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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 ส ำหรับผลกำรวิจยัในบทน้ี จะน ำเสนอเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ีหน่ึง: สถำนกำรณ์กำร
ผลิตและกำรตลำดของกระเทียมภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส่วนท่ีสอง: สถำนกำรณ์กำรผลิตและ
กำรตลำดของกระเทียมท่ีผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรองตำมระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) ใน
จงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่วนท่ีสำม: ห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมในประเทศไทย ส่วนท่ีส่ี: ควำม
เช่ือมโยงของผลกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน GAP ในห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน ส่วนท่ีห้ำ: ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของห่วงโซ่อุปทำนของกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน 
GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน และส่วนท่ีหก: แนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพและควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนักระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  

4.1 สถานการณ์การผลติและการตลาดของกระเทยีมในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 4.1.1 สถานการณ์การผลติและการตลาดของกระเทยีมในประเทศไทย 

   1) แหล่งผลติกระเทยีมทีส่ าคัญในประเทศไทย 

    แหล่งผลิตกระเทียมท่ีส ำคญัในประเทศไทย คือ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ อ ำเภอแม่แตง 
อ ำเภอไชยปรำกำร อ ำเภอฝำง อ ำเภอเวียงแหง อ ำเภอสะเมิง อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอแม่อำย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอขุนยวม อ ำเภอแม่ลำนอ้ย อ ำเภอปำงมะผำ้ อ ำเภอปำย และอ ำเภอ
แม่สะเรียง จงัหวดัพะเยำ ไดแ้ก่ อ ำเภอดอกค ำใต ้อ ำเภอเมือง อ ำเภอแม่ใจ อ ำเภอจุน และอ ำเภอภูซำง 
จงัหวดัล ำปำง ไดแ้ก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอวงัเหนือ อ ำเภองำว อ ำเภอแม่พริก และอ ำเภอแม่เมำะ และจงัหวดั
ล ำพูน ไดแ้ก่ อ ำเภอล้ี อ ำเภอทุ่งหวัชำ้ง อ ำเภอแม่ทำ และอ ำเภอบำ้นโฮ่ง โดยมีสัดส่วนกำรผลิตในแต่ละ
จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 45.95, 24.31, 716, 6.33 และ 5.97 ตำมล ำดบั แสดงดงัภำพท่ี 4.1 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 แหล่งผลิตกระเทียมท่ีส ำคญัในประเทศไทย 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 
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   2) ช่วงเวลาเพาะปลูกและเกบ็เกีย่วกระเทยีมในประเทศไทย 

    ฤดูกำรเพำะปลูกกระเทียมในประเทศไทย มี 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูกำรเพำะปลูกระหวำ่ง
เดือนตุลำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน โดยจะมีกำรเก็บเก่ียวระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนกุมภำพนัธ์ และ
ช่วงฤดูกำรเพำะปลูกหลงักำรเก็บเก่ียวขำ้ว ระหวำ่งเดือนธนัวำคมถึงเดือนมกรำคม โดยจะมีกำรเก็บเก่ียว
ระหวำ่งเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน แสดงดงัภำพท่ี 4.2 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ช่วงท่ี 1 
เพำะปลูก             
เก็บเก่ียว             

ช่วงท่ี 2 
เพำะปลูก             
เก็บเก่ียว             

ภาพที ่4.2 ฤดูกำรเพำะปลูกกระเทียมในประเทศไทย 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 

    ทั้งน้ี ช่วงเวลำเก็บเก่ียวผลผลิตกระเทียมในปีกำรเพำะปลูก 2560/61 จ ำแนกตำมแหล่ง
ผลิตกระเทียมท่ีส ำคญัในประเทศไทย พบวำ่ เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล ำพูน จงัหวดัล ำปำง 
และจงัหวดัพะเยำ มีกำรเก็บเก่ียวผลผลิตมำกท่ีสุดในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์และมีนำคม ส่วนเกษตรกรใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเก็บเก่ียวผลผลิตมำกท่ีสุดในช่วงเดือนมีนำคมและเมษำยน ในขณะท่ีเกษตรกรใน
จงัหวดัเชียงรำยเก็บเก่ียวผลผลิตมำกท่ีสุดในช่วงเดือนมกรำคมและกุมภำพนัธ์ แสดงดงัภำพท่ี 4.3 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 สัดส่วนกำรเก็บเก่ียวผลผลิตกระเทียม จ ำแนกตำมแหล่งท่ีส ำคญัในประเทศไทย 
ท่ีมำ: ศูนยส์ำรสนเทศกำรเกษตร ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2560. 
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   3) พืน้ทีเ่พาะปลูกกระเทยีมภายในประเทศ 

    จำกขอ้มูลของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2561) พบว่ำ แนวโน้มกำรเพำะปลูก
กระเทียมในประเทศไทยมีกำรเปล่ียนแปลงลดลงในปีกำรเพำะปลูก 2558/59 เทียบกับปีก่อนหน้ำ
ประมำณร้อยละ 10.01 และเร่ิมมีกำรเติบโตเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง โดยในปีกำรเพำะปลูก 2559/60 มีพื้นท่ี
เพำะปลูกเพิ่มข้ึนเป็น 71,778 ไร่ คิดเป็นกำรเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำ ร้อยละ 11.24 และ
คำดกำรณ์วำ่ พื้นท่ีเพำะปลูกกระเทียมภำยในประเทศในปีกำรเพำะปลูก 2560/2561 มีประมำณ 74,909 
ไร่ คิดเป็นกำรเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ประมำณร้อยละ 4.36 แสดงดงัตำรำงท่ี 4.1 และภำพ
ท่ี 4.4 

ตารางที ่4.1 พื้นท่ีเพำะปลูกกระเทียมในประเทศไทยปีกำรเพำะปลูก 2557/58 – 2560/61 
ปีกำรเพำะปลูก พื้นท่ีเพำะปลูก (ไร่) กำรเปล่ียนแปลงเทียบกบัปีก่อนหนำ้ (ร้อยละ) 

2557/58 71,706 - 
2558/59 64,527 -10.01 
2559/60 71,778 11.24 
2560/61* 74,909  4.36 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 
หมำยเหตุ: * ตวัเลขประมำณกำรจำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4 พื้นท่ีเพำะปลูกกระเทียมในประเทศไทยปีกำรเพำะปลูก 2557/58 – 2560/61 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 

    

 

71,706

64,527

71,778
74,909

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61*

พื้น
ที่เ

พา
ะป

ลูก
กร

ะเ
ทีย

ม 
(ไร

่)

ปีการเพาะปลูก



35 
 

    4) ปริมาณผลผลติกระเทยีมต่อไร่ในประเทศไทย 

    เม่ือพิจำรณำปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อไร่ภำยในประเทศ พบว่ำ ในปีกำรเพำะปลูก 
2557/58, 2558/59 และ 2559/60 มีปริมำณผลผลิตโดยเฉล่ียเท่ำกบั 1,027 กิโลกรัมต่อไร่ 1,047 กิโลกรัม
ต่อไร่ และ 964 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดบั ส ำหรับกำรประมำณกำรในปีกำรเพำะปลูก 2560/61 โดย
ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร คำดวำ่ปริมำณผลผลิตกระเทียม เท่ำกบั 1,021 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5.91 จำกปีก่อนหนำ้ แสดงดงัตำรำงท่ี 4.2 และภำพท่ี 4.5 

ตารางที ่4.2 ปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อไร่ในประเทศไทย ปีกำรเพำะปลูก 2557/58 – 2560/61 

ปีกำรเพำะปลูก 
ปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 
กำรเปล่ียนแปลงเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 

(ร้อยละ) 
2557/58 1,027 - 
2558/59 1,047 1.95 
2559/60 964 -7.93 
2560/61* 1,021 5.91 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 
หมำยเหตุ: * ตวัเลขประมำณกำรจำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5 ปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อไร่ในประเทศไทย ปีกำรเพำะปลูก 2557/58 – 2560/61 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 

   5) ปริมาณผลผลติกระเทยีมในประเทศไทย 

    ส ำหรับปริมำณผลผลิตกระเทียมภำยในประเทศ พบวำ่ ในปีกำรเพำะปลูก 2557/58 มี
ปริมำณผลผลิตกระเทียมโดยรวม 73,626 ตนั ส่วนปีกำรเพำะปลูก 2558/59 และ 2559/60 มีปริมำณ
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ผลผลิตกระเทียมโดยรวม 67,554 ตนั และ 69,180 ตนัตำมล ำดับ ส ำหรับกำรประมำณกำรในปีกำร
เพำะปลูก 2560/61 โดยส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร คำดว่ำปริมำณผลผลิตกระเทียม เท่ำกบั 76,511 
ตนั เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้คิดเป็นร้อยละ 10.60 แสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 และภำพท่ี 4.6 
 

ตารางที ่4.3 ปริมำณผลผลิตกระเทียมในประเทศไทย ปีกำรเพำะปลูก 2557/58 – 2560/61 
ปีกำรเพำะปลูก ปริมำณผลผลิตกระเทียม (ตนั) กำรเปล่ียนแปลงเทียบกบัปีก่อนหนำ้ (ร้อยละ) 

2557/58 73,626 - 
2558/59 67,554 -8.25 
2559/60 69,180 2.41 
2560/61* 76,511 10.60 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 
หมำยเหตุ: * ตวัเลขประมำณกำรจำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6 ปริมำณผลผลิตกระเทียมในประเทศไทย ปีกำรเพำะปลูก 2557/58 – 2560/61 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 

   6) สถานการณ์การตลาดกระเทยีมภายในประเทศ 

    โดยส่วนใหญ่ผลผลิตกระเทียมในประเทศไทยออกสู่ตลำดในช่วงเดือนมกรำคมถึง
เดือนเมษำยนของทุกปี และมีปริมำณผลผลิตท่ีจ ำหน่ำยในทอ้งตลำดมำกท่ีสุดในเดือนมีนำคม คิดเป็น
ร้อยละ 75.70 ของผลผลิตทั้งหมด (กรมกำรคำ้ภำยใน, 2561; ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561) ทั้งน้ี 
รำคำกระเทียมสดคละท่ีเกษตรกรขำยไดโ้ดยเฉล่ียมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน จำกรำคำเฉล่ียในปี พ.ศ. 2558 
กิโลกรัมละ 13.00 บำท เพิ่มข้ึนเป็น 14.59 บำทต่อกิโลกรัมในปี พ.ศ. 2559 และ 27.01 บำทต่อกิโลกรัม
ในปี พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกบัรำคำกระเทียมแห้งใหญ่คละท่ีเกษตรกรขำยได้โดยเฉล่ียมีแนวโน้มเพิ่ม
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สูงข้ึน โดยเพิ่มข้ึนจำกรำคำเฉล่ียในปี พ.ศ. 2558 ท่ี 65.17 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 77.18 บำทต่อกิโลกรัม
ในปี พ.ศ. 2559 และ 82.55 บำทต่อกิโลกรัมในปี พ.ศ. 2560 ส ำหรับกระเทียมแห้งมดัจุกหวัใหญ่ท่ีขำย
ส่ง ณ ตลำดในกรุงเทพมหำนคร มีรำคำโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 เท่ำกบั 62.52 บำทต่อ
กิโลกรัม 92.03 บำทต่อกิโลกรัม และ 117.10 บำทต่อกิโลกรัม ตำมล ำดบั แต่อยำ่งไรก็ตำมรำคำกระเทียม
สดคละและกระเทียมแห้งมดัจุกหวัใหญ่ท่ีเกษตรกรขำยไดโ้ดยเฉล่ียในปี พ.ศ.2561 ลดลงอยำ่งมำก เป็น 
13.64 และ 86.48 บำทต่อกิโลกรัม เน่ืองจำกปริมำณกระเทียมลน้ตลำด แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4 และภำพท่ี 
4.7 

ตารางที ่4.4 รำคำกระเทียมท่ีเกษตรกรขำยไดโ้ดยเฉล่ียในปี พ.ศ. 2558 – 2561  

ประเภท 
รำคำกระเทียมโดยเฉล่ีย (บำทต่อกิโลกรัม) กำรเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 2559/58 2560/59 2560/61 

กระเทียมสดคละ 13.00 14.59 27.01 13.64 12.23 85.13 -49.50 
กระเทียมแหง้ใหญ่คละ 65.17 77.18 82.55 96.31 18.43 6.96 16.67 
กระเทียมแหง้มดัจุกหวัใหญ่* 69.52 92.03 117.10 86.48 32.38 27.24 -26.15 

ท่ีมำ: กรมกำรคำ้ภำยใน, 2561; ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 
หมำยเหตุ: * รำคำขำยส่งตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2561. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.7 รำคำกระเทียมท่ีเกษตรกรขำยไดโ้ดยเฉล่ียในปี พ.ศ. 2558 – 2560 
ท่ีมำ: กรมกำรคำ้ภำยใน, 2561; ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561. 
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   7) การน าเข้าและส่งออกกระเทยีมของประเทศไทย 

    เม่ือพิจำรณำมูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียม ณ รำคำ CIF จำกขอ้มูลของกรมศุลกำกร (2561) 
พบวำ่ มูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียมสดและกระเทียมแห้งมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน โดยกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
กำรน ำเขำ้กระเทียมสด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 คิดเป็นร้อยละ 1.12, 95.53, -6.19 และ 13.00 ตำมล ำดบั 
ในขณะท่ี กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียมแห้งในช่วงเวลำเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 7.84, 
111.22, -22.68 และ 63.29 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.5 และภำพท่ี 4.8 ทั้งน้ี ประเทศไทยน ำเขำ้
กระเทียมสดมำกท่ีสุดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสำธำรณรัฐอินเดีย ส่วนกระเทียมแห้ง ประเทศ
ไทยมีกำรน ำเขำ้มำกท่ีสุดจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐอินเดีย และสำธำรณรัฐ
ฟิลิปปินส์  

ตารางที ่4.5  มูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 – 2560  
ประเภท กำรน ำเขำ้กระเทียม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระเทียมสด 
มูลค่ำ ณ รำคำ CIF (ลำ้นบำท) 468.65 473.91 926.64 869.26 982.28 
กำรเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) - 1.12 95.53 -6.19 13.00 

กระเทียมแหง้ 
มูลค่ำ ณ รำคำ CIF (ลำ้นบำท) 122.28 131.87 278.54 215.38 351.70 
กำรเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) - 7.84 111.22 -22.68 63.29 

ท่ีมำ: กรมศุลกำกร, 2561. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8 มูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 – 2560 
ท่ีมำ: กรมศุลกำกร, 2561. 
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    ส ำหรับมูลค่ำกำรส่งออกกระเทียมของประเทศไทย ณ รำคำ FOB จำกขอ้มูลของกรม
ศุลกำกร (2561) พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกกระเทียมสดและกระเทียมแห้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มี
แนวโนม้ค่อนขำ้งผนัผวน โดยกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำกำรส่งออกกระเทียมสด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 
คิดเป็นร้อยละ 264.19, 91.89, 206.96 และ -82.86 ตำมล ำดบั ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำกำรส่งออก
กระเทียมแห้งในช่วงเวลำเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 234.57, -24.10, -14.30 และ 8.94 ตำมล ำดบั แสดงดงั
ตำรำงท่ี 4.6 และภำพท่ี 4.9 ทั้ งน้ี ประเทศไทยส่งกระเทียมสดไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
สำธำรณรัฐแอฟริกำใตม้ำกท่ีสุด ในขณะท่ีกระเทียมแห้งส่งออกมำกท่ีสุดไปยงัประเทศรำชอำณำจกัร
กมัพูชำ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ และสหรัฐอเมริกำ 
 

