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           ดอกบัวหลวง                            ต้นปาริชาติ                              ปลาบู่ทราย 
       Nymphaea lotus Linn.                  Erythrina variegata Linn.                  Oxyeleotris marmorata 

ประวัติจังหวัดปทุมธานี 

เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อพุทธศักราช ๒๒๐๒ มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมือง
เมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดี  
ศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้น ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
แห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร อีกเป็นครั้งที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ อนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคก และครั้งสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก อีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชน
ขนาดเล็ก “บ้านสามโคก”  จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ท านุบ ารุงชาวมอญเมืองสามโคก 
มิได้ขาด ครั้งเม่ือเดือน ๑๑ พุทธศักราช ๒๓๕๘ ได้เสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรที่เมืองสามโคก และประทับที่พลับ
พลาริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น   จึงได้พากันหลั่งไหล น า
ดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะอยู่เป็นเนืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราช
หฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า “เมืองประทุมธานี”  

จากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์  โดยกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า นามเมือง  
“ประทุมธานี”  น่าจะมีที่มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2  โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเมื่อคราวที่เสด็จฯ ไปรับบัวจากชาวมอญ  ในเทศกาลประเพณีรับบัวที่สามโคก  ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 11 จ.
ศ.1177  อันเป็นช่วงเวลาที่บัวออกดอกเป็นจ านวนมาก  จึงได้พระราชทานนามให้สมกับเป็นแหล่งบัวชุกชุม  อย่างไรก็ดี  
ส าหรับวันที่แน่นอนของการพระราชทานนาม  เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มิได้ระบุไว้    จึงมีการสันนิษฐาน
เทียบเคียงจากวันที่เริ่มประเพณีรับบัว วันขึ้น 13 ค่ า เดือน 11 เรื่อยไปจนวันออกพรรษา  ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 

ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร ได้สรุปว่า  ถ้าถือว่าประเพณีรับบัว  
เริ่มในวันขึ้น 13 ค่ า เดือน 11 ก็พอจะอนุโลมได้ว่า วันพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี” ตรงกับวันที่ 
16  ตุลาคม พ.ศ.2358 อย่างไรก็ดี  การที่จะน าข้อสรุปว่า วันพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี” ตรงกับวันที่ 
16 ตุลาคม พ.ศ.2358 ไปใช้อ้างอิง ต้องระบุให้เข้าใจโดยทั่วกันว่า เป็นการสันนิษฐานแบบอนุโลมเท่าที่มีข้อมูล
ปรากฏ  เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนในการบันทึกเรื่องนี้ (กรมศิลปากร)  



พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงให้ใช้ค าว่า "จังหวัด" แทนค าว่าเมือง ดังนั้น 
เมืองประทุมธานี จึงเป็นจังหวัดประทุมธานีเป็นต้นมา โดยเปลี่ยนการเขียนใหม่ด้วย คือ "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" 
ขึ้นอยู่กับมณฑลกรุงเก่า มีเขตการปกครอง 3 อ าเภอ คือ อ าเภอบางกะดี อ าเภอสามโคก และอ าเภอเชียงราก ทั้งสาม
อ าเภอตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาใกล้ ๆ กัน และมีอาณาเขตการปกครองของแต่ละอ าเภอเป็นแนวลึกไปทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งไม่เหมาะแก่การปกครองเป็นอย่างยิ่ง ทางราชการจึงได้ประกาศให้แบ่งเขตการปกครองเสียใหม่ และให้
ย้ายอ าเภอเชียงรากไปตั้งที่ต าบลระแหงทางทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เรียกว่า "อ าเภอ
ระแหง" ไปก่อน ตามหนังสือศาลากลางเมืองประทุมธานีที่ 824/3228 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2458 แล้วให้
เปลี่ยนชื่ออ าเภอ ระแหง เป็นอ าเภอลาดหลุมแก้ว   แต่นั้นเป็นต้นมา 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทางราชการให้ยุบจังหวัดธัญญบุรี 
เมื่อ พ.ศ. 2475 ท าให้จังหวัดปทุมธานีมีเขตพ้ืนที่อีก 4 อ าเภอเพ่ิมเข้ามารวมเป็น 7 อ าเภอ  คือ   อ าเภอบางกะดี 
อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอบางหวาย อ าเภอหนองเสือ 

