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บรรยายสรุปบรรยายสรุป
จังหวัดจังหวัดปปทุมธานีทุมธานี



๒

1.1 ความเปนมา

เดิมจังหวัดปทุมธานีเปนถ่ินฐานบานเมืองแลวไมนอยกวา 3 00 ป นับตั้งแตรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรไดกวาดตอนครอบครัวมอญ
เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพมา เขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจาอยูหัวกรุงเทพทวาราวดี
ศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญเหลานั้น ไปตั้ง
บานเรือนอยูท่ีบานสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพัฒนามากข้ึนเปนลําดับ ตอมาในแผนดินสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช แหงกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนีพมาเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร อีกเปนครั้งท่ี 2
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ อนุญาตใหตั้งบานเรือนท่ีบานสามโคก และครั้งสุดทายใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดมีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะ เขาสูประเทศ
ไทยเรียกวา “มอญใหญ” พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูท่ีบานสามโคก
อีกเชนเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนขนาดเล็ก “บานสามโคก” จึงกลายเปน “เมืองสามโคก” ในกาลตอมา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงเอาพระทัยใสดูแล ทํานุบํารุงชาวมอญเมืองสาม
โคกมิไดขาด ครั้งเม่ือเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ไดเสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรท่ีเมืองสามโคก และ
ประทับท่ีพลับพลาริมแมน้ําเจาพระยาฝงซายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจใหแกชาวมอญเปนลนพน
จึงไดพากันหลั่งไหล นําดอกบัวข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะอยูเปนเนืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราช
หฤทัยเปนท่ียิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยใหพระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหมวา “เมืองประทุมธาน”ี

จากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร  โดยกรมศิลปากรสันนิษฐานวา นามเมือง
“ประทุมธานี” นาจะมีท่ีมาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลท่ี 2   โปรดเกลาฯ
พระราชทานเม่ือคราวท่ีเสด็จฯ ไปรับบัวจากชาวมอญ  ในเทศกาลประเพณีรับบัวท่ีสามโคก  ซึ่งจัดข้ึนในเดือน
11 จ.ศ.1177  อันเปนชวงเวลาท่ีบัวออกดอกเปนจํานวนมาก  จึงไดพระราชทานนามใหสมกับเปนแหลงบัวชุกชุม
อยางไรก็ดี  สําหรับวันท่ีแนนอนของการพระราชทานนาม  เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตรมิไดระบุไว
จึงมีการสันนิษฐานเทียบเคียงจากวันท่ีเริ่มประเพณีรับบัว วันข้ึน 13  คํ่า เดือน 11  เรื่อยไปจนวันออกพรรษา
ข้ึน 15  คํ่า เดือน 11

สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร  ไดสรุปวา  ถาถือวาประเพณีรับบัว
เริ่มในวันข้ึน 13  คํ่า เดือน 11   ก็พอจะอนุโลมไดวา วันพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี” ตรงกับวันท่ี
16   ตุลาคม พ.ศ.2358   อยางไรก็ดี  การท่ีจะนําขอสรุปวา  วันพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี”ตรงกับ
วันท่ี 16  ตุลาคม พ.ศ.2358   ไปใชอางอิง  ตองระบุใหเขาใจโดย  ท่ัวกันวา  เปนการสันนิษฐานแบบอนุโลม
เทาท่ีมีขอมูลปรากฏ  เนื่องจากยังไมพบหลักฐานท่ีชัดเจนในการบันทึกเรื่องนี้ (กรมศิลปากร)

พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดทรงใหใชคําวา "จังหวัด" แทนคําวาเมือง
ดังนั้นเมืองประทุมธานี จึงเปนจังหวัดประทุมธานีเปนตนมา โดยเปลี่ยนการเขียนใหมดวย คือ "ประทุมธานี" เปน
"ปทุมธานี" ข้ึนอยูกับมณฑลกรุงเกา มีเขตการปกครอง 3  อําเภอ คือ อําเภอบางกะดี อําเภอสามโคก และ
อําเภอเชียงรากท้ังสามอําเภอตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาใกล ๆ กัน และมีอาณาเขตการปกครองของแตละ
อําเภอเปนแนวลึกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งไมเหมาะแกการปกครองเปนอยางยิ่ง ทางราชการจึงไดประกาศให
แบงเขตการปกครองเสียใหม และใหยายอําเภอเชียงรากไปตั้งท่ีตําบลระแหงทางทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เรียกวา "อําเภอระแหง" ไปกอน ตามหนังสือศาลากลางเมืองประทุมธานี
ท่ี 8 24 /3228  ลงวันท่ี 22  มกราคม พ.ศ. 2458  แลวใหเปลี่ยนชื่ออําเภอ ระแหง เปนอําเภอลาดหลุมแกว
แตนั้นเปนตนมา
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ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7  ทางราชการใหยุบจังหวัด
ธัญญบุรี เม่ือ พ.ศ. 2 4 7 5  ทําใหจังหวัดปทุมธานีมีเขตพ้ืนท่ีอีก 4  อําเภอเพ่ิมเขามารวมเปน 7  อําเภอ
คือ อําเภอบางกะดี อําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา อําเภอบางหวาย อําเภอ
หนองเสือ

(สําหรับอําเภอบางหวาย ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน "อําเภอคลองหลวง" เม่ือป พ.ศ. 2 4 4 8
เม่ือทางราชการโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ไดขุดคลองท่ีสองเชื่อมคลองรังสิตทางทิศใตกับคลอง
ระพีพัฒนทางทิศเหนือแลวเสร็จ เนื่องจากตัวอาคารท่ีวาการอําเภอตั้งอยูริมคลองท่ีหลวง (ราชการ) ไดขุดข้ึน)

เม่ือนายสุธี โอบออม มาดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี   ไดสนใจเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรของเมืองปทุมธานีเปนอยางมาก  ไดสํารวจคนหาศาลหลักเมืองปทุมธานีและสอบถามชาวเมือง
ปทุมธานี แลวปรากฏวา   เมืองนี้ไดโยกยายตัวเมืองอยูหลายครั้งและไมเคยมีศาลหลักเมืองมากอนเหมือนเมือง
อ่ืน ๆ จึงดําริเห็นเปนสําคัญวา ควรจะสรางศาลหลักเมืองไวใหม่ันคง เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว
ปทุมธานี พรอมท้ังใหเกิดความรักสามัคคีกันใหมากยิ่งข้ึน ท้ังยังจะนําความสงบสุขรมเย็นมาสูเมือง ดวย
ความดํารินี้จึงเห็นพองตองกันระหวางขาราชการ พอคาแมคา และประชาชน ไดรวมกันสละทรัพยคนละเล็ก
คนละนอย เม่ือดําเนินการสรางศาลหลักเมืองข้ึนศาลหลักเมืองแบบจตุรมุขยอดปรางคเสร็จเรียบรอยแลว จึงได
กําหนดการประกอบพิธียกเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เม่ือวันพุธท่ี 23  สิงหาคม พ.ศ. 2521 โดยมี
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานในพิธี มีการสมโภชเฉลิมฉลองเปนงานใหญอยางเอิกเกริก

ศาลหลักเมืองจึงตั้งเดนเปนสงา อยูหนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีผูคนมากราบไหวบูชา
กันอยูมิไดขาด นับวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนศูนยรวมน้ําใจของชาวปทุมธานี ใหมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน
ใหแข็งแกรง เพ่ือปกปองคุมครองสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนท่ีเคารพรักยิ่งชีวิตของชาว
ไทย ไวใหม่ันคงถาวรสืบไปชั่วกาลนาน .

สัญลักษณจังหวัดปทุมธานี (ตราประจําจังหวัด)

รูปวงกลมมีสัญลักษณดอกบัวหลวงสีชมพูอยูตรงกลาง และรวงขาวสีทองอยู ๒ ขาง
ดอกบัวและตนขาว หมายถึง ความสมบูรณดวย พืชพันธุธัญญาหาร
จังหวัดปทุมธานี ใชอักษรยอวา "ปท"

คําขวัญของจังหวัดปทุมธานี
“ถ่ินบัวหลวง เมืองรวงขาว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ
พระตําหนักรวมใจ  สดใสเจาพระยา กาวหนาอุตสาหกรรม”
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ธงประจําจังหวัดปทุมธานี

ความหมายของธงประจําจังหวัด
สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย
สีขาว หมายถึง ศาสนา
ดอกบัวหลวงกับตนขาว หมายถึง ความอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหารโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งดอกบัวและขาว
ความหมายรวมของธงประจําจังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงวาชาวจังหวัดปทุมธานี เปนหมู

คณะท่ีมีความรักและความสามัคคีเปนปกแผนอันเปนสวนหนึ่งของชาติไทย ท่ีมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
ความสําคัญของธงประจําจังหวัดปทุมธานี

เปนการเชิดชูเกียรติของจังหวัด บงบอกถึงสัญลักษณของจังหวัด เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ
ชาวจังหวัดปทุมธานี ใหมีความรักทองถ่ินและมีความรวมมือรวมใจกันสรางสรรค ความเจริญ และมีความเอ้ือ
อารีตอกัน

ดอกไมประจําจังหวัดปทุมธานี ตนไมประจําจังหวัดปทุมธานี

ดอกบัวหลวง ตนปาริชาติ
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ

1.2 .1 ท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงท่ี ๑๔ องศาเหนือ และเสนแวงท่ี ๑๐๐

องศาตะวันออก อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ

- ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอินและอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

- ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รูปท่ี 1 .1  แผนท่ีแสดงขอบเขตจงัหวัดปทุมธานี
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1.2 .2 ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดเปนท่ีราบลุมริมสองฝงแมน้ําโดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานใจกลาง

จังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคกเปนระยะทาง 2 7  กิโลเมตร ทําใหพ้ืนท่ีของจังหวัด
ปทุมธานีถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ ฝงตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาไดแก พ้ืนท่ีใน
เขตอําเภอลาดหลุมแกวกับพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอเมือง และอําเภอสามโคก  กับฝงตะวันออกของจังหวัด
หรือบนฝงซายของแมน้ําเจาพระยา ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอเมืองบางสวน อําเภอธัญบุรี  อําเภอคลองหลวง  อําเภอ
หนองเสือ อําเภอลําลูกกา และบางสวนของอําเภอสามโคกโดยปกติระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาในฤดูฝนจะ
เพ่ิมสูงข้ึนเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร  ซึ่งทําใหเกิดภาวะน้ําทวมในบริเวณพ้ืนท่ีราบริมฝงแมน้ําเจาพระยา
เปนบริเวณกวาง และกอใหเกิดปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา สําหรับพ้ืนท่ีทางฝงซายของ
แมน้ําเจาพระยานั้น  เนื่องจากประกอบดวยคลองซอยเปนคลองชลประทานจํานวนมาก สามารถควบคุม
จํานวนปริมาณน้ําได ทําใหปญหาเก่ียวกับอุทกภัยมีนอยกวา

1.2 .3 ลักษณะของดิน
พ้ืนท่ีจังหวัดสวนใหญเปนท่ีราบลุม ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวจัด สภาพดินเปนกรด

ปานกลางถึงเปนกรดจัด มี pH ประมาณ 6-4 ซึ่งเปนลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจําแนกไดดังนี้  (1 ) ดินเปรี้ยว
นอย มีเนื้อท่ี 3 5 ,964 .06  ไร คิดเปนรอยละ 5 .20 (2 ) ดินเปรี้ยวปานกลาง 426 ,292 .54 ไร คิดเปนรอย
ละ 61 .58  (3 ) ดินเปรี้ยวจัด 229 ,991 .04 ไร คิดเปนรอยละ 33 .22

1.2 .4 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยูท่ี ละติจูดท่ี 14  องศา 43  ลิปดา 20

ฟลิปดาเหนือ และลองติจูดท่ี 100  องศา 13  ลิปดา 30 ฟลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 6
เมตร ในปท่ีผานมามีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 .3 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศคอนขางรอน ความซื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 69 .0 มีฝนตกปานกลาง ปริมาณน้ําฝนตกรวม  1 ,0 2 7 .5 มิลลิเมตร  โดยมีฝนตกชุก
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม

ตารางท่ี 1 .1  : อณุหภูมิสูงสุดตํ่าสุดและคาเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557-2559

เดือน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย

เฉลี่ย 29.3 ๓๐.๐ 30.3
มกราคม 34 .5 13 .8 24 .8 35 .0 ๑๖.๕ ๒๖.๔ 36 .3 13 .5 27 .7
กุมภาพันธ 35 .0 19 .5 27 .8 37 .4 ๑๙.๖ 2๘.๕ 36 .8 15 .5 28 .5
มีนาคม 37 .6 22 .5 30 .1 37 .2 ๒๑.๕ ๓๐.๓ 39 .4 21 .0 31 .2
เมษายน 39 .0 21 .5 30 .6 ๓๙.๒ ๒๓.๐ 31 .๐ 40 .7 23 .0 33 .3
พฤษภาคม 39 .0 23 .0 32 .0 ๓๘.๕ ๒๔.๗ 3๒.๒ 41 .0 24 .6 33 .0
มิถุนายน 38 .0 24 .4 30 .6 39 .0 23 .๕ 3๑.๒ 38 .0 24 .0 30 .7
กรกฎาคม 37 .7 23 .2 30 .1 ๓๗.๘ 2๒.๓ 30 .๙ 37 .5 23 .8 30 .1
สิงหาคม 36 .4 23 .5 29 .7 3๘.๐ 2๔.๔ 30 .๙ 37 .4 24 .5 31 .0
กันยายน 36 .0 24 .0 29 .8 ๓๗.๐ 2๒.๗ 29 .7 36 .5 24 .0 29 .8
ตุลาคม 35 .7 23 .6 29 .2 ๓๘.๕ 2๓.๕ 29 .๙ 35 .7 24 .6 29 .9
พฤศจิกายน 35 .5 22 .1 29 .5 ๓๗.๐ 2๓.๕ ๓๐.๓ 37 .0 22 .5 29 .9
ธันวาคม 35 .๔ ๑๙.๐ 2๗.๖ ๓๖.๙ 2๐.๐ 29 .๑ 37 .0 20 .1 28 .2
ที่มา:  สถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานี
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ตารางท่ี 1 .2 : ความชื้นสัมพัทธ เปนรายเดือน พ.ศ. 2557 – 2559 (หนวย : รอยละ)

เดือน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 255๘ พ.ศ. 2559

เฉลี่ย
สูงสุด

เฉลี่ย
ตํ่าสุด เฉลี่ย เฉลี่ย

สูงสุด
เฉลี่ย
ตํ่าสุด เฉลี่ย เฉลี่ย

สูงสุด
เฉลี่ย
ตํ่าสุด เฉลี่ย

เฉลี่ย 72.9 72.9 69.0
มกราคม 97 .0 29 .0 66 .5 ๙๘.๐ ๓๖.๐ ๗๐.๔ 98 .0 37 .0 68 .0
กุมภาพันธ 99 .0 35 .0 73 .0 97 .0 ๓๐.๐ 6๙.๓ 97 .0 31 .0 64 .0
มีนาคม 98 .0 44 .0 74 .8 97 .0 ๔๔.๐ 7๔.๓ 95 .0 29 .0 62 .0
เมษายน 97 .0 36 .0 72 .2 97 .0 ๒๗.๐ ๖๙.๗ 97 .0 29 .0 63 .0
พฤษภาคม 96 .0 40 .0 68 .3 9๖.0 3๙.0 7๐.๐ 99 .0 37 .0 68 .0
มิถุนายน 98 .0 44 .0 73 .2 9๖.0 ๓๗.๐ ๗๐.๕ 99 .0 47 .0 73 .0
กรกฎาคม 97 .0 43 .0 72 .8 ๑๐๐.๐ 44 .0 73 .๓ 98 .0 48 .0 73 .0
สิงหาคม 98 .0 51 .0 77 .0 9๘.0 4๑.0 7๓.๗ 100 .0 45 .0 73 .0
กันยายน 97 .0 41 .0 76 .7 9๙.0 51 .0 7๘.๘ 99 .0 53 .0 76 .0
ตุลาคม 97 .0 49 .0 79 .2 9๘.0 4๕.0 ๘๐.๓ 99 .0 50 .0 75 .0
พฤศจิกายน 98 .0 45 .0 73 .9 97 .0 4๖.0 7๔.๗ 99 .0 49 .0 74 .0
ธันวาคม ๑๐๐.๐ 4๓.0 ๖๗.๔ 97 .0 4๓.0 ๖๙.๕ 87 .0 37 .0 62 .0
ที่มา:  สถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานี
ตารางท่ี 1 .3  : ปริมาณนํ้าฝนจังหวัดปทุมธานีเปนรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2559

เดือน 2557 255๘ 2559
ปริมาณนํ้าฝน

(ม.ม.)
จํานวนวัน
ท่ีฝนตก

ปริมาณนํ้าฝน
(ม.ม.)

จํานวนวัน
ท่ีฝนตก

ปริมาณนํ้าฝน
(ม.ม.)

