
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง  การพัฒนาระบบการตรวจรับรองGAPทุเรยีนเพือ่เชื่อมโยงตลาดGMPโดยประชาชนมีส่วนรว่ม

ปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดยะลา โดยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 54,242 ไร่ มี
พ้ืนที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 45,123 ไร่ ให้ผลผลิตทุเรียนรวมทั้งหมด 32,443 ตัน มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 40 
บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 2561)ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดใน7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง  และท้ังนี้ยังมีผลผลิตเป็นจ านวนมากที่ขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ที่ท าการรวบรวมผลผลิตและน าไป
บรรจุที่จังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากข้อมูลราคาเฉลี่ยที่
เกษตรกรขายให้แก่พ่อเค้าคนกลางในระบบเหมาทั้งสวนนั้น มีราคาเพียงแค่ 40 บาท/กิโลกรัมเท่านั้นนับว่าเป็น
ราคาที่ถูกมากส าหรับต้นทุนการผลิตทุเรียนเกษตรกรที่เป็นรายจ่ายประจ าปีเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ของตนเอง
ในการขายผลผลิตทุเรียนผลสดให้ได้ก าไรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นได้จากการผลิตทุเรียนในระบบ GAP ซึ่งในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนเข้ามาเปิดกิจการในจังหวัดยะลาจ านวน 2 ราย (อ.เบตง และ อ าเภอเมือง จ.ยะลา) ซึ่ง
ทั้ง 2 ราย มีความต้องการทุเรียนผลสดที่ผ่านมาตรฐาน GAP รวมแล้วกว่า 3,000 ตัน/ปี และมีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ที่เปิดกิจการส่งออกทุเรียน (อ.เทพา จ.สงขลา) รับซื้อทุเรียนที่ผ่านมาตรฐาน GAP ซึ่งมีความต้องการทุเรียนผล
สดที่ผ่านมาตรฐาน GAP กว่า 10,000 ตัน/ปีดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาคาดว่าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP สามารถเพ่ิมจ านวนแปลงและผลผลิตทุเรียนที่ผ่านมาตรฐานการผลิต
พืช GAP ให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาด GMPจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรยะลาจึงได้ด าเนินโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเรื่องการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพ่ือเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วนร่วมโดยศึกษาความพึง
พอใจและ ปัญหาของภาคประชาชนเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP 
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และผลผลิตทุเรียน

ผลสดที่ได้รับรองมาตรฐานที่เข้าสู่ตลาดระบบ GMP 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และเพ่ิมปริมาณ

ผลผลิตทุเรียนที่ผ่านมาตรฐาน GAP ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

3. สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 
คณะท างานการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วน 

ร่วม (ตามเอกสารแนบ 1) 

  



6. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
6.1  ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตทุเรียน 
6.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ตามมาตรฐาน GAP 
6.3  ส ารวจความพึงพอใจการด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพ่ือน ามาเป็นแนว 

ทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
6.4  สรุปผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่ได้รับก่อนและหลังการปฏิบัติ 

ตามหลักมาตรฐาน GAP และขายผลผลิตในระบบตลาด GMP 

7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
7.1 ร้อยละระดับความพึงพอใจของเกษตรกรในการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP 
7.2 จ านวนแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพ่ิมข้ึน และจ านวนผลผลิต 

ทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพ่ิมขึ้น 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP และสามารถผลิตทุเรียนที่

ผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมในตลาดมาตรฐาน GMP ตามความต้องการของตลาด 
8.2 ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในภาคสนามให้รวดเร็ว และครอบคลุมมากขึ้นตามความ

