
9 ยนัตก์นัพลาดก่อนจา้งช่างทาสี ท่ีตอ้งรู้ไว ้! 
 

ช่างทาสี รับทาสี โทรฯ 081 373 2292 
ทาสีบ้านเก่า ให้ใหมส่ะดดุตา เราท าให้ท่านได้รู้สกึวา่บ้านของท่านใหมข่ึน้มาโดยพริบตา ผลงานท่ีผ่านมา

รับประกนัได้ งานสีคณุภาพต้องเรา  
ช่างหมกึ โทรฯ 081 373 2292  

ช่างหมกึ มืออาชีพในงานทาสีบ้าน ทาสีอาคาร ++บริการแนะน า ออกแบบ การเลือกโทนสี ส าหรับบริการทาสี
บ้านในสไตล์ที่ต้องการ 
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• เกร็ดความรู้เร่ืองการทาสี ที่ช่างสีมือโปรอยากจะบอกต่อ ให้คนที่
ก าลังตดัสินใจจะจ้างช่างทาสีได้รู้ก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะ
ตามมา.. 
 
          พดูเลยวา่เร่ืองบ้าน ๆ นัน้ต้องลงลกึถึงขัน้สดุกนัไปเลย ไม่เช่นนัน้
เราอาจจะต้องนอนมองความทกุข์ใจนัน้ไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ การจ้าง
ช่างทาสีก็เช่นเดียวกนั ท่ีต้องท าความเข้าใจกบัรายละเอียด และศกึษา
ข้อมลูให้รอบคอบก่อนการตดัสินใจ จะมีอะไรบ้างนัน้ต้องไปดใูห้รู้กนั 
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• 1. ดผูลงานเก่าของช่างให้ถ่ีถ้วน 
 
          ก็ไม่ตา่งอะไรกบัการศกึษาหาข้อมลู ก่อนการตดัสินใจท าอะไร
บางอยา่ง ฉะนัน้เพื่อความมัน่ใจและไมปิ่ดกัน้โอกาสในการเลือกช่าง
ของตวัเอง ควรจะหาข้อมลูขอดผูลงานท่ีผา่นมาของแตล่ะช่างที่เรา
สนใจให้ละเอียดซะก่อน จะสอบถามจากผู้ ท่ีเคยใช้บริการมาก่อนก็ได้ 
อยา่เลือกเพียงเพราะเพื่อนแนะน าหรือคนรู้จกัแคน่ัน้เชียว 
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• 2. ค านวณให้ดีว่าจ่ายแล้วได้อะไร 
 
          แน่นอนวา่การตดัสินใจเป็นอ านาจของเจ้าของบ้าน แตก่่อนจะใช้
อ านาจนัน้ก็ต้องนกึถึงความคุ้มคา่เป็นหลกัด้วยเช่นกนั ไม่ควรคิดสัน้
เพียงแคว่า่ราคาถกู ทัง้ ๆ ท่ีความคาดหวงัของเรานัน้ก็สงูพอ ตวั ฉะนัน้
ต้องบวก ลบ คณู หารให้ดีก่อนจะฟันธงเลือกช่างสี วา่สิง่ต้องการคือ
อะไร คา่ใช้จ่ายสว่นไหนบ้าง และควรจ้างช่างแบบไหนให้สมน า้สมเนือ้
กบัผลงาน 
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• 3. สอบถามถงึขัน้ตอนการท างานของช่างทาสี 
 
          แม้วา่คณุจะจ้างผู้ช านาญการด้านมาท างาน แตน่ัน่ก็ไม่ได้ความ
วา่คณุจะบอกความต้องการ แล้วยกหน้าท่ีนีใ้ห้กบัช่างไปแบบหายห่วง 
แตค่ณุต้องลงมารับรู้ในทกุ ๆ ขัน้ตอนของการท างานด้วยการสอบถาม
รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงานทกุประการ เพื่อไมใ่ห้เกิดการ
ผิดพลาดใด ๆ ขึน้ อาจจะดจูู้ จีไ้ปนิด แตก็่ควรใช้ค าพดูแบบ
ประนีประนอมกบัช่างด้วย เพื่อซือ้ใจให้เขาท างานได้อยา่งเต็มท่ี 
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• 4. เสียมากเสียยากกับคุณภาพสีที่ใช้ 
 
          การประหยดัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุส าหรับทกุบ้าน แตเ่ร่ืองบางเร่ืองก็ไม่
ควรตระหน่ีจนเกินเหต ุเช่นเดียวกบัการเลือกใช้สีทาบ้าน หากเลือก
ราคาถกูแตค่ณุภาพไมเ่หมาะสมกบัเนือ้งาน อาจจะท าให้คณุต้องมานัง่
ช า้ใจกบัความผิดพลาด และต้องยอมเสียเงินเพื่อแก้ไข จนกลายเป็นวา่
ฟุ่ มเฟือยกนัไปใหญ่ ถ้าลองเลือกแบบท่ีคณุภาพดี มีอายกุารใช้งาน
ทนทานนานวนั และก าจดัคราบได้แตร่าคาก็สงูอยูพ่อสมควร ก็จะถือวา่
ประหยดัตัง้แตต้่นทางเลยนะ 
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• 5. สอบถามเร่ืองสารพษิในสีให้ดีเชียว 
 
