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การไดเห็นแทนตั้งศพในงานสวดพระอภิธรรมที่วัดไทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบสราง
จากขอตอไมแบบเถรอดเพลกอใหเกิดแรงบันดาลใจอันเปนที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค
หลักในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับขอตอไมดังกลาวเพื่อประยุกตสูงานออกแบบสถาปตยกรรม
ดวยวิธกี ารวิจยั เชิงสรางสรรค เริม่ จากขัน้ ตอนการรวบรวมขอมูลทัง้ จากเอกสารทางวิชาการ
ตาง ๆ รวมทั้งการสํารวจภาคสนาม เพื่อประมวลความรูวาดวยเรื่องเถรอดเพล ลําดับตอไปเปนขั้น
ตอนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทําความเขาใจรูปแบบและศักยภาพของขอตอไมชนิดนี้ ทายที่สุดเปนขั้น
ตอนการสังเคราะหขอ มูล ซึง่ เปนการออกแบบสถาปตยกรรมศาลาไมโดยใชขอ ตอแบบเถรอดเพลเปน
กลไกหลักในการประกอบสราง
ผลการวิจยั แสดงใหเห็นวาขอตอไมเถรอดเพลมีศกั ยภาพในการประยุกตใชในงานสถาปตยกรรม
ไดเปนอยางดี สัมฤทธิ์ผลเปนศาลาโถง 4 เสาหลังคาทรงจั่วที่สรางขึ้นจากไมหนาตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึง่ มีขอ ตอปรากฏโดดเดนจนกลายเปนลักษณะเฉพาะทีไ่ มเหมือนใคร และดวยการใชขอ ตอไมเปนกลไก
หลักในการประกอบสรางยังผลใหบรรลุเปนสถาปตยกรรมที่สามารถถอดประกอบไดโดยสมบูรณ
คําสําคัญ:

เถรอดเพล | สลักกลไม | ศาลา | สถาปตยกรรมถอดประกอบ
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Abstract

The coffin stand at Wat Sai, Nakhon Pathom province, with joints constructed
like wooden-block puzzles called ‘Thein Ot Phein’ was the inspiration for this research. The main objective of the study is to attempt to apply this type of joint to
architectural design.
Based on the method for creative research, literature reviews and field surveys
were carried out to collect information on wooden puzzles. Analysis were then made
in order to understand the character and potential of wooden puzzles, especially the
Thein Ot Phein. From the knowledge obtained, a design for construction of a pavilion
with joints based on Thein Ot Phein wooden puzzle was made.
The result showed that the Thein Ot Phein wooden puzzle joint has promising
potential for application to architectural construction. A single span pavilion with 4
posts and gable roof constructed from square cross-section wooden members and
joints that are unique, allows the architecture to be assembled and disassembled
without difficulty.
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1. กลาวนํา

วัดไทร ตําบลทากระชับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนที่กลาวขวัญเพราะมี
‘เครื่องตั้ง’ (ภาพ 1) แทนตั้งศพในงานสวดพระอภิธรรม ซึ่งไมใชเพียงเพราะเปนสิ่งเกาแกที่มีอายุ
ราว 80 ป หากแตยังมีลักษณะแปลกตานาชมอยางไมเคยพบเห็นที่ใดมากอน ไมไผชิ้นเล็ก ๆ จํานวน
มากไดรับการนํามาประกบประกอบเขาดวยกันดวยวิธเี ขาสลักเดือยแบบ ‘เถรอดเพล’ (เถน-อด-เพน)
กลายเปนแทนตั้งศพที่มีความแข็งแรงโดยไมตองใชตะปูหรือกาวแตอยางใด
เถรอดเพล เปนของเลนไมสลักกลของไทยชนิดหนึ่ง ประกอบขึ้นจากไมหลายชิ้นที่มีรอย
บากตางๆ กัน นํามาสอดขัดกันจนเปนรูปทรงอยางใดอยางหนึง่ มีวธิ เี ลนโดยการถอดออกจากกันแลว
ประกอบเขาดวยกันใหมใหเปนแบบเดิม การมีผูเล็งเห็นวาสลักกลไมแบบเถรอดเพลเปนมากกวาของ
เลนชิน้ เล็ก ๆ และพัฒนาเปนขอตอไม เพียรประดิษฐเปนของใชประโยชนชนิ้ ใหญทมี่ คี วามซับซอนนับ
เปนสิ่งที่นาอัศจรรยใจอยางยิ่ง
ที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นศักยภาพของเถรอดเพล และเล็งเห็นความเปนไปไดในการ
พัฒนาตอยอดตอไป เปนที่มาของความคิดในการนําเถรอดเพลมาสรางสรรคเปนงานสถาปตยกรรม

