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การจัดและตกแต่งบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒



สาระการเรียนรู้

ความหมายและประโยชน์ของ
การจัดและตกแต่งบ้าน

หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

องค์ประกอบในการจัดและ
ตกแต่งบ้าน

สิ่งของเครื่องใช้ใน
การจัดและตกแต่งบ้าน

ขั้นตอนจัดและตกแต่งบ้าน

การปรับภูมิทัศน์บริ เวณ
รอบตัวบ้าน



ความหมายและประโยชน์ของการจัดและตกเเต่งบ้าน

การจัดและตกแต่งบ้าน หมายถึง การท าให้ภายในบ้านและ
ภายนอกบ้ าน เป็ น ระ เบี ยบ เ รี ยบร้ อ ย  ส วย ง ามน่ า อยู่ ขึ้ น 
โดยการน าหลักศิลปะมาใช้  ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
ของครอบครัว



ประโยชน์ของการจัดและตกเเต่งบ้าน

๑ ท าให้บ้านสวยงาม มีระเบียบและน่าอยู่อาศัยตลอดเวลา

๒ สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้าน
อย่างมีความสุขกาย สุขใจ

๓ ช่วยสร้างความแปลกตาไม่ซ้ าซากจ าเจ ให้ความรู้สึกสดชื่น

๔ รู้สึกมั่นใจพร้อมรับรองผู้ที่จะมาเยือนได้ตลอดเวลา



ประโยชน์ของการจัดและตกเเต่งบ้าน

๕ สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาว่างท ากิจกรรมร่วมกัน

๖ รู้จักน าทรัพยากรที่เหลือใช้มาสร้างสรรค์สิ่งของ
เครื่องประดับที่สวยงามและเกิดประโยชน์

๗ เห็นคุณค่าของตนเองและครอบครัว



ประโยชน์ของการจัดและตกเเต่งบ้าน

๘ สร้างลักษณะนิสัยที่มีระเบียบและมีความคิดสร้างสรรค์

๙ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกจิตส านึกด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติ
ร่วมกับผู้อื่นและทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ

๑๐



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

เครื่องเรือนในบ้านมี ๒ ชนิด คือ

ชนิดที่สร้างติดอยู่กับตัวบ้าน ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เรียกว่า เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน 
(Built-in Furniture)

ชนิดลอยตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้



สมาชิกทุกคนช่วยกันรักษา
ความสะอาดภายในบ้าน
เพื่อลดการสะสมของฝุ่น

หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

จัดวางเครื่องเรือนเครื่องใช้
ให้ท าความสะอาดได้สะดวก

จัดแต่งบ้านให้มี
ความปลอดภัย เช่น

• จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

• ติดสติกเกอร์กันลื่นบริเวณที่
มีน้ าเปียกอยู่เสมอ

• จัดวางไม่ขวางทางเดิน

ความ
ปลอดภัย



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความสะดวก

จัดเครื่องเรือนให้สามารถประกอบ
กิจกรรมในบ้านได้อย่างคล่องตัว จัดเครื่องเรือนให้เว้นช่องวางส าหรับ

เดินไปมาได้สะดวก

ไม่ควรวางเครื่องใช้ที่ใช้บ่อยไว้
บนที่สูงเกินมือเอื้อมถึง

จัดเครื่องเรือนไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่

เลือกเครื่องเรือนและของตกแต่ง
ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความสบาย

จัดและตกแต่งบ้านให้มีพื้นที่พอเหมาะกับจ านวนสมาชิก

ไม่ควรจัดวางเครื่องเรือนบังทิศทางลม เพื่อให้อากาศถ่ายเท

ไม่ควรจัดวางเครื่องเรือนบังหน้าต่างหรือช่องให้แสงสว่าง

เช็ดถูท าความสะอาดหน้าต่างและมุ้งลวดให้สะอาด



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความสบาย

จัดเครื่องเรือนส าหรับนั่งพักผ่อนไว้จุดต่างๆ ของบ้าน

น าเครื่องตกแต่งที่สร้างเสียงอันไพเราะมาประดับ

จัดวางภาชนะบรรจุขนมหรือของรับประทานเล่น

ปลูกไม้ผลที่ชื่นชอบไว้ในบริเวณบ้าน



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความสวยงาม

• การจัดบ้านแต่ละส่วนควรจัดเป็นแบบ
เดียวกัน กลมกลืนและไม่ขัดกันมากนัก

• ไม่ควรจัดเครื่องเรือน เครื่องใช้และเครื่อง
ตกแต่งบ้านจ านวนมากเกินไป

• น าหลักศิลปะมาใช้ในการจัดตกแต่ง



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความประหยัด

ตกแต่งบ้านให้สามารถท ากิจกรรมได้หลายๆ กิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน

ควรจัดห้องนอนให้อยู่ทางทิศตะวันออก

เลือกใช้เครื่องเรือนที่สามารถปรับใช้งานได้มากกว่า ๑ งาน เช่น เตียงสองชั้น

จัดวางเครื่องเรือนไม่ให้บังแสงสว่างหรือช่องลม เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปรับแต่งผนัง บางส่วนอาจใส่อิฐบล็อกเพิ่มความสว่างหรือเจาะเป็นหน้าต่าง



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความประหยัด

ลดการใช้เครื่องใช้หรือเครื่องตกแต่งบ้านที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

การทาสี ควรเป็นโทนสีอ่อน จะช่วยลดการดูดซับความร้อนของตัวบ้าน

ควรใช้ฉากแบบพับหรือผ้าม่านกั้นแบ่งห้องเป็นส่วนๆ หรือใช้ฉากกั้น

ติดสติกเกอร์เรืองแสงที่บันไดใต้สวิตช์เปิดปิดไฟหรือจุดต่าง ๆ

เปลี่ยนไปใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็กและวัตต์ต่ า ๆ



หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

ความอบอุ่น

๒

ทุกคนมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกันได้

๑

เลือกใช้ของตกแต่ง
บ้านที่เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว

๓

แต่งห้องโดยใช้
สีโทนร้อน ท าให้
บรรยากาศสดใส

และอบอุ่น



๑. “ขนาดและสัดส่วน (Size and Proportion)” 

องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

การก าหนดขนาดของห้องจะ
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ท าและจ านวน

สมาชิกในครอบครัว

ควรเลือกเครื่องเรือนให้มีขนาด
เหมาะสมกับขนาดของห้อง

เลือกเครื่องเรือนเครื่องตกแต่ง
ที่มีความโปร่งใสหรือติดกระจก
บานใหญ่ที่ผนัง เพื่อเพิ่มแสง

ไม่ควรเลือกใช้เครื่องใช้และเครื่อง
ตกแต่งห้องมากเกินไป



องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

๓. “การตัดกัน (Contrast)”
นิยมใช้กับการตกแต่งบ้าน เพื่อช่วยสร้างความรู้สึกตื่นเต้น เช่น การน าสี
คู่ตรงข้ามที่ตัดกันมาจัดประกอบกัน โดยให้สีใดสีหนึ่งมีปริมาณมากกว่า

๒. “ความกลมกลืน (Harmony)”
ควรจัดวางเครื่องเรือนให้เป็นเอกภาพ เลือกแบบหรือสีเดียวกันตามหลักศิลปะ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน



องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

๔. “เอกภาพ(Unity)”
ควรจัดวางเคื่องเรือนให้เป็นเอกภาพ ซึ่งสามารถจดให้เป็นเอกภาพได้โดยเลือก
เครื่องเรือนเครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งแต่ละชิ้นที่มีรูปแบบสีเข้าชุดกัน

๕. “การซ้้ากัน (Repetition)”
การออกแบบตกแต่งโดยจัดสีสันและลวดลายที่ซ้ ากันบ้าง มีส่วนช่วยให้เกิด
ความรู้สึกสะดุดตา ช่วยเชื่อมโยงสายตาไปยังจุดต่าง ๆ



องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

๕. “จังหวะ (Rhythm)”
การจัดเครื่องเรือนต่าง ๆ ให้มีจังหวะถี่ห่างอย่างเหมาะสมและสวยงาม 
เช่น อิฐปูทางเดินที่มีจังหวะเว้นระยะห่างเท่ากัน



องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

• การเน้นด้วยสี เช่น ใช้สีโดดเด่นเพื่อให้สะดุดตา

• การเน้นด้วยแสง เช่น การใช้โคมไฟส่องแสง
สว่างเน้นความงามของเครื่องตกแต่ง

• การเน้นด้วยการตกแต่ง เช่น เครื่องตกแต่งที่
มีรูปแบบสวยงามเป็นพิเศษ

๗. “การเน้น (Emphasis)”



องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

๘. “ความสมดุล (Balance)”
พิจารณาจากการแบ่งพื้นที่แล้วเห็นว่าจัดขนาดหรือปริมาตรของเครื่องเรือนใกล้เคียงกัน

ไม่ควรจัดวางเครื่องเรือนรวมกัน
อยู่ เป็นกลุ่ม แล้วปล่อยให้อีก
ด้านหนึ่งว่างเปล่า แต่ควรจัด
กระจายกันออกไป

ประเมินภาพรวมว่า
แ ต่ ล ะ ด้ า น มี พื้ น ที่
เ หลื อ ใกล้ เ คี ย งกั น
หรือไม่



องค์ประกอบในการจัดและตกแต่งบ้าน

๘. “สี (Color)”

นิยมใช้สีโทน
เย็นหรือสีอ่อนให้ดู
สว่าง กว้างขึ้นหรือ

เหมาะสมกับ
ประเภทห้อง

เลือกสีตามเพศ 
ผู้ชายจะใช้สีเข้ม

แต่ผู้หญิงชอบสีอ่อน
และนุ่มนวล

เลือกสีตามวัย 
ถ้าเป็นเด็กจะสีอ่อน 
ห้องผู้ใหญ่จะใช้สี

ที่อบอุ่น



สิ่งของเครื่องใช้ในการจัดและตกแต่งบ้าน

เครื่องเรือน

การเลือกซื้อ ควรค านึงถึงวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
เครื่องเรือน รูปแบบ คุณภาพ ความ
ทนทาน แต่เพื่อความประหยัดควรน า
ของเดิมมาซ่อมแซม ดัดแปลง และท า
ความสะอาดก่อนน าไปจัดวาง



สิ่งของเครื่องใช้ในการจัดและตกแต่งบ้าน

เครื่องใช้

เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา ของ
บางอย่างเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาต้อง
หาของใหม่มาแทนหรือบางอย่างสามารถ
น ามาดัดแปลงให้สวยงามแล้วน ากลับไป
ใช้ใหม่ได้



สิ่งของเครื่องใช้ในการจัดและตกแต่งบ้าน

เครื่องตกแต่ง

เป็นสิ่ งของที่ ไม่มีความจ า เป็น แต่ถ้ ามี
ไว้ใช้จัดวางเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ใจ ช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่บ้าน



สิ่งของเครื่องใช้ในการจัดและตกแต่งบ้าน

ต้นไม้

• ต้นไม้จริง ควรเลือกต้นไม้ที่ชอบร่มเงา 
ขนาดและรูปทรงเหมาะกับพื้นที่

• ต้นไม้หรือดอกไม้ประดิษฐ์  นิยมน ามาใช้
ตกแต่งห้องต่างๆ ในบ้าน มีความทนทาน ไม่
ต้องดูแลทุกวัน



ขั้นตอนการจัดและตกแต่งบ้าน

๑. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อก าหนดแผนการท างาน 
เทคนิคการจัดตกแต่งความเหมาะสมด้าน
ราคา และปัจจัยอื่น ๆ

๒. วิเคราะห์พื้นที่ห้องและบริเวณรอบ
บ้าน เพื่อจัดวางโดยไม่บดบังทัศนวิสัย 
ช่องลม หรือแสงแดด

