
บทความ “101 วิธีง่ายๆที่คุณสามารถท าให้เมืองดีขึ้นได้ ” 

สิ่งเล็กๆที่คุณท ำจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในที่ๆคุณอยู่ก็ได้ 

โดย By Patrick Sisson และ Alissa Walker 22 กันยำยน 2016 : ภำพหลักจำก Shutterstock 

 

บำงครั้งสิ่งเล็กๆที่เรำสำมำรถท ำได้เพ่ือย่ำนที่พักอำศัยของเรำสำมำรถสร้ำงผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ที่ Curbed (ใน 

Chicago) เรำรู้ถึงพลังของสวนผักท่ีปลูกไว้ในที่ว่ำง หรือห้องสมุดที่ติดตั้งบนทำงเท้ำ ส ำหรับ Micro Week เรำ

ต้องกำรแชร์ 101 สิ่งประดับเมืองและไอเดียที่จะแสดงให้เห็นว่ำแม้สิ่งเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงไปสำมำรถท ำให้

เมืองของเรำดีขึ้นกว่ำเดิม 

 

เรำได้ตระเวนไปดูเมืองทั่วโลกเพ่ือดูไอเดียเล็กๆที่มีศักยภำพและถำมสิ่งที่นักคิดทำงผังเมืองโปรดปรำนในเรื่อง

เล็กๆที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และเรำได้แบ่งเรื่องต่ำงๆเป็น 6 ส่วนที่จะช่วยในกำรโฟกัสควำม

พยำยำมของคุณ เรำหวังว่ำ นี่จะเป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับเมือง เป็นแรงบันดำลใจและสนับสนุนกำรแสดงควำม

คิดเห็นของคุณเก่ียวกับเมือง 

 

บนถนน 

 

1. ออกแบบทำงม้ำลำยใหม่ เมื่อปีที่แล้ว ด้วยน้ ำมือของชำวซีแอตเติล ถนนถูกท ำข้ึนใหม่จำกนักออกแบบเถื่อน

ด้วยกำรทำสี crosswalks ใหม่ที่มีสีสันมำกข้ึน แทนที่จะเช็ดมันออกไป พวกชำวเมืองกลับท ำให้มันเป็นส่วน

หนึ่งของภูมิทัศน์ที่ถำวร และยอมรับแนวคิดนั้นว่ำเหมำะดี กำรตั้ง community crosswalk program ที่ท ำ

ให้ย่ำนชุมชนอ่ืน ๆ สำมำรถสร้ำงสรรค์พ้ืนที่ของตัวเองให้มีสีสัน มีศิลปะของตัวเอง เป็นกำรแสดงควำมภูมิใจ

ของชุมชน เพ่ิมทัศนวิสัยและควำมปลอดภัยของคนเดินเท้ำไปพร้อมๆกัน มันเป็นก้ำวย่ำงทีร่วดเร็ว มีสีสันต่อไป 

 



2. ท ำให้ parkway (ถนนกว้ำงที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกำะกลำงถนน) เป็นถนนสีเขียว เอำหล่ะ มีสถำนที่มำกมำย

ที่ต้องต่อสู้ให้ผ่ำนพ้นกับปัญหำนี้ คุณก็รู้ว่ำมีเศษไม้เศษวัสดุสิ่งของมำกมำยที่อยู่ระหว่ำงทำงเท้ำกับขอบถนน 

ไม่ว่ำคุณจะเรียกมันว่ำอะไร แทนสิ่งเหล่ำนั้นด้วย stormwater garden ที่ซึ่งน้ ำธรรมชำติสำมำรถไหลซึมลงสู่

พ้ืนดินได้ 

 

  

 

ภาพประกอบ parkway จาก Google/ผู้แปล 

    

ภาพประกอบ stormwater garden จาก Google/ผู้แปล 



3. สร้ำงที่นั่ง “สิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่คนเรำสำมำรถท ำเพ่ือเมืองของคุณเองกค็ือ กำรสร้ำงม้ำนั่งที่น่ำสนใจและวำงไว้

ในจุดที่จ ำเป็น มีหลำยๆเมืองในโลกที่ขำดแคลนที่นั่ง และบำงเมืองที่ผมโปรดปรำนนั้นผู้คนมักจะสร้ำงที่นั่งของ

ตัวเองไว้ตรงถนนโปรดของตัวเอง ยกตัวอย่ำงที่ซึ่งมีท่ีนั่งจ ำนวนมำกอย่ำงในนครนิวยอร์ก ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเรำ

เคยท ำบัญชีที่นั่งเอำไว้” — Mike Lydon, The Street Plans Collaborative  

 

 

 

4. สร้ำงห้องสมุดเล็กๆให้เข้ำใช้ฟรี ห้องสมุดอำจเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสิ่งต่ำงๆได้ แต่ควำมยินดีและควำมสุข

จำกกำรอ่ำนก็ยังคงอยู่ ในเมือง Dallas โครงกำร Little Free Libraries/Libros Libres ไดช้่วยสร้ำงและ

ตกแต่งชั้นหนังสือวำงไว้ตำมต ำแหน่งต่ำงๆทั่วชุมชน ส่วนหนึ่งของโครงกำรควำมรู้ชุมชนในวงกว้ำง แรงบันดำล

ใจจำก Little Free Libraries movement ในวงที่กว้ำงข้ึนก็สร้ำงสรรค์วรรณกรรมชีวิตจริงของชุมชนบนถนน

ในเมืองอีกด้วย 

      

ที่มา http://lfldallas.org/ 

 



5. เริ่มกำรบันทึกข้อมูลสถำนที่ของคุณ แบ่งปันควำมงำมของสภำพแวดล้อมของคุณไม่ว่ำจะเป็นผ่ำน hashtag 

