วิสยั ทัศน์กระทรวงแรงงาน
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

วิสยั ทัศน์กลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน”

วิสยั ทัศน์จงั หวัดยะลา
“คุณภาพชีวิตมัน่ คง เกษตรมั่งคัง่ ท่องเที่ยวยั่งยืน”

วิสยั ทัศน์สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ให้กาลังแรงงานมีงานทา
มีศักยภาพ มีหลักประกัน และความมัน่ คงในการทางาน”

วิสยั ทัศน์จงั หวัดยะลา

“คุณภาพชีวิตมัน่ คง เกษตรมั่งคัง่ ท่องเที่ยวยั่งยืน”

คาขวัญประจาจังหวัดยะลา

“ใต้สดุ สยามเมืองงามชายแดน”

ต้นไม้ ประจาจังหวัดยะลา

ได้แก่ ต้น “ศรียะลา”

ดอกไม้ ประจาจังหวัดยะลา

ได้แก่ ดอก “พิกลุ ”

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดยะลำ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยะลา
ขึ้น เพื่ อเป็ น กำรสนั บ สนุ น ภำรกิจ ของส ำนั กงำนแรงงำนจัง หวั ด ยะลำ ในกำรเป็น ศูน ย์ข้ อมู ล ด้ ำนแรงงำน
ของจังหวัดตำมโครงกำร “กำรเพิ่มประสิทธิภ ำพศูนย์ข้อมูลแรงงำนจังหวัด ”เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปี 2550
เป็นต้นมำเพื่อมุ่งหวังเผยแพร่ข้อมูลด้ำนแรงงำนโดยเฉพำะแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยะลา กำหนดจัดทำเป็นรำยไตรมำสและรำยปี
สำหรับฉบับนี้เป็นรำยงำนประจำไตรมำส 3 ปี 2562 ซึ่งเป็นฉบับที่ 54 เป็นกำรรำยงำนข้อมูลในช่วงเดือน
กรกฎำคม – กันยำยน 2562 ทั้งนี้ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดยะลำ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์และดัชนี
ชี้ วั ด ภาวะแรงงานจั ง หวั ด ยะลา ลงในเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำนแรงงำนจั ง หวั ด ยะลำ โดยสำมำรถติ ด ตำม
รำยละเอียดสถำนกำรณ์แรงงำนที่จัดทำขึ้นได้จำกเว็บไซต์ http://www.yala.mol.go.th/
ข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนสถำนกำรณ์และดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำนจังหวัดยะลำ เป็นผลมำจำกควำมร่วมมือ
ในกำรสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำนจังหวัดยะลำ ได้แก่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดยะลำ
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดยะลำ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดยะลำ และสถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 24 ยะลำ ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งได้แก่ สำนักงำนสถิติจังหวัดยะลำ สำนักงำนคลั ง
จังหวัดยะลำ ส ำนักงำนพำณิช ย์จังหวัดยะลำ และสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยะลำ สำนักงำนแรงงำน
จังหวัดยะลำ ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดทำรายงานสถานการณ์และดัชนี
ชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยะลา จนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัดยะลา จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดยะลำ
พฤศจิกำยน 2562
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4) สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา

 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน จังหวัดยะลา
กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ของประเทศ
 แรงงานนอกระบบ ปี 2561
 การส่งเสริมการมีงานทา
 การจัดหางานในประเทศ
 การส่งเสริมการมีงานทา
 แรงงานต่างด้าว
 ความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
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 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
 การฝึกเตรียมเข้าทางาน
 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
 การตรวจแรงงาน
 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน
 การแรงงานสัมพันธ์
 การสวัสดิการแรงงาน
 การเลิกจ้าง
 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
 การประกันสังคม
 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมพิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน)
 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ
 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน
 นโยบายรัฐบาล
 นโยบายกระทรวงแรงงาน
 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 อัตราค่าจ้างขั้นต่าใหม่

ตารางภาคผนวก
ประชากร จาแนกตามถานภาพแรงงานและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ผู้มีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ผู้มีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
แสดงจานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
จานวนและร้อยละของผู้มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางานและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคการเกษตรและเพศ ปี 2561
ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2561
ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ปี 2561
ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา จาแนกตามอายุและเพศ ปี 2561
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ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา
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ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามช่วงอายุ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทกิจกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดยะลา ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
จาแนกตามสัญชาติและประเภทอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
จานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562 จังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติ ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
แสดงจานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศจังหวัดยะลา
จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ที่ได้รับขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
แรงงานไทยในจังหวัดยะลา ที่ได้ขออนุมัติไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามภูมิภาคที่ไปทางาน ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
การฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
สถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ประเภทกิจการที่เลิกจ้าง/ลูกจ้างถูกเลิกจ้างในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรงและ
ขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า 15,451,959 ล้านบาท
เมื่อหั กด้ว ยผลตอบแทนปั จ จั ย การผลิ ตสุ ทธิไปต่ างประเทศ 689,834 ล้ านบาท เป็นรายได้ประชาชาติ
(Gross National Income: GNI) มีมูลค่า 14,762,125 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยรายได้ประชาชาติต่อหัว
(per capita GNI) เท่ากับ 218,200 บาท สูงกว่า 205,607 บาท ในปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1
การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 3.7 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 1.3 ในปีก่อนหน้า เนื่องจากผลผลิต
พืชหลัก เช่น ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ามัน และยางพารา ขยายตัวได้ตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวย ผลผลิต
ปศุสัตว์ลดลงจากการเลี้ยงโคและกระบือ ขณะที่ผลผลิตสัตว์ปีก เช่น ไก่และไข่ไก่ ขยายตัวได้ ส่วนผลผลิตประมง
ขยายตัวสูง เป็นต้น การผลิตภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2
ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ เคมีและเคมีภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ เป็นต้น มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงสนับสนุนจากภาคบริการ โดยเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาขนส่งที่ขยายตัวร้อยละ 10.6 และ
ร้อยละ 8.2 ตามลาดับ จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดยะลาในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า ณ ราคาประจาปีเท่ากั บ
43,369 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ของจังหวัดยะลา ในปี พ.ศ.2560 เท่ากับ 96,867 บาท
ได้แบ่งเป็น ภาคการเกษตร 13,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.9 และนอกภาคการเกษตร 29,521 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
38.10 อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดยะลา ปี 2560 (ณ ราคาประจาปี ) ใน 5 สาขาอันดับแรก
ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (ร้อยละ 31.90) รองลงมาได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
(ร้ อ ยละ 12.90) สาขาการศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 11.30) สาขาการผลิ ต (ร้ อ ยละ 8.9) และสาขาการบริ ห าราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (ร้อยละ 8.30)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในปี 2560 (ณ ราคาประจาปี) เท่ากับ 96,867 บาทต่อปี ลดลงจาก
98,562 บาท ในปี 2559 ที่ผ่านมา เท่ากับ 1,695 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.72 จากราคายางพาราพืชเศรษฐกิจหลัก
ที่สาคัญของจังหวัดมีราคาปรับตัวลดลง ส่งผลให้รายได้ของประชาชนลดลง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจาเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า
“ ในด้านการใช้จ่ายมีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน ก่อนหน้า โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม ในด้านการผลิต
พบว่า มีการปรับตัวดีขึ้น ในภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กลับมาขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน บวกกับการ
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ของภาคการเกษตร ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตาม
สถานการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดต่อไป”
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา ของสานักงานคลังจังหวัดยะลา ประจาไตรมาสที่ 3/2562
“เศรษฐกิจของจังหวัดยะลา คาดว่าจะขยายตัว จากสัญญาณการขยายตัวของปัจจัยด้านอุปทาน โดยคาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 3.60 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.48 - 3.73) ปรับประมาณการลดลงจาก เดือนมิถุนายน
2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.43 และคาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.57”
จังหวัดยะลา
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เศรษฐกิจจังหวัดยะลาในปี 2562
เศรษฐกิจจังหวัดยะลาปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.60 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.48 3.73) โดยมีการผลิตภาคการเกษตร ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ภาครัฐ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัว ตามการผลิตภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 19.03
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 18.91 – 19.16) จากปริมาณผลผลิตยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากปัจจัย
ด้านพืน้ ที่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของภาครัฐที่คาดว่าจะมีความชัดเจน
มากขึ้น ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.18 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 6.06 – 6.31) จากเครื่องชี้จานวน
นักท่องเที่ยวและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมและที่พักที่เพิ่มขึ้น
ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดโดยรวมคาดว่ามีแนวโน้มหดตัว จากมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย คาดว่าจะหดตัว
ร้อยละ -17.64 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ((-17.77) – (-17.52)) จากเครื่องชี้มูลค่าการส่งออกและนาเข้าที่ลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลัก และผลกระทบจากสงคราม
ทางการค้า ขณะที่ การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.27 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.14 –
2.39) เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น จานวนรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.69 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.57 – 3.82) สะท้อนผ่านสินเชื่อ
เพื่อการลงทุน และจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.10 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ (-0.03) – 0.23) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามแนวโน้มราคาน้ามันดิบโลกและอาหารสดที่ยังคง
มีความผันผวน
ส านัก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ยะลา ร่ ว มกั บ กองสารสนเทศและดั ช นีเ ศรษฐกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา ประจาเดือน กันยายน 2562 และระยะ 9 เดือน
ของปี 2562 โดยสรุป ได้ผลดังนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนกันยายน 2562 ในปี 2558 (ปีฐาน)
ดัชนีราคาของจังหวัดยะลา เท่ากับ 100 สาหรับเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 102.1 เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ
102.1 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนกันยายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม
2562 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง เดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.4
ดัชนีราคาผู้บริ โภคจั งหวั ดยะลาเดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลง ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เดือนกันยายนเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยเฉลี่ย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ตามการสูงขึ้นของ ข้าวสารเหนียว
เป็นต้น หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ส่วนหมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่
ไข่ไก่ เป็นต้น หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 0.6 ( ผัก ได้แก่ กะหล่าปลี มะนาว ต้นหอม ผักชี มะระจีน เป็นต้น
ผลไม้ ได้แก่ ลองกอง เงาะ เป็นต้น) หมวดเครื่องประกอบอาหาร โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เดือนกันยายนเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลง พิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.4
จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.4 ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.9
เมื่อพิจารณาเฉลี่ยดัชนี 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา) ในไตรมาส 3 ปี 2562 จังหวัดยะลา
มีการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น จานวน 37 ราย แบ่งเป็นบริษัทจากัด จานวน 23 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด
จานวน 14 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การขายส่ง การขายปลีกฯ
จานวน 16 ราย 2) การก่อสร้าง จานวน 7 ราย 3) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ จานวน 5 ราย
เมื่ อ พิ จ ารณาทุ น จดทะเบี ย นของนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม่ จ านวน 62.50 ล้ า นบาท พบว่ า บริ ษั ท จ ากั ด มี ทุ น
จดทะเบียนทั้งสิ้น 47.60 ล้ านบาท และห้ างหุ้นส่ วนจากัด 14.90 ล้ านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน
มากที่สุด ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จานวน 23.70 ล้านบาท แยกเป็นทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากัด จานวน 18.30 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 5.40 ล้านบาท รองลงมาเป็น สาขาบริการ
ด้ านอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ มี ทุ นจดทะเบี ยน 9.60 ล้ านบาท โดยเป็ นทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทจ ากั ด จ านวน 8.10 ล้ านบาท
และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 1.50 ล้านบาท และสาขาการก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 9.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากัด จานวน 3.00 ล้านบาทและห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 6.50 ล้านบาท
การจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดยะลา (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา) พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2562
มีโรงงานที่ได้รับการอนุญาตใหม่ จานวน 1 โรง เงินลงทุน 9.50 ล้านบาท คนงาน 5 คน และในไตรมาสนี้ไม่มีโรงงานที่
เลิกกิจการ

สถานการณ์ดา้ นแรงงาน
สถานภาพแรงงาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 ทั่วราชอาณาจักร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจานวน 56,615,703 คน
โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทางาน 37,958,716 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.05 ซึ่งประกอบด้วย
ผู้มีงานทา 37,486,327 คน ผู้ว่างงาน 394,026 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 78,363 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกาลังแรงงานหรือ
ผู้ที่ไม่พร้อมทางานมีจานวน 18,656,987 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.95
จังหวัดยะลา มีประชากรที่อยู่ในวัยทางานหรือ อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 335,081 คน จาแนกเป็นผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน จานวน 222,454 คน ได้แก่ ผู้มีงานทา 220,188 คน ผู้ว่างงาน 2,266 คน และในไตรมาสนี้ไม่มีแรงงานที่
รอฤดูกาล ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มีจานวน 112,627 คน จาแนกเป็น ผู้ทางานบ้าน 29,075 คน เรียนหนังสือ 49,058
คน และอื่นๆ 34,493 คน
การมีงานทา สาหรับผู้มีงานทา จานวน 220,188 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 146,991 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.76 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ส่วนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 73,197 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.24
ของผู้มีงานทาทั้งหมด) เนื่องจากจังหวัด ยะลาเป็นจังหวัดเกษตรกรรม จึงส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรกรรมสูงกว่า
แรงงานนอกภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม
โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก มากที่สุด มี จานวน
30,720 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.95 ของผู้ ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
จานวน 12,798 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 การศึกษา จานวน 7,196 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 การบริหารราชการ
และการป้องกันประเทศ จานวน 4,802 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และการผลิต จานวน 4,122 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87
ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด (แผนภูมทิ ี่ 4.2)
การว่างงาน สาหรับอัตราการว่างงานของประเทศไทย ในไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
มีผู้ว่างงานประมาณ 394,026 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.04 ของผู้ว่างงานทั้งหมดในประเทศไทย
จังหวัดยะลา มีผู้ ว่างงาน จ านวน 2,266 คน หรือร้อยละ 0.68 มีผู้ ว่างงานเป็นเพศหญิง จานวน 278 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.16 และผู้ว่างงานที่เป็นเพศชาย จานวน 1,989 คน หรือร้อยละ 1.21 อัตราการว่างงานไตรมาสนี้
ร้อยละ 1.02 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้สูงขึ้นจาก ไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.29 (ไตรมาส 2
ปี 2562 มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.29 หรือ 640 คน)
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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
การบริการจัดหางานภายในประเทศ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) นายจ้าง/
สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง จานวน 1,000 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 793 คน การบรรจุงาน 602 คน
และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างร้อยละ 60.20 ส่วนตาแหน่งว่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการร้อยละ 35.90 (359 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับ ปวช. ร้อยละ
16.40 (164 อัตรา) สาหรับ อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุ ด คือ การขายส่ งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 28.24 (170 คน) และอุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งว่างงานมากที่สุด คือ การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 34.60 (346 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 3 ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) มีจานวนทั้งสิ้น 3,466 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ แรงงานต่างด้าว มาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ จานวน 2,908 คน (ร้อยละ 83.91) รองลงมาเป็น ประเภท
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน 298 คน ร้อยละ 8.60 และประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 63)
จานวน 145 คน (ร้อยละ 4.18) ตามลาดับ
ถ้าพิจารณาจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชั่วคราว มาตรา 59 ของจังหวัดยะลา จานวน 113 คน จาแนก
ตามสัญชาติที่เข้ามาทางานมากที่สุด จะพบว่า แรงงานต่างด้าว สัญชาติอื่นๆ มีมากที่สุด จานวน 50 คน (ร้อยละ
44.25) รองลงมาคือ สัญชาติฟิลิปปินส์ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 หากจาแนกตามประเภทอาชีพที่เข้ามา
ทางานมากที่สุด จะพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประเภทวิชาชีพด้านต่างๆ ร้อยละ 81.42 (92 คน) รองลงมาเป็น
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโส ผู้จัดการ ร้อยละ 15.04 (17 คน)
สาหรับแรงงานด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562 เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มา
ทางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด (ข้อมูล
ณ เดือนกันยายน 2562) แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา มีจานวนทั้งสิ้น
3,206 คน จาแนกเป็นสัญชาติเมียนมา จานวน 2,857 คน ลาว จานวน 67 คน และกัมพูชา จานวน 282 คน
การเดิน ทางไปท างานต่า งประเทศ ในส่ วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 18 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เดินทางไปโดยวิธี
Re-Entry จานวน 16 คน หรือร้อยละ 88.89 และเดินทางด้วยตนเอง จานวน 2 คน (ร้อยละ 11.11) ในส่วนภูมิภาคที่
แรงงานไทยไปทางานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวที่ภูมิภาคเอเชีย จานวน 12 คน หรือร้อยละ 75.00 ภูมิภาคอื่นๆ จานวน
3 คน (ร้อยละ 18.75) และภูมิภาคตะวันออกกลาง จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.25) ของแรงงานที่ไปทางาน
ต่างประเทศทั้งหมด
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การพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงาน การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างานในจั ง หวั ด ยะลา จ าแนกตามกลุ่ ม อาชี พ พบว่ า
ในไตรมาส 3 ปี 2562 ไม่มีการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในไตรมาส 3
ปี 2562 มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพียง 1 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
จานวนผู้เข้ารับการฝึก 221 คน (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของผู้ผ่านการฝึกยกระดับแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 90.05
ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดยะลา พบว่า ในไตรมาสนี้ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3
กลุ่มอาชีพ คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 76.37 รองลงมาเป็นกลุ่ม
อาชี พ ช่ า งเครื่ อ งกล จ านวน 79 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.85 และกลุ่ ม อาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า ง จ านวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.78 ในส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 74.94 (ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งหมด 314 คน)
การคุ้มครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 61 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน
1,297 คน สถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีขนาด 10 - 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51
ของการตรวจแรงงานทั้งหมด และมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในไตรมาสนี้อยู่ 17 แห่ง หรือร้อยละ 27.87
การตรวจความปลอดภัย ในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 11 แห่ง
ลูกจ้ างที่ผ่านการตรวจ จ านวน 797 คน พบว่าในไตรมาสนี้มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย 2 แห่ง หรือร้อยละ 18.18 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย คือ ประเภทเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ จานวน 1 แห่ ง ร้อยละ 50.00 และประเภท
การข่ายส่งการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ฯ จานวน 1 แห่ง ร้อยละ 50.00
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จังหวัดยะลา มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 52 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า จะหยุดงานเกิน
3 วัน จานวน 33 คน หรือร้อยละ 63.46 และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 19 คน หรือร้อยละ 36.54 ในไตรมาสนี้ไม่มี
ผู้สูญเสียอวัยวะบางส่วน ทุพพลภาพ หรือตาย
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัด จังหวัดยะลาไม่มีข้อร้องเรียน/ ข้อพิพาท
แรงงานและข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นภายในจังหวัด แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ของแรงงาน
จังหวัดยะลาอยู่ในระดับดีมาก
การเลิก จ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดยะลา ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีสถานประกอบการ
ที่เลิกกิจการ จานวน 2 แห่ง และลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จานวน 12 คน
การสวัสดิการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน จานวน 18 แห่ง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,114 คน
การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 พบว่า
1. กองทุน ประกันสังคม จังหวัดยะลามีสถานประกอบการที่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมจานวน 1,548 แห่ง
ผู้ประกันตน 15,599 คน มีการใช้บริการของกองทุนประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทางาน) จานวน 32,752 ราย ประเภท
ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 27,097 ราย หรือร้อยละ 82.73
ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่าการจ่ายเงินกรณี สงเคราะห์บุตร มีการ
จ่ายเงินสูงสุดถึง 16,872,200.00 บาท หรือร้อยละ 38.67 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
2. กองทุนเงินทดแทน มีสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จานวน 1,544 แห่ง
ลูกจ้าง จานวน 23,412 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ ขนาด 1-4 คน จานวน 777 แห่ง หรือร้อยละ 50.32
ของสถานประกอบการในกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด และจังหวัดยะลามีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็น
สถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลเบตง
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สภาพทั่วไปจังหวัดยะลา
ความเป็นมา
คาว่า “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยาลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” ตามประวัติตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงตอนต้น
กรุงรัตนโกสินทร์นั้น “เมืองยะลา” เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตานี
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับปรุง
การปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล โดยออกประกาศข้อบังคับสาหรับการปกครอง 7 หัวเมือง
ร.ศ. 120 ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และเมืองรามัน ในแต่ละเมืองมีพระยา
เมื อ งเป็ น ผู้ รั ก ษาราชการ โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของข้ า หลวงเทศาภิ บ าลมณฑลนครศรี ธ รรมราช ต่ อ มาในปี
พุทธศักราช 2476 ได้มีการยุบเลิกมณฑลปัตตานี และได้มีการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน “เมืองยะลา จึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน”
การวางผังเมืองในจังหวัดยะลา
สมัยอามาตย์โทพระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนที่ 10 (พ.ศ. 2456 – 2458)
ร่วมกับเพื่อนข้าราชการ ในสมัยนั้น ได้วางผังเมืองยะลาเริ่มด้วยการหาศูนย์กลางใจเมือง โดยการปักหลักไว้และเอา
ก้อนหินใหญ่วางไว้เป็นเครื่องหมายเรียกว่า กิโลศูนย์แล้วลากเส้ นวงกลมเป็นชั้น ๆ มีถนนรองรับเป็นตาข่ายลักษณะ
เป็นใยแมงมุมในเขตเทศบาลยะลา จังหวัดยะลา ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีผังเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงามที่สุด และติดอันดับโลก โดยเว็บไซต์ www.wtfintheworld.com ได้จัดอันดับเมืองสุดอลังการ
ทั่วโลก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ประเทศไทยถูก จัด อัน ดับ โลก ลาดับ ที่ 23 จุด ดัง กล่า วอยู่บ นใจกลางเมือ ง
ยะลา จากประวัติความเป็นมาของการวางผังเมืองยะลา คติหลักของเมืองยะลา คือถนนมีมาก่อน ผู้คนถึงเข้ามา
อยู ่ท ีห ลัง บ้า นเรือ น จึง มีค วามเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ย สวยงาม โดยพื ้น ที ่ใ น เขตเทศบาลนครยะลา จ านวน
19 ตารางกิโลเมตร มีถนนกว่า 400 สาย ตัดเชื่อมต่อกัน ส่วนหนึ่งเป็นใยแมงมุม มีวงเวียนซ้อนกัน 3 วง คล้ายกับกรุงปารีส
ประเทศฝรั่ง เศส ให้ถ นนทุก สายไปรวมกัน ที่ว งเวีย นหลัก เมือ ง เป็น การแบ่ง โซนนิ่ง ที่ชัด เจน เช่น สถานศึก ษา
สถานที่ราชการ ย่านธุรกิจการค้า บ้านพักอาศัยและสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวของเมือง อีกส่วนหนึ่งตัดกันเป็น
ตารางหมากรุก คล้ายกับนครลอสแองเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทางเท้าควบคู่รางระบายน้า ช่วยให้แนวอาคาร
เป็นแนวเดียวกัน ส่งผลให้เมืองยะลามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปี
ซ้อน (พ.ศ. 2528 – 2530) และในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกยกให้เป็น 1 ใน 5 เมือง
ของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก
หลักเมืองยะลา
จากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 ได้บันทึกไว้ ว่า หลักเมืองยะลาสร้างขึ้นจากความดาริของ
พ.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยได้ดาริว่า “เดิมจังหวัดยะลา” เป็นอาณาเขต
หนึ่ ง ในบริ เ วณ 7 หั ว เมื อ ง ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของจั ง หวั ด ปั ต ตานี เพิ่ ง แยกออกเป็ น เมื อ งหนึ่ ง ต่ า งหากในสมั ย
กรุงรัตนโกสินทร์ (ในรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333)
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ที่ตั้งตัวเมืองยะลาเดิมมิได้อยู่ในที่ปัจจุบัน แต่ได้มีการโยกย้าย 4 ครั้งด้วยกัน คือ
ครัง้ ที่ ๑ ตั้งเมืองขึ้นที่บ้านตาบลยะลอกูเบ (อยู่ระหว่างเขตอาเภอยะหา กับอาเภอเมืองยะลา)
ครั้งที่ ๒ ได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่ตาบลท่าสาป ริมฝั่งแม่น้าปัตตานี (ปัจจุบันเป็นตาบลอยู่ในเขตอาเภอเมืองยะลา)
ครัง้ ที่ ๓ ย้ายไปตั้งที่ตาบลสะเตง
ครัง้ ที่ ๔ ย้ายมาตั้งที่ตาบลบ้านนิบง อันเป็นที่ตั้งเมืองปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ 2594
การที่ต้องย้ายเมืองถึง 4 ครั้ง นอกจากเป็นด้วยเหตุที่ต้องการเลือกหาที่เหมาะสม กล่าวกันว่า เพราะ
จังหวัดนี้ไม่มีหลักเมือง เพราะยังมิได้ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลักเมืองขึ้นตามโบราณราชประเพณี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ จึงให้ข้าราชการและประชาชนจังหวัด
ยะลา ได้พ ร้อ มใจกัน ก่ อ สร้า งหลัก เมือ งขึ้น ที่บ ริเ วณศูน ย์ว งเวีย นหน้า ศาลากลางจัง หวัด โดยเริ่ม วางศิล าฤกษ์
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2505
ลักษณะทางกายภาพ
(1) ทีต่ งั้ และอาณาเขต
จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5 - 7 องศาเหนือ และเส้นแวงที่
100 - 102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ 1,039 กิโลเมตร และตามถนนเพชรเกษม
สายเก่า 1,395 กิโลเมตร หรือสายใหม่ 1,084 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดยะลา
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(2) ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงใต้สุด
ของจั งหวัด มี ที่ ราบบางส่ วนทางตอนเหนื อของจั งหวัด ได้แก่ บริเวณที่ราบแม่น้ าปัตตานี และแม่น้าสายบุรี ไหลผ่ าน
อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง 100 -200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ
และสวนยางพารา มีเทือกเขาที่สาคัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอาเภอเบตง เป็นแนวยาวกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และเทือกเขาปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขาอยู่ภายในจังหวัดในเขตตาบลบุดี
ตาบลบันนังสาเรง ของอาเภอเมืองยะลา อาเภอกรงปินัง และอาเภอรามัน

