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บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ และลักษณะ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากร้านสุขสันติงานไม้ไผ่ 
ต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร บันทึกขั้นตอนกระบวนการประกอบศาลาไม้ไผ่ รวมถึงพันธุ์ไม้ไผ่ 
และวัสดุประกอบ วิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ และรูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลาไม้ไผ่ ผล
การศึกษาพบว่า พันธุ์ไผ่พบว่ามีไผ่ทั้งหมด 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ซ่ึงทั้ง 2 สายพันธุ์ สามารถพบเห็น
ได้ทั่วไปในภาคเหนือตอนล่าง ไผ่ตงมีล าต้นขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 9-15 เซนติเมตร มีก าลัง
รับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 84 - 100 ksc และไผ่เลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 2-6 เซนติเมตร 
มีก าลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 577-636 ksc และรูปแบบของศาลาทรงกระท่อมเป็นการพัฒนารูปทรงมาก
จากเถียงนา มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 2.20 x 2.20 เมตร มีการเพิ่มหรือลดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของการ
น าไปใช้งาน เช่น 1.50 X 2.00 เมตร, 1.80 X 2.00 เมตร ซึ่งมีความกว้าง และยาวของระยะห่างเสา (Span) ไม่เกิน 
2.10 X 3.00 เมตร ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการขนส่งโดยรถกระบะ มีขนาดความกว้างของกระบะ 1.50 
เมตร และความยาวของกระบะ 2.30 เมตร อันเป็นข้อจ ากัดด้านกฎหมายการขนส่ง 
ค าส าคัญ: ศาลาไม้ไผ่ / วัสดุใช้ประกอบ / เทคนิคในการก่อสร้าง 
 

Abstract 
 This article aims to study the technique of material composition in the construction of 
bamboo pavilion. and the architectural structure of the bamboo pavilion in Kamphaeng Phet 
Province Field data collection from Suksanti Ngan Bamboo Shop, Phanthong Subdistrict, Sai Ngam 
District, Kamphaeng Phet Province Record the process of assembling a bamboo pavilion. including 
bamboo and composite materials Analysis together with the construction techniques of bamboo 
pavilion and the architectural style of the bamboo pavilion The results of the study found that 
Bamboo cultivars found that there are 2 types of bamboos, namely, raising bamboo and tong 
bamboo, both of which can be found commonly in the lower northern region. Tong bamboo has 
a large trunk, the diameter of the segments is between 9-15 centimeters, the compressive strength 
of the parallel splinter is 84 - 100 ksc, and the cultured bamboo, the diameter of the segments is 
between 2-6 centimeters, the compressive strength of the wood. The parallel is at 577-636 ksc, 
and the style of the hut pavilion is a development of the shape of the Nan Na. The standard size 
is 2.20 x 2.20 m. The size can be increased or decreased depending on the requirements of the 
implementation, such as 1.50 X 2.00 m, 1.80 X 2.00 m, which is wide. and the length of the spacing 
of the pole (Span) not more than 2.10 X 3.00 meters, as a result of transport factors by pickup 
trucks The width of the pickup truck is 1.50 meters and the length of the pickup truck is 2.30 
meters, which is a restriction on transportation laws. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายและราคาถูก นิยมใช้ในการก่อสร้างและการตกแต่ง อีกทั้งยังสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับบ้านได้หลากหลาย เพราะไม้ไผ่เป็นเนื้อไม้แข็ง ล าต้นแข็งแรง มีความเหนียว มีน้ าหนักเบา 
ยืดหยุ่น และดัดโค้งงอได้ ไม้ไผ่จึงเป็นที่นิยมและถูกประยุกต์ ต่อยอดให้เกิดเป็นดีไซน์ใหม่ๆ แปลกตา ในปัจจุบันไม้
ไผ่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบทุกแขนง ตั้งแต่การน าไปท าเป็นอาหาร เครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของบ้าน การก่อสร้างสถาปัตยกรรมตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถเห็นการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ที่มีวัสดุในการก่อสร้างมาจากส่วนต่างๆของไม้ไผ่ น ามาขึ้นเป็นโครงสร้างหลัก เช่น เสา คาน 
โครงสร้างหลังคา หรือการปิดล้อมพื้นที่ เช่น พื้น ผนัง วัสดุมุง รวมถึงงานประดับตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าไผ่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้งานอันเนื่องมาจากเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถพบได้ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย และวัฒนธรรมการก่อสร้างด้วยไม้ไผ่นั้นมีทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคที่มีไผ่เป็นพืชท้องถิ่นอย่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในแต่ละพื้นที่นั้นก็ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการออกแบบและการก่อสร้าง 

