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THE BANGKOK TOILET 
DESIGN 2022 

 

หลักการและเหตุผล 

สวนปาเบญจกิติของประเทศไทย มีความสวยงามในทางธรรมชาติ และความงดงามดานการออกแบบ

พื้นที่เทียบเทากับสวนสาธารณะในตางประเทศ ซึ่งดึงดูดประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกๆ ชวงอายุเขามาใช

งานภายในพื้นที่อยูตลอดเวลา ดังนั ้นเพื ่อเปนการสงเสริมสรางสรรคการใชพื ้นที่สวนและประโยชนแก

สาธารณะ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม

ประกวดแบบ เพื ่อเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และบุคคลทั ่วไปไดใชความคิด

สรางสรรคในการออกแบบหองน้ำสำหรับทุกคน (Universal Design) เพื่อนำแบบไปกอสรางหองน้ำที่รองรับ

การใชงานสำหรับทุกคนและ ชิงเงินรางวัลรวมมูลคา 90,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

วัตถุประสงค 

- เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบเพื่อใหไดตนแบบหองน้ำสาธารณะ 

สำหรับเปนแนวทางในการออกแบบปรับปรุงหองน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

- เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 

- เพ่ือนำแบบท่ีสามารถตอยอดไปกอสรางหองน้ำในพ้ืนท่ีจริง  

หลักเกณฑการออกแบบ 

- ผูรวมประกวดจะตองเลือกออกแบบพื้นท่ีหองน้ำ จุด A หรือ จุด B  1 พื้นท่ีจากทั้งหมด 2 พื้นท่ีตาม

ภาพ 
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- ผูรวมประกวดจะตองออกแบบหองน้ำสาธารณะในสวนปาเบญจกิติโดยคำนึงถึงการออกแบบเพื่อทุก

คน (Universal Design) ซึ่งตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ของผูใชงานทุกกลุมชวง

วัยไดอยางเหมาะสม 

- ผูรวมประกวดจะตองออกแบบเพ่ือใหสามารถนำไปพัฒนาแบบงานกอสรางไดจริง 

- ขอบเขตในการออกแบบหองน้ำ ใหอยูในพ้ืนท่ีกอสรางขนาด 30 – 60 ตร.ม. ประกอบดวย  

1) หองน้ำชาย  

2) หองน้ำหญิง  

3) หองน้ำเพ่ือทุกคน (Universal Design) 

โดยจำนวนหองน้ำ ใหเปนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการออกแบบ 

- ตองใชผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของ บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด ในการออกแบบหองน้ำเทานั้น 

- ผูรวมประกวดจะตองเขารวมฝกอบรมพื้นฐานการออกแบบหองน้ำแบบ Universal Design กับทาง

บริษัท TOTO (ดูในขอคุณสมบัติของผูรวมประกวด) 

- กิจกรรมนี้เปนการใหผู รวมประกวดใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบหองน้ำใหม ไมใชการ 

Renovation 
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คุณสมบัติของผูรวมประกวด 

• สถาปนิก บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน โดยสามารถสงผลงานแบบเดี่ยว หรือกลุมละไมเกิน 

10 คน  

• ผูรวมประกวดตองเขารวมฝกอบรมพื้นฐานการออกแบบหองน้ำแบบ Universal Design กับทาง

บริษัท TOTO ตามวัน และเวลาที่กำหนดกอนการสงผลงานประกวดแบบ ซึ่งทานสามารถเลือกชอง

ทางการเขารับการอบรมได 2 รูปแบบ คือ เขาฝกอบรมดวยตนเองที่ TOTO Technical Center 

Bangkok อาคาร G-Tower พระราม 9 หรือ ผานชองทางออนไลน Zoom (กรุณาตั้งชื่อเขารวมดวย

หมายเลข ID ของผูเขารวมประกวดเทานั้น) โดยทั้ง 2 ชองทาง อบรมในวันและเวลาเดียวกัน ทาน

สามารถเลือกวันและเวลาท่ีทานสะดวก ไดดังนี้ 

o รอบท่ี 1 : วันพุธท่ี  5  ตุลาคม พ.ศ. 2565   เวลา 13:30 ถึง 15:30 น.  

o รอบท่ี 2 : วันจันทรท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13:30 ถึง 15:30 น. 

o รอบท่ี 3 : วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09:30 ถึง 11:30 น. 

