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บทนำา
นครแวนคูเวอร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเขียวและเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก ปัจจัยที่ทำาให้แวนคูเวอร์พัฒนาจนปัจจุบันเนื่องจากการ
สร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความเด่นชัด และการสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติตามแผนโดยการนำาการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด (Smart Growth) ผสมผสานกับแนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อความยั่งยืนซึ่งได้แปรสภาพเป็นกฎบัตรความหนาแน่น
นิเวศเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver Ecodensity Charter) ที่เป็นแนวทางหลักสำาหรับการสร้าง Vancouver Greenest City ในเวลาต่อ
มา เนื่องจากบทความมีความยาวมาก ดังนั้นจึงได้แยกออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 จะได้สรุปความหมายและพัฒนาการ รวมทั้ง
นำาเสนอรายละเอียดนโยบาย 8 แกนหลักสู่เมืองที่ยั่งยืน ส่วนบทความตอนที่ 2 จะได้ชี้ให้เห็นรายละเอียดกฎบัตรพร้อมทั้งวิธีปฎิบัติที่
ดีในการสร้างความตกลงร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมและสร้างเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งสาระสำาคัญที่จะกล่าวต่อไปนี้น่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้สำาหรับประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

ความหมายและพัฒนาการของ Ecodensity
นครแวนคูเวอร์เป็นเมืองต้นแบบที่นำาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดประยุกต์ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยความร่วมมือ
ของ Smart Growth B.C และ The University of British Columbia ซึ่งได้นำานโยบายการเพิ่มความหนาแน่น (Density Creation
Policy) จากเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix Land Used) ลงสู่การปฎิบัติเพื่อลดรอยเท้าทางนิเวศ (Ecological
Footprint) หรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.2006 นครแวนคูเวอร์มีประชากรประมาณ
2.1 ล้านครัวเรือนและขนาดรอยเท้าทางนิเวศเท่ากับ 6.7 แฮกต้าร์ต่อจำานวนประชากร (GHA per Capita) ซึ่งการใช้นโยบายการเพิ่ม
ความหนาแน่นประชากรจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดขนาดรอยเท้าทางนิเวศลงได้ ดังตัวอย่างกลยุทธ์ที่นำามาใช้เช่น การลด
ความจำาเป็นในการเดินทาง การลดการกระจัดกระจายของเมืองและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการ
บำารุงรักษา ในขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีความคุ้มค่ามากยิง่ ขึ้นด้วยการลดพื้นที่พัก

อาศัยต่อหน่วย เพิ่มความกระชับอาคารและใช้นโยบายการเลือกทำาเลที่ตั้งที่พักอาศัยให้ผสมผสานกับร้านค้า โรงเรียน หน่วยบริการ
สาธาณสุข และหน่วยบริการชุมชนทำาให้เกิดความสะดวกในการส่งเสริมการเดิน การใช้จักรยาน และการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่างชุมชน ทั้งนี้ นครแวนคูเวอร์เชื่อว่าหากดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณรอยเท้าทางนิเวศลง
และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้สภาพสิง่ แวดล้อมที่มีความสมบูรณ์

ภาพแสดงความหนาแน่นอาคารของนครแวนคูเวอร์
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กฎบัตรความหนาแน่นนิเวศเมืองนครแวนคูเวอร์ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ.2006 ด้วยการประกาศของคณะผู้บริหารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันและยืนยันที่จะร่วมการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองด้วยการวางแผนและการตัดสินใจตามเป้าหมายสู่ความเป็น
เมืองที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได้กำาหนดการพัฒนาที่พักอาศัยที่ประชาชนทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึง (Affordable Housing) และการสร้าง
ชุมชนที่น่าอยู่ (Liveability) อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่เด่นชัดได้เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2008 หลังจากสภานครแวนคูเวอร์
ให้การรับรองกฎบัตรอย่างเป็นทางการซึ่งนำามาสู่การกำาหนดแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองจาก 2 กลุยทธ์ได้แก่ การทบทวนนโยบาย
การจัดย่านการใช้อาคารเขียว (Rezoning Policy for Greener Building) และการทบทวนนโยบายการจัดการพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
(Rezoning Policy for Greener Larger Sites)

