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 งานวิจัยนี้ มีความมุงหมายและวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูล ถึง

ความรวดเร็วในการกอสรางงานหองน้ําโดยใชระบบผนังสําเร็จรูป 2) เพ่ือศึกษาความเปนไปไดถึง

ข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง 3) ตองการออกแบบหองน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับ

การใชงาน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล และสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

หองน้ําสําเร็จรูป รวมถึงผูเชี่ยวชาญในการกอสรางกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

ศึกษาแนวโนมทางการตลาดโดยการเก็บขอมูลความตองการจากกลุมผูบริโภคเปาหมาย นําขอมูลท่ี

ไดมาวางแนวทางการออกแบบคือ การออกแบบใหเปนชิ้นสวนประกอบมาตรฐาน (Modular 

Design) พรอมท้ังไดข้ึนหองตัวอยางขนาด 1:1 โดยเปรียบเทียบพ้ืนท่ีการใชงานและทดลองการติดตั้ง

ระหวางหองน้ํ าแบบเดิม กับระบบหองน้ํ าสํ าเร็จรูป  จากนั้นประเมินการออกแบบโดยให

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 2 คน และทําการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภค

เปาหมาย 100 คน แลวนําผลท่ีไดไปสรุปผลทางการออกแบบ 

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 1 หัวขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มี

ประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.73 (S.D=1.06) รูปแบบของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 

หัวขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความมีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.3 

(S.D=0.70) ซ่ึงผูวิจัยนําผลท่ีไดมาพัฒนาตอเปนงานออกแบบหองน้ําท่ีมีความแปลกใหมตางจาก

ทองตลาดมากข้ึน โดยใชแนวทางในการออกแบบคือการผสมผสานรูปแบบการใชงาน (Combine 

Functions) เปนผลงานการออกแบบข้ันสุดทายเปนการตอยอดจากรูปแบบท่ีไดรับเลือก เพ่ือแสดงถึง

ความสามารถในการดัดแปลงผสมผสานเทคนิคเชิงอุตสาหกรรม ตอยอดเปนงานหองน้ําสําเร็จรูปใน

รูปแบบอ่ืนๆ 
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 This thesis focuses on prefabricated bathroom design, aiming to 1) study 

and analyze the speed and construction duration of bathroom using prefabricated 

system 2 ) evaluate the possibility of reducing manpower usage in site construction 

rationally 3) Design the most suitable and well functioned bathroom  

 The data presented in this thesis are mainly derived from a group of 

prefabricated bathroom professionals, condominium builders and developers who 

adopt strong interest, expertise and involvement in field, along with the on-site data 

collecting and concurrent target consumers and market trend study.  

 According to the research, it comes to the conclusion that the most 

suitable model, Modular design, is applied. Mock up model is made at a scale of 1:1. 

The comparison of the utility space and installation testing between traditional and 

prefabricated systems led to the results, by having 3 experts together with 2 savants 

commented and evaluated, and using a questionnaire developed for this research 

project, completed by 100 of target consumers. 

 The results show that the prefabricated bathroom model 1, the topic 

receiving highest score is “appropriate utility space”, average at 3.73 (S.D=1.06) . 

Model 2, the topic receiving highest score is ‘attractive decoration with appropriate 

utilization’ average at 4.3 ( S.D=0.70) . The final results received has been further 

developed to ‘the Combine Function’, the new design which differentiate itself from 

those available the market, showing the ability and possibility of combining industrial 

techniques for further prefabricated bathroom design development. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในกิจวัตรประจําวันของคนเรา อันดับตนหรือลําดับแรกของในทุกๆ วัน คือการเขามา

มีปฎิสัมพันธกับพ้ืนท่ีภายในหองน้ํา ซ่ึงนับเปนกิจวัตรประจําวันอยางหนึ่งท่ีสําคัญของมนุษย 

ยกตัวอยางเชน การขับถาย การชําระลางรางกายเพ่ือขจัดสิ่งสกปรก ตลอดจนการทํากิจกรรมตางๆ 

เพ่ือความผอนคลาย การใชหองน้ํามีความใกลชิดอยูกับผูใชงานอยูตลอดทุกวัน ดังนั้นในงาน

ออกแบบจึงจําเปนตองสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานและความตองการท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีใช

สอย ซ่ึงภายในท่ีพักอาศัยนั้นจะประกอบไปดวยหองนอน หองครัว หองรับแขก ซ่ึงการแบงพ้ืนท่ี

ดังกลาว จะรวมไปถึงการออกแบบแผนผังหองน้ําดวย การออกแบบหองน้ําท่ีดีจะสงผลใหท่ีอยูอาศัย

มีความนาอยูมากยิ่งข้ึน  

ท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด มีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึนมาก เม่ือเทียบ

กับสมัยอดีต ดวยการสนับสนุนเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูท่ีมีรายไดนอย ดวยมาตรการการ

กระตุนเศรษฐกิจจากรัฐบาล มาตรการการกระตุนอสังหาริมทรัพยฯ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29 

ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 เปนระยะเวลา 6 เดือนโดยประมาณ (คาธรรมเนียมการซ้ือขาย

ปจจุบันอยูท่ีรอยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพยก็จะลดเหลือรอยละ 0.01 และคาธรรมเนียมการ

จํานอง ลดจากรอยละ 1 เหลือรอยละ 0.01 ของราคาจํานอง) ซ่ึงเปนเวลาท่ีผูวิจัยกําลังดําเนินการ

วิจัยในขณะปจจุบัน ปจจัยหลักท่ีสงผลตอความตองการคอนโดมิเนียม อีกสิ่งหนึ่งก็คือโครงขายระบบ

ขนสงมวลชนท้ังรถไฟฟา (BTS) รถไฟฟาใตดิน (MRT) และ Airport Link ท่ีเปดใหบริการ ทําให

ความตองการท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในแนวเสนทางดังกลาวมีเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังมีเรื่อง

ของโครงสรางประชากรและพฤติกรรมการอยูอาศัยของประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความ

รวดเร็วในการกอสรางอาคารดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาควบคูกันไปนั่นคือ ไดมีการนําระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปหรือท่ีเรียกกันวา Prefabrication System มาใชในการกอสรางมากมายหลายรูปแบบ การ

นําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมาใชการกอสราง เนื่องจากสามารถกอสรางไดรวดเร็วมีคุณภาพไดตามท่ี

ตองการ ในปจจุบันไดรับความนิยมมากข้ึนตามภาวะความเรงดวนและความตองการใชประโยชน

อาคาร ท้ังจากเจาของอาคาร และเจาของโครงการบานจัดสรร ท่ีสนองตอบแนวคิดบานสรางเสร็จ

กอนขายควบคูไปกับคุณภาพของงาน รวมท้ังตองใชแรงงานคนและระยะเวลาในการกอสรางนอยลง

ตามไป 
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ท้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษางานออกแบบหองน้ําท่ีมีในปจจุบัน ซ่ึงสวนมากมักออกแบบโดยมีการ

แบงแยก เปนสวนแหงและสวนเปยก  สวนแหงก็คือสวนบริเวณอางลางหนาและโถสุขภัณฑ และ

สวนเปยกก็จะเปนบริเวณอาบน้ําชําระลางรางกาย 

 

   
                         (ก)                                                    (ข)  

 

ภาพท่ี 1  รูปแบบการก้ันหองเพ่ือแยกสวน 

(ก) การก้ันผนัง 90 องศา  (ข) การก้ันผนัง 180 องศา 

ท่ีมา : love4bathrooms, Space Saving Slider Suite, เขาถึงเม่ือ 26 มิถุนายน 2556, เขาถึงได

จาก http://www.love4bathrooms.com/bathroom-suites/space-saving-slider-suite/38 

 

การแบงโซนของหองน้ําเปน 2 สวนตามท่ีกลาวมา จะทําใหหองน้ําสะอาด สวยงาม ดูแล

รักษางาย คราบสบู แชมพู และน้ํา จะอยูในเฉพาะบริเวณท่ีอาบน้ําเทานั้น ตางกับหองน้ําท่ีไมไดแบง

โซนไว แตเดิมนิยมใชผามานในการก้ันสวนแตเนื่องจากขอจํากัดบางประการ เชน ความทนทาน การ

บํารุงรักษา ซ่ึงอาจเกิดเชื้อราและไมสวยงาม จึงไดมีการพัฒนาข้ึนเปนฉากก้ันอาบน้ํา โดยฉากก้ัน

อาบน้ํา ใชกระจกและอุปกรณยึดกระจก ซ่ึงมีดวยกันหลายเกรด โดยมีตั้งแตใชกระจกธรรมดาซ่ึง

โดยท่ัวไปจะมีความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร ไปจนถึงกระจกนิรภัยซ่ึงมีความปลอดภัยสูง ความ

หนาตั้งแต 8-10 มิลลิเมตร ปจจุบันนั้นนอกจากจะมีการใชผามานและฉากก้ันอาบน้ําแลว ยังมีการใช

ตูอาบน้ําสําเร็จรูปอีกดวย การแบงประเภทของตูอาบน้ํา มี 2 ประเภท คือ 1.ตูอาบน้ําสําเร็จรูปแบบ

ตูเปลา 2.ตูอาบน้ําสําเร็จรูปแบบตูระบบ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีภายในหองน้ําและความตองการของ

ผูบริโภค 

ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวา ปจจุบันบริษัทท่ีออกแบบและผลิตสินคาประเภทตูอาบน้ําสําเร็จรูป

มีอยูมากตามทองตลาด แตเนื่องจากโครงสราง รูปทรงและการใชงานเปนแบบท่ีรับมาจากทาง

ตางประเทศ จึงจําเปนท่ีตองศึกษาและพัฒนาการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปใหสอดคลองกับความ
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ตองการท่ีมีอยูในปจจุบัน อีกท้ังการออกแบบยังตองคํานึงถึงหลักการทางการยศาสตร (Ergonomic) 

มาเปนอีกองคประกอบหนึ่งสําหรับการออกแบบ นั่นก็คือ ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีและพฤติกรรม

การใชงานภายในหองน้ํา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําหลักการสรางหองน้ําสําเร็จรูปท่ีมีอยูเดิมมา

ประยุกตกับแนวความคิดการสรางหองน้ําสําเร็จรูปใหมใหสอดคลองตอสภาวะความเปนอยูใน

ปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผู ท่ี พักอาศัยภายใน

คอนโดมิเนียมตอไป 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูล ถึงความรวดเร็วในการกอสรางงานหองน้ําโดยใชระบบ

ผนังสําเร็จรูป 

2.  เพ่ือศึกษาความเปนไปไดถึงข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง 

3.  ตองการออกแบบหองน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงาน 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1.  การกอสรางงานหองน้ําโดยใชระบบผนังสําเร็จรูปมีความรวดเร็วกวาการกอสราง

แบบเดิม 

2.  ลดปญหาการใชแรงงานในการกอสรางงานหองน้ํา 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1.  ขอบเขตการศึกษาขอมูล 

1.1  ปฐมภูมิ 

จากประสบการณจริงท่ีไดพบเห็น 

จากแหลงขอมูลท่ีไดลงพ้ืนท่ีจริง และท่ีอ่ืนๆ 

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและคนในพ้ืนท่ี 

1.2  ทุติยภูมิ 

ภาพถายและขอมูลจากนิตยสาร เอกสารสิ่งพิมพตางๆ 

หองสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีตางๆ 

ภาพถายและขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
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โดยมุงประโยชนใชสอยใหผูบริโภคสะดวกตอการใชงานและเปนแนวทางในการศึกษา

พัฒนารูปแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมตอไป โดยมีกระบวนการ

ศึกษาดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห จากการศึกษาเก่ียวกับขอมูลเบื้องตน ปจจัยท่ีมีผลตอความ

รวดเร็วในการกอสรางงานหองน้ําและวิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน รวมท้ังสํารวจความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญทางดานออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการกอสราง 

ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมพรอมท้ังวิเคราะหวัสดุท่ีเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห จากการทดลองสรางหองน้ําสําเร็จรูปและการวางแนวทาง

ในการออกแบบพรอมดวยภาพรางและภาพจําลอง 

ข้ันตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห จากการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัย

ภายในคอนโดมิเนียม 

ข้ันตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ชิ้นงาน 

ข้ันตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห การพัฒนาและสรุปผลการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับ

ผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

2.  ขอบเขตของการออกแบบ 

เปนโครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีใชภายในท่ี

พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสรางท่ีพักอาศัยขนาดเล็กโดยเปาหมายคือมีพ้ืนท่ีในการ

ใชงานภายในหองน้ําอยางจํากัด ใน 1 ชุดจะประกอบไปดวย 

2.1  ผนังภายในหองน้ํา 

2.2  พ้ืนภายในหองน้ํา 

2.3  และการติดตั้งสุขภัณฑพ้ืนฐานภายในหองน้ํา 

ในกรณีนี้ไมรวมโถสุขภัณฑและอุปกรณบางชนิด เชน กอกน้ํา ฝกบัว สายชําระ 

เปนตน 

 

กลุมเปาหมาย 

1.  ผูประกอบการและเจาของกิจการโครงการดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

2.  หรือกลุมเปาหมายท่ีสนใจดานการกอสรางงานหองน้ําโดยใชระบบผนังสําเร็จรูป 
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ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับ 

1.  ไดศึกษาและวิเคราะหขอมูล ถึงความรวดเร็วในการกอสรางงานหองน้ําโดยใชระบบ

ผนังสําเร็จรูป 

2.  ไดศึกษาความเปนไปไดถึงข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง 

3.  ไดพิสูจนสมมติฐานในขอกําหนดขางตน 

4.  ไดผลงานออกแบบหองน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงาน 

 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1.  การออกแบบ หมายถึง การถายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเปนผลงานท่ีผูอ่ืน

สามารถมองเห็น รับรู หรือสัมผัสได เพ่ือใหมีความเขาใจในผลงานรวมกัน  

2.  แบบ หมายถึง เปนผลงานจากการออกแบบ เปนสิ่งท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค 

3.  หองน้ําสําเร็จรูป หมายถึง คือหองน้ําท่ีผลิตสําเร็จจากโรงงานตามรูปแบบท่ีได

ออกแบบไว โดยภายในหองน้ําประกอบไปดวยสุขภัณฑ เชน กระเบื้อง อางลางหนา หองอาบน้ํา 

ฝกบัว กอกน้ํา เม่ือประกอบเสร็จแลวสามารถยกมาติดตั้งท่ีหนางานไดทันที 

4.  ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป (Prefabrication System) หมายถึง ชิ้นสวนตางๆท่ีผลิตเสร็จ 

สําเร็จรูปจากโรงงานมาแลว เชน ผนังสําเร็จรูป พ้ืนสําเร็จรูป มาประกอบสวนเขาดวยกัน กอนนําไป

ติดตั้งท่ีพ้ืนท่ีกอสรางหรือหนางาน 

5.  คอนโดมิเนียมหรือการเรียกสั้นๆวา คอนโดฯ หมายถึง อาคารชุดท่ีมีรูปแบบของท่ีอยู

อาศัยเปนรูปแบบ หรือลักษณะท่ีคลายๆกันในอาคารท่ีพักเดียวกัน โดยกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ

จะเปนแบง 2 สวน นั่นคือ 1.ทรัพยสวนบุคคล ก็คือ ตัวหองชุด 2.ทรัพยสวนกลาง ก็คือจะรวมกัน

เปนเจาของในพ้ืนท่ีสวนกลาง เชน ทางเดิน หองโถง ลิฟท โรงจอดรถ สระวายน้ํา เปนตน 

  



 
 

 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

โครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผู ท่ี พักอาศัยภายใน

คอนโดมิเนียม ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางใน

การออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป ใหมีรูปแบบตามวัตถุประสงคของการวิจัย และสรางกรอบแนวทาง

ดําเนินการในการวิจัย โดยแบงเนื้อหารายละเอียดดังนี้ 

1.  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 

1.1  ความหมายของคอนโดมิเนียม 

1.2  การแบงประเภทของคอนโดมิเนียม (Segment Condo) 

1.3  แบบแปลนท่ีพักอาศัยภายในคอนโด (Layout Plan) 

1.4  การจัดวางพ้ืนท่ีหองน้ํา 

2.  ขอมูลพ้ืนฐานของผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 

2.1  อุปกรณภายในหองน้ํา 

2.2 ความรูเรื่องทอและระบบประปา 

2.3 การแบงพ้ืนท่ีสวนแหงและสวนเปยก 

2.4 รูปแบบของการก้ันหองน้ําเพ่ือแยกสวน 

2.5 ตูอาบน้ําสําเร็จรูปท่ัวไปตามทองตลาด 

2.6 ประเภทของหองน้ําสําเร็จรูป 

2.7 วัสดุท่ีใชในการผลิตหองน้ําสําเร็จรูป 

3.  แนวคิดและทฤษฏีท่ีใชในการวิจัย 

3.1  หลักการออกแบบหองน้ํา 

3.2 กายศาสตรท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ (Ergonomics) 

3.3 หลักในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกกรม 

 

ความหมายของคอนโดมิเนียม 

คอนโดมิเนียมหรือการเรียกสั้นๆวา คอนโดฯ หมายถึง อาคารชุดท่ีมีรูปแบบของท่ีอยู

อาศัยเปนรูปแบบ หรือลักษณะท่ีคลายๆกันในอาคารท่ีพักเดียวกัน โดยกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของจะ

เปนแบง 2 สวน นั่นคือ 1.ทรัพยสวนบุคคล ก็คือ ตัวหองชุด 2.ทรัพยสวนกลาง ก็คือจะรวมกันเปน

6 
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เจาของในพ้ืนท่ีสวนกลาง เชน ทางเดิน หองโถง ลิฟท โรงจอดรถ สระวายน้ํา เปนตน ซ่ึงในปจจุบัน

การกอสรางคอนโด จะแบงการเรียกเปน 2 กลุมนั่นคือกลุม Condo low rise (อาคารชุดท่ีมีความสูง

ไมเกิน 8 ชั้น) กับกลุม condo high rise (อาคารชุดท่ีมีความสูงเกิน 8 ชั้นข้ึนไป) 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

ภาพท่ี 2  ตัวอยางประกอบท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 

(ก) กลุม Condo low rise  (ข) กลุม condo high rise 

ท่ี ม า : thinkofliving.com, Condominium, เข า ถึ ง เม่ื อ  23  เมษ ายน  2559 , เข า ถึ งได จ าก 

http://thinkofliving.com/category/news/condominium 
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การแบงประเภทของคอนโดมิเนียม 

ดวยความท่ีกลุมตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียม มีราคาเฉลี่ยตอตาราง

เมตรท่ีแพงข้ึนเรื่อยๆ การแบงประเภทคอนโด จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพราคาป จจุบั นมาก ท่ี สุ ด  ดั งนั้ นผู วิจั ย เลื อก ท่ีจะสืบค นขอ มูลออนไลน จากเว็บ ไซต 

www.thinkofliving.com โดยทางเว็บไซตดังกลาว ไดใหขอมูลการแบงประเภทคอนโดไวโดยคิด

ราคาหองตามราคาตอตารางเมตร ทําใหการแบงประเภท Segment ของคอนโดมิเนียมทําไดแมนยํา

และคลองตัวมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 1 ตารางประกอบการแบงประเภทของคอนโดมิเนียม 
 

ULTIMATE 200,000 UNLIMITED 

SUPER LUXURY 160,000 200,000 

LUXURY 130,000 160,000 

HIGH CLASS 100,000 130,000 

UPPER CLASS 80,000 100,000 

MAIN CLASS 60,000 80,000 

ECONOMY 45,000 60,000 

SUPER ECONOMY 30,000 45,000 
 

ท่ีมา: beamlg [นามแฝง], ประเภท Segment ของคอนโดมิเนียมกับการรีวิวเจาะลึก, เขาถึงเม่ือ

วันท่ี 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/ประเภทของคอนโดมิเนียม 

 

แบบแปลนท่ีพักอาศัยภายในคอนโด (Layout Plan) 

แบบแปลนท่ีพักอาศัยภายในคอนโดนั้น สามารถแบงไดตามขนาดพ้ืนท่ีการใชงานของหอง

ตอตารางเมตร ยกตัวอยางเชน 

1.  หองสตูดิโอ รูปแบบหองชุดจะไมมีการก้ันสวน กลาวคือเม่ือเปดประตูทางเขาหลักเขา

ไปภายในหอง จะเห็นการจัดวางของท่ีนอน โซนนั่งเลน และโซนรับประทานอาหาร รวมเปนพ้ืนท่ี

เดียวกัน โดยจะมีขนาดเฉลี่ยอยูท่ี 25.00 -30.0 ตารางเมตร 

2.  รูปแบบหองชุด 1 หองนอน มีการแบงพ้ืนท่ีระหวางหองนอนและหองรับแขก สวนการ

วางตําแหนงของหองน้ํานั้น จะมีท้ังอยูในสวนของหองนอนกลาวคือ การใชงานตองเดินผานเขามายัง

ในหองนอนกอนถึงจะใชงานได และรูปแบบการจัดวางหองน้ําในสวนนอกหองนอน ซ่ึงการจัดวางนั้น
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ยังไมมีรูปแบบท่ีตายตัวเปนมาตรฐาน แลวแตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามแตละโครงการ โดยจะมีขนาดเฉลี่ย

อยูท่ี 30.0- 45.0 ตารางเมตร 

3.  รูปแบบหองชุด 2 หองนอนหรือมากกวา มีการเพ่ิมหองนอนเขามานอกเหนือจาก

หองนอนหลัก บางกรณีอาจเปลี่ยนการใชงานจากหองนอนเล็ก ปรับมาเปนหองทํางานดวย โดยจะมี

พ้ืนท่ีการใชงานในสวนบริเวณหองนั่งเลนรวมกัน โดยจะมีขนาดเฉลี่ยอยูท่ี 45.0 ตารางเมตรข้ึนไป 

 

      
(ก)                                     (ข) 

 

 
(ค) 

 

ภาพท่ี 3  แบบแปลนท่ีพักอาศัยภายในคอนโด 

(ก) หองพักขนาด 24.5 ตรม.  (ข) หองพักขนาด 30.5 ตรม.  (ค) หองพักขนาด 60.0 ตรม. 

 

แตอยางไรก็ดีรูปแบบการใชงานภายในหองพัก ก็จะมีการแบงพ้ืนท่ีการใชงานท่ีคลายกัน 

กลาวคือ หองพัก 1 ชุด จะประกอบไปดวยพ้ืนท่ีการใชงานดังนี้ 

1.  หองนอน (Bedroom) 

2.  หองรับแขกหรือหองนั่งเลน (Living Room) 

3.  หองครัว (Kitchen) / หองรับประทานอาหาร (Dining Room) 
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4.  หองน้ํา (Bathroom) 

 

การจัดวางพ้ืนท่ีหองน้ํา 

ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะและการจัดวางพ้ืนท่ีหองน้ํา ในท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

โดยใชวิธีการจําแนกประเภท โดยดูจากการจัดวางของผลิตภัณฑภายในเปนหลัก ไดแก โถสุขภัณฑ 

อางลางหนาและสวนอาบน้ํา (Shower) ซ่ึงสามารถแบงไดออกเปนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 โถสุขภัณฑ อางลางหนาและสวนอาบน้ํา วางระนาบเดียวกัน 

รูปแบบท่ี 2 โถสุขภัณฑ อางลางหนาอยูตรงกันขามกับสวนอาบน้ํา 

รูปแบบท่ี 3 โถสุขภัณฑอยูตรงกันขามกับอางลางหนา โดยมีสววนอาบน้ําอยูฝงใดฝงหนึ่ง 

รูปแบบท่ี 4 อางลางมืออยูติดกับสวนอาบน้ํา โดยมีโถสุขภัณฑอยูฝงตรงกันขาม 

รูปแบบท่ี 5 การติดตั้งเขามุมของสวนอาบน้ํา โดยมีโถสุขภัณฑ อางลางหนาประกบขาง 

 

 
 

ภาพท่ี 4  การจัดวางรูปแบบท่ี 1 โถสุขภัณฑ อางลางหนาและสวนอาบน้ํา วางระนาบเดียวกัน 
 

 

                    
 

ภาพท่ี 5  การจัดวางรูปแบบท่ี 2 โถสุขภัณฑ อางลางหนาอยูตรงกันขามกับสวนอาบน้ํา 
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ภาพท่ี 6  การจัดวางรูปแบบท่ี 3 โถสุขภัณฑตรงขามกับอางลางหนา โดยมีสวนอาบน้ําอยูฝงใดฝงหนึ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 7  การจัดวางรูปแบบท่ี 4 อางลางมืออยูติดกับสวนอาบน้ํา โดยมีโถสุขภัณฑอยูฝงตรงกันขาม 

 

           
 

ภาพท่ี 8  การจัดวางรูปแบบท่ี 5 ติดตั้งแบบเขามุมของสวนอาบน้ํา โดยมีโถสุขภัณฑ อางลางหนา

ประกบขาง 
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อุปกรณภายในหองน้ํา 

1.  อางลางหนา 

มีรูปทรงตางๆ กัน เชน สีเหลี่ยมผืนผา รูปไข รูปกลม มีท้ังแบบยึดติดกําแพงกับผนัง 

และแบบท่ีกอข้ึนมาเปนโตะอางลางหนา จะสูงจากพ้ืน ประมาณ 0.80 – 0.85 เมตร สวนท่ีเปนโตะ

วางอางลางหนา อาจมีสวนลางเปนตูหรือลิ้นชักเก็บเครื่องใชในหองน้ํา เชน ผาเช็คตัว สบู กระดาษ

ชําระท่ีสํารองไว ฯลฯ และมักติดกระจกเงาไวดานหลังอางลางหนา ท้ังนี้ยังสามารถแบงอางลางหนา

ไดอีกเปน 2 กลุมยอย ดังนี้ 

1.1  การแบงประเภทอางลางหนาตามชนิดของตําแหนงการวางและการติดตั้ง เชน 

อางวางบน (On TOP) อางใตเคานเตอร (Under Counter) อางวางครึ่งเคานเตอร (Half) 

1.2  การแบงประเภทอางลางหนาตามชนิดของวัสดุท่ีใชในการผลิต เชน อางเซรามิค 

(Ceramic) อางเจลโคท (Gel Coat) อางอะคลิลิค (Acrylic) 

 

   
(ก)                                (ข)                                  (ค) 

 

ภาพท่ี 9  ตําแหนงการวางและการติดตั้ง 

(ก) อางวางบน    (ข) อางใตเคานเตอร  (ค) อางวางครึ่งเคานเตอร 

ท่ีมา: mogen.co.th, Categories Product Basin, เขาถึงเม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก

http://www.mogen.co.th/categories.php?category=2 

 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบตําแหนงการวางและการติดตั้งท่ีนิยม จะเปนแบบอางใต

เคานเตอร เนื่องจากจะมีพ้ืนท่ีการใชงานบนทอปไดมากกวาและทําความสะอาดเช็ดลางไดดีกวา

รูปแบบการวางในแบบอ่ืนๆ สวนรูปแบบการวางแบบครึ่งเคานเตอรนั้น จะพบเฉพาะหองน้ําท่ีมีพ้ืนท่ี

