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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 ค ำว่ำ “ยะลา”  มำจำกภำษำพ้ืนเมืองเดิมว่ำ “ยาลอ”  ซึ่งแปลว่ำ “แห” ตำมประวัติตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น “เมืองยะลา” เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตำนี ต่อมำในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้ำให้มีกำรปรับปรุงกำรปกครองส่วนภูมิภำคใหม่ เป็นกำรปกครอง
แบบเทศำภิบำล โดยออกประกำศข้อบังคับส ำหรับกำรปกครอง ๗ หัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตำนี 
หนองจิก ยะหริ่ง สำยบุรี ยะลำ ระแงะ และเมืองรำมัน  ในแต่ละเมืองมีพระยำเมืองเป็นผู้รักษำรำชกำร  โดยอยู่
ภำยใต้กำรดูแลของข้ำหลวงเทศำภิบำลมณฑลนครศรีธรรมรำช  ต่อมำในปีพุทธศักรำช ๒๔๗๖  ได้มีกำรยุบเลิก
มณฑลปัตตำนี และได้มีกำรจัดระเบียบรำชกำรส่วนภูมิภำค จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน “เมืองยะลา” จึงเป็น
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 

 ส ำหรับเมืองยะลำ ได้มีกำรโยกย้ำยที่ตั้งมำแล้ว ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑   ตั้งเมืองอยู่ที่ต ำบลบ้ำนยะลำ 
 ครั้งที่ ๒   ได้ย้ำยเมืองไปตั้งที่ต ำบลท่ำสำป (ฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำปัตตำนี) 
 ครั้งที่ ๓   ได้ย้ำยไปตั้งท่ีเมืองสะเตง (ทำงฝั่งขวำของแม่น้ ำปัตตำนี) 
 ครั้งที ่๔   ได้ย้ำยไปตั้งท่ีต ำบลบ้ำนนิบง 
 

 ในสมัยอ ำมำตย์โทพระรัฐกิจวิจำรณ์ (สวำสดิ์  ณ นคร)  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ คนที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๘)  ได้วำงผังเมืองด้วยกำรหำจุดศูนย์กลำงใจเมือง โดยกำรปักหลักไว้ และเอำก้อนหินวำงไว้
เป็นเครื่องหมำย เรียกว่ำ “กิโลศูนย์” และลำกเส้นวงกลมเป็นชั้น ๆ  มีถนนรองรับเป็นตำข่ำยลักษณะใยแมงมุม  ใน
เขตเทศบำลยะลำ จนได้รับกำรชื่นชมว่ำเป็นเทศบำลซึ่งจัดวำงผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยงำมที่สุดของประเทศไทย และ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดควำมสะอำด ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐) และในปี ๒๕๔๐ ได้รับกำร
คัดเลือกจำกองค์กำรอนำมัยโลกยกให้เป็น ๑ ใน ๕ เมืองของประเทศไทยในโครงกำรเมืองน่ำอยู่ทั่วโลก     
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 จังหวัดยะลำ เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ ๕ - ๗ องศำเหนือ และเส้น
แวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๒ องศำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมทำงรถไฟสำยใต้ ๑,๐๓๙ กิโลเมตร และตำม
ถนนเพชรเกษมสำยเก่ำ ๑,๓๙๕ กิโลเมตร หรือสำยใหม่ ๑,๐๘๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมำณ ๔,๕๒๑ ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ ๒.๘ ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ของพ้ืนที่ภำคใต้ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   จังหวัดสงขลำ และปัตตำนี   
 ทิศใต้   ติดต่อกับ   รัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย    
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   จังหวัดนรำธิวำส และรัฐเปรัค ประเทศมำเลเซีย   
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   จังหวัดสงขลำ และรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย  
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ภาพที่ 1  แสดงที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดยะลำ 
 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะเป็นภูเขำ เนินเขำ และหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำง
จนถึงใต้สุดของจังหวัดมีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณท่ีรำบแม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี
ไหลผ่ำน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลปำนกลำงถึงสูงมำก โดยเฉลี่ยระหว่ำง ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุม
ด้วยป่ำดงดิบ และสวนยำงพำรำ มีเทือกเขำที่ส ำคัญอยู่ ๒ เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอ ำเภอเบตง   
เป็นแนวยำวกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย และเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยใน
จังหวัดในเขตต ำบลบุดี ต ำบลบันนังสำเรง ของอ ำเภอเมืองยะลำ อ ำเภอกรงปินัง และอ ำเภอรำมัน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลำ 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  จังหวัดยะลำ ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท ำให้มีสภำพอำกำศ
แบบร้อนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - กุมภำพันธ์ 
อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ยประมำณ ๒๘.๒๐ องศำเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ย ๓๔.๕๐ องศำเซลเซียส ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 
๑,๗๑๒.๑ มิลลิเมตรต่อปี  มีฝนตกเฉลี่ย ๑๔๘ วันต่อปี  เดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน มีฝนตกชุกที่สุด 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะภูเขำ เนินเขำ และหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำงจนถึง   
ใต้สุดของจังหวัด มีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่รำบแม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี
ไหลผ่ำน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล โดยเฉลี่ยระหว่ำง 100 - 200 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่ำดงดิบและ
สวนยำงพำรำ มีเทือกเขำที่ส ำคัญอยู่ 2 เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอ ำเภอเบตงเป็นแนวยำวกั้น
พรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียและเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยในจังหวัดในเขตต ำบลบุดี 
บันนังสำเรง ของอ ำเภอเมืองยะลำ กิ่งอ ำเภอกรงปินัง และอ ำเภอรำมัน 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  จังหวัดยะลำ มีแม่น้ ำที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำปัตตำนี ต้นน้ ำเกิดจำกภูเขำในท้องที่อ ำเภอเบตงไหลผ่ำน 
อ ำเภอธำรโต อ ำเภอบันนังสตำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ อ ำเภอยะรัง อ ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี  และ
ไหลลงสู่ทะเลที่อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี ควำมยำวประมำณ 210 กิโลเมตร บริเวณที่แม่น้ ำปัตตำนีไหล
ผ่ำนเขตอ ำเภอเบตง อ ำเภอธำรโต และอ ำเภอบันนังสตำเป็นพ้ืนที่สูง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้
ก่อสร้ำงเขื่อนบำงลำงขึ้นที่ต ำบลบำเจำะ อ ำเภอบันนังสตำ เป็นเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำอีกแห่งหนึ่งของภำคใต้ ติดตั้ง
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 3 เครื่อง มีก ำลังผลิตรวม 24,000 กิโลวัตต์ 
  แม่น้ ำอีกสำยหนึ่งที่ไหลผ่ำนจังหวัดยะลำ คือ แม่น้ ำสำยบุรี ตันก ำเนิดจำกภูเขำ สันกำลำคีรี ซึ่งกั้ น
เขตแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย ไหลผ่ำนอ ำเภอแว้ง อ ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส ผ่ำนอ ำเภอ
รำมัน จังหวัดยะลำ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี ควำมยำวประมำณ 150 กิโลเมตร 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  จังหวัดยะลำ มีทรัพยำกรป่ำไม้ที่ยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณแนวชำยแดน 
ไทย - มำเลเซีย (ป่ำบำลำ-ฮำลำ) ป่ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นป่ำดงดิบและมีป่ำชนิดอ่ืนอีกเล็กน้อย เช่น ป่ำละเมำะ และ
ป่ำพรุชนิดของไม้ในป่ำส่วนใหญ่เป็นไม้กระยำเลย เช่น ไม้ตะเคียนเขำ ไม้สยำ ไม้หลุมพอ ไม้กระบำก ไม้ยำง 
ไม้ตะเคียนทรำย ไม้กำลอ และไม้มะค่ำ เป็นต้น ส ำหรับป่ำพรุในจังหวัดยะลำมีป่ำพรุเป็นจ ำนวนมำกมำยหลำยแห่ง 
ทั้งหมดอยู่ในเขตอ ำเภอรำมัน ซึ่งมีพรุที่ส ำคัญ ๆ อยู่ 6 พรุ ได้แก่ พรุโต๊ะพรำน ต ำบลท่ำธง พรุชะมำ ต ำบลท่ำธง  
พรุบึงน้ ำใส ต ำบลตะโละหะลอ พรุหนองบัวหลวง ต ำบลตะโละหะลอ พรุแฆ ต ำบลเกะรอ และพรุโต๊ะแนแว เป็นต้น  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดยะลำ มีหน่วยกำรปกครอง ประกอบด้วย   
  (๑) อ ำเภอ   ๘   อ ำเภอ   
  (๒) ต ำบล   ๕๘   ต ำบล   
  (๓) หมู่บ้ำน   ๓๘๐ หมู่บ้ำน 
  (4) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1   แห่ง 
  (5) เทศบำล   ๑๖   แห่ง (๑ เทศบำลนคร 3 เทศบำลเมือง 1๓ เทศบำลต ำบล)  
  (6) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 4๗   แห่ง   
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  ตารางท่ี 1  แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองและพ้ืนที่ 
 

   

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา                                                                                                
ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภำคม ๒๕๕9 

 
  โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยรำชกำรที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด คือ ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน 
  ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ประจ ำจังหวัด และหน่วยรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลำง) และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  
รวมจ ำนวน ๑๑๖ หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดของจังหวัดยะลา  มีทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงำน  
 หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด  มีทั้งสิ้น ๗๕ หน่วยงำน  
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  มีทั้งสิ้น ๗ หน่วยงำน 
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
 เทศบาล ๑๖ แห่ง (แยกเป็น เทศบำลนคร ๑ แห่ง เทศบำลเมือง 2 แห่ง และเทศบำลต ำบล 12 แห่ง) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  47 แห่ง   

  อนึ่ง ประชำชนในพ้ืนที่และส่วนรำชกำรมีแนวคิดว่ำ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแบ่งเขตกำร
ปกครองเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรบริกำรประชำชน และกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 
โดยเฉพำะในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองยะลำ และอ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรแบ่งเขตกำรปกครอง
ในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองยะลำ และอ ำเภอรำมัน ขึ้น และในวันที่ 23 มิถุนำยน 2555 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนแบ่งเขตกำรปกครองในพ้ืนที่ อ ำเภอเมืองยะลำ และอ ำเภอรำมัน เพ่ือจัดตั้งอ ำเภอขึ้นใหม่ สรุปผลกำร
ประชุม ดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองยะลา 
  คณะกรรมการมีมติแบ่งเขตการปกครองตั้งอ าเภอขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ต ำบลพร่อน ต ำบลล ำใหม่ 
ต ำบลยะลำ ต ำบลล ำพะยำ ต ำบลหน้ำถ้ ำ ต ำบลเปำะเส้ง และต ำบลลิดล รวม 7 ต ำบล ซึ่งมีประชำกรทั้งสิ้น  
33,290 คน และเพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระชนมำยุ 85 พรรษำ  
มีมติตั้งชื่ออ ำเภอใหม่ คือ อ ำเภออดุลยเดช ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้อ ำเภอเมืองยะลำ ไปด ำเนินงำนด้ำนข้อมูล และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ อ าเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน 
 

เทศบาล อบต. 
1. เมือง ๑๔ ๘๐ 6 9 ๔๖๒.๒๔ 
๒. รำมัน     ๑๖ ๙๐ ๓ ๑๔ ๕๑๖.๐๓๑ 
๓. บันนังสตำ     ๖ ๕๐ ๒ ๕ ๗๑๕ 
๔. กรงปินัง      ๔ ๒๓ - ๔ ๑๘๕ 
๕. ธำรโต  ๔ ๓๗ ๑ ๔ ๖๗๕ 
๖. เบตง     ๕ ๓๒ 2 3 ๑,๓๒๘ 
๗. ยะหำ     ๗ ๔๙ 2 6 ๔๙๙.๙ 
๘. กำบัง    ๒ ๑๙ - ๒ ๔๕๑ 

รวม ๕๘ ๓๘๐ ๑๖ 4๗ ๔,๘๓๒.๑๗๑ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๕ 

 
 2.  อ าเภอรามัน 
  คณะกรรมการมีมติแบ่งเขตการปกครองข้ึนใหม่ ได้แก่ ต ำบลเนินงำม ต ำบลบำโงย ต ำบลกำลูปัง  
ต ำบลโกตำบำรู ต ำบลยะต๊ะ ต ำบลบือมัง และต ำบลกำลอ  รวม 7 ต ำบล  ซึ่งมีประชำกรทั้งสิ้น 30,968 คน และ
ในเบื้องต้นคณะกรรมกำรได้ก ำหนดชื่ออ ำเภอใหม่ คือ อ ำเภอโกตำบำรู อ ำเภอศรียะลำ อ ำเภอวังเศวต และอ ำเภอเศวตโกตำ 
เพ่ือให้มีกำรคัดเลือกชื่อที่มีควำมเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้อ ำเภอรำมันไปด ำเนินงำนด้ำนข้อมูล และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กำรขอจัดตั้งอ ำเภอใหม่ในครั้งนี้เป็นกำรขอจัดตั้งในกรณีพิเศษ เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่มีปัญหำ     
ด้ำนควำมมั่นคงของชำติ จังหวัดยะลำจึงน ำเรื่องเสนอต่อกรมกำรปกครอง ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (กพต.) เพ่ือน ำเสนอ
กระทรวงมหำดไทย น ำเข้ำคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 2.2 การเลือกตั้ง 
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดยะลำ เมื่อวันที่
17 มีนำคม 2554 โดยก ำหนดให้จังหวัดยะลำมีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ 3 คน แบ่งเขตเลือกตั้ง 3 เขต
เลือกตั้ง ประกอบด้วย  
 เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองยะลำ (ยกเว้นต ำบลบุดี ต ำบลเปำะเส้ง และต ำบลบันนังสำเรง) 
 เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองยะลำ (เฉพำะต ำบุดี ต ำบลเปำะเส้ง และต ำบลบันนังสำเรง)  
            อ ำเภอรำมัน อ ำเภอยะหำ (ยกเว้น ต ำบลปะแต) และอ ำเภอกำบัง 
 เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อ ำเภอยะหำ (เฉพำะต ำบลปะแต) อ ำเภอกรงปินัง อ ำเภอบันนังสตำ  
            อ ำเภอธำรโต และอ ำเภอเบตง 
 ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีได้จ ำนวน 1 คน และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จ ำนวน 24 คน มีวำระกำรท ำงำนครำวละ 4 ปี  
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ได้มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำและสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ครั้งล่ำสุด ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีผลกำรเลือกตั้งตำมกำรรับรองของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้ 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ ำนวน 314,403  คน  
 ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 179,818  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.19 
 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ ำนวน    15,529  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 8.64  
 บัตรเสีย  จ ำนวน   16,976  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 9.44 

 
3. ประชากร   
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
  ประชำกร ณ เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 518,139 คน แยกเป็น  

 ประชำกรเพศชำย จ ำนวน  257,124  คน  
 ประชำกรเพศหญิง จ ำนวน  261,015  คน 
 จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวน  155,370  ครัวเรือน 

 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๖  

ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนประชำกรรำยอ ำเภอ / เทศบำล เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2558 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร )นค(  

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. เมืองยะลา 36,267 37,494 73,761 17,090 
 - เทศบำลนครยะลำ 28,963 32,246 61,209 25,898 
 - เทศบำลเมืองสะเตงนอก 14,872 15,720 30,592 12,342 
 - เทศบำลต ำบลล ำใหม่ 567 542 1,109 360 

2. เบตง 18,409 17,103 35,512 14,744 
 - เทศบำลเมืองเบตง 12,898 13,743 26,641 10,913 

3. บันนังสตา 26,583 25,981 52,564 14,233 
 - เทศบำลต ำบลเขื่อนบำงลำง 2,256 2,068 4,324 1,941 
 - เทศบำลต ำบลบันนังสตำ 1,431 1,405 2,836 903 

4. ธารโต 11,919 11,002 22,921 8,366 
 - เทศบำลต ำบลคอกช้ำง 788 753 1,541 549 

5. ยะหา 29,099 29,012 58,111 12,995 
 - เทศบำลต ำบลยะหำ 1,363 1,374 2,737 715 

6. รามัน 40,361 42,032 82,393 18,787 
 - เทศบำลเมืองรำมันห์ 2,512 2,603 5,115 1,746 
 - เทศบำลต ำบลโกตำบำรู 2,692 2,806 5,498 1,356 

7. กาบัง 12,231 11,422 23,653 6,524 
8. กรงปินัง 13,913 13,709 27,622 5,908 

รวมทั้งหมด 257,124 261,015 518,139 155,370 
 

ที่มา : กรมการปกครอง  
ระบบสถิติทางการทะเบียน 

 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางท่ี 3  จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัดยะลำ เดือนธันวำคม ประจ ำปี พ.ศ. 2558 
 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  257,124  261,015  518,139 
แยกตามลักษณะสถานะของบคุคล   
- ผู้ที่มีสัญชำตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบำ้น   253,729  258,044  511,773 
- ผู้ที่ไมไ่ด้สัญชำตไิทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน   647  529  1,176 
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนกลำง  
  (ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบยีนกลำงก ำหนดให้จัดท ำขึน้ 
  ส ำหรับลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน) 

 2,126  1,925  4,051 

- ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรยำ้ย (ผูท้ี่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ)  622  517  1,139 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๗ 

ตารางท่ี 4  แยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 4,400 4,226 8,626 1 ปี 4,737 4,431 9,168 
2 ปี 5,031 4,650 9,681 3 ปี 5,170 4,787 9,957 
4 ปี 5,039 4,628 9,667 5 ปี 4,734 4,398 9,132 
6 ปี 4,613 4,447 9,060 7 ปี 4,645 4,511 9,156 
8 ปี 4,748 4,570 9,318 9 ปี 4,652 4,336 8,988 

10 ปี 4,513 4,409 8,922 11 ปี 4,527 4,344 8,871 
12 ปี 4,448 4,198 8,646 13 ปี 4,748 4,265 9,013 
14 ปี 4,503 4,286 8,789 15 ปี 4,724 4,323 9,047 
16 ปี 4,477 4,159 8,636 17 ปี 4,584 4,405 8,989 
18 ปี 4,918 4,672 9,590 19 ปี 4,891 4,837 9,728 
20 ปี 4,752 4,681 9,433 21 ปี 4,628 4,481 9,109 
22 ปี 4,704 4,684 9,388 23 ปี 4,570 4,438 9,008 
24 ปี 4,277 4,182 8,459 25 ปี 4,401 4,519 8,920 
26 ปี 4,437 4,390 8,827 27 ปี 4,170 4,221 8,391 
28 ปี 4,276 4,191 8,467 29 ปี 3,960 3,961 7,921 
30 ปี 3,845 3,657 7,502 31 ปี 3,669 3,793 7,462 
32 ปี 3,771 3,645 7,416 33 ปี 3,626 3,638 7,264 
34 ปี 3,463 3,500 6,963 35 ปี 3,487 3,605 7,092 
36 ปี 3,449 3,362 6,811 37 ปี 3,208 3,340 6,548 
38 ปี 3,370 3,579 6,949 39 ปี 3,173 3,336 6,509 
40 ปี 2,994 3,176 6,170 41 ปี 2,956 3,171 6,127 
42 ปี 3,065 3,089 6,154 43 ปี 3,379 3,627 7,006 
44 ปี 3,105 3,399 6,504 45 ปี 2,906 3,084 5,990 
46 ปี 3,104 3,291 6,395 47 ปี 3,035 3,349 6,384 
48 ปี 2,839 3,018 5,857 49 ปี 3,022 3,234 6,256 
50 ปี 2,889 3,218 6,107 51 ปี 3,054 3,118 6,172 
52 ปี 2,862 3,236 6,098 53 ปี 2,797 3,064 5,861 
54 ปี 2,389 2,624 5,013 55 ปี 2,245 2,419 4,664 
56 ปี 2,146 2,263 4,409 57 ปี 2,124 2,145 4,269 
58 ปี 1,773 1,940 3,713 59 ปี 1,530 1,784 3,314 
60 ปี 1,626 1,782 3,408 61 ปี 1,654 1,923 3,577 
62 ปี 1,623 1,758 3,381 63 ปี 1,739 1,876 3,615 
64 ปี 1,563 1,655 3,218 65 ปี 1,378 1,707 3,085 
66 ปี 1,276 1,542 2,818 67 ปี 1,355 1,526 2,881 
68 ปี 1,124 1,351 2,475 69 ปี 848 1,063 1,911 
70 ปี 840 968 1,808 71 ปี 696 808 1,504 
72 ปี 845 983 1,828 73 ปี 830 943 1,773 
74 ปี 852 937 1,789 75 ปี 799 985 1,784 
76 ปี 695 894 1,589 77 ปี 746 938 1,684 

