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บทความ “101 small ways you can improve your city” ตอน 6  

101 วิธีง่ายๆที่คุณสามารถท าให้เมืองดีขึ้นได้  

In Your Community 

ในชุมชนของคุณ 

 

73. สร้างคู่มือชุมชนเพ่ือเป็นกลยุทธในการพัฒนาเมือง การเปลี่ยนโครงการ DIY (Do It Yourself) เป็นโครงการ

เสริมในระยะยาวอาจท าให้รู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคในด้านการก ากับดูแลและการแบ่งพ้ืนที่โซนต่างๆ เจ้าหน้าที่ใน

เมืองเบอร์ลิงตันรัฐเวอร์มอนต์ใส่ใจพันธกิจเมืองในโครงการของชุมชน ร่างยุทธศาสตร์ Urbanism and 

Demonstration Projects Guide ท าให้ง่ายต่อการด าเนินโครงการในย่านต่างๆของเมือง หรือจัดกิจกรรมเล็กๆ

สอดแทรกในชุมชน และอนุญาตให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

 

ที่มา https://www.burlingtonvt.gov/DPW/Tactical-Urbanism-and-Demonstration-Projects 

 

https://www.burlingtonvt.gov/DPW/Tactical-Urbanism-and-Demonstration-Projects
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74. เรียนรู้ที่จะส่งมอบงานแสดงที่ยอดเยี่ยมกับชุมชน การปรับปรุงชุมชนมักต้องการผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมเสมอ และ

นอกเหนือจากการสละเวลาฟังความคิดเห็นของชาวบ้านแล้ว ยังเป็นกระบอกเสียงชั้นดีที่จะช่วยให้คุณเผยแพร่

ข่าวสาร และท าให้ได้ฐานเสียงรัฐบาลท้องถ่ินมาอยู่ข้างเดียวกับคุณด้วย ศูนย์การออกแบบย่านชุมชน 

(Neighborhood Design Center) มีค าแนะน าดีๆให้คุณ 

 

75. สร้างจิตรกรรมฝาผนังในชุมชนและสงวนรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนนั้นๆ  งานศิลปะที่แสดงในพ้ืนที่

สาธารณะนั้นสามารถท าให้ถนนโดดเด่นขึ้นได้ แต่การปกป้องชิ้นงานในช่วงเวลานั้นๆสามารถบ่งบอกถึงความคิด

สร้างสรรค์และอัจฉริยภาพของชุมชนอย่างแท้จริง โครงการ Iconic Mural Arts ของเมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเริ่มข้ึน

ในปี 1984 ท าให้กลายเป็นเมืองเมกกะของศิลปะบนถนน รวมถึงการริเริ่มฟ้ืนฟู เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดสร้างสรรค์

นั้นมีคุณค่าและต้องได้รับการปกป้อง 

 

 

ภาพประกอบ Philadelphia’s iconic Mural Arts จาก Google/ผู้แปล 
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76. เปิดตู้ความคิดสร้างสรรค์ การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ไม่แสวงหาก าไรที่ชื่อว่า CreateHere ได้เปิดพื้นท่ีบน

ถนน Chattanooga โดยมีเป้าหมายเรียบง่ายเพ่ือปรับปรุงย่านพักอาศัยต่างๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา CreateHere 

ได้ช่วยศิลปินหลายสิบคนที่ย้ายมาอยู่ที่ Chattanooga กระตุ้นการลงทุนประมาณ 4 ล้านเหรียญในด้าน

อสังหาริมทรัพย์ และท าให้เกิดธุรกิจขนาดเล็กถึง 300 แห่งเลยทีเดียว 

 

77. เป็นผู้รายงานสภาพปัญหาของเมืองผ่านทางแอพพลิเคชันในมือถือซึ่งสร้างสรรค์โดย SeeClickFix ซึ่งช่วย

ปรับปรุงเมืองในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยเมือง โดยการรายงานข้อร้องเรียนต่างๆของคนในเมืองผ่านแอพพลิเคชันนี้ 

ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง ส่วนบริการสาธารณะ ในที่สุดก็จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหา ณ จุดที่

ได้รับรายงานปัญหา  

 

 

หมายเหตุ - SeeClickFix ช่วยผู้คนนับล้านและหลายร้อยเมืองพันธมิตรสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งมานานกว่าสิบปี  

ลองใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการ "แก้ไขสิ่งต่างๆ" ที่คุณอาศัยและท างาน บริการเว็บและแอปบนมือถือที่ราบรื่นช่วยให้ผู้คนและรัฐบาล

สร้างชุมชนที่โปร่งใสมสี่วนร่วมและมีความสุขมากข้ึน/ผู้แปล 
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78. ยิ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยิ้มกับคนแปลกหน้า "ถ้าคุณรู้สึกแย่ ก็ต้องพูดออกมาทันที จะท าให้รู้สึกว่าโลกดีขึ้น

กว่าเดิม" - Carol Coletta, ผูอ้าวุโสด้านการฝึกอบรมเมืองในอเมริกา ของมูลนิธิ The Kresge Foundation 

กล่าวไว้ 

 

79. จัดฉายหนังกลางแจ้ง การเตรียมฉายหนังกลางคืนอย่างกะทันหันไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะจัดการเหมือนที่ได้ยินกัน

มา เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รวบรวมข้อมูลจากชุมชนเล็กๆจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ ปรากฏว่า 

โรงหนังได้รับความนิยมมากและสามารถดึงดูดผู้คนให้มารวมกันได้ มีคู่มือที่จะแนะน าวิธีการจัดเตรียมโรงหนังของ

คุณเอง เคล็ดลับในการจัดการโรงหนังของคุณเองไม่ว่าจะเป็นบนจอจริงหรือด้านข้างของอาคาร 

 

 

หมายเหตุ คู่มือส าหรับการจัดฉายหนังกลางแจ้ง  

https://www.theguardian.com/film/filmblog/2011/aug/22/pop-up-cinemas-top-tips 

https://www.theguardian.com/film/filmblog/2011/aug/22/pop-up-cinemas-top-tips
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80. เริ่มต้นโครงการท าแผนที่สาธารณะ บางทีการได้รับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัยของคุณอาจเป็นก้าวแรก

ในการด าเนินงานที่ดีกว่าการท าตามความรู้ในแบบเรียน กลุ่มคนที่ไม่หวังก าไรชื่อ Public Lab ให้ข้อเสนอแนะและ

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการสร้างแผนที่ที่ชาวเมืองสร้างข้ึนเอง หรือสร้างตัวชี้วัดขึ้นด้วยตัวเอง เพื่อรวบรวมข้อมูล

ส าคัญ ๆ เช่น ระดับมลพิษ ซึ่งสามารถช่วยอธิบายข้อมูลสาธารณะพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ 

หมายเหตุ Public Lab เป็นกลุ่มคนหรือองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร จัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน /ผู้แปล 

 

ที่มา https://publiclab.org/about 

 

81. วางขุมสมบัติของคุณไว้ในที่สาธารณะทีส่ามารถมองเห็นได้ ซ่ึงจ าเป็นต้องติดตั้งประติมากรรมให้ขยายออกไป

จากพ้ืนทีส่วนสาธารณะหลัก จัตุรัสกลาง และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงที่จะเสียหายจากนักท่องเที่ยว การสร้าง

ความโดดเด่นให้กับถนนที่คั่นระหว่างพื้นที่ด้วยศิลปะสาธารณะที่มีชื่อเสียงสูงเช่นรูปปั้นปิกัสโซที่พบตรงกลางที่พัก

ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง Four Seasons ของ Marc Chagall ซ่ึงต้ังอยู่