จํากัด หลีกเลี่ยงกรณีการเปดบานประตูมาชนกับขอบอาง 
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และยังมีอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใชงานของอางลางหนาอีก 2 ชนิด นั่นคือ กอกน้ําและ

ทอน้ําท้ิง กอกน้ํา การติดตั้งสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด นั่นคือกอกน้ําตําแหนงวางบนท่ีการติด

ตั้งอยูบนอางลางหนา กอกน้ําวางบนท่ีติดตั้งออกจากทอปและกอกน้ําท่ีการติดตั้งยื่นออกมาจากผนัง 

ซ่ึงระบบการเปด-ปดน้ําในปจจุบัน เริ่มมีการใชแบบระบบอัตโนมัติเปนระบบแบบ ใชไฟฟาเปนตัว

ควบคุม (Sensor) แทนการใชกานโยกแบบเดิม 

 

    
(ก)                                        (ข) 

 

   
         (ค)                                                        (ง) 

 

ภาพท่ี 10  รูปแบบกอกน้ําและการติดตั้ง 

(ก) กอกน้ําวางบน ติดตั้งบนอางลางหนา  (ข) กอกน้ําวางบน ติดตั้งออกจากทอป 

(ค) กอกน้ําติดตั้งออกจากผนัง   (ง) กอกน้ําแบบระบบอัตโนมัติ 

ท่ีมา: mogen.co.th, Categories Product Basin, เขาถึงเม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก

http://www.mogen.co.th/categories.php?category=2 

 



 
 

14 
 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบตําแหนงการวางและการติดตั้งท่ีนิยม จะพบเห็นไดท้ัง 3 

รูปแบบ ยกเวนรูปแบบสุดทายกอกน้ําระบบอัตโนมัติ ท่ีจะพบเห็นไดตามหองน้ําพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน 

ลอบบี้ โรงแรม คลับเฮาส หางสรรพสินคา และโรงพยาบาล เปนตน 

ทอน้ําท้ิง (P-Trap) ท่ีพบเห็นท่ัวไปตามทองตลาดสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด 

 

 
                   (ก)                              (ข)                                      (ค) 

 

ภาพท่ี 11  ทอน้ําท้ิง (P-Trap) ท่ีพบเห็นท่ัวไปตามทองตลาด 

(ก) ทอน้ําท้ิงรูปตัว P    (ข) ทอน้ําท้ิงแบบกระปุก    (ค) ทอน้ําท้ิงแบบทรงกระบอก 

ท่ีมา: mogen.co.th, Categories Product P-Trap, เขาถึงเม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก

http://www.mogen.co.th/categories.php?category=3 

 

จากการศึกษาพบวา ทอน้ําท้ิงรูปตัว P สามารถระบายน้ําไดเร็ว และกันกลิ่นไดดี 

สามารถปรับระยะใหเหมาะสมกับระยะทอท่ีเตรียมไวท่ีผนังได จึงเหมาะกับหนางานท่ีเตรียมทอน้ําท้ิง

ไวไมตรงกับตําแหนงท่ีออกแบบไว สวนทอน้ําแบบกระปุก คือถวยท่ีอยูปลายทอสามารถดักตะกอน 

และถอดออกมาเพ่ือทําความสะอาด หรือเก็บของชิ้นเล็กๆ ท่ีตกลงไปในทอได แตการติดตั้งควรเตรียม

ระยะทอใหตรงกันเพราะไมสามารถปรับระยะไดเหมือนแบบแรกแตเนื่องจากราคาคอนขางถูกกวาจึง

ไดรับความนิยมมากกวา 

2.  โถสุขภัณฑ 

โดยท่ัวไปมี 2 ประเภท คือ สวมซึมและสวมซักโครก 

2.1  สวมซึม (squat) หรือ สวมนั่งยอง มีท้ังแบบซีเมนตหลอ ตกแตงดวยหินขัดกับ

แบบดินขาวเคลือบ ซ่ึงดูสวยงาม ทําความสะอาดงาย และมีราคาแพงกวา สวมซึมยังมีแบบท่ีมี

เฉพาะตัว สวมซ่ึงตองนําไปฝง กับพ้ืนหองน้ําหรือ กอฐานสูงข้ึนมาแลว ฝงตัวสวมลงไป กับแบบท่ีมี

ฐานหุมอยูเรียบรอย สวนมากตัวสวมสูงจากพ้ืนประมาณ 0.20เมตร การชําระของสวมซึมมี 3 แบบ

ดวยกัน ไดแก 
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2.1.1  แบบราดน้ํา ซ่ึงตองจัดเตรียมหา ท่ีใสน้ําไว อาจเปนตุมใบเล็ก ถังน้ํา หรือ

กอท่ีเก็บน้ําข้ึนเอง เพ่ือใชเก็บน้ําโดยเฉพาะก็ได โดยตองกําหนดขนาด ใหเหมาะสมซ่ึงผูนั่งสวมจะ

ใชไดสะดวก 

2.1.2  หมอน้ํา (Cistern) มีหมอเก็บน้ําอยูดานหลังของตัวสวม เม่ือตองการใช 

ก็กดคันโยกใหน้ําจากหมอ ไหลมาทําความสะอาดสวม แบบสุดทายคือ 

2.1.3  แบบฟลัชวาลว (flush valve) ซ่ึงคลายกับแบบหมอน้ํา เพียงแตไมมี

หมอน้ํา เม่ือกดคันโยก ก็จะมีน้ําไหลออกมาทําความสะอาดอัตโนมัติ 

2.2  สวมชักโครก (toilet) สวนมากทําดวยดินขาวเคลือบแกว (vitreous china) โถ

สวมมีท้ังรูปทรงกลมและรูปไข ขนาดประมาณ 0.35 x 0.40 เมตร และสูงจากพ้ืน 0.40 เมตร มีฐาน

ติดกับพ้ืน มีฝารองนั่งและฝาสําหรับปดโถสวม เม่ือไมไดใช สวมชักโครกมีท้ังแบบ นั่งราบแบบราดน้ํา 

นั่งราบแบบใชหมอน้ําและนั่งราบแบบใชฟลัชวาลว ในท่ีนี้ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาสวมชักโครกชนิดนั่ง

ราบแบบใชหมอน้ํามาเปนกรณีศึกษา การแบงประเภทของสวมชักโครกจะยังสามารถแบงไดเปน 

2.2.1  โถสุขภัณฑชิ้นเดียวหรือท่ีเรียกวา One Piece 

2.2.2  โถสุขภัณฑสองชิ้นหรือท่ีเรียกวา Two Piece 

ซ่ึงความแตกตางของระบบโถสุขภัณฑประเภทนี้เราแยกประเภทตามตัวโถกับหมอ

เก็บน้ํา ถาเปนโถสุขภัณฑแบบสองชิ้น ตัวโถกับหมอเก็บน้ําจะแยกชิ้นกัน เวลาติดตั้งตองติดตั้งสองชิ้น 

สวนแบบชิ้นเดียวจะหมายถึงตัวโถกับหมอเก็บน้ําจะถูกหลอมข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวกัน รูปทรงก็จะ

กลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน 

 

                                                                 
   (ก)                                  (ข)                              (ค) 

 

ภาพท่ี 12  สวมชักโครกชนิดนั่งราบแบบใชหมอน้ําและสายฉีดชําระ 

(ก) โถสุขภัณฑสองชิ้น Two Piece (ข) โถสุขภัณฑชิ้นเดียว One Piece (ค) สายฉีดชําระ 

ท่ีมา: mogen.co.th, Categories Product One Piece/ Two Piece, เขาถึงเม่ือ 23 เมษายน 

2559, เขาถึงไดจาก http://www.mogen.co.th/categories.php?category=4 
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จากการศึกษาพบวา รูปแบบโถสุขภัณฑสองชิ้น Two Piece จะพบเห็นและเปนท่ีนิยม

มากกวาแบบโถสุขภัณฑชิ้นเดียว One Piece เนื่องจากผลิตงาย จึงทําใหราคาถูกกวา แตหากเปน

กลุมคอนโดฯ ท่ีมีราคาสูงมักจะเลือกใชแบบโถสุขภัณฑชิ้นเดียว One Piece เนื่องจากมีความสวยงาม

มากกวา 

3.  อางอาบน้ํา 

ขนาดท่ีนิยม คือ 0.80 x 1.70 x 0.40 เมตร มีท้ังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา รูปไข สี่เหลี่ยม

จัตุรัส อางน้ําเปนเหล็กหลอเคลือบดวยน้ํายาเคลือบ และมีกอกติดมากับอาง ซ่ึงสามารถใชไดท้ังน้ํา

รอนและน้ําเย็น ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดจะปรับเปลี่ยนการใชงานจากอางอาบน้ําเปนการก้ันสวนแทน 

เชน การใชตูอาบน้ําสําเร็จรูป หรือการก้ันฉากติดฝกบัวและยังมีอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใชงานของ

พ้ืนท่ีอาบน้ําอีก 1 ชนิด นั่นคือ ฝกบัว 

ฝกบัว มี 2 แบบ คือ 

1.  ชนิดกานแข็งติดถาวรกับผนัง 

2.  ชนิดสายออนซ่ึงสามารถปรับระดับการพนน้ําได 

 

ความรูเรื่องทอและระบบประปา 

1.  ทอประปาเหล็กอาบสังกะสี 

ขอดี มีความแข็งแรง รับน้ําหนักไดดี ทนทานตอแรงกระแทกไดไมหักงอ ทนตอความดัน

และอุณหภูมิท่ีสูงๆ เชน เครื่องทําน้ํารอน ขอเสีย ราคาคอนขางแพง ถาใชไปนานๆ อาจเกิดสนิมได 

โดยเฉพาะท่ีฝงอยูในดิน อาจเปนอันตรายถานําน้ําในทอ มารับประทาน 

2.  ทอประปาพีวีซี (PVC) 

ขอดี น้ําหนักเบา ราคาถูกกวา สามารถดัดงอได และไมเกิดสนิมน้ําในทอจะสะอาดกวา 

ขอเสีย ไมสามารถทนตอแรงกระแทกแรงๆ ได ไมทนตอความดันและอุณหภูมิท่ีสูง ชนิดของทอพีวีซี 

(PVC) แบงตามชนิดการใชงานโดยใชสี ดังนี้ 

2.1  ทอสีเหลือง เปนทอสําหรับรอยสายไฟฟา และสายโทรศัพท เพราะสามารถทน

ตอความรอนไดอยางดี 

2.2  ทอสีฟา เปนทอท่ีใชกับระบบน้ํา เชน น้ําดี น้ําเสีย และการระบาย สามารถทน

แรงดันน้ําไดมากนอยตามประเภท การใชงาน (มีหลายเกรด) 

2.3  ทอสีเทา เปนทอท่ีใชสําหรับการเกษตร หรือน้ําท้ิงก็ได ราคาคอนขางถูก ไม

คอยแข็งแรง ควรจะเดินลอยไมควรฝงดิน  

วิธีการเดินทอประปา 

โดยท่ัวไปแลวการเดินทอประปาภายในบาน จะมีอยู 2 ชนิด คือ 
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1.  การเดินทอแบบลอย คือ การเดินทอติดกับผนัง หรือวางบนพ้ืน การเดินทอแบบนี้จะ

เห็นไดชัดเจน สามารถ ซอมแซมไดงาย เม่ือเกิดปญหาแตจะดูไมสวยงาม 

2.  การเดินทอแบบฝง คือ การเจาะสกัดผนังแลวเดินทอ เม่ือเรียบรอยแลวก็ฉาบปูนทับ 

หรือเดินซอนไวใต เพดานก็ได ซ่ึงจะดูเรียบรอยและสวยงาม แตเม่ือมีปญหาแลว จะซอมแซมยาก 

วิธีการเดินทอประปาในสวนท่ีอยูใตดิน 

การเดินทอประปาจะมีท้ังทอสวนท่ีอยูบนดิน และบางสวนจะตองอยูใตดิน ในสวนท่ีอยู

บนดิน อาจใชทอ PVC. หรือทอเหล็กชุบสังกะสี (GAVANIZE) ก็ได แตสําหรับทอท่ีอยูนอกอาคาร 

โดยเฉพาะทอท่ีอยูใตดิน บริเวณใตอาคาร ควรใชทอ PE ทอชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการบิดงอโคง

ได ในกรณีเดินผานเสาตอมอ หรือคานคอดิน สําหรับทอธรรมดา จะมีขอตอมากซ่ึงเสียงตอการรั่วซึม 

และท่ีสําคัญเม่ือมีการทรุดตัวของอาคาร หากเปนทอ PVC หรือทอเหล็กชุบสังกะสี จะทําใหทอ

แตกราวได แตถาเปนทอ PE จะมีความยืดหยุนกวา ถึงแมจะมีราคาท่ีสูงแตก็คุมคา เพราะถาเกิดการ

รั่วซึมแลวจะไมสามารถทราบไดเลยเพราะอยูใตดิน 

วิธีการใชสตอปวาลว เม่ือติดตั้งสุขภัณฑ 

โดยท่ัวไปการติดระบบประปากับสุขภัณฑ เพียงตอทอน้ําดีเขากับตัวเครื่องสุขภัณฑก็

สามารถใชงานไดแลว แตถาเกิดปญหาท่ีจะตองการซอมแซม ก็จะตองปดมิเตอรน้ําดานนอก เพ่ือหยุด

การใชน้ํา ซ่ึงจะทําใหภายในบานท้ังหมดไมสามารถใชน้ําได ทางออกท่ีดีก็คือใหเพ่ิมสตอปวาลวใน

บริเวณสวนท่ีจายน้ําเขากับสุขภัณฑ เพ่ือท่ีเวลาทําการซอมแซม สามารถท่ีจะปดวาลวน้ําได โดยท่ีน้ํา

ในหองอ่ืนๆ ก็ยังสามารถใชงานได 

วิธีการตรวจสอบระบบประปา 

ตรวจสอบอุปกรณภายในบาน โดยปดก็อกท่ีมีอยูท้ังหมดแลวสังเกตท่ีมาตรวัดน้ํา ถา

ตัวเลขเคลื่อนแสดงวา มีการรั่วไหลเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากการรั่วซึมหรือมีอุปกรณบางอยางแตกหัก

หรือชํารุด ก็จัดการหาชางมาแกไขใหเรียบรอย นอกจากภายในบานแลวยังสามารถตรวจสอบการ

รั่วไหลของน้ําในเสนทอท่ีอยูนอกบานโดยสังเกตพ้ืนดินบริเวณทอแตกรั่วนั้นจะมีน้ําซึมอยูตลอดเวลา 

และบริเวณนั้นจะทรุดตัวต่ํากวาท่ีอ่ืน นั่นคือสาเหตุท่ีทําใหน้ําประปาไหลออนลง ก็ควรแจงไปยัง

สํานักงานประปาในเขตนั้น 

 

การแบงพ้ืนท่ีสวนแหงและสวนเปยก 

 โดยท่ัวไปแลว พ้ืนหองน้ําท่ีเปยกน้ําอยูเปนประจําคือ สวนอาบน้ําหรืออาบน้ําฝกบัว แต

สวนอ่ืนๆ ไมควรจะเปยกน้ําไปดวย ดังนั้นในการออกแบบเราจึงควรคํานึงถึงการแบงสวนเปยกออก

จากสวนแหง เพ่ือใหหองน้ํามีพ้ืนท่ีใชสอยเปนสัดสวน ดูสะอาดตา นาใช ปองกันอันตรายจากการลื่น

หกลมเพราะคราบน้ํา และคราบสบู อีกท้ังยังชวยใหทําความสะอาดไดงาย 
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การแบงพ้ืนท่ีสวนเปยกออกจากสวนแหงนั้น แตเดิมมักนิยมใชมานอาบน้ําพลาสติก 

เพราะมีราคาประหยัด ติดตั้งงาย แตขอเสียของมานพลาสติกคือ อับชื้นและเปนราไดงาย ทางเลือก

อีกอยางหนึ่งในการแยกสวนเปยกสวนแหง ท่ีนิยมกันในปจจุบันก็ คือการติดตั้งฉากก้ันอาบน้ํา หรือ

บานประตูอาบน้ํา ซ่ึงมีรูปแบบท่ีสวยงามกวา ใชงานไดสะดวก และสามารถดูแลทําความสะอาดได

งายกวา ปจจุบัน ฉากก้ันอาบน้ํามีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใช ท้ังแบบบานเลื่อนท่ีใชระบบแมเหล็ก 

แบบบานสวิงซ่ึงมีท้ังบานสวิงคูและบานสวิงเดี่ยวท่ีชวยประหยัดพ้ืนท่ีในการ ติดตั้งและเพ่ิมความ

สะดวกสบายในการเขาออก สามารถติดตั้งไดท้ังบนถาดรองอาบน้ํา หรือบนพ้ืนหองน้ําท่ีก้ันยกขอบสูง

ข้ึนมา หรือเลนระดับต่ําลงก็ได หรือแบบท่ีใชติดตั้งบนขอบอางอาบน้ําสําหรับผูท่ีชอบการพักผอน

สบายๆ ในอางอาบน้ํา 

 

รูปแบบของการกั้นหองน้ําเพ่ือแยกสวน 

รูปแบบของฉากก้ันอาบน้ํา มีดีไซนใหเลือกตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีของหองน้ํา 

อยางเชน แบบโคงเขามุม เขามุมสี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมผืนผา สวนตัวบานจะมีวัสดุใหเลือกท้ัง

อะคริลิกคุณภาพสูง และวัสดุท่ีกรอบเปนอลูมิเนียม และ พีวีซี นอกจากนี้ยังมีแบบกระจกนิรภัยท่ีเพ่ิม

ความหรูหราและปลอดภัยใหกับหองน้ําไดยิ่งข้ึน ในการเลือกฉากก้ันอาบน้ํา มีหลักการงายๆก็คือ 

แบบบานเลื่อนท่ีใชระบบแถบแมเหล็ก ควรเลือกโครงสรางท่ีมีคุณภาพไมเปนสนิม ชวยใหทําความ

สะอาดไดงาย ตัวแถบแมเหล็กตองมีแรงดึงดูดแนบสนิท จนน้ําไมสามารถซึมผานไดขณะใชงาน 

นอกจากนั้น ลอเลื่อนควรผลิตจากสแตนเลสท่ีไมเปนสนิม สามารถเปดปดไดอยางราบรื่น และไมเกิด

เสียงรบกวน ฉากก้ันอาบน้ําแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ดวยกัน คือ 

1. ฉากกั้นอาบน้ําบานเปลือย 

ซ่ึงมีจุดเดนคือ มีความทนทานแข็งแรง สวยงาม ยังดูแลรักษาไดงาย เม่ือเปรียบเทียบ

กับแบบมีเฟรม ซ่ึงลักษณะจะเปนกระจกบานเปลือย ซ่ึงถูกยึดไวดวยอุปกรณและซิลิโคนอีกชั้นหนึ่ง 

โดยท่ัวไปตัวกระจกนิยมใชกระจกนิรภัย ท่ีมีความหนา 8-10 มิลลิเมตร และบานพับยังแบงไดเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ ทองเหลืองและสแตนเลส 

2. ฉากกั้นอาบน้ําแบบมีเฟรม 

โดยท่ัวไปวัสดุท่ีใชเปนเฟรมจะเปนอลูมิเนียม แตสวนผนังของฉากแบงไดเปน 3

ประเภทใหญๆ ดังตอไปนี้ 

2.1 แผนอะคริลิกใส 

แผนอะคริลิกใสปกติจะใชแผนอะคริลิกท่ีมีความหนา 8 มิลลิเมตร จุดเดน คือมี

ราคาคอนขางถูก เนื่องจากใชอะคริลิก แตก็มีจุดดอยดวยเชนกัน คือ มีความแข็งแรงนอยกวากระจก 

อีกท้ังยังเสื่อมเร็วกวากระจก เม่ือใชไประยะเวลาหนึ่งตัวแผนอะคริลิก จะเกิดการขุนไดงายกวา 
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2.2  กระจกพนทราย 

กระจกพนทรายจะมีลักษณะขุน สามารถนํามาทําเปนกระจกก้ันหองน้ําได

เชนกัน แตไมแนะนําใหนํามาใชงาน เนื่องจากข้ันตอนการผลิตกระจกพนทราย จะใชน้ํายากัดผิว

กระจกออกไปทําใหกลายเปนกระจกดาน เม่ือเกิดคราบสกปรกตางๆจึงทําความสะอาดไดยาก 

เนื่องจากคราบสกปรกจะฝงท่ีเนื้อกระจกโดยตรง และยังมีราคาสูงกวากระจกธรรมดาอีกดวย แนะนํา

ใหใชสติ๊กเกอรติดจะใหผลท่ีดีกวา 

2.3  กระจกเทมเปอร (Tempered Glass) 

กระจกนิรภัย มีคุณสมบัติคือ มีความหนาตั้งแต 3-6 มิลลิเมตร ซ่ึงบางทานอาจ

สงสัยวา ทําไมจึงมีความหนา เพียง 3-6 มิลลิเมตร ซ่ึงบางกวาแบบบานเปลือย นั่นเปนเพราะกรอบ

อลูมิเนียมออกแบบมาสําหรับ ความหนาเพียงเทานี้ เนื่องจากขอจํากัดดานน้ําหนัก คุณสมบัติพิเศษ 

คือเม่ือแตกจะมีความคมนอย เนื่องจากจะแตกเปนเม็ดเล็กๆ คลายเมล็ดขาวโพด และมีความแข็งแรง

มากกวากระจกธรรมดาถึง 5 เทา จึงเปนกระจกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทําฉากก้ันอาบน้ํา กระจก

นิรภัยเทมเปอร ถามองจากลักษณะภายนอกจะเหมือนกระจกธรรมดาทุกประการ แตแทท่ีจริงแลว 

เกิดจากการนํากระจกธรรมดามาผานกระบวนการความรอนจากนั้นทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 

เพ่ือใหโครงสรางของกระจกเปลี่ยนไป มีความยืดหยุนมากข้ึน จึงทําใหกระจกมีความแข็งแรงมากข้ึน 

โดยแข็งแรงกวากระจกธรรมดา 5 เทา จากคุณสมบัติดังกลาว จึงนิยมใชกับงานกระจกบานเปลือยท่ี

ตองการความแข็งแรงของกระจกสูง เชน งานกระจกโชวรูป , ฉากก้ันอาบน้ํา เปนตน โดยกระจกเทม

เปอรนั้นมีมาตราฐานเดียวกันทุกโรงงาน ซ่ึงกระจกทุกแผนตองมีมาตราฐาน มอก. รองรับ โดยสังเกตุ

ไดวากระจกท่ีใชเปนกระจกเทมเปอรหรือไม ใหสังเกตุบริเวณมุมกระจกวามี มอก. และ สัญลักษณ 

Tempered Glass หรือไม 

ขอดีของกระจกเทมเปอร 

มีความปลอดภัยสูง เม่ือเกิดอุบัติเหตุกระจกจะแตกเปนเม็ดเล็กๆ (ลักษณะเดียวกับ

กระจกรถยนต) มีความคมนอย ซ่ึงตางจากกระจกธรรมดามากในดานความปลอดภัย มีความแข็งแรง 

ทนทาน มากกวากระจกธรรมดา 5 เทา ทนตอความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดดี 

ขอเสียของกระจกเทมเปอร 

เนื่องจากข้ันตอนการผลิตทําใหโครงสรางของเนื้อกระจกเปลี่ยนแปลงไป ทําใหกระจกเทม

เปอรมีน้ําหนักมาก ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงน้ําหนักกระจกในแตละงานดวย ใหมีความเหมาะสม 

เนื่องจากกระจกท่ีหนักจนเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของบานพับลดลงดวย ถึงแมวากระจกเทม

เปอรจะมีความแข็งแรงสูง แตก็ยังมีจุดออน บริเวณมุมของกระจกซ่ึง ถาเกิดการกระแทกแรงๆ อาจ

ทําใหบิ่นหรือแตกได แตในการใชงานท่ัวไป โอกาสท่ีกระจกจะแตกนั้นมีโอกาสนอยมาก หรือแทบจะ

ไมเกิดข้ึนเลย ในกรณีท่ีแตกสวนใหญจะเกิดในข้ันตอนการติดตั้งเปนสวนใหญ รูปแบบของกระจกเทม
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เปอร โดยท่ัวไปกระจกเทมเปอรจะเปนกระจกใส แตสามารถผลิตกระจกเทมเปอรสีไดดวย เชน 

กระจกเทมเปอรสีฟา หรือสีเขียว เพ่ือใหเขากับรูปแบบ และเพ่ิมสีสันใหกับหองน้ํา 

จากคุณสมบัติดังกลาว ทําใหกระจกเทมเปอรเหมาะสมสําหรับงานฉากก้ันอาบน้ํา ซ่ึง

ตองการกระจกท่ีมีความแข็งแรง และความปลอดภัยสูง โดยขนาดท่ีเหมาะสมนั้นคือ 10 มิลลิเมตร 

เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง และน้ําหนักไมมากจนเกินไป โดยฉากก้ันอาบน้ํา โดยท่ัวไปสามารถ

ออกแบบไดหลากหลายตามความตองการของผูใชงาน ความเหมาะสมแตละหนางาน รวมไปถึงขนาด

พ้ืนท่ีภายในหองน้ํา ดังนั้นการออกแบบจึงมีความสําคัญมาก ซ่ึงลักษณะโดยท่ัวไปของฉากก้ันอาบน้ํา

นั้น แบงไดเปน ลักษณะตางๆ เชน หองก้ันตรง หองเขามุม หอง 135 องศา เปนตน 

 

หองกั้นตรงแบบ 180° 

 

                   
 

ภาพท่ี 13  รูปแบบของการก้ันหองน้ําเพ่ือแยกสวน หองก้ันตรงแบบ 180° 

ท่ีมา: siamglasswork.com, รูปแบบฉากกั้นอาบน้ํา, เขาถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก

http://www.siamglasswork.com/shower-type 

 

หองกั้นตรงแบบ 90° 

 

               
 

ภาพท่ี 14  รูปแบบของการก้ันหองน้ําเพ่ือแยกสวน หองก้ันตรงแบบ 90° 

ท่ีมา: siamglasswork.com, รูปแบบฉากกั้นอาบน้ํา, เขาถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก

http://www.siamglasswork.com/shower-type 
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หองกั้นตรงแบบ 135° 

 

                    
 

ภาพท่ี 15  รูปแบบของการก้ันหองน้ําเพ่ือแยกสวน หองก้ันตรงแบบ 135° 

ท่ีมา: siamglasswork.com, รูปแบบฉากกั้นอาบน้ํา, เขาถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก

http://www.siamglasswork.com/shower-type 

 

ลักษณะการแบงพ้ืนท่ีสวนแหงและสวนเปยกโดยท่ัวไป 

 

           
 

ภาพท่ี 16  รูปแบบของการก้ันหองน้ําแบบกอปูน 

ท่ีมา : thinkofliving.com, ลักษณะการแบงพ้ืนท่ีสวนแหงและสวนเปยกโดยท่ัวไป, เขาถึงเม่ือ 23 

เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/รูปแบบของการก้ันหองน้ําแบบกอปูน 

 

จากการศึกษาพบวา เปนการก้ันสวนท่ีพบเห็นในคอนโดฯ สมัยกอนท่ีระบบงานกอสราง

เนนแบบการกออิฐ ฉาบปูนเปนหลัก ในปจจุบันไมเปนท่ีนิยมเนื่องจากทําใหพ้ืนท่ีดูคับแคบและดูอึด

อัด ท้ังยังไมสามารถปรับเปลี่ยนแกไขอะไรไดเม่ือกอสรางเสร็จแลว 
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ภาพท่ี 17  รูปแบบของการก้ันหองน้ําแบบก้ันดวยกระจก 

ท่ีมา : thinkofliving.com, ลักษณะการแบงพ้ืนท่ีสวนแหงและสวนเปยกโดยท่ัวไป, เขาถึงเม่ือ 23 

เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/รูปแบบของการก้ันหองน้ําแบบก้ันดวย

กระจก 

 

จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันนิยมใชวิธีนี้ เนื่องจากรูปแบบของการก้ันหองน้ําดวย

กระจกนั้น ทําใหพ้ืนท่ีดูไมคับแคบและดูไมอึดอัด เม่ือเทียบกับการก้ันดวยการกอปูน อีกท้ังยังสามารถ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบไดตามความตองการ เชน การเปดบานหรือการเปดแบบเลื่อน สามารถติดตั้งได

รวดเร็ว และยังสามารถเพ่ิมลวดลาย สกรีน บนพ้ืนผิวกระจกไดอีกดวย 

 

อุปกรณท่ีใชยึดฉากกั้นกระจก 

วัสดุของอุปกรณยึดจับกระจก บานพับ รวมไปถึงมือจับ สําหรับฉากก้ันอาบน้ํานั้น 

โดยท่ัวไปจะแบงเปน 2 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 

1.  ทองเหลืองชุบ ซ่ึงเกิดจากการนําทองเหลือไปชุบโครเมียม เม่ือใชงานไประยะเวลา

หนึ่ง จะเกิดรอยดางท่ีอุปกรณ รวมไปถึงมีโอกาสข้ึนสนิมอีกดวย แตจะมีราคาคอนขางถูกเม่ือเทียบกับ

อุปกรณสแตนเลส 

2.  สแตนเลส เกิดจากการนําสแตนเลสมาขัดจนข้ึนเงา ซ่ึงสแตนเลสมีดวยกันหลายเกรด 

คุณสมบัติทนทาน ไมเกิดสนิม 

บานพับ (Shower Hinge) 

ใชสําหรับยึดบานประตู โดยอาจยึดไดกับท้ังผนัง หรือแมแตยึดกับกระจกดวยกันเอง โดย

จะมีหลายลักษณะใหเลือกใช แลวแตความเหมาะสมของหนางาน 
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1.  บานพับรุนมาตรฐาน จะมีจุดยึดท้ังหมด 4 จุดท่ีบริเวณฐาน ซ่ึงมีความแข็งแรงสูง 

เหมาะกับงานท่ีสามารถยึดกับผนังได 

2.  บานพับ 3 รู การใชงานท่ัวไปนั้น เหมือนกับบานพับมาตรฐาน เหมาะสําหรับงานท่ี

จําเปนตองยึดบานพับในบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด เชน ยึดบริเวณขอบปูน เปนตน 

3.  บานพับกระจกยึดกระจก ในกรณีท่ีไมสามารถยึดกระจกติดกับผนังได เชน ผนังท่ีมี

พ้ืนผิวขรุขระ เปนตน สามารถใชบานพับรุนนี้ในการ ยึดกระจกใหตอกันได แตดานความแข็งแรงจะ

นอยกวาบานพันรุนท่ียึดผนัง 

4.  บานพับเขามุม ใชกับหองท่ีเปนหองเขามุม โดยยึดระหวางกระจก โดยทํามุม 90 

องศา 

5.  บานพับ 135 องศา เปนบานพับตอกระจก ใชสําหรับหองน้ําท่ีมีลักษณะ เปนมุมปาน

คลายมุม 135 องศา 

อุปกรณยึดกระจก 

ใชสําหรับยึดกระจกบานตาย เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหแกกระจกบานตาย โดยมีหลักๆ อยู 

2 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 

1.  อุปกรณยึดกระจกแบบมีขา ใชยึดจับกระจกบานตาย เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง อุปกรณ

ตัวนี้นั้นจะมีแผนเหล็กยึดกับพ้ืนท่ีกวาง ซ่ึงมีความแข็งแรงสูง ซ่ึงเปนอุปกรณมาตรฐานในการยึด

กระจกบานตาย 

2.  อุปกรณยึดกระจกแบบไมมีขา ลักษณะโดยรวมจะเหมือนกับอุปกรณยึดกระจกแบบ

แรก แตจะมีขอแตกตางท่ี อุปกรณชิ้นนี้จะไมมีแผนเหล็กขนาดใหญรองรับดานลาง จึงมีความแข็งแรง

นอยกวา เหมาะกับงานท่ีม่ีพ้ืนท่ีติดตั้งคอนขางจํากัด 

 

ตูอาบน้ําสําเร็จรูปท่ัวไปตามทองตลาด 

ปจจุบันตูอาบน้ําและฉากก้ันอาบน้ําไดกลายมาเปนมาตรฐาน ในการออกแบบหองน้ําใน

ปจจุบัน ซ่ึงชวยในการแยกสวนเปยกและสวนแหงในหองน้ําออกจากกัน แตเดิมนิยมใชผามานในการ

แตงแตเนื่องจากขอจํากัดบางประการ เชน ความทนทาน การบํารุงรักษา ซ่ึงอาจเกิดเชื้อราและไม

สวยงาม จึงไดมีการพัฒนาข้ึนเปนฉากก้ันอาบน้ํา โดยฉากก้ันอาบน้ํา โดยการใชกระจกและอุปกรณยึด

กระจก ซ่ึงมีดวยกันหลายเกรด โดยมีตั้งแตใชกระจกธรรมดา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีความหนาประมาณ 6 

มิลลิเมตร ไปจนถึงกระจกนิรภัย ซ่ึงมีความปลอดภัยสูง ความหนาตั้งแต 8-10 มิลลิเมตร ฉากก้ัน

อาบน้ํา ถูกสรางข้ึนเพ่ือแยกสวนเปยกและสวนแหงออกจากก้ัน ทําใหการดูแลรักษาหองน้ํางายข้ึน 

และยังชวยลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในหองน้ําอีกดวย ตูอาบน้ําสําเร็จรูปเปนอุปกรณท่ีสําคัญอีกชิ้นหนึ่งท่ี

ควรจะมีในหองน้ําเพราะวาอุปกรณชิ้น นี้จะชวยแบงแยกสวนเปยก ( สวนพ้ืนท่ีของอางอาบน้ํา ) และ
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สวนแหง ( สวนสําหรับลางมือและสวนชักโครก ) เพ่ือใหเกิดความสะอาดและสะดวกเวลาเราเขาไปใช

งาน  ซ่ึงสามารถใชกระจกก้ันเปนฉาก มีใหเลือกท้ังแบบกระจกใส กระจกฝา หรือแบบมีลวดลายก็

มี   หรือจะซ้ือตูอาบน้ําแบบสําเร็จรูปมาติดตั้ง ซ่ึงจะตองเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับระบบประปา ในการ

ระบายน้ํารวมถึงติดตั้งฝกบัวหรือจะลดระดับพ้ืนในสวนเปยกแลวติดตั้ง ราวสําหรับแขวนมานก็ได ซ่ึง

แบบหลังนี้จะไมเสียคาใชจายมากนัก 

 

   
 

ภาพท่ี 18  ตูอาบน้ําสําเร็จรูป รูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงโคง 

ท่ี มา : showerking.co.th, ตู อาบน้ํ า สํ าเร็จรูป , เข า ถึงเม่ือ  5 ตุลาคม  2555, เข า ถึงไดจาก 

http://showerking.co.th/ตูอาบน้ําสําเร็จรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงโคง 

 

จากการศึกษาพบวา ในพ้ืนท่ีการใชงานภายในท่ีเทากัน เม่ือเทียบดานความสวยงามจะ

พบวาการใชกระจกมาตอในรูปทรงแบบโคง มีความสวยงามมากกวาเนื่องจากลดทอนตัวกรอบเฟรม

อลูมิเนียมในการชวยจับยึดกระจก แตเม่ือเทียบดานราคาจะพบวามีราคาท่ีสูงกวาการรูปทรงสี่เหลี่ยม 

เนื่องจากกระจกท่ีใชเปนกระจกพิเศษ ท่ีชวยใหสามารถดัดโคงได 
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ภาพท่ี 19  ตูอาบน้ําสําเร็จรูป รูปทรงโคงเขามุม 90 องศา 

ท่ี มา : showerking.co.th, ตู อาบน้ํ า สํ าเร็จรูป , เข า ถึงเม่ือ  5 ตุลาคม  2555, เข า ถึงไดจาก 

http://showerking.co.th/ตูอาบน้ําสําเร็จรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงโคง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 20  ตูอาบน้ําสําเร็จรูป รูปทรงเหลี่ยมเขามุม 135 องศา 

ท่ี มา : showerking.co.th, ตู อาบน้ํ า สํ าเร็จรูป , เข า ถึงเม่ือ  5 ตุลาคม  2555, เข า ถึงไดจาก 

http://showerking.co.th/ตูอาบน้ําสําเร็จรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงโคง 
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ภาพท่ี 21  ตูอาบน้ําสําเร็จรูป รูปทรงอิสระ (1) 

ท่ี มา : showerking.co.th, ตู อาบน้ํ า สํ าเร็จรูป , เข า ถึงเม่ือ  5 ตุลาคม  2555, เข า ถึงไดจาก 

http://showerking.co.th/ตูอาบน้ําสําเร็จรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงโคง 

 

      
 

ภาพท่ี 22  ตูอาบน้ําสําเร็จรูป รูปทรงอิสระ (2) 

ท่ี ม า  : showerking.co.th, ตู อาบน้ํ า สํ า เร็จ รูป , เข า ถึ งเม่ื อ5 ตุลาคม  2555, เข า ถึ งได จาก 

http://showerking.co.th/ตูอาบน้ําสําเร็จรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงโคง 

 

ประเภทของหองน้ําสําเร็จรูป 

โดยปจจุบันหองน้ําไดมีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ ตั้งแตการขับถายแบบนั่งยอง เปลี่ยน

มาเปนการนั่งชักโครก การตักอาบโดยใชขัน เปลี่ยนมาเปนการยืนอาบแบบใชฝกบัว ซ่ึงหองน้ํา



 
 

27 
 
สําเร็จรูปแบบเดิมท่ีนิยมและเปนท่ีรูจักกันนั้น จะเปนหองน้ําแบบชั่วคราว ท่ีพบเห็นไดตามนอก

สถานท่ี หรือการจัดงานนิทรรศการตางๆ ตามสาธารณะ และสามารถเคลื่อนยายได ซ่ึงหองน้ํา

ดังกลาว ก็จัดอยูในประเภทของหองน้ําสําเร็จรูปเชนเดียวกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 23  หองน้ําสําเร็จรูป ประเภทสุขาเคลื่อนท่ีชั่วคราว 

ท่ีมา: ptathailand.com, PTAT สุขาเคล่ือนท่ี , เขาถึงเม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.ptathailand.com/?p=1392 

 

แตท้ังนี้ท้ังนั้นหองน้ําสําเร็จรูปท่ีทางผูวิจัย ไดทําการศึกษาขอมูล จะเปนหองน้ําสําเร็จรูป

แบบถาวรท่ีไมสามารถเคลื่อนยายได โดยการใชงานและการติดตั้งจะอยูในกลุมของท่ีพักอาศัยท่ีมี

พ้ืนท่ีภายในอยางจํากัด เชน กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ซ่ึงหองน้ําสําเร็จรูปถูก

คิดคนและพัฒนาข้ึนมาโดยประเทศญี่ปุน ใน ค.ศ.1964 เปนปท่ีญี่ปุนเปนเจาภาพโอลิมปก ดวยความ

ท่ีผูคนท่ีแหมาชมการแขงขันมีจํานวนมาก การกอสรางโรงแรมจึงตองการความรวดเร็วเพ่ือใหทันชวง

การแขงขัน เลยผลิตหองน้ําสําเร็จรูปออกมาเพ่ือแกปญหา ท้ังแรงงานและเวลาอันสั้น จากนั้นตามมา

ดวย อพารตเมนท บาน และคอนโดมิเนียม และหองน้ําสําเร็จรูปก็ไดรับความนิยมมากข้ึน ท้ังในเอเชีย

และยุโรป จนตอนนี้ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีผูประกอบการนําเอาหองน้ําสําเร็จรูปมาใชกันแลว 

หองน้ําสําเร็จรูปถาเราจะแบงตามการติดตั้งจะแบงออกได 2 ประเภท 

1. หองน้ําสําเร็จรูปประกอบสรางเสร็จจากโรงงานแลวขนสงไปติดตั้งท่ีไซตไดเลย โดย

วิธีการขนสงและติดตั้งคือ การใชรถบรรทุกขนสงจากโรงงานไปท่ีไซตงาน แลวยกกลองหองน้ํา

สําเร็จรูปดวยเครนข้ึนไปยังดานบนของอาคาร จากนั้นชางก็จะทําการเชื่อมตอระบบทอ สายไฟตางๆ 

ความสูงของเครนมีท้ังระดับขนาดสูงถึง 8 ชั้น และมีขนาดสําหรับตึกสูงไดเทากับตึก 20 – 30 ชั้น ซ่ึง

การใชจะข้ึนอยูกับการใชงาน และน้ําหนัก สําหรับหองน้ําสําเร็จรูปท่ีเปนคอนกรีตจะมีน้ําหนักตอ
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กลองประมาณ 3 ตัน ในสวนท่ีเปนพอลิเมอร หรือโครงเหล็ก จะมีน้ําหนักประมาณ  700 – 800 

กิโลกรัม 

2.  หองน้ําสําเร็จรูปท่ีสรางเฉพาะชิ้นสวน แยกเปนสวนของ พ้ืน ผนัง และฝาเพดาน แลว

นําไปประกอบท่ีไซตงาน ขนสงดวยการแพ็ครวมกันเปนชุดแลวสงไปประกอบท่ีหนางาน 

 

   
(ก) 

 

 
       (ข) 

 

ภาพท่ี 24  การประกอบติดตั้งหองน้ําสําเร็จรูป 

(ก) หองน้ําสําเร็จรูปท่ีสรางสําเร็จแลวประกอบมาจากโรงงาน 

(ข) หองน้ําสําเร็จรูปท่ีสรางเฉพาะชิ้นสวนมาประกอบท่ีหนางาน 

ท่ีมา: Gifttect [นามแฝง], หองน้ําสําเร็จรูปตอนท่ี 2 วัสดุ สวนประกอบ และการซอมแซม, เขาถึง

เม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/2014/05/19/หองน้ําสําเร็จรูป-

ตอน2 
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบการประกอบติดตั้งหองน้ําสําเร็จรูป 
 

เปรียบเทียบเรื่องการประกอบติดตั้งหองน้ําสําเร็จรูป 

 ประกอบมาจากโรงงาน ประกอบท่ีหนางาน 

พ้ืนท่ีในการขนสง ใชพ้ืนท่ีในการขนสงมาก 

เนื่องจากเปนกลอง ขนสงหลาย

รอบ 

ใชพ้ืนท่ีในการขนสงนอย 

เนื่องจากแยกมาเปนชิ้น ขนสง

ไดมากกวา 

การใชเครนในการยก ถาสูงนอยกวา 8 ชั้น สามารถใช

เปนรถยกแทนได ถาความสูง

มากตองประคองกลองอยางดี 

ใชเครนยกเปนชิ้นๆ เพ่ือนําไป

ประกอบบนอาคาร 

การประกอบ มีความผิดพลาดในการประกอบ

นอยกวา เนื่องจากติดตั้งสําเร็จ

มาแลว 

มีความผิดพลาดในการ

ประกอบหนางานมากกวา 

 

ท่ีมา: Gifttect [นามแฝง], หองน้ําสําเร็จรูปตอนท่ี 2 วัสดุ สวนประกอบ และการซอมแซม, เขาถึง

เม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/2014/05/19/หองน้ําสําเร็จรูป-

ตอน2 

 

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบการกอสรางระหวางหองน้ําสําเร็จรูปกับหองน้ําท่ัวไป 
 

 หองน้ําสําเร็จรูป หองน้ําท่ัวไป 

การกอสราง 

ชิ้นสวนท้ังหมดถูกประกอบข้ึน

จากโรงงาน แลวนํามาติดตั้งท่ี

หนางาน 

ใชชางเฉพาะทางในการ

กอสรางแตละสวน เชน การปู

กระเบื้องในสวนของงานพ้ืน

และงานผนัง 

โครงสราง 
มีโครงสรางของตัวเองแยก

ออกมาจากอาคาร 

โครงสรางเชื่อมตอกันกับตัว

อาคาร 

ระยะเวลาในการกอสราง ใชเวลา 3-4 วัน ใชเวลา 10-20 วัน 

ชางกอสราง 

ใชชางนอยกวาเปน 1 ใน 3 ของ

การกอสรางแบบปกติ 

ใชชางเฉพาะทางหลายดาน 

เชน ชางกระเบื้อง ชางปูน เปน

ตน 
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบการกอสรางระหวางหองน้ําสําเร็จรูปกับหองน้ําท่ัวไป (ตอ) 
 

 หองน้ําสําเร็จรูป หองน้ําท่ัวไป 

การรั่วซึม 
สามารถติดตั้งไวชั้นบนอาคาร 

ไดโดยไมมีปญหาการรั่วซึม 

มีความเสี่ยงมากกวา 

การซอมบํารุง 

ไมมีรอยตอระหวางผนัง ทําให

งายตอการดูแลรักษา และการ

ทําความสะอาด 

มีรอยตอเยอะ เสี่ยงกับการ

เปนเชื้อรา 

งานออกแบบ 
มีรูปแบบท่ีตายตัว ผลิตมาจาก

โรงงาน 

มีความยืดหยุนในดานการ

ออกแบบหองน้ํา 
 

ท่ีมา: Gifttect [นามแฝง], หองน้ําสําเร็จรูปตอนท่ี 2 วัสดุ สวนประกอบ และการซอมแซม, เขาถึง

เม่ือ 23 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก http://thinkofliving.com/2014/05/19/หองน้ําสําเร็จรูป-

ตอน2 

 

วัสดุท่ีใชในการผลิตหองน้ําสําเร็จรูป 

พลาสติค (Plastic) 

ในป ค.ศ. 1868 ชางพิมพ (Printer) ชาวอเมริกันชื่อ John Wesley Hyatt ไดคนพบ

พลาสติกชนิดแรกของสหรัฐอเมริกา ชื่อ เซลลูลอยด (Celluloid หรือ Cellulose Nitrate) โดยการ

นําเอาไพรอกซิลีน (Pyroxylin) ซ่ึงทําจากฝายกับกรดไนตริกผสมการบูร (Solid Camphor) ทําเปน

ลูกบิลเลียดแทนการใชงาชาง ซ่ึงเกิดขาดแคลนมากในระยะนั้นขณะเดียวกันท่ีอังกฤษไดนําไพรอกซีลีย

ไปทําเปนแลคเกอร และวัสดุเคลือบผิว (Coating Materials) อ่ืน ๆ ตอมาไดมีผูนําเอาเซลลูลอยด

ดัดแปลงไปใชทําเหงือกฟนปลอม (สีชมพู) แทนการใชยางแข็ง หลังจากนั้นไดนําเอาไปใชทํากระจก

รถยนต 

ค.ศ. 1882 บริษัท Eastman ไดประดิษฐทําเปนฟลมภาพยนตร การคิดคนพลาสติกได

หยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

ในป ค.ศ. 1909  Dr. Leo Hendrink Baekeland ไดคนพบพลาสติกชื่อ ฟนอล – ฟอร

มาลีไฮด (Phenol – Formalde – hyde) โดยการผสม ฟนอลกับฟอรมาลดีไฮดเขาดวยกัน พลาสติก

ชนิดนี้เรารูจักกันดีในชื่อ Bakelite ซ่ึงใชทําดามกะทะ หูหมอ และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

สมาคมวิศวกรพลาสติก (SPE) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (SPI) แหงสหรัฐอเมริกา

ไดจํากัดความของพลาสติกไวดังนี้ 
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“พลาสติก คือวัสดุท่ีประกอบดวยสารหลายอยางมีน้ําหนักโมเลกุลสูงลักษณะออนตัวขณะ

ทําการผลิต ซ่ึงโดยมากใชกรรมวิธีการผลิตดวยความรอน หรือแรงอัดหรือท้ังสองอยาง” 

แหลงกําเนิดของพลาสติก 

1.  แหลงผลิตผลทางเกษตร เชน เซลลูโรดไนเตรด (Cellulose Nitrate) เซลลูโรสอะซี

เตต (Cellulose Acetate) เซลลูโรสอะซีเตต บรูไทเรท (Cellulose Acetate Butyrate) เอธีทเซลลู

โรส เคซีน (Ethyl Cellulose Casein) 

2.  แหลงผลิตผลทางเกษตรและน้ํามัน มีนอยมาก 

3.  แหลงน้ํามันและถานหิน เปนแหลงท่ีใชผลิตพลาสติกชนิดตางๆ ไดมากท่ีสุด เชน 

โปลีสไตรีน (Polystyrene) ฟนอลฟอมาลดีไฮด (Phenol - Formaldehyde) เมลานีน – ฟอมาลดี

ไฮด (Melamine Formaldehyde) โปลีเอทซีรีน (Polyethylene) ยูเรีย - ฟอมาลดีไฮ ด (Urea - 

Formaldehyde) ไนลอน (Nylon) โปลีเอสเตอร (Polyester) อะครีริค (Acrylic) อีพอกซ่ี (Epoxy) 

4.  แหลงน้ํามันและสินแร เชน โปลีไวนิลบรูไทราล (Polyvinyl Butyral) โปลีไวนีลคาร

บาซอล (Polyvinycarbazole) โปลีไวนีล อะซีเตท , โปลีไวนีล แอกอฮอล (Polyvinyl Alcohol 

ซิลิโคน (Silicone) โปลีไวนีล อะซีเตท ครอไรด (Polyvinyl Acetate - chloride) โปลีไวนีลครไรด 

(Polyvinyl Chloride 

5.  สินแร มีนอย เชน แคลเซ่ียม (Calcium) อลูมิเนียมซิลิเคต (Aluminium Silicate) 

คุณสมบัติของพลาสติก 

พลาสติกนับวาเปนวัสดุท่ีมีบทบาทและสําคัญมากในยุคปจจุบันนี้ และเปนคูแขงของเหล็ก 

ซ่ึงนับวันไดถูกใชอยางมากมายจนเหลือนอยทําใหพลาสติกไดถูกนํามาใชแทนอยางมาก เพราะ

พลาสติกมีคุณสมบัติพิเศษดีเดนกวาวัสดุอ่ืนท่ีใชกันมากอนอยางมากมาย เพราะสามารถใชแทนวัสดุ

อ่ืนไดเกือบท้ังหมด เชน 

 แข็งแรง  ทนการสึกกรอน  ทึบแสง และเบา 

 ออนนุม   ทนสารเคมี  ลอยน้ําได 

 ยืดตัว   เปนฉนวนไฟฟา  หลอลื่นในตัว 

 เหนี่ยวทนทาน  กันน้ํา   ทําเปนสีตางๆ ได 

 โปรงใส   ติดงาย   ทนความรอน 

พลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสรางพิเศษท่ีเรียกวา High Molecular Weight คือในหนึ่ง

โมเลกุลมีจํานวนอะตอมมากกวาสารชนิดอ่ืนมากมาย จึงทําใหมีคุณสมบัติหลายๆ อยางพรอมกันไป 

คือ 

คุณสมบัติทางกายภาพ มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุน ฯลฯ 

คุณสมบัติทางไฟฟา เปนฉนวนไฟฟา 
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คุณสมบัติทางเคมี ทนกรด ดาง และสารเคมีอ่ืนๆ 

การแบงประเภทของพลาสติก 

พลาสติก สามารถแยกออกตามลักษณะการยึดเกาะตัวของโครงสรางโมเลกุล ไดเปน

ประเภทใหญๆได 2 ชนิด คือ พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastics) และพลาสติกประเภทครูป 

(Thermosetting) 

1. พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastics) หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปวา พลาสติกออน 

เปนพลาสติก ท่ีสามารถนํากลับมาใช ใหม ได อีก  หลักจากนําไปหลอทําเปนผลิตภัณฑแลว 

เปรียบเสมือนน้ํานําไปทําน้ําแข็ง เม่ือถูกความรอนก็จะละลายกลายเปนน้ําอีก และน้ํานี้ก็สามารถนํา

กลับไปทําน้ําแข็งไดอีกไมมีท่ีสิ้นสุด เรียกวา “Plastics with a Memory” โครงสรางของพลาสติก

ประเภทนี้จะประกอบดวยโมเลกุลการเดี่ยวเกาะตัวแบบตอแขนยาวออกเปนเสนดาย หรือแบบลูกโซ 

(Filament or chain) การเปลี่ยนแปลงรูปรางของพลาสติกอาจเกิดไดงายโดยการไหลเลื่อนระหวาง

โมเลกุลตานแรง Van der Waal’s forces ซ่ึงดึงดูดโมเลกุลเขาไวดวยกันอยางออน ๆ ตัวอยางเชน 

Polymethacrylate Perspex and Nylon 

 

   
 

ภาพท่ี 25  แสดงลักษณะโครงสรางโมเลกุลแบบลูกโซ (Chains Molecule) 

ท่ีมา : industrial.cmru.ac.th, การแบงประเภทของพลาสติก, เขาถึงเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554, 

เขาถึงไดจาก http://www.industrial.cmru.ac.th/แสดงลักษณะโครงสรางโมเลกุลแบบลูกโซ 

 

2. พลาสติกประเภทคงรูป (Thermosetting) หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปวา พลาสติกแข็ง คือ

พลาสติกท่ีมีรูปทรงถาวรซ่ึงผานกรรมวิธีการผลิตโดยใชความรอน (Heat) หรือแรงอัด (Pressure) ข้ึน

รูปแตเม่ือเย็นตัวลงจะไมสามารถทําใหออนตัวโดยใชความรอนหรือนําไปหลอมละลายข้ึนรูปใหมไดอีก 

เปรียบเสมือนไขเม่ือนําไปตมสุกแลวจะทําใหเหลวเหมือนเดิมอีกไมไดในประเทศอังกฤษเรียกพลาสติก

ชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งวา ดูโรพลาสติก (Duroplastics) โครงสรางของพลาสติกแบบคงรูปรางจะมีการเกาะ

