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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาโครงการวจิยัเร่ือง ความเช่ือมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการด าเนินงานห่วงโซ่อุปทาน
ของกระเทียมจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นการวจิยัประยกุต ์โดยใชแ้นวคิดห่วงโซ่อุปทาน และ
การประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เขา้มาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีท าการเพาะปลูกกระเทียม GAP 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส้ิน 100 ราย รวมทั้งกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
ห่วงโซ่อุปทาน จ านวน 50 ราย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้ ไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งผลิตกระเทียมท่ีส าคญัในประเทศไทย โดยมี
สัดส่วนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 45.95 และ 24.31 ของสัดส่วนการผลิตกระเทียมทั้งประเทศ ตามล าดบั 
ซ่ึงฤดูการเพาะปลูกกระเทียมในประเทศไทย มี 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูการเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน และช่วงฤดูการเพาะปลูกหลงัการเก็บเก่ียวขา้วระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม
โดยจะมีการเก็บเก่ียวระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงพื้นท่ีเพาะปลูกกระเทียมของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน และมีปริมาณผลผลิตกระเทียมต่อไร่ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเช่นกัน โดยในปีการ
เพาะปลูก 2560/61 คาดว่าปริมาณผลผลิตกระเทียมจะเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 10.60 แต่
อย่างไรก็ตามราคากระเทียมสดคละและกระเทียมแห้งมดัจุกหัวใหญ่ท่ีเกษตรกรขายไดโ้ดยเฉล่ียในปี 
พ.ศ. 2561 ลดลงอยา่งมาก อนัเน่ืองจากปริมาณกระเทียมลน้ตลาด และการเขา้มาแข่งขนัของกระเทียม
จากจีนและพม่า ส าหรับการน าเขา้และส่งออกกระเทียมของประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยมีมูลค่าการ
น าเขา้กระเทียมจากต่างประเทศสูงกว่ามูลค่าการส่งออกอย่างมาก โดยประเทศท่ีไทยน าเขา้กระเทียม
มากท่ีสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย ในขณะท่ีประเทศไทยส่งออกกระเทียม
สดไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และส่งออกกระเทียมแห้งไปยงัประเทศ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนมากท่ีสุด 
 ส าหรับสถานการณ์การผลิตและการตลาดของกระเทียมในต่างประเทศ พบว่า ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศท่ีผลิตกระเทียมมากท่ีสุดในโลก โดยมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นร้อย
ละ 79.69 ของผลผลิตทั้งหมดทัว่โลก รองลงมาคือ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชน
บงักลาเทศ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์และสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ซ่ึงประเทศท่ีมีปริมาณผลผลิตกระเทียม
ต่อเฮกตาร์สูงสุด คือ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งน้ี ราคากระเทียมโดย
เฉล่ียในตลาดโลกมีความผนัผวนของราคา (Price Volatility) อยู่ในระดบักลาง หรือร้อยละ 10.76 ซ่ึง
ประเทศท่ีส่งออกกระเทียมมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีมูลค่าการส่งออกคิด
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เป็นสัดส่วนร้อยละ 72.20 ของมูลค่าการส่งออกทั้ งหมดทั่วโลก ในขณะท่ีประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีการน าเขา้กระเทียมสูงสุด โดยมีมูลค่าการน าเขา้ คิดเป็นร้อยละ 17.73 ของมูลค่าการน าเขา้
ทั้งหมดทัว่โลก 
 ดา้นสถานการณ์การผลิตและการตลาดของกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ท่ีผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) พบวา่ ในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดั
เชียงใหม่มีจ  านวนเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวมทั้งส้ิน 582 คน โดยมีพื้นท่ีปลูก
กระเทียมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จ านวนรวมทั้งส้ิน 3,915.25 ไร่ 
ในขณะท่ี จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 152 คน โดยมีพื้นท่ี
ปลูกกระเทียมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จ านวน 492.55 ไร่ ส าหรับ
ตลาดกระเทียมท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ในประเทศไทยยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของทั้งผูบ้ริโภค และผูแ้ปรรูป 
โดยแหล่งรับซ้ือในปัจจุบนัมีทั้งการรับซ้ือโดยตรงจากพ่อคา้คนกลางและขนส่งไปยงัผูแ้ปรรูปหรือ
ตลาดเฉพาะท่ีให้ความส าคญักบัอาหารปลอดภยั (Niche Markets) โดยราคาของกระเทียมแห้งท่ีผ่าน