 

 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๘  

ตารางท่ี 4  แยกตำมช่วงอำยุ (ปี) (เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน) (ต่อ) 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

78 ปี 686 913 1,599 79 ปี 478 660 1,138 
80 ปี 611 1,129 1,740 81 ปี 432 534 966 
82 ปี 429 500 929 83 ปี 355 442 797 
84 ปี 300 489 789 85 ปี 366 581 947 
86 ปี 185 276 461 87 ปี 197 281 478 
88 ปี 176 231 407 89 ปี 159 229 388 
90 ปี 212 362 574 91 ปี 89 107 196 
92 ปี 86 112 198 93 ปี 76 76 152 
94 ปี 78 99 177 95 ปี 119 179 298 
96 ปี 42 56 98 97 ปี 63 40 103 
98 ปี 51 54 105 99 ปี 54 73 127 

100 ปี 75 155 230 มากกว่า 100 ปี 369 493 862 
 

ที่มา : กรมการปกครอง  
ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน ธันวาคม 2558 

 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

  จังหวัดยะลำ มีกำรจัดกำรศึกษำหลำยระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ และระดับอุดมศึกษำ โดยมีสถำนศึกษำที่เปิดสอน
ระดับอุดมศึกษำ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิ รำชยะลำ วิทยำลัยอิสลำมยะลำ 
วิทยำลัยเทคนิคยะลำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ วิทยำลัยกำรอำชีพเบตง วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน วิทยำลัยชุมชนยะลำ 
และวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ 
 

ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลสถำนภำพสถำนศึกษำของรัฐในระบบ 
 

สถานศึกษาของรัฐในระบบ 
ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ไม่ระบ ุ รวม 
๑. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 - - - - ๑ 
๒. โรงเรียนกีฬำ - ๑ - - - ๑ 
๓. สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพป.ยลเขต ๑ 83 25 1 2 - ๑๑๑ 
๔. สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพท.เขต ๒ 34 34 - - - 68 
๕. สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สพท.เขต ๓ 23 9 1 - - 33 
6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 8 1 2 1 - 12 
7. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 5 - - - - 5 
8. โรงเรียนเทศบำล 4 4 2 1 - 11 
9. โรงเรียนสำธิต 1 - - - - 1 

10. ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 1 - - - - 1 
๑1. สถำบันกำรพลศึกษำ - 1 - - - 1 
๑2. สถำบันอำชีวศึกษำ 4 1 - - - 5 
13. สถำบันอุดมศึกษำ - 1 1 - - 2 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร ์และบรูณาการการศึกษาที่ ๑๒ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๙ 

ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐนอกระบบ 
 

สถานศึกษาของรัฐนอกระบบ 
ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ไม่ระบุ รวม 
๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 41 - - - - 41 
2. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ - 1 - - - 1 
3. ศูนย์กำรเรียนชุมชน 1 - - - - 1 
๔. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 

ตำมอัธยำศัยอ ำเภอ 
4 - 1 2 1 8 

๕. ส ำนักส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

- 1 - - - 1 

6. ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพฯ - - - - - 0 
7. ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ - - - - - 0 

 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

 
ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาเอกชนในระบบ 
 

สถานศึกษาเอกชนในระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ 
ใหญ่
พิเศษ 

ไม่ระบุ รวม 

๑. ประเภทสอนศำสนำควบคู่วิชำสำมัญศึกษำ 19 19 6 3 - 4๗ 
๒. ประเภทสำมัญศึกษำ 4 6 5 1 - ๑๖ 
๓. ประเภทอำชีวศึกษำ 1 2 - - - 3 
๔. ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ - - - - - 0 

 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

 
ตารางท่ี 8  แสดงข้อมูลสถำนภำพสถำนศึกษำเอกชนนอกระบบ 
 

สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ 
ใหญ่
พิเศษ 

ไม่ระบุ รวม 

๑. ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ)  101 118 196 - 8 423 
๒. ประเภทสอนศำสนำอิสลำม 15 2 - - - 17 
๓. สถำบันศึกษำปอเนำะ 39 34 34 3 5 115 

 

ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

 
 
 
 
 4.2 สาธารณสุข 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๐  

  จังหวัดยะลำ มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขในทุกระดับ ประกอบด้วย โรงพยำบำลศูนย์ (ยะลำ) 1 แห่ง 
โรงพยำบำลทั่วไป (เบตง) 1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน 6 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ (ศูนย์อนำมัยที่ 12) ยะลำ 1 แห่ง 
และโรงพยำบำลเอกชน (สิโรรส) 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 80 แห่ง และศูนย์สุขภำพชุมชน 9 แห่ง 
 
ตารางท่ี 9  แสดงจ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข จังหวัดยะลำ  ปี 2558 (ตุลำคม 2557 - มกรำคม 2558) 
 

สถานบริการหลัก 
(CUP) 

จ านวนประชากร 
จ านวนเตียง 

ที่ให้บริการจริง 
อัตรา 

การครองเตียง 
จ านวน  

รพ.สต./ศสม. 
รพศ.ยะลา 138,334 479 90.87 17/6 
รพท.เบตง 48,794 170 50.88 9/3 
รพ.รามัน 85,303 89 79.49 16 
รพร.ยะหา 49,720 72 64.90 10 
รพ.บันนังสตา 52,247 60 74.40 10 
รพ.ธารโต 25,972 30 80.08 9 
รพ.กาบัง 23,708 30 66.53 4 
รพ.กรงปินัง 25,380 30 63.23 5 

รวม 449,458 960 77.79 80/9 
 

หมายเหตุ : โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยที่ 12 จ ำนวนเตียง 60 เตียง โรงพยำบำลเอกชน (สิโรรส) จ ำนวนเตียง 60 เตียง 

  
  จังหวัดยะลำ มีหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย  

1. ศูนย์อนำมัยที่ ๑๒ ยะลำ 
2. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนียะลำ  
3. วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ  
4. ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต ๑๒ สงขลำ สำขำยะลำ  
5. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ ๑๒.๑ จังหวัดยะลำ  
6. ศูนย์วัณโรคท่ี ๑๒ จังหวัดยะลำ 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในภำคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุกำรณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัด
ภำคใต้ ได้แก่ นรำธิวำส ปัตตำนี และยะลำ และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ซึ่งเกิดมำจำกปัญหำควำมขัดแย้งใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีเหตุกำรณ์ลอบท ำร้ำย วำงเพลิง วำงระเบิด ก่อกำรร้ำย และจลำจล เกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัญหำดังกล่ำวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชำชนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงเป็นปัญหำ
ส ำคัญและเป็นปัญหำล ำดับแรกที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน จำกทุกภำคส่วนทั้งภำครำชกำร ประชำชน 
และองค์กรภำคเอกชน   
 
 
 
 
ตารางท่ี 10  แสดงสรุปสถิติเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ (เหตุรุนแรง) เปรียบเทียบ ๓ จังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึง ปัจจุบัน 

 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๑ 

จังหวัด ปี พ.ศ. / สถิติ (จ านวนครั้ง) 
๒๕๔๗ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ยะลา 113 249 377 534 243 205 148 172 95 132 110 57 ๔๒ 
ปัตตานี 194 327 434 512 307 319 260 265 237 262 205 93 ๘๐ 
นราธิวาส 289 396 386 534 207 230 237 233 203 200 175 105 ๘๓ 

รวม 596 972 1197 1580 757 754 645 670 535 594 490 255 ๒๐๕ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
ตารางท่ี 11  แสดงข้อมูลสถิติผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบจังหวัดยะลำ 
 

ป ี
ประเภท (ครั้ง) 

รวม 
ลอบยิง วางเพลิง วางระเบิด ท าร้ายร่างกาย อื่นๆ ปะทะ 

๒๕๔๗ ๙๕ ๓๙ ๒๕ ๒๕  - ๑๘๔ 
๒๕๔๘ ๑๘๑ ๕๕ ๕๗ ๒๐ - ๓๑๓ 
๒๕๔๙ ๒๕๑ ๓๖ ๖๙ ๒ - ๓๕๘ 
๒๕๕๐ ๓๗๑ ๗๑ ๑๐๕ ๒ - ๕๔๙ 
๒๕๕๑ ๑๘๐ ๒ ๕๓ - - ๒๓๕ 
๒๕๕๒ ๑๒๒ ๕ ๒๖ ๒ - ๑๕๕ 
๒๕๕๓ ๑๐๑ - ๔๖ ๒ - ๑๔๙ 
๒๕๕๔ ๘๘ ๑ ๓๙ ๑ - ๑๒๙ 
๒๕๕๕ ๘๔ - ๓๑ - - ๑๑๕ 
๒๕๕๖ ๖๓ ๖ ๔๓ ๒ - ๑๑๔ 
๒๕๕๗ ๗๓ ๒ ๒๐ - - ๙๕ 
๒๕๕๘ ๓๔ - ๑๐ ๒ ๒ ๔๖ 
๒๕๕๙ ๑๗ - ๘ - ๖ ๓๑ 
รวม ๑,๖๖๑ ๒๑๗ ๕๓๒ ๕๖ ๘ ๒,๔๗๙ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
 4.4 ยาเสพติด 

 (๑) สภาพปัญหายาเสพติดของจังหวัดยะลา มี ๒ ปัญหาหลัก คือ 
    ปัญหาการน าเข้า - ส่งออก 
   - กำรน ำเข้ำยำเสพติด 
    จำกข้อมูลกำรจับกุมและกำรข่ำวในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ำ มีควำมพยำยำม
ลักลอบน ำเข้ำยำเสพติดจำกนอกพ้ืนที่และประเทศมำเลเซียเข้ำมำในพื้นที่จังหวัดยะลำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบกำร
น ำเข้ำตัวยำยังคงเป็นกำรซุกซ่อนในช่องลับดัดแปลงของยำนพำหนะส่วนบุคคล และกำรลักลอบขนส่งล ำเลียงพร้อม
ตัวบุคคลทำงรถโดยสำรเพ่ือน ำมำแบ่งจ ำหน่ำยในพ้ืนที่โดยประเภทของยำเสพติดที่มีกำรลักลอบน ำเข้ำมำกที่สุด   
ได้แก่ พืชกระท่อม น้ ำกระท่อม ยำบ้ำ กัญชำแห้ง และไอซ์ 
   - กำรส่งออกยำเสพติด 
    ถึงแม้ว่ำที่ผ่ำนมำยังไม่พบกำรจับกุมรำยใหญ่ในข้อหำส่งออก แต่เม่ือพิจำรณำกำรจับกุมคดี
ส ำคัญอ่ืน ๆ ประกอบกับข้อมูลกำรข่ำว พบว่ำ ยังคงมีควำมพยำยำมลักลอบล ำเลียงยำเสพติดมำยังพ้ืนที่ เพื่อเตรียม
ส่งออกตำมแนวชำยแดนไปยังประเทศมำเลเซีย โดยประเภทของยำเสพติด ได้แก่ กัญชำแห้ง ยำบ้ำ และเฮโรอีน 
 
    ปัญหาการค้าและแพร่ระบาดในพื้นที่ 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๒  

   (1) จำกข้อมูลกำรจับกุมและกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของยำเสพติด พบว่ำ 
พ้ืนที่กำรค้ำและแพร่ระบำดหลัก  ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบำลนครยะลำ อ ำเภอเมืองยะลำ ชุมชนในเขต
เทศบำลเมืองเบตง อ ำเภอเบตง  รวมทั้งพ้ืนที่ อ ำเภอรำมัน อ ำเภอยะหำ และอ ำเภอบันนังสตำ 
   (๒) ประเภทตัวยำเสพติดที่ส ำคัญที่มีกำรกำรค้ำและแพร่ระบำด อันดับ ๑ คือ พืชกระท่อม 
รองลงมำ คือ ยำบ้ำ กัญชำแห้ง ไอซ์ และอ่ืน ๆ ซึ่งพืชกระท่อมมีกำรแพร่ระบำดเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กลุ่มวัยรุ่นจะน ำใบพืชกระท่อมมำต้มกับน้ ำแล้วผสมกับยำแก้ไอ น้ ำอัดลม และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท มั่วสุม
ดื่มกิน ซึ่งเรียกกันว่ำ ๔ x ๑๐๐ (อ่ำนว่ำ สี่ คูณ ร้อย) 
 (๒)  แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยะลา 
  แม้ข้อมูลสถิติกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดคดียำเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ เมื่อปี ๒๕๕๘ จะลดลง
จำกปี ๒๕๕๗ แต่จำกข้อมูลสถิติกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด พบว่ำ ยังคงมีผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำเป็นจ ำนวนมำก 
ทั้งในระบบสมัครใจบ ำบัด (ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำง ๆ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ำยปกครอง โรงพยำบำล) และ
ระบบบังคับบ ำบัด (ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดยะลำ เรือนจ ำกลำงยะลำ และเรือนจ ำอ ำเภอเบตง) ซึ่งวิเครำะห์ได้ว่ำ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะในยำเสพติด
ประเภทพืชกระท่อมที่เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นในพื้น เพรำะสำมำรถหำได้ง่ำย รำคำถูก และควำมเชื่อควำมเข้ำใจผิด
ของผู้เสพที่มองว่ำพืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดต่อหลักกำรศำสนำอิสลำม ส ำหรับยำเสพติดประเภทอ่ืน เช่น ยำบ้ำ 
กัญชำ ไอซ์ ยำแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท และอ่ืนๆ ยังมีกำรระบำดและสำมำรถจับกุมได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ประเด็น รายละเอียด 
  รียบ ทียบ ลการ ับกุม

   บ ระมาณ ๒    ๒    และ ๒    

 

๒    

     

     

 น

        ๒ 
   ๒ 

   บ    

   บ    

   บ    

 
 

๑. ด้านการปราบปราม 
เปรียบเทียบผลการจับกุม จับกุมผู้ต้องหำคดียำเสพติด
ในภำพรวม ระหว่ำงปีงบฯ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘  
ดังนี้  

ปีงบฯ ๕๖ จ ำนวน ๔,๙๐๙ คน 
ปีงบฯ ๕๗ จ ำนวน ๔,๕๒๓ คน 
ปีงบฯ ๕๘ จ ำนวน  ๓,๖๒๗ คน 

 

 

  รียบ ทียบ ลการบ าบั รักษา
   บ ระมาณ ๒    ๒    และ ๒    

 

๑    

๒    

     

 น

๒    

๑    ๑ ๒  

   บ    

   บ    

   บ    

 
 

๒. ด้านการบ าบัดรักษา 
เปรียบเทียบผลน าผู้ เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาทุกช่องทาง ระหว่ำงปีงบฯ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘  ดังนี้  

ปีงบฯ ๕๖ จ ำนวน ๒,๗๔๔ คน 
ปีงบฯ ๕๗ จ ำนวน ๑,๕๘๕ คน 
ปีงบฯ ๕๘ จ ำนวน  ๑,๒๙๔ คน 

 

 

ภาพที่ 3  แสดงผลกำรจับกุมผู้ต้องหำคดียำเสพติดในภำพรวม 
 
 
 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๓ 

  จังหวัดยะลำได้ให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
และประชำชนในกรณีท่ี เจ้ำหน้ำที่ ๓ ฝ่ำยรับรอง (ปกครอง ต ำรวจ ทหำร) ว่ำเกิดจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ดังนี้ 
  (๑) กรณีเสียชีวิต  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
  (๒) กรณีทุพพลภำพ  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
  (๓) กรณีบำดเจ็บสำหัส  เป็นเงิน   ๕๐,๐๐๐ บำท 
  (๔) กรณีบำดเจ็บปำนกลำง  เป็นเงิน   ๓๐,๐๐๐ บำท 
  (๕) กรณีบำดเจ็บเล็กน้อย  เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐ บำท 
  (๖) กรณีทรัพย์สินเสียหำย   จะมีกำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำรประเมินทรัพย์สินเสียหำย
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือต่อไป 
  ทั้งนี้ ได้ออกเยี่ยมเยียน ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนอำชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
และนอกพ้ืนที ่
 
ตารางท่ี 12  แสดงสรุปผลกำรช่วยเหลือ (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒ สิงหำคม ๒๕๕๙) 
 

ล าดับ
ที ่

ความเสียหาย 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวน 
(บาท) 

๑. เสียชีวิต ๑,๕๕๖ ๗๗๘,๕๐๐,๐๐๐ 
๒. ทุพพลภำพ ๒๐๔ ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๓. บำดเจ็บสำหัส ๗๐๓ ๓๕,๑๕๐,๐๐๐ 
๔. บำดเจ็บปำนกลำง ๑,๓๕๕ ๔๐,๒๙๐,๐๐๐ 
๕. บำดเจ็บเล็กน้อย ๑,๑๒๙ ๑,๑๒๘,๐๐๐ 
๖. ทรัพย์เสียหำย ๑,๙๗๕ ๓๙๒,๔๙๙,๖๔๘ 
๗. โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ๕๓๓ ๑๑,๖๘๒,๗๕๐ 

รวม ๗,๔๕๕ ๑,๓๖๑,๒๕๐,๓๙๘ 
 
5. ระบบการบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  การดูแลบ ารุงรักษาถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแลบ ำรุงรักษำถนน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในจังหวัดยะลำ มีถนนโครงข่ำยในควำมรับผิดชอบ จ ำนวน ๙9  สำยทำง ระยะทำง
ทั้งสิ้น 509.086 กิโลเมตร เป็นถนนสำยรองท่ีเชื่อมต่อจำกทำงหลวงแผ่นดินทำงหลวงชนบท และเชื่อมต่อกับถนน
ภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นถนนลำดยำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 13  แสดงจ ำนวนสำยทำงในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๔  

ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอ 
จ านวน 
สายทาง 

ชนิดผิวจราจร ระยะทาง 
(กม.) ลาดยาง คสล. ลูกรัง 

เมือง 24 103.097 5.910 - 109.007 
ยะหำ 9 45.962 0.420 2.200 48.582 
กำบัง 3 9.172 1.450 - 10.622 
รำมัน 22 93.016 2.580 - 95.596 
กรงปินัง 5 19.431 0.500 4.425 24.356 
บันนังสตำ 17 69.017 10.352 - 79.369 
ธำรโต 11 92.805 1.920 13.545 108.270 
เบตง 8 30.904 2.380 - 33.284 

รวม 99 463.404 25.512 20.170 509.086 
 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ข้อมูล  ณ วันที่ 20 มิถุนำยน ๒๕๕9 

 
 5.2 การไฟฟ้า 

  จังหวัดยะลำ มีโรงผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวน ๔ แห่ง เป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน ๒ แห่ง และโรงไฟฟ้ำชีวมวลของบริษัทเอกชน จ ำนวน ๒ แห่ง  มีก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งรวม ๑๐๖.๑๗ เมกะวัตต์  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14  แสดงโรงไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ในจังหวัดยะลำ ปี ๒๕๕๘ 
 

โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง 
ก าลังผลิตติดตัง้ 

(เมกะวัตต)์ 
๑. โรงฟ้ำเข่ือนบำงลำง (พลังงำนน้ ำ) อ ำเภอบันนังสตำ ๗๒ 
๒. โรงไฟฟ้ำเข่ือนบ้ำนสันติ (พลังงำนน้ ำ) อ ำเภอบันนังสตำ ๑.๒๗ 

รวม ๗๓.๒๗ 
 

ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดยะลา 
รวบรวมจากรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
ตารางที่ 15  แสดงโรงไฟฟ้ำของผู้ประกอบกำรเอกชน ในจังหวัดยะลำ ปี ๒๕๕๘ 
 

โรงไฟฟ้า สถานที่ตั้ง 
ก าลังผลิต

ติดต้ัง 
(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขาย 
ตามสัญญา 
(เมกะวัตต์) 

๑. โรงไฟฟ้ำ บริษัท กัลฟ์ ยะลำกรีน จ ำกัด  (พลังงำนชีวมวล) อ ำเภอเมืองยะลำ ๒๓ ๒๐.๒ 
๒. โรงไฟฟ้ำ บริษัท ยะลำกรีน เอนเนอร์ยี ่จ ำกัด (พลังงำนชีวมวล) อ ำเภอเมืองยะลำ ๙.๙ ๘.๗ 

รวม ๓๒.๙ ๒๘.๙ 
 

ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดยะลา 
รวบรวมจากรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

  สถานีไฟฟ้าแรงสูง 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๕ 

  จังหวัดยะลำ มีสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง จ ำนวน ๓ แห่ง เป็นสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน ๒ แห่ง และเป็นสถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน ๑ แห่ง  ดังนี้ 
  สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน ๒ แห่ง  
    - สถำนีไฟฟ้ำยะลำ (YL๑)  ขนำด ๑๑๕ kV  
    - สถำนีไฟฟ้ำยะลำ (YL๒)  ขนำด ๒๓๐ kV  
  สถำนีไฟฟ้ำแรงสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  จ ำนวน ๑ แห่ง 
   - สถำนีไฟฟ้ำยุพรำชันย์ (YRA)  ขนำด ๑๑๕ - ๓๓ kV 
 5.3 การประปา 
  หน่วยงำนที่ให้บริกำรทำงด้ำนกำรประปำของจังหวัดยะลำ มีทั้งหน่วยงำนประปำส่วนภูมิภำค และ  
กำรประปำเทศบำล  แยกได้ดังนี ้ 
  (๑) การประปาส่วนภูมิภาค  มีส ำนักงำนประปำ จ ำนวน ๒ แห่ง 

 

ตารางท่ี 16  แสดงข้อมูลของส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดยะลำ 
 

สาขา 
จ านวนผู้ใช้น้ า
ทั้งหมด (ราย) 

ก าลังผลิตที่ใช้งาน  
(ลบ.ม. / วัน) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า 
ผลิตจ่าย (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย 
(ลบ.ม.) 

๑. เบตง 10,025 17,280 263,266 256,535 192,440 
๒. ยะหำ 2,575 5,280 77,414 76,179 51,861 

                        

                             ที่มา : ส านักงานประปาเบตง และส านักงานประปายะหา  
                                             ขอ้มูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕8 

  

 (๒) การประปาเทศบาลนครยะลา   
 

ตารางท่ี 17  แสดงข้อมูลอัตรำกำรผลิตและผู้ใช้น้ ำประปำ ในเขตเทศบำลนครยะลำ 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อัตรำกำรผลิต (ลบ.ม.) 8,509,987 8,048,791 4,350,000 
ผู้ใช้น้ ำประปำ (รำย) 17,628 18,007 18,304 

    

ที่มา : กองการประปา เทศบาลนครยะลา 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 

  
 5.4 โทรศัพท์ 
  กำรให้บริกำรโทรศัพท์ของจังหวัด มี ๒ หน่วยงำน คือ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท  
ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (TT&T)  โดยมีสถิติบริกำรโทรศัพท์ในปี ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 18  แสดงสถิติกำรบริกำรโทรศัพท์  ปี ๒๕๕9 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๖  

 

บริษัท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
จ ำนวนชุมสำย ๙๘  
จ ำนวนหมำยเลขท่ีม ี 35,410  
จ ำนวนเลขหมำยที่มีผู้เช่ำ 
จ ำแนกตำมประเภทผู้เช่ำ 

ธุรกิจ 1,863  
บ้ำน 11,161  
สำธำรณะ 2,223  
รำชกำร 2,503  
ท.ศ.ท. 284  
รวม         18,034  

 

 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)    
ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2559 

 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ตารางท่ี 19  แสดงรหัสไปรษณีย์จังหวัดยะลำ 
 

อ าเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ 
กรงปินัง 95000 ปณ.ยะลำ  
กาบัง 95120 ปณ.ยะหำ  
ธารโต 95130 ปณ.บันนังสตำ เฉพำะ ต.แม่หวำด ม.6 
ธารโต 95150 ปณ.ธำรโต  
ธารโต 95170 ปณ.แม่หวำด เฉพำะ ต.แม่หวำด ม.1-5, ม.7-8 

บันนังสตา 95130 ปณ.บันนังสตำ  
เบตง 95110 ปณ.เบตง  
เมือง 95000 ปณ.ยะลำ  
เมือง 95160 ปณ.ล ำใหม่ เฉพำะ ต.พร่อน, ต.ลิดล, ต.ล ำใหม,่ ต.ล ำพะยำ 
ยะหา 95120 ปณ.ยะหำ  
รามัน 95140 ปณ.รำมัน  

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  จังหวัดยะลำ เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย มีพืชเศรษฐกิจส ำคัญรองรับกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม 
ได้แก่ ยำงพำรำ ไม้ยำงพำรำ และไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง มังคุด)  ในอดีตพ้ืนที่ของจังหวัดยะลำอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติ คือ แร่ดีบุก ซึ่งปรำกฏในสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด เป็นรูปกำรท ำเหมืองหำบของประชำชน 
  (1) ยางพารา 
   จังหวัดยะลำ มีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำมำกเป็นอันดับ ๕ ของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ  
มำกกว่ำ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ไร่ เนื้อที่เปิดกรีดมำกกว่ำ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตปีละ ๒๗๕,๐๐๐ - ๒๘๗,๐๐๐ ตัน  
อำชีพกำรท ำสวนยำงพำรำเป็นอำชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดยะลำ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนรำยได้เป็นอย่ำงดี   



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๗ 

ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นยำงก้อนถ้วย น้ ำยำงสด และยำงแผ่นดิบ ส่งจ ำหน่ำยต่ำงจังหวัด เช่น จังหวัดสงขลำ  บำงส่วน
แปรรูปส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศผ่ำนทำงด่ำนเบตง 
   นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรยำงแห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดให้เกษตรกรที่มีเอกสำรสิทธิ    
ในที่ดินสวนยำง ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชำวสวนยำง ซึ่งในปี ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙)   
มีเกษตรกรชำวสวนยำงขึ้นทะเบียนแล้ว  จ ำนวน ๔๘,๖๖๖ รำย   เนื้อท่ี ๕๒๙,๔๑๗.๒๕ ไร่ ดังนี้ 

 เจ้ำของสวนยำง ๓๐,๔๐๒ รำย เนื้อท่ี ๕๑๑,๗๓๙.๐๐  ไร่ 
 ผู้เช่ำ         ๓๘   รำย    เนื้อท่ี        ๔๕๙.๗๕  ไร่ 
 ผู้ท ำสวนยำง   ๑,๑๘๔  รำย   เนื้อท่ี   ๑๗,๒๑๘.๕๐  ไร่ 
 คนกรีดยำง ๑๗,๐๔๒  รำย   

    
ตารางท่ี 20  แสดงข้อมูลพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ และผลผลิตยำงพำรำ ของจังหวัดยะลำ 
 

ปี พ.ศ. 
เนื้อที่เพาะปลูก
ยางพารา (ไร่) 

พื้นที่ให้ผลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิตต่อปี 
(ตัน) 

ผลเฉลี่ยผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

2555 1,312,805 1,093,790 292,790 267 
2556 1,312,805 1,094,588 281,366 257 
2557 1,312,419 1,127,493 287,262 255 
2558 1,311,650 1,170,962 293,995 251 

  

 

ที่มา : ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดยะลา  
ข้อมูล ณ วันที ่17 มิถุนำยน 2559 

 
 (2) ไม้ผล  
  ไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจรองที่มีความส าคัญสูง มีพ้ืนที่ในกำรท ำสวนผลไม้มำก รองลงมำ 
จำกกำรปลูกยำงพำรำ ซึ่งไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงำะ ส้มโชกุน  
และกล้วยหิน กำรปลูกไม้ผลของเกษตรกรส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสวนผสม คือ มีกำรปลูกไม้ผลทุกชนิดในสวน
เดียวกัน แต่จะแบ่งพ้ืนที่ปลูกไม้ผลชนิดใดเป็นหลักขึ้นอยู่กับสภำพพ้ืนที่ในกำรปลูก เช่น ทุเรียนและกล้วยหินปลูกมำก
ในอ ำเภอบันนังสตำ ลองกองปลูกมำกในพ้ืนที่อ ำเภอธำรโต และอ ำเภอบันนังสตำ  มังคุดและเงำะปลูกมำกในอ ำเภอ
ธำรโต ส่วนส้มโชกุนพ้ืนที่ปลูกที่ส ำคัญและเหมำะสมอยู่ในพื้นที่อ ำเภอเบตง 
  ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของจังหวัดยะลำ มีกำรปลูกในพ้ืนที่ของทุกอ ำเภอ 
ปลูกมำกที่สุดในพ้ืนที่อ ำเภอบันนังสตำ ในปี 2558 จังหวัดยะลำ มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน จ ำนวน 47,145 ไร่ โดยทุเรียน
พันธุ์หมอนทองมีปริมำณกำรผลิตและมูลค่ำมำกที่สุดเมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์อ่ืน  ๆ  ทำงด้ำนปริมำณผลผลิตมี
ปริมำณเพ่ิมขึ้นและลดลง เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศและปริมำณน้ ำฝนไม่ที่ผันผวนในแต่ละปี ส่งผลต่อกำรติดดอก
ของทุเรียน แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้มพ้ืนที่กำรปลูกทุเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อันเนื่องจำกรำคำยำงพำรำตกต่ ำ 
ประกอบกับในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ รำคำผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นมำโดยตลอด ท ำให้เกษตรกรบำงส่วน โค่นยำงพำรำ
เพ่ือปรับเปลี่ยมมำท ำสวนทุเรียน 
 
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๘  

ตารางท่ี 21  แสดงพื้นท่ีกำรปลูกไม้ผลที่ส ำคัญของจังหวัดยะลำ 
 

ป ี

ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ ส้มโชกุน 
พืน้ที่

เพาะปลูก
ทั้งหมด (ไร่) 

พืน้ที ่
ใหผ้ลผลติ 

(ไร่) 

พืน้ที ่
เพาะปลูก

ทั้งหมด (ไร่) 

พืน้ที ่
ใหผ้ลผลติ 

(ไร่) 

พืน้ที ่
เพาะปลูก 

ทั้งหมด (ไร่) 

พืน้ที ่
ใหผ้ลผลติ 

(ไร่) 

พืน้ที่
เพาะปลูก

ทั้งหมด (ไร่) 

พืน้ที ่
ใหผ้ลผลติ 

(ไร่) 

พืน้ที่
เพาะปลูก

ทั้งหมด (ไร่) 

พืน้ที ่
ใหผ้ลผลติ 

(ไร่) 

๒๕๕๑ ๕๔,๔๔๙ ๕๔,๔๔๙ ๕๓,๕๗๓ ๓๗,๙๙๐ ๘,๑๙๙ ๖,๔๓๑ ๕,๔๒๘ ๕,๔๔๑ ๔,๙๓๗ ๓,๖๐๓ 
๒๕๕๒ ๕๖,๒๘๑ ๔๙,๗๘๓ ๕๑,๔๑๖ ๓๘,๖๐๙ ๗,๗๒๘ ๖,๓๕๔ ๕,๔๑๙ ๕,๓๖๑ ๓,๗๘๐ ๒,๗๗๒ 
๒๕๕๓ ๕๓,๖๓๑ ๔๙,๓๐๓ ๔๙,๘๖๔ ๓๘,๙๖๕ ๗,๗๒๘ ๖,๘๑๙ ๕,๓๔๔ ๕,๒๘๔ ๒,๘๘๗ ๒,๗๘๒ 
๒๕๕๔ ๕๑,๘๖๙ ๔๙,๔๖๙ ๔๗,๓๕๔ ๓๘,๖๐๐ ๗,๕๒๕ ๖,๙๒๙ ๕,๐๕๕ ๕,๐๐๖ ๑,๓๙๘ ๑,๒๘๕ 
2555 47,166 44,802 44,615 37,530 7,357 6,816 4,521 4,511 896 896 
2556 47,819 45,436 43,856 3,766 7,350 7,350 4,473 4,302 867 867 
2557 45,952 43,806 38,187 35,904 7,318 7,318 4,103 4,085 867 867 
2558 47,145 44,163 36,998 35,751 6,933 6,933 4,062 4,030 867 867 

  

 

ที่มา : ผลการจัดท าข้อมูลเอกภาพ ระหว่างหน่วยงานสังกัดส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กับกรมส่งเสริมการเกษตร, ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา ปี ๒๕๕8 

 

 (3)  เหมืองแร่และเหมืองหิน 
  จังหวัดยะลำ เป็นแหล่งผลิตหินอุตสำหกรรมเพ่ือกำรก่อสร้ำงที่ส ำคัญของภำคใต้ชำยแดน       
มีเหมืองแร่ จ ำนวน 10 แปลง เป็นประเภทหินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) จ ำนวน 9 แปลง 
และประเภทชนิดหินอ่อน จ ำนวน 1 แปลง ในแต่ละปีสำมำรถผลิตหินได้ไม่น้อยกว่ำ 8 แสนเมตริกตัน มูลค่ำกว่ำ 
300 ล้ำนบำท/ปี  โดยผลผลิตที่ได้จะน ำไปใช้ในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ประมำณร้อยละ 50 หรือประมำณ 4 แสนเมตริกตัน 
ส่วนที่เหลือจะน ำไปใช้ในจังหวัดข้ำงเคียง  
 

ตารางท่ี 22  แสดงจ ำนวนพื้นที่กำรท ำเหมืองแร่ 
 

ประเภท จ านวน (แปลง) 
หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) 9 
หินอ่อน 1 

รวม 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 

ภาพที่ 4  แสดงผลผลิตแร่ ปี 2555 – 2559 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๑๙ 

6.2 การประมง 
  กิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดมูลค่ำเพ่ิม ณ รำคำประจ ำปี 2558  เท่ำกับ 56 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
จำก 44 ล้ำนบำท  ในปี 2557 เท่ำกับ 12 ล้ำนบำท อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำเพ่ิม  ณ รำคำคงที่ ขยำยตัว
ร้อยละ 31.5  จำกที่หดตัวร้อยละ 6.7  ในปีที่ผ่ำนมำเป็นผลมำจำกรำคำยำงตกต่ ำ พืชผลทำงกำรเกษตรให้
ผลผลิตน้อย  เกษตรกรจึงให้ควำมสนใจในกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย โดยกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำเพิ่มขึ้น 
  กำรจับสัตว์น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติมูลค่ำเพ่ิม ณ รำคำประจ ำปี 2558  เท่ำกับ 19 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นจำก 13 ล้ำนบำท ในปี 2557 เท่ำกับ 6 ล้ำนบำท อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงที่ 
ขยำยตัวร้อยละ 66.7  ขยำยตัวต่อเนื่องจำกท่ีขยำยตัวร้อยละ 37.4 ในปี 2557 

 

ตารางท่ี 23  แสดงข้อมูลกำรจับสัตว์ 
 

รายการ 
รายการข้อมลู 

2556 2557 2558 
การจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติ      

ปริมำณสัตว์น้ ำท่ีจับได้ (ตัน) 193 265 441 
มูลค่ำสัตว์น้ ำ (ล้ำนบำท) 10 14 237 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

  
ปริมำณสัตว์น้ ำท่ีจับได้ (ตัน) 1,647 1,574 1,741 
มูลค่ำสัตว์น้ ำ (ล้ำนบำท) 90 97 115 
พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (ตรม) 851 706 585 
จ ำนวนฟำร์มเลี้ยง (ฟำร์ม) 4,428 3,662 3,188 
ผลผลิตต่อ ตรม. (กิโลกรัม) 1.2 1.4 1.86 

 
 6.3 การปศุสัตว์ 

 ปี ๒๕๕๘ จังหวัดยะลำมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ ำนวนกว่ำ ๔๒,๘๒๗ รำย ซึ่งประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์
ตำมชนิดสัตว์ 9 ชนิดสัตว์ พบว่ำ จ ำนวนผู้เลี้ยงสัตว์มำกที่สุด คือ พื้นที่อ ำเภอรำมัน จ ำนวน ๑๑,๘๐๑ รำย รองลงมำ 
คือ อ ำเภอเมืองยะลำ จ ำนวน ๖,285 รำย  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์แบบรำยย่อยจ ำนวนสัตว์
ที่เลี้ยงแต่ละครัวเรือนมีน้อย และจะเลี้ยงแบบปล่อยตำมธรรมชำติ ไม่มีกำรจัดกำรเลี้ยงดูตำมวิธีกำรที่ถูกต้อง
ประกอบกับกำรเลี้ยงสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่ยึดเป็นอำชีพเสริม ซึ่งอำชีพหลักก็คือ กำรท ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้
และไร่นำ 
 

ตารางที่ 24  แสดงข้อมูลจ ำนวนเกษตรกรและพ้ืนที่ท ำกำรปศุสัตว์ 
 

อ าเภอ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย) พ้ืนที่ปลูกหญ้า พืชอาหารสัตว์ (ไร่) 

ปี 255๖ ปี 2557 ปี 2558 ปี 255๖ ปี 2557 ปี 2558 
เมืองยะลา 4,485 5,236 6,285 263.50 263.50 220.25 
เบตง 4,722 5,120 5,400 19,826.50 5,202.00 216.75 
บันนังสตา 4,818 5,235 5,406 11,118.75 10,863.75 580.50 
ธารโต 2,355 2,737 2,771 17,057.0 3,347.50 3,328.75 
ยะหา 2,779 2,905 3,115 9.0 33.00 40 
รามัน 9,830 9,681 11,801 1,339.50 1,410.,50 1,361.50 
กาบัง 3,351 3,369 3,381 560.0 1,028.50 945.50 
กรงปินัง 4,346 4,468 4,668 688.25 771.00 1,366.25 

รวม 36,686 38,751 42,827 50,862.50 22.919.75 8,059.50 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 
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  ๒๐  

ตารางท่ี 25  แสดงข้อมูลด้ำนกำรเลี้ยงและมูลค่ำผลผลิตปศุสัตว์จังหวัดยะลำ  
 

ชนิด 
สัตว์เลี้ยง 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน 

สัตว์เลี้ยง (ตัว) 
มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
สัตว์เลี้ยง (ตัว) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
สัตว์เลี้ยง (ตัว) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) 

