โรงเรือนสําหรับติดตั้งสีตู
หลังจากที่ไดซื้อสีตูเกาเครื่องหนึ่งมาและทําการซอมแซมจนเกือบใชงานไดแลว ไดเกิดปญหาเกี่ยวกับ
บริเวณที่จะติดตั้งสีตู แผนการเดิมนั้นจะวางไวบริเวณชายคาซึ่งตอออกไปจากฉางขาว แมจะมีสภาพเกาและ
ไมคอยแข็งแรงแตคิดวาถาซอมแซมแลวก็สามารถวางสีตูได แตขอเสียอยางรายแรงของมันคืออยูใกลบาน ซึ่ง
พอภรรยาซึ่งคุนเคยอยูกับซื้อขายขาวอยูกับโรงสีใหญๆไดใหขอคิดวา หากวางสีตูไวใกลบานมากเกินไปจะทําให
ฝุนละอองจากการสีขาวฟุง เขาไปในบาน สรางความสกปรกและอาจเกิดอาการคันจากการแพฝุนละอองของ
คนในบาน จึงตองคิดหาสถานที่จะวางสีตูใหม
สถานที่ที่ เ หมาะสมสํ า หรับ ติ ด ตั้ ง สี ตู คื อบริ เ วณใกลป ระตูท างเขา บ า นซึ่ ง เคยเป นสถานที่ เ หลา
กานมะพราวของแม หลังจากแมเสียชีวิตไปเมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แลวโรงเรือนนี้ก็ไมมีใครใช จะมีก็แต
การวางของบางอยางไวชั่วคราวและสภาพของมันก็เกาแกผุพังมากแลว จึงมีความเหมาะสมที่จะรื้อออกและ
สรางโรงเรือนสําหรับติดตั้งสีตูแทน บริเวณใหมนี้อยูหางจากตัวบานประมาณยี่สิบเมตร
การดําเนินการกอสรางโรงเรือนสําหรับติดตั้งสีตูเริ่มจากการหาอุปกรณในการกอสราง เสาปูนเปนสิง่ ที่
หาเปนลําดับแรกโดยการสั่งทําจากรานที่เคยทําเปนประจํา ความยาวแปดศอก หนากวางหานิ้ว ดวยความที่
ตองการใหโรงเรือนมีความสูงโปรงเพื่อการระบายอากาศที่ดีและอาจมีการติดตั้งกระพอลําเลียงขาวในอนาคต
ดวย เสาปูนยาวแปดศอกที่สั่งราคาคอนขางแพงมาก คือราคาศอกละ ๑๗๐ บาท หนึ่งตนราคา ๑,๓๖๐ บาท
ใชทั้งหมด ๖ ตน เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๑๖๐ บาท ในขณะที่เสาหนาสี่ราคาศอกละ ๗๐ บาทเทานั้น แมจะรูสึกวา
แพงแตผูรับจางทําก็บอกเหตุผลวาใชเหล็กคุณภาพดีและเต็มขนาด สวนไม(มะพราว) กระเบื้องมุงหลังคา และ
ขอเกี่ยวกระเบื้องไดรับความอนุเคราะหจากพอของภรรยา หิน ปูน ตะแกรงเหล็กสั่งจากรานวัสดุกอสรางใกล
บาน สวนทรายนั้นมีอยูแลว
หลังจากอุปกรณกอสรางทุกอยางมาครบแลวไดจัดการรื้อโรงเรือนเหลากานมะพราวของแมออก และ
ติดตอชางซึ่งรับจางทําบานอยูบริเวณใกลบาน แตปรากฏวาชางไมมีวันวางเลย สวนชางอื่นๆนั้นไมมั ่นใจใน
ผลงาน จึงไมไดลองไปติดตอใครเลย ในที่สุดก็ตัดสินใจกอสรางโรงเรือนสําหรับติดตั้งสีตูดวยตนเอง เพราะไม
อยากใหเวลาลวงเลยไปมาก อีกทั้งเครื่องมือในการทํางานไมและงานปูนมีหลายอยาง ไดแก กบไฟฟาขนาด ๓
นิ้ว เลื่อยวงเดือนขนาด ๗ นิ้ว สวานไฟฟา ๒ ตัว เลื่อยจิ๊กซอว เครื่องขัดกระดาษทราย(แบบรถถัง) เครื่องเจียร
(ลูกหมู) เราเตอร ระดับน้ํา ฉากเหล็ก เลื่อยลันดา คอน สิ่ว ไมบรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง เกรียง ซึ่งภรรยา
มักแซววามีเครื่องมือเหมือนชางมืออาชีพ
