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สถานการณ์ด้า นเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีน าคม 2562)
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี พ.ศ. 2559 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า เท่ากับ 14,533,465 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ปี พ.ศ.2559 เท่ากับ 205,339 บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 3.0 ในปี 2558 ปัจจัยสาคัญมาจากการผลิตสินค้ า
เพื่อการบริโภคของภาคเอกชนสินค้าส่งออก และการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากรายได้ ภาคเกษตรที่สูงขึ้น ตามราคาพืชผลหลักและราคาสินค้ าประมง
ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ ในระดับต่า เนื่องจากได้รับผลบวกจากระดับราคาสินค่าสาคัญที่ลดลงตามราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง ขณะที่การใช้จา่ ยภาครัฐทั้งในส่วนของการอุปโภคและการลงทุนชะลอลง โดยการลงทุนภาครัฐชะลอลงมาก
จากฐานสูงจากการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของรัฐในปีก่อน เช่น การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้า และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ดังกล่ าว
ส่งผลให้การผลิตปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคนอกเกษตรที่มีการขยายตัวต่อเนื่องในหลายกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดยะลาในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า ณ ราคาประจาปีเท่ากับ 43,941 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ของจังหวัดยะลา ในปี พ.ศ.2559 เท่ากับ 98,562 บาทได้แบ่งเป็น
ภาคการเกษตร 14,456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.9 และนอกภาคการเกษตร 29,485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.10
พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมใน 5 สาขาอันดับแรกส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว สาขาที่มีอัตรา
การเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้นสูงเรียงตามลาดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีร้อยละ 32.90 อันดับที่ 2 คือ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ (ร้อยละ 11.8)
อันดับที่ 3 คือ สาขาการบริหาราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (ร้อยละ 11.2) อันดับที่ 4
คือ สาขาการศึกษา (ร้อยละ 11.2)และอันดับที่ 5 สาขาการผลิต (ร้อยละ 7.9) ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในปี 2559 (ณ ราคาประจาปี) เท่ากับ 98,562 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจาก
89,875 บาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 8,687 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 จากราคายางพาราพืชเศรษฐกิจหลัก
ที่สาคัญของจังหวัดมีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ของประชาชนสูงขึ้น
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 1
ปี 2562 ว่า “เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีสัญญาณแผ่วตัวลง จากอุปสงค์
ภายนอกเป็นสาคัญ เนื่องจากการหดตัวของการส่งออกสินค้า ตามการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลกและการชะลอตัว
ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศ ยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ด้านการบริโภคภาคเอกชนจากยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่ง อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัวโดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนจากปริมาณนาเข้าสินค้าทุน ในขณะที่
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคง”
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา ของสานักงานคลังจังหวัดยะลา ประจาไตรมาสที่ 1/2562
คาดว่าจะขยายตัว จากสัญญาณการขยายตัวของปัจจัยด้านอุปทาน และด้านอุปสงค์ โดยคาดว่า“เศรษฐกิจของจังหวัดยะลา
ในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 6.51 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.01 -7.01) ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น
จากเดือนธันวาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.79
จังหวัดยะลา
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ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัว ตาม การผลิตภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 9.53
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 9.03 – 10.03) จากปริมาณผลผลิตยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากปัจจัย
ด้านพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของภาครัฐที่คาดว่าจะมีความชัดเจน
มากขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.46 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ร้อยละ 9.96 – 10.96) ตามการขยายตัวของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพาราผ่านด่านศุลกากรเบตง
จานวนโรงงาน และจานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.79 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 6.29 – 7.29)
จากเครื่องชี้จานวนนักท่องเที่ยว และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมและที่พัก ที่เพิ่มขึ้น
ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัว จาก การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน โดย การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.86 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 8.36 – 9.36) เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น จานวนรถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.83 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.33 – 8.33)
สะท้อนผ่านสินเชื่อเพื่อการลงทุน พื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายของภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 22.85 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
22.35 -23.35)
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.80 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 0.30 – 1.30) ลดลงจากปี 2561 ตามแนวโน้มราคาน้ามันดิบโลก และอาหารสดที่ยังคงมีความผันผวน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา ประจาเดือนมีนาคม 2562 โดยสรุป ได้ผลดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย เดือนมีนาคม 2562 ในปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศไทย เท่ากับ 102.37 เมื่อเทียบกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ
0.41 เดือนมีนาคม 2562 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.24 ไตรมาสแรกปี 2562 เทียบกับไตรมาสแรกปี 2562 (AoA) สูงขึ้น 0.74
ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ
1.24 (YoY) สูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้น 0.73) ทั้งสินคากลุ่มอาการสดและสินค้า
กลุ่มพลังงานเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นร้อยละ 3.75 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากช่ ว งที่ ผ่ า นมา ตามการสู ง ขึ้ น ของผั ก สด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภาวะอากาศที่ ร้ อ นจั ด ท าให้ พื ช ผั ก เสี ย หาย
ปริมาณผลผลิตเข้า สู่ตลาดน้อย ส่วนสินค้ากลุ่มพลังงานกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยสูงขึ้นร้อยละ
2.07 ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.58 (YoY)
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2562 ในปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาของจังหวัดยะลา
เท่ากับ 100 สาหรับเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 101.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 101.2 สูงขึ้นร้อยละ 0.3
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 เดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.6
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ดัชนี
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 โดยสูงขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 4.6 หมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิงการอ่าน
การศึกษาและการศาสนา หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล โดยเฉลี่ยไม่
มีการเปลี่ยนแปลง
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การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด ยะลา) ในไตรมาส 1 ปี 2562 จังหวัดยะลา
มีการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น จานวน 31 ราย แบ่งเป็นบริษัทจากัด จานวน 21 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด
จานวน 10 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การขายส่ง การขายปลีกฯ
จานวน 11 ราย 2) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ จานวน 6 ราย 3) การก่อสร้าง จานวน 5 ราย
เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ จานวน 67.30 ล้านบาท พบว่า บริษัทจากัดมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 46.30 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด 21.00 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน มากที่สุด ได้แก่
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากัด จานวน 21.00 ล้านบาทและห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 4.00 ล้านบาท รองลงมาเป็น สาขาการก่อสร้าง จานวน
14.70 ล้านบาท แยกเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัด จานวน 4.70 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 10.00 ล้านบาท
และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีทุนจดทะเบียน 12.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัดทั้งหมด
จานวน 12.00 ล้านบาท
การจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดยะลา (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา) พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2562
มีโรงงานที่ได้รับการอนุญาตใหม่ จานวน 1 โรง เงินลงทุน 10.90 ล้านบาท คนงาน 25 คน และในไตรมาสนี้มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เลิกกิจการ จานวน 2 โรง

สถานการณ์ดา้ นแรงงาน
สถานภาพแรงงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 ทั่วราชอาณาจักร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 56,465,172 คน
เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 38,365,152 คน ผู้มีงานทา 37,702,701 คน ผู้ว่างงาน 351,157 คน กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
311,294 คน และผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 18,100,020 คน
จัง หวัด ยะลามีป ระชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในจังหวัดยะลา จานวน 333,965 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
223,454 คน ผู้มีงานทา 222,353 คน ผู้ว่างงาน 1,012 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 89 คน และผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานในไตรมาสนี้
110,511 คน
การมีงานทา ผู้มีงานทาในจังหวัดยะลา จานวน 222,353 คน ทางานในภาคเกษตรกรรม จานวน 143,050 คน
หรือร้อยละ 64.33 ทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 79,303 คน (ร้อยละ 35.67) โดยทางานในสาขาการขายส่ง
ขายปลี ก มากที่สุ ด จ านวน 33,475 คน หรื อร้ อยละ 15.05 รองลงมาคือ โรงแรมและอาหาร จานวน 12,876 คน
หรือร้อยละ 5.79 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ จานวน 6,930 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 การก่อสร้าง
จานวน 6,614 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97 และการศึกษา มีจานวน 6,239 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ของผู้ทางานนอกภาค
เกษตรกรรมทั้งหมด
การว่างงาน สาหรับอัตราการว่างงานของประเทศไทย ในไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
มีผู้ว่างงานประมาณ 351,157 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.92 ของผู้ว่างงานทั้งหมดในประเทศไทย
จังหวัดยะลามีผู้ว่างงาน จานวน 1,012 คน หรือร้อยละ 0.30 มีผู้ว่างงานเป็นเพศชาย ทั้งหมดจานวน 1,012 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.62 อัตราการว่างงานไตรมาสนี้ ร้อยละ 0.45 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่แล้ว ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.08 (ไตรมาส 4 ปี 2561 มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.08 หรือ 172 คน)
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น ปี 2561 ผู้ทางานอยู่ในแรงงานนอกระบบจานวน 177,863 คน
หรือร้อยละ 76.86 ของประชากรที่มีงานทา โดยส่วนใหญ่จะทางานในภาคเกษตร จานวน 142,439 คน หรือร้อยละ
80.08 และนอกภาคเกษตร 35,424 คน หรือร้อยละ 19.92
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การบริก ารจัดหางานภายในประเทศ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) นายจ้าง/
สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่า ง จานวน 998 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 930 คน การบรรจุงาน 748 คน
และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างร้อยละ 74.95 ส่วนตาแหน่งว่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการร้อยละ 32.57 (325 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับ ปวช. ร้อยละ
17.03 (170 อัตรา) สาหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
ร้อ ยละ 26.74 (200 อั ต รา) และอุ ต สาหกรรมที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า งงานมากที่ สุ ด คื อ การขายส่ ง และการขายปลี ก
การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 40.48 (404 อัตรา)
ความต้ อ งการแรงงาน ในจั ง หวั ด ยะลา ปี 2562 คาดประมาณว่ า จะมี ค วามต้ อ งการแรงงานในกลุ่ ม
ช่างฝีมือแรงงานมากที่สุด เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเขียนแบบ รองลงมาเป็นพนักงาน
ขับรถ เช่น พนักงานขับรถแทรคเตอร์ พนักงานขับรถโม่ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถเกรด พนักงานขับรถเครน
พนักงานขับรถแบคโฮ และ วิศวกร ตามลาดับ แรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัดยะลา จะเน้นการศึกษาสายสามัญมากกว่า
สายอาชีพ จึงทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
แรงงานต่างด้า ว จ านวนแรงงานต่า งด้า วที่เ ข้า มาทางาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาต
ให้ทางาน ในไตรมาส 1 ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562) มีจานวนทั้งสิ้น 3,524 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ แรงงานต่างด้าว มาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ จานวน 3,089 คน (ร้อยละ 87.66) รองลงมาเป็น
ประเภทแรงงานต่างด้ าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน 189 คน ร้อยละ 5.36 และประเภทชนกลุ่มน้อย
(มาตรา 13) จานวน 136 คน (ร้อยละ 3.86) ตามลาดับ
ถ้าพิจารณาจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชั่วคราว มาตรา 9 ของจังหวัดยะลา จานวน 108 คน จาแนก
ตามสัญชาติที่เข้ามาทางานมากที่สุด จะพบว่า แรงงานต่างด้าว สัญชาติอื่นๆมีมากที่สุ ด จานวน 44 คน (ร้อยละ
40.74) รองลงมาคือ สัญชาติฟิลิปปินส์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 หากจาแนกตามประเภทอาชีพที่เข้ามา
ทางานมากที่สุด จะพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประเภทวิชาชีพด้านต่างๆ ร้อยละ 81.48 (96 คน) รองลงมาเป็น
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโส ผู้จัดการ ร้อยละ 13.89 (15 คน)
สาหรับแรงงานด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นแรงงานที่
ได้รับอนุญาตให้มาทางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานใน
จังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562) แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
มีจานวนทั้งสิ้น 3,278 คน จาแนกเป็นสัญชาติเมียนมา จานวน 2,993 คน ลาว จานวน 56 คน และกัมพูชา จานวน 229 คน
การเดิน ทางไปท างานต่า งประเทศ ในส่ วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 12 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เดินทางไปโดยวิธี
Re-Entry จานวน 11 คน หรือร้อยละ 91.67 และเดินทางด้วยตนเอง จานวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) ในส่วนภูมิภาคที่
แรงงานไทยไปทางานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวที่ภูมิภาคเอเชีย จานวน 11 คน หรือร้อยละ 91.67 และภูมิภาคแอฟริกา
จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.33) ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด
การพัฒ นาศักยภาพแรงงาน มีการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จานวน 115 คน โดยกลุ่มอาชีพ
ที่ ฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างานส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม อาชี พ ธุ ร กิ จ และบริ ก าร จ านวน 34 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.57
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดยะลาในไตรมาสนี้มีผู้เข้ารับการฝึกฯ จานวน 387 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึก
ยกระดับ เข้าทางาน มากที่สุ ด เป็ น กลุ่ มอาชีพธุ รกิจและบริการ ทั้ งหมดจานวน 260 คน คิด เป็นร้อยละ 67.18
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีการทดสอบ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สูงสุด จานวน
197 คน หรือร้อยละ 83.12 ของผู้เข้ารับการทดสอบฯทั้งหมด
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การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 78 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน
3,419 คน สถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีขนาด 5 - 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08
ของการตรวจแรงงานทั้งหมด และมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในไตรมาสนี้อยู่ 20 แห่ง หรือร้อยละ 25.64
การตรวจความปลอดภัย ในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 23 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 1,494 คน พบว่าในไตรมาสนี้มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย 6 แห่ง หรือร้อยละ 26.09 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย มากที่สุด ได้แก่ ประเภทการก่อสร้าง จานวน 4 แห่ง ร้อยละ 66.67
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จังหวัดยะลา มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 41 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า จะหยุดงานไม่เกิน
3 วัน จานวน 21 คน หรือร้อยละ 51.22 และหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 18 คน หรือร้อยละ 43.90 และ ตาย จานวน 2 คน
หรือร้อยละ 4.88 ในไตรมาสนี้ไม่มีผู้สูญเสียอวัยวะบางส่วน ทุพพลภาพ
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัด จังหวัดยะลาไม่มีข้อร้องเรียน/ ข้อพิพาท
แรงงานและข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นภายในจังหวัด แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ของแรงงาน
จังหวัดยะลาอยู่ในระดับดีมาก
การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดยะลา ในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีสถานประกอบการ
ที่เลิกกิจการ และลูกจ้างไม่ถูกเลิกจ้าง
การสวัสดิการ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีการส่งเสริมให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกาหนด จานวน 21 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,866 คน
การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 พบว่า
1. กองทุน ประกันสังคม จังหวัดยะลามีสถานประกอบการที่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมจานวน 1,477 แห่ง
มีการใช้บริการของกองทุนประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทางาน) จานวน 31,880 ราย ประเภทประโยชน์ทดแทนที่
ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 26,672 ราย หรือร้อยละ 83.66 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
ส าหรั บ ปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ ท ดแทน พบว่ า การจ่ า ยเงิ น กรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร มี ก ารจ่ า ยเงิ น สู ง สุ ด ถึ ง
14,712,900.00 บาท หรือร้อยละ 39.31 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
2. กองทุนเงินทดแทน มีสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จานวน 1,477 แห่ง
ลูกจ้าง จานวน 24,575 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ ขนาด 1-4 คน จานวน 754 แห่ง หรือร้อยละ 51.05
ของสถานประกอบการในกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด และจังหวัดยะลามีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็น
สถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลเบตง
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สภาพทั่วไปจังหวัดยะลา
คาว่า “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยะลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” เพราะสถานที่ตั้งเมืองเดิม คือ
บ้านยะลา (ตาบลยะลาในปัจจุบัน) มีภูเขารูปร่างคล้ายแหตั้งอยู่ ต่อมาได้มีการย้ายมาตั้งเมืองใหม่ หลายครั้งในที่สุด
มาตั้งที่บ้านนิบง (นิบง แปลว่า ไม้หลาวชะโอน) ตาบลสะเตง ตราบเท่าทุกวันนี้ ดินแดน อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดยะลา
ในปัจจุบัน เริ่ มแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล
และได้ออกประกาศข้อบังคับสาหรับการปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ซึ่งประกอบด้วยเมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง
สายบุ รี ยะลา ระแงะ และเมื องรามั น ในแต่ล ะเมือ ง มีพระยาเมื องเป็นผู้ รักษาราชการ โดยอยู่ ภ ายใต้ การดูแ ล
ของข้าหลวงเทศาภิบ าลมณฑลนครศรี ธรรมราช แต่ละเมืองจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอาเภอ ตาบล แ ละ
หมู่บ้าน
พ.ศ. 2447 ประกาศตั้งมณฑลปัตตานีขึ้น ดูแลหัวเมืองทั้ง 7 แทนมณฑลนครศรีธรรมราชและให้ยุบเมือง
เหลือแค่ 4 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะลา สายบุรี และเมืองระแงะ
พ.ศ. 2450 เมืองยะลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 อาเภอ คือ อาเภอเมือง และอาเภอยะหา
พ.ศ. 2475 ได้ประกาศยกเลิกมณฑลปัตตานี
พ.ศ.2476 เมืองยะลาถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัดยะลา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2476 เรื่อง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดเป็นอาเภอและให้มีข้าหลวงประจาจังหวัด
และกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการ จังหวัดยะลา จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยสืบต่อมาจนทุกวันนี้
จังหวัดยะลา มีเครื่องหมายประจาจังหวัดเป็นรูปเหมืองแร่ดีบุก สัตว์ประจาจังหวัด คือ ช้างเผือก ต้นไม้
ประจาจังหวัด คือ ต้นหลาวชะโอน ดอกไม้ประจาจังหวัด คือ ดอกพิกุล เป็นจังหวัดที่เทศบาลมีการจัด วางผังเมือง
แบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดของประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อน ระหว่าง
พ.ศ. 2528 – 2530 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ในปี พ.ศ. 2538 ในปี พ.ศ.2540 ได้รับการคัดเลือก
จากองค์การอนามัยโลกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก
สาหรับเมืองยะลาได้มีการโยกย้ายที่ตั้งมาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งเมืองอยู่ที่ตาบลบ้านยะลา
ครั้งที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปตั้งที่ตาบลท่าสาป (ฝั่งซ้ายของแม่น้าปัตตานี)
ครั้งที่ 3 ได้ย้ายไปตั้งที่เมืองสะเตง (ทางฝั่งขวาของแม่น้าปัตตานี)
ครั้งที่ 4 ได้ย้ายไปตั้งที่ตาบลบ้านนิบง
ในสมัยอามาตย์โทพระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนที่ 10 (พ.ศ. 2456 –
2458) ได้วางผังเมืองด้วยการหาจุดศูนย์กลางใจเมือง โดยการปักหลักไว้และเอาก้อนหินใหญ่วางไว้เป็นเครื่องหม าย
เรียกว่า “กิโลศูนย์” และลากเส้นวงกลมเป็นชั้น ๆ มีถนนรองรับเป็นตาข่ายลักษณะใยแมงมุมในเขตเทศบาลยะลา
จนได้รับการชื่นชมว่าเป็นเทศบาลซึ่งจัดวางผังเมืองแบบแมงมุมที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย และได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2528 – 2530) และในปี 2540 ได้รับการคัดเลือกจากองค์การ
อนามัยโลกยกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก
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เหตุที่เรียกชื่อว่ายะลานั้นเพราะพระยาเมืองคนแรกได้ตั้งที่ทาการขึ้นที่บ้านยะลา คาว่า ยะลา (มาเลย์: Jala;
 )جالเป็นชื่อเรียกสาเนียงภาษามลายูพื้นเมือง มาจากคาว่า ยาลอ (มาเลย์: Jolor;  )جولورแปลว่า "แห" ซึ่งเป็น
คายืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต คาว่า ชาละ หรือ ชาลี หมายถึง "แห" หรือ "ตาข่าย"[3] มีภูเขาลูกหนึ่งในเขตอาเภอ
เมืองยะลามีลักษณะเหมือนแหจับปลา โดยผูกจอมแหแล้วถ่างตีนแหไปโดยรอบ ผู้คนจึงเรียกผู้เขานี้ ว่า ยะลา หรือ
ยาลอ แล้วนามาตั้งนามเมือง
แต่ตามประวัติศาสตร์ซึ่งได้เขียนไว้ในสมัยเจ็ดหัวเมือง โดยเจ้าผู้ครองเมืองเดิมได้เขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์
เป็นภาษามลายูว่า “เมืองยะลา” เป็นสาเนียงภาษาอาหรับ โดยชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามใน
บริเวณเจ็ดหัวเมือง ซึ่งอยู่ในแหลมมลายูเป็นผู้ตั้งชื่อเมืองไว้

ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5 - 7 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 - 102 องศาตะวันออก อยู่ใต้สุด
ของประเทศ ดังคาขวัญของจังหวัดที่ว่า "ยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถไฟสายใต้ ประมาณ 1,039 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ตามเส้นทางถนนเพชรเกษมสายเก่า ประมาณ 1,395
กิโลเมตร และถนนเพชรเกษมสายใหม่ประมาณ 1,084 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
จังหวัดยะลามีเนื้อที่ประมาณ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,825,673.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
6.4 ของพื้นที่ภาคใต้ เมื่อเทียบกับพื้นที่ของทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 21 โดยมีขนาด
พื้นที่มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดสงขลา (ประมาณ 4.8 ล้านไร่) เมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของแต่ละอาเภอ
แล้วปรากฏว่าอาเภอเบตง มีพื้นที่มากที่สุด คือ ประมาณ 1,328.001 ตารางกิโลเมตร และอาเภอกรงปินัง มีพื้นที่น้อย
ที่สุด คือประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้งและอาณาเขต
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ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงใต้สุด
ของจังหวัด มีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่ราบแม่น้าปัตตานี และแม่น้าสายบุรีไหลผ่าน
อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง 100- 200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ
และสวนยางพารา มีเทือกเขาที่สาคัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอาเภอเบตง เป็นแนวยาวกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขาอยู่ภายในจังหวัด ในเขตตาบล
บุดี บันนังสาเรง ของอาเภอเมืองยะลา อาเภอกรงปินัง และอาเภอรามัน

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดยะลาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจาเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ฤดูหนาวจะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยทาให้
ภาคต่างๆทางตอนบนของประเทศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไปแต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ลงไปรวมถึงจังหวัดยะลากลับมีฝนตกชุกเพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทยจึงพาเอาไอน้าไปตกเป็นฝน
ทั่วไปอากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่นๆที่อยู่ตอนบนของประเทศแต่อาจมีอากาศเย็นบ้างเป็นครั้ งคราวลมมรสุม
อีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียจึงพัดพาเอาไอน้าและความชื้นมาสู่ประเทศไทย
แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกกั้นกระแสลมไว้ทาให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดยะลา
มีฝนตกน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม

อุณหภูมิ
จังหวัดยะลาอยู่ใกล้ทะเลฤดูร้อนมีอากาศไม่ร้อนมากนักส่วนฤดูหนาวไม่ถึงกับหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 27.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส
เดือนที่มี อากาศร้ อนอบอ้าวที่สุ ดคือเดื อนพฤษภาคมเคยตรวจอุณหภู มิสู งที่สุ ดได้ 37.5 องศาเซลเซียสเมื่อวัน ที่
6 พฤษภาคม 2515 เคยตรวจอุณหภูมิต่าที่สุดได้ 17.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2516