ท่ามกลางย่านธุรกิจ Exelon ในย่านใจกลางเมือง Chicago ให้ความรู้สึกว่าอาจมีสิ่งที่น่าแปลกใจซ่อนตัวอยู่รอบ ๆ 

เมืองก็ได้ 

https://publiclab.org/about
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ประตมิากรรมรูปปั้นปิกสัโซบริเวณทางไปที่พักของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

ที่มา http://kipiboo.blogspot.com/2013/02/manhattans-hidden-picasso.html 

http://kipiboo.blogspot.com/2013/02/manhattans-hidden-picasso.html
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82. แค่แสดงตัวเท่านั้น "ส่วนใหญ่การแบ่งเขตพ้ืนที่สาธารณะและการพัฒนาโครงการต่างๆจะถูกครอบง าโดยผู้ที่มี

ส่วนได้เสียในโครงการ หากพลเมืองแสดงความคิดเห็นด้วยความเอาใจใส่ และแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของ

ส่วนรวม มันก็เหมือนกับการสูดลมหายใจด้วยอากาศที่บริสุทธิ์" - Jeff Speck ผู้เขียน Walkable City 

 

83. เปิดศูนย์บริการเหตุฉุกเฉินชุมชน มันไม่ใช่แนวคิดท่ีดีนักหรอกส าหรับการพบกับเพ่ือนบ้านของคุณใน

สถานการณ์อย่างนี้ แต่คุณก็รู้ว่าคุณมีเครือข่ายในท้องถิ่นช่วยในเวลาเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉินได้ ศูนย์บริการเหตุ

ฉุกเฉินเป็นสถานที่จัดประชุมแบบรวมศูนย์และจัดกลยุทธที่ช่วยให้ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในช่วงหลายวัน

หรือหลายสัปดาห์หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในซีแอตเติลมีประมาณ 50 กลุ่มที่จัดขึ้นเฉพาะส าหรับ

เหตุการณ์ดังกล่าว 

 

ศูนย์เหตุฉุกเฉินชุมชนเป็นสถานที่ที่รวบรวมผู้คนหลังจากเกิดภัยพิบัติเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีฮับ 135 

แห่งที่ตั้งข้ึนทั่วเมือง ศูนย์กลางแต่ละแห่งสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนที่พวกเขาให้บริการและอาจมีลักษณะ

แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ 

http://www.seattle.gov/emergency-management/prepare/prepare-your-neighborhood/community-emergency-

hubs 

http://www.seattle.gov/emergency-management/prepare/prepare-your-neighborhood/community-emergency-hubs
http://www.seattle.gov/emergency-management/prepare/prepare-your-neighborhood/community-emergency-hubs
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84. สร้างสระว่ายน้ าจากถังขยะ มันไม่ใช่สโมสรระดับชาติ แต่มันง่ายกว่านั้นมาก ชาวเมืองมีส่วนร่วมง่ายๆแค่

เปลี่ยนพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นปาร์ตี้สระว่ายน้ าเฉพาะอย่างไม่ต้องเตรียมตัว การสร้างสระว่ายน้ า DIY ที่เรียบง่ายและ

สกปรกสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละวันในช่วงฤดูร้อนได ้ขอแนะน าว่าอย่าใช้ก๊อกน้ าดับเพลิงเป็นแหล่ง

น้ าเนื่องจากอาจดึงดูดความสนใจและความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ 

 

ภาพชาวเมือง Philadelphia เปลี่ยนถังขยะให้เป็นสระน้ า เพราะอากาศร้อนมาก 

ที่มา https://billypenn.com/2016/08/03/the-city-of-philadelphia-is-cracking-down-on-dumpster-pools/ 

 

  

https://billypenn.com/2016/08/03/the-city-of-philadelphia-is-cracking-down-on-dumpster-pools/
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85. รับฟังเสียงสะท้อนและติดต่อกับเพ่ือนบ้านของคุณ "สร้าง prompt (เครื่องมือสื่อสาร/ผู้แปล)ที่ไม่ต้องระบุ