ตัวของโมเลกุลเปนแบบตาขาย หรือรางแห (net) เวลาไดรับความรอนจะไมยืดหรือหดตัวแตจะเกิด 
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Covanlent bond ยึดระหวางโมเลกุลข้ึน ตัวอยางเชนPhenol formaldehyde หรือท่ีเรียกวา 

Bakelite ยางดิบหากผานกรรมวิธี Valcanization ก็เปนพลาสติกประเภทคงรูปอยางหนึ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 26  แสดงลักษณะโครงสรางโมเลกุลแบบตาขาย (Net Molecule) 

ท่ีมา : industrial.cmru.ac.th, การแบงประเภทของพลาสติก, เขาถึงเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554, 

เขาถึงไดจาก http://www.industrial.cmru.ac.th/แสดงลักษณะโครงสรางโมเลกุลแบบตาขาย 

 

สมบัติและประโยชนของพลาสติกบางชนิด 

1. โปลีเมทธีนเมตาอะคริเลต (Polymethymethaacrylate) หรือ อะคริลิค (Acrylics) มี

ตัวยอวาPMMA รูจักกันดีในชื่อวาการคาวาเพลคซิกกลาส (Plexiglass) ลูไซท (Lucite) โพลีกลาส 

(Polyglass) ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา ปค.ศ. 1936 อะคริลิคไดถูกนําไปผสมกับ

พลาสติกชนิดอ่ืน เชน สไตรีน (styrene) บาง พิวีซีบางเกิดเปนพลาสติกชนิดใหม เชน Methyl 

Methacrylate Styrene เปนตน 

คุณสมบัติ เปนพลาสติกท่ีใสท่ีสุดชนิดหนึ่ง แข็งแรงพอสมควร เปนรอยขีดขวยงาย ทน

แสงอุลตราไวโอเลทไดดี ทนความรอน ความเย็น เปนฉนวนไฟฟาดีมาก ทนสารเคมีไดพอสมควร ไม

ควรใหถูกน้ํามัน เบนซิน อาซีโทน คลอโรฟอรม สเปรน้ําหอม และพวกรดออกซิไดซ่ิง ชนิดเขมขน ไม

มีกลิ่น ไมมีรส ไมเปนพิษ โปรงใส อะคริลิคยังทําเปนสีตางๆ ไดมีท้ังชนิดใส ฝาและทึบแสง 

การใชประโยชน นิยมนําไปทําเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ปายรายคา ปายโฆษณา โคม

หลังคา กรอบแวนตา เลนซ โคมไฟ เฟอรนิเจอร ถาด และถวยบรรจุของเหลวชนิดใส 

2. โปลียาไมด (Polyamides or Nylon) ยอวา PA พลาสติกชนิดนี้รูจักกันดีในชื่อ ไน

ลอน ซ่ึงคิดคนและนําเขามาใชในอุตสาหกรรมเม่ือค.ศ. 1938 โดยบริษัท Du Pont จุดประสงคเพ่ือใช

เปนวัสดุทนแทนเสนไหมในอุตสาหกรรมทําถุงเทา ซ่ึงไดรับความสําเร็จอยางงดงามในชวงระยะเวลา

อันสั้น ไนลอนไดเขามามีบทบาทแทนเสนไหมเกือบท้ังหมด 
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คุณสมบัติ มีน้ําหนักเบา ราคาแพง แข็งแรง ทนทาน ตกไมแตก ไมมีปฏิกิริยาตอน้ํามัน 

ไมมีกลิ่น ไมมีรส และไมเปนพิษ เปนฉนวนไฟฟาแตไมเหมาะสําหรับไฟฟาแรงสูง มีความทนทานตอ

การเสียดทานสูง รับแรงอัดไดดี ทนความรอน ทนการขีดขวน ทนกรดชนิดออน ทนดางไดท้ังชนิด

ออนและเขม สามารถทําเปนสีตาง ๆ ได 

การใชประโยชน ใชทําเครื่องนุงหม ทําเกียร แบริ่ง บูช สวนรับน้ําหนักและมีแรงเสียด

ทานสูง ในรูปเสนใยใชทํารมชูชีพ ถุงเทา เสื้อฟา เอ็นตกปลา ผงกํามะหยี่ นอกจากนั้นยังใชทําคอน

พลาสติก วาวล ทอสงน้ํามันและสารเคมีอ่ืนๆ ใบพัด ขวดสเปรยบางชนิด 

3.  โปลีสไวนีลครอไรด (Polyvinylchloride) ยอวา PVC มีคุณสมบัติทนทางเคมี ทํา

ความสะอาดงายไมเกาะติดสิ่งสกปรก จึงใชทํากระเบื้องยางปูพ้ืน ซ่ึงมักจะผสมใยหิน (Asbestos) 

ดวยคุณสมบัติเหนียวทนทานใส และพิมพงายจึงนิยมใชทําทอน้ํา สายไฟฟา ถุงมือ ของเด็กเลนชนิด

เปาลม ถวยและถาดบรรจุอาหารชนิดแผนบาง ใชทําถุงและพลาสติกบรรจุของ รองเทาเด็ก ขวด

น้ํามันพืชชนิดตางๆ 

4.  โปลีเอททีลีน (Polyethylene) ยอวา PE มีน้ําหนักเบาในรูปของแผนบาง สามารถพับ

งอไดดี มีความหนามากข้ึนจะคงรูปรับแรงดึงและแรงอัดไดนอย มีความยืดตัวไดสูงถึง 500 เปอรเซ็นต 

ฉีกขาดยาก มีลักษณะคลายข้ีผึ้ง ไมเกาะติดน้ํา เปนฉนวนไฟฟาไดดีมาก โดยท่ัวไป โปลีเอททีลีน มี

ลักษณะใส เม่ือเปนแผนบางจะมีสีขุน เม่ือความหนาเพ่ิมข้ึน สามารถทําเปนสีตางๆ ไดตามตองการ 

การใชประโยชน โปลีเอททีลีน มีปริมาณการใชสูงสุดในพลาสติกประเภทเทอรโม

พลาสติก แมราคาตอปอนดจะไมถูกท่ีสุด แตเพราะมีน้ําหนักเบากวาจึงสามารถผลิตไดปริมาณมาก 

นิยมใชทําถุงบรรจุอาหารและเสื้อผา ตุกตาเด็กเลน ดอกไมพลาสติก ภาชนะบรรจุในครัว ถาดทํา

น้ําแข็งในตูเย็น ขวดและภาชนะบรรจุของเหลว พลาสติกคลุมโรงเพาะชํา สายเคเบิล แผนกันความชื้น

ในอาคารและของใชราคาถูกอีกมากมาย 

5.  โปลีสไตรีน (Polystyrene) ยอวา PS น้ําหนักเบาท่ีสุดในพลาสติกชนิดแข็ง (Rigid 

Plastics) มีความคงรูปดีแตเปราะสามารถทําเปนสีตาง ๆ ได มีท้ังใส ฝาและทึบ ผิวมีท้ังเรียบและ

ขรุขระ ไมมีรสและกลิ่นเปนฉนวนไฟฟาดี 

การใชประโยชน ทํากลองบรรจุอาหารชนิดใส กลองบรรจุของใชอ่ืนๆ เชน แปรงสีฟน 

ของเด็กเลน ไมบรรทัดราคาถูก แผง และตู โทรทัศน วิทยุ ในรูปโฟม ซ่ึงเรารูจักดีในชื่อสไต

โรโฟม (Styrofoam) ใชทําปายและสิ่งประดับในงานดานๆ วัสดุกันแตกในกลองบรรจุของแผนฉนวน

กันความรอนและเสียง 

6.  ฟนอล – ฟอรมาลดีไฮด (Phenol - Formaldehyde) ยอวา PF พลาสติกชนิดนี้รูจัก

กันดี ในชื่อ เบกเกลไลท (Bakelite) มีปริมาณการใชสูงสุดในประเภทเทอรโมเซทติ้ง 
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การใชประโยชน นิยมทําดามมือจับ หูหมอ หูกะทะ ฝาครอบจานจายรถยนต อุปกรณ

ไฟฟา ถาดบรรจุสารเคมี 

7.  โปลีเอสเตอร (Unsaturated Polyester) ยอวา UP รูจักกันดีในรูปของผลิตภัณฑไฟ

เบอรกลาส 

การใชประโยชน นิยมทําผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส เชน เรือ รถยนต ชิ้นสวนใน

เครื่องบิน กระดุมชนิดตาง ๆ ไมอัดตางๆ เคลือบดวยโปลีเอสเตอร 

8.  ยูเรียฟอรมาลดีไฮด (Ureaformadihyde) ยอวา UF คุณสมบัติ ตกไมแตก ทนตอ

น้ํายาเคมี ไขมัน และน้ํามัน เปนฉนวนไฟฟา บางอยางทึบแสงบางอยางโปรงแสง ไมมีกลิ่น ไมมีรส ไม

เปนพิษ ประโยชนท่ีอุณหภูมิใชงานไดคือ 70 – 80 องศาเซนติเกรด ใชทํากระดุมเรือ ตัวถังรถยนต 

ยูเรียชนิดเหลวนิยมใชทํากาวไมอัด และซิปบอรด น้ํายาเคลือบผิวประเภทผลิตภัณฑนิยมใชทํา

อุปกรณไฟฟา ตูวิทยุ ปุมจับดามเครื่องมือ 

9.  เมลามีนฟอรมาลดีไฮด (Melamineformande hyde) ยอวา MF คุณสมบัติมีน้ําหนัก

มากกวาพลาสติกท่ัวๆ ไปเล็กนอย คือมีสมรรถภาพ ระหวาง 1.47 - 1.55 รับแรงดึงไดดีพอสมควร 

รับแรงอัดและแรงบิดงอไดดีมาก ทนความรอนหากผสมใยหินจะทนความรอนไดถึว 400o F และใช

เก็บความเย็นไดในอุณหภูมิ – 70o F 

คุณสมบัติทางไฟฟาเปนฉนวนไฟฟาท่ีดีกับกระแสไฟฟา ความถ่ีต่ําไมเหมาะกับการใช

กับกระแสไฟฟาความถ่ีสูง คุณสมบัติทางเคมี ทนกรดดางชนิดแก ทนสารเคมีอ่ืนๆ เชน ผงซักฟอก 

น้ํามัน ไขมัน ทินเนอร ดูดซึมน้ําไดบาง น้ําชากาแฟจะทําใหเกิดคราบเปอนได 

การใชประโยชน นิยมใชทําถวยชามมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังใชทําวัสดุปดผิวโตะท่ีรูจัก

กันดีในชื่อ โฟไมกา (Formica) และ Texolite ชนิดเหลวใชทํากาว 

10.  โปลีสเตตระฟลูออโรเอสทีลีน (Polytereafluoroethylene) ยอวา PTFE เปน

พลาสติกท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง กับแรงดึงและแรงอัดไดดีพอสมควร แตรับแรงกระทบไดดีมาก 

การใชประโยชน เนื่องดวยพลาสติดชนิดนี้มีราคาแพงมาก จึงถูกนําไปใชในงานท่ี

ตองการคุณสมบัติพิเศษหลายอยางรวมกับคุณสมบัติดานทนความรอน ใชทําฉนวนไฟฟากับลวดไฟฟา

ท่ีตองเชื่อมดวยความรอนปะเก็น (Gasket) ในเครื่องจักรแหวนลูกสูบ (Piston Rings) วาลว (Valve) 

คุณสมบัติทางไฟฟาใชทําฉนวนและอุปกรณไฟฟา คุณสมบัติทางไมติดไฟงายใชเคลือบหมอกะทะฝรั่ง 

(มีสีเขียว น้ําตาล ดํา) 

11.  โปลีคารบอเนต (Polycarbonate) ยอวา PC เปนพลาสติกใสชนิดท่ีแข็งแรงท่ีสุด 

คุณสมบัติแข็งแรง ทนทานดีมาก ทนความรอนขณะใชงนไดถึง 240oF หากนําไปใชกับใยแกวเปน

ผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสจะทนทานมากยิ่งข้ึนเปนฉนวนไฟฟาดีทนกรดดางไดดี 
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การใชประโยชน เชน ขวดนมเด็กชนิดดี โคมไฟฟาสาธารณะ ชองมองหนาหมวก

นักบินอวกาศ ดามเครื่องมือและอุปกรณตางๆ แวนตากันแดด 

 

เซรามิค 

เซรามิกแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

1. เซรามิกแบบดั้งเดิม (Traditional ceramics) ไดแก ถวย จานชาม สุขภัณฑ ลูก

ถวยไฟฟา กระเบื้องปูพ้ืนและบุผนัง กระเบื้องหลังคา วัสดุทนไฟ แผนรองเผาในเตา อิฐกอสราง 

กระถางตนไม โอง กระจกและแกว ปูนซีเมนต ยิปซ่ัม ปูนปลาสเตอร เปนตนซ่ึงทํามาจากวัสดุหลักคือ

ดินดํา ดินขาวดินแดง หินฟนมา ทราย หินปูน หินผุ ควอตซ และแรอ่ืนๆ 

การแบงชนิดของเนื้อดินสําหรับ Traditional ceramics สามารถแบงออกไดเปน 4 

ประเภทคือ 

1.1  Porcelain เปนผลิตภัณฑท่ีตองเผาท่ีอุณหภูมิสูง >1250 °c มีความแข็งแรงสูง

มาก มีการดูดซึมน้ําต่ํามาก (ใกลเคียงศูนย) ยกตัวอยางเชน ลูกถวยไฟฟา, กระเบื้องแกรนิต , 

ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร สุขภัณฑ 

1.2  Stone ware เปนผลิตภัณฑ ท่ีใชอุณหภูมิเผาปานกลาง ~ 1150-1200 °c มี

ความแข็งแรงต่ํากวาพวก porcelain มีการดูดซึมน้ําอยูในชวง 3-5 % ตัวอยางเชน กระเบื้องปูพ้ืน, 

ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร 

1.3  Bone china เปนผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของเถากระดูก ทําใหผลิตภัณฑมีความ

โปรงแสง ความแข็งแรงปานกลาง การดูดซึมน้ําต่ํา 

1.4  Earthen ware เปนผลิตภัณฑท่ีใชอุณหภูมิในการเผาไมสูงมาก อยูในชวง 900- 

1100 °c มีความแข็งแรงต่ํา การดูดซึมน้ําสูง ~ 10-20% ตัวอยางเชน กระเบื้องบุผนัง, กระเบื้อง

หลังคา, ตุกตาและของตกแตง กระถางเทอรราคอตตา 

2. เซรามิกสมัยใหม (Fine ceramics/ new ceramics/ advanced ceramics) คือ

เซรามิกท่ีตองใชวัตถุดิบท่ีผานกระบวนการมาแลวเพ่ือใหมีความบริสุทธิ์สูงไดรับการควบคุม

องคประกอบทางเคมีและโครงสรางจุลภาค (microstructure) อยางแมนยํา โดยเซรามิกสมัยใหมอาจ

แบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก เซรามิกสําหรับงานโครงสราง, อิเล็กโทรเซรามิก, เซรามิกสําหรับงาน

ทางดานการแพทย 

2.1 เซรามิกสําหรับงานโครงสราง (Structural ceramics) ซ่ึงเปนกลุมท่ีใชในงานท่ี

ตองการสมบัติทางกลท่ีดี ท่ี อุณหภูมิสูง ทนตอการสึกหรอและการกัดกรอนไดดี ทนตอการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันไดดี เปนฉนวนความรอน ตัวอยางเซรามิกสําหรับงานโครงสราง 

เชน ซิลิคอนคารไบด (silicon carbide, SiC) สําหรับใชทําวัสดุสําหรับตัดแตง หัวพนไฟ (Burner) 
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ชิ้นสวนเครื่องยนต เชน ปลอกนําวาลว (valve guide) และ ซีลท่ีทนแรงดันสูง (Mechanical seal) 

ซิลิคอนไนไตรด (silicon nitride, Si3N4) สําหรับใชทําชิ้นสวนเครื่องยนตกลไก เชน ลูกปน (bearing 

ball) วาลว (valve) สลักลูกสูบ (piston pin) เบรคสําหรับรถยนตท่ีเปน Exotic car และ ใบพัดของ

เทอรโบชารจเจอร (turbocharger rotor blade) และ อะลูมินัมไนไตรด (aluminum nitride, AlN) 

สําหรับใชทําแผนรองวงจรสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน กรรไกรและมีดเซรามิกท่ีทําดวย

เซอรโคเนีย (ZrO2) ซ่ึงเปนมีดเซรามิกท่ีมีความคมมาก และไมตองลับเนื่องจากเซอรโคเนียมีความ

แข็งสูงและไมสึกกรอนงายจึงไมทําใหมีดท่ือ เซรามิกสําหรับงานโครงสรางอีกตัวอยางหนึ่งคือผิวของ

ยานกระสวยอวกาศ (space shuttle) ในตอนท่ียานเขามาจากอวกาศเขาสูบรรยากาศของโลกนั้นจะ

เกิดการเสียดสีกับบรรยากาศของโลกทําใหมีอุณหภูมิสูงมากซ่ึงมากกวา 2000 °C โครงสรางลําตัวของ

ยานภายในนั้นจริงๆ แลวทําจากโลหะผสมซ่ึงทนความรอนไดไมเกิน 800 °C แตผิวของยานนั้นปูดวย

แผนกระเบื้องเซรามิกเล็กๆ ซ่ึงทนความรอนสูงจํานวนมาก ตัวอยางวัสดุท่ีใชทําแผนเซรามิกดังกลาว 

เชน เสนใยซิลิกาอะมอรฟสความบริสุทธิ์สูงมาก (very-high-purity amorphous silica fibers) และ 

แผนกระเบื้องเล็กๆท่ีทําดวยเซอรโคเนียทําใหทนอุณหภูมิสูงได และอีกตัวอยางหนึ่งท่ีอยูใกลตัว

สําหรับผูท่ีใชรถยนตคือ ท่ีทอไอเสียรถยนตจะมีเซรามิก ชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา แคตาไลติกคอนเวอรเตอร 

(Catalytic converter) ชวยทําหนาท่ีเปลี่ยนกาซตางๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหมของเครื่องยนต

ท่ีเปนพิษตอมนุษยใหเปนสารท่ีไมเปนพิษ เชน เปลี่ยนคารบอนมอนออกไซด (CO) ใหอยูในรูปของ

คารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน วัสดุท่ีใชทําแคตาไลติกคอนเวอรเตอรจะตองมีคุณสมบัติ ท่ี

สามารถทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉียบพลันไดเปนอยางดี ซ่ึงหมายถึงจะตองมีคาสัมประสิทธิ์

การขยายตัวเนื่องจากความรอนอยูในเกณฑท่ีต่ํามาก ซ่ึงวัสดุท่ีนิยมนํามาใชก็คือคอรเดียไรทนั่นเอง 

โดยแคตาไลติกคอนเวอรเตอรนั้นจะใชคอรเดียไรทมาข้ึนรูปโดยการ Extrude เปนรังผึ้ง (Honey 

comb) เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนกาซไดดี 

2 .2  อิ เล็ ก โทรเซรามิก  (Electroceramics) ซ่ึ ง เป นกลุ ม ท่ี ใช สมบั ติท างไฟฟ า

อิเล็กทรอนิกส แมเหล็ก แสง เปนหลัก อิเล็กโทรเซรามิกนั้นเปนกลุมเซรามิกท่ีมีมากมายหลายชนิด 

และ ครอบคลุมสมบัติดานตาง ๆ หลายอยางไดแก ไฟฟา แมเหล็ก แสง และ ความรอน เปนตน 

ตัวอยางเชนไดอิเล็กทริกเซรามิก (dielectric ceramics) เชน แบเรียมไททาเนต (barium titanate, 

BaTiO3) สําหรับใชทําตัวเก็บประจุไฟฟา เพียโซอิเลคทริคเซรามิค (piezoelectric ceramics) ซ่ึง

เปนเซรามิกท่ีสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานกล-พลังงานไฟฟากลับไปมาได (“piezo” มาจากภาษากรีก 

แปลวา กด (press)) วัสดุนี้เม่ือใหแรงกลเขาไปจะสามารถเปลี่ยนแรงกลเปนพลังงานไฟฟาไดหรือ

ในทางกลับกันสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกลได ตัวอยางเชน เลดเซอรโคเนตไททา

เนต (lead zirconate titanate, Pb(Zr,Ti)O3) สําหรับใชทําทรานดิวเซอร (transducer) ชุดโหลด

เซลสสําหรับเครื่องชั่งขนาดใหญ ตัวจุดเตาแกส (gas ignitor) หรือท่ีใกลตัวเราก็คือการดวันเกิดท่ีเม่ือ



 
 

38 
 
เปดแลวมีเสียงเพลงดังข้ึนก็อาศัยหลักการของเพียโซอิเลคทริคนั่นเอง นอกจากนี้อิเล็กโทรเซรามิกยังมี

เซรามิกแมเหล็ก (magnetic ceramics) เชน เฟอรไรต (ferrite, Fe3O4) ซ่ึงใชเปนวัสดุบันทึกขอมูล 

เปนตน 

2.3 เซรามิกสําหรับงานทางดานการแพทย พวกกระดูกเทียม ฟนปลอม ขอตอเทียม 

ตัวอยางเชนวัสดุท่ีเรียกวาไฮดรอกซีอาพาไทตซ่ึงทํามาจากกระดูกวัว กระดูกควายท่ีผานการเผาแบบ 

Calcine เพ่ือไลสารอินทรียภายในและนํามาข้ึนรูปเปนชิ้นกระดูกและนําไปเผาแบบ Sinter อีกครั้ง

หนึ่ง 

 

Solid Surface หรือหินสังเคราะห 

คือหินประดิษฐท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือใชทดแทนหินธรรมชาติ แตไมมีสวนผสมจากหิน

ธรรมชาติ โดยมีการเพ่ิมคุณสมบัติในดานตาง ๆ ใหสามารถนํามาใชงานไดสะดวกกวา ซ่ึงหิน

สังเคราะหจะประกอบดวย 2 สวนคือ แรธรรมชาติและอะคริลิคเรซ่ิน ตัวอยางของการนําไปใชไดแก 

เคานเตอรท็อปในครัว เคานเตอรท็อปในหองน้ํา อางลางจาน หองน้ํา 

ท้ังนี้ในดานความสวยงามอาจตกแตงเพ่ิมเติมดวยกระเบื้อง โมเสคหรืองานกระจก เพ่ือให

หองน้ําดูมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 

 

หินควอตซ (Quartz Stones) 

เปนหินประดิษฐท่ีไดจากการผลิตโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง ประกอบไปดวยแรควอตซ

ธรรมชาติ (Quartz) จากอิตาลี 93% ผสมกับเรซิน (Polyester Resin) และเม็ดสี (Pigment) อีกสวน

หนึ่ง ประมาณ 7% นําไปเขาเครื่องอัดรอนแรงดันสูง จนไดออกมาเปนบล็อก และนํามาตัดขนาดตาม

ตองการ 

 

Composite Marble หรือหินออนอัด 

เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนมาจากการนําหินออนธรรมชาติขนาดตางๆ และสวนผสมอ่ืนๆ 

เชน เปลือกหอย นํามาบดยอยเขาดวยกัน และนําเรซ่ินชนิดพิเศษเปนตัวเชื่อมใหเกิดการยึดเกาะกัน

อยางแข็งแรง แลวนําหินท่ีไดจากการผสมไปอัด ในหองสุญญากาศ ซ่ึงทําใหหินออนอัดมีมีลักษณะ

เปนแทง โทนสีท่ีไดสมํ่าเสมอ จึงทําให ไมตองเสียเวลาคัดเฉดสีกอนการติดตั้งเหมือนหินธรรมชาติ 

สามารถนําไปปูพ้ืน ผนัง ทํา Counter Top, Kitchen Top, Bath Top พ้ืนท่ีบนอางอาบน้ํา ,Vanity 

Top, บันได, ซุมประตู หรือใชงามตามความเหมาะสม 
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หลักการออกแบบหองน้ํา 

หลักการออกแบบหองน้ํา (กิติ สินธุเสก, 2555) 

หองน้ํา นับวาเปนสวนท่ีมีบทบาทสําคัญสําหรับอาคารทุกประเภท ในการออกแบบ 

อาคารแตละประเภทจําเปนตองมรหลักเกณฑในการพิจราณาเก่ียวกับหองน้ําแตกตางกันออกไป เพ่ือ

การวางแผนการออกแบบท่ีเหมาะสมกับการใชสอย การเลือกใชวัสดุและการจัดวางตําแหนงท่ี

พอเหมาะ มีปจจัยตางๆ มากมายเขามาเก่ียวของสัมพันธกัน ท้ังนี้ปจจัยท่ีจะนํามาพิจารณา เลือกใชก็

ข้ึนอยูกับความตองการในการใชสอยของอาคารแตละประเภทเปนหลัก โดยมีหลักการพ้ืนฐานตาม

หัวขอ ดังตอไปนี้ 

1.  การออกแบบหองน้ําตามความกวางของพ้ืนท่ีการใชงาน 

1.1  สําหรับหองน้ําขนาดใหญ 

การจะติดตั้งทุกสิ่งลงไปในหองน้ําขนาดใหญใหไดประโยชนใชสอยสูงสุดตอง

อาศัย การวางแผนท่ีดี เพราะปญหาสวนใหญคือ เม่ือจัดวางสุขภัณฑแลวยังคงเกิดพ้ืนท่ีขนาดใหญ

ท่ีวางเปลากลางหอง นักออกแบบมักจะใชวิธีดึงอางอาบน้ําข้ึนมาเปนนางเอกของหอง โดยการตั้งอาง

อาบน้ําแบบลอยตัวไวกลางพ้ืนท่ี นอกจากวิธีนี้จะชวยแกความอางวางไดอยางชะงัดแลวยังทําใหหองดู

หรูหราข้ึนดวย หรือถาเตรียมระบบสุขาภิบาลไวพรอม ก็อาจใชวิธีฝงอางอาบน้ําลงในพ้ืนแทนก็ยังได 

1.2  สําหรับหองน้ําเล็ก 

อยางหองแถวหรือคอนโดอาจเหลือพ้ืนท่ีหองน้ําเพียง 2.25 ตรม. หองน้ําท่ีเล็ก

มากๆตองใชแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสูงข้ึน ผสานกับความชํานาญในการจัดวางอยางประหยัด

เนื้อท่ี จึงจะทําใหดูมีมิติความกวางยาวท่ีมากข้ึนได 

2. ความสูงของเพดานหองกับการเลือกใชสี 

เพดานท่ีสูงมากจะยิ่งทําใหหองน้ําเล็กดูแคบลงไปอีก ความสูงในเกณฑมาตรฐานท่ีไม

ทําใหหองน้ําเล็กกลายเปนซอกแคบๆควรจะอยูท่ี ประมาณ 2.2-2.4 เมตร อยาใชสีเขมท่ีเพดานจะทํา

ใหดูอึดอัด ควรใชฝาเพดานท่ีเปนสีขาว เพราะจะทําใหหองสวางข้ึน อาจเพ่ิมดวงไฟท่ีฝาเพดานอีก 

เพ่ือลดความรูสึกคับแคบลง สีขาวและสีครีม เปนสียอดนิยมในหองน้ําเล็ก ดวยความเชื่อวาจะทําให

หองน้ําดูสะอาดและกวาง แตความจริงสีท่ีสื่อถึงความสะอาดยังมีอีกหลายสี เชน สีเขียวออนสราง

ความสดชื่นกระปรี้กระเปรา เปนตน 

3. การจัดวางตําแหนงของแสงสวาง 

การวางตําแหนงแสงสวางท่ีดีจะชวยใหหองน้ําเล็กดูสบายข้ึนมาก ใชกระจกเงาขนาด

ใหญแตงผนังและใชสีโทนออนท่ีชวยทําใหหองดูใหญข้ึน อยางไดผล พยายามเลือกใชสุขภัณฑแบบท่ี

ไมกินเนื้อท่ี แตอยาใชขนาดเล็กจนเกินมาตรฐานขนาดความกวางยาวของสุขภัณฑท่ีเหมาะสมแกการ

ใชงาน 
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4.  การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับผลิตภัณฑและอุปกรณการใชงาน 

4.1  พ้ืนท่ีสําหรับอางอาบน้ําความกวางนอยท่ีสุดเริ่มตั้งแต 75 ซม. ยาวเริ่มท่ี 1.7 ม.  