การปกครองและประชากร
จังหวัดยะลา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ คือ อาเภอเมืองยะลา อาเภอเบตง อาเภอบันนังสตา
อาเภอธารโต อาเภอยะหา อาเภอรามัน อาเภอกาบัง และอาเภอกรงปินัง รวม 58 ตาบล 379 หมู่บ้าน
มีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์กรบริหารส่วนตาบล
จานวน 47 แห่ง เทศบาล จานวน 16 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตาบลสะเตงนอก
เทศบาลตาบลท่าสาป เทศบาลตาบลบุดี เทศบาลตาบลลาใหม่ เทศบาลตาบลคอกช้าง เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
เทศบาลตาบลบันนังสตา เทศบาลตาบลยะหา เทศบาลตาบลธารน้าทิพย์ เทศบาลตาบลยุโป เทศบาลตาบลบาลอ
เทศบาลตาบลรามันห์ เทศบาลตาบลปะแต และเทศบาลตาบลโกตาบารู
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 485,441 คน เป็นชาย 204,704 คน หญิง 244,737 คน ประชากร ส่วนใหญ่ร้อยละ
79.60 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 20.13 นับถือศาสนาพุทธ และ ร้อยละ 0.27 นับถือศาสนาคริสต์

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด ยะลาขึ้ น อยู่ กั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร การค้ า และการท่ อ งเที่ ย ว คื อ
การทาสวนยางพารา การทาสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยว จากการสารวจของสานักงานกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2549 ประชากรในจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 58,000 บาท

จังหวัดยะลา
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การเกษตร
จังหวัดยะลามีเนื้อที่ทั้งหมด 2,858,166 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อทาการเกษตร 1,723,173 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ยางพารา ผลไม้ ปาล์มน้ามัน
ยางพารา
พื้นที่ปลูก
1,268,288 ไร่
มังคุด
พื้นที่ปลูก
9,700 ไร่
ลองกอง
พื้นที่ปลูก
45,107 ไร่
เงาะ
พื้นที่ปลูก
7,076 ไร่
ส้มโชกุน
พื้นที่ปลูก
5,418 ไร่

การปศุสัตว์
จังหวัดยะลามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จานวน 28,255 ราย ถือครองพื้นที่ 147,302.38 ไร่ พื้นที่ปลูกอาหารสัตว์
5,706 ไร่
จานวนสัตว์เลี้ยงแยกเป็นโคนม 19 ตัว, โคเนื้อ 38,000 ตัว, กระบือ 1,585 ตัว, สุกร 16,230 ตัว, แพะ
37,566 ตัว, แกะ 64,355 ตัว, ไก่ 699,600 ตัว และเป็ด 46,859 ตัว
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มี ฟาร์มสุกร 2 ฟาร์ม ไก่ไข่ 1 ฟาร์ม

การสหกรณ์
จังหวัดยะลามีสหกรณ์จัดตั้งอยู่แล้ว 4 ประเภท จานวน 77 สหกรณ์ สมาชิก 43,728 คน

ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. แร่ ธ าตุ จั งหวัด ยะลา มี แร่ ธ าตุส าคั ญหลายชนิ ด เช่ น แร่ ดีบุ ก แร่ หิ น ปูน แร่หิ นอ่ อน ฯลฯ
แร่ดีบุกมีมากในเขตอาเภอบันนังสตา และอาเภอยะหา แร่หินปู นมีมากในเขตอาเภอเมืองยะลา แร่หินอ่อน มีมากใน
เขตอาเภอเมืองยะลา ในปี 2549 จังหวัดยะลา มีเหมืองแร่ที่มีสัมปทานและเปิดทาการ คือเหมืองแร่ดีบุก 1 แห่ง
ผลิตได้ 963 หาบหลวง และเหมืองทางด้านหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (โรงโม่หิน) จานวน
8 แห่ง ผลิตแร่หินปูนฯ ได้จานวน 591,574.75 เมตริกตัน และมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียม จานวน
5,793,144.77 บาท ลดลงจากปี 2548 จานวน 853,565 บาท
2. การป่าไม้
จังหวัดยะลามีพื้น ที่ป่ าไม้ 868,715 ตารางกิโ ลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของพื้นที่ สภาพป่า
ของจังหวัด แยกได้ดังนี้
1. อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เนื้อที่ 668,427.75 ไร่
อุทยานแห่งชาติบางลาง 163,125 ไร่
บูโด – สุไหงปาดี 17,451 ไร่
2. ป่าสงวนแห่งชาติ 11 ป่า
3. พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบาลา-ฮาลา เนื้อที่ 6,499.35 ไร่
3. แหล่งน้า
จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร แม้จะมีการสร้างเขื่อนเก็บ
กักน้าขึ้นที่บ้านบางลาง อาเภอบันนังสตาก็ตาม ส่วนโครงการชลประทานต่อเนื่องส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเขตตอนล่าง
ของแม่น้า คือ บริเวณจังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา
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จังหวัดยะลามีแม่น้าธรรมชาติอยู่ 2 สาย ได้แก่
1. แม่น้าปัตตานี ต้นน้าเกิดจากภูเขาในเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย
ในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลผ่านอาเภอธารโต อาเภอบันนังสตา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาและไหลผ่านอาเภอยะ
รัง อาเภอหนองจิก และออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร
2. แม่น้าสายบุรี แหล่งต้นน้าอยู่บนภูเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ผ่านอาเภอรามัน จังหวัดยะลา ออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร
นอกจากนี้จังหวัดยะลามีเขื่อนที่สาคัญอีก 2 แห่ง คือ
1. เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้างกั้น
แม่น้าปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ 35,000 ไร่ อยู่ในเขตอาเภอธารโต 30,000 ไร่ และเขตอาเภอบันนังสตา 5,000 ไร่
2. เขื่ อนกั้ น แม่ น้ าปั ต ตานี เป็ น เขื่อ นกั้ น น้ าของกรมชลประทาน สร้ างกั้ น แม่ น้าปั ต ตานี
ในบริเวณอาเภอเมืองยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 7,500 ไร่ อยู่ในเขตอาเภอเมืองยะลา 2,500 ไร่ และเขตอาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี 5,000 ไร่
จากสภาพภู มิ ป ระเทศที่ อุ ด มไปด้ ว ยภู เ ขาท าให้ จั ง หวั ด ยะลามี ฝ นตกเ กื อ บตลอดทั้ ง ปี
ทาให้อากาศชุ่มชื้นอากาศอบอุ่นในตอนกลางวัน และเย็นสบายในเวลากลางคืน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ การพาณิชยกรรม
การคมนาคมขนส่ง การบริหารและการก่อสร้าง ตามลาดับ
การกสิกรรม จากพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งหมด 2,825,673.75 ไร่ เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ
1,185,195 ไร่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทาสวนยางพาราและสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด เป็นต้น
สาหรับการทานามีน้อยทั้งนี้เนื่องจากมีที่ราบลุ่มน้อย ปริมาณข้าวที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัด
การประมง จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ทางจังหวัด จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้าจืด

การคมนาคมและขนส่ง
การคมนาคมที่สะดวก 2 ทาง คือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ และเครื่องบิน
1. ทางรถไฟ ขบวนรถด่วน รถเร็ว สปริ๊นเตอร์ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ – สถานียะลา ทุกวันใช้เวลา
เดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง
2. ทางรถยนต์ ตารางเดินรถภาคใต้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไป จ.ชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กม.
ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ประมาณ 500 กม. ผ่านสี่แยกพระพุทธถึงสามแยกดอนยางเลี้ยวขวา
อีกประมาณ 40 กม. เข้าสู่จังหวัดยะลา รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ , ธรรมดา ออกเดินทางทุกวันจากสถานี
ขนส่งสายใต้ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 17 ชั่วโมง
3. ทางเครื่องบิน ตรวจสอบเที่ยวบิน – การท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ทาการบินทุกวัน เดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ แท็กซี่สู่จังหวัดยะลา
*** ปัจจุบันท่าอากาศยานเบตงอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562
และจะเปิดให้ บริการได้ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส าหรับท่าอากาศยานเบตง นั้น ออกแบบ เพื่อรองรับ
เครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ ในส่วนของรันเวย์ มีความยาว 1800 เมตร รองรับเครื่องบินขนาด 70-80 ที่นั่ง
จอดเครื่องบินได้ 3 ลา และ เฮลิคอปเตอร์ อีก 2 ลา ส่วนอาคารผู้โดยสาร มีขนาด 700 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้
150 คน ต่อ ชั่วโมง รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง 1900 ล้านบาท ใช้ในการก่อสร้างรันเวย์ 1500 ล้านบาท
ส่วนของอาคารผู้โดยสาร 350 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมากโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย เพราะเป็นพื้นที่
ที่ไม่ไกลจากมาเลเซียมากนัก ***
จังหวัดยะลา
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การเดินทางจากอาเภอเมืองยะลาไปยังอาเภอต่าง ๆ
1. อาเภอกรงปินัง
ระยะทาง
16 กิโลเมตร
2. อาเภอบันนังสตา
ระยะทาง
40 กิโลเมตร
3. อาเภอธารโต
ระยะทาง
60 กิโลเมตร
4. อาเภอเบตง
ระยะทาง
135 กิโลเมตร
5. อาเภอรามัน
ระยะทาง
27 กิโลเมตร
6. อาเภอยะหา
ระยะทาง
21 กิโลเมตร
7. อาเภอกาบัง
ระยะทาง
41 กิโลเมตร
การเดินทางจากจังหวัดยะลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปัตตานี
ระยะทาง
35 กิโลเมตร
จังหวัดนราธิวาส
ระยะทาง
128 กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา
ระยะทาง
128 กิโลเมตร
การคมนาคมภายในจั ง หวั ด มี ร ถ 4 ล้ อ เล็ ก วิ่ ง บริ ก ารรอบ เมื อ ง และมี ร ถสองแถววิ่ ง บริ ก าร
สู่อาเภอใกล้เคียง ในการเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถเท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง
นอกจากนั้นยังมีรถทัวร์ประจาทางกรุงเทพฯ – ยะลา กรุงเทพฯ – เบตง

การสาธารณูปโภค
การไฟฟ้าเป็ น ปัจ จัยส าคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และด้านอื่น ๆ จังหวัดยะลา
ได้เร่งพัฒนา และให้บริการด้านนี้แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ 2548 มีการใช้กระแสไฟฟ้าภายในจังหวัดทั้งสิ้น
274,503,784 ยูนิต โดยหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ถึงร้อยละ 100.0 ของหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลทั้งหมด
จังหวัดยะลา มีการประปาทั้งหมด 5 แห่ง ดาเนินการโดย
การประปาส่วนภูมิภาค จานวน 4 แห่ง
การประปาเทศบาล จานวน 1 แห่ง
การศึกษา จังหวัดยะลา มีสถาบันการศึกษาทั้งหมด 292 แห่ง แยกตามสังกัดการศึกษา ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 227 แห่ง
โรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 49 แห่ง
โรงเรียนสังกัดสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 11 แห่ง
โรงเรียนสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ 2 แห่ง
สานักงานสถาบันราชภัฎ 1 แห่ง
กรมการศาสนา 1 แห่ง
กรมพลศึกษา 1 แห่ง
จังหวัดยะลา มีโรงพยาบาลรัฐบาล จานวน 8 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จานวน 1 แห่ง สถานพยาบาล/สถานี
อนามัย 83 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 38 แห่ง

จุดเด่นของจังหวัด






จังหวัดยะลา

ใต้สุดสยาม เมืองามชายแดน
จังหวัดเดียวในภาคใต้ ที่ไม่ติดต่อกับทะเล
เขื่อนบางลาง (ทะเลภูเขา) เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้าภาคใต้แห่งแรก
ผังเมืองยะลา ที่สวยงามและสะอาดที่สุดในประเทศไทย
มีป้ายทะเบียนรถอาเภอเบตง

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

11

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดยะลามีหลายแห่ งด้วยกัน โดยตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา จังหวัดได้มี
การเร่งรัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ งานแข่งขันนกเขาชวา
เสียงชิงแชมป์อาเซียน งานประเพณีสมโภชหลักเมืองยะลา และงานฟื้นฟูประเพณีของดีเมืองยะลา เทศกาลทุเรียน
ยะลา เป็นต้น สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่
(1) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 ภายในศาลประดิษฐาน
ยอดเสาหลักเมือง ซึ่งสร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์สูง 50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 43 นิ้ว ที่ปลาย 36 นิ้วพระเศียร
ยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะร่มรื่น สวยงาม และจะมีการจัดงาน
สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ระหว่างวันที่ 25 –31 พฤษภาคม ของทุกปี
(2) ถ้าคูหาภิมุข
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมือง ไปตามเส้นทางยะลา–หาดใหญ่ ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร
ตามเส้ นทางไปสู่อาเภอยะหา ชาวบ้านทั่ว ไปเรียกว่า วัด
หน้ าถ้ า เพราะภายในวั ด นี้มี ถ้ าใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ง มีพ ระพุ ท ธ
ไสยาสน์ โบราณขนาด ใหญ่ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ ภ ายใน
สั น นิ ษ ฐานว่ า สร้ า งมาแต่ ปี พ .ศ. 1300 เป็ น พระพุ ท ธ
ไสยาสน์ ส มั ย ศรี วิ ชั ย มี ข นาดความยาว 81 ฟุ ต 1 นิ้ ว
เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพ
นาคแผ่พังพานปกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบปูชนียสถานที่สาคัญ 1 ใน 3 ของดินแดน
ภาคใต้ คือ พระบรมธาตุเมืองนครฯ พระธาตุไชยาที่สุราษฏร์ธานี และพระพุทธไสยาสน์วัดหน้าถ้า นอกจากนี้ภายใน
ถ้ายังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีถ้าอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าถ้ามืด ซึ่งภายในมี หินงอกหินย้อยเป็น
รูป ลั กษณะต่ าง ๆ เช่ น ม่า นเศี ย รช้า งเอราวัณ ฯลฯ มีน้าเย็ นใสสะอาดไหลจากโขดหิ น ธรรมชาติ มี ไฟฟ้ าติ ดตั้ ง
เพื่ออานวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่จะชมถ้ามืดแห่งนี้
(3) สวนขวัญเมือง
เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองยะลา ดัดแปลงมาจากสวนสาธารณะพรุบาโกยอยู่ห่ างจากศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองประมาณ 300 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 207 ไร่ จัดให้เป็นสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
โดยเฉพาะทะเลสาบ มีเนื้อที่ 69 ไร่ เนื่องจากจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าเขา
ไม่มีชายทะเลเลย ทางเทศบาลเมืองยะลาจึงได้จัดทาชายหาดจาลองขึ้น มีสนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง ซึ่งเป็นสนาม
มาตรฐานใหญ่ที่สุดในจังหวัดภาคใต้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ทาพิธีเปิด“สวนขวัญเมือง” อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529
(4) สนามโรงพิธีช้างเผือก
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลา มีพื้นที่ 80 ไร่ เคยใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิ ธี น้ อ มเกล้ า ฯ ถวายช้ า งเผื อ ก“พระเศวตสุ ร คชาธาร”
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2511 ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ประดับไว้อย่ าง
สวยงาม มีสระน้า มีศาลากลางน้ารูปปั้นจาลองของสัตว์ต่าง ๆ หลายชนิด
ประชาชนนิยมไปพักผ่อนในยามว่างเป็นจานวนมาก
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(5) น้าตกบูเกะปิโล หรือน้าตกตะวันรัศมี
อยู่ระหว่างตาบลบุดี กับตาบลบันนังสาเรง อาเภอเมืองยะลา ที่สันเขาลูกนี้มีน้าตกซึ่งตามประวัติเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของเจ้าผู้ครองนครเมืองรามัน ในสมัยที่ เมืองชายแดนภาคใต้ยังแยกตัวเป็น 7 หัวเมือง อยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินสายยะลา – รามัน 1 กม.
(6) น้าตกละอองรุ้ง
เป็นน้าตกที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อ อาเภอธารโต และอาเภอเบตง ห่างจากจังหวัดยะลา ประมาณ
90 กิโลเมตร ใช้เส้นทางยะลา-เบตง ถนนลาดยางตลอด ก่อนถึงอาเภอเบตงประมาณ 40 กม. จะมีถนนดินแยกเข้า
น้าตก ประมาณ 100 เมตร น้าตกแห่งนี้มีความงดงามอันเกิดจากละอองน้าตกกระทบแสงแดด มองเห็นเป็นสีรุ้งอยู่
เบื้องล่างริมภูผา บริเวณร่มรื่นตลอดทั้งวัน
(7) เขื่อนบางลาง
กั้นแม่น้าปัตตานี ที่บริเวณบ้านบางลาง ตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาห่างจากตัว
เมือง 58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม
แกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อน
ยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ามี
ความจุ 260 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้า
เหนือเขื่อน2,080 ตารางกิโลเมตร
(8) ถ้ากระแซง
เป็นถ้าที่สวยงามตามธรรมชาติ เพดานของถ้ามีหินย้อยมากมาย ถ้าที่อยู่ใกล้เคียงกับถ้ากระแซงอีก 3 ถ้า
ได้แก่ ถ้าลูกอม ถ้าน้าตาล และถ้าพระ ถ้าเหล่านี้อยู่ในเขตอาเภอบันนังสตา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดยะลา 50 กม.
ห่างจากที่ว่าการอาเภอบันนังสตา 8 กม. ใช้เส้นทางเดียวกับการไปเขื่อนบางลาง ลักษณะเด่นของถ้ากระแซงคือ
มีลาธารไหลผ่านลอดถ้า ปากถ้าเป็นโพรงขนาดใหญ่มองออกไปภายนอกเห็นป่าไม้ร่มรื่น ทิวทัศน์ งดงามเหมาะสม
สาหรับท่องเที่ยวพักผ่อน
(9) วนอุทยานน้าตกธารโต
อยู่ที่ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต เป็นวนอุทยานและป่าสงวน มีเนื้อที่ 1,000 ไร่ เป็นน้าตกที่สวยงาม
ลดหลั่นกันลงมาถึง 9 ชั้น ห่างจากตัวเมืองออกไปตามถนนยะลา-เบตง ประมาณ กม. ที่ 57-58 มีทางลูกรังแยกเข้าไป
2 กิโลเมตร ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503
(10) หมู่บ้านซาไก
อยู่ที่หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแหร อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตง ประมาณ
80 กิโลเมตร และห่างจากถนนใหญ่ลึกเข้าไปในขุนเขาประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองที่เรานิยม
เรียกว่า “เงาะ” หรือ “เงาะซาไก” บ้านเรือนของซาไกสร้างด้วยไม้ไผ่มุงหลังคาจาก มีประมาณ 20 – 30 หลังคาเรือน
มีอาชีพในการทาไร่และหาของป่า ปัจจุบันได้ มีการพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ โดยกรมประชาสงเคราะห์รวบรวมให้อยู่ใน
บริเวณเดียวกันได้ จานวน 21 ครอบครัว 52 คน ได้จัดสร้างบ้านให้อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ปลูกยางพาราพันธุ์ดีให้จานวน
300 ไร่ และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คาว่า “ศรีธารโต” ให้ทุกคนใช้เป็นนามสกุล
เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และมีการศึกษาที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีครูจากจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนเข้าไป
ให้ความรู้ ทาให้ชาวซาไกมีความเจริญขึ้นมาก
(11) สวนสาธารณะเทศบาลตาบลเบตง
สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตงเป็นจุดชมทัศนียภาพมุม
กว้างของเมืองเบตง ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกนานาพันธุ์ นอกจากนั้นแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่
สวนนก สวนสัตว์ สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้า สวนสุขภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเบตง
จังหวัดยะลา
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(12) พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ อาเภอเบตง องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร
สูง 39.9 เมตร เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ภายในพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ศิลปะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์
(13) โครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้ านปิ ย ะมิ ตร 2 ซึ่ง เดิม เคยเป็น หมู่บ้ านของผู้ ที่เข้ าร่ ว มพัฒ นาชาติ ไทยเมื่ อครั้ง อดี ต
ปัจจบุ ันสวนไม้ดอกเมืองหนาวนี้ได้รับการดูแลจากลูกหลาน
ของผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย ภายใต้โครงการปลูกดอกไม้
เมื อ งหนาว ซึ่ ง เป็ น โครงการในพระราชด าริ ข องสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(14) บ่อน้าร้อนเบตง
เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบ
ตงที่มีน้าพุเดือดขึ้น มาจากพื้นดินในหมู่บ้านจะเราะปะไร
ต าบลตาเนาะ-แมเราะ ห่ า งจากอ าเภอเบตงประมาณ
4 กิโลเมตร แยกขวาเข้าไปอีก 6 กม. ตรงจุดบริเวณที่น้า
เดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที และเชื่อกันว่าน้าแร่นี้สามารถรักษาโรคผิวหนังได้
(15) น้าตกอินทรศร
อยู่ห่างจากบ่อน้าร้อนเข้าไป 2 กม. เป็นน้าตกธรรมชาติที่สวยงามมาก ทางอาเภอเบตง ได้พยายาม
รักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด
(16) ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่อาเภอเบตงในเขตเทศบาลมุมถนนสุขยางค์ สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2467 โดยคุณ สงวน จิ ร จิ น ดา อดีต นายไปรษณี ย์โ ทรเลข อาเภอเบตง
เพื่อให้เป็นสั ญลักษณ์ของตู้เป็น คอนกรี ตเสริมเหล็ก เป็นรูปกลมทรงกระบอก
แยกได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนฐาน และส่วนตัวตู้ ส่วนสูงของตู้ คือ 290 ซม. นับจาก
ฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้ด้วย วัดได้ 320 ซม. ปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบนี้ยังใช้
งานอยู่
(17) อุโมงค์เบตง
ตั้งอยู่ ที่ห มู่ที่ 2 บ้ านปิ ย มิตร 1 ตาบลตาเนาะแมเราะ เข้าทาง
เดียวกับบ่อน้าร้อนเบตง อยู่ถัดจากน้าตกอินทสรไปอีก 3 กม. เป็นอุโมงค์ดินซึ่ง
เป็นอดีตขบวนการโจรคอมมิว นิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น บนเนินเขาในป่าทึบ สาหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้
ทางการเมือง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
(18) นกนางแอ่นเบตง
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของเมื อ งเบตง คื อ เมื่ อ ถึ ง ฤดู ใ บไม้ ร่ ว งคื อ ระยะที่ ต้ น ยางพาราผลั ด ใบ
(ประมาณเดือนกันยายน – มีนาคม) ในยามเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะลับไปเมืองเบตงจะดาทะมึนไปหมด นกนางแอ่น
เหล่านี้จะบินมาจากป่าดงอย่างมืดฟ้ามัวดิน นกนางแอ่นนับหมื่นนับแสนจะเกาะนอนอยู่บนสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์
เบียดตัวกันแน่นขนัด ซึ่งถ้าหากไปเบตงตอนกลางวันท่านจะไม่ได้เห็นนกนางแอ่นหลงเหลืออยู่เลย
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(19) ป่าบาลา - ฮาลา
หรื อ สวนป่ า พระนามาภิ ไ ธย (ส่ ว นที่ 2) เป็ น ป่ า ดิ บ ชื้ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์
นานาชนิด มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส นอกจากนั้นยังเป็นต้นกาเนิด
ของแหล่งน้าในเขื่อนบางลาง และนักท่องเที่ยวในเขื่อนบางลาง และนักท่องเที่ยวที่สนใจจะศึกษาการเดินป่าธรรมชาติ
การนั่งเรือ การล่องแพ ตกปลา สามารถติดต่อได้ที่ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 445 ถนนสุขยางค์ อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา
(20) ถ้าคนโท
อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 6 กิโลเมตร บนถนนสายยะลา-ยะหา ด้านขวามือ หรือถึงก่อน
วัดถ้าคูหาภิมุขเพียง 1 กิโลเมตร มีรถประจาทางจากตัวเมืองผ่านทุกครึ่งชั่วโมง เมื่อลงจากรถแล้วเดินเข้าไปตามถนน
เล็ก ๆ ประมาณ 50 เมตร ผ่านป่าละเมาะไปยังทิวเขากาปั่นอันเป็นที่ตั้งของถ้าสาเภาทอง และถ้าคนโท เมื่อผ่านถ้า
สาเภาทองแล้วเดินเลียบเชิงเขาไปอีก 15 นาที จึงถึงถ้าคนโท ซึ่งเป็นถ้าที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภูเขากาปั่น
เป็ น ภูเขาหิ น อ่อน ภายในถ้ามีหิ น งอกสูงประมาณ120 เมตร มี ลั กษณะคล้ ายผู้ ห ญิงนั่งสมาธิ ใคร ๆ เรียกเธอว่า
“แม่นางมณโฑ” ซึ่งเพี้ยนมาจากชื่อถ้านั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ขุดพบพระพิมพ์เก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะพระ
พิมพ์อวโลกิเตศวร แบบศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีลักษณะดีและเนื้อสวยที่สุดในบรรดาที่ขุดพบได้ทั้งหมด
(21) ถ้าศิลป์
ตั้งอยู่หมู่ 2 ตาบลหน้าถ้าในเขตอาเภอเมืองไม่ไกลจากถ้าคูหาภิมุข การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับวัด
ถ้าคูหาภิมุข แต่ต้องเดินทางต่อไปอีก 2 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางจนถึงเชิงเขา มีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยัง
ปากถ้ าได้ โ ดยสะดวก (ปากถ้ าสู ง จากเชิ ง เขา 28 เมตร) จุ ด เด่ น ของถ้ าศิ ล ป์ อ ยู่ ที่ ภ ายในถ้ ามี จิ ต รกรรมฝาผนั ง
ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคนล่าสัตว์ เขียนด้วยสีดา และจิตรกรรมสมัยประวัติศาสตร์เป็นภาพพระพุทธ
ประวัติตอนธิดาพระยามารยั่วยวนพระพุทธเจ้า ภาพนี้มีขนาด ยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร แต่สภาพจิตรกรรมค่อนข้าง
ลบเลือน จิตรกรรมนี้ได้รับการยกย่องว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย และเป็นงานศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยชิ้น
เดียวที่เป็นภาพจิตรกรรม การเข้าชมแจ้งความจานงต่อครูใหญ่โรงเรียนบ้านบันนังลูวาที่อยู่ใกล้ถ้าซึ่งเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจประตูถ้า
(22) มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
เป็ น มัส ยิ ดใหญ่ป ระจ าจั งหวัดยะลา ตั้งอยู่ด้านซ้ายของถนนสายปัตตานี – ยะลา ในเขตเทศบาล
เมืองยะลา โดยผ่านบริเวณที่ทางรถไฟตัดข้ามถนนไปเพียง 200 เมตร มัสยิดแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2527
รูปทรงงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้ นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่า งกลมกลืน ด้านหน้าเป็น
บันไดกว้างสูงประมาณ 30 ชั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่กลาง นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมได้
ด้วยความสารวม
(23) น้าตกกือลอง (สุขทาลัย)
อยู่ ใ นนิ ค มสร้ า งตนเองพั ฒ นาภาคใต้ อ าเภอบั น นั ง สตา
บนเขาปกโย๊ ะ เขานี้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง สถานี ถ่ า ยทอดสั ญญาณ ห่ า งจากตั ว เมื อ ง
ประมาณ 40 กม. ตามเส้นทางสายยะลา – เบตง แยกซ้ายเข้าทางลูกรังอีก
ประมาณ 8 กม. น้าตกนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 2507 ประกอบด้วยน้าตก 5 ชั้น
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ทรงประทานนามน้าตกแห่ งนี้ ว่ า
“น้าตกสุขทาลัย” มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เหมาะสาหรับเล่นน้าในแอ่งน้า
และพักรับประทานอาหาร ณ ศาลาที่สร้างไว้
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(24) ถ้าทะลุ
อยู่ ใ นเขตต าบลถ้ าทะลุ อ าเภอบั น นั ง สตา ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเดิ น ทางตามเส้ น ทางหลวง
สายยะลา – บันนังสตา – เบตง และมีทางแยกสู่แหล่ งท่องเที่ยวถ้าทะลุอยู่ขวามือ จุดเด่นคือถ้าหินปูนซึ่งทะลุลอดไป
อีกด้านหนึ่งของภูเขาที่มีศาลประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงเดือนยี่ทางจันทรคติของจีน ซึ่งจัดให้มีเทศกาลกิน เจขึ้นที่บริเวณศาล
แห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวและผู้นับถือ ศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมเดินทางมาร่วมสักการะและกินเจมากกว่าในช่วงอื่น ๆ ของปี