จํานวนวัน
ท่ีฝนตก

รวม 1,154.7 105 1 ,๐4๕.7 ๙๒ 1,027.5 104
มกราคม - - ๘.๖ ๓ 17 .1 5
กุมภาพันธ - - ๑๒.๖ ๓ - -
มีนาคม - - ๑๘๗.๑ ๖ 1 .0 1
เมษายน 13 .6 5 ๓๖.๘ ๔ 50 .6 1
พฤษภาคม 112 .4 8 ๔๖.๒ ๖ 121 .7 4
มิถุนายน 178 .0 14 1๐๗.๘ ๘ 214 .6 16
กรกฎาคม 89 .8 13 ๑๖๖.๗ 1๒ 177 .2 21
สิงหาคม 205 .7 21 ๑๐๒.๑ ๑๔ 159 .1 14
กันยายน 330 .3 20 ๒๕๔.๖ ๑๔ 113 .9 18
ตุลาคม 167 .0 15 ๑๐๔.๘ ๑๔ 115 .6 17
พฤศจิกายน 55 .4 6 ๑๘.๒ 6 56 .7 7
ธันวาคม 2 .5 3 ๐.๒ ๒ - -
ที่มา:  สถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานี
1.2 .5 แหลงน้ํา

1) แหลงน้ําผิวดิน
แหลงน้ําธรรมชาติผิวดินท่ีสําคัญ คือ แมน้ําเจาพระยา (ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง) ซึ่งไหล

ผานอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ระยะทางประมาณ 3 0  กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลําคลอง
ธรรมชาติและคลองชลประทาน ประมาณ 84  คลอง รวมความยาวประมาณ 1 ,062 .4  กิโลเมตร แบงเปน
คลองชลประทาน จํานวน 29  คลอง รวมความยาว 780 .8  กิโลเมตร
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- คลองระบายน้ํา จํานวน 13 คลอง
- คลองสงน้ํา จํานวน 9 คลอง
- คลองอ่ืนๆ จํานวน 7 คลอง
คลองธรรมชาติ จํานวน 5 5  คลอง ความยาวรวม 2 80 .6  กิโลเมตร คลองตางๆ นี้ ไดไหล

ผานในพ้ืนท่ีของจังหวัดปทุมธานี โดยแบงออกเปนพ้ืนท่ีของอําเภอตางๆ ไดดังนี้
- อําเภอเมืองปทุมธานี มีแมน้ําเจาพระยา คลองบางโพธิ์ คลองบางหลวงใต คลองบางหลวง

คลองบางปรอก คลองเชียงราก คลองเจาเมือง คลองประปากรุงเทพฯ คลองบางคูวัด คลองเปรมประชากร
- อําเภอสามโคก มีแมน้ําเจาพระยา คลองบางโพธิ์เหนือ คลองบางเตย คลองควาย คลองสระ

คลองเชียกรากนอย คลองเปรมประชากร คลองเชียงราก
- อําเภอลาดหลุมแกว มีคลองพระอุดม คลองบางหลวง คลองลาดหลมุแกว คลองบางโพธิ์ และ

คลองสระ  คลองสะแก คลองระแหง คลองสามวา
- อําเภอธัญบุรี มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (เชื่อมระหวาง แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานครนายก)

เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบ เพ่ือการประปานครหลวง นอกเหนือจากแหลงน้ําตางๆ แลว จังหวัด
ปทุมธานียังเปนจุดสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา เพ่ือนําน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก โดยมีสถานีสูบน้ําบริเวณตอนลางของปากคลองออม ตําบลกระแชง (สําแล)
อําเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือสงน้ําตามคลองสงน้ําดิบไปยังโรงกรองน้ําท่ีบางเขนและสามเสน เพ่ือปองกันการ
เสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปา

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17  เมษายน 2552  กําหนดบริเวณอนุรักษแหลงน้ําดิบ เพ่ือการ
ประปานครหลวง ครอบคลุมบริเวณอําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก อําเภอคลองหลวง ซึ่งมีขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 200  ตารางกิโลเมตร โดยสรุปวา

1 ) ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีน้ําท้ิงประกอบดวยสารเปนพิษ
ประเภทโลหะหนัก วัตถุมีพิษท่ีมีใชในการเกษตรและสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีเปนพิษ

2 ) ไมอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงเรียนอุตสาหกรรมท่ีมีน้ําท้ิงปริมาณเกินกวาวันละ 5 0
ลูกบาศกเมตร ท้ังนี้ไมรวมน้ําหลอเย็น

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 2  มกราคม 2 5 3 1  ขยายบริเวณเพ่ิมเติมอีก 1 5 0  ตาราง
กิโลเมตรกําหนดเพ่ิมเติมวาไมอนุญาตใหตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิม ยกเวน อุตสาหกรรมท่ีมีขอผูกพันตาม
กฎหมายหรือตามมติ คณะรัฐมนตรี คือโรงงานกระดาษบางประอิน เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการท่ี 1
และ โครงการท่ี 2 ยกเวน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีน้ําท้ิงปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี (BOD) ไมเกินรอยละ 1

๒) ระบบชลประทาน
กรมชลประทานไดแบงเขตจัดสรรน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีทําการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี

โดยแบงการบริหารกิจการชลประทานออกเปน 4  โครงการ ดังนี้
- โครงการชลประทานปทุมธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีนอกเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

บริเวณพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคกรวม 2  อําเภอ พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานประมาณ
125  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78 ,125  ไร

- โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ พ้ืนท่ีครอบคลุมในบริเวณพ้ืนท่ีเขตอําเภอ
คลองหลวง อําเภอธัญบุรี และอําเภอหนองเสือ รวม 3  อําเภอ พ้ืนท่ีชลประทาน 409 ,041  ไร

- โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต พ้ืนท่ีครอบคลุมในบริเวณอําเภอธัญบุรี และ
อําเภอลําลูกกา รวม 2  อําเภอ พ้ืนท่ีชลประทาน 107 ,863  ไร
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- โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ พ้ืนท่ีครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีเขตอําเภอ
เมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลุมแกว รวม 3  อําเภอ พ้ืนท่ีชลประทาน 166 ,220  ไร

รวมพ้ืนท่ีรับน้ําชลประทานประมาณ 683 ,124  ไร หรือคิดประมาณรอยละ 72  ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด โดยสงน้ําผานคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งเปนคลอง
ชลประทานเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานครนายก คลองพระอุดม และคลองซอยอีก 1 3  แหง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้

- อําเภอธัญบุรี ไดแด คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระบายน้ําท่ี 1 – 13
- อําเภอคลองหลวง ไดแก คลองชลประทานท่ี 1 – 7  และคลองระพีพัฒน
- อําเภอลําลูกกา ไดแก คลองหกวาสายลาง และคลองระบายน้ําท่ี 1 – 13
- อําเภอหนองเสือ ไดแก คลองชลประทานท่ี 8 – 13  และคลองระพัฒน

1.3 ขอมูลการปกครอง/ประชากร
1.3 .1 การปกครอง

จังหวัดปทุมธานีแบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน ๗ อําเภอ ประกอบไปดวย อําเภอ
เมืองปทุมธานี   อําเภอธัญบุรี  อําเภอคลองหลวง  อําเภอลําลูกกา   อําเภอลาดหลุมแกว  อําเภอสามโคก
และอําเภอหนองเสือ มีจํานวนตําบล ๖๐ ตําบล  หมูบานนอกเขตเทศบาลจํานวน 345  หมูบาน  มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๖๕ แหง ประกอบไปดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลนคร 1 แหง
เทศบาลเมือง 9 แหง  เทศบาลตําบล 17  แหง  และองคการบริการสวนตําบล 37 แหง
ตาราง 1 .4 จํานวนเขตการปกครอง เน้ือท่ี และระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัดจําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2559

อําเภอ เน้ือที่
(ตร.กม.)

ระยะทางจาก
อําเภอถึง

จังหวัด (กม.)

เขตการปกครอง
เทศบาล

นคร
เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตําบล

องคการ
บริหาร
สวน
ตําบล

ตําบล หมูบาน
(นอก
เขต
เทศบาล)

จังหวัดปทุมธานี 1 ,525.857 - 1 9 17 37 60 345

เมืองปทุมธานี 120 .151 1 - 2 8 5 14 27

คลองหลวง 299 .152 22 - 2 - 5 7 71

ธัญบุรี 112 .125 34 1 2 1 - 6 -

หนองเสือ 413 .632 47 - - 1 7 7 66

ลาดหลุมแกว 188 .120 16 - - 3 5 7 46

ลําลูกกา 297 .710 32 - 3 2 6 8 89

สามโคก 94 .967 5 - - 2 9 11 46
ที่มา:   ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี
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1.3 .2 ประชากร
ขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานีมี

จํานวนประชากร ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2560 จํานวน 1 ,129 ,115 คน จําแนกเปนชาย 536 ,033 คน
และหญิง 5 93 ,0 82 คน อาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 4 9 .1 1 และนอกเขตเทศบาล รอยละ 5 0 .8 9
โดยอําเภอท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากท่ีสุด ไดแก อําเภอลําลูกกา รองลงมาคือ อําเภอคลองหลวง อําเภอ
ธัญบุรี อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอสามโคก และอําเภอหนองเสือ ตามลําดับ

ตาราง 1 .5 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2557 - 2559

อําเภอและเขตการ
ปกครอง

2557 255๘ 2559

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รวมยอด 1,074,058 510,261 563,797 ๑,๐๙๔,๒๔๙ 51๙,๙๕๒ 5๗๔,๒๙๗ 1,111 ,376 527,945 583 ,431

ในเขตเทศบาล 531 ,459 249 ,739 281 ,720 53๙,๗๗๒ 2๕๓,๗๗๒ 2๘๖,๐๔๖ 545,754 256 ,571 289 ,183

นอกเขตเทศบาล 542 ,599 260 ,522 282 ,077 5๕๔,๔๗๗ 2๖๖,๒๒๖ 28๘,๒๕๑ 565,622 271 ,374 294 ,248

อําเภอเมืองปทุมธานี 190 ,576 90 ,839 99 ,737 19๔,๔๒๙ 9๒,๕๘๖ ๑๐๑,๘๔๓ 197,595 93 ,971 103 ,624

ในเขตเทศบาล 53 ,566 25 ,585 27 ,981 ๕๔,๖๘๕ 2๖,๐๔๔ 2๘,๖๔๑ 55 ,389 26 ,361 29 ,028

นอกเขตเทศบาล 137 ,010 65 ,254 71 ,756 ๑๓๙,๗๔๔ ๖๖,๕๔๒ ๗๓,๒๐๒ 142 ,206 67 ,610 74 ,596

อําเภอคลองหลวง 257 ,777 120 ,165 137 ,612 ๒๖๓,๗๘๑ ๑๒๓,๐๓๘ ๑๔๐,๗๔๓ 268 ,523 125 ,469 143 ,054

ในเขตเทศบาล 128 ,902 58 ,940 69 ,962 ๑๓๑,๖๓๕ ๖๐,๑๙๖ ๗๑,๔๓๙ 133 ,657 61 ,398 72 ,259

นอกเขตเทศบาล 128 ,875 61 ,225 67 ,650 ๑๓๒,๑๔๖ ๖๒,๘๔๒ ๖๙,๓๐๔ 134 ,866 64 ,071 70 ,795

อําเภอธัญบุรี 198 ,293 93 ,258 105 ,035 ๒๐๑,๔๘๔ ๙๔,๙๕๔ ๑๐๖,๕๓๐ 203 ,692 95 ,882 107 ,810

ในเขตเทศบาล 198 ,293 93 ,258 105 ,035 ๒๐๑,๔๘๔ ๙๔,๙๕๔ ๑๐๖,๕๓๐ 203 ,692 95 ,882 107 ,810

นอกเขตเทศบาล - - - - - - - - -

อําเภอหนองเสือ 51 ,910 25 ,751 26 ,159 ๕๒,๔๕๕ ๒๖,๐๒๑ ๒๖,๔๓๔ 53 ,061 26 ,335 26 ,726

ในเขตเทศบาล 2 ,777 1 ,342 1 ,435 ๒,๗๙๕ ๑,๓๓๘ ๑,๔๕๗ 2 ,810 1 ,356 1 ,454

นอกเขตเทศบาล 49 ,133 24 ,409 24 ,724 ๔๙,๖๖๐ ๒๔,๖๘๓ ๒๔,๙๗๗ 50 ,251 24 ,979 25 ,272

อําเภอลาดหลุมแกว 62 ,742 30 ,514 32 ,228 ๖๓,๗๕๑ ๓๑,๐๑๐ ๓๒,๗๔๑ 64 ,685 31 ,508 33 ,177

ในเขตเทศบาล 9 ,643 4 ,590 5 ,053 ๙,๘๒๐ ๔,๖๘๘ ๕,๑๓๒ 10 ,015 4 ,798 5 ,217

นอกเขตเทศบาล 53 ,099 25 ,924 27 ,175 ๕๓,๙๓๑ ๒๖,๓๒๒ ๒๗,๖๐๙ 54 ,670 26 ,710 27 ,960

อําเภอลําลูกกา 258 ,862 123 ,547 135 ,315 ๒๖๔,๒๓๐ ๑๒๖,๐๑๖ ๑๓๘,๒๑๔ 269 ,183 128 ,277 140 ,906

ในเขตเทศบาล 128 ,114 61 ,038 67 ,076 ๑๒๙,๑๕๖ ๖๑,๔๙๑ ๖๗,๖๖๕ 129 ,787 61 ,680 68 ,107

นอกเขตเทศบาล 130 ,748 62 ,509 68 ,239 ๑๓๕,๐๗๔ ๖๔,๕๒๕ ๗๐,๕๔๙ 139 ,396 66 ,597 72 ,799

อําเภอสามโคก 53 ,898 26 ,187 27 ,711 ๕๔,๑๑๙ ๒๖,๓๒๗ ๒๗,๗๙๒ 54 ,637 26 ,503 28 ,134

ในเขตเทศบาล 10 ,164 4 ,986 5 ,178 ๑๐,๑๙๗ ๕,๐๑๕ ๕,๑๘๒ 10 ,404 5 ,096 5 ,308

นอกเขตเทศบาล 43 ,734 21 ,201 22 ,533 ๔๓,๙๒๒ ๒๑,๓๑๒ ๒๒,๖๑๐ 44 ,233 21 ,407 22 ,826
ที่มา:  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ตาราง ๑.๖ ประชากรจากการทะเบียนจําแนกหมวดอายุและเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 - 2559
หมวดอายุ 2557 2558 2559

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รวม 1 ,074 ,058 510 ,261 563 ,797 1 ,094 ,249 519 ,952 574 ,297 1,111,376 527 ,945 583,431

0 -4 63 ,155 32 ,544 30 ,611 62 ,830 32 ,403 30 ,427 61 ,662 34 ,515 30 ,018

5 -9 67 ,071 34 ,694 32 ,377 66 ,954 34 ,566 32 ,388 66 ,903 34 ,607 32 ,388

10 -14 65 ,225 33 ,188 32 ,037 65 ,850 33 ,734 32 ,116 67 ,470 35 ,712 32 ,863

15 -19 76 ,131 37 ,717 38 ,414 74 ,927 36 ,948 37 ,979 72 ,098 39 ,015 36 ,386

20 -24 76 ,331 36 ,560 39 ,771 78 ,764 37 ,835 40 ,929 81 ,227 33 ,946 42 ,212

25 -29 68 ,345 32 ,548 35 ,797 69 ,246 33 ,107 36 ,139 70 ,859 39 ,180 36 ,913

30 -34 87 ,711 41 ,104 46 ,607 85 ,393 40 ,237 45 ,156 83 ,172 46 ,743 43 ,992

35 -39 99 ,835 46 ,276 53 ,559 100 ,882 46 ,813 54 ,069 100 ,540 46 ,490 53 ,797

40 -44 100 ,756 46 ,930 53 ,826 100 ,177 46 ,543 53 ,634 100 ,102 46 ,874 53 ,612

45 -49 96 ,304 44 ,901 51 ,403 98 ,119 45 ,755 52 ,364 100 ,355 40 ,328 53 ,481

50 -54 79 ,281 36 ,739 42 ,542 83 ,099 38 ,512 44 ,587 87 ,253 29 ,865 46 ,925

55 -59 56 ,818 25 ,696 31 ,122 61 ,896 28 ,023 33 ,873 65 ,753 21 ,522 35 ,888

60 -64 44 ,680 19 ,908 24 ,772 46 ,276 20 ,637 25 ,639 48 ,285 15 ,600 26 ,763

65 -69 29 ,679 13 ,167 16 ,512 32 ,440 14 ,384 18 ,056 35 ,215 9 ,229 19 ,615

70 -74 19 ,832 8 ,557 11 ,275 20 ,746 8 ,975 11 ,771 21 ,502 6 ,598 12 ,273

75 -79 14 ,708 6 ,251 8 ,457 15 ,095 6 ,359 8 ,736 15 ,836 6 ,259 9 ,238

80 -89 8 ,324 3 ,286 5 ,038 7 ,690 2 ,893 4 ,798 14 ,071 5 ,498 8 ,573

90ปข้ึนไป 3 ,936 1 ,375 2 ,561 7 ,690 2 ,892 4 ,797 2 ,282 761 1 ,521

ผูเกิดปจันทรคติ 2 ,211 745 1 ,466 5 3 2 - - -

ผูอยูในทะเบียนบานกลาง 5 3 2 9 ,423 5 ,416 4 ,007 10 ,388 5 ,982 4 ,406

ผูไมใชสญัชาตไิทย 8 ,969 5 ,219 3 ,750 3 ,809 2 ,202 1 ,607 3 ,530 2 ,105 1 ,425

ผูอยูระหวางการยาย 1 ,793 1 ,112 681 2 ,938 1 ,715 1 ,223 2 ,873 1 ,731 1 ,142

ที่มา:  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดท่ีรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร อัตราการเพ่ิมของ
ประชากรคอนขางสูงกวาจังหวัดอ่ืน ในป พ.ศ. 2 5 59 มีอัตราการเพ่ิมของประชากรตามทะเบียนราษฎร
รอยละ 1 .6 โดยเฉพาะในเขตอําเภอคลองหลวง ลําลูกกา และอําเภอเมืองปทุมธานี จะมีอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเนื่องจากมีการขยายตัวของโครงการท่ีอยูอาศัยในบริเวณนี้ และอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีมีสถานประกอบการและสถานศึกษาตั้งอยูเปนจํานวนมาก

อัตราความหนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตร ของจังหวัดปทุมธานีอยูท่ีประมาณ
730 .7 6 คน อําเภอท่ีมีความหนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตร สูงสุดคือธัญบุรี 1 ,8 1 6 .6 7 คน
รองลงมาไดแกอําเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 1 ,644 .56 คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอหนองเสือจะมีความ
หนาแนนของประชากรต่ําสุดท่ี 128 .28 คนตอตารางกิโลเมตร เนื่องจากยังมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีทําการเกษตร
เปนสวนใหญ อยางไรก็ดีนอกจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแลวปทุมธานียังมีประชากรท่ียายเขา
มาอาศัยโดยไมยายทะเบียนบานเขามา (ประชากรแฝง) จํานวนมากเนื่องจากเปนแหลงของตลาดแรงงาน
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และสถานศึกษา และสถานประกอบการธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมจํานวนมาก ขอมูลจากสํามะโน
ประชากรและเคหะ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2553  พบวาจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงใน
จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนสูงกวาประชากรตามทะเบียนอยูประมาณรอยละ 38 .7

รูปท่ี 1 .2 ความหนาแนนของประชากร  พ.ศ. 2559

ที่มา:  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 1 .๗ จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรจําแนกตามอําเภอ พ.ศ. 2557 – 2559

อําเภอ
ประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง ความหนาแนน

ของประชากร
(ตอ ตร.กม.)2557 255๘ 2559 2557 255๘ 2559

รวมยอด 1,074,058 1,0๙4,๒๔๙ 1,111,376 2.0 ๑.๙ 1.55 730 .76
เมืองปทุมธานี 190 ,576 ๑๙๔,๔๒๙ 197,595 2 .1 2 .๐ 1.62 1,644 .56
คลองหลวง 257 ,777 2๖๓,๗๘๑ 268,523 2 .6 2 .๓ 1.78 897 .61
ธัญบุรี 198 ,293 ๒๐๑,๔๘๔ 203,692 1 .3 1 .๖ 1.09 1,816 .67
หนองเสือ 51 ,910 ๕๒,๔๕๕ 53,061 1 .2 1 .๐ 1.15 128.28
ลาดหลุมแกว 62 ,742 ๖๓,๗๕๑ 64,685 1 .7 1 .๖ 1.45 353 .24
ลําลูกกา 258 ,862 ๒๖๔,๒๓๐ 269,183 2 .3 2 .๑ 1.86 904 .18
สามโคก 53 ,898 ๕๔,๑๑๙ 54,637 0 .7 0 .๔ 0.95 575 .37
ท่ีมา:  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1.4 ขอมูลเศรษฐกิจ
1 .4 .1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( Gross Province Product)

จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2559
จังหวัดปทุมธานี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Province Product : GPP) 346,723 ลานบาท
ผลิตภัณฑจังหวัดตอคน (GPP Per Capita) ประมาณ 235 ,596  บาทตอคน อยูลําดับท่ี 12 ของประเทศ
ตาราง 1 .8 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557 – 2559

(หนวย: ลานบาท)

สาขาการผลิต ป 2557 ป 2558 ป 2559
ภาคเกษตร 7,016 6,656 6,038
เกษตรกรรมการลาสัตว การปาไม และการประมง 7 ,016 6 ,656 6 ,038
ภาคนอกเกษตร 320,625 335,447 340,685
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 99 150 130
อุตสาหกรรม 190 ,678 194 ,439 184 ,500
การไฟฟา แกสและการประปา 8 ,129 7 ,732 7 ,832
การกอสราง 9 ,116 10 ,597 11 ,969
การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ

1 ,992 2 ,284 2 ,723

การขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 44 ,584 48 ,983 54 ,219
โรงแรมและภัตตาคาร 3 ,445 3 ,975 4 ,324
การขนสงสถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 5 ,965 6 ,841 7 ,989
ตัวกลางทางการเงิน 13 ,075 14 ,478 15 ,279
บริการดานอสังหารมิทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกิจ 9 ,370 10 ,219 12 ,928
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคบั

6 ,635 6 ,196 6 ,708

การศึกษา 9 ,609 9 ,989 11 ,207
การบริการดานสุขภาพและสังคม 5 ,105 5 ,431 5 ,757
การบริหารและบริการสนับสนุน 4 ,249 4 ,303 4 ,633
วิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 1 ,460 2 ,009 2 ,395
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 3 ,511 3 ,977 4 ,216
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 728 803 860
อ่ืนๆ 2 ,874 3 ,040 3 ,016
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 327,641 342,103 346,723
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) 230,217 236,343 235,596
ประชากร (1 ,000 คน) 1 ,423 1 ,447 1 ,472

