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อุปกรณ์งานก่อสร้าง

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คบ

เด็กสร้างบ้านฉบับนี้ผมขอนำเสนอวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างอย่าง
แพร่หลาย วัสดุ หรืออุปกรณ์เหล่านีถ้ า้ เป็นคนในวงการก่อสร้างแล้วอาจจะพบเห็น
จนชินจนมองข้ามเสน่หข์ องมันไป ซึง่ เราจะนำเสนอในมุมของคบเด็กสร้างบ้านทีจ่ ะ
ทำให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นรูจ้ กั กับมันมากขึน้

เมื่อครั้งที่ผมเริ่มต้นทำงานก่อสร้างใหม่ๆ อุปกรณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจในภูมิปัญญาช่าง
ไทยเอามากๆ เลยก็คือเจ้า “บักเต๊า” (บ้างก็เรียกบักเต้า) อุปกรณ์ตัวนี้ถ้าใครไม่รู้จักนี่เรียกได้ว่าไม่ใช่
คนในวงการก่อสร้างแน่นอน เพราะเจ้าบักเต๊านีม้ บี ทบาทในงานก่อสร้างมากมายเหลือเกิน ว่าแต่วา่ ผม
เกริน่ มาซะขนาดนี้ อยากจะรูจ้ กั บักเต๊าบ้างหรือยัง?
เจ้าบักเต๊านีไ้ ม่ใช่อาเต๊าลูกของเล่าปีใ่ นวรรณคดีจนี สามก๊กแต่อย่างใด แต่เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
งานให้ระยะแสดงแนว หรือระดับทีช่ า่ งต้องการ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นตลับหมึกรูปทรงแตกต่างกันไปตาม
แต่ละรายของผู้ผลิตภายในตลับหมึกนั้นจะบรรจุน้ำหมึกอยู่และมีแกนของด้ายอยู่ภายใน โดยที่ด้าน
หนึง่ ของตลับนีจ้ ะมีปลายด้ายโผล่ออกมา
บักเต๊าจะมีหน้าทีต่ เี ส้นแสดงแนวตำแหน่งหลังจากทีช่ า่ งทำการวัดขนาดเรียบร้อยแล้ว วิธกี าร
ใช้งานนั้นอธิบายให้พอเข้าใจได้ ดังนี้ เมื่อต้องการใช้งานต้องทำการเขย่าตัวบักเต๊าเพื่อให้น้ำหมึก
ภายในผสมกันให้ดแี ละซึมเข้าไปในขดเส้นด้ายทีอ่ ยูภ่ ายในให้ทวั่ ถึง จากนัน้ ก็ทำการดึงเส้นด้ายภายใน

