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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  กระเทียมของประเทศไทยไดรั้บการยอมรับวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษ คือให้กล่ินท่ี
หอมฉุน และมีรสเผด็ เหมาะกบัการแปรรูปทุกชนิดโดยเฉพาะ เคร่ืองเทศ และน ้ าพริก กระเทียมถือว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัชนิดหน่ึงของไทย ท่ีนิยมปลูกกนัเป็นจ านวนมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดั 
ล าพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน หากมองในภาพรวมของการปลูกกระเทียมทั้งประเทศ พบว่า ในปี 
2558 มีเน้ือท่ีเพาะปลูก 73,277 ไร่ เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 73,061 ไร่ และผลผลิตท่ีไดรั้บเท่ากบั 67,686 ตนั ซ่ึง
ลดลงจากที 2557 นอกจากน้ี กระเทียมเป็นพืชท่ีมีการเพาะปลูกโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ซ่ึงมี
จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีเน้ือท่ีเพาะปลูกกระเทียมในระดบัท่ีสูงเป็น
อนัดบัท่ี 1 และอนัดบัท่ี 2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1.1 ในปี 2558 จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
มีเน้ือท่ีเพาะปลูกเท่ากบั 23,114 ไร่ และ 19,111 ไร่  เน้ือท่ีเก็บเก่ียวเท่ากบั 23,114 ไร่ และ 19,111 ไร่ และ
ผลผลิตท่ีไดรั้บเท่ากบั 26,466 ตนั และ 18,786 ตนั ตามล าดบั ซ่ึงลดลงจากปี 2557 โดยสาเหตุเน่ืองมาจาก
พนัธ์ุกระเทียมท่ีมีราคาแพงและหายาก ท าให้เกษตรกรขาดแคลนพนัธ์ุท่ีจะปลูก อีกทั้งกระเทียมยงัเป็น
พืชท่ีมีการลงทุนสูงและตอ้งใชเ้วลานานในการปลูก  

ตำรำงที ่1.1 เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิต ของกระเทียมในประเทศไทย 

จงัหวดั 
เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่) เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตนั) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
รวมทั้งประเทศ 94,704 79,719 73,277 92,974 79,146 73,016 79,442 72,109 67,686 
ภาคเหนือ 94,046 78,868 72,686 92,395 78,358 72,463 79,025 71,479 67,264 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 658 851 591 579 788 553 417 630 422 
เชียงราย 2,828 2,561 2,556 2,799 2,513 2,436 2,415 2,200 2,175 
พะเยา 13,859 12,205 8,756 12,734 12,021 8,669 6,541 7,189 4,973 
ล าปาง 10,948 9,098 8,845 10,948 9,050 8,845 5,890 6,323 6,298 
ล าพนู 6,276 3,452 3,615 6,276 3,447 3,615 6,006 3,355 3,590 
เชียงใหม ่ 29,842 25,488 23,114 29,557 25,437 23,114 32,379 28,674 26,466 
แม่ฮ่องสอน 21,735 19,282 19,111 21,588 19,128 19,111 20,127 18,858 18,786 
ตาก 5,482 4,276 4,304 5,427 4,256 4,299 3,994 3,328 3,478 
อ่ืนๆ 3,734 3,357 2,976 3,645 3,294 2,927 2,090 2,182 1,921 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558. 
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  ส าหรับพื้นท่ีปลูกกระเทียมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรผูป้ลูกจ านวน 5,020 ราย (ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2553 อา้งโดย ธนสิน เด่นเจริญกล, 2555) โดยพื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีมากท่ีสุด
ใน จ.แม่ฮ่องสอน คือพื้นท่ี อ.ปาย ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกกระเทียมเท่ากับ 7,958 ไร่ รองลงมาคือ อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน ท่ีมีพื้นท่ีการปลูกกระเทียมเท่ากบั 3,523 ไร่ ในขณะท่ีพื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
พื้นท่ี อ.สบเมย ท่ีมีเพียง 551 ไร่ ในท านองเดียวกนั จงัหวดัเชียงใหม่มีแหล่งเพาะปลูกกระเทียมท่ีส าคญั 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ
แม่แตง อ าเภอสะเมิง และในส่วนของอ าเภออ่ืนๆ ไดมี้การปลูกกระจายทัว่ไปในปีการผลิต 2557/58 ซ่ึง
มีเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมทั้งหมด 4,516 ราย (ส านกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
1, 2557) พื้นท่ีปลูกโดยรวม 27,103 ไร่ และผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 3,308 กิโลกรัมต่อไร่  
  หากกล่าวถึงเร่ืองการตลาดของกระเทียม ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 1.2 พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่ของ
กระเทียมพึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลกั โดยมีปริมาณท่ีส่งออกขายไปยงัต่างประเทศในจ านวนน้อย 
โดยขอ้ไดเ้ปรียบของกระเทียมในประเทศไทยคือมีคุณลกัษณะท่ีแห้ง มีกล่ินหอม มีรสจดัเขม้ขน้ และ
เผด็กวา่กระเทียมประเทศจีน ในขณะท่ีขอ้เสียเปรียบคือ กระเทียมไทยมีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่กระเทียม
หวัใหญ่จากจีน ท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนัในเร่ืองราคาได ้ 

