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::: อนาคตของเมือง คือส่วนหน่ึงของอนาคตของพวกเราทุกคน 

::: เมืองเป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันในพื้นที่หน่ึง โดยเมืองมักมีการ
กระจุกตัวของผู้คน โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจ และบ้านเรือน เมืองต่างๆ จึงมีความท้า
ทายหลากหลายประการ ทั้งการจัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งไฟฟ้า น้ าประปาและ
พลังงาน บ้านอยู่อาศัยที่เพียงพอ การคมนาคมขนส่ง การจัดการขยะ คุณภาพอากาศ 
มลภาวะทางเสียงและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

::: โชคดีที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบเซ็นเซอร์, IoT, 
ระบบประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลบ๊ิกดาต้า ช่วยท าให้เราสามารถจัดการเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก 

::: เวลากล่าวถึงเมืองในอนาคต หลายคนอาจนึกถึงเมืองชาญฉลาด หรือ Smart City 
ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว เมืองสามารถมี
ได้หลายรูปแบบ ตามความฝันของชาวเมืองและทิศทางการพัฒนาของเมือง 

::: ค าว่า “Smart City” อาจไม่ได้มีจุดหมายในตัวเองมากนัก เพราะเทคโนโลยีเป็น
เพียงเคร่ืองมือที่จะท าให้เราสร้างเมืองได้อย่างที่ใฝ่ฝัน ซ่ึงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้อง
การเมืองแบบไหน

FUTURE CITY เมืองแห่งอนาคต

Editor’s Note
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::: Scenario ฉบับน้ี จะพาทุกท่านไปส ารวจตัวอย่างอนาคตของเมืองในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่

- เมืองชาญฉลาด (Smart City) อย่างสิงคโปร์ ที่ได้น าเทคโนโลยีและข้อมูลแบบ
เปิดมาพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชั้นน าอย่างสิงคโปร์

- เมืองแห่งการแบ่งปันอย่างกรุงโซล (Sharing City) เกาหลีใต้ ซ่ึงส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้มาช่วยสร้างเมืองแห่งการแบ่งปัน
สิ่งของต่างๆ ของคนในเมือง ซ่ึงปัจจุบันมีรูปแบบการแบ่งปันกว่า 300 รูปแบบ
แล้ว

- เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ซ่ึงใช้จุดเด่นด้านความสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม อาหาร งานฝีมือ วรรณกรรม และดนตรีมาเป็นจุดร่วมกันของการ
พัฒนาเมือง

- เมืองแห่งความเนิบช้า (Slow City) ที่ประชาชนให้คุณค่ากับจังหวะเวลาที่เนิบช้า
ว่าหมายถึงคุณภาพชีวิตที่แท้จริง

::: นอกจากน้ี เราจะพาไปพบกันตัวอย่างดีๆ ของสตาร์ทอัพและไอเดียสร้างสรรค์ที่
ก าลังตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปของประชากรในเมือง ซ่ึงถือว่ามีบทบาทส าคัญใน
การมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองแห่งอนาคตน้ี

::: หลังจากส ารวจอนาคตเมืองกันเสร็จแล้ว ไม่แน่ว่า เราอาจมีโอกาสมาร่วมกันสร้าง
เมืองที่น่าอยู่เพื่อพวกเราทุกคน และจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนเมือง อาจต้องเร่ิมจาก
การเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราเอง

FUTURE CITY เมืองแห่งอนาคต

Editor’s Note
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:::หน่ึง:::

สิงคโปร ์

SMART CITY ท่ีดีท่ีสุดในโลก



สิงคโปร ์

เมื อ งอั จฉ ริ ยะใช้ เทคโนโล ยีต่ า งๆ  โดย เฉพาะ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoTs เช่น เซ็นเซอร์ 
มิเตอร์ และแสงเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะให้กับชาวเมือง เทคโนโลยีจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการตอบโจทย์ผู้คนในเมืองในมิติต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและท าให้การอาศัยของในเมือง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เมืองที่ต้องการเป็น Smart City มีเป็นจ านวนมาก 
โดยปัจจุบัน เมืองต่างๆ ก าลังเร่งน าเทคโนโลยีต่างๆ 
มาติดตั้งภายในเมือง เพื่อให้เมืองมีความทันสมัยและ
ตอบโจทย์ในเร่ืองต่างๆ ของประชาชนหรือเร่ืองที่เป็น
ความท้าทายของเมือง ทั้งเร่ืองการจัดการการเดินทาง
ขนส่ง การศึกษา สุขภาพ พลังงานและน้ า ตลอดจน
การจัดการขยะ 

เทคโนโลยจึีงเป็นเครือ่งมือส ำคญั

ในกำรตอบโจทยผ์ ูค้นในเมืองในมิติต่ำงๆ

SMART CITY

เมืองท่ีต้องการ
เป็น Smart City 

ก าลังเร่งน าเทคโนโลยี 
มาติดตั้งภายในเมือง 

เพื่อใหเ้มืองมีความทันสมัย
และตอบโจทย์ประชาชน

ท่ีดีที่สุดในโลก
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อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่
เพียงพอ สิ่งที่ส าคัญที่เทคโนโลยีมอบให้
คือเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิ เคราะห์ผล ดัง น้ัน สิ่ งส า คัญคือ 
“ข้อมูล” ขนาดใหญ่ที่ เ ซ็นเซอร์ต่างๆ 
ตรวจจับและเก็บรวบรวมได้ ซ่ึงผู้บริหาร
เมืองจะต้องน าข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์
ผลเพื่อน าไปพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น 

เมืองที่ชาญฉลาด ยังเปิดข้อมูลให้กับ
ประชาชนและภาค เอ กชน  เพื่ อ ใ ห้
ประชาชนสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆ รวมทั้ ง
ภาคเอกชนที่สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์
เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
ภายในเมือง

ผลการจัดอันดับ Smart City โดย
ดัชนี Global Smart City Performance 
Index ปี 2017 ชี้ว่าสิงคโปร์เป็น Smart 
City ที่ดีที่สุดในโลก 

การจัดอันดับพิจารณาจากปัจจัย 4 
กลุ่ม คือ การเดินทาง สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและผลิตภาพ โดยคัดเลือก

พิจารณาโครงการริเร่ิมในเมือง Smart 
City จ านวน 20 เมืองทั่วโลก โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ย่ิ ง ก า ร พิ จ า รณ าบท บ าท ขอ ง
เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาส าหรับผู้คน
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ที่น่าสนใจคือสิงคโปร์ เป็นเมืองที่อยู่
ในอันดับ 1 ในทุกกลุ่มปัจจัยทั้ง 4 กลุ่ม 
อันดับเหนือกว่าเมืองอย่างซานฟรานซิสโก 
ลอนดอนและนิวยอร์ก 

ใ น ด้ า น ก า ร เ ดิ น ท า ง  ( Mobility) 
สิงคโปร์ใช้ “Smart, Connected traffic 
solution” หรือระบบการจราจรที่ฉลาด
และเชื่อมโยงกัน พร้อมกับนโยบายที่
เข้มงวดมากในการลดการเป็นเจ้าของ
รถยนต์เพื่อลดจ านวนรถยนต์บนท้องถนน
ลง 

ในด้ านการให้บ ริการสุขภาพแก่
ผู้ สู งอา ยุ  สิ งคโปร์ ได้ ใช้ เทคโนโลยีที่
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลและอุปกรณ์ตรวจสอบจากระยะไกล
เ พื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ในด้านความปลอดภัย สิงคโปร์ได้ใช้
ระบบ เฝ้าระวังวิดีโออัจฉริยะเพื่อตรวจจับ
การกระท าความผิดต่างๆ 

น อ ก จ า ก น้ี  สิ ง ค โ ป ร์ ไ ด้ ช่ ว ย ใ ห้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลและ
ข้อมูลของเมืองต่างๆ ด้วยระบบข้อมูล
แบบเปิดและมีการส่งเสริมให้นวัตกรรม
ต่างๆ โดยมีสภาวะแวดล้อมที่ดีส าหรับการ
ทดสอบนวัตกรรมอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ท าให้สิงคโปร์กลายเป็น
เมืองอั จฉ ริยะคือ ยุทธศาสตร์  Smart 
Nation ที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการเปลี่ยน
ผ่านประเทศสิงคโปร์โดยใช้เทคโนโลยี

การด าเนินการที่ส าคัญอีกประการคือ
โครงการ “Open Data” ที่น าข้อมูลที่
จัดเก็บโดยหน่วยงานรัฐมาเผยแพร่และให้
โดยเฉพาะนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อท าให้
สิงคโปร์กลายเป็น “บ้าน” ที่ดีที่สุดส าหรับ
ประชาชนและตอบสนองความต้องการที่
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ค ว า ม จ า เ ป็ น ที่
เปล่ียนแปลงไป
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะท าให้
สิงคโปร์กลายเป็น Smart Nation หรือ 
Smart City ได้แก่ 
• National Digital Identity เพื่อให้
ประชาชนและธุรกิจมีตัวตนทางดิจิทัลและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย
• E-Payment เพื่อให้ทุกคนสามารถช าระ
เงินได้อย่างง่าย รวดเร็ว ไร้รอยต่อและ
ปลอดภัย
• Smart Nation Sensor Platform ใช้
ประโยชน์จากเซ็นเซอร์และ IoTs เพื่อท า
ให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัย
• Smart Urban Mobility ใช้ประโยชน์
จ า ก ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล
ปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ไร้คนขับเพื่อ
พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะอัจฉริยะ
• Moments of Life รวบรวมบริการ
ภาครัฐในทุกหน่วยงานให้เป็นหน่ึงเดียว
เพื่อตอบโจทย์ประชาชนในช่วงเวลาต่างๆ

