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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกระเทยีม 

   จากขอ้มูลส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไปของกระเทียมไว ้
ดงัน้ี 

   1)  ความหมายและพนัธ์ุ 
    กระเทียมมีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Allium sativum Linn โดยอยูใ่นวงศต์ระกูล Alliaceae 
กระเทียมนั้นได้มีช่ือทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละภาคในประเทศไทยคือค าว่า กระเทียมในภาค
กลาง หอมเทียมในภาคเหนือ หอมขาวในภาคอีสาน และหอมหรือหอมเทียมในภาคใต ้ในลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของกระเทียมนั้น เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีหวัอยู่ใตดิ้น แต่ละหวัประกอบดว้ยกลีบเรียงซ้อนกนั
ประมาณ 4-15 กลีบ บางพนัธ์ุจะมีเพียงกลีบเดียว เรียกวา่ “กระเทียมโทน” แต่ละกลีบจะมีกาบเป็นเยื่อ
บางๆ สีขาวอมชมพูหุ้มอยูโ่ดยรอบ กระเทียมมีรากไม่ยาวมากนกั ใบมีลกัษณะยาวแบน ปลายใบแหลม
แคบ โคนมีใบหุม้ซอ้นกนั มีดอกออกเป็นช่อ มีสีขาวติดเป็นกระจุกท่ีปลายกา้นช่อ กระเทียมมีกล่ินหอม
ฉุน รสชาติเผด็ร้อน 
    กระเทียมสามารถเพาะปลูกไดเ้กือบทุกภาคของประเทศแต่เหมาะท่ีจะปลูกในแปลงท่ี
เป็นดินร่วน หรือระบายน ้ าได้ดีและมีอุณหภูมิอากาศค่อนขา้งหนาวเยน็เป็นระยะเวลายาวนานหลาย
เดือน ดงันั้น บริเวณเพาะปลูก กระเทียมท่ีส าคญัของไทย ส่วนใหญ่จึงอยูท่างภาคเหนือตอนบนท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง และอุตรดิตถ์ นอกจากน้ี 
ยงัมีเพาะปลูกขา้งทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น ศรีสะเกษ และบุรีรัมย ์
    การเพาะปลูกกระเทียมส่วนใหญ่จะปลูก 2 ช่วง คือ 1) เพาะปลูกช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน และเก็บเก่ียวเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อายุประมาณ 75 – 90 วนั กระเทียม
ช่วงน้ีเรียกว่ากระเทียมดอง หรือกระเทียมเบา นิยมใช้ท ากระเทียมดอง ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้นาน
เน่ืองจากฝ่อเร็ว และ 2) เพาะปลูกช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม หลงัการเก็บเก่ียวขา้วและเก็บเก่ียว
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อายุประมาณ 90 – 120 วนั เรียกวา่ กระเทียมปี ใชท้  ากระเทียมแห้งเพราะ
สามารถเก็บไวไ้ดน้าน 
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    พนัธ์ุท่ีใชป้ลูกกระเทียมในภาคเหนือนิยมปลูกพนัธ์ุพื้นเมืองเชียงใหม่ เชียงรายและพม่า 
ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนิยมปลูกพนัธ์ุพื้นเมืองศรีสะเกษ และภาคกลางนิยมปลูกพนัธ์ุบางช้าง 
และพนัธ์ุจีน หรือไตห้วนั พนัธ์ุท่ีปลูกในบา้นเรา สามารถแบ่งไดต้ามอายกุารแก่เก็บเก่ียวได ้ดงัน้ี  
    (1) พนัธ์ุเบา หรือพนัธ์ุขาวเมือง ลกัษณะใบแหลม ล าตน้แข็ง กลีบเท่าหัวแม่มือ กลีบ
และหัวสีขาว มีกล่ินฉุนและรสจดั อายุแก่เก็บเก่ียวประมาณ 75 – 90 วนั เช่น พนัธ์ุพื้นเมือง ศรีสะเกษ 
เป็นตน้  
    (2) พนัธ์ุกลาง ลกัษณะใบเล็กและยาว ล าตน้ใหญ่ และแข็ง หวัขนาดกลาง หวัและกลีบ
สีม่วง อายุเก็บเก่ียวประมาณ 90 – 120 วนั นิยมปลูกมากในภาคเหนือ เช่น พนัธ์ุพื้นเมืองเชียงใหม่      
เป็นตน้  
    (3) พนัธ์ุหนกั ลกัษณะใบกวา้งและยาว ล าตน้เล็ก หัวใหญ่ กลีบโต เปลือกหุ้มสีชมพู 
น ้าหนกัดี อายแุก่เก็บเก่ียวประมาณ 150 วนั เช่น พนัธ์ุจีน หรือไตห้วนั เป็นตน้ 

   2)  การปลูก 
    การเตรียมดิน ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกกระเทียม ควรเป็นดินท่ีร่วนซุย ระบายน ้า
ไดดี้ ถา้หากเป็นกรดจดัจะท าใหก้ระเทียมไม่เจริญ ควรใส่ปูนขาวก่อนปลูกอยา่งนอ้ย 15วนั เพื่อปรับดิน
ให้เป็นกรดอ่อนๆ (pH 5.5 – 6.8) ก่อนไถควรหวา่นปุ๋ยคอกก่อนประมาณ 4 ตนัต่อไร่ ถา้เป็นดินเหนียว
ควรใชไ้ถบุกเบิกก่อนพรวน ถา้เป็นดินร่วนใชเ้ฉพาะพรวนและยกแปลงเพื่อการให้น ้าและระบายน ้ าไดดี้ 
การเตรียมดินดีจะช่วยให้กระเทียมลงหวัดี และควรเตรียมแปลงปลูกขนาดกวา้ง 1 – 2.5 เมตร ความยาว
ตามพื้นท่ีปลูกระยะห่างระหวา่งแปลง (ทางเดินหรือร่องน ้า) ควรกวา้ง 50 ซม. 
    ในการปลูก กระเทียมปลูกโดยใช้กลีบซ่ึงประกอบเป็นหัว นิยมใช้กลีบนอกปลูก 
เน่ืองจากกลีบนอกมีขนาดใหญ่ จะให้กระเทียมท่ีมีหัวใหญ่และผลผลิตสูง การน ากระเทียมไปปลูกใน
ฤดูฝน จะท าให้กระเทียมงอกไม่พร้อมกัน โตไม่สม ่ าเสมอกัน ขนาดของกลีบจะมีอิทธิพลหรือ
ความส าคญั ต่อการลงหวัของกระเทียม จากการศึกษาพบวา่พนัธ์ุท่ีมีกลีบใหญ่ ถา้หากใชก้ลีบขนาดกลาง
ปลูกจะท าให้ผลผลิตสูง พนัธ์ุท่ีมีกลีบขนาดเล็ก ถา้ใชก้ลีบใหญ่ท่ีสุดปลูกจะให้ผลผลิตสูง ปกติกลีบท่ีมี
น ้ าหนกั 2 กรัม จะให้ผลผลิตสูง การปลูกอาจให้น ้ าก่อนและใชก้ลีบกระเทียมจ้ิมลงไปโดยเอาส่วนราก
ลงลึกประมาณ 2 ใน 3ส่วนของกลีบ เป็นแถวตามระยะปลูกท่ีก าหนด ในพื้นท่ี 1 ไร่ ตอ้งใชห้วัพนัธ์ุ 100
กก. หรือกลีบ 75-80 กก. ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 10 x 10 – 10 x 15 ซม. จะให้ผลผลิตสูงท่ีสุด ส าหรับ
กระเทียมจีนใชร้ะยะปลูก 12 x 12 ซม. และหวัพนัธ์ุ 300 – 350 กก.ต่อไร่ หลงัปลูกจะใชฟ้างคลุมแปลง
เพื่อควบคุมวชัพืช ท่ีจะมีข้ึนในระยะแรก เก็บความช้ืนและลดความร้อนเวลากลางวนั 
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   3)  โรคท่ีส าคญัของกระเทียม 
    (1) โรคใบเน่าหรือแอนแทรกโนส สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา โดยลกัษณะอาการเร่ิมแรกจะ
มีแผลเกิดข้ึนบนใบกระเทียม ลกัษณะเป็นจุดสีเขียวหม่นและขยายออกไปเป็นแผลรูปยาวรี มองเห็นเป็น
รอยบุ๋มเล็กน้อย ใบหน่ึงๆ อาจมีหลายแผลติดกนั จนใบแห้งและหักพบัลงมา ท าให้ใบพืชไม่สามารถ
ปรุงอาหารตามปกติได ้ถา้เป็นในระยะท่ีลงหวั หรือหวัแก่จดั และเกษตรกรเก็บรักษาหวันั้นไว ้เช้ือโรค
น้ีอาจจะไปแพร่ระบาดในโรงเก็บได ้ในการป้องกนัคือ 
     -  เก็บส่วนใบท่ีเป็นแผลทิ้ง หรือเผาไฟ  
     -  พ่นสารเคมี เช่น ไดโฟล่แทน หรือไดเทน-เอ็ม-45 ทุก 7 วนั ถา้เป็นมากควรพ่น
ใหถ่ี้ข้ึนเป็น 3 – 5 วนั หรือเพิ่มความเขม้ขน้ของยาเป็น 2 เท่า 
    (2) โรคใบจุดสีม่วง สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา โดยลักษณะอาการ เกิดกับใบกระเทียม 
เร่ิมแรกจะมีแผลหรือจุดสีขาวก่อน และจะขยายใหญ่เป็นแผลรูปยาวรี สีน ้าตาลอ่อนหรือม่วง ขอบแผลสี
น ้าตาลเขม้หรือเหลือง แผลมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ในแต่ละใบอาจมีมากกวา่ 1 แผล ท าความเสียหายแก่
กระเทียมเช่นเดียวกบัโรคใบเน่า และสามารถท าลายไดทุ้กระยะการเจริญเติบโต มีการเก็บเก่ียวก่อน
ก าหนด หวักระเทียมท่ีไดไ้ม่แก่จดั ไม่เหมาะท่ีจะใชท้  าพนัธ์ุ และท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง การป้องกนั
คลา้ยๆ กบัโรคใบเน่า และเฉพาะโรคชนิดน้ีงดใชย้ากนัราประเภทดูดซึมพวกเบนเลท 
    (3) โรคหวัและรากเน่า กระเทียมเร่ิมมีใบแก่เหลืองเห่ียวแห้งไป กาบหวัช ้ าเร่ิมมีเส้นใย
สีขาวข้ึนฟูอยูบ่นแผลและตาม รากเน่าเป็นสีน ้าตาลจะท าให้หวัน่ิมเน่าและเน้ือเยือ่ยุย่มีกล่ินเหมน็ วธีิการ
ป้องกนัคือ 
     -  ใหข้ดุหอมและดินท่ีเกิดโรครวบรวมไปเ ผาท าลายเสีย เพื่อป้อองกนัมิให้ระบาด
แพร่ทัว่ไป 
     -  ในการปลูกหอมหรือพืชอ่ืนๆในปีต่อไป ในท่ีๆมีโรคน้ีระบาด ควรท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขดินเสียใหม่ โดยใส่ปูนขาวประมาณ 100 – 200 กก./ไร่ ก็จะช่วยใหโ้รคน้ีชะงกัไปไดร้ะยะ
หน่ึงหรือหายไป 
     -  ใชย้าเทอราคลอ, เทอราโซล หรือเทอราคลอซุปเปอร์เอกซ์ราดโคนตน้ 
     -  ควรปลูกพืชหมุนเวยีนสลบัอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
    (4) โรคเน่าคอดิน ลกัษณะอาการ ท่ีโคนตน้บริเวณเหนือพื้นดินข้ึนไปจะมีรอยช ้ าเป็น
จุดเล็กๆก่อนแลว้จึงขยายตวัข้ึนตามล าดบัจนรอบตน้ สังเกตดูจะเห็นรอยช ้ าสีน ้ าตาล ตน้กลา้จะหักพบั
และส่วนยอดก็จะแหง้ตาย วธีิการป้องกนัคือ 
     -  หวา่นเมล็ดบางๆ เพราะถา้แน่นเกินไปกลา้จะมีโอกาสเป็นโรคไดง่้ายและอยา่รด
น ้าใหแ้ฉะเกินไป 
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     -  ถา้มีโรคเร่ิมระบาดเล็กน้อยใช้ยาป้องกนัก าจดัเช้ือรา เช่น บลาสซิโคล ไดเทน
เอม็-45 ในอตัราท่ีก าหนดในฉลากสัก 2 – 3 คร้ัง หลงัจากนั้นใหใ้ชน้ ้าปูนใส่อยา่งเจือจางรดเป็นระยะ 