ข้ันตอนการสมัครและสงผลงาน 

1. สมัครเขารวมประกวดแบบที่ www.asa.or.th หรือ สแกน QR Code โดยกรอกรายละเอียดให

ครบถวนพรอมแนบไฟลสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู เขารวมประกวด หรือ บัตร

ประชาชน หรือ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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2. ผูรวมประกวดจะตองสงผลงานดังตอไปนี้ 

2.1  รอบท่ี 1  

ก) ผูรวมประกวดจะตองจัดทำแบบการนำเสนอผลงาน แสดงรายละเอียด ผังบริเวณ ผังพ้ืน

ชั ้นตางๆ รูปตัด รูปดาน ระบุระยะการติดตั ้งผลิตภัณฑจริง พรอมระบุรุ นที่ใชของ

ผลิตภัณฑ TOTO และระบุเปนขนาดงานกราฟฟก (Graphic Scale) พรอมอธิบาย

แนวคิดในการออกแบบ (Concept Design) และรูปทัศนียภาพแสดงรูปแบบภายนอก

อาคาร ภายในอาคาร อยางละ 1 มุม เปนอยางนอย ขนาด A1 แนวตั้ง ไมเกิน 1 แผน 

จัดทำเปนไฟล JPG ความละเอียดไมต่ำกวา 300 dpi ขนาดไฟลไมเกิน 30 MB 

ข) ผลงานไฟลดิจิทัลทั้งหมด กรุณาสงมาที่ Email: asatoto2023@gmail.com โดยตั้ง

ชื่อไฟลดวยหมายเลข ID ของผูเขารวมประกวดเทานั้น 

ค) พิมพผลงานลงบนบอรดขนาด A1 แนวตั ้ง ดานหลังบอรดใหติดหมายเลข ID ของ

ผู เขารวมประกวดเทานั้น และใหผู เขารวมประกวดแบบ สงผลงานที่ตีพิมพมายัง

คณะกรรมการจัดการประกวดแบบโครงการฯ ตามท่ีอยูขางลางนี้ 

ใหผูเขารวมประกวดแบบสงผลงานทั้งขอ ข) และ ค) มาภายในวันที่ปดรับผลงาน ตาม Email และท่ี

อยูดานลางนี้ 

เรียน คณะกรรมการจัดการประกวดแบบโครงการฯ 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 

248/1 ซอย ศูนยวิจัย 4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 

10310 

 ** กรณีท่ีสงผลงานผานไปรษณียสามารถสงไดถึงวันปดรับผลงานโดยนับวันและเวลาท่ีปรากฎใน

ไปรษณียเปนสำคัญ 

2.2 รอบท่ี 2  

คณะกรรมการตัดสินจะทำการคัดเลือกผูเขารวมประกวดทั้งหมด 5 ทีม โดยผูผานเขารอบ

จะตองจัดทำไฟลนำเสนอเพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการตัดสินกำหนดระยะเวลาทีมละไมเกิน 

10 นาที  

3. ผลงานท้ังหมดตองอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

• ผูเขารวมการประกวดจะตองมีสิทธิ์ตามกฎหมาย และลิขสิทธิ์ของชิ้นงานท่ีสงท้ังหมด 



                                                  

6 

• ผลงานทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดที่สงเขารวมประกวดจะตองเปนผลงานของผูเขารวม

ประกวด หากมีการละเมิดจะไมไดรับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียก

รางวัลท้ังหมดคืน 

• ลิขสิทธิ์ของผลงานเปนของผูเขารวมประกวด 

 

