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บทคัดยอ 
 

 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางการผลิต การตลาด และหวงโซอุปทานของ
กระเทียม การดําเนินการ แกไขปญหาและมาตรการดานตางๆ ของรัฐบาล วิเคราะหผลการดําเนินงานและ
มาตรการแกไขปญหากระเทียมของภาครัฐ และไดรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการสินคากระเทียมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากเอกสารตางๆ ขอมูลอิเล็กโทรนิกส และขอมูลปฐมภูมิโดยการใช
แบบสอบถามเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในแหลงผลิตท่ีสําคัญ     6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน 
ลําพูน ลําปาง และพะเยา โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ดานการผลิต การตลาดระหวางโซอุปทาน และการ
ดําเนินงานตามมาตรการตางๆ ของภาครัฐในระหวางป 2546-2550 และวิเคราะหเชิงปริมาณ ดานพืน้ท่ีปลูก 
ปริมาณผลผลิตราคาท่ีเกษตรกรขายได และงบประมาณท่ีรัฐบาลท่ีใชการดําเนนิงานแกไขปญหากระเทียม 

ผลการวิจัยพบวาพื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในเขตภาคเหนือ เกษตรกรปลูก
กระเทียมเปนพืชหลังนา ผลผลิตรอยละ 90 เก็บเกีย่วในชวงเดือนกุมภาพันธ –มีนาคม พื้นท่ีการผลิตกระทียมของ
ประเทศไทยใน ชวง ป2541-2546 มีพืน้ท่ีระหวาง 136,561 ไร-149,690 ไร ผลผลิต อยูระหวาง 131,581 ตนั- 117,755 
ตัน ปญหาหลักของเกษตรกรคือ ตนทุนการผลิตสูง และราคาตกตํ่าในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก  ผลผลิตสวน
ใหญใชบริโภคในประเทศ และมีการนําเขากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในป 2545 มีปริมาณการ
นําเขา 138,558 ตัน และเพิ่มข้ึนเปน 40,517 ตัน ในป 2546 ซ่ึงเปนผลจากการที่รัฐบาลไทยไดมีขอตกลงเปดเสรี
ทางการคาไทย -จีน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2546  รัฐบาลมีการแกไขปญหาการผลิตกระเทียมของประเทศไทยท่ีไม
สามารถแขงขันกับสาธารณรัฐประชาชนจนีได โดยจัดทําโครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47  โครงการ
แกไขปญหากระเทียมท้ังระบบ ป 2547/48 และโครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียม ป 2549 – 2550  
รวมงบประมาณท่ีรัฐบาลใชดําเนินการท้ังส้ิน 209.708 ลานบาท ลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมได 31,403 ไร สงผลให
ราคากระเทียมท่ีเกษตรกรขายไดป 2550 เฉล่ีย 34.62 บาท/กิโลกรัม แตในป 2551 พื้นที่ปลูกกระเทียมมีการเพิ่มข้ึน
เปน 87,422 ไร หรือคิดเปนรอยละ 14.54 ของพื้นท่ีปลูกป 2550  

การวิเคราะหแนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียม พบวาพื้นท่ีปลูกกระเทียมมีการเพิม่ข้ึนหรือลดลงไม
แนนอนข้ึนกบัราคาในปท่ีผานมา ประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมของเกษตรกรไทยยงัอยูในระดับท่ีต่ํา  การเปด
เสรี ทางการคาไทย – จีน มีผลกระทบตอกระเทียมไทยคือ กระเทียมจนีมีตนทุนตํ่ากวากระเทียมไทย กําหนด
โควตากระเทียมตาม WTO ไมสามารถตานทานกระเทียมราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได  แนวทางการ
บริหารจัดการสินคากระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพตองมีการจัดการท้ังระบบหวงโซอุปทานตั้งแตผูผลิตถึงผูบริโภค 
โดยการจดัการดานการผลิตตองมีการควบคุมพื้นท่ีการผลิตใหอยูในแหลงผลิตท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีกระเทียม
ตองการ  
(crop requirement) และสงเสริมการปลูกพืชทดแทนในพื้นท่ีไมเหมาะสม การควบคุมพื้นท่ีการผลิตใหเหมาะสม
กับความตองการของตลาด การข้ึนทะเบียนเกษตรกร และการสํารวจพื้นท่ีปลูกโดยใชระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)   
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตโดยหลักการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP)  การพัฒนา
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งานวิจยัท้ังดานพันธุ เทคโนโลยีการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว และเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียม สําหรับ
การจัดการดานการตลาดตองมีการใชมาตรฐานกระเทียมเพ่ือควบคุมคุณภาพ การสรางมูลคาเพิ่มของกระเทียมดวย
การสงเสริมการผลิตกระเทียมตามส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI)  การสงเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย และการ
ประชาสัมพันธการบริโภคกระเทียมไทยดวยการสรางภาพลักษณกระเทียมไทยเพื่ออาหารไทย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

 กระเทียมเปนพืชเศรษฐกจิท่ีสําคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแกจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แมฮองสอน และศรีสะเกษ 
ผลผลิตสินกระเทียมสวนใหญใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ สําหรับใชในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม
แปรรูป เชนโรงงานน้ําพริกตางๆ โดยรอยละ 80 บริโภคในรูปกระเทียมสด และอีกรอยละ 20 บริโภคใน
รูปแบบกระเทียมแปรรูป ไดแก กระเทียมดอง กระเทียมเจียว กระเทียมผง และกระเทียมสกัด เปนตน อยางไร
ก็ตามประเทศไทยยังมีการสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑบางประมาณปละ 500 – 1,000 ตันและมีการนําเขา
กระเทียมและผลิตภัณฑประมาณ 20,000 – 50,000 ตัน 