 2.1.2 การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP) 

   ชชัรี นฤทุม และคณะ (2550) ไดส้รุปความหมาย ประโยชน์ และการผลิตของการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ดงัน้ี 

   1) ความหมายของการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
    GAP คือระบบการจดัการและควบคุมคุณภาพดา้นการผลิตเกษตรโดยเฉพาะการจดัการ
ปัจจัยในพื้นท่ีและปัจจัยน าเข้าท่ีถูกต้องและเหมาะสมปลอดภัยต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม GAP ในประเทศไทยนั้นใหค้วามส าคญัในเร่ืองสารเคมีเป็นอนัดบัแรกและความส าคญัเร่ือง
จุลินทรียเ์ป็นล าดบัต่อมา เช่นเดียวกบัความปลอดภยัและคุณภาพผลผลิตส าหรับมาตรฐาน GAP ภาค
ตะวนัตกนั้นยงัไดก้ าหนดเง่ือนไขส าหรับควบคุม ผูบ้ริโภค การจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม และสวสัดิการความ
ปลอดภยัของผูผ้ลิต ถือเป็นแนวทางการเกษตรจดัการด้านผลผลิตการเกษตรเพื่อผลผลิตท่ีปลอดภยั 
ปราศจากการปนเป้ือนของสารเคมีป้องกนัศตัรูพืช และจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งน้ีอยู่ภายใต้
ระบบผลิตท่ีมีมาตรฐาน GAP ภาคตะวนัตกและความสอดคล้องกบัมาตรฐาน EUREPGAP หลกัการ
ของการผลิตตามระบบ GAP นั้น ผูผ้ลิตตอ้งขอรับการตรวจสอบและจะไดใ้บรับรองมาตรฐานการผลิต
ตามระบบ GAP จากองค์กรรับรองท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและอยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานท่ีมี
มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของตลาด 

   2) ประโยชน์ของการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
    ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีน าระบบ GAP มาใช้ 
ซ่ึงเป็นระบบการจดัการคุณภาพดา้นการผลิตทางการเกษตร โดยระบบ GAP นั้นจะควบคุมกระบวนการ
ผลิตให้ได้ผลผลิตท่ีมีความปลอดภยัปราศจากการปนเป้ือนจากสารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืช ไม่มี
จุลินทรียก่์อโรคผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคและเกษตรกร มีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดล้อม และท่ีส าคัญท าให้เกิดความย ัง่ยืนทาง
การเกษตร  
    ส าหรับประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าการเกษตรตามระบบ GAP นั้นนอกจากจะท า
ให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่มีการปนเป้ือนจากส่ิงต้องห้ามทุกชนิดแล้ว ยงัท าให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศท่ีต้องการมาตรฐานสากล นอกจากนั้นกรมวิชาการเกษตรได้ใช้มาตรการควบคุมให้ผู ้
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ส่งออกพืช ผกั ผลไม ้จะตอ้งซ้ือผลผลิตจากแปลงท่ีไดรั้บการรับรอง GAP เท่านั้นถึงจะไดล้ดหยอ่นการ
ตรวจสอบสารพิษตกคา้ง ท าใหเ้กษตรกรสนใจท่ีจะขอใบรับรอง GAP เป็นจ านวนมาก 

   3) การผลิตพืชผกัคุณภาพตามระบบ GAP กรมวชิาการเกษตร 
    ในการตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนด
ระบบการจดัการคุณภาพ การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช 8 ขอ้ เพื่อใหว้ธีิการตรวจรับรองระบบ
การจดัการคุณภาพเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอ้ก าหนด เกณฑ ์และวธีิการ
ตรวจประเมินระบบการจดัการคุณภาพ 

ตารางที ่2.1 ระบบการจดัการคุณภาพ การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช 
การตรวจประเมนิ เกณฑ์ทีก่ าหนด 

1. แหล่งน ้ า  
 

- น ้าท่ีใชต้อ้งไดจ้ากแหล่งท่ีไม่มีสภาพแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน
วตัถุอนัตราย และจุลินทรีย ์

2. พ้ืนท่ีปลูก 
 

-  ตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีวตัถุอนัตราย และจุลินทรีย ์ท่ีจะท าใหเ้กิดการตกคา้ง
หรือปนเป้ือนในผลผลิต 

3. การใชว้ตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร 

 

- หากมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตใหใ้ชต้ามแนะน า หรืออา้งอิง 
ค  าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรหรือตามฉลากท่ีข้ึนทะเบียนกบักรม
วชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ตอ้งใชส้ารเคมีใหส้อดคลอ้งกบัรายการสารเคมีท่ีประเทศคูค่า้อนุญาตให้
ใช ้

- หา้มใชว้ตัถุอนัตรายท่ีระบุในทะเบียนวตัถุดิบอนัตรายทางการเกษตรท่ี
หา้มใช ้

4. การเก็บรักษาและการขนยา้ย
ผลิตผลภายในแปลง 

 

- สถานท่ีเก็บรักษาตอ้งสะอาด อากาศถ่ายเทไดดี้ และสามารถป้องกนัการ
ปนเป้ือนของวตัถุแปลกปลอม วตัถุอนัตราย และสตัวพ์าหะน าโรค 

- อุปกรณ์และพาหนะในการขนยา้ยตอ้งสะอาดปราศจากการปนเป้ือนส่ิง
อนัตรายท่ีมีผลต่อความปลอดภยัในการบริโภค 

- ตอ้งขนยา้ยผลผลิตอยา่งระมดัระวงั 
5. การบนัทึกขอ้มูล  - ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

- ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการส ารวจและการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
-  ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตคุณภาพ 

6. การผลิตใหป้ลอดจากศตัรูพืช -  ส ารวจการเขา้ท าลายของศตัรูพืช และป้องกนัก าจดัเม่ือส ารวจพบความ
เสียหายระดบัเศรษฐกิจ 

-  ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวแลว้ ตอ้งไม่มีศตัรูพืชติดอยูถ่า้พบตอ้งคดัแยกไว้
ต่างหาก 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
การตรวจประเมนิ เกณฑ์ทีก่ าหนด 

7. การจดัการกระบวนการผลิต
เพื่อใหไ้ดผ้ลิตผลคุณภาพ 

-  การปฏิบติัและการจดัการตามแผนควบคุมการผลิต 
-  คดัแยกผลผลิตดอ้ยคุณภาพไวต้่างหาก 

8. การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงั
การเก็บเก่ียว 

-  เก็บเก่ียวผลผลิตในระยะท่ีเหมาะสมตามเกณฑใ์นแผนท่ีควบคุมการผลิต 
-  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียว ภาชนะบรรจุและวธีิการเก็บเก่ียวตอ้ง

สะอาดไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคุณภาพของผลผลิตและปนเป้ือนส่ิง
อนัตรายท่ีมีผลต่อความปลอดภยัในการบริโภค 

ท่ีมา: กรมวชิาการเกษตร, 2550. 

