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 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มี Vision : “เปนองคกรช้ันนำ มีระบบบริการสุขภาพที่ได

มาตรฐานภาคีเครือขายเขมแข็ง สูเปาหมายคนปทุมธานีสุขภาพดี” เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการระบบบริการ

สุขภาพที่ ดี มีประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง กลุมงานอนามัย

สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย จึงเห็นประโยชนในการพัฒนาระบบขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ( 

OEHP : Occupational and Environmental Health Profile ) เพ่ือนำขอมูลที่ ไดไปใชในการกำหนดแนว

ทางการพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ แตการ

รวบรวมขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่อยากและใชเวลา ดวยเน้ือหากวางและครอบคลุมทุกเรื่องของการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีลักษณะเฉพาะของงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยที่

มีภาระงานเรงดวนมาก ตองแกปญหาเฉพาะหนาใหทันเหตุการณ ตองดำเนินงานประจำใหเปนไปตามเปาหมาย

องคกร และตองพัฒนาคุณภาพงานอยางเปนระบบ จึงยากที่จะเริ่มตน เมื่อกองโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค มีนโยบายใหจังหวัดจัดทำระบบขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

พัฒนาระบบเฝาระวังดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ประกอบกับจังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนที่

เปาหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน พิจารณาตามเกณฑที่ใช

วิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงอุบัติภัยสารเคมี พบวา มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพประชาชน จึงเริ่มรวบรวม

ขอมูลตามกรอบที่กำหนด และใช PMQA Framework เปนแนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอ

นามัย  ศึกษายุทธศาสตร/กลยุทธหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และบูรณาการ

เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ วิธีการไดมาของขอมูลรอยละ 90 ไดมาจากการสืบคนทาง

อินเตอรเนตและการประชุมติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ที่เหลือเปนการประสานงานทั้งในและนอกองคกร ขอมูลมีบางสวนที่ไมเปนปจจุบัน 

บางสวนตองปรับปรุงทุกป บางสวนไมสามารถสืบคนได ผูจัดทำขอนอมรับทุกคำติชม ขอเปนการเริ่มตนและหวัง

ใหเกิดการตอยอดใหขอมูลมีความถูกตองครบถวน สามารถนำไปใชประโยชนคุมครองประชาชนดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ไดจัดทำขอมูล

พ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ( OEHP : Occupational and Environmental Health Profile ) เลม

น้ีไดสำเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับการสนับสนุนของผูบริหารและผูรวมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี , สำนักงานควบคุมปองกันโรคที่4 จังหวัดสระบุรี , เขตสุขภาพที่4 สระบุรี , กองโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมสนับสนุนชวยเหลือทุกทาน ทุก

หนวยงานไว ณ โอกาสน้ี 

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

30 กันยายน 2562  
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สถานการณดานสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธาน ี

 เปนจังหวัดปริมณฑลอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา

ตะวันออก เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.30 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวง

แผนดินหมายเลข 1 :  ถนนพหลโยธิน เปนระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 953,660 ไร มีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรีทิศ

ตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดนนทบุรี ทิศใตติดตอกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี แบงเขตการปกครองเปน 7 อำเภอ (อ.

เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแกว อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ อ.คลองหลวงและ อ.ลำลูกกา) 60 ตำบล 529 

หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 65 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล

นคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง เทศบาลตำบล 17 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 37 แหง พ้ืนที่สวนใหญ

เปนที่ราบลุมและมีการชลประทานที่เอ้ือตอการเพาะปลูก มีแมน้ำเจาพระยาไหลผานใจกลางจังหวัดในเขตอำเภอ

เมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก ในฤดูฝนทำใหเกิดภาวะน้ำทวมในบริเวณพ้ืนที่ฝงขวาของแมน้ำเจาพระยา 

สำหรับฝงซายมีคลองชลประทานจำนวนมากจึงสามารถควบคุมปริมาณน้ำได จึงมีปญหาอุทกภัยนอยกวา การใช

ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 399,791 ไร คิดเปนรอยละ 42 ของพ้ืนที่ อำเภอหนองเสือมีพพ้ืนที่ทำการเกษตรมาก

ที่สุด รองลงมาเปนอำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแกว และอำเภอคลองหลวงตามลำดับ แนวโนมการเกษตร

ลดลงเน่ืองจากการขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม แนวโนมการเกษตรจึงเนนการผลิตเพ่ือสุขภาพและ

รักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญคือ ขาว กลวยหอม/กลวยน้ำวา ตะไคร ปาลม มีการนำสารเคมี

กำจักศัตรูพืชมาใชแพรหลายและมีแนวโนมของปริมาณสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป เปนอันตรายตอรางกายทั้งแบบ

เฉียบพลันและพิษเร้ือรัง พบผูปวยสูงสุดในเดือนมิถุนายน-สิงหาคมป 2561 พบวา เกษตรกรมีความเสี่ยงและไม

ปลอดภัย 40.99 % การปศุสัตวที่สำคัญไดแก โค กระบือ ไขเปด สุกรขุนและไกพ้ืนเมือง สัตวน้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ

ไดแก ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย และปลาตะเพียนตามลำดับ มีการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและการผลิต

จากภาคเกษตรกรรมเปนภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว (ณ 30 มิถุนายน 61 มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 3,889 

แหง คนงาน 294,398 คน) อุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 560 

โรงงาน อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 511 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร 387 โรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติก 323 โรงงาน 

อุตสาหกรรมขนสง 322 โรงงาน การกระจายตัวของโรงงานแยกตามอำเภอ คือ อำเภอคลองหลวง 1,195 โรงงาน 

: 30.73 % อำเภอลำลูกกา 994 โรงงาน : 25.56 % อำเภอเมืองปทุมธานี 480 โรงงาน : 12.34 % อำเภอลาด

หลุมแกว 482 โรงงาน : 12.39 % อำเภอสามโคก 354 โรงงาน : 9.10 % อำเภอธัญบุรี 295 โรงงาน : 7.59 % 

อำเภอหนองเสือ 89 โรงาน : 2.29 % และมีการจัดพ้ืนที่ ในลักษณะเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวน

อุตสาหกรรม มินิแฟคตอรี่แลนด 4 แหง ไดแก 1.เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร จำกัด 

ต้ังอยูอำเภอธัญบุรี 2.บริษัท นวนคร จำกัด ต้ังอยูอำเภอคลองหลวง ในเน้ือที่ 6,495 ไร 179 โรงงาน 3.บริษัทสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ต้ังอยูอำเภอเมือง พ้ืนที่ 1,222 ไร 38 โรงงาน 4.มินิแฟคตอรี่แลนด ดังน้ี อำเภอคลอง

หลวงไดแก บ๊ิกแลนด ,รัสิต พรอสเพอร เอสเตท ,เอ็มเอ็มซี มินิแฟคทอรี่ (นวไท) อำเภอลำลูกกา ไดแก แจนเซน มิ
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นิแฟคตอรี่ ,อรดา ,บ๊ิกลอทแฟคตอรี่ ,บ๊ิกเกอรแลนด อำเภอลาดหลุมแกว ไดแก แฟคคอม ,แฟคเฮาส , เคที

แฟคทอรี่ พารค อำเภอหนองเสือ ไดแก ศรีปทุมมินิแฟคตอรี่ จึงเปนแหลงรองรับแรงงานในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ แรงงานตางดาว เกิดการขยายตัวแหลงที่อยูอาศัยมีหมูบานจัดสรร 1,144 โครงการ คอนโดมิเนียม 224 

แหง บานเอ้ืออาทร 25 โครงการและหอพักนักศึกษา 13,050 แหง นอกจากน้ียังมีสถานสงเคราะห 7 แหง 

เรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 แหง โรงแรม 425 แหง มีตลาดคาสง-ปลีกเปนศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตรขนาด

ใหญ หางสรรพสินคาขนาดใหญ มีสนามกอลฟ 13 แหง มีวัดพุทธ 200 แหง โบสถคริสต 39 แหง และมัสยิด 30 

แหง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามากกวา 20 แหง เปนแหลงรวมสถาบันวิจัยตางๆ และสถานที่

สำคัญเชน หออัครศิลปน องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

ฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อนุสรณสถาน

แหงชาติ สวนสนุกดรีมเวิลด แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมฯลฯ 

ประชากร ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,146,092 คน เปนชาย 543,652 คน และหญิง 

602,440 คน อาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 50.99 และนอกเขตเทศบาล รอยละ 49.01 โดยอำเภอที่มี

ประชากรอาศัยอยูมากที่สุด ไดแก อำเภอลำลูกกา รองลงมาคือ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอเมือง

ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแกว อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือตามลำดับ โครงสรางสาธารณูปโภคเหมาะสม

การคมนาคมขนสงสะดวก ทางบกมีทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัดหลายสายเช่ือมตอกับกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดใกลเคียง ไดแก เสนทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เสนทางหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออกและ

ตะวันตก) เสนทางหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) เช่ือมถนนพหลโยธิน เสนทางหมายเลข305 (ปทุมธานี-

นครนายก) เสนทางหมายเลข 306 307 และ 345 (ปทุมธานี-นนทบุรี) เสนทางหมายเลข 346 (ปทุมธานี-

นครปฐม ) เส นท างหมาย เลข  347 (ปทุ ม ธานี  – บางปะหั น ) เส นท างหมาย เลข  3111 (ปทุ ม ธานี -

พระนครศรีอยุธยา) เสนทางหมายเลข 3309 (ปทุมธานี-ศูนยศิลปะชีพบางไทร) เสนทางหมายเลข 3312 

(ปทุมธานี-มีนบุรี) การคมนาคมทางอากาศ อยูหางสนามบินดอนเมือง 27.8 กม.และการคมนาคมทางน้ำ (แมน้ำ

เจาพระยา) จึงเปนประตูสูทุกภาคของประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมหลักที่สรางรายไดของจังหวัดปทุมธานีคือสาขา

อุตสาหกรรม รอยละ 58.15  

บริบทของจังหวัดปทุมธานีดังกลาว ที่เปนแหลงรวมหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค - สวนกลาง -

สวนทองถิ่น เปนเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากที่สุดจึงมีองคความรูที่หลากหลาย ผลิตแรงงานหลายสาขาอาชีพ เปน

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เปนศูนยรวมเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้งมีการ

เจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ทำใหมีนักลงทุน นักทองเที่ยว เยาวชนเขามาศึกษา แรงงานและ

แรงงานตางดาว รวมทั้งมีประชากรแฝงเขามาทำงานเปนจำนวนมาก กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษจาก

ขยะ ขยะอันตราย การลักลอบทิ้งขยะเคมีน้ำเสีย ฝุนละออง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การแพร

ระบาดของยาเสพติด ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรขนสง ปญหาสาธารณูปโภค ปญหาอาชญากรรม และปญหา

การรองเรียนสูง  

การบริหารจัดการเชิงระบบดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย จึงเปนความทาทายอยางสูงของการ

ทำงานในเขตเมืองซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอย กลยุทธการพัฒนาและแกปญหาเนนการบูรณาการหลาย

หนวยงานตามความซับซอน ทีมดำเนินงานตองชัดเจนในบทบาทหนาที่ การบูรณาการเน้ืองานจึงมีประสิทธิภาพ
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และความยั่งยืน เรงสรางกระบวนการมีสวนรวมชุมชน/ผูเกี่ยวของที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวัง

ปองกันเหตุ ต้ังรับเผชิญเหตุ และฟนฟูไดอยางทันเหตุการณ ย่ังยืน ลดการสูญเสีย เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา

อาศัยและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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บทนำ 
 

ความเปนมา 

 การพัฒนาประเทศของรัฐบาลมุงสูประเทศไทย 4.0 เพ่ือตอบสนอง Vision : มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ดวย

บริบทจังหวัดปริมณฑลในภาคกลางที่มีบทบาทการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจช้ันนำของประเทศ (ศูนยอุตสาหกรรม

สีเขียว ศูนยกลางการผลิตอาหารและสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานโลก ศูนยรวมการทองเที่ยวของเอเชียที่มี

ช่ือเสียงและเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ) จังหวัดปทุมธานี จึงมี Vision : ปทุมธานี เมืองสิ่งแวดลอมสะอาด 

อาหารปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเรียนรู และพักผอนหยอนใจของอาเซียน สังคมอยูเย็นเปนสุข มุงเนนการพัฒนา 

1. แหลงทองเที่ยว 2. อาหารปลอดภัย 3. สิ่งแวดลอมสะอาด 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนางานดานสาธารณสุข ภายใต Vision : 

“เปนองคกรช้ันนำ มีระบบบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานภาคีเครือขายเขมแข็ง สูเปาหมายคนปทุมธานีสุขภาพดี” 

เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

อาชีวอนามัย จึงเห็นประโยชนในการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ มุงเนนการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงจาก

สิ่งแวดลอมตอสุขภาพ สงเสริมพฤติกรรมดานการดูแลและสงเสริมสุขภาพอันเน่ืองมาจากปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

สรางความรวมมือสรางการมีสวนรวมผูเก่ียวของและตองบูรณาการอยางแทจริงเพราะสิ่งแวดลอมที่ดีสงเสริม

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
  

วัตถุประสงค 

 1. ลดผลกระทบปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ 

 2. สรางการมสีวนรวมดานอนามัยสิ่งแวดลอมทุกภาคสวน 

 3. พัฒนาระบบบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหมีมาตรฐาน  

 4. กำกับดูแล ควบคุม ปองกันปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม  
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 

 1. สืบคนขอมลู Online / Internet 

 2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน – นอกหนวยงาน 

 3. ประชุมติดตามความกาวหนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดำเนินงานจังหวัดในกลุม Eco Industrial 

Town ระดับเขตพ้ืนที่/ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับกลุมจงัหวัด 

 4. Presentation / PR : Public Relations จังหวัด เขตสุขภาพทั้งใน-นอกองคกร และของหนวยงาน

สนับสนุนตางๆ  
 

ประโยชนท่ีจะไดรบั 

 1. ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิดานสิ่งแวดลอม ลดโรค สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. มีการพัฒนาระบบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยแบบบูรณาการ 

 3. หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมดานอนามัยสิ่งแวดลอม 



2 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational and Environmental 

Health Profile) 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดปทุมธานี 

1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 

1.1.1 ที่ต้ัง  
 

          จังหวัดปทุมธานีต้ังอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงที่ ๑๔ องศาเหนือ และเสนแวงที่ ๑๐๐ องศา

ตะวันออก อยูเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเน้ือที่ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ 

ประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนน

พหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร  

1.1.2 อาณาเขต 

   - ทิ ศ เห นือ ติดต อ กับอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน  และอำเภอ วังน อย  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม และอำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

- ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร และอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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รูปที่ ๑ แผนทีแ่สดงขอบเขตจังหวัดปทุมธาน ี
 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ แผนทีศ่าลากลางจังหวัดปทุมธาน ี
 

สัญลักษณจังหวัดปทุมธาน(ีตราประจำจังหวัด) 
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รูปวงกลมมีสญัลักษณดอกบัวหลวงสีชมพูอยูตรงกลาง และรวงขาวสีทองอยู ๒ ขาง 

ดอกบัวและตนขาว หมายถึง ความสมบูรณดวย พืชพันธุธัญญาหาร 

จังหวัดปทุมธานี ใชอักษรยอวา "ปท" 
 

คำขวัญของจังหวัดปทุมธาน ี

“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงขาว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ 

  พระตำหนักรวมใจ สดใสเจาพระยา กาวหนาอุตสาหกรรม” 
 

ธงประจำจังหวัดปทุมธาน ี

                              
 

ความหมายของธงประจำจังหวัด 

สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย 

สีขาว หมายถึง ศาสนา 

ดอกบัวหลวงกับตนขาว หมายถึง ความอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหารโดยเฉพาะอยางย่ิงดอกบัว

และขาว 

ความหมายรวมของธงประจำจังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงวาชาวจังหวัดปทุมธานี เปนหมูคณะที่มคีวามรัก

และความสามคัคีเปนปกแผนอันเปนสวนหน่ึงของชาติไทย ที่มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

ความสำคญัของธงประจำจังหวัดปทุมธาน ี

เปนการเชิดชูเกียรติของจังหวัด บงบอกถึงสัญลักษณของจังหวัด เปนเครื่องยึดเหน่ียวน้ำใจชาวจังหวัด

ปทุมธานี ใหมคีวามรักทองถิ่นและมีความรวมมือรวมใจกนัสรางสรรค ความเจริญ และมีความเอ้ืออารีตอกัน 
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  ดอกบัวหลวง                                        ตนปาริชาติ 

 

สำหรับภาพลักษณซึ่งเปนที่รูจักของจังหวัดปทุมธานีนอกจากดอกบัวแลวคือ “ตุมสามโคก”ซึ่งเปน

เอกลักษณเครื่องปนดินเผาของชาวมอญของสามโคก นอกจากน้ัน จังหวัดปทุมธานีมีสินคา OTOP ที่สำคัญ เชน 

เครื่องปนดินเผาเบญจศิริ ดอกไมประดิษฐจากดินไทย-ญี่ปุน น้ำมันงา เปลือกไขวิจิตร กระเปา รองเทาหนัง หมูทุบ 

และน้ำพริกคลองรังสิต 
 

1.1.3 สภาพภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมสองฝงแมน้ำโดยมีแมน้ำเจาพระยาไหลผานใจกลาง

จังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก ทำใหพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบงออกเปน ๒ สวน คือ 

ฝงตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝงขวาของแมน้ำเจาพระยาไดแก พ้ืนที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแกวกับพ้ืนที่บางสวน

ของอำเภอเมืองและอำเภอสามโคก กับฝงตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝงซายของแมน้ำเจาพระยา ไดแก พ้ืนที่

อำเภอเมืองบางสวน อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา และบางสวนของอำเภอ

สามโคกโดยปกติระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งทำใหเกิด

ภาวะ น้ำทวมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝงแมน้ำเจาพระยาเปนบริเวณกวางและกอใหเกิดปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝงขวา

ของแมน้ำเจาพระยาสำหรับพ้ืนที่ทางฝงซายของแมน้ำเจาพระยาน้ันเน่ืองจากประกอบดวยคลองซอยเปนคลอง

ชลประทานจำนวนมากสามารถควบคุมจำนวนปริมาณน้ำไดทำใหปญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีนอยกวา 
 

ลักษณะดิน 

พ้ืนที่จังหวัดสวนใหญเปนที่ราบลุม ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวจัด สภาพดินเปนกรดปานกลางถึง

เปนกรดจัดมี pH ประมาณ ๖ - ๔ ซึ่งลักษณะของดินภายในจังหวัดสามารถแบงไดเปน ๒ กลุม คือ กลุมดินนาดี มี

พ้ืนที่ประมาณ รอยละ ๓๐ กลุมดินนาที่มีสภาพเปนกรดจัด มีพ้ืนที่ประมาณรอยละ ๗๐ เน่ืองจากลักษณะดินเปน

ดินเหนียวทำใหการระบายน้ำไมดี และการไหลบาของน้ำบนผิวดินชา ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกลาวทำใหไมเหมาะสมกับ

การปลูกพืชไร และการปลูกขาวไดผลผลิตต่ำ ซึ่งตองมีการปรับปรุงโดยการใชปูนขาวหรือปูนมารลควบคูกับการใช

ปุยเคมีเพ่ือใหการเพาะปลกูไดผลผลิตดีขึ้น 
 

1.1.4 สภาพภูมิอากาศ  
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จังหวัดปทุมธานีต้ังอยูภาคกลางของประเทศไทย ต้ังอยูที่ ละติจูดที่ 14 องศา 43 ลิปดา 20 ฟลิปดาเหนือ และลอง

ติจูดที่ 100 องศา 13 ลิปดา 30 ฟลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 6 เมตร ในป 2559 มีอุณหภูมิ

เฉลี่ยประมาณ 30.3 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศคอนขางรอน ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยอยูที่รอยละ 69.0 มีฝนตกปาน

กลาง ปริมาณน้ำฝนตกรวม 1,027.5 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกชุกระหวางเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม มีสภาพภูมิอากาศ

เหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบงออกเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ฤดูฝนต้ังแต

เดือนพฤษภาคม – กันยายน ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม – มกราคม จากขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา คลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี  
 

ตารางที่ ๑ แสดงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝน) 
 

เดือน อุณหภูมิอากาศ (0C) ความช้ืนสัมพัทธ (%) ปริมาณน้ำฝน 

(มม.) 

จำนวนวันที่

ฝนตก สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย 

มกราคม 36.3 13.5 27.7 98.0 37.0 68.0 17.1 5 

กุมภาพันธ 36.8 15.5 28.5 97.0 31.0 64.0 - - 

มีนาคม 39.4 21.0 31.2 95.0 29.0 62.0 1.0 1 

เมษายน 40.7 23.0 33.3 97.0 29.0 63.0 50.6 1 

พฤษภาคม 41.0 24.6 33.0 99.0 37.0 68.0 121.7 4 

มิถุนายน 38.0 24.0 30.7 99.0 47.0 73.0 214.6 16 

กรกฎาคม 37.5 23.8 30.1 98.0 48.0 73.0 177.2 21 

สิงหาคม 37.4 24.5 31.0 100.0 45.0 73.0 159.1 14 

กันยายน 36.5 24.0 29.8 99.0 53.0 76.0 113.9 18 

ตุลาคม 35.7 24.6 29.9 99.0 50.0 75.0 115.6 17 

พฤศจิกายน 37.0 22.5 29.9 99.0 49.0 74.0 56.7 7 

ธันวาคม 37.0 20.1 28.2 87.0 37.0 62.0 - - 

เฉลี่ย 30.3 69.0 รวม 1027.5 รวม  104 

ที่มา : สถานีทีอุ่ตุนิยมวิทยา คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางที่ 2 แสดงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝน) 
 

เดือน อุณหภูมิอากาศ (0C) ความช้ืนสัมพัทธ (%) ปริมาณน้ำฝน 

(มม.) 

จำนวนวันที่

ฝนตก สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย 

มกราคม 36.2 20.7 28.2 99.0 32.0 66.0 8.2 4 

กุมภาพันธ 37.3 19.9 29.0 99.0 31.0 65.0 - - 

มีนาคม 39.0 21.8 30.9 97.0 34.0 66.0 104.3 9 

เมษายน 39.5 22.0 31.7 96.0 31.0 64.0 97.6 4 

พฤษภาคม 38.0 23.0 30.7 100.0 55.0 78.0 441.4 21 

มิถุนายน 37.0 24.4 30.8 100.0 43.0 72.0 213.6 19 
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กรกฎาคม 37.0 23.7 30.0 99.0 53.0 76.0 201.4 21 

สิงหาคม 37.5 24.5 30.4 96.0 54.0 75.0 184.5 17 

กันยายน 37.5 24.4 30.6 97.0 54.0 76.0 183.8 17 

ตุลาคม 35.5 23.2 29.7 99.0 46.0 73.0 109.6 12 

พฤศจิกายน 35.7 22.0 28.9 97.0 38.0 68.0 14.8 4 

ธันวาคม 35.0 15.0 26.8 98.0 33.0 66.0 16.6 4 

เฉลี่ย 69.0 70.4 1,575.8 132 

 

ตารางที่ 3 แสดงสถิติอุณหภูมิจังหวัดปทุมธานี เปนรายเดือน พ.ศ.  2560 
 

อุณหภูม ิ สถิติ

ประจำป 

พ.ศ. 2560 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ต่ำสุด 15 20.7 19.9 21.8 22 23 24.4 23.7 24.5 24.4 23.2 22 15 

สูงสุด 39.5 36.2 37.3 39 39.5 38 37 37 37.5 37.5 35.5 35.7 35 
 

ที่มา : สถานีเกษตรปทุมธานี กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  

คุณภาพอากาศ  

จังหวัดปทุมธานีเปนเมืองอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในเขตตำบลคลองหน่ึง 

อำเภอคลองหลวง และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ในเขตเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี และยังเปน

เมืองที่มีการเจริญเติบโตตอเน่ืองจากกรุงเทพมหานคร ทำใหมีสถานประกอบการจำนวนมาก มีปญหาการจราจร

หนาแนนและติดขัดในยานชุมชน โดยปญหาคุณภาพอากาศสวนใหญมักเกิดในพ้ืนที่ใกลโรงงานอุตสาหกรรมและ

ถนนสายหลัก เมื่อป พ.ศ. 2549 กรมควบคุมมลพิษจึงไดทำการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 สถานี เพ่ือเฝาระวังติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป การดำเนินการเตรียมความ

พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ เชน มีการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคที่

เก่ียวของแตยังพบวาเจาหนาที่รัฐและประชาชนยังขาดความรู ความตระหนักในบางประเด็น เชน โรคอุบัติใหม 

อุบัติซ้ำ การเจ็บปวยที่เก่ียวของกับความรอน และการสรางความรวมมือผูเก่ียวของในการปองกัน ควบคุมปจจัย

เสี่ยง  จากรายงานคุณภาพอากาศระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 255๘ พบวา สารมลพิษที่ทำการ

ตรวจวัด ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

(NO2) โดยรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM–10) คาเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ที่

ตรวจวัดไดมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐาน ๑ ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด ๒๗๐ ครั้ง โดยคาที่ตรวจวัดไดสูงสุดเทากับ 

๐.๑๒๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร กาซโอโซน (O3) คาเฉลี่ย ๑ ช่ัวโมง มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐาน ๕๒ ครั้ง จาก

การตรวจวัดทั้งหมด ๖๖๕ ครั้ง โดยคาที่ตรวจวัดไดสูงสุดเทากับ ๐.๑๗๓ สวนในลานสวน (ppm) และกาซโอโซน 

(O3) คาเฉลี่ย ๘ ช่ัวโมง มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐาน ๑๐๒ ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด ๖๘๙ ครั้ง โดยคาที่

ตรวจวัดไดสูงสุดเทากับ ๐.๑๓๗ สวนในลานสวน (ppm)  
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ตารางที ่4  ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ป 2558 
 

สารมลพิษ คาเฉลี่ย

ความ

เขมขน

ในเวลา 

ผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ 

คามาตรฐาน * 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
24 ชม. 0.016 – 0.122 ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 

1 ป - ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 
1 ชม. 0.00 – 3.30 ไมเกิน 30 ppm (34.20 มก./ลบ.ม.) 

8 ชม. ๐.๐๐ – ๒.๘๕ ไมเกิน  9  ppm (10.26 มก./ลบ.ม.) 

กาซโอโซน (O3) 
1 ชม. ๐.๐๐๐ – ๐.๑๗๓ ไมเกิน ๐.๑๐ ppm (๐.20 มก./ลบ.ม.) 

8 ชม. ๐.๐๐๑ – ๐.๑๓๗ ไมเกิน ๐.๐๗  ppm (0.๑๔ มก./ลบ.ม.) 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

1 ป - ไมเกิน 0.04 ppm (0.10 มก./ลบ.ม.) 

24 ชม. - ไมเกิน 0.12 ppm (0.30 มก./ลบ.ม.) 

1 ชม. 0.000 – 0.029 ไมเกิน 0.30 ppm (๐.78 มก./ลบ.ม.) 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 1 ชม. 0.003 – 0.060 ไมเกิน 0.17 ppm (0.32 มก./ลบ.ม.) 
 

ที่มา : * ดัดแปลงจาก ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ.25๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรได

ออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคา

กาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 

 ในชวงระหวางเดือน ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 จังหวัดปทุมธานีไดเกิดปญหามลพิษทางอากาศ โดย

พบวามีคาดัชนีคุณภาพอากาศ ( AQI : Air Quality Index) เกินมาตรฐาน หนวยงานที่เกี่ยวของเริ่มเกิดความกังวล

ใจตอผลกระทบตอสุขภาพ มีการสื่อสารความเสี่ยงในดานวิชาการเรื่องดังกลาวพรอมมีมาตรการบริหารจัดการเพ่ือ

ลดปริมาณมลพิษในอากาศ ฝุนละอองเปนมลพิษทางอากาศที่เปนปญหาหลักในกรุงเทพมหานคร จังหวัดในเขต

ปริมณฑลและชุมชนขนาดใหญ ฝุนละอองที่มีอยูในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรา มีขนาดต้ังแต 0.002 ไมครอน (มองไม

เห็นดวยตาเปลา) ไปจนถึงขนาดใหญกวา 500 ไมครอน โดยฝุนละอองที่ไดรับความสนใจคือ ฝุนละอองขนาดเล็ก 

เสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  เน่ืองจากเปนฝุนละอองที่แขวนลอยอยูในอากาศไดนาน และมี

ผลตอสุขภาพของคน ทั้งจากการเขาสูปอดโดยตรงและเปนศูนยกลางใหสารพิษอ่ืนๆ ในอากาศเขาไปในสวนลึก

ของรางกาย เชน สารกอมะเร็ง สารโลหะหนัก ฯลฯ ในป 2556 องคการอนามัยโลกไดกำหนดให PM2.5 อยูใน

กลุมที่ 1 ของสารกอมะเร็ง ซึ่งเปนสาเหตุให 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตกอนวัยอันควร และอายุขัยเฉลี่ย

ของผูไดรับมลพิษฝุนละอองลดลงมากกวาจากการสูบบุหรี่  ขอมูลสถานการณคุณภาพอากาศของกรมควบคุม

มลพิษของประเทศไทย พบวา คาเฉลี่ย 1 ป ฝุนละอองขนาดไมเกิน2.5 ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมป 2560 ไม

เกินคามาตรฐาน (คาเฉลี่ย 1 ป = 25 มลก./ลบ.ม.) เทากับ 22 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ลดลงจากป 2559 ที่

เทากับ 27 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เมื่อพิจารณารายพ้ืนที่ พบมลพิษเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ อาทิ 
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กรุงเทพฯ เชียงใหม ลาปาง ขอนแกนและสระบุรี ทั้งน้ี ฝุนละออง PM2.5 จะมีคาเกินมาตรฐาน ในชวงเดือน

มกราคม-มีนาคม โดยมีคาสูงกวามาตรฐาน 40-50 วันและมีคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุดมากกวา 100 ไมโครกรัม/

ลูกบาศกเมตร แมคาเฉลี่ยรายปสูงกวาคามาตรฐานไมมากนัก แตเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงกวา

องคการอนามัยโลกมาก ซึ่งจะพบวาในบางพ้ืนที่และบางชวงเวลาที่มีคาเฉลี่ยสูงติดตอกันสามารถสงผลตอสุขภาพ

ได เชน ในชวงตนป 2562 (มกราคม-กุมภาพันธ) พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดประสบปญหาจาก

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่เปนวงกวางซึ่งไมไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก แตเปนปญหา

เกิดขึ้นเร็วและนานกวาปที่ผานๆ มาโดยมีสาเหตุจากการเผาไหมของเครื่องยนต และการกอสราง ประกอบกับ

สภาพอากาศปด ลมสงบความเร็วต่ำทำใหอากาศลอยตัวไมดี ซึ่งพบหลายพ้ืนที่ระดับฝุนพิษสูงเกินคามาตรฐานของ

ไทยที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ขณะที่อีกหลายพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรับผลกระทบ

จากปญหาฝุนละออง โดยเฉพาะจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือ อาทิ ลำปาง ลำพูน แพร และตากแหลงกำเนิดมลพิษ

ฝุนละอองประกอบดวย 2 แหลง คือ  

(1) แหลงกำเนิดธรรมชาติ ไดแก ฝุนละอองดินฟุงปลิวจากพ้ืนดินและพ้ืนที่เกษตรกรรม ไฟปา เกลือทะเล 

ภูเขาไฟปะท ุฝุนฟุงปลิวจากทะเลทราย ซึ่งมักจะเปนฝุนรวมที่มีขนาดใหญและ  

(2) แหลงกำเนิดจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การใชเช้ือเพลิง การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา 

การกอสรางการเผาชีวมวล  (รวมถึงการเผาขยะมูลฝอยและการเผาในที่โลง) และการเกษตรกรรม ซึ่งมักจะเปนฝุน

ขนาดเล็กและแหลงกำเนิดทางออมจากกิจกรรมของมนุษย จัดเปนฝุนทุติยภูมิ สำหรับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

พบวา แหลงที่มาของฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 อันดับ 1 มาจากไอเสียรถดีเซล 26.4% ตามดวยจากการเผาชีว

มวล 24.6% ฝุนทุติยภูมิ 20.7% และอ่ืนๆ นอกจากน้ียังพบวาในชวงหนาแลงจะมีการเผาชีวมวลสูงกวาในชวงหนา

ฝนขณะที่ในพ้ืนที่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสาเหตุสวนใหญมาจากการเผาในที่โลงทั้งภายในประเทศ

ไทยและจากประเทศเพ่ือนบาน 
 

ตารางที ่5 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่บริเวณ ต. คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ป 2561 
 

สารมลพิษ คาเฉลี่ย

ความ

เขมขนใน

เวลา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ป 2561 คา

มาตรฐาน * ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม 
สูงสุด ต่ำสุด เฉล่ีย สูงสุด ต่ำสุด เฉล่ีย สูงสุด ต่ำสุด เฉล่ีย 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน2.5ไมครอน 24 ชม. 30 12 20 45 17 31 65 16 33 50 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน10 ไมครอน 24 ชม. 38 16 30 47 28 37 74 22 41 120 

กาซโอโซน (O3) 8 ชม. 72 2 23 76 1 23 96 1 27 70 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 8 ชม. 1.2 0.4 0.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 1 ชม. 48 2 16 33 4 17 N/A N/A N/A 170 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 1 ชม. 9 1 2 10 1 3 12 1 3 300 
กองจัดการคุณภาพอากาศและสียง 10 กุมภาพันธ  2562 

 

ตารางที ่6 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่บริเวณ ต. คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ป 2562 

 

สารมลพิษ คาเฉลี่ย ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ป 2562 คา
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ความ

เขมขนใน

เวลา 

มกราคม  กุมภาพันธ มีนาคม มาตรฐาน * 

 สูงสุด ต่ำสุด เฉล่ีย สูงสุด ต่ำสุด เฉล่ีย สูงสุด ต่ำสุด เฉล่ีย 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน2.5ไมครอน 24 ชม. 88 18 50 60 15 29 43 20 30 50 ug/m3 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน10 ไมครอน 24 ชม. 97 25 56 75 28 44 64 31 49 120ug/m3 

กาซโอโซน (O3) 8 ชม. 95 1 28 91 2 31 141 1 28 70 ppb 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 8 ชม. 1.7 0.4 0.9 1.2 0.4 0.66 1.2 0.3 0.62 30 ppm 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 1 ชม. 53 0 23 41 1 15 48 4 16 170 ppb 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 1 ชม. 9 0 2 9 0 2 16 0 3 300 ppb 

กองจัดการคุณภาพอากาศและสียง 10 มิถุนายน 2562 
 

 หมายเหตุ : เปนขอมูลที่ผานการตรวจสอบในระดับเบื้องตน  

* : ขอมูลรอยละ 50 - 75       ** : ขอมูลนอยกวารอยละ 50      N/A : เครื่องมือขัดของ 
 

1.1.5 สภาพแหลงน้ำ 

1) แหลงนำ้ผวิดิน แหลงน้ำธรรมชาติผิวดินที่สำคัญ คือ แมน้ำเจาพระยา (ลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลาง) 

ซึ่งไหลผานอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก ระยะทางประมาณ 3 0 กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีลำคลอง 

ธรรมชาติและคลองชลประทาน ประมาณ 84 คลอง รวมความยาวประมาณ 1,062.4 กิโลเมตร แบงเปน 

1.1) คลองชลประทาน จำนวน 29 คลอง รวมความยาว 780.8 กิโลเมตร 

- คลองระบายน้ำจำนวน 13 คลอง 

- คลองสงน้ำจำนวน 9 คลอง 

- คลองอ่ืนๆ จำนวน 7 คลอง 

1.2) คลองธรรมชาติ จำนวน 55 คลอง ความยาวรวม 280.6 กิโลเมตร คลองตางๆ น้ี ไดไหลผานในพ้ืนที่

ของจังหวัดปทุมธานี โดยแบงออกเปนพ้ืนที่ของอำเภอตางๆ ไดดังน้ี 

- อำเภอเมืองปทุมธานี มีแมน้ำเจาพระยา คลองบางโพธ์ิ คลองบางหลวงใต คลองบางหลวง 

คลองบางปรอก คลองเชียงราก คลองเจาเมือง คลองประปากรุงเทพฯ คลองบางคูวัด คลองเปรมประชากร 

- อำเภอสามโคก มีแมน้ำเจาพระยา คลองบางโพธ์ิเหนือ คลองบางเตย คลองควาย คลองสระ คลองเชียง

รากนอย คลองเปรมประชากร คลองเชียงราก 

- อำเภอลาดหลุมแกว มีคลองพระอุดม คลองบางหลวง คลองลาดหลุมแกว คลองบางโพธ์ิ และ 

คลองสระ คลองสะแก คลองระแหง คลองสามวา 

- อำเภอธัญบุร ีมีคลองรังสิตประยูรศักด์ิ (เช่ือมระหวาง แมน้ำเจาพระยา และแมน้ำนครนายก) 

1.3) เขตอนุรักษแหลงน้ำดิบ เพ่ือการประปานครหลวง นอกเหนือจากแหลงน้ำตางๆ แลว จังหวัด 

ปทุมธานียังเปนจุดสูบน้ำดิบจากแมน้ำเจาพระยา เพ่ือนำน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก โดยมีสถานีสูบน้ำบริเวณตอนลางของปากคลองน้ำออม ตำบลกระแชง (สำแล) 

อำเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือสงน้ำตามคลองสงน้ำดิบไปยังโรงกรองน้ำที่บางเขนและสามเสน เพ่ือปองกันการ 

เสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปา 
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 กำหนดบริเวณอนุรักษแหลงน้ำดิบ เพ่ือการประปานคร

หลวง ครอบคลุมบริเวณอำเภอเมอืงปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 200 

ตารางกิโลเมตร โดยสรุปวา 

1) ไมอนุญาตใหต้ังหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำทิ้งประกอบดวยสารเปนพิษประเภทโลหะหนัก 

วัตถุมีพิษที่มีใชในการเกษตรและสารเคมีอ่ืนๆ ที่เปนพิษ 

2) ไมอนุญาตใหต้ังหรือขยายโรงเรียนอุตสาหกรรมทีม่ีน้ำทิ้งปริมาณเกินกวาวันละ 50 ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ี

ไมรวมน้ำหลอเย็น 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 ขยายบริเวณเพ่ิมเติมอีก 150 ตารางกิโลเมตรกำหนด

เพ่ิมเติมวาไมอนุญาตใหต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิม ยกเวน อุตสาหกรรมที่มีขอผกูพันตามกฎหมายหรือตามมติ 

คณะรัฐมนตร ีคือโรงงานกระดาษบางประอิน เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการที1่ และโครงการที่2 ยกเวน 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำทิ้งปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี (BOD) ไมเกินรอยละ 1 

คุณภาพน้ำที่มีการตรวจวัด 64 จังหวัด อยูในเกณฑดี 27 จังหวัด (รอยละ 42) เกณฑพอใช 29 จังหวัด 

(รอยละ 45) และเกณฑเสื่อมโทรม 8 จังหวัด (รอยละ 13) จังหวัดที่มีคุณภาพน้ำดีที่สุด คือ จังหวัดนครพนม 

จังหวัดที่อยูในภาคกลาง คุณภาพน้ำสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม (ตารางที่ 2) แหลงน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีที่สุด 5 

อันดับแรก ไดแก แมน้ำตาปตอนบน อูน แควนอย ลำชี สงคราม แหลงน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม 5 อันดับแรก 

ไดแก แมน้ำเจาพระยาตอนลาง ลำตะคองตอนลาง ทาจีนตอนลาง พังราดตอนบน ทาจีนตอนกลาง 
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๒) ระบบชลประทาน กรมชลประทานไดแบงเขตจัดสรรน้ำชวยเหลือพ้ืนที่ทำการเกษตรของจังหวัด

ปทุมธานี โดยแบงการบริหารกิจการชลประทานออกเปน 4 โครงการ ดังน้ี 

- โครงการชลประทานปทุมธานี รับผิดชอบพ้ืนที่นอกเขตโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาบริเวณพ้ืนที่เขต

อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคกรวม 2 อำเภอ พ้ืนที่นอกเขตชลประทานประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 78,125 ไร 

- โครงการสงน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พ้ืนที่ครอบคลมุในบริเวณพ้ืนที่เขตอำเภอคลองหลวง อำเภอ

ธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ รวม 3 อำเภอ พ้ืนที่ชลประทาน 409,041 ไร 

- โครงการสงน้ำและบำรงุรักษารังสิตใต พ้ืนที่ครอบคลุมในบริเวณอำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา รวม 

2 อำเภอ พ้ืนที่ชลประทาน 107,863 ไร 
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- โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ พ้ืนที่ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่เขตอำเภอเมืองปทุมธานี 

อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแกว รวม 3 อำเภอ พ้ืนที่ชลประทาน 166,220 ไร 

รวมพ้ืนที่รับน้ำชลประทานประมาณ 683,124 ไร หรือคิดประมาณรอยละ 72 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ

จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด โดยสงน้ำผานคลองรังสิตประยูรศักด์ิซึ่งเปนคลองชลประทานเช่ือม

ระหวางแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนครนายก คลองพระอุดม และคลองซอยอีก13 แหง ครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆ ดังน้ี 

- อำเภอธัญบุร ีไดแด คลองรงัสิตประยูรศักด์ิ และคลองระบายน้ำที ่1 – 13 

- อำเภอคลองหลวง ไดแก คลองชลประทานที ่1 – 7 และคลองระพีพัฒน 

- อำเภอลำลูกกา ไดแก คลองหกวาสายลาง และคลองระบายน้ำที ่1 – 13 

- อำเภอหนองเสือ ไดแก คลองชลประทานที ่8 – 13 และคลองระพีพัฒน 

 3) แหลงน้ำบาดาล จากขอมลูทุติยภูมิการศกึษาของกรมทรัพยากรธรณี พบวา จังหวัดปทุมธานีอยูในแอง 

เจาพระยาตอนลาง ซึ่งครอบคลุมที่ราบลุมภาคกลางนับต้ังแตจังหวัดนครสวรรค ลงมาถึง ปากแมน้ำ เปนบริเวณที่

มีตะกอนทับถมจนเกิดเปนช้ันน้ำ ประกอบดวยช้ันกรวดทรายสลับดวยดินเหนียวในระดับความลึกประมาณ 650 

เมตร ตะกอนเหลาน้ีแบงออกเปน 8 ช้ันน้ำ ซึ่งแตละช้ันไมมีความสัมพันธในเชิงชลศาสตรซึ่งกันและกัน และเปนช้ัน

น้ำที่แผขยายออกไปในแนวราบอยางกวางขวาง และมีคุณสมบัติทางอุทกธรณีเฉพาะตัวช้ันนำทั้ง 8 ช้ัน 

ประกอบดวย 

(ก) ช้ันน้ำกรุงเทพ ลึกประมาณ 50 เมตร 

(ข) ช้ันน้ำพระประแดง ลึกประมาณ 100 เมตร 

(ค) ช้ันน้ำนครหลวง ลึกประมาณ 150 เมตร 

(ง) ช้ันน้ำนนทบุรี ลึกประมาณ 200 เมตร 

(จ) ช้ันน้ำสามโคก ลึกประมาณ 300 เมตร 

(ฉ) ช้ันน้ำพญาไท ลึกประมาณ 400 เมตร 

(ช) ช้ันน้ำธนบุรี ลึกประมาณ 450 เมตร 

(ซ) ช้ันน้ำปากน้ำลึกประมาณ 550 เมตร 

จังหวัดปทุมธานี มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใชประมาณ 258,341 ลบ.ม./วัน โดยช้ันน้ำที่ใชมากที่สุดคือ ช้ัน

น้ำนครหลวง ช้ันน้ำนนทบุรี และช้ันน้ำพระประแดง เน่ืองจากใหน้ำบาดาลที่มีปริมาณมากและคุณภาพดี พ้ืนที่มี

การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใชมากที่สุด ไดแก อำเภอคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอธัญบุรีในปริมาณ 

120,522, 73,837 และ 36,654 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ หรือรอยละ 46.65, 28.58, และ 14.19 ของปริมาณการ

สูบน้ำบาดาลทั้งจังหวัด ภาพรวมของปริมาณการใชน้ำบาดาลของจังหวัดปทุมธานีในอดีต พบวา มีอัตราการใชน้ำ

เกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนสัดสวนพ้ืนที่ประมาณ ๗๐-๘๐ ซึ่งเกณฑการใชน้ำบาดาลในพ้ืนที่

จังหวัดปทุมธานี มีอัตราใชน้ำอยูในระดับ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอป จะเห็นวาอัตราการใชน้ำ

บาดาลจังหวัดปทุมธานีอยูในเกณฑสูง มีการใชอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน อาจทำใหแรงดันของน้ำบาดาลลดต่ำลง

อยางรวดเร็วได โดยไมมีการคืนตัว ผลสืบเน่ืองที่เกิดมาคือ การทรุดตัวของแผนดิน การไหลซึมของน้ำเค็มรุกล้ำเขา

มาในช้ันน้ำบาดาล ซึ่งต้ังแตเดิมเคยจืด ดังน้ันการใชน้ำบาดาลในจังหวัดปทุมธานี ควรจะเพ่ิมความระมัดระวังใน

สวนของปริมาณน้ำที่จะนำขึ้นมาใช เพ่ือยืดอายุของช้ันน้ำคุณภาพดีใหยาวนานขึ้น 

 



14 

 

 

 

1.1.6 ดินและการเกษตร 

จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 955,535 ไร พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวจัด 

สภาพดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดจัด มีpH ประมาณ 6-4 ซึ่งเปนลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจำแนกไดดังน้ี (1) 

ดินเปรี้ยวนอย มีเน้ือที่ 35,964.06 ไรคิดเปนรอยละ 5.20 (2) ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,292 .54 ไร คิดเปนรอยละ 

61.58 (3) ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร คิดเปนรอยละ 33.22  

การเกษตร ขอมูล ณ มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในพ้ืนที่ทั้งหมด 955,535 ไร มีเกษตรกรทั้งหมด 24,089 

ครัวเรือน พ้ืนที่ทำการเกษตรทั้งหมด 399,791 ไร คิดเปนรอยละ 42 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และลดลงจากพ้ืนที่ทำ

การเกษตรใน ป2559 ที่มีพ้ืนที่ 399,791 ไร เกษตรกรทั้งหมด 24,089 ครัวเรือน โดยอำเภอที่มีพ้ืนที่การเกษตร

มากที่สุด คือ อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแกว อำเภอลำลูกกา ตามลำดับ การถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร

โดยสวนใหญดวยการเชา กลาวคือเปนพ้ืนที่ดินเชา 280,181.75 ไร (รอยละ 64.79) และเปนที่ดินของตนเอง 

152,2 96.25 ไร (รอยละ 35.21) ทั้งน้ีการเชาที่ดินเพ่ือทำการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี จะมีแนวโนมลดลง

เรื่อยๆ และการถือครองที่ทำการเกษตรซึ่งเปนของตนเองก็ลดลง  
 

พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคญั 

พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดปทุมธานีในป 2560 ไดแก ขาว กลวยหอม กลวยน้ำวา และหญาปูสนาม 

พ้ืนที่ปลูกขาวนาป (1 เม.ย.- 31 ต.ค.) : 311,184 ไร เกษตรกร 11,602 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 719 กิโลกรัมตอ

ไร โดยอำเภอที่มีเน้ือที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแกว และอำเภอ

หนองเสือ เน่ืองจากปริมาณน้ำมีเพียงพอจึงมีการทำนาปตอเน่ือง สวนลำลูกกา เน้ือที่เพาะปลูกลดลงมีการ

ปรับเปลี่ยนไปเปนที่อยูอาศัย และเขตอุตสาหกรรม และอำเภอสามโคก พ้ืนที่บางสวนอยูติดแมน้ำเกษตรกรจะเวน

ชวงนาปไปปลูกฤดูนาปรัง และอำเภอที่ผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากปริมาณน้ำมีเพียงพอ คือ อำเภอลำลูกกา 

และอำเภอลาดหลุมแกว โดยอำเภอที่ปลูกขาวมากที่สุด คือ อำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแกว อำเภอหนองเสือ 

ตามลำดับ สวนพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ปลูกมากในอำเภอหนองเสือ  
  

ตารางท่ี 7 เนื้อท่ีเพาะปลูกและจำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ จำแนกชนิดของพืชปการเพาะปลูก 2560/61 
 

ชนิดของพืช เนื้อทีเ่พาะปลกู (ไร) จำนวนครัวเรอืน 

ขาว 311,184 11,602 

กลวยหอม   11,243     704 

กลวยน้ำวา    7,256  2,000 

หญาปูสนาม  27,429     233 

ถั่วฝกยาว   3,722     321 

ปาลมน้ำมัน   6,546     273 

ยางพารา     411      18 

ขาวโพดหวาน  3,849    334 



15 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 ขอมูลพ้ืนฐานดานการเกษตรจังหวัดปทุมธานีป 2560/61 

จัดทำโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (ตัดยอดขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) 
 

อำเภอ พื้นทีเ่พาะปลกู (ไร) 

นาขาว พืชไร พืชผัก ไม

ดอก 

ไม

ประดับ 

ไมผล ไมยืนตน สมุน

ไพร 

พื้นที ่

เมือง 16,160 208 2,646 19 23 1,899 401 - 21,356 

คลองหลวง 39,106 417 799 137 693 1,979 648 - 43,778 

ธัญบุรี 7,246 859 610 45 978 1,524 307 1 11,569 

ลาดหลุมแกว 68,238 17 545 229 23 1,470 463 25 71,010 

ลำลูกกา 62,431 3 174.9 69 1,547 658 428 2 65,312 

สามโคก 20,163 99 831 1 31 1,782 417 - 23,325 

หนองเสือ 64,390 963 10,453 178 817 23,099 7,351 - 107,251 

รวม 277,734 2,566 16,059 677 4,112 32,411 10,015 28 343,601 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
 

จังหวัดปทุมธานี มี 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมูบาน พ้ืนที่ทั้งหมด 950,757 ไร ในป 2560 มีเกษตรกร

ทั้งหมด 23,345 ครัวเรือน พ้ืนที่ทำการเกษตรของจังหวัดทั้งหมด 343,601 ไร คิดเปนรอยละ 36 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด และลดลงจากพ้ืนที่ทำการเกษตรในป 2559 ที่มีพ้ืนที่ 399,791 ไร 24,089 ครัวเรือน  

 

กลุมพืชที่มีพ้ืนที่มากอยูในกลุม นาขาว ไมผล และพืชผัก โดยอำเภอที่มีพ้ืนที่การเกษตรมากที่สุด คือ หนองเสือ 

ลาดหลุมแกว ลาลูกกา ตามลำดับ 

พ้ืนที่ปลูกขาวป 2560 ทั้งหมด 277,734 ไร จำแนกตามวัตถุประสงคของการผลิตขาว โดยเปนพ้ืนที่ปลูก

เพ่ือจาหนายมากที่สุด ทั้งหมด 261,165 ไร คิดเปนรอยละ 94.0 ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด รองลงมาเปนการปลูก

เพ่ือทาพันธุ ทั้งหมด 16,167 ไร คิดเปนรอยละ 5.8 ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด และปลูกเพ่ือบริโภคเพียง 402 ไร 

คิดเปน รอยละ 0.2 ของพ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด 

 

ตารางที่ 9 แสดงพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี ป 2560 

 

อำเภอ ชนิดพืช/จำนวนพ้ืนที่ (ไร) 
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ขาวนาป ปาลม

น้ำมัน 

ยางพารา ไรหญา ขาวโพด

หวาน 

ถั่วฝก 

ยาว 

กลวย

น้ำวา 

กลวย

หอม 

เมือง 19,392 22 - - - 90 777 119 

คลองหลวง 50,478 50 - - 50 80 282 238 

ธัญบุรี 9274 80 - 2,625 56 314 391 609 

ลาดหลุมแกว 72,252 4 - - - 30 575 9 

ลำลูกกา 74,411 307 - 5,524 - 91 304 37 

สามโคก 18,291 - - - 40 105 764 98 

หนองเสือ 67,086 6,083 411 19,280 3,703 3,012 4,163 10,133 

รวม 311,184 6,546 411 27,429 3,849 3,722 7,256 11,243 
 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ไดแก ขาว กลวยหอม กลวยนาวา และหญาปูสนาม พ้ืนที่

ปลูกขาวนาป (1 เม.ย.- 31 ต.ค.) : 311,184 ไร เกษตรกร 11,602 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 719 กิโลกรัมตอไร โดย

อำเภอที่มีเน้ือที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นคือ เมือง ธัญบุรี ลาดหลุมแกว และหนองเสือ เน่ืองจากปริมาณนามีเพียงพอจึงมี

การทำนาปตอเน่ือง สวนลำลูกกา เน้ือที่เพาะปลูกลดลงมีการปรับเปลี่ยนไปเปนที่อยูอาศัย และเขตอุตสาหกรรม 

และอำเภอสามโคก พ้ืนที่บางสวนอยูติดแมน้ำเกษตรกรจะเวนชวงนาปไปปลูกฤดูนาปรัง และอำเภอที่ผลผลิตตอไร

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากปริมาณน้ำมีเพียงพอ คือ ลำลูกกา และลาดหลุมแกว โดยอำเภอที่ปลูกขาวมากที่สุด คือ ลำลูกกา 

ลาดหลุมแกว หนองเสือ ตามลาดับ สวนพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ปลูกมากในอำเภอหนองเสือ 

 

1.1.7 สถาบันการศึกษา/สถาบันการวิจัย/ศาสนา 

1.1.7.1 สถานศึกษาในระดับวิทยาลัย/วิทยาลัยการอาชีวศึกษา สายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ภาครัฐและ

เอกชน จำนวน 7  แหง ไดแก 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี P-Tech : 130 ถนนติวานนท ตำบลบานกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 12000  

3. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี PTTC : 79 หมู 5 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

4. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี : 109 หมู 3 ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

5. ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน (วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ) :  2 ถ.รงัสิต-ปทุมธานี ต.

บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีชางฝมือปญจวิทยา : 39/48 หมู 1 ซอยลำลูกกา 65 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.

ลำลูกกา จ.ปทมุธานี 12150 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร : 36 /2 หมู 11 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
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1.1.7.2. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยภาครัฐ/เอกชน จังหวัดปทุมธานี มีสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 14 สถาบัน เปดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก ไดแก 

1. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย AIT : ที่อยู ตู ป.ณ.4 คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

2. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต TU : 99 ม.18 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 

3. มหาวิทยาลยัรังสิต (ศูนยรงัสิต) RSU : ต้ังอยูที่ 52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก 

ปทุมธานี 12000 

4. มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ VRU :  1 ม. 20 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 13180 

5. มหาวิทยากรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต BU : 95/1 หมู 5 ถนนพลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

6. มหาวิทยาลยัชินวัตร SIU : 99 หมู 10 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 

7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี (ประชาธิปตย) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี (คลอง 6) RMUTT : 39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 

8. มหาวิทยาลยัปทุมธานี PTU : 140 หมู 4 ถนน ติวานนท-ปทุมธานี ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

12000 

9. มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย (Eastern Asia University) EAU : ต้ังอยูที่ 200 หมู 1 ถนนรังสิต-

นครนายก (คลอง 6) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี   

10. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  ม.น.ก. / NBU :  59 ม.2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล

บึงย่ีโถ อำเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี  12130 

11. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตปทุมธานี  มท./ WTU : เลขที ่4 หมู 11 ถนนหทยัราษฎร ตำบลลาด

สวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12150 

12. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ :  69 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

13. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) : เปนสถาบันการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี 

และการจัดการ เปนหลักสูตรนานาชาติใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

14. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ศูนยนพวงศ RPU : 22 /9 หมู 3 แยกนพวงศ ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว จ.

ปทุมธานี 12140 เปดสอนดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ดานการจัดการ สาธารณสุขศาสตร และบัญชี  
 

1.1.7.3 สถาบนัการวิจัย  จำนวน 10  แหง ไดแก 

1. อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

3. ศูนยวิจัยแหงชาติ  

• ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 

• ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 

• ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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• ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 

           4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยไทย (วว.) 

           5. ศนูยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม (ศวฝ.) 

