โตะทํางานไม
ประจวบ นิ่มนุช
ถาใครไดเคยไปเดินที่ที่จัดงานเกี่ยวกับการเกษตรหรือบริเวณย"านท"องเที่ยวที่มีของที่ระลึกขาย จะเห็นของ
ที่ระลึกหรือของใชที่ทํามาจากเศษไม นํามาตัด ขัด เจาะ หรือแกะสลักลวดลายทําใหมีราคาและมีคุณค"า ลองมอง
ยอนกลับมาที่ตัวเรา เรามักมีกิจกรรมต"างๆที่ใชไมในการทํา เช"น การสรางบาน การซ"อมแซมบาน หรือการ
ปรับปรุงซ"อมแซมเครื่องใชต"างๆในบานที่เป-นไม หลังจากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะมีเศษไมเหลืออยู"ส"วน
หนึ่งซึ่งสามารถนํามาใชประโยชน0ได แต"การที่จะนําไมชิ้นเล็กๆมาสรางเป-นชิ้นงานไดนั้นจะตองมีอุปกรณ0 เครื่องมือ
ที่ใชสรางชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยกับผูใชงาน อุปกรณ0พื้นฐานที่จําเป-นชิ้นหนึ่งคือโต7ะทํางาน
ไม (Work Bench)

ภาพที่ ๑ : โต7ะทํางานไมทําเอง

โต7ะงานไมที่เห็นกันโดยทั่วไปก็มีลักษณะเป-นโต7ะไมที่มีความแข็งแรง ที่ขอบโต7ะจะมีปากกาสําหรับจับไม
อาจมีตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได และแบบของปากกาจับไมก็มีหลายแบบ ปากกาจับไมถือว"าเป-นสิ่งสําคัญของโต7ะ
ทํางานไม หากไม"มีปากกาจับไมก็จะเป-นโต7ะไมธรรมดาที่ไม"มีความสะดวกในการทํางานไม โต7ะทํางานไมมีหลาย
แบบ บางแบบก็มีอุปกรณ0ที่ติดมากับโต7ะใหเลือกใชมาก ซึ่งก็มีราคาสูงตามมาเช"นกัน สําหรับผูที่ไม"ไดประกอบ
อาชีพทํางานเกี่ยวกับช"างไม เช"น ทําโต7ะ เกาอื้ ตู เตียง ขาย แต"อยากจะนําเศษไมที่เหลือจากการสราง หรือซ"อม
บานมาทําเป-นชิ้นงานโน"นนี่หากลงทุนชื้อโต7ะทํางานไมราคาหมื่นกว"าบาทก็อาจจะดูไม"คุมค"า หรือบางทีอาจเป-น
น้ําผึ้งหยดเดียวที่ทําใหแม"บานโมโหโกรธาแลวบานปลายกลายเป-นปFญหาครอบครัวไดอีก ผูเขียนจึงเสนอแนะให
สรางโต7ะทํางานไมไวใชงานดวยตนเอง
ภาพโต7ะงานไมดานบนนั้น (ภาพที่ ๑) เป-นโต7ะงานไมที่ผูเขียนซึ่งมีความรูความสามารถดานช"างไมไม"มาก
สรางขึ้นมาเอง อาจยังไม"สําเร็จเรียบรอยแต"ก็พอมองเห็นเป-นรูปเป-นร"างไดพอสมควร พื้นโต7ะทําจากไมยูคา
ลิปตัสซึ่งถูกกองทิ้งไวที่บานพ"อตาสาเหตุเพราะช"างทั่วไปปฏิเสธไม"ทํางานไมจากไมยูคาลิปตัสเพราะเนื้อไมมันแข็ง
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หนัก บิดตัวและแตกง"าย ผูเขียนจึงถือว"าเป-นของเหลือใชจึงขอมาใชทําโต7ะงานไม ยึดติดกับโครงพื้นโต7ะซึ่งทําจาก
ไมมะพราว รอบๆพื้นโต7ะเลี่ยมขอบดวยไมยางและไมมะพราว สาเหตุที่ใชไมหลายประเภทก็เพราะใชไมที่มีอยู"โดย
