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ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนสาหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 12 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีความรุ นแรงมากที่สุดคือปั ญหามลพิษ
ทางอากาศ รองลงมาคือปั ญหามลพิษทางน้ า สาเหตุสาคัญได้แก่ การเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ การทิ้งขยะและน้ าเสี ย
จากบ้า นเรื อ นลงแหล่งน้ า ตามลาดับ ส่ ว นผลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กพบว่าด้านนโยบายควรมี การบังคับใช้
กฎหมายที่รุนแรงเพียงพอ มีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอากาศและน้ าเสี ย และมีวิธีการบาบัด
อากาศและน้ าเสี ยที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ด้านชุมชนควรให้ความรู ้ สร้างความตระหนัก และชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม
คาสาคัญ : กรณี ศึกษา; การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเขตเมืองและชุมชน; ประเทศเวียดนาม

Abstract
The purposes of this research were to study the problems, policies management, and environmental
protection planning. The sample consisted of 400 people selected by multi-stage random sampling from Danang
and Hue city in Vietnam. Quantitative data were analyzed by frequency and percentage. Qualitative data was
also conducted via in-depth interview from 12 participants selected by purposive sampling and was analyzed by
content analysis. Major findings were found the most important environmental problem was air pollution.
Additionally, water pollution was rated the second most important environmental problem. The main causes of
air pollution were burning fuels from automobile engines and main causes of water pollution were from sewage
and household waste. The qualitative data demonstrated that government should take policy to produce strong
environmental law enforcement and regulations, enforce air and water inspection for quality, and utilize
standard and update model for air and water treatment. Regarding community, government should enhance
knowledge, public awareness, and participation in environmental protection.
Keywords: case study; environmental management on urban and community; Vietnam
และเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัว
ทางการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัว
ของเมื อ งหลัก ได้แ ก่ เกิ ด การใช้ท รั พ ยากรคนและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นภาคชนบทและภาคเกษตร
อย่างมาก การเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ต้น
น้ า ป่ า ควบคู่กบั การล่มสลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ชุมชน [2] และมีผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อสุ ขภาพ

1. บทนา
ประเทศเวียดนามเป็ นประเทศที่มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากค่า
ผลผลิ ต มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic
product, GDP) จะมี ค่ าระหว่า งร้ อยละ 5-8 ต่อ ปี
(ระหว่างปี 2004 และ 2013) โดยในปี 2013 ค่า GDP
เท่ ากับ 6.04 [1] ท่ ามกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลง
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และคุณภาพชี วิตของประชาชน [3] จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การแก้ปั ญ หานี้ ต้อ งการนโยบาย
และแนวคิดการจัดการสิ่ งแวดล้อมแนวใหม่ที่ตรงกับ
สภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชนนั้น ๆ [4]
ในหลายประเทศได้ มี แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ นโยบายสาธารณะด้า นการจัด การ
อนุ รักษ์ พิทกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิ น น้ า
ป่ า ให้เกิดการยัง่ ยืนของดุลยภาพของระบบนิเวศ
นโยบายสาธารณะต่ า ง ๆ ของเวี ย ดนามถู ก
กาหนดให้สอดคล้องกับนโยบายทางการเมือง โดยมี
ลักษณะการควบคุมจากส่วนกลาง โดยเป็ นการสั่งการ
จากบนลงล่าง [4] จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การแก้ปั ญ หาสาธารณะต้อ งการนโยบายและการ
จัดการรู ปแบบใหม่ที่ควรมีการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย มีการกระจายอานาจ และมีส่วนร่ วมใน
การกาหนดและดาเนิ นการตามนโยบาย [6] อย่างไรก็
ตามนโยบายสาธารณะที่ ถู ก ก าหนดทิ ศ ทางจาก
การเมืองของเวียดนามเพิ่งเริ่ มให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เข้าร่ วมในแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยในบริ บท
ของเวียดนาม นโยบายแนวใหม่น้ ี ค่อนข้างสร้างความ
ตึ ง เครี ยดและการไม่ ค่ อ ยเห็ น ด้ ว ยของภาครั ฐ
เนื่ องจากภาครั ฐต้ อ งเป็ นองค์ ก รหลั ก ในการ
ปรั บเปลี่ยน จึ งเป็ นเป้ าในการถูกโจมตี ตลอดจนยัง
ขาดการดาเนิ นการที่ มีส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้ส่วน
เสี ย และชุมชนมาก่อน [4]
การศึกษาวิจยั นี้ มีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการ
เพื่ อ ศึ ก ษานโยบาย และมาตรการด้า นการจัด การ
สิ่ งแวดล้ อ มของภาครั ฐ และเอกชนในประเทศ
เวีย ดนาม รวมทั้ง ส ารวจ วิเ คราะห์ ปั ญ หา และการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่ มีอยู่ และเสนอแนวทางสาหรับ
การวางแผนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชนในประเทศ
เวียดนาม
2.2 เพื่อสารวจปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ มีอยู่ใน
ประเทศเวียดนาม
2.3 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา การจัด การและ
นโยบายที่ นาไปใช้ในสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึง
การพัฒ นาศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นด้า น
การศึกษาที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
2.4 เพื่อเสนอแนวทางสาหรับการวางแผนการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม

3. ขอบเขตการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ เป็ นโครงการภายใต้ศูนย์การ
วิ จัย การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อ ม และ
สุ ขภาพ ภายใต้ความร่ วมมื อระหว่างประเทศในอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง ซึ่ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษาและ
บู รณาการภาพรวมของการพัฒนาในอนุ ภูมิภ าคลุ่ ม
แม่น้ าโขง ทั้งในเชิ งเศรษฐกิ จและสังคม โดยมุ่งที่ จะ
เสนอแนวนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อย่า งยัง่ ยื น ให้ แ ก่ พ้ื น ที่ ที่ อ ยู่ใ นอนุ ภู มิ ภ าคดัง กล่ า ว
งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาในพื้นที่ เขตเมืองที่มีแนวโน้มจะมี
การพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ในระยะเวลาอัน สั้ นของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (great maekong
subregion, GMS) ได้แก่ ไทย สปป. ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และสหภาพพม่า โดยในปี ที่สองนี้การศึกษา
จะมุ่งเน้นที่ประเทศเวียดนามเป็ นหลัก
การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการศึ กษา
สถานการณ์ภาพรวมด้านสิ่ งแวดล้อม ปั ญหา และการ
จัดการในระดับประเทศเวียดนาม และการศึ กษาเชิ ง
ลึกถึ งปั ญหา และการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ มีอยู่ และ
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เสนอแนวทางสาหรั บการวางแผนเชิ งนโยบายผ่าน
การคั ด เลื อ กเมื อ งเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเมื อ งต้ น แบบและ
กรณี ศึกษา โดย คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการคัดเลือกเมืองเพื่อ
ทาการศึกษาเชิงลึกจานวนสองเมืองด้วยกัน (ดังรู ป)

ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน (multistage random
sampling) โดยดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างตามขั้นตอน
ดังนี้
4.1 จ าแน กปร ะ ชากร ตามลั ก ษ ณะ ท าง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งจาแนกเป็ นภูมิภาค โดยสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (simple random sampling) จานวน 2 ภูมิภาค
4.2 สุ่ ม เมื อ งในแต่ ล ะภาค โดยสุ่ ม จ านวน 2
เมื อ ง สุ่ มกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ ล ะเมื อ งตามสั ด ส่ วน
รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ สุ่ ม ได้ คิ ด เป็ น
จานวนทั้งสิ้ น 400 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วธิ ีของยามาเน [7] คือ n = N  (1 + Ne2) เมื่อ n
คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง N คือ ขนาดประชากร และ e
คื อ ระดับ ความเชื่ อ มัน่ 95 % สัด ส่ ว นความคลาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.05 ซึ่ งคานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
399.9 คน ซึ่ งการศึ กษานี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
400 คน

ในประเทศเวียดนามนั้น คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
เชิ ง ลึ ก ในพื้ น ที่ ข องเมื อ งเว้แ ละเมื อ งดานัง ส าหรั บ
เมื อ งเว้ (Hue) มี พ้ื น ที่ 5,009 ตารางกิ โ ลเมตร
ประชากร 1 ล้า นคน เป็ นเมื อ งหลวงเก่ า ในสมัย
โบราณ จึ ง ยัง คงมี โ บราณสถานเป็ นจ านวนมาก
กลายเป็ นแหล่ง ท่ องเที่ ย วเชิ งประวัติศ าสตร์ ที่ก าลัง
เติ บโตอย่างรวดเร็ ว ขณะที่ เมื องดานัง (Danang) มี
พื้นที่ 1,256 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6 แสนคน เป็ น
เมืองท่าชายฝั่ ง หนึ่ งในสามศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
และท่ า อากาศยานนานาชาติ โดยได้รั บ การพัฒ นา
ทางด้านอุตสาหกรรมอย่างมากในช่วงไม่กี่สิบปี ที่ผา่ น
มา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อสภาพสิ่ งแวดล้อมในเมือง
ทั้ง สอง รวมทั้ง ความเป็ นอยู่แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากรเมืองดังกล่าวในที่สุด

