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ART 
OF

LIVING
168 ToBe Design offering the full services residential of interior & exterior designs, 

new construction or even home renovation. Long lasting experience more than 15 year

gives the unique leading of wide range designs such as home, condominiums, story buildings,

offices, restuarant etc., we able to provide stylish design which reflects your personalities,

lifestyle and aesthetic sensibilities.

 บร�ษัท 168 ทูบีดีไซน จำกัด ผูใหบร�การรับเหมาออกแบบตกแตงภายในครบวงจร

ดำเนินธุรกิจมายาวนานกวา 15 ป ีเนนการสรางสรรคไอเดียงานศิลปะออกแบบตกแตงภายใน

เพ�่อลูกคาเฉพาะราย ใหบร�การงานหลากหลายสำหรับที่พักอาศัยทุกประเภท 

เรายึดหลักการออกแบบตามหลักสถาปตยกรรมและว�ศวกรรมอยางเครงครัด

ทีมงานพรอมสรางสรรคผลงาแบบเนนคุณคา ดูแลใสใจทุกรายละเอียด 
สงมอบงานถึงมือลูกคาอยางสมบูรณแบบ



Fabulous 
เรามุงเนนนำเสนอนวัตกรรมและดีไซนที่แตกตางใหลงตัวทุกพ�้นที่ในบาน
พรอมคุณภาพระดับพร�เมี่ยมทุกชิ�นงาน สรางสรรคคุณภาพงานเฟอร
นิเจอรบิ�วอินมาตรฐานระดับสูง นำเสนอดีไซนที่แตกตางสะทอนตัวตนที่
เปนคุณ

Uniquene� 



Modern
Luxury Design



Modern Luxuryaes�etic of modern interior
สะทอนความหรูหราของการใชชีว�ต

168 Tobe Design ร�เร�่มนำเทรนด Modern Luxury  มาตั้งแตป 2549
เปนยุคบุกเบิกรุนแรกกับการนำเทรนดการแสดงออกถึงความลักซชัวร�่แบบ
ใหมที่ไดรับอิทธิพลมาจากทางฝงตะวันตกสมัยใหม  แนวคิดการตกแตงภาย
ในสไตลโมเดิรนลักซชัวร� ่ นอกจากจะมีดีไซน ที ่สวยหรูทันสมัยดูดีแลว 
ยังตองสะทอนรสนิยมและไลฟสไตล โดดเดน เกินใครใหแกผูเปนเจาของ
ทุกงานออกแบบที่มาจากทางเราจะเปน การออกแบบใหลูกคาเฉพาะราย
ผลงานทุกชิ�นทุกแบบไมซ้ำใคร เนนความโดดเดนเปนเอกลักษณ

เราเนนงานสไตลประยุกตจากฝงตะวันตกที่หลากหลาย ไมวาจะเปน อิตาลี 
อังกฤษ ฝรั่งเศส เต็มที่กับการคร�เอทไอเดีย สรางสรรคงานใหมๆ โดยทีม
งานดีไซนเนอรมืออาชีพ เพ�่อเติมเต็ม ความตองการสรางความสุขใน
ทุกวันใหกับผูอาศัย



 Modern  Classic

สวยสงาเหนือกาลเวลา

The Perfect Elegance



Modern Classic  เปนสไตลที่ไดรับความนิยมตลอดกาล มีจ�ดเดน ในเร�่องของความคลาสสิค
เหนือกาลเวลา ความพ�เศษของงานออกแบบ คือ การผสมผสานระหวางรายละเอียดของดีไซน
กับความเร�ยบงายออนชอยสไตลคลาสสิคที่ไดรับอิทธิพลมาจากยุคเฟ��องฟ�ในทว�ปยุโรป

 

Modern Classic 
Uniquene� for your lifestyle



Modern Classic 
Uniquene� for your lifestyle

แตละหองตองใชเทคนิคและหลักการออกแบบอาศัย
ความพ�ถีพ�ถันในรายละเอียดตั้งแตลวดลายการออก
แบบการวางฟอรนิเจอร วัสดุ โทนสี เพ�่อมุงเนนไปที่
ความสวยสงา สุข�ม  นุมลึก เหนือกาลเวลา