(My Home, 2562) คุณสมบัติของไม้ไผ่ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
ทางกล 1) คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของไม้ไผ่ที่มีผลต่ออิทธิพลภายนอกเนื้อไม้ที่มี
ความแข็งแรงจะอยู่บริเวณรอบนอกสุด หรือที่เรียกว่าผิวไม้ไผ่ และไม่มีวงปีท าให้ไม้ไผ่มีการรับแรงได้ดีโดยเฉพาะการ
รับแรงเฉือน (วิรัช ชื่นวาริน, 2528) 2) คุณสมบัติทางกล หมายถึง คุณสมบัติของไม้ไผ่ที่มีต่อน้ าหนักหรือแรง
ภายนอกที่มากระท ามีความสามรถในการต้านแรง รองรับแรงหรือน้ าหนักที่มากน้อยต่างกัน มีความยากง่ายในการ
เสียรูป ความสามารถรับพลังงานที่ท าให้ไม่เสียก าลังโดยสิ้นเชิงที่ระดับใดๆ และความทนทานต่อความขีดข่วน เจาะ 
ในการน าไม้ไผ่มาใช้งานจ าเป็นจะต้องเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเพื่อสามารถออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับ
ข้อเด่นของวัสดุ พันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง  
  งานวิจัยของ ธนา อุทัยภัตรากูร (2559) ได้แนะน าพันธุ์ไม้ไผ่ที่สามารถจัดหาได้เพื่องานก่อสร้าง 7 ชนิด
ประกอบด้วย ไผ่ตง ไผ่สีสุก ไผ่ซางนวล ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่รวกด า และไผ่เลี้ยง จากข้อมูลไม้ไผ่ในป่าของประเทศไทย
พบว่า สกุลไผ่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างของประเทศไทยมี 5 สกุลคือ สกุลไผ่ตง สกุลไผ่ไร่ สกุลไผ่รวก สกุลไผ่ป่า 
สกุลไผ่สีทอง  โดยสกุลที่มีชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมมากที่สุกคือ สกุลไผ่ตงและสกุลไผ่ป่า ชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ที่มีปริมาณสูงสุด 
5 อันดับแรประกอบด้วยไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่บง และไผ่ข้าวหลามตามล าดับ พันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะพบได้ในภาคเหนือ และงานวิจัยศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธุ์ไผ่ และ
วัสดุประกอบในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พบว่า “ความส าคัญขององค์ประกอบศาลา 
พันธุไ์ผ่ และวัสดุประกอบ” สรุปได้ว่า มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันอันเกิดจากปัจจัยทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพ
และเชิงกลของไผ่แต่ละสายพันธุ์  (รัชนูพรรณ ค าสิงห์ศรี ,2561) และการศึกษาแนวทางการออกแบบข้อต่อแบบ
ถอดประกอบได้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างบ้านไม้ไผ่ขนาดเล็กร่วมสมัย ผลการศึกษาได้แบบข้อต่อไม้ไผ่ที่สามารถใช้
ในการยึดเฉพาะในส่วนโครงสร้างหลังคา คือส่วนข้อต่อเชื่อมเสากับอเสล่าง เนื่องจากจุดเชื่อมต่อนี้ท าหน้าที่เป็น
โครงสร้างหลักรับแรงอัดที่มากระทบกับโครงสร้างทั้งหลัง อาจมีการสึกกร่อนได้ง่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม
ในส่วนดังกล่าวจะสามารถถอดประกอบเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  (นิศารัตน์ ทองประไพ และ
ยุทธนา ทองท้วม , 2562) จะเห็นได้ว่าไม้ไผ่เป็นที่นิยมในการก่อสร้างในประเทศไทย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง 
และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จากร้านท าศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชรได้รับความนิยมเนื่องจากราคาถูกและ
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ร้านอาหาร หรือศาลานั่งพักผ่อนสวนหย่อมในบริเวณบ้าน เนื่องจากในจังหวัด
ก าแพงเป็นพื้นที่ที่มีไม้ไผ่มีจ านวนมากพื้นที่หนึ่งซึ่งสายพันธุ์ไม้ไผ่ในพื้นที่จะมีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติ
เชิงกลอย่างไร จึงเป็นที่มาในการศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างและลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  การศึกษาเรื่องศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ วิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้ท าวิจัยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกด้วยการส ารวจ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาลาไม้ไผ่และผู้ปฏิบัติ
โดยตรง น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามและการบันทึกภาพ
ถ่ายโครงสร้างศาลาไม้ไผ่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวเทคนิคการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ 
  2. ลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจร้านสุขสันติ งานไม้ไผ่ ในอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 62000  

3. สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาลาไม้ไผ่และผู้ปฏิบัติโดยตรงของศาลาไม้ไผ่   
4. บันทึกถ่ายภาพขั้นตอนการสร้างศาลาไม้ไผ่ และถอดแบบโครงสร้างศาลาไม้ไผ่ และวัสดประกอบ