ตำรำงที ่1.2  การตลาดกระเทียมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 

ประเภท 
การส่งออก การน าเขา้ 

ประเทศ 
คู่คา้ 

ประเทศ
คู่แข่ง 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

- กระเทียม ส าหรับ
ขยายพนัธ์ุ 

- - 1,602.93 22.5 จีน  
อินเดีย  
ไตห้วนั  
โคลมัเบีย 
อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
พม่า 

จีน 
พม่า 

- กระเทียมสดหรือ
แช่เยน็ 

237.75 6.46 54,608.63 473.91 

- หอมกระเทียมอ่ืน 71.35 0.72 274.73 6.53 
- กระเทียมเป็นผง 246.77 16.940 1,021.02 89.0 
- กระเทียมไม่เป็นผง 89.0 5.01 2,527.22 42.85 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558. 

  จากตารางท่ี 1.2 การส่งออกกระเทียมในปี 2557 พบวา่ไดส่้งออกกระเทียมสดหรือแช่เยน็จ านวน 
237.75 ตนั มีมูลค่าเท่ากบั 6.46 ลา้นบาท หอมกระเทียมอ่ืนจ านวน 71.35 ตนั มูลค่าเท่ากบั 0.72 ลา้นบาท 
กระเทียมท่ีเป็นผงจ านวน 246.77 ตนั มูลค่าเท่ากบั 16.940 ล้านบาท และกระเทียมไม่เป็นผงจ านวน
เท่ากบั 89 ตนั มูลค่าเท่ากบั 5.01 ลา้นบบาท และมีการน าเขา้กระเทียม ส าหรับขยายพนัธ์ุ 1,602.93 ตนั 
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มูลค่าเท่ากบั 22.5 ลา้นบาท กระเทียมสดหรือแช่เยน็ 54,608.63 ตนั มูลค่าเท่ากบั 473.91 ลา้นบาท หอม
กระเทียมอ่ืนจ านวน 274.73 ตนั มูลค่าเท่ากบั 6.53 ลา้นบาท กระเทียมเป็นผงจ านวน 1,021.02 ตนั มูลค่า
เท่ากบั 89.0 ลา้นบาท และกระเทียมไม่เป็นผงจ านวน 2,527.22 ตนั มูลค่าเท่ากบั 42.85 ลา้นบบาท อีกทั้ง
ยงัมีประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั คือ จีน อินเดีย ไตห้วนั โคลมัเบีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า และประเทศ
คู่แข่งท่ีส าคญัคือ จีนและพม่า (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 
  จากขอ้มูลส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ไดใ้ห้ขอ้เสนอในการพฒันากระเทียมโดยมุ่งเน้น
มาตรการในการจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทาง (GAP) ท่ีเช่ือมต่อกับ Good 
Manufacturing Practice (GMP) อย่างเป็นระบบ และมีเครือข่ายท่ีรับช่วงต่อกนัไดเ้ป็นลูกโซ่ (Supply/ 
Value Chain Management) และจากข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) ได้
กล่าวถึงผลผลิตกระเทียมท่ีได้จากเกษตรกรท่ีด าเนินการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภยั GAP ใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน เป็นตวัอย่างในการน าร่องของการเพิ่ม
มูลค่าของกระเทียมในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีมีการเพาะปลูกเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัเป็น
ตวัอย่างให้กบัเกษตรกรไดต้ระหนกัและรู้ถึงคุณค่าของการผลิตภายใตม้าตรฐานความปลอดภยั GAP 
แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของระบบการผลิตตามแนวทาง GAP 
  ในประเด็นของการไดรั้บการปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ของกระเทียมหัวในภาพรวม
ของทั้งประเทศ จะยงัอยูใ่นสถานะของการพิจารณาเบ้ืองตน้ โดยสถานะแปลงทั้งหมดโดยรวมท่ีก าลงั
อยูใ่นการพิจารณาเบ้ืองตน้เท่ากบั 1,004 แปลง ซ่ึงมีจ านวนแปลงท่ีขอเท่ากบั 1,249 แปลง และมีเน้ือท่ี
ทั้งหมดเท่ากบั 2,973.69 ไร่ ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 1.3  

