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1. หลักการและเหตุผล 

 ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดยะลา โดยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 54,242 ไร่ 
มีพ้ืนที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 45,123 ไร่ ให้ผลผลิตทุเรียนรวมทั้งหมด 32,443 ตัน มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 
40 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 2561)ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดใน7 
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  และทั้งนี้ยังมีผลผลิตเป็นจ านวนมากที่ขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ที่ท าการรวบรวมผลผลิต
และน าไปบรรจุที่จังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากข้อมูล
ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายให้แก่พ่อเค้าคนกลางในระบบเหมาท้ังสวนนั้น มีราคาเพียงแค่ 40 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น
นับว่าเป็นราคาที่ถูกมากส าหรับต้นทุนการผลิตทุเรียนเกษตรกรที่เป็นรายจ่ายประจ าปีเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้
ของตนเองในการขายผลผลิตทุเรียนผลสดให้ได้ก าไรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นได้จากการผลิตทุเรียนในระบบ GAP ซึ่งใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนเข้ามาเปิดกิจการในจังหวัดยะลาจ านวน 2 ราย (อ.เบตง และ อ าเภอเมือง 
จ.ยะลา) ซึ่งทั้ง 2 ราย มีความต้องการทุเรียนผลสดที่ผ่านมาตรฐาน GAP รวมแล้วกว่า 3,000 ตัน/ปี และมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เปิดกิจการส่งออกทุเรียน (อ.เทพา จ.สงขลา) รับซื้อทุเรียนที่ผ่านมาตรฐาน GAP ซึ่งมี
ความต้องการทุเรียนผลสดที่ผ่านมาตรฐาน GAP กว่า 10,000 ตัน/ปีดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
คาดว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP สามารถเพ่ิมจ านวนแปลงและผลผลิตทุเรียนที่
ผ่านมาตรฐานการผลิตพืช GAP ให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาด GMPจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาจึงได้ด าเนินโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพ่ือเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วน
ร่วมโดยศึกษาความพึงพอใจและ ปัญหาของภาคประชาชนเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช GAP ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และผลผลิต

ทุเรียนผลสดที่ได้รับรองมาตรฐานที่เข้าสู่ตลาดระบบ GMP 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตทุเรียนที่ผ่านมาตรฐาน GAP ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
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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) 

 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 

 
8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP และสามารถผลิตทุเรียนที่
ผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมในตลาดมาตรฐาน GMP ตามความต้องการของตลาด 

8.2 ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในภาคสนามให้รวดเร็ว และครอบคลุมมากขึ้นตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่และสถานการณ์ 

9.  งบประมาณ 
กรมวิชาการเกษตร 

10.  ผลการด าเนินงาน  
 10.1 จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่พืชทุเรียน GAP และระบบ GMP ได้รู้ถึงปัญหาของ
ทุเรียนของจังหวัดยะลา ว่ามีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตที่มีพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อผลผลิตแบบเหมาสวนในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรโดยตรงแล้วไปขายต่อให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ผลสดอีกต่อหนึ่ง ซึ่งท าให้เกษตรกรได้รับราคา
การซื้อขายที่ไม่ยุติธรรม ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหาในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรจะสนับสนุนให้มีการ
ผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการผลิตพืช GAP เพ่ือที่เกษตรกรจะได้สามารถขายให้แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ
ผลไม้ผลสดโดยตรง และทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ผลสดให้ตั้งราคารับซื้อที่
ยุติธรรมแก่เกษตรกรตามการคัดเกรดตามมาตรฐานที่ก าหนด 

10.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามมาตรฐานการผลิตพืช GAPให้แก่เกษตรกรทั้งทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติ สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างดี เพราะเกษตรกรส่วนมากอยู่ในชุมชนไม่มีโอกาส
ได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทางหน่วยงานราชการจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเข้าไปถึงชุมชนแทนการที่
ชุมชนจะต้องเดินทางมาหาหน่วยงานราชการเอง 
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10.3 หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและท าความเข้าใจกับเกษตรกรตามมาตรฐานการผลิต
พืช GAP ให้แก่เกษตรกรแล้ว มีเกษตรกรที่เข้าโครงการร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระในพ้ืนที่จังหวัดยะลาที่ขอ
เข้ารับการบริการสมัครขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP จ านวนทั้งสิ้น 252 ราย และผลการตรวจแปลง
สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้นจ านวน 246 ราย ขอยกเลิกเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบตาม
ข้อก าหนด 6 ราย 

10.4 จากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมด 245 ราย ได้ท าการสุ่มจ านวน 40 รายในพ้ืนที่
ทั้งหมด 4 อ าเภอ (อ าเภอกรงปินัง, อ าเภอยะหา, อ าเภอรามัน, อ าเภอบันนังสตา) เกษตรกรได้ท าแบบส ารวจและ
เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังข้อ 10.5 

          10.5 สรุปแบบส ารวจความพึ่งพอใจการให้บริการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

                     10.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการการตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP 

            จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ที่ด าเนินการโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา โดยการสุ่มส ารวจเกษตรกรจ านวน 40 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานการการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ 2563 เพศชาย 30 ราย และเป็นเพศหญิง 10 ราย, มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 31-40 ป ีจ านวน 5 ราย  
41-50 ปี จ านวน 7 ราย 51-60 ปี จ านวน 10 ราย มากกว่า 60 ปี จ านวน 18 ราย, ระดับการศึกษา
ระดับประถม 12 ราย ระดับมัธยม จ านวน 22 ราย ระดับปริญญาตรี 6 ราย, อาชีพหลักเป็นอาชีพเกษตรกร
ทั้งสิ้น 40 ราย 

                     10.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

รายละเอียดการให้บริการ 
คะแนนความพึงพอใจ  
(เกษตรกร 40 ราย) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละความพึงพอใจ 
1. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่    

1.1 เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย 200 167 83.50 
1.2 เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ 200 200 100.00 
1.3 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 200 200 100.00 
1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ประสบการณ์สามารถตอบค าถาม 
หรือ ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย 

200 165 82.50 

1.5 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 200 200 100.00 
1.6 เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมิณผลงานอย่างสม่ าเสมอ 200 192 96.00 
1.7 การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 200 165 82.50 

2. ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน    
2.1 ความถูกต้องของข้อมูล 200 193 96.50 
2.2 ความรวดเร็วในการด าเนินงาน 200 190 95.00 
2.3 สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้ 200 200 100.00 
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3. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ    
3.1 วธิีและข้ันตอนการขอรับรองมาตรฐาน GAP 200 200 100.00 
3.2 การถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ 200 165 82.50 
3.3 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจรับรอง 200 200 100.00 
3.4 ระยะเวลาในการตรวจแปลงเกษตรกร 200 200 100.00 
3.5 เทคโนโลยีสามารถน าไปใช้แล้วสามารถลดต้นทุนได้ 200 165 82.50 
3.6 ความรู้ที่สอบถามเจ้าหนี้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 

200 195 97.50 

3.7 การบริการต่าง ๆ สะดวก และเหมาะสม 200 200 100.00 
 
                                        ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย  ร้อยละ 94.29 

                  
                  10.5.3 ข้อเสนอแนะ 

            1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 

            เกิดการล่าช้าในการเข้าตรวจในบางแปลงเนื่องจากในพื้นที่แปลงเกษตรกรบางรายไม่รถราชการไม่
สามารถเข้าถึงได้ตามปกติจึงต้องมีการใช้รถมอเตอร์ไซค์เข้าตรวจจึงท าให้ล่าช้า                                                                        

2. ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา ในการด าเนินการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

          ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือจากงานรับรองมาตรฐานพืช GAP ยังไม่มีมากเพียงพอที่จะ
ช่วยแนะน าเกษตรกรในการผลิตพืชเฉพาะพืชนั้น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 

    อยากให้มีการด าเนินงานในรูปแบบของโครงการนี้เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการต่อไป 

      10.6 ผลของการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเรื่องการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วนรว่มปีงบประมาณ 2563 
ท าให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนซึ่งเป็นพืชไม้ผลหลักของจังหวัดยะลาจ านวน 246 ราย สามารถส่งขายทุเรียนให้แก่
โครงการปิดทองหลังพระจังหวัดยะลา และผู้ประกอบการที่รับซื้อทุเรียนผลสดในพ้ืนที่จังหวัดยะลาได้ในราคาที่
ดีกว่าเกษตรกรที่ขายในระบบเหมาสวนแบบเดิม เหตุเพราะว่าผู้ประกอบการที่ท าการส่งออกทุเรียนผลสดไปยัง
ต่างประเทศเช่น ประเทศจีน จ าเป็นที่จะต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองการผลิตพืชตาม
มาตรฐาน GAP เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้ ซึ่งโดยปกติเกษตรกรที่ท าการขายผลผลิตแบบ
เหมาสวนจะสามารถขายแบบคละเกรดในปี 2563 ได้อยู่ที่ 60-90 บาท/กิโลกรัม แต่เกษตรกรที่สามารถขายให้
ผู้ประกอบการส่งขายทุเรียนผลสดไปต่างประเทศ เกรด AB อยู่ที่ 95-140 บาท/กิโลกรัม เกรด C อยู่ที่ 80-115 
บาท/กิโลกรัม เกรด D อยู่ที่ 60-100 บาท/กิโลกรัม จากตัวเลขราคาผลผลิตในปี 2563 เราจะสามารถเห็นได้ว่า
การที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่องการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ 2563 สามารถขายผลผลิตได้ในราคาท่ีดีกว่าระบบการเหมาสวนทั่วไปซึ่งเกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิม
จากการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตพืช GAP ของโครงการอย่างยั่งยืน 
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แบบส ารวจความพึ่งพอใจการให้บริการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานการให้บริการการตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเรื่องการพัฒนาระบบ
การตรวจรับรอง GAP ทุเรียน เพ่ือเชื่อมโยงตลาด 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) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

