


2หน้า

ห้องน�้ำ ครัว กับ

กระเบื้องเซรามิก14หน้า

ครัว กับ 

เคาน์เตอร์

18หน้า

ห้องน�้ำ กับ สุขภัณฑ์ 

และ ก๊อกน�้า

8หน้า

ห้องน�้ำ ครัว กับ

ระบบน�้าดี น�้าเสีย

ห้องน�ำ้และครวั เป็นพืน้ทีใ่ช้งำนทีมี่ควำมคล้ำยคลงึกนั เนือ่งจำกมปัีจจยั

ต้องค�ำนงึมำกกว่ำพืน้ทีใ่ช้งำนทัว่ไป ไม่ว่ำจะเป็นวสัดทุีใ่ช้ซึง่ควรทนเร่ือง

ควำมเปียกช้ืนจำกกำรเช็ดล้ำงท�ำควำมสะอำดได้ มีอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่

เก่ียวข้องกับงำนระบบประปำทั้งกำรจ่ำยน�้ำดี กำรระบำยและบ�ำบัด 

น�้ำเสียก่อนล�ำเลียงออกสู่ท่อสำธำรณะ เช่น  อ่ำงล้ำงจำนในห้องครัว 

โถสุขภัณฑ์ในห้องน�้ำ เป็นต้น 

หนงัสอื “ห้องน�า้ ครวั กบัวสัดแุละงานระบบ” เล่มนี ้ได้รวบรวมข้อมลู

ต่ำงๆ ให้เจ้ำของบ้ำนท�ำควำมเข้ำใจเรื่องรูปแบบ กำรเลือกใช้ กำร 

ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ส�ำหรับห้องน�้ำและครัวในบ้ำน เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อกำรสร้ำง กำรต่อเตมิ กำรบ�ำรงุรกัษำ ให้ได้ห้องน�ำ้และครัว

ที่ถูกใจ ใช้งำนลงตัว รวมถึงช่วยลดปัญหำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นเมื่อ 

ใช้งำนในอนำคต

April 2016

ห้องน�้า ครัว

กับวัสดุและงานระบบ



ขนาด

มีหลำยขนำดตั้งแต่ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ไปจนถึง  

1.6 ม. x 3.2 ม. ซึ่งเหมำะกับกำรใช้งำนต่ำง

กัน เช่น กระเบื้องขนำดเล็กเหมำะกับพื้นที่ที่มี

ควำมโค้งอย่ำงสระว่ำยน�ำ้ ส่วนกระเบือ้งขนำด

ใหญ่เหมำะกับเคำน์เตอร์ครัว เพื่อลดโอกำส

กำรสะสมครำบสกปรกตำมรอยต่อ เป็นต้น

คุณสมบติน่ารู้ของกระเบื้องเซรามิก

•	 ก่อนเลือกซื้อกระเบื้อง ควรท�ารายการว่าจะปูกระเบื้องชนิดใดในห้องใด จ�านวนกี่ตารางเมตร

•	 ควรตรวจสอบเกรดกระเบื้อง ปริมาณแผ่นต่อกล่อง ระดับโค้ดสี ขนาด ชื่อรุ่นของกระเบื้อง และหมายเลขผลิต 

ให้ดี (แต่ละรอบผลิตอาจมีสีต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อดินที่น�ามาเผา สีที่ผสม อุณหภูมิ ฯลฯ)

•	 ควรซื้อกระเบื้องเกินจ�านวนปูจริงประมาณ 5 % ส�ารองไว้กรณีเสียหายขณะติดตั้งหรือซ่อมแซมในอนาคต 

ผิวหน้ากระเบื้อง

กระเบื้องแต่ละชนิดจะมีลวดลำย สีสันต่ำงๆ 

ให้เลือก รวมถึงพื้นผิวแตกต่ำงกันไป ทั้งผิว

เรียบมนั ผวิเรียบด้ำน ผวิขรุขระ ซึง่ควรเลอืก

ใช้ตำมควำมเหมำะสม เช่น ทอ็ปเคำน์เตอร์ครัว

ควรใช้กระเบื้องผิวเรียบมัน เพื่อให้ท�ำควำม

สะอำดได้ง่ำย เป็นต้น

ขอบกระเบื้อง มีผลต่อกำรเว้นร่องยำแนว 

รุ่นไม่ตัดขอบ รุ่นขอบตัดตรง

เนื้อในกระเบื้อง

อำจเป็นสีตำมชนิดของ

เนื้อดิน เช่น ครีม  น�้ำตำล  

ขำว แดง นอกจำกนี้ยังมี

กร ะ เบื้ องที่ เ นื้ อ ใน เป ็ น

ลวดลำยเดียวกับผิวหน้ำ 

ซึ่งมีข้อดีคือ เมื่อเกิดรอย

กะเทำะขีดข่วน จะเห็นไม่ชัด

ค่ากนัลืน่ของกระเบือ้ง

กระเบื้องที่ใช้ปูพื้นควรมีค่ำกันลื่น

หรือ “ค่า R” ที่เหมำะสม (ค่ำ R มี

ระดับตั้งแต่ 9-13 ยิ่งตัวเลขมากยิ่ง

กันลื่นได้ดี) เช่น R9 เหมำะกับพื้นใน

บ้ำนทัว่ไป R10 เหมำะกับห้องน�ำ้หรอื

โรงรถ ส่วน R11 เหมำะกบัพืน้ทีล่ำด

ชันและเปียกน�้ำ

การดูดซึมน�้า

เป็นปัจจยัทีค่วรพจิำรณำ โดยเฉพำะ

ต�ำแหน่งทีต้่องเผชญิควำมเปียกชืน้ 

หำกใช้กระเบื้องที่มีอัตรำกำรดูดซึม

น�ำ้ต�ำ่จะยิง่ด ีเพรำะช่วยลดโอกำสรัว่

ซมึ และลดกำรสะสมของเช้ือรำรวม

ถงึสิง่สกปรกต่ำงๆ บนผวิกระเบือ้ง

ความแข็งแกร่ง

ชนดิของวัตถดิุบ ควำมหนำกระเบือ้ง 

และอุณหภูมิที่เผำ ล้วนมีผลต่อ

ควำมแขง็แกร่งของกระเบือ้งท้ังส้ิน 

จึงควรเลือกให้เหมำะกับกำรใช้งำน

ที่ต้องรับแรงต่ำงกัน เช่น ผนัง พื้น 

เคำน์เตอร์ครัว

ความกว้างของ 

ร่องยาแนว > 2 มม.

