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การเมือง การพัฒนา และ PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่ง
ลดาวัลย ไขคาํ
อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บทคัดยอ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาป จ จั ย ทางการเมื อ งที่ ก อ ให เ กิ ด มลพิษ
PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่ง 2) แสดงกรณีตัวอยางของภาครัฐในการ
จัดการ PM2.5 ในเมืองหลวง และ 3) อภิปรายความสัมพันธระหวางการเมือง การพัฒนา และ
PM2.5 กรุงฮานอย กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่ง
ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินนโยบายของรัฐโดยไมสนใจสิ่งแวดลอมเปนปจจัยทาง
การเมืองที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 2) วิธีการจัดการกับมลพิษทางอากาศของภาครัฐในกรณี
ตั ว อยางที่แตกต า งกั น มีท้ั งประสบความสํ า เร็ จและล มเหลว และ 3) ความสัมพัน ธระหว า ง
การเมืองและการพัฒนา มีสวนอยางมากในการจัดการกับปญหามลพิษทางอากาศในเอเชีย โดย
รัฐรวมศูนยอํานาจมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จเร็วกวาประเทศที่เปนประชาธิปไตย
คําสําคัญ: มลพิษ PM2.5 รัฐบาล กรุงฮานอย กรุงจาการตา กรุงปกกิ่ง
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Politics, Development and PM2.5 in Hanoi, Jakarta and Beijing
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Abstract
This research was conducted with aims to 1) study the important political factors of
PM2. 5 problem in three capital cities; Hanoi, Jakarta and Beijing, 2) demonstrate how the
governments deal with PM2.5 in Hanoi, Jakarta and Beijing, and 3) discuss the relationship
between politics, development, and PM2.5 in the capital cities in Asia.
It could be seen in the research results that 1) government policies on rapid
development without environmental concern could contribute greatly to PM2.5; 2) different
state governments employed different measures to deal with air pollution in these studied
capitals; and 3) relationship between politics and development plays a vital role in tackling the
air pollution problem in capital cities in Asia. Centralized state appeared to have more tendency
to succeed faster than democratic state.
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บทนํา
มลพิษ ทางอากาศที่เ กิด จากอนุภาคขนาดเสน ผานศูน ยก ลางเล็ก กวา 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ที่แขวนลอยในอากาศเปนหนึ่งในปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุดในปจจุบัน การเกิด
PM2.5 ในอากาศสงผลทําใหอากาศเปนพิษ แตในความเปนจริงนั้น PM2.5 เกิดขึ้นไดในธรรมชาติ
(Non-anthropogenic) เชน กิจกรรมทางการเกษตรตาง ๆ ซึ่งมีแหลงที่มาหลักจากแอมโมเนีย ดิน
และฝุนในพื้นที่แหงแลง หรือฝุนที่พัดมาจากระยะไกล (Long-Range Transport: LRT) เชน ฝุนจาก
ทะเลทรายตาง ๆ (Nieder et al., 2018) และ PM2.5 ถูกปลอยออกมาจาก 2 แหลงสําคัญ ไดแก
อนุ ภ าคที่ ป ล อ ยออกสู อ ากาศได โ ดยตรง (หรื อ อนุ ภ าคตั้ ง ต น ) จากแหล ง ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น
(Anthropogenic) ไดแก การสันดาปของเครื่องยนต (ทั้งดีเซลและเบนซิน) การเผาไหมเชื้อเพลิง
ชนิดแข็ง เชน ถานหินลิกไนต น้ํามันหนัก ชีวมวลที่ใชในครัวเรือนและกิจกรรมในอุตสาหกรรม
และอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนออกไซดในชั้น
บรรยากาศ ซึ่งสวนใหญเปนผลสืบเนื่องจากการเผาไหมของเครื่องยนต การจราจร และกระบวนการ
ทางอุ ต สาหกรรมบางชนิ ด และก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม ข องเชื้ อ เพลิง
กํามะถัน ทําใหเกิดอนุภาคที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น (Gaffney & Marley, 2003)
ปจจัยทางการเมืองที่กอใหเกิดมลพิษ PM2.5 ในเมืองหลวงและในเมืองใหญคือนโยบาย
ของรัฐบาลที่เนนการพัฒนาเมือง (Urban Development) อยางรวดเร็ว คงปฏิเสธไมไดวาประเทศ
