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บทคัดย่อ 
   ในการศึกษาความเช่ือมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการด าเนินงานห่วงโซ่อุปทานของ
กระเทียมจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและ
การตลาดของกระเทียมท่ีผ่านมาตรฐาน GAP  เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและความเช่ือมโยงของผล
จากการปฏิบติัของ GAP  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม
ท่ีผา่นมาตรฐาน GAP และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนักระเทียม
ใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 
   การศึกษามีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตรกรจากจงัหวดัเชียงใหม่ 50 ราย 
และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 50 ราย และกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทาน ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตและการตลาดของกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีผา่นมาตรฐาน GAP  
พบวา่ในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการรับรอง GAP รวมทั้งส้ิน 582 คน มี
พื้นท่ีปลูกจ านวน 3,915.25 ไร่ ในขณะท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรท่ีไดรั้บการรับรอง GAP จ านวน 
152 คน โดยมีพื้นท่ีจ  านวน 492.55 ไร่ และยงัพบว่าตลาดกระเทียมท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ในประเทศ
ไทยยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของทั้งผูบ้ริโภค และผูแ้ปรรูป โดยแหล่งรับซ้ือมีทั้งการรับซ้ือโดยตรงจากพ่อคา้
คนกลางและขนส่งไปยงัผูแ้ปรรูปหรือตลาดเฉพาะท่ีใหค้วามส าคญักบัอาหารปลอดภยั  
   การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและความเช่ือมโยงของ GAP พบวา่มีความเช่ือมโยงจากตน้น ้าไป
ยงักลางน ้ าแต่ยงัขาดปลายน ้ า (ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในระดบัต ่า) ท าให้ราคากบัคุณภาพของสินคา้ขดัแยง้
กนั ราคา GAP กบัไม่ GAP ไม่มีความแตกต่างกนั และยงัพบวา่เกษตรกรมีการปฏิบติัในระดบัต ่าในดา้น 
1) การจดัการรายการปัจจยัการผลิต 2) การจดัการอุปกรณ์ วสัดุท่ีสัมผสักบัผลิตผลโดยตรง 3) การ
เลือกใชภ้าชนะท่ีใชใ้นการบรรจุขั้นตน้ 4) การจดัวางผลิตผลในบริเวณท่ีพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียว 5) การ
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จดัการผูท่ี้สัมผสักบัผลิตผลโดยตรง 6) การจดัการบุคคลท่ีเจ็บป่วยและอาจน าโรคสู่ผลิตผล 7) การ
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการฝึกอบรม  
 นอกจากน้ีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานพบว่า ปัจจยัจุดแข็ง 
ไดแ้ก่ การจดัหาปัจจยัการผลิต และการรวมกลุ่มหรือคลสัเตอร์ ปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ ตน้ทุนโลจิ
สติกส์ การวิจยัและพฒันา การเพิ่มมูลค่าในผลิตภณัฑ์ และการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ส าหรับปัจจยัท่ีสร้าง
โอกาส ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ นโยบายของรัฐบาล และกระแสอาหารปลอดภยั และปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรค ไดแ้ก่ การสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการแข่งขนัจาก
ต่างประเทศ  

 ผลจากการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อหาแนวทางส าหรับการพฒันาศกัยภาพ พบวา่ ในระดบัตน้น ้า ควร
ก าหนดพื้นท่ีการผลิตให้เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยี การวิจยัและพฒันาในดา้นคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ และจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ในระดบักลางน ้ า ควรส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่และพฒันาบรรจุภณัฑ์ และส่งเสริมให้มีการประสานงานกนัในลกัษณะของคลสัเตอร์ 
ในส่วนปลายน ้ า ควรประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภครับรู้มากข้ึน และการจดัท าระบบการผลิตและซ้ือขาย
แบบอจัฉริยะท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ 
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Project Name     The relationship of GAP standard for the supply chain operation of  
        garlic in Chiang Mai and Mae Hong Son Province 
 

Abstract 
   The research of the relationship for the supply chain operation of garlic in Chiang Mai and 
Mae Hong Son Province aims to examine the production and marketing situations of the garlic that 
meets the GAP standard, to analyze the supply chain and relationship of GAP practices, to investigate 
the factors influencing the supply chain operation of the garlic that meets GAP standard, and to propose 
the suggestion to develop the potential in the sustainable competition.  
   This research contains 2 groups of samples which consists 1) group of 50 farmers in Chiang 
Mai province plus 50 farmers in Mae Hong Son province and 2) group of relevant people who involves 
in the supply chain. The results of examining the production and marketing situations of the garlic in 
Chiang Mai province and Mae Hong Son province that meets GAP standard found that in 2018 there 
are 582 farmers in Chiang Mai that have been approved for GAP standard with 3,915.25 Rai cultivated 
area. Moreover, there are 152 farmers in Mae Hong Son that have been approved for GAP with 492.55 
Rai cultivated area. Furthermore, there still are the demand of both consumers and processors for the 
garlic market in Thailand that meets GAP standard. There are direct buying sources from the 
middleman and transporters to the processors or niche market which specifically focuses on food safety. 
   The analysis of the supply chain and relationship of GAP found that there are linkages from 
upstream to midstream, however, there is a lack in downstream (lack of consumers’ knowledge), which 
lead to conflict between the price and quality of products. The price of GAP and non-GAP products are 
indifferent. In addition, the results also showed that the farmers have low level of practice in 1) the 
management of production inputs 2) the management of instruments and materials that have direct 
contact with the products 3) the choice of containers in primary packaging 4) the arrangement of 
products in cultivated area 5) the management of the persons that have direct contact with the products 
6) the organization of sick person that could infect the productห 7) the recording of training history.  
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  Additionally, the investigation of the factors influencing the supply chain operation of the garlic 
has shown that strength factors consist of input supply and cluster, while weak factors contain Logistics 
cost, research development, value-adding in the products, and packaging.  In terms of the factors that 
contribute to the opportunity, there are quality control, government policy, and food safety trend. For 
the factors that could be the obstacle, there are awareness of the consumers, the access to information 
technology, and the competition from abroad.  
 The outcome of group meeting for proposing the suggestion to develop the potential in the 
sustainable competition reveals that, in the upstream stage, the cultivated area should be appropriately 
defined with the support of information technology usage and research development of the products 
while organizing the cooperative among the farmers. Moreover, for the midstream stage, there should 
be the support for new product development and packaging while boosting the cooperation in cluster 
form. Further, in the downstream stage, the public relation should expand the awareness while operating 
production and trade that linked throughout the intelligent system as a whole.  
 




