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ห้องน�้ำ กับ สุขภัณฑ์
และ ก๊อกน�้ำ

ห้องน�ำ้ และครัว เป็นพืน้ ทีใ่ ช้งานทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน เนือ่ งจากมีปจั จัย
ต้องค�ำนึงมากกว่าพืน้ ทีใ่ ช้งานทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็นวัสดุทใี่ ช้ซงึ่ ควรทนเรือ่ ง
ความเปียกชื้นจากการเช็ดล้างท�ำความสะอาดได้ มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานระบบประปาทั้งการจ่ายน�้ำดี การระบายและบ�ำบัด
น�้ำเสียก่อนล�ำเลียงออกสู่ท่อสาธารณะ เช่น อ่างล้างจานในห้องครัว
โถสุขภัณฑ์ในห้องน�้ำ เป็นต้น
หนังสือ “ห้องน�ำ้ ครัว กับวัสดุและงานระบบ” เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ให้เจ้าของบ้านท�ำความเข้าใจเรื่องรูปแบบ การเลือกใช้ การ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส�ำหรับห้องน�้ำและครัวในบ้าน เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ การสร้าง การต่อเติม การบ�ำรุงรักษา ให้ได้หอ้ งน�ำ้ และครัว
ที่ถูกใจ ใช้งานลงตัว รวมถึงช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
ใช้งานในอนาคต
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ห้องน�้ำ ครัว กับ
ระบบน�้ำดี น�้ำเสีย

คุณสมบติน่ารู้ของกระเบื้องเซรามิก

ห้องน�้ำ ครัว
เซรามิก
กับกระเบื้อง

ห้องน�้ำ ห้องครัว นิยมใช้กระเบื้องเซรามิก
เป็ น วั ส ดุ ปู พื้ น และผนั ง ในการเลื อ ก
กระเบื้ อ งนั้ น นอกจากจะเลื อ กรู ป แบบที่
สวยงามถูกใจแล้ว ควรค�ำนึงถึงการใช้งาน
ให้ เ หมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องกระเบื้ อ ง
รวมถึงการติดตั้งดังต่อไปนี้

การดูดซึมน�้ำ

เป็นปัจจัยทีค่ วรพิจารณา โดยเฉพาะ
ต�ำแหน่งทีต่ อ้ งเผชิญความเปียกชืน้
หากใช้กระเบื้องที่มีอัตราการดูดซึม
น�ำ้ ต�ำ่ จะยิง่ ดี เพราะช่วยลดโอกาสรัว่
ซึม และลดการสะสมของเชือ้ รารวม
ถึงสิง่ สกปรกต่างๆ บนผิวกระเบือ้ ง

ขนาด

มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ไปจนถึง
1.6 ม. x 3.2 ม. ซึ่งเหมาะกับการใช้งานต่าง
กัน เช่น กระเบื้องขนาดเล็กเหมาะกับพื้นที่ที่มี
ความโค้งอย่างสระว่ายน�ำ้ ส่วนกระเบือ้ งขนาด
ใหญ่เหมาะกับเคาน์เตอร์ครัว เพื่อลดโอกาส
การสะสมคราบสกปรกตามรอยต่อ เป็นต้น

ความแข็งแกร่ง

ชนิดของวัตถุดบิ ความหนากระเบือ้ ง
และอุ ณ หภู มิ ที่ เ ผา ล้ ว นมี ผ ลต่ อ
ความแข็งแกร่งของกระเบือ้ งทัง้ สิน้
จึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
ที่ต้องรับแรงต่างกัน เช่น ผนัง พื้น
เคาน์เตอร์ครัว

ค่ากันลืน่ ของกระเบือ้ ง

เนื้อในกระเบื้อง

กระเบื้องที่ใช้ปูพื้นควรมีค่ากันลื่น
หรือ “ค่า R” ที่เหมาะสม (ค่า R มี
ระดับตั้งแต่ 9-13 ยิ่งตัวเลขมากยิ่ง
กันลื่นได้ดี) เช่น R9 เหมาะกับพื้นใน
บ้านทัว่ ไป R10 เหมาะกับห้องน�ำ้ หรือ
โรงรถ ส่วน R11 เหมาะกับพืน้ ทีล่ าด
ชันและเปียกน�้ำ

ผิวหน้ากระเบื้อง

กระเบื้องแต่ละชนิดจะมีลวดลาย สีสันต่างๆ
ให้เลือก รวมถึงพื้นผิวแตกต่างกันไป ทั้งผิว
เรียบมัน ผิวเรียบด้าน ผิวขรุขระ ซึง่ ควรเลือก
ใช้ตามความเหมาะสม เช่น ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
ควรใช้กระเบื้องผิวเรียบมัน เพื่อให้ท�ำความ
สะอาดได้ง่าย เป็นต้น

อาจเป็ น สี ต ามชนิ ด ของ
เนื้อดิน เช่น ครีม น�้ำตาล
ขาว แดง นอกจากนี้ยังมี
กระเบื้ อ งที่ เ นื้ อ ในเป็ น
ลวดลายเดียวกับผิวหน้า
ซึ่งมีข้อดีคือ เมื่อเกิดรอย
กะเทาะขีดข่วน จะเห็นไม่ชัด

ขอบกระเบื้อง มีผลต่อการเว้นร่องยาแนว

รุ่นไม่ตัดขอบ

รุ่นขอบตัดตรง

ความกว้างของ
ร่องยาแนว > 3 มม.

ความกว้างของ
ร่องยาแนว > 2 มม.