(ส าหรับอ าเภอบางหวาย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อ าเภอคลองหลวง" เมื่อปี พ.ศ. 2448       เมื่อ
ทางราชการโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ได้ขุดคลองที่สองเชื่อมคลองรังสิตทางทิศใต้กับคลองระพีพัฒน์            ทางทิศ
เหนือแล้วเสร็จ เนื่องจากตัวอาคารที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ริมคลองที่หลวง (ราชการ) ได้ขุดข้ึน) 

เมื่อนายสุธี โอบอ้อม มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของเมืองปทุมธานีเป็นอย่างมาก  ได้ส ารวจค้นหาศาลหลักเมืองปทุมธานีและสอบถามชาวเมืองปทุมธานี แล้วปรากฏว่า 
เมืองนี้ได้โยกย้ายตัวเมืองอยู่หลายครั้งและไม่เคยมีศาลหลักเมืองมาก่อนเหมือนเมืองอ่ืน ๆ จึงด าริเห็นเป็นส าคัญว่า ควรจะ
สร้างศาลหลักเมืองไว้ให้มั่นคง เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปทุมธานี พร้อมทั้งให้เกิดความรักสามัคคีกันให้
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังจะน าความสงบสุขร่มเย็นมาสู่เมืองด้วย ความด ารินี้     จึงเห็นพ้องต้องกันระหว่างข้าราชการ พ่อค้า
แม่ค้า และประชาชน ได้ร่วมกันสละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย เมื่อด าเนินการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นศาลหลักเมือง
แบบจตุรมุขยอดปรางค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว     จึงได้ก าหนดการประกอบพิธียกเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เมื่อวัน
พุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2521  โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย   เป็นประธานในพิธี มีการสมโภชเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่อย่างเอิกเกริก 

ศาลหลักเมืองจึงตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีผู้คนมากราบไหว้บู ชากันอยู่
มิได้ขาด นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมน้ าใจของชาวปทุมธานี ให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน ให้แข็งแกร่ง 
เพ่ือปกป้องคุ้มครองสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งชีวิตของชาวไทย ไว้ให้มั่นคงถาวร
สืบไปชั่วกาลนาน  
 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะทางกายภาพ 

 ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวดัปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา
ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑(ถนนพหลโยธิน) 
เป็นระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
หนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว       จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน      จังหวัด
นครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 
 

รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงขอบเขตจงัหวัดปทุมธานี 

 
 

 



 ลกัษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ าโดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขต
อ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคกเป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของ
อ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก  กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมือง
บางส่ วน อ าเภอธัญบุ รี   อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอหนองเสื อ อ าเภอล าลู กกา และบางส่ วนของ อ า เภอ 
สามโคกโดยปกติระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในฤดูฝน จะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๕๐ เซนติเมตร      ซึ่งท าให้เกิด
ภาวะน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย    ในพ้ืนที่ฝั่งขวาของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น  เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทาน
จ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 

 ลกัษณะของดิน 

พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กรดจัด  มี pH ประมาณ ๖ - ๔  ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได้ดังนี้ (๑) ดินเปรี้ยวน้อย   มีเนื้อที่ 
๓๕,๙๖๔.๐๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ (๒) ดินเปรี้ยวปานกลาง ๔๒๖,๒๙๒.๕๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๘ (๓) ดิน
เปรี้ยวจัด ๒๒๙,๙๙๑.๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๒   

         ลกัษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ 14 องศา 43 ลิปดา 20 ฟิลิป
ดาเหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 13 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร ในปีที่ผ่านมา
มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ32.3 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70.8 
ปริมาณน้ าฝนตกรวม  1,575.8 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  

