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การดูแลพื้น
แบบ DIY

คนทั่วไป
ก็ท�ำได้

〜 ตั้ งแต ่กำรซ ่อมด ้วยคอนกรีตจนถึงกำรทำสี  〜

กรุผนังด้วย 
กระเบ้ืองลำยอิฐ

EPOXY Shield ใหม่กำรซ่อมพื้นคอนกรีต

ก�ำจัดฝุ่นด้วย
เครื่องดูดฝุ่นไร้สำย

พื้นเปื้อนน�้ำมันกำรปูพื้นด้วยตนเอง

รอยแตก ครำบต่ำงๆ รอยบิ่นตำมพื้นท่ีเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ... สำมำรถท�ำใหม่ด้วยตัวเอง 
ตำมแบบที่เรำชอบ ลองเริ่มต้นไปด้วยกันกับทีมงำนท่ีแทบจะไม่มีควำมรู้และทักษะทำงด้ำน DIY เลย
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ขัน้พืน้ฐาน ~ เริ่มจำกปูน (mortar) ~

พื้นโรงจอดรถมักเป็นพื้นคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ต่อให้คุณเสริมตะแกรงเหล็กเส้นเพื่อ
ความแข็งแรงของพื้น แต่พื้นก็ยังคงเกิดรอย
แตกร้าวได้ 

การน�าหินและทราย มาผสมกับซีเมนต์
และน�้าเราเรียกว่าการท�าคอนกรีต ซึ่งใช้ใน
บริเวณที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ฐาน
อาคาร แต่ถ้าเอาแค่ซีเมนต์กับทรายผสม
กับน�้าจะได้ปูนฉาบ ความแข็งแรงจะน้อย
กว่า แต่ผสมง่าย มักใช้กลบหน้าคอนกรีต
หรืองานซ่อมแซม  

ก่อนอื่นเรามาดูวิธีผสมปูนหรือ
ปูนฉาบ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของ
งานซ่อมแซมแบบ DIY กัน

ส่ิงส�ำคัญในกำรผสมปูนฉำบคือซีเมนต์และทรำย 
ซึ่งหำซื้อได้ตำมโฮมเซ็นเตอร์ และร้ำนขำยอุปกรณ์
ก่อสร้ำงทั่วไป 

น�ำซีเมนต์กับทรำยที่ตวงไว้ย้ำยไปผสมบนกระดำน 
ถ้ำปริมำณน้อยจะผสมในถังก็ได้ 

อตัรำกำรผสมปนูฉำบ คอื ซเีมนต์ 1 ส่วน ต่อ ทรำย 3 
ส่วน สำมำรถตวงโดยขดีเส้นให้มคีวำมห่ำงเท่ำๆ กัน
ทีข้่ำงถังตำมรูปถ่ำย และผสมตำมปริมำณท่ีต้องกำร 

ก่อนอืน่ให้ผสมซเีมนต์กบัทรำยโดยไม่ต้องใช้น�ำ้ เรยีก
ขั้นตอนนี้ว่ำกำรเตรียมผสม

ใช้พลั่วตักซีเมนต์ทีละน้อย ไม่ต้องตวงให้ตรงเป๊ะ
กไ็ด้ หลงัจำกนัน้เทซเีมนต์ออกมำจำกถงุ กะคร่ำวๆ 
ตำมปริมำณที่ใช้

ผู้แนะน�ำกำรท�ำงำน DIY ครั้งนี้ คือ คุณนำกำโนะ โทชิฮิโระ จำก 
HOME MASTER มืออำชีพด้ำน DIY ที่ท�ำตั้งแต่กำรปรับปรุงระบบ
ไฟ กำรสร้ำงตัวอำคำรด้วยดินหรือไม้ กำรตกแต่งภำยนอก กำรทุบ
อำคำร ไปจนกระทั่งโรงจอดรถแบบสั่งตำม order 
ท่ีอยู่ 6-1220 ฮิงำชิ ยำจิโยดะอิ ยำจิโยชิ จังหวัดชิบะ 
โทร.047-486-5356