ของชีวิตการด าเนินการที่ส าคัญอีก
ประการคือโครงการ “Open Data” ที่น า
ข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงานรัฐมาเผยแพร่
และให้ประชาชนเข้าถึงได้ทางออนไลน์
โดยการเปิดข้อมูลใช้มุมมองประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ใช่หน่วยงานที่เก็บข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง จึงท าให้ประชาชนสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย

น อ ก จ า ก น้ั น  โ ค ร ง ก า ร  Living 
Laboratory ซ่ึงเป็นโครงการที่จะ
รับประกันว่าสิงคโปร์จะอยู่แนวหน้าของ
โลกในอนาคต โดยมุ่งเน้นการลงทุนในการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการ
เติบโตของสิงคโปร์ ตัวอย่างความริเร่ิมที่
ส าคัญเช่น Research, Innovation and 
Enterprise 2020 และ AI Singapore 
และมีการสนับสนุนให้บริษัทและนักวิจัย
มาใช้สถานที่เพื่อพัฒนา สร้างต้นแบบและ

โครงการทดลองทางเทคโนโลยีได้อย่าง
สะดวก  เราจะเห็นได้ว่า Smart City ที่
ประสบความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการ
น าประชาชนเป็นตัวตั้ง การเปิดเผยข้อมูล
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างให้ระบบเมืองเชื่อมต่อ
กันและเชื่อมต่อกับผู้คน ให้ประชาชน
สามารถด าเนินชีวิตส่วนตัวและประกอบ
ธุรกิจได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การท า
ให้เกิด Smart City จึงไม่ใช่หน้าที่ของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง เน่ืองจาก 
Smart City ล้วนเกี่ยวข้องกับประชาชน
ในมิติต่างๆ ที่หากเราน าความต้องการของ
ประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วออกแบบเมืองให้
ตอบโจทย์ประชาชน ก็จะเป็นจุดเร่ิมต้นที่
ดีที่จะสร้าง Smart City ที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเช่นเมืองชั้นน าอย่าง
สิงคโปร์

www.channelnewsasia.com
www.smartnation.sg
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:::สอง:::

Driverless Buses

รถโดยสารไรค้นขบั



Driverless Buses

เมืองต่างๆ ทั่วโลกเร่ิมน ารถยนต์อัตโนมัติหรือ
รถยนต์ไร้คนขับมาทดลองตามท้องถนนแล้ว การ
ทดลองบนสภาพความเป็นจริงเป็นเร่ืองส าคัญ การ
ทดลองดังกล่าวจะท าให้เข้าใจถึงโอกาสและความท้า
ทายที่ยานพาหนะชนิดดังกล่าวสามารถน าไปสู่อนาคต
ของการเดินทางได้ รวมถึงดูว่าในสภาพความเป็นจริง 
รถไร้คนขับจะปลอดภัยและท าได้ตามระบบที่วางไว้
หรือไม่ มีสถานการณ์ใดที่ยังไม่ได้คาดคิดไปถึง เช่น 
การถูกคนเดินตัดหน้าอย่างรวดเร็ว  หรือสัตว์ที่วิ่ง
ออกมาที่ท้องถนนอย่างรวดเร็ว รถยนต์ไร้คนขับจะ
สามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงได้รวดเร็วเพียงใด 

สต็อกโฮลม์ทดลองรถโดยสำรไรค้นขบั

แห่งแรกในโลก บนถนนจรงิ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
เมืองต่างๆ ทั่วโลก

เริ่มน ารถยนต์อัตโนมัติ
หรือรถยนต์ไร้คนขับ

มาทดลอง
ตามท้องถนนแล้ว 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

รถโดยสารไรค้นขบั

การทดลองบนสภาพจริง
เป็นเร่ืองส าคัญ 

เพ่ือท าให้เข้าใจถึงโอกาส
และความท้าทาย
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นอกจากซิลิคอน วัลเลย์แล้ว เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดนถือเป็นอีกเมืองหน่ึงที่มีจ านวนบริษัทสตาร์ทอัพ
ด้านเทคโนโลยีอยู่อันดับต้นๆ ในโลก เราจะพบการท างาน
โดยระบบอัตโนมัติในเกือบทุกแห่งในสวีเดน เน่ืองจาก
สังคมต้องการมุ่ งสู่สังคมไร้เงินสดและช่วยลดความ
ต้องการแรงงานลง 

ช่วงต้นปี 2018 รถโดยสารขนาดเล็กไร้คนขับ 2 คัน 
ได้เ ร่ิมเปิดให้บริการรับผู้โดยสารไปตามถนนยาว 1.5 
กิโลเมตร ในย่าน Kista ย่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของสตอกโฮล์มไปส่งยังใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม 
รถโดยสารไร้คนขับขนาดเล็กน้ีรับผู้โดยสารได้ 12 คน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบ GPS และเซ็นเซอร์ที่
ตรวจจับป้ายรถเมล์และไฟจราจร รถยนต์ไม่จ าเป็นต้องใช้
พวงมาลัย รถจะขับไปช้าๆ ด้วยความเร็วสูงสุด 24
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

รถโดยสารไรค้นขบั

ขนาดเลก็นี้รบัผูโ้ดยสาร

ได ้12 คน โดยใช ้

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

ระบบ GPS และเซน็เซอร์

ท่ีตรวจจบัป้ายรถเมลแ์ละ

ไฟจราจร
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การด าเนินงานของรถรับส่งเป็นโครงการ
น าร่องระยะเวลา 6 เดือนซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการวิ จัย Autopiloten
เพื่อส ารวจความเป็นไปได้ในอนาคตของ
ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง จะได้
เตรียมระบบขนส่งสาธารณะที่สอดรับ
กับความใฝ่ฝันของเมืองหลวงสวีเดน ที่
ต้องการท าให้รถโดยสารอัตโนมัติเป็น
ส่วนหน่ึงของเครือข่ายการขนส่งและลด
จ านวนของรถยนต์ในเมืองในอนาคต
ในเมืองโกร์เทนเบิร์ก เป็นเมืองรอง
อันดับที่สองของสวีเดน ได้ทดลองใช้
รถยนต์ไร้คนขับของ Volvos จ านวน 
100 คัน อันเป็นส่วนหน่ึงของโครงการที่
ต้องการเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับให้มาก
ขึ้นในเมืองน้ี การใช้กล้องวิดโิอ, GPS

ในเมืองโกรเ์ทนเบิรก์

เป็นเมืองรองอนัดบัท่ีสอง

ของสวีเดนทดลองใช้

รถยนตไ์รค้นขบัของ Volvos 

จ ำนวน 100 คนั 

เป็นสว่นหน่ึงของโครงกำรท่ี

ตอ้งกำรเปิดตวัรถยนต์

ไรค้นขบัใหม้ำกข้ึนในเมืองน้ี

และเซนเซอร์อื่น ๆ ท าให้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางไป
รอบๆ เมืองได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยในส่วนของรถบัส
ไร้คนขับก็จะได้รับการทดลองในเมืองน้ีเช่นเดียวกัน 
หน่วยงานการวางแผนเมืองโกเธนเบิร์ก ก าลังพยายาม
วัดผลกระทบเชิงบวกและลบจากรถยนต์ไร้คนขับน้ี และ
ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทดสอบเพื่อวางแผนที่จอดรถ 
การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและความปลอดภัย 

การทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง 
หรือการท า Sandbox จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ว่า
เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสร้างเมืองท่ีดีและยั่งยืนได้
อย่างไรในอนาคต เป็นวิธีค่อยๆ เปิดรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยท่ียังไม่เสี่ยงจนเกินไป และดีกว่าการปิดกั้น
ไม่น าเทคโนโลยีดีๆ มาทดลองใช้ดูก่อน จนอาจพลาด
โอกาสท่ีส าคัญไป

ที่มา: Stockholm Brings Its First Driverless Buses to the street

การใช้กล้องวิดิโอ, GPS และเซนเซอร์อื่น ๆ ท าให้ผู้โดยสาร

สามารถเดินทางไปรอบๆ เมืองได้โดยไม่เกิดอุบัติเหต ุ
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:::สาม:::

SHARING CITY SEOUL

ความส าเร็จของ

เมืองแห่งการแบ่งปันกนั



Sharing City Seoul

ความส าเร็จของเมืองแห่งการแบ่งปันกนั

รัฐบาลกรุงโซล (Seoul Metropolitan Government: 
SMG) เกาหลีใต้ เป็นตัวอย่างที่สร้างสรรค์ในการบริหาร
จัดการเมือง โดยเฉพาะโครงการเมืองแบ่งปันที่ได้รับการ
ยอมรับไปทั่วโลก รัฐบาลกรุงโซลได้เข้าไปจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ เช่น การขนส่ง ที่จอดรถ ที่พักอาศัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ “นโยบายเมืองแห่งการแบ่งปัน” 
หรือเมืองที่ใช้ร่วมกัน (Sharing City) เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ที่ใกล้ชิดกับชีวิตของประชาชน เช่น การลดค่าเลี้ยงดูแล
เด็ก ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถยนต์ โรงเรียน
แบ่งปัน พิพิธภัณฑ์แบ่งปัน ชุมชนแบ่งปัน ฯลฯ