        แหล่งน ้า 

1) แหล่งน  าผิวดิน 
  แหล่งน้ าธรรมชาติผิวดินที่ส าคัญ คือ แม่น้ าเจ้าพระยา (ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง) ซึ่งไหลผ่านอ าเภอ
เมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีล าคลองธรรมชาติและคลอง
ชลประทาน ประมาณ 84 คลอง รวมความยาวประมาณ 1,062.4 กิโลเมตร แบ่งเป็นคลองชลประทาน จ านวน 29 
คลอง รวมความยาว 780.8 กิโลเมตร 

- คลองระบายน้ า จ านวน 13  คลอง 
- คลองส่งน้ า  จ านวน  9 คลอง 
- คลองอ่ืนๆ  จ านวน  7 คลอง 

  คลองธรรมชาติ จ านวน 55 คลอง ความยาวรวม 280.6 กิโลเมตร คลองต่างๆ นี้ ได้ไหลผ่าน  ในพ้ืนที่
ของจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ของอ าเภอต่างๆ ได้ดังนี้ 
  -     อ าเภอเมืองปทุมธานี มีแม่น้ าเจ้าพระยา คลองบางโพธิ์ คลองบางหลวงใต้ คลองบางหลวง คลอง
บางปรอก คลองเชียงราก คลองเจ้าเมือง คลองประปากรุงเทพฯ คลองบางคูวัด คลองเปรมประชากร 

 - อ าเภอสามโคก มีแม่น้ าเจ้าพระยา คลองบางโพธิ์เหนือ คลองบางเตย คลองควาย คลองสระคลอง
เชียงรากน้อย คลองเปรมประชากร คลองเชียงราก 



 - อ าเภอลาดหลุมแก้ว มีคลองพระอุดม คลองบางหลวง คลองลาดหลุมแก้ว คลองบางโพธิ์ และ
คลองสระ  คลองสะแก คลองระแหง คลองสามวา 

 - อ าเภอธัญบุรี มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (เชื่อมระหว่าง แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ านครนายก) 
  
เขตอนุรักษ์แหล่งน้ าดิบ เพ่ือการประปานครหลวง นอกเหนือจากแหล่งน้ าต่างๆ  แล้ว จังหวัดปทุมธานียังเป็นจุดสูบ

น้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปาให้บริการประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 
โดยมีสถานีสูบน้ าบริเวณตอนล่างของปากคลองอ้อม ต าบลกระแชง (ส าแล) อ าเภอเมืองปทุมธานี เพ่ือส่งน้ าตามคลอง
ส่งน้ าดิบไปยังโรงกรองน้ าที่บางเขนและสามเสน เพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าที่จะน ามาผลิตน้ าประปา 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ก าหนดบริเวณอนุรักษ์แหล่งน้ าดิบ เพ่ือการประปา
นครหลวง ครอบคลุมบริเวณอ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอคลองหลวง ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 200 
ตารางกิโลเมตร โดยสรุปว่า 

1) ไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าทิ้งประกอบด้วยสารเป็นพิษประเภทโลหะ
หนักวัตถุมีพิษท่ีมีใช้ในการเกษตรและสารเคมีอ่ืนๆ ที่เป็นพิษ 

2) ไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ าทิ้งปริมาณเกินกว่าวันละ 50 ลูกบาศก์
เมตร ทั้งนี้ไม่รวมน้ าหล่อเย็น 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 ขยายบริเวณเพ่ิมเติมอีก 150 ตารางกิโลเมตรก าหนด
เพ่ิมเติมว่าไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิม ยกเว้น อุตสาหกรรมที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี คือโรงงานกระดาษบางประอิน เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการที่ 1 และ โครงการที่ 2 ยกเว้น โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีน้ าทิ้งปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี (BOD) ไม่เกินร้อยละ 1 
 

๒) ระบบชลประทาน 
กรมชลประทานได้แบ่งเขตจัดสรรน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ท าการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี     โดยแบ่ง