Modern Classic Luxury
Uniquene� for your lifestyle

Modern Classic Luxury คือ combination ยุโรปสมัยโบราณกับความโมเดิรน
เขาไวดวยกันอยางลงตัว ความพ�เศษของงานออกแบบสไตลนี้มีความงามแบบคลาสสิค 
แฝงความเร�ยบงายพรอมกับประยุกตให เขากับความทันสมัยอยางสมสัดสวน



Classic
Timele� Feeling in Your Room



การตกแตงสไตลคลาสสิค เปนศิลปะสไตลยุโรปแบบคลาสสิกไดรับอิทธิพลจากยุค
ของชาวกร�กและชาวโรมัน หลักการออกแบบหนีไมพนความสวยงามอลังการ ใหญ
โตและโออา โดยเฉพาะการ ตกแตงภายในจะเนนการใชรายละเอียดคอนขางมากลาย
ละเอียดงานตองออนชอย งดงาม  วัสดุที่นิยมในการตกแตงบานแบบนี้คือวัสดุที่มี
ลักษณะเปนเสนลายโคงมน เนนรายละเอียด ความงดงามของลายแกะสลัก งาน
ออกแบบอินทีเร�ยรมีความสำคัญมาก ชวยใหการจัดวางหร�อ การวางตำแหนง
เคร�่องเร�อนเคร�่องใชตามหนาที่ของการใชสอยภายในหองใหเกิดความงาม 



Simplicity subtle Sophistication
Modern Contemporary



Modern Contemporary เปนงานศิลปะการออกแบบรวมสมัยผสานกับความโมเดิรน
ของยุคปจจ�บัน ถือเปนสไตลที่ไดรับความนิยมไมนอยในเมืองไทย สไตลรวมสมัยถือวา
มีความโดดเดนมีประวัติศาสตรการถือกำเนิดจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความคิด
จากฝงตะวันตกโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเว�ยน จากยุคมัยที่เร�่มเปลี่ยนแปลง การขยายตัว
ของกลุมชนชั้นสูง นิยมความสวยงาม การแสดงออกถึงสถานะทางสังคม การมองหา
ความสุขความสะดวกสบายใหกับครอบครัว คอนเซปที่นิยมมักเนนความปน Minimalist 
เสนสายลวดลายการออกแบบจะโคงมน นุมนวล เปนเสนหที่เร�ยบงายและดูเปนธรรมชาติ 
มีการตกแตงอยางบางเบาและเขากันดวยเฟอรนิเจอรโทนสีเร�ยบๆอบอุน สะทอนความ
ทันสมัย สวยงาม และความสะดวกสบายเปนหลัก



Modernism Movement Brgan
Modern



การแตงบานสไตลโมเดิรน เปนลักษณะการแตงบานสไตลที่ทันสมัย การใชงานที่
สะดวกเร�ยบงาย การเลือกโทนสีสำหรับแตละหอง นับวาเปนหัวใจของการแตงบาน
สไตลโมเดิรน โดยสีสำหรับสไตลโมเดิรนนั้น ควรเลือกใชสีโทน สีขาว สีดำ สีเทา  สี
คร�ม ซึ่งใหความรูสึกสบายตา หร�อเพ�่มความมีมิติดวยการใชสีโทนออนสลับเข็มก็ได



MimimalBrgan
FAWN



แนวคิดการออกแบบสไตลโคงมน สามารถแบงสัดสวนการออกแบบเปนสอง
สวนหลัก ไดแก Built-in Furniture เชน ตูทีว� ตูวางรองเทา ตูเสื้อผา 
โตะเคร�่องแปง เคานเตอร Pantry  และ Decorative wall การออกแบบผนัง
ตกแตงคิ�วบัวตามผนังตางๆ เนนลักษณะเปนซุมโคงลายไม รวมถึงบานเลื่อน
ซุมโคงลายไมบร�เวณหัวเตียง…



 

