


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



หอ้งน ้าทีท่กุสว่นมคีุณสมบตัเิรื่องความสะอาดทัง้หมด ผมตอ้งการออกแบบทีต่วัหอ้งน ้าทีท่ าใหผู้เ้ขา้พกัรูส้กึสบายใจไดม้ากทีสุ่ดทัง้การใชง้านและความรูส้กึ ดว้ยการใสว่สัดุ
และการวางแปลน เรื่องแรกวสัดุ จากคุณสมบตัสิขีาว ทีม่กีารสะทอ้นแสงสงูทีสุ่ดเพื่อน าแสงแดดเขา้มาชว่ยฆา่เชือ้ กระเบือ้งทัง้หมดเป็นสขีาวทีม่คีณุสมบตัฟิอกอากาศและ
ฆา่เชือ้และพืน้ทีส่มัผสัทัง้หมดถูกกเคลอืบดว้ยฟิลม์ทองแดง ทกุสว่นในหอ้งน ้าสามารถมองเหน็กนัได ้ลดพืน้ทีใ่นการสมัผสัใหน้้อยที่สดุ และเลอืกใชสุ้ขภณัฑท์ีม่คีณุสมบตัิ
ฆา่เชือ้อกีดว้ย ตวัแปลนถูกออกแบบใหส้ว่นทีส่ะสมเชือ้โรคถูกกัน้แต่ไมบ่งัการมองเหน็  สามารถมองเหน็บรรยากาศววิภายนอกและใส่ความสนุกจากตูใ้ตอ้า่งทีส่ามารถ
ขยบัไดต้ามความตอ้งการ

Passive Cleaned Toilet

The bathroom which every part has all the cleanliness features. I wanted to design a bathroom that would make 

guests feel as comfortable as possible in terms of functionality and feeling. With the insertion of materials and the 

planning. First is material from properties of white color with the highest reflectivity to bring sunlight to help disinfect 

and dehumidification so all tiles are white including with negative ion and anti-bacteria properties. In 

addition, Another contact areas are covered with a copper film. All space of the bathroom are visible to each other. 

Minimize the surface of contact area, also choose to use sanitary ware that has anti-bacteria properties as well. The 

germiest parts in plan was blocked but does not block the view. able to see the atmosphere outside. Lastly, Adding of 

entertainment from the cabinet under the sink that can be moved as you wish.



ตวัแปลนหอ้งน ้าเรยีงตามความส าคญัและ
การใชง้าน จุดลา้งมอืและพืน้ทีเ่คาเตอร์
เป็นจุดแรก และส่วนโถสุขภณัฑแ์ละ
อาบน ้าทีถ่กูกัน้ไว ้ดว้ยประตทูีเ่ป็นสอง
ระบบ พืน้ทีอ่่างตดิกบัรมิหน้าต่างทีเ่ป็น
กระจกปรบัฝ้าได ้ใหค้วามเป็นส่วนตวัและ
สมัผสักบัธรรมชาต ิตวัหอ้งน ้า

ผงัพืน้ทีแ่ละรปูดา้น

Bathroom plan was designed 
by arrangement from 
importance and usability. 
First zone is the washbasin 
and counter that use the 
most. Next is the closed 
zone, the toilet and shower 
part are closed by 2 function 
sliding doors. Last zone is a 
bathtub close to the window 
with smart switchable glass 
film that will give both 
privacy and aesthetics of 
view outside.



