แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖0 – 2564
จังหวัดปทุมธานี
บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี
1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
1.๑ สภาพทางกายภาพ
จังหวัด ปทุมธานีตั้ งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้น รุ้งที่ ๑๔ องศาเหนือ และเส้น แวงที่ ๑๐๐ องศา
ตะวั น ออก อยู่เ หนื อระดั บน้้ าทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มี เนื้ อที่ ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิ โลเมตร หรื อ
ประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ ห่ า งจากกรุง เทพมหานครไปทางทิ ศเหนื อ ตามทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๑ (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เ คียง คือ
- ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ อ้ า เภอบางไทร อ้ า เภอบา งปะอิ น และอ้ า เภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อ้าเภอหนองแค และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
- ทิศ ตะวัน ออก ติ ดต่ อกั บอ้ า เภอองครัก ษ์ จังหวัด นครนายก และอ้า เภอบางน้้ าเปรี้ ยว จัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
- ทิศ ตะวั นตก ติด ต่อกั บอ้ า เภอลาดบัว หลวง จั งหวัดพระนครศรีอ ยุธยา อ้ าเภอบางเลน จัง หวั ด
นครปฐม และอ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อกั บ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร และอ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้น ที่ส่ วนใหญ่ข องจัง หวั ดเป็ น ที่ร าบลุ่มริมสองฝั่ง แม่ น้า โดยมี แม่ น้า เจ้า พระยาไหลผ่า นใจกลาง
จังหวัด ในเขตอ้ าเภอเมื องปทุ มธานีแ ละอ้าเภอสามโคก ท้ าให้พื้น ที่ของจั งหวัดปทุมธานี ถูกแบ่ งออกเป็น ๒ ส่วน คื อ
ฝั่งตะวั นตกของจั งหวัด หรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้า พระยาได้แ ก่ พื้น ที่ในเขตอ้า เภอลาดหลุ มแก้ วกับพื้ นที่บ างส่ว น
ของอ้ าเภอเมือ งและอ้าเภอสามโคก กับ ฝั่งตะวันออกของจั งหวัด หรือ บนฝั่งซ้า ยของแม่น้ าเจ้ าพระยา ได้แก่ พื้น ที่
อ้าเภอเมื องบางส่ วน อ้ าเภอธัญ บุรี อ้าเภอคลองหลวง อ้ าเภอหนองเสื อ อ้ าเภอล้า ลูกกา และบางส่ วนของอ้ าเภอ
สามโคกโดยปกติร ะดั บน้้ า ในแม่ น้า เจ้า พระยาในฤดูฝ นจะเพิ่มสูง ขึ้น เฉลี่ย ประมาณ ๕๐ เซนติ เมตร ซึ่ง ท้า ให้ เกิ ด
ภาวะ น้้าท่ วมในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งแม่ น้าเจ้าพระยาเป็นบริ เวณกว้างและก่อให้เ กิดปัญหาอุ ทกภัยในพื้ นที่ฝั่งขวา
ของแม่น้ าเจ้ าพระยาส้า หรั บพื้น ที่ท างฝั่ งซ้า ยของแม่น้ าเจ้า พระยานั้น เนื่อ งจากประกอบด้ วยคลองซอยเป็ นคลอง
ชลประทานจ้านวนมากสามารถควบคุมจ้านวนปริมาณน้้าได้ท้าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า
1.3 ลักษณะดิน
พื้นที่จังหวั ดส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ ม ดินมีลัก ษณะเป็นดิ นเหนียวจั ด สภาพดิน เป็นกรดปานกลางถึ ง
เป็นกรดจั ดมี pH ประมาณ ๖ - ๔ ซึ่งลัก ษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มดินนาดี มี
พื้นที่ป ระมาณ ร้อ ยละ ๓๐ กลุ่มดิ นนาที่ มีสภาพเป็ นกรดจัด มี พื้นที่ป ระมาณร้อ ยละ ๗๐ เนื่ องจากลัก ษณะดิ นเป็ น
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ดินเหนี ยวท้าให้การระบายน้้ าไม่ดี และการไหลบ่ าของน้้ าบนผิว ดินช้า ซึ่งสภาพพื้นที่ ดังกล่า วท้าให้ ไม่เหมาะสมกั บ
การปลูกพื ชไร่ และการปลูกข้า วได้ผลผลิต ต่้า ซึ่งต้อ งมีการปรับ ปรุงโดยการใช้ปูนขาวหรือปูน มาร์ลควบคู่กับการใช้
ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิ ตดีขึ้น

รูปที่ ๑ แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุม ธานี

รูปที่ ๒ แผนที่ศาลากลางจังหวั ดปทุม ธานี
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดปทุมธานี มีสภาพภู มิอ ากาศเหมือนกับ จังหวัดทั่ วไปในภาคกลาง แบ่ งออกเป็ น ๓ ฤดู คื อ
ฤดูร้อนตั้ งแต่เดือ นกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝนตั้ งแต่เดือ นพฤษภาคม – กั นยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้ งแต่เดือ นตุลาคม
– มกราคม จากข้อ มู ลของสถานีอุ ตุ นิย มวิท ยา คลองหลวง จัง หวั ด ปทุ มธานี พบว่ า ในปี พ.ศ. ๒๕๕4 จั งหวั ด
ปทุ มธานี มีป ริ มาณน้้า ฝน 1,530.1 มิ ลลิ เมตร จ้า นวนวัน ที่ มีฝ นตก ๑๔9 วั น ความชื้ น สัมพั ทธ์ เฉลี่ ยตลอดทั้ ง
ปี75.08 % และมี อุณหภู มิเ ฉลี่ ย ตลอดทั้ ง ปี ๒๘.59 องศาเซลเซี ยส โดยมี อุ ณหภู มิสูง สุ ด ๓3.6 องศาเซลเซี ย ส
และมีอุณหภูมิต่้าสุด 20.8 องศาเซลเซียส ลดลงจากปีผ่านมา ร้อยละ ๒๕.๒๓
ตารางที่ ๑ แสดงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อมูลเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

อุณหภูมิอากาศ (0C)
สูงสุด
๓๑.๙
๓๓.๖
๓๑.๖
๒๔.๙
๓๔.๕
๓๓.๔
๓๓.๕
๓๓.๑
๓๒.๖
๓๒.๔
๓๒.๖
๓๐.๗

ต่้าสุด
๒๐.๘
๒๓
๒๓.๑
๒๔.๘
๒๕.๖
๒๕.๗
๒๕.๓
๒๕.๓
๒๕.๒
๒๕.๔
๒๕.๔
๒๑.๙

เฉลี่ย
๒๖.๓
๒๘.๓
๒๗.๔
๒๙.๘
๓๐.๑
๒๙.๕
๒๙.๔
๒๙.๒
๒๘.๙
๒๘.๙
๒๙
๒๖.๓

ความชื้นสัมพันธ์ (%)
สูงสุด
๘๘
๙๕
๙๑
๙๕
๙๕
๙๓
๙๓
๙๔
๙๕
๙๔
๘๔
๗๗

ต่้าสุด
๕๐
๕๔
๕๙
๖๐
๖๒
๖๓
๖๓
๖๓
๖๖
๖๕
๕๕
๕๐

เฉลี่ย
๖๙
๗๕
๗๕
๗๗
๗๘
๗๘
๗๘
๗๘
๘๐
๗๙
๗๐
๖๔

ปริมาณ
น้้าฝน
(มม.)
๐
๗๕.๑
๑๔๕.๘
๗๗.๒
๒๖๐.๑
๘๖.๑
๑๑๕.๙
๑๖๗.๕
๓๐๗.๖
๒๗๙.๖
๑๕.๒
๐

ที่มา : สถานีที่อุตุนิยมวิทยา คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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จ้านวน
วันที่ฝนตก
๐
๒
๑๐
๙
๒๕
๒๐
๑๙
๒๐
๒๒
๒๑
๑
๐

ตารางที่ ๒ แสดงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อมูลเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

อุณหภูมิอากาศ (0C)
สูงสุด
32.5
34
35.7
36.8
36.1
34.2
33.7
33.4
32.4
33.8
33.5
33.8

ต่้าสุด
23.6
24.3
25.2
25.9
26.2
25.9
25.2
25.2
24.8
25.1
25.1
24.4

เฉลี่ย
28.05
29.15
30.45
31.35
31.15
30.05
29.45
29.3
28.6
29.45
29.3
29.1

ความชื้นสัมพันธ์ (%)
สูงสุด
90
94
96
96
95
94
97
96
98
99
99
95

ต่้าสุด
57
51
51
52
55
61
62
63
69
61
62
56

เฉลี่ย
73.5
72.5
73.5
74
75
77.5
79.5
79.5
83.5
80
80.5
75.5

ปริมาณ
น้้าฝน
(มม.)
21.9
102.6
6
18.1
120.9
52.1
219.4
142.1
503
132.8
48.1
0

จ้านวน
วันที่ฝนตก
5
4
7
4
16
13
23
17
24
14
9
0

ที่มา : สถานีที่อุตุนิยมวิทยา คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.5 การแบ่งเขตการปกครอง
ในปั จ จุ บั น จั งหวั ด ปทุ มธานี แ บ่ ง การปกครองส่ ว นภู มิภ าคออกเป็ น ๗ อ้ า เภอ ๖๐ ต้ า บล
๔๖๖ หมู่ บ้ า น การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ๖๕ แห่ ง ประกอบไปด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จั ง หวั ด ๑ แห่ ง
เทศบาลนคร 1 แห่ ง เทศบาลเมื อ ง ๙ แห่ ง เทศบาลต้ าบล ๑๗ แห่ ง และองค์ก ารบริก ารส่ว นต้า บล ๓๗ แห่ ง
อ้าเภอประกอบไปด้วยอ้าเภอเมืองปทุ มธานี อ้ าเภอธั ญบุรี อ้ าเภอคลองหลวง อ้าเภอล้าลูก กา อ้าเภอลาดหลุมแก้ ว
อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอหนองเสือ
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ตารางที่ ๓ การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดปทุม ธานี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

อาเภอ/
กิ่งอาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ล้าลูกกา
สามโคก
รวม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
พื้นที่
ตาบล
(ตร.กม)
(แห่ง)
๑๔๒.๘๕๙
๑๔
๓๐๓.๕๑๙
๗
๑๑๕.๘๖๒
๖
๓๓๙.๙๙๐
๗
๑๙๕.๗๐๔
๗
๓๐๔.๑๙๙
๘
๑๑๘.๙๓๕
๑๑
๑,๕๒๐.๐๖๘
๖๐

หมู่บ้าน
(แห่ง)
๘๑
๗๑
๑๒
๖๙
๖๑
๑๑๔
๕๘
๔๖๖

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัด, ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

รูปที่ ๓ แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวั ดปทุมธานี
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1.6 ข้อมูลประชากร
จังหวัดปทุมธานี มีประชากร ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕6 ทั้งสิ้น 1,053,158 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๕5 คิดเป็นร้อยละ 1.87 แยกเป็นชาย 500,610 คน หญิง 552,548 คน จ้านวนประชากรชายคิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๕3 ประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.47 ของประชากรทั้งหมด โดยมีแนวโน้มของประชากรมีจ้านวน
เพิ่มขึ้น
ตารางที่ ๔ ประชากรจากการทะเบียนและความหนาแน่ นของประชากรรายอาเภอ พ.ศ. 255๔ – 2556
จานวนประชากร
อาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
หนองเสือ
ลาดหลุมแก้ว
ล้าลูกกา
สามโคก
รวมยอด

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

179,876
239,172
190,163
50,322
58,624
240,178
52,563
1,010,898

183,397
245,095
193,686
50,882
60,423
247,329
53,025
1,033,837

186,717
251,190
195,663
51,318
61,693
253,075
53,502
1,053,158

ความหนาแน่น
ของประชากร
(คน ต่อ ตร. กม.)
1,554.020
839.673
1,745.059
124.067
327.945
850.072
563.375
690.208

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
ประชากรแฝง ประเมิ นไว้มีจ้ านวนรวม ๔๗๐,๙๙๖ คน เป็ นชาย ๒๒๗,๔๕๖ คน หญิง ๒๔๓,๕๔๐ คน
โดยเข้ามาท้างานเป็นแรงงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสด และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ตารางที่ ๕ จานวนประชากรแฝงในพื้นที่จังหวั ดปทุมธานี
ประชากรแฝง
อาเภอ
เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
สามโคก

ชาย (คน)
๓๔,๑๔๓
๒,๖๕๐
๒,๔๕๐

คลองหลวง

๑๘,๘๖๓

หนองเสือ
ธัญบุรี

๑,๓๐๐
๑๒๘,๐๐๐

ลาลูกกา
รวม

๔๐,๐๕๐
๒๒๗,๔๕๖

หญิง (คน)
๓๕,๐๗๑
๒,๔๕๐
๒,๕๕๐

รวม (คน)
๖๙,๒๑๔
๕,๑๐๐
๕,๐๐๐

แหล่งที่มาของข้อมูล

สถานที่ทางานของประชากรแฝง

โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเช่า
หมู่บ้านจัดสรร
๑๓,๘๗๗
๓๒,๗๔๐ โรงงานอุตสาหกรรม
หมู่บ้านจัดสรร ตลาดไท
๗๐๐
๒,๐๐๐ โรงงานอุตสาหกรรม สวนพืชผัก
๑๔๗,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ โรงงานอุตสาหกรรม ย่านการค้า หอพัก
สถานประกอบการ หมู่บ้านจัดสรร
๔๑,๘๙๒
๘๑,๙๔๒ ศูนย์การค้า บ้านจัดสรร
๒๔๓,๕๔๐ ๔๗๐,๙๙๖

ปค.อ.เมืองปทุมธานี
ปค.อ.ลาดหลุมแก้ว
ปค.อ.สามโคก
ปค.อ.คลองหลวง
ปค.อ.หนองเสือ
ปค.อ.ธัญบุรี
ปค.อ.ล้าลูกกา

ที่มา : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอทุกอ้าเภอ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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1.7 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
1.7.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม จั ง ห วั ด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT
MARKET PRICES) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มี มูลค่ ารวม ๒๙๐,๗๗๑ ล้ านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ที่ ผ่า นมา คิ ดเป็น ร้ อยละ
๑๓.๐ เป็ นมู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์ ในภาคเกษตรกรรม ๘,๐๘๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปีที่ ผ่านมาร้อยละ ๓๖.๖ และภาค
นอกเกษตร ๒๘๒,๖๘๓ ล้ านบาทเพิ่ มขึ้ นจากปี ที่ผ่ านมาร้อยละ ๑๒.๔ รายได้ เฉลี่ ยต่ อหั วประชากร (Per capita
GPP) เท่ากับ ๓๔๙,๑๕๗ บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๑.๔
ตารางที่ ๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานี ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิ ต (วิธี Top Down)
ผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตร
สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ
สาขาก่อสร้าง
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
และบริการทางธุรกิจ
สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาค
บังคับ
สาขาการศึกษา

๒๕๔๙
๔,๕๔๕
๔,๑๙๑
๓๕๔
๑๘๕,๓๕๑
๕๑
๑๒๙,๓๗๑
๘,๑๑๗
๗,๙๖๒

๒๕๕๐
๔,๙๑๐
๔,๕๓๔
๓๗๖
๑๙๓,๓๔๒
๔๖
๑๓๓,๗๑๒
๗,๙๔๗
๗,๗๐๓

๒๕๕๑
๕๙๖๒
๕,๖๖๒
๓๐๐
๒๒๐,๔๗๐
๔๗
๑๕๖,๒๕๐
๗,๔๑๘
๗,๗๐๔

หน่วย : ล้านบาท
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๕,๙๒๒
๘,๐๘๘
๕,๕๘๓
๗,๗๓๕
๓๓๘
๓๕๓
๒๕๑,๔๔๙ ๒๘๒,๖๘๓
๔๘
๕๔
๑๘๖,๕๕๔ ๒๑๓,๖๒๖
๘,๔๖๘
๙,๒๕๕
๖,๕๓๗
๖,๖๑๗

๙,๒๘๔

๑๐,๔๕๓

๑๑,๙๓๖

๑๑,๗๘๓

๑๑,๗๘๙

๖,๙๒๑

๗,๖๕๔

๘,๓๓๕

๘,๗๐๔

๙,๕๑๓

๕,๒๓๙

๕,๙๑๓

๖,๕๙๐

๖,๖๑๘

๖,๖๖๙

๓,๔๗๒

๓,๘๗๔

๔,๕๒๖

๔,๘๒๒

๕,๑๕๓

๔,๔๑๕

๔,๔๓๙

๔,๓๓๒

๔,๒๔๘

๔,๘๒๘

๒,๕๗๓

๒,๗๕๒

๔,๐๙๖

๔,๖๕๐

๔,๘๔๓

๓,๘๙๘

๔,๓๕๖

๔,๖๔๑

๔,๑๙๘

๕,๑๑๒

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ตารางที่ ๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานี ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิ ต (วิธี Top Down) (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและ
บริการส่วนบุคคลอื่นๆ
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท)
จานวนประชากร (๑,๐๐๐ คน)

๒๕๔๙
๒,๓๙๖

๒๕๕๐
๒,๕๕๑

๒๕๕๑
๒,๓๘๕

หน่วย : ล้านบาท
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒,๔๖๒
๒,๖๒๘

๑,๕๘๗

๑,๘๗๙

๒,๐๗๓

๒,๒๙๒

๖๔
๑๘๙,๘๙๖
๒๓๘,๘๔๒
๗๙๕

๖๕
๑๙๘,๒๕๒
๒๔๖,๐๓๐
๘๐๖

๖๕
๒๒๖,๔๓๒
๒๗๗,๗๕๕
๘๑๕

๒,๕๓๖

๖๕
๖๒
๒๕๗,๓๗๑ ๒๙๐,๗๗๑
๓๑๓,๔๘๓ ๓๔๙,๑๕๗
๘๒๑
๘๓๓

ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒) อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไ ด้รับใบอนุญาต ทั้งสิ้นจ้า นวน ๓,๒๙๘ โรงงาน เงิ น
ลงทุ น 403,408,615,053 บาท และจ้ า น วน แร งงา น 286,๑๘๐ คน (เป็ น ชา ย 128,221 คน หญิ ง
153,959 คน)
การกระจายตัวของโรงงาน
การกระจายตั วของโรงงาน อ้าเภอที่มีโรงงานอุต สาหกรรมตั้ง อยู่มากที่สุด คื อ อ้าเภอคลองหลวง
1,020 โรง (ร้อ ยละ 30.93) รองลงมาได้แก่ อ้าเภอล้าลู กกา 815 โรง (ร้อยละ 24.71) อ้าเภอเมื อง 465 โรง
(ร้อ ยละ 14.10) อ้ า เภอลาดหลุ มแก้ ว 367 โรง (ร้อ ยละ 11.13) อ้ า เภอสามโคก 285 โรง (ร้ อ ยละ 8.64)
อ้าเภอธัญบุรี 280 โรง (ร้อยละ 8.49) และอ้าเภอหนองเสือ 66 โรง (ร้อยละ 2)
ร้อยละ 13.22 หรือ จ้านวน 436 โรงของโรงงานทั้ งหมดอยู่ ในแหล่ งชุมชนอุ ตสาหกรรม มี การ
จัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรมของ บริษั ท ไทยซู ซูกิมอเตอร์ จ้ากั ด
ตั้ง อยู่ ณ อ้ า เภอธัญ บุ รี และมีเ อกชนด้ าเนิ นกิ จ การที่ มีลัก ษณะคล้ า ยนิค มอุ ตสาหกรรม 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ชุ มชน
อุตสาหกรรมที่ มีจ้ านวนโรงงานมาก จ้านวน 2 แห่ง คื อ บริษัท นวนคร จ้า กัด ตั้ งอยู่ อ้า เภอคลองหลวง มี เนื้อ ที่
ประมาณ 6,495 ไร่ มีโรงงาน 226 โรงงาน เขตอุต สาหกรรม บริษั ท สวนอุต สาหกรรมบางกะดี จ้ ากัด ตั้ งอยู่
อ้าเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 1,222 ไร่ มีโรงงาน 42 โรงงาน
นอกจากนี้และเป็นการก่อสร้า งอาคารโรงงานส้าเร็จ รูปของเอกชนไว้บริก ารแก่นั กลงทุน อีก 11
แห่ ง ได้แ ก่ แฟคคอม ,แฟคเฮ้ าส์, เคที แฟคทอรี่ พาร์ ค ที่ อ้ าเภอลาดหลุ มแก้ ว, แจนเซ่น มิ นิแ ฟคตอรี่ , อรดา ,
บิ๊ก ล็อ ทแฟคตอรี่ ที่ อ้ าเภอล้ าลู กกา ,บิ๊ ก แลนด์ ,รัง สิต พรอสเพอร์ เอสเตท ,เอ็ มเอ็มซี มิ นิแ ฟคทอรี (นวไท) ที่
อ้าเภอคลองหลวง ,บิ๊กเกอร์แลนด์ ที่อ้าเภอล้าลูกกา และ ศรีปทุมมินิแฟคตอรี่ ที่อ้าเภอหนองเสือ
อุตสาหกรรมที่ มีก ารประกอบกิ จการมากที่สุ ด คื อ อุตสาหกรรมผลิต ภัณฑ์ โลหะ 513 โรงงาน
รองลงมา คือ อุต สาหกรรมอื่นๆ 358 โรงงาน อุตสาหกรรมขนส่ง 274 โรงงาน และอุ ตสาหกรรมพลาสติก 271
โรงงาน ตามล้า ดั บ อุ ตสาหกรรมที่ มีเงิ นลงทุน สู ง ที่สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้า 109,434.081156 ล้ านบาท
รองลงมา คือ อุต สาหกรรมเครื่ องจั กรกล 44,329.10198 ล้า นบาท อุต สาหกรรมที่มีจ้า นวนคนงานสู งสุด คื อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า 90,167 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 26,439 คน