มาตรฐาน GAP จะอยูท่ี่ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวา่ราคากระเทียมโดยทัว่ไปประมาณ 4 เท่า 
 ส าหรับห่วงโซ่อุปทานกระเทียมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในจังหวดัเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอน พบว่า ในระดบัตน้น ้ า พนัธ์ุกระเทียมท่ีน ามาปลูกส่วนใหญ่ คือ กระเทียมพนัธ์ุเชียงใหม่ 
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ซ้ือมาจากพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงในปัจจุบนัเกษตรกรไดมี้การข้ึนทะเบียน
มาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) จากเกษตรอ าเภอในพื้นท่ี และมี
เจา้หนา้ท่ีเกษตรจงัหวดัไดเ้ขา้มาสุ่มตรวจการใชปุ๋้ยและยาปราบวชัพืช ยาปราบศตัรูพืชในในแปลงปลูก
กระเทียม นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดมี้การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูดินอีกด้วย เม่ือพิจารณาห่วงโซ่
อุปทานในระดบักลางน ้ า พบวา่ พ่อคา้คนกลางหรือผูร้วบรวม และผูแ้ปรรูป จะรับซ้ือผลผลิตกระเทียม 
GAP จากเกษตรกร 2 ประเภท คือ กระเทียมสด และกระเทียมแห้ง โดยกระเทียมสดนั้นจะมีพ่อคา้คน
กลางเข้ามาตกเขียวโดยวิธีการให้ค่ามดัจ าผลผลิตกระเทียมไวต้ั้ งแต่ยงัไม่ครบก าหนดเก็บเก่ียว ซ่ึง
ผลผลิตกระเทียมสดส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กระเทียมดอง ใน
ส่วนของกระเทียมแหง้ ซ่ึงเป็นกระเทียมท่ีเก็บเก่ียวแลว้น ามาตากและน าไปแขวนใหแ้ห้งสนิท จะมีราคา
ท่ีสูงกว่ากระเทียมสด โดยกระเทียมท่ีเหมาะแก่การจ าหน่ายจะมีความช้ืนเหลือประมาณร้อยละ 30-40 
ของกระเทียมสด ซ่ึงการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าจากตน้น ้ าไปยงักลางน ้ า 2 รูปแบบ คือ การขนส่ง
โดยตรงจากเกษตรกรโดยรถกระบะท่ีเกษตรกรเป็นเจา้ของเองและรถรับจา้งเหมา ประมาณ 40-50 
กิโลกรัมต่อคนั และการขนส่งโดยพ่อคา้คนกลางท่ีเขา้มารวบรวมผลผลิต นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผูป้ลูก
กระเทียมและบริษทัเอกชนผูรั้บซ้ือให้เกิดการเจรจาซ้ือขายกระเทียม GAP ภายใต้สัญญาข้อตกลง
มาตรฐานของกรมการค้าภายใน ในส่วนของโซ่อุปทานระดับปลายน ้ า พบว่า ตลาดปลายทางของ
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กระเทียมท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด 
และการจ าหน่ายในเวปไซตข์องผูแ้ปรรูป โดยลกัษณะของผลิตภณัฑ์กระเทียมท่ีจ าหน่ายมีหลากหลาย 
เช่น กระเทียมกลีบ กระเทียมหวั กระเทียมปอกเปลือก กระเทียมจุก กระเทียมตดัจุก กระเทียมเจียว และ
กระเทียมดอง เป็นตน้  
 ดา้นความเช่ือมโยงของผลการปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP ในห่วงโซ่อุปทานกระเทียมในจงัหวดั
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ผา่นการประเมินความเขม้ขน้ในการปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร
ผูป้ลูกกระเทียม พบว่า เกษตรกรมีการปฏิบติัในระดบัต ่าในดา้น 1) การจดัการรายการปัจจยัการผลิต 
แหล่งท่ีมา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั 2) การจดัการอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และ
วสัดุท่ีสัมผสักบัผลิตผลโดยตรง ควรท าจากวสัดุท่ีไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือน และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวแลว้
ไม่ควรวางสัมผสักบัพื้นดินโดยตรง 3) การเลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นต้น เพื่อการขนถ้าย
ผลิตผลภายในพื้นท่ีแปลงเพาะปลูกไปยงัพื้นท่ีคดัแยกบรรจุท่ีเหมาะสม มีวสัดุกรุภายในภาชนะเพื่อ
ป้องกนัการกระแทกเสียดสี 4) การจดัวางผลิตผลในบริเวณท่ีพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในแปลงเพาะปลูก
ตอ้งเหมาะสม สามารถป้องกนัการเกิดรอยแผลท่ีเกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกนัระหว่างผลิตผล 
รวมทั้งปัญหาการเส่ือมสภาพของผลิตผล 5) การจดัการผูท่ี้สัมผสักบัผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลงัการ
เก็บเก่ียวตอ้งมีการดูแลสุขลกัษณะส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่ผลิตผล 6) การจดัการ
บุคคลท่ีเจบ็ป่วยและอาจน าโรคสู่ผลิตผล หา้มเขา้ไปในบริเวณท่ีปฏิบติังาน ถา้จะท าใหเ้กิดการปนเป้ือน
สู่ผลิตผลได ้และผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายทางการเกษตรควรไดรั้บการตรวจสุขภาพตามความ
เหมาะสม และ 7) การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการฝึกอบรม หรือเก็บหลกัฐานผลการตรวจสุขภาพ 
หรือการจดัการดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคล ทั้งน้ี ผลการประเมินความเขม้ขน้ในการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