รายละเอียดการให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

 
(5) 

พอใจ 
 

 
(4) 

พอใจน้อย
จนเกือบไม่

พอใจ 
(3) 

ไม่พอใจ 
 

 
(2) 

ไม่พอใจ
มาก 

 
(1) 

ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

(0) 
2. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่       

1.1 เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย       
1.2 เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ       
1.3 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ       
1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ประสบการณ์สามารถตอบค าถาม 
หรือ ให้ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย 

      

1.5 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง       
1.6 เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมิณผลงานอย่างสม่ าเสมอ       
1.7 การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย       

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

4. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ       
3.1 วธิีและข้ันตอนการขอรับรองมาตรฐาน GAP       
3.2 การถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่       
3.3 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจรับรอง       
3.4 ระยะเวลาในการตรวจแปลงเกษตรกร       
3.5 เทคโนโลยีสามารถน าไปใช้แล้วสามารถลดต้นทุนได้       
3.6 ความรู้ที่สอบถามเจ้าหนี้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้       
3.7 การบริการต่าง ๆ สะดวก และเหมาะสม       

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.1ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………..………                                                                        

     3.2ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา ในการด าเนินการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

…………………………………………………………………………………………………………..… 

     3.3ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 

     …………………………………………………………………………………………………..………… 
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รายช่ือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (ทุเรียน) GAP  

 จ านวน 245 ราย 

จาก  อ าเภอเมือง อ าเภอกรงปินัง  อ าเภอยะหา  อ าเภอบันนังสตาและอ าเภอธารโต  

 จังหวัดยะลา 

ที่ 

ค า
น า ชื่อ นามสกลุ เลขที ่ หมู ่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
หนา้ 

1 น.ส.  โนรมารยีะ สามะอาล ี 1/4 1 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

2 นาย มฮูมัหมดั โละซ ิ 20/1 1 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

3 นาย ปะจ ู กะจ ิ 4/2 1 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

4 นาย ดอรอนี ลาแซ 17/3 3 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

5 นาย รอซวูนั บาดา 6/7 4 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

6 นาย ดอหะแม ดือราแม 11/3 6 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

7 นาย อบัดลุสมดั วาอายีตา 7/2 6 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

8 นาย สาชาล ี ตะนิร ี 7/3 7 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

9 
นาย รอซะ 

ดอเลาะบอ
งอ 128/4 7 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

10 นาย มือลี ยีอาซา 14/3 8 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

11 นาย ยโูซ๊ะ มะลาเฮง 29/1 8 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

12 นาย อบัดลุกอดิร มะลาเฮง 36/10 8 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

13 
นาย มะนาเซ 

มะเราะ
หะแม 1/2 8 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

14 นาย กาเซ็ง ลาเซ็ง 68/1 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

15 นาย ดลุขอเดร ์ เจ๊ะโซะ 1/3 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

16 นาย ลตุฟี เจะเตะ 75/2 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

17 นาย มะซอและ เลาะ 63/7 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

18 นาย ดาโอะ กะลแูป 75/10 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

19 นาง ลีเมาะ กะลแูป 66/3 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

20 นาย คอซาปี กะลแูป 66/3 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

21 นาย สไุลมนั หะมะ 4/3 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

22 นาย อบัดลุรอมนั สะนิ 22/3 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

23 นาง เสาเด๊าะ เจ๊ะโซ๊ะ 61/4 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

24 นาย สะมะแอ สะนิ 19/1 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 
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25 นาง ยาวาเฮ เจ๊ะเต๊ะ 25/2 9 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