เหมาะสมของพ้ืนที่และสถานการณ์ 

9.  งบประมาณ 
- 

10.  ผลการด าเนินงาน  
 10.1 จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่พืชทุเรียน GAP และระบบ GMP ได้รู้ถึงปัญหาของ
ทุเรียนของจังหวัดยะลา ว่ามีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตที่มีพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อผลผลิตแบบเหมาสวนในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรโดยตรงแล้วไปขายต่อให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ผลสดอีกต่อหนึ่ง ซึ่งท าให้เกษตรกรได้รับราคา
การซื้อขายที่ไม่ยุติธรรม ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหาในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรจะสนับสนุนให้มีการผลิต
ทุเรียนตามมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพ่ือที่เกษตรกรจะได้สามารถขายให้แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ผล
สดโดยตรง และทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ผลสดให้ตั้งราคารับซื้อที่ ยุติธรรมแก่
เกษตรกรตามการคัดเกรดตามมาตรฐานที่ก าหนด 

10.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามมาตรฐานการผลิตพืช GAPให้แก่เกษตรกรทั้งทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างดี เพราะเกษตรกรส่วนมากอยู่ในชุมชนไม่มีโอกาสได้รับองค์
ความรู้ด้านการเกษตร ทางหน่วยงานราชการจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเข้าไปถึงชุมชนแทนการที่ชุมชนจะต้อง
เดินทางมาหาหน่วยงานราชการเอง 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน GAP ที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ประกอบการและ
ระบบ GMP 

 

 

การประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่พืชทุเรียน GAP และระบบ GMP 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

 

คณะท างานภาครัฐ 

๑. นายไพศอล  หะยีสาและ              ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา          ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวจิตรานุช  เรืองกิจ             นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ                   คณะท างาน 

3. นายชัชญ์นนท์  เต็มนา                   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                คณะท างาน 

4. นางสาวยูสลีซา วัฒนบ ารุง                 นักวิชาการเกษตร                    คณะท างาน 

5. นางไซด๊ะ  สาแม                       เจ้าพนักงานการเกษตร  คณะท างาน 

6. นายประเสริฐ  ศรีสุข                         เจ้าพนักงานการเกษตร  คณะท างาน 

7. นางสาวปิยรัตน์  เชิดชู                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                คณะท างานและเลขานุการ 

 

คณะท างานภาคประชาชน 

1. นายสุทธิพงศ์  กอบบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  ประธานคณะท างาน 

2. นายอุดร  สายสิงห์  ผู้ประกอบการล้งทุเรียน คณะท างาน 

3. นายสุริยันต์  จันทรมณ ี เกษตรกร   คณะท างาน 

4. นายมูฮัมหมัดรอพี ฮาเกาะ เกษตรกร   คณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ารวจความพึ่งพอใจการให้บริการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานการให้บริการการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเรื่องการพัฒนาระบบการ
ตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วนร่วม  

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมโครงการ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมโครงการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่เป็นความจริงของท่าน 

1. เพศ             ชาย                หญิง 
 

2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี  31-40 ป ี

41-50 ป ี  51-60 ป ี  มากกว่า 60 ปี 
 

3. ระดับการศึกษา  ประถม   มัธยม   ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

4. อาชีพหลัก  เกษตรกร  เจ้าของกิจการ  พนักงานเอกชน 
รับราชการ  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

รายละเอียดการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

 
 

(5) 

พอใจ 
 
 
 

(4) 

พอใจ
น้อยจน
เกือบไม่
พอใจ 
(3) 

ไม่พอใจ 
 
 
 

(2) 

ไม่พอใจ
มาก 

 
 

(1) 

ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

 
(0) 

1. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่       
1.1 เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย       
1.2 เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ       
1.3 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ       
1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ประสบการณ์สามารถตอบค าถาม 
หรือ ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย 

      

1.5 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง       
1.6 เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมิณผลงานอย่างสม่ าเสมอ       
1.7 การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย       

2. ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน       
2.1 ความถูกต้องของข้อมูล       
2.2 ความรวดเร็วในการด าเนินงาน       
2.3 สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้       

3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี       
3.1 วธิีใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตรงตามความต้องการ       
3.2 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร       
3.3 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม       
3.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม       
3.5 สถานที่ในการอบรม สะดวก และเหมาะสม       
3.6 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้       
3.7 สามารถน าไปใช้แล้วสามารถลดต้นทุนได้       

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.1ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 


