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คนทั่วไป
ก็ท�ำได้

〜

การดูแลพื้น
แบบ DIY
ตั้ ง แต่ ก ารซ่ อ มด้ ว ยคอนกรี ต จนถึ ง การทาสี

〜

รอยแตก คราบต่างๆ รอยบิ่นตามพื้นที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ... สามารถท�ำใหม่ด้วยตัวเอง
ตามแบบที่เราชอบ ลองเริ่มต้นไปด้วยกันกับทีมงานที่แทบจะไม่มีความรู้และทักษะทางด้าน DIY เลย

→P.132

การซ่อมพื้นคอนกรีต

→P.140

การปูพื้นด้วยตนเอง

→P.136

กรุผนังด้วย
กระเบื้องลายอิฐ

→P.142

ก�ำจัดฝุ่นด้วย
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

→P.137

EPOXY Shield ใหม่

→P.144

พื้นเปื้อนน�้ำมัน
GARAGE LIFE
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ขัน้ พืน้ ฐาน ~ เริ่มจากปูน (mortar) ~

ผู้แนะน�ำการท�ำงาน DIY ครั้งนี้ คือ คุณนากาโนะ โทชิฮิโระ จาก
HOME MASTER มืออาชีพด้าน DIY ที่ท�ำตั้งแต่การปรับปรุงระบบ
ไฟ การสร้างตัวอาคารด้วยดินหรือไม้ การตกแต่งภายนอก การทุบ
อาคาร ไปจนกระทั่งโรงจอดรถแบบสั่งตาม order
ที่อยู่ 6-1220 ฮิงาชิ ยาจิโยดะอิ ยาจิโยชิ จังหวัดชิบะ
โทร.047-486-5356

สิ่งส�ำคัญในการผสมปูนฉาบคือซีเมนต์และทราย
ซึ่งหาซื้อได้ตามโฮมเซ็นเตอร์ และร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้างทั่วไป

▼

▼

พื้นโรงจอดรถมักเป็นพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อให้คุณเสริมตะแกรงเหล็กเส้นเพื่อ
ความแข็งแรงของพื้น แต่พื้นก็ยังคงเกิดรอย
แตกร้าวได้
การน�ำหินและทราย มาผสมกับซีเมนต์
และน�้ำเราเรียกว่าการท�ำคอนกรีต ซึ่งใช้ใน
บริเวณที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ฐาน
อาคาร แต่ถ้าเอาแค่ซีเมนต์กับทรายผสม
กับน�้ำจะได้ปูนฉาบ ความแข็งแรงจะน้อย
กว่า แต่ผสมง่าย มักใช้กลบหน้าคอนกรีต
หรืองานซ่อมแซม
ก่อนอื่นเรามาดูวิธีผสมปูนหรือ
ปูนฉาบ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของ
งานซ่อมแซมแบบ DIY กัน

น�ำซีเมนต์กับทรายที่ตวงไว้ย้ายไปผสมบนกระดาน
ถ้าปริมาณน้อยจะผสมในถังก็ได้

▼

ซ่อมแซมคอนกรีต
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ก่อนอืน่ ให้ผสมซีเมนต์กบั ทรายโดยไม่ตอ้ งใช้นำ�้ เรียก
ขั้นตอนนี้ว่าการเตรียมผสม

คนผสมไปเรือ่ ยๆ
จนส่ ว นผสม
เหนียวเข้ากันดี

ใช้พลั่วตักซีเมนต์ทีละน้อย ไม่ต้องตวงให้ตรงเป๊ะ
ก็ได้ หลังจากนัน้ เทซีเมนต์ออกมาจากถุง กะคร่าวๆ
ตามปริมาณที่ใช้

▼

▼

อัตราการผสมปูนฉาบ คือ ซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อ ทราย 3
ส่วน สามารถตวงโดยขีดเส้นให้มคี วามห่างเท่าๆ กัน
ทีข่ า้ งถังตามรูปถ่าย และผสมตามปริมาณทีต่ อ้ งการ

