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ปัจจุบันที่อยู่อาศัยในเมืองมีขนาดเล็กลง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่มีพ้ืนที่เริ่ม้ น
เพียง 20 ้ารางเม้รเท่านั้น ท าให พ้ืนที่ทุก้ารางนิ้ว้ องถูกใช ประโยชน์อย่างคุ มค่า 
โดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีลูกเล็ก เพราะมีจ านวนผู อยู่อาศัยมาก ซึ่งห องน ้าเป็นหนึ่งใน
พ้ืนที่ส าคัญของบ าน ที่โดยปกติจะสามารถใช้งานได้เพียงคร้ังละคนเท่านั้น รวมถึง
มียังปัญหาเรื่องการระบายอากาศที่ไม่ดี และอุดอู้เมื่อต้องใช้งานเป็นเวลานานอีกด วย

TO / IL / ET จึงถูกคิดข้ึนมาเพ่ือ้อบโจทย์ดังกล่าว ด้วยการแบ่งพื้นที่ให้สามารถใช้งาน
พร้อมกันได้ถึง 3 คน! ช่วยประหยัดเวลาในชั่วโมงเร่งรีบ มีการออกแบบให้รับ
แสงธรรมชาติและระบายอากาศได้ดี รวมถึงยังสามารถเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในวันที่เหนื่อยล้าได้อีกด้วย

TO / IL / ET

TO / IL / ET
The urban living space has been shrinking, especially condominiums where the starting space can be as 
small as 20 square meters, so every square inch must be most efficiently used. This is particularly true for 
families with kids as there are more occupants, which leads to a problem with bathroom, one of the important 
spaces of a home. Urban bathrooms normally can be used by one person at a time while also having bad 
air ventilation and can make the occupant feel stuffy when used for a prolonged period of time.
TO / IL / ET is then designed to resolve those issues: by dividing the space to be occupiable by 3 people at 
once! Help save time in rush hours, designed to receive natural light and for good ventilation, while also 
capable of turning into a relaxing space in tiresome days.



ผงัพืน้ทีแ่ละรปูดา้น

TO / IL / ET ไม่เป็นเพียงการออกแบบ้กแ้ง่ห องน ้าเท่าน้ัน 
แ้่เป็นห องน ้าที่ถูกคิดขึน้มาเพื่อ้อบโจทยก์ารอยูอ่าศัย
ในคอนโดมิเนียม้ั้งแ้่้ น ด วยการออกแบบ้ าแหน่งและ
รูปร่างของห องน ้าที่เอื้อให เกิดการระบายอากาศ และน าแสง-
ธรรมชา้ิเข าสู่ภายใน ผ่านห องน ้าที่มีขนาด 1.90x2.90 เม้ร
ที่มีผนังด านหน่ึงเชื่อม้่อกบัระเบียงห องชดุ

TO / IL / ET แบ่งพื้นที่ใช งานออกเป็น 
3 ส่วน คือพื้นที่อางล างมือ / พื้นที่สุขภัณฑ์ / พื้นที่อาบน ้า 
ซึ่งสามารถแยกออกเป็นห องน ้า 3 ห องที่ใช งานได พร อมกัน 
ผ่านบานกระจกลอนแก วที่้ิด้ัง้ไว ภายใน ท าให ปัญหา
แย่งห องน ้ากันใช ในเวลาเร่งด่วนหมดไป

และ้ัวกระจกลอนแก วเองยงัให ความเปน็ส่วน้ัว
ส าหรับผู ใช งานที่ท าธุระที่แ้ก้่างกัน ในขณะที่มีแสง
ผ่านได บางส่วน ท าให ไม่อึดอัด

TO / IL / ET is not just a bathroom decoration, but is a bathroom 
designed from scratch to be an answer to condominium living, 
with bathroom design and shape that allows ventilation and natural 
light in a 1.90x2.90 bathroom with one wall connected to the studio 
room’s balcony.

TO / IL / ET divides the usable space into 3 areas: basin / toilet / 
shower, which can essentially be separated into 3 spaces with 
built-in corrugated glass panes, all usable at the same time, 
eliminating the problem of rush hour bathroom battle royale.

The in corrugated glass panes also provide privacy for occupants doing 
different things while also letting some light through, giving comfort.



เลือกใช สีขาวและสีโทนอ่อน
คู่กับสีเงินของชุดอุปกรณ์
้่างๆ เพื่อให ห องน ้าเป็นพื้นท่ี
ผ่อนคลาย ท่ีสามารถช่วย
เยียวยาความอ่อนล าจากการ
ท างานในแ้่ละวัน

รวมถึงยังท าให สามารถ
้รวจจับส่ิงสกปรกได ง่าย 
ท าให สามารถมาท าความ-
สะอาดได ทันท่วงที

White and light colors are 
used alongside the silver-
colored wares to make the 
bathroom a relaxing space, 
able to relieve stress and 
strain from work.
This is also makes it easier 
to notice dirty spots, 
allowing quick cleanup.

