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SEAMLESS : ACTIVITY

• “ Flow of Activities ”

สามารถใชงานหลายๆ Function ได

พรอมๆกันโดยไมตองรอ 

• Centralized Plan 

หองน้ําอยูตรงกลางของบาน ทําใหหอง

โดยรอบสามารถใชงานหองน้ําไดสะดวก

SEAMLESS : SPACE

• “ Flow of Space ”

• ทําลายรูปแบบเดิมๆของหองน้าํที่

จะตองปดทึบ โดยทําหองน้ําแบบไมมี

ประตูก้ัน เชื่อมตอพ้ืนที่กับสวนอ่ืนๆ

SEAMLESS : MATERIALS

• วัสดุไรรอยตอ ลดการสะสมของเชื้อ

โรค

• วัสดุโปรงแสงเพ่ือนําแสงเขา สราง

ความเชือ่มตอของพ้ืนที ่แตยังคง

privacy ไว

SEAMLESS

Typical Bathroom
can’t be used at the same time

New Design
3 activities at the same time

split functionSEAMLESS : ACTIVITY

• “ Flow of Activities ”

Provide uninterrupted flow of usage for the users. 

• Centralized Plan 

Putting bathroom in the middle of the house 

provides the easy access from all areas.

SEAMLESS : SPACE

• “ Flow of Space ”

Lose the image of the typical bathroom by 

providing no door bathroom to connect 

bathroom with other spaces.  

SEAMLESS : MATERIALS

• Use seamless materials to help reduce the 

gap which is the source of germs and 

bacteria.

• Use translucent materials to bring the light 

into the space while also providing privacy 

for the users.



Centralized Plan

หองน้ําอยูศูนยกลางของบาน โดยมี

หองอ่ืนๆอยูรอบๆ ทําใหหองน้ํา

สามารถเขาถึงไดงายจากทุกสวนของ

บาน โดยไมมีประตูก้ันหองน้ําชวย

สรางความเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีสวนอ่ืน 

และชวยใหบรรยากาศการใชหองน้ํา

โปรง สบายมากข้ึน

พ้ืนท่ี 5.1 ตร.ม.

ผังพื้นที่และรูปดาน
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Centralized Plan

Centralized planning provides 

the easy access from the other 

areas around. Exposed 

bathroom space helps 

connecting bathroom to other 

spaces and make the space 

airier.



หองน้ําออกแบบมาใหใชงานไดในเวลา
เดียวกันหลายๆคน ทําใหใชงานได
สะดวกสบาย ประหยัดเวลา เหมาะ
สําหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก และการ
Work from Home ท่ีมีการใชพ้ืนท่ี
หองน้ํามากข้ึนระหวางวัน

ภาพรวม

The bathroom is designed to be 
used by many users at the same 
time suits for family which has 
many members and kid, more 
convenient and less time 
consuming.



Shower มีการลดระดับ2ระดับเพ่ือ
แยกสวนเปยก สวนแหง และปองกัน
น้ําซึมออกไปนอกหอง 

พื้นที่อาบนํ้า

PLAN

SECTION

ระดบัพืน้

+0.00

พืน้ที่สขุภณัฑ์

- 0.05

พืน้ที่อาบนํา้

- 0.05

พืน้ที่อาบนํา้

- 0.10

Wet area and dry area are defined 
by the differences of floor levels to 
prevent the leakage of water.



โถสุขภัณฑ Studio S รูปลักษณ
ทันสมัยเหมาะกับคนเมือง ดีไซนไรถัง
พัก เรียบเนียนเปนชิ้นเดียวกัน งายตอ
การทําความสะอาด ไมเปนแหลง
สะสมของเชื้อโรค

มีการเพ่ิมตูและชั้นวางของหลัง
สุขภัณฑเพ่ือการใชงานท่ีสะดวก

พื้นที่โถสุขภณัฑ

PLAN

SECTION

ระดบัพืน้

+0.00

พืน้ที่สขุภณัฑ์

- 0.05

พืน้ที่อาบนํา้

- 0.05

พืน้ที่อาบนํา้

- 0.10

Studio S Toilet has a 

modern look, and tankless 

one piece design is easy to 

clean.

Cabinet and shelves are 

added behind the toilet for 

more convenient usage.