ไม"ตองซื้อ ขาโต7ะทําดวยเหล็กแปIบ ดานหัวโต7ะและทายโต7ะใส"ปากกาจับไมไวดานละตัว บริเวณกลางโต7ะค"อนไป
ทางดานทายเจาะใส"แผ"นอะคริลิกขนาดกวางและยาวดานละสิบสองนิ้วสําหรับติดตั้งเลื่อยวงเดือนและเครื่องเรา
เตอร0 ห รื อ ทริ ม เมอร0 ไ ดอี ก จากที่ ก ล" า วมาจะเห็ น ไดว" า โต7 ะ ทํ า งานไมที่ ส รางขึ้ น มาเองนี้ ส ามารถทํ า งานไมได
หลากหลาย นอกจากจะทํางานเหมือนโต7ะทํางานไมทั่วไปแลวยังใชเป-นโต7ะเลื่อย โต7ะเราเตอร0ไดอีก โต7ะทํางานไม
ที่ทําเองจึงทํางานไดสารพัด ทั้งการไส การขัด การตัด การผ"า การปรับหนาไมใหเท"ากัน การเซาะร"องไม การทํา
เดือยไม การเจาะรู การประกอบชิ้นงานต"างๆ
กว"าจะทําเป-นโต7ะทํางานไมไดอย"างที่เห็นในรูปดานบนนั้นใชเวลาในการทํานานพอสมควร ทั้งนี้เพราะ
เวลาที่ ทําไม" ค"อยมี และที่ สํ าคั ญ ความรูความสามารถดานงานไมอั น นอยนิ ด ก็ทําใหตองคิ ด พิ จารณานานทํ าให
เสียเวลาไปมากพอสมควร แต"ก็อยากจะบอกเล"าขั้นตอนการทําใหไดรูไวบางเผื่อว"าบางคนที่มีใจรักงานไมและพอมี
ไมอยู"บางจะไดทดลองสรางไวสําหรับใชงาน สําหรับขั้นตอนการทําโต7ะงานไมของผูเขียนที่จะบอกเล"าต"อไปนี้นั้น
เป-นการทําโต7ะงานไมตามที่ผูเขียนไดทําไม"ใช"เป-นขั้นตอนมาตรฐานที่ผูทําจะตองทําตามแบบผูเขียนเสมอไป
ขั้นตอนการทําโต7ะงานไมของผูเขียนสามารถสรุปเป-นขั้นตอนไดดังนี้
๑. ออกแบบโต7ะใหมีความกวางยาวสูงตามที่ตองการประกอบกับขนาดของวัสดุอุปกรณ0ที่มี โดยให
ใชวัสดุอุปกรณ0ไดอย"างคุมค"าที่สุด ในกรณีนี้ผูเขียนยึดถือตามความยาวและความกวางของไมยู
คาลิปตัสที่จะมาทําพื้นโต7ะ ซึ่งลงตัวอยู"ที่ขนาดกวาง ๑ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร
๒. ตัดไมมะพราวขนาดกวาง ๓ นิ้ว หนา ๑.๕ นิ้ว (ไสปรับขนาดความกวางและหนาแลว) เป-นท"อนๆ
สําหรับเป-นโครงของพื้นโต7ะ ดังนี้
๒.๑ ขนาดยาวท"อนละ ๙๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ ท"อน
๒.๒ ขนาดยาวท"อนละ ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๒ ท"อน
๓. ประกอบโครงพื้นโต7ะโดยใชสว"านเจาะนําแลวขันยึดดวยตะปูเกลียว
๔. นําไมพื้นโต7ะซึ่งปรับความกวางแลวมาวางบนโครงพื้นโต7ะใชสว"านดอกขนาดเล็กกว"าตะปูเกลียว
เล็กนอยเจาะนําและใชสว"านดอกใหญ"เจาะลงรูสว"านที่เจาะนําเพื่อฝFงหัวตะปูเกลียวลงไปในเนื้อ
ไม เพื่อไม"ใหใบกบกินหัวตะปูเกลียวเมื่อไสปรับไมพื้นโต7ะใหเรียบเสมอกัน ขันยึดไมพื้นโต7ะกับ
โครงพื้นโต7ะดวยตะปูเกลียวใหแน"น กรณีที่ไมมีการบิดตัวอาจตองใชปากกาตัวซีจับยึดไวก"อน
แลวจึงเจาะแลวขันยึดดวยตะปูเกลียว หากบริเวณใดที่แผ"นไมพื้นบิดตัวสูงอาจตองขัดยึดดวย