นโยบาย 8 แกนหลักสู่เมืองที่ยั่งยืน
นครแวนคูเวอร์ได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืนด้วย 8 แกนหลัก ดังนี้
1. ชุมชนแห่งการเดินที่มีความสมบูรณ์ (A Complete, Walkable Community) ชุมชนที่มีความสมบูรณ์หมายถึง
ชุมชนที่มีกายภาพการเชื่อมต่อภายในที่ดี เป็นย่านที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผสมผสาน มีสว่ นผสมของ
ที่พักอาศัย ที่ทำางาน แหล่งนันทนาการ และสถานที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในระยะการเดินถึง และสามารถเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชนและ
ตลาดสดด้วยความสะดวกด้วยทางเดินและทางจักรยาน ในขณะเดียวกันพื้นที่รอบนอกที่เป็นขอบเขตชุมชนมีสภาพเป็นแหล่ง
เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ สำาหรับที่พักอาศัยควรมีหลากหลายรูปแบบและระดับราคา ในการออกแบบกายภาพชุมชนที่มีความ
สมบูรณ์ต้องยึดถือลักษณะการจัดวางอาคารให้มีความกระชับ ให้กลุ่มอาคารมีหน้าที่ในการตอบสนองการเพิ่มมวลคนเดินและความมี
ชีวิตชีวาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2. ระบบการคมนาคมและขนส่งที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (A Low-Impact Transportation System) ชุมชนที่มี
ความยั่งยืนต้องใช้นโยบายลดความจำาเป็นในการครอบครองรถยนต์ และลดความจำาเป็นในการเดินทาง ในขณะเดียวกันควรมีทาง

เลือกในการเดินทางที่หลากหลายโดยมีระบบขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกหลักของประชาชน มีการกำาหนดที่ตั้งของสถานที่จอดรถใน
เชิงควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมการออกแบบกายภาพถนนให้จำากัดปริมาณที่จอดรถยนต์ ใช้แนวทางการออกแบบของ
LEED ND ซึ่งกำาหนดความสำาคัญในการเชื่อมต่อภายในชุมชนด้วยทางเดินและทางจักรยาน และเชื่อมต่อระหว่างย่านด้วยระบบขนส่ง
มวลชน โดยรถยนต์ส่วนบุคคลมีความสำาคัญอยู่ในอันดับสุดท้าย การเพิ่มคุณภาพสิง่ แวดล้อมในทางสัญจรด้วยต้นไม้ใหญ่ การลด
ปริมาณพื้นที่ดาษแข็งซึ่งช่วยลดการเพิ่มปริมาณและความแรงของกระแสนำ้าบนผิวทาง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวคลุมดินซึ่งช่วยลดปริมาณ
นำ้าและความรุนแรงของการไหลบ่า สร้างมาตรฐานการขนส่งสาธารณะให้มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นประชากร เช่น ความหนา
แน่นไม่น้อยกว่า 7 ครัวเรือนต่อเอเคอร์สำาหรับรถบัสขนส่งมวลชน 1 คันในทุกๆ 30 นาที หรือเพิ่มความถี่การให้บริการของรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนทุก 10-15 นาทีสำาหรับความหนาแน่น 20-40 ครัวเรือน เป็นต้น

ภาพแนวคิดการพัฒนา Robson Square ให้เข้าถึงได้ด้วยทางเดิน ทางจักรยาน และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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3. อาคารเขียว (Green Building) อาคารโดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ระหว่าง 50 ถึง 100 ปีดังนั้นจึงต้องออกแบบให้มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด แนวทางที่ยั่งยืนสำาหรับนครแวนคูเวอร์คือการใช้เกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวของ USGBC
โดยการออกข้อกำาหนดให้อาคารสร้างใหม่เข้าสู่ระบบการจัดอันดับตามระบบของ LEED ส่วนอาคารที่มีอยู่เดิมให้ปรับปรุงส่วน
ประกอบเพื่อลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด สำาหรับโปรแกรมการใช้ประโยชน์อาคารเน้นส่งเสริมการอยู่อาศัยของครอบครัวขยายซึ่งมี
ความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่อาคารและการใช้พลังงาน นอกจากนั้น ครอบครัวขยายจะช่วยเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของประชากรใน
พื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพอาคารเขียวสำาหรับการพักอาศัยในนครแวนคูเวอร์
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4. ที่โล่งที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Open Space) เพื่อทดแทนพื้นที่ดาษแข็งทีส่ ูญเสียไปจากการก่อสร้างอาคารที่
กระชับและกลุ่มของอาคาร ดังนั้นเมืองจึงต้องส่งเสริมให้เกิดที่โล่งสาธารณะประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น สวนสาธารณะ สวนชุมชน
พื้นทีส่ ีเขียวทั้งที่เป็นหลังคาเขียว ที่โล่งระหว่างอาคาร สวนเกษตรในเมือง หรือแม้แต่พื้นที่การเกษตรที่ทำาหน้าที่กำาหนดขอบเขตให้กับ
ชุมชน ทั้งนี้ ควรสร้างที่โล่งให้กระจายทั่วทั้งชุมชน โดยขนาดและรูปแบบสามารถยืดหยุ่นให้มีความสอดคล้องกับลักษณะกายภาพ
ของแต่ละพื้นที่ ที่โล่งดังกล่าวต้องออกแบบปรับปรุงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กที่ช่วยสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ เป็น
สถานที่รองรับการเก็บสำารองและการซึมซาบนำ้าฝน ลดการไหลบ่าและความแรงของกระแสนำ้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่ง
นันทนาการชั้นดีให้กับประชาชน