ตัวตนในพื้นท่ีสาธารณะโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น กระดานด า สี และ ชอล์ก" กระดานด า Before I Die ของ 

Candy Chang ในนิวออร์ลีนส์ 

 

ที่มา https://twitter.com/ritualfields/status/770273991294586882 

 

  

https://twitter.com/ritualfields/status/770273991294586882
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86. ระดมความคิดวิสัยทัศน์ของชุมชน การอภิปรายการวางแผนในชุมชนทีไ่ดร้ับประโยชน์จากการใช้วิธีการ

แสดงออกในเรื่องบางอย่าง ให้เกิดความเข้าใจ และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลาย โครงการถนนที่เป็นมิตร 

(Friendly Streets) ใน Saint Paul รัฐมินนิโซตา ริเริ่มจัดกิจกรรมเพ่ือรวบรวมวิสัยทัศน์ของคนในชุมชน ด้วยการ

แสดงภาพขนาดใหญ่ของการปรับปรุงพื้นท่ีชุมชนที่อาจเป็นไปได ้โดยขอให้คนในชุมชนลงคะแนนให้กับรายการ

โปรดของพวกเขาผ่าน Post-It ซ่ึงเป็นวิธีที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในชุมชน 

  

   

ตัวอย่าง : แกลเลอรีภาพ 

ผู้เข้าร่วมงานใช้ post-its เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานบนถนนและแปะความคิดของ

พวกเขาลงในภาพ โดยสีเขียว = เห็นด้วย / สีเหลือง = เฉยๆ / ชมพู = ไมเ่ห็นด้วย ภาพที่น าเสนอในแต่ละ

เหตุการณ์จะได้รับการปรับตามความต้องการ ความสนใจและความเป็นไปได้ของละแวกบ้าน ภาพเหล่านี้อ้างอิง

จากแบบส ารวจที่เป็นทางการเพ่ือให้ชาวบ้านกรอกได้ข้อมูลลงไป  

ที่มา http://friendlystreetsinitiative.org/what-we-do/community-visioning/ 

 

http://friendlystreetsinitiative.org/what-we-do/community-visioning/
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87. จับจ่ายซื้อของในท้องถิ่น มันเป็นเรื่องทีง่่ายๆและตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังง่ายต่อกิจวัตรของคุณที่สนับสนุน

ธุรกิจท้องถิ่น ให้มีงานท าในชุมชน ลดต้นทุนการขนส่ง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย 

 
Pike Place Market in Seattle เป็นตลาดท้องถิ่นในซีแอตเทิล  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้ง

นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น มีตลาด ที่พัก อาหาร ของพ้ืนเมือง งานฝีมือ งานศิลปะของคนท้องถิ่น เกิดขึ้นในปี 

1907 /ผู้แปล 

https://seattle.eater.com/maps/pike-place-market-where-to-eat-seattle 

 

88. ลองนึกภาพที่อยู่อาศัยในสถานที่ไม่น่าเป็นไปได้ "ผมชอบทีพั่กในอินเดียนาโพลิส ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์ขนส่งใหม่เมื่อ

เห็นว่าช่องสัญจรที่ก าลังก่อสร้างอยู่ไม่เป็นที่ต้องการอีกแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงส่งข้อเสนอให้นักพัฒนาเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนให้เป็นที่อยู่อาศัยซะเลย คิดว่าที่พักเล็กๆนี้ (microhousing) ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีโรงจอดรถติดมาด้วยนะ 

ซ่ึงน่าจะเป็นการปรับปรุงแบบสุดยอดเลยทีเดียว ผมหวังอย่างนั้น " - เกบไคลน์ผู้ก่อตั้ง CityFi  

https://seattle.eater.com/maps/pike-place-market-where-to-eat-seattle
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** หมายเหตุ CityFi เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยผู้น าท้องถิ่น ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท าความเข้าใจถึงความ

