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preface
 หนังสือในชุด Room Series เดินทางมาถึงเลมท่ี 4 คือ Living Room แลวคะ 

เปนการเดินทางที่เราตั้งใจเก็บขอมูลและเร่ืองราวของการตกแตงบาน 

มาบอกเลาสูกันฟง เรื่องราวท่ีใหทั้งความรู ชวยเปดมุมมอง และสรางอารมณ 

สนุกสนานในการตกแตงหอง

 เนื้อหาในเลมน้ีเริ่มตนดวยการไปเย่ียมเยียนหองของแขกรับเชิญอารมณดี 

5 ทาน เก็บเอาเร่ืองราวดี  ๆ เก่ียวกับไอเดีย การใชงานและการตกแตงหองรับแขก

ของเจาของหองมาฝากคุณผูอาน เพื่อสรางสรรคจินตนาการและแรงบันดาลใจ

ตอดวยการแนะนำเทคนิคการออกแบบและจัดแปลนหองรับแขก - นั่งเลน

เลือกสรรของตกแตง ไปจนถึงหาไอเดียสรางสรรคมาชวยสรางและเสริมใหหอง 

มีรายละเอียดที่นาสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังรวบรวมภาพหองรับแขก - นั่งเลน

ท่ีท้ังสวย มีสไตล และใชงานไดดี เพ่ือใหเปนหนังสือที่มีประโยชนทั้งเนื้อหา

ที่สามารถนำไปประยุกตใชได และเปนหนังสือภาพสวยท่ีจะเก็บไวดูไดนานๆ  

 ถา Living Room ของใครหลายคนเปนหองแรกในบานที่เปดใหใครตอใคร 

มาทำความรูจักกัน ก็ขอให Living Room เลมน้ีเปนประตูพาเราไปทองในโลก 

ของหนังสือและการออกแบบตกแตงดวยกันนะคะ 

สำนักพิมพบานและสวน
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 ชวงเกือบสิบปท่ีผานมา กระแส “คิดถึงอดีต” 
ลุกล้ำเขาถึงเราแทบทุกดาน ตั้งแตภาพยนตร 
ที่ทำใหเราคิดถึงชวงชีวิตวัยเด็กอยางเรื่อง 
“แฟนฉัน” คอนเสิรตเพลงเกาท่ีถูกจับมาปดฝุนใหม 
ความนิยมของตลาดรอยปที่นำเสนอวิถีชีวิต 
แบบโบราณใหนักทองเที่ยว ของสะสม 
ประเภทของเลนสังกะสีหรือนากาโบราณ 
ท่ีกลับมาถูกถามหา ไปจนถึงเร่ืองอาหารการกิน 
ซึ่งคำวา “สูตรโบราณ” ที่ตอทายชื่อกลายเปน 
เครื่องหมายการันตีความอรอย ทั้งหมดนี้ 
อาจเปนผลมาจากความรุดหนาทางเทคโนโลยี 
แบบหยุดไมไดเพราะจะไลตามไมทัน 
ใครที่เหนื่อยหรือไมอยากวิ่งตาม 
จึงหันไปหาอดีตฝนวันวานเสียเลย 
 จากความนิยมเฉพาะกลุม ปจจุบัน 
กระแส “คิดถึงอดีต” แพรขยายออกไปเรื่อย ๆ 
เห็นไดชัดท่ีสุดก็เม่ือ “เพลินวาน” ไลฟสไตลมอลล 
แบบยอนยุคไดเกิดขึ้นและกลายเปนจุด (ตอง) 
แวะพักยอดนิยมสำหรับนักทองเที่ยวในเวลา 
อันรวดเร็ว ภาพของการตกแตงอาคารบานเรือน 
ใหมีบรรยากาศอบอุนเปนกันเองและสบาย ๆ 
เหมือนเมื่อสมัยเรายังเด็ก กลายเปนสไตล 
“ในดวงใจ” เมื่อหลายคนคิดจะแตงบาน 
เปนสไตลที่เราไมตองดูแบบจากฝรั่งหรือญี่ปุน 
แมจะอางอิงไดใกลเคียงกับสไตลเรโทร 
แตก็เปนเรโทรแบบไทย ๆ เพราะเฟอรนิเจอร 
และของตกแตงทุกอยางจากยุคนั้นมักเปนฝมือ 
ชางไทย อาจดูแบบจากแค็ตตาล็อกฝรั่งบาง  
แตขนาดสัดสวนก็ไดปรับใหเขากับคนไทยแลว 
ทั้งชุดรับแขกพนักเทาแขนไม เฟอรนิเจอรหวาย 
ชุดสนามเหล็กดัดโคง วอลลเปเปอรลายยอนยุค 
กระเบื้องโมเสก โคมไฟกระโปรงแหมม 
(โคมแกวที่ขอบบานเปนหยัก ๆ) องคประกอบ 
ที่เคยถูกมองวาเชยเหลานี้ วันนี้กลับดู “เท” 
จนกลายเปนของ “ตองมี” และราคาในทองตลาด 
ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ   
 อยางไรก็ตาม สไตลไทยเรโทรของวันนี้ 
ไมไดกลับมาในรูปแบบเดิมเสียทีเดียว เพราะ 
ของใชจากยุค 20 - 30 ปกอนอาจไมสะดวกใช 
เทาของใหม ๆ เราจึงมักเห็นการตกแตงสไตลนี้ 
อยูในมุมรับแขกที่เจาของบานไดนำของสะสม 
ยอนอดีตมาจัดโชวไวมากกวามุมอื่น ๆ 
ซึ่งนอกจากผูมาเยือนจะรูสึกประทับใจแลว 
การไดนั่งรับแขกในบรรยากาศเกา ๆ 
นาจะยิ่งชวยใหคนคอเดียวกันและวัยเดียวกัน 
ไดพูดคุยคุยอดีตกันอยางออกรสยิ่งขึ้นดวย 