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลา

(3) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีสภาพอากาศแบบ
ร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กุมภาพันธ์
อุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ยประมาณ 28.20 องศาเซลเซียส และสูงสุ ดเฉลี่ย 34.50 องศาเซลเซียส ปริ มาณน้าฝนเฉลี่ ย
1,712.1 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 148 วันต่อปี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน มีฝนตกชุกที่สุด
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
(1) ประชากร
ประชากร ณ เดือนตุลาคม 2561 จานวน 531,380 คน แยกเป็น
 ประชากรเพศชาย จานวน 264,268 คน
 ประชากรเพศหญิง จานวน 267,112 คน
 จานวนครัวเรือน
จานวน 163,696 ครัวเรือน

จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรรายอาเภอ / เทศบาล
ลาดับ

อาเภอ

1

เมืองยะลา
- เทศบาลนครยะลา
- เทศบาลเมืองสะเตงนอก
- เทศบาลตาบลลาใหม่
รวมทัง้ หมด
เบตง
- เทศบาลเมืองเบตง
รวมทัง้ หมด
บันนังสตา
- เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
- เทศบาลตาบลบันนังสตา
รวมทัง้ หมด
ธารโต
- เทศบาลตาบลคอกช้าง
รวมทัง้ หมด
ยะหา
- เทศบาลตาบลยะหา
รวมทัง้ หมด
รามัน
- เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
- เทศบาลตาบลโกตาบารู
รวมทัง้ หมด
กาบัง
กรงปินัง
รวมทัง้ หมด

2
3

4
5
6

7
8

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
37,174
38,371
75,545
29,306
32,012
61,318
15,687
16,577
32,264
527
525
1,052
82,694
87,485
170,179
18,547
17,376
35,923
12,817
13,816
26,633
31,364
31,192
62,556
27,670
26,881
54,551
2,313
2,110
4,423
1,370
1,354
2,724
31,353
30,345
61,698
12,288
11,251
24,531
803
754
1,557
13,091
12,005
25,096
30,088
30,024
60,112
1,322
1,312
2,634
31,410
31,336
62,746
41,874
43,048
84,922
2,520
2,598
5,118
2,795
2,893
5,688
47,189
48,539
95,728
12,618
11,913
24,531
14,549
14,297
28,846
264,268
267,112
531,380

ครัวเรือน
18,037
27,295
13,546
374
59,252
15,193
11,157
26,350
15,129
1,968
939
18,036
8,693
582
9,275
13,796
728
14,524
19,861
1,827
1,440
23,128
6,839
6,292
163,696

ทีม่ า : ทีท่ าการปกครองจังหวัดยะลา
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

(2) หน่วยการปกครอง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย
(1) อาเภอ 8 อาเภอ
(2) ตาบล 58 ตาบล
(3) หมู่บ้าน 380 หมู่บ้าน
(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
(5) เทศบาล 16 แห่ง (1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตาบล)
(6) องค์การบริหารส่วนตาบล 47 แห่ง

จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอ
อาเภอเมืองยะลา
อาเภอรามัน
อาเภอบันนังสตา
อาเภอกรงปินัง
อาเภอธารโต
อาเภอเบตง
อาเภอยะหา
อาเภอกาบัง
รวม

ตาบล
14
16
6
4
4
5
7
2
58

เขตการปกครอง
หมูบ่ า้ น
เทศบาล
80
6
90
3
50
2
23
37
1
32
2
49
2
19
380
16

พื้นที่
(ตร.กม.)
462.24
516.031
715
185
675
1,328
499.9
451
4,832.171

อบต.
9
14
5
4
4
3
6
2
47

ทีม่ า : ทีท่ าการปกครองจังหวัดยะลา
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ในจังหวัด
การจั ด องค์ ก รราช การบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค มี ห น่ ว ยราชการที่ อ ยู่ ใ นคว ามคว บคุ ม ดู แ ลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจาจังหวัด
และหน่ ว ยราชการบริ ห ารส่ ว นกลางในจั ง หวั ด (ที่ขึ้ นตรงต่อ ส่ ว นกลาง) และหน่ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ รวมจานวน
116 หน่วย ประกอบด้วย
 หน่วยราชการบริหารส่วนภูมภ
ิ าคประจาจังหวัดของจังหวัดยะลา มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน
 หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย
 เทศบาล
16 แห่ง
(แยกเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตาบล 13 แห่ง)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตาบล
47 แห่ง
(3) การศาสนา
1. จานวนศาสนสถาน จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
รวม