GAP ของเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในภาพรวมพบวา่ มีค่าคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ 3.37 แสดงถึง เกษตรกรความเขม้ขน้ในการปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP ในระดบัปานกลาง  
 ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของกระเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอนท่ีผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) โดยปัจจยัท่ีเป็น
จุดแข็ง ได้แก่ การจดัหาปัจจยัการผลิต และการรวมกลุ่มหรือคลัสเตอร์ ปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน ได้แก่ 
ตน้ทุนโลจิสติกส์ การวิจยัและพฒันา การเพิ่มมูลค่าในผลิตภณัฑ์ และการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัท่ี
สร้างโอกาส ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ นโยบายของรัฐบาล และกระแสอาหารปลอดภยั และปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ การสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขนั
จากต่างประเทศ 
 ผลจากการศึกษาและการประชุมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกบัเกษตรกรผูป้ลูก
กระเทียมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานกระเทียมท่ีผา่นมาตรฐานการรับรองตามระบบปฏิบติัการ
ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เพื่อหาแนวทางส าหรับการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรและผูท่ี้อยูใ่นห่วงโซ่
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อุปทานกระเทียมท่ีผ่านมาตรฐาน GAP พบว่า แนวทางการพฒันาศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานกระเทียมท่ี
ผา่นมาตรฐาน GAP ในระดบัตน้น ้ า ประกอบดว้ย 1) การก าหนดพื้นท่ีการผลิตให้เหมาะสมกบัการปลูก
กระเทียม 2) การส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3)  
การส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์กระเทียม GAP การใชเ้ทคโนโลยีใน
การผลิต การวิจยัหลงัการเก็บเก่ียวเพื่อให้กระเทียมคงคุณประโยชน์และสามารถเก็บรักษาไดน้าน และ
การวจิยัและพฒันาเพื่อการแปรรูปผลิตภณัฑ ์4) การส่งเสริมใหจ้ดัตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์เพื่อเป็น
จุดรวบรวมและกระจายสินคา้กระเทียม GAP ซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั และ
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้จากเกษตรกรไปยงัผูแ้ปรรูปหรือผูข้ายส่ง และ 5) การสร้างมาตรฐานสินค้า
กระเทียม GAP เพื่อใหเ้กิดการใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 ส าหรับแนวทางการพฒันาศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานกระเทียมท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ในระดบักลาง
น ้ า ประกอบดว้ย 1) การส่งเสริมให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด ซ่ึงเป็นการสร้างความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผลิตภณัฑก์ระเทียม 
2) การส่งเสริมให้เกิดการพฒันาบรรจุภณัฑ์กระเทียมเพื่อลดการสูญเสีย และสามารถยืดอายุผลิตภณัฑ์
กระเทียมให้ยาวข้ึน และ 3) การส่งเสริมให้มีการประสานงานกนัระหวา่งพ่อคา้คนกลาง ผูแ้ปรรูป และ
ผูค้า้ส่งกระเทียม กบัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ และหน่วยงานภาครัฐในลกัษณะของคลสัเตอร์ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกนัทั้งทางดา้นการแบ่งปันความรู้และขอ้มูลข่าวสาร การพฒันาคุณภาพกระเทียม GAP ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และการตกลงซ้ือขายผลผลิตระหว่างกนั เพื่อสร้างความมัน่คง
ทางการตลาด 
 ในส่วนของแนวทางการพฒันาศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานกระเทียมท่ีผา่นมาตรฐาน GAP ในระดบั
ปลายน ้า ประกอบดว้ย 1) การประชาสัมพนัธ์หรือรณรงคใ์หผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั
และคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์กระเทียม GAP เพื่อให้ราคากระเทียม GAP และกระเทียมโดยทัว่ไปมี
ความแตกต่างกนั (ยินดีจ่ายเพิ่มข้ึนเพื่อให้ไดสุ้ขภาพท่ีดีข้ึน) ซ่ึงเป็นการขยายตลาดปลายทางและเพิ่ม
โอกาสในหารเขา้ถึงตลาดของกระเทียม GAP มากข้ึน 2) การสนบัสนุนการจดัท าระบบการผลิตและซ้ือ
ขายแบบอจัฉริยะท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ เพื่อให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางด้านการผลิตและ
การตลาดได้อย่างรวดเร็วและฉับไว และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช ้และ 3) การส่งเสริมใหเ้กิดการวิจยัและพฒันาทางดา้นการตลาด เพื่อใชต้ลาดน าทิศ
ทางการผลิตและการแปรรูป 
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5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลได ้6 ประเด็นหลกั คือ 
1) ปริมาณกระเทียมลน้ตลาด และการเขา้มาแข่งขนัของกระเทียมจากจีนและพม่า ส าหรับการ