 2.1.3 ผลติผลพืชตระกูลหอมและกระเทยีม ตามระบบ GAP 

    จากขอ้มูลของส านักงานเกษตรจงัหวดัล าพูนได้ระบุถึงการจดัการเพื่อให้ได้ผลิตผลพืช
ตระกูลหอมและกระเทียมท่ีปลอดสารพิษตกคา้ง ตามระบบ GAP ดงัน้ี 

    1)  ส ารวจการเขา้ท าลายของหนอนดว้งแกว้ ทุก 4-7 วนั ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนถึงเก็บเก่ียว และ
โรคเห่ียวจากเช้ือรา โรครากและโคนเน่า โรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุดสีม่วง ทุก 7-10 วนั ตั้งแต่
เร่ิมปลูกจนถึงเก็บเก่ียว เพื่อประเมินจ านวน และ/หรือความเสียหายระดบัเศรษฐกิจ ดงัน้ี 
     1.1) หนอนกระทูห้อม ความเสียหายระดบัเศรษฐกิจคือ จะพบกลุ่มไข่มากกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ต่อกลุ่ม พื้นท่ี 2 ตารางเมตร โดยสุ่มนบัแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ 
     1.2) เพล้ียไฟหอม ความเสียหายระดับเศรษฐกิจคือ จะพบตวัอ่อนหรือตวัเต็มวยั
มากกวา่หรือเท่ากบั 5 ตวัต่อตน้ 
     1.3) หนอนชอนใบ ความเสียหายระดบัเศรษฐกิจคือ จะพบใบถูกท าลายมากกวา่หรือ
เท่ากบั 10% ของจ านวนตน้ท่ีสุ่มนบัโดยสุ่มนบัแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ 
     1.4)  โรคเห่ียวจากเช้ือรา ความเสียหายระดบัเศรษฐกิจคือ จะพบอาการโรครากและ
โคนเน่า โรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุดสีม่วง 

    2)  ป้องกันก าจดัศตัรูพืชตระกูลหอมและกระเทียม เม่ือส ารวจพบความเสียหายระดบั
เศรษฐกิจในขอ้ 1 เลือกใชว้ธีิการป้องกนัก าจดัใหไ้ดผ้ลดงัน้ี 
     2.1) หนอนกระทูห้อม ตวัเต็มวยัเป็นผีเส้ือกลางคืน วางไข่เป็นกลุ่มสีขาวปกคลุม 
หนอนจะกดักินท าลายทุกส่วนของพืช และเจาะเขา้ไปท าลายในหลอดหอม หนอนโตเต็มท่ีจะเขา้ดกัแด้
ในดิน เม่ือพบการระบาดควรเก็บกลุ่มไข่และตวัหนอนท าลาย หรือพ่นดว้ยเช้ือแบคทีเรียบาซิลลสัทูริง
เยนซีส อตัรา 60-80 กรัม หรือเช้ือไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส อตัรา 30 มิลลิกรัมต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพ่น
ก่อนเก็บเก่ียว 1 วนั หรือสารคลอร์ฟลูอาซูรอน 5%EC อตัรา 15-30 มิลลิกรัม หรือสารฟลูเฟนนอกซูรอน 
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5%EC อตัรา 20-40 มิลลิกรัมต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 7วนั จ านวน 3 คร้ังติดต่อกนั หรือ
จนกวา่การท าลายจะลดลง 
     2.2) เพล้ียไฟหอม ตัวเต็มว ัยสีเหลืองอ่อนหรือน ้ าตาลอ่อน ยาวประมาณ 1.0 
เซ็นติเมตร วางไข่เป็นฟองเด่ียวสีขาวใสในเน้ือเยื่อพืช เคล่ือนไหวรวดเร็วและวอ่งไว มีอายปุระมาณ 18-
20 วนั ทั้งตวัอ่อนและตวัเต็มวยัท าลายพืชโดยการดูดกินน ้ าเล้ียง ควรติดกบัดกักาวเหนียวสีเหลืองอตัรา 
80 กบัดกัต่อไร่ สูงประมาณ 1 เมตร เพื่อท าลายการระบาดของเพล้ียไฟหอมเม่ือพบการระบาดพ่นด้วย
สารคาร์บาริล 85%WP อตัรา 20-30 กรัม หรือสารฟิโปรนิล 5%EC อตัรา 10-20 มิลลิลิตร หรือสารอิมิดา
โคลพริด 10%SL อตัรา 20-40 มิลลิลิตร หรือสารฟลูเฟนนอกซูรอน 5% อตัรา 20-40 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 
ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั 
     2.3) หนอนชอนใบ ตวัเตม็วยัเป็นแมลงวนัขนาดเล็ก วางไข่ขนาดเล็กใตผ้วิใบ หนอน
มีลกัษณะหวัแหลมทา้ยป้าน สีเหลืองอ่อนใส ไม่มีขา เคล่ือนไหวโดยการดีดตวั และชอนไชไปตามใบ 
ท าให้เกิดเป็นเส้นคดเค้ียวไปมา หนอนจะเขา้ดกัแดต้ามส่วนของพืชท่ีถูกท าลายและร่วงลงดิน ดงันั้น 
ควรเผาท าลายใบพืชท่ีร่วงหล่นตามพื้นดิน พบการระบาดรุนแรงพ่นดว้ยสารเบตาไซฟลูทริน 2.5 EC 
อตัรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 14 วนั หรือสารแอลฟาไซเพอร์เมทริน/พี
บีโอ 5/25% EC อตัรา 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บเก่ียว 5 วนั หรือสารเดลทาเมทริน 3%EC อตัรา 10-
20 มิลลิลิตร หรือสารทราโลทริน 36%EC อตัรา 15-30 มิลลิลิตร หรือสารฟิโปรนิล 5%SC อตัรา 10-20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 7 วนั 
     2.4) โรคเห่ียวจากเช้ือรา จะแสดงอาการใบแห้งจากปลายใบล่างข้ึนมารากและโคน
เน่าเป่ีอยเป็นสีน ้ าตาลอ่อนเม่ือพบตน้เป็นโรค ขุดตน้เผาท าลาย แลว้ราดบริเวณหลุมและโคนตน้ท่ีอยู่
ใกลเ้คียงดว้ยสารเบโนมิว 50%WP อตัรา 3 กรัม+สารแคปแทน 50%WP อตัรา 25 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร 
หยดุใชส้ารก่อนเก็บเก่ยว 7-28 วนั 
     2.5) โรครากและโคนเน่า อาการคลา้ยโรคเห่ียว แต่กาบหวัหอมและรากจะเน่า โคน
ตน้มีเส้นใยสีขาวคลา้ยเส้นดา้ย และมีเม็ดราสีขาวหรือสีน ้ าตาลอ่อน หรือสีน ้ าตาลด าขนาดเท่าเมล็ด
ผกักาดแทรกปะปนอยูก่บัเส้นใน เม่ือพบอาการโรค ขุดเผาท าลาย แลว้ราดดินบริเวณใกลเ้คียงดว้ยสาร
ไอดพรไดโอน 50% WP อตัรา 30 กรัม ต่อน ้า 20ลิตร หยดุใชส้ก่อนการเก็บเก่ียว 14 วนั 
     2.6) โรคแอนแทรกโนส หากเกิดอาการบนใบ เร่ิมแรกจะเกิดเป็นจุดสีเขียวหม่น ฉ ่า
น ้ า แลว้ขยายเป็นแผลรูปกลมหรือรี เน้ือแผลยุบ บนแผลมีน ้ าสีส้มอ่อนอมชมพู เม่ือแห้งจะกลายเป็นตุ่ม
แข็งขนาดเล็กสีน ้ าตาลด า อาการรุนแรงจะท าให้ใบหกัพบัลง ตน้แห้งหรือเน่าตาย หากเกิดอาการท่ีตน้ 
ตน้จะแคระแกรน ไม่ลงหวั หวัลีบยาว มกัพบแผลรูปรีบนล าตน้ แผลยุบตวัและบนแผลจะมีสปอร์ของ
เช้ือราเป็นของเหลวสีส้มอมชมพู เม่ือแหง้จะกลายเป็นตุ่มสีด าเรียงกนัเป็นวงหลายชั้นเช่นเดียวกบัอาการ
บนใบ เม่ือพบตน้เป็นโรคขุดตน้เผาท าลายแลว้พ่นดว้ยสารแมนโคเซบ 80%WP อตัรา40-50กรัม หรือ
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สารโปรคลอราช 50%WP อตัรา 10-25 กรัม หรือสารไดฟีโนโคนาโซล 25 %EC อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อ
น ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 15 วนั 
     2.7) โรคใบจุดสีม่วง เป็นจุขาวเล็กบนใบมีขอบเขตของแผลไม่แน่นอน ต่อมาขยาย
ใหญ่เป็นแผลรูปไข่สีน ้ าตาลปนม่วง ของแผลสีเหลือง มีสปอร์สีด าเป็นผงละเอียดอยู่บนแผล ปลายใบ
เป็นแผลแห้ง ถา้อาการรุนแรงใบจะแห้งหมดทั้งแปลง เก็บเก่ียวผลผลิตไม่ไดเ้ลย เม่ือพบอาการพ่นดว้ย
สารเมนโคเซบ 80%WP อตัรา 40-50 กรัม หรือสารไอโพรไดโอน 50%WP อตัรา 30 กรัม หรือสารไดฟี
โนโคนาโวล 25%EC อตัรา 15-20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หยดุพน่สารก่อนเก็บเก่ียว 15 วนั 

