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หน้าที ่1 Introduction

โดยปกติแล้วเจ้าของบ้านมือใหม่หลายคนมักจะคิดว่า ถ้าอยากได้บ้านที่ดูหรู ดูดี จะต้องลงทุนไปกันข้าวของเครื่อง

ใช้ราคาแพง

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตกแต่งบ้านให้ดูหรูนั้น ไม่จำเป็นต้องลงทุนในแง่ของตัวเงินเป็นจำนวนมากเสมอไป การ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือเทคนิคบางอย่างนั้นจะช่วยให้คุณสามารถแต่งบ้านหรูได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับ

เงินในกระเป๋าของคุณมากจนเกินไปได้

eBook เล่มนี้ของแสนสิร ิจะมาแชร ์10 เทคนิคง่ายๆ ในการตกแต่งบ้านให้ดูหรูกับราคาที่เหมาะสม และถ้าคุณอ่าน

จบ รับรองเลยว่าคุณจะได้ไอเดียเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน

ภาพจากโครงการ นาราสิริ พระราม 2
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อย่างที่ Abraham Lincoln (ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐฯ) เคยกล่าวไว้ว่า...

หน้าที ่2 เทคนิค 1: วางแผนก่อนเริ่มตกแต่ง

แปลได้ความว่า “ถ้าฉันมีเวลา 8 ช่ัวโมง ฉันจะใช้เวลา 6 ช่ัวโมง จากเวลาที่มีในการลับขวานให้คม”

การตัดไม้จะต้องลับขวานให้คมก่อนฉันใด การแต่งบ้านก็จะต้องวางแผนการแต่งบ้าน

ให้ดีฉันนั้น วิธีการวางแผนนั้นมีง่ายๆ 4 ข้ันตอน ดังนี้

แค่คุณมีกระดาษและปากกา ก็สามารถเริ่มการวางแปลนได้ง่ายๆ โดยนำแปลนบ้านจากโฉนดที่ดินของคุณมาใช้ 

หรือไม่ก็สามารถหาแปลนบ้านได้จากเว็บไซต์ของโครงการบ้านที่คุณอยู่ แต่ถ้าต้องการให้ได้ขนาดจริงที่แน่นอน 

แนะนำให้คุณค่อยๆ ใช้ตลับเมตรวัดความยาวของพ้ืนที่ในห้องต่างๆ แล้วเขียนระบุความกว้างยาวให้ครบทุกผนัง 

ก่อนนำไปถ่ายเอกสารไว้หลายๆ ชุด เพ่ือจะได้เขียนไอเดียการแต่งบ้านได้หลายแบบโดยไม่ต้องคอยลบคอยแก้ไปมา

1. เริ่มวางแปลน

If I had 8 hours to chop down a tree, 

I would spend 6 of those hours 

sharpening my axe.
“

วางแผนก่อนเริ่มตกแต่ง

เทคนิค
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ลองโหลดแอปวัดขนาดห้อง RoomScan มาใช้ดู จะช่วยให้การวัดขนาดห้องง่ายข้ึน

การหาไอเดียและแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านจากอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยเว็บไซต์ที่เป็นเสมือนแหล่ง

รวมการแต่งบ้านต่างๆ ที่คุณสามารถเข้าไปลองค้นหาได้คือ Pinterest

2. หาไอเดีย



หน้าที ่3 เทคนิค 1: วางแผนก่อนเริ่มตกแต่ง

เมื่อเจอไอเดียที่ต้องการ ให ้Save รูป หรือถ่าย Screenshot เก็บไว ้แล้วแยกเก็บเป็นโฟลเดอร์เพ่ือให้ค้นหาได้ง่าย 

(แอพพลิเคช่ันในการถ่าย Screenshot ที่แนะนำคือ Awesome Screenshot ซึ่งเป็น Chrome Extension)

เมื่อคุณรู้แล้วว่าต้องการให้บ้านออกมาเป็นสไตล์ไหน และจะต้องมีของตกแต่งอะไรบ้าง คุณก็จะสามารถทำตาราง

ข้ึนมาเพ่ือช่วยให้การวางแผนการเงินของคุณนั้นง่ายข้ึน

3. เลือกไอเดีย

4. คิดราคา

การวางแผนที่ดีจะทำให้คุณได้ของที่ตรงใจ และ
สามารถควบคุมงบประมาณได้“

สมัคร Account Pinterest ได้ฟร ีเพ่ือ Save ไอเดียดีๆ ที่คุณเจอเก็บเอาไว้ได้



บ่อยครั้งที่ลิสต์รายการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่คุณทำออกมาแล้วอาจจะเกินงบที่ตั้งไว้ในตอนแรก จนต้องคิด

แล้วคิดอีกว่าจะต้องตัดอะไร แต่ก็คิดไม่ออก

สิ่งที่คุณควรทำคือเน้นตัดสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดออกก่อน แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรสำคัญน้อย อะไรสำคัญมาก?

