
 

 

 

 

 

บ้านขนาดเล็ก (Tiny house) 
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บทน ำ 

ในยุคปัจจุบัน ผู้บรโิภคในตลาดบ้านให้ความส าคญักับการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งต้องการเลือกผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการที่มองเห็นคณุค่าของสังคมที่ยั่งยืนทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและวัสดุทีส่ามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยผู้
ซื้อบ้านรุ่นใหมน่ั้นต้องการบา้นท่ีท าจากวัสดุทีส่ะอาด ไม่เป็นภัยต่อผูอ้ยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพการใช้งาน
อย่างยั่งยืน (self-sufficient) อาทิ สามารถรับและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยไ์ด้เองหรือมีระบบน้ ารีไซเคิล เป็นต้น  
 
ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของตลาดที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกบัการใช้วัสดุจากไม้และกระดาษแข็งรีไซเคลิส าหรับงาน
ก่อสร้างอาคารหรือบ้านขนาดเล็ก โดยรายงานฉบับน้ีจะเสนอในส่วนของบ้านขนาดเล็กสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่
พักอาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะกล่าวถึงตัวอย่างของรูปแบบบ้านพักขนาดเล็ก (Tiny house) ในเนเธอร์แลนด์ วัสดุจากกระดาษ 
Cardboard ที่ใช้ก่อสร้างบ้านและคุณประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลติหรือผู้ประกอบการไทยใน
ภาคอุตสาหกรรมนี้  
 
 
 
 

1. ตวัอยำ่งบำ้นขนำดเลก็ (Tiny house) ในเนเธอร์แลนด ์ 

บ้านพักอาศัยขนาดเล็กในเนเธอรแ์ลนด์ได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่ปี 2017 มีขนาดและราคาทีห่ลากหลาย แตส่ิ่งที่
เหมือนกนัของบ้านประเภทนี้คือมมีุมมองและแนวทางของความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความส าคญัเรื่องการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก โดยบ้านพักขนาดเล็กนีไ้ด้ถูกออกแบบให้มีความคุ้มคา่ต่อพื้นที่ใช้สอย ทั้งเพื่ออยู่อาศัย เป็น
สถานท่ีท างาน หรือเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ในขณะเดยีวกันก็เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม วัสดุทีใ่ช้ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ 
สามารถประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตัวอย่างบา้นพักประเภทนี้ท่ีขายในตลาดเนเธอร์แลนด์ ได้แก่  
 
 

 
Source: MiniStek (MiniStek maximaal leven, 2017) 

1.1 บ้าน “MiniStek” เป็นบ้านขนาดเล็กท่ีถูกออกแบบหลังคาเพื่อให้สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตยไ์ด้ดีและเพียงพอ 
ส าหรับการใช้งานในพื้นทีบ่้านขนาด 22 ตารางเมตร ผนังด้านข้างใช้วัสดุกระจกเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยไมรู่ส้ึกอึดอัดและสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างง่าย โดยราคาที่เสนอขายส าหรับบ้านประเภทน้ี เริ่มต้นที ่60,000 ยูโร  
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Source: Tiny TIM (Tinytimhouse, 2016) 

 

1.2 บ้าน Tiny TIM (Timber Independent Mobile) เป็นบ้านขนาดเล็กพ้ืนท่ีประมาณ 13 ตารางเมตรที่เพียงพอต่อความ
จ าเป็นและมีการตกแต่งภายในอยา่งชาญฉลาด รวมทั้งมีหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบรดิ พลังงานลม และมีก าแพง
กรองน้ าส าหรับน้ าดื่มรีไซเคิล ราคาเริ่มต้นอยู่ท่ี 50,000 ยูโร   
 

 
1.3 บ้าน Waterland-house เป็นบ้านท่ีมีพื้นท่ีเพียง 10 ตารางเมตร มีการใช้งานในเมือง Eindhoven โดยบ้านพักประเภทน้ี
สามารถปล่อยให้เช่าเพื่อท าเป็น working space หรือเป็น bed and breakfast เสนอราคาอยู่ท่ี 75 ยูโรต่อวัน โดยเป้าหมาย
หลักของผู้สร้างหรือผู้ออกแบบนั้นเพียงเพื่อต้องการน าเสนอแนวคิดบ้านพักอาศัยแบบยั่งยืน  
 

