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		 การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่าง กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาต่อ
เนื่องจากโครงการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิงในประเทศไทย กรณีศึกษากรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด
แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวม อาคารที่มีการประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุลาย รวบรวม คัดลอก วิเคราะห์ และจัด
กลุ่มลวดลายแบบขนมปังขิง ที่ปรากฏในเขตพื้นที่ จ.กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นภาคกลางและภาคเหนือ ก่อการรื้อ ถอนท�ำลาย หรือเสื่อมสภาพ และสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการเรียน
การสอนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือปรับปรุงตกแต่งอาคาร และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ในการศึกษาดังกล่าว ได้ใช้ขอ้ มูลจากผลการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิงในประเทศไทย กรณีศกึ ษา
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ เป็นหลักการส�ำรวจภาคสนามจากแหล่งสถานที่จริงโดยมีอาคารที่มีการตกแต่งด้วย
ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง จ�ำนวน 12 หลัง หรือเป็นลวดลายไม้ฉลุ 156 แบบลาย ท�ำให้ทราบได้ว่าอาคารที่มีการ
ตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง เป็นอาคารที่เป็นที่นิยมมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 และความนิยมลด
น้อยลงในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยอาคารส่วนใหญ่อยู่ที่เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ และอ�ำเภอเมือง จ.นครปฐม และอ�ำเภอเมือง
จ.แพร่ อาคารดังกล่าวได้รับอิทธิพลตะวันตกแพร่เข้ามาในกรุงเทพฯ
		 อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง จะไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับช่าง ทราบเพียงส่วนใหญ่เป็นช่างในท้อง
ถิ่น ช่างจีน และบางส่วนเป็นการสั่งซื้อไม้ฉลุลายจากพระนคร
		 ในการตกแต่งตัวอาคารจะนิยมน�ำไม้ฉลุแบบขนมปังขิง ประดับตกแต่งบริเวณเหนือบานประตูแบบบานเฟี้ยมและ
บานหน้าต่าง ตกแต่งบริเวณคอสอง ใต้ฝ้าเพดาน ระบายชายคา ระบายชายคากันสาด-หน้าต่าง ลูกกรง ระเบียง และค�้ำ
ยันชายคา ส�ำหรับลวดลายแบบขนมปังขิง มีทั้งตัวลายที่เกิดจากพื้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นลายตามตั้ง และแนวนอน เป็น
ลวดลายที่มีความโปร่ง อ่อนช้อย เส้นคดโค้ง ลื่นไหล และบางส่วนเป็นแบบหงิกงอ ลักษณะลวดลายที่เด่นชัด คือ ลายก้าน
ขดพันธุ์พฤกษา โดยแตกลายเป็นกิ่งก้าน ช่อดอกและช่อใบลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะรูปดอกทิวลิป ที่นับเป็นแบบฉบับของ
ลายแบบขนมปังขิง อีกลักษณะหนึ่ง คือ ลวดลายที่เกิดจากช่องว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นลายในแนวตั้ง โดยฉลุเป็นช่องปิดรูป
แบบต่างๆ และฉลุเป็นช่องเปิดที่ต้องต่อเชื่อมกับไม้แผ่นอื่นที่ฉลุแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ลายจากช่องฉลุจะเป็นลวดลายที่เกิด
จากไม้ 2 แผ่น ประกอบแบบที่ฉลุซ้ายขวาเหมือนกัน และแบบที่ซ้ายขวางต่างกัน หรือเป็นลายแผ่นเดียว แต่น�ำมาจัดเรียง
ต่อ ซึ่งรูปแบบของช่องฉลุที่นิยมคือ รูปลูกน�้ำ ใบไม้ ดอกไม้สามกลีบ ดอกไม้สี่กลี โดยส่วนใหญ่เมื่อประกอบลายแล้วจะมี
ลักษณะเหมือนช่ออุบะแบบต่างๆ คั่นด้วยลายอื่น
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Abstract

		 This research is to collect and study gingerbread fretworks of artisan clans in Bangkok, vicinities and
Phrae Province. The research is a consequence of the study on Gingerbread House Architecture in Thailand,
Case Study: Bangkok, Vicinities and Phrae Province. The objectives of this research are to study buildings
decorated by fretworks and collect, copy, analyze and categorize gingerbread designs found in Bangkok,
Vicinities and Phrae Province, so that the local art and culture in central and northern regions can be
preserved before they are demolished or deteriorated. The study can be used as learning and teaching
materials for architecture or building improvement and decoration and so on.
		 This study uses data received from the study result of Gingerbread House Architecture in Thailand,
Case Study: Bangkok, Vicinities and Phrae Province as a main field of study in actual places. The places
include 12 buildings decorated by gingerbread fretworks with 156 designs. According to the study, the
buildings decorated with gingerbread fretwork were popular during the reigns of King Rama V and King
Rama VI. However, the popularity decreased during the reign of King Rama VII. Most of the buildings are
located in Phra Nakhon District of Bangkok, Mueang District of Nakhon Pathom Province and Mueang
District of Phrae Province. These buildings were influenced by Western culture before the influence
spread to Bangkok.
		 For the buildings decorated by gingerbread designs, there is no information about the artisans.
However, the only information shows that most of the artisans were local and Chinese artisans. Meanwhile, some fretworks were purchased from the capital city.
		 The buildings were popularly decorated by gingerbread designs. The decorations were in the areas
beyond accordion doors, windows and supporters. Also, the decorations were beneath ceilings, eaves
ornamental fringes, splashboard ornamental fringes, window ornamental fringes, balustrade bars and
splashboard skids. Gingerbread designs includewood patterns, and most of the wood patterns are vertical,
horizontal, transparent, delicate, curved and smooth. In addition, some patterns are twisted. The uniqueness of the pattern is vine pattern by having branches, clusters and glumes. Meanwhile, tulip pattern is
the original pattern of gingerbread design. Another characteristic is a pattern derived from gaps, and most
of them are vertical by being perforated into a variety of closed and opened gaps linked with the same
style of perforated wood plates. The pattern of perforated gaps is caused from wood with two opened
gaps by similarly having left and right perforations. Additionally, the left perforation is different, or it is on
single wood plates consistently placed in array. The popular patterns of perforated gaps include larvae,
leaves, flowers and petals. After the patterns are produced, the patterns will possess the same characteristics as those of a variety of clusters.
Key words: gingerbread fretworks Bangkok vicinities and Phrae Province
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