ตะปูเกลียวหลายตัว จะไดเป-นพื้นโต7ะเพื่อจะนําไปติดตั้งกับขาโต7ะต"อไป
๕. ตัดเหล็กแปIบขนาดต"างๆ ดังนี้
๕.๑ ขนาดนิ้วครึ่ง (สําหรับทําเสา) ยาว ๘๐ เซนติเมตร จํานวน ๔ ท"อน ดานบนผ"าครึ่งลงไปสาม
นิ้ว (เท"ากับความกวางของไมโครงพื้นโต7ะ) ตัดส"วนที่ผ"าซีกนอกออก ซีกที่เหลือเจาะรูขนาดสาม
หุนตรงกลาง
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๕.๒ ขนาดหนึ่งนิ้ว (สําหรับยึดเสาดานยาวล"าง) ยาว ๑๖๐ เซนติเมตร จํานวน ๒ ท"อน ปลายทั้ง
สองดานใหตัดโคงใหชนพอดีกับขอ ๕.๑
๕.๒ ขนาดหนึ่งนิ้ว (สําหรับยึดเสาดานกวาง บนและล"าง) ยาว ๘๘ เซนติเมตร จํานวน ๔ ท"อน
ปลายทั้งสองดานใหตัดโคงใหชนพอดีกับขอ ๕.๑
๖. เชื่อมเหล็กแปIบขอ ๕ ใหติดกัน จะไดเป-นขาโต7ะขนาดนิ้วครึ่งสี่ตน ยึดขาดวยเหล็กแปIบขนาด ๑ นิ้ว
๗. นําพื้นโต7ะตามขอ ๔ มาวางบนขาเหล็กตามขอ ๖ ใชสว"านเจาะรูไมโครงพื้นใหตรงกับรูขาเหล็กที่
เจาะไว ยึดดวยนอตขนาดสามหุนใหแน"น
๘. นําไมขนาดกวาง ๓ นิ้ว หนา ๑.๕ นิ้ว มาเลี่ยมขอบโต7ะขัด เจาะนําดวยสว"าน ควานปากรูใหกวาง
เพื่อฝFงหัวตะปูเกลียวใหเขาไปในเนื้อไม แลวขัดยึดดวยตะปูเกลียวใหแน"น
๙. ไสปรับพื้นโต7ะใหเรียบขัดดวยกระดาษทราย บริเวณที่ไมพื้นโต7ะมีรอยชํารุดใชวัสดุสําหรับอุดรอยไม
ยาปVดรอยใหสนิทรอจนแหงแลวจึงขัดดวยกระดาษทราย (เคยใชผงจากการขัดพื้นไมยูคาลิปตัสผสมกับกาวลา
เท็กซ0อุดรอยชํารุด ปรากฏว"ารอยที่อุดจะเป-นสีดํา ทําใหไม"สวย จึงแนะนําใหใชวัสดุสําหรับอุดรอยไมสีไมสักที่มี
ขายตามรานวัสดุก"อสราง)
๑๐. ติดตั้งปากกาจับไมดานหัวโต7ะและทายโต7ะ
ปากกาจับไมที่ใชเป-นแบบที่ซื้อมาประกอบเอง โดยผูเขียนซื้อมาจากหาง
หุนส"วนจํากัด พี เค ไมฟVตติ้ง ตั้งอยู"เลขที่ 147 ถ.ราชมรรคา ต. สนาม
จั น ทร0 อ.เมื อ ง จ.นครปฐม 73000
ซึ่ ง เป- น เจาของเว็ บ ไซต0
http://www.thaicarpenter.com/ (สําหรับปากกาจับไมชุดนี้ ตองหาไม
ขนาดความหนาประมาณ ๒.๕ นิ้ว สําหรับใส"ประกอบกับชุดปากกาเอง)
การติดตั้งตองใชดอกสว"านใบพายขนาดประมาณ ๒๘ มิลลิเมตร
ภาพที่ ๒ : ชุดปากกาจับไม
เจาะบริเวณโครงไมขางโต7ะ ถอดชุดขันเกลียวดานตรงขามกับที่ใส"มือหมุน
ปากกาออกแลวนําไปติดไวที่โครงพื้นโต7ะดานในที่เจาะไว ใชสว"านเจาะนําตามรูที่มีมาให ขันยึดดวยตะปูเกลียว
เจาะไมสําหรับประกอบกับปากกาดานมือหมุนดวยดอกสว"านใบพายขนาดเดียวกับที่เจาะโครงพื้นโต7ะโดยใหความ
สูงของไมสําหรับประกอบกับปากกานี้สูงเท"ากับพื้นโต7ะพอดี และเจาะรูดวยดอกสว"านขนาดสี่หุนที่สําหรับยึดเหล็ก
