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	 วารสารอาษากลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจาก
ความพยายามและความตัง้ใจของกองบรรณาธิการทีอ่ยากจะเริม่					
เชือ่มโลกวชิาการเข้ากับโลกวิชาชพี	 เมือ่สมาคมสถาปนิกสยามฯ	
ได้มอบหมายให้เป็น	Editor-in-Chief	ของวารสารอาษารปูแบบ
ใหม่นี	้สิง่หนึง่ทีนึ่กได้ก็คอืบทความประเภทการอพัเดทความเป็น
ไปต่างๆ	ในแวดวง	หรือบทความที่มีแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของ
ผูเ้ขยีนต่องานสถาปัตยกรรมสกัชิน้...ไม่น่าจะใช่ค�าตอบท่ีเหมาะ
กับยุคสมัย	เนื่องจากเป็นสิ่งที่หาอ่านได้ง่ายดายในโลกออนไลน์	
อกีทัง้ด้วยนโยบายของสมาคมฯ	เองทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเผย
แพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการสถาปัตยกรรมไปในวงกว้าง	 จึงเป็น
ทีม่าของโครงการจดัท�าวารสารอาษารปูแบบใหม่ท่ีมเีน้ือหาสาระ
เข้มขึ้น	 อัดแน่นด้วยเน้ือหาวิชาการ	 เพ่ือสถาปนิกผู้ปฏิบัติการที่		
อาจจะได้แรงบันดาลใจ	และข้อมลูเชงิลกึต่างๆ	เพ่ือน�าไปปรบัใช้
ในงานออกแบบของตนเอง	บทความวชิาการในเล่มนี	้เปิดรบังาน
เขยีนวิชาการจากท่ัวประเทศ	ทัง้จากสถาปนกิและนกัวชิาการทุก
สังกัด	ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ	ทั้ง
การอ้างอิงทฤษฏี	 บทวิเคราะห์มุมมองความคิดเห็นของผู้เขียน	
รวมไปถึงการกลั่นกรองบทความตามหลักวิชาการ	 ในลักษณะ	
Blind	Peer	Review	คอืปกปิดรายชือ่ผูป้ระเมนิและผูเ้ขยีนบทความ	
โดยส่งมอบให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ	เป็นผู้ตรวจสอบ	

	 โดยปกติฐานข้อมูลของบทความวิชาการนั้นมักอยู่ตาม
มหาวิทยาลัย	หรือช่องทางออนไลน์ส�าหรับสมาชิกเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน้	นบัเป็นโอกาสดีท่ีวารสารอาษารปูแบบใหม่น้ีจะน�าเสนอ
ข้อมลูเชิงวชิาการและเชิงลึกสูผู่อ่้านทีก่ว้างขวางขึน้	วารสารเลม่
นี้อาจจะไม่ใช่ขนมหวานส�าหรับคนที่ต้องการอ่านสนุกและอ่าน
ง่าย	แต่อย่างน้อยแต่ละบทความมีคาแรกเตอร์ที่	“อ่านได้”	และ
ไม่ยากเกินความเข้าใจ	 ความยาวของบทความนั้นจะสั้นกว่า
บทความวิชาการปกติ	 เน้ือหาพยายามมุ่งไปที่ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติวิชาชพีหรอืการเรยีนการสอนสถาปัตยกรรม	เหมาะส�าหรบั
ผูท่ี้ต้องการทีจ่ะเริม่ศกึษาข้อมลูท่ีลกึซึง้ในเบือ้งต้น	เป็นการเชือ่ม
โลกวิชาการกับโลกปฏิบตักิารอกีทางหน่ึง	แต่ละเล่มกองบรรณธิการ
คดัสรรบทความ	6	เรือ่งต่อเล่ม	และมกี�าหนดเผยแพร่ปีละ	2	เล่ม	
ส�าหรบัเล่มท่ีหน่ึงม	ีTheme	ร่วมกับเล่มทีส่องและงานสถาปนิก’62	
คอื	“Green”	ว่าด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมทีค่�านึงถึงสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยูข่องธรรมชาตแิละผูค้น

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพ่ือพิจารณาตพิีมพ์สามารถ
สอบถามเรือ่ง	Theme	ของเล่มหน้าและรายละเอยีดอืน่ๆ	 เพ่ิมเติม
ได้ท่ี		asa.journal.academic@gmail.com   

 The return of ASA Journal comes not only with a new 
design but the intention to connect the country’s architectural          
academia to the professional world. Having agreed to take on the         
responsibility as the Editor-in-Chief of the reinvented edition of ASA 
Journal, one thing that comes to my mind is that industry updates 
and articles featuring solely the authors’ point of view  towards their 
architectural projects are not the only answers, at least not ones that 
are distinct and would resonate well with the current media landscape. 
These types of articles are now ubiquitously available online.  So it is 
the Association’s intention to promote academic works in the field 
of architecture to reach a wider group of audience. The new ASA 
Journal will intensify academic content for architectural practitioners 
- not only as a source of inspiration - but also for information towards 
the creation and development of their own architectural works.

 The academic articles featured in this issue of ASA Journal 
are submitted from contributors across the country by academics 
and architects from different organizations.  A systematic selection 
process has been created and the articles will be diverse, from          
theoretical references to critical analyses of the authors’ viewpoints. 
A blind peer review process is also incorporated. With the authors’ 
and assessors’ identities concealed, the selection process will be made 
objectively by experts of that particular field.

 Typically, academic journals can only be accessed through 
databases in universities or online systems in which the information 
is available to a specific group of members. It is a great opportunity 
for the new ASA Journal to serve as a platform where academic and 
in-depth information can be presented and be made accessible to a 
wide group of readers. It may not be for someone who is looking for 
an easy read, but each of the selected articles will possess a ‘readable’ 
characteristic that is not too hard to digest. The length of the articles 
will be shorter than that of most academic journals with the content 
aiming to contribute to architectural practice and teaching. These 
articles will serve as a primary source of information for those who 
wish to pursue more elaborate study. In a way, it will connect the 
academic world to the actual practice of the profession. Six articles 
will be selected to feature in one issue of the ASA Journal, which will
be released bi-annually. For the first issue, the theme “Green” corre-
sponds with the second issue andthe Architect Expo ’19

 For those who are interested in having your  articles and 
writing published, do not hesitate to inquire about the themes and 
details of future issues via asa.journal.academic@gmail.com

บทบรรณาธิการ / Editorial

ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์
Editor-in-Chief
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เวบ็เดยีวครบ จบเรือ่งบ้านและงานออกแบบ

ค้นหาสถาปนิก
ทั่วประเทศ

ค้นหางาน
ในวงการสถาปนิก

ไม่พลาดทุกข่าวสาร
และกิจกรรม

ในแวดวงสถาปนิก

ติดตามสื่อทุกช่องทางของสมาคมสถาปนิกสยามฯ  
ทั้งวารสาร ASA CREW / อาษา / จดหมายข่าว /
ASA Youtube Channel / ASA แอปพลิเคชั่น / เฟซบุ๊กสมาคมฯ
พร้อมสมัครสมาชิกสมาคมฯ ทางออนไลน์ได้ทันที

	 “ถา้คลกิเขา้ไปในเวบ็ไซต	์www.asa.or.th	 จะเห็นวา่มี
การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	มเีมนใูหม่ๆ 	ซึง่เปน็ไฮไลต	์เชน่	
‘find	 an	 architect’	 ซึง่สถาปนกิสามารถน�าผลงานของ
บรษัิท	 ทัง้ผลงาน	 รปูภาพ	 แมแ้ตว่ดิโีอมาลงบนเวบ็ไซต์
เป็นการแนะน�าบรษัิท	สว่นบคุคลทัว่ไปกส็ามารถเขา้มาคน้หา
สถาปนิกได้	 เป็นการตอบโจทย์ทั้งบริษัทสถาปนิกและ									
ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน	 ขณะเดียวกันบุคคลหรือ	
บรษัิททัว่ไปสามารถน�าโฆษณามาลงได	้โดยโฆษณาดงักล่าว
จะแสดงผลต่อเมื่อผู้เข้าชมได้แสดงความสนใจในเนื้อหา					
ท่ีเก่ียวเนือ่งกบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ

		 นอกจากนีเ้วบ็ไซตด์งักลา่วยังเปน็แหลง่รวมสือ่ตา่งๆ	
ของสมาคมสถาปนกิสยามฯ	 เชน่	 จดหมายเหต	ุ วารสาร	
คลปิวดิโีอ	รวมถงึเฟซบุ๊ก	เพ่ือใหเ้ขา้ชมง่ายขึน้	อา่นงา่ยขึน้
บนทกุอปุกรณ์	 และยงัสามารถสมัครเข้าเปน็สมาชิกของ
สมาคมฯ	ทางออนไลนผ์า่นเวบ็ไซตไ์ดอ้กีดว้ย

