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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือการออกแบบลวดลายโดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา โดยผูวิจัยได

ทําการศกึษาต้ังแตประวัติความเปนมา ความสําคญัของวังสวนสุนันทา ภาพวาดสนํ้ีาภายในวังสวนสุนันทา ชนิดและลักษณะพันธุไม รวมถึง
องคประกอบศิลปและหลักการออกแบบเพื่อนํามาใชการออกแบบลวดลาย จํานวนท้ังสิ้น 3 ลาย 

โดยลวดลายดังกลาว ผูวิจัยไดนําหลักการออกแบบตามหลักการจัดองคประกอบศิลปรูปแบบสากลมาใชในการออกแบบ แตยังคง
รูปแบบด้ังเดิมของภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทาไว มีการแบงลายออกเปน 3 กลุมตามรูปแบบการแบงหมวดหมูของภาพวาดสีนํ้าในวังสวน
สุนันทา ไดแก กลุมกลวยไม กลุมกุหลาบ และกลุมพันธุไมในวรรณคดี ผูวิจัยไดนําองคประกอบของภาพดอกไมขอบมน ดอกไมขอบหยัก 
ดอกไมปลายแหลม ใบไม เถา ก่ิง ซึ่งเปนรูปภาพดั้งเดิม บนชุดสีเดิมนํามาสับเปลี่ยนสัดสวนใหมใหมีความทันสมัยมากข้ึน แลวจึงนํา
องคประกอบตางๆขางตน มาจัดกลุมและเชื่อมโยงดวยเทคนิคใหม โดยอางอิงจากเคาโครงการจัดองคประกอบเดิมซึ่งเปนเอกลักษณของ
ภาพวาดกลุมพันธุไมน้ันๆ ทําใหไดผลงานการออกแบบลวดลายท่ีมีความรวมสมัย แตในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นถึงเสนหและความงาม
ของภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา ท่ีมีความรวมสมัยไมเส่ือมคลาย จากการออกแบบลวดลายดังกลาวผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับลวดลายเหลานั้นวาควรนํามาใชผลติเปนผลิตภัณฑตางเพ่ือสรางมูลคาใหกับผลงานในเชิงเชิงพาณิชยตอไป 

 
คําสําคัญ: ภาพวาดสีนํ้า, วังสวนสุนันทา, งานออกแบบลวดลายรวมสมัย 
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Abstract 
This research is done to create new compositions for designs finding inspirations from watercolor artworks 

displayed in Suan Sunandha Palace. The researcher made a study in the history of the landmark, its importance, the 
paintings in the Palace, the types and characteristics of the flowers painted, as well as the artistic elements and 
principles of designs that went into the paintings. The information obtained led to the creation of three totally new 
designs. 

The designs incorporated standard international designs and artistic principles, and still kept to the original 
style of the watercolor paintings in Suan Sunandha Palace. Following the paintings, the designs are divided into 
three categories: Orchids,  Roses, and Flowers from Literatures. The researcher used the components of the flowers 
including: rounded-petal flowers, wavy edged-petals, flowers with pointed petals, leaves, vines, and branches. All of 
them represented in the original paintings. Upon the original, the researcher switched these elements and its 
proportion around to create a more modern designs. The original forms are used as references since they contain 
the characteristics of each flower species. The work created achieved an updated trait and simultaneously, reflects 
the charms and timeless beauty of the watercolor paintings displayed in Suan Sunandha Palace, which still exists in 
today's world from the design of the pattern, the experts have suggested that these patterns should be used to 
produce different products to create value for commercial purposes. 
Keywords: Watercolor Painting, Suan Sunandha Palace, Contemporary Design 
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บทนาํ 
วังสวนสุนันทานั้นถือไดวาเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร เน่ืองดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน  พระมหากษัตริยสยาม รัชกาลท่ี 5 แหงราชวงศจักรีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางสวนปาข้ึนเพ่ือเปน
สถานท่ีพักผอนพระอิริยาบถ พระองคมีพระราชประสงคใหสวนน้ีมีลักษณะเปนสวนปา(พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว, จดหมายเหตุพระราชกรณีกิจรายวัน ภาคท่ี 22 : พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี รวบรวมโดยนว
ภรณ ศรีสราญกุลวงศ. 2555) จึงโปรดเกลาฯ ใหหาพันธุไมดอกไมผลท่ีดีและหาไดยากนานาชนิดมาปลูกไวในสวนแหงน้ี   "สุนันทาอุทยาน" 
ช่ือสวนแหงนี้มาจากช่ือสวนของพระอินทรบนสวรรคชั้นดาวดึงส  และเพื่อเปนการลํารึกถึงสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรม
ราชเทวี พระมเหสีซึ่งเปนท่ีรักย่ิงของพระองค จึงโปรดพระราชทานนามสวนปาน้ีวา “สวนสุนันทา”  และยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
สรางตําหนักขึ้นเพื่อเตรียมไวเปนท่ีประทับของมเหส ีเจาจอม และพระราชธิดา  

จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสราง สวนสุนันทาขึ้นเพื่อเปนสวนปาน้ัน ทําใหใน
สวนสุนันทาแหงน้ีมีพันไมทั้งในประเทศและจากตางประเทศทั้งไมดอกและไมประดับมากมาย และเมื่อ พ.ศ. 2467 พระวิมาดาเธอฯ ทรง
ประชวรดวยโรคปสสาวะหวาน จึงไดเสด็จไปประทับกับพระราชโอรส คือ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศร ณ วังลดาวัลย (สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในปจจุบัน)  การพักผอนท่ีทรงโปรดปรานมากท่ีสุดก็คือการปลูกตนไม เมื่อทรงหายประชวรแลว ทรงเห็นวา
วังท่ีเคยประทับอยูน้ันมีเน้ือท่ีบริเวณนอย ไมพอกับการปลูกตนไม พระองคจึงคิดหาท่ีประทับใหเพลิดเพลินพระทัยเพ่ือปลูกตนไมยามวาง 
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตอพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยู หัว ท่ีจะเสด็จมาประทับ ณ สวนสุนันทา เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตแลว พระบรมวงศฝายในและเจาจอมในรัชกาลท่ี 5 ซึ่งมีความประสงค
จะเขามาอยู ก็ไดตามเสด็จพระวิมาดาฯ ในคราวเดียวกัน 

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา ทรงเปนนักพฤกษศาสตรช้ันเย่ียม ทรง ‘เลน’ ตนไมทุกชนิดไมวาจะ
เปน ไมดอก ไมใบ หรือไมผล ท่ีตําหนักน้ันมีท้ังดอกกุหลาบหลายรอยตน มีโรงกลวยไมขนาดใหญ มีกลวยไมนับจํานวนพัน ตรงพ้ืนลางรอง
จากตนกลวยไม จะเปนตนหนาวัวซ่ึงออกดอกทั้งป ตนไมใหญนั้นทรงหามาปลูกแทบทุกชนิด ตนท่ีออกผลมีท้ังตนหวา ตนกระทอน มะมวง
นานาชนิด ชมพู มิหนําซํ้ายังมีตนเกาลัดอีกดวย สวนท่ีตําหนักพระวิมาดาเธอฯ น้ันเปรียบเสมือนวนอุทยานนอยๆทีเดียว (พระวรวงศเธอ
พระองคเจาวิมลฉัตร, 2533:45)  ระหวางตําหนักพระวิมาดาเธอฯ กับพระท่ีน่ังนงคราญสโมสรมีรั้วโปรงๆก้ัน สภาพบริเวณรอบตําหนักน้ัน
ปลูกไมดอกแทบทุกประเภทงามละลานตา ไมดอกท่ีสําคัญคือกุหลาบ กลวยไม ซ่ึงมีแทบทุกชนิด ทุกประเภทหลายรอยตน พระวิมาดาเธอฯ
ทรงใชจายเงินมากเพ่ือซื้อตนไม  ดอกไมมาทรงปลูก ตนไมหลายชนิดไมวาจะเปนลั่นทมขาว พุทธชาดสีเหลือง ตนเล็บนางฟา ตนไมโตๆ
พันธตางๆ แปลกๆ ทรงปลูกท่ีสวนสุนันทาเปนแหงแรกก็วาได(เจาจอม ม.ร.ว.สดับ ในรชักาลท่ี 5, สมัภาษณ, 24 สิงหาคม 2522 อางถึงใน 
แนงนอย ติตตริานนท, ผูรวบรวม, 2522:30-31) 

พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดาในชวงสมัยท่ีพระองคประทับท่ีสวนสุนันทา
น้ัน บริเวณรอบตําหนักจะคลาคลํ่าไปดวยสีสันพรรณไมนานาชนิดสงกลิ่นหอมตลบอบอวลดวยดอกกุหลาบ ล่ันทม สารภี ลําดวน นมแมว 
มะลิ หนาวัว พุทธชาด เล็บนางฟา และแกวเจาจอม  เปนตน  ในชวงเวลาบายถึงคํ่า จะทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรไมดอกตางๆ ดวย
ความสนพระทัยยิ่ง โดยจะมีคุณขาหลวงและมหาดเล็กรวมดวย และในทุกๆเชาโปรดใหคุณขาหลวงในพระองควาดรูปดอกไมท่ีทรงปลูกไว
ใหเหมือนจริงมากท่ีสุด พรอมระบายสีนํ้า โดยเฉพาะดอกกลวยไมพันธุตางๆ เม่ือวาดเสร็จแลวจึงนําขึ้นถวายทอดพระเนตร ถาทรงเห็นวา
ยังวาดไดไมงามเหมือนของจริงก็จะทรงปลอยใหวาดตอไปจนกวาจะพอพระทัย คุณขาหลวงท่ีมีฝมือ เชน คุณขาหลวงอมร รัตติชุณหโชติ 
โดยพระองคจะทรงช้ีแนะและวิจารณเพ่ือใหแตละภาพ เปนเชนตนแบบตามธรรมชาติท้ังรูปทรงและสีสัน ภาพวาดเหลานี้ เทาที่รวบรวมได
ในปจจุบันมีจํานวน 117 ภาพ โปรดใหขาหลวงวาดตั้งแตปพุทธศักราช 2460 เปนตนมา ยังเก็บรักษาไวท่ีตําหนักพระวิมาดาเธอฯ  ปจจุบัน
ต้ังอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

จากความสําคัญและการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวทําใหเห็นไดชัดวาภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทาเปนภาพวาดจิตรกรรมสีนํ้าท่ีมี
ความสําคัญ ทรงคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนอยางมาก ท้ังยังเปนการเก็บรวบรวมถึงรูปแบบของพันธุไมใหเห็นได
อยางชัดเจน การตกแตงลวดลาย และสีท่ีเหมือนจริงของภาพปรากฏเปนความงดงามและความประทับใจอยางมหัศจรรยแกผูท่ีไดพบเห็น 
เปนสิ่งท่ีมีคุณคาในการนํามาศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาใหเปนองคความรู นํามาใชในการออกแบบใหเกิด
ลวดลายสรางสรรคที่มีความรวมสมัย และยังสามารถนําไปตอยอดทางดานความคดิเพ่ือพัฒนาไดอีกในอนาคต ผลการวิเคราะห สี ลวดลาย 
และองคประกอบศิลปของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา ท่ีไดทําการจําแนกภาพวาดออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมกลวยไม, กลุมกุหลาบ 
และกลุมพันธุไมในวรรณคดี สามารถสรุปไดดังน้ี 

สี  
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1.มีการใชโทนสีโดยรวมเปนโทนรอนหรือเย็นอยางใดอยางหนึ่ง และแทรกดวยสีอีกกลุมหน่ึงในปริมาณท่ีนอยกวา เพื่อสรางความ
นาสนใจ 

2.ใชสีข้ันท่ี 1 หรือ 2 กลุมใดกลุมหน่ึงเปนสีหลัก แลวจึงใชอีกกลุมหน่ึงหรือสีกลาง เชน สีขาว เปนสีรอง เพ่ือใหภาพรวมเกิดความ
กลมกลืน (เทียนชยั ตั้งพรประเสริฐ. 2549) 

ลวดลาย  
ใชลวดลายจากธรรมชาติ โดยการใหแสงและเงาทําใหเกิดลวดลายขึ้นบนวัตถุน้ัน โดยมีโครงสรางและสวนประกอบอ่ืนๆเปน

ลวดลายเรขาคณติและรูปทรงอิสระ เพื่อใหเกิดความกลมกลืนและชวยสรางพ้ืนผวิท่ีแตกตาง ไมราบเรียบจนเกินไป 
องคประกอบศิลป 
1.มีลักษณะการจัดกลุมท่ีแตกตางกันออกไปในแตภาพ ท้ังการจัดกลุมท่ีสมมาตร มีรูปแบบชัดเจน เห็นพื้นหลังนอย ไปจนถึงการจับ

