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Luxury Countryside

ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากการหยิบยกเอา mood ของความเรยีบง่ายในสไตลช์นบทแบบ
“หอ้งน า้อเมรกินัในสมยัก่อน”

เเละความหรูหราสไตลเ์มืองมาผสมกนัเพื่อใหผู้ค้นในชมุชนเมืองไดรู้ส้กึถึงกลิ่นอายของชนบท
โดยมีตน้แบบความชนบทของหอ้งน า้มาจากหอ้งน า้สไตลอ์เมรกินัในยคุสมยัก่อน

Inspired by bringing up the mood of rustic rustic style. “American toilets in

the old days” and urban luxury blended together to give people in the city a 

rural feel. The rustic theme of the bathroom comes from the American style

bathroom of the old days. 



หอ้งน า้ขนาด 6 ตรม. 
โดยแบง่สดัสว่นเป็น
กวา้ง2เมตร และยาว 
3 เมตรโดยแบง่เป็น
พืน้ที่แหง้ดา้นหนา้
ของหอ้งน า้ซึง่ตรงกบั
อา่งลา้งหนา้และมี
มินิบารท์ี่เป็นตูเ้ก็บ
ของและมีการใสท่ีวทีี่
สามารถพบัเก็บไดไ้ว ้
โซนตอ่มาเมื่อเดินลกึ
เขา้มาจะพบกบัโถ
สขุภณัฑ ์และหอ้ง
อาบน า้โดยหอ้ง
อาบน า้มีขนาด 1.6

คณู 1.1 เมตร

ผังพื้นท่ีและรูปด้าน

Plan

Elevation 3

Elevation 1

Elevation 4

Elevation 2

The bathroom measures 6 sq m, divided into 2 

meters wide and 3 meters long, divided into a 

dry area in front of the bathroom where it meets 

the sink and has a mini-bar with lockers and a 

foldable TV. The next zone, when walking deep, 

will find a toilet bowl. and the shower room by 

the shower room is 1.6 by 1.1 meters.



จะเหน็ไดว้่าภาพรวมจะใหค้วามรูส้ึก
คลาสสิก แตผ่สมผสานและตดักนัอย่าง
ลงตวักบัความหรูหราของวสัดทุี่เคลือบ
ทอง และมีความมนัวาว ท าใหผู้ใ้ชง้าน
รูส้กึอบอุน่ ในขณะเดียวกนัก็รูส้กึถงึ

ความทนัสมยัดว้ย

ภาพรวม

It can be seen that the overall 

picture gives a classic feel. But it 

combines and contrasts perfectly 

with the luxury of gold-plated 

materials. and have a luster make 

users feel warm At the same time it 

feels modern too.



- พืน้ท่ีอาบน า้ออกแบบให้
สามารถนั่งอาบน า้ไดเ้พ่ือ
ผ่อนคลายในช่วงหลงัเลิก
งานทดแทนอ่างอาบน า้
เน่ืองจากหอ้งน า้มีพืน้ที่ที่
จ  ากดั
- มีการออกแบบที่วางสบู่
ใหส้ามารถใชไ้ดก้บัคนที่
นั่งอยู่ที่โถสขุภณัฑ์
ภายนอกไดโ้ดยมีกระจก

กัน้เพ่ือกนัน า้กระเด็นออก

พื้นท่ีอาบน้า

- The shower area is

designed to be able to sit

and take a shower to

relax after work instead

of the bathtub due to

limited space in the

bathroom. 



พื้นท่ีโถสุขภัณฑ์

- พืน้ท่ีโถสขุภณัฑ์ มีการ
ออกแบบชัน้วางของที่ยาว
ลงมาเกือบถึงตวัของ
สขุภณัฑเ์น่ืองจากตวั
สขุภณัฑอ์อกแบบมาใหไ้ม่
มีแทงคน์ า้ขา้งหลงัจึง
สามารถใชพื้น้ที่ดา้นหลงั
ไดอ้ย่างคุม้ค่า
- มีการซอ่นทีวีที่เป็นบาน
พบัสามารถพบัเก็บและดู
ในโซนดา้นหนา้ของ
หอ้งน า้ได ้หรอืกางออกมา
เพ่ือดขูณะใชโ้ถสขุภณัฑ์

- Toilet area There is a shelf design that extends almost to the toilet because the sanitary ware is designed to have no water tank behind it, so you can

make good use of the space behind it. 