  กลุม่คนหลกัๆ ทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากเวบ็ไซตน้ี์	กลุม่แรก
คือ สมาชกิสมาคมสถาปนกิสยามฯ	สามารถน�าผลงานมา
ลงบนเว็บไซต์ได้ทั้งในรูปแบบของสมาชิกท่ีเป็นรูปแบบ
บรษัิทและรูปแบบบคุคล	เพ่ือใหม้คีนเข้าถงึไดม้ากขึน้	รวมถงึ
ประกาศหางานบนเวบ็ไซต์กไ็ด้

  กลุม่ต่อมาคอื นกัศกึษาหรอืสถาปนกิทีก่�าลงัหางาน 
สามารถเขา้มาหาโอกาสการท�างานกับบรษัิททีเ่ปน็สมาชกิ
ของสมาคมฯ	และเชือ่ถือได	้	

 กลุม่ตอ่มาคอื บคุคลทัว่ไป	สามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลู
เพ่ือคน้หาสถาปนิกตามประเภทงาน	สถานทีแ่ละความถนดั	
รวมไปถึงตดิตามข่าวสารท่ีน่าสนใจเก่ียวกับวงการสถาปนกิ

		 อยากขอเชญิชวนทา่นสมาชกิสมาคมฯ	อปัโหลดผลงาน	
ข้อมลูบรษัิทและข้อมลูส่วนตวัของทา่นข้ึนบนระบบเวบ็ไซต์
ของสมาคมฯ	และรบัสทิธิป์ระกาศหางาน	สว่นบคุคลทัว่ไป
ลองเขา้ชม	อา่นบทความทีน่า่สนใจ	รบัชมสือ่ตา่ง 	ๆของสมาคมฯ	
และลองใช้เมนูใหม่	 ‘find	 an	 architect’	 ดู	 รับรองว่า				
ได้ประโยชน์แนน่อนคะ่”		

ศิริมาศ บิ๊กเลอร์
Senior	Account	Director

Adelphi	Digital	Consulting	Group

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.asa.or.th

	 สมาคมสถาปนิกสยาม	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เห็นความส�าคัญของการมีพ้ืนที่ให้สมาชิกสมาคมฯ	 	สถาปนิก	นิสิต-นักศึกษา
สถาปัตยกรรม	นกัวิชาการ	และผูป้ฏบัิติวิชาชพีสถาปัตยกรรมได้มพ้ืีนทีใ่นการเผยแพร่องค์ความรูแ้ละแนวคดิในการออกแบบ	รวมถึง
ผลงานค้นคว้าวิจยัทางด้านสถาปัตยกรรม		สมาคมสถาปนิกสยามฯ	จงึได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจดัท�าวารสารอาษา	(ASA	Journal)	
เป็นวารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชปูถัมภ์		โดยในเล่มจะเป็นการรวบรวมบทความผลงานทางวิชาการ	
บทความผลงานวิจยั	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีอ่ดัแน่นด้วยเน้ือหาวชิาการ		โดยได้มอบหมายให้	ผศ.ดร.สพิุชชา	โตววิชิญ์	เป็น
บรรณาธิการ	ซึง่นับเป็นปีที	่ 2	ทีไ่ด้มกีารจดัท�าวารสารอาษาในรปูแบบของการรวบรวมบทความวิชาการทัง้ทางด้าน	Design	Theory	
History	Vernacular	เพ่ือให้สถาปนิก	นกัวชิาการ	รวมถึงผูป้ฏบิตัวิิชาชพีทางด้านสถาปัตยกรรม	และผูท้ีส่นใจในศาสตร์ต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียว
เนือ่งได้เข้าถึง	ตามนโยบายของสมาคมฯ	ทีใ่ห้ความส�าคญักับการเผยแพร่องค์ความรูเ้ชงิวิชาการสถาปัตยกรรมในวงกว้าง	ทัง้ยังสามารถ
ใช้เป็นแรงบนัดาลใจหรอืปรบัใช้ในการออกแบบ	และใช้เป็นข้อมลูอ้างองิได้	 	นบัเป็นโอกาสดีท่ีวารสารอาษาได้เป็นช่องทางการศกึษา
เพ่ิมขึน้นอกเหนอืจากต�าราวชิาการท่ัวไป	และยังเปิดโอกาสให้สมาชกิ	นกัวชิาการ	และผูป้ฏบิตัวิิชาชพีสถาปัตยกรรมสามารถส่งบทความ
เพ่ือคดัเลอืกและตพิีมพ์เผยแพร่องค์ความรูใ้ห้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการ	วิชาชพีสถาปนกิ	และน�าไปสูก่ารพัฒนาทีก่ว้างขวางต่อไปใน
สงัคม

 With the recognition in the importance of having a platform where the fellow members, architects, architecture students,               
academics and architectural practitioners can present and propose their architectural projects, ideas and researches, the Association 
of Siamese Architects under Royal Patronage assigns its academic unit to oversee the making of ASA Journal, the association’s very 
own academic publication that brings together academic essays, research papers of interesting and diverse academic contents featured 
in both Thai and English language.
 With Dr. Supitcha Tovivich appointed as the editor, the new edition of ASA Journal has now entered its second year as we              
aspiringly continue to bring our readers written works that explore different aspects of architecture from theory, design, history to 
vernacular. The journal offers professional practitioners, academics and interested individuals an access to a growing body of          
knowledge in architecture and other related fields, following the association’s intention to promote architectural knowledge to reach 
a wider group of people. These written works also serve as sources of inspirations and references for both professional practitioners 
and students for ASA Journal presents itself as another source of knowledge in addition to other textbooks and academic publications. 
We also offer a chance for the fellow members of the association, academics and architectural professionals to submit their writings, 
which will be reviewed, selected and published in ASA Journal with the hope that the shared knowledge and experiences will             
generate greater developments for the future of architectural practice and academia, and ultimately the society we all live in.
 ASA Journal presents itself as another source of knowledge in addition to other textbooks and academic publications. We also 
offer a chance for the fellow members of the association, academics and architectural professionals to submit their writings to be 
considered, selected and published in ASA Journal in order for the knowledge to be shared and generate greater developments for 
the future of architectural practice and academia, and ultimately the society we live in.

สารนายกสมาคมฯ / Message from the ASA President
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นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�ปี 2561 - 2563 / President, The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage



สารบัญ / Contents

หน้า / Page

หน้า / Page

22 - 35

36 - 47

หน้า / Page

10 - 21
รูปแบบการส่องสว่างเพื่อการท�งานส�หรับคนต่างวัย
: บทเรียนจากงานวิจัยเชิงทดลองในส�นักงาน

ผศ.ดร. ธาริณี รามสูต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  /  tharinee@su.ac.th 

ผศ.ดร. จรรยาพร สไตเลอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   /  inverselighting@gmail.com

Lighting for Different Generations in the Workplace
: Lessons Learned from Experimental Research

Assistant Professor Tharinee Ramasoot, PhD
Faculty of Architecture, Silpakorn University  /  tharinee@su.ac.th 

Assistant Professor Chanyaporn Bstieler, PhD
King Mongkut’s University of Technology Thonburi  /  inverselighting@gmail.com

Keywords: upcycle, upcycling, sustainable design, eco-efficiency 

Keywords: Light pollution, Uplight, Light trespass, Glare

อัพไซเคิล
: นิยามและความหมาย สู่กระบวนทัศน์การออกแบบอย่างยั่งยืน

ดร.จักรสิน น้อยไร่ภูมิ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
/ ma_lang_phoo@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท สุริโยธิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / singhman@ku.ac.th

ค�ส�คัญ:  มลภาวะทางแสง แสงส่องขึ้น แสงล่วงล�้า แสงแยงตา

ค�ส�คัญ: การส่องสว่างในส�นักงาน แรงงานต่างวัย ระบบการส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนที่และแสงเฉพาะที่

ค�ส�คัญ: อัพไซเคิล, การออกแบบอย่างยั่งยืน, ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

Upcycling: Definition and Meaning to Sustainable Design Paradigm

Jaksin Noyraiphoom, Ph.D.
Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
/ ma_lang_phoo@hotmail.com

Associate Professor Singh Intrachooto, Ph.D.
Faculty of Architecture, Kasetsart University  /  singhman@ku.ac.th

มลภาวะทางแสงกับเกณฑ์ LEED

Light Pollution and LEED Certification

Associate Professor Phanchalath Suriyothin  
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

หน้า / Page

หน้า / Page

หน้า / Page

48 - 65

66 - 81

82 - 95

ผลกระทบจากเรขาคณิตของเมืองต่อสภาวะทางความร้อน
และการไหลของอากาศในหุบเหวถนนของกรุงเทพมหานคร

การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ
: เจตคติ, กระบวนการ, และโอกาสของคนเมือง

การออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมในยุคเศรษฐกิจหมุนเวยีน

ค�ส�คัญ: ปรากฏการณ์เกาะความร้อน เรขาคณิตเมือง อัตราส่วนความสูงต่อความกว้าง

ค�ส�คัญ: การปรับเปล่ียนประโยชน์ใช้สอย, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, อาคารเก่า, การฟื้นฟู 

ค�ส�คัญ: เศรษฐกิจหมุนเวียน  มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ความย่ังยืน การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  จากเปลสู่เปล 

Effects of Urban Geometry on Thermal Condition and Airflow 
in Urban Street Canyons of Bangkok

Co-creating public space
: Attitude, process, and opportunity 

City and Architecture Design in the Age of 
Circular Economy

Keywords: Urban heat Island, Urban Geometry, Computational Fluid Dynamics (CFD)

ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  /  pattaranan.t@ku.th

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  / nattawutu@gmail.com

ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  /  michael.par@kmutt.ac.th

Assistant Professor Pattaranan Takkanon, Ph.D.
Faculty of Architecture, Kasetsart University /  pattaranan.t@ku.th

Assistant Professor Nattawut Usavagovitwong, Ph.D.
School of Architecture, Sripatum University  /  nattawutu@gmail.com

Michael Paripol Tangtongchit
School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
/  michael.par@kmutt.ac.th

arch
Sticky Note
/ psuriyothin@gmail.com

arch
Sticky Note
/ psuriyothin@gmail.com



82 83

การออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรม
ในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  /  michael.par@kmutt.ac.th 

บทน�

	 เมอืงและสถาปตัยกรรมเป็นสภาพแวดล้อมกายภาพทีม่นษุย์สร้างขึน้จากปจัจัยทางชีววทิยา		
สิง่แวดล้อม		สงัคม	และเศรษฐกิจ		มนษุย์ต้องการอยู่รอดซึง่เป็นมติทิางชวีวิทยา		ภายใต้เงือ่นไขบรบิท
ของสิ่งแวดล้อม	 	 เพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม	 	ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		โดยมีแรงจูงใจจากอิทธิพลเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมที่เรียกว่า
เศรษฐกิจ		เศรษฐกิจกับการพัฒนาเมอืงและสถาปัตยกรรมซึง่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมจงึถูกเชือ่มสมัพันธ์
และส่งอิทธิพลต่อกันและกันอย่างเหนียวแน่น	 	 เม่ือแนวคิดของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปย่อมส่งผลต่อ
แนวทางในการพัฒนาเมอืงและสถาปัตยกรรมด้วย		ปัจจบุนัแนวคิดของเศรษฐกิจหมนุเวียนได้เข้ามา
สู่กระแสคิดร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อเป็นทางออกให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม		เศรษฐกิจ	และสังคม		การน�า
หลักการของระบบนิเวศในธรรมชาติมาเป็นต้นแบบของระบบเศรษฐกิจเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	การต่อโยงกระบวนการย่อยของกระบวนทางเศรษฐกิจท่ีเคยคิดแบบกระจัดกระจายแยก
ส่วนกลบัมาจดัระบบร้อยเรยีงให้เกิดเป็นวงรอบจะท�าให้อตัราการสญูเสยีน้อยลงและสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึน้อย่างมนัียยะส�าคัญ		ระบบเศรษฐกจิเช่นนีไ้ม่ได้มุง่มองทีก่ารเตบิโตอย่างเดียว		แต่มอง
ท่ีการหมนุเวียนของทรพัยากรทีไ่ม่มกีารสญูเปล่าอย่างสมดลุ		ลดการท�าลายสิง่แวดล้อม		และทุกขัน้ตอน
สร้างให้เกิดผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจให้กับแต่ละกลุม่		เป็นการกระจายรายได้และความรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดล้อม	การจะเกิดระบบข้ึนมาได้จงึต้องเกิดจากการสร้างแพลทฟอร์มในการร่วมไม้ร่วมมอืกัน		
อนัเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน		ค�าถามคอืการพัฒนาเมอืงและสถาปัตยกรรมจะปรบัวธีิคดิ
และสร้างกระบวนการท�างานอย่างไรเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน		โดยเป็นผลจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการผนวกเข้ากับประสบการณ์การท�างานโครงการพัฒนาเมือง	งานวางผัง
และออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผ่านมา		

ค�ส�คัญ: เศรษฐกิจหมุนเวียน  มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ความยั่งยืน การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  จากเปลสู่เปล 

บทคัดย่อ 
	 การออกแบบและพัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรมมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจ		
เมือ่มแีนวคดิใหม่ด้านเศรษฐกิจทีเ่รยีกว่าเศรษฐกิจหมนุเวียนซึง่เป็นแนวคดิทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจาก
ระบบนเิวศวทิยาในธรรมชาตซิึ่งมุง่หวงัให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืและอย่างมสีมดลุ		จงึมีค�าถามว่าจะ
ต้องมีกรอบคิดใหม่ในงานออกแบบและพัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรมอย่างไร	 	 เนื่องจากเป็นแนว
ความคิดใหม่จงึได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ	ทัง้ท่ีว่าด้วยเศรษฐกิจหมนุเวียน		สิง่แวดล้อม		มนุษยศาสตร์	
สงัคมศาสตร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ		และการออกแบบกายภาพ		เพ่ือให้ผลศกึษาสามารถน�าไปปฏิบตัิ
ได้จริง		ยังได้น�าประสบการณ์การท�างานจริงทั้งในระดับเมืองและสถาปัตยกรรมเข้ามาประมวลและ
ผนวกกันเพ่ือสร้างกรอบวิธีการท�างานอนัจะเป็นแนวทางในการน�าไปสูก่ารขยายตวัของการประยุกต์
ใช้แนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานออกแบบและพัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรม	 	 ผลท่ีได้
ประกอบด้วย	 9	 แนวทางหลักซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย		
เนื่องจากการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ันไม่สามารถเกิดจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง	 	 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เช่น	บิ๊กดาต้า	และปัญญาประดิษฐ์จะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยยะส�าคัญ

4	กรมศิลปากร. (2560). ฐานข้อมูลพระเมรุมาศ และองค์ประกอบพระเมรุมาศ. วันท่ีสืบค้น 10 พฤศภาคม 2561. แหล่งท่ีมา http://phramerumas.finearts.go.th/exhibition7.php

									แม้ว่าหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะค่อยๆ	ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
อย่างเช่นเศรษฐกิจมุง่ผล	(performance	economy)	หรอื	เศรษฐกิจสนี�า้เงนิ	(blue	economy)	แนวคดิ
ทางชีวเทคโนโลยีและการออกแบบอย่างเช่นชีวะลอกเลียน	(biomimicry)		ตามที่	ธิเบาท์		วาวเทเล็ท	
ได้รวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบทความโดยศึกษาจากเอกสารของมูลนิธิเอลเลน	 	 แมคอาร์เธอร์	
(Wautelet	 (2018))	 ซึ่งเป็นสถาบันหลักสถาบันหน่ึงที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ี	 	หลัก
การอันหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน		คือหลักการ	C2C	หรือหลักการ	Cradle	to	
Cradle	ซึง่ได้ถูกน�าเสนอขึน้โดย	วิลเลยีม	แมคโดนอฟ	สถาปนกิทีใ่ห้ความส�าคัญเรือ่งสิง่แวดล้อม	และ
ไมเคิล	บรอนการ์ทนักเคมี		ทั้งสองได้เขียนหนังสือชื่อ	Cradle	to	Cradle		ซึ่งวิจารณ์การพัฒนาแบบ
ดัง้เดมิทีม่องกระบวนการผลติเป็นเส้นตรง		เรยีกให้เหน็ภาพว่า	Cradle	to	Grave	อนัหมายถึงจากเปล
คือการเกิดไปสูห่ลมุศพคือการตาย		กระบวนการแบบด้ังเดิมนีเ้ริม่จากการหาวัสดมุาเข้ากระบวนการ
ผลติจนเกิดสนิค้า		สร้างของเสยีในกระบวนการผลติซึง่ต้องท้ิงไป		เกิดเป็นขยะทัง้ท่ีเป็นพิษ		และไม่เป็นพิษ		
ส่วนผลิตภัณฑ์จากกระบวนการน้ี	 	 เมื่อหมดอายุการใช้งานก็จะต้องกลายสภาพเป็นขยะในที่สุด		
กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมนี้ก�าลังสร้างปัญหาให้กับโลกอย่างหนัก		โดยไม่รู้ตัว		สภาพแวดล้อมที่
มนุษย์อาศัยอยู่ก�าลังค่อยๆ	 ถูกกร่อนท�าลาย	 	 ซึ่งในท้ายที่สุดจะน�าไปสู่สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่
สามารถด�ารงชวิีตอยู่อย่างสบายได้อกีต่อไป		การทีจ่ะปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติเพ่ือจะไม่น�าไปถึง
จดุจบเช่นนัน้		ต้องเกิดจากการเปลีย่นกรอบคิด		โดยไม่คดิถงึการผลิตเพียงกระบวนการเดียวแยกออก
จากกันเหมือนเมื่อก่อน		แต่คิดกระบวนการผลิตขึ้นหลายกระบวนการเชื่อมโยงกัน		ซึ่งสะท้อนอยู่ใน
ชือ่หนังสอืด้วยความหมายทีว่่า		การเกิดของสิง่หน่ึงน�าไปสูก่ารเกิดข้ึนของอกีสิง่หน่ึงเป็นทอดๆ	ไปจน
ครบวงจร

											การพัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรมให้เข้าสู่หลักของเศรษฐกิจหมุนเวียนจ�าเป็นต้องสอดแทรก
หลักคิดของระบบที่เชื่อมโยงกันจนครบเป็นวงรอบ		ของเหลือของเสียจากกระบวนการผลิต	และเศษ
ซากทีห่มดสภาพจากอายุการใช้งานของสิง่หนึง่จะสามารถน�าไปใช้เป็นวัตถุดบิของกระบวนการผลิต
อืน่ได้หลายกระบวนการผลติ		และเป็นเช่นนีต่้อเนือ่งเป็นทอดๆ	ไปจนวตัถนุัน้สามารถเกดิเป็นสิง่ใหม่
อย่างต่อเนือ่ง		หรอืสลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต	ิ	ภายใต้แนวคดินีจ้ะท�าให้เราไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าขยะ
ที่สูญเสีย		การที่เราใช้ค�าว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นเนื่องจากทุกทอดของการเกิดกระบวนการผลิตจะ
เป็นการสร้างงาน	สร้างรายได้	และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค		ท�าให้เกิดคุณค่า	(value	
generation)	หรือคืนวัตถุดิบบางส่วนกลับไปสู่ธรรมชาติโดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม		เศรษฐกิจใน
ลกัษณะดังกล่าวไม่ได้มองทีก่ารเติบโตอย่างเร่งรดัและก้าวกระโดด		แต่มองทีก่ารสร้างการเตบิโตทีม่ี
สมดลุแบบมพีลวัตร		เป้าหมายของเศรษฐกิจหมนุเวยีนคือความยัง่ยืนทางด้านสิง่แวดล้อม		เศรษฐกิจ
และสังคม	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	(Ellen	MacArthur	Foundation	(2012))

	 การจะท�าให้เกิดวงรอบหมุนเวียนของการพัฒนาจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ		โดย
ต้องสร้างต้นแบบข้ึนเพ่ือทดลองหลายครัง้		และมกีารท�าวจิยัตดิตามผลเพ่ือยืนยันผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง	 	การพัฒนาในลักษณะเช่นนี้จ�าเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดของคนใน
สงัคมด้วย		การเชือ่มโยงกระบวนการต่างๆ	จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืทกุภาคส่วนอย่างกว้างขวาง		
สงัคมจงึต้องสร้างแพลทฟอร์มในการท�างานร่วมกัน	 	 เป็นการสร้างโอกาสให้มกีารแบ่งปันข้อมลูความรู้
และทรัพยากรขึ้นมาทีละเล็กละน้อย	 	 ระบบที่สร้างข้ึนมานี้ยังต้องสามารถรองรับความหลากหลาย		
อสิรภาพในการเลอืกประกอบการของคนในสงัคม		ซึง่จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในทีสุ่ด		เพ่ือให้การเติบโต
ของเศรษฐกิจหมนุเวยีนเกิดขึน้ได้ชดัเจน		ผูบ้รหิารเมอืงหรอืผูบ้รหิารโครงการควรต้ังเป้าว่าจะมสีดัส่วน
ของเศรษฐกิจหมนุเวยีนในสดัส่วนเท่าไรในระบบเศรษฐกิจท้ังหมด		แน่นอนว่าการจดัการระบบทีเ่ป็น
เชิงเส้นตรงนั้นง่ายกว่า		เพราะผู้เกี่ยวข้องในการจัดการนั้นมีอิสรภาพที่จะจัดการกับกระบวนการของ
ตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการของผู้ผลิตและออกแบบรายอื่น	 	 แต่มนุษย์ก�าลังต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกิดจากผลของการมีระบบเช่นนั้น	 	 และมีแต่จะเลวร้ายลง	 	 การปรับ
เปลี่ยนที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งนี้		จะเกิดขึ้นได้จากการสร้างบันไดทีละขั้นเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่เป็นประโยชน์		โดยอาศัยความร่วมมือกัน
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ความเข้าใจวงจรชีวิต การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง 

	 กรอบคิดหนึ่งที่ส�าคัญคือการเข้าใจหลักการว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมไป		การ
เสือ่มไปน้ีก็เปิดทางให้มกีารเกดิขึน้ใหม่		ส�าหรบัสถาปัตยกรรม		องค์ประกอบแต่ละส่วนของอาคาร
จะมีอายุการใช้งานต่างกัน		ส่วนโครงสร้างโดยทั่วไปมีอายุตั้งแต่	30	จนถึง	100	ปี		เปลือกอาคาร
อายุประมาณ	20	ปี		งานระบบมีอายุตั้งแต่	7	ถึง	15	ปี		งานตกแต่งพื้นผิวภายในอายุระหว่าง	3	
ถึง	30	ปี			การวางแผนต้องน�าปัจจัยด้านอายุการใช้งานซึง่เก่ียวข้องกับมติขิองเวลาเข้ามาพิจารณา
ประกอบด้วย		เมื่อเสื่อมสภาพไปก็เกิดการซ่อมแซมฟื้นคืนสภาพเพื่อใช้งานใหม่		หรืออนุรักษ์เพื่อ
รักษาประวัติศาสตร์ความทรงจ�า	 	 ไปจนถึงการร้ือถอนท�าลาย	 	 และน�าวัสดุน้ันกลับเข้าไปสู่
กระบวนการผลติของสิง่อืน่		หรอืย่อยสลายกลบัคนืสูส่ภาพแวดล้อม		เรยีกว่าวงจรชวิีต	การพัฒนา
เมอืงและสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียนจงึต้องค�านงึถึงจดุเริม่ต้นและจดุสิน้สดุ
ของกระบวนการย่อยๆ	แต่ละกระบวนการ	

แนวทางในการพัฒนาเมืองและสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบใต้แนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก
การศึกษาทฤษฎีทางการออกแบบ		สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐศาสตร์	น�ามาสู่หลักการพื้นฐานที่จะ
น�าไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานสถาปัตยกรรมดังต่อไปนี้

ขดีความสามารถในการแบกรับ และการรักษาสมดุล

	 สภาพแวดล้อมธรรมชาตทิีด่�ารงอยู่ย่อมมเีงือ่นไขในการเกิดขึน้และด�ารงอยู่		และมคีวามสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อมีเง่ือนไขที่เปลี่ยนไปจากแรงกระท�าภายในและภายนอก	 	แต่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขไปจนถึงระดบัหนึง่		สิง่น้ันจะไม่สามารถกลับคืนสูส่ภาพเดิมได้อกี		ความสามารถ
ในการแบกรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถาวรนี้		เรียกว่า	ขีดความสามารถ
ในการแบกรับในธรรมชาติ		ในสภาพแวดล้อมที่มีหลายสิ่งอยู่ด้วยกัน		การเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่ง
ในระบบนิเวศจะเคลื่อนไปอย่างมีสมดุล		ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงสมดุลที่
มีพลวัตรด้วย		การรักษาสมดุลต้องมีการประเมินจากบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	

การเชือ่มจุดจนครบวงรอบ 

	 หลกัส�าคญัถัดไปคอืการร้อยเรยีงกระบวนการต่างๆ	ให้ต่อร้อยจนครบวงจร		โดยต้องพัฒนา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ		ทั้งผู้ผลิต		ผู้ใช้ตลอดวงของห่วงโซ่อุปทานที่แตกแขนง
และเชื่อมต่อกันหลายวง	(supply	chain	loops)		ในหลักการพิจารณาจะมีวงรอบสองประเภทคือ
วงรอบทางชีวภาพ		และวงรอบทางเทคโนโลยี