ชอดอกเด่ียว และแบบเปนกลุม การเช่ือมตอแบบชอตอชอซึ่งดูหนาแนน และการเชื่อมตอดวยเถาท่ีโปรง สบายตา มองเห็นพ้ืนหลังมากกวา 
และการใหอุปกรณ เชนแจกัน ผาปูโตะเขามาเปนองคประกอบเสริมทําใหภาพวาดดูโดดเดนมากขึ้น 

2.ใชการซ้ําแบบไมเทากัน คือ การสลับขนาดใหญและเล็ก กับการใชการซ้ําลายท่ีไมเทากัน (ชูศักด์ิ ไทพาณิย. 2556) คอื ลายไมซํ้า
หรือเหมือนกัน ตามแนวตั้ง และแนวนอน ข้ึนอยูกับรูปแบบของพันธุไมท่ีนํามาวาด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบของภาพวาดสนํ้ีาในวังสวนสุนันทา 
2. เพื่อสรางงานออกแบบลวยลายจากาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา 
3. เพื่อการสรางสรรคผลงานออกแบบลวดลายจากภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา ท่ีจะเปนประโยชนในการสรางภาพลักษณตอ

องคกร ขาราชการ เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถนํามาใชประยุกตในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบ
ลวดลาย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เปนการวิจัยเพ่ือคนควาหาขอเท็จจริงในอดีตท่ีผานมาและขอมูลท่ีคนควาไดในปจจุบัน แลวนํามาพรรณนาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
ในเชิงวิเคราะหเพ่ือการออกแบบโดยมีวิธีดาํเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาและรวมรวมขอมูลจากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนาม ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย    ราชภัฏ
สวนสุนันทา, หอสมุดแหงชาติ เก่ียวกับภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา 
 2.    ศึกษารวบรวมขอมูลดานการออกแบบลวดลายสําหรับนํามาใชในงานออกแบบ 
 3.    นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและผลการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา พรอมภาพประกอบ 
 4. นําเสนอลวดลายท่ีไดออกแบบจากาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา 
 5. จัดทํารายงานผลการวิจัยการออกแบบลวดลายจากภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา  
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการออกแบบลวดลายโดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา โดยแบงภาพวาดสีนํ้า
ออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ กลุมกลวยไม กลุมกุหลาบ และกลุมพันธุไมในวรรณคดี โดยเปนการสรุปผลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆ 
มาเปนแนวทางในการออกแบบลวดลายจํานวน 3 ลาย แบงเปนกลุมละ 1 ลวดลาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 กลุมกลวยไม 
 

เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบ ลวดลายสรางสรรคท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลวยไม  

ลวดลาย ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกลวยไมและใบไม ผสมผสานกันในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต
ของส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีนํามาเรียงซอนกันจนเกิดเปนชั้นลาย 

สี - ใชสีโทนรอนเปนสีหลัก ไดแก สีสม, สีเหลือง, สีแดง, สีมวงแดง, สีชมพู ตัดกับสีโทนเย็น 

ไดแก สีมวงออน, สีเขียวออน และสีเขียว 
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- ใชสีขั้นท่ี 2 คือ สีมวงแดง และสีเขียวเปนสีหลัก ประกอบดวยสีขั้นท่ี 1 คือสีเหลืองเปนสี
รอง 

องคประกอบศิลป 

 

- มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกกลวยไมแบบกลีบหยัก และปลายแหลม เชื่อมตอกันดวย
กลีบดอกไมท่ีเรียงตอกันเปนเสนนําสายตา ตอเขาหาดอกอ่ืนๆ 

- ระยะหางของแตละดอกคอนขางใกลเคียงกัน การวางลายตอหน่ึงชอลายคอนขางแนน เห็น
พื้นหลังท่ีเปนลายดอกท่ีจางลง แตท้ิงระยะหางระหวางชอลายมากกวา เพ่ือสรางพ้ืนท่ีพัก
สายตา 

