถจกัรยานยนต์จอดมากกว่า 15 คนั  
               - เวลา 10:10 น. เย่ียมไข้ได้แล้ว 

รวม 56 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 36 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

หอพระ ไหว้พระ หญิง ญาติผู้ ป่วย 4 / 4 2 2 (8.7%) 4 4 
ศาลา เดินมาหาญาติ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
1 / 1 / 1 3 4 (17.4%) 1 1 / 2 

ยืนสบูบหุร่ี ชาย ญาติผู้ ป่วย 2 1 
ชดุม้านัง่ C เดินมาหาญาติ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
1 1 3 (13%) 18 1 / 27 

นัง่รอ, พดูคยุ หญิง ญาติผู้ ป่วย 27 1 
นัง่รอ, พดูคยุ ชาย 27 1 

ชดุม้านัง่ D นัง่รอ, พดูคยุ, ยืนคยุ หญิง 27 / 27 / 10 3 7 (30.4%) 16 5 / 27 
ยืนคยุ, นัง่รอ, พดูคยุ ชาย 13 / 5 / 17 / 10 4 

ม้านัง่ศาลา นอน,นัง่รอ, สบูบหุร่ี,ดมยาดม ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

59 / 2 / 4 / 4 (ภิกษุ) 4 4 (17.4%) 17 2 / 59 
ต้นไม้ 2 ยืนสบูบหุร่ี  ชาย 1 1 1 (4.3%) 1 1 
ต้นไม้ 8 ยืนคยุโทรศพัท์, สบูบหุร่ี ชาย ญาติผู้ ป่วย 4 1 1 (4.3%) 4 4 
เวที ปีนบนัไดเลน่ หญิง 10 1 1 (4.3%) 10 10 
 รวม 23 11 1 / 59 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 36 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 

 
 

 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีจอดรถ 
จกัรยานยนต์ 

จอดรถ-ขึน้รถ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 3 (3.5%) 1 1 
จอดรถ-ขึน้รถ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

 เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 3 (3.5%) 1 1 
 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
บ้านพกั,หอผู้ ป่วย
พิเศษ) 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 17 (19.8%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
รพ.,หอผู้ ป่วย) 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 22 63 (73.2%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 39 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ข้อสงัเกต - พกัสงัเกตการณ์เวลา 15:40 น. รวม 86 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 37 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น. 

 
 
 

วนัพธุท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                             สวน 3 
เวลา 14:01 - 16:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา ยืนรอ หญิง ญาติผู้ ป่วย 3 1 11 (61.1%) 4 1 / 9 
นัง่/ ยืนสบูบหุร่ี, นัง่รอ, ยืนรอ, 
ยืนคยุโทรศพัท์ 

ชาย 5 / 4 / 7 / 3 / 9 / 2 / 3 / 3 
/ 1 

9 

ยืนรอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 1 1 
ชดุม้านัง่ C นัง่รอ, สบูบหุร่ี, กินข้าว ชาย ญาติผู้ ป่วย 4 / 14 2 2 (11.1%) 9 4 / 14 
ชดุม้านัง่ D นัง่รอ, นัง่เลน่ ชาย 3 1 1 (5.6%) 3 3 
ม้านัง่ศาลา นัง่รอรับเจ้าหน้าท่ี, พดูคยุ ชาย ญาติเจ้าหน้าท่ี 43 1 2 (11.1%) 24 4 / 43 

เดินมาหาญาติ, พดูคยุ หญิง เจ้าหน้าท่ี 4 1 
ต้นไม้ 7 ยืนรอ, สบูบหุร่ี ชาย ญาติผู้ ป่วย 5 1 1 (5.6%) 5 5 / 7 
หลงัหอพระ ยืนมองสวน ชาย 1 1 1 (5.6%) 1 1 
ข้อสงัเกต - ต้นไม้11 มีรถจกัรยานยนต์จอดอยู่ 1 คนั รวม 18 7 1 / 43 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 37 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 

 
 
 

วนัพธุท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                             สวน 3 
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8 18 (20.7%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 
เดินผ่าน ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
บ้านพกั,หอผู้ ป่วย
พิเศษ) 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 4 (4.6%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
รพ.,หอผู้ ป่วย) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 23 65 (74.7%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 37 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

ข้อสงัเกต - ต้นไม้11 มีรถจกัรยานยนต์จอดอยู่ 1 คนั รวม 87 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 38 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

หอพระ ไหว้พระ หญิง ญาติผู้ ป่วย 3 1 1 (4.1%) 3 3 
ศาลา จอดรถจกัรยานยนต์ หญิง เจ้าหน้าท่ี 1 1 1 (4.1%) 1 1  
ชดุม้านัง่ A นัง่รอ หญิง 4 1 3 (12.5%) 4 4 / 5 

นัง่เลน่, สบูบหุร่ี ชาย ญาติผู้ ป่วย 5 / 4 2 
ชดุม้านัง่ D นัง่รอ ชาย 13 1 1 (4.1%) 13 13 
ชดุม้านัง่ E ด่ืมกาแฟ, คยุโทรศพัท์, อา่น

หนงัสือ 
หญิง เจ้าหน้าท่ี 36 1 2 (8.3%) 32 28 / 36 

นัง่รอ ชาย ญาติผู้ ป่วย 28 1 
ม้านัง่ศาลา เช็ดหน้า, กินขนม, นัง่รอ ชาย 38 / 18 2 2 (8.3%) 28 18 / 38 
ม้านัง่ต้นไม้ 4 เอาน า้มาให้ชายท่ีนัง่อยู,่ นัง่

รอ, พดูคยุ 
หญิง 1 / 7 / 7 / 5 / 1 5 8 (33.3%) 8 1 / 27 

คยุโทรศพัท์, ฟังเพลง, ด่ืมน า้, 
สบูบหุร่ี, นัง่รอ 

ชาย 27 / 8 / 7 3 

ม้านัง่ต้นไม้ 6 สบูบหุร่ี ชาย 3 1 1 (4.1%) 3 3 
ต้นไม้11 เอารถจกัรยานยนต์, ยืนรอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 3 / 1 2 2 (8.3%) 2 1 / 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 38 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