           6. สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (ทีโอท)ี                                                            …..วิกิพีเดีย 

 1.1.7.4 ศาสนา 

ประชากรสวนใหญของจังหวัดปทุมธานีนับถือศาสนาพุทธ ขอมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ 

สำนักงานสถิติแหงชาติระบุวามีประชากรประมาณรอยละ 95.8 ที่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนา

อิสลาม (รอยละ 2.7) ศาสนาคริสต (รอยละ 0.7) และศาสนาอ่ืนๆ ในสวนที่เหลือ (รอยละ 0.8) 
 

ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนวัด สำนักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เปนรายอำเภอ พ.ศ. 2560 
 

อำเภอ วัด 

Temple 

สำนักสงฆ 

House of 

priest 

โบสถ

คริสต 

Church 

มัสยิด 

Mosque 

พระภิกษุ 

Buddhist 

monk 

สามเณร 

Novice 

รวมยอด 191 9 39 30 5,479 727 

อำเภอเมืองปทุมธานี 42 1 5 3 543 37 

อำเภอคลองหลวง 24 3 10 4 1,955 590 

อำเภอธัญบุรี 11 - 12 1 371 26 

อำเภอหนองเสือ 20 1 1 3 232 27 

อำเภอลาดหลุมแกว 19 2 2 6 217 16 

อำเภอลำลูกกา 33 1 8 11 543 33 

อำเภอสามโคก 42 1 1 2 343 99 
 

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปทุมธานี 

1.1.8 การตลาดการคา  

 จังหวัดปทุมธานี เปนที่ต้ังของศูนยการคาสงสินคาทางการเกษตรประเภทพืชผัก และผลไมขนาดใหญของ

ประเทศไดแกตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดผลไมเกรดคัดพิเศษที่ตลาดไอยรา และยังเปนที่ต้ังของศูนยการคา

ขนาดใหญไดแก ฟวเจอรพารค รังสิต ศูนยสินคาไอทีขนาดใหญที่ เซียร รังสิต ตลอดจนหางคาปลีกสมัยใหมขนาด

ใหญเปนจำนวนมากเน่ืองจากทำเลที่ต้ังอยูใกลกับกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวของชุมชนที่อยูอาศัยเปน

จำนวนมากในชวงเวลาที่ผานมา การคาสงและคาปลีกเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางงานสรางรายไดใหกับ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเปนจำนวนมาก 

 1.1.9 การทองเที่ยวจังหวัดปทุมธานี  

 เปนแหลงทองเที่ยวที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงแหลงทองเที่ยวที่เปนการทองเที่ยวแบบเรียนรู 

เชน พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปน สังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ันยังมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://www.ertc.deqp.go.th/
http://www.totinnovate.com/
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สนามกอลฟจำนวน 12 แหง โดยอำเภอเมืองปทุมธานี  มีสนามกอลฟจำนวน 5 แหง ไดแก Bangkok Golf Club , 

ชวนช่ืน กอลฟคลับ , Riverdale Golf & Country Club , Flora Ville Golf & Country Club , Muang Ake 

Vista Golf Club  อำเภอคลองหลวง  จำนวน 2 แหง ไดแก อัลไพน กอลฟ คลับ, Pinehurst Golf & Country 

Club  อำเภอธัญบุรี  จำนวน 2 แหง ไดแก The Royal Gems City Golf Club , กรุงกวีสโมสร  อำเภอลำลูกกา  

จำนวน 3 แห ง สนามกอลฟกองทัพอากาศ  , ลำลูกกา คันทรี คลับ  , Royal Thai airforce Golf Club 

Dhupatemi และมีแหลงที่เปนศูนยประชุมระดับนานาชาติหลายแหงพรอมที่จะจัดสัมมนาและศึกษาดูงานจังหวัด

ปทุมธานียังมีจุดเดนในเรื่องอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้ำ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยเช้ือสายมอญ

ที่นาสนใจ รวมทั้งยังรักษาเอกลักษณการเปนเมืองการเกษตรควบคูกับความเจริญทางดานอุตสาหกรรมและการ

บริการไวได จังหวัดปทุมธานี มีความหลากหลายทั้งทางดานประเพณีที่เปนเอกลักษณของแตละชุมชน โดยเฉพาะ

การทองเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีแมน้ำเจาพระยาไหลผาน ๒ ฝงแมน้ำเจาพระยาเปนวัดตางๆ มากมาย 

เชน วัดหงสปทุมมาวาส วัดศาลเจา วัดไผลอม ฯลฯ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตรและการทองเที่ยวในจังหวัด

ปทุมธานี 

 1.1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จังหวัดปทุมธานีมีคดีประเภทประทุษรายตอทรัพยสูงขึ้นเปน

ระยะมีสาเหตุจากการที่มีจำนวนประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากประชาชนตางทองถิ่นตางเขามาทำงานตาม

สถานประกอบการตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร และหางสรรพสินคา รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่

เขามาศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในเขตจังหวัด โดยที่ปญหาอาชญากรรมที่ประกอบโดย

เด็กและเยาวชนไมวาจะเปนการมีเพศสัมพันธ มั่วสุม ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย ว่ิงราวทรัพย หรือ

อาชญากรรมรุนแรง มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทั้งในแงความรุนแรงและปริมาณ ซึ่งเปนเครื่องบงช้ีวาเด็กและเยาวชนไทยมี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนที่นำไปสูอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่มีการเผยแพรทางสื่อ

ที่ไรพรมแดนและจากการที่คาครองชีพสูงขึ้น การใชจายจนเกินตัว น้ันเปนปญหาที่สงผลกระทบตอบุคคลบางกลุม

จึงทำใหมีการกออาชญากรรมในคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย สำหรับปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง จะ

เกิดปญหาในชุมชนแออัดเพราะสถานที่ดังกลาวมีบุคคลหลายประเภท ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเขาออกชุมชนได

ตลอดเวลา เปนแหลงรวมบุคคลประเภทติดยาเสพติด คนจรจัดที่ยากตอการควบคุม  

 

 
 

1.2 ขอมูลการปกครอง 

 1.2.1 เขตการปกครองของจังหวัด  

 ปจจุบันจังหวัดปทุมธานี แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมูบาน การ

ปกครองสวนทองถิ่น ๖๕ แหง ประกอบไปดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล

เมือง ๙ แหง เทศบาลตำบล ๑๗ แหง และองคการบริการสวนตำบล ๓๗ แหง อำเภอประกอบไปดวย 

1. อำเภอเมืองปทุมธานี มี 14  ตำบล ไดแก ตำบลบางกะดี  ตำบลบางขะแยง  ตำบลบางคูวัด  ตำบล

บางปรอก  ตำบลบางพูด  ตำบลบางพูน  ตำบลบางหลวง  ตำบลบางเด่ือ  ตำบลบานกระแชง  ตำบลบานกลาง  

ตำบลบานฉาง  ตำบลบานใหม  ตำบลสวนพริกไทย  ตำบลหลักหก  

http://www.thaitambon.com/tambon/130112
http://www.thaitambon.com/tambon/130106
http://www.thaitambon.com/tambon/130107
http://www.thaitambon.com/tambon/130101
http://www.thaitambon.com/tambon/130101
http://www.thaitambon.com/tambon/130110
http://www.thaitambon.com/tambon/130111
http://www.thaitambon.com/tambon/130108
http://www.thaitambon.com/tambon/130109
http://www.thaitambon.com/tambon/130105
http://www.thaitambon.com/tambon/130103
http://www.thaitambon.com/tambon/130104
http://www.thaitambon.com/tambon/130102
http://www.thaitambon.com/tambon/130113
http://www.thaitambon.com/tambon/130114
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2. อำเภอธัญบุรี มี 6 ตำบล ไดแก ตำบลบึงน้ำรักษ  ตำบลบึงย่ีโถ  ตำบลบึงสน่ัน  ตำบลประชาธิปตย  

ตำบลรังสิต  ตำบลลำผักกูด  

3. อำเภอคลองหลวง มี 7  ตำบล ไดแก  ตำบลคลองสอง ตำบลคลองสาม  ตำบลคลองสี ่ ตำบลคลองหก  

ตำบลคลองหน่ึง  ตำบลคลองหา  ตำบลคลองเจ็ด  

4. อำเภอลำลูกกา มี 8  ตำบล ไดแก  ตำบลคูคต  ตำบลบึงคอไห  ตำบลบึงคำพรอย  ตำบลบึงทองหลาง 

ตำบลพืชอุดม  ตำบลลาดสวาย ตำบลลำลูกกา  ตำบลลำไทร  เทศบาลตำบลลำสามแกว  

5. อำเภอลาดหลุมแกว มี 7  ตำบล ไดแก  ตำบลคลองพระอุดม   ตำบลคูขวาง   ตำบลคูบางหลวง   

ตำบลบอเงิน  ตำบลระแหง  ตำบลลาดหลุมแกว  ตำบลหนาไม  

6. อำเภอสามโคก มี 11  ตำบล ไดแก  ตำบลกระแชง  ตำบลคลองควาย  ตำบลทายเกาะ  ตำบลบาง

กระบือ  ตำบลบางเตย  ตำบลบางโพธ์ิเหนือ  ตำบลบานง้ิว ตำบลบานปทุม  ตำบลสามโคก  ตำบลเชียงรากนอย  

ตำบลเชียงรากใหญ  

7. อำเภอหนองเสือ มี 7  ตำบล ไดแก  ตำบลนพรัตน  ตำบลบึงกาสาม  ตำบลบึงชำออ  ตำบลบึงบอน  

ตำบลบึงบา  ตำบลศาลาคร ุตำบลหนองสามวัง  
 

ตารางที่ 11 แสดงการแบงเขตการปกครองจังหวัดปทุมธานี 
 

อำเภอ พื้นที ่

(ตร.กม) 

จำนวน (แหง) จำนวนองคการบริหารสวนทองถ่ิน (แหง) 

ตำบล หมูบาน อบจ. ทบ.นคร ทบ.เมือง ทบ.ตำบล อบต 

เมืองปทุมธานี ๑๔๒.๘๕๙ ๑๔ ๘๑ 1 - 2 8 5 

คลองหลวง ๓๐๓.๕๑๙ ๗ 106 - - 2 - 5 

ธัญบุรี ๑๑๕.๘๖๒ ๖ ๒8 - 1 2 1 - 

หนองเสือ ๓๓๙.๙๙๐ ๗ 69 - - - 1 7 

ลาดหลุมแกว ๑๙๕.๗๐๔ ๗ ๖1 - - - 3 5 

ลำลูกกา ๓๐๔.๑๙๙ ๘ ๑26 - - 3 2 6 

สามโคก ๑๑๘.๙๓๕ ๑๑ ๕๘ - - - 2 9 

รวม ๑,๕๒๐.๐๖๘ ๖๐ 529 1 1 9 17 37 
    

ที่มา : ThaiTambon.com ณ 31 ธันวาคม ๒๕61  

http://www.thaitambon.com/tambon/130306
http://www.thaitambon.com/tambon/130302
http://www.thaitambon.com/tambon/130305
http://www.thaitambon.com/tambon/130301
http://www.thaitambon.com/tambon/130301
http://www.thaitambon.com/tambon/130303
http://www.thaitambon.com/tambon/130304
http://www.thaitambon.com/tambon/130202
http://www.thaitambon.com/tambon/130203
http://www.thaitambon.com/tambon/130204
http://www.thaitambon.com/tambon/130206
http://www.thaitambon.com/tambon/130201
http://www.thaitambon.com/tambon/130205
http://www.thaitambon.com/tambon/130207
http://www.thaitambon.com/tambon/130601
http://www.thaitambon.com/tambon/130607
http://www.thaitambon.com/tambon/130603
http://www.thaitambon.com/tambon/130605
http://www.thaitambon.com/tambon/130608
http://www.thaitambon.com/tambon/130602
http://www.thaitambon.com/tambon/130604
http://www.thaitambon.com/tambon/130606
http://www.thaitambon.com/tambon/130609
http://www.thaitambon.com/tambon/130505
http://www.thaitambon.com/tambon/130504
http://www.thaitambon.com/tambon/130503
http://www.thaitambon.com/tambon/130506
http://www.thaitambon.com/tambon/130501
http://www.thaitambon.com/tambon/130502
http://www.thaitambon.com/tambon/130507
http://www.thaitambon.com/tambon/130704
http://www.thaitambon.com/tambon/130702
http://www.thaitambon.com/tambon/130711
http://www.thaitambon.com/tambon/130710
http://www.thaitambon.com/tambon/130710
http://www.thaitambon.com/tambon/130701
http://www.thaitambon.com/tambon/130705
http://www.thaitambon.com/tambon/130708
http://www.thaitambon.com/tambon/130707
http://www.thaitambon.com/tambon/130703
http://www.thaitambon.com/tambon/130709
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รูปที่ ๓ แสดงที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดปทุมธานี 
 

รูปแบบการบริหารราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ในจังหวัดปทุมธานี แบงออกเปน 3 สวน คือ 

1. หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดปทุมธานี มีดังน้ี 

1. สำนักงานจังหวัดปทุมธานี 

2. ที่ทำการจังหวัดปทุมธานี 

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 

4. สำนักงานทีดิ่นจังหวัดปทุมธานี 

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 

6. สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 

7. สำนักงานทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี 

8. สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี 

9. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี 

10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธานี 

11. สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

12. สำนักงานการเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

13. สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี 

14. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี 

15. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
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16. สำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี 

17. สำนักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี 

18. สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดปทุมธานี 

19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี 

20. สำนักงานพาณิชยจังหวัดปทุมธานี 

21. สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี 

22. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี  

23. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

24. สำนักงานประกันสังคมจงัหวัดปทุมธานี 

25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 

26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

27. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

28. เรือนจำอำเภอธัญบุร ี

29. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

30. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี 

31. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 

32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 

33. พลังงานจังหวัดปทุมธานี  

34. ที่วาการอำเภอเมืองปทุมธานี 

35. ที่วาการอำเภอสามโคก 

36. ที่วาการอำเภอลาดหลุมแกว 

37. ที่วาการอำเภอธัญบุรี 

38. ที่วาการอำเภอคลองหลวง 

39. ที่วาการอำเภอลำลูกกา 

40. ที่วาการอำเภอหนองเสือ 

2. หนวยงานราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดปทุมธานี มีดังน้ี 

1. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 

2. สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 

3. ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี 

4. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 

5. ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร 

6. สำนักงานธนารักษพ้ืนที่ปทุมธานี 

7. สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 

8. สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 

9. สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
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10. สำนักงานสรรพากรพ้ืนทีป่ทุมธานี 2 

11. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี 

12. สถานสงเคราะหคนไขโรคจิต ทุเลาบานกึ่งวิถีชาย 

13. สถานสงเคราะหคนไขโรคจิต ทุเลาบานกึ่งวิถีหญิง 

14. สถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึ่งชายธัญบุรี 

15. สถานสงเคราะหคนไรทีพ่ึ่งหญิงธัญบุรี 

16. สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 

17. สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี 

18. สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

19. สถานแรกรับเด็กหญิงธัญญพร 

20. บานพักเด็กและครอบครวัจังหวัดปทุมธานี 

21. ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี 

22. สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 

23. พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลมิพระเกียรติ 

24. นิคมสหกรณคลองหลวง 

25. นิคมสหกรณธัญบุรี 

26. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 

27. โครงการชลประทานปทมุธานี 

28. โครงการสงน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 

29. โครงการสงน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต 

30. โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 

31. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

32. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี 

33. สถาบันวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

34. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำ 

35. สำนักปศุสตัวเขต 1 

36. สถาบันตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

37. สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 

38. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

39. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี 

40. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่1 

41. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที ่2 

42. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

43. สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 

44. ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
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45. ศูนยวิจัยขาวคลองหลวง 

46. แขวงการทางปทุมธานี 

47. แขวงการทางกรุงเทพ 

48. ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทมุธานี) 

49. สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 

50. สำนักงานขนสงทางน้ำที่ 2 สาขานนทบุรี 

51. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี 

52. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 

53. สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 

54. สำนักวิชาการพลังงานภาค 1 

55. การคาภายในจังหวัดปทุมธานี 

56. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดปทุมธานี 

57. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

58. สถานพินิจและคุมครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 

59. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

60. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 

61. ศูนยการศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 

62. ศูนยความปลอดภัยแรงงานพ้ืนที่ 5 

63. หออัครศลิปน 

64. หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

65. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก 

66. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

67. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

68. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

69. สำนักงานสงเสริมการศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี 

70. ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 

71. ศูนยการศกึษาพิเศษประจำจังหวัด 

72. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดปทุมธานี 

73. สำนักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

74. สถาบันสถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี (โรงพยาบาลธัญญารักษ) 

75. ทณัฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 

76. ทณัฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัด 

77. ทณัฑสถานวัยหนุมกลาง 

78. สถานกักขงักลางจังหวัด 

79. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีสาขาธัญบุรี 
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80. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

81. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

3. หนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี มีดังน้ี 

 1. องคการบริหารสวนทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี 

 2. เทศบาลนครรังสิต    อำเภอธัญบุรี 

 3. เทศบาลเมอืงปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี 

 4. เทศบาลเมอืงบางคูวัด    อำเภอเมืองปทุมธานี 

5. เทศบาลเมอืงทาโขลง    อำเภอคลองหลวง 

6. เทศบาลเมอืงคลองหลวง   อำเภอคลองหลวง 

7. เทศบาลเมอืงบึงย่ีโถ    อำเภอธัญบุรี 

8. เทศบาลเมอืงสน่ันรักษ    อำเภอธัญบุรี 

9. เทศบาลเมอืงคูคต    อำเภอลำลูกกา 

10. เทศบาลเมืองลำสามแกว   อำเภอลำลูกกา 

11. เทศบาลเมืองลาดสวาย   อำเภอลำลูกกา 

12. เทศบาลตำบลบางขะแยง   อำเภอเมืองปทุมธานี 

13. เทศบาลตำบลบางเด่ือ   อำเภอเมืองปทุมธานี 

14. เทศบาลตำบลบางพูน   อำเภอเมืองปทุมธานี 

15. เทศบาลตำบลบานกลาง   อำเภอเมืองปทุมธานี 

16. เทศบาลตำบลบานใหม   อำเภอเมืองปทุมธานี 

17. เทศบาลตำบลบางหลวง   อำเภอเมืองปทุมธานี 

18. เทศบาลตำบลบางกะดี   อำเภอเมืองปทุมธานี 

19. เทศบาลตำบลหลักหก   อำเภอเมืองปทุมธานี 

20. เทศบาลตำบลธัญบุร ี    อำเภอธัญบุรี 

21. เทศบาลตำบลหนองเสือ   อำเภอหนองเสือ 

22. เทศบาลตำบลคูขวาง    อำเภอลาดหลุมแกว 

23. เทศบาลตำบลระแหง    อำเภอลาดหลุมแกว 

24. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม   อำเภอลาดหลุมแกว 

25. เทศบาลตำบลลำไทร    อำเภอลำลูกกา 

26. เทศบาลตำบลลำลูกกา   อำเภอลำลูกกา 

27. เทศบาลตำบลสามโคก   อำเภอสามโคก 

28. เทศบาลตำบลบางเตย   อำเภอสามโคก 

29. องคการบริหารสวนตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี 

30. องคการบริหารสวนตำบลบานกระแชง  อำเภอเมืองปทุมธานี 

31. องคการบริหารสวนตำบลบางหลวง  อำเภอเมืองปทุมธานี 

32. องคการบริหารสวนตำบลบานฉาง  อำเภอเมืองปทุมธานี 
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33. องคการบริหารสวนตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี 

34. องคการบริหารสวนตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง 

35. องคการบริหารสวนตำบลคลองสี ่  อำเภอคลองหลวง 

36. องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง 

37. องคการบริหารสวนตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง 

38. องคการบริหารสวนตำบลคลองเจ็ด  อำเภอคลองหลวง 

39. องคการบริหารสวนตำบลนพรัตน  อำเภอหนองเสือ 

40. องคการบริหารสวนตำบลบึงกาสาม  อำเภอหนองเสือ 

41. องคการบริหารสวนตำบลบึงชำออ  อำเภอหนองเสือ 

42. องคการบริหารสวนตำบลบึงบอน  อำเภอหนองเสือ 

43. องคการบริหารสวนตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ 

44. องคการบริหารสวนตำบลศาลาคร ุ  อำเภอหนองเสือ 

45. องคการบริหารสวนตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ 

46. องคการบริหารสวนตำบลบอเงิน  อำเภอลาดหลุมแกว 

47. องคการบริหารสวนตำบลหนาไม  อำเภอลาดหลุมแกว 

48. องคการบริหารสวนตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแกว 

49. องคการบริหารสวนตำบลลาดหลุมแกว  อำเภอลาดหลุมแกว 

50. องคการบริหารสวนตำบลระแหง  อำเภอลาดหลุมแกว 

51. องคการบริหารสวนตำบลบึงคอไห  อำเภอลำลูกกา 

52. องคการบริหารสวนตำบลบึงคำพรอย  อำเภอลำลูกกา 

53. องคการบริหารสวนตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา 

54. องคการบริหารสวนตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา 

55. องคการบริหารสวนตำบลลำไทร  อำเภอลำลกูกา 

56. องคการบริหารสวนตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา 

57. องคการบริหารสวนตำบลกระแชง  อำเภอสามโคก 

58. องคการบริหารสวนตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก 

59. องคการบริหารสวนตำบลเชียงรากนอย อำเภอสามโคก 

60. องคการบริหารสวนตำบลเชียงรากใหญ อำเภอสามโคก 

61. องคการบริหารสวนตำบลทายเกาะ  อำเภอสามโคก 

62. องคการบริหารสวนตำบลบางกระบือ  อำเภอสามโคก 

63. องคการบริหารสวนตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก 

64. องคการบริหารสวนตำบลบานง้ิว  อำเภอสามโคก 

65. องคการบริหารสวนตำบลบานปทุม  อำเภอสามโคก 
 

1.3 ขอมูลการคมนาคม 
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 1.3.1 การคมนาคมทางถนน รถยนต รถเมลโดยสารประจำทาง รถรับจางภายในจังหวัด มีโครงการสราง

หมอชิตใหมทีต่ำบลรังสิต มรีถโดยสารประจำทาง จำนวน 18 สาย รถขนาดเล็ก จำนวน 2 สาย ใหบริการขนสงทุก

อำเภอในเขตจังหวัดปทุมธานี การบริการขนสงระหวางจังหวัด ประกอบดวย การบริการขนสง 3 ลักษณะ ไดแก

การบริการขนสงขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งมีรถประจาทางว่ิงใหบริการระหวางจังหวัดปทุมธานีกับ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 13 สาย การบริการขนสงระหวางจังหวัดระยะสั้น มีรถโดยสารประจาทาง

รวม 12 สาย และการบริการ ขนสงระหวางจังหวัดระยะทางไกล มีรถโดยสารประจำทางว่ิงระหวางจังหวัดผาน

ปทุมธานี เพ่ือไปยังจังหวัดในภาคกลาง เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 100 สาย  (ถนนคมนาคมตัดผานทุก

ทิศทั่วไทย) ดังน้ี 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 : ถนนพหลโยธิน เปนหน่ึงในทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศ  

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 306 : สายพระรามเจ็ด – บางพูน 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 307 : สายแยกสวนสมเด็จ – แยกปทมุวิไล (หรือถนนนนทบุรี – ปทมุธานี 

หรือถนนกรุงเทพฯ – ปทุมธานี หรือถนนปทุมธานีสายนอก) 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 : สายบางบัวทอง – ชัยนาท (หรือถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุร ีหรือ

ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท) 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 345 : สายบางบัวทอง – บางพูน 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 : สายตางระดับรงัสิต – พนมทวน 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 : สายเทคโนปทุมธานี – เจาปลุก 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 352 : สายธัญบุรี – ลำตาเสา หรือถนนธัญบุรี – วังนอย 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3111 : สายปทุมธานี – เสนา 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3214 : สายตางระดับเชียงรากใหญ – คลองหา หรือถนนคลองหลวง หรือ

ถนนเชียงราก 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3312 : สนามกีฬาธูปะเตมีย – คลอง 16 หรือถนนลำลูกกา 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 : ถนนรังสิต – นครนายก 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 31 : ถนนวิภาวดีรังสิต สายดินแดง – ดอนเมือง เปนทางหลวงแผนดินสาย

รองประธานภาคกลางเช่ือมกับถนนพหลโยธินเปนทางหลวงพิเศษหรือซูเปอรไฮเวย 

- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 : วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 

- ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทางสวนใหญเปนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 9 )  

- ถนนนิมิตใหม : เสนทางคมนาคมในพ้ืนที่เขตมีนบุรี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 

- ถนนหทัยราษฎร เปนถนนเช่ือมจังหวัดปทุมธานีกับกรุงเทพมหานคร 

- ถนนปรีดี พนมยงค 

- ถนนปวย อ๊ึงภากรณ         เปนช่ือถนนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

- ถนนสญัญา ธรรมศักด์ิ 
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- ถนนราชพฤกษ : ทางหลวงชนบท นบ. 3021 สายราชพฤกษสามารถเดินทางจากถนนสาทรถึง อ.เมือง 

จ.ปทุมธานีโดยไมมีสญัญาณไฟแดง 

- ถนนติวานนท : เชื่อมจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี 

- ถนนรังสิต – ปทุมธานี 

- ถนนปทุมธานี – สามโคก 
 

การจราจรและอุบัติเหตุทางถนน 

จังหวัดปทุมธานี เปนเสนทางผานที่จะเดินทางไปสูภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ตอนบน ความคับคั่งของการจราจรจึงมีมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่ใกลชิดกับกรุงเทพมหานคร จึงมีสถาน

ประกอบการ บานจัดสรร และยานพาหนะเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ป ประกอบกับ

ในชวงเทศกาลสำคัญๆ มักจะมีการเดินทางสัญจรมากกวาปกติหลายเทา จากการวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงที่ผานมา พบวา การเมาสุราเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด 

รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด การไมสวมหมวกนิรภัยเปนพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด ถนน

นอกเขตทางหลวงแผนดิน ไดแก ถนนชุมชน/หมูบาน และเทศบาล เปนถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ชวงเวลา 16.01 

- 20.00 น. เปนชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด กลุมวัยแรงงานเปนกลุมที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด และ

ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่ ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดอุบัติเหตุมีอยูหลาย

ประการ โดยแยกเปนปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1) ปจจัยดานคน 

- ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงจากการด่ืมของมึนเมา หรอืการใชยาเสพติด 

- สภาพรางกายไมพรอมในการควบคุมเน่ืองจากมีสภาพรางกายออนเพลียจากการขับรถเปนเวลานาน 

และการพักผอนไมเพียงพอทำใหมีโอกาสหลับใน หรือการตัดสินใจของผูขับขี่ชาลง 

- ผูขับขี่และผูโดยสารยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนน โดยเฉพาะอยางย่ิงการขับรถขณะ

เมาสุรา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับรถโดยไมมีความรูความชำนาญ ไมมีใบอนุญาตขับขี่ ไมสวม

หมวกนิรภัย ไมคาดเข็มขัดนิรภัย และไมปฏิบัติตามกฎจราจรเก่ียวกับสัญญาณไฟจราจร ปายจราจร และ

เครื่องหมายจราจร 

- ความประมาทเลินเลอของผูขับขี่ยานพาหนะ และผูใชทาง 

2) ปจจัยดานยานพาหนะ 

- ขาดความพรอมดานอุปกรณพ้ืนฐานในรถยนต คือ ความสมบูรณของอุปกรณยานพาหนะที่พรอมใชงาน

ไดอยางปลอดภัย 

- ขาดความพรอมดานอุปกรณความปลอดภัยคืออุปกรณที่ชวยปองกันหรือลดความรุนแรงตอการบาดเจ็บ

ในขณะเกิดอุบัติเหตุ 

- การปรับแตงสภาพยานพาหนะ คือ ยานพาหนะที่มีการดัดแปลงและใชงานผิดประเภทสงผลตอ

ประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ 

- การบรรทุกทีไ่มปลอดภัย คือ ยานพาหนะมีการบรรทุกน้ำหนัก บรรทุกสูงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 

สงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และการบรรทกุคนโดยสารบนกระบะที่ไมมอุีปกรณปดกั้นหรือบรรทุกคนจำนวนมาก

เกินไป สงผลใหมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในคราวเดียวเปนจำนวนมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
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3) ปจจัยดานสิง่แวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ 

- สภาพการจราจรที่หนาแนน เน่ืองจากการเดินทางเขา- ออก กรุงเทพมหานครในชวงเวลาเดียวกัน 

- อุปกรณควบคุมการจราจร คือ เครื่องหมายจราจร ปายจราจร สัญญาณไฟจราจรมีสภาพไมสมบูรณ 

และมีการติต้ังในตำแหนงที่ไมเหมาะสมหรือมองเห็นไดไมชัดเจน 

- ลักษณะทางกายภาพของถนนไมสมบูรณ เชน ถนนชำรุด มีการกอสรางถนนใหม ถนนอยูระหวางการ

ซอมแซม มีกองวัสดุกอสรางกีดขวางทางจราจร ตลอดจนไมมีสัญญาณเตือนในระยะที่เหมาะสม 

- ไฟฟาสองสวางชำรุด และไมเพียงพอสำหรับการมองเห็นสภาพถนน รถ คน หรือสัตวเดินขามถนน 
 

1.3.2 การคมนาคมทางรถไฟ / รถไฟฟาบีทีเอส เริ่มตนจาก กม.6+000 (หัวลำโพง) ประมาณ 1.8 กม. 

ทางทิศใตของสถานีบางซื่อไปตามแนวเขตทางรถไฟในเสนทางรถไฟสายเหนือ ผานเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ 

ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานี รังสิต ระยะทางยาวประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกลน้ีจะตอขยาย

ไปยังมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีเสนทางคมนาคมที่สำคัญดังน้ี 

- รถไฟฟาสายสีแดง เช่ือมกรงุเทพมหานคร–ปทุมธานี (รังสิต ขยายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

- รถไฟฟาสายสีเขียว เช่ือมกรุงเทพมหานคร–ปทุมธานี (หมอชิต–สะพานใหม–คูคตขยายถึงลำลูกกา) 

 - รถไฟ ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) สายเหนือทุกขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน 

โดยมีจุดจอดรถที่สถานีรถไฟรังสิต และสถานีเชียงราก อีกทั้งยังมีจุดจอดรับสงผูโดยสารระยะส้ันเพื่อเดินทางไปยัง

กรุงเทพมหานครและจังหวดัใกลเคียง ที่หมูบานรัตนโกสินทร 
 

1.3.3 การคมนาคมทางอากาศจังหวัดปทุมธานี อยูหางจากทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ระยะทาง

ประมาณ 20 กม. และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 60 กม. 
 

1.3.4 การคมนาคมทางน้ำ : เรือโดยสาร/เรือคมนาคม ( ชุมชนริมน้ำ เรือขามฟากฯลฯ) เรือขนสงสินคา 

(ขาว น้ำตาล ทรายฯลฯ ) เรือธุรกิจทองเที่ยว ( โรงแรม สถานประกอบการ ) ตามแมน้ำเจาพระยา 
 

1.4 โครงสรางประชากร 

 1.4.1 โครงสรางประชากรไทย 

ขอมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน

ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,146,092 คน จำแนกเปนชาย 543,652 คน และหญิง 602,440 

คน อาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 50.99 และนอกเขตเทศบาล รอยละ 49.01 โดยอำเภอที่มีประชากรอาศัยอยู

มากที่สุด ไดแก อำเภอลำลูกกา รองลงมาคือ อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาด

หลุมแกว อำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 12 จำนวนประชากรแยกตามเพศ จังหวัดปทุมธานี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ลักษณะขอมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ  543,652  602,440  1,146,092 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล    

- ผูที่มีสญัชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน  532,725  594,438  1,127,163 
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- ผูที่ไมไดสญัชาติไทย และมช่ืีออยูในทะเบียนบาน  2,320  1,568  3,888 

- ผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานกลาง (ทะเบียนซึ่งผูอำนวยการทะเบียนกลาง

กำหนดใหจัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน) 
 6,671  5,126  11,797 

- ผูที่อยูระหวางการยาย (ผูที่ยายออกแตยังไมไดยายเขา)  1,936  1,308  3,244 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 13 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบาน ประจำป พ.ศ.2561 
 

อำเภอ ชาย หญิง รวม บาน 

จังหวัดปทุมธานี 543,652 602,440 1,146,092 603,834 

อำเภอเมืองปทุมธานี 58,398 64,294 122,692 61,168 

อำเภอคลองหลวง 66,853 73,854 140,707 64,713 

อำเภอธัญบุรี - - - - 

อำเภอหนองเสือ 25,229 25,629 50,858 15,696 

อำเภอลาดหลุมแกว 27,341 28,682 56,023 27,682 

อำเภอลำลูกกา 69,861 76,870 146,731 76,290 

อำเภอสามโคก 21,665 22,989 44,654 18,213 
 

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนประชากรแยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสญัชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน) 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 5,226 5,079 10,305 1 ป 6,058 5,543 11,601 

2 ป 5,778 5,674 11,452 3 ป 6,307 5,947 12,254 

4 ป 6,649 6,311 12,960 5 ป 6,758 6,309 13,067 

6 ป 7,336 6,955 14,291 7 ป 6,993 6,528 13,521 

8 ป 6,795 6,330 13,125 9 ป 6,868 6,464 13,332 

10 ป 6,898 6,634 13,532 11 ป 7,193 6,743 13,936 

12 ป 7,269 6,768 14,037 13 ป 7,251 6,679 13,930 

14 ป 6,991 7,014 14,005 15 ป 6,998 6,666 13,664 

16 ป 6,909 6,706 13,615 17 ป 6,689 6,598 13,287 

18 ป 7,005 7,578 14,583 19 ป 6,989 7,721 14,710 

20 ป 7,436 8,362 15,798 21 ป 8,203 9,056 17,259 

javascript:openWindow('?rcode=1301&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1302&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1304&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1305&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1306&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1307&statType=1&year=61')
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

22 ป 8,151 9,179 17,330 23 ป 8,006 8,553 16,559 

24 ป 7,644 7,911 15,555 25 ป 7,512 7,828 15,340 

26 ป 7,848 8,081 15,929 27 ป 7,559 8,106 15,665 

28 ป 7,253 7,971 15,224 29 ป 7,228 7,686 14,914 

30 ป 6,911 7,749 14,660 31 ป 6,874 7,862 14,736 

32 ป 7,441 8,534 15,975 33 ป 7,898 8,938 16,836 

34 ป 8,039 8,994 17,033 35 ป 8,570 9,537 18,107 

36 ป 9,043 10,117 19,160 37 ป 9,202 10,630 19,832 

38 ป 9,434 11,126 20,560 39 ป 9,739 11,014 20,753 

40 ป 9,448 10,865 20,313 41 ป 9,669 11,020 20,689 

42 ป 9,684 11,022 20,706 43 ป 9,125 10,715 19,840 

44 ป 9,387 10,708 20,095 45 ป 9,097 10,340 19,437 

46 ป 9,337 10,829 20,166 47 ป 9,676 11,180 20,856 

48 ป 9,495 10,806 20,301 49 ป 9,159 10,566 19,725 

50 ป 9,449 10,963 20,412 51 ป 8,822 10,092 18,914 

52 ป 8,505 9,979 18,484 53 ป 8,500 9,871 18,371 

54 ป 8,052 9,682 17,734 55 ป 7,460 8,749 16,209 

56 ป 7,344 8,621 15,965 57 ป 6,521 7,814 14,335 

58 ป 6,574 7,892 14,466 59 ป 6,029 7,445 13,474 

60 ป 5,411 6,548 11,959 61 ป 5,170 6,330 11,500 

62 ป 4,688 5,752 10,440 63 ป 4,316 5,167 9,483 

64 ป 4,392 5,666 10,058 65 ป 4,011 5,102 9,113 

66 ป 3,719 4,844 8,563 67 ป 3,559 4,545 8,104 

68 ป 3,280 4,197 7,477 69 ป 3,048 3,975 7,023 

70 ป 2,692 3,432 6,124 71 ป 2,343 3,096 5,439 

72 ป 2,100 2,811 4,911 73 ป 1,843 2,508 4,351 

74 ป 1,749 2,380 4,129 75 ป 1,618 2,188 3,806 

76 ป 1,383 1,950 3,333 77 ป 1,487 2,104 3,591 

78 ป 1,151 1,754 2,905 79 ป 1,177 1,727 2,904 

80 ป 1,170 1,632 2,802 81 ป 956 1,501 2,457 

82 ป 954 1,317 2,271 83 ป 740 1,129 1,869 

84 ป 617 981 1,598 85 ป 553 894 1,447 

86 ป 473 769 1,242 87 ป 345 640 985 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

88 ป 321 542 863 89 ป 260 464 724 

90 ป 191 365 556 91 ป 159 341 500 

92 ป 105 259 364 93 ป 102 222 324 

94 ป 74 166 240 95 ป 55 101 156 

96 ป 62 103 165 97 ป 27 59 86 

98 ป 34 57 91 99 ป 23 60 83 

100 ป 17 25 42 มากกวา100ป 66 95 161 
 

ที่มา: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 15 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบาน ประจำป พ.ศ.2561 
 

อำเภอ ชาย หญิง รวม บาน 

จังหวัดปทุมธานี 543,652 602,440 1,146,092 603,834 

อำเภอเมืองปทุมธานี 58,398 64,294 122,692 61,168 

อำเภอคลองหลวง 66,853 73,854 140,707 64,713 

อำเภอธัญบุรี 0 0 0 0 

อำเภอหนองเสือ 25,229 25,629 50,858 15,696 

อำเภอลาดหลุมแกว 27,341 28,682 56,023 27,682 

อำเภอลำลูกกา 69,861 76,870 146,731 76,290 

อำเภอสามโคก  21,665 22,989 44,654 18,213 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลบางพูน  11,899 13,377 25,276 19,193 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลบานกลาง 5,791 6,399 12,190 5,973 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองลำสามแกว 30,614 35,127 65,741 32,547 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 14,787 17,534 32,321 14,435 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลบางกะดี 6,460 7,122 13,582 6,052 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลบางเตย 5,204 5,451 10,655 4,249 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลลำลูกกา 8,435 9,257 17,692 9,205 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
javascript:openWindow('?rcode=1301&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1302&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1304&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1305&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1306&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1307&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1380&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1381&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1382&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1384&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1386&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1387&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1388&statType=1&year=61')
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อำเภอ ชาย หญิง รวม บาน 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลลำไทร 1,329 1,367 2,696 992 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลระแหง 4,952 5,385 10,337 5,129 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลหนองเสือ 1,400 1,466 2,866 1,245 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองสน่ันรักษ 14,518 16,343 30,861 16,962 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี 29,879 32,474 62,353 33,459 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองคลองหลวง 28,635 32,015 60,650 43,170 

ทองถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง 3,318 3,604 6,922 4,269 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองทาโขลง 34,907 42,899 77,806 53,581 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองคูคต 21,917 23,092 45,009 25,279 

ทองถิ่นเทศบาลนครรังสิต 39,013 44,614 83,627 54,948 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี 11,247 12,596 23,843 9,384 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงความหนาแนนของประชากร 
 

javascript:openWindow('?rcode=1389&statType=1&year=61')
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สถานการณประชากรสูงอายุ 

ในป 2560 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 11 ลานคน คิดเปนรอยละ 17 ของประชากร

ทั้งหมด 65.5 ลานคน ประเทศไทยกำลังมีอายุสูงขึ้นอยางเร็วมาก คาดประมาณวาอีกไมเกิน 4 ปขางหนาน้ี 

ประเทศไทยก็จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ เมื่อมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปสูงขึ้นถึงรอยละ 20  

มีขอมูลวา ประชากรสูงอายุไทยยังมีปญหาเรื่องสุขภาพ ผูสูงอายุที่อยูในภาวะชวยตัวเองไมได (ไมสามารถ

ประกอบกิจวัตรพ้ืนฐาน คือ กินอาหารเอง เขาหองน้ำเอง แตงตัวไดเอง) มากถึงรอยละ 5 โดยเฉพาะผูสูงอายุวัย

ปลายที่ไมสามารถชวยตัวเองได มีมากถึงรอยละ 19 ของผูสูงอายุ ดานสุขภาพของผูสูงอายุไทย มีปญหาเรื่องการ

เปนโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคเหลาน้ีอาจเปนผลมาจากพฤติกรรมของคนไทยต้ังแต

กอนวัยสูงอายุจนเปนผูสูอายุ เชน การกินอาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การด่ืมแอลกอฮอล ผูสูงอายุ

ไทยที่อยูตามลำพังคนเดียว มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ 6 ในป 2545 เปนรอยละ 11 ในป 2560 

สัดสวนผูสูงอายุที่อยูตามลำพังกับคูสมรส ไดเพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 21 ในป 2560 ผูสูงอายุที่อยูตามลำพังเหลาน้ี

อาจจัดอยูในกลุม “ประชากรเปราะบาง” ได  

นิยาม “ผูสูงอายุ” ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผูสูงอายุ” หมายความวา “บุคคล

ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย” ในรายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560 

“ผูสูงอายุ” หมายถึงผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป และ “ประชากรสูงอายุ”หมายถึงประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป “สังคม

สูงอายุ” (Aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 7) สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ” (Complete-aged 
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society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากร

อายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 14) 
 

 

จังหวัดที่มีอัตราผูสูงอายุสูงสุด 10 อันดับแรก 

1. แพร 24.7 % 

2. อุตรดิตถ 24.2 % 

3. พิจิตร 24.2 % 

4. อุทัยธานี 24.2 % 

5. ลำปาง 24.1 % 

6. สมทุรสงคราม 24.0 % 

7. ชัยนาท 23.8 % 

8. สุโขทัย 23.4 % 

9. สิงหบุรี 23.4 % 

10. นครสวรรค 22.8 % 

จังหวัดที่มีอัตราผูสูงอายุต่ำสุด 10 อันดับสดุทาย 

1. ภูเก็ต 10.3 % 

2. ชลบุรี 10.5 % 

3. สมทุรสาคร 10.8 % 

4. ระยอง 11.3% 

5. ยะลา 11.9 % 

6. กระบ่ี 11.9 % 

7. ปทุมธานี 11.9 % 

8. นราธิวาส 12.0 % 

9. สมทุรปราการ 12.4 % 

10. สตูล 12.8 % 
 

 

ตารางที่ 16 แสดงขอมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในไทยจำแนกเพศ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 
 

จังหวัด ประชากรรวม ประชากร ประชากรผูสูงอายุ 

ชาย รอย

ละ 

หญิง รอย

ละ 

ชาย รอย

ละ 

หญิง รอย

ละ 

ปทุมธานี 1,495,175 722,537 48.3 772,638 51.7 76,663 44.9 94,137 55.1 

อัตรา 10.6  12.2  
 

1.4.2 ประชากรตางดาว/ประชากรแฝง 
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จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนผูใชแรงงานซึ่งเปนชาวตางดาวอยูเปนจำนวนมาก โดยปจจุบันมีคนงานตางดาว

และผูติดตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั้งสิ้น ๑๙๗,๙๑๔ คน เปนผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย 

๑๓๖,๘๕๑ คน และผูที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ๖๑,๐๖๓ คน โดยจำนวนแรงงานตางดาวไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว

และตอเน่ืองในแตละปจากขอมูลเห็นไดวา แรงงานตางดาวเพ่ิมจำนวนขึ้นมากกวาเทาตัวในชวงเวลา ๕ ปที่ผานมา 

(ระหวางป 2554 - 2558 เพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 30.0 ตอป) เน่ืองจากมีความตองการใชแรงงานของผูประกอบการใน

ภาคการคาสง การกอสราง อุตสาหกรรมการผลิต และภาคการเกษตร มีเพ่ิมมากขึ้น 

การใชแรงงานตางดาว ทุกสัญชาติที่ไดรับอนุญาตทำงานคงอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน

ทั้งสิ้น 148,096 คน จำแนกเปนกลุมแรงงานตางดาวถูกกฎหมายตางๆ ดังน้ี  

1) คนตางดาวมาตรา 9 พิสูจนสัญชาติ ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเขา

เมืองไดรับผอนผันใหทำงานและอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดผานการพิสูจน

สัญชาติและปรับสถานการณเขาเมือง ถูกกฎหมายเรียบรอยแลว จำนวน 29,360 คน  

2) คนตางดาวมาตรา 9 นำเขาตาม MOU ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เขามา

ทำงานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง จำนวน 63,643 คน  

3) คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย มติ ครม. 3 สัญชาติ OSS จำนวน 55,093 คน 

การใชแรงงานตางดาว ทุกสัญชาติที่ไดรับอนุญาตทำงานคงอยู ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 161,401 คน จำแนกเปนกลุมแรงงานตางดาวถูกกฎหมายตางๆ ดังน้ี  

1. คนตางดาวมาตรา 7 ประเภททั่วไป ไดแก คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาต

ใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ

นักทองเที่ยว หรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จานวน 5,909 คน (รอย

ละ3.66)  

2. คนตางดาวมาตรา 9 คนตางดาวนาเขาตาม MOU ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

ที่เขามาทางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง จำนวน 65,303 คน (รอยละ 40.46)  

3. คนตางดาวมาตรา 10 ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดแก คนตางดาวที่ เขามาทำงานใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน กฎหมายวาดวยปโตรเลียมหรือกฎหมายอ่ืน จำนวน 

1,769 คน (รอยละ 1.10)  

4. คนตางดาวมาตรา 13 ประเภทชนกลุมนอย ไดแก คนตางดาวที่ไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวา

ดวยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยไดออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจนสถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 3,994 

คน (รอยละ 2.47)  

5. คนตางดาวพิสูจนสัญชาติ ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเขาเมืองไดรับ

ผอนผันใหทางานและอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดผานการพิสูจนสญัชาติและ

ปรับสถานการณเขาเมืองถูกกฎหมายเรียบรอยแลว จานวน 28,691 คน (รอยละ 17.78)  

6. คนตางดาวมติ ครม.3 สัญชาติ (OSS) ไดแก คนตางดาวที่ถือใบอนุญาตทางานที่ออกให ณ ศูนยบริการ

จดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 จานวน 55,735 คน (รอยละ 34.53) 
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ปญหาแรงงานตางดาวสงผลกอใหเกิดปญหาดานสังคม การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งปญหาความมั่นคงและการคามนุษย จังหวัดปทุมธานีไดจัดต้ังศูนยบริการรวม

เพ่ือรวบรวมขอมูลของแรงงานตางดาว ณ ตลาดไท โดยมีการบูรณาการการแกไขปญหาดังกลาวระหวาง

ผูประกอบการที่มีการใชแรงงานตางดาวกับหนวยงานภาครัฐทุกหนวยที่เก่ียวของ เพ่ือใหมีขอมูลในการติดตาม

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และเพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการตอไป เมื่อศึกษาแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาต

ทำงานจำแนกตามลักษณะการเขาเมืองและประเภทตางดาว (มาตรา 9 และมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา14) 

โดยพิจารณาตำแหนงงานที่ทำ พบวา อาชีพที่คนตางดาวทำมากที่สุด 3 อาชีพ ไดแก 1) ผูประกอบอาชีพงาน

พ้ืนฐาน 94 อัตรา (รอยละ 28.31) 2) ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการผู 73 อัตรา (รอยละ 

21.99) 3) ประกอบวิชาชีพดานตางๆ 48 อัตรา (รอยละ 14.46) ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาในการลงทุนจาก

ตางประเทศน้ัน ประเทศที่เปนเจาของทุนจะสงผูบริหาร ผูประกอบวิชาชีพ (ผูเช่ียวชาญ) ชางเทคนิคมาบริหารและ

ดูแลการปฏิบัติงานเอง ภาครัฐจึงควรสงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกแรงงานไทย ซึ่งจะทำใหแรงงานไทย

สามารถพัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นได 
 

 

ตารางที่ 17 จำนวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง  

ป พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ลักษณะการเขาเมืองและเพศ 2554 2555 2556 2557 2558 

ชาย 45,916 36,563 61,175 75,683 122,584 

หญิง 34,954 26,314 31,143 42,250 75,330 

เขาเมืองถูกกฎหมาย 30,811 55,424 91,685 117,442 136,851 

ชาย 16,043 32,213 60,809 75,399 85,946 

หญิง 14,768 23,211 30,876 42,043 50,905 

เขาเมืองผิดกฎหมาย 50,059 7,453 633 491 61,063 

ชาย 29,873 4,350 366 284 36,638 

หญิง 20,186 3,103 267 207 24,425 

รวมทั้งสิ้น 80,870 62,877 92,318 117,933 197,914 
 

 

ตารางที ่18 จำนวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน (จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง) 

ป 2561 - 2562 (มกราคม-ธันวาคม) 
 

 

 

ป 

ลักษณะการเขาเมืองของตางดาว  
 

ตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย  
เขาเมืองผิด

กฎหมาย  

รวมทั้งสิ้น  

 
มาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 13  

พิสูจน

 

รวม  

มติ ครม. 3 

สัญชาติ  ชั่วคราวนำเขา (MOU)  สงเสริมการ ประเภทชน
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ตลอดชีพ ชั่วคราว ลงทุน BOI กลุมนอย  สัญชาติ   OSS  

2561 - 63,643    29,360  93,003  55,093  148,096  

2562 - 71,212 1,769 3,994 28,691 76,975 55,735 161,401 
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธาน ี  

ประชากรแฝง 

 การเปลี่ยนแปลงสูภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสงผลใหมีผูอพยพเขามาทํางาน เรียนในจังหวัดใหญๆ 

มากขึ้น โดยไมไดยายทะเบียนบานมาใหถูกตองตามกฎหมาย ประชากรเหลาน้ี  เรียกวา “ประชากรแฝง” ซึ่งเมื่อ

ประชากรแฝงเหลาน้ีเพ่ิมมากขึ้น จะทําใหประชากรเดิมที่อยูในพ้ืนที่น้ันๆ เขาถึงการบริการจากภาครัฐไดนอยลง 

เพราะมีประชากรที่อาศัยอยูมากกวาที่สามารถใหบริการได เชน การบริการดานสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล 

อีกทั้งการมีประชากรแฝง อาศัยอยูในพ้ืนที่มากขึ้นน้ัน กอใหเกิดความแออัด มลภาวะตางๆ เพ่ิมมากขึ้นอีกดวย 

การมีช่ือในทะเบียนบานเทียบกับสถานที่อาศัยอยูจริงพบวา จังหวัดที่เปนศูนยกลางทางสังคมและ

เศรษฐกิจ เปนแหลงทองเที่ยวมีประชากรที่เขามาเรียนมาทำงาน รวมทั้งเขามาอยูอาศัยในจังหวัดน้ันๆ โดยไมมี

การยายทะเบียนบานเปนจำนวนมาก ทำใหการบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐไมเพียงพอ ประชากรกลุมน้ีนับเปน

ประชากรแฝงจากการทำสำมะโนประชากรซึ่งเปนประชากรแฝง  ในระดับจังหวัดแบงได  2 ลักษณะ คือ 

1. ประชากรแฝงกลางคืน  หมายถึง ประชากรที่อาศัยอยูประจำในจังหวัดน้ันๆ ในวันสำมะโนโดย 

ไมมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่อาศัยอยู 

2. ประชากรแฝงกลางวัน หมายถึง ประชากรที่เขามาเรียนที่มีอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไป ผูมาทำงานที่มีอายุ

ต้ังแต 15 ปขึ้นไป หรือเขามาทั้งเรียนและทำงานในจังหวัดที่ตนเองไมไดอาศัยอยู 

 

ประชากรแฝงที่อาศัยอยูประจำในจังหวัดน้ันๆ โดยไมมีช่ือในทะเบียนบาน มีประมาณ 8.2 ลานคน หรือ

รอยละ 12.5 ของประชากรทั้งประเทศ เปนประชากรแฝงกลางคืน จำนวน 6.75 ลานคน  และประชากรแฝง

กลางวัน จำนวน 1.45 ลานคน ประชากรแฝงที่ไมมีช่ือในทะเบียนบานสูงสุดในจังหวัด 10 อันดับแรก   จังหวัด

สมุทรสาคร รอยละ 50.6 กทม. รอยละ 36.9 ภูเก็ต รอยละ 34.2 ชลบุรี รอยละ 31.8 ระนอง รอยละ  30.0 

ปทุมธานี  รอยละ  29.6 สมุทรปราการ รอยละ 28.5 ระยอง รอยละ 26.8 ตราด รอยละ 21.8 และ

พระนครศรีอยุธยา รอยละ19.0 

จังหวัดปทุมธานี รวมมีประชากรแฝง จำนวน 296,250 คน สวนใหญเปนประชากรแฝงกลางวัน ที่เขามา

เรียนหนังสือ จำนวน 93,750 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และที่เขามาทำงาน จำนวน 2.02 แสนคน หรือคิดเปนรอย

ละ 16.2 
 

1.4.3 กลุมเปราะบาง 

โดยทั่วไปหมายถึง กลุมประชากรที่มีความออนแอมีความสุมเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูง ครอบงำ และคุกคาม

จากปจจัยเสี่ยงดานตางๆ เชน วงจรชีวิต สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 

ตลอดจนขาดศักยภาพในการจัดการกับปจจัยเสี่ยงที่เผชิญอยูและผลกระทบที่ตามมา ตัวอยางกลุมประชากร

เปราะบาง เชน กลุมประชากรที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุชนกลุมนอย ผูไมมีหลักประกันสุขภาพ เด็กใน

ครัวเรือนยากจน ผูสูงอายุ คนเรรอนไรบาน ผูติดเช้ือ HIV และผูที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังซึ่งรวมถึงการเจ็บปวยทาง

จิต เมื่อพิจารณาจากมุมมองมหภาคจะเห็นไดวาปจจัยที่ทำใหประชากรกลุมน้ี มีสุขภาพไมดีมักมีสาเหตุมาจากการ
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ขาดโอกาสและเขาไมถึงทรัพยากรเปนสำคัญ ทั้งน้ีการเขาถึงทรัพยากรของประชากรแตละกลุมขึ้นอยูกับปจจัย 3 

ดาน ไดแก 

1) “สถานภาพทางสังคมของบุคคล” ไดแก อายุ เพศ เช้ือชาติชาติพันธุ 

2) “ทุนสังคม” หรือการผูกพันกับเครือขายในสังคม ไดแก โครงสรางครอบครัว สถานภาพสมรส การมี

เพ่ือนหรือเครือขายตางๆ และ 

3) “ทุนมนุษย” ไดแก การศกึษา การมีงานทำ รายได สภาพที่อยูอาศัยและความปลอดภัยของ

สิ่งแวดลอม 
 

สวนที่ 2 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมและขอมูลที่เก่ียวของกับมลพิษทางอากาศหรือขอมูลมลพิษอ่ืนๆ 
 

2.1 การประกอบอาชีพสงูสุด 10 อันดับแรก 

ประชากรและกำลังแรงงาน ประชากร ป 2561 สรุปรายละเอียดไดดังน้ี ประชากรที่อยูในวัยทำงานหรือ

อายุ 15 ป ขึ้นไป จำนวน 1,342,581 คน (ชาย 642,911 คน หญิง 699,670 คน) จำแนกเปน ผูอยูในกำลัง

แรงงาน 926,206 คน (ชาย 493,149 คน หญิง 433,057 คน) ไดแก ผูมีงานทำ 912,926 คน (ชาย 482,339 คน 

หญิง 430,587 คน) ผูวางงาน 13,280 คน (ชาย 10,810 คน หญิง 2,470 คน) และไมมผีูรอฤดูกาล  

การมีงานทำ ผูมีงานทำตามอาชีพในจังหวัดปทุมธานี ป 2561 พบวาอาชีพที่มีผูทำงานมากที่สุด 5 อันดับ

แรกคือ 1) พนักงานบริการในรานคาและตลาด จำนวน 205,187 คน 2) ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จำนวน 157,002 คน 3) ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ จำนวน 

117,842 คน 4) อาชีพขั้นพ้ืนฐาน การขาย การใหบริการ 110,858 คน และ 5) ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค 

จำนวน 84,143 คน 

 การทำงานของประชากร ไตรมาส 1 ป 2561 สรุปรายละเอียด ไดดังน้ี ประชากรที่อยูในวัยทำงานหรือ

อายุ 15 ป ขึ้นไป จำนวน 1,325,711 คน (ชาย 635,055 คน หญิง 690,656 คน) จำแนกเปน ผูอยูในกำลัง

แรงงาน 915,586 คน (ชาย 508,709 คน หญิง 406,877 คน) ไดแก ผูมีงานทำ 902,208 คน (ชาย 499,020 คน 

หญิง 403,187 คน) ผูวางงาน 13,379 คน (ชาย 9,689 คน หญิง 3,690 คน) และไมมีผูรอฤดูกาล ขณะที่ผูไมอยู

ในกำลังแรงงาน มีจำนวน 410,125 คน จำแนกเปน (ผูทำงานบาน 176,648 คน เรียนหนังสือ 100,461 คน เด็ก 

คนชรา และคนที่ไมสามารถทำงานได อ่ืนๆ มี 133,015 คน 

 สำหรับผูมีงานทำ 902,208 คน พบวาทำงานในภาคเกษตรกรรม 42,973 คน (รอยละ 4.76 ของผูมีงาน

ทำทั้งหมด) สวนผูทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 859,100 คน (รอยละ 95.22 ของผูมีงานทำทั้งหมด) กลุม

