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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และมาตรการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตู มณฑล
เสฉวน ประเทศจีน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและความเจริญของอุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว ในช่วงไม่ก่ีปีท่ี
ผา่นมาไดเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ของประเทศจีนบ่อยคร้ัง เมืองเฉิงตูเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศดงักล่าว ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปริมาณความเขม้ขน้ของ PM2.5 เกินกว่ามาตรฐานและมีวนัท่ี
ดชันีคุณภาพอากาศมากกวา่ 300 (AQI > 300) ซ่ึงเป็นระดบัอนัตราย โดยการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเมืองเฉิงตู
เกิดจากจากกิจกรรมของมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และปัจจยัธรรมชาติ เช่น สภาพแวดลอ้มทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลท าให้เมืองเฉิงตูมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศและ
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศไดมี้ความรุนแรงมากข้ึน จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เมืองเฉิงตูไดอ้อกมาตรการ
แก้ไขและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมืองให้ดีข้ึน ซ่ึงมาตรการประกอบไปด้วย 
มาตรการการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือลดอตัราปลดปล่อย ปลูกฝังวฒันธรรม
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่ประชาชน วางแผนพฒันาเมือง สร้างแผนปฏิบติัการแกไ้ขและควบคุมปัญหามลพิษทาง
อากาศโดยความร่วมมือกนัจากหลายภาคส่วน 
ค าส าคญั: สถานการณ์มลพิษทางอากาศ มาตรการแกปั้ญหา ปัญหามลพิษทางอากาศ เมืองเฉิงตู 

 
ABSTRACT 
 This research is aimed to study the situation and measures to solve the air pollution problem of Chengdu, 
Sichuan Province, China, which is a city with rapid economic development and rapid industrial growth. In recent years, 
there have been frequent air pollution problems in large cities in China. Chengdu is one of the cities affected by air 
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pollution. By the data analysis, it was found that the concentration of PM2.5 exceeded the standard and there were many 
days of air quality index exceeding 300 (AQI> 300), which is a dangerous level. The air pollution problem in the 
Chengdu area is caused by natural factors such as geographic and climatic conditions and from human activities in 
economic and industrial development. These factors result in the risk of air pollution and the air pollution situation 
becoming more severe in Chengdu city. According to this situation, Chengdu has issued measures to prevent and control 
air pollution problems in order to improve the air quality of the city. The measures include measures to reduce air 
emissions, industrial restructure to reduce the emission rate, install the environmental awareness culture to the public 
people, formulate city development plans and create action plans to solve and control air pollution problems cooperated 
by several sectors.  
Keywords: Air pollution situation; solution measures; Air pollution problems; Chengdu city  

 
บทน า 

ปัญหามลพิษทางอากาศไดก้ลายเป็นวิกฤตส่ิงแวดลอ้มในเอเชียและมลพิษทางอากาศเป็นเร่ืองท่ีใกลชิ้ดของมนุษยทุ์ก
คน ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาการพฒันาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างรวดเร็ว ในปี 2013 
ปัญหามลพษิทางอากาศเกิดในพ้ืนท่ีกวา้งของประเทศจีน ไดแ้ก่มณฑลเจียงซู (Jiangsu Province) เมืองเซ่ียงไฮ ้(Shanghai)  
มณฑลเจอ้เจียง (Zhejiang Province)  ภาคกลางของมณฑลอานฮุย (Anhui Province)และบางพ้ืนท่ีของภาคตะวนัตกและภาค
ตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนซ่ึงปัญหามลพิษทางอากาศคร้ังน้ีนาน 7 วนั สภาแห่งรัฐไดอ้อกแผนปฏิบติัการป้องกนั
และควบคุมมลพิษทางอากาศในเดือนกนัยายน ปี 2013 โดยเสนอวา่ภายในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ของ PM10 ในพ้ืนท่ี 
283 prefecture-level cities, 15 vice-provincial cities and 4 municipalities จะลดลงมากกว่า 10% เทียบกบัปี 2012 
โดยเฉพาะปริมาณความเขม้ขน้ของ PM2.5 จะลด 25% ในภูมิภาคปักก่ิง - เทียนจิน – เหอเป่ย ์ภูมิภาคสามเหล่ียมปากแม่น ้ า
แยงซีจะลด 20% ภูมิภาคสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ลจะลด 15% การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจึงไดก้ลายเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัท่ีสุดของการจดัการส่ิงแวดลอ้มในประเทศจีน (Dai Yayi and Chen Qianhuo, 2014, p. 5348-5352) สาเหตุของปัญหา
มลพิษทางอากาศในประเทศจีนมีสาเหตุจากทั้งธรรมชาติ เช่น สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ และสาเหตุจาก
กิจกรรมของมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การผลิตอุตสาหกรรม การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลและการ
เผาถ่านหินท่ีปลดปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบัสาเหตุจากธรรมชาติ สาเหตุ
จากกิจกรรมของมนุษยไ์ดก้ลายเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดมลพิษทางอากาศในประเทศจีน ประเทศจีนมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่
และมีประชากรจ านวนมาก สถานการณ์และแหล่งมลพิษทางอากาศในเมืองต่าง ๆ แตกต่างกนั แต่ละพ้ืนท่ีและแต่ละเมืองจึง
มีการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศแตกต่างกนั ปัญหามลพิษทางอากาศไดก้ลายเป็นประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจในประเทศจีน 

  เมืองเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนและเมืองอนัดบัแรกของภาคตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศจีน เมืองเฉิงตูมี
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและความเจริญของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross 
Domestic Product) ของเมืองเฉิงตูมี 1.388 ลา้นลา้นหยวน (เท่ากับ 6.107 ลา้นลา้นบาทในประเทศไทย) ในปี 2017 
(Chengdu Statistics Bureau and National Bureau of Statistics Survey Office in Chengdu, 2017) ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา
เมืองเฉิงตูไดเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะเกิดปัญหามลพิษทางอากาศท่ีรุนแรงมาก 
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เมืองเฉิงตูเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปริมาณความเขม้ขน้ของ 
PM10 และ PM2.5 เกินกวา่มาตรฐานและมีหลายวนัท่ีดชันีคุณภาพอากาศมากกวา่ 300 (AQI > 300) ซ่ึงเป็นระดบัอนัตราย 
สภาพปัญหามลพิษทางอากาศท่ีรุนแรงไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และการเดินทางของประชาชน ปัจจยัหลกัท่ีท า
ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศคือ กิจกรรมของมนุษย ์ซ่ึงรวมทั้งดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว ประชากรเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ใชพ้ลงัเพ่ิมข้ึน  จึงส่งผลท าให้เมืองเฉิงตูมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
และสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศไดมี้ความรุนแรงมากข้ึน นอกจากปัจจยัหลกัจากกิจกรรมของมนุษยแ์ลว้ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเมืองเฉิงตูยงัเกิดจากปัจจยัธรรมชาติท่ีส าคญั คือ สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ เฉิงตู
ซ่ึงตั้งอยู่ในแอ่งเสฉวน (Sichuan Basin) และมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนและเอ้ือต่อการสะสมของมลพิษทาง
อากาศ ดงันั้นปัญหามลพิษทางอากาศจึงเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งรีบแกไ้ขในเมืองเฉิงตู จากสถานการณ์
ดงักล่าวท าใหเ้มืองเฉิงตูไดอ้อกมาตรการและแผนปฏิบติัการแกไ้ขและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
อากาศของเมืองใหดี้ข้ึน  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองเฉิงตู 
ประชาชนสามารถเขา้ใจสถานการณ์คุณภาพอากาศและเรียนรู้สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตูได ้จึงเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัคุณภาพอากาศและการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตู ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลน้ีและเกิดขอ้เสนอแนะได ้รัฐบาลทอ้งถ่ินจึงไดป้รับปรุงวธีิการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศ 
 
วธีิการวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสถานการณ์และมาตรการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉ
วน ประเทศจีน การศึกษาคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล แนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์และ
มาตรการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศและใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจาก แนวคิด 
งานวิจยั และข่าวต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นระบบและน าเอา
ขอ้มูลท่ีตอ้งการมาจดัล าดบั จดัขอบเขตของเน้ือหา ขอ้มูล เพ่ือท าใหเ้น้ือหาสมบูรณ์  อธิบายไดช้ดัเจน สามารถตีความ และ
แบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัเร่ือง หวัขอ้ยอ่ยได ้การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาปี 2013 – ปี 2017 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเมืองเฉิงตู  
 เมืองเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนและเมืองอนัดบัแรกของภาคตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศจีนจากภาพ 1 เมือง
เฉิงตูมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและความเจริญของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เมืองเฉิงตูตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของแอ่งเส 
ฉวน (Sichuan Basin) เมืองเฉิงตูเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร การศึกษา การจราจรขนส่งโลจิสติกส์ การคา้การเงิน 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวฒันธรรมและศูนยส่ื์อสารในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ค าวา่เฉิงตูมีความหมาย
วา่ ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เฉิงตูมีประวติัยาวนานถึง 3,200 ปี และเป็นเมืองหน่ึงของเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานและมี
วฒันธรรมแห่งชาติในประเทศจีน 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

86 

 
 

ภาพ 1 แผนท่ีของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน 
ที่มา: ส านกังานต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร จากเวบ็ไซต ์http://iad.bangkok.go.th/en/node/2939 

 
เมืองเฉิงตูพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอย่างรวดเร็ว ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP: Gross 

Domestic Product) ของเมืองเฉิงตูมี 1.388 ลา้นลา้นหยวน (เท่ากับ 6.107 ลา้นลา้นบาทในประเทศไทย) ในปี 2017 
(Chengdu Statistics Bureau and National Bureau of Statistics Survey Office in Chengdu, 2018) โครงสร้างอุตสาหกรรม
ของเฉิงตูมี 3 ภาคส่วน คือ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ ซ่ึงสัดส่วนของภาคบริการมากกวา่
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเมืองเฉิงตูไดเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะเกิดปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงมาก มลพิษทางอากาศในการวิจยัน้ี หมายถึง เกิดจากการ
กระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต ์จากโรงงานอุตสาหกรรม จากการก่อสร้างต่าง ๆ จากการเผาถ่าน
หิน เป็นตน้ 

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

1. สถานการณ์คุณภาพอากาศในเมืองเฉิงตู (ปี 2013 – ปี 2017) 
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มเมืองเฉิงตูไดป้ระเมินคุณภาพอากาศของเฉิงตูตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (GB 

3095 – 2012) (Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China and General Administration of 
Quality Supervision, Inspection and Qurantine of the People's Republic of China, 2012) ซ่ึงมาตรฐานฉบบัน้ีไดอ้อกแบบ
ในปี 2012 และเร่ิมใชง้านทัว่ประเทศในปี 2016 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มเอาขอ้มูลมลพิษทางอากาศจากสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศในพ้ืนท่ีเมืองเฉิงตูมาประเมิน จึงไดค้่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ค่าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์(SO2) ในเวลา 1 ปี ค่าเฉล่ียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในเวลา 1 ปี ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 1 ปี ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเวลา 1 ปี ค่าเฉล่ียของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดข์องเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 95 ในเวลา 24 ชัว่โมง ค่าเฉล่ียของก๊าซโอโซนของเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์  90 ใน
เวลา 8 ชัว่โมง จากการประเมินและวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของสารมลพิษทั้งหมดดงักล่าวพบวา่คุณภาพอากาศของ
เมืองเฉิงตูไม่ถึงระดบั 2 ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (GB 3095 – 2012) 

http://iad.bangkok.go.th/en/node/2939
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จากภาพท่ี 2 ในช่วงเวลาปี 2013 – ปี2017 พบว่าคุณภาพอากาศของเมืองเฉิงตูดีข้ึนไปเร่ือย ๆ ปริมาณค่าเฉล่ียความ
เขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศลดลงปีต่อปี เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) แต่
ปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน (O3) เพ่ิมข้ึนในปี 2014 – ปี 2015 ดงันั้นคุณภาพอากาศของเมืองเฉิงตูไดรั้บอนัดบั 54 
ของเมืองท่ีมีคุณภาพอากาศดีในขอบเขต 74 เมืองในปี 2017 เทียบกบัปี 2015 ข้ึนมา 3 อนัดบั (Chengdu Environment 
Protection Bureau, 2014-2018)  

 

 
 

