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ARCHITECT
thingsmatter 
STRUCTURAL ENGINEER
Sumate Assavavimol
BUILDING AREA 
350 sq.m.

 Generally speaking when we talk about the outer 
appearance or 'skin' of the building, we would just look 
at it as a component plays a subordinate role; that is, it 
has the duty of just being a part of the overall décor, or 
to basically cover up undesirable parts of the building. 
But if we attentively consider the method of utiliza-
tion of this component, we discover that the skin of 
the building can actually create architectural qualities/
characteristics for the building, and also to be able to 
interestingly reveal more about the internal space — 
far beyond our limitations of previous definitions. It 
could be due to the influence of  a specific form from 
the details of the appearance of the building, that the 
architects intentionally created — this may append 
with the dynamics of the overall environment. There-
fore the end result of the appearance of the building, 
can actually affect the architecture — far beyond what 
we can remember and that had been defined earlier.
 The presumptions that we have mentioned above, 
can be seen very clearly and in a very interesting man-
ner through the 'Affected Shed' project, this is a family 
house that has been designed by the architects from 
thingsmatter, they wanted to re-define the significance 
of the words 'Decorated Shed' (people are familiar with 
this through Robert Venturi's Learning from Las Vegas). 
 The word 'Affected' replaced the word 'Decorated', to 
reflect the initial perspective of the project and its aim 
was to communicate about the capability/functionality 
of the appearance of the building, Other than just be-
ing part of the decoration, it could also influence how 
we visualized the internal concealed areas as well.
 'Affected Shed' is located in Soi Sukhumvit 101,  
in the city of Bangkok. As for the actual area and overall 
surrounding environmental context, it lacked any  
exclusive identity and was just an ordinary empty 
space that was lacked overall maintenance. Therefore 
this became an important aspect faced by thingsmatter 
and became the resolution for designing this residential 
house. Hence it was clear they could not use the benefits 
of the surrounding landscape, but instead would be 
using the benefits of the 'interior world', or the personal 
space for the family, this permeated through the archi-
tectural works of the house itself. An ordinary house 
that is standing on an even more ordinary space, but 
became something that was extraordinary inside, 
covering a total floor area of 350 sqm.