    3)  ใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวตัถุอนัตราย และมี
ค าแนะน าบนฉลากใหใ้ชก้บัพืชนั้นๆ 

    4)  ตอ้งไม่ใช้สารเคมีท่ีระบุในทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีห้ามใช้ (รายช่ือวตัถุท่ีห้ามใช้ทาง
การเกษตร (ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535)) และท่ีระบุในรายการสารเคมีท่ี
ประเทศคู่คา้ห้ามใช้ ตอ้งหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเก่ียวตาระยะเวลาท่ีระบุในวิธีการแกปั้ญหาแผน
ควบคุมการผลิตพืชตระกูลหอม กระเทียม 

    5)  การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวในแปลง 
     5.1) วธีิการเก็บเก่ียว 
       (1) เก็บเก่ียวตามอายุการเก็บเก่ียวของพืชตระกูลหอมและกระเทียมแต่ละชนิด 
โดยใช ้มีดคมและสะอาดถอนทั้งตน้ ดว้ยความระมดัระวงั 
       (2) รวบรวมผกัท่ีเก็บเก่ียวแลว้ใส่ตะกร้าพลาสติก หรือเข่งไมไ้ผท่ี่กรุภายในดว้ย
กระดาษ หรือกระสอบปุ๋ยหรือใบตองท่ีสะอาด เพื่อป้องกนัการกระแทกช ้าจากนั้นขนยา้ยไปยงัโรงเรือน
ภายในแปลง หรือในท่ีร่ม 
     5.2) การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 
       (1) ขนยา้ยผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวแล้วจากบริเวณท่ีเก็บเก่ียวไปยงัโรงเรือนภายใน
แปลง หรือในท่ีร่มดว้ยความระมดัระวงั ทนัทีท่ีเก็บเก่ียวเสร็จ 
       (2) คดัแยกผลิตผลท่ีเสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและแมลงแยก
ไวต่้างหาก 
      (3) คัดแยกคุณภาพและขนาดของผลผลิตท่ีผ่านการคัดแยกแล้วในตระกร้า
พลาสติก หรือเข่งไมไ้ผท่ี่บุดว้ยวสัดุสะอาดป้องกนัการกระแทกและการขดูขีด 
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    6)  การขนส่งผลิตผลไปยงัจุดรวบรวมสินคา้ 
     บรรจุผลิตผลพืชตระกูลหอมและกระเทียมในพาหนะท่ีใช้ขนส่งดว้ยความระมดัระวงั 
ขนส่งไปยงัจุดรวบรวมสินคา้ทนัทีท่ีเก็บเก่ียวและปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวในแปลงเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 2.1.4 ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีม 

   ห่วงโซ่อุทาน (Supply Chain) หมายถึง การเช่ือมต่อของจุดต่างๆ ในการผลิตสินคา้หรือ
บริการท่ีเร่ิมตน้จากวตัถุดิบไปยงัจุดสุดทา้ย คือผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ สินคา้ต่างๆ ท่ีผลิตสู่ตลาดจะตอ้งผา่น
หน่วยต่างๆ ตลอดทั้งสายของห่วงโซ่อุปทาน ดงันั้นคุณภาพของสินคา้นั้น จะข้ึนอยูก่บัทุกหน่วย จึงไดมี้
แนวคิดในการจดัการห่วงโซ่อุปทานเพื่อใหก้ารผลิตสินคา้นั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
   ห่วงโซ่อุปทานกระเทียม จะเป็นการเช่ือมต่อกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในธุรกิจกระเทียม ตั้งแต่
เกษตรกร และผูป้ระกอบการคา้ในระดบัต่างๆ เพื่อจดัส่งกระเทียมไปยงัผูบ้ริโภค โดยอรสา ดิสถาพร 
และคณะ (2551) ไดส้รุปถึงห่วงโซ่อุปทานกระเทียมไว ้ดงัน้ี 

   1) เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม 
    เกษตรกรท าหน้าท่ีผลิตกระเทียมตั้งแต่ ปลูก ดูแลรักษา จนกระทัง่เก็บเก่ียวกระเทียม 
และจ าหน่าย ซ่ึงเกษตรกรมีวธีิการจ าหน่าย 2 วธีิคือ 
    1.1)  การซ้ือขายล่วงหน้า หรือ “ตกเขียว” โดยเกษตรกรจะท าการตกลงกบัพ่อคา้ใน
ทอ้งถ่ินตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูกกระเทียม หรือในช่วงระหว่างท่ีก าลงัเพาะปลูกกระเทียมอยู่ในแปลง
ปลูก แต่ส่วนใหญ่การตกเขียวมกักระท าในระยะท่ีกระเทียมก าลงัอยูใ่นระหวา่งการเพาะปลูก เน่ืองจากผู ้
ซ้ือสามารถคาดคะเนปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไดแ้ละเม่ือตกลงราคาไดแ้ลว้ เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวผู ้
ซ้ือจะมารับผลผลิตท่ีไร่ของเกษตรกรเอง 
    1.2)  การซ้ือขายหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต โดยเม่ือเก็บเก่ียวกระเทียมแล้วเกษตรกรจะ
จ าหน่ายกระเทียมสด ให้แก่พ่อคา้ท่ีให้ราคาดีท่ีสุด หากราคากระเทียมยงัไม่เป็นท่ีพอใจเกษตรกรจะเก็บ
กระเทียมต่ออีกระยะหน่ึง ประมาณ 2-3 วนั โดยน ากระเทียมมาตากไว ้ถา้ราคาดีจะขายให้แก่พ่อคา้ซ่ึง
อาจเป็นคนกลางในทอ้งถ่ิน หรือพ่อคา้ท่ีมาจากต่างถ่ินก็ได้ การจ าหน่ายกระเทียมของเกษตรกรใน
ลกัษณะน้ีมกัไม่มีการคดัแยกเกรดคุณภาพ แต่จะเป็นการขายกระเทียมคละและเป็นการจ าหน่ายขาด  

   2)  พอ่คา้รวบรวมในทอ้งถ่ิน 
    ส าหรับพ่อคา้คนกลางในทอ้งถ่ินเม่ือซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรแลว้จะน ากระเทียมมา
มดัและเก็บรอการจ าหน่าย นอกจากนั้นผูค้า้ทอ้งถ่ินบางรายอาจจ าหน่ายกระเทียมต่อให้แก่พ่อค้าคน
กลางในต่างจงัหวดั โดยน ากระเทียมมาตดัแต่ง ตดัราก คดัเกรดและบรรจุก่อนจ าหน่ายให้แก่ผูค้า้ส่งใน
ต่างจงัหวดั 
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   3) โรงงานแปรรูปในทอ้งถ่ิน 
    โรงงานแปรรูปได้แก่โรงงานกระเทียมดอง กระเทียมเจียว และกระเทียมผง โดย
โรงงานจะซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรงและจากพ่อคา้รวบรวมในทอ้งถ่ิน โดยไม่มีข้อตกลง
ล่วงหนา้ ราคารับซ้ือพิจารณาจากคุณภาพของกระเทียม และราคาในขณะนั้น โรงงานจะจ าหน่ายผลผลิต
ท่ีร้านคา้ของโรงงานเอง และขายภายในจงัหวดั บางส่วนจะส่งใหพ้อ่คา้น าไปขายต่อจงัหวดัอ่ืนๆ 

   4) พอ่คา้ขายส่งในจงัหวดั และต่างจงัหวดั 
    ในส่วนของพ่อคา้ขายส่งในจงัหวดั เม่ือรับซ้ือกระเทียมจากพ่อคา้ทอ้งถ่ินแลว้ ถา้เป็น
กระเทียมสดจะน ามาตากแดดประมาณ 2-3 วนั เม่ือกระเทียมเร่ิมแห้งจะน ามากองไวใ้นร้านหรือโกดงั 
โดยเปิดช่องตรงกลางกองเพื่อระบายอากาศและจะทยอยจ าหน่ายกระเทียมออกไปเร่ือยๆโดยก่อน
จ าหน่ายจะน ากระเทียมมาตดัแต่ง ตดัราก คดัเกรด และมดัจุกตลาดปลายทางหรือตลาดขายส่ง ตลาดท่ี
ส าคญั คือ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการรับซ้ือกระเทียมและจะกระจายออกไปสู่ผูค้า้ปลีก
ในจงัหวดัต่างๆ  