ภาพที่ 1: แทนตั้งศพ ‘เครื่องตั้ง’
วัดไทร ประกอบสรางจากไมไผโดย
ใชขอตอเถรอดเพล
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2. วัตถุประสงคและขอบเขต

1. ทําความเขาใจของเลนสลักกลไมแบบเถรอดเพล โดยเฉพาะวิธีการบากเจาะตัวไมแตละชิน้ และการ
สอดขัดประกอบตัวไมเขาดวยกัน
2. ศึกษาเครื่องใชไมสอยที่ประกอบสรางโดยใชขอตอแบบเถรอดเพล ทั้งเชิงการออกแบบ วัสดุและ
ตัวไม รวมทั้งการประกอบสราง
3. ออกแบบงานสถาปตยกรรมโดยใชไมเปนวัสดุกอสรางหลักและใชวิธีประกอบตัวไมเขาดวยกันดวย
วิธีบากสับอยางเถรอดเพล
ทั้งนี้ ไมสลักกลแบบเถรอดเพลที่นํามาใชเปนตนแบบเปนชนิดที่ทําขึ้นจากไมหนาตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จํานวน 6 ชิ้น ประกอบเขาดวยกันเปนรูปกากบาทสามแกน ซึ่งมีคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาเปนขอตอไมใน
งานสถาปตยกรรมได สําหรับงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการทดลองสรางสรรคสิ่งที่ยัง
ไมเคยทํามากอน กําหนดใหเปนอาคารประเภทศาลาโถง ซึ่งเปนอาคารขนาดเล็กที่ไมซับซอน
3. วิธีดําเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสรางสรรค โดยมีขั้นตอน และวิธีการดังนี้
การรวบรวมขอมูล
- รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารประเภทตาง ๆ รวมทั้งจากสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อคนควาเรื่องราว
เกี่ยวกับไมสลักกลแบบเถรอดเพล ทั้งดานประวัติความเปนมา ประเภท/ชนิด ลักษณะทางกายภาพ ตลอดจน
รายละเอียดที่เกี่ยวของ
- สํารวจภาคสนาม ณ วัดไทร ตําบลทากระชับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับเครื่องใชไมสอยที่พัฒนามาจากไมสลักกลแบบเถรอดเพล ซึ่งมีหลายประเภท ตางขนาด โดยการบันทึก
ภาพถายเพื่อนํามาวิเคราะหในลําดับตอไป
การวิเคราะหขอมูล
- ทําความเขาใจสลักกลไมแบบเถรอดเพลดวยวิธีวิเคราะหลักษณะ (morphological analysis) เพื่อ
ศึกษารอยบากเจาะของตัวไมแตละชิ้น รวมทั้งลําดับการถอดแยกออกจากกันและการประกอบเขาดวยกันใหม
ใหเปนแบบเดิม
- ศึกษาเครื่องใชไมสอยชนิดตางๆ ที่ทําขึ้นบนพื้นฐานของการประกอบสรางดวยขอตอแบบเถรอด
เพลเทาที่มีปรากฏ โดยอาศัยหลักการทางสถาปตยกรรมในการวิเคราะหดานรูปแบบ โครงสราง วัสดุและวิธี
การประกอบ รวมทั้งรายละเอียดเชิงชาง
การสังเคราะหขอมูล
ขัน้ ตอนการสังเคราะหขอ มูลเปนการนําความรูจ ากขัน้ ตอนการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
มาประมวลสรางสรรคงานสถาปตยกรรม ประกอบดวย
- การพัฒนาสลักกลไมเถรอดเพลซึ่งมุงทําใหยากตอการถอดประกอบใหมีลักษณะที่งายขึ้น เอื้อตอ
การใชเปนขอตอไมในงานสถาปตยกรรมที่สามารถถอดประกอบไดสะดวกและรวดเร็ว
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- ออกแบบงานสถาปตยกรรมศาลาโถงโดยใชขอ ตอไมแบบเถรอดเพลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เปนกลไกหลักในการ
สรางสรรค
- สรางหุนจําลองศาลาโถงดวยไมที่มีการบากเจาะเหมือนของจริงทุกประการ และประกอบตัวไมเขา
ดวยกันตามลําดับกอนหลังเสมือนขั้นตอนการสรางจริง นอกจากเพื่อตรวจสอบผลงานสรางสรรคดานรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมแลว ยังสามารถประเมินศักยภาพและขอจํากัดตาง ๆ เมื่อนําไปสรางจริงไดในคราวเดียวกัน
4. ของเลนไมสลักกล: เถรอดเพล