ศาลาไม้ไผ่  
  5. การน าไผ่ทั้ง 2 พันธุ์ใช้ก่อสร้างเป็นองค์ประกอบศาลามาทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่  
  6. น าข้อมูลเอกสารมาวิเคราะห์ร่วมกับเก็บข้อมูลภาคสนาม สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวบข้อมูลและการบันทึกภาพเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นที่
และน าข้อมูลดังกล่าวมาอธิบายและวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่และรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
ศาลาไม้ไผ่ การวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ 
  1. ข้อมูลเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์จาก
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม จากการสังเกต สัมภาษณ์ช่างจากร้านท าศาลาไม้ไผ่ และเขียนแบบถอดแบบ
ศาลาไม้ไผ่ถอดแบบศาลา วิเคราะห์เทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ 
   2. ข้อมูลลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์จาก ข้อมูล
ภาคสนาม จากการสังเกต สัมภาษณ์ช่างจากร้านท าศาลาไม้ไผ่ และเขียนแบบถอดแบบศาลาไม้ไผ่เพื่อวิเคราะห์
ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ศึกษา
เทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัด
ก าแพงเพชร ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้อธิบายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เทคนิคในการก่อสร้าง ศาลาไม้ไผ่ จังหวัดก าแพงเพชร จาการส ารวจภาคสนามศาลาไม้ไผ่ ร้านสุขสันติ 
พบว่าการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ตัดไผ่จากแหล่ง แต่ในปัจจุบันสั่งซื้อจากจังหวัดพิษณุโลก 2) น า
ไม้ไผ่ตกแต่งล าไผ่ 3) วัดขนาดความยาวและวัดขนาดหน้าตัดของล าไผ่เพื่อน ามาใช้งานแต่ละส่วน 4) ใช้สะหว่านโรตา
รี่เจาะรูเพื่อเข้าไม้ไผ่แต่ละส่วนเข้ากันโดยมีการยึดด้วยตะปูและลูกแม็กลม 5) ใช้จ าปาผ่าล าไผ่เพื่อน ามาท ากากบาท
และแป้นปูพื้นโดยใช้แม็กลมยิงเพื่อยึด 6) มุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกโดยใช้ลวดยึดให้เข้ากับโครงสร้างหลังคา 7) เคลือบ
ผิวไม้ด้วยแชล็คทาไม้ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่จากการส ารวจภาคสนาม 
 

   พันธุ์ไม้ไผ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามร้านเฟอร์นิเจอร์ศาลาไม้ไผ่ ในอ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่าพันธุ์ไผ่ที่เลือกท าศาลาไม้ไผ่ มีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ 
(ดังภาพที่ 1) เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในภาคเหนือตอนล่าง 
บริเวณใกล้แหล่งน้ าตามบ้าน หรือท้ายนา “ไผ่ตง”จะมีลักษณะต้นอ่อนมีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวปะปนกันสี
เหลือง มีล าต้นขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 10-15 เซนติเมตร เนื้อไม้มีความเหนียว ล าต้นไม่มี
หนาม และ“ไผ่เลี้ยง”จะมีลักษณะต้นอ่อนมีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวเข้มปะปนกันสีเหลือง เนื้อไม้จะออกสี
น้ าตาลมีล าต้นขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 4-6 เซนติเมตร เนื้อไม้มีความเหนียวล าต้นไม่มีหนาม 
พบมากสุดในองค์ประกอบหลังคา มีคุณสมบัติส าหรับใช้ในงานก่อสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างหลังคา (ดังภาพที่ 2) 
  เทคนิคในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ความสัมพันธ์พันธุ์ไม้ไผ่น ามาใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ซึ่งประกอบไป
ด้วยคุณสมบัติกายภาพ และคุณสมบัติเชิงกล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การน ามาใช้ตามกายภาพ จากการส ารวจภาคสนามสามารถจ าแนกชิ้นส่วนในการก่อสร้างได้
จ านวนหลายส่วน เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา ไม้ไผ่และวัสดุที่ใช้ประกอบ
รวมถึงแบบศาลาที่ท าการก่อสร้างการน ามาใช้ตามกายภาพของไม้ไผ่ การน ามาใช้ตามกายภาพนั้นแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ     
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ภาพที่ 2 พันธุไ์ม้ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในพื้นที่ศึกษา 

