
สรุปผล 
การประชุมประจําปเครือขายเมืองสรางสรรคขององคการยูเนสโก ครั้งท่ี 12 

(UNESCO Creative Cities Network - UCCN)  

ระหวางวันท่ี 12 – 15 มิถุนายน 2561 
ณ เมือง Krakow และ Katowice สาธารณรัฐโปแลนด 

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

1. ผูเขารวมการประชุม 
การประชุมประจําปเครือขายเมืองสรางสรรคขององคการยูเนสโก ครั้งท่ี 12 ประกอบดวย

ผูเขารวมการประชุม 350 คน จากคณะผูแทนเมืองสมาชิกท้ังหมด 180 เมือง ใน 72 ประเทศ (ครอบคลุม 7 สาขา) 
ภายใตหัวขอ “ชุมทางแหงการสรางสรรค (creative crossroads)” เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแตระดับทองถ่ิน 
ไปจนถึงระดับนานาชาติ สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเดินทางไปเขารวมการประชุมในครั้งนี้ ไดแก ผูแทนจากเมืองภูเก็ต 
เมืองเชียงใหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ 
สหประชาชาต ิ

 

2. พิธีเปดการประชุม 
การประชุมครั้งนี้กลาวตอนรับโดย Mr.Jacek Majchrowski นายกเทศมนตรีเมือง Krakow และ 

Mr.Marcin Krupa นายกเทศมนตรี เมือง Katowice กลาวเปดการประชุมโดย Mr. Ernesto Ottone R. ผูชวย
ผูอํานวยการใหญองคการยูเนสโกดานวัฒนธรรม และ Ms. Maria Francesca Merloni ทูตสันถวไมตรีขององคการยูเนสโก
ดานเมืองสรางสรรค  

ในพิธีเปดการประชุมไดมีการกลาวถึงการจัดการประชุมครั้งนี้เปนความรวมมือระหวางเมือง
สรางสรรค 2 ดาน คือ เมือง Krakow ดาน Literature และเมือง Katowice ดาน Music การสรางเครือขายเมือง
สรางสรรคเปนการสรางความรวมมือท่ีนําไปสูการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน โดยเชื่อมโยง 
กับวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน 2030 ขององคการสหประชาชาติ และวาระการพัฒนาเมืองใหม ท่ีจะนําไปสู 
ความรวมมือกันในระดับเมือง ผูแทนจากเมืองตางๆ ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม ท่ีเขารวมการประชุม จะไดมีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนแบงปนความรู และประสบการณท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี อันนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
สรางสรรค และวัฒนธรรมของเมือง ในการประชุมปนี้มีลักษณะของการมีสวนรวมปรึกษาหารือระหวางกัน  
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรดาเมืองตาง ๆ ไดระดมความคิดอยางสรางสรรค นอกจากนี้ยังไดมี 
การกลาวถึงผลกระทบของโลกดิจิทัลท่ีมีตอการพัฒนาเมืองในอนาคต การรับมือตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ตอชุมชนท้ังรูปแบบของการผลิตและการบริโภค ทําอยางไรการสรางสรรคทางวัฒนธรรมจะชวยพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตของคนเมือง การสรางชุมทางของความรวมมือ หรือ Crossroad จะตองประกอบดวย การจัดกิจกรรมตางๆ 
ท้ังในรูปแบบของการประชุม การแสดง การสรางความรวมมือระหวางเครือขายในทุกๆ สาขา การผสมผสาน
วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางศักยภาพใหกับเครือขาย การใหความชวยเหลือในลักษณะความรวมมือ 
North-South นอกจากนี้ยังมีการกลาวชื่นชมความรวมมือตางๆ ของเครือขายท่ีชวยผลักดันเปาหมายการพัฒนา
ยั่งยืนใหเปนจริงไดท่ัวโลก จะเห็นไดวา การประชุมครั้งนี้มี นายกเทศมนตรีจากเมืองตางๆ ท่ีเปนเมืองสรางสรรค
มาประชุมดวยเปนจํานวนมาก ซ่ึงนับเปนเวทีการประชุมนายกเทศมนตรีโลกท่ีสําคัญยิ่งท้ังทางดานเศรษฐกิจของ
เมือง การศึกษา การสงเสริมการสรางสรรคท่ีมีความเปนเลิศ สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม สรางสังคมท่ี
ผูคนมีความสุข  

ท่ีผานมาโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโกไดมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก 
มีเมืองสรางสรรคใน 7 สาขา จึงไดมีการแตงตั้งทูตสันถวไมตรีดานเมืองสรางสรรค (Goodwill Ambassador) 
เพ่ือชวยเชื่อมโยงเมืองสรางสรรคเหลานี้ โดย Ms. Maria Francesca Merloni ไดเนนวา creative crossroads 
เปนเรื่องสําคัญมากสําหรับสรางความเขาใจและสันติภาพรวมกัน เปนการสรางวิสัยทัศนรวมกันหลายดาน  
เชน สรางความหวังรวมกัน สรางเวทีรับฟงซ่ึงกันและกัน การสรางเมืองท่ีมีความเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน 
เปนตน ซ่ึงเปนวิสัยทัศนใหมสําหรับเมืองในโลก 

 

 
 
เนื่องจากเมือง Krakow เปนเมืองสรางสรรคทางวรรณกรรม ดั้งนั้นจึงใหความสําคัญแก  

การสรางสรรคทางกวีนิพนธ จึงมีการนําเสนอบทกวีจากกวี Pulitzer Prize ป 2016 จากชิคาโก ผูซ่ึงเขียน
หนังสือรวมกวีนิพนธชื่อ Olio O เปนกวีนิพนธของชาวบาน บางเรื่องเปนกลบท อานจากดานตางๆ ไดเรื่องคนละ
มุมมอง เลาชีวิตของนักดนตรีผิวดําท่ีชวยใหดนตรีประเภท blues and ragtime ในยุคกอนสงครามกลางเมือง 
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3. การอภิปรายเต็มคณะ 