ซับซ้อนของความท้าทายในศตวรรษที่ 21 สร้างความสะดวกในการแก้ปัญหาของคนเมือง/ผู้แปล 

ที่มา http://www.cityfi.co/ 

 

มันเป็นแนวทางใหม่ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียว ชอบที่พวกเขาเอาช่องจราจรมาท าเป็นที่อยู่อาศัยยูนิตเล็กๆ

และเชื่อมกับโรงจอดรถซะด้วย /gabe klein @gabe_klein 

 

89. ช่วยสร้างที่แหล่งพักอาศัยที่ดีข้ึน ในบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยสร้างชุมชนก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นที่รู้สึกโดด

เดี่ยวและอยู่คนเดียว องค์กรณ์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแห่งรัฐวอชิงตันท างานร่วมกับสถาปนิก 

Corrie Rosen ได้จัดท าข้อแนะน าที่เรียกว่า Building Dignity เพ่ือช่วยสร้างที่พักที่สะดวกสบายและมีความ

ปลอดภัยมากขึ้นส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงชักชวนความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 

เช่น การขอนักตกแต่งภายในมาตกแต่งห้องพักที่สามารถยอมรับได้ และขอให้ศิลปินช่างเหล็กในท้องถิ่นเพ่ือท า

หน้าต่างเหล็กดัดท่ีมีทั้งความแข็งแรง ความปลอดภัย และความสวยงาม โครงการนี้ได้รับการยอมรับใหจ้ัดแสดงใน 

Cooper Hewitt Design Museum ด้วย 

http://www.cityfi.co/
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ตัวอย่างหน้าต่างเหล็กดัดจาก Building Dignity โดยศิลปิน Mahlum และเจ้าหน้าที่องค์กรต่อต้านการใช้ความ

รุนแรงในครอบครัว Keelyn Turgeon 

 

90. ริเริ่มให้มีตลาดเคลื่อนที่ได้ เปิดเส้นทางการตลาดอาหารใหม่สู่ย่านที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหาร 

ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีรถบัสส่งของนครชิคาโกให้เคลื่อนย้ายตลาดของสดใหม่ที่ไม่ใช่การขนส่งคน โครงการ

ส่งเสริมผลผลิตที่สดใหม่ช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในย่านที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งอาหารได้เข้าถึงตลาดของ

เกษตรกรกลุ่มเดียวกันกับท่ีจ าหน่ายในส่วนอื่นๆของเมืองได้ 

 

91. ติดตั้ง Wi-Fi ในย่านที่อยู่อาศัย ในโลกดิจิทัล ย่านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีระบบสื่อสารไร้สายที่มีประสิทธิภาพจะ

สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารที่ส าคัญๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน โอกาส และการศึกษา ในย่าน Rod 

Hook เมือง Brooklyn ซึ่งมักถูกแยกออกไปจากเมือง มีความคิดริเริ่มที่ไม่หวังผลก าไรในการสร้างเครือข่ายไร้

สายในท้องถิ่นของพวกเขาขึ้นเอง สร้างเครื่องเมือส าหรับชุมชนในท้องถิ่นและเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชน

ต่อไป 
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92. มาร่วมกันเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผู้คนในเมืองชนบทของอังกฤษ Ashton Hayes 

ไมต่้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีหรือการระดมทุนพิเศษเพ่ือต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาชาวบ้านที่นั่นได้ลดการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 24 โดยการ

ร่วมมือและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันด้วยกัน แบ่งปันเคล็ดลับป้องกันมลพิษและลดการใช้พลังงาน 

ความพยายามร่วมกันของคนท้องถิ่นนี้เองท าให้เมืองกลายเป็นสถานที่ส าคัญที่สื่อต่างๆให้ความสนใจ โดยการแชร์

ความส าเร็จให้กับชุมชนข้างเคียงเกิดความร่วมมือในรูปแบบนี้อีกด้วย 

  