ความกว้างของ 

ร่องยาแนว > 3 มม.

ห้องน�้ำ ห้องครัว นิยมใช้กระเบื้องเซรำมิก

เป ็นวัสดุปูพื้นและผนัง ในกำรเลือก

กระเบื้องน้ันนอกจำกจะเลือกรูปแบบที่

สวยงำมถกูใจแล้ว ควรค�ำนงึถงึกำรใช้งำน

ให้เหมำะสมกับคุณสมบัติของกระเบื้อง 

รวมถึงกำรติดตั้งดังต่อไปนี้

ห้องน�้า ครัว

เซรามิกกับกระเบื้อง



ผ่ำนกำรเผำที่อุณหภูมิสูงกว่ำ 1250 องศำเซลเซียส มีอัตรำกำรดูดซึมน�้ำต�่ำ มีน�้ำหนัก

มำกกว่ำกระเบื้องเคลือบ (เมื่อเทียบขนำดและควำมหนำที่เท่ำกัน) มีควำมแข็งแกร่งสูง จึง

ผลิตขนำดได้ใหญ่กว่ำกระเบื้องเคลือบ ชั้นผิวหน้ำมีกำรเคลือบสี มีรูปแบบลวดลำยและผิว

สัมผัสหลำกหลำย ส่วนใหญ่จะมีควำมหนำประมำณ 10 มม. และเป็นขอบแบบตัดตรง (มี

เพียงบำงรุ่นที่เป็นชนิดขอบไม่ตัดตรง หนำ 6 มม.) หำกสังเกตที่ขอบจะเห็นชั้นผิวหน้าและ

เนื้อกระเบื้องท่ีเป็นดินแยกกันชัดเจนเช่นเดียวกับกระเบ้ืองเคลือบ แต่เน้ือดินจะเป็น  

Porcelain ซึ่งมักมีสีขาวครีม 

กระเบื้อง Glazed Porcelain เหมำะส�ำหรับผนังและพื้นที่มีกำรสัญจรสูง ทั้งภำยนอกและ

ภำยใน ใช้งำนในพื้นที่เปียกชื้นหรือมีน�้ำขังได้ ส�ำหรับรุ่นท่ีมีผิวเรียบมันสำมำรถใช้ปูท็อป

เคำน์เตอร์ครัวได้ด้วย

Beautiful Bathroom by COTTO: กระเบื้องคอตโต้ รุ่น คันทรี วู๊ด

Beautiful Bathroom by COTTO: 

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น รัฟสโตน

Beautiful Bathroom by COTTO: 

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น แซนด์ สปา

Beautiful Bathroom by COTTO: 

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น ลูมินอส

Beautiful Bathroom by COTTO:              

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น คาริน่า

2 กระเบื้อง  

Glazed Porcelain

ผ่ำนกำรเผำที่อุณหภูมิ 900-1200 องศำเซลเซียส มีอัตรำกำรดูดซึมน�้ำมำกกว่ำกระเบื้อง

ชนิดอื่น มีน�้ำหนักเบำและขนำดไม่ใหญ่มำกนัก  (ไม่เกิน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว) ชั้นผิวหน้ำมีกำร

เคลือบสี มีรูปแบบลวดลำยหลำกหลำย สีสันสดใสสวยงำม สำมำรถท�ำผิวเป็นลำยลึกหรือ

นูนได้ กระเบื้องเคลือบมักมีควำมหนำ 6 มม. สังเกตที่ขอบกระเบื้องส่วนใหญ่จะไม่ตัดตรง  

และเหน็ชัน้เคลอืบที่ผ่วิหน้ากบัเนือ้กระเบือ้งทีเ่ป็นดินแยกกนัชดัเจน เนือ้ดนิมกัเป็นสีน�า้ตาล

หรือสีแดง ทั้งน้ี อำจมีกระเบื้องเคลือบรุ่นพิเศษที่มีลักษณะต่ำงออกไป เช่น มีควำมหนำ  

10 มม. มีขอบตัดตรง และมีเนื้อดินสีขำว เป็นต้น

กระเบือ้งเคลอืบมคีวำมทนทำนต่อแรงกระแทก แดด ฝน น้อยกว่ำกระเบือ้งชนดิอืน่ จงึเหมำะ

กับพื้นท่ีภำยในที่ไม่มีกำรสัญจรมำก และไม่ใช่พ้ืนที่น�้ำขังอย่ำงบ่อน�้ำหรือสระน�้ำตำ่งๆ ทั้งนี้ 

กระเบ้ืองเคลือบแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กระเบื้องปูพื้น ซึ่งสำมำรถใช้ปูได้ทั้งพ้ืนและผนัง 

กบั กระเบ้ืองปผูนงั ซึง่มคีวำมแขง็แกร่งน้อยกว่ำกระเบ้ืองปูพืน้ รวมถึงมคีวำมพรนุตวัและ

ดูดซึมน�้ำสูงกว่ำด้วย จึงเหมำะส�ำหรับใช้ปูผนังเท่ำนั้น

Beautiful Bathroom by COTTO: กระเบื้องคอตโต้ รุ่น แกลม

Beautiful Bathroom by COTTO:  

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น เพียว ซิตี้ คิวบ์

Beautiful Bathroom by COTTO: 

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น เฟรสโก้

Beautiful Bathroom by COTTO: 

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น ชอคโก บาร์

Beautiful Bathroom by COTTO:  

กระเบื้องคอตโต้ รุ่น นีโอ สมาร์ท

กระเบื้องเซรามิกชนิดต่างๆ

1 กระเบื้องเคลือบ 

5   ห้องน�้ำ ครัว กับ กระเบื้องเซรามิก4   ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงำนระบบ



1 การปูด้วยกาวซีเมนต์ 2 การปูด้วยปูนทราย

•	 เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ ควรรอให้กาวซีเมนต์เซตตัวอย่างน้อย 24 ชม. จึงค่อยยาแนวกระเบื้อง และหลังจาก

ท�าความสะอาดผิวกระเบื้องแล้ว ให้รออีก 7 วันจึงค่อยใช้งาน

•	 การปูกระเบื้องจะท�าให้ความหนาผนังและพื้นเพิ่มขึ้น 1-2 ซม. การเลือกวงกบประตูหน้าต่าง จึงควรค�านึง 

ถึงระยะเหล่านี้ด้วย (โดยปกติ ผนังที่ปูกระเบื้องมักใช้วงกบขนาด 2”x5”)