งานไมนั้นไดเคยสังเกตเมื่อครั้งที่จางชางมาซอมแซมบานและไดลงมือทํามานั่ง โตะสําหรับใชเองมาก
บางจึงทําใหมั่นใจวาสามารถทําได แตสิ่งที่เปนปญหาก็คือการยกเสาปูนหนากวาง ๕ นิ้ว ยาว ๘ ศอก ขึ้นตั้งใน
หลุม จากการสังเกตเห็นวาโดยทั่วไปแลวการยกเสาในการทําบานหรือโรงเรือนมักจะใชคนยก หรือไมเชนนั้นก็
ใชรถเครนยก ซึ่งทําใหการยกเสาปูนซึ่งหนักมากลงในหลุมสามารถทําไดโดยไมยากนัก แตสําหรับผูเขียนแลว
การจะวานคนมาชวยยกเสานั้นรูสึกเกรงใจอยางมาก เพราะเขาตองเสียเวลามาชวยเราซึ่งกวาจะเสร็จเรียบรอย
ก็กินเวลาเปนวันครึ่งวัน และที่สําคัญก็คือเวลาที่เขาตองการความชวยเหลือจากผูเขียน(โดยการใชแรง)ก็ไมมี
เวลาที่จะไปชวยเขาไดเพราะตองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครั้นจะจางเขามายกก็ไมคอยมีใครวางพอที่จะรับจา ง
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จึงไมมีทางเลือกอื่นนอกจากยกดวยตนเอง คนในครอบครัวที่พอจะชวยไดบางก็คือภรรยาซึ่งก็ตองทํางาน
ราชการเชนกัน นอกนั้นคือพออายุ ๘๙ ป และลูกสาวอายุ ๑๒ ป ซึ่งคงชวยอะไรไมไดมากนัก
ผูเขียนไดลงทุนซื้อรอกโซขนาด ๑.๕ ตัน ยี่หอ DESO ราคา ๒,๓๕๐ บาทมาเปนตัวชวยในการยกเสาปูน
๘ ศอกดังกลาว โดยผูเขียนใชไมมะพราวซึ่งเตรียมไวสําหรับทําอะเส จันทัน และแป ขนาดยากประมาณ ๘
ศอก ตอกยึดกันดวยตะปูเปนรูปสามเหลี่ยมมุม ฉากและค้ํายันใหส ามารถตั้งและรับ น้ําหนัก ไดอยางมั่นคง
แข็งแรง บริเวณที่ตอกตะปูยึดไวนั้นใชเชือกมัดตรงจุดสําคัญๆไวอีกทีหนึ่งเพื่อปองกันตะปูถอนผูเขียนขอเรียก
มันวาปนจั่น ตอนทายของปนจั่นตองมัดกับหลักซึ่งตอกยึดกับพื้นดินไวเพื่อไมไดปนจั่นลมไปขางหนาเมื่อรับ
น้ําหนักจากเสาปูน นํารอกโซไปแขวนไวบนยอดปนจั่น เคลื่อนยายเสาโดยใชไมยาวๆงัดเสาวางบนทอแปบ
เหล็กกลมแลวเลื่อนมาใหฐานเสาอยูปากหลุมซึ่งเทปูนเปนฐานไวแลว นําเหล็กทอนขนาดประมาณ ๖ นิ้ว ใสรู
บริเวณปลายเสา ใชเชือกคลองที่ปลายเสาใหครอมอยูระหวางเหล็กที่เสียบรูเพื่อปองกันไมใหเชือกรูดเวลาเสา
ถูกยกขึ้น โซสําหรับยกของรอกโซมีความยาก ๒.๕๐ เมตร (ประมาณ ๕ศอก) จึงทําใหไมสามารถเกี่ยวเชือกที่
ปลายเสาไดตองเอาเชือกผูกตอจากโซและอีกทีหนึ่ง จากนั้นก็ชักโซรอกเสาปูนก็จะคอยๆเลื่อนขึ้น ควรใชไมค้ํา
บริเวณใตเสาปูนที่ยกไวตลอดเพื่อชวยปองกันมิใหเสาปูนตกลงกระแทกพื้นหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ฉะนั้น
จะยกเสาปูนทํามุมกับพื้นไดประมาณ ๔๕ องศาเทานั้น เมื่อยกขึ้นสุดความยาวโซแลวตองใชไมค้ําเสาปูนไว
อยางมั่นคง โดยอาจเอาเหล็กใสรูเสาแลวใหไมที่ค้ําขัดกับเหล็กนั้น ตองตรวจสอบวาไมค้ํามีความแข็งแรงและ
เสาปูนยึดพิงกับปนจั่นไดอยางแข็งแรง จากนั้นก็ชักโซใหโซยกหยอนลงแลวนําโซไปเกี่ยวกับเชือกที่ปลายเสา