ตลั บ หมึ ก ออกมาและทำการทาบกั บ แนวที่
ต้องการให้เกิดแนวเส้น จากนัน้ ก็ดงึ ด้ายขึน้ และ
ปล่อยให้ดีดกลับไปแตะที่พื้น ทำให้น้ำหมึกใน
เส้ น ด้ า ยประทั บ อยู่ บ นพื้ น ตามแนวที่ ดี ด ด้ า ย
กระทบพืน้ ผิวทีต่ อ้ งการ
ก่อนทีผ่ มจะรูจ้ กั เจ้าบักเต๊านี่ เคยคิดอยู่
เหมื อ นกั น นะครั บ ว่ า คงเป็ น เรื่ อ งลำบากน่ า ดู
เหมื อ นกั น หากเราต้ อ งการตี เ ส้ น เพื่ อ แสดง
ตำแหน่ง หรือระยะต่างๆ ลงบนพื้นผิวหน้างาน
ก่อสร้าง พืน้ ผิวหน้างานก่อสร้างนีส่ ภาพก็ขรุขระ
ฝุ่นละอองก็เยอะ เป็นเรื่องยากนะครับที่จะหา
วัสดุมาขีดเส้นไว้ไม่ว่าจะเป็นปากกา หรือเมจิก
ใดๆ แล้วฟ้าก็สง่ มันมาครับ “บักเต๊า” หลังจากที่
เห็นช่างใช้มนั ทำงานรูส้ กึ ทึง่ เป็นอย่างมากครับว่า
อืม! คิดได้ไงวะ เอาด้ายชุบน้ำหมึกแล้วมาดีด
ลงไป เส้นที่ได้จากเต๊าก็เป็นเส้นตรงสวยงาม
และประหยัดเวลา (จากเดิมที่คิดไว้ว่าต้องใช้ไม้
บรรทัดมาทาบ แล้วหาปากกามาขีดเส้นตาม
แนว) อุปมาได้กับการฝึกวิทยายุทธ์ในหนังจีน
ทั่วไปที่สุดท้ายแล้วก็พบว่ากระบวนวิชาขั้นสุด
ยอดนั้นเกิดจากความพื้นฐาน หรือความง่าย
ทีส่ ดุ นัน่ เองอย่างทีเ่ ราได้ยนิ กันบ่อยๆ ละครับว่า
“สูงสุดสูส่ ามัญ”
เมือ่ ความประทับใจเกิดขึน้ ผมจึงทำการ
ค้นคว้าต่อไปครับทำไมชือ่ ของมันถึงแปลกๆ จะ
เป็นภาษาไทยก็ไม่เชิง ถ้าคนไม่รจู้ กั นีบ่ อกชือ่ ไป
ก็เก็บเอาไปงงต่อ เพราะชือ่ มันไม่ได้สอื่ อะไรเลย
ซึง่ จากการสอบถามช่างอาวุโสหลายๆ ท่าน ก็ไม่
ทราบอยูเ่ หมือนกันก็เรียกต่อๆ กันมา แต่ผมก็มา
เจอช่างท่านหนึง่ บอกว่าเขาได้ยนิ มาจากอาจารย์
ของเขาอีกทีหนึง่ ว่า เจ้าบักเต๊านี่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ที่มาจากช่างจีนโบราณที่เข้ามาทำงานในบ้าน
เรานีล่ ะ่ ในสมัยก่อนเขาจะนำน้ำหมึกจีนใส่ไว้ใน
น้ำเต้าผูกอยูต่ ดิ ตัวข้างเอว เมือ่ ต้องการใช้งานจะ
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อยู่ยี่ห้อหนึ่งมีสีออกแดงๆ และมีขนาดย่อมๆ
ใกล้เคียงกับลูกหมูและด้วยทีม่ นั ยังเป็นเครือ่ งมือ
ที่ ใ หม่ แ ละทั น สมั ย ในยุ ค นั้ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ก าร
บัญญัติศัพท์ชื่อเรียกอย่างชัดเจน ช่างทั่วไปจึง
เรียกมันว่าลูกหมูจนติดปาก สืบทอดกันมาให้
ช่างในสมัยนีง้ งกันเล่นๆ

นำเส้นด้ายจุ่มลงไปในน้ำหมึกที่บรรจุไว้ในขวด
น้ำเต้าและทำการใช้งานตามปกติ ช่างไทยซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นคนอีสานเห็นเข้าจึงเรียกเจ้าตัว
ตีเส้นนีว้ า่ “บักน้ำเต้า” ตามภาชนะทีใ่ ช้บรรจุนำ้
หมึกนั่นเอง ซึ่งต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นบักเต้า หรือ
บักเต๊าในทีส่ ดุ
ปัจจุบันบักเต๊านี้ก็มีขายกันทั่วไปราคา
ไม่แพงไม่กรี่ อ้ ยบาท ช่างบางคนก็อาจจะประดิษฐ์
ขึ้ น มาเองด้ ว ยการใช้ ท่ อ พี วี ซี ต่ อ ประกอบกั น
เพราะจะได้ขนาดใหญ่พอเหมาะตามที่ตนเอง
ต้องการจะได้ไม่ตอ้ งคอยมาเติมหมึกอยูบ่ อ่ ยๆ