- ใชลวดลายเรขาคณิต เปนเสนกรอบการวางแบบลายวางตามแนวพ้ืนท่ีดานหลังของชอลาย 
เพื่อเติมเต็มพ้ืนท่ีวางและเพิ่มรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย 

- ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนวเฉียง ดวยการซํ้าแบบเทากัน  

- ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณิตเปนรอง 

ตารางท่ี 1 วิเคราะหรูปแบบลวดลายกลุมกลวยไม  
ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกลวยไมและใบไม ผสมผสานกันในกรอบของรูปทรงเรขาคณิตของส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีนํามาเรียงซอนกัน

จนเกิดเปนชั้นลาย มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกกลวยไมแบบกลีบหยัก และปลายแหลม เชื่อมตอกันดวยกลีบดอกไมท่ีเรียงตอกันเปน
เสนนําสายตา ตอเขาหาดอกอ่ืนๆ ระยะหางของแตละดอกคอนขางใกลเคียงกัน การวางลายตอหน่ึงชอลายคอนขางแนน เห็นพื้นหลังท่ีเปน
ลายดอกท่ีจางลง แตท้ิงระยะหางระหวางชอลายมากกวา เพ่ือสรางพ้ืนท่ีพักสายตา ใชลวดลายเรขาคณิต เปนเสนอบการวางแบบลายวาง
ตามแนวพื้นท่ีดานหลังของชอลาย เพื่อเติมเต็มพ้ืนที่วางและเพ่ิมรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนว
เฉียง ดวยการซํ้าแบบเทากัน ใชลวดลายแบบธรรมชาตเิปนหลัก ลวดลายเรขาคณิตเปนรอง ใชสีโทนรอนเปนสีหลัก ไดแก สีสม, สีเหลือง, 
สีแดง, สีมวงแดง, สีชมพู ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สีมวงออน, สีเขียวออน และสีเขียว ใชสีข้ันท่ี 2 คือ สีมวงแดง และสีเขียวเปนสีหลัก 
ประกอบดวยสีขั้นท่ี 1 คือสีเหลืองเปนสีรอง 

ตารางท่ี 2  กลุมกุหลาบ 
เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบ ลวดลายสรางสรรคท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากกุหลาบ 
ลวดลาย ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกุหลาบ ใบไม และตัวกานกุหลาบ 

สี - ใชสีโทนรอนเปนสีหลัก ไดแก สีแดง, สีเหลือง,สีสม, สีมวงแดง และสีนํ้าตาลแดง 

- ใชสีขั้นท่ี 2 เปนสีหลัก ไดแก สีชมพู, สีเขียว, สีโอรสแทรกดวยสีขั้นท่ี 1 ไดแก สีขาว 
และสีเขียวออน 

- ใชสีนํ้าเงินเขมเปนฉากหลังเพื่อสรางความโดดเดนใหตัวลาย  
องคประกอบศิลป - มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบหยักและกลีบเหล่ียม เช่ือมตอกันดวยกาน

ดอกและใบ บนเสนโครงอิสระ ลักษณะการวางท่ีมีระยะหางไมเทากัน  

- ใชหลักสมดุลแบบไมสมมาตรตามแนวต้ัง ดวยการซํ้าแบบไมเทากัน  
เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 

องคประกอบศิลป - การทิ้งระยะหางของแตละชอดอกไมเทากัน โดยท้ิงระยะหางองแตละชอดอกไมเทากัน 
ตามขนาดและจังหวะการวางลาย โดยลายประกอบดวยชอดอกเล็ก ชอดอกกลาง และ
ชอดอกใหญ  ภาพรวมมีความโปรง แตมีการใชฉากหลังสีเขมเพ่ือเพ่ือความหนักแนน
และโดดเดนใหกับตัวลาย ใชลวดลายแบบธรรมชาติเพียงอยางเดียว 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะหรูปแบบลวดลายกลุมกุหลาบ  