รฐับาลกรงุโซลใช ้“นโยบายเมืองแห่งการแบ่งปัน” 

หรือเมืองท่ีใชร่้วมกนั (Sharing City)

เพือ่ช่วยแกปั้ญหาท่ีใกลช้ดิกบัชวิีตของประชาชน 

Image Credit: http://www.denkenfindetstadt.at/sharing-city-geteilt-und-doch-vereint/

::::::::::::::::::

ปัจจบุนั ปี 2018 

มีวิธีการแชรส์ิง่ต่างๆ 

มากกว่า 300 วิธีแลว้
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นอกจากน้ี ในช่วงที่ผ่านมา SGM ได้
แต่ งตั้ งและสนับสนุนองค์กรและธุรกิ จ
จ านวนมากที่ให้บริการแบ่งปัน นับตั้งแต่ที่มี
การประกาศให้กรุงโซลเป็นเมืองแห่งการ
แบ่งปัน ท าให้ยอดขายของธุรกิจที่ให้บริการ
แบ่งปันได้เพิ่มขึ้น 9 เท่าในช่วงสองปีที่ผ่าน
มา 

SMG ออกกฎหมายในเดือนธันวาคมปี 
2012 การประกาศใช้กฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการแบ่งปันและได้จัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ใน 2013 
SMG ได้เปิดตัว 'Share Hub' เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้เศรษฐกิจแบ่งปัน 

เมืองแห่งการแบ่งป่ันของกรุงโซลโด่งดัง
ไปทั่วประเทศและทั่วโลก มีเมืองกว่า 100 
แห่งได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการแบ่งปัน
ของกรุงโซล  

ในระยะยาว เมืองได้ตั้งเป้าจะเป็นผู้น า
ในการสร้าง "Global Organizations for 
Sharing“

เมืองแห่งการแบง่ปัน่ของกรุงโซลโด่งดงัไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 

มีเมืองกว่า 100 แห่งมาเรียนรูเ้ก่ียวกบันโยบายการแบง่ปันของกรุงโซล 

สนับสนุนธุรกิจและองค์กรท่ีให้บริการ
แบ่งปัน

รั ฐบาลก รุ ง โซลมี เ ค ร่ือ งมื อ ในการ
สนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันในทางปฏิบัติ
หลายอย่าง  เช่น การสนับสนุนการให้
ค าปรึกษา การประชาสัมพันธ์  และการ
สนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรและธุรกิจ
ที่ให้บริการด้านการแบ่งปัน มูลค่าประมาณ 
5 ล้านวอนต่อบริษัท (ประมาณ 150,000 
บาท) รวมทั้ง สนับสนุนธุรกิจร่วมกันในเขต
รอบๆ กรุงโซลด้วยจ านวนเงิน 3.6 ล้านวอน 
ตัวอย่างเช่น บริษัทแบ่งปันรถยนต์ เช่น 
Green Car และ So-car ที่มีจ านวนผู้ใช้รถ
ร่วมกันทั้งหมดประมาณ 850,000 คร้ัง

ตัวอ ย่างการแบ่ง ป่ันเช่น โครงการ 
Modu-Parking (Modu หมายถึง ส าหรับ
ทุกคน) เป็นการจัดสรรที่จอดรถในที่พัก
อาศัยที่จะว่างในช่วงเวลาท างาน โดยมีกว่า 
2,000 จุดใน 7 เขต บริษัท Kiple ได้แชร์
เสื้อผ้าเด็กจ านวน 8 ล้านชิ้น โดยร่วมกับ
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 230 แห่งในกรุงโซล และ
บริษัท PJT OK ที่ต้องการเพิ่มจ านวนบ้านที่
ใช้ร่วมกันเพื่อลดครัวเรือนคนเดียว

ในระยะยาว เมืองได้ต้ังเป้า
จะเป็นผูน้  าในการสร้าง 
Global Organizations 
for Sharing
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ผลประโยชน์จากเมืองแบ่งปัน

SMG ได้ข้อสรุปว่าผลของการแบ่งปันพื้นที่จอด
รถ  ก าร เ ปิดสถานที่ อ า นวยความสะดวก
สาธารณะ และการใช้รถยนต์ร่วมกันว่ามีผลทาง
เศรษฐกิจประมาณ 48.4 พันล้านวอน (1.44 
พันล้านบาท) มีพื้นที่จอดรถร่วมกัน 2,000 แห่ง 
คิดเป็นเงิน 160 ล้านวอน เปิดสถานที่สาธารณะ 
139,366 ตารางเมตร กว่า1,000 แห่ง คิดเป็น
เงิน 3,170 พันล้านวอน สมาชิกรถแบ่งปัน
ร่วมกันที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่อคันรวม
เป็นเงิน 7.4 พันล้านวอน     

ที่ ผ่ า น ม า มี ก า ร ข ย า ย ก า ร แ บ่ ง ปั น สู่
ชีวิตประจ าวันของชาวเมืองมากขึ้นเร่ือยๆ เช่น 
โครงการ Resident Parking Only โครงการ 
One Roof Inter-Generational Sympathy 
ซ่ึงจะน าแนวคิดเร่ืองการแบ่งปันเสื้อผ้าเด็กไปยัง
ย่านต่างๆ ทั่วกรุงโซลและทดลองการใช้รถ
ร่วมกันในอพาร์ทเมนต์คอมเพล็กซ์แทนการท า
เพียงแค่ที่จอดรถาธารณะหรือโครงการโรงเรียน
ที่แบ่งปันส าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจแนวคิดในการแชร์และใช้งานได้ตั้งแต่วัย
เด็ก นอกจากน้ียังมีโรงเรียนส าหรับการแบ่งปัน
ผู้เชี่ยวชาญ และการส่งเสริมการสร้างธุรกิจ
ร่วมกันใหม่ 

Image Credit: https://seoulsolution.kr/en/content/report-sharing-city-seoul

ท่ีผา่นมามีการขยายการแบ่งปันสู่ชีวิตประจ าวัน
ของชาวเมืองมากข้ึนเรื่อยๆ 

แชร์พ้ืนที่ 
แบ่งปันเสื้อผ้า  

ทดลองใช้รถร่วมกัน  
แชร์ทักษะ

ประสบการณ์
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โมเดลการแบ่งปันยังต่อยอดไปได้เ ร่ือยๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของคนกลุ่มต่างๆ เช่นแม่บ้าน คนหนุ่มสาว 
นักวิชาชีพ และผู้เกษียณอายุ การก าหนด
ชุมชนให้เป็นชุมชนแบ่งปัน โรงเรียนแบ่งปัน 
ส่วนพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ก็ขยายเวลาการ
เปิดด าเนินการไปยังคืนวันหยุดสุดสัปดาห์
และวันหยุดมีกิจกรรมร่วมกันและแคมเปญที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชาวเมือง 
เมืองแห่งการแบ่งปันได้ทยอยเกิดขึ้นตามท่ี
ต่างๆ ท่ัวโลก ท้ังเมืองใหญ่เมืองเล็ก โดย
เมืองเล็กๆ อาจสามารถเริ่มได้ง่ายกว่า
เพราะชุมชนท่ีรู้จักกันมีแนวโน้มจะแบ่งปัน
อยู่แล้ว ส่วนเมืองใหญ่อาจจ าเป็นต้องมี
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมธุรกิจท่ีมีโมเดลธุรกิจแบบแบ่งปัน
เพ่ือความยั่งยืน และเปิดสิ่งอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐและเอกชนในเมืองให้
ผู้คนได้มีโอกาสให้ใช้  ก็จะช่วยให้การ
บริหารเมืองมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน และสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของคนในเมืองได้ หากเมืองใหญ่
ยังท าไม่ไหว เริ่มจากเมืองเล็กๆ ดูก่อนก็
น่าจะดี

ที่มา: seoulsolution.kr

เมืองใหญ่อาจจ าเป็นต้องมี
เทคโนโลยีมาช่วยในการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมธุรกิจ
ที่มีโมเดลธุรกิจแบบแบ่งปัน
เพ่ือความยั่งยืน และเปิดสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐและเอกชนในเมืองให้
ผู้คนได้มีโอกาสให้ใช้ 

เมืองแบ่งปันในเมืองเล็ก
สามารถท าได้ง่ายกว่า

โมเดลการแบ่งปันเร่ิมจาก
ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มคน
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การเปลี่ยนแปลง คือ กฎของชีวิต

และบรรดาคนที่มองแตอ่ดีตหรือปัจจุบนั

ก็จะพลาดอนาคตไปอยา่งแน่นอน

- John F. Kennedy20



:::สี่:::

CREATIVE CITY

สรา้งแบรนดเ์มืองแห่งอนาคต



ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความรุ่ม
รวยทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น
มากถึง 35-40 ล้านคนต่อปี เทียบเท่า
ประชากรคร่ึงหน่ึงของคนไทยทั้งประเทศ 
อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวมักจะกระจุกตัว
อ ยู่ ใน เมื อ งท่อ ง เที่ ยว ไม่กี่ เ มื อง  เช่ น 
กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา

รั ฐบ า ล และก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงการกระจุกตัว

ของ นักท่องเที่ ยว จึงได้ส่ งเส ริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้นักท่องเที่ยว
กระจายตัวออกไป รวมทั้งมีมาตรการทาง
ภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
ของคนในประเทศ เพื่อช่วยกระจาย
นักท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจให้เมือง
รองพัฒนาขึ้น ส่วนการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติให้กระจายไปเมืองรองจ าเป็นต้อง
มียุทธศาสตร์และการวางต าแหน่งของ
เมืองที่ชัดเจนและมีเสน่ห์เพียงพอ

Creative City

คน้หาอตัลกัษณข์องเมือง สู่การเป็นเมืองน่าอยู่

เปิดกวา้ง และสรา้งสรรค์

สรา้งแบรนดเ์มืองแห่งอนาคต
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ใน ท่ีประชุมของ เมื อ ง ผู้ น าและ
นักพัฒนาเมืองต่างก าลังพยายามอย่าง
หนักเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ของเมือง เพ่ือ
น ามาสร้างเมืองให้น่าอยู่ น่าท่องเท่ียว 
โดยเร่ิมต้นจากทบทวนทุนของเมืองเดิมที่
มีอยู่ เช่น ผู้คน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูเขา 
ทะเล น้ าตก วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ 
สินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญา ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ฯลฯ บางจังหวัดมีทุนที่ดี สามารถ
ต่อยอดได้ไม่ยากนัก แต่บางจังหวัดยังรู้สึก
ว่าทุนที่มีอยู่อาจยังไม่เพียงพอดึงดูดการ
ท่องเที่ยว ส่งผลเป็นวงจรที่ท าให้เศรษฐกิจ
ของเมืองไม่เจริญเติบโตนัก เพราะขาด
ก าลังซ้ือจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
ภายนอกเข้ามาช่วยจับจ่ายใช้สอยในเมือง

หากเมืองต้องการเป็นจุดสนใจของ
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ต้ อ ง ก า ร เ ปิ ด รั บ
นักท่องเท่ียว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างจุด
ขายของเมืองเป็นสิ่งส าคัญ จุดขายหน่ึงที่
น่าสนใจส าหรับเมืองต่างๆ ในประเทศไทย
ประการหน่ึง คือ การสร้างเมืองให้ เป็น
เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ในด้าน

ใดด้านหน่ึงที่ตนเองมีจุดเด่น และหาก
เมืองแต่ละแห่งต้องการได้รับการยอมรับ
ในระดับโลก ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก
หน่วยงานหลักที่ ให้การ รับรอง โดย
ปัจจุบัน หน่วยงาน UNESCO เป็น
ห น่ วย ง านหลั ก ในก า ร รั บ รอ ง เมื อ ง
สร้างสรรค์

เครือข่ าย เมืองสร้ างสรรค์  หรือ 
Creative Cities Network ของ 
UNESCO ประกอบด้วยสมาชิก 180 
เมืองจาก 72 ประเทศครอบคลุมความ
สร้างสรรค์ 7 ด้าน ได้แก่ 
: งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
(Crafts & Folk Art) 
: การออกแบบ (Design) 
: ภาพยนตร์ (Film) 
: วิทยาการด้านอาหาร (Gastronomy)
: วรรณคดี (Literature) 
: ดนตรี (Music) 
: ศิลปะสื่อ (Media art) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

จดุขำยหน่ึงท่ีน่ำสนใจ

ส ำหรบัเมืองต่ำงๆ ในไทย

คือ กำรสรำ้งเมืองใหเ้ป็น

เมืองสรำ้งสรรค ์

(Creative City) 

ในดำ้นท่ีตนเองมีจดุเด่น

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
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ปัจจบุนั หน่วยงำน UNESCO เป็นหน่วยงำนหลกั

ในกำรรบัรองเมืองสรำ้งสรรค์

ประกอบดว้ยสมำชิก 180 เมืองจำก 72 ประเทศ

ครอบคลมุควำมสรำ้งสรรค ์7 ดำ้น  



เมืองกรำซ (Graz) เป็นเมืองแห่งหน่ึงที่ได้รับการ
ส่ง เส ริมของออสเต รีย ได้ รับเลือกให้ เ ป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ช่วยให้มีการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10% อย่างรวดเร็ว เมืองน้ี
ส่งเสริมด้านการออกแบบและทัวร์งานสถาปัตยกรรม

เมืองทงยอง เกาหลีใต้ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่น
เร่ืองการแสดงทางดนตรีเป็นพื้นฐาน ได้ใช้กลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับให้เป็นเมืองที่น่าสนใจ ด้วยการขอจดทะเบียน
และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี 
จาก UNESCO เมืองทงยองสามารถใช้แบรนด์และโล
โก้ของ UNESCO เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
มา ร่ วมงานการแสดงทา งดนต รี  “Tongyeong
International Music Festival” ที่มีชื่อเสียงมากของ
เมือง 

ท่ีผ่ำนมำ มีหลำยเมืองในต่ำงประเทศ 

ท่ีใช้ตรำรบัรองกำรเป็นเมืองสรำ้งสรรค์

เพ่ือสรำ้งควำมโดดเด่นของเมืองในเวทีโลก 

เช่น 

เมืองซำนตำเฟ (Santa Fe) เป็นเมืองสร้างสรรค์
ด้านศิลปะพื้นบ้านและการออกแบบ ได้พัฒนา
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจง
กับจุดเด่นของเมืองออกมา 

เมืองเอดินเบอะระ (Edinburgh) ได้รับการรับรอง
เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม สร้างรายได้เกือบ 
5 ล้านยูโรต่อปี เมืองได้เน้นการพัฒนาประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรม รวมถึงเหตุการณ์ทางวรรณกรรมเป็น
ส าคัญ 

เมืองกลำสโกว์ (Glasgow) ได้รับรองเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านดนตรี ได้พัฒนาเทศกาลดนตรีซ่ึงดึงดูด
ผู้ชมกว่า 100,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ สร้างรายได้โดยประมาณ 15.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และได้รับรางวัล Music of Black 
Origin (MOBO) 

Image Credit: http://www.tongyeong.go.kr/eng.web

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เมืองสร้างสรรค์
ระดับโลก

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ที่ผ่านมา มีหลายเมืองในต่างประเทศ 

ที่ใช้ตรารับรองการเป็นเมืองสร้างสรรค์

เพ่ือสร้างความโดดเด่นของเมืองในเวทีโลก



จอนจ ูเมืองสรำ้งสรรคด์ำ้นศำสตรอ์ำหำร

คุณ Rak-Ki Choi หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
เมืองจอนจู เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร 
(Gastronomy) กล่าวไว้ว่า ภายหลังเมืองจอนจูได้รับ
การยอมรับเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาการ
อาหาร (Gastronomy) โดย UNESCO เมืองจอนจู
ได้รับการร้องขอให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
วิทยุและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความ
สนใจอย่างมาก จอนจูประสบความส าเร็จในการเป็น
เมืองสร้างสรรค์ทางวิทยาการด้านอาหารท าให้สามารถ
สร้างแบรนดข์องเมืองและการรับรู้เมืองได้ส าเร็จ

จอนจูมีส่วนร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้วยการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาการอาหาร นอกจากน้ี ยัง
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ร่วมกัน เช่น การท าอาหาร ดนตรี งานฝีมือ ภาพยนตร์ 
วรรณคดี ฯลฯ จอนจูได้สร้างระบบสหกรณ์ร่วมกับ
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในสาขาอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อไป

คำนำซำวะ เมืองสรำ้งสรรคด์ำ้นงำนฝีมือ

และศิลปะพ้ืนบำ้น

คุณ Hiroyuki Shimbo ผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบาย
และความร่วมมือ เมืองคานาซะวะ ญี่ ปุ่น เมือง
สร้างสรรค์ด้านงานฝีมือและศิลปะ ให้สัมภาษณ์อย่าง
น่าสนใจว่า คานาซาวะได้ให้ความส าคัญกับงานฝีมือ
และศิลปะพื้นบ้านที่มีมายาวนานกว่า 400 ปี งาน
หัตถกรรมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมช่วยเสริมรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมให้กับชีวิตของคนเมืองคานาซาวะ สร้าง
ทักษะและความรู้สึกต่อความงาม คานาซาวะได้เป็น
เมืองแห่งงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้านในปีพ.ศ. 2552 
จึงได้รับโอกาสในการแลกเปล่ียนกับหลายๆ เมืองทั้งใน
และต่างประเทศ ช่วยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ คุณค่าของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างย่ิงในการเพิ่มคุณค่าของเมือง 

โครงการ "Kanazawa Creative City Steering 
Program" จัดขึ้นเพื่อโปรโมทโครงการในเมือง
สร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นคือ การเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและธุรกิจ การผลิตผู้สืบทอดความคิด
สร้างสรรค์ และการดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศ 
และยังเร่ิมโครงการส่งช่างฝีมือรุ่นเยาว์ไปยังเมือง
สร้างสรรค์อื่นๆ ประมาณหน่ึงสัปดาห์ ท าให้พวกเขามี
ปฏิสัมพันธ์กับ ศิลปินท้องถิ่ น  ผู้ ซ้ื อและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และตั้งชื่อโปรแกรม "Creative Waltz" ซ่ึง
ได้รับแรงบันดาลใจจากเยอรมนี
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เมลเบิรน์ เมืองสรำ้งสรรคด์ำ้นวรรณกรรม