ภาพ Stanley Park ของนครแวนคูเวอร์
Photo Credit: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vancouver-stanley-park.jpg

5. โครงสร้างพืน้ ฐานเขียว (Green Infrastructure) ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ไม่ทำาลายสภาพแวดล้อมถือเป็นส่วน
ประกอบสำาคัญของเมืองยั่งยืน นครแวนคูเวอร์ต้องออกข้อกำาหนดให้เกิดการหมุนเวียนการใช้พลังงาน การจัดการนำ้าฝน การบำาบัด
นำ้าเสีย การจัดการขยะ และการใช้สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดการใช้ทรัพยากร ในพื้นที่กระชับนั้น รัฐฯ สามารถลงทุน
สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกได้อย่างคุ้มค่า มีค่าใช้จ่ายการลงทุนและการซ่อมบำารุงน้อยกว่าการลงทุนในพื้นที่
กระจัดกระจาย นอกจากนั้น ปริมาณที่มากของนำ้าทิ้งและขยะที่สามารถรวบรวมได้ในพื้นที่กระชับจะมีความคุ้มค่าในการจัดการทั้ง
การนำามาใช้ใหม่ การหมุนเวียนและการกำาจัด
6. ระบบอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food System) นครแวนคูเวอร์ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบการผลิต
อาหาร การกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร และการสร้างกระบวนการอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยระบบการผลิตอาหารไม่
ว่าจะเกิดจากแปลงเกษตรของเกษตรกรหรือจากสวนเกษตรในเมืองจะต้องมีส่วนในการสร้างเสริมคุณค่าที่ครบถ้วนของสารอาหาร
การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การควบคุมการปนเปื้อน และการสร้างระบบการจัดเก็บที่ไม่ทำาให้คุณค่าของอาหารลดลง
ส่วนการกระจายสินค้านั้น ในการวางผังและออกแบบเมือง นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดความหนาแน่นในพื้นทีข่ องชุมชนและการ
กำาหนดให้มีปริมาณร้านอาหารและตลาดสดให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนภายในย่านแล้ว ยังต้องคำานึงถึงทำาเลที่ตั้ง ที่
สะดวกในการเข้าถึงด้วยการเดินและการใช้จักรยาน รวมทั้ง ความหลากหลายของร้านอาหารท้องถิ่น ตลอดจนร้านค้าปลีกที่มี
ศักยภาพในการจัดเก็บและกระจายอาหารที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอีกด้วย

ภาพสวนเกษตรในเมืองของนครแวนคูเวอร์
Photo Credit:
http://www.megaphonemagazine.com/legacy/content/bringing_farming_back_two_programs_cultivate_farmers_lower_mainland.html
http://blog.harvestpower.com/food-glorious-food-urban-agriculture-and-local-farming/

7. โครงสร้างชุมชนและโปรแกรม (Community Facilities and Program) ในการวางผังและออกแบบชุมชน นคร
แวนคูเวอร์ต้องคำานึงถึงโครงสร้างทางกายภาพที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงหน่วยบริการสำาคัญทั้ง โรงเรียน ตลาดสด ร้าน
ค้าปลีก สถานที่สำาคัญทางศาสนา สถานีขนส่งมวลชน ศูนย์สาธารณสุข สนามกีฬา และหน่วยบริการชุมชน โดยกายภาพทั้งหมดที่
ออกแบบต้องสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Style) ซึ่งได้แก่ โอกาสการเข้าถึงสถานที่
สำาคัญซึ่งใช้เป็นกิจวัตรด้วยกิจกรรมทางกายกายเช่น ทางเดินและทางจักรยาน นอกจากนั้น โครงสร้างทางกายภาพต้องสร้างขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกภายในชุมชน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้พร้อมทั้งความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ในสถานทีส่ าธารณะทุกแห่งภายในชุมชนจะต้องได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่
ที่มีความงดงาม มีคุณภาพระดับสูงและมีศักยภาพในการดึงดูดให้ประชาชนใช้พื้นที่ร่วมกัน
8. การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ชุมชนที่ยั่งยืนด้วยความหนาแน่นของนิเวศเมืองจะเป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจูงใจและดึงดูดให้เกิดการลงทุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และ
สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน ทั้งนี้ การวางผังและออกแบบเมืองที่ดีจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำาหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถ
นำาพามวลของแรงงานทีส่ นับสนุนการผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
กล่าวโดยสรุป นโยบาย 8 แกนหลักได้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองและเป็นแม่แบบสำาหรับกฎบัตรความหนา
แน่นนิเวศเมืองนครแวนคูเวอร์ที่จะกล่าวถึงต่อไป