• ก่อนเลือกซื้อกระเบื้อง ควรท�ำรายการว่าจะปูกระเบื้องชนิดใดในห้องใด จ�ำนวนกี่ตารางเมตร
• ควรตรวจสอบเกรดกระเบื้อง ปริมาณแผ่นต่อกล่อง ระดับโค้ดสี ขนาด ชื่อรุ่นของกระเบื้อง และหมายเลขผลิต
ให้ดี (แต่ละรอบผลิตอาจมีสีต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อดินที่น�ำมาเผา สีที่ผสม อุณหภูมิ ฯลฯ)
• ควรซื้อกระเบื้องเกินจ�ำนวนปูจริงประมาณ 5 % ส�ำรองไว้กรณีเสียหายขณะติดตั้งหรือซ่อมแซมในอนาคต
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กระเบื้องเซรามิกชนิดต่างๆ
1 กระเบื้องเคลือบ

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 900-1200 องศาเซลเซียส มีอัตราการดูดซึมน�้ำมากกว่ากระเบื้อง
ชนิดอื่น มีน�้ำหนักเบาและขนาดไม่ใหญ่มากนัก (ไม่เกิน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว) ชั้นผิวหน้ามีการ
เคลือบสี มีรูปแบบลวดลายหลากหลาย สีสันสดใสสวยงาม สามารถท�ำผิวเป็นลายลึกหรือ
นูนได้ กระเบื้องเคลือบมักมีความหนา 6 มม. สังเกตที่ขอบกระเบื้องส่วนใหญ่จะไม่ตัดตรง
และเห็นชัน้ เคลือบทีผ
่ วิ หน้ากับเนือ้ กระเบือ้ งทีเ่ ป็นดินแยกกันชัดเจน เนือ้ ดินมักเป็นสีนำ�้ ตาล
หรือสีแดง ทั้งนี้ อาจมีกระเบื้องเคลือบรุ่นพิเศษที่มีลักษณะต่างออกไป เช่น มีความหนา
10 มม. มีขอบตัดตรง และมีเนื้อดินสีขาว เป็นต้น
กระเบือ้ งเคลือบมีความทนทานต่อแรงกระแทก แดด ฝน น้อยกว่ากระเบือ้ งชนิดอืน่ จึงเหมาะ
กับพื้นที่ภายในที่ไม่มีการสัญจรมาก และไม่ใช่พื้นที่น�้ำขังอย่างบ่อน�้ำหรือสระน�้ำต่างๆ ทั้งนี้
กระเบื้องเคลือบแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กระเบื้องปูพื้น ซึ่งสามารถใช้ปูได้ทั้งพื้นและผนัง
กับ กระเบือ้ งปูผนัง ซึง่ มีความแข็งแกร่งน้อยกว่ากระเบือ้ งปูพนื้ รวมถึงมีความพรุนตัวและ
ดูดซึมน�้ำสูงกว่าด้วย จึงเหมาะส�ำหรับใช้ปูผนังเท่านั้น

2 กระเบื้อง
Glazed Porcelain

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1250 องศาเซลเซียส มีอัตราการดูดซึมน�้ำต�่ำ มีน�้ำหนัก
มากกว่ากระเบื้องเคลือบ (เมื่อเทียบขนาดและความหนาที่เท่ากัน) มีความแข็งแกร่งสูง จึง
ผลิตขนาดได้ใหญ่กว่ากระเบื้องเคลือบ ชั้นผิวหน้ามีการเคลือบสี มีรูปแบบลวดลายและผิว
สัมผัสหลากหลาย ส่วนใหญ่จะมีความหนาประมาณ 10 มม. และเป็นขอบแบบตัดตรง (มี
เพียงบางรุ่นที่เป็นชนิดขอบไม่ตัดตรง หนา 6 มม.) หากสังเกตที่ขอบจะเห็นชั้นผิวหน้าและ
เนื้อ กระเบื้อ งที่เป็น ดิน แยกกัน ชัด เจนเช่น เดียวกับ กระเบื้ อ งเคลื อ บ แต่ เ นื้ อดิ นจะเป็ น
Porcelain ซึ่งมักมีสีขาวครีม
กระเบื้อง Glazed Porcelain เหมาะส�ำหรับผนังและพื้นที่มีการสัญจรสูง ทั้งภายนอกและ
ภายใน ใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นหรือมีน�้ำขังได้ ส�ำหรับรุ่นที่มีผิวเรียบมันสามารถใช้ปูท็อป
เคาน์เตอร์ครัวได้ด้วย

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น นีโอ สมาร์ท

Beautiful Bathroom by COTTO: กระเบื้องคอตโต้ รุ่น แกลม

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น ชอคโก บาร์

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น เฟรสโก้

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น เพียว ซิตี้ คิวบ์

Beautiful Bathroom by COTTO: กระเบื้องคอตโต้ รุ่น คันทรี วู๊ด

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น คาริน่า

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น ลูมินอส

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น แซนด์ สปา

Beautiful Bathroom by COTTO:
กระเบื้องคอตโต้ รุ่น รัฟสโตน
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ติดตั้งกระเบื้องให้ถูกวิธี
3 กระเบื้อง
Homogeneous

หรือที่มักเรียกกันว่า “กระเบื้องแกรนิต” หรือ “Granito” มีคุณสมบัติคล้ายกระเบื้อง
Glazed Porcelain แต่ต่างกันตรงที่กระเบื้อง Homogeneous จะเป็นเนื้อดิน Porcelain
ที่มีสีและลวดลายต่อเนื่องกันทั้งชิ้นตั้งแต่ผิวหน้าจนถึงเนื้อในกระเบื้อง (สังเกตที่ขอบ
กระเบื้องจะเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน) ดังนั้น หากเกิดการกะเทาะขีดข่วนเป็นรอยลึกที่ผิวหน้า
จะมองเห็นได้ยากมาก
กระเบื้อง Homogeneous มีความแข็งแกร่งสูงเช่นเดียวกับกระเบื้อง Glazed Porcelain
สามารถใช้ปูผนัง ปูพื้นที่มีการสัญจรสูงได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้งานในพื้นที่เปียกชื้น
หรือมีน�้ำขังได้ ใช้ปูท็อปเคาน์เตอร์ครัวได้

การปูกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนัง ท�ำได้ 2 วิธี คือ ปูด้วยกาวซีเมนต์ (ปูนกาว) กับ ปูด้วยปูนทราย