•	 ควรเว้นร่องยาแนวในการปูกระเบื้องทุกครั้ง (เว้นประมาณ 2-3 มม. ขึ้นอยู่กับชนิดกระเบื้อง) เพื่อป้องกัน

ปัญหากระเบื้องดันกันจนแตกเนื่องจากการหดขยายตัวของพื้นปูน และป้องกันไม่ให้น�้าเข้าไปขังระหว่าง

กระเบื้องกับพื้นหรือผนัง จนอาจเกิดปัญหาคราบขาว กระเบื้องหลุดล่อน และการรั่วซึมในอนาคต

ติดตั้งกระเบื้องให้ถูกวิธี

กำรปูกระเบื้องไม่ว่ำจะเป็นพื้นหรือผนัง ท�ำได้ 2 วิธี คือ ปูด้วยกำวซีเมนต์ (ปูนกำว) กับ ปูด้วยปูนทรำย

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

•	 เสือ	กาวซีเมนต์		•	กาวซีเมนต์	คอตโต้

การปูกระเบื้องที่ถูกวิธี การปูกระเบื้องที่ผิดวิธี 

(ปูซาลาเปา)

การปูกระเบื้องด้วยปูนทราย อาการกระเบื้องระเบิด

กำวซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป สำมำรถผสมน�้ำใช้ได้ทันที  

(มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรำยละเอียด และสำรเคมีเพื่อเพิ่มกำร

ยึดเกำะ) ใช้ส�ำหรับงำนปูกระเบื้องโดยเฉพำะ มีประสิทธิภำพยึดเกำะ

สงู ด้วยค่ายดึเกาะ 19 กก./ตร.ซม. เหมำะกบัพืน้ทีท่ีม่กีำรปรับระดบั

พืน้และผนงัเรยีบร้อยแล้ว ในกำรปกูระเบือ้งจะใช้เกรยีงหวปีำดกำว

ซีเมนต์บนพื้นหรือผนัง แล้วจึงน�ำกระเบื้องติดตั้งลงไป

ปูนทรำยคือ ปูนซีเมนต์ผสมกับทรำยและน�้ำ เหมำะกับพื้นที่ที่ยังไม่ได้

ปรับระดับ โดยงำนพื้นจะใช้ปูนทรำยหนำ 3-5 ซม. ในกำรปูกระเบื้อง

พร้อมปรับระดับ ส่วนงำนผนังจะมีควำมหนำของชั้นปูนทรำย

ประมำณ 1-2 ซม. ทัง้นี ้ส�ำหรับกระเบือ้งท่ีดดูซมึน�ำ้ได้ด ีเช่น กระเบือ้ง

ดนิเผำ ควรน�ำไปแช่น�ำ้ให้อิม่ตวัก่อนน�ำไปป ูเพือ่ป้องกนัมิให้กระเบ้ือง

ดดูซมึน�ำ้จำกปนูทรำย ซึง่ส่งผลเรือ่งกำรเกิดครำบขำวบนกระเบือ้ง

และลดประสิทธิภำพกำรยึดเกำะ

 Tips
ปูนทรายมีค่ายึดเกาะเพียง 3.5 กก./ตร.ซม.      

กระเบื้องที่ปูด้วยปูนทรายจึงมีโอกาสหลุดล่อนหรือระเบิด

ในอนาคตได้ง่ายกว่ากระเบื้องที่ปูด้วยกาวซีเมนต์

หรือท่ีมักเรียกกันว่ำ “กระเบื้องแกรนิต” หรือ “Granito” มีคุณสมบัติคล้ำยกระเบื้อง 

Glazed Porcelain แต่ต่ำงกันตรงที่กระเบื้อง Homogeneous จะเป็นเนื้อดิน Porcelain 

ที่มีสีและลวดลายต่อเนื่องกันทั้งช้ินตั้งแต่ผิวหน้ำจนถึงเนื้อในกระเบื้อง (สังเกตที่ขอบ

กระเบื้องจะเห็นเป็นเน้ือเดียวกัน) ดังน้ัน หำกเกิดกำรกะเทำะขีดข่วนเป็นรอยลึกท่ีผิวหน้ำ 

จะมองเห็นได้ยำกมำก

กระเบื้อง Homogeneous มีควำมแข็งแกร่งสูงเช่นเดียวกับกระเบื้อง Glazed Porcelain 

สำมำรถใช้ปูผนัง ปูพ้ืนที่มีกำรสัญจรสูงได้ทั้งภำยนอกและภำยใน ใช้งำนในพ้ืนที่เปียกชื้น

หรือมีน�้ำขังได้ ใช้ปูท็อปเคำน์เตอร์ครัวได้

กระเบื้อง Italia Collection รุ่น INDUSTRIAL

กระเบื้อง Italia Collection รุ่น BALZA 

กระเบือ้ง Italia Collection รุ่น SELECTION OAK

กระเบื้อง Italia Collection รุ่น IMARMI กระเบื้อง Italia Collection รุ่น ARDOISE

3 กระเบื้อง

Homogeneous

7   ห้องน�้ำ ครัว กับ กระเบื้องเซรามิก6   ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงำนระบบ



ถังสเตนเลส มีขำตั้ง มีรูระบำย

น�้ำก้นถังจึงท�ำควำมสะอำดง่ำย  

แต่มโีอกำสเกดิสนมิตำมรอยต่อ

จึงไม่เหมำะกับน�้ำกร่อยหรือน�้ำ

บำดำล

ถังพลาสติก พื้นที่ติดตั้งต้อง

เรียบสม�่ำเสมอ (ควรลงเสำเข็ม

สั้นรองรับ) มีรูระบำยน�้ำอยู่ข้ำง

ถงั จงึถ่ำยตะกอนตกค้ำงออกได้

ยำก วสัดุเป็นพลำสติก จงึไม่ต้อง 

กงัวลเรือ่งสำรปนเป่้ือนจำกสนมิ 

ทัง้น้ี บำงรุน่จะมนีวตักรรมยบัยัง้

เชื้อแบคทีเรียด้วย

ถังคอนกรีต ควรท�ำระบบ 

กนัซมึและเลอืกใช้วสัดปิุดผวิที่

ลดกำรสะสมของแบคทีเรีย

และปลอดภัยต่อกำรอุปโภค

ถังพลาสติก ผลิตจำกโรงงำน 

ปลอดภัยจำกสำรพษิ ได้มำตรฐำน  

ยกมำติดตั้งได้ทันที (ควรปฏิบัติ

ตำมคู่มือติดตั้งอย่ำงเคร่งครัด)