ผูทำงานนอกภาคเกษตรกรรมจะทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด 290,851 คน (รอยละ 32.23) รองลงมา

ไดแก อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตฯ มีจำนวน 191,907 คน 

(รอยละ 21.27) และกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 62,164 คน (รอยละ 6.89) การขนสง สถานที่เก็บสินคา 

69,882 คน (รอยละ 7.74) และการกอสราง 62,021 คน (รอยละ 6.87)  

ผูมีงานทำตามอาชีพในไตรมาส 1 ป 2561 พบวาอาชีพที่มีผูทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  

1) พนักงานบริการในรานคาและตลาด จำนวน 178,294 คน คิดเปนรอยละ 19.76  

2) ผูปฏิบัติงานโรงงาน และเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จำนวน 166,224 คน คิดเปน

รอยละ 18.42  
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3) ผูปฏิบัติงานดาน ความสามารถทางฝมอืและธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวของ จำนวน 150,625 คน คิดเปนรอย

ละ 16.69  

4) อาชีพพ้ืนฐานตางๆ ดานการขาย และการบริการ 97,770 คน คิดเปนรอยละ 10.83  

5) ผูประกอบอาชีพดานเทคนิค จำนวน 79,158 คน คิดเปนรอยละ8.73  
 

ระดับการศึกษาของผูมีงานทำพบวา ผูมีงานทำสวนใหญมีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจำนวน 293,814 

คน (รอยละ 32.56) รองลงมาเปนผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 201,053 คน (รอยละ 

22.28) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 160,746 คน (รอยละ 17.81) ระดับประถมศึกษา จำนวน 

130,878 คน (รอยละ 14.50) และระดับต่ำกวาประถมศึกษา 89,749 คน (รอย ละ 9.94) ตามลำดับ 

 ในดานสถานภาพการทำงานของผูมีงานทำ พบวาสวนใหญเปนลูกจางเอกชน จำนวน 563,289 คน (รอย

ละ 62.43) รองลงมาทำงานธุรกิจสวนตัว จำนวน 169,445 คน (รอยละ 18.78) ลูกจางรัฐบาล จำนวน 81,820 

คน (รอยละ 9.06) ชวยธุรกิจครัวเรือน จำนวน 53,256 คน (รอยละ 5.90) ตามลำดับ สวนผูมีงานทำที่มี 

สถานภาพเปนนายจางมีเพียง 33,798 คน (รอยละ 3.74)  

ไตรมาส 1 ป 2562 สรุปรายละเอียดไดดังน้ี ประชากร ที่อยูในวัยทางานหรืออายุ 15 ป ขึ้นไป จำนวน 

1,348,102 คน (ชาย 645,459 คน หญิง 702,643 คน) จำแนกเปน ผูอยูในกำลังแรงงาน 952,966 คน (ชาย 

511,012 คน หญิง 441,654 คน) ไดแก ผูมีงานทา 942,112 คน (ชาย 504,868 คน หญิง 437,244 คน) ผู

วางงาน 10,853 คน (ชาย 6,144 คน หญิง 4,709 คน) และไมมีผูรอฤดูกาล 

ผูมีงานทาตามอาชีพในไตรมาส 1 ป 2562 พบวาอาชีพที่มีผูทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1) พนักงาน

บริการในรานคาและตลาด จำนวน 214,065 คน 2) ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการ

ประกอบ จานวน 152,579 คน 3) ผูอาชีพขั้นพ้ืนฐาน การขาย การใหบริการ จานวน 116,678 คน 4) ปฏิบัติงาน

ที่มีฝมือและธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวของ จานวน 110,391 คน และ 5) เสมียน จานวน 100,594 คน 
 

ตารางที่ 19  ผูมีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาสที่1 / 62 (มกราคม – มีนาคม 2562) 
 

อาชีพ รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 942,112 504,868 437,244 

1.ผูบัญญัติกฎหมายขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 63,484 33,929 29,553 

2.ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 65,004 30,061 34,944 

3.ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค 84,135 42,542 41,593 

4.เสมียน 100,594 37,821 62,773 

5.พนักงานบริการรานคาและตลาด 214,065 86,083 127,982 

6.ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 35,182 24,050 11,132 

7.ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 110,391 89,110 21,281 

8.ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและดานการประกอบ 152,579 104,795 47,784 

9.อาชีพขั้นพ้ืนฐาน การขาย การใหบริการ 116,678 56,477 60,201 

10.คนงานซึ่งมิไดจำแนกไวในหมวดอ่ืน - - - 
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ท่ีมา : สำนักงานแรงงานจงัหวัดปทุมธานี 

การวางงาน จากการสำรวจพบวา ประชากรจังหวัดปทุมธานี มีผูวางงานทั้งสิ้น 13,280 คน แยกเปนชาย 

10,810 คน และหญิง 2,470 คน คิดเปนรอยละ 1.17 และ 0.27 ของผูวางงาน ตามลำดับ 

แรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบมีจำนวน 304,508 คน ทั้งน้ี แรงงานนอกระบบเหลาน้ีจะทำงาน

นอกภาคเกษตรเปนสวนใหญ มีจำนวน 256,145 คน ซึ่งกลุมนอกภาคเกษตรน้ี เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภท

อุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมที่มีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  

1) การขายสง การขายปลีกและการซอมแซม จำนวน 117,883 คน  

2) กิจการโรงแรมและภัตตาคาร 42,362 คน  

3) การผลิตอุตสาหกรรม 29,635 คน 4) การกอสราง 24,236 คน และ  

5) การขนสง สถานที่เก็บสินค้ำ 19,268 คน และในภาคเกษตรมีจำนวน 48,363 คน 
 

การจดทะเบียนนิติบคุคล  

ณ มีนาคม 2560 และ มีนาคม 2561 มีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยูทั้งหมด 27,781 ราย และ 30,962 ราย 
 

ตารางที่ 20 แสดงนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยูทั้งหมด ป 2560 - 2561 
 

นิติบุคคลที่ดำเนนิกิจการอยู (ทั้งหมด) ป 2560 ณ ธ.ค.60 ป 2561 ณ ธ.ค.61 

-หางหุนสวน(ราย)  6,486 7,017 

-บริษัทจำกัด(ราย)  21,295 23,945 

รวม 27,781 30,962 
 

2.2 ลักษณะเขตอุตสาหกรรม 

 มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรมในลักษณะเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม มินิแฟค

ตอรี่แลนด รวม 4 ลักษณะ ไดแก  

1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมของ บริษทั ไทยซูซูกมิอเตอร จำกัด ต้ังอยู ณ อำเภอธัญบุร ี 

2) บริษทั นวนคร จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ต้ังอยู อ.คลองหลวง มีเน้ือที่ประมาณ 6,495 ไร มี

โรงงาน 179 โรงงาน  

3) บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ต้ังอยู อ.เมือง มีเน้ือที่ประมาณ 1,222 ไร มโีรงงาน 38 

โรงงาน  

4) มินิแฟคเตอรี่แลนด ดังน้ี  

- อำเภอคลองหลวง ไดแก บ๊ิกแลนด, รังสิต พรอสเพอร เอสเตท, เอ็มเอ็มซ ีมินิแฟคทอรี(นวไท)  

- อำเภอลำลูกกา ไดแก แจนเซน มินิแฟคตอรี่, อรดา ,บ๊ิกล็อทแฟคตอรี่, บ๊ิกเกอรแลนด  

- อำเภอลาดหลุมแกว ไดแก แฟคคอม, แฟคเฮาส, เคที แฟคทอรี่ พารค  

- อำเภอหนองเสือ ไดแก ศรปีทุมมินิแฟคตอรี่  

 

 

อุตสาหกรรมทีม่ีการประกอบกิจการมากที่สดุ คือ  
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(1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 560 โรงงาน  

(2) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 511 โรงงาน  

(3) อุตสาหกรรมอาหาร 387 โรงงาน  

(4) อุตสาหกรรมพลาสติก 323 โรงงาน  

(5) อุตสาหกรรมขนสง 322 โรงงาน  

อุตสาหกรรมทีม่ีเงินลงทุนสูงที่สุด คือ  

(1) อุตสาหกรรมไฟฟา 163,947,235,043 บาท  

(2) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 69,683,828,266 บาท  

(3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 47,437,960,608 บาท  

อุตสาหกรรมทีม่ีจำนวนคนงานสูงสุด คือ  

(1) อุตสาหกรรมไฟฟา 79,750 คน  

(2) อุตสาหกรรมอาหาร 30,937 คน  

(3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 26,136 คน 
  

2.3 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 

 ขอมูลดานอุตสาหกรรม ณ 30 มิถุนายน 2561 จังหวัดปทมุธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดรับใบอนุญาต

ทั้งสิ้นจำนวน 3,889 โรงงาน เงินลงทุน 552,449,718,890 บาท มีคนงาน 294,398 คน (ชาย 143,232 คน, หญิง 

148,166 คน) โรงงานแบงเปน 3 จำพวก ประกอบดวย 
 

ตารางที่ 21 แสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาต ป 2561 
 

จำพวก

ที่ 

จำนวน

โรงงาน 

เงินทนุ 

(บาท) 

คนงานชาย คนงานหญิง รวม แรงมา 

1 18 70,615,000 104 128 232 243.71 

2 368 3,786,720,215 3,801 2,288 6,089 11,865.18 

3 3,503 548,592,383,675 142,327 145,750 288,077 6,021,648.40 

รวม 3,889 552,449,718,890 146,232 148,166 294,398 6,033,757.29 
 

การกระจายตัวของโรงงาน แยกตามอำเภอ คือ  

- อำเภอคลองหลวง 1,195 โรง (30.73%)  

- อำเภอลำลูกกา 994 โรง (25.56%)  

- อำเภอเมือง 480 โรง (12.34%)  

- อำเภอลาดหลุมแกว 482 โรง (12.39%)  

- อำเภอสามโคก 354 โรง (9.10%)  

- อำเภอธัญบุร ี295 โรง (7.59%)  

- อำเภอหนองเสอื 89 โรง (2.29%) 
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            แผนที่แสดงความหนาแนนของโรงงานอุตสาหกรรมรายอำเภอ 

 
 

ตารางที่ 22 แสดงขอมูลสถิติจำนวนโรงงานสะสม ณ สิ้นป พ.ศ.2552 - 2561 (ณ 30 มิ.ย.61) 
 

ป พ.ศ. จำนวนโรงงาน เงินทนุ (บาท) จำนวนคนงาน 

2552 2,855 352,091,439,307 275,905 

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

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

2555 3,222 378,147,015,725 280,339 

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

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

2558 3,617 501,742,303,611 278,753 

2559 3,757 525,084,027,041 281,809 

2560 3,862 553,113,962,091 291,684 

2561 3,889 552,449,718,890 294,398 
 

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม (ณ 30 มิ.ย.61) 
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รายการ จำนวน เงินลงทนุ คนงาน แรงมา 

อุตสาหกรรมการเกษตร  85 6,903,469,804 4,222 113,045.19 

อุตสาหกรรมอาหาร  387 34,117,091,671 30,937 653,268.32 

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม  41 18,814,295,226 7,608 278,571.02 

อุตสาหกรรมสิง่ทอ  70 8,962,229,755 5,864 102,543.22 

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย  22 354,208,694 1,779 1,838.97 

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  32 6,176,051,779 3,541 35,098.09 

อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม  174 4,711,804,032 6,018 82,113.39 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน  118 2,856,633,824 5,095 33,088.41 

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ  99 7,637,271,970 5,291 312,498.05 

อุตสาหกรรมสิง่พิมพ  64 3,013,487,706 2,554 15,270.40 

อุตสาหกรรมเคมี  282 44,164,473,626 13,023 288,614.48 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลติภัณฑ  23 1,436,052,015 787 35,559.30 

อุตสาหกรรมยาง  39 12,436,820,524 6,207 175,580.98 

อุตสาหกรรมพลาสติก  323 23,240,347,365 15,462 306,073.34 

อุตสาหกรรมอโลหะ  247 14,787,154,950 11,516 183,099.21 

อุตสาหกรรมโลหะ  36 18,588,222,555 7,751 184,279.00 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ  560 47,437,960,608 26,136 312,371.20 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  255 41,273,762,935 22,543 205,732.47 

อุตสาหกรรมไฟฟา  199 163,947,235,043 79,750 538,853.77 

อุตสาหกรรมขนสง  322 21,907,316,542 16,505 184,565.68 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  511 69,683,828,266 21,809 1,991,692.80 

รวม  3,889 552,449,718,890 294,398 6,033,757.29 
 

ตารางที่ 24 แสดงสถิติการอนุญาตประกอบกิจการตามประเภท ป พ.ศ.2561 (ณ 30 มิ.ย.61) 

 

ประเภท จำนวน เงินลงทนุ (ลานบาท) คนงาน 

เกษตร อาหาร เครื่องด่ืม  24 2,669.48 1,873 

สิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง  7 352.54 519 

ไมและเฟอรนิเจอร  5 110.60 130 

กระดาษและสิง่พิมพ  3 128.00 77 

เคมี ปโตรเคม ี 9 181.00 157 

ยาง พลาสติก อโลหะ  14 760.90 1,034 

โลหะ เครื่องจักรกล ยานยนต ขนสง  19 609.72 407 

ไฟฟา  4 127.70 354 
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อ่ืนๆ  9 432.95 189 

รวม  94 5,372.90 4,740 
 

ตารางที่ 25  แสดงสถิติการอนุญาตขยายโรงงานตามประเภท ป พ.ศ.2561 (ณ 30 มิ.ย.61) 
 

ประเภท จำนวน

(โรงงาน) 

เงินทนุ (ลานบาท) คนงาน 

เกษตร อาหาร เครื่องด่ืม  10 961.57 1,253 

สิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง  - - - 

ไมและเฟอรนิเจอร  1 29.71 31 

กระดาษและสิง่พิมพ  - - - 

เคมี ปโตรเคม ี - - - 

ยาง พลาสติก อโลหะ  7 325.90 117 

โลหะ เครื่องจักรกล ยานยนต ขนสง  8 454.20 398 

ไฟฟา  1 412.90 33 

อ่ืนๆ  2 62.31 54 

รวม 29 2,246.59 1,886 
 

 การลงทุน ป พ.ศ. 2561 : มีจำนวนโรงงานไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ลดลงจาก ป พ.ศ. 2560 คิด

เปนรอยละ 52.76 ,ป พ.ศ.2561 มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไดรับอนุญาตขยายโรงงาน ลดลงจากป พ.ศ.2560 

คิดเปนรอยละ 48.21 ประเภทอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการและขยายมากที่สุด ป พ.ศ.2561 คือ 

อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและเครื่องด่ืม รองลงมาคือ อุตสาหกรรมประเภทโลหะ เครื่องจักรกล ยานยนต

และขนสง และป พ.ศ.2561 มีการเลิกกิจการ ลดลงจากป พ.ศ. 2560 คิดเปน รอยละ 29.17 เน่ืองมาจากการ

จำหนายทะเบียนเน่ืองจากการขาดตออายุใบอนุญาต การจำหนายทะเบียนเน่ืองจากการไมแจงประกอบกิจการ 

การยายฐานการผลิตไปที่อ่ืน และการขาดทุนจากการประกอบกิจการเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ 
 

ตารางที่  26  แสดงสถิติการเลิกประกอบกิจการตามประเภท ป พ.ศ.2561 (ณ 30 มิ.ย.61) 
 

ประเภท จำนวน

(โรงงาน) 

เงินทนุ (ลานบาท) คนงาน 

การเกษตร อาหาร เครื่องด่ืม  7 103.59 509 

สิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง  5 305.05 1,875 

ไมและเฟอรนิเจอร  13 152.67 318 

กระดาษและสิง่พิมพ  1 7.00 6 

เคมี ปโตรเคม ี 9 245.10 101 

ยาง พลาสติก อโลหะ  8 177.46 118 

โลหะ เครื่องจักรกล ยานยนต ขนสง  16 1,235.11 705 
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ไฟฟา  4 200.80 242 

อ่ืนๆ  5 197.41 325 

รวม 68 2,624.19 4,199 
  

แนวโนมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมป 2561 : คาดวาจะขยายตัวใกลเคียงกับ ป พ.ศ.2560 เน่ืองจากอุป

สงคภาคครัวเรือนเริ่มฟนตัว ตามผลผลิตและรายไดเกษตรกรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย

ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และการปรับคาจางแรงงานขั้นต่ำป พ.ศ.2561 อาจสงผลดีตอกำลังการซื้อในประเทศ 

การใชจายภาครัฐในปงบประมาณ 2561 ชวงครึ่งปหลังมีมากขึ้น 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 27  การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม (จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม) 

จังหวัดปทุมธานี 5 อันดับแรก ประจาป 2561 
 

ลำดับ  ประเภทอุตสาหกรรม จดทะเบยีน เลิกกิจการ 

จำนวน (โรง) เงินทนุ (ลบ.) คนงาน (คน) 

1 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ  35 5,985.683 2,853 5 

2 อุตสาหกรรมอาหาร  25 720.358 460 7 

3 อุตสาหกรรมขนสง  23 1,236.160 515 18 

4 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม  17 508.453 541 7 

5 อุตสาหกรรมอโลหะ  11 2,061.279 2,035 10 

6 อ่ืนๆ  85 5,350.152 3,678 58 

รวม 196 15,862.085 10,082 105 

ท่ีมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางที่ 28 อัตราการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี ป 2560–2561 
 

รายการขอมูล ป 2560 ป 2561 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
-จดทะเบียน (ราย) 199 196 -1.508 

-เงินลงทุน (ลานบาท) 2,515.901 15,862.085 530.473 

-การจางงาน (คน) 10,850 10,082 -7.078 

-เลิกกิจการ (ราย) 96 105 9.375 
-เงินลงทุน (ลานบาท) 2,925.140 6,890.878 135.574 

-การจางงาน (คน) 4621 6872 48.712 
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รายการขอมูล ป 2560 ป 2561 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 ณ ธ.ค.60 ณ ธ.ค.61  

-จำนวนโรงงานท้ังหมด (ราย)  3,862 3,953 2.356 
-เงินลงทุน (ลานบาท) 553,113.962 562,372.676 1.674 

-การจางงาน (คน) 291,684 300,838 3.138 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน ี
 

 พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : Eco Industrial Town หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่มีรูปแบบการพัฒนา

อุตสาหกรรมแบบย่ังยืน โดยเหน่ียวนำใหเศรษฐกิจชุมชน เติบโตไปดวยกันภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีและมีสวนรวมมือ

ขับเคลื่อนอยางจริงจังของคนในพ้ืนที่ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ความสอดคลองกับกฎหมาย และความ

เปนไปไดทางเทคโนโลยี จังหวัดปทุมธานีจัดเปนกลุมที่มีอุตสาหกรรมหนาแนนเปน 1 ใน 15 จังหวัด (ปทุมธานี 

สระบุรี อยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ขอนแกน 

นครราชสีมา สุราษฎรธานี และสงขลา) มีพ้ืนที่ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง

ปทุมธานี ในตำบลบางกะดี และอำเภอลาดหลุมแกว ในตำบลคูบางหลวง ตำบลคูขวาง ตำบลลาดหลุมแกว ตำบล

ระแหง และตำบลหนาไม  
 

 ที่มาของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 เมื่ อ วันที่  31 มีน าคม  2556 คณ ะรัฐมนตรีมี ม ติมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม  รวม กับ

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 

จังหวัดและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เห็นชอบใหการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปน

เครื่องมือหลักในการอยูรวมกันระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เปาหมายที่3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวช้ีวัดที่ 

3.1 จำนวนพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ 

วิสัยทัศน คือ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

พรอมความปลอดภัย สูอุตสาหกรรม 4.0 ภายในป 2564 ยุทธศาสตรกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 

2564 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน กล

ยุทธที่ 4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือนำไปสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สภาพปญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมประกอบดวย ปญหาการจราจรติดขัดจาก

การสรางโรงงานตามแนวถนนเสนหลักและการขยายตัวของหมูบานจัดสรร ปญหานาทวมจากคูคลองที่ต้ืนเขิน การ

จัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานและชุมชน ปญหาขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 

แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับเขตอุตสาหกรรมโดยขอบเขตพ้ืนที่

การจัดทำแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปทุมธานี จะเนนพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแนน ไดแก 

อำเภอเมือง อำเภอลาลูกกา อำเภอคลองหลวง และอำเภอลาดหลุมแกว และขยายตอไปยังพ้ืนที่โดยรอบจังหวัด ที่

เปนพ้ืนที่ที่พักอาศัย พ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่ทองเที่ยว โดยจะตองมีการยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอมของ
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โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ดังกลาว และศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองกับภาค

เกษตรกรรมในพ้ืนที่ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่อยางมีสวนรวมและบูรณาการ 
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แนวคิดลำดับการพัฒนา Eco Industrial Town สู Eco Town 
 

 
 

แนวคิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Conception Framework) 

จากบริบทและปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบจากการประกอบอุตสาหกรรมที ่

มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวมของแตละพ้ืนที่ นาไปสูกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใหความสำคัญกับการ 

พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) โดยสรางความสมดุลการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ 

(1) ดานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เปนการสรางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อยางตอเน่ือง โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการ

พัฒนาไปสูรูปแบบการเช่ือมโยงการผลิตแบบหวงโซอุปทาน เช่ือมโยงการผลิตอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม และ

การทองเที่ยว 

(2) ดานสังคมการเปนอยูที่ดี (Social Well-Being) เนนการพัฒนาและสรางเครือขายการผลิตเช่ือมโยงกับ ชุมชน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือลดชองวางและความเหลื่อมลาที่เกิดขึ้นรวมถึงการสรางการมีสวนรวม และ

ความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากผลลัพธที่สังคมไดรับจากภาคอุตสาหกรรมในดานรายได และอาชีพรวมถึง

สวัสดิการตางๆ 

(3) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) เนนการสงเสริมใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การฟนฟูและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงกฎระเบียบใหเอ้ือตอการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และการบังคับใชกฎหมายเพ่ือกากับภาคการผลิตและบริการ มิใหสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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ระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากคุณลักษณะพึงประสงคของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ จานวน 5 มิติ 20 ดาน ไดกำหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ

พ้ืนที่เปน 5 ระดับ ดังน้ี 

(1) Engagement (การมีสวนรวม) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูประกอบการอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ชุมชน หนวยงานภาครัฐเปนตน ในการวางแผน

ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(2) Enhancement (การสงเสริม) การผลักดันและสงเสริมใหการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพ้ืนที่

เปาหมายเปนไปตามเปาหมายของการพัฒนา ซึ่งดาเนินการโดยผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ 

(3) Resource efficiency (ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร) การใชทรัพยากรตางๆ ซึ่งมีอยูอยางจากัดใน

ลักษณะที่สงเสริมใหเกิดความยั่งยืน 

(4) Symbiosis (การพึ่งพาอาศัย) การมีปฏิสัมพันธระหวางกันระหวาง หนวยงาน/องคกร/คนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่

หน่ึง โดยปฏิสัมพันธน้ันกอใหเกิดผลประโยชนรวมแกทุกฝาย 

(5) Happiness (เมืองนาอยูคูอุตสาหกรรม) สภาวะทางจิตใจหรืออารมณที่แสดงถึงการมีชีวิตที่ดี ซึ่งกำหนดโดย

การมีอารมณในเชิงบวก เชน มีความยินดี พอใจ เพลิดเพลิน เปนตน 
 

ตารางที่ 29 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที ่Eco Industrial Town รวมทั้งสิ้น 467 โรงงาน 
 

พ้ืนที่เปาหมาย โรงงาน

ในพ้ืนที ่

ประเภทอุตสาหกรรมหลักในพ้ืนที ่

อำเภอเมือง  

ตำบลบางกะดี 

91 • อุตสาหกรรมพลาสติก (ประเภท 53) 10 โรง 

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ (ประเภท 64) 9 โรง 

• อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต หรือรถพวง (ประเภท 77) 7 โรง 

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ (ประเภท 58) 6 โรง 

• อุตสาหกรรม ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจกัร 

หรือผลิตภัณฑ เฉพาะที่ใชไฟฟา (ประเภท 71) 6 โรง 

อำเภอลาดหลุมแกว 

ตำบลคูขวาง 

คูบางหลวง ระแหง 

ลาดหลุมแกว และ

หนาไม 

376 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ (ประเภท 64) 37 โรง 

• อุตสาหกรรมพลาสติก (ประเภท 53) 30 โรง 

• อุตสาหกรรม ทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ

อโลหะอ่ืนๆ (ประเภท 37) 24 โรง 

• อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับไม (ประเภท 34) 23 โรง 

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ (ประเภท 58) 21 โรง 

 

ปญหาหลักของพ้ืนที่ทั้ง 2 แหง ไดแก ขาดการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับชุมชน ขาดแคลนนาในหนาแลงและ

เปนพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดนาทวม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้ังในพ้ืนที่รับนา สาหรับปญหาสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพแม

นาเจาพระยาอยูในระดับเสื่อมโทรม มีการลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ปญหาพ้ืนที่สีเขยีว/พ้ืนที่กันชนโรงงานและ

ชุมชน เปนตน 
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ผลการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ Eco Industrial Town จังหวัดปทุมธานี ทั้งสอง

พ้ืนที่ใน ป 2562 ผลการตรวจประเมินผานระดับ 2 ต้ังเปาผานระดับ 3 ในป 2563 ทั้ง 2 พ้ืนที ่

 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีรับผิดชอบ/เก่ียวของตัวช้ีวัดในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : 

Eco Industrial Town จำนวน 4 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

มิติ  สิ่งแวดลอม  

ดาน  11. การจัดการเหตุเดือดรอนรำคาญ  

เกณฑตัวช้ีวัด 11.1 การจัดการและตอบสนองตอขอรองเรียนดานเหตุเดือดรอนรำคาญ 

ตัวช้ีวัด  11.1.1 การตอบสนองตอขอรองเรียนดานเหตุเดือดรอนรำคาญ 

มิติ  สิ่งแวดลอม  

ดาน  14. การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ     

เกณฑตัวช้ีวัด 14.1 การจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด  14.1.1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยที่รุนแรง 

 

มิติ  สังคม 

 ดาน  16. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน 

เกณฑตัวช้ีวัด 16.1 ที่ทำงานมีความสุข (Happy Workplace) 

 ตัวช้ีวัด  16.1.1 สัดสวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามแนวทางการเปนที่ทำงานมี

ความสุข (Happy Workplace) 

 

มิติ  สังคม 



52 

 ดาน  17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ 

เกณฑตัวช้ีวัด 17.1 ชุมชนอยูดีมีสุข (Happy Community or well-being Community) 

 ตัวช้ีวัด  17.1.3 อัตราการเจ็บปวยโรคจากการประกอบอาชีพ 

 

 

   

 

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 20 ดาน 41 ตัวช้ีวัด

ของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือใหเห็นถึงความพรอมของการพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังตาราง   

มิติ / ดาน                                                                                               ขอมูลพ้ืนฐาน 

กายภาพ 

1. การวางผังท่ีต้ังและ

การจัดพ้ืนท่ี 

• มีการต้ังโรงงานกระจัดกระจายนอกเขตพ้ืนท่ีสีมวง จะอยูในพ้ืนท่ีสีเขียว 

• พ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน บริเวณอำเภอคลองหลวง และอำเภอเมือง 

• พ้ืนท่ีพักอาศัยหนาแนน และกระจุกตัวบริเวณมหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และ

ศูนยการคา 

• มีผังเมืองรวมท่ีประกาศบังคับใชเพียง 2 ฉบับ คือผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี และ ผังเมือง
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รวมเมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุร ี

2. การออกแบบอาคาร

และบริเวณโดยรอบ 

• ยังไมมีผูรวบรวมขอมูลการดำเนินการของจังหวัดท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบอาคารหรือ

โรงงานท่ีใชหลักการของ Eco design 

เศรษฐกิจ 

3. เศรษฐกิจของภาค 

อุตสาหกรรม 

• ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปทุมธานี ในป 2556 เทากับ 321,288 ลานบาท 

• สาขาท่ีสรางรายไดใหกับจังหวัดนครราชสีมา สาขานอกภาคเกษตร มีมูลคา 224,197 ลาน

บาท ในขณะท่ีสาขาภาคเกษตรมีมูลคา 52,019 ลานบาท 

• สาขาเศรษฐกิจท่ีมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมมากท่ีสุด คือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา 

192,607 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.95 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

• โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับใบอนุญาตท้ังสิ้น จำนวน 3,612 โรงงาน เงินลงทุน 

241,388.71 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมในจังหวัดสวนใหญจะเปนกลุมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมขนสง 

• ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะดาน เชน ชางฝมือ แรงงานท่ีมีภาษาสากล และภาษา

เพ่ือนบาน 

4. เศรษฐกิจของทองถิ่น • มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ป พ.ศ. 2556 เทากับ 33,461 บาท 

• มีพ้ืนท่ีทำการเกษตร 496,652 ไร คิดเปนรอยละ 49.78 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พืชเศรษฐกิจ

หลักท่ีสำคัญของจังหวัดปทุมธานี ไดแก ขาว ไมผล-ไมยืนตน พืชผัก อยางไรก็ตาม การ

ผลิตพืชผลเกษตรสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน GAP 

• เกษตรกรขาดแหลงจำหนายสินคาเกษตรปลอดภัย 

• นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญเปนแบบไปเชาเย็นกลับ 

• ป 2557 จังหวัดปทุมธานีมีผูมีงานทำ 889,777คน คิดเปนรอยละ 98.49 ของผูอยูในกำลัง

แรงงานท้ังหมด 903,428 คน ผูวางงาน จำนวน 13,651 คน หรือรอยละ 1.51 ของผูอยูใน

กำลังแรงงาน 

5. การตลาด • มีจำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม CSR-DIW 28 ราย 

6. การขนสง • มีโครงขายคมนาคมท่ีครอบคลุม ไดแก รถไฟ ถนนทางหลวง และทาเทียบเรือ (ทาเรือหัว

ถนนติวานนท) 

• อยูใกลสนามบินดอนเมือง 

• มีแผนการสรางรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซ่ือ-รังสิต และสายสีเขียว ชวงสะพานใหม-คูคต 

• ปญหาการจราจรในทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต เชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรี และ
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ทางหลวงหมายเลข 307 ซ่ึงเปนทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนวเหนือ-ใต 

• ระบบการขนสงทางน้ำยังไมสมบูรณ 

• การจราจรติดขัดบริเวณถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรังสิต-

นครนายก) 

สิ่งแวดลอม 

7. การจัดการคุณภาพน้ำ • คุณภาพแมน้ำเจาพระยา และคลองสาขาตางๆ คณุภาพเสื่อมโทรมและมีแนวโนมท่ีจะทวี

ความรุนแรงขึ้น 

8. การจัดการคุณภาพ

อากาศ 
• คุณภาพอากาศโดยรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน มีเพียง ปญหาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 

9. การจัดการกากของ

เสีย และวัสดุเหลือใช 

• วิธีการกำจัดขยะสวนใหญเปนแบบฝงกลบ โดยใชพ้ืนท่ีเอกชน 

• อยูระหวางการตั้งหลุมฝงกลบขยะชุมชนท่ีอำเภอสามโคก 

• ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยตะวันออก (พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองคูคต) ไมเปดใช เนื่องจากประชาชน

ในพ้ืนท่ีตอตาน 

• สถานท่ีกำจัดขยะไมเพียงพอ 

• ประชาชนกำจัดขยะโดยการเผาในพ้ืนท่ี 

• ขยะอุตสาหกรรมประเภทของเสียจากวัสดุท่ีไมเหมาะสมสำหรับการบริโภคหรือแปรรูป

ตอไป มีปริมาณมากท่ีสุด 142,355 ตัน คิดเปนรอยละ 16.85 ของปริมาณกาก

อุตสาหกรรมท้ังหมด 

10. การจัดการพลังงาน • จังหวัดมีศักยภาพพลังงานทดแทนมากท่ีสุดโดยไมนบัรวมพลังงานแสงอาทิตย คือ ชีวมวล

แข็งมีคา 23,542.86 ktoe รองลงมาคือขยะเผาไหมมีคา 102.54 ktoe 

• มีโรงไฟฟาพลังงานทดแทน จำนวน 12 แหง โดยแยกเปนโรงไฟฟากาซชีวภาพ จำนวน 2 

แหง โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จำนวน 7 แหง โรงไฟฟากาซธรรมชาติจำนวน 2 แหง 

และโรงไฟฟาขยะ จำนวน 1 แหง กำลังการผลิตติดต้ังรวม 238.59 MW 

11. การจัดการเสียง • ผลการตรวจวัดระดับเสียงอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกำหนด 

12. กระบวนการผลิต • จำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 43 ราย 

• อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน 80 ราย 

13. ประสิทธิภาพเชิง • ยังไมมีผูรวบรวมขอมูลการดำเนินการของจังหวัดท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
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นิเวศ (Eco Efficiency) (Eco Efficiency) 

14. การจัดการดาน

ความปลอดภัยและ

สุขภาพ 

• จำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงาน (OHSAS18001) 13 ราย 

• จำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (TLS8001) 14 ราย 

• จำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW) 28 ราย 

• สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานตั้งแตป 2552-2556 มีแนวโนม

ลดลง 

15. การเฝาระวัง

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

• มีเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม อาทิ ศูนยดำรงธรรมจังหวัด

ปทุมธานี 

สังคม 

16. คุณภาพชีวิตและ

สังคมของพนกังาน 
• การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงาน ป 2556 รวม 4,604 ราย 

17. คุณภาพชีวิตและ

สังคมของคนในทองถิ่น

โดยรอบ 

• มีอัตราสวนแพทยตอจำนวนประชากรจังหวัดปทุมธานีเทากับ 1: 4,831 

• ระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟา) มีครอบคลุมทุกอำเภอ 

• น้ำบาดาลมีคุณภาพและปริมาณดีขึ้น โดยอัตราการใชน้ำบาดาลอยูในชวงท่ีไมเกินคาวิกฤต

ท่ีกำหนด คือเกิน 10,000 ลูกบาศกเมตรตอป 

• มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกอำเภอ และเปนแหลงท่ีต้ังของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• ประชากร ป 2557 มีจำนวน 1,074,058 คน และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง มี

แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย จำนวน 122,429 คน ประกอบดวยสัญชาติ เมียนมา ลาว 

และกัมพูชา 

• ปญหาการกออาชญากรรม ป 2557 มีแนวโนมลดลง เม่ือเทียบกับป 2556 

การบริหารจัดการ 

18. การบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีอยางมีสวนรวม 

• มีเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานของจังหวัด (ทสม.) และเครือขาย

แมน้ำเจาพระยา 

• มีเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีอยูบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

• มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยางบูรณาการ 

• การสงเสริมการผลิตและการบริการผานกระบวนการท่ีไดมาตรฐานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด มีวิสัยทัศนท่ีเนนเปนเมืองสะอาด 
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19. การพัฒนาและรักษา

ระบบบริหารระดับสากล 
มีโรงงานท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานตางๆ ดังนี้  

• ISO 9001 จำนวน 285 ราย 

• ISO 14001 จำนวน 43 ราย 

• มอก./OHSAS 18001 จำนวน 13 ราย 

• ISO/TS 16940 จำนวน 4 ราย 

• ISO 50001 จำนวน 1 ราย 

• ISO 17025 จำนวน 1 ราย 

• TLS 8001 (มาตรฐานแรงงานไทย) จำนวน 14 ราย 

• มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW) จำนวน 28 ราย 

• อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 1-5 จำนวน 80 ราย 

20. ขอมูลขาวสารและ

การรายงาน 
• จำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW) 28 ราย 

 

 

 

 

 

แผนทีแ่สดงเขตพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : Eco Industrial Town จ.ปทุมธานี 
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2.4 โครงการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ( EIA ) 
 

ตารางที่ 30 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี 
 

ป พ.ศ. เรื่อง 

(จำนวน) 

ประเภท ผลการพิจารณา 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ ไมเห็นชอบ/จบ

กระบวนการ 

2560 6 อาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) 5 1  

2561 7 อาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด/ใหเชา/รพ.) 5 1 1 

2562 2 อาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด/โรงแรม) 1 1  

รวม 15  11 3 1 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 31  แสดงรายละเอียดโครงการการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน  

และบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
 

ป 

พ.ศ. 
ชื่อโครงการ 

เจาของ

โครงการ 
ประเภท ที่ต้ัง 

นิติบุคคลผูจัดทำ

รายงาน 

ผลการ

พิจารณา 

2560 โครงการ The 

Excel Khu-Khot 

บริษัท ออลล 

อินสไปร ดี

เวลลอปเมนท 

จำกัด 

(มหาชน) 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.

ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

บริษัท ซีเอ็มเอส 

เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนดแมเนจ

เมนท จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการ KAVE บริษัท ไพรช ดี

เวลลอปเมนท 

จำกัด 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข1 (ถนน

พหลโยธิน ) ต.คลอง

หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 

บริษัท รักดีหาม

จั่ว จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการวินน ธาน ี บริษัท ดรีม ไฮ 

พร็อพเพอรต้ี 

จำกัด 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนเทพกุญชร2 ต.

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

บริษัท แนช

เชอรัล โซลูชั่น 

จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการเคหะ

ชุมชนและบริการ

ชุมชนผูมีรายได

นอยถึงปานกลาง 

จังหวัดปทุมธานี 

(ลำลูกกา คลองสอง) 

การเคหะ

แหงชาติ 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนเสมาฟาคราม (ลำ

ลูกกาซอย 11) แยกถนน

ลำลูกกา (ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3312) 

ต.คูคต อ.ลำลกูกา จ.

ปทุมธานี 

บริษัท เอ็น.

เอส.คอนซัล

แทนท จำกัด 

ไมเห็นชอบ 

โครงการ 

AccomPark 

(แอ็คคอมพารค) 

นางสาวพัศมา 

แผนสมบูรณ 

อาคารอยู

อาศัยรวม (ให

เชา) 

ถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3214 (ถนน

เชียงราก) ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 

บริษัท แอสดีคอน 

คอรปอเรชั่น 

จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการอาคารอยู

อาศัยรวม 8 ชั้น 

(คลองหนึ่งแมนชั่น) 

หางหุนสวน

จำกัดคลอง

หนึ่งแมนชั่น 

อาคารอยู

อาศัยรวม (ให

เชา) 

เลขท่ี14 ซอยรังสิต- 

นครนายก20 ต.

ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธาน ี

บริษัท กรีนแคร 

คอนซัลแตนท 

เห็นชอบ 

2561 โครงการ

เดอะคิทพลัส 

พหลโยธิน-ลำลูกกา 

บริษัท เสนาดี

เวลลอปเมนท 

จำกัด 

(มหาชน) 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนลำลูกกา11 ต.คูคต 

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธาน ี

บริษัท โปร เอ็น

เทคโนโลยี จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการ Wynn บริษัท รัชดา ท่ีอยูอาศัยรวม ถนนเทพกุญชร1 ต. บริษัท แนช ไมเห็นชอบ/
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ป 

พ.ศ. 
ชื่อโครงการ 

เจาของ

โครงการ 
ประเภท ที่ต้ัง 

นิติบุคคลผูจัดทำ

รายงาน 

ผลการ

พิจารณา 

แลนด แอนด 

เฮาส จำกัด 

ประเภทอ

พารทเมนท 

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปุมธาน ี

เชอรัล โซลูชั่น 

จำกัด 

จบ

กระบวนการ 

โครงการพัฒนาท่ี

อยูอาศัยตาม

แนวทางรถไฟฟาใน

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล (ลำ

ลูกกาคลองสอง) 

การเคหะ

แหงชาติ 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.

ปทุมธานี 

บริษัท ไอเอสอีที 

(ประเทศไทย) 

จำกัด 

ไมเห็นชอบ 

โครงการดี คอนโด

แคมปส โดมรังสิต 

บริษัท แสนศิริ 

จำกัด 

(มหาชน) 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนคลองหลวง-เชียง

ราก ต.คลองหนึ่ง อ.

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

บริษัท แนช

เชอรัล โซลูชั่น 

จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการ 

ATTITUDE BU 

บริษัท เออ

เบิ้น แลนด ดีดี

เวลลอปเมนท 

จำกัด 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข1 (ถนน

พหลโยธิน ) ต.คลอง

หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธาน ี

บริษัท รักดีหาม

จั่ว จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการ

โรงพยาบาลสาย

ไหม คลอง8 

บริษัท 

โรงพยาบาล

สายไหม จำกัด 

โรงพยาบาล ถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3312 (ถนน

ลำลูกกา) ต.ลำลูกกา อ.

ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

บริษัท เอ็นไวรอน

เมนทอล 

เทคโนโลยี 

คอนซัลแตนท 

จำกัด 

เห็นชอบ 

โครงการ พลัม

คอนโด รังสิต 

บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตรท 

จำกัด 

(มหาชน) 

อาคารอยู

อาศยัรวม 

(อาคารชดุ) 

ถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข1 (ถนน

พหลโยธิน ) ต.คลอง

หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 

บริษัท เอิรธ 

แอนด ซัน จำกัด 

เห็นชอบ 

2562 โครงการ

เดอะคิทพลัส 

รังสิต-ติวานนท 

บริษัท เสนาดี

เวลลอปเมนท 

จำกัด 

(มหาชน) 

อาคารอยู

อาศัยรวม 

(อาคารชุด) 

ถนนติวานนท ต.บาง

กะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

บริษัท มิตร

สิ่งแวดลอม 

เห็นชอบ 

โครงการโรงแรม

คลองสอง 

บริษัท บี พี 

สินทรัพย 

จำกัด 

โรงแรม ซอยรังสิต-นครนายก42 

ถนนรังสิต-นครนายก ต.

ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 

บริษัท กรีนเอิรธ 

คอนซัลแตนท 

จำกัด 

ไมเห็นชอบ 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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2.5 วิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี ไดสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยการสงเสริมการตลาด 

ใหม ๆ และการจับคูเจรจาธุรกิจของกลุมผูผลิตที่เปนวิสาหกิจชุมชน ในป 2558 มียอดการจำหนายผลิตภัณฑ 

ชุมชน ทั้งสิ้น 633.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.0 จากปกอนหนา (ป 2557 มีมลูคา 603.6 ลานบาท) การเพ่ิมขึ้น

ของมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนดังกลาวมีมาอยางตอเน่ืองระหวางป 2556 - 2558 มีการขยายตัวของมูลคา

ยอดการจำหนายเฉลี่ยรอยละ 23.2 ตอป 
 

ตารางที่ 32 แสดงมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนจำแนกตามประเภท พ.ศ.2557 – 2559 
 

ประเภทสินคา 2557 2558 2559 

อาหาร 167,557,155 112,888,813 121,750,820 

เครื่องด่ืม 57,822,160 91,291,513 77,033,580 

ผาและเครื่องแตงกาย 78,255,660 54,916,841 84,761,968 

ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 150,635,163 145,206,614 162,710,285 

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 149,361,098 229,337,806 266,635,003 

รวม 603,631,236 633,641,587 712,891,656 
 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
 

2.6 สถานที่จำหนายสารเคมทีางการเกษตร ปริมาณการนำเขาสารเคมี และกลุมเกษตรอินทรีย 

2.6.1 สถานที่จำหนายสารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ขอมูลน้ีรวมบริษัท หางหุนสวนที่ผลิต

และจำหนายสารเคมีเกษตร รานจำหนายสารเคมีเกษตร มีจำนวนประมาณ 39 แหง ไดแก 

1. เกษตรอำนวย คลอง 10 : 52/12 หมู 3 ตำบลสมเด็จเจาพระยา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

12170 โทรศัพท  08-9964-9588  ขายปุย ยากำจัดวัชพืช เมล็ดพันธุพืช  หมวดหมู  : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

2. บริษัท ไทยแอ็กเวย จำกัด : 56/343 หมูบานซื่อตรง ถนนเสมาฟาคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี12130 โทรศัพท 0-2987-3310 จำหนายปุยและเคมีเกษตร หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

3. บริษัท เอ็นอาร เคมิสต จำกัด : 147/19 หมู1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

12000 โทรศัพท  0-2598-2236  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

4. บริษัท พรหมประสิทธ์ิการเกษตร จำกัด : 165-8 หมู 6 ถนนเลียบคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนอง

เสือ จังห วัดปทุมธานี 12170  โทรศัพท   0-2905-9186-9 แฟกซ  0-2549-1025  หมวดหมู  : วัตถุ เคมี

เกษตรกรรม  

5. บริษัท อินเตอร ไซแอนส เคมีคอล จำกัด : 25/159 หมู 10 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 12150  โทรศัพท  08-1908-1928   หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
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6. บริษัท ไอ ยู ไบโอเซฟ จำกัด : 42/6 หมู 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  

โทรศัพท 0-2987-1936 แฟกซ 0-2987-1937  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

7. บริษัท กิตติเกษตร จำกัด : 124/24 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสน่ัน อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 12110  โทรศัพท 0-2546-1290 แฟกซ 0-2546-1094  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

8. ราน ขุมทรัพยเกษตรภัณฑ :  33/11 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสน่ัน อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 12110  โทรศัพท 0-2546-1663-4  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

9. บริษัท แพนเธอร อโกร จำกัด : 9/15 หมู 10 หมูบานสุรียพร ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลบึง

ทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  โทรศัพท 0-2549-5461-2 แฟกซ 0-2549-5463  หมวดหมู : 

วัตถุเคมีเกษตรกรรม  

10. บริษทั แองโกลไทยเคมีคลัซัพพลายส จำกัด : 75/59 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  โทรศัพท  0-2529-5658-61 แฟกซ  0-2529-5662  หมวดหมู : วัตถุเคมี

เกษตรกรรม  

11. หางหุนสวนจำกัด กิจเสรีเคมีเกษตร : 20/2 หมู 1 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

12150  โทรศัพท  0-2563-1050  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม  

12. บริษทั ยู-อโกร จำกัด : 39/402 หมู 6 ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

โทรศัพท 0-2996-2838-9 แฟกซ 0-2996-2840  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

13. บริษัท มิตรสมบูรณ จำกัด : 40/1 หมู 10 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

โทรศัพท 0-2563-1030  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม  

14. บริษทั แอ็กกี้ แพล็นเนท จำกัด : 32/188 หมู 1 หมูบานปาริชาต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  โทรศัพท 0-2904-8089  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 

15. บริษัท อกริเฟอร จำกัด : 800/160 หมู 12 หมูบานริเวอรปารค ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำ

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  โทรศัพท 0-2536-5502  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม  

16. บริษัท ตรีวิทย ซัพพลาย จำกัด : 25/11 หมู 5 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 12150  โทรศัพท 0-2987-1850-4 แฟกซ 0-2987-1550  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตเคมีภัณฑ  

17. บริษัท เจ อาร อโกร เคมีคอล (1999) จำกัด : 710 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  โทรศัพท  0-2567-3663  ปุย ยาฆาแมลง  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิต

เคมีภัณฑ 

18. บริษัท เทค ซายน จำกัด : 32/13 หมู 4 ถนนเสนา-สามโคก ตำบลทายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี12160 โทรศัพท 0-2101-1030-1 แฟกซ 0-2101-1029 หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย  

19. บริษัท วรรณวิมล จำกัด : 143/1 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 12110  โทรศัพท 0-2577-1547 แฟกซ 0-2577-2694  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย  

20. บริษัท เอเช่ียน อควา แอนด อนิมอล (ประเทศไทย) จำกัด : 27/44 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางโพธ์ิ

เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160  โทร. 0-2593-1481-2  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย  
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21. บริษัท แกตต อินเตอรเทรด จำกัด : 27/44 ถนนเทศบาล6 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี 12160  โทรศัพท 0-2593-1481-2  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย  

22. บริษทั กรนีเพาเวอร อะโกรเทค จำกัด : 50/6 หมู 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 12150  โทรศัพท 0-2560-1605  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย 

23. หางหุนสวนจำกัด ดาวทอง การเกษตร : 25/9 หมู 4 ถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันตก ตำบลคูบาง

หลวง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140  ผลิตและจำหนาย ปุยอินทรีย,ปุยชีวภาพ และปุยเคมีอินทรีย  

โทรศัพท 0-2598-3890 แฟกซ 0-2598-3891  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย  

24. บริษัท คลีนิคเพ่ือนเกษตร จำกัด : 405 หมูบานสีวลี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  โทรศัพท 0-2974-2723 แฟกซ 0-2974-1980  หมวดหมู : ขายสงและ

ผูผลิตปุย  

25. บริษัท ศ วัฒนาการเกษตร จำกัด : 6/4 หมู 1 ตำบลบานปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

12160  โทรศัพท 0-2979-8922 แฟกซ 0-2979-8923  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุยเคมี  

26. บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมปุยและโรงสีขาว จำกัด : 423 ถนนรังสิต-นครนายก 54 ตำบล

ประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  โทรศัพท 0-2533-0153-4 แฟกซ 0-2533-0152  หมวดหมู 

: ขายสงและผูผลิตปุยเคมี  

27. บริษทั นิณี จำกัด  :  36/2 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศพัท 0-

2536-4720 แฟกซ 0-2536-4721 หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุยเคมี  

28. หางหุนสวนจำกัด แสงทองอุตสาหกรรมปุยเคมี : 72/2 หมู 2 ตำบลหนาไม อำเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี 12140  โทรศัพท 0-2977-6017  ผลิตและจำหนายปุยเคมี หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย 

29. บริษัท ออรกานิก ไซเคิล จำกัด : 26/3 หมู 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธานี 12140  โทรศัพท 0-2159-0257   หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุยเคมีน้ำ  

30. บริษัท พรมหมินทร อินเตอรครอป จำกัด : 123 หมู 1 ถนนปทุมสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสาม

โคก จังหวัดปทุมธานี 12160  โทรศัพท 0-2978-7081   หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย 

31. บริษัท ตะวันชัย อินเตอรปุย จำกัด :  38 หมู 2 ตำบลหนาไม อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

12140  โทรศัพท 0-2977-6801-2 แฟกซ 0-2977-6800  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิตปุย  

32. บริษัท ไบโอ มาสเตอร จำกัด : 105/4 หมู 6 ซอยสุขี 2 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  โทรศัพท 0-2567-4933 แฟกซ 0-2567-0946  หมวดหมู : ขายสงและผูผลิต

ปุยเคมสีารปองกันและกำจัดศัตรูพืช 

33. รานซึงเอ๊ียะเฮงเส็ง (เจตา คลอง 7, รังสติ, ธัญบุรี ) : 58/17-19 หมู1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี  12110 ขายปุยยา-เคมีเกษตร-ผลิตภัณฑทางการเกษตร  Phone : 02 957 2561 

34. หางหุนสวนจำกัด พรพจน เคมี-วิศวภัณฑ : 17 ซอย รังสิต-ปทุมธานี ซอย 10 ต.ประชาธิปตย อำเภอ

ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130. โทร. 0866069944. จัดต้ังขึ้นโดยกลุมวิศวกรเคมีและนักเคมีเพ่ือนำเขาและจำหนาย

สินคา 4 กลุม เชน กลุมพลังงาน กลุมเคมีเกษตร ฟารมกุง ฟารมเห็ด  

          35. ราน เกษตรเคมีภัณฑ : 18 (ถนนเจริญผลวัฒนา) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี 12000 โทร. 02 581 5426    
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36. รานมังกรเคมีเกษตร : อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140 ทำงานดาน เคมีเกษตร 11 ป 

ถนนเลียบคลองใหญ 12140 โทรศัพท 02 977 6148 

37. หจก. ไอรณิ เอนเนอรจี คอมเมอรซ  : 149/176 หมูบาน เพอรเฟคพารค รังสิต ตำบลบานกลาง 

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000  Phone : 086 606 9944 

38. บริษทั เอชดีพีอี เอเชีย จำกัด : 57/16 หมู 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

12160  Phone : 02 102 4820 

39. บริษทั เอ็นอาร เคมิสต จำกัด : 147/19 หมู 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000 

โทรศัพท  0-2598-2236  หมวดหมู : วัตถุเคมีเกษตรกรรม 
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2.6.2 ขอมูลกลุมเกษตรอินทรีย  

กลุมเกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย (Organic farming) นโยบายเกษตรกรรมอินทรียไดถูกบรรจุไวใน

นโยบายของประเทศ แตหากเกษตรอินทรียพัฒนาไปในทิศทางที่มุงเนนการคาเปนหลัก มุงผลิตพืชเชิงเด่ียว หรือ

อยูภายใตระบบและการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ แทนที่จะมุงในเรื่องของความมั่นคงดานอาหาร การทำเกษตร

อินทรียดังกลาว ก็จะไมถือวาเปนเกษตรกรรมอินทรียที่แทจริง และผิดหลักการเกษตรกรรมย่ังยืน 

 

กลุมเกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย (Organic farming) นโยบายเกษตรกรรมอินทรียไดถูกบรรจุไวในนโยบาย

ของประเทศ แตหากเกษตรอินทรียพัฒนาไปในทิศทางที่มุงเนนการคาเปนหลัก มุงผลิตพืชเชิงเด่ียว หรืออยูภายใต

ระบบและการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ แทนที่จะมุงในเรื่องของความมั่นคงดานอาหาร การทำเกษตรอินทรีย

ดังกลาว ก็จะไมถือวาเปนเกษตรกรรมอินทรียที่แทจริง และผิดหลักการเกษตรกรรมย่ังยืน 

หลักการของ "เกษตรอินทรยี" 

เกษตรอินทรียใหความสำคญัสูงสุดตอ ”ดิน” เน่ืองจากดินเปนรากฐานของทุกสิ่ง โฮวารด ผูบุกเบิกเกษตรเกษตร

อินทรียใหความสำคัญสูงสุดตอ ”ดิน” เน่ืองจากดินเปนรากฐานของทุกสิ่ง โฮวารด ผูบุกเบิกเกษตรอินทรียยุคใหม

ไดวางหลักการสำคัญไว 7 ประการ คือ 

1. สุขภาพที่ดีเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่อุบัติขึ้นมาบนโลก 
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2. สุขภาพที่ดีตามกฎขอที่หน่ึง ตองใชกับทั้ง ดิน พืช สัตว และมนุษย โดยสุขภาพที่ดีของสิ่งมีชีวิตดังกลาวจะ

เช่ือมโยงประสานสัมพันธดุจสายโซ เสนเดียวกัน 

3. ความออนแอและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดิน จะสงผลกระทบตอหวงโซที่อยูสูงกวา จนกระทั่งถึงมนุษยซึ่ง

ยืนอยูบนสุดของหวงโซแหงความสัมพันธ 

4. ปญหาการระบาดของโรคแมลงทั้งในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรกรรมสมยัใหมน้ัน คือ

ปญหาในหวงโซที่สองและสาม (พืช-สัตว) 

5. ปญหาเรื่องสุขภาพของคนในสังคมสมัยใหมเปนผลตอเน่ืองมาจากปญหาความลมเหลวที่เกิดขึ้นในหวงโซ

ที่สองและสาม 

6. สุขภาพที่ไมดีของพืช สัตวและมนุษยเปนผลตอเน่ืองมาจากสุขภาพที่ไมดีของดิน การแกปญหาเรื่อง

สุขภาพโดยการพัฒนายา และคิดคนวิธีการรักษาโรคตางๆ ไมอาจทำใหสขุภาพดีขึ้นไดถาละเลยความอุดม

สมบูรณของดิน 

การปรับเปลี่ยนการพัฒนาที่ถูกตองจึงตองสำนึกในปญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับกฎและบทบาทอันซบัซอนของ

ธรรมชาติ โดยการคืนทุกสิ่งที่เหลือจากการใชประโยชนใหกับผืนดินผสมผสานการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว และไม

กระทำการใดๆ ที่เปนการรบกวนตอกระบวนการสะสมธาตุอาหารที่ดำเนินการโดยสิ่งมีชีวิติเล็กๆ ซึ่งอาศัยในดิน 

ดังน้ันมโนทัศนของดินในหมูนักเกษตรอินทรียจึงเปนคนละแบบกับที่นักเกษตรเคมีเขาใจ นักเกษตรอินทรียเช่ือวา 

ดินใตฝาเทาของมนุษยน้ันมีชีวิต ความอุดมสมบูรณของดินมิไดเปนภาพของดินซึ่งมีแรธาตุที่พืชตองการไมก่ีชนิด 

แตเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในดินเปนจำนวนมาก การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเพ่ือผลิต

อาหาร จะทำใหสมดุลของธาตุอาหารรองเสียไปและจะมีผลตอคุณภาพของอาหารน้ันในที่สุด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรตนแบบของเกษตรอินทรียจังหวัดปทุมธาน ี

คุณอรรณพ ตันสกุล เกษตรชาวปทุมธานี เกษตรกรตนแบบของ เกษตรผสมผสานซึ่งผานประสบการณ

ทำนาและทำไรสมมากอนหันมาสนใจทำการเกษตรอินทรีย โดยเริ่มแรกทำนาที่ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี แตประสบปญหาการระบาดของเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจึงหันมายกรองปลูกสมเขียวหวานในพ้ืนที่

ประมาณ 51 ไร แตสุดทายก็พบวาสวนสมตองใชสารเคมีจำนวนมาก แมจะขายสมไดมากแตตัวเองและลูกนองใช

วาจะมีโอกาสไดใชเงินเหลาน้ัน คุณอรรณพ ตัดสินใจหันมาทดลองนำสมุนไพรใชทดแทนสารเคมี เชน สูตรผสม

ของสะเดา ขา และตะไครหอม บดรวมกันแลวแชน้ำไวหน่ึงคืนกอนนำไปผสมน้ำฉีดกับสมเขียวหวาน ซึ่งพบวา
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ไดผลดีสามารถควบคุมเพลี้ยออน เพลี้ยไฟ ไรแดง และหนอนชอนใบได นอกจากน้ันยังทำการเลี้ยงวัว โดยอาหาร

วัวไดจากการเก่ียวหญาจากรองสวนสมและใชกากชานออยจากตลาดโดยไม ตองซื้อหาเพียงแตตองใชแรงงาน

เพ่ิมขึ้น สวนกากชานออยที่เหลือจะถูกปลอยทิ้งไวใหซับเย่ียวและขี้วัวระยะหน่ึง เมื่อหมักไดระยะหน่ึงจะนำไปสุม

บริเวณโคนไมผลเพ่ือชวยปรับปรุงดินและควบ คุมวัชพืชไปในตัวดวย ประสบการณเกษตรอินทรียของคุณอรรณพ 

มีผลกระทบในเชิงความคิดตอเกษตรกรและนักการเกษตรเปนจำนวนมาก มีการดัดแปลงสูตรสมุนไพรไปปรับใชใน

นาขาว แปลงผัก และผลไมชนิดอ่ืนๆ อยางแพรหลาย ทำใหวงการเกษตรหันมาใหความสนใจทำงานวิจัยวิทยาการ

ที่ใชทดแทนสารเคมีมาก ย่ิงขึ้น 

คุณปาสมคิด  รุงแจม  ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลองอินทรียสวนพริกไทย  ตำบลสวน

พริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  เกษตรกรนักคิดนักพัฒนา จากประสบการณในการทำการเกษตร

มามากกวา 30 ป  คลุกคลี่อยูกับการทำนา  โดยปจจุบันมีการทำนาขาวหอมปทุมและขาวหอมนิลในพ้ืนที่มากกวา 

30 ไร โดยการดูแลของปาสมคิดและครอบครัว จะไมยุงเก่ียวกับสารเคมีใดๆ เลย ทำใหเปนที่ยอมรับและเปนที่

รูจักทั้งในจังหวัดและพ้ืนที่ขางเคียง สำหรับทานใดที่สนใจผลิตภัณฑของทางกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลองอินทรีย

สวนพริกไทย โดยจะมีผลิตภัณฑคือ  ขาวกลองหอมคลองหลวง1 ขาวหอมปทุมธานี1และขาวหอมนิล สามารถ

ติดตอไดที่ คุณสมคิด รุงแจม บานเลขที่ 67/2  หมูที่ 8  ตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี หรือ

ติดตอไดที ่  02 - 9588139 

สวนฟุงขจร ของคุณสุรศักด์ิ ใจโปรง หรือ “คุณปุ” สวนเกษตรผสมผสาน ที่ ต.บึงชำออ อ.หนองเสือ จ.

