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บทนำ�

ผูที้เ่ร ิม่ใช้ Eco-fleece ซ ึง่เป็นฟลซีวอลล์เปเปอร์ (eterno) 

ของบรษิทั Nagai หรอืผูท้ ีก่ ำ�ลงัพ จิ�รณ�จะใช้

วอลล์เปเปอร์ของบร ษัิทเร� อ�จจะกังวลว�่ 

“ทำ�คว�มสะอ�ดยงัไงด”ี “เช ด็น้ ำ�ก็ ไม่ได้…” 

ในบทคว�มน ีจ้ะแนะน ำ�วธิ กี�รท ำ�คว�มสะอ�ดให้แก่ผู้ทีเ่ร ิม่ใช้ฟลซีวอลล์เปเปอร์ 

(eterno) ของบร ษัิท Nagai ค ำ�ถ�มท ีพ่บบอ่ย เชน่ 

“ถ้�มเีร ือ่งแบบนีเ้ก ดิขึน้ควรท ำ�อย�่งไรด”ี ท�งเร�ได้รวบรวมทกุค ำ�ถ�มให้แล้ว

กรณุ�อ�่นให้ละเอยีดและท�งเร�จะ

ยนิดมี�กถ้�คณุได้น ำ�ไปใชเ้พ ือ่เป น็ประโยชน์ในก�รด แูลรกัษ�อย�่งสม่ ำ�เสมอ

 



Q
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คำ�ถ�มท ีพ่บบอ่ย 1

ฟล ซีวอลล์เปเปอร์ (eterno) ของบร ษิทั Nagai นัน้ใช้เยือ่กระด�ษซ ึง่เป น็วัตถดุบิหลัก 

ดงัน ั น้วสัดนุ ีจ้ะไมท่ ำ�ให้เก ดิประจไุฟฟ�้สถ ติ

ฝ ุน่เก�ะต ดิย�ก โดยปกต แิล้วแทบไมต้่องดแูลรักษ�อะไรเลย

ท ำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณจดุทีต้่องก�รอย�่งง�่ยด�ยด้วยไม้ขนไก่หรอืผ้�เช ด็

แทบจะไมม่ คีว�มจ ำ�เป น็เลย

ต�มปกตแิล้วต้องดแูลรักษ�อย�่งไร?



Q
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ฟลีซวอลล์เปเปอร์ของบริษัท Nagai เป็นฟลีซที่มีคว�มทนท�นสูง (แบบไม่ทักไม่ทอ non-

woven) ใช้วัสดุสีอย่�งดีทำ�ก�รเคลือบสีที่ โรงง�น ซึ่งส�ม�รถเช็ดด้วยน้ำ�ได้

สามารถเชด็ด้วยน้ำาได้

เช ด็ด้วยน้ำาได้ ไหม?

ค ำาถามท ีพ่บบอ่ย 2
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ค ำาถามทีพ่บบอ่ย 3

ทำ�ก�รเจือจ�งผงซักฟอกที่เป็นกล�งด้วยน้ำ�หรือน้ำ�อุ่น 

กรุณ�แช่ผ้�ที่จะใช้เช็ดแล้วบิดหม�ดๆก่อนเช็ดถูทำ�คว�มสะอ�ด

*ห�กของเหลวที่มีส�รย้อมสีที่เข้มม�ก ได้ซึมผ่�นเข้�ไปในวอลล์เปเปอร์แล้ว 

ก�รขจัดคร�บสกปรกอ�จทำ�ได้ย�กม�กขึ้น ดังนั้นกรุณ�เช็ดออกโดยทันที

ถ้าเจอืจางด้วยน้ ำาแล้วกส็ามารถใช้ ได้

ใช้สารซักฟอกทีเ่ป็นกลาง (Neutral Detergent) 

ได้หร ือไม?่



Q
Aถเูบาๆด้วยฟองน้ ำาเมลามนี

ว ิธ ีทำาความสะอาดรอยนิว้

มือท ำาอย่างไร?

ใช้ฟองน้ำ�เมล�มีนจุ่มในน้ำ�แล้วถูเบ�ๆ จ�กนั้นเช็ดออกด้วยผ้�แห้ง

สีบนพื้นผิวจะไม่หลุดออกม�แม้ว่�จะถูด้วยฟองน้ำ�เมล�มีนแต่ถ้�ถูแรงๆจะทำ�ให้เกิดเง�ขึ้น

กรุณ�ระวังอย่�ถูแรงม�กจนเกินไป

ค ำาถามทีพ่บบอ่ย 4
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ฟลีซวอลล์เปเปอร์ (eterno) ของบริษัท Nagai เป็นวอลล์เปเปอร์ที่ส�ม�รถท�สีทับได้ 

