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บา้นสวย  สวนงาม 



 

ค าน า 
 

 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา งานบา้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหสัวิชา ง22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เล่มท่ี 1 บา้นสวย สวนงาม  จดัท า
ข้ึนเพ่ือพฒันาการออกแบบการเรียนรู้และพฒันา  การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ในเร่ืองลกัษณะบา้นท่ีน่าอยู ่ 
การจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน  การจดัและตกแต่งสวนในบริเวณ
บา้นแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์
สงัเคราะห์หลายรูปแบบ โดยผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท าให้เกิดทกัษะ          
การเรียนรู้อยา่งถกูวิธีและมีประสิทธิภาพ 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ี 1 บา้นสวย  สวนงามน้ี             
คงเป็นประโยชน์ ต่อผูเ้รียนในการเรียนรู้ สามารถน าผูเ้รียนไปสู่จุดหมายตามศกัยภาพ  
เป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และ 
เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้มีความสนใจต่อไป 
 ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะครูผูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง           
ทุกท่านและขอบใจนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกคน ท่ีให้ก าลงัใจตลอดมา ท าให้
เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีส าเร็จลุลว่งดว้ยดี ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 
 
 เพ่ือให้การศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง งานบา้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหสัวิชา  พ 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เล่มท่ี 1 บา้นสวย 
สวนงาม นกัเรียนควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนก่อนท่ีจะศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน 
 2.  ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาตามล าดบัขั้นตอนให้เขา้ใจ 
 3.  ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนแต่ละเร่ืองตามล าดบัให้ต่อเน่ืองกนั หากมีขอ้
สงสยัหรือพบปัญหาให้ขอค าแนะน าหรือสอบถามจากครูผูส้อนเม่ือศึกษาเน้ือหาจบใน               
แต่ละตอนแลว้ให้ท ากิจกรรมทา้ยบทเพ่ือทบทวนความรู้ 
 4.  เม่ือศึกษาเน้ือหาและปฏิบติักิจกรรมครบทุกกิจกรรมแลว้ให้ท าแบบทดสอบ
หลงัเรียนและตรวจค าตอบกบัเฉลย 
 5.  นกัเรียนตอ้งซ่ือสตัยต่์อตนเอง ไม่ดูเฉลยแนวค าตอบก่อนตอบค าถาม 
 6.  เม่ือท าผิดควรยอ้นกลบัไปศึกษาเน้ือหาใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

กายพร้อม ใจพร้อมเราท าได ้
ตั้งใจร่วมกิจกรรมนะคะนกัเรียน 
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ผังมโนทัศน์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บา้นสวย สวนงาม 

ลกัษณะบา้นท่ีน่าอยู ่

การจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบ
ประหยดัพลงังาน 

การจดัและตกแต่งสวนในบริเวณ
บา้นแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ผลดีของการจดัและตกแต่งบา้นให้น่าอยู ่

ลกัษณะบา้นท่ีน่าอยู ่

หลกัการจดัและตกแต่งภายใน
บา้นแบบประหยดัพลงังาน 

รูปแบบการจดัและตกแต่ง
ภายในบา้นแบบประหยดั
พลงังาน 

รูปแบบการจดัสวน 

วิธีการจดัและตกแต่งบา้นให้น่าอยู ่

อุปกรณ์และเคร่ืองมือจดัและตกแต่งสวน 

วิธีการจดัสวน 

การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน   เล่มที่ 1  บ้านสวย  สวนงาม 
 

ค าส่ัง   ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย    ค าตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
1.  ขอ้ใดเป็นวิธีการจดัวางเคร่ืองเรือนเพ่ือให้บา้นน่าอยู ่
  ก.    จดัวางตามรูปแบบของบา้น  
  ข.    จดัวางให้อยูบ่ริเวณทางเดินผา่น 
  ค.    จดัวางแบบประหยดัพ้ืนท่ีและเหมาะสม 
       ง.     จดัวางตามความพอใจของสมาชิกในบา้น 
2. ใครมีวิธีการจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน 
  ก.     สวยวางตูห้นงัสือไวริ้มหนา้ต่าง  
  ข.     นอ้งจดัห้องนอนให้อยูท่างทิศเหนือ 
  ค.     สายรุ้งติดตั้งหลอดตะเกียบทกุห้องภายในบา้น 
       ง.     เมยติ์ดตั้งวอลลเ์ปเปอร์เพ่ือป้องกนัความร้อน 
3. พนัธ์ุไมช้นิดใดเหมาะท่ีจะน ามาจดัสวนแขวน 
  ก.    มีน ้าหนกัเบา 
  ข.   กกัเก็บน ้าไดดี้ 
  ค.    มีระบบรากฝอย 
  ง.    ทนต่ออากาศร้อนไดดี้  
4. การจดัและตกแต่งภายในบา้นให้น่าอยูแ่ละมีความปลอดภยัท าไดด้ว้ยวิธีใด 
  ก.    ติดตั้งฉนวนกนัความร้อน 
  ข.    ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
  ค.    ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  
  ง.     ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบประหยดัไฟ 

5. “เอกสงัเกตเห็นหญา้ในสวนหยอ่มไม่เรียบเสมอกนัจึงท าการปรับแต่งให้
เรียบร้อย” เอกปฏิบติัตรงกบักระบวนการท างานขั้นตอนใด 

  ก.    การวิเคราะห์งาน 
  ข.    การวางแผนในการท างาน 
  ค.    การประเมินผลการท างาน 
  ง.    การปฏิบติังานตามขั้นตอน   
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 6.  การจดัสวนในบริเวณบา้นโดยปลกูตน้ไมไ้วต้ามแนวก าแพงหรือร้ัวบา้นเป็น
การจดัสวนรูปแบบใด 

  ก.    สวนถาด 
  ข.    สวนหยอ่ม 
  ค.    สวนไมพุ้่ม 
  ง.    สวนแนวตั้ง 
 7. ขอ้ใดคือหลกัการจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน 
  ก.    การปรับปรุงและซ่อมแซมภายในบา้น 
  ข.    การใชป้ระโยชน์จากแสงและลมธรรมชาติ 
  ค.    การใชเ้ทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ง.     การน าพลงังานกลมาใชก้บัอุปกรณ์ในบา้น 
 8. การตดัแต่งแนวขอบสนามหญา้ให้เรียบเสมอกนัมีวิธีการอยา่งไร 
  ก.    ตดัแต่งดว้ยเคร่ืองตดัหญา้ 
  ข.    ตั้งพลัว่ให้ตรงแลว้ตดักดลงไปให้ถึงรากหญา้ 
  ค.    น ากอ้นอิฐมาวางท าแนวขอบสนามหญา้ 
  ง.     วางกรรไกรตดัหญา้ให้ตรงแลว้ตดับนใบหญา้ 
 9. การจดัสวนหยอ่มรูปแบบใดท่ีช่วยฝึกทกัษะการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการ 
  ก.    สวนหยอ่มแบบธรรมชาติ  
  ข.    สวนหยอ่มท่ีจดัเป็นแบบแผน 
  ค.    สวนหยอ่มท่ีจดัโดยเนน้รูปทรงตามหลกัศิลปะ 
  ง.    ถูกทุกขอ้ 
 10. การตดัแต่งพนัธ์ุไมเ้พ่ือบงัคบัให้เป็นรูปทรงกลมหรือรูปสตัวเ์ป็นวิธีการตดั

แต่งพนัธ์ุไมช้นิดใด 
  ก.   ไมพุ้่ม 
  ข.   ไมเ้ล้ือย 
  ค.   ไมย้ืนตน้ 
  ง.   พืชคลุมดิน 



 

 
 

 
 
 

ตอนที่ 1  
 

ลกัษณะบ้านที่น่าอยู่ 
                
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

อธิบายลกัษณะของบา้นท่ีน่าอยูไ่ด ้
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บ้านสวย สวนงาม 
 

 บา้นเป็นสถานท่ีพกัอาศยัและท ากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว  เช่น  
พกัผอ่น  นอน ประกอบอาหาร  อ่านหนงัสือ  ท างานอดิเรก  สนทนาและปรึกษาหารือ
ภายในครอบครัว  รวมทั้งให้ความอบอุ่น  มัน่คงและปลอดภยั  ดงันั้นบา้นจึงเป็นสถานท่ีท่ี
มีความส าคญัส าหรับสมาชิกในครอบครัว  ซ่ึงควรจดัตกแต่งและดูแลรักษาให้น่าอยูแ่ละ
สร้างความสบายใจให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัทุกคน 
 
ลักษณะบ้านทีน่่าอยู่  

 
การจดัและตกแต่งบา้นท าให้บา้นมีความสวยงาม  มีระเบียบเรียบร้อย  ท าให้

สมาชิกทุกคนในครอบครัวเกิดความสบายตา สบายใจและอยูใ่นบา้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

1.      มีความสะอาดและสวยงาม 
 

บา้นท่ีน่าอยูค่วรสะอาดและถกูสุขลกัษณะ 
ทั้งภายในบา้นและบริเวณบา้น  โดยการดูแลรักษา 
เช่น  กวาดหยากไยบ่นเพดาน  กวาดและถูกพ้ืนบา้น 
เชด็ถูปัดฝุ่ นละอองและคราบสกปรกบนเคร่ืองเรือน 
และส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละท าความสะอาดบริเวณบา้น 
เช่น ตดัหญา้ในสนาม  กวาดเศษขยะ  เศษใบไม ้
ท่ีร่วงหล่นอยูต่ามทางเดินเขา้บา้น  เป็นตน้  
นอกจากน้ีการจดัและตกแต่งภายในบา้น 
และบริเวณบา้นจะท าให้บา้นสวยงามน่าอยู ่
ยิ่งข้ึน  เช่น  ใชสี้ผา้ม่านตกแต่งให้ดูสบายตา 
น าดอกไมท่ี้มีสีสนัสดใสมาจดัใส่แจกนัหรือ 
กระถางแขวน  เป็นตน้ 
 

http://www.bloggang.com/gblog=11 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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2.      มีความสะดวกสบาย 
 

บา้นท่ีน่าอยูค่วรค านึงถึงความสะดวก 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยการจดัแนวทางเดิน 
ระหว่างส่วนต่างๆ ของบา้นให้สมัพนัธ์กนั 
สามารถเดินไปมาไดส้ะดวก  ควรเลือกเคร่ืองเรือน 
ท่ีใชส้อยและท าความสะอาดไดง่้าย เช่น เคร่ืองเรือน 
ท่ีมีลอ้เล่ือนซ่ึงสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก  จดัเก็บ 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้างๆ ภายในบา้นให้สะดวก 
ต่อการหยิบใชง้านให้เป็นหมวดหมู่  จดัให้มีเคร่ือง 
ช่วยป้องกนัแสงแดด  เช่น  ม่าน  มู่ล่ี  มีช่อง ระบาย 
ความร้อนท่ีช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวก  มีหนา้ต่าง 
หรือช่องสามารถมองเห็นทิวทศัน์ภายนอกบา้นเพ่ือ 
ให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นตน้ 
 