 
Source: Waterland House (Bouwtotaal, 2018) 
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Source: Walden (Walden, 2016) 

1.2 ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ของปี 2016 เป็นต้นมา นำง 
Marjolein Jonker ได้พักอาศัยในบ้านพักขนาดเล็ก 
(รูปด้านบน) หนึ่งในคอลเลคชัน จาก Studio 
Walden โดยตัวบ้านมีขนาดประมาณ 15 ตาราง
เมตร และมรีาคาเริ่มต้นที่ 40,000 ยูโร   
 

 
 
1.5 บ้าน Porta Palace ถูกออกแบบและสร้างโดยทีม 
Woonpionier พื้นทีป่ระมาณ 15 ตารางเมตร และมีการ
ตกแต่งพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 

 

 
Source: Sustainer Homes (hetkanWel, 2017) 

1.6 บ้าน Sustainer Homes เป็นรูปแบบบ้านท่ีมีขนาดและพื้นท่ีกว้างกว่าบ้านขนาดเล็กข้างต้น โดยจะถูกผลติในโรงงาน
อุตสาหกรรมจากวัสดไุมเ้ป็นพ้ืนฐาน ด้านหน้าจะมีพื้นท่ีเป็นระเบียงและกรอบหนา้ต่างไม้จะเป็นตัวยึดกระจกหน้าต่างไว ้โดย
การออกแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งเปน็ที่อยู่อาศัยหรือสถานท่ีท างาน ราคาเริ่มต้นอยู่ท่ี 80,000 ยูโร 
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รูปแบบแนวคิดส าหรับบ้านขนาดเล็กเพื่อการอยู่อาศยัอย่างยั่งยืนนี ้นอกจากสร้างความนา่สนใจให้กับกลุ่มผู้อยู่อาศัยเองแล้ว 
ยังท าใหก้ลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาเริ่มเข้ามาศึกษาความต้องการในสังคมยุคปัจจุบันของกลุ่ม young starters เพิ่มมากข้ึน 
โดยบริษัท Heijmans ผู้รับเหมารายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ ได้ออกแบบและสร้างบ้านขนาดเล็ก “Heijmans ONE” เพื่อเป็น
บ้านทางเลือกส าหรับกลุม่คนวัยท างานรุ่นใหม่ที่มอีายรุะหว่าง 25-35 ปี ตัวบ้านมพีื้นทีใ่ช้สอยประมาณ 38 ตารางเมตร 
ตกแต่งพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น อาทิ ห้องครัว ห้องน้ า ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และระเบยีงหน้าบ้าน โดยมรีาคา
เช่าเริ่มต้นที่ 700 ยูโร/เดือน   
 
  

 
Source: Heijmans ONE (Team Heijmans ONE, 2018) 
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2. สถำปัตยกรรมจำกกระดำษ Cardboard   

ในปี 2014 สถาปนิกกลุ่มหนึ่งเคยได้ทดลองใช้กระดาษแข็งเป็นวัสดโุครงสร้างหลัก เนื่องจากสามารถทดแทนได้ง่ายและมี
ต้นทุนต่ ากว่าเหล็กมาก รวมทั้งยังมีน้ าหนักเบาและสามารถน ามาใช้กับงานก่อสร้างไดด้ี โดยนักสถาปนิก Nils Eekhout 
ผู้บริหารฝ่ายเทคนิคของบริษัทดไีซน์ Octatube กล่าวว่า กระดาษแข็ง (Carton) นั้น ไม่มีค่าบ ารุงรักษา ต้นทุนต่ า และยังเป็น
วัสดุยั่งยืนที่สามารถเชื่อถือและไวใ้จได้ นอกจากน้ีกระดาษแข็งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและน ากลบัมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง 
โดยส่วนใหญ่มักน ามาใช้ในงานศิลปะ (artworks) สะพานข้ามชั่วคราว และบ้านพักฉุกเฉิน เป็นต้น และได้น ามาใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารใหญ่เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา  
 