3 . 1  หั ว ข อ  “Opening the Path towards creative sustainable cities: UCCN’s core 

commitment toward 2030” โดย Dr. Jyoti Hosagrahar, UNESCO Director of the Division for Creativity  

- เรื่อง Creativity for People : Engaging Citizens to Build Cities for All 
เนนบทบาทของเมืองสรางสรรค ท่ีจะชวยผลักดันใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีระบุ

ไวในเปาหมายท่ี 11 โดยเนนเสาหลัก 5 เสา โดยมองวาวัฒนธรรมจะมีสวนสําคัญท่ีนําไปสูการพัฒนา  
เนนการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง เพ่ือไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนใหมากท่ีสุด  
เชน ในดานทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เปนตน ท้ังนี้บทบาทของวัฒนธรรมท่ีจะเปนศูนยกลาง 
ของการพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ ไดอยางไรภายในป 2030 มีตัวอยางท่ีดีจากเมืองตางๆ ในสามดาน  
เชน เมือง Rasht ดาน gastronomy ของอิหรานท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สตรี และผูดอยโอกาส  
ผานการฝกอบรม และสรางโอกาสในการจางงาน การสรางสรรคดานอาหารเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและชมุชน 
นอกจากนี้ยังมีเมือง Frutillar ในประเทศชิลี เมืองเล็กๆ ท่ีมีประชากรเพียง 11,500 คน แตมีประวัติศาสตร 
ดานดนตรี ท่ียาวนานกวา 150 ป  เปนเ มือง ท่ี มีการจัดเทศกาลดนตรี ท่ี เกาแก ท่ีสุดในละตินอเมริกา  
มีโรงเรียนศิลปะท่ีมีชื่อเสียง มีหอดนตรี ท่ีจุคนไดเปนจํานวนมาก มีรายการแสดงตลอดปและสงเสริม 
การสรางสรรคทุกดาน นอกจากนี้ผูบริหารเมืองยังมีการจัดทําวิสัยทัศนรวมกับชาวเมือง นําไปสูการวางผังเมืองใหม 
โดยการตั้งองคกรชื่อ PLADES ข้ึนมาทําแผนพัฒนาเมืองเพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ
การนําเปาหมายท่ี 11 มาเปนหลักในการผลักดันใหมีสวนรวมทางสังคมผานศิลปะ เปดโรงเรียนทุกระดับ 
ดานศิลปะท้ังประเภทจายเงินเรียน และเรียนฟรี เพ่ือใหเด็กทุกคนมีสิทธิเรียน นอกจากนี้ยังสราง Creative 
Schools Network เ พ่ือเปนพ้ืนฐาน social integration ท่ียั่งยืนในเมืองเล็กๆ แหงนี้ สําหรับในประเด็น 
เรื่อง Creative school network เปนเรื่องของการสราง creative learning ไมใหหองเรียนมีลักษณะท่ีแข็ง
ตายตัว แตใหมีความยืดหยุน มีการสรางโอกาสในการเรียนรูอยางสรางสรรค ระหวางครูและนักเรียน  
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- เรื่อง Creativity for Prosperity :  Stimulating sustainable growth and entrepreneurship 
ตัวอยางแรกเปนของผูแทนองคกร Indigenous and First Nation people ฉายวีดีโอใหเห็น

การจัดอบรมในเรื่อง symbolism ท่ีปรากฏในวัฒนธรรมของชาวเผาดั้งเดิม หรืออินเดียนแดงในแคนาดา  
เพ่ือสรางความเขาใจใหแกเด็ก เม่ือเด็กๆ เขาใจก็สามารถใชจินตนาการสรางสรรคดีไซนในผลงานใหมออกมาได 
เปนการสราง entrepreneurship through education and social inclusion 

ตัวอยางท่ีสองคือการสรางสวนดนตรีสําหรับเยาวชนท่ีเมืองวากาดูกู เมืองสรางสรรคทางดนตรี
จากประเทศ Burkina Foso เพราะดนตรีเปนมรดกวัฒนธรรมท่ีสําคัญและสรางสรรคอาชีพใหคนอยางมาก  
และตองการสรางนักดนตรีเด็ก ข้ึนมา จัดหาสถานท่ีใหซอมไดโดยไมมีเสียงดังรบกวนชาวบาน และตองการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางศูนยกลางเมืองกับชานเมือง ใหคนชานเมืองไดเขาถึงดนตรีไดเทาเทียมคนในเมือง 

 

 

- เรื่อง Creativity for Planet : fostering resilience and environmental awareness  
เมืองสรางสรรคดานอาหารคือ Valancia สเปน และ Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ไดเสนอการจะชวยรักษาโลกดวยอาหารการกินอยางไร เมือง Valancia ทํางานรวมกับ มหาวิทยาลัย d'Alantte 
จัดหลักสูตรปริญญาโท ท่ีสอนต้ังแตประวัติศาสตรอาหาร และการบริหารจัดการอาหารเพ่ือความยั่งยืน  
สวน Chengdu เนนเรื่อง environmental sensitivity โดยเฉพาะอาหารขางถนนท่ีตองสงเสริมใหสะอาดแมวา
จะมีมลภาวะในเมืองมาก สงเสริมใหใช clean energy โดยรวมมือกับภาคเอกชนเขามา เลิกใชถาน สงเสริมให
รานอาหารท้ังหมดหุงตมดวยไฟฟา เปนตัวอยางในดาน low carbon ในระดับนานาชาติ ประชาชนมี 
ความตระหนักรับรูเพราะควันจากอาหารลดลง คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

4. การประชุมยอย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจะแบงออกเปนหลายการประชุม ข้ึนอยูกับความสนใจพรอมๆ  
กับการประชุมนายกเทศมนตรีของเมืองตางๆ ท่ีอนุญาตใหเฉพาะนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเมือง
เขารวมการประชุมเทานั้น 