	 โดยทัว่ไปแล้ว	องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่าง 
‘เปลือกอาคาร’	มกัจะถกูมองว่าเป็นเพยีงแค่องค์ประกอบ 
รองที่มีบทบาทเพียงแค่ท�าหน้าที่ในการตกแต่ง	หรือ
ปกปิดสิง่ไม่พงึประสงค์ของอาคารเท่านัน้	แต่ทว่าหากลอง 
พิจารณาลักษณะการใช้งานขององค์ประกอบนี้อย่าง
ถี่ถ้วนดูแล้ว	จะพบว่าเปลือกอาคารสามารถสร้างให้เกิด
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร	ตลอดจนระดับ 
การรับรู้พื้นที่ของสเปซภายในที่น่าสนใจได้มากกว่าที่ 
เราอาจจะเคยนิยามมันเอาไว้	เป็นไปได้ว่า	ด้วยอิทธิพล
บางอย่างจากรูปแบบเฉพาะของดีเทลเปลือกอาคารที่ 
สถาปนกิตัง้ใจสร้างสรรค์ขึน้มา	ซึง่ผนวกเข้ากนักับพลวตั 
ที่แปรเปลี่ยนไปของสภาพแวดล้อมโดยรอบ	ส่งผลให้ 
ในท้ายที่สุดแล้วเปลือกอาคารสามารถสร้างผลกระทบ
ต่อสถาปัตยกรรมได้มากกว่าภาพจ�าเดิมๆ	ที่อาจเคยถูก
นิยามเอาไว้
	 ข้อสันนิษฐานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้	ถูกสะท้อน
ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ	ผ่านผลงาน
ในชื่อ	‘Affected	Shed’	ผลงานการออกแบบบ้านพัก
อาศัยโดยสถาปนิกจาก	thingsmatter	ที่ต้องการนิยาม
ความหมายของค�าว่า	‘Decorated	Shed’	เสียใหม่	(ค�า
ที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีผ่านงานเขียนของ	Robert	Venturi	
ในชื่อ	Learning	from	Las	Vegas)	โดยเลือกใช้ค�าว่า	
‘สร้างผลกระทบ	(affected)’	มาแทนที่ค�าว่า	‘ตกแต่ง	
(decorated)’	เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเบื้องต้นของ
โครงการ	ซึ่งต้องการสื่อถึงความสามารถของเปลือก
อาคาร	ทีน่อกจากจะเป็นไปได้มากกว่าแค่การตกแต่งแล้ว 
ยังสามารถสร้างผลกระทบทางการมองเห็นต่อส่วนที่ถูก
ปกปิดอยู่ภายในได้อีกด้วย
	 ‘Affected	Shed’	ตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิท	101	
กรุงเทพฯ	ด้วยความที่พื้นที่และบริบทแวดล้อมโดยรอบ
ค่อนข้างขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว	เป็นเพียงพื้นที่ว่าง
ธรรมดาที่ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง	ท�าให้ประเด็น
ส�าคัญที่กลายมาเป็นโจทย์ในการออกแบบบ้านพักอาศัย 
ในครั้งนี้ของ	thingsmatter	จึงไม่ใช่การพยายามใช้
ประโยชน์จากภูมิทัศน์ที่อยู่โดยรอบ	แต่เป็นการใช้
ประโยชน์จาก	‘โลกภายใน’	หรือสเปซส่วนตัวส�าหรับ
ครอบครัวที่แทรกตัวอยู่ในงานสถาปัตยกรรม	ในการ
ท�าให้บ้านธรรมดาบนที่ตั้งที่แสนธรรมดาแห่งนี้	เกิดเป็น
ความไม่ธรรมดาขึ้นภายใน
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	 บนพื้นที่ใช้สอยขนาด	350	ตารางเมตร	ของบ้าน
หลังนี้	สถาปนิกเลือกสร้าง	‘โลกภายใน’	โดยใช้การแบ่ง
อาคารที่มีขนาดต่างกันออกเป็น	2	ส่วน	โดยถึงแม้ว่า
โครงสร้างของอาคารทั้งสองจะแยกออกจากกัน	การใช้
งานภายในของทั้งสองส่วนก็ยังคงท�างานร่วมกันได้อย่าง
น่าสนใจ	โดยส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าถูกใช้เพื่อรองรับ 
การใช้งานของที่จอดรถและจักรยานยนต์	โถงทางเข้า	
ส่วนใช้สอยอเนกประสงค์และห้องนอนแขกที่ชั้นบน	 
ในขณะที่อาคารส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าถูกบรรจุไปด้วย
ห้องรับแขก	ห้องนั่งเล่น	และห้องครัว	/	ห้องรับประทาน
อาหารซึ่งกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริเวณชั้นล่าง	ส่วนของ
ห้องนอนส�าหรับครอบครัวถูกยกไปไว้ที่บริเวณชั้นสอง	
ซึ่งด้วยลักษณะเฉพาะของโครงสร้างกล่องคอนกรีต
กว้างเพียง	4	เมตร	ที่สถาปนิกเลือกใช้นั้น	ช่วยท�าให้
ห้องต่างๆ	ได้รับแสงและการถ่ายเทของอากาศจาก
หลายด้านเลยทีเดียว
	 การสร้างทางเชื่อม	ซึ่งมีลักษณะคล้ายเป็นบันไดที่
ตัดทแยงแทรกเข้าไปภายในอาคารทั้งสองของบ้านหลังนี้ 
กลายมาเป็นความน่าสนใจจุดหนึ่งที่ท�าให้ผลงานชิ้นนี้มี 
ความไม่ธรรมดาข้ึนมา	เพราะนอกจากจะช่วยท�าให้ผงัพืน้ 
มคีวามน่าสนใจขึน้แล้ว	สเปซกึง่ส่วนตัว	(หรอื	‘โลกภายใน’) 
ที่เกิดขึ้นระหว่างอาคารทั้งสอง	ทั้งที่อยู่ภายในอาคาร
บริเวณทางเชื่อม	และที่อยู่ภายนอกอาคารบริเวณคอร์ท
ทีถ่กูโอบล้อมอย่างไม่สมบรูณ์	ยงัมคีวามน่าสนใจไม่แพ้กนั 
สถาปนิกเลือกจัดการกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	