5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก าร ศึ กษ า ค รั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม ซึ่ งได้ส ารวจเอกสารต่ าง ๆ เกี่ ย วกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
5.1 ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและ
สถานภาพของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชีพ สภาพแวดล้อม ข้อมูลสมาชิก
ในครั ว เรื อน เป็ นต้น มี ล ัก ษณะเป็ นค าถามแบบ
เลือกตอบ (check list) และปลายเปิ ด
5.2 ส่ ว นที่ 2 เป็ นค าถามเพื่อสารวจปั ญหา
นโยบาย และมาตรการด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อ ม
ของภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม รวมทั้ง
เสนอแนวทางสาหรั บการวางแผน เป็ นคาถามแบบ
เลือกตอบ (check list) และปลายเปิ ด ทดสอบความ

4. อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ ก ษาในกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองเว้และดานัง เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นตัวแทนที่ ดีของประชากร ใช้วิธีการสุ่ ม
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เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
ตรวจทานเนื้ อ หา โดยแต่ ล ะข้อ ใช้ค วามคิ ด เห็ น ที่
ตรงกันร้อยละ 80
5.3 ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก ทดสอบ
ความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน ตรวจทานเนื้อหา โดยแต่ละข้อใช้ความคิดเห็นที่
ตรงกันร้อยละ 80

สัมภาษณ์เชิ งลึก วิธีการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นของตนเอง
ผูเ้ ก็บข้อมูลคือผูช้ ่ วยวิจยั ชาวเวียดนาม ซึ่ งได้รับการ
ชี้ แ จงเรื่ อ งวัต ถุ ประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย การตอบ
แบบสอบถาม และการรักษาความลับจากผูว้ ิจยั ส่ วน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคื อ
ตัวแทนหน่ วยงานนโยบายและแผนงาน กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มจ านวน 4 คน
ตัวแทนภาคเอกชนจากเมืองเว้และดานัง 4 คน และ
ตัวแทนบุ คคลในชุ มชนจากเมื องเว้และดานัง 4 คน
รวมจานวน 12 คน ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนว
คาถามการสัมภาษณ์ (indepth-interview guideline)
โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ ดาเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่าง 1
มิถุนายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
6.3 นาผลการศึ กษามาวิเ คราะห์ ข ้อมูลเพื่ อ
น าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการวางแผนเชิ ง นโยบาย
ต่อไป

6. การดาเนินการวิจัย
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากประเทศเวียดนาม
ผูว้ จิ ยั ดาเนินขั้นตอนการวิจยั ที่มีความเหมาะสมตาม
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
6.1 ติ ด ต่ อ ประสานงานและทาหนังสื อ ถึ ง
หน่ วยงานและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องเพื่อขออนุ ญาตเข้า
ท าการศึ ก ษาวิ จั ย ติ ด ต่ อ กั บ ตั ว แทนในประเทศ
เวีย ดนามเพื่ อช่ วยในการประสานงานโครงการกับ
หน่ วยงาน องค์กร และชุมชนในการดาเนิ นการเก็บ
ข้อ มู ล วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นของตนเอง ผูเ้ ก็บ
ข้อมูลคือผูช้ ่ วยวิจยั ชาวเวียดนาม ซึ่ งได้รับการชี้ แจง
เรื่ องวั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้ นตอนการวิ จั ย การตอบ
แบบสอบถาม และการรักษาความลับจากผูว้ ิ จยั ส่ วน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคื อ
ตัวแทนหน่ วยงานนโยบายและแผนงาน กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มจ านวน 4 คน
ตัวแทนภาคเอกชนจากเมืองเว้และดานัง 4 คน และ
ตัวแทนบุ คคลในชุ มชนจากเมื องเว้และดานัง 4 คน
รวมจานวน 12 คน ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนว
คาถามการสัมภาษณ์ (indepth-interview guideline)
โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
6.2 ศึกษาปั ญหา นโยบาย และมาตรการด้าน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามและแบบ

7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เสร็ จสิ้ นลง
แล้ว คณะผูว้ ิจัย นาคะแนนที่ ไ ด้ม าวิเ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ
โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยายคื อค่ า ความถี่ แ ละร้ อ ยละ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