ท่ีมา : สํานักบญัชีประชาชาต ิ(สบป.) National Accounts Office
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ตาราง 1 .9 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตามราคาคงท่ี จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557 – 2559
(หนวย: ลานบาท)

สาขาการผลิต ป 2557 ป 2558 ป 2559
ภาคเกษตร 3 ,220 3 ,056 2,705
เกษตรกรรมการลาสัตว การปาไม และการประมง 3 ,220 3 ,056 2 ,705
ภาคนอกเกษตร 240,860 248,018 252,379
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 68 96 81
อุตสาหกรรม 143 ,975 144 ,815 140 ,109
การไฟฟา แกสและการประปา 7 ,345 7 ,128 7 ,398
การกอสราง 6 ,276 7 ,543 8 ,725
การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ

1 ,191 1 ,405 1 ,841

การขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 31 ,682 33 ,499 35 ,428
โรงแรมและภัตตาคาร 2 ,915 3 ,212 3 ,301
การขนสงสถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 4 ,531 4 ,830 5 ,427
ตัวกลางทางการเงิน 7 ,832 8 ,738 9 ,117
บริการดานอสังหารมิทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกิจ 9 ,187 9 ,944 12 ,678
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคบั

4 ,149 3 ,725 3 ,880

การศึกษา 5 ,848 5 ,827 6 ,426
การบริการดานสุขภาพและสังคม 4 ,130 4 ,254 4 ,350
การบริหารและบริการสนับสนุน 3 ,068 3 ,141 3 ,383
วิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 1 ,064 1 ,478 1 ,763
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 5 ,041 5 ,733 6 ,063
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 800 879 962
อ่ืนๆ 2 ,239 2 ,367 2 ,319
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ) 243 ,975 250,804 254,568

ท่ีมา : สํานักบญัชีประชาชาต ิ(สบป.) National Accounts Office



๑๕

1.4 .๒ อุตสาหกรรมการผลิต
ขอมูลดานอุตสาหกรรม ณ 3 1  ธันวาคม 2 5 6 0 จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีไดรับใบอนุญาตท้ังสิ้นจํานวน 3 ,862 แหง เงินลงทุน 553 ,113 ,962 ,0 91 บาท เม่ือเทียบ
กับปท่ีผานมา (ป 2559 ) มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตประกอบกิจการเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 3 .4 อําเภอท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากท่ีสุดคือ อําเภอคลองหลวง 1 ,192 แหง (รอยละ 30 .86 ) รองลงมาไดแกอําเภอ
ลําลูกกา 973 แหง (รอยละ 25 .19 ) อําเภอเมืองปทุมธานี 487 แหง (รอยละ 12.61) อําเภอลาดหลุมแกว
470 แหง (รอยละ 12.17) อําเภอสามโคก 355 แหง (รอยละ 9.19) อําเภอธัญบุรี 293 แหง (รอยละ 7 .59 )
และอําเภอหนองเสือ 92 แหง (รอยละ 2 .38)

มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรมในลักษณะเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม
มินิแฟคตอรี่แลนด รวม 14 แหง ไดแก

1 ) เขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด ตั้งอยูอําเภอธัญบุรี
2 ) บริษัท นวนคร จํากัด ตั้งอยูอําเภอคลองหลวง ท่ีประมาณ 6,495 ไร มีโรงงาน 181 โรงงาน
3 ) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด ตั้งอยูอําเภอเมืองปทุมธานี มีเนื้อท่ีประมาณ

1,222 ไร มีโรงงาน 34 โรงงาน
4) มินิแฟคเตอรี่แลนด ดังนี้
- อําเภอคลองหลวง ไดแก บิ๊กแลนด, รังสิต พรอสเพอร เอสเตท, เอ็มเอ็มซี มินิแฟคทอรี (นวไท)
- อําเภอลําลูกกา ไดแก แจนเซน มินิแฟคตอรี่, อรดา, บิ๊กล็อทแฟคตอรี่, บิ๊กเกอรแลนด
- อําเภอลาดหลุมแกว ไดแก แฟคคอม, แฟคเฮาส, เคที แฟคทอรี่ พารค
- อําเภอหนองเสือ ไดแก ศรีปทุมมินิแฟคตอรี่
อุตสาหกรรมท่ีมีการประกอบกิจการมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 555 โรงงาน

รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 507 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร 370 โรงงาน อุตสาหกรรมขนสง 327 โรงงาน
และอุตสาหกรรมพลาสติก 317 โรงงาน

ตาราง 1 .10 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2559

อําเภอ สถานประกอบการ เงินทุน (บาท) คนงาน (คน)
อุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง

รวมยอด 3,757
525,084,027,041

281 ,809
139,49

1
142,31

8
เมืองปทุมธานี 481

107 ,985 ,969 ,270
53 ,606 26 ,653 26 ,953

คลองหลวง 1 ,168
285 ,221 ,550 ,935

119 ,350 54 ,868 64 ,482
ธัญบุรี 290 24 ,074 ,636 ,306 22 ,098 10 ,393 11 ,705
หนองเสือ 90 2 ,944 ,715 ,043 3 ,112 1 ,992 1 ,120
ลาดหลุมแกว 451 40 ,591 ,348 ,816 28 ,304 14 ,458 13 ,846
ลําลูกกา 935 40 ,224 ,498 ,360 43 ,978 23 ,956 20 ,022
สามโคก 342 24 ,041 ,308 ,311 11 ,361 7 ,171 4 ,190

ที่มา:   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี



๑๖

รูปท่ี 1 .3  แผนท่ีแสดงความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมรายอําเภอ

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ตาราง 1.11 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 - 2560
ประเภทอุตสาหกรรม 2557 255๘ 2559 2560

รวม 3,532 ๓,๖๓๒ 3,757 3 ,862
การเกษตร 83 8๒ 84 86
อาหาร 285 ๓๑๖ 348 370

เครื่องดื่ม 30 3๕ 37 40

สิ่งทอ 71 ๖๙ 68 68

เครื่องแตงกาย 29 2๕ 23 22

เครื่องหนัง 33 3๑ 32 32

ไมและผลิตภัณฑจากไม 191 1๗๘ 178 176

เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 128 12๔ 124 124

กระดาษและผลติภณัฑจากกระดาษ 96 9๗ 98 124

สิ่งพิมพ 60 ๕๗ 61 61

เคมี 222 2๕๘ 267 279

ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 24 2๘ 27 26



๑๗

ยาง 39 3๓ 36 37

พลาสติก 297 ๓๐๐ 310 317

อโลหะ 215 2๔๒ 249 249

โลหะ 33 3๔ 36 36

ผลิตภณัฑโลหะ 526 5๓๕ 539 555

เครื่องจักรกล 254 2๔๙ 251 252

ไฟฟา 212 2๐2 199 199

ขนสง 300 30๗ 320 327

อ่ืน ๆ 404 4๓๐ 470 507
ที่มา:   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

การลงทุน ป 2 560 มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ลดลงจากป พ.ศ.2559
คิดเปนรอยละ 2 5 .75  , ป พ.ศ.2560  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไดรับอนุญาตขยายโรงงาน ลดลงจากป
พ.ศ.2 559  คิดเปนรอยละ 2 9 .1 1  ประเภทอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการและขายมากท่ีสุด
ป พ.ศ.2 5 6 0  คือ อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคืออุตสาหกรรมประเภทโลหะ
เครื่องจักรกล ยานยนตและขนสง และป 2560  มีการเลิกกิจการลดลงจากป 2559  คิดเปนรอยละ 16 .5 2
เนื่องมาจากการจําหนายทะเบียนเนื่องจากการขาดการตออายุใบอนุญาต การจําหนายทะเบียนเนื่องจากการ
ไมแจงประกอบกิจการ การยายฐานการผลิตไปท่ีอ่ืน และการขาดทุนจากการประกอบกิจการเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจ
ตาราง 1.12 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน  พ.ศ. 2552 - 2560

ป พ.ศ. จํานวนโรงงาน เงินลงทุน(บาท) จํานวนคนงาน(คน)
2552 2 ,855 352 ,091 ,439 ,307 275 ,905

2553 2 ,970 363 ,963 ,612 ,457 274 ,456

2554 3 ,104 379 ,951 ,478 ,172 286 ,006

2555 3 ,222 376 ,147 ,015 ,725 280 ,339

2556 3 ,298 403 ,408 ,615 ,053 282 ,180

2557 3 ,532 467 ,652 ,758 ,677 285 ,715

2558 3 ,646 517 ,347 ,467 ,457 268 ,564

2559
2560

3 ,757

3 ,862

525 ,084 ,027 ,041

553 ,113 ,962 ,091

281 ,809

291 ,684
ที่มา:   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
1.4 .3 ดานการคา
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จังหวัดปทุมธานี เปนท่ีตั้งของศูนยการคาสงสินคาทางการเกษตรประเภทพืชผัก และผลไม
ขนาดใหญของประเทศไดแกตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดผลไมเกรดคัดพิเศษท่ีตลาดไอยรา และยังเปนท่ีตั้ง
ของศูนยการคาขนาดใหญไดแก ฟวเจอรพารค รังสิต ศูนยสินคาไอทีขนาดใหญท่ี เซียร รังสิต ตลอดจนหางคา
ปลีกสมัยใหมขนาดใหญเปนจํานวนมากเนื่องจากทําเลท่ีตั้งอยูใกลกับกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวของ
ชุมชนท่ีอยูอาศัยเปนจํานวนมากในชวงเวลาท่ีผานมา การคาสงและคาปลีกเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสราง
งานสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเปนจํานวนมาก โดยมีผูทํางานอยูในภาคนี้ประมาณ ๑๖
9 ,0 2 4 คน หรือรอยละ ๑๘.2 ของผูมีงานทํา และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับจังหวัดเปนอันดับสองรองจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2558 มีมูลคา 4 9 ,9 1 9 ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑4 .6 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 3 .2 ในป ๒๕๕6 เปนรอยละ 5 .6
ในป ๒๕๕7
ตาราง 1 .13  มูลคาเพ่ิม และอัตราการขยายตัวของสาขาการคาสงคาปลีก พ.ศ. 2556 – 2558

รายการ 2556 2557 2558
มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 42 ,170 45 ,296 49 ,919
สัดสวนเมื่อเทียบผลติภณัฑจังหวัด (รอยละ) 13 .6 14 .1 14 .6
มูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ป 2545 (ลานบาท) 31 ,510 32 ,514 34 ,334
อัตราการขยายตัว 5 .0 3 .2 5 .6
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ณ สิ้นป พ.ศ. 2559 มี นิติบุคคลจดทะเบียนเพ่ือดําเนินธุรกิจและคงอยูท้ังสิ้น 25 ,301 ราย
จําแนกเปนบริษัทจํากัด 18 ,784 ราย หางหุนสวนจํากัด 6 ,457 ราย หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 16 ราย
และมีบริษัทจํากัด (มหาชน) 44 ราย โดยอําเภอลําลูกกามีจํานวนนิติบุคคลมากท่ีสุด 7 ,783 แหง รองลงมา
คืออําเภอคลองหลวง 6 ,869 แหง อําเภอธัญบุรี 4 ,260 แหง อําเภอเมืองปทุมธานี 4 ,216 แหง อําเภอ
สามโคก 934 แหง อําเภอลาดหลุมแกว 970 แหง และอําเภอหนองเสือ 269 แหง

ตาราง 1.14 จํานวนผูจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคงอยู จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 – 2559

อําเภอ
บรษิทัจํากดั หางหุนสวนจํากดั หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล บรษิทัมหาชนจํากดั

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559
รวมยอด 18 ,382 17 ,476 18 ,784 7 ,674 6 ,714 6,457 21 14 16 37 37 44

เมืองปทุมธานี 3 ,154 2 ,988 3 ,218 1 ,111 999 983 6 4 4 11 11 11

คลองหลวง 4 ,983 4 ,731 5 ,036 2 ,283 1 ,977 1 ,817 4 4 5 11 11 11

ธัญบุรี 3 ,063 2 ,862 3 ,044 1 ,432 1 ,256 1 ,207 4 3 4 - - 5

หนองเสือ 176 166 185 107 84 84 - - - - - -

ลาดหลุมแกว 594 597 657 364 294 312 1 - - 1 1 1

ลําลูกกา 5 ,755 5 ,488 5 ,949 2 ,112 1 ,855 1 ,815 6 3 3 14 14 16

สามโคก 657 644 695 265 249 239 - - - - - -

ที่มา : สํานกังานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดปทุมธานี

1.4 .4 ดานการเกษตร
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ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2 5 6 0 จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 955 ,535 ไร
มีเกษตรกรท้ังหมด 23,345 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทําการเกษตรของ จังหวัดท้ังหมด 343,601 ไร คิดเปนรอยละ 36
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และลดลงจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรในป 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ี 399 ,791 ไร 24 ,089 ครัวเรือน
กลุมพืชท่ีมีพ้ืนท่ีมากอยูในกลุม นาขาว ไมผล และพืชผัก โดยอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรมากท่ีสุด คือ
อําเภอหนองเสือ อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอลําลูกกา ตามลําดับ

จังหวัดปทุมธานีถือครองท่ีดินเพ่ือการเกษตรโดยสวนใหญดวยการเชา กลาวคือเปนพ้ืนท่ีดิน
เชา 280 ,181 .7 5  ไร (รอยละ 64 .79 ) และเปนท่ีดินของตนเอง 152 ,2 96 .25  ไร (รอยละ 35 .21 ) ท้ังนี้
การเชาท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีจะมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ จากท่ีมีจํานวน 324 ,6 30 ไร
(รอยละ 65 .50 ) ในปการเพาะปลูก 2555/56  ลดลงจํานวนเปน 287 ,385 ไร (รอยละ  65 .8 3 ) ในปการ
เพาะปลูก 2 5 5 6 /5 7 ซึ่งตรงขามกับการถือครองท่ีทําการเกษตรซึ่งเปนของตนเองก็ลดลง จากจํานวน
171 ,022 ไร (รอยละ 34 .5 0 ) ในปการเพาะปลูก 2555 /56 ลดลงเหลือ 149 ,168 ไร (รอยละ 34 .17 )
ในปการเพาะปลูก 2556/57  และเพ่ิมข้ึน 152 ,296 .25 ไร (รอยละ 35 .61 )  ในปเพาะปลูก 2558/59
ตาราง 1.15 พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรจําแนกตามลกัษณะการถอืครองและชนิดของพืชปการเพาะปลูก 2555/56-59

หนวย : ไร
รายการ 2555/56 2556/57 2558/59

ท่ีถือครองทําการเกษตรรวม 495,652 .00 436,553.00 432,478.00
ของตนเอง 171 ,022 .00 149 ,168 .00 152 ,296 .25
เชา 324 ,630 .00 287 ,385 .00 280 ,181 .75

จําแนกตามชนิดของพืช
ทํานา 343 ,998 .75 327 ,731 .50 317 ,460
ไมผล- ไมยืนตน 39 ,893 .75 45 ,579 .25 44 ,771
พืชผัก 35 ,957 .50 43 ,138 .75 35 ,966
ไมดอก ไมประดับ 5 ,816 .50 6 ,305 .75 4 ,125
พืชไร 4 ,214 .50 2 ,385 .75 2 ,366
พืชสมุนไพร 550 .50 10 .50 13
เห็ด 60 .75 72 .00 63
พืชพลังงาน 11 ,988 .50 11 ,329 .50 -
พืชอ่ืน ๆ - - -

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
พืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดปทุมธานีในป 2560 ไดแก กลวยหอม ขาว กลวยน้ําวา และ

หญาปูสนาม พ้ืนท่ีปลูกขาวนาป (1 เม.ย.- 31 ต.ค.) : 311 ,184 ไร เกษตรกร 11 ,602 ครัวเรือน ผลผลิต
เฉลี่ย 719 กิโลกรัมตอไร โดยอําเภอท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน คือ อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี อําเภอลาด
หลุมแกว และอําเภอหนองเสือ เนื่องจากปริมาณน้ํามีเพียงพอจึงมีการทํานาปตอเนื่อง สวนลําลูกกา เนื้อท่ี
เพาะปลูกลดลงมีการปรับเปลี่ยนไปเปนท่ีอยูอาศัย และเขตอุตสาหกรรม และอําเภอสามโคก พ้ืนท่ีบางสวนอยู
ติดแมน้ําเกษตรกรจะเวนชวงนาปไปปลูกฤดูนาปรัง และอําเภอท่ีผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนเนื่องจากปริมาณน้ํา
มีเพียงพอ คือ อําเภอลําลูกกา และอําเภอลาดหลุมแกว โดยอําเภอท่ีปลูกขาวมากท่ีสุด คือ อําเภอลําลูกกา
อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอหนองเสือ ตามลําดับ สวนพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ปลูกมากในอําเภอหนองเสือ
ตาราง 1.16 เน้ือท่ีเพาะปลูกและจํานวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ จําแนกตามชนิดของพืชปการเพาะปลูก 2560/61

ชนิดของพืช เน้ือที่เพาะปลูก (ไร) จํานวนครัวเรือน
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ขาว 311 ,184 11 ,602
กลวยหอม 11 ,243 704
กลวยนํ้าวา 7 ,256 2 ,000
หญาปูสนาม 27 ,429 233
ถ่ัวฝกยาว 3 ,722 321
ปาลมนํ้ามัน 6 ,546 273
ยางพารา 411 18
ขาวโพดหวาน 3 ,849 334

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

การประมง
จังหวัดปทุมธานีมีเกษตรกรท่ีทําการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังสิ้น 2 ,63 2 ครัวเรือน

จํานวนบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังสิ้น 12 ,396 บอ เนื้อท่ี 24 ,492 ไร จํานวนเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับปกอนหนานี้ 8 6 ครัวเรือน (รอยละ 3 .4 ) เนื่องจากภาวะภัยแลง(ขาดน้ํา)ดีข้ึนกวาปท่ีผานมา และ
จํานวนบอเพ่ิมข้ึน 1 ,630 บอ (รอยละ 5.1) เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบบอใหญมาเปนบอเล็ก
และเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 11 ,848 ไร (รอยละ 93.7)  สัตวน้ําท่ีจับไดในป 2559 มีจํานวน 44 ,293 ,000 กิโลกรัม
เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 23 ,935,000  กิโลกรัม (รอยละ 117.6) จากท่ีเคยลดลงเม่ือป 2 55 8 จํานวน
854 ,000 กิโลกรัม (รอยละ 4.0 .0 )  มูลคาผลผลิตสัตวน้ําท้ังสิ้น 1 ,386 .7 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558
จํานวน 45 .1 ลานบาท (รอยละ 48 .2 ) โดยปกอนหนานั้นมีมูลคา 953 .6 ลานบาท ลดลงจากป 255 7
จํานวน 13.7 ลานบาท (รอยละ 1.4)

ตาราง 1.17 ปรมิาณสัตวนํ้าท่ีจับได ป พ.ศ 2557 - 2559
ป พ.ศ. ครัวเรือน จํานวนบอ เน้ือท่ี (ไร) ปริมาณการจับสัตว

นํ้าจืด (กิโลกรัม)
มูลคา
(บาท)

2557 6 ,493 3 ,419 11 ,964 21 ,212 ,000 967 ,276 ,320
2558 2 ,546 10 ,766 12 ,644 20 ,358 ,000 953 ,566 ,000
2559 2 ,632 12 ,396 24 ,492 44 ,293 ,000 1 ,386 ,734 ,000

ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

การปศุสัตว
จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงปศุสัตวและจํานวนปศุสัตวไมมากนักเม่ือเทียบกับ

จังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากลักษณะของพ้ืนท่ีไมเหมาะสมท่ีในการทําฟารมปศุสัตว จากขอมูลของสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนปศุสัตวซึ่งประกอบดวย โคจํานวน 7 ,276 ตัว กระบือจํานวน 1 ,048 ตัว สุกร
จํานวน 8 ,383 ตัว แพะจํานวน 2 ,023 ไก 371 ,982 ตัว และเปดจํานวน 275 ,624 ตัว

ตาราง 1.18 จํานวนปศุสัตวจําแนกเปนรายอําเภอ ป พ.ศ. 2559
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อําเภอ โค กระบือ สุกร แพะ ไก เปด

ปทุมธานี 7,276 1 ,048 8,383 2,023 371 ,982 275,624
เมืองปทุมธานี 735 82 295 125 9 ,650 5 ,571
คลองหลวง 1 ,500 595 6 ,800 130 69 ,100 108 ,500
ธัญบุรี 547 19 80 261 17 ,455 823
หนองเสือ 1 ,395 210 435 680 135 ,900 50 ,270
ลาดหลุมแกว 758 53 215 460 55 ,200 50 ,000
ลําลูกกา 320 30 296 220 14 ,306 15 ,675
สามโคก 2 ,021 59 262 147 70 ,371 44 ,785

ที่มา: สํานักงานปศุสัตวหวัดปทุมธานี

1.4 .5 ดานการทองเท่ียว
จังหวัดปทุมธานีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกลกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงแหลงทองเท่ียวท่ีเปน

การทองเท่ียวแบบเรียนรู เชน พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติและหออัครศิลปน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  รวมถึงศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังมีสนามกอลฟจํานวน 13 แหง และมีแหลงท่ีเปนศูนยประชุมระดับ
นานาชาติหลายแหงพรอมท่ีจะจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

จังหวัดปทุมธานียังมีจุดเดนในเรื่องอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้ํา วิถีชีวิต
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญท่ีนาสนใจ รวมท้ังยังรักษาเอกลักษณการเปนเมืองการเกษตรควบคูกับความ
เจริญทางดานอุตสาหกรรมและการบริการไวได จังหวัดปทุมธานี มีความหลากหลายท้ังทางดานประเพณีท่ีเปน
เอกลักษณของแตละชุมชน โดยเฉพาะการทองเท่ียวภายในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน และ
๒ ฝงแมน้ําเจาพระยาเปนวัดตางๆ มากมาย เชน วัดหงสปทุมมาวาส วัดศาลเจา วัดไผลอม ฯลฯ ซึ่งมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรและการทองเท่ียวในจังหวัดปทุมธานี

สําหรับภาพลักษณซึ่งเปนท่ีรูจักของจังหวัดปทุมธานีนอกจากดอกบัวแลวคือ “ตุมสามโคก”
ซึ่งเปนเอกลักษณเครื่องปนดินเผาของชาวมอญของสามโคก นอกจากนั้น จังหวัดปทุมธานีมีสินคา OTOP ท่ี
สําคัญ เชน เครื่องปนดินเผาเบญจศิริ ดอกไมประดิษฐจากดินไทย-ญี่ปุน น้ํามันงา เปลือกไขวิจิตร กระเปา
รองเทาหนัง หมูทุบ และน้ําพริกคลองรังสิต

ป พ.ศ. 2559 จังหวัดปทุมธานีมีผูมาเยี่ยมเยือน จํานวน 1 ,896 ,549 คน เปนชาวไทย
จํานวน 1 ,346680 คน เปนชาวตางประเทศจํานวน 549 ,869 เปนนักทองเท่ียวจํานวน 6 40ม185 คน นัก
ทัศนาจรจํานวน 1 ,256 ,364 คน มีเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเท่ียวประมาณ 2 .19 วัน สรางรายไดจากการ
ทองเท่ียวจํานวน 2 ,876 .04 ลานบาท โดยมีหองพักจํานวน 2 ,625 หอง

ตาราง 1.19 จํานวนผูมาเย่ียมเยือน หองพัก และระยะเวลาการพํานักเฉลี่ย จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2555 - 2559
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รายการ 2556 2557 2558 2559 การเปลี่ยนแปลง (%)
2557 2558 2559

จํานวนหองพัก (หอง) 2 ,468 2 ,468 2 ,625 2 ,625 - 6 .36

12

0 .00
จํานวนผูเยีย่มเยือน 1 ,553 ,170 1 ,613 ,073 1 ,815 ,389 1 ,896 ,549 3 .86 12 .54 4 .47

ชาวไทย 1 ,062 ,015 1 ,117 ,845 1 ,277 ,729 1 ,346 ,680 5 .26 14 .30 5 .40
ชาวตางประเทศ 491 ,155 495 ,228 537 ,660 549 ,869 0 .83 8 .57 2 .27

จํานวนนกัทองเที่ยว 545 ,713 566 ,892 623 ,438 640 ,185 3 .88 9 .97 2 .69
ชาวไทย 372 ,372 391 ,062 435 ,392 450 ,193 5 .02 11 .34 3 .40
ชาวตางประเทศ 173 ,341 175 ,830 188 ,046 189 ,992 1 .44 6 .95 1 .03

จํานวนนกัทัศนาจร 1 ,007 ,457 1 ,046 ,181 1 ,191 ,951 1 ,256 ,364 3 .84 13 .93 5 .40
ชาวไทย 689 ,643 726 ,783 842 ,337 896 ,487 5 .39 15 .90 6 .43
ชาวตางประเทศ 317 ,814 319 ,398 349 ,614 359 ,877 0 .50 9 .46 2 .94

ระยะเวลาพํานักเฉล่ียของ
นักทองเที่ยว (วัน)

2 .36 2 .26 2 .22 2 .19 -4 .24 -1 .77 -1 .35
ชาวไทย 2 .20 2 .09 2 .00 1 .97 -5 .00 -4 .31 -1 .50
ชาวตางประเทศ 2 .69 2 .65 2 .73 2 .69 -1 .49 3 .02 -1 .47

ที่มา:  กรมการทองเที่ยว

ตาราง 1.20 คาใชจายของนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว  พ.ศ. 2555 - 2558

รายการ 2556 2557 2558 2559 การเปลี่ยนแปลง (%)
2557 2558 2559

คาใชจายเฉล่ีย (บาท/คน/วัน)
ผูเยี่ยมเยือน 959 .27 997 .28 1 ,052 .63 1 ,083 .53 3 .96 5 .55 2 .98

ชาวไทย 889 .17 921 .16 968 .44 998 .49 3 .60 5 .13 3 .05
ชาวตางประเทศ

1 ,094 .15
1  ,136 .32 1 ,200 .49 1 ,235 .25 3 .85 5 .65 2 .87

นักทองเที่ยว
1 ,171 .40

1 ,211 .56 1 ,260 .53 1 ,295 .24 3 .43 4 .04 2 .73
ชาวไทย

1 ,102 .83
1 ,150 .82 1 ,207 .19 1 ,250 .05 4 .35 4 .90 3 .55

ชาวตางประเทศ
1 ,291 .92

1 ,332 .61 1 ,390 .89 1 ,429 .77 3 .15 4 .37 2 .81
นักทัศนาจร 688 .58 719 .71 780 .13 807 .96 4 .52 8 .40 3 .57

ชาวไทย 635 .40 662 .91 721 .63 749 .65 4 .33 8 .86 3 .93
ชาวตางประเทศ 803 .99 848 .97 921 .07 953 .18 5 .59 8 .49 3 .47

รายไดจากการทองเที่ยว (ลาน
บาท) ผูเยี่ยมเยือน

2 ,199 .57
2 ,323 .12 2 ,711 .66 2 ,876 .04 5 .62 16 .72 6 .06

ชาวไทย
1 ,341 .65

1 ,422 .37 1 ,659 .06 1 ,780 .7 6 .02 16 .64 7 .35
ชาวตางประเทศ 857 .92 900 .75 1 ,052 .60 1 ,095 .4 4 .99 16 .86 4 .03

ที่มา:  กรมการทองเที่ยว

1.4 .6 การลงทุนภาคเอกชน
ในป พ.ศ. 2559 การลงทุนภาคเอกชนภายในจังหวัดขยายตัวเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2558

พิจารณาจากการลงทุนดานการกอสราง คือ พ้ืนท่ีขออนุญาตในจังหวัดปทุมธานีซึ่งบังคับใช พรบ. ควบคุม
อาคารท้ังจังหวัด ลดลง รอยละ 4 .0 ซึ่งตางจากในปท่ีผานมาท่ีขยายตัวท่ีรอยละ 1 .4 ถาพิจารณาชนิดของ
อาคารท่ีขออนุญาตจะพบวามีการลดลงของพ้ืนท่ีการขออนุญาตในหลายประเภท โดยเฉพาะประเภทเพ่ือ
การศึกษาลดลงถึงรอยละ 99 .9 โดยพ้ืนท่ีการกอสรางโดยรวมลดลงนอยเนื่องจากมีการขออนุญาตอาคารเพ่ือ
การบันเทิง โรงแรม เพ่ืออยูอาศัย เพ่ือบําบัดน้ําเสีย และเพ่ือประโยชนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน

ตาราง 1.21 พ้ืนท่ีกอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557 – 2559
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ชนดิของอาคาร จํานวนหลัง พืน้ทีก่อสราง (ตร.ม.)
2557 255๘ 2559 2557 255๘ 2559

ยอดรวม 12,081 1๐,895 14,678 3,207 ,912 3,251 ,657 3,120 ,388
เพ่ืออยูอาศัย 10 ,386 ๙,๓๘๑ 13 ,322 1 ,700 ,693 1 ,๔๗๒,๗๖๕ 2 ,062 ,541
เพ่ือการพาณิชย (ตึกแถว/อาคาร/ภัตตาคาร) 1 ,010 ๙๘๙ 810 364 ,634 ๘๑๔,๒๗๙ 373 ,236
อาคารสํานักงาน 24 - 32 36 ,073 - 59 ,402
โรงแรม 4 4 41 3 ,546 ๔,๒๓๑ 10 ,212
เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 497 ๓๑๗ 339 972 ,982 ๗๑๗,๓๗๙ 414 ,781
เพ่ือการบําบัดนํ้าเสีย,ของเสีย 8 ๙ 14 3 ,615 ๑๑,๘๗๓ 13 ,569
โรงไฟฟา/อาคารระบบพลังงานแสงอาทิตย 5 - 7 1 ,574 - 28 ,652
อาคารระบบประปาและโรงกรองนํ้า 1 - - 594 - -
เพ่ือการศึกษา 8 ๙ 7 23 ,772 ๔๙,๕๕๐ 24 .977
เพ่ือการเกษตร 4 ๑๑ 2 1 ,391 ๕,๕๐๖ 3,347
เพ่ือการบันเทิง - ๑ 1 - ๕๕๖ 1,398
เพ่ือประโยชนอื่นๆ 134 ๑๕๐ 102 99 ,038 ๗๘,๐๒๙ 87 ,614

ที่มา:  รายงานการประมวลขอมูลพื้นทีก่ารกอสราง สํานักงานสถิติแหงชาติ

จากสถิติการจดทะเบียนรถยนตตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ในป 2 5 5 8
จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนรถจดทะเบียนท้ังสิ้น 116 ,428  คัน เพ่ิมข้ึนจากป 2557  จํานวน  1 ,005  คัน (รอย
ละ 0 .9 ) จากท่ีเคยเพ่ิมข้ึนในป 2 5 56  จํานวน 4 ,4 45  คัน (รอยละ 4 .0 ) แตหากพิจารณาจากรถใหมท่ีจด
ทะเบียนจะพบวารถใหมท่ีจดทะเบียนป 2 5 58  จํานวน  4 ,4 98 คัน เพ่ิมข้ึนจากป 2 557  จํานวน 2 ,0 16
คัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 81 .2 ) จากท่ีเคยลดลงในป 2557  จํานวน 511   คัน (ลดลงรอยละ 17 .1 ) การเพ่ิมข้ึน
ของการจดทะเบียนรถใหมดังกลาวเปนการเพ่ิมข้ึนของรถเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะรถจักรยานยนตสวน
บุคคลมีอัตราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดรอยละ 1 47 .3  (1 ,5 81  คัน) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7  คน มีอัตราการ
เพ่ิมข้ึน รอยละ 156 .7  (47  คัน) รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7  คน มีการจดทะเบียนรถใหมใกลเคียงกับปท่ี
ผานมา (794  คัน) สวนท่ีนาสนใจคือมีผูจดทะเบียนรถจักรยานยนตรับจาง และรถบรรทุกสวนบุคคล เพ่ิมข้ึน
ถึง รอยละ 1 74 .0  และ44 .2  ตามลําดับ และมีขอสังเกตวา ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีท่ีซื้อรถใหมมักจะ
นิยมนํารถไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนขนสงกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมากเชนกัน ซึ่งเปนผลใหขอมูล
จํานวนรถท่ีจดทะเบียนในจังหวัดต่ํากวาจํานวนรถท่ีมีอยูจริง

ตาราง 1.22 จํานวนรถจดทะเบียน และรถจดทะเบียนใหม ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภท
พ.ศ. 2557 - 2559

ประเภทรถ 2557 2558 2559
รวมยอดจดทะเบียนท้ังสิ้น 115,423 116 ,428 129,224

รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 25 ,657 25 ,657 27 ,824
รถยนตน่ังสวนบุคคลเกิน 7 คน 3 ,939 3 ,939 3 ,793
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 28 ,503 28 ,503 29 ,727
รถยนตสามลอสวนบุคคล - 3 3
รถจักรยานยนต 50 ,917 50 ,917 56 ,000



๒๔

รถแทรกเตอร 242 242 282
รถบดถนน 54 54 54
รถใชงานเกษตรกรรม 7 7 7
รถพวง 6 6 8 ,938
รถจักรยานยนตสาธารณะ 6 ,098 6 ,098 35

จดทะเบียนใหม 2 ,482 4,498 2,561
รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 788 794 528
รถยนตน่ังสวนบุคคลเกิน 7 คน 30 77 101
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 471 679 552
รถจักรยานยนตสวนบคุคล 1 ,073 2 ,654 1 ,142
รถแทรกเตอร 21 23 38
รถบดถนน 3 1 -
รถใชงานเกษตรกรรม - - -
รถพวง - 7 199
รถจักรยานยนตสาธารณะ 96 263 1

ที่มา:   กรมการขนสงทางบก
จํานวนการจดทะเบียนรถยนตตามตามพระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนรถ

ในเชิงพาณิชย ในป 2 5 5 9 จังหวัดปทุมธานีมียอดจํานวนจดทะเบียนท้ังสิ้น 2 0 ,7 5 8 คัน เพ่ิมข้ึนจากป
2558 จํานวน 1 ,002 คัน (รอยละ 5 .1 ) จากท่ีเคยเพ่ิมข้ึนในป 2558 จํานวน 981 คัน (รอยละ 5 .2 ) ใน
จํานวนนี้เปนรถใหมท่ีจดทะเบียนป 2 5 5 9 จํานวน  1 ,0 1 2 คัน ลดลงจากท่ีเคยจดทะเบียนในป 2 5 5 8
จํานวน 1 คัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 0 .1 ) จากท่ีเคยเพ่ิมข้ึนในป 2558 จํานวน 3 คัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 0 .3 ) การ
เพ่ิมข้ึนของการจดทะเบียนรถใหมดังกลาวสวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของโดยสารจํานวน 25 คัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ
19 .0 ) จากขอมูลขางตนทําใหมองเห็นวาผูประกอบการและประชาชน อาจจะยังขาดความม่ันใจในการลงทุน
ของตนเองในชวงเวลาท่ีผานมา

ตาราง 1.23 จํานวนรถจดทะเบยีน และรถจดทะเบียนใหม ตามพระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตาม
ประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2558

ประเภทรถ 2557 2558 2559
รวมยอดจดทะเบียนท้ังสิ้น 18,775 19,756 20,758

รถโดยสาร 2,132 2,242 2,500
ประจําทาง 946 935 ,1 ,139
ไมประจําทาง 951 1 ,067 1 ,130
สวนบุคคล 235 240 231

รถบรรทุก 16,643 17,514 18,258
ไมประจําทาง 4 ,967 5 ,580 6 ,099
สวนบุคคล 11 ,676 11 ,934 12 ,159

จดทะเบียนใหม 1 ,010 1 ,013 1 ,012



๒๕

รถโดยสาร 27 37 62
ประจําทาง 13 21 25
ไมประจําทาง 8 8 36
สวนบุคคล 6 8 1

รถบรรทุก 983 976 950
ไมประจําทาง 374 508 501
สวนบุคคล 609 468 449

ที่มา:   กรมการขนสงทางบก

1.4 .7 เศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ไดสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการสงเสริม

การตลาดใหม ๆ และการจับคูเจรจาธุรกิจของกลุมผูผลติท่ีเปนวิสาหกิจชุมชน ในป 2558 มียอดการจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน ท้ังสิ้น 6 3 3 .6  ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ  5 .0  จากปกอนหนา (ป 2 5 57  มีมูลคา 6 0 3 .6
ลานบาท) การเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนดังกลาวมีมาอยางตอเนื่องระหวางป 2 5 5 6 -
2558 มีการขยายตัวของมูลคายอดการจําหนายเฉลี่ยรอยละ 23 .2 ตอป

ตาราง 1.24 มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชมุชนจําแนกตามประเภท พ.ศ.2557 - 2559
(บาท)

ประเภทสินคา 2557 2558 2559
รวม 603 ,631 ,236 633 ,641 ,587 712,891 ,656

อาหาร 167 ,557 ,155 112 ,888 ,813 121 ,750 ,820
เครื่องดื่ม 57 ,822 ,160 91 ,291 ,513 77 ,033 ,580
ผาและเครื่องแตงกาย 78 ,255 ,660 54 ,916 ,841 84 ,761 ,968
ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก 150 ,635 ,163 145 ,206 ,614 162 ,710 ,285
สมุนไพรอาหารท่ีไมใช 149 ,361 ,098 229 ,337 ,806 266 ,635 ,003

ที่มา:   สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

1.4 .8 การเงินและการคลัง
การจัดเก็บรายได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บรายไดหลักของ

ภาครัฐไดแกกรมสรรพากรจัดเก็บรายไดท้ังสิ้น 30 ,068 .5 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 2558 จํานวน
3 ,457.41 ลานบาท (รอยละ 1 0.3) กอนหนานี้ คือปงบประมาณ 2 5 5 8 จัดเก็บรายไดลดลงจํานวน
5,012.7 ลานบาท (รอยละ 13.0) มูลคาภาษีท่ีลดลงเปนอันดับแรกคือภาษีมูลคาเพ่ิม (รอยละ 35.67) จัดเก็บได
ลดลง 2,077.98 ลานบาท (รอยละ 16.23) รองลงมาคือภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีเปนสัดสวนรอยละ 45.66 ของ
ภาษีท้ังหมด จัดเก็บไดลดลง 1 ,305.49 ลานบาท (รอยละ 8.68) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจัดเก็บรายไดลดลง
56.86 ลานบาท (รอยละ 10.31) ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บรายไดลดลง 18.40 ลานบาท (รอยละ 17.30) อากร
แสตมปจัดเก็บรายไดลดลง 2 .47 ลานบาท (รอยละ 2 .88 ) สวนภาษีท่ีจัดเก็บรายไดเพ่ิมมากท่ีสุดคือรายไดอ่ืน ๆ
เพ่ิมข้ึน 4.6 ลานบาท (รอยละ 39.3)

ตาราง 1.25 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จําแนกตามประเภทภาษี ปงบประมาณ 2557 – ๒๕๕9



๒๖

(ลานบาท)

ประเภทภาษี 2557 255๘ 2559
รวมทุกประเภทภาษีอากร 38,538.659 3๓,๕๒๕.๙๑๔ 30,068.5

ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 2 ,552 .000 ๕,๔๘๕.๖๑๙ 5428 .756
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 33 ,100 .424 ๑๕,๐๓๓.๙๘๖ 13728 .494
ภาษีการคา 5 ,279 .745 ๐๒.๖ -
ภาษีมูลคาเพ่ิม 14 ,307 .008 1๒,๘๐๓.๖๔๓ 10725 .659
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 105 .911 10๖.๓๐๘ 87 .909
อากรแสตมป 176 .340 ๘๕.๗๑ 83 .239
รายไดอ่ืน ๆ 2 ,552 .000 ๑๐.๓๘๘ 14 .443

ที่มา:  สํานกังานสรรพากรพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี 1 ,2

ในสวนของภาษีสรรพสามิตจัดเก็บไดท้ังสิ้น 3 1 ,427 .99 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา
จํานวน 524 .61 ลานบาท (รอยละ 1 .64 ) โดยรายไดเบ็ดเตล็ดมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 3 .1 8
เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 6 .2 8  ลานบาท (รอยละ 9 9 .8 ) ภาษีรถยนตมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ
0 .00 เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 5 .81 ลานบาท (รอยละ 97 .97 ) ภาษีรถจักรยานยนตมีสัดสวนโครงสรางภาษี
อยูท่ีรอยละ 0 .0 4  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 6 .1 9  ลานบาท (รอยละ 3 1 .0 4 ) ภาษีผลิตภัณฑเครื่องหอมมี
สัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 0 .01  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 0 .55  ลานบาท (รอยละ 8 .13 ) ภาษียาสูบ
มีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 0 .00  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 0 .04 ลานบาท (รอยละ 5 .06 ) ภาษีเบียร
มีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 4 6 .80  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 7 56  ลานบาท (รอยละ 4 .88 )  ภาษี
เครื่องดื่มมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 14 .24  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 6 .72  ลานบาท (รอยละ 254 )
ภาษีแบตเตอรี่ มีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 0 .0 3  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน1 .1 2  ลานบาท (รอยละ
1 .12 ) สวนภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึนไดแก ภาษีไนตคลับและดิสโกเธคมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ี
รอยละ 0 .00 เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 0 .36 ลานบาท (รอยละ 69 .23 ) ภาษีสถานอาบน้ําหรือ อบตัวและ
นวดตัวมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 0 .0 0  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 0 .1 0  ลานบาท (รอยละ
6 2 .5 0 ) ภาษีพรมและสิ่งปูพ้ืนอ่ืนๆมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 0 .0 7  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน
15 .8 2  ลานบาท (รอยละ 3 5 .37 ) ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑมีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 2 .57 เก็บ
ภาษีไดลดลงจํานวน 86.42 ลานบาท (รอยละ 11.94) ภาษีสุรามีสัดสวนโครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 35 .85  เก็บ
ภาษีไดลดลงจํานวน 263 .65  ลานบาท (รอยละ 2 .39 ) ภาษีสถานบริการ – สนามกอลฟ มีสัดสวน
โครงสรางภาษีอยูท่ีรอยละ 0 .23  เก็บภาษีไดลดลงจํานวน 0 .80  ลานบาท (รอยละ 1 .13 )

ตาราง 1.26 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จําแนกตามประเภทภาษี ปงบประมาณ ๒๕๕7 - 2559



๒๗

(ลานบาท)
ประเภทภาษี 2557 255๘ 2559

รวมยอด 30 ,967 .38 3๑,๙๕๒.๖๐ 31 ,427 .99
ภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑ 49 .07 ๗๒๓.๗๓ 810 .15
ภาษียาสูบ 0 .03 0 .๗๙ 0 .75
ภาษีสุรา 11 ,214 .17 11 ,๐๐๔.๖๙ 11 ,268 .34
ภาษีเบียร 14 ,928 .98 1๕,๔๘๔.๖๙ 14 ,728 .04
ภาษีรถยนต 10 .28 ๕.๙๓ 0 .12
ภาษีเครื่องดืม่ 4 ,604 .08 4 ,๕๙๔.๑๘ 4 ,477 .46
ภาษีรถจักรยานยนต 40 .46 ๑๙.๙๔ 13 .75
ภาษีแบตเตอรี่ 1 3 .08 1๒.๔๘ 12 .34
ภาษีสถานบริการ - สนามมา - - -
ภาษีสถานบริการ - สนามกอลฟ 69 .61 ๗๐.๖๘ 71 .48
ภาษีผลิตภณัฑเครื่องหอม 8 .95 ๖.๗๖ 6 .21
ภาษีแกวและเครื่องแกว - - -
ภาษีพรมและสิ่งปูพ้ืนอ่ืนๆ 12 .94 1๖.๔๕ 22 .27
รายไดเบ็ดเตล็ด 14 .88 ๖.๒๙ 0 .01
ภาษีไนทคลบัและดิสโกเธค 0 .67 0 .๕๒ 0 .88
ภาษีสถานอาบนํ้าหรืออบตัวและนวดตัว 0 .08 0 .๑๖ 0 .26
อ่ืนๆ 0 .11 ๕.๓๖ 15 .93

ที่มา:  สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่จังหวดัปทุมธานี 1 ,2

การรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย ในป 2559 ซึ่งมีจํานวนสาขาใหบริการท้ังสิ้น 201 แหง
(ลดลง 1 แหงจากป 2 5 5 8 ) มีปริมาณเงินรับฝากท้ังสิ้น 2 57 ,593 ลานบาท ลดลงจากป 2 5 5 8 จํานวน
33 ,248 ลานบาท (รอยละ 11.3) สวนในป 255 8 มีปริมาณเงินฝากท่ี 289,841 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป
2557 จํานวน 14,715 ลานบาท (รอยละ 5 .3 )  ดังนั้นเห็นไดวาการขยายตัวของเงินฝากเปนไปในอัตราท่ีลดลง
จากเดิมจากรอยละ 5.3 ในป 2558 เปนรอยละ 11.3 ในป 2559

ดานการใหสินเชื่อพบวาปริมาณการใหสินเชื่อจํานวน 1 64 ,937 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป
2558 จํานวน 94 ลานบาท (รอยละ 0 .1 ) สวนในป 2 5 5 8 มีการใหสินเชื่อท้ังสิ้น 1 64 ,843 ลานบาท
เพ่ิมข้ึนจากป 2 5 5 7 จํานวน 6 ,401 ลานบาท (รอยละ 4 .0 ) จะเห็นไดวาถึงแมปริมาณการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยจะเพ่ิมข้ึน แตอัตราการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อดังกลาวหดตัวลงประมาณครึ่งหนึ่งจาก
รอยละ 4 .0 เหลือ รอยละ 0 .1 ในป 2559
ตาราง 1.27 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕7 - 2559

(ลานบาท)
รายการ 2557 2558 2559

จํานวนสาขา 200 202 201
เงินฝาก

รวม 275,126 289,841 257,593
กระแสรายวัน 8 ,704 9 ,565 9 ,899
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 121 ,736 100 ,781 86 ,972
ออมทรัพย 142 ,114 178 ,847 160 ,684
เงินฝากอ่ืน ๆ 2 ,572 648 38
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ตาราง 1.27 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕7 – 2559 (ตอ)
(ลานบาท)(ลานบาท)

รายการ 2557 2558 2559
สินเชื่อ

รวม 158,442 164,843 164 ,937
เงินเบิกเกินบัญชี 22 ,620 23 ,207 22 ,951
เงินใหกูยืม 121 ,118 126 ,693 126 ,201
ตั๋วเงิน 14 ,630 14 ,861 15 ,703
อ่ืนๆ 74 82 81

ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย

ตาราง 1.28 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสินจําแนกตามประเภทบญัชรีายอําเภอ พ.ศ. 2559
(พันบาท)

อําเภอ
สา
ขา

ประเภทเผื่อเรียก ประเภทประจํา
เงินฝาก เงินถอน เงินฝาก

คงเหลือเมื่อ
สิ้นป

เงินฝาก เงินถอน เงินฝาก
คงเหลือเมื่อ

สิ้นป
รวมยอด 21 58,304.46 58,808 .02 15,228.19 4,195.17 5,517.75 3 ,344.19
เมืองปทุมธานี 3 11 ,254 .08 11 ,277 .57 2 ,971 .28 358 .22 312 .79 812 .54
คลองหลวง 4 6 ,106 .93 6 ,116 .79 1 ,690 .75 2 ,614 .04 3 ,276 .89 1 ,191 .97
ธัญบุรี 6 23 ,257 .09 23 ,672 .99 5 ,751 .87 777 .47 1 ,395 .67 499 .84
หนองเสือ - - - - - - -
ลาดหลุมแกว 1 3 ,473 .26 3 ,461 .48 1 ,160 .72 178 .70 192 .60 232 .00
ลําลูกกา 6 12 ,935 .04 12 ,967 .15 3 ,378 .14 257 .11 332 .22 598 .95
สามโคก 1 1 ,278 .06 1 ,312 .04 275 .43 9 .63 7 .58 8 .89

ที่มา:  ธนาคารออมสิน จังหวัดปทุมธานี

1.4 .9 ภาวะคาครองชีพ
ครัวเรือนของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 2 .8 คนตอครัวเรือน

มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 31 ,271 บาท จําแนกเปนคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 27 ,181 บาท (รอยละ
86 .9 ) และเปนคาใชจายท่ีไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยเดือนละ 4 ,090 บาท (รอยละ 13 .1 ) ภาระ
คาใชจายท่ีเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เม่ือเทียบกับคาใชจายรวมแลวสวนใหญจะเปนคาใชจายเก่ียวกับ
คาอาหาร และเครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล) (รอยละ 30 .5 )  รองลงมาเดินทางและการสื่อสาร (รอยละ 25 .4 )
คาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย เครื่องแตงบานและเครื่องใชตาง ๆ (รอยละ 18 .1 ) และอ่ืน ๆ ในอัตราสวนไมถึง
รอยละ 1 0  ของคาใชจายท้ังสิ้นตอเดือน  เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลของปท่ีผานมาพบวาคาใชจายของ
ครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 .0 จากท่ีเคยอยูท่ีประมาณเดือนละ 29 ,770 บาท ในป 2 55 8 โดยมี
คาใชจายเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกประเภทคาใชจาย ยกเวนคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสาร เวชภัณฑ
และคาตรวจรักษาพยาบาล คาใชจายสวนบุคคล และคาใชจายท่ีไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภคลดลง

ตาราง 1.29 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของคาใชจาย พ.ศ. 2557 – 2559
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ประเภทของคาใชจาย
เฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท)

2557 2558 2559
ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย (คน) 3 .1 3 .0 2 .8
คาใชจายท้ังสิ้นตอเดือน 30,197 29,770 31 ,271
คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 25,991 25,441 27,181
อาหาร และเครื่องดืม่ (ไมมีแอลกอฮอล) 8 ,673 8 ,436 9 ,524
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 186 153 189
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอ่ืนๆ 146 67 121
คาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย เครื่องแตงบานและเครื่องใชตางๆ 5 ,292 5 ,198 5 ,673
เครื่องนุงหมและรองเทา 695 561 648
คาใชจายสวนบุคคล 951 1 ,058 1 ,038
เวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล 414 375 345
คาใชจายเก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสาร 8 ,349 8 ,528 7 ,936
การศึกษา 645 568 1 ,099
การบันเทิง การอานและกิจกรรมทางศาสนา 539 477 568
คาใชจายเก่ียวกับการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ 101 20 40
คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 4,206 4,330 4,090

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดปทุมธาน ีสํานักงานสถิติแหงชาติ

สําหรับอัตราเงินเฟอป 25 59 เม่ือดูจากดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปจะอยูท่ี รอยละ 0 .4 2 ซึ่ง
อยูในระดับท่ีต่ํา กลาวคือดชันีราคาผูบริโภคท่ัวไปในป 2558 อยูท่ี 1 00 .03 และเพ่ิมข้ึนเปน 100 .45 ในป
2559 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเล็กนอยถาเทียบกับการลดลงของป 2558 ซึง่อัตราเงินเฟอติดลบอยูท่ีรอยละ 1 .07

หมวดอาหารและเครื่องดืม่ดัชนีราคาเพ่ิมข้ึนจาก 99 .99 ในป 2558 เปน 102 .25 คิดเปน
อัตราเงินเฟอรอยละ 2 .26 ซึ่งสูงกวาปท่ีผานมาท่ีอยูท่ีรอยละ 0 .64 หมวดท่ีไมใชอาหาร ดัชนีราคาลดลง จาก
ระดับ 100 .02 เปน 99 .27 ในป 2559 อัตราเงินเฟอติดลบท่ีรอยละ – 0 .75
ตาราง 1.30 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2557 – 2559 ( ปฐาน 2558 )

หมวดสินคา
สัดสวน

นํ้าหนักป
ฐาน

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป อัตราเงินเฟอ

2557 2558 2559 2557 2558 2559

ดัชนีราคาผูบริโภคทัว่ไป 100.00 101.12 100.03 100.45 1 .65 -1 .07 0 .42
หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 34 .44 99 .36 99 .99 102 .25 2 .84 0 .64 2 .26

ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง 2 .55 103 .46 100 .04 96 .29 0 .87 -3 .30 -3 .75
เนื้อสตัว เปดไก และสัตวน้ํา 6 .56 104 .13 99 .97 101 .69 6 .78 -3 .99 1 .73
ไข และผลิตภัณฑนม 1 .46 99 .62 100 .02 100 .66 2 .48 0 .40 0 .64
ผัก และผลไม 4 .89 97 .12 100 .00 108 .15 4 .20 2 .97 8 .15
เครื่องประกอบอาหาร 2 .64 100 .97 100 .02 100 .78 1 .50 -0 .94 0 .77
เครื่องดื่มไมมแีอลกอฮอล 1 .57 99 .32 100 .01 101 .52 0 .39 0 .70 1 .51
อาหารบริโภค-ในบาน 6 .81 95 .40 99 .98 100 .90 1 .06 4 .80 0 .92
อาหารบริโภค-นอกบาน 7 .98 98 .10 100 .00 102 .82 0 .81 1 .94 2 .82
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ตาราง 1 .30  ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2557 – 2559 ( ปฐาน 2558 ) (ตอ)

หมวดสินคา
สัดสวน

นํ้าหนักป
ฐาน

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป อัตราเงินเฟอ

2557 2558 2559 2557 2558 2559
หมวดอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองดื่ม 65.56 102.14 100.02 99.27 0 .90 -2 .08 -0 .75

หมวดเครือ่งนุงหม และรองเทา 1 .93 98 .73 99 .96 99 .70 5 .72 1 .24 -0 .26
หมวดเคหสถาน 20 .73 99 .78 100 .03 99 .40 1 .79 0 .24 -0 .62
หมวดการตรวจรักษา และบรกิารสวนบุคคล 5 .44 98 .78 99 .99 99 .09 0 .79 1 .23 -0 .90
หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร 30 .83 105 .37 99 .97 98 .55 0 .08 -5 .12 -1 .42
หมวดการบันเทิง การอาน และการศึกษา 5 .62 96 .65 99 .93 100 .14 2 .10 3 .40 0 .21
หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มมแีอลกอฮอล 1 .01 100 .76 100 .03 112 .61 1 .45 -0 .72 12 .57

ดัชนีราคาผูบริโภคพืน้ฐาน 72.73 98.70 99.95 100.65 0 .95 1 .27 0 .70
กลุมอาหารสด และพลังงาน 27.27 106.94 99.99 99.77 3 .28 -6 .50 -0 .23

อาหารสด 15 .45 101 .29 99 .96 102 .90 4 .69 -1 .32 2 .94
พลังงาน 11 .82 118 .15 99 .95 93 .42 1 .01 -15 .40 -6 .54

ที่มา:  สํานกัดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานกังานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย

1.5 ลักษณะทางสังคม
เปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ทางสังคม จากเดิมท่ีเปนสังคมชนบทกลายเปนสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรม
เปนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สภาพการณดังกลาว ทําใหจังหวัดปทุมธานีเปนแหลงรองรับการเขามาหางาน
ทําจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมท้ังแรงงานตางดาวท่ีเขามาหางานทํา นอกจากนี้การท่ีจังหวัด
ปทุมธานีเปนท่ีตั้งของสถานศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาหลายแหงทําใหมีเยาวชนเขามาศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานีเปนจํานวนมาก ดังนั้นจังหวัดปทุมธานีจึงเปนแหลงรองรับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยดังกลาว
อาทิเชน ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและการท่ีจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดในปริมณฑล
ซึ่งอยูใกลความเจริญจึงทําใหเกิดการเรียกรองตองการ ในการรับบริการและแกไขปญหาความเดือดรอน จากสวน
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูง

1.5 .1 การศึกษา
จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) ท้ังสิ้น 2 7 5 โรงเรียน อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) จํานวน 192 โรงเรียน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน
83 แหง โรงเรียน มีหองเรียนจํานวน 5 ,028 หอง ครู 7 ,451 คน เปนชาย 1 ,837 คน และหญิง 5 ,614
คน นักเรียนรวม 150 ,778 คน เปนชาย 74 ,492 คน และหญิง 76 ,286 คน อยูในระดับกอนประถมศึกษา
จํานวน 28 ,102 คน (รอยละ 18 .6 )  ระดับประถมศึกษามีจํานวนมากท่ีสุด 70 ,944 คน (รอยละ 4 7 .1 )
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 2 ,317 คน (รอยละ 21 .4 )  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ,415 คน (รอยละ
12 .9 )
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ตาราง 1.31 จํานวนโรงเรียน หองเรียน ครูและนักเรียน จําแนกตามเพศ และสังกัด ปการศึกษา 2559
โรงเรียน/หองเรียน/ครู/

นักเรียน รวม สังกัด
สพฐ สช

โรงเรียน 275 192 83
หองเรียน 5,028 3 ,381 1 ,647
ครู 7 ,451 4,979 2,472

ชาย 1 ,837 1 ,491 346
หญิง 5 ,614 3 ,488 2 ,126

นักเรียนรวม 150,778 103 ,972 44,071
ชาย 74 ,492 51 ,637 22 ,855
หญิง 76 ,286 52 ,335 21 ,216

กอนประถมศึกษา 28,102 11 ,321 14,046
ชาย 13 ,193 5 ,903 7 ,290
หญิง 14 ,909 5 ,418 6 ,756

ประถมศึกษา 70,944 45,680 25,264
ชาย 36 ,775 23 ,803 12 ,972
หญิง 34 ,169 21 ,877 12 ,292

มัธยมตน 32,317 29,137 3 ,180
ชาย 16 ,374 14 ,605 1 ,769
หญิง 15 ,943 14 ,532 1 ,411

มัธยมปลาย 19,415 17,834 1 ,581
ชาย 8 ,150 7 ,326 824
หญิง 11 ,265 10 ,508 757

ที่มา:  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 ,2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาท้ังสิ้น 2 0 แหง
นักศึกษารวม 162 ,900 คน อาจารย 6 ,8 5 4 คน มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีเปนของรัฐ 3  แหง
นักศึกษา 5 ,6 4 6 คน อาจารย 2 7 6 คน ของเอกชน 6  แหง นักศึกษา 3 ,8 6 4 คน อาจารย 1 5 1 คน
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเปนของรัฐท้ังสิ้น 4  แหง ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ และสถาบันการพลศึกษา
ประจําวิทยาเขตกรุงเทพ มีนักศึกษารวม 78 ,651 คน อาจารย 3 ,670 คน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอีก
จํานวน 7  แหง นักศึกษารวม 74 ,739 คน อาจารย 2 ,757 คน
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ตาราง 1.32 สถานศึกษา อาจารย และนักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จําแนกตามเพศ และสังกัด
ปการศึกษา 2559

สังกัด

จํา
นวน
สถาน
ศึกษา

อาจารย
นักศึกษา

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

รวมยอด 19 6,854 3 ,446 3 ,408 162,900 70,464 92,707

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3 276 134 142 5 ,646 3 ,498 2 ,418

สํานักบริหารงานคณะกรรม
การสงเสริมการศึกษาเอกชน

6 151 76 75 3 ,864 2 ,434 1 ,431

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 2 ,197 1 ,199 998 41 ,233 15 ,698 25 ,535

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 7 2 ,757 1 ,328 1 ,429 74 ,739 32 ,982 41 ,757

มหาวิทยาลยัราชภฏั 1 502 192 310 11 ,928 4 ,075 7 ,853

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล

1 971 517 454 25 ,490 11 ,777 13 ,713

ที่มา:  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ี เขต 1 ,2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี
และ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาในสังกัดของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ๗ แหง และหองสมุดประชาชน ๗ แหง ไดแก

๑. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปทุมธานี
๒. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามโคก
๓. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลาดหลุมแกว
๔. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําลูกกา
๕. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหลวง
๖. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอธัญบุรี
๗. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองเสือ

มีหองสมุดประชาชน ๗ แหง ไดแก
๑. หองสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
๒. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอลาดหลุมแกว
๓. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอธัญบุรี
๔. หองสมุดประชาชนอําเภอสามโคก
๕. หองสมุดประชาชนอําเภอคลองหลวง
๖. หองสมุดประชาชนอําเภอลําลูกกา
๗. หองสมุดประชาชนอําเภอหนองเสือ
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1.5 .2 ศาสนา
ประชากรสวนใหญของจังหวัดปทุมธานีนับถือศาสนาพุทธ ขอมูลจากสํามะโนประชากรและ

เคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวามีประชากรประมาณรอยละ 95 .8  ท่ีนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลาม (รอยละ 2 .7 ) ศาสนาศริสต (รอยละ 0 .7 ) และศาสนาอ่ืนๆ ในสวนท่ีเหลือ (รอยละ 0 .8 ) ในป
2558 จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนศาสนสถาน ประกอบดวยวัด จํานวน 188  แหง สํานักสงฆ 2  แหง โบสถ
คริสต 7 3 แหง มัสยิด ๓๐ แหง พระภิกษุ ๔,1 2 2 รูป และสามเณร 2 06 รูป จังหวัดปทุมธานีไมมีความ
ขัดแยงเรื่องความแตกตางดานเชื้อชาติหรือศาสนาแตอยางใด

ตาราง 1 .33 วัด สํานักสงฆ โบสถครสิต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2559
อําเภอ วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภกิษุ สามเณร

รวมยอด 188 2 73 30 4,122 206
เมืองปทุมธานี 41 - 39 3 630 4
คลองหลวง 24 - 10 4 486 250
ธัญบุรี 10 - 12 1 13 20
หนองเสือ 20 1 1 3 2 ,149 439
ลาดหลุมแกว 19 - 2 6 554 8
ลําลูกกา 33 1 8 11 331 261
สามโคก 41 - 1 2 15 16

ที่มา:  สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัปทุมธานี

1.5 .3 สาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ / เอกชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนสถานพยาบาลจํานวน 526 แหง จําแนกเปน

โรงพยาบาลของรัฐ 8 แหง โรงพยาบาลเอกชน 9 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 78 แหง และคลินิกทุกประเภท
431 แหง

ตาราง 1.34 จํานวนสถานพยาบาล ปงบประมาณ 2557 - 2559
ปงบประมาณ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน รพ.สต. คลีนิค

2557 11 7 78 369
2558 9 6 78 431
2559 8 9 78 431

ที่มา:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธานี

บุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญ
จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนบุคลากรทางการแพทยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยแพทย

จํานวน 1,473 คน ทันตแพทย 242 คน เภสัชกร 203 คน และ พยาบาล 2,025 คน คิดสัดสวนจํานวนประชากร
ตอบุคลากรทางการแพทย 1 คน ได แพทย 1 คนตอประชากร 754 คน ทันตแพทย 1 คน ตอประชากร 4,592
คน เภสัชกร 1 คน ตอประชากร 5,475 คน และพยาบาล 1 คนตอประชากร 549 คน
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ตาราง 1.35 จํานวนบุคคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญและประชากรตอเจาหนาท่ีทางการแพทย ปงบประมาณ 2557-2559
ปงบประมาณ เจาหนาท่ีทางการแพทย ประชากรตอเจาหนาท่ีทางการแพทย 1 คน

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล
2557 1 ,128 99 63 2 ,188 943 10 ,744 16 ,883 486
255๘ 1 ,๓๑๖ 99 ๒๑๗ 2 ,๒๒๑ 821 10 ,919 ๔,982 487
2559 1 ,473 242 203 2 ,025 754 4 ,592 5 ,475 549

ทีม่า:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธานี

1.5 .4 โครงสรางกําลังแรงงาน
ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 2 ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน

พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ สะทอนถึงคาประมาณของเดือน พฤษภาคม 2560 ซึ่งพบวาจังหวัดปทุมธานี
มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปรวมท้ังสิ้น 1,308,726 คน ซึ่งอยูในกําลังแรงงาน 947,430 คน  หรือคิดเปน
รอยละ 72.4 และเปนผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงาน  361,296 คน  หรือคิดเปนรอยละ 27.6 สําหรับกลุมผูท่ีอยูใน
กําลังแรงงาน 9 4 7 ,430 คน นั้นแยกไดเปน ผูมีงานทํา 930 ,039 คน คิดเปนรอยละ 71 .1 ของผูอยูใน
กําลังแรงงาน และผูวางงาน หมายถึง ผูไมมีงานทําและพรอมท่ีจะทํางานมีจํานวน 17 ,391 คน หรือคิดเปน
อัตราการวางงาน รอยละ 1 .3

ตาราง 1 .36 โครงสรางกําลังแรงงานและอัตราผูวางงานจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 - 2560

สถานภาพแรงงาน
2558 2559 2560

จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

ยอดรวม 1,262,417 100.0
100.0

1 ,285,863 100 .0 1 ,308,726 100.0
ผูอยูในกําลงัแรงงาน 905 ,047 71 .7 932 ,655 72 .5 947 ,430 72 .4

ผูมีงานทํา 886 ,916 70 .3 918 ,423 71 .4 930 ,039 71 .1
ผูวางงาน 18 ,131 1 .4 14 ,232 1 .1 17 ,391 1 .3
ผูท่ีรอฤดูกาล - - - - - -

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน 357 ,370 28 .3 353 ,208 27 .5 361 ,296 27 .6
อัตราการวางงาน 2.0 1 .5 1.8

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 2   พ.ศ. 2557 - 2559 สํานักงานสถิติแหงชาติ

1.5 .5 การจางงานและการคุมครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบการ และลูกจางซึ่งภาครัฐจะตองดูแลใหเกิดความเปนธรรม
ในการจางงานและเปนไปตามกฎหมายการคุมครองแรงงานอยูเปนจํานวนมาก โดยขอมูลของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระบุวาในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 9 ,9 9 0
แหง จํานวนลูกจางท้ังสิ้น 362 ,875 คน ลดลงเล็กนอย  จากป พ.ศ. 2558 (ต่ํากวารอยละ 1 .3 ) ในขณะท่ี
สถานประกอบการก็ลดลงเล็กนอยเชนกันจากป พ.ศ. ๒๕๕8 (ต่ํากวารอยละ 5 .1 ) โดยเปนการลดลงของสถาน
ประกอบการขนาดเล็กหรือ SMEs ท่ีมีจํานวนลูกจางไมถึง ๕๐ คน
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ตาราง 1 .37 จํานวนสถานประกอบการและลกูจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 – 2559
ขนาดของสถานประกอบการ

(คนทํางาน)
25๕๘ 2559

สถานประกอบการ ลูกจาง สถานประกอบการ ลูกจาง
รวมยอด 10,525 368,009 9,990 362,875
1 - 4 3 ,729 9 ,032 3 ,485 8 ,388
5 - 9 2 ,881 19 ,460 2 ,733 18 ,559
10 - 19 1 ,388 18 ,957 1 ,291 17 ,503
20 - 49 1 ,433 46 ,049 1 ,369 44 ,149
50 - 99 454 31 ,811 452 31 ,867
100 - 299 430 71 ,940 457 76 ,731
300 - 499 109 40 ,497 105 39 ,224
500 - 999 60 40 ,700 60 41 ,788
> 1 ,000 41 89 ,563 38 84 ,666

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ในป 2558 มีลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานท้ังสิ้น 3 ,661 คน ลดลง
รอยละ 12 .0 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2 5 5 8 จํานวน  4 ,1 6 1 คน) โดยมีอัตราการประสบอันตรายตอ
ลูกจาง 1 ,000 ราย โดยนับในทุกกรณี ประมาณ 9 .8 ราย ในขณะท่ี ป 2 557 อยูท่ี 1 2 .2 ราย และลดลงใน
ป 2 5 58 เหลือ 1 1 .4 ราย หากนับเฉพาะกรณีรายแรงอัตราดังกลาวเคยอยูท่ี 4 .3 รายในป 2 5 5 7 ลดลง
3 .7 รายในป 25 58 และลดลงเปน 3 .2 ราย ในป 2559 จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเขมงวดในการบังคับใช
กฎหมาย รวมท้ังรณรงคสรางจิตสํานึกรวมกันระหวางลูกจางและนายจางเพ่ือสรางความปลอดภัยในการทํางาน
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูใชแรงงานในสถานประกอบการตอไป

ตาราง 1.38 ลูกจางท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง พ.ศ. 2556 – 2558
ความรายแรง 2557 2558 2559

รวมยอด 4,341 4,161 3 ,661
ตาย 25 23 24
ทุพพลภาพ 5 - -
สูญเสียอวัยวะบางสวน 116 67 39
หยุดงานเกิน 3 วัน 1 ,376 1 ,258 1 ,115
หยุดงานไมเกิน 3 วัน 2 ,819 2 ,813 2 ,483

จํานวนลูกจางในขายกองทุนเงินทดแทน 355,865 364,085 373 ,154
อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1 ,000 ราย
นับทุกกรณี 12 .2 11 .4 9 .8
นับกรณรีายแรง 4 .3 3 .7 3 .2

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี มีสถานประกอบการท่ีเปนนายจางท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม
ท้ังสิ้น 1 4 ,712 แหง เพ่ิมข้ึนจากป 2 5 5 8 จํานวน 504 แหง (รอยละ 3 .5 ) มีจํานวนผูประกันตนอยูใน
ลําดับตน ๆ ของประเทศ โดยมีผูประกันตนตามมาตรา 3 3  จํานวน 3 91 ,961 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2 5 5 8
จํานวน 9 ,371 คน (รอยละ 2 .4 ) ผูประกันตนตามมาตรา 39   หมายถึง ผูท่ีเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา
33  และตอมาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2 ) คือ สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และไดแจง
ความประสงคเปนผูประกันตนตอ จํานวน 68 ,158 คน เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 5 ,244 คน (รอยละ 8 .3 )
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ตาราง 1 .39 สถิติกองทุนประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2556 - 2559

รายการ 2556 2557 2558 2559
(2013) (2014) (2015) (2016)

จํานวนสถานประกอบการ   (แหง) 13 ,209 13 ,678 14 ,208 14 ,712
จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 (คน) 365 ,271 372 ,515 382 ,590 391 ,961
จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 (คน) 54 ,057 58 ,615 62 ,914 68 ,158
จํานวนการใชบริการของผูประกันตน

กรณีเจ็บปวย (ราย) 17 ,967 43 ,359 94 ,324 101 ,591
กรณีทุพพลภาพ (ราย) 20 804 4 ,099 4 ,544
กรณีตาย (ราย) 749 866 867 940
กรณีคลอดบุตร (ราย) 10 ,464 10 ,924 9 ,512 9 ,757
กรณีชราภาพ (ราย) 6 ,126 6 ,296 26 ,705 10 ,613
กรณีบําเหน็จ (ราย) 6 ,222
กรณีบํานาญ (ราย) 961
กรณีสงเคราะหบุตร (ราย) 12 ,940 13 ,002 644 ,847 54 ,439
วางงาน  (ราย) 18 ,765 19 ,709 60 ,037 5 ,823
ที่มา:  สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน
1.5 .6 แรงงานตางดาว

นอกจากลูกจางผูใชแรงงานคนไทยท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนผูใช
แรงงานซึ่งเปนชาวตางดาวอยูเปนจํานวนมากเชนกัน โดยปจจุบันมีคนงานตางดาวและผูติดตามท่ีข้ึนทะเบียน
กับสํานักงานจัดหางานจังหวัดท้ังสิ้น ๑๙๗,๙๑๔ คน เปนผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ๑๓๖,๘๕๑ คน และผูท่ี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ๖๑,๐๖๓ คน โดยจํานวนแรงงานตางดาวไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่องในแตละ
ปจากขอมูลเห็นไดวาแรงงานตางดาวเพ่ิมจํานวนข้ึนมากกวาเทาตัวในชวงเวลา ๕ ปท่ีผานมา (ระหวางป
2 554 – 2558  เพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 30 .0  ตอป) เนื่องจากมีความตองการใชแรงงานของผูประกอบการในภาค
การคาสง การกอสราง อุตสาหกรรมการผลิต และภาคการเกษตร มีเพ่ิมมากข้ึน

ปญหาแรงงานตางดาวสงผลกอใหเกิดปญหาดานสังคม การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังปญหาความม่ันคงและการคามนุษย จังหวัดปทุมธานีไดจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมเพ่ือรวบรวมขอมูลของแรงงานตางดาว ณ ตลาดไท โดยมีการบูรณาการการแกไขปญหา
ดังกลาวระหวางผูประกอบการท่ีมีการใชแรงงานตางดาวกับหนวยงานภาครัฐทุกหนวยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมี
ขอมูลในการติดตามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที และเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการตอไป
ตาราง 1.40 จํานวนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามลักษณะการเขาเมือง ป พ.ศ. 2554 - 2558

ลักษณะการเขาเมืองและเพศ 2554 2555 2556 2557 2558
รวมทั้งสิ้น 80,870 62 ,877 92 ,318 117,933 197,914
ชาย 45 ,916 36 ,563 61 ,175 75 ,683 122 ,584
หญิง 34 ,954 26 ,314 31 ,143 42 ,250 75 ,330
เขาเมืองถูกกฎหมาย 30,811 55,424 91,685 117,442 136,851
ชาย 16 ,043 32 ,213 60 ,809 75 ,399 85 ,946
หญิง 14 ,768 23 ,211 30 ,876 42 ,043 50 ,905
เขาเมืองผดิกฎหมาย 50,059 7,453 633 491 61,063
ชาย 29 ,873 4 ,350 366 284 36 ,638
หญิง 20 ,186 3 ,103 267 207 24 ,425

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน



๓๗

ตาราง 1.41 จํานวนคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยถูกกฎหมายและไดรับอนุญาตทํางานจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประเภท
พ.ศ. 2554 - 2558

ลักษณะการเขาเมืองและเพศ 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 30,811 55,424 91 ,685 117,442 136,851

ท่ัวไป  (มาตรา 9 ) 1 ,453 1 ,551 2 ,253 2 ,323 4 ,866
พิสูจนสญัชาติ (มาตรา 9 ) 25 ,343 44 ,860 75 ,756 99 ,494 109 ,412
นําเขาตาม MOU (มาตรา 9 ) 3 ,128 8 ,194 12 ,912 15 ,022 20 ,380
ม.12 สงเสริมการลงทุน 887 819 764 603 2 ,193

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ตาราง 1.42 จํานวนคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและไดรับอนุญาตทํางานจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประเภท
พ.ศ. 2554 - 2558

ลักษณะการเขาเมืองและเพศ 2554 2555 2556 2557 2558
รวม 50,059 7,453 633 491 61 ,063

ชนกลุมนอย 121 79 633 491 3 ,206
มติ ครม. 3 สัญชาติ 49 ,938 7 ,374 - - 57 ,857

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

1.5 .7 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จังหวัดปทุมธานีมีคดีประเภทประทุษรายตอทรัพยสูงข้ึนเปนระยะมีสาเหตุจากการท่ีมีจํานวน

ประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากประชาชนตางทองถ่ินตางเขามาทํางานตามสถานประกอบการตางๆ  เชน
โรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร และหางสรรพสินคา รวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีเขามาศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในเขตจังหวัด  โดยท่ีปญหาอาชญากรรมท่ีประกอบโดยเด็กและเยาวชนไมวา
จะเปนการมีเพศสัมพันธ ม่ัวสุม ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย หรืออาชญากรรมรุนแรง มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ังในแงความรุนแรงและปริมาณ ซึ่งเปนเครื่องบงชี้วาเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ท่ีนําไปสูอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนซึ่งมีสาเหตุมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีมีการเผยแพรทางสื่อท่ีไรพรมแดน
และจากการท่ีคาครองชีพสูงข้ึน การใชจายจนเกินตัว นั้นเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอบุคคลบางกลุมจึงทําใหมี
การกออาชญากรรมในคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย  สําหรับปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมือง จะเกิด
ปญหาในชุมชนแออัดเพราะสถานท่ีดังกลาวมีบุคคลหลายประเภท ซึ่งบุคคลท่ัวไปสามารถเขาออกชุมชนได
ตลอดเวลา เปนแหลงรวมบุคคลประเภทติดยาเสพติด คนจรจัดท่ียากตอการควบคุม

ตาราง 1 .43 สถิติคดีอาญาจําแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2556 - 2558
กลุมคดี/ประเภทคดี 2556 2557 2558

กลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 100 84 69
ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 42 38 36
ปลนทรัพย 13 20 10
ชิงทรัพย 41 21 21
ลักพาเรียกคาไถ - - -
วางเพลิง 4 5 2

ตาราง 1 .43 สถิติคดีอาญาจําแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2556 – 2558 (ตอ)

กลุมคดี/ประเภทคดี 2556 2557 2558
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กลุมคดี/ประเภทคดี 2556 2557 2558
กลุมคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต รางกาย 508 481 473

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 42 38 36
ฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา 12 20 13
ทําใหตายโดยประมาท 6 4 5
พยายามฆา 73 63 88
ทํารายรางกาย 305 287 293
ขมขืนกระทําชําเรา 70 69 38

กลุมคดีประทุษรายตอทรัพย 1 ,427 1 ,078 1 ,414
ลักทรัพย 1 ,217 958 1 ,251
ว่ิงราวทรัพย 75 34 51
รีดเอาทรัพย - 1 -
กรรโชกทรัพย 4 3 6
ชิงทรัพย (รวม) 41 21 21

บาดเจ็บ 5 5 7
ไมบาดเจ็บ 36 16 14

ปลนทรัพย 13 20 10
รับของโจร 2 3 4
ทําใหเสียทรัพย 75 38 71

กลุมคดีอาญาท่ีนาสนใจ 890 651 671
โจรกรรมรถจักรยานยนต 232 245 234
โจรกรรมรถยนต 103 54 87
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 2 - -
ปลน-ชิงรถยนตแท็กซี่ 1 - -
ลักพาเรียกคาไถ - - -
ฉอโกง 344 187 185
ยักยอกทรัพย 208 165 165

กลุมคดีท่ีรฐัเปนผูเสียหาย 11 ,840 9,446 6,293
พ.ร.บ.อาวุธปน 635 557 518

อาวุธปนธรรมดา 620 535 499
อาวุธปนสงคราม 15 22 19

พ.ร.บ.การพนัน 1 ,935 2 ,135 2 ,163
การพนันท่ัวไป 1 ,797 2 ,064 2 ,103
การพนันสลากกินรวบ 138 71 60

พ.ร.บ.ยาเสพติด 9 ,252 6 ,734 3 ,575
พ.ร.บ.ปรามการคาประเวณี 8 17 36
มีและเผยแพรวัตถุลามก 10 3 1

ที่มา : สํานกังานตํารวจแหงชาติ

1.5 .8 การจราจรและอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดปทุมธานีเปนเสนทางผานท่ีจะเดินทางไปสูภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

ตอนบน  ความคับค่ังของการจราจรจึงมีมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ และมีพ้ืนท่ีใกลชิดกับกรุงเทพมหานคร  จึงมี
สถานประกอบการ  บานจัดสรร และยานพาหนะเปนจํานวนมาก  และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆป
ประกอบกับในชวงเทศกาลสําคัญๆ มักจะมีการเดินทางสัญจรมากกวาปกติหลายเทา

จากการวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในชวงท่ีผานมา พบวา การเมาสุราเปนสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกําหนด รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ
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สูงสุด การไมสวมหมวกนิรภัยเปนพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ถนนนอกเขตทางหลวงแผนดิน ไดแก ถนนชุมชน/
หมูบาน และเทศบาล เปนถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ชวงเวลา 16 .01 - 20 .00  น. เปนชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด กลุมวัยแรงงานเปนกลุมท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุด และผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสวนใหญเปนคนใน
พ้ืนท่ี  ซึ่งปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุมีอยูหลายประการ  โดยแยกเปนปจจัยตางๆ ดังนี้

1) ปจจัยดานคน
- ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลงจากการดื่มของมึนเมา หรือการใชยาเสพตดิ
- สภาพรางกายไมพรอมในการควบคุมเนื่องจากมีสภาพรางกายออนเพลียจากการขับรถเปน

เวลานาน และการพักผอนไมเพียงพอทําใหมีโอกาสหลับใน หรือการตัดสินใจของผูขับข่ีชาลง
- ผูขับข่ีและผูโดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ขับรถโดยไมมีความรูความชํานาญ ไมมีใบอนุญาตขับ
ข่ี ไมสวมหมวกนิรภัย ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และไมปฏิบัติตามกฎจราจรเก่ียวกับสัญญาณไฟจราจร ปายจราจร
และเครื่องหมายจราจร

- ความประมาทเลินเลอของผูขับข่ียานพาหนะ และผูใชทาง
2) ปจจัยดานยานพาหนะ

- ขาดความพรอมดานอุปกรณพ้ืนฐานในรถยนต คือ ความสมบูรณของอุปกรณยานพาหนะท่ี
พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย

- ขาดความพรอมดานอุปกรณความปลอดภัย คือ อุปกรณท่ีชวยปองกันหรือลดความรุนแรง
ตอการบาดเจ็บในขณะเกิดอุบัติเหตุ

- การปรับแตงสภาพยานพาหนะ คือ ยานพาหนะท่ีมีการดัดแปลงและใชงานผิดประเภท
สงผลตอประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ

- การบรรทุกท่ีไมปลอดภัย คือ ยานพาหนะมีการบรรทุกน้ําหนัก บรรทุกสูงเกินอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด สงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และการบรรทุกคนโดยสารบนกระบะท่ีไมมีอุปกรณปดก้ันหรือ
บรรทุกคนจํานวนมากเกินไป สงผลใหมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในคราวเดียวเปนจํานวนมากเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
- สภาพการจราจรท่ีหนาแนน เนื่องจากการเดินทางเขา- ออก กรุงเทพมหานครในชวงเวลา

เดียวกัน
- อุปกรณควบคุมการจราจร คือ เครื่องหมายจราจร ปายจราจร สัญญาณไฟจราจรมีสภาพไม

สมบูรณ และมีการติตั้งในตําแหนงท่ีไมเหมาะสมหรือมองเห็นไดไมชัดเจน
- ลักษณะทางกายภาพของถนนไมสมบูรณ เชน ถนนชํารุด มีการกอสรางถนนใหม ถนนอยู

ระหวางการซอมแซม มีกองวัสดุกอสรางกีดขวางทางจราจร ตลอดจนไมมีสัญญาณเตือนในระยะท่ีเหมาะสม
- ไฟฟาสองสวางชํารุด และไมเพียงพอสําหรับการมองเห็นสภาพถนน รถ คน หรือสัตวเดิน

ขามถนน
- อุปสรรคทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศและทัศนวิสัยท่ีไมดี ทําใหผูขับข่ีมีความสามารถ

ในการขับข่ีลดลง และอาจสงผลใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
- สิ่งกีดขวางตกหลนบนชองทางจราจร สงผลใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได

ตาราง 1 .44 สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จําแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2555 - 2557
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 2556 2557 2559



๔๐

สาเหตุจากบุคคล 682 552 445
ขับรถตัดหนากระช้ันชิด 129 145 87

ขับรถตามกระช้ันชิด 121 139 120

ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด 71 70 88

อ่ืนๆ 361 198 150

สาเหตุจากอุปกรณท่ีใชขบัขี่ 63 66 76
ระบบหามลอขัดของ 10 6 18

กระจกสองหลังชํารุด 5 2 1

ระบบเครื่องยนตขัดของ 3 - -

อ่ืนๆ 45 58 57

สาเหตุจากสิ่งแวดลอม 137 87 91
ถนนมืด 46 20 12

ถนนแคบ 36 9 13

ไมมีปายสัญญาณจราจรเตือน 14 8 12

ถนนชํารุด 12 1 8

อ่ืนๆ 29 49 46
ท่ีมา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ

1.6 โครงสรางพื้นฐาน
1.6 .1 ไฟฟา

พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีอยูในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 9  แหงใหบริการ จากขอมูลการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในปท่ีผานมา
มีผูใชไฟฟาท้ังสิ้น 458 ,679 ราย มียอดการใชไฟฟารวม 7 ,206 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง เกือบ 4  ใน 5  เปน
การใชไฟฟาของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิต (รอยละ 7 7 .5 )  รองลงมาคือท่ีอยูอาศัยประมาณ
1 ,345 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (รอยละ 18.9) ท่ีเหลือเปนสถานท่ีราชการและสาธารณะ และอ่ืน ๆ ประมาณ 0.259
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง (รอยละ 3 .6) อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณกระแสไฟฟาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 4 .0  ตอป และมีอัตราเพ่ิมท่ีลดลง กลาวคือในป 2557  เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 .2  แตป 2 558 มี
อัตราการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 3 .9

ตาราง 1 .45 ผูใชไฟฟา และปรมิาณการใชกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช ป พ.ศ. 2557 – 2559



๔๑

ประเภทผูใช 2557 2558

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 441 ,558 458,679

พลังงานไฟฟาท่ีจําหนายและใช (กิโลวตัต-ช่ัวโมง) 6,994,052,969 7,205,660,102

บานอยูอาศัย 1 ,269 ,302 ,827 1 ,365 ,250 ,901

กิจการขนาดเล็ก 455 ,527 ,627 486 ,576 ,071

กิจการขนาดกลาง 1 ,092 ,892 ,119 1 ,131 ,338 ,139

กิจการขนาดใหญ 3 ,946 ,211 ,101 3 ,962 ,875 ,218

อ่ืน ๆ 230 ,119 ,295 259 ,619 ,773
ที่มา:   การไฟฟาสวนภูมภิาค

1.6 .2 ประปา
จังหวัดปทุมธานีอยูในเขตความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ.

2 55 8 สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 4  แหงใหบริการจายน้ําใหกับผูใชน้ําใน จังหวัด
ปทุมธานีท้ังสิ้น 295 ,833 ราย ปริมาณน้ําท่ีจําหนายท้ังสิ้น 96 .4 ลานลูกบาศกเมตร ระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 – 2558 การใชน้ําประปาลดลงเฉลี่ย 0 .7  ลานลูกบาศกเมตรหรือประมาณ รอยละ 0 .7
ตาราง 1 .46 ผูใชนํ้า และปริมาณการใชนํ้า จําแนกตามสาขาของการประปาสวนภูมิภาค ป พ.ศ. 2556 – 2558

รายการ 2557 255๘

ผูใชนํ้า (ราย) 287 ,461 2๙๕,๘๓๓

ปริมาณนํ้าผลติจริง (ลูกบาศกเมตร) 171 ,542 ,492 ๘๒,๒๔๑,๒๑๐

ปริมาณนํ้าขาย (ลูกบาศกเมตร) 103 ,697 ,240 ๙๖,๔๐๖,๘๓๐

ที่มา:   การประปาสวนภูมิภาค

1.6 .3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดปทุมธานี มีโครงขายใหบริการสื่อสารครอบคลุมท้ังจังหวัดจากผูใหบริการเครือขาย

สื่อสารโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile) โทรศัพทบาน (Fix Line) และอินเทอรเน็ต จากขอมูลการสํารวจการใช
เครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2 5 5 9 พบวา
ประชากรอายุตั้งแต 6  ปข้ึนไปท่ีมีอยูประมาณ 1 ,384 ,715 คนนั้น รอยละ 91 .4 มีการใชโทรศัพทมือถือรอย
ละ 4 1 .5 มีการใชคอมพิวเตอร และรอยละ 6 5 .2 มีการใชอินเทอรเน็ตซึ่งการมีและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในจังหวัดปทุมธานีมีแนวโนมท่ีเติมโตข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเวลาท่ีผานมา

ตาราง 1.47 ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถอื พ.ศ. 2557 – 2559
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน รอยละ



๔๒

และการสื่อสาร 2557 2558 2559 2557 2558 2559
การใชคอมพิวเตอร 1,339 ,926 1,361 ,660 1,384 ,715 100.0 100.0 100.0

ใช 685 ,019 614 ,137 574 ,548 51 .1 45 .1 41 .4

ไมใช 654 ,907 747 ,523 810 ,167 48 .9 54 .9 58 .5

การใชอนิเทอรเนต็ 1,339 ,926 1,361 ,660 1,384 ,715 100.0 100.0 100.0

ใช 642 ,778 769 ,124 902 ,768 48 .0 56 .5 65 .2

ไมใช 697 ,148 592 ,536 481 ,947 52 .0 43 .5 34 .8

การมีโทรศพัทมือถือ 1,339 ,926 1,361 ,660 1,384 ,715 100.0 100.0 100.0

ใช 1 ,181 ,666 1 ,233 ,436 1 ,265 ,847 88 .2 90 .6 91 .4

ไมใช 158 ,260 128 ,224 118 ,869 11 .8 9 .4 8 .5

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555 -57 สํานักงานสถิติแหงชาติ

1.6 .4 การคมนาคม
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ไดแก
- ทางหลวงหมายเลข 1  (ถนนพหลโยธิน) เปนทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอคลอง
หลวง

- ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว) เชื่อมโยงจังหวัดปทุมธานี กับจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ผานอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอลาดหลุมแกว

- ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน - ศูนยศิลปาชีพบางไทร) เปนทางหลวงสายหลักดานทิศ
เหนือท่ีเชื่อมโยงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผานอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก

- ทางหลวงหมายเลข 345 เปนโครงขายทางหลวงสายหลักดานทิศใตท่ีสําคัญของทางหลวงวง
แหวนรอบนอก ทําใหสามารถติดตอกับภาคใต ภาคตะวันตก และภาคเหนือ

- ทางหลวงหมายเลข 306 เปนทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี
ผานยานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด มีปริมาณการจราจรสูง และประสบปญหาการจราจรมาก

- ทางหลวงหมายเลข 307 เปนทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยง
โครงขายรอบนอกท่ีสําคัญ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 345 , 346 , 306  ผานยานอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม และสถานท่ีราชการของจังหวัด มีการพัฒนาพ้ืนท่ีสองขางทางเปนอยางมาก ทําใหในปจจุบันประสบ
ปญหาการจราจร

- ทางดวนแจงวัฒนะ - บางพูน
การคมนาคมทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟสายเหนือ   และสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน โดยมีจดุจอด

รถท่ีสถานีรถไฟรังสิตและสถานเีชียงราก อีกท้ังยังมีจุดจอดรับสงผูโดยสารระยะสัน้เพ่ือเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกลเคียง ท่ีหมูบานรัตนโกสินทร อีกท้ังขณะนี้อยูระหวางการกอสรางรถไฟฟาในพ้ืนท่ีปทุมธานีจํานวน
สองเสนทางไดแก รถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) และสายสีเขียว หมอชติ – สะพานใหม – คูคต

ตาราง 1 .48 จํานวนถนนทางหลวงจําแนกตามประเภทและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ พ.ศ.2559
รายการ รวม จําแนกตามประเภทวัสดุ จําแนกตามปริมาณชองจราจร



๔๓

คอนกรีต ลาดยาง หน่ึงชอง
จราจร

สองชอง
จราจร

สี่ชอง
จราจร

มากกวาสี่
ชอง

จราจร
แขวงทางหลวงปทุมธานี
จํานวน (เสนทาง) 16 9 7 2 2 2 10
ระยะทาง (กม.) 252 .1 99 .1 153 .1 28 .05 54 .48 71 .74 97 .79
แขวงทางหลวงชนบท
ปทุมธานี
จํานวน (เสนทาง) 37 8 29 - 27 - -
ระยะทาง (กม.) 480 .18 17 .75 462 .80 - 430 - -
ที่มา : แขวงการทางปทุมธานี และแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.7 .1 ทรัพยากรปาไม

จังหวัดปทุมธานี ไมมีพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ มีเพียงเขตหามลาสัตวปาวัดไผลอมและวัด
อัมพุวราราม สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยไดรับการประกาศเม่ือวันท่ี 2 1  กรกฎาคม
2551  เปนตนมา ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 74  ไร นอกจากนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี ยังมีหนาท่ีกํากับ ดูแล การอนุญาตใหทําอุตสาหกรรมไม และของปาหวงหาม รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1 .  โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง จํานวน 12 ราย
2 .  โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) จํานวน 11 ราย
3 .  โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรม จํานวน 169 ราย
4 .  โรงคาไมแปรรูป จํานวน 105 ราย
5 .  สถานท่ีคาหรือมีไวในครอบครองเพ่ือการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ จํานวน 120 ราย
6 .  ใบอนุญาตคาของปาหวงหาม จํานวน 5 ราย

ผูประกอบการรวมท้ังหมด  422   คน
สําหรับในสวนการปฏิบัติการปองกันการลักลอบทําไมพยุง หรือไมมีคาทางเศรษฐกิจท่ีไดมา

โดยชอบดวยกฎหมายเขาในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี  ไดเตรียมปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
โดยมีศูนยประสานงานแกไขปญหาลักลอบตัดไมพยุง ตั้งอยู  ณ สํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี 9
(อุบลราชธานี) ในสวนของกรมปาไม  มีศูนยประสานงานปาไมปทุมธานี สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5
(สระบุรี)
1.7 .2 ทรัพยากรสัตวปา

จังหวัดปทุมธานี มีเขตหามลาสัตวปาวัดไผลอมและวัดอัมพุวราราม สังกัดกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยไดรับการประกาศเม่ือวันท่ี 21  กรกฎาคม 2551  เปนตนมา ครอบคลุมเนื้อ
ท่ีประมาณ 74  ไร เปนถ่ินท่ีอาศัยเกาแกของนกปากหาง จากการสํารวจเม่ือป ๒๕๓๙ พบจํานวน ๘๔,๗๘๘
ตัว และพบท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีอ่ืนอีก ๒๕๔ ชนิด ท้ังท่ีเปนนกประจําถ่ินและนกอพยพ
1.7 .3  ทรัพยากรน้ําบาดาล
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จากขอมูลทุติยภูมิการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบวา จังหวัดปทุมธานีอยูในแอง
เจาพระยาตอนลาง ซึ่งครอบคลุมท่ีราบลุมภาคกลางนับตั้งแตจังหวัดนครสวรรค ลงมาถึง ปากแมน้ํา เปน
บริเวณท่ีมีตะกอนทับถมจนเกิดเปนชั้นน้ํา ประกอบดวยชั้นกรวดทรายสลับดวยดินเหนียวในระดับความลึก
ประมาณ 650  เมตร ตะกอนเหลานี้แบงออกเปน 8  ชั้นน้ํา ซึ่งแตละชั้นไมมีความสัมพันธในเชิงชลศาสตรซึ่ง
กันและกัน และเปนชั้นน้ําท่ีแผขยายออกไปในแนวราบอยางกวางขวาง และมีคุณสมบัติทางอุทกธรณีเฉพาะตัว
ชั้นนําท้ัง 8  ชั้น ประกอบดวย

(ก) ชั้นน้ํากรุงเทพ ลึกประมาณ 50 เมตร
(ข) ชั้นน้ําพระประแดง ลึกประมาณ 100 เมตร
(ค) ชั้นน้ํานครหลวง ลึกประมาณ 150 เมตร
(ง) ชั้นน้ํานนทบุรี ลึกประมาณ 200 เมตร
(จ) ชั้นน้ําสามโคก ลึกประมาณ 300 เมตร
(ฉ) ชั้นน้ําพญาไท ลึกประมาณ 400 เมตร
(ช) ชั้นน้ําธนบุรี ลึกประมาณ 450 เมตร
(ซ) ชั้นน้ําปากน้ํา ลึกประมาณ 550 เมตร
จังหวัดปทุมธานี มีการสูบน้ําบาดาลข้ึนมาใชประมาณ 258 ,341  ลบ.ม./วัน โดยชั้นน้ําท่ีใช

มากท่ีสุดคือ ชั้นน้ํานครหลวง ชั้นน้ํานนทบุรี และชั้นน้ําพระประแดง เนื่องจากใหน้ําบาดาลท่ีมีปริมาณมากและ
คุณภาพดี พ้ืนท่ีมีการสูบน้ําบาดาลข้ึนมาใชมากท่ีสุด ไดแกอําเภอคลองหลวง อําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอ
ธัญบุรีในปริมาณ 120 ,522 , 73 ,8 37  และ 36 ,654  ลบ.ม./วัน ตามลําดับ หรือรอยละ 46 .65 , 2 8 .58 ,
และ 14 .19  ของปริมาณการสูบน้ําบาดาลท้ังจังหวัด

แหลงน้ําใตดินของจังหวัดปทุมธานี  แบงไดเปน ๒ ประเภท  คือ
๑) แหลงน้ําใตดินใหปริมาณน้ํานอย ( ๑-๕๐ ลบ.ม./ชั่วโมง)  โดยท่ัวไปน้ํามีคุณภาพดีแต

บางพ้ืนท่ี เปนน้ํากรอยและมีตะกอนสนิมเจือปน  พ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําประเภทนี้  ไดแก  อําเภอลาดหลุม
แกว  อําเภอหนองเสือ  และอําเภอลําลูกกา

๒) แหลงน้ําใตดินใหปริมาณน้ํามาก ( ๕-๒๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง)  โดยท่ัวไปน้ํามีคุณภาพ
เชนเดียวกับแหลงน้ําใตดิน  ใหปริมาณน้ํานอย  ไดแก  พ้ืนท่ีอําเภอสามโคก  อําเภอคลองหลวง  อําเภอธัญบุรี
และอําเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี  เปนพ้ืนท่ีวิกฤตจากการสูบน้ําบาดาล  มีการใชน้ําบาดาลสูง  เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท้ังหมดเปนท่ีราบลุม พบเปนชั้นน้ําบาดาลในตะกอนหินรวน  ไดแกชั้นน้ําท่ีราบน้ําทวมถึง  ยุคควอเทอร
นารี (Qfd) หรือท่ีเดิมเรียกวาชั้นน้ําเจาพระยา (Qcp) กระจายตัวครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวจังหวัด  น้ําบาดาลจะถูก
กักเก็บอยูในชั้นกรวด  และทรายท่ีสะสมตัวอยูในท่ีราบลุมน้ําหลาก และบริเวณท่ีราบต่ําของลุมน้ําเกา