- There is a hidden hinged TV that can be folded and viewed in the front area of the bathroom. Or spread out to view while using the toilet. 



พื้นท่ีอ่างล้างมือ

- มีการเปิดกระจกแบบ
เตม็บานเขา้มมุเพ่ือให้
สามารถสมัผสัไดถ้ึง
บรรยากาศของเมืองที่
ก  าลงัเติบโตและเน่ืองจาก
เป็นคอนโดชัน้สงูจึงมี
ความเป็นส่วนตวัอยู่ใน
ระดบันงึ
- สว่นกระจกเน่ืองจากมี
การเปิดหนา้ต่างแบบเต็ม
บานจงึใชก้ระจกแบบ
แขวน
- ไดอ้อกแบบที่แขวน
ผา้เช็ดตวัเป็นแบบหอ้ย
เพ่ือใหด้เูขา้กนักบักระจก

- There is a full glass opening into the corner so that you can feel the atmosphere of the growing city and since it is a high floor condo it has some level of 

privacy Use a hanging mirror

- The towel hanger was designed as a hanging to match the mirror. 



รูปภาพเพ่ิมเติม

- วสัดขุองตูเ้ก็บของ
บรเิวณจอทีวีใชว้สัดเุป็น
กระจกเงาเพ่ือสามารถใช้
เป็นโต๊ะเครื่องแป้งไดด้ว้ย
และเพื่อเมื่อมองดตูอนพบั
ทีวีเขา้ไปจะท าใหรู้ส้กึ
เหมือนกบัว่าทีวีมีจอขนาด
ใหญ่กลมกลืนไปกบัผิว
กระจกเงาของตูเ้ก็บของ

- The material of the cabinet uses a mirror material so that it can also be

used as a dressing table and so when looking at it when the TV is folded

in, it will make it feel as if the TV has a large screen blending in with the

mirror surface of the cabinet. of



รูปภาพเพ่ิมเติม



เลือกใชว้สัดทุี่มีความเป็น
ชนบทดัง้เดิมเช่นกระเบื่องลาย
คลาสสิกผสมผสานเขา้กบัวสัดุ
ที่มีความมนัวาวหรอืสีทองเพ่ือ
เพ่ิมความหรูหราและทนัสมยั
ใหเ้ขา้กบัธีมท่ีเป็นหอ้งน า้สไตล์
ชนบทท่ีก าลงัพฒันาไปสู่สงัคม

เมือง

สี วัสดุ และงานเคลือบผิว

กระเบือ้งลายไม้
wood tile

คอนกรตีทาสี
painted concrete

กระเบือ้งลายคลาสสิก
classic pattern tiles

กระเบือ้งสีขาว
White tile

กระเบือ้งหินหยาบ
rough stone tiles

อะลมิูเนียมคอมโพสิท
ALUMINUM BORDER

กระจกเงา
Miror

Color Tone

Opt for traditional rustic materials such 

as classic ribbed with glossy or gold 

finishes to add a touch of luxury and 

modernity to the evolving social theme 

of a rustic bathroom. city



ใช้พื้นท่ีด้านขวาในการระบุ
รายช่ือผลิตภัณฑ์ (พร้อม
รูปภาพ) ของ American 
Standard ท่ีใช้ในงานออกแบบ
ของท่าน

ผลิตภัณฑ์ของ American Standard ท่ีใช้

AMERICAN STANDARD
CCASF520 อา่งลา้งหนา้ แบบวางบน
เคานเ์ตอร ์รุน่ ACACIA EVOLUTION
รหสั : CASF520

AMERICAN STANDARD
ชดุฝักบวัเรนชาวเวอร์ รุน่ MoonShodow D20S 
ไมร่วมก๊อกผสมยืนอาบ
รหสั : F46110-CHACT903; A-6110-978-903

AMERICAN STANDARD
ก๊อกผสมอา่งลา้งหนา้แบบ 3 รูก๊อก 
พรอ้มสะดืออ่าง รุน่ Kastello
รหสั : FFAS1603-101500BT0

AMERICAN STANDARD
สขุภณัฑแ์บบชิน้เดียว รุน่ สตดูิโอ เอส 4.8 ลิตร
รหสั : CCAS3232-1110410T0; TI-3232-WT-0