เมื่อผสมเข้ากันแล้ว ก่อเป็นรูปภูเขา ก่อนท�ำตรง
กลางให้ว่างคล้ายโดนัท แล้วค่อยๆ เทน�้ำใส่ตรง
กลางทีละน้อย
เมื่อส่วนผสมเหนียวจับตัวกันดี
เราก็จะได้ปูนฉาบตามที่ต้องการ
ลองท�ำดู
เดี๋ยวก็ชินเอง!!
ปูนฉาบถ้าปล่อย
ทิ้งไว้จะแข็งตัว
ดั ง นั้ น ควรน� ำ
ไปใช้ทันทีเมื่อ
ผสมได้ที่
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การบำ � รุ ง รั ก ษาพื ้ น DIY

การซ่อมรอยแตกร้าว ~ กรณีเป็นทางเดิน ~

อุปกรณ์ชิ้นเอกของงานนี้คือ สว่านใบตัดเหล็ก

▼

▼

รอยแตกร้าวตามก�ำแพง พื้นคอนกรีต
นอกจากจะดูไม่สวยงามแล้ว หากปล่อยทิ้ง
ไว้ อาจน�ำไปสู่ความเสียหายใหญ่โตได้ ถ้า
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตึก ควรให้
มืออาชีพเป็นผู้ท�ำจะแน่นอนและปลอดภัยกว่า
แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆ ก็น่าลองท�ำดู
เราจะลองซ่อมพื้นทางเข้าออกของโรง
จอดรถ ดูจากรูปขวามือจะเห็นได้ว่าทางเดิน
คอนกรีตบนพื้นกรวดมีรอยร้าวขนาดใหญ่ที่
เกิดจากน�้ำหนักรถ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ รอยแยก
นั้นอาจแตกหักจากกัน แลดูไม่สวยงาม
เราใช้ปูนมาซ่อมรอยแยก และมีอุปกรณ์
ที่จะใช้ต่อไปนี้ บางชิ้นอาจมีราคาแพง และ
ไม่มีอยู่ตามบ้านทั่วไป เราอาจยืมคนรู้จักก็ได้

เมื่อตัดเป็นรูปตัว V แล้ว ต้องท�ำความสะอาดเศษ
คอนกรีตออกให้หมด ถ้ามีเศษหลงเหลืออยู่ จะท�ำให้
ฉาบปูนไม่ติดดี
สุ ด ท้ า ยน� ำ ปู น
ที่ เ ตรี ย มไว้ ม า
ฉาบตามรอย
ตัดรูปตัว V แล้ว
ค่อยๆ ใส่ปนู ฉาบ
ลงตามร่อง

จากนัน้ ทากาวส�ำหรับปูนฉาบทับลงไป กาวจะซึมเข้า
สูพ่ นื้ ผิวรอยตัดรูปตัว V พอกาวแห้งแล้วค่อยฉาบปูน
จะช่วยให้เกาะติดกันมากขึ้น
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ซ่อมแซมคอนกรีต

ใช้ฟองน�้ำชุบน�้ำเช็ดพื้นผิวตรงรอยตัดตัว V

▼

ถ้าจะฉาบปูนทับบนรอยแยก ปูนฉาบอาจจะเข้าไป
ไม่ทั่วถึงข้างในของรอยแยก จึงต้องใช้สว่านตัดเป็น
รูปตัว V ก่อน

▼

เวลาใช้สว่าน ให้เอามือข้างทีถ่ นัด จับส่วนหน้าไว้ให้
แน่น ส่วนมืออีกข้างประคองปลายด้านที่มีสวิตช์ไว้
อุปกรณ์นี้อันตรายจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง

ใบมีดของสว่านไฟฟ้าอาจเกีย่ วถุงมือพันเข้าไปจนเกิด
อุบัติเหตุได้ จึงห้ามสวมถุงมือเด็ดขาด

▼

▼

ในการตัดคอนกรีต อาจมีเศษผงหรือชิน้ ส่วนกระเด็น
เข้าหน้าได้ จึงควรสวมหน้ากาก หรือแว่นตาป้องกัน
เพื่อความปลอดภัย
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▼