   5) พอ่คา้ขายปลีกในต่างจงัหวดั  
    พอ่คา้ขายปลีกจะด าเนินการคดัแยก บรรจุ และจ าหน่ายกระเทียมสู่ผูบ้ริโภค 

   6) โรงงานแปรรูปในกรุงเทพฯ 
    โรงงานแปรรูปในกรุงเทพฯ ได้แก่โรงงานแปรรูปเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ใน
รูปแบบบรรจุแคปซูล อดัเมด็ โดยท่ีโรงงานจะซ้ือกระเทียมมาจากพ่อคา้ขายส่ง มีการตรวจสอบคุณภาพ 
และจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง และไปยงัสถานท่ีขายส่ง 
   7) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
    ผูป้ระกอบการซุปเปอร์มาร์เก็ต ด าเนินการจ าหน่ายกระเทียมสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอ้งมีการ
จดัการตั้งแต่การวางจ าหน่าย การบรรจุ การก าหนดราคา 

 2.1.5 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

    การจดัการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การเช่ือมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการผลิตสินคา้
หรือบริการจากจุดเร่ิมต้นคือวตัถุดิบไปยงัจุดสุดทา้ยคือลูกคา้ ส าหรับห่วงโซ่อุปทานส าหรับสินค้า
เกษตร เป็นห่วงโซ่ท่ีมีความแปรปรวนสูงและมีมิติของเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง (ศุภชยั ปทุมนากุล และคณะ, 
2552 อา้งโดย เริงชยั ตนัสุชาติ, 2557) ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะเฉพาะของสินคา้เกษตรไวด้งัน้ี 
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    1) เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรมีความสัมพนัธ์กับฤดูกาลค่อนข้างมาก ส่งผลให้
วตัถุดิบท่ีป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมเกษตรมีความสัมพนัธ์กบัฤดูกาลหรือธรรมชาติเป็นตวัก าหนดตามไป
ดว้ย  
    2) เน่ืองจากผลผลิตมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ 
ฤดูกาล ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและ
ราคาสินคา้ทางการเกษตรมีความผนัผวนมากตามไปดว้ย 
    3) ความต้องการสินค้าเกษตรมีความเป็นฤดูกาล โดยมกัจะผนัผวนตามเทศกาลหรือ
ประเพณีของผูบ้ริโภคหรือผูน้ าเขา้สินคา้เกษตร เช่น เทศกาลคริสมาสต ์เทศกาลขอบคุณพระเจา้ วนัข้ึน
ปีใหม่ หรือ เทศกาลกินเจ เป็นตน้ 
    4) การท่ีซัพพลายเออร์ของวตัถุดิบสินคา้เกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยจ านวน
มาก ซ่ึงเกษตรกรแต่ละรายมีทกัษะความช านาญในการเพาะปลูก/เพาะเล้ียง หรือการเขา้ถึงองค์ความรู้
และเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั ท าให้คุณภาพของสินคา้เกษตรซ่ึงจะเป็นวตัถุดิบทางการเกษตรจากซัพ
พลายเออร์หรือเกษตรกรรายยอ่ยแต่ละรายมีความแตกต่างกนั มีความผนัผวนสูง และควบคุมยาก 
    5) สินค้าทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีอายุของชั้ นวาง (Shelf Life) สั้ น ไม่
สามารถจดัเก็บไดน้าน หรือถา้ตอ้งการจดัเก็บก็ตอ้งเก็บในตูแ้ช่แขง็ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนการจดัเก็บมีมูลค่าสูง 
และเส่ียงกบัคุณภาพสินคา้ท่ีลดลงจนไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค 
    6) วตัถุดิบท่ีเป็นสินคา้เกษตรท่ีส่งเขา้โรงงานแปรรูปส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีมีลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ร่วม หมายถึง ความตอ้งการสินคา้ชนิดหน่ึงอาจจะตอ้งซ้ือหรือไดสิ้นคา้ประเภทอ่ืนตามมา
ดว้ย เช่น กรณีของโรงงานช าแหละ หรือโรงงานอาหารปรุงสุกท่ีท าจากเน้ือไก่  
    ปัญหาความไม่นอนและความเส่ียงในสายโซ่อุปทานของสินคา้เกษตรสามารถแก้ไขได้
โดยการเขา้ใจในโซ่อุปทานของสินคา้เกษตรโดยอาศยัเทคนิคการวดัสมรรถนะของโซ่อุปทานและการ
บริหารจดัการแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 
    งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซ่อุปทานส่วนมากจะใช้แบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานในโซ่
อุปทานหรือ  SCOR Model (Supply Chain Operation Reference-Model) แบบจ าลองอ้าง อิงการ
ด าเนินงานในโซ่อุปทานหรือ SCOR Model ถูกพฒันาข้ึนตั้งแต่ปี 1996 จากความมือระหว่าง Supply 
Chain Council (SCC) ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระกับบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 700 บริษทั โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนบริษทัหรือองคก์รท่ีสนใจในการจดัการโซ่อุปทานและการน าไป
ปฏิบติั SCOR model จะประกอบไปดว้ย 5 กระบวนการจดัการหลกัคือ 
    1) การวางแผน (Plan) เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนต่างๆ 
    2) การจดัหาจดัซ้ือ (Source) เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ จดัหา และการขนส่งวตัถุดิบ 
    3) การผลิต (Make) เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการจดัการคลงัสินคา้ส าเร็จรูป 
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    4) การขนส่ง (Delivery) เก่ียวขอ้งกบัการจดัการในการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 
    5) การส่งคืน (Return) เก่ียวขอ้งกบัส่งวตัถุดิบคืนกลบัผูข้ายหรือผูส่้งมอบ และรับสินคา้คืน
จากลูกคา้ 
    ซ่ึงแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
    1) กระบวนการวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนให้องคก์รจดัการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
ในการตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการวางแผนจะช่วยลดเวลาในการตอบสนองของโซ่อุปทาน
ได ้
    2) การปฏิบติัการ (Execution) เป็นการปฏิบติัเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีคาดหวงั หรือ
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจริงโดยการเปล่ียนแปลงสถานะ (State) ของผลิตภณัฑ ์
    3) ส่วนสนบัสนุน (Enable) จะช่วยในการจดัเตรียมและจดัการขอ้มูล หรือความสัมพนัธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ Planning และ Execution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  แบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน (SCOR Model version 6.1) 
ท่ีมา: Changrui Ren et al., 2012. 

    SCOR Model เป็นตวัแบบท่ีน ามาอธิบายการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยสามารถประยกุตไ์ด้
กบัอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเน้ือหาของ SCOR Model แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

    1) การศึกษาในระดบัสูงสุด หรือ Top Level (Process Type) 
     ในระดบัสูงสุดของ SCOR Model น้ี จะอธิบายถึงขอบเขต และส่วนประกอบต่าง ๆ 
(Process Type) ของ SCOR Model โดยส่วนประกอบต่าง ๆ จะแบ่งเป็น 5 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
     1.1) การวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการด าเนินงานของ
บริษทัเพื่อจดัสมดุลระหว่างศกัยภาพ ในการจดัหาทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัมาใช้ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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     1.2)  การจดัหาจดัซ้ือ (Source) เป็นขั้นตอนในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ หรือผูส่้งมอบ
วตัถุดิบ (Supplier) แลว้ด าเนินการจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินกิจกรรมของบริษทัใหไ้ดต้าม
นโยบายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัรวมถึงการประเมิน และการจดัการฐานขอ้มูลของผูส่้งมอบแต่ละเจา้
อีกดว้ย 
     1.3)  การผลิต (Make) เป็นการเปล่ียนคุณสมบติั รูปร่าง และการประกอบ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่วตัถุดิบ กระบวนการทั้งหมดในการผลิตจะเร่ิมตน้จากการท่ีมีการจดัหาวตัถุดิบ แลว้ทาง
บริษทัก็ด าเนินการจนกระทัง่สินคา้เสร็จสมบูรณ์และพร้อมส าหรับการจดัส่งไปใหแ้ก่ลูกคา้ 
     1.4)  การขนส่ง (Deliver) เป็นการจดัส่งสินคา้ส าเร็จรูปไปให้แก่ลูกคา้ โดยเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการติดต่อกบัลูกคา้ก่อนรับค าสั่งผลิต และกระบวนการจดัส่งสินคา้ท่ีผลิตแล้วไปถึงมือ
ลูกคา้ 
     1.5)  การส่งคืน (Return) เป็นการปฏิเสธการยอมรับ และการส่งคืนสินคา้ให้แก่ผูค้า้ 
อนัเน่ืองมาจากความไม่พอใจในตวัสินคา้ สินคา้ไม่มีคุณภาพ หรือ การจดัส่งสินคา้มากเกินรายการท่ีได้
สั่งซ้ือไป เป็นตน้ การส่งคืนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย คือ 
       (1) Source Return เป็นการจดัส่งวตัถุดิบคืนใหแ้ก่ผูส่้งมอบวตัถุดิบ 
       (2) Deliver Return เป็นการจดัส่งสินคา้ส าเร็จรูปจากลูกคา้คืนใหแ้ก่ทางบริษทั 
     นอกจากน้ี ยงัมีส่วนของ Enable ซ่ึงเป็นส่วนสนบัสนุนกระบวนการทั้ง 5 ขา้งตน้ ซ่ึงจะ
เป็นส่วนท่ีช่วยให้แต่ละกระบวนการสามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบร่ืน เช่น การบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร ไม่ไดเ้ป็นกระบวนผลิตโดยตรง แต่เป็นส่วนท่ีช่วยให้การผลิตด าเนินไปได้อย่างไม่ติดขดั 
เป็นตน้ โดยกระบวนการ Enable แบ่งเป็น 
       (1) Enable Plan คือ ส่วนสนบัสนุนการวางแผน 
       (2) Enable Source คือ ส่วนสนบัสนุนการจดัซ้ือ 
       (3) Enable Make คือ ส่วนสนบัสนุนการผลิต 
       (4) Enable Deliver คือ ส่วนสนบัสนุนการขนส่ง 
       (5) Enable Return คือ ส่วนสนบัสนุนการส่งคืน 