คำตอบก็คือ “การให้คะแนน”

ให้คุณเพ่ิมช่องคะแนนไปอีกหนึ่งช่องในตารางลิสต์รายการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง โดยกำหนดการให้คะแนน

ตั้งแต่ 1 ถึง 3 จากนั้นลองพิจารณาดูว่าสิ่งของไหนในลิสต์ทั้งหมดสำคัญน้อย หรือสำคัญมาก

ให ้1 คะแนน สำหรับสิ่งที่สำคัญน้อย ไม่มีก็ไม่เป็นไร 

ให ้2 คะแนน สำหรับสิ่งที่สำคัญปานกลาง ไม่มีก็ได้ แต่อาจจะทำให้บ้านดูไม่สวย หรือทำให้การใช้ชีวิตในบ้าน

ติดขัดบ้าง 

ให ้ 3 คะแนน สำหรับสิ่งที่สำคัญมาก ไม่มีไม่ได้ ถ้าบ้านของคุณขาดสิ่งนั้นๆ ไป คุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ของคุณได้อย่างมีความสุข

หลังจากให้คะแนนเสร็จ คุณน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่สามารถตัดออกได้หรือไม่จำเป็น

ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะตัดอะไรออก รู้สึกอยากเก็บ
ทุกอย่างไว้หมด ให้ลองใช้ตัวเลขเป็นตัวตัดสิน“

หน้าที ่4 เทคนิค 2: จัดลำดับความสำคัญ

จัดลำดับความสำคัญ

เทคนิค

2



การเลือก Theme สีที่จะใช้ในการตกแต่งบ้านจะทำให้คุณสามารถวางแผนการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

ต่างๆ ได้ง่ายมากข้ึน

หลักการง่ายๆ 2 หลักการที่นิยมนำมาใช้ในการเลือก Theme สีตกแต่งบ้านบ่อยๆ ก็คือ

หน้าที ่5 เทคนิค 3: กำหนด Theme สี

กำหนด Theme สี

เทคนิค
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ยิ่งคุณมีสีที่ใช้ในการตกแต่งบ้านมากเท่าไหร่ คุณยิ่งต้องเสียเวลาเลือกมากเท่านั้น รวมถึงอาจทำให้งบของคุณ

บานปลายตามไปด้วย ซึ่งในทางกลับกันถ้าคุณมีแค่ 3 สี ทางเลือกที่ถูกจำกัดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ชัดเจน

มากข้ึน

โดยปกติแล้ว ถ้าคุณไม่ได้เลือกสีที่มันฉูดฉาด หรือแตกต่างกันมากจนเกินไป เลข “3” นั้นเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ใน

การเลือกสีมาแต่งบ้าน

1. เลือกสีเพียงแค่ 3 สี

หลักการนี้เป็นหลักการเลือกปริมาณสีที่ใช้ในห้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 100 ส่วน โดย 60 ส่วน ควรเป็นสีหลักที่ใช้

ตกแต่ง อย่างบริเวณพ้ืน ผนัง หรือฝ้าเพดาน รองลงมากับปริมาณสี 30 ส่วน ซึ่งอาจเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของ

ตกแต่งต่างๆ ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และ 10 ส่วนสุดท้าย เป็นส่วนของสีที่เรียกว่า สี Accent หรือสีที่คุณอยากนำ

มาใช้กับของตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือขับความโดดเด่นให้ห้องมีมิติของสีมากข้ึน