ประหยัดพ้ืนที่ใช้สอย อุณหภูมิน�้ำไม่เปล่ียนมำก แต่ดูรักษำยำกและ

รำคำสูงกว่ำถังชนิดวำงบนดิน (ควรมีโครงสร้ำงท่ีแข็งแรงรองรับ

เพื่อป้องกันกำรทรุดตัว) 

ระบบจ่ายน�้าดี

น�้ำจำกท่อประปำสำธำรณะที่ต่อเข้ำมำในบ้ำนน้ัน ก่อนจะจ่ำยมำยังก๊อกน�้ำหรือฝักบัวในบ้ำนมักต้องผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น  

“ถังเก็บน�้า” ส�ำหรับส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในบ้ำน  “ป๊มน�้า” เพื่อเพิ่มแรงดันจ่ำยน�้ำ รวมถึง “ระบบท�าน�้าอุ่น/น�้าร้อน” ส�ำหรับปรับอุณหภูมิของน�้ำ

ให้ได้ตำมต้องกำร (อำจตดิตัง้เครือ่งท�ำน�ำ้อุน่ธรรมดำ หรอืตดิตัง้เครือ่งท�ำน�ำ้ร้อนส่งผ่ำนท่อน�ำ้ร้อนไปยงัก๊อกผสม เพือ่เลือกเปิดน�ำ้ร้อน/

น�้ำเย็นได้)

ชนิดถังเก็บน�้า

ดูแลรักษำง่ำย เคลื่อนย้ำยง่ำย แต่จะกินพื้นที่ 

ใช้งำน และอุณหภูมิน�้ำมักเปลี่ยนเมื่อโดนแดด

ถังเก็บน�้าวางบนดิน ถังเก็บน�้าใต้ดิน

ห้องน�้ำและห้องครัว เป็นพื้นที่ที่มี

กำรใช้น�้ำ “ระบบจ่ายน�้าดี” และ 

“ระบบระบายน�้าเสีย” จึงเป็นเรื่อง

ส�ำคัญ เน่ืองจำกมีควำมสัมพันธ์

กับกำรเดินท่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ 

ซึ่ งควรผ ่ ำนกำรค� ำนวณและ

พิจำรณำโดยวิศวกรสุขำภิบำล 

ตั้งแต่ในขั้นตอนกำรออกแบบบ้ำน

ห้องน�้า  

ครัว 

น�้าดี น�้าเสีย

กับระบบ



  Tips

น�้ำที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้วจำกห้องน�้ำหรือห้องครัว จะถูกล�ำเลียงออกไปทำงท่อระบำยน�้ำทิ้ง ซึ่งควรผ่ำน “ระบบบ�าบัดน�้าเสีย” ก่อนจะส่ง 

ต่อไปยังท่อระบำยน�้ำสำธำรณะ 

ระบบระบายน�้าเสีย

น�้ำทิ้งจำกห้องน�้ำโดยเฉพำะของเสียจำกโถสุขภัณฑ์ ควรต่อเข้ำสู ่

ถังบ�ำบัดน�้ำเสียโดยตรง นอกจำกนี้ควรติดตั้งท่อระบำยอำกำศ  

เพื่อมิให้อำกำศที่สะสมไหลย้อนกลับทำงท่อซ่ึงเป็นอีกสำเหตุของ

กลิ่นเหม็นในห้องน�้ำ

การบ�าบัดน�้าเสียจากห้องน�้า

ถังบ�าบัดน�้าเสียขนาด 600 ลิตร 

เหมาะกับผู้อยู่อาศัย ประมาณ 4-6 คน

ถังบ�าบัดน�้าเสียขนาด 800 ลิตร  

เหมาะกับผู้อยู่อาศัย 5-7 คน

ถังบ�าบัดน�้าเสียขนาด 900 ลิตร  

เหมาะกับผู้อยู่อาศัย 6-9 คน

    
    

 Tips

ชุดที่ 1                                                             

•	 เกบ็น�า้จากการประปาและ 

ป๊ัมน�า้จ่ายไปยงัถังเกบ็น�า้ 

ชุดที่ 2

ชุดที่ 2 

•	 ปั๊มน�้าชุดที่ 2 จ่ายน�้าไปยัง 

2 ชั้นบนสุด

•	 ถงัเกบ็น�า้ชดุที ่2 ปล่อยน�า้

ผ่านท่อลงไปยงัชัน้ทีเ่หลอื

ด้วยแรงโน้มถ่วงปกติ

การติดตั้งถังเก็บน�้า

ใช้ถังเก็บน�้ำ (บนดินหรือใต้ดิน) และปั๊มน�้ำ

จ�ำนวน 1 ชุด เหมำะกับบ้ำนสูงไม่เกิน 3 ชั้น

ใช้ถงัเกบ็น�ำ้และป๊ัมน�ำ้อย่ำงน้อย 2 ชดุ เหมำะ

กับบ้ำนสูง 4 ชั้นขึ้นไป 

ติดตั้งที่ชั้นล่าง ติดตั้งที่ชั้นบนสุดหรือดาดฟ้า 

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

•	 ถังเก็บน�้าใต้ดินพลาสติก	คอตโต้			•	ถังเก็บน�้าบนดินพลาสติก	คอตโต้	 •	ถังเก็บน�้าสเตนเลส	คอตโต้
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ตะแกรงกันกลิ่น (Bell Trap) ส�ำหรับระบำยน�้ำที่พื้น มองจำก

รูปตัดจะเป็นรูปทรงคล้ำยชำมคว�่ำ มีน�้ำขังในตัวเพื่อกันกลิ่น

เหม็นย้อนกลับขึ้นมำ 

ตวัดกัตะกอนรปูถ้วย ส�ำหรบัดกัเศษวสัดแุละช่วยกนักลิน่ เป็น

อุปกรณ์ที่มักติดตั้งอยู่กับอ่ำงล้ำงหน้ำ และโถปัสสำวะชำย

ปะเก็นกันกล่ิน เป็นวงแหวนขี้ผึ้งขนำดพอดีกับท่อสุขภัณฑ์ 

มีหน้ำที่ป้องกันกลิ่นไม่ให้ลอดออกมำตำมจุดรอยต่อระหว่ำง

ท่อน�้ำทิ้งที่พื้นกับสุขภัณฑ์

การป้องกันกลิ่นจากระบบระบายน�้าเสีย

โดยใช้ ท่อ P-Trap หรือ U-Trap ซึ่งขังน�้ำไว้ในจุดหักงอ 

เพื่อกันไม่ให้กลิ่นไหลย้อนกลับขึ้นมำรบกวน

1 กันกลิ่นด้วยท่อระบายน�้าเสีย  

2 การกันกลิ่นด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

•	 ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างหน้าสเตนเลสรูปตัวพี	คอตโต้	 •	ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม	คอตโต้	 •	ท่อน�้าทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	คอตโต้