		 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดประกอบกับเป็น
เมืองที่มีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และฝีมือเชิงช่าง
สถาปัตยกรรมมากที่สุด เนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์พระที่นั่ง
วิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระราชวัง
พญาไท ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎ ตลอดจน
พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร พิพิธภัณฑ์บ้านเอกะ
นาค และต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ แหล่งศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งมีลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงให้เห็นกันทั่วไปมีความ
งดงามเป็นอย่างมาก เป็นแบบอย่างให้พบเห็นและสามารถ
น�ำปรับใช้กับอาคารทั่วไปได้ดี ใช้ลวดลายแบบขนมปังขิง
ประดับตกแต่งอาคารได้สวยงาม นอกจากนี้บริเวณเขต
ปริมณฑล อย่างจังหวัดนครปฐม ก็มีอาคารที่มีการประดับ
ตกแต่งลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง คือ เรือนพระธเนศวร
พระราชวังสนามจันทร์ นั้นเป็นแบบอย่างของลวดลายไม้
ฉลุที่ดีมากในการตกแต่งบ้าน องค์ประกอบเรือนพักอาศัย
โดยได้รบั อิทธิพลจากรูปแบบของลวดลายขนมปังขิง ทีก่ ำ� ลัง
เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในพระนครในช่วงเวลา
ในอดีตและในภูมิภาคเหนือ จังหวัดแพร่ มีเรือนขนมปังขิง
จ�ำนวนมาก ทั้งเป็นบ้านพักคหบดีเพราะมีไม้สักเป็นจ�ำนวน
มาก ได้มีช่างไทย ช่างจีน ช่างญวน เป็นช่างฝีมือประดิษฐ์
ลวดลายไม้ ฉ ลุ อ ย่างสวยงามให้พบเห็น อย่างแพร่ ห ลาย
และน�ำมาออกแบบปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
อาคารบ้านเรือนของผู้คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน กรุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดแพร่
		 ดังนัน้ การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปัง
ขิงของสกุลช่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ จึง
เป็นการศึกษารวบรวมคัดลอกรูปแบบของลวดลายไม้ฉลุ
แบบขนมปังขิง ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเผยแพร่และ
สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากเป็นการ
เก็บรวบรวมหลักฐานก่อนการเสื่อมสภาพของอาคารหรือ
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ถูกท�ำลาย ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่อศึกษารวบรวมอาคารที่ประดับตกแต่งไม้
ฉลุแบบขนมปังขิง (Ginger Bread) ในจังหวัดกรุงเทพฯ
ปริมณฑลและจังหวัดแพร่
		 2. เพื่ อ รวบรวมลวดลายไม้ ฉ ลุ แ บบขนมปั ง ขิ ง
สกุลช่าง กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ รวมทั้ง
วิเคราะห์ คัดลอก จัดกลุ่มลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง
		 3. เพื่อเป็นการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้อง
ถิ่นภาคกลางและภาคเหนือ

นิยามศัพท์

		 ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง หมายถึง การประดับ
ตกแต่งไม้ฉลุลวดลายชนิดหนึ่งใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะหงิกงอเป็นแง่งคล้ายขิง ลวดลายแบบขนมปังขิงได้
รับอิทธิพลทางศิลปะแบบกอธิคก็ได้มีการพัฒนาออกไป
มากมายจากต้นแบบ ที่ส�ำคัญคือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
ของลวดลายแบบขนมปังขิง คือ ลายดอกทิวลิป ทั้งดอกทิว
ลิปแบบตั้งและดอกทิวลิปแบบคว�่ำ นอกจากนี้ก็มีลายก้าน
ขด ลายเรขาคณิต ลายลูกน�้ำ ลายผักผลไม้ที่เป็นที่นิยม
ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม

สมมติฐานการวิจัย

		 1. ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่าง กรุงเทพ
ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ มีรูปแบบอย่างไร
		 2. ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงที่พบในอาคารมี
บริเวณที่ใดของอาคารบ้าง
		 3. ช่ า งฝี มื อ สื บ ทอดลวดลายไม้ ฉ ลุ ส กุ ล ช่ า ง
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ มีช่างท�ำไหม
		 4. การรั บ รู ้ ข องคนในพื้ น ที่ ข องงานศิ ล ปะไม้ ฉ ลุ
ลวดลายแบบขนมปังขิง ว่าอย่างไร
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การศึกษารวบรวมลวดลายไมฉลุแบบขนมปงขิงสกุลชาง
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

		 ส�ำหรับในส่วนของอาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลาย
		 อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง
ขนมปังขิงในสยามนั้น มีปรากฏให้เห็นจ�ำนวนมากในสมัย
		 ลวดลายแบบขนมปั ง ขิ ง แพร่ ห ลายเข้ า มาใน รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 โดยนิยมน�ำลวดลายแบบขนมปัง
ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่จะเห็นได้ว่าในสมัย ขิงมาใช้ในการตกแต่งอาคารที่เป็นลักษณะเรือนพักอาศัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นั้น ซึ่งเป็นทั้งในส่วนของอาคารแบบเรือนไม้ แบบชั้นเดียวและ
เริ่มมีชาวต่างประเทศเข้ามาท�ำงานในสยามมากขึ้นโดย แบบสองชัน้ อาคารแบบก่ออิฐถือปูนทีเ่ ป็นอาคารเดีย่ ว และ
เฉพาะชาวอังกฤษ อย่างเช่น นางแอนนา เลียวโนเวนส์ เป็นอาคารแบบเรือนแถว ซึ่งเป็นทั้งแบบเรือนแถวไม้ และ
(Anna Leonowens) ที่ได้น�ำรูปแบบการแต่งกายแบบ ตึกแถว
อังกฤษที่เรียกว่า วิคตอเรียน สไตล์ (Victorian Style) เข้า 		 กลุ่มอาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิงนี้
มาโดยปรากฏให้เห็นในรูปแบบการแต่งกายของสตรีราช ครั้งแรกอาจเป็นอาคารส�ำหรับพักอาศัยส�ำหรับชาวต่าง
ส�ำนักในสมัยรัชกาลที่ 5
ประเทศ เป็นต�ำหนักของพระมเหสี และพระราชวงศ์ หรือ
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เป็นอาคารพักอาศัยของคหบดีผู้มีฐานะและต่อมาได้เป็นที่
นิยมแม้แต่ในกลุ่มอาคารร้านค้าที่เป็นตึกแถวริมถนน(ภรดี
พันธุภากร, 2547 : 15-16)
		 กลุ่มอาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง
จะปรากฏในแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
สมัยรัชกาลที่ 5 แหล่งชุมชนทีพ่ กั อาศัยของชาวต่างประเทศ
และแหล่งพักอาศัยหรือย่านธุรกิจการค้าของเมืองศูนย์กลาง
ในต่างจังหวัดที่เป็นชุมชนที่มีอายุประมาณ 100 – 150 ปี
มาแล้ว โดยมีกลุม่ ตัวอย่างอาคารทีต่ กแต่งด้วยลวดลายแบบ
ขนมปังขิง ดังนี้
		 กลุ่มพระนคร อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายขนมปัง
ขิงในพระนครในอดีตนั้น มีอาคารขนมปังขิงที่ถือได้ว่ามี
ความงดงามสุดยอด โดยมีตัวอย่างดังนี้ พระที่นั่งวิมานเมฆ
ในเขตพระราชวังดุสิต ที่กล่าวกันว่าเป็นอาคารที่มีการ
ตกแต่งด้วยไม้ฉลุแบบขนมปังขิงที่งดงามที่สุด พระต�ำหนัก
ต่างๆ ของพระมเหสี และพระเจ้าลูกเธอในบริเวณพระราชวัง
สวนสุนันทา อาคารกุฏิสงฆ์ในบริเวณวัดบวรนิเวศ เขต
พระนคร กรุงเทพฯ กลุ่มกุฏิสงฆ์ในบริเวณวัดต่างๆ ย่านฝั่ง
ธนบุรี ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วัดอนงคาราม เป็นต้น
		 กลุ่มภูมิภาค อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายขนมปัง
ขิงที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ นั้น มีทั้งแบบเรือนไม้ อาคารก่อ
อิฐถือปูนและแบบอาคารแถว แหล่งที่ปรากฏส่วนใหญ่จะ
เป็นในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง เมืองที่มีคหบดี
หรือแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของบุคคลส�ำคัญ แหล่งทีม่ ชี าวต่างชาติ
อยูอ่ าศัย แหล่งทีเ่ ป็นทีพ่ กั ผ่อนหรือมีการก่อสร้าง พระราชวัง
ของพระมหากษัตริย์หรือบุคคลส�ำคัญและแหล่งธุรกิจการ
ค้าที่ส�ำคัญในอดีต โดยมีกลุ่มตัวอย่างอาคารที่ตกแต่งด้วย
ลวดลายขนมปังขิงที่มีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ กลุ่มเรือน
ขนมปังขิงในบริเวณพระราชวังบางปะอิน ทีเ่ ป็นพระต�ำหนัก
ของพระมเหสี และพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 5 อ�ำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุม่ ต�ำหนักในบริเวณ
เกาะสีชัง กิ่งอ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กลุ่มกฏิสงฆ์ ใน
บริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติ อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเรือนเดี่ยว และเรือนแถว ริมถนน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางกลุ่มพระที่นั่งและเรือนไม้ ใน
บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เรือนเดี่ยว เรือนแถว หลายแห่ง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเรือนเดี่ยว เรือนแถว ในย่านชุมชนชาวจีน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นต้น (ภรดี พันธุภากร, 2547 :
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16-20)
		 อาคารที่ ต กแต่ ง ด้ ว ยลวดลายแบบขนมปั ง ขิ ง ใน
จันทบุรี
		 สถาปัตยกรรมในจังหวัดจันทบุรีนั้น มีหลายหลาย
รูปแบบ ทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวัน
ตก แบบที่นิยมกันทั่วไปในเขตพระนคร และเมืองต่างๆ ที่
ส�ำคัญ กลุ่มรูปแบบที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
กลุ่มสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบจีน กลุ่มสถาปัตยกรรมที่
เป็นรูปแบบตะวันตกแบบสมัยใหม่ และกลุ่มรูปแบบที่มี
การตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง (Gingerbread) ซึง่
กลุ่มอาคารที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง นับ
ว่ า เป็ น กลุ ่ ม อาคารที่ มี ค วามโดดเด่ น มากที่ สุ ด ของ
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ในจันทบุรีในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6
		 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ขนมปังขิง (Gingerbread)
เป็นชื่อของลวดลายชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน
สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนกอธิค (Victorien Gothic)
ในประเทศอังกฤษ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย ระหว่างปี
พ.ศ. 2380 – 2444 ลวดลายแบบขนมปังขิง เป็นลวดลาย
ที่มีลักษะหงิกงอ ขมวด และคดโค้ง หรือเป็นลายกระจุ๋ม
กระจิ๋มเหมือนลวดลายดอกไม้พันธุ์พฤกษา ลวดลายของผ้า
ลูกไม้ หรือลวดลายที่เกิดจากการถักโคร์เชต์ แต่ลวดลาย
ขนมปังขิงแบบดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมคือ ลายดอกทิวลิป ซึ่ง
ถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของลวดลายแบบขนมปังขิง
		 เรื อ นไม้ แ บบขนมปั ง ขิ ง แพร่ ห ลายจากอั ง กฤษสู ่
ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และเยอรมนี และเมื่อ
นักล่าอาณานิคมชาวอังกฤษ และฝรั่งเศส เดินทางมายังดิน
แดนแถบเอเชีย จึงได้น�ำรูปแบบลวดลายขนมปังขิง หรือ
อาคารแบบขนมปังขิงเข้ามาเผยแพร่ด้วย โดยเฉพาะสยาม
ประเทศได้รับมาอย่างผสมผสานกลมกลืน จนดูราวกับเป็น
แบบบ้านเรือนของสยาม และลวดลายรูปแบบนั้นๆ คือ
ลวดลายของไทย แต่การตกแต่งลวดลายแบบขนมปังขิงก็
ไม่มรี ปู แบบทีก่ ำ� หนดตายตัว ขึน้ อยูก่ บั งาน พืน้ ทีก่ ารตกแต่ง
ความต้องการของเจ้าของอาคาร และการออกแบบของช่าง
สถาปนิกเป็นหลัก
		 แต่ส�ำหรับจันทบุรีนั้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มรูปแบบ
อาคาร ทีม่ กี ารตกแต่งด้วยลวดลายขนมปังขิงจะปรากฏมาก
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอแหลมสิงห์ เขตต�ำบลพลิ้ว
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อ�ำเภอท่าใหม่ และอ�ำเภอขลุง ซึ่งเป็นทั้งแบบเรือนเดี่ยวพัก
อาศัย เรือนแถวร้านค้า และกุฏิของพระภิกษุสงฆ์ โดยกลุ่ม
อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายขนมปังขิง จะมีลักษณะที่โดด
เด่น ด้วยการใช้ไม้ฉลุลวดลายประดับตามส่วนต่างๆ ของ
อาคารมากน้อยแตกต่างกันไป (ภรดี พันธุภากร, 2547 :
27-28)
		 อย่างไรก็ตาม อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดลายขนมปัง
ขิงที่จันทบุรีนั้น นอกจากจะมีรูปแบบร่วมสมัยกับที่ปรากฏ
ที่พระนคร ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 5
และรัชกาลที่ 6 แล้ว ลายแบบขนมปังขิงของจันทบุรี ก็ยังมี
รูปแบบที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น สัมพันธ์กับรสนิยมของ
ผู้คน เชื้อชาติ และฝีมือช่างในท้องถิ่น โดยมีลักษณะโดย
รวมดังนี้
		 1. อาคารเดี่ยว
		 อาคารเดี่ยวที่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง
แบบเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ 1 – 2 ชัน้ ส่วนฐาน
อาจมีการก่ออิฐถือปูน ท�ำช่องระบายอากาศใต้พื้นอาคาร
บางส่วนก็สร้างโดยไม่มีการยกพื้น ตัวเรือนมีทั้งแบบมีมุข
และแบบไม่มีมุข หลังคาเป็นทรงปั้นหยาหรือมนิลา แบบ
จั่วตัดมุม หรือหลังคาแบบผสมผสาน มุงด้วยกระเบื้องว่าว
บางส่วนอาจเป็นกระเบื้องวิบูลย์ศรี และกระเบื้องใยหิน ซึ่ง
อาจเป็นการซ่อมในระยะหลัง นอกจากนี้บางส่วนก็เป็น
อาคารที่ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นไม้
		 เรือนเดี่ยวที่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิงที่
จันทบุรี มักนิยมสร้างแบบเรือนหน้าถังเหมือนเรือนร้านค้า
ถ้าเป็นเรือนขนาดใหญ่นอกจากจะมีมุขแล้ว ยังท�ำโถงที่
จอดรถใต้มุข ซึ่งสมเด็จกรมพระยาด�ำรง ราชานุภาพ ทรง
กล่าวไว้ว่าเรือนของผู้มีบรรดาศักดิ์ จะต้องมีมุขแสดง
เกียรติยศ
		 ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ประตูที่เป็นประตูแบบ
บานเฟี้ยม และแบบบานคู่เปิดออก ตัวบานประตูเป็นแบบ
บานลูกฟักไม้กระดานดุน และแบบบานเกล็ดไม้ หน้าต่าง
เป็นแบบบานคู่เปิดออก ตัวบานเป็นแบบลูกฟักไม้ และ
แบบบานเกล็ ด ไม้แ ละบางส่ว นก็เป็น หน้าต่างแบบบาน
กระทุ้งส�ำหรับเปิดออก มีการท�ำกันสาดคลุมเหนือบาน
หน้าต่างและใช้ไม้ฉลุลาย หรือที่เรียกว่า “ขนมปังขิง”
ประดับในส่วนต่างๆ ทั้งส่วนรั้วระเบียง ราวบันได ช่อง
ระบายอากาศเหนือบานประตู ครีบประดับชายคา เท้าแขน
ลายประดับข้างเสาเล็กตรงส่วนยอดจั่ว หรือประดับตรงมุม

ใต้จั่ว นอกจากนี้ยังใช้กระจกดอก กระจกสีตกแต่งเป็นช่อง
แสงเหนือบานประตูและหน้าต่างและอาจมีรายละเอียด
อื่นๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น รูปแบบของลวดลายการทาสี
หรือการยกพื้นปูนส่วนล่างก่อนถึงพื้นชั้นล่างและมีช่อง
ระบายอากาศ เป็นต้น
		 เรือนเดี่ยวที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปัง
ขิงนีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะบ้านคหบดีผมู้ ฐี านะ
ดี กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ ศาลาจัตุรมุข และ
บ้านพักข้าราชการ ซึ่งอาคารเดี่ยวที่ประดับตกแต่ง ด้วย
ลายขนมปังขิง ที่ปรากฏในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อาคาร
ศาลากลางเก่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักคลังจังหวัด
บ้านพักผู้ช่วยคลังจังหวัด บ้านพักนายทหาร ส�ำนักงานป่า
ไม้ บ้านคหบดี จ�ำนวน 6 หลัง อุโบสถวัดใหญ่พลิ้ว ศาลา
การเปรียญ อาคารเรียน และกุฏิสงฆ์ (ภรดี พันธุภากร,
2547 : 30)
		 2. อาคารแถว
		 ส�ำหรับอาคารแถวอาจกล่าวได้ว่ามีทั้งส่วนที่เป็น
ตึกแถว และที่เป็นเรือนแถว มีทั้งแบบชั้นเดียวแบบ 2 ชั้น
หลังคาทรงปั้นหยา ในกรณีที่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมักจะ
มีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตก เช่น การท�ำประตู
แบบซุ้มโค้ง และมีการท�ำลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง
ตกแต่งบริเวณซุ้มโค้ง แต่ในกรณีของอาคารแถวที่สร้าง
ด้วยไม้ที่เรียกว่า เรือนแถว นั้น จะนิยมตกแต่งด้วยลวดลาย
แบบขนมปังขิงในส่วนต่างๆ มากกว่า เช่น ตกแต่งที่ผนัง
ส่วนบนใต้ฝ้าเพดาน ตกแต่งเป็นช่องระบายอากาศเหนือ
ประตูและตกแต่งเป็นบานประตู
		 ในส่วนของเรือนแถว 2 ชั้น ที่ส่วนบนเป็นระเบียง
ได้มีการใช้ไม้ฉลุลายแบบขนมปังขิงเป็นรั้วระเบียงบ้าง
ตกแต่งเป็นที่ค�้ำยันใต้ชายคาตกแต่งเป็นระบายหรือแผง
ครีบติดตรงชายคา
		 ไม้ฉลุลวดลายแบบขนมปังขิงที่ปรากฏในอาคาร
ต่างๆ ที่จันทบุรีทั้งในส่วนของเรือนเดี่ยวที่เป็นอาคารไม้
อาคารก่ออิฐถือปูน และอาคารแถวทั้งแบบตึกแถวและ
เรือนแถวนั้น ลวดลายขนมปังขิงมีทั้งแบบที่เป็นลวดลาย
แนวตั้ง ต่อประกอบด้วยไม้ 2 – 3 แผ่น เป็น 1 ลาย โดย
เป็นแบบลายซ�้ำๆ กัน และแบบลายตามแนวนอน ซึ่งกล่าว
กันว่าไม้ฉลุลายตามแนวตั้งส่วนหนึ่งอาจเป็นไม้ฉลุลายที่ส่ง
มาจากกรุงเทพฯ แต่ส่วนใหญ่เป็นช่างไม้ในพื้นที่จันทบุรี
ส�ำหรับไม้ฉลุลายตามแนวนอนที่มีการแกะสลักกลมกลึง มี
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ความหนาบางของลวดลายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นช่างไม้ใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการแกะสลักของช่างเชื้อสายญวน ทั้ง
กล่าวกันว่าช่างญวนนั้น นับเป็นช่างไม้ฝีมือดีของจันทบุรี
		 อาคารที่ตกแต่งด้วยลวดแบบขนมปังขิง จึงนับเป็น
อาคารทีไ่ ด้รบั อิทธิพลตะวันตกทีแ่ พร่เข้ามาในสยาม ในสมัย
รัชกาลที่ 5 และสมัยรัชกาลที่ 6 ทั้งในพระนคร และเมือง
ศูนย์กลางการปกครองทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะมณฑลเทศาภิบาล
โดยเป็นที่นิยมกันอย่างมากในกลุ่มอาคารบ้านพักคหบดี
ชาวสยาม และแม้แต่อาคารแถวที่เป็นเรือนร้านค้า ซึ่ง
ลวดลายขนมปั ง ขิ ง นี้ เ ข้ า กั บ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะความช่ า ง
ประดิษฐ์ดัดแปลงของช่างชาวสยามที่ชอบตกแต่งในราย
ละเอียด มีความประณีตบรรจง และกระจุ๋มกระจิ๋ม มี
ลักษณะของการตกแต่งที่ร่าเริงเหมาะสมกับท่วงท่าของ
การเป็นเรือนพักอาศัย หรือเรือนที่ใช้งานอื่นๆ ทั้งมีคุณค่า
สมกับเป็นเรือนของผู้มีฐานะและมีรสนิยมทางด้านความ
งาม
		 ที่ส�ำคัญ คือ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่ตกแต่ง
ด้วยลวดลายแบบขนมปังขิงจะเป็นที่นิยมของคหบดีผู้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนเป็นตัวบ่ง
บอกฐานะทางเศรษฐกิจได้ประการหนึ่งเมืองจันทบุรีซึ่งนับ
เป็นเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญมาแต่อดีตในด้านเศรษฐกิจ มีพอ่ ค้า
วานิช ชาวสยามและชาวจีนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้ง
ขุนนาง ข้าราชการระดับสูง ท�ำให้อาคารที่ตกแต่งด้วย
ขนมปังขิงที่จันทบุรีนั้น ปรากฏเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อเทียบ
เคียงกับเมืองอื่นในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยลวดลาย
ขนมปั ง ขิ ง ที่ ป รากฏในการตกแต่ ง บ้ า นเรื อ นพั ก อาศั ย
อาคารสถานที่ราชการ บ้านพักข้าราชการ กุฏิสงฆ์ และ
เรือนแถวที่จันทบุรีจะปรากฏในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5
และมีมากในสมัยรัชกาลที่ 6 และปรากฏอยู่ประปรายใน
ช่วงต้น รัชกาลที่ 7 (ภรดี พันธุภากร, 2547 : 38)

ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะเรือนขนมปังขิงใน
กรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดแพร่ดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพฯ
2. พระที่นั่งอภิเศกดุสิต กรุงเทพฯ
3. หมู่กุฎิขนมปังขิง ที่วัดสวนพลู กรุงเทพฯ
4. พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ
5. ต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
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6. พิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค กรุงเทพฯ
7. บ้านวงศ์บุรี จ.แพร่
8. พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่
9. เรือนพระธเนศวร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
		 ขอบเขตระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา เดือนมกราคม –
เดือนพฤษภาคม 2560

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจยั เรือ่ ง การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบ
ขนมปังขิง สกุลช่าง กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดแพร่
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
		 1. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการรวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ
ภาพถ่ายทางอากาศ หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
อื่น ๆ เป็นต้น
		 2. หลังจากได้ศกึ ษาแนวคิดต่างๆ จากเอกสาร และ
มีโครงร่างการวิจัยที่ครบถ้วนและจึงจะออกเก็บข้อมูลภาค
สนาม ซึ่งในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น คือ การส�ำรวจ
สถานที่จริง
		 3. การสร้างแบบสอบถาม
		 4. การส�ำรวจสถานทีจ่ ริง (รวบรวมข้อมูลภาคสนาม)
คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาและมีการเตรียมตัวก่อน
ออกเก็บข้อมูลภาคสนาม เรือนขนมปังขิงที่ท�ำการศึกษา
ดังนี้
		 พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์
พระที่นั่งอภิเษกดุสิต กรุงเทพฯ หมู่กุฏิขนมปังขิงที่ วัด
สวนพลู กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพฯ ต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์
บ้านเอกะนาค กรุงเทพฯ เรือนพระธเนศวร ในพระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จ.แพร่
บ้านวงศ์บุรี จ.แพร่
		 การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบหลัก
ฐานทางด้านการส�ำรวจและข้อมูลของเอกสารว่ามีความ
น่าเชื่อถือทางข้อมูลมากน้อยเพียงใด
		 การสังเคราะห์ข้อมูลน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ภาคเอกสารและภาคสนามมาท�ำการจัดระเบียบข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล
		 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล
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และอาจมีลายในรูปสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมที่น�ำมาติดตั้ง
เป็นค�้ำยันชายคาบ้าง การเกิดลวดลายจะมีทั้งลักษณะของ
ลวดลายที่เกิดจากพื้นไม้ ซึ่งนิยมออกแบบลวดลายในแนว
นอน เส้นสายของลวดลายมักจะสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่อง
กันไป ขณะเดียวกันลวดลายที่เกิดจากพื้นไม้ก็สามารถท�ำ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในแนวตั้ง และในรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน
		 จากการศึกษาอาคารสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่ง 		 อีกลักษณะคือ ลวดลายที่เกิดจากช่องว่าง หรือช่อง
ด้วยลวดลายแบบขนมปังขิงในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ฉลุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายในแนวตั้งของแผ่นไม้ ซึ่งการฉลุนี้ก็
จังหวัดแพร่ จ�ำนวน 11 อาคาร เป็นรูปแบบลวดลายไม้ฉลุ มีการฉลุเป็นช่องปิดในรูปแบบต่างๆ และการฉลุเป็นช่อง
จ�ำนวน 62 แบบลาย โดยเป็นอาคารและรูปแบบการ เปิดที่ต้องน�ำไม้แผ่นอื่นที่มีลวดลายและแบบเปิดที่สัมพันธ์
ตกแต่งที่เป็นที่นิยมมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 และน�ำมาประกอบเข้าด้วยกัน จึงจะได้รูปแบบลวดลายที่
โดยความนิยมลงลดในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งการตกแต่ง สมบูรณ์และต่อเนื่องกันไป ซึ่งลวดลายแบบขนมปังขิงใน
อาคารด้วยลวดลายแบบขนมปังขิงนับเป็นแบบอย่างของ ลักษณะเช่นนี้ มีทั้งแบบอย่างที่เป็นไม้ แผ่นข้อฉลุ ซ้าย-ขวา
อิทธิพลตะวันตกที่แพร่เข้ามาในสยามประเทศ โดยเฉพาะ เหมือนกัน น�ำมาเรียงต่อกันไปหรือแบบที่ซ้ายขวาสลับข้าง
ในเขตพระนคร และแพร่กระจายไปยังเมืองต่างๆ ตาม กันและน�ำมาเรียงสลับกัน (กล่าวคือมี 2 แบบลายและอีก
ความส�ำคัญและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นของผล ลักษณะหนึ่งคือแบบลายในช่องปิด เป็นลวดลายจบในแผ่น
การศึกษา ดังนี้
แต่น�ำมาเรียงต่อกัน
		 1. อาคารและแหล่งที่ตั้ง
		 อาคารที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง
ปรากฎในเขตอ�ำเภอ พระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
เขตพระราชวังดุสติ และเขตอ�ำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เขตพระราชวังสนามจันทร์อยู่ภายใต้การดูแลของส�ำนัก
พระราชวัง อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ ห่าง
จากองค์พระปฐมเจดีย์ 2 กม. และอ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาคารที่ ต กแต่ ง ด้ ว ยลวดลายแบบขนมปั ง ขิ ง มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น
รูปที่ 1 ลวดลายไม้ฉลุที่บริเวณคอสอง และเหนือประตู
อาคารเดี่ยวก่ออิฐถือปูนและแบบเรือนไม้ ได้แก่ บ้านวงศ์ 			 เรือนพระธเนศวร จ.นครปฐม
บุรี จ.แพร่ และหมู่กุฏิขนมปังขิง วัดสวนพลู ในพื้นที่และ
แบบอาคารที่มีลักษณะเป็นตึก โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร
ตึกครึ่งไม้ และเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เรียนรู้
		 2. ต�ำแหน่งของการตกแต่ง
		 ในการตกแต่งอาคารด้วยไม้ฉลุลายแบบขนมปังขิง
จะนิยมประดับตกแต่งบริเวณเหนือบานประตูแบบบาน
เฟี้ยม ตัวบานประตูแบบบานเตี้ย และบานประตูบานเปิด
การตกแต่งเหนือบานหน้าต่าง การตกแต่งบริเวณคอสอง
ใต้ฝ้าเพดาน ระบายชายคากันสาดหน้าต่าง ระบายใต้พื้น
ชั้นบน ลูกกรงระเบียง และค�้ำยันชายคา
		 3. ลักษณะของลวดลาย
		 ลักษณะของลวดลายแบบขนมปังขิง เป็นลวดลาย
ที่เป็นลักษณะแนวตั้ง ลายในแนวนอน ลายในกรอบวงโค้ง
รูปที่ 2 ลวดลายไม้ฉลุที่หน้าต่างบ้านวงศ์บุรี จ.แพร่

ทางด้านศิลปวัตถุ รูปแบบของลวดลายไม้ฉลุและการตกแต่ง
อาคารสถาปัตยกรรมด้วยไม้ฉลุ และน�ำเสนอรายงานการ
ศึกษาโดยใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์ สรุปผลอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
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รูปที่ 3 ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงทีเ่ หนือประตูบา้ นวงศ์บรุ ี จ.แพร่
รูปที่ 6 ประตูบานเปิดเตี้ยด้านหน้าและกันสาดบ้านวงศ์บุรี จ.แพร่

รูปที่ 4 ลวดลายไม้ฉลุราวระเบียงบ้านวงศ์บุรี จ.แพร่
รูปที่ 7 ลวดลายไม้ฉลุที่หน้าจั่วอาคารกุฏิเจ้าอาวาส วัดสวนพลู

รูปที่ 5 ราวระเบียงบันไดที่บ้านวงศ์บุรี จ.แพร่

รูปที่ 8 ลวดลายไม้ฉลุที่เหนือหน้าต่าง อาคารโรงเรียนพันธวาคาร
		 วัดสวนพลู
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รูปที่ 9 ลวดลายไม้ฉลุที่เหนือหน้าต่างบานเปิด วัดสวนพลู

		 4. รูปแบบของลวดลาย
		 4.1 ลายแนวนอน รูปแบบลวดลายแบบขนมปังขิง
มีความสัมพันธ์กับลักษณะของลวดลายทั้งในส่วนลายแนว
ตั้งและลายนอน และสัมพันธ์กับพื้นที่หรือที่ว่างที่ใช้ในการ
ตกแต่งลวดลายในแนวนอนนิยมท�ำรูปแบบลวดลายเป็น
รูปแบบลายก้านขด เครือเถาพันธุ์พฤกษา แตกลายออก
เป็นกิ่ง ก้านช่อดอก ช่อใบรูปแบบต่างๆ เช่น ใบไม้แหลม
ใบไม้หยัก ดอกไม้กลีบแหลมแบบ 3-5 กลีบ ใบไม้กลีบกลม
โดยเฉพาะรูปดอกทิวลิป ทั้งแบบดอกคว�่ำ และดอกหงาย
อันถือเป็นแบบฉบับของลวดลายแบบขนมปังขิง และทีส่ ำ� คัญ
คือรูปแบบของลวดลายมีลกั ษณะทีอ่ อ่ นช้อย โปร่ง พลิว้ ไหว
และแบบหงิกงอ ซึ่งนับเป็นแบบเฉพาะของลวดลายในแนว
ตะวันตกเช่นกัน
		 ในการวางลายจะมีลายกึ่งกลาง โดยผูกลายในแนว
นอนซ้าย-ขวาเหมือนกันจนเต็มกรอบ หรือขนาดของพื้นที่
ซึ่งลายกึ่งกลางจะมีการออกแบบเฉพาะ เช่น รูปดอกไม้ใน
วงกลม ดอกไม้สกี่ ลีบในวงโค้งหยัก รูปลูกศรสีแ่ ฉกในวงกลม
รูปดอกไม้หกกลีบในวงกลม รูปหน้าสัตว์ รูปดวงอาทิตย์
นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏรู ป สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ของ
สั ง คมในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วแทรกอยู ่ ใ นลวดลายหรื อ อยู ่
กึ่งกลางลายด้วย เช่น รูปแบบตัวอักษร ตัวเลข รูปธงชาติ
และรูปพานรัฐธรรมนูญ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว ช่วยให้
ทราบได้วา่ การปลูกสร้างหรือการตกแต่งด้วย ลวดลายแบบ