 
      3.      มีระเบียบ 
       

       บา้นท่ีน่าอยูค่วรมีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย โดยจดัวางส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้เป็น 
ระเบียบไม่เกะกะ ถา้ส่ิงของเคร่ืองใชมี้ 
จ านวนมากเกินไปและจดัวางไม่เป็น 
ระเบียบจะท าให้ความสวยงามของบา้น 
ลดลง  นอกจากน้ียงัควรจดัตกแต่งภายใน 
บา้นให้เหมาะสม เช่น จดัวางส่ิงของ 
เคร่ืองใชใ้ห้เกิดความสมดุล  น าชั้นวางของ 
หรือตูส้ าหรับเก็บของมาตั้งไวใ้นบริเวณท่ี 
ไม่ขวางทางเดิน เป็นตน้ 
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4.         มีความเป็นสัดส่วน       
 

 บา้นท่ีน่าอยูค่วรจดัให้เหมาะสมกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัวไม่แออดัเกินไป   
มีพ้ืนท่ีกวา้งเพียงพอส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น  ดูโทรทศัน์  เล่นเกม  อ่านหนงัสือ     
ฟังเพลง  นัง่พกัผอ่น  นอกจากน้ียงัควรจดัวางเคร่ืองเรือนให้เหมาะสมกบัขนาดของห้อง
และจดัวางส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้เป็นสดัส่วน  เพ่ือท่ีจะหยิบมาให้ไดส้ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.        มีความปลอดภยั 
 

 บา้นท่ีน่าอยูค่วรจดัให้มีความปลอดภยัจากอบุติัเหตุต่างๆ เช่น ระเบียงบา้นควรมี
ลูกกรงกั้นเพ่ือป้องกนัเดก็พลดัตก  สร้างบนัไดให้แขง็แรง  เก็บยาและสารเคมีต่างๆ ให้ 
พน้มือเดก็  ท าความสะอาดพ้ืนบา้นและรอบๆ บริเวณบา้นไม่ให้มีตะไคร่น ้าเพ่ือป้องกนั
การล่ืนหกลม้ ส าหรับบา้นท่ีมีหลงัคาต ่าควรจดัห้องครัวไวส่้วนหลงัของบา้นหรือแยกออก
จากตวับา้นเพ่ือป้องกนัไฟไหม ้ นอกจากน้ี  บา้นท่ีมีความปลอดภยัควรสร้างใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี  อยูห่่างไกลจากกองขยะ  โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงอาจมีสารพิษ น ้าเสีย  
หรือเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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ผลดีของการจดัและตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ 
 

ผลดีของการจดัและตกแต่งบา้นให้น่าอยู ่ มีดงัน้ี  
 1.  ช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  เพราะการจดับา้น
ท่ีถูกสุขลกัษณะ  สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ท าให้สมาชิกในครอบครัวมีความ
สบายใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ไดส้ะดวก  ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้ทกุคนมีสุขภาพดี  
 2.  ช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรู้สึกรักบา้น เน่ืองจากเม่ือไดเ้ห็นบา้น
สะอาดมีความเรียบร้อย  ท าให้เกิดความสบายใจ  และมีความภาคภูมิใจท่ีจะอยูบ่า้น
มากกว่าท่ีอ่ืน 
 3.   ช่วยปลูกฝังพ้ืนฐานลกัษณะนิสยัท่ีดีให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว  
โดยเฉพาะเดก็ๆ ให้มีนิสยัรักความสะอาด  และมีระเบียบวินยั 
 4.   ท าให้ชุมชนมีความสวยงาม  น่าอยู ่ ซ่ึงส่งผลให้สงัคมและประเทศชาติมี          
ความเจริญพฒันาไปดว้ย 
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วธีิการจดัและตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ 
 

วิธีการจดัและตกแต่งบา้นให้น่าอยู ่ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  
 1.     จดัแบ่งบริเวณบา้นให้มีพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น  พกัผอ่น  ท างาน  
รับประทานอาหาร  
 2.     จดัวางเคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้
หยิบใชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก  โดยแบ่งบริเวณบา้นเป็น  3  ส่วน  ไดแ้ก่ 
  2.1    ส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ย  เช่น  ห้องรับแขก  ควร
จดัให้อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของตวับา้น  เพ่ือให้เขา้ถึงง่ายและสะดวก 
  2.2    ส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีมีความเป็นส่วนตวัปานกลาง  เช่น  ห้อง
รับประทานอาหาร  ควรจดัให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีให้แขกท่ีมาเยือนไดเ้ขา้ถึงไดง่้ายและ
สมาชิกทุกคนในบา้นสามารถใชร่้วมกนัได ้
  2.3    ส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีมีความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด  เช่น  ห้องนอน  
ควรจดัให้อยูใ่นบริเวณท่ีไม่ใช่ทางผา่น  เพราะเป็นห้องส่วนตวัท่ีใชเ้ฉพาะบุคคล 
  เม่ือจดับริเวณภายในบา้นแบ่งเป็น  3  ส่วน  แลว้จะท าให้สะดวกในการจดั
วางเคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใช ้ และสามารถจดัพ้ืนท่ีใช่สอยภายในบา้นให้มีความ
เหมาะสมไดง่้าย 
  การจดัวางเคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใชเ้พ่ือให้บา้นน่าอยู ่ ควรพิจารณา
ดงัต่อไปน้ี 
  1)     พ้ืนท่ีใชส้อยและทางเดินภายในบา้น 
  2)     ขนาดของพ้ืนท่ี  เคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใช ้
  3)     ต าแหน่งทางเขา้  ทางออกและช่องเปิด 
  4)     ต าแหน่งติดตั้งเคร่ืองเรือนท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
  5)     ทิศทางของแสงแดด  ลม  และการเห็นทิวทศัน์ภายนอกบา้น 
  6)     ต าแหน่งของการติดตั้งระบบไฟฟ้าและน ้าประปาภายในบา้น 
  7)     ความสวยงามและบรรยากาศ 
  8)     ความสะดวกในการดูแลรักษาและท าความสะอาดบา้น 
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 3.     หมัน่ท าความสะอาดบา้นอยูเ่สมอ  โดยปัด  กวาด เชด็ถู ภายในบา้นไม่ให้มี
ฝุ่ นละอองหรือเศษขยะต่างๆ รวมทั้งท าความสะอาดเคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  
ซ่ึงจะท าให้บา้นแลดูใหม่  สะอาด และน่าอยู ่ 
 4.     จดัตกแต่งบา้นให้เหมาะสมและสวยงาม  เช่น  ตกแต่งหนา้ต่างดว้ยผา้ม่าน  
มู่ล่ี  โมไบล ์ ตกแต่งฝาผนงัดว้ยรูปภาพต่างๆ  หรือวอลลเ์ปเปอร์ 
 5.     จดับา้นให้เป็นระเบียบ  เช่น  จดัพ้ืนท่ีส าหรับเก็บส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ให้
เป็นสดัส่วน  จดัวางเคร่ืองเรือนแบบประหยดัพ้ืนท่ี  และแบ่งสดัส่วนของบา้นส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและใชป้ระโยชน์ได ้
 6.     จดับา้นให้มีความปลอดภยั  เช่น  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัภยัภายในบา้น  ติด           
มุง้ลวดท่ีหนา้ต่างเพ่ือป้องกนัแมลงต่างๆ  เลือกใชว้สัดุท่ีไม่ติดไฟง่ายมาจดัตกแต่งบา้น 
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บทสรุป 
 
 
 ลักษณะบ้านทีน่่าอยู่  ลกัษณะของบา้นท่ีน่าอยูค่วรมีความสะอาด  สวยงาม  มีความ
สะดวกสบาย  มีระเบียบ  มีความเป็นสดัส่วน  และมีความปลอดภยัซ่ึงจะท าให้สมาชิกทุก
คนในครอบครัวมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  มีระเบียบวินยัและรักความสะอาด 
 
 การจดัตกแต่งบา้นให้น่าอยูค่วรจดัแบ่งบริเวณบา้นให้มีพ้ืนท่ีส าหรับการท า
กิจกรรมต่างๆ และจดัวางเคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
เพ่ือหยบิใชส้อยไดอ้ยา่งสะดวก 
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กิจกรรมที่  1 

ส ารวจบ้านน่าอยู่ 
 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนส ารวจวิธีการจดัและตกแต่งภายในบา้นของตนเอง  แลว้บนัทึก  
(10 คะแนน) 
 

 

 

 

 

ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ส่ิงตกแต่งบ้าน ลักษณะการจดัและตกแต่ง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

บันทึกผลการส ารวจ 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  
 

การจดัและตกแต่งภายในบ้านแบบประหยดัพลงังาน 
                
 
 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สามารถจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน 
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การจัดและตกแต่งภายในบ้านแบบประหยัดพลงังาน 
 
 
 

 ปัจจุบนัประเทศต่างๆ  ทัว่โลกมีการรณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการประหยดัพลงังานและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ซ่ึงการจดัและตกแต่ง
ภายในบา้นแบบประหยดัพลงังานก็มีส่วนช่วยในการลดการใชพ้ลงังานและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มได ้ โดยศึกษาแนวทางการจดัและตกแต่งภายในบา้นท่ีถูกวิธี 
 
  หลักการจดัและตกแต่งภายในบ้านแบบประหยัดพลังงาน 
 

 การจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังานจะเนน้รูปแบบท่ีเรียบง่าย  
สะดวก  มีคุณภาพ  ไม่ใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึง
การจดัและตกแต่งบา้นแบบประหยดัพลงังานควรค านึงถึงหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 

 1.     การปรับสภาพแวดลอ้มภายในบา้นให้เหมาะสมกบัการประหยดัพลงังาน  
เช่น  การก าหนดทิศทางลม  การวางต าแหน่งพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้นให้เหมาะสม 
 

 2.     การเลือกรูปแบบการจดัตกแต่งให้เหมาะสมกบัสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของทุกคนในครอบครัวใหส้ามารถประหยดัพลงังานและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มได ้
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 3.     การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัตกแต่งให้เหมาะสมและช่วย
ประหยดัพลงังาน  เช่น  การใชห้ลอดประหยดัไฟ การติดตั้งฉนวนกนัความร้อน  การ
ติดตั้งกระจกใส 
  

 4.     การเลือกใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัและเหมาะสมในการประหยดัพลงังาน  เช่น  
การใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

 5.     การใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ  เช่น  การใชล้มธรรมชาติ  การป้องกนัความ
ร้อนเขา้บา้นโดยการปลกูตน้ไมใ้ห้ร่มเงา 
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   รูปแบบการจดัและตกแต่งภายในบ้านแบบประหยัดพลังงาน 
 

 การจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน  มีวิธีปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 
1.    การจดัและตกแต่งภายในบ้านเพือ่ป้องกันความร้อน 
       การจดัและตกแต่งภายในบา้นเพ่ือป้องกนัความร้อนโดยการติดตั้งฉนวนกนัความร้อน
ท่ีผนงัและเพดาน  การติดตั้งผา้ม่าน  มู่ล่ีหรือฟิลม์กรองแสงบริเวณหนา้ต่าง  กระจก  เพ่ือ
ป้องกนัความร้อนจากแสงแดดเขา้มาภายในบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    การจดัและตกแต่งเพือ่ให้แสงและลมธรรมชาตเิข้ามาภายในบ้าน 
       การจดัและตกแต่งเพ่ือให้แสงและลมธรรมชาติเขา้มาภายในบา้นโดยจดัวางโต๊ะ
ท างานหรือท่ีนัง่อ่านหนงัสือไวริ้มหนา้ต่าง  จดัวางเคร่ืองเรือนและส่ิงตกแต่งภายในบา้น
ให้เหมาะสม  ไม่ขวางทิศทางลมและไม่บงัแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.manfarkk.com 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 

 

http://www.banidea.com/before-after-old-home-dec/ 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ox0LnDV58fH1CM&tbnid=5wcQur9q_VW0gM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.manfarkk.com%2Findex.php%3Fmo%3D12%26catid%3D153903&ei=JWepUrmJE4GKrQf-iIGADA&bvm=bv.57967247,d.bmk&psig=AFQjCNGM1hSMnEaF1hQHizTRIv8r7IOszw&ust=1386920074338431
http://www.banidea.com/before-after-old-home-dec/
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3.    การปรับเปลี่ยนพืน้ที่ใช้สอยภายในบ้าน 
       การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้น  เช่น  ยา้ยห้องนอนหรือห้องนัง่เล่นท่ีถูก
แสงแดดส่องทั้งวนั  หรือเฉพาะในตอนบ่ายไปอยูด่า้นท่ีแสงแดดส่องไดน้อ้ย  จดัส่วน
ห้องครัวหรือบริเวณประกอบอาหารไวน้อกบา้นเพ่ือลดความร้อนภายในบา้น  เป็นตน้ 
 

4.    การจดัแบ่งห้องต่างๆ ภายในบ้านโดยค านึงถึงการประหยัดพลังงาน 
       การจดัแบ่งห้องต่างๆ ภายในบา้นโดยค านึงถึงการประหยดัพลงังาน  โดยจดัห้องท่ีใช้
ตอนเชา้ให้อยูใ่นทิศตะวนัตก  ห้องท่ีใชต้อนเยน็อยูใ่นทิศตะวนัออก  ส่วนห้องท่ีใชส้อย
เกือบทั้งวนั เช่น  ห้องนัง่เล่นหรือห้องรับแขกให้อยูทิ่ศเหนือ  เพ่ือให้เยน็สบายท่ีสุด 
 

5.    การตดิตั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เหมาะสม 
       การติดตั้งอปุกรณ์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นให้เหมาะสม เช่น ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้
เคร่ืองอบผา้ในบริเวณท่ีเปิดโลง่  มีอากาศถ่ายเทสะดวก  เพ่ือระบายความร้อนและลด
ความช้ืนท่ีปล่อยออกมาจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ี  ติดตั้งเคร่ืองดูดกล่ินหรือดูดควนัใน
บริเวณท่ีมีการประกอบอาหาร  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในบา้นเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือประหยดั
พลงังาน  และควรเลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  เช่น  หลอดฟลูออเรสเซนต ์
หลอดตะเกียบ เป็นตน้ 
 

6.    การทาสีภายในบ้าน 
       การทาสีภายในบา้นควรเลือกทาสีออ่นเพ่ือช่วยให้ภายในบา้นดูสว่างข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iam.hunsa.com/lookood/article/83820/ 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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บทสรุป 
 
 
 การจดัและตกแต่งภายในบ้านแบบประหยัดพลังงาน  การจดัและตกแต่งภาย        
ในบา้นแบบประหยดัพลงังานควรปรับสภาพแวดลอ้มภายในบา้น  โดยการก าหนดทิศทาง
ลมและจดัพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้นให้เหมาะสม  เลือกรูปแบบการจดัตกแต่งให้เหมาะสม
กบัสมาชิกในครอบครัว  เลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีในการจดัตกแต่งแบบ
ประหยดัพลงังาน  เช่น  การใชห้ลอดไฟฟ้าแบบประหยดัไฟ  การติดตั้งฉนวนกนั           
ความร้อน การใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยแ์ละเลือกใชป้ระโยชน์จากแสงและลมธรรมชาติเพ่ือ
ป้องกนัความร้อนเขา้ภายในบา้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://iam.hunsa.com/lookood/article/83820/ 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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กิจกรรมที่  2 

ตกแต่งอย่างไรด ี
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการจดัและตกแต่งบา้นของตนเองในวนัหยดุ โดยถ่ายรูปบา้นก่อน 
  และหลงั  การจดัตกแต่งบา้นประกอบ  แลว้บนัทึกขอ้มลู (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลงานการจดัและตกแต่งบ้านของฉัน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

วสัดุอุปกรณ์ 
  

ขั้นตอนในการท างาน 
 
 
 
  

ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  
  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ขปัญหา  
  

สรุปผลการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก่อนจัดบ้าน ภาพหลงัจัดบ้าน 



 

 
 

 
 

ตอนที่ 3  
 

การจดัและตกแต่งสวนในบริเวณบ้าน 
แบบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

                
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สามารถจดัและตกแต่งสวนในบริเวณบา้นแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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การจัดและตกแต่งสวนในบริเวณบ้านแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
  

บริเวณบา้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูร่อบๆ บา้น  ซ่ึงประกอบดว้ยสนามหญา้  ทางเดิน  ลาน
บา้น  ทางระบายน ้า  ร้ัว  โดยทัว่ไปการตกแต่งบริเวณบา้นให้สวยงามนั้นจะเนน้การจดั
สวนเป็นหลกั  เพ่ือให้บา้นมีความสวยงาม  สดช่ืน  มีบรรยากาศดี  เหมาะส าหรับการ
พกัผอ่นและตอ้นรับแขก  นอกจากน้ีการจดัสวนยงัช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

ในบริเวณบา้นมีพ้ืนท่ีและมีวิธีการท่ีเหมาะส าหรับการจดัและตกแต่งสวน  ดงัน้ี 
 

 1.     สนามหญ้า  โดยการตกแต่งขอบสนามหญา้ให้เรียบร้อย  ปรับระดบัพ้ืนท่ี
เป็นเนินและแอ่งก าจดัตะไคร่น ้าและวชัพืช  ปลูกหญา้  ปลูกไมย้ืนตน้เพ่ือสร้างร่มเงา  ยก
แปลงไมใ้ห้เด่นข้ึน ท าทางเดินและกั้นแบ่งสวนดว้ยการปลูกไมป้ระดบัหรือไมก้ระถาง 

 

 2.     ลานบ้าน  ตกแต่งโดยเก็บกวาดขยะ  ก าจดัตะไคร่น ้า  สาหร่ายและวชัพืช  
เปล่ียนแผน่อิฐหรือแผน่ซีเมนตป์ูทางเดินท่ีแตกหกั  ปลูกไมย้ืนตน้  ปลูกไมใ้นกระถาง
หรือภาชนะอ่ืนๆ ท าซุ้มไมเ้ล้ือย  ท าน ้ าพุหรือน ้าตก 

 

 3.     ทางเดิน  ตกแต่งโดยการปลกูไมป้ระดบัริมทางเดิน  ก าจดัวชัพืชต่างๆ  
ซ่อมแซมทางเดินส่วนท่ีช ารุดเสียหาย  หรือน าภาชนะปลูกไมป้ระดบัมาวางเป็นแถวตาม
แนวทางเดิน 

 

 4.     ก าแพงและร้ัว  ตกแต่งโดยการท าความสะอาดและทาสี  ปลูกไมด้อกหรือไม้
ผลริมก าแพงและร้ัว  หรือท าโครงไมร้ะแนงเพ่ือปลกูไมเ้ล้ือย  หรือท าซุ้มไมส้ าหรับนัง่  
พกัผอ่น 

 
 

 

 

 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=chaoswalker  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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      รูปแบบการจดัสวน 

 การจดัสวนท าไดห้ลายรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1.      สวนแขวน   เป็นการจดัสวนท่ีมีลกัษณะการจดัสูงจกพ้ืนท่ีในระดบัปกติข้ึน
ไป โดยการน ากระถางไมแ้ขวนไปตกแต่งบริเวณซุ้มทางเดิน  ดาดฟ้า  ระเบียงบา้น  ขอบ
หนา้ต่าง  ชายคาท่ีพกัอาศยั  ภาชนะท่ีน ามาใชใ้นการท าสวนแขวน  เช่น  ตะกร้าแขวน  
ขวดพลาสติก  กระถางดินเผาแขวนผนงั  ซ่ึงช่วยเพ่ิมมุมมองให้พ้ืนท่ีท่ีมีขนาดเลก็แลดู 
โดดเด่นและสวยงาม  การจดัสวนแขวนควรศึกษาวิธีการจดัและเลือกวสัดรุองพ้ืนภาชนะ
ให้เหมาะสม เช่น  โฟม ขยุมะพร้าว  ผา้สกัหลาด มอสส์ กระดาษอดั กระดาษหนงัสือพิมพ ์
เป็นตน้  นอกจากน้ีควรค านึงถึงการระบายน ้าและการไหลเวียนของน ้าในภาชนะควรไหล
ผา่นไดดี้  ไม่ท่วมขงั  การจดัสวนแขวนตอ้งใชดิ้นท่ีมีคุณภาพดีและมีอินทรีวตัถุสูง  เพราะ
ไม่สามารถเปล่ียนดินไดส้ะดวก  พนัธ์ุไมท่ี้ปลูกควรเลือกไมพุ้่มเลก็หรือไมเ้ล้ือยท่ีมีระบบ
รากไม่ลึก 
 การออกแบบสวนแขวนควรค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1) น ้าหนกั  ควรพิจารณาให้เหมาะสมกบัโครงสร้างของบา้นหรือบริเวณท่ี               
จะน าภาชนะไปแขวน  ไม่ควรใชว้สัดุท่ีมีน ้าหนกัมากจนเกินไป 

2) ก าหนดทางระบายน ้าให้มีการไหลผา่นสะดวก  และไม่เลอะเทอะผนงัหรือ
บริเวณบา้น 

3) เลือกพนัธ์ุไมท่ี้สามารถทนอากาศร้อนและลมไดดี้ หรือพนัธ์ุไมท่ี้สามารถ
เจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีแคบ 