วัด
52

ศาสนสถาน (แห่ง)
สานักสงฆ์
มัสยิด
13
508

โบสถ์คริสต์
9

ทีม่ า : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

จังหวัดยะลา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การป่าไม้
จังหวัดยะลามีทรั พยากรป่ าไม้ที่ยั งคงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวชายแดนไทย –
มาเลเซีย (ป่าบาลา-ฮาลา) ป่าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและมีป่า ชนิดอื่นอีกเล็กน้อย เช่น ป่าละเมาะและป่าพรุ
ชนิดของไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย เช่น ไม้ตะเคียนเขา ไม้สยา ไม้หลุมพอ ไม้กระบาก ไม้ยาง ไม้ตะเคียนทราย
ไม้กาลอ และไม้มะค่า เป็นต้น สาหรับป่าพรุ ในจังหวัดยะลามีป่าพรุเป็นจานวนมากมายหลายแห่ง ทั้งหมดอยู่ในเขต
อาเภอรามัน ซึ่งมีพรุ ที่ส าคัญๆ อยู่ 6 พรุ ได้แก่ พรุโ ต๊ะพราน ตาบลท่าธง พรุช ะมา ตาบลท่าธง พรุบึงน้าใส
ตาบลตะโละหะลอ พรุหนองบัวหลวง ตาบลตะโละหะลอ พรุแฆ ตาบลเกะรอ และพรุโต๊ะแนแว เป็นต้น
จังหวัดยะลามีพื้นที่ป่าไม้ 2,037.846 ตารางกิโลเมตร (1,273,653.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 45.07 ของพื้นที่
แหล่งน้า
(1) ลักษณะลุ่มน้า
จังหวัดยะลา มีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้าปัตตานี ต้นน้าเกิดจากภูเขาในท้องที่อาเภอเบตงไหลผ่ าน
อาเภอธารโต อาเภอบันนังสตา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อาเภอยะรัง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีและไหล
ลงสู่ทะเลาที่อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร บริเวณที่แม่น้าปัตตานีไหลผ่านเขต
อาเภอเบตง อาเภอธารโต และอาเภอบันนังสตาเป็นพื้นที่สูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ก่อสร้างเขื่อน
บางลางขึ้นที่ตาบลบาเจาะ อาเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้าอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3 เครื่อง มีกาลังผลิตรวม 24,000 กิโลวัตต์
(2) ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะภูเขา เนินเขา และหุบเขา ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงใต้สุด
ของจังหวัด มี ที่ราบบางส่ วนทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริ เวณที่ราบแม่น้าปัตตานี และแม่น้าสายบุรี ไหลผ่าน
อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล โดยเฉลี่ยระหว่าง 100 - 200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และสวนยางพารา
มีเทือกเขาที่สาคัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสัน กาลาคีรี เริ่มจากอาเภอเบตงเป็นแนวยาวกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกั บประเทศมาเลเซี ยและเทื อกเขาปิ โล ซึ่งเป็นเทื อกเขาอยู่ภายในจังหวัด ในเขตตาบลบุดี บัน นังสาเรง
ของอาเภอเมืองยะลา กิ่งอาเภอกรงปินัง และอาเภอรามัน
แม่น้ าอีกสายหนึ่ งที่ไหลผ่ านจั งหวัดยะลา คือ แม่น้าสายบุรี ตันกาเนิดจากภูเขา สันกาลาคีรี ซึ่ งกันเขตแดน
ระหว่ างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซี ย ไหลผ่ านอ าเภอแว้ง อ าเภอรื อเสาะ จั งหวัดนราธิวาส ผ่ านอ าเภอรามั น
จังหวัดยะลา แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
(3) น้าเพือ่ การเกษตร
แหล่งน้าที่ประชาชนชาวจังหวัดยะลาใช้เพื่อการเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตัว 1,356 บ่อ บ่อบาดาล
สาธารณะ 720 บ่อ และบ่อที่มีเครื่องสูบน้า 63 แห่ง สระ 164 แห่ง ฝายส่วนตัว 45 แห่ง และคลองชลประทานส่ง
น้า 5 แห่ง
(4) แหล่งน้าธรรมชาติ
จังหวัดยะลา มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้าปัตตานี และแม่น้าสายบุรี ห้วยลาธารคลอง 383 สาย
มีหนองบึง 113 แห่ง มีน้าพุ น้าซับ 16 แห่ง
(5) แหล่งน้าชลประทาน
แหล่งน้าชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย แหล่งน้าตามโครงการขนาด
ใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - มาเลเซียและโครงการขนาด
เล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 211 โครงการ
สามารถเก็บกักน้าได้ 8.19 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 136,249 ไร่ หรือร้อยละ 8.32
ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 1,638,008 ไร่
จังหวัดยะลา
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(6) สถานการณ์ลุ่มน้า
ปริมาณน้าทั้งปีสูงสุด ประมาณ 2,366 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้าท่าที่ไหลในช่วงฤดูฝน ร้อยละ
73.5 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าจนถึงปัจจุบัน มีความจุรวมทั้งสิ้น 1,404.43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ
53 ของปริ มาณน้ าท่ารายปี ความจุทั้งหมดเป็นโครงการอ่างเก็บน้าเขื่อนบางลาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ลุ่ มน้าแม่น้าปัตตานี
ตอนบน การพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้าแม่น้าปัตตานีตอนล่าง โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเก็บกักน้า ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้น้อยมาก ลุ่มน้าปัตตานี
มีพื้นที่ชลประทาน 252.130 ไร่ พื้นที่การเกษตรที่เหลือ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานจึงอาศัยน้าฝนเป็นหลัก
อย่างไรก็ตามพื้นที่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราษฎรขยายพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณที่ดอนและพื้นที่ลาดเชิงเขา
ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดหาน้า
ประมง
กิจกรรมด้านการประมง
ผลผลิตด้านการประมงในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2506.2 ตัน มีมูลค่ารวม 152.6 ล้านบาท แบ่งเป็น
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีจานวน 3,445 ครัวเรือน พื้นที่ขนาด 631.4 ไร่
ผลผลิตสัตว์น้า 1,492.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 85.3 ล้านบาท ชนิดสัตว์น้าที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด คือ ปลาดุก 862.9 ตัน
รองลงมาคือ ปลานิลและปลาตะเพียน 382.2 , 67.3 ตัน ตามลาดับ
ส่วนการจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้าต่างๆ มีพื้นที่โดยประมาณ
41,516 ไร่ มีผลผลิตสัตว์น้าที่จับได้ 1,013.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 67.3 ล้านบาท โดยชนิดสัตว์น้าที่ได้รับมากที่สุด คือ
ปลานิล ปริมาณ 84.6 ตัน รองลงมาคือปลาตะเพียนและปลาสวาย ปริมาณ 354.1 , 90.1 ตัน ตามลาดับ
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 ***
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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 ารรอบเมื อ ง และมี ร ถสองแถววิ่ ง บริ ก าร
สู่อาเภอใกล้เคียง ในการเดินทางสู่จั งหวัดใกล้เคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถเท็กซี่ รถโดยสารประจาทาง
นอกจากนั้นยังมีรถทัวร์ประจาทางกรุงเทพฯ – ยะลา กรุงเทพฯ – เบตง
พืชเศรษฐกิจหลัก
1 ยางพารา
ยางพาราเป็ น พืช เศรษฐกิจหลั กของจังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลู กยางพารามากเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้
รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง โดยในปี 2562 มีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 1,249,743 ไร่
และมีพื้นที่เปิดกรีดที่ให้ผลผลิตแล้ว 1,079,111 ไร่ ผลผลิตรวม 253,575 ตัน/ปีเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเป็น ยางก้อนถ้วย
ร้อยละ 63 น้ายางสด ร้อยละ 15 ยางแผ่นดิบ ร้อยละ 20 และอื่น ๆ ร้อยละ 2
ในการปลูกยางพาราของจังหวัดยะลา เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ RRIM 600 เนื่องจากพื้นที่เป็น
ควนเขา ซึ่งไม่เหมาะที่จะปลูกยางพันธุ์อื่น ๆ ทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีต่าประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นสวน
ขนาดเล็ก มีพื้นที่ถอื ครอง ประมาณ 5 – 10 ไร่ต่อครัวเรือน ทาให้การกรีดยางมีความถี่เพิ่มขึ้น
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีการปลูกด้วยยางพาราลดลง ร้อยละ 30.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
2559 อันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่า เกษตรกรหันไปปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ามัน
มีแนวโน้มทาให้พื้นที่ปลูกยางพาราลดน้อยลงทุกปี เนื่องจากภาครัฐให้จากัดพื้นที่ปลูกพืชแต่ละชนิดในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม (Zoning) ยางพาราก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่จะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
2. ปาล์มน้ามัน
ปาล์ม น้ ามั น เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญของจั ง หวั ด ยะลาอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ปลู ก มากในพื้ น ที่อ าเภอรามั น
อาเภอเมืองยะลา และอาเภอเบตง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ในปี 2560 ปาล์มน้ามันมี
พื้น ที่ ป ลู ก จ านวน 7,619 ไร่ ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ป ลู ก ปาล์ มน้ ามั นมี แ นวโน้ มเพิ่ มขึ้ น เนื่ อ งจากมีก ารปรั บ เปลี่ ยนพื้ น ที่
ตามนโยบายการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning) จากพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมส าหรั บ การปลู กข้ าวมา
ปลูกปาล์มน้ามัน และมีโรงงานรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ามันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเริ่มมีจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่มากขึ้น
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ไม้ผลทีส่ าคัญของจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลามีพื้นที่ในการทาสวนผลไม้มากรองลงมาจากการปลูกยางพาราซึ่งไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของจั งหวัด ได้แก่ ทุเรี ยน ลองกอง มังคุด เงาะ ส้มโชกุนและกล้ วยหิน การปลู กไม้ผ ลของเกษตรกรส่ว นใหญ่มี
ลักษณะเป็นสวนผสม คือ มีการปลูกไม้ผลทุกชนิดในสวนเดียวกันแต่จะแบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผลชนิดใดเป็นหลักขึ้นอยู่กับ
สภาพพื้นที่ในการปลูก เช่น ทุเรียนและกล้วยหินปลูกมากในอาเภอบันนังสตา ลองกองปลูกมากในพื้นที่อาเภอธารโต
และอาเภอบันนังสตา มังคุดและเงาะ ปลูกมากในอาเภอธารโตส่วนส้มโชกุนพื้นที่ปลูกที่สาคัญและเหมาะสมอยู่ในพื้นที่
อาเภอเบตง
ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา มีการปลูกในพื้นที่ของทุกอาเภอปลูกมากที่สุด
ในพื้นที่อาเภอบันนังสตาในปี 2560 จังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกทุเรียนจานวน 51,717 ไร่ โดยทุเรียนพันธุ์หมอนทองมี
ปริมาณการผลิตและมูลค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆทางด้านปริมาณผลผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้าฝนที่ผันผวนในแต่ละปี ซึ่งส่งผลต่อการติดดอกของทุเรียนขณะที่พื้นที่
การปลู ก ทุ เ รี ย นมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งมาจากราคายางพาราตกต่ า ประกอบกั บ ในระยะ 5 ปี ที่ ผ่ า นมา
ราคาผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นมาโดยตลอด ทาให้เกษตรกรบางส่วนโค่นยางพารา เพื่อปรับเปลี่ยนมาทาสวนทุเรียน
ลองกอง เป็นผลไม้เมืองร้อน เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้ อนชื้น สภาพดินที่เหมาะสมดิน
ร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงและน้าเพียงพอ ยะลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกลองกองอีกทั้ง
เกษตรกรนิยมปลูกควบคู่ไปกับผลไม้ชนิดอื่นในสวนเดียวกัน ในปี 2560 จังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกลองกอง จานวน 34,453
ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 33,388 ไร่ ปลูกมากที่สุดในพื้นที่อาเภอธารโตและบันนังสตาทางด้านพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตมี
ปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการออกดอกของลองกอง เกษตรกรจึงให้ไปปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่น
มังคุดเป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง ๒๕-๓๐องศาเซลเซียสมังคุดถือ
เป็นราชินีผลไม้ ได้รับความนิยมมากทั้งในและต่างประเทศในปี 2560 จังหวัดยะลามีพื้นที่การปลูกมังคุดและพื้นที่ให้
ผลผลิตจานวน 6,621 ไร่ ปริมาณผลผลิตมังคุดมีปริมาณลดลงจากปีก่อน
เงาะเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชอบอากาศร้อนชื้นเช่นเดียวกับมังคุด จึงมีการปลูกรวมอยู่ในสวน
เดียวกันในปี ๒๕60 เงาะมีพื้นที่ปลูกจานวน 3,302 ไร่ เนื้อที่ปลูกและปริมาณผลผลิตมีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศไม่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการออกดอกของไม้ผลและราคาผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการจัดการ
ส้มโชกุนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดยะลาอีกชนิดหนึ่ง นิยมปลูกมากในพื้นที่อาเภอเบตงเนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม คือ ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงได้รับแสงแดดเต็มที่และนานในช่วงกลางวันและมีอากาศที่หนาวเย็นและถ่ายเท
ได้ดีในช่วงกลางคืนในปี 2559 ส้มโชกุนมีพื้นที่ปลูกจานวน 867 ไร่ปัจจุบันส้มโชกุนมีปริมาณลดลงเนื่องจากต้นส้มโชกุนมี
อาการทรุดโทรม เพราะปลูกมาแล้วหลายปีประกอบกับมีต้นทุนในการผลิตสูงจากการใช้สารเคมีในการกาจัดโรคแมลง
ศัตรูพืชทาให้บางส่วนต้องเลิกกิจการและตัดต้นส้มทิ้งบางส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพาราทดแทน
กล้วยหิน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดยะลา ที่มีต้นกาเนิดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปลูกมากในพื้นที่
อาเภอบันนังสตา ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหิน
ซึ่งปัจจุบัน
มีความต้องการในการบริโภคกล้วยหินในปริ มาณที่สูงขึ้น ทั้งในรูปผลผลิตสดและสินค้าแปรรูป สามารถปลูกได้ทั้งใน
รูปแบบสวนเดี่ยว สวนผสมและพืชแซมในสวนยางพารา สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวยะลาสูงขึ้นในแต่ละปี
ข้าว จังหวัดยะลา มีพื้นที่นาข้าวจานวน 73,304 ไร่ แต่ปัจจุบันเกษตรกรได้ปลูกข้าวเพียง 21,925 ไร่ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดยะลา พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากเพียง 6,525.95 ไร่
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ อ าเภอรามั น และอ าเภอเมื อ งยะลา และมี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วที่ มี ค วามเหมาะสมปานกลาง
58,205.54 ไร่ ในพื้น ที่อาเภอรามัน เมือ งยะลา ยะหา กรงปินัง และบัน นัง สตา และมีพื้นที่นาข้าวที่ไม่มีความ
เหมาะสม จานวน 8,574,49 ไร่ ทาให้พื้นที่นาข้าวกว่า 30,000 ไร่ ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้
คุ้มค่า ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรชาวนาและความมั่นคงทางอาหารโดยรวมของพื้นที่จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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จุดเด่นของจังหวัด
ใต้สุดสยาม เมืองามชายแดน
จังหวัดเดียวในภาคใต้ ที่ไม่ติดต่อกับทะเล
เขื่อนบางลาง (ทะเลภูเขา) เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้าภาคใต้แห่งแรก
ผังเมืองยะลา ที่สวยงามและสะอาดที่สุดในประเทศไทย
มีป้ายทะเบียนรถอาเภอเบตง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
1. สวนขวัญเมือง
เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองยะลา ดัดแปลงมาจากสวนสาธารณะพรุบาโกย อยู่ห่างจากศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองประมาณ 300 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 207 ไร่ จัดให้เป็นสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
โดยเฉพาะทะเลสาบ มีเนื้อที่ 69 ไร่ เนื่องจากจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าเขา
ไม่ มีช ายแดนทะเลเลย ทางเทศบาลเมื องยะลาจึ ง ได้ จั ดท าชายหาดจ าลองขึ้ น มี ส นามแข่ งขั น นกเขาชวาเสี ย ง
ซึ่งเป็ นสนามมาตรฐานใหญ่ที่สุดในจังหวั ดภาคใต้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น ผู้ ทาพิธีเปิด “สวนขวัญเมือง”
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2529
2. น้าตกบูเก๊ะปิโล หรือน้าตกตะวันรัศมี
อยู่ระหว่างตาบลบุดีกับตาบลบันนังสาเรง อาเภอเมืองยะลา ที่สันเขาลูกนี้มีน้าตกซึ่งตามประวัติเป็นที่
พักผ่อนหน่อยใจของเจ้าผู้ครองนครเมืองรามัน ในสมัยที่เมืองชายแดนภาคใต้ยังแยกตัวเป็น 7 หัวเมือง อยู่ห่างจากทาง
หลวงแผ่นดินสายยะลา – รามัน 1 กม.
3. ถ้าคนโท
อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 6 กิโลเมตร บนถนนสายยะลา – ยะหาด้านขวามือ หรือถึงก่อนถ้า
คูหาภิมุขเพียง 1 กิโลเมตร มีรถประจาทางจากตัวเมืองผ่านทุกครึ่งชั่วโมง เมื่อลงจากรถแล้วเดินเข้าไปตามถนนเล็ก ๆ
ประมาณ 50 เมตรผ่านป่าละเมาะไปยังทิวเขากาปั่นอันเป็นที่ตั้งของถ้าสาเภาทอง และถ้าคนโทเมื่อผ่านถ้าสาเภาทอง
แล้วเดินเลียบเชิงเขาไปอีก 15 นาที จึงถึงถ้าคนโท ซึ่งเป็นถ้าที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภูเขากาปั่น เป็นภูเขา
หินอ่อน ภายในถ้ามีหินงอกสูงประมาณ 120 เมตร มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่งสมาธิใคร ๆ เรียกเธอว่า “แม่นางมณโฑ”
ซึ่งเพี้ยนมาจากชื่อถ้านั่นเอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ขุดพบพระพิมพ์เก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะพระพิมพ์อวโลกิเตศวร
แบบศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีลักษณะดีและเนื้อสวยที่สุดในบรรดาที่ขุดพบได้ทั้งหมด
4. ถ้าศิลป์
ตั้งอยู่หมู่ 2 ตาบลหน้าถ้าในเขตอาเภอเมืองไม่ไกลจากถ้าคูหาภิมุข การเดินทางทางใช้เส้นทางเดียวกับวัด
ถ้าคูหาภิมุข แต่ต้องเดินทางต่อไปอีก 2 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางจนถึงเชิงเขา มีบันได ให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยัง
ปากถ้ าโดยสะดวก (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 และจิตรกรรมสมัยประวัติศาสตร์เป็นภาพพระพุ ทธ
ประวัติตอนธิดา พระยามารยั่วยวนพระพุทธเจ้า ภาพนี้มีขนาด ยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร แต่สภาพของจิตรกรรม
ค่อนข้างลบเลือน จิตรกรรมนี้ได้รับการยกย่องว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย และเป็นงานศิลปกรรมสมัยศรีวิชัย
ชิ้นเดียวที่เป็นภาพจิตรกรรม การเข้าชมแจ้งความจานง ต่อครูใหญ่โรงเรียนบันนังลูวาที่อยู่ใกล้ถ้า ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษา
กุญแจประตูถ้า
5. น้าตกตะวันรัศมี
เป็นน้าตกที่สวยงามแตกต่างจากน้าตกอื่นๆ เพราะเมื่อแสงแดดกระทบกับสายน้า จะทาให้สีของหินใต้
แอ่งน้าเป็นสีเหลืองสวยงาม น้าตกนี้ตั้งอยู่หมู่ 6 อาเภอรามัน ตั้งบนภูเขาบ้านบือมัง ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ
19 กิโ ลเมตร ใช้เส้ น ทางยะลา -โกตาบารู ถนนลาดยางตลอด 15 กิโ ลเมตร เลี้ ยวเข้ า ต.โกตาบารูถึง ต.ท่าเรื อ
ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าถนนหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้าตก เข้าไปประมาณ 500 เมตร
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6. บึงน้าใส
แหล่งกาเนิดปลามังกร อยู่ที่อาเภอรามันห่างจากตัวเมืองยะลาราว 26 กม. ผ่านอ.รามันไปทาง อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส ประมาณ 8 กม. เลี้ยวซ้ายจากถนนใหญ่เข้าสู่บ้านบึงน้าใสหมู่ที่ 5 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน ปลาชนิดนี้มี
มากในแถบอินโดจีน มาเลเซีย และประเทศไทยตอนล่าง เชื่อกันว่าใครเลี้ยงปลามังกร จะมีโชคลาภ ราคาซื้อขายจึง
ค่อนข้างสูง
7. ถ้ากระแชง
เป็นถ้าที่สวยงามตามธรรมชาติเพดานของถ้ามีหินย้อยมากมาย ถ้าที่อยู่ใกล้เคียงกับถ้ากระแชง อีก 3 ถ้า
ได้แก่ ถ้าลูกอม ถ้าน้าลอด และถ้าพระ ถ้าเหล่านี้อยู่ในเขตอาเภอบันนังสตา อยู่ ห่างตัวจังหวัดยะลา 50 กม.ห่างจาก
ที่ว่าการอาเภอบันนังสตา 8 กม. ใช้เส้นทางเดียวกับการไปเขื่อนบางลาง ลักษณะเด่นของถ้ากระแชงคือ มีลาธารไหลผ่าน
ลอดถ้าปากถ้าเป็นโพรงขนาดใหญ่มองออกไปภายนอกเห็นป่าไม้ร่มรื่น และทิวทัศน์งดงามเหมาะสาหรับท่องเที่ยวพักผ่อน
8. น้าตกกือลอง (สุขทาลัย)
อยู่ในนิ คมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อาเภอบันนังสตา ขนเขาปกโย๊ะ เขานี้เป็นที่ตั้งสถานีถ่ายทอด
สัญญาณห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กม. ตามเส้นทางสายยะลา – เบตงแยกซ้ายเข้าทางลูกรังอีกประมาณ 8 กม.
น้าตกนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 2507 ประกอบด้วยน้าตก 5 ชั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงประทานนามน้าตก
แห่งนี้ว่า “น้าตกสุ ขทาลัย ” มีทิวทัศน์ที่ส วยงามมากเหมาะสาหรับเล่นน้าในแอ่งน้าและพักรับประทานอาหาร
ณ ศาลาที่สร้างไว้
9. 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 และมีทางแยกสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้าทะลุอยู่ขวามือ จุดเด่น คือถ้าหินปูนซึ่งทะลุลอดไปอีก
ด้านหนึ่งของภูเขาที่มีศาลประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย เชื้อสายจีนในจังหวัด
ยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงเดือนยี่ทางจันทรคติของจีน ซึ่งจัดให้มีเทศกาลกินเจขึ้นที่บริเวณศาลแห่งนี้
จะมีนักท่องเที่ยวและผู้นับถือศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมเดินทางมาร่วมสักการะและกินเจมากกว่าในช่วงอื่นๆ ของปี
10. เขื่อนบางลาง
กั้นแม่ น้ าปั ตตานี ที่ บริ เวณบ้ างบางลาง ต.เขื่ อนบางลาง อ.บั นนั งสตา จ.ยะลา ห่ างจากตั วอ าเภอเมื อง
58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร
อ่างเก็บน้ามีความจุ 260 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้าเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร
11. ป่าฮาลา- บาลา
หรือสวนป่าพระนามาภิไธย (ส่วนที่ 2) เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิด มี
พื้นที่ขนาดใหญ่อยูใ่ นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส นอกจากนั้นยังเป็นต้นกาเนิดของแหล่งน้าใน
เขื่อนบางลาง และนักท่องเที่ยวที่สนใจจะศึกษาการเดินป่าธรรมชาติ การนั่งเรือ ล่องแพ ตกปลา สามารถติดต่อได้ที่
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 445 ถนน สุขยางค์ อาเภอเบตง จังหวะยะลา
12. วนอุทยานน้าตกธารโต
อยู่ทตี่ าบลแม่หวาด อาเภอธารโต เป็นวนอุทยานและป่าสงวน มีเนื้อที่ 1,000 ไร่ เป็นน้าตกที่สวยงาม
ลดหลั่นกันลงมาถึง 9 ชั้น ห่างจากตัวเมืองออกไปตามถนนยะลา-เบตง ประมาณ กม.ที่ 57-58 มีทางลูกรังแยกเข้าไป
2 กิโลเมตร ประกาศเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503
13. น้าตกละอองรุ้ง
เป็นน้าตกที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อ อาเภอธารโตและอาเภอเบตงห่างจาก จังหวัดยะลาประมาณ
90 กิโลเมตร ใช้เส้นทางยะลา-เบตง ถนนลาดยางตลอด ก่อนถึงอาเภอเบตงประมาณ 40 กิโลเมตร จะมีถนนดินแยก
เข้าน้าตก ประมาณ 100 เมตร น้าตกแห่งนี้มีความงดงามอันเกิดจากละอองน้าตกกระทบแสงแดด มองเห็นเป็นสีรุ้ง
อยู่เบื้องล่างริมภูผา บริเวณร่มรื่นตลอดทั้งวัน
จังหวัดยะลา
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14. บ่อน้าร้อน
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงที่มีน้าพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดินในหมู่บ้านนะเราะปะไร
ตาบลตาเนาะ-แมเราะ ห่างจากอาเภอเบตงประมาณ 4 กิโลเมตร แยกขวาเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณที่น้า
เดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที และเชื่อกันว่าน้าแร่นี้สามารถรักษาโรคผิวหนังได้
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน
15. พระพุทธไสยาสน์วดั คูหาถ้าภิมุข (วัดหน้าถ้า)
ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลหน้ าถ้ า อ าเภอเมื อง ไปตามเส้ นทางยะลา-หาดใหญ่ ห่ างจากตั วเมื อง 6 กิ โลเมตร
ตามเส้นทางไปสู่อาเภอยะหา ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดหน้าถ้า เพราะภายในวัดนี้มีถ้าใหญ่แห่งหนึ่งมีพระพุทธไสยาสน์
ของโบราณขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายใน สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ.1300 เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย
มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์ บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร
ต่อมาจึ งได้ดัดแปลงเป็ น พระพุทธไสยาสน์ แบบหิ นยาน พระพุทธไสยาสน์วัดหน้าถ้าแห่ งนี้ช าวภาคใต้ถือว่าเป็น
ปู ช นี ย สถานที่ ส าคั ญ 1 ใน 3 ของดิ น แดนภาคใต้ คื อ พระบรมธาตุ เ มื อ งนครฯ พระธาตุ ไ ชยาที่ สุ ร าษฎร์ ธ านี
และพระพุทธไสยาสน์ วัดหน้าถ้า นอกจากนี้ภายในถ้ายังมีหินงอกหิ นย้อยสวยงาม ในบริเวณใกล้ๆ กัน มีถ้าอีกแห่ง
หนึ่งเรียกว่าถ้ามืด ซึ่งภายในมีหินงอกหินย้อยเป็นรูปลักษณะต่างๆ เช่น ม่าน เศียรช้างเอราวัณ ฯลฯ มีน้าเย็นสะอาด
ไหลจากโขดหินธรรมชาติ มีไฟฟ้าติดตั้งเพื่ออานวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่จะชม ถ้ามืดแห่งนี้
16. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เป็นที่ตั้งของหลักเมืองจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวจังหวัดยะลาตั้งอยู่ใจกลางวง
เวียนหน้าศาลากลางจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลัก
เมื อ งให้ เ มื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2505 ภายในศาลประดิ ษ ฐานเสาหลั ก เมื อ งซึ่ ง สร้ า งด้ ว ยแก่ น ไม้ ชั ย พฤกษ์ สู ง
50 เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน 43 นิ้ว ที่ปลาย 36 นิ้ว พระเศียรยอดเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลวไฟบริเวณ
โดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป จะมี การจัดงานสมโภชเจ้าพ่อ
หลักเมือง ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. ถึงวันที่ 4 มิ.ย.รวม 11 วัน 11 คืน ของทุก ๆ ปี
17. พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ
ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตรสูง 39.9 เมตร เป็น
มหาธาตุเจดีย์ที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ภายในพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุศิลปะการก่อสร้าง
เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์
18. มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
เป็นมัสยิดใหญ่ประจาจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ด้านซ้ายของถนนสายยะลา - ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมือง
ยะลา โดยผ่านบริเวณที่ทางรถไฟฟ้าตัดข้ามถนนไปเพียง 200 เมตร มัสยิดแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2527 รูปทรง
งดงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืนด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง
สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยม มีโดมใหญ่ อยู่กลาง นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมได้ด้วย
ความสาราญ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม
19. สวนสาธารณะสนามช้างเผือก
สนามโรงพิธีช้างเผือกตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลามีพื้นที่ 80 ไร่ เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ
ถวายช้างเผือก “พระเศวตสุรคชาธาร”แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2511
ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ประดับไว้อย่างสวยงามมีสระน้า มีศาลากลางน้า รูปปั้นจาลอง
ของสั ตว์ต่างๆ หลายชนิ ด ประชาชนนิ ย มไปพักผ่ อนในยามว่างเป็นจานวนมาก และในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เทศบาลจัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อให้ประชาชน ไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วย
จังหวัดยะลา
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20. อุโมงค์เบตง
ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านปิยะมิตร 1 ตาบลตะเนาะแมเรา เข้าทางเดียวกับบ่อน้าร้อนเบต อยู่ถัดจากน้าตก
อินทรสรไปอีก 3 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ดินซึ่งอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นบนเนินเขาในป่า
ทึบสาหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
21. ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่อาเภอเบตงในเขตเทศบาลมุมถนนสุขยางค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467 โดยคุณสงวน จิระจินดา
อดีตนายไปรษณีย์โทรเลข อาเภอเบตง เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของอาเภอเบตงในเรื่องการติดต่อสื่อสารลักษณะของตู้
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นรูปกลมทรงกระบอก แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานและส่วนตัวตู้ ส่วนสูงของตู้ คือ
290 เซนติเมตร นับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตู้ด้วย วัดได้ 320 เซนติเมตร ปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบนี้ยังใช้งานอยู่
22. สวนสาธารณะเทศบาลตาบลเบตง
สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตงเป็นจุดชมทัศนียภาพ
มุมกว้างของเมืองเบตงภายในสวนร่มรื่น ไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกนานาพั นธุ์ นอกจากนั้นแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่
สวนนก สวนสัตว์ สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้า สวนสุขภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเบตง
23. หมูบ่ า้ นซาไก
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแหร อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตงประมาณ
80 กม. และห่างจากถนนใหญ่ลึกเข้าไปกลางขุนเขาประมาณ 4 กม. เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองที่เรานิยมเรียกว่า “เงาะ”
หรือ “เงาะซาไก” บ้านเรือนของซาไกสร้างด้วยไม้ไผ่มุงหลังคาจาก มีประมาณ 20 – 30 หลังคาเรือน มีอาชีพในการทาไร่และ
หาของป่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ โดยกรมประชาสงเคราะห์รวบรวมให้อยู่ในบริเวณเดียวกันได้ จานวน
21 ครอบครัว 52 คน ได้จัดสร้างบ้านให้อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ปลูกยางพาราพันธุ์ดีให้จานวน 300 ไร่ และได้กราบบังคมทูลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คาว่า “ศรีธารโต” ให้ทุกคนใช้เป็นนามสกุล เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และมีการศึกษาที่
ก้าวหน้ามากขึ้น มีครูจากจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนเข้าไปให้ความรู้ ทาให้ชาวซาไกมีความเจริญขึ้นมาก
ประเพณี

ประเพณีของชาวไทยพุทธ
1. ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่ องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
โดยจัดในวัดทุกวัด ในวันแรม 14 ค่า หรือ 15 ค่า เดือน 10 โดยทาร้านจัดสารับอาหารคาวหวาน ไปวางเพื่อ อุทิศส่วน
กุศลไปให้เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหาร เรียกว่า ร้านเปรต สร้างไว้กลางวัด
ยกเสาสูง 4 เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง และนิยมจัดทาร้ายเปรต 2 ร้าน โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง สาหรับคนหนุ่มที่มีกาลัง
วังชาในการปีนป่าย อีกร้านเป็นเสาเตี้ยสูงแค่เอว สาหรับให้เด็กและผู้หญิง ได้แย่งชิงเพื่อความสนุกสนาน บนร้านเปรต
จะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งทาพิธีกรรม เมื่อทาพิธีเสร็จแล้ว จะมีผู้ตีระฆั งให้
สัญญาณ บรรดาผู้มาร่วมทาบุญ ก็จะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว่า ชิงเปรต
2. ประเพณีบังกุลบัว การบังกุลบัวคือการทาบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และนากระดูกมาบรรจุไว้ในบัว
(ที่บรรจุอัฐิ ) ประจาหมู่บ้าน ในแต่ละวัดหรือบัวประจาตระกูล มีขึ้นระหว่างเดือน 5 แรม 1 ค่า ของทุกปี เป็นต้นไป
ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้านตาบล โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัว ญาติพี่น้องลูกหลานที่ ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่
ต่างถิ่น จะพร้อมใจกันกลับบ้าน เพื่อทาบุญในวันนี้ และจะมีการทาความสะอาดตกแต่งบัว บางที่เรียกประเพณีนี้ว่า
ทาบุญรดน้าบัว
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3. ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะกระทากันหลังจากวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา 1 วัน คือ
ตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือ
รถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน ณ จุดที่นัดหมายอาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ที่ผู้จัดงาน
กาหนดไว้ รถหรือล้อเลื่ อนนั้น ชาวบ้านมักเรียกว่า เรือพระ ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้ คนลากเชือกเป็น 2 สาย
บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพื่อปลุกใจให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และเรียกให้ช าวบ้านที่อยู่
แนวถนนได้มาร่วมพิธีเท่าที่มีเวลา อาจจะเพียงช่วงระยะทาง 10 - 20 เมตร และร่วมทาบุญตามศรัทธา เมื่อเรือพระแต่
ละลาเดินทางไปถึงจุดนัดหมาย ก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบ้านจะนาอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระ
หรือพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์มาเพื่อร่วมงานลากพระ เพื่อพระฉันเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะร่วมรับประทานอาหาร และร่วม
กิจ กรรมเพื่ อ ความสนุ กสนานและความสามัคคี กิ จกรรมที่จั ดในงานประเพณีลากพระ ได้ แก่ การประกวดเรือพระ
การแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม
1. มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า“กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียวของชาวไทย

ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้าสุหนัต คาว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการ
อาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง
2. การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบผิวหนัง
หุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซึ่งจะกระทาแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง
2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
3. วันฮารีรายอ มีอยู่ 2 วันคือ
(1) วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่า “วันฮารีรายอ” เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องอดน้า ฯลฯ อีกต่อไป วันอิฏิลฟิตรี ตรงกับ
วันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และทางราชการกาหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) 1 วัน
(2) วั นอิฎิ ลอัตฮา หรื อที่เรี ยกว่ า “วันฮารีรายอหั จญี ” หมายถึง วันรื่นเริงเนื่องในวั นเชื อดสั ตว์พลี
เป็ นทานบริ จาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดื อนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการ
ประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่า วันอีดใหญ่ หรือวันรายอ
หัจญี และทางราชการกาหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้น สงขลา) 1 วัน
4. วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมายถึงวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด
ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลอง
เนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด แล้ว ยังเป็นการราลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็น
วันมรณกรรมของท่านอีกด้วย กิจกรรมต่างๆในวันเมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์ อัน-กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม
การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ
5. วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็นเดือนทางศักราชอิสลาม
ในสมัยท่านนบีนุฮ ได้เกิดน้าท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนทั่วไป ทาให้เกิดการขาดอาหาร
บริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่
เหมือนกัน ท่านนบีนุฮ ให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน สาวกของท่านก็ได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน
ในสมัย ท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิดเหตุการณ์ทานองเดียวกันขณะที่ กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัร
ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน ท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใช้วิธีการของท่านนบีนุฮ โดยให้ ทุกคนเอาข้าวของที่
รับประทานได้มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

19

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตารางที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี 2560
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
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000)

มูลค่า
ร้อยละ
ล้านบาท
ของ GPP
1,286,170
8.32
1,286,170
8.32
14,165,789
91.68
387,823
2.51
4,196,801
27.16
396,991
2.57
64,353
0.42
395,275
2.56
2,397,865
15.52
879,460
5.69
818,037
5.29
357,734
2.32
1,165,526
7.54
377,229
2.44
275,041
1.78
250,164
1.62
917,530
5.94
636,280
4.12
326,814
2.12
91,069
0.59
231,797
1.50
15,451,959
100.00
228,398
67,654

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.0 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 ในปี 2559
ปัจจัยสาคัญมาจากการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน สินค้าส่งออก และการผลิตในภาคบริการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนปรับตัว ดีขึ้นจากรายได้
ภาคเกษตรที่สูงขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า เนื่องจากได้รับผลบวกจากระดับราคาสินค้าสาคัญที่ลดลง
ตามราคาน้ามันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลและการลงทุนรวมชะลอลง โดยการลงทุน
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจยังคงขยายตัวได้ดี ส่วนการลงทุนรัฐบาลลดลงเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการเงินกู้
เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนลดลง การผลิตภาคนอกเกษตร
มีการขยายตัวต่อเนื่องในหลายกิจกรรม อาทิ หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เคมีและเคมีภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และหมวดบริการ ได้แก่ การขายส่งและการขายปลีกฯ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และบริการขนส่ง ขณะที่การผลิตในภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้น
จากที่หดตัวในปีก่อนหน้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า 15,451,959 ล้านบาท เมื่อหักด้วย
ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสุทธิไปต่างประเทศ 689,834 ล้านบาท เป็นรายได้ประชาชาติ (Gross National Income:
GNI) มีมูลค่า 14,762,125 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยรายได้ประชาชาติต่อหัว (per capita GNI) เท่ากับ
218,200 บาท สูงกว่า 205,607 บาท ในปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1
การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 3.7 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 1.3 ในปีก่อนหน้า เนื่องจากผลผลิต
พืชหลัก เช่น ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ามัน และยางพารา ขยายตัวได้ตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวย ผลผลิต
ปศุสัตว์ลดลงจากการเลี้ยงโคและกระบือ ขณะที่ผลผลิตสัตว์ปีก เช่น ไก่และไข่ไก่ ขยายตัวได้ ส่วนผลผลิตประมง
ขยายตัวสูง เป็นต้น
การผลิตภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2 ต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ เคมีและเคมีภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
เป็นต้น มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงสนับสนุนจากภาคบริการ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว อาทิ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาขนส่งที่ขยายตัวร้อยละ 10.6 และร้อยละ 8.2
ตามลาดับ จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ปี 2560 การผลิตในภาพรวมปรับตัว ดีขึ้นจากปี 2559 โดยภาคตะวันออก
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคกลาง ปรับตัวดีขึ้นจาก ปี 2559 โดยขยายตัวร้อยละ
6.3 ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 3.8 ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 1.6 ตามลาดับ ส่วนภาคที่เหลือ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ขยายตัวร้อยละ 2.5 และร้อยละ 0.9 ตามลาดับ ชะลอลงจากปี 2559
โครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2560 พบว่าภาคที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาคตะวันออก จากร้อยละ 17.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 18.5 ในปี 2560
และ ส่วนภาคที่มีสัดส่วนลดลง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก โดย
ลดลงจากร้อยละ 9.8 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 7.8 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 3.6 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 9.7 ร้อยละ 8.9
ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.5 ตามลาดับ ส่วนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดส่วนร้อยละ 46.4 เท่ากับปี
ก่อนหน้า
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โครงสร้างสาขาการผลิตหลักของแต่ละภูมิภาค เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 46.4
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาการผลิตหลักของพื้นที่นี้ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ลาดับที่สอง คือ ภาคตะวันออก มีสัดส่วนร้อยละ 18.5 สาขาการผลิตหลัก
ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ และ สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน ลาดับที่สาม
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 9.7 สาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ สาขาอุตสาหกรรม
และสาขาการศึกษา ลาดับที่สี่ คือ ภาคใต้ มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 สาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ สาขาที่
พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาอุตสาหกรรม ลาดับที่ห้า คือ ภาคเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 7.6 สาขาการผลิต
ที่สาคัญ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ ลาดับที่หก คือ ภาคกลาง
มีสัดส่วนร้อยละ 5.4 สาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
และ สาขาเกษตรกรรมฯ ลาดับที่เจ็ด คือ ภาคตะวันตก มีสัดส่วนร้อยละ 3.5 สาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมฯ และสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per capita) ปี 2560 ภาคตะวันออก มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุด
เท่ากับ 500,676 บาทต่อปี รองลงมา คือ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ผลิตภัณฑ์ภาค
และจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2560 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่าสุด เท่ากับ 80,352 บาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2560 จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูง ส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคกลาง โดยจังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดที่
1,095,667 บาทต่อคนต่อปี ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่า ส่วนใหญ่อยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจังหวัดหนองบัวลาภู มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่าสุดที่ 53,416 บาทต่อคนต่อปี หรือมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัวของจังหวัดระยองเท่ากับ 20.5 เท่า ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
ระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
อยู่ใน 5 ลาดับต่าสุด คือ หนองบัวลาภู ยโสธร กาฬสินธุ์ นราธิวาส และ ชัยภูมิ ตามลาดับ
แผนภูมทิ ี่ 2.1 อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ทีส่ าคัญ 5 อันดับแรก ปี 2556 - 2560

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.nesdb.go.th)
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ตารางที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา ณ ราคาประจาปี 2560 (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

13,848
31.9
13,848
31.9
29,521
68.1
230
0.5
3,855
8.9
530
1.2
57
0.1
2,277
5.3
5,580
12.9
761
1.8
749
1.7
388
0.9
2,589
6.0
1,481
3.4
37
0.1
384
0.9
3,604
8.3
4,912
11.3
1,779
4.1
68
0.2
239
0.6
43,369
100.00
96,867 บาท
448,000 คน
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อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดยะลา ปี 2560 (ณ ราคาประจาปี) ใน 5 สาขาอันดับแรก
ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (ร้อยละ 31.90) รองลงมาได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
(ร้ อ ยละ 12.90) สาขาการศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 11.30) สาขาการผลิ ต (ร้ อ ยละ 8.9) และสาขาการบริ ห าราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (ร้อยละ 8.30)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในปี 2560 (ณ ราคาประจาปี) เท่ากับ 96,867 บาทต่อปี ลดลงจาก
98,562 บาท ในปี 2559 ที่ผ่านมา เท่ากับ 1,695 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.72 จากราคายางพาราพืชเศรษฐกิจหลัก
ที่สาคัญของจังหวัดมีราคาปรับตัวลดลง ส่งผลให้รายได้ของประชาชนลดลง
แผนภูมิ 2.2 อัตราการเปลีย่ นแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา
ทีส่ าคัญ 5 อันดับแรก ปี 2555 - 2560