กฎบัตรความหนาแน่นนิเวศเมือง
คณะผู้ยกร่างได้แบ่งรายละเอียดกฎบัตรออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ได้กล่าวถึง บทนำา ข้อเท็จจริง และความเชื่อ ซึ่งสรุปให้เห็นสภาพ
ปัญหาสภาวะแวดล้อมและสภาพทางนิเวศที่กำาลังเกิดขึ้นในโลกรวมทั้งนครแวนคูเวอร์ในช่วงเวลานั้น พร้อมได้แสดงวิสัยทัศน์เมืองที่
จะใช้กฎบัตรในการหยุดยั้งสภาพปัญหาดังกล่าว ส่วนที่ 2 กล่าวถึงข้อตกลงร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร หน่วยงาน ผูป้ ระกอบการ
และองค์กรประชาชนทุกภาคส่วนในการมีสว่ นร่วมเพื่อหยุดยั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อม และร่วมกันยกระดับการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค

ภาพแสดงกลุ่มอาคารแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นภายใต้การกฎบัตร
ทีม่ า: http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/historic-milestones/2008--vancouver-ecodensity-charter-green-liveable-cities/?
bbredirect=true

กฎบัตรส่วนที่ 1
ข้อตกลงร่วมในช่วงทีผ่ ่านมา
วิสัยทัศน์นครแวนคูเวอร์ “สร้างสรรค์ชุมชนเมืองที่ยิ่งใหญ่พร้อมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและประชาชน สร้างโอกาส
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำาหรับที่อยู่อาศัย ที่ทำางาน และแหล่งนันทนาการ”
ผังแม่บทการพัฒนานครแวนคูเวอร์ “การเติบโตทั่วทั้งภาคของแคนาดาได้สร้างความกดดันอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อม
ของเรา ดังนั้นนครแวนคูเวอร์จึงให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกในการปกป้องสิ่งแวดล้อม สำาหรับครัวเรือนผู้มีรายได้ปานกลางและตำ่า
ทำาอย่างไรที่จะทำาให้พวกเขาสามารถอยู่ในแวนคูเวอร์ได้อย่างมีคุณภาพชีวิต ทำาอย่างไรจึงจะสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้น
และอายุให้สามารถอยู่อาศัยในย่านที่ดีอย่างมีความสุข ”
แผนปฏิบัติการโลกร้อน “แวนคูเวอร์ให้ความสำาคัญสูงสุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากอาคารพักอาศัย
และระบบคมนาคมและขนส่ง ดังจะเห็นได้จากการนำาแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการวางผังใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
หนาแน่นระดับสูง และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน หรือแม้แต่การวางผังเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเดินก็ตาม”
กฏบัตรความหนาแน่นนิเวศเมือง “ต่อจากนี้จะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามแผนเชิงรุกเพื่อสร้างอนาคตที่
ยั่งยืน มีโอกาสและน่าอยู่ให้กับแวนคูเวอร์ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในทุกระดับตั้งแต่ภาค เมือง ย่าน ชุมชน ครัวเรือน และทุก
ปัจเจกชน การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นทันทีและรวดเร็วเพื่อให้บรรลุผลดังที่ระบุไว้ในกฎบัตร นี่คือเอกสารที่เป็นตัวแทนอย่างเป็น
ทางการของนครแวนคูเวอร์ เป็นกฏบัตรที่ตกลงร่วมกันระหว่างนครแวนคูเวอร์กับประชาชนในการสร้างปัจจุบันและ
อนาคต”

ภาพแนวคิดอาคารเขียวและการจำาลองสภาพแวดล้อมตามแนวทางของกฎบัตร
ที่มา : http://www.bustler.net/index.php/article/winning_entries_of_formshift_vancouver_announced/