26 นาย อบัดลุเลาะห ์ สาและ 63/5 6 บดุ ี เมืองยะลา ยะลา 

27 นาย อาแว แวโดย ี 30/1 1 ปโุรง กรงปินงั ยะลา 

28 น.ส.  ซารป๊ีะ ลีลาตานา 1/4 1 ปโุรง กรงปินงั ยะลา 

29 นาย มาหาแซ สาเลง 4/6 3 ปโุรง กรงปินงั ยะลา 

30 นาย อบัดลุรอซะ มะเกะ 9/6 3 ปโุรง กรงปินงั ยะลา 

31 
นาย 

มหูมัมดันาวา
วี เจ๊ะมิส 51/1 3 ปโุรง กรงปินงั ยะลา 

32 นาย สาเหาะ ปโุรง 7/2 2 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 

33 นาย สมคัร บตุรแอ 88/7 3 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 

34 นาย มะยนูุ๊ เตะเด็ง 14/3 3 สะเอะ กรงปินงั ยะลา 

35 นาย สอลาฮดูิง ลีลาตานา 1/1 3 สะเอะ กรงปินงั ยะลา 

36 นาย อาแซ ดีสะเอะ 37/1 6 สะเอะ กรงปินงั ยะลา 

37 นาย อะหม์ดั ดอเลาะ 3/3 2 หว้ยกระทิง กรงปินงั ยะลา 

38 นาย สรุยินทร ์ ศรสีขุ 11/1 1 ตาชี ยะหา ยะลา 

39 นาย พสิษฐ ์ ศรสีขุ 2/3 1 ตาชี ยะหา ยะลา 

40 นาง นิภา สมุงัคะเล 10/1 1 ตาชี ยะหา ยะลา 

41 นาย สมชาย การะเกต ุ 10/1 4 ตาชี ยะหา ยะลา 

42 น.ส.  ธิษารตัน ์ คิดถกู 22/1 1 ตาชี ยะหา ยะลา 

43 นาย ประพนธ ์ พลูศิลป์ 16/1 2 ตาชี ยะหา ยะลา 

44 นาง ประนอม ปิยงั 59/1 2 ตาชี ยะหา ยะลา 

45 นาง ทิพวรรณ จนัทวงศ ์ 26/1 5 ตาชี ยะหา ยะลา 

46 นาย หะมะ มะลี 12/1 1 กาลอ รามนั ยะลา 

47 นาย มฮูมัหมดั หะระต ี 29/1 2 กาลอ รามนั ยะลา 

48 
นาย รอสะ มาสาระ

กามา 54/2 3 กาลอ รามนั ยะลา 

49 
นาย รอสะ มาสาระ

กามา 54/2 3 กาลอ รามนั ยะลา 

50 นาย สะมะแอ สาแล 25/7 1 โกตาบารู รามนั ยะลา 

51 นาง หมะกรอืซง วาแมดีซา 15/1 1 ทา่ธง รามนั ยะลา 

52 นาย มะซเูพียน มะแซ 59/4 6 ทา่ธง รามนั ยะลา 

53 นาย มะซเูพียน มะแซ 59/4 6 ทา่ธง รามนั ยะลา 

54 นาย อบัดลุการงิ ดอมอลอ 12/4 6 ทา่ธง รามนั ยะลา 
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55 
นาย มาหามะรอ

สะนี 
มะบาระเกะ 

89/1 6 ทา่ธง รามนั ยะลา 

56 นาย อดลุย ์ แอโด 42/1 2 บาโงย รามนั ยะลา 

57 นาย มาหามะ สะกะแย 16/3 3 ยะต๊ะ รามนั ยะลา 

58 นาย หะรง สะกะแย 14/1 3 ยะต๊ะ รามนั ยะลา 

59 นาย อาหามะ ดีมเูละ 32/2 5 ยะต๊ะ รามนั ยะลา 

60 นาย มามะ มะแซ 22/6 1 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

61 นาย 
อาหามดัสุ
เพียน 

กาหลง 4/1 1 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

62 นาย อบัดลุเลาะ อภิบาลแบ 170/1 2 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

63 นาย จรนิทร ์ จนัทรแ์ดง 7/11 4 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

64 นาง ฉวีวรรณ แกว้ประกาศ 40/2 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

65 นาง แผว้ ชดูแดง 17/4 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

66 นาย อนชุา พรหมเตม็ 30/1 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

67 นาย กิตศิกัดิ ์ แกว้ขาว 20/4 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

68 นาย รุสลาน รามะ 18/5 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

69 นาง นชุนาฏ เพ็ชรบ์ญุศร ี 16/3 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

70 นาง ศรีสมพร อินทองดี 100/1 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

71 นาย แดง ทองรมย ์ 16/2 5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

72 นาง ประคอง จีนเท่ียง   5 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

73 นาย รอกียา มามะ 15/7 6 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

74 นาย บดีูมนั มะแตฮะ 133/4 2 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

75 นาย หะมะ มะเซง็ 81/1 2 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

76 นาย เสเคว ยอดจิตร 31/10 2 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

77 นาย บือซา กแูม 11/7 3 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

78 นาย มะรอนิง บาราเฮง 25/2 3 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

79 น.ส. รอฮานี ยโูสะ 419/3 3 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

80 นาง มือเลาะ มะเกะ 3/9 3 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

81 นาย อิบรอเฮม กนิูง 17/4 4 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

82 นาย อายบู มีแห 17/8 4 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

83 นาง รอสีดะ เดง็ 19/2 4 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

84 นาย มะแอ หะแว 12/10 4 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

85 นาย ชิตพล ฝอยทอง 27/10 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 
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86 นาย สนัติ หอมหวล 2/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

87 นาย ปรีดา จ าปาเรือง 7/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

88 นาย ชยัพร เทพอ านวย 20/3 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

89 นาย สวุรรณ ์ สญัญากิจ 177/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

90 นาย เจรญิ แซล่ิ่ม 37/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

91 นาย ทวีศกัดิ ์ สมหมาย 29/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

92 นาย วสนัต ์ สงิหส์ขุ 34/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

93 นาย จรญั สทิธิบรรณ ์ 18/1 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

94 นาย อรุณ สขุเสพย ์ 15/7 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

95 น.ส. พรพรหม สญัญากิจ 5/6 6 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

96 นาง สายใจ ทพิยม์ณี 21/3 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

97 น.ส. รุง่ทพิย ์ มณี 118/2 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