4.1 การประชุมนายกเทศมนตรี 

ในสวนของการประชุมนายกเทศมนตรี มีการกลาวโดยรองนายกเทศมนตรีของเมืองเจาภาพ 
ท้ังสองเมืองซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในดานนโยบายและแผนงานของเมือง โดยนายกเทศมนตรีของเมือง Krakow  
ไดกลาววาเมืองนี้เคยเปนเมืองศูนยกลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการคาในยุโรปมาแตโบราณ มีชุมชนชาวยิว
เปนจํานวนมาก แตถูกทําลายในชวงสงครามโลกโดยนาซีของเยอรมัน แตปจจุบันมีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมมากข้ึน จากเยาวชนท่ีเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเมืองนี้ถึง 15% ซ่ึงหวังจะสรางสรรคนวัตกรรม
และความรูใหมๆ  ในหมูนักศึกษา ในความคิดของนายกเทศมนตรีแลวการเปนเมืองสรางสรรค เทากับเปนนามบัตร
ท่ีสําคัญสําหรับเมือง โดยผูท่ีเปนนายกเทศมนตรีจะเปนผูท่ีตองใหคํายืนยันในเรื่องของการสรางสรรคของเมือง 
ฉะนั้น Mayors Forum ในครั้งนี้จึงสําคัญมาก มีการแนะนําเมืองของตัวเองและแสดงเจตนารมณในการเขารวม 
UNESCO Creative Cities Network มากถึงกวา 50 คน นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอโครงการของหลายประเทศ 
ซ่ึงจะมีการซักถามและใหเสนอแนะ หลังจากนั้นจะมีการออกแถลงการณของนายกเทศมนตรีท่ีมาประชุม  
เปนการเนนย้ําถึงเจตนารมณท่ีจะรวมมือซ่ึงกันและกันในเรื่องของการพัฒนาอยางยั่งยืนและการสงเสริมความ
รวมมือระดับเมือง การกําหนดแนวทางในการสงเสริมการประสานงานระหวางเครือขายเมืองสรางสรรค 
ของยูเนสโกเพ่ือสรางความเขมแข็ง และเสนอแนวทางดําเนินการในอนาคต 

 

เรื่อง Urban Leadership through Creativity มีตัวอยางนาสนใจ เชน Kansas City พยายาม
ใชดนตรี สรางสรรค cultural democracy เมือง Bergen ไดกลาวถึงงบประมาณดานวัฒนธรรมท่ีมักถูกตัดกอน
รายการดานอ่ืนๆ เชนเดียวกับในบราซิลก็เชนกัน ดังนั้นหากประชาชนสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมจะชวยผลักดัน
ใหไดรับงบประมาณมากข้ึน ในเลบานอนงบวัฒนธรรมมักไมเกิน 7% เลบานอนไมมี decentralization  
เหมือนในยุโรป แตเมืองตางๆ ก็พยายามใชงบดานวัฒนธรรมใหเปนประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด 
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ชวงสรุปสุดทายคือ เรื่องวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ โดยเมือง Nottingham เสนอวาตองมอง 
ภาพใหญของสังคม โดยตองมองวาการลงทุนดานวัฒนธรรมทําใหประชาชนเขามาสนใจ และไดเขามามีสวนรวม 
ในการสราง social inclusion and social cohesion ผลท่ีไดรับจะมีมากมาย ถือเปนการลงทุนเพ่ือประโยชน
สังคมเศรษฐกิจระยะยาว 

เมือง Saint-Étienne ในฝรั่งเศสเคยเปนเมืองสรางสรรคในศตวรรษท่ี19 แตเสื่อมโทรมลงไป 
ปจจุบันเมืองพยายามทําการฟนฟูเมือง โดยการสงเสริมดาน design สงเสริม design roads ทําใหเมืองมีชีวิตชีวา 
มีคนมาจับจายซ้ือของทําใหเศรษฐกิจดีข้ึนมาก สวนเมือง San Cristobal de las Casas ใชงานดานหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบานสรางคุณคาและศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรมในเวทีโลก 

   

กรณีของเมืองภูเก็ต เมืองสรางสรรคดานอาหาร เปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรเมืองมาอยางนอย 
100ป ฐานเศรษฐกิจเดิมเปนเหมืองแร ปจจุบันฐานของเศรษฐกิจเปลี่ยนมาเปนการทองเท่ียว แตเทศบาลเมือง
ภูเก็ตซ่ึงเคยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของเมืองเปลี่ยนแปลงไป เพราะนักทองเท่ียวจํานวนหนึ่งสนใจทะเล หาดทราย
และแสงแดด สวนในเมืองเปนวัฒนธรรมของคนภูเก็ตดั้งเดิม จึงมีนักทองเท่ียวท่ีสนใจเมืองเกา พิพิธภัณฑและ
อาหารการกิน รวมท้ังเทศกาลตางๆของคนพ้ืนเมือง การเปนเมืองวัฒนธรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล  
ตองคํานึงถึงการทํางานตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตนน้ําคือทะเลท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณและสะอาด  
ท่ีทุกคนเขาถึงใชประโยชนไดอยางยุติธรรม กลางน้ําคือคนทองถ่ินท่ีผลิตอาหารปอนสูโตะอาหาร สวนปลายน้ําคือ
อาหารท่ีปรุงสําเร็จท่ีมีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย นักทองเท่ียวตองรูสึกม่ันใจวาคนทองถ่ินดูแลคุณภาพอาหาร
เหมือนท่ีคนในเมืองกินเอง การเขาเปนเมืองเครือขายสรางสรรคของยูเนสโกทําใหคนทองถ่ินมีความสุข  
มีความภูมิใจ และทําใหเด็กๆและคนหนุมสาวท่ียายไปอยูกรุงเทพกลับบานดวยความภูมิใจในเมืองเกิดของตัวเอง 
และหวังวาจะรวมมืออยางสรางสรรคกับเมืองในเครือขายของยูเนสโกตอไปเพ่ือการพัฒนายั่งยืนของเมืองในทุกๆ ดาน 