4) การดูแลและบ ารุงรักษาท าไดง่้าย 
 
 
 
 

 

 http://pirun.ku.ac.th/~b5310302689/ 
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 2.      สวนหย่อม   เป็นการจดัสวนท่ีน าเอาส่ิงตกแต่งวสัดุ  และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  
ไมด้อก  ไมป้ระดบั  หญา้  กอ้นหิน  หุ่นจ าลอง  น ้าพุ  กระถาง  มา้นัง่  เป็นตน้  มาจดั
รวมกนัเพ่ือให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบา้น 
 รูปแบบการจดัสวนหย่อม  มี  3  แบบ  ดงัน้ี 
 2.1     สวนหย่อมแบบธรรมชาต ิ จดัตกแต่งโดยยอ่ส่วนหรือจ าลองแบบธรรมชาติ
ของจริง  เช่น  ป่า  ภูเขา น ้ าตก  ทะเลทราย  เป็นตน้  โดยน ามาจดัให้เหมาะสมกบัสภาพ
พ้ืนท่ีบริเวณบา้น  นอกจากน้ีผูจ้ดัสวนยงัสามารถสอดแทรกความคิดสร้างสรรคแ์ละ
จินตนาการของตนเองในการจดัสวนได ้
 2.2     สวนหย่อมที่จดัโดยเน้นรูปทรงตามหลักศิลปะ  โดยรูปทรงท่ีน ามาเป็น
องคป์ระกอบในการจดัตกแต่งสวนหยอ่มจะท าเป็นรูปทรงของพนัธ์ุไม ้ กอ้นหิน  แผน่
ทางเดิน  รูปป้ันหรือวสัดอ่ืุนๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีสวยงามกลมกลืนกนั  การจด
สวนลกัษณะน้ีผูจ้ดัสวนจะตอ้งมีความรู้ในหลกัศิลปะ  ไดแ้ก่  การจดัองคป์ระกอบท่ี
แม่นย  าในเร่ืองรูปทรงสี  พ้ืนผิวท่ีว่างหลกัการจดัในเร่ืองของความเป็นเอกภาพ  ความ
กลมกลืน  ความแตกต่างและสดัส่วนต่างๆ 
 2.3     สวนหย่อมที่จดัเป็นแบบแผน  จดัสวนโดยใชล้กัษณะของรูปทรงเรขาคณิต
มาก าหนดเป็นรูปแบบโดยรวม  พนัธ์ุไมแ้ละองคป์ระกอบต่างๆ จะถูกก าหนดให้อยูใ่น
รูปทรงท่ีชดัเจนสวนหยอ่มในลกัษณะน้ีจะมีพ้ืนท่ีนอ้ย  แต่สามารถจดัให้สวยงามแปลกตา
ได ้ โดยเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งการความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความเด่นสง่า 
 
 
 
 
 

 

 

 
http://www.homeidea.in.th/ 
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 3.      สวนแนวตั้งหรือก าแพงสีเขียว   เป็นการจดัสวนในบริเวณบา้นท่ีมีพ้ืนท่ี
จ ากดั  โดยเฉพาะบา้นในชุมชนเมือง  สามารถจดับริเวณผนงัหรือก าแพง  โดยปลูกตน้ไม้
ไวภ้ายนอกผนงัหรือก าแพงและหลงัคาบา้น  วิธีการจดัสวนลกัษณะน้ีจะช่วยดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ  ช่วยดูดความร้อนจากดวงอาทิตยช่์วยป้องกนัความร้อนเขา้
สู่ภายในบา้น  ช่วยลดกาสะทอ้นและแผรั่งสีออกสู่ภายนอก  ช่วยกรองฝุ่ นละอองรวมทั้ง 
ควนัพิษต่างๆ  และช่วยท าให้อากาศดีข้ึน  
 การจดัสวนแนวตั้งควรพจิารณาปัจจยัต่อไปนี้ 
 1)       สวนแนวตั้งสามารถจดัได ้ ทั้งบริเวณกลางแจง้  ในท่ีร่มหรือท่ีท่ีมีแสงนอ้ย 
 2)       การจดัสวนแนวตั้งในท่ีร่มควรเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ตอ้งการแสงนอ้ย 
 3)       ไมเ้ล้ือย  ไมแ้ขวนหรือกระถางแขวนสามารถน ามาจดัเป็นสวนแนวตั้งได ้
 4)       วางแผนก่อนการจดัสวนแนวตั้ง  เช่น  ตอ้งการปลูกตน้ไมสู้งข้ึนไปใน
แนวตั้งก่ีระดบั  ใชภ้าชนะประเภทใดส าหรับปลกูตน้ไม ้ ความสูงของตน้ไมเ้ม่ือโตเตม็ท่ี
ประมาณเท่าไร  เป็นตน้ 
 5)       การดูแล  บ ารุงรักษาและตดัแต่งก่ิงของตน้ไมท้ าไดง่้าย 
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 4.      สวนไม้พุ่มหรือไม้เลือ้ย   เป็นการจดัสวนโดยการปลูกไมพุ้่มต ่าหรือไมย้ืน
ตน้ท่ีมีความสูงไม่เกิน  2  เมตร  เช่น  พุดตาน  ชวนชม  เขม็  ยี่โถ  ชบา  ราชาวดี  ร าเพย  
โดยปลกูลงดินริมทางเดินร้ัว  หรือปลกูในภาชนะปลูก  แลว้น ามาวางรวมกนัเพ่ือตกแต่ง
บริเวณบา้น  การจดัสวนไมพุ้่มแบ่งออกเป็น  2  แบบ ไดแ้ก่ 

แบบที่  1    ปลูกไมพุ้่มต ่าตามแบบสวนประดิษฐ ์ เม่ือตน้ไมเ้จริญเติบโตแลว้
จะตอ้งตดัให้เป็นพุ่มส่ีเหล่ียมเป็นแถวยาวตามทางเดิน  ส่วนไมย้ืนตน้จะปลูกเป็นแถว
ระยะห่างเท่าๆ กนั 

แบบที่  2     ปลูกไมพุ้่มต ่าตามแบบสวนธรรมชาติ  โดยปลูกให้เป็นทรงพุ่มอิสระ  
มีความสูงและความต ่าแตกต่างกนั  ถา้ตอ้งการร่มเงาไม่จ าเป็นตอ้งปลกูให้ระยะเท่ากนั 

ส าหรับสวนไมเ้ล้ือยเป็นการน าพนัธ์ุไมเ้ล้ือยมาปลูกบริเวณริมร้ัว  บนัได  ทางเดิน  
หรอท าวสัดุส าหรับเกาะยึดไมเ้ล้ือย  ไดแ้ก่ ซุ้มไมร้ะแนง  ซุ้มไมไ้ผ ่ ซุ้มโลหะ  คา้งหรือ
ร้านในแนวนอน  ตาข่ายกรงไก่  โดยปลูกไมเ้ล้ือย  เช่น  ตีนตุ๊กแก  พวงชมพู  เลบ็มือนาง 
พวงเงิน  โมกเครือ  เป็นตน้ การท าซุ้มไมเ้ล้ือยไวด้า้นขา้งหรือบนก าแพงจะช่วยเพ่ิมความ
เป็นส่วนตวั  บดบงัส่ิงท่ีไม่น่าดู  ซ่อนผนงัท่ีช ารุดหรือสีซีดจางและช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีปลกู
ตน้ไมไ้ด ้
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            อุปกรณ์และเคร่ืองมือจดัและตกแต่งสวน 
 

 อุปกรณ์และเคร่ืองมือจดัและตกแต่งสวนมีมากมายหลายชนิด  ใชส้ าหรับปลูก  ตดั
แต่งก่ิงไมใ้ห้สวยงามและบ ารุงรักษาพืชให้เจริญเติบโต  นอกจากน้ียงัช่วยทุ่นแรงและท า
ให้งานเสร็จเร็วข้ึนอุปกรณ์และเคร่ืองมือจดัตกแต่งสวนท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 1.      อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการปลูกพชื   ไดแ้ก่ 

1)    เสียม  ลกัษณะตวัเสียมเป็นแผน่เหลก็แบน  หน้าเสียมโคง้เวา้  ดา้ม       
ท าดว้ยไมห้รือเหลก็ใชส้ าหรับขดุหลุมปลูกพืช 

2)    ส้อมพรวน  รูปร่างคลา้ยสอ้ม  มีขนาดใหญ่  ตวัส้อมท าดว้ยเหลก็บาง  
กา้มท าดว้ยเหลก็  ไม ้ หรือพลาสติก  ใชส้ าหรับพรวนดินในกระถางตน้ไมห้รือในแปลง
ปลูกพืช 

3)    ช้อนปลูก  ลกัษณะตวัชอ้นเป็นแผน่เหลก็บาง  หนา้ชอ้นโคง้  ดา้มท า
ดว้ยเหลก็  ไม ้ หรือพลาสติก  ใชข้ดุหลุมปลูกพืช  หรือขดุยา้ยตน้กลา้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.woraphon9.blogspot.com 
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 2.      อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการดูแลรักษาพชื   ไดแ้ก่ 
1)    กรรไกรตดัแต่งกิ่ง  เป็นกรรไกรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคีม  คมกรรไกรเป็น

ใบมีดรูปโคง้  ท างานโดยอาศยัแรงบีบของมือและแรงดนัของสปริง  มีทั้งชนิดดา้มสั้นและ
ดา้มยาว   ใชส้ าหรับตดัก่ิงไมท่ี้มีขนาดเลก็  เส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร เช่น ก่ิง
ไมด้อก  ไมป้ระดบั 

2)    เลื่อยตดักิ่ง  เป็นเล่ือยขนาดเลก็  ท าดว้ยแผน่เหลก็หลา้บางและแบน  
ปลายเล่ือยโคง้งอเลก็นอ้ย  ดา้นสนัเรียบ  ดา้นคมมีฟันเป็นซ่ีแหลมเป็นหยกัเลก็ๆ มีดา้ม
เจาะเป็นช่องไวส้ าหรับใชต่้อกบัไมเ้พ่ือให้ดา้มยาวข้ึน  ใชส้ าหรับตดัหญา้ชนิดท่ีไม่แขง็
หรือเหนียวจนเกินไป  หรือตกแต่งร้ัวพุ่มไม ้

3)    กรรไกรตดัหญ้า  เป็นกรรไกรท่ีมีความยาวประมาณ  1  ฟุต  ปลาย
แหลม  ดา้มท าดว้ยไม ้ คมกรรไกรท าดว้ยเหลก็กลา้  สามารถปรับใบมีดให้เหมาะกบัการ
ใชง้านได ้ มีทั้งแบบใชมื้อจบัเพียงขา้งเดียวและใชท้ั้งสองขา้ง  ใชส้ าหรับตดัหญา้ชนิดท่ี
ไม่แขง็หรือเหนียวจนเกินไป  หรือตกแต่งร้ัวพุ่มไม ้  