ตำรำงที ่1.3 จ านวนแปลงและเน้ือท่ีปลูกกระเทียมท่ีขอการรับรอง และสถานะของแปลงท่ีไดรั้บการ
ปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP)  

จงัหวดั 
จ านวนท่ีขอการรับรอง สถานะแปลง 

จ านวนแปลง เน้ือท่ี (ไร่) เบ้ืองตน้ ตรวจรับรอง ได ้GAP 
เพชรบูรณ์ 354 955.15 354 - - 
ล าปาง 245 352.5 235 - - 
เชียงใหม่ 213 936 44 - - 
แม่ฮ่องสอน 67 212 64 - - 
หนองคาย 60 20.85 57 - - 
นครพนม 58 126.5 29 - - 
อุตรดิตถ ์ 53 106 53 - - 
อ่ืนๆ 199 264.7 168 - - 

รวม 1,249 2,973.69 1,004 12 - 
ท่ีมา: การจดัการคุณภาพการปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช, 2558. 
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  ในส่วนของจงัหวดัท่ีได้รับสถานะของการพิจารณาเบ้ืองต้นมากท่ีสุดคือ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เท่ากบั 354 แปลง รองลงมาคือ จงัหวดัล าปางเท่ากบั 235 แปลง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเท่ากบั 64 แปลง 
จงัหวดัเชียงใหม่เท่ากบั 44 แปลง และจงัหวดัอ่ืนๆ เป็นตน้ จะเห็นว่าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนถึงแมจ้ะมี
จ านวนแปลงท่ีไดข้อการรับรองเพียง 67 แปลง แต่ในการขอการรับรองของจงัหวดัน้ีไดรั้บการพิจารณา
เบ้ืองต้น 64 แปลง แสดงให้เห็นถึงสถานะแปลงท่ีเข้าข่ายการปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
ในขณะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนแปลงท่ีขอการรับรองเท่ากับ 213 แปลง แต่ได้รับการพิจารณา
เบ้ืองตน้เพียง 44 แปลง 
  ปัจจุบนัเกษตรกรท่ีปลูกกระเทียมในภาคเหนือก าลงัพบกบัปัญหาราคากระเทียมตกต ่า เน่ืองจาก 
ในประเทศไทยได้มีการลักลอบการน าเข้ากระเทียมจากประเทศจีนจ านวนมาก และในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดมี้การหลีกเล่ียงการน าเขา้กระเทียมจากประเทศจีน เน่ืองจากพบปัญหาสารเคมีตกคา้ง 
ส่งผลให้กระเทียมจากประเทศจีนเข้ามายงัประเทศไทยด้านจงัหวดัมุกดาหารและจงัหวดัเชียงราย 
นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มพอ่คา้ท่ีใชว้ธีิการหลีกเล่ียงภาษีโดยการน าใบเสร็จการเสียภาษีน าเขา้จากศุลกากรมา
ใช ้ท าให้กระเทียมภายในประเทศเกิดปัญหาราคาตกต ่า จากปัญหาราคาท่ีลดลง การลงทุนท่ีสูง และค่า
พนัธ์ุกระเทียมมีราคาแพง ท าให้เกษตรกรปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น มนัฝร่ังพนัธ์ุโรงงาน 
ยาสูบ เป็นตน้ ประกอบกบัภาวการณ์ซ้ือขายท่ีไม่ดี เน่ืองจากมีการน าเขา้กระเทียมจากต่างประเทศใน
ปริมาณมาก อีกทั้งโรงงานกระเทียมดองมีการรับซ้ือกระเทียมสดน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ท าให้เกิดการ
สต็อกสินค้าของพ่อค้าเป็นจ านวนมาก และพ่อค้าบางรายเกิดการขาดทุนเน่ืองจากกระเทียมจาก
ต่างประเทศเขา้มาขายแข่งขนักบัตลาดภายในประเทศ ส่งผลให้ราคากระเทียมท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปี 
2558 ลดลงอีก ซ่ึงราคากระเทียมน้ีลดลงต ่ากวา่ร้อยละ 40 มีความรุนแรงกวา่ทุกปี และส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม 
  อีกสาเหตุหน่ึงของปัญหาราคากระเทียมตกต ่าน้ี เกิดจากสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย ส่งผลให้
กระเทียมขนาดท่ีเล็กลง มีปัจจยัภายนอกจากการน าเขา้กระเทียมจากประเทศเพื่อนบา้นเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะกระเทียมท่ีเขา้มาจากประเทศพม่า ท่ีคุณภาพใกลเ้คียงกบัของไทยอยา่งมาก แต่มีตน้ทุนการ
ผลิตและค่าแรงงานท่ีต ่ากวา่ ซ่ึงเช่ือกนัวา่อาจจะมีการลกัลอบน าเขา้โดยพอ่คา้คนกลางจ านวนมาก ส่งผล
ใหก้ระเทียมของไทยลน้ตลาด ไม่มีระบบการจดัการดา้นการตลาด และถูกกดราคา 
  นอกจากน้ี ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัในทุกอ าเภอก าลงัมีการเก็บเก่ียวผลผลิตกระเทียมจาก
ไร่ เพื่อออกจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้ แต่ในปี 2558 น้ี ไดมี้พ่อคา้เขา้มารับซ้ือกระเทียมในจ านวนท่ีน้อย ท า