 

 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

รถจกัรยานยนต์ นัง่รอ ชาย ญาติผู้ ป่วย 10 / 10 2 2 (8.3%) 2 10 
 เดินเลน่, มองสวน ชาย 2 1 1 (4.1%) 1 2 
 รวม 24 10 1 / 38 
ท่ีจอดรถ 
จกัรยานยนต์ 

จอดรถ-ขึน้รถ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 15 (14.4%) 1 1 
จอดรถ-ขึน้รถ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 
จอดรถ-ขึน้รถ หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
จอดรถ-ขึน้รถ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

 เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (0.9%) 1 1 
 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
บ้านพกั,หอผู้ ป่วย
พิเศษ) 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 6 (5.8%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 38 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
รพ.,หอผู้ ป่วย) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 43 82 (78.8%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 36 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

ข้อสงัเกต - หญิงขนของกลบับ้านเดินไปมา 5 รอบ ระหวา่งท่ีจอดรถกบัอาคารพกัผู้ ป่วยหญิง รวม 104 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 39 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา ยืนคยุ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

6 1 5 (31.2%) 5 3 / 7 
ยืนคยุ, นัง่เลน่, นัง่สบูบหุร่ี ชาย 7 / 5 / 6 3 
ยืนคยุ ชาย เจ้าหน้าท่ี 3 1 

ชดุม้านัง่ D คยุโทรศพัท์, สบูบหุร่ี ชาย ญาติผู้ ป่วย 10 / 2 2 2 (12.5%) 6 2 / 10 
ม้านัง่ศาลา นัง่รอ, พดูคยุ หญิง 2 / 7 / 7 / 7 4 6 (37.5%) 5 2 / 7 

สบูบหุร่ี, พดูคยุ ชาย 7 / 2 2 
ต้นไม้10 ยืนรอ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
3 1 2 (12.5%) 3 3 

ยืนคยุโทรศพัท์ ชาย 3 1 
 เดินเลน่, มองสวน ชาย ญาติผู้ ป่วย 2 1 1 (6.3%) 2 2 
ข้อสงัเกต - มีรถจกัรยานยนต์จอดหลงัหอพระ 2 คนั 
               - มีรถจกัรยานยนต์จอดใต้ต้นไม้11อยู ่1 คนั  
               - หญิงเดินผ่าน 3 คน แวะดกูล้วยไม้ 

รวม 16 5 2 / 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
364 

 

 

ตารางท่ี 39 สวน 3 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      สวน 3 
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
บ้านพกั,หอผู้ ป่วย
พิเศษ) 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 10 (11.5%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

 
(ลานจอดรถ,ป.2– 
รพ.,หอผู้ ป่วย 

เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 38 77 (88.5%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 35 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 

ข้อสงัเกต - มีรถจกัรยานยนต์จอดหลงัหอพระ 2 คนั 
               - มีรถจกัรยานยนต์จอดใต้ต้นไม้11อยู ่1 คนั 
               - หญิงเดินผ่าน 3 คน แวะดกูล้วยไม้ 

รวม 87 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 40 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น. 

 
 
 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 4 
เวลา 8:00 - 10:00 น. 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

สนามหญ้า เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 3 (16.7%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเดิน เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 11 15 (83.3%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 
ข่ีจกัรยานผา่น ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ข้อสงัเกต - สปริงเกอร์ปิด 
               - มีสายยางรดน า้วางใต้ต้นหางนกยงูกลางสนามหญ้า 
               - บริเวณใกล้ตกึมีร่มเงา 
               - มีถงุขนมเปลา่บริเวณเคร่ืองออกก าลงักาย 

รวม 18 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 41 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                          สวน 4 
เวลา 10:01 - 12:00 น. 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ทางเดิน เดินผ่าน ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (100%) 1 1 
ข้อสงัเกต - สปริงเกอร์ปิด 
               - มีสายยางรดน า้วางใต้ต้นหางนกยงูกลางสนามหญ้า 
               - เคร่ืองออกก าลงักาย 1 มีผ้าเช็ดเท้าตากไว้ 
               - เวลา 10:01 - 10:55 น. เคร่ืองออกก าลงักาย 2 มีร่มเงา 

รวม 1 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 42 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

 
 

 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                    สวน 4 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

สนามหญ้า เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 3 (30%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ทางเดิน เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 7 (70%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ข้อสงัเกต - สปริงเกอร์ปิด 
               - มีสายยางรดน า้วางใต้ต้นหางนกยงูกลางสนามหญ้า 
               - เคร่ืองออกก าลงักาย 1 มีผ้าถพืูน้ตากไว้ 
               - ต้นหมากมีเชือกขงึแล้วมีผ้าตากไว้ 
               - มีถงุขนมเปลา่บริเวณเคร่ืองออกก าลงักาย 
               - มีเศษอาหารบริเวณระเบียง(อาคารผู้ ป่วยหญิงรวม) ติดกบัสวนไม้ดดั(ตดัแตง่) 

รวม 10 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 43 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                    สวน 4 
เวลา 14:01 - 16:00 น. 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

สนามหญ้า เดินลดั ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 2 (13.3%) 1 1 
ทางเดิน เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8 13 (86.7%) 1 1 

เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 
ข่ีจกัรยานผา่น ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ข้อสงัเกต - สปริงเกอร์ปิด 
               - มีสายยางรดน า้วางใต้ต้นหางนกยงูกลางสนามหญ้า 

รวม 15 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 44 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

 
 
 
 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                    สวน 4 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

เคร่ืองออก-
ก าลงักาย 

เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย, นัง่-
รอ, นัง่เลน่, กินขนม 

หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี 7 / 4 / 4 / 4 / 7 / 3 6 7 (46.7%) 4 2 / 7 

เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย ชาย 2 1 
สนามหญ้า เลน่ก่ิงไม้, เคร่ืองบินกระดาษ, 

กระโดดยาง, ถ่ายVDO. 
หญิง 20 / 20 / 20 / 11 / 8 5 7 (46.7%) 15 8 / 20 

เลน่ก่ิงไม้, เคร่ืองบินกระดาษ, 
ถ่ายVDO. 