โคเนื้อ 33,490 1004.70 ๓๐,๕๔๗ ๙๑๖.๔๑ 37,172 ๑,๑๑๕.16 
กระบือ ๓๕๐ 12.25 ๑,๐๘๕ ๓๗.๙๗ 1,085 32.55 
สุกร ๑๘,๓๓๒ 146.65 ๑๕,๒๐๘ ๑๒๑.๖๖ 15,208 121.66 
ไก่ไข ่ 73,517 18.40 ๑๐๗,๙๑๗ ๒๖.๙๘ 73,104 16.08 
ไก่เนื้อ 32,931 5.92 ๕,๔๓๔ ๙๗๑.๙๗ 36,359 4.90 
ไก่พ้ืนเมือง 600,280 132.60 565,452 ๑๒๔.๔๐ 488,864 97.77 
เป็ด 232,943 38.43 ๑๕๕,๗๖๕ ๒๔.๙๒ 165,255 29.74 
แพะ 49,326 271.29 ๔๓,๙๐๕ ๒๔๑.๔๗ 44,398 120.76 
แกะ 4,165 16.70 ๑,๘๗๗ ๗.๕๐ 2,790 8.64 

 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 

  
 6.4 การบริการ 

 บริการด้านความปลอดภัย 
 จังหวัดยะลำ มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะในพ้ืนที่อ ำเภอเบตง กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยลดปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงและปัญหำอ่ืน ๆ ที่จะตำมมำในอนำคต  
รวมไปถึงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
 - ควบคุมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวและระบบดูแลสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว 
 - สร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 - สร้ำงเครือข่ำยกำรข่ำวเพ่ือควำมมั่นคง 
 - จัดตั้งระบบกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย  CCTV 
 6.5 การท่องเที่ยว 

  (1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
   สวนขวัญเมือง 
   เป็นสวนสำธำรณะกลำงเมืองยะลำ ดัดแปลงมำจำกสวนสำธำรณะพรุบำโกย อยู่ห่ำงจำกศำล
เจ้ำพ่อหลักเมืองประมำณ ๓๐๐ เมตร มีเนื้อที่ประมำณ ๒๐๗ ไร่ จัดให้เป็นสนำมกีฬำ สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ชำวเมือง โดยเฉพำะทะเลสำบ มีเนื้อท่ี ๖๙ ไร่ เนื่องจำกจังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดเป็น
ป่ำเขำ ไม่มีชำยแดนทะเลเลย ทำงเทศบำลเมืองยะลำจึงได้จัดท ำชำยหำดจ ำลองขึ้น มีสนำมแข่งขันนกเขำชวำเสียง      
ซึ่งเป็นสนำมมำตรฐำนใหญ่ที่สุดในจังหวัดภำคใต้ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ เป็นผู้ท ำพิธีเปิด “สวนขวัญเมือง” 
อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๒๙ 
 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๑ 

   น้ าตกบูเก๊ะปิโล  หรือน้ าตกตะวันรัศมี    
   อยู่ระหว่ำงต ำบลบุดีกับต ำบลบันนังสำเรง อ ำเภอเมืองยะลำ ที่สันเขำลูกนี้มีน้ ำตกซึ่งตำมประวัติ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเจ้ำผู้ครองนครเมืองรำมัน  ในสมัยที่เมืองชำยแดนภำคใต้ยังแยกตัวเป็น ๗ หัวเมือง อยู่ห่ำง
จำกทำงหลวงแผ่นดินสำยยะลำ - รำมัน ๑ กม. 
   ถ้ าคนโท 
   อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองยะลำประมำณ ๖ กิโลเมตร บนถนนสำยยะลำ - ยะหำด้ำนขวำมือ หรือถึงก่อน 
ถ้ ำคูหำภิมุขเพียง ๑ กิโลเมตร มีรถประจ ำทำงจำกตัวเมืองผ่ำนทุกครึ่งชั่วโมง เมื่อลงจำกรถแล้วเดินเข้ำไปตำมถนนเล็ก ๆ 
ประมำณ ๕๐ เมตร ผ่ำนป่ำละเมำะไปยังทิวเขำก ำปั่นอันเป็นที่ตั้งของถ้ ำส ำเภำทอง และถ้ ำคนโทเมื่อผ่ำน ถ้ ำส ำเภำทอง
แล้วเดินเลียบเชิงเขำไปอีก ๑๕ นำที จึงถึงถ้ ำคนโท ซึ่งเป็นถ้ ำที่มีควำมสวยงำม และใหญ่ที่สุดในภูเขำก ำปั่น เป็นภูเขำ
หินอ่อน ภำยในถ้ ำมีหินงอกสูงประมำณ ๑๒๐ เมตร มีลักษณะคล้ำยผู้หญิงนั่งสมำธิใคร ๆ เรียกเธอว่ำ “แม่นางมณโฑ” 
ซึ่งเพ้ียนมำจำกชื่อถ้ ำนั่นเอง นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งที่ขุดพบพระพิมพ์เก่ำแก่มำกมำย โดยเฉพำะพระพิมพ์อวโลกิเตศวร
แบบศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีลักษณะดีและเนื้อสวยที่สุดในบรรดำที่ขุดพบได้ท้ังหมด 
   ถ้ าศิลป์ 
   ตั้งอยู่หมู่ ๒ ต ำบลหน้ำถ้ ำ ในเขตอ ำเภอเมือง ไม่ไกลจำกถ้ ำคูหำภิมุข กำรเดินทำงใช้เส้นทำง
เดียวกับวัดถ้ ำคูหำภิมุข แต่ต้องเดินทำงต่อไปอีก ๒ กิโลเมตร สภำพถนนลำดยำงจนถึงเชิงเขำ มีบันไดให้นักท่องเที่ยว
เดินขึ้นไปยังปำกถ้ ำโดยสะดวก (ปำกถ้ ำสูงจำกเชิงเขำ ๒๘ เมตร) จุดเด่นของถ้ ำศิลป์อยู่ที่ภำยในถ้ ำ มีจิตรกรรมฝำผนัง 
ทั้งสมัยก่อนประวัติศำสตร์เป็นภำพคนล่ำสัตว์ เขียนด้วยสีด ำ และจิตรกรรมสมัยประวัติศำสตร์เป็นภำพพระพุทธ
ประวัติตอนธิดำ พระยำมำรยั่วยวนพระพุทธเจ้ำ ภำพนี้มีขนำด ยำว ๘ เมตร สูง ๕ เมตร แต่สภำพของจิตรกรรม
ค่อนข้ำงลบเลือน จิตรกรรมนี้ได้รับกำรยกย่องว่ำมีอำยุเก่ำแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย และเป็นงำนศิลปกรรมสมัย
ศรีวิชัยชิ้นเดียวที่เป็นภำพจิตรกรรม กำรเข้ำชมแจ้งควำมจ ำนง ต่อครูใหญ่โรงเรียนบันนังลูวำที่อยู่ใกล้ถ้ ำ ซึ่งเป็นผู้เก็บ
รักษำกุญแจประตูถ้ ำ 
   น้ าตกตะวันรัศมี   
   เป็นน้ ำตกที่สวยงำมแตกต่ำงจำกน้ ำตกอ่ืน ๆ เพรำะเมื่อแสงแดดกระทบกับสำยน้ ำจะท ำให้สี
ของหิน ใต้แอ่งน้ ำเป็นสีเหลืองสวยงำม น้ ำตกนี้ตั้งอยู่หมู่ ๖ อ ำเภอรำมัน ตั้งบนภูเขำบ้ำนบือมัง ห่ำงจำกตัวเมืองยะลำ
ประมำณ ๑๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทำงยะลำ - โกตำบำรู ถนนลำดยำงตลอด ๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวเข้ำ ต.โกตำบำรู ถึง ต.ท่ำเรือ 
ประมำณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวเข้ำถนนหมู่บ้ำนประมำณ ๒ กิโลเมตร จะถึงทำงเข้ำน้ ำตก เข้ำไปประมำณ ๕๐๐ เมตร 
   บึงน้ าใส 
   แหล่งก ำเนิดปลำมังกร อยู่ที่อ ำเภอรำมัน ห่ำงจำกตัวเมืองยะลำรำว ๒๖ กม. ผ่ำน อ.รำมัน ไปทำง 
อ.รือเสำะ ประมำณ ๘ กม. เลี้ยวซ้ำยจำกถนนใหญ่เข้ำสู่บ้ำนบึงน้ ำใสหมู่ที่ ๕ ต.ตะโละ - หะลอ อ.รำมัน ปลำชนิดนี้
มีมำกในแถบอินโดจีน มำเลเซีย และประเทศไทยตอนล่ำง  เชื่อกันว่ำใครเลี้ยงปลำมังกร จะมีโชคลำภ รำคำซื้อขำย
จึงค่อนข้ำงสูง 
   ถ้ ากระแชง 
   เป็นถ้ ำที่สวยงำมตำมธรรมชำติเพดำนของถ้ ำมีหินย้อยมำกมำย ถ้ ำที่อยู่ใกล้เคียงกับถ้ ำกระแชง             
อีก ๓ ถ้ ำ ได้แก่ ถ้ ำลูกอม ถ้ ำน้ ำลอด และถ้ ำพระ ถ้ ำเหล่ำนี้อยู่ในเขตอ ำเภอบันนังสตำ อยู่ห่ำงตัวจังหวัดยะลำ ๕๐ กม. 
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอบันนังสตำ ๘ กม. ใช้เส้นทำงเดียวกับกำรไปเขื่อนบำงลำง ลักษณะเด่นของถ้ ำกระแชง คือ มีล ำธำร
ไหลผ่ำนลอดถ้ ำปำกถ้ ำเป็นโพรงขนำดใหญ่มองออกไปภำยนอกเห็นป่ำไม้ร่มรื่น และทิวทัศน์งดงำมเหมำะส ำหรับ
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
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  ๒๒  

   น้ าตกกือลอง (สุขทาลัย) 
   อยู่ในนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต้ อ ำเภอบันนังสตำ ขนเขำปกโย๊ะ เขำนี้เป็นที่ตั้งสถำนี
ถ่ำยทอดสัญญำณห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๔๐ กม. ตำมเส้นทำงสำยยะลำ - เบตง แยกซ้ำยเข้ำทำงลูกรังอีก
ประมำณ ๘ กม. น้ ำตกนี้ถูกค้นพบเมื่อปี ๒๕๐๗ ประกอบด้วย น้ ำตก ๕ ชั้น สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ทรงประทำนนำมน้ ำตกแห่งนี้ว่ำ “น้ าตกสุขทาลัย” มีทิวทัศน์ที่สวยงำมมำกเหมำะส ำหรับเล่นน้ ำในแอ่งน้ ำและพัก
รับประทำนอำหำร ณ ศำลำที่สร้ำงไว้ 
   ถ้ าทะลุ  
   อยู่ในเขตต ำบลถ้ ำทะลุ อ ำเภอบันนังสตำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงตำมเส้นทำงหลวงสำย
ยะลำ - บันนังสตำ - เบตง และมีทำงแยกสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ ำทะลุอยู่ขวำมือ จุดเด่น คือ ถ้ ำหินปูนซึ่งทะลุลอดไปอีกด้ำนหนึ่ง
ของภูเขำที่มีศำลประดิษฐำนรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิม อันเป็นที่เคำรพสักกำระของชำวไทย เชื้อสำยจีนในจังหวัดยะลำ
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยเฉพำะในช่วงเดือนยี่ทำงจันทรคติของจีน ซึ่งจัดให้มีเทศกำลกินเจขึ้นที่บริเวณศำลแห่งนี้จะมี
นักท่องเที่ยวและผู้นับถือศรัทธำเจ้ำแม่กวนอิมเดินทำงมำร่วมสักกำระ และกินเจมำกกว่ำในช่วงอ่ืน ๆ ของปี 
   เขื่อนบางลาง 
   กั้นแม่น้ ำปัตตำนี ที่บริเวณบ้ำงบำงลำง ต ำบลเขื่อนบำงลำง อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ ห่ำงจำก
ตัวอ ำเภอเมือง ๕๘ กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียว มีควำมสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยำว ๔๓๐ เมตร 
กว้ำง ๑๐ เมตร อ่ำงเก็บน้ ำมีควำมจุ ๒๖๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับน้ ำเหนือเขื่อน ๒,๐๘๐ ตำรำงกิโลเมตร 
   ป่าฮาลา – บาลา 
   หรือสวนป่ำพระนำมำภิไธย (ส่วนที่ ๒) เป็นป่ำดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ พืชพันธุ์สัตว์
นำนำชนิด มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่อยู่ในแนวรอยต่อระหว่ำงจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส นอกจำกนั้นยังเป็นต้นก ำเนิดของ
แหล่งน้ ำในเขื่อนบำงลำง และนักท่องเที่ยวที่สนใจจะศึกษำกำรเดินป่ำธรรมชำติ กำรนั่งเรือ ล่องแพ ตกปลำ  
สำมำรถติดต่อได้ที่ กองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๔๕ ถนนสุขยำงค์ อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
   วนอุทยานน้ าตกธารโต 
   อยู่ที่ต ำบลแม่หวำด อ ำเภอธำรโต เป็นวนอุทยำนและป่ำสงวน มีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นน้ ำตก  
ทีส่วยงำมลดหลั่นกันลงมำถึง ๙ ชั้น ห่ำงจำกตัวเมืองออกไปตำมถนนยะลำ - เบตง ประมำณ กม.ที่ ๕๗ - ๕๘ มีทำง
ลูกรังแยกเข้ำไป ๒ กิโลเมตร ประกำศเป็นวนอุทยำน เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๐๓  
   น้ าตกละอองรุ้ง 
   เป็นน้ ำตกท่ีตั้งอยู่ระหว่ำงเขตติดต่ออ ำเภอธำรโตและอ ำเภอเบตงห่ำงจำกจังหวัดยะลำประมำณ  
๙๐ กิโลเมตร ใช้เส้นทำงยะลำ - เบตง ถนนลำดยำงตลอด ก่อนถึงอ ำเภอเบตงประมำณ ๔๐ กิโลเมตร จะมีถนนดิน
แยกเข้ำน้ ำตก ประมำณ ๑๐๐ เมตร น้ ำตกแห่งนี้มีควำมงดงำมอันเกิดจำกละอองน้ ำตกกระทบแสงแดด  มองเห็น
เป็นสีรุ้งอยู่เบื้องล่ำงริมภูผำ บริเวณร่มรื่นตลอดทั้งวัน 
   บ่อน้ าร้อน 
   เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอย่ำงหนึ่งของเบตงที่มีน้ ำพุเดือดขึ้นมำจำกพ้ืนดินในหมู่บ้ำนนะเรำะปะไร  
ต ำบลตำเนำะ - แมเรำะ ห่ำงจำกอ ำเภอเบตงประมำณ ๔ กิโลเมตร แยกขวำเข้ำไปอีก ๖ กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณที่
น้ ำเดือดสำมำรถต้มไข่สุกภำยใน ๗ นำที และเชื่อกันว่ำน้ ำแร่นี้สำมำรถรักษำโรคผิวหนังได้ 
  (2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน 
   พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาถ้ าภิมุข (วัดหน้าถ้ า) 
   ตั้งอยู่ที่ต ำบลหน้ำถ้ ำ อ ำเภอเมือง ไปตำมเส้นทำงยะลำ - หำดใหญ่ ห่ำงจำกตัวเมือง ๖ กิโลเมตร 
ตำมเส้นทำงไปสู่อ ำเภอยะหำ ชำวบ้ำนทั่วไปเรียกว่ำวัดหน้ำถ้ ำ เพรำะภำยในวัดนี้มีถ้ ำใหญ่แห่งหนึ่งมีพระพุทธไสยำสน์
ของโบรำณขนำดใหญ่ประดิษฐำนอยู่ภำยใน สันนิษฐำนว่ำสร้ำงมำแต่ปี พ.ศ. ๑๓๐๐ เป็นพระพุทธไสยำสน์สมัยศรีวิชัย    
มีขนำดควำมยำว ๘๑ ฟุต ๑ นิ้ว เชื่อกันว่ำเดิมเป็นปำงนำรำยณ์บรรทมสินธุ์ เพรำะมีภำพนำคแผ่พังพำนปกพระเศียร  
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  ๒๓ 

ต่อมำจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยำสน์แบบหินยำน พระพุทธไสยำสน์วัดหน้ำถ้ ำแห่งนี้ชำวภำคใต้ถือว่ำเป็นปูชนียสถำน 
ที่ส ำคัญ ๑ ใน ๓ ของดินแดนภำคใต้ คือ พระบรมธำตุเมืองนครฯ พระธำตุไชยำที่สุรำษฎร์ธำนี และพระพุทธไสยำสน์ 
วัดหน้ำถ้ ำ นอกจำกนี้ภำยในถ้ ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงำม ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีถ้ ำอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่ำ ถ้ ำมืด ซึ่งภำยใน
มีหินงอกหินย้อยเป็นรูปลักษณะต่ำง ๆ เช่น ม่ำน เศียรช้ำงเอรำวัณ ฯลฯ มีน้ ำเย็นสะอำดไหลจำกโขดหินธรรมชำติ   
มีไฟฟ้ำติดตั้งเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยแก่นักท่องเที่ยวที่จะชมถ้ ำมืดแห่งนี้ 
   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
   เป็นที่ตั้งของหลักเมืองจังหวัดยะลำ  ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของประชำชนชำวจังหวัดยะลำตั้งอยู่
ใจกลำง วงเวียนหน้ำศำลำกลำงจังหวัด พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน
ยอดเสำหลักเมืองให้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๐๕ ภำยในศำลประดิษฐำนเสำหลักเมือง ซึ่งสร้ำงด้วยแก่นไม้
ชัยพฤกษ์ สูง ๕๐ เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐำน ๔๓ นิ้ว ที่ปลำย ๓๖ นิ้ว พระเศียรยอดเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และ
เปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสำธำรณะ ร่มรื่น สวยงำม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชนทั่วไป จะมีกำรจัด
งำนสมโภชเจ้ำพ่อหลักเมือง ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภำคม ของทุก ๆ ปี 
   พระมหาธาตุเจดีย์  พระพุทธธรรมประกาศ 
   ตั้งอยู่ที่วัดพุทธำธิวำส ถนนรัตนกิจ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขำ มีควำมกว้ำง ๓๙ เมตร สูง ๓๙.๙ เมตร  
เป็นมหำธำตุเจดีย์ที่สวยงำม และใหญ่ที่สุดในภำคใต้ ภำยในพระมหำธำตุเจดีย์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ศิลปะกำรก่อสร้ำง
เป็นสถำปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ 
   มัสยิดกลางจังหวัดยะลา 
   เป็นมัสยิดใหญ่ประจ ำจังหวัดยะลำ ตั้งอยู่ด้ำนซ้ำยของถนนสำยยะลำ - ปัตตำนี ในเขตเทศบำล
เมืองยะลำ โดยผ่ำนบริเวณที่ทำงรถไฟฟ้ำตัดข้ำมถนนไปเพียง ๒๐๐ เมตร มัสยิดแห่งนี้เพ่ิงสร้ำงเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  
รูปทรงงดงำม เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันออกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่ำไว้ได้อย่ำงกลมกลืน ด้ำนหน้ำเป็น
บันไดกว้ำง สูงประมำณ ๓๐ ขั้น ทอดสู่ลำนชั้นบน หลังคำทรงสี่เหลี่ยม มีโดมใหญ่อยู่กลำง 
  (3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
   สวนสาธารณะสนามช้างเผือก 
   สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองยะลำ มีพ้ืนที่ ๘๐ ไร่ เคยใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธี
น้อมเกล้ำฯ ถวำยช้ำงเผือก “พระเศวตสุรคชาธาร” แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ 
มีนำคม ๒๕๑๑ ปัจจุบันได้รับกำรตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ประดับไว้อย่ำงสวยงำม มีสระน้ ำ มีศำลำกลำงน้ ำ 
รูปปั้นจ ำลองของสัตว์ต่ำง ๆ หลำยชนิด ประชำชนนิยมไปพักผ่อนในยำมว่ำงเป็นจ ำนวนมำก และในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อน 
เทศบำลจัดให้มีกำรแสดงดนตรีเพ่ือให้ประชำชน ไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสำธำรณะได้รับควำมเพลิดเพลินอีกด้วย 
   อ าเภอเบตง 
   เบตงเมืองในหมอก เมื่อดูแผนที่ประเทศไทยแล้ววัดระยะทำงจำกจุดเริ่มต้นกรุงเทพมหำนคร  
ลงไปทำงใต้สุดเป็นระยะทำงไกลสุดผืนแผ่นดินไทยตรงจุดที่เป็นแหลมยื่นเข้ำไปในประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย อำณำ
บริเวณนั้น คือ “เบตง” เป็นอ ำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลำ ภูมิประเทศในเขตเทศบำลเมืองเบตงมีภูเขำปกคลุมอยู่ทั่วไป 
บำงคนเรียกอ ำเภอเบตงว่ำ “เมืองในหมอก” ช่วงเช้ำจะมีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งอ ำเภอเบตงเป็นเมืองชำยแดนที่  
น่ำเที่ยวเมืองหนึ่ง เพรำะมีคนเกือบทุกชำติทุกภำษำพักอยู่ในเบตงโดยเฉพำะในเขตเทศบำล มีคนจีนมำอำศัยอยู่
หลำยพวก เช่น คนกวำงใส กวำงตุ้ง ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว ฯลฯ ส่วนคนไทยมีทั้งไทยเหนือ ไทยใต้  ไทยกลำงทุกภำค  
นอกจำกนี้ก็มีไทยอิสลำม ตลอดจนชำวญี่ปุ่น เกำหลี และฝรั่งชำติต่ำง ๆ  เข้ำมำท ำค้ำขำยผู้ที่มีควำมสนใจด้ำนภำษำ 
แล้วจะเรียนรู้ได้หลำยภำษำทีเดียว โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ชำวเบตงมีโอกำสใช้มำกเพรำะเป็นเมืองชำยแดน มีแขก
ชำวต่ำงประเทศเข้ำออกเป็นประจ ำ และชำวเบตงก็มีโอกำสออกต่ำงประเทศด้ำนมำเลเซีย สิงค์โปร์ ชำวเบตงเป็นคนขยัน
ในกำรประกอบอำชีพมีควำมเป็นอยู่ดี มีควำมสำมัคคี รักควำมสงบ 
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  ๒๔  

   อุโมงค์เบตง 
   ตั้งอยู่หมู่ ๒ บ้ำนปิยะมิตร ๑ ต ำบลตะเนำะแมเรำะ เข้ำทำงเดียวกับบ่อน้ ำร้อนเบตง อยู่ถัดจำก
น้ ำตกอินทรสร ไปอีก ๓ กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ดินซึ่งอดีตขบวนกำรโจรคอมมิวนิสต์มลำยำ (จคม.) สร้ำงข้ึนบนเนินเขำ
ในป่ำทึบส ำหรับเป็นฐำนปฏิบัติกำรต่อสู้ทำงกำรเมือง ปัจจุบันเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจอีก
แห่งหนึ่ง 
   ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
   ตั้งอยู่ที่อ ำเภอเบตงในเขตเทศบำลมุมถนนสุขยำงค์ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยคุณสงวน จิระจินดำ 
อดีตนำยไปรษณีย์โทรเลข อ ำเภอเบตง เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของอ ำเภอเบตงในเรื่องกำรติดต่อสื่อสำรลักษณะของตู้
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นรูปกลมทรงกระบอก แยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนฐำนและส่วนตัวตู้ ส่วนสูงของตู้ คือ 
๒๙๐ เซนติเมตร นับจำกฐำนขึ้นไปรวมควำมสูงของตู้ด้วย วัดได้ ๓๒๐ เซนติเมตร ปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบนี้ยังใช้งำนอยู่ 
   ไก่เบตง – ปลาเบตง 
   ไก่เบตง ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ไก่กวางใส” เป็นไก่พันธุ์เนื้อ มีรสอร่อยมำก มีผู้น ำไก่พันธุ์เบตงไปเลี้ยง   
ที่ท้องถิ่นอื่น แต่มิอำจที่จะน ำไปเลี้ยงได้ เพรำะอำกำศไม่เหมือนที่เบตง ไก่พันธุ์ดังกล่ำวจะไม่เติบโตและอำหำรที่ขึ้นชื่อ
ลือชำของเบตงอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ปลำเบตง  ซึ่งภำษำจีนเรียกว่ำ “เฉาฮื้อ” เนื้อปลำมีรสมัน เนื้อละเอียด ชวน
รับประทำนยิ่งนัก 
   นกนางแอ่นเบตง 
   เป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเมืองเบตง คือ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงคือระยะที่ต้นยำงพำรำผลัดใบ 
(ประมำณเดือนกันยำยน - มีนำคม) ในยำมเย็นก่อนที่พระอำทิตย์จะลับไปเมืองเบตงจะด ำทะมึนไปหมด นกนำงแอ่น
เหล่ำนี้จะบินมำจำกป่ำดงอย่ำงมืดฟ้ำมัวดิน นกนำงแอ่นนับหมื่นนับแสนจะเกำะนอนอยู่บนสำยไฟฟ้ำ สำยโทรศัพท์ 
เบียดตัวกันแน่นขนัด ซึ่งถ้ำหำกไปเบตงตอนกลำงวันท่ำนจะไม่ได้เห็นนกนำงแอ่นหลงเหลืออยู่เลย 
   สวนสาธารณะเทศบาลต าบลเบตง 
   สวนสำธำรณะแห่งนี้มีพ้ืนที่ประมำณ ๑๒๐ ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขำกลำงเมืองเบตงเป็นจุดชม
ทัศนียภำพ มุมกว้ำงของเมืองเบตง ภำยในสวนร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกนำนำพันธุ์ นอกจำกนั้นแล้วยังมีสิ่งที่
น่ำสนใจ ได้แก่ สวนนก สวนสัตว์ สถำนที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ สวนสุขภำพ เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
ในเขตเทศบำลต ำบลเบตง 
   หมู่บ้านซาไก 
   อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ ต ำบลบ้ำนแหร อ ำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ ห่ำงจำกตัวจังหวัดยะลำ ไปทำงเบตง
ประมำณ ๘๐ กม. และห่ำงจำกถนนใหญ่ลึกเข้ำไปกลำงขุนเขำประมำณ ๔ กม. เป็นที่อยู่อำศัยของชนพ้ืนเมืองที่  
เรำนิยมเรียกว่ำ “เงาะ” หรือ “เงาะซาไก” บ้ำนเรือนของซำไกสร้ำงด้วยไม้ไผ่มุงหลังคำจำก มีประมำณ ๒๐ - ๓๐ 
หลังคำเรือน มีอำชีพในกำรท ำไร่และหำของป่ำ ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำหมู่บ้ำนแห่งนี้ โดยกรมประชำสงเครำะห์
รวบรวมให้อยู่ในบริเวณเดียวกันได้ จ ำนวน ๒๑ ครอบครัว ๕๒ คน ได้จัดสร้ำงบ้ำนให้อยู่อำศัยที่ดีขึ้น ปลูกยำงพำรำ
พันธุ์ดีให้จ ำนวน ๓๐๐ ไร่ และได้กรำบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ขอใช้ค ำว่ำ “ศรีธารโต” ให้
ทุกคนใช้เป็นนำมสกุล เด็ก ๆ สำมำรถเรียนรู้ และมีกำรศึกษำที่ก้ำวหน้ำมำกขึ้น มีครูจำกจังหวัดและเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจตระเวนชำยแดนเข้ำไปให้ควำมรู้ ท ำให้ชำวซำไกมีควำมเจริญขึ้นมำก 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  จังหวัดยะลำ มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕9 
จ ำนวนทั้งสิ้น 330 โรง เงินลงทุนรวม 9,239 ล้ำนบำท และมีจ ำนวนคนงำน 6,455 คน โดยจ ำแนกออกเป็น
จ ำพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕  ได้ดังนี ้

 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๕ 

ตารางท่ี 26  แสดงจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 
 

จ าพวก จ านวนโรงงาน ร้อยละ เงินทุน (ล้านบาท) คนงาน(คน) เครื่องจักร (แรงม้า) 
1. 82 24.85 18.53 156 823 
2. 36 10.90 132.37 273 1,057 
3. 212 64.25 9,088.47 6,026 528,502 

รวม 330 100.00 9,239.37 6,455 530,381 
 
ตารางท่ี 27  แสดงกำรจ ำแนกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม  
 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน 
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

1. ผลิตภัณฑ์จำกพืช 70 78.02 111 1,078.00 
2. อุตสำหกรรมอำหำร 29 203.59 239 4,005.36 
3. อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม 2 25.86 44 1,058.89 
4. อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำยยกเว้นรองเท้ำ 1 35.00 250 50.60 
5. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 59 607.09 2,111 39,512.20 
6. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งฯ 15 512.29 926 9,207.11 
7. ผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 1 7.90 18 89.00 
8. กำรพิมพ์ กำรเย็บเล่ม ท ำปกหรือกำรท ำแม่พิมพ์ 6 8.70 43 86.79 
9. เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2 3.40 8 18.50 

10. ผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 2 33.00 12 830.56 
11. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 24 1,132.75 1,169 30,398.95 
12. ผลิตภัณฑ์พลำสติก 1 3.90 5 238.85 
13. ผลิตภัณฑ์อโลหะ 20 350.15 482 5,998.84 
14. ผลิตโลหะขั้นมูลฐำน 1 0.68 15 150.60 
15. ผลิตภัณฑ์โลหะ 13 34.73 84 742.65 
16. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 12 28.84 87 555.14 
17. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ ์ 1 0.84 4 20.37 
18. ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมทั้งกำรซ่อมฯ 16 204.99 138 639.04 
19. กำรผลิตอ่ืนๆ 55 5,967.65 709 435,699.83 

 รวม 330 9,239.37 6,455 530,381.28 
 

 
ตารางท่ี 28  แสดงกลุ่มอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัด 3 ล ำดับแรก 
 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

สร้างรายได้ 
ไม่น้อยกว่า  

(ล้านบาท/ปี) 
1. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 24 1,132 1,169 12,000 
2. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 59 607 2,111 3,000 
3. กำรผลิตอ่ืน ๆ (เฉพำะ) โรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ 5 5,564 326 2,000 
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  ๒๖  

ตารางท่ี 29  แสดงกิจกรรมอุตสำหกรรมยำงที่สร้ำงรำยได้ 
 

ประเภทท่ีแปรรูป 
ยางแผ่น
รมควัน 

น้ ายางข้น 
60% 

ยางแท่ง ยางเครฟ 
ยาง 

คอมปาวด์ 
จ านวน (โรง) 7 5 5 3 1 
ก าลังการผลิต (กก./ปี) 50,149,000 46,791,000 68,955,000 3,046,000 6,000,000 
มูลค่า (ล้านบาท/ปี) 3,109 1,778 3,861 149 342 
ราคา ( บาท/กก.) 62 38 56 49 57 

 

หมายเหตุ : แยกจำกโรงงำนท่ีแจ้งประกอบ จ ำนวน 11 โรง  ซึ่งมีบำงโรงประกอบกิจกำรมำกกว่ำ 1 กิจกรรม และมีโรงงำนแปรรูป
ยำงขั้นปลำย เพียง 2 โรง แปรรูปเป็นยำงเส้นรัดของ 1 โรง ก ำลังกำรผลิต 130 ตัน/ปี มูลค่ำต่อปีไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท 
และท ำแผ่นพื้นสนำมฟุตซอล 1 โรง ก ำลังกำรผลิต 120,000 แผ่น/ปี มูลค่ำต่อปีไม่น้อยกว่ำ 45 ล้ำนบำท 

 
 รองลงมำเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ สร้ำงรำยได้ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท/ปี จังหวัดยะลำ 
มีกำรตัดโค่นไม้ยำงพำรำต่อปี ประมำณ 24,000 ไร่ คิดเป็นปริมำตรไม้ไม่น้อยกว่ำ ปีละ 912,000 ลบ.ม.  
มีโรงงำนแปรรูปไม้ที่ได้รับอนุญำตทั้งสิ้น 59 โรง ปัจจุบันมีโรงงำนที่เปิดเดินเครื่องผลิตเพียง 28 โรง ก ำลังกำรผลิตรวม 
357,395 ลบ.ม./ปี เป็นกำรแปรรูปเป็นไม้ยำงพำรำท่อน และอัดอบน้ ำยำ มีลูกค้ำท่ีส ำคัญ ได้แก่ โรงงำนเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน ส่วนตลำดส่งออกท่ีส ำคัญ ได้แก่ จีน และมำเลเซีย 
 และอีกอุตสำหกรรมหนึ่งที่มีกำรสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คือ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า (จัดอยู่ใน
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืน ๆ ตำมกำรจ ำแนกกลุ่มอุตสำหกรรม) สร้ำงรำยได้ต่อปี ไม่น้อยกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท  
จังหวัดยะลำมีโรงผลิตกระแสไพฟ้ำทีไ่ดร้ับอนุญำตทั้งสิ้น  จ ำนวน 5 โรง แบ่งเป็น โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ ประเภท
พลังน้ ำ จ ำนวน 2 โรง ใช้กระแสน้ ำจำกเขื่อนในกำรผลิต และโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังควำมร้อนจำกชีวมวล 
จ ำนวน 3 โรง  ใช้วัตถุดิบจำกเศษไม้ยำงพำรำเป็นหลัก ซึ่งก ำลังไฟฟ้ำที่ผลิตได้เพียงพอกับควำมต้องกำรใน 3 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  แต่ ณ ปัจจุบันมีกำรเดินเครื่องผลิตเพียง 4 โรง ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 130 เมกะวัตต์/ชม.  
ขำยให้กำรไฟฟ้ำในอัตรำ 2.8 บำท/หน่วย  คิดเป็นมูลค่ำ 364,000 บำท/ชม. อีก 1 โรง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
คือ บริษัท เบตง กรีนเพำเวอร์ จ ำกัด  ก ำลังกำรผลิต 9.9 เมกะวัตต์/ชม. เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนจำกชีวมวล  
 
ตารางท่ี 30  แสดงจ ำนวนโรงงำนใน 5 จังหวัดภำคใต้ชำยแดน 
 

 
 จ ำนวนโรงงำนใน 5 จังหวัดภำคใต้ชำยแดน จังหวัดยะลำจัดอยู่ในล ำดับที่ 4 แต่หำกพิจำรณำ    
จำกเงินลงทุนและเครื่องจักรในกำรผลิตแล้ว จะพบว่ำ จังหวัดยะลำมีขนำดอุตสำหกรรมที่ใหญ่จัดอยู่ในล ำดับที่ 2 
ของ 5 จังหวัดภำคใต้ชำยแดน รองจำกจังหวัดสงขลำ 
 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวน 
(โรง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

1. สงขลำ 2,001 73,459.62 67,401 3,037,407.58 
2. ปัตตำนี 886 5,089.43 8,874 193,533.94 
3. นรำธิวำส   430 3,256.93 3,543 107,720.42 
4. ยะลำ 330 9,239.37 6,455 550,488.52 
5. สตูล 317 3,754.90 4,508 146,025.49 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๗ 

ตารางท่ี 31  แสดงจ ำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตใหม่และเลิกกิจกำร ระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน  
 

รายการ ม.ค. 58 - มิ.ย.58 ม.ค. 59 - มิ.ย.59 
จ านวน 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
ได้รับอนุญำตใหม ่(โรง) 1 11 10 1,000.00 
เงินลงทุน (ล้ำนบำท) 17.00 607.49 590.49 3,473.47 
แรงงำน (คน) 24 73 49 204.16 
เลิกกิจกำร (โรง) 2 2 - - 
เงินลงทุน (ล้ำนบำท) 15.53 0.69 -14.84 -95.55 
แรงงำน (คน) 21 9 -12 -57.14 

 
 ผลจำกกำรพิจำรณำข้อมูลกำรลงทุนอุตสำหกรรมในจังหวัดยะลำ ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือน
มิถุนำยน 2559 พบว่ำ มีโรงงำนที่ได้รับกำรอนุญำตใหม่ 11 โรง เงินลงทุนรวม 607.49 ล้ำนบำท คนงำน 73 คน  
เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืน ๆ จ ำนวน 9 โรง (กิจกำรดูดทรำยแม่น้ ำเพ่ือจ ำหน่ำย 8 โรง เงินลงทุน 10.99 ล้ำนบำท 
และกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 1 โรง เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท) กลุ่มอุตสำหกรรมยำง จ ำนวน 1 โรง เงินลงทุน   
27 ล้ำนบำท และกลุ่มอุตสำหกรรมซ่อมยำนพำหนะ จ ำนวน 1 โรง เงินลงทุน 69.50 ล้ำนบำท ในระหว่ำงเดือน
มกรำคม - มิถุนำยน 2559  มีกำรเลิกกิจกำร จ ำนวน 2 โรง เงินลงทุน 0.69 ล้ำนบำท คนงำน 9 คน เป็นกลุ่ม
อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น ๆ จ ำนวน 1 โรง (กิจกำรดูดทรำยแม่น้ ำเพ่ือจ ำหน่ำย เงินลงทุน 0.57 ล้ำนบำท) และกลุ่ม
อุตสำหกรรมแปรรูปไม้ จ ำนวน 1 โรง เงินลงทุน 0.12 ล้ำนบำท หำกพิจำรณำสัดส่วนกำรเพ่ิมลดของจ ำนวน
โรงงำนในระหว่ำงเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2559 พบว่ำ มีโรงงำนขยำยตัวร้อยละ 81.81 เงินลงทุนขยำยตัวร้อยละ 
99.88  คนงำนขยำยตัว ร้อยละ 87.67 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน 
 

ภาพที่ 5  แสดงกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  ปี 2555 – 2559 
 