98 นาย ยนูชุ ดอเลาะ 41/1 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

99 น.ส. อามีเน๊าะ กาลอ 13/5 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

100 นาย มะสะกือร ี ยามา 9/2 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

101 นาย ยโูซะ บือซา 13/3 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

102 นาย อสุมาน แปแนะ 27/1 7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

103 นาย ฮาซมิ เจะแต   7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

104 นาย มาม ุ เจะนิ   7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

105 นาย มะรอบี ยานยา   7 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

106 นาย อิบรอเฮ็ม ประดู ่ 4/4 1 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

107 นาย หามะ สะนิ 52/2 1 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

108 นาย เฟาซ ี ประดู ่ 1/3 1 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

109 นาย มิตชยั เภรีผล 29/2 1 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

110 นาย มะลายี บือแน   1 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

111 นาย มะรอปี มิง 173/1 2 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

112 นาย ธวชั ส าอางศร ี 23/2 2 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

113 นาย เสน่ห ์ ภู่ประไพ 18/2 2 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

114 นาย อนสุรณ ์ สทุธิมาศ 19/1 2 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

115 นาย มะเละ อาลีมามะ 13/1 4 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

116 นาย อเุซง็ หะมิดง 52/4 4 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

117 นาย อสุมาน ดามซูอ 2/5 4 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 
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118 นาย มะหะสดีุ แลซา   4 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

119 นาย อทุยั หงสเ์พชร 16/1 7 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

120 นาย เจะสือนิ เจะอบูง 7/3 8 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

121 นาย มะสเุดง็ วาแม 148/6 8 ตาเนาะปเูต๊ะ บนันงัสตา ยะลา 

122 นาย มะสาเร มะสลอง 29/3 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

123 นาย สะแลแม มะสาแต 279/1 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

124 นาย มะรอบี มะลาเฮง 65/2 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

125 นาย ดือราหะ มะสลอง 30/9 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

126 นาย อสุมาน มะกาแล 64/2 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

127 นาย มาหะมะ มะเร๊ะ 64/1 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

128 นาย การมิ ดอคอ 213/2 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

129 นาย ซีฮาบดีุ กาเต๊ะ 69/1 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

130 นาย มะหามะรอปี หะมิดง 82/3 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

131 นาย อาลี หะมิดง 29/9 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

132 น.ส. ดียะ หะมิดง 3/3 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

133 นาย มะ มเูลาะมามะ 19/4 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

134 นาย อบัดลุเลาะ ดามซูอ 1/4 9 ตาเนาะปเูต๊ะ บนันงัสตา ยะลา 

135 น.ส. มารือแย อาลีมามะ 29/8 9 ตาเนาะปเูต๊ะ บนันงัสตา ยะลา 

136 นาย สมาน มะเระ 23/8 9 ตาเนาะปเูต๊ะ บนันงัสตา ยะลา 

137 นาย อสุมาน สียะ 29/7 9 ตาเนาะปเูตะ๊ บนันงัสตา ยะลา 

138 นาย ส าราญ เลขาวิจิตร 1/2 7 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 

139 นาย อบัดลุมานฟั ดีสะเอะ 31 3 กรงปินงั กรงปินงั ยะลา 

140 นาย มหุะมะ สเิดะ 1/5 2 คีรเีขต ธารโต ยะลา 

141 นาย กอเดร ์ เจ๊ะบ ู 4/2 2 คีรเีขต ธารโต ยะลา 

142 นาย อารีย ์ แวเลาะ 61/1 2 คีรเีขต ธารโต ยะลา 

143 นาง แวมีดะ โตะกะ 328 1 ธารโต ธารโต ยะลา 

144 นาย ฮาซนั มาแจ 324/1 1 ธารโต ธารโต ยะลา 

145 นาย พรชยั เจ๊ะเลม็ 357 1 ธารโต ธารโต ยะลา 

146 นาย มะฮะดี อาบ ู 6/2 2 ธารโต ธารโต ยะลา 

147 นาย อสุมนั เลาะซา 138/1 2 ธารโต ธารโต ยะลา 

148 นาย แวอิสมาแอ แวหะยี 139 2 ธารโต ธารโต ยะลา 

149 นาย ประวิทย ์ สขุสวสัดิ ์ 42 3 ธารโต ธารโต ยะลา 
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150 นาย มฮุมัหมดั กะลแูป 116/7 3 ธารโต ธารโต ยะลา 

151 นาย อิสมาแอล มดูอ 116/8 3 ธารโต ธารโต ยะลา 

152 นาย สไุลมาน อาลี 69/5 6 ธารโต ธารโต ยะลา 

153 นาย อาหามะ มีนาดาโอะ 27/1 6 ธารโต ธารโต ยะลา 

154 
นาย 

มฮู าหมดัรอมือ
ลี หะยีวาจิ 17/2 6 ธารโต ธารโต ยะลา 

155 นาย มะล ี เจ๊ะแว 4/4 6 ธารโต ธารโต ยะลา 

156 นาย ซูดงิ ดือราแม 30 6 ธารโต ธารโต ยะลา 

157 นาย รุสลนั ตีแม็ง 33/9 6 ธารโต ธารโต ยะลา 

158 นาย ตอพา ดอเลาะ 45/2 6 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

159 นาย มาม ุ หะรี 99/2 6 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

160 นาย แวอิบรอเฮม เฮาะเดง็ 86 6 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