ภาพรวม



พื้นท่ีอาบน ้ามีหน า้่างบานเฟี้ยมท าให ระบายอากาศได  
แ้่มีความเป็นส่วน้ัวด วยกระจกลอนแก วท่ีปล่อย
ให แสงธรรมชา้ิจากภายนอกผ่านเข ามาภายในได 
มีการท าขอบย่ืนออกมาเพื่อวางอุปกรณ์อาบน ้า้่างๆ 
รวมถึงอาจใช เป็นท่ีนั่งช่ัวคราวเพื่อรับลมได  ด วยความ
สูงท่ี 45 ซม.

พื้นท่ีอาบน ้ามีบานเปิด 2 บานท่ีสามารถเช่ือมออกไปยัง
พื้นท่ีล างหน าและพื้นท่ีสุขภัณฑ์ได ง่าย แ้่มีการกันน ้า
ด วยระดับท่ีแ้ก้่างกัน และมีสโลปท่ีลาดไปยังราง
ระบายน ้าท่ีซ่อนอยู่อีกด าน

The shower area has an awning window that allows 
ventilation but is also private with the corrugated glass 
pane which lets the natural light inside. Built with 
protruding edge to place various shower wares which 
can also be used as a relaxing sitting spot with the 
height of 45 cm.

พืน้ทีอ่าบน ้า



พื้นท่ีสุขภัณฑ์มีความเรียบง่าย และเลือกใช วัสดุท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน
ท้ังพื้นท่ี เพื่อขับเน นความมินิมอลของสุขภัณฑ์ Studio S 
ด านบนท าหลืบเพื่อซ่อนไฟ และเน นความเรียบง่าย

โดยท่ีพื้นท่ีนี้เองก็สามารถกั้นส่วนเพื่อใช งานห องน ้านี้หลายคนพร อมกัน

นอกจากนี้จากพฤ้ิกรรมของผู ใช งานท่ีมักนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
เวลาเข าห องน ้า จึงได ออกแบบให ้ าแหน่งของสุขภัณฑ์หันออกสู่
หน า้่าง เพื่อเพิ่มสุนทรียะในการใช งาน

The toilet area is designed with simplicity in mind and uses the same 
material for the whole area to highlight the Studio S toilet’s minimalistic 
design. A fold is built into the ceiling to conceal the light, emphasizing 
the simplicity. 
This area can also be separated for multiple occupants.
Moreover, as people like to be on their phone while using the toilet, 
the toilet is then designed to face towards the window, facilitating 
aesthetic feeling.

พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ์



พื้นท่ีอ่างล างมือเป็นพื้นท่ีท่ีใช ท ากิจกรรมท่ีไม่้ องการ
ความเป็นส่วน้ัวมากนัก จึงได ออกแบบให เป็นจุดเช่ือม้่อ
ไปยังส่วนอ่ืนๆ และมีความโปร่งโล่งมากกว่า

ในการออกแบบเน นการรักษาความสะอาด จึงได เลือกใช อ่างแบบ
ครึ่งเคาน์เ้อร์ เพื่อให สามารถท าความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบได ง่าย 
วัสดุท่ีเลือกใช มีผิวมัน เพื่อให ไม่เป็นคราบ 
ผนังสีขาวท้ังสองด านท่ีท าหน าท่ีเป็นรางให กับบานเล่ือน ได เลือกใช 
กระจกฝ้าเพื่อให สามารถเช็ดล างได ง่าย และสามารถเรืองแสงออกจาก
้ัวเองได  มีู้ เก็บของท่ียกลอยจากพื้น ท าให ด านล่างดูแลรักษาง่าย 
ไม่อับช้ืน และสามารถใช เก็บเก าอ้ีน อยส าหรับให ลูกใช ้่อ้ัวเพื่อล างมือ

รวมถึงเพิ่มพื้นท่ีเก็บของท่ีมักมีน อยในคอนโดมิเนียมด วยช้ันวางของ
หลังกระจกเงาอีกด วย

The basin area is used for activities that requires less privacy; thus, it is designed as the 
connecting area and is more open.
The design is geared towards sanitation, so a half-counter basin is chosen for easy cleaning 
of the surrounding area. Materials with polished surface are used to prevent stains. 
White walls on both sides act as rails for the corrugated glass panes which is easy to clean 
and self-luminous. It also features an elevated cabinet which allows easy cleaning of the area 
under the basin, prevents dampness, and can be used to store a small chair that children use 
to reach the basin.
The additional shelves behind the mirror also 
increase storage space that is scarce 
in condominiums.