ชาย 14 / 14 2 

หน้าอาคาร
สงฆ์อาพาธ 

ให้อาหารแมว หญิง เจ้าหน้าท่ี 5 1 1 (6.6%) 5 5 

 รวม 15 10 2 / 20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 44 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

 
 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                    สวน 4 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 

(เส้นทางสญัจร) 
พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย

(นาที)/ครัง้ 
เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

สนามหญ้า เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 2 (6.5%) 1 1 
ทางเดิน เดินผ่าน หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 15 29 (93.5%) 1 1 

เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 
เดินผ่าน หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 
ข่ีจกัรยานผา่น หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
ข่ีจกัรยานผา่น ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 

ข้อสงัเกต - สปริงเกอร์ปิด   
               - มีสายยางรดน า้วางใต้ต้นหางนกยงูกลางสนามหญ้า 
               - มีถงุขนมเปลา่บริเวณเคร่ืองออกก าลงักาย   
               - เวลา 17:00 น. แดดร่มทัง้สวน 
               - มีเศษอาหารบริเวณระเบียง(อาคารผู้ ป่วยหญิงรวม) ติดกบัสวนไม้ดดั(ตดัแตง่)   

รวม 31 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 45 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                    สวน 4 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

เคร่ืองออก-
ก าลงักาย 

เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย, กินขนม หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี 6 1 18 (72%) 11 4 / 22 
เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย, กินขนม ชาย 6 / 12 2 
เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย, 
ถ่ายรูปเลน่ 

หญิง ญาติผู้ ป่วย 18 / 5 / 11 / 14 / 11 5 

เลน่เคร่ืองออกก าลงักาย,  
ด่ืมนม, ถ่ายรูปเลน่, ฟังเพลง, 
ดเูดก็เลน่ 

ชาย 6 / 4 / 18 / 22 / 16 / 16 / 
16 / 5 / 5 / 5 

10 

สนามหญ้า วิ่งเลน่, กินขนม หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี 3 1 5 (20%) 6 2 / 12 
วิ่งเลน่, กินขนม, ยืนดเูดก็เลน่ ชาย 3 / 2 2 
วิ่งไลแ่มว, เก็บดอกไม้ หญิง ญาติผู้ ป่วย 12 1 
วิ่งไลแ่มว, เก็บดอกไม้ ชาย 12 1 

ทางเข้า-ออก
ระหว่างหอผู้ ป่วย 

เรียกเด็กท่ีเลน่อยู่ หญิง 1 1 2 (8%) 1 1 
ยืนมองสวนไม้ดดั(ตดัแตง่) ชาย 1 1 

ข้อสงัเกต - ชาย(เจ้าหน้าท่ี) นัง่แผ่นพืน้ท่ีกองไว้ข้างสวน รอเดก็เลน่เคร่ืองเลน่, นัง่ดโูทรศพัท์  12 นาที รวม 25 9 1 / 22 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 45 สวน 4 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                    สวน 4 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

สนามหญ้า วิ่งลดั หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 2 (25%) 1 1 
วิ่งลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ทางเดิน เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 6 (75%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย ญาติเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

ข้อสงัเกต - สปริงเกอร์ปิด   
               - มีสายยางรดน า้วางใต้ต้นหางนกยงูกลางสนามหญ้า 
               - เวลา 16:30 น. แดดร่มทัง้สวน 
               - มีเศษอาหารท่ีเจ้าหน้าท่ีวางไว้ให้สนุขัและแมวบริเวณทางเข้าอาคารสงฆ์อาพาธ 

รวม 8 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 46 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น. 

 
 
 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                          สวน 5 
เวลา 8:00 - 10:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 1 นัง่กินขนม หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

5 1 9 (33.3%) 12  2 / 55 
นัง่เลน่, กินข้าว, สบูบหุร่ี, คยุ
โทรศพัท์ 

ชาย 3 / 2 / 55 / 23 / 5 / 3 / 5 
/ 8 

8 

ศาลา 2 ยืนคยุโทรศพัท์, นัง่รอ หญิง 5 / 5 / 9 / 8 / 3 5 7 (25.9%) 22  3 / 120 
นัง่รอ, นัง่หลบั ชาย 120 1 
ยืนพดูคยุ ชาย เจ้าหน้าท่ี 3 1 

ศาลา 3 นัง่รอ, นัง่เลน่, สบูบหุร่ี ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

120 / 120 / 12 / 5 / 17 / 
3 / 10 / 8 / 5 

9 9 (33.3%) 33  3 / 120 

ลานกลาง 
 

นัง่ป้อนข้าว, ให้ข้าวแมว หญิง ญาติผู้ ป่วย 14 1 2 (7.4%) 14 14 
นัง่กินข้าว ชาย ผู้ ป่วยนอก 14 1 

ข้อสงัเกต - ถ้าท่ีจอดรถจกัรยานยนต์เตม็ยามจะให้ไปจอดที่สวน 3 รวม 27 22 2 / 120 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 46 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                          สวน 5 
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
ทางเดิน 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 26 + 13 112 (77.8%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 27 + 21 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 13 + 7 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 + 4 

 
ศาลา 1 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 14 (9.7%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
ศาลา 2 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 11 (7.6%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี 

 
เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 

เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
 
ศาลา 2 

เดินเลาะ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 7 (4.9%) 1 1 
เดินเลาะ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 

ข้อสงัเกต - ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีจอดรถ รวม 144 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 47 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น. 