เกษตรกรในประเทศไทยนิยมปลูกกระเทียมในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  และเก็บเกีย่วในเดอืน
กุมภาพนัธ-เมษายน ซ่ึงผลผลิตกระเทียมของประเทศไทยจะออกมากในเดือนกุมภาพนัธ-มีนาคม ในการผลิต
กระเทียมของประเทศไทยน้ันมีปญหาท่ีเกดิข้ึนเปนประจําคือราคากระเทียมไมมีเสถียรภาพ เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตไมสมํ่าเสมอ หากปไหนราคาด ีปตอไปเกษตรกรจะเพิ่มพืน้ท่ีปลูก ทําใหเกดิภาวะผลผลิตกระเทียมลน 
ตลาด ราคาตกตํ่า นอกจากนีแ้ลวการเปดตลาดเสรีทางการคา(FTA) ไทย-จีน เม่ือป 2546 ก็มีผลกระทบตอการ
ผลิตกระเทียมของประเทศไทย เนื่องจากตนทุนการผลิตกระเทียมของประเทศไทยสูงกวา ทําใหไมสามารถ
แขงขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได จากปญหาดังกลาวทําใหเกษตรกรเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาราคา
กระเทียมตกตํ่าอยูเปนประจาํ ทําใหรัฐบาลตองใชมาตรการตางๆมาดําเนินการ ซ่ึงรัฐตองสูญเสียงบประมาณ
เปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงไดศึกษาหาแนวทางบริหารจดัการกระเทียมท้ังระบบ รวมท้ังการดําเนินการตางๆ
ของรัฐ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการกระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิต การตลาด และการใชเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมของเกษตรกร รวมทั้ง
การดําเนนิงานแกไขปญหาและมาตรการตางๆของภาครัฐท่ีผานมา 
 2. เพื่อวิเคราะหผลการดําเนนิงานและมาตรการแกไขปญหากระเทียมของภาครัฐ 

3.  เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการสินคากระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูกําหนดนโยบายสามารถนําขอมูลของกระเทียมท้ังระบบไปใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย และมาตรการจัดการสินคากระเทียมอยางเปนระบบครบตลอดท้ังหวงโซอุปทาน รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ
ไดแกผูผลิต และผูประกอบการสามารถนําไปใชประกอบการปรับปรุงดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตสินคากระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และมันฝร่ัง รวมท้ัง
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร(คชก.) สามารถนําขอเสนอแนะ และแนวทางบริหาร
จัดการกระเทียมไปใชประกอบการวางมาตรการแกไขปญหาได รวมท้ังใชเปนแนวทางสําหรับการแกไข
ปญหาของหอมแดง และหอมหัวใหญดวย เนื่องจากเปนพืชท่ีมีลักษณะการผลิตการตลาด และหวงโซอุปทาน
ใกลเคียงกัน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1.ขอมูลปฐมภูมิ ทําการศึกษาเฉพาะผูปลูกกระเทียมท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกกระเทียม ป 2550 ในจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา และแมฮองสอน ซ่ึงเปนแหลงผลิตท่ีมีการปลูกกระเทียมมาก และมี
ปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าอยูเสมอ  

2.ขอมูลทุติยภมิู ศึกษาถึงขอมูลการผลิตและการตลาดกระเทียมต้ังแตป 2546/47 -2550/51 และขอมูล
บางประเภทไดแกขอมูลในเร่ืองพื้นท่ีการผลิตของประเทศไทย ราคาท่ีเกษตรกรขายได การนําเขา และการ
สงออก ศึกษาขอมูลตั้งแต ป 2541/42 – 2550/51 
 
นิยามศัพท 
 

 “กระเทียม (Allium sativum)”  หมายถึง พชืผักลมลุก ลําตน(กาบใบและตัวใบ) สูงประมาณ  30-100 
เซนติเมตร ลําตนอยูใตดิน มีลักษณะบาง สีขาวขุนและแข็ง เปนฐานรองรับกลีบซ่ึงจะรวมตัวกันเปน 
หัวกระเทยีม 
 

 “เกษตรกร”  หมายถึง  เกษตรกรผูปลูกกระเทียม 
 

 “การผลิตกระเทียม” หมายถึง การปฏิบัติโดยเร่ิมต้ังแตการเตรียมดนิ  การปลูก การดูแลรักษา 
ตลอดจนการเก็บเกีย่วผลผลิต 
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 “การแปรรูปกระเทียม” หมายถึง การนําผลผลิตกระเทียมไปผานกระบวนการตางๆต้ังแต
กระบวนการงายๆเพื่อใชบริโภค เชนกระเทียมดอง, กระเทียมผงกระเทียมอบแหง,กระเทียมเจยีว, และผาน
กระบวนการผลิตท่ีซับซอนเพื่อบริโภคเปนอาหารเสริมสุขภาพ เชนกระเทียมแคปซูล หรือกระเทียมอัดเม็ด 
 

 “ตนทุนการผลิตกระเทียม“ หมายถึง รายจายท่ีเกษตรกรใชจายในการผลิตกระเทียมต้ังแตปลูก
จนกระท่ังจําหนาย 
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บทที่ 2 

การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การตรวจเอกสารและการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ แบงไดดังนี้ คือ  1. 
การตรวจเอกสาร 
  1.1 ขอมูลท่ัวไปของกระเทียม 
  1.2 พันธุ 
  1.3 เทคโนโลยีการผลิตกระเทียม 
  1.4 การแปรรูปกระเทียม 
  1.5 มาตรฐานกระเทียม 
  1.6 องคการการคาโลกและเขตการคาเสรี 
  1.7 กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ 
 2. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. การตรวจเอกสาร 
    1.1 ขอมูลท่ัวไปของกระเทียม 

กระเทียมเปนพืชท่ีอยูในวงศ Alliaceae ช่ือวิทยาศาสตร Allium sativa Linn. ช่ือสามัญคือ Garlic ใน
ประเทศไทยมีช่ือเรียกตางๆกันไปในแตละภูมิภาค คือ ภาคกลางเรียกวา กระเทียม ภาคเหนือเรียกหอมขาว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตเรียก หอมเตียม (กรมวิชาการเกษตร, 2542) 

1.1.1 คุณคาของกระเทียม  
1) คุณคาทางดานอาหาร 

           กระเทียมมีสวนประกอบของสารอาหารหลายชนิด ในหัวกระเทียม 100 กรัม มี
คารโบไฮเดรต 30 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม โปรตีน 5.6 กรัม มีธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ และวิตามินซี ใบ
กระเทียมมีคุณคาทางอาหารมาก มีสารอาหารจําพวกวิตามินและเกลือแรตางๆ เชนวิตามินบี วิตามินซี 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และท่ีโดดเดนไดแก เบตาแคโรทีน  



 
 

(15) 