4)    รถตดัหญ้า  เป็นเคร่ืองมือกลท่ีใชม้อเตอร์ควบคมุการท างาน  มีทั้ง
แบบใชแ้รงงานคนเขน็และใชแ้รงขบัเคล่ือนจากเคร่ืองยนตช่์วยท างานไดเ้ร็ว  ใชส้ าหรับ   
ตดัหญา้ในบริเวณกวา้งหรือในสนาม 

5)    บัวรดน ้าหรือสายยาง  บวัรดน ้าท าจากพลาสติกหรือโลหะ  มีหวัฉีด
คลา้ยฝักบวั  สายยางท าจากพลาสติกส าหรับต่อกบัก๊อกน ้า  ใชส้ าหรับรดน ้าตน้ไมแ้ละท า
ความสะอาดวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  http://pirun.ku.ac.th/~b5310302689/ 
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            วธีิการจดัสวน 
 

 การจดัสวนควรเลือกรูปแบบสวนให้กบับริเวณบา้น  แลว้ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูล
วิธีการจดัสวนแบบต่างๆ เพ่ือน ามาออกแบบตามความเหมาะสม  แลว้จึงจดัสวนตาม
กระบวนการท างาน 

การจดัสวนแขวน      ตามกระบวนการท างานมีขั้นตอนดงัน้ี 
1)    การวเิคราะห์งาน  เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวนแขวน  และศึกษา

คุณสมบติัของผูจ้ดัสวน  เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนจดัสวนแขวน  ซ่ึงวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ลักษณะงาน  การจดัสวนแขวนเป็นการจดัสวนท่ีช่วยเพ่ิมความสวยงาม

โดดเด่นในบริเวณบา้น  โดยน าภาชนะท่ีปลูกตน้ไมไ้วแ้ลว้มาแขวนตามระเบียง  หนา้ต่าง  
เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม  การจดัสวนแขวนตอ้งศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดั  การเตรียมวสัดุ  
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ซ่ึงจะใชเ้วลาในการปฏิบติังานประมาณ  45  นาที 
  คุณสมบัตขิองผู้จดัสวนแขวน  ควรเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดัสวนแขวน  มี
ความประณีต ละเอียด  รอบคอบ  มีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหา
ต่างๆ  ไดด้ว้ยตนเอง     

2)    การวางแผนในการท างาน  เป็นการก าหนดกรอบการจดัสวนแขวน  โดยสร้าง
แผนท่ีความคิดเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการท างานดงัน้ี 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 วตัถุประสงค ์

 ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม 

 ศึกษาวิธีการ  วิธีจดัสวนแขวน 

 วสัดุ 

 อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ 

การน าไปใชป้ระโยชน ์

การออกแบบสวนแขวน 

การจดัสวนแขวนตามขั้นตอน 

การตรวจสอบผลงาน 

การปรับปรุงแกไ้ข 

คีมปากนกแกว้ 
มีด 

ไมด้อก ไมเ้ล้ือยชนิดต่างๆ 

ตะกร้าแขวน 

ถุงพลาสติกสีด า 
ขุยมะพร้าว 
ภาชนะ เช่น กระถาง 

เพื่อตกแต่งบริเวณบา้น 

ฝึกใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 

ประหยดัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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3)    การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน  โดยจดัสวนแขวนตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
         3.1)   ใชคี้มปากนกแกว้ดดัตะกร้าแขวนให้ไดรู้ปร่างตามตอ้งการ 
         3.2)   น าตะกร้าแขวนมาวางบนกระถางเพ่ือให้ตั้งไดแ้ละสะดวกในการปลกู
พืช  แลว้น าขยุมะพร้าวมารองพ้ืนตะกร้าแขวน 
         3.3)   ตดัถุงพลาสติกสีด าเป็นแผน่  ขนาด 20x20  เซนติเมตร  น ามาห่อคลุม
ไมด้อกและไมเ้ล้ือย  แลว้มว้นเป็นรูปกรวยแคบๆ  เพ่ือป้องกนัตุม้รากเวลาน าไปสอด
ผา่นขยุมะพร้าวในตะกร้าแขวน  
         3.4)   สอดแผน่พลาสติกท่ีห่อไมด้อกและไมเ้ล้ือยผา่นดา้นขา้งของตะกร้า
แขวน  โดยจดัให้ชิดริมดา้นขา้ง  เพ่ือไม่ให้มองเห็นขยุมะพร้าว  แลว้ใชมี้ดกรีดแผน่
พลาสติกสีด าเป็นทางยาว  น าไมด้อกและไมเ้ล้ือยลอดผา่นรอยท่ีกรีด  จดัและตกแต่ง
ตะกร้าแขวนให้สวยงาม  แลว้น าไปแขวนในบริเวณบา้น เช่น  หนา้ต่าง  ระเบียง 

4)    การประเมินผลการท างาน เป็นการตรวจสอบการจดัสวนแขวน  โดยตรวจดู
ความเรียบร้อยและความสวยงามของตะกร้าแขวน  ถา้ตอ้งการซ่อนโซ่แขวนตะกร้าท่ีไม่
น่าดู  ควรดดัไมเ้ล้ือยให้ข้ึนปิดโซ่  พนัไมเ้ล้ือยรอบโซ่  แลว้ใชเ้ชือกฟางผกูหลวมๆ 
นอกจากน้ียงัตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยภาพรวม  ถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังานหรือไม่ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนก็ควรบนัทึกผลไวเ้พ่ือน าไปแกไ้ขในการ
ปฏิบติังานคร้ังต่อไป 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://pirun.ku.ac.th/~b5310302689/ 
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การจดัสวนหย่อม      ตามกระบวนการท างานมีขั้นตอนดงัน้ี 
1)    การวเิคราะห์งาน  เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวนหยอ่ม  และศึกษา

คุณสมบติัของผูจ้ดัสวน  เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนจดัสวนหยอ่ม  ซ่ึงวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ลักษณะงาน  การจดัสวนหยอ่มเป็นการจดัสวนท่ีท าไดทุ้กสภาพพ้ืนท่ี ทั้ง

ในอาคาร บนดาดฟ้า  และตามมุมต่างๆ ในบริเวณบา้น การจดัสวนหยอ่มควรพิจารณาถึง
รูปแบบ  ความสวยงาม  งบประมาณ  แรงงานและวิธีการดูแลรักษา  โดยตอ้งศึกษา
เก่ียวกบัวิธีการจดั  การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ซ่ึงจะใชเ้วลาในการปฏิบติังาน
ประมาณ 2 ชัว่โมง   
  คุณสมบัตขิองผู้จดัสวนหย่อม  ควรเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดัสวนหยอ่ม  มี
ความแขง็แรงและมีความรับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถตดัสินใจและ
แกปั้ญหาต่างๆ  ไดด้ว้ยตนเอง     

2)    การวางแผนในการท างาน  เป็นการก าหนดกรอบการจดัสวนหยอ่ม  โดยสร้าง
แผนท่ีความคิดเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการท างานดงัน้ี 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 วตัถุประสงค ์

 ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม 

 ศึกษาวิธีการ  วิธีจดัสวนหยอ่ม 

 วสัดุ 

 อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ 

การน าไปใชป้ระโยชน ์

การออกแบบสวนหยอ่ม 

การจดัสวนหยอ่มตามขั้นตอน 

การตรวจสอบผลงาน 

การปรับปรุงแกไ้ข 

เสียม  มีด 
กรรไกรตดัก่ิง 
สายยาง บวัรดน ้ า 
ง 

พนัธุไ์มช้นิดต่างๆ 

กอ้นหิน หญา้  ไมทุ้บหญา้ 
ปุ๋ยคอก  พลาสติกใส 

กรวดทราย 

เพื่อตกแต่งบริเวณบา้น 

ฝึกทกัษะออกแบบ 

ประหยดัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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3)    การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน  โดยจดัสวนหยอ่มตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
         3.1)   จดัเตรียมพนัธ์ุไมช้นิดต่างๆ เช่น ไมย้ืนตน้ ไมพุ้่มเต้ีย ไมเ้ล้ือย                     
พืชคลุมดิน 
         3.2)   ปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจดัสวนหยอ่มโดยขดุดิน ถางหญา้และก าจดัวชัพืช
ออกให้หมดแลว้ใส่ปุ๋ ยคอกลงดิน 
         3.3)   น ากอ้นหินขนาดใหญ่วางตามจุดท่ีก าหนดไว ้ แลว้น ากอ้นหินขนาด
ต่างๆ มาวางดา้นหนา้หรือดา้นขา้งตามแบบ  
         3.4)   ปลูกตน้ไมห้ลกัท่ีเป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ก่อน  แลว้จึงปลกูไมพุ้่มเต้ีย
และปลูกไมเ้ล้ือยหรือพืชคลุมดินตามล าดบั 
         3.5)   โรยกรวดตามจุดท่ีก าหนดไว ้ก่อนโรยกรวดควรใชพ้ลาสติกใสปู
บริเวณท่ีจะโรยกรวดเพ่ือป้องกนัไม่ให้วชัพืชข้ึนแซมตามซอกกรวด 
         3.6)   ปลูกหญา้ในบริเวณท่ีก าหนดไว ้โดยโรยทรายบนดิน  น าหญา้ท่ีตดัไว้
เป็นแผน่มาปูเรียง  แลว้ใชไ้มทุ้บหญา้ให้เรียบ รดน ้าให้ชุ่ม 
         3.7)   ท าความสะอาดบริเวณท่ีจดัสวนหยอ่ม  แลว้ตกแต่งให้สวยงาม 

4)    การประเมินผลการท างาน เป็นการตรวจสอบการจดัสวนหยอ่ม  โดยตรวจดู
ความเรียบร้อยและความสวยงามของสวนหยอ่ม  ถา้ตอ้งการท าขอบเขตของสวนหยอ่ม
ควรน าอิฐ ซีเมนต ์บลอ็กหรือกอ้นหินมาตกแต่งท าแนวขอบ  นอกจากน้ียงัตอ้งประเมินผล
การปฏิบติังานโดยภาพรวม  ถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในการปฏิบติังานหรือไม่ไดป้ฏิบติั
ตามขั้นตอนก็ควรบนัทึกผลไวเ้พ่ือน าไปแกไ้ขในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป 
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การจดัสวนแนวตั้ง      ตามกระบวนการท างานมีขั้นตอนดงัน้ี 
1)    การวเิคราะห์งาน  เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวนแนวตั้ง  และศึกษา

คุณสมบติัของผูจ้ดัสวนแนวตั้ง  เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนจดัสวนแนวตั้ง  ซ่ึงวิเคราะห์
ไดด้งัน้ี 

 ลักษณะงาน  การจดัสวนแนวตั้งเป็นการจดัสวนท่ีเหมาะส าหรับพ้ืนท่ีแคบ
หรือมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็ สามารถใชเ้ทคนิคการจดัท่ีท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง
และมีความลึกมากกว่าความเป็นจริง การจดัสวนแนวตั้งควรพิจารณาถึงรูปแบบ  ความ
สวยงาม  งบประมาณ  และวิธีการดูแลรักษา โดยศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดั การเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ซ่ึงจะใชเ้วลาในการปฏิบติังานประมาณ 45 นาที   
  คุณสมบัตขิองผู้จดัสวนแนวตั้ง  ควรเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดัสวนแนวตั้ง  
มีทกัษะในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความประณีต สามารถตดัสินใจและ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง     

2)    การวางแผนในการท างาน  เป็นการก าหนดกรอบการจดัสวนแนวตั้ง  โดย
สร้างแผนท่ีความคิดเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการท างานดงัน้ี 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 วตัถุประสงค ์

 ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม 

 ศึกษาวิธีการ  วิธีจดัสวนแนวตั้ง 

 วสัดุ 

 อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ 

การน าไปใชป้ระโยชน ์

การออกแบบสวนแนวตั้ง 
การจดัสวนแนวตั้งตามขั้นตอน 

การตรวจสอบผลงาน 

การปรับปรุงแกไ้ข 

คอ้น ไขควง 
แปรงทาสี กระบอกฉีดน ้ า 

ไมก้ระถางและไมแ้ขวน 

น ้า  ผา้สะอาด 

สีน ้ ามนั 

หมุด  ห่วงเหลก็ 

นอต  สกรูว 

เพื่อตกแต่งบริเวณบา้น 

ฝึกทกัษะการออกแบบ 

ประหยดัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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3)    การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน  โดยจดัสวนแนวตั้งตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
         3.1)   จดัเตรียมไมก้ระถางและไมแ้ขวน โดยเลือกให้มีขนาดใกลเ้คียงกนั และ
มีสีสนัสวยงาม 
         3.2)   เชด็ท าความสะอาดก าแพงหรือฝาผนงัให้สะอาด แลว้ทาสีใหม่ให้
สวยงาม 
         3.3)   ตอกหมุดส าหรับแขวนไมก้ระถางแขวน และติดห่วงเหลก็ตามต าแหน่ง
ท่ีก าหนดไว ้ 
         3.4)   น ากระถางแขวนมาแขวนบนหมุดและไมก้ระถางมาวางในห่วงเหลก็ 
         3.5)   ใชก้ระบอกฉีดน ้าฉีดพรมให้ทัว่ ท าความสะอาดบริเวณท่ีจดัสวน
แนวตั้งแลว้ตกแต่งให้สวยงาม 

4)    การประเมินผลการท างาน เป็นการตรวจสอบการจดัสวนแนวตั้ง  โดยตรวจดู
ความเรียบร้อยและความสวยงามของสวนแนวตั้ง  ถา้จดัสวนแนวตั้งในท่ีร่มควรเลือก
พนัธ์ุไมท่ี้ตอ้งการแสงนอ้ยและเจริญเติบโตในท่ีร่มได ้ นอกจากน้ียงัตอ้งประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวม  ถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในการปฏิบติังานหรือไม่ไดป้ฏิบติัตาม
ขั้นตอนก็ควรบนัทึกผลไวเ้พ่ือน าไปแกไ้ขในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป 
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การจดัสวนไม้พุ่มหรือไม้เลือ้ย      ตามกระบวนการท างานมีขั้นตอนดงัน้ี 
1)    การวเิคราะห์งาน  เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือย  

และศึกษาคุณสมบติัของผูจ้ดัสวน  เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนจดัสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือย  
ซ่ึงวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 ลักษณะงาน  การจดัสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือยเป็นการจดัสวนท่ีมีรูปแบบ
อิสระ  สามารถออกแบบและจดัไดต้ามความตอ้งการ  การจดัสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือยส่วน
ใหญ่จะตอ้งเลือกใชไ้มพุ้่มต ่าท่ีมีขนาดและลกัษณะเท่ากนั  หรือใชไ้มเ้ล้ือยท่ีสามารถยึด
เกาะบริเวณต่างๆ ได ้ ซ่ึงผูจ้ดัสวนตอ้งศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดัตกแต่ง การเตรียมวสัดุ  
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ซ่ึงจะใชเ้วลาในการปฏิบติังานประมาณ  1 ชัว่โมง   
  คุณสมบัตขิองผู้จดัสวนไม้พุ่มหรือไม้เลือ้ย  ควรเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดั
สวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือย  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีความระเอียดรอบคอบ  สามารถ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ  ไดด้ว้ยตนเอง     

2)    การวางแผนในการท างาน  เป็นการก าหนดกรอบการจดัสวนไมพุ้่มหรือไม้
เล้ือย  โดยสร้างแผนท่ีความคิดเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการท างานดงัน้ี 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 วตัถุประสงค ์

 ส่ิงท่ีตอ้งจดัเตรียม 

 ศึกษาวิธีการ  วิธีจดัสวนไมพุ้่ม
หรือไมเ้ล้ือย 

 วสัดุ 

 อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ 

การน าไปใชป้ระโยชน ์

การออกแบบสวนไมพุ่้ม ไมเ้ล้ือย 
การจดัสวนไมพุ่้ม ไมเ้ล้ือยตามขั้นตอน 

การตรวจสอบผลงาน 

การปรับปรุงแกไ้ข 

เสียม ชอ้นปลกู 

กรรไกร บวัรดน ้ า 

ไมพุ่้มและไมเ้ล้ือย 
พืชคลุมดิน 

ไมไ้ผ ่ 4  กระบอก 
ลวด  อ่างน ้ า 
ปุ๋ยคอก 

เพื่อตกแต่งบริเวณบา้น 

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

ประหยดัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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3)    การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน  โดยจดัสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือยตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 
        การจดัสวนไม้พุ่ม  มีดงัน้ี 
         3.1)   จดัเตรียมพนัธ์ุไมพุ้่มชนิดต่างๆ  โดยน าไมพุ้่มไปแช่ในอ่างน ้ าเพ่ือให้
รากชุ่มก่อนน าไปปลูก 
         3.2)   ปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจดัและตกแต่งสวนไมพุ้่ม  โดยขดุดิน  ถางหญา้และ
ก าจดัวชัพืชออกให้หมดแลว้ใส่ปุ๋ ยคอกลงดิน 
         3.3)   ขดุหลุมปลูกให้มีความกวา้งเป็นสองเท่าของกอ้นดินท่ีห่อหุ้มรากไมพุ้่ม  
เวน้ระยะห่างกนัพอสมควร  รดน ้าให้ทัว่หลุมเพ่ือตรวจสอบความระบายน ้า  
         3.4)   ปลูกไมพุ้่มลงในหลุม  แลว้กลบดินรอบโคนตน้ 
         3.5)   ปลูกพืชคลุมดินไวใ้ตไ้มพุ้่ม  โดยเลือกพืชคลุมดินท่ีมีรูปทรงและสีสนั 
ท่ีเขา้กนัได ้
         3.6)   รดน ้าให้ชุ่ม ท าความสะอาดบริเวณท่ีจดัสวนไมพุ้่มแลว้ตกแต่งให้
สวยงาม 
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        การจดัสวนไม้เลือ้ย  มีดงัน้ี 
         3.7)   จดัเตรียมพนัธ์ุไมเ้ล้ือยชนิดต่างๆ  โดยน ารากไมเ้ล้ือยไปแช่ในอ่างน ้า
เพ่ือให้รากชุ่มน ้าก่อนน าไปปลูก 
         3.8)   ท าซุ้มไมไ้ผรู่ปกระโจม  โดยน าไมไ้ผ่  4 ปลอ้ง  มาปักลงบนดินให้มี
ระยะห่างกนัพอสมควร  ผกูซุ้มไมไ้ผโ่ดยรวบปลายไมไ้ผท่ ั้ง 4 ปลอ้งเขา้ดว้ยกนั  ใชล้วด
พนัให้แน่น  แลว้ตรวจดคูวามมัน่คงและแขง็แรงของซุ้มไมไ้ผ่ 
         3.9)   ขดุหลุมปลูกไมเ้ล้ือยใกลบ้ริเวณท่ีปักไมไ้ผ ่ ผสมดินกบัปุ๋ ยคอกแลว้
ปลูกไมเ้ล้ือยให้ท ามุมเอียงเพ่ือให้เล้ือยพนัซุ้มไมไ้ผไ่ดง่้าย  และจดัไมเ้ล้ือยให้เขา้ท่ี 
         3.10)   รดน ้าให้ชุ่ม  ท าความสะอาดบริเวณท่ีจดัสวนไมเ้ล้ือย  แลว้ตกแต่งให้
สวยงาม 

4)    การประเมินผลการท างาน เป็นการตรวจสอบการจดัสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือย  
โดยตรวจดูความเรียบร้อยและความสวยงามของสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือย  ถา้ดินบริเวณท่ี
ปลูกไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือยเป็นดินแห้ง  ควรขดุดินรอบๆ ไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือยให้เป็นแอ่งเลก็ๆ 
เพ่ือกกัน ้าให้ค่อยๆ ซึมลงสู่รากพืช  นอกจากน้ียงัตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดย
ภาพรวม  ถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในการปฏิบติังานหรือไม่ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนก็ควร
บนัทึกผลไวเ้พ่ือน าไปแกไ้ขในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป 
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 การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
 
 การดูแลรักษาและตกแต่งสวนจะช่วยให้ตน้ไมท่ี้ปลกูเจริญเติบโตดี  มีรูปทรงท่ี
เหมาะสมและสวยงาม  การดูแลรักษาและตกแต่งสวนควรท าอยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือคงความ
สมบูรณ์ของรูปแบบสวนท่ีออกแบบไว ้ โดยทัว่ไปมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 

1. การรดน ้า  ควรรดน ้าให้ดินเกิดความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของพืช  โดยรดน ้าวนัละ 1 คร้ัง  ในตอนเชา้หรือตอนเยน็  รดให้ทัว่พุ่ม
ใบเพ่ือเป็นการชะลา้งฝุ่ นและส่ิงสกปรก  ไมค้วรรดน ้าตอนท่ีมีแสงแดดจดั
เพราะจะท าให้ใบไหม ้ นอกจากน้ีไม่ควรปล่อยให้ตน้ไมเ้ห่ียวเฉาแลว้จึงรดน ้า  
เพราะจะท าให้ตน้ไมอ้่อนแอและเป็นโรคไดง่้าย  และไม่ควรรดน ้าในปริมาณ
มากเกินไป  เพราะจะท าให้รากเน่าและจะชะลา้งธาตุอาหารในดินออกไปดว้ย 
 
 

2. การพรวนดิน  ควรพรวนดินอยา่งนอ้ยเดือนละ  2  คร้ัง  เพ่ือให้อากาศผา่นเขา้
ไปในดินและช่วยให้การระบายน ้าในดินให้สะดวกยิ่งข้ึน  การพรวนดินควร
พรวนให้ลึกเพียง  2-3  น้ิว  และระวงัอยา่งให้เคร่ืองมือพรวนดินถูกราก  เพราะ
จะท าให้รากฝอยขาดและตน้ไมเ้ห่ียวเฉา 

 
 
3. การใส่ปุ๋ย  ควรใส่หลงัจากการพรวนดิน  โดยใส่ปุ๋ ยอินทรียท์ุก ๆ 2 เดือน  เช่น 

ปุ๋ ยคอก  ปุ๋ ยหมกั  ปุ๋ ยน ้าชีวภาพ  หลงัจากใส่ปุ๋ ยแลว้ควรรดน ้าทนัที  โดยใชน้ ้า
ฉีดพ่นชะลา้งเศษปุ๋ ยท่ีตกคา้งตามส่วนต่างๆ ของพืชออกให้หมด  เวลาท่ีเหมาะ
แก่การใส่ปุ๋ ย  คือ  เวลาเชา้  เพราะมีแสงสว่าง  ความช้ืน  และอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมกบัตน้ไม ้ วิธีการใส่ปุ๋ ยท าไดโ้ดยการคลุกผสมกบัดิน  โรยรอบๆ 
โคนตน้ไม ้หรือผสมกบัน ้ าและรดรอบๆ โคนตน้ไม ้
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4. การก าจดัวชัพชื ควรหมัน่ดูแลสวนอยา่งสม ่าเสมอ  ถา้พบวชัพืชควรก าจดั
ทนัที ซ่ึงจะช่วยป้องกนัวชัพืชแยง่อาหารและน ้าของตน้ไมไ้ด ้ วิธีการก าจดั
วชัพืชท าไดโ้ดยการถอนดว้ยมือหรือใชเ้คร่ืองมือแซะหรือขดุ  ซ่ึงจะช่วยลด
การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นการออกก าลงั
กายเพ่ือผอ่นคลายความเครียดดว้ย 
 

 
5. การป้องกันก าจดัโรคและแมลง  ช่วงเวลาท่ีตน้ไมเ้กิดโรคระบาดและแมลง

ท าลายจะเป็นช่วงเปล่ียนฤดูกาล  ดงันั้นจึงควรหาวิธีป้องกนัไวล้่วงหนา้  โดย
ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค  เช่น  การให้น ้ากบัพืชมากเกินไปจะท าให้เกิด
โรครากเน่า  การไม่ก าจดัวชัพืชและปล่อยให้เป็นท่ีสะสมของโรคและแมลง  
ควรหมัน่ก าจดัศตัรูพืชอยา่งสม ่าเสมอ  หากพบเพียงเลก็นอ้ยควรรีบท าลายโดย
การตดัท้ิง  ใชมื้อจบัมาท าลาย  ก าจดัวชัพืช  ตดัแต่งก่ิง  ใชส้ารสมุนไพรก าจดั  
หรือใชก้ าดกัแมลงเพ่ือลดการใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
6. การตดัแต่งต้นไม้  เป็นการตดัแต่งก่ิง ล าตน้และใบของตน้ไมใ้ห้มีรูปทรง

สวยงาม  ซ่ึงจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ ช่วยให้ตน้ไมมี้ความ
สมบูรณ์มากข้ึน  และช่วยก าจดัโรคและแมลง  การจดัตกแต่งตน้ไม่ในสวนมี
ความส าคญัดงัน้ี 

 

 
6.1     ตดัแต่งเพือ่รักษารูปแบบของสวนไม้สวยงาม  รูปแบบส าคญัของ

สวนคือรูปลกัษณะของตน้ไม ้ เช่น  ถา้จดัสวนเป็นรูปแบบสมยัใหม่
หรือสวนเชิงประดิษฐ ์ ตน้ไมจ้ะถูกก าหนดดว้ยการตดัแต่งให้มีรูปทรง
กลม  ทรงรี  ทรงสามเหล่ียม หรือแทง่ส่ีเหล่ียม  ถา้เป็นรูปแบบ
ธรรมชาติ  ตน้ไมจ้ะถูกตดัแต่งเพียงเลก็นอ้ย  เพ่ือให้อยูด่ว้ยกนัไม่แออดั
และปล่อยเป็นรูปทรงธรรมชาติ 
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6.2      ตดัแต่งเพือ่สร้างก าหนดขนาด และรูปทรงของต้นไม้ให้เหมาะสม
สวยงาม  เพ่ือให้ตรงตามรูปแบบของสวนแต่ละประเภท 

 

6.3     ตดัแต่งเพือ่สร้างพุ่มและสร้างดอก  เป็นการตดัแต่งเพ่ือสร้างตายอด
และตาดอกส่วนใหญ่เป็นไมท่ี้มีดอกหรือมีใบสวยงาม  เช่น  เฟ่ืองฟ้า  
เม่ือดอกร่วงโรยควรตดัแต่งทนัที  เพ่ือไม่ให้ก่ิงยืดยาวเกง้กา้ง  หมากผู้
หมากเมีย  เม่ือปลูกเป็นระยะเวลานานล าตน้จะยืดตวัสูงแลดูไม่สวยงาม
ควรตดัแต่งให้ต ่าเพ่ือสร้างทรงพุ่มและใบใหม่ 

 

6.4      ตดัแต่งเพือ่ป้องกันก าจดัโรคและแมลง  โดยตดัก่ิงท่ีแห้งตาย  ก่ิงไม่
สมบูรณ์ก่ิงท่ีเป็นโรคหรือมีหนอนเจาะท าลาย รวมทั้งการตดัแต่งเพ่ือ
สร้างความโปร่งและความสะอาดภายในทรงพุ่มไมเ้พ่ือป้องกนัการ     
เกิดโรคและเป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homeidea.in.th/ 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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วธีิการตดัแต่งต้นไม้  สามารรถปฏิบติัไดด้งัน้ี 
         (1)   การตดัแต่งไม้ยืนต้น  ไมย้ืนตน้โดยทัว่ไปจะจดัรูปทรงของพุ่มให้มี
รูปทรงคร่ึงวงกลมคลา้ยดอกเห็ด  พุ่มใบสูงจากพ้ืนประมาณ  2  เมตร  เพ่ือให้พน้ศีรษะ
ขณะยืนใตพุ้่มใบได ้
              วธีิการตดัแต่ง  ตดัแต่งก่ิงดา้นขา้งตามโคนตน้ท่ีมีมากเกินไป  ซ่ึงท าให้
เกิดพุ่มใบท่ีต ่า  เม่ือตดัออกทั้งหมดจนไดร้ะยะความสูงท่ีตอ้งการแลว้  ควรตดัก่ิงดา้นขา้ง
ทางตอนบนออก  โดยเฉพาะก่ิงท่ีมีง่ามแคบ  เพราะอาจหกัหรือฉีกไดง่้ายหากมีลมแรง  
หลงัจากนั้นก่ิงท่ีอยูต่อนบนจะแตกก่ิงขา้งและใบออกมาใหม่  จะไดไ้มท่ี้มีพุ่มใบสูงและได้
รูปทรงตามตอ้งการ 
         (2)   การตดัแต่งไม้พุ่ม  ส่วนใหญ่ตดัแต่งเพ่ือบงัคบัรูปทรง  เช่น  บงัคบัให้
รูปทรงเป็นเหล่ียม  ทรงกลมหรือรูปสตัวช์นิดต่างๆ พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการตดัแต่งเป็นพุ่ม
จะตอ้งเป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีขอ้ใบถ่ี  แตกยอดง่ายและยอดท่ีแตกออกมาจะแตกดา้นขา้งมาก 
              วธีิการตดัแต่ง  ควรพิจารณาว่าก่ิงท่ีตดัแก่พอประมาณ  การตดัจะตอ้ง
เหลือตาใบท่ีสมบูรณ์ไวเ้พ่ือให้แตกยอดใหม่  ก่ิงจะแผข่ยายโดยรอบพุ่มใบตามรูปทรงท่ี
ตอ้งการหลงัจากตดัแต่งคร้ังแรกควรปล่อยไวร้ะยะหน่ึง  เพ่ือให้ตน้ไมแ้ตกยอดออกมา
ใหม่อีกคร้ัง  เม่ือก่ิงใหม่เร่ิมแก่ควรตดัแต่งซ ้ า  ยอดของก่ิงจะแตกเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ท าซ ้ า
หลายๆ คร้ัง  เม่ือตดัแต่งจนไดรู้ปทรงท่ีตอ้งการแลว้  ควรหมัน่ตดัแต่งอยูเ่สมอ  ไม่ปล่อย
ให้ก่ิงแตกออกมายาวเกินไป  เพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 http://pirun.ku.ac.th/~b5310302689/ 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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         (3)   การตดัแต่งไม้เลือ้ย  เป็นการตดัแต่งเพ่ือควบคุมรูปทรง  ขนาดและ
ขอบเขตพ้ืนท่ีให้สวยงามเหมือนการตดัแต่งพืชคลุมดิน  ท าให้ไมเ้ล้ือยแลดูเป็นธรรมชาติ 
              วธีิการตดัแต่ง  ตดัและเลม็ก่ิงไมเ้ล้ือยให้โปร่งและไดรู้ปทรง  โดยตดั
แต่งก่ิงให้สั้นและยาวแตกต่างกนัเพ่ือสร้างรูปแบบอิสระ  ตดัยอดของไมเ้ล้ือยออกเพ่ือให้
แตกเป็นใบใหม่  ตดัก่ิงไมเ้ล้ือยขนาดใหญ่ออกและควรระมดัระวงัให้ใบเสียหายนอ้ยท่ีสุด  
จะท าให้ไมเ้ล้ือยดูออ่นโคง้ทอดยอดไดส้วยงาม 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.homeidea.in.th/ 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16/05/2555 
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7. การดูแลรักษาสนามหญ้า  ควรหมัน่ดูแลอยา่งสม ่าเสมอ  ไม่ควรปล่อยให้หญา้

เห่ียวเฉาหรือแห้งตาย  ส่ิงท่ีควรปฏิบติัในการดูแลรักษารักษาสนามหญา้  
ไดแ้ก่   การรดน ้า  การตดัหญา้  การใส่ปุ๋ ย  การก าจดัวชัพืช  และการตดัแต่ง
แนวของขอบสนามหญา้ 
 

    7.1    การรดน ้า  ควรรดน ้าสนามหญา้วนัละ 1  คร้ัง  ในเวลาเชา้ หรือเยน็  
โดยการรดน ้าแบบพ่นฝอยดว้ยสายยาง  หรือจะต่อทอ่ถาวรติดกบั
สปริงเกอร์ตามจุดท่ีก าหนดไว ้ แต่ถา้สวนในบริเวณบา้นมีพ้ืนท่ีขนาด
เลก็  ควรใชส้ายยางฉีดพ่นจะประหยดัมากกว่าและรดน ้าไดท้ ัว่ถึง 

 

    7.2    การตดัหญ้า ควรตดัหญา้ทุกๆ  10-15  วนั  ไม่ควรปลอ่ยให้ใบหญา้ยาว
เกินไป  เพราะจะตดัยากและไม่สวยงาม  ควรตดัหญา้ในขณะท่ีพ้ืน
แห้งไม่เปียกแฉะ  โดยให้น ้าก่อนตดัหญา้ 1 วนั  จะท าให้หญา้อวบ  ตดั
ง่ายและควรเก็บกรวด  หินเศษวสัดุต่างๆ ออกก่อนตดัหญา้  เพ่ือ
ป้องกนัอนัตราย  เคร่ืองมือท่ีใชต้ดัหญา้  เช่น  กรรไกรตดัหญา้  รถตดั
หญา้  ควรตรวจสอบเคร่ืองมือก่อนตดัหญา้ทุกคร้ัง  เม่ือตดัเสร็จแลว้
ควรน าเศษหญา้ไปท้ิงทนัทีถา้ปลอ่ยท้ิงไวจ้ะท าให้หญา้เน่าและเกิดโรค 

 

    7.3    การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ ยหลงัจากตดัหญา้แลว้  1  วนั  เน่ืองจากการตดัหญา้
เป็นการท าลายหญา้และอาหารท่ีหญา้สร้างข้ึน  ปุ๋ ยท่ีใส่ควรมีธาตุ
อาหารหลกั  ไดแ้ก่  ธาตุในโตรเจน  ธาตุฟอสฟอรัและธาตุ
โพแทสเซียมในปริมาณท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้หญา้เจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  การใส่ปุ๋ ยใชวิ้ธีการหว่าน  หลงัจากนั้นรดน ้ าให้ชุ่ม  และระวงั
ไม่ให้เศษปุ๋ ยตกคา้งบนใบหญา้ 
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    7.4    การก าจดัวชัพชื  ควรก าจดัโดยใชมื้อถอน  หรือขดุดว้ยเคร่ืองมือ  เช่น  

เสียม  พลัว่มือ  ชอ้นปลูก 
 

    7.5    การตดัแต่งแนวขอบสนามหญ้า ควรตดัอยา่งนอ้ยปีละ  1-2  คร้ัง  เพ่ือ
รักษารูปทรงและให้แลดเูรียบร้อยสวยงาม   การตดัแต่งแนวขอบ
สนามหญา้ท าไดโ้ดยใชก้รรไกรเลม็ขอบสนามหญา้  หรือใชพ้ลัว่       
ตดัแต่งหญา้โดยการตดักดลงไปให้ถึงรากและตั้งพลัว่ให้อยูใ่นแนวตั้ง
จะท าให้แนวขอบสนามหญา้เรียบเสมอกนั 

 
 

บทสรุป 
 
 
 การจดัและตกแต่งสวนในบริเวณบ้านแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การจดัและตกแต่ง
สวนในบริเวณบา้น  ลานบา้น  ทางเดิน  ก าแพงและร้ัว  การจดัสวนมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  
สวนแขวน  สวนหยอ่ม  สวนแนวตั้ง  และสวนไมพุ้่มหรือไมเ้ล้ือย   

การดูแลรักษาและตกแต่งสวนให้เจริญเติบโตและสวนงามท าไดโ้ดยการรดน ้า  
การพรวนดิน  การใส่ปุ๋ ย  การก าจดัวชัพืช  การป้องกนั  การก าจดัโรคและแมลง  การตดั
แต่งก่ิงและการตดัแต่งสนามหญา้ 
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กิจกรรมที่  3 

ภาพสวนงาม 
 

ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนหาภาพหรือวาดภาพเก่ียวกบัการจดัและตกแต่งสวนในบริเวณบา้นนอกเหนือจาก  
ท่ีศึกษาปะติดลงในพ้ืนท่ีท่ีก  าหนดแลว้อธิบายวิธีการจดัสวนมาพอสงัเขป  (10 คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพนีเ้ป็นการจดัสวนประเภท............................................................................................................... 
วธิีการจดัสวน........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลังเรียน   เล่มที่ 1  บ้านสวย  สวนงาม 
 

ค าส่ัง   ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย    ค าตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
1. พนัธ์ุไมช้นิดใดเหมาะท่ีจะน ามาจดัสวนแขวน 
  ก.    มีน ้าหนกัเบา 
  ข.   กกัเก็บน ้าไดดี้ 
  ค.    มีระบบรากฝอย 
  ง.    ทนต่ออากาศร้อนไดดี้  
2. การตดัแต่งพนัธ์ุไมเ้พ่ือบงัคบัให้เป็นรูปทรงกลมหรือรูปสตัวเ์ป็นวิธีการตดัแต่ง

พนัธ์ุไมช้นิดใด 
  ก.   ไมพุ้่ม 
  ข.   ไมเ้ล้ือย 
  ค.   ไมย้ืนตน้ 
  ง.   พืชคลุมดิน 
3. ขอ้ใดคือหลกัการจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน 
  ก.    การปรับปรุงและซ่อมแซมภายในบา้น 
  ข.    การใชป้ระโยชน์จากแสงและลมธรรมชาติ 
  ค.    การใชเ้ทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ง.     การน าพลงังานกลมาใชก้บัอุปกรณ์ในบา้น 
4. ใครมีวิธีการจดัและตกแต่งภายในบา้นแบบประหยดัพลงังาน 
  ก.     สวยวางตูห้นงัสือไวริ้มหนา้ต่าง  
  ข.     นอ้งจดัห้องนอนให้อยูท่างทิศเหนือ 
  ค.     สายรุ้งติดตั้งหลอดตะเกียบทกุห้องภายในบา้น 
       ง.     เมยติ์ดตั้งวอลลเ์ปเปอร์เพ่ือป้องกนัความร้อน 
5. การตดัแต่งแนวขอบสนามหญา้ให้เรียบเสมอกนัมีวิธีการอยา่งไร 
  ก.    ตดัแต่งดว้ยเคร่ืองตดัหญา้ 
  ข.    ตั้งพลัว่ให้ตรงแลว้ตดักดลงไปให้ถึงรากหญา้ 
  ค.    น ากอ้นอิฐมาวางท าแนวขอบสนามหญา้ 
  ง.     วางกรรไกรตดัหญา้ให้ตรงแลว้ตดับนใบหญา้ 



 10 47 

 6.  การจดัสวนในบริเวณบา้นโดยปลกูตน้ไมไ้วต้ามแนวก าแพงหรือร้ัวบา้นเป็น 
          การจดัสวนรูปแบบใด 
  ก.    สวนถาด 
  ข.    สวนหยอ่ม 
  ค.    สวนไมพุ้่ม 

          ง.    สวนแนวตั้ง  
 7. การจดัสวนหยอ่มรูปแบบใดท่ีช่วยฝึกทกัษะการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละ 
           จินตนาการ 
  ก.    สวนหยอ่มแบบธรรมชาติ  
  ข.   สวนหยอ่มท่ีจดัเป็นแบบแผน 
  ค.    สวนหยอ่มท่ีจดัโดยเนน้รูปทรงตามหลกัศิลปะ 
  ง.    ถูกทุกขอ้ 

         8. “เอกสงัเกตเห็นหญา้ในสวนหยอ่มไม่เรียบเสมอกนัจึงท าการปรับแต่งให้ 
              เรียบร้อย” เอกปฏิบติัตรงกบักระบวนการท างานขั้นตอนใด 

  ก.    การวิเคราะห์งาน 
  ข.    การวางแผนในการท างาน 
  ค.    การประเมินผลการท างาน 

          ง.    การปฏิบติังานตามขั้นตอน 

 9. การจดัและตกแต่งภายในบา้นให้น่าอยูแ่ละมีความปลอดภยัท าไดด้ว้ยวิธีใด 
  ก.    ติดตั้งฉนวนกนัความร้อน 
  ข.    ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
  ค.    ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  
  ง.     ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบประหยดัไฟ 

  10.  ขอ้ใดเป็นวิธีการจดัวางเคร่ืองเรือนเพ่ือให้บา้นน่าอยู ่
  ก.    จดัวางตามรูปแบบของบา้น  
  ข.    จดัวางให้อยูบ่ริเวณทางเดินผา่น 
  ค.    จดัวางแบบประหยดัพ้ืนท่ีและเหมาะสม 
       ง.     จดัวางตามความพอใจของสมาชิกในบา้น 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที่ 1  บ้านสวย  สวนงาม 

 
 
 

ข้อที ่ ค าตอบ 

1. ค 

2. ค 

3. ก 

4. ค 

5. ก 

6.  ง 

7. ข 

8. ข 

9. ง 

10. ก 
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กิจกรรมที่  1 

ส ารวจบ้านน่าอยู่ 
 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนส ารวจวิธีการจดัและตกแต่งภายในบา้นของตนเอง  แลว้บนัทึก  
(10 คะแนน) 
 

 

 

 

 

ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ส่ิงตกแต่งบ้าน ลักษณะการจดัและตกแต่ง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

บันทึกผลการส ารวจ 
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กิจกรรมที่  2 

ตกแต่งอย่างไรด ี
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการจดัและตกแต่งบา้นของตนเองในวนัหยดุ โดยถ่ายรูปบา้นก่อน 
  และหลงั  การจดัตกแต่งบา้นประกอบ  แลว้บนัทึกขอ้มลู (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลงานการจดัและตกแต่งบ้านของฉัน 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

วสัดุอุปกรณ์ 
  

ขั้นตอนในการท างาน 
 
 
 
  

ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  
  

ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ขปัญหา  
  

สรุปผลการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก่อนจัดบ้าน ภาพหลงัจัดบ้าน 
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กิจกรรมที่  3 

ภาพสวนงาม 
 

ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนหาภาพหรือวาดภาพเก่ียวกบัการจดัและตกแต่งสวนในบริเวณบา้นนอกเหนือจาก  
ท่ีศึกษาปะติดลงในพ้ืนท่ีท่ีก  าหนดแลว้อธิบายวิธีการจดัสวนมาพอสงัเขป  (10 คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพนีเ้ป็นการจดัสวนประเภท............................................................................................................... 
วธิีการจดัสวน........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เล่มที่ 1  บ้านสวย สวนงาม 

 
 
 

ข้อที ่ ค าตอบ 

1. ก 

2. ก 

3. ข 

4. ค 

5. ข 

6.  ง 

7. ง 

8. ก 

9. ค 

10. ค 
 
  
 
   
 
 

  
 
 