เมื่อส่วนผสมเหนียวจับตัวกันดี 
เรำก็จะได้ปูนฉำบตำมที่ต้องกำร 

▼ ▼

▼ ▼

▼

เมื่อผสมเข้ำกันแล้ว ก่อเป็นรูปภูเขำ ก่อนท�ำตรง
กลำงให้ว่ำงคล้ำยโดนัท แล้วค่อยๆ เทน�้ำใส่ตรง
กลำงทีละน้อย

ปนูฉำบถ้ำปล่อย
ทิ้งไว้จะแข็งตัว 
ดังนั้นควรน�ำ
ไปใช้ทันทีเมื่อ
ผสมได้ที่ 

ลองท�ำดู
เดี๋ยวก็ชินเอง!!
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คนผสมไปเรือ่ยๆ 
จนส ่วนผสม
เหนียวเขำ้กันดี
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การซ่อมรอยแตกร้าว ~ กรณีเป็นทำงเดิน ~

รอยแตกร้าวตามก�าแพง พื้นคอนกรีต 
นอกจากจะดูไม่สวยงามแล้ว หากปล่อยทิ้ง
ไว้ อาจน�าไปสู่ความเสียหายใหญ่โตได้ ถ้า
เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างตึก ควรให้
มืออาชีพเป็นผู้ท�าจะแน่นอนและปลอดภัยกว่า 
แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆ ก็น่าลองท�าดู

เราจะลองซ่อมพื้นทางเข้าออกของโรง
จอดรถ ดูจากรูปขวามือจะเห็นได้ว่าทางเดิน
คอนกรีตบนพื้นกรวดมีรอยร้าวขนาดใหญ่ที่
เกิดจากน�้าหนักรถ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ รอยแยก
น้ันอาจแตกหักจากกัน แลดูไม่สวยงาม

เราใช้ปูนมาซ่อมรอยแยก และมีอุปกรณ์
ท่ีจะใช้ต่อไปนี้ บางชิ้นอาจมีราคาแพง และ
ไม่มีอยู่ตามบ้านทั่วไป เราอาจยืมคนรู้จักก็ได้ 

อุปกรณ์ชิ้นเอกของงำนนี้คือ สวำ่นใบตัดเหล็ก

เวลำใช้สว่ำน ให้เอำมอืข้ำงทีถ่นดั จบัส่วนหน้ำไว้ให้
แน่น ส่วนมืออีกข้ำงประคองปลำยดำ้นที่มีสวิตช์ไว้ 
อุปกรณ์นี้อันตรำยจะต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง 

ใช้ฟองน�้ำชุบน�้ำเช็ดพื้นผิวตรงรอยตัดตัว V

ในกำรตดัคอนกรตี อำจมเีศษผงหรอืชิน้ส่วนกระเดน็
เข้ำหนำ้ได้ จึงควรสวมหนำ้กำก หรือแว่นตำป้องกัน
เพื่อควำมปลอดภัย 

ถ้ำจะฉำบปูนทับบนรอยแยก ปูนฉำบอำจจะเข้ำไป
ไม่ทั่วถึงขำ้งในของรอยแยก จึงต้องใช้สวำ่นตัดเป็น
รูปตัว V ก่อน 

สุดท้ำยน�ำปูน
ที่เตรียมไว้มำ
ฉำบตำมรอย
ตดัรูปตวั V แล้ว
ค่อยๆ ใส่ปนูฉำบ
ลงตำมร่อง

ใบมดีของสว่ำนไฟฟ้ำอำจเกีย่วถงุมอืพนัเข้ำไปจนเกดิ
อุบัติเหตุได้ จึงหำ้มสวมถุงมือเด็ดขำด 

เมื่อตัดเป็นรูปตัว V แล้ว ต้องท�ำควำมสะอำดเศษ
คอนกรตีออกให้หมด ถ้ำมเีศษหลงเหลอือยู่ จะท�ำให้
ฉำบปูนไม่ติดดี