กํ า ลั ง พั ฒ นาที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิจ มั ก มองข า มความเสื่ อ มโทรมทาง
สิ่งแวดลอม เชน การขยายเขตอุตสาหกรรม การสรางโรงงาน การจราจร และการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิด PM2.5 (Lim et al., 2020) ฝุนละอองเหลานี้สงผลกระทบ
ดานลบตอทั้งระบบนิเวศ ทัศนวิสัย ชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในเมือ งที่อ าศัย อยูใ นอาคารและพื้นที่ปดที่ไ ม มีก าร
ระบายอากาศ ทําใหเปนแหลงกักเก็บฝุนละอองจํานวนมาก เมื่อ PM2.5 เขาสูรางกายจะสงผลเสีย
ในระยะสั้นและระยะยาว เกิดปญหาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน โรคหัวใจ โรคทางเดิน
หายใจ โรคปอด โรคสมองเสื่อม โรคกระดูกพรุน ภาวะการรับรูลดลง โรคซึมเศราจนถึงขั้นเปนอันตราย
ตอชีวิตได (Xing et al., 2016; Prada et al., 2017; Kilian & Kitazawa, 2018; Vaughan, 2020)
เมื่อ เดือ นมิถุน ายน ป ค.ศ. 2012 องคก ารสหประชาชาติไ ดป ระกาศ “เปา หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเปนเปาหมายที่ทาทายและ
ยิ่งใหญระดับโลกมีทั้งสิ้น 17 ประการผานบูรณาการทั้งสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแก
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ ม (เกษร เกษมชื่นยศ, 2563) โดยไดระบุวามลพิษทางอากาศ
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยเสียชีวิตกอนวัยอันควร (AQLI, 2020) ในป ค.ศ. 2018 องคการ
อนามัยโลก (WHO) ไดประมาณการวาประชากรโลกกวารอยละ 90 สูดอากาศที่ปนเปอนมลพิษ
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เขาไป โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ําถึงปานกลาง ดังนั้น
การลดจํ า นวนผู เ สี ย ชี วิ ต และเจ็ บ ป ว ยจากมลพิ ษ ทางอากาศ จึ ง เป น เป า หมายสํ า คั ญ ที่ ต อ ง
ดําเนินการใหไดภายในป ค.ศ. 2030 (WHO, 2018)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยทางการเมืองที่กอใหเกิด PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่ง
2. แสดงกรณีตัวอยางของภาครัฐในวิธีการจัดการ PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตา
และกรุงปกกิ่ง
3. อภิปรายความสัมพันธระหวางปจจัยทางการเมือง การพัฒนา และ PM2.5 ในกรุง
ฮานอย กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่ง
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นที่กํากับดูแลกรุงฮานอย กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่ง
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน: โครงสรางการเมือง รัฐบาล และนโยบายของรัฐ
2. ตั ว แปรตาม: คุ ณ ภาพอากาศ วั ด จากค า ความเข ม ข น PM2.5 ระหว า งป
2016-2019 (ระยะเวลา 4 ป)
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนประเด็นทางดานการเมืองที่สงผลตอมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจาก PM2.5 โดยใชการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเปนกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารโดยการ
ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เ กี่ย วขอ ง เอกสารที่ผูวิจัย เลือ กไดเ ปน ไปตาม
เกณฑสี่ประการของ John Scott คือ (Scott, 2006)
1. เกณฑความแทจริง (Authenticity) โดยใชเอกสารตนกําเนิด (Origin) ที่สําคัญ คือ
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ
2. เกณฑความนาเชื่อถือ (Credibility) เพื่อใหแนใจวาเอกสารมาจากแหลงขอมูลที่
เชื่อถือได
3. เกณฑการเปนตัวแทน (Representativeness) เอกสารสามารถเปนตัวแทนในการ
นําเสนอเนื้อหา ขอมูลและบริบท และเปนตัวแทนของประชากรในการนํามาวิเคราะหตอได
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4. เกณฑความหมาย (Meaning) เอกสารที่มีความชัดเจน และสามารถที่จะเขาใจได
งาย และเปดพื้นที่ใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหเอกสารเหลานั้นไดทั้งในระดับขอเท็จจริง (Fact) และ
ระดับนัยที่ซอนอยูในขอมูลจากเอกสาร
การรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลหลัก คือ หองสมุดของมหาวิทยาลัยและ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมเอกสาร บทความวิจัย บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร แ ล ว ได แ ก เอกสารปฐมภู มิ (Primary Document) ซึ่ ง เป น เอกสารสาธารณะ (Public
Document) ที่ตีพิมพเ ผยแพรโ ดยภาครั ฐ เชน รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมาย ประกาศคณะรั ฐ มนตรี
เอกสารทางราชการและขอมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวของตามพันธกิจของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได สื บ ค น ข อ มู ล จากเอกสารทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Document)
ประกอบดวยบทความวิจัย งานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและเอกสารจากหนวยงานที่
ไม ใ ช ภ าครั ฐ รวม 4 องค ก ร ได แ ก ข อ มู ล จากองค ก ารอนามั ย โลก (WHO) กรี น พี ซ อิ น เตอร
เนชันเนล (Greenpeace International) ดัชนีคุณภาพของอากาศ (Air Quality Index: AQI) และดัชนี
คุณภาพอากาศทีส่ งผลตอชีวิต (Air Quality Life Index: AQLI)
การวิเคราะหขอ มูล
ผูวิจัยรวบรวมและจัดเรียงขอมูลเพื่อตีความและเขารหัส ในการเขียนโคดขอมูลผูวิจัย
ใชโปรแกรม NVivo เพื่อชวยสรางรหัสและจัดหมวดหมูขอมูลสําคัญที่ไดรับจากเอกสารปฐมภูมิ
และทุติยภูมิกอนที่จะเชื่อมตอการเขารหัส (Coding) และใชการวิเคราะหเนื้อหา เชน การวิเคราะห
ขอความอยางเปนระบบ ผานโปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Excel ผูวิจัยใชการพรรณนา
เชิงวิเคราะห (Descriptive Analytics) ที่ชวยใหเห็นภาพรวมของขอมูล และความสัมพันธระหวาง
ขอมู ล และการตีค วาม (Hermeneutics) โดยอาศั ย ประสบการณ ความรูและความเขาใจของ
ผูวิจัยรวมดวย (Neuman, 2009; มงคล เทียนประเทืองชัย, 2553)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวามลพิษทางอากาศที่เกิดจาก PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตา และ
กรุงปกกิ่ง มาจากนโยบายของรัฐที่เนนการพัฒนาประเทศและพัฒนาเมือง คาความเขมขนของ
PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตาและกรุงปกกิ่งสูงมากในชวงการพัฒนาเมืองอยางเต็มรูปแบบ
ซึ่งตางมีแหล งที่ ม าที่ค ล ายคลึงกั นคื อ การใชถานหิน จากภาคอุต สาหกรรม การเพิ่มขึ้ น ของ
ประชากร ยานพาหนะจํานวนมหาศาล และปจจัยที่แตกตางกัน ไดแก ปจจัยทางดานภูมิศาสตร
และปจจัยภายในอื่น ๆ

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2564
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 27, No. 1, January-June 2021

ในชวงทศวรรษ 1990 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
เมื่อรัฐบาลเวียดนามจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในป ค.ศ. 1989 ตาม
นโยบาย “โดยเมย (Doi Moi)” ที่ประยุกตระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีภายใตโครงสรางทาง
การเมืองแบบสังคมนิยม ใหความสําคัญกับภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือภาคการบริการ
และการลงทุ นด านโครงสร า งพื้ นฐานเพื่ อ เปด ตลาดการค ากั บ ต า งประเทศมากขึ้น (ชาญชั ย
จิตรเหลาอาพร, 2560) นโยบายนี้ไดเปลี่ยนกรุงฮานอยจากเมืองแหงการเดินและขี่จักรยานไปเปน
เมืองที่ใชรถยนตสวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 12-15 ตอป มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
สงผลใหมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นรอยละ 30 (Hieu, et al., 2013) PM2.5 ที่พบในกรุงฮานอย
เกิดมาจากการจราจร อุตสาหกรรมการกอสราง การเผาไหมชีวมวล (Biomass Burning) และการ
เผาไหมถานหิน (Duc, 1999; Thuy et al., 2018) ปจจัย เหลานี้ทําใหเ มือ งหลวงของเวีย ดนาม
มีปริมาณมลพิษทางอากาศมากขึ้นทุกป และจากรายงานคุณภาพอากาศโลกในป ค.ศ. 2019
กรุงฮานอยไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดเปนอันดับเจ็ดของโลก
ประเทศอินโดนีเซีย ไดรับการพัฒนาขนานใหญภายใตการนําของรัฐบาลนายพลซูฮารโต
ที่ยึดอํานาจมาจากประธานาธิบดีซูการโน เขาไดรับฉายาวาเปน “บิดาแหงการพัฒนา” ที่เปลี่ยน
ประเทศจากภาคเกษตรกรรมไปเน น ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่อ การส งออก การขยายการศึ ก ษา