161 นาย มะยือร ิ หะแว 4 6 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

162 นาย มะยาล ี สาเม็ง 100 6 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

163 นาย ซูฮยัมี อาแด 63/2 11 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

164 น.ส. แวสมีเยาะ ดาโอ๊ะ 79/4 11 บา้นแหร ธารโต ยะลา 

165 นาย จ ารสั จนัทรนิตย ์ 39 3 แมห่วาด ธารโต ยะลา 

166 นาย สวสัดิ ์ ยอดสขุ 38 3 แมห่วาด ธารโต ยะลา 

167 นาย เซียร คงถาวร 31/3 3 แมห่วาด ธารโต ยะลา 

168 นาง ดอรอจิ หะยีมะล ี 149 1 เข่ือนบางลาง บนันงัสตา ยะลา 

169 นาย รอเซง็ สาและ 29 1 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

170 นาย นรุดีน อาแว 71/3 1 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

171 นาย มฮู าหมดัซาร ี สอรี 118 1 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

172 นาย บรูฮนั อาลีมามะ 35 2 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

173 นาย เซะ กาจะลากี 144 2 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

174 นาย สามะ อาลีมามะ 12/1 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

175 น.ส. สีตีอะอีเสาะ สแูว 319 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

176 นาย มสุเลม็ หมะหม ุ 26/1 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

177 นาย อิบรอเฮง กาหลง 204/1 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

178 น.ส. นิสมิะ นิมะ 142/3 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

179 นาย สะอารี จารู 78 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

180 นาย ดอเลาะ อาแว 33 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

181 นาย นรูอาบีดีน จารง 198/1 3 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 
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182 นาง แมะซง สงุาบารู 210 5 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

183 นาง อาซีซะห ์ มะเย็ง 164/2 5 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

184 นาย มะนาเซ อีปง 201/2 5 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

185 นาง รอสือน๊ะ กานงุ 150 5 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

186 นาย ฮามิด กะลแูป 75/10 5 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

187 นาย มะรอเซะ ดอเลาะ 126 5 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

188 นาย ยสุรีย ์ กอและ 443 1 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

189 นาย อบัดลุฮาเลม็ อาแว 168 11 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

190 นาย ตอเฟะ มนูะ 304 11 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

191 นาย อิบรอเฮม กาโฮง 497 11 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

192 นาย มหูามดั ซอรี 20 11 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

193 นาย มะรอเสะ ยามา 195 12 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

194 นาย นิเฮง มะแตหะ 107 1 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

195 นาย นิเยะ มะสาวา 239 1 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

196 นาย อบัดลุอาซ ิ โต๊ะอิ 283 1 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

197 นาย สมาน มามะแตหะ 50 1 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

198 นาย 
อาหามหมดัรุส
ลี 

กาซอ 
7/3 1 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

199 นาย อิสมะแอ วาหะ 493 1 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

200 นาย มสุตอปา นิแซ 204 1 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

201 นาย หามะรอซี เจะเตะ 5 2 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

202 นาย เซะ แม 78 2 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

203 นาย มะแอ สอมะล ี 19 2 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

204 นาย อบัดลุรอมนั สาและ 11 2 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

205 นาย ดอเลาะ ลาเตะ 7 3 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

206 นาย ลาเต๊ะ สะดีบือมะ 62/1 4 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

207 นาย เจะม ุ กนิูง 194 4 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

208 นาย ดอรอแม สาและ 44 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

209 นาย รอซาล ี ดือเระ 433/1 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

210 นาย ฮารง บนัดาร ์ 484/1 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

211 นาย ยโูซะ มะเซง็ 431 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

212 นาย มะตอเฮร ์ กาเซ๊ะ 60/1 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

213 นาย มะแอ สะมาแอ 457 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 
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214 นาย กอลีเยาะ ปาแซ 298 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

215 นาย อเุซง็ สหุลง 72 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

216 นาย ตว่นแหละ ปาแซ 299 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

217 น.ส. มารีเยาะ มะยี 444 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

218 นาย มะกอเล๊ะ กาเวง็ 276/1 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

219 นาย หะมะ ดอนิ 96 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

220 นาย มะซากี ดือเระ 433 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

221 นาย มือลี ลาเต๊ะ 265 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

222 นาง แมะเยาะ มีนา 278 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

223 นาย หะมิ เจะหลง 472 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

224 นาย มะแอ สาเร๊ะ 73 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

225 นาย มะดือเระ มะแซ 48/3 7 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

226 นาย อบัดลุกอเดร ์ ฮามะ 91/2 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

227 นาย มาหามะ กามา 185 11 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

228 นาย อายบุ ดือราเซะ 572 11 ตลิ่งชนั บนันงัสตา ยะลา 

229 น.ส. มีเนาะ กามะ 153 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

230 นาย สวยบ๊ะ อาลีมามะ 304 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