จำกน้ันทำกำวส�ำหรบัปนูฉำบทบัลงไป กำวจะซมึเข้ำ
สู่พืน้ผวิรอยตดัรปูตวั V พอกำวแห้งแล้วค่อยฉำบปนู 
จะช่วยให้เกำะติดกันมำกขึ้น
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ขยายทางเดินรถให้ยาวขึ้น

แม้ผลงานออกที่มาจะไม่ค่อยสวยนัก แต่ก็ช่วยป้องกัน
พ้ืนถนนไม่ให้แตกร้าวได้ ถ้าอยากให้ดูสวยขึ้น อาจทาสีทับ 

การซ่อมรอยแยกคอนกรีต นอกจากใช้ปูนแล้ว ยังมีสารตัว
อื่นอีก ถ้าซ่อมในปริมาณน้อยมาก คิดว่าน่าจะลองหาปูนที่ผสม
เสร็จแล้วหรือสารตัวอ่ืนในปริมาณไม่ก่ีร้อย ซี.ซี. มาใช้ดีกว่า

นี่เป็นกำรทดลอง จึงไม่ได้เตรียม
ปูนมำมำกพอท่ีจะถมทำงเดินรถให้
เต็ม โดยหลักกำรแล้วจะเป็นรูปแบบ
นี้ แต่ควรใช้ปูนในปริมำณที่เพียงพอ

โรงจอดรถที่เราซ่อมรอยแตกไปแล้วนั้น 
ความจริงมีทางเข้าออกสองทาง ทางเดินรถ
ก็เรียงเป็นสองทางด้วย เราจะทดลองเชื่อม
พ้ืนที่ระหว่างทางเดินรถทั้งสองทางให้ดู ว่า
จะมีขั้นตอนการท�างานอย่างไรบ้าง

ใช้ไม้กระทุ้ง (tamper) กดทับดินให้แข็ง
เรียบก่อน จึงค่อยกลบด้วยปูน ถ้าพ้ืนปูนหนา
เกิน 5 ซม. ต้องวางตะแกรงลวดเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง และจะต้องไม่ลืมวางหินใต้ตะแกรง
ลวดด้วย งานทีอ่อกมาจะเชือ่มต่อกบัทางเดนิรถ

เดิมได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ นับ
เป็นการอวดฝีมือ
ของ DIYer ได้เช่นกัน

ขั้นตอนการท�างาน และการสร้าง
ทางเดินรถตั้ งแต ่แรกก็ ใช ้หลักการ
เดียวกัน ส่วนที่รถวิ่งเป็นส่วนที่รองรับ 
น�้าหนัก ไม่ควรใช้ปูน แต่ควรใช้คอนกรีตที่
มีความแข็งแรงมากกว่า ถือว่าเป็นทฤษฎีที่
ต้องปฏิบัติตาม

ใช้อุปกรณ์
ที่ เ รี ยกว ่ ำ 
tamper กด
กระแทกดนิให้
แน่น หรอือำจ
ใช้ของทีแ่บน
เรยีบและมีน�ำ้
หนักแทนได้ กำรจะเอำปนูถมให้หนำ ต้องใช้ตะแกรง

เหลก็เส้นวำงเพือ่ให้เกดิควำมแขง็แรง  
โดยจะวำงก้อนหินก่อนวำงตะแกรงลวด

ใช้พล่ัวตักปูนเทลงไป แต่ควรให้ปูน
กลบให้ลึกและทั่วถึงใต้ตะแกรงเหล็ก 
โดยไม่ให้มีช่องวำ่ง

เมื่อเรียบพอประมำณแล้ว ใช้เกรียง
เหลก็ปำดให้เรยีบสวยอกีครัง้หนึง่ เกรยีง
เหลก็เมือ่เทยีบกบัเกรยีงไม้แล้ว จะให้
พื้นแวววำวและเรียบเนียนกว่ำมำก

ใช้แปรงหรอืไม้กวำดลบูบนผวิหน้ำปนู
เบำๆ เพื่อให้เกิดลวดลำยหรือเป็นตัว
กนัลืน่เช่นเดยีวกบัพืน้ทำงเดนิรถทีม่อียู่
เดมิ วธีินีเ้หมำะกับผูท้ีไ่ม่เคยท�ำมำก่อน 

