สถานการณแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตั้ ง อยู บ ริ เ วณที่ ร าบลุ ม ภาคกลางตอนล า งของประเทศ ห า งจาก
กรุงเทพมหานครทางถนนสายเอเซียประมาณ 75 กิโ ลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตรและทางเรื อ
ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร นับวาเปนจังหวัด
ที่มี ขนาดใหญเปนอั นดั บ ที่ 62 ของประเทศไทย และเปนอั นดั บที่ 11 ของจัง หวัด ในภาคกลางลัก ษณะ
ภูมิ ประเทศเป นที่ราบลุมน้ําทวมถึง พื้นที่สว นใหญเป นทุงนา ไมมีภู เขา ไมมีปาไม มี แมน้ําไหลผาน 4 สาย
ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําป าสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ํานอย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร
มีลําคลองใหญนอยประมาณ 1,254 คลอง เชื่ อมตอ กับ แมน้ําเกือ บทั่ วบริเ วณพื้ นที่ มีอ าณาเขตติดตอ กับ
จังหวัดใกลเคียง ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดอางทอง และจังหวัดลพบุรี ทิศใต ติดตอกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี

จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา แบ งเขตการปกครองออกเป น 16 อํ าเภอ 209 ตํ าบล 307,418 หลั งคาเรื อน
มีอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่นรวมทั้ง สิ้น 158 แหง ได แก องคการบริห ารสวนจัง หวัด 1 แหง เทศบาลนคร
1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 31 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง จํานวนประชากร
ณ มี นาคม 2559 รวม 808,668 คน เป นชาย 389,605 คน เป นหญิ ง 419,063 คน อํ าเภอที่ มี ประชากรมากที่ สุ ด
ไดแ ก อํา เภอพระนครศรี อยุธ ยา จํา นวน 141,008 คน และอํา เภอที่ มี ป ระชากรนอยที่ สุด ไดแ ก อํา เภอ
บานแพรก จํานวน 9,103 คน

ผลิ ตภั ณฑ มวลรวมจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ณ ราคาประจํ าป 2555 มี มู ลคาเท ากั บ 646,787 ล านบาท
เพิ่ มขึ้นจาก 603,751 ลานบาท ในป 2554 เทากับ 43,036 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นร อยละ 7.1 โดยผลิตภัณฑจังหวัดตอหั ว
(GPP per capita) ในป 2555 เทากับ 743,302 บาท เพิ่มขึ้นจาก 693,924 บาท ในป 2554 หรือลดลงรอยละ 7.1
ดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP Implicit Deflator) เทากับ 107.3 เพิ่มขึ้นจาก 104.9 ในป 2554
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เนื่องจากดัชนีราคาภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 และดัชนีราคาภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
รอยละ 48.6
ประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ป 2556 ณ ราคาประจําป มี มูลคาเทา กับ
673,204 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 646,787 ลานบาท ในป 2555 เทา กับ 26,417 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นร อยละ
4.1 โดยผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per capita) เทากับ 773,662 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 4.1
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ดัชนีร าคาผูบ ริโ ภค ดัช นีราคาผูบ ริโภคของจัง หวัดพระนครศรี อยุธยา เดือนเมษายน 2559 เทากับ
105.4 เดือนพฤษภาคม 2559 เทากับ 106.8 เดือนมิถุนายน 2559 เทากับ 105.7 เฉลี่ยเดือน ม.ค. – มิ.ย. 59
เท ากั บ 104.8 เปรียบเที ยบอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ เม.ย. 2559 เที ยบกั บ พ.ค. 2559 เพิ่ มขึ้ น 1.3
พ.ค. 2559 เทียบกับ มิ.ย. 2559 ลดลง 1.0 ม.ค. – มิ.ย. 2558 เทียบกับ ม.ค. – มิ.ย. 2559 ลดลงรอยละ 0.2
ภาวะการลงทุ นภาคอุ ตสาหกรรม ข อมู ลของสํ านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด ณ 30 มิ ถุ นายน 2559
มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดจํานวน 2,546 โรงงาน เงินทุนรวม 600,616.09
ลานบาท จางคนงาน 287,021 คน โดยโรงงานตั้งอยูในแหลงอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนี้
1) นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง มีจํานวนโรงงาน 256 โรงงาน ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มีจํานวนโรงงาน 93 โรงงาน นิ คมอุตสาหกรรมบา นหวา (ไฮเทค) มีจํานวนโรงงาน 135 โรงงาน และนิคม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีจํานวนโรงงาน 28 โรงงาน
2) สวนอุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) มีจํานวนโรงงาน
228 โรงงาน
3) เขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนดวังนอย
มีจํานวนโรงงาน 108 โรงงาน
4) โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 1,954 โรงงาน
สํ า หรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมได รั บ อนุ ญ าตประกอบกิ จ การใหม ใ นป ง บประมาณ 2559
จํานวน 90 โรงงาน (ขอขยาย 12 โรงงาน) เลิกกิจการ 15 โรงงาน สรุปมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
จํานวน 75 โรงงาน (รอยละ 3.04) เงินลงทุน 35,025.51 ลานบาท (รอยละ 6.19) มีการจางงาน 12,022 คน
(รอยละ 4.37)
การพาณิชยกรรม ขอมูลของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชวงไตรมาส 2
(เมษายน – มิถุ นายน 2559) มีการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลตั้งใหม รวม 306 แห ง ทุ นจดทะเบี ยน 392,720,000 บาท
แยกเปน จดทะเบีย นบริษั ทจํากั ด 199 แห ง ทุนจดทะเบียน 288,150,000 บาท (จดเลิก 35 แหง ทุน จด
ทะเบี ยน 2,333,000,000 บาท) จดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 107 แหง ทุนจดทะเบียน 104,570,000 บาท
(จดเลิก 32 แหง ทุนจดทะเบียน 31,460,000 บาท)
สินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 ไดแก ขาวสารเจา, ขา วนึ่ง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม มีพื้นที่
เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตเปนผูรวบรวมและผูสงออก), มันสําปะหลังเสน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีพื้นที่
เพาะปลูกแตเปนผูรวบรวมและผูสงออก)
การเกษตรกรรม ข อ มู ล การใช ดิ น เพื่ อ การเกษตรของสํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,597,900 ไร มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 1,038,448 ไร แยกเปน
พื้นที่ปลูกขาว 948,518.25 ไร พื้นที่ปลูกไมผล 19,034 ไร พื้นที่ปลูกพืชผัก 6,445 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 2,918 ไร
พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 1,681ไร พื้นที่เพาะเห็ดและอื่นๆ 8,723 ไร
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