หมายเหตุ:   คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผลงานท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดขางตน 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนตอผลงานท่ีสงเขารวมประกวด 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ 

1. คุณ ทาคายะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด 

2. ศาสตราจารย ไตรรัตน จารุทัศน   หัวหนาภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร                           

                                                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ม.ล.วรุตม วรวรรณ   Vin Varavarn Architects 

4. คุณ บดินทร พลางกูร Context Studio     

กำหนดการประกวดแบบ 

 

วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ประกาศเชิญชวนเขารวมการประกวดแบบโครงการฯ 

วันท่ี 5, 10 ,18  ตุลาคม พ.ศ. 2565 ฝกอบรมพื้นฐานการออกแบบหองน้ำแบบ Universal 

Design กับทางบริษัทฯ TOTO 

       วันท่ี 16  พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  สงแบบประกวด รอบท่ี 1 

   วันท่ี 17 - 18  พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ตัดสินการประกวดแบบโครงการฯ รอบท่ี 1 

       วันท่ี 21  พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  ประกาศผลการคัดเลือก รอบท่ี 1 

       วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565           ผูเขารวมประกวดแบบท่ีไดรับคัดเลือก 5 ราย  

สงผลงานรอบท่ี 2  

       วันท่ี 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นำเสนอผลงานและตัดสินการประกวดแบบ 

       วันท่ี 14  ธันวาคม พ.ศ. 2565  ประกาศผลการตัดสิน 

 วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565  พิธีมอบรางวัลประกวดแบบ 

หมายเหตุ: กำหนดการตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสิน  

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบจะดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดแบบฯ ดังนี้ 

การประกวดจะเปนการประกวดแบบแนวความคิดเบื้องตน (Conceptual Design) โดยคณะกรรมการตัดสิน

จะคัดเลือกแบบท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดตามลำดับ จํานวน 5 ผลงาน โดยใหคะแนนจากหลักเกณฑดังนี้ 

1. ความนาสนใจของเนื้อหาสาระ แนวคิดในการออกแบบ       50% 

2. แนวคิดในการออกแบบเพ่ือทุกคน        30% 

3. การออกแบบท่ีชวยประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และงายตอการดูแลรักษา  20% 

คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ ถือเปนที่สิ้นสุด ผูเขารวมประกวดแบบไมสามารถ

รองเรียนหรืออุทธรณใดๆ ท้ังส้ิน 

รางวัลสำหรับผูชนะการประกวดแบบ  

• รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัลมูลคา 40,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ (จำนวน 1 รางวัล) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเงินรางวัลมูลคา 20,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

(จำนวน 1 รางวัล) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 2 ไดรับเงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

(จำนวน 3 รางวัล) 

 

กรรมสิทธิ์ในขอมูล เอกสาร และแบบประกวด 

ในการสงผลงานเขารวมประกวด ผูเขารวมประกวดไดรับทราบแลววา บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด และ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษา, จัดแสดง, เผยแพรตอสาธารณะ, 

ตลอดจนการผลิตซ้ำ โดยไมจำเปนตองจายคาชดเชยใหแกบุคคลใด 

ผูเขารวมการประกวดจะไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรเพื ่อเก็บรวบรวมผลงานที่สงเขามา โดยสมาคม

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภขอสงวนสิทธิ์จัดเก็บผลงานภายในชวงระยะเวลาท่ีกำหนดเทานั้น 

การดำเนินงานข้ันตอนตอไป 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประกวดแบบทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ บริษัท โตโต (ประเทศไทย) 

จำกัด จะนำแบบท่ีเขารอบท้ังหมดนำเสนอกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาในข้ันตอนการกอสรางตอไป 
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ภาคผนวก 

ขอมูลโครงการ 

สวนปาเบญจกิติ (อังกฤษ: Benchakitti Forest Park) เปนสวนสาธารณะระดับยาน ขนาด 320 ไร 