ตารางที ่4.6  มูลค่ำกำรส่งออกกระเทียมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 – 2560  
ประเภท กำรส่งออกกระเทียม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระเทียมสด 
มูลค่ำ ณ รำคำ FOB (ลำ้นบำท) 1.78 6.46 12.41 38.08 6.53 
กำรเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) - 264.19 91.89 206.96 -82.86 

กระเทียมแหง้ 
มูลค่ำ ณ รำคำ FOB (ลำ้นบำท) 9.22 30.86 23.42 20.07 21.87 
กำรเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) - 234.57 -24.10 -14.30 8.94 

ท่ีมำ: กรมศุลกำกร, 2561. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.9 มูลค่ำกำรส่งออกกระเทียมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 – 2560 
ท่ีมำ: กรมศุลกำกร, 2561. 
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 4.1.2 สถานการณ์การผลติและการตลาดของกระเทยีมในต่างประเทศ 

   1) ปริมาณผลผลติกระเทยีมในต่างประเทศ 

    จำกขอ้มูลขององคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations หรือ FAO) (2018) พบวำ่ ในปี พ.ศ. 2559 ผลผลิตกระเทียมทัว่โลก
เท่ำกบั 26.60 ลำ้นตนั ซ่ึงประเทศท่ีผลิตกระเทียมมำกท่ีสุดในโลกคือ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
โดยมีปริมำณผลผลิตทั้งส้ิน 21.20 ลำ้นตนั คิดเป็นร้อยละ 79.69 ของผลผลิตทั้งหมดทัว่โลก รองลงมำ
คือ อินเดีย บงัคลำเทศ อียิปต ์และเกำหลีใต ้โดยมีปริมำณผลผลิตกระเทียมทั้งส้ิน 1.40, 0.38, 0.29 และ 
0.28 ลำ้นตนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.26, 1.44, 1.05 และ 1.04 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.7  

ตารางที ่4.7  ปริมำณผลผลิตกระเทียมในแต่ละประเทศทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2559  
อนัดบั ประเทศ ปริมำณผลผลิตกระเทียม (ลำ้นตนั) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 สำธำรณรัฐประชำชนจีน 21.20 79.69 
2 สำธำรณรัฐอินเดีย 1.40 5.26 
3 สำธำรณรัฐประชำชนบงักลำเทศ 0.38 1.44 
4 สำธำรณรัฐอำหรับอียปิต ์ 0.29 1.05 
5 สำธำรณรัฐเกำหลีใต ้ 0.28 1.04 
6 สหพนัธรัฐรัสเซีย 0.26 0.99 
7 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 0.21 0.80 
8 ยเูครน 0.19 0.71 
9 สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน 0.17 0.65 
10 รำชอำณำจกัรสเปน 0.17 0.64 
11 อ่ืนๆ 2.06 7.74 

รวมทัว่โลก 26.60 100.00 
ท่ีมำ: FAO, 2018; Tridge, 2018. 

   2) ปริมาณผลผลติกระเทยีมต่อเฮกตาร์ในต่างประเทศ 

    จำกขอ้มูลขององคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations หรือ FAO) (2018) เก่ียวกบัปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อเฮกตำร์ใน
ต่ำงประเทศ แสดงดงัตำรำงท่ี 4.8  
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ตารางที ่4.8  ปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อเฮกตำร์ในแต่ละประเทศทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2559  
อนัดบั ประเทศ ปริมำณผลผลิตกระเทียม (กิโลกรัมต่อเฮกตำร์) 

1 สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน 36,434.20 
2 สำธำรณรัฐประชำชนจีน 26,685.50 
3 สำธำรณรัฐเฮติ  26,354.70 
4 สำธำรณรัฐอำหรับอียปิต ์ 23,598.00 
5 สำธำรณรัฐคำซคัสถำน 19,465.70 
6 สำธำรณรัฐโคลอมเบีย  18,053.20 
7 รัฐคูเวต 17,751.50 
8 รำชอำณำจกัรฮชัไมตจ์อร์แดน 17,305.30 
9 สำธำรณรัฐโปรตุเกส 17,250.00 
10 สหรัฐอเมริกำ 16,821.10 

ท่ีมำ: FAO, 2018. 

    จำกตำรำงท่ี 4.8 พบวำ่ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศท่ีมีปริมำณผลผลิตกระเทียมต่อเฮกตำร์
สูงสุด 10 อนัดบัแรก คือ สำธำรณรัฐอุซเบกิสถำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐเฮติ สำธำรณรัฐ
อำหรับอียิปต์ สำธำรณรัฐคำซัคสถำน สำธำรณรัฐโคลอมเบีย รัฐคูเวต รำชอำณำจกัรฮชัไมต์จอร์แดน 
สำธำรณรัฐโปรตุเกส และสหรัฐอเมริกำ โดยมีปริมำณผลผลิตกระเทียมท่ีไดเ้ท่ำกบั 36,434.20 กิโลกรัม
ต่อเฮกตำร์ 26,685.50 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 26,354.70 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 23,598.00 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 
19,465.70 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 18,053.20 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 17,751.50 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 17,305.30 
กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ 17,250.00 และ 16,821.10 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ ตำมล ำดบั ทั้งน้ี ประเทศไทยถูกจดั
อนัดบัท่ี 60 ของโลก 

   3) สถานการณ์การตลาดกระเทยีมในต่างประเทศ 

    รำคำกระเทียมโดยเฉล่ียในตลำดโลก เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 โดยอ้ำงอิงจำก 
Tridge (2018) พบวำ่ มีรำคำอยูท่ี่ 2.27 ดอลล่ำร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน
หนำ้ ร้อยละ 31.28 ทั้งน้ีควำมผนัผวนของรำคำ (Price Volatility) อยูใ่นระดบักลำง หรือร้อยละ 10.76 
    ส ำหรับกำรส่งออกกระเทียมของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกพบว่ำ ประเทศท่ีส่งออก
กระเทียมมำกเป็นอนัดบัหน่ึง คือ สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออก คิดเป็นร้อย
ละ 72.20 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมดทัว่โลก รองลงมำคือ รำชอำณำจกัรสเปน สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 
เนเธอร์แลนด์ และสำธำรณรัฐฝร่ังเศส โดยมีสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออก คิดเป็นร้อยละ 11.22, 4.19, 3.09 
และ 1.22 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  มูลค่ำกำรส่งออกกระเทียมทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2559  

อนัดบั ประเทศ 
มูลค่ำกำรส่งออกกระเทียม (ลำ้นดอลล่ำร์

สหรัฐ) 
สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 สำธำรณรัฐประชำชนจีน 2,744.01  72.20 
2 รำชอำณำจกัรสเปน 426.27  11.22 
3 สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 159.36  4.19 
4 เนเธอร์แลนด ์ 117.53  3.09 
5 สำธำรณรัฐฝร่ังเศส 46.20  1.22 
6 สำธำรณรัฐอิตำลี 37.91  1.00 
7 สำธำรณรัฐชิลี 33.57  0.88 
8 สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 31.32  0.82 
9 สหรัฐอเมริกำ 27.65  0.73 
10 สหรัฐเมก็ซิโก 27.37  0.72 
11 อ่ืนๆ 149.62 3.94 

รวมทัว่โลก 3,800.81  100.00  
ท่ีมำ: FAO, 2018; Tridge, 2018. 

    ทั้งน้ี รำคำส่งออกเฉล่ียอยู่ท่ี 186.63 ดอลล่ำร์สหรัฐต่อตนั โดยเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้
ประมำณร้อยละ 51.28 
    เม่ือพิจำรณำมูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียมของประเทศต่ำงๆ ทัว่โลกพบว่ำ ประเทศท่ีน ำ
กระเทียมมำกเป็นอนัดบัหน่ึง คือ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีสัดส่วนมูลค่ำกำรน ำเขำ้ คิดเป็นร้อยละ 
17.73 ของมูลค่ำกำรน ำเขำ้ทั้งหมดทัว่โลก รองลงมำคือ สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล สำธำรณรัฐสังคม
นิยมเวยีดนำม มำเลเซีย และสหรัฐอเมริกำ โดยมีสัดส่วนมูลค่ำกำรน ำเขำ้ คิดเป็นร้อยละ 9.06, 6.35, 6.20 
และ 5.95 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10  มูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียมทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2559  
อนัดบั ประเทศ มูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียม (ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 674.00 17.73 
2 สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 344.39 9.06 

3 
สำธำรณรัฐสงัคมนิยม
เวยีดนำม 241.50 6.35 

4 มำเลเซีย 235.49 6.20 
5 สหรัฐอเมริกำ 226.14 5.95 
6 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 116.87 3.07 
7 สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 114.87 3.02 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
อนัดบั ประเทศ มูลค่ำกำรน ำเขำ้กระเทียม (ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ) สดัส่วน (ร้อยละ) 

8 เนเธอร์แลนด ์ 109.92 2.89 
9 สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน 93.34 2.46 
10 สำธำรณรัฐฝร่ังเศส 90.27 2.38 
11 อ่ืนๆ 1,554.02 40.89 

รวมทัว่โลก 3,800.81 100.00 
ท่ีมำ: FAO, 2018; Tridge, 2018. 

4.2 สถานการณ์การผลติและการตลาดของกระเทยีมทีผ่่านมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบัติการ
ทางการเกษตรทีด่ี (GAP) ในจังหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

 ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำดของกระเทียม ท่ีผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรองตำม
ระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน วเิครำะห์ขอ้มูลจำกกรม
วิชำกำรเกษตร ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และกรมกำรคำ้ภำยใน และผลกำรประชุมสัมมนำระดม
สมองและควำมคิดเห็นเก่ียวกบัธุรกิจกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ร่วมกบัหน่วยงำน
เป้ำหมำย ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชำญจำกส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ผูเ้ช่ียวชำญจำก
ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ และศูนยว์จิยัและพฒันำกำรเกษตรแม่ฮ่องสอน ผูเ้ช่ียวชำญจำกส ำนกังำนเกษตร 
จงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่อุปทำน
กระเทียม ตวัแทนผูบ้ริโภค และผูค้ำ้กระเทียม ผลกำรวจิยัมีดงัน้ี 

 4.2.1 สถานการณ์การผลติกระเทยีมทีผ่่านมาตรฐาน GAP ในจังหวดัเชียงใหม่ 

   1)  จ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

    จ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหัวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน 
GAP ในฐำนขอ้มูลของกรมวชิำกำรเกษตร แสดงดงัตำรำงท่ี 4.11 และภำพท่ี 4.10 

ตารางที ่4.11 จ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  ำแนกตำมรำยอ ำเภอ 

อ ำเภอ 
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ฝำง 90 15.46 
พร้ำว 1 0.17 
สะเมิง 13 2.23 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

อ ำเภอ 
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เชียงดำว 46 7.90 
เวยีงแหง 52 8.93 
แม่วำง 12 2.06 
แม่อำย 23 3.95 
แม่แตง 169 29.04 
ไชยปรำกำร 176 30.24 

รวม 582 100.00 
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที ่4.10  จ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่  
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 
    จำกตำรำงท่ี 4.11 และภำพท่ี 4.10 พบวำ่ ในปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนมีจ ำนวนเกษตรกรท่ี
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP รวมทั้งส้ิน 582 คน โดยอ ำเภอไชยปรำกำรมีจ ำนวนเกษตรกรท่ีได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน GAP มำกท่ีสุด เท่ำกบั 176 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 รองลงมำ คือ อ ำเภอแม่แตง
และอ ำเภอฝำง โดยมีจ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม GAP ทั้งส้ิน 169 และ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.04 
และ 15.46 ตำมล ำดบั 

   2)  พื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

    ส ำหรับพื้นท่ีปลูกกระเทียมหัวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP 
ในฐำนขอ้มูลของกรมวิชำกำรเกษตร ปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 3,915.25 ไร่ โดยอ ำเภอไชย

ฝาง, 90 คน, 15.46%

พร้าว, 1 คน, 0.17%
สะเมิง, 13 คน, 2.23%

เชียงดาว, 46 คน, 7.90%

เวียงแหง, 52 คน, 8.93%

แม่วาง, 12 คน, 2.06%
แม่อาย, 23 คน, 3.95%

แม่แตง, 169 คน, 29.04%

ไชยปราการ, 176 คน, 30.24%
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ปรำกำรมีพื้นท่ีปลูกกระเทียมหัวท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP มำกท่ีสุด เท่ำกบั 1,231.50 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 31.45 รองลงมำ คือ อ ำเภอแม่แตงและอ ำเภอเชียงดำว โดยมีพื้นท่ีปลูกกระเทียม GAP ทั้งส้ิน 
1,021.75 และ 693.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.10 และ 17.71 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.12 และภำพท่ี 
4.11 

ตารางที ่4.12 พื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำแนกตำม
รำยอ ำเภอ 

อ ำเภอ 
พื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
จ ำนวน (ไร่) ร้อยละ 

ฝำง 405.25 10.35  
พร้ำว 0.25 0.01  
สะเมิง 52.75 1.35  
เชียงดำว 693.50 17.71  
เวยีงแหง 298.75 7.63  
แม่วำง 26.00 0.66  
แม่อำย 185.50 4.74  
แม่แตง 1,021.75 26.10  
ไชยปรำกำร 1,231.50 31.45  

รวม 3,915.25  100.00  
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.11  พื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่  
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 

ฝาง, 405.25 ไร,่ 10.35%
พร้าว, 0.25 ไร,่ 0.01%

สะเมิง, 52.75 ไร,่ 1.35%

เชียงดาว, 693.5 ไร,่ 17.71%

เวียงแหง, 298.75 ไร,่ 7.63%

แม่วาง, 26 ไร,่ 0.66%
แม่อาย, 185.5 ไร,่ 4.74%

แม่แตง, 1,021.75 ไร,่ 26.10%

ไชยปราการ, 1,231.50 ไร,่ 31.45%
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 4.2.2 สถานการณ์การผลติกระเทยีมทีผ่่านมาตรฐาน GAP ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

   1)  จ ำนวนเกษตรกรผู ้ปลูกกระเทียมท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  GAP ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

    จ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหวัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน 
GAP ในฐำนขอ้มูลของกรมวิชำกำรเกษตร ปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 152 คน โดยอ ำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนมีจ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP มำกท่ีสุด เท่ำกบั 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.05 รองลงมำ คือ อ ำเภอขุนยวมและอ ำเภอแม่ลำน้อย โดยมีจ ำนวนเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม GAP 
ทั้งส้ิน 36 และ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 และ 11.84 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.13 และภำพท่ี 4.12 

ตารางที ่4.13 จ ำนวนเกษตรกรผู ้ปลูกกระเทียมหัวท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  GAP ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ 

อ ำเภอ 
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ขนุยวม 36 23.68 
ปำงมะผำ้ 4 2.63 
ปำย 9 5.92 
เมืองแม่ฮ่องสอน 70 46.05 
แม่ลำนอ้ย 18 11.84 
แม่สะเรียง 15 9.87 

รวม 152 100.00 
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่4.12  จ ำนวนเกษตรกรผู ้ปลูกกระเทียมหัวท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  GAP ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 

ขุนยวม, 36 คน, 
23.68%

ปางมะผ้า, 4 คน, 2.63%
ปาย, 9 คน, 5.92%

เมืองแม่ฮ่องสอน, 70 คน, 46.05%

แม่ลาน้อย, 18 คน, 11.84%

แม่สะเรียง, 15 คน, 9.87%
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   2)  พื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    ส ำหรับพื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP 
ในฐำนขอ้มูลของกรมวิชำกำรเกษตร ปี พ.ศ. 2561 มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 492.55 ไร่ โดยอ ำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP มำกท่ีสุด เท่ำกบั 272.50 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 55.32 รองลงมำ คือ อ ำเภอขุนยวมและอ ำเภอปำย โดยมีพื้นท่ีปลูกกระเทียม GAP ทั้งส้ิน 
96.80 และ 43.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.65 และ 8.73 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.14 และภำพท่ี 4.13 

ตารางที ่4.14 พื้นท่ีปลูกกระเทียมหัวท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ ำแนก
ตำมรำยอ ำเภอ 

อ ำเภอ 
พื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 
จ ำนวน (ไร่) ร้อยละ 

ขนุยวม 96.80 19.65 
ปำงมะผำ้ 19.00 3.86 
ปำย 43.00 8.73 
เมืองแม่ฮ่องสอน 272.50 55.32 
แม่ลำนอ้ย 36.25 7.36 
แม่สะเรียง 25.00 5.08 

รวม 492.55 100.00 
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.13  พื้นท่ีปลูกกระเทียมหวัท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมำ: กรมวชิำกำรเกษตร, 2561. 