01 เปลือกอาคารบริเวณทาง
เชื่อมอาคาร ถูกออกแบบให้
สามารถเปิดออกเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก
ได้อย่างลงตัว

1ST FLOOR PLAN
1. Car / Bicycle Port
2. Entry
3. Outdoor Kitchen
4. Laundry
5. Kitchen
6. Dining
7. Living
8. Office

2 M

โดยใช้วิธีการก่อสร้างแบบธรรมดา	ที่มีราคาไม่สูง	แต่ยัง
ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างลง	ในขณะเดียวกัน	งบประมาณส่วนที่เหลือถูก
เน้นใช้ไปที่การออกแบบองค์ประกอบเสริมต่างๆ	ตั้งแต่
การออกแบบดีเทลเฉพาะทีบ่รเิวณทางเชือ่ม	การเลอืกใช้ 
เปลือกอาคารเพื่อช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร	ไป
จนถงึการเลอืกใช้เฟอร์นเิจอร์	และการออกแบบภมูทิศัน์
ที่ขับเน้นให้	‘โลกภายใน’	ของบ้านหลังนี้	มีเสน่ห์และ
ความน่าสนใจขึ้นมา	
	 องค์ประกอบเสริมส่วนแรกอย่างบริเวณทางเชื่อม
ของอาคาร	ได้รับการออกแบบให้มีความน่าสนใจโดย
ใช้มุ้งลวดติดไปที่บริเวณด้านในของโครงเหล็ก	ก่อนที่
ในส่วนต่อมาอย่างก�าแพงด้านที่หันหน้าเข้าหาคอร์ทจะ
มีการเลือกใช้บานพับแบบเปิดออกขนาดใหญ่	เพื่อเอื้อ
ให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างสเปซภายในและภายนอกได้
อย่างไม่ขัดเขิน	ดีเทลของวัสดุที่ถูกใส่เข้าไปบริเวณแผง
บานเกร็ดส�าหรับกันแดดอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์	หรือการ
ใช้วัสดุอย่างโพลีคาร์บอเนตกับช่องเปิดที่บริเวณชานพัก
ด้านบนของทางเชื่อมเพื่ออ�าพรางหลังคาของบ้านเรือน
ข้างเคียง	เป็นผลพวงมาจากความพยายามของสถาปนกิ
ในการจดัการกบัข้อจ�ากดัทีม่	ีโดยใช้คณุสมบตัเิฉพาะบาง
อย่างของวัสดุอุตสาหกรรมในการสร้างให้เกดิเป็นประสบ
การณ์ของสเปซทีแ่ปลกใหม่ในราคาทีย่งัสามารถบริหาร
จัดการได้