บริเวณจังหวัดปทุมธานี  มีการสะสมตัวของชั้นหินบาดาลอยูหลายชั้น พบวามีการเจาะบอ
บาดาลในชั้นน้ําพระประแดง  ชั้นน้ํานครหลวง  ชั้นน้ํานนทบุรี  ชั้นน้ําสามโคก  และชั้นน้ําพญาไท  ท่ีระดับ
ความลึกตั้งแต ๑๐๐-๓๖๐ เมตร  ระดับน้ําปกติ ( Static  level ) มีคาอยูระหวาง ๑๐-๔๕ เมตร  สวนใหญจะ
พบชั้นน้ําคุณภาพดีท่ีระดับความลึกตั้งแต ๑๘๐ เมตรข้ึนไป  ตั้งแตอําเภอเมืองปทุมธานี  ซึ่งอยูทางทิศใตไป
จนถึงอําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี จะพบท่ีระดับลึกมากข้ึนถึง ๓๐๐-๓๖๐ เมตร  ในสวนของผลการ
วิเคราะหทางเคมีพบวาคุณภาพของน้ําอยูในเกณฑดี  สามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภคไดเปนสวนใหญ
เม่ือพิจารณาเทียบกับมาตรฐานน้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความลึกของชั้นน้ําท่ีพัฒนาข้ึน
มาใชดวย สรุปไดคือ  เหล็กโดยรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน  แมงกานีส คลอไรด  ความกระดาง  และคาความ
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กรอยเค็ม  โดยสรุปอยูในเกณฑมาตรฐาน  ไมเกินปริมาณท่ียอมรับ  ไดพบวาบางสวนของตําบลโสนลอย
ตําบลพิมลราชและตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  มีปริมาณเกลือท้ังหมดท่ีละลายใน
น้ําสูงกวา ๖๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร  แสดงวามีโอกาสท่ีจะเจาะพบน้ําบาดาลคุณภาพกรอยถึงเค็มในพ้ืนท่ีดังกลาว

ภาพรวมของปริมาณการใชน้ําบาดาลของจังหวัดปทุมธานีในอดีต พบวา มีอัตราการใชน้ํา
เกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอป  คิดเปนสัดสวนพ้ืนท่ีประมาณ ๗๐-๘๐ ซึ่งเกณฑการใชน้ําบาดาลใน
พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี มีอัตราใชน้ําอยูในระดับ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอป  จะเห็นวาอัตรา
การใชน้ําบาดาลจังหวัดปทุมธานีอยูในเกณฑสูง  มีการใชอยางตอเนื่องเปนเวลานาน  อาจทําใหแรงดันของน้ํา
บาดาลลดต่ําลงอยางรวดเร็วได โดยไมมีการคืนตัว ผลสืบเนื่องท่ีเกิดมาคือ การทรุดตัวของแผนดิน การไหลซึม
ของน้ําเค็มรุกล้ําเขามาในชั้นน้ําบาดาล ซึ่งตั้งแตเดิมเคยจืด  ดังนั้นการใชน้ําบาดาลในจังหวัดปทุมธานี ควรจะ
เพ่ิมความระมัดระวังในสวนของปริมาณน้ําท่ีจะนําข้ึนมาใช  เพ่ือยืดอายขุองชั้นน้ําคุณภาพดีใหยาวนานข้ึน

มติ ครม. โดยยอ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ปญหาใชน้ําบาดาลเพ่ือปองกันการเกิด
แผนดินทรุดตัวและน้ําใตดินเค็มจึงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้

๑. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งระบบน้ําประปานครหลวง  และการประปา
สวนภูมิภาคเขาถึงหรือสามารถเชื่อมตอกับระบบประปาไดแลว  จะอนุญาตใหประชาชนและผูประกอบการใช
น้ําบาดาลตอไปไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

๒. กรณีการใชน้ําบาดาลของชุมชนและหมูบานจัดสรรบางแหง  ท่ีกลายเปนทรัพยสินท่ีไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของสถาบันการเงิน ทําใหมีปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตเชื่อมตอระบบประปา ให
ประสานกับสถาบันการเงิน

๓. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของควบคุมกํากับดูแลโรงงานและสถานประกอบการไมใหปลอยน้ําเสียลง
สูลําธารสาธารณะ เพ่ือปองกันการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

แนวโนมสถานการณทรัพยากรน้ําบาดาลในปจจุบัน พบวา มีแนวโนมดีข้ึนท้ังคุณภาพและ
ปริมาณ โดยอัตราการใชน้ําบาดาลยังอยูในชวงท่ีไมเกินคาวิกฤตท่ีกําหนด คือ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก
เมตรตอป เนื่องจากมีผูประกอบกิจการยกเลิกการใชน้ําบาดาลแลวจํานวนหนึ่ง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี มีหนาท่ีกํากับ ดูแลการ
ประกอบกิจการน้ําบาดาล  ซึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี  มีจํานวน 553  บอ แบงออกเปนประเภท

- ธุรกิจ  (อุตสาหกรรม) จํานวน 315 บอ
- ธุรกิจ (บริการ) จํานวน 52 บอ
- ธุรกิจ (การคา) จํานวน 34 บอ
- อุปโภคบริโภค จํานวน 139 บอ
- เกษตรกรรม จํานวน 13 บอ

1.7 .4 คุณภาพน้ํา
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จังหวัดปทุมธานีมีการเพ่ิมข้ึนของชุมชนอยางรวดเร็ว มีโครงการหมูบานจัดสรรโรงงาน
อุตสาหกรรม และกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน ตางก็เปนแหลงท่ีกอใหเกิดน้ําเสียดวยกันท้ังสิ้น

ขอมูลคาเฉลี่ยรายปของ ป พ.ศ. 2 5 56 – 2558 ของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ
ของจังหวัดปทุมธานี 3 แหง ไดแก สถานีสําแล สถานีสามโคก และสถานีวัดหงสปทุมาวาส ท่ีทําการตรวจวัด
แมน้ําเจาพระยาพบวา คุณภาพน้ําอยูในประเภทท่ี 4  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี
8   นั่นหมายถึงเปนแหลงนั้นไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชนเพ่ือ การอุปโภค
และบริโภคไดโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน และ
สามารถใชในการอุตสาหกรรมได
ตาราง 1 .49 คาเฉลี่ยรายปของ ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ พ.ศ. 2557 - 2559

คาท่ีตรวจวัด 2557 2558 2559
สถานี CH16.1 ประปาสําแล
ออกซิเจนละลาย DO (mg/l) 3 .6 4 .2 5 .4
BOD (mg/l) 1 .1 1 .0 0 .7
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด TCB (coliform)(MPN/100  ml) 3 ,725 4 ,600 3 ,300
แบคทีเรียกลุมฟโคลิฟอรม FCB (Faecal coliform) (MPN/100  ml) 733 200 450
ประเภทคุณภาพนํ้าตามการใชประโยชน 4 4 4
สถานี CH17 บริเวณอําเภอสามโคก
ออกซิเจนละลาย DO (mg/l) 1 .8 4 .2 4 .4
BOD (mg/l) 1 .0 0 .9 0 .4
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด TCB (coliform)(MPN/100  ml) 7 ,900 4 ,900 6 ,300
แบคทีเรียกลุมฟโคลิฟอรม FCB (Faecal coliform) (MPN/100  ml) 680 680 400
ประเภทคุณภาพนํ้าตามการใชประโยชน 4 4 4
สถานี CH17.1 วัดหงสปทุมาวาส
ออกซิเจนละลาย DO (mg/l) 3 .5 - -
BOD (mg/l) 1 .4 - -
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด TCB (coliform)(MPN/100  ml) 6 ,600 - -
แบคทีเรียกลุมฟโคลิฟอรม FCB (Faecal coliform) (MPN/100  ml) 1 ,967 - -
ประเภทคุณภาพนํ้าตามการใชประโยชน 4 - -

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8  (พ.ศ. 2 5 37 ) ไดกําหนดเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ํา และจําแนกประเภทคุณภาพน้ําผิวดินไว 5  ประเภทดังนี้
ประเภทท่ี 1 ไดแก  แหลงน้ําท่ีคุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภท

และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1 )  การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
(2 )  การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน
(3 )  การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา

ประเภทท่ี 2 ไดแก  แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
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(1 ) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน

(2 )  การอนุรักษสัตวน้ํา
(3 )  การประมง
(4 )  การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

ประเภทท่ี 3 ไดแก  แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1 )  การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน
(2 )  การเกษตร

ประเภทท่ี 4 ไดแก  แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ
(1 ) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน
(2 )  การอุตสาหกรรม

ประเภทท่ี 5 ไดแก  แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม

1.7 .5 คุณภาพอากาศ
ขอมูลจากสถานีวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา

เขตรังสิต อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เฉลี่ยรายประหวาง พ.ศ. 2 5 5 6 – 2 5 5 8 มีคาไมเกินคา
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ แตมีคาท่ีนาเปนหวงเม่ือเขาไปดูขอมูลรายเดือนของแตละปจะพบวาชวง
ระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปจะมีปริมาณของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10  ไมกรอน (PM10 )
ในอากาศเฉลี่ย 2 4  ชั่วโมง ในปริมาณคอนขางสูงกวาในชวงเดือนอ่ืน ๆ คือจะอยูท่ีระดับ 6 0 -9 5 ug/m3

ในขณะท่ีคาเฉลี่ยอยูท่ี 43 .27 ug/m3 แตยังไมเกินคามาตรฐานท่ี 120 ug/m3

ตาราง 1 .50 คุณภาพอากาศ จากสถานีวัดอากาศในจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2556 - 2558
เกณฑการวัด คา

มาตรฐาน
คาท่ีวัดไดเฉลี่ยท้ังป

2556 2557 2558
คาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) ของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 300 3 .08 2 .67 2 .40

คาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb) ของกาซไนโตรเจนไดออกไซด(NO2) 170 16 .17 13 .91 16 .00

คาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppm) ของกาซคารบอนมอนอกไซด(CO) 30 0 .73 0 .79 1 .20

คาเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (ppm) ของกาซคารบอนมอนอกไซด(CO) 9 0 .73 0 .79 1 .20

คาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ppb)ของ กาซโอโซน(O3 ) 100 27 .50 26 .00 38 .00

คาเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (ppb) ของกาซโอโซน(O3 ) 70 27 .58 26 .25 31 .50

คาเฉลี่ย 24  ช่ัวโมง (ug/m3 )ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมกรอน
(PM10)

120 51 .42 48 .58 43 .27

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

1.7 .6 คุณภาพเสียง
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สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพเสียง
โดยทําการวัดระดับเสียงในพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี นําผลท่ีไดเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540 ) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24
ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA) จากการเฝาระวังและประเมินผล พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24
ชั่วโมง อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด

ตาราง 1 .51 ผลการวัดระดับเสียงเฉลี่ย Leq 24 ชั่วโมงรายเดือน พ.ศ. 2556 – 2558 (หนวย: เดซิเบลเอ)

เดือน 2556 2557 2558
สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย

คามาตรฐาน (ไมเกิน) 115 - 70 115 - 70 115 - 70
สรุปท้ังป 68 .0 47.8 53.0 59.9 47.3 51.1 67.0 48.4 52.8
มกราคม 68 .0 49 .4 54 .3 53 .2 48 .1 50 .7 61 .3 48 .4 50 .9
กุมภาพันธ 54 .9 48 .0 51 .5 59 .5 48 .8 51 .9 57 .3 50 .6 52 .6
มีนาคม 60 .8 50 .4 54 .4 52 .4 47 .7 50 .9 63 .3 50 .4 54 .1
เมษายน 60 .1 49 .7 52 .3 57 .5 47 .6 50 .6 65 .3 48 .9 52 .2
พฤษภาคม 62 .1 49 .4 53 .6 56 .7 47 .5 49 .9 61 .5 49 .6 52 .1
มิถุนายน 63 .4 49 .3 53 .0 51 .4 47 .3 48 .7 59 .6 50 .0 52 .8
กรกฎาคม 64 .1 50 .7 53 .8 52 .3 48 .7 49 .9 67 .0 49 .9 55 .8
สิงหาคม 66 .8 49 .2 53 .2 59 .9 48 .4 51 .2 57 .7 50 .6 52 .3
กันยายน 58 .9 50 .6 53 .6 59 .7 49 .5 53 .1 56 .7 50 .4 53 .9
ตุลาคม 62 .1 49 .3 53 .0 56 .9 48 .3 52 .6 61 .9 49 .7 52 .8
พฤศจิกายน 64 .4 48 .2 51 .8 56 .5 50 .6 53 .5 61 .1 49 .8 52 .3
ธันวาคม 63 .6 47 .8 51 .1 51 .5 49 .0 50 .0 53 .2 49 .8 51 .3

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

1.7 .7 ขยะมูลฝอย

จังหวัดปทุมธานี ไดสํารวจขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง พบวาในป 2 5 5 9
จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะ จํานวน 1,569.5 ตันตอวัน อยูในเขตเทศบาล จํานวน 1219.1 ตันตอวัน นอกเขต
เทศบาล 350.3 ตันตอวัน อําเภอคลองหลวงมีปริมาณขยะสูงสุดท่ี 567 .0 ตันตอวัน (รอยละ 36 .1 ) รองลงมา
คืออําเภอลําลูกกา 3 3 6 .1 ตันตอวัน (รอยละ 2 1 .4 ) อําเภอธัญบุรี 3 0 4 .2 ตันตอวัน (รอยละ 1 9 .4 )
อําเภอเมืองปทุมธานี 202.7 ตันตอวัน (รอยละ 12.9) อําเภอสามโคก 94.8 ตันตอวัน (รอยละ 4.7) อําเภอลาด
หลุมแกว 66.9 ตันตอวัน (รอยละ 4 .3 ) และอําเภอหนองเสือ 18 .1 ตันตอวัน (รอยละ 1 .2 ) ซึ่งขยะเหลานี้ถูก
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กําจัดโดยวิธีนําไปท้ิงฝงกลบในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ยกเวนในพ้ืนท่ีของอําเภอหนองเสือ
ท่ีสวนใหญจะสงใหผูประกอบการนําไปแปรรูป และบางสวนประชาชนกําจัดกันเองโดยการเผาในพ้ืนท่ี

ตาราง 1 .52 ปริมาณขยะตอวันจําแนกรายอําเภอ พ.ศ. 2559 (ตัน/วัน)
อําเภอ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
รวม 1,569.5 1 ,219.1 350.3

เมืองปทุมธานี 202 .7 169 .7 33 .0
คลองหลวง 567 .0 424 .1 142 .8
ธัญบุรี 304 .2 304 .2 -
หนองเสือ 18 .1 1 .9 16 .1
ลาดหลุมแกว 66 .9 31 .9 34 .9
ลําลูกกา 336 .1 255 .6 80 .4
สามโคก 74 . 31 .4 42 .9

ที่มา : สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี

1.7 .8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จากแบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ป 25 5 9 พบวา

เทศบาล ท้ัง 14  แหง  ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีดําเนินการเชาพ้ืนท่ีของเอกชนเปนสวนใหญ จํานวน 7  แหง มี
พ้ืนท่ีประมาณ 67 -0 -0  ไร  ใชไปแลว 43 -0 -0  ไร คิดเปนรอยละ 64  พ้ืนท่ีท่ีเปนของเทศบาลเอง จํานวน 3
แหง  มีพ้ืนท่ีประมาณ 1 2 5 -0 -0  ไร  ใชไปแลว 3 5 -0 -0  ไร  คิดเปนรอยละ 2 8  ใชพ้ืนท่ีกําจัดรวมกับ
หนวยงานอ่ืน จํานวน 3  แหง และเปนท่ีสาธารณะประโยชน จํานวน 1  แหง มีพ้ืนท่ี ประมาณ 14 -0 -0  ไร ใช
ไปแลว 8 -0 -0  ไร  คิดเปนรอยละ 57

นอกจากนี้ยังพบวาในเขตเทศบาล  สวนมากใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพ้ืนไถกลบ
ครั้งคราว จํานวน 5  แหง แบบเทกองบนพ้ืนไถกลบทุกวัน จํานวน 4  แหง เทกองบนพ้ืนและฝงในหลุม ไถกลบ
ทุกวันอยางละ 2  แหง และเทกองบนพ้ืนแลวเผา จํานวน 1  แหง ตามลําดับ

ในเขตเทศบาลมีปญหาในการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือใชกําจัดขยะมูลฝอย จึงนิยมใชบริการเชาพ้ืนท่ี
เอกชน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และไมมีปญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีตัวเอง
1.7 .8 พื้นท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

บริเวณพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีปญหาเรื่อง
ท่ีกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งไมมีพ้ืนท่ีกําจัดเปนของตัวเอง ปจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 2 แหง
ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว และกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลคือ พ้ืนท่ีของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี มีพ้ืนท่ี 120 ไร ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 4 ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
ฝงตะวันตก สําหรับศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฝงตะวันออกคือพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองคูคต มีพ้ืนท่ี 230 ไร ซึ่งกอสราง
ระยะท่ี 1 เสร็จแลวโดยงบประมาณของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม (เดิม) แตไมสามารถเขาไปใชพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยไดเนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีตอตาน

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เปนแบบฝงกลบท่ีมีการออกแบบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู ๒ แหง คือ
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แหงท่ี ๑ คือ บอขยะแบบฝงกลบของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๑๔ ต.บึงทองหลาง
อ.ลําลูกกา มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๓๐ ไร  ซึ่งเม่ือไดดําเนินการสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมท่ี ๑ แลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๑
ไดมีการคัดคานจากประชาชนบริเวณใกลเคียง จึงไมสามารถเปดใชได

แหงท่ี ๒ คือ บอขยะแบบฝงกลบของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๔ ต.บอเงิน
อ.ลาดหลุมแกว มีเนื้อท่ีในขณะนั้นประมาณ ๑๑๘ ไร (เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดจัดซื้อข้ึนอีกประมาณ ๑๒๐ ไร
ปจจุบันจึงมีเนื้อท่ีประมาณ ๒๓๘ ไร)  ไดเริ่มเปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอย
จากพ้ืนท่ีตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา คือ อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และ อําเภอลาดหลุมแกว แตเนื่องจาก
เปนบอขยะแบบฝงกลบท่ีมีการดําเนินการอยางถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแหงเดียวในขณะนั้น ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากนําขยะมากําจัด จึงเกินขีดความสามารถท่ีจะใหบริการฝงกลบตอวันได และถูก
รองเรียนคัดคานจากประชาชน และไมสามารถเปดดําเนินการไดในท่ีสุด ขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ี ไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการนําขยะและสิ่งปฏิกูลไปกําจัดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.7 .6 ของเสียอันตราย

ของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี สวนใหญจะมีแหลงกําเนิดมาจาก
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานพยาบาล ซึ่งของเสียอันตรายท่ีเกิดจากบานเรือนนั้นสวนใหญจะท้ิงปน
ไปกับขยะมูลฝอยของชุมชน เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา เปนตน สวนของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมสวนใหญยังคงถูกเก็บสะสมไวในโรงงานตางๆ อยางกระจัดกระจาย หรือถูกท้ิงออกสูสิ่งแวดลอม
รวมกับขยะมูลฝอยของชุมชน เนื่องจากในปจจุบันยังมีสถานท่ีบําบัดของเสียอันตรายไมเพียงพอในการรองรับ
ของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  สําหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลตางๆ โดยสวนใหญแลวจะมี
เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ยกเวนสถานพยาบาลขนาดเล็ก เชน คลินิกตาง ๆ จะท้ิงขยะมูลฝอยติดเชื้อปะปนไป
กับขยะมูลฝอยท่ัวไปของชุมชน จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 215 .79 กิโลกรัม/วัน
และปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อนี้ประเมินโดยอางอิงจากโครงการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 2536 ซึ่งกําหนดอัตราการผลิตขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉลี่ย
แลวประมาณ 0 .26 กิโลกรัม/เตียง/วัน สวนของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรมยังไมการนําไปกําจัดโดยวิธี
เฉพาะ ซึ่งการใชสารเคมีทางการเกษตร เชน ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี เปนตน มีประมาณรอยละ
80 ของพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังหมด หรือเทากับ 405 ,713 ลิตร (สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี, 2544 )