พืน้ฐานจะเป็นสขีาวเนื่องจาก
หลกัการสะทอ้นของปรมิาณแสง
ทีม่ตี่อสขีาว เพือ่การกระจาย
แสงUVและความสวา่งใหท้ัว่ทัง้
หอ้งแมม้พีืน้ทีใ่หแ้สงเขา้ทีน้่อย  
อกีทัง้ใชก้ระเบื้องขนาดใหญ่เพือ่
ลดรอ่งยาแนว สองประเภท คอื 
anti-bac และion สขีาวให้
ความรูส้กึทีส่ะอาด และเสมอืน
พืน้ทีก่วา้งมากขึน้ ผมเลอืกใช้
วสัดุทีใ่สและสะทอ้น เพิม่มติขิอง
พืน้ทีใ่หรู้ส้กึไมค่บัแคบ และให้
ผูใ้ชส้ามารถมองเหน็สิง่ทีอ่ยู่
ภายใน ไมก่งัวลในการใชง้านใน
แงข่องความรูส้กึ และเคลอืบ
ดว้ยทองแดงฟิลม์เพือ่ใหฆ้า่เชือ้
ดว้ยตวัเองได ้ พืน้ทีส่มัผสั
ทัง้หมดมคีวามเรยีบท าความ
สะอาดไดง้า่ย เพิม่บรรยากาศ
ดว้ยไฟสามประเภท ในโทนอุ่น 
3000k ต าแหน่งไฟจะเน้นแสงที่
รมิของวตัถุไมร่บกวนสายตา 
เพยีงพอต่อการมองเหน็ และ
สรา้งบรรยากาศในหอ้งน ้า 
หอ้งน ้ามฟัีงคณุสมบตันิการท า
ความสะอาดตวัเองจาก
คณุสมบตัขิองวสัดุ การเปิดให้
รบัแสงจากขา้งนอก สว่นสดุทา้ย 
ประสบการณ์ทีผู่เ้ขา้พกัไดร้บั 
พืน้ฐานคอืความมัน่ใจในความ
สะอาดและบรบิทของสถานที ่
สว่นทีเ่พิม่คอืประสบการณจา
การใชง้าน และความสวยงาม
ของหอ้งน ้าทีผ่มไดอ้ธบิายใน
สว่นเพิม่เตมิ

ภาพรวม

NEGATIVE ION TILES

ANTI-BACTERIA TILES

WIDE VIEW

ECO

ANTI VIRUS

Basically, the main color is white due to the principle of reflecting the amount of light on white to 
spread UV light and brightness throughout the room even with a small space for light to enter. In 
addition, using large tiles used to reduce grout tile will combine between two types are anti-bac 
and ion. And white color gives a feeling of cleanliness and virtually a wider area. Choosing for 
transparent and reflective material will increase the dimension of the space to make it feel not 
cramped and allow users to see what is inside to make users not worried about usability in terms of 
feeling. And choose coated with copper film for self-sterilization. All contact areas are smooth and 
easy to clean and add ambience with three types of lights, in warm 3000k tones to light placement 
that focuses on the edge of the subject without visual disturbances and enough to see and create 
an atmosphere in the bathroom. The bathroom has a feature self-cleaning property from the 
material properties and exposure to outside light. The basis is guest experience confidence in the 
cleanliness and context of the place. And the added part is the user experience and the beauty of 
the bathroom



ในส่วนของโซนอาบน ้า ใชป้ระตู
ร่วมกนักบัพืน้ทีสุ่ขภณัฑ์ หอ้ง
อาบน ้าจะมารถมองเหน็พืน้ทีข่า้ง
นอกขณะอาบน ้า มพีืน้ทีส่ าหรบันัง่
หรอืยนือาบ ใชฝั้กบวัเพดานเพื่อ
เพิม่บรรยากาศอาบน ้าเสมอืนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาต ิ ตกแต่งดว้ยไฟ
โทนอุ่น เพื่อใหผู้ใ้ชรู้ส้กึผ่อนคลาย
มากทีสุ่ด

พืน้ทีอ่าบน ้า

In the shower area, sharing 

the door with the sanitary 

area. The shower room will 

be able to see the outside 

area while taking a shower. 

There is an area for sitting or 

standing in the shower. Use 

the ceiling shower to add a 

natural bath feel. decorated 

with warm lights to make 

the user feel as relaxed as 

possible.



พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ ์เป็นส่วนที่
มกีารสะสมเชือ้โรคมากที่สุด 
ผมจงึกัน้หอ้งน ้าใชก้ระจก
เคลอืบทองแดงฟิลม์ 
สามารถนัง่ขบัถ่ายเหน็ววิ
ขา้งนอก และววิขา้งใน หรอื
ดทูวีจีากกระจกอจัฉรยิะได้
อกีดว้ย มถีงัขยะเปิดปิด
ส าหรบัสุภาพสตร ีใส่เฟิรน์
บอสตนั ส าหรบัเพิม่
คุณสมบตักิารฟอกอากาศ
พืน้ทีส่่วนใหญ่ จะเน้นให้
เรยีบทีสุ่ดเพื่อท าความ
สะอาดทีง่่าย

พืน้ทีโ่ถสุขภณัฑ์

Toilet area, It is the part that accumulates the most germs so the partition must be installed and adding a copper coated 
glass film. Users can sit and excrete, see the view outside and the inside view, or watch TV from the smart mirror as well. 
There are open and closed waste bins for ladies and put a Boston fern for adding air purification properties.