บร�ษัท 168 ทูบีดีไซน จำกัด
เราใหความสำคัญการออกแบบตามหลักสถาปะตยกรรมอยางเครงครัด
ลูกคาจะไดทั้งความสวยงามในงานออกแบบอยางไรที่ติและการเอาใจใส
งานออกแบบจากดีไซนเนอรอยางเต็มที่เพ�่อสงมอบผลงานที่มีคุณคา
ใหลูกคาทุกราย มายาวนานกวา 15 ปเต็ม



สำหรับลูกคาที่สนใจอยากจะปร�กษาเร�่องการวางแผน ออกแบบ 
แตยังมีความกังวลและตัดสินใจเลือกผูรับเหมาไมถูก ทางเราพรอมและ
ยินดีใหคำปร�กษาในการวางแผนงาน ฟร� เราสามารถชวยลูกคาดูงบ
ประมาณของทานเพ�่อใหไดแบบที่ลูกคาตองการไดในราคาที่คุมคาและ
ตรงตามสไตลความชอบของแตละทาน

การแตงบานสไตลโมเดิรน เปนลักษณะการแตงบานสไตลที่ทันสมัย การใชงานที่
สะดวกเร�ยบงาย การเลือกโทนสีสำหรับแตละหอง นับวาเปนหัวใจของการแตงบาน
สไตลโมเดิรน โดยสีสำหรับสไตลโมเดิรนนั้น ควรเลือกใชสีโทน สีขาว สีดำ สีเทา  สี
คร�ม ซึ่งใหความรูสึกสบายตา หร�อเพ�่มความมีมิติดวยการใชสีโทนออนสลับเข็มก็ได



ดีไซนเนอรหร�อมัณฑนากร ของทีมงาน 168 ทูบีดีไซน มีความพ�เศษพรอมใหบร�การลูกคา
จะเปนทีมดีไซนเนอรสวนตัวดูแลอยางใกลชิด จะเปนทีมที่ออกแบบความคิดและวางแผนการ
ออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย ซึ่งมัณฑนากรจะดำเนินงานรวมกับลูกคาใน
ขั้นตอนตางๆ  มีดังนี้

1. จดบันทึกรายละเอียดสำหรับทำการออกแบบและสรางสรรคผลงานใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา เพ�่อสรางความประทับใจและใหเปนที่สะดุดตาเปน rare item design 
ไมซ้ำใคร

2. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง และคำนวณงบประมาณราคาที่ตองใชสำหรับการดำเนิน
งานออกแบบตกแตงภายในทั้งหมด โดยจำเปนตองคำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมของวัสดุ 
เพ�่อใหเกิดประโยชนใชสอยและตรงตามเปาหมายการใชงานลูกคา

Interior Designer



3.นำเสนองบประมาณและแบบแผนที่ออกแบบ ใหลูกคาทำการพ�จารณาและแกไขดัดแปลง
เพ�่มเติม และคำนวนเสนอราคาสุดทายอีกครั้ง

4. แบบที่ไดรับการแกไขจนเสร็จสมบูรณแลว จะเร�่มสงแบบตอไปใหกับชางเพ�่อทำการ
ดำเนินงานตามโครงสรางที่ไดวางแผนไว เชน  งานไม งานเฟอรนิเจอร งานเหล็ก งานพ�้น 
งานผนัง

5. ชวยดำเนินและประสานงานรวมกับ party อื่นที่ดูแลระบบที่มีสวนเกี่ยวของกับการกอ
   สรางงานออกแบบตกแตงภายใน

6. คอยติดตามใหคำแนะนำและพ�ดคุยปร�กษากับชางเกี่ยวกับแบบแผนของงานออกแบบ
    เพ�่อใหงานออกมามีคุณภาพ สวยงดงามถูกใจและตรงตามเง�่อนไขสัญญาที่กำหนดไว