4.2  พ้ืนท่ีสําหรับฝกบัวยืนอาบไมควรเล็กวา 0.90 x 0.90 ม. 

4.3  ขนาดของถาดอาบน้ําสําเร็จรูปไมควรเล็กกวา 0.90 x 0.90 ม. 

4.4  พ้ืนท่ีติดตั้งชักโครกไมควรกวางนอยกวา 0.85 ม. 

4.5  โถสุขภัณฑ การวางตําแหนงท่ีดี ควรวางไมใหตรงกับประตูทางเขา-ออก และ

ผนังดานหลังของชักโครกอาจจะตกแตงผนังหรือทําชั้นวางหนังสือ ดานบนเพดานติดพัดลมดูดอากาศ

เพ่ือชวยระบายอากาศหรือกลิ่น 

5.  การจัดวางตําแหนงของประต ู

การประตูเปดเขา-ออก ก็อาจเปนปญหาสําหรับหองน้ําขนาดเล็ก เพราะประตูหองน้ํา

ท่ีเปดเขาจะตองการพ้ืนท่ีสําหรับวงสวิง หากจําเปนอาจตองใชประตูบานเลื่อนท่ีประหยัดเนื้อท่ีได 

และถาไมหมดทางเลือกจริงๆ ไมแนะนําใหใชประตูหองน้ําในลักษณะเปดออก เพราะทําใหเกิด

อุบัติเหตุคนขางในเปดประตูฟาดหนาผูท่ีอยูหนาหองไดเม่ือเปดบานประตูแลวไมควรบังสวิตซไฟ ควร

ใชปลั๊กและสวิตซไฟแบบกันน้ํา และไมควรติดตั้งในสวนท่ีน้ําสามารถกระเด็นไดถึง 

6.  วัสดุท่ีใชในการปูพ้ืนภายในหองน้ํา 

ไมควรปูพ้ืนหองดวยวัสดุท่ีมีผิวหนาลื่นและเรียบเปนมัน เชน กระเบื้องเคลือบ เพราะ

เม่ือเปยกน้ําอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ควรใชวัสดุท่ีมีผิวหนาคอนขางหยาบ เชน โมเสกชนิดดาน 

เซรามิกชนิดดาน เปนตน วัสดุท่ีใชปูพ้ืนหองน้ํา สามารถแบงไดดังนี้ 

6.1  หินขัด วัตถุดิบ-หินเกล็ด (AGGRIGATE/MARBLECHIPS) ไดแกหินออนหรือ

หินปูนสีตาง ๆ และมีขนาดตาง ๆ กัน ในทองตลาดมี 6 ขนาด เรียงจากใหญไปเล็กคือ เบอร 

1,2,3,3.5,4 และ 4.5 หินเกล็ดมีสีตาง ๆ กันข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาตามธรรมชาติ ท่ีมีใชกัน ในประเทศ

ไทยมี หินขาวธรรมดา หินขาวคัด (มีสีขาวมากกวา) หินชมพู หินเหลือง หินเลือดหมู 

6.2  หินดําคัด และหินดําธรรมดา หินสีท่ีแปลกแตกตางจากนี้ก็มี เชน หินเขียว หิน

มวง หินงาชาง แตคอนขางหายาก และราคาก็สูงดวย ในการทําหินขัดจะใชหินหลายสี และหลาย

ขนาดผสมกันเพ่ือใหเกิดความสวยงามและกลมกลืน 

6.3  หินออนและหินแกรนิต เปนวัสดุท่ีนิยมใชกันมากข้ึนท้ังในรูปแบบของผูท่ีปลูก

สรางบานเองหรือเลือกซ้ือบานตามโครงการบานจัดสรรตาง ๆ ซ่ึงก็มีหลาย ๆ โครงการ ท่ีใชพ้ืนหิน

ออนหรือหินแกรนิตเปน SPEC มาตรฐานของพ้ืนท่ีภายในบาน โดยเฉพาะในสวนพ้ืนชั้นลาง ท้ังนี้

เนื่องจากปจจุบันหินออนหรือหินแกรนิตเริ่มมีราคาลดลงมาใกลเคียงกับวัสดุชนิดอ่ืนมากข้ึน 

(โดยเฉพาะหินออนหรือแกรนิตในประเทศ) อีกท้ังมีหลายเกรด หลายลาย หลายราคาใหเลือกใชตาม
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พ้ืนท่ีตาง ๆ ไดตามความตองการ ขอแตกตางของหินออนกับหินแกรนิตท่ีเห็นไดชัดเจนคือ ลวดลาย

บนตัวหินหินออน จะมีลวดลายท่ีดูสวยงามนุมนวลกวาหินแกรนิต ซ่ึงเรามักจะนิยมนําหินออนมาใช

กับอาคารประเภทบานพักอาศัย สวนหินแกรนิตมักจะนํามาใชปูพ้ืน ในสวนของอาคารประเภท

สํานักงานหรืออาคารสาธารณะตาง ๆ  หินแกรนิตจะมีความหนาแนนและแข็งแกรงกวาหินออน 

ดังนั้นหินแกรนิตจะมีปญหาในเรื่องของการดูดซึมน้ํา ความชื้นหรือคราบสกปรกนอยกวาหินออน 

รวมท้ังยังทนทานตอสารเคมีบางประเภทไดดีกวาหินออนอีกดวย 

6.4  กระเบื้องปูพ้ืน เปนวัสดุปูพ้ืนอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช และเปนวัสดุปูพ้ืนท่ีใช

ประโยชนไดใกลเคียงกับหินออนหรือหินแกรนิต หากแตกตางกันในเรื่องของรูปลักษณท่ีดูจะไมหรูหรา 

เรียบรอยหรือแข็งแกรงเทา แตขอดอยเหลานั้นก็ถูกทดแทนดวยเรื่องของราคาท่ีไมแพง อีกท้ังมีความ

ไดเปรียบในเรื่องของลวดลาย สีสันและขนาดใหเลือกตกแตงไดหลากหลายรูปแบบตามการใชงานท่ี

แตกตาง กระเบื้องปูพ้ืนในทองตลาดท่ีนิยมนํามาใชปูพ้ืนภายในอาคาร แบงใหญ ๆ ไดเปน 2 ชนิดคือ 

กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องดินเผา 

7.  ส่ิงท่ีควรระมัดระวังในการติดตั้งงานออกแบบหองน้ํา 

ตองตั้งอยูในท่ีซ่ึงระบายอากาศไดดี และควรตั้งบริเวณทิศตะวันตกเพ่ือใหแสงแดด

ยามบายสามารถสองถึงไดและตองการแสงสวางพอประมาณ โดยท่ัวไปมักจะเนนแสงบริเวณกระจก

สองหนา ซ่ึงบางครั้งใชสําหรับโกนหนวด แตงหนา และควรมีแสงแดดสองในเวลากลางวัน เพ่ือชวย

ประหยัดคาไฟฟาและเปนการฆาเชื้อโรคในหองน้ําหองสวมไปดวยในตัว หองน้ําสามารถระบาย

อากาศออกทางหนาตาง และแสงสวางก็สามารถสองผานเขามาได ตําแหนงหนาตางควรอยูสูงเกิน

ระดับสายตาของผูท่ีเดินผานภายนอก และท่ีสําคัญตองมิดชิดไมควรตั้งโถสวมตรงกับประตู  ทอ

ระบายน้ําควรมีขนาดใหญพอสมควร และพ้ืนหองตองเทลาดไปยังบริเวณทอระบายน้ํา ควรติดฉาก

พลาสติกหรือกระจกเลื่อนระหวางสวนอาบน้ํากับสวนอ่ืน ๆ ท่ีพ้ืนอาจกอขอบสูงประมาณ 0.20 เมตร 

เพ่ือไมใหน้ํากระเด็นหรือไหลไปยังสวนอ่ืน ๆ 

8.  ความปลอดภัยในหองน้ํา 

8.1  ควรเลือกใชกระจกนิรภัย พลาสติก หรือวัสดุท่ีไมแตกกระจายเปนโครงสราง 

หรืออุปกรณประกอบตาง ๆ ท้ังนี้เพ่ือปองกันอันตรายในกรณีท่ีมีการแตกเสียหาย วัสดุเหลานี้จะไดไม

แตกกระจาย ทําใหการจัดเก็บทําความสะอาดกระทําไดไมยาก รวมท้ังไมควรติดตั้งกระจกขางอาง

อาบน้ํา เพราะถาหากเกิดการลื่น อาจมีการเทากระจกแตก เปนอันตรายได 

8.2  ในการติดตั้งลูกบิดประตู ใหเลือกใชชนิดท่ีสามารถเปดล็อกไดจากภายนอก เผื่อ

วามีการลมหมดสติหรือกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ๆ คนท่ีอยูภายนอกจะไดเปดเขาไปชวยเหลือได 

8.3  ในกรณีท่ีติดตั้งขอเก่ียวสําหรับแขวนผา ควรติดตั้งใหอยูเหนือระดับสายตา 

เพราะขอเก่ียวมักมีสวนท่ีแหลมยื่นออกมาอาจเปนอันตรายได 
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8.4  เลือกอางอาบน้ําหรือถาดรองอาบน้ําชนิดท่ีมีพ้ืนผิวไมลื่น หรือใชแผนยางกันลื่น

ปูท่ีอางอาบน้ําหรือถาดรองอาบน้ํา นอกจากจะชวยปองกันลื่นแลว ยังชวยในเรื่องการทําความสะอาด

อีกดวย 

8.5  ติดตั้งราวจับรูปตัวแอลหรือราวแนวนอน ซ่ึงสามารถรับน้ําหนักตัวของคนได

ประมาณ 100 กิโลกรัม ในบริเวณอางอาบน้ําหรือหองอาบน้ํา โดยติดตั้งกับโครงสรางท่ีมีความ

แข็งแรง เพ่ือจะไดรับน้ําหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.6  ถาตองการใชพรมในหองน้ําควรเลือกใชพรมชิ้น ควรเปนผาทอเพ่ือดูดซับน้ําได

ดีกวา และทําความสะอาดงาย ใตพรมควรติดยางเพ่ือกันการลื่นไหล 

8.7  การติดตั้งเครื่องทําน้ําอุน ควรเลือกชนิดท่ีสามารถตั้งอุณหภูมิคงท่ีได และเม่ือ

อุณหภูมิของน้ําสูงเกินไปก็สามารถตัดไดทันที ในการตั้งอุณหภูมิควรตั้งใหพอเหมาะ ไมใหรอนหรือ

เย็นเกินไป ซ่ึงก็ประมาณ 36 องศาเซลเซียส ท้ังนี้เพ่ือปองกันอันตรายใหกับเด็กหรือคนชราท่ีใชงาน

ดวย 

8.8  อุปกรณท่ีเก่ียวของกับไฟฟา อาทิ ปลั๊กไฟ สวิตชไฟ ควรติดตั้งสายดินและเซอร

กิตเบรกเกอรท่ีสามารถตัดไฟไดทันที ในกรณีท่ีเกิดไฟฟารั่ว ท้ังควรติดตั้งในสวนแหงสูงจากกอกน้ํา

อางลางหนาเพ่ือปองกันน้ํากระเซ็น ตัวปลั๊กไฟและสวิตชไฟตองสามารถปองกันความชื้นไดดวย ซ่ึง

ความชื้นอาเปนตัวการทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร ในกรณีของการใชเครื่องทําน้ําอุน ซ่ึงตองใชในบริเวณ

เปยก ใหเลือกชนิดท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดี รวมท้ังติดตั้งสวิตชตัวไฟไวใหพรอม ไมควรใชอุปกรณ

ไฟฟาใด ๆ ในขณะท่ีรางกายเปยกชื้น โดยเฉพาะเครื่องเปาผมในขณะท่ีอยูในอางอาบน้ํา เพราะอาจ

เกิดการพลาดหลุดมือ ทําใหเปนอันตรายได 

9.  การดูแลรักษาความสะอาด 

หองน้ําสุขภาพดีนั้นควรมีการถายเทอากาศท่ีดี แสงสวางท่ีใหความรูสึกออนโยน

สบายตา และควรมีกลิ่นท่ีจรรโลงจิตใจ ซ่ึงเราสามารถจัดแตงและปรับปรุงหองน้ําใหเปนหองน้ําท่ีมี

สุขภาพดี ดวยวิธีตางๆ โดยมีลักษณะดังนี้ 

สําหรับงานกระจก ใชผาสะอาด เนื้อผานุมเช็ดทําความสะอาดกระจก หลังจากใชงาน

ทุกครั้ง ควรฉีดน้ําเพ่ือลางคราบไคลของสบูท่ีติดตามเนื้อกระจกออกใหหมด ควรทําความสะอาด

กระจกอยางนอยสัปดาหละครั้ง 

สําหรับวัสดุอุปกรณแสตนเลส ใชผาสะอาด เนื้อผานุมชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดเนื้อ

แสตนเลส ควรทําความสะอาดอุปกรณแสตนเลสทุกชิ้นอยางนอยสัปดาหละครั้ง 

ขอหามใชโดยเด็ดขาดสําหรับงานกระจกและแสตนเลส หามใชอุปกรณทําความ

สะอาดท่ีมีลักษณะแข็งกระดางเช็ด เพราะจะสงผลใหกระจกเปนรอยขีดขวนได หามใชน้ํายาทําความ
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สะอาดหองน้ําเช็ดกระจกและแสตนเลสโดยเด็ดขาด เนื่องจากน้ํายาประเภทนี้ทําใหเกิดผลเสีย ตอผิว

ของแสตนเลสและเนื้อของกระจก ทําใหเกิดคราบได 

10.  การออกแบบพ้ืนหองน้ํา 

พ้ืนหองน้ําเม่ือเปยกมักลื่น โดยเฉพาะพ้ืนหินธรรมชาติ ดังนั้นการนํามาใชงานควร

เซาะพ้ืนเปนรองกันลื่น หรือติดยางเปนเสน ๆ ท่ีพ้ืน หรือใชน้ํายากันลื่น ซ่ึงปจจุบันมีจําหนายใน

ทองตลาด 

11.  ในกรณีบานมีผูพิการหรือคนชรา 

ควรติดตั้งโทรศัพทภายในหรือสัญญาณกดเรียก เผื่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือหกลม

แลวลุกไมได จะไดใชโทรศัพทนี้เรียกฉุกเฉินได 

 

การออกแบบ 

ความหมายของการออกแบบ คานิยามความหมายของคาวา การออกแบบ มีนักวิชาการ

หลายทานไดใหคานิยามแตกตางกันออกไปตามความเชื่อและความเขาใจ 

โกลสไทน (Goldstein. 1968: 3) ใหความเห็นวา การออกแบบ คือการเลือก และการจัด 

สิ่งตางๆ (วัตถุ สิ่งของ หรือเรื่องราวเนื้อหา) ดวยจุดมุงหมายสองอยาง คือ เพ่ือใหมีระเบียบ และใหมี

ความงาม 

เบฟลิน (Bevlin. 198: 2) ใหความเห็นวา การออกแบบ คือ การรวบรวมสวนตางๆ ให

สัมพันธเขาดวยกันท้ังหมด 

อารี สุทธิพันธุ (2527: 8) ใหความหมายของการออกแบบไววา การออกแบบหมายถึงการ

รูจักวางแผน เพ่ือท่ีจะไดลงมือกระทาตามท่ีตองการและการรูจักเลือกวัสดุ วิธีการเพ่ือทาตามท่ี

ตองการนั้น โดยใหสอดคลองกับลักษณะรูปแบบ และ คุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิด

สรางสรรค สาหรับการออกแบบอีกความหมายหนึ่งท่ีใหไว หมายถึงการปรับปรุงรูปแบบผลงานท่ีมีอยู

แลวหรือสิ่งตางท่ีมีอยูแลวใหเหมาะสมใหมีความแปลกความใหมเพ่ิมข้ึน 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2527: 19) ใหความเห็นวา การออกแบบ คือ การวางแผนสรางสรรค

รูปแบบ โดยวางแผนจัดสวนประกอบของการออกแบบ ใหสัมพันธกับประโยชนใชสอยวัสดุ และการ

ผลิตของสิ่งท่ีตองการออกแบบนั้น 

สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2529: 5) ใหความเห็นวา การออกแบบ เปนกิจกรรมอันสาคัญ

ประการหนึ่งของมนุษย ซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีมีอยูในความนึกคิด อันอาจจะเปนโครงการ หรือรูปแบบท่ีนัก

ออกแบบกาหนดข้ึนดวยการจัด ทาทาง ถอยคา เสน สี แสง เสียง รูปแบบ และวัสดุตางๆ โดยมี

กฎเกณฑทางความงาม 



 
 

44 
 

พาศนา ตัณฑลักษณ (2526: 293) ใหความเห็นวา การออกแบบ เปนการสรางสรรคโดยมี

แบบแผนตามความประสงคท่ีกาหนดไว การออกแบบ หมายถึงเฉพาะสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเทานั้น การ

ออกแบบเปนความพยายามสรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยการจัดระเบียบ ดวยความมุงหมายท่ี

จะแกปญหา เพ่ือสนองประโยชนท้ังของตนเองและสังคมคุณสมบัติของนักออกแบบควรเปนผูท่ีมี

ความรู ความชานาญตลอดจนประสบการณ และท่ีสาคัญคือเปนผูท่ีมีความคิด และจินตนาการ การ

ออกแบบการปรับเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการแกปญหา และสนองความตองการของ

มนุษย คือการเริ่มตน เปนนักออกแบบและนาคุณสมบัติอันสาคัญท่ีสรางความแตกตางใหกับมนุษย

จากสิ่งท่ีมีชีวิตอ่ืนๆ ผลงานการออกแบบท่ีเกิดข้ึนมีขอบเขตท่ีกวางขวางครอบคลุมตั้งแตท่ีเราอาศัย 

ซ่ึงประกอบดวยอาคารสถานท่ีทาหนาท่ีตางๆ กัน ตั้งแตเปนท่ีอยูอาศัย โรงเรียนสาหรับศึกษาหา

ความรู โรงพยาบาลสาหรับผูเจ็บปวย สานักงาน โรงงานผลิตตลอดจนถึงยานพาหนะและอุปกรณ

เครื่องใชตางๆ ภายในสถานท่ีเหลานี้จะพบวาการออกแบบมีความเก่ียวของกับระบบท่ีซับซอนเพ่ือ

แกปญหาอานวยความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการเปนอยู ผูท่ีจะทาการออกแบบตองมี

ความรูความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะในการคิดคน ไปจนถึงการออกแบบท่ีใชวิธีเลือกองคประกอบ

ทางดาน รูปทรง ขนาดของวัสดุ การประกอบสี และ การตกแตงพ้ืนผิว  

จากความหมายตามนิยามท่ีกลาว อาจสรุปขอบเขตของการออกแบบไดเปน 2 แนวทาง 

คือ เปนคานาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากท้ัง 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ

ออกแบบซ่ึงยังอยูในรูปของแนวความคิด แบบรางตลอดจนตนแบบ และกระบวนการผลิต ซ่ึงอยูในรูป 

ของผลผลิตท่ีเปนวัตถุสิ่งของ หรือ ผลิตภัณฑตางๆและถาเปนคากริยา หมายถึงกระบวนการการทา

งานเพ่ือใหเกิดเปนผลผลิต (นวลนอย บุญวงษ. 2542: 1-3) 

 

ขอมูลการสรางสไตลการออกแบบ 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) เปนสิ่งท่ีจาเปนตอการออกแบบ การตลาด ตลอดจนการ

โนมนาวความสนในและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปนอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันมีสินคาใหเลือกซ้ือ

กันมาก ผูบริโภคมีสิทธิในการเลือกซ้ือตามความพอใจซ่ึงนอกจากจะซ้ือโดยการคานึงถึงความจําเปน

แลว อารมณ ความประทับใจในตัวสินคายังเปนตัวแปร ท่ีสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จาก

สาเหตุนี้ทาใหโจทย ของการออกแบบผลิตภัณฑในปจจุบันมีความยุงยาก ซับซอนมากข้ึน อาจ

กอใหเกิด ความสับสน ตอการออกแบบ อันเนื่องมาจากปจจัยและขอมูลท่ีหลากหลาย 

นักออกแบบควรศึกษาท้ังความตองการอันเปนรูปธรรมและนามธรรมของผูบริโภคและ 

หาขอมูลความตองการ การเลือกเฟน และการจัดการกับขอมูลท่ีมีอยู เพ่ือการสรางเรื่องราวท่ีนาสนใจ

เพ่ือเปนการเสริมเอกลักษณของตัวสินคาและผลิตภัณฑ การหาขอมูลสรางแรงบัลดาลใจนั้นจําเปน 

ตองใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของนักออกแบบดวยความประณีตละเอียดออน ในสัมผัสขอมูลนั้นกอน 
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จากนั้นจะแปรขอมูลดังกลาวใหเปนเรื่องราวท่ีแฝงไปกับผลิตภัณฑไดทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อีก

เชนกันซ่ึงจะสรางความรูสึก คลอยตาม เห็นดวยในเรื่องราวและท่ีมาของผลิตภัณฑ จนผูบริโภคยินดี

ตัดสินใจซ้ือดวยความรูสึกประทับใจเปนอันวานักออกแบบสามารถสื่อสารโนมนาวผูบริโภคใหตัดสินใจ

ซ้ือไดสาเร็จโดยใชผลิตภัณฑเปนสื่อ การท่ีนักออกแบบจะสามารถ ใชทักษะในการสรางเรื่องราวโนม

นาว ผูอ่ืนใหเกิดความประทับใจและคลอยตามไดนั้น ตองอาศัยการฝกฝน การสังเกตการณบันทึก

เรื่องราวสรางใหเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด และท่ีขาดไมไดคือควรทราบถึงแหลงขอมูลเรื่องราวความคิด

สรางสรรคงานออกแบบ สําหรับเคล็ดลับและวิธีการ ในการเขาถึงขอมูลเรื่องราว ความคิดสรางสรรค

ท่ีนักออกแบบชั้นนาท่ัวโลกสวนใหญไดปฏิบัติตามกันมานั้นคือ นักออกแบบตองเขาใจกอนวาท่ีมาของ

ผลิตภัณฑท่ีสามารถโนมนาวจิตใจของผูบริโภคไดนั้น จะตองเกิดความประทับใจกับนักออกแบบกอน

ควรเปนเรื่องราวความรูสึกท่ีใชดานอารมณสัมผัส จึงจะมีแรงดึงดูดพอท่ีจะโนมนาวผูบริโภคเกิดความ

ประทับใจได โดยท่ีมานั้นคือแรงบันดาลใจ (inspiration) จะตองชัดเจนเริ่มท่ีนักออกแบบเลือกความ

ประทับใจสวนตัวข้ึนมา อาจมีหลายอยางท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันเปนเรื่องราว โดยเปนสิ่งท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมา โดยท่ีนักออกแบบอาจคนควาจากสิ่งพิมพ 

แหลงขอมูลท่ีสาคัญคือหองสมุดหรือ internet แตขอมูลท่ีไดจะจากัดเพียงขอมูลทุติยภูมิจึงอาจสราง

ความตื่นเตนประทับใจใหนักออกแบบไดไมมากนัก หรือจะเปนการจัดฉากสรางเรื่องราวก็ทําได แต

ตองคานึงถึงอุปกรณใหดี แหลงขอมูลตอมาคือการดู จากพิพิธภัณฑจะเพ่ิมความซาบซ้ึงใหมากข้ึน 

เนื่ องจากถ าเปนรูปทรง 3 มิติ  และใหความรู ถึ งขนาด  (size) มาตราสวน ( scale) สัดสวน 

(proportion) บริเวณวาง (space) เรื่องราวและองคประกอบอ่ืนๆ แตโดยสวนใหญก็เปนการรับรู 

ทางสายตามาถึงการเดินทางการทองเท่ียวนี้เองท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีดีมาก จะใหความสด สรางความ

ประทับใจใหกับนักออกแบบเปนอยางมากอาวุธติดมือท่ีขาดไมไดคือ กลองถายรูป และสมุดรางภาพ 

อาจมองท้ังสิ่งท่ี เปนนามธรรมและรูปธรรมท่ีสามารถสรางความรูสึกประทับใจใหกับตัวนักออกแบบ

ได เชน เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณี ในพ้ืนท่ี ท่ีไดไป จากอาหารการกิน เครื่องแตงกาย เพลง 

แฟชั่น อาคารสถาปตยกรรม หรือความประทับใจพิเศษเก่ียวกับธรรทชาติ เชน ทะเล ใตทะเลอาจ

ประทับใจในรางกายมนุษย อวัยวะภายในสัตว หรือผลงานศิลปะการออกแบบของนักออกแบบโดย

อารยะตะวันออก หรือตะวันตก เชน Art Deco,art Nouveau,Greek,จะเปนงานออกแบบ หรืองาน

ศิลปะรวมสมัย ก็เปนไปไดเชน Tom Dixon,Ron Arad Phililppe starck หรือเปนงานออกแบบใน

อนาคตไดข้ึนอยูกับความประทับใจของนักออกแบบโดยเก็บขอมูลเปนภาพอาจใชการรางหรือการใช

กลองถาย เนื่องจากภาพเดียวสามารถบรรยายถึง อารมณความรูสึกไดมากกวาหลายคาพันคาหรือ

ประโยคหลายรอยประโยค แตอาจเขียนคาหรือประโยคกากับเพ่ือบันทึกรายระเอียดนั้นไว ให

บันทึกภาพเก็บไวใหไดมากท่ีสุด จากนั้นเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ 
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1.  นําภาพรางจากสมุดรางภาพ ขอความ ความรู ท้ังรูปธรรมและนามธรรม จากนิตยสาร 

การอัดภาพถายหรือถายเอกสาร การ down load ภาพจาก lneternet อยาลืมบันทึกอางอิงถึง

แหลงท่ีมาดวย เปนสิ่งสาคัญมาก ในการนาเสนอจะมีนาหนักมากข้ึน สามารถคนควาพัฒนาตอเนื่อง