๓. ก้าหนดรูปแบบในการจัด
ตกแต่ง ให้มีความเหมาะสม ๔.ก้าหนดต้าแหน่งการจัดวาง

เครื่องเรือน เพื่อให้สะดวกและ
เหมาะกับการใช้งาน



ขั้นตอนการจัดและตกแต่งบ้าน

๖. เคลื่อนย้ายเครื่องเรือนให้สะดวก
แก่การปฏิบัติงาน

๗.ซ่อมแซมเครื่องเรือน
ที่ช้ารุดและจัดวาง

๘. ประดิษฐ์เครื่องตกแต่งที่
เหมาะสม เพื่อน าไปจัดตกแต่ง

๕.จัดท้ารายละเอียดในการจัด
ตกแต่งบ้านตามผังที่ก้าหนด ไป
ในทิศทางเดียวกัน

๙. ประเมินผลงานและปรับปรุง
แก้ไข เพื่อผลงานน่าพอใจที่สดุ



การปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวบา้น

บริเวณรอบตัวบ้านควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สะอาดสวยงาม เพื่อสร้าง
ความสุขกายสุขใจของผู้อาศัย รวมถึงสร้างความประทับใจให้ผู้ที่มาเยือน



การปรับปรุงรั้วบ้าน

รั้วเป็นสิ่งก่อสร้างที่บอกแนวเขตของบ้านและช่วยเสริมความ
สวยงามให้แก่บ้าน ควรเลือกวัสดุหรือตกแต่งด้วยสีสัน สัดส่วน
เหมาะสม ไม่ทึบจนเกินไป และหมั่นดูแลความสะอาด



การปรับปรุงรั้วบ้าน

รั้วต้นไม้

รั้วกินได้

เลือกใช้ต้นไม้ที่น าหน่อ ใบ ดอก 
ผล น าไปปรุงเป็นอาหารได้ คือ 
ไม้ยืนต้น กับ ไม้เลื้อย

รั้วต้นไม้ทั่วไป

เป็นการปลูกไม้ยืนต้นประเภท
ต่างๆ เช่น ไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ผล 
ควรบ ารุงรักษาให้เป็นระเบียบ



การปรับปรุงรั้วบ้าน

เช่น ท่อนไม้ ไม้แผ่น ไม้ระแนง จะ
ท าให้ดูโปร่งและลมพัดผ่าน แต่จะ
ไม่ทนต่อแสงแดดและน้ า จึงต้อง

หมั่นดูแลรักษา

รั้วไม้จริง

มีหลายแบบ เช่น ไม้พลาสติก 
WPC จะมีรูปลักษณ์เหมือนไม้จริง 
หรือ ไม้เฌอร่า ไม้คอนวูด สมาร์ต
วูด ที่เปราะแตกหักง่ายและอมน้ า

เมื่อโดนน้ าบ่อย

รั้วไม้เทียม



การปรับปรุงรั้วบ้าน

คือ ก่อด้วยยอฐิมอญหรืออิฐบล็อก 
มีความแข็งแกร่งทนทานไม่ต้อง

บ ารุงบ่อย ฉีดล้างคราบสกปรกด้วย
น้ าแล้วขัดให้ทั่ว 

แต่มีราคาค่อนข้างสูง

รั้วอิฐ

นิยมน ามาท ารั้วหิน คือ หินกาบ 
หินภูเขา หินแม่น้ า จะมีความ
คงทน แข็งแรง และรับน้ าหนัก

ได้ดี แต่ยากต่อการก่อสร้าง
และซ่อมแซม

รั้วหิน



การปรับปรุงรั้วบ้าน

รั้วโลหะ

รั้วสังกะสี ควรทาสีเคลือบป้องกันสนิม 
ราคาถูกที่สุดในประเภทรั้วโลหะ

รั้วเหล็ก อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการดูแล
รักษา แต่ราคาสูงและเกิดสนิมง่าย

รั้วสเตนเลส มีผิวมันแวววาว ทนต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศ ควรหมั่นท าความ
สะอาดให้มีความเงางามเสมอ