แนวคดิทีมี่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง  

	 การกระท�าของสิ่งมีชีวิตที่มีผลกระทบต่อโลกมากที่สุดก็คือการกระท�าของมนุษย์	 	ด้วยความ
ทะเยอทะยานของมนุษย์	 	 มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวท่ีสร้างการกระท�าท่ีสามารถส่งผลต่อ
โครงสร้างของโลกได้	 	 เช่น	 	การเจาะลึกลงไปใต้พื้นโลกเพื่อให้ได้น�้ามัน		หรือการท�าลายภูเขาทั้งลูก
เพื่อให้ได้มาซึ่งหินและแร่ธาตุ	 การคิดค้นอาวุธที่สามารถสังหารสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ด้วยกันได้ครั้ง
ละมากๆ		การสร้างพาหนะที่สามารถเดินทางไปในน�้า		บนอากาศ		หรือแม้แต่ทะยานออกไปนอกโลก		
ในขณะท่ีสัตว์อื่นซึ่งไม่ได้มีความฉลาดเท่ามนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ได้ตามวงจรชวิีตของมนัโดยไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีมากนกั		การจะชะลอหรอืเปลีย่นทศิทางของผลก
ระทบทางลบที่เกิดข้ึนอย่างมากในปัจจุบันก็ย่อมต้องเกิดข้ึนจากความเข้าใจและหาหนทางท่ีจะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์		โดยอาจใช้เครื่องมือทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย

													เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวและมีความคิด		ความคิดนี้เป็นปัจจัยส�าคัญอย่าง
ย่ิงต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธ์ุมนุษย์		ณ	จดุหนึง่ของวิวัฒนาการของกระบวนการคดิในสมองได้ส่งผล
ต่ออารมณ์และการสร้างความคิดในเชิงนามธรรม		เช่น		ความดี	ความรัก	ความเท่าเทียม	อิสรภาพ	
ชนชั้น	คุณค่าของชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 	การที่มนุษย์มีแรงจูงใจท่ีจะท�างานเพ่ือให้ได้รายได้ไปใช้ใน
การซือ้สนิค้าและบรกิารก็เป็นความคดิเชงินามธรรมท่ีมนษุย์สร้างขึน้มาเอง		การท�างานหรอืมกิีจกรรม
ทางสังคมนอกจากจะท�าให้บุคคลสามารถช่วยกันท�างานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม		ยังท�าให้สังคมมีความสงบสุขเพราะคนมีเวลาที่จะไปคิดท�าเรื่องร้ายๆ	น้อยลง		สิ่ง
ทีเ่กิดข้ึนจากการเคลือ่นไปของความสมัพันธ์ระหว่างกันน้ีท�าให้เกิดส่ิงท่ีเรยีกว่าเศรษฐกิจ		การพัฒนา
เมอืงและสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจทีเ่ชือ่มสมัพันธ์โดยตรงกับการท�า	
กิจกรรมในชวีติของมนุษย์ท่ีอยู่รวมกันเป็นสงัคม		เมอืงและสถาปัตยกรรมจงึมีความส�าคญั		เนือ่งจาก
ได้มอบคุณค่า	 	 ส่งผลต่อความสุขกายสบายใจ	ส่งผลทางจิตวิทยาและประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ความทรงจ�า

												นอกจากนั้นมนุษย์ยังมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารบันทึกถ่ายทอดความรู้		มนุษย์สามารถเรียน
รู้ผ่านภาษา		ท�าให้องค์ความรู้สามารถสืบทอดผ่านตัวหนังสือข้ามกาลเวลาได้โดยไม่ต้องมีตัวบุคคล		
มนุษย์ยังมีความใฝ่เรียนรู้	 	 จึงมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ	 	 การที่เราจะน�าการพัฒนาเมือง
และสถาปัตยกรรมเข้าไปร้อยเข้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะน�าทางไปสู่สภาพ
แวดล้อมที่ดีขึ้น	 	 การศึกษาเป็นกุญแจส�าคัญท่ีสร้างให้เกิดความเข้าใจกลไกทางเศรษฐศาสตร	์	
สังคมศาสตร์		มนุษยศาสตร์		และปรัชญาเพื่อขับเคลื่อนความคิดและพฤติกรรมของคนให้วิวัฒน์ไป		
เพื่อเข้าสู่วิถีแห่งความยั่งยืน
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หลักการออกแบบ และการพัฒนาโครงการทีมี่ความคดิสร้างสรรค์   

	 จากหลกัการท่ีกล่าวว่าเมอืงและสถาปัตยกรรมเป็นสภาพแวดล้อมกายภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึน
จากปัจจัยทางชีววิทยา		สิ่งแวดล้อม		สังคม	และเศรษฐกิจ		หากจะยกตัวอย่างงานสถาปัตยกรรม
ทีส่ะท้อนแนวคดิ	C2C	ซึง่เป็นแนวคดิส�าคญัของเศรษฐกิจหมนุเวียน		เราสามารถมองเห็นได้ชดัเจน
ในงานสถาปัตยกรรมเรือนไทย				ในมิติของสิ่งแวดล้อมเรือนไทยสร้างจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ
คอืไม้		ไม้เป็นวสัดทุีท่�าหน้าท่ีเป็นตวัเก็บสะสมคาร์บอน	(carbon	storage)		โดยไม้น�าคาร์บอนจาก
อากาศที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงมาสะสมเป็นส่วนหนึ่งของล�าต้น		กระบวนการแปรรูป
ไม้เพ่ือมาใช้ในการก่อสร้างเป็นกระบวนการทีใ่ช้พลงังานในกระบวนการตัง้แต่หาวัตถุดบิจนถึงน�า
มาใช้	(embodied	energy)	ต�่า		โดยสามารถใช้ก�าลังคนตัด		ใช้เกวียนขนโดยใช้สัตว์ลากจูง		หรือ
ขนส่งทางน�า้		การออกแบบเรอืนเครือ่งสบัภาคกลางใช้ระบบส�าเรจ็รปู	(prefabrication)		ออกแบบ
เป็นชิ้นส่วนที่สามารถน�ามาประกอบปรุงขึ้นเป็นเรือน		หรือถอดประกอบกลับเป็นชิ้นส่วน		รวมทั้ง
มีการก�าหนดขนาดให้เหมาะสมกับการขนย้ายด้วยก�าลังคนได้สะดวก		การที่ออกแบบในลักษณะ
เช่นน้ีท�าให้ง่ายต่อการเปลี่ยนต�าแหน่งที่ตั้งของเรือนตามท�าเลที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชีวิตและ
เงื่อนไขของเจ้าของเรือน		การจัดวางกลุ่มที่เกิดจากการเชื่อมเรือนเดี่ยวแต่ละหลังเข้าเป็นเรือนหมู่
เชื่อมด้วยชาน		ท�าให้เจ้าของสามารถเพิ่มและลดพื้นที่การใช้งานตามสภาพ	ทางเศรษฐกิจ	สังคม	
และโครงสร้างของครอบครวัท่ีมกีารเปลีย่นแปลงเพ่ิมลดโยกย้ายเข้าออกอกีด้วย		ตามประเพณีเมือ่
เจ้าของเรอืนตายลงก็ยังมธีรรมเนียมการบรจิาคเรอืนให้กบัพระศาสนา		ขนย้ายไปไว้ตามวัดเพ่ือใช้
เป็นกุฏิหรือศาลาเปรียญ		คือสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่		วัสดุที่เป็นไม้นี้หารดูแลรักษาอย่างเอาใจ
ใส่ก็มอีายุยาวนาน		หรอืเมือ่ผ่านกาลเวลาก็สามารถเสือ่มโทรมย่อยสลายกลบัไปเป็นส่วนหนึง่ของ
ธรรมชาติ		และสามารถปลูกป่ากลับคืนขึ้นได้อีก		เมื่อมองจนครบกระบวนการแล้วเห็นเป็นวงจรที่
หมนุวนไปได้ไม่สิน้สดุหากมกีระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรท่ีดีอย่างมสีมดลุ		ยกตัวอย่างเช่น
การจัดการปา่ไม้บรเิวณรอบศาลเจา้อิเซะในประเทศญีปุ่่น	ท�าให้ยงัมไีม้ซุงขนาดใหญ่เพือ่น�ามาใช้
สร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ในรูปแบบดั้งเดิมทุกรอบ	60	ปี		ในปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจสังคมมีความซับ
ซ้อนย่ิงข้ึนท�าให้โลกต้องกลับมาสู่หลักคิดพ้ืนฐานที่เรียบง่ายน้ี	 โดยต้องมีระบบบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับยคุสมยัย่ิงขึน้	เพ่ือขยายขอบเขตวงจรของเศรษฐกิจหมนุเวยีนให้ครอบคลมุ
สนามในระดับสากล	 	และการให้ค�าตอบด้านการออกแบบในบริบทเมืองท่ีมีความหนาแน่นและ
อัตราเติบโตของการบริโภคสูง