 
 
 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 5 
เวลา 10:01 - 12:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 1 นัง่รอ, นัง่เลน่, นอน/นัง่คยุ-
โทรศพัท์, หวีผม, พดูคยุ,     
นัง่พกั 
 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

45 / 24 / 20 / 5 / 9 / 5 / 
71 / 50 / 50 / 62 / 59 / 
59 / 53 / 31 / 6 / 6 / 8 / 
8 / 8 / 8 

20    29 (40.8%) 28 6 / 71 

กินข้าว, นัง่รอ, พดูคยุ, ด่ืมน า้, 
นอน/นัง่คยุโทรศพัท์ 

ชาย 15 / 15 / 24 / 38 / 62 / 
58 / 6 / 6 / 8 

9   

ศาลา 2 นัง่รอ, นัง่พกั, เดินมาหาญาติ, 
พดูคยุ, หวีผม, สอ่งกระจก 

หญิง 24 / 3 / 1 / 40 / 14 / 14 6    14 (19.7%) 13 1 / 35 

นัง่รอ, นัง่พกั, ยืนพกั, ด่ืมน า้, 
นัง่คยุโทรศพัท์, พดูคยุ 

ชาย 28 / 3 / 2 / 2 / 1 / 2 / 35 
/ 12  

8     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 47 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 5 
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ) 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 3 นัง่รอ, ขนของกลบับ้าน, นัง่
พกั, นัง่คยุโทรศพัท์, พดูคยุ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

8 / 6 / 5 / 9 / 1 / 9 / 14 / 
5 / 5 / 8 

10    22 (31%) 9 1 / 35 

นัง่รอ,ขนของกลบับ้าน,พดูคยุ
,สบูบหุร่ี, ด่ืมกาแฟ,อา่นนสพ. 

ชาย 35 / 9 / 5 / 11 / 7 / 4 / 8 
/ 14 / 1  

9   

นัง่พดูคยุ หญิง ผู้ ป่วยใน 5 1 
นัง่พกั ชาย เจ้าหน้าท่ี 4 / 16 2 

ลานกลาง 
 

นัง่รอ, อ่านหนงัสือ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

12 / 8 2 3 (4.2%) 31 8 / 72 
นัง่รอ ชาย 72 1 

สนามหญ้า วิ่งเลน่, เก็บดอกไม้ หญิง 4 1 3 (4.2%) 4 4 / 5 
มองสวน ,เดินเลน่,  วิ่งเลน่, 
เก็บดอกไม้ 

ชาย 5 / 4 2 

ข้อสงัเกต - 11:20 น. ศาลา 1 ที่นัง่เตม็(14 คน) คนต้องนัง่ที่นัง่ลานกลาง(4คน)  
                - ชาย 1 คน หญิง 1 คน เปลี่ยนที่นัง่จากศาลา 3( 9 นาท)ี  ไปที่นัง่หน้าตู้  ATM(19 นาท)ี และไปที่นัง่ริม 
                  ระเบยีงทางเดิน(34 นาท)ี 
                - ชาย(ผู้ ป่วยใน) 2 คน นัง่ที่นัง่ระเบยีงทางเดินมองสวนเป็นเวลา 24 นาที และ 22 นาท ี

รวม 71 18 1 / 72 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 47 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น.(ตอ่) 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 5 
เวลา 10:01 - 12:00 น.(ต่อ) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
ทางเดิน 

เดินผา่น หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 77 + 6 157 (76.6%) 1 1 
เดินผา่น ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 61 + 8 
เดินผา่น หญิง เจ้าหน้าที ่ เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผา่น ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 + 1 
เดินผา่น(สง่ข้าว) ชาย บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
ศาลา 1 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 11 (5.3%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 

 
ศาลา 2 

เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 17 (8.3%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 10 

 
ศาลา 2 

เดินเลาะ หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 18 (8.8%) 1 1 
เดินเลาะ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 12 
เดินเลาะ ชาย เจ้าหน้าที ่ เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ศ.2        ศ.3 ขายสลากกินแบง่รัฐบาล หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (0.5%) 1 1 
ศ.2        ศ.1 ขายรูปภาพ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (0.5%) 1 1 
ข้อสงัเกต – ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์กบัที่จอดรถ รวม 205 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 48 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 5 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 1 แวะคยุ, กินขนม, ด่ืมน า้ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

1 / 1 / 22 / 6 4 21 (41.2%)  15  1 / 57 
นัง่รอ, พดูคยุ, นัง่หลบั, นัง่พกั
, ยืนคยุ, แวะคยุ, คยุโทรศพัท์, 
เลน่โทรศพัท์, นัง่เลน่, กินข้าว 

ชาย 26 / 55 / 57 / 1 / 1 / 3 / 
24 / 33 / 1 / 4 / 1 / 20 / 
20 / 20 / 10 

15 

ทิง้ขยะ หญิง ผู้ ป่วยใน 1 1 
สบูบหุร่ี, นัง่พดูคยุ ชาย 8 1 

ศาลา 2 นัง่รอ, พดูคยุ, เดินเลน่,ด่ืมน า้, 
คยุโทรศพัท์, นอนเลน่, อ่านหนงัสือ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

7 / 4 / 10 / 4 / 17 / 14 / 
14 / 10 / 10 / 2 / 2 / 25 

12 19 (37.2%) 12  2 / 35 

พดูคยุ, นัง่เลน่, ด่ืมนม, นัง่รอ ชาย 35 / 12 / 12 / 17 /13 /13 6 
ยืนรอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 2 1 

ศาลา 3 เดินมาหาญาติ, นัง่พดูคยุ, 
นัง่เลน่ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

1 / 5 / 6 3 11 (21.6%) 23  1 / 120 

นัง่รอ, พดูคยุ, นอนหลบั,
นัง่เลน่, สบูบหุร่ี, ยืนพกั 

ชาย 60 / 120 / 14 / 1 / 12 / 4 
/ 9 / 18 

8 

 รวม 51 15 1 / 120 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 48 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 