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๘  

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ข้อมูลพื้นฐานการค้าชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านจังหวัดยะลา 
 จังหวัดยะลำ มีช่องท ำกำรค้ำกับประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 1 แห่ง คือ ด่ำนศุลกำกรเบตง อ ำเภอเบตง 
ซึ่งอยู่ทำงตอนใต้สุดของประเทศไทย ภูมิประเทศมีลักษณะยื่นเข้ำไปในประเทศมำเลเซีย โดยมีทิศตะวันตก ทิศใต้ 
และทิศตะวันออกบำงส่วนติดต่อกับประเทศมำเลเซีย ดังนี้  
 ทิศใต้  จดอ ำเภอโกร๊ะ และอ ำเภอกริก ประเทศมำเลเซีย 
 ทิศตะวันออก จดอ ำเภอกริก ประเทศมำเลเซีย 
 ทิศตะวันตก จดอ ำเภอบำลิ่ง ประเทศมำเลเซีย 
 เนื่องจำกอ ำเภอเบตง อยู่ห่ำงไกลจำกจังหวัดและเส้นทำงจำกจังหวัดที่จะไปอ ำเภอเบตง มีลักษณะ  
คดเคี้ยวเลี้ยวไปตำมไหล่เขำมำกมำยหลำยช่วง ประกอบกับภูเขำสลับซับซ้อน ท ำให้กำรคมนำคมขนส่งไม่สะดวก 
ต้องใช้เวลำเดินทำงนำนประมำณ 3 ชั่วโมง ทั้งที่มีระยะทำงเพียงแค่ 140 กิโลเมตร ซึ่งท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรขนส่ง
สินค้ำและส่งผลกระทบให้กับสินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออก ไปยังประเทศมำเลเซียที่ผ่ำนด่ำนศุลกำกรเบตง มีปริมำณและ
มูลค่ำ น้อยกว่ำภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงไม่คึกคักเท่ำที่ควร เมื่อเทียบกับกำรน ำเข้ำ - ส่งออก ทำงด่ำนศุลกำกรอ่ืน ๆ 
และมูลค่ำกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรเบตง ในแต่ละเดือนจึงมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกำรซื้อขำย
สินค้ำทำงด่ำนศุลกำกรอื่น ๆ  
 จุดผ่านแดนระหว่างจังหวัดยะลากับประเทศมาเลเซีย ด่ำนศุลกำกรเบตง ที่ตั้งเทศบำลเมืองเบตง  
อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ ติดกับประเทศมำเลเซียที่ เมืองเปิงกำลันฮูลู (โกระ๊) รัฐเปรัค 
 การขนส่ง โดยทำงรถยนต์ ใช้เส้นทำงหลวงหมำยเลข 410 เชื่อมกับทำงหลวงของมำเลเซียหมำยเลข 
77 ซึ่งเส้นทำงนี้สำมำรถเชื่อมกับด่ำนศุลกำกรสะเดำ จังหวัดสงขลำ และด่ำนศุลกำกรสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส         
 สถานการณ์การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย (ผ่านด่านศุลกากรเบตง)  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 32  แสดงมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน  ปีงบประมำณ 2556 - 2558  

 

ประเภท / ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 
มูลค่ำรวม 5,673.76 4,389.46 3,878.55 2,871.16 
ส่งออก 5,488.98 4,213.25 3,708.68 2,746.05 
น ำเข้ำ 184.78 176.21 169.87 125.11 
ดุลกำรค้ำ 5,304.21 4,037.04 3,538.81 2,620.94 

 
ตารางท่ี 33  แสดงกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 

 

ประเภท /
ปีงบประมาณ 

%∆ 2556 / 2555 %∆ 2557 / 2556 %∆ 2558 / 2557 
ผลต่าง 
(+/-) 

ร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลง 

ผลต่าง 
(+/-) 

ร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลง 

ผลต่าง 
(+/-) 

ร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำรวม -1,284.30 -22.64 -510.91 -11.64 -1,007.39 -25.97 
ส่งออก -1,275.73 -23.24 -504.57 -11.98 -962.63 -25.96 
น ำเข้ำ -8.57 -4.64 -6.37 -3.60 -44.76 -26.35 
ดุลกำรค้ำ -1,267.17 -23.89 -498.23 -12.34 -917.87 -25.94 

 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๒๙ 

 
    
  
  

                                                                                    
   
   
  
  
  
  
  

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 
   

 ภาพที่ 6  แสดงกำรขอรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
 

 จังหวัดยะลำ มีผู้ประกอบกำรที่ยื่นขอรับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปี 2559 
(ณ  30 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9) สูงกว่ำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ และโดยเฉลี่ยแล้วผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับกำรรับรองจะผ่ำน     
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับกำรรับรองส่วนใหญ่เป็นประเภทอำหำร  รองลงมำเป็นประเภทผ้ำ 
และเครื่องแต่งกำย 
 
 
 
 

 
                                                                               
 
 
 
 
 

 
ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 

   
ภาพที่ 7  แสดงจ ำนวนผลิตภณัฑ์ชุมชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ยื่นขอรับกำรรับรอง 

ปีงบประมำณ 2559 
 
 
 หำกเปรียบเทียบจ ำนวนกำรยื่นขอรับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2559 กับจังหวัด
ข้ำงเคียงแล้ว พบว่ำ จังหวัดยะลำ มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยื่นขอรับกำรรับรองมำกเป็นอันดับ 1  และจ ำนวนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มำกเป็นอันดับ 1 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๐  

 6.8 แรงงาน 
  ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยะลำ มีประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน 326,248 คน เป็นผู้อยู่ใน
ก ำลังแรงงำน มีจ ำนวน 228,899 คน หรือร้อยละ 70.6 เป็นผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 223,777 คน หรือร้อยละ 
97.77 เป็นผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 5,122 คน หรือร้อยละ 2.24 และเป็นผู้ที่รอฤดูกำล จ ำนวน 47 คน หรือร้อยละ 
0.01 ส่วนผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 97,349 คน หรือร้อยละ 29.84  
  ส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคเกษตร จ ำนวน 147,896 คน หรือร้อยละ 66.09 ท ำงำนนอกภำคเกษตร 
จ ำนวน 75,881 คน หรือร้อยละ 33.91  โดยท ำงำนในประเภทกำรขำยส่ง กำรขำยปลีกมำกที่สุด จ ำนวน 
28,084 คน หรือร้อยละ 37.01  ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 58,861 คน หรือ
ร้อยละ 26.30 รองลงมำ เป็นผู้มีกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น 47,829 คน หรือร้อยละ 21.37 
 
ตารางท่ี 33  แสดงจ ำนวนของประชำกรที่จ ำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
 

สถานภาพแรงงาน 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 380,874 
 
388,749 

 
322,836 

 
326,248 

 
326,875 

 1. ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 269,754 
 
279,623 

 
227,859 

 
228,899 

 
232,906 

 1.1 ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน 269,754 
 

279,221 
 

227,813 
 

228,899 
 

232,906 
 1.1.1 ผู้มีงำนท ำ 267,471 

 
274,717 

 
223,404 

 
223,777 

 
229,870 

 1.1.2 ผู้ว่ำงงำน 2,283 
 

4,503 
 

4,408 
 

5,122 
 

3,036 
 1.2 ผู้ที่รอดูฤดูกำล - 

 
402 

 
47 

 
- 

 
- 

 2. ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 111,120 
 
109,126 

 
94,977 

 
97,349 

 
93,969 

 2.1 ท ำงำนบ้ำน 31,412 
 

27,698 
 

21,806 
 

22,382 
 

23,468 
 2.2 เรียนหนังสือ 48,400 

 
48,504 

 
44,569 

 
47,725 

 
46,461 

 2.3 อื่นๆ 31,308 
 

32,923 
 

28,602 
 

27,725 
 

24,040 
  

ที่มา : โครงการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร พ.ศ.  2555 - 2559 
ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา 

 

  แรงงานนอกระบบ 
  ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยะลำ ผู้มีงำนท ำอยู่ในแรงงำนนอกระบบจ ำนวนทั้งสิ้น 169,826 คน 
เป็นชำยจ ำนวน 91,837 คน หรือร้อยละ 54.08  เป็นหญิงจ ำนวน 77,989 คน หรือร้อยละ 45.92  โดยมี
แรงงำนนอกระบบมำกที่สุดในช่วงอำยุ 45 - 49 ปี จ ำนวน 24,155 คน หรือร้อยละ 14.22 รองลงมำช่วงอำยุ 
40 - 44 ปี จ ำนวน 23,827 คน หรือร้อยละ 14.03  ช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 22,021 คน หรือร้อยละ 
12.96 และมีแรงงำนนอกระบบช่วงอำยุ 15 - 19 ปีจ ำนวนน้อยที่สุด คือ 1,911 คน หรือร้อยละ 1.13 
  ส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคเกษตร จ ำนวน 147,896 คน หรือร้อยละ 66.09 ท ำงำนนอกภำคเกษตร 
จ ำนวน 75,881 คน หรือร้อยละ 33.91 โดยท ำงำนในประเภทสำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก มำกที่สุด จ ำนวน 
28,084 คน หรือร้อยละ 37.01 ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 58,861 คน หรือ
ร้อยละ 26.30 รองลงมำ เป็นผู้มีกำรศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 47,829 คน หรือร้อยละ 21.37  
  จังหวัดยะลำ มีผู้ว่ำงงำน (ข้อมูล ณ ไตรมำส 1/2559) จ ำนวน 3,036 คน เป็นชำย 1,702 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.06 และหญิง 1,334 คน คิดเป็นร้อยละ 43.94 ของผู้ว่ำงงำน ส ำหรับอัตรำกำรว่ำงงำนของ
ประชำกร พบว่ำ จังหวัดยะลำมีอัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 1.30  
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๑ 

ตารางที่ 34  แสดงจ ำนวนผู้มงีำนท ำที่อยู่ในแรงงำนนอกระบบ จังหวัดยะลำ  จ ำแนกตำมอำยุ และเพศ ปี พ.ศ. 2558 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

15 - 19 ปี 1,494 418 1,911 

20 - 24 ปี 8,187 5,137 13,324 

25 - 29 ปี 9,561 5,857 15,418 

30 - 34 ปี 8,184 8,346 16,530 

35 - 39 ปี 8,493 9,063 17,557 

40 - 44 ปี 11,435 12,391 23,827 

45 - 49 ปี 12,470 11,685 24,155 

50 - 54 ปี 9,836 10,141 19,977 

55 - 59 ปี 9,369 5,739 15,107 

60 ปีขึ้นไป 12,809 9,211 22,021 

รวม 91,837 77,989 169,826 
                                                               

ที่มา : โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 
                                                                                                     ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จพระรำชด ำเนินมำปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ       
ในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ และได้พระรำชทำนแนวทำงแก้ไขปัญหำและพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแก่รำษฎรหลำยโครงกำร เช่น โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ โครงกำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม
ที่ต ำบลท่ำสำป ต ำบลพร่อน และต ำบลยุโป อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โครงกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 41 
จังหวัดยะลำ โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในสมเด็จพระนำงฯ พระบรมรำชินีนำถ โครงกำรเพ่ือชุมชน
เข้มแข็งและร่มเย็น บ้ำนสันติ 2 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม โครงกำรโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
ในพระรำชด ำริ โครงกำรทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนำวอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรหมู่บ้ำนจุฬำภรณ์ 7, 9, 10 
และ 11 โครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว โครงกำรหน่วยแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนี (พอ.สว.) 
และโครงกำร TO BE NUMBER ONE เป็นต้น 
  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริทุกโครงกำร ล้วนมีคุณูปกำรต่อรำษฎรจังหวัดยะลำเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกเป็นโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรในทุก ๆ ด้ำน ท ำให้รำษฎรทุกหมู่เหล่ำต่ำงซำบซึ้งใน
พระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชำสำมำรถของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ที่มี ต่อ
รำษฎรในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ท ำให้พ้นจำกควำมทุกข์ยำกและใช้ชีวิตอยู่อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีภำยใต้
พระบรมโพธิสมภำร จังหวัดยะลำ จึงได้น้อมน ำพระรำชกรณียกิจ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 
ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรำษฎรในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ น้อมน ำควำมรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ    
ทั้งด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ด้ำนสวัสดิกำรสังคม ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ไปด ำเนินกำรตำมรอยพระยุคลบำท และขยำยผลอย่ำงเป็นรูปธรรมรวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงร่มเย็น
เป็นสุขต่อไป ซ่ึงโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริจังหวัดยะลำ จ ำนวน 91 โครงกำร จ ำแนกตำมด้ำนกำรพัฒนำ 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๒  

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร คือ โครงกำรทุ่งสำเมำะ บ้ำนวังพญำ ที่ตั้งโครงกำร หมู่ที่ ๔ บ้ำนสำเมำะ 
และหมู่ท่ี ๕ บ้ำนเกำะ ต ำบลท่ำธง อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ ลักษณะโครงกำร เป็นกำรจัดที่ดินให้กับเกษตรกร เพ่ือ
ท ำกำรเกษตรและกำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับ ครัวเรือน เริ่มโครงกำร : พ.ศ. ๒๕๒๔  - ปัจจุบัน 
รำษฎรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์ และมีกำรเพำะปลูกไม้ยืนต้นเป็นบำงส่วน หน่วยงำนที่รำยงำน คือ 
อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร และข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 

ตารางที่ 35  แสดงโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในจังหวัดยะลำ 
 

ล าดับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ล าดับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1. ฝำยล ำพะยำ  26. ปรับปรุงระบบส่งน้ ำฝำยบ้ำนสันต ิ2  
2. ท่อระบำยน้ ำพรุน้ ำเย็น 27. ปรับปรุงระบบส่งน้ ำฝำยบ้ำนวังศลิำ 
3. ฝำยคลองท่ำธง 28. ปรับปรุงระบบส่งน้ ำฝำยคลองเจำะบือรำ 
4. สระเก็บน้ ำพรุธำรโต  29. จัดหำน้ ำสนับสนุนรำษฎรบ้ำนมยรุำ 
5. ฝำยบ้ำนแหร  30. จัดหำน้ ำให้รำษฎรบ้ำนปะเด็ง 
6. จัดหำน้ ำให้บ้ำนวังใหม ่ 31. ปรับปรุงระบบส่งน้ ำฝำยบ้ำนกระป๋อง 
7. จัดหำน้ ำให้รำษฎรบ้ำนบำยิ  32. ปรับปรุงระบบส่งน้ ำบ่อเก็บน้ ำบำ้นดินเสมอ 
8. ฝำยบ้ำนศรีนคร  33. จัดหำน้ ำช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนเยำะ 
9. ฝำยคลองแจ๊ะแป๊ะ  34. ฝำยโรงเรียนโรงงำนยำสูบ 2 

10. ฝำยทดน้ ำบ้ำนฆอรอรำแม  35. จัดหำน้ ำให้โรงเรียน ตชด. บ้ำนปำโจแมเรำะ 
11. ฝำยคลองไอลือบอ  36. ฝำยหมูบ่้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 7 
12. ฝำยทดน้ ำคลองปุด  37. ฝำยหมูบ่้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 10 
13. ฝำยทดน้ ำคลองทุเรียน  38. ฝำยหมูบ่้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 11 
14. ปรับปรุงฝำยทดน้ ำจุฬำภรณ์พัฒนำ 9  39. ฝำยหมูบ่้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 9 

15. 
ฝำยบ้ำนเหมืองแร่ปิยะมิตร 3 40. ระบบน้ ำต ำบลท่ำสำป   

(ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำบ้ำนสำคอ) 

16. 
ฝำยคลองไอตำลอ  41. ระบบน้ ำต ำบลยโุป   

(ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำบ้ำนบรำแง 1) 
17. ท่อระบำยน้ ำบึงกะติง  42. อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนไบก์ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
18. จัดหำน้ ำให้รำษฎรบ้ำนธำรโต 43. จัดหำน้ ำให้รำษฎร ต ำบลบันนังสำเรง 
19. พัฒนำกลุ่มบึงบองอ  

44. 
ฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ (กิจกรรมขยำยเขตไฟฟ้ำ) 

20. ฝำยทดน้ ำนิคมสร้ำงตนเองพัฒนำภำคใต ้ 45. ระบบระบำยน้ ำต ำบลพร่อน   
(ปรับปรุงท่อระบำยน้ ำบ้ำนพร่อน) 

21. ฝำยคลองบุตรหลำน 46. ปรับปรุงระบบประปำพร้อมระบบส่งน้ ำโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทรย์ะลำ  

22. ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำฟำรม์ตัวอย่ำงวังพญำ-ท่ำธง 47. ระบบส่งน้ ำเพิ่มเตมิฝำยบ้ำนเจำะกำดี เพื่อกำรเกษตร
โรงเรียนยะหำศิรยำนุกลู 

23. หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและฟำร์มตัวอย่ำง 
บ้ำนจำเรำะบูโงะ (จัดหำน้ ำบ้ำนจำเรำะบโูงะ) 

48. ปรับปรุงระบบประปำสถำบันศึกษำปอเนำะ   
อิสลำมศำสนด์ำรสุลำม 

24. ฟำร์มตัวอย่ำงฯ ธำรโต 49. ระบบระบำยน้ ำและปรับปรุงระบบประปำ 
โรงเรียนสมบรูณศ์ำสน ์

25. ฝำยบ้ำนเขำน้ ำตกและระบบส่งน้ ำ  50. อำคำรบังคับน้ ำคลองตืองอ  

http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/66-2016-jan-14-08-42-27
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/91-2_91
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/92-2016-jan-20-07-17-21
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/93-2016-jan-20-07-19-51
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/69-2016-jan-14-08-52-54
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/70-2016-jan-14-08-54-53
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/71-2016-jan-19-08-04-51
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/97-2016-jan-20-07-27-55
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/72-2016-jan-19-08-07-51
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/98-2016-jan-20-07-31-37
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/73-2016-jan-19-08-11-45
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/99-2016-jan-20-07-37-43
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/74-2016-jan-19-08-14-53
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/100-2_100
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/75-2016-jan-19-08-18-21
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/76-2016-jan-19-08-23-10
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/102-7
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/77-2016-jan-19-08-28-24
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/103-10
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/78-2016-jan-19-08-40-02
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/104-11
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/79-9
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/104-11
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/106-2016-jan-20-08-04-22
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/106-2016-jan-20-08-04-22
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/81-2016-jan-19-08-47-21
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/107-1
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/107-1
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/82-2016-jan-19-08-49-46
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/108-2016-jan-20-08-13-27
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/84-2016-jan-20-06-54-40
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/110-2016-jan-20-08-23-17
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/110-2016-jan-20-08-23-17
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/111-2016-jan-22-03-41-06
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/111-2016-jan-22-03-41-06
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/86-2016-jan-20-06-58-56
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/112-2016-jan-22-03-43-27
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/112-2016-jan-22-03-43-27
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/89-2016-jan-20-07-09-36
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/90-2016-jan-20-07-11-58
http://www.yala.go.th/kproject/index.php/2015-06-08-01-06-22/m-water/116-2016-jan-22-03-52-59


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๓ 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  จังหวัดยะลำ มีวัดในพระพุทธศำสนำ 52 วัด ที่พักสงฆ์ 11 แห่ง มีมัสยิด 495 แห่ง โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง  
มีพระภิกษุ 268 รูป สำมเณร 12 รูป  มีอิหม่ำม 595 คน 

 
ตารางท่ี 36  แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้นับถือศำสนำต่ำงๆ 

 

ศาสนา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
พุทธ 49,675 50,397 100,072 ๒๐.๑๓ 
อิสลำม 196,430 199,284 395,714 ๗๙.๖๐ 
คริสต์ 666 676 1,342 ๐.๒๗ 

รวม 246,771 250,357 497,128 ๑๐๐ 
 

 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 
                 ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕59 

 
ตารางท่ี 37  แสดงจ ำนวนพระภิกษุ - สำมเณร จังหวัดยะลำ 

 

สังกัด พระภิกษุ สามเณร รวม 
มหำนิกำย 219 12 231 
ธรรมยุต ๔๘ - 48 
อนัมนิกำย ๑ - ๑ 

รวม 268 12 280 
 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 
                 ขอ้มูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕9 

 
ตารางท่ี 38  แสดงจ ำนวนพระภิกษุ - สำมเณร จังหวัดยะลำ  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

 