   2) คุณคาในการรักษาโรค 
      หัวกระเทียมสดประกอบดวยน้าํมันระเหยงายประมาณรอยละ 0.6-1 เปน
สารประกอบกํามะถันซ่ึงท่ีสําคัญไดแก อัลลิซิน(allicin) มีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอลในเลือด  สารอัลลิซินมี
ในกระเทียมสด การเก็บกระเทียมไวนานๆสารน้ีอาจจะสลายไปได และมีการศึกษาพบวากระเทียมมีฤทธ์ิทาง
ยาในการลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด ยับยั้งการจับกลุมของเกล็ดเลือดซ่ึงมีประโยชนในการปองกัน
การเกิดล่ิมเลือด ตานการขาดเลือดไปเล้ียงหัวใจ หลอดเลือด 
อุดตัน ลดความดันโลหิต ตานเช้ือแบคทีเรีย ลดน้ําตาลในเลือด (กรมสงเสริมการเกษตร, 2551) 
  1.1.2  ถ่ินกําเนดิ 
          กระเทียมเปนพืชท่ีมีแหลงกําเนิดในแถบเอเชียกลาง โดยในระยะแรกคน 
ในแถบนีไ้ดนาํมาใชเปนสวนประกอบของยารักษาโรค และบริโภคหวัสดๆโดยไมไดนํามาเปนสวนประกอบ
ในการปรุงอาหาร ตอมาชาวสเปน โปรตุเกส และฝร่ังเศส ไดนําไปแพรขยายในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
และกระจายไปยังทวีปเอเชียไดแกจนี อินเดีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตตามลําดับ  ปจจุบันกระเทียมไดมี
การปลูกกันท่ัวโลก การปลูกกระเทียมในประเทศไทยนัน้เร่ิมท่ีภาคกลาง และตอมามีการทดลองปลูกใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดผลดี  
ซ่ึงตอมาภาคเหนือไดเปนแหลงปลูกกระเทียมท่ีสําคัญของประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร, 2542) 

1.1.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
        กระเทียมมีลําตนต้ังตรงสูงประมาณ 30-100 เซนติเมตร มีใบยาวแบน และแคบ ดอก 

สีขาว มีกาบใบท่ีทําหนาท่ีหอหุมกลีบท่ีเกดิข้ึน กาบใบเปนหลอดเรียงซอนกันและอัดแนนเปนลําตนเทียม 
สวนลําตนท่ีแทจริงเปนแผนแข็งอยูดานลาง จํานวนกลีบกระเทียมตอตนอยูระหวาง 6-35 กลีบมีขนาดแตกตาง
กัน กลีบดานนอกจะมีขนาดใหญกวากลีบท่ีอยูดานใน (กรมวิชาการเกษตร, 2542) 

1.1.4 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกกระเทียม 
          สภาพดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกระเทียมคือดนิรวนปนทรายท่ีมี 
การระบายน้ําดี อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการลงหัวคือ 12- 22 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 
6-7.5 ตองการแสงแดด 11-16 ช่ัวโมงตอวนั ในชวงลงหวักระเทียมตองการน้ํา 25 มิลลิเมตรตอตนตอสัปดาห 
ตองการธาตุอาหาร ท่ีสําคัญคือไนโตรเจน 17.65 กิโลกรัมตอไร ฟอสฟอรัส 20 กิโลกรัมตอไร และ
โพแทสเซียม 12.94 กิโลกรัมตอไร (กรมสงเสริมการเกษตร, 2544) 
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    1.2 พันธุ 
  1.2.1 การจําแนกพันธุ 
                กรมสงเสริมการเกษตร (2544) ไดรายงานวา พันธุกระเทียมในประเทศไทย จําแนกได 
3 วิธี ดังนี้ 

1) การจําแนกโดยอาศัยอายุเก็บเกี่ยว จะพิจารณาจากอายุกระเทียมท่ีแกจัด 
พรอมท่ีจะทําการเก็บเกี่ยว แบงออกไดเปน 3 พันธุคือ 
       1.1) พันธุเบา อายุเก็บเกี่ยวส้ันอยูในชวง 75 – 90 วัน ลักษณะของพันธุ  
มีดังนี้ 

- ลําตนเล็ก แข็งเหนียว ชวงของลําตนสูง 
- หัวมีขนาดปานกลาง แตละหัวประกอบดวยกลีบประมาณ  

11-13 กลีบ เนื้อในแนนแข็ง มีกล่ินและรสฉุนจัด 
       1.2) พันธุกลาง เปนพันธุท่ีนิยมปลูกมาก อายุการเก็บเกี่ยวอยูในชวง  
100- 120 วัน  ลักษณะของพันธุ มีดังนี้ 

- ลําตนอวบใหญ และเต้ียกวาพันธุเบา 
- หัวมีขนาดใหญกวากระเทียมพันธุเบาท่ีปลูกและดูแลในสภาพ

เดียวกัน 
      1.3) พันธุหนัก อายุการเก็บเกี่ยว 150 วันข้ึนไป ลักษณะของพันธุ  
มีดังนี้ 

- ลําตนอวบอวน และใหญกวาพันธุกลาง 
- หัวมีขนาดใหญกวากระเทียมพันธุกลางท่ีปลูกและดูแลในสภาพ

เดียวกัน 
2) การจําแนกตามแหลงท่ีมาของพันธุ  จะเรียกตามแหลงท่ีมา เชน กระเทียมจาก

ตางประเทศ จะเรียกกระเทียมจีน กระเทียมท่ีมาจากจังหวัดศรีสะเกษ เรียกกระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมจาก
ภาคกลางเรียกกระเทียมบางชาง และกระเทียมจากภาคเหนือเรียกกระเทียมเชียงใหม 

3) การจําแนกตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว นิยมใชกับกระเทียมทาง 
ภาคเหนือ ซ่ึงจะปลูก 2 รุนในแตละป คือ 

3.1) กระเทียมดอ เปนกระเทียมท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวกอนการปลูกปกติ คือ
ปลูกกอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตนเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตออกเดือน มกราคม-
กุมภาพันธ นิยมนํามาทําเปนกระเทียมดอง 
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3.2) กระเทียมป เปนกระเทียมที่ปลูกและเก็บเกี่ยวตามปกติของฤดูปลูก
กระเทียม คือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลวโดยปลูกในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม ผลผลิตออกเดือน 
มีนาคม-เมษายน 