ลักษณะของเถรอดเพล
ไมสลักกลเปนของเลนอยางหนึ่ง ลักษณะทั่วไปประกอบดวยไมหลายชิ้นที่นํามาบากเจาะแลวสอด
ขัด สับ ประกับกันเปนรูปทรงอยางใดอยางหนึ่ง มีรูปลักษณพลิกแพลงยักเยื้องไปหลากหลาย มีวิธีการเลนโดย
การถอดชิ้นสวนออกจากกัน แลวประกอบเขาดวยกันใหมใหเปนแบบเดิม ปรกติแลวนิยมทําใหยากและสับสน
ในการประกอบเขาดวยกัน ยิ่งเปนรูปแบบที่มีจํานวนชิ้นของตัวไมมากและมีรอยบากที่ซับซอนความยากในการ
ประกอบจะยิ่งเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ
เถรอดเพลเปนของเลนไมสลักกลชนิดหนึ่งของไทยที่มีมาแตอดีต และมีอยูทั่วไปทั้งในภาคเหนือ ภาค
อีสาน และภาคกลาง (Phisphumvidhi, 2012: 1) เหตุที่เรียกชือ่ เชนนีก้ เ็ พราะความยากในการประกอบเขาดวย
กันนั่นเอง ดังที่ เอนก นาวิกมูล (1982: 68-69) กลาวไววา
“เหตุที่เรียกเถรอดเพล คนเกาคงรูดีวาเพราะเครื่องเลนนี้ ตอนถอดออกจะถอดงาย แตพอใสเขาไป
ใหมจะรูสึกสับสนไปหมดวาจะเอาไมทั้ง 7-8 ทอนซึ่งมองดูเหมือนกันไปหมดขัดกันอยางไร อันไหนสอดกอน อัน
ไหนสอดหลัง ดวยความทีต่ อ งการเอาชนะใหได คนเลนจึงงวนถอดเขาถอดออกอยูตลอดเวลาจนเพลินไป ถาเปน
พระก็เรียกวาเลนแตเชาจนพลอยลืมเวลาเพล เมื่อเลยเพลแลวก็เปนอันวาตอง “อดเพล” เทานั้นเอง”
เถรอดเพลชนิดทีเ่ ปนตนแบบในการศึกษาครัง้ นีป้ ระกอบดวยไมทงั้ หมด 6 ชิน้ ทุกชิน้ มีหนาตัดสีเ่ หลีย่ ม
จัตรุ สั และมีความยาวประมาณ 4 เทาของความกวางหนาตัด ไมแตละชิน้ มีการบากเอาเนือ้ ไมบางสวนออก ยกเวน
เพียงชิน้ เดียวทีเ่ ปนไมเต็มทอน ไมมรี อยบากใดๆ รอยบากของไมชิ้นหนึง่ ๆ เกิดจากการตัดเอาสวนทีจ่ ะถูกแทนที่
ดวยไมชิ้นอื่นๆ ออกไป ทั้งนี้ รอยบากของไมแตละชิ้นนั้นไมเหมือนกันเลย

ภาพที่ 2: อันเปนที่มาของความยากในการ
ประกอบเขาดวยกัน
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ภาพที่ 3: ภาพสามมิติแสดงลักษณะของเถรอดเพล
เมื่อประกอบชิ้นไมทั้งหกเขาดวยกัน

เมือ่ ประกอบชิน้ ไมเขาดวยกันอยางครบถวนและถูกตอง เถรอดเพลจะมีลกั ษณะเปนกากบาท
3 แกน (ภาพ 3) ที่มีเนื้อไมเต็มทุกพื้นที่ ไมมีชองวาง แตละแกนประกอบดวยไม 2 ชิ้นวางประกบกัน
กลายเปนหนาตัดสีเ่ หลีย่ มผืนผาที่เกิดจากสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั 2 รูปวางเรียงกัน ในการประกอบเขาดวยกัน
ตองทําไปตามลําดับ ดวยการนําไมทลี ะชิน้ วางสับขัดกับไปตามขัน้ ตอน โดยมีไมทไี่ มมรี อยบากเปนสลัก
ชิ้นสุดทาย เมื่อสอดไมชิ้นสุดทายเขาที่ก็จะกลายเปนกากบาท 3 แกนที่แนนหนา ไมหลุดออกจากกัน
5. จากของเลนเปนของใช