 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 5 
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
ทางเดิน 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 42 + 3 113 (73.9%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 49 + 3 
เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยใน เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 12 + 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2  

 
ศาลา 1 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 7 15 (9.8%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 8 

 
ศาลา 2 

เดินเลาะ หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 25 (16.3%) 1 1 
เดินเลาะ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 14 
เดินเลาะ หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินเลาะ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินเลาะ(สง่ของ) ชาย บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ข้อสงัเกต  - ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีจอดรถ รวม 153 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 49 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น. 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 5 
เวลา 14:01 - 16:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 1 นัง่รอ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

17 1 4 (22.2%)  22  5 / 60 
สบูบหุร่ี, คยุโทรศพัท์ ชาย 60 / 6 / 5 3 

ศาลา 2 กินนม, กินขนม, ด่ืมน า้, คยุ
โทรศพัท์ 

หญิง 9 1 5 (27.8%) 5  2 / 9 

ยืนรอญาติเอาของมาให้ หญิง ผู้ ป่วยใน 3 1 
นัง่ดโูทรศพัท์, นัง่รอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 2 / 7 2 
ยืนพิงพนกัท่ีนัง่ ชาย 2 1 

ศาลา 3 นัง่รอ, นอนรอ, สบูบหุร่ี 
 

ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

44 / 10 / 7 / 3 / 3 5 8 (44.4%) 12  1 / 44 

นัง่รอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 16 1 
ยืนรอเจ้าหน้าท่ี ชาย ญาติเจ้าหน้าท่ี 1 1 
นัง่เลน่, ถ่ายรูปสนุขัที่นอนอยู่ ชาย บคุคลภายนอก 8  1 

ลานกลาง ยืนคยุโทรศพัท์ ชาย ญาติผู้ ป่วย 2 1 1 (5.6%) 2 2 
 รวม 18 11 1 / 60 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 49 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 

 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 5 
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
ทางเดิน 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 16 + 4 64 (61%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 26 + 2 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 + 5 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน หญิง ญาติเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน(สง่ของ) ชาย บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
ศาลา 1 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 8 (7.6%) 1 1 

เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
ข้อสงัเกต  - ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีจอดรถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 49 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 5 
เวลา 14:01 - 16:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
   ศาลา 2 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 21 (20%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินลดั(กดตู้ATM) หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

 
ศาลา 2 

เดินเลาะ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 12 (11.4%) 1 1 
เดินเลาะ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 9 

ข้อสงัเกต  - ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีจอดรถ รวม 105 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 50 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

 
 

วนัพธุท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                             สวน 5 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 1 เดินมาหาญาติ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

1 / 1 2 6 (27.3%)  5  1 / 8 
นอนรอ, นัง่รอ, กินขนม ชาย 8 / 5 / 7 3 
นัง่เลน่, คยุโทรศพัท์ ชาย ผู้ ป่วยใน 5 1 

ศาลา 2 ยืนรอ, พดูคยุ, มองสวน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

5 / 5 / 3 / 3 4 8 (36.4%) 9  3 / 27 
ยืนรอ, นัง่รอ, คยุโทรศพัท์ ชาย 3 / 3 2 
นัง่รอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 25 / 27 2 

ศาลา 3 นัง่พดูคยุ, สบูบหุร่ี,  หวีผม,
แตง่หน้า, ด่ืมน า้, นัง่รอ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

8 / 5 / 16 3 8 (36.4%) 9  4 / 16 

นัง่พดูคยุ, นัง่รอ, สบูบหุร่ี, 
นัง่เลน่, ด่ืมน า้, คยุโทรศพัท์ 

ชาย 8 / 5 / 7 / 16 4 

นัง่รอ หญิง เจ้าหน้าท่ี 4 1 
 รวม 22 8 1 / 27 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 50 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 

วนัพธุท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                             สวน 5 
เวลา 16:01 - 18:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
ทางเดิน 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 60  120 (87.6%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 31 + 2 
เดินผ่าน หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 12 + 5 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 + 1 
เดินผ่าน ชาย ญาติเจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 
เดินผ่าน(กดตู้ATM) หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 + 1 
เดินผ่าน(เลน่กีฬา) ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 

       ศาลา 1 เดินลดั ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 4 (2.9%) 1 1 
 
ศาลา 2 

เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 2 (1.5%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 

 
ศาลา 2 

เดินเลาะ หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 6 11 (8%) 1 1 
เดินเลาะ ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 3 
เดินเลาะ หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 

ข้อสงัเกต  - ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีจอดรถ รวม 137 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 51 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

 
 

วนัเสาร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                         สวน 5 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ศาลา 1 นัง่รอ, พดูคยุ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

29 / 14 2 8 (21.6%)  17   6 / 29 
คยุโทรศพัท์, นัง่เลน่, พดูคยุ, 
ด่ืมนม 

ชาย 15 / 15 / 21 / 13 / 6 5 

ด่ืมน า้, นัง่เลน่ ชาย ผู้ ป่วยใน 24 1 
ศาลา 2 นัง่พกั, นัง่เลน่, ทิง้ขยะ, ยืน

พกั, นัง่รอ, เดินมาหาญาติ 
หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
3 / 3 / 3 / 1 / 1 / 5 / 3 / 6 
/ 1 

9 20 (54.1%) 8   1 / 46 

นัง่รอ, นัง่พกั, ด่ืมนม, ทิง้ขยะ ชาย 1 / 5 / 3 / 15 / 15 / 6 / 5 
/ 5 

8 

นัง่พกั, พดูคยุ ชาย เจ้าหน้าท่ี 31 / 46 / 4 3 
ศาลา 3 นัง่รอ,แตง่หน้า, ถ่ายรูปแมว หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ

ญาติผู้ ป่วย 
5 / 8 / 8 3 9 (24.3%) 7 5 / 9 

นัง่สบูบหุร่ี, นัง่เลน่, นัง่รอ ชาย 6 / 5 / 7 / 5 / 7 / 9 6 
ข้อสงัเกต - หญิง(ญาติผู้ ป่วย)นัง่ท่ีนัง่ระเบียงมองสวน 15 นาที รวม 37 10 1 / 46 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 51 สวน 5 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 

วนัเสาร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                         สวน 5 
เวลา 12:01 - 14:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(เส้นทางสญัจร) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

 
 
ทางเดิน 

เดินผ่าน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 32 + 1 62 (70.5%) 1 1 
เดินผ่าน ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 24 + 1 
เดินผ่าน ชาย เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1  
เดินผ่าน(สง่ของร้านสวสัดิการ) หญิง บคุคลภายนอก เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 
เดินผ่าน(ดแูลซอ่มบ ารุงตู้ATM, 
สง่ของร้านสวสัดิการ) 

ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 + 1 

 
ศาลา 1 

เดินลดั หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 2 6 (6.8%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 

 
ศาลา 2 

เดินลดั หญิง เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 4 19 (21.6%) 1 1 
เดินลดั ชาย เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 5 
เดินลดั หญิง เจ้าหน้าท่ี เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 10 

 
ศาลา 2 

เดินเลาะ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

เฉล่ียครัง้ละ 1 นาที 1 1 (1.1%) 1 1 

ข้อสงัเกต  - ตวัเลขสีส้มเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัท่ีจอดรถ รวม 88 1 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
387 

 

 

ตารางท่ี 52 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น. 

 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                           สวน 6 
เวลา 8:00 - 10:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้าตู้
ATM 

นัง่กินข้าว, นัง่พกั, ด่ืมน า้, 
นัง่เลน่ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

15 / 6 / 6 / 2 / 5 / 12 / 
10 / 7 

8 17 (36.9%) 9    2 / 15 

นัง่กินข้าว, ด่ืมน า้, นัง่เลน่ ชาย 15 / 15 / 14 / 5 / 3 / 7 / 
12 / 6 

8 

นัง่พดูคยุ, นัง่พกั หญิง เจ้าหน้าท่ี 7 1 
ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์
สาธารณะ 

นัง่กินข้าว, พดูคยุ, ป้อนข้าว, 
ด่ืมน า้, นัง่เลน่ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

12 / 5 / 15 / 1 / 17 / 2 / 
2 / 3 / 33 / 31 / 14 / 8 

12 20 (43.5%) 11 1 / 33 

นัง่เลน่, พดูคยุ, ด่ืมน า้, กิน
ขนม, กินข้าว 

ชาย 23 / 10 / 1 / 17 / 2 / 18 / 
5 

7 

นัง่กินยา ชาย ผู้ ป่วยนอก 2 1 
ท่ีนัง่หน้า
บนัได 1 

นัง่เลน่, นัง่รอ, นัง่กินข้าว, 
ป้อนข้าว 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

18 / 3 / 8 / 10 / 10 5 8 (17.4%) 10 2 / 18 

นัง่กินข้าว, นัง่เลน่ ชาย 18 / 8 / 2 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 52 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา  8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพธุท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                           สวน 6 
เวลา 8:00 - 10:00 น.(ตอ่) 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้า
บนัได 2 

นัง่คยุโทรศพัท์ ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

1 1 1 (2.2%) 1 1 

ข้อสงัเกต - ชาย(ผู้ ป่วยใน)เดินเลน่บริเวณระเบียง 9:33 - 9:52 น. รวม 46 10 1 / 33 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
389 

 

 

ตารางท่ี 53 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 10:01 - 12:00 น. 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                  สวน 6 
เวลา 10:01 - 12:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้าตู้
ATM 

นัง่อุ้มเด็ก, นัง่รอ, นัง่เลน่ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

11 / 4 / 4 / 3 / 19 / 42 / 
42 / 14 / 12  

9 13 (30.9%) 18  3 / 42 

นัง่อุ้มเด็ก, นัง่รอ, นัง่เลน่ ชาย 11 / 27 / 19 / 25 4 
ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์
สาธารณะ 

นัง่กินข้าว, พดูคยุ, กินขนม, 
นัง่อุ้มเด็ก, นัง่รอ, คยุโทรศพัท์
, ด่ืมน า้, ด่ืมนม 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

17 / 17 / 17 / 8 / 45 / 45 
/ 3 / 3 / 12 / 3 / 5 / 10 / 
8 / 6 / 16 / 16 / 27 / 27 

18 21 (50%) 16  3 / 45 

นัง่รอ, นัง่เลน่ ชาย 12 / 6 / 23 3 
ท่ีนัง่หน้า
บนัได 1 

นัง่รอ, นัง่เลน่, ด่ืมน า้, ด่ืมนม, 
นัง่พดูคยุ 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

8 / 5 / 12 / 12 / 4 5 7 (16.7%) 8 3 / 12 

นัง่รอ, นัง่เลน่, พดูคยุ, คยุ
โทรศพัท์ 

ชาย 8 / 3 2 

ชดุม้านัง่ นัง่ดแูมว ชาย ญาติผู้ ป่วยใน 14 1 1 (2.4%) 14 14 
 รวม 42 15 3 / 45 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 54 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

 
 

 
 
 

 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                       สวน 6 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้าตู้
ATM 

นัง่รอ, พดูคยุ, ยืนคยุโทรศพัท์, 
นัง่พกั 

หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

56 / 56 / 40 / 4 4 4 (33.3%) 39  4 / 56 

ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์
สาธารณะ 

นัง่รอ, กินขนม, คยุโทรศพัท์ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

108 / 14 / 14 3 6 (50%) 74 14 / 108 
นัง่รอ, คยุโทรศพัท์, นอน ชาย 108 / 108 / 89 3 

ท่ีนัง่หน้า
บนัได 1 

นัง่คยุโทรศพัท์ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

6 / 4 2 2 (16.7%) 5 4 / 6 

 รวม 12 51 4 / 108 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 55 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 14:01 - 16:00 น. 