1 การปูด้วยกาวซีเมนต์

2 การปูด้วยปูนทราย

กาวซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป สามารถผสมน�้ำใช้ได้ทันที
(มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด และสารเคมีเพื่อเพิ่มการ
ยึดเกาะ) ใช้ส�ำหรับงานปูกระเบื้องโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพยึดเกาะ
สูง ด้วยค่ายึดเกาะ 19 กก./ตร.ซม. เหมาะกับพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปรับระดับ
พืน้ และผนังเรียบร้อยแล้ว ในการปูกระเบือ้ งจะใช้เกรียงหวีปาดกาว
ซีเมนต์บนพื้นหรือผนัง แล้วจึงน�ำกระเบื้องติดตั้งลงไป

ปูนทรายคือ ปูนซีเมนต์ผสมกับทรายและน�้ำ เหมาะกับพื้นที่ที่ยังไม่ได้
ปรับระดับ โดยงานพื้นจะใช้ปูนทรายหนา 3-5 ซม. ในการปูกระเบื้อง
พร้ อ มปรั บ ระดั บ ส่ ว นงานผนั ง จะมี ค วามหนาของชั้ น ปู น ทราย
ประมาณ 1-2 ซม. ทัง้ นี้ ส�ำหรับกระเบือ้ งทีด่ ดู ซึมน�ำ้ ได้ดี เช่น กระเบือ้ ง
ดินเผา ควรน�ำไปแช่นำ�้ ให้อมิ่ ตัวก่อนน�ำไปปู เพือ่ ป้องกันมิให้กระเบือ้ ง
ดูดซึมน�ำ้ จากปูนทราย ซึง่ ส่งผลเรือ่ งการเกิดคราบขาวบนกระเบือ้ ง
และลดประสิทธิภาพการยึดเกาะ

Tips

ปูนทรายมีค่ายึดเกาะเพียง 3.5 กก./ตร.ซม.
กระเบื้องที่ปูด้วยปูนทรายจึงมีโอกาสหลุดล่อนหรือระเบิด
ในอนาคตได้ง่ายกว่ากระเบื้องที่ปูด้วยกาวซีเมนต์

กระเบื้อง Italia Collection รุ่น INDUSTRIAL

กระเบือ้ ง Italia Collection รุน่ SELECTION OAK

การปูกระเบื้องที่ถูกวิธี

การปูกระเบื้องที่ผิดวิธี
(ปูซาลาเปา)
การปูกระเบื้องด้วยปูนทราย

อาการกระเบื้องระเบิด

• เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ ควรรอให้กาวซีเมนต์เซตตัวอย่างน้อย 24 ชม. จึงค่อยยาแนวกระเบื้อง และหลังจาก
ท�ำความสะอาดผิวกระเบื้องแล้ว ให้รออีก 7 วันจึงค่อยใช้งาน
• การปูกระเบื้องจะท�ำให้ความหนาผนังและพื้นเพิ่มขึ้น 1-2 ซม. การเลือกวงกบประตูหน้าต่าง จึงควรค�ำนึง
ถึงระยะเหล่านี้ด้วย (โดยปกติ ผนังที่ปูกระเบื้องมักใช้วงกบขนาด 2”x5”)
• ควรเว้นร่องยาแนวในการปูกระเบื้องทุกครั้ง (เว้นประมาณ 2-3 มม. ขึ้นอยู่กับชนิดกระเบื้อง) เพื่อป้องกัน
ปัญหากระเบื้องดันกันจนแตกเนื่องจากการหดขยายตัวของพื้นปูน และป้องกันไม่ให้น�้ำเข้าไปขังระหว่าง
กระเบื้องกับพื้นหรือผนัง จนอาจเกิดปัญหาคราบขาว กระเบื้องหลุดล่อน และการรั่วซึมในอนาคต
กระเบื้อง Italia Collection รุ่น BALZA

กระเบื้อง Italia Collection รุ่น IMARMI

กระเบื้อง Italia Collection รุ่น ARDOISE

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

• เสือ กาวซีเมนต์ • กาวซีเมนต์ คอตโต้

ระบบจ่ายน�้ำดี

ห้องน�้ำ
ครัว
น�้ำดี น�้ำเสีย
กับระบบ

น�้ำจากท่อประปาสาธารณะที่ต่อเข้ามาในบ้านนั้น ก่อนจะจ่ายมายังก๊อกน�้ำหรือฝักบัวในบ้านมักต้องผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
“ถังเก็บน�้ำ” ส�ำหรับส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในบ้าน “ปั๊มน�้ำ” เพื่อเพิ่มแรงดันจ่ายน�้ำ รวมถึง “ระบบท�ำน�้ำอุ่น/น�้ำร้อน” ส�ำหรับปรับอุณหภูมิของน�้ำ
ให้ได้ตามต้องการ (อาจติดตัง้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ ธรรมดา หรือติดตัง้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อนส่งผ่านท่อน�ำ้ ร้อนไปยังก๊อกผสม เพือ่ เลือกเปิดน�ำ้ ร้อน/
น�้ำเย็นได้)

ชนิดถังเก็บน�้ำ
ถังเก็บน�้ำวางบนดิน

ดูแลรักษาง่าย เคลื่อนย้ายง่าย แต่จะกินพื้นที่
ใช้งาน และอุณหภูมิน�้ำมักเปลี่ยนเมื่อโดนแดด

ถังเก็บน�้ำใต้ดิน

ประหยัดพื้นที่ใช้สอย อุณหภูมิน�้ำไม่เปลี่ยนมาก แต่ดูรักษายากและ
ราคาสูงกว่าถังชนิดวางบนดิน (ควรมีโครงสร้างที่แข็งแรงรองรับ
เพื่อป้องกันการทรุดตัว)