          เป็นอีกหนึง่เร่ืองท่ีไม่ควรปลอ่ยให้ผา่นเลยไป ถึงบ้านจะออกมา
สวยงามแตเ่สียสขุภาพคงจะไมด่ีแน่ ๆ สีทาบ้านนัน้ประกอบจาก
สารเคมีท่ีสง่ผลไมด่ีตอ่ร่างกายอยูแ่ล้ว แตม่นัขึน้อยูก่บัปริมาณวา่จะ
มากหรือน้อยเท่านัน้เอง แนะน าให้สอบถามถึงปริมาณ VOC หรือ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นสารก่อมะเร็งเมื่อสดูดมเข้าไปบอ่ย ๆ ท่ีต้อง
เขียนก ากบัไว้วา่ Low-VOC หรือ Non-VOC ด้วย 
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• 6. ก าหนดเคร่ืองมือให้ตรงกับงานที่อยากได้ 
 
          ยงัไงบ้านก็เป็นของคณุอยูด่ี หากคณุคอ่นข้างใสใ่จกบั
รายละเอียดของการใช้อปุกรณ์ทาสีทัง้ แปรง ลกูกลิง้ และสเปรย์ อยา่
มวัชกัช้าเพราะคณุสามารถก าหนดกบัช่างได้เลยวา่อยากให้ใช้อปุกรณ์
แบบไหนกบังานแบบใด เช่นต้องเก็บรายละเอียดมมุด้วยแปรงเท่านัน้ 
ก่อนท่ีงานจะออกแบบมาขดัใจเอาได้นะ 
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• 7. บันทกึต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ก่อนย้าย 
 
          ยอมทบุกระปกุมาท าสีบ้านกนัซะขนาดนีแ้ล้ว ก็อยา่ปลอ่ยให้
เฟอร์นิเจอร์สดุรักต้องมาเลอะสีตามไปไปด้วย ทางท่ีดีควรจะย้ายสิง่ของ
ออกจากห้องก่อนจะดีกวา่ แตข่อแนะน าให้จดช่ือและรายละเอียด
ต าแหน่งท่ีเคยตัง้วา่อยูท่ี่ไหน หรือจะถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อกนัพลาดก็จะ
สะดวกเม่ือย้ายของกลบัเข้ามาภายหลงั 
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• 8. อย่าเกรงใจที่จะบอกว่ามันผิด 
 
          เข้าใจวา่ความเกรงใจเป็นนิสยัของคนสว่นใหญ่ แตถ้่าน ามาใช้ไม่
ถกูท่ีอาจจะต้องนอนน า้ตาเลด็กนัเลยก็ได้ ในระหวา่งท่ีช่างทาสีก าลงั
ด าเนินงานของเขาอยูน่ัน้ หากเราพบข้อผิดพลาดท่ีไม่ได้ตกลงกนัไว้แต่
แรก ก็ต้องรีบแจ้งช่างรู้เร่ืองในทนัทีจะได้แก้ไขทนักาล ถ้ามวัแตล่งัเล
รับรองได้วา่เลยเถิดเกิดเป็นตราบาปท่ีปากหนกัเพราะเกรงใจนัน่เอง 
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• 9. ท าสัญญาอุ่นใจ ไม่หวั่นไหวแม้เกิดปัญหา 
 
          หลงัการเฟน้หาช่างและกระจ่างในรายละเอียดได้ตามท่ีใจ
ต้องการแล้ว ก็อยา่เพิ่งโลง่ใจนัง่จินตนาการภาพบ้านท่ีสีสวยงามอยู ่
จนกวา่คณุจะท าสญัญาระบขุ้อตกลงตา่ง ๆ ซะก่อน ถึงแม้วา่เห็นหน้า 
พดูคยุแล้วถกูชะตาก็อยา่ถือหลกัประกนัทางใจเด็ดขาด เพราะใคร ๆ ก็
ท าผิดพลาดกนัได้ทัง้นัน้ เพ่ือไม่ให้เตรียมพร้อมรับมือกบัปัญหาท่ีไม่รู้วา่
จะเกิดเม่ือไรนัน้ ควรจะท าสญัญาให้อุน่ใจก่อนจะดีกวา่ 
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• เม่ือรู้อย่างนีแ้ล้วก็อย่างปล่อยให้ตวัเองกลายเป็นเหยื่อที่ตนสร้าง
กับดกัเอาไว้ ศึกษาตามค าแนะน าที่เราเอามาฝากไว้ก่อนคิด
ตัดสินใจท าอะไรเพื่อบ้านนะคะ 

 

ขอบคุณที่มา 
http://home.kapook.com/view117322.html 
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