ประคองใหห"างจากรูที่เจาะดวยสว"านใบพายขางละเท"าๆกันอีกดานละหนึ่งรู ใชสว"านเจาะนําตามรูของแผ"นยึดมือ
หมุนขัดยึดดวยตะปูควงใหแน"นโดยที่ยังไม"ตองใส"เหล็กประคอง ใส"มือหมุนที่ช"องสําหรับใส"มือหมุนแกนเกลียวซึ่ง
ติดไมประกอบแลวเขาไปในช"องเกลียว หมุนมือหมุนใหไมประกอบกับปากกาชิดกับขางโต7ะ ใชดินสอหรือปากกา
เมจิ กสอดเขาทางรู สี่ หุ น ที่ เจาะไวที่ ไมประกอบแลวทํ าเครื่ องหมายใหติ ด ที่ ขอบโต7ะ ถอดแกนเกลี ย วพรอมไม
ประกอบออก แลวเจาะรูขนาดหาหุนตรงที่ใชดินสอหรือปากกาเมจิกทําเครื่องหมายไว ติดเหล็กประคองที่ไม
ประกอบพรอมกับยึดนอตใหแน"น (ตองมีการกวานรูนอตใหกวางเพื่อใหแหวนรองนอตราบเสมอกับไมประกอบ) ใส"
แกนเกลียวพรอมไมประกอบและเหล็กประคองเขากับช"องที่เจาะไวที่ขอบโต7ะ ทดลองหมุนเขาออก หากหมุนแลว
ฝcนหรือเขาออกไม"ขนานกับขอบโต7ะก็ตองควานรูเหล็กประคองใหกวางขึ้นอีกเล็กนอย เท"านี้ก็เป-นอันเสร็จสิ้นการ
ติดตั้งปากกาโต7ะงานไมแลว
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๑๑. ใชเครื่องเราเตอร0เจาะช"องสําหรับวางแผ"นอะคริลิกสําหรับติดตั้งเลื่อยวงเดือนและเครื่องเราเตอร0
แนวตั้ง

ภาพที่ ๓ : ฝFงแผ"นอะคริลิคสําหรับติดตั้งเลื่อยวงเดือนและเครื่องเราเตอร0แนวตั้ง

วางแผ"นอะครีลิคลงบนพื้นโต7ะตรงที่ตองการจะติดตั้งเลื่อยและเครื่องเราเตอร0 ใชดินสอทําเครื่องหมาย
รอบๆแผ"นอะครีลิค นําเครื่องเราเตอร0มาวางใหริมนอกสุดของดอกเราเตอร0ตรงกับเสนที่ขีดรอบแผ"นอะครีลิก นํา
ไมแผ"นบางๆที่ตรงมาวางใชชิดขอบดานนอกของเครื่องเราเตอร0ทั้งสี่ดาน (เครื่องเราเตอร0จะมีดานหนึ่งที่ไม"โคง การ
วั ด ระหว" า งดอกเราเตอร0 กับ ขอบนอกของเครื่ องเราเตอร0 จึ งตองใชความระมั ด ระวั งเพื่ อปd องกั น การเซาะร" อ ง
ผิดพลาด)ใชปากกาจับยึดไมที่วางไวใหแน"นเปVดเครื่องเราเตอร"ใหกัดพื้นโต7ะลึกเท"าความหนาของแผ"นอะครีลิค
จากนั้นใชสว"านเจาะรูบริเวณแนวเซาะร"องดานในเพื่อใหใบเลื่อยจิ๊กซอว0ลงได ใชเลื่อยจิ๊กซอว0ตัดพื้นโต7ะตามแนว
ร"องดานในออก ใชตะไบหรือกระดาษทรายขัดมุมของแผ"นอะครีลิคทั้งสี่ดานใหโคงมน แลวทดลองวางแผ"นลงบน
แนวร"องที่เซาะไว หากวางแผ"นอะครีลิคแลวไม"ลงพอดีช"องใหใชใชเครื่องเราเตอร0เซาะร"องจนแผ"นอะครีลิคสามารถ
วางลงในร"องไดพอดี หากวางแลวหลวมบางนิดหน"อยก็ไม"เป-นไร เจาะรูที่ฐานเลื่อยจิ๊กซอว0ทั้งสี่มุม จากนั้นนําเลื่อย
ไปวางบนแผ"นอะครีลิคทําเครื่องหมายที่รูแลวใชสว"านเจาะรูใหมีขนาดใหญ"กว"านอตที่ใชยึดเลื่อยกับแผ"นอะครีลิค