ให้เกษตรกรจะตอ้งเก็บผลผลิตและท าการขนส่งโยบรรทุกรถยนตน์ าไปขายให้กบัพ่อคา้ดว้ยตวัเอง ใน
พื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และพื้นท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงท าให้เสียค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึนจาก
เดิม อีกทั้ง ในส่วนของพ่อคา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือกระเทียมในไร่ไดก้ดราคากระเทียมจนเหลือเพียง
ราคากิโลกรัมละ 8.40 บาท ซ่ึงต ่ากว่าปี 2557 โดยผลผลิตกระเทียมสดจากไร่ในปี 2557 ท่ีผ่านมานั้น 
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เกษตรกรเคยไดรั้บราคาประมาณไร่ละ 100,000 บาท แต่ในปี 2558 ราคาท่ีไดรั้บกลบัลดลงเหลือเพียงไร่
ละ 40,000-50,000 บาท 
  การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) เป็นแนวทางหน่ึง
ในการช่วยให้การเกษตรได้ผลผลิตสูงและคุม้ค่าการลงทุน ในกระบวนการผลิตมีความปลอดภยัต่อ
เกษตรกรและผูบ้ริโภค และมีคุณภาพดีตามมาตรฐานท่ีก าหนด ในแนวทางน้ีไดมี้การใชท้รัพยากรท่ีเกิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดความย ัง่ยืนทางการเกษตรและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมุ่งให้เกิด
กระบวนการผลิตท่ีไดผ้ลิตผลปลอดภยั ปลอดจากศตัรูพืชและมีคุณภาพ ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดเร่ือง 
แหล่งน ้ า พื้นท่ีปลูก การใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยา้ยผลิตผลภายในแปลง 
การบนัทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภยัจากศตัรูพืช การจดัการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผล
คุณภาพ และการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว (ศูนยบ์ริการขอ้มูลเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) ในการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) น้ีเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
แรงงาน วตัถุดิบ พลงังาน มลพิษ และของเสีย และจะเป็นแนวทางหน่ึงในการบรรเทาปัญหากระเที ยม
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและเป็นส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างจากกระเทียมท่ีเขา้มาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
GAP น้ีอาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยพฒันาไดเ้พียงในส่วนตน้น ้ าหรือในกระบวนการผลิต ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมโยงให้เห็นถึงผลจากการปฏิบติัของ GAP ท่ีจะน าไปสู่กระบวนการในขั้น
ต่อไปอย่างมีคุณภาพคือ ขั้นกลางน ้ าและขั้นปลายน ้ า เพื่อให้เห็นถึงการพฒันาในทั้งระบบ ดงันั้น การ
วิจยัจึงมุ่งเนน้ในการศึกษากระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ท่ีผา่นมาตรฐานการรับรอง GAP 
เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีการปลูกกระเทียมในปริมาณท่ีสูงของภาคเหนือ และท าการวิเคราะห์ถึงห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการทั้งระบบท่ีมีคุณภาพ  
  ประเด็นค าถามในการวจิยัคือ 
  1) สถานการณ์การผลิตและการตลาดของกระเทียมท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอนเป็นอยา่งไร 
  2) รูปแบบของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ในจังหวัดเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอนเป็นอยา่งไร 
  3) มาตรฐาน GAP มีความเช่ือมโยงกบัระบบห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอนอยา่งไร 
  4) ปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ใน
จงัหวดัเชียงใหม-่แม่ฮ่องสอน 
  5) สามารถสร้างแนวทางการพฒันาของกระเทียม GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนน้ี
อยา่งไร เพื่อใหเ้กิดศกัยภาพ มีความสามารถในการแข่งขนั และเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