ปทุมธานี ที่น่ีจะปลูกพืชผลคลายภาคใต เชน ยางพารา ตนดาหลา ทุเรียน ลองกอง สมเขียวหวาน และผัก 50 กวา

ช นิ ด  ทุ กช นิ ด เน น เกษตรอินทรีย วิถี ไทย  คำนึ งถึ งความปลอด ภั ยของผู บ ริ โภค  มี ตลาดส งขายที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตรังสิต คุณปุ เลาวา เรียนจบรัฐศาสตรการปกครอง จากมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เคยทำงานประจำอยูหลายป แตชีวิตจริง ๆ ชอบทำการเกษตร และทำเกษตรมาตลอดต้ังแตสมัยคุณปู

คุณยา ซึ่งเปนชาวสวนอยูที่นนทบุรี แตตนมาไดภรรยาอยูที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จึงมาลงหลักปกฐานทำสวน

ในที่ปจจุบัน 

กลุมเกษตรกรแปลงใหญ ผักปลอดภัยตำบลบางเตย มีสมาชิก 50 ราย ปลูกผักหลากหลายชนิด เสียง

จากตัวแทนเกษตรกรย้ำวา... “เน่ืองจากเราตองการนำผลผลิตที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยไปสูผูบริโภค ซึ่งเราใน

ฐานะผูผลิตก็ปลอดภัยดวยเชนกัน” สงผลให “ขาวรัชดา” เปนที่รูจัก ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในวงกวาง 

ปจจุบันมีจุดจำหนายที่ตลาดหนองปรือ ตลาดกรีนธรรมศาสตร และตลาดโรงพยาบาลปทุมธานี 
 

คุณวรพนธ สาสดี และสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรหนองสามวัง ในชวงตนฤดูหนาวเดือน

พฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกป  ผลผลิตสมเขียวหวานอินทรียแหลงแรกและแหลงเดียวในพ้ืนที่ทุงรังสิต จากการ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำ จากวิถีเกษตรเคมีสูวิถีเกษตรอินทรีย แบบหักดิบ 100 เปอรเซ็นต วันน้ีคุณวรพนธ สาสดี 

และสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรหนองสามวัง “ปนโตเกษตรอินทรีย” กำลังเดินหนาดูแลผลผลิต ดูแล

ผูบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ดวยการวางแผนปรับระบบน้ำที่เขาสูแปลงเกษตรผานการกรองดวยพืชน้ำ และ

ปลูกพืชแนวกันชน ซึ่งทั้งหมดตองใชทุนและเวลา ผลผลิตสมชุดน้ีจะเปนตนทุนสำหรับการปรับปรุงระบบการผลิต

เขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และการลดภาระหน้ีสิน เพ่ือจะสรางพ้ืนที่เกษตรอินทรียแหลงผลิตอาหารปลอดภัย
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ใกลกรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนผูบริโภคทุกทานรวมสนับสนุนการปรับตัวของเกษตรกรรายยอยเพ่ือแกปญหาหน้ีสิน 

รักษาที่ดินทำกิน ดวยการอุดหนุนสมเขียวหวานอินทรียจากแหลงผลิตของเกษตรกร 
 

2.7 ขอมูลสารเคมี 

 การจำแนกสารเคมีตามลักษณะอันตรายของสหประชาชาติ หรือ UN class ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

Class 1 หมายถึง วัตถุระเบิด แบงเปน 6 กลุมยอย 

Class 2 หมายถึง กาซ 

  Class 2.1  หมายถึง กาซไวไฟ 

  Class 2.2  หมายถึง กาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ 

  Class 2.3  หมายถึง กาซพิษ 

Class 3 หมายถึง ของเหลวไวไฟ 

Class 4 หมายถึง ของแข็งไวไฟ 

  Class 4.1 หมายถึง ของแข็งไวไฟ 

  Class 4.2 หมายถึง วัตถุที่มีแนวโนมเกิดการเผาไหมไดเอง 

  Class 4.3 หมายถึง สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแลวเกิดกาซติดไฟได 

Class 5 หมายถึง สาร Oxidizing และ Organic peroxides 

  Class 5.1 หมายถึง สารออกซิไดซ 

  Class 5.2 หมายถึง สารอินทรียเปอรออกไซด 

Class 6 หมายถึง สารพิษและสารติดเช้ือ 

  Class 6.1 หมายถึง สารพิษ 

  Class 6.2 หมายถึง สารติดเช้ือ 

Class 7 หมายถึง สาร/วัตถุกัมมันตรังส ี

Class 8 หมายถึง สารกัดกรอน 

Class 9 หมายถึง สารอันตรายอ่ืน ๆ 
 

 2.7.1 รายการวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีทีม่ีการแจงนำเขา 

ปริมาณการนำเขาสารเคมี ต้ังแตตนป 2560 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปญหาการใชสารเคมี

ปองกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขไดรวมกับอีกสามกระทรวงหลักคือ 

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติออก

ประกาศยกเลิกการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสองชนิดคือ พาราควอต และ คลอรไพริฟอส ภายในป 2562 โดย

ระหวางน้ีไมอนุญาตใหมีการตอทะเบียนและขึ้นทะเบียนเพ่ิม และภายในเดือนธันวาคม 2561 ตองยุติการนำเขาทั้ง

สองตัว สวนไกลโฟเสตน้ันใหจำกัดการใชและกำหนดเพดานปริมาณนำเขาใหสอดคลองกับพ้ืนที่ที่อนุญาตใหใช 

“เน่ืองจากพาราควอตจัดเปนสารพิษที่มีความรุนแรงไมมียาถอนพิษได 51 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใชแลว สวน

คลอรไพริฟอส ทำใหเกิดความผิดปกติดานพัฒนาการสมอง ไอคิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทบตอตอมไรทอและการ

เจริญเติบโต สวนไกลโฟเสต ยาฆาหญาซึ่งองคการวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ องคการอนามัยโลกกำหนดใหเปนสาร

ที่อาจกอมะเร็ง มีความสัมพันธกับการเกิด 22 โรค เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร เปนตน ดังน้ัน 
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ภายใน 30 วันเตรียมหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของกำหนดโซนการใชสารตัวน้ีอยางเขมงวด โดยงดใชในพ้ืนที่ใกล

โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก รวมถึงในพ้ืนที่ตนน้ำและพ้ืนที่สาธารณะ”แมวาจะมีเสียงคัดคานจากสำนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และประชาคมวิชาการ นำโดย ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

รวมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพิษวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภาเภสัช

กรรม ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย 

เครือขายพัฒนาศักยภาพผูนำการสรางสุขภาวะ (คศน.) แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ่ือการสราง

เสริมสุขภาพ (FHP) และสหพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย ออกสมุดปกขาว ‘ขอเท็จจริงทาง

วิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย: พาราควอต (paraquat) ไกลโฟเสต (glyphosate) และคลอรไพริฟอส 

(chlorpyrifos)’ รวบรวมขอมูลผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมเชิงประจักษที่เปนปจจุบันที่สุด แตขอมูล

เหลาน้ีกลับไมไดรับการพิจารณาหักลางขอมูลเกาในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

ผลจากการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพหนวยงานทองถิ่นในการจัดการและปองกันการ

ปนเปอนของสารพิษบนพ้ืนที่ตนน้ำนาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบสารเคมีตกคางใน 

น้ำประปา น้ำด่ืมบรรจุขวด และตกคางในปลาที่เลี้ยงในพ้ืนที่ตนน้ำ ทั้งน้ีโดยพบวาน้ำประปา มีสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืชอาทราซีน เฉลี่ย 12.29 ไมโครกรัมตอลิตร และพบในน้ำด่ืมบรรจุขวดเฉลี่ย 18.78 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่งเกิน

คามาตรฐานที่หลายประเทศกำหนดเชน ออสเตรเลีย กำหนดใหไมเกิน 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร และแคนาดากำหนด

ไว 5 ไมโครกรัม/ลิตร นอกเหนือจากน้ันยังพบการตกคางของสารเคมีกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทเกินมาตรฐานในปลา

ซึ่งเลี้ยงในกระชังในแมน้ำนานทุกตัวอยาง (19/19) พบพาราควอทเกินมาตรฐานทุกตัวอยาง (19/19) และพบ

สารเคมีกำจัดแมลงคลอไพรีฟอส 15 ตัวอยางจาก 19 ตัวอยางโดยในกรณีไกลโฟเสทน้ันมีการพบการปนเปอนสูง 

1,047.48 – 9,613.34 ไมโครกรัม/ก.ก. ในขณะที่คามาตรฐานที่กำหนดอยูในระดับเพียง 50 ไมโครกรัม/ก.ก. 

เทาน้ัน สารที่มีการตรวจพบเปนสารที่มีอันตรายรายแรงทั้ง 4 ชนิด อีกทั้งมีปริมาณการใชสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 

ของสารเคมีที่มีการนำเขามากที่สุด โดยจากสถิติเมื่อป 2558 ไกลโฟเสทเปนสารที่นำเขาเปนอันดับหน่ึง คิดเปน

สัดสวนประมาณ 40% ของสารเคมีทั้งหมด พาราควอทมีการใชรองลงมาเปนอันดับ2  อาทราซีน อยูในลำดับที่ 4 

และคลอไพรีฟอส สารเคมีฆาแมลงที่นำเขามากที่สุดอยูในลำดับที่ 9 ตามตาราง 

ตารางที่ 33 แสดงขอมูลสารเคมีฆาแมลงที่นำเขามากที่สุด 10 ชนิด 

ลำดับ ช่ือสามัญ ปริมาณ (ก.ก.) มูลคา (บาท) 

1 glyphosate-isopropylammonium 58,078,201 3,083,660,910 

2 paraquat dichloride 30,440,671 2,692,522,593 

3 2,4-D-dimethylammonium 5,929,474 372,839,897 

4 atrazine 3,983,749 519,063,596 

5 ametryn 3,990,667 585,596,385 

6 2,4-D-sodium 2,099,862 227,335,302 
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7 propineb 2,444,760 505,959,057 

8 diuron 2,396,970 351,220,413 

9 chlorpyrifos 1,983,113 328,047,490 

10 mancozeb 1,848,395 193,614,494 

แตเมื่อเดือนตุลาคม 2560 กรมวิชาการเกษตร ไดตอทะเบียนพาราควอตใหกับบริษัทซินเจนทา 

(Syngenta), เอเลฟองเต (Elefante Agro Chemicals) และ ดาว อะโกรไซแอนส (Dow AgroSciences) ขาย

ตอไปไดอีกหกป โดยไมยอมเปดเผยขอมูลการตอทะเบียนน้ีตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ 

พิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิด สารเคมีทั้ง 4 ชนิดมีพิษภัยรายแรง ทั้งที่เปนพิษเฉียบพลันและ

พิษเรื้อรัง หลายประเทศยกเลิกการใชหรือควบคุมการใชอยางเขมงวด  

ตารางที่ 34  แสดงช่ือสารเคมี พิษภัย และการดำเนินงานในประเทศตางๆ 

ชื่อสาร พิษภัย ประเทศที่แบนและจำกัดการใช 

ไกลโฟเสท (ช่ือ

การคาสำคัญราวด

อ๊ัพพัฒนาขึ้นโดย

มอนซานโต) 

สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ ภายใต WHO 

ประกาศใหเปนสารที่นาจะกอมะเร็งเมื่อป 

2015 มีผลยับยั้งการท างานของตอมไรทอ 

จับกับโลหะหนักในดินมีผลตอการท างาน

ของไตและอาจเกี่ยวของกับโรคภัยตางๆอีก

หลายโรคพบตกคางในอาหารและผลิตภัณฑ

อาหารหลายชนิด แมกระทั่งในเน้ือสัตว หรือ

เบียร 

แบน - ศรีลังกาเอลซัลวาดอร คาเมรูน  

จำกัดการใช - ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด หาม

ใชในพ้ืนที่สาธารณะและบานเรือน อียูไม

ตออายุทะเบียนแตผอนผันใหใช 

ช่ัวคราวจนถึงสิ้นป 2018 และมีแนวโนม

สูงที่จะถูกยกเลิกการใช 

อาทราซีน (ช่ือ

การคาสำคัญอาทรา

ซีนพัฒนา 

โดยซินเจนทา) 

มีผลกระทบตอตอมไรทอ มผีลตอระบบ

สืบพันธุ และอาจกอมะเร็งพบสะสมในแหลง

น้ำด่ืมและน้ำบาดาล อาจตกคางในดินต้ังแต

หลายเดือนจนถึง 4 ป แลวแตชนิดของดิน 

แบน - อียู (ต้ังแต 2004) 

 

พาราควอท (ช่ือ

การคาสำคัญ  

กรัมม็อกโซนพัฒนา

โดยซินเจนทา) 

 

พาราควอทเปนสารเคมีที่มีพิษเฉียบพลัน

รายแรงเขาสูรางกายทางปาก ผิวหนัง ตา 

หรือการหายใจ 

ระยะยาวมีผลตอระบบประสาท โรคพารกิน

สัน มผีลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

แบน - อียู (ต้ังแตป 2007) 

ประเทศตางๆ เชน คูเวต กัมพูชา ลาว โก

ติวัวร ซีเรีย สหรัฐอาหรับอิมเิรต รวม 36 

ประเทศทั่วโลก 

รวมทั้งจีนที่จะเริ่มยกเลิกการใชในป 2016 

จำกัดการใช - โคลัมเบีย ฟลปิปนส 

อินโดนีเซีย เกาหลีใต อุรุกวัย สหรฐั เบลซิ 

ชีลี คอสตาริกา อินเดีย 
คลอไพรีฟอส เปนสารเคมีฆาแมลงทีส่งผลยับยั้งการ แบน - อียู เยเมน 
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(พัฒนาโดยบริษัท

ดาวเคมีคอล) 

 

เจริญเติบโตของสมอง เด็กมีพัฒนาการชาเปน

พิษตอปลาและสัตวน้ำและผึ้ง เปนสารเคมีที่

พบการ 

ตกคางมากที่สุดในผักและผลไมพบสะสมใน

แหลงน้ำ 

 

จำกัดการใช - จีน หามใชในผกั 

สหรัฐหามใชในบานเรือนและพ้ืนที่

สาธารณะ และในพืชผักบางชนิดปจจุบัน 

EPA กำลังเสนอใหม ี

การยกเลิกการใชเชนเดียวกับคารโบฟูราน 

 

 

 

 

ตารางที่ 35  แสดงปริมาณและมูลคาการนำเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2554 -2560 

หนวย : ปริมาณ : ตัน , มูลคา : ลานบาท 

ป 

สารเคมี 

สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) 
สารกำจัดแมลง 

(Insecticide) 

สารปองกันและกำจัดโรคพืช 

(Fungicide) 
อ่ืนๆ           รวม 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

2554 112,177     11,480    34,672      5,938    12,179  3,875      5,511       777  164,538 22,070 

2555 106,860     11,294    16,797      3,686      6,972      3,883      3,748         494  134,480 19,378 

2556 137,049     14,873    21,485      4,201    10,350      4,828      3,942         514  172,826 24,416 

2557 117,645     13,435    13,910      4,013    10,988      4,708      4,832         656  147,375 22,812 

2558 119,971     11,016    12,927      3,684    11,088      3,839      5,560         787  149,546 19,326 

2559 125,596      9,688    16,056      3,899    12,915      4,503      6,120      2,487  160,824 20,618 

2560       148,979        13,686   21,601        6,166        19,923              6,974            7,814      1,096  198,317           27,922 

หมายเหตุ : * ไดแก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไสเดือนฝอย สารกำจัดหนู         

 ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ขอมูลอัพเดท : 2 เมษายน 2561 
 

ตารางที่  36   แสดงปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมี  ระหวางป 2555 - 2560 
ตารางปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ ป 2555-2560 

ปริมาณ : ตัน  มลูคา : ลานบาท 

สูตรปุย 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

46-0-0 2,153,690 30,240 2,170,237 24,483 2,132,266 23,770 1,865,722 19,031 2,068,654 15,764 2,466,887 20,467 

18-46-0 536,806 10,198 550,257 8,606 690,656 7,712 326,571 5,403 364,851 4,828 443,225 5,672 
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0-0-60 586,155 9,825 657,578 8,798 553,592 8,753 608,920 7,277 619,263 6,297 793,681 7,508 

21-0-0 282,782 2,266 191,674 1,154 143,345 678 116,991 602 169,400 718 207,092 927 

16-20-0 549,688 7,587 575,112 6,885 466,321 5,034 351,106 3,933 347,760 3,522 413,819 3,939 

16-16-8 71,223 1,050 102,448 1,345 61,589 752 6,570 87 40,862 432 35,049 365 

15-15-15 400,776 6,511 534,378 7,483 466,929 6,208 414,946 5,673 375,209 4,908 450,478 5,491 

13-13-21 31,325 512 26,601 399 28,415 402 12,383 210 11,505 177 7,864 119 

อ่ืนๆ 764,854 13,060 830,606 13,106 889,097 13,066 949,851 14,493 885,419 12,654 1,003,463 13,315 

รวม 5,377,298 81,249 5,638,890 72,259 5,432,211 66,375 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301 5,821,559 57,803 

ท่ีมา  :   ฝายปุยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร อัพเดทขอมูล 28 

กุมภาพันธ 2561  

ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรมยังไมการนำไปกำจัดโดยวิธีเฉพาะ ซึ่งการใชสารเคมีทางการเกษตร 

เชน ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี เปนตน มีประมาณรอยละ80 ของพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด หรือ

เทากับ 405,713 ลิตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี, 2544) 

 

 

2.7.2 รายการวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีทีม่ีการแจงนำเขา - สงออก 
 

ตารางที ่37 รายการวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีที่มีการแจงนำเขา-สงออก ชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 
 

รหัสวัตถุ

อันตราย 

(วอ.) 

ช่ือสาร 
ปริมาณนาเขา

(เมตริกตัน) 

ปริมาณสงออก

(เมตริกตัน) 

1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)  31,111.333  24.178 

1006 แอมโมเนียมฟลูออไรด (ammonium fluoride)  2.291  0.000 

1007 แอมโมเนียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (ammonium 

hexafluorosilicate)  

175.000  -  

1009 แบเรียมคารบอเนต (barium carbonate)  2,134.054  0.010 

1010 แบเรียมคลอเรต (barium chlorate)  216.000  54.000 

1011 แบเรียมคลอไรด (barium chloride)  5.022  -  

1012 แบเรียมไนเตรต (barium nitrate)  24.001  -  

1013 แบเรียมซัลไฟด (barium sulfide)  39.229  -  

1014 โบรโมฟอรม (bromoform) หรือ ไตรโบรโมมีเทน 

(tribromomethane)  

5.333  -  

1015 นอรมัล-บิวทิลอะซิเตต (n-butyl acetate)  18,241.148  23.719 
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รหัสวัตถุ

อันตราย 

(วอ.) 

ช่ือสาร 
ปริมาณนาเขา

(เมตริกตัน) 

ปริมาณสงออก

(เมตริกตัน) 

1016 เซคันดารี-บิวทิลอะซิเตต (sec-butyl acetate)  1,595.130  -  

1017 แคลเซียมไฮโปคลอไรต (calcium hypochlorite)  6,232.374  202.900 

1019 คอปเปอร (I) ไซยาไนด [copper (I) cyanide]  34.058  -  

1021 ไดเอทิลีนไตรอามีน (2,2-ไดอะมิโนไดเอทิลอามีน) 

[diethylenetriamine (2,2-diaminodiethylamine)]  

267.053  23.888 

1023 เอทิลอะซิเตต (ethyl acetate)  55,999.459  319.518 

1024 เอทิลีนไดอามนี (ethylenediamine) หรือ 1,2-ไดอะมิโนอี

เทน (1,2-diaminoethane)  

677.795  13.748 

1025 เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร (ethylene glycol 

monobutyl ether) หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-

butoxyethanol)  

17,166.292  100.085 

1026 เอทิลีนไกลคอลโมโนเอทิลอีเทอร (ethylene glycol 

monoethyl ether) หรือ 2-เอทอกซีเอทานอล (2-

ethoxyethanol)  

612.168  -  

1027 เอทิลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร (ethylene glycol 

monomethyl ether ) หรือ 2-เมทอกซีเอทานอล (2-

methoxyethanol)  

80.256  -  

1028 เอทิลีนไกลคอลโมโนเอทิลอีเทอรอะซิเตต (ethylene glycol 

monoethyl ether acetate) หรือ 2-เอทอกซีเอทลิอะซิเตต 

(2-ethoxy ethyl acetate)  

1,942.895  -  

1030 โกลดโพแทสเซียมไซยาไนด (gold potassium cyanide)  1.937  0.159 

1031 โกลดโซเดียมไซยาไนด (gold sodium cyanide)  0.061  0.030 

1032 กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid)  10,391.412  94.060  

1033 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)  2,330.615  143,063.112 

1034 แมงกานีสไดออกไซด (manganese dioxide) หรือ แมงกานีส 

(IV) ออกไซด [manganese (IV) oxide]  

9,018.076  4.120 

1035 แมงกานีส (III) ออกไซด [manganese (III) oxide]  0.050  -  

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล (methyl 

alcohol)  

787,287.382  3,455.939 

1037 เมทิลอะซิเตต (methyl acetate)  2,338.503  0.002 

1038 เมทิลีนคลอไรด (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน 

(dichloromethane)  

13,058.529  45.393 

1039 เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (methyl isobutyl ketone)  13,787.545  6,137.871 

1041 ไนโตรเจนไดออกไซด (nitrogen dioxide) หรือ ไดไนโตรเจน

เตตรอกไซด (dinitrogen tetroxide)  

0.058  -  

1042 พาราฟอรมัลดีไฮด (paraformaldehyde)  9,013.912  2.000 

1045 กรดเมตา-ฟอสฟอริก (m-phosphoric acid)  0.327  0.001 
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1046 กรดออรโท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)  91,945.781  590.521 

1047 กรดโพลีฟอสฟอริก (polyphosphoric acid)  137.400  -  

1048 โพแทสเซียมฟลูออไรด (potassium fluoride)  2.268  2.060 

1049 โพแทสเซียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (potassium 

hexafluorosilicate)  

128.333  -  

1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide)  13,498.306  2,038.362 

1052 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) หรือ 

โซเดียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (sodium hexafluorosilicate)  

1,619.605  25.050 

1053 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide)  202,956.223  93,255.279 

1054 โซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite)  5,506.244  933.055 

1055 เตตระคลอโรอีเทน (tetrachloroethane) หรือ อะซีทิลีนเต

ตระคลอไรด (acetylene tetra chloride) หรือ 1,1,2,2-เต

ตระคลอโรอีเทน (1,1,2,2-tetrachloroethane)  

0.052  -  

1056 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-trichloroethane)  0.032  -  

1058 ไตรเอทิลีนเตตรามีน (triethylenetetramine)  632.736  49.513 

1059 ไซลีนอล (xylenol) หรือ ไดเมทิลฟนอล (dimethyl phenol)  0.000  -  

1062 4'-อะมิโนโพรพิโอฟโนน (4'-aminopropiophenone)  0.016  -  

1063 แอนติโมนีเพนตะฟลูออไรด (antimony pentafluoride) 

หรือ แอนติโมนี (V) ฟลูออไรด [antimony (V) fluoride]  

9.000  -  

1077 2-คลอโรอีเทนซัลโฟนิลคลอไรด (2-chloroethanesulfonyl 

chloride)  

3.300  -  

1085 เมทาคริโลอิลคลอไรด (methacryloyl chloride)  1.998  -  

1098 กรดซีลีเนียส (selenious acid)  0.010  -  

1099 เซมิคารบาไซดไฮโดรคลอไรด (semicarbazide 

hydrochloride)  

0.000  -  

1106 ไทโอเซมิคารบาไซด (thiosemicarbazide)  0.000  -  

1107 ไททาเนียมเตตระคลอไรด (titanium tetrachloride)  430.912  0.031 

1113 3-(ไตรฟลูออโรเมทิล) เบนเซนามนี [3-(trifluoromethyl) 

benzenamine]  

0.998  -  

1117 คอปเปอร (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) 

sulphate (pentahydrate)]  

981.282  4,690.846 

1118 ไวตออยล (white oil) หรือ รีไฟนปโตรเลียมออยล (refined 

petroleum oil)  

8,317.445  55.114 

2001 อะคิลเอไมด (acrylamide) หรือ โพรพีนาไมด 

(propenamide)  

668.496  0.004 

2002 อัลลิลคลอไรด (allyl chloride) หรือ 3-คลอโร-1-โพรพีน (3-

chloro-1-propene)  

-  331.200 
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2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide)  74.951  1,380.258 

2006 คารบอนไดซัลไฟด (carbon disulfide)  0.991  6,388.260 

2007 คลอโรเบนซีน (chlorobenzene) หรือ ฟนิลคลอไรด 

(phenyl chloride)  

170.705  2.563 

2008 ออรโท-ครีซอล (o-cresol) หรือ 2-เมทิลฟนอล (2-

methylphenol)  

867.604  2.401 

2009 เมตา-ครีซอล (m-cresol) หรือ 3-เมทิลฟนอล (3-methyl 

phenol)  

1,044.387  -  

2010 พารา-ครีซอล (p-cresol) หรือ 4-เมทิลฟนอล (4-methyl 

phenol)  

321.166  -  

2012 อีพิคลอโรไฮดริน (epichlorohydrin) หรือ 1-คลอโร-2,3-อี

พอกซีโพรเพน (1-chloro-2,3-epoxypropane)  

3,108.082  81,554.021 

2013 เอทิลอะคริเลต (ethyl acrylate)  2,766.520  53.080 

2014 2-คลอโรเอทิลแอลกอฮอล (2-chloroethyl alcohol) หรือ 

2-คลอโรเอทานอล (2-chloroethanol)  

3.520  -  

2015 2-เอทิลเฮกซิลอะคริเลต (2-ethylhexyl acrylate)  8,459.932  -  

2016 ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)  3,189.426  391.523 

2017 เฟอรฟูรัล (furfural) หรือ 2-เฟอรัลดีไฮด (2-furraldehyde)  1,428.984  284.050 

2020 เมทิลอะคริเลต (methyl acrylate)  914.080  -  

2021 เมทิลคลอไรด (methyl chloride) หรือ คลอโรมีเทน 

(chloromethane)  

4.603  -  

2022 เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate)  953.834  183,611.279 

2023 ไนโตรเบนซีน (nitrobenzene) หรือ ออย ออฟ ไมรเบน (oil 

of mirbane)  

30.007  -  

2024 ฟนอล (phenol)  43,283.454  215,438.542 

2026 สไตรีน (styrene)  69,480.682  23,674.569 

2027 กรดไทโอไกลโคลิก (thioglycolic acid) หรือ กรด 2-เมอร

แคปโทอะซีติก (2-mercaptoacetic acid)  

11.350  -  

2028 ไวนิลอะซิเตต (vinyl acetate)  56,572.658  17.640 

2029 กรดไนตริก (nitric acid)  58,946.254  4,865.319 

2030 เรซิน (resin)  2,914.500  935.331 

2031 ครีซอล (cresol) หรือ เมทิลฟนอล (methyl phenol)  381.864  -  

3001 กรดอะซีติก (acetic acid)  120,469.303  423.353 

3002 อะซีโตน (acetone)  44,049.596  204,922.547 

3003 อะคริโลไนไตรล (acrylonitrile)  13,880.654  49,867.201 

3004 อัลลิลแอลกอฮอล (allyl alcohol) หรือ 2-โพรเพน-1-ออล 

(2-propen-1-ol)  

157.853  -  
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3005 แอมโมเนียแอนไฮดรัส (ammonia anhydrous)  449,113.212  1,207.300 

3006 อะนิลีน (aniline)  104.336  -  

3007 อารซีนิก หรือ สารหน ู(arsenic)  75.200  -  

3008 อารซีนิกเพนทอกไซด (arsenic pentoxide) หรือ อารซีนิกอ

อกไซด (arsenic oxide)  

233.100  -  

3009 อารซีนิกไตรออกไซด (arsenic trioxide)  15.000  -  

3011 ไครโซไทล (chrysotile)  44,070.200  1,682.700 

3012 เบนซีน (benzene)  5,881.426  829,910.000 

3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate 

decahydrate) หรือ บอแรกซ (borax)  

6,445.408  8.450 

3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate 

pentahydrate)  

9,997.989  553.448 

3015 กรดโบริก (boric acid)  8,502.537  257.946 

3019 นอรมัล-บิวทิลเมอรแคปแทน (n-butyl mercaptan) หรือ 1-

บิวเทนไทออล (1-butanethiol)  

0.002  -  

3026 คารบอนเตตระคลอไรด (carbon tetrachloride) หรือ เต

ตระคลอโรมีเทน (tetrachloromethane)  

0.184  -  

3027 คลอรีน (chlorine)  12.720  19,250.820  

3044 เอชซีเอฟซี-22 (HCFC-22) หรือ คลอโรไดฟลูออโรมีเทน 

(chlorodifluoromethane)  

5,256.396  106.682 

3048 เอชซีเอฟซี-123 (HCFC-123) หรือ ไดคลอโรไตรฟลูออโรอี

เทน (dichlorotrifluoroethane)  

184.794  -  

3053 เอชซีเอฟซี-141 (HCFC-141) หรือ ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน 

(dichlorofluoroethane)  

767.054  61.600 

3060 เอชซีเอฟซี-225 (HCFC-225) หรือ ไดคลอโรเพนตะฟลูออโร

โพรเพน (dichloropentafluoropropane)  

30.610  -  

3077 คลอโรฟอรม (chloroform) หรือ ไตรคลอโรมีเทน 

(trichloromethane)  

127.997  80.952 

3079 กรดโครมิก (chromic acid)  0.125  -  

3080 โครเมียมไตรออกไซด (chromium trioxide)  1,536.787  47.980 

3082 ไซโคลเฮกซิลามีน (cyclohexylamine) หรือ เฮกซะไฮโดรอะ

นิลีน (hexahydroaniline) หรือ อะมิโนไซโคลเฮกเซน 

(aminocyclohexane)  

309.568  80.530 

3083 ไดเอทิลซัลเฟต (diethyl sulphate) หรือ เอทิลซัลเฟต 

(ethyl sulphate)  

2.656  -  

3084 ไดเมทิลซัลเฟต (dimethyl sulphate) หรือ เมทลิซัลเฟต 

(methyl sulphate)  

30.000  -  
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3089 ไดฟนิลมเีทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-

diisocyanate) หรือ เมทิลีน-ได-พารา-ฟนิลนีไอโซไซยาเนต 

(methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ เมทิลีน

บิสฟนิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl 

isocyanate)  

13,771.669  1,343.184 

3090 ไดโซเดียมออกตะบอเรตเตตระไฮเดรต (disodium 

octaborate tetrahydrate)  

272.576  3.750 

3091 อีเทนไทออล (ethanethiol) หรือ เอทิลเมอรแคปแทน (ethyl 

mercaptan)  

76.852  -  

3092 เอทิลคลอไรด (ethyl chloride) หรือ คลอโรอีเทน 

(chloroethane)  

0.022  -  

3093 เอทิลีนอิมนี (ethyleneimine) หรือ เอซิริดีน (aziridine)  2.456  -  

3094 เอทิลีนออกไซด (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane)  658.053  70.937 

3095 กาซฟลูออรีน (fluorine gas)  12.874  -  

3099 เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต (hexamethylene 

diisocyanate)  

9,134.922  42.407 

3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)  1,830.460  8,200.496 

3101 ไฮโดรเจนคลอไรดแอนไฮดรัส (hydrogen chloride, 

anhydrous)  

29.562  2.640 

3103 ไฮโดรเจนฟลูออไรดแอนไฮดรัส (hydrogen fluoride, 

anhydrous)  

0.005  -  

3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide)  0.395  0.007 

3106 ผงตะกั่ว (lead powder)  63.612  -  

3107 เลด (II) ออกไซด [lead (II) oxide] หรือ ลิทารจ (litharge) 

หรือ แมสซิคอต (massicot)  

1,670.204  4,387.000 

3109 เลดเตตรอกไซด (lead tetroxide)  997.520  -  

3111 เมอรคิวรี (II) คลอไรด [mercury (II) chloride]  3.586  -  

3112 เมอรคิวรี (II) ออกไซด [mercury (II) oxide]  0.001  -  

3115 เมอรคิวรี หรือ ปรอท (mercury)  0.001  21.242 

3116 มีเทนไทออล (methanethiol) หรือ เมทิลเมอรแคปแทน 

(methyl mercaptan)  

0.001  -  

3117 เมทิลเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)  24,006.685  25.887 

3118 1,5-แนฟทาลีนไดไอโซไซยาเนต (1,5-naphthalene 

diisocyanate)  

1.260  -  

3119 เปอรคลอโรเอทิลีน (perchloroethylene) หรือ เตตระคลอ

โรเอทิลีน (tetrachloroethylene)  

1,721.662  0.916 

3120 ฟอสฟอรัสขาวหรือเหลือง แดง และดา [phosphorus (white 

or yellow, red, and black)]  

23.031  -  
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3121 ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด (phosphorus oxychloride) หรือ 

ฟอสฟอริลคลอไรด (phosphoryl chloride)  

1.549  -  

3123 ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด (phosphorus pentoxide)  13.856  -  

3126 ไพเพอริดีน (piperidine)  18.467  -  

3128 โพแทสเซียมไซยาไนด (potassium cyanide)  66.283  0.260 

3130 โซเดียมเตตระบอเรตแอนไฮดรัส (sodium tetraborate 

anhydrous)  

428.491  70.700 

3131 โซเดียมไซยาไนด (sodium cyanide)  3,810.084  1,790.450 

3132 กรดซัลฟูริก (sulfuric acid)  796,050.275  247,980.560 

3133 กรดซัลฟูริก ฟูมมิง่ (sulfuric acid, fuming) หรือ โอเลียม 

(oleum)  

0.016  -  

3134 ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide)  0.112  -  

3138 โทลูอีน (toluene)  5,418.556  248,046.711 

3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)  14,984.513  601.790 

3140 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,6-diisocyanate)  19.121  -  

3144 ไวนิลคลอไรด (vinyl chloride) หรือ คลอโรอีทีน 

(chloroethene)  

0.030  101,450.000 

3145 ซิงคไซยาไนด (zinc cyanide)  0.036  -  

3165 ไตรเดคะฟลูออโรเฮกเซน (tridecafluorohexane)  0.002  -  

3166 พีเอฟซี ซี-318 (PFC C-318)  0.060  -  

3167 พีเอฟซี-116 (PFC-116)  5.190  -  

3168 พีเอฟซี-14 (PFC-14)  1.709  -  

3169 พีเอฟซี-218 (PFC-218)  0.004  -  

3172 พีเอฟซี-51-14 (PFC-51-14)  4.174  -  

3174 เอชเอฟซี-125 (HFC-125)  10,394.756  158.995 

3175 เอชเอฟซี-134 (HFC-134)  422.554  -  

3176 เอชเอฟซี-134เอ (HFC-134a)  5,498.892  109.863 

3177 เอชเอฟซี-143 (HFC-143)  13.886  -  

3178 เอชเอฟซี-143เอ (HFC-143a)  517.075  -  

3180 เอชเอฟซี-152เอ (HFC-152a)  174.627  -  

3183 เอชเอฟซี-227อีเอ (HFC-227ea)  36.707  1.083 

3184 เอชเอฟซี-23 (HFC-23)  10.181  -  

3187 เอชเอฟซี-236เอฟเอ (HFC-236fa)  6.288  -  

3189 เอชเอฟซี-245เอฟเอ (HFC-245fa)  327.937  177.850 

3190 เอชเอฟซี-32 (HFC-32)  4,591.952  118.361 

3191 เอชเอฟซี-365เอ็มเอฟซี (HFC-365mfc)  123.057  8.436 

3193 เอชเอฟซี-43-10เอ็มอีอ ี(HFC-43-10mee)  10.999  -  
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3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทิลีน (1,1,2-trichloroethylene)  2,276.586  5.223 

3196 บิส (2-เมทอกซีเอทิล) อีเทอร [bis (2-methoxyethyl) 

ether] หรือ ไดเอทิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร (diethylene 

glycol dimethyl ether)  

0.230  -  

3201 เบนซัลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium chloride) หรือ 

อัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด 

(alkylbenzyldimethylammoniumchloride)  

168.274  172.800 

3203 คารเบนดาซิม (carbendazim)  744.250  1,317.341 

3205 คิวปรัสออกไซด (cuprous oxide)  8,493.979  19.583 

3206 ดาโซเมต (dazomet)  3.000  3.000 

3207 ไดยูรอน (diuron)  1,282.534  2,304.310 

3208 เอทิลีนไดคลอไรด (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอ

โรอีเทน (1,2-dichloroethane)  

540,921.943  0.220 

3209 ไดเอทิลอีเทอร (diethyl ether)  60.122  17.962 

3211 เมอรคิวรี (II) ไทโอไซยาเนต [mercury (II) thiocyanate]  0.034  -  

3212 สารกลุมเปอรฟลูออโรคารบอน (perfluorocarbons)  12.450  -  

3213 เพอรเมทริน (permethrin)  18.986  1.916 

3215 โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate)  23,355.040  -  

3216 ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (sulphur hexafluoride)  73.991  0.200 

3217 ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)  5.705  -  

3218 2-(ไทโอไซยาโนเมทิลไทโอ) เบนโซไทอะโซล [2-

(thiocyanomethylthio) benzothiazole]  

105.880  -  

3219 ไทโอยูเรีย (thiourea)  2,244.914  -  

3220 ไทแรม (thiram)  1,474.017  2.020 

3222 ซีเนบ (zineb)  9.000  -  

3283 สารเคมีที่มีอะตอมของฟอสฟอรัสซ่ึงกลุมเมทิล เอทลิหรือโพ

รพิล (นอรมัล หรือไอโซ) มีพันธะ แตไมมีอะตอมของคารบอน

มาตอ ทั้งนี้ ยกเวนสารเคมีที่มีรายชื่ออยูในรายการ 1 

[chemicals, except for those listed in Schedule 1, 

containing a phosphorus atom to which is bonded 

one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group 

but not further carbon atoms]  

2.640  -  

3292 ไทโอไดไกลคอล : บิส (2-ไฮดรอกซีเอทิล) ซัลไฟด 

[thiodiglycol : bis (2-hydroxyethyl) sulfide]  

1.278  1.375 

3296 ไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen cyanide)  0.007  -  

3299 ไตรเอทิลฟอสไฟต (triethyl phosphite)  0.000  -  

3305 เอ็น-เมทิลไดเอทาโนลามีน (N-methyldiethanolamine)  933.371  0.001 
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รหัสวัตถุ

อันตราย 

(วอ.) 

ช่ือสาร 
ปริมาณนาเขา

(เมตริกตัน) 

ปริมาณสงออก

(เมตริกตัน) 

3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)  5,197.678  7,002.867 

3307 ออรโท-ไดคลอโรเบนซีน (o-dichlorobenzene) หรือ 1,2-ได

คลอโรเบนซีน (1,2-dichlorobenzene)  

2.472  -  

3314 แนฟทลิามีน (naphthylamine)  4.000  -  

3319 ไดเบนโซอิลเปอรออกไซด (dibenzoyl peroxide)  447.912  -  

3320 เมทิลเอทลิคีโตนเปอรออกไซด (methyl ethyl ketone 

peroxide)  

558.450  14.900 

3324 แกมมา-บิวทิโรแลกโตน (gamma-butyrolactone) หรือ 

บิวทิโรแลกโตน (butyrolactone)  

471.275  59.020 

3325 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-butanediol) หรือ 1,4-บิวทิลีนไกล

คอล (1,4-butylene glycol)  

2,336.651  409.251 

3331 โครมิกคลอไรด (chromic chloride)  65.529  -  

3332 โคบอลตคารโบนิล (cobalt carbonyl) หรือ โคบอลตเตตระ

คารโบนิล (cobalt tetracarbonyl) หรือ ออกตะคารโบนิลได

โคบอลต (octacarbonyldicobalt)  

-  -  

3339 เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะซีตาไมด (N,N-dimethylacetamide)  1,358.000  36.790 

3344 ไฮโดรควิโนน (hydroquinone)  293.842  31.988 

3345 ไอออนเพนตะคารโบนิล (iron pentacarbonyl)  -  -  

3346 ไอโซฟอโรนไดไอโซไซยาเนต (isophorone diisocyanate)  197.693  4.300 

3352 ไนตริกออกไซด (nitric oxide) หรือไนโตรเจนมอนอกไซด 

(nitrogen monoxide)  

1.329  0.004 

3355 โพแทสเซียมซิลเวอรไซยาไนด (potassium silver cyanide)  9.439  -  

3360 บิส (2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) 

phthalate] หรือ ได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต [di-(2-

ethylhexyl) phthalate] หรือ ดีอีเอชพ ี(DEHP)  

7,522.570  4,292.330 

3361 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-butadiene) หรือ บิวทา-1,3-ไดอีน 

(buta-1,3-diene)  

4,860.044  71,055.000 

3365 ฟอรมาไมด (formamide)  0.231  -  

3366 โพรพิลีนออกไซด (propylene oxide) หรือ 2-เมทิลออกซี

เรน (2-methyl oxirane)  

11,867.211  116,405.100 

3367 ไตรเมทิลคลอโรไซเลน (trimethylchlorosilane)  0.019  898.450 

3368 คอปเปอร (II) ไฮดรอกไซด [copper (II) hydroxide]  11.304  -  

3370 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  2.100  -  

3371 ไดคลอโรเฟน (dichlorophen)  3.350  -  

3372 ฟนูรอน (fenuron)  0.617  -  

3373 เฟอรแบม (ferbam)  2.865  -  

3374 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid)  534.601  -  
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ช่ือสาร 
ปริมาณนาเขา

(เมตริกตัน) 

ปริมาณสงออก
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3376 เทอรบูทริน (terbutryn)  210.260  312.210 

3377 ซีแรม (ziram)  20.700  0.020 

3382 สารกลุมไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน 

(hydrochlorofluorocarbons)  

29.631  -  

3383 ไดฟนิลมเีทน-4, 4'-ไดไอโซไซยาเนต (ซ่ึงมีไอโซเมอรอื่นผสมอยู

ดวย) (diphenylmethane-4 4'-diisocyanate (with mixed 

isomers))  

811.592  2.220 

3384 โพลีเมอริคไดฟนลิมีเทนไดไอโซไซยาเนต (polymeric 

diphenylmethane diisocyanate)  

55,840.425  648.422 

3385 กลุมสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed 

isomers or mixture)  

6,498.502  224.876 

3437 ไซเลน (silane)  40.443  -  

3440 เตตระเอทิลแอมโมเนียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต 

(tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate)  

1.008  -  

3444 เมอรคิวรี (II) ซัลเฟต [mercury (II) sulfate]  0.103  -  

3445 เมอรคิวรี (II) ไนเตรต [mercury (II) nitrate]  0.004  -  

3454 สารประกอบปรอท (mercury compounds) ; ฟนลิเมอคิว

ริกไนเตรต (Phenylmercuric nitrate)  

0.000  -  

3601 เอชเอฟโอ-1234วายเอฟ (HFO-1234yf)  25.796  1.199 

3602 เอชเอฟโอ-1234แซดอ ี(HFO-1234ze)  0.018  -  

3603 เอชเอฟโอ-1336เอ็มแซดแซด-แซด(HFO-1336mzz-Z)  12.730  -  

รวม 3,855,471.472 2,702,454.537 

หมายเหต ุ- กรณีปริมาณเปน 0 หมายถึงปริมาณนอยกวา 1 กิโลกรัม กรณีไมแสดงปริมาณหมายถึงไมมีการแจงนา

เขา-สงออก – เปนขอมูลการแจงนำเขา-สงออก ของสารองคประกอบหลักตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ และไมไดนำ

ความเขมขนของสารมาคำนวณ  
                

2.7.3 ปรมิาณการใชสารเคมขีองโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ในป 2561 แสดงปริมาณการ

นำเขา-สงออกสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม และมีขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระหวางป 2545-2546 

ปริมาณสารเคมีที่ใชในจังหวัดปทุมธานี มากกวา แสนตัน – ลานตัน สวนสารเคมีที่เกบ็ในจังหวัด มากกวา หมื่นตัน 

– แสนตัน ขอมูลสารเคมมีีหนวยงานที่รับผิดชอบสารเคมีที่เกี่ยวของหลายหนวยงานไดแก กรมวิชาการเกษตร กรม

ประมง กรมปศุสัตว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.7.4 ปรมิาณสารเคมีทีใ่ชในจังหวัด เปนขอมูลประมาณการจากการนำเขา-สงออก ป 2561 (ทีม่า : กรม

โรงงานอุตสาหกรรม) ในป 2561 ขอมลูสารเคมีที่มีปรมิาณนำเขามากที่สุด 30 อันดับแรกไดแก  กรดซัลฟูริก 

(3132) , เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล (1036) , เอทลิีนไดคลอไรด (3208) , แอมโมเนียแอนไฮตรัส (3005) , 

โซเดียมไฮดรอกไซด (1053) , กรดอะซีติก (3001) , กรดออริโท-ฟอสฟอริก (1046) , สไตรีน(2026) , กรดไนตริก 

(2029) , ไวนิลอะซิเตต (2028) , เอทลิอะซเิตต (1023) , โพรีเมอริคไดฟนิลมีเทนไดไอโซยาเนต (3384) , ไตรโซ
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ไทล (3011) , ฟนอล (2024) , กรดอะคริลกิ (1002) , โซเดียมคลอเรต (3215) , นอรมัล-บิวทิลอะซเิตต (1015) , 

เอทลีนไกลคอลโมโนบิวพิลอีเทอร (1025) , โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต(3139) , อะคริโลไนไตรส (3003) , เมทลิ

ไอโซบิวทิลคีโตน (1039) , ไดฟนิลมีเทน-4-4ไดไอโซไซยาเนต(3089) , โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (1050) , เมทลิีน

คลอไรดหรือไดคลอโรมีเทน (1038) , คลอรีน (3027) , โพรไพลีนออกไวด (3366) , เอชเอฟซี-125 (3174) , 

โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (3014) , เฮกซะเมทลินีไดไฮโซไซยาเนต (3099) , 2-เอทิลเฮกซลิอะคริเลต 

(2015)  

            สารเคมีที่นำเขานอยกวาการสงออก ไดแก ไวนิลคลอไรด หรอืคลอโรอีทีน (3144) , อะซีโตน (3002) , 

เบนซีน (3012) , เมทิลเมทาคริ เลต (2022) , เทอบูทริน (3376) เปนตน 
 

ตารางที่ 38 แสดงขอมูลปริมาณสารเคมีที่ใชในจังหวัดป 2545 – 2546 ทั้งที่มี CAS (จำแนกตาม UN Class) และ

ไมมี CAS แยกรายอำเภอ ดังน้ี 
 

อำเภอ ปริมาณสารเคมีที่ใช (กิโลกรมั หรือ ลิตร/ ป) 

เมืองปทุมธานี 79,738,086 

คลองหลวง 71,850,478 

ธัญบุรี 31,368,835 

หนองเสือ 2,218,010 

ลาดหลุมแกว 36,906,015 

ลำลูกกา 33,144,537 

สามโคก 6,157,203 

รวม 261,383,163 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ  1. จำนวนโรงงานท่ีตองสำรวจ 344 แหง  จำนวนโรงงานท่ีไดสำรวจ 225 แหง คิดเปนรอยละ 65.4 

   2. เปนภาพรวมสารเคมีท่ีใช ท้ังมี CAS และไมมี CAS 
 

 ปญหาสารเคมีในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปปญหาไดเปน ๓ สวนหลักๆ คือ ปญหาในภาคเกษตรกรรม 

ปญหาในภาคอุตสาหกรรม และปญหาในภาคสาธารณสุขและชุมชนโดยปญหาจากทั้ง ๓ สวน ทําใหเกิด 

ผลกระทบใน ๓ ดาน คือ ผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัย ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบ

ทางดานเศรษฐกิจ ทั้งน้ีปญหาและผลกระทบไมไดแยกสวนกันอยางเห็นไดชัด แตเปนปญหาที่เก่ียวเน่ืองและ

สัมพันธกันไปมาโดยมีผลสรุป ดังน้ี  

๑. ปญหาสารเคมีในภาคเกษตรกรรม ประกอบดวยปญหาการใช สารเคมีที่ไมถูกตองทําใหเกิดผลกระทบตอ

ทั้งสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสถิติที่พบในชวง ๑๐ ปที่ผานมา การเจ็บปวยจาก

การไดรับสารกําจัดศัตรูพืช เปนปญหาในทุกภาคของประเทศโดยเปนปญหาสุขภาพของคนไทยที่รุนแรงกวาการ

เจ็บปวยจากการทํางานกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม แมวามีแนวโนมลดลงแตจํานวนผูปวยยังคงสูงและยังพบ 

ความเสี่ยงอันตรายจากการไดรับสารออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตสูงขึ้น สวนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมพบดิน

มีการปนเปอนสารเคมีจากการใชสารกําจัดวัชพืชและสารกําจัดศัตรูพืช ในบางพ้ืนที่ 
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2. ปญหาสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวยปญหาหลากหลายที่เกิดขึ้นคือ ปญหาสุขภาพจากการ

ประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลกระทบโดยตรง ตอสุขภาพอนามัยของผูทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม

ปญหาการรั่วไหลของสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาอุบัติภัย สารเคมีที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน  

และจากการขนสงสารเคมี ปญหาการลักลอบทิ้งสารเคมี การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายและของ

เสียอันตราย ตลอดจนปญหาการกําจัดและบําบัดสารเคมีจากอุตสาหกรรมที่เปนไปอยางไมถูกตอง ซึ่งเปน

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมที่อยูใกลเคียง โดยจากสถิติขอมูลที่รวบรวมไดพบวา 

ปญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงขึ้นและพบมากในพ้ืนที่อุตสาหกรรม สวน

ปญหาอุบัติภัยสารเคมีน้ันสวนใหญเกิดจากการรั่วไหลในโรงงาน การเกิดไฟไหมและอุบัติเหตุจากการขนสงซึ่ง

จํานวนอุบัติเหตุมีแนวโนมสูงขึ้นโดยมีความถี่อยูระหวาง ๒-๖ ครั้งตอป ในเรื่องของปญหาการบําบัดและกําจัดกาก

ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมพบปริมาณที่ถูกนําไปกําจัดสอดคลองกับปริมาณที่เกิดขึ้น จึงเกิดปญหาในเรื่องของ

การลักลอบทิ้งสารเคมีซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนใกลเคียง และตอสิ่งแวดลอม ซึ่งพบการ

ปนเปอนของโลหะหนัก และสารอินทรียระเหยงาย ทั้งในแหลงน้ำจืด น้ำใตดินและในดินในบางพ้ืนที่นอกจากน้ียัง

สงผลกระทบในดานเศรษฐกิจ ที่ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย 

สงผลกระทบตอเน่ืองจนเกิดการตอตานของชุมชนในพ้ืนที่ เชน กรณีของบอขยะและโรงงานไฟฟาชีวมวลซึ่งมี

ผลกระทบตอเน่ืองในเรื่องของการลงทุน  

๓. ปญหาสารเคมีในภาคสาธารณสุขและชุมชน ปญหาสารเคมีในภาคสาธารณสุข และชุมชนประกอบดวย 

ปญหาหลากหลายที่เกิดขึ้นเชนกัน สวนหน่ึงคือ ปญหาที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

หรือผูบริโภค ซึ่งไดแกปญหาสารเคมีตกคางในอาหาร ในยาและในเครื่องสําอาง อาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

อันตรายจากสารเคมีในผลิตภัณฑผูบริโภคเชน ของเลนเด็ก เมลามีนในผลิตภัณฑนม ตะกั่วในหมอกวยเต๋ียว ทั้งน้ี

ปญหาสารเคมีตกคางในอาหารพบการปนเปอนของสารเคมี เชน สารอะฟลาทอกซิน สารโพลาในน้ำมันทอด

อาหาร ยาฆาแมลง ฟอรมาลดีไฮด สารกันรา บอแรกซ สารฟอกขาวและสารเรงเน้ือแดง จากสถิติพบการปนเปอน

ของยาฆาแมลง  และฟอรมาลิน  ที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  ปญหาสารเคมีในยาและเครื่องสําอางที่พบการปนเปอน

ของสเตียรอยด ปรอทและสารอ่ืนๆ และพบอาการไมพึงประสงคจากยาที่เพ่ิมขึ้นทุกปปญหาสารเคมีในภาคชุมชน

อีกสวนหน่ึงคือปญหาของเสียอันตราย ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไดแก บานเรือน การคา และสถานพยาบาล ที่มีประมาณ

รอยละ ๒๒ ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเฉลี่ย ๑.๘๓ ลานตันตอป โดยปญหาหลกัที่เกิดขึ้นคือของ

เสียอันตราย ที่เกิดขึ้นยังคงพบถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปสงผลกระทบตอทั้งสิ่งแวดลอมในชุมชนและ

สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
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2.7.5 ปรมิาณสารเคมีที่เก็บในจังหวัด ขอมูล ณ 1 กรกฎาคม 2558 ภาคผนวกจำนวน 25 หนา 

บริษัทที่เปนสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมี จังหวัดปทุมธานี แยกรายอำเภอไดดังน้ี 

อำเภอคลองหลวง มีบริษัททีเ่ปนสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมจีำนวน 57 บรษิัท 

อำเภอธัญบุร ีมีบริษัทที่เปนสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีจำนวน 5 บริษทั 

อำเภอเมืองปทุมธานี มีบริษทัที่เปนสถานทีเ่ก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีจำนวน 24 บริษัท 

อำเภอลาดหลุมแกว มีบรษิัทที่เปนสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีจำนวน 6 บรษิัท 