การพั ฒ นาสาธารณสุ ข และการสรางสาธารณู ป โภคพื้นฐานทั่ ว ประเทศ ตั้งแตป ค.ศ. 1967
ชว งเวลาที่นายพลซู ฮ ารโ ตปกครอง ประเทศอินโดนีเ ซีย มีก ารเติบ โตทางเศรษฐกิจรอ ยละ 7
สามารถลดอัตราผูตกงานและอัตราความยากจนจากรอยละ 68 ในป ค.ศ. 1985 มาเปนรอยละ 13
ในป ค.ศ. 1997 และมีการเปดเสรีใหธนาคารตางชาติเขามาตั้งในประเทศได (อรไท โสภารัตน,
2560) กรุงจาการตาขยายความเปนเมืองอยางมาก สงผลใหมีการใชยานยนตที่เพิ่มขึ้น มีการเติบโต
ของประชากร ทํ าใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีก ารใชพ ลั งงานเพิ่มมากขึ้น ในป
ค.ศ. 2016 ยานยนตใ นจาการต ามีจํ า นวนมากกว า 18.7 ลานคัน นอกจากนี้ กรุงจาการ ต า
ยังประสบกับปญหาไฟปาพรุใน Palangka Raya และ Pekanbaru ทําใหสถานการณมลพิษทาง
อากาศเลวรายลงและสงผลกระทบตอประเทศเพื่อนบาน ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย และภาคใต
ของประเทศไทย (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2562) กรุงจาการตาจึงถือไดวาเปนหนึ่งในเมืองที่มี
มลพิษมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กรุ ง ป ก กิ่ ง ประเทศจี น ประสบป ญ หามลพิ ษ ทางอากาศเพิ่ ม มากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจของเติ้ง เสี่ยวผิง รัฐบาลประกาศใชนโยบายสี่ทันสมัย
(Four Modernization) ตั้งแตทศวรรษที่ 1970 ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจในสี่ดาน คือ การเกษตร
อุ ต สาหกรรม วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และการป อ งกั น ประเทศ ต อ มาในป ค.ศ. 1979
เติ้ง เสี่ยวผิงไดดําเนินนโยบายปฏิรูปและเปดประเทศ (วรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2554) ซึ่งรัฐบาลได
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ลงทุนในดานสาธารณูปโภคเปนจํานวนมาก เชน การกอสรางถนน ตึก อาคาร การวางระบบ
น้ําประปาและไฟฟาเพื่อรองรับการลงทุนจากตางชาติ และเปดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สงผลให
เศรษฐกิจจีนเติบโตอยางกาวกระโดด (Lin et al., 2003; ปยะภพ มะหะมัด, 2559) ซึ่ง PM2.5
ในกรุงปกกิ่งมีแหลงที่มาจากถานหินในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือ น การเผาไหมจาก
การจราจรบนทองถนนจากยานยนตจํานวนมหาศาล ซึ่งมีคาความเขมขนของ PM2.5 สูงมากทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ดังนั้นมลพิษทางอากาศกลายเปนปญหาสําคัญในประเทศจีน
และเป นภั ย คุ ก คามสุ ข ภาพที่สํ า คั ญ และร ายแรงที่สุ ด ที่ผานมากรุ งป ก กิ่ งเคยตรวจพบระดั บ
ความเขมขนของ PM2.5 สูงสุดที่บันทึกไวคือ 1,000 µg/m3 ในฤดูหนาวป ค.ศ. 2013 และค.ศ. 2021
อยางไรก็ตาม เมืองหลวงทั้งสามแหงตางก็มีปจจัยทางดานภูมิศาสตรและปจจัยภายใน
ที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอคาความเขมขนของ PM2.5 ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ดังภาพที่ 1
80
คาเฉลี่ย PM2.5 (µg/m3)
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ภาพที่ 1 กราฟเสนแสดงการเปรียบเทียบคา PM2.5 ในรอบป ค.ศ. 2019 ของกรุงฮานอย กรุงจาการตา และ
กรุงปกกิ่ง
ที่มา: (AirVisual, 2020)

ความเขมขนของ PM2.5 ในกรุงฮานอยเปนผลมาจากปจจัยทางดานภู มิศาสตร และ
สภาพภูมิอากาศที่ไดรับอิทธิผลมาจากมรสุมทางเหนือในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลจีนตะวันออกในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ทําใหมี
อากาศหนาวเย็ น และแห ง แล ง ค า ความเข ม ข น ของ PM2.5 ในฤดู ห นาวจึ ง สู ง กว า ในฤดู รอ น
ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานคาบสมุทรอินโดจีนในชวงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกรกฎาคม กรุงฮานอยจึงไดรับฝุนที่พัดมาจากทะเลทรายในประเทศจีน (Hien et al., 2004)
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อินโดนีเซียตั้งอยูในเขต “วงแหวนแหงไฟ” (Ring of Fire) อันเปนเขตรอยตอของเปลือก
โลกในมหาสมุทรแปซิฟก วงแหวนแหงไฟนี้เปนสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ทําใหมีเถาถานจากภูเ ขาไฟที่แผกระจายออกไประยะไกล (ภาณุวัฒน พันธุประเสริฐ, 2556)