อ าเภอ 
จ านวนศาสนสถาน 

มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย รวม 
มหานิกาย ธรรมยุต 

วัด ที่พักสงฆ ์ วัด ที่พักสงฆ ์ พระ สามเณร พระ สามเณร พระ สามเณร พระ สามเณร 
เมืองยะลำ ๑๔ - ๓ - 97 12 16 - ๑ - 133 12 
รำมัน ๕ - - - 8 - - - - - 8 - 
ธำรโต ๗ ๑ ๑ - 27 - 1 - - - 28 - 
เบตง ๖ ๖ - - 64 - - - - - 64 - 
ยะหำ ๒ - ๑ - 9 - - - - - 9 - 
กำบัง ๑ - ๑ - 2 - 4 - - - 6 - 
บันนังสตำ ๙ 1 1 3 12 - 27 - - - 39 - 
กรงปินัง - - - - - - - - - - - - 

รวม ๔๔ 8 7 3 219 12 ๔๘ - ๑ - 287 12 
 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 
             ขอ้มูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕9 

 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๔  

ตารางท่ี 39  แสดงข้อมูลศำสนสถำน จังหวัดยะลำ 
 

อ าเภอ 
ศาสนสถาน (แห่ง) 

วัด ส านักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ 
อ ำเภอเมือง ๑8 - ๑๑3 6 
อ ำเภอรำมัน ๕ - ๑๓๓ - 
อ ำเภอบันนังสตำ 10 ๔ 70 - 
อ ำเภอกรงปินัง - - ๓7 - 
อ ำเภอธำรโต ๘ ๑ ๑๙ - 
อ ำเภอเบตง ๖ ๖ ๓2 3 
อ ำเภอยะหำ ๓ - 70 - 
อ ำเภอกำบัง ๒ - ๒๑ - 

รวม ๕2 ๑๑ ๔95 9 
 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 
          ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕9 

 
ตารางท่ี 40  แสดงข้อมูลมูลนิธิ / ศำลเจ้ำ / โรงเจ จังหวัดยะลำ 

 

ล าดับที่ ชื่อ สถานที ่

๑. มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ้ง) ยะลำ ๗๕ ถนนพุทธภูมิวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๒. มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยะลำ ถนนสองพ่ีน้อง  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ  
๓. มูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนี่ยง  

(ศำลเจ้ำแม่ทับทิมยะลำ) 
๑๕ ถนนมหำภำส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 

๔. มูลนิธิศำลเจ้ำแม่กวนอิม จังหวัดยะลำ ๑๐๗ ถนนธนวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๕. ศำลเจ้ำน่ ำไฮ่จี ถนนธนวิถี  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๖. ศำลเจ้ำเค่งฮุดจี่ยะลำ (วัดเห้งเจีย) ถนนเทศบำล ๔  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๗. ศำลเจ้ำเหลียนฟำอัม  

(ชื่อเดิมโรงเจไน่ฮวยอัม) 
ถนนสิโรรส (หลังโรงแรมชำงลี) ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลำ 

๘. ศำลเจ้ำตี๋ฮู้อ๋องเอีย ถนนวิทูรอุทิศ ๑๐  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๙. ศำลเจ้ำบู๊เต๊กโฮ้วโจ้ว ถนนสิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 

๑๐. ศำลเจ้ำแม่มำผ่อ (แบบหอ) ม. ๑  ต.บำลอ  อ.รำมัน  จ.ยะลำ 
๑๑. โรงเจก๋วงเต็กตึ้ง ถนนประชำนุกูล  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๑๒. โรงเจซิวจินตึ้ง ถนนประชำนุกูล  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ 
๑๓. วัดโพธิสัตโตเจ้ำแม่กวนอิมเบตง ถนนสุขยำงค์  ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลำ 
๑๔. ศำลเจ้ำถ้ ำทะลุ ม.๑  ต.ถ้ ำทะลุ  อ.บันนังสตำ  จ.ยะลำ 

 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 
      ข้อมูล ณ วันที ่๑๔ มถิุนำยน ๒๕๕9 

 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๕ 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  (1) ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
   ประเพณีชิงเปรต   
   กำรชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกำลเดือนสิบของชำวไทยที่นับถือศำสนำพุทธ โดยจัดในวัด
ทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ ำ หรือ 15 ค่ ำ เดือน 10 โดยท ำร้ำนจัดส ำรับอำหำรคำวหวำน ไปวำงเพ่ืออุทิศส่วนกุศล  
ไปให้เปรตชน (ปู่ ย่ำ ตำ ยำย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้ำนที่วำงอำหำร เรียกว่ำ ร้ำนเปรต สร้ำงไว้กลำงวัด 
ยกเสำสูง 4 เสำบ้ำง เสำเดียวบ้ำง และนิยมจัดท ำร้ำยเปรต 2 ร้ำน โดยแบ่งออกเป็นร้ำนเสำสูง ส ำหรับคนหนุ่ม   
ที่มีก ำลังวังชำในกำรปีนป่ำย อีกร้ำนเป็นเสำเตี้ยสูงแค่เอว ส ำหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิงเพ่ือควำมสนุกสนำน 
บนร้ำนเปรตจะมีสำยสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยำวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งท ำพิธีกรรม  เมื่อท ำพิธีเสร็จแล้ว จะมีผู้ตี
ระฆังให้สัญญำณ บรรดำผู้มำร่วมท ำบุญ ก็จะเข้ำไปรุมแย่งสิ่งของอำหำรคำวหวำนที่อยู่บนร้ำนเปรตอย่ำง
สนุกสนำน   ซึ่งเรียกกันว่ำ ชิงเปรต 
   ประเพณีบังกุลบัว   
   กำรบังกุลบัวคือกำรท ำบุญระลึกถึงญำติที่ล่วงลับไปแล้วและน ำกระดูกมำบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) 
ประจ ำหมู่บ้ำน ในแต่ละวัดหรือบัวประจ ำตระกูล มีขึ้นระหว่ำงเดือน 5 แรม 1 ค่ ำ ของทุกปีเป็นต้นไป ถือเป็นกำรชุมนุม
ญำติของแต่ละหมู่บ้ำนต ำบล โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัว ญำติพ่ีน้องลูกหลำนที่ไปประกอบอำชีพหรือไปอยู่ต่ำงถิ่น    
จะพร้อมใจกันกลับบ้ำน เพ่ือท ำบุญในวันนี้ และจะมีกำรท ำควำมสะอำดตกแต่งบัว บำงที่เรียกประเพณีนี้ว่ำ ท ำบุญ
รดน้ ำบัว 
   ประเพณีลากพระ   
   ลำกพระหรือชักพระ จะกระท ำกันหลังจำกวันมหำปวำรณำหรือวันออกพรรษำ 1 วัน คือ ตรงกับ
วันแรม 1 ค่ ำ เดือน 11 พุทธศำสนิกชนจะพร้อมใจกันอำรำธนำพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐำนบนบุษบกที่วำงอยู่เหนือรถ
หรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลำกไปตำมถนนไปรวมกัน ณ จุดที่นัดหมำยอำจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถำนที่ที่ผู้จัดงำน
ก ำหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชำวบ้ำนมักเรียกว่ำ เรือพระ ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลำกเชือกเป็น 2 สำย 
บนเรือพระจะมีคนตีโพน กำรตีโพนนั้นเพื่อปลุกใจให้ชำวบ้ำนกระตือรือร้นมำร่วมพิธีลำกพระ และเรียกให้ชำวบ้ำน
ที่อยู่แนวถนนได้มำร่วมพิธีเท่ำที่มีเวลำ อำจจะเพียงช่วงระยะทำง 10 - 20 เมตร และร่วมท ำบุญตำมศรัทธำ    
เมื่อเรือพระแต่ละล ำเดินทำงไปถึงจุดนัดหมำย ก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชำวบ้ำนจะน ำอำหำรถวำยพระสงฆ์
ที่มำพร้อมกับเรือพระ หรือพระสงฆ์ที่ชำวบ้ำนนิมนต์มำเพ่ือร่วมงำนลำกพระ เพ่ือพระฉันเสร็จแล้ว ชำวบ้ำนก็จะ
ร่วมรับประทำนอำหำร และร่วมกิจกรรมเพ่ือควำมสนุกสนำนและควำมสำมัคคี กิจกรรมที่จัดในงำนประเพณีลำกพระ 
ได้แก่ กำรประกวดเรือพระ กำรแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน  
  (2) ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 
   มาแกปูโละ  
   “มาแกปูโละ” เป็นภำษำท้องถิ่น แปลว่ำ “กินเหนียว” ประเพณีกำรกินเหนียวของชำวไทยที่
นับถือศำสนำอิสลำม จะใช้ในหลำยโอกำส เช่น แต่งงำน และเข้ำสุหนัต ค ำว่ำ “กินเหนียว” มิใช่ว่ำเจ้ำของจะ
บริกำรอำหำรเฉพำะข้ำวเหนียวเท่ำนั้น แต่เป็นกำรเลี้ยงอำหำรธรรมดำทั่วไปนั่นเอง  
   การเข้าสุหนัต   
   เป็นหลักกำรของศำสนำอิสลำม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องควำมสะอำด คือ กำรขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลำย
อวัยวะเพศชำย หรือเรียกตำมภำษำท้องถิ่นว่ำ “มาโซะยาวี”  ซึ่งจะกระท ำแก่เด็กชำยที่มีอำยุระหว่ำง 2 - 10 ปี  
ส่วนกำรจัดเลี้ยงอำหำรในวันเข้ำสุหนัต ถือว่ำเป็นประเพณีอย่ำงหนึ่ง 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๖  

   วันฮารีรายอ  มีอยู่ 2 วันคือ 
   (๑) วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่ำ “วันฮารีรายอ” เป็นวันรื่นเริงเนื่องจำกกำรสิ้นสุดกำรถือศีลอด 
ในเดือนรอมฎอน เป็นกำรกลับเข้ำสู่สภำพเดิม คือ สภำพที่ไม่ต้องอดอำหำร ไม่ต้องอดน้ ำ ฯลฯ อีกต่อไป วันอิฏิลฟิตรี 
ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซำวำล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทำงจันทรคติ  และทำงรำชกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร
ใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยกเว้นสงขลำ) 1 วัน 
   (๒) วันอิฎิลอัตฮำ หรือที่เรียกว่ำ “วันฮารีรายอหัจญี”  หมำยถึง วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือด
สัตว์พลี เป็นทำนบริจำคอำหำรแก่คนยำกจนและประชำชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลำเดียวกับ
กำรประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชำวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่ำวันอีดใหญ่หรือ
วันรำยอหัจญี และทำงรำชกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำรใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยกเว้น สงขลำ) 1 วัน 
   วันเมาลิด   
   เมำลิด เป็นภำษำอำหรับ แปลว่ำ เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมำยถึงวันสมภพของนบีมูฮัมหมัด 
ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอำวำล หรือเดือนที่ 3 ตำมปฏิทินอำหรับ วันเมำลิด นอกจำกจะเป็นวันเฉลิม
ฉลองเนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด แล้ว  ยังเป็นกำรร ำลึกถึงวันที่ท่ำนลี้ภัยจำกนครเมกกะไปสู่นครมำดีนะห์ 
และเป็นวันมรณกรรมของท่ำนอีกด้วย กิจกรรมต่ำง ๆ ในวันเมำลิด ได้แก่ กำรอัญเชิญคัมภีร์ อัน-กุรอ่ำน กำรแสดง
ปำฐกถำธรรม กำรแสดงนิทรรศกำร กำรเลี้ยงอำหำร ฯลฯ  
   วันอาซูรอ   
   อำซูรอ เป็นภำษำอำหรับ หมำยถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็นเดือนทำงศักรำชอิสลำม 
ในสมัยท่ำนนบีนุฮ ได้เกิดน้ ำท่วมใหญ่ยังควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินไร่นำของประชำชนทั่วไป ท ำให้เกิดกำรขำด
อำหำรบริโภค จึงประกำศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทำนได้ ให้เอำมำกองรวมกัน เนื่องจำกต่ำงคนต่ำงมี
ของคนละอย่ำงไม่เหมือนกัน ท่ำนนบีนุฮ ให้เอำของเหล่ำนั้นมำกวนเข้ำด้วยกัน สำวกของท่ำนก็ได้รับประทำน
อำหำรโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยท่ำนนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิดเหตุกำรณ์ท ำนองเดียวกันขณะที่กองทหำร
ของท่ำนกลับจำกกำรรบที่บำดัร ปรำกฏว่ำทหำรมีอำหำรไม่พอกิน ท่ำนนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใช้วิธีกำรของท่ำนนบีนุฮ 
โดยให้ทุกคนเอำข้ำวของที่รับประทำนได้มำกวนเข้ำด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทำนในหมู่ทหำร 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ในจังหวัดยะลำ มีสังคมแบ่งออกได้ตำมภำษำและศำสนำ เป็น 3 รูปแบบ คือ 
  (1) สังคมชุมชนที่พูดภำษำมลำยูถิ่น และนับถือศำสนำอิสลำม 
  (2) สังคมชุมชนที่พูดภำษำไทยและนับถือศำสนำพุทธ 
  (3) สังคมชุมชนที่พูดภำษำจีนและนับถือศำสนำอื่น เช่น พุทธ และคริสต์  
  สังคมที่พูดภำษำมลำยูถิ่นและนับถือศำสนำอิสลำมนั้น มักตั้งบ้ำนเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ไม่ปะปนกับ
ชุมชน ที่นับถือศำสนำอ่ืน อยู่เป็นหมู่บ้ำน ๆ ประกอบอำชีพด้วยกันในชุมชนเดียวกัน ส่วนน้อยที่ปะปนกัน ถ้ำจ ำเป็น
ก็อยู่ปะปนกันบ้ำง กำรนับถือศำสนำ ต่ำงคนต่ำงปฏิบัติศำสนกิจของตนไป ไม่เบียดเบียนกัน อยู่ด้วยกันโดยสันติ    
มีบ้ำงที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องศำสนำ แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ปัจจุบันผู้ที่ พูดภำษำมลำยูถิ่น ก็สำมำรถพูดภำษำไทยได้
เป็นส่วนใหญ่ เพรำะกำรศึกษำสูงขึ้น กว้ำงออกไปตำมควำมเจริญของท้องถิ่น และควำมจ ำเป็นที่ต้องประกอบอำชีพ
สัมพันธ์กัน ส ำหรับชำวพุทธที่พูดภำษำไทย ก็สำมำรถพูดภำษำมลำยูถิ่นได้ นับเป็นวิวัฒนำกำรด้ำนวัฒนธรรมแห่ง
ยุคโลกำภิวัฒน์ รูปแบบของชุมชนมักเกิดขึ้นโดยถือศำสนสถำนเป็นจุดศูนย์กลำง เช่น วัด มัสยิด หรือสุเหร่ำ เพรำะ
ต้องอำศัยคนที่รวมกันเข้ำเป็นชุมชนที่สนับสนุนค้ ำจุนชำวไทยที่นับถือศำสนำพุทธ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
และประเพณี มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันและไม่แตกต่ำงไปจำกจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น กำรแต่งกำย กำรขึ้นบ้ำนใหม่ วันสงกรำนต์ 
กำรบวชนำค วันออกพรรษำ ประเพณีเดือนสิบ (วันสำรทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง ชำวไทยที่นับถือศำสนำ 
คริสต์  ก็จะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันกับจังหวัดอ่ืน ๆ ส ำหรับชำวไทย  
ที่นับถือศำสนำอิสลำม จะมีควำมแตกต่ำงไปบ้ำง   



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๗ 

  การแต่งกาย   
  ชำวยะลำปัจจุบัน แต่งกำยกันตำมลัทธิศำสนำที่ตนนับถือ ผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำมก็แต่งกำยแบบ   
ที่นิยมของชำวมุสลิมโดยทั่วไป ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธก็แต่งกำยตำมแบบของชำวไทยที่นิยมโดยทั่ว ไป ชำวพุทธไม่ได้
นิยมเครื่องแต่งกำยแบบชำวฮินดูหรือชำวอินเดียอันเป็นแหล่งของศำสนำพุทธ  ชำวพุทธในชนบทแต่งกำยแบบไทยแท้
ตำมสบำย ถ้ำอยู่ในเมืองแต่งกำยแบบสำกลหรือตำมที่ทำงรำชกำรไทยบัญญัติ นิยมค่อนข้ำงไปทำงยุโรป ในจังหวัดยะลำ
มีผู้นับถือศำสนำอื่น ๆ เช่น คริสต์ ฮินดู น้อย 
  ชำวชนบทที่กล่ำวว่ำแต่งกำยตำมสบำยนั้น เพรำะภำคใต้มีอำกำศแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝน
เท่ำนั้น ไม่มีฤดูหนำว ชำวชนบทที่เรียกว่ำชำวบ้ำนนั้น ส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรม เรื่องกำรสวมเสื้อ มีควำม
จ ำเป็นน้อย สิ้นเปลือง จึงไม่ใคร่สวมเสื้อ เว้นแต่ผู้หญิง ผู้ชำยจะนุ่งโสร่งหรือกำงเกงขำสั้น โพกหัวหรือคลุมหัว ท ำไร่ ท ำนำ 
ท ำสวนหรือหำปลำ ถ้ำเข้ำเมืองหรือเข้ำสังคม ก็แต่งกำยเรียบร้อย ตำมควำมนิยมของสังคมในท้องถิ่นนั้น ส ำหรับชำวมุสลิม
ผู้คงแก่เรียนในทำงศำสนำ มักนิยมแบบชำวอำหรับก็มีอยู่เป็นอันมำก จะเห็นอยู่ทั่วไปในยุคโลกำภิวัฒน์นี้กำรแต่งกำยของ
คนรุ่นใหม่ มักมีวิวัฒนำกำรไปตำมรูปแบบของชำวยุโรปมำก โดยเฉพำะบุคคลที่ประกอบอำชีพรับรำชกำร ธุรกิจ 
หรือรัฐวิสำหกิจต่ำง ๆ 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 

ตารางท่ี 41  แสดงข้อมูลสินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก จังหวัดยะลำ 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการสินค้าพื้นเมือง แหล่งผลิต/สถานทีต่ิดต่อ 

1. กริช แหล่งผลิต     : ต.ลิดล อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำยบือรำเฮง มะลี 131/2 ม.3 ต.ลิดล  
                    อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ  

2. กำแฟโบรำณ แหล่งผลิต     : ภำยในเทศบำลต ำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงสะเปี๊ยะ เจ๊ะเต๊ะ 24/9 ม.7 ต.เบตง  
                    อ.เบตง จ.ยะลำ  

3. ผ้ำบำติก แหล่งผลิต     : ต.กำตอง อ.ยะหำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำยอับดุลสุกุส ดือรำเซะ 17 ม.4 ต.กำตอง  
                    อ.ยะหำ จ.ยะลำ 

4. ทุเรียนกวน แหล่งผลิต     : ต.ตำชี อ.ยะหำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : โทร. 0-7327-1013 

5. แปรรูปกล้วยหิน แหล่งผลิต     : ต.ถ้ ำทะลุ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงจันทร์แรม ใหม่มงคล 4 ม.1 ต.ถ้ ำทะลุ  
                    อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 

6. แปรรูปกล้วยหิน แหล่งผลิต     : ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงดวงกมล อ ำภำนัย ม.6 บ้ำนบือซู  
                    ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 

7. ผ้ำคลุมผม แหล่งผลิต     : ต.บำลอ อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงวิยะดำ อุมำ 1 ม.3 ต.บำลอ อ.รำมัน  
                    จ.ยะลำ 

 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๘  

ตารางท่ี 41  แสดงข้อมูลสินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก จังหวัดยะลำ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที ่