ภาพ 2 ปริมาณความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตูในปี 2013 – ปี2017 
ที่มา: Chengdu Environmental Statement from Chengdu Environment Protection Bureau, 2014-2018 
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ปริมาณความเข้มข้นของสารมลพษิทางอากาศของเมืองเฉิงตูใน

ปี 2013 – ปี2017 

SO2 เฉลี่ย 1 ปี 

NO2 เฉลี่ย 1 ปี 

PM10 เฉลี่ย 1 ปี 

PM2.5 เฉลี่ย 1 ปี 

O3 เฉลี่ย 8 ชัว่โมงของเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  90 
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ภาพ 3 ปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดข์องเมืองเฉิงตูในปี 2013 – ปี2017 
ที่มา: Chengdu Environmental Statement from Chengdu Environment Protection Bureau, 2014-2018 

 
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีเมืองเฉิงตูมี 8 สถานี ติดตั้งอยูท่ี่แต่ละต าบล ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศสรุป

ไดจ้ากภาพ 2 และ 3  
 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
                     ในช่วงเวลาปี 2013 - ปี 2017 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ปีมีปริมาณสูงท่ีสุด 31 มคก./ลบ.ม. ในปี 

2013 และไม่เกินมาตรฐานระดบั 2 (มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ปีในระดบั 1 ไม่เกิน 20 มคก./ลบ.ม. และ
ระดบั 2 ไม่เกิน 60 มคก./ลบ.ม.) ในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ลดนอ้ยลงเหลือ 11 มคก./ลบ.ม. และไม่เกินมาตรฐานระดบั 
1 ซ่ึงลดลงร้อยละ 64.5 ในช่วงเวลา 5 ปี 

   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
                     ในช่วงเวลาปี 2013 - ปี 2017 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ปีมีปริมาณสูงท่ีสุด 63 มคก./ลบ.ม. ในปี 

2013 และเกินมาตรฐาน (มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ปีในระดบั 1 และระดบั 2 เท่ากนัไม่เกิน 40 มคก./ลบ.
ม.) ในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ลดนอ้ยลงเหลือ 53 มคก./ลบ.ม. และยงัเกินมาตรฐาน ซ่ึงลดลงร้อยละ 19 ในช่วงเวลา 5 
ปี 

    ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
                     ในช่วงเวลาปี 2013 - ปี 2017 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉล่ีย 1 ปีมีปริมาณสูงท่ีสุด 150 มคก./

ลบ.ม. ในปี 2013 และเกินมาตรฐาน (มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉล่ีย 1 ปีในระดบั 1 ไม่เกิน 40 มคก./
ลบ.ม. และระดับ 2 ไม่เกิน 70 มคก./ลบ.ม.) ในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ลดน้อยลงเหลือ 88 มคก./ลบ.ม. และเกิน
มาตรฐาน ซ่ึงลดลงร้อยละ 43.3 ในช่วงเวลา 5 ปี ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเป็นส่วนหน่ึงของส่วนผสมหลกัของ
มลพิษหมอกควนั 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (ม

ก.
/ล

บ.
ม.

) 

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของเมืองเฉิงตูในปี 2013 – ปี2017 

CO เฉลี่ย 24 ชัง่โมงของเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  
95 
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     ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
                      ในช่วงเวลาปี 2013 - ปี 2017 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉล่ีย 1 ปีมีปริมาณสูงท่ีสุด 97 มคก./

ลบ.ม. ในปี 2013 และเกินมาตรฐาน (มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉล่ีย 1 ปีในระดบั 1 ไม่เกิน 15 มคก./
ลบ.ม. และระดับ 2 ไม่เกิน 35 มคก. /ลบ.ม.) ในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ลดน้อยลงเหลือ 56 มคก./ลบ.ม. และเกิน
มาตรฐาน ซ่ึงลดลงร้อยละ 42.3 ในช่วงเวลา 5 ปี ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นส่วนหน่ึงของส่วนผสมหลกัของ
มลพิษหมอกควนัและสามารถเขา้ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจไดง่้ายข้ึน จึงมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก 

     ก๊าซโอโซน (O3) 
                      ในช่วงเวลาปี 2013 - ปี 2017 ก๊าซโอโซนเฉล่ีย 8 ชัว่โมงของเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 มีปริมาณสูงท่ีสุด 181 

มคก./ลบ.ม. ในปี 2014 – 2015 ปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนเพ่ิมข้ึน และเกินมาตรฐาน (มาตรฐานก๊าซโอโซนเฉล่ีย 
8 ชัว่โมงของเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ในระดบั 1 ไม่เกิน 100 มคก./ลบ.ม. และระดบั 2 ไม่เกิน 160 มคก./ลบ.ม.) ในปี 2017 
ปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน 171 มคก./ลบ.ม. และเกินมาตรฐาน ในช่วงเวลา 5 ปี แนวโนม้ของปริมาณความเขม้ขน้
ของก๊าซโอโซนเพ่ิมข้ึน – ลดลง – เพ่ิมข้ึน ดงันั้นท าใหป้ริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนยงัเกินมาตรฐาน 

     ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
                      ในช่วงเวลาปี 2013 - ปี 2017 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ีย 24 ชั่วโมงของเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 95 มี

ปริมาณสูงท่ีสุด 2.6 มก./ลบ.ม. ในปี 2013 และไม่เกินมาตรฐาน (มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ีย 24 ชัว่โมงของ
เปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 95 ในระดบั 1 และระดบั 2 เท่ากนัไม่เกิน 4 มก./ลบ.ม.) ในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ลดนอ้ยลงเหลือ 
1.7 มก./ลบ.ม. และไม่เกินมาตรฐาน ซ่ึงลดลงร้อยละ 34.6 ในช่วงเวลา 5 ปี 

 
2. สถานการณ์ดชันีคุณภาพอากาศ (AQI) ของเมืองเฉิงตูในปี 2013 – ปี 2017 
เกณฑด์ชันีคุณภาพอากาศของประเทศจีน(Technical Regulation on Ambient Air Quality Index) ไดอ้อกแบบในปี 

2012 และใชง้านในปี 2016 ซ่ึงท าให้ประชาชนไดท้ราบถึงคุณภาพอากาศและสารมลพิษทางอากาศในชีวิตประจ าวนั 
ประชาชนสามารถเขา้ใจคุณภาพอากาศไดง่้ายข้ึนและสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ได ้  

