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มาตรฐานงานเสาเอ็น-คานทับหลัง

ตอน

เสาเอ็น-คานทับหลัง

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

งาน

ก่อผนังแม้จะไม่ถือเป็นงานโครงสร้างอาคารเพราะไม่ได้
มีหน้าทีร่ บั น�ำ้ หนักการใช้งานของตัวบ้านโดยตรง แต่อย่า
ลืมว่าตัวผนังเองยังมีหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับน�ำ้ หนักของตัวผนังเองและรับน�ำ้
หนักการใช้งาน ได้แก่ การรับน�้ำหนักแรงกระท�ำด้านข้าง การรับน�้ำ
หนักแรงกระแทกบานประตูหน้าต่าง แรงลมปะทะกรณีเป็นผนัง
ภายนอก แรงจากการเจาะยึดเฟอร์นเิ จอร์บวิ ด์อนิ หรือขอแขวนต่างๆ
และแรงอืน่ ๆ ทัว่ ไปทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผนังบ้าน ฉะนัน้ งานผนังจึงต้อง
ค�ำนึงถึงความแข็งแรงร่วมกับความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม
ด้วย
ชิ้นส่วนของผนังที่ท�ำหน้าที่เป็นกระดูกในการรับน�้ำหนักเขา
เรียกกันว่า “เสาเอ็น-คานทับหลัง” เสาเอ็น คือโครงสร้างของผนังทีใ่ ช้
ยึดผนังในแนวดิง่ ส่วนคานทับหลัง คือ โครงสร้างของผนังทีใ่ ช้ยดึ ผนัง
ในแนวราบ ทั้งเสาเอ็นและคานทับหลังมีหน้าที่ช่วยโยงยึดผนังก่อไม่
ว่าจะเป็นอิฐมอญ อิฐโปร่งกลวง อิฐบล็อก คอนกรีตมวลเบา ฯลฯ กับ
พื้น คาน หรือเสาโครงสร้างบ้าน เพื่อช่วยให้ผนังมีความแข็งแรง การ
ช่วยโยงยึดผนังก่อกับโครงสร้างหลักของอาคารและช่วยลดระยะช่วง
ผนังก่อ (เช่นผนังก่อสูง 5 เมตร เราจะท�ำคานทับหลังที่ความสูง 2.5
เมตรท�ำให้ช่วงความสูงของผนังก่อลดลง ความแข็งแรงก็มีมากขึ้น)
ท�ำให้ผนังมีความแข็งแรงมากขึน้ และในส่วนงานโครงสร้างอาคารเอง
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การโยงยึดของผนังเหล่านี้ก็ช่วยให้โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง
มากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากเสมือนเป็นตัวค�้ำยันย่อยของแต่ละชิ้น
ส่วนโครงสร้างหลักอาคาร

มาตรฐานงานเสาเอ็น-คานทับหลังต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10
ซ.ม. และมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างผนังก่ออิฐ แต่เสาเอ็นคานทับหลังดั้งเดิมเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม.จ�ำนวน 2 เส้นและมีเหล็กปลอกเป็นเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม. ทุกระยะ 20 ซ.ม. โดยเหล็กเสริมของเสา
เอ็น-คานทับหลังจะต้องเจาะยึดกับโครงสร้างด้วย EPOXY หรือพุก
เหล็กที่ใช้กับคอนกรีต ที่ระบุว่าแต่ดั้งเดิมนั้นเพราะว่าปัจจุบันบาง
โครงการก่อสร้างอาคารมีการดัดแปลงเสาเอ็น-คานทับหลังจาก
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ซึง่ ส่วนตัวผมเองนัน้
ยังไม่มปี ระสบการณ์ในการใช้โดยตรง ท�ำให้ไม่มขี อ้ มูลในการติดตาม
ผลหลังการใช้งาน ว่าแตกต่างจากเสาเอ็น-คานทับหลังคอนกรีต
เสริมเหล็กอย่างไร จึงขอละเว้นที่จะกล่าวถึงไปก่อนและหากมีข้อมูล
ใดๆ เพิ่มเติมคงจะได้มาบอกกล่าวกันให้ทราบต่อไปในภายหลัง
คอนกรีตที่จะหล่อเสาเอ็น-คานทับหลังจะเป็นคอนกรีตที่ใช้
หินขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายต่อการเทคอนกรีตซึ่งใช้อัตราส่วนผสม1:2:4
โดยปริมาตร (ปูน:ทราย:หิน) ส�ำหรับซีเมนต์ที่ใช้ผสมท�ำเสาเอ็น-คาน
ทับหลังเราสามารถใช้ซิลิกาซีเมนต์ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เช่น ปูนตราเสือ นกอินทรีย์เขียว TPI เขียว งูเห่า
ฯลฯ