 
   1.1 การใช้ไผ่แบบเต็มล า ใช้ในองค์ประกอบศาลาดังนี้ เสา คานพื้น ตงพื้น ขื่อ (ไม้คอเสาสั้น) 
อเส (ไม้คอเสายาว) ดั้ง อกไก่ แป ไม้พิงข้าง  ซึ่งไผ่หนึ่งล าช่างจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโคน ส่วนกลาง ส่วน
ปลาย ดังภาพที่ 4.7 โดยแต่ละส่วนจะมีขนาดความยาวล าไผ่ไม่เกิน 3.50 เมตรพบชิ้นส่วนขององค์ประกอบศาลาไม้
ไผ่ที่ยาวที่สุด คือ การน าไผ่เลี้ยงท า อกไก่ อเส (ไม้คอเสายาว) แปและไม้กันลมข้างมีขนาดยาวมากสุด 3.50 เมตรซึ่ง
เป็นผลมาจากผังพื้นศาลาที่มีขนาดมาตรฐานที่ 2.20 X 2.20 เมตรและระยะยื่นของโครงสร้างหลังคาด้านละ 0.50 
เมตรส่วนจะมีการลดหรือเพิ่มระยะความกว้าง x ยาวนั้นขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งานโดยมีการน าส่วนต่างๆ ของไผ่มา
ใช้งาน ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 พันธุ์ไผ่และการแบ่งล าไผ่ไปใช้ในองค์ประกอบศาลา 
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 1.1.1 ไผ่ตง แบ่งการตัดเพื่อใช้งานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ (1) ส่วนโคนพบในองค์ประกอบ
ของศาลาคือเสาส าหรับศาลาขนาดใหญ่ 2.20 x 2.20 เมตร (2) ส่วนกลางพบในองค์ประกอบของศาลาคือท าไม้พื้น
และไม้กากบาทยาวส าหรับยึดคานพื้นกับตงพื้น (3) ส่วนปลายพบในองค์ประกอบของศาลาคือท าพื้นของศาลาและ
ประดับส่วนต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน 
  1.1.2 ไผ่เลี้ยง แบ่งการตัดเพื่อใช้งานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ (1) ส่วนโคนพบในองค์ประกอบ
ของศาลาคือคานพื้นด้านกว้างคานพื้นด้านยาวตงรองพื้น (2) ส่วนกลางพบในองค์ประกอบของศาลาคืออกไก่ขอ (ไม้
คอเสาสั้น) อะเส (ไม้คอเสายาว) จันทัน ดั้ง และแป (3) ส่วนปลายพบในองค์ประกอบของศาลาคือ ไม้กันลมหน้าไม้
กันลมข้างไม้พิงข้างชั้นวางของและประดับต่างๆ     
   1.2 การใช้ไผ่แบบผ่าซีก โดยใช้เครื่องมือผ่าไม้ไผ่ เรียกว่า จ าปา (ดังภาพที่ 4) มีลักษณะเป็น
เหล็กรูปวงกลมและมีมีด 6 ซีก   
 

 
 

ภาพที่ 4 จ าปาผา่ไผ่ ใช้ส าหรับผ่าไผ่ซีก 6 ซีก 
 
   2. คุณสมบัติเชิงกล การน ามาใช้งานตามคุณสมบัติเชิงกลคุณสมบัติทางด้านการรับแรงการน าไผ่ทัง้ 
2 พันธุ์มาใช้ก่อสร้างเป็นองค์ประกอบศาลานั้นพบว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบวัสดุ (ASTM) 
ส าหรับไม้ในการรับแรงดึง (ภาพที่ 5- ภาพที่ 6) ดังนี้ 
   2.1 ไผ่ตง เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-15 เซนติเมตร มีก าลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 84 - 
100 ksc และมีก าลังรับแรงดึงอยู่ที่ 1,260 ksc พบว่าช่างน าไปใช้องค์ประกอบศาลา คือ เสา ไม้ค้ ายัน ไม้พื้น และไม้
กากบาท (Bracing Structure)  
 

 
 

ภาพที ่5  การทดสอบการรับก าลังของไผ่ตง 
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  2.2 ไผ่เลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 เซนติเมตร มีก าลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 577 - 
636 ksc พบว่าช่างน าไผ่สร้างไพรไปใช้งานในองค์ประกอบทุกส่วนของศาลายกเว้นเสาไม้ค้ ายันและไม้กากบาท 
(Bracing Structure) ซึ่งเป็นชิ้นส่วน (Members) ที่รับแรงอัดมากกว่าส่วนการทดสอบก าลังรับแรงอัด  
 

 
ภาพที ่6 การทดสอบการรับก าลังของไผ่เลี้ยง 

 