1.2.2 ความแตกตางระหวางพันธุกระเทียมที่นําเขามาจากจีน และพันธุหัวใหญท่ีปลูกใน
ประเทศไทย 
          กรมวิชาการเกษตร (2542) รายงานวา กระเทียมพันธุหัวใหญท่ีนําเขาจากประเทศจีนนั้น 
มีลักษณะท่ีแตกตางจากกระเทียมพันธุหัวใหญของประเทศไทย ไดแก พันธุเมืองงาย และพันธุอําเภอปาย ซ่ึง
เปนพันธุท่ีเกษตรกรไดมีการปลูกโดยนําพันธุมาจากตางประเทศมานานแลว  จึงสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย และสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตเปนท่ีนาพอใจแกเกษตรกร จึงเปนท่ี
นิยมปลูกจนถึงปจจุบัน 

 เม่ือเปรียบเทียบลักษณะของกระเทียมไทยและกระเทียมนําเขาจากจีน มีลักษณะท่ีแตกตางกันอยาง
ชัดเจน ไดแก รูปรางของหัวกระเทียม โดยกระเทียมของไทยมีลักษณะหัวไมกลม การเรียงตัวของกลีบท่ีไมเปน
ระเบียบ  ขนาดกลีบไมสมํ่าเสมอ  ขนาดกลีบกระเทียมมีขนาดใหญกวา สีเปลือกหุมกลีบมีสีขาว และชมพู 
ลักษณะกลีบตัดขวางคละแบบ และจํานวนช้ันเปลือกหุมกลีบท่ีมีมากกวา 1   โดยท่ีลักษณะขนาดของหัว 
น้ําหนัก ตอหัวเฉล่ีย  ไมแตกตางกับกระเทียมท่ีนําเขาจากจีนมากนัก สวนลักษณะของสีเปลือกท้ังหัว จะมีสี
ขาว – ขาวอมเหลือง ใกลเคียงกับพันธุท่ีนําเขาจากจีน ยกเวนพันธุอําเภอปาย จะมีสีเปลือกท้ังหัวเปนสีชมพู ซ่ึง
เปนลักษณะท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนเชนเดียวกัน   
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ตารางท่ี 2.1   การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของกระเทียมไทยพันธุหัวใหญและกระเทียมนําเขาจากจีน 

พันธุ พันธุหัวใหญ 

ลักษณะ 

พันธุหัวใหญ 
ท่ีนําเขาจากจีน พันธุเมืองงาย อําเภอปาย 

สีเปลือกท้ังหัว ขาว – ขาวอมเหลือง ขาว – ขาวอมเหลือง ชมพู 
รูปรางหัว คอนขางกลม ไมกลม ไมกลม 
ขนาดหัว (เสนผาศูนยกลาง x หัว) 4.4 x 3.2 ซม. 4.3 x 3.5 ซม. 4.1 x 3.1 ซม. 
น้ําหนักตอหัวเฉล่ีย (กรัม) 23.1 23.1 23.9 
จํานวนกลีบตอหัว 11.0 9.5 16.3 
การเรียงตัวของกลีบ เปนระเบียบ 

ขนาดกลีบสมํ่าเสมอ 
ไมเปนระเบียบ ขนาดกลีบไมสมํ่าเสมอ 

ขนาดกลีบ/1 2.5 x 1.3x 1.2 ซม. 3.2 x 2.0 x 1.6 ซม. 3.1 x 2.2 x 1.6 ซม. 
สีเปลือกหุมกลีบ ขาวอมเหลือง ขาว ชมพู 
ลักษณะกลีบตัดขวาง /2 แบบสามเหล่ียม คละแบบสามเหล่ียม 

สีเหล่ียม ทรงกลม 
คละแบบคร่ึง

วงกลม สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม ทรงกลม 

จํานวนช้ันเปลือกหุมกลีบ 1 มากกวา 1 มากกวา 1 
ท่ีมา : กรมวิชาการเกษตร, 2542 
 

หมายเหตุ 
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    1.3 เทคโนโลยีการผลิตกระเทียม 
      กรมสงเสริมการเกษตร (2544) ไดรายงานเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตกระเทียม ดงันี้ 

1.3.1 การเตรียมดิน  
        ไถและตากดินอยางนอย 15 วัน จากนัน้ ใสปุยอินทรียอัตรา 2 ตันตอไร 
1.3.2 การเตรีมพันธุ 

          พันธุกระเทียมท่ีใชตองเปนหัวกระเทียมท่ีผลิตสําหรับเปนพันธุจริงๆ คือ ตองแกจัด  
หัวตองแหงสนิท หัวแนน ไมฝอ ไมมีโรคและแมลงติดอยู อัตราการใชพันธุคือ 150 – 200 กิโลกรัมตอไร 

1.3.3 วิธีการปลูก 
           แกะกระเทียมแยกเปนกลีบ นํามาปลูกโดยฝงสวนโคนลงดินใชฟางขาวคลุม เพือ่
ปองกันแสงแดด และเก็บรักษาความช้ืน รดน้ําใหชุม ระยะปลูกระหวางแถว และตน คือ 10x10 เซนติเมตร 
และ 15x15 เซนติเมตร ข้ึนกบัพันธุท่ีใช เชน กระเทียมหัวใหญหรือกระเทียมจีน จะใชระยะ15x15 เซนติเมตร 

1.3.4 การใหน้าํ 
          การใหน้าํในเดือนแรกใหน้ํากอนปลูก 1 คร้ัง และหลังจากปลูกแลว  
2 สัปดาห ใหอีก 1 คร้ัง เม่ือพน 1 เดือนไปแลว ใหน้ําทุก 7 – 10 วัน เม่ือเขาเดือนท่ี 3 ใหน้ําทุก  
15 วัน จนกระทั่งกระเทียมเร่ิมแกจึงหยดุใหน้ํา 

1.3.5 การใสปุย 
  เม่ือปลูกเสร็จแลวใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 80 กิโลกรัมตอไร เม่ือปลูกแลว 2 
สัปดาห ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร เม่ือกระเทียมอายุได 60 วันใสปุยสูตร 13-13-21 
อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

1.3.6 การปองกันกําจัดโรคและแมลงท่ีสําคัญ 
                       นิตยา (2545) ไดรายงานเร่ืองโรคของกระเทียม ดังนี ้

