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Project details 

The building is located on a 300 square-meter plot of land. This long and narrow plot requires an in-depth 

organization of the building.  The façade of the building faces south while the other side faces east The 

neighboring building is a car care center which belongs to the same owner. Since the space of the car care 

center is too limited, mainly because of the closed coating area where protection from dust is much needed, 

a new space is necessary for project expansion.  

This project is in Muang Thong Thani, a large community in Nonthaburi, a suburb of Bangkok. The building 

consists of 4 small containers (2.34x2.40x6.00) and 4 large containers (2.34x2.40x12.00). The ground floor 

provides space for a coating area, parking and storage. The second floor is planned for a restaurant with a 

separate multi-purpose area for a future bar. There is a stairway outside the building for customers who may 

not wish to walk pass the car care service inside the building. The third floor is an office. The total utility 

space is 330 square meters.  

The building exterior is painted in matte black but the interior is white as the two colours create different 

perceptions. The inner most part is a residential area for staff. The arrangement of these containers has 

harmony in design with different sizes of square holes that function as windows and doors. The west façade 

and the roof have metal sunshades to reflect sunlight and protect the building from the heat. Lighting design 

relies on 131 tubes fluorescent lamps that spread throughout the building on the customized metal railings.  

Today, using container for construction is very popular because it is a cheap construction material: easy to 

find and can be adapted in various ways. Without a need for any over-decoration, just some coloring and 

adaptation, the most importance is honesty with the material’s authenticity. 



รายละเอียดโครงการ 

อาคารตัง้อยูบ่นทีด่นิขนาด 75 ตรว กบัรปูทีด่นิทรงแคบยาวท าใหต้อ้งอาคารวางในทางลกึ หนัหน้าไปทางทศิใต ้โดย

ดา้นขา้งคอืดา้นทศิตะวนัออก ทีต่ดิกนัคอืคารแครซ์ึง่เป็นเจา้ของเดยีวกนักบัโครงการนี้ เหตุผลเน่ืองจากพื้นทีใ่ชส้อย

เดมิไมส่ามารถขยายไดท้ัง้ยงัเป็นสว่นต่อขยายอาคารเดมิทีเ่ป็นคารแ์ครท์ีพ่ืน้ทีบ่รกิารไมเ่พยีงพอโดยเฉพาะสว่นหอ้ง

เคลอืบสซีึง่เป็นพืน้ที่ๆ ตอ้งการการป้องกนัฝุน่และปิดกัน้คอ่นขา้งมดิชดิ ท าใหพ้ืน้ทีใ่หมส่ะดวกต่อการเพิม่เตมิมากกวา่ 

โครงการตัง้อยูภ่ายในเมอืงทองธานี ชุมชนขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดันนทบุร ีเมอืงบรวิารชานเมอืงกรงุเทพ ตวัอาคาร

เกดิจากการเรยีงกนัของตูค้อนเทนเนอรจ์ านวน 8 ตู ้แบง่เป็นตูข้นาดเลก็ (2.34x2.40x6.00) จ านวน 4 ตู ้และป็นตูข้นาด

ใหญ่ (2.34x2.40x12.00) จ านวน 4 ตู ้โดยชัน้ล่างเป็นสว่นหอ้งเคลอืบส ีที่จอดรถ หอ้งเกบ็ของ ชัน้สองเตรยีมเผื่อใหเ้ป็น

รา้นอาหารโดยแยกพืน้ทีอ่เนกประสงคด์า้นหน้าเผื่อใวร้องรบัสว่นรา้นเครือ่งดื่ม สามารถเชื่อมจากทางขึน้อสิระดา้นนอก

ซึง่ไมต่อ้งผา่นตวัอาคารดา้นในผา่นทางบนัไดอสิระดา้นนอก และสว่นชัน้สามทัง้หมดจดัเอาใวเ้ป็นสว่นส านกังาน พื้นที่

ทุกชัน้รวมเป็น 330 ตรม  

ตวัอาคารก าหนดอารมณ์การรบัรูใ้วเ้ป็นสองสคีอื ภายนอกสดี าดา้น ภายในสขีาว ดา้นในสดุเป็นทีพ่กัคนงานซึง่เป็นสว่น

อาคารเดมิทีเ่ป็นตูค้อนเทนเนอร ์ โดยท ารปูลกัษณ์ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนัผา่นกาเจาะชอ่งเปิดในรปูแบบสีเ่หลีย่มคละ

ขนาดเพือ่เป็นทัง้ทางเขา้ หน้าต่าง ทางดา้นทศิตะวนัตกและหลงัคาท าแผงกรองแดดดว้ยเหลก็ฉีกเพือ่สะทอ้นและ

ป้องกนัการสะสมความรอ้นจากแสงแดด การออกแบบแสงสวา่งเกอืบทัง้หมดเกดิจากหลอดฟลอูอเรสเซนซ์จ านวน 131 

หลอด กระจายตามชัน้ต่างๆ ตดิตัง้ใวก้บัรางเหลก็ทีท่ าขึน้มาต่างหาก ฝงัใวต้ามรอ่งลอนของตูค้อนเทนเนอร์ ในรปูแบบ

คละ 

ความนิยมตูค้อนเทนเนอรป์จัจุบนัมมีาก ทัง้งา่ยต่อการดดัแปลง ประยกุต ์ต่อยอดใชก้บังานไดห้ลากหลาย ราคาไมแ่พง

มาก และหางา่ย ทีเ่หลอืแคร่กัษาความซื่อตรงต่อความดัง้เดมิของมนั โดยไมไ่มม่กีารตกแต่งใดๆเพิม่นอกจากงานส ี

ปรงุการใชส้อยบางอยา่ง กเ็ท่านัน้. 

 

  
 

 