ขนมปังขิงเป็นการท�ำในระยะหลังนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ประกอบกับลวดลายแบบขนมปังขิงเป็นรูปแบบ
ที่มีความหงิกงอมาก รายละเอียดและความประณีตลดลง
และไม่มีลักษณะของลวดลายพันธุ์พฤกษาที่โดดเด่น พลิ้ว
ลื่นไหล แบบในอดีต
		 4.2 ลายแนวตั้ง เป็นรูปแบบลวดลายแบบขนมปัง
ขิงในแนวตั้ง รูปแบบของลวดลายเกิดขึ้นจากการเจาะฉลุ
แผ่นไม้เป็นช่องปิดและช่องเปิด ช่องปิดนิยมเจาะช่องฉลุ
เป็นรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปลูกน�้ำ รูปหยดน�้ำ ใบไม้ลักษณะ
ต่างๆ ดอกไม้สามกลีบ ดอกไม้สี่กลีบ ดอกหงอนไก่ ดอกจิก
รูปหัวใจ รูปเรขาคณิต รูปดอกทิวลิป
		 ส่วนช่องเปิด คือ การเจาะฉลุแผ่นไม้ ส่วนริมของ
แผ่นแต่ละแผ่นแล้วน�ำ 2 แผ่นมาเรียงซ้าย-ขวาต่อกัน ช่อง
ฉลุเปิดก็จะปรากฎเป็นรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้แม่แบบลายใน
แนวตั้ง ก็จะประกอบด้วยช่องฉลุเล็กๆ รูปแบบต่างๆ
ประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นลวดลายที่สมบูรณ์ ซึ่งลายใน
แนวตั้งมีทั้งแบบลายช่องฉลุในแผ่นเดียว น�ำมาเรียงต่อกัน
ไป และแบบลายที่ช่องฉลุเปิด 2 แบบลายสลับซ้ายขวา
และน�ำมาเรียงต่อกัน ซึง่ ลายแบบนีเ้ มือ่ ประกอบแผ่นไม้แล้ว
จะมีลักษณะเหมือนช่องอุบะ รูปแบบต่างๆ โดยมีการสับ
หว่าง หรือคั่นด้วยช่องฉลุรูปแบบอื่นๆ
		 ทั้งนี้ในส่วนที่ติดตั้งเป็นระบายชายคา ช่างจะมีการ
ออกแบบตรงส่วนปลายของแผ่นไม้ที่ท�ำเป็นลักษณะลาย
เชิง หรือลายจบด้วยด้วยลักษณะปลายแหลมป้าน ปลาย
มน หรือแบบหยัก 3 หยัก เหมือนลักษณะของลายถัก
โครเชต์ หรือชายผ้าลูกไม้ (ภรดี พันธุภากร, 2547 : 96)
		 อย่างไรก็ตาม นอกจากลวดลายจากพื้นไม้ แบบ
ลายในรูปแบบก้านขด พันธุ์พฤกษาในลักษณะต่างๆ และ
ลวดลายจากช่องฉลุในรูปแบบกระบวนลายแบบพวงอุบะ
ที่มีลักษณะเป็นแบบตะวันตกแล้ว ยังปรากฏลวดลายจาก
การฉลุไม้ที่ช่างออกแบบท�ำในแบบแผนลายไทย ได้แก่
ลายกนกลายหน้ากาล ลายกระจัง ซึ่งจะเห็นได้ถึงความ
แตกต่างจากแบบแผนลวดลายแบบขนมปังขิง ทิ้งอาจ
กล่าวได้ว่า ลวดลายฉลุแบบลายไทยมีความแข็งกระด้าง
ไม่สวยงามเหมาะลงตัวเท่ากับลวดลายแบบขนมปังขิงใน
ลักษณะลายก้านขด เครือเถาพันธุ์พฤกษาหรือลายจาก
ช่องฉลุในแบบอิทธิพลตะวันตก
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สรุป และข้อเสนอแนะ

		 อาคารที่ มี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ยลวดลายไม้ ฉ ลุ แ บบ
ขนมปังขิงสกุลช่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่
นับเป็นอาคารทีบ่ ง่ บอกถึงฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ
เป็นสัญลักษณ์ของการตกแต่งอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความ
ทันสมัย ความร่วมสมัยกับบ้านเรือน และผู้คนระหว่าง
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ เมืองศูนย์กลางการ
ปกครอง เป็นสัญลักษณ์ทชี่ ว่ ยลดระดับอิทธิพลทางการเมือง
จากต่างชาติ อีกทั้งลวดลายแบบขนมปังขิงที่ปรากฏที่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ ยังแสดงให้เห็นถึง
ฝีมือการประดิษฐ์ แกะสลักฉลุ และการออกแบบของช่าง
ในท้องถิ่น ทั้งแบบที่มีแบบแผนอย่างกระบวนลายที่นิยมใน
แนวตะวั น ตกตามที่นิยมกัน ทั่ว ไปในระยะเวลาดัง กล่ า ว
ผสมผสานกับกระบวนลายแบบไทยและแบบอื่น โดยผ่าน
ความคิดและฝีมือของช่างไทย ช่างจีน โดยเฉพาะการแกะ
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สลักฉลุลายบางส่วนที่มีลักษณะสลักเสลา มีความกลมกลึง
มีความนูน ความลึกของลวดลาย ซึ่งนับเป็นแบบอย่างของ
การผสมผสานของลวดลายแบบขนมปังขิงของกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดแพร่

ข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษาเรื่องการศึกษารวบรวมลวดลายไม้
ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่าง กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จังหวัดแพร่ แล้วควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง ดังนี้
		 1. การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปัง
ขิง สกุลช่าง จังหวัดล�ำปาง
		 2. การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมเรื อ นขนมปั ง ขิ ง
กรณีศึกษากรุงเทพฯ และจังหวัดแพร่
		 3. การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมเรื อ นขนมปั ง ขิ ง
จังหวัดล�ำปาง
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