	 หลกัการท่ีสามารถเพ่ิมเตมิข้ึนไปคอืการออกแบบโดยใช้แนวคดิของระบบโมดลู่าท่ีท�าให้การ
เชือ่มโยงองค์ประกอบหรอืกระบวนการผลติต่างๆ	ให้ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างมรีะบบ		และเอือ้ให้เกิด
ความยืดหยุ่นปรบัเปลีย่นได้	สามารถท�าให้เกิดความหลากหลายด้วยหลกัการ	mass	customization		
หมายถึงการออกแบบองค์ประกอบหลายรปูแบบบนฐานของระยะหรอืจดุเชือ่มต่อเดยีวกัน		เปิดโอกาส
ให้น�าองค์ประกอบดงักล่าวมาประกอบร่างได้หลากหลายดไูม่ซ�า้กัน	 	 เมือ่ใช้ร่วมกับการผลติชิน้ส่วน						
แบบส�าเรจ็รปูในระบบอตุสาหกรรม		ท�าให้ข้ึนงานได้ง่าย		สะดวกรวดเรว็และช่วยให้คณุภาพของผลงาน
ออกมาดขีึน้		หลาย	ครัง้ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถประกอบได้เอง	กรณีเสยีหายยังสามารถเปลีย่นเฉพาะส่วน		
และยังใช้งานต่อไปได้		เมื่อจ�าเป็นต้องทิง้		กส็ามารถน�าส่วนทีท่ิ้งไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่		หรือ
ย่อยสลายคืนกลับสู่ธรรมชาติ		โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม		ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี
ขึน้รปูสามมติิสมยัใหม่		องค์ประกอบของ	อาคารสามารถท�าข้ึนมาเป็นแบบเฉพาะตวัได้		กระบวนการ
ออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบธรรมชาติ		หรือ	ชีวลอกเลียนจะถูกน�ามาใช้มากขึ้น

ลอจสิตกิส์และการย้ายถ่ินของทรัพยากร 

	 การเคลื่อนอพยพย้ายถิ่นไปของคนและทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อเข้าสู่แหล่งงานและรองรับความ
ต้องการของผูบ้รโิภคท่ีมคีวามหลากหลายเป็นสาเหตทุีท่�าให้มกีารขนส่งวัสดจุากแหล่งผลติไปเพ่ือการ
บริโภคในพ้ืนที่ต่างๆ	 ของโลก	 เกิดเป็นระบบลอจิสติกส์	 	 สิ่งท่ีถูกขนส่งไปก็ต้องอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาให้เข้าไปอยู่ในวงห่วงโซ่อปุทานและระบบการจดัการของเสยีในแต่ท้องถ่ินด้วย	 เพ่ือให้แน่ใจว่า			
การสร้างฐานผลติในแต่ละพ้ืนท่ีไม่ใช่เป็นการโยนเอาปัญหาย้ายมาให้ท้องถ่ินอืน่	จากเดมิทีก่ารพัฒนา
แบบย่ังยืนมักจะเกิดข้ึนเป็นวงเล็กๆ	 ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนก็จ�าเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงให้	
ทันสมัยและขยายขึ้นเป็นระดับเมือง	ประเทศ		จนถึงภูมิภาคระดับสากล	

การสร้างเครือข่าย การส่ือสาร และให้ความรู้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

	 วงจรของเศรษฐกิจหมนุเวยีนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมอืงและสถาปัตยกรรมน้ันไม่สามารถ
จบอยู่ในวงจรของตัวเองเท่านั้น				แต่ยังต้องเชื่อมโยงข้ามไปสู่วงจรของเศรษฐกิจอื่นๆ	อีกด้วย		ในมิติ
ของพื้นที่ก็เช่นกัน		การพัฒนาพื้นที่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบที่ใกล้และไกลออกไป	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	มีท้ังภาครัฐผู้เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย													
ในหลายหน่วยงานและหลายมิติ		ท้องถิ่นผู้มีหน้าที่ในการบริหารท้องท่ี		ภาคประชาสังคมที่จะได้รับ
ผลกระทบเพราะเป็นผู้อยู่ในพ้ืนที่	 	 ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจผู้จะเป็นกลุ่มที่ขับเคล่ือนให้เกิดพลัง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	สถานศึกษาซึ่งจะเป็นกลุ่มท่ีช่วยกระจายความรู้ความเข้าใจสู้สังคมและ
ชุมชน	จุดประสงค์ในการท�างานก็เพ่ือให้เกิดสังคมที่ได้รับรู้ข้อมูลครบถ้วนทั่วถึงกัน	 (well-informed	
society)	คนในชุมชนและสังคมควรจะต้องรู้ค่าและประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกัน			นอกจากนั้นยัง
ต้องมีการสื่อสารไปยังห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 	 ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น		
ฐานข้อมูลเดียวกันนี้ยังสามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์ได้อีกด้วย		ความร่วมมือ
จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยการที่ความเข้าใจเป้าหมายที่จะส่งผลต่อประโยชน์ของทุกฝ่ายร่วมกัน	 	จึงยัง
จ�าเป็นต้องมีการประชุม	การแชร์ฐานข้อมูล		หลักสูตร		การฝึกอบรม		ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมอีงค์ความรูพ้ื้นฐาน	องค์ความรูท้ีถู่กปรบัปรงุให้ทนัสมยัมากขึน้	ความเข้าใจ		การสร้าง
กระบวนการมส่ีวนร่วม	น�าไปสูก่ารปฏิบตัจิรงิ	รวมไปถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีอาจมขีึน้ระหว่างกระบวนการ
พัฒนาด้วย	
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การผสานเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการ การสร้างชั้นข้อมูล เพื่อการจัดการและ
ติดตาม   

	 การท�างานในโครงการเก่ียวกับเมืองและสถาปัตยกรรมภายใต้กรอบมองของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน		เทคโนโลยีที่มีความส�าคัญที่จะท�าให้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบเพื่อมนุษย์		การจะใช้วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างจากกระบวนการผลิตที่ใช้หลัก
การเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ค�านึงถึงหลักการ	C2C		ในระดับสากลนั้น	 	ต้องมีเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทีก้่าวหน้าท่ีจะใช้ติดตาม	วิเคราะห์	และยนืยันข้อมลูท่ีมคีวามซบัซ้อนและเชือ่มโยงการอยู่
หลายชั้น	การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทอย่างย่ิงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในช่วงเวลา
จากนีไ้ป	เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะถูกผสานเข้ามาในกระบวนการออกแบบ	ท�าให้เราสามารถเห็นระดบัของ
ปัญหาหรอืใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจและสิง่แวดล้อม		ในขณะทียั่งต้องด�ารงคณุภาพของงาน
ออกแบบที่ค�านึงถึงคุณภาพชีวิต		สุนทรียะและการให้ทางออกที่กระตุกต่อมสร้างสรรค์ให้กับสังคม

												ในนิยามของความยั่งยืนนั้น		ส่วนที่มักละไว้ในฐานที่เข้าใจและไม่ค่อยได้หยิบยกมาพูดถึงก็
คอืความย่ังยนืท่ีในนัน้ยังมมีนษุย์อยู่ในสมการด้วย		โดยปราศจากมนษุย์		โลกและจกัรวาลกย่ั็งยนืใน
แบบของมันอยู่แล้ว		หากดาวดวงใดในจักรวาลมีน�้าท่วม	เย็นเป็นน�้าแข็ง		ร้อนเป็นไฟ		ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิต		
ก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนต้องเดือดร้อน	 	 เพราะไม่มีมนุษย์ท่ีจะได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์เหล่าน้ี		
กลับมามองทีโ่ลกใบเดยีวท่ีมนษุย์สามารถอาศยัอยู่		มนษุย์กลบัเป็นตวัการส�าคญัทีเ่ร่งให้สภาพแวดล้อม
นัน้เปลีย่นแปลงไปสูจ่ดุทีไ่ม่เหมาะสมกับการตัง้ถ่ินฐานและอยู่อาศยัของตวัเองเรว็ย่ิงขึน้	ความขดักัน
ระหว่างความต้องการท่ีจะให้สิ่งที่สร้างขึ้นมีอายุยืนยาวคงทนท่ีสุด	 	 กับความต้องการที่จะให้ทุกส่ิง
สามารถย่อยสลายกลบัคนืสูธ่รรมชาตไิด้		การท่ีจะท�าให้เรายังมโีลกใบน้ีเพ่ืออยู่ต่อไปเป็นสิง่ท่ีท้าทาย
มนุษย์มากย่ิงขึ้นทุกที	 	 เร่ืองของความย่ังยืนจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคน	 	 การผสานออกแบบการ
ปฏิบัติวิชาชีพภายในแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 	 จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่จะน�าพาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเข้าไปสู่บทบาทของทีมที่ฟื้นคืนสภาพแวดล้อมให้ดีเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