 
ตาราง 1 เกณฑเ์ปรียบเทียบดชันีคุณภาพอากาศ (AQI) 

 
ดชันีคุณภาพอากาศ สีท่ีใช ้ คุณภาพอากาศ 

0 - 50 เขียว ดี 
51 - 100 เหลือง ปานกลาง 

101 - 150 สม้ มีผลกระทบต่อสุขภาพนอ้ย 

151 - 200 แดง มีผลกระทบต่อสุขภาพปานกลาง 

201 - 300 ม่วง มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก 
> 300 แดงเขม้ อนัตราย 

หมายเหตุ: ดชันีคุณภาพอากาศไม่ควรเกิน 100 
ที่มา: Technical Regulation on Ambient Air Quality Index (on trial), 2012 
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        ดชันีคุณภาพอากาศของประเทศจีนค านวณจากปริมาณความเขม้ขน้ของสารมลพิษ 6 ประเภท ไดแ้ก่ ก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซด ์(SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน (O3)  โดยแบ่งเกณฑ์ดชันี
คุณภาพอากาศของประเทศจีนเป็น 6 ระดบั และใชสี้แทนระดบัคุณภาพอากาศท่ีแตกต่างกนัซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

 

ภาพ 4 ดชันีคุณภาพอากาศ ของเมืองเฉิงตูในระยะเวลาปี 2013 - ปี 2017 
ที่มา: Chengdu Environmental Statement from Chengdu Environment Protection Bureau, 2013- 2017  

 
จากภาพ 4 ดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองเฉิงตูในระยะเวลาปี 2013 - ปี 2017 ดีข้ึนเป็นล าลบั โดยในปี 2017 ดัชนี

คุณภาพอากาศของเมืองเฉิงตูส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัปานกลางซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.79 และเม่ือเทียบกบัปี 2013 คุณภาพอากาศ
ระดบัปานกลางน้ีเพ่ิมร้อยละ 22.19 ในขณะท่ีดชันีคุณภาพระดบัมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยและระดบัมีผลกระทบต่อ
สุขภาพปานกลางในปี 2017 มีร้อยละ 29.59 เทียบกบัปี 2013 ซ่ึงลดลงร้อยละ 17.26 ดชันีคุณภาพระดบัมีผลกระทบต่อ
สุขภาพมากและระดบัอนัตรายมีร้อยละ 6.03 ในปี 2017 และเม่ือเทียบกบัปี 2013 ลดลงร้อยละ 10.97 ส่วนดชันีคุณภาพ
ระดบัดีมีร้อยละเพ่ิมข้ึนจาก 3.56 ในปี 2013 เป็นร้อยละ 9.59 ในปี 2017 จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวสรุปวา่คุณภาพอากาศ
ของเมืองเฉิงตูดีข้ึนหลงัจากไดมี้การใชม้าตรการและแผนปฏิบติัการแกไ้ขและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในปี 2014 แต่
มีสารมลพิษบางชนิดท่ีเส่ียงต่อคุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) และก๊าซโอโซน (O3) 

 
3. สาเหตุของการเกดิปัญหามลพษิทางอากาศในเมืองเฉิงตู 
ในระยะเวลาปี 2013 - ปี 2017 เมืองเฉิงตูเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยสารมลพิษบางชนิดมีปริมาณการเกิดปัญหา

มลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเมืองเฉิงตูเกิดจากปัจจยัธรรมชาติ เช่น สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ และจาก
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กิจกรรมของมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลท าให้เมืองเฉิงตูมีความเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศและสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศไดมี้ความรุนแรงมากข้ึน 

     สาเหตจุากกิจกรรมของมนุษย์ 
         เมืองเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนและเมืองอนัดบัแรกของภาคตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศจีน เมืองเฉิงตู

มีการพฒันาด้านเศรษฐกิจและความเจริญของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross 
Domestic Product) ของเมืองเฉิงตูมี 1.388 ลา้นลา้นหยวน (เท่ากับ 6.107 ลา้นลา้นบาทในประเทศไทย) ในปี 2017 
((Chengdu Statistics Bureau and National Bureau of Statistics [NBS] Survey Office in Chengdu, 2018) GDP ของเมืองเฉิง
ตูเป็นอนัดบั 9 ของประเทศจีนในปี 2017  

                       1) การเพ่ิมของการใชพ้ลงังาน  
                       จ านวนประชากรของเมืองเฉิงตูเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลา 5 ปี (ปี 2013 - ปี 2017) โดยในปี 2013 

เมืองเฉิงตูมีประชากร 14.298 ลา้นคนและเพ่ิมเป็น 16.045 ลา้นคนในปี 2017 (Chengdu Statistics Bureau , National Bureau 
of Statistics Survey Office in Chengdu and Chengdu Statistical Association, 2014 – 2018) ประชาชนเขา้มาในเมืองเป็น
ส่วนหน่ึงของปรากฏการณ์การกลายเป็นเมือง (Urbanization) เน่ืองจากประชากรเพ่ิมข้ึน การใช้ทรัพยากรและการใช้
พลงังานก็เพ่ิมข้ึน การปล่อยมลพิษจากการใชชี้วติประจ าวนัของประชาชนก็เพ่ิมข้ึนตามล าดบั ในขณะเดียวกนัประชาชนก็
อยากไดคุ้ณภาพชีวติท่ีดีจึงพยายามพฒันาเศรษฐกิจของตนเอง ดงันั้นการเพ่ิมประชากรของเมืองจึงเป็นสาเหตุของคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง 

                      น ้ ามนัและถ่านหินมีสดัส่วนมากในการใชพ้ลงังานของเฉิงตู การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจะปล่อยมลพิษซลัไฟด์
และฝุ่ นละออง ซ่ึงกลายเป็นสาเหตุส าคญัในการเกิดมลพิษทางอากาศ (Qiu Tianyun, 2017, p. 21-22) แมว้า่เฉิงตูจะค่อย ๆ 
ลดการใชถ่้านหินท่ีปล่อยมลพิษมากท่ีสุดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา การใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ยงัปล่อยฝุ่ นละอองขนาดเลก็ จึงส่งผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศอยา่งจริงจงั  
 