ใช้เกรียงไม้
กดปำดปูน
ให้เรยีบเสมอ
กบัพ้ืน เกรยีง
จะต้องไม่ลอย
จำกพื้นผิว
ขณะปำด จะ
ท�ำให้พ้ืนผิว
ที่เรียบร้อย
สวยงำม

จำกรปู จะเห็นว่ำปูนฉำบล้นออกมำ ให้ใช้ปลำยเกรยีง
กดลงเบำๆ ปูนจะได้อัดลงร่องแน่นขึ้น

ใช้เกรียงปำดปูนส่วนเกินจำกพื้นผิวคอนกรีตให้
เรียบเสมอกัน

เอำฟองน�ำ้ชบุน�ำ้มำเชด็เศษปนูที่กีระจำยอยูใ่ห้สะอำด

หลังจำกนั้นไม่ 
นำน ปูนจะแข็ง
จงึหมดห่วงเรือ่ง
ควำมแข็งแรง 
แต่เท่ำทีด่.ู.. ขัน้
ตอนสดุท้ำยของ
กำรใช้ฟองน�้ำ
เช็ดดูจะท�ำให้ยิง่
สกปรกมำกขึ้น

เสร็จ
เรียบร้อย
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การซ่อมอิฐบล็อก

เราก็เรียนรู้วิธีการผสมปนูมาแล้ว คราวนีเ้รามาศกึษาวธิกีารท�า
ขอบทางเดนิให้เรยีบตรงกนับ้าง

ส่ิงที่จ�าเป็นต้องมีคือแผ่นไม้เรียบและเกรียงเหล็ก คราวนี้เรา
มาศึกษาวิธีการท�าขอบทางเดินให้เรียบตรงกันบ้าง แต่ในการ
ทดลองต่อให้ใช้แผ่นไม้ดันข้างที่อยากให้เป็นมุม และใช้เกรียงตบ
ปูน น�้าหนักของปูนเองก็ท�าให้พื้นผิวเอียงลาดได้ แต่ถ้าใช้แผ่นไม้
ดันทั้งสองด้าน จะได้งานที่สวยงามจนน่าตกใจ หลักส�าคัญอยู่ที่
การออกแรงดันปูนทั้งหมดให้เท่ากันพร้อมกับการตกแต่งรูปร่าง

ถ้าสามารถท�ามุมได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นประยุกต์ ลอง
ซ่อมอิฐบล็อกที่หักดู การที่จะเอาปูนไปซ่อมอะไรบางอย่าง คง
ต้องมีอุปกรณ์บ้าง ลองลอกเลียนแบบวิธีท�านี้ดู โดยต้องไม่ลืมว่า
จะต้อง “ออกแรงเท่ากัน” 

เราวางอิฐบล็อกด้านแตกประกบกับแผ่นไม้แล้วซ่อมดู งาน
ออกมาไม่ดี จากค�าอธิบายของอาจารย์ จึงรู้ว่าเกิดจากการกด
ทับแผ่นไม้ไม่ดี ส่ายไปส่ายมา แต่พอเราออกแรงจับให้แน่น ก็จะ
ได้อิฐบล็อกที่สวยงามได้มุมทั้งสี่อย่างง่ายดายจนน่าตกใจทีเดียว

อาจน�าไปใช้กับมุมเสาหรือมุมตามพื้นได้หลายที่ ถ้าเป็นส่วนที่
เกี่ยวกับความแข็งแรงของตึกอาคารคงต้องให้มืออาชีพท�า ถ้าเป็น
บางส่วนของก�าแพงอิฐหรือรอยแตกเล็กๆ ตามผนัง  
ส่วนเล็กน้อยเหล่านี้เราซ่อมเองได้ จะช่วยให้ เรารู้สึกรัก
โรงจอดรถหรือบ้านมากขึ้น 

เรำมักเหน็อฐิบลอ็กคอนกรตีทีม่บีำงส่วน
แตก ลองใช้ปนูมำซ่อมอฐิบลอ็กนีก้นัดู  
เริม่ด้วยกำรเทปนูในปรมิำณทีเ่พยีงพอ