ได หาเหตุผลวาทาไมคุณถึงชอบสิ่งนั้นๆ ทาไมสิ่งนั้นดึงดูดคุณและบันทึกเก็บไวเพ่ือใชงาน 

2.  นํามาขยายผลตอโดยการหาสิ่งเชื่อมโยงใหเกิดเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึนโดยสามารถเพ่ิมเติมภาพหรือขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันมาประติดจัดองคประกอบใหเปนกลุม

ภาพเพ่ือรอยเรียงเรื่องราวใหไดความชัดเจนมากท่ีสุด 

3.  นํามาขยายเรื่องราวโดยพิจารณาหาแนวทางในการประทับใจนั้นๆมาใชเปนแกน

(Theme) ในการออกแบบซ่ึง Mood Board อาจมีหลายรูปแบบและหลายแนวทางก็ไดข้ึนอยูกับ

เรื่องราวและความประทับใจตลอดจนจุดประสงคในการใชงานของนักออกแบบ เชน บางชิ้นใชเพ่ือ

พิจารณาถึงรูปลักษณท่ีจะเปนแนวทางการสรางเอกลักษณในชิ้นงานออกแบบ บางชิ้นเพ่ืออาจใชเพ่ือ

แสดงอารมณ ของงาน(Style)เพ่ือบอกวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย (Life Style) หรือใชเพ่ือแสดง

รูปแบบวัสดุพ้ืนผิว (Texture) และองคประกอบอ่ืนๆ โดยจัดทาเพ่ิมเติมข้ึนไดตามความเหมาะสมเพ่ือ

ความชัดเจนในงานในงานออกแบบของเรา จากนั้นเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีอยูดวยกันโดยคิดเชื่อมโยง 

Mood Board เหลานั้นในงาน 

4.  หาสิ่งบงชี้หรือแนวทางเบื้องตนท่ีจะแสดงออกซ่ึง ความประทับใจนั้นวาจะสื่อสารผาน

อะไร จะนามาถายทอดใหรวมสมันไดอยางไร หรือจะทาให เขากับความตองการหรือกลุมเปาหมายได

อยางไร เชนผลิตภัณฑท่ีใชในบาน ในรานคาคลับบาร หรือโรงแรม 

5.  เม่ือไดสิ่งท่ีตองการออกแบบแลว ก็ใหออกแบบใหสัมพันธกับแรงบันดาลใจนั้นไดเลย

จะคนหาแรงบันดาลใจกอนการคิดโจทยผลิตภัณฑท่ีจะออกแบบ หรือกาหนดผลิตภัณฑท่ีจะออกแบบ

กอนแลวคอยหาแรงบันดาลใจก็ไดไมมีกฎเกณฑตายตัว ข้ึนอยูกับสถานการณท่ีนักออกแบบเผชิญแต

สิ่งท่ีขาดไมไดในการคิดสรางสรรคงานออกแบบคือแรงบันดาลใจท่ีรูสึกไดเปนรูปธรรม (Mood 

Board) (อรัญ วานิชยากร. 2550: 33, 40) 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ (Products design) 

เปนการออกแบบเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือใชในชีวิตประจาวัน เชน การออกแบบ

เค รื่ อ งนุ งห ม  เค รื่ อ งป ระดั บ สิ่ ง ข อ ง เค รื่ อ ง ใช ต า งๆ  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เห ล านี้ ส ว น ให ญ เป น

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีการผลิตคราวละมากๆ ในการขายก็ตองขายใหไดมากเพ่ือใหสัมพันธกับการ

ผลิตซ่ึงจุดประสงคในการผลิตจะตองคํานึงถึงคุณภาพเปนหลักดังนั้นเพ่ือใหการออกแบบบรรลุตาม

จุดประสงค นักออกแบบจะตองคานึงถึงปจจัยตางๆ ในการออกแบบ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ คือ กระบวนการของความคิดและจินตนาการท่ีสรางสรรคเพ่ือ

ประโยชนในการใชสอยในการดํารงชีวิตของมนุษย เปนการผสมผสมผสานในเรื่องของวิทยาศาสตร

และสุนทรียศาสตรทางดานศิลปะ โดยผลิตภัณฑบางชนิดมีจุดประสงคตอแนวทางการดํารงชีวิตโดย

คํานึงถึงผลกระทบตอผูบริโภคสังคมและสิ่งแวดลอม บางชนิดตอบสนองตอคานิยมในสังคมตามวิธี

ของสังคมท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี 

 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

1.  หนาท่ีใชสอย หนาท่ีใชสอยถือเปนหลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับ

แรกท่ีตองคํานึงผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีหนาท่ีใชสอยถูกตองตามเปาหมายท่ีตั้งไวคือสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายผลิตภัณฑนั้นถือวามี

ประโยชนใชสอยดี (HIGH FUNCTION) แตถาหากผลิตภัณฑใดไมสามารถสนองความตองการไดอยาง

มีประสิทธิภาพผลิตภัณฑนั้นก็จะถือวามีประโยชนใชสอยไมดีเทาท่ีควร (LOW FUNTION) สําหรับคํา

วาประโยชนใชสอยดี (HIGH FUNCTION) นั้น ดลต รัตนทัศนีย (2528: 1) ไดกลาวไววา เพ่ือใหงาย

แกการเขาใจขอใหดูตัวอยางการออกแบบมีดหั่นผักแมวามีดหั่นผักจะมีประสิทธิภาพในการหั่นผักให

ขาดไดตามความตองการ แตจะกลาววา มีดนั้นมีประโยชนใชสอยดี (HIGH FUNCTION) ยังไมได

จะตองมีองคประกอบอยางอ่ืนรวมอีก เชน ดามจับของมีดนั้นจะตองมีความโคงเวาท่ีสัมพันธกับขนาด

ของมือผูใช ซ่ึงจะเปนสวนท่ีกอใหเกิดความสะดวกสบายในการหั่นผักดวยและภายหลังจากการใชงาน

แลวยังสามารถทําความสะอาดไดงายการเก็บและบํารุงรักษาจะตองงายสะดวกดวยประโยชนใชสอย

ของมีด จึงจะครบถวนและสมบูรณเรื่องหนาท่ีใชสอยนับวาเปนสิ่งท่ีละเอียดออนซับซอนมาก

ผลิตภัณฑบางอยางมีประโยชนใชสอยตามท่ีผูคนท่ัวๆ ไปทราบเบื้องตนวามีหนาท่ีใชสอยแบบนี้แต

ความละเอียดออนท่ีนักออกแบบไดคิดออกมานั้น ไดตอบสนองความสะดวกสบายอยางเต็มท่ี เชน มีด

ในครัวมีหนาท่ีหลักคือใชความคมชวยในการหั่นสับแตเราจะเห็นไดวามีการออกแบบมีดท่ีใชในครัวอยู

มากมายหลายแบบหลายชนิดตามความละเอียดในการใชประโยชนเปนการเฉพาะท่ีแตกตางเชนมีด

สําหรับปอกผลไมมีดแลเนื้อสัตว มีดสับกระดูก มีด บะชอ มีดหั่นผัก เปนตน ซ่ึงก็ไดมีการออกแบบ

ลักษณะแตกตางกันออกไปตามการใชงาน ถาหากมีการใชมีดอยูชนิดเดียวแลวใชกันทุกอยางตั้งแตแล

เนื้อ สับบะชอ สับกระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใชได แตจะไมไดความสะดวกเทาท่ีควร หรืออาจไดรับ

อุบัติเหตุขณะท่ีใชได เพราะไมใชประโยชนใชสอยท่ีไดรับการออกแบบมาใหใชเปนการเฉพาะอยาง 

2.  ความปลอดภัย สิ่งท่ีอํานวยประโยชนไดมากเพียงใด ยอมจะมีโทษเพียงนั้น ผลิตภัณฑ

ท่ีใหความสะดวกตางๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใชไฟฟา การออกแบบควรคํานึงถึง

ความปลอดภัยของผูใช ถาหลีกเลี่ยงไมไดก็ตองแสดงเครื่องหมายไวใหชัดเจนหรือมีคําอธิบายไว 

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กตองคํานึงถึงวัสดุ ท่ีเปนพิษเวลาเด็กเอาเขาปากกัดหรืออม นักออกแบบจะตอง
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คํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชเปนสําคัญ มีการออกแบบบางอยาง ตองใชเทคนิคท่ีเรียกวา แบบ

ธรรมดา แตคาดไมถึงชวยในการใหความปลอดภัยเชนการออกแบบหัวเกลียววาล ถังแกส หรือปุม

เกลียวล็อคใบพัดของพัดลม จะมีการทาเกลียวเปดใหยอนศรตรงกันขามกับเกลียวท่ัวๆ ไป เพ่ือความ

ปลอดภัย สําหรับคนท่ีไมทราบหรือเคยมือไปหมุนเลนคือ ยิ่งหมุนก็ยิ่งขันแนน เปนการเพ่ิมความ

ปลอดภัยใหแกผูใช 

3.  ความแข็งแรง ผลิตภัณฑจะตองมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ หรือโครงสราง

เปนความเหมาะสมในการท่ีนักออกแบบรูจักใชคุณสมบัติของวัสดุและจํานวน หรือปริมาณของ

โครงสราง ในกรณีท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีจะตองมีการรับน้ําหนัก เชน โตะ เกาอ้ี ตองเขาใจหลักโครงสราง

และการรับน้ําหนัก อีกท้ังตองไมท้ิงเรื่องของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปญหาวา ถาใช

โครงสรางใหมากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะตองเปนผูดึงเอาสิ่ง

สองสิ่งนี้เขามาอยูในความพอดีใหไดสวนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑเองนั้นก็ข้ึนอยูท่ีการออกแบบ

รูปรางและการเลือกใชวัสดุ และประกอบกับการศึกษาขอมูลการใชผลิตภัณฑวาผลิตภัณฑดังกลาว

ตองรับน้ําหนักหรือกระทบกระแทกอะไร หรือไมในขณะใชงานก็คงตองทดลองประกอบการออกแบบ

ไปดวย แตอยางไรก็ตาม ความแข็งแรงของโครงสรางหรือตัวผลิตภัณฑนอกจากเลือกใชประเภทของ

วัสดุโครงสรางท่ีเหมาะสมแลวยังตองคํานึงถึงความประหยัดควบคูกันไปดวย 

4.  ความสะดวกสบายในการใช นักออกแบบตองศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเก่ียวกับ

สัดสวน ขนาด และขีดจํากัดท่ีเหมาะสมสําหรับอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย 

ซ่ึงจะประกอบดวยความรูทางดานขนาดสัดสวนมนุษย (ANTHROPOMETRY) ดานสรีรศาสตร 

(PHYSIOLOGY) จะทําใหทราบ ขีดจํากัด ความสามารถของอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายมนุษย เพ่ือ

ใชประกอบการออกแบบหรือศึกษาดานจิตวิทยา(PSYCHOLOGY) ซ่ึงความรูในดานตางๆท่ีกลาวมานี้

จะทาใหนักออกแบบ ออกแบบและกําหนดขนาด (DIMENSIONS) สวนโคง สวนเวา สวนตรง สวน

แคบของผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางพอเหมาะกับรางกายหรืออวัยวะของมนุษยท่ีใชก็จะเกิดความ

สะดวกสบายในการใชการ ไมเม่ือยมือหรือเกิดการลาในขณะท่ีใชไปนานๆ ผลิตภัณฑท่ีจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีตองศึกษาวิชาดังกลาว ก็จะเปนผลิตภัณฑท่ีผูใชตองใชอวัยวะรางกายไปสัมผัสเปนเวลานาน เชน 

เกาอ้ี ดาม เครื่องมือ อุปกรณตางๆ การออกแบบภายในหองโดยสารรถยนต ท่ีมือจับรถจักรยาน ปุม

สัมผัสตางๆ เปนตน ผลิตภัณฑท่ียกตัวอยางมานี้ถาผูใชผูใดไดเคยใชมาแลวเกิดความไมสบายรางกาย

ข้ึนก็แสดงวาศึกษากายวิภาคเชิงกลไมดีพอ แตท้ังนี้ก็ตองศึกษาผลิตภัณฑดังกลาวใหดีกอน จะไปเหมา

วาผลิตภัณฑนั้นไมดี เพราะผลิตภัณฑบางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตก ซ่ึงออกแบบโดยใช

มาตรฐานผูใชของชาวตะวันตกท่ีมีรูปรางใหญโตกวาชาวเอเชีย เม่ือชาวเอเชียนํามาใชอาจจะไมพอดี

หรือหลวมไมสะดวกในการใชงานนักออกแบบจึงจําเปนตองศึกษาสัดสวนรางกายของชนชาติหรือ

เผาพันธุท่ีใชผลิตภัณฑเปนเกณฑ 
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5.  ความสวยงาม ผลิตภัณฑในยุคปจจุบันนี้ค วามสวยงามนับวามีความสาคัญไมยิ่งหยอน

ไปกวาหนาท่ีใชสอยเลยความสวยงามจะเปนสิ่งท่ีทาใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ เพราะประทับใจสวน

หนาท่ีใชสอยจะดีหรือไมตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งคือใชไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดขอบกพรองในหนาท่ีใชสอย

ใหเห็นภายหลัง ผลิตภัณฑบางอยางความสวยงามก็คือหนาท่ีใชสอยนั่นเอง เชน ผลิตภัณฑของท่ีระลึก

ของโชวตกแตงตางๆ ซ่ึงผูซ้ือเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑความสวยงามจะเกิด

มาจากสิ่งสองสิ่งดวยกันคือ รูปราง (FORM) และสี (COLOR) การกําหนดรูปรางและสี ในงาน

ออกแบบผลิตภัณฑไมเหมือนกับการกําหนด รูปราง สี ไดตามความนึกคิดของจิตรกรท่ีตองการ แตใน

งานออกแบบผลิตภัณฑเปนในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะทําตามความชอบความรูสึกนึกคิดของนัก

ออกแบบแตเพียงผูเดียวไมไดจําเปนตองยึดขอมูล และกฎเกณฑผสมผสานรูปรางและสีสันให

เหมาะสม ดวยเหตุของความสําคัญของ รูปราง และสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑนักออกแบบจึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองศึกษาวิชาทฤษฏีหรือหลักการออกแบบและวิชาทฤษฏีสีซ่ึงเปนวิชาทางดานของศิลปะแลว

นํามาประยุกตผสานใชกับศิลปะทางดานอุตสาหกรรมใหเกิดความกลมกลืน 

6.  ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนมาขายนั้นยอมตองมีขอมูลดานผูบริโภค และ 

การตลาดท่ีไดคนควาและสํารวจแลว ผลิตภัณฑยอมจะตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะใชวาเปน 

คนกลุมใด อาชีพฐานะเปนอยางไร มีความตองการใชสินคา หรือผลิตภัณฑนี้เพียงใดนักออกแบบก็จะ

เปนผูกําหนดแบบผลิตภัณฑประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีจะซ้ือไดการจะไดมาซ่ึง

ผลิตภัณฑท่ีมีราคาเหมาะสมกับผูซ้ือนั้น ก็อยูท่ีการเลือกใชชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือกวิธีการ

ผลิตท่ีงายรวดเร็ว เหมาะสม อยางไรก็ดี ถาประมาณการออกมาแลว ปรากฏวา ราคาคอนขางจะสูง

กวาท่ีกําหนดไว ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคประกอบดานตางๆ กันใหม แตก็ยังตอง

คงไวซ่ึงคุณคาของผลิตภัณฑนั้น เรียกวาเปนวิธีการลดคาใชจาย 

7.  การซอมแซมงาย หลักการนี้คงจะใชกับผลิตภัณฑ  เครื่องจักรกล เครื่องยนต 

เครื่องใชไฟฟาตางๆ ท่ีมีกลไกภายในซับซอน อะไหลบางชิ้นยอมตองมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุ การ

ใชงานหรือการใชงานในทางท่ีผิด นักออกแบบยอมท่ีจะตองศึกษาถึงตําแหนงในการจัดวางกลไกแตละ

ชิ้น ตลอดจนนอตสกรูเพ่ือท่ีจะไดออกแบบสวนของฝาครอบบริเวณตางๆ ใหสะดวกในการถอด

ซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหลงาย  

8.  วัสดุและวิธีการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ท่ีผลิตดวยวัสดุสังเคราะห อาจมีกรรมวิธี

การเลือกใชวัสดุและวิธีผลิตไดหลายแบบ แตแบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะไมทําใหตนทุน

การผลิตสูงกวาท่ีประมาณ ฉะนั้นนักออกแบบคงจะตองศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตใหลึกซ้ึง 

โดยเฉพาะวัสดุจําพวกพลาสติกในแตละชนิดจะมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีตางกันออกไป เชน มีความ

ใส ทนความรอน ผิวมันวาว ทนกรดดางไดดี ไมลื่น เปนตน ก็ตองเลือกให คุณสมบัติดังกลาวให

เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีพึงมียิ่งในยุคสมัยนี้ มีการรณรงคชวยกันพิทักษสิ่งแวดลอมดวย
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การใชวัสดุท่ีนํากลับหมุนเวียนมาใชใหม ก็ยิ่งทาใหนักออกแบบยอมตองมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอีกคือ เปน

ผูชวยพิทักษสิ่งแวดลอมดวยการเลือกใชวัสดุท่ีหมุนเวียน กลับมาใชใหมได ท่ีเรียกวา “ รีไซเคิล ” 

9.  การขนสง นักออกแบบตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง การขนสงสะดวกหรือไม 

ระยะใกลหรือระยะไกลกินเนื้อท่ีในการขนสงมากนอยเพียงใด การขนสงทางบกทางน้ําหรือทางอากาศ

ตองทําการบรรจุหีบหออยางไร ถึงจะทําใหผลิตภัณฑไมเกิดการเสียหายชํารุด ขนาดของตูคอนเทน

เนอรบรรทุกสินคาหรือเนื้อท่ีท่ีใชในการขนสงมีขนาด กวาง ยาว สูง เทาไหร เปนตน หรือในกรณีท่ี

ผลิตภัณฑท่ีทําการออกแบบมีขนาดใหญโตยาวมาก เชน เตียง หรือพัดลมแบบตั้งพ้ืน นักออกแบบก็

ควรท่ีจะคํานึงถึงเรื่องการขนสง ตั้งแตข้ันตอนของการออกแบบกันเลย คือออกแบบใหมีชิ้นสวน

สามารถถอดประกอบไดงาย สะดวก เพ่ือทําใหหีบหอมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุไดในลังท่ีเปนขนาด

มาตรฐาน เพ่ือการประหยัดคาขนสงเม่ือผูซ้ือซ้ือไปก็สามารถท่ีจะขนสงไดดวยตนเองนํากลับไปบานก็

สามารถประกอบชิ้นสวนใหเขารูปเปนผลิตภัณฑไดโดยสะดวกดวยตนเอง เรื่องหลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑท่ีไดกลาวมาท้ัง 9 ขอนี้เปนหลักการท่ีนักออกแบบผลิตภัณฑตองคํานึงถึงเปนหลักการทาง

สากลท่ีไดกลาวไวในขอบเขตอยางกวาง ครอบคลุมผลิตภัณฑไวท่ัวทุกกลุมทุกประเภทในผลิตภัณฑแต

ละชนิดนั้นอาจจะไมตองคํานึงหลักการดังกลาวครบทุกขอก็ได ข้ึนอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑ

หรือผลิตภัณฑบางชนิดก็อาจจะตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวครบถวนทุกขอ เชน ออกแบบผลิตภัณฑ

ไวแขวนเสื้อ ก็คงจะเนนหลักการดานประโยชนใชสอย ความสะดวกในการใชและความสวยงามเปน

หลัก คงจะไมตองไปคานึงถึงดานการซอมแซม เพราะไมมีกลไกซับซอนอะไร หรือการขนสง เพราะ

ขนาดจํากัดตามประโยชนใชสอยบังคับ เปนตน ในขณะท่ีผลิตภัณฑบางอยาง เชน ออกแบบ

ผลิตภัณฑรถยนต ก็จาเปนท่ีนักออกแบบจะตองคํานึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑครบท้ัง 9 ขอ 

เปนตน 

10.  ระดับการสรางสรรค 4 ระดับ 

10.1  การคนพบสิ่งใหม (Discovery) ไดแกผลงานซ่ึงเปนสิ่งใหมยังไมเคยคนพบมา

กอน ในงานออกแบบปจจุบันไมคอยเห็นนัก เนื่องจากการออกแบบมีรากฐาน การพัฒนามาจากงาน

เดิมการคนพบสิ่งใหมสวนใหญนั้นมักจะเกิดข้ึนในวงการวิทยาศาสตรการคนพบทฤษฎีและหลักการ 

หรือสารใหมๆ เปนตน 

10.2  การริเริ่มใหม (Innovation) เปนผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการนาหลักการหรือการ

คนพบมาใชสรางใหเกิดสิ่งใหม ท่ีมีคุณคาในการแกปญหา เชน เครื่องยนตท่ีใชน้ํามัน เปลี่ยนมาเปนใช

ไฟฟา 

10.3  การสังเคราะหใหม (Synthesis) เปนผลงานท่ีเกิดจากการรวบรวมผลงานเดิม

ท่ีมีอยูแลว มาสังเคราะหสรางใหเกิดเปนสิ่งใหม เชน การรวบรวมความสามารถดาน ถายรูป ถาย

วีดีโออินเตอรเน็ทไว เกม แผนท่ี โทรทัศน ฯลฯ ไวในโทรศัพทมือถือ 
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10.4  การดัดแปลงใหม  (Mutation) เป นผลงาน ท่ีพบ เห็น ท่ัวไป  ซ่ึ งมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขนาดหรือคุณสมบัติบางประการ ใหมีความแตกตางจากสิ่งของท่ีมีอยูเดิม ทําให

ผูผลิตตองเรง ผลิตสินคาประเภทเดิม แตงสามารถดึงดูดความสนใจไดดีกวา อันเปนผลทาใหเกิดการ

แขงขันทางการคา  

11.  สิ่งดลใจในการออกแบบ (Inspiration) แรงดลใจหรือแรงบันดาลใจมาจากสิ่งตางท่ี

นักออกแบบไดมีประสบการณตรงจากการพบเห็น หรือจากมโนภาพของความคิด ซ่ึงเปนเสนทาง

สรางแนวคิด ในการสรางสรรคงานออกแบบ ตัวอยางสิ่งดลใจ 

11.1  รูปทรงธรรมชาติ (Natural from inspiration) เชน รูปทรงของคน, สัตว, พืช

, แรธาตุ 

11.2  รูปทรงเรขาคณิต (Ceomatic from inspiration) 

11.3  รูปทรงอิสระ (free from inspiration)  

12.  ลักษณะของผลิตภัณฑ (Style)  

12.1  แบบโบราณ  (Old style) เปนการออกแบบแนวอนุรักษนิยม โดยยึด

แบบอยางจากของเดิมมาออกแบบ 

12.2  แบบอมตะ (Classic style) คือการออกแบบท่ีมีมานานแตยังไมลาสมัย 

12.3  แบบรวมสมัย (Contemporarystyle) คือการนําเอาของเกาและของใหมมา

ออกแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

12.4  แบบทันสมัย (Modern style) การออกแบบท่ีเปนปจจุบัน เขากับสมัยนิยม 

12.5  แบบล้ําสมัย (Advance style) คือการออกแบบท่ีมองถึงอนาคตหรือเปนผูนํา 

 

หลักการยศาสตร 

การยศาสตร (ergonomics) เปนคําท่ีมาจากภาษากรีก คือ "ergon" ท่ีหมายถึงงาน 

(work) และอีกคําหนึ่ง "nomos" ท่ีแปลวา กฎตามธรรมชาติ (Natural Laws) เม่ือนํามารวมกันจํา

กลายเปนคําวา "ergonomics" หรือ "laws of work" ท่ีอาจแปลไดวากฎของงาน ซ่ึงเปนศาสตร หรือ

วิชาการท่ีเปนการปรับเปลี่ยนสภาพงานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน หรือเปนการปรับปรุงสภาพการ

ทํางานอยางเปนระบบ 
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ตารางท่ี 4  ขอมูลแสดงความสัมพันธระหวางการใชงานและสัดสวนมือมนุษย 
 

 

 
 

 

ท่ีมา:  OSEH [pseud.], Ergonomics is fitting the task to the worker, accessed August 

10, 2015, available from http://www.oseh.umich.edu/ergonomics 
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ภาพท่ี 27  สัดสวนรางกายมนุษย 

ท่ีมา:  OSEH [pseud.], Ergonomics is fitting the task to the worker, accessed August 

10, 2015, available from http://www.oseh.umich.edu/ergonomics 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาการออกแบบงานหองน้ํา สําหรับเปน

ทางเลือกหนึ่งของงานกอสรางงานหองน้ําท่ีใชระบบผนังสําเร็จรูป โดยมุงเนนพ้ืนท่ีพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมผูประกอบการและเจาของกิจการโครงการดาน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และกลุมผูสนใจดานการกอสรางผนังสําเร็จรูป โดยทําการสํารวจปจจัยเบื้องตน

ท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการกอสรางหองน้ํา วิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน ศึกษาความเปนไปไดถึง

ข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับขนาด

พ้ืนท่ี โดยทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติรรมผูใชงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบและสรางตนแบบ

สําหรับการทดสอบระบบตอไป ซ่ึงมีข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเก่ียวกับขอมูลเบื้องตน ปจจัยท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการ

กอสรางงานหองน้ําและวิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

ทางดานออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการกอสราง 

ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมพรอมท้ังวิเคราะหวัสดุท่ีเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองสรางหองน้ําสําเร็จรูปและการวางแนวทางในการออกแบบพรอม

ดวยภาพรางและภาพจําลอง 

ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอชิ้นงาน 

ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาและสรุปผลการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัย

ภายในคอนโดมิเนียม 

 

ข้ันตอนท่ี 1 จากการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตน ปจจัยท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการกอสรางงาน

หองน้ําและวิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดาน

ออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการกอสราง 

การศึกษาเก่ียวกับ ประวัติความมา กรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดท่ี

ใชในการกอสรางงานหองน้ํา 

1. การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
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การศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ เว็บไซต เก่ียวกับ

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับหองน้ําท่ีใชระบบผนังสําเร็จรูปและการออกแบบผลิตภัณฑ 

2. กลุมผูใหขอมูล 

 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป รวมถึงผูเชี่ยวชาญในการกอสรางกลุม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม 

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณมีโครงสราง

ท่ีกําหนดประเด็นใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคในการวิจัยหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัย

ภายในคอนโดมิเนียม ผูวิจัยไดใชเครื่องมือซ่ึงประกอบไปดวย แบบสังเกตแบบมีสวนรวม แบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1  แบบการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เปนการสังเกตสภาพท่ัวไป เชน พฤติกรรม