2. หลัก 60 - 30 - 10



หน้าที ่6 เทคนิค 3: กำหนด Theme สี

เลือกใช้สีให้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

“

ตัวอย่างด้านบนคือการเลือกใช้สี 3 สี และมีการกำหนด

ปริมาณสีเป็น 60-30-10 ซึ่งหากนำเทคนิคนี้ไปประยุตก์ใช้ ก็

จะช่วยทำให้คุณได้ห้องที่ออกมาดูดี เหมือนตกแต่งโดยนัก

ออกแบบมืออาชีพเลยทีเดียว

ภาพจากโครงการ นาราสิริ บางนา
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“แสงไฟ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ Mood & Tone ของห้อง

ถ้าคุณใช้แสงไฟได้เหมาะสม ห้องธรรมดาๆ ที่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากก็อาจจะดูดีข้ึนมาได้ 

ซึ่งในทางกลับกัน ถ้าห้องของคุณถูกตกแต่งไว้อย่างหรูหรา แต่แสงไฟที่เลือกมาใช้ไม่เหมาะสม ห้องที่หรูหราอยู่แล้ว

ก็อาจจะดูไม่สมกับราคาที่คุณตกแต่งไปได้

สำหรับห้องทำงาน แสงไฟก็ควรจะมีความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้สายตาและไม่สว่างจ้าจนเกินไป แต่ถ้าเป็นห้อง

นอน ก็ควรจัดแสงไฟให้ดูผ่อนคลาย หรือเลือกใช้เป็นไฟดาวน์ไลท์ที่สามารถดิมเมอร์ปรับระดับความสว่างเพ่ือ

สร้างบรรยากาศให้ดูน่านอน 

หน้าที ่7 เทคนิค 4: ให้ความสำคัญกับการจัดแสงไฟ

ให้ความสำคัญกับการจัดแสงไฟ
เทคนิค
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Houselogic ได้ให้ข้อมูลความสว่างของแสงของห้องแต่ละห้องไว้ดังนี้

1. ห้องครัว:    5,000-10,000 lumens

2. ห้องน้ำ:      4,000-8,000 lumens

3. ห้องทานข้าว:     3,000-6,000 lumens

4. ห้องทำงาน:      3,000-6,000 lumens

5. ห้องนอน:      2,000-4,000 lumens

6. ห้องนั่งเล่น:      1,500-3,000 lumens

* Lumens เป็นหน่วยวัดของแสงสว่างทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟ LED หรือไฟฉาย ยิ่งค่า Lumen สูง แสงไฟจะยิ่งสว่าง

แสงสว่างที่แนะนำสำหรับแต่ละห้อง



หน้าที ่8 เทคนิค 4: ให้ความสำคัญกับการจัดแสงไฟ

การจัดไฟในบ้าน สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ หลักๆ ตามลักษณะการให้แสงสว่างและการกระจายของแสง คือ 

Direct Light และ Indirect Light หากคุณสามารถเลือกจัดไฟสองแบบนี้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยให้บ้านดูหรู

ข้ึนเหมือนจ้างมืออาชีพมาตกแต่งเลยทีเดียว

เป็นการจัดไฟที่ให้แสงสว่างโดยตรงจากหลอดไฟไปยังบริเวณที่เราต้องการให้แสงสว่าง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป 

หรือการให้แสงเฉพาะจุด เช่น การใช้ไฟหลุม หรือโคมไฟต่างๆ

วิธีในการสังเกตว่าแสงที่ใช้เป็น Direct Light หรือไม่ก็คือ เราจะสามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงหรือหลอดไฟได้

โดยตรง การให้แสง Direct Light ยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยกำหนดพ้ืนที่ต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ยกตัวอย่างเช่น การติด

โคมไฟเพ่ือส่องมายังโต๊ะทำงาน หรือบนโต๊ะทานอาหาร ไปจนถึงการติดโคมไฟส่องสว่างมายังกรอบรูปบนผนัง

เพ่ือเน้นความโดดเด่น

ไฟ Indirect Light หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า ไฟซ่อน ไฟหลืบ เป็นแสงไฟที่เกิดจากการให้แสงสว่างจากแหล่ง

กำเนิดแสงโดยไปกระทบกับระนาบ หรือพ้ืนผิวอื่นๆ ก่อนเพ่ือกระจายแสงสว่าง

สำหรับแสงแบบ Inderect Light เราจะมองไม่เห็นแหล่งกำเนินแสงหรือหลอดไฟ แต่จะเห็นเพียงแสงสว่างถูกกระทบ

ออกมาเท่านั้น

บริเวณหรือห้องที่เหมาะสำหรับการจัดไฟแบบ Indirect Light คือบริเวณที่ไม่ได้ต้องการแสงสว่างที่จ้ามากนัก แต่