เจ้ า อุ ป กรณ์ อี ก ตั ว หนึ่ ง ที่ ผ มอยากจะ
กล่าวถึงก็คือ “ลูกหมู” เป็นเครื่องมือที่ผมสงสัย
เป็นอย่างมากว่าทำไมเรียกมันว่าลูกหมู เพราะ
แท้จริงแล้วมันคือเจ้าเครื่องตัด หรือเครื่องเจียร
นัน่ เอง แต่ในวงการของช่างนัน้ เขาเรียกกันว่าลูก
หมูจนเป็นเรือ่ งทัว่ ไป เรียกได้วา่ ถ้าใครไม่รจู้ กั ว่า
ลูกหมูคืออะไรนี่ แสดงว่าไม่ได้เป็นช่างเลยที
เดียว เป็นเรือ่ งประหลาดตรงทีว่ า่ คนทีเ่ รียกเครือ่ ง
มือตัวนี้ว่าลูกหมู เมื่อสอบถามว่าทำไมถึงเรียก
ชื่ อ มั น ว่ า อย่ า งนี้ ก ลั บ ตอบไม่ ไ ด้ แต่ จ ากการ
สอบถามช่างมาเกือบ 10 ปี ก็พอจะสรุปได้ครับ
ว่า สาเหตุที่เรียกเครื่องตัดเครื่องเจียรว่าลูกหมู
นั่นเพราะว่าในสมัยก่อนที่เครื่องตัดเครื่องเจียร
ไฟฟ้าเหล่านี้ เริม่ เข้ามาทำตลาดในบ้านเรา จะมี
No. 161 May 2010
●

วัสดุตัวสุดท้ายที่จะทำให้เราสงสัยเมื่อ
ได้ ยิ น ชื่ อ ของมั น อี ก ตั ว หนึ่ ง คื อ เจ้ า “ผอมอ”
ลักษณะชื่อคล้ายเป็นชื่อย่อชวนให้สงสัยว่ามัน
คืออะไรกันแน่? ผอมอเป็นข้อต่อท่อประปา

ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานท่อประปา 2
ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน ก่อนจะอธิบายถึงตัวผอมอ
นั้น ผมขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อต่อประปา
เสี ย เล็ ก น้ อ ยเสี ย ก่ อ น ปกติ แ ล้ ว ข้ อ ต่ อ จะแบ่ ง
เป็นการประสานด้วยกาว กรณีทเี่ ป็นท่อพีวซี แี ละ
การประสานด้วยเกลียว ซึ่งในทางช่างเราเรียก
เกลียวที่อยู่บริเวณผิวภายนอกของท่อว่าเกลียว
นอกและเรียกเกลียวที่อยู่บริเวณผิวภายในว่า
เกลียวใน ข้อต่อของท่อประปาทีป่ ระสานกันด้วย
เกลียวนั้น จึงแบ่งเป็นข้อต่อเกลียวนอกและข้อ
ต่อเกลียวใน ความนี้มาเข้าเรื่องเจ้าผอมอต่อ
ผอมอ คือ ข้อต่อท่อประปาชนิหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นข้อต่อเกลียวนอกทีด่ า้ นหนึง่ ส่วนอีกด้านหนึง่
เป็นข้อต่อเกลียวใน อ่านมาถึงตรงนีห้ ลายๆ ท่าน
อาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกีย่ วอะไรกับผอมอ
โดยทั่วไปแล้วพวกวัสดุที่มีลักษณะเป็น
ตัวต่อ เรามักจะเรียกตัวที่ทำหน้าที่สวมเข้าว่า
ตัวผูแ้ ละเรียกตัวทีถ่ กู สวมว่าตัวเมีย เช่น เราเรียก
เต้ารับว่าปลั๊กตัวเมียและเรียกเต้าเสียบว่าปลั๊ก
ตัวผู้ อย่างทีบ่ อกว่าผอมอเป็นข้อต่อทีม่ ที งั้ เกลียว
ในและเกลียวนอก เกลียวในเรียกได้ว่าเป็นตัว
เมียส่วนเกลียวนอกก็เรียกได้วา่ ตัวผู้ ครัน้ จะเรียก
ว่ า ข้ อ ต่ อ ผั ว เมี ย ก็ อ าจจะดู ไ ม่ สุ ภ าพไปนิ ด นึ ง
(เอ้า! ช่างเราก็เป็นสุภาพชนเหมือนกันนะครับ)
จึ ง เรี ย กกั น ว่ า ข้ อ ต่ อ ผอมอ ย่ อ มาจากผั ว เมี ย
นัน่ เองและเรียกย่อกันจนมาเป็นผอมอนีล่ ะ่
	

	
ต่อไปนีห้ ากได้ยนิ ช่างเขาเรียกชือ่ เครือ่ งมือ หรือวัสดุ 3 ตัวนี้ ก็คงจะเข้าใจว่าพวกเขาหมายถึง
อะไร แต่ทเี่ ราจะรูม้ ากไปกว่านัน้ ก็คอื เข้าใจทีม่ าของชือ่ เรียกเหล่านัน้ ด้วยครับ
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