นอกจากนี้ มีการเผาไหมตามฤดูก าลในภาคเกษตรกรรมทําให PM2.5 มีคาความเขมข นมาก
ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม และยังมีปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศที่
สงผลตอความเขมขนของ PM2.5 กรุงจาการตานั้นไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ลูกคือลมมรสุม
ทางตะวันออกเฉียงใต (ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน) และมรสุมทางตะวันตกเฉียง
เหนือ (ตั้งแตเดือ นพฤศจิก ายนถึงเดือนมีนาคม) นํามาซึ่งฤดูแลงและฤดู ฝนตามลํ าดับ สงผล
กระทบโดยตรงตอคาความเขมขนของ PM2.5 ที่พบวาในฤดูแลงมักจะสูงกวาในฤดูฝน แตในชวง
ฤดูฝนกลับเกิดปรากฏการณฝนกรดในกรุงจาการตา เชนเดียวกับคาความเขมขนของ PM2.5
ในกรุงปกกิ่งทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลคือ ในชวงฤดูหนาวระหวางเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
ที่มีอ ากาศหนาวเย็นจนอุณ หภู มิต่ํากวา 0 องศาเซลเซีย สสงผลใหป ระชาชนกวา 24 ลานคน
ตองเผาถานเพื่อ ใหส รางความรอ นและความอบอุน นอกจากนั้น กิจกรรมอื่น ๆ เชน การทํา
ความสะอาด การปรุงอาหารประเภทปงยางและการเผาไหมเชื้อเพลิงจากภาคอุตสาหกรรมทําให
สถานการณ PM2.5 ยิ่งเลวรายลงในฤดูหนาว ประกอบกับในเดือนพฤษภาคม พายุทรายจาก
ประเทศมองโกเลียและเขตปกครองตนเองมองโกเลียในที่ปกครองภายในรัฐบาลจีนไดพัดเขา
มาปกคลุมกรุงปกกิ่งและบริเวณจีนตอนเหนือ สงผลใหทัศนวิสัยลดต่ําลง เครื่องบินตองเลื่อน
เวลาเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน (BBC News, 2017)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด การกั บ มลพิ ษ ทางอากาศในเมื อ งหลวงโดยรั ฐ ในกรุ ง ฮานอย
กรุงจาการตา และกรุงปกกิ่งพบวาแนวทางการแกปญหาโดยรัฐมีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมา
จากระบอบการปกครองและโครงสรางการเมืองที่ถูกออกแบบไวในรัฐธรรมนูญ ผูวิจัยไดแบง
รูปแบบการปกครองออกเปนสองระบอบ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใชระบอบสังคมนิยมที่รวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง คือ นโยบายตาง ๆ ในการ
บริหารกิจการของรัฐจะเปนคําสั่งที่สั่งมาจากสวนบนลงสูสวนลาง ขณะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่โดยหลักการแลวจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการภายในรัฐ กอใหเกิดนโยบายที่มาจากรัฐทั้งจาก
สวนบนลงสูสวนลางคือ รัฐมีคําสั่งนโยบายลงมาสูประชาชน และจากสวนลางขึ้นสูสวนบนคือ
การขับเคลื่อนภาคประชาชนทีม่ ีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรัฐ
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การปกครองในระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต
รัฐบาล/พรรคคอมมิวนิสต

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาล
กระบวนการทางการเมือง

ประชาชน

ประชาชน

ภาพที่ 2 การรับมือปญหาสิ่งแวดลอมของรัฐที่สงผลตอการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม

ตัวอยางสําคัญคือ การรับมือกับปญหา PM2.5 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีนสวนใหญ
มีความรูเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอยางจํากัด ขาดความเขาใจในพฤติกรรมมนุษยที่กอใหเกิด
มลพิษทางอากาศ และวัฒนธรรมการปรุงอาหารนอกครัวเรือนที่แพรหลายในประชาชนชาวปกกิ่ง
(Xin & Lan, 2012; Xinhua, 2012) ทํ าใหป ระชาชนให ค วามร ว มมือ กับ รัฐ บาลน อ ยมาก ดังนั้น
รั ฐ ตองริเ ริ่มนโยบายที่เ ขมงวด มีมาตรการในการควบคุม ใหรางวัล และลงโทษในเชิงบังคับ
มากกวาการขอความรว มมือ เพื่อ ใหนโยบายประสบความสํ าเร็ จตามเปาหมาย (BBC News,
2013; Liu et al., 2017)
ตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดระบุไววา “สาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนรัฐสังคมนิยมภายใตเผด็จการประชาธิปไตยของประชาชน (People's Democratic Dictatorship)
นําโดยชนชั้นกรรมาชีพและอยูบนพื้นฐานของพันธมิตรคนงานและชาวนา”(Constitution of the
People’s Republic of China, 1982) แมวาจะกําหนดใหสภาประชาชนแหงชาติจีน (National People's
