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ปัจจบุนัสงัคมไดข้ยายจนมขีนาดใหญ่มากขึน้ ทีอ่ยูอ่าศยัและการใชง้านจงึเป็นไปเริม่เป็นไปในแนวตัง้ สิง่ก่อสรา้งใน

ระดบัเมอืงใหญ่ถกูพฒันาใหเ้กดิความสวยงามทัง้ในแงส่ถาปัตยกรรมและแสงสวา่ง งานออกแบบน้ีไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจาก

การเจรญิเตบิโตของสงัคมเมอืงซึง่ถกูพฒันาอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุโดยประยกุตใ์หเ้ป็นสงัคมเมอืงในลกัษณะupside down แสดงถงึ

การหลกีหนีความวุน่วายจากสงัคมเมอืงมาสูพ่ ืน้ทีท่ ีส่งบและผอ่นคลายเชน่หอ้งน้ําในทีพ่กัอาศยั โดยพลกิผงัเมอืงกลบัดา้นให้

รบัรูถ้งึสงัคมเมอืงผา่นแสงสวา่งและรปูทรงทีถ่กูลดทอน ไมว่า่จะเป็นในเวลากลางวนัหรอืกลางคนื ตกึสงูต่างๆมกัจะเปิดไฟ

ภายในตวัอาคารเสมอ ทาํใหผู้ใ้ชง้านรบัรูไ้ดถ้งึแสงสวา่งเหลา่นัน้ผา่นรปูลกัษณ์อาคารและผงัเมอืง

Urbanization: City Upside Down

Nowadays, city has expanded to become larger. Residences and functional usage are going to be

developed in vertical. Architecture and lighting design were integrated into many buildings to gain more aesthetic in

night and daytime. This design was inspired by the growth of urban society, which has been developed endlessly.

The residences in the city were designed to utilize the space efficiently by developing spaces in vertical. The upside-

down concept is not only representing the efficiency of space utilization, but it also represent an escape from the

hustle and bustle of urban society into peaceful. The bathroom is a relaxing space. The upside-down cityscape

concept is applied to bathroom design to perceive the urban society through light and reduced shape whether

during the day or at night. High-rise buildings always turn on the lights inside the building which allows users to

perceive those lights through the appearance of buildings and cityscape.



จากผงัพื้นที่การจัดวางสุขภัณฑ ์
จดัให้มีความสะดวกในการใช้งาน มีการ
แยกส่วนเปียกและส่วนแห้งจากกัน 
สะดวกต่อการรักษาความสะอาด โดย
แสดงให้เหน็ถึงการเขา้ใช้ของส่วนแห้งที่
มกัจะถูกใช้งานบ่อยกว่าส่วนเปียกไดง้่าย
ตัง้แต่เปิดประตูเข้ามาในพื้นที่ ทัง้ห้อง
สามารถรับแสงธรรมชาติได้ในเวลา
กลางวนัจากช่องแสงดา้นบน

ผงัพืน้ทีแ่ละรปูดา้น

SLIDE 3

Space planning of sanitaryware
provide a facilitate of use. Wet area and
dry area are separated that easily for
cleaning. The whole room can receive
natural daylight from the light channel.



ภาพรวมการออกแบบและจดัวาง
สขุภณัฑภ์ายในหอ้งน้ํานัน้เป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองกนั ใหค้วามรูส้กึกวา้งขวาง ไมอ่ดึอดั 
โดยสขีองสขุภณัฑแ์ตกต่างจากระนาบต่างๆ
อยา่งชดัเจน สง่ผลใหเ้กดิความโดดเดน่ในตวั
สขุภณัฑ์

ฝ้าเพดานถูกออกแบบใหม้คีวามโดด
เดน่ สะทอ้นถงึการเจรญิเตบิโตของเมอืงใหญ่
ผา่นผงัเมอืงและแสงสวา่งขนาดย่อส่วน แสง
ทีเ่ลอืกใช้ในความรูส้กึอบอุ่น ผอ่นคลายเมื่อ
เขา้ใชง้าน

ผนงัถูกแบ่งออกเป็นส่วนของเวลา
กลางวนัและการคนื จากกจิกรรมทีท่ําอยา่ง
การชําระลา้งรา่งกาย ผอ่นคลายบรเิวณพืน้ที่
อาบน้ําในเวลากลางคนื จงึแทนระนาบผนงั
เป็นสดีาํ ในสว่นของการเตรยีมตวัหน้า
กระจกในช่วงเชา้ จงึแทนระนาบผนงัเป็นสี
ขาวดัง่ในเวลากลางวนั

ภาพรวม

SLIDE 4

An overview of the design and
placement of sanitary ware in the
bathroom is continuous. It gives a feeling
of spaciousness and comfortable. The
color of the sanitary ware is different from
the color tone of the walls resulting the
more outstanding of sanitary ware.