คุณ Hon Heidi ผู้บริหารเมืองเมลเบิร์น เมือง
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม กล่าวว่า วรรณกรรมถือ
เป็นส่วนส าคัญในชีวิตของเมลเบิร์น เมื่อเมืองเมลเบิร์น
กลายเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ การ
ได้ รับการรับรองเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมระดับ
นานาชาติได้ช่วยสนับสนุนภาคการประพันธ์และท าให้
รัฐบาลและเอกชนมีกรอบการท างานและมีแบรนด์ที่
ชัดเจน 

ปี 2010 ได้เปิดตัว The Wheeler Center ซ่ึงเป็น
ฐานที่ส าคัญของการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมของ
เมลเบิร์น สถาบันวัฒนธรรมแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมเฉพาะแห่งของออสเตรเลียที่ทุ่มเทให้กับการ
อภิปรายและฝึกอ่านหนังสือและการเขียนที่ เป็น
เอกลักษณ์ของโลก เป็นสถานที่จัดงานวรรณกรรม
มากกว่า 1,000 งานและมีผู้จัดงานกว่า 500 คนในแต่
ละปี 

รัฐบาลได้ส่งเสริมโครงการรางวัลวรรณกรรม
ประจ าปีและเพิ่มการสนับสนุนนักเขียนด้วยการสร้าง
รางวัลวรรณกรรมวิคตอเรีย ซ่ึงเป็นรางวัลวรรณกรรมที่
ดีที่สุดของออสเตรเลีย ผู้อ่านและนักเขียนมีความสุข
กับโครงการโดยมีผู้ชมเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา การได้ รับการยอมรับจากเมลเบิร์นจาก
ยูเนสโก ถือได้ว่าเป็นผลส าเร็จในตัวของมันเอง และ
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ผลประโยชน์ของเมืองสร้างสรรค์
ด้านวรรณกรรมจะยังคงไหลเวียนผ่านเมืองตลอดเวลา

โกเบ เมืองสรำ้งสรรคด์ำ้นกำรออกแบบ

คุณ Takahito Saiki ผู้บริหารเมืองโกเบ เมือง
สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ กล่าวว่า การได้รับการ
ยอมรับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบท าให้
โกเบมีชื่อเสียงด้านการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสใน
การแบ่งปันคุณค่คาเหล่าน้ีกับประชาชนของโกเบ ซ่ึง
เป็นแหล่งความภาคภูมิใจที่ส าคัญ 

โกเบได้ปรับปรุงโรงงานตรวจสอบผ้าไหมดิบเป็น
ศูนย์กลางในการริเร่ิม "Design City KOBE" ซ่ึงเปิด
ใหม่ในชื่อ Design and Creative Center Kobe 
(KIITO) ที่น่ีผู้คนมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ และยังใช้ศูนย์น้ีเป็นสถานที่ในการแก้ปัญหา
ทางสังคมด้วยพลังของการออกแบบ ด้วยวิธีน้ี KIITO 
ส่งเสริมการพัฒนาและการสะสมทุนมนุษย์สร้างสรรค์ 
ช่วยกันแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงมีส่วนร่วมในการแบ่งปันแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางสังคมต่างๆ ทั่วโลก 

Image Credit: https://blog.gaijinpot.com/just-japan-podcast-kobe-earthquake-20-years-later/
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จะดีแค่ไหน หากเมืองต่างๆ ของไทยโดยเฉพาะเมือง
รองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเข้าไปเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก ทั้งในด้าน
อาหาร วรรณกรรม งานศิลปะ งานฝีมือ และอื่นๆ ซ่ึง
เมืองไทยมีความรุ่มรวยเป็นอย่างมาก 
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้คนในเมือง การร่วมมือกัน
บริหารจัดการ และการใช้แพลตฟอร์มของ UNESCO 
จะช่วยยกระดับเมืองขึ้นและเข้าไปอยู่ในหมุดหมายที่
ส าคัญในระดับโลก และมีต าแหน่งหรือแบรนดท์ี่ชัดเจน 
ท าให้น าไปต่อยอดในด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย

สุดท้ายผลลัพธ์จะส่งกลับมาที่เศรษฐกิจของท้องถิ่น
ช่วยให้ประชาชนมีงานและความภาคภูมิใจในเมืองของ
ตน และสามารถส่งมอบสิ่ งดีๆ ศิลปะดีๆ ความ
สร้างสรรค์ดีๆ ให้ชาวโลกได้ชื่อชมร่วมกันกับเรา

ภูเก็ตและเชียงใหม่ก็เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก

ส าหรับประเทศไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้
เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาการอาหาร (Phuket City of Gastronomy) 
ประจ าปีพ.ศ 2558 ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความ
โดดเด่นด้านวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ใน
ภูมิภาคเอเชีย อาทิ อาหารทะเลอันดามัน อาหารไทย 
อาหารบาบ๋าท้องถิ่น และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
รวมทั้ ง ได้มีการส ร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการ
อนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น ค านึงถึงการวิจัยพัฒนา 
ภูเก็ตยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ ศูนย์ ฝึกอบรมด้านอาหาร และ
ศูนย์วิจัย สถาบันการศึกษาระดับสูงที่เปิดสอนด้าน
วิทยาการอาหาร มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนและ
เอื้อประโยชน์ให้แก่เมืองเครือข่ายอื่นๆ ของยูเนสโก 
นอกจากน้ี  เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เชียงใหม่ก็
ประสบความส าเร็จจากการได้รับมอบหมายให้เป็น
เครือข่ายสร้างสรรค์เมืองสร้างสรรค์และสร้างสรรค์
ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk 
Art) 

Image Credit: http://www.ohhappybear.com/2018/04/10/phuket-thailand-unesco-city-of-gastronomy/
[ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://en.unesco.org/creative-cities/home]
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ควำมสรำ้งสรรค์

ดำ้นวิทยำกำรอำหำร 

(Phuket City of 

Gastronomy)



A city is not gauged by its length and width, 

but by the broadness of its vision 
and the height of its dreams

- Herb Caen



แรงบนัดาลใจดีๆ 

เพื่อสรา้งเมืองแห่งอนาคต

ผู้คนล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างเมือง ส่วนเทคโนโลยี การ
ออกแบบและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนความคิด
สร้างสรรค์มาสู่การสร้างเมืองตามฝันให้เป็นจริงได้ 

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผู้คนต่างอาชีพทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า ครู 
นักเรียน คนท างาน แรงงาน ฯลฯ ล้วนมีส่วนก่อร่างสร้างเมืองต่างๆ มาแล้วทั้งน้ัน 

ในปัจจุบันและอนาคต ได้มีกลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มใหม่ ที่อาจเรียกว่า “สตาร์ท
อัพ” ที่ก าลังมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูล การออกแบบและแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ มาเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

เราอาจบอกได้ยากว่าเมืองแห่งอนาคตจะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร แต่หากเรามองวิสัยทัศน์และสิ่งที่กลุ่ม “สตาร์ทอัพ” ก าลังท าอยู่อย่าง
เข้มข้น เราอาจจะพอเห็นภาพว่าเมืองในวันข้างหน้าของเราจะเป็นอย่างไร 

และเราอาจจะอยากเป็นหน่ึงในสตาร์ทอัพที่เป็นกองก าลังกลุ่มใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเมืองที่น่าอยู่ส าหรับ
พวกเราทุกคน

มาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกัน

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรำอำจจะอยำกเป็น

หน่ึงในสตำรท์อพั

ท่ีเป็นกองก ำลงักล ุม่ใหม่

ท่ีใชเ้ทคโนโลยี 

กำรออกแบบและ

ควำมคิดสรำ้งสรรค์

ในกำรสรำ้งเมืองท่ีน่ำอย ู่

ส ำหรบัพวกเรำทกุคน

มำดตูวัอยำ่งท่ีน่ำสนใจกนั

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

29

เรื่อง: กองบรรณาธิการ THAILAND FUTURE



ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม บริษัท The Things 
Network (TTN) ก าลังปฏิวัติการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตโดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย 
IoT ที่จะท าให้ผู้คนในเมืองเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องใช้ไวไฟหรือ
สัญญาณมือถืออีกต่อไป 

ด้วยเทคโนโลยี LoraWAN (Long-
range Wide Area Network) บริษัท 
TTN ได้สร้างอุปกรณ์เพื่อให้สิ่งต่างๆ
เชื่อมต่อเครือข่ายกันได้ โดยไม่ต้องใช้ไวไฟ
, 3G หรือ Bluetooth อุปกรณ์มี

ราคาต่ าและให้บริการในพื้นที่ที่กว้างขวาง
ในขอบข่ายรัศมี 11 กิโลเมตร  เครือข่าย
เ ชื่ อ ม กั น โ ด ย ก า ร  Crowdsourced 
ระหว่างผู้ใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเทเล
คอมแต่อย่างใด

หัวใจส าคัญคือเครือข่ายน้ีจะถูกสร้าง
ขึ้นโดยความร่วมมือของผู้คนในเมือง เพื่อ
คนในเมือง  ซ่ึงโครงการทดลองได้ใช้
อุปกรณ์น้ีเพื่อส่งสัญญาณเตือนเจ้าของเรือ
เกี่ยวกับน้ าท่วม และใช้ในการติดตามผู้ขับ
ขี่จักรยาน ซ่ึงประสบความส าเร็จอย่างดี 