Congress: NPC) เปน “องคกรที่มีอํานาจสูงสุดของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญ (วรศักดิ์ มหัทธโนบล,
2554) แตในทางปฏิบัตนิ ั้นพรรคคอมมิวนิสตจีน (CCP) มีอํานาจสูงสุดในการเมืองจีน พรรคมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมทุกสถาบันทางการเมืองและการทหาร (Lawrence, 2013) สงผล
ใหรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) ภายใตการนําของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
(Xi Jinping) สามารถประกาศนโยบายที่จัดการกับปญหาเรงดวนไดทันที
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รัฐบาลจีนริเริ่มกอตั้งและเสริมสรางสถาบันที่จะมารับมือกับภัยพิบัติในระดับชาติ มีการ
พยายามแกไขกฎหมายปองกันและควบคุมมลพิษทางอากาศแหงชาติ (The National Air Pollution
Prevention and Control Law) และที่สําคัญในป ค.ศ. 2014 ที่รัฐบาลจีนประกาศ ‘สงครามตอตาน
มลพิษ ’ (War Against Pollution) และจั ด ทํ าแผนระดั บชาติเ พื่อ เผชิญ หนากับมลพิษทางอากาศ
อยางจริงจัง มีการประสานงาน สงเสริมและสรางแรงจูงใจแกเ จาหนาที่ทอ งถิ่นเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มให ดี ขึ้ น อย า งเป น รู ป ธรรมและประเมิ น ผลได เจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น ต อ งใช
มาตรการเชิงรุกแมวาในบางมาตรการจะสงผลกระทบตอชีวิตของชาวบาน เชน การประกาศรื้อ
ถอนเครื่องทําความรอนที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงอยางฉับพลันโดยไมมีการแจงเตือนลวงหนา
เหตุการณเหลานี้สรางความไมพอใจใหแกสาธารณชน แตกลับเปนสวนสําคัญที่ทําใหรัฐบาลจีน
ประสบความสําเร็จในสงครามตอตานมลพิษ (Zhang et al., 2019)
ผลที่ไ ดคือ กรุ งป ก กิ่งใชเ วลาเพีย งเจ็ดปในการลดระดับ คาความเขมขน ของ PM2.5
ลงอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย PM2.5 ในกรุงปกกิ่ง ลดลงจาก 58.8 µg/m3 ในป ค.ศ. 2017 เหลือ
42.1 µg/m3 ในป ค.ศ. 2019 ดังที่ปรากฏในภาพที่ 3 ทําใหปกกิ่งมีจํานวนวันที่อากาศสดใสมากขึ้น
ซึ่งในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2019 เปนเดือนที่สะอาดที่สุดเปนประวัติการณของกรุงปกกิ่ง
คาเฉลี่ย PM2.5 (µg/m3 )
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ภาพที่ 3 กราฟเสนแสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบ PM2.5 ระหวางป 2017-2019 ในกรุงฮานอย กรุงจาการตา และ
กรุงปกกิ่ง
ที่มา: (AirVisual, 2020)

ในทางตรงกั น ข า ม ความพยายามในการจั ด การกั บ ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มของรั ฐ บาล
เวียดนามกลับยังไมปรากฎผลนัก แมเวียดนามจะใชระบอบการปกครองทีค่ ลายคลึงกับจีน แตใน
มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญเวียดนามนั้นใหอํานาจเต็มแกพรรคคอมมิวนิสตในฐานะที่เปนผูนําของ
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รั ฐ และสั งคมเวีย ดนาม เป น ตั ว แทนผลประโยชนของชนชั้น กรรมาชีพ ทําหนาที่ตัด สิน ใจแทน
ประชาชน และรับผิดชอบตอประชาชนทั้งประเทศ (Viet Nam’s Constitution, 1992) พรรคคอมมิวนิสต
กลับยังไมไดใหความสนใจตอปญหา PM2.5 อยางจริงจัง รัฐบาลเวียดนามเพียงระบุแนวทางแกไข
ปญหาในระยะสั้น เชน ในป ค.ศ. 2016 รัฐบาลเวียดนามไดออกแผนปฏิบัติการแหงชาติเพื่อการ
จัดการคุณภาพอากาศ (National Action Plan on Air Quality Management) สําหรับการควบคุม
และตรวจสอบการปลอยมลพิษและปรับปรุงคุณภาพอากาศ และพยายามลดมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากการใชจักรยานยนตในเมืองหลวงในป ค.ศ. 2017 แตยังไมมีกระบวนการตรวจสอบ
การบังคับใชและการกําหนดบทลงโทษหากไมปฏิบัติตาม ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ รัฐบาลมีคําสั่ง
ให ย า ยโรงงานที่ ป ล อ ยมลพิ ษ สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนดจํ า นวน 117 แห ง ใน 12 เขตออกจาก
กรุงฮานอยภายในป ค.ศ. 2020 มีโรงงานเพียง 4 แหงเทานั้นที่ทําตามคําสั่ง แตโรงงานที่ไมยาย
ออกยังไมไดรับการลงโทษจากรัฐ (Ha, 2019)
นอกจากนี้ รั ฐ บาลเวี ย ดนามไม ไ ด แ ก ไ ขป ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที่ ต น เหตุ แต เ น น
