


ทา่นจะตอ้งจดัเตรยีมงานออกแบบทีจ่ะสง่เขา้แขง่ขนัโดยใชเ้ทมเพลตตอ่ไปนี้ ซึง่แตล่ะสไลดจ์ะมหีวัขอ้และขอ้ก าหนดทีแ่ตกตา่งกนัออกไปตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่ง การ
น าเสนอทีน่ าสง่ควรมจี านวนไมเ่กนิ 12 สไลด ์โดยเริม่จาก (สไลดท์ี ่1: ชื่อโปรเจค) และจบดว้ย (สไลดท์ี ่12: ระบุผลติภณัฑข์อง American Standard ทีเ่ลอืกใช)้

โปรดระบุคอนเซป็ตท์ีส่ะทอ้นแนวคดิของท่าน

อธบิายคอนเซป็ตข์องท่านอยา่งกระชบั โดยไม่เกนิ 150 ค า 
หมายเหตุ: ท่านจะสามารถอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารน าเสนอเรื่องราวการออกแบบ

เล่าเรื่องราวของท่านผ่านงานออกแบบ 

น าเสนอคอนเซป็ตข์องท่านดว้ยแบบจ าลอง

- สไลดท์ี ่4: ภาพรวม

- สไลดท์ี ่5: พืน้ทีอ่าบน ้า

- สไลดท์ี ่6: พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ์

- สไลดท์ี ่7: พืน้ทีอ่่างลา้งมอื

- สไลดท์ี ่8-9: ภาพผลงานเพิม่เตมิ

รายละเอยีดเฉพาะ: ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

ระบุรายชื่อผลติภณัฑท์ัง้หมดทีท่า่นเลอืกใชใ้นงานออกแบบ



Passive Cleaned Toilet

The most cleaned toilet

ASDA22-70133



ตวัแปลนหอ้งน ้ารยีงตามความส าคญัและการใช้
งาน จุดลา้งมอืและพืน้ที่เคาเตอรเ์ป็นจุดแรก และ
ส่วนโถสุขภณัฑแ์ละอาบน ้าที่ถูกกัน้ไว ้ดว้ยประตู
ที่เป็นสองระบบ พืน้ที่อ่างตดิกบัรมิหน้าต่างที่
เป็นกระจกปรบัฝ้าได ้ใหค้วามเป็นส่วนตวัและ
สมัผสักบัธรรมชาต ิตวัหอ้งน ้า

ผงัพืน้ทีแ่ละรปูดา้น



พืน้ฐานจะเป็นสขีาวเน่ืองจากหลกัการสะทอ้น
ของปรมิาณแสงที่มต่ีอสขีาว เพื่อการกระจาย
แสงUVและความสว่างใหท้ัว่ทัง้หอ้งแมม้พีืน้ที่ให้
แสงเขา้ที่น้อย  อกีทัง้ใชก้ระเบือ้งขนาดใหญ่เพื่อ
ลดร่องยาแนว สองประเภท คอื anti-bac และion
สขีาวใหค้วามรูส้กึที่สะอาด และเสมอืนพืน้ที่
กวา้งมากขึน้ ผมเลอืกใชว้สัดุที่ใสและสะทอ้น 
เพิม่มติขิองพืน้ที่ใหรู้ส้กึไม่คบัแคบ และใหผู้ใ้ช้
สามารถมองเหน็สิง่ที่อยูภ่ายใน ไม่กงัวลในการ
ใชง้านในแง่ของความรูส้กึ และเคลอืบดว้ย
ทองแดงฟิลม์เพื่อใหฆ่้าเชือ้ดว้ยตวัเองได ้  พืน้ที่
สมัผสัทัง้หมดมคีวามเรยีบท าความสะอาดได้ง่าย 
เพิม่บรรยากาศดว้ยไฟสามประเภท ในโทนอุ่น 
3000k ต าแหน่งไฟจะเน้นแสงที่รมิของวตัถุไม่
รบกวนสายตา เพยีงพอต่อการมองเหน็ และ
สรา้งบรรยากาศในหอ้งน ้า หอ้งน ้ามฟัีง
คุณสมบตันิการท าความสะอาดตวัเองจาก
คุณสมบตัขิองวสัดุ แรงการเปิดใหร้บัแสงจาก
ขา้งนอก ส่วนสุดทา้ย ประสบการณ์ที่ผูเ้ขา้พกั
ไดร้บั พืน้ฐานคอืความมัน่ใจในความสะอาดและ
บรบิทของสถานที่ ส่วนที่เพิม่คอืประสบการณจา
การใชง้าน และความสวยงามของหอ้งน ้าที่ผมได้
อธบิายในส่วนเพิม่เตมิ