ดังนั้นในส่วนที่มีคร�บสกปรกที่ขจัดไม่ออก ส�ม�รถท�สีทับได้เลย

ในกรณีที่ท�สีทับแค่บ�งส่วน 

ให้ ใช้สีที่ต้องก�รซ่อมแซมโดยทำ�ก�รเจือจ�งสีก่อน 1:1 ขึ้นไปแล้วใช้เศษผ้�จุ่มลง 

จ�กนั้นจึงนำ�ไปท�ลงบนส่วนที่สกปรกและระหว่�งท�ทับกรุณ�ดูสีรอบๆคร�บสกปรกด้วย 

เพื่อไม่ ให้ส่วนที่ท�สีดูโดดม�กเกินไปจนสังเกตเห็นได้ชัด

*โปรดติดต่อสอบถ�มสำ�หรับสีที่ ใช้ ในก�รซ่อมแซม 

สามารถซอ่มแซม

ปกปิดคราบสกปรกได้ด้วยการทาสทัีบ

คราบสกปรกซ ึมเลอะเข้า

ไปแล้วเชด็ไมอ่อก...

ค ำาถามทีพ่บบอ่ย 5



คราบสกปรกของเครือ่งปรงุรสอาหารและเครือ่งดืม่ทีก่ระเด็นไปโดน

ในส่วนของห้องครัว

คราบสกปรกแบบนีค้วรทำาอย่างไร?

กรณุาเชด็ถู

ใชน้้ ำ�หร อืน้ ำ�อ ุน่ แล้วจ ุม่ผ้�หร อืฟองน้ ำ�บ ดิให้หม�ดน ำ�ม�เชด็ถเูพือ่ดูดซ บัคร�บสิง่สกปรกออก

*ข้อควรระวงัถ้�ปลอ่ยทิง้ไว้น�น ก�รขจัดสิง่สกปรกออกจะท ำ�ได้ย�กขึน้

เชด็ถอูอกด้วยส�รซกัฟอกทีเ่ป็นกล�งของน้ ำ�ย�ล้�งจ�นท ีเ่จ อืจ�งแล้ว

กรณุาทดลองใช้สารซกัฟอกทีเ่ป็นกลาง

มคีราบน้ ำามันตดิอยู…่



คราบสกปรกแบบนีค้วรท ำาอยา่งไร?

กรณุาเช ด็ถู

ใชฟ้องน้ ำ�จ ุม่ลงในน้ ำ�หร อืน้ ำ�อ ุน่บ ดิให้หม�ดเชด็ถ เูพ ือ่ด ดูซ บัส ิง่สกปรกออกม�

แชฟ่องน้ ำ�เมล�มนีในน้ ำ�ถเูบ�ๆและเชด็ด้วยผ้�แห้ง

กรณุาใช้ฟองน้ำาเมลามนี

มคีราบหนิปนูตดิอยู่

มยีาสฟัีนและผงซกัฟอกเกาะตดิอยู่

ในส่วนของบริเวณที่มีการใช้น้ำา



คราบสกปรกแบบน ีค้วรท ำาอยา่งไร?

กรณุาเชด็ออก

ใชฟ้องน้ ำ�ชบุน้ ำ�หร อืน้ ำ�อ ุน่เช ด็ออกโดยทนัท ี

*ข้อควรระวงัห�กปลอ่ยทิง้ไว้น�นจะขจดัคร�บสกปรกออกได้ย�ก

กรณุ�แชฟ่องน้ ำ�เมล�มนีในน้ ำ�แล้วถเูบ�ๆจ�กนัน้เชด็ด้วยผ้�แห้ง

กรณุาใชฟ้องน้ำาเมลามนี

รอยดำาทีเ่ก ดิจากกระเป๋าไปโดน

หมึกของปากกาชนิดสีน้ำาติดอยู่

ในส่วนห้องนัง่เล่น



การเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยรวมไอเดียที่น่าสนใจ

COLUMN

จ�กปัญห�กวนใจเรื่องก�รว�ดภ�พขีดเขียนบนกำ�แพงของเด็กๆ 

ทำ�ให้เป็นง�นศิลปะที่ดูสวยง�มได้

ที่คร�บสกปรกขัดไม่ออก อ�จใช้ล�ยฉลุที่สวยง�มแปะแทนได้

ม รีอยเป ือ้นแตก่�รท�ส ซีอ่มแซมใหมท่ ั ง้ผนงัอ�จจะล ำ�บ�กหนอ่ย

ว ธิ นี ี ้ ใชแ้ผน่ล�ยฉลทุ ีม่ ลีวดล�ยแปะลงบนสว่นท ีม่ รีอยสกปรกเพ ยีงบ�งสว่นเท�่นัน้

แคเ่พ ยีงเท�่น ี ้ กส็�ม�รถเปล ีย่นผนงัก ำ�แพงให้ด ดู มี รีสน ยิมได้ ในเวล�ไมน่�น สนกุเพลดิเพล นิโดยใชค้ว�มรู้สกึ DIY เป น็ก�รด ีไซน์ผนงัในแบบท ีต่วัเองช ืน่ชอบ