น าเข้าและส่งออกกระเทียมของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้ากระเทียมจาก
ต่างประเทศสูงกวา่มูลค่าการส่งออกอยา่งมาก จีนครองตลาด ราคาจากจีนถูก ดงันั้นการจะแข่งขนักบัจีน 
หรือไม่ใหสิ้นคา้จีนไหลเขา้มา ตอ้งยกระดบักะเทียม GAP (อาหารปลอดภยั) 

2) ส าหรับตลาดกระเทียมท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ในประเทศไทยยงัคงเป็นท่ีต้องการของทั้ ง
ผูบ้ริโภค และผูแ้ปรรูป โดยแหล่งรับซ้ือในปัจจุบนัมีทั้งการรับซ้ือโดยตรงจากพ่อคา้คนกลางและขน
ส่งไปยงัผูแ้ปรรูปหรือตลาดเฉพาะท่ีให้ความส าคญักบัอาหารปลอดภยั (Niche Markets) โดยราคาของ
กระเทียมแห้งท่ีผ่านมาตรฐาน GAP จะอยู่ท่ีประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงสูงกว่าราคากระเทียม
โดยทัว่ไปประมาณ 4 เท่า 

3) มีความเช่ือมโยงจากตน้น ้ าไปยงักลางน ้ าแต่ยงัขาดปลายน ้ า (ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในระดบัต ่า) 
ท าใหร้าคากบัคุณภาพของสินคา้ขดัแยง้กนั ราคา GAP กบัไม่ GAP ไม่มีความแตกต่างกนั 