N

1. car / bicycle port
2. entry
3. outdoor kitchen
4. laundry
5. kitchen
6. dining
7. living
8. o�ce
9. master bedroom
10. child’s bedroom
11. play room
12. bedroom
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 The architects chose to build an 'interior world' by 
dividing the 2 buildings that were of different sizes —  
into two distinguished parts — even though the structures 
of both buildings were already separated. As for the 
utilization of the inner space, both parts could be used 
together in a very interesting way. The block that covered 
a smaller space, was used as a porch for cars and  
motorcycles, entrance hall and as  for the multi-purpose 
area and guest bedrooms, these were located upstairs. 
As for the larger sized building — a major part of the 
ground floor area encompassed the living room, 
entertainment room and kitchen/dining room. As for 
the bedrooms for the family, the architects chose to 
use the rooms that were located on the second floor, 
the structure of concrete boxes with a span of four 
meters-enabled the architects to make the rooms well 
ventilated and receive sunlight from multiple aspects.
 As for creating the connecting passageway — it is 
similar to a staircase that interfaces both building blocks. 
This house has become a point of interest, that has 
made the project quite extraordinary other than the 
factor of making the floor plan remarkable, the private 
space (or 'interior world') that has been created 
between the two blocks, including the inner connecting 
area and also the outer part of the building, the court/ 
garden area, which is just partially encircled is also 
equally interesting as the internal space. The architects 
decided to use their limited budget with ordinary con-
struction techniques that were inherently economical 
and yet all the areas still met their objectives. By doing 
this, they were  able to reduce the construction costs; 
as for the remainder of the budget it was used in 
designing accessory components. Starting from the 
details of the connecting passageway, including the 
selection of materials for the outer appearance of the 
building to create a distinct identity for the building, 
along with selection of the furniture and designing 
the inner landscape to reflect  an 'interior world' — it 
became a remarkable and extremely fascinating home. 
 As for the first accessorial component that was 
located at the connecting passageway of the building- 
this was designed in a very interesting way and made 
by assembling metal mesh within galvanized frames. 
As for the extended area, that encompasses the walls 
that are facing the court/garden, they utilized open 
ended large sized hinges; this assisted in combining 
the inner and outer spaces in a very bold way. A lot of 
details were put into the selection of materials —  
fiber-cement was used for the louvers to protect 
against the sun, a poly carbonate material was used 
for the upper landing of the connector which was to 
conceal the view of the neighboring roof tops. These 
factors were taken into consideration as the architects 
had to work with the limitations that they were facing. 
They basically used the specific qualities of industrial 
materials, to create a novel way to experience space 
itself, and this too within a manageable budget.02 เปลือกอาคารซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ สร้างผลกระทบ
ทางการมองเห็นต่อส่วนที่ถูก
ปกปิดอยู่ภายใน

03

04

03-04 บรรยากาศของพื้นที่ว่าง
ภายในบ้านมีความเชื่อมโยงกับ
พื้นที่ภายนอกในรูปแบบต่างๆ
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05 การโอบล้อมของอาคารสร้าง
ให้เกิด 'โลกภายใน' เพื่อให้บ้าน
ธรรมดาบนที่ตั้งธรรมดานี้ มี
ความพิเศษขึ้น
06-07 เปลือกอาคารทำาหน้าที่
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
ภายใน-ภายนอก เอื้อให้เกิด
บรรยากาศภายในที่แตกต่างและ
สร้างเอกลักษณ์ของการรับรู้
ภาพภายนอกของอาคาร