ทั้งนี้ การผสมผสานการก่อสร้างดว้ยเหล็กและกระดาษแข็งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวบ้านได้ดมีากขึ้น โดยโครงสร้าง
ของกระดาษที่มีหลายชั้น มีความหนาทนทานและเหนียวแน่นจะสามารถสร้างฐานได้อย่างแข็งแกร่ง โดยบ้านพักฉุกเฉินเป็น
หนึ่งตัวอย่างบ้านท่ีสร้างจากกระดาษแข็งทีส่ามารถสร้างได้อย่างแข็งแรงและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
 

2.1 ควำมกงัวลจำกกำรใชก้ระดำษ Cardboard   

การใช้กระดาษแข็ง cardboard ส าหรับการก่อสร้างอาจจะยังไมไ่ดร้บัความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคบางกลุม่ โดยความกังวลหลัก
ของการก่อสร้างด้วยวสัดุจากกระดาษ cardboard คือ เรื่องความทนทานต่อการกัดเซาะของน้ าและอาจเป็นวัตถตุดิไฟง่าย ซึ่ง
ตามความจริงแล้ว กระดาษแข็งสามารถใช้เป็นวัสดุเก็บของเหลวในตู้เย็น รวมทั้งเป็นวสัดุเชื้อเพลิงทีต่ดิไฟได้ยากกว่าไม้ 
(Visscher, 2014) 
 

2.2 ลกัษณะบำ้นขนำดเลก็ท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ลักษณะของบ้านขนาดเล็กยั่งยืนสมัยใหม่นั้นควรมีขนาดกะทดัรัด เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งจะต้อง
สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เนื่องจากโดยปกติแล้วสารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากวัสดแุละการก่อสร้างนั้นจะ
ยังคงอยู่และจะไม่กระจายสูส่ิ่งแวดล้อมหากอาคารหรือบ้านพักนั้นๆยังไม่ถูกรื้อถอนหรือท าลาย ดังนั้นหากบ้านท่ีมีอายุการใช้
งานสั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพื้นฐานหลักของบ้านแบบยั่งยืนนั้นจะใช้ไมเ้ป็นโครงสร้างหลักและใช้
กระดาษแข็งรไีซเคลิเป็นผนังห้อง ซึ่งจะท าให้ตัวบ้านมีความโปร่งสบายและเก็บรักษาความเย็นไว้ได้ สว่นหลังคาท่ีติดแผงโซล่า
จะช่วยผลติพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ (Bröring Architectuur, 2017)  
 
 
 

3. บำ้นกระดำษในเนเธอร์แลนด ์- บำ้นทำงเลือกส ำหรับกำรอยูอ่ำศยัอยำ่งย ัง่ยนื  

บ้าน Wikkelhouse เป็นบ้านที่ท าจากกระดาษแข็ง cardboard ถูกออกแบบโดยนาย René Snel และถูกพัฒนาโดย 

Amsterdam Fiction Factory มีชั้นกระดาษหนาถึง 24 ช้ัน เชื่อมด้วยกาวชนิดพิเศษท่ีไมเ่ป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเคลือบ
ด้วยวัสดุกันน้ า บ้านแต่ละช้ินจะกว้าง 1.2 เมตร และหนัก 500 กิโลกรัม สามารถน ามาประกอบต่อกันได้ตามขนาดที่ต้องการ
ของผู้อยู่อาศัย นอกจากน้ียังมีช้ินส่วนประกอบพิเศษ “smart home segments” ที่สามารถใช้เปน็พ้ืนท่ีส าหรับห้องครัวหรือ
ห้องน้ าท่ีสามารถแนบกับระบบบ าบัดน้ าเสยีภายในบ้าน โดยบ้านประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ป ีและทุกช้ินส่วน
ประกอบภายในบ้านสามารถรไีซเคิลได้ อย่างไรกต็ามบ้านขนาดเล็กประเภทนี้ยังไมเ่ป็นบ้าน self-sufficient และยังคงต้องมี
การออกแบบและพัฒนาให้ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน (Rotman, 2016)  
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Source: FD cardboard house “Wikkelhouse” (Rotman, 2016) 