การใชงานของพ้ืนท่ีภายในหองน้ํา สภาพแวดลอมโดยรวม โดยสังเกตพฤติกรรมของกลุมคนท่ีพัก

อาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

 3.2  แบบสังเกตแบบมีสวนรวม เพ่ือใชเปนแนวทางและบันทึกผลสังเกตในการวิจัย 

โดยผูวิจัยมีสวนรวมในการเรียนรู การกอสรางหองน้ําในปจจุบัน ศึกษาแนวคิดในการจัดวางพ้ืนท่ีใช

สอยภายในหองน้ํ า รวมกับผู เชี่ ยวชาญในการกอสรางกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโดมิเนียม 

 3.3  แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ใชสัมภาษณกลุมผูรู กลุมผู

ปฏิบัติ กลุมผูใหขอมูลท่ัวไป เปนแบบสัมภาษณท่ีกําหนดประเด็นคําถามไวอยางแนนอน เพ่ือจัด

หมวดหมูขอมูลและวิเคราะห ครอบคลุมประเด็นตางๆ ประกอบไปดวย ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

ประวัติความเปนมา กรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติของหองน้ําท่ีใชระบบสําเร็จรูป 

 3.4  แบบสนทนากลุม การสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการสนทนาโดยเริ่มจากการ

แนะนําตนเองและผูชวยในการดําเนินการวิจัย โดยไดจัดเตรียมอุปกรณจดบันทึก กลองถายภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว สําหรับจดบันทึกท่ีใชในการสนทนากลุม หลังจากนั้นจึงสนทนากลุมในบรรยากาศท่ี

ผอนคลายและเปนกันเอง และเริ่มคําถามเก่ียวกับประวัติความเปนมา กรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติ

ของหองน้ําท่ีใชระบบสําเร็จรูปเพ่ือหาขอสรุปและนําไปใชในการประกอบการวิจัยตอไป 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การวิจัยในสวนนี้ใชขอมูลเชิงคุณภาพเปน

หลัก ลักษณะการเก็บขอมูลใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ

และการสนทนากลุม โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จดบันทึกขอความ การสังเกตและการ
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ทดลองปฏิบัติ แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะห และสรุปผลเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบหองน้ํา

สําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีไดการการเก็บรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหตามความเหมาะสมของขอมูล 

เก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีมีความสัมพันธกับรูปแบบการใชงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบ 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมพรอมท้ังวิเคราะหวัสดุท่ีเหมาะสม 

เปนการทดลองเปรียบเทียบการกอสรางหองน้ําในระบบปจจุบัน มีความเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร และเทคนิคทางอุตสาหกรรมในหลายแนวทาง ซ่ึงคาดวามีความเปนไปไดในการ

ผลิต และหาวัสดุท่ีมีความเหมาะสมกับแบบท่ีไดปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของหองน้ําตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองสรางหองน้ําสําเร็จรูปและการวางแนวทางในการออกแบบพรอมดวยภาพ

รางและภาพจําลอง 

1. นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาใชเปนแนวทางในการออกแบบ ผู ว ิจ ัยได

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาถึงพ้ืนที่ภายในหองน้ําท่ีมีความสัมพันธกับการใชงานท่ีหลากหลาย

แนวทางนํามาสรางแบบดวยการรางภาพในขั้นที ่ 1 ปรึกษาหาแนวทางในการออกแบบโดย

ผูเชี่ยวชาญการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป รวมทั้งสิ้นจํานวน 2 ทาน และทางดานการกอสรางอีก 1 

ทาน เพ่ือเลือกแนวทางในการออกแบบ พรอมท้ังนําขอเสนอแนะไปพัฒนาชิ้นงาน 

2. สรุปผลแนวทางการออกแบบโดยวิเคราะหผลขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือนํา

แนวทางไปพัฒนา 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

ทําการสรางตนแบบหองน้ําจากแบบราง โดยนําแนวคิดท่ีสรุปและพัฒนาแลวจากข้ันตอน

ท่ี 3 มาทําการทดลองชิ้นงานขนาด 1:1 รวมกับวัสดุและเทคนิคทางอุตสาหกรรม และขอเสนอแนะ

จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ โดยใช Concept “simple & flexible” ความเรียบงายทางดาน

รูปทรง โครงสราง พ้ืนผิวและการใชงานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีตามหนางานได ซ่ึง

ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการตกแตงเปน 2 แนวทางท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะท่ีพักอาศัย 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอช้ินงาน 
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ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาและสรุปผลการออกแบบ หองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผู ท่ีพักอาศัยภายใน

คอนโดมิเนียม 

กลุมตัวอยาง 

กลุมเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ 20 ป ข้ึนไป ท่ีมาจองคอนโดมิเนียม จํานวน 100 คน 

ในวันเปดงาน Grand Opening The Politan Rive ระหวางวันท่ี 30-31 มกราคม 2559 ท่ีสนามบิน

น้ํา จ.นนทบุรี 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางชิ้นงานโดยใชการจําลองภาพเสมือนจริง (3D Rendering) เพ่ือนํามาใชใน

การประเมินความพึงพอใจหองน้ําสําเร็จรูปท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List), แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) และคําถามแบบเปด โดยแบงการประเมินเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

สวนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะดานการออกแบบเพ่ือประเมินคุณคาของผลงานออกแบบหองน้ํา 

ใชการเก็บขอมูลแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) 5 

ระดับ คือ 

 5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

 3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

 2  หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

 1  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาผลงานออกแบบหองน้ํา โดยใชคําถาม

ปลายเปด 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เปนการเก็บขอมูล ทางดานสถิติประเมินความพึงพอใจของกลุมผูใชงาน ท่ีมีตอหองน้ํา 

แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะห และสรุปผลเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามขอมูล มาวิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติประกอบการนําเสนอผลวิเคราะหดังตอนี้ 

1. สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541: 40) 
 

 
 



58 

 

   X =   
n
X∑

 

 
  เม่ือ X  แทน คาเฉลี่ย  

   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  

   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 2. สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541: 66) 

 

   s =    
)1n(n

)x(xn∑ ∑22

 

 

  เม่ือ  s แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

   x แทนคะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

   n แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

   ∑2X  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

   (∑2X ) ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

แลวจึงนํามาสรุปผลเพ่ือนําขอคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมผูใชงาน เพ่ือนํามาพัฒนางาน

ออกแบบหองน้ําโดยใชระบบผนังสําเร็จรูป 

 
 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสังเกต สัมภาษณ คุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และ

ทดลองปฏิบัติรวมกับบริษัทโมเกน (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 9 ม.12 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.

ปทุมธานี โดยทําการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ นําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนาเพ่ือหา

แนวทางในการออกแบบ โดยทําการวิเคราะหหาขอสรุปของการออกแบบ มีข้ันตอนในการดําเนินการ

วิจัย ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห จากการศึกษาเก่ียวกับขอมูลเบื้องตน ปจจัยท่ีมีผลตอความ

รวดเร็วในการกอสรางงานหองน้ําและวิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญทางดานออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการกอสราง 

ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมพรอมท้ังวิเคราะหวัสดุท่ีเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห จากการทดลองสรางหองน้ําสําเร็จรูปและการวางแนวทาง

ในการออกแบบพรอมดวยภาพรางและภาพจําลอง 

ข้ันตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห จากการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัย

ภายในคอนโดมิเนียม 

ข้ันตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ชิ้นงาน 

ข้ันตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห การพัฒนาและสรุปผลการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป

สําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

 

ข้ันตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห จากการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตน ปจจัยท่ีมีผลตอความรวดเร็วใน

การกอสรางงานหองน้ําและวิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญทางดานออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการกอสราง 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมา กรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติของ

วัสดุแตละชนิดท่ีใชในการกอสรางงานหองน้ํา แลวนําขอมูลท่ีไดจากการสอบถามและสํารวจความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานออกแบบ และผูเชี่ยวชาญทางดานการกอสราง มาวิเคราะหในลําดับ

ถัดไป 
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1. คุณสถาพร เกษแกว จากบริษัทเอเวอรแลนด จํากัด (มหาชน) 

จากการสัมภาษณ เก่ียวกับประวัติความเปนมา และขอมูลทางการตลาด ผูวิจัยได

วิเคราะหออกมาดังนี้ 

ปจจุบันหนึ่งในปญหาใหญของบริษัทอสังหาฯ คือ การขาดแคลนแรงงานฝมือ และ

การควบคุมคุณภาพของสินคา การกอสรางงานหองน้ําในปจจุบันพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความรวดเร็ว

ในการกอสรางงานหองน้ํานั่นคือ ข้ันตอนการทํางานและวิธีการปูกระเบื้องของชางผูรับเหมา ซ่ึงใน

วิธีการปูกระเบ้ืองนั่นแบงออกไดเปน 3 ประเภท 1.วิธีการปูกระเบื้องแบบเปยก 2.วิธีการปูกระเบื้อง

แบบซาลาเปา 3.วิธีการปูกระเบื้องแบบปูนกาว หากสามารถควบคุมและลดข้ันตอนดังกลาวไดก็จะทํา

ใหการสงมอบพ้ืนท่ีมีความรวดเร็วข้ึน ในดานของโครงสรางผนังเองในแตละโครงการหรือไซตงานนั้นก็

ไมไดมีระบบมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือ มีท้ังแบบกออิฐมวลเบา และกออิฐมอญแดง 

 

   
(ก)                                                      (ข) 

 

ภาพท่ี 28  ตัวอยางหนางานแตละโครงการท่ีไมไดมีมาตรฐานเดียวกัน 

 (ก) แบบกอผนังดวยอิฐมวลเบา  (ข) แบบกอผนังดวยอิฐมอญแดง 

ท่ีมา : thaihometown.com, ตัวอยางงานกอสรางผนัง, เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaihometown.com/knowledge/1938 

 

2. คุณสรชัย แกวนก จากบริษัทโมเกน (ประเทศไทย) จํากัด 

จากการสัมภาษณ เก่ียวกับประวัติความเปนมา และขอมูลทางการตลาด ผูวิจัยได

วิเคราะหออกมาดังนี้ 

ในอดีตการกอสรางงานหองน้ํามีความยุงยากและซับซอน เนื่องจากตองมีผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางในการกอสราง เชน กออิฐ ฉาบปูน ปรับระดับพ้ืนและการติดตั้งสุขภัณฑภายในหองน้ํา ซ่ึง

รวมไปถึงระบบน้ําและระบบไฟฟาภายในอีกดวย ซ่ึงความสามารถของชางแตละโครงการก็มีความ

ชํานาญทางท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหเกิดความลาชาในการสงมอบพ้ืนท่ีและสงผลถึงการสงมอบ
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ชิ้นงานใหกับโครงการ จึงเปนท่ีมาของการเริ่มผลิตชิ้นสวนบางชิ้นท่ีประกอบเสร็จมาจากโรงงานเพ่ือ

ลดข้ันตอนดังกลาว อีกท้ังยังสามารถควบคุมงานผลิตใหตรงตามความตองการของทางลูกคาได 

สําหรับคอนโด ถาใชระบบหองน้ําสําเร็จรูป ก็จะโอนไดเร็ว สรางเร็วข้ึน เพราะงานท่ียากท่ีสุดใน

คอนโดไดถูกผลิตในโรงงาน แลวควบคุมคุณภาพได 100 % 

 

   
(ก)                                                     (ข) 

 

ภาพท่ี 29  หองน้ําท่ีข้ึนผนังดวยระบบสําเร็จรูปและลักษณะการขนสง 

 (ก) หองน้ําท่ีข้ึนผนังดวยระบบสําเร็จรูป (ข) ลักษณะการขนสงของงานหองน้ําสําเร็จรูป 

 

3. คุณสกล นวะแกว จากบริษัทโมเกน (ประเทศไทย) จํากัด 

จากการสังเกต และ สัมภาษณ เก่ียวกับคุณสมบัติดานวัสดุและขอมูลการผลิต ผูวิจัย

ไดวิเคราะหออกมาดังนี้ 

กระบวนการผลิตมี 3 สวน สวนแรกคือการผลิตระบบหองน้ํา พ้ืนผนังเปนชิ้นเดียวกัน 

สวนท่ี 2 คือการตกแตงดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ใหสวยงาม และสวนท่ี 3 คือการติดตั้งสุขภัณฑ อุปกรณ

ตางๆ ในหองน้ํา หลังจากทางโรงงานตรวจสอบระบบทุกอยางแลว ถึงจะสงมอบกับโครงการ โดย

เฉลี่ยทางโรงงานผลิตไดประมาณ 20-30 ยูนิต/วัน สวนตนทุนของหองน้ําสําเร็จรูปประมาณ 70,000-

100,000 บาท/ยูนิต แลวแตวัสดุท่ีระบุมา ซ่ึงทางโรงงานจะมีทีม R&D คอยพัฒนาแบบเปนระยะ 

ดังนั้นหากบริษัทไหนตองการ concept design ท่ีตางออกไปทางโรงงานก็พรอมออกแบบใหดวย 

 

ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมพรอมท้ังวิเคราะหวัสดุท่ีเหมาะสม 

จากการศึกษาแนวทางในการออกแบบ โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอนคือ 

1. พ้ืนท่ีใชสอยภายในหองน้ํา 
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ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะและการจัดวางพ้ืนท่ีหองน้ํา ในท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

โดยใชวิธีการจําแนกประเภท โดยดูจากการจัดวางของผลิตภัณฑภายในเปนหลัก ไดแก โถสุขภัณฑ 

อางลางหนาและสวนอาบน้ํา (Shower) ดังนี้ 

 

 

  
 

ภาพท่ี 30  การจัดวางรูปแบบท่ี 1 โถสุขภัณฑ อางลางหนาและสวนอาบน้ํา วางระนาบเดียวกัน                  

 

 

           
 

ภาพท่ี 31 การจัดวางรูปแบบท่ี 2 โถสุขภัณฑอยูตรงขามอาง โดยมีสวนอาบน้ําอยูฝงใดฝงหนึ่ง 

 

2. อุปกรณอํานวยสะดวกภายในหองน้ํา 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดศึกษาประเภทของอุปกรณภายในหองน้ํา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงประเภทของอุปกรณภายในหองน้ําตามลักษณะพ้ืนท่ีใชสอย 
 

พ้ืนท่ีใชงาน ประเภทผลิตภัณฑ 

พ้ืนท่ีในสวนแหง (Dry Area) - กอกอางลางหนา 

- อางลางหนา 

- กระจกเงา 

- ตูหรือชั้นเก็บอุปกรณ 

- โถสุขภัณฑ 

- สายฉีดชําระ 

- ท่ีใสกระดาษชําระ 

- ราวจับ / ราวแขวนผา 

พ้ืนท่ีในสวนเปยก (Wet Area) - ฝกบัว 

- กอกอางอาบน้ํา 

- ผามาน / ราว / ฉากก้ัน 

- อางอาบน้ํา 

- ถาดรองอาบ 

 

วัสดุท่ีเหมาะจะใชทําหองน้ําสําเร็จรูป โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาและแยกออกเปน 2 สวน

ดังนี ้

1. สวนท่ีเปนโครงสราง 

รูปแบบและวัสดุท่ีผูวิจัยได เลือกนํามาพิจารณาคือ รูปแบบผนังโครงเบา ท่ีใช

โครงสรางเปนโครงเหล็กหรืออะลูมิเนียม จากการศึกษาพบวาควรใชโครงคราวเหล็กชุบสังกะสีท่ีมี

ความหนาอยางนอย 0.55 มิลลิเมตร มีขนาดหนาตัดเล็กท่ีสุด 52 x 30 มิลลิเมตร และใหญท่ีสุด 94 x 

30 มิลลิเมตร ท้ังโครงคราวตัวตั้งและตัวนอน แผนยิปซัมหรือไฟเบอรซีเมนตท่ีนํามาติดตั้งควรหนา

อยางนอย 12 มิลลิเมตร ระยะหางโครงคราวไมควรเกิน 60 เซนติเมตร โครงคราวเหล็กชุบสังกะสีตอง

ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตท่ีเชื่อถือได สําหรับพุกท่ีใชยึดกับโครงสราง

อาคารหรือพ้ืน ควรเปนพุกเหล็ก Expansion Bolt หากตองการความแข็งแรงมากข้ึน ก็สามารถ

เลือกใชโครงคราวเหล็กท่ีมีขนาดหนาตัดใหญ ข้ึน หรืออาจเพ่ิมความหนาของแผนผนังเปน 15 

มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังสามารถรนระยะหางโครงคราวจาก 60 เซนติเมตร เปน 40 เซนติเมตรได 
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ภาพท่ี 32  รูปแบบผนังโครงเบา ท่ีใชโครงสรางเปนโครงอะลูมิเนียมซีไลน (C- Line) 

ท่ีมา: prowaresupply.com, รูปแบบผนังโครงเบา, เขาถึงเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงได

จาก http://www.prowaresupply.com/product/line/ซีไลน-c-line 

 

2.  งานพ้ืนและผนังสําเร็จรูป 

2.1  พ้ืนและผนังไฟเบอรกลาส การท่ีไฟเบอรกลาสเขามามีบทบาทมากข้ึนก็

เนื่องมาจากเปนวัสดุท่ีแข็งแรงทนทานใชไดนานหลายสิบป แตมีน้ําหนักเบาและไมเปนสนิม เพราะ

เปนพลาสติกท่ีเสริมแรงดวยใยแกว (FIBREGLASS REINFORCED PLASTIC-FRP.) โดยพลาสติก(เร

ซิน) ท่ีนํามาผลิตนั้นเปนชนิดคงตัว (THERMOSETTING) ท่ีทนทานมากคือไมกรอบหักหรือแตกงาย

เหมือนพลาสติกธรรมดาท่ีใชทําของใชท่ัวไป เชน ขันหรือถังน้ําขนาดยอมสวนใหญซ่ึงเปนชนิด 

THERMOPLASTIC โดยขอแตกตางระหวางพลาสติกท้ัง 2 ชนิดนี้คือ THERMOPLASTIC มักเปลี่ยน

สภาพไปตามอุณหภูมิเม่ือถูกความรอนก็เริ่มละลายและเม่ือไดรับความเย็นก็กลับแข็งตัวอีก ซ่ึงการ

เปลี่ยนสภาพบอย ๆ นี้ทําใหขาดความทนทาน แต THERMOSETTING จะอยูตัวคงสภาพไปตลอดไม

เปลี่ยนรูปรางไมวาจะไดรับอุณหภูมิรอน-เย็นอยางไร นอกจากนี้เรซินท่ีใชในการผลิตไฟเบอรกลาสก็

ยังมี U.V.RESISTANCE ซ่ึงจะปองกันไมใหรังสีอุลตราไวโอเล็ตในแสงแดดทําลายโครงสรางทาง

โมเลกุลใหผุพังและสีซีดจางเร็ว จึงชวยยืดอายุการใชงานใหนานข้ึนอีกดวย นอกจากนี้ไฟเบอรกลาสยัง

เพ่ิมความคงทนโดยเสริมแรงดวยใยแกว ซ่ึงทําจากทรายซิลิกา 
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ภาพท่ี 33  ภาพประกอบวัสดุชนิดไฟเบอรกลาส 

 

2.2  ผนังไฟเบอรซีเมนต ผลิตจากปูนซีเมนตผสมเสนใยเซลลูโลส (ปลอดใยหิน) ผสม

ทรายซิลิกา แลวนําไปอบไอน้ําแรงดันสูง  แข็งแรงกวายิปซ่ัมบอรด ดัดโคงได แตก็ยังมีปญหาเรื่อง

ความชื้นอยูบาง ผิวหนามีท้ังดานท่ีเรียบเนียน สามารถโชวผนังได หรือทาสี ฉาบผิวหนาเพ่ิมได กับผิว

ดานท่ีขรุขระกวา จะเหมาะกับการปูกระเบื้องทับเพราะการยึดเกาะจะดีกวาดานท่ีเรียบเนียน 

 

 
 

ภาพท่ี 34  ภาพประกอบวัสดุชนิดไฟเบอรซีเมนต 

 

ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหจากการทดลองสรางหองน้ําสําเร็จรูป และการวางแนวทางในการ

ออกแบบพรอมดวยภาพรางและภาพจําลอง 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ สนทนากลุมเก่ียวกับคุณสมบัติวัสดุใน

การผลิต ควบคูกับการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา จึงทําการสังเคราะหขอมูลไดแนวทาง

ในการออกแบบ เปนการจัดวางรูปแบบหองน้ําโดยใชระบบ Modular system กลาวคือการนําเอา

ชิ้นสวนท่ีไดออกแบบไว 1 เซตประกอบไปดวย 3 สวนชิ้นงาน (โถสุขภัณฑ อางลางหนา พ้ืนและผนัง
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ในสวนอาบน้ํา) มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานใหเกิดความหลากหลายท่ีสอดคลองกับการใชงาน

ของพ้ืนท่ี 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 35  แสดงภาพแนวทาง ภาพรางของชิ้นงานตนแบบ 
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ภาพท่ี 36  แสดงภาพแนวทาง ภาพรางของชิ้นงานตนแบบ (ตอ) 
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ภาพท่ี 37 แสดงภาพแนวทาง ภาพรางของชิ้นงานตนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

 
 

 

ภาพท่ี 38 แสดงภาพแนวทาง การจัดวางรูปแบบหองน้ําโดยใชระบบ Modular system 
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ภาพท่ี 39  แสดงภาพจําลอง ของตัวอยางผลิตภัณฑภายในหองน้ําดวยขนาด 1:10 

 

สําหรับการออกแบบ ทางผูวิจัยไดทําแบบจําลองของตัวอยางผลิตภัณฑภายในหองน้ํา 

ดวยขนาด 1:10 เพ่ือใหเห็นถึงขนาดและการใชงานของอุปกรณภายใน และเพ่ือศึกษาความเปนไปได

ข้ันเบื้องตนในการเลือกพัฒนาแบบ โดยแบบท่ีทดลองทํามาประกอบกับงานสวนพ้ืนและสวนของผนัง

มีขนาด กวาง 12 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 40  แสดงภาพจําลอง การจัดวางรูปแบบหองน้ําโดยใชระบบ Modular system 

  

จากแนวความคิดท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยไดนําเสนอมาเปนงานออกแบบพรอมดวยภาพรางใน

การออกแบบเบื้องตน โดยศึกษาลงรายละเอียดของงานระบบทอน้ําประปา แนวโนมความเปนไปได

ของการซอนระบบดังกลาว รวมกันกับโครงสรางผนังสําเร็จรูปท่ีไดทําการออกแบบ โดยมุงเนนใหเกิด

ความงายตอการติดตั้งและซอมบํารุง 
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1. การออกแบบรางครั้งท่ี 1 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 41  แสดงภาพจําลอง พ้ืนท่ีใชสอยภายในหองน้ําของแบบรางครั้งท่ี 1 
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ภาพท่ี 42  แสดงภาพจําลอง ภายนอกหองน้ําของแบบรางครั้งท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 43 แสดงภาพจําลอง งานระบบทอประปาน้ําดี – น้ําท้ิงของแบบรางครั้งท่ี 1 
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ภาพท่ี 44 แสดงภาพจําลอง งานระบบทอประปาน้ําดี – น้ําท้ิงของแบบรางครั้งท่ี 1 (ตอ) 
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ขอสรุปและขอเสนอแนะจากการตรวจแบบ แบบรางครั้งท่ี 1 

การแบงพ้ืนท่ีการใชงานโถสุขภัณฑแยกกับสวนอ่ืนเพ่ือความเปนสัดสวนนั้น จะทําใหใช

พ้ืนท่ีเกินความจําเปนสําหรับกลุมเปาหมาย อาจจะตองลองปรับขนาดลงใหพอเหมาะและเพียงพอตอ

การใชงาน โดยคํานึงถึงการออกแบบสําหรับพ้ืนท่ีใชงานขนาดเล็กท่ีสุด (Minimum Space) แลวนํา

การใชงานหลักท้ังสามประเภท มาจัดอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันโดยเพ่ิมการออกแบบบริเวณผนังหองน้ําใหมี

ความหลาก สามารถเลือกใชงามไดตามความเหมาะสม 

 

2. การออกแบบรางครั้งท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 45  แสดงภาพจําลอง พ้ืนท่ีใชสอยภายในหองน้ําของแบบรางครั้งท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 46  แสดงภาพจําลอง ภายนอกหองน้ําของแบบรางครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 47 แสดงภาพจําลอง งานระบบทอประปาน้ําดี – น้ําท้ิงของแบบรางครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 48  แสดงภาพจําลอง งานระบบทอประปาน้ําดี – น้ําท้ิงของแบบรางครั้งท่ี 2 (ตอ) 

 

ขอสรุปและขอเสนอแนะจากการตรวจแบบ แบบรางครั้งท่ี 2 

มีความลงตัวในรูปแบบการจัดวางมากข้ึน อาจจะตองลองศึกษาเพ่ิมเรื่องวัสดุกันลื่นใน

สวนของพ้ืนท่ีอาบน้ํา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปยก โดยคํานึงถึงการเช็ดลางและทําความสะอาดไดโดยงาย 

ตลอดจนการแบงชิ้นสวนผนังสําเร็จรูปใหมีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับการขนยายหรือขนสงจากโรงงาน

ไปติดตั้งยังพ้ืนท่ีหนางาน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหจากการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายใน

คอนโดมิเนียม 

จากผลขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ นํามา

ทดลองวัสดุและพัฒนาโดยจําลองผลงานตนแบบเทาชิ้นงานจริง ขนาด 1:1 
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ภาพท่ี 49 แสดงภาพงานตนแบบ ของพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองน้ํา 

 

 

   
 
 

ภาพท่ี 50 แสดงภาพงานตนแบบ ภายนอกหองน้ํา 
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ภาพท่ี 51  แสดงภาพงานตนแบบ ภายในหองน้ําโดยการจัดวางสุขภัณฑและงานระบบ 
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ภาพท่ี 52  แสดงภาพงานตนแบบ พ้ืนท่ีในสวนอาบน้ําโดยการซอนงานระบบ 
 

 

  
 

ภาพท่ี 53  แสดงภาพงานตนแบบ ผนังสําเร็จรูปท่ีซอนงานระบบ 
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ภาพท่ี 54  แสดงภาพงานตนแบบ งานระบบทอประปาน้ําดี – น้ําท้ิง 

 

ขอสรุปและขอเสนอแนะจากการตรวจแบบงานตนแบบ 

สําหรับทอ จะมีความยาวเสนหนึ่งท่ีประมาณ 4.00 เมตร ขนาดเบื้องตนของทอระบบ

ประปาหรือน้ําดีนั้นเม่ือเดินระบบจากมิเตอรหรือถังน้ําจะเดินระบบดวยทอขนาด 1 นิ้ว เม่ือผานเขา

มาในอาคารแลวจะลดขนาดเปน 3/4 นิ้ว (6 หุน) และเม่ือตอเขาก็อกน้ําหรือสุขภัณฑจะลดขนาดเปน 