    2)  การศึกษาในระดบัก าหนดแนวทาง หรือ Configuration Level (Process Categories)  
     SCOR Model ไดก้ าหนดรูปแบบของการด าเนินงานทางธุรกิจในส่วนน้ีไวท้ั้งหมด 3 
รูปแบบ คือ 
     2.1) Make-to-Stock เป็นการผลิตสินคา้ข้ึนมาเก็บไวก่้อน แลว้จึงหาวิธีการกระจาย
สินคา้ (เช่น ท าการตลาด และโฆษณา) ไปยงัผูบ้ริโภค  
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     2.2)  Make-to-Order เป็นการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยการผลิตจะเร่ิม
ข้ึนไดห้ลงัจากท่ีมีลูกคา้แจง้ความจ านงว่าตอ้งการให้ผลิตสินคา้ให้เท่านั้น โดยท่ีลกัษณะ รูปร่าง และ
คุณสมบติัของสินคา้นั้น ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดข้ึนเอง ผูผ้ลิตมีหน้าท่ีในการผลิตให้ได้ตามรูปแบบท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ  
     2.3)  Engineering-to-Order เป็นการผลิตสินคา้ในรูปแบบเดียวกนักบัแบบ Make-to-
Order แต่ทางผูผ้ลิตจะตอ้งรับผดิชอบในการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้แก่ลูกคา้ในแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ย 
การผลิตรูปแบบน้ีตอ้งอาศยัทกัษะในการแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภคออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์ 

    3) การศึกษาในระดับองค์ประกอบของกระบวนการ หรือ  Process Element Level 
(Decompose Process) 
     เป็นขั้นตอนในการแยกองค์ประกอบของกระบวนการโดยในแต่ละกระบวนการแยก
ออกเป็นองคป์ระกอบย่อย (Process Elements) ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการด าเนินการแต่ละกระบวนการใน
แต่ละองคป์ระกอบจะมีส่วนประกอบเหมือนๆ กนั ดงัต่อไปน้ี 
     3.1)  ช่ือ และรหสัของแต่ละองคป์ระกอบ (Process element Name and Number) เพื่อ
ใชใ้นการอา้งอิงถึงแต่ละองคป์ระกอบ 
     3.2)  ค าอธิบายองคป์ระกอบเพิ่มเติม (Process element Definition) ใชข้ยายความและ
อธิบายรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อใหมี้ความเขา้ใจแต่ละองคป์ระกอบมากข้ึน 
     3.3)  หัวขอ้ในการวดัประสิทธิภาพ (Performance Attribute) ประกอบไปดว้ยหัวขอ้
หลกัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อใหมี้ความเขา้ใจแต่ละองคป์ระกอบมากข้ึน 
       - ความเช่ือมัน่ (Reliability) คือ ค่าวดัความเช่ือถือของการด าเนินงานในแต่ละ
องคป์ระกอบของกระบวนการ 
       - ความเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
แต่ละองคป์ระกอบของกระบวนการ 
       - ความยดืหยุน่ (Flexibility) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานแต่ละองคป์ระกอบ
ของกระบวนการ  
       - ตน้ทุนท่ีใช ้(Cost) ในแต่ละองคป์ระกอบของกระบวนการ 
       - การจดัการสินทรัพย ์(Assets) การจดัเอาสินทรัพยข์องทางบริษทัมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน ์
     3.4)  ตวัวดัประสิทธิภาพ (Metrics) ท่ีใช้เพื่อวดัประสิทธิภาพของหัวข้อในการวดั
ประสิทธิภาพของแต่ละหวัขอ้ 
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     3.5)  แนวทางในการปรับปรุง (Best Practice) เป็นการน าเสนอวธีิการท่ีจะน าไปใชใ้น
การพฒันาในแต่ละองคป์ระกอบของกระบวนการ 
     3.6)  ตัวอย่างในการปรับปรุง (Features) เป็นการยกตัวอย่างของแนวทางในการ
ปรับปรุงแต่ละหวัขอ้ เพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึน 
     3.7)  ส่วนป้อนเขา้ (Input) เป็นขอ้มูล รวมถึงเอกสารต่างๆ ท่ีจะตอ้งน าไปใชใ้นแต่ละ
องคป์ระกอบของกระบวนการ 
     3.8)  ผลท่ีได ้(Output) เป็นขอ้มูล รวมถึงเอกสารต่างๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินการในแต่
ละองคป์ระกอบของกระบวนการ 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  ขั้นตอนหลกัในการศึกษาโซ่อุปทานขององคก์รโดย SCOR Model 
ท่ีมา: วทิยา สุหฤทด ารง และต่อศกัด์ิ กิจชยันุกลุ, 2544. 

    4) การศึกษาในระดับประยุกต์ใช้  หรือ  Implementation Level (Decompose Process 
Element) 
     ในการศึกษาระดับน้ีไม่อยู่ในขอบเขตของ SCOR Model เป็นขั้นตอนในการน าเอา 
SCOR Model ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัการด าเนินงานของแต่ละองค์กรเอง ส าหรับมาตรวดัและ
การปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Metric and Best Practices) ของห่วงโซ่อุปทานในแบบจ าลองอา้งอิงแบ่งเป็น 4 ดา้น 
คือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความยืดหยุ่นและการตอบสนอง (Flexibility and Responsiveness) 
ตน้ทุน (Cost) และสินทรัพย ์(Asset) ทั้งน้ี ความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนองเป็นมาตรวดั
จากภายนอก (โดยถูกผลกั-ดนัจากลูกคา้) ส่วนตน้ทุนและสินทรัพยเ์ป็นมุมมองภายในองคก์รซ่ึงมาตรวดั

วเิคราะห์พ้ืนฐาน
ของการแข่งขนั 

ก าหนดโครงร่าง 
โซ่อุปทาน 

ก าหนดระดบั 
ผลการปฏิบติังาน 

น าไปปฏิบติัในระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน 

กลยทุธ์การ
ด าเนินการ 

ภายในองคก์ร    ระหวา่งองคก์ร 

กระบวนการแบบแผนการ
ปฏิบติัและระบบ

องคป์ระกอบโครงร่างโซ่
อุปทานในองคก์ร 

กระบวนการแบบแผนการ
ปฏิบติัและระบบ

องคป์ระกอบโครงร่างโซ่
อุปทานระหว่างองคก์ร 

พฒันาโซ่อุปทาน
ภายในองคก์ร 

พฒันาโซ่อุปทาน
ระหวา่งองคก์ร SCOR ระดบัท่ี 4 

SCOR ระดบัท่ี 3 

SCOR ระดบัท่ี 2 

SCOR ระดบัท่ี 1 
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ทั้งหมดจะถูกนิยามไวใ้นคู่มือแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานของ Supply Chain Council ปี 2000 
แบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานจะสนบัสนุนการวดัสมรรถนะในแต่ละระดบัของแบบจ าลอง มาตรวดั
ในระดบัท่ี 1 ของแบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานจะให้ภาพรวมของโซ่อุปทานในการประเมินการ
จดัการของโซ่อุปทานทั้งหมด ส่วนในระดบัท่ี 2 และ 3 ของแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงาน ซ่ึงมี
รายละเอียดเฉพาะท่ีแยกย่อยลงไปอีกในแต่ละชนิดของกระบวนการ (Process Categories) และ
องคป์ระกอบของกระบวนการ (Process Element) 