The ceiling is designed to be
outstanding which reflecting the growth of
large city through urban planning and
miniature lighting. The Selected warm
light provides relax vibes when entering.

The wall color scheme design are
divided by into day and activities such as
body cleansing and relaxing is mainly in
the bathing area at night, so the selected
wall color scheme is black. Dressing and
make up in front of the mirror are mainly
in the morning, so the selected wall color
scheme of this area is white which
representing the daytime.



สว่นของพืน้ทีอ่าบน้ํา ถูกลดระดบั
จากระดบัพืน้ปกตเิพื่อป้องกนัไม่ใหน้ํ้าลน้
ออกมาในบรเิวณพืน้ทีส่ว่นแหง้ ดา้นบน
ของFloor drainภายในพืน้ทีอ่าบน้ํากรุ
ดว้ยวสัดุชนิดเดยีวกบัพืน้หอ้งน้ําเพื่อให้
กลมกลนืกนั ในสว่นของชัน้วางใชส้ขีอง
วสัดุทีแ่ตกต่างกบัระนาบอื่นในพืน้ที่
อาบน้ําใหเ้ป็นจุดเด่น เช่นเดยีวกบัการ
ซ่อนไฟทีร่ะนาบดา้นขา้งเพื่อแบ่งระนาบ
ไม่ใหม้น้ํีาหนกัมากจนทัว่ทัง้หอ้งเกดิ
ความรูส้กึอดึอดัมากจนเกนิไป  Rain
showerทีเ่ลอืกใชส้ามารถปรบัเปลีย่น
ลกัษณะทศิทางของน้ําเพื่อสอดคลอ้งกบั
ใชง้านไดห้ลากหลายรปูแบบ สว่นบนของ
ผนงัดา้นขา้งจดัใหม้ชี่องแสง ทาํใหแ้สง
ธรรมชาตสิามารถสอ่งเขา้มาถงึภายใน
หอ้งน้ําในเวลากลางวนัได้

พืน้ทีอ่าบน้ํา

The level of shower area is
lowered from the adjacent area to
prevent water flowing into dry areas.
Top of floor drain in shower area will be
finished with the same material as the
bathroom floor to blend in. The color of
the material like champagne gold for
the shelf is designed to make it different
from the other planes in the shower
area and make it predominant. The
indirect lights on the side planes make
the room look softer and feel more
comfortable. The selected rain shower
can adjust the water direction to suit a
variety of uses. The upper part of the
side wall provides a light channel allows
natural light to shine into the bathroom
during the daytime.



สว่นของพืน้ทีโ่ถสขุภณัฑ์ มพีืน้ทีใ่ช้
สอยทีก่วา้ง สามารถใชง้านไดด้ว้ยความ
สะดวก ผนงัดา้นหลงัทัง้สองขา้งของโถ
สขุภณัฑซ่์อนไฟไว้ สามารถใชเ้ป็นไนท์
ไลทไ์ด้ ดว้ยดไีซน์ของโถสขุภณัฑท์ีเ่รยีบ
ง่าย สง่ผลใหท้ําความสะอาดไดง้่ายและ
ประหยดัพืน้ทีใ่ชส้อยในหอ้งน้ําอกีดว้ย

พืน้ทีโ่ถสขุภณัฑ์

SLIDE 6

The toilet area has plenty of
usable area which can be facilitate.
Stripe indirect lights on both sides of
wall behind water closet can be used as
a nightlight and decrease the contrast
of wall color at the back. Black plane
make the toilet outstanding. With a
simple design of toilet bowl, it is easy to
clean and save space in the bathroom
as well.



ในสว่นของพืน้ทีอ่่างลา้งมอื เลอืกใช้
กอ็กน้ําแบบตดิผนงัเพือ่ใหเ้คาทเ์ตอรไ์ม่
ลกึจนเกนิไป สามารถใชง้านไดท้ัง้เดก็
และผูใ้หญ่ เคาทเ์ตอรใ์ชส้ตีดักบัอ่างลา้ง
มอือย่างชดัเจน เสรมิความโดดเด่นใหก้บั
ตวัสขุภณัฑ์ โดยเวน้ทีว่่างบนเคาทเ์ตอร์
ทัง้สองขา้งไวส้าํหรบัการวางอุปกรณ์หรอื
เครื่องใชใ้นหอ้งน้ํา และดา้นใต้ของเคาท์
เตอรย์งัสามารถใชเ้กบ็ของไดอ้กีดว้ย

พืน้ทีอ่่างลา้งมอื

SLIDE 7

In the vanity counter area, A wall-
mounted faucet was selected so that
the counter is not too deep, and the
children can use comfortably. The
counter color is clearly contrasted with
the wash basin to enhance the
distinctiveness of the sanitary ware.
Space of the counter on both sides is
leaving for placing equipment or
toiletries for user and the underside of
the counter can also be used to store
other items as well.