การแกปญหาที่ปลายเหตุ เชน เมื่อมลพิษทางอากาศสูงกวาเกณฑที่กํ าหนดไวหลายครั้ งในป
ค.ศ. 2019 แทนที่รัฐบาลจะเรงดําเนินการหาแนวทางแกไข แตกลับออกคําแนะนําใหประชาชน
อยูแตในที่พักอาศัยและจํากัดการออกกําลังกายกลางแจง ซึ่งคําสั่งดังกลาวไมไดทําใหมลพิษทาง
อากาศลดลง ดังนั้น เราจะเห็นไดจากภาพที่ 3 ที่แสดงคาเฉลี่ยความเขมขนของ PM2.5 ในกรุง
ฮานอย จาก 45.8 µg/m3 ในป ค.ศ. 2017 ลดลงเหลือ 40.8 µg/m3 ในป 2018 กอนที่จะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเปน 46.9 µg/m3 ในป ค.ศ. 2019
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในเวียดนามนั้นถูกจํากัดอยางมาก
รั ฐ บาลไม อ นุ ญ าตให มี ก ารเคลื่ อ นไหวทางด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แต อ นุ ญ าตให อ งค ก รอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมดําเนินการเคลื่อนไหวได ประชาชนชาวเวียดนามเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
เชน การสวมใสหนากากเมื่อออกจากอาคาร วัยรุนผูขับขี่รถจักรยานยนตจะดับเครื่องยนตขณะที่
รถจอดติด สั ญ ญาณไฟหรือ จอดรถนานเกิน 30 วิน าที การรณรงคโ ครงการ Earth Hour โดย
ปดไฟเปนเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อกระตุนใหคนประหยัดพลังงาน แตนั่นยังไมทําใหปญหา PM2.5 ใน
เวียดนามไดรับการแกไขอยางยั่งยืน
อินโดนีเซียเคยผานยุคที่เปนเผด็จการภายใตการนําของพลเอกมูฮัมหมัด ซูฮารโต ใน
“ยุคระเบียบใหม” (New Order) (ค.ศ. 1967-1998) ที่สรางเสถียรภาพทางการเมืองมากกวา
การพัฒนาการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ตอมาป ค.ศ. 1998 การเมืองอินโดนีเซียไดเปลี่ยนผาน
มาสูความประชาธิปไตยมากขึ้นในยุค Reformasi ( สามารถ ทองเฝอ, 2562; ชนกมลย คงยก, 2562)
รัฐธรรมนูญ อินโดนีเซีย ระบุไววา “อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดยมีประธานาธิบดีเปนผูใช
อํ านาจในการบริหาร” (Indonesia’s Constitution, 1945) แตรัฐ บาลอินโดนีเ ซีย กลั บ ไมป ระสบ
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ความสําเร็จในการรับมือกับปญหามลพิษทางอากาศ ในภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของ PM2.5 ของ
กรุงจาการตา จากคาเฉลี่ย PM2.5 ในป ค.ศ. 2017 อยูที่ 29.7 µg/m3 เพิ่มขึ้นเปน 49.4 µg/m3 ในป
ค.ศ. 2019 แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับปญหา
สิ่งแวดลอมเปนความสัมพันธที่มีความซับซอน รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักถึงปญหามลพิษทาง
อากาศมาตั้ ง แต ป ค.ศ. 1995 แต ก ฎหมายส ว นใหญ เ ป น เพี ย งกฎกระทรวงที่ อ อกโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม เชน กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution
Control Act of 1999) ในป ค.ศ. 1999 ตอมาในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลเริ่มมีมาตรการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ โดยกําหนดขอบังคับการปลอยมลพิษป ค.ศ. 2007 แตขอบังคับฉบับดังกลาวไมได
บังคับใชในกรุงจาการตา (Jakarta Post, 2013)
นอกจากนี้ ระบบการเมืองของอินโดนีเซียยังเต็มไปดวยปญหาการทุจริตคอรรัป ชั่นที่
แทรกซึมในระดับชาติและระดับทองถิ่น (Tan, 2018; Transparency International, 2019) แมวา
อินโดนีเซียมีศาลคดีทุจริตของอินโดนีเซีย (Anti-corruption Court) และคณะกรรมาธิการตอตาน
การคอรรัปชั่นของอินโดนีเซีย (Komisi Pemberantasan Korupsi: KPK) แตการแกปญหาการทุจริต
ยังไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น แมวาสถานการณฝุนในเมืองมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป รัฐบาล
อินโดนีเซียยังคงเพิกเฉย ปลอยใหความรุนแรงของมลพิษในอากาศลดลงตามฤดูกาลโดยไมไดเขา
ไปแกไขปญหาแตอยางใด
ในประเทศที่ เ ป น ประชาธิ ป ไตย เมื่ อ รั ฐ บาลเพิ ก เฉยต อ การแก ไ ขป ญ หาสาธารณะ
ภาคประชาชนสามารถริเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรัฐได แตในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย
ผลการวิจัยพบวา ตองใชเวลามากกวา 10 ป กวาประชาชนชาวอินโดนีเซียจะเริ่มตระหนัก ถึง
ปญหามลพิษทางอากาศ ในป ค.ศ. 2019 ชาวอินโดนีเซียและองคกรนอกภาครัฐเริ่มใหความใสใจ