231 นาย อาเซ๊ะ สนิง 27/1 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

232 นาย อิบรอเฮม ตาเฮร ์   1 บาเจาะ บนันงัสตา ยะลา 

233 นาง อีเสาะ อิแอ 270 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

234 นาง รอมือละ มะแตหะ 26 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

235 นาง สาเราะ ยาตี 24 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

236 นาย ชารีฟ กียะ 92/2 11 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 

237 น.ส. มือละ มซูอ 2/1 2 บนันงัสาเรง เมืองยะลา ยะลา 

238 นาย เซง วาเซะ 69/1 2 บนันงัสาเรง เมืองยะลา ยะลา 

239 นาย แวหะมะ สะโด 16/1 3 บนันงัสาเรง เมืองยะลา ยะลา 

240 นาย ฮาซนั อาซอ่ง 76/1 3 บนันงัสาเรง เมืองยะลา ยะลา 

241 นาย ดอรอฮะ เซะแง 103 3 บนันงัสาเรง เมืองยะลา ยะลา 

242 นาย เกษม ดือรานิง 116 5 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 

243 นาย อดือนนัท ์ หะมะ 74/2 8 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 

244 นาย การมิ กะลาแต 42/1 4 ปะแต ยะหา ยะลา 

245 นาย อบัดลุเลาะ สาโยะ 66 7 ปะแต ยะหา ยะลา 



15 
 

รายช่ือเกษตรกรที่เข้าโครงการการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพ่ือเช่ือมโยงตลาด GMP (สุ่มส ารวจ 40 ราย จาก 245 ราย) 

ล าดับ 
ค า

น าหน้า 
รายช่ือ นามสกุล รหัสบัตรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

พื้นที่ พิกัดแปลง 
(ไร่) x y z 

1 น.ส. โนรมารียะ สามะอาลี 3950100262755 1/4 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1 0750789 0713058 38 
2 นาย มูฮัมหมัด โละซ ิ 1950100151507 20/1 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 2 0754186 0696261 62 
3 นาย ปะจู กะจิ 3950100465362 4/2 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1 0750795 0710071 40 
4 นาย ดอรอนี ลาแซ 3950100465672 17/3 3 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1 0749937 0713096 39 
5 นาย รอซูวัน บาดา 3950100468159 6/7 4 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 3 0750054 0712497 25 
6 นาย ดอหะแม ดือราแม 3950100481252 11/3 6 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1 0751006 0711213 53 
7 นาย อับดุลสมัด วาอายีตา 3950100484693 7/2 6 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 2 0752641 0696182 46 
8 นาย สาชาลี ตะนิรี 3959900258122 7/3 7 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 3 0751886 0708979 35 
9 นาย รอซะ ดอเลาะบองอ 3950100262178 128/4 7 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1 0748281 0712386 59 