1) โรคใบจุดสีมวง  (Purple  Blotch) 
         เช้ือสาเหตุ   Alternaria   porri (Ellis) Cif. 
         อาการ อาการเร่ิมแรกเปนจุดฉํ่าน้ําขนาดเล็ก รูปรางกลมหรือรี ประมาณ 

2-3 มิลลิเมตร อาการเร่ิมแรก เม่ือแหงจะเปลี่ยนเปนจดุแผลสีขาว  ตอมาขยายกวางออกไปตามความยาวใบ 
เกิดเปนแผลรูปไข  สีเนื้อหรือน้ําตาลออน   ขอบแผลสีน้ําตาลหรือน้ําตาลอมมวง  เนื้อเยื่อรอบๆ ขอบแผลเปน
สีเหลือง มักพบในชวงท่ีมีความชื้นสูง และการระบาดโรคจะรุนแรงข้ึน หากมีเพล้ียไฟเขารวมทําลายดวย  
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    การปองกันกําจัด 
      1.1) ใชสารปองกันกําจัดเช้ือรา  โดยคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมี  หรือชุบ

หัวพนัธุดวยสารปองกันกําจดัเช้ือรา 
      1.2) ลดการแพรกระจายของเช้ือ  โดยรักษาแปลงใหสะอาดอยูเสมอ เก็บ

ทําลายเศษซากพืช โดยการนําไปเผาไฟ  สําหรับการปลูกรุนตอไปควรไถตากดินปรับปรุงดินดวยปูนขาว ปุย
คอกหรือปุยหมัก  ปรับ pH ของดินใหเหมาะสม (ประมาณ 6.5-7) 

      1.3) ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพล้ียไฟ 
       1.4) เลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงโรค  โดยเฉพาะชวงฤดู

หนาวควรตองมีการระมัดระวังการระบาด  ดังนั้น หากปลูกใหเร็วกวาปกติ  
จะชวยลดอัตราการเปนโรคได 

 

     2) โรคใบไหม  (Stemphylium  Leaf  Blight) 
             เช้ือสาเหตุ   Stemphylium  vesicarium (Wallr.)E. Simmons. 
              อาการ ใบกระเทียมจะเปนแผลฉํ่าน้ํา  เวลาเชาจะพบหยดน้ําเล็กๆเกาะอยู   

บนแผล แผลดังกลาวจะเปนรูปยาวรีแหลม หัวแหลมทายสีน้ําตาลหรือน้ําตาลอมมว ง  ถาอาการรุนแรงแผลมี
ขนาดใหญ เกดิอาการไหมตัง้แตปลายใบลงมายังรอยแผลดังกลาว โรคนี้จะระบาดทําความเสียหายรุนแรง
ในชวงท่ีมีน้ําคางลงจัดในฤดูหนาว 

          การปองกันกาํจัด 
2.1) ใชสารปองกันกําจัดเช้ือรา   
2.2)  ลดการแพรกระจายของเช้ือ  โดยรักษาแปลงใหสะอาด 

อยูเสมอ เก็บทําลายเศษซากพืช โดยการนาํไปเผาไฟ   
 

      3) โรคหัวและรากเนา (Sclerotium  Rot) 
               เช้ือสาเหตุ   Sclerotium  rolfsii  Sacc. 
               อาการ กระเทียมมีใบเหลืองแหงเหี่ยว พบเสนใยสีขาวตามโคนตน 

คลายเสนดาย นอกจากนี้ยังพบเม็ดราสีขาวหรือสีน้ําตาลออนจนถึงสีน้าํตาลแกและดาํข้ึนปะปนกับเสนใย    
หัวกระเทยีมจะเนาสงกล่ินเหม็น 
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           การปองกันกาํจัด 
3.1) ลดการแพรกระจายของเช้ือสาเหตุ โดยเก็บสวนท่ีเปนโรคออกจากแปลง

ไปเผาทําลาย 
3.2) ปรับดินดวยปูนขาวอัตรา 300-400 กิโลกรัมตอไร และเพิ่ม 

อินทรียวัตถุ เชนปุยพืชสดหรือปุยคอก 
3.3) หลีกเล่ียงการปลูกซํ้าท่ีเดิม 
3.4) ปลูกพืชหมุนเวยีน โดยเลือกปลูกพืชท่ีไมคอยเปนโรคนี้  
 

     4.)โรคใบจุด เซอโคสปอรา (Cercospora  Leaf  Spot) 
             เช้ือสาเหตุ   Cercospora  duddiae 
             อาการ   ใบจะเปนแผลจุดกลมหรือรูปไข สีน้ําตาล   ขนาดเล็กมาประมาณ 

0.5-1.0 มิลลิเมตร ตอมาแผลขยายไปตามความยาวของใบ ลักษณะแผลแคบ ยาว ตรงกลางแผนสีออนลง ขอบ
สีน้ําตาลเขม  ลอมรอบดวยวงสีเหลือง เมือ่มีความช้ืน เช้ือจะทําเกดิแผลสีเทาดานบนและลางของใบ  อาการ
มักปรากฏบริเวณปลายใบ ทําใหปลายใบเปนสีน้ําตาล  และลามถึงโคนใบทําใหใบแหงตายในท่ีสุด  

             การปองกันกําจัด 
4.1)  เลือกเมล็ดพันธุหรือหวัพันธุตองแข็งแรง ปราศจากโรค 
4.2) ปรับปรุงสภาพดินใหมีการระบายน้ําดี  
4.3) กําจัดพืชอาศัยของโรค ในบริเวณขางเคียง 
4.4) ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวยีน  
 

       5.) โรคเห่ียว (Fusarium  Wilt) 
                 เช้ือสาเหตุ   Fusarium  oxysporum f. sp. Cepae 
                 อาการ เกิดการแหงจากใบที่อยูรอบนอกกอน  แลวลุกลามจนแหงตาม

หมดท้ังตน  เม่ือถอนตนพบวาตนจะหลุดจากดินไดงาย รากและโคนเนาเปอยเปนสีน้ําตาลออน เม่ือบีบสวน
หัวจะรูสึกนิ่มและเนา  เวลาอากาศช้ืน  จะเหน็เสนใยเช้ือราขึ้นขาวฟบูริเวณท่ีเปนโรค 