ความเข้าใจภาพใหญ่ภาพย่อยของนิเวศธรุกิจ การวางแผนและการจดัการ  

	 ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ัน	 	ทุกทอดของการเกิดกระบวนการผลิตจะเป็นการสร้างงาน		
สร้างรายได้	และตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค		ท�าให้เกิดคุณค่าท่ีท�าเป็นธุรกิจได้		ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงในนิเวศทางธุรกิจ	 ก็มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่และปิดตัวลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุหลาย
ประการ	 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจึงอยู่ได้ด้วยการเชื่อมแล้วเชื่อมใหม่อีก	 เพ่ือให้ยังด�ารงวงจร	
C2C	ทีม่ศีกัยภาพทางธุรกิจ		การวางแผนและการจดัการอย่างออแกนิคน้ีจ�าเป็นต้องอาศัยระบบความ
ร่วมมือ		การมีฐานข้อมูลที่ใช้สื่อสารที่แข็งแรง

												เมอืงและสถาปัตยกรรมจงึกลายเป็นกระบวนการทีข่ยายการมองจากมมุอรรถประโยชน์		สูภ่าวะ
น่าสบาย		สูส่นุทรยีะ		สูส่ญัลกัษณ์		สูเ่ครือ่งมอืทางเศรษฐกิจ		สูเ่ครือ่งมอืทางสิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน	โดยยังต้องรักษาสมดุลท่ามกลางบริบทของการเปลี่ยนแปลง	เกลียว	3	สายคือการออกแบบ
เพ่ือมนุษย์		คณุค่าทางเศรษฐกิจ	และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจงึผสานเป็นเนือ้เดยีวกันในแนวคิดของ
เศรษฐกิจหมนุเวียน	 	 โดยมเีทคโนโลยี	 	การวางแผนและการจดัการท่ีเหมาะสม		การพัฒนาแนวทางการ
ออกแบบภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนน้ันเป็นการพัฒนาจากจดุเลก็เชือ่มต่อโยง					เป็นเส้น	จากเส้น
ขยายจนครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
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Abstract

 The design and development of architecture and the urban environment are closely related to the economy. With the 
emerging economic concept of the ‘circular economy’, inspired by ecology in nature and aiming to create sustainable and bal-
anced development, we must ask the question of how to invent a new framework of thinking for the fields of architecture and 
urban design.  To better understand this new approach, the author studied literature related to circular economy, the environ-
ment, the humanities, social science, information technology and physical design. In order to arrive at tangible conclusions, 
experiences from real architectural and urban projects were integrated in the study with the intention of finding practical 
methods to implement and enhance the concept of circular economy in architecture and urban practice. The result is nine 
main principles that involve stakeholders from various specializations and backgrounds, supporting the idea that sustainabil-
ity cannot be achieved by individual action. Contemporary information technology, such as big data and artificial intelligence, 
will have an important role in the implementation process. 

Abstract

 The city and its architecture demonstrate a built envi-
ronment that is influenced by biological, environmental, social, 
and economic needs. Human beings strive to survive with 
biological well-being in the context of the environment, doing 
so by living together as a society through the co-management 
of resources within a psychological and behavioral platform 
called ‘economy’. Economy and city and architectural devel-
opment are closely inter-related, together imposing their 
weight on the environment,.  When the concept of economy 
changes, it undeniably affects the development of the city and 
architecture. Nowadays, the concept of ‘circular economy’ has 
grown into a contemporary trend that provides an alternative 
solution to environmental, social, and economic problems. 
Taking the principles of ecology in nature as the prototype 
model of the economic system is the advantage of the circular 
economy concept over more traditional economic models. 
Connecting once scattered economic sub-processes, and re-
arranging them in loops, reduces the loss and increases eco-
nomic opportunities enormously. This kind of economic 
model does not aim merely for growth, but at the balanced 
circulation of resources without waste, reducing environmen-
tal destruction in the process. In concept, it provides econom-
ic return to each stakeholder, more evenly distributing income 
and environmental responsibilities. In order to develop this 
system, a platform for collaboration must be created as an 
important foundation for sustainability. The question is, “how 

 Circular economy principles have been formulated 
through the gradual development of various principles in many 
areas: economics, such as ‘performance economy’ and ‘blue 
economy’; bio-technology and design, such as ‘biomimicry’, 
as collected by Thibaut Wautelet in his paper derived from 
official documents issued by the Ellen McArthur Foundation, 
a principal advocacy institution of circular economy (Waute-
let (2018)). One of the principles that is foundational to the 
concept of circular economy is the C2C principle, or Cradle 
to Cradle. This principle was proposed by William Mc-
Donough, an environmental architect, and Michael Braungart, 
a chemist. Together they co-authored a book titled, “Cradle 
to Cradle”, criticizing the conventional model of development 
that sees the production process in a linear fashion, animating 
the situation as Cradle to Grave, meaning from birth to death. 
The conventional production process involves feeding resourc-
es into the manufacturing process, resulting in the creation of 
waste, toxic and non-toxic, that requires disposal.  The leftovers 
from the process inevitably turn into garbage. This kind of  

City and Architecture Design in the Age of Circular Economy

do thinking and processes of working in the field of urban and 
architectural development need to be reorganized as a part of 
the circular economy concept”? The following study docu-
ments the review of academic research related to this question, 
and are integrated with real world experiences working on 
urban development together with architectural planning and 
design projects. 

conventional production process is currently having a major 
effect on the world. Without knowing, the environment that 
we are living in is gradually being destroyed. In the end, it will 
lead to the kind environment that no one can comfortably live 
within. In order to redirect us away from that end, a new 
paradigm is being proposed in which the segregated, indepen-
dent manufacturing process will be redesigned and managed 
through various, well-connected cycles where the waste of one 
system is the food for others.

 In order to move city and architectural development 
into the circular economy, we must make use of cyclical, sys-
tematic thinking.  The waste from a production process, and 
scraps from expired products, must be designed in a way that 
they can be used as materials in other production processes. 
This process should be designed in a way that it can continue 
indefinitely, or otherwise be degraded as part of nature.  Under 
this concept, nothing is left to be waste, but to be food. The 
main reason why we call this process circular ‘economy’ is 
because within every single process in a loop, there is the 
possibility to create jobs and incomes that respond to the needs 
of consumers, creating value, or returning the materials to 
nature without polluting it.  This kind of economy does not 
focus on accelerating growth, but on the dynamic balanced 
growth.  The goals of the circular economy are the environ-
mental, economic and social sustainability for better quality 
of life (Ellen MacArthur Foundation (2012)).

 Creating a circular cycle of development requires sys-
tematic thinking. Repeating experiments and prototyping, 
monitoring and verification are constantly needed. This will 
be possible only with the continuing change of mindset of 
people in society. The connectivity between processes is wide-
ly carried out under the cooperation of stakeholders. A new 
platform for collaboration must be gradually established that 
provides opportunities to share information, knowledge, and 
resources. This platform must be able to support diversity and 
freedom for members to take part. To ensure a constant growth 
of circular economy, city or project managers should set clear 
goals about the proportion of circular economy within the 
whole economic system. It is obviously easier to continue with 
conventional linear development, as each group of individuals 
can freely manage their own business without coordination 
with other businesses and industries. However, we can already 
see the negative results from that way of working. This inevitable 

change is necessary and will pave the way step-by-step to 
mutual benefits.
            The following foundational principles were derived 
from the further study of design, environment and economic 
theories to guide the direction of city and architectural devel-
opment under the concept of circular economy

Life Cycle, Changes, and Resilience 

 An important framework of thought is the understand-
ing that everything is degradable.  This degradation opens the 
possibilities for new things to be created. For architecture, each 
component of a building has different life spans.  Main struc-
tures generally last anywhere from 30 to 100 years.  Building 
envelopes typically last 20 years. Mechanical systems last be-
tween 7 to 15 years. Interior components last between 3 to 30 
years. Planning must include this element of temporal con-
sideration. When materials degrade, maintenance, conserva-
tion, or in the end, demolition, come in. Processes can be 
designed whereas materials are fed into new productions of 
other things, or returned back to the environment. This is 
called a ‘lifecycle’. The development of the city and architecture 
under the concept of circular economy needs to consider the 
beginning and ending of each sub-process.

Carrying Capacity and Balance

 A natural environment must have conditions for its origin 
and existence. When it is subject to internal and external 
forces, things are deformed and have an ability to return to its 
original conditions. But when the forces reach a certain mag-
nitude, it will not be able to regain its original integrity. The 
ability in which an ecosystem can carry these forces before 
permanently being transformed is called ‘carrying capacity’. 
In the environment, where there are many things coexisting 
together, the ever-changing conditions in the ecosystem are 
moving with dynamic balance. Circular economy also needs 
to consider this dynamic equilibrium. In order to maintain 
balance, it needs to continuously evaluate the continuously 
changing context.