ห้องน�้ำและห้องครัว เป็นพื้นที่ที่มี
การใช้น�้ำ “ระบบจ่ายน�้ำดี” และ
“ระบบระบายน�้ำเสีย” จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ เนื่องจากมีความสัมพันธ์
กับการเดินท่อและอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่ ง ควรผ่ า นการค� ำ นวณและ
พิ จ ารณาโดยวิ ศ วกรสุ ข าภิ บ าล
ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบบ้าน
ถังสเตนเลส มีขาตั้ง มีรูระบาย
น�้ำก้นถังจึงท�ำความสะอาดง่าย
แต่มโี อกาสเกิดสนิมตามรอยต่อ
จึงไม่เหมาะกับน�้ำกร่อยหรือน�้ำ
บาดาล

ถั ง พลาสติ ก พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง ต้ อ ง
เรียบสม�่ำเสมอ (ควรลงเสาเข็ม
สั้นรองรับ) มีรูระบายน�้ำอยู่ข้าง
ถัง จึงถ่ายตะกอนตกค้างออกได้
ยาก วัสดุเป็นพลาสติก จึงไม่ตอ้ ง
กังวลเรือ่ งสารปนเปือ่้ นจากสนิม
ทัง้ นี้ บางรุน่ จะมีนวัตกรรมยับยัง้
เชื้อแบคทีเรียด้วย

ถั ง คอนกรี ต ควรท� ำ ระบบ
กันซึมและเลือกใช้วสั ดุปดิ ผิวที่
ลดการสะสมของแบคที เ รี ย
และปลอดภัยต่อการอุปโภค

ถังพลาสติก ผลิตจากโรงงาน
ปลอดภัยจากสารพิษ ได้มาตรฐาน
ยกมาติดตั้งได้ทันที (ควรปฏิบัติ
ตามคู่มือติดตั้งอย่างเคร่งครัด)
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ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงานระบบ

ห้องน�้ำ ครัว กับ ระบบน�้ำดี น�้ำเสีย

ระบบระบายน�้ำเสีย

การติดตั้งถังเก็บน�้ำ
ติดตั้งที่ชั้นล่าง

ใช้ถังเก็บน�้ำ (บนดินหรือใต้ดิน) และปั๊มน�้ำ
จ�ำนวน 1 ชุด เหมาะกับบ้านสูงไม่เกิน 3 ชั้น
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ติดตั้งที่ชั้นบนสุดหรือดาดฟ้า

ใช้ถงั เก็บน�ำ้ และปัม๊ น�ำ้ อย่างน้อย 2 ชุด เหมาะ
กับบ้านสูง 4 ชั้นขึ้นไป

น�้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วจากห้องน�้ำหรือห้องครัว จะถูกล�ำเลียงออกไปทางท่อระบายน�้ำทิ้ง ซึ่งควรผ่าน “ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย” ก่อนจะส่ง
ต่อไปยังท่อระบายน�้ำสาธารณะ

การบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้องน�้ำ
ชุดที่ 1
• เก็บน�ำ้ จากการประปาและ
ปัม๊ น�ำ้ จ่ายไปยังถังเก็บน�ำ้
ชุดที่ 2
ชุดที่ 2
• ปั๊มน�้ำชุดที่ 2 จ่ายน�้ำไปยัง
2 ชั้นบนสุด
• ถังเก็บน�ำ้ ชุดที่ 2 ปล่อยน�ำ้
ผ่านท่อลงไปยังชัน้ ทีเ่ หลือ
ด้วยแรงโน้มถ่วงปกติ

น�้ำทิ้งจากห้องน�้ำโดยเฉพาะของเสียจากโถสุขภัณฑ์ ควรต่อเข้าสู่
ถังบ�ำบัดน�้ำเสียโดยตรง นอกจากนี้ควรติดตั้งท่อระบายอากาศ
เพื่อมิให้อากาศที่สะสมไหลย้อนกลับทางท่อซึ่งเป็นอีกสาเหตุของ
กลิ่นเหม็นในห้องน�้ำ

Tips

ถังบ�ำบัดน�้ำเสียขนาด 600 ลิตร
เหมาะกับผู้อยู่อาศัย ประมาณ 4-6 คน

ถังบ�ำบัดน�้ำเสียขนาด 800 ลิตร
เหมาะกับผู้อยู่อาศัย 5-7 คน

Tips

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

• ถังเก็บน�้ำใต้ดินพลาสติก คอตโต้   • ถังเก็บน�้ำบนดินพลาสติก คอตโต้ • ถังเก็บน�้ำสเตนเลส คอตโต้

ถังบ�ำบัดน�้ำเสียขนาด 900 ลิตร
เหมาะกับผู้อยู่อาศัย 6-9 คน
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ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงานระบบ

การบ�ำบัดน�้ำเสียจากห้องครัว
น�้ำทิ้งจากห้องครัวมักปนเปื้อนด้วยไขมันจ�ำนวนมาก จึงควรบ�ำบัดโดยแยกไขมันออกด้วย “ถังดักไขมัน” เพื่อช่วยป้องกันท่ออุดตันและ
ส่งกลิ่นเหม็น ถังดักไขมันจะมีให้เลือกใช้ 2 ประเภทคือ “แบบฝังดิน” และ “แบบตั้งพื้น” ทั้งนี้ ในการเลือกซื้อถังดักไขมัน ควรค�ำนึงเรื่อง
ขนาดให้เหมาะกับความถี่ในการใช้งานห้องครัวและจ�ำนวนสมาชิกในบ้าน (เช่น สมาชิกในบ้าน 5 คน ควรใช้บ่อดักไขมันประมาณ 15 ลิตร
เป็นต้น)

ห้องน�้ำ ครัว กับ ระบบน�้ำดี น�้ำเสีย
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การป้องกันกลิ่นจากระบบระบายน�้ำเสีย
1 กันกลิ่นด้วยท่อระบายน�้ำเสีย
โดยใช้ ท่อ P-Trap หรือ U-Trap ซึ่งขังน�้ำไว้ในจุดหักงอ
เพื่อกันไม่ให้กลิ่นไหลย้อนกลับขึ้นมารบกวน