งานประเพณีที่สาคัญของจังหวัดยะลา
งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน
ยะลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างที่นิยมเสียงของนกเขาชวาและยังเชื่อว่านกเขาเป็นสัตว์มงคลที่จะนา
โชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยเฉพาะหากเป็ นนกเขาที่มีลักษณะถูกต้องตามตาราด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมือง
ยะลาร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดยะลา จึงจัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 1 ขึ้น
ในประเทศไทย เมื่อปี 2529 ต่อมาได้จัดเป็นงานเทศกาลประจาปีของจังหวัดยะลา ณ บริเวณสนามสวนขวัญเมือง
กาหนดการจัดงานคือ วันเสาร์ -อาทิตย์ แรกของเดือนมีนาคม ทุกปี ผลปรากฏเป็นที่นิยมของผู้ที่เลี้ยงนกเขาจาก
ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนิเซีย
ในการแข่งขันได้แบ่งระดับเสียง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเสียงเล็ก ระดับเสียงกลางและระดับเสียงใหญ่ปัจจุบัน
เทศบาลนครยะลาร่วมกับชมรมนกเขาชวาเสียงจังหวัดยะลาและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นผู้จัดการแข่งขัน นอกจากมี
การแข่งขันนกเขาชวาเสียงแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การชนโค ชนแกะ ชนไก่ ตกปลา และจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์การเลี้ยงนกเขาชวาทุกชนิด
งานสมโภชหลักเมืองยะลา
งานสมโภชหลักเมืองยะลา เดิมจังหวัดยะลาเป็น
อาณาเขตหนึ่งในบริเวณ 7 หัวเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
จังหวัดปัตตานี เมื่อแยกออกเป็นเมืองหนึ่ งต่างหากในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ (ในรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333) มีเจ้าเมือง
ปกครองนั บ ตั้งแต่แยกเป็ น จั งหวัดมาจนกระทั่ งปัจจุบั น
(พ.ศ. 2505) รวม 31 คน
จากการดาริ ข อง พ.ต.อ. (พิเศษ) ศิริ คชหิ รั ญ
ครั้ ง ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ยะลาร่ ว มใจกั น
ก่อสร้างหลักเมืองขึ้นที่บริเวณศูนย์วงเวียนหน้าศาลากลาง
จั ง ห วั ด โ ด ย เ ริ่ ม ว า ง ศิ ล า ฤ ก ษ์ ก่ อ ส ร้ า ง เ มื่ อ วั น ที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 เวลา 10.30 น. โดยกรมป่าไม้
เป็นผู้จัดการไม้ชัยพฤกษ์จากป่าเมืองกาญจนบุรี
เสาหลั ก เมื อ งมี ลั ก ษณะเป็ น แท่ ง กลม ต้ น เสาวั ด โดยรอบได้ 105 เซนติ เ มตร ปลายเสา48 เซนติ เ มตร
สูง 1.25 เมตร มีเทพารักษ์จากกาญจนบุรีมาประจาอยู่วางบนฐานกลมแกะสลักลวดลายแบบไทย ลงรักษ์ปิดทอง
รอบฐานชั้นบนและกลางแกะสลักเป็นรูปนักรบโบราณถือโล่และดาบ กล่าวกันว่าเป็นวิญญาณแม่ทัพคนหนึ่งของ
พระเจ้าตากสินมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและพระราชทาน
แก่ พ.ต.อ. (พิเศษ) ศิริ คชหิรัญ เมื่อวันศุกร์ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 และได้ฤกษ์ประกอบพิธีฝังเสาและปักยอด
หลักเมืองเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เวลา 12.11 น.
จังหวัดยะลา
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ยอดเสาหลั ก เมื องแกะเป็ น รู ป พระพรหมมี 4 หน้า อั นเป็น หลั กแห่ ง เมตตา กรุ ณา มุ ทิต า และอุ เบกขา
ส่วนศาลหลักเมืองก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตบแต่งด้วยหินขัดทั้งหลังเป็นรูปจัตุรมุข หันหน้าไปตามทิศทั้ง 4
มีบั น ไดขึ้ น ทั้ ง 4 ทิ ศ รู ป ลั ก ษณ์ สี่ เ หลี่ ย มย่ อมุ มไม้ส อบสอง หลั ง คามุง ด้ ว ยกระเบื้อ งเคลื อบสลั บ สี ตัว ศาลากว้ า ง
6.00 เมตร สูง 6.50 เมตร มีถนนทางเข้า 4 ทิศ รอบ ๆ ตัวศาลมีสระน้าและปลูกไม้ประดับพันธุ์ไม้ไทย
หลังจากพิธีกรรมในการฝังหลักเมืองผ่านพ้นไปแล้ว จัดให้มีงานเฉลิมฉลองสมโภช 7 วัน 7 คืน ตั้งแต่วันที่
25 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 และได้ยึดถือเป็นงานสมโภชประจาปีทุกปีตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน
เทศกาลตักบาตรเทโวโรหณะ
ในวันแรม 1 ค่า เดือน 11 เป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลง
จากเทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจาพรรษาอยู่ในดาวดึงส์ และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ในเทวโลก
มาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เมื่อออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงมาทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมือง
ลั ง กั ส สนครวั น เสด็ จ ลงมาจากเทวโลกนั้ น เรี ย กว่ า “วั น เทโวโรหณะ” เป็ น วั น บุ ญ กุ ศ ลที่ ส าคั ญ วั น หนึ่ ง ทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกจึ งพร้อมใจกันทาบุญตักบาตรแก่ พระสงฆ์ และถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน
สถานที่ จั ดงานจะใช้ วั ดคู ห าภิ มุ ข เพราะวั ด มีปู ช นีย สถานและโบราณวั ตถุ ที่ ส าคั ญมี บั นไดลงจากเขาซึ่ ง
คล้ายคลึงสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาชมพูทวีป ณ ลังกัสสนคร กอร์ปกับวัดมีศาสนวัตถุ
ที่มีคุณค่าและมีสภาพเก่าแก่ที่สุด
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ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตารางที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี 2559
สาขา
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
นอกภาคเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000)

มูลค่า
ล้านบาท
1,235,583
1,235,583
13,297,882
398,582
3,955,738
372,457
58,460
402,916
2,160,160
833,492
700,843
340,292
1,118,062
352,981
258,498
242,969
877,227
616,205
306,021
81,156
193,729
28,103
14,533,465
205,339
67,455

ร้อยละ
ของ GPP
8.5
8.5
91.5
2.7
27.7
2.6
0.4
2.8
14.9
5.7
4.8
2.3
7.7
2.4
1.8
1.7
6.0
4.2
2.1
0.6
1.3
0.2
100.00

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 3.0 ในปี 2558
ปัจจัยสาคัญมาจากการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนสินค้าส่งออก และการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้ องกับ
การท่ อ งเที่ย วที่ ขยายตัว ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการบริ โ ภคภาคเอกชนปรับ ตั ว ดีขึ้ น จากรายได้ ภ าคเกษตรที่สู ง ขึ้ น
ตามราคาพืชผลหลักและราคาสินค้าประมง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า เนื่องจากได้รับผลบวกจากระดับ
ราคาสินค่าสาคัญที่ลดลงตามราคาน้ามันเชื้อเพลิง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐทั้งในส่วนของการอุปโภคและการลงทุน
ชะลอลง โดยการลงทุนภาครัฐชะลอลงมากจากฐานสูงจากการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของรัฐในปีก่อน เช่น การเร่ง
เบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้า และระบบขนส่งทางถนนระยะ
เร่งด่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ดังกล่ าว ส่งผลให้การผลิตปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคนอกเกษตรที่มีการ
ขยายตัวต่อเนื่องในหลายกิจกรรม อาทิ หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์เคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
และหมวดบริการ ได้แก่ ก่อสร้าง และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและภัตตาคาร และบริการ
ขนส่ง นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วการผลิตในภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นแม้ว่ายังคงหดตัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาประจาปี มีมูลคา 14,533,465 ล้านบาท เมื่อหักด้วย
ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสุทธิไปต่างประเทศ 682,354 ล้านบาท เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(Gross National Product: GNP) มีมูลค่า 13,851,111 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.2 และเมื่อหักด้วยภาษีทางอ้อม
สุทธิและค่าเสื่อมราคาแล้ว รายได้ประชาชาติ (National Income: NI) ในปี 2559 มีมูลค่า 9,921,830 ล้านบาท
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (per capita GNP) เท่ากับ 205,339 บาท และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(per capita NI) เท่ากับ 147,088 บาท สูงกว่า 138,179 บาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
ภาคเกษตร การผลิตโดยรวมลดลงร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจาก
ผลผลิตพืชหลักลดลงต่อเนื่องจากภาวะภัยแล้ง เช่น ข้าวเปลือก อ้อยยางพารา ปาล์มน้ามัน เป็นต้น ปศุสัตว์ลดลง
ร้อยละ 0.9 เป็นผลจากการเลี้ยงโคและกระบือลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตสุกร และผลผลิตสัตว์ปีก ชะลอลง
เล็กน้อย ในขณะที่ผลผลิตประมงขยายตัวสูง โดยเฉพาะผลผลิตประมงทะเลที่ขยายตัวสูงตามความต้องการของ
ต่างประเทศ
ภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปีก่อนหน้า โดยการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม
และสาขาการขายส่ ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ในปี นี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การผลิต
ด้านบริการส่วนใหญ่ชะลอลง สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2 ต่อเนื่องจากปีกอ่ นหน้า เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมหลัก
เช่น ยานยนต์ เคมีและเคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และส่ วนประกอบ มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ตามความต้องการ
ของต่างประเทศ สาขาการค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 5.4 และร้อยละ 9.9 ตามลาดับ
ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยบวกจากการท่ องเที่ยว โดยรายรับจากการท่ องเที่ยวของนั กท่องเที่ยวไทยและนักท่ องเที่ยว
ต่า งประเทศยั งขยายตัว ได้ ในระดับ ดี สาขาอสั งหาริมทรัพย์ขยายตัว ร้ อยละ 7.0 ตามมาตรการกระตุ้ น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนสาขาก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ 8.6 โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัวตาม
ความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูง
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แผนภูมทิ ี่ 2.1 อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ทีส่ าคัญ 5 อันดับแรก ปี 2555 - 2559

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.nesdb.go.th)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ตารางที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา ณ ราคาประจาปี 2559 (ณ ราคาประจาปี)
สาขา
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
นอกภาคเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา (GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000)

มูลค่า
ล้านบาท

ร้อยละ
ของ GPP

14,456
32.9
14,456
32.9
29,485
67.1
176
0.4
3,467
7.9
536
1.2
49
0.1
2,456
5.6
5,185
11.8
695
1.6
697
1.6
355
0.8
2,502
5.7
1,363
3.1
17
0.0
270
0.6
4,922
11.2
4,920
11.2
1,628
3.7
58
0.1
190
0.4
43,941
100.00
98,562 บาท
446,000 คน

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมใน 5 สาขาอันดับแรกส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว สาขาที่มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงเรียงตามลาดับ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (ร้อยละ 32.90)
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ (ร้อยละ 11.8) สาขาการบริหาราชการ และการป้องกันประเทศ (ร้อยละ 11.2)
สาขาการศึกษา (ร้อยละ 11.2) และสาขาการผลิต (ร้อยละ 7.9)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในปี 2559 (ณ ราคาประจาปี) เท่ากับ 98,562 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจาก
89,875 บาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 8,687 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 จากราคายางพาราพืชเศรษฐกิจหลัก
ที่สาคัญของจังหวัดมีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ของประชาชนสูงขึ้น
แผนภูมิ 2.2 อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา
ทีส่ าคัญ 5 อันดับแรก ปี 2555 - 2559

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.nesdb.go.th)
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ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนมีนาคม 2562
และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ว่า “เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีสัญญาณ แผ่วตัวลง
จากอุปสงค์ภายนอกเป็นสาคัญ เนื่องจากการหดตัวของการส่งออกสินค้า ตามการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลก
และการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศ ยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในด้านการบริโภคภาคเอกชนจากยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่ง อย่างไรก็ตาม
การลงทุนภาคเอกชนมีสัญ ญาณชะลอตัวโดยเฉพาะในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนจากปริมาณนาเข้าสินค้าทุน
ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอก ประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคง” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนในเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ปรับตัวดีขึ้น โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.2 ทาให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากปริมาณ การจาหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวเร่งขึ้นที่
ร้อยละ 15.2 ทาให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่ง ขยายตัวที่ร้อยละ 13.9 เช่นเดียวกันกับ
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 2.3 จากนโยบายส่งเสริมการขายของผู้ผลิต ปริมาณ
การนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.9 ทาให้ปริมาณการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคไตรมาสที่ 1
ปี 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 67.6 ปรับตัวลง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนีดังกล่าว ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนในเดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี2562 ส่งสัญญาณ
ชะลอตัวจากเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว
ชะลอลงที่ร้อยละ 4.6 ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ
9.5 ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจาหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ หดตัวที่ร้อยละ -10.3
ภาษีการทาธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวลงเล็กน้อย ที่ร้อยละ -1.6 จากการหดตัวในหมวดภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ -17.0 เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2562 กลับมา
ขยายตัวที่ร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุสาคัญจากการขยายตัวของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และราคา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตขยายตัวตามราคาปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น
อุปสงค์จากต่างประเทศในเดื อนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สะท้อนจาก การส่งออกสินค้าส่ง
สัญญาณหดตัว โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 21.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ -4.9 มาจากการหดตัวการส่งออกสินค้าอาทิ HDD แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกล และน้ามันสาเร็จรูป อย่างไรก็ตาม
กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเป็นบวก
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยตลาดส่งออกสาคัญที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม
อินเดีย และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ -1.6 ส่วนการ
นาเข้าสินค้ามีมูลค่าอยู่ที่ 19.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -7.6 สาเหตุมาจากการนาเข้าเครื่องบินและทองคา
ที่ลดลง ทาให้มูลค่าการนาเข้าไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ -1.2 ทั้งนี้ ดุลการค้าในเดือนนี้ยังคงเกินดุลจานวน
2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทาให้ดุลการค้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ยังคงเกินดุลจานวน 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

23

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานในเดือนมีนาคม 2562 ส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรสะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ -1.9 โดยปัจจัยหลักในการหดตัวมาจากการหดตัว
ของสิ น ค้ าเกษตรในหมวดพื ช ผลส าคั ญ ที่ อย่ างไรก็ ตามสิ นค้ าหมวดปศุ สั ต ว์แ ละหมวดประมงยัง คงขยายตั ว
ทาให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรยังคงขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 สาหรับจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจานวน 3.47 ล้านคน หดตัวเล็กน้อยร้อยละ -0.7 ซึ่งเป็นผลจากจานวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่หดตัว อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวประเทศอื่นยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ นักท่องเที่ยวอินเดีย ญี่ปุ่น
และมาเลเซีย ทาให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 1.8 สาหรับ
รายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 184,451 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ -1.3 โดยเป็นการหดตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวสวีเดน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ขยายตัวได้ดี อาทิ รายได้ของนักท่องเที่ยวอินเดีย ญี่ปุ่น และจีน ทาให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 573,798 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 115.7 หดตัว
ที่ร้อยละ -2.5 ทาให้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 109.88 หดตัวร้อยละ -1.1
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) อยู่ที่ระดับ 96.3 ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในเดือนมีนาคม 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ทาให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.6 ตามลาดับ สาหรับอัตราการ
ว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกาลังแรงงานทั้งหมด ทาให้อัตราการว่างงาน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ลดลงไปอยู่ที่
ร้อยละ 0.9 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.9 ต่อ GDP ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อ GDP สาหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวน ของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสารองระหว่างประเทศ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อยู่ในระดับสูงที่จานวน 212.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยะลา ของสานักงานคลังจังหวัดยะลา ประจาไตรมาสที่ 1/2562

“ คาดว่าจะขยายตัว จากสัญญาณการขยายตัวของปัจจัยด้านอุปทาน และด้านอุปสงค์ โดยคาดว่า“เศรษฐกิจ

ของจังหวัดยะลาในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 6.51 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.01 -7.01) ปรับประมาณการ
เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.79” เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาในปี 2561
เศรษฐกิจจังหวัดยะลา ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.51 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.01
-7.01) โดยมีการผลิต ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัว ตาม การผลิตภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 9.53
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 9.03 – 10.03) จากปริมาณผลผลิตยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากปัจจัย
ด้านพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของภาครัฐที่คาดว่าจะมีความชัดเจน
มากขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.46 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ร้อยละ 9.96 – 10.96) ตามการขยายตัวของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพาราผ่านด่านศุลกากรเบตง
จานวนโรงงาน และจานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.79 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 6.29 – 7.29)
จากเครื่องชี้จานวนนักท่องเที่ยว และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมและที่พัก ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอาเภอเบตงให้เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ทั้งการจัดงาน กิจกรรมสาคัญต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ขยายตัวของภาคการศึกษา และการบริหารราชการฯ ที่เน้นการบริการประชาชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง
ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัว จาก การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน โดย การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.86 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 8.36 – 9.36) เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น จานวนรถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.83 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.33 – 8.33)
สะท้อนผ่านสินเชื่อเพื่อการลงทุน พื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายของภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 22.85 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
22.35 -23.35) โดยคาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ านมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายของส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก มูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.77 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.27 -6.27) จากเครื่องชี้มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้ น
แม้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ยังคงมีความต้องการใช้ยางอย่างต่อเนื่อง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.80 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 0.30 – 1.30) ลดลงจากปี 2561 ตามแนวโน้มราคาน้ามันดิบโลก และอาหารสดที่ยังคงมีความผันผวน
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ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ปี 2562
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังเป็นปัญหาที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทาให้เศรษฐกิจในจังหวัด
ไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ เนื่องจากปัจจัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทาให้นักลงทุนจากนอกพื้นที่ไม่กล้าเข้ามาลงทุน
เพราะหวั่นเกรงปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นหากสถานการณ์ความรุน แรงที่เกิดขึ้นยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ผลของสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน การดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าต่อไปจะส่งผล
กระทบต่อทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจในวงกว้าง
3. สภาพอากาศที่แปรปรวน บางช่วงมีฝนตกหนัก บางช่วงมีอากาศร้อนจัด เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ปัจจัยบวกที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ปี 2562
1. อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ เป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี เนื่องจากนโยบายการเงินที่ ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจโลกและปัจจัยในประเทศที่สู งขึ้น ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อรอประเมิน
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น
2. สถานการณ์ทางการเมือง ภายในประเทศมีเสถียรภาพ
3. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และจัดงาน
สาคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอเบตงเพิ่มขึ้น
4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเงินในระบบ
เศรษฐกิจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับฐานราก
5. นโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ภาครัฐมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
มากขึ้น
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ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
ส านัก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ยะลา ร่ ว มกั บ กองสารสนเทศและดั ช นีเ ศรษฐกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์
ขอรายงานความเคลื่ อ นไหวดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของจั ง หวั ด ยะลา ประจ าเดื อ นมี น าคม 2562
โดยสรุ ป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ใช้คานวณมีจานวน 450 รายการ
สาหรับจังหวัดยะลา มีจานวน 245 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการ
ศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค ของจังหวัดยะลา ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย เดือนมีนาคม 2562
ในปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย เท่ากับ 102.37 เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.41 เดือนมีนาคม 2562 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.24
ไตรมาสแรกปี 2562 เทียบกับไตรมาสแรกปี 2562 (AoA) สูงขึ้น 0.74
ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ
1.24 (YoY) สูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้น 0.73) ทั้งสินคากลุ่มอาการสดและสินค้า
กลุ่มพลังงานเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นร้อยละ 3.75 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากช่ ว งที่ ผ่ า นมา ตามการสู ง ขึ้ น ของผั ก สด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภาวะอากาศที่ ร้ อ นจั ด ท าให้ พื ช ผั ก เสี ย หาย
ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย ส่วนสินค้ากลุ่มพลังงานกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยสูงขึ้นร้อยละ
2.07 ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.58 (YoY)
เมื่อพิจารณาเงินเฟ้อไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ
0.74 ตามการสูงขึ้นของสินค้ากลุ่มอาหารสดร้อยละ 2.50 ขณะที่กลุ่มพลังงานลดลงร้อยละ 0.79 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ชะลอตัวเล็กน้อย (ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.80)
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ากลาง
ร้อยละ 1.2)
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2562
ในปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาของจังหวัดยะลา เท่ากับ 100 สาหรับเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 101.5
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 101.2 สูงขึ้นร้อยละ 0.3
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 เดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.6
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3
ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่งและ
การสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 2.2 โดยสูงขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 4.6 หมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษาและการศาสนา หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 จากการลดลงของหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์น้า ลดลงร้อยละ 0.1 (ได้แก่ ไก่สด ปลากะพง ปลาลั ง เป็นต้น) สาเหตุที่หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
ลดลงเนื่องจากเข้าช่วงปิดภาคเรียน หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 0.8 (ผัก ได้แก่ แตงกวา ผักบุ้ง กะหล่าดอก เป็น
ต้น ผลไม้ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน มะม่วง แตงโม ลาไย เป็นต้น ) สาเหตุที่หมวดผักและผลไม้ลดลง เนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูกาลสินค้ามีจานวนมาก ส่งผลให้ราคาลดลง และหมวดเครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 0.1 ส่วนหมวดข้าวแป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ได้แก่ ไข่ไก่ เป็น
ต้น ) เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ผลผลิตออกมาน้อย
จังหวัดยะลา
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พิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 โดยหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 1.3หมวดข้าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 2.4 หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ส่วนหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลง
ร้อยละ 1. หมวดเครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 4.3
สาหรับดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของหมวด
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (สาเหตุที่สูงขึ้นเพราะราคาน้ามันเชื้อเพลิง โดยสูงขึ้น ร้อยละ
2.4 ตามภาวะราคาน้ามันตลาดโลก) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาเฉลี่ยดัชนี 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม ) ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 2.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยะลา จาแนกประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ณ เดือน มีนาคม ปี 2562 (2558=100)
ดัชนี
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดืม่
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน

อัตราการเปลีย่ นแปลง

มี.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.61

ม.ค.มี.ค. 62

มี.ค.62/
ก.พ.62

101.5
101.4
101.7
101.0

101.3
101.7
101.1
101.0

0.3
-0.2
0.7
0.0

101.2
101.6
101.0
101.0

100.9
100.9
101.0
101.1

มี.ค.62/ ม.ค.62-มี.ค.62/
มี.ค.61 ม.ค.61-มี.ค.61

0.6
0.5
0.7
-0.1

0.0
0.0
0.0
-0.1

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มกราคม 2562
หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุม่ พลังงาน

จังหวัดยะลา
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การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลตัง้ ใหม่
ไตรมาส 1 ปี 2562 จังหวัดยะลา มีการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น จานวน 31 ราย แบ่งเป็น
บริษัทจากัด จานวน 21 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 10 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) การขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 11 ราย
2) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ จานวน 6 ราย
3) การก่อสร้าง จานวน 5 ราย
แผนภูมทิ ี่ 2.3 จานวนการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลตั้งใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดยะลา จาแนกตามหมวดธุรกิจ
ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจ ฯ

เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ จานวน 67.30 ล้านบาท พบว่า บริษัทจากัดมีทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 46.30 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด 21.00 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมทีม่ ีทุนจดทะเบียน
มากที่สุด ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น25.00 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัด จานวน 21.00 ล้านบาทและห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 4.00 ล้านบาท รองลงมาเป็น
สาขาการก่อสร้าง จานวน 14.70 ล้านบาท แยกเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัด จานวน 4.70 ล้านบาท
และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 10.00 ล้านบาท และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีทุนจดทะเบียน 12.00 ล้านบาท
โดยเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทจากัดทั้งหมด จานวน 12.00 ล้านบาท

จังหวัดยะลา
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การจดทะเบียนโรงงานใหม่
ส าหรั บ การจดทะเบี ย นโรงงานใหม่ในจังหวัด ยะลา พบว่ า ในไตรมาส 1 ปี 2562 มี โ รงงานที่ไ ด้รับ การ
อนุ ญาตใหม่ จ านวน 1 โรง เงิน ลงทุน 10.90 ล้ านบาท คนงาน 25 คน และในไตรมาสนี้ มีโ รงงานที่เลิ กกิจการ
จานวน 2 โรง
ตารางที่ 2.4 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 2562
ลาดับ

กลุม่ อุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6

ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจาก
ไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ
7 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
8 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการทา
แม่พิมพ์
9 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
10 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
11 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
12 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
13 ผลิตภัณฑ์อโลหะ
14 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
15 ผลิตภัณฑ์โลหะ
16 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
17 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
18 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์
19 การผลิตอื่นๆ (โรงไฟฟ้าชีวมวล)
รวม
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จานวน
(โรง)
-

ได้รบั อนุญาตใหม่
เงินทุน
คนงาน เครื่องจักรรวม
(ล้านบาท) (คน)
(แรงม้า)
-

เลิกกิจการ
จานวน
(โรง)
1
-

-

-

-

-

-

1
-

10.90
-

25
-

293
-

1

1

10.90

25

293

2
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ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้า
สู่ ต ลาดแรงงานของภาคการศึ ก ษายั ง คงมี อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มิอ าจชะลอตามภาวการณ์ ด้า นเศรษฐกิ จ จึ งส่ ง ผลต่ อ
การว่างงาน การทางานต่ากว่าระดับ นอกจากนี้ก ารเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล
ทัศนคติทั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะ ด้านแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ
ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนด
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทานายหรือคาดการณ์
อนาคต อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานที่ จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการของ
ทุ ก กลุ่ ม ทั้ ง นายจ้ า งผู้ ใ ช้ แ รงงานรวมทั้ ง องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน สถานการณ์ แ รงงาน จั ง หวั ด ยะลา
ไตรมาส 1 ปี 2562 ฉบับนี้จะขอนาเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้

1. อัตราการมีสว่ นร่วมในกาลังแรงงาน
อัต ราการมี ส่ ว นร่ ว มในก าลั ง แรงงานเป็ น ตั ว ชี้วั ด ที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึง สภาพก าลั งแรงงานในตลาดแรงงาน
ของจังหวัดยะลา เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดยะลา เทียบกับ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดยะลา จะพบว่าในไตรมาส 1 ปี 2562 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
จังหวัดยะลามีอัตราร้อยละ 66.91 ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีอัตรา 68.42 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราที่ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีอัตรา 68.22 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 3.1
จะพบว่าหลังจากไตรมาส 3 ปี 2560 ถึงไตรมาส 2 ปี 2561 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานลดลงจากไตรมาส 3
ปี 2560 เรื่ อ ยมาจนถึ ง ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยและลดลงอี ก ครั้ ง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
สืบเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลที่ส่งผลต่อการมีงานทาของกาลังแรงงาน โดยที่ไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นช่วงฤดูเพาะปลูก
และการทาเกษตรกรรม จึงทาให้อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานแตกต่างไม่มาก
แผนภูมทิ ี่ 3.1 อัตราการมีสว่ นร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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2. อัตราการจ้างงาน
อั ต ราการจ้ า งงานเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ภาวการณ์ ก ารมี ง านท าในตลาดแรงงานของจั ง หวั ด ยะลา
ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า อัตราการจ้างงานในจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 66.88 หดตัว
จากไตรมาสที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 1.54 อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัด ยะลา มีอัตราร้อยละ 64.33 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส ที่ผ่านมาจะพบว่า อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัดยะลามีสัดส่วนลดลงจากไตรมาส 4
ปี 2561 ที่มีร้อยละ 67.26 (แผนภูมิ 3.2) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมามีสัดส่วนลดลง
(ไตรมาส 1 ปี 2561) คือ 66.91 เนื่องจากไตรมาส 4 เป็นช่วงนอกฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทาให้การจ้างแรงงาน
ในภาคเกษตรปรับตัวลดลง ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็จะมีสัดส่วนที่ สูงขึ้น ในไตรมาส 1 กล่าวคือ
ไตรมาส 4 ปี 2561 มีอัตรา 32.74 เพิ่มขึ้นเป็น 65.67 ในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตร
เริ่ ม เคลื่ อ นย้ า ยเข้ า ไปอยู่ น อกภาคเกษตรกรรมเพิ่ มขึ้ น อั น มี ส าเหตุ จากการที่ ภ าคเศรษฐกิจ หรื อ เจ้ าของธุ ร กิ จ
มีการชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ความสับสนทางการเมือง ความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ ปัญหาความไม่สงบต่าง ๆ
และผลกระทบของราคาน้ามันทาให้ธุรกิจชะงักงัน ชะลอการขยายงานโดยเฉพาะชะลอการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปลาย ไตรมาส 4 ปี 2560 ที่ต่อเนื่องไปยังไตรมาส 1 ปี 2562 คือเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2562
ภายหลัง การปฏิรูปการเมืองสามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ธุรกิจจึงอยู่ในระดับทรงตัวซึ่งคาด
ว่าแนวโน้มการจ้างงานยังคงสดใส ไม่มีผลกระทบมากนัก (แผนภูมิ 3.2)
แผนภูมทิ ี่ 3.2 อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคานวณจากจานวนผู้มีงานทา
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดจะพบว่า อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1 ปี 2562 มีอัตรา 2.40 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีอัตรา 2.60 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกั น
ของปีที่ผ่านมาพบว่ามีสัดส่วนที่ ลดลง (ไตรมาส 1 ปี 2561 มีการจ้างงานในภาคการผลิต ร้อยละ 2.63) จึงแสดงให้
เห็นชัดว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาลและความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมปรากฏ
รายละเอียดตาม (แผนภูมิ 3.3)
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 3.3 อัตราการมีงานทาในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : 1. ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
2. ภาคอุตสาหกรรมจัดทาสานักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย 1) การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 2) การผลิต
3) ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ 4) การจัดหาน้า การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 5) ก่อสร้าง

โดยสรุปในภาพรวมจะพบว่าอัตราการหรือการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของจังหวัดยะลา จะมีลักษณะการ
เคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร ทั้งนี้เพราะพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรซึ่งเป็น
กาลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรมเพื่อช่วยครัวเรือนในการทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทาในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆและจะเคลื่อนย้ายกลับมา
ภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยววนเวียนในลักษณะเช่นนี้อย่างเป็นวัฏจักรทุกปีจึงอาจส่งผลต่อ
การขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล
3. อัตราการว่างงาน

3.1 อัตราการว่างงานของประเทศ
อัตราการว่างงาน ของประเทศไทยมี การปรับ ตัว ขึ้นลงอย่างต่อ เนื่อง ในไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม –
มีนาคม 2562) มีอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 0.92 แนวโน้มการว่างงานในประเทศไทยปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง
หลั งจากไตรมาส ที่ 3 ปี 2560 จนถึง ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 มีอัตราการว่างงาน 0.92
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีอัตราการว่างงานที่ 0.94 เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของแรงงานก็ปรับขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับอัตราการว่างงานของประเทศไทย ในไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) มีผู้ว่างงาน
ประมาณ 351,157 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.92 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 จนถึง ไตรมาส 1
ปี 2562 ตามรายละเอียดในแผนภูมิต่อไปนี้

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 3.4 อัตราการว่างงานของประเทศ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

3.2 อัตราการว่างงานของจังหวัดยะลา
การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่ านมา พบว่า อัตราการว่างงานของจังหวัดยะลา ปรับตัว ขึ้นลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากไตรมาส ที่ 3 ปี 2560 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2562 อัตราการว่างงานของจังหวัดยะลา ยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลง (แผนภูมที่ 3.5) ดังนั้นอัตราการว่างงานจึงเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่หากอัตราการว่างงาน
ลดลงจะหมายถึงสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่มีความต้องการแรงงาน ดังนั้น โครงการจ้างงานในภาครัฐ จึงยังคงเป็น
แหล่งดูดซับแรงงานที่สาคัญในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับอัตราการว่างงานของจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 มีอัตราร้อยละ 2.81 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากไตรมาส 1 ปี 2561 ตามรายละเอียดในแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมทิ ี่ 3.5 อัตราการว่างงานในจังหวัดยะลา

ทีม่ า : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)
ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และอัต ราการเลิกจ้างลูกจ้ าง
ในระบบประกันสังคมมาตรา 33
จานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ของสานักงานประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2562
มีจานวน 24,575 คน อัตราเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน (มาตรา 33) ขยายตัวที่ร้อยละ 101.02 เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนที่มีร้อยละ 96.94 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจานวน 482 คน
(ใช้ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา) อัตราเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน ร้อยละ 1.96 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มี ร้อยละ 1.96 สาหรับจานวนผู้ประกันตนที่รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 อยู่ที่
ร้อยละ 0.00 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนปรับตัวลดลง และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.13
(แผนภูมิที่ 3.6)
แผนภูมทิ ี่ 3.6 อัตราการเปลีย่ นแปลงของจานวนผูป้ ระกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน
และอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2560 – ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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5. อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงานในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลาดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 74.95 โดยมีอัตรา
ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีร้อยละ 79.62 ซึ่งเป็นเพราะสถานประกอบการมีความต้องการตาแหน่งว่างในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนการจ้างแรงงานจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับ เป็นช่วง
นอกฤดูเพาะปลู ก ความต้ องการแรงงานที่แ จ้ งผ่ านส านักงานจัดหางานจังหวั ดยะลา จึง ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างไตรมาสนี้ก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสปีที่ผ่านมา (แผนภูมิ 3.7)
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้บรรจุงานกับจานวนผู้สมัครที่มีอัตราร้อยละ 80.43 จะพบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 78.04 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในไตรมาสนี้ มียอดผู้สมัครงานที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่ผ่านมามาก และผู้ได้รับการบรรจุงานก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจึง
ทาให้เห็นภาพว่ามีการเปลี่ยนแปลง
แผนภูมทิ ี่ 3.7 อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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6. อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ
1.47 แสดงว่าผู้มีงานทาทุกๆ 100 คน จะเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 1 – 2 คน
แผนภูมทิ ี่ 3.8 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ :ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

7. อัตราการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
และกฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถาน
ประกอบการ

อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่ งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของลู ก จ้ า ง ผู้ ใช้ แรงงาน และส่ งผลถึง คุณ ภาพชี วิตของผู้ ใ ช้แรงงานตามมา ซึ่ งพบว่ าอัต ราการปฏิบัติ ไม่ ถูก ต้อ ง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
ของจังหวัดในปี 2562 พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 มีอัตรา 25.64 สาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 มีอัตรา 11.36 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตรา 15.65 (แผนภูมิที่ 3.9) ทั้งนี้
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ วันหยุด การจ่ายค่าจ้าง ข้อบังคับ และ
ค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งกฎหมายกาหนดว่าสถานประกอบการต้องมี ข้อบังคับการทางาน เช่น การกาหนดวันเวลาทางาน
เวลาพัก วันหยุด และประกาศให้ลูกจ้างทราบ พร้อมทั้งทาสาเนาแจ้งให้สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดทราบ แต่สถานประกอบการหลายแห่งไม่ทราบหรือทราบไม่ครบทุกขั้นตอนจึงพบปัญหาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่มี
จานวนมาก อย่างไรก็ตาม ได้มีการแนะนาให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอัตรา
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 26.09 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตรา 9.29
(แผนภูมิที่ 3.9)

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 3.9 อัตราการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบการจังหวัดยะลา

ทีม่ า : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

8. อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้ง ในสถานประกอบการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพ าทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลมาจาก การที่ลูกจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติหรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สาหรับ
จั ง หวั ด ยะลา ไม่ เ คยเกิ ด ข้ อ พิ พ าทแรงงาน/ข้ อ ขั ด แย้ ง ในสถานประกอบการแต่ อ ย่ า งใด อาจเนื่ อ งมาจาก
สถานประกอบการ ในจังหวัดยะลาส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก จึงทาให้นายจ้าง/ สถาน
ประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แสดงให้เห็นว่า
จังหวัดยะลาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดอยู่ในระดับดีมาก

จังหวัดยะลา
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38

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

9. อัตราแรงงานทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตน
ในส่ว นอัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยการศึกษาจากจานวนสถานประกอบการ
ในระบบประกันสังคมของจังหวัดยะลา เปรียบเทียบกับจานวนสถานประกอบการทั้งหมดของจังหวัดยะลา พบว่า
สัดส่วนของสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีสัดส่วนไม่คงที่ โดยมี อัตราเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3
ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 ปี 2561 ดังนี้ 92.76, 93.81, 92.86, 92.32 ,91.24 และ 98.78 จะเห็นได้ว่าอัตราสถาน
ประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมจะปรับตัวขึ้นลงหลังไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เรื่อยมา
สาหรับในไตรมาส 1 ปี 2562 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนมีร้อยละ 90.12 พบว่าอัตราแรงงานที่เป็น
ผู้ประกันตนปรับลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (แผนภูมทิ ี่ 3.10)
แผนภูมทิ ี่ 3.10 อัตราสถานประกอบการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลาไตรมาส 1 ปี 2562 ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ขอนาเสนอข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ ตามลาดับคือ
1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
2) การส่งเสริมการมีงานทา
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
และ 5) การประกันสังคม

1. กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
1.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน จังหวัดยะลา
ส านัก งานสถิติจัง หวัด ยะลา ได้ดาเนิ นการส ารวจสภาวะการทางานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2562
สรุ ป รายละเอี ย ดได้ดั ง นี้ จั งหวัด ยะลามี ป ระชากรที่อ ยู่ ในวั ยท างานหรื อ อายุ 15 ปีขึ้ น ไป จานวน 333,965 คน
(เพศชาย มีจานวน 163,405 คน เพศหญิงมี 170,560 คน) จาแนกเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 223,454 คน
(ชาย 122,978 คน หญิง 100,476 คน) ได้แก่ ผู้มีงานทา 222,353 คน (ชาย 121,877 คน หญิง 100,476 คน)
ผู้ว่างงาน 1,012 คน (ชายทั้งหมด 1,012 คน) และในไตรมาสนี้มีแรงงานที่รอฤดูกาล 89 คน (ชาย 89 คน) ขณะที่ผู้ไม่
อยู่ในกาลังแรงงาน มีจานวน 110,511 คน (ชาย 40,427 คน หญิง 70,084 คน) จาแนกเป็น ผู้ทางานบ้าน 24,352 คน
เรียนหนังสือ 50,271 คนและอื่นๆ 35,888 คน (แผนภูมทิ ี่ 4.1 และตารางภาคผนวก 1)
แผนภูมิที่ 4.1 โครงสร้างประชากรจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562
ผูอ้ ยูใ่ นวัยทางาน
(อายุ 15 ปีขนึ้ ไป)
333,965 คน

ผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
110,511 คน

ผูท้ อี่ ยูใ่ นกาลังแรงงาน
223,454 คน
ผูม้ ีงานทา
222,353 คน

ทางานบ้าน
24,352 คน

ผูว้ า่ งงาน
1,012 คน

เรียนหนังสือ
50,271 คน

ผู้รอฤดูกาล
89 คน

อืน่ ๆ
35,888 คน

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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สาหรับผู้มีงานทา จานวน 222,353 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 143,050 คน คิดเป็นร้อยละ 64.33
ของผู้มีงานทาทั้งหมด ส่วนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 79,303 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.67 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด) เนื่องจากจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดเกษตรกรรม จึงส่งผลให้ แรงงานภาคเกษตรกรรมสูงกว่าแรงงานนอกภาค
เกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม
โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก มากที่สุด มีจานวน
33,475 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.05 ของผู้ ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
จานวน 12,876 คน คิดเป็นร้อยละ 5.79 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ จานวน 6,930 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12
การก่ อสร้ าง จ านวน 6,614 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 2.97 และการศึก ษา จานวน 6,239 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.81
ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด (แผนภูมทิ ี่ 4.2)
แผนภูมทิ ี่ 4.2 แสดงผูม้ งี านทาจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม (5 อันดับแรก)
ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ :ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาตามอาชีพในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่าอาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
อัน ดับ 1 ผู้ ปฏิบั ติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จานวน 142,407 คน ร้อยละ 64.04 อัน ดับ 2
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จานวน 44,650 คน ร้อยละ 20.08 อันดับ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวน 10,886 คน ร้อยละ 4.90 อันดับ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ จานวน 7,936 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.57 และอันดับ 5 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและการ
ให้บริการ 5,638 คน คิดเป็นร้อยละ 2.53 (รายละเอียดตามตารางผนวกที่ 2 และแผนภูมทิ ี่ 4.3)

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.3 แสดงจานวนผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ (5 อันดับแรก)
ไตรมาส 4 ปี 2561 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ :ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทา พบว่า ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน
66,339 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84 ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ, สายอาชีวศึกษา และสายวิชาการศึกษา) คือมีจานวน 56,267 คน (ร้อยละ 25.31) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีจ านวน 40,141 คน (ร้ อยละ 18.05) ระดับต่ ากว่าประถมศึก ษา จานวน 23,950 คน (ร้ อยละ 10.77)
และระดับมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ, สายวิชาชีพ และสายวิชาการศึกษา) จานวน 22,863 คน (ร้อยละ 10.28) ตามลาดับ
แผนภูมทิ ี่ 4.4 แสดงจานวนผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส 1 ปี 2562 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2561

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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ในด้านสถานภาพการทางานของผู้มีงานทา พบว่าส่วนใหญ่ทางานส่ วนตัว กล่าวคือ ร้อยละ 40.00 (88,944 คน)
รองลงมาช่ว ยธุร กิจ ครัว เรื อน มีอัตราร้ อยละ 30.78 (68,438 คน) ลู กจ้างเอกชน ร้อยละ 21.52 (47,858 คน)
และลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 6.35 (14,107 คน) ตามลาดับ ส่วนผู้มีงานทาที่มีสถานภาพเป็นนายจ้างมีเพียงร้อยละ
1.35 (3,006 คน) (แผนภูมทิ ี่ 4.5)
แผนภูมทิ ี่ 4.5 แสดงจานวนผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามสถานภาพการทางาน ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ประชากรของจังหวัดยะลาที่ว่างงาน
ทั้งสิ้น มีจานวน 1,012 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของผู้ว่างงานทั้งหมด โดยเป็นเพศชายทั้งหมด มีจานวน 1,012 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของผู้ว่างงานทั้งหมด
อัตราการว่างงานของประชากร ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจานวนประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานรวม
พบว่า จังหวัดยะลา มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.45
แผนภูมทิ ี่ 4.6 แสดงจานวนผูว้ า่ งงานและอัตราการว่างงาน แยกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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1.2 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ของประเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดาเนินการสารวจสภาวะการทางานของประชากร ไตรมาส 1 ปี 2562 ผลการ
สารวจภาวะ การทางานของประชากร พบว่า จานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีจานวน 56,465,172 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่
ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทางาน 38,365,152 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.94 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ มีงานทา
37,702,701 คน ผู้ว่างงาน 351,157 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 311,294 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกาลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่
พร้อมทางานมีจานวน 18,100,020 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.06 (ตารางที่ 4.1)
สาหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้มีงานทา จานวน 37,702,701 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.27 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
2. ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ไม่มีงานทาแต่พร้อมที่จะทางานมีจานวน 351,157 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
0.92 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
3. ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทางานและไม่พร้อมที่จะทางานเนื่องจากจะรอทางานในฤดูกาล
ต่อไป มีจานวน 311,294 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.81
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตาม สถานภาพแรงงาน
หน่วย : ล้านคน