                    2) การเพ่ิมจ านวนยานพาหนะ  
                    ดว้ยการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมจ านวนประชากรและรายไดข้องประชาชนและความตอ้งการของการ

ใชชี้วิตอยา่งสะดวกสบาย จึงซ้ือรถยนตส่์วนตวัมาใชแ้ละท าให้จ านวนยานพาหนะเพ่ิมข้ึน ในปี 2013 เมืองเฉิงตูมีจ านวน
ยานพาหนะ 3.386 ลา้นคนัและเพ่ิมข้ึนเป็น 4.942 ลา้นคนัในปี 2017 (ตาราง 2) ซ่ึงยานพาหนะเหล่าน้ีไดป้ลดปล่อยสาร
มลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ การเคล่ือนท่ีของยานพาหนะจะเกิดฝุ่ นละออง 
ซ่ึงส่งผลท าใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงข้ึน  

 
ตาราง 2 จ านวนยานพาหนะของเมืองเฉิงตใูนปี 2013 – ปี 2017 

ปี 
ลา้นคนั 

ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 

จ านวนยานพาหนะ 3.386 3.875 4.286 4.667 4.942 

ที่มา: Chengdu Statistical Yearbook, Chengdu Statistic Bureau, NBS Survey Office in Chengdu, Chengdu Statistical  Association, 2014 – 
2018 
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                   3) การก่อสร้างเมือง  
 ในช่วงปี 2013 - ปี 2017 เมืองเฉิงตูพฒันาการสร้างเมืองและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การขยายตวัของพ้ืนท่ี

เมืองเฉิงตูมีการก่อสร้างพ้ืนฐาน เช่น รถไฟใตดิ้น อาคารบา้นเรือน โรงพยาบาล โรงเรียน ถนนสาธารณะ ในปี 2013 พ้ืนท่ีท่ี
สร้างข้ึนมาของเมืองเฉิงตูมี 528.9 ตร.กม. และเพ่ิมข้ึนเป็น 885.6 ตร.กม. (ตาราง 3) ในปี 2013 การก่อสร้างเมืองท าให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ การก่อสร้างเมืองน ามาซ่ึงฝุ่ นละอองจ านวนมาก เช่น ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลาเดียวกนัก็ไดเ้พ่ิมแนวโนม้ของการเกิดหมอกควนับ่อยคร้ังดว้ยเช่นกนั 

 
ตาราง 3 พ้ืนท่ีท่ีสร้างข้ึนของเมืองเฉิงตใูน ปี 2013 – ปี 2017 

          ปี 
พ้ืนท่ี 
( ตร.กม ) 

ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 

 528.9 604.1 615.5 837.3 885.6 

ที่มา: Chengdu Statistical Yearbook, Chengdu Statistic Bureau, NBS Survey Office in Chengdu, Chengdu Statistical  Association, 2014 – 
2018 

 
                     4) การพฒันาอุตสาหกรรม  
                     อุตสาหกรรมของประเทศจีนมี 3 ภาค ไดแ้ต่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ 

ในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา สัดส่วนภาคเกษตรกรรมของเมืองเฉิงตูลดลง แต่สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ
เพ่ิมข้ึนและมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เมืองเฉิงตูมีช่ือเสียงในการท่องเท่ียว ดงันั้นสัดส่วนภาคบริการเป็นอนัดบั 1 
ในโครงสร้างอุตสาหกรรม ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตสงวนอตัราการเติบโตสูงไวใ้นปี 2013 โดยมีสัดส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเมืองเฉิงตูมีร้อยละ 45.9 และลดลงเป็นร้อยละ 43.2 ในปี 2017 (ภาพ 5) มีการวิจยัวิเคราะห์
ขอ้มูลซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือสดัส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ิมข้ึนสูง ดชันีคุณภาพอากาศจะสูงข้ึนตาม แลว้มลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้มก็จะรุนแรงข้ึน ในขณะเดียวกนั อุตสาหกรรมการผลิตขนาดยิ่งใหญ่ดชันีคุณภาพอากาศก็จะยิ่งสูงและจ านวน
วนัท่ีมีหมอกควนัยิง่มากข้ึน (He Feng and Ma Dongdong, 2016, p. 110-114) ส่วนใหญ่ก๊าซเสียของโรงงานการผลิตเหล็ก
ซ่ึงประกอบดว้ย sulfur dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, hydrocarbons, smoke, dust etc. ฝุ่ นละอองปล่อยออก
สู่ชั้นบรรยากาศซ่ึงมีมากกวา่ 80% เป็นฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในอุตสาหกรรมการผลิตเหลก็ (Xiu Caihong, Li 
Huiquan and Zhang Yi, 2008, p. 207-210) อยา่งไรก็ตาม การพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 
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ภาพ 5 สดัส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเมืองเฉิงตู ปี 2013 – ปี 2017 

ที่มา: Statistical Report of Chengdu's National Economic and Social Development, Chengdu Statistics Bureau and National Bureau of 
Statistics Survey Office in Chengdu, 2014 – 2018 

          มลพิษทางอากาศในเฉิงตูแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล มลพิษทางอากาศในฤดูหนาวมีปริมาณ
ความเขม้ขน้มากและมีความรุนแรงมาก แต่ในฤดูร้อนมีสถานการณ์มลพิษทางอากาศน้อยและส่วนใหญ่เป็นมลพิษก๊าซ
โอโซน (Wu Shengping, 2017, p.140-141) nitrogen oxides and volatile organic compounds ในอากาศผลิตก๊าซโอโซนโดย 
photochemical smog ซ่ึงเป็นปัญหาเกิดในฤดูร้อน  แหล่งท่ีมาของ nitrogen oxides ส่วนใหญ่เป็นรถยนต ์โรงไฟฟ้า โรงงาน
อ่ืน ๆ เป็นตน้ ในเมืองเฉิงตูสามารถเกิด secondary aerosol ซ่ึงเป็นก๊าซโอโซนและฝุ่ นละอองขนาดเลก็ร่วมกนั จึงเกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศไดใ้นฤดูร้อน 
 

                    สาเหตจุากธรรมชาติ 
          เมืองเฉิงตูตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของแอ่งเสฉวน (Sichuan Basin) ลกัษณะอากาศในพ้ืนท่ีเป็นแบบเขตก่ึงร้อนช้ืน 