สว่นพืน้ทีล่า้งมอื ผมเลอืกใชส้ขุภณัฑ์ Evolution เปลีย่นรปูแบบ
ของก๊อกน ้าใหส้รา้งประสบการณ์ใหม่ๆ  สิง่ทีผ่มใสไ่วค้อื เรือ่งของ
การลา้งมอื ตวัอ่างลา้งหน้า มรีะบบกรองหยาบเพือ่น าน ้าทิง้ไปใช้
รดน ้าตน้ไมบ้างประเภทต่อได ้และเพือ่ใหค้นลา้งมอืโดยไม่
สิน้เปลอืงน ้าและสรา้งสขุอนามยัความสะอาด เป็นไอเดยีเลก็ๆให้
คนมัน่ลา้งมเืพือ่ป้องกนัโควดิในยุคนี้ และเพือ่รดน ้าตน้ไม ้สว่นตวั
อ่างและฐานมพีืน้ทีส่มัผสัน้อยสะดวกต่อการท าความสะอาดและมี
ความปลอดภยัในการใชง้าน 

พืน้ทีอ่่างลา้งมอื

In wash basin area, using Evolution sanitary 
ware to change the style of faucet to create 
a new experience. The gimmick that was 
used is washing hands together with water 
the plants by adding a coarse filter system 
to use the wastewater and continue 
watering certain types of plants. And to 
allow people to wash their hands without 
wasting water and create hygiene and 
cleanliness. This is a small idea to attract 
people to wash their hands to prevent 
Covid-19 in this era and to water the plants. 
To convince people to wash their hands 
often. The tub and base have less contact 
area, easy to clean and safe to use.



ตวัเกา้อี้หรอืตูใ้ตเ้คาเตอร ์สามารถขยบัเคลื่อนทีไ่ดต้ามแต่
ความตอ้งการของผูใ้ชม้พีื้นทีแ่ยก ถงัขยะ ผา้ และหนงัสอื ให้
ผูใ้ชง้าน ของใชส้ าหรบัโรงแรมไดถู้กเกบ็ไวใ้นขา้งใต ้ใช้
ผลติภณัฑร์ไีซเคลิเป็นบรรจุภณัฑท์ัง้หมด ผมเน้นใหทุ้กอย่าง
สามารถมองเหน็ไดโ้ดยตรง แสงสอ่งทัว่ถงึ พื้นทีส่มัผสัและท า
ความสะอาดน้อยทีส่ดุ ตามการใชง้าน 

รปูภาพเพิม่เตมิ

ภาพบรรยากาศ ส าหรบัอ่างอาบน ้า มกีระจกปรบั
ฝ้าได ้ส าหรบัผูใ้ชท้ีต่อ้งการความเป็นสว่นตวั 
ส าหรบัโรงแรม การพกัผอ่นในอ่างเป็นสิง่ทีท่ าให้
ผูใ้ชช้ืน่ชอบ และผอ่นคลายไดด้เียีย่ม

The chair or cabinet under the counter 
can be moved according to the needs of 
the user. There is a separate area for 
bins, clothes and books for the user and 
can store hotel supplies under it. And 
focus on using recycled products for all 
packaging. Moreover, emphasize that 
everything is directly visible also passing 
light through. Minimal contact and 
cleaning area according to usage.

Atmosphere for the bathtub 
with smart switchable glass films 
window 2 function transparent 
and  frosted glass for users who 
want privacy, Especially, for 
hotels, lounging in the tub is 
something that users love. and 
great relaxation.



สิง่ทีผู่เ้ขา้พกัไดร้บั แกนหลกัคอืความมัน่ใจ
ในความสะอาด สว่นเพิม่เตมิคอื สิง่อ านวย
ความสะดวกในหอ้งน ้า สว่นใหญ่ผมตอ้งการ
ใหเ้ป็นรไีซเคลิไดเ้กอืบทัง้หมด ทัง้นี้ สขีอง
หอ้งน ้าจะมผีลจากตวัสภาพแวดลอ้มรอบๆ
ดว้ยเชน่กนั เนื่องจากสขีาวกระเบื้อง ที่
สะทอ้น ท าใหไ้ดบ้รรยากาศใหม่ๆ อยู่เสมอ

รปูภาพเพิม่เตมิ

What guests will receive is 
confidence in cleanliness and 
bathroom amenities also 
focus on completely 
recyclable. The color of the 
bathroom also affects by the 
environment around it due to 
the reflecting white tiles for 
example in clear sky and 
cloudy the tone of whole 
visual will be different thus it 
will always create a new 
atmosphere by itself.



ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

หลกัๆ สขีองวสัดุสว่นใหญ่ เป็นสขีาวเน่ืองจากคุณสมบตั ิการสะทอ้นแสง 
และความสะอาดทีไ่ดก้ลา่วไป ตวัผวิทีต่อ้งจบัและสมัผสั เคลอืบดว้ยฟิลม์
ทองแดง ฆา่เชื้อทัง้หมด ผมใชแ้กนหลกัสองส ีทองแดงและสขีาว กระเบื้อง
เน้นแผน่ทีม่ขีนาดใหญ่ ลดรอยตอ่รอ่งกระเบือ้งทีเ่ป้นทีส่ะสมของเชื้อโรค 
สว่นสุขภณัฑผ์มเลอืกใชรุ้น่ทีม่สีารเคลอืบเป็นสารฆา่เชื้อโรคเกอืบทัง้หมด

The color of most materials is white due to 
its reflective properties and cleanliness 
mentioned above. The contact area is 
coated with a copper film to disinfect all the 
two core colors are copper and white. The 
tiles highlight large slabs to reduce tile grout 
that are the accumulation of germs. As for 
sanitary ware, choose to use the model that 
has almost all the anti-bacterial coating. 
Most of the materials are focused on having 
a smooth texture. and has a gloss for light 
reflection and is easy to clean.



วสัดุสว่นใหญ่เน้นทีม่ผีวิสมัผสัทีเ่รยีบ 
และมคีวามเงาเพือ่การสะทอ้นของแสง
มกีารท าความสะอาดทีง่า่ย 

ส ีวสัดุ และงานเคลอืบผวิ

กระเบือ้งinnovative tile ขาว 60x60 ฟิลม์ทองแดง

กระจกนิรภยัหนา 1-2ซม

อลูมเินียมส าหรบับานเลื่อนหอ้งน ้า 

Most of the materials are
focused on having a smooth
texture. and has a gloss for
light reflection and is easy to
clean.



1.ก๊อกผสมยนือาบแบบตดิผนงั พรอ้มชุดฝักบวัสายอ่อน 5 ฟังกช์นั รุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่
2.ก๊อกผสมอ่างลา้งหน้าแบบตดิผนงั รุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่
3.ก๊อกผสมอ่างอาบน ้าแบบตดิขอบอ่างชนิด 4 รกู๊อก พรอ้มชุดฝักบวัสายอ่อน 5 ฟังกช์นั รุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่
4.อ่างอาบน ้ารุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่ ยาว 1.7 เมตร ชนิดตัง้พืน้
5.ทีใ่ส่กระดาษช าระ รุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่
6.ราวแขวนผา้ยาว 60 ซม. รุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่
7. อ่างล่างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร ์รุ่น อะคาเซยี เอโวลชู ัน่ ราวน์
8.ฝักบวัออกจากเพดาน รุ่น A-952-229 สโีครมเมีย่ม
9.ชุดสายฉีดช าระสเตนเลส รุ่น สมารท์
10. ตะแกรงดกักลิน่ พรอ้มฝาครอบสเตนเลส

ผลติภณัฑข์อง American Standard ทีใ่ช้

1. Toilet : Studio S (OP) 4.8L PowerFlo Tankless
2. Acacia Evolution Exposed Shower Mixer with 5 Function Hand Shower Set 
3. Acacia Evolution Wall Mount Basin Mixer
4. Acacia Evolution Deck Mount Bath & Shower Mixer with 5 Function Hand Shower Set 
5. Acacia Evolution 1.7M Floor Standing Tub w/Faucet Holes
6. Acacia Evolution Tissue Holder
7. Acacia Evolution Towel BAR 600 MM.
8. Acacia Evolution Round Vessel Basin WT
9. IDS Rain Shower Head 300S (A-952-229) Chrome
10. Smart Hygenic Spray-chrome
11. Floor Drain 3.5" Square (Stainless)