P-Trap U-Trap

น�้ำทิ้งจำกห้องครัวมักปนเปื้อนด้วยไขมันจ�ำนวนมำก จึงควรบ�ำบัดโดยแยกไขมันออกด้วย “ถังดักไขมัน” เพ่ือช่วยป้องกันท่ออุดตันและ 

ส่งกลิ่นเหม็น ถังดักไขมันจะมีให้เลือกใช้ 2 ประเภทคือ “แบบฝงดิน” และ “แบบตั้งพื้น” ทั้งนี้ ในกำรเลือกซื้อถังดักไขมัน ควรค�ำนึงเรื่อง

ขนำดให้เหมำะกับควำมถี่ในกำรใช้งำนห้องครัวและจ�ำนวนสมำชิกในบ้ำน (เช่น สมำชิกในบ้ำน 5 คน ควรใช้บ่อดักไขมันประมำณ 15 ลิตร 

เป็นต้น)

การบ�าบัดน�้าเสียจากห้องครัว

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

•	 ถังบ�าบัดน�้าเสียส�าเร็จรูป	คอตโต้			•	ถังดักไขมันใต้ดิน	คอตโต้		•	ถังดักไขมันตั้งพื้น	คอตโต้
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“ชุดครัว Smart Counter Modern Chic Collection”  เคาน์เตอร์ครัวเบาส�าเร็จรูป โดย 

คอตโต้	ซึง่ผลติชิน้ส่วนจากโรงงานมาประกอบตดิตัง้	(ภายในเป็นโครงอะลมูเินยีมประกอบ

เข้ากับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์)

เคาน์เตอร์ครัวหนัก กรุกระเบื้องเซรามิก

สร้ำงด้วยวัสดุก่อหรือหล่อ เช่น อิฐก่อ คอนกรีตมวลเบำเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซึ่งแข็งแรงทนทำนต่อน�้ำหนัก แรงกระแทก และควำมชื้น ทั้งนี้ วัสดุตกแต่งปิดผิวควรมีพื้น

ผิวมัน ท�ำควำมสะอำดง่ำยและทนทำนต่อสำรต่ำงๆ ได้ ที่นิยมกันคือ กระเบื้องเซรำมิก

สร้ำงด้วยวัสดุโครงเบำอย่ำงโครงคร่ำวไม้ หรือเหล็ก กรุด้วยวัสดุแผ่น เช่น ไม้ ไม้อัด ซีเมนต์บอร์ด Particle Board เป็นต้น วัสดุปิดผิว

ตกแต่งมีควำมหลำกหลำยและตกแต่งให้สวยงำมได้ง่ำย

หำกแบ่งจำกวัสดุโครงสร้ำงจะสำมำรถแยกประเภทได้เป็น “เคาน์เตอร์ครัวหนัก” และ “เคาน์เตอร์ครัวเบา”

ชนิดของเคาน์เตอร์ครัว

เคาน์เตอร์ครัวหนัก 

เคาน์เตอร์ครัวเบา 

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

•	 อิฐมวลเบา	Q-CON	•	เคาน์เตอร์มวลเบา	Q-CON	•	แผ่นสมาร์ทบอร์ด	เอสซีจี

เคาน์เตอร์ครัวเบา

เคำน์เตอร์ครัว นับเป็นองค์ประกอบที่

ส�ำคัญอันดับต้นๆ ของห้องครัว โดยก่อน

ที่ เจ ้ำของบ้ำนจะตัดสินใจเลือกรูปแบบ

เคำน์เตอร์ครัวน้ัน ควรค�ำนึงเรื่องของ

โครงสร้ำงรวมถึงวัสดุปิดผิว โดยเฉพำะ 

ท็อปเคำน์เตอร์ครัว ซึ่งเก่ียวข้องกับทั้ง

ควำมสวยงำมและควำมเหมำะสมของกำร

ใช้งำน

ครัว

เคาน์เตอร์

กับ



เป็นวัสดุที่ทนควำมร้อนได้ดี มีหลำยรูปแบบหลำยรำคำ จะให้ดีควรเลือกกระเบ้ืองรุ่นที่มีควำม

แข็งแกร่งมำกพอ และมีผิวเรียบมันเพื่อลดกำรดูดซึมน�้ำ เช่น กระเบื้อง Glazed Porcelain 

กระเบือ้ง Homogeneous ทัง้นีห้ำกต้องกำรเน้นควำมสวยงำมและท�ำควำมสะอำดง่ำย ควรเลอืก

กระเบื้องแผ่นใหญ่ เพื่อลดจ�ำนวนรอยต่อและลดกำรสะสมของครำบสกปรกตำมร่องยำแนว 

ในปัจจุบัน มีกระเบื้องเซรำมิกขนำดใหญ่ที่ปูท็อปเคำน์เตอร์ครัวได้โดยปรำศจำกรอยต่อ (หรือมี

รอยต่อน้อยมำก) อย่ำงเช่น COTTO Grande Collection ซึง่มีขนำดถงึ 1.60 ม. x 3.20 ม. หนำ 

12 มม. ใกล้เคียงกับควำมหนำของวัสดุท็อปเคำน์เตอร์อื่นๆ ในท้องตลำด นอกจำกนี้ ยังมีควำม

แข็งแรง รับน�้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี ทนกรดด่ำง ไฟ ควำมร้อนและรอยขีดข่วน มีอัตรำกำร

ดูดซึมน�้ำต�่ำและท�ำควำมสะอำดง่ำย

เป็นกำรน�ำหินธรรมชำติ (อำจเป็นหินแกรนิต หินอ่อน หรือหินควอตซ์) ไปบดและอัดเข้ำด้วยกัน

โดยใช้วัสดุประสำน เช่น เรซิ่น เพื่อให้พื้นผิวเรียบไร้รูพรุน จึงไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก ทน

รอยขดูขดีได้ด ีสำมำรถท�ำขนำดได้ใหญ่สดุใกล้เคยีงหนิธรรมชำต ิในขณะท่ียงัคงควำมแขง็แกร่ง

กระเบื้องเซรามิก 

หินอัด  

ท็อปเคาน์เตอร์ครัว ปูด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่ COTTO Grande Collection 