ข้อเท็จจริง
นครแวนคูเวอร์ได้สรุป 10 ข้อเท็จจริงเพื่ออธิบายเหตุผลและความจำาเป็นในการยกร่างข้อตกลงร่วม สาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
1. นครแวนคูเวอร์เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ความน่าอยู่และงดงามของเมืองเกิดจากระบบการวางผังที่ยึดมั่น
และเคารพต่อสภาพความงดงามของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้องค์ความรู้ในระดับสูงในการออกแบบเมืองซึ่งได้สร้างให้
แวนคูเวอร์มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการบริการประชาชน
2. ทุกก้าวย่างในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาเมือง การสร้างวิสัยทัศน์ชุมชน และการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ แวนคูเวอร์ได้ยึดมั่นเกณฑ์สำาคัญจากการเติบโตอย่างชาญฉลาด เช่น การสร้างย่านที่น่าอยู่ภายใต้ความ
หลากหลายของผู้คนและเชื้อชาติ การสร้างชุมขนให้กระชับ การผสมผสานกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างให้เป็นชุมชนแห่ง
การเดิน ซึ่งแวนคูเวอร์เชื่อมั่นในแนวทางและก้าวย่างที่ผ่านมาและจะยึดมั่นในแนวทางนี้ต่อไป
3. แวนคูเวอร์ในอนาคตมีความเสี่ยงทั้งจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ความกดดันด้านสภาวะแวดล้อม การ
ลดลงของทรัพยากร ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางอาหาร และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าครองชีพที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ โอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้น และความยั่งยืนในระยะยาว
4. สภาแห่งนครแวนคูเวอร์ได้กำาหนดเป้าหมายไว้มากมายสำาหรับการจัดการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน (เช่น การลด
ลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ในปี ค.ศ. 1990 ร้อยละ 33 ในปี ค.ศ.2012 และร้อยละ 80 ในปี
ค.ศ. 2050) และสร้างระบบจัดการเชิงลึกต่อปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกแหล่งข้อมูล
ตลอดจนติดตามประเมินผลทุกความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน
5. ประชากรในระดับภาคเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเป็นจริงตามนั้น การพัฒนาที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เขตเมืองจะไม่
เพียงพอ ราคาที่อยู่อาศัยจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ประชากรต้องย้ายออกไปยังย่านชานเมือง และเป็นปัจจัยให้เกิดการกระจัด
กระจายของเมืองที่เป็นต้นเหตุของการทำาลายพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ย่านพาณิชยกรรมใจกลางนครแวนคูเวอร์เป็นย่านพาณิชยกรรมระดับภาคที่เมืองได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งงานและที่มา
ของรายได้ครัวเรือนของชาวแวนคูเวอร์ ดังนั้น ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมด้านที่พักอาศัยให้กับประชาชนและไม่ตัด
โอกาสในการมีที่พักอาศัยในย่านดังกล่าว

7. สภาพของนิเวศเมืองและขนาดรอยเท้าทางนิเวศของนครแวนคูเวอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าลักษณะการดำาเนินชีวิตของประชาชน
ในปัจจุบันมีการบริโภคทรัพยากรเกินกว่าความสามารถที่มีเช่นเดียวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งกำาลังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ในขณะที่อาคารซึ่งไม่ใช่อาคารเขียวยังคงมีอยู่อีกมาก
8. รูปแบบเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง เมืองไม่มีความหนาแน่นและการผสม
ผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเพียงพอ ในขณะที่อาคารและการคมนาคมและขนส่งยังคงปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศมากกว่าร้อยละ 87
9. การวางผังและออกแบบเมืองที่ดีเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดการกระชับเมือง สร้างเมืองให้มีประสิทธภาพ ยั่งยืนและมีชีวิต
ชีวา เมืองที่หนาแน่นเท่านั้นที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ง่ายและเกิดความสะดวกในการเข้าถึง ประชาชนจะมีโอกาสอย่างมากในการ
ใช้บริการศูนย์สุขภาพและบริการของรัฐ
10. มีความจำาเป็นอย่างมากที่แวนคูเวอร์จะต้องเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบันไปสู่อนาคตด้วยความความสำาเร็จ ทั้งนี้
การเร่งรัดดังกล่าวต้องนำาไปสู่การขจัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โอกาสการในการเข้าถึงบริการ และโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพอธิบายผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทีม่ า; http://www.isover.com/Q-A/Green-facts-global-challenges/What-is-climate-change

เพราะนครแวนคูเวอร์มีความเชื่อว่า
ก. สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นตัวแทนที่สำาคัญของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ความน่าอยู่ และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำาหรับอนาคต ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบและต้องเริ่ม
ดำาเนินการตั้งแต่ในวันนี้
ข. ก้าวย่างในความเคลื่อนไหวพื่อคงสภาพภูมิอากาศและความสำาเร็จต้องได้มาด้วยความยืดหยุ่น การเตรียมความพร้อม
ซึ่งจะทำาให้แวนคูเวอร์ก้าวสู่ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอนาคต
ค. ในขณะเดียวกัน เมืองต้องมีความสามารถในการจัดการปัญหาและสร้างความน่าอยู่ด้วยการผลักดันเพื่อที่จะก้าวไปข้าง
หน้าด้วยความสำาเร็จ และมีความยั่งยืน
ง. แวนคูเวอร์มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการให้มากทั้งวันนี้และอนาคตเพื่อเป็นแบบจำาลองให้กับเมืองอื่นๆ ในทวีป
อเมริกาเหนือที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกันบนโลกใบนี้