(humid subtropical climate) ปริมาณน ้ าฝนในฤดูร้อนมีมากท่ีสุดและอากาศความช้ืน แสงแดดนอ้ยและมีลมนอ้ย ปริมาณ
น ้ าฝนเฉล่ีย 1 ปีอยู่ในช่วง 900 - 1300 มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 1 ปี 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ (Gong Aijie, Liu Xingyi, 
and Dai Xiaowen, 2017, p. 93-96) การวเิคราะห์กระบวนการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศมี 3 ปัจจยัหลกั 

                     1) ปริมาณน ้ าฝนท่ีเพียงพอ เมืองเฉิงตูรอบ ๆ มีภูเขา 3 ลูก ไดแ้ก่ ภูเขาหลงฉวน (Longquan Mountains) 
ภูเขาหลงเหมิน (Longmen Mountains) ภูเขาฉงไหล (Qiong Lai Mountains) จึงท าให้เกิดการไหลเวียนของอากาศช้ืน เมือง
เฉิงตูมีปริมาณน ้ าฝนเพียงพอ ปริมาณน ้ าฝนทั้ งปีอยู่ในช่วง 880.2 – 1343.3 มิลลิเมตรในปี 2013 – ปี 2017 (Chengdu 
Statistics Bureau, National Bureau of Statistics Survey Office in Chengdu and Chengdu Statistical Association, 2014-
2018) ดงันั้นเมืองเฉิงตท่ีูมีอากาศช้ืน กลางคืนของฤดูหนาวจึงเกิดการควบแน่นของไอน ้ าข้ึน การรวมตวักนัของโมเลกุลน ้ า
และฝุ่ นละออง ท าใหปั้ญหามลพิษทางอากาศมีความรุนแรงในฤดูหนาว  

                     2) ปริมาณแสงแดดมีนอ้ย การกระจายไอน ้ าท าไดย้าก ปริมาณแสงแดดทั้งปีอยูใ่นช่วง 1038.4 – 1156.7 
ชัว่โมงในปี 2013 – ปี2017 (Chengdu Statistics Bureau, National Bureau of Statistics Survey Office in Chengdu and 
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Chengdu Statistical Association, 2014-2018) เวลาอากาศมีเมฆมากและแสงแดดนอ้ย จึงท าให้ไอน ้ าท่ีไม่กระจายควบแน่น
กบัฝุ่ นละอองไดง่้ายและเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 

               3) ความเร็วลมน้อย ทิศทางลมของเมืองเฉิงตูส่วนใหญ่เป็นทิศเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ในปี 2013 - ปี 2017 ความเร็วลมเฉล่ีย 1 ปีอยู่ในช่วง 1.0 เมตร/วินาที - 1.5 เมตร/วินาที  (Chengdu 
Statistics Bureau, National Bureau of Statistics Survey Office in Chengdu and Chengdu Statistical Association, 2014-
2018) ลมของเมืองเฉิงตูเป็นลมเบาหรือลมอ่อน จากขอ้มูลไดป้ระกาศรายช่ือบริษทัและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกตรวจสอบ
เป็นแหล่งปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ สรุปว่าบริษทัและโรงงานอุตสาหกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทิศทางตะวนัตก
เฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองเฉิงตู ดงันั้นจากขอ้มูลตรวจวดัทิศทางลมขา้งตน้จึงพบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัท่ีตั้งของบริษทัและโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นแหล่งปลดปล่อยมลพิษทางอากาศในเมืองเฉิงตู (Cheng 

Qingyan, Zhang Dongfang, Yang Rong, Ni Chengcheng and Sun Lei, 2018, p. 53-62)  
เมืองเฉิงตูมีปริมาณน ้ าฝนเพียงพอในประจ าปีและความช้ืนมาก สภาพแวดลอ้มทางภูมิประเทศท่ีแอ่งรอบ ๆมีภูเขา

ซ่ึงส่งผลต่อการพาอากาศภายในและภายนอกไดย้าก ส่วนเร่ืองของสภาพอากาศ ความเร็วลมนอ้ย ลมของเฉิงตูเป็นลมเบา
หรือลมอ่อนและความถ่ีของลมเบาหรือลมอ่อนสูง เมืองเฉิงตูอยูใ่นส่วนหน่ึงของ 2 ภูมิภาคท่ีความเร็วลมน้อยในประเทศ 
เมืองเฉิงตูมีชั้นผกผนัตลอดทั้งปีและปรากฏการณ์ผกผนัท าให้มลพิษทางอากาศจะกระจายยากจากชั้นอุณหภูมิต ่าไปยงัชั้น
อุณหภูมิสูง เง่ือนไขทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดลอ้มทางภูมิประเทศขา้งตน้ให้เกิดมลพิษทางอากาศไดง่้าย และไม่เอ้ือต่อ
การแพร่กระจายในแนวนอนและแนวตั้งของฝุ่ นละอองหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
 

4. มาตรการแก้ไขและควบคุมปัญหามลพษิทางอากาศ 
เมืองเฉิงตูไดอ้อกมาตรการและแผนปฏิบติัการแก้ไขและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในปี 2014 เพื่อปรับปรุง

คุณภาพอากาศของเมืองให้ดีข้ึน แผนปฏิบติัน้ีเร่ิมใชง้านในปี 2014 จนถึง ปี2017 การป้องกนัสุขภาพของประชาชนเป็น
จุดส าคญัของแผนน้ี การควบคุมและลดการปล่อยมลพิษรวม เช่น ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และก๊าซโอโซน ซ่ึงสารมลพิษเหล่าน้ีมีปริมาณความเขม้ขน้เกินมาตรฐาน หลายภาค
ส่วนร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ขและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตู รัฐบาลออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขและ
ควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีข้ึน บริษทัและโรงงานอุตสาหกรรมออกกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจการปฏิบติังานของบริษทัและโรงงานอุตสาหกรรมวา่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัหรือไม่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอ้บงัคบั สามารถใชว้ธีิทางเศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ วฒันธรรมและการบริหารจดัการเพ่ือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ท าใหเ้กิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตูมีเป้าหมายในการลดปริมาณสารมลพิษ คุณภาพอากาศโดยรอบของ
เมืองเฉิงตูดีข้ึน ในปี 2017 ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ลดลงร้อยละ 25 เทียบกบัปี 
2012 และปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ลดลงร้อยละ 20 เทียบกบัปี 2013 