วิสัยทัศน์ในอนาคตของ TTN คือการ
สร้างเครือข่าย IoT แบบ Crowdsourced 
โดยประชาชนในระดับโลกต่อไป ใน
ปัจจุบันมีผู้คนกว่า  8 ,000 คนใน 80 
ประเทศก าลังร่วมสร้าง “Global IoT
data Network” ด้วยเทคโนโลยี 
LoraWAN น้ี 

และหากส าเร็จ วันหน่ึงข้างหน้า เรา
จะสามารถติดต่อกันผ่านเครือข่ายน้ีได้
อย่างสะดวก บนเครือข่ายที่พวกเรา
ร่วมกันสร้างขึ้นมาเอง

Free City-Wide Internet 
เมืองท่ีประชาชนเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตฟรีทัว่เมือง 

โดยไม่ใชไ้วไฟหรือสญัญาณ 3G 

หวัใจส าคญัคือเครือข่ายนี้จะถูกสรา้งขึ้น

โดยความร่วมมือของผูค้นในเมือง เพือ่คนในเมือง 
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Street Library
ออกแบบหอ้งสมุดขา้งถนนอยา่งสรา้งสรรค ์

ส่งเสริมการอ่านของชุมชนเมือง

เน่ืองจากชีวิตของคนหนุ่มสาวอยู่กับ
ยุคดิจิทัลมากขึ้น ท าให้ความนิยมการอ่าน
ห นั ง สื อ ลดลง  ที มสถ าป นิก และ นั ก
ออกแบบจึงตัดสินใจที่จะท าสิ่งที่สามารถ
ท า ได้ เพื่ อแก้ ปัญหา น้ี  โดยการส ร้า ง
ห้องสมุดถนน  

ห้องสมุด Rapana เป็นห้องสมุดข้าง
ถนน (Street Library) แห่งแรกในเมือง 
Varna ประเทศบัลแกเรีย สร้างขึ้นโดยทีม

สถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ 
เมือง Varna เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล 

และมักเรียกกันว่าเมืองหลวงทางทะเลของ
บัลแกเรีย ดังน้ัน จึงเป็นเหตุผลหลักว่าที่
รูปร่างของห้องสมุดจึงคล้ายกับหอยทาก
ทะเล การออกแบบได้แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติและรูปทรงอินทรีย์ และมีการ
ค านึงถึงเอกลักษณ์ของเมืองคือทะเลและ
คุณค่าของเมือง Varna 

ห้องสมุดออกแบบให้มีพื้นที่สาธารณะ
และมีชั้นวางหนังสือในเวลาเดียวกัน 
ห้องสมุดถนนสวยๆ แห่งน้ี ถูกสร้างขึ้นโดย
ใช้ไม้ 240 ชิ้นและความสามารถของ
ห้องสมุดคือบรรจุหนังสือได้ 1,500 เล่ม 
เพ่ือน าห้องสมุดเข้าไปใกล้ตัวคน 
เป็นวิธีดีๆ เพ่ือส่งเสริมการอ่านของให้
คนท่ีเดินผ่านไปผ่านมาในเมืองได้อย่าง
น่าสนใจ 

สถำปนิกและ

นกัออกแบบร ุน่ใหม่ 

ออกแบบหอ้งสมดุเก๋ๆ

แกปั้ญหำควำมนิยม

อ่ำนหนงัสือลดลง

รูปร่างของห้องสมุด
คล้ายกับหอยทากทะเล

ดึงดูดความสนใจ
คนผ่านไปผ่านมา
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นักวิจัยมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ
มาเลเซีย ได้พัฒนาไฟส่องถนนประหยัด
พลั ง ง าน  ที่ ใ ช้ พ ลั ง ง านจากลมและ
แสงอาทิตย์ ท าให้สามารถให้แสงสว่างได้
แม้ในพื้นที่ที่อยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
พื้นที่น้ าท่วม

นอกจากน้ี ยุงยังถือเป็นต้นเหตุการ
เสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกกว่า 1 ล้านคนใน
แต่ละปี นักวิจัยจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ดักยุง 
โดยใช้แสง UV และ CO2 ท าให้เกิดการ
เลียนแบบกลิ่นและลมหายใจของมนุษย์ 

ช่วยดึงดูดยุงให้เข้าหา จากน้ันพัดลมที่
ติดตั้งไว้จะดักยุงด้วยกระบวนการสร้าง
สุญญากาศ 

นวัตกรรมดังกล่าวจึงตอบโจทย์ผู้คน
ในเมืองถึง 2 เร่ืองไปพร้อมกัน ทั้งไฟส่อง
ถนนที่ไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้า และช่วย
ก าจัดยุงอันเป็นบ่อเกิดของโรคติดต่อ
มากมาย 

น่ีจึงเป็นความคิดดีๆ ที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเมืองได้อย่างน่าสนใจ

Street Lights and Mosquito Traps

ไฟส่องถนน

ประหยดัพลงังานและช่วยดกัยุง

asiancorrespondent.com

ยุงเป็นต้นเหตุ

การเสียชีวิตของผู้คน
ทั่วโลกกว่า 

1 ล้านคนต่อปี

ไฟส่องถนนแบบประหยดัพลงังาน และก าจดัยุงไปในตวั

นวตักรรมนี้ตอบโจทยท์ ัง้เรื่อง



Vertical Farm DIY
สวนแนวตั้งประกอบไดเ้อง เพ่ือสรา้งอาหารใหก้บัชุมชน

Growroom เป็นโครงสร้างสวน
แนวตั้งของชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อผลิต
อาหารให้แก่คนในชุมชน Growroom
ออกแบบโดย SPACE10 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการพัฒนาของ Ikea Lab สวน
แนวตั้งแบบโอเพนซอร์สน้ีเปิดให้ชุมชนที่
สนใจทั่วโลกสามารถน าไปใช้ได้ฟรีๆ โดย
ตั้งใจให้เป็นศาลาฟาร์มของชุมชน

Growrooms มีขนาด 2.8 คูณ 2.5 เมตร 
ออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่ในชุมชนขนาดเล็ก
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รูปทรงกลมของ
โครงสร้างช่วยให้แสงและน้ าเข้าถึงทุก
ระดับของสวน ขณะที่ยังคงให้ร่มเงาและที่
พักพิงส าหรับผู้เข้าชมภายใน

วิสัยทัศน์ของ SPACE10 คือการช่วย
เพิ่มความย่ังยืนของอาหารในท้องถิ่น การ

ออกแบบ Growrooms ได้เปิดให้ดาวน์
โหลดได้ ผู้ผลิตในชุมชนต่างๆ สามารถใช้
เคร่ืองมือธรรมดาทั่วไปเพื่อสร้างสวนใน
ชุมชนของตน 

เน่ืองจากโครงสร้างทั้งหมดท าจากไม้
อัดจึงสามารถหาได้อย่างสะดวกในท้องถิ่น 
นับเป็นโครงการดีๆ ที่ช่วยสร้างมุมอาหาร
ดีๆ ในเมืองได้อย่างสร้างสรรค์

สวนแนวตัง้ออกแบบมำเพ่ือ

ผลิตอำหำรใหแ้ก่คนในชมุชน

สวนโอเพนซอร์สนี้
เปิดให้ชุมชนที่สนใจ

ทั่วโลกสามารถน าไปใช้ได้
ฟรีๆ โดยตั้งใจให้เป็น
ศาลาฟาร์มของชุมชน



WASTED สตาร์ทอัพที่อัมสเตอร์ดัมก าลัง
กระตุ้นให้ประชาชนรีไซเคิลขยะด้วย
ความคิดสร้างสรรค์โดยการแนะน าระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยเปลี่ยนขยะจาก
ครัวเรือนให้กลายเป็นคุณค่าใหม่ขึ้นมา 

ป็อบอัพซิตี้รายงานว่าหากเราเป็น
ประชาชนในท้อ งถิ่ น  ขั้ นแรก ให้ เ รา
ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ WESTED และ
ติดตั้งเคร่ืองสแกนโค้ด QR ไว้ที่สมาร์ท
โฟน แล้ว WESTED จะจัดส่งชุดถุงขยะที่มี
ตราของ WESTED มาให้ เราสามารถใช้

เก็บเศษแก้วกระดาษ สิ่งทอ และพลาสติก
แยกกัน 

เมื่อถุงขยะเต็ม เราก็น าไปยังถังขยะ
ชุมชนที่ใกล้ที่สุดและสแกน QR โค้ด QR 
บนสติกเกอร์ WESTED ตรงถังขยะ แล้ว
อัปโหลดรูปถุงขยะไปที่เว็บไซต์ 

จากน้ันเมื่อผ่านการอนุมัติ WESETED 
จะส่งเหรียญดิจิทัลให้เรา เพื่อสามารถ
น าไปใช้เพื่อรับส่วนลดและรางวัลอื่น ๆ ที่
ธุรกิจท้องถิ่นในละแวกชุมชนที่เข้าร่วม
บริการ 

ตัวอย่างรางวัลเช่น 1 เหรียญจะได้
กาแฟฟรี 1 แก้ว หรือ 6 เหรียญสามารถ
ซ้ือตั๋วภาพยนตร์ใบที่สองได้ 