ป้ายนี้ถูกติดตั้งลงในหมู่บ้านโดยปราศจากความช่วยเหลือจากรัฐบาล หมู่บ้าน Ashton Hayes 

 

93. รักถิ่นอาศัย "ผมคิดว่าถ้าเรารักสถานที่ที่เราอาศัยอยู่เราจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับชุมชนของเราได้ดียิ่งขึ้น แม้ใน

ชุมชนที่ขาดแคลนเราก็สามารถรักแสงไฟในยามเช้า ต้นไม้หรือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ และแม้แต่พ้ืนที่เล็กๆได้ ความรักท่ี

เติบโตทีละนิด เราสามารถเปลี่ยนความคาดหวังของเราเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนท าเช่นเดียวกัน และเม่ือ

เวลาผ่านไปจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพ่ือปรับปรุงโลกรอบตัวเราได ้" - Ryan Gravel ผู้ก่อตั้ง 

Sixpitch และผู้ริเริ่ม Atlanta Beltline (องค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ไม่หวังผลก าไร/ผู้แปล) 

94. เขียนบทความ ถ้าคุณมีความคิดที่ดีก็แชร์มันออกไป ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของคุณก็ให้เริ่มสร้าง

พันธมิตร อธิบายแผนการของคุณและช่วยสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนในระดับรากหญ้า 
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95. เปลี่ยนสะพานเก่าให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงาม จุดด่างพร้อยของเมืองใหญ่จ านวนที่มาจากอุตสาหกรรมที่โพสต์ใน

อินเตอร์เน็ต เศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมเก่ามักจะตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม เมืองที่เคยเฟ่ืองฟูในยุคอุตสาหกรรม 

(มีสิ่งก่อสร้างทีเ่กิดข้ึนในยุคอุตสาหกรรมเฟ่ืองฟูอยู่จ านวนมาก) ไดห้าวิธีที่จะท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้สวยงาม

ขึ้น โดย Cleveland Urban Design Collaborative (CUDC) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ pop-up สะพานเก่าโล่งๆ

มาจัดแสดงการใช้งานใหม่ๆ ท าให้เมืองประสบความส าเร็จอย่างมากในการวางแผนการปรับปรุงและน าโครงสร้าง

เหล็กมาใช้ใหม่ 

 

ที่มา :http://www.cudc.kent.edu/blog/the-detroit-superior-bridge-project-finalist-in-place-by-

design-competition/ 

 

96. ท าสวนหย่อมชุมชน การถลกแขนเสื้อขึ้นและขุดดินเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพบปะกับเพ่ือนบ้านและร่วมกัน

เพ่ิมสิ่งต่างๆในย่านอาศัยของคุณ ส าหรับการเริ่มท านั้น สมาคมสวนหย่อมแห่งอเมริกามีแหล่งข้อมูลและค าแนะน า

เกี่ยวกับวิธีจัดการและดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมให้ 

  

The 1 Waverley Community Garden /d-olwen-dee: Flickr/Creative Commons 

http://www.cudc.kent.edu/blog/the-detroit-superior-bridge-project-finalist-in-place-by-design-competition/
http://www.cudc.kent.edu/blog/the-detroit-superior-bridge-project-finalist-in-place-by-design-competition/
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97. รณรงค์ให้เกิดการระดมทุนจากสาธารณชน ขณะที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะอาจจะมีกระแสลบจากกลุ่มนักลงทุน

ทีาเผชิญกับข้อเท็จจริงจากการวางผังเมือง ก็ไม่ใช่ว่าทุกโครงการระดมทุนสาธารณะจะเท่าเทียมกันเมื่อเมืองก าลังมี

การเปลี่ยนแปลงไป ในสหราชอาณาจักร เว็บไซต์ Spacehive ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยนักเขียนสถาปนิกชาว

ลอนดอน ก็มีความโปร่งใสเป็นอย่างมากซ่ึงช่วยให้ประชาชนได้ออกความเห็นตั้งแต่แผนการ การรณรงค์นี้ช่วย