เปนเวลาราว 80 ปมาแลวทีไ่ มสลักกลเถรอดเพลไดรบั การพัฒนาตอยอดเปนเครือ่ งใชไมสอย
โดยมีหลวงตาโจย พระภิกษุซึ่งบวชในชวงบั้นปลายของชีวิตอยูที่วัดไทรราวชวงปพุทธทศวรรษ 2480
ตอเนื่องถึงชวงพุทธทศวรรษ 2490 เปนผูเล็งเห็นวาเถรอดเพลเปนมากกวาของเลน และเพียรแปร
เปลี่ยนของเลนชนิดนี้เปนของใชประโยชนประเภทตาง ๆ ไดอยางนาสรรเสริญ
หลวงตาโจยเลือกไมไผโดยเฉพาะไมไผลาํ มะลอกและไมไผสสี กุ ซึง่ ลําตรงและมีขนาดใหญเปน
วัสดุประกอบสราง เหตุใดจึงเปนเชนนั้น? เมื่อพินิจพิเคราะหจักเห็นไดวา ไมไผเปนวัสดุทองถิ่นที่มีขึ้น
อยูทั่วไปในประเทศไทย งายตอการสรรหามาใชสอย ในประการสําคัญ ไมไผมีเนื้อไมไมแข็งแตเหนียว
งายตอการตัด ผา บาก เจาะ เพียงใชเครือ่ งมือพื้นฐานอยางมีดปลายแหลมเลมเดียวกับกระดาษทราย
สําหรับขัดใหเรียบรอยก็สามารถสรางงานไดแลว และเมื่อประกอบเปนเครื่องใชไมสอยก็มีความแข็ง
แรง ทั้งนี้ ไมไผที่หลวงตาโจยนํามาใชผานกรรมวิธีการรักษาเนื้อไมเปนอยางดี ดวยการนําไปแชนํ้าไว
ระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นนําขึ้นรมควัน และเมื่อเสร็จเปนชิ้นงานทาทับดวยนํ้ามันยางที่ตมกับแกนขนุน
และพริกแหงเพื่อกันมอด (Navigamool, 1982: 69, 72) สิ่งของเครื่องใชที่ยังอยูในสภาพสมบูรณมา
จนถึงทุกวันนี้เปนสิ่งยืนยันไดเปนอยางดี
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ไมไผไดรบั การตัดผาและตกแตงใหเปนแทง
ยาวที่มีหนาตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 1 x 1
เซนติเมตรตามความหนาของไมไผ แทงไมไผหนาตัด
สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เองที่หลวงตาโจยนําไปประกอบสราง
เปนเครื่องใชไมสอยที่มีขอตอแบบเถรอดเพล จาก
กากบาท 3 แกนของเถรอดเพล เมื่อยืดแตละแกนให
ยาวออกไปและไปสรางเถรอดเพลชุดใหมทดี่ านปลาย
เถรอดเพลก็เริม่ แปรเปลีย่ นเปนขอตอของโครงไม โครง
ไมจาํ นวนหนึง่ ทีไ่ ดรบั การจัดระเบียบใหเขารูปเขารอย
ก็กลายเปนสิ่งของเครื่องใชได
เริ่มตนจากของชิ้นเล็ก ๆ ที่ไมซับซอน พวง
แกว (ภาพ 4) สําหรับใสแกวเครื่องดื่มคือของใชชิ้น
แรก ๆ ทีห่ ลวงตาโจยประดิษฐขนึ้ โดยดูจากพวงแกวที่
พระองคอนื่ ทําแลวเอามาทําเอง (Navigamool, 1982:
ภาพที่ 4: พวงแกวทําจากไมไผโดยใชขอตอ 69) ลักษณะเปนโครงทีท่ ําจากแทงไมไผหนาตัดขนาด
เถรอดเพล
1 x 1 เซนติเมตร ประกอบกันเปนโครงสี่เหลี่ยม 2 รูป
สําหรับใสแกว 2 ใบ มีแกนกลางตอขึน้ มาเชือ่ มกับโครง
สี่เหลี่ยมดานบนซึ่งทําหนาที่เปนหูหิ้ว ทั้งหมดสอดขัดกันอยูอยางแนนหนาดวยขอตอแบบเถรอดเพล
และยังมีที่ทําเปนพวงแกว 4 ใบอีกดวย (Ruangsakul, 2006: 74)
เมื่อประสบความสําเร็จในการแปรเปลี่ยนของเลนเปนของใชชิ้นเล็ก ๆ หลวงตาโจยไมหยุด
เพียงเทานั้น ยังคงเดินหนาตอไป โตะเครื่องแปงและเกาอี้ซึ่งเปนของใชที่มีขนาดใหญขึ้นไดรับการ
ประดิษฐในลําดับตอมา โดยมีไมไผหนาตัด 1 x 1 เซนติเมตรและขอตอแบบเถรอดเพลเปนกลไกหลัก
ในการสรางสรรคเชนเดิม จํานวนชิน้ ไมมากขึน้ จํานวนขอตอมากขึน้ รูปแบบของใชมคี วามซับซอนขึน้
หากแตงดงาม แปลกตา และใชประโยชนไดจริง สะทอนอัจฉริยภาพของผูสรางไดเปนอยางดี
เครื่องตั้ง (ภาพ 5) ถือเปนผลงานชิ้นเอกของหลวงตาโจย ชิ้นไมไผจํานวนมากไดรับการ
ประกอบเขาดวยกันดวยขอตอแบบเถรอดเพล เปนแทนฐานเชิงชั้นรองรับซุมหลังคาทรงมณฑป 3
ยอด ภายในซุมประดิษฐานโกศทรงสี่เหลี่ยม ทั้งหมดมีรูปแบบเชิงสัญลักษณเพราะเปนโครงไมโปรง
และนอกจากไมไผหนาตัด 1 x 1 เซนติเมตรแลว ยังมีการพัฒนารายละเอียดของชิ้นไมดวยการปาด
โคง ลดทอน ปรับเปลี่ยนขนาด จนเครื่องตั้งชิ้นนี้ซับซอนเกินกวาจะทําความเขาใจ งดงามเกินคํา
พรรณนา และนาพิศวงจนนับเปนสิ่งอัศจรรย/มหัศจรรยได (Navigamool, 1982: 66; Lualamai,
2006: 2) ทั้งนี้ การประกอบสรางดวยขอตอแบบเถรอดเพลทําใหสามารถถอดออกเปนกองไมและ
ประกอบใหมเปนเครื่องตั้งไดครั้งแลวครั้งเลา อยางไรก็ตาม ความซับซอนของผลงานชิ้นนี้ทําใหไมมี
การถอดประกอบอีกในระยะหลัง
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นอกเหนือจากนี้ ในภายหลังยังปรากฏมีขาวของเครื่องใชที่แสดงการสานตอภูมิปญญาอันลํ้าเลิศของ
หลวงตาโจยไวที่วัดไทรอีกดวย โดยการประยุกตใชไมจริงเปนวัสดุประกอบสราง ประดิษฐเปนชั้นวางของ (ภาพ
6) และโตะดวยขอตอแบบเถรอดเพล สําหรับโตะนั้นมีการพัฒนาใชหนาตัดไมรปู สี่เหลี่ยมผืนผา (ภาพ 7) ซึ่งทําให
ขอตอมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นดวยเหลือปริมาณเนื้อไมที่ไมถูกบากเจาะมากขึ้น
ทัง้ หมดทีก่ ลาวมา แสดงใหเห็นศักยภาพของเถรอดเพลซึง่ สามารถพัฒนาตอยอดเปนเครือ่ งใชไมสอยตอ
ไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม ยังไมปรากฏการนําไปใชในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมอยางเปนรูปธรรม

ภาพที่ 5: เครื่องตั้งวัดไทร ผลงานชิ้นเอกของหลวงตาโจย

ภาพที่ 6: ชั้นวางของทําจากไมจริงซึ่งประกอบสรางจาก ภาพที่ 7: ขอตอเถรอดเพลของโตะใชไมจริงหนาตัดรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา
ขอตอเถรอดเพล
ภาพโดย: กฤษฎา อานโพธิ์ทอง
ภาพโดย: กฤษฎา อานโพธิ์ทอง
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6. กระบวนการสรางสรรคศาลา
6.1 เถรอดเพล: จากของเลนเปนขอตอไม
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ดวยเหตุที่ไมสลักกลเถรอดเพลเปนของเลนจึงไดรับการทําใหยากตอการประกอบชิ้นไมเขา
ดวยกันเปนกากบาท 3 แกน ในการถอดออกจากกันนั้นไมยาก เพียงดันชิ้นไมที่ไมมีรอยบากออก ไม
ชิน้ อืน่ ๆ จะหลุดออกจากกันไดโดยงาย แตในการประกอบเขาดวยกันกลายเปนเรือ่ งยาก ในประการที่
ไมแตละชิน้ มีรอยบากไมเหมือนกันเลย จะเอาชิน้ ไหนตัง้ ตน? ชิน้ ไหนขวางกับชิน้ ไหน? ชิน้ ไหนประกบ
กับชิ้นไหน? เปนเรื่องที่ชวนสับสนยิ่ง
เปนเรื่องยากที่จะเอาเถรอดเพลแบบกากบาท 3 แกนมาใชเปนขอตอสําหรับการทําเครื่อง
ใชไมสอยรวมทัง้ งานสถาปตยกรรมซึง่ ตองมีขอ ตอจํานวนมาก จําเปนตองไดรบั การปรับใหงา ยขึน้ เสีย
กอน ดวยการทํารอยบากใหมลี ักษณะเรียบงาย ตรงไปตรงมา และทําใหไมบางชิน้ มีรอยบากทีเ่ หมือน
กัน อันเปนวิธที ที่ าํ ตามกันมา เถรอดเพลทีไ่ ดรบั การปรับแตงใหมยงั คงมีหลักการสําคัญเหมือนเดิม คือ
ไมทงั้ 6 ชิ้นมีขนาดเทากัน เมือ่ ประกอบกันแลวมีเนือ้ ไมเต็มโดยไมมชี อ งวาง ยกเวนเพียงประการเดียว
ที่มีความแตกตาง ไปจากของเดิม คือมีไมที่มีรอยบากเหมือนกัน 2 คู (ภาพ 8)