  คุณสมบัติของไผ่แห้งพันธุ์ไผ่ที่น ามาใช้ก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆของศาลานั้นช่างท้องถิ่นได้มี
การถนอมรักษาเนื้อไผ่ด้วยวิธีธรรมชาติคือการตากและฝั่งลม จากนั้นใช้วิธีทางเคมีเข้าช่วยหลังการก่อสร้างโดยทั่วไป
ไผ่จะหดตัวหลังจากการเก็บเกี่ยวเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อไผ่แห้งจะช่วยลดปัญหาการหดตัวของเนื้อไผ่หลังการก่อสร้างได้
เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับล าไผ่ 
   สรุปการน ามาใช้งานตามกายภาพนั้นช่างท้องถิ่นจะพิจารณาพันธุ์ไผ่ที่ ใช้ให้สัมพันธ์กับ
องค์ประกอบศาลาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไผ่ความแข็งแรงความเหนียวของเนื้อไผ่และการรับแรงที่เกิดขึ้น
ในองค์ประกอบศาลาทั้งหมดส่วนการบ ารุงรักษาไผ่แห้งหลังการก่อสร้างนั้นช่างได้เสนอแนะวิธีทางเคมีเพื่อป้องกัน
ปลวกมอดและแมลงต่างๆ  ใช้น้ าทาไม้ตราหัวสิงห์ แล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์ตราหัวสิงห์ 
  วัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่  วัสดุประกอบ (Connectors) พบว่า การใช้วัสดุประกอบทั้งหมด 3 ชนิด คือ 
(1) ตะปูตอกไม้ (2) ลูกแม็กลม (3) ลวดพบการใช้วัสดุประกอบใน 2 รูปแบบ คือ (1) การเชื่อมต่อที่ตั้งฉากกับเนื้อไผ่ 
(Perpendicular to the Fiber) เป็นการใช้ตะปูตอกไม้ขนาด 3” และ 2” ส าหรับเสาโครงสร้างหลักที่ใช้ไผ่เลี้ยงอัน
เนื่องมาจากคุณสมบัติความเหนียวของเนื้อไม้และเส้นใย (Fiber) แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วตะปูอาจไม่เหมาะกับการใช้
ตอกไผ่ทั้งนี้ในการน าตะปูมาใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับความเหนียวของไผ่ที่สามารถรับแรงเสียดทานของตะปูได้
โดยไม่เลือกตะปูที่มีขนาดใหญ่จนเกินไปและควรเลือกใช้ตะปูส าหรับตอกไม้คู่กับค้อนไม้หรือค้อนยางเท่านั้นส่วนไผ่
ตง ใช้ตะปู 3”ระหว่างการเข้าไม้ระหว่างไผ่ตงกับไผ่เลี้ยงเพื่อยึดโครงสร้าง และการใช้ลูกแม็กลมขาเดี่ยวรูปตัวไอ
เบอร์ F25, F30 ในทุกส่วนขององค์ประกอบศาลา (2) การเชื่อมต่อภายนอกล าไผ่เป็นการใช้ลวดมัดล าไผ่เข้ากับวัสดุ
มุง ดังภาพที่ 7 - ภาพที่ 8 
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ภาพที่ 7 การใช้วัสดุประกอบและข้อต่อของโครงสร้างศาลาไม้ไผ่ 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 วัสดุประกอบ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ 
    
 

สะหวา่นโรตารี่ 

ตะปู
ตอกไม้ 

ลูกแม็กเบอร์ 
F30 
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 ส่วนลักษณะของรอยต่อที่พบนั้นคือรอยต่อแบบการสอดไผ่ล าเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า  ซึ่ง
เป็นรอยต่อที่พบได้ในทุกส่วนของโครงสร้างศาลาไม้ไผ่ เป็นการพัฒนารอยต่อจากงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ในมาตราส่วน
ขนาดเล็กมาสู่งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างศาลาไม้ไผ่ แต่ยังคงใช้ เทคนิคเครื่องมือและวัสดุประกอบส าหรับงานไม้
เหมือนเดิมโดยช่างจะประยุกต์ใช้เครื่องมือเซาะร่องที่เรียกว่าสะหว่านโรตารี่ ใช้เจาะล าไผ่ให้เป็นรูบริเวณใกล้ข้อหรือ
ปล้องของล าไผ่มากที่สุดโดยใช้ร่วมกับ ดอกสะหว่านเจาะไม้ที่สามารถเปลี่ยนขนาดของดอกสะหว่านเจาะไม้ให้เกิดรู
วงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันเมื่อไม้ชิ้นเล็กถูกสอดเข้าไปในไม้ไผ่ที่มีล าใหญ่กว่าแล้วนั้นช่างจะท า
การยึดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงระหว่างไม้ 2 ชิ้นด้วยการตอกตะปูขนาด 2” หรือ 3” โดยใช้ค้อนตอกไม้เท่านั้นไม่
นิยมใช้ค้อนเหล็กเนื่องจากมีแรงกระแทกมากกว่าส่งผลให้เนื้อไผ่ฉีกขาดเป็นรอยยาวได้อันเนื่องมาจากแรงเสียดทาน
ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวไผ่และเนื้อไผ่ที่มากเกินไป ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 รายละเอียดรอยต่อการเข้าไม้ของชิ้นส่วนต่างๆ ในองค์ประกอบศาลาไม้ไผ่ 
 
 สรุปองค์ประกอบศาลากับวัสดุประกอบมีความสัมพันธ์กันคือในส่วนของโครงสร้างเสาหลักจะใช้วัสดุ
ประกอบประเภทตะปูตอกไม้ที่ไม่ท าให้ล าไผ่แตกอันเนื่องมาจากแรงกระแทกหรือแรงเสียดทานระหว่างผิวไผ่กับผิว
ของตะปูและมีความแข็งแรงเพื่อช่วยยึดล าไผ่เสาโครงสร้างหลักที่พบนั้นเป็นไผ่ บ้านและไผ่ป่าซึ่งมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่มีความเหนียวของเนื้อไผ่โดยเฉพาะบริเวณผิวไผ่ส่วนโครงสร้างหลังคาพบวัสดุประกอบที่
สัมพันธ์กับพันธุ์ของไผ่สร้างไพรด้วยนั่นคือลูกแม็กลมเบอร์ F25 และ F30 แสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการคัดแยกข้อมูลด้านพันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร 