Living Room
Happyne� for everyday

หองรับแขก หองนั่งเลน

เปนหองที่เนนตอนรับแขกผูมาเยือน มักจะถูกตกแตงดวยเฟอรนิเจอร 
และที่ขาดไมไดคือโคมไฟเพดานกับโถงทางเขา มักข�้นอยูกับความชื่นชอบ
และรสนิยมของผูอยูอาศัย เทคนิคสำคัญการจัดไฟในบานเพ�่อสองสวางนั้น 
โถงทางเขาเปนพ�้นที่ที่สำคัญมากไวสรางความประทับใจใหกับแขกมาเยี่ยม
เยือน ไฟที่จะใหความสวางตองกระจายทั่วพ�้นที่หอง ตองพ�จารณาขนาดของ
หอง องคประกอบภายในหองที่ตองการ เฟอรนิเจอรตาง ๆ และหัวใจสำคัญ
คืองานศิลปะการตกแตงจัดวาง การตัดสินใจของดีไซนเนอรเลือกสิ�งที่จะเปน
จ�ดเดนโดยการเลือกใชโคมไฟที่สนับสนุนจ�ดเดน อยางเชน โคมไฟระยาหร�อ
แชนเดอเลียรจะมีจ�ดเดน เร�่องความหรูหราสองแสงว�บวับและเปลงประกาย
ชวยใหหองโถงของบานมีลักษณะที่เร�ยกวาดูแพง ดีไซนเนอรจะออกแบบเลือก
รูปทรงที่หลากหลาย ทั้งโคมไฟระยาหร�อแชนเดอเลียรแบบคร�สตัลแสนหรูหรา 
หร�อแบบโครงเหล็กสะทอนความเร�ยบงายแตนาเกรงขาม โดยขนาดของ
โคมไฟระยาไมควรจะเนนที่ความใหญโต แตตองพอดีกับขนาดของหองโถง





Kitchen
Decor Inspiration

หองครัว
ครัวขอเราสามารถสวยเดนไดดวยแสงไฟ นอกจากการใหแสงสวางในหองครัวควรใหแสงสวางมากพอเพ�่อ 
สามารถปรุงอาหารได หาของที่อยูภายในตูตางๆได เรายังสามารถเพ�่มลูกเลนประกับครัวใหเสมือนเปนตูโชว
ความสวยงามของครัวไดอีกดวย เชน การใชไฟหลืบเปนลูกเลนที่เคาเตอรครัว การใชหลอด วอรมไวทในบร�เวณ
หองอุนอาหาร หร�อในสวน pantry เพราะมีพ�้นที่ติดตอในสวนรับประทานอาหารที่มีความ สวยงามและ
ทำใหอาหารดูนารับประทานอีกดวย



Restroom
Be your style

หองน้ำ
หากสังเกตหองน้ำตามโรงแรมหรูหร�อหางหรูจะพบวาหองน้ำสามารถดูหรูหราดวยสีและลูกเลนของแสงไฟ 
ไมวาจะเปนไฟสองกระจก ไฟซอนหลืบตามสวนตางๆในหองน้ำ การเลือกสีและความสวางของแสงไฟ 
ความรูสึกและผลที่ไดออกมาจะไมเหมือนกัน หองน้ำควรใหแสงสวางที่จำเปนเทานั้น โดยใชเปนจ�ดๆไป
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ เชน หองอาบน้ำ หองเปยก หองแหง ไฟหนากระจก เราสามารถใช
แสงสวางเอฟเฟค (Effect Lighting) เพ�่อสรางบรรยากาศที่นาสนใจไดอีกดวย  



“เทคนิคแสงไฟ"
เรารูดีวาระบบแสงไฟเปนสิ�งที่ไมควรมองขามเปนอยางยิ�ง
ผูประกอบการอินทีเร�ยหลายรายแทบไมไดใหความสำคัญ
กับการออกระบบแสงไฟ ทั้งที่จร�งแลวตัวศิลปะแหงแสงไฟ
สามารถยกระดับเพ�่มเสหนหใหหองไดอยางนาอัศจรรย



“เทคนิคแสงไฟ"