    ส าหรับการประยกุตใ์ช ้SCOR Model สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
    1) การใช้แบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงโซ่อุปทานมาตรวดัอา้งอิง
ทั้งหลายส่วนใหญ่ท่ีใช้อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมกัจะอยู่บนพื้นฐานของแบบจ าลองต่างๆ เช่น 
Balance Scorecard  
    2) ขั้นตอนการท างานของการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงาน 
     ขั้นตอนการประยุกต์ใช้งานแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานจะใช้หลักการตาม
ขอ้แนะน าของ Supply Chain Council (1999) โดยมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     2.1) การวเิคราะห์ฐานการแข่งขนั 
     2.2) การสร้างโครงข่ายโซ่อุปทาน 
     2.3) จดัระดบัสมรรถนะการปฏิบติัและระบบ 
     2.4) การน าเอากระบวนการและระบบโซ่อุปทานและระบบการใชง้าน 
     จาก 3 ขั้นตอนแรกของการประยุกตใ์ชง้านตรงกบั 3 ระดบัแรกของแบบจ าลองอา้งอิง
การด าเนินงานส่วนขั้นตอนท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงการเอามาตรวดัของโครงร่างกระบวนการโซ่อุปทานทั้ง 
3 ระดบัมาสร้างแบบจ าลองการปฏิบติังานโซ่อุปทานการด าเนินงานโดยกิจกรรมในขั้นตอนน้ีไม่ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของแบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงาน 
     การเปรียบเทียบสถานะปัจจุบนักับต าแหน่งทางการแข่งขนัท่ีต้องการจะท าให้เรา
สามารถท่ีจะใชแ้บบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงาน ส าหรับการสร้างทางเลือกเบ้ืองตน้ส าหรับการจ าลอง
รายละเอียดและการวเิคราะห์โซ่อุปทานในมุมมองเชิงปฏิบติัการ 
    3) ประโยชน์ของแบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงาน 
     ในธุรกิจและอุตสาหกรรมระดับโลกมีการน าแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน แบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานได้
ก าหนดมาตรวดัสมรรถนะของแต่ละกระบวนการของแบบจ าลอง องคก์รใดท่ีมีการน าเอาแบบจ าลอง
อา้งอิงการด าเนินงานมาประยกุตใ์ชง้านแลว้จะท าใหอ้งคก์รเกิดความสามารถดงัต่อไปน้ี 
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     3.1) ความสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดิบทั้งในปัจจุบนัและอนาคตโดยใช้
ค  าจ  ากดัความหรือค านิยามเดียวกนัโดยใชค้  าอธิบายท่ีเป็นมาตรฐาน 
     3.2) เป็นแบบจ าลองส าหรับการวางแผนและเป็นเคร่ืองมือส าหรับการพยากรณ์ 
     3.3) สามารถสร้างมาตรวัดท่ีมีความคล่องตัวในการใช้งาน และการวัดเทียบ 
(Benchmarking) เพื่อท่ีจะก าหนดเป้าหมายของสมรรถนะการก าหนดความส าคัญก่อนหลังและ
ประโยชน์จากกการเปล่ียนแปลงกระบวนการ 
     3.4) สามารถเช่ือมโยงฟังก์ชัน่หน้าท่ีการใช้งาน และมาตรวดัของกระบวนการและ
สมรรถนะของวสิาหกิจอยา่งมีระบบและมีโครงสร้างรองรับ 
     3.5) สามารถเขา้ใจขอ้ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดส้มรรถนะท่ีดีท่ีสุด 
     3.6) สามารถเขา้ใจการจดัการโซ่อุปทานและการประเมินสมรรถนะ 
     3.7) สามารถท่ีจะเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ส าหรับการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.1.6 การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

    การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ของ
องค์กร ซ่ึงจะช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะห์และประเมินวา่องคก์รมีจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อย่างไรเพื่อท่ีจะ
น าไปใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รต่อไป (อาทิตย ์วงษส์ง่า, 2557) 
    SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวัจากค าวา่ Strengths Weaknesses Opportunities และ 
Threats โดยมีรายละเอียดอกัษรยอ่ ดงัน้ี 
    1) Strengths: S คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็น
บวก ซ่ึงองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึง การ
ด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 
    2) Weaknesses: W คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้วย
ความสามารถ ซ่ึงองค์กร ไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือ
หมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี 
    3) Opportunities: O คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคห์รือ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการขององคก์ร 
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    4) Threats: T คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการศึกษาเก่ียวกบักระเทียมพบว่า มีทั้งการศึกษาในการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน หรือ
การพฒันาคุณภาพกระเทียม เป็นตน้ ส าหรับการศึกษาเหล่าน้ี ไดส้รุปรายละเอียดโดยยอ่ดงัน้ี 

  บุญลือ เตือนชวลัย ์และคณะ (2546) ไดท้  าการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพ
กระเทียมโดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร บา้นแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี
วตัถุประสงคคื์อ เพื่อรวบรวมแนวทางรูปแบบหรือองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหา
และพฒันาคุณภาพกระเทียมในอดีต และเพื่อศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพกระเทียม
และเทคนิคการใชท้างเลือกใหม่ทดแทนการใชส้ารเคมีทางการเกษตรปัจจุบนั การศึกษาน้ีเป็นโครงการ
เสนอโดยชุมชนบา้นแม่สุริน ชุมชนได้ร่วมกนัคิดคน้หาทางเลือกและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรโดยศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพกระเทียมด้วย
วธีิการใชเ้ทคนิคทางเลือกใหม่ ในกระบวนการด าเนินงานมี 5 กิจกรรมคือ จดัเวทีวเิคราะห์ปัญหาการท า
การเกษตร ก าหนดโจทยก์ารวิจยัร่วมกบัชุมชน วเิคราะห์ปัญหาการใชส้ารเคมี วเิคราะห์สถานการณ์การ
ปลูกกระเทียม และก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยผลการด าเนินงานทั้งหมดยงัมีขอ้บกพร่องใน
หลายส่วนทั้ งข้อมูลเชิงปริมาณ และการน าเสนอข้อมูลต่อชุมชนในวงกวา้งยงัไม่ค่อยได้ผล การ
ด าเนินงานทั้งหมดสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดแ้ต่ยงัไม่มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุในเป้าหมายใหญ่ของ
การปรับเปล่ียนการผลิตสู่เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื 

  ผดุงศกัด์ิ วานิชชงั และคณะ (2546) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาการผลิตและความตอ้งการกระเทียม 
โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัปัจจยัการผลิตกระเทียม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ศึกษา
แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการผลิตกระเทียม และศึกษาความตอ้งการกระเทียม
ของผูบ้ริโภค โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมในเขตภาคเหนือ 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ล าพูน 
และล าปาง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่การปลูกกระเทียมสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวของเกษตรกร 3 
จงัหวดัท่ีศึกษา แต่มีปัญหาในด้านการตลาดโดยเฉพาะราคาซ้ือขายซ่ึงค่อนขา้งต ่า การปลูกยงัอาศยั
ธรรมชาติเป็นหลักจึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ทั้ งปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นจึงควรมีการพฒันา
เทคโนโลยีในการปลูกกระเทียม พฒันาเคร่ืองมือ วิธีการปลูกและการแปรรูปกระเทียมให้มีมูลค่าสูงข้ึน
เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสทางการตลาด 
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  กมล เลิศรัตน์ และคณะ (2551) ได้ด าเนินโครงการการจัดการโซ่อุปทานผกัสดในจังหวดั
นครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการโซ่อุปทานผกัสด ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของการจดัการโซ่อุปทานผกัสด และเปรียบเทียบการจดัการโซ่อุปทานผกัสดแบบดั้งเดิมและแบบผลิต
เพื่อส่งออกในจงัหวดันครปฐม มีวิธีการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และศึกษาเชิงพรรณนากบัการ
วิจยัเชิงส ารวจ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบโซ่อุปทานมี 2 รูปแบบคือ 
โซ่อุปทานแบบดั้งเดิม และโซ่อุปทานแบบผลิตเพื่อการส่งออก เกษตรกรจะมีปัญหาในดา้นการผลิต
เร่ืองแมลงศตัรูพืชและโรค ด้านการตลาดในเร่ืองราคารับซ้ือผลผลิต ในขอ้เสนอแนะควรมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการโซ่อุปทานผกัสดโดยการผลกัดนัใหมี้การรวมกลุ่มเกษตรกร ท าการผลิตแบบมี
สัญญาผูกพนัและผลิตตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม ให้ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกรในเร่ืองการผลิต
และการตลาด และส่งเสริมใหค้วามรู้กบัเกษตรกร 

  อรสา ดิสถาพร และคณะ (2551) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสินคา้กระเทียม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการผลิต การตลาด และการใชเ้ทคโนโลยีการปลูกกระเทียมของเกษตรกร 
รวมทั้ งการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและมาตรการต่างๆของภาครัฐท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและมาตรการแกไ้ขปัญหากระเทียมของภาครัฐ และเพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการสินคา้
กระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาน้ีไดศึ้กษาเฉพาะผูป้ลูกกระเทียมท่ีข้ึนทะเบียนผูป้ลูกกระเทียม 
ปี 2550 ในจงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน และศึกษาถึงขอ้มูลการผลิต
และการตลาดกระเทียมตั้งแต่ปี 2546/47 -2550/51 และขอ้มูลบางประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลในเร่ืองพื้นท่ีการ
ผลิตของประเทศไทย ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้การน าเขา้ และการส่งออก ศึกษาขอ้มูลตั้งแต่ ปี 2541/42 – 
2550/51 ผลการศึกษาพบวา่พื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีส าคญัของประเทศไทยอยูใ่นเขตภาคเหนือ โดยปัญหา
หลกัของเกษตรกรคือ ตน้ทุนการผลิตสูง และราคาตกต ่าในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ผลผลิตส่วน
ใหญ่บริโภคภายในประเทศ และมีการน าเขา้กระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการวิเคราะห์
แนวทางบริหารจดัการสินคา้กระเทียม พบว่าพื้นท่ีปลูกกระเทียมมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงไม่แน่นอน
ข้ึนกบัราคาในปีท่ีผา่นมา ประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมของเกษตรกรไทยยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า การเปิด
เสรีทางการคา้ไทย – จีน มีผลกระทบต่อกระเทียมไทยคือ กระเทียมจีนมีตน้ทุนต ่ากวา่กระเทียมไทย ใน
ด้านแนวทางการบริหารจดัการสินค้ากระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีการจดัการทั้งระบบห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่ผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค โดยการจดัการดา้นการผลิตตอ้งมีการควบคุมพื้นท่ีการผลิตให้อยู่ใน
แหล่งผลิตท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีกระเทียมตอ้งการและส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
การควบคุมพื้นท่ีการผลิตใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 