ตอปญหามลพิษทางอากาศ มีการเพิ่มสถานีตรวจสอบสภาพอากาศจาก 6 สถานีเปน 42 สถานี
โดยใชเซ็นเซอรตนทุนต่ําและนําไปติดตั้งทั่วประเทศ ประชาชนเรียกรองใหรัฐบาลใสใจกับปญหา
มลพิษใหมากขึ้นและพยายามทําใหมลพิษทางอากาศกลายเปนวาระแหงชาติ เดือนกรกฎาคม
ค.ศ. 2019 ประชาชนไดรวมตัวกันภายใตชื่อ “การเคลื่อนไหวริเริ่มแนวรวมแหงอากาศบริสุทธิ์”
(Clean Air Coalition Initiative Movement) และไดดําเนินการฟองรองรัฐบาลของประธานาธิบ ดี
โจโก วีโดโด (Joko Widodo) และผูวาการกรุงจาการตา ชวาตะวันตกและบันเตนที่ทําใหประชาชน
ตองตกอยูในสภาพแวดลอมที่สกปรกและเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งขณะนี้คดีดังกลาวยังอยู
ระหวางการพิจารณาของศาลอินโดนีเซีย (Walton, 2020)
ป จจั ย ทางการเมือ งและการพัฒนามีค วามสั มพั นธกับ มลพิษ PM2.5 ในกรุงฮานอย
กรุงจาการตาและกรุงปกกิ่ง ระบอบการปกครองและโครงสรางทางการเมืองมีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ตอการตัดสินใจในการ “สรางวิกฤติ” และการ “แกไข” ปญหาสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยสะทอน
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ให เ ห็ น ว า วิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล อ มเป น ผลมาจากการที่ รั ฐ ดํ า เนิ น นโยบายการพั ฒ นาโดยไม ส นใจ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม ในทางกลับกัน รัฐที่ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจที่จริงจัง
กับการแกปญหาสิ่งแวดลอมมีแนวโนมที่จะรับมือและจัดการปญหาไดประสบความสําเร็จ “เร็ว”
กวาประเทศที่เปนประชาธิปไตย (Vincent, 2013) แตประเทศในระบอบประชาธิปไตยแกปญหา
สิ่งแวดลอมไดโ ดยตอ งอาศัยเวลา เพราะหลักการของระบอบประชาธิปไตยคือการพิจ ารณา
ปญหาบนพื้นฐานของความแตกตางหลากหลาย ดังนั้น เงื่อนไขทางการเมืองจึงมีผลตอการแกไข
ปญหา PM2.5 ที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
1. ในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ รัฐบาลตองมีนโยบายระดับชาติในระยะยาว
เชน สงเสริมใหเปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงสะอาดและระบบพลังงานหมุ นเวียน มีการปรับปรุ งและ
เสริมสรางการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
2. รัฐบาลอินโดนีเซียตองแกปญหาคอรรัปชันที่ซอนทับกับปญหาสิ่งแวดลอม สราง
แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชพลังงานสะอาด ทันสมัย และลดมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ
เชน แรงจูงใจทางกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม
3. รัฐบาลตองมองปญหา PM2.5 แบบองครวมและอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
ไดแก รัฐ ประชาชน เอกชน กลุมผลประโยชน กลุมเคลื่อนไหวทางสังคม และภาคประชาสังคมโลก
เพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค เชน ขอตกลงกัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา (Kuala Lumpur Accord on Environment and Development) ในป ค.ศ. 1990 และ
ความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษจากหมอกควันขามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution) ในป 2003 เพื่อกาวขามเสนแบงเขตแดนของรัฐ-ชาติ ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
ในปจจุบัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัย ควรมีโ อกาสเข า ไปศึก ษาในพื้ น ที่ เ พื่ อ ใหไ ด ข อ มู ล ที่ รอบด า นทั้ ง จากภาครั ฐ
ภาคเอกชน กลุมผลประโยชน กลุมเคลื่อนไหวทางสังคม และภาคประชาชน
2. ผูวิจัย ควรรวบรวมขอ มู ลเชิงปริมาณและวิเ คราะหเ ปรีย บเทียบความเหมือ นและ
ความตางของแหลงกําเนิด PM2.5 รวมถึงนโยบายของรัฐที่กอใหเกิดปญหาและแนวทางการแกไข
3. การวิจัยดานสังคมศาสตรควรเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางผูคนกับ PM2.5 ใน
พื้นที่ตาง ๆ เชน เพื่อศึกษาการปรับตัว (Adaptation) และความยืดหยุน (Resilience) ของมนุษยที่
ตองอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่เผชิญกับวิกฤติมลพิษทางอากาศ
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