สถานภาพแรงงาน

ไตรมาส 4 ปี 2561

รวม
ประชากร 15 ปีขนึ้ ไป
56,391,882
1. ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน 38,381,552
1.1 ผู้มงี านทา
37,911,238
1.2 ผูว้ า่ งงาน
358,772
1.3 ผู้ทรี่ อฤดูกาล
111,542
2. ผูอ้ ยูน่ อกกาลังแรงงาน 18,010,330
อัตราการว่างงาน
0.93

ชาย
27,220,690
20,891,412
20,625,439
200,094
65,880
6,329,278
0.96

หญิง
29,171,192
17,490,139
17,285,799
158,678
45,662
11,681,053
0.91

ไตรมาส 1 ปี 2562
รวม
ชาย
หญิง
56,465,172 27,252,933 29,212,239
38,365,152 20,806,832 17,558,320
37,702,701 20,428,823 17,273,878
351,157
200,437
150,720
311,294
177,573
133,721
18,100,020 6,446,101 11,653,919
0.92
0.96
0.86

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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แรงงานนอกระบบ ปี 2561
สาหรับแรงงานนอกระบบ ปี 2561 จากผลการศึกษาของสานักงานสถิติจังหวัด ยะลา พบว่าปัจจุบัน
ผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบมีจานวน 177,863 คน ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่ านี้จะทางานในภาคเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือมีจานวน 142,439 คน คิดเป็นร้อยละ 80.08 ขณะที่นอกภาคเกษตรมี 35,424 คน (ร้อยละ
19.92) ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จานวน 23,533 คน
(ร้อยละ 13.23) 2) กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 6,084 คน (ร้อยละ 3.42) 3) การผลิต 2,519 คน
(ร้อยละ 1.42) 4) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1,314 คน (ร้อยละ 0.74) และ 5) การก่อสร้าง จานวน 862 คน (ร้อยละ
0.48) (แผนภูมทิ ี่ 4.7)
แผนภูมทิ ี่ 4.7 ผูม้ งี านทาที่อยูใ่ นแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร ( 5 อันดับแรก) ปี 2561

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่ามีงานทาในอาชีพต่าง ๆ สูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1) ผู้ปฏิบัติงานประเภทอาชีพด้านเกษตรและการประมง จานวน 142,030 คน (ร้อยละ 79.85) 2) พนักงานบริการ
จานวน 27,303 คน (ร้อยละ 15.35) 3) ประเภทอาชีพด้านความสามารถทางฝีมือ จานวน 4,402 คน (ร้อยละ 2.47)
4) พื้นฐานต่างๆจานวน 2,036 คน (ร้อยละ 1.14) และ 5) ผู้ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร จานวน 1,039 คน
(ร้อยละ 0.58) (แผนภูมทิ ี่ 4.8)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.8 จานวนผูม้ ีงานทาที่อยูใ่ นแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ
( 5 อันดับแรก) ปี 2560

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 45 – 49 ปี กล่าวคือ ผู้มีอายุ
45 – 49 ปี มีจานวน 27,420 คน (ร้อยละ 15.42) รองลงมาคือผู้มีอายุในช่วง 50 -54 ปี จานวน 24,648 คน
(ร้อยละ 13.86) และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 24,143 คน (ร้อยละ 13.58) ส่วนช่วงอายุ 15 - 19 ปี มีน้อยที่สุด
จานวน 2,311 คน (ร้อยละ 1.30) (แผนภูมทิ ี่ 4.9)
แผนภูมทิ ี่ 4.9 จานวนผูม้ ีงานทา ที่อยูใ่ นแรงงานนอกระบบในจังหวัดยะลา จาแนกตามอายุ ปี 2561

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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สาหรับด้านการศึกษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คือมีจานวน
52,462 คน (ร้อยละ 29.50) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ,สายอาชีวศึกษา,สายวิชา
การศึกษา) จานวน 41,704 คน (ร้อยละ 23.45) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 39,124 คน (ร้อยละ 22.00)
(แผนภูมิที่ 4.10)
แผนภูมทิ ี่ 4.10 ผูม้ ีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

2. การส่งเสริมการมีงานทา
2.1 การจัดหางานในประเทศ
ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา เป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดาเนินการโดยสานักงาน
จัดหางานจังหวัดยะลา การส่งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและต่างประเทศ
โดยการจัดหางานในจังหวัดยะลาในช่วง ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่าน
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ยะลา จ านวน 998 อั ต รา ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ านวน 257 อั ต รา จากไตรมาส
ที่แ ล้ วที่มีจ านวนตาแหน่ งว่าง 741 อัตรา ในส่ วนของผู้ ล งทะเบียนสมัครงานไตรมาสนี้ พบว่า มี จานวน 930 คน
เพิ่มขึ้น 176 คน จากไตรมาสที่แล้ว ที่มีจานวน 754 คน ขณะที่ผู้ ได้รับการบรรจุงานในไตรนี้ มีจานวน 748 คน
เพิ่มขึ้น 158 คน จากไตรมาสแล้วจานวน 590 คน (แผนภูมทิ ี่ 4.11 )

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.11 แสดงจานวนเปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน
ไตรมาส 4 ปี 2561 – ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

สาหรับตาแหน่งงานว่างไตรมาสนี้ พบว่าเป็นชาย 146 อัตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.63 ของตาแหน่งงาน
ว่างทั้งหมด ขณะทีเ่ พศหญิงมี 73 อัตรา (ร้อยละ 7.31) และไม่ระบุเพศ 779 อัตรา ร้อยละ 78.06 การที่ตาแหน่งงาน
ว่างมากกว่าครึ่งไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้าง พิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไปไม่ว่าชาย
หรื อหญิงก็ส ามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณาเห็ นว่า
การไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่าการระบุเพศ (แผนภูมทิ ี่ 4.12)
แผนภูมทิ ี่ 4.12 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างในจังหวัดยะลา แยกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จ านวนผู้ ม าลงทะเบี ย นสมั ค รงานในไตรมาส นี้ พ บว่ า มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 930 คน
เป็นชาย 352 คน คิดเป็นร้อยละ 37.85 และเป็นหญิง 578 คน คิดเป็นร้อยละ 62.15 และการบรรจุงานมีผู้ได้รับ
การบรรจุ ให้ มีงานทาทั้งสิ้ น 590 คน โดยสั ดส่ วนของเพศหญิง จะได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย กล่ าวคือ
ผู้บรรจุงานที่เป็นเพศหญิง มีสัดส่วนร้อยละ 60.96 (456 คน) ขณะที่ เพศชาย มีสัดส่วนร้อยละ 39.04 (292 คน)
ไม่สอดคล้องกับผู้มาใช้บริการสมัครงงาน ที่มีเพศชายมาใช้บริการสมัครงาน มากกว่าเพศหญิง (แผนภูมิที่ 4.13)
จังหวัดยะลา
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แผนภูมิที่ 4.13 ตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ตาแหน่งงานว่างระดับการศึกษาที่
ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการร้อยละ 32.57 (325 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับระดับ ปวช. มีความ
ต้องการร้อยละ 17.03 (170 อัตรา) ระดับ ปวส. ร้อยละ 15.53 (155 อัตรา) ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 15.33
(153 อัตรา) อนุปริญญาสัดส่วนร้อยละ 10.72 (107 อัตรา) และระดับปริญญาตรี มีความต้องการร้อยละ 8.80 (88 อัตรา)
แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดแรงงานในจังหวัดยะลามีความต้องการแรงงานในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาน้อยมาก
ในขณะที่ผู้สมัครงานในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรีสูงสุด ร้อยละ 43.12 (401 คน) รองลงมา
เป็นระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 24.30 (226 คน) และระดับประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 17.96 (167 คน)
และการบรรจุงานระดับ ระดับปริญญาตรี มีการบรรจุงานมากที่สุ ดจานวน 342 คน หรือมีร้อยละ 45.72
เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่นๆ รองลงมาเป็นระดับ มัธยมศึกษา จานวน 185 คน ร้อยละ 24.73 และระดับประถม
ศึกษาและต่ากว่า มีร้อยละ 13.24 (99 คน)
ตารางที่ 4.2 ตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงาน/บรรจุงาน ในจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 1 ปี 2562
วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา
ปริญญาตรี
รวม

ตาแหน่งว่าง
(อัตรา)
153
325
466
88
998

ผูส้ มัครงาน
ร้อยละ
(คน)
15.33
167
17.96
32.57
226
24.30
43.28
136
14.65
8.82
401
43.12
100.00
930
100.00
ร้อยละ

บรรจุงาน
(คน)
99
185
122
342
748

ร้อยละ
13.24
24.73
16.31
45.72
100.00

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.14 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง / ผูส้ มัครงาน / บรรจุงาน ในจังหวัดยะลา
จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประเด็นที่น่าสังเกต คือ ตาแหน่งงานว่างระดับประถมศึกษาและต่ากว่า ระดับมัธยมศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.
และอนุปริญญา มีสัดส่วนสูงกว่าผู้สมัครงาน แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในระดับมัธยมศึกษา
ปวช. ปวส. อนุปริญญา ในขณะที่ตาแหน่งงานว่าง ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนต่ากว่าผู้สมัครงาน แสดงให้เห็นว่า
ระบบการศึกษาต้องเร่งผลิตคนในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา รองรับตลาดแรงงานควบคู่กับการสร้างค่านิยมใน
เรื่องการศึกษา ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการศึกษาระดับปวช. ปวส. อนุปริญญา ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าระดับปริญญาตรี
และยังสามารถหางานได้มากและง่ายกว่า เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่านั่นเองที่ผ่านมาเยาวชน
มีค่านิยมและให้ความสาคัญกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสูงมาก เมื่อตาแหน่งงานว่างไม่สอดคล้องกั บระดับ
การศึกษาของผู้สมัครงานที่จบ จึงส่งผลต่อการทางานต่าระดับการศึกษาตามมา
ด้านอาชีพพบว่าไตรมาส 1 ปี 2562 อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เสมียน เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 27.35 (273 อัตรา) 2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 21.54 (215 อัตรา) 3) อาชีพ
งานพื้นฐาน ร้ อยละ 18.54 (185 อัตรา) 4) ช่ างเทคนิ ค และผู้ ปฏิ บั ติง านที่ เ กี่ ยวข้ อง ร้อ ยละ 13.63 (136 อัตรา)
และ 5) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆร้อยละ 10.52 (105 อัตรา)
สาหรับอาชีพ ที่มีผู้สมัครงานสูงสุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 246 คน (ร้อยละ 26.45) รองลงมาคือพนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 240 คน (ร้อยละ 25.81) และอาชีพงานพื้นฐาน 210 คน (ร้อยละ 22.58)
ส่วนการบรรจุงาน มีการบรรจุงานในอาชีพ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาดสูงสุด มีจานวน
200 คน (ร้อยละ 26.74) รองลงมาคือเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 191 คน (ร้อยละ 25.53) และอาชีพงานพื้นฐาน
157 คน (ร้อยละ 20.99) แผนภูมทิ ี่ (4.15)

จังหวัดยะลา
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แผนภูมิที่ 4.15 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ช่ว งอายุ ที่เ ป็ น ที่ ต้องการของตลาดแรงงานในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่ ว นใหญ่ จะมีอายุระหว่ าง 18-39 ปี
โดยที่ช่วงอายุ 18-24 ปี มีความต้องการสูงสุด 375 อัตรา (ร้อยละ 37.58) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี 214 อัตรา
(ร้อยละ 21.44) และช่วงอายุ 30-39 ปี 161 อัตรา (ร้อยละ 16.13) ขณะเดียวกันผู้สมัครงานส่วนใหญ่จะมี ช่วงอายุ
18 - 24 ปีสูงสุด มีจานวน 405 คน (ร้อยละ 43.60) รองลงมาเป็นผู้สมัครงานที่มีช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 326 คน
(ร้อยละ 35.01) และอายุ 30-39 ปี จานวน 142 คน (ร้อยละ 15.24) และช่วงอายุที่ได้รับการบรรจุงานสู งสุดมีอายุ
18-24 ปี จ านวน 267 คน (ร้ อยละ 35.70) รองลงมาคือช่ ว งอายุ 25-29 ปี จานวน 205 คน (ร้ อยละ 27.41)
และช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 200 คน (ร้อยละ 26.74)
แผนภูมิที่ 4.16 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามอายุ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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หากศึกษาในด้านอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมที่มีตาแหน่ งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรกในไตรมาส 1
ปี 2562 คือ 1) การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จานวน 404 อัตรา (ร้อยละ 40.48) 2) การผลิต จานวน
134 อัตรา (ร้อยละ 13.43) 3) การก่อสร้าง จานวน จานวน 108 คน (ร้อยละ 10.82) 4) ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 102 อัตรา (ร้อยละ 10.22) และ 5) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จานวน 51 อัตรา (5.11)
ซึ่งสอดคล้ องกับ การบรรจุ งานที่พบว่าอุตสาหกรรมที่บรรจุงานได้สู งสุ ดคือการขายส่ งและการขายปลี ก
ซ่อมแซม ยานยนต์ฯ ได้รับการบรรจุงาน 304 คน (ร้อยละ 40.64) รองลงมาคือ การผลิต 109 อัตรา (ร้อยละ 14.57)
และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 68 อัตรา (9.09) (แผนภูมิที่ 4.17)
แผนภูมทิ ี่ 4.17 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา
จาแนกตามอุตสาหกรรม ( 5 อันดับแรก) ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

2.2 การส่งเสริมการมีงานทา
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลาในไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
มี กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ง านท า ได้ แ ก่ การแนะแนวอาชี พ (ในสถานศึ ก ษา) จ านวน 2 ครั้ ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จานวน 516 คน เป็นเพศชาย 237 คน และเพศหญิง 279 คน การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
จ านวน 2 ครั้ ง มี ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ านวน 40 คน เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 31 คน และเพศชาย จ านวน 9 คน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ จานวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ จานวน 20 คน เป็นเพศหญิง จานวน
7 คน และเพศชาย จานวน 13 คน และการอบรมผู้รับงาน / ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน จานวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ จานวน 20 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด จานวน 20 คน
หากพิจารณาผู้ได้ รับประโยชน์จากการดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม หรือผู้ได้รับประโยชน์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง ได้รับประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 57.55
(343 คน) ขณะที่เพศชาย ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 42.45 (253 คน)

จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 4.3 กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
กิจกรรมที่ดาเนินการ/เพื่อส่งเสริมการงานทา
1. แนะแนวอาชีพ(ในสถานศึกษา)
2. มหกรรมอาชีพ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ
5. อบรมผู้รับงาน / ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน
6. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน
รวม

จานวนครัง้
ที่จดั กิจกรรม
2
2
1
6

ผู้ได้รบั ประโยชน์ (คน)
ชาย
หญิง
รวม
237
279
516
9
31
40
7
13
20
120
20
253
343
596

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

2.3 แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เข้ามาทางานในจังหวัดยะลา โดย สามารถ
จาแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดดังนี้ 1. แรงงานต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตทางานตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับ ที่ 322 ข้อ 10 (10) มีสาระสาคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและทางานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น
เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ ” 2. แรงงานต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง 3. แรงงานต่างด้าวมาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับผ่อนผันให้ทางานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติและปรับสถานะ การเข้าเมือง ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 4. แรงงานต่างด้าวมาตรา 9 นาเข้าตาม MOU ได้แก่
คนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ รัฐบาลประเทศต้นทาง
5. แรงงานต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
6. แรงงานต่างด้าว มาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทางาน 7. แรงงานต่างด้าวมาตรา 14 ได้แก่ คนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานบริเวณชายแดน ในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่า
ด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ตดิ กับราชอาณาจักรไทย
จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในไตรมาส 1 ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
มีจานวนทั้งสิ้น 3,524 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ แรงงานต่างด้าว มาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ
จานวน 3,089 คน (ร้อยละ 87.66) รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวประเภทที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน
189 คน ร้ อ ยละ 5.36 ประเภทชนกลุ่ มน้ อย (มาตรา 13) จานวน 136 คน หรือร้ อยละ 3.86 ประเภทชั่ ว คราว
(มาตรา 9) จานวน 108 คน (ร้อยละ 3.06) และประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 62) จานวน
2 คน ร้อยละ 0.06 ตามลาดับ
จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.18 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทการได้รบั อนุญาต ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

หากพิจารณาเปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจัง หวัดยะลา ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
จาแนกตามประเภทอาชีพ ที่เข้ามาทางานมากที่สุ ด จะพบว่า ส่ว นใหญ่ ประกอบอาชีพประเภทวิช าชีพด้านต่างๆ
ร้อยละ 81.48 (88 คน) รองลงมาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโส ผู้จัดการ ร้อยละ 13.89 (15 คน)
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 3.70 (4 คน) และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ร้อยละ 0.93 (1 คน) แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในจังหวัดยะลา ต้องพึ่งพิงแรงงานทักษะฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง จึงต้องส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป
แผนภูมทิ ี่ 4.19 แสดงจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชัว่ คราว มาตรา 9 จังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอาชีพทีเ่ ข้ามาทางานมากทีส่ ดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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ถ้าพิจารณาจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชั่วคราว มาตรา 9 จังหวัดยะลา จาแนกตามสัญชาติที่เข้ามา
ทางานมากที่สุด จะพบว่า แรงงานต่างด้าว สัญชาติอื่นๆ มีมากที่สุด จานวน 44 คน (ร้อยละ 40.74) รองลงมาคือ
สัญชาติฟิลิปปินส์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 สัญชาติจีน จานวน 16 คน (ร้อยละ 14.81 ) สัญชาติเมียนมา
จานวน 3 คน (ร้อยละ 2.78) สั ญชาติ อเมริ กัน จานวน 3 คน (ร้อยละ 2.78) และสั ญชาติ อินเดีย จานวน 2 คน
(ร้อย 1.85) ตามลาดับ
แผนภูมทิ ี่ 4.20 แสดงจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชัว่ คราว มาตรา 9 จังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติทเี่ ข้ามาทางานมากทีส่ ดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้จาแนกแรงงาน
ต่างด้าวออกเป็น 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา สาหรับในไตรมาส 1 ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
จานวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จานวนทั้งสิ้น 3,278 คน (เมียนมา
จานวน 2,993 คน ลาว จานวน 56 คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน 229 คน)

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.21 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

2.4 ความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ได้ให้สานักงานแรงงานจังหวัดทาการสารวจความต้องการแรงงาน (demand) และผู้สาเร็จ
การศึกษา (Supply) ในพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ซึ่งผลการสารวจ
ดังกล่าวนาไปสู่การคาดประมาณความต้องการแรงงานระดับจังหวัดใช้วิธี Manpower Requirement Approach
(หรือวิธี Gpp per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้สร้างซอฟท์แวร์ ในการคานวณ
ให้เพื่อนาผลสารวจบันทึกในระบบประมวลผลให้มีการถ่วงน้าหนัก (weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการ
ของจังหวัด (สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา อยู่ระหว่างรอการจัดสรรเป้าหมายในการส ารวจข้อมูล ปี 2562
จากสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)

จังหวัดยะลา
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2.5 แรงงานไทยในต่างประเทศ
ในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่ า จั ง หวั ด ยะลามี แ รงงานไทยที่ ม าลงทะเบี ย นแจ้ ง ความประสงค์ เ ดิ น ทาง
ไปทางานต่างประเทศ (จาแนกตามระดับการศึกษา) มีจานวน 12 คน เป็นเพศชาย จานวน 11 คนและหญิงจานวน
1 คน แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 1 คนระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 5 คน ระดับ ปวช. ปวส.
ปวท. และอนุปริญญา จานวน 5 คน และมัธยมศึกษา จานวน 1 คน
แผนภูมทิ ี่ 4.22 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ทีม่ าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ (จาแนกตามระดับการศึกษา) ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ในส่ ว นของแรงงานไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปท างานต่ า งประเทศโดยจ าแนกตามวิ ธี ก ารเดิ น ทาง
ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 12 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า ไปโดยวิธี Re-Entry
คือกลับไปทางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญาทั้งหมด จานวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.67 และเดินทาง
ด้วยตนเอง จานวน 1 คน หรือร้อยละ 8.33
แผนภูมทิ ี่ 4.23 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามวิธเี ดินทาง ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่า ผู้ ได้รับ อนุญาตให้ ไปทางานต่างประเทศในภาพรวมของ
ไตรมาส 4 ปี 2561 มีสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้น จานวน 2 คน
แรงงานไทยเดิ น ทางไปท างานตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่ ว นใหญ่ จ ะไปท างานใน
ภูมิภาคเอเชีย จานวน 11 คน หรือร้อยละ 91.67 และภูมิภาคแอฟริกา จานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33
ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ
แผนภูมทิ ี่ 4.24 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามภูมภิ าคทีเ่ ดินทางไปทางาน ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบไตรมาส 1 ปี 2562 ( มกราคม – มีนาคม 2562) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ได้ดาเนินการ
ฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบ
มาตรฐานฝี มื อแรงงานเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพฝี มื อแรงงานไทยให้ มี มาตรฐานฝี มื อทั ดเที ยมประเทศต่ างๆ ขณะเดี ยวกั น
เป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีผลการพัฒนาศักยภาพแรงงานในไตรมาส 1
ปี 2562 ดังนี้
หากพิจารณาการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2562
มีการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จานวน 5 กลุ่มอาชีพ มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด จานวน 115 คน กลุ่มอาชีพ
ที่มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางานมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ เข้ารับการฝึกจานวน 34 คน (ร้อยละ
29.57) รองลงมาคื อ ช่ า งเครื่ อ งกล ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 26 คน (ร้ อ ยละ 22.61)
ช่างก่อสร้ าง จ านวน 20 คน (ร้ อยละ 17.39) ช่างอุตสาหกรรมศิล ป์ จานวน 20 คน (ร้อยละ 17.39) และช่าง
อุตสาหกรรม จ านวน 15 คน (ร้ อยละ 13.04) ในส่ว นของผู้ ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทางาน คิดเป็นร้อยละ 87.83
(ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทางานทั้งหมด 101 คน)
แผนภูมทิ ี่ 4.25 แสดงจานวนการฝึกเตรียมเข้าทางาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ส าหรั บ การฝึ กยกระดับ ฝี มื อแรงงานในไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่ มอาชี พที่มีการฝึ กยกระดับ ฝี มือ แรงงาน
มากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 260 คน (ร้อยละ 67.18) รองลงมาเป็นช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ จานวน 94 คน (ร้อยละ 24.29) และช่างเครื่องกล จานวน 33 คน (ร้อยละ 8.53) ในส่วนของผู้ผ่านการ
ฝึกยกระดับแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 98.19 (ผ่านการฝึกยกระดับแรงงานทั้งหมด 380 คน)

