บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
การรักษาตัวเมืองเนื.องจากความไม่สมดุลและความเก่าแก่ของโครงสร้างพื=นฐาน รวมถึงผลกระทบของภาวะโลกรวน จึงจําเป็ นต้องมีผเู ้ ชี.ยวชาญใน
รู ปแบบใหม่เพื.อกําหนดขอบเขตการทํางาน ทั=งทางสังคม ระบบนิเวศ และเทคโนโลยี ผูเ้ ชี.ยวชาญแบบสหวิทยาการเหล่านี=มีความสําคัญอย่างยิง. ในการนํา
โครงสร้างพื=นฐานสี เขียวมาเปลี.ยนโครงสร้างพื=นฐานเดิม เช่น การระบายนํ=า ที.อยูอ่ าศัย เครื อข่ายถนน และภูมิทศั น์ ให้บรรลุเป้าหมายของสังคมที.พฒั นา
อย่างต่อเนื.อง จึงจําเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี.ยวชาญ โครงการของเราได้รวบรวมผูเ้ ชี.ยวชาญด้านโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว นักวิชาการระดับต้นๆ และผูเ้ ชี.ยวชาญ
จากสหวิชาชีพ จํานวน 54 คน ซึ.งได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ทั=งเงื.อนไข การฝึ กอบรม และพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื.องถึงวิธีการสร้างตัว
เมืองให้ใช้โครงสร้างพื=นฐานสี เขียวได้ยดื หยุน่ และหลากหลาย เรามีคาํ ถามดังนี=
•

ทําอย่างไรให้โครงสร้างพื=นฐานสี เขียวตอบสนองความต้องการที.หลากหลายได้เพิม. ขึ=น ขณะยังคงความได้เปรี ยบในการแข่งขัน

•

อะไรคือเป้าหมายของแนวทางในอนาคตจากการปฏิรูปนี= ใครคือผูเ้ ชี.ยวชาญที.เห็นภาพรวมในการกําหนดเป้าหมายเหล่านี=

•

วิธีการแก้ไขและการปฏิรูประบบเดิมที.สร้างปั ญหาความไม่เท่าเทียมและภูมิทศั น์ในปั จจุบนั ที.อาจเป็ นอันตราย

การศึกษาแบบสหวิทยาการร่ วมกัน โดยผ่านการสัมมนาตามแนวทางที.กาํ หนด และทํากิจกรรมหลายขั=นตอนในกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื.อพัฒนากระบวน
ทัศน์แบบองค์รวมสําหรับโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว ด้วยการใช้กรอบแนวคิดทางระบบสังคม ระบบนิเวศ และเทคโนโลยี (SETS) โดยมีการระบุปัญหา
อย่างต่อเนื.องภายใต้โครงสร้างพื=นฐานสี เขียวและพัฒนาหลักการเพื.อจัดการกับปั ญหาเหล่านั=น
1.

เรื. องราวที.เป็ นมรดกตกทอด อัตราส่ วน อํานาจของความคิดริ เริ. ม การออกแบบ การนําไปใช้ และการบํารุ งรักษาโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว

2.

ระบุองค์กรที.เกี.ยวข้อง วัตถุประสงค์ โครงสร้างอํานาจในการนําไปใช้ และการดูแลโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว

3.

การร่ วมมือของศูนย์กลางชุมชน สถานที.ให้ความรู ้เรื. องความคิดริ เริ. ม การออกแบบ การนําไปใช้และการบํารุ งรักษาโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว

4.

จัดความสําคัญด้านสังคม ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีของโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว โดยอิงจากแหล่งข้อมูล

5.

เพิ.มประสิ ทธิภาพการจัดการเพื.อตอบสนองความต้องการของชุมชน การให้เป็ นมรดกตกทอด และการตั=งเป้าหมายในอนาคต

6.

สร้างแนวทางความเข้าใจผ่านการเป็ นเจ้าของที.ยดื หยุน่ และการบํารุ งรักษาโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว โดยใช้บริ บทการเปลี.ยนแปลงทางสังคม
ระบบนิเวศ และเทคโนโลยี

หลักการที. 1 ทําหน้าที.เป็ นรากฐานของหลักการทั=งหมด โดยให้ความกระจ่างแก่กระบวนการทั=งสามในมิติ SETS เพื.อให้เกิดความชัดเจนกับโครงสร้าง
พื=นฐานสี เขียว ซึ.งจะช่วยกําหนดวิธีการที.สร้างความเข้าใจ การออกแบบ การนําไปใช้ การบํารุ งรักษา และวิวฒั นาการของโครงสร้างพื=นฐานสี เขียว ซึ.งจะ
ส่ งผลให้เราประเมินผลแบบองค์รวมได้ดียง.ิ ขึ=น ด้วยกรอบแนวคิด SETS