ระดมทุนให้โครงการได้ถึง 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผู้จัดการรณรงค์ที่มีผู้ว่าการกรุงลอนดอนเป็น

ประธานสนับสนุน ในสหรัฐอเมริกานั้น Ioby ได้ระดมทุนมากกว่า2,700 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อโครงการส าหรับ

ชุมชน 

*** Ioby องค์กรที่ช่วยให้ผู้น าสามารถจัดระเบียบทุน เงินสด เครือข่ายทางสังคม ในการบริจาคสิ่งของ อาสาสมัคร

การสนับสนุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง/ผู้แปล  

ที่มา :https://www.ioby.org/about 

 

98. ท าแผนผังผลผลิตส่วนรวมในชุมชนของคุณ หลังจากที่สังเกตเห็นว่าผลมะเดื่อจ านวนมากที่ยังคงไม่ได้ถูกเก็บ

เกี่ยวแขวนอยู่อย่างไร้ประโยชน์ Fallen Fruit ได้เริ่มวางแผนผังเพ่ือช่วยให้ชาวบ้านได้พบเจอแหล่งอาหารทีย่ัง

ไม่ได้เก็บเกี่ยวบนทางเท้าและตามตรอกซอกซอยของเมือง ส าหรับผลผลิตที่เหลือใช้ Food Forward จะแสดงชนิด

ผลผลิตที่ไมต่้องการแล้วน ามาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการ 

 

*** Fallen Fruit เป็นองค์กรช่วยเหลือชุมชนในการปลูกไม้ผลในพ้ืนที่สาธารณะ และแบ่งปันผลผลิตให้กับคนใน

ชุมชน นอกจากนี้ยังแบ่งปันผลผลิตไปยังชุมชนที่ต้องการหรือได้รับภัยพิบัติจนไม่สามารถมีผลผลิตได้ และเกิดการ

ติดต่อเชื่อมโยงช่วยเหลือกันและกันเป็นเครือข่ายอีกด้วย /ผู้แปล  

ที่มา : http://fallenfruit.org/ 

https://www.ioby.org/about
http://fallenfruit.org/
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*** Food Forward เป็นองค์กรที่รวบรวมผลผลิตที่เหลือใช้จากแหล่งผลิตแหล่งหนึ่ง แจกจ่ายไปยังชุมชนที่ขาด

แคลน ท าให้ผลผลิตที่เป็นส่วนเกินเกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์/ผู้แปล 

ที่มา : https://foodforward.org/ 

 

99. คิดในเรื่องใหญ่กว่าที่เคย "ผมคิดว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่ดีที่สุดที่เราสามารถท าได้ย่านอาศัยของเราคือการศึกษาด้วย

ตัวเองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมืองในอเมริกาซ่ึงจ าเป็นต้องแสวงหาทางแก้วิกฤติที่อยู่อาศัยแย่ ๆ ใน

เมืองที่รุ่งเรืองที่สุดซึ่งต้องมโีครงสร้างพ้ืนฐานที่พ่ึงพารถยนต์อัตโนมัติ" ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและการ

ฝึกอบรม การปรับตัวให้สามารถทนกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ

ศูนย์ในอีกสองสามทศวรรษ ซึ่งเกือบทุกอย่างก็คือผักชีโรยหน้า- Alex Steffen นักเขียน นักพูด นักคาดการณ์

อนาคตของดวงดาว ผู้สร้างสารคดีเรื่อง The Heroic Future (เรื่องเก่ียวกับจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกในอนาคต/ผู้

แปล) 

 

100. จัดงานเลี้ยงในละแวกเพ่ือนบ้าน อย่าลืมเตรียมไอศครีมด้วย 

101.ลงคะแนนเสียง เลือกคนที่ไม่แก้ตัว 

ที่มา : http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-

placemaking 

-สุรเชษฐ ์ศรีใคร-แปล 

https://foodforward.org/
http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking
http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking