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.26 แสดงจานวนการฝึกยกระดับแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดยะลา พบว่า ในไตรมาสนี้ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 2 กลุ่ ม อาชี พ คื อ ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 197 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.12
และช่างเครื่ องกล จ านวน 40 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 16.88 ในส่ ว นของผู้ ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 76.37 (ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งหมด 181 คน)
แผนภูมทิ ี่ 4.27 แสดงจานวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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4. การคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ
4.1 การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทา การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับฝีมือ
ให้ เ ป็ น ที่ย อมรั บ ของตลาดแรงงาน และทั ด เที ยมมาตรฐานสากลแล้ ว อีก ภารกิจ หนึ่ ง ที่เ กิ ด ขึ้ น ต่อ เนื่ อ งภายหลั ง
การส่งเสริมให้คนมีงานทาแล้วคือ ภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้าง นายจ้าง ให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน
โดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการจ้างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพื่อไม่ให้ ลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้างโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมกับฝ่ายนายจ้าง กล่าวคือ ไม่เอนเอียงไปด้านหนึ่งด้านใด ทั้งนี้ มาตรการที่จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้รับรายได้
และสวัสดิการที่เป็นธรรมเพียงพอต่อการดารงชีวิต รวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้คือการ
ตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ แน่ ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมายขณะเดียวกันจะเป็น
มาตรการในการกระตุ้นให้ สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลู กจ้างของตนให้มากขึ้นอีกด้วย สาหรับในไตรมาส 1
ปี 2562 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดาเนิ นการตรวจ
สถานประกอบการทั้งสิ้น 78 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองแรงงาน 3,419 คน จาแนกเป็น
ลูกจ้างชาย 2,172 คน (ร้อยละ 63.53 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด) ลูกจ้างหญิง 1,247 คน (ร้อยละ 36.47 ของลูกจ้าง
ที่ตรวจทั้งหมด) และในไตรมาสนี้ไม่มีลูกจ้างที่เป็นเด็ก
ซึ่ ง สถานประกอบการที่ ต รวจส่ ว นใหญ่ 5 อั น ดั บ แรกเป็ น สถานประกอบการขนาด 5 - 9 คน สู ง สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 23.08 (18 แห่ง) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20-49 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 (17 แห่ง)
สถานประกอบการขนาด 50-99 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.95 (14 แห่ ง ) สถานประกอบการขนาด 10 - 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.10 (11 แห่ง) และสถานประกอบการขนาด 5 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 (9 แห่ง) ขณะที่สถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 25.64 (จานวน 20 แห่ง)
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจแรงงานในจังหวัดยะลา
สถานประกอบการ/ลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจ
ขนาดสถาน
ไตรมาส 4 ปี 2561
ไตรมาส 1 ปี 2562
สปก.*
ลูกจ้าง
ปฏิบตั ิ
สปก.*
ลูกจ้าง ปฏิบตั ถิ กู ต้อง ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
ประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คนขึ้นไป
รวม

(แห่ง)

(คน)

ไม่ถกู ต้อง(แห่ง)

(แห่ง)

(คน)

(แห่ง)

(แห่ง)

11
7
7
10
7
2
44

48
52
96
282
506
270
1,254

1
2
2
5

9
18
11
17
14
8
1
78

26
112
147
500
1,009
1,309
316
3,419

9
17
6
11
10
4
1
59

1
5
6
4
4
20

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562
(2) *สถานประกอบการ
จังหวัดยะลา
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ในส่วนผลการตรวจพบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ จานวน 20 แห่ง เจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการออกคาสั่งให้ดาเนินการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 20 แห่ง ได้แก่
ประเภทการก่อสร้าง จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ข้อเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ เรื่องวันหยุด (1 แห่ง) เรื่องการจ่าย
ค่าจ้าง (1 แห่ง) และข้อบังคับ (3 แห่ง) ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ข้อเรื่องที่ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ได้แก่ เรื่องค่าจ้างขั้นต่า (2 แห่ง) และเรื่องข้อบังคับ (3 แห่ง) ประเภทการไฟฟ้าก๊าซและการประปา จานวน 3 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 15.00 ข้อเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ เรื่องค่าจ้างขั้นต่า (1 แห่ง) และเรื่องข้อบังคับ (2 แห่ง) (แผนภูมทิ ี่ 4.28)
แผนภูมิ 4.28 ประเภทอุตสาหกรรมทีป่ ฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลาไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน
สาหรั บการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้าง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทางานยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่
ดาเนินการเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทางาน
เพราะหากการทางานมีความปลอดภัยย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานตามมา เมื่อคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะ
ทางานอย่างมีความสุข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถานประกอบการอันนาไปสู่ผลกาไรตามมานั่นเอง ในไตรมาส
1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดาเนินการตรวจความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น จานวน 23 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น จานวน 1,494 คน โดยในไตรมาส 1
ปี 2562 มีการตรวจความปลอดภัยในการทางานจังหวัดยะลา เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ร้อยละ 4.35 (ไตรมาส 4
ปี 2561 ตรวจความปลอดภัย 22 แห่ง) และสัดส่วนของลูกจ้างที่ได้รับการดูแลคุ้มครองด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ
81.79 (ไตรมาส 4 ปี 2561 ลูกจ้างผ่านการตรวจ จานวน 1,494 คน) ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายมีร้อยละ 26.09 (จานวน 6 แห่ง)

จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 4.5 แสดงการตรวจความปลอดภัยในการทางานจังหวัดยะลา จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 4 /2561
ไตรมาส 1 /2562
ขนาด สปก.
ผลการตรวจ
สปก.ทีผ่ า่ นการ ลูกจ้างทีผ่ า่ น สปก.ทีผ่ า่ นการ ลูกจ้างทีผ่ า่ น
ตรวจ (แห่ง) การตรวจ (คน) ตรวจ (แห่ง) การตรวจ (คน) ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง
1-4 คน
5
13
5-9 คน
6
47
4
27
4
10-19 คน
7
91
4
51
3
1
20-49 คน
4
121
8
299
8
50-99 คน
2
122
1
1
100-299 คน
4
655
4
300-499 คน
1
340
1
500-999 คน
1,000 คนขึ้นไป
รวม
22
272
23
1,494
17
6
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัยในการทางานสูงสุดในไตรมาส 1 ปี 2562 คือ การก่อสร้าง
จานวน 16 แห่ง (ร้อยละ 69.57) รองลงมาประเภทการขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
ฯลฯ จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 17.39) การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.35) การผลิต จานวน
1 แห่ง (ร้อยละ 4.35) โรงแรมและภัตตาคาร จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.35)
ซึ่งผลการตรวจ พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีผลการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย ในการ
ทางานในไตรมาส 1 ปี 2562 ได้แก่ ประเภทการก่อสร้าง ร้อยละ 66.67 ( 4 แห่ง) ประเภทการผลิต ร้อยละ 16.67
(1 แห่ง) และการขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 16.67)
แผนภูมิ 4.29 ประเภทอุตสาหกรรมทีป่ ฏิบตั ิไม่ถกู ต้องการตรวจความปลอดภัยในการทางานจังหวัดยะลาไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 4.6 แสดงการตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 2562
สปก.
ลูกจ้าง
ประเภทอุตสาหกรรม
ทีผ่ ่านการตรวจ ทีผ่ ่านการตรวจ
(แห่ง)
(คน)
1. เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้
2. การประมง
3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
1
11
4. การผลิต
1
12
5. การไฟฟ้าก๊าซและการประปา
6. การก่อสร้าง
16
1,144
7. การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซม
4
302
ยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่ ว น
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน
8. โรงแรมและภัตตาคาร
1
25
9. การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม
10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า
12. การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
13. การศึกษา
14. งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
15. กิจ กรรมด้ า นบริ ก ารชุ ม ชนสั ง คมและ
การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
17. องค์การระหว่างประเทศและองค์การ
ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
18. ไม่ทราบ
รวม
23
1,494

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบตั ิ
ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
1
1
12
4
3
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

17

6

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
ประกอบไปด้วยการให้คาแนะนาในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการออกคาสั่งให้ส่งเอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการ
ใช้เครื่องจักร รวมทั้งการส่งเรื่องดาเนินคดี ทั้งนี้ ในบางแห่งอาจมีการดาเนินการมากกว่า 1 กรณี สาหรับไตรมาส 1
ปี 2562 พบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามกฎหมายความปลอดภัย อยู่จานวน 6 แห่ง ในส่วนของ
การออกคาสั่ ง ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้ อยละ 100.00 โดยเป็นการออกคาสั่ง ปรับปรุง ทั้งหมด จานวน 6 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
จังหวัดยะลา
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4.3 การแรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งแก่ลูกจ้างและนายจ้างแล้ว
กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ยังมีภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนา
ระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้างความ
ร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสันติสุข ในวงการแรงงาน
ให้ น ายจ้ างและลู กจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ในการทางาน เพราะหากนายจ้าง ลู กจ้างมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี
ย่ อ มไม่ เ กิ ด ปั ญ หาขั ด แย้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ไม่ มี พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นงาน หรื อ ที ม งานก็ จ ะดี น าไปสู่
การเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการทางานคุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้น
ขณะเดี ย วกั น นายจ้ า งก็ มี ค วามสุ ข เนื่ อ งจากมี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผลก าไรตามมาและในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
(มกราคม – มีนาคม 2562) มีสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จานวน 19 แห่ง และมีลูกจ้าง
ได้รับผลประโยชน์ จานวน 1,464 คน

4.4 การสวัสดิการแรงงาน
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสถานประกอบการ
เพื่อให้ การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา
ยังมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ได้ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน สาหรับไตรมาสนี้
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลามีการส่งเสริมการให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกาหนด จานวน 21 แห่ง ลูกจ้างได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน จานวน 1,866 คน
ตารางที่ 4.7 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจาแนกกิจกรรมทีส่ ่งเสริมไตรมาส 1 ปี 2562
กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
1. ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
จากที่กฎหมายกาหนด

แห่ง

คน

21

1,866

ที่มา : สานักงานแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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4.5 การเลิกจ้าง
สานักงานประกันสั งคมจั งหวัดยะลา รายงานสถานะ การเลิกจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ไม่มีสถาน
ประกอบการที่เลิกกิจการ และไม่มีลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้าง
แผนภูมทิ ี่ 4.30 แสดงจานวนสถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ/ลูกจ้างที่ถกู เลิกจ้างในจังหวัดยะลาไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

4.6 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
สาหรับการประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม –
มีนาคม 2562 ) พบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามสถานประกอบการ มีทั้งสิ้น
จานวน 40 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาดกลาง ที่มีลูกจ้าง 50 - 99 คน
จานวน 12 คน คิดเป็นร้ อยละ 30.00 รองลงมาคือขนาดใหญ่ที่มีลู กจ้าง 100 - 199 คน จานวน 8 คน (ร้อยละ
20.00) และขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้าง 200 – 499 คน มีจานวน 8 คน (ร้อยละ 20.00) (แผนภูมทิ ี่ 4.31)
แผนภูมทิ ี่ 4.31 แสดงจานวนผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัดยะลา
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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เมื่อพิจารณาผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานทั้ง 40 คน ตามประเภทความร้ายแรง พบว่า
ส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 52.50 (21 คน) และหยุดงานเกิน 3 วัน ร้อยละ 45.00 (18 คน) และ ตาย
จานวน 1 คน (ร้อยละ 2.50) ของผู้ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน และในไตรมาสนี้ไม่มีผู้ที่สูญเสีย
อวัยวะบางส่วน และไม่มีผู้สูญหาย (แผนภูมทิ ี่ 4.32)
แผนภูมทิ ี่ 4.32 แสดงจานวนผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัดยะลา
จาแนกตามความร้ายแรง ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

สาหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทางานจังหวัดยะลา จาแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุ
การประสบอันตราย (ในกองทุน ) พิจ ารณาตามลาดับ ได้แก่ 1) วัตถุหรือสิ่ งของตัด/บาด/ทิ่มแทง มีจานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.00 2) วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ 3) หกล้ม ลื่นล้ม
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
แผนภูมทิ ี่ 4.33 แสดงสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
จาแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย ไตรมาส 4 ปี 2561

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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5. การประกันสังคม
ภารกิจด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจที่กระทรวง โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา มีหน้าที่ต้อง
ดูแลผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้วย ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ปี 2562 พบว่า มีสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมอยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลา
ทั้งสิ้น 1,477 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดต่ากว่า 5 คน คือมีจานวน 754 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
51.05 สาหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลามี ทั้งสิ้น 24,575 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตน
ในสถานประกอบการขนาด 20 - 49 คน จานวน 4,282 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 จานวนสถานประกอบการและผูป้ ระกันตนทีอ่ ยูใ่ นข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลา
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2562
ขนาดสถานประกอบกิจการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 199 คน
200 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน+
รวม

จานวน
สถานประกอบการ (แห่ง)
754
288
205
140
57
21
8
3
1
1,477

ลูกจ้าง (คน)
1,606
1,899
2,561
4,282
3,946
3,501
3,139
1,879
1,762
24,575

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ยะลา มี ส ถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมที่ เป็ น สถานพยาบาลของรั ฐ บาล
จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของสถานพยาบาลทั้งหมด คือโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลเบตง
แผนภูมทิ ี่ 4.34 จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมของจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562

ทีม่ า : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

5.1 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมพิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน)
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) จานวนการใช้บริการของกองทุนประกันสั งคม
พิ จ ารณาตามประเภทของประโยชน์ ท ดแทน (ไม่ เนื่ องจากการท างาน) ซึ่ งมี 7 กรณี ได้ แก่ เจ็ บป่ ว ย คลอดบุ ต ร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์ บุ ตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่า จ านวนผู้ ใช้บริการมีทั้งสิ้ น จ านวน 31,880 ราย
สาหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตน
ใช้บริการ จานวน 26,672 ราย หรือร้อยละ 83.66 รองลงมาได้แก่ กรณีชราภาพ มีผู้ประกันตนใช้บริการ จานวน
1,728 ราย (ร้อยละ 5.42) และกรณีว่างงาน จานวน 1,703 ราย ร้อยละ 5.34 (แผนภูมทิ ี่ 4.35)
แผนภูมทิ ี่ 4.35 แสดงผูป้ ระกันตนในจังหวัดยะลาที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม
จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนือ่ งจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทั้งสิ้น 37,425,145.14 บาท
โดยกรณีสงเคราะห์บุตร มีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสูงสุด 14,712,900.00 บาท (ร้อยละ 39.31) ของเงินประโยชน์ทดแทน
รองลงมาคือ กรณีคลอดบุตรมีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 10,392,319.00 บาท (ร้อยละ 27.77) และกรณีว่างงาน จ่ายเงิน
ประโยชน์ทดแทน 4,576,730.50 บาท (ร้อยละ 12.23) (แผนภูมทิ ี่ 4.36)
แผนภูมทิ ี่ 4.36 แสดงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจังหวัดยะลาจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

6. ปัญหาด้านแรงงานทีส่ าคัญ
ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญของจังหวัดยะลาในช่วง ไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่คนไม่สู้งาน
และไม่นิยมทางานนอกพื้นที่ ทางานต่างอาเภอ หรือต่างจังหวัด จึงทาให้ผู้ประกอบต้องนาแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ทางานทดแทน และคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมทางานในหน่วยงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ถึงแม้จะ
ได้รับ ค่าตอบแทนที่ไม่สู งนัก เช่น โครงการสร้างงานเร่งด่วน ของ กอ.รมน. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 4,500.ก็นิยมทางานกัน เพราะเป็นอาชีพที่ทาให้คนในพื้นที่มองว่ามีความมั่นคง เมื่อถามถึง ว่าทางานอะไร และที่สาคัญคือ
มีวันหยุดราชการ เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกกษ์

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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7. ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน
7.1 นโยบายรัฐบาล
โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน" (ปี พ.ศ.2560-2563) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จัดทาโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่
3 อาเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
 อาเภอหนองจิก จั ง หวัด ปัต ตานี ให้เป็ นเมืองต้นแบบ "การพัฒ นาเกษตรอุ ตสาหกรรมก้ าวหน้ าผสมผสาน"
(Agricultural Industry City)
 อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ "การค้าชายแดนระหว่างประเทศ" (International
Border City)
 อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา ให้ เ ป็ น เมื อ งต้ น แบบ "การพั ฒ นาที่ พึ่ ง พาตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น " (Sustainable
Development City)
โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะเร่ ง ด่ ว น เพื่ อเสริ ม สร้ า งบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอาเภอ
2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก
- อาเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี และถนน
- อาเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์
กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ
- อาเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า
และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบ
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จึงได้มอบหมายให้สานักงานศึก ษาธิการจังหวัดยะลา จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกหน่วยงานและภาคสังคมในจังหวัดยะลา เพื่อนาผลจากการประชุมไปขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดยะลา ให้สอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
อาเภอเบตง: ได้กาหนด 3 ยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ สู่การพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ "ด้านการพัฒนาที่พึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน" ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมี 4 กลยุทธ์ทส
ี่ าคัญ
เช่น เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตงตามมาตรฐานสากล การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม และเส้นทางการคมนาคม
สายใหม่ ม ายั ง เบตง รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ ง ระบบสาธารณู ป โภค ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเป็ น
เมืองต้นแบบ เป็นต้น
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เมื อ งเบตงอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี 13 กลยุ ท ธ์
ที่สาคัญ เช่น ส่งเสริมการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเบตงด้วยนวัตกรรม เป็นต้น
สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมี
5 กลยุทธ์ที่สาคัญ เช่น เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในเรื่องยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒ นาเมืองไปสู่การปฏิบัติให้เป็ นรูปธรรมและมีธ รรมาภิบาล การทางานแบบบูรณาการในรูปแบบ
ประชารัฐ การมีส่วนร่วมการพัฒนาพลังงานที่มีเสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นต้น


7.2 นโยบายกระทรวงแรงงาน
รัฐบาล

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เรื่องแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงแรงงานดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นทีม่ ีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น โดยการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาชีพและ/หรือ
มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
นาภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการมีงานทา การพัฒนาทักษะฝีมือการได้รับความ
คุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน นาการบริการและสิทธิประโยชน์ที่
ประชาชนควรจะได้รั บ ไปสู่ป ระชาชนในพื้น ที่ เปรียบเสมือนเป็นข้อต่อที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดหรื อ บรรเทาสถานการณ์ ค วามไม่ ไ ว้ ว างใจ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ กั บ ประชาชน
โดยการทางานในพื้นที่จ ะต้องให้ความส าคั ญในการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และสร้างคุณค่าให้ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้วย เช่น การพัฒนาอาชีพนอกจากประสานจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตาบล
หมู่ บ้ า นของตนแล้ ว ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก สู ต รที่ จั ด อบรม การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของกลุ่ ม เป้ า หมาย
ภายใต้งบประมาณที่มีจากัด และการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จานวน 76 คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจาอาเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจาตาบล
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอาเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้น ที่
เช่น กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ โครงการสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน โครงการศูนย์แรงงาน
อาเภอเคลื่อนที่ให้ บ ริก ารด้ว ยรอยยิ้ มสู่ ชุมชน เป็นต้น ในไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 4,091 ราย ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมการมีงานทา
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 13
ราย
2. ด้านการพัฒนาทักษะ/ฝึกอาชีพ
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 3,384 ราย
3. ด้านการประกันสังคม
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 433 ราย
4. ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 261 ราย
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8. มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้าง
ได้ รั บตามมาตรฐานฝี มื อ และมี มติ เห็ นชอบเมื่ อวั นที่ 17 ตุ ลาคม พ.ศ. 2561 ให้ ปรั บปรุ งอั ตราค่ าจ้ างตามมาตรฐานฝี มื อ
รวม 19 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมอื และความสามารถทีส่ าคัญ)
และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื รวม 19 สาขาอาชีพ
หน่วย : บาท/วัน

มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
อัตราค่าจ้างฯ
ไม่นอ้ ยกว่า
(ความรู้ ทักษะฝีมือ และความสามารถ)
1. กลุม่ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่
1.1 สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์
ระดับ 1 หมายถึง สามารถเตรียมผิวงานเพื่องานพ่นสีพื้นทุกประเภท โป๊สีบนผิวโลหะ ผิวโค้ง และโป๊
440
จับสัน พ่นสีพื้นและกันสนิมใต้ท้องรถ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 1 และสามารถซ่อมสีและพ่นสีจริงแห้งเร็ว และแห้งช้า
515
ใช้สารอุดรอยต่อและตะเข็บ เตรียมงานและพ่นสีกันสนิม
ระดับ 3 หมายถึง ต้องทดสอบผ่ านระดั บ 2 และสามารถเทียบสี ผสมสี แ ละซ่ อมรอยต่อ สี อบสี
585
โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง ประเมินราคาค่าแรงในการซ่อมสีตามลักษณะงาน
1.2 สาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์
ระดับ 1 หมายถึง สามารถเคาะ ตัดเหล็ก ขึ้นรูป ย้าหมุดในงานพื้นฐานการเคาะตัวถังตกแต่งตัวถัง
465
จากอุบัติเหตุที่เสียหายเล็กน้อยและเป็นบริเวณง่ายๆ ถอดประกอบและปรับหาตาแหน่งที่
เหมาะสมของประตู ฝากระโปรง
ระดับ 2 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 1 และสามารถปะผุ เปลี่ยนและตกแต่งตัวถังรถยนต์ทุก
560
ชิ้นส่วน ถอดประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์เฉพาะจุด ที่เกี่ยวข้องกับการเคาะตัวถัง เช่น ชุด
คอนโซลหน้า เป็นต้น รวมทั้งซ่อมและเชื่อมชิ้นงานพลาสติก
ระดับ 3 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 2 และสามารถเชื่อมวัสดุอื่นๆนอกเหนือจากเหล็กและ
650
พลาสติก ประเมินค่าแรงในการซ่อมตัวถังและโครงรถยนต์ในทุกสภาพ
1.3 สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์
ระดับ 1 หมายถึง สามารถบริการรถยนต์เบื้องต้น เช่น เปลี่ยนปลอดไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่
400
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง น้ามันเฟืองท้าย เติมลมยาง ปรับตั้ง ระยะฟรีคันเหยียบเบรก
คันเหยียบคลัตช์ ไล่ลมเบรก เป็นต้น
ระดับ 2 หมายถึง ต้องทดสอบผ่ายระดับ 1 และสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์
490
ดีเซล บริการระบบส่งถ่ายกาลังขับเคลื่อนรถยนต์และเครื่องล่างรถยนต์ เช่น ถอดและ
ประกอบกระปุกเกียร์ ชุดคลัตช์ เปลี่ยนผ้าเบรก ตั้งศูนย์ล้อประเมินราคาซ่อมทั่วไป
ระดับ 3 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 2 และสามารถตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขข้อขัดข้อง
585
ของระบบปัญหาในระบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ระบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS ระบบจุด
ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์
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1.4 สาขาอาชีพช่างบารุงรักษารถยนต์
ระดับ 1 หมายถึง ช่างซึ่งสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบารุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงาน และสามารถเตรียมงานก่อนบารุงรักษารถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์
การบารุงรักษาเบื้องต้น เปลี่ยนอะไหล่ขั้นพื้นฐานได้ทั้งภายนอกระยนต์ ภายในห้องโดยสาร
สภาพห้องเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าต่างๆ ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว ระบบอานวยความ
สะดวกต่างๆ ระบบส่งถ่ายกาลัง และระบบเครื่องล่าง รวมทั้งการตรวจงานการทดสอบงาน
ที่เสร็จก่อนการส่งมอบ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ความเรียบร้อยของรถ
สถานที่ และเครื่องมือ โดยมีหัวหน้างานช่วยแนะนาหรือตัดสินใจ หรือตรวจสอบ
ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับ 1 แล้ว ซึ่งสามารถควบคุม แนะนา ให้
ปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และแก้ไขปัญหางานบารุงรักษา
รถยนต์ การประเมินราคาการบารุงรักษาในระบบต่างๆของรถยนต์ การทดสอบการทางาน
ของรถยนต์ระบบต่างๆ ก่อนส่งมอบงาน การใช้เครื่องมือพิเศษในการขันนัตและโบลต์ใน
ระบบต่างๆ การใช้เครื่องมือวัดพิเศษ การตรวจความถูกต้องของงานเอกสาร สรุปงานต่างๆ
และส่งมอบเอกสารแก่แผนกรับรถ ตลอดจนส่งมอบรถแก่ลูกค้าถ้าจาเป็นและสามารถทา
รายงานประจาวัน สถิติการบารุงรักษา การวิเคราะห์วางแผน และจัดทาระบบติดตาม
ลูกค้าได้
1.5 สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซล
ระดับ 1 หมายถึง ช่างซึ่งสามารถซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น ได้แก่ ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว ถอด
ประกอบตรวจสอบชื้นส่วนเครื่องยนต์ ยกเครื่องออกจากตัวรถและติดตั้งกลับที่เดิมได้
สามารถซ่อมระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบไอดีและ
ระบบไอเสียระบบไฟฟ้า เกจวัดต่างๆ ที่แผงหน้าปัด
ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับ 1 แล้ว และสามารถถอดประกอบ
เปลี่ยนฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล กระบอกสูบ ก้านวาล์ว สายพาน หรือเฟืองไทม์มิ่ง ตรวจสอบ
การคดงอและการบิดตัวของก้านสูบเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวได้ ตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหา ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง ระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบไอดีและระบบไอ
เสีย ระบบไฟฟ้า สามารถใช้คู่มือซ่อมและทดสอบเครื่องยนต์กับเครื่องไดนาโมมิเตอร์ได้
ตลอดจนสามารถควบคุม แนะนา ให้ปรึกษา ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานได้
ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับ 2 แล้ว และสามารถตรวจสอบ
วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน
ระบบหล่อลื่น ระบบไอดีและระบบไอเสีย ระบบไฟฟ้าและสามารถแก้ไขได้ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อเตรียมรายงานการซ่อม การ
ประเมินราคา ระยะเวลาในการซ่อม การให้คาแนะนาลูกค้าในการดูแลบารุงรักษา
เครื่องยนต์ และแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงวิธีทางานที่
ถูกต้อง
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1.6 สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก
ระดับ 1 หมายถึง ช่างซึ่งสามารถปฏิบัติงานให้บริการดูแลบารุงรักษาติดตั้งชุดประกอบสาเร็จและ
เปลี่ยนถ่ายสารทาความเย็นในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก โดยมีหัวหน้างานช่วยให้
คาแนะนาหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสาคัญเมื่อจาเป็น
ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับ 1 แล้ว ซึ่งสามารถปฏิบัติงานให้บริการ
ถอดเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์และระบบปรับอากาศในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก
สามารถทารายงานผลการทางาน และอบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับ 2 แล้ว ซึ่งสามารถปฏิบัติงานให้บริการ
วินิจฉัยตรวจซ่อม เลือกใช้ และแก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก รวมถึง
สามารถประเมินราคาและเวลาในการปฏิบัติงานได้ สามารถสอนงาน และถ่ายทอดงานได้
2. กลุม่ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่
2.1 สาขาอาชีพช่างเย็บ
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คาแนะนา
หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสาคัญเมื่อจาเป็น และเป็นผู้ที่มีจิตสานึกด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน มีความรู้พื้นฐาน รู้หน้าที่ มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรม จักรพิเศษ วิเคราะห์
เย็บชิ้นงานเพื่อให้มีคุณภาพตามที่กาหนด และแก้ไขปัญหาจักรและอุปสรรคในการเย็บ
ชิ้นงานในเวลาที่กาหนด
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี
และประสบการณ์การทางาน สามารถให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้คุณภาพงานสูง และ
เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรม ได้หลายประเภทตามที่กาหนดเย็บเป็นตัว
สาเร็จรูป ได้ตามคุณภาพและเวลาที่กาหนด แก้ไขปัญหาจักร และอุปสรรคในการเย็บ
ชิ้นงานได้คุณภาพและเวลาที่กาหนด วิเคราะห์ขั้นตอนเย็บ และคิดค้นหาวิธีการเย็บเพื่อ
สนับสนุนการผลิตจานวนมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาการตัดสินใจ รู้ขั้นตอน
กระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะนางานฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี สามารถ
ใช้หนังสือคู่มือนาความรู้ และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนการผลิต
วิเคราะห์และกาหนดราคาชิ้นงานเย็บ และควบคุมการผลิตในแผนกเย็บอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.2 สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
ระดับ 1 หมายถึง ช่างประดับอัญมณีหรือช่างฝังที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และเครื่องจักรได้เหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถอ่านแบบและใบสั่งงานได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถฝังหนามเตย ฝังหุ้ม ฝังไข่ปลา ฝังหนีบ เช่น งานฝังเข็มกลัด หรือจี้แบบ
ง่ายๆ เป็นต้น
ระดับ 2 หมายถึง ช่างประดับอัญมณีหรือช่างฝังที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 แล้ว มีความสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างละเอียดและถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
คุณภาพได้อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหา เจียระไน ขัด ตกแต่ง ชุบ สอนงาน ถ่ายทอดความรู้
และฝังพลอยสี่เหลี่ยม ฝังพลอยเม็ดยอด ฝังงานโบราณ เช่น งานฝังจี้ หรือเข็มกลัด เป็นต้น
ระดับ 3 หมายถึง ช่างประดับอัญมณีหรือช่างฝังที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 แล้ว มีความสามารถใน
การฝังอัญมรีขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย แก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ฝังพลอย สามารถนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานฝังพลอยประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่
ได้ และสามารถเลือกวิธีการฝังพลอยให้เหมาะสมกับตัวเรือน เช่น การฝังตัวเรือนที่เป็น
เกลียว เป็นต้น
2.3 สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้
ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานของงานเครื่องเรือนไม้ด้วย
ความปลอดภัย สามารถดูแบบ รูปแปลนในเรื่องขนาดและระยะของแบบเบื้องต้นได้
สามารถเพลาะโครงงานไม้เครื่องเรือนได้ สามารถประกอบชั้นปรับระดับได้เบื้องต้น เช่น
ทาชั้นโปร่ง โต๊ะข้าง ม้านั่ง เป็นต้น
ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 แล้ว มีความสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
พื้นฐานไม้โครง ไม้อัดได้ถูกต้องตามแบบที่กาหนด สามารถใช้เครื่องมือไฟฟ้าเบื้องต้นของ
งานช่างไม้เครื่องเรือนด้วยความปลอดภัย สามารถอ่านแบบได้ สามารถอ่านแบบเท่าของ
จริงได้ (ขยายแบบของรูปตัด) สามารถตัด สามารถประกอบงานเพลาะโครงติดตั้งอุปกรณ์
ยึดติดของตู้ได้ถูกต้องแม่นยา เช่น เครื่องเรือนไม้ประเภท Built – in ประเภทถอด
ประกอบ เป็นต้น
ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 แล้ว ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือ
ไฟฟ้า เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลาล์เตอร์ เลื่อยปรับองศา และเครื่องจักรกลงานไม้ได้
ถูกต้อง สามารถเขียนแบบเท่าของจริงได้(ขยายแบบของรูปตัด) สามารถอ่านแบบถอด
รายงานการประกอบแบบอุปกรณ์ที่ระบุมากับแบบ สามารถทาจิ้กของงานได้ถูกต้อง
สามารถถอดและกาหนดการสร้างจิ้กที่จะนาไปใช้งานได้ สามารถตัดไม้โครง ไม้อัด ไม้จริง
ด้วยจิ้กของแบบได้ สามารถตัดโค้ง ตัดกลม ตามแบบต่างๆ ของงานไม้ได้ด้วยจิ้กถูกต้อง
ตามแบบที่กาหนดให้ สามารถประกอบงานเพลาะโครงงานไม้เครื่องเรือน สามารถ
ออกแบบเครื่องเรือน สามารถติดตั้งงานเพลาะโครงเครื่องเรือนไม้จริง สามารถทาเครื่อง
เรือนไม้ด้วยโครงไม้จริง ไม้กรุด้วยไม้จริง ไม้อัด หรือไม้วิทยาศาสตร์ สามารถปิดพื้นผิวหน้า
และตกแต่งเครื่องเรือนด้วยวัสดุแผ่น เช่น แผ่นไม้ยาง แผ่นฟอร์เมก้า เป็นต้น
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2.4 สาขาอาชีพช่างบุครุภณ
ั ฑ์
ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่สามารถอ่านแบบ ตัดแบบ เย็บ ประกอบ ตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพ
ของงานได้ สามารถหุ้มของใช้ซึ่งใช้ในอาคาร ยานพาหนะ และอื่นๆ สาหรับงานที่มีความ
ง่ายและซับซ้อนน้อย เช่น การตัดเย็บเบาะนั่งรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม เป็นต้น
ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 แล้ว สามารถอ่านแบบ ตัดแบบ เย็บ ประกอบ
ตกแต่ง และตรวจสอบคุณภาพของงานได้ สามารถหุ้มของใช้ในอาคาร ยานพาหนะ และ
อื่นๆ สาหรับงานที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เช่น ห่อหุ้มเก้าอี้ทางาน สตูล เป็นต้น
ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 แล้ว สามารถอ่านแบบ ตัดแบบ เย็บ ประกอบ
ตกแต่ง และตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ คานวณราคาต้นทุนสาหรับงานที่มี
ความซับซ้อนและมีขั้นตอนมาก เช่น หุ้มเบาะที่นั่งคนเดียว ประเภทหลุยส์ เป็นต้น
2.5 สาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน
ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือนไม่น้อยกว่า
1 ปี มีความรู้พื้นฐานในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้คาแนะนาของหัวหน้างาน สามารถ
ปฏิบัติงานเตรียมพื้นผิว ย้อมสี เคลือบด้วยแลคเกอร์เงาหรือแลคเกอร์ด้าน สร้างลวดลาย
และทาสีตามแบบกาหนด
ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีประสบการณ์การทางานในสาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 มีฝีมือระดับกลาง
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ดี และสามารถให้คาแนะนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยมีหัวหน้างานช่วยให้คาแนะนาหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสาคัญเมื่อ
จาเป็น สามารถปฏิบัติงานเตรียมพื้นผิว การพ่นสีรองพื้น พ่นสีทับหน้า สร้างลวดลาย และ
พ่นเคลือบผิวด้วยแลคเกอร์
3. กลุม่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่
3.1 สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
ระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการขนส่ง พร้อมทั้งตรวจความพร้อมสภาพรถและพนักงานขับรถก่อนการ
ขนส่ง ประสานงานกับพนักงานขับรถ สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
ระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่ความสามารถวางแผนการขนส่งตามคาสั่งในการส่งมอบสินค้าและ
เงื่อนไขของลูกค้า ติดตามการปฏิบัติงานขนส่งและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญ
มากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจในงานของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ
ฝีมือ ที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป
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3.2 สาขาอาชีพผูค้ วบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานขับรถยกเคลื่อนย้าย
สินค้าได้ตามใบสั่งงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชากรณีรถยกเสียหายใช้งานไม่ได้หรือกรณี
เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
ที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป
อย่างใกล้ชิด
ระดับ2 หมายถึง บุคคลที่สามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามข้อกาหนดของหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ปฏิบัติงานยกสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษ ดูแล
บารุงรักษารถยกเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญมาก
ขึ้น มีความรู้และความเข้าใจในงานของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือที่
สูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป
3.3 สาขาอาชีพผูค้ วบคุมสินค้าคงคลัง
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ตรวจนับสินค้าคงคลังใน
พื้นที่รับผิดชอบ สุ่มตรวจสินค้าคงคลัง สามรถปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
ระดับ2 หมายถึง บุคคลที่สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
สินค้าคงคลัง วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสินค้าเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลสินค้าคงคลังตามรอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความ
ชานาญมากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจในงานของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลชองผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป
3.4 สาขาอาชีพผูป้ ฏิบตั ิการคลังสินค้า
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เข้าใจถึงวิธีการยก
จัดเรียงและบรรจุสินค้าตามใบสั่งงานด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด ปฏิบัติงาน
ตรวจนับสินค้า อ่านเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้ในคลังสินค้าได้ สามารถ
ปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้
เบื้องต้นและความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานที่มีการระบุลักษณะงานที่ชัดเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
ระดับ2 หมายถึง บุคคลที่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติการ คลังสินค้า มี
ความรู้และความเข้าใจในเอกสารประกอบการตรวจรับสินค้า การจัดเก็บ และการเบิกจ่าย
สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญ มากขึ้น มีความรู้และความ
เข้าใจในงานของตนเองเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานที่ต้อง ใช้ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นภายใต้การดูแล
ของผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป
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4. กลุม่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่
4.1 สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการขนย้ายไม้ การจัดเรียงไม้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และความปลอดภัย ในการทางาน
กฎการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานเตรียมวัตถุดิบสาหรับ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
จริง
ระดับ2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการไสเปิดหน้าไม้ การตัด ขนาดไม้
ด้วยการใช้เครื่องจักรในแผนกเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนการคัดคุณภาพไม้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกาหนดในการทางาน
4.2 สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริงด้วยเครือ่ งจักรอัตโนมัติ
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) ประกอบด้วย การขึ้นลงชิ้นงาน การเดินเครื่องจักร
อัตโนมัติ การทางานกับเครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) การทางานตามกฎ ความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ และการทางานตามข้อกาหนด ความปลอดภัยใน
การทางาน การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่เกิดจากการ ตัดเฉือนของเครื่องมือตัด และ
การทาความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ทางาน
ระดับ2

หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเขียนโปรแกรมจีโค้ด (G Code)
เบื้องต้น ป้อนโปรแกรมเข้าเครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) ติดตั้ง เครื่องมือตัด (Cutting
Tools) ที่ใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) ควบคุม การทางานของเครื่องจักร
อัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) กับโปรแกรมที่ผ่านการใช้งาน มาแล้ว และดูแลรักษาเครื่องจักร
อัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) เบื้องต้น

350

380

395

455

4.3 สาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริง
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานการขนย้าย |
ชิ้นงานประกอบ การประกอบชิ้นงานด้วยกาว การเช็ดกาวและจัดเก็บชิ้นงาน บนพื้นที่ที่ได้
จัดเตรียมไว้ รวมถึงการปฏิบัติงานตามข้อกาหนดและความปลอดภัยในการทางาน

365

ระดับ2

415

หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการประกอบ งานสร้างจิ๊กประกอบชิ้นงาน ตลอดจนงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

4.4 สาขาอาชีพช่างทาสีเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริง
ระดับ1 หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานประจาเกี่ยวกับการ
เตรียมผิวหน้าไม้ การเตรียมวัสดุในการเคลือบสี และการปฏิบัติตาม ข้อกาหนดและความ
ปลอดภัยในการทางาน
ระดับ2 หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มีการย้อมสีไม้ การพ่นสีรองพื้น การขัดสีรองพื้น รวมทั้ง
การดูแลรักษาอุปกรณ์พ่นสีย้อมและสีรองพื้น
จังหวัดยะลา

375
415
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ตารางอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขัน้ ต่า (ฉบับที่ 9)
ซึ่งได้ประกาศให้มผี ลใช้บังคับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ลาดับที่

จานวน
(จังหวัด)

อัตราค่าจ้างขัน้ ต่า
(บาท/วัน)

1

3

308

2

22

310

3

21

315

4

7

318

5

14

320

6

7

325

7

3

330

เขตท้องทีบ่ ังคับใช้
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
จังหวัดกาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง
ราชบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ และอุทัยธานี
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี
และอุตรดิตถ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร
และสมุทรสงคราม
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์
ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า ซึง่ บังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ตารางที่ 1 จานวนประชากร จาแนกตามถานภาพแรงงานและเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
ผู้อยูใ่ นกาลังแรงงาน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ

รวม
จานวน
333,965
223,454
223,365
222,353
1,012
89
110,511
24,352
50,271
35,888

ชาย
ร้อยละ
100.00
66.91
66.88
66.58
0.30
0.03
33.09
7.29
15.05
10.75

จานวน
163,405
122,978
122,889
121,877
1,012
89
40,427
85
24,433
15,909

หญิง
ร้อยละ
100.00
75.26
75.21
74.59
0.62
0.05
24.74
0.05
14.95
9.74

จานวน
170,560
100,476
100,476
100,476
70,084
24,267
25,838
19,979

ร้อยละ
100.00
58.91
58.91
58.91
41.09
14.23
15.15
11.71

อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน

66.88

75.21

58.91

อัตราการว่างงานต่อกาลังแรงงาน

0.45

0.82

-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอาชีพและเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

อาชีพ
ยอดรวม

รวม

ชาย

จานวน ร้อยละ จานวน
222,353 100.00 121,877

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
3,013
ระดับอาวุโส และผู้จัดการ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
7,936
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
2,593
สาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เสมียน
2,925
5. พนักงานบริการและพนักงาน
44,650
ในร้านค้า และตลาด
6. ผู้ ปฏิบัติงานที่มีฝี มือในด้าน
142,407
การเกษตรและ การประมง
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
10,886
ทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8.
ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและ
เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น 2,306
การประกอบ
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้าน
5,638
การขายและ การให้บริการ
10. คนงานซึ่ ง มิ ไ ด้ จ าแนกไว้ ใ น
หมวดอื่น

หญิง
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
100.00 100,476 100.00

1.35

2,452

2.01

561

0.56

3.57

1,979

1.62

5,957

5.93

1.17

1,100

0.90

1,493

1.49

1.32

1,118

0.92

1,807

1.80

20.08

18,435

15.13

26,215

26.09

64.04

80,467

66.02

61,940

61.64

4.90

10,106

8.29

780

0.78

1.04

2,250

1.85

56

0.05

2.53

3,971

3.26

1,667

1.66

-

-

-

-

-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

83

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 3 ผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

อาชีพ
ยอดรวม
1. ไม่มีการศึกษา
2. ต่ากว่าประถมศึกษา
3. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายสามัญ
- สายอาชีวศึกษา
- สายวิชาการศึกษา
6. มหาวิทยาลัย
- สายวิชาการ
- สายวิชาชีพ
- สายวิชาการศึกษา
7. อื่น ๆ
8. ไม่ระบุ

รวม

หญิง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
222,353 100.00 121,877 100.00 100,476 100.00
10,488
23,950
66,339
40,141
56,267
54,619
1,648
22,863
9,877
6,510
6,476
2,306
-

ชาย

4.72
10.77
29.84
18.05
25.31
24.56
0.74
10.28
4.44
2.93
2.91
1.04
-

5,020
13,776
41,710
24,956
24,958
23,612
1,347
10,951
4,404
4,102
2,446
506
-

4.12
11.30
34.22
20.48
20.48
19.37
1.11
8.99
3.61
3.37
2.01
0.41
-

5,468
10,174
24,629
15,185
31,309
31,008
301
11,913
5,474
2,408
4,031
1,799
-

5.44
10.13
24.51
15.11
31.16
30.86
0.30
11.86
5.45
2.40
4.01
1.79
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

84

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 4 ผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
อุตสาหกรรม
ยอดรวม

รวม
จานวน

ชาย
ร้อยละ

จานวน

หญิง
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

222,353 100.00 121,877 100.00 100,476 100.00

ภาคเกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

143,050

64.33

80,951

66.42

62,099

61.80

นอกภาคเกษตรกรรม
2. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้า
5. การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย
6. การก่อสร้าง
7. การขายส่ง การขายปลีก
8. การขนส่ง ที่เก็บที่สินค้า
9. กิจกรรมโรงแรม และ อาหาร
10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค
14. การบริหารและการสนับสนุน
15. การบริหารราชการและป้องกันประเทศ
16. การศึกษา
17. สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
18. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ
19. กิจกรมบริการด้านอื่นๆ
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
21. องค์การระหว่างประเทศ
22. ไม่ทราบ

5,330
421
6,614
33,475
760
12,876
526
440
80
377
6,930
6,239
3,501
133
1,600
-

2.40
0.19
2.97
15.05
0.34
5.79
0.24
0.20
0.04
0.17
3.12
2.81
1.57
0.06
0.72
-

3,151
377
6,543
17,077
474
3,976
284
226
80
188
5,159
1,810
1,089
55
437
-

2.59
0.31
5.37
14.01
0.39
3.26
0.23
0.19
0.07
0.15
4.23
1.48
0.89
0.05
0.36
-

2,179
45
71
16,398
287
8,900
242
214
190
1,771
4,429
2,411
78
1,163
-

2.17
0.04
0.07
16.32
0.29
8.86
0.24
0.21
0.19
1.76
4.41
2.40
0.08
1.16
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
สถานภาพการทางาน
ยอดรวม
1.นายจ้าง
2.ลูกจ้างรัฐบาล
3.ลูกจ้างเอกชน
4.ทางานส่วนตัว
5.ช่วยธุรกิจครัวเรือน
6.การรวมกลุ่ม

รวม

ชาย

จานวน
222,353

ร้อยละ
100.00

จานวน
121,877

3,006
14,107
47,858
88,944
68,438
-

1.35
6.35
21.52
40.00
30.78
-

1,661
7,463
28,934
57,629
26,190
-

หญิง

ร้อยละ
100.00
1.36
6.12
23.74
47.29
21.49
-

จานวน
100,476

ร้อยละ
100.00

1,345
6,644
18,924
31,315
42,249
-

1.34
6.61
18.83
31.17
42.05
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ตารางที่ 6 จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ประชากรรวม
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ผู้อยูใ่ นกาลังแรงงาน

333,965

223,454

อัตราการว่างงาน
จานวน
ร้อยละ
1,012
0.45

ชาย

163,405

122,978

1,012

0.82

หญิง

170,560

100,476

-

-

ยอดรวม

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผูว้ า่ งงาน x 100
ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 7 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคการเกษตรและเพศ ปี 2561
หน่วย : คน

อุตสาหกรรม
ยอดรวม

รวม
จานวน

ชาย
ร้อยละ

จานวน

หญิง
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

177,863 100.00 95,984 100.00 81,879 100.00

ภาคเกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

142,439

80.08

79,635

82.97

62,804

76.70

นอกภาคเกษตรกรรม
2. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้า
5. การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย
6. การก่อสร้าง
7. การขายส่ง การขายปลีก
8. การขนส่ง ที่เก็บที่สินค้า
9. กิจกรรมโรงแรม และ อาหาร
10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค
14. การบริหารและการสนับสนุน
15. การบริหารราชการและป้องกันประเทศ
16. การศึกษา
17. สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
18. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ
19. กิจกรมบริการด้านอื่นๆ
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
21. องค์การระหว่างประเทศ
22. ไม่ทราบ

2,519
732
23,533
862
6,084
53
166
61
101
1,314
-

1.42
0.41
13.23
0.48
3.42
0.03
0.09
0.04
0.06
0.74
-

1,170
655
10,827
862
1,812
166
53
803
-

1.22
0.68
11.28
0.90
1.89
0.17
0.11
0.84
-

1,348
76
12,706
4,272
53
61
48
510
-

1.65
0.09
15.52
8.23
0.06
0.07
0.06
0.62
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 8 ผูม้ ีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2561

อาชีพ
ยอดรวม

รวม

ชาย

จานวน ร้อยละ
177,863 100.00

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้จัดการ 989
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
64
4. เสมียน
5. พนักงานบริการ
27,303
6. ด้านการเกษตรและการประมง 142,030
7. ด้านความสามารถทางฝีมือ
4,402
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานเครื่องจักร
1,039
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ
2,036
10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ใน
หมวดอื่น