ใช้ให้พอมองเห็น เช่น ใช้เป็นแนวทางเดิน หรือใช้เป็นลูกเล่นในการตกแต่งเพ่ือสร้างอารมณ์ที่แตกต่างให้กับห้องนั้นๆ 

ซึ่งนิยมใช้ในห้องนั่งเล่น และห้องนอน

การใช้ไฟ Direct Light การใช้ไฟ Indirect Light ในห้องนอน

รู้จัก Direct Light และ Indirect Light

Direct Light

Indirect Light



ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริจรัญฯ-ปิ่นเกล้า

https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri-charan-pinklao/th/


หากห้องของคุณมีพ้ืนที่ว่างบนผนังค่อนข้างมาก การหารูปมาติดนั้นถือเป็นการตกแต่งที่ทำได้ง่าย ราคาไม่แพง 

แถมยังทำให้ห้องนั้น “ดูมีอะไร” มากข้ึน

การติดรูปภาพบนผนังบ้านถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ์ซึ่งข้ันตอนข้างล่างนี้เป็นข้ันตอนง่ายๆ ที่ทำให้การติดรูปภาพ

บนผนังของคุณดูดีอย่างคาดไม่ถึง

ภาพจากโครงการ บุราสิริ วัชรพล 

หน้าที ่10 เทคนิค 5: ติดรูปภาพที่ผนัง

ติดรูปภาพที่ผนัง
เทคนิค

5

https://www.sansiri.com/singlehouse/narasiri_bangna/th/


หน้าที ่11 เทคนิค 5: ติดรูปภาพที่ผนัง

บริเวณที่นิยมตกแต่งด้วยการติดรูปภาพ เช่น ผนังหลังโซฟาห้องนั่งเล่น ผนังมุมโถงบันได ผนังทางเดินระหว่าง

ห้อง ไปจนถึงผนังหัวเตียง

วัดขนาดของพ้ืนที่ที่ต้องการติดกรอบรูปให้ละเอียด ทั้งความกว้างและความสูง ที่สำคัญอย่าลืมโน้ตหรือสเก๊ตช์

องค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์รอบข้างเอาไว้ด้วย เพ่ือให้สามารถเลือกขนาดของรูปภาพได้อย่างเหมาะสม ไม่เล็ก

หรือไม่ใหญ่จนเกินไป

การติดรูปภาพบนผนังนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย บางผนังดูเหมือนไม่คิดอะไรในการติดแต่กลับออกมาลงตัว ไม่น่า

เบื่อ แถมสวยอีกต่างหาก

ซึ่งความจริงแล้ว รูปแบบการจัดองค์ประกอบของกรอบรูปที่นิยมกันนั้นมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. คิดก่อนว่าจะติดรูปภาพบริเวณไหนบ้าง

2. วัดขนาดพ้ืนที่

3. หารูปแบบการจัดเรียงที่ชอบ

ภาพจากโครงการ บุราสิริ วัชรพล 

https://www.sansiri.com/singlehouse/burasiri-watcharapol/th/


หน้าที ่12 เทคนิค 5: ติดรูปภาพที่ผนัง

3.1 จัดแบบสมมาตร แบบนี้จะดูเรียบร้อยเป็นระเบียบ

3.2 จัดแบบฟรีฟอร์ม แบบนี้จะให้อารมณ์สนุกสนาน เป็นกันเอง

แน่นอนว่า “สีบนรูปภาพ” นั้นย่อมส่งผลต่อ “สีโดยรวม” ของห้อง ฉะนั้นคุณควรจะกำหนดโทนสีให้กับรูปภาพเอา

ไว้ก่อนที่จะเลือกซื้อ โดยสามารถอ้างอิงจาก “เทคนิคที่ 3: กำหนด Theme สี”

4. อย่าลืมนึกถึงเรื่องสี



ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริจรัญฯ-ปิ่นเกล้า ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริจรัญฯ-ปิ่นเกล้า

https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri-charan-pinklao/th/


ในวันแรกที่คุณย้ายเข้าไปยังบ้านหลังใหม่ หรือเพ่ิงเสร็จสิ้นจากภารกิจการแต่งบ้านเดิมให้ดูดี แน่นอนว่าความ