โลหะเจือ โลหะผสม หรืออัลลอย มี
ความแข็ง ทนต่อกรดและการสึกกร่อน 
ควรหมั่นท าความสะอาดป้องกันฝุ่น



การปลูกต้นไม้ช่วยให้บ้านมีความร่มรื่น 
สร้างความสดชื่น สบายตาสบายใจแก่ผู้
อาศัย ลดความร้อนของแสงแดดที่ตก
กระทบมายังตัวบ้าน แต่ต้องจัดตกแต่งให้
เหมาะสมกับบ้านด้วย

การปรับปรุงสนามหญ้าและสวน



การปรับปรุงสนามหญ้าและสวน

ควรปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินบริเวณรอบบ้าน จะช่วยเพิ่มความสวยงาม ร่มรื่น 
สบายตา หมั่นตัดหญ้าหรือแต่งเล็มอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑

ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาบริเวณถนนทางเข้าตัวบ้าน เพื่อลดความร้อนและช่วย
ให้อากาศที่พัดเข้าบ้านไม่ร้อนเกินไป ควรปลูกต้นไม้ยืนต้นที่สูงโปร่ง เพื่อช่วยบด
บังแสงแดด แต่ไม่ควรปลูกชิดบ้านจนกีดขวางกระแสลม

๒



การปรับปรุงสนามหญ้าและสวน

ควรน้าต้นไม้ที่มีอยู่เดิมมาจัดวางใหม่ให้สวยงาม๓
• ไม้ผล จะให้ร่มเงาและให้ดอกหรือผลท่ีน าไปรับประทานได้ เช่น ฝรั่ง

• ไม้ดอก ช่วยเพิ่มความสวยงามและช่วยให้ผู้อาศัยรู้สึกสดชื่น

• ไม้ใบ ช่วยแต่งแต้มให้มีลักษณะแปลกตา สวยงาม และดูแลรักษาง่าย

• ผักสวนครัว ควรเลือกผักที่ปลูกง่ายและบริโภคประจ า เช่น มะกรูด



การปรับปรุงสนามหญ้าและสวน

จัดสวนหย่อมเพื่อตกแต่งบริเวณหน้าบ้านและรอบตัวบ้านให้สวยงาม โดย
ต้นไม้เดิมที่มีอยู่หรือหาต้นไม้มาเสริมตามความต้องการ

๔

กรณีที่บ้านมีบริเวณพื้นที่จ้ากัด สามารถเพิ่มความงามด้วยการปลูกและจัด
ต้นไม้แบบต่างๆ เช่น ไม้กระถาง การจัดสวนแนวตั้งปลูกต้นไม้เกาะแนวรั้วบ้าน 
เป็นต้น

๕



การปรับปรุงสนามหญ้าและสวน

พิจารณาตกแต่งสวนด้วยของเก่าที่มีภายในบ้านเป็นล้าดับแรกก่อน แล้วจึง
ตัดสินใจซื้อของตกแต่งเพิ่มเติม

๖

เลือกใช้เครื่องตกแต่งสวนที่ประหยัดพลังงาน เช่น ใช้โคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ การใช้ระบบน ้าหยดในการรดน ้าต้นไม้ ใช้สปริงเกอร์ในการกระจาย
น ้าไปยังสนามหญ้า เป็นต้น

๗



การดูแลรักษาสวน

การตัดเเต่งกิ่ง เป็นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของต้นไม้ให้ดูสวยงาม 
แข็งแรง ก าจัดกิ่งที่เป็นโรคออก ควรท าในช่วงฤดูแล้ง๑

การพรวนดินและใส่ปุ๋ย เพื่อบ ารุงดินให้มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ 
มีความร่วนซุย สามารถระบายอากาศและน้ าได้ดี๒

ฉีดยาฆ่าแมลง เพ่ือป้องกันและก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช ควรเลือกใช้ยาตาม
ชนิดศัตรูพืชและปฏิบัติตามฉลากยาอย่างระมัดระวัง๓