พื้นที่อางลางมือ

กระจกฝา นําแสงจาก

สวนอื่นเขา ทําให space

ไมทึบจนเกินไปสราง

ความเช่ือมตอของพื้นที่

อางลางหนา2อาง เปน

สวนที่ใชงานบอยยิ่งบาน

ที่มีเด็กเลก็ สามารถใช

งานไดหลายคนในเวลา

เดียวกัน เหมาะกับ

ชวงเวลาเรงรีบ

PLAN

SECTION

ลิ้นชักสามารถดึงออกมา

เพื่อใหเด็กเลก็ปนข้ึนไป

เพิ่มความสงูใหเด็ก

สามารถใชอางลางมือได

ดวยตัวเอง

ระดบัพืน้

+0.00

พืน้ที่สขุภณัฑ์

- 0.05

พืน้ที่อาบนํา้

- 0.05

พืน้ที่อาบนํา้

- 0.10

Frosted Glass help bring 

the light into bathroom 

space, providing the 

connection of spaces  

Providing two basins for 

the basin area which is 

the most frequently 

used area especially in 

rush hours

Drawers can be pulled

out and use as a step

for little kids to climb

up and be able to use

the basin themselves



ระบุคาํอธบิายของท่านในกล่องขอ้ความนี้ตาม
สมควร

ใชพ้ืน้ทีด่า้นขวาในการนําเสนอภาพผลงาน
เพิม่เตมิ

รูปภาพเพิ่มเติม

ประตูกระจกฝา นําแสงจากสวนอื่นเขา ทําให space

ไมทึบจนเกินไปสรางความเช่ือมตอของพื้นที่

Frosted glass door bring the light into the space 

while also providing privacy for users and help 

make the connection of spaces.



วัสดุท่ีเลือกใชเลือกใชวัสดุท่ีมีแผนใหญ
เพ่ือลดรอยตอของวัสดุ ท่ีทําความ
สะอาดไดยากและเปนแหลงสะสมของ
เชื้อโรค 

สี วัสดุ และงานเคลอืบผวิ

Solid 

Surface
ถูกสุขอนามัย วัสดุไมมีรูพรุนและ

รอยตอแนบสนิททําใหถูก

สุขอนามัยเนือ่งจากไมทําให 

แบคทีเรียและเชื้อรามกีาร

เจริญเติบโต นิยมในการนํามาใช

ในอุตสาหกรรมอาหาร และทาง

การแพทย ขนาดแผนใหญ ทําให

รอยตอวัสดุนอยลดการสะสมเชื้อ

โรคตามรอยตอ

Frosted 

Glass
กระจกฝาสามารถนําแสงทะลุ

ผานไดแตยังคง Privacy ไว ใช

กับสวนผนังของหองน้ําทําให

หองน้ําไมทบึ ดูโปรง มากขึ้น

Porcelain 

Tile 
มีความแข็งแรงมาก ทนทานสูง 

สามารถทนตอการขีดขวนเปน

รอยได ทําความสะอาดงาย

เพราะมีการดูดซึมน้ํานอยมาก 

จึงไมเปนแหลงสะสมเชือ้โรคและ

ไมเกิดคราบตะไครน้ําเกาะติด

วัสดุ ขนาดกระเบื้องมขีนาดใหญ 

ลดรอยตออันเปนจุดสะสมของ

เชื้อโรค

Vinyl Tile

ลายไม
มีความคงทนตอความชืน้ไดดี

หมดปญหาเร่ืองปลวก หรือแมลง

ใชเวลาในการติดต้ังไมนาน

ทําความสะอาดไดงาย

ปองกันพ้ืนไมใหเก็บฝุนตางๆ

มีความคงทน เหนียว และคงรูป

ไดดี
Frosted Glass is a translucent material 

that can bring the light into the space 

while also providing privacy for users

Porcelain tiles have very low porousness, 

making them easy to clean and disinfect. So 

it not become the source of germs and 

bacteria. 

Vinyl tile are very durable flooring options for 

residential installations. Many are waterproof, 

which means they can be installed anywhere, 

including wet areas like bathrooms. They also 

resist other things like moisture, mold, mildew, 

stains, scratches, and scuffs.

Solid surface don’t require extensive care 

when it comes to cleaning. This water-

proof feature keeps bacteria and mildew

away. Surfaces are also resistant to

stains.



ผลิตภณัฑของ American Standard ที่ใช

Product : Studio S OP 4.8L PowerFlo Tankless

Collection : Studio S

Product : Acacia SupaSleek Vessel 600mm 
Single-Hole

Collection : Acacia Evolution

Product : Acacia Evolution Basin 
Faucets

Collection : Acacia E

Product : Signature 
Exposed Bath & Shower 
Mixer With Rainshower
Kit

Collection : Signature
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