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ส้าหรับ การใช้แ รงงานในภาคอุ ตสาหกรรม ปี 2556 มีโ รงงานที่ ได้ รับอนุญ าตประกอบกิจ การ
137 โรงงาน และขยายโรงงาน 20 โรงงาน มี การใช้ แรงงาน 10,370 คน มีโ รงงานอุ ตสาหกรรมที่ เลิก กิจ การ
จ้านวน 60 โรง เลิกจ้างงาน 7,077 คน
ตารางที่ ๗ จานวนโรงงาน ทุน คนงาน และเครื่องจักร
โรงงาน
จาพวกที่
1
2
3
รวม

จานวน
เงินทุน (บาท)
คนงานชาย คนงานหญิง
โรงงาน
18
70,615,000
104
128
305
2,053,731,395
2,620
1,994
2,975 401,284,268,658 125,497
151,837
3,298 403,408,615,053 128,221
153,959

รวม

แรงม้า

232
243.71
4,614
9,450.93
277,334 4,104,734.25
282,180 4,114,428.89

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
ตารางที่ ๘ จานวนโรงงานแยกตามหมวดอุ ตสาหกรรม
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

จานวน
(โรง)
78
258
27
67
33
30
179
123

4,072,519,033
18,789,171,259
16,215,581,795
7,152,563,565
804,557,415
5,167,244,564
4,496,957,326
2,298,750,699

คนงาน
(คน)
2,438
21,737
6,159
7,040
4,249
2,806
6,829
4,728

93,016.60
441,323.71
253,457.23
126,471.70
4,367.45
23,212.89
97,412.55
30,118.58

91

6,510,016,583

5,025

324,099.52

54
211
24
38
271
189
29
513
245
206
274
358
3,298

2,218,449,127
37,519,828,918
1,498,718,015
9,655,041,616
15,953,421,606
10,225,763,031
16,941,407,555
35,649,693,909
44,329,101,980
109,434,081,156
14,766,845,124
39,708,900,777
403,408,615,053

เงินลงทุน (บาท)

แรงม้า

1,921
11,405.87
9,689
243,844.62
823
33,790.76
5,384
156,673.04
12,682
205,389.99
8,796
149,630.49
7,329
164,511.74
21,965
268,475.01
26,439
214,872.32
90,167
498,296.58
14,185
132,152.19
21,789
641,906.05
282,180 4,114,428.89

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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1.7.2 โครงสร้างทางสังคม
๑) การศึกษา
จัง หวั ด ปทุ มธานี แ บ่ ง พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึก ษาเป็ น 2 เขต ประกอบด้ ว ย
ส้านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาปทุมธานี เขต ๑ ครอบคลุมพื้ นที่ ๔ อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองปทุมธานี
อ้าเภอคลองหลวง อ้า เภอสามโคก และอ้าเภอลาดหลุมแก้ว ส้านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาปทุ มธานี
เขต ๒ ครอบคลุมพื้น ที่ ๓ อ้า เภอ ได้ แก่ อ้า เภอธัญ บุรี อ้า เภอล้า ลูก กา และอ้า เภอหนองเสือ และส้า นัก งานเขต
พื้น ที่ การศึ ก ษามั ธยมศึก ษา เขต 4 ครอบคลุ มพื้น ที่ 7 อ้า เภอ ได้ แ ก่ อ้า เภอเมื องปทุมธานี อ้ าเภอคลองหลวง
อ้าเภอสามโคก อ้าเภอลาดหลุมแก้ ว อ้าเภอธัญบุ รี อ้าเภอล้าลูก กา และอ้าเภอหนองเสือ ในปีการศึกษา ๒๕๕4 มี
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส้า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ อื่ น ๆ รวม ๑๙1 แห่ ง และส้ า นั ก งาน
บริห ารงานการศึ ก ษาเอกชน ๘2 แห่ ง รวม ๒73 แห่ ง จ้ า นวนห้ อ งเรี ย น 5,080 ห้ อ งเรีย น ครู 6,326 คน
นักเรียนจ้านวน 1,039,876 คน
๒) ศาสนา
ประชาชนในจั งหวั ดปทุ มธานีส่ว นใหญ่นั บถือ ศาสนาพุ ทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิ สลาม
และศาสนาคริ สต์ ตามล้า ดับ ส้า หรั บจ้ านวนศาสนสถานในจั งหวัด จ้า แนกได้ เป็น วัด ในพุท ธศาสนา 185 แห่ ง
มัสยิด ๓๐ แห่ง โบสถ์ (คริสต์) ๓9 แห่ง
ตารางที่ ๙ จานวนศาสนสถานแยกตามพื้น ที่อาเภอ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

อาเภอ
เมืองปทุมธานี
คลองหลวง
ธัญบุรี
สามโคก
ล้าลูกกา
ลาดหลุมแก้ว
หนองเสือ
รวม

วัด (พุทธ)
๔๑
๒๓
๑๐
๔๐
๓๓
๑๘
๒๐
๑๘๕

จานวนศาสนสถาน
โบสถ์ (คริสต์) มัสยิด (อิสลาม)
๕
๓
๑๐
๔
๑๒
๑
๑
๒
๘
๑๑
๒
๖
๑
๓
๓๙
๓๐

ที่มา : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุ มธานี
๓) การประกอบอาชีพ
การเกษตร
จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ ท้าการเกษตรในปี 2554 จ้านวน 612,762 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด
953,660 ไร่หรือ คิดเป็ นร้อยละ 64.25 ของพื้ นที่ทั้ง หมด ด้วยลั กษณะภูมิป ระเทศของจั งหวัด เป็นที่ ราบลุ่ มที่เอื้ อ
แก่การเพาะปลู ก จึงท้า ให้จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ท้าการเกษตรอยู่ในทุกอ้าเภอ โดยอ้าเภอหนองเสื อเป็นอ้ าเภอที่ มี
พื้นที่ ท้าการเกษตรมากที่สุด รองลงมาคืออ้ าเภอลาดหลุ มแก้ ว อ้า เภอล้ าลูก กา และอ้าเภอคลองหลวง ตามล้าดั บ
ส่วนใหญ่ เป็น การปลู กข้ าว รองลงมาได้ แก่ ไม้ผ ล-ไม้ ยืนต้ น พื ชผั ก ไม้ดอกไม้ ประดับ และพืช พลั งงาน โดยการใช้
ที่ดิน เพื่อ การเกษตรกรรมมีแ นวโน้มลดลง เนื่ องจากการขยายตัว ของธุร กิจอสังหาริมทรั พย์จ ากกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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จนเกิดการขยายตัว ของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยั งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ที่ ดินรกร้า งว่างเปล่ า
ซึ่งมิไ ด้มีการใช้ป ระโยชน์ใ นการเกษตร มี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นเนื่อ งจากการซื้อขายที่ดิ นเพื่อ เก็งก้ าไร จังหวั ดปทุ มธานี
มีก ารรวมกลุ่ มของเกษตรกร เพื่ อ เพิ่ มรายได้ ให้ มากขึ้ น เพิ่ มความมั่ น คงให้ กั บ ชี วิต โดยแบ่ งกลุ่ มการเกษตรได้
ออกเป็น ๖ กลุ่ม เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่ มแม่ บ้านเกษตรกร กลุ่ มยุว เกษตรกร กลุ่ มสายใยรักฯ กลุ่ มวิสาหกิ จ
ชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน
จังหวัดปทุมธานี มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อันดับ ที่หนึ่ง ข้าว เป็ น
พืช เศรษฐกิจ ที่ มีพื้น ที่ เพาะปลู ก ทั่ วทุ ก อ้ าเภอในพื้ น ที่ 327,731 ไร่ เกษตรกร ๒๑,๒๐๓ ราย ผลผลิ ต เฉลี่ ย
815 กก./ไร่ อันดับ ที่สอง ไม้ผล-ไม้ยืน ต้น มี พื้นที่ป ลูก 37,112 ไร่ ได้ แก่ มะม่วง กล้วยหอม อั นดับ ที่สาม พืชผั ก
มีพื้นที่ เพาะปลูก ๒๑,๓๘๘ ไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกเชิงการค้า และพืช ที่อนาคตไกล คือ พืชน้้ ามัน ในจังหวัดปทุมธานี
มีพืชน้้ามัน ๑๒,๐๐๐ ไร่ อยู่ในอ้าเภอหนองเสือ
การปศุสัตว์
จังหวั ดปทุมธานี มีผู้ประกอบอาชี พเลี้ย งสัตว์ กระจายไปทุกอ้ าเภอ มีมูล ค่าผลผลิต มากที่ สุดคื อ
โค มี มูล ค่ า ผลผลิ ต 525.26 ล้ า นบาท ไข่ เป็ ด มี มูล ค่ า ผลผลิ ต 212.68 ล้ า นบาท กระบื อ มี มูลค่ า ผลผลิ ต
146.68 ล้านบาท สุกร มีมูลค่าผลผลิต 143.38 ล้านบาท และไก่พื้นเมือง มีมูลค่าผลผลิต 26.23 ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๓ จังหวัด ปทุ มธานี มีผู้ ประกอบอาชี พเลี้ย งสัต ว์ก ระจายอยู่ ทุ กอ้า เภอ สั ตว์ ที่เ ลี้ย ง
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นสั ต ว์ ปี ก ได้ แ ก่ เป็ ด ไก่ ห่า น นกกระทา โดยเป็ น ลัก ษณะรั บจ้ า งเลี้ ยงให้แ ก่ บ ริ ษัท ผู้ ผ ลิ ตอาหาร
สัตว์ สัตว์เท้ากลีบที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สุกร โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ตารางที่ ๑๐ จานวนสัตว์ในจังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๕๓
อ้าเภอ

จ้านวนสัตว์ (ตัว)
โคนม

โคเนื้อ

กระบือ

สุกร

เมือง

0

257

87 1,260

คลองหลวง

0

2,674

683 4,368

36

353

ลาดหลุมแก้ว

0

2,080

ล้าลูกกา

0

สามโคก
หนองเสือ

ธัญบุรี

รวม

แพะ

0

เป็ดเนื้อ

เป็ดเทศ

300

1,200

0

0

3,211 25,433

964

4,490

44,320

ไก่เนื้อ

ไก่พื้นเมือง

นกกระทา

ห่าน

16,200

0

0

52,460 133,000

268

866 294

0 11

0

200

194

5

2 40

0

0

512

1,250

800

8,561

0

40

146 1,290

240

80

0

0 122,000 13,000

1,030

200

0

37,500

0

190

933

126

90

449

22

0

2

60

26,300 19,248

430

0

0

23,811

2,500

78

0

1,750

24

445

50

21

0

1

0

38,455

4,520

920 28,500

12,000

20,945

0

472

0

3,994

604

609 3,225

0

0

8

22

36,000

390

725

84,000

24,000

0

140

5 68

600

ไก่ไข่

0

36 12,041 1,687 8,262 5,149 422

3

เป็ดไข่

6

17

125

แกะ ช้าง ม้า กวาง

45

82 226,611 62,891

0

5,781 34,440 141,120 183,477 135,500 1,188

ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี : ตุลาคม ๒๕๕๓

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
๑๒

การประมง
สัต ว์น้ า ที่มีป ริมาณผลิ ตจากการเพาะเลี้ ย งมากในจั งหวั ดปทุ มธานี ได้ แก่ ปลาดุ ก ปลานิ ล
ปลาสวาย และปลาตะเพีย น ตามล้ าดับ มี การเพาะเลี้ ยงกระจายทุ กอ้ าเภอ อ้ าเภอที่ มีผลผลิ ตจากการเพาะเลี้ย ง
มากที่สุ ด ได้แ ก่ อ้าเภอล้าลู กกา อ้ าเภอหนองเสือ อ้า เภอคลองหลวง อ้าเภอเมือ งปทุมธานี อ้ าเภอสามโคก อ้าเภอ
ลาดหลุ ม แก้ ว และอ้ า เภอธั ญ บุ รี ตามล้ า ดั บ ในปี ๒๕๕3 มี ผ ลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า จ้ า นวน
21,204,890 กิโลกรัม ลดลงจากปีก่อ นร้อ ยละ 3.4 เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ท างการเมื องในปี ที่
ผ่า นมา แต่ ในขณะที่ มีมูล ค่า เพิ่ มจากการเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ ามี มูลค่ า 245,871,339 บาท เพิ่ มสูง ขึ้ นจากปี ก่ อ น
ร้อยละ 2.79 เนื่องมาจากราคาผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ด้านแรงงาน
จังหวัด ปทุมธานีมีประชากรผู้ ที่อ ยู่ใ นวั ยแรงงานจ้า นวน ๔๗๗,๑๒๑ คน แบ่ งเป็น เพศชาย
จ้านวน ๒๕๒,๙๔๕ คน เพศหญิง จ้ านวน ๒๒๔,๑๗๖ คน ในจ้ านวนนี้เ ป็น ผู้มีงานท้ า ๔๒๗,๖๓๗ คน ผู้ ว่างงาน
๙,๔๘๔ คน ภาวการณ์ ท้า งานของประชากรในจั ง หวั ด ปทุ มธานี แยกออกได้เ ป็ นผู้ มีงานท้า ในภาคการเกษตร
๖๒,๘๓๙ คน หรือร้อ ยละ ๑๓.๔๔ และผู้ มีงานท้านอกภาคการเกษตรจ้า นวน ๔๐๔,๗๙๘ คน หรือร้ อยละ ๘๖.๕๖
โดยกลุ่มผู้ท้างานนอกภาคการเกษตรจะท้า งานอยู่ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตมากที่ สุด มีจ้ านวน ๒๘๗,๙๔๓ คน
คิด เป็ นร้ อ ยละ ๗๑.๑๓ ของผู้มีงานท้า ทั้ งหมด รองลงมาคื อ บริก ารด้า นธุร กิจ อสัง หาริมทรัพย์ การให้ เช่ าและ
บริ การทางธุ รกิ จมี จ้า นวน ๓๗,๖๒๖ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๙.๒๙ การขายส่ ง การขายปลีก การบริก าร มี จ้านวน
๓๓,๑๕๒ คน คิด เป็ นร้ อ ยละ ๘.๑๙ ตามล้ า ดั บ โดยจั งหวั ด ปทุ มธานี มีผู้ว่ า งงานประมาณ ๙,๔๘๔ คน อั ต รา
ว่างงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๐
ข้อมูลสถานประกอบการ จังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบการทั้งสิ้น ๑๓,๖๖๕ แห่ง จ้าแนก
ตามขนาดของสถานประกอบกิจการ
ตารางที่ ๑๑ ข้อมูลสถานประกอบการและผู้ประกัน ตน จังหวัดปทุมธานี
จานวนลูกจ้าง (คน)
น้อยกว่า ๑๐ คน
๑๐ – ๑๙ คน
๒๐ – ๔๙ คน
๕๐ – ๙๙ คน
๑๐๐ – ๑๙๙ คน
๒๐๐ – ๔๙๙ คน
๕๐๐ – ๙๙๙ คน
มากกว่าหรือเท่ากับ ๑,๐๐๐ คน
รวม

จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)
9,142
1,980
1,383
509
324
229
60
38
13,665

ลูกจ้าง (คน)
33,294
26,929
42,272
35,590
45,121
69,491
39,490
80,307
372,494

ที่มา: ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี (พฤศจิกายน 2557)
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๔) การสาธารณสุข
จัง หวั ดปทุ มธานี มีส ถานพยาบาล ประกอบด้ว ย โรงพยาบาลทั่ วไป ๑ แห่ ง โรงพยาบาล
ชุมชน ๗ แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง ๒ แห่ง โรงพยาบาลเอกชน ๗ แห่ง โรงพยาบาลสังกั ดกระทรวงอื่น ๑ แห่ ง
สถานีอนามั ย ๗๘ แห่ง ศูน ย์บริ การสาธารณสุข เทศบาล ๒๑ แห่ง คลินิ ก (ทุ กประเภท) ๔๓๙ แห่ง จ้านวนเตีย ง
๒,๘๕๒ เตีย ง ส้า หรับ บุคลากรด้ านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ ๔๒๓ คน ทั นตแพทย์ ๖๔ คน เภสัชกร ๙๔
คน อั ตราส่ วนแพทย์ ต่อจ้ านวนประชากรจังหวัดปทุมธานี เมื่ อปี ๒๕๕๕ เท่ ากับ ๑: ๒,๓๓๐ คน สู งกว่ ามาตรฐาน
(แพทย์มาตรฐาน ๑ : ๖,๐๐๐ คน)
ตารางที่ ๑๒ จานวนสถานพยาบาลและอั ตราส่ว นเตียงต่ อประชากรจังหวั ดปทุม ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประเภทสถานบริการ
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
โรงพยาบาลเอกชน
สถานีอนามัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
คลินิก (ทุกประเภท)
รวม

จานวน
(แห่ง)
๑
๗
๒
๑
๗
๗๘
๒๑
๔๓๙
๕๕๖

จานวน
(เตียง)
๓๗๗
๒๔๐
๘๕๘
๕๐๙
๘๖๘
๐
๐
๐
๒,๘๕๒

อัตราส่วนเตียงต่อประชากร
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๒
๑ : ๒,๖๑๔
๑ : ๑,๙๖๒
๑ : ๒,๔๖๔
๑ : ๔,๑๐๗
๑ : ๓,๒๖๒
๑ : ๓,๘๗๒
๑ : ๑,๑๔๘
๑ : ๙๑๖
๑ : ๑,๐๘๓
๑ : ๑,๙๓๖
๑ : ๑,๗๐๖
๑ : ๑,๘๒๕
๑ : ๑,๑๓๕
๑ : ๑,๐๓๘
๑ : ๑,๐๗๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
-

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ ๑๓ อัตรากาลังบุคลากรด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประเภท
บุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร

เกณฑ์ (คน)
๑๒๐
๑๒๖
๑๑๘

จานวนที่มี
(คน)
๔๒๓
๖๔
๙๔

ปี ๒๕๕๑
๑ : ๒,๓๓๐
๑ : ๑๕,๔๐๐
๑ : ๑๐,๔๘๖

อัตราส่วนต่อประชากร
ปี ๒๕๕๐
๑ : ๒,๒๖๑
๑ : ๑๔,๙๔๓
๑ : ๑๐,๑๗๔

ปี ๒๕๔๙
๑ : ๒,๑๙๖
๑ : ๑๔,๕๑๙
๑ : ๙,๘๘๕

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
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บทที่ ๒
สถานการณ์มลพิษของจังหวัดปทุม ธานี
2. สถานการณ์และประเด็ นปั ญหาด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
2.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.1 ทรัพยากรดินและที่ดิน
พื้น ที่จั งหวัด ปทุ มธานี มีส ภาพภู มิป ระเทศเป็ นแบบที่ ราบ น้้ าทะเลเคยท่ วมถึง เกิ ดจากวัต ถุต้ น
ก้าเนิด ดิน ๒ ประเภท คือวัต ถุต้นก้ าเนิด ที่เกิด จากตะกอนน้้ากร่อยทั บอยู่บ นตะกอนน้้ าทะเล พบอยู่บ ริเวณสองฝั่ ง
ของแม่น้ าเจ้าพระยา โดยบริเวณด้า นตะวันตกของแม่ น้าและบริเวณด้า นตะวัน ออกที่อยู่ ติดกับแม่ น้าเจ้าพระยา ดิ น
มีลัก ษณะเป็ นดิน เหนี ยวตลอดชั้น ดิน ส่ว นบนมีสี เทาเข้มค่อนข้า งเป็น กรด ส่ วนล่ างมี สีเทาอ่อ นค่ อนข้ าง เป็น กรด
จนถึ งเป็ น ด่ างเพิ่ มขึ้ น ตามความลึ ก ส้ าหรับ บริ เวณด้ า นตะวัน ออกที่ ลึก ออกไปจากแม่น้ า เจ้ าพระยา ดิ นที่ พบมี
ลักษณะเช่น เดียวกัน อาจพบสารคาโรไซท์ (Karosite) เล็ กน้อ ย ชุ ดดิ นส้า คัญ ที่พบได้แ ก่ ดิ นชุ ดฉะเชิง เทราวัต ถุ
ต้น ก้ า เนิ ด ดิ น ที่ เกิ ด จากตะกอนน้้ า กร่อ ย ลั ก ษณะดิ น ที่ พบเป็ น ดิ น เหนี ย วตลอดชั้ น ดิน ส่ ว นบน มี สี ด้ าทรายมี
อินทรีย์วั ตถุ อยู่สู งดิน เป็น ดิน เปรี้ ยวคื อ มี ปฏิ กริย าเป็ นกรดจั ด มี pH ประมาณ ๔-๖ และพบจุด ประสีเหลืองของ
สารคาโรไซท์ ซึ่งสารนี้เ กิดจากขบวนการเพิ่มออกซิเจนของสารประกอบก้า มะถัน ในรูป ของแร่ไพไรท์ (pyrite) ท้ า
ให้เ กิด ก้า มะถัน และดิน มีค วามเปรี้ ยวลดลง ผลึก ยิบ ซั่มนี้ พบมากทางด้า นตะวั น ตกของแม่น้ าเจ้า พระยา ชุด ดิ น
ส้า คัญ ที่พบ ได้ แ ก่ ดิ น ชุด รัง สิต ดิ นชุ ดองครัก ษ์ ดิ นชุ ดธั ญ บุรี ดิ นชุ ดเสนา และดิ นชุ ด อยุ ธยา เป็น ต้ น เนื่อ งจาก
ลักษณะดิน เป็น ดินเหนีย วตลอดชั้น ดินท้ าให้ การระบายน้้า ไม่ดี และการไหลบ่า ของน้้าบนผิว ดินช้า ซึ่ง สภาพพื้น ที่
ดังกล่าวท้ าให้ไม่เหมาะสมกับ การปลูก พืชไร่ และการปลูก ข้าวได้ผลผลิตต่้า ซึ่ งต้องมีก ารปรับปรุ งโดยการใช้ปูนขาว
หรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
มากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เพื่อเป็นพื้นที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่แหล่งน้้า และพื้นที่พาณิชยกรรม ตามล้าดับ
ปัญหาด้านทรัพยากรดิน และการใช้ที่ ดิน พบว่า ในพื้นที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอล้ า
ลูกกา และอ้ าเภอธัญ บุรี มีสภาพดินเสื่อมโทรม จึ งไม่เ หมาะสมกับ การปลูก พืชไร่ การปลูกข้ าวได้ผลผลิต ต่้า และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.๑.๒ ทรัพยากรป่าไม้
จังหวั ดปทุ มธานี ไม่ มีพื้น ที่ป่า สงวนแห่ งชาติ มีเพี ยงเขตห้ ามล่า สัตว์ ป่าวั ดไผ่ล้ อมและวั ดอัมพุวรา
ราม สังกั ดกรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ าและพั นธุ์พืช โดยได้รับ การประกาศเมื่อ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็ น
ต้นมา ครอบคลุมเนื้อ ที่ประมาณ 74 ไร่ นอกจากนี้ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวั ดปทุมธานี
ยังมี หน้า ที่ก้า กับ ดูแ ล การอนุ ญาตให้ ท้าอุ ตสาหกรรมไม้ และของป่าหวงห้ าม ร่วมกับหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง โดย
ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๘ มีผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้ในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งหมด ๕๐๕ ราย ดังนี้
1. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุ ตสาหกรรมต่ อเนื่อง จ้านวน 1๓ ราย
2. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
จ้านวน 1๓ ราย
3. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษ ฐกรรม
จ้านวน 1๘๘ ราย
๔. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคน
จ้านวน ๑ ราย
4. โรงงานไม้แปรรูป
จ้านวน 1๓๘ ราย
5. สถานที่ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิ ษฐ์
จ้านวน 1๔๘ ราย
6. ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม
จ้านวน ๔ ราย
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ส้าหรั บในส่ วนการปฏิ บัติก ารป้อ งกัน การลั กลอบท้าไม้พยุ ง หรือ ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ที่ได้ม าโดย
ชอบด้ว ยกฎหมายเข้าในพื้ นที่ จังหวัด ปทุมธานี ได้เตรีย มป้อ งกั นและปราบปรามการกระท้า ผิดกฎหมาย โดยได้
จัดตั้งศู นย์ประสานงานแก้ไ ขปัญหาลักลอบตัดไม้พยุง ตั้งอยู่ ณ ส้านั กงานบริหารพื้นที่อ นุรักษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี )
ในส่วนของกรมป่าไม้ มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ปทุมธานี ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
2.๑.๓ ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดปทุมธานี มี เขตห้ามล่า สัตว์ ป่า วัดไผ่ล้อ มและวั ดอั มพุว ราราม สัง กัดกรมอุ ทยานแห่ง ชาติ
สัตว์ ป่าและพั นธุ์ พืช โดยได้รับ การประกาศเมื่ อวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็ นต้น มา ครอบคลุมเนื้อ ที่ ประมาณ
74 ไร่ เป็นถิ่นที่อาศัยเก่าแก่ ของนกปากห่าง จากการส้ารวจเมื่อปี ๒๕๓๙ พบจ้านวน ๘๔,๗๘๘ ตัว และพบที่อาศั ย
ในพื้นที่ อื่นอีก ๒๕๔ ชนิ ด ทั้งที่ เป็นนกประจ้า ถิ่นและนกอพยพ ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่ า พบว่ า ในเขตห้ามล่ า
สัตว์ ป่า วัดไผ่ล้อ มและวัดอั มพุ วราราม มี จ้านวนนกลดลง เนื่ อ งจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพการใช้ ประโยชน์ พื้น ที่
โดยรอบ
2.๑.๔ ทรัพยากรธรณี
จากรายงานสรุ ปสั มปทานบัต ร ณ วั น ที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๔๒ ของกองสัมปทานเหมื อ ง
แร่ กรมทรัพยากรธรณี พบว่า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีไม่มีเหมืองแร่ที่ได้รับประทานบัตร
2.๑.๕ ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้น ที่ชุ่มน้า
จังหวัด ปทุมธานี มีพื้นที่ ชุ่มน้้า ๒๑๓ แห่ง แบ่ง เป็ น คลอง/ห้ว ยแม่น้ า /ล้า ธาร ๑๙๐ แห่ ง บึง /
ทะเลสาบ ๒๓ แห่ง รวมพื้น ที่ชุ่มน้้าประมาณ ๗๑๘.๑๑ ตารางกิโ ลเมตร พื้น ที่ชุ่มน้้าที่ส้ าคัญ คือ แม่น้า เจ้าพระยา
และบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างทั่วไป ซึ่งประกอบด้ วย ล้าคลอง ที่ราบลุ่มน้้าท่ว มถึง หนองน้้า บึง ที่ลุ่มน้้า ขั ง
พื้นที่ชุ่ มน้้าในเขตห้ามล่ าสัตว์ ป่าวัด ไผ่ล้อ มและวัดอั มพุวราราม ในต้า บลบ้ านงิ้ว และต้ าบลสามโคก อ้า เภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็น พื้นที่ชุ่มน้้าที่ มีความส้าคัญระดับ นานาชาติ เมื่อปี ๒๕๔๓
2.๑.๖ ทรัพยากรน้า
แหล่ง น้้าธรรมชาติผิวดิ นที่ส้ าคัญ คือ แม่น้า เจ้าพระยา (ลุ่มแม่น้า เจ้าพระยาตอนล่ าง) ซึ่งไหล
ผ่านอ้า เภอเมื องและอ้า เภอสามโคก ระยะทางประมาณ ๓๐ กิ โลเมตร นอกจากนี้ ยัง คงมี ล้า คลองธรรมชาติ และ
คลองชลประทาน ประมาณ ๘๔ คลอง รวมความยาวประมาณ ๑,๐๖๒.๔ กิโลเมตร แบ่งเป็น
คลองชลประทาน จ้านวน ๒๙ คลอง รวมความยาว ๗๘๐.๘ กิโลเมตร
- คลองระบายน้้า
จ้านวน ๑๓ คลอง
- คลองส่งน้้า
จ้านวน ๙ คลอง
- คลองอื่น ๆ
จ้านวน ๗ คลอง
คลองธรรมชาติ จ้ านวน ๕๕ คลอง ความยาวรวม ๒๘๐.๖ กิโลเมตร คลองต่าง ๆ นี้ ได้ไหล
ผ่านในพื้นที่ของจังหวัด โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ของอ้าเภอต่าง ๆ ได้ดังนี้
- อ้าเภอเมือ งปทุ มธานี มีแ ม่น้า เจ้าพระยา คลองบางโพธิ์ คลองบางหลวงใต้ คลองบางหลวง
คลองบางปรอก คลองเชียงราก คลองเจ้าเมือง คลองประปากรุงเทพฯ คลองบางคูวัด คลองเปรมประชากร
- อ้าเภอสามโคก มีแม่ น้าเจ้ าพระยา คลองบางโพธิ์ เหนือ คลองบางเตย คลองควาย คลองสระ
คลองเชียงรากน้อย คลองเปรมประชากร คลองเชียงราก
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- อ้า เภอลาดหลุมแก้ ว มีคลองพระอุ ดม คลองบางหลวง คลองลาดหลุมแก้ ว คลองบางโพธิ์
คลองสระ คลองสะแก คลองระแหง คลองสามวา
- อ้าเภอธั ญบุ รี มี คลองรั งสิต ประยูรศั กดิ์ (เชื่อ มระหว่ างแม่น้า เจ้า พระยาและแม่น้ านครนายก)
คลองชลประทาน ๑-๑๔
- อ้าเภอคลองหลวง มีคลองชลประทาน ๑-๗
- อ้าเภอล้าลูกกา มีคลองชลประทาน ๑-๑๔ คลองหกวาตอนล่าง
- อ้าเภอหนองเสือ มีคลองระพีพัฒน์ คลองชลประทาน ๘-๑๔
เขตอนุรั กษ์ แหล่ งน้้ าดิบ เพื่ อการประปานครหลวง นอกเหนื อจากแหล่ง น้้า ต่าง ๆ แล้ว จัง หวั ด
ปทุ มธานี ยัง เป็ น จุด สู บน้้ า ดิบ จากแม่น้ า เจ้ าพระยาเพื่อ น้ าน้้ า ดิบ มาผลิ ตน้้ า ประปาให้ บ ริก ารประชาชนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครฝั่ง ตะวัน ออก โดยมีส ถานีสู บน้้าบริเวณตอนล่า งของปากคลองอ้ อ ม ต้าบลกระแชง(ส้ าแล) อ้าเภอ
เมืองปทุ มธานี เพื่ อส่งน้้า ตามคลองส่งน้้าดิ บไปยัง โรงกรองน้้าที่บางเขนและสามเสน เพื่อป้ องกันการเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้้าที่จะน้ามาผลิตน้้าประปา
มติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๒ ก้ าหนดบริ เวณอนุ รัก ษ์แ หล่ง น้้ าดิ บ เพื่ อการ
ประปานครหลวงครอบคลุ มบริ เวณอ้า เภอเมื อ ง สามโคก คลองหลวง ซึ่ ง มีข นาดพื้ น ที่ ป ระมาณ ๒๐๐ ตาราง
กิโลเมตร โดยสรุปว่า
๑. ไม่ อนุ ญาตให้ ตั้ง หรื อขยายโรงงานอุ ตสาหกรรมที่มีน้า ทิ้งประกอบด้ วยสารเป็ นพิ ษประเภท
โลหะหนัก วัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตรและสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นพิษ
๒. ไม่ อนุญาตให้ตั้ง หรือขยายโรงงานอุ ตสาหกรรมที่มีน้า ทิ้งปริมาณเกิ นกว่า วันละ ๕๐ ลู กบาศก์
เมตร ทั้งนี้ ไม่รวมน้้าหล่อเย็น
มติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วั นที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๑ ขยายบริเ วณเพิ่ มเติมอีก ๑๕๐ ตาราง
กิโลเมตร ก้ าหนดเพิ่ มเติ มว่า ไม่อ นุญาตให้ ตั้งโรงงานอุ ตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอี ก ยกเว้ น อุตสาหกรรมที่มีข้อผู กพั น
ตามกฎหมายหรือตามมติค ณะรัฐมนตรี คือ โรงงานกระดาษบางปะอิน เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการที่ ๑
และโครงการที่ ๒ ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้าทิ้ง ปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี (BOD) ไม่เกินร้อยละ ๑
จังหวัดปทุ มธานี มี ส้านักงานการประปา จ้านวน ๒ แห่ ง ได้แก่ การประปาปทุมธานีและการ
ประปารังสิ ต มีก้า ลัง การผลิ ตน้้ าประปารวม ๓๔.๓๓ ล้านลูก บาศก์ เมตรต่อ ปี ส้า นัก งานการประปาปทุมธานี
รับผิดชอบพื้นที่อ้าเภอเมืองปทุมธานี อ้าเภอสามโคก อ้าเภอลาดหลุมแก้ว
ส้านั กงานประปารัง สิต รับ ผิดชอบพื้น ที่อ้า เภอหนองเสื อ อ้าเภอล้ าลู กกา อ้ าเภอคลองหลวง
อ้า เภอธัญ บุ รี มีผู้ ใช้ น้ า รวมทั้ง สิ้ น ๖๘,๖๔๐ ราย ปริมาณน้้า ที่ จ้า หน่ าย ๑๘.๑๑ ล้ า นลู ก บาศก์ เมตรต่ อ ปี
(ส้านักงานจังหวัดปทุมธานี ๒๕๔๕ , แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
การประปาสัมปทาน โดยกรมทรัพยากรน้้า มีจ้า นวนระบบประปาทั้งหมด ๑๑๙ แห่ง ดังนี้
๑. ในเขตอ้าเภอคลองหลวง
จ้านวน
๓๔ แห่ง
๒. ในเขตอ้าเภอล้าลูกกา
จ้านวน
๒๘ แห่ง
๓. ในเขตอ้าเภอธัญบุรี
จ้านวน
๑๘ แห่ง
๔. ในเขตอ้าเภอหนองเสือ
จ้านวน
๙ แห่ง
๕. ในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานี จ้านวน
๙ แห่ง
๖. ในเขตอ้าเภอลาดหลุมแก้ว จ้านวน
๙ แห่ง
๗. ในเขตอ้าเภอสามโคก
จ้านวน
๘ แห่ง
ส่วนมากจะเป็นโครงการจัดสรรที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร
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ตารางที่ ๑๔ ระบบประปาชนบทที่ถ่ายโอนให้ อบต. เริ่มถ่ายโอนให้ อบต. ปี ๒๕๔๖
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาเภอ
คลองหลวง
ธัญบุรี
เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ล้าลูกกา
สามโคก
หนองเสือ
รวม

ภารกิจของกรมทรัพยากรน้า
ประปา
ประปา
(ของ รพช. เดิม)
(ของกรมอนามัย)
21
7
2
8
6
7
11
22
4
10
4
17
2
83

34

2.๑.๗ ทรัพยากรน้าบาดาล
แหล่งน้้าใต้ดินของจังหวัดปทุมธานี แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑) แหล่ง น้้า ใต้ดิ นให้ป ริมาณน้้ าน้ อย (๑-๕๐ ลบ.ม./ชั่วโมง) โดยทั่วไปน้้ ามี คุณภาพดี แต่ บาง
พื้นที่ เป็ นน้้ ากร่อยและมีต ะกอนสนิมเจือ ปน พื้ นที่ที่ มีแ หล่ งน้้า ประเภทนี้ ได้ แก่ อ้า เภอลาดหลุมแก้ว อ้า เภอ
หนองเสือ และอ้าเภอล้าลูกกา
๒) แหล่ ง น้้ า ใต้ ดิ น ให้ ป ริ มาณน้้ า มาก (๕-๒๐๐ ลบ.ม./ชั่ ว โมง) โดยทั่ ว ไปน้้ า มี คุ ณ ภา พ
เช่น เดีย วกับ แหล่ง น้้าใต้ดิ น ให้ป ริมาณน้้าน้ อย ได้แก่ พื้ นที่ อ้า เภอสามโคก อ้าเภอคลองหลวง อ้ าเภอธัญ บุ รี
และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เป็ นพื้น ที่วิ กฤตจากการสูบ น้้าบาดาล มีการใช้ น้าบาดาลสู ง เนื่องจากพื้น ที่
ทั้งหมดเป็ นที่ ราบลุ่ม พบเป็น ชั้น น้้า บาดาลในตะกอนหิน ร่ว น ได้ แก่ ชั้น น้้ าที่ ราบน้้ าท่ วมถึง ยุ คควอเทอร์น ารี
(Qfd) หรือที่ เดิมเรีย กว่าชั้น น้้าเจ้า พระยา (Qcp) กระจายตัวครอบคลุ มพื้นที่ ทั่วจังหวัด น้้า บาดาลจะถูกกั กเก็บอยู่
ในชั้นกรวด และทรายที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มน้้าหลาก และบริเวณที่ราบต่้าของลุ่มน้้าเก่า
บริ เวณจั งหวั ด ปทุ มธานี มี ก ารสะสมตัว ของชั้ น หิ นบาดาลอยู่ห ลายชั้ น พบว่ ามี ก ารเจาะบ่ อ
บาดาลในชั้ นน้้าพระประแดง ชั้ นน้้านครหลวง ชั้น น้้านนทบุ รี ชั้นน้้าสามโคก และชั้นน้้าพญาไท ที่ ระดับความ
ลึกตั้ง แต่ ๑๐๐-๓๖๐ เมตร ระดับน้้ าปกติ (Static level) มีค่ าอยู่ ระหว่ าง ๑๐-๔๕ เมตร ส่ วนใหญ่จ ะพบชั้นน้้ า
คุณภาพดีที่ระดับ ความลึ กตั้งแต่ ๑๘๐ เมตรขึ้นไป ตั้งแต่ อ้าเภอเมื องปทุมธานี ซึ่ งอยู่ทางทิศใต้ไปจนถึงอ้ าเภอไทร
น้อย จัง หวัด นนทบุรี จะพบที่ระดับลึ กมากขึ้น ถึง ๓๐๐-๓๖๐ เมตร ในส่วนของผลการวิ เคราะห์ ทางเคมีพบว่ า
คุณภาพของน้้ าอยู่ ในเกณฑ์ ดี สามารถน้ ามาใช้ใ นการอุ ป โภคบริ โภคได้ เป็ น ส่ว นใหญ่ เมื่ อพิ จ ารณาเทีย บกั บ
มาตรฐานน้้ าบาดาลเพื่อ การบริ โภค ทั้ง นี้ ขึ้น อยู่กั บ ระดับ ความลึก ของชั้น น้้ าที่ พัฒ นาขึ้ นมาใช้ ด้ว ย สรุป ได้ คื อ
เหล็ก โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แมงกานีส คลอไรด์ ความกระด้ าง และค่ าความกร่อยเค็ม โดยสรุป อยู่ใ น
เกณฑ์ มาตรฐาน ไม่เกิน ปริมาณที่ย อมรับ ได้พบว่าบางส่วนของต้ าบลโสนลอย ต้ าบลพิ มลราชและต้าบลบางรั ก
พัฒนา อ้ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุ รี มี ปริมาณเกลือ ทั้งหมดที่ ละลายในน้้าสู งกว่ า ๖๐๐ มิ ลลิก รัมต่ อลิต ร
แสดงว่ามีโอกาสที่จะเจาะพบน้้าบาดาลคุณภาพกร่อยถึง เค็ มในพื้นที่ ดังกล่าว
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ภาพรวมของปริมาณการใช้น้ าบาดาลของจั งหวัดปทุมธานี ในอดี ต พบว่ า มี อัตราการใช้น้า เกิ น
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อ ปี คิ ดเป็ นสัด ส่วนพื้น ที่ประมาณ ๗๐-๘๐ ซึ่ งเกณฑ์ก ารใช้ น้าบาดาลในพื้น ที่
จังหวั ดปทุ มธานี มีอั ตราใช้น้าอยู่ในระดับ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เ มตรต่ อปี จะเห็นว่า อัตราการใช้น้ า
บาดาลจั งหวั ดปทุ มธานีอ ยู่ในเกณฑ์สู ง มี การใช้อ ย่างต่อเนื่องเป็น เวลานาน อาจท้ าให้ แรงดัน ของน้้าบาดาลลด
ต่้าลงอย่างรวดเร็วได้ โดยไม่มีการคืนตัว ผลสืบ เนื่องที่ เกิดมาคือ การทรุด ตัวของแผ่นดิ น การไหลซึมของน้้ าเค็มรุ ก
ล้้า เข้ า มาในชั้ น น้้า บาดาล ซึ่ง ตั้ งแต่ เดิ มเคยจื ด ดัง นั้ น การใช้น้ า บาดาลในจั ง หวัด ปทุ มธานี ควรจะเพิ่มความ
ระมัดระวังในส่วนของปริมาณน้้าที่จะน้าขึ้นมาใช้ เพื่อยืดอายุของชั้นน้้าคุณภาพดีให้ยาวนานขึ้น
มติ ครม. โดยย่ อ เมื่อ วั นที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๔๖ เรื่อ ง ปัญ หาใช้น้ าบาดาลเพื่อ ป้ องกัน การเกิ ด
แผ่นดินทรุดตัวและน้้าใต้ดินเค็มจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้าเนิน การ ดังนี้
๑. ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ง ระบบน้้ าประปานครหลวง และการประปาส่ว น
ภูมิ ภ าคเข้ าถึ งหรือ สามารถเชื่อ มต่อ กั บระบบประปาได้ แล้ ว จะอนุ ญ าตให้ ประชาชนและผู้ป ระกอบการใช้ น้ า
บาดาลต่อไปได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๒. กรณี การใช้ น้ า บาดาลของชุมชนและหมู่ บ้ านจั ด สรรบางแห่ ง ที่ ก ลายเป็น ทรั พย์สิ น ที่ ไ ม่
ก่อ ให้เ กิ ดรายได้ (NPL) ของสถาบั น การเงิ น ท้ า ให้มีปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตเชื่อ มต่ อ ระบบประปา ให้
ประสานกับสถาบันการเงิน
๓. ให้กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม
และหน่ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งควบคุมก้ า กับ ดู แ ลโรงงานและสถานประกอบการไม่ ให้ ป ล่ อยน้้ า เสี ย ลงสู่ ล้า ธาร
สาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
แนวโน้ มสถานการณ์ ท รั พยากรน้้ า บาดาลในปั จจุ บั น พบว่ า มี แนวโน้ มดี ขึ้ นทั้ ง คุ ณภาพและ
ปริมาณ โดยอัตราการใช้น้าบาดาลยัง อยู่ในช่วงที่ไม่เกินค่ าวิกฤตที่ก้ าหนด คื อ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่ อ
ปี เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการยกเลิกการใช้น้าบาดาลแล้วจ้านวนหนึ่ง
ส้านัก งานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด ปทุมธานี มี หน้าที่ ก้ากับ ดู แลการประกอบ
กิจการน้้ าบาดาล โดยข้อมู ลเมื่ อปี ๒๕๕๘ มีจ้ านวนบ่ อน้้ าบาดาลในพื้นที่ จัง หวัด ปทุ มธานี จ้านวน 5๒๗ บ่ อ
แบ่งออกเป็นประเภท
- ธุรกิจ (อุตสาหกรรม/บริการ/การค้า)
จ้านวน
3๙๗
บ่อ
- อุปโภคบริโภค
จ้านวน
1๑๓
บ่อ
- เกษตรกรรม
จ้านวน
1๗
บ่อ
2.๒ สิ่งแวดล้อม
๗.๒.๑ คุณภาพน้า
จัง หวั ด ปทุ มธานี มีการเพิ่ มขึ้น ของชุ มชนอย่ า งรวดเร็ ว แบ่ งเป็ น เขตเทศบาลถึ ง ๒๗ แห่ ง มี
โครงการหมู่บ้ านจัดสรรเกิ ดขึ้นหลายร้ อยโครงการ มีโรงงานอุต สาหกรรมที่ขึ้ นทะเบียนกั บกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถึง 3,298 โรง (ส้ า นั กงานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด ปทุ มธานี , ๒๕๕๖) นอกจากนี้ ยัง มี พื้น ที่ เกษตรกรรมประมาณ
ร้อ ยละ ๖๐ ของพื้ น ที่จั งหวั ด ซึ่ง เขตชุ มชนเมื อง โรงงานอุ ต สาหกรรม และพื้ นที่ เกษตรกรรมต่ างก็เ ป็น แหล่ ง ที่
ก่อให้เกิดน้้าเสียด้วยกันทั้งสิ้น
มลพิ ษทางน้้ าที่ เกิด ขึ้นจากโรงงานอุต สาหกรรมเหล่า นี้บ างส่ วนได้รับ การบ้ าบัด จนได้มาตรฐาน
คุณภาพน้้า ทิ้ง และบางส่วนก็ไม่ ได้รับการบ้าบัดก่อนระบายน้้า ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับ น้้าเลย จึง ส่งผลให้คุณภาพน้้าใน
แหล่ งรองรับ น้้า ต่าง ๆ ของจั งหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง แม่น้ าเจ้ าพระยาและคลองสาขาต่า งๆ มี คุณภาพ
เสื่อ มโทรมลงและมี แนวโน้มที่จ ะทวี ความรุน แรงมากขึ้น ทุ กๆ ปี โดยเฉพาะแม่น้ าเจ้า พระยาซึ่ งไหลผ่า นจั งหวั ด
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ปทุมธานี บริเวณอ้า เภอเมือง อ้าเภอสามโคก พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ใ นประเภทที่ ๔ ซึ่งการใช้ประโยชน์เพื่ อ
การอุต สาหกรรม การอุป โภคและบริโ ภคต้อ งท้าการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุ งคุณภาพน้้า เป็นพิ เศษก่อ น นอกจากนี้
ยังพบว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมตามล้ารางและล้าคลองท้าให้แหล่ งน้้าตื้นเขินและเน่าเสีย
การเก็บ ตั วอย่ างและตรวจวัด คุ ณภาพน้้า แม่น้ า เจ้ าพระยา ประจ้า ปีง บประมาณ ๒๕๕๘ โดย
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) มีข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้้า แม่น้าเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จ้านวน ๓ แห่ ง ได้แก่ บริ เวณจุดสู บน้้า ดิบเพื่อการประปาส้า แล ต้าบลบ้า นกระแชง อ้ าเภอเมือ ง จ้ านวน ๔ ครั้ ง
บริเวณอ้าเภอสามโคก ต้าบลบางเตย อ้าเภอสามโคก จ้านวน ๑ ครั้ง และบริเวณวัดหงส์ปทุ มาวาส ต้าบลบางปรอก
อ้าเภอเมือง จ้านวน ๓ ครั้ง พบว่า คุณภาพน้้า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต่้า กว่ามาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ซึ่ ง
ก้าหนดให้แม่น้ าเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่ านจังหวัดปทุมธานี เป็ นแหล่ งน้้าผิวดิ นประเภทที่ ๓ โดยมีดั ชนีชี้วัด คุณภาพ
น้้าที่ส้าคัญคือ ปริมาณออกซิเจนละลาย, Fecal และ Fecal Coliform
ตารางที่ ๑๕ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่ง ผิวดิ น (แม่น้าเจ้าพระยา) ปีงบประมาณ ๒๕๕8
ค่าที่ตรวจวัดได้
แหล่งน้า/สถานที่
ตรวจวัด
(แม่น้าสายหลัก/
สาขา/คลอง)
แม่น้าเจ้าพระยา
สถานี CH๑๖.๑
จุดสูบน้้าดิบเพื่อการ
ประปาส้าแล
ต.บ้านกระแชง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
แม่น้าเจ้าพระยา
สถานี CH๑๗
บริเวณอ้าเภอสามโคก
ต.บางเตย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี
แม่น้าเจ้าพระยา
สถานี CH๑๗.๑
บริเวณวัดหงส์
ปทุมาวาส
ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง
25/๑1/๒๕๕7
03/๐๒/๒๕๕8
26/๐๕/๒๕๕8
๒1/๐๗/๒๕๕8

คุณภาพน้า

FCB
TCB
(Faecal ประเภท
DO
BOD (Coliform)
coliform) คุณภาพ ดัชนีที่สาคัญ
(mg/l) (mg/l) (MPN/
(MPN/
น้า
๑๐๐ ml)
๑๐๐ ml)
4.2
๑.0
4,600
200
3
DO
5.1
๐.6
35,000
6,300
๔
Fecal Coliform
5.7
2.0
5๔,0๐๐
4,600
๔
Fecal Coliform
3.4
๑.2
11,0๐๐
๔,9๐๐
4
DO, Fecal

ค่าเฉลี่ย

4.๖

๑.2

26,150

4,000

26/05/๒๕๕8

5.8

0.9

35,000

0

๔

Fecal Coliform

25/11/๒๕๕๗
03/๐2/๒๕๕8
๒1/๐๗/๒๕๕8

4.2
๔.๕
5.1

0.9
๑.๒
1.2

4,900
1,700
3,400

680
1,๓๐๐
610

๕
๓
3

NH3
DO, Fecal
DO

ค่าเฉลี่ย

4.6

1.1

๖,๖๐๐

3,333.3

ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี)
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ตารางที่ ๑๖ มาตรฐานคุณภาพน้า
มาตรฐานคุณภาพน้า
ระดับปริมาณออกซิเจนละลาย
(DO)

คุณภาพน้า

การใช้ประโยชน์

๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ขึ้นไป

ดี
(ประเภท ๒)

ระหว่าง ๔.๐ – ๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

พอใช้
(ประเภท ๓)

การอนุรักษ์สัตว์น้า การประมง การว่ายน้้า กีฬาทางน้้า
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องท้าการฆ่าเชื้อโรค
และปรับปรุงคุณภาพน้้าก่อน
การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องท้าการฆ่า
เชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าก่อน

ระหว่าง ๒.๐ – ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

เสื่อมโทรม
(ประเภท ๔)

ต่้ากว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

เสื่อมโทรมมาก
(ประเภท ๕)

การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค
โดยต้องท้าการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็น
พิเศษก่อน
การคมนาคม

คาอธิบาย
DO (Dissolved Oxygen)
BOD (Biolocal Oxygen Demand)
TCB (Coliform)
FCB (Faecal coliform)

คือ ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l)
คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้้า (mg/l)
คือ ปริมาณแบคทีเรีย (MPN/๑๐๐ ml)
คือ ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคอลโคลิฟอร์ม (MPN/๑๐๐ ml)

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัง หวัดปทุ มธานี ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้า แหล่งน้้ าผิวดิ น
ที่ส้าคัญในพื้นที่ ๓ อ้าเภอ ของจังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕8 ดังนี้
๑) อ้าเภอเมืองปทุมธานี ประกอบด้วย คลองบางหลวง คลองบางโพธิ์ใต้ คลองเปรมประชากร
๒) อ้ าเภอสามโคก ประกอบด้ วย คลองบางเตย คลองควาย คลองสระ คลองเปรมประชากร คลองบาง
โพธิ์เหนือ คลองวัดบางนา คลองใหญ่ คลองขนอน คลองวัดแจ้ง คลองวัดสระแก คลองเกาะใหม่
๓) อ้าเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบด้วย คลองพระอุดม คลองระแหง คลองบางโพธิ์เหนือ คลองคูบางหลวง
ในส่วนพื้นที่ ๔ อ้าเภอที่เหลือ คือ อ้าเภอธัญบุ รี อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอหนองเสือ และอ้ าเภอล้ าลูกกา
ในปี ๒๕๕๘ ไม่ได้ ด้าเนินการเก็ บข้ อมูล ในช่ วงเวลาดั งกล่ าว เนื่องจากน้้าในคลองแห้งขอด จึงไม่สามารถตรวจวั ด
คุณภาพน้้าได้
พารามิ เตอร์ ที่ ท้ า กา รตรวจ วั ด ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า ง (pH) อุ ณ หภู มิ ค่ า การน้ า ไฟฟ้ า
(conductivity) และปริ มาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) คุณภาพน้้า ผิวดิ นโดยรวมอยู่ใ นสภาพดี ถึงเสื่อมโทรม โดย
ดัชนีชี้วัดที่ส้าคัญ คือ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณออกซิเจนละลายน้้า มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้้า ดังนี้
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ตารางที่ ๑๗ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่งน้าผิว ดินที่ สาคั ญในจังหวั ดปทุมธานี ปี ๒๕๕8
แหล่งน้า

จุดตรวจวัด

1. คลอง
บางโพธิ์เหนือ

คลองบางโพธิ์เหนือ
(ใกล้วัดบางโพธิ์ใน)
อ. สามโคก
2. คลอง
คลองวัดบางนา
วัดบางนา
(หน้าประตูระบายน้้า)
อ.สามโคก
3. คลองใหญ่ คลองใหญ่
(หน้าประตูระบายน้้า)
อ.สามโคก
4. คลองขนอน คลองขนอน
(หน้าประตูระบายน้้า)
อ.สามโคก
5. คลองวัดแจ้ง คลองวัดแจ้ง (หน้าวัด)
อ.สามโคก
6. คลอง
คลองวัดสระแก
วัดสระแก
อ.สามโคก
7. คลอง
ประตูระบายน้้า
เกาะใหม่
อ.สามโคก
8. คลองสระ
9. คลองควาย
10. คลอง
บางเตย
๑1. คลอง
บางโพธิ์ใต้

คลองสระ
อ.สามโคก
คลองควาย อ.สามโคก
คลองบางเตย
(หลังประตูระบายน้้า)
อ.สามโคก
จุดที่ 1 ใต้สะพานคลอง
บางโพธิ์ใต้ อ.เมือง
จุดที่ 2 หน้าประตูระบาย
น้้า ซอยวัดไพร่ฟ้า

ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
pH Temperature Conductivity DO
ประเภท
0
( C)
(ms/cm)
(mg/l) คุณภาพน้า
8.82
30.39
1.58
5.28
๓
6.35

30.65

0.67

5.42

๓

6.54

30.78

0.57

6.48

2

6.80

31.31

0.46

4.70

3

7.06

32.19

0.48

3.59

4

8.07

32.82

0.40

7.34

2

7.45

31.70

0.43

3.25

4

7.51

31.94

1.05

3.19

4

7.40
7.36

31.81
31.32

0.43
0.42

3.21
2.88

4
4

7.94

30.72

2.19

4.31

๓

7.89

30.64

1.82

2.29

4
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ตารางที่ ๑๗ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่งน้าผิว ดินที่ สาคั ญในจังหวั ดปทุมธานี ปี ๒๕๕8 (ต่อ)
แหล่งน้า

จุดตรวจวัด

12. คลอง
พระอุดม

13. คลอง
ระแหง

14. คลองบาง
โพธิ์เหนือ
15. คลอง
คูบางหลวง

16. คลองบาง
หลวง

จุดที่ ๑ สะพานคลองพระ
อุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
(ใกล้เขตรอยต่อจังหวัด
นนทบุรี)
จุดที่ ๒ จุดตัดคลองระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ ๓ จุดตัดคลองบาง
โพธิ์เหนือ หมู่ 3
ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ ๔ จุดตัดคลอง
บางเตย ใกล้สถานี
ต้ารวจภูธรคูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ ๑ สะพาน
ใกล้ รร.วัดบัวแก้วเกสร
อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ ๒ ประตูระบายน้้า
คลองระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว
ตรงสะพานถนนใหญ่บาง
โพธิ์ ใกล้โรงกลึง
อ. ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ ๑ ใกล้โรงสีข้าว
ไทยวัฒนสินไรซ์มิล
อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ ๒ ใกล้ รพสต.
ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดที่ 3 หน้าวัดบัวสุวรรณ
ประดิษฐ์
คลองบางหลวง ใต้สะพาน
ข้ามคลอง

ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
pH Temperature Conductivity DO
ประเภท
0
( C)
(ms/cm)
(mg/l) คุณภาพน้า
7.22
30.39
0.82
3.29
4

7.73

31.28

0.73

3.12

4

7.81

30.96

0.57

4.50

3

7.79

31.0

0.71

3.73

4

6.36

29.7

1.25

2.54

4

7.08

30.7

0.58

3.73

4

7.79

32.09

0.43

4.77

3

7.73

33.49

1.60

5.04

3

7.69

34.73

1.62

3.36

4

7.63

35.14

1.63

4.67

3

7.41

30.16

1.79

1.84

5
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ตารางที่ ๑๗ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่งน้าผิว ดินที่ สาคั ญในจังหวั ดปทุมธานี ปี ๒๕๕8 (ต่อ)
แหล่งน้า

จุดตรวจวัด

17. คลอง
เปรมประชากร

จุดที่ ๑ รอยต่อจังหวัด
ปทุมธานี – อยุธยา
จุดที่ 2 ใต้สะพานถนน
คลองหลวง หลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุดที่ 3 หน้าวัดเวฬุวัน
คลองบางหลวง ใต้สะพาน
ข้ามคลอง

18. คลองบาง
หลวงใต้

ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
pH Temperature Conductivity DO
ประเภท
0
( C)
(ms/cm)
(mg/l) คุณภาพน้า
5.74
29.94
0.53
3.54
4
6.31

30.45

1.05

4.28

3

6.87
7.41

30.57
30.16

0.96
1.79

4.62
1.84

3
5

หมายเหตุ : ข้อมูลคุณภาพน้้าระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕8
2.๒.๒ ระบบบาบัดน้าเสีย
จัง หวัด ปทุ มธานี มีป ริ มาณน้้ าเสีย ชุ มชน ประมาณ ๑๔๑,๗๘๑.๘ ลู กบาศก์ เมตรต่ อ วั น และ
ปริมาณ BOD Loading รวมประมาณ ๒๘,๙๓๕.๐๖ กิ โลกรั มต่ อ วัน โดยมี ป ริมาณน้้ าเสี ย ที่ เกิ ด ในพื้ น ที่ เ ขต
เทศบาล ประมาณ ๕๙,๔๖๐.๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ส้าหรับการจัดการน้้ าเสี ยของเทศบาล ส่วนใหญ่ ยัง ไม่มีการบ้า บัดน้้ าเสี ยก่อ นปล่อยลงแหล่ งน้้ า
ธรรมชาติ ปั จจุ บัน เทศบาลที่มีระบบบ้า บัด น้้า เสีย รวมชุ มชน คือ เทศบาลเมือ งปทุมธานี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกรมโยธาธิก าร เป็นเงิน ๓๔๐ ล้านบาท เพื่อด้า เนินการก่อสร้างระบบบ้า บัดน้้าเสี ย
เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่ง แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) จนแล้ว เสร็จ สามารถ
รองรั บน้้า เสียได้ ๑๑,๐๐๐ ลูก บาศก์เมตรต่อ วัน ปั จจุบั นมีน้ าเสี ยเข้า ระบบประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อวั น
ปริมาณ BOD เข้าระบบ ๑๘๐ มิ ลลิกรั มต่อลิต ร มีสถานีสูบ น้้าเสีย ๒ แห่ ง ได้แก่ สถานี สูบน้้า เสียคร่ อมคลองวัดโส
(PS ๒) และสถานีสูบน้้าเสียคลองวัดโคก (PS ๓)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุ ณภาพน้้ าจากระบบบ้า บัดน้้ าเสี ยเทศบาลเมืองปทุมธานี ของส้ านัก งาน
สิ่งแวดล้อ มภาคที่ 6 นนทบุรี ในปี พ.ศ. 255๓ จ้า นวน ๔ ครั้ง พบว่ า การตรวจวิเ คราะห์ ในครั้ง ที่ ๑ ๒ และ ๔
อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ยกเว้น การตรวจวิเคราะห์ในครั้งที่ ๓ มี ค่าปริ มาณไขมัน และน้้ ามันเกินค่า มาตรฐานก้ าหนด
(เปรีย บเที ยบกับ เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อ งก้ าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางอาคารประเภท ก)
2.๒.๓ คุณภาพอากาศ
เนื่ อ งจากจั ง หวัด ปทุ มธานี เป็ น เมื องอุ ต สาหกรรม มีนิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร ในเขตต้ าบล
คลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ในเขตเทศบาลต้ าบลบางกะดี อ้าเภอเมือ งปทุ มธานี
และยั งเป็นเมืองที่ มีการเจริญ เติบโตต่อเนื่ องจากกรุ งเทพมหานคร ท้ าให้มีสถานประกอบการจ้านวนมาก มี ปัญหา
การจราจรหนาแน่น และติด ขั ด ในย่ า นชุมชน โดยปั ญ หาคุ ณภาพอากาศส่ วนใหญ่ มักเกิ ดในพื้ นที่ ใ กล้โ รงงาน
อุตสาหกรรมและถนนสายหลั ก เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 กรมควบคุ มมลพิ ษจึ งได้ ท้า การติ ดตั้ งสถานี ตรวจวัดคุ ณภาพ
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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อากาศ ณ มหาวิท ยาลั ยกรุงเทพ วิท ยาเขตรั งสิ ต อ้ าเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี จ้ านวน 1 สถานี เพื่อ เฝ้ า
ระวัง ติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด คุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป ระหว่ างเดื อ น
มกราคมถึ งเดื อนธั นวาคม พ.ศ. 255๘ พบว่า สารมลพิ ษที่ท้ าการตรวจวั ด ได้ แก่ ก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊า ซซั ลเฟอร์ไ ดออกไซด์ (SO2) และก๊า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐาน ยกเว้น ฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก กว่า 10 ไมครอน (PM–10) ค่าเฉลี่ ย ๒๔ ชั่วโมง ที่ตรวจวั ดได้มีค่ าสูงเกิน เกณฑ์มาตรฐาน ๑ ครั้ ง
จากการตรวจวั ดทั้ ง หมด ๒๗๐ ครั้ ง โดยค่ าที่ ตรวจวั ดได้สู งสุ ด เท่ ากั บ ๐.๑๒๒ มิ ล ลิก รัมต่ อลู กบาศก์ เมตร ก๊ า ซ
โอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่ วโมง มีค่าสูง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ๕๒ ครั้ง จากการตรวจวัด ทั้งหมด ๖๖๕ ครั้ง โดยค่า ที่
ตรวจวัด ได้ สู งสุ ดเท่า กั บ ๐.๑๗๓ ส่ วนในล้ านส่ วน (ppm) และก๊ าซโอโซน (O3) ค่า เฉลี่ย ๘ ชั่ว โมง มีค่ าสู ง เกิ น
เกณฑ์ มาตรฐาน ๑๐๒ ครั้ง จากการตรวจวั ดทั้งหมด ๖๘๙ ครั้ง โดยค่าที่ ตรวจวัดได้สูงสุ ดเท่ ากับ ๐.๑๓๗ ส่ วนใน
ล้านส่วน (ppm)
ตารางที่ ๑๘ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี 2558
สารมลพิษ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊าซโอโซน (O3)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ค่าเฉลี่ย
ความ
เข้มข้นใน
เวลา

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ

ค่ามาตรฐาน *

24 ชม.
1 ปี
1 ชม.
8 ชม.
1 ชม.
8 ชม.
1 ปี
24 ชม.
1 ชม.
1 ชม.