10 นาย มือลี ยีอาซา 3941000214814 14/3 8 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1 0753087 0707061 40 
11 นาย สุริยนทร์ ศรีสุข 3950500248725 11/1 1 ตาชี ยะหา ยะลา 1 0732204 0725432 125 
12 นาย พสิษฐ์ ศรีสุข 3950500244720 2/3 1 ตาชี ยะหา ยะลา 2 0732289 0724428 122 
13 นาง นิภา สุมังคะเล 3950500241585 10/1 1 ตาชี ยะหา ยะลา 1 0731781 0725951 105 
14 นาย สมชาย การะเกตุ 3950500251939 10/1 4 ตาชี ยะหา ยะลา 1 0730999 0724447 120 
15 น.ส. ธิษารัตน์ คิดถูก 3950500242565 22/1 1 ตาชี ยะหา ยะลา 0.5 0731560 0726578 172 
16 นาย ประพนธ์ พูลศิลป์ 5950599002690 16/1 2 ตาชี ยะหา ยะลา 0.5 0733012 0725410 102 
17 นาง ประนอม ปิยัง 3950500251971 59/1 2 ตาชี ยะหา ยะลา 3 0731860 0724656 107 
18 นาง ทิพวรรณ จันทวงศ์ 3940700109818 26/1 5 ตาชี ยะหา ยะลา 2 0731669 0723979 128 
19 นาย หะมะ มะลี 3950600031761 12/1 1 กาลอ รามัน ยะลา 3 0766128 0076116 34 
20 นาย มูฮัมหมัด หะระตี 3950600037289 29/1 2 กาลอ รามัน ยะลา 1.5 0765589 0704935 102 
21 นาย รอสะ มาสาระกามา 3950600045737 54/2 3 กาลอ รามัน ยะลา 0.25 0759802 0707485 71 
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22 นาย รอสะ มาสาระกามา 3950600045737 54/2 3 กาลอ รามัน ยะลา 0.25 0762283 0708270 41 
23 นาย สะมะแอ สาแล 3950600546582 25/7 1 โกตาบาร ู รามัน ยะลา 1.5 0764588 0704922 87 
24 นาง หมะกรือซง วาแมดีซา 3950600242290 15/1 1 ท่าธง รามัน ยะลา 6 0777623 0727609 27 
25 นาย มะซูเพียน มะแซ 3950600392992 59/4 6 ท่าธง รามัน ยะลา 2 0769577 0723399 52 
26 นาย มะซูเพียน มะแซ 3950600392992 59/4 6 ท่าธง รามัน ยะลา 5 0769530 0723346 64 
27 นาย อับดุลการิง ดอมอลอ 3950600101882 12/4 6 ท่าธง รามัน ยะลา 1 0768775 0729162 27 
28 นาย มาหามะรอสะนี มะบาระเกะ 3950600134462 89/1 6 ท่าธง รามัน ยะลา 1.5 0768640 0723276 27 
29 นาย อดุลย์ แอโด 3950600310635 42/1 2 บาโงย รามัน ยะลา 1.5 0766596 0703014 119 
30 นาย มาหามะ สะกะแย 3950600196280 16/3 3 ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1 0764909 0711653 64 
31 นาย มามะ มะแซ 3940900411691 22/6 1 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 2 0758921 0781465 488 
32 นาย อาหามัดสุเพียน กาหลง 1960300078757 4/1 1 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 1.5 0758037 0679228 444 
33 นาย อับดุลเลาะ อภิบาลแบ 3950300195067 170/1 2 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 1 0758421 0680419 563 
34 นาย จรินทร์ จันทร์แดง 3950300198180 7/11 4 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 8 0758070 0678940 412 
35 นาง ฉวีวรรณ แก้วประกาศ 3959900315282 40/2 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 2 0757398 0681341 390 
36 นาง แผ้ว ชูดแดง 3940700108846 17/4 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 2 0756606 0980755 362 
37 นาย อนุชา พรหมเต็ม 3950400028791 30/1 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 6 0756949 0680570 389 
38 นาย กิติศักดิ์ แก้วขาว 3950400062417 20/4 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 4 0756463 0680808 389 
39 นาย รุสลาน รามะ 3950600312646 18/5 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 6 0758932 0681581 481 
40 นาง นุชนาฏ เพ็ชร์บุญศรี 3940700111073 16/3 5 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 5 0757077 0681174 386 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
เรื่อง “การพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม  จังหวัดยะลา” 
 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕  ระดับ จากความพึงพอใจ
ของเกษตร ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 
 

ระดับ ความพึงพอใจของเกษตรกร 
เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจรับรอง GAP ทุเรียนเพื่อเชื่อมโยงตลาด GMP  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม  จังหวัดยะลา 
 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

 
       จากแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการให้บริการการตรวจรับรองมาตรฐาน GAPของ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

พบว่า  เกษตรกรให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่    ร้อยละ 94.29   อยู่ในระดับคะแนน 5 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 
         

              มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. เกิดความล่าช้าในการเข้าตรวจบางแปลง เนื่องจากในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรบางราย รถยนต์ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ต้องใช้รถมอเตอร์ไซต์ จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าตรวจ 

2.ประชาชนได้น าความรู้เรื่องด้านการปลูกทุเรียนตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
โดยการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้สามารถปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึน้  

3. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน แปลงของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนที่สามารถเป็นแปลงต้นแบบได้ เพ่ือจะได้
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

4. เกษตรกรเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมเติมความรู้ให้รอบด้าน นอกเหนือจากด้าน
งานรับรองมาตรฐานแปลง GAP เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่เกษตรกร 
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 ภาพกิจกรรม 
 

1.ภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน GAP ที่ถูกต้อง 

ตามความต้องการของผู้ประกอบการและระบบ GMP 

 

 
 

2.ภาพการประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่พืชทุเรียน GAP และระบบ GMP 
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ผลจากการวิเคราะห์แนวทาง/แผนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชนในปีงบประมาณ 

๒๕63 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘  กรมวิชาการเกษตร 

............................................. 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จ านวน 40 รายพบว่าเกษตรกร มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ทุเรียน เพ่ือเชื่อมโยงตลาด GMPของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยะลา  โดยเกษตรกรให้คะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจเฉลี่ย  อยู่ท่ีระดับร้อยละ 94.29  

          มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เกิดความล่าช้าในการเข้าตรวจบางแปลง เนื่องจากในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรบางราย รถยนต์ไม่สามารถ

เข้าถึงได้ต้องใช้รถมอเตอร์ไซต์ จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าตรวจ 
2.ประชาชนได้น าความรู้เรื่องด้านการปลูกทุเรียนตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

โดยการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้สามารถปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น  
3. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน แปลงของเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนที่สามารถเป็นแปลงต้นแบบได้ เพ่ือจะได้

น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
4. เกษตรกรเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมเติมความรู้ให้รอบด้าน นอกเหนือจากด้าน

งานรับรองมาตรฐานแปลง GAP เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
 
 

...................................................... 
 
 
 
 
 

 
 

 