 1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดของกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ -
แม่ฮ่องสอนท่ีผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP)  
 2) เพื่อวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและความเช่ือมโยงของผลจากการปฏิบติัของ GAP ของกระเทียม
ในจงัหวดัเชียงใหม-่แม่ฮ่องสอนท่ีจะน าไปสู่กระบวนการในขั้นต่อไปอยา่งมีคุณภาพ 
 3) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอนท่ีผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
 4) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถในการแข่งขนักระเทียมในจังหวดั
เชียงใหม-่แม่ฮ่องสอนท่ีผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เพื่อให้
เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1)  เกษตรกรรู้ถึงสถานการณ์การผลิต การตลาด และการขนส่งกระเทียม รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักระเทียม GAP ภายในจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลเพื่อ
วางแผนในดา้นการผลิตและการตลาด และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัสภาพปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 2)  เกษตรกรรู้ถึงการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทาน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในแต่
ละกิจกรรม รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมนั้นไดส่้งผลสะทอ้นกลบัมาเกษตรกรมากนอ้ย
เพียงไร ซ่ึงท าให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเองให้ตอบสนองห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 
 3) ผลจากการวิจยัท าให้เกษตรกรได้แนวทางในการพฒันาทางด้านการผลิตและการตลาด
กระเทียม GAP เพื่อการวางแผนของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดในอนาคต 
 4)  ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม GAP ทั้งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ผูป้ระกอบการแปรรูป ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการพฒันาและเพิ่มมูลค่าของกระเทียม ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาอนัเป็นการยกระดบัรายได้
ใหแ้ก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนท่ี
ผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ทั้งน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั
มุ่งเนน้ไปยงักลุ่มประชากรในห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมท่ีไดรั้บ GAP ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทั้งระบบ ทั้งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม ผูป้ระกอบการ ผูแ้ปรรูป ผูค้า้
ส่ง ผูค้า้ปลีก รวมไปถึงผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 