              1) การควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรม 
              เมืองเฉิงตูเป็นเมืองท่ีมีสดัส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกิน 50% ใน GDP ของเมืองเฉิงตู มลพิษทางอากาศ

ของอุตสาหกรรมเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศ บริษทัและโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปล่อย
มลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ฝุ่ นละออง
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ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ก๊าซโอโซน เมืองเฉิงตูมีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ 1) การแกไ้ขบอยเลอร์หรือหมอ้ไอน ้ าขนาดเล็กท่ีเผาถ่านหินให้เรียบร้อยและควบคุมการก่อสร้าง
หมอ้ไอน ้ าซ่ึงใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง และแนะน าใหใ้ชพ้ลงังานสะอาดหรือตอ้งบ าบดัมลพิษท่ีปล่อย ซ่ึงมีโครงการ "เปล่ียน
การเผาถ่านหินกลายเป็นการใชก๊้าซ" และ "เปล่ียนการเผาถ่านหินกลายเป็นการใชไ้ฟฟ้า" 2) การก่อสร้างระบบก าจดัก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD: Flue Gas Desulfurization) ดีไนตริฟิเคชนั (Denitrification) และโครงการก าจดัฝุ่ นในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตดา้นพลงังานความร้อน ไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ เหล็กและแกว้ 3) การพฒันา
ระบบการจดัการสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCS) สร้างใบรายช่ือของโรงงานท่ีปล่อยสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการตรวจสอบและจดัการสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย 

              2) การควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ 
              ในปี 2013 เมืองเฉิงตูมีจ านวนยานพาหนะ 3.386 ลา้นคนัและมาถึงปี 2017 เพ่ิมถึง 4.942 ลา้นคนั จ านวน

ยานพาหนะของเมืองเฉิงตูเป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศจีน การใชย้านพาหนะจะปล่อยมลพิษทางอากาศสูง เช่น ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์การเคล่ือนท่ีของยานพาหนะจะเกิดฝุ่ นละออง ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศ
รุนแรงข้ึน เมืองเฉิงตูมีมาตรการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ 1) พฒันาระบบขนส่งสาธารณะให้
ประชาชนเลือกใชข้นส่งสาธารณะในการเดินทางและเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชข้นส่งสาธารณะ ระยะทางของรถไฟใต้
ดินเกิน 108 กิโลเมตรในปี 2017 ประชาชนเลือกใชก้ารขนส่งสาธารณะมากกวา่ 40%  ในการเดินทาง 2) ก าจดัจ านวนคนั
ของยานพาหนะท่ีปล่อยมลพิษสูงกวา่ (higher-emission vehicle) และรถยนตเ์ก่า 3) ปรับปรุงคุณภาพน ้ ามนัของยานพาหนะ 
สนบัสนุนการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบน ้ ามนัส าหรับสถานีบริการน ้ ามนั 4) พฒันาการตลาดรถยนตพ์ลงังานใหม่และ
แนะน าใหป้ระชาชนซ้ือและใชร้ถยนตพ์ลงังานใหม่ เช่น ส่งเสริมการใชย้านพาหนะไฟฟ้า 

                  3) การควบคุมและลดปริมาณฝุ่ นละออง 
                  ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดหมอกควนั จึงมีมาตรการควบคุมและลด

ปริมาณฝุ่ นละออง1) หน่วยงานและฟางขา้วการก่อสร้างจะตอ้งรับผิดชอบในการควบคุมฝุ่ นท่ีสถานท่ีก่อสร้าง 2) ส าหรับ
รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ซีเมนตห์รือวตัถุท่ีท าใหเ้กิดฝุ่ น และตอ้งฉีดพน่เม่ือขบัออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 3) หา้มการเผาฟางขา้ว 
ชุมชนเก็บฟางขา้วโดยรวม ฟางขา้วและโรงงานใชป้ระโยชน์จากฟางขา้วมุ่งเนน้ไปท่ีใบไมด้ าเนินการจดัการทรัพยสิ์นดูแล
และส่งเสริมการด าเนินการตามมาตรการควบคุมฝุ่ นท่ีสถานท่ีก่อสร้าง 

                4) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
                ปัจจุบนัเมืองเฉิงตูมีสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดของอุตสาหกรรมภาคบริการ แต่จากมุมมองของการพฒันาเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกิดการเปล่ียนแปลงจาก
รูปแบบการพฒันาท่ีเกิดมลภาวะสูงและใช้พลงังานสูงไปสู่การพฒันาท่ีเกิดมลภาวะต ่าและใช้พลังงานต ่า การพฒันา
เศรษฐกิจลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมและมีโอกาสในการ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัจากแหล่งก าเนิด  

                5) การวางแผนพฒันาเมือง 
                   มีการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่เมืองมีการวางแผนเมืองท่ีเหมาะสมและมีนโยบายคุม้ครองและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

ในระยะยาว และสามารถใชท้รัพยากร พลงัธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะช่วยลดการใช้
ทรัพยากร พลงัธรรมชาติและลดการปล่อยมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม (Wang Yafei, 2011, p. 53-71) เมืองเฉิงตูจะออกนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมบูรณ์แบบ มนัจะช่วยในการด าเนินการ
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วางแผนเมืองและการพฒันาเมืองเชิงนิเวศ การสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเชิงนิเวศและเพ่ิมปริมาณการระบายอากาศในเมือง 
ผา่นการก่อสร้างพ้ืนท่ีทะเลสาบขนาดใหญ่และสวนป่า อตัราความครอบคลุมป่าของเมืองถึง 38% ในปี 2015 

                   6) ปลูกฝังวฒันธรรมจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชน 
                    ผลการศึกษา พบวา่ การรับรู้ปัญหามลพิษทางอากาศยงัเป็นเร่ืองท่ีประชาชน โดยเฉพาะผูสู้งอายยุงัไมการ