ขุนยวม, 96.80 ไร่ …

ปางมะผ้า, 19.00
ไร,่ 3.86%

ปาย, 43.00 ไร่
, 8.73%

เมืองแม่ฮ่องสอน, 272.50 ไร,่ …

แม่ลาน้อย, 36.25 ไร,่ …
แม่สะเรียง, 25.00 ไร,่ …
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 4.2.3 สถานการณ์การตลาดกระเทยีมทีผ่่านมาตรฐาน GAP 

   ส ำหรับตลำดกระเทียมท่ีผ่ำนมำตรฐำน GAP ในประเทศไทยยงัคงเป็นท่ีตอ้งกำรของทั้ง
ผูบ้ริโภค และผูแ้ปรรูป โดยแหล่งรับซ้ือในปัจจุบนัมีทั้งกำรรับซ้ือโดยตรงจำกพ่อคำ้คนกลำงและขน
ส่งไปยงัผูแ้ปรรูปหรือตลำดเฉพำะท่ีให้ควำมส ำคญักับอำหำรปลอดภยั (Niche Markets) นอกจำกน้ี
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม ยงัไดมี้กำรรวมกลุ่มจดักำรผลิตในระบบ GAP เพื่อลดตน้ทุนกำรผลิต และเพิ่ม
โอกำสในกำรแข่งขนั โดยหน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กรมกำรคำ้ภำยใน ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดั รวมถึง
หน่วยงำนภำคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งมำให้กำรสนับสนุน และประสำนเครือข่ำยบริษทัเอกชนในกำรท ำ
กำรตลำดเม่ือถึงฤดูกำรเก็บเก่ียวใหแ้ก่เกษตรกร ซ่ึงรำคำของกระเทียมแหง้ท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP จะอยูท่ี่
ประมำณ 80 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวำ่รำคำกระเทียมโดยทัว่ไปประมำณ 4 เท่ำ  

4.3 ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 4.3.1 ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมภายในประเทศ 

   1) ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมภายในประเทศ: ระดับต้นน า้ 

    ในส่วนของห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมภำยในประเทศในระดบัตน้น ้ ำ จะเก่ียวขอ้งกบั
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม โดยกิจกรรมหลกัของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมในห่วงโซ่อุปทำน คือ กำร
ปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเก่ียว และกำรจ ำหน่ำย แสดงดงัภำพท่ี 4.14 ในขั้นตอนของกำรเตรียมพนัธ์ุ
กระเทียม หัวกระเทียมพนัธ์ุท่ีจะใช้ปลูก ควรเตรียมไวล่้วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 เดือน เพื่อให้หัวกระเทียม
พนัธ์ุมีระยะพกัตวัสักระยะหน่ึง จะใช้ส่วนกลีบหรือโคลฟ (Clove) ของกระเทียมโดยแกะออกจำกหวั
แยกเป็นกลีบ และคดัเลือกเฉพำะกลีบท่ีใหญ่และสมบูรณ์ ซ่ึงในพื้นท่ี 1 ไร่ จะใช้หัวกระเทียมพนัธ์ุ
ประมำณ 80-100 กิโลกรัม ส ำหรับขั้นตอนกำรปลูก ก่อนปลูกต้องรดน ้ ำแปลงปลูกให้ดินชุ่มช้ืนไว้
ล่วงหนำ้ จำกนั้นน ำหวักระเทียมพนัธ์ุมำปลูกลงในแปลง โดยด ำกลีบกระเทียมลงในดินลึกประมำณ 2 
ใน 3 ส่วนของกลีบ เวน้ระยะปลูกระหวำ่งตน้ 10 x 10 เซนติเมตร หรือ 10 x 15 เซนติเมตร เม่ือปลูกทัว่
ทั้งแปลงให้คลุมด้วยฟำงหรือหญำ้แห้งหนำพอสมควร เพื่อเป็นกำรรักษำควำมชุ่มช้ืนและคุมวชัพืช 
จำกนั้นรดน ้ ำให้ชุ่ม ตน้กระเทียมจะออกมำภำยใน 7-10 วนั ส ำหรับขั้นตอนกำรดูแลรักษำนั้น เน่ืองจำก
กระเทียมเป็นพืชท่ีตอ้งกำรน ้ ำมำกในระยะเจริญเติบโตและแตกกอ ดงันั้นควรดูแลให้น ้ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ใส่ปุ๋ยตำมก ำหนดอำยุ และควรก ำจดัวชัพืชสม ่ำเสมอ เพื่อไม่ไห้กระทบกระเทือนรำกของตน้กระเทียม 
ดำ้นกำรเก็บเก่ียวกระเทียมท่ีเร่ิมแก่แล้วจะสำมำรถสังเกตไดจ้ำกสีของใบจะเขียวจำงลง ปลำยใบเร่ิม
เหลืองและใบมกัจะถ่ำงออก เอนลม้ลงมำกข้ึน ถำ้บีบส่วนคอ คือบริเวณโคนใบต่อกบักระเทียมจะอ่อน
น่ิม ไม่แน่นแข็ง แสดงว่ำหอมแก่แลว้ ทั้งน้ี หลงัจำกเก็บเก่ียวจะตอ้งน ำกระเทียมผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง 
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จำกนั้นมดัเป็นจุก คดัขนำด และท ำควำมสะอำด คดัพนัธ์ุแลว้น ำไปแขวนไวใ้นท่ีร่ม ให้มีลมโกรก เพื่อ
ระบำยควำมช้ืน พึงระวงัไม่ใหถู้กแดด ฝน หรือน ้ำคำ้ง เพรำะอำจท ำใหเ้กิดโรครำสีด ำและเน่ำเสียหำยได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.14 กิจกรรมหลกัของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมในห่วงโซ่อุปทำน 

      ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม มีกำรจ ำหน่ำย 2 
ลกัษณะ คือ กำรซ้ือขำยหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต และกำรซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือท่ีเรียกอีกอยำ่งวำ่กำรตกเขียว
ทั้งน้ีรูปแบบของกระเทียมท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยในโซ่อุปทำนระดบัตน้น ้ ำน้ี จะมี 2 ประเภทใหญ่ คือ 
กระเทียมสดซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีเก็บจำกแปลงแลว้จ ำหน่ำยทนัที โดยส่วนใหญ่มกันิยมน ำไปแปรรูปเป็น
กระเทียมดอง และกระเทียมแห้งซ่ึงเป็นกระเทียมท่ีตำกไวจ้นกระทัง่มีควำมช้ืนประมำณร้อยละ 30 – 40 
ของกระเทียมสดจึงน ำออกมำขำย ส่วนใหญ่จะถูกน ำไปจ ำหน่ำยเพื่อบริโภคหรือน ำไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน เช่น กระเทียมเจียว กระเทียมอบกรอบ เป็นตน้ 

   2) ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมภายในประเทศ: ระดับกลางน า้ 

    เม่ือพิจำรณำห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมภำยในประเทศในระดบักลำงน ้ ำ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
พ่อค้ำคนกลำงหรือผูร้วบรวม ผูแ้ปรรูป และผูค้ ้ำส่ง (แสดงดังภำพท่ี 4.15) พบว่ำ เกษตรกรผูป้ลูก
กระเทียมไดน้ ำผลผลิตกระเทียมสด และกระเทียมแห้งส่งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ขำยให้แก่พ่อคำ้คนกลำง
หรือผูร้วบรวม หรือขำยโดยตรงแก่ผูแ้ปรรูป ในขณะท่ีกลุ่มเกษตรกรเม่ือรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกจะ
น ำไปขำยต่อกบัพ่อคำ้คนกลำงหรือผูร้วบรวม และขำยโดยตรงแก่ผูแ้ปรรูป นอกจำกนั้นกลุ่มเกษตรกร

การเตรียมหัวกระเทียมพันธุ์ 

การปลูกกระเทียม 

การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

การดูแลรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว และจ าหน่าย 
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บำงกลุ่มยงัไดมี้กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์กระเทียมของกลุ่มเอง เช่น กำรแปรรูปกระเทียมดอง กระเทียม
กลีบ กระเทียมแกะเปลือก เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.15 ห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมของประเทศไทยในระดบักลำงน ้ำ 

    ส ำหรับพ่อคำ้คนกลำงหรือผูร้วบรวม เม่ือรับซ้ือผลผลิตกระเทียมจำกเกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกรแลว้จะน ำมำมดัจุกและเก็บเพื่อรอกำรจ ำหน่ำย หรืออำจส่งผลผลิตกระเทียมท่ีรวบรวมได้
ทั้งกระเทียมแห้งและกระเทียมสดไปยงัผูแ้ปรรูป เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ นอกจำกน้ี พ่อคำ้คน
กลำงหรือผูร้วบรวมบำงรำย ไดน้ ำกระเทียมแห้งมำตดัแต่ง คดัเกรด และบรรจุภณัฑ์เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่
ผูค้ำ้ส่ง ทั้งพำหนะท่ีใชใ้นกำรขนส่งคือรถบรรทุก 4 ลอ้ 
    ดำ้นผูแ้ปรรูปกระเทียม มีทั้งท่ีตั้งโรงงำนอยูใ่กลพ้ื้นท่ีจงัหวดัท่ีปลูก และโรงงำนแปรรูป
ในต่ำงจงัหวดั เช่น กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี เป็นตน้ ซ่ึงกำรแปรรูปกระเทียมใน
ปัจจุบนัมีหลำกหลำย อำทิ กระเทียมสดปอกเปลือก กระเทียมบด กระเทียมแหง้มดัจุก กระเทียมแห้งตดั
จุก กระเทียมผง กระเทียมดอง กระเทียบอบกรอบ กระเทียมเจียว สำรสกดัจำกกระเทียม กระเทียมด ำ 
น ้ ำมนักระเทียม เป็นตน้ นอกจำกน้ีกระเทียมยงัถูกใช้เป็นส่วนผสมในกำรแปรรูปซอส น ้ ำพริก และ
เคร่ืองปรุงและเคร่ืองเคร่ืองเทศอีกหลำยชนิด ทั้งน้ีลกัษณะกำรรับซ้ือผลผลิตกระเทียมของผูแ้ปรรูปทั้ง
จำกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยตรงหรือจำกพ่อคำ้คนกลำง มีทั้งลกัษณะกำรซ้ือขำยท่ีไม่มีขอ้ตกลง
ล่วงหนำ้ โดยพิจำรณำรำคำรับซ้ือจำกคุณภำพของกระเทียมและรำคำตลำดในขณะนั้น และกำรซ้ือขำยท่ี
มีขอ้ตกลงหรือสัญญำล่วงหน้ำ โดยผูแ้ปรรูปเขำ้ไปท ำสัญญำกบัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
หรือเขำ้ไปท ำสัญญำกบัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยมีหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรมกำรคำ้ภำยใน เป็น
ผูป้ระสำนให ้ซ่ึงลกัษณะของขอ้ตกลงซ้ือขำยล่วงหนำ้ จะมีกำรระบุช่ือเกษตรกรผูข้ำย ปริมำณผลผลิตท่ี
รับซ้ือ รำคำท่ีตกลงกนั และช่วงระยะเวลำของขอ้ตกลง  
    ในส่วนของผูค้ ้ำส่งมีทั้ งผูค้ำ้ส่งในตลำดประจ ำจงัหวดั เช่น ตลำดขำยส่งในจงัหวดั
เชียงใหม่ ไดแ้ก่ ตลำดเมืองใหม่ เป็นตน้ รวมถึงผูค้ำ้ส่งในตลำดขนำดใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร ไดแ้ก่ 

พ่อค้าคนกลาง 
ผู้รวบรวม ผู้แปรรปู ผู้ค้าส่ง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง, กระเทียมแปรรูป 

แห้ง 

แปรรูป 

สด 

แห้ง 

สด 

แห้ง 

สด 

แห้ง 

กระเทียมแห้ง 
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ตลำดไท ตลำดส่ีมุมเมือง เป็นตน้ โดยผลผลิตกระเทียมท่ีผูค้ำ้ส่งส่วนใหญ่รับซ้ือ ไดแ้ก่ กระเทียมแหง้มดั
จุก กระเทียมแห้งตดัจุก กระเทียมกลีบ เป็นตน้ ซ่ึงบรรจุในกระสอบขนำด 10, 20 และ 30 กิโลกรัม 
แสดงดงัภำพท่ี 4.16 และภำพท่ี 4.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.16 กำรขำยส่งกระเทียมไทย ณ ตลำดไท กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.17 กระเทียมไทยท่ีจ ำหน่ำยโดยผูค้ำ้ส่ง ณ ตลำดไท กรุงเทพมหำนคร 

   3) ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมภายในประเทศ: ระดับปลายน า้ 

    ส ำหรับห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมของไทยในระดบัปลำยน ้ ำ จะพิจำรณำตลำดปลำยทำง
และผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ย ดงันั้นเม่ือกระเทียมแห้งและกระเทียมแปรรูปถูกส่งผ่ำนมำยงัผูค้ำ้ส่ง จะถูก
กระจำยไปยงัผูค้ ้ำปลีกในแต่ละจังหวดั อำทิ ตลำดสด ซุปเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนขำยของฝำก เป็นต้น 
นอกจำกน้ี กลุ่มเกษตรกรและผูแ้ปรรูปยงัสำมำรถส่งผลิตภณัฑ์กระเทียมของตนไปขำยยงัตลำดคำ้ปลีก
ไดโ้ดยตรง แสดงดงัภำพท่ี 4.18 – ภำพท่ี 4.24 
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ภาพที ่4.18 ห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมของประเทศไทยในระดบัปลำยน ้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.19 กำรจ ำหน่ำยกระเทียมขำยปลีก ณ ตลำดขำยปลีกทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.20 กำรจ ำหน่ำยกระเทียมขำยปลีก ณ ตลำดขำยส่ง (ตลำดไท กรุงเทพมหำนคร) 

ผู้แปรรปู ผู้ค้าส่ง กลุ่มเกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภคในประเทศ 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 
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ภาพที ่4.21 กำรจ ำหน่ำยกระเทียมขำยปลีก ณ ซุปเปอร์มำร์เก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.22 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมด ำท่ีจ  ำหน่ำยในซูปเปอร์มำร์เก็ต 
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ภาพที ่4.23 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมเจียวท่ีจ ำหน่ำยในซูปเปอร์มำร์เก็ต 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.24 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมกรอบท่ีจ ำหน่ำยในซูปเปอร์มำร์เก็ต 

    นอกจำกน้ี ผลิตภณัฑ์กระเทียมของไทย ยงัถูกส่งออกไปยงัต่ำงประเทศทั้งในรูปของ
กระเทียมสด และกระเทียมแห้ง  รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกระเทียม เช่น กระเทียมกรอบตรำ 
TANTASTE ส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต ้สำธำรณรัฐสิงคโปร์ และไตห้วนั เป็น
ตน้ ทั้งน้ี ขั้นตอนกำรส่งออกกระเทียมสดและกระเทียมแหง้ของไทย แสดงดงัภำพท่ี 4.25 

 
 

ภาพที ่4.25 ขั้นตอนกำรส่งออกกระเทียมสดและกระเทียมแหง้ของไทย 
ท่ีมำ: ศูนยส์ำรสนเทศกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กรมส่งเสริมกำรส่งออก, 2548. 