               การปองกันกําจัด 
5.1) กอนปลูกใหปรับปรุงดนิดวยปูนขาว ปริมาณ 300 – 400 กก./ไร (หรือ

ตามคาวิเคราะหดินทางเคมี) แลวใสปุยอินทรีย 1-2 ตัน/ไร  
5.2) หลีกเล่ียงการปลูกซํ้าท่ีเดิม 
5.3) ปลูกพืชหมุนเวียน โดยเลือกปลูกพืชท่ีไมคอยเปนโรคนี้  
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     6) เพล้ียไฟ  Thrips  tabaci 
           การทําลาย เพล้ียไฟจะเกาะดูดน้ําเล้ียงของใบกระเทียมทําใหใบเปนจุดสีเทา

หรือสีเงิน ในท่ีสุดใบจะแหงมีสีเหมือนไฟไหมทําใหตนกระเทียมชะงักการเจริญ เพล้ียไฟจะระบาดในสภาพ
อุณหภูมิสูง ความช้ืนตํ่า และแสงแดดจัด 

    การปองกันกําจัด 
1.1) ใชสารสกัดสะเดา 0.1 % อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร พนเม่ือ

พบการระบาด ทุก 5 วัน (กลุมงานวิจัยแมลงศัตรูผักไมดอกและไมประดับ, 2542) 
       1.3.7 การเก็บเก่ียว 

1) เก็บเกี่ยวกระเทียมท่ีแกจัด ซ่ึงจะทําใหกระเทียมมีหัวท่ีแกรง สามารถเก็บรักษาไว
ไดนาน 

2) งดการใหน้ํากระเทียมกอนท่ีจะถอนประมาณ 10 วัน ถาแปลงแหงมากเวลาถอน
กระเทียมควรใหน้ําพอช้ืน จะทําใหถอนงาย 

3) นํากระเทียมไปผ่ึงแดดประมาณ 2-3 วัน โดยวางเรียงเปนแถว แตละแถววางซอน
กันใหหัวกระเทียมอยูใตใบ เพื่อปองกันไมใหหัวกระเทียมถูกแสงแดดโดยตรง 

4) ยายกระเทียมมาแขวนผ่ึงในท่ีรมแหง ท่ีอากาศถายเทไดสะดวก 

1.4 การแปรรูปกระเทียม  

 1.4.1 ชนิดของการแปรรูป  
         จากคุณสมบัติกระเทียมท่ีชวยลดการอุดตันในหลอดเลือด เนื่องจากผล 

ในการลดโคเลสเตอรอลและละลายล่ิมเลือด  ลดน้ําตาลในเลือดได   ตานมะเร็ง  เพิ่มภูมิคุมกันของรางกาย 
เปนตน ซ่ึงในปจจุบันจึงมีการแปรรูปกระเทียมในรูปผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตาง ๆ ไดแก  

1) การแปรรูปอยางงาย   เปนการแปรรูปกระเทียมเพื่อใหสามารถเก็บรักษากระเทียม
ในระยะยาว  สามารถทําไดในครัวเรือน ไดแก กระเทียมดอง และกระเทียมเจียว เปนตน 

2) การแปรรูปในอุตสาหกรรม เปนการแปรรูปท่ีตองอาศัยเครื่องจักรเขามาชวยใน
การดําเนนิงาน เนื่องจากไมสามารถทาํไดในรูปการผลิต/แปรรูปอยางงาย  และเพื่อใหไดปริมาณผลิตภัณฑ
จํานวนมาก ในระยะเวลาอันส้ันและสนองตอความตองการของผูบริโภคที่ไม 
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สามารถบริโภคกระเทียมสด สวนใหญเปนผลิตภัณฑประเภทอาหารเสริม ไดแก ยาเม็ด/แคปซูลกระเทียม  
เอจด  การลิค ผลิตภัณฑเจลาตินแคปซูล   และกระเทียมในเยล เปนตน 

    1.4.2 อุตสาหกรรมการแปรรูป 
        จากรูปแบบการแปรรูปกระเทียมเปนผลิตภัณฑแบบตางๆ กอเกิดเปน 

อุตสาหกรรมการแปรรูปกระเทียมโดย กลุมวิจัยเศรษฐกิจพืชผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร (2547) ได
ทําการสํารวจอุตสาหกรรมกระเทียมการแปรรูป ดังนี้ 

1) กระเทียมผง พบวาสวนใหญจะจําหนายแกอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปตางๆ 
นอกจากนี้ยังสงกระเทียมผงใหกับโรงงานผลิตอาหารขบเค้ียวประเภทอาการวางภายในประเทศอีกดวย โดย
ในป 2547 จากการสํารวจพบวามีโรงงานจํานวน 5 โรง มีการผลิตรวมในรูปกระเทียมแหง รวมจํานวน 3,340 
ตันตอป หรือประมาณรอยละ 30 ของการผลิตท้ังหมด เนื่องจากผูประกอบการทําการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวย  
โดยปริมาณการใชวัตถุดิบแบงเปนกระเทียมไทยชนิดแกะกลีบ 340 ตัน กระเทียมจีนชนิดแกะกลีบ 2,820 ตัน  
และชนิดอบแหง 60 ตัน  

2) อุตสาหกรรมแปรรูปกระเทียมแคปซูล 
         ในป 2547 มีผูประกอบการมีการผลิตกระเทียมผงแคปซูลรวม 151 ตัน/ป หรือ

ประมาณรอยละ 20  ของกําลังการผลิตท้ังหมด โดยมีความตองการวัตถุดิบเปนกระเทียมจีน 144 ตัน  
กระเทียมไทย 37 ตัน  

    1.5 มาตรฐานกระเทียม 

       สํานักงานมาตรฐานอาหารและสินคาเกษตร (2551) ไดรายงานวา คณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ ไดเหน็ชอบใหมีการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง
กระเทียม เพื่อชวยสงเสริมพฒันาคุณภาพใหไดมาตรฐานและและมีความปลอดภัย สรางความนาเช่ือถือให
เปนท่ียอมรับท้ังภายในและตางประเทศ ซ่ึงไดมีการประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป 
เลม 125 ตอนพิเศษ 139 ง วนัท่ี 18 สิงหาคม 2551 ซ่ึงไดกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของกระเทียม ดังนี ้