จ. เราสามารถสร้างโอกาสในการจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการเลือกออกแบบอนาคตของเราเพื่อเผชิญกับทุกอุปสรรค
สร้างระบบนิเวศเมืองที่ยั่งยืน สร้างความสามารถและโอกาสในการเป็นเมืองที่ยั่งยืน

กฎบัตรส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบและข้อตกลงร่วม
1. ภาพรวม: ความสำาคัญของสภาวะแวดล้อม
1.1 แวนคูเวอร์ได้กำาหนดประเด็นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นความสำาคัญอันดับแรกสำาหรับทุกการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการเมือง เช่นเดียวกับการสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงบริการและความมีชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์และการจัดการที่ก่อให้เกิดความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และใช้กลยุทธ์การออกแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นเครื่องมือสำาคัญสำาหรับการตัดสินใจบริหารจัดการเมือง

ภาพแนวคิดเมืองสีเขียวตามแนวทางของกฎบัตร
ทีม่ า; http://projectingchange.ca/2011/05/23/talking-greenest-city-with-andrea-reimer/

2. ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองนิเวศ
2.1 สนับสนุนความหนาแน่น การออกแบบ และการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบองค์รวมอย่างมีแบบแผนจากทุกเครื่องมือ
และแนวคิดเพื่อให้ประสบผลสำาเร็จร่วมกันในการธำารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วยกลยุทธ์ที่ยั่งยืนดังนี้
 การคมนาคมและขนส่งสีเขียว
 การจัดการพลังงานสีเขียวและของเสียด้วยระบบการจัดการสีเขียว
 ความสามารถในการซื้อหาที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับรายได้
 สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และแหล่งนันทนาการ
 ศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์
 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
 สุขภาวะของสาธารณะและปัจเจกชน
 ความมีชีวิตชีวาและความปลอดภัยของสาธารณะ
 การเกษตรในเมืองและการเข้าถึงอาหารท้องถิ่น
 การวางแผนพัฒนาสังคม
 โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 และประเด็นอื่นๆ ที่ริเริ่มโดยเมืองและประชาชน

3. รูปแบบเมืองเขียวทีห่ นาแน่น
3.1 ใช้เกณฑ์การออกแบบให้เกิดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงนิเวศ และการเลือกทำาเลที่ตั้งซึ่งสามารถลดรอยเท้าทาง
นิเวศ เช่น การกำาหนดพื้นที่พัฒนาตามเส้นทางรถขนส่งมวลชน การส่งเสริมให้เกิดย่านการค้า สถานที่ทำางาน และศูนย์บริการแห่ง
การเดิน (walkable shopping, employment and amenity areas) และนำาไปสู่ความสำาเร็จในการสร้างรูปทรงเมืองที่หนาแน่น
3.2 ส่งเสริมการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูให้เกิดรูปทรงอาคารและกลุ่มอาคารที่มีความสง่างามเสริมทัศนียภาพในการมองเห็น
บนทำาเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสม ออกแบบและสร้างพื้นที่ให้เป็นย่านที่มีเอกลักษณ์และมีจิตวิญญานของตัวเอง
3.3 ใช้ระบบการจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความหนาแน่นและกิจกรรมทางกายภาพที่ช่วยให้เกิดความกระชับในเนื้อเมือง
กิจกรรมทางกายภาพได้แก่ การผลักดันให้เกิดความเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ซึ่งมีองค์ประกอบของความเป็นชุมชนแห่งการเดิน ชุมชนที่
ใช้จักรยาน และชุมชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเชื่อมต่อระหว่างย่าน ในขณะเดียวกันให้สร้างกลยุทธ์ลดการครอบครองรถยนต์
พร้อมการจัดการทางกายภาพที่ช่วยลดความจำาเป็นในการเดินทาง
3.4 ปกป้องและส่งเสริมพื้นที่ที่มีความมั่งคั่งให้เป็นแหล่งงานที่หลากหลายของชุมชน ได้แก่ ย่านการค้าหรือย่านเศรษฐกิจ
ชุมชน สร้างความสมดุลระหว่างย่านอุตสาหกรรมกับย่านที่พักอาศัย สร้างกายภาพให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่แหล่งงาน
และย่านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดที่พักอาศัยแนวตั้งผสมผสานกับย่านพาณิยกรรม รวมทั้งหน่วยการบริการของชุมชน