ภาพรวม

NEGATIVE ION TILES

ANTI-BACTERIA TILES

WIDE VIEW

ECO

ANTI VIRUS



ในส่วนของโซนอาบน ้า ใชป้ระตูร่วมกนักบัพืน้ที่
สุขภณัฑ ์หอ้งอาบน ้าจะมารถมองเหน็พืน้ที่ขา้ง
นอกขณะอาบน ้า มพีืน้ที่ส าหรบันัง่หรอืยนือาบ 
ใชฝั้กบวัเพดานเพื่อเพิม่บรรยากาศอาบน ้า
เสมอืนอยูท่่ามกลางธรรมชาต ิ  ตกแต่งดว้ยไฟ
โทนอุ่น เพื่อใหผู้ใ้ชรู้ส้กึผอ่นคลายมากที่สุด
มทีี่นัง่ส าหรบัคนที่ตอ้งการนัง่อาบ

พืน้ทีอ่าบน ้า



พืน้ที่โถสุขภณัฑ ์เป็นส่วนที่มกีารสะสมเชือ้โรค
มากที่สุด ผมจงึกัน้หอ้งน ้าใชก้ระจกเคลอืบ
ทองแดงฟิลม์ สามารถนัง่ขบัถ่ายเหน็ววิขา้งนอก 
และววิขา้งใน หรอืดูทวีจีากกระจกอจัฉรยิะไดอ้กี
ดว้ย มถีงัขยะเปิดปิดส าหรบัสุภาพสตรี ใส่เฟิรน์
บอสตนั ส าหรบัเพิม่คุณสมบตักิารฟอกอากาศ
พืน้ที่ส่วนใหญ่ จะเน้นใหเ้รยีบที่สุดเพื่อท าความ
สะอาดที่ง่าย

พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ์



ส่วนพืน้ที่ลา้งมอื ผมเลอืกใชสุ้ขภณัฑ์ Evolution 
เปลี่ยนรูปแบบของก๊อกน ้าใหส้รา้งประสบการณ์
ใหม่ๆ สิง่ที่ผมใส่ไวค้อื เรื่องของการลา้งมอื ตวั
อ่างลา้งหน้า มรีะบบกรองหยาบเพื่อน าน ้าทิง้ไป
ใชร้ดน ้าตน้ไมบ้างประเภทต่อได ้และเพื่อใหค้น
ลา้งมอืโดยไม่สิน้เปลอืงน ้าและสรา้งสุขอนามยั
ความสะอาด เป็นไอเดยีเลก็ๆใหค้นมัน่ลา้งมืเพื่อ
ป้องกนัโควดิในยคุน้ี และเพื่อรดน ้าตน้ไม ้
ส่วนตวัอ่างและฐานมพีืน้ที่สมัผสัน้อยสะดวกต่อ
การท าความสะอาดและมคีวามปลอดภยัในการ
ใชง้าน 

พืน้ทีอ่่างลา้งมอื



ตวัเกา้อีห้รอืตูใ้ตเ้คาเตอร ์สามารถขยบัเคลื่อนที่
ไดต้ามแต่ความตอ้งการของผูใ้ชม้พีืน้ที่แยก ถงั
ขยะ ผา้ และหนงัสอื ใหผู้ใ้ชง้าน ของใชส้ าหรบั
โรงแรมไดถู้กเกบ็ไวใ้นขา้งใต ้ ใชผ้ลติภณัฑร์ี
ไซเคลิเป็นบรรจุภณัฑท์ัง้หมด ผมเน้นใหทุ้ก
อยา่งสามารถมองเหน็ไดโ้ดยตรง แสงส่องทัว่ถงึ
พืน้ที่สมัผสัและท าความสะอาดน้อยที่สุด ตาม
การใชง้าน 