พื้นผิวของหินมีรูพรุนให้ของเหลวซึมผ่าน 

และเป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคได้ง่าย จงึควรเคลอืบ

น�้ายาป้องกันตะไคร่และเชื้อราก่อนติดตั้ง

ท็อปเคาน์เตอร์ครัว GEOLUXE รุ่น Eramo วัสดุปูพื้นและท็อปเคาน์เตอร์ครัว GEOLUXE รุ่น Palizza

ท็อปเคาน์เตอร์ครัวกับวัสดุหินและกระเบื้อง

ส่วนใหญ่นิยมใช้หินแกรนิต เนื่องจำกดูดซึมน�้ำน้อยกว่ำหินชนิดอื่น มีควำมแข็งแกร่ง ทนต่อ

รอยขีดข่วน ทนควำมร้อน มีลวดลำยสวยงำม มีสีสันหลำกหลำยให้เลือก และสั่งตัดตำม

ขนำดได้ จึงท�ำให้มีรอยต่อน้อย (แผ่นหินขนำดใหญ่จะมีรำคำสูงกว่ำขนำดเล็ก)

หินธรรมชาติ 

ผลิตจำกวัสดุสังเครำะห์ประเภทอะคริลิกโพลีเมอร์ มีผิวเรียบเนียนเป็นเน้ือเดียวกันทั้งแผ่น 

เชื่อมรอยต่อระหว่ำงแผ่นด้วยควำมร้อนและขัดผิวหน้ำให้เรียบก่อนเคลือบเงำ จึงมักไม่เห็น

รอยต่อของพืน้ผวิ ไม่มรูีพรนุ ไม่ดดูซมึน�ำ้ และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรค ท�ำควำมสะอำด

ง่ำย มีสีสันลวดลำยให้เลือกมำกมำย และสำมำรถดัดโค้งได้

นอกจำกนี้ ในปัจจุบันยังมีนวัตกรรมวัสดุ Pyrolithic Stone ภำยใต้แบรนด์ GEOLUXE ซึ่ง

ใช้เทคโนโลยีจ�าลองรูปแบบการเกิดของหินในกระบวนการตามธรรมชาติ ผลิตออกมำเป็น

วัสดุแผ่นที่ดูคล้ำยหินอ่อน แต่แข็งแกร่ง ทนทำนต่อรอยขูดขีด กรดด่ำง และควำมร้อนได้ดี 

มีอัตรำกำรดูดซึมน�้ำต�่ำจึงเกิดครำบได้น้อย สำมำรถท�ำควำมสะอำดและดูแลรักษำได้ง่ำย  

ใช้ปูได้ทั้งเคำน์เตอร์ครัว พื้น และผนัง 

วัสดุทดแทนหิน

17   ครัว กับ เคาน์เตอร์16   ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงำนระบบ



 Tips

ประเภทของโถสุขภัณฑ์สามารถจ�าแนกได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ระบบช�าระล้าง รูปแบบการจ่ายน�้า และการติดตั้ง

รู้จักชนิดของโถสุขภัณฑ์ก่อนเลือกใช้

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 

ระบบ Siphon Jet      

(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น แกรนด์ ริเวียร่า)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 

ระบบ Siphon Vortex 

(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น พารากอน) 

สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น 

ระบบ Siphonic Wash Down 

(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น ไจแอนท์)

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 

ระบบ Wash Down 

(สุขภัณฑ์ คอตโต้ รุ่น วิกโก้) 

ระบบช�ำระล้ำงของโถสุขภัณฑ ์*

1 Wash Down 

เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพการช�าระดีที่สุด

เมื่อเทียบกับระบบอื่น ตัวโถสุขภัณฑ์จะเป็น

ชิน้เดยีว (โถกบัถงัพกัน�า้เชือ่มกนัโดยไม่เหน็

รอยต่อ) ต�าแหน่งถังพักน�้าอยู ่ต�่าและมี

อุปกรณ์ด้านในเป็นทองเหลือง ภายใน

คอห่านจะมีรูอยู่ด้านข้างเพื่อปล่อยน�้าช�าระ

ล้างเข้าคอห่านให้เอ่อขึ้น ก่อนจะดูดกลับสู่

คอห่านด้วยระบบหมุนวน จึงมีเสียงช�าระ

ล้างเบากว่าระบบอื่น

* 4 ระบบดังกล่ำวเป็นกำรจ�ำแนกประเภทของสุขภัณฑ์ คอตโต้

4 Siphon Vortex  

เป็นระบบท่ีมกีารช�าระล้างได้เรว็และแรงกว่า

ระบบอื่นๆ (แต่อาจมีเสียงดังรบกวน) ถือ

เป็นรุ่นที่ประหยัดน�้าเป็นอันดับ 2 สังเกตใน

คอห่านจะเห็น “รู Jet” ฝั่งตรงข้ามกับท่อ

ระบายน�้า เป็นตัวช่วยส่งน�้าในการช�าระล้าง

เป็นระบบใช้น�้าใหม่แทนที่น�้าเก่า เช่นเดียว

กับระบบ Wash Down แต่ใช้หลักของ

กาลกัน�า้ ช่วยให้เกดิแรงดงึดดูในระบบท่อ

คอห่านด้วย จงึดดูกากเบาได้ดี ถอืเป็นรุ่น

ที่ประหยัดน�้าได้เป็นอันดับ 3 สังเกตระดับ

น�้าในคอห่านสูงกว่าระบบ Wash Down

2 Siphonic Wash Down 

3 Siphon Jet  

• สุขภัณฑ์ระบบ Siphonic Wash Down และ Siphon Jet มักจะมีปุ่มหรือก้ำนกดช�ำระล้ำงอยู่ที่ด้ำนข้ำง จุดสังเกตที่ 

แตกต่างกัน คือ Siphon Jet จะมี “รูส�ำหรับปล่อยน�้ำในคอห่ำน” ส่วน Siphonic Wash Down จะไม่มี

• สุขภัณฑ์ระบบ Wash Down, Siphonic Wash Down และ Siphon Jet จะมีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเดียว และแบบ 2 ชิ้น   