1/2 นิ้ว (4 หุน) ซ่ึงการลดขนาดทอนี้นอกจากจะประหยัดแลวยังเพ่ิมแรงดันน้ําใหแรงมากยิ่งข้ึนไปอีก 

สําหรับระบบบําบัดหรือน้ําเสียนั้นเม่ือออกจากอางลางหนา หรือทอน้ําท้ิงพ้ืนหองนั้นใช

ขนาดทอ 2 นิ้ว เม่ือหลายจดุรวมกันจะเพ่ิมขนาดทอเปน 3 นิ้ว และถายเขาสูเมนกลางขนาด 4 นิ้ว 
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(อยาลืมทออากาศขนาด 1.5 นิ้วเพ่ือการระบายท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน) แลวจึงถายลงถังบําบัดน้ําเสีย

กอนท่ีจะปลอยลงสูรางระบายน้ําสาธารณะ 

สําหรับทอโสโครกนั้น จะใชทอขนาด 4 นิ้ว ออกจากโถสุขภัณฑ หลังจากนั้นเขาสูทอเมน

ขนาด 4 นิ้ว หรือขนาด 6 นิ้ว หรือขนาด 8 นิ้ว (ซ่ึงขนาดท่ีนิยมใชคือขนาด 4 นิ้ว) แลวแตวาอาคาร

นั้นมีบุคคลอยูอาศัย หรือทํากิจกรรมมากเพียงใด หลังจากนั้นจะใหลลงระบบถังเกรอะ ระบบถังกลอง 

และลงสูระบบถังบําบัดเพ่ือนําไปใชประโยชน หรือระบายสูรางระบายน้ําสาธารณะตอไป ดังนั้นใน

การออกแบบผนังสําเร็จรูปท่ีตองการซอนงานระบบเขาไปในงานผนังหองน้ํา สิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ

ขนาดของทอดังกลาวใหมีความสัมพันธกับขนาดของพ้ืนท่ี 

 

  
 

 
 

ภาพท่ี 55  แสดงภาพขอตอพีวีซี และขนาดของทอพีวีซี 

 

ข้ันตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหจากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอช้ินงาน 

จากผลการทดลองการผลิตหองน้ําสําเร็จรูป รวมกับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการ

ออกแบบ โดยใช Concept “simple & flexible” ความเรียบงายทางดานรูปทรง โครงสราง พ้ืนผิว

http://www.boardengineer.com/
http://www.boardengineer.com/
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และการใชงานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีตามหนางานได ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนว

ทางการตกแตงเปน 2 แนวทางท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะท่ีพักอาศัยดังนี้ 

1.หองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 1 “MODERN STYLE” 

 

 
 

ภาพท่ี 56  แสดงภาพหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 1 “ MODERN STYLE ” 
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2.หองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 “CONTEMPORARY STYLE” 
 

 

 
 

ภาพท่ี 57  แสดงภาพหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 “CONTEMPORARY STYLE ” 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ของกลุมผูใชงานท่ีมี

อายุ 20 ปข้ึนไป ท่ีมาจองคอนโดมิเนียม จํานวน 100 คน ในวันเปดงาน Grand Opening The 
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Politan Rive ระหวางวันท่ี 30-31 มกราคม 2559 ท่ีสนามบินน้ํา จ.นนทบุรี จากผลการวิเคราะหได

ขอมูลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6 แสดงเพศของกลุมผูใชงาน 
 

เพศ / Sex 
คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

ชาย/ Male 58 58 

หญิง / Female 42 42 

รวม 100 100 

 
ตารางท่ี 7 แสดงอายุของกลุมผูใชงาน 
 

อายุ / Age 

คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

20-30 ป 65 65 

31-40 ป 29 29 

41-50 ป 5 5 

51-60 ป 1 1 

61 ปข้ึนไป 0 0 

รวม 100 100 

 
ตารางท่ี 8 แสดงสถานภาพของกลุมผูใชงาน4 
 

สถานภาพการสมรส / 

Marital Status 

คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

โสด 86 86 

สมรส 14 14 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 9 แสดงระดับการศึกษาของกลุมผูใชงาน 
 

ระดับการศึกษา 

(Education Degree) 

คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

ปวช.ปวส./อนุปริญญา 1 1 

ปริญญาตร ี 63 63 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 36 36 

รวม 100 100 

 
ตารางท่ี 10 แสดงอาชีพของกลุมผูใชงาน 
 

อาชีพ / Career 
คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

ขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 15 

พนักงานบริษัทเอกชน, ลูกจาง 32 32 

ธุรกิจสวนตัว (Own Business)  29 29 

นักเรียน, นักศึกษา (Student)  7 7 

ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)  12 12 

อ่ืน ๆ  5 5 

รวม 100 100 

 
ตารางท่ี 11 แสดงรายไดตอเดือนของกลุมผูใชงาน 
 

อายุ / Age 

คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

นอยกวา 15,000 บาท 38 38 

15,000-25,000 บาท 13 13 

25,001-45,000 บาท 29 29 

45,001-65,000 บาท 11 11 

มากกวา 65,000 บาท 9 9 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 12 แสดงประเภทท่ีพักอาศัยของกลุมผูใชงาน 
 

ประเภทท่ีพักอาศัย 

คารอยละ 

(Percentage) 

คาความถี่ 

(Frequency) 

บานเดี่ยว, บานแฝด 49 49 

คอนโดมิเนียม 39 39 

ทาวนเฮาส, ทาวนโฮม 6 6 

หอพัก, อพารทเมนท 6 6 

รวม 100 100 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางกลุมผูใชงาน 

1.  ผูใชงานสวนใหญเปน เพศชายรอยละ 58 เพศหญิงรอยละ 42 (จากตารางท่ี 6)  

2.  ชวงอายุของกลุมผูใชงานสวนใหญ คือ ชวงอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 65 

ซ่ึงเปนชวงวัยนักศึกษาและวัยทํางานตอนตน รองลงมาคือชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 29 (จาก

ตารางท่ี 7) 

3.  กลุมผูใชงาน มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 86 สถานสมรสคิดเปนรอยละ 14 (จาก

ตารางท่ี 8) 

4.  กลุมผูใชงานสวนใหญเปนพนักงานเอกชนและลูกจางรอยละ 32 รองลงมาคือ

ขาราชการและรัฐวิสาหกิจรอยละ 15 และธุรกิจสวนตัวรอยละ 29 (จากตารางท่ี 9) 

5.  กลุมผูใชงานสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 63 รองลงมาคือ

ระดับปริญญาโทหรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 36 ระดับมัธยมศึกษารอยละ 8 (จากตารางท่ี 10) 

6.  กลุมผูใชงานสวนใหญมีรายได 25,001 – 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา

คือนอยกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 29 และ15,000 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 13 (จาก

ตารางท่ี 11) 

7.  กลุมผูใชงานสวนใหญพักอาศัยในบานเดี่ยว, บานแฝด คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ 

คอนโดมิเนียม คิดเปนรอยละ 39 (จากตารางท่ี 12) 

ในสวนของการประเมินรูปแบบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ เปนการหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุมผูใชงานจํานวน 100 คน โดยแบงเกณฑ

ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

3.50-4.49 หมายถึง มาก 
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2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง นอย 

1.00-1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 1 
 

คุณคาและลักษณะของหองน้ําสําเร็จรูป 

แบบท่ี 1 “MODERN STLYE” 

คาเฉล่ีย 

(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน 3.6 0.89 มาก 

ชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย 3.68 3.68 มาก 

ความเขากันกับของตกแตงท่ีมีอยูเดิม 3.51 0.88 มาก 

มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม 3.73 1.06 มาก 

การดูแลรักษาและซอมบํารุง / การทําความสะอาด 3.7 0.78 มาก 

 

จากตารางท่ี 13 พบวากลุมผูใชงานมีความพึงพอใจตอประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม การ

ดูแลรักษาและซอมบํารุง การทําความสะอาด ชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย มีความสวยงาม

ลงตัวเหมาะสมกับการใชงานและความเขากันกับของตกแตงท่ีมีอยูเดิม อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 14 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 
 

คุณคาและลักษณะของหองน้ําสําเร็จรูป 

แบบท่ี 2 “CONTEMPORARY STLYE” 

คาเฉล่ีย 

(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน 4.30 0.70 มาก 

ชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย 3.60 0.96 มาก 

ความเขากันกับของตกแตงท่ีมีอยูเดิม 4.05 0.78 มาก 

มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม 4.22 0.81 มาก 

การดูแลรักษาและซอมบํารุง / การทําความสะอาด 4.08 0.72 มาก 
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จากตารางท่ี 14 พบวากลุมผูใชงานมีความพึงพอใจตอความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับ

การใชงาน มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม การดูแลรักษาและซอมบํารุง การทําความสะอาด ความเขา

กันกับของตกแตงท่ีมีอยูเดิมและชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย อยูในระดับมาก 

 

ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอช้ินงาน 

พบวาจากการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูใชงาน ไดขอสรุป คือ 1) รูปแบบของ

หองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 1 หัวขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม คาเฉลี่ยอยูท่ี 

3.73 (S.D=1.06) 2) รูปแบบของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 หัวขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความมีความ

สวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.3 (S.D=0.70) 

 

ข้ันตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห การพัฒนาและสรุปผลการออกแบบ หองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพัก

อาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

ผลงานการออกแบบข้ันสุดทายเปนการตอยอดจากรูปแบบท่ีไดรับเลือก เพ่ือแสดงถึง

ความสามารถในการดัดแปลงผสมผสานเทคนิคเชิงอุตสาหกรรม ตอยอดเปนงานหองน้ําสําเร็จรูปใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 58  แสดงภาพแนวทาง ภาพรางของการพัฒนาชิ้นงาน โดยใชการผสมผสานรูปแบบการใชงาน

 (Combine Functions) 
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ภาพท่ี 59  แสดงภาพแนวทาง ภาพรางของการพัฒนาชิ้นงาน โดยใชการผสมผสานรูปแบบการใชงาน

 (Combine Functions) (ตอ) 
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ภาพท่ี 60  แสดงภาพแนวทาง ภาพรางของการพัฒนาชิ้นงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชการ 

 ผสมผสานรูปแบบการใชงาน (Combine Functions) 
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ภาพท่ี 61  แสดงภาพขนาด ของตัวอยางผลิตภัณฑภายในหองน้ํา โดยใชการผสมผสานรูปแบบการใช 

 งาน (Combine Functions) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 62  แสดงภาพจําลอง ของตัวอยางผลิตภัณฑภายในหองน้ําดวยขนาด 1:4 
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ภาพท่ี 63  แสดงภาพจําลอง ของตัวอยางผลิตภัณฑภายในหองน้ําดวยขนาด 1:4 (ตอ) 
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สรุปผลการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

มีความแปลกใหมและนาสนใจเรื่องการผสมผสานรูปแบบการใชงาน ระหวางอางอาบน้ํา

และอางลางหนา อาจจะตองลองศึกษาเพ่ิมเรื่องการการขนยายหรือขนสงจากโรงงานไปติดตั้งยังพ้ืนท่ี

หนางาน และข้ันตอนการผลิตใหสามารถผลิตชิ้นสวนทดแทนหรือบางชิ้นสวนในการสับเปลี่ยน หรือ 

ซอมแซมได 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาการออกแบบงานหองน้ํา สําหรับเปน

ทางเลือกหนึ่งของงานกอสรางงานหองน้ําท่ีใชระบบผนังสําเร็จรูป โดยมุงเนนพ้ืนท่ีพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมผูประกอบการและเจาของกิจการโครงการดาน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และกลุมผูสนใจดานการกอสรางผนังสําเร็จรูป โดยทําการสํารวจปจจัยเบื้องตน

ท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการกอสรางหองน้ํา วิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน ศึกษาความเปนไปไดถึง

ข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับขนาด

พ้ืนท่ี โดยทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติรรมผูใชงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบและสรางตนแบบ

สําหรับการทดสอบระบบ ซ่ึงสามารถสรุปเปนผลวิจัยไดดังนี้ 

 

สรุปอภิปรายผลการวิจัย 

ผลสรุปจากการศึกษาผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ สนทนากลุม

เก่ียวกับคุณสมบัติวัสดุในการผลิต ควบคูกับการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา จึงทําการ

สังเคราะหขอมูลไดแนวทางในการออกแบบ เปนการจัดวางรูปแบบหองน้ําโดยใชระบบ Modular 

system กลาวคือการนําเอาชิ้นสวนท่ีไดออกแบบไว 1 เซตประกอบไปดวย 3 สวนชิ้นงาน (โถ

สุขภัณฑ อางลางหนา พ้ืนและผนังในสวนอาบน้ํา) มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานใหเกิดความ

หลากหลายท่ีสอดคลองกับการใชงานของพ้ืนท่ี โดยการลองจัดวางตามแปลนหองพักอาศัยท่ีได

ทําการศึกษามา 

สําหรับการออกแบบ ทางผูวิจัยไดทําแบบจําลองของตัวอยางผลิตภัณฑภายในหองน้ํา 

ดวยขนาด 1:10 เพ่ือใหเห็นถึงขนาดและการใชงานของอุปกรณภายใน และเพ่ือศึกษาความเปนไปได

ข้ันเบื้องตนในการเลือกพัฒนาแบบ โดยแบบท่ีทดลองทํามาประกอบกับงานสวนพ้ืนและสวนของผนัง

มีขนาด กวาง 12 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร จากแนวความคิดท่ีไดกลาวมา 

ผูวิจัยไดนําเสนอมาเปนงานออกแบบพรอมดวยภาพรางในการออกแบบเบื้องตน โดยศึกษาลง

รายละเอียดของงานระบบทอน้ําประปา แนวโนมความเปนไปไดของการซอนระบบดังกลาว รวมกัน

กับโครงสรางผนังสําเร็จรูปท่ีไดทําการออกแบบ โดยมุงเนนใหเกิดความงายตอการติดตั้งและซอม

บํารุง ซ่ึงจากการการศึกษาพบวาขนาดทอจะมีความสัมพันธกับการออกแบบพ้ืนท่ีในการซอนงาน
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ระบบเขาไปในผนังสําเร็จรูป สําหรับทอจะมีความยาวเสนหนึ่งท่ีประมาณ 4.00 เมตร ขนาดเบื้องตน

ของทอระบบประปาหรือน้ําดีนั้นเม่ือเดินระบบจากมิเตอรหรือถังน้ําจะเดินระบบดวยทอขนาด 1 นิ้ว 

เม่ือผานเขามาในอาคารแลวจะลดขนาดเปน 3/4 นิ้ว (6 หุน) และเม่ือตอเขาก็อกน้ําหรือสุขภัณฑจะ

ลดขนาดเปน 1/2 นิ้ว (4 หุน) ซ่ึงการลดขนาดทอนี้นอกจากจะประหยัดแลวยังเพ่ิมแรงดันน้ําใหแรง

มากยิ่งข้ึนไปอีก 

สําหรับระบบบําบัดหรือน้ําเสียนั้นเม่ือออกจากอางลางหนา หรือทอน้ําท้ิงพ้ืนหองนั้นใช

ขนาดทอ 2 นิ้ว เม่ือหลายจุดรวมกันจะเพ่ิมขนาดทอเปน 3 นิ้ว และถายเขาสูเมนกลางขนาด 4 นิ้ว 

(อยาลืมทออากาศขนาด 1.5 นิ้วเพ่ือการระบายท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน) แลวจึงถายลงถังบําบัดน้ําเสีย

กอนท่ีจะปลอยลงสูรางระบายน้ําสาธารณะ 

สําหรับทอโสโครกนั้น จะใชทอขนาด 4 นิ้ว ออกจากโถสุขภัณฑ หลังจากนั้นเขาสูทอเมน

ขนาด 4 นิ้ว หรือขนาด 6 นิ้ว หรือขนาด 8 นิ้ว (ซ่ึงขนาดท่ีนิยมใชคือขนาด 4 นิ้ว) แลวแตวาอาคาร

นั้นมีบุคคลอยูอาศัย หรือทํากิจกรรมมากเพียงใด หลังจากนั้นจะใหลลงระบบถังเกรอะ ระบบถังกลอง 

และลงสูระบบถังบําบัดเพ่ือนําไปใชประโยชน หรือระบายสูรางระบายน้ําสาธารณะตอไป ดังนั้นใน

การออกแบบผนังสําเร็จรูปท่ีตองการซอนงานระบบเขาไปในงานผนังหองน้ํา สิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ

ขนาดของทอดังกลาวใหมีความสัมพันธกับขนาดของพ้ืนท่ี 

จากขอมูลดังกลาว รวมกับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ผูวิจัยจึง

นําเสนอผลงาน โดยใช Concept “simple & flexible” ความเรียบงายทางดานรูปทรง โครงสราง 

พ้ืนผิวและการใชงานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีตามหนางานได ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนว

ทางการตกแตงเปน 2 แนวทางท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะท่ีพักอาศัยดังนี้ คือ 1) MODERN STYLE 

2) CONTEMPORARY STYLE 

เม่ือพิจารณาผลจากความพึงพอใจของกลุมผูใชงาน ไดขอสรุป คือ 1) รูปแบบของหองน้ํา

สําเร็จรูป แบบท่ี 1 หัวขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.73 

(S.D=1.06) 2) รูปแบบของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 หัวขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความมีความ

สวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.3 (S.D=0.70) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

1.  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับขอมูลเบื้องตน ปจจัยท่ีมีผลตอความรวดเร็วใน

การกอสรางงานหองน้ําและวิเคราะหระบบกอสรางปจจุบันเปรียบเทียบกับระบบผนังสําเร็จรูป โดย

การสังเกต สัมภาษณ คุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และทดลองปฏิบัติรวมกับบริษัทโมเกน 

(ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 9 ม.12 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

http://www.boardengineer.com/
http://www.boardengineer.com/
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2.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการตอยอดวิธีคิดแลวนําไปสรางสรรค เปนงานหองน้ําสําเร็จรูป 

ในรูปแบบตางๆ เพ่ือขยายตลาดไปสูการสงออกในอนาคต 

3.  ผลงานการออกแบบข้ันสุดทายเปนการตอยอดจากรูปแบบท่ีไดรับเลือก เพ่ือแสดงถึง

ความสามารถในการดัดแปลงผสมผสานเทคนิคเชิงอุตสาหกรรม ตอยอดเปนงานหองน้ําสําเร็จรูปใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาถึงวัสดุท่ีใชในการผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือชวยระบบผนังสําเร็จรูปมีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2.  ควรมีการคิดคน สรางสรรคและพัฒนาโครงสรางใหมเพ่ิมเติม เพ่ือชวยระบบผนัง

สําเร็จรูปมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน นําไปสูแนวคิดใหมในการออกแบบหองน้ําระบบผนังสําเร็จรูป 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปโดยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

โครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

โดย นางสาววราวัลย แซลิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาการออกแบบงานหองน้ํา สําหรับเปน

ทางเลือกหนึ่งของงานกอสรางงานหองน้ําท่ีใชระบบผนังสําเร็จรูป โดยมุงเนนพ้ืนท่ีพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมผูประกอบการและเจาของกิจการโครงการดาน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และกลุมผูสนใจดานการกอสรางผนังสําเร็จรูป โดยทําการสํารวจปจจัยเบื้องตน

ท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการกอสรางหองน้ํา วิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน ศึกษาความเปนไปไดถึง

ข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับขนาด

พ้ืนท่ี โดยทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติรรมผูใชงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบและสรางตนแบบ

สําหรับการทดสอบระบบตอไป 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ..................................................................... นามสกุล....................................................................... 

อาชีพ/ตําแหนง.......................................................ประสบการณการออกแบบ...................................ป 

 

สวนท่ี 2 ขอคําถามเกี่ยวกับงานออกแบบหองน้ําสําเร็จรูป 

ดานการกอสราง ผลิตและติดตั้ง 

1.ปจจัยท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการกอสรางงานหองน้ํา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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2.เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย ของระบบเดิมและระบบใหม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

3.ความเปนไปไดในการผลิต และขอคํานึงในงานออกแบบ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

4.การดูแลรักษา การซอมบํารุง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

5.การขนยาย การติดตั้ง และประเภทของการประกอบ 

 5.1 แบบผลิตและประกอบเสร็จมาจากโรงงาน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 5.2 ผลิตเสร็จเปน Part แลวมาประกอบท่ีหนางาน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ดานความสวยงามและการใชงาน 

1.วัสดุท่ีชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2.ขนาดและสัดสวนท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  



 103 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามเพ่ือศึกษางานออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปโดยผูใชงาน 

โครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบหองน้ําสําเร็จรูปสําหรับผูท่ีพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

โดย นางสาววราวัลย แซลิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาการออกแบบงานหองน้ํา สําหรับเปน

ทางเลือกหนึ่งของงานกอสรางงานหองน้ําท่ีใชระบบผนังสําเร็จรูป โดยมุงเนนพ้ืนท่ีพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมผูประกอบการและเจาของกิจการโครงการดาน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และกลุมผูสนใจดานการกอสรางผนังสําเร็จรูป โดยทําการสํารวจปจจัยเบื้องตน

ท่ีมีผลตอความรวดเร็วในการกอสรางหองน้ํา วิเคราะหระบบกอสรางปจจุบัน ศึกษาความเปนไปไดถึง

ข้ันตอนการลดปญหาการใชแรงงานในการกอสราง และการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับขนาด

พ้ืนท่ี โดยทําการศึกษาและวิเคราะหพฤติรรมผูใชงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบและสรางตนแบบ

สําหรับการทดสอบระบบตอไป 

 

คลิป YouTube: Living Idea ตอนท่ี 59 - หองน้ําสําเร็จรูป 

 

  

 

(ประกอบความเขาใจเก่ียวกับหองน้ําสําเร็จรูป เพ่ือเปนขอมูลในการทําแบบสอบถาม) 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  

 

เพศ    ชาย   หญิง 

 

อาย ุ    20 – 30 ป   31 – 40 ป   41 – 50 ป    

    51 – 60 ป   61 ปข้ึนไป 

 

สถานภาพ   โสด   สมรส 

 

ระดับการศึกษา  ปวช.ปวส./อนุปริญญา  ปริญญาตรี     ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 

อาชีพ   ขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน, ลูกจาง 

 ธุรกิจสวนตัว   นักเรียน,นักศึกษา 

 ประกอบอาชีพอิสระ   อ่ืนๆ___________________ 

 

รายได    นอยกวา 15,000 บาท   15,000-25,000 บาท 

    25,001-45,000 บาท   45,001-65,000 บาท 

    มากกวา 65,000 บาท 

 

ท่ีพักอาศัย    บานเดี่ยว / บานแฝด  

    คอนโดมิเนียม 

    ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม 

    หอพัก / อพารทเมนท 

    อ่ืนๆ____________________________________ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 

กรุณาเลือกลําดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือหองน้ําสําเร็จรูปมาใชในโครงการ

ในชองตารางท่ีตองการเลือก (1 = นอยท่ีสุด และ 5 = มากท่ีสุด) 
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คุณคาและคุณลักษณะของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 1 

“ MODERN STYLE ” 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด -----------> นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1.มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน      

2.ชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย      

3.ความเขากันกับของตกแตงท่ีมีอยูเดิม      

4.มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม สะดวกในการใชงาน      

5.การดูแลรักษาและซอมบํารุง / การทําความสะอาด      
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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คุณคาและคุณลักษณะของหองน้ําสําเร็จรูป แบบท่ี 2 

“ CONTEMPORARY STYLE ” 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด -----------> นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1.มีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน      

2.ชวยเสริมบรรยากาศใหกับท่ีพักอาศัย      

3.ความเขากันกับของตกแตงท่ีมีอยูเดิม      

4.มีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม สะดวกในการใชงาน      

5.การดูแลรักษาและซอมบํารุง / การทําความสะอาด      
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

ภาพเขียนแบบเพ่ือการผลิต 
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ภาคผนวก ค 

ภาพคูมือการประกอบ 
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ภาพท่ี 65 ภาพคูมือการประกอบผลิตภัณฑหองน้ําสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 66 ภาพคูมือการประกอบผลิตภัณฑหองน้ําสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 2 
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ภาพท่ี 67 ภาพคูมือการประกอบผลิตภัณฑหองน้ําสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 3 

 

 

 
 

ภาพท่ี 68 ภาพคูมือการประกอบผลิตภัณฑหองน้ําสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 4 



 113 

 
 

ภาพท่ี 69 ภาพคูมือการประกอบผลิตภัณฑหองน้ําสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 5 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 70 ภาพคูมือการประกอบผลิตภัณฑหองน้ําสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 6 

 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพรวมการดําเนินการทดลอง และภาพรวมการทดสอบการติดตั้ง 
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ภาพท่ี 71 ภาพรวมการทดลองผลิต 
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ภาพท่ี 72 ภาพรวมการทดสอบการติดตั้ง 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการนําเสนอผลงาน 
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ภาพท่ี 74  ภาพการนําเสนอผลงาน งานประชุมระดับชาติ มศว วิจัยครั้งท่ี 8 ระหวางวันท่ี 26 – 27 

พ.ย. 2557 ณ อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพท่ี 75  ภาพโปสเตอรการจัดนิทรรศการ ระหวางวันท่ี 21 – 27 ก.ค. 2559 ณ อาคารศิลปะสาม 

 คณะมัฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร 
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ภาพท่ี 76  ภาพโปสเตอรการจัดนิทรรศการ 
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       ภาพท่ี 77  ภาพการนําเสนอการจัดแสดงงานนิทรรศการ 
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           ภาพท่ี 78  ภาพการนําเสนอการจัดแสดงงานนิทรรศการ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นางสาววราวัลย แซลิ้ม 

วัน เดือน ปเกิด 5 พฤศจิกายน 2526 

ท่ีอยู 8/248 ม.รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.

นนทบุรี 11110 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549 หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2549 – 2552 Hansa International (Thailand) Co., Ltd. ตําแหนง Designer 

พ.ศ. 2553 – 2557 STARMARK Co., Ltd. ตําแหนง Designer แผนก Project Design 

(Bathroom Section) 

พ.ศ. 2557 – 2558 URBAN CONCEPT Co., Ltd. ตําแหนง Senior Interior Designer 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน Euro Creations Co., Ltd. ตําแหนง Senior Interior Designer 

แผนก Contracts Section Interior Designer 

 


	00 วราวัลย์ 1หน้าปก.pdf
	วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
	วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
	A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


	วันที่..........เดือน............................พ.ศ..................

	00 วราวัลย์ 2Head.pdf
	ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................. ปีการศึกษา 2558

	01 วราวัลย์ บทที่ 1.pdf
	02 วราวัลย์ บทที่ 2.pdf
	ที่มา: beamlg [นามแฝง], ประเภท Segment ของคอนโดมิเนียมกับการรีวิวเจาะลึก, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com/ประเภทของคอนโดมิเนียม

	03 วราวัลย์ บทที่ 3.pdf
	04 วราวัลย์ บทที่ 4.pdf
	04 วราวัลย์ บทที่ 5.pdf
	06 วราวัลย์ ภาคผนวก_Rev4.pdf