งำนออกมำดูไม่สวย ถ้ำดูดีๆ จะเห็น
ช่องว่ำงระหว่ำงอฐิบลอ็กกบัปนูสำเหตุ
ใหญ่คงมำจำกมือที่จับอิฐบล็อกไม่นิ่ง

ครำวนีล้องจบัด้วยท่ำใหม่ คกุเข่ำลงกบั
พืน้ ใช้เกรยีงปำดให้เรยีบ โดยระวงัไม่
ให้แผ่นไม้ขยับ

ขณะทีใ่ช้เกรยีงปำด จะต้องยกเกรยีงให้
ลอยขึน้เลก็น้อยไปตำมพ้ืนผวิของด้ำน
ที่จะปำด ซึ่งยำกพอสมควร 

เมือ่เทยีบกบัเมือ่สกั
ครู่ จะได้มุมที่สวย
แตกต่ำงอย่ำงเห็น
ได้ชัด ต้องคอย
ออกแรงดันปูนให้
เท่ำกัน ถ้ำท�ำได้ไม่
ว่ำงำนไหน กข็ึน้รปู
ได้สวย 

ขยายทางเดินรถให้ยาวขึ้น

ใช้เกรียงเหล็กปำดพื้นผิว
ด้ำนบนของปนูฉำบให้เรยีบ

ลองใช้ปูนท�ำมุมฉำกดู ตอนแรกหำ
แผ่นไม้มำประกบตดิด้ำนข้ำง กจ็ะได้
ผวิด้ำนข้ำงเรยีบด้ำนหนึง่ ทีเ่หลอืกแ็ค่
ท�ำผิวด้ำนบนให้เรียบก็เสร็จเรียบร้อย  

ตำมค�ำแนะน�ำของคุณนำกำโนะจำก 
HOME MASTER ให้ใช้แผ่นไม้ดันดำ้น
ข้ำงทั้งสองไปพร้อมๆ กับใช้เกรียง
เหล็กปำดพื้นผิวด้วย

กำรท�ำมุมดูเป็นงำนง่ำย แต่พื้นผิวที่
ออกมำกลับไม่สวย เพรำะทีมงำนใช้
เกรียงปำดไม่เก่ง

ดันอิฐบล็อก
ชดิกบัแผ่นไม้ 
ตบปนูปำดให้
เรยีบ หลังจำก
นัน้จะเริม่เห็น
ว่ำงำนท่ีได้
เกิดจำกท่ำ
จับอิฐบล็อก
ที่ไม่มั่นคง

อิฐบล็อกที่ซ่อมแล้วเป็นงำนที่ 
สวยงำมจรงิๆ พืน้ผวิด้ำนบน และ
พ้ืนผวิด้ำนข้ำงจำกภำพพ้ืนผวิด้ำน
ซ้ำย ปูนกบัอฐิบลอ็กเรยีบสนทิกนั 
ตรงนี้น่ำพอใจมำก
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ด้ำนทีป่ระกบตดิกับแผ่นไม้ ถ้ำไม่เลือ่น 
ขยบัออกดีๆ  อำจท�ำให้พืน้ผวิขรขุระบ้ำง  
ส่วนน้ีจึงได้ขอให้อำจำรย์ช่วยตกแต่ง
งำนให้ภำยหลัง 
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ลองทำากระเบื้องลายอิฐดูบ้าง!

ถึงตอนนี้คงใช้ซีเมนต์กับเกรียงคล่องข้ึน
แล้ว คราวน้ีลองท�างานลักษณะตั้งฉากดูบ้าง 
หลายปีมานี้ เจ้าของโรงรถนิยมกรุผนังด้วย
กระเบื้องลายอิฐกันมาก เรามาลองท�ากันบ้าง
ดีกว่า โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมที่ใช้ส�าหรับงาน
ก่อฉาบ เช่น ตราเสือ ตรานกอินทรีย์ เป็นต้น 