trend
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trend

 แมทุกวันนี้จะมีสถานที่นอกบานใหเราไดแฮงเอาตเปดบริการกันมากมาย 
กระจายไปทั่วเมือง แตการจัดบานใหสามารถรองรับบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหาย 
ที่รักการปารตี้หรือเปนที่นัดรวมตัวกันของสมาชิกในครอบครัวก็กำลังเปนที่นิยม 
มากขึ้น เพราะปารตี้ในบานนอกจากจะไดความรูสึกเปนสวนตัวกวา ยังประหยัด 
และไมมีขอจำกัดในเรื่องของเวลาอีกดวย นอกจากนี้เรายังสามารถจัดบรรยากาศ 
ของการสังสรรคไดตามใจชอบ ตอบสนองรูปแบบของปารตี้ในแบบเฉพาะตัวได
 หองรับแขกท่ีตองรองรับงานปารต้ีบอย ๆ ควรจัดใหมีพ้ืนท่ีตอเน่ืองกับสวนกินขาว 
แพนทร่ี หรือครัว เพ่ือเสิรฟอาหารและเคร่ืองด่ืมไดสะดวก เม่ือมีปารต้ี 
โตะกินขาวก็จะไดใชเปนที่นั่งเสริมรองรับแขกไดมากขึ้น หรืออาจจัดบารเครื่องดื่ม 
พรอมเกาอี้สตูลไวใกล ๆ เพื่อรองรับวงสนทนาวงเล็กไดเพิ่มขึ้น เฟอรนิเจอรชิ้นหลักๆ 
อยางโซฟา อารมแชร หรือโตะกลาง อาจเลือกที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวาง 

ใหเหมาะกับรูปแบบของปารต้ีและจำนวนคน เชน เลือกเฟอรนิเจอรเคล่ือนยายงาย 
เพื่อเปลี่ยนพื้นที่กลางหองใหกลายเปนฟลอรเตนลีลาศสำหรับคุณปูคุณยา 
หรือเลือกเฟอรนิเจอรท่ีนำมาวางเรียงกันไดเขาชุดเพ่ือจับกลุมรองเพลงคาราโอเกะ 
สวนตูวางทีวีควรมีพื้นที่พอใหวางอุปกรณสำหรับดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม 
และรองคาราโอเกะอยางครบครัน ขึ้นอยูกับกิจกรรมแบบที่คุณโปรดปราน 
 สำหรับปารตี้ที่อยากใหมีบรรยากาศคึกคักดวยแสงไฟหลายสี อาจติดตั้ง 
ดวงโคมบางจุดที่ใชหลอดไฟที่มีสีสันตาง ๆ เชน หลอดแอลอีดี ซึ่งสามารถปรับสี 
และความสวาง และสามารถต้ังโปรแกรมใหเปล่ียนสีอัตโนมัติดวยรีโมตคอนโทรล 
นอกจากนี้ยังมีเทียนแอลอีดีที่ใหแสงเสมือนเทียนจริง มีสีและแสงที่มีการพลิ้วไหว 
เหมือนมีลมพัด ใชเวลาที่ตองการบรรยากาศแบบโรแมนติก (สอบถามรายละเอียด 
หลอดแอลอีดีไดที่ ศูนยขอมูลฟลิปส โทรศัพท 0-2652-8652)
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ตัวอย่าง
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5
บอยคร้ังบุคลิกเจาของบานก็สะทอนอยูในการตกแตง 

เกิดเปนรูปแบบเฉพาะตัวข้ึนมา หองรับแขกของแตละบาน 
จึงมีรายละเอียดสวนบุคคลที่ตางกันออกไป รวมถึง 
วิธีการและข้ันตอนการออกแบบ ปญหา ทางแกไข 
ที่ทั้งสนุกและนึกเสียดายในภายหลังเกิดขึ้นไมซ้ำกัน  
กอนเริ่มตนออกแบบเราจึงขอพาคุณเขาไปนั่งฟง 
เรื่องราวการตกแตงหองของแขกรับเชิญ 5 ทาน 

หวังใหเปนเรื่องราวที่ชวยสรางแรงบันดาลใจ  
เปนตัวอยาง หรือชวยเปนขอเสนอแนะ 

เพื่อใหคุณมีหองรับแขกที่ตรงใจคุณมากที่สุด

ตัวอย่าง



ภาพ : สิทธิศักดิ์ น้ำคำ
สไตล : ภควดี พะหุโล

ตัวอย่าง
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