1.5.1 คุณภาพข้ันต่ํา 
      1) กระเทียมทุกช้ันคุณภาพ ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้  
    1.1) กรณีกระเทียมหัว ตองคงสภาพเปนหัว มีเปลือกหุม ในกรณีท่ีเปน
กระเทียมกลีบตองมีเปลือกหุมสมบูรณ 
    1.2) มีสภาพสมบูรณ เนื้อแนน 
    1.3) ไมงอก 



 
 

(24) 

    1.4) ไมเนาเสีย หรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงทําใหไมเหมาะสมตอการบริโภค 
    1.5) ปลายกลีบไมมีติ่งท่ียาวผิดปกติ 
    1.6) สะอาด และปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีสามารถมองเห็นได 
    1.7) ไมมีศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ัวไปของผลิตผล 
    1.8) ไมมีความเสียหายของผลผลิตเนื่องจากศัตรูพืช 
    1.9) ไมมีความช้ืนท่ีผิดปกติจากภายนอก ยกเวนหยดน้ํา  ท่ีเกิดหลังจากการ
นําออกจากหองเย็น 
    1.10) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิสูง และ/หรืออุณหภูมิต่ํา 
    1.11) ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ 
      2) กระเทียมตองมีความแกไดท่ี เหมาะสมกับพันธุและพ้ืนท่ีปลูก ตองไดรับการเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนสงอยางระมัดระวัง เพื่อใหอยูในสภาพท่ียอมรับไดเม่ือ
ถึงปลายทาง 
  1.5.2 การแบงช้ันคุณภาพ 
           แบงไดเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 
      1) ช้ันพิเศษ (Extra class) 
                 กระเทียมมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลักษณะตรงตามพันธุ โดย 
    1.1) กระเทียมหัว 
     - ไมมีกลีบหลุด 
     - กลีบกระเทียมเกาะกันแนน 
     - เปลือกดานนอกสมบูรณไมฉีกขาด 
     - ตัดรากชิดฐาน แตตองไมทําใหเกิดความเสียหายหรือบาดแผลที่
ฐาน 
    1.2) กระเทียมกลีบ 
     -รูปทรงสมํ่าเสมอ 
      2) ช้ันหนึ่ง (Class I) 
                 กระเทียมมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลักษณะตรงตามพันธุ โดย 
    2.1) กระเทียมหัว 
     - ไมมีกลีบหลุด 
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     - กลีบกระเทียมเกาะกันคอนขางแนน 
     - เปลือกดานนอกอาจฉีกขาดเล็กนอย 
     - ความยาวรากไมเกิน 0.5 ซม. 
    2.2) กระเทียมกลีบ 
     -อาจมีรูปทรงไมสมํ่าเสมอ 
       

3) ช้ันสอง (Class II) 
        กระ เที ยมใน ช้ันนี้  ใช สํ าห รับกระ เ ทียม  ซ่ึ งรวมกระ เ ทียม ท่ี มี คุณภาพ 
ไมเขาช้ันท่ีสูงกวา แตมีคุณภาพตามคุณภาพข้ันตํ่า โดยอาจมีตําหนิไดดังนี้ 
    3.1) การฉีกขาดของผิวเปลือกดานนอก หรือบางสวนของเปลือกนอก
หายไป 
    3.2) รอยแผลท่ีสมานแลว หรือแผลถลอกเล็กนอย 
    3.3) รูปทรงอาจตางจากปกติได 
    3.4) กลีบกระเทียมอาจหายไปได ไมเกิน 2 กลีบตอหัว 

1.5.3 ขนาด 
      1) ขนาดของกระเทียมหัว พิจารณาจากเสนผาศูนยกลางของหัว โดยวัดจากความยาว
เสนผาศูนยกลาง ณ สวนท่ีกวางท่ีสุดของกระเทียม ดังนี้ 
    

รหัสขนาด     เสนผาศูนยกลาง(ซม.) 
1 มากกวา 3.5 
2 มากกวา3 ถึง 3.5 
3 มากกวา2.5 ถึง 3.0 
4 1.5 ถึง 2.5 
5 นอยกวา 1.5 

 
      2) ขนาดของกลีบกระเทียม พิจารณาจากน้ําหนักตอกลีบ หรือจํานวนกลีบตอ 100 
กรัม อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 



 
 

(26) 

 

รหัสขนาด น้ําหนกัตอกลีบ(กรัม) จํานวนกลีบตอ 100 กรัม 
1 มากกวา 3.0 นอยกวาหรือเทากับ 30 
2 2.0 ถึง 3.0 มากกวา 30 ถึง 50 
3 นอยกวา 2.0 ถึง 1.0 มากกวา 50 ถึง 100 
4 นอยกวา 1.0 มากกวา 100 

 

1.6 องคการการคาโลกและเขตการคาเสรี 

      องคการการคาโลก หรือ World Trade Organization  มีช่ือยอเรียกวา  WTO  คือ องคกรระหวาง

ประเทศสังกัด0องคการสหประชาชาติ  ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับขอตกลงทางดานการคาระหวางชาติ  เปนเวที

สําหรับการเจรจาตอรอง   ตกลงและขจัดขอขัดแยงในเง่ือนไขและกฎเกณฑทางการคาและการบริการระหวาง

ประเทศสมาชิก  (วิกิพีเดีย, มปป.) 

   องคการการคาโลก จัดต้ังข้ึนแทน "1ความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา" หรือ แกตต 
(GATT)  เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนผลมาจากการเจรจาการคาพหุภาคี 
รอบอุรุกวัย  (คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก, 2547) 

 
1.6.1 การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของประเทศไทยและจีน  
         ประเทศไทย ไดเขารวมเปนสมาชิก เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2537 เปนสมาชิกลําดับท่ี 59 

มีสถานะเปนสมาชิกกอ ต้ัง   โดยมูลค าการค าระหว างประเทศสมาชิก  WTO ดวยกัน 
คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 90 ของการคาโลก และการขยายตัวของจํานวนสมาชิกจะมีผลใหการคาระหวาง
ประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนลําดับดวย ดังนั้น การเจรจาการคาพหุภาคีในกรอบ WTO ไทยจึงตองมี
กฎเกณฑการคาระหวางประเทศท่ีชัดเจนเปนธรรม เนื่องจากการใชมาตรการทางการคาใดๆ ของประเทศคูคา 
ยอมสงผลกระทบตอไทยอยางหลีกเล่ียงไมได  