▼

จากรูป จะเห็นว่าปูนฉาบล้นออกมา ให้ใช้ปลายเกรียง
กดลงเบาๆ ปูนจะได้อัดลงร่องแน่นขึ้น

ใช้เกรียงปาดปูนส่วนเกินจากพื้นผิวคอนกรีตให้
เรียบเสมอกัน

แม้ผลงานออกที่มาจะไม่ค่อยสวยนัก แต่ก็ช่วยป้องกัน
พื้นถนนไม่ให้แตกร้าวได้ ถ้าอยากให้ดูสวยขึ้น อาจทาสีทับ
การซ่อมรอยแยกคอนกรีต นอกจากใช้ปูนแล้ว ยังมีสารตัว
อื่นอีก ถ้าซ่อมในปริมาณน้อยมาก คิดว่าน่าจะลองหาปูนที่ผสม
เสร็จแล้วหรือสารตัวอื่นในปริมาณไม่กี่ร้อย ซี.ซี. มาใช้ดีกว่า

เอาฟองน�ำ้ ชุบน�ำ้ มาเช็ดเศษปูนทีก่ี ระจายอยูใ่ ห้สะอาด
เสร็จ
เรียบร้อย

หลังจากนั้นไม่
นาน ปูนจะแข็ง
จึงหมดห่วงเรือ่ ง
ความแข็ ง แรง
แต่เท่าทีด่ ...
ู ขัน้
ตอนสุดท้ายของ
การใช้ฟองน�้ำ
เช็ดดูจะท�ำให้ยงิ่
สกปรกมากขึ้น

ซ่อมแซมคอนกรีต

เมื่อเรียบพอประมาณแล้ว ใช้เกรียง
เหล็กปาดให้เรียบสวยอีกครัง้ หนึง่ เกรียง
เหล็กเมือ่ เทียบกับเกรียงไม้แล้ว จะให้
พื้นแวววาวและเรียบเนียนกว่ามาก
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▼

▼

ใช้แปรงหรือไม้กวาดลูบบนผิวหน้าปูน
เบาๆ เพื่อให้เกิดลวดลายหรือเป็นตัว
กันลืน่ เช่นเดียวกับพืน้ ทางเดินรถทีม่ อี ยู่
เดิม วิธนี เี้ หมาะกับผูท้ ไี่ ม่เคยท�ำมาก่อน

โรงจอดรถที่เราซ่อมรอยแตกไปแล้วนั้น
ความจริงมีทางเข้าออกสองทาง ทางเดินรถ
ก็เรียงเป็นสองทางด้วย เราจะทดลองเชื่อม
พื้นที่ระหว่างทางเดินรถทั้งสองทางให้ดู ว่า
จะมีขั้นตอนการท�ำงานอย่างไรบ้าง
ใช้ไม้กระทุ้ง (tamper) กดทับดินให้แข็ง
เรียบก่อน จึงค่อยกลบด้วยปูน ถ้าพื้นปูนหนา
เกิน 5 ซม. ต้องวางตะแกรงลวดเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง และจะต้องไม่ลืมวางหินใต้ตะแกรง
ลวดด้วย งานทีอ่ อกมาจะเชือ่ มต่อกับทางเดินรถ
GARAGE LIFE
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ใช้พลั่วตักปูนเทลงไป แต่ควรให้ปูน
กลบให้ลึกและทั่วถึงใต้ตะแกรงเหล็ก
โดยไม่ให้มีช่องว่าง

ใช้เกรียงไม้
กดปาดปู น
ให้เรียบเสมอ
กับพืน้ เกรียง
จะต้องไม่ลอย
จากพื้ น ผิ ว
ขณะปาด จะ
ท�ำให้พื้นผิว
ที่ เ รี ย บร้ อ ย
สวยงาม

▼

การจะเอาปูนถมให้หนา ต้องใช้ตะแกรง
เหล็กเส้นวางเพือ่ ให้เกิดความแข็งแรง
โดยจะวางก้อนหินก่อนวางตะแกรงลวด