องค์ประกอบศาลา
ไม้ไผ ่

 2.20 x 2.20 มตร 

พันธุ์ไม้ไผ่ที่ใช้ในการสร้างศาลา วัสดุประกอบ 
ไผ่ตง ไผ่เลี้ยง ตะปูตอกไม้ใช้คู้กับ

ค้อนไม้ 
ลูกแม็กกลมใช้คู่กับ

ปืนลม ลวด ความ
ยาว

(เมตร) 

หน้า 
ตัด 

(เมตร) 

ส่วนที่น ามาใช ้
 

ความ
ยาว 

(เมตร) 

หน้า 
ตัด 

(เมตร) 

ส่วนที่น ามาใช ้

โคน กลาง ปลาย โคน กลาง ปลาย 1 2” 2 3” F25 F30 F50 
เสา 2.00 0.15 /          / /   /  

คานพื้นด้านกว้าง      2.20 0.04 /      /  /   

คานพื้นด้านยาว      2.20 0.04 /      /  /   

ตงรองพื้น      2.20 0.04 /           

แป้นปูพื้น 2.2 ผ่าซีก  /            /   

อกไก ่      2.20 0.04  /       /   

ดั้ง      1.00 0.04 /           

คานพื้นด้านกว้าง 

คานพ้ืนด้านยาว 

เสา 

ตงรองพื้น 
 

ราวไม้พิงข้าง 
 

อเส 
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการคัดแยกข้อมูลด้านพันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร (ต่อ) 

องค์ประกอบศาลา
ไม้ไผ ่

 2.20 x 2.20 มตร 

พันธุ์ไม้ไผ่ที่ใช้ในการสร้างศาลา วัสดุประกอบ 
ไผ่ตง ไผ่เลี้ยง ตะปูตอกไม้ใช้คู้กับ

ค้อนไม้ 
ลูกแม็กกลมใช้คู่กับ

ปืนลม ลวด ความ
ยาว

(เมตร) 

หน้า 
ตัด 

(เมตร) 

ส่วนที่น ามาใช ้
 

ความ
ยาว 

(เมตร) 

หน้า 
ตัด 

(เมตร) 

ส่วนที่น ามาใช ้

โคน กลาง ปลาย โคน กลาง ปลาย 1 2” 2 3” F25 F30 F50 
ขื่อ (ไม้คอเสาสั้น)      2.20 0.04 /           

อเส (ไม้คอเสายาว)      2.20 0.04 /      /  /   

จันทัน      2.00 0.03   /      /  / 

แปหลังคา      2.00 0.03         /  / 

ไม้ครอบสันหลังคา      3 
ผ่า
ครึ่ง 

 /       /   

ราวไม้พิงข้าง      2.20 0.04  /    /      

ลูกราวไม้พิงข้าง      0.45 0.02   /     /    

ไม้กากบาท 0.4 ผ่าซีก  /            /    หมายเหตุ  เครื่องหมาย / หมายถึง มีการน ามาใช้ 
 ช่องว่าง        หมายถงึ ไม่มีการน ามาใช้งาน 
 
  ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
  ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร แบบศาลาที่ท าการก่อสร้างจาก
การสัมภาษณ์ช่างท้องถิ่น พบว่าการออกแบบและก่อสร้างศาลาไม้ไผ่นพัฒนารูปแบบมาจาก“ กระท่อม” หรือภาษา
อีสานเรียกว่า“ เถียงนา” จัดเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทชั่วคราว เป็นเรือนมีหลังเปิดโล่งลักษณะคล้ายศาลาไม่
นิยมกั้นฝาเสาเรือนใช้ไม้จริงส่วนโครงสร้างรองใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่น ๆ ที่หาได้จากพื้นที่โดยรอบหลังคามุงหญ้ามีรูปแบบ
ไม่ตายตัวในอดีตเถียงนาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอยเกี่ยวพันกับการท านาเป็นหลักแต่ปัจจุบันเถียงนาเป็น
สถาปัตยกรรมที่ถูกใช้งานหลากหลายขึ้นบางแห่งสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นบ้านเรือนและขยายตัว
เป็นชุมชนได้ส่วนโครงสร้างและรูปแบบของเถียงนามีลักษณะที่เรียบง่ายใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง 
ซึ่งตรงกับการสัมภาษณ์ช่างที่กล่าวว่าการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่นี้เป็นเทคนิคการก่อสร้างในระดับท้องถิ่นกล่าวคือเป็น
การประยุกต์ใช้เครื่องมือช่างไม้และวัสดุประกอบที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดซึ่งผู้ใช้งานศาลาไม้ไผ่สามารถ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาได้ด้วยตนเองจากการส ารวจและสังเกตการณ์การก่อสร้าง  พบว่าศาลาไม้ไผ่มีขนาด
มาตรฐานอยู่ที่ 2.20 X 2.20 เมตร (ดังภาพที่ 10 - ภาพที่ 11) มีการเพิ่มหรือลดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของการน าไปใช้งานเช่นใช้เป็นเถียงนาชั่วคราวบริเวณหัวไร่ปลายนาหรือใช้เป็นศาลานั่งเล่นภายในสวนร้านอาหาร
บริเวณบ้านเป็นต้นช่างจะลดขนาดความกว้างลง เช่น 1.20 X 2.00 เมตร  1.50 X 2.00 เมตร  2.00 X 2.00 เมตรมี
ความกว้างและยาวของระยะห่างเสา (Span) ไม่เกิน 2.10 X 3.00 เมตร  
 