4) เกษตรกรมีการปฏิบติัในระดบัต ่าในดา้น 1) การจดัการรายการปัจจยัการผลิต แหล่งท่ีมา และ
รายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั 2) การจดัการอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวสัดุท่ีสัมผสักบั
ผลิตผลโดยตรง ควรท าจากวสัดุท่ีไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือน และผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวแลว้ไม่ควรวางสัมผสั
กบัพื้นดินโดยตรง 3) การเลือกใช้ภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุขั้นตน้ เพื่อการขนถา้ยผลิตผลภายในพื้นท่ี
แปลงเพาะปลูกไปยงัพื้นท่ีคดัแยกบรรจุท่ีเหมาะสม มีวสัดุกรุภายในภาชนะเพื่อป้องกนัการกระแทก
เสียดสี 4) การจดัวางผลิตผลในบริเวณท่ีพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในแปลงเพาะปลูกตอ้งเหมาะสม สามารถ
ป้องกันการเกิดรอยแผลท่ีเกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกันระหว่างผลิตผล รวมทั้ งปัญหาการ
เส่ือมสภาพของผลิตผล 5) การจดัการผูท่ี้สัมผสักบัผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งมี
การดูแลสุขลกัษณะส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือนสู่ผลิตผล 6) การจดัการบุคคลท่ี
เจ็บป่วยและอาจน าโรคสู่ผลิตผล ห้ามเข้าไปในบริเวณท่ีปฏิบติังาน ถ้าจะท าให้เกิดการปนเป้ือนสู่
ผลิตผลได ้และผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายทางการเกษตรควรไดรั้บการตรวจสุขภาพตามความ
เหมาะสม และ 7) การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการฝึกอบรม หรือเก็บหลกัฐานผลการตรวจสุขภาพ 
หรือการจดัการดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคล 

5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานพบว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่ การจดัหา
ปัจจยัการผลิต และการรวมกลุ่มหรือคลสัเตอร์ ปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ ตน้ทุนโลจิสติกส์ การวจิยัและ
พฒันา การเพิ่มมูลค่าในผลิตภณัฑ์ และการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัท่ีสร้างโอกาส ไดแ้ก่ การควบคุม
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คุณภาพ นโยบายของรัฐบาล และกระแสอาหารปลอดภยั และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ การสร้างการ
รับรู้ของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ และการแข่งขนัจากต่างประเทศ 

6) แนวทางการพฒันาศกัยภาพห่วงโซ่อุปทาน ในระดบัตน้น ้ า ควรการก าหนดพื้นท่ีการผลิตให้
เหมาะสม การสร้างมาตรฐานสินคา้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การวิจยั การจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือ
สหกรณ์เพื่อเป็นจุดรวบรวมและกระจายสินคา้ ในระดบักลางน ้ า ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและตอบสนองความตอ้งการของตลาด การพฒันาบรรจุภณัฑ์ การประสานงานตน้น ้ าถึงปลายน ้า 
เพื่อสร้างความมัน่คงทางการตลาด ในส่วนปลายน ้ า ควรส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผูบ้ริโภค
รับรู้ผลิตภณัฑ์กระเทียม GAP มากข้ึน การส่งเสริมการวิจยัพฒันาทางการตลาด และท าระบบการผลิต/
ซ้ือขายแบบอจัฉริยะท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ เพื่อใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและฉบัไว 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1) ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจยัและพฒันาทางดา้นการตลาด เพื่อใช้ตลาดน าทิศทางการ
ผลิตและการแปรรูป รวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์กระเทียม GAP ให้เป็นท่ี
รู้จัก ซ่ึงจะเป็นการขยายตลาดปลายทางและเพิ่มโอกาสในหารเข้าถึงตลาดของ
กระเทียม GAP มากข้ึน 

   2) ควรช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐถึงเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อการต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง  

   3) ควรสนับสนุนการจดัท าระบบการผลิตและซ้ือขายแบบอจัฉริยะท่ีเช่ือมโยงกันทั้ง
ระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการผลิตและการตลาดได้อย่าง
รวดเร็วและฉบัไว และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้  

   4)  ควรส่งเสริมการจดัประชุมแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมระหวา่งพ่อคา้คนกลาง ผู ้
แปรรูป และผูค้า้ส่งกระเทียม กบัเกษตรกรผูป้ลูกกระเทียม และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
สร้างความร่วมมือกนัการแบ่งปันความรู้และขอ้มูลข่าวสาร 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

   1) อาจมีการศึกษาความคุม้ค่าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยในการวิเคราะและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต   