4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เปนการนําเสนอกรณีศึกษาของเมืองสรางสรรคท่ีดีเดนท้ัง 7 ดาน การคัดเลือกผูทําหนาท่ี
ประธานและรองประธานเครือขายแตละดาน การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเครือขาย โครงการและกิจกรรม
ท้ังในระดับทองถ่ินไปจนถึงระดับนานาชาติ การดําเนินงานในอนาคตของแตละเครือขาย กิจกรรมตางๆ  
ของเครือขาย  
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จากการประเมินการดําเนินงานท่ีผานมาของเมืองตางๆ พบวา การดําเนินงานเปนการมุงเนน 
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะการสงเสริมการทองเท่ียวมากกวาดานสังคม การทํางานในระดับทองถ่ิน
มากกวาการทํางานในระดับเครือขาย นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทํางานแบบทวิภาคี และรูปแบบการรายงาน 
ยังเปนลักษณะของปริมาณมากกวาคุณภาพ ท่ีประชุมเห็นวาควรมีความรวมมือในลักษณะ Cross Cluster City 
Collaboration ความรวมมือระหวางเมืองท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน การมุงเนนความรวมมือระหวางเมือง 
ท่ีเจริญแลวกับเมืองท่ีดอยพัฒนา ตัวอยางการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน 

เมือง Panama ในอิตาลี เปนเมืองแหลงอาหารของอิตาลีมาตั้งแตอดีต มีชื่อเสียงในเรื่องเนยแข็ง แฮม 
เห็ดสด และไวน ปจจุบันเนนในเรื่องการฟนฟูอาหารพ้ืนถ่ิน และอาหารของชนกลุมตางๆ การสรางสรรคสําหรับ
ตลาดสมัยใหม การฟนฟูอาหารทองถ่ินและสงเสริมอาหารชนกลุมนอย โดยการสงเสริมรานอาหารท่ีมีเมนูทองถ่ินเดิม 
การฝกอบรมหัวหนาพอครัวรุนใหม และมีนโยบายชวยใหผูอพยพไดนําอาหารถ่ินเดิมของตนมาเพ่ิมในเมนู 

เมือง Kansas City ในสหรัฐอเมริกา ใชดนตรีสงเสริมเรื่องภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
ในขณะท่ี เ มือง  Nothingham ในอังกฤษใช เ มืองสร างสรรคทางดนตรี  ส ง เสริม cultural democracy  
โดยการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา ดนตรีสําหรับเด็กดอยโอกาส คําวา cultural democracy คืออะไร  
มีความหมายอยางไร Mayor of Nottingham อธิบายวา วัฒนธรรมจะตองเปนสิ่งท่ีทุกกลุมชนเขาถึงไดอยาง
ท่ัวถึงยุติธรรม ไมกีดกันชนกลุมใด  

เมือง Paraty เมืองสรางสรรคดานอาหาร สงเสริมคุณคาของชุมชนท่ีมีภูมิปญญาดั้งเดิมในดาน
อาหารการกิน สงเสริมโภชนาการทางดานอาหารในชุมชน โรงเรียนและครอบครัว ในขณะท่ีเมือง Bergen ในนอรเวย 
สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพ ฟนฟูรานอาหารและรานกาแฟท่ีเสื่อมโทรมใหนําอาหารดั้งเดิมมานําเสนอ 
รวมมือกับเมือง Parma ในอิตาลี ในโครงการ World Cheese Award ประกวดเนยแข็งจากท่ัวโลก 

เรื่อง Urban regeneration through creativity มีกรณีตัวอยางท่ีดีท่ีเสนอใหฟง เชน กรณีของ
เมือง Mexico city ท่ีสรางท่ีเลนสาธารณะใหเด็กๆ เลน โดยปดถนนในวันอาทิตย แกปญหาเด็กประสบอุบัติเหตุ
ตายขางถนนจํานวนมาก โครงการนี้มีเอกชนและอาสาสมัครเขามาชวยจัดกิจกรรมเรียนรูใหเด็กๆ ไมใชใหเลน
อยางเดียว แตใหออกแบบการเรียนรูอยางสรางสรรคดวย  

โครงการของเมือง Amarante ในโปรตุเกส เรียกวาโครงการ RUA เปนการสรางบานท่ีอยูอาศัย
สําหรับทุกคน ใชแผนท่ีเกาเปนตัวนํา และทํางานกับชุมชน สงเสริมใหรานคาตาง ๆ รวมมือดวย เพ่ือชวยใหคน
กลับมาอาศัยอยูในยานกลางเมือง สรางเมืองท่ีมีความสุข  

กรณีของเมือง Panama ท่ีนาสนใจ เพราะเปนเมือง colonial มากวา 500 ป แตก็มี cultural 
diversity ซ่ึงเห็นไดชัดจากอาหาร ไดเขามาเปนเครือขายเมืองสรางสรรคทางอาหาร แตในเมืองประชาชนแบง
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แยกกันระหวางคนรวย คนจน ชีวิตของคนจนไมมีคุณภาพเม่ือเทียบกับคนรวย คนจนไมมี public space แตก็ไม
เคยเรียกรอง ซ่ึงประชาชนไมเคยเรียกรองสิทธิทางวัฒนธรรมเลย แตเทศบาลเมืองก็อยากจะเริ่มโครงการท่ีจะ
นําไปสูระบบกระจายอํานาจมากข้ึน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึนโดยผานทางอาหาร สรางเสนทาง
บนถนนใหพอครัวใหญๆ หรือจากรานเล็ก ๆ ออกมาจัดรานบนถนน เพ่ือใหประชาชนไดรวมมากข้ึน แตปญหาคือ
ตองใหประชาชนบอกวาอยากไดอะไร อยากทําอะไรดวย 