ผู้ส่งออก 
ขอหนังสือรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ผ่านพิธีศุลกากร 

 
ส่งออก 
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    จำกภำพท่ี 4.25 เร่ิมตน้จำกผูส่้งออก ตอ้งไปขอหนงัสือรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งตำมขอ้ก ำหนดของประเทศคู่คำ้ อำทิ หนงัสือรับรองเร่ืองสำรปรอท (Mercury Certificate) จำก
กองกำรว ัดกัมมันตภำพรังสี ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ หนังสือรับรองสุขลักษณะ (Sanitary 
Certificate) จำกกองโรคติดต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรค และถำ้ประเทศผูน้ ำเขำ้ตอ้งกำรกำรรับรองปลอด
โรคพืช สำรตกคำ้ง หรือแมลง ผูส่้งออกจะตอ้งขอจำกส ำนกัควบคุมพืชและวสัดุกำรเกษตร กรมวชิำกำร
เกษตร จำกนั้นสินคำ้จะตอ้งผำ่นพิธีศุลกำกรโดยมีทั้งระบบ Manual และระบบ EDI ดงัน้ี 

    (1) พิธีศุลกำกรตำมระบบ Manual ซ่ึงขั้นตอนแสดงดงัภำพท่ี 4.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.26 พิธีศุลกำกรกำรส่งออกกระเทียมตำมระบบ Manual 
ท่ีมำ: ศูนยส์ำรสนเทศกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กรมส่งเสริมกำรส่งออก, 2548. 

น าของออกจากการท่าเรือ ผ่านการตรวจสอบสินค้าของศุลกากร 

รับใบขนสินค้า ตรวจสอบพิธีการลงทะเบียนและสินค้าออก เลขที่
ใบขนส่งสินค้า 

เจ้าหน้าที่ประเมินตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ประเมินราคา
สินค้าตรวจสอบการของเอกสาร ตรวจสอบพิกัด และราคา 

บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

รับช าระภาษีอากร เงินประกัน หนังสือธนาคารค้ าประกัน 

ลงทะเบียนตรวจปล่อยสินค้า 

ก าหนดชื่อผู้ตรวจปล่อยสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ 

เจ้าหนาที่ตรวจของทุก Shipment บันทึกผลการตรวจปล่อยเข้า
เครื่อง 

ควบคุมการบรรจุของเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
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    (2) พิธีศุลกำกรตำมระบบ EDI โดยผูส่้งออกตอ้งจดทะเบียนเป็นผูใ้ช ้EDI โดยตรงกบั
กรมศุลกำกร เลือกใชบ้ริกำรของบริษทัเอกชนผูใ้หบ้ริกำร EDI (VAN) ซ่ึงขั้นตอนแสดงดงัภำพท่ี 4.27  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.27 พิธีศุลกำกรกำรส่งออกกระเทียมตำมระบบ EDI 
ท่ีมำ: ศูนยส์ำรสนเทศกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กรมส่งเสริมกำรส่งออก, 2548. 

    เม่ือผลิตภัณฑ์กระเทียมไทยถูกส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ ผู ้ส่งออกจะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรผำ่นตวัแทนของผูส่้งออกหรือบริษทั Shipping หรือผำ่นนำยหนำ้หรือตวัแทน จำกนั้นสินคำ้
กระเทียมจะถูกส่งไปยงัผูน้ ำเขำ้ในประเทศนั้นๆ ผูแ้ปรรูปในต่ำงประเทศ ตลำดขำยส่ง ตลำดขำยปลีก 
และถึงมือผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ยในตลำดต่ำงประเทศ แสดงดงัภำพท่ี 4.28 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.28 ห่วงโซ่อุปทำนกำรส่งออกกระเทียมไทย 
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์. 

ใบขนสินคา้และเอกสารประกอบ 

บันทึกข้อมูล Invoice และใบขนสินค้า ผ่านโปรแกรมจัดท า 
ใบขนสินค้าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออก 

ส่งข้อมูลผ่านสายสื่อสารเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้อง ออกเลขท่ีใบขนสินค้าก าหนดเงื่อนไขการตรวจของ Green 

line,  
Red line แล้วแจ้งให้ผู้ส่งออกทราบผ่านสายสื่อสาร 

ผู้ส่งออกพิมพ์ใบขนสินค้า 

ช าระค่าภาษีอากร ณ ที่ท าการศุลกากร (ถ้ามี) 

ผู้ผลิต/ผูส้่งออก 

ตัวแทนส่งออก/ 
บริษัท Shipping 

นายหน้า/ตวัแทน 

ผู้แปรรปู 

 
ผู้น าเข้า ผู้ค้าส่ง 

 
ผู้ค้า
ปลีก 

ผู้บริโภคใน
ต่างประเท
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   4) ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.29 ห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมในประเทศไทย 
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์. 57 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

สด 

แห้ง 

แห้ง 

แปรรูป 

สด 

แห้ง 

สด 

แห้ง 

กระเทียมแห้ง 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง, กระเทียมแปรรูป 

พ่อค้าคนกลาง 
ผู้รวบรวม ผู้แปรรปู ผู้ค้าส่ง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภคในประเทศ 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

แปรรูป แปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 
กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

กระเทียมแปรรูป 

แปรรูป 

แปรรูป 

แปรรูป แปรรูป แปรรูป แปรรูป 

ห่วงโซ่อุปทานกระเทียมภายในประเทศไทย 

ห่วงโซ่อุปทานกระเทียมไทยเพ่ือการส่งออก 

กระเทียมสด, กระเทียมแห้ง 

ตัวแทนส่งออก/บริษัท Shipping 

นายหน้า/ตัวแทน 
ผู้แปรรปู 

 
ผู้น าเข้า ผู้ค้าส่ง 

 
ผู้ค้าปลีก 

 
ผู้บริโภคในต่างประเทศ 
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4.4 ความเช่ือมโยงของผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ในห่วงโซ่อุปทานกระเทียมในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

 4.4.1 ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีมทีผ่่านมาตรฐาน GAP ในจังหวดัเชียงใหม่ 

   1) ระดับต้นน า้ 

    จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตวัอย่ำงเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ำ พนัธ์ุกระเทียมท่ี
น ำมำปลูกส่วนใหญ่ คือ กระเทียมพนัธ์ุเชียงใหม่ ซ่ึงสำเหตุท่ีเลือกพนัธ์ุน้ีเน่ืองจำกเป็นพนัธ์ุกระเทียมท่ีมี
ล ำต้นเล็กและหัวเล็ก มีอำยุประมำณ 3 เดือนคร่ึง มีกล่ินหอม และมีรสชำติท่ีอร่อย โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรซ้ือมำจำกพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ อ ำเภอปำย และอ ำเภอปำงมะผำ้ และในพื้นท่ีจงัหวดั
เชียงใหม ่ส ำหรับกำรปลูก เกษตรกรจะมีกำรผลดัเปล่ียนพื้นท่ีปลูกกระเทียมเพื่อไม่ให้เกิดโรคใบเหลือง
และกำรปลูกในพื้นท่ีซ ้ ำๆ จะท ำใหแ้ร่ธำตุในดินไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตขิงตน้กระเทียม ส่งผลให้
ผลผลิตกระเทียมท่ีได้มีลักษณะหัวเล็กและและซ้อนกัน ในปัจจุบนัเกษตรกรได้มีกำรข้ึนทะเบียน
มำตรฐำนกำรรับรองตำมระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) จำกเกษตรอ ำเภอในพื้นท่ี และมี
เจำ้หนำ้ท่ีเกษตรจงัหวดัไดเ้ขำ้มำสุ่มตรวจกำรใชปุ๋้ยและยำปรำบวชัพืช ยำปรำบศตัรูพืชในในแปลงปลูก
กระเทียม นอกจำกน้ีเกษตรกรยงัไดมี้กำรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูดินอีกดว้ย ส ำหรับตน้ทุนกำรผลิต
กระเทียม GAP จะอยู่ท่ีประมำณ 40,000 บำทต่อไร่ ทั้งน้ี ค่ำจำ้งแรงงำนส่วนใหญ่เหมำเป็นไร่ ไร่ละ 
2,500 บำท และมีค่ำจำ้งแรงงำนในกำรตดัหัวกระเทียม คู่ละ 1,000 บำท ส ำหรับกำรขนส่ง ใช้วิถีจำ้ง
เหมำรถ โดยมีค่ำใช้จ่ำยตำมน ้ ำหนักของผลผลิตกระเทียม ในอตัรำกิโลกรัมละ 50-70 สตำงค์ ซ่ึง
โดยทัว่ไปรถบรรทุก 1 คนัจะบรรทุกกระเทียมประมำณ 4,000-5,000 กิโลกรัมต่อคนั ทั้งน้ีกิจกรรมใน
ระดบัตน้น ้ำ แสดงดงัภำพท่ี 4.30 – ภำพท่ี 4.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.30 พื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.31 กำรเก็บเก่ียวกระเทียมผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

   2) ระดับกลางน า้ 

    ประเภทของกระเทียมท่ีเกษตรกรจ ำหน่ำยให้แก่พ่อคำ้คนกลำงหรือผูร้วบรวม มี 2 
ลกัษณะ คือ กระเทียมสด และกระเทียมแห้ง โดยกระเทียมสดนั้นจะมีพ่อคำ้คนกลำงเขำ้มำตกเขียวโดย
วธีิกำรใหค้่ำมดัจ ำผลผลิตกระเทียมไวต้ั้งแต่ยงัไม่ครบก ำหนดเก็บเก่ียว ซ่ึงผลผลิตกระเทียมสดส่วนใหญ่
จะถูกน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กระเทียมดอง นอกจำกน้ีผูแ้ปรรูปกระเทียมดอง
ยงัใชว้ธีิกำรใหโ้ควตำ้แก่เกษตรกรเพื่อส่งผลผลิตใหแ้ก่โรงงำนอีกดว้ย ทั้งน้ีลกัษณะของกระเทียมสดตดั
แสดงดงัภำพท่ี 4.32 – ภำพท่ี 4.33 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่4.32 กำรตดัแต่งกระเทียมสดท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.33 กำรบรรจุหีบห่อกระเทียมสดตดัท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

    ในส่วนของกระเทียมแห้ง ซ่ึงเป็นกระเทียมท่ีเก็บเก่ียวแลว้น ำมำตำกและน ำไปแขวน
ให้แห้งสนิท จะมีรำคำท่ีสูงกวำ่กระเทียมสดเน่ืองจำกใชร้ะยะเวลำท่ีต่ำงกนัและมีน ้ ำหนกัท่ีแตกต่ำงกนั 
โดยกระเทียมสด 10 กิโลกรัม เม่ือแขวนใหแ้หง้จะเหลือน ้ำหนกัประมำณ 4 กิโลกรัม ในขณะท่ีกระเทียม
สด 10 กิโลกรัม เม่ือน ำไปตดัเพื่อท ำกระเทียมดองจะเหลือน ้ ำหนกัประมำณ 5 กิโลกรัม ซ่ึงโรงเรือนท่ี
เกษตรกรสร้ำงข้ึนเพื่อตำกผลผลิตกระเทียมและเก็บรักษำสินคำ้คงคลงันั้น เป็นอำคำรท่ีมีลกัษณะเปิด
โล่งเพื่อให้อำกำศถ่ำยเท และระบำยควำมช้ืนของกระเทียมได้เป็นอย่ำงดี โดยลกัษณะของโรงเรือน
แสดงดงัภำพท่ี 4.34 – ภำพท่ี 4.36 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที ่4.34 โรงเรือนส ำหรับตำกกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.35 ลกัษณะของกำรตำกกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.36 ภำยในอำคำรโรงเรือนส ำหรับตำกกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

    หลงัจำกท่ีกระเทียมแห้งสมควรแก่กำรจ ำหน่ำยแลว้ โดยมีควำมช้ืนเหลือประมำณร้อย
ละ 30-40 ของกระเทียมสด จะมีกำรขนส่งเพื่อกระจำยสินคำ้จำกตน้น ้ ำไปยงักลำงน ้ ำ 2 รูปแบบ คือ กำร
ขนส่งโดยตรงจำกเกษตรกร โดยเกษตรกรจะน ำกระเทียมแห้งท่ีผ่ำนมำตรฐำน GAP บรรทุกใส่รถ
กระบะท่ีเป็นเจำ้ของเองและท่ีเป็นรถรับจำ้งเหมำ ประมำณ 40-50 กิโลกรัมต่อคนั แลว้น ำไปส่งยงักลุ่ม
เกษตรกร ผูแ้ปรรูป และผูค้ำ้ส่ง และรูปแบบท่ีสอง คือ กำรขนส่งโดยพ่อคำ้คนกลำงเขำ้มำรวบรวม
ผลผลิต (ทั้งวธีิกำรตกเขียวและติดต่อซ้ือกบัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร) ซ่ึงวธีิกำรน้ีพอ่คำ้คนกลำงจะมี
รถยนตส์ ำหรับบรรทุกเป็นของตนเอง โดยภำพกระเทียมแห้งและรถขนส่งสินคำ้แสดงดงัภำพท่ี 3.37 – 
ภำพท่ี 3.39 
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ภาพที ่4.37 กระเทียมตำกแหง้ท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.38 กำรเตรียมกระเทียมแหง้เพื่อขนส่งโดยรถยนต ์

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.39 กำรขนส่งกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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    นอกจำกเกษตรกรจะจ ำหน่ำยสินคำ้โดยตรงแก่ผูแ้ปรรูปและผูค้ำ้ส่ง และขำยให้แก่
พอ่คำ้คนกลำงแลว้ หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์ไดเ้ขำ้มำประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมและบริษทัเอกชนผูรั้บซ้ือให้เกิดกำรเจรจำซ้ือขำยกระเทียม 
GAP เพื่อเป็นกำรแกไ้ขปัญหำรำคำผลผลิตตกต ่ำและเป็นกำรประกนัรำคำและปริมำณท่ีเกษตรกรจะขำย
ผลผลิตได ้เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 ณ ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ โดยผูเ้จรจำประกอบดว้ย 
เกษตรกรนำแปลงใหญ่ผูป้ลูกกระเทียมในเขตอ ำเภอแม่แตง อ ำเภอเชียงดำว อ ำเภอสะเมิง และอ ำเภอ
เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ กบับริษทัอโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั และบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั ภำยใตส้ัญญำ
ขอ้ตกลงมำตรฐำนของกรมกำรคำ้ภำยใน โดยมีเง่ือนไข/หลกัเกณฑด์งัตำรำงท่ี 4.15 
ตารางที่ 4.15  เง่ือนไข/หลักเกณฑ์ภำยใต้สัญญำข้อตกลงเจรจำซ้ือขำยกระเทียม GAP ในจงัหวดั
เชียงใหม ่

ประเด็น เง่ือนไข/หลกัเกณฑ์ 
แหล่งผลิต จงัหวดัเชียงใหม่เท่ำนั้น 
คุณภำพ/มำตรฐำนสินคำ้  
   - ลกัษณะทัว่ไปของสินคำ้ 1) กระเทียมหัวตอ้งคงสภำพสมบูรณ์ เป็นหัว เน้ือแน่น ไม่งอก 

ไม่เน่ำเสีย หรือเส่ือมสภำพ 
2) กระเทียมแกะกลีบตอ้งมีเปลือกหุม้สมบูรณ์ 

 - ขนำดของสินคำ้ ชนิด เบอร์ เสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 
กระเทียมตดัจุก 
  

1 มำกกวำ่ 3 เซนติเมตร 
2 2-3 เซนติเมตร 

กระเทียมแกะกลีบ 
 

1 มำกกวำ่ 1 เซนติเมตร 
(หรือแกะจำกกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1  

ท่ีมีเสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 3-4 ซ.ม.) 
2 0.5-1 เซนติเมตร 

(หรือแกะจำกกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2  
ท่ีมีเสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 2-3 ซ.ม.) 