	 การจัดวางหน้าต่างของบ้านหลังนี้	เป็นอีกหนึ่ง
ความน่าสนใจที่ได้รับการค�านึงถึงและออกแบบอย่าง
พิถีพิถันด้วยเช่นกัน	ด้วยความตั้งใจที่ต้องการจะจัดการ
กับปัญหาด้านที่ตั้งของโครงการ	ซึ่งขาดความน่าสนใจ	
สถาปนิกเลือกใช้หน้าต่างบานเล็กหลากหลายขนาดเข้า
มาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ทั้งยังช่วยลดกระทบ
ที่เกิดความร้อนซึ่งอาจเข้ามาในปริมาณที่มากเกินควร
ด้วยเช่นกัน	ดูเผินๆ	ภายนอกอาจจะถูกจัดวางอย่าง
ไม่เป็นระเบียบ	ทว่าจริงๆ	แล้วต�าแหน่งของหน้าต่าง
เหล่านั้น	ถูกก�าหนดให้สอดคล้องกับการใช้งานภายใน	
ปริมาณแสงที่เข้ามา	รวมทั้งยังท�าหน้าที่ช่วยสร้างกรอบ
ภาพทิวทัศน์ที่อยู่ภายนอกได้อย่างน่าสนใจด้วยเช่นกัน
	 ส่วนสุดท้ายที่แสดงให้เห็นถึงความหมายเบื้องหลัง
ชื่อ	Affected	Shed	ของผลงานได้มากที่สุดคือองค์-
ประกอบอย่าง	สกรีน	หรือเปลือกอาคารที่บริเวณด้าน
นอกของอาคาร	ดีเทลในส่วนนี้	ประกอบขึ้นจากวัสดุ
อย่างตาข่ายมุ้งลวดที่ถูกขึงไว้กับกรอบสังกะสี	ซึ่งถูก 
ติดตั้งไว้ที่บริเวณก�าแพงด้านทิศตะวันตก	และทิศใต้ของ
อาคาร	การเลือกใช้วัสดุและสีที่มีความสอดคล้องกันกับ 
สีรองพื้นสีเทาของอาคาร	นอกจากจะช่วยให้สถาปัตย-
กรรมมีความเป็นเอกภาพขึ้นแล้ว	คุณสมบัติเฉพาะใน
การตกแต่ง	หรือ	‘สร้างผลกระทบ’	ของตาข่ายมุ้งลวด 
เมื่อเวลากระทบกับแสง	ยังช่วยท�าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ของภาพทีช่่วยปกปิดความไม่เรยีบร้อย	ความไม่สม�า่เสมอ 
ของผิววัสดุผนัง	อันเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในระหว่าง
การก่อสร้างลงไปได้
	 ความน่าสนใจที่ปรากฏอย่างชัดเจนในผลงาน
สถาปัตยกรรมชิ้นนี้	คือความเป็น	Affected	Shed	ที่
ด�าเนินการไปตามชื่อเรียกของผลงาน	กล่าวคือ	ความ
สามารถในการสร้างผลกระทบที่เกิดจากองค์ประกอบ
ย่อยทางสถาปัตยกรรมนั้น	ไม่เกิดขึ้นกับเพียงแค่ตัว
สถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว	แต่ยังกระทบต่อไปถึง
พฤติกรรมความเป็นอยู่ของตัวผู้อยู่อาศัยด้วย	มากไป
กว่านั้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาคารหลังนี้อาจย้อน
กลับมาสร้างผลกระทบต่อตัวสถาปนิกผู้ออกแบบด้วย
เช่นกัน	ในท้ายที่สุดแล้ว	สิ่งที่	thingsmatter	ได้แสดง
ให้เห็นในผลงานชิ้นนี้	คือการท�าให้นิยามของค�าว่า	
‘เปลือกอาคาร’	สามารถก้าวข้ามจากค�าว่า	ตกแต่ง	 
ไปสู่ค�าว่า	‘สร้างผลกระทบ’	ได้อย่างน่าสนใจ
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 As for the arrangement of the windows of the 
house, it was another interesting factor that was taken 
into consideration. The windows were intricately  
arranged so that they could basically handle the issues 
relating to the location of the project, which lacked 
any interesting factors. The architects chose to use a 
variety of small windows to solve this issue and it also 
assisted in reducing excessive heat from entering the 
building. At the same time, it may look very basic, and 
the external may not look very orderly due to the random 
arrangement of the windows but these windows are 
aligned to match the internal use which help control 
the amount of sunlight that enters and, furthermore, 
it also creates a sort of interesting frame to view the 
outdoor scenery.
 The last significant factor that reflects the back-
ground of the name ‘Affected Shed’ is the component 
called screen, or the ’skin‘ of the building. The details 
of this portion include a metal mesh that is stretched 
out within a galvanized iron frame, and are attached to 
both the southern and western walls. The selection of 
this material and the color, as well, was to match the 
grey rendered walls which enabled the architectural 
project to have its own identity and unique qualities 
in decoration or we can also say that it created an 
aesthetic affect when the screen was hit by sunlight as 
it animated the walls with delicate shadows, concealing 
the unevenness of the finishes behind that were probably 
created during the construction.
 An obvious factor that was quite remarkable for 
this architectural project was that it was evidently 
reflected its name ’Affected Shed‘; the usage of minor 
architectural components to influence the overall 
architectural structure and yet another factor influenced  
by these components was the actual behavior of how 
the of the residents inhabited the house. In fact, a bigger 
influence of this building would be a repercussion effect 
on the architects who designed it as well. Lastly, what 
thingsmatter displayed through this accomplishment 
was to allow the word 'skin' of the building to stand 
astride over the word ’decoration‘ to ’affected‘ in a very 
influential way.
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