P-Trap

U-Trap

2 การกันกลิ่นด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
ตะแกรงกันกลิ่น (Bell Trap) ส�ำหรับระบายน�้ำที่พื้น มองจาก
รูปตัดจะเป็นรูปทรงคล้ายชามคว�่ำ มีน�้ำขังในตัวเพื่อกันกลิ่น
เหม็นย้อนกลับขึ้นมา

ปะเก็นกันกลิ่น เป็นวงแหวนขี้ผึ้งขนาดพอดีกับท่อสุขภัณฑ์
มีหน้าที่ป้องกันกลิ่นไม่ให้ลอดออกมาตามจุดรอยต่อระหว่าง
ท่อน�้ำทิ้งที่พื้นกับสุขภัณฑ์

ตัวดักตะกอนรูปถ้วย ส�ำหรับดักเศษวัสดุและช่วยกันกลิน่ เป็น
อุปกรณ์ที่มักติดตั้งอยู่กับอ่างล้างหน้า และโถปัสสาวะชาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

• ถังบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำเร็จรูป คอตโต้   • ถังดักไขมันใต้ดิน คอตโต้  • ถังดักไขมันตั้งพื้น คอตโต้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

• ท่อน�้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสเตนเลสรูปตัวพี คอตโต้

• ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม คอตโต้

• ท่อน�้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก คอตโต้

ชนิดของเคาน์เตอร์ครัว
หากแบ่งจากวัสดุโครงสร้างจะสามารถแยกประเภทได้เป็น “เคาน์เตอร์ครัวหนัก” และ “เคาน์เตอร์ครัวเบา”

ครัว
เคาน์เตอร์
กับ

เคาน์ เ ตอร์ ค รั ว นั บ เป็ น องค์ ป ระกอบที่
ส�ำคัญอันดับต้นๆ ของห้องครัว โดยก่อน
ที่ เ จ้ า ของบ้ า นจะตั ด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบ
เคาน์เตอร์ครัวนั้น ควรค�ำนึงเรื่องของ
โครงสร้างรวมถึงวัสดุปิดผิว โดยเฉพาะ
ท็อปเคาน์เตอร์ครัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง
ความสวยงามและความเหมาะสมของการ
ใช้งาน

เคาน์เตอร์ครัวหนัก

สร้างด้วยวัสดุก่อหรือหล่อ เช่น อิฐก่อ คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งแข็งแรงทนทานต่อน�้ำหนัก แรงกระแทก และความชื้น ทั้งนี้ วัสดุตกแต่งปิดผิวควรมีพื้น
ผิวมัน ท�ำความสะอาดง่ายและทนทานต่อสารต่างๆ ได้ ที่นิยมกันคือ กระเบื้องเซรามิก

เคาน์เตอร์ครัวหนัก กรุกระเบื้องเซรามิก

เคาน์เตอร์ครัวเบา

สร้างด้วยวัสดุโครงเบาอย่างโครงคร่าวไม้ หรือเหล็ก กรุด้วยวัสดุแผ่น เช่น ไม้ ไม้อัด ซีเมนต์บอร์ด Particle Board เป็นต้น วัสดุปิดผิว
ตกแต่งมีความหลากหลายและตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย

เคาน์เตอร์ครัวเบา

“ชุดครัว Smart Counter Modern Chic Collection” เคาน์เตอร์ครัวเบาส�ำเร็จรูป โดย
คอตโต้ ซึง่ ผลิตชิน้ ส่วนจากโรงงานมาประกอบติดตัง้ (ภายในเป็นโครงอะลูมเิ นียมประกอบ
เข้ากับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

• อิฐมวลเบา Q-CON • เคาน์เตอร์มวลเบา Q-CON • แผ่นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
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ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงานระบบ

ครัว กับ เคาน์เตอร์
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ท็อปเคาน์เตอร์ครัวกับวัสดุหินและกระเบื้อง
หินธรรมชาติ

ส่วนใหญ่นิยมใช้หินแกรนิต เนื่องจากดูดซึมน�้ำน้อยกว่าหินชนิดอื่น มีความแข็งแกร่ง ทนต่อ
รอยขีดข่วน ทนความร้อน มีลวดลายสวยงาม มีสีสันหลากหลายให้เลือก และสั่งตัดตาม
ขนาดได้ จึงท�ำให้มีรอยต่อน้อย (แผ่นหินขนาดใหญ่จะมีราคาสูงกว่าขนาดเล็ก)

หินอัด

เป็นการน�ำหินธรรมชาติ (อาจเป็นหินแกรนิต หินอ่อน หรือหินควอตซ์) ไปบดและอัดเข้าด้วยกัน
โดยใช้วัสดุประสาน เช่น เรซิ่น เพื่อให้พื้นผิวเรียบไร้รูพรุน จึงไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก ทน
รอยขูดขีดได้ดี สามารถท�ำขนาดได้ใหญ่สดุ ใกล้เคียงหินธรรมชาติ ในขณะทีย่ งั คงความแข็งแกร่ง

พื้ น ผิ ว ของหิ น มี รู พ รุ น ให้ ข องเหลวซึ ม ผ่ า น
และเป็นแหล่งสะสมเชือ้ โรคได้งา่ ย จึงควรเคลือบ
น�้ำยาป้องกันตะไคร่และเชื้อราก่อนติดตั้ง

วัสดุทดแทนหิน

ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทอะคริลิกโพลีเมอร์ มีผิวเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
เชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยความร้อนและขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนเคลือบเงา จึงมักไม่เห็น
รอยต่อของพืน้ ผิว ไม่มรี พ
ู รุน ไม่ดดู ซึมน�ำ้ และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้ โรค ท�ำความสะอาด
ง่าย มีสีสันลวดลายให้เลือกมากมาย และสามารถดัดโค้งได้
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีนวัตกรรมวัสดุ Pyrolithic Stone ภายใต้แบรนด์ GEOLUXE ซึ่ง
ใช้เทคโนโลยีจ�ำลองรูปแบบการเกิดของหินในกระบวนการตามธรรมชาติ ผลิตออกมาเป็น
วัสดุแผ่นที่ดูคล้ายหินอ่อน แต่แข็งแกร่ง ทนทานต่อรอยขูดขีด กรดด่าง และความร้อนได้ดี
มีอัตราการดูดซึมน�้ำต�่ำจึงเกิดคราบได้น้อย สามารถท�ำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย
ใช้ปูได้ทั้งเคาน์เตอร์ครัว พื้น และผนัง