ภาพการกระจายกลยุทธ์การจัดการเมืองเขียวของนครแวนคูเวอร์
ทีม่ า: http://salmonarm.wordpress.com/2009/09/

4. สร้างรูปแบบอาคารพักอาศัยให้มีทางเลือกทีห่ ลากหลาย
4.1 ใช้กลยุทธ์การออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หนาแน่นในการส่งเสริมความสามารถการซื้อหาที่อยู่อาศัยของประชาชน
ซึ่งในขั้นตอนนี้หน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการกำาหนดกลยุทธ์และออกข้อกำาหนดเพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินงาน ประกอบด้วย
 เพิ่มความเข้มข้นในการสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลาง
 เครื่องชี้ความสำาเร็จของการมีทางเลือกอาคารพักอาศัยที่หลากหลาย (ขนาด, รูปแบบ, การตกแต่ง และทำาเลที่ตั้ง) ได้แก่ ทั่ว
ทั้งย่านได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนวัยทำางาน เด็ก คนชรา นักเรียน และการรวมเอากลุ่มประชาชนที่มีระดับรายได้ทั้งสูง
กลางและตำ่าเข้าไว้ด้วยกัน
 ส่งเสริมให้เกิดอาคารให้เช่ามากขึ้น

 การใช้ทำาเลที่ตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.2 ใช้แผนกลยุทธ์การส่งเสริมความหนาแน่นในการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาคารที่พักอาศัยที่รอการขายด้วยการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอาคารให้เช่าพร้อมกับการปรับปรุงระบบการเข้าถึงให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น
5. การออกแบบสีเขียวกับการสร้างจิตวิญญาณสถานที่
5.1 ออกแบบบนพื้นฐานความหนาแน่นของพื้นที่ด้วยเทคนิคสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างชุมชนที่งดงาม น่าอยู่ และเป็นไปตาม
หลักนิเวศเมือง ตอบสนองต่อทุกความต้องการของประชาชนและยกระดับความหนาแน่นในการใช้ที่ดิน
5.2 ออกแบบเพื่อเพิ่มความหนาแน่นลงบนพื้นที่ด้วยการเคารพต่อรากฐานดั้งเดิม คุณค่าของชุมขนที่มีอยู่ บริบท ลักษณะ
และอัตลักษณ์ในทุกเนื้อในของพื้นที่
5.3 รวมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันกรณีต้องทำาการปรับปรุงฟื้นฟูแบบเบ็ดเสร็จ (Infill Development)
เช่น การคงสภาพของโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุเดิม แต่เพิ่มความหนาแน่น ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนที่ได้จากเทคโนโลยีและการ
ออกแบบ
5.4 ออกแบบสถานที่และอาคารตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศทิศทางลม แสงแดด และการระบายนำ้าตามธรรมชาติ
5.5 ออกแบบด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับระบบทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ทั้งการเชื่อมต่อโครงข่ายทางธรรมชาติที่
ขาดหายไปให้กลับมามีความสมบูรณ์ดังเดิม คำานึงถึงแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สร้างปัญหาให้กับธรรมชาติ
5.6 ประยุกต์วิธีปฎิบัติที่ดีจากกระบวนการทางธรรมชาติสู่การออกแบบพื้นที่สาธารณะและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน งดงาม ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งใช้โอกาสการเอื้ออำานวยจากธรรมชาติในการสร้างแหล่งอาหาร
และแหล่งพลังงานสะอาดสำาหรับชุมชน
5.7 การออกแบบเมืองและย่านต้องอยู่ภายใต้รูปแบบการส่งเสริมอาหารท้องถิ่น ความสะดวกในการเข้าถึงอาหารท้องถิ่น
การลดของเสียและการนำากลับมาใช้ใหม่
6. ระบบสนับสนุนเมืองสีเขียว
6.1 ให้แน่ใจว่าสวนสาธารณะ ที่โล่ง สถานที่สาธารณะ และเหล่าบรรดาหน่วยบริการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่มี
ศักยภาพเพียงพอในการรองรับการเติบโตของนครแวนคูเวอร์ ทั้งนี้ เมื่อเทียบจากการขยายตัวของประชากรในช่วงเวลาต่างๆ
6.2 ความก้าวหน้าและความสำาเร็จด้านพลังงานที่ยั่งยืนของย่านได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอครอบคลุมปริมาณการใช้ใน
พื้นที่หนาแน่นสูงแล้วหรือไม่
7. เสียงและความรับผิดชอบของประชาชน
7.1 ข้อตกลงนี้จะประสบผลสำาเร็จในการสร้างวิธีคิดใหม่ให้กับสังคมก็ต่อเมื่อมีการให้คำาปรึกษาแนะนำา การให้การศึกษาทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและหาข้อสรุปร่วมกันถึงความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนเพื่อ
อนาคต
7.2 ข้อตกลงนี้สร้างขึ้นภายใต้ความสมดุลจากความต้องการของผู้บริหารเมืองกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่
7.3 แวนคูเวอร์เคารพคุณค่า เสียง ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน
7.4 กฎบัตรนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่ต้องยืนยันถึงแนวทางในการนำาเมืองไปสู่อนาคต เป็นเมืองนิเวศที่
สร้างขึ้นโดยประชาชนจากทุกย่านของแวนคูเวอร์
8. การนำากฎบัตรลงสู่การตกลงร่วม
8.1 เราจะพิจารณากฎบัตรนี้ภายใต้การเคารพการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
8.2 เราจะนำาข้อตกลงที่ได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ไปสู่การปฎิบัติในแผนพัฒนาของแวนคูเวอร์ แผนปฎิบัติการลดโลกร้อน
ทั้งวิสัยทัศน์ของย่าน หรือนโยบายจากแต่ละพื้นที่