รับรู้เท่าท่ีควร ดงันั้นควรมีการจดัการกิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองหมอกควนัผา่นช่องทางต่าง ๆ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใจถึง
อนัตรายของหมอกควนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีส่วนร่วมในการจดัการหมอกควนัโดยเปล่ียนวิถีชีวิต ไดแ้ก่ 1) จดัตั้งหน่วยงาน
ดูแลและจดัการกิจกรรมใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหามลพิษทางอากาศแก่ประชาชนเพ่ิมความเขา้ใจความรู้ดา้นปัญหามลพิษทาง
อากาศ การรับรู้ขอ้มูลมลพิษทางอากาศอยา่งเต็มท่ีและวิธีการป้องกนัตนเองจากปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ความรู้ดา้น
สารมลพิษ ความรู้ด้านปัญหามลพิษทางอากาศ ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศ  เสนอแนะและประชาสัมพนัธ์ให้  ประชาชนปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในการ
เดินทาง เช่น แนะน าให้เลือกใชก้ารขนส่งสาธารณะ เช่น รถบสั รถไฟใตดิ้น bike sharingไม่ใชร้ถยนตส่์วนตวั แนะน าให้
ประชาชนท าอาหารโดยการใชว้ิธีไม่ยา่งอาหาร เพราะการป้ิงยา่งอาหารสามารถเกิดควนัได ้3) ปลูกฝังวฒันธรรมจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชน สนบัสนุนวธีิการบริโภคและการใชชี้วติอยา่งประหยดัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและให้
ค  าแนะน าแก่ประชาชนในการเร่ิมตน้จากการท าส่ิงเลก็ ๆ รอบตวั 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปสถานการณ์และการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองเฉิงตู พบวา่ ในปี 2013 – ปี 2017 คุณภาพอากาศของ
เมืองเฉิงตูยงัดีข้ึนไปเร่ือย ๆ หลงัไดมี้การใชม้าตรการและแผนปฏิบติัการแกไ้ขและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในปี 
2014 ประกอบกบัการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนร่วมกนั
ในการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศ  ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่ลดลง แต่มีปริมาณ
ความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนเพ่ิมข้ึน ดชันีคุณภาพอากาศของเมืองมีวนัท่ีอยูใ่นระดบัดีและระดบัปานกลางเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวนัท่ี
ระดบัดชันีคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพและระดบัอนัตรายลดลงในช่วงเวลา 5 ปีของการวิเคราะห์ เมืองเฉิงตูเป็น
เมืองท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศและสถานการณ์ปัญหาไดท้วคีวามรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงตรวจสอบไดจ้าก
สาเหตุการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ สาเหตุมีทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย ์เมืองเฉิงตูมีสภาพแวดลอ้มทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศเป็นลกัษณะเฉพาะซ่ึงเอ้ือต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ โดยเมืองเฉิงตูตั้งอยูใ่นแอ่งเสฉวน  (Sichuan 
Basin) อากาศช้ืน ปริมาณแสงแดดนอ้ย ความเร็วลมนอ้ยและส่วนใหญ่เป็นลมเบาหรือลมอ่อน ปริมาณน ้ าฝนเพียงพอแต่ใน
ฤดูหนาว  สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษยก็์มีหลายส่วน ทั้งปรากฏการณ์การกลายเป็นเมือง (Urbanization) ท าให้ประชาชน
นิยมเขา้ในเมืองและใชชี้วิตอยูใ่นเมือง จนกระทัง่เกิดการใชท้รัพยากรและการใชย้านพาหนะเพ่ิมข้ึน ยานพาหนะปล่อย
มลพิษทางอากาศมากข้ึน การพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนหน่ึงของสาเหตุการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ี 
การเผาถ่านหินเพ่ือความร้อนและโรงงานการผลิตเหล็กปลดปล่อยปริมาณสารมลพิษทางอากาศออกมามาก การก่อสร้าง
เมืองเกิดปริมาณฝุ่ นละอองมาก เมืองเฉิงตูก าลงัพฒันาเมืองจึงมีการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั รถไฟใตดิ้น ถนน อาคารต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์และสาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เมืองเฉิงตูออกมาตรการแกไ้ขและควบคุมปัญหาหมอกเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศ เช่น การควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรม การควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจาก
ยานพาหนะ การควบคุมและลดปริมาณฝุ่ นละออง การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  การวางแผนพฒันาเมืองและปลูกฝัง
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วฒันธรรมจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่ประชาชน เพราะฉะนั้นการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจึงตอ้งร่วมมือกนักบั
หลายภาคส่วน 

ขอ้เสนอแนะ 1) ควรจะการศึกษามลพิษทางอากาศของเมืองเฉิงตูหลงัปี 2017 2) เมืองเฉิงตูออกนโยบายการจ ากัด
การจราจรซ่ึงข้ึนอยูก่บัหมายเลขสุดทา้ยบนป้ายทะเบียนรถยนต ์(traffic restrictions based on even- and odd-numbered 
license plates) ยานพาหนะแยกเป็น 2 กลุ่มดว้ยหมายเลขสุดทา้ยบนป้ายทะเบียนรถยนต ์ซ่ึงตรวจจ านวนค่ีหรือคู่ จ  ากดัวา่วนั
ไหนไม่รับอนุญาตใหข้บัรถยนต ์หมายเลขสุดทา้ยบนป้ายทะเบียนรถยนต์ดว้ย 1 และ 6 ไม่อนุญาตให้ขบัรถยนตใ์นวนั
จนัทร์  ( เช่น 2 และ 7 ในวนัองัคาร 3 และ 8 ในวนัพุธ 4 และ 9 ในวนัพฤหัสบดีและ 5 และ 0 ในวนัศุกร์) บางคนอยากใช้
รถยนต์ส่วนตวัทุกวนัและจะซ้ือรถยนต์คนัท่ี 2 ซ่ึงจะท าให้ปล่อยมลพิษทางอากาศมากกวา่ จึงมีขอ้เสนอแนะว่าควรเพ่ิม
นโยบายการจ ากัดจ านวนรถยนต์ในครอบครัวดว้ย 3) ผูอ้ายุสูงบางคนไม่รู้เร่ืองมลพิษทางอากาศและคิดว่าหมอกควนั
เหมือนกบัหมอกจากธรรมชาติ เมืองเฉิงตูมีความช้ืนมากและเกิดหมอกเป็นเร่ืองปกติ รัฐบาลทอ้งถ่ินและหน่วยงานควรจดั
กิจกรรมท่ีแนะน าเร่ืองมลพิษทางอากาศ 
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