
1 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ส่วนที่ 1  บทนํา 
 
1.1 หลักการและเหตุผล  
 
  กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกันในการผลักดันและขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ ตามแนวทางปฏิบัติ 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน หรือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน
และเยาวชน และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งน้ี กรมควบคุมมลพิษ ได้วางกรอบการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ตาม Roadmap ดังกล่าว ดังน้ี  

๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager)  
๒) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump)  
๓) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู ปิด สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลกัวิชาการ  
๔) คัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) 
๕) จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศนูย์ เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทําใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด  
๖) สร้างระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมลูฝอยติดเช้ือ 
๗) ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดําเนินงานระบบฯ 
๘) การสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการอย่างย่ังยืน 
๙) การจัดการที่ต้นทาง เน้นการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน (SCP : Sustainable 

Consumption and Production)  
๑๐)  มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 

  จังหวัดปทุมธานี ถูกกําหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ให้มีการกําจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) โดยสํารวจ ประเมินขยะมูลฝอย
เพ่ือจัดทําแผนงานฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
เก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ โดยมีทางเลือกในการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดําเนินการได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การกําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนโดยตรง



2 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิมหรือผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชนเพ่ิมเติม 
กรณีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและดําเนินงานไม่ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมายให้ดําเนินการอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและ
ตกค้างสะสม จังหวัดปทุมธานี (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) กําหนดให้บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากัด ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองท่าโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
จํานวน 50,000 ตัน โดยดําเนินการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย เพ่ือลดผลกระทบเบ้ืองต้น และให้ดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ตกค้างด้วยวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลการ
ดําเนินการ  
  ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก อัน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดปทุมธานี เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทําแผนแม่บท
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานีขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามอํานาจหน้าที่ของ
ตนเองในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
1.3 เปา้หมาย  
 
 จังหวัดปทุมธานี มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายในปี 2562  
 
1.4 กรอบแนวคิด  
 
  1.4.1 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุก
ภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการ
เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน โดย
นําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่ง
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เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ในส่วนของการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า
จากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก   
    ทั้งน้ี ภายใต้การขับเคล่ือนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ต่างๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ 
และการมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : A-F-P) ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ดําเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเคร่ืองมือการ
พัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
  1.4.2  แผนจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 

   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนระยะกลางที่มีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
รอบด้าน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิ
ชุมชนและส่งเสริมการกระจายอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550  
  1.4.3 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 

     แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556 - 2559 มีความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งเป็นแผนที่กําหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษ
ของประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)ที่ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของ
แผน ดังน้ี  

   (1) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเน่ืองมาจากชุมชน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษต้ังแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และ
ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้ง
ดําเนินการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   (2) จัดการมลพิษในระบบพ้ืนที่ตามลําดับความสําคัญของปัญหา 
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   (3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานจัดการนํ้าเสีย 
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือและของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะ
อันตรายและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

   (4) ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays 
Principle : PPP) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นเอกภาพ ทั้งทางด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ แผน และแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือในการจัดการ
มลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน 

   (6) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้ามาร่วมดําเนินงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษ 
 
 
 
1.5 นิยามและความหมาย  
 

  มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2535) 

  ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่
อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548)  

  ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็ว สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเน้ือสัตว์ เป็นต้น แต่
จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อย
สลายนี้ เป็นขยะที่พบมากท่ีสุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548) 

  ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT 
กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สําหรับขยะรีไซเคิลน้ี เป็นขยะที่พบมากเป็น
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อันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548) 

  ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเป้ือนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให้เกิดโรค 
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคาย
เคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายน้ีเป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ            
พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  

  ขยะทั่วไป (General waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติก
เป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอล์ยเป้ือนอาหาร เป็นต้น สําหรับขยะทั่วไปน้ี เป็นขยะที่มีปริมาณ
ใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548)  

  มูลฝอยติดเช้ือ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้า
มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยน้ันแล้ว สามารถทําให้เกิดโรคได้  

กรณีมูลฝอยดังต่อไปน้ี ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติด
เช้ือ, 2545)  

(1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร
ศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีทําด้วยแก้ว 
สไลด์ และกระจกปิดสไลด์ 

(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากเลือด สารนํ้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทําจากเช้ือโรคที่มีชีวิต เช่น สําลี ผ้าก๊อส ผ้า
ต่างๆ และท่อยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือร้ายแรง  
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ส่วนที่ 2  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี 
 
2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวัด 
 

2.1.1 สภาพทางกายภาพ 
 
 1) อาณาเขตและที่ต้ัง 

                จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 
องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
       - ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอบางไทร อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

    - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

    - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

    - ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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 รูปที่ 1 แผนท่ีแสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี 
 
  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
      พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่นํ้าโดยมีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านใจ
กลางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ทําให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น   2 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วกับ
พ้ืนที่บางส่วนของอําเภอเมืองและอําเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่นํ้า
เจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเมืองบางส่วน อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอหนองเสือ อําเภอลําลูกกา 
และบางส่วนของอําเภอสามโคกโดยปกติระดับนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 
เซนติเมตร ซึ่งทําให้เกิดภาวะ นํ้าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยาสําหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเจ้าพระยาน้ันเน่ืองจาก
ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจํานวนมากสามารถควบคุมจํานวนปริมาณนํ้าได้ทําให้ปัญหา
เก่ียวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า  
 

3) ลักษณะดิน 
    พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปาน

กลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 70 เน่ืองจาก
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ลักษณะดินเป็นดินเหนียวทําให้การระบายนํ้าไม่ดี และการไหลบ่าของนํ้าบนผิวดินช้า ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวทํา
ให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตตํ่า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูน
มาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น  
 

4) ลักษณะภูมิอากาศ  
    จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

คือ ฤดูร้อนต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝนต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือน
ตุลาคม – มกราคม จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 
จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณนํ้าฝน 1,530.1 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก 149 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอด
ทั้งปี 75.08 % และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.59 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33.6 องศาเซลเซียส 
และมีอุณหภูมิตํ่าสุด 20.8 องศาเซลเซียส ลดลงจากปีผ่านมา ร้อยละ 25.23  
 
 
ตารางที่ 1 แสดงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2554  
 

ข้อมูล 
เดือน 

อุณหภูมิอากาศ (0C) ความชื้นสัมพันธ์ (%) ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

จํานวน
วันท่ี
ฝนตก 

ปริมาณนํ้า
ระเหย (มม.) 

ความ 
เร็วลม 
(กม./
ชม.) 

ทิศทาง
ลม 

ปริมาณ
แสงแดด 
(ชม./วัน) สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย

มกราคม 31.9 20.8 26.3 88 50 69 0 0 127.0/4.1 5 NE 8.2
กุมภาพันธ์ 33.6 23 28.3 95 54 75 75.1 2 107.9/4.0 5 E,SE 6.4
มีนาคม 31.6 23.1 27.4 91 59 75 145.8 10 123.8/4.0 7 N 3.7
เมษายน 24.9 24.8 29.8 95 60 77 77.2 9 138.7/4.6 5 S 5.8
พฤษภาคม 34.5 25.6 30.1 95 62 78 260.1 25 142.0/5.1 4 E 5.9
มิถุนายน 33.4 25.7 29.5 93 63 78 86.1 20 141.2/4.7 7 SW 3.6
กรกฎาคม 33.5 25.3 29.4 93 63 78 115.9 19 159.1/5.1 7 SW 5
สิงหาคม 33.1 25.3 29.2 94 63 78 167.5 20 142.2/4.7 6 SW 3.8
กันยายน 32.6 25.2 28.9 95 66 80 307.6 22 113.8/4.4 6 SW 3.8
ตุลาคม 32.4 25.4 28.9 94 65 79 279.6 21 41.7/3.8 4 NE 60
พฤศจิกายน 32.6 25.4 29 84 55 70 15.2 1 - 5 NE 9.3
ธันวาคม 30.7 21.9 26.3 77 50 64 0 0 - 6 NE 8
 

ที่มา : สถานีที่อุตุนิยมวิทยา คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
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5) การแบ่งเขตการปกครอง  
      ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อําเภอ 60 ตําบล       
466 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง      
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตําบล 17 แห่ง และองค์การบริการส่วนตําบล 37 แห่ง 
อําเภอประกอบไปด้วยอําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุม
แก้ว อําเภอสามโคก และอําเภอหนองเสือ  
 

ตารางที่ 2 การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดปทุมธานี  
 

ลําดับ อําเภอ 
ปี พ.ศ. 2553

พื้นที่ (ตร.กม) ตําบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง)
1 อําเภอเมืองปทุมธานี 142.859 14 81 
2 อําเภอคลองหลวง 303.519 7 71 
3 อําเภอธัญบุรี 115.862 6 12 
4 อําเภอหนองเสือ 339.990 7 69 
5 อําเภอลาดหลุมแก้ว 195.704 7 61 
6 อําเภอลําลูกกา 304.199 8 114 
7 อําเภอสามโคก 118.935 11 58 
 รวม 1,520.068 60 466 

 

   ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัด, ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2553  
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รูปที่ 2 แสดงที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดปทุมธานี 
2.1.2 ข้อมูลประชากร 

จังหวัดปทุมธานี มีประชากร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทั้งสิ้น 1,005,760 คน 
เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 2.04 จําแนก เป็นชาย 478,182 คน หญิง 527,578 คน จํานวนประชากร
ชาย คิดเป็นร้อยละ 47.54 ประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.46 ของประชากรทั้งหมด มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
470,698 ครัวเรือน  
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ตารางที่ 3  จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดปทุมธานี 
อําเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรอืน

เมืองปทุมธานี 85,820 93,602 179,422 84,216
ธัญบุรี 89,242 100,447 189,689 88,001
คลองหลวง 110,571 126,600 237,171 120,836
ลําลูกกา 113,582 124,938 238,520 115,283
ลาดหลุมแก้ว 28,478 29,794 58,272 27,995
สามโคก 25,525 26,928 52,453 19,389
หนองเสือ 24,964 25,269 50,233 14,978
รวม 478,182 527,578 1,005,760 470,698

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี  30 กันยายน  2554   
 

ประชากรแฝง  ประเมินไว้มีจํานวนรวม 470,996 คน เป็นชาย 227,456 คน หญิง 
243,540 คน โดยเข้ามาทํางานเป็นแรงงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสด และโรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ 
 
ตารางที่ 4  จํานวนประชากรแฝงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  

อําเภอ 
ประชากรแฝง 

รวม (คน) สถานทีท่ํางานของประชากรแฝง แหล่งที่มาของข้อมูล
ชาย (คน) หญิง (คน)