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.nesdb.go.th)
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ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า
“ในด้านการใช้จ่ายมีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน ก่อนหน้า โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม ในด้านการผลิต
พบว่า มีการปรับตัวดีขึ้น ในภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่กลับมาขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน บวกกับการ
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ของภาคการเกษตร ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตาม
สถานการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด ต่อไป” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัวเล็กน้อย สะท้อนจากปริมาณ การนาเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคที่กลับไปชะลอตัวที่ร้อยละ -1.9 ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณจาหน่ายรถยนต์นั่ง ที่ชะลอตัวร้อยละ
-3.3 ต่อปี ส่วนยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวที่ร้อยละ -5.3 ต่อปี อย่างไร ก็ตาม หากพิจารณา
เฉพาะยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการใช้จ่ายภายในประเทศพบว่าขยายตัวที่ ร้อยละ 4.1 ต่อปี ขณะที่
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้บริโภคมี ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้น ตัวช้าของเศรษฐกิจ
ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออก และความไม่แน่นอน ของเศรษฐกิจโลก
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณชะลอตัว การลงทุนหมวดเครื่องมือ เครื่องจักรสะท้อน
จากปริมาณนาเข้าสินค้าทุนกลับมาชะลอตัวที่ร้อยละ -9.6 ต่อปี ขณะที่ปริมาณจาหน่ายรถยนต์ เชิงพาณิชย์แม้ว่าจะ
ชะลอตัวที่ร้อยละ -9.2 ต่อปี ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างส่งสัญญาณชะลอตัวตามยอดการ จัดเก็บภาษีการทา
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลงร้อยละ -9.2 ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณการจาหน่าย ปูนซีเมนต์ยังคงชะลอตัวที่
ร้อยละ -12.9 ต่อปี ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างชะลอตัวที่ร้อยละ -2.3 ต่อปี การชะลอตัวส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับตัว
ของนักลงทุนที่ชะลอการลงทุนเนื่องจากไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศชะลอตัว สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ ชะลอตัวที่ร้อยละ -4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวของสินค้าส่งออก
ในหมวดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และหมวดยานยนต์ อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มผักผลไม้สดแช่แข็ง และแปรรูป
น้าตาลทราย ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ รถจักรยานยนต์ ยังคงขยายตัวได้ และตลาดส่งออก
สาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐฯ ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง สาหรับมูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินสกุล
ดอลลาร์ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -14.6 ต่อปี ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนสิงหาคม 2562 เกินดุลที่มูลค่า 2.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
เครื่อ งชี้เ ศรษฐกิจ ไทยด้านอุป ทานพบว่า ภาคการท่อ งเที่ยวและภาคการเกษตรขยายตัว ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมยังส่งสัญญาณชะลอตัว โดยภาคการท่องเที่ยวสะท้อนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยมีจานวน 3.47 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่อปี โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนขยายตัว ในอัตราเร่งถึงร้อยละ
18.9 ต่อปี เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ขยายตัวถึงร้อยละ 32.4 ต่อปี ส่วนนักท่องเที่ยวประเทศอื่นยังคง
ขยายตัวได้ดี อาทิ นักท่องเที่ยวชาวลาว ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมูลค่ารวม
169,772 ล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 6.2 ต่อปี เช่นเดียวกับ ภาคการเกษตรสะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ต่อปี ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวร้อยละ 4.4 ต่อปี เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 92.8 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า การปรับ
ลดลงดังกล่าวมีปัจจัยมาจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศอันเนื่องมาจาก
การแข็งค่าของเงิน บาท และความกังวลจากกาลั งซื้อของผู้ บริโภคที่ล ดลงจากปัญหาอุทกภัย อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของ มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน ปรับตัวสูงขึ้น
จังหวัดยะลา
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เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 0.5 ต่อปี
จากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสด ขณะที่ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานลดลง และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.4
ต่อปี สาหรับอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกาลังแรงงาน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.5 ต่อ GDP ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อ GDP สาหรับ
เสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยง จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
สะท้อนจากทุนสารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ในระดับสูงที่ 220.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยะลา ของสานักงานคลังจังหวัดยะลา ประจาไตรมาสที่ 3/2562
“เศรษฐกิจของจังหวัดยะลา คาดว่าจะขยายตัว จากสัญญาณการขยายตัวของปัจจัยด้านอุปทาน โดยคาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 3.60 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.48 - 3.73) ปรับประมาณการลดลงจาก เดือนมิถุนายน
2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.43 และคาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.57” เศรษฐกิจ
จังหวัดยะลาในปี 2562
เศรษฐกิจจังหวัดยะลาในปี 2562
เศรษฐกิจจังหวัดยะลาปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.60 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.48 3.73) โดยมีการผลิตภาคการเกษตร ภาคการบริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ภาครัฐ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัว ตามการผลิตภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 19.03
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 18.91 – 19.16) จากปริมาณผลผลิตยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากปัจจัย
ด้านพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของภาครัฐที่คาดว่าจะมีความชัดเจน
มากขึ้น ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.18 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 6.06 – 6.31) จากเครื่องชี้จานวน
นักท่องเที่ยวและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมและที่พักที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ร่วมกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอาเภอเบตง ทั้งการจัดงานกิจกรรมสาคัญต่างๆ รวมไปถึงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการขยายตัวของ ภาคการศึกษาและการบริหารราชการฯ
ที่เน้นการบริการประชาชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ขณะที่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะปรับตัวลดลง
จากปี 2561 หดตัวที่ร้อยละ -6.03 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ (-6.16) – (-5.91)) ตามการบังคับใช้ พรบ. โรงงาน
ฉบับแก้ไขใหม่ ส่งผลให้โรงงานที่ต่ากว่า 50 แรงม้า ถูกจาหน่ายออกจากระบบทะเบียนโรงงาน จึงทาให้จานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและจานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ลดลง รวมทั้งการลดลงของปริมาณการส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราผ่านด่านศุลกากรเบตง และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดโดยรวมคาดว่ามีแนวโน้มหดตั ว จากมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย คาดว่าจะหดตัว
ร้อยละ -17.64 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ((-17.77) – (-17.52)) จากเครื่องชี้มูลค่าการส่งออกและนาเข้าที่ลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลัก และผลกระทบจากสงคราม
ทางการค้า ขณะที่ การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.27 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.14 –
2.39) เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น จานวนรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.69 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.57 – 3.82) สะท้อนผ่านสินเชื่อ
เพื่อการลงทุน และจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น
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การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 15.03 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 14.91 - 15.16)
โดยคาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเร่งอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.10 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ (-0.03) – 0.23) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามแนวโน้มราคาน้ามันดิบโลกและอาหารสดที่ยังคง
มีความผันผวน
ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ปี 2562
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง
เป็นปัญหาที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทาให้เศรษฐกิจในจังหวัดไม่
สามารถขยายตัวได้เต็มที่ เนื่องจากปัจจัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทาให้นักลงทุนจากนอกพื้นที่ไม่กล้าเข้ามาลงทุน เพราะ
หวั่นเกรงปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นหากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าต่อไปจะส่งผลกระทบ
ต่อทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในวงกว้าง
3. สถานการณ์ทางการเมือง ทิศทางนโยบายหลังการเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4. อัตราการแลกเปลี่ย น อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีแนวโน้มแข็ งค่าขึ้นต่อเนื่อง
อาจส่งผลให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคา หรือทาให้รายได้จากการส่งออกที่แปลงมูลค่าเป็น
เงินบาทลดลง
ปัจจัยบวกที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ปี 2562
1. อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่
ประมาณการจากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ากว่าขอบล่างของ
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้ว
บางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว
2. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และจัดงาน
สาคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอเบตงเพิ่มขึ้น
3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเงินในระบบ
เศรษฐกิจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับฐานราก
4. นโยบายการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ภาครัฐมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
มากขึ้น
5. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ นโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยภาครัฐ g-Wallet โดยสนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาท
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา ประจาเดือน กันยายน 2562 และระยะ 9 เดือน
ของปี 2562โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ใช้คานวณมีจานวน 450 รายการ
สาหรับจังหวัดยะลา มีจานวน 245 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการ
ศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค ของจังหวัดยะลา ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไปของประเทศไทย เดือนกันยายน 2562
ในปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย เท่ากับ 102.90 เมื่อเทียบกับระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลง เดือนสิงหาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.10 เดือนกันยายน 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.32 ระยะ 9 เดือน
(ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึ้น 0.81
ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น ร้อยละ
0.32 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ที่สูงขึ้นร้อยละ0.52 สินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงเป็ นปัจจัยบวกที่ทาให้
เงินเฟ้อสูงขึ้น โดยสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ 5.11 ตามการสูงขึ้นของ ข้าวสาร เนื้อสุกร ผักและผลไม้ เป็นสาคัญ
ขณะที่สินค้ากลุ่มพลังงานยังคงเป็นปัจจัยลบ โดยลดลงร้อยละ -6.39 ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.44 เงินเฟ้อเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)
ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.81 (AoA) และ เงินเฟ้อไตรมาส ที่ 3 ปี 2562 เทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.61
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 จากระหว่างร้อยละ 0.73-1.3 (YoY) (ค่ากลาง0.85)
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนกันยายน 2562
ในปี 2558 (ปีฐาน) ดัชนีราคาของจังหวัดยะลา เท่ากับ 100 สาหรับเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 102.1
เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 102.1 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยะลา เดือนกันยายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม
2562 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง เดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.4
ดัชนีราคาผู้บริ โภคจั งหวัดยะลาเดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยเฉลี่ย ไม่
เปลี่ยนแปลง ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เดือนกันยายนเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยเฉลี่ย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ตามการสูงขึ้นของ ข้าวสารเหนียว
เป็นต้น หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ส่วนหมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่
ไข่ไก่ เป็นต้น หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 0.6 ( ผัก ได้แก่ กะหล่าปลี มะนาว ต้นหอม ผักชี มะระจีน เป็นต้น
ผลไม้ ได้แก่ ลองกอง เงาะ เป็นต้น) หมวดเครื่องประกอบอาหาร โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เดือนกันยายนเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลง
พิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.4
จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.4 ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.9
เมื่อพิจารณาเฉลี่ยดัชนี 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ของปี 2562 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 2.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยะลา จาแนกประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ณ เดือน กันยายน ปี 2562 (2558=100)
ดัชนี
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดืม่
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน

อัตราการเปลีย่ นแปลง

ก.ย.62 ส.ค.62 ก.ย.61

ม.ค.ก.ย.62

102.1
103.2
101.3
101.1

101.9
102.5
101.4
101.0

102.1
103.2
101.3
101.1

102.5
102.3
102.7
101.0

ก.ย.62/
ส.ค.62
0.0
0.0
0.0
0.0

ก.ย.62/ ม.ค.62-ก.ย.62/
ก.ย.61 ม.ค.61-ก.ย.61
-0.4
0.0
0.9
0.4
-1.4
-0.4
0.1
0.0

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตุลาคม 2562
หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุม่ พลังงาน
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลตัง้ ใหม่
ไตรมาส 3 ปี 2562 จังหวัดยะลา มีการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น จานวน 37 ราย แบ่งเป็น
บริษัทจากัด จานวน 23 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 14 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) การขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 16 ราย
2) การก่อสร้าง จานวน 7 ราย
3) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯ จานวน 5 ราย
แผนภูมทิ ี่ 2.3 จานวนการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลตั้งใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดยะลา จาแนกตามหมวดธุรกิจ
ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจ ฯ

เมื่ อ พิ จ ารณาทุ น จดทะเบี ย นของนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม่ จ านวน 62.50 ล้ า นบาท พบว่ า บริ ษั ท จ ากั ด มี ทุ น
จดทะเบียนทั้งสิ้น 47.60 ล้ านบาท และห้ างหุ้นส่ วนจากัด 14.90 ล้ านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน
มากที่สุด ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จานวน 23.70 ล้านบาท แยกเป็นทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากัด จานวน 18.30 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 5.40 ล้านบาท รองลงมาเป็น สาขาบริการ
ด้ านอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ มี ทุ นจดทะเบี ยน 9.60 ล้ านบาท โดยเป็ นทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทจ ากั ด จ านวน 8.10 ล้ านบาท
และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 1.50 ล้านบาท และสาขาการก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 9.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากัด จานวน 3.00 ล้านบาทและห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 6.50 ล้านบาท
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

การจดทะเบียนโรงงานใหม่
ส าหรั บ การจดทะเบี ย นโรงงานใหม่ใ นจั งหวัด ยะลา พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2562 มี โ รงงานที่ ได้ รับ การ
อนุญาตใหม่ จานวน 1 โรง เงินลงทุน 9.50 ล้านบาท คนงาน 5 คน และในไตรมาสนี้ไม่มีโรงงานที่เลิกกิจการ
ตารางที่ 2.4 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 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
-

9.50
-

5
-

123
-

-

1

9.50

5

123

-

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

31

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต 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 3 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 3 ปี 2562 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
จังหวัดยะลามีอัตราร้อยละ 66.39 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่มีอัตรา 66.13 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราที่ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีอัตรา 69.53 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 3.1
จะพบว่า หลังจากไตรมาส 1 ปี 2561 ถึงไตรมาส 3 ปี 2561 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยมาและ
ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2561 เรื่อยมาจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สืบเนื่องมาจากปัจจัยฤดูกาลที่
ส่งผลต่อการมีงานทาของกาลั งแรงงาน โดยที่ไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นช่ว งฤดูเพาะปลู กและการทาเกษตรกรรม
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 3 ปี 2562 พบว่า อัตราการจ้างงานในจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 66.39 ขยายตัว
จากไตรมาสที่แล้วที่อยู่ที่ร้อยละ 0.26 อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดยะลา มีอัตราร้อยละ 66.76 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาจะพบว่า อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัดยะลามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2
ปี 2562 ที่มีร้อยละ 64.33 (แผนภูมิ 3.2) และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมามีสัดส่ว นลดลง
(ไตรมาส 3 ปี 2561) คือ 68.93 เนื่องจากไตรมาส 3 เป็นช่วงในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทาให้การจ้างแรงงาน
ในภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็จะมีสัดส่วนที่ ลดลง ในไตรมาส 3 กล่าวคือ
ไตรมาส 2 ปี 2562 มีอัตรา 34.72 ลดลงเป็น 33.24 ในไตรมาส 3 ปี 2562 เนื่องจากผู้ใช้แรงงานนอกภาคเกษตร
เริ่ มเคลื่ อนย้ ายเข้าไปอยู่ ในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยเรื่องฤดูกาล และวัฏจักรหรือวงจร
การทางานของแรงงานในจังหวัดยะลา (แผนภูมิ 3.2)
แผนภูมทิ ี่ 3.2 อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคานวณจากจานวนผู้มีงานทา
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจานวนผู้ มีงานทาทั้งหมดจะพบว่า อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตรา 1.87 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีอัตรา 2.18 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกั น
ของปีที่ผ่านมาพบว่ามีสัดส่วนที่ ลดลง (ไตรมาส 3 ปี 2561 มีการจ้างงานในภาคการผลิต ร้อยละ 2.07) จึงแสดงให้
เห็นชัดว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาลและความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมปรากฏ
รายละเอียดตาม (แผนภูมิ 3.3)

จังหวัดยะลา
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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
กาลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรมเพื่ อช่วยครัวเรือนในการทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทาในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด อื่นๆและจะเคลื่อนย้ายกลับมา
ภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยววนเวียนในลักษณะเช่นนี้อย่างเป็นวัฏจักรทุกปีจึงอาจส่งผลต่อ
การขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล
3. อัตราการว่างงาน

3.1 อัตราการว่างงานของประเทศ
อัตราการว่างงาน ของประเทศไทยมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม –
กันยายน 2562) มีอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 1.04 แนวโน้มการว่างงานในประเทศไทยปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากไตรมาส ที่ 1 ปี 2561 จนถึง ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า ไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตราการว่างงาน 1.04
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่มีอัตราการว่างงานที่ 0.98 เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของแรงงานก็ปรับขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับอัตราการว่างงานของประเทศไทย ในไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีผู้ว่างงาน
ประมาณ 394,026 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.04 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 จนถึง ไตรมาส 3
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
ต่อเนื่ อง จากไตรมาส ที่ 1 ปี 2561 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2562 อัตราการว่างงานของจังหวัดยะลา ยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลง (แผนภูมที่ 3.5) ดังนั้นอัตราการว่างงานจึงเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่หากอัตราการว่างงาน
ลดลงจะหมายถึงสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่มีความต้องการแรงงาน ดังนั้น โครงการจ้างงานในภาครัฐ จึงยังคงเป็น
แหล่งดูดซับแรงงานที่สาคัญในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับอัตราการว่างงานของจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตราร้อยละ 1.02 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากไตรมาส 1 ปี 2561 ตามรายละเอียดในแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมทิ ี่ 3.5 อัตราการว่างงานในจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)
ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และอัต ราการเลิกจ้างลูกจ้าง
ในระบบประกันสังคมมาตรา 33
จานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ของสานักงานประกันสังคม ไตรมาส 3 ปี 2562
มีจานวน 23,412 คน อัตราเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน (มาตรา 33) หดตัวที่ร้อยละ 4.97 ลดลง
จากไตรมาสก่อน จานวน 1,225 คน จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจานวน 619 คน
(ใช้ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา) อัตราเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน มีร้อยละ 2.64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มี ร้อยละ 1.16 สาหรับจานวนผู้ประกันตนที่
รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 อยู่ที่
ร้อยละ 2.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.22
(แผนภูมิที่ 3.6)
แผนภูมทิ ี่ 3.6 อัตราการเปลีย่ นแปลงของจานวนผูป้ ระกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน
และอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2561 – ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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5. อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงานในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลาดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 60.20 โดยมีอัตรา
ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่มีร้อยละ 77.31 ซึ่งเป็นเพราะสถานประกอบการมีความต้องการตาแหน่งว่างในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ปรับตัวลดลง เนื่องจากการลงทุนการจ้างแรงงานจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับ เป็นช่วงฤดู
ผลไม้ ออกผลผลิ ต ความต้ องการแรงงานที่ แจ้ งผ่ านส านั กงานจั ดหางานจังหวั ดยะลา จึ ง ปรั บลดลง อย่ างไรก็ ตาม
อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างไตรมาสนี้ก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสปีที่ผ่านมา (แผนภูมิ 3.7)
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้บรรจุงานกับจานวนผู้สมัครที่มีอัตราร้อยละ 75.82 จะพบว่า มีอัตราลดลงจากไตรมาส
ที่ 2 ปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 110.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในไตรมาสนี้ มียอดผู้สมัครงานลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา
และผู้ได้รับการบรรจุงานก็มีสัดส่วนลดลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจึงทาให้เห็นภาพว่ามี
การเปลี่ยนแปลง
แผนภูมทิ ี่ 3.7 อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

37

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ :ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

7. อัตราการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
และกฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถาน
ประกอบการ

อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
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 3 ปี 2562 มีอัตรา 27.87 สาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีอัตรา 14.29 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และสูงขั้นเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตรา 10.71 (แผนภูมิที่ 3.9) ทั้งนี้
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ วันหยุด สิทธิการลา การจ่ายค่าจ้าง
และข้อบังคับ ซึ่งกฎหมายกาหนดว่าสถานประกอบการต้องมี ข้อบังคับการทางาน เช่น การกาหนดวันเวลาทางาน
เวลาพัก วันหยุด และประกาศให้ลูกจ้างทราบ พร้อมทั้งทาสาเนาแจ้งให้สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดทราบ แต่สถานประกอบการหลายแห่งไม่ทราบหรือทราบไม่ครบทุกขั้นตอนจึงพบปัญหาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่มีจานวนมาก อย่างไรก็ตามได้มีการแนะนาให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตรา
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 18.18 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตรา 24.14
(แผนภูมิที่ 3.9)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 3.9 อัตราการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบการจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

8. อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้ง ในสถานประกอบการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสั มพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์
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 ในจังหวัด ยะลาส่ วนใหญ่ ร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก จึงทาให้นายจ้าง/
สถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แสดงให้เห็นว่า
จังหวัดยะลาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดอยู่ในระดับดีมาก

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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9. อัตราแรงงานทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตน
ในส่ว นอัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยการศึกษาจากจานวนสถานประกอบการ
ในระบบประกันสังคมของจังหวัดยะลา เปรียบเทียบกับจานวนสถานประกอบการทั้งหมดของจังหวัดยะลา พบว่า
สัดส่วนของสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีสัดส่วนไม่คงที่ โดยมี อัตราเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 1
ปี 2561 ถึงไตรมาส 2 ปี 2562 ดังนี้ 93.91 ,92.86, 92.32 ,91.24 ,98.78 และ 90.12 จะเห็นได้ว่าอัตราสถาน
ประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมจะปรับตัวขึ้นลงหลังไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เรื่อยมา
สาหรับในไตรมาส 3 ปี 2562 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนมีร้อยละ 91.90 พบว่าอัตราแรงงานที่เป็น
ผู้ประกันตนปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (แผนภูมทิ ี่ 3.10)
แผนภูมทิ ี่ 3.10 อัตราสถานประกอบการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมจังหวัดยะลา

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 ขอนาเสนอ
ข้อมูล 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 3 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 335,081 คน
(เพศชาย มีจานวน 163,935 คน เพศหญิงมี 171,146 คน) จาแนกเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 222,454 คน
(ชาย 122,969 คน หญิง 99,485 คน) ได้แ ก่ ผู้ มีงานท า 220,188 คน (ชาย 120,980 คน หญิง 99,208 คน)
ผู้ว่างงาน 2,266 คน (ชาย 1,989 คน หญิง 278 คน) และในไตรมาสนี้ไม่มีแรงงานที่รอฤดูกาล ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
มีจานวน 112,627 คน (ชาย 40,966 คน หญิง 71,661 คน) จาแนกเป็น ผู้ทางานบ้าน 29,075 คน เรียนหนังสือ 49,058 คน
และอื่นๆ 34,493 คน (แผนภูมทิ ี่ 4.1 และตารางภาคผนวก 1)
แผนภูมิที่ 4.1 โครงสร้างประชากรจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562
ผูอ้ ยูใ่ นวัยทางาน
(อายุ 15 ปีขนึ้ ไป)
334,543 คน

ผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
112,627 คน

ผูท้ อี่ ยูใ่ นกาลังแรงงาน
222,454 คน
ผูม้ ีงานทา
220,188 คน

ทางานบ้าน
29,075 คน

ผูว้ า่ งงาน
2,266 คน

เรียนหนังสือ
49,058 คน

ผู้รอฤดูกาล
- คน

อืน่ ๆ
34,493 คน

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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ตารางที่ 4.1 จานวนประชากร จาแนกตามถานภาพแรงงานและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
ผู้อยูใ่ นกาลังแรงงาน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน
อัตราการว่างงานต่อกาลังแรงงาน

ไตรมาส 3 ปี 2562
จานวน
ร้อยละ
335,081
100.00
222,454
66.39
222,454
66.39
220,188
65.71
2,266
0.68
112,627
33.61
29,075
8.68
49,058
14364
34,493
10.29
66.39
1.02

ไตรมาส 2 ปี 2562
จานวน
ร้อยละ
334,543
100.00
221,248
66.13
221,248
66.13
220,608
65.94
640
0.19
113,295
33.87
25,703
7.68
52,169
15.60
35,423
10.59
66.13
0.29

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

สาหรับผู้มีงานทา จานวน 220,188 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 146,991 คน คิดเป็นร้อยละ 66.76
ของผู้มีงานทาทั้งหมด ส่วนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 73,197 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.24 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด) เนื่องจากจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดเกษตรกรรม จึงส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรกรรมสูงกว่าแรงงานนอกภาค
เกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม
โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก มากที่สุด มีจานวน
30,720 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.95 ของผู้ ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
จานวน 12,798 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 การศึกษา จานวน 7,196 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 การบริหารราชการ
และการป้องกันประเทศ จานวน 4,802 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และการผลิต จานวน 4,122 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87
ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด (แผนภูมทิ ี่ 4.2)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