8.3 กฎระเบียบ นโยบาย แนวทางปฎิบัติใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎบัตรนี้ เมืองมีหน้าที่ในการปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านั้นให้เกิด
ความสอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกับกฎบัตร
8.4 เราจะผลักดันทุกการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมสาธารณะสำาหรับการเรียนรู้ การพิจารณาความเสี่ยง และทดลองที่จะ
เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างวิธีปฎิบัติดั้งเดิมกับแนวทางของกฎบัตร เราจะควบคุมและยกระดับการเรียนรู้ เราจะศึกษาและเรียนรู้จาก
วิธีปฎิบัติจากทั่วทั้งโลก ทั้งนี้เพื่อทำาให้เกิดความสำาเร็จจากการตกลงตามกฎบัตรนี้

พืน้ ที่การเกษตรที่ได้รับการสงวนรักษาไว้ตามแนวทางของกฎบัตร
ทีม่ า: http://archive.citycaucus.com/2011/06/210k-in-green-grants-being-doled-out-at-vancouver-city-hall-next-week

วิธีปฎิบัติที่ดีของกฎบัตร
ปรากฎการณ์ของกฎบัตรความหนาแน่นนิเวศเมืองแวนคูเวอร์ได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าการวางแผนยุทธศาสตร์เมืองในทศวรรษนี้
อย่างชัดแจ้ง สรุปได้ดังนี้
1. การเพิ่มขั้นตอนการจัดทำาข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองกับประชาชนในรูปของกฎบัตรก่อนลงมือสร้างผังและแผนแม่บทการพัฒนา
เมือง
2. ยุทธศาสตร์เมืองของนครแวนคูเวอร์ตามรายละเอียดในกฎบัตรได้ระบุวิธีปฎิบัติที่ดีในการนำาเอาปัญหาสภาพแวดล้อมโลกเป็น
ปัจจัยหลักสำาหรับการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ซึ่งทำาให้เห็นว่า หากกระบวนการตัดสินใจเริ่มต้นจากการคำานึงถึงสภาพแวดล้อมก่อน
แล้ว ปัญหาโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำาลังประสบคงจะไม่หนักหนาดังเช่นในปัจจุบัน
3. กฎบัตรแวนคูเวอร์ได้นำาเกณฑ์จากการเติบโตอย่างชาญฉลาดไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างกรอบยุทธศาสตร์
และการสร้างแนวทางการออกแบบซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการเกณฑ์จากแนวคิดการพัฒนาเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของโลก โดยใช้เป้าหมาย
การสร้างความหนาแน่นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดรอยเท้าทางนิเวศเป็นธงนำาในการกำาหนดแนวทาง
4. กฎบัตรความหนาแน่นนิเวศเมืองแวนคูเวอร์ได้รับการนำาลงสู่การปฎิบัติภายใต้ชื่อของแผนปฎิบัติการแวนคูเวอร์เมืองเขียว
(Vancouver Greenest City) ซึ่งเริ่มแผนไปแล้วในปี ค.ศ.2009 และได้ประเมินแผนครั้งที่สองในปีนี้ (ค.ศ.2012) นับว่าแวนคูเวอร์เป็น
อีกเมืองที่ยึดมั่นในแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไว้
สำาหรับผู้อ่านที่สนใจศึกษากระบวนการนำากฎบัตรลงสู่การปฎิบัติหรือ Vancouver Greenest City ขอให้รออ่านจากบทความในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ในแฟนเพจ Smart Growth Thailand หรือในบล๊อกโอเคเนชั่น “Smart Growth Asia” หรือในเว็บไซด์
http://www.asiamuseum.co.th/ และเว็บไซด์ http://www.smartgrowththailand.com/
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