 

กำรบรรจุภณัฑ ์ 1)  10 กิโลกรัมต่อกระสอบ  
2) 40 กิโลกรัมต่อกระสอบ 

รำคำรับซ้ือ  65 บำทต่อกิโลกรัม 
ปริมำณรับซ้ือรวมทั้งหมด 430 ตนั 
กำรช ำระเงิน 1) รวมบิลวนัจนัทร์-อำทิตย ์และ โอนเงินวนัศุกร์ถดัไป 

2) หลงัส่งมอบ โอนเงินทุกวนัศุกร์ 
ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 มีนำคม 2561 – 1 มีนำคม 2562 
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ท่ีมำ: กองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด กรมกำรคำ้ภำยใน, 2561. 

    ส ำหรับควำมเช่ือมโยงมำตรฐำนควำมปลอดภยัในผลิตภณัฑ์กระเทียมแปรรูปของผู ้
แปรรูปนั้น พบวำ่ บริษทั อโกรไทย ยูเน่ียน จ ำกดั เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทคดัคุณภำพตดัแต่ง
บรรจุผกัสดและแปรรูปพืชผลทำงกำรเกษตร โดยมีมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย มำตรฐำน Q และ
มำตรฐำนฮำลำล และไดรั้บกำรรับรองระบบ GMP, HACCP และ ISO22000 โดยกำรขนส่งผลิตภณัฑ์
แปรรูปจะขนส่งผำ่นรถบรรทุกของบริษทั แสดงดงัภำพท่ี 4.40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.40 กำรขนส่งกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ของบริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั, 2561. 

    ในส่วนของบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั นั้น พบวำ่ ทำงบริษทัไดต้ระหนกัถึงคุณภำพและ
ควำมปลอดภยัของสินคำ้และมุ่งมัน่ผลิตสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพ โดยด ำเนินกำรผลิตสินคำ้ภำยใตร้ะบบ
มำตรฐำนคุณภำพ และควำมปลอดภยัของอำหำร ไดแ้ก่ มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั มำตรฐำนฮำลำล กำร
รับรองระบบ GMP และ HACCP 

   3) ระดับปลายน า้ 

    ตลำดปลำยทำงของกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ซุปเปอร์
มำร์เก็ต (แสดงดงัภำพท่ี 4.41) ตลำดสด และกำรจ ำหน่ำยในเวปไซต์ของผูแ้ปรรูป โดยลกัษณะของ
ผลิตภณัฑก์ระเทียมของบริษทัอโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑก์ระเทียมกลีบ ผลิตภณัฑ์
กระเทียมหวั และผลิตภณัฑ์กระเทียมปอกเปลือก แสดงดงัภำพท่ี 4.42 – ภำพท่ี 4.44 ในส่วนของบริษทั
ตะวนัพืชผล จ ำกดั ลกัษณะของผลิตภณัฑก์ระเทียม ประกอบดว้ย กระเทียบกลีบ กระเทียมจุก กระเทียม
ตดัจุก กระเทียมเจียว และกระเทียมดอง โดยขนำดบรรจุของกระเทียบกลีบ กระเทียมจุก และกระเทียม
ตดัจุก มีทั้งขนำดบรรจุ 200 กรัม 200 กรัม และ 350 กรัม และขนำดบรรจุกระสอบ 10 กิโลกรัม ในขณะ
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ท่ีกระเทียมเจียว มีขนำดบรรจุ 25 กรัม และ 1 กิโลกรัม ส่วนกระเทียมดอง มีขนำดบรรจุ 200 กรัม 350 
กรัม 500 กรัม 800 กรัม 900 กรัม 1,800 กรัม และ 5 กิโลกรัม แสดงดงัภำพท่ี 4.45 – ภำพท่ี 4.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.41 กระเทียมแหง้แบบหวัและแบบกลีบท่ีจ ำหน่ำยในซูปเปอร์มำร์เก็ต 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.42 ผลิตภณัฑก์ระเทียมกลีบของบริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั, 2561. 
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ภาพที ่4.43 ผลิตภณัฑก์ระเทียมหวัของบริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั, 2561. 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่4.44 ผลิตภณัฑก์ระเทียมปอกเปลือกของบริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทั อโกรไทย ยเูน่ียน จ ำกดั, 2561. 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.45 ผลิตภณัฑก์ระเทียมกลีบของบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั, 2561. 
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ภาพที ่4.46 ผลิตภณัฑก์ระเทียมจุกของบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั, 2561. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.47 ผลิตภณัฑก์ระเทียมตดัจุกของบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั, 2561. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.48 ผลิตภณัฑก์ระเทียมเจียวของบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั, 2561. 
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ภาพที ่4.49 ผลิตภณัฑก์ระเทียมดองของบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั 
ท่ีมำ: บริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั, 2561. 

 4.4.2 ห่วงโซ่อุปทานกระเทยีม GAP ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

   1) ระดับต้นน า้ 

    จังหวดัแม่ฮ่องสอนมีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสร้ำงรำยได้ท่ีส ำคัญคือ กระเทียม ปลูก
กระเทียมหลงันำ ซ่ึงจะปลูกในช่วงประมำณเดือนสิงหำคมถึงกนัยำยน และเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วง
ประมำณเดือนธนัวำคมถึงมกรำคม โดยจะใชฟ้ำงขำ้วคลุมแปลง กระเทียมท่ีเกษตรกรผลิตมีทั้งกระเทียม
พนัธ์ุและกระเทียมเพื่อกำรบริโภค กระเทียมพนัธ์ุจะสำมำรถเก็บไดน้ำน ผลผลิตกระเทียมจะจ ำหน่ำย
ให้แก่พ่อค้ำในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และล ำพูน พ่อค้ำบำงรำยใช้โกดังเก็บรวบรวมกระเทียมแห่ง
เดียวกบัโกดงัท่ีรวบรวมผลผลิตล ำไย  ส ำหรับพนัธ์ุกระเทียมของแม่ฮ่องสอนจะน ำพนัธ์ุมำจำกเมียน
มำร์ เน่ืองจำกกระเทียมเมียนมำร์เป็นกระเทียมปลอดสำรพิษ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลง เม่ือน ำมำปลูก
ในพื้นท่ีแม่ฮ่องสอนจึงท ำให้ทนต่อโรค และได้ผลผลิตดีมคุัณภำพ แต่บำงปีหำกไม่สำมำรถน ำพนัธ์ุ
กระเทียมจำกเมียนมำร์เขำ้มำได ้ก็จะใช้พนัธ์ุกระเทียมเชียงใหม่แทน ส่วนใหญ่กระเทียมแม่ฮ่องสอน
เป็นกระเทียมพนัธ์ุ ซ่ึงรำคำจะสูงกวำ่กระเทียมตลำดโดยทัว่ไป 4-5 บำท และกระเทียมพนัธ์ุน้ีจะมีพ่อคำ้
จำกจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัล ำพูนเขำ้มำซ้ือ  
    กำรปลูกกระเทียมในหลำยพื้นท่ีของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เช่น บำ้นนำปลำจำด แม่ลำ
นอ้ย ปำย เป็นตน้ เกษตรกรไดย้กระดบัเขำ้สู่มำตรฐำนกำรรับรองตำมระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี 
(GAP) โดยกำรไดรั้บควำมรู้จำกเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมำใหก้ำรสนบัสนุน โดยกระเทียม GAP เป็น
ลกัษณะของกำรปลูกกระเทียมโดยกำรใชส้ำรเคมีบำงตวัในกำรบ ำรุงเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภำพ ทั้งน้ี
จุดเด่นของกระเทียม GAP แม่ฮ่องสอน คือ สำมำรถเก็บไดน้ำนขำ้มปี เน่ืองจำกมีกำรใชส้ำรเคมีนอ้ยใน



69 
 

กำรปลูก และมีดินน ้ ำท่ีอุดมสมบูรณ์โดยกระเทียม GAP มีตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำกว่ำกำรปลูกแบบใช้
สำรเคมี เน่ืองจำกชำวบำ้นมีกำรท ำปุ๋ยหมกัเพื่อใชบ้  ำรุงตน้ และท ำน ้ ำยำก ำจดัแมลงดว้ยตนเอง จึงท ำให้
ลดตน้ทุนกำรผลิตได้  ทั้งน้ีกระเทียมท่ีปลูกแลว้จะมีเกษตรกรมำรับซ้ือไปท ำเป็นกระเทียมพนัธ์ุ และ
เน่ืองจำกขนำดหวัท่ีใหญ่จึงขำยไดร้ำคำสูงท่ีกิโลกรัมละ 24-28 บำท โดยท่ีเกษตรกรในหมู่บำ้นนำปลำ
จำดจะไม่เนน้ขำยให้กบัพอ่คำ้คนกลำง แต่จะเนน้น ำมำท ำเป็นเช้ือพนัธ์ุในปีถดัไป โดยแหล่งรับซ้ือท่ีจะ
น ำเอำไปท ำเช้ือพนัธ์ุกระเทียม คือ เกษตรกรในอ ำเภอปำย อ ำเภอฝำง อ ำเภอไชยปรำกำร และอ ำเภอบำ้น
โฮ่ง จงัหวดัล ำพูน นอกจำกน้ีเกษตรกรในหมู่บำ้นนำปลำจำดไดน้ ำผลผลิตกระเทียม GAP มำแปรรูป
เป็นกระเทียมดองภำยในชุมชน ผำ่นกำรจดัตั้งกลุ่มวสิำหกิจชุมชน ช่ือวำ่ วสิำหกิจกำรเกษตรนำปลำจำด 
1 โดยกำรเป็นกระเทียม GAP ไม่ไดเ้ป็นจุดเด่นใหก้บักระเทียมบำ้นนำปลำจำดเน่ืองจำกพอ่คำ้ท่ีมำรับซ้ือ
ไม่ไดส้นใจในจุดน้ี  
    อยำ่งไรก็ตำม จุดเด่นของกระเทียมแม่ฮ่องสอน คือเก็บไดน้ำน มีกล่ินหอม ส่วนมำกจะ
เป็นกระเทียมท่ีน ำมำท ำพนัธ์ุ ส่วนกระเทียมบำ้นนำปลำจำด มีจุดเด่นคือ มีสีแดง ปลอดภยัสำมำรถเก็บ
ไวไ้ดน้ำน มีควำมหอมฉุน และมีสำรตำ้นอนุมูลอิสระมำกกวำ่กระเทียมสีขำว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
ปลูก 100 ถงั ต่อ 1-3 ไร่ หรือโดยเฉล่ีย 8 ถงัต่อ 1 ไร่ โดยจะปลูกสูงสุด 12 ไร่ เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัดำ้น
พื้นท่ีกำรเพำะปลูกของเกษตรกรท ำให้ไดผ้ลผลิตนอ้ย ทั้งน้ี ภำพพื้นท่ีกิจกรรมของเกษตรกรในห่วงโซ่
อุปทำนกระเทียม GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน แสดงดงัภำพท่ี 4.50 – ภำพท่ี 4.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.50 กำรขดุร่องในแปลงปลูกกระเทียมผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาพที ่4.51 กำรวำงระบบน ้ำในพื้นท่ีปลูกกระเทียมผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.52 กำรดูแลรักษำตน้กระเทียมผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.53 กำรเก็บเก่ียวกระเทียมผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.54 ผลผลิตกระเทียมผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีเก็บเก่ียวได ้ 
    ในกำรเก็บเก่ียวกระเทียม หำกเกษตรกรตอ้งกำรแปรรูปเป็นกระเทียมแหง้ จะตอ้งรอให้
ตน้กระเทียมมีอำยุประมำณ 120 วนัจึงจะเก็บเก่ียว เพรำะจะท ำให้ไดน้ ้ ำหนกักระเทียมมำกกว่ำ แต่ถำ้
เกษตรกรตอ้งกำรจ ำหน่ำยกระเทียมเพื่อน ำไปท ำกระเทียมดอง จะตอ้งรอให้ตน้กระเทียมมีอำยปุระมำณ 
90 วนัจึงจะเก็บเก่ียว ซ่ึงเม่ือเทียบกบักรณีแรกจะเห็นไดว้ำ่น ้ ำหนกัของกระเทียมเพื่อน ำไปท ำกระเทียม
แห้งจะมีน ้ ำหนกัมำกกว่ำกระเทียมส ำหรับท ำกระเทียมดอง ดงันั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยอยำก
ปลูกเพื่อน ำไปท ำกระเทียมดอง เพรำะจะไดผ้ลตอบแทนท่ีนอ้ยกวำ่ 
    ส ำหรับตน้ทุนในกำรปลูกกระเทียม GAP จะอยู่ท่ี 20,000 – 25,000 บำทต่อไร่ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัตน้ทุนกำรปลูกแบบใชส้ำรเคมีจะอยูท่ี่ประมำณ 30,000 บำทต่อไร่ โดยผลผลิตกระเทียม
ท่ีได้ประมำณ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และจ ำหน่ำยรำคำกิโลกรัมละ 25 บำท ซ่ึงจะได้รำยรับประมำณ 
50,000 บำทต่อไร่ ทั้งน้ี ตน้ทุนต่อไร่ในกำรปลูกกระเทียม GAP ของเกษตรกรบำ้นนำปลำจำด จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน แสดงดงัตำรำงท่ี 4.16 

ตารางที ่4.16  ต้นทุนต่อไร่ในกำรปลูกกระเทียม GAP ของเกษตรกรบ้ำนนำปลำจำด จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

รำยกำร ตน้ทุน (บำท) 
ค่ำจำ้งแรงงำนเตรียมดินข้ึนร่อง 2 คนๆ ละ 200 บำท (2 คน x 200 บำท) 600 
ค่ำกระเทียมพนัธ์ุ 8 ถงั ไดม้ำจำกกระเทียมจุก 130 กิโลกรัมๆ ละ 110 บำท  
(130 กิโลกรัม x 110 บำท) 

14,300 

ค่ำปุ๋ยรองพ้ืน 25 กระสอบๆ ละ 30 บำท (25 กระสอบ x 30 บำท) 750 
ค่ำจำ้งแรงงำนปลูก 8 คนๆ ละ 200 บำท (8 คน x 200 บำท) 1,600 
ค่ำปุ๋ยบ ำรุง  215 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
รำยกำร ตน้ทุน (บำท) 

ค่ำฟำงส ำหรับคลุมดิน 50 มดัๆ ละ 10 บำท 500 
ค่ำจำ้งแรงงำนคุมฟำง 3 คนๆ ละ 200 บำท (3 คน x 200 บำท) 600 
ค่ำจำ้งแรงงำนเก็บเก่ียว 10 คนๆ ละ 150 บำท (10 คน x 150 บำท) 1,500 
ค่ำจำ้งแรงงำนในกำรหำบ 3 คนๆ ละ 150 บำท (3 คน x 150 บำท) 450 