วัสดุปูพื้นและท็อปเคาน์เตอร์ครัว GEOLUXE รุ่น Palizza

ท็อปเคาน์เตอร์ครัว GEOLUXE รุ่น Eramo

กระเบื้องเซรามิก

เป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้ดี มีหลายรูปแบบหลายราคา จะให้ดีควรเลือกกระเบื้องรุ่นที่มีความ
แข็งแกร่งมากพอ และมีผิวเรียบมันเพื่อลดการดูดซึมน�้ำ เช่น กระเบื้อง Glazed Porcelain
กระเบือ้ ง Homogeneous ทัง้ นีห้ ากต้องการเน้นความสวยงามและท�ำความสะอาดง่าย ควรเลือก
กระเบื้องแผ่นใหญ่ เพื่อลดจ�ำนวนรอยต่อและลดการสะสมของคราบสกปรกตามร่องยาแนว
ในปัจจุบัน มีกระเบื้องเซรามิกขนาดใหญ่ที่ปูท็อปเคาน์เตอร์ครัวได้โดยปราศจากรอยต่อ (หรือมี
รอยต่อน้อยมาก) อย่างเช่น COTTO Grande Collection ซึง่ มีขนาดถึง 1.60 ม. x 3.20 ม. หนา
12 มม. ใกล้เคียงกับความหนาของวัสดุท็อปเคาน์เตอร์อื่นๆ ในท้องตลาด นอกจากนี้ ยังมีความ
แข็งแรง รับน�้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี ทนกรดด่าง ไฟ ความร้อนและรอยขีดข่วน มีอัตราการ
ดูดซึมน�้ำต�่ำและท�ำความสะอาดง่าย

ท็อปเคาน์เตอร์ครัว ปูด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่ COTTO Grande Collection

รู้จักชนิดของโถสุขภัณฑ์ก่อนเลือกใช้
ประเภทของโถสุขภัณฑ์สามารถจ�ำแนกได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ระบบช�ำระล้าง รูปแบบการจ่ายน�้ำ และการติดตั้ง

ห้องน�้ำกับ

สุขภัณฑ์
ก๊อกน�้ำ
และ

สุขภัณฑ์และก๊อกน�ำ้ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับห้องน�้ำ ซึ่งมีให้เลือก
มากมายหลายรุ ่ น เจ้ า ของบ้ า นควร
ท�ำความเข้าใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้ดีก่อนจะเลือกซื้อ เพื่อให้ได้สุขภัณฑ์
และก๊อกน�้ำที่ตรงใจ เหมาะกับการใช้งาน
นอกจากนี้ รูปแบบต่างๆ ของสุขภัณฑ์
และก๊อกน�้ำ ยังเป็นอีกองค์ประกอบที่
ช่วยส่งเสริมสไตล์การออกแบบของ
ห้องน�้ำได้ด้วย

ระบบช�ำระล้างของโถสุขภัณฑ์ *
1 Wash Down
เป็นระบบทีใ่ ช้นำ�้ ใหม่แทนทีน่ ำ�้ เก่า ใช้นำ�้ น้อย
ในการช�ำระล้าง ถือเป็นระบบที่ “ประหยัด
น�้ำได้มากที่สุด” ระดับน�้ำในคอห่านไม่สูง
และมีโอกาสเกิดกลิ่นไหลย้อนได้มากกว่า
ระบบอืน่ ทัง้ นี้ โถสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง
และโถสุขภัณฑ์ที่มีปุ่มช�ำระให้เลือก 2 ปุ่ม
(น�้ ำ มาก/น�้ ำ น้ อ ย) จะเป็ น ระบบ Wash
Down ทั้งสิ้น

2 Siphonic Wash Down
เป็นระบบใช้น�้ำใหม่แทนที่น�้ำเก่า เช่นเดียว
กับระบบ Wash Down แต่ใช้หลักของ
กาลักน�ำ้ ช่วยให้เกิดแรงดึงดูดในระบบท่อ
คอห่านด้วย จึงดูดกากเบาได้ดี ถือเป็นรุน่
ที่ประหยัดน�้ำได้เป็นอันดับ 3 สังเกตระดับ
น�้ำในคอห่านสูงกว่าระบบ Wash Down

3 Siphon Jet
เป็นระบบทีม่ กี ารช�ำระล้างได้เร็วและแรงกว่า
ระบบอื่นๆ (แต่อาจมีเสียงดังรบกวน) ถือ
เป็นรุ่นที่ประหยัดน�้ำเป็นอันดับ 2 สังเกตใน
คอห่านจะเห็น “รู Jet” ฝั่งตรงข้ามกับท่อ
ระบายน�้ำ เป็นตัวช่วยส่งน�้ำในการช�ำระล้าง

4 Siphon Vortex
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพการช�ำระดีที่สุด
เมื่อเทียบกับระบบอื่น ตัวโถสุขภัณฑ์จะเป็น
ชิน้ เดียว (โถกับถังพักน�ำ้ เชือ่ มกันโดยไม่เห็น
รอยต่ อ ) ต� ำ แหน่ ง ถั ง พั ก น�้ ำ อยู ่ ต�่ ำ และมี
อุ ป กรณ์ ด ้ า นในเป็ น ทองเหลื อ ง ภายใน
คอห่านจะมีรูอยู่ด้านข้างเพื่อปล่อยน�้ำช�ำระ
ล้างเข้าคอห่านให้เอ่อขึ้น ก่อนจะดูดกลับสู่
คอห่านด้วยระบบหมุนวน จึงมีเสียงช�ำระ
ล้างเบากว่าระบบอื่น