เรียบร้อยจะอยู่คงที่ได้สักระยะ

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณเข้าไปใช้ชีวิตอยู่จริง คงจะต้องมีการซื้อของใช้เพ่ิมเติมเข้ามาอย่างแน่นอน ซึ่งถ้าคุณไม่ได้

วางแผนในการเก็บของเหล่านั้นให้ดี คุณอาจจะเจอกับปัญหา “ของเต็มบ้าน” ไม่ว่าจะเป็นของชำร่วย ของช้ินเล็กช้ิน

น้อย เมื่อรวมๆ กันแล้วของต่างๆ เหล่านั้นจะกินพ้ืนที่บ้านของคุณไปไม่น้อย 

สิ่งที่คุณควรทำก็คือการเตรียมพ้ืนที่ในการเก็บของให้เพียงพอตั้งแต่วันแรกที่คิดจะแต่งบ้าน เช่น การเลือก

เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเก็บของได้ในตัว หรือถ้ามีพ้ืนที่ในบ้านมากพอก็อาจเผื่อห้องไว้สำหรับเก็บของโดยเฉพาะก็ได้

ภาพจากโครงการ นาราสิริ ไฮด์อเวย์

หน้าที ่14 เทคนิค 6: เตรียมที่เก็บของให้เพียงพอ

เตรียมที่เก็บของให้เพียงพอ

เทคนิค
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https://www.sansiri.com/singlehouse/narasiri_hideaway/th/home/


ข้อมูลจาก Color Psychology & Personality Meaning บอกไว้ว่าสีเขียวนั้นสื่อถือธรรมชาติ, ชีวิต และสุขภาพ 

ซึ่งการที่คุณเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบ้านของคุณนั้น ก็เปรียบเสมือนว่าคุณได้ใส่ธรรมชาต,ิ ชีวิต และสุขภาพเข้าไปยัง

บ้านของคุณด้วยนั่นเอง

หนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยมากที่สุดเวลาปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านก็คือ สามารถปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนได้หรือไม่?

คำตอบคือได้ แต่เฉพาะต้นไม้แค่บางชนิดเท่านั้น ซึ่งต้นไม้ที่สามารถปลูกในห้องนอนได้ ได้แก่ มะลิ, ลาเวนเดอร,์ โรส

แมรี,่ อโลเวร่า, ต้นตีนตุ๊กแกฝรั่ง และต้นลิ้นมังกร

ถ้าคุณไม่อยากที่จะดูแลรักษาต้นไม้อย่างเป็นประจำ การเลือกตกแต่งด้วยต้นไม้ประดิษฐ์ก็สามารถช่วยให้

บรรยากาศในบ้านดีข้ึนได้เช่นกัน

ภาพจากโครงการ เศรษฐสริ ิ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

หน้าที ่15 เทคนิค 7: เตรียมที่เก็บของให้เพียงพอ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยต้นไม้

เทคนิค
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https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri-pinklao-kanchana/th/


แน่นอนว่าการที่คุณนำเอาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากบ้านหลังเก่าที่ยังคงสภาพดีกลับมาใช้ ก็ย่อมช่วยลดค่า

ใช้จ่ายให้ลดลง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะต้องพิจารณาด้วยว่า ของที่เลือกมามีความเข้ากันได้กับบ้านหลังใหม่หรือไม่ ไม่อย่างนั้น

บ้านที่ตั้งใจให้ดูหรูหหราของคุณ ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการตั้งแต่แรก

หน้าที ่16 เทคนิค 8: ของเก่าเล่าใหม่ 

ของเก่าเล่าใหม ่

เทคนิค
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ของเก่า จะไม่เก่าเลย ถ้าคุณหยิบมาใช้
ให้ถูกที่ ถูกเวลา“

ถ้าของที่คุณต้องการจะย้ายจากบ้านเก่าไปยังบ้านใหม่นั้นมีขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนมาก คุณ

สามารถใช้บริการ Delivery Service อย่าง Deliveree หรือ Lalamove



ปกติแล้วการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปนั้นจะทำให้ชีวิตของคุณง่าย เพราะทุกอย่างจะถูกประกอบมาเรียบร้อยแล้ว 

สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่บอกให้ร้านจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ของคุณมาที่บ้าน แต่สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความสะดวกก็

คือราคาที่สูงข้ึน 

ถ้าคุณอยากได้ของดีแบบประหยัดงบลงมาหน่อย เฟอร์นิเจอร์ประกอบเองถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะราคา

จะถูกกว่าเนื่องจากว่าคุณจะต้องประกอบสินค้าเอง อีกทั้งค่าขนส่งก็จะลดลงตามไปด้วย

แหล่งซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบประกอบเองในประเทศไทยที่ใครๆ จะต้องรู้จักก็คือ IKEA โดยที่คุณจะต้องไปเลือกแบบ ขน

เฟอร์นิเจอร ์(แบบยังไม่ประกอบ) เอง จากนั้นก็นำไปชำระเงิน ซึ่งถ้าคุณขนกลับบ้าน และนำไปประกอบเองก็จะไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม แต่ถ้าใช้บริการ IKEA จัดส่ง ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 650 บาทต่อครั้ง (อ้างอิงจากเว็บไซต)์ และถ้า

คุณต้องการให ้IKEA ประกอบให ้จะคิดค่าประกอบอยู่ที่ 7% ของราคาเฟอร์นิเจอร์โดยที่มีข้ันต่ำคือ 350 บาท 

(อ้างอิงจากเว็บไซต์)

หน้าที ่17 เทคนิค 9: ซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบประกอบเอง 

ซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบประกอบเอง 

เทคนิค
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ถ้าคุณลองเช็คราคาของแต่งบ้านมือหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเกินจะเอื้อมไหว ของแต่งบ้านมือสองอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำ

ตอบ ซึ่งถ้าคุณตาดี คุณก็อาจจะได้ของเก่าที่คุณภาพยังดีโดยที่ราคาไม่แพงมากก็ได้

ถ้าคุณเป็นคนที่อยากเห็นและอยากสัมผัสสินค้าจริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ “ตลาดคลองถม” หรือ “ตลาดรัชดาไนท”์ 

เป็นแหล่งรวมของเก่ามากมายที่คุณสามารถไปเลือกได้

แต่ถ้าคุณอยากเลือกซื้อของผ่านช่องทางออนไลน ์เว็บไซต์ “ขายด”ี (kaidee.com) เป็นแหล่งที่สามารถเข้าไปเลือก

หาของมือสองที่คนเข้ามาโพสต์ขายได ้ซึ่งคุณสามารถคุยกับคนขายได้โดยตรงโดยที่ kaidee.com จะไม่เก็บค่า

นายหน้าจากคุณแม้แต่บาทเดียว

หน้าที ่18 เทคนิค 10: ซื้อของมือสอง

ซื้อของมือสอง

เทคนิค
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* หมายเหต:ุ สินค้ามือสองนั้นอาจมีตำหน ิหรือมีโอกาสที่จะชำรุดได้ เนื่องจากถูกใช้งานมาก่อนแล้ว คุณควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะ

ตัดสินใจซื้อสินค้ามือสอง

หน้าเว็บไซต์ kaidee.com



การแต่งบ้านให้หรูหราและดูดี ภายใต้งบประมาณที่จำกัดนั้นสามารถทำได้โดยเริ่มจากการวางแผนก่อนเริ่มตกแต่ง 

จัดลำดับความสำคัญ และการกำหนด Theme สี 

คุณสามารถประหยัดงบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง ซึ่งเป็นส่วนหลักในการแต่งบ้านแต่ยังคงความดูดีได้โดยการ

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ประกอบเอง ซื้อของมือสอง หรือเพียงแค่เอาเฟอร์นิเจอร์ที่เคยใช้ในบ้านหลังเก่าและดูเข้ากับความ

หรูหราในบ้านหลังใหม่ได้ก็ถือว่าช่วยประหยัดได้อีกทางหนึ่ง

รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างการจัดแสงไฟ การเตรียมพ้ืนที่จัดเก็บของให้เหมาะสม การ

ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้าน ไปจนถึงการจัดรูปภาพตกแต่งผนังก็สำคัญไม่แพ้กัน

ถ้าคุณหยิบเอาเทคนิคทั้ง 10 ข้อนี้ไปศึกษา และนำไปใช้ตามความเหมาะสม รับรองว่าคุณจะสามารถได้บ้านหรูใน

ราคาไม่แพงตามที่ตั้งใจได้แน่นอน

สรุป

ภาพจากโครงการ นายน์ บาย แสนสิริ

https://www.sansiri.com/condominium/nye_sathorn_taksin/th/
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