เล็กนอย กวานรูดานตรงขามกับที่ติดตั้งตัวเลื่อยใหสามารถฝFงหัวนอตเขาไปในแผ"นอะครีลิคได จากนั้นก็ใส"นอต
และขันใหแน"นแลววางลงในร"องที่เซาะไวโดยใหตัวเลื่อยหอยอยู"ดานล"าง เจาะรูที่มุมแผ"นอะครีลิคทั้งสี่มุม ควานรู
ดานบนแผ"นอะครีลิกใหหัวนอตที่ขันอยู"ในแผ"นอะครีลิค เปVดเครื่องเลื่อยใหใบเลื่อยกัดแผ"นอะครีลิคเป-นช"องออกมา
ก็จะไดเป-นโต7ะเลื่อยไมไปในตัว ส"วนการติดตั้งเครื่องเราเตอร0แนวตั้งก็ใชหลักการเดียวกัน โดยตองถอดแผ"นรอง
ดานล"างของเครื่องเราเตอร0ออกมาทาบบนแผ"นอะครีลิกแลวทําเครื่องหมายไว แลวเจาะรูตามแนวเครื่องหมายแลว
ทําเหมือนการติดตั้งเลื่อยทุกประการ เวลาจะเจาะช"องสําหรับใหดอกเราเตอร0ยื่นออกมาก็ใชดอกเราเตอร0เจาะ
เช"นเดียวกัน แผ"นอะครีลิกอาจใชเพียงแผ"นเดียวสําหรับติดทั้งเครื่องเลื่อยและเครื่องเราเตอร0ก็ไดแต"ตองใชงานที
ละอย"าง เช"น ถาจะติดตั้งเครื่องเราเตอร0ก็ตองถอดเครื่องเลื่อยออกก"อน เป-นตน จะเห็นไดว"าการทําโต7ะงานไมดวย
ตนเองนั้นเราสามารถทําใหเป-นโต7ะเลื่อยและโต7ะเราเตอร0แนวตั้งไดดวย นอกจากนั้นเราสามารถทําชุดสําหรับ
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ติดตั้งเครื่องเราเตอร0แนวนอนแลวมาวางบนโต7ะงานไมแลวยึดดวยปากกาใหแน"นก็สามารถใชงานเป-นโต7ะเราเตอร0
แนวนอนไดอีก
ที่กล"าวมาแลวคือขั้นตอนการทําโต7ะงานไมอย"างย"อๆของผูเขียน ซึ่งอาจใชเป-นแนวทางสําหรับสรางโต7ะ
ทํางานไมไวใชเองสําหรับช"างงานไมมือสมัครเล"น นอกจากจะไดโต7ะทํางานไมไวใชแลว ยังใชทําเป-นโต7ะเลื่อย โต7ะ
เครื่องเราเตอร0แนวตั้งและแนวนอนไดอีก ดวยใชงานไดหลากหลายของโต7ะทํางานไมทําเองนี้จะทําใหสามารถทํา
ชิ้นงานจากไมไดหลากหลายเช"นกัน เศษไมชิ้นเล็กชิ้นนอยที่มีอยู"อาจกลายเป-นชิ้นงานที่มีคุณค"าโดยอาศัยโต7ะ
ทํางานไม"ที่สรางขึ้นมาดวยตนเอง
หวังว"าบทความเกี่ยวกับการสรางโต7ะทํางานไมของผูเขียนจะเป-นเครื่องมือสะกิดใจใหผูที่มีความอยาก
ทํางานไมหรือใจรักงานไมจะไดหาไมหรืออุปกรณ0ที่พอจะสรางที่มีอยู"มาประยุกต0ทําเป-นโต7ะทํางานไมไวใชฝgกฝน
เรียนรูการทํางานไมใหกาวหนาขึ้นไปอีก หากมีขอผิดพลาดเพราะความรูนอยหรือความอ"อนดอยประสบการณ0
งานไมหรือความรูเท"าไม"ถึงการณ0ของผูเขียนก็ตองขออภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย หากบทความนี้มีประโยชน0กับท"าน
ผูอ"านบางก็ขออุทิศผลของความดีนี้ใหกับพ"อแม"ครูบาอาจารย0เกี่ยวกับงานไมและงานที่เกี่ยวของทั้งหมดทุกคน.
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