ต้นทุนรวมต่อไร่ในการปลูกกระเทยีม GAP 20,515 
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์. 
หมำยเหตุ:  ค่ำจำ้งแรงงำนในกำรปลูก 200 บำท/วนั, ค่ำแรงถอนวชัพืชและเก็บเก่ียว 150 บำท/วนั 

    อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่ให้ควำมส ำคัญกับ 
ระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) เน่ืองจำกเกษตรกรรู้สึกยุ่งยำกในกำรท ำปุ๋ยหมกัและยำฆ่ำ
แมลงเอง รวมถึงกำรท ำบนัทึกกิจกรรมทำงกำรเกษตรวำ่ท ำอะไรบำ้ง ท ำวนัไหน นอกจำกนั้นเกษตรกร
บำงรำยไม่รู้หนงัสือ และรำคำกระเทียม GAP ท่ีผ่ำนมำไม่แตกต่ำงกบัรำคำกระเทียมท่ีปลูกโดยทัว่ไป 
ทั้งน้ีเกษตรกรท่ีหนัมำปลูกกระเทียม GAP ส่วนใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก
เกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

   2) ระดับกลางน า้ 

    จำกท่ีกล่ำวแลว้ขำ้งตน้ในห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม GAP แม่ฮ่องสอนในระดบัตน้น ้ ำวำ่ 
น ้ ำหนกัของกระเทียมเพื่อน ำไปท ำกระเทียมแห้งจะมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่กระเทียมส ำหรับท ำกระเทียมดอง 
เพรำะมีอำยุในกำรเก็บเก่ียวท่ีมำกกว่ำ ดังนั้ นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่อยำกปลูกเพื่อน ำไปท ำ
กระเทียมดอง เพรำะจะให้ผลตอบแทนท่ีน้อยกว่ำ ด้วยเหตุน้ีผูแ้ปรรูปหรือพ่อคำ้คนกลำงท่ีต้องกำร
กระเทียมสดไปแปรรูปเป็นกระเทียมดองจึงใชว้ิธีกำรตกเขียวกบัเกษตรกรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย
ให้ค่ำมดัจ ำผลผลิตกระเทียมไวต้ั้งแต่ยงัไม่ครบก ำหนดเก็บเก่ียว อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มเกษตรกรบำงกลุ่ม 
ไดน้ ำกระเทียมสดมำแปรรูปเป็นกระเทียมดอง ทั้งกระเทียมดองทั้งหัว และกระเทียมดองแกะเปลือก 
อำทิ กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์และผลผลิตทำงกำรเกษตรบำ้นนำปลำจำด เป็นตน้ แสดงดงัภำพท่ี 4.55 – 
ภำพท่ี 4.58 
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ภาพที ่4.55 กำรแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.56 กระเทียม GAP ท่ีถูกใชส้ ำหรับกำรแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.57 กระเทียม GAP ท่ีถูกใชส้ ำหรับกำรแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาพที ่4.58 กระเทียม GAP ท่ีถูกใชส้ ำหรับกำรแปรรูปกระเทียมดองในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    ส ำหรับกำรแปรรูปกระเทียม GAP ให้เป็นกระเทียมแห้งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น 
เกษตรกรจะน ำกระเทียมท่ีเก็บเก่ียวไดม้ำตำกในโรงเรือนท่ีมีลมโกรก เพื่อไล่ควำมช้ืนจำกกระเทียม โดย
กระเทียมสด 100 กิโลกรัมเม่ือน ำมำตำกแห้งจะมีน ้ ำหนกัเหลืออยูป่ระมำณ 40 กิโลกรัม นัน่คือ เกิดกำร
สูญเสียน ้ำหนกัประมำณร้อยละ 60 ซ่ึงรำคำกระเทียมแหง้จะสูงกวำ่รำคำกระเทียมสดประมำณ 2 – 3 เท่ำ 
และหำกกลุ่มเกษตรกรมีกำรแปรรูปเป็นกระเทียมกลีบ จะสำมำรถขำยไดใ้นรำคำท่ีสูงข้ึนอีกประมำณ 
1.5 เท่ำจำกรำคำกระเทียมแหง้ ซ่ึงโรงเรือนส ำหรับตำกกระเทียมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี 2 ลกัษณะคือ 
โรงเรือนท่ีสร้ำงแยกออกมำเฉพำะส ำหรับตำกกระเทียม และกำรตำกใต้ถุนบ้ำนหรืออำคำรเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกนั แสดงดงัภำพท่ี 4.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.59 ลกัษณะของโรงเรือนท่ีตำกกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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    ในส่วนของกำรแปรรูปกระเทียมแห้ง GAP ของเกษตรกรในอ ำเภอเมือง อ ำเภอปำย 
และอ ำเภอแม่ลำน้อย รวมถึงกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์และผลผลิตทำงกำรเกษตรบำ้นนำปลำจำด มี 3 
ลกัษณะคือ กำรแปรรูปกระเทียมกลีบ และกำรแปรรูปกระเทียมมดัจุก แสดงดงัภำพท่ี 4.60 และภำพท่ี 
4.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.60 กำรแปรรูปกระเทียมกลีบท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.61 กำรแปรรูปกระเทียมมดัจุกท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   นอกจำกน้ี ผูแ้ปรรูปหลำยรำยในจงัหวดัแม่ฮ่อง ได้มีกำรน ำกระเทียม GAP ท่ีมีควำม
ปลอดภยัมำเพิ่มมูลค่ำและประชำสัมพนัธ์ถึงคุณค่ำของควำมปลอดภยัในอำหำร (Food Safety) ให้แก่
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ผูบ้ริโภค อำทิ บริษทั กุ๊บไต จ ำกดั ท่ีแปรรูปกระเทียมภำยใตแ้บรนด์ “กำลิโก”้ ไดเ้ขำ้มำให้กำรส่งเสริม
เกษตรกรในดำ้นควำมรู้และแนะน ำระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) เพื่อใหเ้กษตรกรเกิดควำม
มัน่ใจในกำรผลิต และสำมำรถได้รับรองมำตรฐำน Q โดยทำงบริษทัฯ จะเขำ้รับรองกำรซ้ือผลิตผล
กระเทียม GAP ตำมท่ีได้ลงทะเบียนไวใ้นรำคำท่ีสูงกว่ำรำคำกระเทียมท่ีปลูกแบบใช้สำรเคมี ทั้ งน้ี 
ผลิตภณัฑท่ี์ทำงบริษทัไดแ้ปรรูปจำกกระเทียม GAP ไดแ้ก่  
   1)  กระเทียมเจียวพร้อมกำกหมู  
   2) น ้ำมนักระเทียมเจียวพร้อมเปลือกอ่อน  
   3) กระเทียวเจียวแหง้พร้อมเปลือกอ่อน  
   4) กระเทียมเจียวแหง้แกะเปลือกสับละเอียด  
   5) กระเทียมแกะเปลือกและท ำกำร Vacuum Pack แช่เยน็ในอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส  
   6) กระเทียมปลอดสำรพิษชนิดแกะกลีบแต่ไม่แกะเปลือก 
   7) กระเทียมปลอดสำรพิษชนิดตดัจุก 
   8) กระเทียมปลอดสำรพิษชนิดมดัแบบตะกร้ำ 
   โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่ำน้ีได้ถูกน ำไปวำงจ ำหน่ำยในร้ำนสะดวกซ้ือ 
ซูเปอร์มำร์เก็ต หรือร้ำนโมเดิร์นเทรด รวมถึงในเวปไซต ์ซ่ึงตวัอยำ่งกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกกระเทียม 
GAP เพื่อเพิ่มมูลค่ำ แสดงดงัภำพท่ี 4.62 – ภำพท่ี 4.66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.62 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมเจียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาพที ่4.63 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมแกะเปลือกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมำ: บริษทั กุ๊บไต จ ำกดั, 2561.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.64 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมกลีบไม่แกะเปลือกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมำ: บริษทั กุ๊บไต จ ำกดั, 2561. 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่4.65 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมตดัจุกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมำ: บริษทั กุ๊บไต จ ำกดั, 2561. 
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ภาพที ่4.66 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกระเทียมชนิดมดัแบบตะกร้ำในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมำ: บริษทั กุ๊บไต จ ำกดั, 2561. 

   3) ระดับปลายน า้ 

    ในดำ้นห่วงโซ่อุปทำนในระดบัปลำยน ้ำของกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน พบว่ำ ตลำดปลำยทำงของผลิตภณัฑ์กระเทียม GAP จะถูกน ำไปจ ำหน่ำยยงัตลำดสด 
ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนโมเดิร์นเทรดต่ำงๆ ทั้งในตวัจงัหวดัและต่ำงจงัหวดั รวมถึงถูกวำงจ ำหน่ำยใน
ร้ำนขำยของฝำกและท่ีท ำกำรกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่ีมีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
นอกจำกน้ี กระเทียมแห้ง GAP ของแม่ฮ่องสอน ยงันิยมน ำไปท ำเป็นกระเทียมพนัธ์ุส ำหรับฤดูกำร
เพำะปลูกต่อไป โดยมีควำมตอ้งกำรในสัดส่วนสูงมำกจำกเกษตรกรผุป้ลูกกระเทียมในพื้นท่ีจงัหวดั
ล ำพูนและจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจำกเป็นกระเทียมท่ีมีคุณภำพ และปลอดสำรเคมี 
    นอกจำกเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมจะจ ำหน่ำยสินคำ้โดยตรงแก่พ่อคำ้คนกลำง ผูแ้ปรรูป 
และผูค้ำ้ส่งแลว้ ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน และกรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชย ์ไดเ้ขำ้
มำประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมและบริษทัเอกชนผูรั้บซ้ือให้เกิดกำรเจรจำซ้ือ
ขำยกระเทียม GAP เ ม่ือว ันท่ี 20 เมษำยน 2560 ณ ศำลำกลำงจังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยผู ้เจรจำ
ประกอบด้วย เกษตรกรนำผูป้ลูกกระเทียมในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กบับริษทัอ
โกรไทย ยูเน่ียน จ ำกดั และบริษทัตะวนัพืชผล จ ำกดั ภำยใตส้ัญญำขอ้ตกลงมำตรฐำนของกรมกำรคำ้
ภำยใน โดยมีเง่ือนไข/หลกัเกณฑด์งัตำรำงท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 เ ง่ือนไข/หลักเกณฑ์ภำยใต้สัญญำข้อตกลงเจรจำซ้ือขำยกระเทียม GAP ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ประเด็น เง่ือนไข/หลกัเกณฑ์ 
แหล่งผลิต จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเท่ำนั้น 
คุณภำพ/มำตรฐำนสินคำ้  
   - ลกัษณะทัว่ไปของสินคำ้ 1) กระเทียมหัวตอ้งคงสภำพสมบูรณ์ เป็นหัว เน้ือแน่น ไม่งอก 

ไม่เน่ำเสีย หรือเส่ือมสภำพ 
2) กระเทียมแกะกลีบตอ้งมีเปลือกหุม้สมบูรณ์ 

 - ขนำดของสินคำ้ ชนิด เบอร์ เสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 
กระเทียมตดัจุก 
  

1 มำกกวำ่ 3 เซนติเมตร 
2 2-3 เซนติเมตร 

กระเทียมแกะกลีบ 
 

1 มำกกวำ่ 1 เซนติเมตร 
(หรือแกะจำกกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1  

ท่ีมีเสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 3-4 ซ.ม.) 
2 0.5-1 เซนติเมตร 

(หรือแกะจำกกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2  
ท่ีมีเสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 2-3 ซ.ม.) 

 

กำรบรรจุภณัฑ ์ 1)  10 กิโลกรัมต่อกระสอบ  
2) 40 กิโลกรัมต่อกระสอบ 

รำคำรับซ้ือ  102.50 บำท/กิโลกรัม 
ปริมำณรับซ้ือรวมทั้งหมด 60 ตนั 
กำรช ำระเงิน 1) รวมบิลวนัจนัทร์-อำทิตย ์และ โอนเงินวนัศุกร์ถดัไป 

2) หลงัส่งมอบ โอนเงินทุกวนัศุกร์ 
ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 พฤษภำคม 2560 – 1 พฤษภำคม 2561 

ท่ีมำ: กองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด กรมกำรคำ้ภำยใน, 2560. 

    นอกจำกน้ี ยงัมีควำมร่วมมือของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมและส ำนักงำนพำณิชย์
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2561 ดำ้นกำรประสำนพ่อคำ้คนกลำงหรือผูแ้ปรรูปเพื่อเขำ้มำท ำขอ้ตกลง
รับซ้ือผลผลิตกระเทียม GAP ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และผลักดันให้เกิดควำมเช่ือมโยงด้ำนกำร
จ ำหน่ำยผลผลิตกระเทียม GAP พบว่ำ มีบริษทัอุบลสยำม จ ำกดั ไดท้  ำขอ้ตกลงในกำรรับซ้ือกระเทียม
แห้ง กบัเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมบำ้นนำปลำจำด อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในรำคำกิโลกรัมละ 80 บำท 
จ ำนวน 20 ตนั และรับซ้ือกระเทียมแห้ง GAP เกรดคละ A – B จำกเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมบำ้นแม่ลำ
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หลวง อ ำเภอแม่ลำน้อย ในรำคำกิโลกรัมละ 80 บำทเช่นเดียวกนั จ ำนวน 10 ตนั นอกจำกน้ีบริษทัเอก
ชยัดิสทริบิวชัน่ซิสเตม็ จ  ำกดั ไดท้  ำขอ้ตกลงในกำรรับซ้ือกระเทียมสดจำกเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมบำ้น
ไมฮุ้ง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในรำคำกิโลกรัมละ 15 บำท จ ำนวน 200 ตนั (ส ำนกังำนประชำสัมพนัธ์
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2561) 

 4.4.2 ความเช่ือมโยงของผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ในห่วงโซ่อุปทานกระเทียมใน
จังหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

   กำรศึกษำควำมเช่ือมโยงของผลกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน GAP ในห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม
ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนนั้น ไดเ้ร่ิมตน้จำกกำรประเมินควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติัปฏิบติัตำม
มำตรฐำนของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นล ำดบัแรก โดยผลกำร
ประเมิน แสดงดงัตำรำงท่ี 4.18 

ตารางที ่4.18 ผลกำรประเมินควำมเข้มข้นในกำรปฏิบัติปฏิบัติตำมมำตรฐำนของเกษตรกรผู ้ปลูก
กระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำร 
แปลผล* 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1) แหล่งน ้ ำ        
-  น ้ำท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิต ตอ้ง
เป็นน ้ ำท่ีมำจำกแหล่งน ้ ำท่ีไม่อยู่
ในสภำพแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อกำร
ปนเป้ือนจำกวตัถุหรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
เป็นอนัตรำย 

25 20 50 3 2 3.63 ปำนกลำง 

-  น ้ำมีคุณภำพเหมำะสมกบักำรใช้
ในกำรเกษตร  

28 20 42 6 4 3.62 ปำนกลำง 

-  ควรมีกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ ำอยำ่ง
นอ้ย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบ
กำรผลิต และในช่วงเวลำท่ีมี
สภำวะแวดลอ้มเส่ียงต่อกำร
น ำไปใชใ้นกำรผลิต 

10 15 62 12 1 3.21 ปำนกลำง 

-  แหล่งน ้ ำส ำหรับกำรเกษตรไม่
ควรเป็นแหล่งน ้ ำท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจำกกำรท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม 