อำเภอลำลูกกา มีบริษัทที่เปนสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีจำนวน 18 บรษิทั 

อำเภอสามโคก มีบริษัทที่เปนสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีจำนวน 7 บริษทั 

ในอำเภอลำลูกกา ลำดับที่ 107 บรษิัท ภัทรฤทธ์ิ 1997 จำกัด เปนที่ที่มสีารอันตรายที่เปนสารเคมี จำนวน 45 

ชนิด และมีปรมิาณจำนวนมาก 
 

ตารางที่ 39  แสดงขอมูลปริมาณสารเคมีที่เก็บในจังหวัดป 2545 – 2546 ทั้งทีม่ี CAS (จำแนกตาม UN Class) 

และไมม ีCAS แยกรายอำเภอ ดังน้ี 
 

อำเภอ ปริมาณสารเคมีที่เก็บ (กิโลกรัม หรือ ลิตร/ ป) 

เมืองปทุมธานี 10,419,833 

คลองหลวง 1,756,893 

ธัญบุรี 6,198,916 

หนองเสือ 492,750 

ลาดหลุมแกว 362,193 

ลำลูกกา 6,493,897 

สามโคก 2,214,790 

รวม 27,939,271 
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ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 
 

2.8 ขอมูลผลการตรวจสภาพแวดลอมการทำงาน 

การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเปนเครื่องมือ

ในการคุมครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของลูกจาง นอกจากน้ีการตรวจ

ความปลอดภัยในการทำงานยังเปนอีกมาตรการหน่ึงที่ดำเนินการเพ่ือกระตุนสงเสริม ใหเจาของสถานประกอบการ

เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพราะหากการทำงานมีความปลอดภัยยอม

สงผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูใชแรงงาน เมื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะทำงานอยางมีความสุขและจะสงผลตอ

ผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นของสถานประกอบการอันนำไปสูผลกำไรตามมาน่ันเอง ในป 2561 สำนักงานสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไดดำเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 393 แหง ลูกจาง

ที่ผานการตรวจทั้งสิ้น 16,134 คน โดยมีการตรวจสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นจากปที่แลวที่มีทั้งสิ้น 143 แหง ในปน้ี

การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการขนาด 20-49 คน มากที่สุดคือ จำนวน 187 แหง มีลูกจางที่ผานการ

ตรวจ จำนวน 6,106 คน 
 

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยในการทำงานสูงสุดใน ป 2561 ไดแก ประเภท การผลิต 

170 แหง คิดเปนรอยละ 43.26 รองลงมาคือประเภท การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต จำนวน 85 แหง คิดเปนรอยละ 21.63 และประเภทกิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและ

กิจกรรมทางธุรกิจ จำนวน 51 แหง รอยละ 12.98 

การดำเนินการของเจาหนาที่ในสวนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ความ

ปลอดภัยในการทำงานประกอบไปดวยการใหคำแนะนำในวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง การออกคำสั่ง ใหสงเอกสาร 

เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการใชเครื่องจักร รวมทั้งการสงเรื่อง สำหรับ ป 2561 พบการปฏิบัติไมถูกตองตาม

กฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการ 14 แหง เจาหนาที่ไดสงเรื่องดำเนินคดี 
 

ตารางที ่40 แสดงผลการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน (จำแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ)  

ป 2561 (มกราคม-ธันวาคม) 

 

 

ขนาดสถาน

ประกอบการ 

สถาน

ประกอบก

ารท่ีผาน

การตรวจ 

(แหง) 

ลูกจางที่ผานการตรวจ (คน) ผลการตรวจ 

(แหง) 

การดำเนินการของเจาหนาที่ 

แ

น

ะ

นำ 

ออกคำสั่ง สง

เร่ือง

ดำ 

เนิน

คดี 

ชาย หญิง เด็ก รวม ปฏิบัติ

ถูกตอง 

ปฏิบัติ

ไม

ถูกตอง 

สง

เอก

สาร 

พบ ปรับป

รุง 

หยุด

การใช

เคร่ือง

จักร 

1-4 26 42 22 - 64 22 4 - - - - - 4 

5-9 24 98 76 - 174 24 - - - - - - - 

10-19 62 521 366 - 887 62 - - - - - - - 
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20-49 187 3398 2708 - 6106 183 4 - - - - - 4 

50-99 74 2529 2089 - 4618 71 3 - - - - - 3 

100-299 20 1737 1541 - 3278 17 3 - - - - - 3 

300-499 - - - - - - - - - - - - - 

500-999 2 981 523 - 1204 2 - - - - - - - 

1,000ขึ้นไป - - - - - - - - - - - - - 

รวม 393 8863 7271 - 16134 379 14 - - - - - 14 
 

 

ตารางที่ 41 แสดงผลการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน (จำแนกตามอุตสาหกรรม) ป 2561 

(มกราคม – ธันวาคม) 
 

ประเภทอุตสาหกรรม สปก.ท่ีผาน

การตรวจ 

(แหง) 

ลูกจางท่ี

ผานการ

ตรวจ (คน) 

ผลการตรวจ (แหง) การ

ดำเนินงาน

ของเจาหนาที่ 

ถูกตอง ไมถูกตอง สงดำเนินคดี 

1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 4 205 4 - - 

2. การประมง - - - - - 

3. การทำเหมอืงแร และเหมอืงหิน 3 75 3 - - 

4. การผลติ 10 8139 170 - - 

5. การไฟฟา กาซ และการประปา 1 50 1 - - 

6. การกอสราง 42 1559 31 11 11 
7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต 85 2565 84 1 1 

8. โรงแรม ภัตตาคาร 15 450 15 - - 

9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 13 1138 11 2 2 

10. การเปนสือ่กลางทางการเงิน 1 1 1 - - 

11. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ 51 1720 51 - - 

12. การบริหารราชการและการปองกันประเทศ - - - - - 

13. การศึกษา - - - - - 

14. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห - - - - - 
15. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 8 232 8 - - 

16. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - - 
17. องคการระหวางประเทศ และองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก - - - - - 

18. ไมทราบ - - - - - 

รวม 394 16134 379 14 14 
ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 4 ป 2561 
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หมายเหตุ : 1. สถานประกอบกิจการแตละแหงที่ปฏิบัติไมถูกตอง อาจมีการดำเนินการของเจาหนาที่มากกวา 1 คร้ัง และมีผลการดำเนินการมากกวา 1 

กรณี 

2. ผลรวมของจำนวนสถานประกอบกิจการการไมนับซ้ำ 

3. จำนวนสถานประกอบกิจการและจำนวนลูกจางที่ผานการตรวจในแตละขนาดสถานประกอบกิจการมีการนับซ้ำ 

4. สถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจและปฏิบัติถูกตอง เจาหนาที่อาจแนะนำใหปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ิมเติมได 
 

2.9 ความเขมขนของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 

เปนการรายงานขอมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่งายตอความเขาใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึงสถานการณมลพิษทางอากาศในแตละพ้ืนที่วาอยูในระดับใด มี

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือไม ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 คา ใชเปนตัวแทนคาความเขมขนของสารมลพิษทาง

อากาศ 6 ชนิด ไดแก 

2.9.1 ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10) เปนฝุนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไม

เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง การเผาในที่โลง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม หรือการ

ทำใหเปนผงจากการกอสราง สงผลกระทบตอสุขภาพเน่ืองจากเมื่อหายใจเขาไปสามารถเขาไปสะสมในระบบ

ทางเดินหายใจ 

 

 

2.9.2 ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เปนฝุนที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 

2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟปา และกระบวนการอุตสาหกรรม 

สามารถเขาไปถึงถุงลมในปอดได เปนผลทำใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดตางๆ หากไดรับใน

ปริมาณมากหรือเปนเวลานานจะสะสมในเน้ือเย่ือปอด ทำใหการทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให

หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด 
2.9.3 ผลการตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนกาซที่ไมมีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหมที่

ไมสมบูรณของเช้ือเพลิงที่มีคารบอนเปนองคประกอบ กาซน้ีสามารถสะสมอยูในรางกายไดโดยจะไปรวมตัวกับ

ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดดีกวาออกซิเจนประมาณ 200-250 เทา เมื่อหายใจเขาไปทำใหกาซชนิดน้ีจะไปแยง

จับกับฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ทำใหการลำเลียงออกซิเจนไปสูเซลลตางๆ ของ

รางกายลดนอยลง สงผลใหรางกายเกิดอาการออนเพลีย และหัวใจทำงานหนักขึ้น 

2.9.4 ผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เปนกาซที่ไมมีสี หรืออาจมีสีเหลืองออนๆ มีรสและ

กลิ่นที่ระดับความเขมขนสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหมเช้ือเพลิงที่มีกำมะถัน (ซัลเฟอร) เปนสวนประกอบ 

สามารถละลายน้ำไดดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนแลวกอตัวเปนอนุภาคฝุนขนาดเล็กได กาซน้ีมีผลกระทบ

โดยตรงตอสุขภาพ ทำใหเกิดการระคายเคอืงตอเย่ือบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากไดรับเปนเวลานาน 

ๆ จะทำใหเปนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได 

 2.9.5 ผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เปนกาซที่ไมมีสีและกลิ่น ละลายน้ำไดเล็กนอย มี

อยูทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย เชน การเผาไหมเช้ือเพลิงตางๆ อุตสาหกรรมบางชนิด 

เปนตน กาซน้ีมีผลตอระบบการมองเห็นและผูที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
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2.9.6 ผลการตรวจวัดกาซโอโซน (O3) เปนกาซที่ไมมีสีหรือมีสีฟาออน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ำไดเล็กนอย 

เกิดขึ้นไดทั้งในระดับบรรยากาศช้ันที่สูงจากผิวโลก และระดับช้ันบรรยากาศผิวโลกที่ใกลพ้ืนดิน กาซโอโซนที่เปน

สารมลพิษทางอากาศคือกาซโอโซนในช้ันบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหวางกาซออกไซดของไนโตรเจน 

และสารประกอบอินทรียระเหยงาย โดยมีแสงแดดเปนตัวเรงปฏิกิริยา มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยกอใหเกิดการ

ระคายเคืองตาและระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและเย่ือบุตางๆ ความสามารถในการทำงานของปอดลดลง 

เหน่ือยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เปนโรคปอดเรื้อรัง 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบงเปน 5 ระดับ คือ ต้ังแต 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแตละระดับจะใชสี

เปนสัญลักษณเปรียบเทียบระดับของผลกระทบตอสุขภาพอนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมี

คาเทียบเทามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีคาสูงเกินกวา 100 แสดง

วาคาความเขมขนของมลพิษทางอากาศมีคาเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันน้ันจะเริ่มมีผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

ความหมายของสี   

1. สีฟา  คา AQI  อยูระหวาง  0 – 25 

2. สีเขียว คา AQI  อยูระหวาง  26 - 50 

3. สีเหลือง คา AQI  อยูระหวาง  51 - 100 

4. สีสม  คา AQI  อยูระหวาง  101 - 200 

5. สแีดง คา AQI  อยูระหวาง  201 ขึ้นไป 

ตารางที่ 42 เกณฑของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 
 

AQI ความหมาย สีที่ใช ขอความแจงเตือน 

0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟา 
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรม

กลางแจงและการทองเที่ยว 

26 - 50 คุณภาพอากาศดี เขียว 
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจงและ

การทองเที่ยวไดตามปกติ 

51 - 100 ปานกลาง เหลือง 

ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจงได

ตามปกติ 

ผูที่ตองดูแลสุขภาพเปนพิเศษ : หากมีอาการเบ้ืองตน 

เชน ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลด

ระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจง  

101 - 200 
เริ่มมีผลกระทบตอ

สุขภาพ 
สม 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝาระวังสุขภาพ ถามีอาการ

เบ้ืองตน เชน ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควร

ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจง หรือใช

อุปกรณปองกันตนเองหากมีความจำเปน 

ผูที่ตองดูแลสุขภาพเปนพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการ

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php#index_aqi_table
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ทำกิจกรรมกลางแจง หรือใชอุปกรณปองกันตนเอง

หากมีความจำเปน ถามีอาการทางสุขภาพ เชน ไอ 

หายใจลำบาก ตาอักเสบ แนนหนาอก ปวดศีรษะ หัว

ใจเตนไมเปนปกติ คลื่นไส ออนเพลีย ควรปรึกษา

แพทย 

201 ขึ้นไป  มีผลกระทบตอสุขภาพ แดง 

ทุกคนควรหลกีเลี่ยงกิจกรรมกลางแจงทุก หลีกเลี่ยง

พ้ืนที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใชอุปกรณปองกัน

ตนเองหากมีความจำเปน หากมีอาการทางสุขภาพ

ควรปรึกษาแพทย 

ตารางที่ 43 คาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเทากับคาดัชนีคุณภาพอากาศ 

 

AQI 

PM2.5 

(มคก./ลบ.ม.) 

PM10 

(มคก./ลบ.ม.) 

O3 

(ppb) 

CO  

(ppm) 

NO2 

(ppb) 

SO2 

(ppb) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

0 - 25 0 - 25 0 - 50 0 - 35 0 - 4.4 0 - 60 0 - 100 

26 - 50 26 - 37 51 - 80 36 - 50 4.5 - 6.4 61 - 106 101 - 200 

51 - 100 38 - 50 81 - 120 51 - 70 6.5 - 9.0 107 - 170 201 - 300 

101 - 200 51 - 90 121 - 180 71 - 120 9.1 - 30.0 171 - 340 301 - 400 

มากกวา 200 91 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป 

ชวงเวลาเฉลี่ย และหนวยสารมลพิษทางอากาศทีใ่ชในการคำนวณ 

• PM2.5 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงตอเน่ือง : ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m3 

• PM10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงตอเน่ือง : ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m3 

• O3 เฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอเน่ือง : สวนในพันลานสวน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000 

• CO เฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอเน่ือง : สวนในลานสวน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000 

• NO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง : สวนในพันลานสวน หรือ ppb หรอื 1/1,000,000,000 

• SO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง : สวนในพันลานสวน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดเรงดำเนินการตามมาตรฐานการระบายฝุนจากโรงงานรวม ไมเกิน 240มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร (สำหรับเช้ือเพลิงน้ำมันเตา) และ 320 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ (สำหรับเช้ือเพลิงถานหิน) 

ซึ่งกระทรวงฯ มีการดูแลเรื่องฝุนละอองที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 3 ระดับ ดังน้ี 
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1. กลุมโรงงานทั่วไป เปนโรงงานที่อาจกอใหเกิดมลภาวะโดยเฉพาะฝุนละออง ซึ่งจะมีการติดต้ังระบบ

บำบัด 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบบำบัดอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber) ใชน้ำหรือของเหลวสเปรยลงมาจาก

ดานบนสวนทางกลับทิศทางการไหลของอากาศ 2) เครื่องดักฝุนแบบผากรอง (Bag Filter) 3) ไซโคลนดักฝุน 

(Cyclone) 4) เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) 

2. กลุมโรงงานที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากจะมีการติดต้ังระบบบำบัดตางๆ แลวยังมีผู

ควบคุมเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตองมีคุณวุฒิและประสบการณในการควบคุมระบบ

บำบัดตางๆ ปจจุบันมีโรงงานประมาณ 2,000 โรง ซึ่งจากผลการตรวจวัดฝุนละอองของโรงงานในกลุมน้ี พบวามี

คาการระบายฝุนรวมเฉลี่ยประมาณ 50 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ  

3. กลุมโรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสูง เปนโรงงานที่มีแหลงกำเนิด 10 ประเภท เชน โรงงานไฟฟาที่มีกำลัง

การผลิตต้ังแต 29 เมกกะวัตตขึ้นไป โรงงานที่มีหมอน้ำขนาด 30 ตันไอน้ำตอช่ัวโมงขึ้นไป โรงงานผลิตซีเมนต ปูน

ขาว ฯลฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดต้ังเครื่องมือหรือเครื่อง

อุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 ซึ่งจะตองมีการติดต้ังเครื่อง

ตรวจวัดความเขมขนของมลพิษทางอากาศจากปลองที่แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติตอเน่ือง 

(Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) โดยมีการตรวจสอบตลอด 24 ช่ัวโมง 

ปจจุบันโรงงานกลุมน้ีมีประมาณ 600 โรง โดยแบงเปน การตรวจสอบ CEMS Online โดยการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จำนวน 90 โรง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 59 โรงงาน ตรวจสอบโดย

โรงงานและเก็บขอมูลไวที่โรงงาน จำนวน 451 โรง ซึ่งจากผลการตรวจวัดฝุนละอองของโรงงานในกลุมน้ี พบวามี

คาการระบายฝุน 2-50 มลิลกิรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเกนิมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

...................ท่ีมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  27 พ.ค. 62 

2.10 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ป ยอนหลัง 
 

 2.10.1 สถิติอุบัติภัยสารเคมี ป 2559 

ตารางที่ 44 แสดงสถิติอุบัติภัยสารเคมี ป 2559 
 

 

วัน เดือน ป 

 

ลักษณะ

เหตุ 

 

สาเหตุ/วัตถุ 

 

สถานที่เกิดเหตุ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ตาย เจ็บ 

11 พฤศจิกายน 2559 ระเบิด แกสไมทราบชนิด บานพัก 0 2 

21 มีนาคม 2559 ไฟไหม วัสดุกระดาษ โรงงาน 0 0 

24 มีนาคม 2559 ไฟไหม สีทินเนอร โรงงาน 0 0 

30 มีนาคม 2559 ไฟไหม เครื่องสตรีมช้ินสวนอะไหลเครื่องบิน โรงงาน 30 0 

13 มิถุนายน 2559 ไฟไหม LPG บานพัก 3 0 

27 สิงหาคม 2559 ระเบิด LPG การจราจร/ขนสง 1 0 

ท่ีมา : กลุมขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59 
 

 2.10.2 สถิติอุบัติภัยสารเคมี ป 2560 
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ตารางที่ 45 แสดงสถิติอุบัติภัยสารเคมี ป 2560 
 

 

 

วัน เดือน ป 

 

ลักษณะเหตุ 

 

สาเหตุ/วัตถุ 

 

สถานที่เกิดเหตุ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ตาย เจ็บ 

3 มกราคม 2560 ลักลอบทิ้งกาก

สารเคม ี

กากสารเคมี

อุตสาหกรรม 

ที่ดินรกราง 0 0 

1 กุมภาพันธ 2560 ระเบิด Oxygen อาคารพาณิชย/รานจำหนาย 0 6 

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59 
 

2.10.3 สถิติอุบัติภัยสารเคมี ป 2561 
 

ตารางที่ 46 แสดงสถิติอุบัติภัยสารเคมี ป 2561 
 

 

 

วัน เดือน ป 

 

ลักษณะเหตุ 

 

สาเหตุ/วัตถุ 

 

สถานที่เกิดเหตุ/แหลงขาว 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ตาย เจ็บ 

8 กุมภาพันธ 2561 ระเบิด ดอกไมไฟ อาคารพาณิชย/รานจำหนาย

บานเรือนเสียหาย 5 หลัง..ขาวสด

ออนไลน 

0 1 

30 มิถุนายน 2561 ไฟไหมรถตู แกส NGV กลางทางดวน คนขับหนี..TNEWS 0 0 
 

 

2.11 สถานที่จดัการมูลฝอย น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล 

จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ทาใหประชากรจากที่อ่ืนยายมาอยูในจังหวัดปทุมธานีเพ่ิมขั้น 

และปจจุบันหมูบาน/ชุมชนเพ่ิมขึ้น สงผลใหมีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น จากการสำรวจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทุกแหง มีปริมาณขยะโดยรวมกวา 1,650 ตัน/วัน มีน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและเกษตรกรรม

บางสวนที่ไมไดรับการบำบัดกอนทิ้งลงสูแหลงรองรับน้ำ สงผลกระทบตอคุณภาพน้ำโดยเฉพาะอยางย่ิงแมน้ำ

เจาพระยาและคลองสาขาตาง ๆ สาหรับความตองการของภาคประชาชน คือ ตองการใหมีการควบคุมการบำบัด

น้ำเสียของโรงงานกอนทิ้งลงสูแมน้ำ มีการบาบัดน้ำเสียจากอาคารบานเรือนและชุมชน รวมทั้งภาครัฐตอง

ดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดในการควบคุม / จับกุมผูกระทำความผิดกฎหมาย มีการสรางความรวมมือ

กันระหวางหนวยงานของรัฐ ทั้งระดับสวนกลางและพ้ืนที่รวมกันบริหารจัดการเรื่องขยะและน้ำเสีย รวมทั้งให

ความรูแกครัวเรือนภาคประชาชนใหตระหนักถึงปญหามลภาวะและเรื่องขยะมูลฝอย การรณรงคลดปริมาณขยะ 

การคัดแยกขยะ และใหความรูเรื่องการนำขยะบางประเภทหรือวัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน 

สถานที่จัดการขยะมูลฝอย บริเวณพ้ืนที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี สวนใหญ

มีปญหาเรื่องที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งไมมีพ้ืนที่กำจัดเปนของตัวเอง ปจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีที่กำจัดขยะมูลฝอย 2 

แหง ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว และกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลคือ พ้ืนที่ของเทศบาล
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เมืองปทุมธานี มีพ้ืนที่120 ไร ต้ังอยูที่หมูที่4 ตำบลบอเงิน อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยกำจัด

ขยะมูลฝอยฝงตะวันตก สำหรับศูนยกำจัดขยะมูลฝอยฝงตะวันออกคือพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองคูคต มีพ้ืนที่ 230 ไร 

ซึ่งกอสรางระยะที่ 1 เสร็จแลวโดยงบประมาณของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เดิม) แตไมสามารถเขาไปใชพ้ืนที่กำจัดขยะมูลฝอยไดเน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่

ตอตานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เปนแบบฝงกลบที่มีการออกแบบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล มีอยู ๒ แหง คือ 

แหงที่ ๑ คือ บอขยะแบบฝงกลบของเทศบาลเมืองคูคต ต้ังอยูที่ หมูที่ ๑๔ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา มี

เน้ือที่ประมาณ ๒๓๐ ไร ซึ่งเมื่อไดดำเนินการสรางศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวมที่๑ แลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดมี

การคัดคานจากประชาชนบริเวณใกลเคียง จึงไมสามารถเปดใชได 

แหงที่ ๒ คือ บอขยะแบบฝงกลบของเทศบาลเมืองปทุมธานี ต้ังอยูที่ หมูที่ ๔ ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว มี

เน้ือที่ในขณะน้ันประมาณ ๑๑๘ ไร (เทศบาลเมืองปทุมธานีไดจัดซื้อขึ้นอีกประมาณ ๑๒๐ ไร ปจจุบันจึงมีเน้ือที่

ประมาณ ๒๓๘ ไร) ไดเริ่มเปดดำเนินการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ตะวันตกของ

แมน้ำเจาพระยา คือ อำเภอเมือง อำเภอสามโคก และ อำเภอลาดหลุมแกว แตเน่ืองจากเปนบอขยะแบบฝงกลบที่

มีการดำเนินการอยางถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแหงเดียวในขณะน้ัน ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวนมาก

นำขยะมากำจัด จึงเกินขีดความสามารถที่จะใหบริการฝงกลบตอวันได และถูกรองเรียนคัดคานจากประชาชน และ

ไมสามารถเปดดำเนินการไดในที่สุด ขณะน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ ไดแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการ

นำขยะและสิ่งปฏิกูลไปกำจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ขยะอันตรายในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี สวนใหญจะมีแหลงกำเนิดมาจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 

การเกษตร บานเรือนและอ่ืนๆ ซึ่งของเสียอันตรายจึงเกิดมาจากทุกภาคสวนของชุมชน สวนใหญจะทิ้งปนไปกับ

ขยะมูลฝอยของชุมชน เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา เปนตน การบริหารจัดการจึงควรสรางการมีสวน

รวมและขอตกลงรวมกันในแตละชุมชนซึ่งมีบริบทที่แตกตางกัน 

สวนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมสวนใหญยังคงถูกเก็บสะสมไวในโรงงานตางๆ อยางกระจัดกระจาย 

หรือถูกทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมรวมกับขยะมูลฝอยของชุมชน เน่ืองจากในปจจุบันยังมีสถานที่บำบัดของเสียอันตราย

ไมเพียงพอในการรองรับของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

สำหรับขยะมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลภาครัฐใชระบบเอกสารกำกับการขนสงขกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

(Infectious Waste Manifest System) เพ่ือตรวจสอบผูประกอบการขนสง โดยใชเอกสารกำกับการขนสงมูล

ฝอยติดเช้ือตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  1852/ 2556 เรื่อง กำหนดใหสถานบริการสาธารณสุขและ

หองปฏิบัติการเช้ืออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจางเอกชนดำเนินการขนสงมูลฝอยติดเช้ือใช

เอกสารกำกับการขนสงมูลฝอยติดเช้ือ และบางสวนจะมีเตาเผาและดำเนินการเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือเอง สวน

สถานพยาบาลขนาดเล็ก เชน คลินิกตาง ๆ จะตองมีหลักฐานยืนยันการทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือกอนขอ

อนุญาตเปดคลินิก และมีการสุมสำรวจทุกป จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือประมาณ 215.79 

กิโลกรัม/วัน (ประเมินโดยอางอิงจากโครงการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยโดย

กรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดอัตราการผลิตขยะมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 0.26 

กิโลกรัม/เตียง/วัน) 
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น้ำเสีย 

จังหวัดปทุมธานีมีการเพ่ิมขึ้นของชุมชนอยางรวดเร็ว มีโครงการหมูบานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เพ่ิมขึ้น ตางก็เปนแหลงที่กอใหเกิดน้ำเสียดวยกันทั้งสิ้นขอมูล

คาเฉลี่ยรายปของ ป พ.ศ. 2556 – 2558 ของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติของจังหวัดปทุมธานี 3 แหง 

ไดแก สถานีสำแล สถานีสามโคก และสถานีวัดหงสปทุมาวาส ที่ทำการตรวจวัดแมน้ำเจาพระยา พบวา คุณภาพ

น้ำอยูในประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 น่ันหมายถึง เปนแหลงน้ันไดรับน้ำ

ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคไดโดยตองผานการฆาเช้ือโรค

ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และสามารถใชในการอุตสาหกรรมได 
 

ตารางที่ 47 คาเฉลี่ยรายปของ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พ.ศ. 2557 – 2559 
 

คาที่ตรวจวัด 2557 2558 2559 

สถานีCH16.1 ประปาสำแล    

ออกซิเจนละลาย DO (mg/l) 3.6 4.2 5.4 

BOD (mg/l) 1.1 1.0 0.7 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด TCB (coliform)(MPN/100 ml) 3,725 4,600 3,300 
แบคทีเรียกลุมฟโคลิฟอรม FCB (Faecal coliform) (MPN/100 ml) 733 200 450 

ประเภทคุณภาพน้ำตามการใชประโยชน 4 4 4 

สถานีCH17 บริเวณอำเภอสามโคก    

ออกซิเจนละลาย DO (mg/l) 1.8 4.2 4.4 

BOD (mg/l) 1.0 0.9 0.4 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด TCB (coliform)(MPN/100 ml) 7,900 4900 6300 

แบคทีเรียกลุมฟโคลิฟอรม FCB (Faecal coliform) (MPN/100 ml) 680 680 400 

ประเภทคุณภาพน้ำตามการใชประโยชน 4 4 4 

สถานCีH17.1 วัดหงสปทุมาวาส    

ออกซิเจนละลาย DO (mg/l) 3.5 - - 

BOD (mg/l) 1.4 - - 

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด TCB (coliform)(MPN/100 ml) 6,600 - - 

แบคทีเรียกลุมฟโคลิฟอรม FCB (Faecal coliform) (MPN/100 ml) 1,967 - - 

ประเภทคุณภาพน้ำตามการใชประโยชน 4 - - 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
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      ที่มา : รายงานสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2561 

          

          จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณน้ำเสียชุมชน ประมาณ ๑๔๑,๗๘๑.๘ ลูกบาศกเมตรตอวัน และปริมาณ BOD 

Loading รวมประมาณ  ๒๘,๙๓๕.๐๖ กิโลกรัมตอวัน โดยมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดในพ้ืนที่เขตเทศบาล ประมาณ 

๕๙,๔๖๐.๖ ลูกบาศกเมตรตอวัน  
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 การจัดการน้ำเสียจากภาคชุมชน สำหรับการจัดการน้ำเสียของเทศบาล สวนใหญยังไมมีการบำบัดน้ำ

เสียกอนปลอยลงแหลงน้ำธรรมชาติ  ปจจุบันเทศบาลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน คือ เทศบาลเมืองปทุมธานี 

โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ เปนเงิน ๓๔๐ ลานบาท เพ่ือดำเนินการ

กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเปนระบบตะกอนเรงแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, 

OD) จนแลวเสร็จ สามารถรองรับน้ำเสียได ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันมีน้ำเสียเขาระบบประมาณ 

๑,๒๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณ BOD เขาระบบ ๑๘๐ มิลลิกรัมตอลิตร มีสถานีสูบน้ำเสีย ๒ แหง ไดแก 

สถานีสูบน้ำเสียครอมคลองวัดโสภาราม (PS ๒) และสถานีสูบน้ำเสียคลองวัดโคก (PS ๓)  

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี ของสำนักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ 6 นนทบุรี ในป พ.ศ. 255๓ จำนวน ๔ ครั้ง พบวา การตรวจวิเคราะห ในครั้งที่ ๑ , ๒ และ ๔ อยูในเกณฑ

มาตรฐาน ยกเวนการตรวจวิเคราะหในครั้งที่ ๓ มีคาปริมาณไขมันและน้ำมันเกินคามาตรฐานกำหนด (เปรียบเทียบ

กับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางอาคารประเภท ก) 

การจัดการน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม ออกมาตรฐานทั่วไปเพ่ือควบคุมการระบายน้ำทิ้ง สงเสริมให

โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพ่ือลดปริมาณของ

เสีย ลดการใชน้ำประปาและวัตถุดิบ ลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือกาซ

คารบอนไดออกไซด และการเพ่ือมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

การจัดการน้ำเสียเกษตรกรรม กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟารมสุกรและการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ  มีการตรวจติดตามการบำบัดน้ำเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 48  มาตรฐานคุณภาพน้ำ 
 

มาตรฐานคุณภาพน้ำ 

ระดับปริมาณออกซิเจนละลาย  

(DO) 
คุณภาพน้ำ การใชประโยชน 

๖.๐ มิลลิกรัมตอลิตร 

ขึ้นไป 

ด ี

(ประเภท ๒) 

-การอนุรักษสัตวน้ำ การประมง การวายน้ำ กีฬาทางน้ำ การอุปโภค

และบริโภค โดยตองทำการฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำกอน 

ระหวาง ๔.๐ – ๖.๐ มิลลิกรัมตอลิตร 

 

พอใช  

(ประเภท ๓) 

-การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยตองทำการฆาเชื้อโรคและ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำกอน 

ระหวาง ๒.๐ – ๔.๐ มิลลิกรัมตอลิตร เสื่อมโทรม  

(ประเภท ๔) 

-การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยตองทำการฆาเชื้อโรค

และปรับปรุงคุณภาพน้ำเปนพิเศษกอน 

ต่ำกวา ๒.๐ มิลลิกรัมตอลิตร เสื่อมโทรมมาก 

(ประเภท ๕) 

-การคมนาคม 

 

คำอธิบาย 

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

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

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s3
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TCB (Coliform) คือ ปริมาณแบคทีเรีย (MPN/๑๐๐ ml) 

FCB (Faecal coliform) คือ ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟคอลโคลิฟอรม  (MPN/๑๐๐ ml) 
 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ไดกำหนดเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ำและจำแนกประเภทคุณภาพน้ำผิวดินไว 5 ประเภทดังน้ี 

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุก

ประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน 

(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 

(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ำ 

ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ทั่วไปกอน 

(2) การอนุรักษสัตวน้ำ 

(3) การประมง 

(4) การวายน้ำและกีฬาทางน้ำ 

ประเภทที ่3 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ทั่วไปกอน 

(2) การเกษตร 

ประเภทที ่4 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ทั่วไปกอน 

2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการ

คมนาคม 
 

สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือ มีกลิ่น

เหม็น (พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4) การกำจัดสิ่งปฏิกูลเปนอำนาจหนาที่ของ อปท. ตาม พรบ.

สาธารณสุข มี SOP ที่เปนมาตรฐานการจัดการสิ่งปฏิกูล 2 มาตรฐาน ไดแก EHA : 3001 การจัดการสวม

สาธารณะ และ EHA : 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล อปท.สวนใหญไมไดดำเนินการเองแตอนุญาตใหเอกชน

ดำเนินการ พบวาการจัดการสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหบริการสูบสิ่งปฏิกูลและบริการกำจัดสิ่ง

ปฏิกูลในระดับเทศบาล ยังไมมีกำกับ ควบคุมอยางเขมงวด จึงยังคงพบปญหาการลักลอกทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่ทาง

สาธารณะ ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดการปนเปอนเช้ือโรคในแหลงน้ำและสิ่งแวดลอม ผลสำรวจของกรม

อนามัย พบวา สวมสาธารณะที่ประชาชนเลือกใชบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก สวมหางสรรพสินคา รอยละ 
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87 สวมปมน้ำมันรอยละ 73 สถานที่ทองเที่ยวรอยละ 59 แสดงใหเห็นถึงความจำเปนในการใชสวมขณะเดินทาง

ทำงาน ทองเที่ยว โดยเฉพาะการเปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากขึ้น ทำใหวิถีชีวิตตองทำงานและใชชีวิตนอกบานมาก

ขึ้นจึงตองพัฒนาสวมใหไดมาตรฐาน ซึ่ง กสธ. ไดดำเนินงานโครงการพัฒนาสวมสาธารณะไทย 12 ประเภท ไดแก 

แหลงทองเที่ยว* รานจำหนายอาหาร ตลาดสด* สถานีขนสงทางบกและทางอากาศ* สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง 

สถานศึกษา* โรงพยาบาล สถานที่ ราชการ* สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สวมสาธารณะริมทาง* และ

หางสรรพสินคา/ศูนยการคา/ดิสเคานตสโตร (*สวมและสถานที่ในความรับผิดชอบของ อปท.) สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไดดำเนินงานตรวจประเมิน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสวมสาธารณะใหได

มาตรฐาน HAS เพ่ือไมใหเปนแหลงแพรโรคติดตอและเพ่ือความพึงพอใจของประชาชนไทย  และนักทองเที่ยว โดย

เนนพัฒนาสวมสาธารณะในประเทศไทยใหบรรลุ 3 เรื่องคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ใหไดมาตรฐานหรือ 

Healthy Accessibility Safety (HAS) 

 1.  สะอาด (Healthy) หมายถึง สวมจะตองไดรับการดำเนินการใหถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation  

Conditions) เชน หองสวมและสุขภัณฑทั้งหมดจะตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณสิ่งอำนวยความ

สะดวกไวบริหาร เชน น้ำสะอาด สบูลางมือ กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกตองและมี

สภาพแวดลอมสวยงาม ซึ่งจะสงผลดีตอทั้งทางรางกายและจิตใจของผูใชบริการ 

 2.  เพียงพอ  (Accessibility)  หมายถึง  ตองมีสวมใหเพียงพอแกความตองการของผูใชรวมถึงผูพิการ  ผู

สูงวัย  หญิงมคีรรภ  และสวมตองพรอมใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 

 3.  ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผูใชบริการจะตองปลอดภัยขณะใชสวม เชน สถานที่ต้ังสวมไมเปลี่ยว  

หองสวมแยกเพศชาย – หญงิ 

 สวมสาธารณะ หมายถึง หองสวมในทีส่าธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไวให

ประชาชนทั่วไปใชบริการ 

1.  เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ 

ความสะอาด  (Healthy:H) 

1.   พ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูใน สภาพดีใชงานได 

2.   น้ำใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยูใน สภาพดี ใชงานได 

3.   กระดาษชำระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ (อาจจำหนายหรือบริการฟรี) หรือ  

      สายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได 

4.   อางลางมอื กอกน้ำ กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได 

5.   สบูลางมือ  พรอมใหใช  ตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 

6.   ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด  มีฝาปด  อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  ต้ังอยูในบริเวณอางลางมือ 

      หรือบริเวณใกลเคียง 

7.   มีการระบายอากาศดี  และ  ไมมีกลิ่นเหม็น 

8.   สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกกัไมรั่ว  แตก  หรือชำรุด 

9.   จัดใหมีการทำความสะอาด  และระบบการควบคุมตรวจตรา  เปนประจำ 

ความเพียงพอ  (Accessibility:A) 
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10. จัดใหมีสวมน่ังราบสำหรับผูพิการ ผูสูงวัย หญิงต้ังครรภและประชาชนทั่วไปอยางนอยหน่ึงที่ 

11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 

ความปลอดภัย  (Safety:S) 

12. บริเวณที่ต้ังสวมตองมีอยูที่ลับตา/เปลี่ยว 

13. กรณีที่มีต้ังแต 2 หองขึ้นไปใหแยกเปนหองสวมสำหรับชาย หญิง โดยมีปายหรือสัญลักษณที่ชัดเจน 

14. ประตู  ที่จบัเปด – ปด  และที่ล็อคดานใน  สะอาด  อยูในสภาพดี  ใชงานได 

15. พ้ืนหองสวมแหง 

16. แสงสวางเพียงพอ  สามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณ 
 

ตารางที่ 49  แสดงผลการตรวจประเมินหองน้ำสะอาดตามมาตรฐาน HAS ป 2561 
 

ประเภทสถานบริการที่มีสวม

สาธารณะ 

ผาน

มาตรฐาน 

HAS (แหง) 

หมายเหตุ 

โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน 8 เกณฑ Green & Clean Hospital 

โรงพยาบาลเอกชน 1 ร.พ.เปาโล  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 78 สุมตรวจประเมิน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7  สุมตรวจประเมิน 

รานจำหนายอาหาร 1 นิตยาไกยาง 

สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง 14 ปตท.ทุกสาขาในจังหวัดปทุมธาน ีอ.เมืองฯ 4 สาขา อ.ลาดหลุมแกว 

1 สาขา อ.ลำลูกกา 4 สาขา อ.สามโคก 1 สาขา อ,คลองหลวง 2 

สาขา อ.ธัญบุรี 2 สาขา 

หางสรรพสินคา/ศูนยการคา 1 หางเทสโก โลตัส รังสิต 

โรงภาพยนตร 2 เมเจอร ซีนีเพล็กซ บ๊ิกซีปทมุธานี และรังสิต 
 

2.12 ขอมูลดานสุขาภิบาลอาหาร 

 การสุขาภิบาลอาหาร (Food sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

บุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหารเพ่ือทำใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค หนอนพยาธิ และ

สารเคมีตางๆ ที่เปนอันตราย หรืออาจจะเปนอันตรายตอการเจริญของรางกาย สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิต

ของผูบริโภค 

 โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ (Food-borne illness) โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ เกิดจากการบริโภค

อาหารไดรับการปนเปอนจากเช้ือโรค สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนทีไ่มใชอาหาร จนทำใหมีผลกระทบตอ 

สุขภาพและรางกาย ในที่น้ีจะกลาวถึง  

1. โรคอาหารเปนพิษ (Food poisoning) มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปอนดวยสิ่งที่เปน

อันตราย เชน สารเคมีธรรมชาติ สารเคมีสังเคราะห สารพิษจากเช้ือโรค หรือเช้ือโรคที่เปนอันตรายและยังมีชีวิตอยู

และสรางสารพิษในอาหารได 
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2. โรคติดเช้ือจากอาหาร (Food-borne infection) เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำด่ืมที่ปนเปอนดวย

เช้ือจุลินทรียทีเ่ปนอันตราย เช้ือโรคเจริญและเพ่ิมจำนวนในระบบทางอาหารของคนจนทำใหเกิดการเจ็บปวยได 

 เน่ืองจากการกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงสาธารธารณสุขจึงจัดทำแนวทางการ

ประเมินการจัดการกระบวนการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(Environmental 

Health Accreditation : EHA)  ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร  

การตรวจประเมินการจัดการกระบวนงานตามระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร จะพิจารณาจากกระบวนงานที่กำหนดไวตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ 2535 

ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารและเปนการดำเนินงานที่ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ  ที่จะสงผลตอประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนที่ และยังเปนการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ไมเจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเปนสื่อ  โดยมี 4 ระบบหลัก  11 ระบบยอยที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารตลาด 

EHA : 1003 การจำหนายสินคาในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจำหนายอาหาร) 

2. การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

EHA : 2001 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย อปท.) 

EHA : 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหนวยงานอ่ืน) 

EHA : 2003 การจัดการคุณภาพตูน้ำหยอดเหรียญ 

3. การจัดการสิ่งปฏิกูล ประกอบดวย 2 มาตรฐาน 

EHA : 3001 การจัดการสวมสาธารณะ 

EHA : 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล 

4. การจัดการมูลฝอย ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

EHA : 4002 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

EHA : 4003 การจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ผลการตรวจประเมินดานพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA) 4 ระบบงานหลัก (ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร,การจัดการคุณภาพน้ำ

บริโภค,การจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการมูลฝอย) จังหวัดปทุมธานี ในป 2562 พบวา อปท.สมัครเขารับการ

ประเมิน 1 ระบบ ใน 4 ระบบหลัก จำนวน 13 แหง ผานการประเมินระดับพ้ืนฐานขึ้นไปอยางนอย 1 ระบบ ใน 4 

ระบบหลัก จำนวน 12 แหง 
 

ตารางที่ 50  ผลการตรวจประเมิน EHA องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี ป 2562 
 

 

อปท. ประเด็นงานทีส่มัครเขารับการตรวจประเมินรับรอง ผลการตรวจ

ประเมิน 
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อปท. ประเด็นงานทีส่มัครเขารับการตรวจประเมินรับรอง ผลการตรวจ

ประเมิน 

เทศบาลนครรงัสิต EHA : 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล 

EHA : 4003 การจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

EHA : 6000 การจัดการเหตุรำคาญ 

EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

EHA : 9002 การออกหนังสือรับรองการแจง 

EHA : 9003 การออกใบอนุญาต 

-ไมผาน 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลตำบลธัญบุร ี EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 9003 การออกใบอนุญาต 

-ระดับพ้ืนฐาน 

-ระดับพ้ืนฐาน 
(LPAไมถงึ80) 

เทศบาลเมืองลำสามแกว EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารตลาด 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลเมืองลาดสวาย EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารตลาด 

EHA : 2003 การจัดการคุณภาพตูน้ำหยอดเหรียญ 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

-ไมผาน 

-ไมผาน 

-ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลตำบลสนั่นรักษ EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

EHA : 9002 การออกหนังสือรับรองการแจง 

-ระดับพ้ืนฐาน 

-ไมผาน 

-ไมผาน 

เทศบาลตำบลบานใหม EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

-ไมผาน 

-ไมผาน 

-ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลตำบลสามโคก EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

-ไมผาน 

-ระดับพ้ืนฐาน 

เทศบาลตำบลบางเตย EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 2003 การจัดการคุณภาพตูน้ำหยอดเหรียญ 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

EHA : 6000 การจัดการเหตุรำคาญ 

EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

-ไมผาน 

-ระดับพ้ืนฐาน 

-ระดับพ้ืนฐาน 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลตำบลบางเด่ือ EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

EHA : 9001 การออกขอกำหนดของทองถิ่น 

-ระดับพ้ืนฐาน 

-ระดับเกียรติบัตร 

-ระดับพ้ืนฐาน 

เทศบาลตำบลคูขวาง EHA : 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารตลาด -ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลตำบลบางพูน EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

-ไมผาน 

-ระดับพ้ืนฐาน 
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อปท. ประเด็นงานทีส่มัครเขารับการตรวจประเมินรับรอง ผลการตรวจ

ประเมิน 

EHA : 9003 การออกใบอนุญาต -ระดับเกียรติบัตร 

เทศบาลตำบลลำลูกกา EHA : 1001 สถานที่จำหนายและสะสมอาหาร(รานอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร) 

EHA : 7000 การจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

-ระดับพ้ืนฐาน 

-ไมผาน 

เทศบาลตำบลหลักหก EHA : 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป -ระดับพ้ืนฐาน 

ท่ีมา : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยท่ี4 สระบุรี 
 

2.12.1 ขอมลูอาหารปลอดภัย การตรวจประเมินสถานที่จำหนายอาหาร 
 

ตารางที่ 51 ผลการตรวจสารปนเปอนในอาหาร จังหวัดปทุมธานี ป 2562 
 

 

อำเภอ ตัวอยางที่ตรวจ (จำนวน) ตัวอยางท่ีพบสารปนเปอน 

(จำนวน) 

รอยละที่พบ 

รวม    

เมืองปทุมธานี    

คลองหลวง    

ธัญบุร ี    

หนองเสือ    

ลาดหลุมแกว    

ลำลูกกา    

สามโคก    

ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
   

ตารางที่ 52 ผลการประเมินตลาดสดนาซื้อ จังหวัดปทุมธานี ป 2562 
 

อำเภอ ตลาดประเภทที่ 

1 ทั้งหมด (แหง) 

ตลาดประเภทที่ 1 ที่ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ (แหง) 

ระดับดี (๓ ดาว) ระดับดีมาก 

 (๕ ดาว) 

รวมทั้งสิ้น รอยละ 

รวม 29 11 ๑8 29 ๑๐๐ 

เมืองปทุมธานี 4 1 3 4 ๑๐๐ 

คลองหลวง 9 5 4 9 ๑๐๐ 

ธัญบุร ี 6 3 3 6 ๑๐๐ 

หนองเสือ 0 0 0 0 0 

ลาดหลุมแกว 1 0 1 1 ๑๐๐ 

ลำลูกกา 8 2 6 8 ๑๐๐ 

สามโคก 1 0 1 1 ๑๐๐ 

ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
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ตารางที่ 53 ผลการตรวจรานอาหารและแผงลอยจำหนายอาหาร (อาหารสะอาด รสชาติอรอย  

: Clean Food Good Taste) จังหวัดปทมุธานี ป 2562 
 

อำเภอ รานอาหาร (แหง) แผงลอยจำหนายอาหาร (แหง) รานจำหนายอาหาร (แหง) 

ตรวจ ผาน 

CFGT 

รอยละ ตรวจ ผาน 

CFGT 

รอยละ ตรวจ ผาน 

CFGT 

รอยละ 

รวม 3,154 2,850 90.37 2,041 1,839 90.11 1,113 1,011 90.84 

เมืองปทุมธานี 571 503 88.10 373 317 84.99 198 186 93.94 

คลองหลวง 662 596 90.03 422 387 91.71 240 209 87.04 

ธัญบุร ี 755 690 91.39 450 409 90.89 365 281 92.14 

หนองเสือ 179 168 93.86 161 151 93.79 18 17 94.45 

ลาดหลุมแกว 182 173 95.06 145 137 94.49 37 36 97.30 

ลำลูกกา 695 625 89.93 424 384 90.57 271 241 88.93 

สามโคก 110 95 86.37 66 54 81.82 44 41 93.19 

ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
 

2.12.2 ขอมลูการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพ้ืนที่ 

การดำเนินงานดานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ไดดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใน

โรงเรียนพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (กพด.) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเฝาระวัง

คุณภาพน้ำบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐานและสามารถจัดระบบบริการน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพแก

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งสงเสริมใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ำบริโภคดวยชุดทดสอบภาคสนามได

ดวยตนเอง ในป 2562 ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไดดำเนินการเก็บ

ตัวอยางน้ำบริโภคของโรงเรียนในพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (กพด.) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 14 

โรงเรียนๆ ละ 1 ตัวอยาง เพ่ือสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ กรมอนามัย ตามตัวช้ีวัดคุณภาพน้ำ 20 ชนิด 

ประกอบดวย ความเปนกรด-ดาง (pH) , สี (Color) ,ความขุน (Turbilidity) , ความกระดาง (Hardness) , 

ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) , เหล็ก (Fe) , แมงกานิส (Mn) , ทองแดง (Cu) ,สังกะสี 

(Zn) , ตะก่ัว (Pb) , โครเมียม (Cr) , แคดเมียม (Cd) ,สารหนู (As) , ปรอท (Hg) ,ซัลเฟต (Sulfate) ,คลอไรด 

(Chloride) ,ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) , ฟลูออไรด (Fluoride) ,โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) , 

และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria) พบวา คุณภาพน้ำผานเกณฑมาตรฐาน จำนวน 10 

ตัวอยาง และคุณภาพน้ำไมผานเกณฑมาตรฐาน จำนวน 4 ตัวอยาง 
 

ตารางที ่54 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำโรงเรียน  จังหวัดปทุมธานี ป 2562 
 

ลำดับ โรงเรียน แหลงนำ้ด่ืม ผลการ

วิเคราะห

คุณภาพน้ำ 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนบางคูวัด น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

2. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทำ น้ำกรอง+น้ำถัง 20 ลิตร ผาน ใชน้ำถัง 20 ลติร 
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ลำดับ โรงเรียน แหลงนำ้ด่ืม ผลการ

วิเคราะห

คุณภาพน้ำ 

หมายเหตุ 

3. โรงเรียนวัดไพรฟา น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

4. โรงเรียนวัดบางเด่ือ น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

5. โรงเรียนวัดชินวราราม น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

6. โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

7. โรงเรียนวัดโคก น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

8. โรงเรียนวัดฉาง น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

9. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี น้ำผานเครื่องกรอง ไมผาน โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(>1,600 MPN/100ml) 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(>1,600 MPN/100ml) 

10. โรงเรียนวัดหงสปทุมมาวาส น้ำผานเครื่องกรอง ไมผาน โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(130 MPN/100ml) 

11. โรงเรียนเจริญดีวิทยา น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

12. โรงเรียนรวมใจประสิทธ น้ำผานเครื่องกรอง ผาน  

13. โรงเรียนรวมราษฎรสามัคค ี น้ำผานเครื่องกรอง ไมผาน โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(2 MPN/100ml) 

14. โรงเรียนรวมจิตประสาท น้ำผานเครื่องกรอง ไมผาน TDS (1,259 mg/l) คลอ

ไรด (284 mg/l) 

ที่มา : กลุมงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่4 สระบุร ี
 

2.13 ขอมูลเรือ่งรองเรียนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 สถิติเรื่องรองเรียนดานมลพิษและสิ่งแวดลอมเปนภาพรวมของจังหวัดปทุมธานีที่กรมควบคุมมลพิษได

รวบรวมไวระหวางป 2560 – 2562  
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ป  2560 จังหวัดปทุมธานีมีเรื่องรองเรียนดานมลพิษ รวมจำนวน 40 ครัง้ ประเภทปญหามลพิษที่ไดรบั 

การรองเรียนสูงสุดเปนเรื่องกลิ่นเหม็น 28 ครั้ง เสียงดัง/รบกวน 10 ครั้ง ฝุนละออง/เขมาควัน 8 ครั้ง น้ำเสีย 7 

ครั้ง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2  ครั้ง โดยมีชองทางในการรับแจงเรื่องรองเรียนดานมลพิษที่มีการใชบริการสูงสุด 

3 ลำดับแรก ไดแก เว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ รอยละ 57 โทรศัพท รอยละ 28 และจดหมาย รอยละ 7 

ตามลำดับ เมื่อพิจารณาประเภทแหลงที่มาของปญหามลพิษที่ไดรับการแจงเรื่องรองเรียน พบวา สวนใหญเกิดจาก

การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 45 และสถานประกอบการ รอยละ 22 
 

ป 2561 จังหวัดปทุมธานีมีเรื่องรองเรียนดานมลพิษ รวมจำนวน 41 ครั้ง ประเภทปญหามลพิษที่ไดรับ

การรองเรียนสูงสุดเปนเรื่องกลิ่นเหม็น 24 ครั้ง เสียงดัง/รบกวน 14 ครั้ง ฝุนละออง/เขมาควัน 12 ครัง้ น้ำเสีย 6 

ครั้ง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1  ครั้ง โดยมีชองทางในการรับแจงเรื่องรองเรียนดานมลพิษที่มกีารใชบริการสูงสุด 

3 ลำดับแรก ไดแก เว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ รอยละ 52 โทรศัพท รอยละ 30 และจดหมาย รอยละ 10 

ตามลำดับ เมื่อพิจารณาประเภทแหลงที่มาของปญหามลพิษที่ไดรับการแจงเรื่องรองเรียน พบวา สวนใหญเกิดจาก

การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 45 และสถานประกอบการ รอยละ 22 
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ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 

 

ขอมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2562 จังหวัดปทุมธานีมีเรื่องรองเรียนดานมลพิษลดลง รวมจำนวน 7 ครั้ง 

ประเภทปญหามลพิษที่ไดรับการรองเรียนสูงสุดเปนเรื่องกลิ่นเหม็น 3 ครัง้ เสียงดัง/รบกวน 2 ครั้ง ฝุนละออง/

เขมาควัน 2 ครั้ง น้ำเสีย 3 ครั้ง โดยมีชองทางในการรับแจงเรื่องรองเรียนดานมลพิษที่มกีารใชบริการสูงสุด 3 

ลำดับแรก ไดแก โทรศัพท รอยละ 37 เว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ รอยละ 33 และจดหมาย รอยละ 17 

ตามลำดับ เมื่อพิจารณาประเภทแหลงที่มาของปญหามลพิษที่ไดรับการแจงเรื่องรองเรียน พบวา สวนใหญเกิดจาก

การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 59 และสถานประกอบการ รอยละ 13 ดังตาราง 

 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ  10 มิถุนายน 2562 

 

2.14 ขอมูลแหลงกำเนิดมลพิษอ่ืนๆ ในพ้ืนที ่เชน เหมืองเกา ฯลฯ 
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  - ตลาดคาสง/ปลีกขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง เชน หางสรรพสินคาแมคโคร โลตัส 

บ๊ิกซี หางฟวเจอร พารค รังสติ เซียร แอรพอรต ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมอืง ตลาดไอยรา เปนแหลงขยะ น้ำเสีย 

กลิ่น แหลงแมลงสัตวนำโรค สารเคมีตกคางและสารปนเปอนกอโรคทั้งเฉียบพลันและเรือ้รัง 

  - เสนทางคมนาคม/การกอสราง เปนแหลงมลพิษอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน แสง ความรอน 

ฝุนละออง เขมาควันพิษจากทอไอเสีย และอุบัติเหตุ/อุบัติภัยตางๆ 

  - ขยะอันตรายเครื่องมืออิเลคทรอนิค เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณที่เกี่ยวของ (ปทุมธานีเปนจังหวัด

ที่ประชาชนใชเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณอิเลคทรอนิคสงูเปนอันดับตนๆ ของประเทศ) 

  - การกอสรางโครงการพัฒนาดานตางๆ จากการขยายตัวของเขตเมือง ทำใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมในเรื่องฝุนละออง เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทอืน กลิ่น อุบัติเหตุ/อุบัติภัยตางๆ 

  - รานคาของเกา/รีไซเคิล 
 

2.14.1 ของเสยีอันตราย  

 (๑) อัตราการผลิต ปริมาณ และองคประกอบของเสียอันตรายชุมชน 

 จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน : 

เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตำบล 3.217 กิโลกรัม

ตอคนตอป องคการบริหารสวนตำบล 2.306 กิโลกรัมตอคนตอป : กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) พบวา จังหวัด

ปทุมธานีมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ ๓,๒๕๗ ตันตอป  

 (๒) การรวบรวม การกำจัด และการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนยรวม 

 ของเสียอันตรายที่เกิดจากบานเรือนสวนใหญจะทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยของชุมชน เชน แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา เปนตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีหลายแหงมีการรณรงคใหชุมชนคัด

แยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชน การดำเนินการรวบรวมของเสียอันตรายองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสวนใหญไมมีสถานที่รวบรวมของเสียอันตราย อีกทั้งการดำเนินการนำไปกำจัดยังไมมีความชัดเจน 

เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานียังไมมีศูนยรวบรวมของเสียอันตราย และไมมีการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนยรวม  

 2.14.2 การใชสารเคมีในการทำการเกษตรของเกษตรกร 

ระบบการผลิตอาหารที่มีเปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการเชิงปริมาณของตลาดและมองผล

ประกอบการและผลกำไรเปนหลัก ใชสารเคมี ใชพันธุกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมปริมาณของผลผลิต ซึ่งสงผลตอ

ความอุดมสมบูรณของดิน น้ำ ปาไม และสงผลตอรางกายของทั้งผูผลิตและผูบริโภค 

จากการทดสอบการปนเปอนของอาหารในตลาดของ Thai-PAN ที่ไดเก็บตัวอยางผักผลไมที่คนไทยนิยม

บริโภคมากที่สุด 10 ชนิดประกอบไปดวยคะนา ผักกาดขาว กะหล่ำปลี แตงกวา ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะพริกแดง

กะเพรา กวางตุง และผักบุงจีน โดยเก็บตัวอยางผักจากโมเดิรนเทรด ซึ่งประกอบไปดวยหางเทสโก บ๊ิกซี แมคโคร 

และผักที่มีตราเครื่องหมาย Q รับรอง และจากตลาดสดจำนวน 4 แหง ไดแกตลาดไท ปากคลองตลาด สี่มุมเมือง 

และตลาดบางใหญ ปรากฏวาพบโดยภาพรวมมีผักที่มีสารเคมีตกคางเกินมาตรฐาน (คาเอ็มอารแอล) ของกระทรวง

สาธารณสุขสูงถึง 25 % จากการตรวจสอบพบวา ผักที่พบการปนเปอนมากที่สุดคือกะเพรา พบวาสารพิษเกิน

มาตรฐานถึง 62.5 % ถั่วฝกยาวและคะนาพบ 32.5 % ผักบุงจีน กวางตุง และมะเขือเปราะพบตกคาง 25 % 

แตงกวาและพริกแดงพบคอนขางนอยคือ 12.5 % สวนผักกาดขาวปลี และกะหล่ำปลีไมพบการตกคาง 

http://www.thaipan.org/
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การบริโภคสินคาเกษตรที่มีสารเคมี สรางปญหาสุขภาพทั้งโรคเฉียบพลัน เชน อาหารคลื่นไส อาเจียน 

ปวดหัว ปวดกลามเน้ือ ทองรวง หายใจติดขัด ตาพรามัว และโรคเรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ

อัมพาต โรคผิวหนัง การพิการของเด็กแรกเกิดและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน สถิติเกี่ยวกับการเจ็บปวยจาก

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่บันทึกไวในสถิติเปนเพียงตัวเลขขั้นต่ำของจำนวนผูปวยจริงในแตละป การเก็บขอมูลสวน

ใหญมาจากระบบฐานขอมูลการเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล และแพทยวินิจฉัยวาเปนเพราะสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืช แตในความเปนจริงมีผูปวยที่ไมเขารับการรักษาในระบบจำนวนมาก และความเช่ือมโยงของการปวยและ

สารเคมีอาจไมชัดเจนในบางกรณี โดยเฉพาะในโรคเรื้อรังตางๆ อยางไรก็ตาม มีการประเมินวาจำนวนผูปวยที่

แทจริงอาจอยูที่ 200,000 – 400,000 คนตอป และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นสอดคลองกับปริมาณการนำเขาและใช

สารเคมีในประเทศ 

ประเด็นทีน่าสนใจ 

• การสงตอโดยผานพอคาคนกลางหลายๆ ทอด ทำใหสินคาเกษตรมีความเสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมีเพ่ิม

มากขึ้นดวย 

• แมเกษตรกรจะรูผลเสีย แตการเปลี่ยนการเพาะปลูกจากเคมีไปเปนอินทรียน้ัน จะทำใหสูญเสียผลผลติไป

ถึง 80% จึงทำใหเกษตรกรหลายคนไมสามารถเลี้ยงดูตนเองไดหากรายไดทิ้งชวง จึงไมกลาปรับเปลี่ยน

วิธีการเพาะปลูก 

• วิถีชีวิตคนเมืองที่ตองเรงรีบและเนนสะดวกเปนหลัก ทำใหคนมีเวลาใสใจในรายละเอียดกับการเลือก

อาหารที่ดีนอยลง 

• มาตรฐานการควบคุมสินคาเกษตรไมสามารถรับประกันความปลอดภัยไดจริง และตรามาตรฐานบางอันก็

ยอมรับการใชสารเคม ี

• สินคาอินทรียหลายๆ กลุมไมสามารถเขาสูตลาดได เพราะแหลงจำหนายตองการมาตรฐานรับรองซึ่งมี

ราคาสูงกวาที่เกษตรกรรายยอยจะรับไหว 

• ผูบริโภคสวนใหญตองการผักผลไมทีห่นาตาสวยงาม แตผกัผลไมอินทรียที่ปลูกตามธรรมชาติแบบไมใช

สารเคมีน้ัน จะไมสามารถกำหนดใหมีความสวยงาม มีขนาดใหญ หรือมีปริมาณมากๆ ไดทุกฤดูกาล

เหมือนกับพืชผักที่เพาะปลูกดวยเคมีทั่วไปในตลาด 

• ตลาดสีเขียวหรือตลาดอาหารปลอดภัยยังมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับสัดสวนของปริมาณตลาดทั้งหมด 

และสวนมากเปนรูปแบบของตลาดช่ัวคราวหรือตามฤดูกาล 

2.15 หนวยบริการสาธารณสุข 

จังหวัดปทุมธานี มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ/เอกชน ประกอบดวย โรงพยาบาลทัว่ไป ๑ แหง โรงพยาบาล

ชุมชน ๗ แหง โรงพยาบาลเฉพาะทาง ๒ แหงสังกัดกรมการแพทย  โรงพยาบาลเอกชน 9 แหง โรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงอ่ืน ๑ แหง  สถานีอนามัย ๗๘ แหง ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล ๒๑ แหง คลินิก (ทุกประเภท) ๔๓๙ 

แหง จำนวนเตียง ๒,๘๕๒ เตียง สำหรับบุคลากรดานสาธารณสุข ประกอบดวย แพทย ๔๒๓ คน ทันตแพทย ๖๔ 

คน เภสัชกร ๙๔ คน อัตราสวนแพทยตอจานวนประชากรจังหวัดปทุมธานี เมื่อป ๒๕๕๕ เทากับ ๑: ๒,๓๓๐ คน 

สูงกวามาตรฐาน (แพทยมาตรฐาน ๑ : ๖,๐๐๐ คน) 
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 2.15.1 จำนวนสถานบริการสารณสุขระดับตติยภูมิและทติุยภูมิแยกรายอำเภอ 
 

ตารางท่ี 55  สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เปนรายอำเภอ ปงบประมาณ 2561 
 

 

 

อำเภอ 

โรงพยาบาล

รัฐบาล 

Government 

hospital 

โรงพยาบาล

เอกชน 

Private 

hospital 

โรงพยาบาล

สงเสริม 

สุขภาพตำบล  

Health 

promoting 

hospital 

คลินิกทุก

ประเภท 

Clinic 

รวม 8 10 78 618 

อำเภอเมืองปทุมธานี 1 1 19 148 

อำเภอคลองหลวง 1 1 12 202 

อำเภอธัญบุรี 2 5 3 6 

อำเภอหนองเสือ 1 - 9 10 

อำเภอลาดหลุมแกว 1 - 11 97 

อำเภอลำลูกกา 1 3 13 12 

อำเภอสามโคก 1 - 11 143 

ท่ีมา : กลุมงานคุมครองผูบริโภค  กันยายน  2562 
 

หมายเหตุ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน  533 แหง  (คลินิกเวชกรรม 265 แหง คลินิกทันตกรรม  145 แหง  คลินิกพยาบาล

และผดุงครรภ  24 แหง คลินิกเทคนิคการแพทย 21 แหง คลินิกการแพทยแผนไทย 38 แหง คลินิกแผนไทยประยุกต 4 แหง 

คลินิกกายภาพบำบัด 9 แหง สหคลินิก 17 แหง โรงพยาบาลเอกชน 10 แหง) 
 

ตารางที่ 56 แสดงจำนวนเตียงและอัตราการครองเตียงภาครัฐ ปงบประมาณ 2561 
 

โรงพยาบาล/ระดับ

บริการ 

จำนวนเตียง อัตราครองเตียง อัตราเตียงใหบริการ

จริง : Active Bed 

CMI 

กยผ. จริง กยผ. จริง 

ปทุมธานี      : S 380 408 116.9 108.9 444.4 1.55 

ธัญบุรี         : M 2 60 66 62.6 56.9 37.5 0.68 

คลองหลวง   : F 2 30 50 112.1 67.2 33.6 0.62 

ประชาธิปตย : F 2 30 33 93.8 85.3 28.1 0.76 

หนองเสือ     : F 2 30 38 57.0 45.0 17.1 0.81 

ลาดหลุมแกว : F 2 30 30 66.5 66.5 20.0 0.63 

ลำลูกกา       : F 2 30 35 104.9 89.9 31.5 0.66 

สามโคก       : F 3 30 38 57.3 45.3 17.2 0.88 
 

หมายเหตุ  ระดับ s  ขนาดเตียง (กยผ.)  380     เตียง 

javascript:openWindow('?rcode=1301&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1302&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1304&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1305&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1306&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=1307&statType=1&year=61')


107 

   ระดับ M2  ขนาดเตียง 120     เตียงขึ้นไป 

   ระดับ F2 ขนาดเตียง 30-90 เตียง 

   ระดับ F3 ขนาดเตียง 10       เตียง 
 

2.15.2 หนวยบริการสุขภาพนอกสังกัดกระทรวงสารณสุข 
 

ตารางที ่57 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
 

สถานบริการ จำนวน (แหง) สถานบริการ จำนวน (แหง) 

โรงพยาบาลเอกชน 10 คลินิกการแพทยแผนไทย 32 

สถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคืน 1 คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต 3 

คลินิกเวชกรรม 285 รานขายยาแผนปจจุบัน 588 

คลินิกทันตกรรม 174 รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ 14 

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ 15 รานขายยาแผนปจจุบันสำหรับสัตว 12 

คลินิกเทคนิคการแพทย 25 รานขายยาแผนโบราณ 36 

คลินิกกายภาพบำบัด 13 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ 35 

สหคลินิก 14 สถานที่นำเขายาแผนปจจุบัน 17 

คลินิกเฉพาะทาง 18 รวม 1,291 

ที่มา : กลุมงานคุมครองผูบรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 30 กันยายน 2561 
 

 

 

ตารางที่ 58 แสดงโรงพยาบาลเอกชน จำนวนเตียง แยกรายอำเภอ 
 

ช่ือสถานพยาบาล อำเภอ จำนวนเตียงที่

ขออนุญาต 

จำนวนเตียงที่

เปดบริการ 

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคารลอส เมืองปทุมธานี 100 100 

โรงพยาบาลเมืองปทุม เมืองปทุมธานี 18 18 

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุร ี คลองหลวง 100 112 

โรงพยาบาลการุณเวช คลองหลวง 200 200 

โรงพยาบาลปทุมเวช ธัญบุรี 200 200 

โรงพยาบาลบางประกอก รังสิต2 ธัญบุรี 200 63 

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ธัญบุรี 59 54 

โรงพยาบาลแพทยรังสิต  ลำลูกกา 200 155 

โรงพยาบาลแพทยรังสิต แมและเด็ก ลำลูกกา 56 56 

โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ลำลูกกา 24 24 

รวมทั้งสิ้น 1,157 982 

ที่มา : กลุมงานคุมครองผูบรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 30 กันยายน 2561 
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ตารางที่ 59 แสดงจำนวนสถานพยาบาลจำแนกตามประเภท รายอำเภอ ปงบประมาณ 2561 
 

อำเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล 

รวมยอด 8 10 78 

เมืองปทุมธานี 1 2 19 

คลองหลวง 1 2 12 

ธัญบุรี 2 3 3 

หนองเสือ 1 0 9 

ลาดหลุมแกว 1 0 11 

ลำลูกกา 1 3 13 

สามโคก 1 0 11 
 

หมายเหตุ 1. โรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกจิ และเทศบาล ไมรวมโรงพยาบาลเฉพาะโรค 

   2. โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบล หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุขที่อยูใกลชิดชุมชน ไดแก ศนูย

สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยที่มีการดำเนินงานดานสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเปนการยกระดับและพัฒนาระบบ

สาธารณสุขตามแถลงการณของนายกรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2551 
 

ตารางที่ 60 แสดงจำนวนเตียงภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน 
 

โรงพยาบาล จำนวนเตียง หมายเหตุ 

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 596 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

มหาวชิราลงกรณธัญบุร ี 126 สังกัดกรมการแพทย สธ. 

สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 670 สังกัดกรมการแพทย สธ. 

เอกชน 10  แหง 981  

คลินิกเอกชน  618  แหง -  

รวม 2,374  
 

 2.15.3 กำลังคนดานสุขภาพ ในป 2560 จังหวัดปทุมธานี  มีโรงพยาบาลของภาครัฐบาล 8 แหง 

โรงพยาบาลเอกชน 9 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 78  แหง ศูนยสาธารณสุขเขตเมือง 2 แหง และ

คลินิก 431 แหง สำหรับบุคลากรทางการแพทยที่เปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล มีดังน้ี แพทย 117 

คน ทันตแพทย 63 คน พยาบาล 762 คน มีจานวนเตียงทั้งหมด 620 เตียง โดยมีสัดสวนแพทย 1 คน ตอ

ประชากร 9,426 คน ทันตแพทย 1 คน ประชากร 17,505 คน พยาบาล 1 คน ตอ ประชากร 1,447 คน 
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 2.15.4 ขอมลูหลักประกันสขุภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 61 ผลการดำเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ป  2562 

(ขอมูล ณ วันที่  7  สิงหาคม   2562 ) 
 

 

 

อำเภอ 

 

ขา 

ราชการ 

(1) 

 

ประกัน 

สังคม 

(2) 

สิทธิ UC 

ใน/นอก

จังหวัด 

(3) 

 

ขอมูล

อ่ืนๆ 

(4) 

รอ

พิสูจน

สถานะ

สะสม 

(5) 

 

สิทธิ

วาง 

(6) 

บุคคลมี

ปญหา

สถานะ 

(7) 

พนัก 

งานทอง 

ถิ่น 

(8) 

 

ผูประกั

นตน:

พิการ 

(9) 

 

 

รวม 

(10) 

เมืองปทุมธานี 18,366 54,723 113,635 2,716 127 289 125 1,283 50 191,314 

คลองหลวง 19,397 65,994 150,742 3,775 128 469 104 1,751 64 242,424 

ธัญบุรี 17,026 53,296 113,175 1,207 204 348 991 973 42 187,262 

หนองเสือ 2,533 12,042 33,003 109 4 59 48 337 12 48,147 

ลาดหลุมแกว 3,713 15,710 33,039 228 23 157 15 493 18 53,396 

ลำลูกกา 27,124 64,512 130,712 1,942 438 320 106 1,157 43 226,354 

สามโคก 3,835 16,282 28,038 230 20 49 21 513 30 49,018 

รวม 91,994 282,559 602,344 10,207 944 1,691 1,410 6,507 259 997,915 

ที่มา : กลุมงานประกันสุขภาพออนไลน 
 

ตารางที่ 62 แสดงความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ขอมูล ณ วันที ่ 7  สิงหาคม   2562  
 

 

อำเภอ 
สิทธิวางทั้งหมด : 

จำนวน 

(11) = (5)+(6) 

ผูมีสิทธิสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 

(12)=(1)+(2)+(3)+(4)+(7)+(8)+(9) 

จำนวน 

(13)=(12)*100/(10) 

รอยละ 

เมืองปทุมธานี 416 190,898 99.78 

คลองหลวง 597 241,827 99.75 

ธัญบุร ี 552 186,710 99.71 

หนองเสือ 63 48,084 99.87 

ลาดหลุมแกว 180 53,216 99.66 

ลำลูกกา 758 225,596 99.67 

สามโคก 69 48,949 99.86 
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รวม 2,635 995,280 99.74 

ท่ีมา : กลุมงานประกันสุขภาพออนไลน 

ตารางที่ 63 ผลงานการลงทะเบียน UC  (ขอมูล ณ วันที ่7 สิงหาคม  2562)  
 

อำเภอ ประชาชนในจังหวัด 

(14) 

ประชาชนนอกจงัหวัด 

(15) 

รวม 

(16) 

เมืองปทุมธานี 82830 44786         127,616  

คลองหลวง 106125 90117         196,242  

ธัญบุร ี 81102 34783         115,885  

หนองเสือ 28062 6202          34,264  

ลาดหลุมแกว 29599 8705          38,304  

ลำลูกกา 98911 60183         159,094  

สามโคก 31993 18813          50,806  

รวม 458622 263,589         722,211  

ท่ีมา : กลุมงานประกันสุขภาพออนไลน 

 

หมายเหตุ   

 

 

(5) รอพิสูจนสถานะสะสม    หมายถึง  ขอมูลสิทธิวางท่ีสำรวจในพ้ืนท่ีแลว  พบวา  ไม

พบตัว  ไมอาศัยอยูในพ้ืนท่ี  ติดตอไมได  ยายไปอยูตางจังหวัด      

 

(6) ขอมูลสิทธิวาง  หมายถึงประชากรตามทะเบียนราษฎรท่ีไมมีสิทธิสวัสดิการใด 

ๆ และอยูระหวางการสำรวจสถานะบุคคล       

 

(7) ขอมูลบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ  หมายถึง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23  มีนาคม  2553  

เรื่อง สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานดานสาธารณสุขใหกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธ ิ   

 

(16) ผลงานการลงทะเบียน UC หมายถึง  จำนวนประชากรท่ีลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ

จังหวัดปทุมธานีท้ังหมด (คนท่ีมีทะเบียนบานท้ังในและคนท่ีมีทะเบียนบานนอกจังหวัด) 
 

 

2.15.5 รายช่ือโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอมและเขา

รวมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน 
 

ตารางที่ 64 รายช่ือโรงพยาบาลและผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรม 

และเวชกรรมสิ่งแวดลอม จ.ปทุมธานี ป  2562 
 

สถานบริการ ผลการประเมนิ ป 62 RAH 06 

โรงพยาบาลปทุมธานี ดีมาก / 

โรงพยาบาลธัญบุร ี เริ่มตนพัฒนา / 

โรงพยาบาลประชาธิปตย เริ่มตนพัฒนา / 

โรงพยาบาลหนองเสือ เริ่มตนพัฒนา / 

โรงพยาบาลลาดหลุมแกว เริ่มตนพัฒนา NA 

โรงพยาบาลคลองหลวง เริ่มตนพัฒนา / 
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โรงพยาบาลสามโคก เริ่มตนพัฒนา / 

ท่ีมา : สำนกังานปองกันควบคุมโรคท่ี 4  
 

 

2.15.6 เครื่องมือทางดานอาชีวอนามัย และบุคลากรทางดานอาชีวอนามัย 
 

ตารางที่ 65 แสดงจำนวนบุคลากรและเครื่องมืออาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  

จ.ปทุมธานี ป 2562 
 

โรงพยาบาล จำนวนบุคลากร จำนวนเครื่องมือตรวจสมรรถภาพ (เครื่อง) 

แพทย พยาบาล นวก. เครื่องวัด

แสง 

เคร่ืองวัด        

เสียง 

เครื่องวัด

ความรอน 

ตรวจการ

ไดยิน 

ตรวจการ

มองเห็น 

ตรวจปอด 

ปทุมธานี 2 6* 2 2 1 - 2 2** 3*** 

ที่มา : โรงพยาบาลปทุมธานี 

หมายเหตุ   * เปนพยาบาลอาชีวอนามัยที่อบรมหลักสูตร 4 เดือนแลว 3 คน ยังไมไดอบรม 3 คน 

  ** ป 62 ม ี1 เครื่อง ขออนุมัติซื้อเพ่ิมอีก 1 เครื่อง อนุมัติแลวอยูระหวางการจัดซื้อ 

  *** .ใชการไดดี จำนวน 2 เครื่อง อีก 1 เครื่องขัดของบอย 

 

 

 

 
 

สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยเสี่ยงทีมี่ผลกระทบตอสุขภาพ 
 

3.1 ขอมูลการดำเนินงานเดินสำรวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walkthrough Survey) 

3.1.1 ขอมูลการดำเนินงานเดินสำรวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ โดยหนวยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข (ไดแก สคร. สสจ. หนวยบริการสาธารณสุข/รพท./รพช.)  
 

ตารางที่ 66 แสดงการจัดบริการเชิงรุกในสถานประกอบการ 

 

กิจกรรม ป 2560  

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ป 2561 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ป 2562 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

- ตรวจสุขภาพประจำป (ราย/แหง) 847/24 488/9 1,990/11 

- ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (ราย/แหง) 395/10 488/9 240/3 

- การใหสุขศึกษา/คำปรึกษาแนะนำ (ราย/แหง) 6,000/12 8,000/8 1,500/4 

- สำรวจสถานประกอบการ : Walk through survey (แหง) 3 4 1 
 

ที่มา : คณะทำงานเครือขายคลินิกโรคจากการทำงาน  มิ.ย. 2562 
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ในป 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไดดำเนินการตรวจความปลอดภัย

ในสถานประกอบการทั้งสิ้น 393 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจทั้งสิ้น 16,134 คน โดยในปน้ี มีการตรวจสถาน

ประกอบการเพ่ิมขึ้นจากปที่แลวที่มีทั้งสิ้น 143 แหง ในปน้ีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการขนาด 

20-49 คน มากที่สุดคือ จำนวน 187 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจ จำนวน 6,106 คน  ประเภทอุตสากรรมที่มีกา

ตรวจควาปลอดภัยในการทำงานสูงสุดใน ป 2561 ไดแก ประเภท กาผลิต 170 แหง คิดเปนรอยละ 43.26 

รองลงมาอประเภท กาขาสง กาขาปลีก กาซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต จำนวน 85 แหง คิดเปนรอยละ 

21.63 และประเภทกิจกาดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ จำนวน 51 แหง รอยละ 12.98  

การดำเนินการของเจาหนาที่ในสวนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการ

ทำงานประกอบไปดวยการใหคำแนะนำในวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง กำรออกคำสั่ง ใหสงเอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง 

หรือหยุดการใชเครื่องจักร รวมทั้งการสงเรื่อง สำหรับ ป 2561 พบการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความ

ปลอดภัยของสถานประกอบการ 14 แหง เจาหนาที่ไดสงเรื่องดำเนินคดี 

3.2 สารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 

 3.2.1 รายช่ือสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการจำแนกรายอำเภอ 
 

 

ตารางที ่67 แสดงสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีแยกรายอำเภอ จังหวัดปทุมธานี  

ต้ังแต 1 ก.ค. 2558 
 

อำเภอ รหัสวัตถุ

อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

เมืองปทุมธานี 

( 22 บริษัท ) 
1009 แบเรียมคารบอเนต (barium carbonate)  52,000 กก. 

1015 นอรมัล-บิวทิลอะซิเตต (n-butyl acetate) 176 กก. 

1023 เอทิลอะซิเตต (ethyl acetate) 2.4 กก. 

1025 เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร (ethylene glycol 

monobutyl ether) หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-

butoxyethanol)  

116 กก. 

1030 โกลดโพแทสเซียมไซยาไนด (gold potassium cyanide)  117 กก. 

1036 เมทานอล (methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol) 

82,972.06 กก. 

   

1036 เมทานอล (methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol) 

82,972.06 กก. 

1039 เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (methl Isobutyl ketone) 41.32 กก. 

1046 กรดออรโท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)  10,998.38 กก. 

1049 โพแทสเซียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (potassium 

hexafluorosilicate)  

18,700 กก. 

1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide) 500 กก. 

1052 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) หรือ โซเดียม 43,000 กก. 
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อำเภอ รหัสวัตถุ

อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

เฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (sodium hexafluorosilicate)  

1053 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) 8,657.15 กก. 

2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide)  15,000 กก./ป 

2009 เมตา-ครีซอล (m-cresol) หรือ 3-เมทิลฟนอล (3-methyl 

phenol)  

2,500เมตริกตัน/ป 

2016 ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)  1,200 ลิตร/ป 

2024 ฟนอล (phenol)  14,200.20เมตริกตัน/ป 

2026 สไตรีน (styrene)  58เมตริกตัน/ป 

2029 กรดไนตริก (nitric acid)  450,000ลิตร/ป 

3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate 

pentahydrate)  

300เมตริกตัน/ป 

3015 กรดโบริก (boric acid)  3,090 กก./ป 

3044 เอชซีเอฟซี-22 (HCFC-22) หรือ คลอโรไดฟลูออโรมีเทน 

(chlorodifluoromethane)  

409.59เมตริกตัน/ป 

3089 ไดฟนิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-

diisocyanate) หรือ เมทิลีน-ได-พารา-ฟนิลีนไอโซไซยาเนต 

(methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ  

เมทิลีนบิสฟนิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl 

isocyanate)  

255.5เมตริกตัน/ป 

 3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)  30 กก./ป 

 3130 โซเดียมเตตระบอเรตแอนไฮดรัส (sodium tetraborate 

anhydrous)  

100เมตริกตัน/ป 

 3174 เอชเอฟซี-125 (HFC-125)  342เมตริกตัน/ป 

 3176 เอชเอฟซี-134เอ (HFC-134a)  2,148เมตริกตัน/ป 

 3178 เอชเอฟซี-143เอ (HFC-143a)  698 เมตริกตัน/ป 

 3190 เอชเอฟซี-32 (HFC-32)  2,399เมตริกตัน/ป 

 3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทิลีน (1,1,2-trichloroethylene)  900 กก./ป 

3207 ไดยูรอน (diuron)  100 กก./ป 

3210 สารกลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (hydrofluorocarbons)  6,332 เมตริกตัน/ป 

3217 ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)  300 กก./ป 

3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)  450 กก./ป 

3339 เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะซีตาไมด (N,N-dimethylacetamide)  300 กก./ป 

3344 ไฮโดรควิโนน (hydroquinone)  5,000 ลิตร/ป 

3360 บิส (2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] 

หรือ ได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) 

phthalate] หรือ ดีอีเอชพี (DEHP)  

12,746.6เมตริกตัน/ป 

3388 กลุมสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed 20 กก./ป 
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อำเภอ รหัสวัตถุ

อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

isomers or mixture) ; เฮกซะเมทิลลีน ไดไอโซไซยาเนต โพลี

เมอร (Hexamethylene diisocyanate polymer)  

คลองหลวง 

( 57 บริษัท ) 

1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)  2,664 กก./ป 

1009 แบเรียมคารบอเนต (barium carbonate)  243,000 กก. 

1011 แบเรียมคลอไรด (barium chloride)  14.5 กก. 

1015 นอรมัล-บิวทิลอะซิเตต (n-butyl acetate) 1,559.6 กก. 

1016 เซคันดาร-ีบิวทิลอะซิเตต (sec-butyl acetate)  300 กก. 

1019 คอปเปอร (I) ไซยาไนด [copper (I) cyanide]  1,305 กก. 

1023 เอทิลอะซิเตต (ethyl acetate)  3 กก. 

 1024 เอทิลีนไดอามีน (ethylenediamine) หรือ 1,2-ไดอะมิโนอีเทน 

(1,2-diaminoethane) 

91,716 กก. 

 1025 เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร (ethylene glycol 

monobutyl ether) หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-

butoxyethanol)  

72 กก. 

 1028 เอทิลีนไกลคอลโมโนเอทิลอีเทอรอะซิเตต (ethylene glycol 

monoethyl ether acetate) หรือ 2-เอทอกซีเอทิลอะซิเตต (2-

ethoxy ethyl acetate)  

1,488.9 กก. 

 1033 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)  74,480 กก. 

 1034 แมงกานีสไดออกไซด (manganese dioxide) หรือ แมงกานีส 

(IV) ออกไซด [manganese (IV) oxide]  

6,935 กก. 

 1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol) 

672.5 กก. 

 1038 เมทิลีนคลอไรด (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน 

(dichloromethane)  

1.5 กก. 

 1039 เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (methl Isobutyl ketone) 83,494.9 กก. 

 1046 กรดออรโท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)  1,405,260.76 กก. 

 1047 กรดโพลีฟอสฟอริก (polyphosphoric acid)  9 กก. 

 1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide) 38,004.5 กก. 

 1053 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) 1,923,335 กก. 

 1054 โซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite)  98,500 กก. 

 1058 ไตรเอทิลีนเตตรามีน (triethylenetetramine)  6 กก. 

 1117 คอปเปอร (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate 

(pentahydrate)]  

2,630.06 กก./ป 

 2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide)  14,500 กก./ป 

 2010 พารา-ครีซอล (p-cresol) หรือ 4-เมทิลฟนอล (4-methyl 

phenol)  

5 เมตริกตัน/ป 

 2013 เอทิลอะคริเลต (ethyl acrylate)  10,000 กก./ป 
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อำเภอ รหัสวัตถุ

อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

 2015 2-เอทิลเฮกซิลอะคริเลต (2-ethylhexyl acrylate)  100 กก./ป 

 2016 ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)  210.6 ตัน/ป 

 2017 เฟอรฟูรัล (furfural) หรือ 2-เฟอรัลดีไฮด (2-furraldehyde)  3,000 เมตริกตัน/ป 

 2020 เมทิลอะคริเลต (methyl acrylate)  1,000 กก./ป 

 2022 เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate) 57.35 เมตริกตัน/ป 

 2024 ฟนอล (phenol)  170,516 กก./ป 

 2026 สไตรีน (styrene)  238.1 เมตริกตัน/ป 

 2029 กรดไนตริก (nitric acid)  20100 กก./ป  

60,000 ลิตร/ป 
 3006 อะนิลีน (aniline)  20 เมตริกตัน/ป 

คลองหลวง 

( 57 บริษัท ) 

3008 อารซีนิกเพนทอกไซด (arsenic pentoxide) หรือ อารซีนิกออก

ไซด (arsenic oxide)  

2,000 เมตริกตัน/ป 

 3012 เบนซีน (benzene)  70 กก./ป 

 3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate 

decahydrate) หรือ บอแรกซ (borax)  

1,014.2 เมตริกตัน/ป 

 3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate 

pentahydrate)  

1,500 เมตริกตัน/ป 

 3015 กรดโบริก (boric acid)  2,059 เมตริกตัน/ป 

9,900 ลิตร/ป 

 3060 เอชซีเอฟซี-225 (HCFC-225) หรือ ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพ

รเพน  

(dichloropentafluoropropane)  

130 กก./ป 

 3089 ไดฟนิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-

diisocyanate) หรือ เมทิลีน-ได-พารา-ฟนิลีนไอโซไซยาเนต 

(methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ เมทิลีนบิส

ฟนิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)  

750.1 เมตริกตัน/ป 

 3090 ไดโซเดียมออกตะบอเรตเตตระไฮเดรต (disodium octaborate 

tetrahydrate)  

1,000 เมตริกตัน/ป 

 3091 อีเทนไทออล (ethanethiol) หรือ เอทิลเมอรแคปแทน (ethyl 

mercaptan)  

20 กก./ป 

 3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)  2,100 กก./ป 

 3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide)  1,190 กก./ป 

 3107 เลด (II) ออกไซด [lead (II) oxide] หรือ ลิทารจ (litharge) หรือ 

แมสซิคอต (massicot)  

11,300 กก.ป/ 

 3117 เมทิลเอทิลคีโตน (methyl ethyl ketone)  20 กก./ป 

 3120 ฟอสฟอรัสขาวหรือเหลือง แดง และดา [phosphorus (white or 

yellow, red, and black)]  

36,000 กก./ป 
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อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

 3130 โซเดียมเตตระบอเรตแอนไฮดรัส (sodium tetraborate 

anhydrous)  
 

70 กก./ป 

 3131 โซเดียมไซยาไนด (sodium cyanide)  200 กก./ป 

 3132 กรดซัลฟูริก (sulfuric acid)  20,500 กก./ป 

 3135 ซัลเฟอรไตรออกไซด (sulfur trioxide)  1,000 กก./ป 

 3138 โทลูอีน (toluene)  4,470 กก./ป 

 3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)  148 เมตริกตัน/ป 

 3140 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,6-diisocyanate)  4,000 กก./ป 

 3144 ไวนิลคลอไรด (vinyl chloride) หรือ คลอโรอีทีน 

(chloroethene)  

50 กก./ป 

 3191 เอชเอฟซี-365เอ็มเอฟซี (HFC-365mfc)  100 กก./ป 

 3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทิลีน (1,1,2-trichloroethylene)  1,000 กก./ป 

 3201 เบนซัลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium chloride) หรือ อัลคิล

เบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอ

ไรด(alkylbenzyldimethylammoniumchloride)  

5,000 กก./ป 

 3203 คารเบนดาซิม (carbendazim)  6,000 กก./ป 

 3207 ไดยูรอน (diuron)  5.1 เมตริกตัน/ป 

 3208 เอทิลีนไดคลอไรด (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอี

เทน (1,2-dichloroethane)  

900 กก./ป 

 3210 สารกลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (hydrofluorocarbons)  201,450 กก./ป 

 3212 สารกลุมเปอรฟลูออโรคารบอน (perfluorocarbons)  12,000 กก./ป 

 3218 2-(ไทโอไซยาโนเมทิลไทโอ) เบนโซไทอะโซล [2-

(thiocyanomethylthio) benzothiazole]  

9,000 กก./ป 

 3219 ไทโอยูเรีย (thiourea)  33,000 กก./ป 

 3220 ไทแรม (thiram)  
 

5,000 กก./ป 

 3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)  10,000 กก./ป 

 3319 ไดเบนโซอิลเปอรออกไซด (dibenzoyl peroxide)  39 เมตริกตัน/ป 

 3324 แกมมา-บิวทิโรแลกโตน (gamma-butyrolactone) หรือ บิวทิโร

แลกโตน (butyrolactone)  

200 กก./ป 

 3325 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-butanediol) หรือ 1,4-บิวทิลีนไกลคอล 

(1,4-butylene glycol)  

40,000 ลิตร/ป 

 3339 เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะซีตาไมด (N,N-dimethylacetamide)  250 กก./ป 

 3365 ฟอรมาไมด (formamide)  100 กก./ป 

 3370 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  4,500 ลิตร/ป 

ธัญบุร ี

( 5 บริษัท ) 

1021 ไดเอทิลีนไตรอามีน (2,2-ไดอะมิโนไดเอทิลอามีน) 

[diethylenetriamine (2,2-diaminodiethylamine)]  

15.2 กก. 

1025 เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร (ethylene glycol 7,400 กก. 
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ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

monobutyl ether) หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-

butoxyethanol)  

1036 เมทานอล (methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol)  

12,211 กก. 

 1039 เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (methyl isobutyl ketone)  10 กก. 

 1046 กรดออรโท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)  702.98 กก. 

 2022 เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate)  4,000 กก./ป 

 3002 อะซีโตน (acetone)  230 กก./ป 

 3093 เอทิลีนอิมีน (ethyleneimine) หรือ เอซิริดีน (aziridine)  4,500 กก./ป 

 3099 เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต (hexamethylene 

diisocyanate)  

100 เมตริกตัน/ป 

 3117 เมทิลเอทิลคีโตน (methyl ethyl ketone)  20 เมตริกตัน/ป 

 3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)  100 เมตริกตัน/ป 

 3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)  5,080 ลิตร/ป 

 3366 โพรพิลีนออกไซด (propylene oxide) หรือ 2-เมทิลออกซีเรน 

(2-methyl oxirane)  

4,000 กก./ป 

 3389 กลุมสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed 

isomers or mixture) ; เมทิลลีน-บิส-(4-ไซโคเฮกซิลไดไอโซไซยา

เนต) (Methylene-bis(4-cyclohexylisocyanate) 

400,000 กก./ป 

 3393 กลุมสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed 

isomers or mixture) ; (2,5 or 2,6) 

Diisocyanatomethylbicyclo [2.2.1] heptane  

121,000 กก./ป 

 3394 กลุมสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed 

isomers or mixture) ; 1,3-Bis(isocyanatomethyl) benzene  

60,000 กก./ป 

 3396 กลุมสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed 

isomers or mixture) ; 1,4-dithiene, 2,5-

bis(isocyanatomethyl)-  

2,000 กก./ป 

ลาดหลุมแกว 

( 6 บริษัท ) 

1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)  60 กก. 

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol)  

11,565,000 กก. 

2012 อีพิคลอโรไฮดริน (epichlorohydrin) หรือ 1-คลอโร-2,3-อีพอกซี

โพรเพน (1-chloro-2,3-epoxypropane)  

20 เมตริกตัน/ป 

 3002 อะซีโตน (acetone)  20 เมตริกตัน/ป 

 3089 ไดฟนิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-

diisocyanate) หรือ เมทิลีน-ได-พารา-ฟนิลีนไอโซไซยาเนต 

(methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ  

เมทิลีนบิสฟนิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl 

2,660 เมตริกตัน/ป 
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อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

isocyanate)  

 3111 เมอรคิวร ี(II) คลอไรด [mercury (II) chloride]  28,000 กก./ป 

 3125 กรดพิคริก (picric acid) หรือ 2,4,6-ไตรไนโตรฟนอล (2,4,6-

trinitro phenol) หรือกรดพิโครไนตริก (picronitric acid)  

5,500 กก./ป 

 3138 โทลูอีน (toluene)  1,000 กก./ป 

ลำลูกกา 

( 18 บริษทั )  

1015 นอรมัล-บิวทิลอะซิเตต (n-butyl acetate)  2,000 กก./ป 

1021 ไดเอทิลีนไตรอามีน (2,2-ไดอะมิโนไดเอทิลอามีน) 

[diethylenetriamine (2,2-diaminodiethylamine)]  

235.17 กก. 

1023 เอทิลอะซิเตต (ethyl acetate)  1,621 กก. 

1025 เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร (ethylene glycol 

monobutyl ether) หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-

butoxyethanol)  

1 กก. 

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol)  

9,009.42 กก. 

1037 เมทิลอะซิเตต (methyl acetate)  13.06 กก. 

1038 เมทิลีนคลอไรด (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน 

(dichloromethane)  

99,381.12 กก. 

1039 เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (methyl isobutyl ketone)  2,026.98 กก. 

1042 พาราฟอรมัลดีไฮด (paraformaldehyde)  180,000 กก. 

1046 กรดออรโท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)  16.43 กก. 

1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide)  79,054.7 กก. 

1052 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) หรือ โซเดียม

เฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (sodium hexafluorosilicate)  

424,000 กก. 

1053 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide)  473,300 กก. 

1058 ไตรเอทิลีนเตตรามีน (triethylenetetramine)  108.44 กก. 

 1117 คอปเปอร (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate 

(pentahydrate)]  

1 กก. 

 2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide)  10,000 กก. 

 2016 ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)  1,270 กก. 

 2022 เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate)  40,000 กก./ป 

 2024 ฟนอล (phenol)  200.2 เมตริกตัน/ป 

 2026 สไตรีน (styrene)  23,650 กก. 

 2029 กรดไนตริก (nitric acid)  1 เมตริกตัน/ป 

 3002 อะซีโตน (acetone)  6,500 กก./ป 
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อันตราย 

ชื่อวัตถุอันตราย ปริมาณ 

5000 ลิตร/ป 

5 เมตริกตัน/ป 

 3005 แอมโมเนียแอนไฮดรัส (ammonia anhydrous)  1,000 ลิตร/ป 

 3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate 

decahydrate) หรือ บอแรกซ (borax)  

109 เมตริกตัน/ป 

 3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate 

pentahydrate)  

1 เมตริกตัน/ป 

 3015 กรดโบริก (boric acid)  224 เมตริกตัน/ป 

 3027 คลอรีน (chlorine)  30 กก./ป 

 3048 เอชซีเอฟซี-123 (HCFC-123) หรือ ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน  

(dichlorotrifluoroethane)  

5.19 เมตริกตัน 

 3080 โครเมียมไตรออกไซด (chromium trioxide)  18 เมตริกตัน/ป 

 3082 ไซโคลเฮกซิลามีน (cyclohexylamine) หรือ เฮกซะไฮโดรอะนิ

ลีน (hexahydroaniline) หรือ อะมิโนไซโคลเฮกเซน 

(aminocyclohexane)  

50 เมตริกตัน/ป 

 3089 ไดฟนิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-

diisocyanate) หรือ เมทิลีน-ได-พารา-ฟนิลีนไอโซไซยาเนต 

(methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ  

เมทิลีนบิสฟนิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl 

isocyanate) 

152.6 เมตริกตัน/ป 

 3094 เอทิลีนออกไซด (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane)  1,000 ลิตร/ป 

 3099 เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต (hexamethylene 

diisocyanate)  

12 เมตริกตัน/ป 

 3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)  10 เมตริกตัน/ป 

 3101 ไฮโดรเจนคลอไรดแอนไฮดรัส (hydrogen chloride, 

anhydrous)  

100 กก./ป 

 3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide)  10.03 เมตริกตัน/ป 

 3106 ผงตะกั่ว (lead powder)  3,300 เมตริกตัน/ป 

 3107 เลด (II) ออกไซด [lead (II) oxide] หรือ ลิทารจ (litharge) หรือ 

แมสซิคอต (massicot)  

2,760 เมตริกตัน/ป 

 3111 เมอรคิวรี (II) คลอไรด [mercury (II) chloride]  1,000 กก./ป 

 3117 เมทิลเอทิลคีโตน (methyl ethyl ketone)  285.112 เมตริกตัน/ป 

184,000 ลิตร/ป 

 3119 เปอรคลอโรเอทิลีน (perchloroethylene) หรือ เตตระคลอโรเอ

ทิลีน (tetrachloroethylene)  

500 กก./ป 
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 3131 โซเดียมไซยาไนด (sodium cyanide)  3,000 เมตริกตัน/ป 

 3132 กรดซัลฟูริก (sulfuric acid)  39.8 เมตริกตัน/ป 

 3134 ซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide)  1,000 ลิตร/ป 

 3138 โทลูอีน (toluene)  43,420.8 กก./ป 

 3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)  200 เมตริกตัน/ป 

 3168 พีเอฟซี-14 (PFC-14)  15 เมตริกตัน/ป 

 3174 เอชเอฟซี-125 (HFC-125)  9 เมตริกตัน/ป 

 3176 เอชเอฟซี-134เอ (HFC-134a)  1,000 ลิตร/ป 

 3178 เอชเอฟซี-143เอ (HFC-143a)  9 เมตริกตัน/ป 

 3183 เอชเอฟซี-227อีเอ (HFC-227ea)  42.8 เมตริกตัน/ป 

 3187 เอชเอฟซี-236เอฟเอ (HFC-236fa)  15 เมตริกตัน/ป 

 3190 เอชเอฟซี-32 (HFC-32)  600 กก./ป 

 3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทิลีน (1,1,2-trichloroethylene)  180 เมตริกตัน/ป 

 3203 คารเบนดาซิม (carbendazim)  5,000 กก./ป 

 3209 ไดเอทิลอีเทอร (diethyl ether)  5,000 กก./ป 

 3210 สารกลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (hydrofluorocarbons)  2070 เมตริกตัน/ป 

3,000 ลิตร/ป 

 3215 โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate)  100 เมตริกตัน/ป 

 3216 ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (sulphur hexafluoride)  43.636 เมตริกตัน/ป 

 3219 ไทโอยูเรีย (thiourea)  1,020 เมตริกตัน/ป 

 3220 ไทแรม (thiram)  160 เมตริกตัน 

 3221 ไวตออยล (white oil) หรือ รีไฟนปโตรเลียมออยล (refined 

petroleum oil)  

6 เมตริกตัน/ป 

 3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)  136,400 กก./ป 

 3320 เมทิลเอทิลคีโตนเปอรออกไซด (methyl ethyl ketone 

peroxide)  

1,196 กก./ป 

 3324 แกมมา-บิวทิโรแลกโตน (gamma-butyrolactone) หรือ บิวทิโร

แลกโตน (butyrolactone)  

20,000 ลิตร/ป 

 3344 ไฮโดรควิโนน (hydroquinone)  390 เมตริกตัน/ป 

 3346 ไอโซฟอโรนไดไอโซไซยาเนต (isophorone diisocyanate)  3,000 กก./ป 

 3352 ไนตริกออกไซด (nitric oxide) หรือไนโตรเจนมอนอกไซด 

(nitrogen monoxide)  

1,000 ลิตร/ป 

 3360 บิส (2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] 2150 เมตริกตัน/ป 
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หรือ ได-(2-เอทิลเกซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) phthalate] 

หรือ ดีอีเอชพี (DEHP) 

 3374 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid)  170 เมตริกตัน 

200ลิตร/ป 

 3383 ไดฟนิลมีเทน-4, 4'-ไดไอโซไซยาเนต (ซ่ึงมีไอโซเมอรอ่ืนผสมอยู

ดวย) (diphenylmethane-4 4'-diisocyanate (with mixed 

isomers))  

75 เมตริกตัน 

 3601 สารกลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (hydrofluorocarbons) ; HFO-

1234yf  

50 เมตริกตัน 

สามโคก 

( 7 บริษัท ) 

1015 นอรมัล-บิวทิลอะซิเตต (n-butyl acetate)  2,000 กก. 

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล (methyl 

alcohol)  

5,145.30 กก. 

1039 เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (methyl isobutyl ketone)  12,325.40 กก. 

 2007 คลอโรเบนซีน (chlorobenzene) หรือ ฟนิลคลอไรด (phenyl 

chloride)  

2,000 เมตริกตัน/ป 

 2024 ฟนอล (phenol)  190,100 กก. 

 2026 สไตรีน (styrene)  1,000 กก. 

 2030 เรซิน (resin)  5,000 กก. 

 3094 เอทิลีนออกไซด (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane  838.15 ตัน 

 3117 เมทิลเอทิลคีโตน (methyl ethyl ketone)  4,050 กก. 

 3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)  201 เมตริกตัน/ป 

 3167 พีเอฟซี-116 (PFC-116)  3,600 กก./ป 

 3212 สารกลุมเปอรฟลูออโรคารบอน (perfluorocarbons)  7,200 กก./ป 

 3216 ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (sulphur hexafluoride)  7,500 กก./ป 

 3352 ไนตริกออกไซด (nitric oxide) หรือไนโตรเจนมอนอกไซด 

(nitrogen monoxide)  

10 กก./ป 

 

 3.2.2 รายช่ือสารเคมี อันตรายในสถานประกอบการจำแนกตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
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สวนที่ 4 ขอมูลผลการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 
 

4.1 ขอมูลผลตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 

 4.1.1 การดำเนินงานปกติของหนวยบริการสารณสุข 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รวมกับสำนักงานปองกันควบคุมโรคเขต4 สระบุรี โรงพยาบาล

ปทุมธานี โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนที่ ต้ังของสถาน

ประกอบการ ไดดำเนินการออกตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ผลการ

ประเมิน ผานระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 แหง ไดรับโลรางวัลระดับประเทศ 3 แหง 
 

ตารางที่ 68 แสดงรายช่ือสถานประกอบการที่ดาเนินการผานการประเมินตามเกณฑสถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัยกายใจเปนสุข จ.ปทมุธานี ประจำปงบประมาณ 2558 
 

ลำดับ สคร. รายช่ือสถานประกอบการ 

4. สถานประกอบการผานเกณฑ ระดับประเทศ ระดับดี (โลเงิน) 

1 4 บริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส จำกัด 

ท่ีมา : สำนักงานควบคุมปองกันโรค online 
 

ตารางที่ 69 แสดงรายช่ือสถานประกอบการที่ดาเนินการผานการประเมินตามเกณฑสถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัยกายใจเปนสุข จ.ปทมุธานี ประจำปงบประมาณ 2559 

 

ลำดับ สคร. รายช่ือสถานประกอบการ 

4. สถานประกอบการผานเกณฑ ระดับประเทศ ระดับดี (โลเงิน) 

1 4 บริษัท แชนมินา-ไช ซีสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 

2 4 บริษัท ฟูจิคูระ อิเลกทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด 

ท่ีมา : สำนักงานควบคุมปองกันโรค online 
 

ตารางที่ 70 แสดงรายช่ือสถานประกอบการที่ดาเนินการผานการประเมินตามเกณฑสถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัยกายใจเปนสุข จ.ปทมุธานี ประจำปงบประมาณ 2560 
 

ลำดับ สคร. รายช่ือสถานประกอบการ 

3.สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข ระดับจังหวัด ในระดับดีเย่ียม 

1 4 บริษัท ซี.โอ.กรุป จำกัด (มหาชน) 

2 4 บริษัท ฟูจิโพลี ่(ประเทศไทย) จำกัด 

3 4 บริษัท คารเปท อินเตอรเนช่ันแนล ไทยแลนด จำกัด (มหาชน) 

4 4 บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอรโปรดัคส (ประเทศไทย) จำกัด 

5. สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข ระดับประเทศ ในระดับดีเดน (โลทอง) 
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1 4 บริษัท ฟูจิคูระ อิเลกทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด 
 

ท่ีมา : สำนักงานควบคุมปองกันโรค online 
 

ตารางที่ 71 รายช่ือสถานประกอบการที่ดำเนินการผานการประเมินตามเกณฑสถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัยกายใจเปนสุข จ.ปทมุธานี ประจำปงบประมาณ 2561 
 

ลำดับ สคร. รายช่ือสถานประกอบการ 

4. สถานประกอบการผานเกณฑ ระดับประเทศ ระดับดี (โลเงิน) 

1 4 บริษัท โซน่ี ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

2 4 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด 
 

ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางที่ 71 รายช่ือสถานประกอบการที่ดำเนินการผานการประเมินตามเกณฑสถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัยกายใจเปนสุข จ.ปทมุธานี ประจำปงบประมาณ 2562 
 

ลำดับ สคร. รายช่ือสถานประกอบการ 

4. สถานประกอบการผานเกณฑ ระดับประเทศ ระดับดี (โลเงิน) 

1 4 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ันซีสเต็ม จำกัด (ศูนยกระจายสนิคาเทสโกโลตัส สามโคก) 

2 4 บริษัทเอเลิ้ลโพรเกรส อินดัสทรี จำกัด อ.ลาดหลุมแกว 

5. สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข ระดับประเทศ ในระดับดีเดน (โลทอง) 

1 4 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด อ.คลองหลวง 

2 4 บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด อ.คลองหลวง 
 

ท่ีมา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
 

 โครงการที่ดำเนินงานในป 2562 

1. โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ปงบประมาณ 2562 

2. โครงการคลนิิกปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย ปงบประมาณ 2562 

3. โครงการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2562 

4. โครงการประเมินอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2562 

5. โครงการเฝาระวังสารตะกั่วในเด็กกลุมอายุ 0 – 5 ป “เด็กฉลาดปลอดภัย หางไกลสารตะกั่ว” 

6. โครงการศูนยสุขภาพดีวัยทำงาน (Hospital Wellness Center) : บรษิัท ฟาบริเนท จำกัด,บริษัท ซิงเดนเกน 

7. โครงการเกษตรกรปลอดโรคในพ้ืนที่ รพ.สต.บอเงิน 

8. โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย รพ.สต.คลองหา ม.13 

9. โครงการคัดกรองความเสี่ยงจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร รพ.สต.คลองหา 

10. โครงการปองกันภัยสารเคมีตกคางในเกษตรกร ของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

บอเงิน 
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11. โครงการผกัปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง รพ.ลำลูกกา เปาหมาย บุคลากรสาธารณสุขและลูกจางใน รพ. 

2 รุนๆ ละ 80 คน 

มีออกหนวยรวมกับหนวยจังหวัดเคลื่อนที่ตรวจหาสารเคมโีครงการจัดหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัด

ทุกข บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ,รวมกับเกษตรจังหวัดจัดนิทรรศการประชาสัมพันธสินคาเกษตรปลอดภัย

ภายใตโครงการเพ่ิมศักยภาพสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ หางสรรพสินคาแม็คโคร สาขาปทุมธานี , รวม

สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปทุมธานีตรวจสุขภาพและตรวจเลือดหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคางใน

รางกายในงานมหกรรมสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี.......ที่มา : การประชุมคณะทำงานเครือขายคลินิก

โรคจากการทำงานระดับจังหวัด 2 ก.ย.62 
 

4.1.2 การดำเนินงานโครงการเฝาระวังโรค/บาดเจ็บจากการทำงานเฉพาะพ้ืนที่/โครงการพิเศษ 

 โรงพยาบาลปทุมธานี จัดทำแผนงาน/โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพภาค

เกษตร “กลุมแรงงานนอกระบบ” มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเขารวมโครงการคลินิกเกษตรกรปลอดโรค 

ผูบริโภคปลอดภัย ในป 2562 จำนวน 54 แหง คิดเปน รอยละ 69.23 (อ.เมือง 6 รพ.สต. อ.ลำลูกกา 7 รพ.สต. อ.

หนองเสือ 9 รพ.สต. อ.สามโคก 11 รพ.สต. อ.ธัญบุรี 3 รพ.สต. อ.ลาดหลุมแกว 6 รพ.สต. อ.คลองหลวง 12 รพ.

สต.) 