เมือง Õstersund เมืองดานอาหาร มีการพัฒนาตั้งแตระดับทองถ่ิน การใหความสําคัญกับ 
Clean Environment การใชอาหารเชื่อมโยงกับดานอ่ืนๆ เชน Food and music, food and youth, Food 
and design เปนตน มุงเนนการทํางานในลักษณะความรวมมือ 3 ฝาย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

เมือง Jeonju ในเกาหลี เมืองดานอาหาร เนนความรวมมือ 3 เสาหลัก คือ ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม โดยเปนความรวมมือดานวัฒนธรรมเพ่ือสราง creative economy รวมถึงการเชื่อมโยง 
gastronomic culture กับ sustainable urban development มุงเนนการพัฒนาต้ังแตระดับทองถ่ินไปจนถึง
ระดับโลก  การสรางสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค  

เมือง Paducah ในอเมริกา เมืองดานหัตถกรรมและศิลปกรรมพ้ืนบาน เนนการรวมมือกับ 
การสรางสรรคตาง ๆ ทุกสาขา การจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับเยาวชน ผสมผสานเรื่องศิลปกรรมในดานตางๆ  
ใชโรงเรียน แหลงโบราณสถาน และอ่ืนๆ ในสาขายูเนสโกมารวมมือกันเพ่ือสรางสรรค  

เมือง Dublin ใน Ireland เมืองวรรณกรรม เริ่มจากกลุมสตรี และสงเสริมใหทุกเมืองมีหนังสือ 1 เลม
เก่ียวกับเมืองนั้นหรือโครงการ One city, one book ท่ีเมืองนี้มีหนังสือเรื่อง The Long Gazeback และเนนการทํางาน
รวมกับภาครัฐและเอกชน มีการระดมเงินเพ่ือรวมกันจัดดนตรีและคอนเสิรต มุงเนนความรวมมือแบบ South-South  

 

การประชุมกลุมยอยเรื่องเก่ียวกับ Agenda 2030 project Simulation แบงออกเปน 3 กลุม 

ไดแก people, peace และ prosperity เพ่ือระดมสมองในเรื่องท่ีจัดไวใหแตละกลุม ผูเขารวมการประชุมไดแยก
ยายกัน เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในแตละเรื่อง มีการระดมสมองและแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง 
บางกลุมเห็นวาเรื่องน้ําเปนเรื่องสําคัญ ขณะท่ีบางเมืองใหความสําคัญกับเรื่องการศึกษา การวิจัย การโยกยายถ่ิน 
ปญหาความแตกตางทางสังคมการเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามลพิษจากขยะและอุตสาหกรรม และ
ภัยพิบัติ ในขณะท่ีบางกลุมใหความสนใจเรื่องความเทาเทียมระหวางกลุมคนเมืองกับคนพ้ืนเมือง ความรวยกับ
ความจน เด็กและผูใหญ ความแตกตางทางความคิด การเหยียดผิว สิ่งเหลานี้ลวนนําไปสูความขัดแยง แตหลายคน
เห็นวาควรแกไขปญหาดวยการสื่อสารระหวางกัน การเรียนรูท่ีจะเขาใจในความแตกตาง และการใหการศึกษา
อยางท่ัวถึง การใหพ้ืนท่ีในการแสดงออก การจะสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนไดจะตองใหทุกคนเห็นเหมือนกัน  
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แตละเมืองควรใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางเครือขาย การนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาใช การสรางโอกาสใหแก
คนในแตละพ้ืนท่ี  

  

การประชุมกลุมยอยเรื่อง Creative Cities as incubators for Innovation: transversal thematic 
workshops ในหัวขอ Culture for better policies: Measuring and monitoring culture เปนการพูดถึงการจัดเก็บ
ขอมูล การวัดผลและการประเมินผลท่ีเก่ียวของกับงานทางดานวัฒนธรรมเพ่ือนํามาประกอบการจัดทํานโยบาย ไมใชแค
การจัดเก็บขอมูลแตขอมูลท่ีจัดเก็บจะตองเปนขอมูลท่ีมีประโยชนและสามารถนํามาใชในการกําหนดนโยบายได  
มีการกําหนดตัวชี้วัด เชน วัฒนธรรมมีผลอยางไรตอสุขภาพ วัฒนธรรมกับความเปนอยูของประชาชน  
ซ่ึงการจัดเก็บจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคอยางชดัเจนวาจะนําไปใชทําอะไร โดยจะตองดูตั้งแตระดับหมูบาน 
ไปจนถึงระดับเมือง และจะตองไมมีประเด็นทางการเมืองเขามาเก่ียวของ นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูล 
จากหลายๆ ภาคสวนมาประกอบในการวิเคราะห ไดแสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีเก็บไดแสดงใหเห็นอะไร และสามารถ
นําไปใชในเรื่องใดบาง โดยมีแนวทางหลักๆ ไดแก ศักยภาพในการจัดเก็บ การกําหนดวิธีการในการจัดเก็บ  
การนําขอมูลมาใชในการแปลงเปนนโยบาย และนําไปสูการปฏิบัติ แมวาทุกคนจะมองเห็นวางานดานวัฒนธรรม 
มีความสําคัญแตจะทําอยางไรใหทุกคนเห็นความสําคัญเหลานี้  วัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สรางสรรคแรงบันดาลใจในการพัฒนางานดานตางๆ นอกจากนี้ยังมีสวนสําคัญในการผลักดัน
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติโดยเฉพาะเปาหมายท่ี 11 ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมือง 