65 32 3 0 0 4.62 มำก 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

2) พ้ืนท่ีปลูก        
-  พ้ืนท่ีปลูกตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีไมมี
วตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรำยท่ีจะ
ไม่ท ำใหเ้กิดกำรตกคำ้งหรือ
ปนเป้ือนในผลิตผล 

22 35 36 6 1 3.71 มำก 

-  ในระยะเร่ิมจดัระบบกำรผลิต
ควรมีกำรวเิครำะห์ดินเพื่อ
ตรวจสอบคุณภำพดินอยำ่งนอ้ย 
1 คร้ัง 

44 54 2 0 0 4.42 มำก 

-  มีกำรจดัท ำรหสัแปลงปลูก และ
ขอ้มูลประจ ำแปลงปลูก 

85 12 3 0 0 4.82 มำก 

-  กรณีเป็นพ้ืนท่ีปลูกใหม่ ไม่ควร
เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

20 35 24 19 2 3.52 ปำนกลำง 

-  มีกำรวำงผงัแปลงหรือปรับปรุง
ผงัแปลงโดยค ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อควำมปลอดภยัอำหำร 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ ควำม
ปลอดภยั และสวสัดิภำพของ
ผูป้ฏิบติังำน และคุณภำพของ
ผลิตผล 

20 39 34 2 5 3.67 มำก 

3) กำรใชว้ตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตร        
-  ใชต้ำมค ำแนะน ำของกรม
วชิำกำรเกษตร หรือตำม
ค ำแนะน ำในฉลำกท่ีข้ึนทะเบียน
อยำ่งถูกตอ้งกบักรมวชิำกำร
เกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

56 41 3 0 0 4.53 มำก 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

-  ตอ้งไม่ใชว้ตัถุอนัตรำยทำง
กำรเกษตรท่ีหำ้มผลิต น ำเขำ้ 
ส่งออก หรือกำรมีไวใ้น
ครอบครอง ตำมพระรำชบญัญติั
วตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 และท่ี
ประเทศคู่คำ้หำ้มใช ้

88 12 0 0 0 4.88 มำก 

-  ผูใ้ชห้รือผูค้วบคุมกำรใชว้ตัถุ
อนัตรำยทำงกำรเกษตร ตอ้งรู้จกั
ศตัรูพืช กำรเลือกชนิดและอตัรำ
กำรใชว้ตัถุอนัตรำยทำง
กำรเกษตร 

26 72 2 0 0 4.24 มำก 

-  กำรจดัเก็บวตัถุอนัตรำยทำง
กำรเกษตรชนิดต่ำงๆ ตอ้งเก็บใน
สถำนท่ีมิดชิด ปลอดภยั ป้องกนั
แดดและฝนไดแ้ละมีอำกำศ
ถ่ำยเทไดส้ะดวก 

15 26 49 10 0 3.46 ปำนกลำง 

-  มีกำรใชร้ะบบกำรจดักำร
ศตัรูพืชแบบผสมผสำนท่ี
เหมำะสมเพื่อลดกำรใชว้ตัถุ
อนัตรำยทำงกำรเกษตร 

63 35 2 0 0 4.61 มำก 

-  มำตรกำรท่ีใชใ้นกำรอำรักขำพืช 
ควรเหมำะสมส ำหรับกำร
ควบคุมศตัรูพืช และอยูบ่น
พ้ืนฐำนของกำรส ำรวจติดตำม
ปริมำณศตัรูพืช 

15 21 32 32 0 3.19 ปำนกลำง 

-  เกษตรกรและผูป้ฏิบติังำน ควรมี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำร
ป้องกนัตวัเองจำกอนัตรำยท่ีอำจ
เกิดจำกกำรใชส้ำรเคมี และกำร
ปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ 

20 23 36 20 1 3.41 ปำนกลำง 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

4) กำรจดักำรคุณภำพในกระบวนกำร
ผลิตก่อนกำรเก็บเก่ียว 

       

-  มีกำรจดัท ำแผนควบคุมคุณภำพ 
โดยวเิครำะห์หำจุดวกิฤตท่ีตอ้ง
ควบคุม (Critical Control Point; 
CCP) และ/หรือ จุดควบคุม 
(Control Point; CP) ตลอด
ขั้นตอนกระบวนกำรผลิตพืชแต่
ละชนิด 

12 36 35 12 5 3.38 ปำนกลำง 

-  รำยกำรปัจจยักำรผลิต 
แหล่งท่ีมำ และรำยละเอียด
เฉพำะของปัจจยักำรผลิตท่ี
ส ำคญั 

4 8 25 32 35 2.26 ต ่ำ 

-  กำรใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยอินทรียปุ๋์ย
ชีวภำพและปุ๋ยธรรมชำติต่ำงๆ 
ควรมีกำรจดักำรท่ีดีท่ีจะป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดกำรปนเป้ือน และใช้
เฉพำะปุ๋ยเคมีท่ีข้ึนทะเบียนอยำ่ง
ถูกตอ้งกบักรมวชิำกำรเกษตร 

10 12 48 20 10 2.92 ปำนกลำง 

-  น ้ ำส ำหรับใชใ้นกำรผลิตควรมี
คุณภำพเหมำะสมกบั
วตัถุประสงคใ์นกำรใช ้

10 15 42 32 1 3.01 ปำนกลำง 

-  วธีิกำรใหน้ ้ ำควรเหมำะกบัควำม
ตอ้งกำรน ้ ำของพืช ลดกำร
สูญเสียน ้ ำ 

36 25 32 5 2 3.88 มำก 

-  มีกำรตรวจสภำพเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์กำรเกษตร เช่น เคร่ือง
พน่สำรเคมี อุปกรณ์กำรเก็บเก่ียว
ก่อนน ำออกไปใชง้ำน 

12 52 32 4 0 3.72 มำก 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

-  มีกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์กำรเกษตร รวมทั้ง
ภำชนะท่ีใชใ้นกำรบรรจุและ
ขนส่งผลิตผล 

15 32 20 30 3 3.26 ปำนกลำง 

-  มีกำรจดักำรเพื่อใหผ้ลิตผลมี
คุณภำพท่ีจะท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่
ผลิตผลมีคุณภำพ 

10 29 35 23 3 3.2 ปำนกลำง 

-  กำรก ำจดัของเสียและวสัดุเหลือ
ใช ้

15 35 22 22 6 3.31 ปำนกลำง 

5) กำรเก็บเก่ียวและกำรปฏิบัติกำร
หลงัเก็บเก่ียว 

       

-  เก็บผลิตผลท่ีมีพฒันำกำร
เหมำะสมกบัพนัธ์ุและแหล่ง
ปลูก 

52 32 16 0 0 4.36 มำก 

-  กำรเก็บเก่ียวและวธีิกำรปฏิบติั
หลงักำรเก็บเก่ียว ตอ้งปฏิบติั
อยำ่งถูกสุขลกัษณะ เพ่ือป้องกนั
กำรปนเป้ือนท่ีมีผลต่อควำม
ปลอดภยัในกำรบริโภค 

12 24 31 32 1 3.14 ปำนกลำง 

-  คดัแยกผลิตผลท่ีไม่ไดคุ้ณภำพ
ออก 

36 25 28 3 8 3.78 มำก 

-  ใชเ้คร่ืองมือหรือวธีิกำรเฉพำะ 
เพ่ือป้องกนักำรชำ้หรือเป็นรอย
ต ำหนิของผลิตผล 

15 25 20 35 5 3.1 ปำนกลำง 

-  แยกภำชนะในกำรบรรจุของเสีย
และวตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตร
อยำ่งชดัเจนจำกภำชนะบรรจุใน
กำรเก็บเก่ียวและกำรขนยำ้ย เพ่ือ
ป้องกนักำรปนเป้ือน 

12 26 32 25 5 3.15 ปำนกลำง 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

-  อุปกรณ์ ภำชนะบรรจุ และวสัดุ
ท่ีสมัผสักบัผลิตผลโดยตรง ควร
ท ำจำกวสัดุท่ีไม่ท ำใหเ้กิดกำร
ปนเป้ือน และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียว
แลว้ไม่ควรวำงสมัผสักบัพ้ืนดิน
โดยตรง 

10 11 15 45 1 2.3 ต ่ำ 

-  มีกำรจดักำรเพื่อควบคุมกำรคละ
ปนของผลิตผลดอ้ยคุณภำพกบั
ผลิตผลคุณภำพ 

15 22 32 24 7 3.14 ปำนกลำง 

6)  กำรพักผลผลิต  กำรขนย้ำยใน
บริเวณแปลงเพำะปลูก กำรเก็บ
รักษำ 

       

-  ใชว้สัดุปูรองพ้ืนในบริเวณพกั
ผลิตผลท่ีเก็บเก่ียว เพ่ือป้องกนั
กำรปนเป้ือนของจุลินทรียส่ิ์ง
ปฏิกลู เศษดิน และส่ิงสกปรก 
หรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรำยอ่ืนๆ จำก
พ้ืนดิน 

15 24 20 40 1 3.12 ปำนกลำง 

-  แยกภำชนะท่ีใชใ้นกำรบรรจุจำก
ภำชนะท่ีใชใ้นกำรขนยำ้ยหรือ
ขนส่งวตัถุอนัตรำยทำง
กำรเกษตร หรือปุ๋ยเพ่ือป้องกนั
กำรปนเป้ือนทั้งทำงเคมี ชีวภำพ 
และกำยภำพ 

25 32 25 18 0 3.64 ปำนกลำง 

-  เลือกใชภ้ำชนะท่ีใชใ้นกำรบรรจุ
ขั้นตน้ เพ่ือกำรขนถำ้ยผลิตผล
ภำยในพ้ืนท่ีแปลงเพำะปลูกไป
ยงัพ้ืนท่ีคดัแยกบรรจุท่ีเหมำะสม 
มีวสัดุกรุภำยในภำชนะเพื่อ
ป้องกนักำรกระแทกเสียดสี 

5 12 13 28 42 2.1 ต ่ำ 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

-  กำรจดัวำงผลิตผลในบริเวณพกั
ผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในแปลง
เพำะปลูกตอ้งเหมำะสม สำมำรถ
ป้องกนักำรเกิดรอยแผลท่ีเกิด
จำกกำรขดูขีดหรือกระแทกกนั
ระหวำ่งผลิตผล รวมทั้งปัญหำ
กำรเส่ือมสภำพของผลิตผล 

5 14 16 21 44 2.15 ต ่ำ 

-  กำรขนยำ้ยผลิตผลในแปลง
เพำะปลูก ควรปฏิบติัดว้ยควำม
ระมดัระวงั และป้องกนักำร
ปนเป้ือน 

10 20 28 42 0 2.98 ปำนกลำง 

-  มีกำรป้องกนักำรปนเป้ือนจำก
กำรใชน้ำ้ วตัถุหรือส่ิงท่ีเป็น
อนัตรำยสู่ผลิตผลท่ีมีกำร
คดัเลือกหรือบรรจุในแปลงแลว้ 

15 36 24 22 3 3.38 ปำนกลำง 

-  ใหข้นส่งผลิตผลท่ีบรรจุภำชนะ
แลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั และ
ขนส่งไปยงัจุดรวบรวมสินคำ้
ทนัทีท่ีเก็บเก่ียว และ/หรือ หลงั
กำรตดัแต่งคดัคุณภำพหรือคดั
ขนำดแลว้ 

14 20 21 25 20 2.83 ปำนกลำง 

7) สุขลกัษณะส่วนบุคคล        
-  ใหค้วำมรู้ ควำมเขำ้ใจ หรือให้
กำรอบรมสุขลกัษณะส่วนบุคคล
แก่ผูป้ฏิบติังำน เพ่ือใหส้ำมำรถ
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูก
สุขลกัษณะ 

10 15 34 36 5 2.89 ปำนกลำง 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

-  ผูท่ี้สมัผสักบัผลิตผลโดยตรง 
โดยเฉพำะหลงักำรเก็บเก่ียวตอ้ง
มีกำรดูแลสุขลกัษณะส่วนบุคคล 
เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำร
ปนเป้ือนสู่ผลิตผล 

5 12 21 26 36 2.24 ต ่ำ 

-  จดัใหมี้ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ดำ้นสุขลกัษณะส่วนบุคคลให้
เพียงพอ 

15 10 32 36 7 2.9 ปำนกลำง 

-  บุคคลท่ีเจ็บป่วยและอำจน ำโรค
สู่ผลิตผล หำ้มเขำ้ไปในบริเวณท่ี
ปฏิบติังำน ถำ้จะท ำใหเ้กิดกำร
ปนเป้ือนสู่ผลิตผลได ้และ
ผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบัวตัถุ
อนัตรำยทำงกำรเกษตรควร
ไดรั้บกำรตรวจสุขภำพตำมควำม
เหมำะสม 

8 11 20 21 40 2.26 ต ่ำ 

-  มีกำรบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบั
ประวติักำรฝึกอบรม หรือเก็บ
หลกัฐำนผลกำรตรวจสุขภำพ 
หรือกำรจดักำรดำ้นสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคล 

5 5 10 32 48 1.87 ต ่ำ 

8) กำรบนัทึกขอ้มูลและตำมสอบ        
-  จดัท ำเอกสำรหรือแบบบนัทึก 
ใหเ้ป็นปัจจุบนัสำหรับกำรผลิต
ในฤดูกำลนั้นๆ รวมทั้งมีกำร
บนัทึกขอ้มูลใหค้รบถว้น และลง
ช่ือผูป้ฏิบติังำนทุกคร้ังท่ีมีกำร
บนัทึกขอ้มูล 

25 36 39 0 0 3.86 มำก 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 

รูปแบบกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
กระเทียม GAP ของเกษตรกร 

ระดบัควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติั (ร้อยละ) 
คะแนน
เฉล่ีย 

กำรแปลผล มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

-  ในกรณีมีกำรจ ำหน่ำยผลิตผล 
ตอ้งบนัทึกขอ้มูลผูรั้บซ้ือผลิตผล 
หรือแหล่งท่ีน ำผลิตผลไป
จ ำหน่ำย  

25 35 40 0 0 3.85 มำก 

-  มีกำรจดัเก็บเอกสำร และ/หรือ 
บนัทึกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่แยก
เป็นฤดูกำลผลิตแต่ละฤดูกำล 
เพ่ือสะดวกต่อกำรตรวจสอบ 
และกำรน ำมำใช ้

20 31 39 10 0 3.61 ปำนกลำง 

-  มีบนัทึกขอ้มูล เพื่อใหส้ำมำรถ
ตรวจประเมินและตำมสอบได้
เก่ียวกบั (1) ท่ีมำของปัจจยักำร
ผลิต (2) กำรใชว้ตัถุอนัตรำยทำง
กำรเกษตร (3) กำรปฏิบติัในกำร
เพำะปลูก กำรปฏิบติักำรก่อน
และหลงัเก็บเก่ียวในขั้นตอนท่ี
ส ำคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อ
คุณภำพและควำมปลอดภยัใน
ผลิตผล (4) ขอ้มูลผูรั้บซ้ือ
ผลิตผล หรือแหล่งท่ีน ำผลิตผล
ในแต่ละรุ่นไปจ ำหน่ำย 

10 25 36 20 9 3.07 ปำนกลำง 

-  เก็บรักษำบนัทึกขอ้มูลกำร
ปฏิบติังำนและเอกสำรส ำคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนไว้
เป็นอยำ่งดี อยำ่งนอ้ย 2 ปีของ
กำรผลิตติดต่อกนั หรือตำมท่ี
ผูป้ระกอบกำร หรือประเทศคูค่ำ้
ตอ้งกำร 