แผนภูมทิ ี่ 4.2 แสดงผูม้ งี านทาจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม (5 อันดับแรก)
ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ :ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาตามอาชีพในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่าอาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
อัน ดับ 1 ผู้ ปฏิบั ติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จานวน 146,811 คน ร้อยละ 66.67 อัน ดับ 2
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จานวน 40,378 คน ร้อยละ 18.34 อันดับ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ จานวน 9,521 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32 อันดับ 4 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีจานวน 9,133 คน ร้อยละ 4.15 และอัน ดับ 5 ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ 3,734 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70(รายละเอียดตามตารางผนวกที่ 2 และแผนภูมทิ ี่ 4.3)
แผนภูมทิ ี่ 4.3 แสดงจานวนผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ (5 อันดับแรก)
ไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ :ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทา พบว่า ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน
60,498 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47 ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาเป็น ผู้มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ, สายอาชีวศึกษา และสายวิชาการศึกษา) คือมีจานวน 57,460 คน (ร้อยละ 26.10) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีจ านวน 44,077 คน (ร้ อยละ 20.02) ระดับต่ ากว่าประถมศึก ษา จานวน 27,352 คน (ร้ อยละ 12.42)
และระดับมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ, สายวิชาชีพ และสายวิชาการศึกษา) จานวน 22,979 คน (ร้อยละ 10.44) ตามลาดับ
แผนภูมทิ ี่ 4.4 แสดงจานวนผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส 3 ปี 2562 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ในด้านสถานภาพการทางานของผู้มีงานทา พบว่าส่วนใหญ่ทางานส่ วนตัว กล่าวคือ ร้อยละ 42.34 (93,220 คน)
รองลงมาช่ว ยธุร กิจ ครัว เรื อน มีอัตราร้ อยละ 31.89 (70,231 คน) ลู กจ้างเอกชน ร้อยละ 18.65 (41,058 คน)
และลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 5.81 (12,793 คน) ตามลาดับ ส่วนผู้มีงานทาที่มีสถานภาพเป็นนายจ้างมีเพียงร้อยละ
1.31 (2,886 คน) (แผนภูมทิ ี่ 4.5)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

แผนภูมทิ ี่ 4.5 แสดงจานวนผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามสถานภาพการทางาน ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า ประชากรของจังหวัดยะลาที่ว่างงาน
ทั้งสิ้ น มีจานวน 2,266 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 0.68 ของผู้ ว่างงานทั้งหมด โดยเป็น เพศชาย จานวน 1,989 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.21 และเป็นเพศหญิง จานวน 278 คน หรือร้อยละ 0.16 ของผู้ว่างงานที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด
อัตราการว่างงานของประชากร ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจานวนประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานรวม
พบว่า จังหวัดยะลา มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.02
แผนภูมทิ ี่ 4.6 แสดงจานวนผูว้ า่ งงานและอัตราการว่างงาน แยกตามเพศ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

1.2 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ของประเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดาเนินการสารวจสภาวะการทางานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2562 ผลการ
สารวจภาวะ การทางานของประชากร พบว่า จานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีจานวน 56,615,703 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่
ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทางาน 37,958,716 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.05 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ มีงานทา
37,486,327 คน ผู้ว่างงาน 394,026 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 78,363 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกาลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้ อม
ทางานมีจานวน 18,656,987 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.95 (ตารางที่ 4.1)
สาหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้มีงานทา จานวน 37,486,327 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.76 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
2. ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ไม่มีงานทาแต่พร้อมที่จะทางานมีจานวน 394,026 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
1.04 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
3. ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทางานและไม่พร้อมที่จะทางานเนื่องจากจะรอทางานในฤดูกาล
ต่อไป มีจานวน 78,026 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตาม สถานภาพแรงงาน
หน่วย : ล้านคน

สถานภาพแรงงาน

ไตรมาส 2 ปี 2562

รวม
ประชากร 15 ปีขนึ้ ไป
56,541,221
1. ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน 38,420,133
1.1 ผู้มีงานทา
37,781,802
1.2 ผู้ว่างงาน
376,926
1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
261,404
2. ผูอ้ ยูน่ อกกาลังแรงงาน 18,121,088
อัตราการว่างงาน
0.98

รวม
27,285,909
20,916,048
20,560,866
204,338
150,844
6,369,861
0.98

รวม
29,255,312
17,504,085
17,220,936
172,589
110,560
11,751,227
0.99

ไตรมาส 3 ปี 2562
รวม
ชาย
หญิง
56,615,703 27,318,978 29,296,725
37,958,716 20,750,894 17,207,822
37,486,327 20,467,515 17,018,812
394,026
226,018
168,008
78,363
57,361
21,002
18,656,987 6,568,084 12,088,903
1.04
1.09
0.98

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

แรงงานนอกระบบ ปี 2561
สาหรับแรงงานนอกระบบ ปี 2561 จากผลการศึกษาของสานักงานสถิติจังหวัด ยะลา พบว่าปัจจุบัน
ผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบมีจานวน 177,863 คน ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่านี้ จะทางานในภาคเกษตร
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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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้ง
ผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จานวน 1,000 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนที่ ลดลง จานวน 366 อัตรา จากไตรมาส
ที่แล้วที่มีจานวนตาแหน่งว่าง จานวน 1,366 อัตรา ในส่ว นของผู้ ลงทะเบียนสมัครงานไตรมาสนี้พบว่ามี จานวน
793 คน ลดลง 167 คน จากไตรมาสที่แล้วที่มีจานวน 960 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงานในไตรนี้ มีจานวน 602 คน
ลดลง 454 คน จากไตรมาสแล้วจานวน 1,056 คน (แผนภูมทิ ี่ 4.11 )

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

แผนภูมทิ ี่ 4.11 แสดงจานวนเปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน
ไตรมาส 2 ปี 2562 – ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

สาหรับตาแหน่งงานว่างไตรมาสนี้ พบว่าเป็นชาย 80 อัตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของตาแหน่งงานว่าง
ทั้ ง หมด ขณะที่ เ พศหญิ ง มี เ พี ย ง 27 อั ต รา (ร้ อ ยละ 2.70) และไม่ ร ะบุ เ พศจ านวน 893 อั ต รา ร้ อ ยละ 89.30
การที่ตาแหน่งงานว่างมากกว่าครึ่งไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้าง พิจารณาเห็นว่างาน
โดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้าง
พิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่าการระบุเพศ (แผนภูมทิ ี่ 4.12)
แผนภูมทิ ี่ 4.12 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างในจังหวัดยะลา แยกตามเพศ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 793 คน เป็นชาย 289 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.44 และเป็นหญิง 504 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56 และการบรรจุงานมีผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานทา
ทั้งสิ้น 602 คน โดยสัดส่วนของเพศหญิงจะได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย กล่าวคือผู้บรรจุงานที่เป็น เพศหญิง
มีสัดส่วนร้อยละ 59.80 (360 คน) ขณะที่ เพศชาย มีสัดส่วนร้อยละ 40.20 (242 คน) สอดคล้องกับผู้มาใช้บริการ
สมัครงงาน ที่มเี พศหญิงมาใช้บริการสมัครงาน มากกว่าเพศชาย (แผนภูมิที่ 4.13)
จังหวัดยะลา
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แผนภูมิที่ 4.13 ตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามเพศ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า ตาแหน่งงานว่างระดับการศึกษาที่
ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการร้อยละ 35.90 (390 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับระดับ ปวช. มีความ
ต้องการร้อยละ 16.40 (164 อัตรา) ระดับ ปวส. ร้อยละ 15.30 (153 อัตรา) ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 13.10
(131 อัตรา) อนุปริญญาสัดส่วนร้อยละ 10.06 (106 อัตรา) และระดับปริญญาตรี มีความต้องการร้อยละ 8.70 (87 อัตรา)
แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดแรงงานในจังหวัดยะลา มีความต้องการแรงงานในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาน้อยมาก
ในขณะที่ผู้สมัครงานในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุด ร้อยละ 47.74 (384 คน) รองลงมาเป็น
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 21.91 (174 คน) และระดับประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 19.02 (151 คน)
และการบรรจุงานระดับ ระดับปริญญาตรี มีการบรรจุงานมากที่สุ ดจานวน 251 คน หรือมีร้อยละ 41.69
เมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่นๆ รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา จานวน 168 คน ร้อยละ 27.91 และระดับประถม
ศึกษาและต่ากว่า มีร้อยละ 16.61 (100 คน)
ตารางที่ 4.2 ตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงาน/บรรจุงาน ในจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2562
วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

ตาแหน่งว่าง
(อัตรา)
131
359
423
87
1,000

ผูส้ มัครงาน
ร้อยละ
(คน)
13.10
151
19.02
35.90
174
21.91
42.30
83
10.20
8.70
384
48.74
1
0.13
100.00
793
100.00
ร้อยละ

บรรจุงาน
(คน)
100
168
83
251
602

ร้อยละ
16.61
27.91
13.79
41.69
100.00

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.14 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง / ผูส้ มัครงาน / บรรจุงาน ในจังหวัดยะลา
จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประเด็นที่น่าสังเกต คือ ตาแหน่งงานว่างระดับมัธยมศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา มีสัดส่วนสูง
กว่าผู้สมัครงาน แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา
ในขณะที่ตาแหน่งงานว่าง ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนต่ากว่าผู้สมัครงาน แสดงให้เห็นว่า ระบบการศึกษาต้องเร่งผลิต
คนในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา รองรับตลาดแรงงานควบคู่กับการสร้างค่านิยมในเรื่องการศึกษา ให้เยาวชนเห็น
คุณค่าของการศึกษาระดับปวช. ปวส. อนุปริญญา ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าระดับปริญญาตรีและยังสามารถหางานได้มาก
และง่ายกว่า เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่านั่นเองที่ผ่านมาเยาวชนมีค่านิยมและให้ความสาคัญกับ
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสูงมาก เมื่อตาแหน่งงานว่างไม่สอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้สมัครงานที่จบ
จึงส่งผลต่อการทางานต่าระดับการศึกษาตามมา
ด้านอาชีพพบว่าไตรมาส 3 ปี 2562 อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) พนักงานบริการ
พนั กงานขายในร้ า นค้าและตลาด ร้ อ ยละ 25.40 (254 อั ตรา) 2) อาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 23.00 (230 อัตรา)
3) เสมียน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 17.30 (173 อัตรา) 4) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 15.10 (151 อัตรา)
และ 5) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ 13.50 (135 อัตรา)
สาหรับอาชีพ ที่มีผู้สมัครงานสูงสุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 232 คน (ร้อยละ 29.26) รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐาน
จานวน 191 คน (ร้อยละ 24.09) และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 157 คน (ร้อยละ 19.80)
ส่วนการบรรจุงาน มีการบรรจุงานในอาชีพ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด สูงสุด จานวน
170 คน (ร้อยละ 28.24) รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน มีจานวน 144 คน (ร้อยละ 23.90) และเสมียน เจ้าหน้าที่
จานวน 128 คน (ร้อยละ 21.26) แผนภูมทิ ี่ (4.15)

จังหวัดยะลา
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แผนภูมิที่ 4.15 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ช่ว งอายุ ที่เ ป็ น ที่ ต้องการของตลาดแรงงานในไตรมาส 3 ปี 2562 ส่ ว นใหญ่ จะมีอายุระหว่ าง 18-39 ปี
โดยที่ช่วงอายุ 18-24 ปี มีความต้องการสูงสุด 321 อัตรา (ร้อยละ 32.10) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี 211 อัตรา
(ร้อยละ 21.10) และช่วงอายุ 30-39 ปี 172 อัตรา (ร้อยละ 17.20) ขณะเดียวกันผู้สมัครงานส่วนใหญ่จะมี ช่วงอายุ
18 - 24 ปีสูงสุด มีจานวน 483 คน (ร้อยละ 60.81) รองลงมาเป็นผู้สมัครงานที่มีช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 177 คน
(ร้อยละ 22.33) และอายุ 30-39 ปี จานวน 91 คน (ร้อยละ 11.52)
ช่วงอายุที่ได้รับการบรรจุงานสู งสุดมีอายุ 18-24 ปี จานวน 296 คน (ร้อยละ 49.17) รองลงมาคือช่วงอายุ
25-29 ปี จานวน 141 คน (ร้อยละ 23.42) และช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 120 คน (ร้อยละ 19.93)
แผนภูมิที่ 4.16 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามอายุ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

หากศึกษาในด้านอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรกในไตรมาส 3
ปี 2562 คือ 1) การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จานวน 346 อัตรา (ร้อยละ 34.60) 2) การผลิต จานวน
258 อัตรา (ร้อยละ 25.80) 3) การก่อสร้าง จานวน 90 คน (ร้อยละ 9.00) 4) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จานวน
83 อัตรา (ร้อยละ 8.30) และ 5) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ จานวน
47 อัตรา (ร้อยละ 4.70)
ซึ่งสอดคล้ องกับ การบรรจุ งานที่พบว่าอุตสาหกรรมที่บรรจุงานได้สู งสุ ดคือการขายส่ งและการขายปลี ก
ซ่อมแซม ยานยนต์ฯ ได้รับการบรรจุงาน 259 คน (ร้อยละ 43.02) รองลงมาคือ การผลิต 104 อัตรา (ร้อยละ 17.28)
และการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ จานวน 47 อัตรา (7.81) (แผนภูมิที่ 4.17)
แผนภูมทิ ี่ 4.17 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานในจังหวัดยะลา
จาแนกตามอุตสาหกรรม ( 5 อันดับแรก) ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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2.2 การส่งเสริมการมีงานทา
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลาในไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาม – กันยายน 2562)
มีกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา ได้แก่ การแนะแนวอาชีพ นักศึกษา (ในสถานศึกษา) จานวน 2 ครั้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จานวน 500 คน เป็นเพศชาย 198 คน และเพศหญิง 302 คน การเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จานวน 1 ครั้ง
ผู้ได้รับประโยชน์ จานวน 20 คน เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 18 คน และการประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน
จานวน 1 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ จานวน 43 คน เป็นเพศหญิง จานวน 40 คน และเพศชาย 3 คน
หากพิจารณาผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม หรือผู้ได้รับประโยชน์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง ได้รับประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 63.94
(360 คน) ขณะทีเ่ พศชาย ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 36.06 (203 คน)
ตารางที่ 4.3 กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
กิจกรรมที่ดาเนินการ/เพื่อส่งเสริมการงานทา
1. แนะแนวอาชีพ นักศึกษา (ในสถานศึกษา)
2. มหกรรมอาชีพ
3. เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
4. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
5. อบรมผู้รับงาน / ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน
6. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน
รวม

จานวนครัง้
ที่จดั กิจกรรม
2
1
2
5

ผู้ได้รบั ประโยชน์ (คน)
ชาย
หญิง
รวม
198
302
500
2
18
20
3
40
43
203
360
563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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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 59 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง 3. แรงงานต่างด้าวมาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ (มาตรา 59) ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับผ่อนผันให้ทางานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติและปรับสถานะ การเข้าเมือง ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 4. แรงงานต่างด้าวมาตรา 9 นาเข้าตาม MOU ได้แก่
คนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ รัฐบาลประเทศต้นทาง
5. แรงงานต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
6. แรงงานต่างด้าว มาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทางาน 7. แรงงานต่างด้าวมาตรา 14 ได้แก่ คนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานบริเวณชายแดน ในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่า
ด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ตดิ กับราชอาณาจักรไทย
จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในไตรมาส 3 ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)
มีจานวนทั้งสิ้น 3,466 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ แรงงานต่างด้าว มาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ
(มาตรา 59) จานวน 2,908 คน (ร้อยละ 83.91) รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวประเภทที่ได้รับอนุญาตทางานตาม
MOU จานวน 298 คน ร้อยละ 8.60 ประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13) จานวน 145 คน หรือร้อยละ 4.18 ประเภท
ชั่วคราว (มาตรา 59) จานวน 113 คน (ร้อยละ 3.26) และประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 62)
จานวน 2 คน ร้อยละ 0.05 ตามลาดับ
แผนภูมทิ ี่ 4.18 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทการได้รบั อนุญาต ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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หากพิจารณาเปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจัง หวัดยะลา ประเภทชั่วคราว (มาตรา 59)
จาแนกตามประเภทอาชีพ ที่เข้ามาทางานมากที่สุ ด จะพบว่า ส่ว นใหญ่ ประกอบอาชีพประเภทวิช าชีพด้านต่างๆ
ร้อยละ 81.42 (92 คน) รองลงมาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโส ผู้จัดการ ร้อยละ 15.04 (17 คน)
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 2.65 (3 คน) และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ร้อยละ 0.89 (1 คน) แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในจังหวัดยะลา ต้องพึ่งพิงแรงงานทักษะฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง จึงต้องส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป
แผนภูมทิ ี่ 4.19 แสดงจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชัว่ คราว มาตรา 59 จังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอาชีพทีเ่ ข้ามาทางานมากทีส่ ดุ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ถ้าพิจารณาจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชั่วคราว มาตรา 59 จังหวัดยะลา จาแนกตามสัญชาติที่เข้ามา
ทางานมากที่สุด จะพบว่า แรงงานต่างด้าว สัญชาติอื่นๆ มีมากที่สุ ด จานวน 50 คน (ร้อยละ 44.25) รองลงมาคือ
สัญชาติฟิลิปปินส์ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 สัญชาติจีน จานวน 13 คน (ร้อยละ 11.50) สัญชาติเมียนมา
จานวน 3 คน (ร้อยละ 2.65) สั ญชาติ อเมริ กัน จานวน 3 คน (ร้อยละ 2.65) และสั ญชาติ อินเดีย จานวน 2 คน
(ร้อยละ 1.77) ตามลาดับ

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

57
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แผนภูมทิ ี่ 4.20 แสดงจานวนแรงงงานต่างด้าวประเภทชัว่ คราว มาตรา 59 จังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติทเี่ ข้ามาทางานมากทีส่ ดุ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทางาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562 ได้จาแนกแรงงาน
ต่างด้าวออกเป็น 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา สาหรับในไตรมาส 3 ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)
จานวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จานวนทั้งสิ้น 3,206 คน (เมียนมา
จานวน 2,857 คน ลาว จานวน 67 คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน 282 คน)
แผนภูมทิ ี่ 4.21 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562 ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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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
ของจั งหวั ด (ส านัก งานแรงงานจัง หวั ด ยะลา ไม่ไ ด้รับ การจัด สรรงบประมาณในการส ารวจข้อ มูล ปี 2563
จากสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)

2.5 แรงงานไทยในต่างประเทศ
ในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ า จั ง หวั ด ยะลามี แ รงงานไทยที่ ม าลงทะเบี ย นแจ้ ง ความประสงค์ เ ดิ น ทาง
ไปทางานต่างประเทศ (จาแนกตามระดับการศึกษา) มีจานวน 16 คน เป็นเพศชาย จานวน 12 คนและหญิงจานวน
4 คน แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 1 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 6 คน ระดับ ปวช. ปวส.
ปวท. และอนุปริญญา จานวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษา จานวน 8 คน
แผนภูมทิ ี่ 4.22 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ทีม่ าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ (จาแนกตามระดับการศึกษา) ไตรมาส 3 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 3 ปี 2562 พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 18 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า ไปโดยวิธี Re-Entry
คือกลับไปทางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญาทั้งหมด จานวน 16 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.89 และเดินทาง
ด้วยตนเอง จานวน 2 คน หรือร้อยละ 11.11