ภาพที่ 8: ภาพสามมิติแสดงชิ้นไมทั้งหกของเถรอดเพลที่
ปรับแตงแลว
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ตาราง 1: เปรียบเทียบหลักการของสลักกลเถรอดเพลกับขอตอเถรอดเพล
สลักกลเถรอดเพล

ขอตอเถรอดเพล

- ไมทั้ง 6 ชิ้นมีหนาตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี
ขนาดเทากัน
- รอยบากของไมแตละชิ้นไมเหมือนกัน
- เมื่อประกอบกันแลวมีเนื้อไมเต็มทุกสวน
ไมมีชองวาง

- ไมทงั้ 6 ชิน้ มีหนาตัดสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทีม่ ขี นาดเทากัน
- รอยบากของไมเหมือนกัน 2 คู
- เมื่อประกอบกันแลวมีเนื้อไมเต็มทุกสวน ไมมี
ชองวาง

ภาพที่ 9: ภาพสามมิติแสดงลําดับการขยายตัวของรอยตอ

รอยบากทีซ่ ับซอนและไมเหมือนกันของไมแตละชิน้ เปนกุญแจทีท่ าํ ใหการประกอบเขาดวย
กันเปนเรื่องยาก ชิ้นไมที่ไดรับการปรับแตงรอยบากใหเรียบงายขึ้นและการมีชิ้นไมที่เหมือนกัน 2 คู
ชวยลดความสับสนทั้งยังสามารถสลับลําดับและตําแหนงกันได เอื้อใหการประกอบเขาดวยกันเปน
เรื่องที่งายขึ้นอยางมาก จึงเหมาะสําหรับนําไปประยุกตใชเปนขอตอในงานสถาปตยกรรม
6.2 ศาลาตนแบบ

ลักษณะกากบาท 3 แกนของขอตอเถรอดเพลนั้น แตละแกนทํามุมตั้งฉากกัน หากยื่นแกน
หนึง่ แกนใดยาวออกไป ขอตอไมกก็ ลายเปนแทงไมสเี่ หลีย่ มจัตรุ สั 2 ชิน้ ประกบกันทีม่ ขี อ ตอเถรอดเพล
อยูท ปี่ ลายดานหนึง่ และดานปลายของแทงไมสว นทีย่ นื่ ออกไปก็สามารถสรางขอตอเถรอดเพลชุดใหม
ได ทั้งนี้ ทุกๆ แกนสามารถทําซํ้าไดเชนเดียวกันนี้ (ภาพ 9) แทงไมสวนที่ยื่นยาวออกไปในลักษณะทํา
มุมตัง้ ฉากซึง่ กันและกัน อีกนัยหนึง่ ก็คอื องคประกอบทางสถาปตยกรรมโดยเฉพาะสวนทีเ่ ปนโครงสราง
กลาวคือ แทงไมแกนตั้งทําหนาที่แทนเสาและแทงไมแกนนอนอาจเปนคาน ขื่อ เปนตน
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ศาลาตนแบบมีรูปแบบงาย ๆ ไมซับซอน มีองคประกอบพื้นฐานที่สุด เพื่อใหเห็นความเปน
ไปไดในการกอรูปงานสถาปตยกรรมโดยมีขอ ตอเถรอดเพลเปนกลไกหลัก ซึง่ จะเปนจุดเริม่ ตนของการ
พัฒนางานสถาปตยกรรมที่มีความซับซอนขึ้นในลําดับตอไป ลักษณะเปนศาลาทรงสี่เหลี่ยม 4 เสา
คลายโครงสี่เหลี่ยมลูกบาศกที่มีไมแกนตั้งทําหนาที่เสา ไมแกนนอนทําหนาที่คานรับพื้นที่ดานลาง
และคานรับหลังคาที่ดานบน โดยยื่นเสาดานลางลงไปใหมีลักษณะยกพื้น และยื่นคานดานบนออก
ไปกลายเปนชายคา (ภาพ10, 11 ) ทั้งหมดประกอบเขาดวยกันและทรงสภาพอยูไดอยางมั่นคงดวย
ขอตอแบบเถรอดเพล
ทั้งนี้ เพื่อลดความซับซอนในการใชขอตอเถรอดเพลโดยไมจําเปน ในการวางตงรับพื้นใช
วิธีวางเทินบนคานเชนเดียวกับสถาปตยกรรมโครงสรางไมทั่วไป ในทํานองเดียวกัน การวางแปรอง
รับวัสดุมุงหลังคาก็ใชวิธีการวางบนคาน
สรุปแลว การทดลองออกแบบศาลาตนแบบ ผลปรากฏวา มีความเปนไปไดในการประยุกต
ใชขอตอแบบเถรอดเพลในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม

ภาพที่ 10: ผังพื้น (ซาย) และรูปดาน (ขวา) ของศาลาตนแบบ

ภาพ 11: ภาพสามมิติของศาลาตนแบบ
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6.3 ศาลาทรงจั่ว

กลาวไดวา ศาลาโถงทรงจั่วเปนรูปแบบศาลาที่พบเห็นไดทั่วไปในบริบทของบานเมืองไทย
ในการทดลองออกแบบศาลาลําดับตอมาจึงกําหนดใหเปนศาลา 4 เสา ขนาดกวางยาวของชวงเสา
2.40 x 3.60 เมตร ยกพื้น หลังคาทรงจั่ว เพื่อแสดงใหเห็นความเปนไปไดในการใชขอตอเถรอดเพล
เปนกลไกในการสรางสรรคสถาปตยกรรมที่มีลักษณะคุนตาผูคนทั่วไป เปนที่แนนอนวา หลังคาทรง
จั่วมีโครงสรางที่ซับซอนกวาหลังคาแบน
ในสวนของแทงไมแกนตั้งทั้งสี่ซึ่งทําหนาที่เสาและไมแกนนอนดานลางซึ่งทําหนาที่คานรับ
พื้นนั้นยังคงมีลักษณะทํานองเดียวกับศาลาตนแบบ ความแตกตางอยูที่สวนของหลังคาซึ่งออกแบบ
ใหเปนจั่วทรงสูง (มีความลาดเอียงเกิน 45 องศา) ดังลักษณะศาลาทรงไทย โดยใชขอตอเถรอดเพล
ที่ประกอบกันในลักษณะลดหลั่นแบบขั้นบันได (ภาพ 12, 13) เพื่อใหสอดคลองกับการทําหนาที่เปน
โครงสรางรับหลังคาที่มีระนาบเอียง

ภาพที่ 12: ผังพื้น (ซาย) และรูปดานสกัด
(กลาง) รูปดานขาง (ขวา) ของศาลาทรงจั่ว

ภาพที่ 13: ภาพสามมิติของศาลาทรงจั่ว

ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559)

F-27

สําหรับลําดับในการประกอบสราง เริ่มที่ชิ้นไมแกนตั้งซึ่งทําหนาที่เปนเสาทั้งสี่ของศาลา
แลวจึงนําไมแกนนอนประกอบเปนคานรับพืน้ โดยเริม่ จากสวนทีย่ ดึ อยูก บั ขอตอเสากอน ตามดวยการ
ประกอบสวนที่ยื่นออกไป ทั้งนี้ สามารถประกอบชิ้นไมแกนนอนที่ยึดหัวเสาไปพรอมๆ กันได แลวจึง
คอย ๆ ประกอบชิ้นไมโครงหลังคาสวนที่ตอเนื่องออกไปจากคานซึ่งมีทั้งแกนตั้งและแกนนอน
ทั้งหมดขางตนเปนโครงสรางหลักของศาลา สําหรับพื้นและหลังคามีแนวความคิดที่จะทํา
เปนชิ้นสวนสําเร็จรูป แลวนํามาวางยึดติดกับโครงสรางหลัก เมื่อประกอบกับการใชขอตอแบบเถร
อดเพลในสวนของโครงสราง ทําใหศาลาทรงจั่วหลังนี้เปนอาคารแบบถอดประกอบไดอยางสมบูรณ
สามารถประกอบกันเขาเปนศาลาและสามารถถอดรื้อไปประกอบในที่อื่นไดโดยงาย
ลําดับสุดทายเปนการสรางหุนจําลองศาลาทรงจั่วมาตราสวน 1:5 ดวยไมหนาตัดสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาด 2 x 2 เซนติเมตร (เทียบไดกับไมขนาดจริง 10 x 10 เซนติเมตร) ที่มีการทํารอยบาก
แบบเถรอดเพลทุกประการ แลวคอยๆ นําชิ้นไมประกอบกันเขาตามลําดับ/ขั้นตอนที่กําหนดไวขึ้น
เปนโครงสรางหลักของศาลาไดอยางมั่นคง (โดยไมใชกาวหรือตะปูหรือการยึดอื่นใด) (ภาพ 14) และ
ศาลาหุนจําลองหลังนี้ยังคงคุณสมบัติของขอตอแบบเถรอดเพลไวในประการที่สามารถถอดรื้อลง
และประกอบใหมได แสดงใหเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอดขอตอแบบเถรอดเพลเพื่อการ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรมไดเปนอยางดี

ภาพที่ 14: หุนจําลองศาลาทรงจั่ว บนซาย: ทัศนียภาพ
ดานสกัด บนขวา: ทัศนียภาพทัว่ ไป ลางขวา: รายละเอียด
ขอตอเถรอดเพล
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7. บทสรุป

งานวิจยั นีไ้ ดรบั แรงบันดาลใจจากเครือ่ งใชไมสอย โดยเฉพาะเครือ่ งตัง้ ซึง่ หลวงตาโจยแหงวัด
ไทร ตําบลทากระชับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คิดประดิษฐขึ้น โดยใชขอตอแบบเถรอดเพล
เปนกลไกในการประกอบสราง ทําใหเห็นความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอดเปนงานสถาปตยกรรม
ตามวัตถุประสงคหลักในการสรางสรรคศาลาโดยใชขอตอแบบเถรอดเพล
กระบวนการวิจัยเชิงสรางสรรคที่ประกอบดวยขั้นตอนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการสังเคราะหขนึ้ เปนงานสถาปตยกรรม ซึง่ ในขัน้ ตอนหลังนีส้ นิ้ สุดดวยการสรางหุน จําลอง
มาตราสวน 1:5 ดวยไม โดยใชการบากเจาะชิ้นไมและประกอบสรางตามลําดับขั้นตอนเสมือนจริง
เปนการยืนยันศักยภาพของสลักกลไมเถรอดเพลในการประยุกตสูการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
ไดเปนอยางดี
การพัฒนาของเลนสลักกลไมเถรอดเพลเปนขอตอไมในงานสถาปตยกรรม ยังผลใหงาน
สถาปตยกรรมนั้นมีคุณสมบัติในการถอดประกอบได แมวาคุณสมบัติทํานองเดียวกันนี้มีอยูครบถวน
ในศาลาที่ปลูกสรางดวยไมตามแบบแผนสถาปตยกรรมไทยประเพณี หากแตศาลาที่ใชขอตอเถรอด
เพลเปนกลไกในการประกอบสรางมีความแตกตางอยางโดดเดน ในประการที่
1. รูปแบบโดยรวมเกิดจากชิ้นไมองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ทํามุมตั้งฉากกันทั้งหมด
และขอตอแบบเถรอดเพลแสดงตัวตนอยางชัดเจนอยูท วั่ ไป จนกลายเปนลักษณะเฉพาะไมเหมือนใคร
2. ไมทงั้ หมดเปนไมชนิ้ เล็กทีม่ ขี นาดหนาตัดสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั เทากันทัง้ หมด เมือ่ ประกอบสราง
เปนสถาปตยกรรมทําใหมีลักษณะโปรงเบา เมื่อถอดรื้อก็สามารถจัดเก็บไดอยางเปนระเบียบ
3. รอยตอใชแบบเดียวกันทั้งหมด รอยบากของชิ้นไมจึงมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ทําให
กระบวนการทํางานบากรอยตอเปนการทําซํ้า ๆ กัน จึงงาย ไมซับซอน และยังสงผลใหงายในขั้นตอน
การประกอบสราง
4. ไมหลายชิ้นมีความซํ้ากันทั้งขนาด ความยาว และรอยบาก สามารถใชแทน/สลับกันได
ในขั้นตอนการประกอบสรางเปนงานสถาปตยกรรม
กระบวนการทดลองสรางสรรคสถาปตยกรรมโดยใชขอตอไมแบบเถรอดเพลที่กลาวมาขาง
ตน ทําใหเห็นวา ในลําดับตอ ๆ ไปยอมสามารถประยุกตสูการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่มีขนาด
ใหญขนึ้ และซับซอนมากขึน้ ได โดยเฉพาะหากมีการยืดหยุน กฎเกณฑโดยอาจใชไมหลายขนาดหรือใช
รวมกับขอตอแบบอื่น ๆ นาจะยิ่งเพิ่มศักยภาพในการสรางสรรคเปนทบทวี
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