 

 
Source: Wikkelhouse picture by Yvonne Witte (hetkanwel, 2016) 

 

 

ในช่วงปี 2016 มีการสร้างบ้าน Wikkelhouses จ านวน 5 หลัง ใหก้ับผู้อยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ และมีการสั่งท าเพิม่อีก 11 
หลัง เพื่อจัดส่งไปยังลูกค้าในเนเธอร์แลนด์และเยอรมัน โดย Fiction Factory บริษัทผู้ผลติกล่าวว่า บ้านประเภทนี้มีความ
ยั่งยืนกว่าบ้านทั่วไปถึง 3 เท่า และบริษัทฯได้รับความสนใจจากผู้อยู่อาศัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลกูค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต
พื้นที่เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เดนมาร์ค เยอรมัน และ สหราชอาณาจักร โดยวัตถุประสงค์การใช้งานหลักของบ้านประเภทนี้ คือ ใช้
เป็นสถานท่ีพักผ่อน/บ้านพักตากอากาศ บ้านพักอาศัย หรือ office space โดยมีราคาขายเริ่มต้น 50,000 ยูโร และหากเป็น
บ้านพักพร้อมครัวและห้องน้ าจะมรีาคาขายเริ่มต้น 70,865 ยูโร  
 

 
Source: Wikkelhouse picture by Yvonne Witte (hetkanwel, 2016) 
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4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

ในปัจจุบันบ้านขนาดเล็ก (Tiny house) เริ่มไดร้ับความสนใจจากกลุ่มผูซ้ื้อบ้านมากขึ้น รวมทั้งผู้ซื้อบา้นยุคใหม่เห็น
ความส าคญักับการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนมากข้ึนเช่นกัน จึงเป็นเหตผุลส าคญัที่ท าให้ผูผ้ลติและผู้ประกอบการพยายามที่จะ
น าเสนอรูปแบบบ้านตามความต้องการของตลาด โดยส่วนหนึ่งของตลาดกลุ่มคนรุ่นใหมต่้องการที่พักอาศัยขนาดเล็กที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นบา้นแบบ self-sufficient   
 
ทั้งนี้ บ้านขนาดเล็กท่ีสร้างด้วยกระดาษ cardboard นั้น ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อน ามาใช้เป็นบ้านทางเลือก โดย
กระดาษ cardboard ได้พิสูจน์ใหเ้ห็นว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ประหยดั เคลื่อนย้ายได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการค้นคว้าและทดลองของผู้ช านาญการอาจเป็นส่วนส าคญัในการเปลีย่นมุมมองของผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่อง
ความสามารถในการป้องกันน้ าของวัสดุกระดาษแข็งได้  
 
ในส่วนของผู้ผลติหรือผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาจใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อศึกษาความสามารถ 
และความต้องการของกระดาษแข็งรีไซเคลิในตลาด รวมทั้งอาจร่วมมือพัฒนาคุณภาพกระดาษแข็งรีไซเคิลให้มคีุณสมบตัิและ
ประสิทธิภาพในการน ามาสรา้งบ้านขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน นอกจากนีก้ารออกแบบภายในเพื่อใช้พื้นที่ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนับว่าเป็นกุญแจส าคญัที่ผูผ้ลติจะต้องคิดค้นและน าเสนอ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมนี้ได้ดยีิ่งขึ้น  
 
 
ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเพือ่การใช้งานในพ้ืนท่ีจ ากัด 
 

  
Storage step ladder seat in one ซ่ึงมี 3 ฟังก์ชั่นการใชง้านในหนึ่งเดียว (ลิน้ชักเกบ็ของ ชัน้วางของ และทีน่ั่ง)      
 

     
การออกแบบ Transformable ที่ช่วยให้สามารถใช้พืน้ทีท่ี่จ ากัดได้อย่างหลากหลาย เช่น (foldable bed in closet) 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 