 
ภาพที่ 10 แบบผังพื้นศาลาไม้ไผจ่ากพื้นที่ศึกษา 
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ภาพที่ 11 แบบรูปด้านศาลาไม้ไผ่จากพื้นที่ศึกษา 

 
   ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านกฎหมายการขนส่งโดยรถกระบะ 4 ล้อ (ดังภาพที่ 10) ซึ่งได้รับ
ความนิยมในการน ามาใช้ขนส่งข้อดีคือสามารถใช้งานได้หลากหลายประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงไม่มีข้อ จ ากัด ด้าน
เวลาในการขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุก 6 ล้อโดยกระบะมีขนาดความกว้างที่ 1.50 เมตร  และความยาวที่ 
2.30 เมตร ซึ่งปัจจัยการขนส่งนี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการพัฒนารูปแบบศาลาไม้ไผ่ให้เป็นระบบชิ้นส่วน
ส าเร็จรูป (Prefabrication) บนพื้นฐานการออกแบบและพัฒนาข้อต่อหรือรอยต่อในงานไผ่ที่เหมาะสมอันเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้สนใจศึกษา  

 

 
ภาพที ่12 การขนส่งศาลาไม้ไผ่ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร “ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบศาลาพันธุ์ไผ่และวัสดุประกอบ” สรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันเกิดจากปัจจัยทางด้าน
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของไผ่แต่ละสายพันธุ์กล่าว คือ (1) องค์ประกอบศาลาส่วนที่เป็นเสาโครงสร้าง
หลัก (Superstructure) พบการใช้ไผ่ตงแบบเต็มล าเท่านั้นอันเนื่องมาจากก าลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนทีม่ากถึง 
84-100 ksc และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-15 เซนติเมตรส่งผลให้ไผ่ชนิดมีความเหนียวของผิวไผ่และความหนาของ
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เนื้อไผ่ดังนั้นการใช้วัสดุประกอบจึงสัมพันธ์กับคุณสมบัติดังกล่าวท าให้เกิดการใช้ตะปูตอกไม้ขนาด 3” และ 2” ซึ่งไม่
ท าให้ผิวไผ่แตกเนื่องมาจากแรงกระแทกหรือแรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวไผ่กับผิวตะปู  (2) องค์ประกอบ
ศาลาส่วนอื่น ๆ หรือส่วนปิดล้อม (Enclosure) พบการใช้ไผ่เลี้ยงแบบเต็มล าและแบบผ่าซีกมีก าลังรับแรงอัดของไม้
ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 577-636 ksc และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 เซนติเมตรพบการใช้วัสดุประกอบประเภทลูกแม็ลมขา
เดี่ยวเบอร์ F25, F30 ในองค์ประกอบศาลาส่วนต่างๆ (3) “พันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง” สรุปได้ว่าไผ่ตงและไผ่เลี้ยง
พบการใช้งานตามกายภาพของไผ่ใน 2 รูปแบบคือ (1) การใช้ไผ่แบบเต็มล า (Bamboo Pole) และ (2) การใช้ไผ่
แบบผ่าซีก (Bamboo Split) วัสดุประกอบ” สรุปได้ว่าพบการใช้วัสดุประกอบ 3 แบบคือ (1) ตะปูตอกไม้ขนาด 3” 
และ 2 ” (2) ลูกแม็กลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือลูกแม็กลมขาเดี่ยวรูปตัวไอเบอร์ F25, F30 (3) ลวดซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุประกอบนี้เป็นผลจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่างไม้ที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยพบวิธีการ
เชื่อมต่อไผ่ 2 รูปแบบคือ (1) การเชื่อมต่อที่ตั้งฉากกับเนื้อไผ่ (Perpendicular to The Fiber) และ (2) การเชื่อมต่อ
ภายนอกล าไผ่ และ (4) ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดก าแพงเพชร  แบบศาลาที่ท าการ
ก่อสร้างรูปแบบของศาลาที่พบคือทรงกระท่อมเป็นการพัฒนารูปทรงมากจากเถียงนามีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 2.20 x 
2.20 เมตรและจะมีการเพิ่มหรือลดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของการน าไปใช้งานช่างจะท าการลดขนาดความ
กว้างลงเช่น 1.50 X 2.00 เมตร, 1.80 X 2.00 เมตรซึ่งมีความกว้างและยาวของระยะห่างเสา (Span) ไม่เกิน 2.10 
X 3.00 เมตรทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการขนส่งโดยรถกระบะซึ่งมีขนาดความกว้างของกระบะ 1.50 เมตร 
และความยาวของกระบะ 2.30 เมตร  อันเป็นข้อจ ากัด ด้านกฎหมายการขนส่ง ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการ
พัฒนารูปแบบศาลาไม้ไผ่ให้เป็นระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป (Prefabrication) บนพื้นฐานการออกแบบและพัฒนาข้อต่อ
หรือรอยต่อในงานไผ่อันเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจศึกษาหรือวิจัยในล าดับถัดไป 
 
ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ 

1. ลักษณะรอยต่อที่พบในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่นั้นเป็นการใช้รอยต่อแบบการสอดไม้ชิ้นเล็กที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเข้าไปในไม้ชิ้นใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ เป็นการพัฒนารอยต่อจากงานเฟอร์นิเจอร์
ไม้ไผ่ในมาตราส่วนขนาดเล็กมาสู่งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างศาลาไม้ไผ่ แต่ยังคงใช้เทคนิคเครื่องมือและวัสดุประกอบ
เหมือนเดิมช่างจะท าการเจาะล าไผ่บริเวณใกล้ข้อหรือปล้องของล าไผ่มากที่สุดซึ่งตรงกับคุณสมบัติของไผ่ที่ว่าบริเวณ
ที่อยู่ใกล้กับข้อหรือปล้องจะมีความแข็งแรงของผิวไผ่และเนื้อไผ่มากกว่าบริเวณที่อยู่ห่างออกไป  
 2. จากการสังเกตการณ์ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยนั้น
พบว่าขนาดความกว้างยาวสูงของศาลาเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการขนส่งซึ่งใช้รถกระบะขนาด 1.50 X 2.30 
เมตรส่วนความสูงของศาลาเมื่อบวกระยะขอบของกระบะแล้วนั้นต้องไม่เกิน 5 เมตรเพื่อการขนส่งที่ต้องผ่านสายไฟ
ตามหมู่บ้านซึ่งในอนาคตช่างอาจจะพัฒนาเรื่องของสัดส่วนและขนาดของศาลาให้เป็นระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป
เพื่อท่ีจะสามารถขนส่งได้สะดวกลดความเสียหายระหว่างการขนส่งและสามารถเพิ่มระยะทางที่ไกลมากขึ้นด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การก่อสร้างศาลาไม้ไผ่กรณีศึกษาศึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์ศาลาไม้ไผ่ ในอ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร 62000 เป็นการก่อสร้างในแบบพื้นถิ่นหรือแบบประเพณี (Vernacular or Traditional) เป็นการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือช่างส าหรับงานไม้พบว่ามีทั้ งหมด 5 กลุ่มคือตัดเจาะผ่าตอกยืดซึ่งเครื่องมือบางกลุ่มเป็น
เครื่องมือช่างพื้นฐานในงานไม้ทั่วไปและบงกลุ่มเป็นเครื่องมือช่างที่ต้องใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยถือเป็นเครื่องมือที่หาซื้อได้
ง่ายราคาไม่สูงมากนักสามารถประยุกต์ใช้กับการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในรูปแบบอื่น ๆ บนพื้นฐานของเครื่องมือช่าง
และทักษะที่มีหากต้องการ) 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ก่อสร้างศาลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจมีการทดลองออกแบบรอยต่อและวัสดุประกอบร่วมกับช่าง
ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและหลักการรับแรงมากยิ่งขึ้นจากการสัมภาษณ์ช่างได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับ
การดูแลรักษาศาลาไม้ไผ่ด้วยตนเองนั้นสามารถท าได้ดังนี้ (1) การเคลือบ (Coating) โดยใช้แชล็คทาไม้ซึ่งเป็นสาร
เคลือบเนื้อไม้ที่มีความทนทานป้องกันการซึมผ่านของน้ าและความชื้นได้ดี ทาทิ้งไว้ 2-4 ชั่วโมงปีละ 1-2 (2) เลือก
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ต าแหน่งที่ตั้งของศาลาบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้นหากจ าเป็นต้องวางศาลาลงบนพื้นดินให้น าอิฐบล็อก
หรืออิฐมอญรองไว้ก่อนเพื่อป้องกันจากความชื้นจากดินที่จะท าให้เกิดการสึกกร่อนบริเวณโคนเสาของศาลาส่วน
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจในการวิจัยเพื่อน าไปต่อยอดนั้นสามารถศึกษาในเรื่องต่างๆได้ดังนี้ (1) ก ารออกแบบ
และพัฒนารูปทรงศาลาไม้ไผ่ให้มีรูปแบบหรือรูปทรงที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายตลาดและสร้างกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาศาลาไม้ไผ่ไปสู่ระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป (3) การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างร่วมกับช่าง
ท้องถิ่น 
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