สบ�ยใจได้เพร�ะตรงน ีก้ส็�ม�รถท�ส ทีบักลบัค นืเหม อืนเด มิได้

กรณุ�ใชส้น้ี ำ�อะคร ลี คิ  ( AEP for interior use ) ส ำ�หรบัใชภ้�ยในเท�่นัน้ นอกจ�กน้ีโปรดระวงัก�รไหลเลอะเปื ้ อนของสน้ี ำ�อะครลีคิ ( AEP for interior 

use ) ท ี ่ ใชภ้�ยในอ�ค�ร

ภ�พว�ดหรอืรอยข ดีเข ยีนบนผนงัห้องให้คว�มเพลดิเพล นิในเช งิบวกได้ 

ดงัน ั น้จ งึขอแนะน ำ�ไอเด ยีในแนวน ีแ้ละยกตวัอย�่งให้ด ู

ก�รว�ดภ�พขดีเขยีนของเดก็ๆ ไม่ใชแ่คเ่พยีงวอลล์เปเปอร์เท�่นัน้ 

รูส้กึว�่ปัญห�น ีเ้ป็นทีก่วนใจของใครหล�ยๆคน 

ในกรณ ทีี่ ใช้ Eco-fleece ก�รขดีเขยีนดังกล�่วอ�จท ำ�ให้เป็นง�นศลิปะได้

ห�กคณุตดิกรอบรปูรอบง�นขดีเขยีนนัน้ อ�จกล�ยเป็นง�นศลิปะที่ โดดเดน่ก็ ได้

ไมต้่องกงัวลใจเพร�ะถ้�ห�กคณุต้องก�รให้ผนงักลบัไปเปน็เหมอืนเด มิได้ โดยถอดกรอบออกแล้วท�สีน้ ำ�

อะครลีคิที่ ใชส้ ำ�หรบัภ�ยในอ�ค�ร ( AEP for interior use ) ทบัลงไปบนง�นขดีเขยีน

(ข้อควรระวงัถ้�ภ�พว�ดขดีเขยีนนัน้ใช้เคร ือ่งเขยีนทีม่น้ี ำ�มนัเป็นสว่นประกอบ เชน่ สเีทยีน อ�จท�สทัีบให้สวยไม่ ได้)



เมื่อจะซ่อมแซมด้วยก�รท�สีทับที่รอยเปื้อนในบ�งส่วน ต้องแน่ ใจว่�สีที่ ใช้ ได้เจือจ�งด้วยน้ำ�แล้ว 1:1 หรือม�กกว่�

ไม่ ใช่ท�สีทับแค่เพียงครั้งเดียวให้นำ�เศษผ้�จุ่มลงบนสีที่เจือจ�งแล้วทำ�ก�รท�สีทับโปะเบ�ๆ แบ่งทำ�หล�ยๆครั้ง 

เพื่อให้ส่วนที่ท�สีทับนั้นสีไม่ โดดออกจนเกินไป

ถ้�ใช้ ไดร์เป่�ผมทำ�ให้แห้งเร็วขึ้น สีจะออกม�เรียบสม่ำ�เสมอ

*สีที่เจือจ�งแล้วไม่ส�ม�รถเก็บได้ ดังนั้นโปรดใช้ท�ให้หมดโดยเร็วในคร�วเดียว

ระหว่�งท ี ่ ใช ้ฟองน้ ำ�เมล�ม ีนน ั ้นกร ุณ�ข ัดถ ูเบ�ๆ

ไม่ต้องก ังวลว่�ส ีจะหลุดออกม�แต่ก�รถ ูแรงเก ินไปอ�จเป ็นส�เหตุท ี ่ท ำ�ให้เก ิดประก�ยเง�ข ึ ้นได้

ฟล ีซวอลล์เปเปอร์ (eterno) ของบร ิษ ัท Nagai เป ็นวอลล์เปเปอร์ท ี ่ม ีผ ิวด้�นไม่เง� 

ด ังน ั ้นโปรดใช ้คว�มระม ัดระว ังเก ี ่ยวก ับก�รออกแรงเช ็ดถ ู

ไม่ว่�ในกรณีใดๆห�กเกิดคร�บสกปรกให้ทำ�คว�มสะอ�ดทันที

ห�กปล่อยไว้สิ่งสกปรกจะซึมเข้�ไปและบ�งทีอ�จจะลบไม่ออก

เมือ่ทาทับด้วยส ี

ตอนใชฟ้องน้ ำาเมลามนี

เม ือ่สกปรก

ข้อเคลด็ลบัในการท ำาความสะอาด



ได้ขจัดข้อสงสยัเกีย่วกบัก�รท ำ�คว�มสะอ�ดของฟลซีวอลล์เปเปอร์ (eterno) ของบรษัิท Nagai 

แล้วหรอืยงัครบั

ห�กมีข้อสงสัยหรอืค ำ�ถ�มอืน่ๆนอกเหนอืจ�กกรณีท่ีเร�ได้ให้คำ�แนะนำ�ไปแล้ว เชน่ 

“คร�บเลอะเป ้ื อนแบบนีค้วรท ำ�อย�่งไรด”ี  

ถ้�มคี ำ�ถ�มดังกล�่ว ส�ม�รถปรกึษ�สอบถ�มได้

บทสรุป

https://www.nagai-th.com/th/