ตั้งอยูที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยอยูในบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบ

เดิม ติดกับสวนเบญจกิติทางฝงตะวันออก สวนปาเบญจกิติถือเปนโครงการสวนสาธารณะระยะตอเนื่องจาก

สวนเบญจกิติที่ยึดแนวคิดของ "สวนน้ำ" สวนสวนปาเบญจกิติยึดแนวคิดของ "ปาในเมือง" (urban forest) 

หากรวมพ้ืนท่ีท้ังหมดจะมีเนื้อท่ีรวมประมาณ 450 ไร 

สวนปาเบญจกิติ ไดวางแผนการดำเนินงานไว 3 ระยะ ระยะท่ี 1 มีเนื้อท่ีประมาณ 61 ไร เนนการปลูก

พันธไมไทยหายาก ระยะที่ 2 และ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 259 ไร เนนแนวคิดพื้นที่ทางธรรมชาติ พ้ืนที่เสนทาง 

และพื้นที่อาคารเดิม สวนปาเบญจกิติไดรับการออกแบบโดยทีมงานภูมิสถาปนิก บริษัทสถาปนิกชุมชนและ

สิ่งแวดลอม อาศรมศิลป จำกัด และบริษัท ฉมา จำกัด นอกจากนี้ยังมีศาสตราจารยอวี้ขงเจี้ยน (Kongjian Yu) 

จากถูเหรินแลนดสเคป (Turenlandscape) ภูมิสถาปนิกเจาของแนวคิดเมืองฟองน้ำ (sponge city) มารวม

ใหคำปรึกษาในสวนแนวคิดการออกแบบ ซึ่งสวนปาเบญจกิตินำแนวคิดเรื ่องของเมืองฟองน้ำมาใชในการ

ออกแบบในภาพรวมระยะที่ 2 และ 3 ทั้งการใชบึงรับน้ำขนาดใหญจำนวน 4 บึง มีจุดเดนคือ เกาะตนไมทรง

กลมเพื่อการกักเก็บน้ำและหนวงน้ำ การทำสวนฝน (rain garden) ตลอดเสนทางสัญจรในโครงการ โดย

ท้ังหมดใชพืชพรรณทองถ่ินตามธรรมชาติ ไมเนนการตัดแตงเพ่ือใหคงแนวคิดสวนปาตามนิเวศธรรมชาติเดิมให

มากที่สุด สวนปาเบญจกิติยังถือเปนสวนขนาดใหญแหงแรก ๆ ในกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดการออกแบบ

ภายใตการแกปญหาที ่อาศัยธรรมชาติเปนพื ้นฐาน (Nature-based Solution) เขามาในการออกแบบ 

คลายคลึงกับแนวคิดของอุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สวนปาเบญจกิติ ไดเริ่มดำเนินการกอสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 และไดเปดใหเขาชมพ้ืนท่ีบริเวณสวน

ปาในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ตอมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปด

สวนปาเบญจกิติอยางเปนทางการ โดยกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ เปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการ

จัดสรางและการยาสูบแหงประเทศไทยเปนผูสนับสนุนคาใชจายในการกอสราง ภายในสวนประกอบดวยพันธุ

ไมเดิม 1,733 ตน และตนไมที่ลงใหม 7,155 ตน หลากหลายชนิดพันธุ มีอัฒจันทรขนาดใหญรองรับกิจกรรม

กลางแจง ทางเดินลอยฟาระยะ 1.6 กิโลเมตร ทางวิ่ง ทางจักรยาน และทางเดินโดยรอบโครงการ นอกจากนี้

ยังมีการปรับปรุงอาคารเดิม ไดแก อาคารโกดังยาสูบ อาคารพิพิธภัณฑ และอาคารศาลาสำหรับกีฬาในรม 
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จุด A หองน้ำบริเวณใกลเคียงกับลานจอดรถ 

  

จุด B หองน้ำบริเวณใกลทางเชื่อมระวางสวนลอยฟา 
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