WESTED ประสบความส าเ ร็จ
เน่ืองจากเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษมา
เป็นการให้รางวัลแทน ผู้คนจึงเข้าร่วม 
นอกจากน้ี ยังท าให้การจัดการรีไซเคิลขยะ
เป็นเร่ืองง่ายและสะดวก นับเป็นตัวอย่าง
ดีๆ ที่ช่วยให้ชุมชนเมืองดีขึ้นได้ง่ายๆ ด้วย
ระบบการให้รางวัลที่น่าสนใจแบบน้ี

Waste to Local Currency
เมืองท่ีเปลี่ยนขยะจากครวัเรือน ใหเ้ป็นสกุลเงินของชุมชน

สตาร์ทอัพท่ี
อัมสเตอร์ดัมกระตุ้นให้
ประชาชนรีไซเคิลขยะ

ด้วยความคิด
สร้างสรรค์

เอำขยะมำแลกเป็นเงินได ้  

1 เหรยีญจะไดก้ำแฟฟร ี1 แกว้ 

หรอื 6 เหรยีญสำมำรถซ้ือตัว๋ภำพยนตรใ์บท่ีสองได้



ส าหรับชาวเมืองหลวงท่ีเร่งรีบ นี่อาจเป็นโซลูชั่นขนาดเล็กแบบใหม่ท่ีดีได้ 
ณ กรุงโตเกียว  โตเกียวเมโทรและฟูจิซีร็อกซ์ได้ร่วมมือกันเปิดส านักงาน

เล็ก ๆ ที่สามารถจองล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟ Kitasenju และ 
Tameikesanno

บูธส านักงานขนาดเล็ก 1.6 × 1.1 เมตรน้ี สามารถจองล่วงหน้าโดยใช้
แอปพลิเคชัน 

ในออฟฟิศเล็กๆ น้ีจะมีอุปกรณ์ส านักงานพื้นฐานทั้งหมด ทั้งโต๊ะ เก้าอี้
เคร่ืองปรับอากาศ หน้าจอ ปลั๊กไฟและไวไฟ โดยทั่วไป คนญี่ปุ่นมักใช้เวลา
เดินทางเป็นประจ าทุกวันโดยใช้รถไฟ 

ออฟฟิศแบบน้ีจึงเป็นทางออกส าหรับผู้โดยสารที่ต้องการท างานขณะที่
เดินทาง เรียกว่ามีเวลาช่วงว่างสักนิด ก็สามารถมีห้องท างานส่วนตัวได้ตรง
สถานีรถไฟเลยทีเดียว 

On-Demand Office
พ้ืนท่ีท างานระหว่างการเดินทาง

บูธส านักงานขนาดเล็ก 
1.6 × 1.1 เมตรนี้ 

สามารถจองล่วงหน้า
โดยใช้แอปพลิเคชัน 

ออฟฟิศขนำด

เล็กท่ีสถำนีรถไฟ

ญ่ีปุ่ น เป็น

ทำงออกส ำหรบั

ผ ูโ้ดยสำรท่ี

ตอ้งกำรท ำงำน

ขณะท่ีเดินทำง
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สวิสเซอร์แลนด์
สนับสนุนให้ชุมชนเล็กๆ 
สามารถแบ่งปันสิ่งของ

ให้แก่เพื่อนบ้าน
ในชุมชนได้

ใครอยากใหย้มืสิง่ของน าสติกเกอรข์อง

โครงการไปติดท่ีกล่องรบัจดหมายหนา้

บา้น เพือ่นบา้นท่ีเห็นและตอ้งการยมื 

สามารถมาเคาะประตูบา้นยมืของไดเ้ลย

Sharing Community

ชุมชนและเมืองแห่งการแบ่งปัน ก าลัง
เ ป็ น ก ร ะ แ ส ไ ป ทั่ ว โ ล ก  โ ค ร ง ก า ร 
Pumpipumpe ของสวิสเซอร์แลนด์ได้เข้า
ร่วมกับกระแสดังกล่าว โดยสนับสนุนให้
ชุมชนเล็กๆ สามารถแบ่งปันสิ่งของให้แก่
เพื่อนบ้านในชุมชนได้ โดยให้คนที่ต้องการ
ให้ยืมสิ่งของน าสติกเกอร์ของโครงการไป
ติดที่กล่อง รับจดหมายหน้าบ้าน โดย
สามารถสั่งสติกเกอร์แทนสิ่งของต่างๆ ได้
จากเว็บไซต์ของโครงการ เช่น ที่สูบลม 
จักรยาน ของเล่นเด็ก ชุดเสื้อผ้า หรืออะไร
ก็ตามแต่ แล้วน าสติกเกอร์เล็กๆ ไปติดไว้ที่
กล่องรับจดหมาย เพื่อนบ้านในชุมชนที่พบ
เห็นและต้องการยืมสิ่งของดังกล่าว

สามารถเคาะประตูบ้านเพื่อยืมสิ่งของ
เหล่าน้ันได้ 

ปัจจุบัน การสั่งสติกเกอร์ส าหรับใน
พื้นที่สวิสเซอร์แลนด์และเยอรมันจะไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส่วนหากประเทศอื่นๆ สนใจจะ
เสียค่าส่งเพียง 4 ยูโรเท่าน้ัน โดยหากเป็น
สิ่งของที่ราคา อาจขอเงินมัดจ าไว้จากผู้ที่
ต้องการยืม แต่โครงการไม่ต้องการให้เกิด
การซ้ือขาย จึงไม่สนับสนุนให้คิดราคากัน
ระหว่างคนในชุมชน เป้าหมายคือการ
แบ่งปันกันในชุมชน ให้ชุมชนกลับมา
ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็น
ตัวอย่างดีๆ ในการสร้างเมืองส าหรับผู้คน
ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

แลกของใชก้นัภายในชุมชน

Credit: ขอบคุณที่มาของเนื้อหาบทความที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Springwise, 
Popupcity, WEF และเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ
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:::หา้:::

SLOW CITY

เสน่หข์องเมืองเนิบชา้



SLOW CITY

ในโลกที่รวดเร็ว ฉับไว เร่งรีบทุกวันทุกคืนน้ัน ท าให้ผู้คน
จ านวนไม่น้อยในโลกใบน้ี กลับมาโหยหาความเนิบช้า

ทุกวันน้ี   เมืองเนิบช้า หรือ Slow City ได้การตอบรับจาก
ชาวเมืองที่หิวโหยความช้า เพื่อหลีกหนีจากการไล่ล่าด้วยความ
รวดเร็ว เร่งรีบตลอดทั้งวัน 

Cittaslow เป็นเครือข่ายส าคัญระหว่างประเทศของ Slow 
City  การเคลื่อนไหวของ Cittaslow (ออกเสียงช้า chitta และ
แปลว่า "Slow City") มีโลโก้ของหอยทากที่มีเมืองสมัยใหม่อยู่
ด้านหลัง  เน้นการชื่นชมและรักษาลักษณะเฉพาะของชุมชนและ
ท างานร่วมกันเพื่อวางแผนส าหรับอนาคตที่ย่ังยืน 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ทุกวันนี้   

เมืองเนิบช้า หรือ Slow City ได้
การตอบรับจากชาวเมือง

ที่หิวโหยความช้า  
เพื่อหลีกหนีจากการไลล่่า
ด้วยความรวดเร็ว เร่งรีบ

ตลอดทั้งวัน 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เสน่หข์องเมืองเนิบชา้

ในโลกท่ีรวดเรว็ ฉบัไว 

เรง่รบีทกุวนัทกุคืนนัน้ 

ท ำใหผ้ ูค้นจ ำนวนไมน่อ้ยในโลกใบน้ี

กลบัมำโหยหำควำมเนิบชำ้

โลโกข้องหอยทากที่มเีมอืงสมยัใหม่

อยู่ดา้นหลงั เป็นโลโกข้ององคก์ร

Cittaslow (ออกเสียงชา้ chitta และ

แปลว่า "Slow City") 
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ปรัชญาของ Cittaslow คือ "ระบบที่มีการ
จัดการอย่างต่อเน่ือง"  จุดมุ่งหมายหลัก
ของการเคลื่อนไหวคือ ท าให้ชีวิตทุกคนที่
อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของเมืองมีชีวิต
ที่ดีขึ้น  เกิดการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
เมือง  ต่อต้านการท าให้เป็นเน้ือเดียวกัน
และโลกาภิวัตน์ของเมืองต่างๆทั่วโลก  
เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม   ส่งเสริม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของแต่ละเมือง  และสร้างแรง
บันดาลใจส าห รับการด า เ นินชีวิตที่ มี
สุขภาพดี

ค าว่า "ช้า"  ไม่ใช่แค่ค าที่ตรงข้ามกับ
ค าว่าเร็วหรือเร่งรีบเท่าน้ัน    ค าว่า "ช้า"  
ในที่น่ียังหมายถึงการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ 
ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาในการ
ชื่นชมสิ่งต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล การใช้ชีวิตง่ายขึ้นเล็กน้อย และให้
เวลาส าหรับการค้นหาจิตวิญญาณของแท้
Cittaslow แถลงการณ์เผยแพร่
ความหมายของชีวิตที่ราบร่ืนและร่ืนรมย์ 
การมีชีวิตที่ช้ายังหมายถึงการเดินเล่น
อย่างอิสระ แม้กระทั่งการรอคอย การ
ค้นหาจิตวิญญาณและการใฝ่หาวิถีชีวิต
แบบอนาล็อก นอกจากน้ี เหนือสิ่งอื่นใด 
ยังหมายถึงการปฏิเสธไลฟ์สไตล์การ