โดยหลักการแลวระบบการใหแสงไฟนั้นมีอยูสองระบบ อยางแรกคือ ระบบใหแสงไฟหลัก เปนระบบไฟสองสวาง
ที่เปนพ�้นฐานที่จำเปนสำหรับทุกบานอยูแลว ปกตินักออกแบบที่ดีเอาใจใสจะคำนวณดวงไฟและแสงสวางจาก
กิจกรรมและฟ�งกชั่นของหองนั้นๆเปนหลัก 
แตไฮไลทสำคัญจะอยูที่ระบบใหแสงไฟรอง มักจะเปนการประดับประดาเพ�่อใหเกิดความสวยงาม สบายตา 
และสรางอารมณความรูสึกของหองแตละหองไดตามความตองการ ระบบใหแสงไฟรองมีอะไรกันบาง ไปดูกัน
1. แสงสวางแบบสองเนน (Accent Lighting) เปนการใหแสงแบบสองเนนที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเพ�่อใหเกิดความสนใจ 
    เชน แจกันหรูบนชั้นวาง ตูโชวแสงสองเนนวัตถุที่เนนคุณคาทางจิตใจ โดยทั่วไปแสงประเภทนี้ไดมากจากแสงสปอต
2. แสงสวางตกแตง (Decorative Lighting)  เปนแสงที่ไดจากโคมหร�อหลอดไฟที่สวยงามเพ�่อสรางจ�ด 
     สนใจในการตกแตงภายในทั่วไป
3. แสงสวางงานสถาปตย (Architectural Lighting)  แตบางทีก็เร�ยกวา Structural Lighting เปนการใหแสงสวาง
    เพ�่อใหสัมพันธกับงานทางดานสถาปตยกรรม เชน การใหแสงไฟจากหลืบ การใหแสงจากบังตา หร�อ จากการ
    ใหแสงจากที่ซอนหลอดตามหัวเตียง ตูเสื้อผา
4. แสงสวางตามอารมณ (Mood Lighting) แสงสวางประเภทนี้อาศัยการใชสว�ตซหร�อตัวหร�่ไฟเพ�่อสรางบรรยากาศ
     ของแสงใหไดระดับความสองสวางตามการใชงานที่ตองการ

ไมวาจะมีการออกแบบตกแตงสไตลไหนตองไมละเลยเร�่องการประดับประดาแสงไฟ ไมวาจะตอนกลางวันหร�อกลางคืน
แสงไฟตองคูกับการตกแตงและการออกแบบใหตรงตามใจผูอยูอาศัยพรอมกับความสวยงาม ซึ่งดีไซนเนอรของเรา
ทุกคนจะตองผานการเร�ยนการตกแตงดวยแสงไฟมาอยางเชี่ยวชาญ เพ�่อใหการตกแตงแสงไฟตรงกับฟ�งกชั่นของ
หองแตละหอง สวยงามอยางมีศิลปะ เราขอยกตัวอยางงายๆที่ใชบอยๆ มา 3 หอง





www.168tobedesign.co.th

Line : @168tobedesign
IG : 168_to_be_design
pinterrest : 168tobedesign
Twitter:168tobedesign
Address: 6th floor Cosmo Office Park Building
Tel: 02 0386099

Contact us to find 
more Exclusive project

เราไมเคยหยุดนิ�งในการพัฒนางานดีไซนและบร�การใหทันยุคสมัย
เพ�่อเปนสวนนึงในการยกระดับขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอินทีเร�ยใหกับประเทศ
มุงเนนการนำเสนอศิลปะอยางทรงคุณคา สงทอดงานศิลปะผานการใชชีว�ตประจำวัน
ชวยเติมสีสันสงมอบความสุขและสะทอนการใชชีว�ตอยางมีรสนิยมผานคุณคางาน
ศิลปะออกแบบภายใน

องคกรของเราเปดรับบุคลากรที่มีความสามารถ ชวยขับเคลื่อนพัฒนาฝมืออยางไมหยุดยั้ง
เนนย้ำการทำงานเปนทีมรวมกันอยางสรางสรรค มีความเปนมืออาชีพ เปดรับฟ�งความคิดเห็น
รอบดาน พนักงานทุกคนมีสวนรวมแสดงความสามารถในการทำงานอยางแทจร�ง