 ลวดลายสรางสรรคท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลวยไม ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกุหลาบ ใบไม และตัวกานกุหลาบ มี
องคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบหยักและกลีบเหล่ียม เชื่อมตอกันดวยกานดอกและใบ บนเสนโครงอิสระ ลักษณะการวางท่ีมี
ระยะหางไมเทากัน ใชหลักสมดุลแบบไมสมมาตรตามแนวต้ัง ดวยการซํ้าแบบไมเทากัน  การท้ิงระยะหางของแตละชอดอกไมเทากัน โดย
ท้ิงระยะหางองแตละชอดอกไมเทากัน ตามขนาดและจังหวะการวางลาย โดยลายประกอบดวยชอดอกเล็ก ชอดอกกลาง และชอดอกใหญ  
ภาพรวมมีความโปรง แตมีการใชฉากหลังสีเขมเพ่ือเพื่อความหนักแนนและโดดเดนใหกับตัวลาย ใชลวดลายแบบธรรมชาติเพียงอยางเดียว 
ใชสีโทนรอนเปนสีหลัก ไดแก สีแดง, สีเหลอืง,สีสม, สีมวงแดง และสีนํ้าตาลแดง ใชสีขั้นท่ี 2 เปนสีหลัก ไดแก สีชมพ,ู สีเขียว, สีโอรสแทรก
ดวยสีขั้นท่ี 1 ไดแก สีขาว และสีเขียวออน ใชสีนํ้าเงินเขมเปนฉากหลังเพ่ือสรางความโดดเดนใหตัวลาย 

 
ตารางท่ี 3 กลุมพันธุไมในวรรณคดี 

เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบ ลวดลายสรางสรรคท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลุมพันธุไมในวรรณคดี 

ลวดลาย ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกไมและใบไมท่ีผสมผสานกันหลากหลายชนิด กับโครงสราง
ลวดลายเรขาคณิตของส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีนํามาเรียงซอนกันจนเกิดเปนลายช้ันท่ีสองดานหลัง 

สี - ใชสีโทนรอน ไดแก สีสม, สีเหลือง,สีแดง, สีชมพู สีมวงแดง ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สีเขียว

, สีเขียวออน โดยใหนํ้าหนักของสีรอนและเย็นในปริมาณที่เทากัน 

- ใชสีขั้นท่ี 2 คือสีน้ําตาล และสีครีม ชวยในการเชื่อมโยงเขาหากัน 
องคประกอบศิลป - มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบมล และกลีบหยัก เชื่อมตอกันดวยใบไมขอบ

หยัก เถาไมท่ีเรียงตอกันเปนเสนนําสายตา ตอเขาหาดอกอ่ืนๆ มีการใชลักษณะของตัว
ลายดอกหลายนาดแตกตางกัน 

- ระยะหางของแตละดอกแตกตางกัน การวางลายตอหนึ่งชอลายคอนขางแนน เห็นพื้น
หลังนอย แตท้ิงระยะหางระหวางชอลายมากกวา  

- ใชลวดลายเรขาคณิต ออกแบบเปนกรอบนําสายตา วางตามแนวพ้ืนที่ดานหลังของชอ
ลาย เพ่ือเติมเต็มพ้ืนท่ีวางและเพ่ิมรายละเอียดของลายใหมคีวามทันสมัย 

- ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนวต้ัง ดวยการซํ้าแบบเทากัน  
- ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณิตเปนรอง 
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ตารางท่ี 3  วเิคราะหรูปแบบลวดลายพันธุไมในวรรณคดี  
 ลวดลายสรางสรรคท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลุมพันธุไมในวรรณคดี  ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกไมและใบไมท่ีผสมผสาน

กันหลากหลายชนิด กับโครงสรางลวดลายเรขาคณิตของส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ีนํามาเรียงซอนกันจนเกิดเปนลายชั้นท่ีสองดานหลัง มี
องคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลบีมล และกลีบหยัก เช่ือมตอกันดวยใบไมขอบหยัก เถาไมท่ีเรียงตอกันเปนเสนนําสายตา ตอเขาหา
ดอกอ่ืนๆ มีการใชลักษณะของตัวลายดอกหลายนาดแตกตางกัน ระยะหางของแตละดอกแตกตางกัน การวางลายตอหนึ่งชอลายคอนขาง
แนน เห็นพ้ืนหลังนอย แตท้ิงระยะหางระหวางชอลายมากกวา ใชลวดลายเรขาคณิต ออกแบบเปนกรอบนําสายตา วางตามแนวพื้นท่ี
ดานหลังของชอลาย เพื่อเติมเต็มพื้นท่ีวางและเพิ่มรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนวต้ัง ดวยการ
ซํ้าแบบเทากัน ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณิตเปนรอง ใชสีโทนรอน ไดแก สีสม, สีเหลือง,สีแดง, สีชมพู สีมวงแดง 
ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สีเขียว, สีเขียวออน โดยใหนํ้าหนักของสีรอนและเย็นในปริมาณท่ีเทากัน ใชสขีั้นท่ี 2 คือสีน้ําตาล และสีครีม ชวยใน
การเชื่อมโยงเขาหากัน 
 