 ในป 2561 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเขารวมโครงการคลินิกเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภค

ปลอดภัย จำนวน 59 แหง มีเกษตรกรที่ไดรับการตรวจเลือด 5,404 คน พบวามีความเสี่ยงและไมปลอดภัย 1499 

คน รอยละ 27.74 
 

ตารางที่ 72 แสดงผลการตรวจเลือดเกษตรกรแยกรายอำเภอ ป 2561 
 

 

อำเภอ เกษตรกรที่ไดรับการเจาะ

เลือด (คน) 

ผลการตรวจพบมีความเสี่ยง

และไมปลอดภัย (คน) 

รอยละ 

เมืองปทุมธานี 280 96 34.29 

ลาดหลุมแกว 548 252 45.99 

คลองหลวง 1,766 266 15.06 

สามโคก 326 82 25.15 

ธัญบุรี 50 13 26 

ลำลูกกา 1,199 488 4070 

หนองเสือ 1,235 302 24.45 

รวม 5,404 1,499 27.74 

ที่มา : กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สสจ.ปทุมธานี 
 

4.2 ขอมูลผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บปวยฯ (จผส.1)  

4.2.1 การประสบอันตราย/การเจ็บปวยจากการทำงาน ในรอบ ป 2561 พบวา การประสบอันตรายหรือ

เจ็บปวยเน่ืองมาจากการทำงานมีทั้งสิ้น 3,776 คน โดยสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
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สูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดที่มีลูกจาง 1,000 คนขึ้นไป โดยมีจำนวน 630 คน (รอยละ 16.68) รองลงมา

คือ ขนาด 201-500 คน จำนวน 575 คน (รอยละ 15.23) และขนาด 21-50 มีจำนวน 549 คน (รอยละ 14.54) 

ตามลำดับ สวนสถานประกอบการขนาด 501-1000 คน มีการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน

นอยที่สุดคือจำนวน 309 คน คิดเปนรอยละ 8.18 
 

ตารางที่ 73 เปรียบเทียบการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน จำแนกตารมความรุนแรง  

จังหวัดปทุมธานี ระหวางป 2560 - 2562 
 

ป ความรุนแรง 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

รวมมีสิทธิ ไมมีสิทธิ 

2560 21 1 110 684 1,553 2,369 33 

2561 19 1 0 720 1,665 2,507 31 

2562 10 0 13 537 1,175 1,735 16 
ที่มา : เอกสารประชุมคณะทำงานเครือขายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด 2 ก.ย.62 

 

สวนที่ 5 ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
 

5.1 ขอมูลผลการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (17 กลุมโรค) 

5.1.1 ขอมูลปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 

ขอมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่นําเสนอในรายงานสถานการณฯ น้ีเปนขอมูลโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่สําคัญในระบบเฝาระวัง 5 กลุมโรค 5 มิติ กลุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 3 กลุมโรคยอย ดังน้ี 

1) กลุมโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ไดแก โรคจากพิษสารเคมีกําจัดตรูพืช 

2) กลุมโรคจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม ไดแกโรคกระดูกและกลามเน้ือโรคจากพิษโลหะหนัก 

โรคซิลิโคสิสโรคที่เกิดจากแรใยหิน แอสเบสตอสโรคจากพิษสารทําละลายอินทรีย และโรคประสาทหูเสื่อมจาก

เสียงดัง 

3) กลุมโรคจากมลพิษสิ่งแวดลอมไดแกโรคที่เกิดจากปญหามลพิษหมอกควันในจังหวัดภาคเหนือ และโรค

จากความรอน (ประมวลผลวันที่ 4 กุมภาพันธ 2561 และใชจํานวนประชากรกลางปในการคํานวณอัตราปวย)  

ขอมูลจังหวัดปทุมธานี ป 2560 มีผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทำงาน 790 คน ตามประเภท 

ความรายแรง พบวาสวนใหญจะหยุดงานไมเกิน 3 วัน กลาวคือมีจำนวน 1,576 คน รองลงมา เปนผูหยุดงานเกิน 

3 วัน จำนวน 737 คน และ ผูที่เสียชีวิตมีจำนวน 21 คน สูญเสียอวัยวะบางสวนและทุพพลภาพ จำนวน 32 คน   

ในป 2561 มีผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทำงาน 874 คน ตามประเภท ความรายแรง พบวา

สวนใหญจะหยุดงานไมเกิน 3 วัน กลาวคือมีจำนวน 590 คน (รอยละ 67.51) รองลงมา เปนผูหยุดงานเกิน 3 วัน 

จำนวน 279 คน (รอยละ 31.92) และ ผูที่เสียชีวิตมีจำนวน 5 คน (รอยละ 0.57) ไมมีผูประสบอุบัติเหตุสูญเสีย

อวัยวะบางสวนและทุพพลภาพ 
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5.1.2 ขอมูลการปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 

 สาเหตุการประสบอันตรายเน่ืองจากการทำงานใน 5 อันดับแรก มีดังน้ี  

1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จานวน 193 (รอยละ 22.08)  

2) วัตถุ/สิ่งของพังทลายหลนทับ จานวน 140 คน (รอยละ16.02)  

3) วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา มีจานวน 122 คน (รอยละ 13.96)  

4) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชนมีจานวน 117 คน (รอยละ 13.39) และ  

5) วัตถุ/สิ่งของหนีบ/ดึง จานวน 89 คน (รอยละ 10.18) 

5.1.3 ขอมูลสาเหตุการตายดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 

 สาเหตุการตายดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรก มีดังน้ี 

 1) อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 

 2) ตกจากทีสู่ง 

 3) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ 

 4) ไฟฟาช็อต 

5) - 

5.2 ขอมูลผลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน  

ตารางที่ 74 รายงานจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน 

ระหวางวันที่ 01/01/2560 ถงึวันที่ 31/12/2560 ปทุมธานี 
 

 

 

เดือน 

ความรุนแรง  

รวมมีสิทธิ 

 

รวมไมมี

สิทธิ 

ตาย ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงานเกิน 

3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

มกราคม 1 0 8 55 114 178 3 

กุมภาพันธ 3 0 8 40 114 165 0 

มีนาคม 0 0 2 40 95 137 4 

เมษายน 1 0 6 66 119 192 4 

พฤษภาคม 1 0 4 49 131 185 6 

มิถุนายน 0 0 2 77 127 206 5 

กรกฎาคม 3 0 2 69 139 213 1 

สิงหาคม 2 0 0 72 161 235 4 

กันยายน 0 0 0 69 159 228 5 

ตุลาคม 6 0 0 90 122 218 4 

พฤศจิกายน 1 0 0 53 141 195 0 

ธันวาคม 3 0 0 57 14 214 0 

รวม 21 0 32 737 1,576 2,366 36 
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ตารางที่ 75 ขอมูลกำลังแรงงาน 2558 –  มนีาคม 2562 จำแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน 
 

 

สถานภาพแรงงาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) 

รวม ชาย หญิง 

ผูมีอายุ 15 ปขึน้ไป 1,288,745 1,311,573 1,342,581 1,348,102 645,459 402,643 

1. ผูอยูในกำลงั

แรงงาน 

931,353 928,553 926,206 952,966 511,012 441,954 

1.1 ผูมีงานทำ 916,431 912,319 912,926 942,112 504,868 437,244 

1.2 ผูวางงาน 14,922 16615 13,280 10,853 6,144 4,709 

1.3 ผูที่รอฤดูกาล 0 252 - - - - 

2. ผูไมอยูในกำลัง

แรงงาน 

357,392 382,740 416,375 395,136 134,447 260,689 

2.1 ทำงานบาน 118,176 137,157 152,447 147,960 12,628 135,332 

2.2 เรียนหนังสือ 111,066 97,522 94,460 94,532 45,402 49,130 

2.3 อ่ืนๆ 128,150 148,060 169,468 152,645 76,417 76,227 

ที่มา :  สำนักสถิติจังหวัดปทุมธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 ขอมูลผลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรงและกลุมอายุ 
 

ตารางที ่76 รายงานจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงานจำแนกตามความรุนแรงและกลุม

อายุ ระหวางวันที่ 01/01/2560 ถึงวันที่ 31/12/2560 ปทมุธานี 
 

กลุมอาย ุ ความรุนแรง รวม 

 

ตาย 

ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 

วัน 

หยุดงาน

ไมเกิน 3 

วัน 
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นอยกวา 13 0 0 0 0 0 0 

13 - 14 0 0 0 0 0 0 

15 - 17 0 0 1 0 3 4 

18 - 19 0 0 2 20 50 72 

20 - 24 1 0 2 83 266 352 

25 - 29 3 0 3 113 307 426 

30 - 34 4 0 4 100 242 350 

35 - 39 0 0 4 127 226 357 

40 - 44 6 0 8 103 193 310 

45 - 49 2 0 2 91 123 218 

50 - 54 3 0 4 53 96 156 

55 - 59 1 0 1 33 54 89 

60 ขึ้นไป 1 0 1 14 16 32 

รวม 21 0 32 737 1,576 2,366 
 

5.2.2 ขอมูลผลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบ

อันตราย 

 การประสบอันตราย/การเจ็บปวยจากการทำงาน ในรอบไตรมาส 1 ป 2562 พบวาการประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยเน่ืองมาจากการทำงานมีทั้งสิ้น 874 คน โดยสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

สูงสุด คือ สถานประกอบการขนาดที่มีลูกจาง 21-50 คน โดยมีจานวน 143 คน (รอยละ 16.36) รองลงมาคือ 

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป จานวน 137 คน (รอยละ 15.68) และขนาด 201-500 มีจานวน 136 คน (รอยละ 15.56) 

ตามลาดับ สวนสถานประกอบการขนาด 11-20 คน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงานนอย

ที่สุดคือจานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 8.81  

 เมื่อพิจารณาผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทางาน 874 คน ตามประเภท ความรายแรง พบวา

สวนใหญจะหยุดงานไมเกิน 3 วัน กลาวคือมีจานวน 590 คน (รอยละ 67.51) รองลงมา เปนผูหยุดงานเกิน 3 วัน 

จานวน 279 คน (รอยละ 31.92) และ ผูที่เสียชีวิตมีจานวน 5 คน (รอยละ 0.57) ไมมผีูประสบอุบัติเหตุสูญเสีย

อวัยวะบางสวนและทุพพลภาพ 

 

 
 

ตารางที่ 77 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน  

(จำแนกตามความรายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย) 2561 (มกราคม-ธันวาคม) 
 

 

 

สาเหตุการประสบอันตราย 

ความรายแรง 
 

ตาย 
ทุพพล สูญเสีย

อวัยวะ

หยุดงานเกิน 

3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

 

รวม 
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ภาพ บางสวน 

1. ตกจากท่ีสูง 2 0 2 125 119 248 

2. หกลม ลื่นลม 1 0 2 51 141 185 

3. อาคารหรือสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 0 

4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ 3 0 18 247 362 630 

5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 0 0 7 135 375 517 

6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 1 0 20 138 155 314 

7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง 0 0 10 257 620 847 

8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 0 0 0 42 511 553 

9. ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 0 0 0 9 40 49 

10. ประสบอันตรายจากทาทางการทำงาน 0 0 0 4 9 13 

11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 11 0 0 42 40 93 

12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 8 6 14 

13. ไฟฟาช็อต 2 0 2 11 20 35 

14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสความรอน 0 0 0 15 48 63 

15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น 0 0 0 0 0 0 

16. สัมผัสสิ่งท่ีมีพิษ – สารเคมี 0 0 0 8 27 35 

17. อันตรายจากรังส ี 0 0 0 0 0 0 

18. อันตรายจากแสง 0 0 0 1 31 32 

19. ถูกทำรายรางกาย 0 0 0 1 4 5 

20. ถูกสัตวทำราย 0 0 0 9 52 61 

21. โรคเนื่องจากการทำงาน 0 0 0 7 23 30 

22. ภัยพิบัติ 0 0 0 4 8 12 

23. การกอวินาศกรรม 0 0 0 0 0 0 

24.อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 

รวม 20 0 61 1,114 2,591 3,786 
 

ตารางที่ 78 การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน  

(จำแนกตามความรายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย) มกราคม – มนีาคม 2562 
 

 

สาเหตุการประสบอันตราย 

ความรายแรง 
 

ตาย 
ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงานเกิน 

3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

 

รวม 

1. ตกจากท่ีสูง 1 0 0 22 26 49 

2. หกลม ลื่นลม 0 0 0 9 29 38 

3. อาคารหรือสิ่งกอสราง 0 0 0 1 0 1 

4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหลนทับ 1 0 0 70 69 140 

5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน 0 0 0 33 84 117 
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สาเหตุการประสบอันตราย 

ความรายแรง 
 

ตาย 
ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงานเกิน 

3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

 

รวม 

6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง 0 0 0 44 45 89 

7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ท่ิมแทง 0 0 0 50 143 193 

8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 0 0 0 11 111 122 

9. ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก 0 0 0 3 11 14 

10. ประสบอันตรายจากทาทางการทำงาน 0 0 0 1 1 2 

11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 2 0 0 19 10 31 

12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 3 2 5 

13. ไฟฟาช็อต 1 0 0 3 5 9 

14. ผลจากความรอนสูง/สัมผัสความรอน 0 0 0 5 17 22 

15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น 0 0 0 1 0 1 

16. สัมผัสสิ่งท่ีมีพิษ – สารเคมี 0 0 0 2 12 14 

17. อันตรายจากรังส ี 0 0 0 0 6 6 

18. อันตรายจากแสง 0 0 0 0 2 2 

19. ถูกทำรายรางกาย 0 0 0 1 9 10 

20. ถูกสัตวทำราย 0 0 0 1 2 3 

21. โรคเนื่องจากการทำงาน 0 0 0 0 0 0 

22. ภัยพิบัติ 0 0 0 0 0 0 

23. การกอวินาศกรรม 0 0 0 0 0 0 

24.อ่ืนๆ 0 0 0 0 6 6 

รวม 5 0 0 279 590 874 

หมายเหตุ  รายงานจากสำนักงานแรงงานจงัหวัดปทุมธานีเปนภาพรวมท้ังจังหวัดไมแยกรายอำเภอ 
 

5.2.3 ขอมูลผลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้น

ตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทำงาน 
 

ตารางที่ 79 รายงานจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน 

จำแนกตามความรายแรงและโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรอืสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทำงาน 

ระหวางวันที่ 01/01/2560 ถงึวันที่ 31/12/2560 ปทุมธานี 
 

โรคท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน 

หรือเนื่องจากการทำงาน 
ความรุนแรง 

ตาย ทุพพล

ภาพ 

สูญเสียอวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 
รวม 

201 โรคหูตึงจากเสียง 0 0 0 0 1 1 

501 โรคผิวหนังท่ีเกิดจากสาเหตุทางกายภาพ เคมีหรือ

ชีวภาพอ่ืนซ่ึงพิสูจนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน 
0 0 0 1 14 15 

503 โรคผิวหนังอ่ืนซ่ึงพิสูนไดวามีสาเหตุเนื่องจากการ 0 0 0 0 2 2 
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ทำงาน 
601 โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูกท่ีเกิดขึ้น

เนื่องจากการทำงานหรือสาเหตุจากลักษณะงานท่ีจําเพาะ

หรือมีปจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดลอมการทำงาน 

0 0 0 5 21 26 

รวม 0 0 0 6 38 44 

ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เมษายน 2561 
 

5.2.4 ขอมูลผลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรงและประเภทของ

กิจการ 
 

ตารางที่ 80 รายงานจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงานจำแนกตามความรุนแรงและ

ประเภทกิจการ  ระหวางวันที่ 01/01/2560 ถึงวันที่ 31/12/2560 ปทมุธานี 
 

รหัส

กิจการ 
 

ประเภทกิจการ 
ความรุนแรง  

รวม ตาย ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 

วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

01462 การเลี้ยงไกเนื้อ 0 0 0 0 1 1 

01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 0 0 0  1 1 

รวมหมวด A เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 0 0 0 0 2 2 

08101 การทำเหมืองหินท่ีใชในการกอสราง 0 0 0 3 0 3 

รวมหมวด B การทำเหมืองแร และเหมืองหิน 0 0 0 3 0 3 

10112 การบรรจุเนื้อสัตว (ยกเวน สัตวปก) 0 0 0  2 2 

10120 การฆาและการบรรจุเนื้อสัตวปกสด 0 0 0 3 35 38 

10132 การผลิตไสกรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายกันท่ี

ทำจากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก 
0 0 1 2 2 5 

10295 การแปรรูปสาหราย 0 0 0 4 2 6 

10303 การผลิตนํ้าผลไมและนํ้าผัก 0 0 0 4 13 17 

10309 การแปรรูปและการถนอมผลไมและผักดวยวิธีอ่ืนๆ ซ่ึง

มิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 1 2 

10502 การผลิตผลิตภัณฑนมขนหรือนมผง 0 0 0 1 0 1 

10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 0 0 0 2 8 10 

10611 การสีขาว 1 0 1 1 0 3 

10616 การผลิตแปงผสมหรือแปงสำเร็จรูปสำหรับใชทำขนม

ปงและประกอบอาหารอ่ืน ๆ 

1 0 0 0 0 1 

10619 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเมล็ดธัญพืชซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 5 7 12 

10711 การผลิตขนมปง เคกและเพสตรี 0 0 0 2 6 8 
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รหัส

กิจการ 
 

ประเภทกิจการ 
ความรุนแรง  

รวม ตาย ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 

วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 0 0 0 2 1 3 

10742 การผลิตเสนกวยเต๋ียว บะหม่ี วุนเสน 0 0 0  5 5 

10751 การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแชแข็ง 0 0 0 1 1 2 

10761 การผลิตกาแฟ 0 0 0  1 1 

10769 การผลิตสมุนไพรผงสำหรับชงเปนเครื่องด่ืม 0 0 0 0 2 2 

10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป 0 0 0 2 3 5 

10773 การผลิตซีอ๊ิว 0 0 0 1 0 1 

10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 0 0 0 4 0 4 

10794 การผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารท่ีเนาเสียงาย 0 0 0 0 1 1 

10795 การผลิตนํ้าแข็งเพ่ือการบริโภค 0 0 0 1 1 2 

10802 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตวในฟารม 0 0 0 1 6 7 

11012 การผลิตสุราผสม 0 0 0 4 5 9 

11030 การผลิตมอลตและสุราท่ีทำจากขาวมอลต 0 0 0  11 11 

11041 การผลิตนํ้าด่ืมบริสุทธิ์และนํ้าแรบรรจุขวด 0 0 0 5 8 13 

11042 การผลิตนํ้าอัดลมและโซดา 0 0 0 6 25 31 

11049 การผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 0 4 4 

13122 การทอผาจากเสนใยสังเคราะห 0 0 1 2 1 4 

13921 การผลิตเครื่องนอน ผาท่ีใชบนโตะอาหารหองนํ้าและ

หองครัว 

0 0 0 1 1 2 

13922 การผลิตผลิตภัณฑจากผาใบและผาอ่ืน ๆท่ีคลายกัน 0 0 0 0 2 2 

13930 การผลิตพรมและพรมหนา 0 0 0 0 1 1 

13940 การผลิตเชือก เชือกเสนใหญ ตาขาย แหและอวน 0 0 0 0 3 3 

13999 การผลิตสิ่งทออ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 2 0 0 2 

14111 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 

วิชาชีพ นักเรียนและนักศึกษา 

0 0 0 1 1 2 

14113 การผลิตชุดชั้นในและชุดนอน 0 0 0 1 3 4 

15121 การผลิตผลิตภัณฑประเภทกระเปา 0 0 0 0 5 5 

16101 การเลื่อยไม 0 0 1 3 5 9 

16210 การผลิตแผนไมบาง และผลิตภัณฑไม 0 0 0 3 4 7 

16220 การผลิตโครงสรางท่ีใชในการกอสรางและเครื่อง

ประกอบอาคาร 

0 0 1 6 22 29 
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16291 การผลิตเครื่องใชในบานท่ีทำจากไมและไมกอก 0 0 0 1 0 1 

16299 การผลิตผลิตภัณฑจากไมและไมกอกซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 2 3 

17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 0 0 0 6 1 7 

17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอน

ลูกฟูกและการผลิตกลองจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

0 0 0 8 10 18 

17092 การผลิตอุปกรณเครื่องเขียนจากกระดาษ 0 0 0 0 2 2 

18111 การพิมพหนังสือพิมพ และวารสารอ่ืน ๆ 0 0 0 0 3 3 

18119 การพิมพอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 0 3 7 10 

19201 การผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากโรงกลั่นปโตรเลียม 0 0 0 1 2 3 

19209 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียมซ่ึง

มิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 2 7 9 

20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน 0 0 0 2 7 9 

20221 การผลิตสีนํ้ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกัน

และนํ้ามันทาไม 

0 0 0 1 1 2 

20231 การผลิตสบูและสารซักฟอกผลิตภัณฑท่ีใชในการทำ

ความสะอาดและขัดเงา 

0 0 0 3 3 6 

20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑในหอง

นํ้า 

0 0 0 2 7 9 

20291 การผลิตผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระเบิด 0 0 0  1 1 

20292 การผลิตกาวและเจลาติน 0 0 0 1 1 2 

20299 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

0 0 0  1 1 

21001 การผลิตเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑท่ีใชรักษาโรค 0 0 0 8 12 20 

22111 การผลิตยางลอและยางใน 0 0 0 2 1 3 

22199 การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

0 0 0 3 1 4 

22210 การผลิตผลิตภัณฑท่ีใชในการกอสราง/ประกอบอาคาร

ท่ีทำจากพลาสติก 

0 0 0 2 4 6 

22220 การผลิตบรรจุภณัฑพลาสติก 0 0 1 11 11 23 

22230 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสำเร็จรูป 0 0 1 6 16 23 

22292 การผลิตผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 0 0 0 2 1 3 

22299 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไว

ในท่ีอ่ืน 

0 0 0 17 20 37 
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23101 การผลิตแกว/กระจกแผน 0 0 0 1 4 5 

23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑและเครื่องใชบนโตะอาหาร

ท่ีทำจากแกว 

0 0 0 1 4 5 

23922 การผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและแผนเซรามิค 0 0 0 0 1 1 

23923 การผลิตเครื่องสุขภัณฑเซรามิค 0 0 0 1 0 1 

23951 การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตเพ่ือใชในงานกอสราง 1 0 1 46 38 86 

23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0 0 0 0 2 2 

23959 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีทำจากคอนกรีตซีเมนตและ

ปูนปลาสเตอรซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 0 1 1 

24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาแผน 0 0 0 1 5 6 

24103 การผลิตหลอด ทอฮอลโลวโฟรไฟลและอุปกรณติดต้ัง

ท่ีเกี่ยวของท่ีทำจากเหล็กกลา 

0 0 0 2 3 5 

24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐานอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 0 1 1 

24201 การผลิตโลหะมีคา 0 0 0 0 3 3 

24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑทองแดง 0 0 0 0 4 4 

24311 การหลอเหล็ก 0 0 0 1 0 1 

25111 การผลิตผลิตภัณฑท่ีมีโครงสรางเปนโลหะสำหรับใชใน

งานกอสราง 

0 0 0 7 7 14 

25112 การผลิตโลหะท่ีเปนโครงสรางของการกอสรางอาคาร 0 0 0 1 3 4 

25113 การผลิตประต ูหนาตางกรอบประตู หนาตางประตู

ใหญและผลิตภัณฑท่ีคลายกันท่ีทำจากโลหะ 

0 0 0 10 23 33 

25119 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีมีโครงสรางเปนโลหะซ่ึงมิได

จัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 1 2 

25121 การผลิตหมอนํ้าสำหรับการทำความรอนจากสวนกลาง

และเครื่องระบายความรอน 

0 0 0 1 0 1 

25910 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตีการอัดการตอก

พิมพและการรีดการผสมโลหะผง 

0 0 0 8 19 2 

25921 การตกแตงและการเคลือบโลหะ 0 0 0 9 7 16 

25922 การกลึงกัดไสโลหะ 1 0 1 11 31 44 

25939 การผลิตเครื่องมือท่ีใชงานดวยมือและเครื่องโลหะ

ท่ัวไป ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 1 2 

25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญและภาชนะบรรจุท่ี

คลายกันท่ีทําจากโลหะ 

0 0 0 1 4 5 
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25949 การผลิตกระปองโลหะและบรรจุภัณฑอ่ืน ๆท่ีทำจาก

โลหะซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 3 10 13 

25951 การผลิตลวด เคเบิลและของท่ีทำจากลวด 0 0 0 2 3 5 

25952 การผลิตโซ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 0 0 0 1 2 3 

25992 การผลิตเครื่องใชในครัวเรือนท่ีทำจากโลหะ 0 0 0 0 2 2 

26103 การผลิตแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 0 0 0 0 2 2 

26109 การผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 16 56 72 

26309 การผลิตอุปกรณสื่อสารอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

0 0 0 0 1 1 

26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน 0 0 0 4 14 18 

26511 การผลิตเครื่องมือท่ีใชในการวัดการทดสอบการนํารอง

และอุปกรณการควบคุม (ยกเวนในทางอุตสาหกรรม) 

0 0 0 1 0 1 

26521 การผลิตนาิกา 0 0 0 0 1 1 

27101 การผลิตมอเตอรไฟฟาและเครื่องกำเนิดไฟฟา 0 0 0 4 10 14 

27102 การผลิตหมอแปลงไฟฟา 0 0 0 1 3 4 

27103 การผลิตอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา 0 0 0 1 3 4 

27200 การผลิตแบตเตอรี ่และหมอสะสมไฟฟา 0 0 0 2 0 2 

27320 การผลิตสายไฟฟาและเคเบิลสำหรับงานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส อ่ืน ๆ 

0 0 0 1 5 6 

27401 การผลิตหลอดไฟฟา 0 0 0 0 2 2 

27409 การผลิตอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ สำหรับใหแสงสวาง 0 0 2 1 2 5 

27501 การผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน(ยกเวน 

ประเภทผลิตความรอนดวยไฟฟา) 

0 0 0 1 4 5 

27502 การผลิตเครื่องใชในครัวเรือนประเภทผลิตความรอน

ดวยไฟฟา 

0 0 0 0 1 1 

27503 การผลิตเครื่องใชในครัวเรือนประเภทผลิตความรอนท่ี

ไมตองใชไฟฟา 

0 0 0 1 3 4 

27909 การผลิตอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

0 0 0 7 4 11 

28131 การผลิตเครื่องสูบอ่ืน ๆ และคอมเพรสเซอร 0 0 0 1 2 3 

28160 การผลิตอุปกรณท่ีใชสำหรับยก และขนยาย 0 0 0 2 7 9 

28191 การผลิตเครื่องทำความเย็น 1 0 2 7 32 42 

28199 การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ท่ีใชงานท่ัวไปซ่ึงมิไดจัด 0 0 0 9 9 18 
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ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

28221 การผลิตเครื่องจักรท่ีใชในการขึ้นรูปโลหะ 0 0 0 1 2 3 

28229 การผลิตเครื่องมือกลอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 0 0 1 1 

28230 การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม 0 0 0 0 2 2 

28240 การผลิตเครื่องจักรสำหรับการทำเหมืองแรเหมืองหิน

และการกอสราง 

0 0 0 3 3 6 

28250 การผลิตเครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เครื่องด่ืม และยาสูบ 

0 0 0 0 14 14 

28261 การผลิตเครื่องจกัรท่ีใชในการเตรียม ปนทอและถักนิต 

สิ่งทอ 

0 0 0 0 2 2 

29104 การผลิตยานยนตอ่ืน ๆ ท่ีใชเพ่ือการโดยสาร 0 0 0 0 1 1 

29109 การผลิตยานยนตอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 0 1 1 2 

29201 การผลิตตัวถังยานยนต 0 0 0 2 7 9 

29203 การผลิตตูบรรทุกสินคา 0 0 0 1 0 1 

29309 การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอ่ืน ๆสำหรับยาน

ยนต ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 1 5 17 23 

30110 การตอเรือใหญ และสิ่งกอสรางลอยนํ้า 0 0 0 5 0 5 

30300 การผลิตอากาศยานยานอวกาศและเครื่องจักรท่ี

เกี่ยวของ 

0 0 0 0 3 3 

30911 การผลิตจักรยานยนต 0 0 0 1 3 4 

31001 การผลิตเฟอรนิเจอรไม 0 0 2 14 27 43 

31002 การผลิตเฟอรนิเจอรโลหะ 0 0 0 4 9 13 

31003 การผลิตฐานรองท่ีนอนและท่ีนอน 0 0 0 0 2 2 

32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีคา 0 0 0 0 1 1 

32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใชจากเพชรพลอยและโลหะมีคา 0 0 1 0 0 1 

32302 การผลิตกระดานแลนใบและกระดานโตคลื่นและ

อุปกรณสำหรับเลนกีฬาทางนํ้า 

0 0 0 1 4 5 

32402 การผลิตตุกตา 0 0 0 0 1 1 

32409 การผลิตเกมและของเลนอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวใน

ท่ีอ่ืน 

0 0 0 0 3 3 

32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทาง

การแพทย(ยกเวน ทางทันตกรรม) 

0 0 0 1 4 5 

32909 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 0 1 0 1 
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33121 การซอมเครื่องจักรท่ีใชงานท่ัวไป 1 0 0 5 8 14 

33122 การซอมเครื่องจักรท่ีใชงานเฉพาะอยาง 0 0 0 3 10 13 

33132 การซอมและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสทางการแพทยและทางการบำบัดรักษา 

0 0 0 0 2 2 

33141 การซอมมอเตอรไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟาหมอแปลง

ไฟฟาและอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา 

0 0 0 0 2 2 

33200 การติดต้ังเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ 0 0 2 14 29 45 

รวมหมวด C การผลิต 6 0 21 381 817 1,225 

38213 การบำบัดและการกำจัดของเสียท่ีไมเปนอันตรายโดย

วิธีชีวภาพ 

0 0 0 1 0 1 

38300 การนำวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหม 0 0 0 1 1 2 

รวมหมวด E การจัดการน้ำการจดัการนํ้าเสียและของเสียรวมถึง

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

0 0 0 2 1 3 

41001 การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย 2 0 1 19 23 45 

41002 การกอสรางอาคารท่ีไมใชท่ีพักอาศัย    13 16 29 

42101 การกอสรางถนน สะพานและอุโมงค 2 0 0 9 9 20 

42201 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับนํ้า นํ้ามัน

และกาซ 

0 0 0 2 3 5 

42202 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายสง

ไฟฟากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร 

2 0 0 0 2 4 

43110 การรื้อถอน 0 0 0 0 1 1 

43120 การเตรียมสถานท่ีกอสราง 0 0 0 1 2 3 

43210 การติดต้ังไฟฟา 3 0 0 9 22 34 

43221 การติดต้ังระบบประปาและระบายนํ้า 0 0 0 1 3 4 

43222 การติดต้ังระบบทำความรอน 0 0 0 2 2 4 

43223 การติดต้ังระบบระบายอากาศ 0 0 0 3 18 21 

43291 การติดต้ังฉนวน 0 0 0 0 1 1 

43299 การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 0 1 1 2 

43301 การติดต้ังสวนประกอบอาคารและการตกแตงภายใน 0 0 0 9 41 50 

43302 การปูพ้ืนและผนัง 0 0 0 1 2 3 

43303 การทาสี 0 0 0 1 9 10 

43901 การกอสรางฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม 0 0 0 0 1 1 

43909 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัด 0 0 0 1 0 1 
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ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

รวมหมวด F การกอสราง 9 0 1 72 156 238 

45101 การขายยานยนตใหมชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคลรถ

กระบะ รถตู และรถขนาดเล็กท่ีคลายกัน 

0 0 0 2 10 12 

45102 การขายยานยนตใหมชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนัก

อ่ืน ๆ 

0 0 0 1 1 2 

45103 การขายยานยนตเกาชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคลรถ

กระบะ รถตู และรถขนาดเล็กท่ีคลายกัน 

0 0 0 0 1 1 

45201 การบำรุงรักษาและการซอมระบบเครื่องยนตและ

ชิ้นสวนยานยนต 

0 0 0 17 41 58 

45202 การบำรุงรักษาและการซอมตัวถัง ประตูหนาตางและ

อ่ืน ๆ ท่ีคลายกัน 

0 0 0 1 12 13 

45203 การบำรุงรักษายานยนตท่ัวไป 0 0 0 0 1 1 

45301 การขายสงชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของยานยนต 0 0 0 3 5 8 

45302 การขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของยาน

ยนต 

0 0 0 3 8 11 

45401 การขายจักรยานยนต 0 0 0 0 1 1 

46109 การขายสงสินคาท่ัวไปโดยไดรับคาตอบแทนหรือตาม

สัญญาจาง 

0 0 0 0 4 4 

46201 การขายสงขาวเปลือกและธัญพืชอ่ืน ๆ 0 0 0 1 1 2 

46311 การขายสงเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 0 0 0 10 3 13 

46312 การขายสงปลาและผลิตภัณฑสัตวนํ้า 0 0 0 0 1 1 

46314 การขายสงผลิตภัณฑนม 0 0 0 0 2 2 

46315 การขายสงขาวและผลิตภัณฑท่ีไดจากการโรงสีขาว 0 0 0 2 2 4 

46318 การขายสงกาแฟ ชา โกโก 0 0 0 1 0 1 

46319 การขายสงผลิตภัณฑอาหารอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไว

ในท่ีอ่ืน 

0 0 1 0 3 4 

46322 การขายสงเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 0 0 0 1 2 3 

46421 การขายสงเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชใน

ครัวเรือน 

0 0 0 9 7 16 

46422 การขายสงอุปกรณสำหรับใหแสงสวาง 0 0 0 0 3 3 

46431 การขายสงหนังสือ หนังสือพิมพและเคร่ืองเขียน 0 0 0 0 1 1 

46441 การขายสงสินคาทางเภสัชภัณฑและทางการแพทย 0 0 0 1 2 3 

46494 การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน 0 0 0 1 1 2 
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46499 การขายสงสินคาในครัวเรือนอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไว

ในท่ีอ่ืน 

0 0 0 0 2 2 

46510 การขายสงคอมพิวเตอรอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร 

และซอฟตแวร 

0 0 0 2 9 11 

46522 การขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสาร

โทรคมนาคม 

0 0 0 1 1 2 

46592 การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณงานวิศวกรรมโยธา 

งานเหมืองแรและงานกอสราง 

0 0 0 1 2 3 

46593 การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือใชในงาน

อุตสาหกรรม 

0 0 0 5 18 23 

46594 การขายสงเครื่องจักรอุปกรณและเฟอรนิเจอรชนิดใช

ในสำนักงาน 

0 0 0 0 1 1 

46599 การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณอ่ืน ๆซ่ึงมิไดจัด

ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 3 4 

46614 การขายสงผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 0 0 0 1 0 1 

46621 การขายสงแรโลหะท่ีเปนเหล็กและนอกกลุมเหล็ก 0 0 0  1 1 

46622 การขายสงเหล็กเหล็กกลาและโลหะท่ีนอกกลุมเหล็ก

ขั้นมูลฐาน 

0 0 1 18 10 29 

46631 การขายสงอิฐ หิน ปูน ทรายและผลิตภัณฑคอนกรีต 0 0 0 3 2 5 

46632 การขายสงไมและผลิตภัณฑจากไมแปรรูปขั้นตน 0 0 0 2 3 5 

46634 การขายสงอุปกรณการวางทอและเครื่องสุขภัณฑ 0 0 0 3 0 3 

46639 การขายสงวัสดุกอสรางอ่ืนๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

0 0 1 18 20 39 

46691 การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม 0 0 0 3 5 8 

46692 การขายสงปุยและเคมีภัณฑทางการเกษตร 0 0 0 0 2 2 

46693 การขายสงยางพาราและพลาสติกขั้นตน 0 0 0 0 4 4 

46694 การขายสงบรรจุภัณฑชนิดใชในทางอุตสาหกรรม 0 0 0 1 1 2 

46695 การขายสงของเสียและเศษวัสดุเพ่ือนำกลับมาใชใหม 0 0 2 5 19 26 

46699 การขายสงผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

0 0 0 0 4 4 

47111 ซุปเปอรมารเก็ต 0 0 0 1 0 1 

47112 ดิสเคาทสโตร/ซุปเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ต 0 0 0 8 12 20 

47190 การขายปลีกสินคาอ่ืน ๆ ในรานคาท่ัวไป 0 0 0 3 17 20 

47222 รานขายปลีกเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 0 0 0 1 0 1 
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47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนตในรานคาเฉพาะ 0 0 0 2 2 4 

47411 รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

คอมพิวเตอร 

0 0 0 1 1 2 

47523 รานขายปลีกอุปกรณการวางทอและเครื่องสุขภัณฑ 0 0 0 0 1 1 

47524 รานขายปลีกวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ 0 0 0 0 7 7 

47525 รานขายปลีกวัสดุกอสรางหลายชนิดรวมถึงวัสดุ

อุปกรณและเครื่องมือชนิดนำไปใชทำงานไดดวยตัวเอง 

0 0 0 4 18 22 

47530 การขายปลีกพรม พรมหนาวัสดุปดฝาผนังและปพ้ืูน 

ในรานคาเฉพาะ 

0 0 0 0 1 1 

47591 รานขายปลีกเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน 0 0 1 5 13 19 

47595 รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดในครัวเรือน 0 0 0 6 15 21 

47612 รานขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชสำนักงาน 0 0 0 1 2 3 

47721 รานขายปลีกสินคาทางเภสัชภัณฑและทางการแพทย 0 0 0 2 1 3 

47723 รานขายปลีกเครื่องสำอาง 0 0 0 1 0 1 

47733 รานขายปลีกดอกไมตนไมและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 0 0 0 1 0 1 

47735 รานขายปลีกกาซและเชื้อเพลิงอ่ืนๆ สำหรับใชใน

ครัวเรือน 

0 0 0 3 1 4 

47739 รานขายปลีกสินคาใหมอ่ืนๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ื

อ่ืน 

0 0 0 1 0 1 

47912 การขายปลีกทางอินเทอรเน็ต 0 0 0 0 1 1 

รวมหมวด G การขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนตและ

จักรยานยนต 

0 0 6 157 311 474 

49209 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจำทางอ่ืนๆ ซ่ึง

มิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 2 3 

49334 การขนสงสินคาท่ีบรรจุในตูคอนเทนเนอรทางถนน 0 0 1 3 2 6 

49339 การขนสงสินคาอ่ืนๆ ทางถนนซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ี

อ่ืน 

5 0 0 18 25 48 

50221 การขนสงทางนํ้าภายในประเทศ 0 0 0 2 1 3 

52109 กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาอ่ืน 

ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 2 4 6 

52241 การขนถายสินคา 0 0 0  6 6 

52292 กิจกรรมของตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคาและ

ตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) 

0 0 0  3 3 

52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบหอเพ่ือการขนสง 0 0 0 6 22 28 
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รวมหมวด H การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 5 0 1 32 65 103 

55101 โรงแรม รีสอรท และหองชุด 0 0 1 1 3 5 

55901 การบริการหองพักหรือท่ีพักอาศัยสำหรับนักเรียน/

นักศึกษา 

0 0 0  1 1 

55909 การบริการท่ีพักแรมประเภทอ่ืนๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไว

ในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 2 3 

56101 การบริการดานอาหารในภัตตาคาร/รานอาหาร 0 0 0 16 15 31 

รวมหมวด I ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 0 0 1 18 21 40 

62011 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือขายตาม

วัตถุประสงคของผูใช 

0 0 0 0 1 1 

รวมหมวด J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร  0 0 0 0 1 

64925 การบริการของโรงรับจำนำ 0 0 0 0 2 2 

รวมหมวด K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  0 0 0 0 2 

68101 การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพยท่ีเปนของตนเอง

เพ่ือการพักอาศัย 

0 0 0 4 7 11 

68103 การเชาและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ี

เปนของตนเองหรือเชาจากผูอ่ืนเพ่ือเปนท่ีพักอาศัย 

0 0 0 1 3 4 

68104 การเชาและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ี

เปนของตนเองหรือเชาจากผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือเปนท่ีพัก

อาศัย 

0 0 0 1 3 4 

68201 กิจรรมของตัวแทนและนายหนาอสังหาริมทรัพยโดย

ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง 

0 0 0  1 1 

68202 กิจกรรมบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดย

ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง 

0 0 0 1 0 1 

รวมหมวด L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  0 0 0 14 21 

70209 กิจกรรมใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการอ่ืนๆ ซ่ึง

มิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 4 3 7 

71101 กิจกรรมงานสถาปตยกรรมและการใหคำปรึกษาท่ี

เกี่ยวของ 

0 0 1 1 2 4 

71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการใหคำปรึกษาทางดาน

เทคนิคท่ีเกี่ยวของ 

0 0 0 0 3 3 

73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 0 0 0 6 23 29 

74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแตงภายใน 0 0 0 3 1 4 

74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอ่ืนๆซ่ึงมิไดจัด 0 0 0 0 4 4 
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ประเภทไวในท่ีอ่ืน 

74200 กิจกรรมการถายภาพ 0 0 0 1 0 1 

74909 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิคอ่ืนๆ ซ่ึง

มิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 1 5 6 

75000 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย 0 0 0 2 35 37 

รวมหมวด M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 0 0 1 18 76 95 

77101 การใหเชาและใหเชาแบบลิสซ่ิงยานยนตชนิดนั่งสวน

บุคคลรถกระบะรถตูและรถขนาดเล็กท่ีคลายกัน 

0 0 0 1 0 1 

78109 กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัด 

หางานอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 3 2 5 

80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล 1 0 0 6 16 23 

81210 การบริการทำความสะอาดท่ัวไปของตัวอาคาร 0 0 1 3 9 13 

81293 กิจกรรมการฆาเชื้อและกำจัด 0 0 0 0 3 3 

81299 กิจกรรมการทำความสะอาดสำหรับอาคารและ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 

0 0 0 0 1 1 

81300 การบริการดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน 0 0 0 5 10 15 

82301 การจัดการประชุม 0 0 0 1 0 1 

82302 การจัดการแสดงสินคา 0 0 0 7 7 14 

82911 กิจกรรมของตัวแทนท่ีทำหนาท่ีเรียกเก็บเงิน 0 0 0  1 1 

รวมหมวด N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1 0 1 26 49 77 

85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ 0 0 0 2 1 3 

85211 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา

สำหรับผูเรียนปกติ 

0 0 0 0 1 1 

85303 การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 0 0 0 6 0 6 

85499 การศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 0 0 0 0 1 1 

รวมหมวด P การศึกษา  0 0 0 3 11 

86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 0 0 0 4 33 37 

86201 กิจกรรมคลินิกโรคท่ัวไป 0 0 0 0 2 2 

รวมหมวด Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  0 0 0 35 39 

90002 กิจกรรมดานความบันเทิง 0 0 0 0 1 1 

93111 การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

การแขงขันกีฬา 

0 0 0 4 12 16 

93112 การดำเนินงานของสถานท่ีออกกำลังกาย 0 0 0 1 0 1 
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รหัส

กิจการ 
 

ประเภทกิจการ 
ความรุนแรง  

รวม ตาย ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย

อวัยวะ

บางสวน 

หยุดงาน

เกิน 3 

วัน 

หยุดงานไม

เกิน 3 วัน 

93210 กิจกรรมดานสวนสนุกและทีมปารค 0 0 0 2 7 9 

รวมหมวด R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 0 0 0 0 20 27 

95110 การซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 0 0 0 0 1 1 

95220 การซอมเครื่องใชในครัวเรือนและอุปกรณสำหรับบาน

และสวน 

0 0 0 0 1 1 

96201 การบริการซักรีด (ยกเวนโดยเครื่องซักผาชนิดหยอด

เหรียญ) 

0 0 0 2 1 3 

รวมหมวด S กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ 0 0 0 0 3 5 

รวมท้ังหมด 21 0 32 737 1,576 2,366 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เมษายน 2561 
 

5.2.5 ขอมูลการฟนฟูสมรรถภาพลูกจางที่ไดรับการประสบอันตรายจากการทำงานกอนกลับเขาทำงาน 

 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานไดใหบริการและพัฒนาการใหบริการแกผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งเปน

ลูกจางที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทำงานและผูประกันตนทุพพลภาพ ในรูปแบบของการใหบริการฟนฟูสรรถภาพแบบ

องครวมโดยสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย  

1. การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแกลูกจางที่บาดเจ็บ

เน่ืองจากการทำงานและผูประกันตนทุพพลภาพเปนกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่ประกอบดวย การผาตัดแกไข

ความพิการ การพยาบาล การบริการทางกายภาพบำบัด การบริการทางกิจกรรมบำบัด การจัดทำอุปกรณ

เครื่องชวย (Aid Device) สำหรับประกอบกิจวัตรประจำวันและประกอบอาชีพ การจัดทำกายอุปกรณเสริม 

(Orthosis) กายอุปกรณเทียม (Prosthesis) และการปองกันภาวะแทรกซอน โดยบุคลากรทีมงานฟนฟูสมรรถภาพ

ดานการแพทย ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และชางกายอุปกรณ ฯ 

นอกจากทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแลว การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ยังตอง

ประสานการทำงานกับทีมงานฟนฟูสมรรถภาพอ่ืนคือทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคมซึ่งประกอบดวย 

นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการประกันสังคมและทีมงานฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ซึ่ง

ประกอบดวย นักวิชาการฝกอาชีพที่ชำนาญการหลายสาขา เปนตน 

ประเภทการบริการ 

• การใหบริการกายภาพบำบัด 

• การบริการทางการแพทยและพยาบาล 

• การใหบริการกิจกรรมบำบัด 

• การใหบริการกายอุปกรณเสริมและเทียม 

• โครงการกิจกรรมบำบัดเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 



144 

• โครงการกายภาพบำบัดกับกีฬาเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ 

• โครงการสงเสริมความรูแกผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 

• โครงการกีฬาเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายทางน้ำ 

2. การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดจัดทำหลักสูตรโดยนำระบบโมดูลตาม

แนวขององคการแรงงานระหวางประเทศมาปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และไดปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหเหมาะสมตามกาลเวลาอยางตอเน่ือง 

 

ประเภทการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

1. การเตรียมเขาทำงาน (Work Preparation) การเตรียมเขาทำงาน เปนหลักสูตรที่เนนใหผูเขารับการ 

ฟนฟูฯ ไดรับการฝกงานใหสามารถปรับตัวและปรับสภาพความพิการเพ่ือกลับเขาทำงานในสถานประกอบการเดิม 

ศูนยฯ จะจัดทำแผนการฝกเฉพาะสำหรับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพเปนรายบุคคลโดยพิจารณาถึงลักษณะงานที่

ผูเขารับการฟนฟูฯ เคยปฏิบัติมากอน หรือตามความตองการของลูกจาง และนายจางที่จะใหกลับไปทำงานหนาที่

ใหม ขณะเตรียมเขาทำงานจะไดรับการฟนฟูฯ ดานการแพทยควบคูไปดวย  

           2. การฝกอาชีพ (Vocational Training) การฝกอาชีพ เปนการฝกอาชีพโดยเนนใหเกิดความชำนาญจน 

สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในสถานประกอบการใหมได 

3. การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม เปนการปรับสภาพจิตใจของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ให

ยอมรับสภาพความพิการ รับรูความสามารถและสรางความเช่ือมั่นในตนเอง และใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ

รูจักเสริมสรางศักยภาพของตนเอง 

ตารางที่ 81 สถิติการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี 

ระหวางป 2557 -2559 
 

ดานที่ไดรับการฟนฟู ป 2557 ป 2558 ป 2559 

การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 357 387 430 

การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 117 154 166 

สถิติการใหบรกิารฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค1  420 447 486 
 

5.3 ขอมูลผลการเจ็บปวยดวยโรคจากสิ่งแวดลอมของประชาชนในพ้ืนที่ปญหามลพิษสิง่แวดลอม 

ปญหาสารเคมีในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปปญหาไดเปน ๓ สวนหลักๆ คือ ปญหาสารเคมีในภาค

เกษตรกรรม ปญหาสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม และปญหาในภาคชุมชนโดยปญหาจากทั้ง ๓ สวน ทําใหเกิด 

ผลกระทบใน ๓ ดาน คือ ผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัย ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบ

ทางดานเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ปญหาและผลกระทบไมไดแยกสวนกันอยางเห็นไดชัดแตเปนปญหาที่เก่ียวเน่ืองและ

สัมพันธกัน  
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5.3.1 ขอมูลผูปวยมะเร็ง 

สถานการณโรคมะเร็งในจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนและอัตราปวยจากโรคมะเร็งดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 82 อัตราปวยดวยโรคมะเร็ง 5 ลำดับแรก ป 2557 – ป 2560 
 

ลำดับ สาเหตุ 
ป 2557 ป 2558 2559  2560 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1 มะเร็งเตานม 68 6.51 84 7.75 92 8.49 76 6.89 

2 มะเร็งลำไส 70 7.61 93 8.58 56 6.21 61 5.53 

3 มะเร็งปอด 181 17.35 189 17.43 199 18.36 140 12.69 

4 มะเร็งตับ 144 14.09 152 14.02 121 11.19 111 10.07 

5 มะเร็งปากมดลูก 31 2.97 38 3.51 57 4.89 30 2.72 

 ท่ีมา : ป 2557 – 2560 จากรายงานผูปวยใน 75 กลุมโรค (รง.505) : HDC วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 
 

ตารางที่ 83 จำนวนและอัตราตายตอแสนประชากรผูปวยกลุมโรคมะเร็งป 2556 - 2560 
 

ป จำนวน อัตราตอแสน 

2556 964 92.38 

2557 961 92.09 

2558 1067 98.42 

2559 1075 99.16 

2560 1117 101.29 
 

จากตารางที่ 83 จำนวนผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งต้ังแตป 2556-2560 มีแนวโนมที่สูงขึ้น  โดยกลุมโรคมะเรง็ 

ที่ผูปวยเสียชีวิตมากที่สุดดัง ตารางที่ 84 
 

ตารางที่ 84 อัตราตายดวยโรคมะเร็ง 5 ลำดับแรก ป 2560 
 

ลำดับ รหัสโรค สาเหตุการณตาย (กลุมโรค) จำนวน อัตรา 

1 C33-34 มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญและปอด 166 15.32 

2 C22 มะเร็งตับและทอน้ำดีในตับ 121 11.19 

3 C50 มะเร็งเตานม 68 6.27 
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ลำดับ รหัสโรค สาเหตุการณตาย (กลุมโรค) จำนวน อัตรา 

4 C18-21 มะเร็งลำไสใหญ และทวารหนัก 56 5.21 

5 C53 มะเร็งปากมดลูก 39 3.60 

ท่ีมา : มรณะบัตรจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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5.3.2 สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป (ตายทุกสาเหตุ) 

สาเหตุการตายจำแนกรายกลุมโรค จังหวัดปทุมธานี  ป ๒๕61  (มกราคม - ธันวาคม  ๒๕61)  (12 เดือน) 

กลุม

โรค 
สาเหตุการตาย 

รวมทั้งจังหวัด เมือง คลองหลวง ธัญบุร ี หนองเสือ   ลาดหลุมแกว ลำลูกกา สามโคก 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 

1 

โรคระบบไหลเวียนเลือด

(I00-I99) 959 

     

84.30  191 

     

94.17  198      71.59  174 

     

83.71  76 

   

142.01  72 

   

109.15  197 

     

71.47  51      92.40  

2 

โรคหัวใจขาดเลือด 

(I20-I25) 379 

        

33.32  77 

        

37.97  70 

        

25.31  60 

        

28.86  42 

        

78.48  36 

        

54.58  74 

        

26.85  20 

        

36.23  

3 

โรคระบบหายใจ 

(J00-J99) 715 

     

62.85  143 

     

70.51  131      47.36  128 

     

61.58  56 

   

104.64  49 

     

74.29  164 

     

59.49  44      79.71  

4 

โรคเร้ือรังของระบบ

หายใจสวนบน  

J40-J44 J47) 91 

       

8.00  22 

     

10.85  23 

       

8.32  7 

       

3.37  12 

     

22.42  4 

       

6.06  15 

       

5.44  8      14.49  

อัตราตายตอแสนประชากร ขอมูล ตั้งแตเดือน มกราคม -ธันวาคม 2561 ที่มา : ขอมูลมรณบัตร จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร 
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5.3.3 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของพ้ืนที่ สำนักงานสถิติ 

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

 1. การติดเช้ือในกระแสเลือด ไมระบุรายละเอียด 

 2. การหายใจลมเหลว ไมระบุรายละเอียด 

 3. หัวใจลมเหลว ไมระบุรายละเอียด 

 4. ปอดบวมที่เกิดจากไวรัส ไมระบุรายละเอียด 

 5. โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไมระบุรายละเอียด 

 6. การหายใจลมเหลวเฉียบพลัน 

 7. ความเสื่อมอ่ืนที่ระบุรายละเอียดของระบบประสาทในโรคที่จำแนกไวที่อ่ืน 

 8. ความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 

 9. กลามเน้ือหวัใจตายเฉียบพลัน ไมระบุละเอียด 

 10. โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มิไดจำแนกไวที่ใด 
 

ตารางที่  85  การตาย จำแนกสาเหตุที่สำคญั และเพศ จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2560 
 

สาเหตุตาย การตาย อัตราตายตอประชากร 100,000 

คน 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 6,043 3,412 2,631 547.96 651.21 454.51 

มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 1,117 596 521 101.29 113.75 90.00 

ปอดอักเสบและโรคอ่ืน ๆ ของปอด (J12-

J18,J80-J94) 

593 352 241 53.77 67.18 41.63 

ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดใน

สมอง (I10-I15,I60-I69) 

474 277 197 42.98 52.87 34.03 

โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 334 219 115 30.29 41.80 19.87 
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-

X59,Y10-Y89) 
118 99 19 10.70 18.89 3.28 

โรคเกี่ยวกับตับ และตับออน (K70-K87) 109 73 36 9.88 13.93 6.22 

วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 71 52 19 6.44 9.92 3.28 

เบาหวาน 56 32 24 5.08 6.11 4.15 

โรคภูมิคุมกันบกพรองเน่ืองจากไวรัส (B20-

B24) 
33 25 8 2.27 4.77 1.38 

การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย 

และอ่ืน ๆ (X60-X84,X85-Y09) 

30 24 6 2.72 4.58 1.04 

ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไต

พิการ (N00-N29) 

2 1 1 0.18 0.19 0.17 
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อ่ืนๆ 3,106 1,662 1,444 282.37 317.21 249.45 

ท่ีมา: รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี 2561 
 

 

 

 

 

 

5.3.4 อัตราการปวย/อัตราการตาย 

  

ตารางแสดงขอมูลอัตราตายตอแสนประชากร 10 อันดับแรก  จำแนกตามสาเหตุการตาย ป 2560-61 

อันดับที่ สาเหตุการตายรายโรค 
2560 2561 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 

1 โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48) 1117 99.71 1144 100.56 

2 โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 928 82.84 959 84.30 

3 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) 701 62.58 750 65.93 

4 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 700 62.49 715 62.85 

5 โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ (N00-N99) 234 20.89 258 22.68 

6 โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก(K00-K99) 210 18.75 231 20.31 

7 อุบัติเหตุจากการขนสงและผลท่ีตามมา (V01-V99,Y85) 118 10.53 165 14.50 

8 โรคระบบประสาท (G00-G99) 105 9.37 155 13.63 

9 โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตะบอลิสัม(E00-E90) 79 7.05 90 7.91 

10 โรคผิวหนังและเนื้อเย้ือใตผิวหนัง (L00-L99) 29 2.63 37 3.25 

หมายเหตุ ประชากรกลางป  

ที่มา : ขอมูลมรณบัตร จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

แสดงขอมูลอัตราตายตอแสนประชากร  อันดับแรก  จำแนกตามสาเหตุการตาย ป 2561 กลุมอายุ 0 - 5 ป 

อันดับที่ สาเหตุการตายรายโรค 
2561 

จำนวน อัตรา 

1 โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48) 6 0.53 

2 โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 3 0.26 

3 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) 4 0.35 

4 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 6 0.53 

5 
ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ 22 

สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วันหลังคลอด) (P00-P96) 
28 2.46 

6 รูปรางผิดปกติ การพิการจนผิดรูปรางแตกำเนิด(Q00-99) 12 1.05 

7 อุบัติเหตุจากการขนสงและผลท่ีตามมา (V01-V99,Y85) 3 0.26 

8 โรคระบบประสาท (G00-G99) 1 0.09 

9 โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตะบอลิสัม(E00-E90) 1 0.09 

10 อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ (W65-W74) 4 0.35 
    

หมายเหตุ ประชากรกลางป 2561     
ท่ีมา : ขอมูลมรณบัตร จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน  
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5.4 ขอมูลผลการดำเนินโครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในจังหวัด 
 

5.4.1 โครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด 

• โครงการ“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” ทีม่ีการดำเนินงานเชิงบูรณา

การเริ่มในพ้ืนที่ตนแบบแลวขยายการดำเนินงานสู Eco City/Town 

• โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดลอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

• โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดปทุมธานี 

• โครงการสงเสริมความปลอดภัยในอาหารจังหวัดปทุมธานี 

• โครงการคลินิกเกษตรกรปลอดโรค 

• โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเปนสุข 

• โครงการเฝาระวังสารตะกั่วในเด็กเล็ก 

• โครงการสุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)  

• โครงการเฝาระวังความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล (อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล) 

บทที่ 3 สรปุและเสนอแนะเพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบายและมาตรการที่สำคญัของจังหวัด 
 

ตารางที่  80  สรุปและเสนอแนะเพ่ือนำไปสูการกำหนดนโยบายและมาตรการที่สำคัญของจังหวัด 
 

ขอมูล รายละเอียดขอมูล 

สรุปสถานการณจังหวัดปทุมธานี  

- เปนจังหวัดปริมณฑลขนาดเล็กที่มแีมน้ำ

เจาพระยาไหลผาน ประชากรหนาแนน มี

ประชากรแฝงและแรงงานตางดาวเปน

จำนวนมาก หมูบานจัดสรร 1,144 แหง 

คอนโดมิเนียม 224 แหง บานเอ้ืออาทร 25 

โครงการ หอพักนักศึกษา 13,050 แหง 

โรงแรม 425 แหง 

- มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 42% แตมีแนวโนม

ลดลง ผลผลิตเปน ขาว กลวยหอม กลวย

น้ำวา พืชผัก ไมดอกไมประดับ และพืช

พลังงาน เริ่มเนนดานคุณภาพและความ

ปลอดภัยมากขึ้น สวนของเสยีอันตรายจาก

ภาคเกษตรกรรมยังไมการนำไปกำจัดโดยวิธี

สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของจังหวัด 

  จังหวัดปทุมธานีเปน 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑล มีพ้ืนที่ 

1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 955,535 ไร แบงเปน 

7 อำเภอ 60 ตำบล 529 ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น 65 

แหง ณ 31 ธันวาคม 2561 มปีระชากร จำนวน 1,146,092 คน 

เปนศูนยรวมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ เปน

แหลงรวมองคความรูหลากหลายสาขาอาชีพ จึงมีการเจริญเติบโต

และขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาในทุก

ดานทุกมิติของสังคม การเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ 399791 ไร คิดเปน

รอยละ 42 ของพ้ืนที่ แนวโนมพ้ืนที่เกษตรลดลง มีการถือครอง

ที่ดินเพ่ือการเกษตรโดยสวนใหญดวยการเชา กลาวคือเปนพ้ืน

ที่ดินเชา 280,181.75 ไร (รอยละ 64.79) และเปนที่ดินของ

ตนเอง 152,2 96.25 ไร (รอยละ 35.21) มตีลาดคาสง/ปลีกขนาด

ใหญไดแกตลาดไท ตลาดสี่มมุเมือง ตลาดผลไมเกรดคัดพิเศษที่
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ขอมูล รายละเอียดขอมูล 

เฉพาะ ซึ่งการใชสารเคมีทางการเกษตร เชน 

ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี เปนตน  

- มีวัดพุทธ 200 แหง, มีมัสยดิ 30 แหง โบสถ

คริสต 39 แหง 

- มสีนามกอลฟ 12 แหง 

- มีตลาดคาสง-ปลีกที่เปนแหลงใหญกระจาย

สินคาสูทั่วทุกภูมิภาค มีหางสรรพสินคา 

ศูนยการคา IT ที่ทันสมัย  

- โรงงานอุตสาหกรรม 3,889 แหง จึงเสี่ยงสงู

ตอการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยดานอัคคีภัยและ

สารเคม ี 

- มสีถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 21 แหง 

- สถานสงเคราะห 7 แหง เรือนจำ/ทัณฑ

สถาน 6 แหง 

- การคมนาคม-ขนสงทางบก ทางน้ำสะดวก 

เปนทางผานสูภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ และภาคกลางตอนบน ความคับคั่งของ

การจราจรที่มมีากกวาจังหวัดอ่ืนๆ เปนปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ทางอากาศใกล

