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หอ้งน ้ำเป็นสว่นส ำคญัของกำรใชช้วีติ ตอ้งกำรใหค้นทีเ่ขำ้
มำใชง้ำนรูส้กึเตมิเตม็สิง่ทีข่ำดหำยไป ปัจจบุนัคนอยูท่ีท่ี่
พกัอำศยัมำกขึน้ ไมว่ำ่จะท ำงำนหรอืเรยีน และดว้ยพืน้ที่
ใชส้อยทีไ่มเ่พยีงพอผมจงึออกแบบหอ้งน ้ำทีม่ ี function ที่
หลำกหลำยเพือ่มำเตมิเตม็สิง่ทีห่ำยไปหอ้งน ้ำอำจจะไมใ่ช้
แคห่อ้งน ้ำอกีต่อไป

Bathrooms are an important part of living. I want people who 
come to use it to feel full of what is missing. Nowadays, more 
and more people are living in shelters. whether working or 
studying And with insufficient usable space, I designed a 
bathroom with a variety of functions to fill in the missing 
things.



กำรจดัวำง PLAN ทำงผมไดจ้ดัแยกโซนแหง้
โซนเปียกที่ชดัเจน 

โซนแหง้
-มพีืน้ที่นัง่พกัผอ่น
-มพีืน้ที่ปลดทุกข์

โซนเปียก
-พืน้ที่อำบน ้ำ
-พืน้ที่อ่ำงลำ้งมอื

ผงัพืน้ทีแ่ละรปูดำ้น

PLAN
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KEY PLAN

1. โถสขุภณัฑ ์
2. อา่งลา้งหนา้
3. ฝักบวั
4. สายฉีดช าระ
5. ท่ีใสก่ระดาษช าระ
6. เครื่องซกัผา้
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PLAN placement, I have clearly 
separated the dry zone and wet zone.

dry zone
-There is a seating area to relax.
- There is an area to relieve suffering

wet zone 
- shower area 
- wash basin area

1.        Toilet
2.        Wash basin

3.      Shower

4.      Bidet
5.      Toilet paper holder

6.       Washing machine



วสัดุและสุขภณัฑท์ีเ่ลอืกสอียูโ่ทน
เดยีวกนั เวลำทีแ่สงสำดสอ่งเขำ้มำ
ท ำใหรู้ส้กึผอ่นคลำยกบัสทีีไ่ม่ตดักนั
คนอำบและคนปลดทุกขส์ำมำรถ
มองววิสวยได ้ท ำใหรู้ส้กึผอ่นคลำย 
ขึน้ไป อกี และไดใ้ชป้ระโยชน์แบบ
เตม็รปูแบบ

ภำพรวม

Materials and sanitary ware that use 
the same color tone when light enters. 
Feel relaxed with colors that do not 
contrast users. can enjoy the beautiful 
scenery It makes you feel relaxed and 
fully utilized



พืน้ทีอ่ำบน ้ำ

พืน้ทีอ่ำบน ้ำจะอยูท่ำงดำ้นนอกสุด
เพรำะอยำกใหค้นอำบไดม้องววิไป
อำบน ้ำไป เพรำะกำรทีค่นเรำ
เหนื่อยจำกกำรท ำงำนแลว้มำ
อำบน ้ำไดม้องววิสวยๆ บรรยำกำศ
ทีป่ลอดโปร่ง แสงทีเ่พยีงพอ จะท ำ
ใหรู้ส้กึผ่อนคลำย

The shower zone is 
located outside the 
end because people 
want people to take a 
shower and see the 
view and take a 
shower. because 
working time is tiring 
You will see beautiful 
views, good 
atmosphere, enough 
light to make you feel 
relaxed.



พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ ์จะอยูท่ำงดำ้น
ในสุด มกีำรตกแต่งดว้ยไมแ้ละ
ใส่แสงซอ้นเขำ้ไป ท ำใหค้นทีเ่ขำ้
มำใชง้ำนรูส้กึวำ่มอีะไร ไม่หยำบ
ไป แลว้ไมท้ีต่กแต่งสำมำรถ
น ำมำใชป้ระโยชน์ต่อได ้มี
function เสรมิ และยงัตดิปลัก๊ไฟ 
เพื่อรองรบักำรใชง้ำน อื่นๆ

พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ์

The bathroom is 
located at the very end 
of the corridor. The mix 
of wood and lighting 
gives the impression 
that it is not too harsh 
Decorative wood may 
be utilized in a variety 
of ways Install a power 
outlet to support other 
uses