4.3 การสัมมนา เรื่อง Creative Cities and Industries  

การบรรยายพิเศษในหวัขอ Post Creative City  โดย Ms. Zuzanna Skalska เปนการนําเสนอ
ภาพการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ เชน การขยายตัวของเมืองใหญรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยน
ผานมาสูสังคมผูสูงอายุ การดําเนินมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโลก โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ยุโรป อมริกา 
และจีน ซ่ึงเตือนเราวา ชวงเวลาใหมกําลังมาถึงแลวในโลก และมันตองมีกฎระเบียบและกติกาใหม (New Times -
-New Rules) โดยในโลกยุคปจจุบันจะตองมีการนิยามความคิดใหม ๆ เชน เมืองในยุคใหมควรเปนอยางไร  
ใครเปนเจาของ อายุเทาไรจึงจะเรียกวาเปนผูสูงอายุ สถาปนิกในยุคใหมตองคิดใหมในการออกแบบหรือไม  
ขยะในสังคมสมัยใหมคืออะไรบาง ภาพตางๆ เปนการสะทอนใหเห็นความขัดแยงในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ยังมีการสัมมนากลุมยอยในเรื่อง Urban design and sustainability เปนการนําเสนอมุมมองของ 
การผสมผสานระหวางการออกแบบเมืองใหเหมาะสมกับผูอยูอาศัย การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและชุมชน 
ท่ีมีความตองการท่ีหลากหลาย วิทยากรหลายคนมีความเห็นแตกตางกันตามแตประสบการณ บางคนเห็นวาคนเรา
สามารถออกแบบเมืองและปรับเปลี่ยนเมืองกับคนในเมืองได แตบางคนเห็นวาเม่ือเมืองมีวิกฤตจะตองปรับเปลี่ยน
ตัวเอง และคนก็จะปรับตัวตามไปดวย มีกรณีของเมืองดูไบท่ีออกแบบสรางเมืองใหม และมีคนจากนานาชาต ิ
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มาทํางานกันมากมาย เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหม ๆ ใหกับเมือง แตคนทองถ่ินอาจไมมีท่ียืนเพราะไมใช
วิถีชีวิตดั้งเดิมของเขา 

 

   

การเสวนาเรื่อง Access to culture and broadening the cultural policy and accountably 
of cultural projects มีการพูดถึงอนุสัญญา 2005 ท่ีเก่ียวของกับประเด็นเรื่อง engaging with the civil 
society แตในทางปฏิบัติยังมีปญหา สิ่งทาทายและชองวางในการดําเนินงาน แมวาในทางปฏิบัติภาคประชาสังคม
มีความพรอมท่ีจะเขามามีสวนรวม นอกจากนี้ยังมีชองวางในการบริหารงานตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ
นานาชาติอีกดวย รวมไปถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับความโปรงใสในดานการกําหนดนโยบายและโครงการ มีการพูด
ถึงประเด็นการออกแบบเมืองเพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได (accessibility) โดยเฉพาะกลุมท่ีมี
ปญหาในดานตาง ๆ (extreme users) ในโปแลนดมีคนท่ีลงทะเบียนเปนผูมีปญหาพิการเขาถึงกิจกรรมวัฒนธรรม
ไดยากมากถึง 15% การออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ (public space) ทางวัฒนธรรมจึงตองคํานึงถึงคนท่ีมีความ
ตองการแตกตางดวย ตองใหเขาถึงขอมูลวัฒนธรรมซ้ือตั๋วการแสดงในเทศกาลไดทางเว็บไซต ตองมีพ้ืนท่ีระดับ 
ท่ีคนพิการใชประโยชนไดปลอดภัย (ปูยางเพ่ือกันลื่น) มีอาสาสมัครมาดูแลคนพิการทุกปในชวงเทศกาล และตอง
ใหความรูแกคนอ่ืนท่ีไมเขาใจคนพิการ ตัวอยางหนึ่งคือ artistic director ของcultural festival ท่ี Town Hall 
เมือง New York city และทําเรื่อง accessibility ใหกับ marginalized people วิธีทํางานคือฟงชุมชนและ 
ฟง artists ใหมากท่ีสุด เปนสิ่งใหมท่ีเขาทําในยุค 1959 นอกจากนี้ยังมีตัวอยางโรงเรียนสอนหนังสือและศิลปะ 
ท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กท่ีเกงในดานศิลปะสาขาตางๆ หากโรงเรียนไมมีการสงเสริมการเรียนรูทางดานศิลปะ
สาขาตาง ๆ พูดไดวาไมมี accessibility การสงเสริมการเรียนรูโดยการสรางเวทีการพัฒนาในศิลปะการแสดง
หลาย ๆ สาขาพรอม ๆ กัน ใหเด็กเหลานี้พัฒนาในสาขาท่ีเด็กสนใจรวมกันภายใน 3 ป ปสุดทายมีการประเมิน
ความสามารถ ของเด็กโดยใหจิตแพทยมาประเมินจะเห็นความม่ันใจในตัวเด็กและความรับรูความสามารถของเด็ก
ซ่ึงมีผลอยางชัดเจน  

5. มติท่ีประชุม 

 5.1 ท่ีประชุมใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาอยางยั่งยืน วาระ 
การพัฒนาเมืองใหม และกรอบยุทธศาสตรการดําเนินงานของเครือขาย และจะมีการขยายการดําเนินงาน 
ใหกวางขวางมากยิ่ง ข้ึน โดยคํานึงถึงแนวโนมใหมๆ ของโลก ท้ังในเรื่องความกาวหนาทางดิจิ ทัลและ
ปญญาประดิษฐ การทองเท่ียว มหานครเกิดใหม การทองเท่ียวท่ียั่งยืน การสรางเครือขายระหวางเมืองกับชนบท 
ผูประกอบการท่ีเปนสตรีและเยาวชน  
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5.2 ท่ีประชุมเนนความสําคัญของการประชุมเครือขายตางๆ และการประชุมประจําป  
รวมถึงความรวมมือระหวางสาขาตางๆ และการเขามามีสวนรวมของเมืองสมาชิกใหม โดยยูเนสโกสนับสนุนใหมี
การจัดการประชุมของแตละเครือขายอยางสมํ่าเสมอ และใหรายงานผลการประชุมใหฝายเลขานุการทราบ 