10 12 42 32 4 2.92 ปำนกลำง 

ผลการประเมนิในภาพรวม 3.37 ปานกลาง 
ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์. 
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หมำยเหตุ: * กำรแปลผลค่ำคะแนนเฉล่ียของควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน GAP ของเกษตรกรผูป้ลูก
กระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ถำ้ค่ำคะแนนเฉล่ีย  3.66 แสดงวำ่ 
มีกำรปฏิบติัในประเด็นนั้นๆ ในระดบัมำก ถำ้ 2.33  ค่ำคะแนนเฉล่ีย < 3.66 แสดงว่ำ มีกำรปฏิบติัใน
ประเด็นนั้นๆ ในระดบัปำนกลำง และถำ้ค่ำคะแนนเฉล่ีย > 2.33 แสดงวำ่ มีกำรปฏิบติัในประเด็นนั้นๆ ใน
ระดบัต ่ำ 

   จำกผลกำรประเมินควำมเขม้ขน้ในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน GAP ของเกษตรกรผูป้ลูก
กระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในตำรำงท่ี 4.18 พบวำ่ เกษตรกรมีกำรปฏิบติัในระดบัต ่ำ
ในดำ้น 1) กำรจดักำรรำยกำรปัจจยักำรผลิต แหล่งท่ีมำ และรำยละเอียดเฉพำะของปัจจยักำรผลิตท่ีส ำคญั 
2) กำรจดักำรอุปกรณ์ ภำชนะบรรจุ และวสัดุท่ีสัมผสักบัผลิตผลโดยตรง ควรท ำจำกวสัดุท่ีไม่ท ำให้เกิด
กำรปนเป้ือน และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวแลว้ไม่ควรวำงสัมผสักบัพื้นดินโดยตรง 3) กำรเลือกใชภ้ำชนะท่ีใช้
ในกำรบรรจุขั้นต้น เพื่อกำรขนถ้ำยผลิตผลภำยในพื้นท่ีแปลงเพำะปลูกไปยงัพื้นท่ีคดัแยกบรรจุท่ี
เหมำะสม มีวสัดุกรุภำยในภำชนะเพื่อป้องกนักำรกระแทกเสียดสี 4) กำรจดัวำงผลิตผลในบริเวณท่ีพกั
ผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในแปลงเพำะปลูกตอ้งเหมำะสม สำมำรถป้องกนักำรเกิดรอยแผลท่ีเกิดจำกกำรขูดขีด
หรือกระแทกกนัระหวำ่งผลิตผล รวมทั้งปัญหำกำรเส่ือมสภำพของผลิตผล 5) กำรจดักำรผูท่ี้สัมผสักบั
ผลิตผลโดยตรง โดยเฉพำะหลงักำรเก็บเก่ียวตอ้งมีกำรดูแลสุขลกัษณะส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
กำรปนเป้ือนสู่ผลิตผล 6) กำรจดักำรบุคคลท่ีเจ็บป่วยและอำจน ำโรคสู่ผลิตผล ห้ำมเขำ้ไปในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงำน ถ้ำจะท ำให้เกิดกำรปนเป้ือนสู่ผลิตผลได้ และผู ้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับวตัถุอันตรำยทำง
กำรเกษตรควรไดรั้บกำรตรวจสุขภำพตำมควำมเหมำะสม  และ 7) กำรบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัประวติักำร
ฝึกอบรม หรือเก็บหลกัฐำนผลกำรตรวจสุขภำพ หรือกำรจดักำรดำ้นสุขลกัษณะส่วนบุคคล ทั้งน้ี ผลกำร
ประเมินควำมเข้มข้นในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน GAP ของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในภำพรวมพบวำ่ มีค่ำคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.37 แสดงถึง เกษตรกรควำมเขม้ขน้
ในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน GAP ในระดบัปำนกลำง 

4.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

 จำกกำรประชุม Focus Group เพื่อวเิครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของห่วงโซ่อุปทำนของ
กระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยใชว้ิธีกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุด
แขง็ โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ผลกำรศึกษำแสดงดงัตำรำงท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของห่วงโซ่อุปทำนของกระเทียม GAP 
ในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยใช ้SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ปัจจยักำรผลิต (พนัธ์ุกระเทียม GAP)  สำมำรถ
จดัหำไดง่้ำยในแหล่งพื้นท่ีปลูกหรือพื้นท่ี
ใกลเ้คียง โดยพื้นท่ีหลกัท่ีผลิตพนัธ์ุกระเทียม 
GAP คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

- เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มกนั ท ำใหเ้กิดกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่ำวสำร และมีกำรรวบรวม
ผลผลิตกระเทียมเพื่อเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองกบั
พอ่คำ้คนกลำง รวมถึงมีปริมำณผลผลิตมำก
พอท่ีจะท ำขอ้ตกลงซ้ือขำยล่วงหนำ้กบัผูแ้ปร
รูป (มีปริมำณผลผลิตกระเทียม GAP มำก
พอท่ีจะส่งใหผู้แ้ปรรูปครำวละมำกๆ) 

- ผลิตภณัฑก์ระเทียม GAP ท่ีปลูกยงัขำดกำร
วจิยัและพฒันำในดำ้นคุณภำพ กำรวจิยัหลงั
กำรเก็บเก่ียวเพื่อใหก้ระเทียมคงคุณประโยชน์
และสำมำรถเก็บรักษำไดน้ำน  

- ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑก์ระเทียมมี
นอ้ย รวมถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำและตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด
อยูใ่นระดบัต ่ำ 

- ตน้ทุนโลจิสติกส์สูงโดยเฉพำะตน้ทุนกำร
ขนส่งสินคำ้จำกแหล่งผลิตไปยงัผูแ้ปรรูปหรือ
ผูข้ำยส่ง ท่ีตอ้งจำ้งเหมำรถบรรทุก และมี
ระยะทำงค่อนขำ้งไกล โดยเฉพำะพื้นท่ีใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- ขำดกำรพฒันำบรรจุภณัฑก์ระเทียมเพื่อลด
กำรสูญเสีย โดยเฉพำะบรรจุภณัฑก์ระเทียม
สด และกระเทียมแหง้ในระดบัตน้น ้ำ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- รัฐบำลมีนโยบำยใหก้ำรสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขำ้สู่กำรปฏิบติัทำง
กำรเกษตรท่ีดี (GAP) โดยมีหน่วยงำนทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภำคกำรเกษตร เช่น ส ำนกังำน
เกษตรจงัหวดั และกรมวชิำกำรเกษตร มำให้
ควำมรู้และแนะน ำทำงดำ้นกำรผลิตกระเทียม 
GAP รวมถึงมีส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดั และ
กรมกำรคำ้ภำยใน มำช่วยประสำนงำน
ทำงดำ้นกำรตลำดกระเทียม GAP โดย
เช่ือมโยงระหวำ่งเกษตรกรและผูรั้บซ้ือ  

- กำรรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
กระเทียม GAP ยงัมีไม่มำกนกั ท ำใหร้ำคำ
กระเทียม GAP และกระเทียมโดยทัว่ไป 
แตกต่ำงกนัเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่แตกต่ำงกนั
เลย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำและ
ยกระดบัห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม GAP ทั้ง
ระบบ (ไม่จูงใจใหเ้กษตรกรผูป้ลูกกระเทียม ผู ้
แปรรูป และผูข้ำยปลีก พฒันำผลิตภณัฑข์อง
ตนเอง เพรำะไม่มีควำมแตกต่ำงในตลำด
ปลำยทำง) 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- มีสถำบนักำรเงินท่ีใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกร ซ่ึง
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย 

- กระแสควำมตอ้งกำรอำหำรปลอดภยัและมี
ประโยชน์เพิ่มมำกข้ึน ดงันั้นโอกำสของ
กระเทียมปลอดภยั หรือกระเทียมท่ีผำ่น
มำตรฐำน GAP จะมีสูงข้ึนตำมไปดว้ย 

- กำรแข่งขนัจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพนัธ์ุ
กระเทียมจำกพม่ำ และกระเทียมเพื่อกำร
บริโภคจำกจีน ส่งผลใหร้ำคำกระเทียมลดลง 
และบัน่ทอนก ำลงัใจของเกษตรกรและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม GAP 

- ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รำคำกระเทียม
ในตลำดโลก รำคำกระเทียมไทย รำคำ
กระเทียมประเทศเพื่อนบำ้น ไม่เป็นปัจจุบนั 
เป็นอุปสรรคต่อกำรวำงแผนกำรพยำกรณ์กำร
ผลิต 

ท่ีมำ: จำกกำรวเิครำะห์. 

   ทั้งน้ีผลกำรศึกษำขำ้งตน้สำมำรถสรุปปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของห่วงโซ่
อุปทำนของกระเทียม GAP ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กำรวจิยัและพฒันำ กำรเพิ่มมูลค่ำในผลิตภณัฑ ์กำรพฒันำ
บรรจุภณัฑ ์สถำบนักำรเงิน กำรกระจำยสินคำ้ นโยบำยของรัฐบำล กำรจดัหำปัจจยักำรผลิต กำรควบคุม
คุณภำพ ตน้ทุนโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสร้ำงกำรรับรู้ของผูบ้ริโภค แสดงดงัภำพท่ี 
4.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.67 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของห่วงโซ่อุปทำนของกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน GAP ใน

จงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

ห่วงโซ่อุปทานของ 
กระเทียม GAP ใน 
จังหวัดเชียงใหม่ 
และแม่ฮ่องสอน 

การเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การวิจัยและพัฒนา 

การบรรจุภณัฑ์  

การรวมกลุ่ม/คลสัเตอร ์

การแข่งขันจากต่างประเทศ  

นโยบายของรัฐบาล  

การจัดหาปจัจัยการผลิต  

หน่วยงานสนับสนุนด้านการ
ควบคุมคุณภาพ  

ต้นทุนโลจสิติกส ์

การรับรู้ของผูบ้ริโภค 

การเพิ่มมลูค่าในสินค้า  

+S 

+S 

-W 

-W 

-W 

-W 

กระแสอาหารปลอดภยั 

+O 

+O 

+O 

-T 

-T 

-T 
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4.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกระเทียมที่ผ่านมาตรฐาน GAP ใน
จังหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  

 จำกกำรประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ร่วมกบัเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในห่วง
โซ่อุปทำนกระเทียมท่ีผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรองตำมระบบปฏิบติักำรทำงกำรเกษตรท่ีดี (GAP) เพื่อหำ
แนวทำงส ำหรับกำรพฒันำศกัยภำพของเกษตรกรและผูท่ี้อยูใ่นห่วงโซ่อุปทำนกระเทียมท่ีผำ่นมำตรฐำน 
GAP อนัน ำมำซ่ึงกำรยกระดบัคุณค่ำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกระเทียม GAP ใน
จงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งออกเป็นแนวทำงกำรพฒันำในระดบัตน้น ้ ำ แนวทำงกำร
พฒันำในระดบักลำงน ้ำ และแนวทำงกำรพฒันำในระดบัปลำยน ้ำ ดงัน้ี 

 4.6.1 แนวทางการพฒันาศักยภาพห่วงโซ่อุปทานกระเทียมที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในระดับ    ต้น
น า้ 

   ส ำหรับแนวทำงกำรพฒันำห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม GAP ในระดบัตน้น ้ ำ ซ่ึงจะเนน้ไปยงั
กำรผลิตและกำรเก็บเก่ียวของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม ประกอบดว้ย  

1) กำรก ำหนดพื้นท่ีกำรผลิตใหเ้หมำะสมกบักำรปลูกกระเทียม ไดแ้ก่  
1.1) ด้ำนแหล่งน ้ ำ โดยต้องเป็นแหล่งน ้ ำท่ีไม่อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อกำร

ปนเป้ือนและมีคุณภำพเหมำะสมกบักำรใชใ้นกำรเกษตร 
1.2) ดำ้นพื้นท่ีปลูก โดยจะตอ้งไม่มีสำรตกคำ้งหรือปนเป้ือนในดิน และ 

2) กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิต  

3) กำรส่งเสริมให้มีกำรวิจยัและพฒันำในดำ้นคุณภำพของผลิตภณัฑ์กระเทียม GAP กำร
ใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต กำรวิจยัหลงักำรเก็บเก่ียวเพื่อให้กระเทียมคงคุณประโยชน์และสำมำรถเก็บ
รักษำไดน้ำน และกำรวจิยัและพฒันำเพื่อกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

4) กำรส่งเสริมให้จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์เพื่อเป็นจุดรวบรวมและกระจำยสินคำ้
กระเทียม GAP ซ่ึงจะเป็นกำรลดต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลงั และตน้ทุนกำรขนส่งสินค้ำจำก
เกษตรกรไปยงัผูแ้ปรรูปหรือผูข้ำยส่ง  

5) สร้ำงมำตรฐำนสินคำ้กระเทียม GAP เพื่อใหเ้กิดกำรใชเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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 4.6.2 แนวทางการพฒันาศักยภาพห่วงโซ่อุปทานกระเทียมทีผ่่านมาตรฐาน GAP ในระดับกลาง
น า้ 

   ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม GAP ในระดับกลำงน ้ ำ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยคือ พอ่คำ้คนกลำง ผูแ้ปรรูป และผูค้ำ้ส่งกระเทียม ประกอบดว้ย  

1) กำรส่งเสริมใหเ้กิดกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อเพิ่มมูลค่ำและตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของตลำด ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยและเพิ่มทำงเลือกในกำรบริโภคผลิตภณัฑก์ระเทียม 

2) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพฒันำบรรจุภณัฑ์กระเทียมเพื่อลดกำรสูญเสีย และสำมำรถยืด
อำยผุลิตภณัฑก์ระเทียมใหย้ำวข้ึน 

3) กำรส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงพ่อคำ้คนกลำง ผูแ้ปรรูป และผูค้ำ้ส่ง
กระเทียม กบัเกษตรกรผูป้ลูกกำแฟ และหน่วยงำนภำครัฐในลกัษณะของคลสัเตอร์ เพื่อสร้ำงควำม
ร่วมมือกันทั้งทำงด้ำนกำรแบ่งปันควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำร กำรพฒันำคุณภำพกระเทียม GAP ให้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำด และกำรตกลงซ้ือขำยผลผลิตระหว่ำงกนั เพื่อสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงกำรตลำด 

 4.6.3 แนวทางการพฒันาศักยภาพห่วงโซ่อุปทานกระเทียมทีผ่่านมาตรฐาน GAP ในระดับปลาย
น า้ 

   ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำนกระเทียม GAP ในระดับปลำยน ้ ำ  จะมี
กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผูค้ำ้ปลีกกระเทียม และผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  

1) กำรประชำสัมพนัธ์หรือรณรงค์ให้ผูบ้ริโภคเกิดกำรรับรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยัและ
คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑก์ระเทียม GAP เพื่อใหร้ำคำกระเทียม GAP และกระเทียมโดยทัว่ไปมีควำม
แตกต่ำงกนั (ยินดีจ่ำยเพิ่มข้ึนเพื่อให้ไดสุ้ขภำพท่ีดีข้ึน) ซ่ึงเป็นกำรขยำยตลำดปลำยทำงและเพิ่มโอกำส
ในหำรเขำ้ถึงตลำดของกระเทียม GAP มำกข้ึน  

2) สนับสนุนกำรจดัท ำระบบกำรผลิตและซ้ือขำยแบบอจัฉริยะท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ 
เพื่อให้สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดได้อย่ำงรวดเร็วและฉับไว และ
สำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้โดยน ำเอำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใช้ 

3) ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจยัและพฒันำทำงดำ้นกำรตลำด เพื่อใช้ตลำดน ำทิศทำงกำรผลิต
และกำรแปรรูป  