ส่วนพืน้ทีอ่่ำงลำ้งมอืจะม ีfunction 
เสรมิคอืเครื่องซกัผำ้ และดำ้นบน
เครื่องซกัผำ้เพื่อไม่อยำกใหเ้สยีพืน้ที่
เปล่ำประโชน์เลยใส่เป็นทีแ่ขวน
เสือ้ผำ้อำบน ้ำและวำงของใชไ้ด ้ดำ้น
ลำ้งจะมพีืน้ทีใ่ส่ตะกรำ้เสือ้ผำ้ และได้
เสรมิตน้ไมเ้ทยีมเขำ้ไป ท ำใหค้นที่
เขำ้มำใชง้ำนไดเ้หน็ตน้ไม ้จ ำท ำให้
รูส้กึผ่อนคลำยจำกแสงและสขีอง
ตน้ไม ้
กระจกยำวขึน้ไป ดำ้นขำ้งเสรมิดว้ย
ผำ้เชด็มอืและทีว่ำงแปลงฟันแบบตดิ
ผนงั

พืน้ทีอ่่ำงลำ้งมอื

for the washbasin area There 
is an additional function. 
washing machine Above the 
washing machine, in order 
not to waste space, use it as a 
place to hang clothes, take a 
shower and place items that 
can be usedThere is a 
compartment for a laundry 
basket at the bottom. and 
add an artificial tree for 
people to see the tree The 
color of the trees makes the 
viewer feel relaxed.



ผมได ้design ไมต้ดิผนงัขำ้งๆโถ
สุขภณัฑใ์หส้ำมำรถพบัลงมำได้
สำมำรถใชว้ำงของได ้หรอื ปลด
ทุกขไ์ปท ำงำนไปได ้หรอืแมแ้เดก็ที่
ก ำลงัเรยีนออนไลน์แลว้ไม่มพีืน้ทีต่่
ทีเ่พยีงพอแลว้ตอ้งกำรพืน้ทีท่ ี่
ส่วนตวักส็ำมำรถมำใชพ้ืน้ทีต่รงนี้
แทนได ้สำมำรถนัง่ไดท้ ัง้สองฝัง่ 

รปูภำพเพิม่เตมิ

I came up with a 
design for a folding 
wooden wall beside 
the toilet that can be 
used to store items

Able to sit and work 
in the bathroom Or 

even if a child who is 
studying online does 
not have enough 
space and needs a 
private space, they 
can use this space 
instead. can sit on 
both sides



1.พืน้ทีน่ัง่พกัผ่อน สำมำรถถอด
เบำะหรอืใส่เบำะได ้ผูใ้หญ่นัง่ไดส้่วน
เดก็สำมำรถนอนพกัผ่อนได ้

2.ไมเ้สรมิตดิผนงัสำมำรถพบัลงมำ
ไดแ้ลว้กลำยเป็นชัน้วำงเครื่องส ำอำง
ได ้จะท ำใหท้ีแ่ต่งหน้ำเพิม่มำอกี
หนึ่งทีส่ ำหรบัผูห้ญงิทีเ่วลำผูช้ำยใช้
กระจกอยูก่ส็ำมำรถมำใช ้พืน้ทีต่รง
นี้ไดส้ำมำรถใชง้ำนพรอ้มกนัดว้ยไม่
ตอ้งเทยีงกนั

3.TV ซอ้นผนงั เวลำทีเ่รำปลดทุกขก์็
สำมำรถด ูTV ไปปลดทุกขไ์ปได ้
หรอื แมแ้ต่รอ้งเพลงไปได้

รปูภำพเพิม่เตมิ
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2 3
1. Sitting area The cushion can be removed 
or inserted. The adults can sit while the 
children can lie down and rest.

2. The wall mount may be folded down to 
create a makeup shelf. This will provide an 
additional space for ladies to make up 
while men utilize a mirror. This area can be 
used by multiple people at the same time 
without clashing.

3. You can watch TV while using the 
bathroom.
or even sing



1.พืน้กระเบือ้ง
2.ไม้
3.ผนงัขดัมนั
4.กระจก

ส ีวสัดุ และงำนเคลอืบผวิ

TOA 200

น ้ำยำเคลอืบเงำใสกนัซมึ
ส ำหรบัทำพืน้ ชนิดทนกำร
เหยยีบย ่ำ (สตูรน ้ำ)

1. tiled floor
2. Wood
3. polished wall
4. mirror



ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช้

4.ชดุฝักบวัเรนชาวเวอร์ รุ่น มนูชาโดว์D200 ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ
Model No.: F46110-CHACT904; A-6110-978-904

1.สขุภณัฑแ์บบชิน้เดียว รุ่น สตดิูโอ เอส 4.8 ลติร
Model No.: CCAS3232-1110410T0; TI-3232-WT-0

3.ก๊อกน า้เย็นอ่างลา้งหนา้ รุ่น อะคาเซีย เอโวลชูั่น (ไม่รวมสะดืออ่าง)
Model No.: FFAS1306-1T1500BT0; A-1306-10

2.อ่างลา้งหนา้แบบวางบนเคานเ์ตอร ์ (ไม่มีรูก๊อก) รุ่น อะคาเซีย ซูปาสลกี
Model No.: CCASF412-1000410F0; WP-F412-WT
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