หน่วย : คน

หญิง

จานวน
95,984

ร้อยละ
100.00

จานวน
81,879

ร้อยละ
100.00

0.56
0.04
15.35
79.85
2.47
0.58
1.14

796
10,572
79,447
3,170
1,039
960

0.83
11.01
82.77
3.30
1.08
1.00

194
64
16,730
62,583
1,232
1,076

0.24
0.08
20.43
76.43
1.50
1.31

-

-

-

-

-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ตารางที่ 9 จานวนผูม้ ีงานทาทีอ่ ยู่ในแรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ปี 2561

อาชีพ
ยอดรวม
1. ไม่มีการศึกษา
2. ต่ากว่าประถมศึกษา
3. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. มหาวิทยาลัย
7. อื่น ๆ
8. ไม่ระบุ

รวม

ชาย

จานวน ร้อยละ
177,863 100.00
8,958
28,116
52,462
39,124
42,289
4,466
2,448
-

5.04
15.81
29.50
22.00
23.78
2.49
1.38
-

จานวน
95,984

ร้อยละ
100.00

3,782
16,940
30,245
23,368
18,864
1,848
937
-

3.94
17.65
31.51
24.35
19.65
1.93
0.97
-

หญิง
จานวน ร้อยละ
81,879 100.00
5,176
11,176
22,216
15,756
23,426
2,618
1,511
-

6.32
13.65
27.13
19.24
28.61
3.20
1.85
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

88

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 10 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามอายุและเพศ ปี 2561

รวม

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

จานวน

จานวน

ร้อยละ

ยอดรวม

177,863

100.00

95,984

100.00

81,879

100.00

15 - 19 ปี

2,311

1.30

1,595

1.66

716

0.87

20 - 24 ปี

11,893

6.69

6,417

6.69

5,476

6.69

25 - 29 ปี

15,131

8.51

8,12

8.76

6,719

8.21

30 - 34 ปี

17,449

9.81

9,797

10.21

7,652

9.34

35 - 39 ปี

17,655

9.93

9,100

9.48

8,555

10.49

40 - 44 ปี

19,433

10.93

10,054

10.47

9,379

11.45

45 - 49 ปี

27,420

15.42

13,606

14.18

13,813

16.87

50 – 54 ปี

24,648

13.86

12,730

13.26

11,919

14.56

55 - 59 ปี

17,777

9.99

9,626

10.03

8,151

9.95

60 ปีขึ้นไป

24,146

13.58

14,648

15.26

9,497

11.60

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ตารางที่ 11 จานวนตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา
ไตรมาส 4 ปี 2561 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2562
เปรียบเทียบ
ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา) ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน (คน)
ไตรมาส 4 ปี 2561
741
754

บรรจุงาน (คน)
590

ไตรมาส 1 ปี 2562

998

930

748

เปรียบเทียบ

เพิม่ ขึน้ 257 อัตรา

เพิม่ ขึน้ 176 คน

เพิม่ ขึน้ 158 คน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 12 ตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามเพศ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)
ชาย
หญิง ไม่ระบุ
รวม
146
73
779
998

ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
352
578
930

บรรจุงาน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
292
456
748

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 13 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดยะลา
อัตราการบรรจุงานของจังหวัดยะลา

3/2561

4/2561

1/2562

จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน
ผู้สมัครงานในจังหวัด
จานวนตาแหน่งงานว่าง
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด
อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

590
656
986
89.94
59.84

590
756
741
78.04
79.62

748
930
998
80.43
74.95

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 14 ตาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ
ปวส.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

ตาแหน่ง
งานว่าง (อัตรา)
153
325

ผูล้ งทะเบียน
สมัครงาน (คน)
167
226

บรรจุงาน
(คน)
99
185

0
0
170

5
17
3

3
13
0

0
0
155
107
88
0
0
0
998

39
57
6
9
401
0
0
0
930

51
44
4
7
342
0
0
0
748

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 15 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ตาแหน่งงานว่าง ผูล้ งทะเบียน
บรรจุงาน (คน)
(อัตรา)
สมัครงาน (คน)
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
3
2
1
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
40
45
36
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
136
83
94
4. เสมียน เจ้าหน้าที่
273
246
191
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
215
240
200
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน)
0
0
0
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
105
63
23
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
41
42
157
การประกอบการ
9. อาชีพงานพื้นฐาน
185
210
T ผู้ฝึกงาน
0
0
0
รวม
998
930
748
ประเภทอาชีพ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 16 ตาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามช่วงอายุ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ช่วงอายุ (ปี)
15-17
18-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
อัตรา
ร้อยละ
0
0.00
375
37.58
214
21.44
161
16.13
129
12.93
119
11.92
0
0.00
998

100.00

ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน
คน
ร้อยละ
0
0.00
405
43.60
326
35.01
142
15.24
47
5.02
8
0.81
0
0.00
930

100.00

บรรจุงาน
คน
ร้อยละ
0
0.00
267
35.70
205
27.41
200
26.74
64
8.56
9
1.20
3
0.40
748

100.00

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

.

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 17 จานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ประเภทอุตสาหกรรม
A:เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
B:การทาเหมือแร่ และเหมืองหิน
C:การผลิต
D:การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
E:การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
F:การก่อสร้าง
G:การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์รถจักรยานยนต์
H :การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
I:ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J:ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
K:กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
L:กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
M :กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
N:กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
O:การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
P:การศึกษา
Q:กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R : ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทา
ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
U : กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
13
1
134
7
0
108
404
16
102
51
35
0
21
30
44
22
5
1
4

บรรจุงาน
(คน)
12
1
109
7
0
59
304
13
68
44
14
0
17
30
40
22
5
1
2

0

0

0
998

0
748

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 18 แสดงกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการงานทา
1. แนะแนวอาชีพ (ในสถานศึกษา)
2. มหกรรมอาชีพ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ
5. อบรมผู้รับงาน / ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน
6. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน

จานวนครัง้
ที่จดั กิจกรรม
2
2
1
1
-

ผู้ได้รบั ประโยชน์(คน)
ชาย
237
9
7
-

หญิง
279
31
13
20
-

รวม
516
40
20
20
-

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 19 จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จาแนกตามประเภทการได้รบั อนุญาต
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ประเภทการได้รับอนุญาต
1. ประเภทตลอดชีพ
2. ประเภทชั่วคราว (มาตรา 59)
3. คนต่างด้าว มาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ
4. แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU
- เมียนมา
- ลาว
- กัมพูชา
5. ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 62)
6. ประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 63)
7. คนต่างด้าว มาตรา 14
รวมทัง้ หมด

จานวน (คน)
108
3,089
52
27
110
2
136
3,524

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 20 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดยะลา ประเภทชัว่ คราว (มาตรา 9)
จาแนกตามสัญชาติและประเภทอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

อียิปต์

อังกฤษ
ซูดาน
เมียนมาร์
อเมริกัน
บังคลาเทศ
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
จอร์แดน
สัญชาติอื่นๆ

มาเลเซีย

ประเภทอาชีพ

ปากีสถาน
จีน
อินเดีย

สัญชาติ (คน)

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
ผู้จัดการ

-

-

- 1

-

-

- 3 -

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

-

-

- 13 2

-

-

-

3 -

- 40 - 30 88

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

- 1

-

-

-

-

-

-

-

-

- 3

4

4. เสมียน เจ้าหน้าที่
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ
ตลาด
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง
(แปรรูปขั้นพื้นฐาน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

- 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการประกอบการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

9. อาชีพงานพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

T ผู้ฝึกงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

X ผู้ปฏิบัติงานซึง่ มิอาจสามารถจัดประเภทอาชีพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0 16 2

รวม

-

-

-

รวม

- 11 15

0 0 3 3 0 0 40 0 44 108

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 21 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
เมียนมา
2,993

สัญชาติ (คน)
ลาว
56

กัมพูชา
229

รวม
3,278

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 22 แสดงจานวนแรงงานไทยทีล่ งทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศจังหวัดยะลา
จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช., ปวส., ปวท. อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ร้อยละ

1
5
4
1
11

1
1

1
5
5
1
12

8.33
41.67
41.67
8.33
100.00

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 23 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ที่ได้รับขออนุมตั ิเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
วิธกี ารเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
1
-

91.67
8.33
-

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
Re-Entry
เดินทางด้วยตัวเอง
นายจ้างพาไปฝึกงาน
นายจ้างพาไปทางาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 24 แรงงานไทยในจังหวัดยะลา ที่ได้ขออนุมตั ิไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามภูมภิ าคที่ไปทางาน ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
วิธกี ารเดินทาง
เอเชีย
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
ภูมิภาคอื่นๆ

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
1

91.67
8.33

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 25 การฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
กลุม่ อาชีพ
1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างอุตสาหกรรม
3. ช่างเครื่องกล
4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6. เกษตรอุตสาหกรรม
7. ธุรกิจและบริการ
รวม

จานวน (คน)
ผูเ้ ข้ารับการฝึก
ผูผ้ า่ นการฝึก
20
8
และอยู่ระหว่างฝากฝึกในสปก.
15
15
26
26
20
19
34
33
115
101

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ตารางที่ 26 การฝึกยกระดับฝีมอื แรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุม่ อาชีพ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
กลุม่ อาชีพ
1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างอุตสาหกรรม
3. ช่างเครื่องกล
4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6. เกษตรอุตสาหกรรม
7. ธุรกิจและบริการ
รวม

จานวน (คน)
ผูเ้ ข้ารับการฝึก
ผูผ้ า่ นการฝึก
33
33
94
87
260
260
387
380

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 27 ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุม่ อาชีพ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
กลุม่ อาชีพ
1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างอุตสาหกรรม
3. ช่างเครื่องกล
4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6. เกษตรอุตสาหกรรม
7. ธุรกิจและบริการ
รวม

จานวน (คน)
ผูเ้ ข้ารับการฝึก
ผูผ้ า่ นการฝึก
40
40
197
141
237
181

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ตารางที่ 28 จานวนสถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการและลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้างในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 9 คน
10 คน ขึ้นไป
รวม

จานวน
สถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ (แห่ง)
0

ลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้าง (คน)
0

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

ตารางที่ 29 ประเภทกิจการที่เลิกจ้าง/ลูกจ้างถูกเลิกจ้างในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทกิจการ
การค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ
ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ดการค้าอื่นๆ
ร้านขายอาหาร โรงแรมห้องเช่า
การก่อสร้าง
สถาบันการเงินบริการด้านธุรกิจ
อื่น ๆ
รวม

จานวนสถานประกอบการ
0

จานวนผู้ถกู เลิกจ้าง
0

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 30 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรงและ
ขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ขนาดสถานประกอบกิจการ

ตาย

1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
1
50 - 99 คน
1
100 - 199 คน
200 - 499 คน
500 - 999 คน
+
1,000 คน
รวม
2
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

ทุพพลภาพ
-

ความร้ายแรง
สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน หยุดงานไม่เกิน
บางส่วน
3 วัน
3 วัน
-

1
3
2
2
4
5
1
18

2
9
4
3
1
2
21

รวม
1
3
5
12
8
8
2
2
41

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 31 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการทางานจังหวัดยะลา
จาแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย(ในกองทุน)
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
สาเหตุการประสบอันตราย
1. ตกจากที่สูง
2. หกล้มลื่นล้ม
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ
4. วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ
5. วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน
6. วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง
7. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง
8. วัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา
9. ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก
10. ประสบอันตรายจากท่าทางการทางาน
11. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
12. วัตถุหรือสิ่งของระเบิด
13. ไฟฟ้าช็อต
14. ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของร้อน
15. ผลจากความเย็นจัด/สัมผัสของเย็น
16. สัมผัสสิ่งมีพิษ-สารเคมี
17. อันตรายจากรังสี
18. อันตรายจากแสง
19. ถูกทาร้ายร่างกาย
20. ถูกสัตว์ทาร้าย
21. โรคเนื่องจากการทางาน
22. อื่น ๆ
รวม

ตาย
1
1
2

ความร้ายแรง
สูญเสีย หยุดงาน หยุดงาน
สูญหาย อวัยวะ เกิน ไม่เกิน
บางส่วน 3 วัน 3 วัน
2
6
1
5
6
1
3
2
4
1
1
7
18
21

รวม
2
7
11
4
6
2
1
8
41

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 32 สถานประกอบการและผูป้ ระกันตนจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
จานวน

ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.(แห่ง)
10
39
6
37
6
2
2
4
16
1
21
124
112
31
550
321
1,282

1. การสารวจ การทาเหมืองแร่
2. การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
3. การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ
4. การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
5. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์
6. ผลิตภัณฑ์เคมี น้ามันปิโตรเลียม
7. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
8. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
9. ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
10. ผลิต ประกอบยานพาหนะ
11. อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
12. สาธารณูปโภค
13. การก่อสร้าง
14. การขนส่ง การคมนาคม
15. การค้า
16. ประเภทกิจการอื่น ๆ
รวม
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

ผปต.(คน)
161
315
40
1,443
37
18
10
21
88
1
696
987
2,628
257
5,158
4,762
16,622

ตารางที่ 33 จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดยะลาจาแนกตามประเภทสถานพยาบาล
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ประเภทสถานพยาบาล
รัฐบาล
เอกชน
รวม

แห่ง
2
2

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 34 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดยะลา จาแนกตามประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทประโยชน์ทดแทน
เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
ตาย
สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ
ว่างงาน
รวม

ราย
1,028
522
133
94
26,672
1,728
1,703
31,880

บาท
2,878,527.00
10,392,319.00
356,638.00
1,238,639.40
14,712,900.00
3,269,391.24
4,576,730.50
37,425,145.14

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

ตารางที่ 35 สถานประกอบการที่เข้าสูร่ ะบบประกันสังคมในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
สถานประกอบการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมในจังหวัดยะลา
จานวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมจังหวัด

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
1,474
1,478
1,477

ที่มา : สานักงานประกันสังคมยะลา

ตารางที่ 36 จานวนสถานประกอบการและผูป้ ระกันตนทีอ่ ยูใ่ นข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลา
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน+
รวม

จานวน
สถานประกอบการ (แห่ง)
754
288
205
140
57
21
8
3
1
1,477

ลูกจ้าง (คน)
1,606
1,899
2,561
4,282
3,946
3,501
3,139
1,879
1,762
24,575

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 37 จานวนผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)
ผูป้ ระกันตนทีข่ อรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน และการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33
ผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม
จานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 (ราย)
ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน (ราย)
การเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 (ราย)

ไตรมาส
1/2561

ไตรมาส
2/2561

ไตรมาส
3/2561

ไตรมาส
4/2561

ไตรมาส
1/2562

23,520

25,115

24,968

24,327

24,575

437

609

689

759

482

31

5

86

93

0

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
ตารางที่ 38 การตรวจแรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
สถาน
ลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจ (คน)
ประกอบการที่
ขนาดสถานประกอบการ
ผ่านการตรวจ
ชาย
หญิง
เด็ก
(แห่ง)
1 - 4 คน
9
16
10
5 - 9 คน
18
72
40
10 - 19 คน
11
81
66
20 - 49 คน
17
249
251
50 - 99 คน
14
628
381
100 - 299 คน
8
939
370
300 - 499 คน
1
187
129
500 - 999 คน
+
1,000 คน
รวม
78
2,172
1,247
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

ผลการตรวจ (แห่ง)
รวม
26
112
147
500
1,009
1,309
316
3,419

ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
9
17
6
11
10
4
1
58

1
5
6
4
4
20

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 39 การตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัด จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจ (คน)
สถานประกอบการ
ขนาดสถานประกอบการ ทีผ่ ่านการตรวจ
ชาย หญิง เด็ก รวม
(แห่ง)
1 - 4 คน
5 - 9 คน
4
19
10 - 19 คน
4
31
20 - 49 คน
8
192
50 - 99 คน
2
79
100 - 299 คน
4
545
300 - 499 คน
1
309
500 - 999 คน
+
1,000 คน
รวม
23
1,175
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

8
20
107
43
110
31
319

-

27
51
299
122
655
340
1,494

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง
4
3
8
1
1
17

1
1
4
6

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 40 แสดงการตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สปก.
ลูกจ้าง
ประเภทอุตสาหกรรม
ทีผ่ ่านการตรวจ ทีผ่ ่านการตรวจ
(แห่ง)
(คน)
เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
1
11
การผลิต
1
12
การไฟฟ้าก๊าซและการประปา
การก่อสร้าง
16
1,144
การขายส่งการขายปลีกการซ่อมแซม
4
302
ยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
1
25
การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม
การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้านบริ การชุมชนสังคมและ
การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและองค์การ
ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
ไม่ทราบ
รวม
23
1,494

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบตั ิ
ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
1
1
12
4
3
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

17

6

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 41 อัตราการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
รายละเอียด
จานวนสถานประกอบกิจการที่ทาผิด
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จานวนสถานประกอบกิจการที่ผ่านการ
ตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จานวนสถานประกอบกิจการที่ทาผิด
กฎหมายความปลอดภัย
จานวนสถานประกอบกิจการที่ผ่านการ
ตรวจกฎหมายความปลอดภัย
อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของสถานประกอบกิจการ
อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ

4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

1/2562

5

18

15

13

5

20

19

97

46

92

44

78

5

5

4

3

2

6

8

25

13

28

22

23

20.83

15.65

24.59

14.13

11.36

25.64

38.46

20.00

23.53

10.71

9.09

26.09

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 42 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา ณ ราคาประจาปี 2559 (ณ ราคาประจาปี)
สาขา
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
นอกภาคเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา (GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000)

มูลค่า
ล้านบาท

ร้อยละ
ของ GPP

14,456
32.9
14,456
32.9
29,485
67.1
176
0.4
3,467
7.9
536
1.2
49
0.1
2,456
5.6
5,185
11.8
695
1.6
697
1.6
355
0.8
2,502
5.7
1,363
3.1
17
0.0
270
0.6
4,922
11.2
4,920
11.2
1,628
3.7
58
0.1
190
0.4
43,941
100.00
98,562 บาท
446,000 คน

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คศช.)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 43 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี 2559
สาขา
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
นอกภาคเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000)

มูลค่า
ล้านบาท
1,235,583
1,235,583
13,297,882
398,582
3,955,738
372,457
58,460
402,916
2,160,160
833,492
700,843
340,292
1,118,062
352,981
258,498
242,969
877,227
616,205
306,021
81,156
193,729
28,103
14,533,465
205,339
67,455

ร้อยละ
ของ GPP
8.5
8.5
91.5
2.7
27.7
2.6
0.4
2.8
14.9
5.7
4.8
2.3
7.7
2.4
1.8
1.7
6.0
4.2
2.1
0.6
1.3
0.2
100.00

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คศช.)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 44 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคจังหวัดยะลา จาแนกประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ณ เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ปี 2562 (2558=100)
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อาหารบริโภค-ในบ้าน
อาหารบริโภค-นอกบ้าน

สัดส่วน
น้าหนัก
ปีฐาน

100.00
46.56
3.60
11.22
2.07
6.71
2.75
2.50
13.92
3.80

หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครือ่ งดืม่

53.44

หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา
หมวดยาสูบและเครื่องดืม่ มีแอลกอฮอล์

297
22.91
5.24
17.28
4.20
0.84

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน

64.65

กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

35.35
23.59
11.76

ดัชนี
มี.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.61
101.5
101.4
99.7
107.8
98.6
95.7
99.4
102.4
99.9
100.0
101.7
100.6
98.8
103.3
103.7
101.5
132.8
101.0
102.7
102.6
103.1

101.2
101.6
99.7
107.9
98.1
96.5
99.5
102.5
99.9
100.0
101.0
100.6
98.8
103.3
101.5
101.5
132.8
101.0
101.8
102.8
100.0

100.9
100.9
97.4
106.4
100.0
93.8
102.7
102.4
99.9
100.0
101.0
100.1
98.5
102.9
102.5
101.1
132.8
101.1
100.9
101.1
100.7

อัตราการเปลีย่ นแปลง
ม.ค.- มี.ค.62/
มี.ค.62 ก.พ.62
101.3
0.3
101.7 -0.2
99.7
0.0
108.2 -0.1
98.0
0.5
96.7 -0.8
99.4 -0.1
102.5 -0.1
99.9
0.0
100.0
0.0
101.1
0.7
100.6
0.0
98.8
0.0
103.3
0.0
101.9
2.2
101.5
0.0
132.8
0.0
101.0
0.0
102.1
0.9
103.0 -0.2
100.5
3.1

มี.ค.62/ ม.ค.62-มี.ค.62/
มี.ค.61 ม.ค.61-มี.ค.61
0.6
0.0
0.5
0.0
2.4
2.7
1.3
2.1
-1.4
-1.5
2.0
-2.9
-3.2
-4.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.5
0.5
0.3
0.3
0.4
0.7
1.2
-0.9
0.4
0.4
0.0
0.0
-0.1
-0.1
1.8
0.1
1.5
0.5
2.4
-0.7

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุม่ พลังงาน

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

108

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตารางที่ 45 แสดงการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดยะลา
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
การให้บริการชุมชนสังคมและบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศ
อืน่ ๆ และสมาชิก
อื่น ๆ
รวม

บริษทั จากัด

บริษทั มหาชน
รวม
จากัด
ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท
1
1.00
4.00
4
9.00
10.00
5
14.70

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

ราย
1
3
3

ล้านบาท
1.00
5.00
4.70

ราย
1
2

8

21.00

3

4.00

-

-

11

25.00

3
1
2

12.00
1.50
1.10

4

3.00

-

-

3
1
6

12.00
1.50
4.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

46.30

10

21.00

-

-

31

67.30

ที่มา : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 46 แสดงการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ระกอบกิจการใหม่ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
ลาดับ
กลุม่ อุตสาหกรรม

จานวน
(โรง)
1. ผลิตภัณฑ์จากพืช
2. อุตสาหกรรมอาหาร
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
4. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
5. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
6. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว
ยาง หรือโลหะอื่นๆ
7. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
8. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการทาแม่พิมพ์
9. เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
10. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
11. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
12. ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1
13. ผลิตภัณฑ์อโลหะ
14. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
15. ผลิตภัณฑ์โลหะ
16. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
17. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
18. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์
19. การผลิตอื่นๆ (ดูดทรายแม่น้า)
รวม
1
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

ได้รบั อนุญาตใหม่
เงินทุน
คนงาน เครื่องจักร
(ล้านบาท) (คน) รวม(แรงม้า)
-

เลิกกิจการ
จานวน
(โรง)
1
-

10.90
-

25
-

293
-

1

10.90

25

293

2
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สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ
แรงงานจังหวัดยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4
66 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7325 9240 -1
โทรสาร 0 7325 9240 - 1
โทรศัพท์ (มือถือ) 08 9870 0197
E-mail yala@mol.go.th
Website http://www.yala.mol.go.th

สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

นายพินิจ ผุดไซตู
ประกันสังคมจังหวัดยะลา
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
64 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7327 4482 – 4 โทรศัพท์ (มท.) 74951
โทรสาร 0 7321 1752
โทรศัพท์ (มือถือ) 08 1897 0374
E-mail yala@sso.go.th
Website http://www.sso.go.th/yala/

สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 24 ยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

จังหวัดยะลา

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมู่ที่ 5 ถนนยะลา-รามัน ตาบลวังพญา อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7320 3222
โทรสาร 0 7320 3223
โทรศัพท์ (มือถือ) 08 5438 60 2
E-mail yala@dsd.go.th
Website http://www.yala-dsd.go.th
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สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

นางฐิติมา นราพงศ์
จัดหางานจังหวัดยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 2
66 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7336 2614 – 5 โทรสาร 0 7321 1590
โทรศัพท์ (มือถือ) 08 1831 8965
E-mail yla@doe.go.th
Website http://www.doe.go.th/yala

สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

จังหวัดยะลา

นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 3
66 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7327 4485 - 6
โทรสาร 0 7327 4485
E-mail yl@labour.go.th
Website http://yala.labour.go.th
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