▼

ใช้ อุ ป กรณ์
ที่ เ รี ย กว่ า
tamper กด
กระแทกดินให้
แน่น หรืออาจ
ใช้ของทีแ่ บน
เรียบและมีนำ�้
หนักแทนได้

▼

ขยายทางเดินรถให้ยาวขึ้น

เดิมได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ นับ
เป็นการอวดฝีมือ
ของ DIYer ได้เช่นกัน
ขั้ น ตอนการท� ำ งาน และการสร้ า ง
ทางเดิ น รถตั้ ง แต่ แ รกก็ ใ ช้ ห ลั ก การ
เดี ย วกั น ส่ ว นที่ ร ถวิ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ร องรั บ
น�้ำหนัก ไม่ควรใช้ปูน แต่ควรใช้คอนกรีตที่
มีความแข็งแรงมากกว่า ถือว่าเป็นทฤษฎีที่
ต้องปฏิบัติตาม

นี่เป็นการทดลอง จึงไม่ได้เตรียม
ปูนมามากพอที่จะถมทางเดินรถให้
เต็ม โดยหลักการแล้วจะเป็นรูปแบบ
นี้ แต่ควรใช้ปูนในปริมาณที่เพียงพอ

▼

▼

▼

ใช้เกรียงเหล็กปาดพื้นผิว
ด้านบนของปูนฉาบให้เรียบ

ลองใช้ปูนท�ำมุมฉากดู ตอนแรกหา
แผ่นไม้มาประกบติดด้านข้าง ก็จะได้
ผิวด้านข้างเรียบด้านหนึง่ ทีเ่ หลือก็แค่
ท�ำผิวด้านบนให้เรียบก็เสร็จเรียบร้อย

การท�ำมุมดูเป็นงานง่าย แต่พื้นผิวที่
ออกมากลับไม่สวย เพราะทีมงานใช้
เกรียงปาดไม่เก่ง

เราก็เรียนรู้วิธีการผสมปูนมาแล้ว คราวนีเ้ รามาศึกษาวิธกี ารท�ำ
ขอบทางเดินให้เรียบตรงกันบ้าง
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องมีคือแผ่นไม้เรียบและเกรียงเหล็ก คราวนี้เรา
มาศึกษาวิธีการท�ำขอบทางเดินให้เรียบตรงกันบ้าง แต่ในการ
ทดลองต่อให้ใช้แผ่นไม้ดันข้างที่อยากให้เป็นมุม และใช้เกรียงตบ
ปูน น�้ำหนักของปูนเองก็ท�ำให้พื้นผิวเอียงลาดได้ แต่ถ้าใช้แผ่นไม้
ดันทั้งสองด้าน จะได้งานที่สวยงามจนน่าตกใจ หลักส�ำคัญอยู่ที่
การออกแรงดันปูนทั้งหมดให้เท่ากันพร้อมกับการตกแต่งรูปร่าง

ตามค�ำแนะน�ำของคุณนากาโนะจาก
HOME MASTER ให้ใช้แผ่นไม้ดันด้าน
ข้างทั้งสองไปพร้อมๆ กับใช้เกรียง
เหล็กปาดพื้นผิวด้วย

เมือ่ เทียบกับเมือ่ สัก
ครู่ จะได้มุมที่สวย
แตกต่างอย่างเห็น
ได้ชัด ต้องคอย
ออกแรงดันปูนให้
เท่ากัน ถ้าท�ำได้ไม่
ว่างานไหน ก็ขนึ้ รูป
ได้สวย

การบำ � รุ ง รั ก ษาพื ้ น DIY

ขยายทางเดินรถให้ยาวขึ้น

▼

เรามักเห็นอิฐบล็อกคอนกรีตทีม่ บี างส่วน
แตก ลองใช้ปนู มาซ่อมอิฐบล็อกนีก้ นั ดู
เริม่ ด้วยการเทปูนในปริมาณทีเ่ พียงพอ

ด้านทีป่ ระกบติดกับแผ่นไม้ ถ้าไม่เลือ่ น
ขยับออกดีๆ อาจท�ำให้พนื้ ผิวขรุขระบ้าง
ส่วนนี้จึงได้ขอให้อาจารย์ช่วยตกแต่ง
งานให้ภายหลัง