รปูภาพเพิม่เตมิ

ภาพบรรยากาศ ส าหรบัอ่างอาบน ้า มกีระจกปรบั
ฝ้าได ้ส าหรบัผูใ้ชท้ี่ตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
ส าหรบัโรงแรม การพกัผอ่นในอ่างเป็นสิง่ที่ท าให้
ผูใ้ชช้ื่นชอบ และผอ่นคลายไดด้เียี่ยม



สิง่ที่ผูเ้ขา้พกัไดร้บั แกนหลกัคอืความมัน่ใจใน
ความสะอาด ส่วนเพิม่เตมิคอื สิง่อ านวยความ
สะดวกในหอ้งน ้า ส่วนใหญ่ผมตอ้งการให้เป็นรี
ไซเคลิไดเ้กอืบทัง้หมด ทัง้น้ี สขีองน ้าจะมผีลจาก
ตวัสภาพแวดลอ้มรอบๆดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากสี
ขาวกระเบือ้ง ที่สะทอ้น ท าใหไ้ดบ้รรยากาศ
ใหม่ๆอยูเ่สมอ

รปูภาพเพิม่เตมิ



หลกัๆ สขีองวสัดุส่วนใหญ่ เป็นสขีาวเน่ืองจาก
คุณสมบตั ิการสะทอ้นแสง และความสะอาดที่ได้
กล่าวไป ตวัผวิที่ตอ้งจบัและสมัผสั เคลอืบดว้ย
ฟิลม์ทองแดง ฆ่าเชือ้ทัง้หมด ผมใชแ้กนหลกัสอง
ส ีทองแดงและสขีาว กระเบือ้งเน้นแผน่ที่มขีนาด
ใหญ่ ลดรอยต่อร่องกระเบือ้งที่เป้นที่สะสมของ
เชือ้โรค ส่วนสุขภณัฑผ์มเลอืกใชรุ่้นที่มสีาร
เคลอืบเป็นสารฆ่าเชือ้โรคเกอืบทัง้หมด

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ



วสัดุส่วนใหญ่เน้นที่มผีวิสมัผสัที่เรียบ และมี
ความเงาเพื่อการสะทอ้นของแสง มกีารท าความ
สะอาดที่ง่าย 

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

กระเบือ้งinnovative tile ขาว 60x60 ฟิลม์ทองแดง

กระจกนิรภยัหนา 1-2ซม

อลูมเินียมส าหรบับานเลื่อนหอ้งน ้า 



1.ก๊อกผสมยนือาบแบบตดิผนงั พรอ้มชุดฝักบวั
สายอ่อน 5 ฟังกช์นั รุ่น อะคาเซยี เอโวลูชัน่
2.ก๊อกผสมอ่างลา้งหน้าแบบตดิผนงั รุ่น อะคา
เซยี เอโวลูชัน่
3.ก๊อกผสมอ่างอาบน ้าแบบตดิขอบอ่างชนิด 4 รู
ก๊อก พรอ้มชุดฝักบวัสายอ่อน 5 ฟังกช์นั รุ่น อะ
คาเซยี เอโวลูชัน่
4.อ่างอาบน ้ารุ่น อะคาเซยี เอโวลูชัน่ ยาว 1.7
เมตร ชนิดตัง้พืน้
5.ที่ใส่กระดาษช าระ รุ่น อะคาเซยี เอโวลูชัน่
6.ราวแขวนผา้ยาว 60 ซม. รุ่น อะคาเซยี เอ
โวลูชัน่
7. อ่างล่างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร ์ รุ่น อะคา
เซยี เอโวลูชัน่ ราวน์
8.ฝักบวัออกจากเพดาน รุ่น A-952-229 สโีครม
เมี่ยม
9.ชุดสายฉีดช าระสเตนเลส รุ่น สมารท์
10. ตะแกรงดกักลิน่ พรอ้มฝาครอบสเตนเลส

ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช้