ตำ�แหน่งที่ต้องทำ�เสาเอ็น-คานทับหลัง

เสาเอ็น คือ บริเวณมุมผนังทุกมุม หรือผนังที่ก่อหยุดลอยๆ
โดยไม่ติดเสาอาคาร หรือตรงบริเวณที่ผนังก่อติดกับวงกบประตูหน้าต่าง ในกรณีผนังก่อที่กว้างเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบ่ง
ครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีต
คานทับหลัง คือ ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องพื้น หรือคาน หรือ
ผนังทีก่ อ่ ชนใต้วงกบหน้าต่าง หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างทีก่ อ่ ผนัง
ทับด้านบน ในกรณีผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลัง
และระยะระหว่างคานทับหลังจะต้องไม่เกิน 3 เมตร การหล่อคานทับ
หลังจะต้องล้วงเหล็กฝากจากเสาเอ็นด้วย เพือ่ ทีจ่ ะสามารถถ่ายเทน�ำ้
หนักจากคานทับหลังไปสู่เสาเอ็นได้

ปัญหาเรื่องมาตรฐานงานที่มักจะพบ

1) ด้วยข้อจ�ำกัดของการเทคอนกรีตเสาเอ็น เราจะต้องเว้นช่อง
ว่างไว้ที่ปลายเสาเอ็นส่วนที่ติดกับท้องพื้น หรือคานชั้นบนประมาณ
10 ซ.ม. (ส�ำหรับเทคอนกรีต) ช่างทีม่ กั ง่ายจะน�ำปูนก่อซึง่ เป็นปูนทราย
มาอัดบริเวณหัวเสาแทนทีจ่ ะใช้คอนกรีตชนิดเดียวกับทีท่ ำ� เสาเอ็นมา
เก็บงาน
2) ช่างมักจะผสมคอนกรีตเพื่อเตรียมเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับ
หลังทิ้งเอาไว้นานเกิน 2 ช.ม. เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวก็จะเติมน�้ำเพิ่ม
ท�ำให้คอนกรีตขาดคุณภาพส่งผลต่อความแข็งแรงของเสาเอ็น-คาน
ทับหลังลดลง
3) ก�ำหนดต�ำแหน่งเสาเอ็น-คานทับหลังผิดพลาด ไม่ตรงตาม
มาตรฐานทีค่ วรเป็น เพือ่ ให้ความผิดพลาดในหัวข้อนีล้ ดลงควรจัดท�ำ
รูปแบบ (Shop drawing) ที่ระบุต�ำแหน่งของเสาเอ็น-คานทับหลังให้
ชัดเจน
4) ปกติเสาเอ็นจะถูกยึดกับผนังก่อด้วยเหล็กเส้นทีโ่ ยงมาจาก
เสาเอ็น ภาษาช่างจะเรียกว่า “เหล็กหนวดกุ้ง” ซึ่งจะเป็นเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม. ยาวประมาณ 30 ซ.ม. เจาะเสียบกับผนัง
ก่อทุกระยะ 60 ซ.ม. ซึ่งก็มักจะพบว่าช่างก่อลืมฝากเหล็กหนวดกุ้งไว้
ทีเ่ สาเอ็น หรือฝากไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานท�ำให้ผนังก่อกับตัวเสาเอ็น
เกิดการถ่ายเทน�้ำหนักไม่ดี ผนังไม่แข็งแรง
5) การยึดเสาเอ็นและคานทับหลังด้วย EPOXY ช่างหน้างาน
มักจะใช้สว่านเจาะรูเพื่อเสียบเหล็กเคลือบผิวด้วย EPOXY แต่หาก
ละเลยไม่ทำ� ความสะอาดรูเจาะเสียก่อน ก็ทำ� ให้การยึดเกาะของเหล็ก
ลดลง เนือ่ งจาก EPOXY จะไปยึดจับกับฝุน่ แทนทีจ่ ะยึดติดผิวระหว่าง
เหล็กกับคอนกรีต
6) ความสะอาดพื้นและผนังก่อก่อนการเข้าแบบและเท
คอนกรีตเสาเอ็น-คานทับหลัง

ปัญหาหากไม่ท�ำ เสาเอ็น-คานทับหลังหรือทำ�ไม่ถกู
มาตรฐาน

หากไม่ท�ำเสาเอ็นทับหลังจะมีปัญหาต่อความแข็งแรงของ
ผนัง เกิดปัญหาแตกร้าวของผนัง เนือ่ งจากเมือ่ ผนังถูกแรงกระท�ำและ
ไม่มีเสาเอ็น-คานทับหลังช่วยยึดผนังก่อ จะท�ำให้ผนังเกิดการสั่น
สะเทือนมาก ทั้งนี้บริเวณที่ต้องรับแรงกระท�ำด้านข้าง ลักษณะเป็น
แรงกระแทกได้แก่บริเวณรอบวงกบประตู-หน้าต่าง จากการเปิดปิดก็
ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดรอยร้าวที่ผนัง TPA
news

รูปภาพแสดงเสาเอ็น-คานทับหลัง
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