  ชาตรี ค าจ่ิง และคณะ (2554) ได้ด าเนินโครงการ การศึกษาแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต
กระเทียมนา บา้นนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
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ทราบถึงสภาพการตลาดและตน้ทุนในการผลิตอยา่งแทจ้ริง สามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เพื่อจดัการ
ตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมการพฒันาอาชีพและวิธีการ
ทางเลือกใหม่ทดแทนการใชส้ารเคมีในการปลูกกระเทียม โดยผลการศึกษาในดา้นแรงงานยงัแสดงให้
เห็นวา่ค่าจา้งแรงงานในช่วงของการปลูกและการถอนอยูใ่นสัดส่วนท่ีสูง เน่ืองจากเป็นช่วงขาดแคลน
แรงงานมีความตอ้งการแรงงานค่อนขา้งสูง ซ่ึงแนวทางในการจดัการคือควรมีการจดัประชุมหาขอ้ตกลง
ในเร่ืองเง่ือนไขค่าแรง รวมถึงการหาแนวทางการร้ือฟ้ืนในวฒันธรรมการช่วยเหลือกนัและกนั ในส่วน
ของแนวทางการลดตน้ทุนคือการให้เกษตรกรหันมาให้ความส าคญักบัการใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพใน
สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน และในการหนุนเสริมการตลาด ควรมีการเจรจาก าหนดแนวทางเร่ืองการตลาด
กระเทียมท่ีมีคุณภาพร่วมกับ ธกส. อย่างจริงจัง แนวทางน้ีจะช่วยกระต้นให้เกษตรกรหันมาให้
ความส าคญักบัคุณภาพมากกวา่ปริมาณการผลิต 

  นิษา โรจนประเสริฐสุข (2555) ศึกษาระบบและวิธีการผลิตและเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ของ
ฝร่ังในอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการผลิตและวิธีการผลิต
ฝร่ัง เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย ของระบบและวิธีการผลิตฝร่ัง 
และหาแนวทางการปรับปรุงการผลิตฝร่ัง และวเิคราะห์รูปแบบของระบบการผลิตและวธีิการผลิตฝร่ังท่ี
เหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นตวัอยา่งน าเสนอการผลิตฝร่ังแบบ GAP โดยเฉพาะในเขตอ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรโดยใชแ้บบสอบถามและศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ วธีิการผลิตเป็นระบบแปลงยกร่องท่ีใชก้ารผลิตแบบ
ดั้งเดิม ระบบการผลิตบางส่วนมีความเหมาะสม แต่ไม่เหมาะกบัการใชใ้นการให้น ้ าเน่ืองจากเรือรดน ้ า
ท าใหเ้กิดการชะลา้งธาตุอาหาร และการพงัทลายของดิน ในปัจจยัทางการเกษตรควรเพิ่มปุ๋ยเคมีและควร
ใชอ้ตัราท่ีมากกวา่เดิม และควรลดปริมาณการฉีดสารเคมีพ่นแมลงหรือโรคท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่การผลิต 

  เริงชัย ตนัสุชาติ และ คณะ (2556) ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวดัเชียงใหม่และ
เชียงราย โดยมีวตัถุประสงคศึ์กษาสภาวะของการผลิตและการตลาดของธุรกิจปลานิล วิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าและปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่คุณค่าของปลานิล และศึกษาความเป็นไปไดแ้ละ
น าเสนอแนวทางการยกระดบัของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจปลานิลในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย วิธี
การศึกษาเนน้การสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสังเกตจากการปฏิบติัจริง และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง ผลการศึกษาได้
การวิเคราะห์ตามแผนภาพห่วงโซ่มูลค่าของปลานิลในจังหวดัเชียงใหม่และเชียงราย และพบว่า
เกษตรกรยงัขาดการจดัการโซ่คุณค่าปลานิล ปัญหาดา้นเงินทุน ปัจจยัการผลิต ปัญหาโรคปลา ปัญหา
ปลาน๊อค ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงปลานิล นอกจากน้ี ผล
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การศึกษายงัไดมี้น าเสนอขอ้แนะน าส าหรับการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าของการเล้ียงปลานิลในจงัหวดั 
เชียงใหม่และเชียงรายดว้ย 
  ทั้งน้ีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.2 

ช่ือผูแ้ต่ง (ปี) ช่ือเร่ือง วธีิด าเนินการศึกษา 
บุญลือ เตือน 
ชวลัย ์และคณะ 
(2546)  

การศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสม
ในการพฒันาคุณภาพกระเทียม
โดยไม่ใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
บา้นแม่สุริน ต.ขนุยวม อ.
ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

1) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 
2)  การสมัภาษณ์เกษตรกรรายบุคคลและการประชุมกลุ่ม

ยอ่ย 
3) การส ารวจขอ้มูลในกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
4) สาธิตเปรียบเทียบคุณภาพการผลิตกระเทียมระหวา่ง

ทางเลือกต่างๆ 
5)  จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผดุงศกัด์ิ วานิช
ชงั และคณะ 
(2546)  

การศึกษาสภาพปัญหาการผลิต
และความตอ้งการกระเทียม 

ส ารวจขอ้มูลการเพาะปลูกกระเทียมในเขตภาคเหนือ 3 
จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง โดยการสมัภาษณ์
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม 

กมล เลิศรัตน์ 
และคณะ (2551)  

โครงการการจดัการโซ่อุปทาน
ผกัสดในจงัหวดันครปฐม 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและการศึกษาเชิงส ารวจ โดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ท่ี 

ชาตรี ค  าจ่ิง และ
คณะ (2554)  

การศึกษาแนวทางเพื่อลดตน้ทุน
การผลิตกระเทียมนา บา้นนา
ปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1) สร้างความเขา้ใจร่วมกบักลุ่มสมาชิกเกษตรกรและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

2) ออกแบบเคร่ืองมือการศึกษาตน้ทุนการผลิต 
3) ศึกษาขอ้มูลตน้ทุนการผลิตและสรุปวเิคราะห์ขอ้มูล 
4) ประชุมประจ าเดือนเพื่อรายงานผลการศึกษาเป็นระยะ 
5) น าขอ้มูลมาสรุปวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางวธีิการท างาน

เพื่อลดตน้ทุน 
นิษา โรจน
ประเสริฐสุข 
(2555)  

การศึกษาระบบและวธีิการผลิต
และเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
ของฝร่ังในอ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 

1) เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการผลิตนิเวศวทิยาของพ้ืนท่ี
ศึกษา เทคโนโลยกีารผลิตในปัจจุบนัของเกษตรกร 
โดยการสมัภาษณ์เกษตรกรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

2) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ 

2.3 กรอบแนวคิด 

  ส าหรับกรอบแนวคิดการวจิยั แสดงดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  กรอบแนวคิดของโครงการวจิยั 

สร้างแนวทางการพฒันากระเทียม GAP  
ในจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 

 เสนอผลท่ีไดรั้บจากวตัถุประสงคท่ี์ 
1-3 โดยการ Focus Group 

 หาแนวทางการพฒันา 

แนวทางการพฒันากระเทียม GAP  
ในจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 

 แนวทางการพฒันากระเทียมท่ี
ย ัง่ยนืในระยะยาว 

 การพฒันาความสามารถในการ
แข่งขนั 

ความเช่ือมโยงของ 
GAP ท่ีน าไปสู่การ
ด าเนินงานของห่วง
โซ่อุปทานท่ีมี

คุณภาพ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินงานของ 
ห่วงโซ่อุปทาน 

 ห่วงโซ่อุปทาน 
กระเทียม GAP 

ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ 
เกษตรกร 

ผูป้ระกอบการ/
ผูแ้ปรรูป 

ผูค้า้ส่ง/ 
ผูค้า้ปลีก 

ผูบ้ริโภค 

สถานการณ์การผลิตและการตลาด 
ของกระเทียม GAP 

การทบทวนวรรณกรรม 
 สถานการณ์การผลิตและการตลาดของกระเทียม GAP 

ภายในประเทศ 
 สถานการณ์การผลิตและการตลาดของกระเทียม GAP ต่างประเทศ 
สถานการณ์การผลิตและ

การตลาดของกระเทียม GAP 
ในจงัหวดัเชียงใหม่-

แม่ฮ่องสอน 

การวเิคราะห์ SWOT 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ของกระเทียม GAP ในจงัหวดั
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 
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