สรุปและอภปิรายผล 

การออกแบบลวดลายโดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาต้ังแตประวัติความ
เปนมาและความสําคัญของวังสวนสุนันทา รูปแบบพรรณไมในวังสวนสุนันทา ภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา รวมถึงศึกษาเก่ียวกับ
องคประกอบศิลปและวธิีการออกแบบลวดลาย ท่ีนํามาสูการออกแบบลวดลายจากภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา จํานวน 3 ลวดลาย 

โดยลวดลายท้ัง 3 ลวดลายน้ี ผูวิจัยไดนําหลักการออกแบบและหลักองคประกอบศิลปท่ีเปนหลักสากลและหลักการออกแบบ
ลวดลายมาใชในการออกแบบดวยคอมพิวเตอร แตยังคงรูปแบบด้ังเดิมของภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทาไว มีการแบงลายออกเปน 3 กลุม
ตามรูปแบบการแบงหมวดหมูของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทาอันไดแก กลุมกลวยไม กลุมกุหลาบ และกลุมพันธุไมในวรรณคดี ผูวิจัยได
นําองคประกอบของภาพดอกไมขอบมน ดอกไมขอบหยัก ดอกไมอบแหลม ใบไม เถา ก่ิง ซ่ึงเปนรูปภาพด้ังเดิม บนชุดสีเดิมท่ีมีการ
สับเปล่ียนสัดสวนใหม ใหมีความทันสมัยมากข้ึน รวมท้ังนําองคประกอบตางๆขางตน มาจัดกลุมและเชื่อมโยงดวยเทคนิคใหม โดยอางอิง
จากเคาโครงการจัดองคประกอบเดิมซ่ึงเปนเอกลักษณของกลุมพันธุไมน้ันๆ ทําใหไดผลงานการออกแบบลวดลายท่ีมีความทันสมัย แตใน
ขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นถึง เสนหและความงามของภาพวาดสีนํ้าในวังสวนสุนันทา ท่ีมีความรวมสมัยไมเส่ือมคลาย 
ขอเสนอแนะ 

ในงานออกแบบลวดลายน้ี ผูวิจัยเลือกออกแบบลวดลาย โดยใชภาพตนแบบด้ังเดิมของแรงบันดาลใจ เน่ืองจากตองการใหผลงาน
มีความรวมสมัย และยังคงส่ือถึงช้ินงานด้ังเดิมอยู แตในการทําวิจัยลักษณะน้ี ผูวิจัยยังสามารถเลือกนําเพียงสวนใดสวนหน่ึง หรือเลือกดึง
ส่ิงท่ีนาสนใจอื่นๆ เชน องคประกอบอื่นท่ีวาดอยูในภาพนํามาใชในการออกแบบลวดลาย รวมถึงออกแบบเคร่ืองแตงกายไดอยาง
หลากหลาย นอกจากน้ีผูวิจัยยังสามารถดัดแปลงชิ้นงาน ใหมีรายละเอียดขององคประกอบ การจัดกลุม หรือการเช่ือมตอท่ีมาก หรือนอย
กวาน้ี เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานในลักษณะอื่นๆ ไดอีกมาก ซึ่งจะเปนแนวทางท่ีเปดกวางใหไดขยายผลการศึกษาอยางละเอียด
ตอไป 
เอกสารอางอิง 
ชูศกัด์ิ ไทพาณิย. 2556. การออกแบลวดลาย. กรุงเทพฯ : วาดศิลป 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   146 

เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ. 2549. องคประกอบศิลป 1.กรุงเทพฯ :  สามลดา 
แนงนอย ติตริรานนท. 2523. สวนสุนันทาในอดีต. กรุงเทพฯ : พิศิษฐการพิมพ 
นวภรณ ศรีสราญกุลวงศ. 2555. การออกแบลวดลายดอกไมในวังสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราภัฏวนสุนันทา 
  