 
 
 
 

วนัองัคารท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                     สวน 6 
เวลา 14:01 - 16:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้าตู้
ATM 

นัง่พดูคยุ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

12 / 12 2 5 (35.7%) 9  2 / 12 
นัง่พดูคยุ, นัง่พกั ชาย 12 / 2 / 2 2 
นัง่พดูคยุ ชาย เจ้าหน้าท่ี 5 1 

ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์
สาธารณะ 

นัง่พดูคยุ หญิง เจ้าหน้าท่ี 55 / 76 / 76 / 3 / 20 / 13 6 8 (57.1%) 32  3 / 76 
นัง่พดูคยุ ชาย 8 / 3 2 

ชดุม้านัง่ นัง่ดแูมว, คยุโทรศพัท์ ชาย ญาติผู้ ป่วยใน 44 1 1 (7.1%) 44 44 
ข้อสงัเกต - ชาย(ผู้ ป่วยใน)เดินเลน่บริเวณระเบียง นัง่ท่ีนัง่หน้าโทรศพัท์สาธารณะดแูมว, นัง่เลน่  ลงไป  
                  เลน่กบัแมวที่พืน้ท่ีเปิดโลง่ระหวา่งอาคาร 18 นาที 
               - หญิง(เจ้าหน้าท่ี) ยืนคยุโทรศพัท์บริเวณทางเดิน 2 นาที 

รวม 14 25 2 / 76 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
392 

 

 

ตารางท่ี 56 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 16:01 - 18:00 น. 

 
 
 
 
 
 

 

วนัพธุท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                            สวน 6 
เวลา 16:01 - 18:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้าตู้
ATM 

นัง่รอ, พดูคยุ, กินขนม หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

6 / 3 2 5 (50%) 5  3 / 6 
นัง่รอ, พดูคยุ, กินขนม ชาย 6 / 3 / 5 3 

ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์
สาธารณะ 

นัง่รอ หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

20 / 20 2 4 (40%) 17  8 / 20 
นอนรอ, คยุโทรศพัท์, นัง่รอ ชาย 8 / 20 2 

พืน้ท่ีสวน ล้างภาชนะ ชาย เจ้าหน้าท่ี 12 1 1 (10%) 12 12 
ข้อสงัเกต - มีร้านขายหนงัสือบริเวณทางเดิน เร่ิมเก็บร้านเวลา 16:35 น. รวม 10 10 3 / 20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 57 สวน 6 การใช้งานพืน้ท่ี  เวลา 12:01 - 14:00 น. 

วนัเสาร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                         สวน 6 
เวลา 12:01 - 14:00 น. 
การใช้งาน 
(ต าแหน่ง) 

พฤติกรรม เพศ ประเภท เวลา(นาที)/ครัง้ จ านวนครัง้ท่ีใช้งาน เวลาเฉลี่ย
(นาที)/ครัง้ 

เวลาน้อยสดุ/ 
มากสดุ(นาที) ชาย-หญิง รวม 

ท่ีนัง่หน้าตู้
ATM 

กินขนม, นอน หญิง ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

14 1 3 (33.3%) 13  2 / 24 
นัง่รอ, เลน่โทรศพัท์ ชาย 2 1 
นัง่เลน่ ชาย ผู้ ป่วยใน 24 1 

ท่ีนัง่หน้า
โทรศพัท์
สาธารณะ 

นัง่กินข้าว, ดแูมว, เลน่กบัแมว
, นัง่หลบั 

ชาย ผู้ ป่วยนอกหรือ
ญาติผู้ ป่วย 

18 / 35 / 39 3 4 (44.4%) 28  18 / 39 

นัง่กินข้าว, ดแูมว หญิง ผู้ ป่วยใน 18 1 
ชดุม้านัง่ เลน่กบัแมว ชาย ญาติผู้ ป่วยใน 3 1 1 (11.1%) 3 3 
พืน้ท่ีสวน ให้อาหารแมว ชาย ผู้ ป่วยใน 1 1 1 (11.1%) 1 1 
ข้อสงัเกต - เวลา 12:15 น. ร้านหนงัสือเร่ิมเก็บร้าน(ขายวนันีว้นัสดุท้าย) รวม 9 17 1 / 39 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การให้บริการคลินิกพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



395 

 

 

ตารางท่ี 58 การให้บริการคลนิิกพิเศษ งานผู้ ป่วยนอก เวลา 9:00 - 12:00 น. 

วนั คลินิกพิเศษ 
จนัทร์ - ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 

- ศลัยกรรมกระดกูและข้อ 
- ศลัยกรรมทัว่ไป 
- อายรุกรรม(หอบหืด) 
- ฝากครรภ์/นรีเวช 

- เด็ก 
- ห ูคอ จมกู 
- ฝังเข็ม 
- โรคตา 

องัคาร - ศลัยกรรมทัว่ไป 
- นรีเวช 
- ศลัยกรรมกระดกูและข้อ 
- เด็ก 
- เบาหวาน 

พธุ - ศลัยกรรมทัว่ไป 
- ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
- ศลัยกรรมกระดกูและข้อ 
- นรีเวช 

- เด็ก 
- สขุภาพเดก็ดี/ ฉีดวคัซนี 
- ความดนัโลหิตสงู 
- ฝังเข็ม 

พฤหสับด ี - ศลัยกรรมทัว่ไป 
- ศลัยกรรมกระดกูและข้อ 
- ฝากครรภ์/ นรีเวช 
- เด็ก 
- อายรุกรรม 