ส่วนระบบ Siphon Vortex จะมีแบบชิ้นเดียวเท่ำนั้น

เป็นระบบทีใ่ช้น�า้ใหม่แทนทีน่�า้เก่า ใช้น�า้น้อย

ในการช�าระล้าง ถือเป็นระบบที่ “ประหยัด

น�้ำได้มำกท่ีสุด” ระดับน�้าในคอห่านไม่สูง

และมีโอกาสเกิดกลิ่นไหลย้อนได้มากกว่า

ระบบอ่ืน ท้ังนี ้โถสขุภัณฑ์ชนดิแขวนผนงั 

และโถสุขภัณฑ์ที่มีปุ่มช�าระให้เลือก 2 ปุ่ม 

(น�้ามาก/น�้าน้อย) จะเป็นระบบ Wash 

Down ทั้งสิ้น

สขุภณัฑ์และก๊อกน�า้ เป็นอปุกรณ์ส�าคัญ

ที่จ�าเป็นส�าหรับห้องน�้า ซึ่งมีให้เลือก

มากมายหลายรุ ่น เจ้าของบ้านควร

ท�าความเข้าใจรูปแบบของผลิตภัณฑ ์

ให้ดีก่อนจะเลือกซ้ือ เพื่อให้ได้สุขภัณฑ์

และก๊อกน�้าที่ตรงใจ เหมาะกับการใช้งาน 

นอกจากนี้ รูปแบบต่างๆ ของสุขภัณฑ์

และก๊อกน�้า ยังเป็นอีกองค์ประกอบที่

ช่วยส่งเสริมสไตล์การออกแบบของ

ห้องน�้าได้ด้วย

สุขภัณฑ์

ก๊อกน�้า

ห้องน�้ำกับ

และ



แบบตัง้พืน้ มคีวำมสะดวกในกำรตดิตัง้ และกำรเตรยีมหน้ำงำน มรีะบบช�ำระล้ำงให้เลอืกครบ

ทั้ง 4 ระบบ โดยสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเป็นแบบ “เดินท่อลงพื้น”  (ซึ่งนิยมใช้ในบ้ำนพักอำศัย) 

หรือแบบ “เดินท่อออกผนัง”

แบบแขวนผนงั มคีวำมสวยงำมและท�ำควำม

สะอำดง่ำย แต่ต้องมีกำรเตรียมหน้ำงำน 

ทั้งพื้นและผนังส�ำหรับยึดอุปกรณ์ติดตั้ง

สุขภัณฑ์ มีรุ ่นให้เลือกไม่มำก และมักเป็น

ระบบช�ำระแบบ Wash Down ชนิดท่อออก

ทำงผนัง

สุขภัณฑ์แขวนผนัง	คอตโต้	รุ่น	อาวันติ

สุขภัณฑ์ตั้งพื้นแบบเดินท่อลงพื้น สุขภัณฑ์ตั้งพื้นแบบเดินท่อออกผนัง

สุขภัณฑ์ตั้งพื้น	 

คอตโต้ รุ่น โอลิคซ์

ส�าหรับผู้สูงวัย																							

(สุขภัณฑ์	คอตโต้	รุ่น	ฟอร์ออล)

ส�าหรับติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก 

(สุขภัณฑ์	คอตโต้	รุ่น	สเปซ	โซลูชั่น)

ส�าหรับเด็ก                           

(สุขภัณฑ์	คอตโต้	รุ่น	กุ๊กไก่)

โถสุขภัณฑ์แบบต้ังพื้น  

มีหลำกหลำยรูปแบบ 

ให้เลือกนอกเหนือจำก

รุ่นทั่วไป

 Tips

ระบบติดตั้งโถสุขภัณฑ์

การเดินท่อออกผนัง 

ของสุขภัณฑ์แขวนผนัง 

เหมาะกับบ้านพักอาศัย เหมาะกับอาคารสาธารณะ  

และมีเสียงดังกว่าแบบใช้ถังพักน�้า

แบบใช้ถังพักน�้า

เหมำะส�ำหรับบ ้ำนพักอำศัย 

เนื่องจำกสำมำรถใช้กับแรงดัน

น�้ำต�่ำได้ มีทั้งประเภทสุขภัณฑ์

ชิ้นเดียว และสุขภัณฑ์สองชิ้น

แบบใช้ฟลัชวาล์ว 

ต้องใช้แรงดันน�้ำในกำรช�ำระ 

อำยุกำรใช้งำนทนทำน จงึเหมำะ

กับอำคำรสูง ห้ำงสรรพสินค้ำ 

หรือที่สำธำรณะซ่ึงต้องใช้งำน

อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอ

น�้ำเต็มหม้อน�้ำ

แบบใช้ถังพักน�้าซ่อนผนัง 

ท�ำควำมสะอำดง่ำย ดูสวยงำม 

และสำมำรถใช้ได้กบัแรงดนัน�ำ้ต�ำ่

รูปแบบการจ่ายน�้าของโถสุขภัณฑ์ 

แบบใช้ฟลัชวาล์วซ่อนผนัง

ต้องกำรแรงดันน�้ำในกำรช�ำระ

เช่นกนั เหมำะส�ำหรบัทีส่ำธำรณะ

ซึ่งต้องใช้งำนต่อเนื่อง อำยุ 

กำรใช้งำนยำวนำน สวยงำมและ

ท�ำควำมสะอำดง่ำย

21   ห้องน�้ำ กับ สุขภัณฑ์ และ ก๊อกน�้ำ20   ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงำนระบบ



ตะแกรงกรองน�้า

เลือกก๊อกน�้าอย่างไรให้เหมาะ

 Tips

อีกวิธีที่ช่วยลดกำรใช้น�้ำได้คือ เลือกใช้ก๊อกน�้ำรุ่นประหยัด  

(ที่แรงดันน�้ำ 1 บาร์ มีน�้ำไหลออกมำไม่เกิน 6 ลิตร ใน 1 นาที ตำมมำตรฐำน มอก.) 

สังเกตที่ตัวผลิตภัณฑ์มักมีฉลากรับรอง	 ส่วนใหญ่จะมีหัวตะแกรงกรองน�้าติดที่ปลายก๊อก	เพื่อเพิ่มฟองอากาศในน�้า	

ก๊อกน�้ากับระบบน�้า

ก๊อกผสม ส�ำหรับระบบน�้ำร้อน

และน�ำ้เยน็ โดยท่อน�ำ้ร้อนและท่อ

น�้ำเย็น จะต่อเข้ำกับวำล์วที่ซ่อน

อยู ่ด ้ำนใน เพื่อให ้ผู ้ ใช ้งำน

สำมำรถเลือกผสมน�้ ำตำม

อุณหภูมิที่ต้องกำรได้

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 

คอตโต้ รุ่น CT2183A

ก๊อกทรงสูง เหมำะกับอ่ำงล้ำง 

หน้ำแบบวำงบนเคำน์เตอร์ที่ลึก

และใหญ่ สำมำรถรองรับน�้ำที่

กระเซ็นได้ และควรเป็นอ่ำงชนิด

ที่ไม่มีรูส�ำหรับติดต้ังก๊อก ทั้งนี้ 

ระยะห่ำงระหว่ำงอ่ำงล้ำงหน้ำกบั

ผนังไม่ควรน้อยกว่ำ 10 ซม.