แข่งขันที่รวดเร็วและรุนแรงขึ้นของโลกยุค
ดิจิทัลที่ทันสมัยอีกด้วย

เชื่อหรือไม่ หลายประเทศในโลก เร่ิม
หันมามองและสร้างเมืองแห่งความช้า 
หรือ Slow City แล้ว แต่การเข้าร่วมเป็น 
Slow City กับเครือข่ายระดับโลก ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ ที่เมืองไหนนึกอยากจะตั้งชื่อว่า
เป็นแล้วจะเป็นได้เลยการจะเป็นเมืองเนิบ
ช้าหรือ Slow City ได้น้ัน เมืองต้องมี
ลักษณะเฉพาะเพื่อที่จะก าหนดให้เป็น
เมืองช้า  แม้ว่าชีวิตของเมืองจะช้า แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอ  ตัวอย่าง เช่น Slow City ควร
มีคนไม่เกิน 50,000 คน ควรมีอาหาร
พื้นเมืองที่ท าได้โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองจักร  
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองควรได้รับ
การเก็บรักษาไว้อย่างดี  เมืองไม่ควรมี
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือร้านค้าส่วนลด
ขนาดใหญ่ หากแต่ควรมีอาหารท้องถิ่น
แท้ๆ 

อิตาลี
อิตาลีเป็นประเทศที่มีเมืองขึ้นทะเบียน

เป็น Slow City สูงที่สุดในโลก คือ 75 
เมือง  และการเคลื่อนไหวของเมืองเนิบช้า 
(Slow City) มีจุดก าเนิดที่อิตาลี  โดย
เกิดขึ้นที่เมือง Greve เมืองเล็ก ๆ แห่ง
หน่ึงในแคว้น Chianti ทางตอนเหนือของ

อิตาลี   การเคลื่อนไหวของ Cittaslow
ได้ก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้นในปี 2542  ทั้งน้ี
โครงการน้ีเกิดขึ้นจากแนวคิด "Slow 
Food" ซ่ึงเร่ิมขึ้นในอิตาลีตอนน้ันเพื่อ
ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่สบายๆ 
แบบช้าๆ ชิลๆ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพในท้องถิ่น เพื่อต่อต้านกระแส
อาหารฟาสต์ฟู๊ดของอเมริกาที่เข้ามา

แถลงการณ์ของ Slow City  ภายใต้
การด าเนินงานของอิตาลี ประกอบด้วย
ค ามั่นสัญญาหรือเกณฑ์  55  ข้อ   ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
คุณภาพของผ้าเมือง  การส่งเสริมการผลิต
และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น   ด้านน้ าใจไมตรี
ในการดูแลต้อนรับ และด้านชุมชน  

เรียกได้ว่า กว่าจะได้รับการประกาศ
อย่างเป็นทางการว่าเป็น Slow City และ
ใช้ โล โก้หอยทากเมืองต้องได้ รับการ
ตรวจสอบและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
โดยผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า จะใช้ชีวิต
ได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานของ Slow 
City อย่างแท้จริง   ปัจจุบันมี 30 ประเทศ 
236 เมืองเท่าน้ันที่ได้คะแนนดีและได้รับ
มาตรฐาน  Slow City แสดงให้เห็นถึง
ความยากล าบากในการเป็นเมืองช้า   

ITALY

อิตำลีเป็นประเทศท่ีมีเมืองขึ้นทะเบียนเป็น Slow City สงูท่ีสดุ

ในโลก คือ 75 เมือง  และกำรเคลื่อนไหวของเมืองเนิบชำ้

(Slow City) มีจดุก ำเนิดท่ีอิตำลี  โดยเกดิขึ้นท่ีเมือง Greve
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ออสเตรเลีย
ปัจจุบัน ออสเตรเลียมี 3 เมืองที่ได้รับ

การประกาศเป็น Slow City ได้แก่ เมือง 
Goolwa เมือง Katoomba และ เมือง 
Yea

เมืองท่าเรือ Goolwa บนแม่น้ า 
Murray ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย  กรณี
ตัวอย่างที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนชุมชน
สู่การเป็น  Slow City

Lyn Clark เป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
ผลักดันให้เป็น Slow City  เธอได้รับแรง
บันดาลใจจากการดูรายการสารคดีทาง
โทรทัศน์เร่ือง Slow Cities ในปี 2543   
ซ่ึงขณะน้ันเมือง Goolwa ก าลังมองหา
บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้การท่องเที่ยวของ
ยังคงมีชีวิตต่อไป  ในฐานะสมาชิกของ

Southern Alexandrina Business 
Association (SABA) เธอได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาความเป็นไปได้ และการศึกษา
ความเป็นไปได้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 
2547   เธอเล่าถึงการเร่ิมประชุมคร้ังแรก
โดยมีคนเข้าร่วม 50 คน ซ่ึงเธอเห็นว่าน่ัน
เป็นตัวเลขดังกล่าวน่าทึ่งมากส าหรับเมือง
เล็ก ๆ ในชนบท นอกจากน้ีการพัฒนา 
Slow City ผ่าน Cittaslow ท าให้ชุมชน
สามารถน าทุกสิ่งร่วมกันและเห็นว่าชุมชน
เราเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาจริงๆ  

เมือง Goolwa มีมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ โดดเด่น พร้อมกับชาว Ngarrindjeri 
ด้วยการค้าขายทางน้ า เมือง Goolwa
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพิเศษเช่นเทศกาล
เรือไม้   นอกจากน้ี อุดมไปด้วยอาหาร

และงานฝีมือแบบดั้งเดิมอีกด้วย
ทางเมืองได้พัฒนาอย่างต่อเ น่ือง  

จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2550 คณะผู้แทน
ระหว่างประเทศของ Cittaslow เยือน
เมือง Goolwa และยอมรับ Goolwa
เป็นเมืองแรกของออสเตรเลียที่ได้เป็น
เมือง Slow City ของ Cittaslow ทั้งน่ี
ในปี 2551 ได้มีการก่อตั้ ง  Cittaslow
Goolwa Incorporated ขึ้น  และล่าสุด
ในปี 2560 เปิด Cittaslow Corner เป็น
ศูนย์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
Cittaslow และ Goolwa ผู้เข้าชม
สามารถซ้ือสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่นอันประณีตศิลปะหรืองาน
ฝีมือ มีมากมาย

AUSTRALIA



เกาหลีใต้
เกาหลีใต้ได้ชูเร่ือง Slow City  เข้ากับ

เร่ืองการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้  โดยเน้น
ว่าเมืองที่เป็น Slow City  เป็นหน่ึงใน
สถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นพบรสชาติดั้งเดิม
ของวัฒนธรรมด้ังเดิมของเกาหลี   ปัจจุบัน
เกาหลีใต้มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็น  
Slow City ถึงจ านวน 11 เมือง

เกาหลีใต้  ยังได้สร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคส่วนต่างๆ
ของสาขาการท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมใน
ปฏิบัติการในทุกระดับรวมทั้งยกระดับ
ศักยภาพให้กับผู้อ ยู่อาศัย  โดยอาศัย
โมเดลการพัฒนาส าหรับการใช้ทรัพยากร
การท่องเที่ยวในเมืองเนิบช้า

(Slow City Tourism) และส่งเสริมความ
ร่วมมือการรวมกลุ่มทางธุรกิจท่องเที่ยว

เมืองแห่งอนาคต จึงไม่ได้มีทางเลือก
เพียงแค่เมืองชาญฉลาด เมืองสร้างสรรค์ 
เมืองแบ่งปันหรือเมืองสีเขียวเท่าน้ัน เมือง
ที่เนิบช้า เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง
ส่วนใหญ่ก็สามารถเป็นอนาคตของเมืองที่
ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนท้องถิ่น
และเป็นโอเอซิสส าหรับคนเมืองเร็วให้มา
เย่ียมเยือนได้เช่นเดียวกัน ทางเลือกของ
การสร้างเมืองน่าอยู่มีได้หลายหลาย เมือง
แห่ ง อ น าค ต จึ ง ต้ อ ง โ อ บ กอ ด คว า ม
หลากหลายและพัฒนาให้กลายเป็นความ
สวยงามที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดิน

อ้างอิง www.cittaslow.org  , www.wellbeing.com.au , www.weekendnotes.com/cittaslow-corner/ และ english.visitkorea.or.kr

SOUTH KOREA

เกำหลีใต ้ไดส้รำ้ง

โมเดลกำรพฒันำกำร

ท่องเท่ียวในเมืองเนิบ

ชำ้ (Slow City Tourism) 

และสง่เสรมิควำม

รว่มมือกำรรวมกล ุม่

ทำงธรุกจิท่องเท่ียว

เมืองแห่งอนาคต จึงไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่
เมืองชาญฉลาด เมืองสร้างสรรค์ เมืองแบ่งปันหรือเมืองสีเขียวเท่านั้น 

เมืองที่เนิบช้า เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองส่วนใหญ่
ก็สามารถเป็นอนาคตของเมืองที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนท้องถิ่น

และเป็นโอเอซิสส าหรับคนเมืองเร็วให้มาเยี่ยมเยือนได้เช่นเดียวกัน 



ติดตามอ่านนิตยสารออนไลนแ์ละดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.thailandff.org

หรือ www.thailandfuturefoundation.org