- โรคไต 
- โรคประสาทและสมอง 
- ห ูคอ จมกู 
- ฝังเข็ม 

ศกุร์ - ศลัยกรรมทัว่ไป 
- ศลัยกรรมกระดกูและข้อ 
- อายรุกรรม 
- วณัโรค(ศกุร์แรกของเดือน) 

- เด็ก 
- กระตุ้นพฒันาการ 
- ห ูคอ จมกู 
- ฝังเข็ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
สถติผู้ิป่วย พ.ศ.2551 - 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 59 สถิติผู้ ป่วยใน พ.ศ.2551 - 2555(ต.ค.2550 - ก.ย. 2555) 

ท่ีมา: ฝ่ายเวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลเสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2551 2552 2553 2554 2555 

1. จ านวนผู้ ป่วยใน 14,820 13,943 13,878 13,647 13,406 
2. จ านวนวนัครองเตียง(วนั) 52,521 55,792 61,298 60,349 62,380 
3. เฉลี่ยผู้ ป่วยในวนัละ(คน) 144 153 168 166 171 
4. เฉลี่ยผู้ ป่วยนอนคนละ(วนั):  
เตียง 

3.75 4 4.4 4.4 4.8 

5. อตัราการครองเตียง% 89.69 92.64 101.78 91.86 94.69 
6. จ าแนกตามกลุม่งานหลกั(ราย) 
    6.1 ศลัยกรรม 1,738 2,018 2,103 2,132 1,902 
    6.2 ศลัยกรรมกระดกู 607 724 544 564 481 
    6.3 กมุารเวชกรรม 3,287 3,133 3,467 3,266 3,244 
    6.4 จกัษุวิทยา 261 332 387 329 391 
    6.5 ห ูคอ จมกู 39 125 86 94 115 
    6.6 อายรุกรรม 6,384 5,372 5,154 5,217 4,459 
    6.7 สตู-ินรีเวชกรรม 2,466 2,214 2,132 2,042 2,810 
    6.8 ทนัตกรรม 38 25 5 3 4 
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ตารางท่ี 60 สถิติผู้ ป่วยนอก พ.ศ.2551 - 2555(ต.ค.2550 - ก.ย. 2555) 

ท่ีมา: ฝ่ายเวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลเสนา

ประเภท ปีงบประมาณ 
2551 2552 2553 2554 2555 

1. ผู้มารับบริการทัง้หมด: ครัง้ 
                                    : คน 

226,180 
82,405 

210,435 
52,254 

225,430 
55,488 

234,517 
56,656 

226,537 
55,496 

2. เฉลี่ยผู้มารับบริการวนัละ 791 736 788 823 793 
3. จ าแนกตามกลุม่งานหลกั(ราย) 
    3.1 ศลัยกรรม 25,390 19,839 21,865 25,306 24,011 
    3.2 ศลัยกรรมกระดกู 16,094 13,454 14,067 17,236 18,112 
    3.3 กมุารเวชกรรม 24,345 23,287 23,380 22,545 21,030 
    3.4 จกัษุวิทยา 4,192 2,890 3,697 5,213 5,346 
    3.5 ห ูคอ จมกู 8,182 3,628 4,316 4,540 4,120 
    3.6 อายรุกรรม 122,743 124,431 134,282 133,675 128,001 
    3.7 สตู-ินรีเวชกรรม 9,687 10,132 10,291 10,767 10,620 
    3.8 ทนัตกรรม 10,495 10,714 11,530 12,108 12,011 
    3.9 จิตเวช 5,052 2,060 2,002 3,127 3,286 
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ภาคผนวก ง 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสาขาวิชาชีพที่ส าคัญ 
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ตารางท่ี 61 จ านวนบคุลากรจ าแนกตามสาขาวิชาชีพท่ีส าคญั 

ท่ีมา: ฝ่ายเวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลเสนา (ข้อมลู ณ มกราคม 2555) 
 

ล าดบั บคุลากรแยกตามสายงาน อตัราตาม  
จ.18 

ช่วยปฏิบตัิราชการ จ านวนคนท่ีปฏิบตัิงานจริง 
ไปช่วย มาช่วย 

1 แพทย์ 27 - - 22(ลาศกึษา 5) 
2 นกัจดัการงานทัว่ไป 2 - - 2 
3 ทนัตแพทย์ 8 - - 8 
4 เภสชักร 10 - - 10 
5 พยาบาลวิชาชีพ 181 - - 181 
6 พยาบาลเทคนิค 0 - - 0 
7 นกัวิชาการสาธารณสขุ 4 - 1 5 
8 นกักายภาพบ าบดั 1 - - 1 
9 เจ้าพนกังานเวชกรรมฟืน้ฟ ู 1 - - 1 
10 เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ 3 - - 3 
11 เจ้าพนกังานเภสชักรรม 7 - - 7 
12 เจ้าพนกังานโสตทศันศกึษา 1 - - 1 
13 นกัเทคนิคการแพทย์ 2 - - 2 
14 เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 - - 7 
15 นกัสงัคมสงเคราะห์ 1 - - 1 
16 โภชนากร 1 - - 1 
17 นกัรังสีการแพทย์ 1 - - 1 
18 เจ้าพนกังานรังสีการแพทย์ 5 - - 4(ลาศกึษา 1) 
19 นกัทรัพยากรบคุคล 1 - - 1 
20 เจ้าพนกังานเวชสถิติ 2 - - 2 
21 นกัวิชาการเงินและบญัชี 2 - - 2 
22 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 2 - - 2 
23 เจ้าพนกังานพสัด ุ 1 - - 1 
24 นายช่างเทคนิค 1 - - 1 

 รวมข้าราชการ 271 - 1 266(ลาศกึษา 6) 
25 ลกูจ้างประจ า 57 1 - 56 
26 พนกังานราชการ 14 - - 14 
27 ลกูจ้างชัว่คราว 164 - - 164 

 รวมลกูจ้างและพนกังานราชการ 235 1 - 234 
รวมทัง้สิน้ 506 1 1 500(ลาศกึษา 6) 
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