8. ผลการวิจัยและวิจารณ์
8.1 ผลการศึกษาข้ อมูลเชิงปริมาณ
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่ งหนึ่ ง
เป็ นเพศหญิ ง (52.80 %) มี อายุอยู่ในช่ ว ง 18-35 ปี
(46.20 %) เป็ นบุ ต รชายหรื อ บุ ตรสาวของหัวหน้า
ครอบครั ว (34.20 %) ระดับการศึ กษาพบมากที่ สุด
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ตารางที่ 2 จานวนและร้ อ ยละตามความรุ น แรงของ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามการรับรู ้ของชุมชน
(n = 400)

เป็ นปริ ญญาตรี (35.50 %) อาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบ
มากที่สุดคือรับราชการ (38.60 %) ประมาณครึ่ งหนึ่ ง
มีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพน้อยกว่า 10 ปี (52.00 %)
(ตารางที่ 1)

ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
มลพิษทางน้ า
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางเสี ยง
ขยะที่เป็ นพิษ
ภาวะเรื อนกระจกและโลกร้อน
ภาวะประชากรมากเกินไป
ภาวะฝนพิษ

ตารางที่ 1 จ านวนและร้ อ ยละตามลั ก ษณะกลุ่ ม
ตัวอย่าง (n = 400)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

จานวน ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

189
211

47.20
52.80

8
185
137
53
17

2.00
46.20
34.20
13.20
4.20

131
114
136
11
6

32.90
28.60
34.20
2.80
1.50

34
97
78
142
46
3

8.50
24.20
19.50
36.50
11.50
8.00

1
66
26
154
47
40
22
43

0.30
16.50
6.50
38.60
11.80
10.00
5.5
10.8

ร้อยละ
22.70
32.40
3.80
11.60
15.00
5.60
8.90

จากตารางที่ 2 แสดงลาดับความรุ นแรงของ
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ว่ า ปั ญ หา
มลพิษทางอากาศมีความรุ นแรงมากที่สุด (32.40 %)
โดยสาเหตุของมลพิษในอากาศ ประกอบด้วยการเผา
ไหม้ของเชื้ อเพลิงของเครื่ องยนต์ (95.20 %) ได้แก่
ควัน ไอเสี ยจากรถยนต์ รถบรรทุ ก รถจักรยานยนต์
ควันจากโรงงาน ฝุ่ นจากโรงงาน เช่น โรงงานผลิตอิฐ
ฝุ่ นในถนนหนทาง ฝุ่ นจากการก่ อ สร้ า ง สาเหตุ
รองลงมาคือฝุ่ นจากยาฆ่าแมลง (88.50 %) และฝุ่ นจาก
ปุ๋ ย (86.20 %) (ตารางที่ 3)

อายุ
< 18 ปี
18-35 ปี
>35-55 ปี
>55-70 ปี
>70 ปี
สถานภาพในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
สามีหรื อภรรยาของหัวหน้าครอบครัว
บุตรชายหรื อบุตรสาวของหัวหน้าครอบครัว
บิดาหรื อมารดาของหัวหน้าครอบครัว
อื่น ๆ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่น ๆ
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
ข้าราชการ
พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักศึกษา
อื่น ๆ

จานวน
89
127
15
46
60
22
35

ตารางที่ 3 จ านวนและร้ อ ยละของสาเหตุ ก ารเกิ ด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ (n
= 400)
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์
การเผาไหม้น้ ามันและถ่านหิ นของโรงงาน
กระบวนการกลัน่ น้ ามัน
สายไฟฟ้ าแรงสูงปราศจากการห่อหุ ม้
ยาฆ่าแมลง
การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี
ฝุ่นจากปุ๋ ย
มลพิษจากอากาศภายในอาคาร
กระบวนการผลิตถ่านหิ น
การเพาะปลูกและโรงงาน
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จานวน

ร้อยละ

381
338
287
264
354
305
345
312
317
334

95.20
84.50
71.80
66.00
88.50
76.20
86.20
78.00
79.20
83.50
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รองลงมาคือมลพิษทางน้ า (22.70 %) โดย
สาเหตุของมลพิษทางน้ าที่ สาคัญที่ สุดประกอบด้วย
ขยะและน้ าเสี ยจากบ้านเรื อน (94.50 %) เกิดจากการ
ทิ้ ง ของเสี ย ขยะ น้ า เสี ย จากครั ว เรื อ น รองลงมาคื อ
ของเสี ยจากทางทะเล (92.00 %) ได้แก่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรื อจากเขตอุตสาหกรรม เขตแปรรู ป
เพื่อการส่งออกที่ไม่มีระบบการบาบัดน้ าเสี ย (ตารางที่
4)