เมืองปทุมธานี 34,143 35,071 69,214 โรงงานอุตสาหกรรม ปค.อ.เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว 2,650 2,450 5,100 โรงงานอุตสาหกรรม ปค.อ.ลาดหลุมแก้ว
สามโคก 2,450 2,550 5,000 โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเช่า  

หมู่บ้านจัดสรร 
ปค.อ.สามโคก

คลองหลวง 18,863 13,877 32,740 โรงงานอุตสาหกรรม 
หมู่บ้านจัดสรร ตลาดไท 

ปค.อ.คลองหลวง

หนองเสือ 1,300 700 2,000 โรงงานอุตสาหกรรม สวนพืชผัก ปค.อ.หนองเสือ
ธัญบุรี 128,000 147,000 275,000 โรงงานอุตสาหกรรม ย่านการค้า 

หอพัก สถานประกอบการ  
หมู่บ้านจัดสรร 

ปค.อ.ธัญบุรี

ลําลูกกา 40,050 41,892 81,942 ศูนย์การค้า บ้านจัดสรร ปค.อ.ลําลูกกา
รวม 227,456 243,540 470,996
ที่มา : ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอ : กุมภาพันธ์ 2551  
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2.1.3 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
  

      1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET 

PRICES) ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่ารวม 290,771 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 13.0 เป็น
มูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม 8,088 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 36.6 และภาคนอกเกษตร 
282,683 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.4 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per capita GPP) เท่ากับ 
349,157 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.4 
 

2) อุตสาหกรรม 
            จังหวัดปทุมธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งสิ้นจํานวน 3,104 โรงงาน 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5.72 เงินลงทุน 379,951,478,172 บาท  เพ่ิมขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 4.40 และจํานวนแรงงาน 286,006 คน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.2 มีการจ้างงาน 286,006 คน 
(เป็นชาย 126,891 คน หญิง 159,115 คน)  
ตารางที่ 5  จํานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม  

ที่ รายการ 
จํานวน 
(โรง) 

เงินลงทุน
(บาท) 

คนงาน
(คน) 

แรงม้า 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 80 4,500,455,595 2,498 102,577.20
2 อุตสาหกรรมอาหาร 238 17,513,847,259 22,034 416,620.93
3 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 22 16,172,181,795 5,980 253,054.90
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 64 7,268,862,565 7,179 131,924.07
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 30 783,857,415 4,119 3,992.47
6 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 28 4,991,670,967 2,851 22,546.39
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 173 4,358,427,326 7,390 99,266.71
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 116 2,237,246,699 4,982 29,584.30
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ 

จากกระดาษ 
90 5,287,335,325 4,916 308,725.74

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 49 1,985,699,522 1,845 10,046.01
11 อุตสาหกรรมเคมี 198 39,061,286,275 9,734 241,411.45
12 อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ์ 24 1,507,068,015 823 33,322.46
13 อุตสาหกรรมยาง 39 9,644,717,066 5,550 157,727.37
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 248 15,521,256,805 12,466 198,835.24
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 180 10,232,695,031 8,797 148,194.67
16 อุตสาหกรรมโลหะ 29 16,341,064,555 7,377 158,636.47
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 472 34,746,150,542 21,019 269,702.97
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ที่ รายการ 
จํานวน 
(โรง) 

เงินลงทุน
(บาท) 

คนงาน
(คน) 

แรงม้า 

18 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 225 43,865,932,307 28,371 213,904.08
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 205 105,621,663,030 92,617 522,295.37
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 250 15,621,663,030 12,450 125,477.70
21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 344 22,602,017,257 23,008 180,302.22
 รวม 3,104 379,951,478,172 286,006 3,623,098.72

 
ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)  
 

    การกระจายตัวของโรงงานอําเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่มากที่สุด คือ อําเภอคลอง
หลวง 1,004 โรง (32.35%) รองลงมาได้แก่ อําเภอลําลูกกา 706 โรง (22.75%) อําเภอเมือง 452 โรง 
(14.56%) อําเภอลาดหลุมแก้ว 334 โรง (10.76%) อําเภอธัญบุรี 285 โรง (9.15%) อําเภอสามโคก 259 โรง 
(8.34%) และอําเภอหนองเสือ 65 โรง (2.09%) ร้อยละ 14.37 หรือจํานวน 446 โรงของโรงงานท้ังหมดอยู่ใน
แหล่งชุมชนอุตสาหกรรม มีการจัดต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ของ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด ต้ังอยู่ ณ อําเภอธัญบุรี และมีเอกชนดําเนินกิจการที่มีลักษณะคล้ายนิคม
อุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนอุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานมาก จํานวน 2 แห่ง คือ บริษัท นวนคร จํากัด 
ต้ังอยู่ อ.คลองหลวง มีเน้ือที่ประมาณ 6,495 ไร่ มีโรงงาน 242 โรงงาน  เขตอุตสาหกรรม บริษัท สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด ต้ังอยู่   อ.เมือง มีเน้ือที่ประมาณ 1,222 ไร่ มีโรงงาน 42 โรงงาน นอกจากน้ี เป็น
การก่อสร้างอาคารโรงงานสําเร็จรูปของเอกชนไว้บริการแก่นักลงทุน จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ แฟคคอม ที่อําเภอ
ลาดหลุมแก้ว, แฟคเฮ้าส์, แจนเซ่น มินิแฟคตอรี่, อรดา ,บ๊ิกล็อทแฟคตอรี่ ที่อําเภอลําลูกกา, บ๊ิกแลนด์, รังสิต 
พรอสเพอร์ เอสเตท, เอ็มเอ็มซี มินิแฟคทอรี (นวไท) ที่อําเภอคลองหลวง และ ศรีปทุมมินิแฟคตอรี่  
 

3) การศึกษา 
    จังหวัดปทุมธานีแบ่งพ้ืนที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 2 เขต ประกอบด้วย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปทุมธานี 
อําเภอคลองหลวง อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลุมแก้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอหนองเสือ และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอ
คลองหลวง อําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอหนองเสือ ในปี
การศึกษา 2554 มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ อ่ืน ๆ รวม 191 แห่ง 
และสํานักงานบริหารงานการศึกษาเอกชน 82 แห่ง รวม 273 แห่ง จํานวนห้องเรียน 5,080 ห้องเรียน ครู
6,326 คน นักเรียนจํานวน 1,039,876 คน 
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4) ศาสนา  
    ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม 

และศาสนาคริสต์ ตามลําดับ สําหรับจํานวนศาสนสถานในจังหวัด จําแนกได้เป็น วัดในพุทธศาสนา 185 แห่ง 
มัสยิด 30 แห่ง โบสถ์ (คริสต์) 39 แห่ง  
 

5) การประกอบอาชีพ 
          การเกษตร 
                   จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ทําการเกษตร 509,090.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.81 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มที่เอ้ือแก่การเพาะปลูก จึงทําให้จังหวัดปทุมธานีมี
พ้ืนที่ทําการเกษตรอยู่ในทุกอําเภอ โดยอําเภอหนองเสือเป็นอําเภอที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากที่สุด รองลงมาคือ
อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอลําลูกกา และอําเภอคลองหลวง ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าว รองลงมา
ได้แก่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชพลังงาน โดยการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมมีแนวโน้ม
ลดลง เน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพมหานคร จนเกิดการขยายตัวของเขตเมือง
และเขตอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งมิได้มีการใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการซื้อขายที่ดินเพ่ือเก็งกําไร จังหวัดปทุมธานี มีการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้น เพ่ิมความม่ันคงให้กับชีวิต โดยแบ่งกลุ่มการเกษตรได้ออกเป็น 6 กลุ่ม เช่น 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มสายใยรักฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าว
ชุมชน  
          จังหวัดปทุมธานีมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อันดับที่หน่ึง ข้าว 
เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกทั่วทุกอําเภอในพ้ืนที่ 363,772 ไร่ เกษตรกร 21,203 ราย ผลผลิตเฉล่ีย     
990 กก./ไร่ อันดับที่สอง ไม้ผล-ไม้ยืนต้น มีพ้ืนที่ปลูก 29,831 ไร่ ได้แก่ มะม่วง กล้วยหอม อันดับที่สาม พืชผัก 
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 21,388 ไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกเชิงการค้า และพืชที่อนาคตไกล คือ พืชนํ้ามัน ในจังหวัด
ปทุมธานี มีพืชนํ้ามัน 12,000 ไร่ อยู่ในอําเภอหนองเสือ  
          การปศุสัตว์ 
                   ในปี 2553 จังหวัดปทุมธานีมีผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์กระจายอยู่ทุกอําเภอ สัตว์ที่เลี้ยง
ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีก ได้แก่ เป็ด ไก่ ห่าน นกกระทา โดยเป็นลักษณะรับจ้างเลี้ยงให้แก่บริษัทผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ สัตว์เท้ากลีบที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สุกร โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ  
 
          การประมง 
                สัตว์นํ้าที่มีปริมาณผลิตจากการเพาะเลี้ยงมากในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล   
ปลาสวาย และปลาตะเพียน ตามลําดับ มีการเพาะเลี้ยงกระจายทุกอําเภอ อําเภอที่มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
มากที่สุด ได้แก่ อําเภอลําลูกกา อําเภอหนองเสือ อําเภอคลองหลวง อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก 
อําเภอลาดหลุมแก้ว และอําเภอธัญบุรี ตามลําดับ ในปี 2553 มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จํานวน 
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21,204,890 กิโลกรัม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.4 เน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในปีที่
ผ่านมา แต่ในขณะที่มีมูลค่าเพ่ิมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ามีมูลค่า 245,871,339 บาท เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อน  
ร้อยละ 2.79 เน่ืองมาจากราคาผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 
          ด้านแรงงาน 
                   จังหวัดปทุมธานีมีประชากรผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานจํานวน 477,121 คน แบ่งเป็น เพศชาย 
จํานวน 252,945 คน เพศหญิง จํานวน 224,176 คน ในจํานวนน้ีเป็นผู้มีงานทํา 427,637 คน ผู้ว่างงาน 9,484 
คน ภาวการณ์ทํางานของประชากรในจังหวัดปทุมธานี แยกออกได้เป็นผู้มีงานทําในภาคการเกษตร 62,839 
คน หรือร้อยละ 13.44 และผู้มีงานทํานอกภาคการเกษตรจํานวน 404,798 คน หรือร้อยละ 86.56 โดยกลุ่มผู้
ทํางานนอกภาคการเกษตรจะทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด มีจํานวน 287,943 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.13 ของผู้มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ บริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจมีจํานวน 37,626 คน คิดเป็นร้อยละ 9.29 การขายส่ง การขายปลีก การบริการ มีจํานวน 33,152 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.19 ตามลําดับ โดยจังหวัดปทุมธานีมีผู้ว่างงานประมาณ 9,484 คน อัตราว่างงานคิดเป็นร้อย
ละ 2.0 
          ข้อมูลสถานประกอบการ จังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 10,864 แห่ง 
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ 
 
   6) การสาธารณสุข 
      จังหวัดปทุมธานี มีสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน 7 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน 1 
แห่ง สถานีอนามัย 78 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 21 แห่ง คลินิก (ทุกประเภท) 439 แห่ง จํานวน
เตียง 2,852 เตียง สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ 423 คน ทันตแพทย์ 64 คน เภสัชกร 
94 คน อัตราสว่นแพทย์ต่อจํานวนประชากรจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี 2555 เท่ากับ 1: 2,330 คน สูงกว่า
มาตรฐาน (แพทย์มาตรฐาน 1 : 6,000 คน)  
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ตารางที่ 6  จํานวนสถานพยาบาลและอัตราส่วนเตียงต่อประชากรจังหวัดปทุมธาน ี 
               ปีงบประมาณ 2555  
 

ประเภทสถานบริการ จํานวน
(แห่ง) 

จํานวน
(เตียง) 

อัตราส่วนเตียงต่อประชากร
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

โรงพยาบาลทั่วไป 1 377 1 : 2,614 1 : 1,962 1 : 2,464
โรงพยาบาลชุมชน 7 240 1 : 4,107 1 : 3,262 1 : 3,872
โรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 858 1 : 1,148 1 : 916 1 : 1,083
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน 1 509 1 : 1,936 1 : 1,706 1 : 1,825
โรงพยาบาลเอกชน 7 868 1 : 1,135 1 : 1,038 1 : 1,070
สถานีอนามัย 78 0 - 0 0
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 21 0 - 0 0
คลินิก (ทุกประเภท) 439 0 - 0 0
รวม 556 2,852 - - -
 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   
 
2.2 ข้อมูลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
 

2.2.1  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

1) ทรัพยากรดินและที่ดิน 
 พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบ นํ้าทะเลเคยท่วมถึง เกิดจากวัตถุต้น
กําเนิดดิน 2 ประเภท คือวัตถุต้นกําเนิดที่เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อยทับอยู่บนตะกอนนํ้าทะเล พบอยู่บริเวณสอง
ฝั่งของแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยบริเวณด้านตะวันตกของแม่นํ้าและบริเวณด้านตะวันออกที่อยู่ติดกับแม่นํ้า
เจ้าพระยา ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวตลอดช้ันดิน ส่วนบนมีสีเทาเข้มค่อนข้างเป็นกรด ส่วนล่างมีสีเทาอ่อน
ค่อนข้าง เป็นกรดจนถึงเป็นด่างเพ่ิมขึ้นตามความลึก สําหรับบริเวณด้านตะวันออกที่ลึกออกไปจากแม่นํ้า
เจ้าพระยา ดินที่พบมีลักษณะเช่นเดียวกัน  อาจพบสารคาโรไซท์  (Karosite) เล็กน้อย ชุดดินสําคัญที่พบได้แก่ 
ดินชุดฉะเชิงเทราวัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อย  ลักษณะดินที่พบเป็นดินเหนียวตลอดช้ันดิน
ส่วนบน มีสีดําทรายมีอินทรีย์วัตถุอยู่สูงดินเป็นดินเปรี้ยวคือ มีปฏิกริยาเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ  4-6 และ
พบจุดประสีเหลืองของสารคาโรไซท์ ซึ่งสารน้ีเกิดจากขบวนการเพ่ิมออกซิเจนของสารประกอบกํามะถันในรูป
ของแร่ไพไรท์ (pyrite) ทําให้เกิดกํามะถันและดินมีความเปรี้ยวลดลง ผลึกยิบซั่มน้ีพบมากทางด้านตะวันตก
ของแม่นํ้าเจ้าพระยา  ชุดดินสําคัญที่พบ ได้แก่ ดินชุดรังสิต   ดินชุดองครักษ์ ดินชุดธัญบุรี ดินชุดเสนา และดิน
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ชุดอยุธยา เป็นต้น  เน่ืองจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวตลอดช้ันดินทําให้การระบายนํ้าไม่ดี และการไหลบ่า
ของน้ําบนผิวดินช้า ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวทําให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตตํ่า 
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญใ่ช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
มากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เพ่ือเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย เป็นพ้ืนที่แหล่งนํ้า และพ้ืนที่พาณชิยกรรม ตามลําดับ 

ปัญหาด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน พบว่า ในพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอคลองหลวง 
อําเภอลําลูกกา และอําเภอธัญบุรี มีสภาพดินเสื่อมโทรม จึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ การปลูกข้าวได้
ผลผลิตตํ่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 
 2) ทรัพยากรป่าไม้ 

     จังหวัดปทุมธานี ไม่มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเพียงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุ วรา
ราม สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช โดยได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็น
ต้นมา ครอบคลุมเน้ือที่ประมาณ 74 ไร่ นอกจากน้ี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี ยังมีหน้าที่กํากับ ดูแล การอนุญาตให้ทําอุตสาหกรรมไม้ และของป่าหวงห้าม ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.  โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเน่ือง จํานวน 12 ราย 
2.  โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)  จํานวน 11 ราย 
3.  โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรม   จํานวน 169 ราย 
4.  โรงค้าไม้แปรรูป      จํานวน 105 ราย 
5.  สถานที่ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 120 ราย 
6.  ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม     จํานวน   5 ราย 
ผู้ประกอบการรวมท้ังหมด  422  คน 
    สําหรับในส่วนการปฏิบัติการป้องกันการลักลอบทําไม้พยุง หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ได้มาโดย

ชอบด้วยกฎหมายเข้าในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  ได้เตรียมป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย โดยได้
จัดต้ังศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้พยุง ต้ังอยู่ ณ สํานักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 
(อุบลราชธานี) ในส่วนของกรมป่าไม้  มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ปทุมธานี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 
(สระบุรี)  
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 3) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
     จังหวัดปทุมธานี มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช โดยได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา ครอบคลุมเน้ือที่ประมาณ 
74 ไร่ เป็นถิ่นที่อาศัยเก่าแก่ของนกปากห่าง จากการสํารวจเมื่อปี 2539 พบจํานวน 84,788 ตัว และพบที่อาศัย
ในพ้ืนที่อ่ืนอีก 254 ชนิด ทั้งที่เป็นนกประจําถิ่นและนกอพยพ ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า พบว่า ในเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม มีจํานวนนกลดลง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่โดยรอบ  
 

4) ทรัพยากรธรณ ี 
    จากรายงานสรุปสัมปทานบัตร  ณ  วันที่  15  ธันวาคม 2542  ของกองสัมปทานเหมืองแร่ 

กรมทรัพยากรธรณี  พบว่า  ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีไม่มีเหมืองแร่ที่ได้รับประทานบัตร 
 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นทีชุ่่มน้ํา  
     จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ ชุ่มนํ้า 213 แห่ง แบ่งเป็น คลอง/ห้วยแม่นํ้า/ลําธาร 190 แห่ง บึง/
ทะเลสาบ 23 แห่ง รวมพ้ืนที่ชุ่มนํ้าประมาณ 718.11 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่สําคัญ คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา
และบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ลําคลอง ที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง หนองนํ้า บึง ที่ลุ่ม
นํ้าขัง  พ้ืนที่ชุ่มนํ้าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม ในตําบลบ้านง้ิวและตําบลสามโคก 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2543  
 

6) ทรัพยากรน้ํา 
    แหล่งนํ้าธรรมชาติผิวดินที่สําคัญ คือ  แม่นํ้าเจ้าพระยา  (ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง)  ซึ่งไหลผ่าน

อําเภอเมืองและอําเภอสามโคก ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร นอกจากน้ียังคงมีลําคลองธรรมชาติและคลอง
ชลประทาน  ประมาณ  84 คลอง  รวมความยาวประมาณ 1,062.4  กิโลเมตร  แบ่งเป็น  
 คลองชลประทาน  จํานวน  29  คลอง  รวมความยาว  780.8  กิโลเมตร 

-  คลองระบายนํ้า จํานวน   13  คลอง 
-  คลองส่งนํ้า  จํานวน    9   คลอง 
-  คลองอ่ืน ๆ  จํานวน    7   คลอง  
คลองธรรมชาติ จํานวน 55 คลอง  ความยาวรวม  280.6  กิโลเมตร  คลองต่าง ๆ น้ี  ได้ไหล

ผ่านในพ้ืนที่ของจังหวัด  โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ของอําเภอต่าง ๆ ได้ดังน้ี  
  - อําเภอเมืองปทุมธานี  มีแม่นํ้าเจ้าพระยา  คลองบางโพธ์ิ  คลองบางหลวงใต้  คลองบาง
หลวง คลองบางปรอก  คลองเชียงราก  คลองเจ้าเมือง  คลองประปากรุงเทพฯ  คลองบางคูวัด  คลองเปรม
ประชากร 
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  - อําเภอสามโคก  มีแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางโพธ์ิเหนือ คลองบางเตย คลองควาย  คลอง
สระ คลองเชียงรากน้อย  คลองเปรมประชากร  คลองเชียงราก 
  - อําเภอลาดหลุมแก้ว  มีคลองพระอุดม  คลองบางหลวง  คลองลาดหลุมแก้ว  คลองบางโพธ์ิ  
คลองสระ  คลองสะแก  คลองระแหง  คลองสามวา 
  - อําเภอธัญบุรี  มีคลองรังสิตประยูรศักด์ิ (เช่ือมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้า
นครนายก)  คลองชลประทาน 1-14 
  - อําเภอคลองหลวง  มีคลองชลประทาน 1-7 
  - อําเภอลําลูกกา  มีคลองชลประทาน 1-14  คลองหกวาตอนล่าง 
  - อําเภอหนองเสือ  มีคลองระพีพัฒน์  คลองชลประทาน 8-14 

    เขตอนุรักษ์แหล่งนํ้าดิบ เพ่ือการประปานครหลวง นอกเหนือจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ แล้ว จังหวัด
ปทุมธานียังเป็นจุดสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเพ่ือนํานํ้าดิบมาผลิตนํ้าประปาให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยมีสถานีสูบนํ้าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ตําบลกระแชง(สําแล) 
อําเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือส่งนํ้าตามคลองส่งนํ้าดิบไปยังโรงกรองนํ้าที่บางเขนและสามเสน เพ่ือป้องกันการ
เสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าที่จะนํามาผลิตนํ้าประปา 

    มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17  เมษายน  2522  กําหนดบริเวณอนุรักษ์แหล่งนํ้าดิบ  เพ่ือการ
ประปานครหลวงครอบคลุมบริเวณอําเภอเมือง  สามโคก  คลองหลวง  ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ  200 ตาราง
กิโลเมตร โดยสรุปว่า 
  1.  ไม่อนุญาตให้ต้ังหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนํ้าทิ้งประกอบด้วยสารเป็นพิษประเภท
โลหะหนัก  วัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ ที่เป็นพิษ 
  2.  ไม่อนุญาตให้ต้ังหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนํ้าทิ้งปริมาณเกินกว่าวันละ 50 
ลูกบาศก์เมตร  ทั้งน้ี ไม่รวมนํ้าหล่อเย็น 

มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2531  ขยายบริเวณเพ่ิมเติมอีก  150  ตาราง
กิโลเมตร  กําหนดเพิ่มเติมว่าไม่อนุญาตให้ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอีก  ยกเว้น  อุตสาหกรรมที่มีข้อ
ผูกพันตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี  คือ  โรงงานกระดาษบางปะอิน  เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
โครงการท่ี 1  และโครงการที่ 2  ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนํ้าทิ้ง  ปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี 
(BOD) ไม่เกินร้อยละ 1  

    จังหวัดปทุมธานี  มีสํานักงานการประปา  จํานวน 2 แห่ง  ได้แก่  การประปาปทุมธานีและการ
ประปารังสิต มีกําลังการผลิตนํ้าประปารวม  34.33  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  สํานักงานการประปาปทุมธานี 
รับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแก้ว 

    สํานักงานประปารังสิต  รับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอหนองเสือ  อําเภอลําลูกกา  อําเภอคลองหลวง  
อําเภอธัญบุรี  มีผู้ใช้นํ้ารวมทั้งสิ้น  68,640 ราย  ปริมาณนํ้าที่จําหน่าย  18.11  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
(สํานักงานจังหวัดปทุมธานี 2545 , แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม)  

    การประปาสัมปทาน  โดยกรมทรัพยากรนํ้า มีจํานวนระบบประปาทั้งหมด 119 แห่ง ดังน้ี 
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  1.  ในเขตอําเภอคลองหลวง จํานวน  34  แห่ง 
  2.  ในเขตอําเภอลําลูกกา  จํานวน  28  แห่ง 
  3.  ในเขตอําเภอธัญบุรี  จํานวน  18  แห่ง 
  4.  ในเขตอําเภอหนองเสือ จํานวน    9  แห่ง 
  5.  ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จํานวน    9  แห่ง 
  6.  ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้ว จํานวน    9  แห่ง 
  7.  ในเขตอําเภอสามโคก  จํานวน    8  แห่ง 

    ส่วนมากจะเป็นโครงการจัดสรรที่ดิน  หมู่บ้านจัดสรร 
 

 7) ทรัพยากรน้ําบาดาล  
    แหล่งนํ้าใต้ดินของจังหวัดปทุมธานี  แบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
    7.1) แหล่งนํ้าใต้ดินให้ปริมาณนํ้าน้อย (1-50  ลบ.ม./ช่ัวโมง)  โดยทั่วไปนํ้ามีคุณภาพดีแต่บางพ้ืนที่ 

เป็นนํ้ากร่อยและมีตะกอนสนิมเจือปน  พ้ืนที่ที่มีแหล่งนํ้าประเภทน้ี  ได้แก่  อําเภอลาดหลุมแก้ว  อําเภอหนอง
เสือ  และอําเภอลําลูกกา 

     7.2) แหล่งนํ้าใต้ดินให้ปริมาณนํ้ามาก (5-200 ลบ.ม./ช่ัวโมง)  โดยทั่วไปนํ้ามีคุณภาพเช่นเดียวกับ
แหล่งนํ้าใต้ดิน  ให้ปริมาณนํ้าน้อย  ได้แก่  พ้ืนที่อําเภอสามโคก  อําเภอคลองหลวง  อําเภอธัญบุรี  และอําเภอ
เมืองปทุมธานี 
     จังหวัดปทุมธานี  เป็นพ้ืนที่วิกฤตจากการสูบนํ้าบาดาล  มีการใช้นํ้าบาดาลสูง  เน่ืองจากพ้ืนที่
ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม  พบเป็นช้ันนํ้าบาดาลในตะกอนหินร่วน  ได้แก่ ช้ันนํ้าที่ราบนํ้าท่วมถึง ยุคควอเทอร์นารี 
(Qfd) หรือที่เดิมเรียกว่าช้ันนํ้าเจ้าพระยา (Qcp) กระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วจังหวัด  นํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บ
อยู่ในช้ันกรวด และทรายที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มนํ้าหลาก และบริเวณที่ราบตํ่าของลุ่มนํ้าเก่า 
     บริเวณจังหวัดปทุมธานี  มีการสะสมตัวของช้ันหินบาดาลอยู่หลายช้ัน พบว่ามีการเจาะบ่อบาดาล
ในช้ันนํ้าพระประแดง  ช้ันนํ้านครหลวง  ช้ันนํ้านนทบุรี  ช้ันนํ้าสามโคก  และช้ันนํ้าพญาไท  ที่ระดับความลึก
ต้ังแต่ 100-360 เมตร  ระดับนํ้าปกติ (Static  level) มีค่าอยู่ระหว่าง 10-45 เมตร  ส่วนใหญ่จะพบช้ันนํ้า
คุณภาพดีที่ระดับความลึกต้ังแต่ 180 เมตรขึ้นไป  ต้ังแต่อําเภอเมืองปทุมธานี  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ไปจนถึงอําเภอ
ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  จะพบที่ระดับลึกมากขึ้นถึง 300-360 เมตร  ในส่วนของผลการวิเคราะห์ทางเคมี
พบว่า คุณภาพของนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี  สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เป็นส่วนใหญ่  เมื่อพิจารณาเทียบ
กับมาตรฐานนํ้าบาดาลเพ่ือการบริโภค  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับระดับความลึกของช้ันนํ้าที่พัฒนาขึ้นมาใช้ด้วย สรุปได้
คือ เหล็กโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  แมงกานีส คลอไรด์  ความกระด้าง  และค่าความกร่อยเค็ม  โดยสรุป
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่เกินปริมาณที่ยอมรับ  ได้พบว่าบางส่วนของตําบลโสนลอย  ตําบลพิมลราชและตําบล
บางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  มีปริมาณเกลือทั้งหมดที่ละลายในนํ้าสูงกว่า 600 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แสดงว่า มีโอกาสท่ีจะเจาะพบนํ้าบาดาลคุณภาพกร่อยถึงเค็มในพ้ืนที่ดังกล่าว 
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     ภาพรวมของปริมาณการใช้นํ้าบาดาลของจังหวัดปทุมธานีในอดีต พบว่า มีอัตราการใช้นํ้าเกินกว่า  
100,000  ลูกบาศก์เมตรต่อปี  คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่ประมาณ 70-80 ซึ่งเกณฑ์การใช้นํ้าบาดาลในพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี มีอัตราใช้นํ้าอยู่ในระดับ 50,000 – 100,000  ลูกบาศก์เมตรต่อปี จะเห็นว่าอัตราการใช้นํ้าบาดาล
จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์สูง  มีการใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  อาจทําให้แรงดันของนํ้าบาดาลลดตํ่าลง
อย่างรวดเร็วได้ โดยไม่มีการคืนตัว ผลสืบเน่ืองที่เกิดมาคือ การทรุดตัวของแผ่นดิน การไหลซึมของนํ้าเค็มรุกล้ํา
เข้ามาในช้ันนํ้าบาดาล ซึ่งต้ังแต่เดิมเคยจืด  ดังน้ัน การใช้นํ้าบาดาลในจังหวัดปทุมธานี ควรจะเพ่ิมความ
ระมัดระวังในส่วนของปริมาณนํ้าที่จะนําขึ้นมาใช้ เพ่ือยืดอายุของช้ันนํ้าคุณภาพดีให้ยาวนานขึ้น 

    มติ ครม. โดยย่อ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 เรื่อง ปัญหาใช้นํ้าบาดาลเพ่ือป้องกันการเกิดแผ่นดิน
ทรุดตัวและนํ้าใต้ดินเค็มจึงให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งระบบนํ้าประปานครหลวง  และการประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าถึงหรือสามารถเช่ือมต่อกับระบบประปาได้แล้ว  จะอนุญาตให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้นํ้า
บาดาลต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 
  2. กรณีการใช้นํ้าบาดาลของชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่ง  ที่กลายเป็นทรัพย์สินที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงิน ทําให้มีปัญหาเก่ียวกับการขออนุญาตเช่ือมต่อระบบประปา ให้
ประสานกับสถาบันการเงิน  
  3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องควบคุมกํากับดูแลโรงงานและสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยนํ้าเสียลง
สู่ลําธารสาธารณะ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

    แนวโน้มสถานการณ์ทรัพยากรนํ้าบาดาลในปัจจุบัน พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ 
โดยอัตราการใช้นํ้าบาดาลยังอยู่ในช่วงที่ไม่เกินค่าวิกฤตที่กําหนด คือ ไม่เกิน 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
เน่ืองจากมีผู้ประกอบกิจการยกเลิกการใช้นํ้าบาดาลแล้วจํานวนหน่ึง  
 

    สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่กํากับ ดูแลการประกอบ
กิจการนํ้าบาดาล  ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  มีจํานวน 553 บ่อ แบ่งออกเป็นประเภท 
              -  ธุรกิจ  (อุตสาหกรรม)     จํานวน  315  บ่อ 
      -  ธุรกิจ (บริการ)    จํานวน  52  บ่อ 
     -  ธุรกิจ (การค้า)    จํานวน  34  บ่อ 
     -  อุปโภคบริโภค    จํานวน  139  บ่อ 
     -  เกษตรกรรม    จํานวน  13  บ่อ 
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2.2.2  สิ่งแวดล้อม  
 

1) คุณภาพน้าํ  
 จังหวัดปทุมธานีมีการเพ่ิมขึ้นของชุมชนอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็นเขตเทศบาลถึง 27 แห่ง มีโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายร้อยโครงการ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึง 
3,104 โรง (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, 2554) นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ   ร้อย
ละ 60 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งเขตชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนที่เกษตรกรรมต่างก็เป็นแหล่งที่
ก่อให้เกิดนํ้าเสียด้วยกันทั้งสิ้น  
 จากสถิติข้อมูลกองตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้ทราบว่าปริมาณ
มลพิษทางนํ้าที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดประมาณ 97.47 ตัน/วัน ซึ่งมลพิษทางนํ้าเหล่าน้ี
บางส่วนได้รับการบําบัดจนได้มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง และบางส่วนก็ไม่ได้รับการบําบัดก่อนระบายน้ําทิ้งลงสู่
แหล่งรองรับนํ้าเลย จึงส่งผลให้คุณภาพนํ้าในแหล่งรองรับนํ้าต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างย่ิง
แม่นํ้าเจ้าพระยาและคลองสาขาต่าง ๆ มีคุณภาพเสื่อมโทรมลงและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี 
โดยเฉพาะแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี บริเวณอําเภอเมือง อําเภอสามโคก พบว่าคุณภาพนํ้า
โดยรวมอยู่ในประเภทที่ 4 ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ นอกจากน้ียังพบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมตามลํารางและ
ลําคลองทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขินและเน่าเสีย  

    จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแม่นํ้าเจ้าพระยาในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ
จุดสูบนํ้าดิบเพ่ือการประปาสําแล ตําบลบ้านกระแชง อําเภอเมือง และบริเวณวัดหงส์ปทุมาวาส ตําบลบางปรอก 
อําเภอเมือง โดยสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ทําการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพนํ้าแม่นํ้า
เจ้าพระยา ประจําปีงบประมาณ 2556 พบว่า คุณภาพนํ้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผิวดิน ซึ่งกําหนดให้แม่นํ้าเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 
พิจารณาจากพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดคือ ปริมาณออกซิเจนละลาย  
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ตารางที่ 7  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําแหล่งผิวดิน (แม่น้ําเจ้าพระยา) ปีงบประมาณ 2556  
 

แหลง่นํ้า/สถานที่
ตรวจวัด 

(แม่นํ้าสายหลกั/
สาขา/คลอง) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

ค่าที่ตรวจวัดได้ คุณภาพนํ้า

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l)

TCB 
(Coliform)

(MPN/ 
100 ml) 

FCB 
(Faecal 

coliform) 
(MPN/ 

100 ml) 

ประเภท
คุณภาพ

นํ้า 
ดัชนีที่สําคัญ 

แม่น้ําเจ้าพระยา 
สถานี CH16.1  
จุดสูบน้ําดิบเพือ่การ
ประปาสําแล  
ต.บ้านกระแชง  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

18/12/2555 2.1 0.8 2,700 680 4 DO
19/02/2556 3.2 0.9 24,000 3,300 4 DO, TCB
28/05/2556 3.1 3.2 7,900 2,600 4 DO, BOD
20/08/2556 3.6 2.7 4,600 780 4 DO, BOD

ค่าเฉล่ีย 3.0 1.9 9,800 1,840   

แม่น้ําเจ้าพระยา  
สถานี CH17.1  
บริเวณวัดหงส์ 
ปทุมาวาส 
ต.บางปรอก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี  

18/12/2555 2.3 1.5 4,900 1,300 4 DO
19/02/2556 3.1 1.1 7,900 200 4 DO
28/05/2556 1.9 3.5 13,000 1,300 5 DO
20/08/2556 2.8 3.0 28,000 3,400 4 DO, BOD, TCB

ค่าเฉล่ีย 2.5 2.3 13,450 1,550   

 

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
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ตารางที่ 8  มาตรฐานคุณภาพน้ํา  
 

มาตรฐานคุณภาพน้ํา

ระดับปริมาณออกซิเจนละลาย  
(DO) 

คุณภาพน้ํา การใช้ประโยชน์ 

6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้ึนไป 

ดี
(ประเภท 2) 

การอนุรักษ์สัตว์น้ํา การประมง การว่ายน้ํา กีฬาทางนํ้า
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการฆ่าเชื้อโรค 

และปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อน 

ระหว่าง 4.0 – 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

พอใช้
(ประเภท 3) 

การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการฆ่า
เชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ํากอ่น 

ระหว่าง 2.0 – 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เสื่อมโทรม
(ประเภท 4) 

การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค
โดยต้องทําการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็น

พิเศษก่อน 

ตํ่ากว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เสื่อมโทรมมาก
(ประเภท 5) 

การคมนาคม 

 

 
 

คําอธิบาย 

DO (Dissolved Oxygen) คือ ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l)

BOD (Biolocal Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา (mg/l)

TCB (Coliform) คือ ปริมาณแบคทีเรีย (MPN/100 ml)

FCB (Faecal coliform) คือ ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคอลโคลิฟอร์ม  (MPN/100 ml) 

 
2) ระบบบําบดัน้ําเสีย  

 จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณนํ้าเสียชุมชน ประมาณ 141,781.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณ 
BOD Loading รวมประมาณ  28,935.06 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีปริมาณนํ้าเสียที่เกิดในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
ประมาณ 59,460.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
      สําหรับการจัดการนํ้าเสียของเทศบาล ส่วนใหญ่ยังไม่มีการบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ  ปัจจุบันเทศบาลท่ีมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน คือ เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยในปี พ.ศ. 2541 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ เป็นเงิน 340 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้า
เสียเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) จนแล้วเสร็จ 
สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 11,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีนํ้าเสียเข้าระบบประมาณ 1,200 ลูกบาศก์
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เมตรต่อวัน ปริมาณ BOD เข้าระบบ 180 มิลลิกรัมต่อลิตร มีสถานีสูบนํ้าเสีย 2 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบนํ้าเสีย
คร่อมคลองวัดโส (PS 2) และสถานีสูบนํ้าเสียคลองวัดโคก (PS 3)  

     ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี ของสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ครั้ง พบว่า การตรวจวิเคราะห์ ในครั้งที่ 1 2 และ 4 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นการตรวจวิเคราะห์ในครั้งที่ 3 มีค่าปริมาณไขมันและนํ้ามันเกินค่ามาตรฐาน
กําหนด (เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางอาคารประเภท ก)  
 

3) คุณภาพอากาศ  
    เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในเขตตําบลคลองหน่ึง 

อําเภอคลองหลวง และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ในเขตเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี และยัง
เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตต่อเน่ืองจากกรุงเทพมหานคร ทําให้มีสถานประกอบการจํานวนมาก มีปัญหา
การจราจรหนาแน่นและติดขัดในย่านชุมชน โดยปัญหาคุณภาพอากาศส่วนใหญ่มักเกิดในพ้ืนที่ใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรมและถนนสายหลัก เมื่อปี พ.ศ. 2549 กรมควบคุมมลพิษจึงได้ทําการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 สถานี เพ่ือเฝ้า
ระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 พบว่า สารมลพิษที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM–10) ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 8 
ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 341 ครั้ง โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 0.148 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซ
โอโซน (O3) ค่าเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 168 ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 8,035 ครั้ง โดย
ค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 0.153 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง มีค่าสูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 480 ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 8,325 ครั้ง โดยค่าที่ตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 0.117 ส่วนใน
ล้านส่วน (ppm)  
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ตารางท่ี 9  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ป ี2556  
 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ย
ความ

เข้มขน้ใน
เวลา 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 

ค่ามาตรฐาน *

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
24 ชม. 0.009 - 0.148 ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.

1 ปี - ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
1 ชม. 0.000 – 2.10 ไม่เกิน 30 ppm (34.20 มก./ลบ.ม.)
8 ชม. 0.000 – 1.91 ไม่เกิน  9  ppm (10.26 มก./ลบ.ม.)

ก๊าซโอโซน (O3) 
1 ชม. 0.004 – 0.153 ไม่เกิน 0.10 ppm (0.20 มก./ลบ.ม.)
8 ชม. 0.005 – 0.117 ไม่เกิน 0.07  ppm (0.14 มก./ลบ.ม.)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
1 ปี - ไม่เกิน 0.04 ppm (0.10 มก./ลบ.ม.)

24 ชม. - ไม่เกิน 0.12 ppm (0.30 มก./ลบ.ม.)
1 ชม. 0.000 – 0.028 ไม่เกิน 0.30 ppm (0.78 มก./ลบ.ม.)

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม. 0.001 – 0.073 ไม่เกิน 0.17 ppm (0.32 มก./ลบ.ม.)
 

ที่มา : * ดัดแปลงจาก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่า
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 

4) คุณภาพเสยีง  
    สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพเสียง โดยทํา

การวัดระดับเสียงในพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นํา
ผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล
เอ (dBA) จากการเฝ้าระวังและประเมินผล พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด  
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ตารางท่ี 10  ผลการตรวจวัดระดับเสียง ป ี2553  
 

แหลง่วัดเสยีง ค่าระดับเสียงสูงสุด ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี

70 58.5 

มาตรฐานระดับเสยีง * ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
 
ที่มา : * ดัดแปลงจาก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป มาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ณ วันที่ 12 มีนคม 2540 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องคํานวณค่าระดับเสียง ณ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2540 
 

5) สิ่งแวดล้อมเมือง 
เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับกรุงเทพมหานครน้ี  มีการพัฒนาเป็นเมือง

อย่างหนาแน่นที่ประกอบด้วยการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตเทศบาลเมืองคูคต เทศบาลนครรังสิต (เทศบาลตําบลประชาธิปปัตย์) อําเภอธัญบุรี 
เทศบาลตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา และเทศบาลตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง การพัฒนาเป็นเมือง
ดังกล่าวน้ี ได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตลอดมา โดยมีการเพ่ิมขึ้นของการใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย และการลดลง
ของพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองมากข้ึน  ได้แก่  การ
ขยายตัวของอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บริเวณเทศบาลเมืองคูคต และเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลตําบล
ประชาธิปปัตย์)  การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอคลองหลวง อําเภอลําลูกกา และอําเภอ
เมืองปทุมธานี  และการขยายตัวของที่อยู่อาศัย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขต
อําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี  ซึ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของจังหวัด
ปทุมธานีน้ัน  ยังมิได้มีการสํารวจโดยหน่วยงานใดๆ แต่สามารถประมาณการได้จาก  ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเมือง สํารวจโดยกรมการผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตร จัดทําโดย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น  ในปัจจุบันชุมชนมีการขยายตัวสูงในด้านการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ ไม่
ว่าจะเป็นที่ดินอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย  ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นการขยายตัวออกมาจาก
กรุงเทพมหานคร และอีกส่วนเป็นไปตามภาวะการเติบโตของชุมชนเอง  ซึ่งคาดว่าจะทําให้ชุมชนมีการ
เจริญเติบโตอีกมากในอนาคต 

ส่วนชุมชนเมืองปทุมธานี ตามขอบเขตผังเมืองรวมเมืองปทุมธานีมีบทบาทในการเป็นแหล่งงานที่
สําคัญของกรุงเทพมหานคร ด้วยแรงงานการผลิตส่วนใหญ่เป็นประชากรที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง และจากการที่ พ้ืนที่ใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครซึ่งมีการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
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สาธารณูปการต่างๆ ที่สูงกว่าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทําให้มีการพ่ึงพิงกันอย่างใกล้ชิด จนอาจกล่าวได้
ว่าเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพด้วย และนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเติบโต
ของชุมชนในระยะแรกเป็นไปอย่างเช่ืองช้ายกเว้นการขยายตัวของพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองเสมอมา แต่ในปัจจุบันชุมชนมีการขยายตัวสูงในด้านการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนิคม
อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นการขยายตัวออกมาจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และอีกส่วนหน่ึงเป็นไปตามภาวะการเติบโตของชุมชนเอง ซึ่งคาดว่าจะทําให้ชุมชนมีการเจริญเติบโตอีกมากใน
อนาคต จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่ของชุมชน โดยเฉพาะในด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ดิน คาดว่าการ
เติบโตของชุมชนคงเกิดได้ในแทบทุกทิศทาง ตามแนวถนนเป็นส่วนใหญ่ บริเวณที่สําคัญได้แก่ 

  1. ด้านทิศเหนือ ได้แก่ บริเวณต่อเน่ืองกับศูนย์ราชการจนถึงทางหลวงชนบทหมายเลข  
3112 – 01 โดยมีสะพานปทุมธานีเป็นปัจจัยดึงดูดในการเข้าถึง 

         2. ด้านทิศตะวันออก ได้แก่ พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณทางหลวงจังหวัด
หมายเลข3186 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3100 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ไปรังสิตและอําเภอ
ปากเกร็ด) 

3. ด้านใต้ ได้แก่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ซึ่งในอนาคตอันใกล้น้ี มีถนน
โครงการสายนนทบุรี – บางบัวทอง เช่ือมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307  

4. ด้านตะวันตก ได้แก่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  307  และถนนสายปทุมธานี –    
ลาดหลุมแก้ว 

แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่ของชุมชน โดยเฉพาะในด้าน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน คาดว่าการเติบโตของชุมชนคงเกิดได้แทบทุกทิศทาง ตามแนวถนนเป็นส่วนใหญ่ 
บริเวณต่อเน่ืองกับศูนย์ราชการจนถึงทางหลวงชนบทหมายเลข 3112 – 01 พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้า
เจ้าพระยา บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 มีถนนโครงการสายนนทบุรี – บางบัวทอง บริเวณทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 307 และถนนสายปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว  
 

6) แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี 
     ความเสื่อมโทรมและความเสียหายของแหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรมและโบราณคดีของจังหวัด
ปทุมธานี กําลังเป็นปัญหาที่น่าวิตกในปัจจุบัน เน่ืองจากแหล่งศิลปกรรมท่ีสําคัญของชาติหลายแห่งถูกทําลาย
จนหมดสภาพหรือยากแก่การท่ีจะดําเนินแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดํารงคุณค่าต่อไปได้ การแก้ปัญหาที่ผ่านมายัง
ขาดการพิจารณาถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ัน จึงเกิดเป็นปัญหาที่ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท่ีสําคัญมี 2 ประการ คือ 1) ความแตกต่างกันของสภาพดินฟ้าอากาศในแต่
ละภาคของประเทศประกอบกับภัยธรรมชาติ และ 2) การถูกทําลายโดยการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ การใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและรูปแบบโดยการยอมรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาในสังคมไทย การ
ขาดความสํานึกต่อส่วนร่วม การก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภค และภาวะมลพิษ เช่น แรงสั่นสะเทือนจาก
ยวดยานพาหนะ เขม่าควัน ทัศนอุจาด เป็นต้น ปัจจุบันแหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดีของจังหวัด
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ปทุมธานี เช่น วัดสะแก อําเภอสามโคก วัดเขียนเขต อําเภอธัญบุรี วัดรังสิดา อําเภอเมือง และวัดสิงห์ อําเภอ
สามโคก เป็นต้น เกิดปัญหาตัวอักษรกะเทาะหลุดออก ขาดการบํารุงดูแลรักษา รวมถึงการย้ายโบราณวัตถุไป
ครอบครองที่อ่ืน ฯลฯ ซึ่งศิลปกรรม วัฒนธรรมและโบราณคดี มีดังน้ี 

(1) วัดสะแก ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย พระ
ประธานสมัยอยุธยา สร้างด้วยศิลาแลง หน้าตักกว้างสามศอก สูงหกศอก ประดิษฐานในโบสถ์ พระพุทธรูปปาง
อุ้มบาตรสมัยอยุธยา สูงสามศอก ประดิษฐานในโบสถ์ 1 องค์ และอยู่บนหอสวดมนต์ 1 องค์ พระปางหน้า
โบสถ์สร้างด้วยศิลาแลง โบสถ์เก่าสมัยอยุธยาอายุประมาณ 400 ปี ภายในมีพระพุทธรูปป้ัน 4 องค์ ปัจจุบัน
พบว่ากุฏิไทยทรงรามัญมีสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิม 

(2) วัดเขียนเขต ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในวัดมีจิตรกรรม
ฝาผนัง เป็นภาพวาดสี ระบายสี ลงบนแผ่นไม้ติดกับผนังอุโบสถจะเขียนเกี่ยวกับประเพณีที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วิหารหลวงพ่อพุทธโสธรจําลอง กุฏิลักษณะทรงไทยประยุกต์ และฌาปณสถาน (เมรุ) สภาพ
ศิลปกรรมถูกทําลายลงไปมากจากผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

(3) วัดรังสิมา ต้ังอยู่ที่ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภายในวัดประกอบไปด้วยหอ
พระไตรปิฎก กําแพงแก้ว รอยพระพุทธบาทมีขนาดกว้าง 20 น้ิว ความยาว 46 น้ิว และธรรมมาสทอง อายุ
ประมาณ  40 – 50 ปี สภาพวิหารชํารุดทรุดโทรมมาก ไม่มีการทํานุบํารุง และยังถูกขุดเพ่ือหาสมบัติอีกด้วย  

(4) วัดสิงห์  ต้ังอยู่บนฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ตําบลสามโคก  อําเภอโคก  จังหวัดปทุมธานี  
ภายในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์สําคัญ  คือ  หลวงพ่อโต  พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะสมัยอยุธยา  มีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุศิลปะมอญ   

ในปี พ.ศ. 2545 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ท้องถิ่นเป็นเลขานุการ รวมทั้งส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ  ทําหน้าที่หลักที่สําคัญในการ
พิจารณากําหนดแผนการปฏิบัติงาน กํากับดูแล แก้ไขปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติในพ้ืนที่ รวมทั้งประสานการดําเนินงานของหน่วยของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ฯลฯ ในการ
ดําเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
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2.3 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสยีอันตราย และมูลฝอยติดเชือ้  
 
 2.3.1 ขยะมูลฝอยชุมชน 
  (1) อัตราการผลิต ปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 
       ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
จากการสํารวจข้อมูลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี พบว่า ในปี 2548 
ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 866 ตันต่อวัน ในปี 2552 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 1,285 ตันต่อวัน และใน
ปี 2556 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 1,501 ตันต่อวัน ข้อมูลจากสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี ในปี 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 1,829 ตันต่อวัน และจากการเติบโตของชุมชนและที่อยู่
อาศัยทุกประเภทเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเติบโตของภาคธุรกิจการค้าพาณิชย์ การคมนาคม การศึกษา 
แหล่งงานต่างๆ จึงคาดว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีจํานวนประชากร รวมถึงประชากรแฝงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะทําให้
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เขต
เทศบาลนครมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เขตเทศบาลเมืองมีอัตราการผลิตขยะ
มูลฝอยเฉล่ีย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เขตเทศบาลตําบลมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.02 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน เขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
 
  (2) การคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชนใ์หม่ 
       จังหวัดปทุมธานี โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ดําเนินโครงการส่งเสริมวาระจังหวัดในการจัดการขยะและวัสดุรี
ไซเคิลแบบครบวงจรในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนมีการลด คัดแยก และนําขยะมาใช้ประโยชน์ โดย
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตะแกรงคัดแยกขยะ ถังหมัก ตาช่ัง เป็นต้น ให้แก่ชุมชน 130 แห่ง และโรงเรียน 
130 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจกรรม 
3Rs ในพ้ืนที่ ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน และโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ  
 
  (3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  

     จากการสํารวจข้อมูลปริมาณและวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมกราคม 2556 จํานวน 64 แห่ง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากชุมชน จํานวน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.88 ไม่ให้บริหารเก็บขยะมูลฝอย
จากชุมน จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.12  
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  (4) การกําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบนั 
     จากการสํารวจข้อมูลปริมาณและวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมกราคม 2556 จํานวน 64 แห่ง พบว่า การกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ของเอกชนในการกําจัด จํานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.94 
ซึ่งพ้ืนที่ของเอกชนที่นําขยะมูลฝอยไปกําจัดส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้พ้ืนที่ของตนเองในการกําจัด จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการกําจัด จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.69 มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่จัดเก็บขยะมูลฝอยโดยให้ประชาชนกําจัดเองตามบ้านเรือน จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.12  
 
  (5) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 

     สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการก่อสร้างระบบฝังกลบมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่ง คือ  
       แห่งที่ 1 คือ บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองคูคต 
ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเน้ือที่ประมาณ 230 ไร่ ดําเนินการ
สร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยงบประมาณของสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจาก
พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยคาดว่าจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมืองคลองหลวง  เทศบาลตําบลธัญบุรี เทศบาลตําบลลําลูกกา เทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์ เทศบาลตําบลลําไทร เทศบาลตําบลบางกระดี เทศบาลตําบลบางพูน  เทศบาลตําบลบ้านใหม่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงรากน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงรากใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองสาม เทศบาลตําบลบึงย่ีโถ เทศบาลเมืองคูคต องค์การบริหารส่วนตําบลนพรัตน์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงกาสาม องค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเจ็ด องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองห้า องค์การบริหารส่วนตําบลบึงคอไห องค์การบริหารส่วนตําบลลําลูกกา และองค์การบริหารส่วน
ตําบลพืชอุดม แต่ไม่สามารถเปิดใช้พ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่ต่อต้าน  
       แห่งที่ 2 คือ บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตําบลบ่อเงิน อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีเน้ือที่ในขณะนั้นประมาณ 118 
ไร่ (เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดซื้อขึ้นอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบันจึงมีเน้ือที่ประมาณ 238 ไร่) ได้เริ่มเปิด
ดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 
เน่ืองจากเป็นบ่อขยะแบบฝังกลบที่มีการดําเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียวในขณะนั้น ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนมากนําขยะมากําจัดร่วม จนเกินขีดความสามารถที่จะให้บริการฝังกลบต่อ
วันได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปทุม เทศบาล
ตําบลระแหง เทศบาลตําบลบางหลวง เทศบาลตําบลบางเตย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฉาง องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านกระแชง องค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง เทศบาลตําบลบางเด่ือ เทศบาลตําบลบางคู
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วัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางขะแยง องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเงิน องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ 
เทศบาลตําบลระแหง เทศบาลตําบลคูขวาง องค์การบริหารส่วนตําบลคูบางหลวง องค์การบริหารส่วนตําบล
ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนคลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเกาะ องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองควาย องค์การบริหารส่วนตําบลบางกระบือ เทศบาลตําบลสามโคก องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โพธ์ิเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง และเทศบาลตําบลบ้านกลาง และถูกร้องเรียนคัดค้านจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้ต้องปิดดําเนินการในที่สุด  
 
 2.3.2 ของเสียอันตราย  
 
  (1) อัตราการผลิต ปริมาณ และองคป์ระกอบของเสียอันตรายชุมชน 
       จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายชุมชน : เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาล
ตําบล 3.217 กิโลกรัมต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนตําบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี: กรมควบคุมมลพิษ ปี 
2555) พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 3,257 ตันต่อปี  
 
  (2) การรวบรวม การกําจัด และการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม 
       ของเสียอันตรายที่เกิดจากบ้านเรือนส่วนใหญ่จะทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยของชุมชน เช่น 
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีหลายแห่งมีการ
รณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชน การดําเนินการรวบรวมของเสียอันตราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่รวบรวมของเสียอันตราย อีกทั้งการดําเนินการนําไปกําจัดยัง
ไม่มีความชัดเจน เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานียังไม่มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย และไม่มีการจัดการของเสีย
อันตรายแบบศูนย์รวม  
 
 2.3.3 มูลฝอยติดเชื้อ  
 
  (1) อัตราการผลิต ปริมาณ และองคป์ระกอบของมูลฝอยติดเชื้อ  
       ข้อมูลรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
อัตราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือ โรงพยาบาลทั่วไป 0.54 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน โรงพยาบาลชุมชน 0.77 กิโลกรัม
ต่อเตียงต่อวัน โรงพยาบาลอ่ืนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0.47 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงอื่นๆ 0.71 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน โรงพยาบาลเอกชน 0.70 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน คลินิก/โพลีคลินิก
เอกชน 1.32 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 0.90 กิโลกรัมต่อเตียงต่อ
วัน ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปี 2555 พบว่า จังหวัดปทุมธานีมี โรงพยาบาลทั่วไป 1 
แห่ง (377 เตียง) โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง (240 เตียง) โรงพยาบาลอ่ืนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง 
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(858 เตียง) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 1 แห่ง (509 เตียง) โรงพยาบาลเอกชน 7  แห่ง (868 เตียง) 
คลินิก/โพลีคลินิกเอกชน 439 แห่ง สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 78 แห่ง ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 21 แห่ง เมื่อคํานวณจากอัตราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือคาดว่ามีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ 
2,429 กิโลกรัมต่อวัน  
 
  (2) การรวบรวม การกําจัด การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศนูย์รวม 
       สถานพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญส่ถานพยาบาลเป็นผู้เก็บรวบรวม แล้วให้
บริษัทเอกชนนําไปกําจัด จังหวัดปทุมธานีไม่มีศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  
 
 2.3.4 ลาํดับความสําคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 
  1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องนําไปกําจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เน่ืองจากการ
ลด คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนต้ังแต่ต้นทาง ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการดําเนินการอย่างครบวงจร 
รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย 
  2) ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นบางส่วนมีการกําจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็นลักษณะเทกอง
และเผาเป็นคร้ังคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม 
  3) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใช้เป็นสถานที่กําจัด  เน่ืองจากต้องใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมาก
และต้องมีสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ 
  4) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการ เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณใน
การลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มลูฝอยติดเช้ือ 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ดําเนินการในเร่ืองของการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยไม่มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด ทําให้ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ 
  6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย และกําจัดอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ ไม่สามารถนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในสถานที่กําจัดที่ถูกหลักวิชาการได้ เน่ืองจากระยะทาง
ในการขนส่งค่อนข้างไกล และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
  7) การปนเป้ือนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทําให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  8) ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเช้ือในพ้ืนที่ ทําให้สถานพยาบาลต้องจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือขนส่งและ
รวบรวม ไปกําจัดนอกพ้ืนที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
  9) ศูนย์กําจัดของเสียอันตรายชุมชน ยังไม่มีการดําเนินงานที่ชัดเจน ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บ
และรวบรวมท่ีถาวร และไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ดําเนินการ  
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 
3.1 วิสัยทศัน ์
  จังหวัดปทุมธานี มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลัก
วิชาการ และมีการนําขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือการแปรรูปเป็นพลังงาน ภายในปี 2562  
 
3.2 เปา้ประสงค ์
   3.2.1 ปิด/ฟ้ืนฟู ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 
   3.2.2 มีการจัดการขยะสะสมอย่างถูกหลักวิชาการ 
   3.2.3 ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และมลูฝอยติดเช้ือ มีการจัดการอย่าง
ถูกหลักวิชาการ 
   3.2.4 มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 
3.3 เปา้หมาย 
  จังหวัดปทุมธานี มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูก
หลักวิชาการ และมีการนําขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ภายในปี 2562  
 
 เป้าหมายรวม 5 ปี (2558-2562) 
 
 3.3.1 ขยะมูลฝอยชุมชน 

1. ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) จํานวน 12 แห่ง  
2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) ครอบคลุม 7 อําเภอ 
3. ขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ จํานวน 173,600 ตัน   
4. ขยะมูลฝอยมีการจัดการถูกหลักวิชาการ จํานวน 667,585 ตันต่อปี 
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ครบทุกแห่ง (64 อปท.) 
6. มีศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างน้อย 1 แห่ง  

 
  3.3.2 ของเสียอันตรายจากชมุชน 
  จังหวัดปทุมธานี มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
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3.3.3 มูลฝอยติดเชื้อ 
  จังหวัดปทุมธานี มีติดตามการจัดการมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือนําไปกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 
 
 โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 2 ระยะ คือ  

 แผนระยะเร่งด่วน (6 เดือน) และระยะปานกลาง 1 ปี (2558) 
  เป้าหมาย 

1. ขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 173,600 ตัน  
2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
  3. ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักวิชาการ 1 แห่ง  

4. ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการจัดการถูกหลักวิชาการ 534,068 ตันต่อปี 
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 27 อปท. (เทศบาล) 
6. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อปี 
 

 แผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562)  
เป้าหมาย 
1. ขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 173,600 ตัน  
2. ประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง เป็นรายอําเภอ 7 อําเภอ 
3. ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก

วิชาการ 12 แห่ง 
4. ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการจัดการถูกหลักวิชาการ 534,068 ตันต่อปี  
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 64 อปท. (รวม อบต. และเทศบาล) 
6. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 90 ตันต่อปี 
7. มูลฝอยติดเช้ือมีการจัดการถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ตันต่อวัน 
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3.4 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธาน ี
 
 3.4.1 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

มีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 
  1) กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
  2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทําให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
  3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Roadmap ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ 
 
 3.4.2 ดําเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี 
         แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 - 2560  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
กระบวนการผลิตและบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับชุมชน การส่งเสริมการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์ระดับ
ชุมชน โดยเฉพาะการลด คัดแยก และนําขยะมาใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน เป็นต้น 
การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เช่น เช้ือเพลิง RDF เป็นต้น  
 
3.5 วิเคราะหศ์ักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
 
  3.5.1 การบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการก่อสร้างระบบฝังกลบมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่ง คือ บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองคูคต 
ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเน้ือที่ประมาณ 230 ไร่ ดําเนินการ
สร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยงบประมาณของสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจาก
พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา แต่ไม่สามารถเปิดใช้พ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ เน่ืองจากประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อต้าน บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 
ตําบลบ่อเงิน อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีเน้ือที่ในขณะน้ันประมาณ 118 ไร่ (เทศบาลเมือง
ปทุมธานี ได้จัดซื้อขึ้นอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบันจึงมีเน้ือที่ประมาณ 238 ไร่) ได้เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อปี 
พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เน่ืองจากเป็นบ่อขยะ
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แบบฝังกลบที่มีการดําเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียวในขณะนั้น ทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจํานวนมากนําขยะมากําจัดร่วม จนเกินขีดความสามารถท่ีจะให้บริการฝังกลบต่อวันได้ และถูกร้องเรียน
คัดค้านจากประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้ต้องปิดดําเนินการในที่สุด  
   แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จึงควรศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมและเป็นเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือมีผลประโยชน์หรือผลพลอยได้ต่อประชาชนสูง โดยต้องมีความเหมาะ
กับพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยประชาชนในพ้ืนที่ไม่ต่อต้านคัดค้าน จะต้องดําเนินการ
ควบคู่ไปกับการลดปริมาณขยะต้ังแต่ต้นทาง คือต้ังแต่ระดับครัวเรือนและโรงเรียน  
 
 3.5.2 การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
         การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวทางการการจัดการโดย
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนคัดแยกของเสียอันตรายไม่ทิ้งรวมไปกับขยะชุมชนทั่วไป สนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดจุดทิ้งและจัดหาสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอันตราย เพ่ือรวบรวมนําไป
ยังศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะผลักดันให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของ
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือส่งไปกําจัดยังสถานที่กําจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตดําเนินการต่อไป  
 
 
 
  3.5.3 การบรหิารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
  จังหวัดปทุมธานี มีติดตามการจัดการมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือนําไปกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการอย่าง
เป็นระบบ ควรมีการรวบรวมข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี สนับสนุน
และผลักดันให้สถานพยาบาลมีระบบติดตามการนํามูลฝอยติดเช้ือไปกําจัดของบริษัทเอกชนที่มารับมูลฝอยติด
เช้ือไปกําจัดอย่างเป็นระบบ  
 
3.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การกําจัดขยะมูลฝอย (เก่า) ตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

กลยุทธ์ที่ 1 : ปิดหรือปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
      ทุกแห่ง 

   กลยุทธ์ที่ 2 : สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชนที่ดําเนินการไม่ถูกต้องให้บังคับใช้ 
      กฎหมายควบคุมให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง  

   กลยุทธ์ที่ 3 : จัดการขยะตกค้างสะสมให้ถกูหลักวิชาการในสถานที่กําจดัขยะมูลฝอย 
       ของภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ 
ศาสนสถาน โรงงานทุกแห่ง 

   กลยุทธ์ที่ 2 : มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและศูนย์กําจัดขยะติดเช้ือของจังหวัด 
   กลยุทธ์ที่ 3 : มียานพาหนะสําหรับเก็บขนของเสียอันตรายและขยะติดเช้ือ 
           โดยเฉพาะ 
   กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน  