5.3 ตามมติท่ีประชุมประจําปครั้ ง ท่ี  7 ณ เมือง Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไดกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการ Steering Group และใหมีการติดตอสื่อสาร ทํางานรวมกันระหวางฝาย
เลขานุการเครือขายและสมาชิก ท่ีประชุมไดกําหนดใหกรรมการมาจากผูประสานงานหลักของแตละเครือขาย 
(Coordinator) และรองผูประสานงานเครอืขาย (Deputy Coordinator) ซ่ึงมาจากการคัดเลือกของสมาชิกแตละ
เครือขาย โดยจะตองมีการหมุนเวียนกันทําหนาท่ีเปนกรรมการทุกๆ 2 ป เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยเมือง 
Fabriano ท่ีจะเปนเจาภาพการประชุมครั้งตอไปจะเปนสมาชิกในคณะกรรมการจนสิ้นสุดการประชุม และ
กรรมการจะมีการคัดเลือกใหมในการประชุมประจําปในป 2563  

5.4 การรายงานผลการประเมิน Member Monitoring and Reporting Exercises (MMRs) 
ตั้งแตป 2004 – 2013 มีท้ังหมด 41 รายการ สําหรับในเดือนพฤศจิกายนปถัดไปคาดวาจะมีการรายงานของ
เมืองสมาชิกท้ังสิ้น 28 รายการ ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของเมืองสมาชิกในแตละป  
ซ่ึงฝายเลขานุการพัฒนาวิธีการรายงานผลใหเหมาะสมตอไป 

5.5 ท่ีประชุมรับทราบวา จะมีการจํากัดใหแตละประเทศสมาชิกองคการยูเนสโกสามารถสมัคร
เปนสมาชิกเครือขายไดรอบละไมเกิน 2 เมืองจากทุกสาขา โดยจะเริ่มในป 2563 

5.6 ท่ีประชุมรับทราบวามีเมืองท่ีจายเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโดยความสมัครใจจํานวน 
7 เมือง ไดแก Al-Ahsa, Chengdu, Denia, Dunedin, Gaziantep, Icheon และ Santa Fe ซ่ึงองคการยูเนสโก
ไดรองขอใหเมืองอ่ืนๆ ใหการสนับสนุนในลักษณะเดียวกัน 

5.7 ท่ีประชุมไดกําหนดการประชุมครั้งตอไปจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 5- 10 มิถุนายน 2562  
ณ เมือง Fabriano ประเทศอิตาลี ในหัวขอ “Ideal city” และในป 2563 มีเมืองท่ีเสนอเปนเจาภาพ 3 เมือง 
ไดแก 1) เมือง Belem ประเทศบราซิล 2) เมือง Santos ประเทศบราซิล และ 3) เมือง Puebla ประเทศเม็กซิโก  
ซ่ึงเมืองสมาชิกจะเปนผูลงคะแนนวาจะใหเมืองไหนเปนเจาภาพตอไป 

5.8 ท่ีประชุมไดรับทราบวาการดําเนินกิจกรรมของเครือขายมีความหลากหลายและจํานวนมาก
มีการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ฝายเลขานุการเครือขายของยูเนสโกจึงไดริเริ่มในการเก็บขอมูลกิจกรรมท่ีเรียกวา LAB 

2030 ข้ึน เพ่ือฐานขอมูลในการนํามาวิเคราะหเก่ียวกับบทบาทของงานดานวัฒนธรรมท่ีมีตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ซ่ึงมีเมืองสมาชิกตางๆใหความสนใจในการรวมกิจกรรมเปนจํานวนมากในลักษณะของการจัดสงขอมูลเก่ียวกับ 
การดําเนินกิจกรรม แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาท้ังในระดับทองถ่ินจนถึงระดับนานาชาติ 

5.9 ฝายเลขานุการใหคํายืนยันท่ีจะเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางเครือขายกับองคการ
ยูเนสโก และบทบาทพิเศษของงานดานวัฒนธรรมในระบบของสหประชาชาติ โดยการสงเสริมประสบการณและ
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของเครือขายท่ีเปนสวนหนึ่งของงานองคการยูเนสโกในการประชุมระดับสูง The High Level 
Political Forum ณ นิวยอรก ในเดือนกรกฎาคม ท่ีจะถึงนี้ 

6. ขอสังเกตการประชุม 

6.1 การประชุมครั้งนี้เปนการเปดโอกาสใหเมืองตาง ๆ ไดรวมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการทํางานตั้งแตระดับทองถ่ินไปจนถึงระดับนานาชาติ ท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ทําใหมีโอกาส
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ไดศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของเครือขายท้ัง 7 สาขา โดยเฉพาะสาขาท่ีประเทศไทยยังไมไดเขารวมเครือขาย 
เชน สาขาวรรณกรรม (literature) พบวาเมืองสวนใหญท่ีอยูในกลุมจะเปนเมืองท่ีพูดภาษาอังกฤษและสรางสรรค
วรรณคดีเปนภาษาอังกฤษท่ีตีพิมพขาย แตจากการหารือกับเมืองเครือขายดานวรรณกรรม จึงเห็นวาเปนสาขา 
ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไมเนนแตเพียงท่ีเปนวรรณคดีภาษาตางประเทศเทานั้น แตรวมถึงผลงานท่ีเปนมุขปาฐะ หรือ
ผลงานท่ีใชในการแสดงตางๆ บทละคร บทกวี วรรณกรรมพ้ืนบาน บทเพลง การแตงกลอน เพลงพ้ืนบาน เปนตน 
และมีการสงเสริมการเรียนวรรณคดีในหมูเด็ก ๆ และเยาวชน โดยเฉพาะการปลูกฝงในเรื่องการอานและการเขียน
วรรณคดีประเภท poetry ท่ีคนใชภาษาอังกฤษอาน เมืองตาง ๆ ท่ีอยูในกลุมนี้จึงใหความสนใจกับการท่ีจะตอบรับ
การเขาเปนเครือขายทางดานวรรณกรรม หากประเทศไทยสนใจท่ีจะเขารวม 