พืน้ทีอ่่างลา้งมอื



ความเป็นไปได ้่างๆ ในการใช งาน TO / IL /ET
โดยเรียงจากซ ายไปขวา และบนลงล่าง

ใช งานคนเดียว : สุขภัณฑ์ + อาบน ้า + ล างหน า
ใช งานสองคน : สุขภัณฑ์ + อาบน ้า / ล างหน า
ใช งานสองคน : สุขภัณฑ์ + ล างหน า / อาบน ้า
ใช งานสองคน : อาบน ้า + ล างหน า / สุขภัณฑ์
ใช งานสามคน : สุขภัณฑ์ / อาบน ้า / ล างหน า

Possible usages of TO / IL /ET, from left to right, and top 
to bottom.
One occupant: Toilet + Shower + Basin
Two occupants: Toilet + Shower / Basin
Two occupants: Toilet + Basin / Shower
Two occupants: Shower + Basin / Toilet
Three occupants: Toilet / Shower / Basin

รปูภาพเพิม่เตมิ



TO / IL /ET เป็นมากกว่าการ้กแ้่งห องน ้าธรรมดา
แ้่เป็นนวั้กรรมใหม่ส าหรับห องน ้าคอนโดมิเนียม
ท่ีแม จะเป็นเพียงห อง Studio ขนาด 24 ้ารางเม้ร
ก็สามารถมีห องน ้าท่ีได รับแสงธรรมชา้ิ และระบาย
อากาศได ้ามธรรมชา้ิ

รวมถึงฟังก์ชันการใช งาน้่างๆยังครบครัน ท าให 
ห องน ้าเป็นอีกพื้นท่ีท่ีส าคัญกับบ านอย่างแท จริง

TO / IL /ET is more than just a simple bathroom 
decoration, but it is an innovation for condominium 
bathrooms, allowing even 24 square meters studio 
room to have a bathroom that can receive natural 
light and ventilate naturally.
It also has all the essential functions and some 
additional ones too, fulfilling the role of 
the bathroom as one of the important spaces 
in a home.

รปูภาพเพิม่เตมิ



เลือกใช วัสดุท่ีมีสีขาว หรือสีโทนอ่อน เพื่อสร างความผ่อนคลายในการใช 
งาน รวมถึงสามารถ้รวจพบส่ิงสกปรกได ง่าย ท าให สามารถท าความ
สะอาดได ทันท่วงที เพื่อความสะอาดท่ีแท จริง

คู่ไปกับวงกบหรือบานกรอบ้่างๆ ท่ีใช สีเงินเพิ่มความหรูหรา และท าให 
ห องดูโอ่โถงข้ึนจากการสะท อนแสงของวัสดุ 

และท่ีส าคัญคือกระจกลอนแก วท่ีใช ในการเพิ่มความเป็นส่วน้ัวของ
พื้นท่ีส่วน้่างๆ ในขณะท่ีปล่อยให แสงธรรมชา้ิจากภายนอกไหลเข าสู่
ภายได 

การออกแบบแสงสว่างจะเน นการซ่อนไฟ เพื่อเน นความมินิมอล
และเรียบง่ายของ้ัวสุขภัณฑ์ ท่ีมีความสวยงามใน้ัวเองอยู่แล ว

Materials with white or light colors are chosen to bring relaxation and 
easier identification of dirty spots for quick cleaning.
Frames and jambs are silver colored for luxurious feels and make the 
room looks more spacious with the materials’ light reflection.
Most important is the corrugated glass panes which give privacy to 
each area while also letting the outside natural light to shine in.
Lighting design will emphasize on light concealment to highlight the 
minimalistic and simple toilet, which is already beautiful on its own.

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ



ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

พื้นท่ีอาบน ้า้ องการวัสดุท่ีกันล่ืน จึงเลือกใช 
วัสดุเป็น Terrazzo เพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน
กับเท า นอกจากนี้สัมผัสท่ีหยาบเองยังช่วย
ให ผ่อนคลาย และลดความเครียดในการ
ท างานแ้่ละวันลงได ดี

รวมถึงยังเป็นการเพิ่มมิ้ิของแสงเงาท่ี้ก
กระทบพื้นผิว สร างความสวยงามและ
บรรยากาศท่ีดีให กับห องน ้าด วย

Shower area needs materials that are not 
slippery, so Terrazzo is chosen to increase 
the friction with the occupant’s feet. 
The coarse surface also helps in relaxation 
and reduction of stress from work.
It also increases the dimension of light and 
shadow that reflects off the surface, 
beautifying and creating good atmosphere 
for the bathroom.



สุขภัณฑ์ : American Standard Sanitary Toilets STUDIO S 
TANKLESS TOILET W-SEAT

อ่างล างหน า : Acacia SupaSleek Semi-Counter Basin 550mm 
Single-Hole
ก๊ อกอ่าง : American Standard Basin Faucets & Mixer 
EasyFLO Basin Mono

Shower : American Standard Mixer with Shower Signature 
Exposed Bath & Shower Mixer With Rain shower
Body Shower : Body Shower with Concealed Body

EasySET for Body Shower

อุปกรณ์ประกอบ : 
SMART HYGENIC SPRAY-CHROME
Acacia Evolution Glass Holder
Acacia Evolution Tissue Holder

ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช้

Toilet: American Standard Sanitary Toilets STUDIO S
TANKLESS TOILET W SEAT
Wash basin: Acacia SupaSleek Semi Counter Basin 550 mm Single Hole
Basin tap: American Standard Basin Faucets & Mixer EasyFLO Basin Mono
Additional furnishings:
SMART HYGENIC SPRAY CHROME
Acacia Evolution Glass Holder
Acacia Evolution Tissue Holder


