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ภาพท่ี 4.54 ผลผลิตกระเทียมผา่นมาตรฐาน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีเก็บ

เก่ียวได ้
68 

ภาพท่ี 4.55 การแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 70 
ภาพท่ี 4.56 กระเทียม GAP ท่ีถูกใชส้ าหรับการแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
70 

ภาพท่ี 4.57 กระเทียม GAP ท่ีถูกใชส้ าหรับการแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

71 

ภาพท่ี 4.58 กระเทียม GAP ท่ีถูกใชส้ าหรับการแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

71 



ฏ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

  หนา้ 
ภาพท่ี 4.59 ลกัษณะของโรงเรือนท่ีตากกระเทียมท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
72 

ภาพท่ี 4.60 การแปรรูปกระเทียมกลีบท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

72 

ภาพท่ี 4.61 การแปรรูปกระเทียมมดัจุกท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

73 

ภาพท่ี 4.62 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมเจียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 74 
ภาพท่ี 4.63 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมแกะเปลือกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 74 
ภาพท่ี 4.64 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมกลีบไม่แกะเปลือกในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
74 

ภาพท่ี 4.65 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมตดัจุกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 75 
ภาพท่ี 4.66 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมชนิดมดัแบบตะกร้าในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
75 

ภาพท่ี 4.67 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมท่ี
ผา่นมาตรฐาน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

88 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 