6.2 ประเด็นการเขารวมเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก มีหลายประเทศใหความสนใจ 
และแขงขันเขารวมเปนเครือขายท้ัง 7 ดาน บางประเทศมีเกือบครบทุกดาน แตในบริบทของประเทศไทยถือเปน
เรื่องใหมและเขาใจยาก เนื่องจากโครงสรางการบริหารสวนทองถ่ินของไทยไมเหมือนของประเทศอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรีของไทยอาจไมเหมือนนายกเทศมนตรีของหลายๆประเทศในตะวันตก มุมมองของคนสวนใหญ 
ในประเทศไทยอาจเห็นวาเทศบาลเมืองทํางานดานสุขาภิบาล สรางถนน และอ่ืนๆ มากกวาจะมาทําโครงการ
สงเสริมดานวัฒนธรรม อาหาร ดนตรี วรรณคดี ภาพยนตร และเชื่อมโยงกับการพัฒนาอยางยั่ งยืน 
ของสหประชาชาติ แตปจจุบันบทบาทของเมืองไดเปลี่ยนไปในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงตางพูดถึงโครงการ
สรางสรรคในดานตางๆ ของเมือง เพ่ือยกระดับภาพพจนเมืองใหไดชื่อวาเมืองสรางสรรคของยูเนสโก การพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณตรงระหวางเมืองสรางสรรคตางๆท่ีมีความมุงม่ันเหมือนกันท่ีจะพัฒนาเมืองโดยเนน
วัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน ใหประชาชนไดมีสวนรวมและไดรับประโยชนท่ียั่งยืนดวย 

6.3 หลายประเทศอยางสาธารณรัฐประชาชนจีน เนนการพัฒนาเมืองใหเปนเครือขายระดับโลก 
ท้ังดานอาหาร ศิลปหัตถกรรม และการออกแบบ มีการเชื่อมโยงงานศิลปะกับธุรกิจชุมชน เชน เมืองดานหัตถกรรม
ท่ีสําคัญ ไดแก เมือง Hangzhou,  Jingdezhen, และ Suzhou เมืองทางดาน design ไดแก เมือง Beijing และ 
Shenzhen ซ่ึงจะมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑเพ่ือจัดแสดงวัฒนธรรมกลางเมืองและประสงคจะเชิญ 
เมืองตางๆ ในเครือขายไปจัดแสดง เมืองดานภาพยนตร (Film) เชน เมือง Qingdao เมืองดานอาหาร เชน  
เมือง Chengdu และ Shunde เมืองดาน Media Arts เชน เมือง Changsha เปนตน  

6.4 การดําเนินงานของเมืองในหลายๆ ประเทศ เปนการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน  
เปนความรวมมือระหวางเมืองในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ประเทศอินโดนีเซียเปนตัวอยางหนึ่งท่ีแตละเมือง 
จะคนหาศักยภาพของเมืองตัวเองท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเฉพาะดาน ซ่ึงอาจจะเปนใน 7 ดานท่ียูเนสโกกําหนด  
หรือมากกวา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในทองถ่ิน สรางเครือขายความรวมมือระหวางกันภายในประเทศ จากนั้น 
จึงกาวมาสูการขับเคลื่อนในระดับประเทศกอนไปสูเวทีระหวางประเทศ 

6.5 หลายเมืองมุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยความรวมมือท่ีเรียกวา Public Private 
Partnership ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เนื่องจากงบประมาณในการดําเนินงานของเมือง 
ท่ีมีอยางจํากัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเมืองท่ีเก่ียวของกับงานดานวัฒนธรรม หลายเมืองจึงตองอาศัย
ความรวมมือจากภาคเอกชนเขามาชวย เชน เมืองเครือขายดานอาหาร จะอาศัยผูประกอบการรานอาหาร 
ภัตตาคาร โรงแรม เปนตน ทํางานรวมกับสถาบันการศึกษา กับภาคประชาชน 

6.6  ยู เนสโกได ใหความสํา คัญกับการดํ า เนินงานของเ มือง ท่ี เปนลักษณะ Political 
Commitment ดังนั้นการประชุมเครือขายทุกครั้งจะใหความสําคัญกับนายกเทศมนตรีของเมืองท่ีจะตองเขามา 
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มีสวนรวมอยางแข็งขัน หลายประเทศไดกําหนดใหเมืองกลายเปน Smart City มีผลตอการตัดสินใจในเรื่อง 
การสรางท่ีอยูอาศัยท่ีตองคํานึงถึงการออกแบบเมืองใหเหมาะสมกับการอยูอาศัยท้ังคนท่ีอยูในชุมชนเมือง และ
ชนบท การสรางจิตสํานึกรวมในการเปนสวนหนึ่งของเมืองท่ีตองมองในทุกๆ มิติ 

6.๗ การมองงานดานวัฒนธรรม จะไมใชการทํางานกับสิ่งเกาๆ แตเปนเรื่องของ Local heritage 
บวกกับ Know How นําไปสูการสราง Smart Community นอกจากนี้จะตองใหความสําคัญกับประเด็นดานการให 
ความเคารพซ่ึงกันและกันในสังคม ความม่ันคงทางสังคม ท้ังดานการปกปองสิ่งแวดลอม และความเปนอยู  

6.๘ สําหรับการดําเนินงานของประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปน
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนงานดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก ไดกําหนดท่ีจะเปนเจาภาพจัดการประชุม
เมืองสรางสรรคในประเทศอาเซียน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงไดมีการนําเสนอ 
ในการประชุมครั้งนี้ดวย โดยจะมีการประชุม ณ เมืองภูเก็ต ซ่ึงเปนเครือขายดานอาหารของยูเนสโก และจะเชิญ
ผูแทนจากเมืองตางๆ ท่ีอยูในเครือขายในภูมิภาคอาเซียน เขารวมการประชุมครั้งนี้ พรอมกันนี้จะมีการต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโกตอไป 

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