ต้องฉาบซีเมนต์ทับแผ่นที่ท�าให้ปูนเกาะ
ง่ายขึ้น ต้องฉาบบนผนังให้หนาพอที่กระเบื้อง
จะติดแน่น เวลาที่ติดกระเบื้องลายอิฐได้แน่น
แล้ว เราจะรู้สึกพอใจมากทีเดียว การแปะ
กระเบื้องให้ดูนูนสูงขึ้นพอเหมาะ ปูนฉาบจะ
เป็นพ้ืนท�าให้ดูเหมือนของจริงมากขึ้นไปอีก 

ถึงแม้ระยะหลังมานี้จะมีกาวแปะกระเบื้อง
มากมาย แต่ลองใช้ปูนฉาบแปะกระเบื้องดู
คงจะดีไม่น้อย

กระเบือ้งลำยอฐิแบ่งเป็นสองชิน้เท่ำกนั
อย่ำงสวยงำม ถ้ำไม่มมีดีตดักระเบือ้ง
โดยเฉพำะ อำจใช้มดีอืน่ตดัตำมเส้นที่
ขีดไว้ก่อน ก็ได้

ในกำรฉำบ
ปู น ที่ ผ นั ง 
จะต้องติด
ไม้แผ่นบำง  
แต่วันน้ีเรำ 
ใช้แผ่นไม้ที ่
ทนต่อแผ่น
ดิ น ไ ห ว

เอำใบมีดที่
มี ลั กษณะ
เป็นลูกกลิ้ง 
กล้ิงไปบน
กระเบือ้ง ก่อน
ใชค้นัโยกตดั
กระเบือ้งเป็น
สองชิ้น 

น�ำน�ำ้ผสมกบั 
ทรำยและ
ซีเมนต์เรำ
ใช้ NS tile  
cement TM  
เป็นตวัทำแปะ
แผ่นไม้ไว้ 

ทำสำรเกำะ
ตัวบนแผ่น
ไม้เพื่อให้ปูน
เกำะแผ่นไม้
มำกขึ้น 

เวลำฉำบปูน 
ทีผ่นงั น�ำ้หนกั
ของปูนและ
มืออำจเผลอ
ท�ำให้ปูนร่วง
หล่นพื้น จึง
ควรหำแผ่น
ไม้หรือแผ่น
ผ้ำมำปรูองไว้ 

ใช้เกรยีงปำด
ใ ห ้ พื้ น ผิ ว 
เ ส ม อ กั น  
ถ้ำใช้เกรียง
เ ห ล็ ก จ น
ช�ำนำญแล้ว 
ก็จะได้งำน
ที่สวยงำม

ขดีสญัลกัษณ์
ให้ขนำนกับ
พื้น แล้วแปะ
กระเบือ้งจำก
ข้ำงล่ำงขึน้ไป
ด้ำนบน กด
แผ่นกระเบือ้ง
ทัง้แผ่นตดิกบั
ปูนให้แน่น

ใช้ปลำยค้อนเหลก็ตีเคำะแผ่นกระเบือ้ง
ให้แรงพอไม่ให้กระเบื้องแตก แล้วดัน
แผ่นกระเบื้องให้ติดกับปูนแรงๆ 

พอแปะไปได้ไม่กี่แผ่น นึกวำ่จะใช้ได้ มำดูดีๆ จะเห็นวำ่รอย
ต่อระหว่ำงแผ่นกระเบ้ืองไม่ล้นขึน้มำ คงเพรำะทำปูนน้อยไป 
จำกนั้นไม่นำน แผ่นกระเบื้องก็ร่วงตกลงมำ

POINT

จำกรูปภำพด้ำน
บน กระเบื้องด้ำน
ซ้ำยเป็นกระเบื้อง
ของทีมงำนที่ทำปูน
น้อยไป กระเบื้อง
ด้ำนขวำเป็นกระ
เบือ้งทีต้่องใช้ปนูทำ
ติดท่ัวท้ังแผ่นหลัง
กระเบื้อง จึงจะติด
อยู ่พอเรำออกแรงดนั 
แปะกระเบื้อง ปูน
จะล้นออกมำให้เห็น
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