0.016 – 0.122
0.00 – 3.30
๐.๐๐ – ๒.๘๕
๐.๐๐๐ – ๐.๑๗๓
๐.๐๐๑ – ๐.๑๓๗
0.000 – 0.029
0.003 – 0.060

ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 30 ppm (34.20 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 9 ppm (10.26 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน ๐.๑๐ ppm (๐.20 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน ๐.๐๗ ppm (0.๑๔ มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.04 ppm (0.10 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.12 ppm (0.30 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.30 ppm (๐.78 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.17 ppm (0.32 มก./ลบ.ม.)

ที่มา : * ดั ดแปลงจาก ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่ วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ.25๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่ าก๊าซซั ลเฟอร์
ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่ว โมง และประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๓๓
(พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
2.๒.๔ คุณภาพเสียง
ส้านัก จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ด้าเนินการเฝ้า ระวัง คุณภาพเสีย ง โดย
ท้าการวัดระดับเสี ยงในพื้นที่ บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อ้าเภอคลองหลวง จัง หวัดปทุมธานี น้ า
ผลที่ไ ด้เปรี ยบเที ยบกั บเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ ฉบั บที่ 15 (พ.ศ. 2540)
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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เรื่องก้ าหนดมาตรฐานระดับเสี ยงโดยทั่วไป ซึ่งก้ าหนดค่าระดับเสี ยงเฉลี่ ย (Leq) 24 ชั่ วโมง ไม่เกิน 70 เดซิ เบลเอ
(dBA) จากการเฝ้าระวังและประเมินผล พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด
ตารางที่ ๑๙ ผลการตรวจวัดระดับเสียง ปี 255๓
แหล่งวัดเสียง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มาตรฐานระดับเสียง *

ค่าระดับเสียงสูงสุด
70

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.
๕๘.๕

ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

ที่มา : * ดั ด แปลงจาก ประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่ อ ง ก้ า หนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่ว ไป มาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญั ติส่ง เสริมและรั กษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ
พ.ศ.2535 ณ วัน ที่ 12 มีนคม 2540 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อ งค้ านวณค่ าร ะดับ เสี ยง ณ วั นที่ 11
สิงหาคม 2540
2.๒.๕ ขยะมูลฝอยชุมชน
(๑) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูล ฝอย
ขยะมู ลฝอยที่เกิ ดขึ้นในพื้น ที่จังหวัดปทุมธานี มีป ริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นทุกปี จาก
การส้ ารวจข้อ มูลของส้า นักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มจัง หวัด ปทุมธานี พบว่า ในปี ๒๕๔๘ ปริมาณ
ขยะมู ล ฝอยมี จ้า นวน ๘๖๖ ตั น ต่ อวั น ในปี ๒๕๕๒ ปริมาณขยะมูล ฝอยมี จ้ านวน ๑,๒๘๕ ตัน ต่ อวั น และในปี
๒๕๕๖ ปริมาณขยะมูล ฝอยมีจ้ านวน ๑,๕๐๑ ตันต่ อวั น ข้ อมูล จากส้า นัก งานส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่ นจัง หวั ด
ปทุ มธานี ในปี ๒๕๕๗ ปริ มาณขยะมูล ฝอยมีจ้ านวน ๑,๘๒๙ ตัน ต่ อวั น และจากการเติ บโตของชุมชนและที่ อ ยู่
อาศั ยทุ กประเภทเพิ่ มขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว รวมทั้ง การเติ บโตของภาคธุรกิ จการค้า พาณิ ช ย์ การคมนาคม การศึ กษา
แหล่ง งานต่ างๆ จึง คาดว่ าจั งหวัด ปทุ มธานีจ ะมี จ้า นวนประชากร รวมถึ งประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้ น ซึ่ งจะท้ าให้
ปริมาณขยะมู ลฝอยที่ เกิดขึ้ นในแต่ ละวัน เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้ วย ข้ อมู ลของกรมควบคุมมลพิ ษ พบว่า เขตเทศบาล
นครมีอั ตราการผลิต ขยะมูล ฝอยเฉลี่ย 1.89 กิ โลกรัมต่อ คนต่อวั น เขตเทศบาลเมื องมีอั ตราการผลิตขยะมูล ฝอย
เฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมต่ อคนต่อวัน เขตเทศบาลต้ าบลมี อัตราการผลิตขยะมูล ฝอยเฉลี่ย 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวั น
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(๒) การคัดแยกและน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใ หม่
จังหวัดปทุมธานี โดยส้านั กงานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดปทุ มธานี ได้รั บ
งบประมาณสนั บสนุน จากจัง หวัดปทุ มธานี ด้าเนิน โครงการส่งเสริมวาระจังหวั ดในการจัดการขยะและวัสดุ รีไซเคิ ล
แบบครบวงจรในชุ มชน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุ มชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ ส่ง เสริมให้ชุ มชนและโรงเรีย นมี การลด คัดแยก และน้า ขยะมาใช้ ประโยชน์ โดยสนับ สนุน วัส ดุ
อุปกรณ์ เช่น ตะแกรงคัด แยกขยะ ถังหมั ก ตาชั่ง เป็นต้น ให้แก่ชุ มชน ๑๓๐ แห่ง และโรงเรียน ๑๓๐ แห่ ง ที่ได้รั บ
การคัด เลือกเข้าร่ วมโครงการ รวมทั้ ง ส่ง เสริมให้องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ด้าเนิ นกิจ กรรม ๓Rs ในพื้นที่ ภายใต้
โครงการสนับสนุน และเสริ มสร้างสมรรถนะให้กับองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน และโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
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(๓) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
จากการส้า รวจข้อมูล ปริมาณและวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ จัง หวัด ปทุ มธานี เมื่อ เดือ นมกราคม 255๖ จ้า นวน ๖๔ แห่ง พบว่า องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นให้ บริ การ
เก็บ ขนขยะมูล ฝอยจากชุ มชน จ้ านวน ๖๒ แห่ง คิ ดเป็ น ร้อ ยละ ๙๖.๘๘ ไม่ ให้ บ ริห ารเก็ บขยะมูล ฝอยจากชุ มน
จ้านวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒
(๔) การก้าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
จากการส้า รวจข้อมูล ปริมาณและวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้น ที่ จั งหวั ด ปทุมธานี เมื่ อ เดื อ นมกราคม 255๖ จ้า นวน ๖๔ แห่ ง พบว่า การก้ า จั ดขยะมูล ฝอยขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ส่ วนใหญ่ใ ช้พื้น ที่ข องเอกชนในการก้ าจั ด จ้านวน ๕๕ แห่ง คิด เป็นร้ อยละ ๘๕.๙๔ ซึ่ง พื้น ที่
ของเอกชนที่น้าขยะมูลฝอยไปก้าจัด ส่วนใหญ่ อยู่ในจั งหวัดพระนครศรี อยุธยา มี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใช้พื้น ที่
ของตนเองในการก้ าจั ด จ้านวน ๔ แห่ง คิด เป็ นร้ อยละ ๖.๒๕ มี องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ใช้ พื้น ที่ข ององค์ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่นอื่น ในการก้าจัด จ้ านวน ๓ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๔.๖๙ มีองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่จัดเก็ บ
ขยะมูลฝอยโดยให้ประชาชนก้าจัดเองตามบ้านเรือน จ้านวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒
(๕) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม
สถานที่ก้ าจัดขยะมู ลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ มีก ารก่อสร้า งระบบฝั งกลบมูล ฝอยอย่า ง
ถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู่ ๒ แห่ง คือ
แห่ งที่ ๑ คือ บ่ อ ขยะแบบฝั งกลบมู ล ฝอยอย่ างถู กหลัก สุ ขาภิ บาล ของเทศบาลเมือ งคู ค ต
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ต้ าบลบึงทองหลาง อ้าเภอล้า ลูกกา จัง หวัดปทุมธานี มีเนื้ อที่ประมาณ ๒๓๐ ไร่ ด้าเนิน การสร้า ง
ศูนย์ ก้าจั ดขยะมู ลฝอยรวมแห่งที่ ๑ แล้ว เสร็ จในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยงบประมาณของส้า นักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อ ม กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล้อม (เดิม) โดยวางแผนรองรับ ขยะมูลฝอยจากพื้น ที่ฝั่ ง
ตะวั น ออกของแม่ น้ า เจ้ า พระยา โดยคาดว่ า จะสามารถรองรั บ ขยะมู ล ฝอยจากอ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้ วย เทศบาลเมื อ งคลองหลวง เทศบาลต้า บลธั ญ บุ รี เทศบาลต้ าบลล้า ลูก กา เทศบาลเมือ งสนั่ นรั ก ษ์
เทศบาลต้ าบลล้าไทร เทศบาลต้าบลบางกระดี เทศบาลต้ าบลบางพูน เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่ว น
ต้าบลเชียงรากน้อย องค์การบริหารส่ว นต้าบลเชียงรากใหญ่ องค์ การบริหารส่วนต้าบลคลองสาม เทศบาลต้าบลบึ ง
ยี่โถ เทศบาลเมื องคู คต องค์ก ารบริห ารส่ วนต้ าบลนพรัต น์ องค์ การบริ หารส่ว นต้า บลบึงกาสาม องค์ การบริ หาร
ส่วนต้ าบลบึ งช้าอ้ อ องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเจ็ด องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองห้า องค์การบริห ารส่ว น
ต้าบลบึ งคอไห องค์ การบริ หารส่ วนต้า บลล้ าลู กกา และองค์ก ารบริห ารส่ว นต้ าบลพืช อุด ม แต่ ไม่ส ามารถเปิ ดใช้
พื้นที่ก้าจัดขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน
แห่งที่ ๒ คือ บ่อ ขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองปทุมธานี
ตั้ง อยู่ ที่ หมู่ ที่ ๔ ต้ า บลบ่ อ เงิ น อ้ าเภอลาดหลุ มแก้ ว จั ง หวั ดปทุ มธานี มีเ นื้ อ ที่ ในขณะนั้ น ประมาณ ๑๑๘ ไร่
(เทศบาลเมื อ งปทุ มธานี ได้ จั ด ซื้อ ขึ้ น อี ก ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ปั จ จุ บั น จึง มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ ๒๓๘ ไร่ ) ได้ เ ริ่มเปิ ด
ด้าเนิน การเมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพื้ นที่ฝั่ง ตะวัน ตกของแม่น้า เจ้าพระยา เนื่ องจาก
เป็นบ่อขยะแบบฝั งกลบที่มีการด้าเนิ นการอย่างถูกหลักสุขาภิ บาล เพีย งแห่งเดี ยวในขณะนั้น ท้า ให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่ นจ้ า นวนมากน้ า ขยะมาก้ า จัด ร่ วม จนเกิน ขี ด ความสามารถที่ จ ะให้ บ ริก ารฝัง กลบต่ อ วัน ได้ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ น้ า ขยะมู ล ฝอยมาก้ า จัด ร่ ว ม ประกอบด้ ว ย เทศบาลเมื อ งปทุ ม เทศบาลต้ าบลระแหง
เทศบาลต้าบลบางหลวง เทศบาลต้ าบลบางเตย องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่ว นต้าบลบ้า น
กระแชง องค์การบริหารส่วนต้ าบลบางหลวง เทศบาลต้าบลบางเดื่อ เทศบาลต้าบลบางคู วัด องค์การบริห ารส่ว น
ต้า บลบางขะแยง องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้ า บลบ่ อ เงิ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้ า บลหน้ าไม้ เทศบาลต้ าบลระแหง
เทศบาลต้า บลคู ขวาง องค์ การบริห ารส่ว นต้า บลคูบ างหลวง องค์ก ารบริ หารส่ ว นต้ าบลลาดหลุมแก้ ว องค์ก าร
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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บริห ารส่ว นคลองพระอุดม องค์ การบริ หารส่ วนต้า บลท้า ยเกาะ องค์ก ารบริ หารส่ว นต้ าบลคลองควาย องค์ การ
บริหารส่วนต้าบลบางกระบือ เทศบาลต้า บลสามโคก องค์การบริหารส่ว นต้าบลบางโพธิ์เหนือ องค์การบริหารส่ว น
ต้า บลกระแชง และเทศบาลต้ า บลบ้ า นกลาง และถูก ร้ อ งเรี ย นคั ดค้ า นจากประชาชนในพื้ น ที่ ท้ า ให้ ต้ อ งปิ ด
ด้าเนินการในที่สุด
2.๒.๖ ของเสียอันตราย
(๑) อัตราการผลิต ปริมาณ และองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน
จากการประเมิน ปริมาณของเสี ยอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิด ของเสียอันตราย
ชุมชน : เทศบาลนคร 3.885 กิ โลกรั มต่อ คนต่ อ ปี เทศบาลเมื อง 3.374 กิ โลกรั มต่อ คนต่ อ ปี เทศบาลต้า บล
3.217 กิโลกรัมต่อคนต่อปี องค์ก ารบริห ารส่ว นต้าบล 2.306 กิโลกรัมต่ อคนต่อ ปี: กรมควบคุมมลพิ ษ ปี 2555)
พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ ๓,๒๕๗ ตันต่อปี
(๒) การรวบรวม การก้าจัด และการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม
ของเสี ย อัน ตรายที่ เกิ ด จากบ้ า นเรือ นส่ ว นใหญ่ จ ะทิ้ งปนไปกับ ขยะมู ลฝอยของชุมชน เช่ น
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า เป็ นต้น องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นในจั งหวัดปทุมธานี หลายแห่งมีการรณรงค์
ให้ ชุมชนคั ด แยกของเสีย อั นตรายออกจากขยะมู ล ฝอยชุมชน การด้ า เนิ นการรวบรวมของเสี ยอั น ตรายองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นส่ว นใหญ่ไม่มีสถานที่ร วบรวมของเสี ยอัน ตราย อีก ทั้งการด้ าเนิน การน้าไปก้า จัดยั งไม่มีความ
ชัดเจน เนื่ องจากจั งหวั ดปทุ มธานียัง ไม่มีศูนย์ รวบรวมของเสียอั นตราย และไม่มีก ารจั ดการของเสีย อัน ตรายแบบ
ศูนย์รวม
2.๒.๗ มูลฝอยติดเชื้อ
(๑) อัตราการผลิต ปริมาณ และองค์ประกอบของมูลฝอยติด เชื้อ
ข้อมู ลรายงานสถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ ของกรมควบคุมมลพิ ษ พบว่ า
อัตราการเกิด มูล ฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลทั่วไป ๐.๕๔ กิโลกรัมต่อ เตียงต่อวั น โรงพยาบาลชุ มชน ๐.๗๗ กิโลกรั ม
ต่อ เตีย งต่ อวั น โรงพยาบาลอื่ น สั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข ๐.๔๗ กิ โลกรั มต่ อ เตี ย งต่ อวั น โรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงอื่ นๆ ๐.๗๑ กิโ ลกรัมต่อเตียงต่ อวัน โรงพยาบาลเอกชน ๐.๗๐ กิ โลกรั มต่อ เตียงต่อวั น คลิ นิก/โพลี คลินิ ก
เอกชน ๑.๓๒ กิ โลกรั มต่อ เตียงต่อวัน สถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพต้ าบล ๐.๙๐ กิโลกรัมต่อเตี ยงต่ อ
วัน ข้อมูลจากส้า นักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๕๕ พบว่า จังหวัดปทุมธานีมี โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ ง
(๓๗๗ เตี ยง) โรงพยาบาลชุ มชน ๗ แห่ ง (๒๔๐ เตี ยง) โรงพยาบาลอื่น สัง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข ๒ แห่ ง (๘๕๘
เตียง) โรงพยาบาลสังกั ดกระทรวงอื่นๆ ๑ แห่ ง (๕๐๙ เตี ยง) โรงพยาบาลเอกชน ๗ แห่ง (๘๖๘ เตียง) คลินิก/โพลี
คลิ นิ กเอกชน ๔๓๙ แห่ ง สถานีอ นามั ย /โรงพยาบาลส่ง เสริมสุ ขภาพต้ า บล ๗๘ แห่ ง ศูน ย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข
เทศบาล ๒๑ แห่ง เมื่อค้านวณจากอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อคาดว่ามีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ๒,๔๒๙ กิโลกรัมต่อวัน
(๒) การรวบรวม การก้าจัด การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
สถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่สถานพยาบาลเป็นผู้เก็บรวบรวม แล้วให้
บริษัทเอกชนน้าไปก้าจัด จังหวัดปทุมธานีไม่มีศูนย์ก้าจัดมูลฝอยติด เชื้อ
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2.๒.๘ ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
สถานที่ก้า จัดขยะมูล ฝอยในพื้ นที่จั งหวัด ปทุมธานี ที่มีก ารก่อ สร้า งระบบฝัง กลบมูลฝอยอย่ างถู ก
หลักสุขาภิบาล มีอยู่ ๒ แห่ง คือ
แห่งที่ ๑ คื อ บ่อ ขยะแบบฝัง กลบมูลฝอยอย่า งถูกหลักสุ ขาภิบ าล ของเทศบาลเมืองคู คต ตั้ งอยู่ ที่
หมู่ที่ ๑๔ ต้ าบลบึ งทองหลาง อ้า เภอล้า ลูก กา จังหวัด ปทุ มธานี มี เนื้ อที่ป ระมาณ ๒๓๐ ไร่ ด้า เนิน การสร้างศูน ย์
ก้า จั ดขยะมูล ฝอยรวมแห่ ง ที่ ๑ แล้ วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยงบประมาณของส้ า นั กงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อ ม กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล้อม (เดิม) โดยวางแผนรองรับ ขยะมูลฝอยจากพื้น ที่ฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา แต่ไม่สามารถเปิดใช้พื้นที่ก้าจัดขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน
แห่ งที่ ๒ คื อ บ่ อขยะแบบฝัง กลบมูล ฝอยอย่ างถู กหลัก สุ ขาภิบ าล ของเทศบาลเมือ งปทุ มธานี
ตั้ง อยู่ ที่ หมู่ ที่ ๔ ต้ า บลบ่ อ เงิ น อ้ าเภอลาดหลุ มแก้ ว จั ง หวั ดปทุ มธานี มีเ นื้ อ ที่ ในขณะนั้ น ประมาณ ๑๑๘ ไร่
(เทศบาลเมื อ งปทุ มธานี ได้ จั ด ซื้อ ขึ้ น อี ก ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ปั จ จุ บั น จึง มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ ๒๓๘ ไร่ ) ได้ เ ริ่มเปิ ด
ด้า เนิ น การเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวางแผนรองรั บ ขยะมูล ฝอยจากพื้ น ที่ ฝั่ง ตะวั น ตกของแม่ น้ าเจ้า พระยา คื อ
อ้าเภอเมือง อ้าเภอสามโคก และ อ้ าเภอลาดหลุมแก้ว เนื่ องจากเป็น บ่อขยะแบบฝังกลบที่มีการด้าเนิน การอย่างถู ก
หลักสุขาภิ บาล เพีย งแห่งเดีย วในขณะนั้น ท้าให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จ้านวนมากน้าขยะมาก้าจัด จนเกินขี ด
ความสามารถที่ จ ะให้ บ ริ ก ารฝั ง กลบต่ อ วั น ได้ และถูก ร้ อ งเรี ย นคั ดค้ า นจากประชาชน ในพื้ น ที่ ท้ า ให้ ต้ อ งปิ ด
ด้าเนินการในที่สุด
2.๒.๙ สิ่งแวดล้อมเมือง
เนื่อ งจากจั งหวัดปทุมธานีเป็ นจั งหวัดที่ มีพื้นที่ ต่อ เนื่อ งกั บกรุงเทพมหานครนี้ มี การพัฒ นาเป็ น
เมื องอย่ า งหนาแน่ นที่ ป ระกอบด้ ว ยการค้ า ธุร กิ จ อุต สาหกรรม สถาบั น การศึก ษาขนาดใหญ่ และที่ อ ยู่ อาศั ย
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในเขตเทศบาลเมือ งคู ค ต เทศบาลนครรั ง สิต (เทศบาลต้ า บลประชาธิ ปปั ต ย์ ) อ้ า เภอธั ญ บุ รี
เทศบาลต้ าบลล้ าลู กกา อ้ าเภอล้ าลู กกา และเทศบาลต้าบลคลองหลวง อ้ าเภอคลองหลวง การพัฒ นาเป็ นเมือ ง
ดังกล่าวนี้ ได้ข ยายตัวอย่า งต่อ เนื่อ งตลอดมา โดยมีก ารเพิ่มขึ้นของการใช้ที่ ดิน เพื่อ เป็น ที่อ ยู่อ าศัย และการลดลง
ของพื้ นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่ วง 10 ปีที่ผ่ านมา การขยายตัวของพื้น ที่เมื องมากขึ้น ได้แ ก่ การขยายตั ว
ของอาคารพาณิ ชย์ ขนาดใหญ่ บ ริเวณเทศบาลเมื องคูค ต และเทศบาลนครรัง สิต (เทศบาลต้า บลประชาธิป ปั ตย์ )
การขยายตั วของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอล้า ลูกกา และอ้าเภอเมือ งปทุมธานี และการ
ขยายตัว ของที่ อ ยู่อ าศั ย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งโครงการจัด สรรที่ ดิ นและที่อ ยู่ อาศัย ในเขตอ้ าเภอล้า ลูก กา อ้ า เภอ
ธัญ บุรี และอ้า เภอเมื องปทุมธานี ซึ่ง พื้น ที่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ นปั จ จุบั นของจัง หวั ดปทุ มธานี นั้น ยัง มิได้ มีก าร
ส้ารวจโดยหน่วยงานใดๆ แต่สามารถประมาณการได้จาก ข้อ มูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเมือ ง
ส้ารวจโดยกรมการผังเมือง การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินการเกษตร จัดท้าโดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็ นต้น ใน
ปัจจุ บันชุ มชนมีก ารขยายตัวสู งในด้านการพัฒ นาที่ดิน ขนาดใหญ่ ไม่ว่ าจะเป็น ที่ดิน อุตสาหกรรม อาคารพาณิช ย์
และบ้า นพั กอาศัย ซึ่ งส่ วนหนึ่ง เป็น การขยายตัว ออกมาจากกรุงเทพมหานคร และอีกส่ วนเป็ นไปตามภาวะการ
เติบโตของชุมชนเอง ซึ่งคาดว่าจะท้าให้ชุมชนมีการเจริญเติบโตอีกมากในอนาคต
ส่วนชุมชนเมืองปทุมธานี ตามขอบเขตผังเมือ งรวมเมื องปทุ มธานีมีบทบาทในการเป็นแหล่งงานที่
ส้าคั ญของกรุงเทพมหานคร ด้ว ยแรงงานการผลิต ส่วนใหญ่ เป็ นประชากรที่พักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
พื้นที่ใกล้ เคียง และจากการที่พื้นที่ใ กล้ชิดกับ กรุงเทพมหานครซึ่งมีการให้บริการด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ ที่สู งกว่ าทั้งในด้า นปริ มาณและคุณภาพ ท้า ให้มีการพึ่ งพิง กันอย่างใกล้ ชิด จนอาจกล่ าวได้ว่า เป็นโครงสร้า ง
เศรษฐกิ จ สังคม และประชากรของกรุงเทพด้วย และนับ เป็นปัจ จัยส้าคั ญที่ท้า ให้การเติบโตของชุมชนในระยะแรก
เป็น ไปอย่า งเชื่อ งช้ ายกเว้น การขยายตัวของพื้ นที่ โรงงานอุต สาหกรรมที่ มีก ารเติบ โตอย่างต่อ เนื่อ งเสมอมา แต่ใ น
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ปัจจุ บัน ชุมชนมี การขยายตัว สูงในด้า นการพั ฒนาที่ดิ นขนาดใหญ่ ไม่ ว่า จะเป็ นนิ คมอุ ตสาหกรรม อาคารพาณิช ย์
และบ้ านพั กอาศัย ซึ่ งส่ วนหนึ่ง เป็ นการขยายตั ว ออกมาจากพื้ น ที่ก รุง เทพมหานครและอีก ส่ ว นหนึ่ง เป็ นไปตาม
ภาวะการเติบ โตของชุ มชนเอง ซึ่ง คาดว่าจะท้ าให้ชุ มชนมีก ารเจริญ เติบ โตอี กมากในอนาคต จากการศึก ษาสภาพ
พื้นที่ของชุมชน โดยเฉพาะในด้า นการเปลี่ยนแปลงการใช้ พื้นที่ดิน คาดว่ าการเติบ โตของชุ มชนคงเกิดได้ในแทบทุ ก
ทิศทาง ตามแนวถนนเป็นส่วนใหญ่ บริเวณที่ส้าคัญได้แก่
1. ด้านทิศเหนือ ได้แก่บริเวณต่อเนื่องกับศูนย์ราชการจนถึงทางหลวงชนบทหมายเลข
3112 – 01 โดยมีสะพานปทุมธานีเป็นปัจจัยดึงดูดในการเข้าถึง
2. ด้ านทิศตะวั น ออก ได้ แก่ พื้นที่ ฝั่ งตะวั น ออกของแม่น้ า เจ้า พระยา บริ เวณทางหลวงจั งหวั ด
หมายเลข3186 ทางหลวงจัง หวั ดหมายเลข 3100 และทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 306 (ไปรัง สิตและอ้า เภอ
ปากเกร็ด)
3. ด้านใต้ ได้แก่บ ริเวณทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 307 ซึ่ งในอนาคตอัน ใกล้นี้ มีถนนโครงการ
สายนนทบุรี – บางบัวทอง เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307
4. ด้ านตะวั นตก ได้แ ก่ บริ เวณทางหลวงแผ่น ดิ นหมายเลข 307 และถนนสายปทุ มธานี –
ลาดหลุมแก้ว
แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จากการศึกษาสภาพพื้นที่ ของชุมชน โดยเฉพาะในด้า น
การเปลี่ย นแปลงการใช้ที่ ดิน คาดว่า การเติบ โตของชุ มชนคงเกิด ได้ แทบทุ กทิ ศ ทาง ตามแนวถนนเป็น ส่ว นใหญ่
บริ เ วณต่อ เนื่ องกั บ ศู น ย์ ราชการจนถึ งทางหลวงชนบทหมายเลข 3112 – 01 พื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ น้ า
เจ้าพระยา บริเวณทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 307 มีถ นนโครงการสายนนทบุรี – บางบัวทอง บริเ วณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 307 และถนนสายปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว
2.๒.๑๐ แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี
ความเสื่ อมโทรมและความเสี ยหายของแหล่ง ศิ ล ปกรรม วั ฒนธรรมและโบราณคดี ของจั งหวั ด
ปทุมธานี ก้ าลังเป็ นปัญ หาที่ น่าวิต กในปั จจุบัน เนื่อ งจากแหล่ง ศิลปกรรมที่ส้าคั ญของชาติ หลายแห่งถู กท้าลายจน
หมดสภาพหรือยากแก่การที่ จะด้าเนิน แก้ไขให้อ ยู่ในสภาพที่ด้ารงคุ ณค่าต่อไปได้ การแก้ปัญหาที่ผ่านมายั งขาดการ
พิจารณาถึ งต้ นเหตุที่ แท้ จริ งของปั ญ หานั้น จึง เกิด เป็ นปั ญหาที่ ไม่ มีสิ้ นสุ ด ซึ่ งสาเหตุที่ ก่อ ให้ เกิด ความเสีย หายต่ อ
สิ่งแวดล้ อมศิล ปกรรมที่ ส้ าคั ญมี 2 ประการ คือ 1) ความแตกต่า งกั นของสภาพดิน ฟ้ าอากาศในแต่ ละภาคของ
ประเทศประกอบกับภั ยธรรมชาติ และ 2) การถูกท้าลายโดยการกระท้าของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ที่ ดินไม่เ หมาะสม
การเปลี่ย นแปลงค่ านิยมและรูปแบบโดยการยอมรับ วัฒนธรรมใหม่เข้า มาในสัง คมไทย การขาดความส้านึ กต่อส่ว น
ร่วม การก่ อสร้างทางด้า นสาธารณู ปโภค และภาวะมลพิษ เช่น แรงสั่ นสะเทื อนจากยวดยานพาหนะ เขม่า ควั น
ทัศนอุจ าด เป็ นต้น ปั จจุบันแหล่งศิ ลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี ของจัง หวัดปทุ มธานี เช่น วั ดสะแก อ้าเภอ
สามโคก วั ด เขี ยนเขต อ้ า เภอธัญ บุ รี วั ดรั ง สิด า อ้ าเภอเมือ ง และวั ดสิ ง ห์ อ้า เภอสามโคก เป็น ต้ น เกิด ปั ญ หา
ตัว อั กษรกะเทาะหลุด ออก ขาดการบ้ า รุง ดู แลรั ก ษา รวมถึง การย้ ายโบราณวั ตถุ ไ ปครอบครองที่ อื่ น ฯลฯ ซึ่ ง
ศิลปกรรม วัฒนธรรมและโบราณคดี มีดังนี้
(1) วัดสะแก ตั้ง อยู่ที่ห มู่ 2 ต้ าบลสามโคก อ้ าเภอสามโคก จังหวัดปทุ มธานี ประกอบด้วย พระ
ประธานสมัยอยุธ ยา สร้างด้วยศิลาแลง หน้ าตักกว้างสามศอก สูงหกศอก ประดิษฐานในโบสถ์ พระพุทธรูปปางอุ้ ม
บาตรสมัยอยุ ธยา สูงสามศอก ประดิษ ฐานในโบสถ์ 1 องค์ และอยู่บนหอสวดมนต์ 1 องค์ พระปางหน้ าโบสถ์สร้า ง
ด้วยศิลาแลง โบสถ์ เก่าสมัย อยุธ ยาอายุ ประมาณ 400 ปี ภายในมีพระพุทธรูป ปั้น 4 องค์ ปั จจุ บันพบว่ ากุฏิ ไทย
ทรงรามัญมีสภาพช้ารุดทรุดโทรมมาก ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิม
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(2) วั ดเขี ย นเขต ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ 2 ต้ าบลบึ งยี่ โ ถ อ้ า เภอธัญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ มธานี ภายในวั ด มี
จิตรกรรมฝาผนั ง เป็ นภาพวาดสี ระบายสี ลงบนแผ่น ไม้ติ ดกับ ผนั งอุโ บสถจะเขีย นเกี่ ยวกั บประเพณี ที่ส้า คัญ ทาง
พระพุ ทธศาสนา วิห ารหลวงพ่ อพุ ท ธโสธรจ้า ลอง กุฏิ ลั กษณะทรงไทยประยุก ต์ และฌาปณสถาน (เมรุ) สภาพ
ศิลปกรรมถูกท้าลายลงไปมากจากผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
(3) วัดรังสิ มา ตั้งอยู่ ที่ต้าบลหลักหก อ้ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภายในวัด ประกอบไปด้วยหอ
พระไตรปิ ฎก ก้ าแพงแก้ ว รอยพระพุ ทธบาทมี ขนาดกว้า ง 20 นิ้ ว ความยาว 46 นิ้ว และธรรมมาสทอง อายุ
ประมาณ 40 – 50 ปี สภาพวิหารช้ารุดทรุดโทรมมาก ไม่มีการท้านุบ้ารุง และยังถูกขุดเพื่อหาสมบัติอีกด้วย
(4) วัดสิงห์ ตั้ งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้ าพระยาที่ต้าบลสามโคก อ้ าเภอโคก จั งหวัดปทุมธานี
ภายในบริเวณวัด เป็นที่ ประดิษ ฐานของพระพุทธรูปองค์ส้ าคัญ คื อ หลวงพ่อ โต พระพุทธรูปปางมารวิ ชัยศิ ลปะ
สมัยอยุธยา มีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุศิลปะมอญ
ในปี พ.ศ. 2545 คณะอนุ ก รร มกา รอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธร รมชาติ แ ละศิ ล ปกรร มใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ้ า
จังหวั ด (ยกเว้ นกรุง เทพมหานคร) โดยมี ผู้ว่ าราชการจั งหวัด เป็ นประธานและหั วหน้า หน่ ว ยอนุรั กษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม
ศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นเลขานุการ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุ กรรมการ ท้าหน้าที่หลักที่ส้าคั ญ
ในการพิ จารณาก้ า หนดแผนการปฏิ บั ติง าน ก้ า กับ ดู แ ล แก้ ไขปั ญ หาการท้ าลายสิ่ง แวดล้ อมศิ ล ปกรรมและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่ รวมทั้งประสานการด้าเนิ นงานของหน่วยของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้ องถิ่ น
ฯลฯ ในการด้าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.๒.๑๑ สถิติการร้องเรียน
ส้า หรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 255๖ จั งหวัด ปทุ มธานี ได้ รั บเรื่อ งร้ อ งเรี ย นด้ านสิ่ งแวดล้ อมใน
พื้น ที่ รวมทั้ งสิ้ น ๙๖ ครั้ง โดยเรื่ องที่มีการร้ องเรีย นมากที่ สุด คื อ เรื่อ งอากาศ (ฝุ่ นละออง/เขม่า ควั น) ๒๘ ครั้ ง
รองลงมาคือ เรื่องกลิ่น ๒๒ ครั้ง เรื่องน้้า ๒๒ ครั้ง เรื่องเสียง ๑๙ ครั้ง และเรื่องอื่นๆ ๕ ครั้ง ตามล้าดับ
ตารางที่ ๒๐ สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้ อมในจังหวั ดปทุมธานี
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2551
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

น้้า
9
๒๖
๑๖
๑๒
๑๔
๒๒
๒๑
๑๘

จ้านวนการร้องเรียน (ครั้ง)
อากาศ
เสียง
กลิ่น
6
11
13
๓
๔
๘
๘
๒๐
๗
๕
๑๓
๑๒
๑๙
๒๒
๒๘
๑๙
๒๒
๒๑
๑๓
๒๕
๑๑
๑๑
๖

อื่นๆ
2
๒๑
๔
๔
๑๒
๕
๕
๒

รวมจ้านวนเรื่อง
ที่ร้องเรียนทั้งหมด (ครั้ง)
41
๕๔
๕๖
๔๑
๗๙
๙๖
๘๕
๔๘
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2.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและทิ ศทางการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม
2.3.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
จากข้อ มูลสถานการณ์และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของจังหวั ดปทุมธานี สามารถ
น้า ข้อ มูล ที่ ได้ มาวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและผลกระทบจา กการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสัง คม เพื่อ ชี้ใ ห้เ ห็น ถึง ความ
รุนแรง และแนวโน้มของปัญหา ซึ่งวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละหัวข้อกับค่ามาตรฐาน (ถ้ า มี )
โดยพิจ ารณาปั ญหาที่ มีค่าต่้า กว่าค่า มาตรฐาน และพิจารณาเปรี ยบเทีย บจากข้ อมูลย้ อนหลัง ถึงข้อมู ลปัจจุ บัน ว่า มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบหรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยสรุป ปัญหาที่เกิดขึ้ นในพื้นที่ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ตารางที่ ๒๑ สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันแก้ไขปัญหาด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ
ประเภท

สรุปปัญหา

๑. ทรัพยากร 1. สภาพดินไม่
ดินและที่ดิน เหมาะสมกับ
การปลูกพืชไร่
การปลูกข้าวได้
ผลผลิตที่ต่้า
2. การใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ไม่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
3. สภาพดิน
เสื่อมโทรม

๒. ทรัพยากร ปัญหาน้้าท่วม
น้้า
ในหน้าฝน

พื้นที่ที่เกิด
ปัญหา
อ. เมือง
อ. คลอง
หลวง
อ. ล้าลูกกา
อ. ธัญบุรี

อ. เมือง
อ. สามโคก
อ. ลาดหลุม
แก้ว

สาเหตุ

ผลกระทบ

1. เนื่องจาก
ลักษณะดินเป็น
ดินเหนียวตลอด
ชั้นดิน การ
ระบายน้้าไม่ดี
2. การขยายตัว
ของชุมชนเมือง
และการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม
และการค้าอย่าง
รวดเร็ว

1. เกิดปัญหา
ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่้า
2. การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว
ท้าให้เกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศที่เป็น
ที่ราบลุ่ม มีแม่น้า
เจ้าพระยาไหล
ผ่าน และมีคู
คลองเป็นจ้านวน
มาก

1. ท้าให้เกิดปัญหา
ด้านสาธารณสุข
2. ประชาชนได้รับ
ความยากล้าบากใน
การประกอบอาชีพ
๓. ทรัพย์สินของ
ประชาชนได้รับ
ความเสียหาย

การป้องกันแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมา
1. ปี พ.ศ.2545 การ
แก้ไขสภาพดินเพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของ
ดินของจังหวัดปทุมธานี
ที่ผ่านมาโดยหน่วยงาน
จากสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดนครนายกได้
ด้าเนินโครงการต่างๆ
เช่น โครงการอนุรักษ์ดิน
และน้้าโดยการสาธิต
และทดสอบอนุรักษ์ดิน
และน้้า เป็นต้น
2. การจัดท้าผังเมืองรวม
ของจังหวัดปทุมธานีเพื่อ
ก้าหนดขอบเขตการ
ขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
การใช้ที่ดินที่เหมาะสม
หน่วยงานต่างๆ ใน
จังหวัดได้ด้าเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาใน
ส่วนที่รับผิดชอบ
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ตารางที่ ๒๒ สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันแก้ไขปัญหาด้ านสิ่ง แวดล้อม
ประเภท
๑.คุณภาพ
น้้า

๒.คุณภาพ
อากาศ

สรุปปัญหา

พื้นที่ที่เกิด
ปัญหา
1. ปัญหาน้้าทิ้งและเน่าเสีย อ. ล้าลูกกา
จากครัวเรือน/ชุมชน
อ. ธัญบุรี
บ้านจัดสรร
อ. เมือง
2. ปัญหาน้้าเสียจาก
อ. คลองหลวง
โรงงานอุตสาหกรรม
อ. ลาดหลุมแก้ว
3. น้้าเสียจากภาค
อ. สามโคก
เกษตรกรรม
อ. หนองเสือ
๔. ปัญหาวัชพืชปกคลุมท้า
ให้แหล่งน้้าตื้นเขินและเน่า
เสีย
๕. การรุกล้้าล้าคลองและ
การถมคลองสาธารณะ

1. ปัญหาฝุ่นละอองและ
กลิ่นจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. ปัญหาควันด้าและฝุ่น
ละอองจากการจราจร

สาเหตุ

ผลกระทบ

การป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมา
1. ไม่มีระบบ 1. เกิดปัญหา 1. ก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย น้้าเน่าเสีย
บ้าบัดน้้าเสียรวมใน
รวมรองรับ
2. เป็นแหล่ง
เขตเทศบาลเมือง
เพียงพอทั่วถึง เพาะเชื้อโรค
ปทุมธานี
2. แหล่ง
3. มีผลกระทบ 2. ร่วมมือกับ
ก้าเนิดน้้าเสีย ต่อการอุปโภค หน่วยงานที่
มาจากหลาย และบริโภค
เกี่ยวข้องตรวจสอบ
แหล่งมีความ การเลี้ยงปลา
เฝ้าระวัง และ
ยุ่งยากในการ การท่องเที่ยว ด้าเนินการตาม
จัดการปัญหา การเกษตรกรรม กฎหมายที่
ด้านเทคนิค
4. เกิดกลิ่นไม่ เกี่ยวข้อง
และการ
พึงประสงค์
3. สร้างจิตส้านึก
จัดการระบบ 5. มีผลกระทบ และ จัดท้า
บ้าบัดน้้าเสีย ต่อสุขภาพ
โครงการน้าร่อง
อนามัยของผู้
เช่น โครงการคลอง
อุปโภคบริโภค สวยน้้าใส โครงการ
สร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังคุณภาพน้้า
พื้นที่ใกล้โรงงาน 1. การน้ารถที่ มีผลกระทบต่อ 1. ร่วมมือกับ
อุตสาหกรรม
เสื่อมสภาพมา สุขภาพ
หน่วยงานที่
และริมถนนสาย ใช้งาน
อนามัยของ
เกี่ยวข้องตรวจสอบ
หลัก
2. โรงงานไม่มี ประชาชน
เฝ้าระวัง และ
ระบบ/
ด้าเนินการตาม
มาตรการ
กฎหมายที่
ป้องกันหรือ
เกี่ยวข้อง
ลดผลกระทบ
2. รงณรงค์เลิกใช้
ด้านคุณภาพ
รถยนต์ที่มีปริมาณ
อากาศที่มี
ควันด้าเกิน
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานและเสียง
ดัง
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ตารางที่ ๒๒ สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันแก้ไขปัญหาด้ านสิ่ง แวดล้อม (ต่อ)
ประเภท

สรุปปัญหา

พื้นที่ที่เกิด
ปัญหา
3.คุณภาพ ๑. เสียงดังจาก โรงงาน
เสียง
ยานพาหนะ อุตสาหกรรม
โรงงาน
อู่ต่อเรือ
อุตสาหกรรม ร้านซ่อมรถ
บางประเภท
รบกวน
ประชาชน
โดยรอบพื้นที่
4.ขยะมูล
ฝอย

1. การลักลอบ
ทิ้งขยะ
2. ไม่มีพื้นที่
ก้าจัดขยะ
หรือมีแต่ไม่
สามารถใช้ได้
3. การก้าจัด
ขยะยังไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล

อ. ล้าลูกกา
อ. ธัญบุรี
อ. เมือง
อ. คลอง
หลวง
อ. ลาดหลุม
แก้ว
อ. สามโคก

5.กาก
สารพิษ
และสาร
อันตราย

การใช้สารเคมี
ในการท้า
การเกษตรของ
เกษตรกร

พื้นที่ทาง
การเกษตร
ของจังหวัด
ปทุมธานี

สาเหตุ

ผลกระทบ

1. การน้ารถ
ที่เสื่อมสภาพ
มาใช้
2. การขาด
การศึกษา
ผลกระทบ
ทางเสียงใน
พื้นที่อย่าง
รัดกุม
1. ประชาชน
ต่อต้าน
คัดค้าน
2. ประชาชน
ขาดจิตส้านึก
3. จัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ก้าจัด
ขยะไม่ได้
4. อิทธิพล
ของการเมือง
ท้องถิ่น
5. ก้าจัดขยะ
ไม่ถูกหลัก
วิชาการ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

1. เกิดกลิ่นไม่ประสงค์
ต่อประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง
2. เกิดปัญหาด้าน
สาธารณสุข
3. เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โรค
4. ท้าให้ท่อระบายน้้า
อุดตัน และน้้าชะจาก
บ่อขยะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของน้้าเน่าเสีย
๕. ที่ดินข้างเคียงบ่อ
ขยะราคาตกต่้า
๖. กระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ
ความต้องการ 1. เกิดปัญหาด้าน
ผลผลิตจาก มลพิษทางน้้า
การเกษตร
เนื่องมาจากการสะสม
มากยิ่งขึ้นท้า สารพิษที่ใช้ใน
ให้มีการ
การเกษตร
น้าเข้า
2. กากสารพิษติดปะปน
สารเคมีเพิ่ม ไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป
มากขึ้น

การป้องกันแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมา
1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง และด้าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. รณรงค์เลิกใช้รถยนต์ที่มี
ปริมาณควันด้าเกิน
มาตรฐานและเสียงดัง
1. สร้างจิตส้านึก ให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
และผู้น้าหมู่บ้าน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหามูลฝอย เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาในภาพรวม
3. รณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะก่อนน้าไปทิ้ง โดย
ได้จัดท้าโครงการส่งเสริม
การจัดการขยะโดยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๔. สนับสนุนให้
บริษัทเอกชนเข้ามา
ด้าเนินการ
ปี พ.ศ. 2543 ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดปทุมธานีได้
ด้าเนินการจัดท้าโครงการ
โรงเรียนเกษตรกรข้าว
โครงการโรงเรียนเกษตรกร
ไม้ผัก เป็นต้น
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ตารางที่ ๒๒ สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันแก้ไขปัญหาด้ านสิ่ง แวดล้อม (ต่อ)
ประเภท

สรุปปัญหา

พื้นที่ที่เกิด
ปัญหา
6.สิ่งแวดล้อม การขยายตัวของ บริเวณ
เมือง
พื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมือง
และอุตสาหกรรม คูคต
การค้า ธุรกิจ
อ.คลองหลวง
อย่างรวดเร็วและ อ .ล้าลูกกา
ต่อเนื่อง
อ. เมือง
ปทุมธานี

7.สิ่งแวดล้อม 1.ความเสื่อม
ธรรมชาติและ โทรมของแหล่ง
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
2.การถูกบุกรุก
และท้าลายแหล่ง
ศิลปกรรมและ
โบราณคดี

สาเหตุ

ผลกระทบ

การป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมา
การพัฒนาเมืองที่ 1. เกิดปัญหาด้าน ปี พ.ศ.2545 จังหวัด
ขยายตัวอย่าง
มลพิษทางน้้า
ปทุมธานีได้มีผังเมือง
ต่อเนื่องขาดการ เนื่องมาจากการ รวมที่ใช้บังคับอยู่
จัดการในด้านการ สะสมสารพิษที่ใช้ จ้านวน 2 ผัง คือ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการเกษตร
1. ผังเมืองรวม
ที่เหมาะสม การ 2. กากสารพิษติด ประชาธิปัตย์ - คลอง
ขาดการจัดผัง
ปะปนไปกับขยะ หลวง ที่ประกาศใช้
เมืองรวม
มูลฝอยทั่วไป
แล้วและหมดอายุ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ต่ออายุ
2. ผังเมืองรวมชุมชน
คูคต ปัจจุบันผังเมือง
รวมเมืองปทุมธานีได้
ประกาศใช้แล้ว เหลือ
ในบางอ้าเภอที่อยู่ใน
ระหว่างการด้าเนินการ
ขั้นตอนสุดท้าย
ปี พ.ศ.2545
แหล่ง
1. สภาพดินฟ้า เกิดความทรุด
คณะอนุกรรมการ
ศิลปกรรมและ อากาศและภัย
โทรมของ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โบราณคดีของ ธรรมชาติ
โบราณสถาน
ธรรมชาติฯ ได้แต่งตั้ง
จังหวัด เช่น 2. ถูกท้าลายโดย ต่างๆ และการ
คณะอนุกรรมการการ
วัดสะแก
มนุษย์ โดยการ เปลี่ยนแปลง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
อ.สามโคก
ใช้ที่ดินไม่
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประจ้าจังหวัด
วัดเขียนเขต เหมาะสม
ภายในพื้นที่
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
อ.ธัญบุรี
3. ภาวะมลพิษ
ศิลปกรรม
เป็นประธาน ท้าหน้าที่
วัดรังสิดา
เช่น
หลักที่ส้าคัญในการ
อ.เมือง
แรงสั่นสะเทือน
พิจารณาก้าหนด
จากพาหนะ เขม่า
แผนการปฏิบัติการ
ควัน เป็นต้น
ก้ากับดูแลและแก้ไข
ปัญหาการท้าลาย
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
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2.3.๑ การจัดลาดับความสาคั ญของปั ญหา
๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ตารางที่ ๒๓ การจัดลาดับความสาคั ญของปั ญหาด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ

ปัญหา

๑. สภาพดินเสื่อม
โทรมไม่เหมาะสม
กับการปลูกพืชไร่
ปลูกข้าวได้ผลผลิต
ต่้า
๒. การใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
๓. ปัญหาน้้าท่วม
ในหน้าฝน

ตัวชี้วัด
คะแนนของเกณฑ์และค่าถ่วงน้าหนักที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
สรุป
ที่ใช้ใน
เกณฑ์ที่ 1
เกณฑ์ที่ 2
เกณฑ์ที่ 3
เกณฑ์ที่ ๔
เกณฑ์ที่ ๕
ลาดับ
รวม
ความ
การประเมิน
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
สนใจ
รุนแรง
รุนแรง รุนแรง
รุนแรง รุนแรง
รุนแรง รุนแรง
รุนแรง สนใจ
สนใจ คะแนน
สาคัญ
ความสาคัญ
ปาน
ปาน
ปาน
ปาน
ปาน
น้อย
มาก น้อย
มาก น้อย
มาก น้อย
มาก น้อย
มาก ทั้งหมด
ของ
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
ของปัญหา
ปัญหา
2
2
2
2
2
/
/
/
/
/
๗
๖

/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

๗

๖

๑๓

๔

เกณฑ์จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
1. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัด
2. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด้ารงชีวิตของประชาชนในจังหวัด
3. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของประชาชนในจังหวัด ๔. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบ แต่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นในระยะ ๕ ปี
๕. เป็นปัญหาที่กระแสสังคมให้ความสนใจและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
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๒) ด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ ๒๔ การจัดลาดับความสาคั ญของปั ญหาด้า นสิ่งแวดล้อม

ปัญหา

ตัวชี้วัด
ที่ใช้ใน
การประเมิน
ความสาคัญ
ของปัญหา

1. ปัญหาน้้าเสีย
2. การจัดการขยะ
มูลฝอยและของ
เสียอันตราย
3. คุณภาพอากาศ
และเสียง
4. สิ่งแวดล้อม
เมือง
5. สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรม

คะแนนของเกณฑ์และค่าถ่วงน้าหนักที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
สรุป
เกณฑ์ที่ 1
เกณฑ์ที่ 2
เกณฑ์ที่ 3
เกณฑ์ที่ ๔
เกณฑ์ที่ ๕
ลาดับ
รวม
ความ
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
สนใจ
รุนแรง
รุนแรง รุนแรง
รุนแรง รุนแรง
รุนแรง รุนแรง
รุนแรง สนใจ
สนใจ คะแนน
สาคัญ
ปาน
ปาน
ปาน
ปาน
ปาน
น้อย
มาก น้อย
มาก น้อย
มาก น้อย
มาก น้อย
มาก ทั้งหมด
ของ
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
ปัญหา
2
2
2
2
2
/
/
/
/
/
20
1
/
/
/
/
/
19
2
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

17

3

8

๕

7

๖

เกณฑ์จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
1. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัด
2. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด้ารงชีวิตของประชาชนในจังหวัด
3. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของประชาชนในจังหวัด ๔. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบ แต่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นในระยะ ๕ ปี
๕. เป็นปัญหาที่กระแสสังคมให้ความสนใจและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
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2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด ปทุม ธานี ด้วยวิธี SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
จังหวัด

จุดแข็ง (Strength ; S)

จุดอ่อน (Weaknesses ; W)

๑. การอุตสาหกรรม
๒. การเกษตร
๓. การศึกษา
๔. การพาณิชย์
๕. สังคม
๖. คมนาคม/ท่องเที่ยว
๗. การพลังงาน
๘. ข้าวหอมปทุมธานีปลูกได้ตลอดทั้งปี และมี
ต้นทุนการขนส่งต่้ากว่าจังหวัดอื่น

๑. ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๒. ปัญหาการจัดระบบการผลิตภายในจังหวัด
๓. ปัญหาแรงงานอพยพและแรงงานต่างด้าว
๔. ปัญหาการบังคับใช้ผังเมือง
๕.ปัญหาแรงงานมีทักษะฝีมือแรงงานต่้า

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities ; O)
จังหวัด
๑. นโยบายของรัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด
๒. ตลาดการค้ าเสรีท้ าให้ความต้องการสิน ค้าและ
อุตสาหกรรมบางประเภทเพิ่มขึ้น
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม
๔. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
๕. มีความต้องการฝีมือแรงงานจากตลาดแรงงาน
๖. ความก้า วหน้าทางไอที สามารถน้ ามาพัฒ นา
จังหวัดได้
๗. พืชเกษตรปลอดภัยเป็นที่ต้องการ
๘. กระแสกา รตื่ น ตั ว ใน การดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชน ท้ า ให้ มี ความต้ อ งการผลิ ตภั ณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๙. สามารถรองรับและกระจายความเจริญ ในทุ ก
ด้าน
๑๐. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้า OTOP ท้า ให้
มีโอกาสผลักดันสินค้า OTOP มากขึ้น
๑๑. รัฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การปลู ก ปาล์ ม
น้้าม้นในพื้นที่รังสิต
๑๒. บทบาทของประเทศไทยในเวที โลกสามารถ
น้ามาเอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด
๑๓. โอกาสในการเพิ่มมูลค่าจากการใช้ฟางข้าวใน
การท้าปุ๋ยและอาหารสัตว์

อุปสรรค (Threats ; T)
๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒. น้้าท่วม
๓. การเปิดเสรีทางการค้าท้าให้ภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขัน
สูง
๔. การขยายตัวของสังคมและแหล่งบริการท้าให้มีแหล่งมั่วสุม
ของเยาวชน
๕. ปัญหาแรงงานต่างด้าว (มีการมั่วสุม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน)
๖. สินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาด
๗. การรุกล้้าการใช้พื้นที่การเกษตรเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรม
๘. โรคระบาดสุกรมีผลเชิงลบต่อกิจการโรงงานฆ่าสัตว์
๙. ช่องทางการแพร่ระบาดของยาเสพติดและค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์เข้าถึงเยาวชน ท้าให้การแก้ปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร
๑๐. การขยายตัวของชุมชนเมืองเข้าใกล้เขตโรงงาน
อุตสาหกรรม ท้าให้เป็นปัญหากับเจ้าของโรงงาน
๑๑. ร้านโชห่วยได้รับผลกระทบเชิงลบจากศูนย์กลางการค้า
ปลีกและส่ง
๑๒. มลภาวะจากสุนัขและแมวจรจัดมีผลเสียต่อการท่องเที่ยว
และการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
๑๓. การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (GMO มาตรฐานสินค้า)
เป็นข้อจ้ากัดในการขายสินค้า
๑๔. พื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงสูงจากโรคพิษสุนัขบ้าที่
ระบาดจากสุนัขและแมวจรจัดมาก
เป็นอับดับ ๓ ของประเทศ
๑๕. ข้าวหอมปทุมธานีมีต้นทุนการผลิตสูงและมีเปอร์เซ็นต์
การส่งออกลดลง มีปัญหาเพลี๊ยะกระโดดสีน้าตาล
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2.5 การวิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวั ดปทุม ธานี (TOWs Matrix)
ทิศทางเชิงรุก (SO Strategy)
๑. ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว
๒. ส่งเสริมการผลิตที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน
๓. เพิ่มองค์ความรู้เชิงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและ
สถาบันการผลิต
๔. พัฒนาชุมชนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสั งคม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ทิศทางเชิงป้องกัน (ST Strategy)
๑. สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ระดับชุมชน
๒. บริหารจัดการด้านคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร
๓. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมด้วยกระบวนการ
เรียนรู้

ทิศทางเชิงแก้ไข (WO Strategy)
๑. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้ เป็น
เครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างอ้านาจการต่อรองในตลาดผู้ค้า
๒. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
๓. สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเมือ งน่าอยู่

ทิศทางเชิงรับ (WT Strategy)
-

2.6 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
2.6.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ตารางที่ ๒๕ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปั ญหาตามประเด็น ปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับที่
๑.

ประเด็นปัญหาตามการจัดลาดับความสาคั ญ

๒.

สภาพดินเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมกับการปลูก พืชไร่
ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่้า
การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๓.

ปัญหาน้้าท่วมในหน้าฝน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ด้าเนินการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน โดยวิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้้า
ก้าหนดขอบเขตและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสมตามผังเมืองรวมของจังหวั ด
ปทุมธานี
๑. การพัฒนาแหล่งน้้าโดยการขุดลอกคูคลอง
และก้าจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้้าและระบาย
น้้าได้รวดเร็วขึ้น
๒. วางแผนบริหารจัดการน้้าและประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๒.6.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ ๒๖ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปั ญหาตามประเด็น ปั ญหาด้านสิ่งแวดล้ อม
ลาดับที่
๑.

ประเด็นปัญหา
ตามการจัดลาดับความสาคั ญ
ปัญหาน้้าเสีย

๒.

การจัดการขยะมูลฝอย

๓.

ปัญหาคุณภาพอากาศและเสียง

๔.

สิ่งแวดล้อมเมือง

๕.

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม

ข้อเสนอแนะ/แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
1. รณรงค์ให้ครัวเรือนติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนระบายน้้าลงสู่คู คลอง
2. ปลูกจิตส้านึกให้กับประชาชน ให้รักษาคูลอง เช่น โครงการคลอง
สวยน้้าใส
3. ให้ความส้าคัญกับระบบบ้าบัดน้้าเสียตามแหล่งชุมชนโดยการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย
4. ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการปล่อยน้้าเสียจากโรงงานสู่แหล่งน้้ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินคดีกับโรงงานที่ก่อ มลพิ ษ
๕. จัดท้าแผนด้าเนินงานในการวางแผนรับมือปัญหาอุทกภัยที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
๖. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานเพื่อรับมือ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุทกภัยเพื่ อบรรเทาความเดือ ดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยสมกับสภาพพื้นที่
1. สร้างจิตส้านึกให้แก่ประชาชน
2. รณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น จัดท้าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ปุ๋ยหมัก น้้าหมักชีวภาพ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
3. สนับสนุนการด้าเนินงานของ อปท.
4. ร่วมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะและด้าเนินคดีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านอากาศและเสียง และด้าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งก้าเนิด
2. รณรงค์ให้ใช้รถที่ผ่านการตรวจสภาพได้มาตรฐานกรมการขนส่ง
ทางบก
๓. รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง โดยจัดท้าโครงการบูรณาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อลดโลกร้อน
ควบคุมการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เป็ นไปตาม
ผังเมืองรวม
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อแจ้งเบาะแสการบุกรุกท้าลายแหล่งศิลปกรรม
และโบราณคดีในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.7 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ ๒๗ การวิเคราะห์และเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรดินและ
ที่ดิน
- ทรัพยากรน้้า
คุณภาพน้้า

คุณภาพอากาศและ
เสียง
- ขยะมูลฝอย
- กากสารพิษและสาร
อันตราย

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ

สิ่งแวดล้อมเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ ทส.

ระดับจังหวัด

ระดับท้องถิ่น

- แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า ๒๕ ลุ่ม
น้้า
แผนจัดการน้้าเสีย
ชุมชน

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนแม่บทคุณภาพ
อากาศและเสียง พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๙

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนจัดการขยะมูลฝอย - แผนพัฒนาจังหวัด/
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุม่ จังหวัด
- แผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจังหวัด
ปทุมธานี ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)
- แผนปฏิบัติการเชิง
แผนพัฒนาจังหวัด/
นโยบายด้านการ
กลุ่มจังหวัด
จัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การ
จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิ
ทัศน์
แผนแม่บทเมืองเก่า
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการเพื่ อลดและขจั ดมลพิ ษ ในเขตควบคุมมลพิษจังหวั ด ปทุม ธานี
ปี พ.ศ. 2560-2564
3.๑ หลักการและเหตุผล
ในปั จจุ บัน ปัญ หามลพิษ ทางด้า นสิ่ งแวดล้ อมในพื้ นที่ จัง หวั ดปทุมธานี มีแ นวโน้มเพิ่ มขึ้น โดยแปรผัน ตาม
จ้านวนประชากรและการขยายตั วทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะพื้ นที่เมื องศู นย์ก ลางความเจริ ญของชุมชน เห็นได้จาก
ปัญ หามลพิษ ด้า นต่างๆ และปั ญหาการร้อ งเรี ยนด้า นมลพิษ ที่ส่ งผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อมและความเป็ นอยู่ข อง
ประชาชน ปัญหาเหล่ านี้เกิ ดจากการด้าเนิน กิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ เช่น การเกษตร อุต สาหกรรม ชุมชน การ
ท่องเที่ยว การคมนาคมและขนส่ง การค้าและบริการ เป็ นต้น ซึ่งการด้าเนิน กิจกรรมดั งกล่าวอาจก่อให้เ กิดของเสี ย
และมลพิษ ออกสู่สิ่ง แวดล้อม ได้แ ก่ ปั ญหาแหล่ งน้้า ธรรมชาติ เสื่อมโทรม ปั ญหาการจัดการน้้า เสีย ปั ญ หาขยะมู ล
ฝอยจากชุมชน ปั ญหามลพิษทางอากาศและเสีย ง เป็นต้น และจั งหวัดปทุมธานี ถูกประกาศให้เป็ นจังหวั ดที่อยู่ใ น
เขตควบคุมมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11 พ.ศ.2538 เมื่อ วันที่ 25 เมษายน
2558 และได้ มีก ารจั ด ท้า แผนปฏิบั ติ การลดและขจั ด มลพิ ษ ในเขตควบคุ มมลพิ ษ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2555-2559
พร้อมทั้งได้มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้น จังหวัด ปทุมธานี จึงจั ดท้าแผนปฏิบั ติการเพื่อลดและขจั ดมลพิ ษในเขตควบคุ มมลพิ ษ พ.ศ.2560 –
2564 ในระดับ จังหวัด เพื่อ ที่จ ะก้ าหนดแนวทางการแก้ ไขปัญ หามลพิษ ปั ญ หาน้้า เสีย ขยะมูล ฝอย มลพิ ษ ทาง
อากาศและเสี ย ง ซึ่ ง ระบบการบริ ห ารงาน ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มตามหลั ก การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ตาม
พระราชบัญญั ติส่ งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ ก้าหนดกระบวนการจัดการท้ าแผนปฏิบั ติ
การระดับจั งหวัด และขั้ นตอนการจัดตั้งงบประมาณเพื่ อด้ าเนินการในลักษณะการกระจายอ้ านาจให้แก่ ท้องถิ่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการ
3.2 วัตถุประสงค์
๑) เพื่อควบคุม ลด และขจัดปริมาณมลพิษจากแหล่ งก้าเนิด ปรับปรุ งพื้นที่แ ละแก้ไ ขปัญหาสภาพแวดล้อ ม
เสื่อมโทรมหรือปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่
๒) เพื่ อ ส่ง เสริมการมี ส่ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ว นในการลดและขจั ด มลพิ ษ รวมทั้ง การอนุ รั กษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืนและเหมาะสม
๓) เพื่อรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อ มและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ปทุมธานี
๓.3 วิสัยทัศน์
๑) วิสั ยทัศ น์ของจัง หวัดปทุมธานีต ามแผนพั ฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ คือ “ปทุ มธานี
เป็น เมือ งสิ่ง แวดล้อ มสะอาด อาหารปลอดภั ย แหล่ งท่ องเที่ย วเรีย นรู้ และพัก ผ่อ นหย่อ นใจของอาเซีย น สั งคมอยู่
เย็นเป็นสุข”
๒) วิสัย ทัศ น์ข องส้ านั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ มจั งหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2553-2556)
คือ “การส่ งเสริ ม และประสานการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น ใน การอนุ รั ก ษ์ ป้ อ งกัน แก้ไ ขฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
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3.4 พันธกิจและเป้าหมาย
๑) องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีก ารพัฒ นาองค์ ความรู้แ ละเสริมสร้ างเครื อข่ ายความร่ว มมื อ ในการดู แลรัก ษาและฟื้ น ฟูคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม
๒) ประชาชนในพื้ น ที่ค วบคุ มมลพิ ษจะมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้น มี จิ ตส้ านึ ก ตระหนัก และร่ วมกัน ป้ องกั น
รวมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมได้รับความคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.๕ สถานที่ดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
1) ด้าเนินการภายในจังหวัดปทุมธานี
2) ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
3.6 การติดตามประเมินผล
การน้ าแผนปฏิ บัติ การเพื่อ ลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จัง หวัด ปทุมธานี ปี พ.ศ. 25๖๐25๖๔ ไปสู่ก ารปฏิบั ติได้ อย่า งเป็น รูป ธรรม และสามารถบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ข องแผนปฏิบั ติการฯ ตามวัตถุ ประสงค์
และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ้าเป็นต้องมีกระบวนการประสานงาน และด้าเนินการ เพื่อให้
ผู้บริ หารหน่ว ยงาน และองค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ต้อ งเข้ าใจ น้ าไปสู่ก ารผลั กดั นให้ มีก ารด้า เนิน งานตามแผน
อย่างมี ประสิ ทธิภาพและสม่้าเสมอ พร้ อมทั้ง พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้ านสิ่ง แวดล้ อมและแหล่ง ก้าเนิ ดมลพิ ษ
ให้มีค วามทั นสมั ยและเป็น ปัจจุ บัน และการเข้ าถึงข้ อมูล ของผู้ มีส่ว นได้เสี ย พร้อมทั้งควรมีก ารติด ตามประเมินผล
การด้ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การฯ โดยคณะกรรมการจั ดท้าและติดตามประเมินผลแผนปฏิ บัติ การเพื่ อการจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั บจังหวัดเป็นประจ้ าอย่ างน้ อย 1 ครั้ง ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อ ทราบผลส้าเร็ จ หรือปั ญหา อุป สรรค
ในการด้าเนินงาน เพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบั ติการฯ ในระยะต่อไป
โดยหลังจากที่หน่วยงานทุกหน่ว ยงานได้ปฏิ บัติด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ นี้แล้วจ้ าเป็นต้องมี
การก้ ากั บ ติด ตาม และประเมิ น ผล เพื่ อให้ท ราบผลและความก้ า วหน้ าในการปฏิ บัติ งานว่า จะสามารถบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ก้า หนดในเวลาที่ก้ าหนดไว้ หรื อไม่ โดยการติ ดตามประเมิน ผล รวมทั้ง การปรับ ปรุ งแผนเพื่ อให้
สอดคล้ องกับ สถานการณ์แ ละมีก ารด้ าเนิ น การอย่ างต่ อเนื่อ ง และการประเมิน ผลให้ทุ กหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ ง
จัดท้ าหรือ จัด สร้า งระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล ซึ้ง ต้อ งมีเ กณฑ์ชี้ วัดความส้ าเร็ จของแผนตาม
วัตถุป ระสงค์ที่ ก้าหนดไว้ ให้เป็ นรูป ธรรม และการปรั บปรุ งแผนต้อ งสอดคล้อ งกับ สภานการณ์ที่ เปลี่ย นแปลงไป
รวมทั้งมีมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนิ นการช้า กว่าที่ก้าหนด เนื่อ งจากแผนปฏิบัติก ารเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิ ษ เป็นแผนที่มีระยะเวลาการด้าเนินงาน ๕ ปี
ดังนั้ นต้ องมีการติ ดตามประเมิ นผลการด้ าเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติก ารฯ ซึ่ งข้ อมูล ที่ไ ด้จ ากการติด ตาม
ประเมิน ผลจะท้ าให้ ทราบว่ าการด้า เนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การฯ บรรลุ ตามวั ต ถุป ระสงค์ ของแผนที่ ก้ าหนด
หรื อไม่ และน้า ข้อ มูล ที่ไ ด้มาทบทวน และปรั บปรุง แผนปฏิบั ติก ารเพื่ อลดและขจั ดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษ
ต่อไป
ทั้ง นี้ ควรจั ดตั้ ง คณะอนุ ก รรมการก้ ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการด้ าเนิ น งานพื้ น ที่ เขต ควบคุ มมลพิ ษ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และผู้อ้านวยการส้านัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มจังหวัดเป็ น
เลขานุการ เพื่อเป็นกลไกในการก้ าหนดกรอบแนวทาง มาตรการ หรือ แผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปั ญหามลพิ ษ
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ในพื้น ที่ พิ จารณาให้ ค วามเห็น ก้า กับ ดู แ ล และติด ตามแผนปฏิ บั ติก ารเพื่ อ ลดและขจั ด มลพิ ษในเขตควบคุ ม
มลพิษ และน้าไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับจังหวัด
๓.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น สามารถควบคุม ลด และขจั ดปริมาณมลพิ ษจากแหล่งก้ าเนิด ปรับ ปรุ ง
ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือปัญ หามลพิ ษที่เ กิดขึ้นในพื้นที่ได้
๒) ทุก ภาคส่วนมี ส่วนร่ วมในการลดและขจัด มลพิ ษ รวมทั้งการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟูท รัพยากรธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเหมาะสม
๓) สามารถรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อ มและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
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3.8 แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจั ดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจังหวั ดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุ มมลพิ ษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จ้านวน 26 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64

ที่

โครงการ

1 โครงการ
ก้าจัดวัชพืข
ในคลอง
ชลประทาน
จ้านวน 5
แห่ง

หลักการ
หน่วยดาเนินการ
และ
เหตุผล /
ลักษณะ ดาเนินการ สนับสนุน
โครงการ
2560
ลดจ้านวน โครงการฯ กรม
1,399,000
ของวัชพืช รังสิตเหนือ ชลประทาน
เพื่อให้น้า
ในคลองมี
ความ
สะอาด

รวม (บาท)

แหล่ง
เงิน
งบประ
มาณ

6,995,000

งบกลาง

งบประมาณ (บาท)

2561
1,399,000

2562
1,399,000

2563
1,399,000

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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2564
1,399,000

ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

หลักการและเหตุผล /
ลักษณะโครงการ

หน่วยด าเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ด าเนินการ

สนับสนุน

2560

2561

2562

รวม (บาท)
2563

แหล่งเงินงบประมาณ

2564

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริม ให้
ประชาชน ลด คัดแยก ขยะ
มูลฝอยจากบ้านเรือน 3R
3 โครงการก้าจัดวัชพืชโดย
เครื่องจักร

เพื่อลดปริมาณ
ขยะ

เทศบาลต้าบล
บางพูน

-

80,000

80,000

อปท.

เพื่อเป็นการลด
มลภาวะทางน้้า

โครงการฯ
พระยาบรรลือ

กรม
ชลประทาน

650,000

650,000

กรมชลประทาน

4 โครงการคูคตเมืองสะอาด

เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและ
เทศบาล

-

500,000

500,000

งบประจ้าปี

5 โครงการติดตั้งระบบบ้าบัด
น้้าเสีย และเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้้าบริเวณคลอง
เปรมประชากร หมู่ที่ 2
ต้าบลบางพูน

เพื่อบ้าบัดน้้าในคู
คลองให้มี
คุณภาพที่ดี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
คูคต
อุตสาหกรรม
จังหวัดพระ
นครศรี
อยุธยา
ร่วมกับ
เทศบาลต้าบล
บางพูน

อุตสาหกรรม
ติดตั้งแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบให้เทศบาลต้าบลบางพูน ดูแลต่อไป อุตสาหกรรม
จังหวัด
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
พระนครศรีอยุธยา
ยา

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

หลักการและเหตุผล /
ลักษณะโครงการ

หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

สนับ
สนุน
2560
300,000

2561

2562

2563

รวม (บาท)

2564

6 โครงการเมืองน่าอยู่
เทศบาลน่าอยู่

ปรับปรุงคุณภาพน้้าในคู กองสาธารณสุข
คลอง
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองคูคต

7 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ก้าจัดมูลฝอย
ฝั่งตะวันออกจังหวัด
ปทุมธานี
8 โครงการก่อสร้างเครื่อง
เก็บขยะอัตโนมัติล้าราง
ระบายน้้า
9 โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มี
ความร่มรื่น สวยงาม
ลดภาวะโลกร้อน และ
มลพิษทางอากาศ
เพื่อให้ล้าคลองและคู
ระบายน้้าสะอาด

กองช่าง เทศบาล
เมืองคูคต

300,000

300,000

กองช่าง เทศบาล
เมืองคูคต

5,000,000

5,000,000

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ
โดยใช้หลัก 3R

เทศบาลเมืองบาง
คูวัด

100,000

100,000

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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300,000

แหล่ง
เงิน
งบประ
มาณ

ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

หลักการและเหตุผล
/ลักษณะโครงการ

10 โครงการปรับปรุง ลดการติดเชื้อและ
ภูมิทัศน์ ล้างท้า
โรคติดต่อต่างๆ ที่
ความสะอาดถังขยะ เกิดจากการมีขยะ
ตกค้าง
11 โครงการจัดวางถัง เพื่อประชาสัมพันธ์
ขยะคัดแยก บริเวณ สร้างจิตส้านึก ให้
ป้ายรถประจ้าทาง ประชาชนรู้จักการคัด
แยกขยะ
12 โครงการสร้างและ กระบวนการมีส่วน
พัฒนาเครือข่าย
ร่วมของทุกภาคส่วน
อุตสาหกรรม
ในรูปแบบเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม
ในการช่วยก้ากับดูแล
และเฝ้าระวังการเกิด
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจาก
โรงงาน

หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
บางคูวัด

สนับสนุน

เทศบาลเมือง
บางคูวัด
ส้านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ปทุมธานี

กระทรวง
อุตสาห
กรรม

งบประมาณ (บาท)
2560

2561

2562

2563

2564

รวม
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

แหล่งเงิน
งบประ
มาณ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 กระทรวง
อุตสาห
กรรม

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

หลักการและเหตุผล /ลักษณะโครงการ

แหล่งเงิน
รวม
งบประมา
(บาท)
ณ
ดาเนินการ
สนับสนุน 2560 2561 2562 2563 2564
ส้านักงาน
กระทรวงอุต
กระทรวง
อุตสาหกรรม
สาห
อุตสาห
จังหวัดปทุมธานี กรรม
กรรม
หน่วยดาเนินการ

13 โครงการบริหาร
จัดการลุ่มน้้า
และสถาน
ประกอบการให้
มีระบบธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อม

1) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาน้้าเสียที่
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 2) เพื่อน้า
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ใน
โรงงานอตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกับชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขน้าไปสู่
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

14 โครงการ
อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green
Industry)

เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ส้านักงาน
กระทรวงอุต
อุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
สาห
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผล จังหวัดปทุมธานี กรรม
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดีและ
น่าเชื่อถือ

งบประมาณ (บาท)

-

-

-

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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-

-

กระทรวง
อุตสาห
กรรม

ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

15 โครงการเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จังหวัด
ปทุมธานี

16 โครงการเร่งรัดการ
น้ากาก
อุตสาหกรรมเข้าสู่
ระบบ

17 โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะใน
ชุม

หลักการและเหตุผล /ลักษณะ
โครงการ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อม
กัน ตามความเจริญของชุมชน
และรักษาสถานแวดล้อมที่ดีอย่าง
สมดุล โดยความร่วมมือกันของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้ง
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชากร
การบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่ครบวงจรเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 3
กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ก่อก้าเนิด ผู้
ขนส่ง และผู้ก้าจัด รวมทั้งผู้ก้ากับ
ตรวจสอบ เพื่อการน้ากาก
อุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ
โดยเฉพาะของเสียอันตราย
เพื่อลดปัญหามลพิษจากขยะ

หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ

สนับสนุน

ส้านักงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม อุตสาห
จังหวัด
กรรม
ปทุมธานี

ส้านักงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม อุตสาหกร
จังหวัด
รม
ปทุมธานี

เทศบาล
เมืองลาด
สวาย

ทสจ.

งบประมาณ (บาท)
2560
-

-

รวม (บาท)

2561 2562 2563 2564
-

-

-

1,000,000

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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-

-

แหล่ง
เงินงบ
ประ
มาณ
กระ
ทรวง
อุต
สาห
กรรม

กระ
ทรวง
อุต
สาห
กรรม

1,000,000

ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)
หน่วยดาเนินการ
ที่

โครงการ

18 โครงการ
ส่งเสริมการใช้
จุลินทรีย์ใน
ชุมชน
19 โครงการ
ส่งเสริมการคัด
แยกและแปรรูป
ขยะอินทรีย์ไป
ใช้ประโยชน์
20 โครงการสร้าง
จิตส้านึกดูแล
สภาพแวดล้อม
ในเขตเทศบาล

หลักการและเหตุผล /ลักษณะโครงการ
เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้้า

-เพื่อส่งเสริมการคัดแยกและแปรรูปขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
-เพื่อลดขยะจากครัวเรือน
-สร้างจิตส้านึกและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความส้า คัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นและหันมาดูแลเอาใจใส่
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ (บาท)

ดาเนิน สนับ
การ
สนุน
2560
เทศบาล ทสจ. 1,000,000
เมืองลาด
สวาย

รวม (บาท)
2561

2562

2563 2564

แหล่ง
เงิน
งบประ
มาณ

1,000,000

เทศบาล
เมืองท่า
โขลง

40,000

40,000 40,000

120,000

อปท.

เทศบาล
เมืองท่า
โขลง

50,000

50,000 50,000

150,000

อปท.

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
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ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

หลักการและเหตุผล /
ลักษณะโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ดาเนิน
การ
21 โครงการจัดตั้ง เพื่อจัดตั้งศูนย์รวบรวม เทศบาล
ศูนย์รวบรวม ของเสียอันตรายและ เมืองท่า
ของเสีย
น้าส่งไปก้าจัดอย่าง
โขลง
อันตรายจาก ถูกต้อง
ชุมชน
22 โครงการจ้าง -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เทศบาล
เหมาเอกชน ในการให้บริการเก็บขน เมืองท่า
จัดเก็บขยะ
ขยะของเทศบาล
โขลง
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการเก็บขนขยะ
ที่มีประสิทธิภาพ

สนับ
สนุน

1,500,000

แหล่ง
เงินงบ
ประ
มาณ
อปท.

39,000,000

อปท.

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
2560
500,000

2561
500,000

2562
500,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

2563 2564
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ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

หลักการและ
เหตุผล /ลักษณะ
โครงการ

23 ศึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ขนาดเล็กในพื้นที่ที่มี
ปัญหาคุณภาพน้้าวิกฤต

เพื่อลดภาระความ
สกปรกของน้้าเสีย
จากชุมชนก่อน
ระบายลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะ

24 กิจกรรมส่งเสริมการคัด
แยกและแปรรูปเศษ
อาหารไปใช้ประโยชน์

1) เพื่อลดปริมาณ
ขยะ เศษอาหาร
จากส้านักงาน
อบจ.ปทุมธานี 2)
เพื่อท้าเศษอาหาร
ไปท้าปุ๋ยหมักใช้ใน
การเกษตรต่อไป

หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
- ทน.รังสิต
- ทม.ท่า
โขลง
- ทม.คลอง
หลวง
- อบต.
คลองสาม
อบจ.

สนับ
สนุน
ทสจ.

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
2560

2561 2562 2563 2564
35 ล้าน 35 ล้าน 35 ล้าน 35 ล้าน
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140 ล้าน

แหล่งเงิน
งบประมาณ
แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัด/แผนควบคุม
มลพิษ/งบประมาณ
แผนดิน

ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

25 การ
ด้าเนินงาน
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หลักการและ
เหตุผล /ลักษณะ
โครงการ
1) เพื่อให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
สุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม
ภายในจังหวัด
ปทุมธานี 3) เพื่อ
เตรียมความพร้อม
รองรับปก้ไข
ปัญหา ตลอดจน
การรับมือปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด
ปทุมธานี

หน่วยดาเนินการ
ดาเนิน
การ
อบจ.

สนับ
สนุน
สนง.
ทสจ./
ส้านัก
งาน
สิ่งแวด
ล้อม
ภาคที่
6 นนท
บุรี

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
2560
500,000

2561
1,000,000

2562
1,000,000

2563
1,000,000
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2564
1,000,000

4,500,000

แหล่ง
เงิน
งบประ
มาณ
อบจ.
ปทุมธา
นี

ตารางที่ ๒๘ แผนปฏิบัติการเพื่อ ลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจัง หวัดปทุม ธานี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 (ต่อ)

ที่

โครงการ

26 ศูนย์การ
เรียนรู้
การ
จัดการ
ขยะและ
การผลิต
ขยะ
เชื้อเพลิง
RDF

หลักการและเหตุผล /ลักษณะ
โครงการ

หน่วยดาเนินการ

ดาเนิน สนับ
การ
สนุน
ตามนโยบายรัฐบาลและคสช.มี ส้านัก
ทบ.
นโยบายเร่งด่วนในการจัดการ
งาน
อบต.
ขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั พลังงาน
ขยะตามแผนแม่บทการจัดการ จังหวัด
ขยะมูลฝอยของประเทศพ.ศ.
ปทุมธา
๒๕๕๙-๒๕๖๔ เนื่องจากจังหวัด นี
ปทุมธานี เป็นเมืองอุตสาหกรรม
ซึ่งมี GDP สูงและมีประชากรย้าย
ถิ่นจ้านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหา
ขยะล้นเมืองซึ่งเป็นปัญหาที่
ส้าคัญในขณะนี้ จากการส้ารวจ
ล่าสุดพบว่าจังหวัดปทุมธานีมี
ปริมาณขยะวันละ ๑,๖๐๐๒,๐๐๐ตัน/วันซึ่งต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนจากเหตุผลดังกล่าว
ส้านักงานพลังงานจังหวัด
ปทุมธานีจึงได้จัดท้าโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
เพื่อเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเสริม
การเรียนรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ขยะเชื้อเพลิง RDF

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)
2560
2561
2562
2563
2564
16,800,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 88,800,000

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 - 2564
- 55 -

แหล่ง
เงินงบ
ประ
มาณ
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