Instagram หรืองำนภำพส่วนตัว เกิดข้ึนเมื่อคุณเริ่มเก็บภำพของชีวิตประจ ำวันโดยไมบ่อกสิ่งที่คุณเจอหรือคน

ที่คุณจะได้พบเจอ 

 

 

 

6. เพ่ิมที่จอดรถจักรยำนเพิ่มเติม ในขณะที่ศิลปะของชั้นวำงของและสถำนี Bikeshare จะแตกหน่อขึ้นทุกที่ 

ถนนยอดฮิตและทำงเท้ำก็ยังคงกลำยเป็นสถำนที่ยอดนิยมส ำหรับผู้ขับขีแ่ละนักตกปลำที่จะยึดครองพ้ืนที่ U-

Lock (ที่จอดรถจักรยำนซึ่งมีกุณแจล็อครถ) ธุรกิจขนำดเล็กสำมำรถช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำงโดยกำรให้บริกำร

รำวจอดรถจักรยำนท ำเองซึ่งมีที่ล็อครถไว้ด้ำนหน้ำเพ่ือให้ที่จอดรถสำมำรถรับรถได้มำกขึ้น นี่คือบำงส่วนกำร

แก้ปัญหำอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 



 

ภาพประกอบจาก Google/ผู้แปล 

 

7. ปลูกต้นไม้ สร้ำงร่มเงำ ควำมร่มรื่น – ปลูกไม้ยืนต้นให้เพ่ือเพ่ิมภูมิทัศน์เมืองมำกขึ้นและร้องขอให้เพ่ิมขึ้นอีก

เล็กๆน้อยๆ ในหลำยๆเมืองไม่ให้ปลูกต้นไม้ได้ทั่วไป มีกำรบริกำรปลูกต้นไม้ให้ หรือต้องมีใบอนุญำตกำรปลูก

ต้นไม้ด้วย ดังนั้นควรตรวจสอบกฎระเบียบในพ้ืนที่ของท่ำนก่อนที่จะเริ่มขุดดิน 

 

8. เก็บอึหมำมำกขึ้น “ผมมีนิสัยที่ชอบเก็บอึหมำของคนอ่ืนทุกครั้งที่เก็บอึหมำของตัวเองแล้ว ผมพูดถึงเรื่อง

กำรเก็บอึหมำเก่ำและก็จะจัดกำรกับอึหมำใหม่ๆต่อไปด้วย— Michael Bierut, partner, Pentagram 

 

 

ป้ายห้ามสุนัขเข้าไปในบริเวณปลูกหญ้า 



9. ท ำถังขยะให้มีสีสัน ถ้ำไม่มีเงินงบประมำณของเทศบำลส ำหรับภำพจิตรกรรมฝำผนังหรือศิลปะบนถนน ก็ยัง

ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรตกแต่งถนนให้สวยได้ Providence รัฐโรดไอแลนด์ ได้เปลี่ยนของตกแต่งเมืองใน

ทุกๆวัน เช่น รั้ว ถังขยะ รังสรรค์ให้มีสีสันด้วยควำมร่วมมือกันของคนท้องถิ่นซึ่งไม่แสวงหำก ำไร The Steel 

Yard โดยกำรอนุญำตให้ศิลปินสร้ำงสรรค์ชั้นวำงจักรยำนและรำวบันไดที่โดดเด่น เมืองก็ได้รับควำมตื่นเต้น

มำกขึ้นจำกกำรมองสิ่งก่อสร้ำงที่สะดุดตำเหล่ำนั้น 

   

 

The steel yard 

ที่มา : http://www.metropolismag.com/Point-of-View/May-2013/On-the-Road-with-the-Rudy-

Bruner-Award-The-Steel-Yard-in-Providence-RI/ 



10. ตั้งโครงกำรศิลปะชุมชนเล็กๆแบบโต้ตอบบนมุมของคุณ "แบ่งปันงำนศิลปะของคุณในรูปแบบเล็กๆ เช่น -

As You Wish project ศิลปินของเรำสร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมปรำรถนำของผู้คนด้วยวัสดุรำคำถูกท่ีเรำมี

อยู่ในมือ - Forensic Friends ผู้คนถูกท ำให้หยุโดยศิลปินของเรำบนถนน และอธิบำยลักษณะของเพ่ือน

เช่นเดียวกับคุณ เหมือนว่ำคุณก ำลังท ำร่ำงภำพของผู้ควำมผิดทำงอำญำ แต่แทนที่จะท ำอย่ำงนั้นศิลปินจะวำด

ภำพของเพื่อนจำกค ำอธิบำยที่คุณได้เล่ำให้ฟัง Listening Booth  ก็จะมีคนนั่งฟังสิ่งที่ใครที่อยำกจะพูดอะไร " 

— Jim Walker ผู้ก่อตั้งและผู้อ ำนวยกำร the Big Car Collaborative 

 

 

The Listening Booth project, โดย the Big Car  Indianapolis Jim Walker 

 

11. แขวนโคมไฟระย้ำ ต้องกำรสร้ำงควำมสีสันสว่ำงไสวให้กับบล็อกและทำงเท้ำต่ำงๆที่เรำต้องกำร โคมไฟ

ระย้ำบนต้นไม้ใน Los Angeles ถูกท ำให้เป็น Landmark ท้องถิ่นด้วยแสงไฟระยิบระยับที่ซ่อนอยู่ในต้น

มะเดื่อ ชำวบ้ำนต่ำงบริจำคค่ำไฟโดยจ่ำยในเครื่องเก็บเงินที่จอดรถ ในเมือง Vancouver เครื่องปั่นไฟ LED จะ

ถูกติดตั้งไว้ใต้สะพำนข้ำม 

 

-สุรเชษฐ์ ศรีใคร/แปล 


