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Bathroom for boutique hotel 
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“สวนหินแห่งความสงบน่ิง และความผอ่นคลายของบอ่นํ้าพุร้อน” 

แนวคิดหลกัของการออกแบบผลงานช้ินน้ีประกอบดว้ยคียเ์วิร์ด 2 อยา่งหลกัๆดว้ยกนั ไดแ้ก่สวนหินและบ่อนํ้าพุร้อน 

(หรือออนเซน ในภาษาญ่ีปุ่น) โดยห้องนํ้าถูกตกแต่งไปในสไตลญ่ี์ปุ่น ดว้ยการใชว้สัดุหลกัเป็นระแนงไมท่ี้เรียงต่อกนัทั้งผนงัและพื้น หินอ่อน และหินแกรนิต ตกแต่งดว้ยตน้ไม ้ขนาด

เลก็ เช่น ตน้บอนไซ โดยผสมผสานความเป็น Luxury สมยัใหม่เขา้ไปดว้ย ดว้ยการใชฟ้อร์นิเจอร์ท่ีทนัสมยัของ American standard และการจดัไฟท่ีทาํให้ ผูใ้ชง้านนั้น

สัมผสัไดถึ้งความเรียบหรูบนความเรียบง่าย การนาํสวนหินมาใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบอนัแรก คือการใชค้วามสงบน่ิงของหิน และความพร้ิวไหวของใบไม ้เพื่อทาํ ใหก้ารตกแต่ง

ภายในหอ้งนํ้านั้นเกิดความสมดุล ไมแ่ขง็กระดา้ง และไม่อ่อนชอ้ยจนเกินไป แนวคิดดท่ีสองคือบ่อนํ้าพุร้อน โดยผูอ้อกแบบไดเ้ลง็เห็นถึงความผอ่นคลายใน Mood and Tone 

ของบ่อนํ้าพุร้อนญ่ีปุ่น จึงสร้างบรรยากาศภายในหอ้งนํ้าท่ีคลา้ยคลึงกบับ่อนํ้าพุร้อน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเกิดความผอ่นคลายบนความเรียบง่ายแห่งน้ี 

 

Stone Garden of Tranquility and the relaxation of the hot springs.” 

The main idea of the design of this work consists of two main keywords. including rock gardens and hot springs 

(Or Onsen in Japanese) and the bathroom is decorated in a Japanese style. By using the main materials are wooden slats that line the walls and floors, 

marble, and granite, decorated with plants. 

Small, such as bonsai trees, combining modern luxury. The use of modern American standard furniture and lighting makes users can feel the elegance of the 

simplicity. The introduction of the rock garden was the first design idea. is to use the stillness of the stone and the sway of leaves to make Let the bathroom 

interior be balanced. not hardened and not too delicate the second concept is hot springs. The designer has foreseen the relaxation in Mood. and Tone of 

Japanese hot springs thus creating an atmosphere in the bathroom that is like a hot spring to allow users to relax on this simplicity. 



  

 

1.00 m 

1.00 m 

0.50 m 4.00 m 

ผงัและรูปดา้น 

ออกแบบโดยแบง่โซนออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ 
สว่นเปียกคือฝ่ังดา้นซา้ย ไดแ้ก่ ฝักบวัอาบนํา้ 

และอ่างนํา้ และส่วนแหง้ ไดแ้ก่ อ่างลา้งมือ ชกั 

โครก และขาตัง้วางผา้เช็ดตวั 

 
Designed by dividing the zone into two parts: 
The wet part is on the left side, which is the 
shower and water basins, and the dry part, 
including sinks, convulsions 
croaker and towel stand 

ออกแบบโดยแบง่โซนออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ 
สว่นเปียกคือฝ่ังดา้นซา้ย ไดแ้ก่ ฝักบวัอาบนํา้ 

และอ่างนํา้ และส่วนแหง้ ไดแ้ก่ อ่างลา้งมือ ชกั 

โครก และขาตัง้วางผา้เช็ดตวั 

 
Designed by dividing the zone into two parts: 
The wet part is on the left side, which is the 
shower and water basins, and the dry part, 
including sinks, convulsions 
croaker and towel stand 



  

ภาพรวม 

การผสมผสานระหว่างการตกแต่งสไตลญ่ี์ป่น 

และฟอรน์ิเจอรท์ี่เป็นแนวModern ทาํให ้

บรรยากาศภายในหอ้งนํา้ มีความนิ่งสงบ และ 

ทนัสมยัในเวลาเดียวกนั 

 
The combination of Japanese style 
decoration and furniture that is modern 
Make the atmosphere in the bathroom  

 



  

พืน้ที่อาบนํา้ 

พืน้ท่ีอาบนํา้ประกอบไปดว้ยอ่างนํา้ และโซน 

ฝักบวั โดยสว่นของอ่างอาบนํา้นัน้ถกูตกแตง่
ดว้ยหิน และตน้บอนไซ เพื่อใหบ้รรยากาศใน
การแช่นํา้นัน้ รูส้กึเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนหิน
ที่เงียบสงบ 

 
The bathing area consists of a basin 
and a shower. The bathtub is 
decorated. 
with stones and bonsai trees to give 
the atmosphere in 
soaking in that water Feels like 
you're in the middle of a rock garden 
quiet 



  

พืน้ที่โถสขุภณัฑ ์

โถสขุภณัฑท์ี่ทนัสมยัตัง้อยู่บนแผ่น 

หินแกรนิต และลอ้มรอบดว้ยระแนง 

ไม ้เพิ่มความน่าใชง้านใหแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์

 
Modern toilet bowls are located on 
plates. granite and surrounded by 
battens 
Wood adds usability to 
product 



  

พืน้ที่อา่งลา้งมือ 

อ่างลา้งมือแบรนดA์merican 

Standard ตัง้อยู่บนชัน้วางที่ทาํจาก 

หินอ่อนและไม ้ตกแตง่ดา้นลา่งดว้ย 

กอ้นหิน ทาํใหเ้กิดความสมดลุของฟอรน์ิเจอร ์

 
American brand sinks 
Standard is located on a rack made 
of 
marble and wood decorate the 
bottom 
Rocks balance the furniture. 



  

รปูภาพเพิม่เตมิ 



  

 

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบ
ผวิ โทนสีของหอ้งนํา้ จะเป็นโทนสีแนว 

เอิรธ์โทนซึง่ประกอบดว้ยสีโทนขาว 

และเหลือง เพื่อทาํใหบ้รรยากาศ 

ของหอ้งนํา้เกิดความอบอุ่น และน่า 

ใชง้าน 

 
bathroom color tones will be the 
color tone 
Earth tones, which consist of white 
tones and yellow to make the 
atmosphere 
of the bathroom is warm and 
pleasant use 



  

 

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบ
ผวิ 

wooden slat granite marble 



 

Model No.: CL0509I-6DACTLA; 0509-WT 

Model No.: CCAS3232-1110410T0; TI-3232-WT-0 

ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช ้

อ่างล่างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร ์รุน่ อะคาเซยี เอโวลชูัน่ ราวน์ 

สุขภณัฑแ์บบชิน้เดยีว รุน่ สตูดโิอ เอส 4.8 ลติร 