แลวแกเชือกที่ผูกโยงกับโซไวออก หลังจากนั้นดึงใหโซยกตึง ใชเหล็กแปบยาว ๖ เมตร ซึ่งเจาะรูไวตรงปลายใส
เขาไปกับเหล็กที่ปลายเสา ปลายเหล็กแปบอีกดานหนึ่งจิกอยูกับพื้นดิน จะเปนตัวชวยค้ําเสาไวอีกแรงหนึ่ง ชัก
โซใหเสาคอยๆยกขึ้นจนเกือบสุดโซยก จากนั้นก็มาจับที่ปลายเหล็กแปบดานที่จิกพื้นดินดินไปทางดานเสา ๆ ก็
จะยกขึ้นจนตั้งตรง เสาจะสามารถทรงตัวอยูบนฐานปูนในหลุมไดในระดับหนึ่ง รีบหาเชือกหรือไมดึงหรือค้ําเสา
ทั้งสี่ดาน ถอดโซออกแลวเลื่อนปนจั่นไปยังหลุมที่จะยกเสาตอไป ผูเขียนยกเสาดวยวิธีการดังกลาวเพียงคน
เดียวใชเวลาสองวันจึงเสร็จทั้งหกตน ซึ่งอาจใชเวลามากพอสมควรแตการยกดวยวิธีการดังกลาวตองใชสติ
ความรอบคอบคอนขางสูง ตองตรวจสอบอุปกรณอยางละเอียดถี่ถวนจึงทําใหมีความลาชา แตความสําเร็จที่
ออกมากก็เปนผลงานจากสมอง ความมีสติ ความมีวิริยะอุตสาหะ และความมุงมั่นตั้งใจของตนเอง ทําใหเกิด
ความภาพภูมิใจและมีกําลังใจในการดําเนินการตอไป
งานสรางโรงเรือนสําหรับติดตั้งสีตูซึ่งยากที่สุดและหนักที่สุด(การยกเสาขึ้นตั้งในหลุม)ไดสาํ เร็จลุลว งไป
แลว พรอมกับการใชลูกดิ่งตรวจสอบการตั้งฉากกับพื้นของเสาแตละตน งานลําดับตอไปก็จะเปนงานเกี่ยวกับ
โครงหลังคา ซึ่งใชไมมะพราวเปนอะเส จันทันและแป ความยาวของโรงเรือนวัดระยะแคเสากวาง ๓๒๐.๕ ซม.
ยาว ๖๑๘.๕ ซม. ไมมะพราวที่ใชทําอะเสมีขนาดกวาง ๕ นิ้ว ยาว ๘ ศอก หรือกวางประมาณ ๑๒.๗๕ ซม.ยาว
ประมาณ ๔๐๐ ซม. อะเสดานกวางความยาวไมมะพราวเพียงพอ สวนดานยาวตองตอกันสองอัน ซึ่งในการตอ
ไมนั้นเลื่อยวงเดือน เลื่อยจิ๊กซอวและสวานพรอมดอกสามหุนยาวแปดนิ้วทําใหงานตอไมเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ขณะนี้(วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗) อะเสดานยาวเตรียมรอยกขึ้นยอดเสา ในวันพรุงนี้ (๒๙ มีนาคม
๒๕๕๗) จะทําอะเสดานกวางและทําจั่วและจันทันซึ่งอยูรวมกันจํานวน ๕ อันเพื่อรอยกขึ้นไปวางบนยอดเสา
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เมื่อวางและยึดติดเรียบรอยก็จะติดแปและมุงหลังคาและติดหลบตอไป งานติดตั้งอะเส จั่วและจันทันก็หนัก
ไมใชนอย คงตองใชรอกโซเปนตัวชวยเหมือนเดิม แตคงไมหนักไปกวาการยกเสาปูนตั้งในหลุม

ภาพวิธีการยกเสาลงหลุมดวยตนเองเพียงคนเดียว

สําหรับงานพื้นลางก็มีความสลับซับซอนพอสมควร เพราะมีการติดตั้งเครื่อง ลอถวงซึ่งตองวางศูนยให
ดีเพราะไมเชนนั้นลอถวงก็จะหมุนไมไดศูนยอาจทําใหพังเสียหายได อีกทั้งการติดตั้งสีตูก็ตองมีรายละเอียดที่
มากพอสมควร จึงขอเอาไวอธิบายกันในบทความตอไปจะดีกวา พบกันใหมในบทความตอไปครับ
ประจวบ นิ่มนุช
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