มอเตอร์ ไ ซด์เ ป็ นพาหนะ และฝุ่ นควัน จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง รองลงมาคือมลพิษทาง
น้ าซึ่งถูกปล่อยจากครัวเรื อนและโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ นปั ญหาใหญ่ที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง โดยที่น้ าเสี ย
จากครั ว เรื อ นปล่ อ ยโดยไม่ มี ก ารควบคุ ม หรื อ การ
บาบัดก่อนปล่อย และในเขตอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
ไม่ ไ ด้ ติ ด ตั้ง ระบบบ าบั ด น้ า และอุ ป กรณ์ เ ก่ า ไม่
ทันสมัย
8.4 บริบทนโยบายและแผนงานการจัดการ
รั ฐ บ า ล ไ ด้ พ ย า ย า ม แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
สิ่ งแวดล้อมในหลาย ๆ วิธีภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะ 10 ปี (2554-2563) ยุทธศาสตร์
พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานด้า นเศรษฐกิ จโดยพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยในเขตเมือง [6] โดยมี
นโยบาย แผนทั้ง แผนระยะสั้ นและระยะยาวเพื่ อ
สนั บ สนุ น โครงการทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง
ปรับปรุ งกฎหมาย และใช้เงินจานวนมาก แต่ปัญหาก็
ยังดูเหมือนแก้ไขได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากบทลงโทษ
ของรั ฐ ยัง อ่ อ นแอ กฎหมายยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ความ
รุ นแรงด้า นสิ่ ง แวดล้อมที่ ขยายตัว อย่า งรวดเร็ วตาม
การพัฒนาประเทศ ประชาชนยังขาดความรู ้และความ
ตระหนัก รวมทั้ง ขาดความชัด เจนขององค์ ก รใน
ชุมชนร่ วมแก้ไขปั ญหาโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น

ตารางที่ 4 จ านวนและร้ อ ยละของสาเหตุ ก ารเกิ ด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ มจกมลพิ ษ ทางน้ า
(n = 400)
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
มลพิษทางน้ า
ขยะและน้ าเสี ยจากบ้านเรื อน
ของเสี ยจากทางทะเล
ของเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
ของเสี ยจากการเกษตรและปศุสตั ว์
มลพิษจากน้ ามัน
การรั่วไหลของสารจากถังเก็บใต้ดิน
มลพิษจากบรรยากาศ
ภาวะโลกร้อน
การขาดออกซิเจนจากพืชน้ าเจริ ญเติบโตดปกติ

จานวน ร้อยละ
378
368
360
329
335
308
269
277
205

94.50
92.00
90.00
82.20
83.80
77.00
67.20
69.20
51.20

8.2 ผลการศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
เชิงคุณภาพได้ความคิดเห็นที่สาคัญ คือ บริ บทปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมที่สาคัญและบริ บทนโยบายและแผนงาน
การจัดการ
8.3 บริบทสภาพปัญหาสิ่งแวดล้ อมทีส่ าคัญ
ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ มเป็ นปั ญหาใหญ่ และ
เป็ นปั ญหาที่เกิดกับเมืองใหญ่ได้แก่ ปั ญหามลพิษทาง
อากาศ โดยเฉพาะฝุ่ นและก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจาก
รถยนต์ ด้วยเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่ของเวียดนามใช้

9. สรุ ป
การพัฒ นาประเทศเวี ย ดนามในช่ ว งหลาย
ทศวรรษที่ ผ่ า นมามี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มเป็ น
อย่า งมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อกฎหมายและการ
ควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานยังไม่เข้มแข็งเพียงพอและ
ไม่ ทัน ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว
รวมทั้งประชาชนยังขาดความรู ้และความตระหนักใน
การช่ ว ยกัน ดู แ ลสิ่ ง แวดล้อ ม ดัง นั้น แม้รั ฐ บาลและ
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วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีความพยายามในการแก้ไข
และจัดการปั ญหา แต่เนื่องจากปั ญหาค่อนข้างยิ่งใหญ่
รัฐจึ งมีความจาเป็ นจะต้องมีการกาหนดนโยบายและ
มาตรการการจัดการที่ เน้นให้องค์กรผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย และประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
และแผนการจัดการนั้น เพื่อการมี ความรู ้ สึกรั กและ
เห็ นคุ ณค่าของทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้ น
และเห็นคุณค่าของตนในการเข้าร่ วมกาหนดนโยบาย
แผนการจัดการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นผลดีต่อการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
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