งานออกมาดูไม่สวย ถ้าดูดีๆ จะเห็น
ช่องว่างระหว่างอิฐบล็อกกับปูนสาเหตุ
ใหญ่คงมาจากมือที่จับอิฐบล็อกไม่นิ่ง

คราวนีล้ องจับด้วยท่าใหม่ คุกเข่าลงกับ
พืน้ ใช้เกรียงปาดให้เรียบ โดยระวังไม่
ให้แผ่นไม้ขยับ

ถ้าสามารถท�ำมุมได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นประยุกต์ ลอง
ซ่อมอิฐบล็อกที่หักดู การที่จะเอาปูนไปซ่อมอะไรบางอย่าง คง
ต้องมีอุปกรณ์บ้าง ลองลอกเลียนแบบวิธีท�ำนี้ดู โดยต้องไม่ลืมว่า
จะต้อง “ออกแรงเท่ากัน”
เราวางอิฐบล็อกด้านแตกประกบกับแผ่นไม้แล้วซ่อมดู งาน
ออกมาไม่ดี จากค�ำอธิบายของอาจารย์ จึงรู้ว่าเกิดจากการกด
ทับแผ่นไม้ไม่ดี ส่ายไปส่ายมา แต่พอเราออกแรงจับให้แน่น ก็จะ
ได้อิฐบล็อกที่สวยงามได้มุมทั้งสี่อย่างง่ายดายจนน่าตกใจทีเดียว
อาจน�ำไปใช้กับมุมเสาหรือมุมตามพื้นได้หลายที่ ถ้าเป็นส่วนที่
เกี่ยวกับความแข็งแรงของตึกอาคารคงต้องให้มืออาชีพท�ำ ถ้าเป็น
บางส่วนของก�ำแพงอิฐหรือรอยแตกเล็กๆ ตามผนัง
ไม่ย้สาก
ส่วนเล็กน้อยเหล่านี้เราซ่อมเองได้ จะช่วยให้
เรารู
ึกรัก
ใช่
ม
้
ั
ย
ล่ะ
โรงจอดรถหรือบ้านมากขึ้น
อิฐบล็อกที่ซ่อมแล้วเป็นงานที่
สวยงามจริงๆ พืน้ ผิวด้านบน และ
พืน้ ผิวด้านข้างจากภาพพืน้ ผิวด้าน
ซ้าย ปูนกับอิฐบล็อกเรียบสนิทกัน
ตรงนี้นา่ พอใจมาก
GARAGE LIFE
LIFE
GARAGE

ซ่อมแซมคอนกรีต

▼

ขณะทีใ่ ช้เกรียงปาด จะต้องยกเกรียงให้
ลอยขึน้ เล็กน้อยไปตามพืน้ ผิวของด้าน
ที่จะปาด ซึ่งยากพอสมควร

▼

ดันอิฐบล็อก
ชิดกับแผ่นไม้
ตบปูนปาดให้
เรียบ หลังจาก
นัน้ จะเริม่ เห็น
ว่ า งานที่ ไ ด้
เกิ ด จากท่ า
จับอิฐบล็อก
ที่ไม่มั่นคง

▼

▼

การซ่อมอิฐบล็อก
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ลองท�ำกระเบื้องลายอิฐดูบ้าง!

ใช้เกรียงปาด
ใ ห ้ พื้ น ผิ ว
เ ส ม อ กั น
ถ้าใช้เกรียง
เ ห ล็ ก จ น
ช�ำนาญแล้ว
ก็ จ ะได้ ง าน
ที่สวยงาม

▼

ในการฉาบ
ปู น ที่ ผ นั ง
จะต้ อ งติ ด
ไม้แผ่นบาง
แต่ วั น นี้ เ รา
ใช้แผ่นไม้ที่
ทนต่ อ แผ่ น
ดิ น ไ ห ว