      หรือใช้ประโยชน์สูงสุด 
   กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างรูปแบบ/เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 6 : สร้างรูปแบบควบคุมการจัดการขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาลทุกแห่ง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การวางมาตรการทางกฎหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 กลยุทธ์ที่ 2 : ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน 
    กลยุทธ์ที่ 1 : รณรงค์สร้างจิตสํานึกและให้ความรู้การลด คดัแยก  
            และนําขยะไปใช้ประโยชน์ 
    กลยุทธ์ที่ 2 : ประกวดการจัดการขยะโดยชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ 
    กลยุทธ์ที่ 3 : ควบคุมร้านรับซื้อของเก่าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
           พ.ศ. 2535  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ส่วนที่ 4  
แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี 

 
4.1 แผนงานและวิธีการดําเนนิการ 
 
 แผนงานที่ 1  การกําจัดขยะมูลฝอย (เก่า) ตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
 

  1) ปิดหรือปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกแห่ง 
  2) สถานที่กําจดัขยะมูลฝอยของเอกชนที่ดําเนินการไม่ถูกต้องให้บังคับใช้กฎหมายควบคุมให้

ดําเนินการอย่างถูกต้อง 
  3) จัดการขยะตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐบาลและ

เอกชนทุกแห่ง 
 

แผนงานที่ 2  การสรา้งรปูแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 
  1) ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและทกุชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการ ลด คัดแยก และนําขยะไปใช้ประโยชน์ โดยครัวเรือนหรือกลุ่ม 
ครัวเรือนของทุกหมู่บ้านหรือชุมชน 
  2) ส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา สว่นราชการ ศาสนสถาน ทุกแห่ง โดยส่งเสริมให้มี
การดําเนินการ ลด คัดแยก และนําไปใช้ประโยชน์ โดยศาสนสถาน ส่วนราชการ ทุกแห่ง 

3) ส่งเสริมการจัดการขยะในโรงงาน โดยส่งเสริมให้มีการดําเนินการ ลด คัดแยก และนําไปใช้
ประโยชน์ ในโรงงานทุกแห่ง 

4) มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและศูนย์กําจัดขยะติดเช้ือของจังหวัด 
5) มียานพาหนะสําหรับเก็บขนของเสียอันตรายรวมทั้งขยะติดเช้ือโดยเฉพาะ 
6) ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน หรือใช้ประโยชน์สูงสุด 
7) ส่งเสริม อปท. ในการสร้างรูปแบบ/เทคโนโลยีเพ่ือจัดการขยะในพ้ืนทีข่องตนเอง 1 อปท. 

ต่อ 1 รูปแบบ/เทคโนโลยี หรอื 1 กลุ่ม อปท. ต่อ 1 รูปแบบ/เทคโนโลยี 
8) มีตําบลนําร่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในทุกอําเภอ 
9) สร้างรูปแบบควบคุมการจัดการขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาลทุกแห่ง 

 
 
 



40 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

  แผนงานที่ 3  การวางมาตรการทางกฎหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 

1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติของท้องถิ่น เก่ียวกับการคัดแยก

ขยะมูลฝอยในชุมชนและห้ามทิ้งของเสียอันตรายและขยะติดเช้ือปนกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ  

2) ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

  แผนงานที่ 4  การสรา้งวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน 
 
  1) รณรงค์สร้างจิตสํานึกและให้ความรู้ เก่ียวกับ การลด คดัแยก และนําขยะไปใช้ประโยชน์
ในหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และโรงงาน โดยใช้หลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพ่ือลดปริมาณขยะ
ต้ังแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ส่วนราชการ โรงงาน โรงเรียน ศาสนสถาน โดยจัดทําสื่อประกอบเป็น
โปสเตอร์ แผ่นผับ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ 

2) ประกวดการจัดการขยะโดยชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ 
3) ควบคมุร้านรับซื้อของเก่าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

4.2 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธาน ีตามนโยบายของ คสช./รัฐบาล   
ยุทธศาสตร์ที่  วิธีดําเนนิการ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. การกําจัดขยะมูลฝอย 
(เก่า) ตกค้างสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

1. ปิดหรือปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทุกแห่ง 
2. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชนที่ดําเนินการไม่
ถูกต้องให้บังคับใช้กฎหมายควบคุมให้ดําเนินการอย่าง
ถูกต้อง 

3. จัดการขยะตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐบาลและเอกชนทุกแห่ง 
 
 
 

อปท. ที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
 
 
บริษัท รักษ์บ้านเรา จํากัด  
ในเขต ทม.ท่าโขลง  
จํานวน 50,000 ตัน 

ทม.ลาดสวาย 48,552 ตัน  
ทม.สนั่นรักษ ์21,700 ตัน 
ทต.บ้านกลาง 630 ตัน 
อบต.พืชอุดม 4,860 ตัน 
อบต.ลําไทร 6,390 ตัน 
อบต.คลองสาม 43,456 ตัน 

6 เดือน
 
 

6 เดือน 
(ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

 

1 ปี 

อปท. ทุกแห่ง
ที่มีสถานที่

กําจัดขยะมูล
ฝอย 

 
อปท.เจ้าของ

พื้นที่ 
(ทม.ท่าโขลง) 
 

อปท. เจ้าของ
พื้นที่  

(กรณีเป็น
สถานที่ของ
เอกชนให้
บังคับใช้
กฎหมาย) 

 
 
 

 



 

๔๒ แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ยุทธศาสตร์ที่  วิธีดําเนนิการ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2. การสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 
 

(ปริมาณขยะมลูฝอย 
ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานี 1,829 ตัน/วัน)  

1. ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและทกุ
ชุมชน โดยส่งเสริมใหม้ีการดําเนินการ ลด คัดแยก และนํา
ขยะไปใช้ประโยชน์ โดยครัวเรือนหรือกลุ่ม 
ครัวเรือนของทุกหมู่บ้านหรือชุมชน 
2. ส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา สว่นราชการ 
ศาสนสถาน ทกุแห่ง โดยส่งเสริมให้มีการดําเนินการ ลด 
คัดแยก และนําไปใช้ประโยชน์ โดยศาสนสถาน ส่วน
ราชการ ทุกแห่ง 
 

อย่างน้อย 1 กลุ่มครัวเรือน ต่อ 1 
หมู่บ้าน หรือ 1 กลุม่ครัวเรือน ต่อ 
1 ชุมชน ต่อ 1 อปท. ต่อ 1 ปี 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ ทุกสถานศึกษา
ทุกศาสนสถาน  
 
 
 
 

พ.ศ. 2559 – 2561
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 

อปท./สนง.
ท้องถิ่น
จังหวัด/
สนง.ทสจ. 

 
 
 
 

ส่วนราชการ
ทุกแห่ง 

อปท./สนง.
ท้องถิ่น

จังหวัด/เขต
พื้นที่

การศึกษา/
สนง.ทสจ. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

๔๓ แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ยุทธศาสตร์ที่  วิธีดําเนนิการ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
2. การสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย (ต่อ) 

3. ส่งเสริมการจัดการขยะในโรงงาน โดยส่งเสริมให้
มีการดําเนินการ ลด คัดแยก และนําไปใช้
ประโยชน์ ในโรงงานทุกแห่ง 
4. มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและศูนย์กําจัด
ขยะติดเชื้อของจังหวัด 
5. มียานพาหนะสําหรับเก็บขนของเสียอันตราย
รวมทั้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ 
6. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนการแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน หรือใช้ประโยชน์สูงสุด 
7. ส่งเสริม อปท. ในการสร้างรูปแบบ/เทคโนโลยี
เพื่อจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง 1 อปท. ต่อ 1 
รูปแบบ/เทคโนโลยี หรือ 1 กลุ่ม อปท. ต่อ 1 
รูปแบบ/เทคโนโลยี 
8. มีตําบลนํารอ่งการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายในทุกอําเภอ 
9. สร้างรูปแบบควบคุมการจัดการขยะติดเชื้อ 
จากสถานพยาบาลทุกแห่ง 

อย่างน้อย 1 โรงงาน  
ต่อ 1 อปท. 

 
1 - 2  แห่ง 

 
ทุก อปท. 

 
1 - 2  แห่ง 

 
ทุก อปท. หรือ ทุกกลุม่ อปท. 

 
 
 

อย่างน้อย 1 ตําบล 
ต่อ 1 อําเภอ 

สถานพยาบาลทุกแห่ง 

พ.ศ. 2559 – 2564
 
 

พ.ศ. 2559 – 2561 
 

พ.ศ. 2559 – 2561 
 

พ.ศ. 2559 – 2564 
 

พ.ศ. 2559 – 2564 
 
 
 

6 เดือน 
 

พ.ศ. 2559 

อุตสาหกรรมจงัหวัด/
อปท./แรงงานจังหวัด 

 
อปท./สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ. 
อปท./สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ. 

 
 

อปท./สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ. 

 
 

อําเภอ 
 
สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

 



 

๔๔ แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ยุทธศาสตร์ที่  วิธีดําเนนิการ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
3. การวางมาตรการทาง
กฎหมายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ 
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชนและห้ามทิ้งของเสียอันตรายและขยะ
ติดเชื้อปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ  
2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย  
(No More Open Dump) เป็นรายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น               

อปท. ทุกแห่ง
 
 
 

อปท. ทุกแห่ง 
 

 

6 เดือน 
 
 
 

3 เดือน 

อปท.
 
 
 

อปท. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  

ยุทธศาสตร์ที่  วิธีดําเนนิการ เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. การสร้างวินัยของคน
ในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน  
 

1. รณรงค์สร้างจิตสํานึกและให้ความรู้ เกี่ยวกับ 
การลด คัดแยก และนําขยะไปใช้ประโยชน์ใน
หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และโรงงาน โดยใช้
หลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อลด
ปริมาณขยะตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน 
ส่วนราชการ โรงงาน โรงเรียน ศาสนสถาน โดย
จัดทําสื่อประกอบเป็นโปสเตอร์ แผ่นผับ เสยีงตาม
สาย หอกระจายข่าว ฯลฯ 
2. ประกวดการจัดการขยะโดยชุมชน วัด โรงเรียน 
สถานประกอบการ 
 

3. ควบคุมร้านรับซื้อของเก่าตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เขตพื้นที่ของ อปท.  
ทุกแห่ง  

ทุกโรงเรียน  
ทุกโรงงาน 

ทุกศาสนสถาน 
 
 
 

ชุมชน วัด โรงเรียน สถาน
ประกอบการ เข้าร่วมประกวด 

 

ร้านรับซื้อของเก่าทุกร้าน 
 

ต่อเนื่อง (พ.ศ. 2559 –
2564)  

 
 

 
 
 

ต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง 
(พ.ศ. 2559 – 2564) 

 

6 เดือน 

อปท./สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ./ 
อุตสาหกรรมจงัหวัด/ 

อําเภอ 
 
 
 
 

อปท./สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ. 

 

อปท./อําเภอ 

 

  