* 4 ระบบดังกล่าวเป็นการจ�ำแนกประเภทของสุขภัณฑ์ คอตโต้
• สุขภัณฑ์ระบบ Siphonic Wash Down และ Siphon Jet มักจะมีปุ่มหรือก้านกดช�ำระล้างอยู่ที่ด้านข้าง จุดสังเกตที่
แตกต่างกัน คือ Siphon Jet จะมี “รูส�ำหรับปล่อยน�้ำในคอห่าน” ส่วน Siphonic Wash Down จะไม่มี
• สุขภัณฑ์ระบบ Wash Down, Siphonic Wash Down และ Siphon Jet จะมีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเดียว และแบบ 2 ชิ้น
ส่วนระบบ Siphon Vortex จะมีแบบชิ้นเดียวเท่านั้น

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบ Siphon Vortex
ระบบ Wash Down
ระบบ Siphonic Wash Down
ระบบ Siphon Jet
(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น วิกโก้) (สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น ไจแอนท์) (สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น แกรนด์ ริเวียร่า) (สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น พารากอน)

Tips
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ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงานระบบ

ห้องน�้ำ กับ สุขภัณฑ์ และ ก๊อกน�้ำ

รูปแบบการจ่ายน�้ำของโถสุขภัณฑ์

ระบบติดตั้งโถสุขภัณฑ์

แบบใช้ถังพักน�้ำ
เหมาะส� ำ หรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย
เนื่องจากสามารถใช้กับแรงดัน
น�้ำต�่ำได้ มีทั้งประเภทสุขภัณฑ์
ชิ้นเดียว และสุขภัณฑ์สองชิ้น

แบบใช้ฟลัชวาล์ว
ต้ อ งใช้ แ รงดั น น�้ ำ ในการช� ำ ระ
อายุการใช้งานทนทาน จึงเหมาะ
กับอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า
หรือที่สาธารณะซึ่งต้องใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอ
น�้ำเต็มหม้อน�้ำ

แบบใช้ถังพักน�้ำซ่อนผนัง
ท�ำความสะอาดง่าย ดูสวยงาม
และสามารถใช้ได้กบั แรงดันน�ำ้ ต�ำ่

แบบใช้ฟลัชวาล์วซ่อนผนัง
ต้องการแรงดันน�้ำในการช�ำระ
เช่นกัน เหมาะส�ำหรับทีส่ าธารณะ
ซึ่งต้องใช้งานต่อเนื่อง อายุ
การใช้งานยาวนาน สวยงามและ
ท�ำความสะอาดง่าย

แบบตัง้ พืน้ มีความสะดวกในการติดตัง้ และการเตรียมหน้างาน มีระบบช�ำระล้างให้เลือกครบ
ทั้ง 4 ระบบ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ “เดินท่อลงพื้น” (ซึ่งนิยมใช้ในบ้านพักอาศัย)
หรือแบบ “เดินท่อออกผนัง”
สุขภัณฑ์ตั้งพื้น
คอตโต้ รุ่น โอลิคซ์

สุขภัณฑ์ตั้งพื้นแบบเดินท่อลงพื้น

สุขภัณฑ์ตั้งพื้นแบบเดินท่อออกผนัง

โถสุ ข ภั ณ ฑ์ แ บบตั้ ง พื้ น
มี ห ลากหลายรู ป แบบ
ให้ เ ลื อ กนอกเหนื อ จาก
รุ่นทั่วไป

Tips

ส�ำหรับเด็ก
(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น กุ๊กไก่)

เหมาะกับบ้านพักอาศัย
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เหมาะกับอาคารสาธารณะ
และมีเสียงดังกว่าแบบใช้ถังพักน�้ำ

ส�ำหรับผู้สูงวัย                       
(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น ฟอร์ออล)

ส�ำหรับติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก
(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น สเปซ โซลูชั่น)

แบบแขวนผนัง มีความสวยงามและท�ำความ
สะอาดง่าย แต่ต้องมีการเตรียมหน้างาน
ทั้งพื้นและผนังส�ำหรับยึดอุปกรณ์ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ มีรุ่นให้เลือกไม่มาก และมักเป็น
ระบบช�ำระแบบ Wash Down ชนิดท่อออก
ทางผนัง
สุขภัณฑ์แขวนผนัง คอตโต้ รุ่น อาวันติ

การเดินท่อออกผนัง
ของสุขภัณฑ์แขวนผนัง

22

ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงานระบบ

ห้องน�้ำ กับ สุขภัณฑ์ และ ก๊อกน�้ำ

โถสุขภัณฑ์กับระบบอัตโนมัติ

เลือกก๊อกน�้ำอย่างไรให้เหมาะ

ในปัจจุบันมีโถสุขภัณฑ์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยเซนเซอร์ในการจับความเคลื่อนไหว รวมถึงรีโมทควบคุมการท�ำงานของระบบต่างๆ

ก๊อกน�้ำกับระบบน�้ำ

ก๊อกน�้ำกับอ่างล้างหน้า

ก๊อกเดี่ยว ส�ำหรับระบบน�้ำปกติ

ควรเลือกก๊อกน�ำ้ ให้เหมาะกับลักษณะ
ของอ่าง โดยเฉพาะรูปแบบการติดตัง้
ทั้งนี้ อ่างล้างหน้าจะมีให้เลือกทั้งรุ่น
อ่างล้างหน้า
ทีม่ รี สู ำ� หรับติดตัง้ ก๊อก กับรุน่ ทีไ่ ม่มรี ู
แขวนผนัง คอตโต้
ซึ่ ง เหมาะกั บ ก๊ อ กแบบติ ด ตั้ ง กั บ รุ่น ทีทรากอน ไฮยีน
เคาน์เตอร์หรือผนัง