▼

▼

กระเบือ้ งลายอิฐแบ่งเป็นสองชิน้ เท่ากัน
อย่างสวยงาม ถ้าไม่มมี ดี ตัดกระเบือ้ ง
โดยเฉพาะ อาจใช้มดี อืน่ ตัดตามเส้นที่
ขีดไว้ก่อน ก็ได้
เวลาฉาบปูน
ทีผ่ นัง น�ำ้ หนัก
ของปูนและ
มืออาจเผลอ
ท�ำให้ปูนร่วง
หล่นพื้น จึง
ควรหาแผ่น
ไม้หรือแผ่น
ผ้ามาปูรองไว้

▼

ทาสารเกาะ
ตั ว บนแผ่ น
ไม้เพื่อให้ปูน
เกาะแผ่นไม้
มากขึ้น

▼

เอาใบมี ด ที่
มี ลั ก ษณะ
เป็นลูกกลิ้ง
กลิ้ ง ไปบน
กระเบือ้ ง ก่อน
ใช้คนั โยกตัด
กระเบือ้ งเป็น
สองชิ้น

▼

ถึงตอนนี้คงใช้ซีเมนต์กับเกรียงคล่องขึ้น
แล้ว คราวนี้ลองท�ำงานลักษณะตั้งฉากดูบ้าง
หลายปีมานี้ เจ้าของโรงรถนิยมกรุผนังด้วย
กระเบื้องลายอิฐกันมาก เรามาลองท�ำกันบ้าง
ดีกว่า โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมที่ใช้ส�ำหรับงาน
ก่อฉาบ เช่น ตราเสือ ตรานกอินทรีย์ เป็นต้น
ต้องฉาบซีเมนต์ทับแผ่นที่ท�ำให้ปูนเกาะ
ง่ายขึ้น ต้องฉาบบนผนังให้หนาพอที่กระเบื้อง
จะติดแน่น เวลาที่ติดกระเบื้องลายอิฐได้แน่น
แล้ว เราจะรู้สึกพอใจมากทีเดียว การแปะ
กระเบื้องให้ดูนูนสูงขึ้นพอเหมาะ ปูนฉาบจะ
เป็นพื้นท�ำให้ดูเหมือนของจริงมากขึ้นไปอีก
ถึงแม้ระยะหลังมานี้จะมีกาวแปะกระเบื้อง
มากมาย แต่ลองใช้ปูนฉาบแปะกระเบื้องดู
คงจะดีไม่น้อย
น�ำน�ำ้ ผสมกับ
ทรายและ
ซี เ มนต์ เ รา
ใช้ NS tile
cement TM
เป็นตัวทาแปะ
แผ่นไม้ไว้

ขีดสัญลักษณ์
ให้ขนานกับ
พื้น แล้วแปะ
กระเบือ้ งจาก
ข้างล่างขึน้ ไป
ด้านบน กด
แผ่นกระเบือ้ ง
ทัง้ แผ่นติดกับ
ปูนให้แน่น

ลองท�ำกระเบื้องอิฐดู

▼

POINT
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ใช้ปลายค้อนเหล็กตีเคาะแผ่นกระเบือ้ ง
ให้แรงพอไม่ให้กระเบื้องแตก แล้วดัน
แผ่นกระเบื้องให้ติดกับปูนแรงๆ
พอแปะไปได้ไม่กี่แผ่น นึกว่าจะใช้ได้ มาดูดีๆ จะเห็นว่ารอย
ต่อระหว่างแผ่นกระเบือ้ งไม่ลน้ ขึน้ มา คงเพราะทาปูนน้อยไป
จากนั้นไม่นาน แผ่นกระเบื้องก็ร่วงตกลงมา
GARAGE
LIFE
GARAGE LIFE

จากรู ป ภาพด้ า น
บน กระเบื้องด้าน
ซ้ายเป็นกระเบื้อง
ของทีมงานที่ทาปูน
น้อยไป กระเบื้อง
ด้ า นขวาเป็ น กระ
เบือ้ งทีต่ อ้ งใช้ปนู ทา
ติดทั่วทั้งแผ่นหลัง
กระเบื้อง จึงจะติด
อยู่ พอเราออกแรงดัน
แปะกระเบื้อง ปูน
จะล้นออกมาให้เห็น