จังหวัดยะลา
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แผนภูมทิ ี่ 4.23 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามวิธเี ดินทาง ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ไตรมาส 2 ปี 2562 พบว่า ผู้ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ไปทางานต่างประเทศในภาพรวมของ
ไตรมาส 2 ปี 2562 มีสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้น จานวน 3 คน
แรงงานไทยเดินทางไปทางานตามที่ได้รับอนุมัติในไตรมาส 3 ปี 2562 ส่วนใหญ่จะไปทางานในภูมิภาคเอเชีย
จานวน 12 คน หรือร้อยละ 75.00 ภูมิภาคอื่นๆ จานวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.75 และภูมิภาคตะวนออกกลาง
จานวน 1 คน หรือร้อยละ 6.25 ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ
แผนภูมทิ ี่ 4.24 แสดงจานวนแรงงานไทยในจังหวัดยะลา ทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามภูมภิ าคทีเ่ ดินทางไปทางาน ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบไตรมาส 3 ปี 2562 ( กรกฎาคม – กั น ยายน 2562) สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน 24 ยะลา
ได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
และการทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานเพื่ อเพิ่มศักยภาพฝี มือแรงงานไทยให้ มีมาตรฐานฝี มือทัดเทียมประเทศต่างๆ
ขณะเดียวกัน เป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีผลการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในไตรมาส 3 ปี 2562 ดังนี้

3.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน
หากพิจารณาการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2562
ไม่มีการฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา

3.2 การฝึกยกระดับแรงงาน
สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในไตรมาส 3 ปี 2562 มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพียง 1 กลุ่มอาชีพ
คือ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวนผู้เข้ารับการฝึก 221 คน (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของ
ผู้ผ่านการฝึกยกระดับแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 90.05 (ผ่านการฝึกยกระดับแรงงานทั้งหมด 199 คน)
แผนภูมทิ ี่ 4.26 แสดงจานวนการฝึกยกระดับแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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3.3 การทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดยะลา พบว่า ในไตรมาสนี้ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 76.37 รองลงมา
เป็นกลุ่ มอาชีพ ช่างเครื่ องกล จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 และกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.78 ในส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 74.94 (ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งหมด 314 คน)
แผนภูมทิ ี่ 4.27 แสดงจานวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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4. การคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ
4.1 การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทา การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ อยกระดับฝีมือ
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 รวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นได้คือการ
ตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ แน่ ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมายขณะเดียวกันจะเป็น
มาตรการในการกระตุ้นให้ สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลู กจ้างของตนให้มากขึ้นอีกด้วย สาหรับในไตรมาส 3
ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดาเนิ นการ
ตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 61 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองแรงงาน 1,297 คน จาแนกเป็น
ลูกจ้างชาย 653 คน (ร้อยละ 50.35 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด) ลูกจ้างหญิง 644 คน (ร้อยละ 49.65 ของลูกจ้างที่
ตรวจทั้งหมด) และในไตรมาสนี้ไม่มีลูกจ้างที่เป็นเด็ก
ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่ 5 อันดับแรกเป็นสถานประกอบการขนาด 10 - 19 คน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ
29.51 (18 แห่ง) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 1-4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95 (14 แห่ง) สถานประกอบการขนาด
5-9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.39 (10 แห่ ง) สถานประกอบการขนาด 20-49 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.39 (10 แห่ ง )
สถานประกอบการขนาด 50 - 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.11 (8 แห่ ง) และสถานประกอบการ ขนาด 100 – 299 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.64 (1 แห่ง) ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 27.87 (จานวน 17 แห่ง)
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจแรงงานในจังหวัดยะลา
สถานประกอบการ/ลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจ
ไตรมาส 2 ปี 2562
ไตรมาส 3 ปี 2562
ขนาดสถาน
ประกอบการ

สปก.*
(แห่ง)

ลูกจ้าง
(คน)

ปฏิบตั ถิ กู ต้อง
(แห่ง)

สปก.*
(แห่ง)

ลูกจ้าง
(คน)

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

2
2
4
10
2
1
21

7
12
56
340
151
107
673

1
2
4
10
1
18

14
10
18
10
8
1
61

40
75
237
173
512
160
1,297

ปฏิบตั ถิ กู ต้อง ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
(แห่ง)
(แห่ง)

11
8
16
5
3
1
44

3
2
2
5
5
17

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
(2) * สถานประกอบการ
จังหวัดยะลา
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ในส่วนผลการตรวจพบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ จานวน 17 แห่ง เจ้าหน้าที่
ได้ดาเนินการออกคาสั่งให้ดาเนินการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 17 แห่ง
ได้แก่ ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.29 ข้อเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อบังคับ
(4 แห่ง) สิทธิการลา (1 แห่ง) และการจ่ายค่าจ้าง (1 แห่ง) ประเภทการผลิต จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.53 ข้อ
เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้ แก่ ข้อบังคับ (3 แห่ง) และสิทธิการลา (1 แห่ง) ประเภทการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา
จานวน 3 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.65 เรื่ อ งที่ป ฏิบั ติ ไม่ ถูก ต้อ ง ได้ แ ก่ ข้ อบั งคั บ (2 แห่ ง ) และวัน หยุ ด (1 แห่ ง )
ประเภทการก่อสร้าง จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.65 ข้อเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ เรื่องสิทธิการลา (1 แห่ง)
และข้อบังคับ (2 แห่ง) และประเภทการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯลฯ จานวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 ข้อเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ เรื่องข้อบังคับ (1 แห่ง) (แผนภูมทิ ี่ 4.28)
แผนภูมิ 4.28 ประเภทอุตสาหกรรมทีป่ ฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลาไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้าง นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยในการทางานยังเป็นอีกมาตรการหนึ่ง
ที่ดาเนินการเพื่อกระตุ้ นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย
ในการทางาน เพราะหากการทางานมีความปลอดภัยย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานตามมา เมื่อคนงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทางานอย่างมีความสุข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถานประกอบการอันนาไปสู่ผล
กาไรตามมานั่นเอง ในไตรมาส 3 ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดยะลา ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น จานวน 11 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการ
ตรวจทั้งสิ้น จานวน 797 คน โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 มีการตรวจความปลอดภัยในการทางานจังหวัดยะลา ลดลง
จากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ร้อยละ 62.07 (ไตรมาส 2 ปี 2562 ตรวจความปลอดภัย 29 แห่ง) และสัดส่วนของลูกจ้างที่
ได้รับการดูแลคุ้มครองด้านความปลอดภัยลดลง ร้อยละ 45.63 (ไตรมาส 2 ปี 2562 ลูกจ้างผ่านการตรวจ จานวน
2,466 คน) ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 18.18 (จานวน 2 แห่ง)
จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 4.5 แสดงการตรวจความปลอดภัยในการทางานจังหวัดยะลา จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 2 /2562
ไตรมาส 3 /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
14
3
8
3
5-9 คน
3
20
1
6
1
10-19 คน
5
81
20-49 คน
7
263
1
43
1
50-99 คน
5
381
4
240
2
2
100-299 คน
3
381
1
174
1
300-499 คน
1
326
1
326
1
500-999 คน
1,000 คนขึ้นไป
รวม
29
1,466
11
797
9
2
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการตรวจความปลอดภัย ในการทางานสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2562 คือ ประเภท
การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 36.36) รองลงมาเป็น
ประเภทเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 27.27) การไฟฟ้าก๊าซและการประปา จานวน
2 แห่ง (ร้อยละ 18.18) การก่อสร้าง จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 9.09) และโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 9.09)
ซึ่ ง ผลการตรวจ พบว่ า ประเภทอุ ต สาหกรรมที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายความปลอดภั ย
ในการทางานในไตรมาส 3 ปี 2562 ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ
50.00) และการขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 50.00)
แผนภูมิ 4.29 ประเภทอุตสาหกรรมทีป่ ฏิบตั ิไม่ถกู ต้องการตรวจความปลอดภัยในการทางานจังหวัดยะลาไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
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ตารางที่ 4.6 แสดงการตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2562
สปก.
ลูกจ้าง
ประเภทอุตสาหกรรม
ทีผ่ ่านการตรวจ ทีผ่ ่านการตรวจ
(แห่ง)
(คน)
1. เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้
3
442
2. การประมง
3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
4. การผลิต
5. การไฟฟ้าก๊าซและการประปา
2
244
6. การก่อสร้าง
1
3
7. การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซม
4
65
ยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่ ว น
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน
8. โรงแรมและภัตตาคาร
1
43
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
11
797

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบตั ิ
ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
2
1
2
1
3
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

9

2

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
ประกอบไปด้วยการให้คาแนะนาในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการออกคาสั่งให้ส่งเอกสาร เรียกพบ ปรับปรุง หรือหยุดการ
ใช้เครื่องจักร รวมทั้งการส่งเรื่องดาเนินคดี ทั้งนี้ ในบางแห่งอาจมีการดาเนินการมากกว่า 1 กรณี สาหรับไตรมาส 3
ปี 2562 พบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามกฎหมายความปลอดภัย อยู่จานวน 2 แห่ง ในส่วนของ
การออกคาสั่ งที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้ อยละ 100.00 โดยเป็นการออกคาสั่ง ปรับปรุง ทั้งหมด จานวน 2 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
จังหวัดยะลา
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4.3 การแรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งแก่ลูกจ้างและนายจ้างแล้ว
กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิก ารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ยังมีภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนา
ระบบแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และเสริมสร้างความ
ร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสัน ติสุข 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 3 ปี 2562
(กรกฎาคม – กันยายน 2562) มีสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จานวน 17 แห่ง และมีลูกจ้าง
ได้รับผลประโยชน์ จานวน 1,007 คน

4.4 การสวัสดิการแรงงาน
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสถานประกอบการ
เพื่อให้ การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สานักงานสวั สดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา
ยังมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน
2562) ได้ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน สาหรับ
ไตรมาสนี้ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลามีการส่งเสริมการให้บริการด้านสวัสดิการแรงงาน
จานวน 18 แห่ง ลูกจ้างได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน จานวน 1,114 คน
ตารางที่ 4.7 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจาแนกกิจกรรมทีส่ ่งเสริมไตรมาส 3 ปี 2562
กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
1.

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน

แห่ง

คน

18

1,114

ที่มา : สานักงานแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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4.5 การเลิกจ้าง
ส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ยะลา รายงานสถานะการเลิ ก จ้ า ง ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ า มี ส ถาน
ประกอบการที่เลิกกิจ การจานวน 2 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 12 คน เป็นสถานประกอบการขนาดตั้งแต่ 1 - 9 คน
จานวน 1 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 1 คน และขนาดสถานประกอบการตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จานวน 1 แห่ง
ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จานวน 11 คน
แผนภูมทิ ี่ 4.30 แสดงจานวนสถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ/ลูกจ้างที่ถกู เลิกจ้างในจังหวัดยะลาไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

4.6 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
สาหรับการประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในรอบไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม –
กันยายน 2562 ) พบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่ องจากการทางาน จาแนกตามสถานประกอบการ
มีทั้งสิ้ น จ านวน 52 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีลู กจ้าง
200 - 499 คน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาคือขนาดกลางทีม่ ีลูกจ้าง 100 - 199 คน จานวน 12 คน
(ร้ อยละ 23.08) และสถานประกอบการขนาดเล็ ก ที่มีลู กจ้าง 20 – 49 คน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38
(แผนภูมิที่ 4.31)
แผนภูมทิ ี่ 4.31 แสดงจานวนผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัดยะลา
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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เมื่อพิจารณาผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานทั้ง 52 คน ตามประเภทความร้ายแรง พบว่า
ส่วนใหญ่จะหยุดงานเกิน 3 วัน ร้อยละ 63.46 (33 คน) และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 36.54 (19 คน) ของผู้ที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางาน และในไตรมาสนี้ไม่มีผู้ที่สูญเสียอวัยวะบางส่วน ไม่มีผู้สูญหายและตาย
(แผนภูมิที่ 4.32)
แผนภูมทิ ี่ 4.32 แสดงจานวนผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานในจังหวัดยะลา
จาแนกตามความร้ายแรง ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

สาหรับสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทางานจังหวัดยะลา จาแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุ
การประสบอันตราย (ในกองทุน ) พิจารณาตามลาดับ ได้แก่ 1) วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง มีจานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.46 2) วัตถุหรือสิ่งของพังทลายหล่นทับ มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ 3) วัตถุหรือ
สิ่งของกระแทก/ชน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
แผนภูมทิ ี่ 4.33 แสดงสาเหตุการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
จาแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย ไตรมาส 3 ปี 2562

ทีม่ า : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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5. การประกันสังคม
ภารกิจด้านการประกันสั งคมเป็ นอีกภารกิจที่กระทรวงแรงงานโดยส านักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้ว ย
ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า มีสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมอยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน
จังหวัดยะลา ทั้งสิ้น 1,544 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดต่ากว่า 5 คน คือมีจานวน 777 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 50.32 สาหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลามี ทั้งสิ้น 23,412 คน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกันตนในสถานประกอบการขนาด 20 - 49 คน จานวน 4,572 คน คิดเป็นร้อยละ 19.53 (รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 จานวนสถานประกอบการและผูป้ ระกันตนทีอ่ ยูใ่ นข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลา
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 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)
777
290
241
152
52
23
4
5
1,544

ลูกจ้าง (คน)
1,615
1,943
3,177
4,572
3,820
3,898
1,481
2,906
23,412

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 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

5.1 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมพิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน)
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) จานวนการใช้บริการของกองทุนประกันสังคม
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 32,752 ราย
สาหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตน
ใช้บริการ จานวน 27,097 ราย หรือร้อยละ 82.73 รองลงมาได้แก่ กรณีชราภาพ มีผู้ประกันตนใช้บริการ จานวน
2,180 ราย (ร้อยละ 6.66) และกรณีว่างงาน จานวน 2,018 ราย ร้อยละ 6.16 (แผนภูมทิ ี่ 4.35)
แผนภูมทิ ี่ 4.35 แสดงผูป้ ระกันตนในจังหวัดยะลาที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม
จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนือ่ งจากการทางาน) ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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หากพิจารณาตามปริมาณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทั้งสิ้น 43,627,614.74 บาท
โดยกรณีสงเคราะห์บุตร มีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสูงสุด 16,872,200.00 บาท (ร้อยละ 38.67) ของเงินประโยชน์ทดแทน
ทั้งหมด รองลงมาคือ กรณีคลอดบุตร มีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 10,756,685.00 บาท (ร้อยละ 24.66) และกรณีชราภาพ
จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 6,431,719.90 บาท (ร้อยละ 14.74) (แผนภูมิที่ 4.36)
แผนภูมทิ ี่ 4.36 แสดงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนจังหวัดยะลาจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

6. ปัญหาด้านแรงงานทีส่ าคัญ
ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญของจังหวัดยะลาในช่วง ไตรมาส 3 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 ยั่งยืน " (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.)
จึงได้มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 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 เปรียบเสมือนเป็นข้อต่อที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครั ฐ
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 าคัญในการปรับปรุงบริการ 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 ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่
เช่น กิจกรรมหนึ่งอาเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ โครงการสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน โครงการศูนย์แรงงาน
อาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน เป็นต้น ในไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จานวน 1,088 ราย ดังนี้
1. ด้านส่งเสริมการมีงานทา
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 10
ราย
2. ด้านการพัฒนาทักษะ/ฝึกอาชีพ
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 588 ราย
3. ด้านการประกันสังคม
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 333 ราย
4. ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 125 ราย
5. ให้คำปรึกษำ/ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนแรงำน
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จานวน 32
ราย

จังหวัดยะลา
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8. มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ ลูกจ้าง
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
จังหวัดยะลา
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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 ทีส่ ูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป
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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) ทีใ่ ช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) ควบคุม การทางานของเครื่องจักร
อัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) กับโปรแกรมที่ผ่านการใช้งาน มาแล้ว และดูแลรักษาเครื่องจักร
อัตโนมัติซีเอ็นซี (CNC) เบื้องต้น
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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

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

81

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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

1
2

จานวน
(จังหวัด)
3
22

3

21

4

7

5

14

6

7

7

3

ลาดับที่

อัตราค่าจ้างขัน้ ต่า
เขตท้องทีบ่ ังคับใช้
(บาท/วัน)
308
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
310
จังหวัดกาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง
ราชบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ และอุทัยธานี
315
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี
และอุตรดิตถ์
318
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร
สกลนคร และสมุทรสงคราม
320
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุ
ราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
325
กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
330
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


จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

83

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 1 จานวนประชากร จาแนกตามถานภาพแรงงานและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
ผู้อยูใ่ นกาลังแรงงาน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ

รวม
จานวน
335,081
222,454
222,454
220,188
2,266
112,627
29,075
49,058
34,493

ชาย
ร้อยละ
100.00
66.39
66.39
65.71
0.68
33.61
8.68
14364
10.29

จานวน
163,935
122,969
122,969
120,980
1,989
40,966
781
23,692
16,494

หญิง
ร้อยละ
100.00
75.01
75.01
73.80
1.21
24.99
0.48
14.45
10.06

จานวน
171,146
99,485
99,485
99,208
278
71,661
28,295
25,367
18,000

ร้อยละ
100.00
58.13
58.13
57.97
0.16
41.87
16.53
14.82
10.52

อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน

66.39

70.01

58.13

อัตราการว่างงานต่อกาลังแรงงาน

1.02

1.62

0.28

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้มงี านทา จาแนกตามอาชีพและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

อาชีพ
ยอดรวม

รวม

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

220,188

100.00

120,980

100.00

99,208

100.00

1.07

1,844

1.52

505

0.51

4.32

4,231

3.50

5,290

5.33

1.29

1,087

0.90

1,755

1.77

0.91

-

-

1,998

2.01

18.34

17,158

14.18

23,220

23.41

66.67

83,661

69.15

63,150

63.65

4.15

7,788

6.44

1,345

1.36

1.70

3,734

3.09

-

-

1.55

1,478

1.22

1,945

1.96

-

-

-

-

-

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
2,349
ระดับอาวุโส และผู้จัดการ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
9,521
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
2,841
สาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เสมียน
1,998
5. พนักงานบริการและพนักงาน
40,378
ในร้านค้า และตลาด
6. ผู้ ปฏิบัติงานที่มีฝี มือในด้าน
146,811
การเกษตรและ การประมง
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
9,133
ทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8.
ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและ
เครื่ อ งจั ก รและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น 3,734
การประกอบ
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้าน
3,423
การขายและ การให้บริการ
10. คนงานซึ่ ง มิ ไ ด้ จ าแนกไว้ ใ น
หมวดอื่น
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 3 ผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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

ชาย

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

หญิง
จานวน ร้อยละ

220,188
5,048
27,352
60,498
44,077
57,460
56,674
786
22,979
9,574
7,096
6,309
2,774
-

100.00
2.29
12.42
27.47
20.02
26.10
25.74
0.36
10.44
4.35
3.22
2.87
1.26
-

120,980
2,246
15,300
36,672
27,658
26,600
25,938
662
11,228
3,814
4,172
3,242
1,276
-

100.00
1.86
12.65
30.31
22.86
21.99
21.44
0.55
9.28
3.15
3.45
2.68
1.05
-

99,208
2,802
12,052
23,826
16,420
30,860
30,736
124
11,751
5,760
2,924
3,067
1,498
-

100.00
2.82
12.15
24.02
16.55
31.1049
30.98
0.12
11.85
5.81
2.95
3.09
1.51
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 4 ผูม้ ีงานทาจังหวัดยะลา จาแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
อุตสาหกรรม

รวม

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

220,188

100.00

120,980

100.00

99,208

100.00

1. เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

146,991 66.76

83,705

69.19

63,286

63.79

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. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
21. องค์การระหว่างประเทศ
22. ไม่ทราบ

489
4,122
70
125
4,019
30,720
2,213
12,798
565
74
128
4,802
7,196
3,971
49
1,686
169
-