ก๊อกทรงสูง คู่กับอ่างล้างหน้า 

ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า 

คอตโต้ ทรงสูงแบบก้านโยก  

รุ่น CT144AY

ก๊อกตดิผนงั ใช้กบัอ่ำงล้ำงหน้ำ

ได้แทบทุกประเภท แต่ควรเป็น

ชนิดที่ไม่มีรูส�ำหรับติดตั้งก๊อก 

ทั้งนี้ ในกำรติดตั้งควรค�ำนึง

ระยะห่ำงระหว่ำงปลำยก๊อกกับ

อ่ำงให้พอดี (คือไม่น้อยเกินไป

จนสอดมือเข ้ำไปล้ำงได้ยำก  

และไม่สูงหรือห่ำงเกินไปจนน�้ำ

กระเซ็นออกนอกอ่ำงได้ง่ำย)

ก๊อกติดผนัง	คู่กับอ่างล้างหน้า 

ชนิดวางบนเคาน์เตอร์

ก๊อกผสม 

อ่างล้างหน้า 

คอตโต้	ชนิดติดผนัง	รุ่น	CT2083

ก๊อกทรงเตี้ย เหมำะกับอ่ำงล้ำง 

หน้ำที่มีรูส�ำหรับติดตั้งก๊อก ทั้ง

แบบแขวนผนัง แบบวำงบน

เคำน์เตอร์  รวมถึงติดตั้งกับ

อ่ำงรุ่นฝังเคำน์เตอร์ได้ด้วย

ก๊อกทรงเตี้ย คู่กับอ่างล้างหน้า 

ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ 

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 

คอตโต้ แบบก้านโยก  

รุ่น CT561D 

ก๊อกเดี่ยว ส�ำหรับระบบน�้ำปกติ

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	คอตโต้ 

แบบก้านโยก รุ่น CT1142A#BL

ควรเลอืกก๊อกน�ำ้ให้เหมำะกบัลกัษณะ

ของอ่ำง โดยเฉพำะรปูแบบกำรติดตัง้ 

ทั้งนี้ อ่ำงล้ำงหน้ำจะมีให้เลือกทั้งรุ่น

ทีม่รีสู�ำหรบัตดิตัง้ก๊อก กบัรุน่ท่ีไม่มรีู  

ซ่ึง เหมำะกับก ๊อกแบบติดต้ังกับ

เคำน์เตอร์หรือผนัง 

ก๊อกน�้ากับอ่างล้างหน้า

อ่างล้างหน้า 

ชนิดวางบนเคาน์เตอร์  

คอตโต้ รุ่น ควอโด้ 

อ่างล้างหน้า 

แขวนผนัง	คอตโต้	 

รุ่น	ทีทรากอน	ไฮยีน

อ่างล้างหน้า 

ชนิดฝังเคาน์เตอร์  

คอตโต้  

รุ่น	ฟรีเซีย	ทู	ไฮยีน

โถสุขภัณฑ์กับระบบอัตโนมัติ

สุขภัณฑ์ระบบนี้นอกจำกจะใช้งำนสะดวกแล้ว ยังมีข้อดี คือ ไม่ต้องติดตั้งสำยฉีดช�ำระ ในกำรเลือกใช้อำจซื้อ “สุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ”  

มำติดตั้งทั้งชิ้น หรือเลือกซื้อเฉพำะ “ฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ” มำติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์ธรรมดำ (ในรุ่นที่สำมำรถติดตั้งเข้ำด้วยกันได้)  

ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม 

•	 ฝารองนั่งอิเล็กทรอนิกส์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ 

ด้วยความเร็วนุ่มนวลพอเหมาะ

•	 ระบบปรับอุณหภูมิที่ฝารองนั่ง เพื่อความสบายขณะนั่งใช้งาน 

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มควบคุม 

•	 ก้านฉีดช�าระในโถสุขภัณฑ์ โดยเลือกความ

แรงและอุณหภูมิของน�้าได้ตามต้องการ  

ทั้งนี้ ระบบจะล้างก้านฉีดโดยอัตโนมัติ 

ทั้งก่อนและหลังใช้งานเพื่อความสะอาด

•	 ระบบเป่าลมแห้ง หลังจากใช้ก้านฉีดช�าระ

•	 ระบบช�าระล้างอัตโนมัติ (บางรุ่นควบคุมได้

ด้วยระบบตรวจจับผ่านเซนเซอร์)

สุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ พร้อม

ระบบกำรใช้งำนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง

ก้ำนฉีดช�ำระ เป่ำลมแห้ง และกำร

ช�ำระล้ำงโดยอัตโนมัติในตัว 

ฝารองนัง่ระบบอัตโนมตั ิส�ำหรบัตดิตัง้กบั

โถสขุภณัฑ์ธรรมดำ เมือ่ตดิตัง้แล้วจะมรีะบบ

กำรใช้งำนเหมือนสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ  

ยกเว้น “การช�าระล้าง” เท่ำนั้นที่จะต้องใช้

มือกดตำมปกติ 

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ	

คอตโต้ รุ่น เทอร์ราโนว่า

ฝารองนั่งอัตโนมัติ	คอตโต้	รุ่น	คอนวีนิค

การเลือกใช ้สุขภัณฑ ์ที่มีร ะบบ

อัตโนมัติ ควรค�านึงเรื่องต�าแหน่ง

การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เหมาะสม

ด ้วย และถึงแม ้แผงวงจรของ

สขุภณัฑ์จะป้องกนัความช้ืนได้ระดบั

หนึง่ แต่ในห้องน�า้ก็ควรมกีารระบาย

อากาศทีด่ ีเช่น มช่ีองหน้าต่าง หรอื

พัดลมดูดอากาศ เพ่ือช ่วยลด

ความชื้น

ในปัจจุบันมีโถสุขภัณฑ์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งอำศัยเซนเซอร์ในกำรจับควำมเคลื่อนไหว รวมถึงรีโมทควบคุมกำรท�ำงำนของระบบต่ำงๆ 

23   ห้องน�้ำ กับ สุขภัณฑ์ และ ก๊อกน�้ำ22   ห้องน�้ำ ครัว กับวัสดุและงำนระบบ



ทุกไอเดียเรื่องบานเริ่มตนที่