จากรปูแสดงใหเ้หน็ถงึการเลอืกใช้
วสัดุทีม่คีวามต่อเน่ืองกนัทัง้ในสว่นแหง้
และสว่นเปียก ทาํใหรู้ส้กึว่าพืน้ทีม่คีวาม
กวา้งขวางมากยิง่ขึน้ โดยมฝ้ีาเพดานใน
รปูแบบของผงัเมอืงย่อสว่นเป็นจุดเด่น
ของหอ้ง

รปูภาพเพิม่เตมิ

SLIDE 8

The perspective shows the
continuous material selection in both
dry and wet sections to makes it feels
that the area is more spacious and
make the flow of space between 2
sections pass the glass plane. The
miniature cityscape ceiling feature is the
highlight of the room.



ภาพจากมุมสงูแสดงใหเ้หน็ความ
ต่อเน่ืองของตวัพืน้ทีผ่่านสแีละวสัดุ การ
เขา้ถงึการใชง้านทัง้สว่นเปียกและสว่น
แหง้แยกจากกนัอย่างชดัเจน สะดวกต่อ
การใชง้านและการทําความสะอาด แสง
สว่างกระจายตวัทัว่หอ้งอย่างสมํ่าเสมอ
ทาํใหใ้นทุกๆพืน้ทีไ่ม่มสีว่นทีม่ดื
จนเกนิไปจนทาํใหใ้ชง้านไม่ได้

รปูภาพเพิม่เตมิ

SLIDE 9

The perspective from bird's-eye
view shows the continuity of space
through colors and materials. Wet and
dry sections were separated that make
a facilitate of use and cleaning. The
light is evenly distributed throughout the
room.



FLOOR TILES
Porcelanosa Image Dark

WALL TILES
Porcelanosa Japan Blanco
B:ITALIA INSIDEART LIQUID 
MOON KRY

SOLID SURFACE
Corian Cosmos Prima

VENEER
Black Walnut
Hiba Wood

GLASS
GREY TINITED GLASS
CHAMPAGNE GOLD COLOR 
KOTE GLASS

STEEL POLISHED

POLISHED BRASS

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

Porcelanosa Image Dark 

Corian Cosmos Prima

Porcelanosa Japan Blanco

B:ITALIA INSIDEART LIQUID MOON KRY

Hiba Wood Veneer

Polished Brass

Stainless Steel Polished

Black Walnut Veneer

Grey Tinted Glass

Champagne Gold Color 
Kote Glass



FLOOR TILES
Porcelanosa Image Dark

WALL TILES
Porcelanosa Japan Blanco
B:ITALIA INSIDEART LIQUID MOON 
KRY

SOLID SURFACE
Corian Cosmos Prima

VENEER
Black Walnut
Hiba Wood

GLASS
GREY TINITED GLASS
CHAMPAGNE GOLD COLOR KOTE 
GLASS

STEEL POLISHED

POLISHED BRASS

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

Porcelanosa
Image Dark
FLOOR TILES (443x443) 
MATT FINISH 

Corian
Cosmos Prima
SOLID SURFACE
MATT FINISH

Porcelanosa
Japan Blanco
WALL TILES (333x1000) 
MATT FINISH

B:ITALIA
INSIDEART LIQUID MOON KRY
WALL TILES (900x900)
GLOSS FINISH

Hiba Wood
VENEER

POLISHED BRASSSTEEL POLISHED

Black Walnut
VENEER

GREY TINITED GLASS

CHAMPAGNE GOLD COLOR
KOTE GLASS



TemptaCION Auto Temperature

Shower System (3-way)
Model NO. FFAS4952-601500BC0

Acacia Evolution Wall-Mount Basin Mixer
Model NO. FFAS1304-101500BF0

Acacia SupaSleek Vessel 550mm
Model NO. CCASF412-1000410F0

Studio S OP 4.8L PowerFlo Tankless
Model NO. CCAS3232-1110410T0

ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช้
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