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มควบคุม
• ก้านฉีดช�ำระในโถสุขภัณฑ์ โดยเลือกความ
แรงและอุ ณ หภู มิ ข องน�้ ำ ได้ ต ามต้ อ งการ
ทั้ ง นี้ ระบบจะล้ า งก้ า นฉี ด โดยอั ต โนมั ติ
ทั้งก่อนและหลังใช้งานเพื่อความสะอาด
• ระบบเป่าลมแห้ง หลังจากใช้ก้านฉีดช�ำระ
• ระบบช�ำระล้างอัตโนมัติ (บางรุ่นควบคุมได้
ด้วยระบบตรวจจับผ่านเซนเซอร์)

• ฝารองนั่งอิเล็กทรอนิกส์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ
ด้วยความเร็วนุ่มนวลพอเหมาะ
• ระบบปรับอุณหภูมิที่ฝารองนั่ง เพื่อความสบายขณะนั่งใช้งาน
สุขภัณฑ์ระบบนี้นอกจากจะใช้งานสะดวกแล้ว ยังมีข้อดี คือ ไม่ต้องติดตั้งสายฉีดช�ำระ ในการเลือกใช้อาจซื้อ “สุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ”
มาติดตั้งทั้งชิ้น หรือเลือกซื้อเฉพาะ “ฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ” มาติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์ธรรมดา (ในรุ่นที่สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้)
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
สุ ข ภั ณ ฑ์ ร ะบบอั ต โนมั ติ พร้ อ ม
ระบบการใช้งานแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง
ก้านฉีดช�ำระ เป่าลมแห้ง และการ
ช�ำระล้างโดยอัตโนมัติในตัว

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ
คอตโต้ รุ่น เทอร์ราโนว่า

ฝารองนัง่ ระบบอัตโนมัติ ส�ำหรับติดตัง้ กับ
โถสุขภัณฑ์ธรรมดา เมือ่ ติดตัง้ แล้วจะมีระบบ
การใช้งานเหมือนสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ
ยกเว้น “การช�ำระล้าง” เท่านั้นที่จะต้องใช้
มือกดตามปกติ

การเลื อ กใช้ สุ ข ภั ณ ฑ์ ที่ มี ร ะบบ
อัตโนมัติ ควรค�ำนึงเรื่องต�ำแหน่ง
การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เหมาะสม
ด้ ว ย และถึ ง แม้ แ ผงวงจรของ
สุขภัณฑ์จะป้องกันความชืน้ ได้ระดับ
หนึง่ แต่ในห้องน�ำ้ ก็ควรมีการระบาย
อากาศทีด่ ี เช่น มีชอ่ งหน้าต่าง หรือ
พั ด ลมดู ด อากาศ เพื่ อ ช่ ว ยลด
ความชื้น

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า คอตโต้
แบบก้านโยก รุ่น CT1142A#BL

อ่างล้างหน้า
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์
คอตโต้ รุ่น ควอโด้
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อ่างล้างหน้า
ชนิดฝังเคาน์เตอร์
คอตโต้
รุ่น ฟรีเซีย ทู ไฮยีน

ก๊อกผสม ส�ำหรับระบบน�้ำร้อน
และน�ำ้ เย็น โดยท่อน�ำ้ ร้อนและท่อ
น�้ำเย็น จะต่อเข้ากับวาล์วที่ซ่อน
อยู ่ ด ้ า นใน เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ ง าน
สามารถเลื อ กผสมน�้ ำ ตาม
อุณหภูมิที่ต้องการได้

ก๊อกทรงเตี้ย เหมาะกับอ่างล้าง
หน้าที่มีรูส�ำหรับติดตั้งก๊อก ทั้ง
แบบแขวนผนั ง แบบวางบน
เคาน์เตอร์ รวมถึงติดตั้งกับ
อ่างรุ่นฝังเคาน์เตอร์ได้ด้วย

ก๊อกทรงสูง เหมาะกับอ่างล้าง
หน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ที่ลึก
และใหญ่ สามารถรองรับน�้ำที่
กระเซ็นได้ และควรเป็นอ่างชนิด
ที่ไม่มีรูส�ำหรับติดตั้งก๊อก ทั้งนี้
ระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้ากับ
ผนังไม่ควรน้อยกว่า 10 ซม.

ก๊อกติดผนัง ใช้กบั อ่างล้างหน้า
ได้แทบทุกประเภท แต่ควรเป็น
ชนิดที่ไม่มีรูส�ำหรับติดตั้งก๊อก
ทั้ ง นี้ ในการติ ด ตั้ ง ควรค� ำ นึ ง
ระยะห่างระหว่างปลายก๊อกกับ
อ่างให้พอดี (คือไม่น้อยเกินไป
จนสอดมื อ เข้ า ไปล้ า งได้ ย าก
และไม่สูงหรือห่างเกินไปจนน�้ำ
กระเซ็นออกนอกอ่างได้ง่าย)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
คอตโต้ รุ่น CT2183A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
คอตโต้ แบบก้านโยก
รุ่น CT561D

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
คอตโต้ ทรงสูงแบบก้านโยก
รุ่น CT144AY

ก๊อกผสม
อ่างล้างหน้า
คอตโต้ ชนิดติดผนัง รุ่น CT2083

ก๊อกทรงเตี้ย คู่กับอ่างล้างหน้า
ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์

ก๊อกทรงสูง คู่กับอ่างล้างหน้า
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

ก๊อกติดผนัง คู่กับอ่างล้างหน้า
ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

อีกวิธีที่ช่วยลดการใช้น�้ำได้คือ เลือกใช้ก๊อกน�้ำรุ่นประหยัด
(ที่แรงดันน�้ำ 1 บาร์ มีน�้ำไหลออกมาไม่เกิน 6 ลิตร ใน 1 นาที ตามมาตรฐาน มอก.)
ตะแกรงกรองน�้ำ

ฝารองนั่งอัตโนมัติ คอตโต้ รุ่น คอนวีนิค
สังเกตที่ตัวผลิตภัณฑ์มักมีฉลากรับรอง

Tips

ส่วนใหญ่จะมีหัวตะแกรงกรองน�้ำติดที่ปลายก๊อก เพื่อเพิ่มฟองอากาศในน�้ำ 

ทุกไอเดียเรื่องบานเริ่มตนที่