การบริหารกิจการชลประทานออกเป็น 4 โครงการ ดังนี้ 
- โครงการชลประทานปทุมธานี รับผิดชอบพ้ืนที่นอกเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบริเวณ

พ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคก รวม 2 อ าเภอ พ้ืนที่นอกเขตชลประทานประมาณ 125 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 78,125 ไร่ 

- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ พ้ืนที่ครอบคลุมในบริเวณพ้ืนที่เขตอ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ รวม 3 อ าเภอ พ้ืนที่ชลประทาน 409,041 ไร่ 

- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ พ้ืนที่ครอบคลุมในบริเวณอ าเภอธัญบุรี และอ าเภอล าลูก
กา รวม 2 อ าเภอ พ้ืนที่ชลประทาน 107,863 ไร่ 

- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ พ้ืนที่ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง
ปทุมธานี อ าเภอสามโคก และอ าเภอลาดหลุมแก้ว รวม 3 อ าเภอ พื้นที่ชลประทาน 166,220 ไร่ 
  รวมพ้ืนที่รับน้ าชลประทานประมาณ 683,124 ไร่ หรือคิดประมาณร้อยละ 72 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด โดยส่งน้ าผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งเป็นคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง
แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ านครนายก คลองพระอุดม และคลองซอยอีก 13 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ  ดังนี้ 

- อ าเภอธัญบุรี ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระบายน้ าที่ 1 – 13 
- อ าเภอคลองหลวง ได้แก่ คลองชลประทานที่ 1 – 7 และคลองระพีพัฒน์ 
- อ าเภอล าลูกกา ได้แก่ คลองหกวาสายล่าง และคลองระบายน้ าที่ 1 – 13 
- อ าเภอหนองเสือ ได้แก่ คลองชลประทานที่ 8 – 13 และคลองระพีพัฒน์ 
 

 
 



 
 

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

การปกครอง 

จั งหวัดปทุมธานีแบ่ งการปกครองส่ วนภูมิภ าคออกเป็น  ๗  อ า เภอ  ประกอบไปด้ วย 
อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว  อ าเภอสามโคก  และ
อ าเภอหนองเสือ มีจ านวนต าบล  ๖๐ ต าบล  หมู่บ้านนอกเขตเทศบาลจ านวน 345 หมู่บ้าน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖
5 แห่ง ประกอบไปด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑ แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่งเทศบาลเมือง  9 แห่ง  เทศบาลต าบล 
17 แห่ง  และองค์การบริการส่วนต าบล  ๓๗ แห่ง   

ประชากร 

ข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานีมีจ านวน
ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,146,092 คน จ าแนกเป็นชาย 543,652 คน และหญิง 
602,440 คน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 50.99 และนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 49.01โดยอ าเภอที่มี
ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดได้แก่อ าเภอล าลูกกา รองลงมาคือ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ ตามล าดับ 

จังหวัดปทุมธานีมีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร อยู่ที่ประมาณ 735.6 คน
ต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร สูงสุดคือธัญบุรี 1,865.9 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมืองปทุมธานีประมาณ 1,701.4 คนต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอหนองเสือจะมีความหนาแน่นของ
ประชากรต่ าสุดที่ 129.9 คนต่อตารางกิโลเมตร เนื่องจากยังมีสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  

การประมง 

จังหวัดปทุมธานีมีเกษตรกรที่ท าการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งสิ้น 3,089 ครัวเรือน เนื้อทีร่วม 
19,963 ไร่ มีสัตว์น้ าที่นิยมเพาะเลี้ยงหลายชนิดอาทิเช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลานิล กุ้งขาว และจระเข้  อีกทั้งจังหวัด
ปทุมธานียังมี ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาที่ได้มาตรฐาน GAP จ านวน 335 ฟาร์ม เนื้อที่ 3,936.25 ไร่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลที่ได้มาตรฐาน GAP จ านวน 33 ฟาร์ม เนื้อที่ 2500 ไร่ 
 


