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Project details 

 Previously, this house was composed of two 3.5-meter-width townhouses. It is located in a sub alley 

in Khlong Toei where same style buildings reside densely. The location is a convenient residential area, yet it 

lacks of comfort and tranquility as it is bustling with people, traffic, and assorted buildings. 

 To transform this inherited property into a cozy bridal house of the new generation, some 

compositions of the house need to be adjusted. As conventional townhouse is usually limited to two-stories 

building with economical space between house and fence, townhouse community is relatively small. Common 

areas such as alleys are compact while fences between each townhouse are just shoulder-height. These 

characteristics contrast with the taste of a home owner who cherishes privacy. 

 Although the design aims to add a sense of privacy for the owner, there is no intention to eliminate 

original feature of the building by replacing it with uncanny identity. It re-directs sightings and encounters from 

outside by using a façade that surrounds the space from the house to the fence. The appearance of the 

façade may look like a cage, but its translucent quality helps limiting heat and lucidity from outside. 

Furthermore, it conceals and creates private territory for the residents, adding new character to the house. 

 New personality is created for the interior space, starting from the ground floor. An empty space 

between the fence and the house is used as a parking lot as well as a showcase of the owner's identity. Next 

is a living room that perfectly shares utility space with a kitchen, making it an excellent space for both 

relaxing and socializing. The rest are bathrooms, storage and stair which are designed to fit the owner’s 

taste. On the second floor, the whole space is reallocated in order to reduce the feeling of spatial limitation of 



the original townhouse. The master bedroom is separated into zones for sleeping, resting, bathroom and 

dressing area, creating an aesthetics of private time for the owner. There is also a small bedroom and a 

praying corner for returning to inner peace 

  Creating new character for the house means both creating new personality and re-arranging utility 

space. Nevertheless, these changes compromise with the surrounding environment, aiming to balance a way 

of life which is surrounded by construction and huge crowd with peaceful personal time. 

  

รายละเอียดโครงการ 

 แต่เดมิบา้นหลงัน้ีคอืทาวน์เฮาสเ์ก่าหน้ากวา้ง 3.5 เมตรสองหอ้ง ตัง้อยูใ่นซอยยอ่ยทีเ่บยีดแน่นไปดว้ยอาคาร

ประเภทเดยีวกนัยา่นคลองเตยทีจ่อแจไปดว้ยผูค้น  รถ และตกึสารพดัประเภท เป็นท าเลอยูอ่าศยัทีม่คีวามสะดวกแต่

ขาดความสบายและสงบ  

 เพือ่ใหต้วับา้นอยูใ่นภาวะน่าสบายและเหมาะกบัการเป็นเรอืนหอของคนรุน่ใหมม่ากขึน้ จงึตอ้งมกีารปรบั 

ขยบั และแกไ้ขบางองคป์ระกอบของตวับา้นทีเ่จา้ของไดร้บัมาเป็นมรดก เพราะตามขนบเดมิทาวน์เฮาสใ์นอดตีมกัจะสงู

ไมเ่กนิสองชัน้ มพีืน้ทีว่า่งระหวา่งตวับา้นและรัว้เลก็น้อย เน้นการใชส้อยพืน้ทีจ่ ากดัอยา่งคุม้คา่ และชุมชนทาวน์เฮา้สม์ี

ขนาดเลก็จงึท าใหส้ว่นกลางต่าง ๆ เชน่ ถนนซอยมขีนาดกะทดัรดั ร ัว้ทีใ่ชก้ัน้ระหวา่งครวัเรอืนสงูแคเ่สมอไหลข่าดความ

มดิชดิขดัแยง้กบัรสนิยมของเจา้ของบา้นผูห้วงแหนความเป็นสว่นตวั 

 แมต้ัง้ใจจะเตมิความรูส้กึเป็นสว่นตวัใหก้บัเจา้ของบา้น แต่การออกแบบไมไ่ดมุ้ง่เจตนาไปทีก่ารก าจดัใจความ

เดมิของตวัอาคารออกไปและน าความโดดเดน่แปลกแยกเขา้มาแทนที ่หากเป็นการก ากบัการมองเหน็กนัและกนั

ระหวา่งเจา้ของบา้นและแวดลอ้มภายนอกเสยีใหมด่ว้ยฟาซาด(façade) ทีโ่อบพืน้ทีว่า่งระหวา่งตวับา้น รัว้ดา้นขา้งและ

ดา้นหน้าไว ้ถา้ใชค้ าอยา่งตรงไปตรงมาบางคนอาจจะเรยีกวา่ “คอก” แต่แทจ้รงิแลว้ฟาซาดหรอืก าแพงโปรง่ไดถ้กูวาง

ไวเ้พือ่การก าหนดปรมิาณแสงและความรอ้นทีจ่ะเขา้สูต่วับา้น อกีทัง้ปกปิดสิง่ทีไ่มจ่ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยเพือ่สรา้งอาณา

เขตความเป็นสว่นตวัใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยั และเสรมิคาแรกเตอรใ์หบ้า้นไปในเวลาเดยีวกนั 

 ส าหรบัพืน้ทีภ่ายในบา้น ไดม้กีารสรา้งบุคลกิขึ้นมาใหมต่ัง้แต่ชัน้ล่าง เริม่ตน้จากบรเิวณวา่งนบัจากรัว้มายงัตวั

บา้นถกูใชเ้ป็นทีจ่อดรถซึง่เป็นของกึง่สะสมและเครือ่งแสดงตวัตนของเจา้ของบา้นไดอ้ยา่งหน่ึง ถดัเขา้มาคอืโถงส าหรบั

นัง่เลน่และรบัแขกทีแ่ชรพ์ืน้ทีใ่ชส้อยอยา่งพอดกีบัครวั การเอนหลงัพกัผอ่นและการสงัสรรค์จงึบรรจบกนัในบรเิวณน้ี ที่

เหลอืคอืหอ้งน ้า หอ้งเกบ็ของ และบนัไดทีถ่กูออกแบบแตกแต่งใหเ้ขา้กนักบัรสนิยมของเจา้ของบา้น ถดัขึน้ไปยงัชัน้สอง

พืน้ทีท่ ัง้หมดถกูจดัสรรเสยีใหมเ่พือ่ลดความรูส้กึมธัยสัถใ์นการใชพ้ืน้ทีข่องทาวน์เฮาสเ์ดมิ และเตมิสนุทรยีภาพใหก้บั

ชว่งเวลาสว่นตวัของเจา้ของบา้นดว้ยหอ้งนอนใหญ่ซึง่แยกยอ่ยเป็นโซนส าหรบัการนอนและพกัผอ่น โซนหอ้งน ้าและ

การแต่งตวั นอกจากนัน้ยงัมหีอ้งนอนเลก็ และมมุสวดมนตเ์พือ่การกลบัเขา้สูค่วามสงบภายใน  



 แมจ้ะมกีารสรา้งคาแรกเตอรใ์หก้บับา้น ในขณะเดยีวกนักส็รา้งบุคลกิของตวัเองขึน้มาใหม ่และเพิม่เตมิการ

รอ้ยเรยีงเน้ือทีใ่ชส้อย ทวา่ทัง้หมดนี้เป็นไปอยา่งประนีประนอมกบัแวดลอ้มรอบขา้ง เพือ่ดุลยภาพระหวา่งวถิชีวีติทีโ่ดน

ลอ้มกรอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งและผูค้นกบัหว้งเวลาสว่นตวัซึง่ตอ้งการเพยีงความเงยีบงามและมดิชดิ . 

  

 

  

 

  

  

 

 

 