•

มรดกตกทอด สถานที.และชุมชนหลายแห่งไม่เพียงแต่มีเรื. องราวที.เป็ นประวัติศาสตร์เท่านั=น แต่ยงั มีมรดกตกทอดที.ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการวางแผนและการนําโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวไปใช้ เช่น การแบ่งแยกของเจ้าอาณานิคม หรื อการเหยียดสี ผวิ เพื.อแบ่งพื=นที.ในการ
วางผังเมือง ซึ.งอาจรวมถึงประวัติศาสตร์ที.ชวนสะเทือนใจเนื.องจากการกินดีอยูด่ ีของผูค้ นในสถานที.น= นั สถานที.กบั ชุมชนมีแนวทางและได้
ตั=งเป้าหมายในอนาคตว่าตัวเมืองควรเป็ นอย่างไร ซึ.งจะเป็ นแนวทางที.สาํ คัญว่าโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวควรจัดการแก้ไขและจัดรู ปแบบใหม่
ให้เท่าเทียมได้อย่างไร

•

อัตราส่ วน และความสัมพันธ์ การนําโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวไปใช้ ควรพิจารณาถึงอัตราส่ วนของภูมิทศั น์ในพื=นที.น= นั ด้วย เช่น การที.บุคคลรุ ก
ลํ=าบริ เวณที.เป็ นส่ วนหนึ.งของเครื อข่ายพื=นที.สีเขียว ซึ.งตั=งอยูใ่ นพื=นที.สาธารณะทัว. เมือง อันเป็ นส่ วนหนึ.งของเครื อข่ายการใช้ประโยชน์ที.ดินที.
ใหญ่ข= ึน ดังนั=น การรุ กลํ=าโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวในท้องถิ.น จึงเป็ นส่ วนหนึ.งของลําดับขั=นตอนที.ซอ้ นกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
อัตราส่ วนที.ต่างกัน ซึ.งจําเป็ นต้องได้รับการพิจารณาในกระบวนการวางแผนให้ครอบคลุมทัว. ถึง

อัตราส่ วนทางสังคมก็มีบทบาทสําคัญ เช่น ระดับขององค์กรและสถาบันต่างๆ โครงการโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวมักประสบปั ญหาโครงสร้างสถาบัน
ต่างๆ ที.มีขอ้ บังคับซํ=าซ้อนกัน รวมทั=งหน่วยงานในชุมชน สํานักผังเมือง อําเภอ หรื อแม้แต่หน่วยงานระดับชาติ ตลอดจนกลุ่มตัวแทนหลากหลายที.มี
ผลประโยชน์ต่างกัน ภูมิทศั น์สถาบันที.สร้างขึ=นโดยสังคมส่ งผลกระทบที.ยงุ่ ยากต่อกระบวนการวางแผน การนําไปใช้ และการจัดการโครงสร้างพื=นฐานสี
เขียว และอาจจะเกิดความไม่ลงตัวระหว่างอัตราส่ วนของการจัดการกับอัตราส่ วนของระบบการจัดการแบบ SETS
•

อํานาจ โครงสร้างพื=นฐานสี เขียว ดําเนินการโดยโครงสร้างทางสังคมที.มีชีวติ ซึ.งถูกหล่อหลอมและเป็ นส่ วนหนึ.งของชุมชนในท้องถิ.นนั=น ใน
โครงการโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวที.ใดก็ตาม จะมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยจํานวนมากที.อาจได้รับผลกระทบหรื อเกี.ยวข้องกับโครงการ ตั=งแต่ระดับ
บุคคลไปจนถึงหน่วยงานของรัฐ ผูไ้ ด้ผลประโยชน์ในท้องถิ.นไปจนถึงองค์กรระดับโลก เนื.องจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความแตกต่างกันสู งมาก
และการตัดสิ นใจภายในกระบวนการโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวยังแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจและความไม่สมดุล ดังนั=นกระบวนการนี=
ต้องมีการรับรู ้ร่วมกันอย่างทัว. ถึง และทํางานเพื.อแก้ไขความไม่เท่าเทียมของอํานาจที.ไม่สมดุลกัน

หลักการแต่ละข้อสร้างขึ=นจากสามกระบวนการนี= ขั=นตอนแรก คือการทําความเข้าใจว่าเมื.อใดและเพราะเหตุใด โครงสร้างพื=นฐานสี เขียวอาจจะเป็ นวิธี
แก้ปัญหาที.เหมาะสมสําหรับระบบเมืองที.ยดื หยุน่ กว่า เราเชื.อว่าการสร้างเครื อข่ายของผูค้ น ซึ.งครอบคลุมถึงสถานที. วัฒนธรรม ภูมิหลัง สหวิชาชีพ และ
ภาคส่ วนต่างๆ เราก็จะมีความเข้าใจและความสามารถในการมีส่วนร่ วมสร้างโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวในอนาคต การสนับสนุนให้มีการพูดคุยและ
วิพากษ์วจิ ารณ์หลักการที.นาํ เสนอในที.น= ี ด้วยความร่ วมมืออย่างต่อเนื.อง จะพัฒนาโครงสร้างพื=นฐานสี เขียวให้เป็ นระบบบูรณาการทางสังคม ระบบนิเวศ
และเทคโนโลยี
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