Michael Paripol Tangtongchit
School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  /  michael.par@kmutt.ac.th  
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Connecting Dots into Loops

 The next important principle is to tie all sub-processes 
into loops by connecting stakeholders from producers to users 
throughout a supply chain. This, in turn results into many 
cycles making up a circular economic system. There are two 
kinds of cycles, biological cycle and technological cycle.

 Furthermore, human beings have been using language 
as a tool to record and to transfer knowledge. Humans can 
learn through language, making the knowledge transferable 
through time without the presence of people who record this 
knowledge. Human beings also have curiosity to learn, thus, 
always find new knowledge. Linking city and architectural 
development into the circular economy is a way to bring us 
back to a better balance in the environment. Education is a 
key to the understanding of the mechanism of economics, 
social science, humanities, education and philosophy to drive 
the evolution of thinking and behaviors of people, enabling 
sustainability in the process.

Human-Centered Thinking

 Among all animals, human actions are the most im-
pactful on our planet earth. With its ambition and intellect, 
human beings are the only kind of animal whose actions can 
affect the very structure of the earth, such as by drilling deep 
into the earth’s surface to get petroleum, destroying whole 
mountains to extract minerals, inventing weapons that can 
kill a large number of living things, including people, making 
vehicles that travel in deep water, high in the sky, or even into 
outer space. Other animals that do not have the same level of 
intelligence as humans can live their lives in the natural envi-
ronment without much dependence on technology.  The way 
to slow down or change the direction of negative impacts 
currently in action, needs to come from the understanding 
the practical ways to change human behaviors through the use 
of social and cultural methodologies.

               Because human beings have a comparatively very long 
life and higher level of thinking, thinking is the crucial factor 
for human survival. At a certain point during human evolution, 
this thinking has influenced human emotions and created 
abstract notions such as virtue, love, equity, freedom, values 
in life and the environment.  The motivations that make peo-
ple work for a decent income to buy goods and services is also 
an abstract construct.  Working and social activities not only 
bring people together to provide services to members in so-
ciety, but also keep society peaceful due to people having less 
time to do bad things. What comes out of these dynamic re-
lationships creates economy. The development of the city and 
architecture is a part of economic activities related directly to 
everyday life of people in society.  Hence, the city and archi-
tecture are important economic activities giving value, comfort 
and happiness to body, heart and mind, forming experiences 
and memories.

Design Principles and Creative Project    
Development

 Theoretically, the city and its architecture demonstrate 
a built environment influenced by biological, environmental, 
social, and economic factors. If we are going to find an exam-
ple of architecture that reflects the concept of C2C, an import-
ant concept of the circular economy, we can find in the work 
of the Thai traditional house. Environmentally, Thai houses 
are built with timber. Timber works as carbon storage. Trees 
take carbon from the air through photosynthesis to be stored 
as part of their trunks. The process of turning tree trunks into 
a construction material uses very low embodied energy. In the 
past, trees could be cut by humans using simple tools, later 
being transported with animal-pulled cart or sent using wa-
terways. The design of Thai houses is based on a prefabrication 
system, whereas there are parts that can be assembled, or 
later disassembled. House components are sized to fit with 
human labor. Designed in this way, it is easy to be moved to 
different locations that meet the needs of people and conditions 
of the surroundings. The clustering created by connecting 
individual units using platforms allows the owner to increase 
or to decrease usable areas according to economic, social and 
family structure. According to tradition, when the owner dies, 
the house can be donated to a temple. When moved to temples, 
the structure can be used as a monk’s living unit or multipur-
pose hall. It means the house can be reused.  The materials, 
through time, are deteriorated back as part of nature. The trees 
can be re-cultivated through reforestation. With good resource 
management, the whole process becomes cyclical and endless. 
Forest management around Ise Shrine in Japan allows huge               

cross-sections of timber to be used for reconstruction of the 
shrine every 60-years. Now that economic and social systems 
are more complex, the world needs to return to basic principles. 
Appropriate contemporary management systems must be 
applied to expand the boundary of circular economy cycles at 
an international level. This will also be the answer for cities 
facing re-densification and consumption growth.

              From this principle, we can draw the concept of mod-
ular development that makes systematic connections between 
components or production process. It also enhances flexibil-
ity. Varieties of design can be created by mass customization, 
meaning various components can be coordinated using shared 
modular dimensioning or connections.  The result is products 
that look different using components that are mass produced. 
When used together with prefabrication system, it makes the 
forming easier, faster, more convenient and higher quality. 
Users can fabricate products by themselves using minimal 
tools. When broken, parts can be replaced and reused again. 
When disposed, the materials can be fed into a new production 
process or degraded back into nature without creating a neg-
ative impact on the environment.  Currently with 3D printing 
technology, building components can be tailor-made. Nature 
inspired process or biomimicry will be more and more utilized.

Logistics and Resource Migration

 Human and resource migration for jobs and consumers’ 
needs is the fundamental drive for transportation of materials 
from their origins to consumption locations, creating logistic 
networks. The movements of materials must be taken into 
consideration within supply chain loops, and waste manage-
ment for different localities must be certain that problems are 
not externalized. The conventional sustainability actions 
conducted in small communities will be modernized and 
upscaled to city-wide, country-wide, regional, and interna-
tional levels.

Networking, Communication, and Education 
of Stakeholders   

 The cycle of circular economy involving the develop-
ment of the city and architecture cannot stand alone by itself, 
but needs to be put into relationship with other cycles of the 
economy. This is also true for an area-based development, 
which should look into the framework of both adjacent and 
remote areas.

             Networks must be formed and managed between 
stakeholders, from public agencies issuing policies, local    
governments responsible for managing localities, people affected 
in the area, industries and businesses driving economic de-
velopment, educational institutions distributing knowledge 
and understanding to society and communities. An objective 
of the network is to create a well-informed society. People and 
society should learn together about the value and usefulness 
they will get from the circular economy.  Furthermore, there 
should be communication to those involved in the circular 
economy supply chain loops, which is complex. The same 
database can also be used to manage the logistics. This type of 
cooperation will only be successful with shared goals and 
understanding of mutual benefits. Meetings, data sharing, 
curriculum, training programs, and workshops are a must, 
making sure that all stakeholders have basic knowledge. Data 
must be continuously updated. This will lead to implementa-
tion. This will also resolve some of the conflicts that might 
occur during development processes.
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Understanding Micro and Macro Business 
Ecology and its Planning and Management   

 In the circular economy, every single process of pro-
duction will create jobs and incomes for people, and respond 
to the needs of the consumers, creating value for business. In 
the reality of the business eco-system, there will be business-
es that start and die out all the time, for various reasons.  The 
circular economy will sustain because it can connect and re-
connect. To maintain C2C cycles with business potential, 
organic planning and management need to rely on a cooper-
ation system and strong communication database.

             The city and architecture thus become a process that 
expands upon functionality to comforts, to aesthetics, to 
symbolism, to economic machines, then to tools for a sustain-
able environment and economy, while keeping the balance 
amidst the context of changes. Triple helix spirals of design 
for human, economic value and environmental impacts need 
to be integrated into one under the concept of circular econ-
omy, by using appropriate technology, planning, and manage-
ment. The development of design strategies under the concept 
of circular economy is the development from a small point 
connected into a line and swiped into an area.

Integration of Data Technology, Data     
Layering for Monitoring and Management   

 Working on city and architecture projects under the 
framework of circular economy is complex. Technology is an 
important part for the provision of fundamental data that is 
useful to the design for human wellbeing. In order to use 
materials and construction technology in the production 
process that promotes the circular economy and considers 
C2C principles at the international level, there should be 
monitoring, analysis and verifying tools that handle complex 
data from a multi-layered database. Artificial intelligence will 
play an important role in human’s life from now on. The tech-
nology will merge itself into design processes, helping to vi-
sualize the magnitude of problems, to analyze business and 
environmental capital, and to maintain the quality of design 
works taking into account the quality of life, aesthetics and 
creative solutions for society.
            

 In the definition of sustainability, the part that is at 
times taken for granted is the kind of sustainability that in-
cludes the human economic dimension in the formula. With-
out humans, the world and the universe are in some form of 
sustainability in their own right. If any of the planets in the 
universe are facing flooding, freezing cold or terrible heat, 
extinction of living things, no man has to worry about this 
because there is no human being effected by the situations. 
When we look back to the planet earth that we are living in, 
humans are the key player that accelerates the change in the 
environment to the point where it is not possible for a human 
to live comfortably. The conflict between the need to extend 
the life of products as long as possible, while maintaining 
balance with the need to have all materials be naturally de-
gradable, is clear to see. Keeping the planet earth in good shape 
for us is more and more challenging. The issue of sustainabil-
ity is therefore the responsibility of all human beings. Integrat-
ing the design of new practice under the concept of circular 
economy is a challenge that will bring the architecture profes-
sion to new ground, restoring a good environment for the next 
generation.            
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