รายการสินค้าพื้นเมือง แหล่งผลิต/สถานที่ติดต่อ 

8. กรงหัวนก แหล่งผลิต     : ต.ท่ำสำป อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ยังไม่มีข้อมูล 

9. แหวนประดับอัญมณี แหล่งผลิต     : ต.บำโงย อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ไม่มีข้อมูล 

10. ไม้กวำดดอกหญ้ำ แหล่งผลิต     : ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงดวงกมล อ ำภำนัย ม.6 บ้ำนบือซู  
                    ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 

11. ขันหมำกต่ำงๆ 
 

แหล่งผลิต     : อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอรำมัน จ.ยะลำ 

12. อุปกรณ์เก็บเกี่ยวไม้ผล แหล่งผลิต     : ต ำบลบุดี อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
สถำนที่ติดต่อ : นำยสนิท รัตนซ้อน 084-9644324  

13. กระเป๋ำผ้ำประดิษฐ์ด้วยมือ แหล่งผลิต     : ต ำบลบุดี อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
สถำนที่ติดต่อ : น.ส.นูรีดำ มะเระ 083-6537686  

14. ขนมปูตู แหล่งผลิต     : อ.รำมัน จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอรำมัน จ.ยะลำ 

15. ผลิตภัณฑ์ใบยำงและของที่ระลึก แหล่งผลิต     : ภำยในเทศบำลนครยะลำ อ.เมือง จ.ยะลำ  
สถำนที่ติดต่อ : นำงอัมพร สุเร็ง 74/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง  
                   อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 

 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  (1)  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
   แหล่งน้ ำที่ประชำชนชำวจังหวัดยะลำใช้เพ่ือกำรเกษตร ประกอบด้วย บ่อบำดำลส่วนตัว 
1,356 บ่อ บ่อบำดำลสำธำรณะ 720 บ่อ และบ่อที่มีเครื่องสูบน้ ำ 63 แห่ง สระ 164 แห่ง ฝำยส่วนตัว 45 แห่ง 
และคลองชลประทำนส่งน้ ำ 5 แห่ง 
  (2)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   จังหวัดยะลำ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี ห้วยล ำธำร 
คลอง 383 สำย มีหนองบึง 113 แห่ง มีน้ ำพุ น้ ำซับ 16 แห่ง 
  (3)  แหล่งน้ าชลประทาน 
   แหล่งน้ ำชลประทำนที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ประกอบด้วย แหล่งน้ ำตำม
โครงกำรขนำดใหญ่ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดนไทย  - มำเลเซีย  
และโครงกำรขนำดเล็ก โครงกำรศูนย์บริกำรเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงกำรขุดลอกหนองน้ ำและคลองธรรมชำติ    
รวมทั้งสิ้น 211 โครงกำร สำมำรถเก็บกักน้ ำได้ 8.19 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จำก
โครงกำร 136,249 ไร่ หรือร้อยละ 8.32 ของพ้ืนที่ถือครองทำงกำรเกษตรของจังหวัด 1,638,008 ไร่ 
 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๓๙ 

  (4)  สถานการณ์ลุ่มน้ า 
   ปริมำณน้ ำทั้งปีสูงสุด ประมำณ 2,366 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นปริมำณน้ ำท่ำที่ไหลในช่วงฤดูฝน 
ร้อยละ 73.5 กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ ำจนถึงปัจจุบัน มีควำมจุรวมทั้งสิ้น 1,404.43 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
หรือประมำณร้อยละ 53 ของปริมำณน้ ำท่ำรำยปี  ควำมจุทั้งหมดเป็นโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำเขื่อนบำงลำง  
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ ลุ่มน้ ำแม่น้ ำปัตตำนีตอนบน กำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่น้ ำปัตตำนีตอนล่ำง โครงกำรส่วนใหญ่เป็น
โครงกำรขนำดเล็ก เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่รำบ ซึ่งถือว่ำมีศักยภำพในกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ  
เพ่ือเก็บกักน้ ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้น้อยมำก ลุ่มน้ ำปัตตำนีมีพ้ืนที่ชลประทำน 252.130 ไร่ พ้ืนที่กำรเกษตร 
ที่เหลือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทำนจึงอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน  
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำษฎรขยำยพื้นที่เพำะปลูกในบริเวณท่ีดอนและพ้ืนที่ลำดเชิงเขำ ซึ่งเป็นปัญหำในกำรจัดหำน้ ำ 
  (5)  การพัฒนาแหล่งน้ าในปัจจุบัน 

   โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่อยู่ในแผนของกรมชลประทำน มีจ ำนวนทั้งหมด 55 โครงกำร 
แบ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ 1 แห่ง โครงกำรขนำดกลำง 8 แห่ง ขนำดเล็ก 46 แห่ง ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมกรอบ  
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำของกรมชลประทำนได้ดังนี้  โครงกำรประเภทอ่ำงน้ ำมี 7 แห่ง โครงกำรพัฒนำฝำย มี 20 แห่ง 
ปตร /เขื่อนระบำยน้ ำ 1 แห่ง พัฒนำระบบส่งน้ ำ 20 แห่ง โครงกำรเหลียวหลัง 1 แห่ง และโครงกำรอ่ืน ๆ 4 แห่ง 
ได้พ้ืนที่ชลประทำนทั้งสิ้น ประมำณ 31,358 ไร่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ในระดับต่ำงๆ จึงได้
จ ำแนกแผนงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น แผนระยะกลำง และแผนระยะยำว ดังนี้ 
   แผนระยะสั้น (แผนก่อสร้างในปี 2554 - 2555) 
   โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่อยู่ในแผนระยะสั้น คือ โครงกำรที่มีแผนก่อสร้ำงในปี 2554 - 2555 
มีจ ำนวนทั้งหมด 8 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรขนำดกลำง 1 แห่ง เป็นโครงกำรขนำดเล็ก 7 แห่ง ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ตำมกรอบกำรพัฒนำแหล่งน้ ำของกรมชลประทำน คือ โครงกำรประเภทอ่ำงมี 1 แห่ง โครงกำรพัฒนำฝำย มี 1 แห่ง 
โครงกำรสถำนีสูบน้ ำ 1 แห่ง พัฒนำระบบส่งน้ ำ 3 แห่ง และโครงกำรอ่ืน ๆ 2 แห่ง ได้พ้ืนที่ชลประทำนทั้งสิ้น
ประมำณ 3,268 ไร่ 
   แผนงานระยะกลาง (แผนงานก่อสร้างในปี 2556 - 2559) 
   โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่อยู่ในแผนระยะกลำง คือ โครงกำรที่มีแผนก่อสร้ำงในปี 2556 - 2560 
มีจ ำนวนทั้งหมด 26 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ 1 แห่ง โครงกำรขนำดกลำง 2 แห่ง และโครงกำรขนำดเล็ก 
23 แห่ง ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมกรอบกำรพัฒนำแหล่งน้ ำของกรมชลประทำน คือ โครงกำรประเภทเหลียวหลังมี      
1 แห่ง โครงกำรประเภทอ่ำงมี 2 แห่ง โครงกำรพัฒนำฝำย มี 14 แห่ง พัฒนำระบบส่งน้ ำ 8 แห่ง และโครงกำรอ่ืน ๆ 
1 แห่ง ได้พ้ืนที่ชลประทำนทั้งสิ้นประมำณ 13,653 ไร่ 
   แผนงานระยะยาว (แผนก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป) 
   โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่อยู่ในแผนระยะยำว คือ โครงกำรที่มีแผนก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2561  
เป็นต้นไป มีจ ำนวนทั้งหมด 21 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรขนำดกลำง 5 แห่ง และโครงกำรขนำดเล็ก 16 แห่ง   
ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมกรอบกำรพัฒนำแหล่งน้ ำของกรมชลประทำน คือ โครงกำรประเภทอ่ำงมี 4 แห่ง โครงกำรพัฒนำ
ฝำยมี 5 แห่ง ปตร/เขื่อนระบำยน้ ำ 1 แห่ง พัฒนำระบบส่งน้ ำ 9 แห่ง โครงกำรสถำนีสูบน้ ำ 1 แห่ง และโครงกำรอ่ืน ๆ 
1 แห่ง ได้พ้ืนที่ชลประทำนทั้งสิ้น ประมำณ 14,437 ไร่ 
 
 
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๐  

 9.2 ป่าไม้ 
  จังหวัดยะลำมีพ้ืนที่ป่ำไม้ ๒,๐๓7.8๔6 ตำรำงกิโลเมตร (1,273,653.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๔5.07 
ของพ้ืนที ่สภำพป่ำของจังหวัดสำมำรถแยกได้ดังตำรำง 
  (๑)  ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

ตารางท่ี 42  แสดงพื้นท่ีป่ำไม้จังหวัดยะลำ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 

๑. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกำบัง กำบัง ๑๖๘,๗๕๐ 
๒. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตันหยงกำลอ ยะหำ ๗,๑๘๗.๕๐ 
๓. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเบตง เบตง ๑๗๕,๐๐๐ 
๔. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำใหญ่ เมือง ยะหำ ๒๓,๗๕๐ 
๕. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำบู - ถ้ ำทะลุ ยะหำ กำบัง บันนังสตำ กรงปินัง ๒๐๘,๘๕๐ 
๖. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสกำยอกูวิง-ลำบู ยะหำ กำบัง ๘,๑๒๕ 
๗. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำก๊ะ รำมัน ๑๑,๐๓๙ 
๘. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำกำลอ รำมัน กรงปินัง ๔๑,๗๑๙ 
๙. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจะกว๊ะ รำมัน ๑๗,๔๕๑ 

๑๐. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกำโสด บันนังสตำ ๖,๒๘๑.๒๕ 
๑๑. ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูกิ๊ตต ำมะซูและป่ำบูก๊ิตกือแล เบตง ๒๗๕ 

รวม ๖๖๘,๔๒7.75 
     

ที่มา  : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 
       ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนำยน  2559 

 
 (๒)  อุทยานแห่งชาติ 
 
ตารางท่ี 43  แสดงจ ำนวนอุทยำนแห่งชำติ  

ล าดับที่ ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 
๑. อุทยำนแห่งชำติบำงลำง เบตง บันนังสตำ และธำรโต ๑๖๓,๑๒๕ 
๒. อุทยำนแห่งชำติบูโด - สุไหงปำดี รำมัน ๑๗,๔๕๑ 
3. อุทยำนแห่งชำติทรำยขำว 

(เดิม 4,880.25 ไร่ ข้อมลูใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2545 
เป็น 6,875 ไร่) 

เมือง 6,875 

รวม 187,451 
     

ที่มา  : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 
ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนำยน 2559 

 
 



 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๔๑ 

 (๓) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำบำลำ - ฮำลำ (เดิม 64,993.75 ไร่ ข้อมูลใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 
2545 เป็น 80,300 ไร่) ท้องที่อ ำเภอเบตง พื้นที่ 80,300 ไร่  
 

ที่มา  : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  
ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนำยน 2559 

 
 (4) ป่าเตรียมการสงวน 
 
ตารางท่ี 44  แสดงพื้นท่ีป่ำเตรียมกำรสงวน 

ล าดับที่ ชื่อป่า ท้องที่อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) 
๑. ป่ำเตรียมกำรสงวนป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำปัตตำนี 

(แปลงที่ ๑) 
บันนังสตำ และรำมัน ๙,๑๐๖.๒๕ 

๒. ป่ำเตรียมกำรสงวนป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำปัตตำนี 
(แปลงที่ ๒) 

บันนังสตำ และธำรโต ๗๔,๓๖๘.๗๕ 

รวม ๘๓,๔๗๕ 
     

ที่มา  : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา 
    ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2559 

 
 (5) ป่าที่นิคมคืนให้กรมป่าไม้ 
   ป่ำที่นิคมคืนให้กรมป่ำไม้ ท้องที่อ ำเภอเบตง พื้นที่ 254,000 ไร่ 

 

ที่มา  : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  
ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนำยน 2559 

 
 9.3 ภูเขา 

  ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลำ มีลักษณะภูเขำ เนินเขำ และหุบเขำ ตั้งแต่ตอนกลำงจนถึง   
ใต้สุดของจังหวัด มีที่รำบบำงส่วนทำงตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่รำบแม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรีไหล
ผ่ำน อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล โดยเฉลี่ยระหว่ำง 100 - 200 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่ำดงดิบและสวน
ยำงพำรำ มีเทือกเขำที่ส ำคัญอยู่ 2 เทือกเขำ คือ เทือกเขำสันกำลำคีรี เริ่มจำกอ ำเภอเบตงเป็นแนวยำวกั้นพรมแดน
ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียและเทือกเขำปิโล ซึ่งเป็นเทือกเขำอยู่ภำยในจังหวัดในเขตต ำบลบุดี บันนังสำเรง 
ของอ ำเภอเมืองยะลำ กิ่งอ ำเภอกรงปินัง และอ ำเภอรำมัน 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  1. การป่าไม้ 

   จังหวัดยะลำมีทรัพยำกรป่ำไม้ที่ยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณแนวชำยแดน
ไทย-มำเลเซีย (ป่ำบำลำ-ฮำลำ) ป่ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นป่ำดงดิบและมีป่ำชนิดอ่ืนอีกเล็กน้อย เช่น ป่ำละเมำะและป่ำ
พรุชนิดของไม้ในป่ำส่วนใหญ่เป็นไม้กระยำเลย เช่น ไม้ตะเคียนเขำ ไม้สยำ ไม้หลุมพอ ไม้กระบำก ไม้ยำง ไม้ตะเคียน
ทรำย  ไม้กำลอ และไม้มะค่ำ เป็นต้น  ส ำหรับป่ำพรุ ในจังหวัดยะลำมีป่ำพรุเป็นจ ำนวนมำกมำยหลำยแห่ง ทั้งหมดอยู่ใน
เขตอ ำเภอรำมัน ซึ่งมีพรุที่ส ำคัญๆ อยู่ 6 พรุ  ได้แก่ พรุโต๊ะพรำน ต ำบลท่ำธง  พรุชะมำ ต ำบลท่ำธง  พรุบึงน้ ำใส 
ต ำบลตะโละหะลอ  พรุหนองบัวหลวง ต ำบลตะโละหะลอ  พรุแฆ ต ำบลเกะรอและพรุโต๊ะแนแว เป็นต้น  
 
 



 

                   แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๒  

  2. ทรัพยากรน้ าและคุณภาพน้ า  
   จังหวัดยะลำ โดยทั่วไประหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงพฤษภำคมของทุกปี จะเกิดภำวะฝนทิ้งช่วง 
ท ำให้เกิดสภำวะควำมแห้งแล้ง ขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภค และน้ ำเพื่อกำรเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลำ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพและเกิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชนแต่ในช่วงเวลำ ระหว่ำงเดือน
กันยำยนถึงเดือนมกรำคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝนและมีมรสุมท ำให้ฝนตกชุก ซึ่งก่อให้เกิดสภำวะอุทกภัยหรือน้ ำท่วม
ขึ้นในพ้ืนที่ ประกอบกับ พ้ืนที่จังหวัดยะลำส่วนใหญ่มีสภำพเป็นป่ำเขำ มีที่รำบลุ่มบำงส่วน หำกมีฝนตกชุกในช่วง
ดังกล่ำว ท ำให้เกิดสภำพน้ ำป่ำไหลหลำกน้ ำท่วมขังในที่รำบลุ่มหรือบริเวณที่รำบใกล้ภูเขำ และโคลนถล่ม ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยและควำมสูญเสีย ทั้งในด้ำนชีวิตและทรัพย์สินขึ้น 
  ส ำหรับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก 2 สำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2554 - 2557 
คือ แม่น้ ำปัตตำนี และแม่น้ ำสำยบุรี ในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ โดยใช้ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) เป็นตัวแปรส ำคัญดังกล่ำว 
 
ตารางที่ 45  แสดงค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ของแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ที่ไหลผ่ำนจังหวัดยะลำ 
 

แม่น้ า สถานี 
DO 

ปี 55 

DO 

ปี 56 

DO 

ปี 57 

DO 

ปี 58 

ค่าเฉลี่ย 4 ปี 
(55-58) 

DO ปี 2558 

(ม.ค.58 - ธ.ค.58) 

เทียบค่าเฉลี่ย DO 4 ปี 
กับ DO ปี 2558 

ปัตตานี บ้ำนลิมุด ต.ท่ำสำป  
อ.เมือง  

6.2 5.8 6.4 7.2 6.4 6.0 เลวลง 

บ้ำนบำเจำะ ต.บำเจำะ  
อ.บันนังสตำ 

5.4 4.8 5.7 6.5 5.6 5.9 ดีขึ้น 

ท้ำยเขื่อนบำงลำง  
อ.บันนังสตำ 

7.0 6.8 6.3 6.8 6.7 7.2 ดีขึ้น 

สายบุรี ม.1 ต.กำยูบอเกำะ   
อ.รำมัน  

5.6 6.7 5.5 7.3 6.3 6.8 ดีขึ้น 

 

 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา  
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 255๙ 

 
ตารางที่ 46  แสดงมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน 
 

ดัชนีคุณภาพน้ า1/ หน่วย 
ค่า
ทาง 
สถิติ 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด2/  
ตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ วิธีการ

ตรวจสอบ ประเภท 
1 

ประเภท 
2 

ประเภท 
3 

ประเภท 
4 

ประเภท 
5 

ออกซิเจนละลำย 
(DO)2/ 

มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide 
Modification 

 

หมายเหตุ :  1/ก ำหนดค่ำมำตรฐำนเฉพำะในแหล่งน้ ำประเภทที่ 2-4  ส ำหรับแหล่งน้ ำประเภทที่ 1  ให้เป็นไปตำมธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ
ประเภทท่ี 5 ไม่ก ำหนดค่ำ2/ ค่ำ DO เป็นเกณฑ์มำตรฐำนต่ ำสุด 

 
ที่มา : ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัต ิ

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ.2535   
เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดินตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2537 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


 

         แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ๔๓ 

 3.  ขยะมูลฝอย   
  จังหวัดยะลำ มีปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น วันละ 525 ตัน เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจำก
เทศบำลวันละ 251 ตัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจำกเทศบำลนคร วันละ 120.8 ตัน เทศบำลเมือง วันละ 67.4 ตัน 
และเทศบำลต ำบล วันละ 62.8 ตัน ส่วนขยะมูลฝอยที่เกิดจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล วันละ 277 ตัน 
  สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยและวิธีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดยะลำ มีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 16 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้ำของ 14 แห่ง และมีเอกชนเป็นเจ้ำของ 2 แห่ง ส่วนวิธีกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีกำรเทกอง/เผำกลำงแจ้ง และกำรฝังกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งครำว 
ส่วนวิธีกำรฝังกลบทุกวัน (Sanitary landfill) มีเพียง 2 แห่ง คือ เทศบำลนครยะลำ และเทศบำลเมืองเบตง         
มีปริมำณขยะมูลฝอยเข้ำสู่สถำนที่ก ำจัด วันละ 180 ตัน มีปริมำณขยะมูลฝอยที่สะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 639,736 ตัน  
 4. คุณภาพอากาศ 
  จังหวัดยะลำมีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศเพียง 2 ค่ำ คือ ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และ
ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผลจำกกำรตรวจวัด พบว่ำ มีค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศ ในบรรยำกำศทั่วไปค่อนข้ำงมำกท้ัง 2 ค่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภำพอำกำศ ปี 2556 พบว่ำก๊ำซคำร์บอน 
มอนนอกไซด์ (CO) มีค่ำเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ส่วนค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่ำลดลงเล็กน้อย 