สนามบินดอนเมือง 

- มสีถานบันเทงิเปนแหลงมั่วสุมและแพร

ระบาดของยาเสพติด  

- ปญหาอาชญากรรม  

- ปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจาก

โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชน

เมือง การพัฒนาและการขยายตัวอยาง

รวดเร็วทุกดาน ประชาชนเรียกรองตองการ 

รับบริการและแกไขปญหาความเดือดรอน 

จากสวนราชการและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสูง 

- ขยะมลูฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลตางๆ 

โดยเฉพาะภาครัฐสวนใหญเปนการจางเหมา

เอกชนขนและกำจัด มีระบบเอกสารหรือ

ตลาดไอยรา และยังเปนที่ต้ังของศูนยการคาขนาดใหญไดแก ฟว

เจอรพารค รังสิต ศูนยสินคาไอทีขนาดใหญที่ เซียร รังสิต 

ตลอดจนหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ แมคโคร โลตัส บ๊ิกซี ท

อป ฯลฯ เปนจำนวนมาก จึงเปนแหลงกระจายสินคาเกษตร/

อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสงสะดวก ทางบกมีเสนทางผานไปสู

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ความ

คับคั่งของการจราจรที่มีมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่ติดกับ

กรุงเทพมหานคร ขอมลูป 2561 มีมหาวิทยาลัย/อาชีวศึกษา 20 

แหง และสถาบันวิจัย 10  แหง ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายพ้ืนที่

เพ่ิมขึ้น โรงงานอุตสาหกรรม 3,889 แหง หมูบานจัดสรร 1,144 

แหง คอนโดมิเนียม 224 แหง บานเอ้ืออาทร 25 โครงการ หอพัก

นักศึกษา 13,050 แหง โรงแรม 425 แหง สถานสงเคราะห 7 แหง 

เรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 แหง ประชากรแฝง/ตางดาวขึ้นทะเบียน 

197,914 คน และยานพาหนะเปนจำนวนมาก และมแีนวโนมที่จะ

เพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ป การคมนาคมทางน้ำผานแมน้ำเจาพระยา คู

คลองตางๆ การคมนาคมทางอากาศอยูใกลสนามบินดอนเมือง มี

สนามกอลฟ 12  แหง มีการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

มอญ ปญหาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสมดุล/ไมทันการ

ขยายตัวของเขตเมือง และการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝง/ตางดาว 

ปญหาขยะลนเมือง มลพิษทางน้ำ อากาศ ดินเสื่อมโทรม และสาร

ปนเปอนในหวงโซอาหาร ทำใหเกิดผลกระทบตอการเกิดโรค 

สุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สวนที่ 2 ขอมลูโรงงานอุตสาหกรรมและขอมูลที่เกี่ยวของกับ

มลพิษทางอากาศหรือขอมูลมลพิษอ่ืนๆ มีจำนวนโรงงานหนาแนน

วิเคราะหความเสี่ยงตามเกณฑ (จำนวนสถานประกอบการ/

โรงงานที่มีความเสี่ยงสูง 12 ประเภท ,จำนวนสถานที่เก็บรักษา

วัตถุอันตรายและของเสียเคมวัีตถุ ,สถิติเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของ

กับสารเคมีและวัตถุอันตรายในรอบ 3 ป ,สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

จากสารเคมีและวัตถุอันตราย หรือเคยเกิดในรอบ 3  ป) เกณฑ

พิจารณาความเสี่ยง ≥ 10 คะแนนถือวามีความเสี่ยงมาก ปทุมธานี

ไดคะแนน 16 คะแนน เปนคะแนนความเสีย่งสูงสุด 

สวนที่ 3 ขอมลูปจจัยเสี่ยงทีม่ีผลกระทบตอสุขภาพ 

ปจจัยดานที่อยูอาศัย การคมนาคมขนสง การกอสราง ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ยาเสพติด เรื่องรองเรียนเหตุ
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ระบบ Program Online ควบคุม กำกับการ

ขนสง (Infections Waste Manifest 

System)  และบางสวนมีเตาเผาขยะมูลฝอย

ติดเช้ือ สวนโรงพยาบาลเอกชน/คลินิกมีการ

ตรวจเอกสารและสุมตรวจการจัดการขยะติด

เช้ือ ยกเวนสถานพยาบาลขนาดเล็ก เชน 

คลินิกตางๆ จะทิ้งขยะมูลฝอยติดเช้ือปะปน

ไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปของชุมชน  

- ชุมชน การบริหารจัดการขยะอันตราย การ

มีสวนรวมและผลักดันเชิงนโยบาย

สิ่งแวดลอมตองพัฒนาเสริมพลังใหเขมแข็ง 

- ปญหาขยะ ขยะอันตราย มลพิษจากความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ 

อากาศ 

สรุป ปญหา 

๑. คุณภาพอากาศ 

๒. น้ำบริโภค 

๓. สุขาภิบาลอาหาร 

๔. สวมและสิ่งปฏิกูล 

๕. ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

๖. สารเคมีการเกษตร 

7. สารเคมใีนชีวิตประจำวัน (บานเรือนและ

ชุมชน) 

8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รำคาญ ขยะและของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตพ้ืนที่จงัหวัด

ปทุมธานี มีแหลงกำเนิดมาจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และสถานพยาบาลตางๆ ทั้งคนและสัตว ซึ่งของเสีย

อันตรายที่เกิดจากบานเรือนน้ันสวนใหญจะทิ้งปนไปกับขยะมูล

ฝอยของชุมชน เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา ภาชนะ

บรรจุสารเคมทีี่ใชในครัวเรือน กระปองสเปรย สารซกัฟอก สารทำ

ความสะอาด ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางเปนตน สวนของ

เสียอันตรายจากอุตสาหกรรมสวนใหญยังคงถูกเก็บสะสมไวใน

โรงงานตางๆ อยางกระจัดกระจาย หรือลกัลอบทิ้งออกสู

สิ่งแวดลอมรวมกับขยะมูลฝอยของชุมชน เน่ืองจากในปจจุบันยังมี

สถานที่บำบัดของเสียอันตรายไมเพียงพอในการรองรับของเสีย

อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมดมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน สารปนเปอน

ในสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมสูหวงโซอาหาร  

สวนที่ 4 ขอมลูผลการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 

- 

สวนที ่5 ขอมลูการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ ขอมูล

สาเหตุการปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของ

จังหวัด  มีดังน้ี  

1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จำนวน 193 (รอยละ 22.08)  

2) วัตถุ/สิ่งของพังทลายหลนทับ จำนวน 140 คน (รอยละ16.02)  

3) วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา จำนวน 122 คน 

(รอยละ 13.96)  

4) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน จำนวน 117 คน (รอยละ 13.39) 

และ  

5) วัตถุ/สิ่งของหนีบ/ดึง จำนวน 89 คน (รอยละ 10.18) 

ขอเสนอแนะเพ่ือการดำเนินงานแกไขปญหา - การบริหารจดัการเชิงบูรณาการระดับจังหวัดเปนกลไกขับเคลื่อน

ในรูปคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตองมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันและรองรับปญหา/

สถานการณทีซ่ับซอน รวดเรว็ ผลกระทบรนุแรง ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัดและพัฒนา

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ  

- สราง/พัฒนาระบบเฝาระวัง การมีสวนรวมตรวจสอบของชุมชน

ดานสิ่งแวดลอมที่เขมแข็ง  

- มีประชากรหนาแนน/ประชากรแฝงสูงการคมนาคม/ขนสง การ
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กอสรางตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เพ่ือลดผลกระทบ

ดานสุขภาพและเหตุเดือดรอนรำคาญ 

- ภาคเกษตรกรรมใชสารเคมถีูกวิธีและลดการใชลง ผลผลติควร

เนนดานคุณภาพและความปลอดภัยใหมากขึ้นเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

และเพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางการคา    

- ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด มุงสู

อุตสาหกรรมสเีขียว เพ่ือรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมและอยูรวมกับ

ชุมชนอยางยั่งยืน  

- ที่อยูอาศัยทกุรูปแบบขยายเพ่ิมขึ้นตองมีการควบคุมกำกับให

เปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด  

- สรางการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาสมดุลการพัฒนา 

ลดความขัดแยง/ความรุนแรง/ความเสียหาย เพ่ิมการยอมรบัและ

การอยูรวมกันอยางพ่ึงพาอาศัยกัน และมีความรับผิดชอบตอการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีรวมกัน 

 
 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

1 บริษทั ควอลิต้ี พาร์ท เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

46/28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองสอง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                410.40 กิโลกรัม

2 บริษทั อูช่า ลูบส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

31 ม.15 ซ.- ถ.- ต.คลองสอง อ.คลอง
หลวง จ.ปทมุธานี

3130 โซเดียมเตตระบอเรตแอนไฮดรัส (sodium tetraborate anhydrous)                  70.00 เมตริกตันต่อปี

3 บริษทั ไทยแอ๊ดวานซ์ บสิ
ซิเนส คอมเมอร์เชียล จ ากัด

32/58 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองสาม อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2024 ฟนีอล (phenol)              6,500.00 กิโลกรัมต่อปี

4 บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

50/9 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธนิ กม. 36 ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3220 ไทแรม (thiram)              5,000.00 กิโลกรัมต่อปี

2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)              6,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3319 ไดเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (dibenzoyl peroxide)              6,000.00 กิโลกรัมต่อปี

6 บริษทั คาเนโกะ เคมิคัล 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

75/85 ม.11 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)            65,000.00 กิโลกรัมต่อปี

7 บริษทั คาร์ตัน  ออปทคัิล  
(สยาม) จ ากัด

100 ม.18 ซ.นวนคร  ซอย 24 ถ.
พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                  20.00 กิโลกรัม

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                  90.50 กิโลกรัม

3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)                450.00 กิโลกรัมต่อปี

9 บริษทั เคอีดับบลิว (ไทย
แลนด์) จ ากัด

60/48 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                  30.00 กิโลกรัม

19/108 ม.3 ซ. ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

5 บริษทั ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์
 อินดัสตรีส์ จ ากัด

101/43 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.
20 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

8 บริษทั เค-ท ีออพติค จ ากัด

ข้อมูล ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2558
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

10 บริษทั เคียวคอน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

14/83-84 ม.10 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2026 สไตรีน (styrene)                215.00 เมตริกตันต่อปี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                  52.00 กิโลกรัม
1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)            10,594.00 กิโลกรัม

12 บริษทั เจพ ีโมลด์ จ ากัด 9/27 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2024 ฟนีอล (phenol)          160,000.00 กิโลกรัมต่อปี

1024 เอทลีินไดอามีน (ethylenediamine) หรือ 1,2-ไดอะมิโนอีเทน (1,2-diaminoethane)            10,376.00 กิโลกรัม

1117 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate (pentahydrate)]              2,629.06 กิโลกรัม

2026 สไตรีน (styrene)            11,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3120 ฟอสฟอรัสขาวหรือเหลือง แดง และด า [phosphorus (white or yellow, red, and 

black)]
           36,000.00 กิโลกรัมต่อปี

1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)        1,374,200.00 กิโลกรัม
1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)            25,000.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)        1,885,320.00 กิโลกรัม
1054 โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite)            98,500.00 กิโลกรัม

16 บริษทั ซีลด์ แอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

9/151-154 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

               120.00 เมตริกตันต่อปี

9/156 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

11 บริษทั โคโย พรีซิชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

13 บริษทั ซัม ไฮเทคส์  จ ากัด 60/63 ม.19 ซ.นวนคร 13 ถ.
พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี

14 บริษทั ซิงเดนเก็น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

60/58 ม.19 ซ.นวนคร 13 ถ.
พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี

75/43 ม.11 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

15 บริษทั ซีนอน อินเตอร์ จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)                160.00 กิโลกรัม

1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)                  20.00 กิโลกรัม

1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)                  80.00 กิโลกรัม

1034 แมงกานีสไดออกไซด์ (manganese dioxide) หรือ แมงกานีส (IV) ออกไซด์ 
[manganese (IV) oxide]

             6,360.00 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                984.00 กิโลกรัม
2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)              1,200.00 กิโลกรัมต่อปี
1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)                480.00 กิโลกรัม
1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)                  21.00 กิโลกรัม
1023 เอทลิอะซิเตต (ethyl acetate)                   3.00 กิโลกรัม
1028 เอทลีินไกลคอลโมโนเอทลิอีเทอร์อะซิเตต (ethylene glycol monoethyl ether 

acetate) หรือ 2-เอทอกซีเอทลิอะซิเตต (2-ethoxy ethyl acetate)
               643.90 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)            11,087.50 กิโลกรัม
1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)              2,032.00 กิโลกรัม
1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)                  13.00 กิโลกรัม
1028 เอทลีินไกลคอลโมโนเอทลิอีเทอร์อะซิเตต (ethylene glycol monoethyl ether 

acetate) หรือ 2-เอทอกซีเอทลิอะซิเตต (2-ethoxy ethyl acetate)
               845.00 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)            10,471.20 กิโลกรัม
21 บริษทั ดี ดี เค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
101/54 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3131 โซเดียมไซยาไนด์ (sodium cyanide)                200.00 กิโลกรัมต่อปี

60/84 ม.19 ซ.เขตอุตสาหกรรมน
วนคร ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

18 บริษทั โซดิก (ประเทศไทย)
 จ ากัด

104 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
โครงการ 3 ม.18 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

19 บริษทั ไซโก พรีซีชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

104 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
โครงการ 3 ม.18 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

20 บริษทั ไซโก พ ีแอนด์ ซี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

101/105 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมน
วนคร ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

17 บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิ
สติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
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22 บริษทั โตมิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

60/59 ม.19 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)                  40.00 เมตริกตันต่อปี

23 บริษทั ทอสเทม็ ไทย จ ากัด 62/2 ม.19 ซ.นวนคร 11 ถ.พหลโยธนิ
 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

             2,000.00 กิโลกรัมต่อปี

24 บริษทั เทยิน โพลีเอสเตอร์ 
จ ากัด

1/1 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง
 อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2024 ฟนีอล (phenol)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี

25 บริษทั ไทยบริดจสโตน 
จ ากัด

14/3 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง
 อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2024 ฟนีอล (phenol)                600.00 เมตริกตันต่อปี

1019 คอปเปอร์ (I) ไซยาไนด์ [copper (I) cyanide]              1,305.00 กิโลกรัม
1033 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide)              7,950.00 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                108.00 กิโลกรัม
1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)            12,904.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)            36,380.00 กิโลกรัม

26 บริษทั นิชิริน (ประเทศไทย)
 จ ากัด

55/33 ม.13 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3117 เมทลิเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)                  20.00 กิโลกรัมต่อปี

1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)                  77.00 กิโลกรัม
1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)            12,283.80 กิโลกรัม
2015 2-เอทลิเฮกซิลอะคริเลต (2-ethylhexyl acrylate)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
2016 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)            10,000.00 กิโลกรัม
2016 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)                600.00 กิโลกรัมต่อปี
2020 เมทลิอะคริเลต (methyl acrylate)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี

101/105 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมน
วนคร ถ.หพลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

25 บริษทั นวนคร ดิสตริบวิชั่น 
เซ็นเตอร์ จ ากัด

60/117 ม.19 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

27 บริษทั นิเด็ค โคปาล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
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รหสั
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2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)                  50.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                500.00 กิโลกรัมต่อปี
3138 โทลูอีน (toluene)                450.00 กิโลกรัมต่อปี
3140 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,6-diisocyanate)              2,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3191 เอชเอฟซี-365เอ็มเอฟซี (HFC-365mfc)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
3207 ไดยูรอน (diuron)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
3208 เอทลีินไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน 

(1,2-dichloroethane)
               900.00 กิโลกรัมต่อปี

3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)            41,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3212 สารกลุ่มเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbons)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3324 แกมมา-บวิทโิรแลกโตน (gamma-butyrolactone) หรือ บวิทโิรแลกโตน 

(butyrolactone)
               200.00 กิโลกรัมต่อปี

3339 เอ็น,เอ็น-ไดเมทลิอะซีตาไมด์ (N,N-dimethylacetamide)                250.00 กิโลกรัมต่อปี
3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม

ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

                 18.00 เมตริกตันต่อปี

3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)                148.00 เมตริกตันต่อปี
3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม

ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

           10,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3207 ไดยูรอน (diuron)                   5.00 เมตริกตันต่อปี

101/83 ม.20 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

28 บริษทั พรีซีสชั่น เอนยี
เนียร่ิง จ ากัด

106 ม.18 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร 
ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทมุธานี

29 บริษทั พานาโซนิค แมนู
แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด

60/117 ม.19 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

27 บริษทั นิเด็ค โคปาล 
(ประเทศไทย) จ ากัด
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29 บริษทั พานาโซนิค แมนู
แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด

106 ม.18 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร 
ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทมุธานี

3212 สารกลุ่มเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbons)            10,000.00 กิโลกรัมต่อปี

2026 สไตรีน (styrene)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
3012 เบนซีน (benzene)                  70.00 กิโลกรัมต่อปี
3091 อีเทนไทออล (ethanethiol) หรือ เอทลิเมอร์แคปแทน (ethyl mercaptan)                  20.00 กิโลกรัมต่อปี
3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide)                150.00 กิโลกรัมต่อปี
3138 โทลูอีน (toluene)                  20.00 กิโลกรัมต่อปี
3144 ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride) หรือ คลอโรอีทนี (chloroethene)                  50.00 กิโลกรัมต่อปี
3060 เอชซีเอฟซี-225 (HCFC-225) หรือ ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน 

(dichloropentafluoropropane)
               130.00 กิโลกรัม

3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide)                  40.00 กิโลกรัมต่อปี
3212 สารกลุ่มเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbons)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3365 ฟอร์มาไมด์ (formamide)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                120.00 กิโลกรัมต่อปี
3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทลีิน (1,1,2-trichloroethylene)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2010 พารา-ครีซอล (p-cresol) หรือ 4-เมทลิฟนีอล (4-methyl phenol)                   5.00 เมตริกตันต่อปี
2013 เอทลิอะคริเลต (ethyl acrylate)            10,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม

ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

               100.00 กิโลกรัมต่อปี

101/2 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมน
วนคร ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

34 บริษทั ฟจูิคูระ 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

19/68   D13 ม.10 ซ. ถ.พหลโยธนิ 
กม.43 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี

31 บริษทั เพทโทร-อินสตูเมนท์
 จ ากัด

32 บริษทั ฟาบริเนท จ ากัด 5/5 ม.6 ซ.คุณพระ ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

33 บริษทั ฟาบริเนท จ ากัด 5/6 ม.6 ซ.คุณพระ ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

19/67 BLOCK 12 ม.- ซ.- ถ.
พหลโยธนิ กม.43 ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

30 บริษทั เพทโทร-อินสตรู
เมนท ์จ ากัด
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1033 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide)            66,360.00 กิโลกรัม
1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                  40.00 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)            27,062.76 กิโลกรัม
1058 ไตรเอทลีินเตตรามีน (triethylenetetramine)                   6.00 กิโลกรัม
1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)                960.00 กิโลกรัม

1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)              3,175.00 กิโลกรัม

37 บริษทั มหาจักรไฟฟา้สากล
 จ ากัด

101/6 ม.20 ซ.นิคมอุตสาหกรรมน
วนคร ถ.พหลโยธนิ (กม. 46) ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

2024 ฟนีอล (phenol)                  96.00 เมตริกตันต่อปี

1025 เอทลีินไกลคอลโมโนบวิทลิอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) หรือ 2-บวิท
อกซีเอทานอล (2-butoxyethanol)

                 72.00 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)            37,178.00 กิโลกรัม
40 บริษทั เมก้า แพลนเน็ต 

จ ากัด
38/248 , 38/416 ม.1 ซ.- ถ.- ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)            70,000.00 กิโลกรัมต่อปี

1011 แบเรียมคลอไรด์ (barium chloride)                   9.00 กิโลกรัม
1034 แมงกานีสไดออกไซด์ (manganese dioxide) หรือ แมงกานีส (IV) ออกไซด์ 

[manganese (IV) oxide]
               175.00 กิโลกรัม

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                160.00 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                305.00 กิโลกรัม
1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)                  22.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)                   2.00 กิโลกรัม
1117 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate (pentahydrate)]                   0.50 กิโลกรัม

19/37 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

38 บริษทั มัลติ สแควร์ โคทต้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

101/94,102 ม.20 ซ.นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

41 บริษทั โรม อินทเิกรเต็ด ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

102/3 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมน
วนคร ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

35 บริษทั ฟจูิคูระ
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

39 ม.16 ซ.หงสกุล ถ.พหลโยธนิ กม.36
 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

36 บริษทั เฟรนล่ีกรุ๊ปส์ โล
จิสต๊ิก จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide)              7,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                700.00 กิโลกรัมต่อปี
2029 กรดไนตริก (nitric acid)            10,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate decahydrate) หรือ บอ

แรกซ์ (borax)
               200.00 กิโลกรัมต่อปี

3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3107 เลด (II) ออกไซด์ [lead (II) oxide] หรือ ลิทาร์จ (litharge) หรือ แมสซิคอต (massicot)              2,800.00 กิโลกรัมต่อปี

3132 กรดซัลฟริูก (sulfuric acid)                500.00 กิโลกรัมต่อปี
3138 โทลูอีน (toluene)              4,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)                  75.00 กิโลกรัม

1016 เซคันดารี-บวิทลิอะซิเตต (sec-butyl acetate)                300.00 กิโลกรัม

43 บริษทั สเปเชียลต้ี เคม 
โซลูชั่น จ ากัด

9/12 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3218 2-(ไทโอไซยาโนเมทลิไทโอ) เบนโซไทอะโซล [2-(thiocyanomethylthio) 
benzothiazole]

             9,000.00 กิโลกรัมต่อปี

44 บริษทั สยาม โอกาโมโต 
จ ากัด

108 ม.18 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                  60.00 กิโลกรัม

45 บริษทั อินสตรอน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

9/45 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3319 ไดเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (dibenzoyl peroxide)                  23.00 เมตริกตันต่อปี

101/59 ม.20 ซ.เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

42 บริษทั วูว้อล์ค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

101/94,102 ม.20 ซ.นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

41 บริษทั โรม อินทเิกรเต็ด ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3008 อาร์ซีนิกเพนทอกไซด์ (arsenic pentoxide) หรือ อาร์ซีนิกออกไซด์ (arsenic oxide)              2,000.00 เมตริกตันต่อปี

3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate decahydrate) หรือ บอ
แรกซ์ (borax)

             1,000.00 เมตริกตันต่อปี

3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate pentahydrate)              1,500.00 เมตริกตันต่อปี
3015 กรดโบริก (boric acid)              2,000.00 เมตริกตันต่อปี
3090 ไดโซเดียมออกตะบอเรตเตตระไฮเดรต (disodium octaborate tetrahydrate)              1,000.00 เมตริกตันต่อปี

3201 เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride) หรือ อัลคิลเบนซิลไดเมทลิแอมโม
เนียมคลอไรด์ (alkylbenzyldimethylammoniumchloride)

             5,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3203 คาร์เบนดาซิม (carbendazim)              6,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3370 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)              4,500.00 ลิตรต่อปี

47 บริษทั อีแกท ไดมอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด

56/25 ม.20 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)                   1.50 กิโลกรัม

48 บริษทั เอ็นโปร โปรดักส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

101/147/18 ม.20 ซ.นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธนิ กม.
46 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี

3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate decahydrate) หรือ บอ
แรกซ์ (borax)

                  9.00 เมตริกตันต่อปี

49 บริษทั เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

48/43 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)                405.60 กิโลกรัม

50 บริษทั เอเบลิ อินดัสตรีส์ 
จ ากัด

48/1-2 ม.1 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1024 เอทลีินไดอามีน (ethylenediamine) หรือ 1,2-ไดอะมิโนอีเทน (1,2-diaminoethane)            81,340.00 กิโลกรัม

9/117 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

46 บริษทั อี แอล เอฟ เอ็น
เตอร์ไพรซ์ จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

         100,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

               500.00 เมตริกตันต่อปี

51 บริษทั เอ็ม.เอส.อินดัสเทรี
ยล ซัพพลาย จ ากัด

20/30 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

1009 แบเรียมคาร์บอเนต (barium carbonate)          243,000.00 กิโลกรัม

52 บริษทั เอ็มเอสเอ (ประเท
ไทย) จ ากัด

19/59 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                656.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)                400.00 กิโลกรัม
2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide)              6,500.00 กิโลกรัมต่อปี
2029 กรดไนตริก (nitric acid)            10,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2029 กรดไนตริก (nitric acid)            60,000.00 ลิตรต่อปี
3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate decahydrate) หรือ บอ

แรกซ์ (borax)
             5,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3015 กรดโบริก (boric acid)              9,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3015 กรดโบริก (boric acid)              9,900.00 ลิตรต่อปี
3132 กรดซัลฟริูก (sulfuric acid)            20,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3135 ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (sulfur trioxide)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี

101/105 ม.20 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

54 บริษทั เอสจีแอล ดิสตริ
บวิชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

48/1-2 ม.1 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

50 บริษทั เอเบลิ อินดัสตรีส์ 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3140 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,6-diisocyanate)              2,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)            25,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3219 ไทโอยูเรีย (thiourea)            33,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)              9,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3325 1,4-บวิเทนไดออล (1,4-butanediol) หรือ 1,4-บวิทลีินไกลคอล (1,4-butylene glycol)            40,000.00 ลิตรต่อปี

1011 แบเรียมคลอไรด์ (barium chloride)                   5.50 กิโลกรัม
1033 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide)                170.00 กิโลกรัม
1034 แมงกานีสไดออกไซด์ (manganese dioxide) หรือ แมงกานีส (IV) ออกไซด์ 

[manganese (IV) oxide]
               400.00 กิโลกรัม

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                320.00 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                410.00 กิโลกรัม
1047 กรดโพลีฟอสฟอริก (polyphosphoric acid)                   9.00 กิโลกรัม
1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)                  58.50 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)              1,153.00 กิโลกรัม
1117 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate (pentahydrate)]                   0.50 กิโลกรัม

2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2029 กรดไนตริก (nitric acid)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)              1,100.00 กิโลกรัมต่อปี
3107 เลด (II) ออกไซด์ [lead (II) oxide] หรือ ลิทาร์จ (litharge) หรือ แมสซิคอต (massicot)              8,500.00 กิโลกรัมต่อปี

54 บริษทั เอสจีแอล ดิสตริ
บวิชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

101/105 ม.20 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

101/94,102 ม.20 ซ.เขต
อุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธนิ ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

55 บริษทั เอสจีแอล ดิสตริ
บวิชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

2016 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)                200.00 ตันต่อปี
2017 เฟอร์ฟรัูล (furfural) หรือ 2-เฟอรัลดีไฮด์ (2-furraldehyde)              3,000.00 เมตริกตันต่อปี
2026 สไตรีน (styrene)                  12.00 เมตริกตันต่อปี
3006 อะนิลีน (aniline)                  20.00 เมตริกตันต่อปี
3015 กรดโบริก (boric acid)                  50.00 เมตริกตันต่อปี
2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)            10,000.00 กิโลกรัม

3319 ไดเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (dibenzoyl peroxide)            10,000.00 กิโลกรัมต่อปี

58 บริษทั ทองแดง อินเตอร์
เนชั่นแนล เทรด จ ากัด

97/807 ม.1 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก 
ต.บงึยี่โถ อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี

2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)              4,000.00 กิโลกรัมต่อปี

59 บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ 
จ ากัด

31/1 ม.2 ซ.- ถ.รังสิต-องครักษ ์ต.บงึ
ยี่โถ อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี

3117 เมทลิเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)                  20.00 เมตริกตันต่อปี

3093 เอทลีินอิมีน (ethyleneimine) หรือ เอซิริดีน (aziridine)              4,500.00 กิโลกรัมต่อปี
3366 โพรพลีินออกไซด์ (propylene oxide) หรือ 2-เมทลิออกซีเรน (2-methyl oxirane)              4,000.00 กิโลกรัมต่อปี

1025 เอทลีินไกลคอลโมโนบวิทลิอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) หรือ 2-บวิท
อกซีเอทานอล (2-butoxyethanol)

             7,400.00 กิโลกรัม

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)            12,211.00 กิโลกรัม
1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                  10.00 กิโลกรัม
3099 เฮกซะเมทลีินไดไอโซไซยาเนต (hexamethylene diisocyanate)                100.00 เมตริกตันต่อปี
3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)                100.00 เมตริกตันต่อปี
3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)              5,080.00 ลิตรต่อปี

60 บริษทั ไลทอ์อน 
อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

38/4 ม.1 ซ. ถ.รังสิต - องค์รักษ ์ต.บงึ
ยี่โถ อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี

853 ม.2 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี

61 บริษทั โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์
 จ ากัด

60/86   เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.19
 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทมุธานี

56 บริษทั โอทซีี ไดเฮ็น เอเชีย
 จ ากัด

6/2 ม.8 ซ.- ถ.คลองหา้ตะวนัออก 29 
ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

57 บริษทั ทฟิฟานี (ไทยแลนด์)
 จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3389 กลุ่มสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed isomers or mixture) ; เมทิ
ลลีน-บสิ-(4-ไซโคเฮกซิลไดไอโซไซยาเนต) (Methylene-bis(4-cyclohexylisocyanate))

         400,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3393 กลุ่มสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed isomers or mixture) ; (2,5
 or 2,6) Diisocyanatomethylbicyclo [2.2.1] heptane

         121,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3394 กลุ่มสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed isomers or mixture) ; 
1,3-Bis(isocyanatomethyl) benzene

           60,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3396 กลุ่มสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed isomers or mixture) ; 
1,4-dithiene, 2,5-bis(isocyanatomethyl)-

             2,000.00 กิโลกรัมต่อปี

1021 ไดเอทลีินไตรอามีน (2,2-ไดอะมิโนไดเอทลิอามีน) [diethylenetriamine 
(2,2-diaminodiethylamine)]

                 15.20 กิโลกรัม

1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                702.98 กิโลกรัม
3002 อะซีโตน (acetone)                230.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                200.00 กิโลกรัมต่อปี
2026 สไตรีน (styrene)                   8.00 เมตริกตันต่อปี
3207 ไดยูรอน (diuron)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
1025 เอทลีินไกลคอลโมโนบวิทลิอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) หรือ 2-บวิท

อกซีเอทานอล (2-butoxyethanol)
               116.00 กิโลกรัม

1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)              1,317.15 กิโลกรัม
2016 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)              1,200.00 ลิตรต่อปี
3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)                250.00 กิโลกรัมต่อปี

63 บริษทั ซูมิดะ อิเลคทริก 
(ประเทศไทย) จ ากัด

148 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ม.5 
ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

152 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

64 บริษทั ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด 
(มหาชน)

853 ม.2 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.
ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี

61 บริษทั โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์
 จ ากัด

199/12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.รังสิต อ.ธญับรีุ 
จ.ปทมุธานี

62 บริษทั นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3190 เอชเอฟซี-32 (HFC-32)                300.00 เมตริกตันต่อปี

3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)                500.00 เมตริกตันต่อปี

66 บริษทั โตชิบา คอนซูมเมอร์
โปรดัคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

144/1 ม. 5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

               250.00 เมตริกตัน

1030 โกลด์โพแทสเซียมไซยาไนด์ (gold potassium cyanide)                117.00 กิโลกรัม
3360 บสิ (2-เอทลิเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ได-(2-เอทลิเฮ

กซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ดีอีเอชพ ี(DEHP)
               600.00 กิโลกรัมต่อปี

68 บริษทั นิเด็ด ชิบาอุระ อี
เล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

144/4 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบาง
กะด่ี ถ.- ต.บางกะดี อ.เมืองปทมุธานี 
จ.ปทมุธานี

2026 สไตรีน (styrene)                  50.00 ตันต่อปี

3217 ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)                300.00 กิโลกรัมต่อปี
3360 บสิ (2-เอทลิเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ได-(2-เอทลิเฮ

กซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ดีอีเอชพ ี(DEHP)
             6,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3360 บสิ (2-เอทลิเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ได-(2-เอทลิเฮ
กซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ดีอีเอชพ ี(DEHP)

           12,740.00 เมตริกตันต่อปี

3015 กรดโบริก (boric acid)              3,060.00 กิโลกรัมต่อปี
3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)                  30.00 กิโลกรัมต่อปี
3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทลีิน (1,1,2-trichloroethylene)                900.00 กิโลกรัมต่อปี
3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)                200.00 กิโลกรัมต่อปี
3339 เอ็น,เอ็น-ไดเมทลิอะซีตาไมด์ (N,N-dimethylacetamide)                300.00 กิโลกรัมต่อปี

143 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบางกระดี
 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

69 บริษทั ริเก้น (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

142/1 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี
 อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

70 บริษทั อาซาฮี อินเทค 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

144/9 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

บริษทั โตชิบา  แคเรียร์  
(ประเทศไทย)  จ ากัด

65

144/2 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ม.5 
ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

67 บริษทั โตชิบา ไล้ทต้ิง คอม
โพเน้นทส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

70 บริษทั อาซาฮี อินเทค 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

142/1 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี
 อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

3388 กลุ่มสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed isomers or mixture) ; เฮก
ซะเมทลิลีน ไดไอโซไซยาเนต โพลีเมอร์ (Hexamethylene diisocyanate polymer)

                 20.00 กิโลกรัมต่อปี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                  36.00 กิโลกรัม
1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                  41.32 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)              5,728.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)                320.00 กิโลกรัม
3015 กรดโบริก (boric acid)                  30.00 กิโลกรัมต่อปี

72 บริษทั อาร์ค คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

147 ม.5 ซ. ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.
เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

             5,500.00 กิโลกรัมต่อปี

73 บริษทั เอสวไีอ จ ากัด 
(มหาชน)

141 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.
เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

1023 เอทลิอะซิเตต (ethyl acetate)                   2.40 กิโลกรัม

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)              1,706.06 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                870.38 กิโลกรัม
1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)                500.00 กิโลกรัม
2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide)            15,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2029 กรดไนตริก (nitric acid)          450,000.00 ลิตรต่อปี
3344 ไฮโดรควโินน (hydroquinone)              5,000.00 ลิตรต่อปี

75 บริษทั คาร์เปท อินเตอร์
แนชั่นแนล ไทยแลนด์ 
จ ากัด (มหาชน)

80 ม.1 ซ.- ถ.ปทมุธานี - บางบวัทอง 
ต.บางคูวดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)            81,200.00 กิโลกรัม

158/1 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง

ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

71 บริษทั อาซาฮี อินเทค 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

134 ม.2 ซ.ศรีโยธนิ ถ.ปากเกร็ด-
ปทมุธานี ต.บางขะแยง อ.เมือง
ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

74 บริษทั เอลเลค แอนด์ เอล
เทค (ประเทศไทย) จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3044 เอชซีเอฟซี-22 (HCFC-22) หรือ คลอโรไดฟลูออโรมีเทน (chlorodifluoromethane)                409.59 เมตริกตัน

3174 เอชเอฟซี-125 (HFC-125)                342.00 เมตริกตันต่อปี
3176 เอชเอฟซี-134เอ (HFC-134a)              2,148.00 เมตริกตันต่อปี
3178 เอชเอฟซี-143เอ (HFC-143a)                698.00 เมตริกตันต่อปี
3190 เอชเอฟซี-32 (HFC-32)              2,099.00 เมตริกตันต่อปี
3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)              5,832.00 เมตริกตันต่อปี
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)              4,400.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)              7,020.00 กิโลกรัม

78 บริษทั แซนมินา-ไซ ซิส
เทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ทะเบยีน 3-72-2/35 ปท)

90 ม.1 ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.
เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)                176.00 กิโลกรัม

79 บริษทั พรีไซซ อีเลคตริค 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

103/2 ม.6 ซ.วดัเทยีนถวาย ถ.ติวา
นนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมืองปทมุธานี จ.
ปทมุธานี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                  30.00 กิโลกรัม

80 บริษทั โฟเซโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

83 ม.5 ซ.- ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บา้น
ใหม่ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

3130 โซเดียมเตตระบอเรตแอนไฮดรัส (sodium tetraborate anhydrous)                100.00 เมตริกตันต่อปี

1009 แบเรียมคาร์บอเนต (barium carbonate)            52,000.00 กิโลกรัม
1049 โพแทสเซียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (potassium hexafluorosilicate)            18,700.00 กิโลกรัม
1052 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) หรือ โซเดียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต 

(sodium hexafluorosilicate)
           43,000.00 กิโลกรัม

88 ม.1 ซ.- ถ.ทางหลวงหมายเลข 345
 ต.บางคูวดั อ.เมืองปทมุธานี จ.
ปทมุธานี

76 บริษทั ด็อทแบมบ ู
(กรุงเทพ) จ ากัด

31 ม.2 ซ. ถ.ลาดหลุมแก้ว ต.บา้นฉาง 
อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

77 บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากัด 
(มหาชน)

83 ม.5 ซ.- ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บา้น
ใหม่ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

81 บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ ากัด 
(มหาชน)
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82 บริษทั ล็อกเล่ย์ จ ากัด 
(มหาชน)

83 ม.5 ซ.- ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บา้น
ใหม่ อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate pentahydrate)                300.00 เมตริกตันต่อปี

2009 เมตา-ครีซอล (m-cresol) หรือ 3-เมทลิฟนีอล (3-methyl phenol)                500.00 เมตริกตันต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                500.00 เมตริกตัน
2024 ฟนีอล (phenol)              7,500.00 เมตริกตันต่อปี
2009 เมตา-ครีซอล (m-cresol) หรือ 3-เมทลิฟนีอล (3-methyl phenol)              2,000.00 เมตริกตันต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                500.00 เมตริกตัน
2024 ฟนีอล (phenol)              5,500.00 เมตริกตันต่อปี
1002 กรดอะคริลิก (acrylic acid)                  60.00 กิโลกรัม
3138 โทลูอีน (toluene)              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี

86 บริษทั น้ ามันพชืปทมุ จ ากัด 29/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)      11,565,000.00 กิโลกรัม

87 บริษทั สยาม มอดิฟายด์ 
สตาร์ช จ ากัด

38/6 ม.11 ซ.- ถ.ปทมุธานี - ลาดหลุม
แก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทมุธานี

2012 อีพคิลอโรไฮดริน (epichlorohydrin) หรือ 1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน 
(1-chloro-2,3-epoxypropane)

                 20.00 เมตริกตันต่อปี

88 บริษทั แอ็คท ์(ประเทศไทย)
 จ ากัด

19 ม.1 ซ.- ถ.บางบวัทอง-บางปะอิน 
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

             2,500.00 เมตริกตันต่อปี

89 บริษทั แสงเจริญพฒันาเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

48/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลาดหลุมแก้ว อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี

3002 อะซีโตน (acetone)                  20.00 เมตริกตันต่อปี

84 บริษทั สยามแปซิฟคิ  อี
เล็คทริค  ไวร์  แอนด์  
เคเบิ้ล  จ ากัด

8 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.
เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

48/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูขวาง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทมุธานี

85 บริษทั เอเชียน สแตนเลย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

8 ม.5 ซ.- ถ.ติวานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.
เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี

83 บริษทั สยาม แปซิฟคิ อี
เล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
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89 บริษทั แสงเจริญพฒันาเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

48/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลาดหลุมแก้ว อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

               160.00 เมตริกตันต่อปี

3111 เมอร์คิวรี (II) คลอไรด์ [mercury (II) chloride]            28,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3125 กรดพคิริก (picric acid)  หรือ 2,4,6-ไตรไนโตรฟนีอล (2,4,6-trinitro phenol) หรือ 

กรดพโิครไนตริก (picronitric acid)
             5,500.00 กิโลกรัมต่อปี

3027 คลอรีน (chlorine)                  30.00 กิโลกรัมต่อปี

3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide)                  30.00 กิโลกรัมต่อปี

92 บริษทั พาทคิเคิล เมซูร่ิง 
เทคนิค จ ากัด

48/53 ชั้นที่ 3 ม.7 ซ.- ถ.บญุคุ้ม ต.
คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                   6.43 กิโลกรัม

93 บริษทั ยังมา สปอร์ต เทค 
จ ากัด

1/416 ม.7 ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คูคต อ.
ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

                 10.00 เมตริกตันต่อปี

94 บริษทั อินทนิลไทย จ ากัด 733/699 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธนิ ต.คูคต 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

1052 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) หรือ โซเดียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต 
(sodium hexafluorosilicate)

         424,000.00 กิโลกรัม

1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)                  54.70 กิโลกรัม
3005 แอมโมเนียแอนไฮดรัส (ammonia anhydrous)              1,000.00 ลิตรต่อปี
3094 เอทลีินออกไซด์ (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane)              1,000.00 ลิตรต่อปี
3111 เมอร์คิวรี (II) คลอไรด์ [mercury (II) chloride]              1,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3134 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide)              1,000.00 ลิตรต่อปี

11/129-132 ม.5 ซ.- ถ. ต.คูคต อ.ล า
ลูกกา จ.ปทมุธานี

95 บริษทั เอพแีอล เอเซีย จ ากัด

99/99 ม.2 ซ.ขุนพนิิจ 2 ถ.ตล่ิงชัน-
สุพรรณบรีุ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทมุธานี

90 บริษทั ยูเนี่ยนเคมีคอล 
แอนด์ อีควปิเม้นท ์จ ากัด

91 บริษทั ซี.เค.อิเล็คเทค จ ากัด 1/772   อาคารทรีทเอิร์ธ ม.17 ซ.
พหลโยธนิ 60/1 ถ.พหลโยธนิ ต.คูคต 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี
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ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3176 เอชเอฟซี-134เอ (HFC-134a)              1,000.00 ลิตรต่อปี
3352 ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) หรือไนโตรเจนมอนอกไซด์ (nitrogen monoxide)              1,000.00 ลิตรต่อปี

1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)                  72.60 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                   5.18 กิโลกรัม
3374 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid)                200.00 ลิตรต่อปี

97 บริษทั เทอร์ไบน์ เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จ ากัด

25 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ-ล าลูกกา ต.
บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)                  36.46 กิโลกรัม

1023 เอทลิอะซิเตต (ethyl acetate)                900.00 กิโลกรัม
1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                938.00 กิโลกรัม
1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)                  40.00 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)              1,653.60 กิโลกรัม
99 บริษทั ยังมา สปอร์ต เทค 

จ ากัด
5/4 (หอ้ง B16) ม.13 ซ.- ถ.- ต.บงึค า
พร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

                 50.00 เมตริกตันต่อปี

3101 ไฮโดรเจนคลอไรด์แอนไฮดรัส  (hydrogen chloride, anhydrous)                100.00 กิโลกรัมต่อปี
3104 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide)                  10.00 เมตริกตันต่อปี
3216 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (sulphur hexafluoride)            20,000.00 กิโลกรัมต่อปี

101 บริษทั แอบโซเทค จ ากัด 70/26 ม.5 ซ.- ถ.ล าลูกกาคลอง6 ต.
บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)                   0.06 กิโลกรัม

25/12 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บงึค าพร้อย อ.
ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

98 บริษทั ฟคุุโกะ ชิไซ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

4/9 ม.13 ซ. ถ.ล าลูกกา ต.บงึค าพร้อย
 อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

100 บริษทั แลบแก๊ส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

11/129-132 ม.5 ซ.- ถ. ต.คูคต อ.ล า
ลูกกา จ.ปทมุธานี

95 บริษทั เอพแีอล เอเซีย จ ากัด

25 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธนิ-ล าลูกกา ต.
บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

96 บริษทั ครอมัลลอย 
(ประเทศไทย) จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย
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 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

102 บริษทั เฮอร์ริเคน คอร์เปอ
เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด

55/7 โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ ม.4 ซ.- 
ถ.- ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.
ปทมุธานี

1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)                300.00 กิโลกรัม

1050 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)            79,000.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)          471,000.00 กิโลกรัม
3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate decahydrate) หรือ บอ

แรกซ์ (borax)
                 99.00 เมตริกตันต่อปี

3015 กรดโบริก (boric acid)                198.00 เมตริกตันต่อปี
3219 ไทโอยูเรีย (thiourea)                  58.00 เมตริกตันต่อปี

104 บริษทั กุลวงศ์ จ ากัด 26/9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ล าลูก
กา จ.ปทมุธานี

1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)                828.00 กิโลกรัม

3099 เฮกซะเมทลีินไดไอโซไซยาเนต (hexamethylene diisocyanate)              2,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)              3,000.00 ลิตรต่อปี
3324 แกมมา-บวิทโิรแลกโตน (gamma-butyrolactone) หรือ บวิทโิรแลกโตน 

(butyrolactone)
           20,000.00 ลิตรต่อปี

3346 ไอโซฟอโรนไดไอโซไซยาเนต (isophorone diisocyanate)              3,000.00 กิโลกรัมต่อปี
106 บริษทั ดีแอนด์ซิมอินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากัด
68/1 ม.11 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)                300.00 เมตริกตันต่อปี

1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)              2,000.00 กิโลกรัม
1021 ไดเอทลีินไตรอามีน (2,2-ไดอะมิโนไดเอทลิอามีน) [diethylenetriamine 

(2,2-diaminodiethylamine)]
               235.17 กิโลกรัม

1023 เอทลิอะซิเตต (ethyl acetate)                721.00 กิโลกรัม

38/43 ม.4 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

107 บริษทั ภทัรฤทธิ ์1997 
จ ากัด

9/2 ถ.เลียบคลองเก้าฝ่ังตะวนัออก ม.
13 ซ.- ถ. ต.บงึทองหลาง อ.ล าลูกกา 
จ.ปทมุธานี

103 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แกรนด์ 
เคมีเคิล

26/16 ม.3 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย
 อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

105 บริษทั ชัยสกรีน แมชชีน
เนอร่ี จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

1025 เอทลีินไกลคอลโมโนบวิทลิอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) หรือ 2-บวิท
อกซีเอทานอล (2-butoxyethanol)

                  1.00 กิโลกรัม

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)              8,071.42 กิโลกรัม
1037 เมทลิอะซิเตต (methyl acetate)                  13.06 กิโลกรัม
1038 เมทลีินคลอไรด์ (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)            98,404.00 กิโลกรัม

1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)                368.20 กิโลกรัม
1042 พาราฟอร์มัลดีไฮด์ (paraformaldehyde)          180,000.00 กิโลกรัม
1046 กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (o-phosphoric acid)                  10.00 กิโลกรัม
1053 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)              2,000.00 กิโลกรัม
1058 ไตรเอทลีินเตตรามีน (triethylenetetramine)                108.44 กิโลกรัม
1117 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate (pentahydrate)]                   1.00 กิโลกรัม

2003 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide)            10,000.00 กิโลกรัมต่อปี
2016 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal)              1,270.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                200.00 กิโลกรัมต่อปี
2024 ฟนีอล (phenol)                200.00 เมตริกตันต่อปี
2026 สไตรีน (styrene)            23,650.00 กิโลกรัมต่อปี
2029 กรดไนตริก (nitric acid)                   1.00 เมตริกตันต่อปี
3002 อะซีโตน (acetone)              6,500.00 กิโลกรัมต่อปี
3002 อะซีโตน (acetone)              5,000.00 ลิตรต่อปี
3002 อะซีโตน (acetone)                   5.00 เมตริกตันต่อปี

38/43 ม.4 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

107 บริษทั ภทัรฤทธิ ์1997 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3013 โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (sodium tetra borate decahydrate) หรือ บอ
แรกซ์ (borax)

                 10.00 เมตริกตันต่อปี

3014 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate pentahydrate)                   1.00 เมตริกตันต่อปี
3015 กรดโบริก (boric acid)            25,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3015 กรดโบริก (boric acid)                   1.00 เมตริกตันต่อปี
3048 เอชซีเอฟซี-123 (HCFC-123) หรือ ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน 

(dichlorotrifluoroethane)
                  5.19 เมตริกตัน

3080 โครเมียมไตรออกไซด์ (chromium trioxide)                  18.00 เมตริกตันต่อปี
3082 ไซโคลเฮกซิลามีน (cyclohexylamine) หรือ เฮกซะไฮโดรอะนิลีน (hexahydroaniline)

 หรือ อะมิโนไซโคลเฮกเซน (aminocyclohexane)
                 50.00 เมตริกตันต่อปี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

               600.00 กิโลกรัมต่อปี

3089 ไดฟนีิลมีเทน-4-4-ไดไอโซไซยาเนต (diphenylmethane-4,4-diisocyanate) หรือ เม
ทลีิน-ได-พารา-ฟนีิลีนไอโซไซยาเนต (methylene-di-p-phenylene isocyanate) หรือ 
เมทลีินบสิฟนีิลไอโซไซยาเนต (methylene bis phenyl isocyanate)

                 92.00 เมตริกตันต่อปี

3099 เฮกซะเมทลีินไดไอโซไซยาเนต (hexamethylene diisocyanate)                  10.00 เมตริกตันต่อปี
3100 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)                  10.00 เมตริกตันต่อปี
3106 ผงตะกั่ว (lead powder)              3,300.00 เมตริกตันต่อปี
3107 เลด (II) ออกไซด์ [lead (II) oxide] หรือ ลิทาร์จ (litharge) หรือ แมสซิคอต (massicot)              2,760.00 เมตริกตันต่อปี

38/43 ม.4 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

107 บริษทั ภทัรฤทธิ ์1997 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3117 เมทลิเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)          245,112.00 กิโลกรัมต่อปี
3117 เมทลิเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)          184,000.00 ลิตรต่อปี
3117 เมทลิเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)                  40.00 เมตริกตันต่อปี
3119 เปอร์คลอโรเอทลีิน (perchloroethylene) หรือ เตตระคลอโรเอทลีิน 

(tetrachloroethylene)
               500.00 กิโลกรัมต่อปี

3131 โซเดียมไซยาไนด์ (sodium cyanide)              3,000.00 เมตริกตันต่อปี
3132 กรดซัลฟริูก (sulfuric acid)            12,800.00 กิโลกรัมต่อปี
3132 กรดซัลฟริูก (sulfuric acid)                  27.00 เมตริกตันต่อปี
3138 โทลูอีน (toluene)            43,420.80 กิโลกรัมต่อปี
3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)                200.00 เมตริกตันต่อปี
3168 พเีอฟซี-14 (PFC-14)                  15.00 เมตริกตันต่อปี
3174 เอชเอฟซี-125 (HFC-125)                   9.00 เมตริกตันต่อปี
3178 เอชเอฟซี-143เอ (HFC-143a)                   9.00 เมตริกตันต่อปี
3183 เอชเอฟซี-227อีเอ (HFC-227ea)            18,800.00 กิโลกรัมต่อปี
3183 เอชเอฟซี-227อีเอ (HFC-227ea)                  24.00 เมตริกตันต่อปี
3187 เอชเอฟซี-236เอฟเอ (HFC-236fa)                  15.00 เมตริกตันต่อปี
3190 เอชเอฟซี-32 (HFC-32)                600.00 กิโลกรัมต่อปี
3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทลีิน (1,1,2-trichloroethylene)            30,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3195 1,1,2-ไตรคลอโรเอทลีิน (1,1,2-trichloroethylene)                150.00 เมตริกตันต่อปี
3203 คาร์เบนดาซิม (carbendazim)              5,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3209 ไดเอทลิอีเทอร์ (diethyl ether)              5,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)            50,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3210 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons)              2,020.00 เมตริกตันต่อปี

38/43 ม.4 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

107 บริษทั ภทัรฤทธิ ์1997 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

3215 โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate)                100.00 เมตริกตันต่อปี
3216 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (sulphur hexafluoride)                636.00 กิโลกรัมต่อปี
3216 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (sulphur hexafluoride)                  23.00 เมตริกตันต่อปี
3219 ไทโอยูเรีย (thiourea)              1,001.00 เมตริกตันต่อปี
3220 ไทแรม (thiram)                160.00 เมตริกตันต่อปี
3221 ไวต์ออยล์ (white oil) หรือ รีไฟน์ปโิตรเลียมออยล์ (refined petroleum oil)                   6.00 เมตริกตันต่อปี
3306 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine)          136,400.00 กิโลกรัมต่อปี
3320 เมทลิเอทลิคีโตนเปอร์ออกไซด์ (methyl ethyl ketone peroxide)              1,196.00 กิโลกรัมต่อปี
3344 ไฮโดรควโินน (hydroquinone)          270,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3344 ไฮโดรควโินน (hydroquinone)                120.00 เมตริกตันต่อปี
3360 บสิ (2-เอทลิเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ได-(2-เอทลิเฮ

กซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ดีอีเอชพ ี(DEHP)
         150,000.00 กิโลกรัมต่อปี

3360 บสิ (2-เอทลิเฮกซิล) ฟทาเลต [bis (2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ได-(2-เอทลิเฮ
กซิล) ฟทาเลต [di-(2-ethylhexyl) phthalate] หรือ ดีอีเอชพ ี(DEHP)

             2,000.00 เมตริกตันต่อปี

3374 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid)                170.00 เมตริกตันต่อปี
3383 ไดฟนีิลมีเทน-4, 4'-ไดไอโซไซยาเนต (ซ่ึงมีไอโซเมอร์อื่นผสมอยู่ด้วย) 

(diphenylmethane-4 4'-diisocyanate (with mixed isomers))
                 75.00 เมตริกตันต่อปี

3601 สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (hydrofluorocarbons) ; HFO-1234yf                  50.00 เมตริกตันต่อปี
108 บริษทั โอนี่ โคโบ บางกอก 

จ ากัด
37/9 ม.12 ซ.สุนงาม ถ.คลองเจ็ดฝ่ัง
ตะวนัออก ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.
ปทมุธานี

2022 เมทลิเมทาคริเลต (methyl methacrylate)            40,000.00 กิโลกรัมต่อปี

109 บริษทั พลิค เฟร์ิสตัน
(ประเทศไทย)จ ากัด

138 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เชียงรากใหญ่ อ.
สามโคก จ.ปทมุธานี

1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)                506.30 กิโลกรัม

38/43 ม.4 ซ.- ถ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

107 บริษทั ภทัรฤทธิ ์1997 
จ ากัด
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ล าดับ ชื่อสถานที่เก็บ ที่อยู่สถานที่เก็บ
รหสั
วัตถุ

อันตราย
ชื่อวัตถุอันตราย

 ปรมิาณอนุญาต /
 ปรมิาณที่แจ้ง

หน่วย

1015 นอร์มัล-บวิทลิอะซิเตต (n-butyl acetate)              2,000.00 กิโลกรัม

2007 คลอโรเบนซีน (chlorobenzene) หรือ ฟนีิลคลอไรด์ (phenyl chloride)              2,000.00 เมตริกตันต่อปี

111 บริษทั เอ็ม บ ีแมชชีนบ
ราวร์ จ ากัด

111/6 ม.5 ซ.สามโคก-ปทมุธานี ถ.
ปทมุธานี ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก 
จ.ปทมุธานี

3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)                   1.00 เมตริกตันต่อปี

112 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยาม
อุตสาหกรรมโฟม

72/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก
 จ.ปทมุธานี

3139 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,4-diisocyanate)                200.00 เมตริกตันต่อปี

3094 เอทลีินออกไซด์ (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane)                150.00 กิโลกรัมต่อปี
3094 เอทลีินออกไซด์ (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane)                  12.00 ตันต่อปี
3094 เอทลีินออกไซด์ (ethylene oxide) หรือ ออกซีเรน (oxirane)                826.00 เมตริกตันต่อปี
3167 พเีอฟซี-116 (PFC-116)              3,600.00 กิโลกรัมต่อปี
3212 สารกลุ่มเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (perfluorocarbons)              7,200.00 กิโลกรัมต่อปี
3216 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (sulphur hexafluoride)              7,500.00 กิโลกรัมต่อปี
3352 ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) หรือไนโตรเจนมอนอกไซด์ (nitrogen monoxide)                  10.00 กิโลกรัมต่อปี

2026 สไตรีน (styrene)                500.00 ตันต่อปี
2026 สไตรีน (styrene)                500.00 เมตริกตันต่อปี
1036 เมทานอล (methanol) หรือ เมทลิแอลกอฮอล์ (methyl alcohol)              4,639.00 กิโลกรัม
1039 เมทลิไอโซบวิทลิคีโตน (methyl isobutyl ketone)            12,325.40 กิโลกรัม
2024 ฟนีอล (phenol)              5,000.00 กิโลกรัม
2024 ฟนีอล (phenol)          185,100.00 กิโลกรัมต่อปี
2030 เรซิน (resin)              5,000.00 กิโลกรัมต่อปี
3117 เมทลิเอทลิคีโตน (methyl ethyl ketone)              4,050.00 กิโลกรัมต่อปี

122/3 ม.5 ซ.- ถ.เชียงราก-
ธรรมศาสตร์รังสิต ต.เชียงรากใหญ่ อ.
สามโคก จ.ปทมุธานี

110 บริษทั มัลติ-เคมิคอลส์ 
แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด

100/16 ม.1 ซ.ทรัพย์ทว ีถ.ปทมุธานี-
สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.
ปทมุธานี

115 บริษทั วลัิกษณานนท ์จ ากัด

100/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สามโคก อ.สาม
โคก จ.ปทมุธานี

113 บริษทั ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส 
จ ากัด

100/7 ม.1 ซ.- ถ.ปทมุธานี-สามโคก 
ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทมุธานี

114 บริษทั ผดุงศิลปว์ศิวการ 
จ ากัด

ข้อมูล ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2558
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