389
1,808
70
125
3,845
16,064
2,055
3,528
205
74
60
3,269
3,904
968
49
784
80
-

0.32
1.49
0.06
0.10
3.18
13.28
1.70
2.91
0.17
0.06
0.05
2.70
3.23
0.80
0.04
0.65
0.07
-

100
2,314
174
14,656
158
9,271
361
69
1,534
3,292
3,003
902
89
-

0.10
2.33
0.18
14.77
0.16
9.34
0.36
0.07
1.55
3.32
3.03
0.91
0.09
-

ยอดรวม
ภาคเกษตรกรรม

0.22
1.87
0.03
0.06
1.83
13.95
1.00
5.81
0.26
0.03
0.06
2.18
3.27
1.80
0.02
0.77
0.08
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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

รวม

ชาย

หญิง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

220,188
2,886
12,793
41,058
93,220
70,231
-

100.00
1.31
5.81
18.65
42.34
31.89
-

120,980
2,638
6,481
23,223
60,077
28,560
-

100.00
2.18
5.36
19.19
49.66
23.61
-

99,208
248
6,312
17,834
33,143
41,670
-

100.00
0.25
6.36
17.98
33.41
42.00
-

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ตารางที่ 6 จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ประชากรรวม
อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ผู้อยูใ่ นกาลังแรงงาน

335,081

222,454

อัตราการว่างงาน
จานวน
ร้อยละ
2,266
1.02

ชาย

163,935

122,969

1,989

1.62

หญิง

171,146

99,485

278

0.28

ยอดรวม

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

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
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 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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

-

-

-

-

-

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดยะลำ

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
-

ที่มำ : สำนักงำนสถิติจังหวัดยะลำ

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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 2 ปี 2562 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2562
เปรียบเทียบ
ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา) ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน (คน)
ไตรมาส 2 ปี 2562
1,366
960

บรรจุงาน (คน)
1,056

ไตรมาส 3 ปี 2562

1,000

793

602

เปรียบเทียบ

ลดลง 366 อัตรา

ลดลง 167 คน

ลดลง 454 คน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 12 ตาแหน่งงานว่าง/ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามเพศ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)
ชาย
หญิง ไม่ระบุ
รวม
80
27
893
1,000

ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
289
504
793

บรรจุงาน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
242
360
302

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 13 อัตราการบรรจุงานของจังหวัดยะลา
อัตราการบรรจุงานของจังหวัดยะลา

1/2562

2/2562

3/2562

จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน
ผู้สมัครงานในจังหวัด
จานวนตาแหน่งงานว่าง
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด
อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

748
930
998
80.43
74.95

1,056
960
1,366
110.00
77.31

602
794
1,000
75.82
60.20

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 14 ตาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ
ปวส.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

ตาแหน่ง
งานว่าง (อัตรา)
131
359

ผูล้ งทะเบียน
สมัครงาน (คน)
151
174

บรรจุงาน
(คน)
100
168

0
0
164

3
11
4

3
10
7

0
0
153
106
87
0
0
0
1,000

41
11
3
10
384
1
0
0
793

38
6
14
5
251
0
0
0
602

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 15 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ตาแหน่งงานว่าง ผูล้ งทะเบียน
บรรจุงาน (คน)
(อัตรา)
สมัครงาน (คน)
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
0
0
0
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
34
42
20
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
151
99
91
4. เสมียน เจ้าหน้าที่
173
232
128
5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
254
157
170
6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน)
0
0
0
7. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
135
40
24
8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
23
32
25
การประกอบการ
9. อาชีพงานพื้นฐาน
230
191
144
T ผู้ฝึกงาน
0
0
0
รวม
1,000
793
602
ประเภทอาชีพ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 16 ตาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามช่วงอายุ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ช่วงอายุ (ปี)
15-17
18-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
อัตรา
ร้อยละ
0
0.00
321
32.10
211
21.10
172
17.20
158
15.80
138
13.80
0
0.00
1,000

100.00

ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน
คน
ร้อยละ
3
0.42
483
60.81
177
22.33
91
11.52
32
4.07
7
0.84
0
0.00
793

100.00

บรรจุงาน
คน
ร้อยละ
0
0.00
296
49.17
141
23.42
120
19.93
37
6.15
7
1.16
1
0.17
602

100.00

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

.

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 17 จานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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)
0
3
258
20
0
90
346
83
40
32
20
12
31
4
47
11
2
0
1

บรรจุงาน
(คน)
0
3
104
4
0
30
259
44
40
12
20
10
13
4
47
11
1
0
0

0

0

0
1,000

0
602

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 18 แสดงกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการงานทา

จานวนครัง้
ที่จดั กิจกรรม

1. แนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา (ในสถานศึกษา)
2. มหกรรมอาชีพ
3. เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
4. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
5. อบรมผู้รับงาน / ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน
6. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน

2
1
2

ผู้ได้รบั ประโยชน์(คน)
ชาย
198
2
3

หญิง
302
18
40

รวม
500
20
43

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 19 จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จาแนกตามประเภทการได้รบั อนุญาต
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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)
113
2,908
102
38
158
2
145
3,466

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 20 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดยะลา ประเภทชัว่ คราว (มาตรา 9)
จาแนกตามสัญชาติและประเภทอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

อียิปต์

อังกฤษ
ซูดาน
เมียนมาร์
อเมริกัน
บังคลาเทศ
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
จอร์แดน
สัญชาติอื่นๆ

มาเลเซีย

ประเภทอาชีพ

ปากีสถาน
จีน
อินเดีย

สัญชาติ (คน)

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
ผู้จัดการ

-

-

-

-

-

- 3 -

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

-

-

- 11 2

-

-

-

3 -

- 42 - 34 92

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

- 1

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2

3

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 13 2

รวม

-

-

-

-

รวม

- 14 17

0 0 3 3 0 0 42 0 50 113

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 21 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามสัญชาติ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
เมียนมา
2,857

สัญชาติ (คน)
ลาว
67

กัมพูชา
282

รวม
3,206

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 22 แสดงจานวนแรงงานไทยทีล่ งทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศจังหวัดยะลา
จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช., ปวส., ปวท. อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

7
1
3
1
12

1
3
4

8
1
6
1
16

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

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

จานวน (คน)

ร้อยละ

16
2
-

88.89
11.11
-

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
Re-Entry
เดินทางด้วยตัวเอง
นายจ้างพาไปฝึกงาน
นายจ้างพาไปทางาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตารางที่ 24 แรงงานไทยในจังหวัดยะลา ที่ได้ขออนุมตั ิไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามภูมภิ าคที่ไปทางาน ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
วิธกี ารเดินทาง
เอเชีย
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
ภูมิภาคอื่นๆ

จานวน (คน)

ร้อยละ

12
1
3

75.00
6.25
18.75

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 25 การฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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
-

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ตารางที่ 26 การฝึกยกระดับฝีมอื แรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุม่ อาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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
221
199
221
199

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 27 ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามกลุม่ อาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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
14
79
70
320
230
419
314

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ตารางที่ 28 จานวนสถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการและลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้างในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 9 คน
10 คน ขึ้นไป
รวม

จานวน
สถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ (แห่ง)
1
1
2

ลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้าง (คน)
1
11
12

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

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

ประเภทกิจการ
การค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ
ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ดการค้าอื่นๆ
ร้านขายอาหาร โรงแรมห้องเช่า
การก่อสร้าง
สถาบันการเงินบริการด้านธุรกิจ
อื่น ๆ
รวม

จานวนสถานประกอบการ
1
1
2

จานวนผู้ถกู เลิกจ้าง
1
11
12

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 30 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรงและ
ขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ขนาดสถานประกอบกิจการ

ตาย

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
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

ทุพพลภาพ

ความร้ายแรง
สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน หยุดงานไม่เกิน
บางส่วน
3 วัน
3 วัน

รวม

-

-

2
0
3
4
3
9
11
1
0

1
0
0
4
1
3
5
5
0

3
0
3
8
4
12
16
6
0

-

-

33

19

52

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 31 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการทางานจังหวัดยะลา
จาแนกตามความร้ายแรงและสาเหตุการประสบอันตราย(ในกองทุน)
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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
-

ความร้ายแรง
สูญเสีย หยุดงาน หยุดงาน
สูญหาย อวัยวะ เกิน ไม่เกิน
บางส่วน 3 วัน 3 วัน
1
2
2
10
2
6
2
1
1
10
10
1
1
1
1
1
33
19

รวม
1
4
12
8
2
20
1
1
1
1
1
52

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 32 สถานประกอบการและผูป้ ระกันตนจังหวัดยะลา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
จานวน

ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.(แห่ง)
9
13
9
38
6
4
1
18
4
1
41
26
115
32
513
518
1,348

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)
158
193
44
1,255
36
28
6
97
20
1
905
201
2,643
257
3,503
6,252
15,599

ตารางที่ 33 จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมในจังหวัดยะลาจาแนกตามประเภทสถานพยาบาล
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ประเภทสถานพยาบาล
รัฐบาล
เอกชน
รวม

แห่ง
2
2

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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

ประเภทประโยชน์ทดแทน
เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทุพพลภาพ
ตาย
สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ
ว่างงาน
รวม

ราย
641
601
143
72
27,097
2,180
2,018
32,752

บาท
1,843,038.75
10,756,685.00
370,422.00
1,525,571.24
16,872,200.00
6,431,719.90
5,827,977.85
43,627,614.74

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

ตารางที่ 35 สถานประกอบการที่เข้าสูร่ ะบบประกันสังคมในจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
สถานประกอบการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมในจังหวัดยะลา
จานวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมจังหวัด

กรกฎาคม สิงหาคม
1,536
1,539

กันยายน
1,544

ที่มา : สานักงานประกันสังคมยะลา

ตารางที่ 36 จานวนสถานประกอบการและผูป้ ระกันตนทีอ่ ยูใ่ นข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดยะลา
จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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)
777
290
241
152
52
23
4
5
1,544

ลูกจ้าง (คน)
1,615
1,943
3,177
4,572
3,820
3,898
1,481
2,906
23,412

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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
3/2561

ไตรมาส
4/2561

ไตรมาส
1/2562

ไตรมาส
2/2562

ไตรมาส
3/2562

24,968

24,327

24,575

24,637

23,412

689

759

482

285

619

86

93

0

2

14

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
ตารางที่ 38 การตรวจแรงงานในจังหวัดยะลา จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
สถาน
ประกอบการที่
ขนาดสถานประกอบการ
ผ่านการตรวจ
(แห่ง)
1 - 4 คน
14
5 - 9 คน
10
10 - 19 คน
18
20 - 49 คน
10
50 - 99 คน
8
100 - 299 คน
1
300 - 499 คน
500 - 999 คน
+
1,000 คน
รวม
61

ลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

20
52
72
155
284
70
653

20
23
165
118
228
90
644

-

40
75
237
273
512
160
1,297

ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
11
8
16
5
3
1
44

3
2
2
5
5
17

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 39 การตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัด จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
ลูกจ้างทีผ่ า่ นการตรวจ (คน)
สถานประกอบการ
ขนาดสถานประกอบการ ทีผ่ ่านการตรวจ
ชาย หญิง เด็ก รวม
(แห่ง)
1 - 4 คน
3
5 - 9 คน
1
10 - 19 คน
20 - 49 คน
1
50 - 99 คน
4
100 - 299 คน
1
300 - 499 คน
1
500 - 999 คน
+
1,000 คน
รวม
11
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

7
5
16
174
140
79
421

1
1
27
66
34
247
376

-

8
6
43
240
174
326
797

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง
3
1
1
2
1
1
9

2
2

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 40 แสดงการตรวจความปลอดภัยกับการปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจังหวัดยะลา
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 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
3
442
การประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้าก๊าซและการประปา
2
244
การก่อสร้าง
1
3
การขายส่งการขายปลีกการซ่อมแซม
4
65
ยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
1
43
การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม
การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้านบริ การชุมชนสังคมและ
การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและองค์การ
ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
ไม่ทราบ
รวม
11
797

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบตั ิ
ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
2
1
2
1
3
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

9

2

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

106

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

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

2/2561

3/2561

4/2561

1/2562

2/2562

3/2562

15

13

5

20

3

17

46

92

44

78

21

61

4

3

2

6

7

2

13

28

22

23

29

11

24.59

14.13

11.36

25.64

14.29

27.87

23.53

10.71

9.09

26.09

24.14

18.18

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 42 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา ณ ราคาประจาปี 2560 (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

13,484
31.9
13,848
31.9
29,521
68.1
230
0.5
3,855
8.9
530
1.2
57
0.1
2,277
5.3
5,580
12.9
761
1.8
749
1.7
388
0.9
2,589
6.0
1,481
3.4
37
0.1
384
0.9
3,604
8.3
4,912
11.3
1,779
4.1
68
0.2
239
0.6
43,369
100.00
96,867 บาท
448,000 คน

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คศช.)

จังหวัดยะลา

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 43 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี 2560
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
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000)

มูลค่า
ล้านบาท
1,286,170
1,286,170
14,165,789
387,823
4,196,801
396,991
64,353
395,275
2,397,865
879,460
818,037
357,734
1,165,526
377,229
275,041
250,164
917,530
636,280
326,814
91,069
231,797
15,451,959
228,398
67,654

ร้อยละ
ของ GPP
8.3
8.3
91.7
2.5
27.2
2.6
0.4
2.6
15.5
5.7
5.3
2.3
7.5
2.4
1.8
1.6
5.9
4.1
2.1
0.6
1.5
100.00

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คศช.)

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 44 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคจังหวัดยะลา จาแนกประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ณ เดือน สิงหาคม – กันยายน ปี 2562 (2558=100)
หมวด

สัดส่วน
น้าหนัก
ปีฐาน

100.00
46.56
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
3.60
เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นา้
11.22
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
2.07
ผักและผลไม้
6.71
เครือ่ งประกอบอาหาร
2.75
เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
2.50
อาหารบริโภค-ในบ้าน
13.92
อาหารบริโภค-นอกบ้าน
3.80
หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดืม่ 53.44
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
297
หมวดเคหสถาน
22.91
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
5.24
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
17.28
หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา
4.20
หมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์
.84
64.65
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน
กลุม่ อาหารสดและพลังงาน
35.35
- อาหารสด
23.59
- พลังงาน
11.76

รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครื่องดืม่

ดัชนี

อัตราการเปลีย่ นแปลง

ก.ย.62 ส.ค.62 ก.ย.61

ม.ค.- ก.ย.62/ ก.ย.62/
ก.ย.62 ส.ค.62 ก.ย.61

102.1
103.2
102.5
107.7
103.0
106.2
96.7
102.7
99.9
100.0
101.3
100.6
99.0
103.3
102.2
101.5
132.8
101.1
104.3
106.3
100.6

101.9
102.5
100.3
107.5
100.1
103.4
98.1
102.5
99.9
100.0
101.4
100.6
98.9
103.3
102.8
101.5
132.8
101.0
103.7
104.8
101.6

102.1
103.2
101.3
107.5
103.2
106.8
96.7
102.7
99.9
100.0
101.3
100.6
99.0
103.3
102.1
101.5
132.8
101.1
104.2
106.2
100.5

102.5
102.3
98.4
109.4
99.2
99.4
100.5
102.0
99.9
100.0
102.7
100.1
98.6
103.3
107.2
101.1
132.8
101.0
105.4
104.2
108.0

0.0
0.0
1.2
0.2
-0.2
-0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

ม.ค.62-ก.ย.62/
ม.ค.61-ก.ย.61

-0.4
0.9
4.2
-1.6
3.8
6.8
-3.8
0.7
0.0
0.0
-1.4
0.5
0.4
0.0
-4.7
0.4
0.0
0.1
-1.0
2.0
-6.9

0.0
0.4
2.6
-0.8
0.6
4.3
-3.8
0.4
0.0
0.0
-0.4
0.5
0.3
0.3
-1.7
0.4
0.0
0.0
0.1
1.2
-2.3

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

จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 45 แสดงการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ตัวกลางทางเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
การให้บริการชุมชนสังคมและบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศ
อื่น ๆ และสมาชิก
อื่น ๆ
รวม

บริษทั จากัด

บริษทั มหาชน
รวม
จากัด
ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท
0.5
1
0.5
2
2.20
6.50
7
9.50

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

ราย
2
1

ล้านบาท
2.20
3.00

ราย
1
6

12

18.30

4

5.40

-

-

16

23.70

1
3
1
3

5.00
6.00
5.00
8.10

1
2

1.00
1.50

-

-

2
3
1
5

6.00
6.00
5.00
9.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

47.60

14

14.90

-

-

37

62.50

ที่มา : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ตารางที่ 46 แสดงการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ระกอบกิจการใหม่ของจังหวัดยะลา
จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 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
1
12. ผลิตภัณฑ์พลาสติก
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
-

9.50
-

5
-

123
-

-

9.50

5

123

-
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

นางรษิกา ชาญณรงค์
แรงงานจังหวัดยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4
66 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7325 9240 -1
โทรสาร 0 7325 9240
โทรศัพท์ (มือถือ) 09 7219 0192
E-mail yala@mol.go.th
Website http://www.yala.mol.go.th

สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

นำยมำนะ วิทิตศำสตร์
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

นำยโกเมศ ปิยะพันธุ์
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ
รักษำรำชกำรแทน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
หมู่ที่ 5 ถนนยะลา-รามัน ตาบลวังพญา อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7320 3222
โทรสาร 0 7320 3223
โทรศัพท์ (มือถือ) 08 5483 8593
E-mail yala@dsd.go.th
Website http://www.yala-dsd.go.th

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ตงั้ หน่วยงาน
ช่องทางการติดต่อ

นำยอภิวัฒน์ โสเจยยะ
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

นำยเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 3
66 ถนนสุขยางค์ ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7327 4485 - 6
โทรสาร 0 7327 4485
โทรศัพท์ (มือถือ) 08 1898 1286
E-mail yl@labour.go.th
Website http://yala.labour.go.th

สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
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ทีป่ รึกษา
นายชัยสิทธิ์
นายวรเชษฐ
นางรษิกา
นายเนฑิษฐ์
นายมานะ
นายอภิวัฒน์
นายโกเมศ

พานิชพงศ์
พรมโอภาษ
ชาญณรงค์
ประเสริฐวงษ์
วิทิตศาสตร์
โสเจยยะ
ปิยะพันธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
แรงงานจังหวัดยะลา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
ประกันสังคมจังหวัดยะลา
จัดหางานจังหวัดยะลา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ผูจ้ ดั ทา
นายนิอันนุวา สุไลมาน
นางสาวยศยา ถาวรสุข
นายนิมิต ฆังคะจิตร
นายซาอุดี เซ็งกะแซรี
นางสาวรุ่งทิพย์ สีทอง
นางสาวเมธินี ชานิธุระการ
นายโกเมศ ปิยะพันธุ์
นางพนิดา ภูมิประเสริฐ
นายสมพงศ์ รักสถาน
นางสายเนตร มาปะ
นางวิจิตรา ทาหา
นางกุสุมา วงษ์ตานี
นางสาวหัสยาภรณ์ อมรปาน
นางสาวเตือนจิตร เกสโร
นางทมวรรณ อรัญภาค
นางสาวอนงค์ สังข์ชุม
นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ

พาณิชย์จังหวัดยะลา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ผู้อานวยการกลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจฯ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
นักวิชาการคลังชานาญการ
สานักงานคลังจังหวัดยะลา
นักวิชาการสถิติชานาญการ
สานักงานสถิติจังหวัดยะลา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
นักวิชาการประกันสังคม
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
สานักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดยะลา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจั ดทารายงานสถานการณ์ และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อสานักงานแรงงานจังหวัดยะลา โทร. 0 7325 9240 - 1