    ความตกลงสินคาเกษตรภายใตองคการการคาโลก ไดกําหนดใหประเทศสมาชิก 
ยกเลิกมาตรการหามนําเขาและปรับมาใชมาตรการดานภาษีแทน  โดยกําหนดใหประเทศไทยเปดตลาดสินคา
เกษตร จํานวน 23 รายการในชวงป 2538 – 2547 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.ก) สงผลกระทบตอ
กระเทียมไทย คือ มีตลาดสงออกกวางขวางข้ึนแบบคอยเปนคอยไป  

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538�
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ในทางกลับกันประเทศไทยก็กําหนดโควตาภาษีนําเขากระเทียมท่ีรอยละ 27 ในปริมาณการนําเขา 
ท่ีจํานวน  62 ตัน และกระเทียมนอกโควตาท่ีภาษีรอยละ 62.4 ในป 2538  โดยใหองคการคลังสินคา 
เปนผูบริหารการนําเขา เปนตนมาจนถึงปจจุบัน อัตราภาษีการนําเขากระเทียมในโควตา รอยละ 27 ปริมาณ
นําเขา 65 ตัน และอัตราภาษีนอกโควตา รอยละ 57  (รุงทิพย และก่ิงกร , 2551) ดังตารางท่ี 2.2 
 

 ตารางท่ี 2.2  การเปดตลาดตามขอผูกพัน WTO ระหวางป 2438 – 2547 

รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
ปริมาณท่ี
ผูกพัน (ตนั) 

62.00 62.33 62.27 63.00 63.23 63.67 64.00 64.33 64.67 65.00 

อัตราภาษ ี
ในโควตา 

27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 

อัตราภาษี
นอกโควตา 

62.40 61.80 61.20 60.60 60.00 59.40 58.8 58.20 57.60 57.00 

ท่ีมา : รุงทิพย และก่ิงกร, 2551 
 

ในขณะเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เมื่อวันท่ี 11 
ธันวาคม 2544  ซ่ึงเปนผลดีกับประเทศจีนอยางมากในแงการขยายตลาดในประเทศสมาชิก WTO ท้ังยังได
ประโยชนจากการยกเลิกมาตรการหามนําเขาและปรับมาใชมาตรการดานภาษีแทน 

 
1.6.2 เขตการคาเสรีและความตกลงเขตการคาเสรี   
        เขตการคาเสรี (Free trade Area: FTA) คือการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมีเปาหมายเพื่อ

ลดภาษีศุลกากรระหวางประเทศคูสัญญาใหนอยท่ีสุด หรือเปนรอยละศูนย โดยท่ีอัตราภาษีตอประเทศนอก
กลุมนั้นยังเปนอัตราปกติท่ีสูงกวา  

         ความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA)  คือ การที่ประเทศหรือกลุม
ประเทศใดก็ตามท่ีมีความเห็นรวมกันวาจะเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน ความตกลงนั้นจะเกิด
การสรางเขตการคาเสรีระหวางกันขึ้น และเม่ือประเทศคูเจรจามีการเจรจาประสบความสําเร็จสามารถตกลง
รายละเอียดทางการคาระหวางกันไดจึงจะเกิดเปนสัญญาความตกลงการคาเสรี (ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร, 2544) 
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  FTA สะทอนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีวา ประโยชนจากการคาระหวางประเทศจะเกิดข้ึนสูงสุด
เม่ือประเทศตางๆผลิตสินคาท่ีตนมีตนทุนในการผลิตตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแลวนําสินคา
เหลานั้นมาคาขายแลกเปล่ียนกัน 

 
1.6.3 สินคาเกษตรกับFTA 
        ในหลายๆประเทศภาษีศุลกากรถูกใชเปนเกราะปองกันไมใหราคาพืชผล 

เกษตรกรรมท่ีผลิตภายในประเทศตกตํ่าเนื่องจากการแขงขันในตลาดโลก เหตุผลสําคัญของการปองกันก็ 
เพราะเกษตรกรรมเก่ียวของกับคนจํานวนมาก  มีผลกระทบตอประชาชนและสังคมโดยรวม เหตุผลในเร่ือง
ความม่ันคงทางอาหาร (Food security) รวมท้ังสินคาเกษตรมีความออนไหวโดยธรรมชาติในเร่ืองของราคา  
เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บรักษาจํากัด  ดังนั้นการเจรจาเปดเสรีทางการคาสินคาเกษตรจึงเปนเร่ืองท่ีทุก
ประเทศใหความระมัดระวังในการเจรจาเปนกรณีพิเศษ โดยกรอบการลดภาษีสินคาเกษตรโดยท่ัวไปจะ
ยาวนานกวาสินคาชนิดอ่ืนๆ  รวมท้ังมีการใชมาตรการโควตา (จํากัดปริมาณนําเขาสําหรับสินคาท่ีเสียภาษีใน
อัตราตํ่า สวนท่ีเกินจากปริมาณท่ีกําหนดจะตองเสียภาษีในอัตราสูง) มาตรการปกปองพิเศษ(Special 
safeguards) ซ่ึงจะมีการข้ึนภาษีโดยอัตโนมัติเม่ือมีการนําเขาสินคาเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งอยางรวดเร็วจนอาจ
เกิดผลกระทบตอเกษตรกรภายในประเทศ 
 

1.6.4 ยุทธศาสตรการทํา FTA ของไทย สาขาเกษตร  
1) เนนสินคาเกษตรท่ีไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูง เชน ขาว ผลไมเมืองรอน 

ยางพารา และอาหารแปรรูปชนิดตางๆ 
2) กําหนดใหมีระยะเวลาในการปรับตัวท่ีนานเพียงพอสําหรับสินคาเกษตรที่มีความ

ออนไหว 
3) ใหมีการเจรจาเพื่อแกปญหาเร่ืองมาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร

แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม   ขณะ เ ดี ย ว กั น ใ ห มี ค ว า ม ร ว ม มื อ กั น ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร อํ า น ว ย ค ว า มส ะ ด ว ก 
ทางการคา โดยจัดทําความตกลงยอมรับมาตรฐานสินคาซ่ึงกันและกัน  รวมท้ังถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน 

4) ใหมีการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรนําเขา เพื่อความปลอดภัยแก 
ผูบริโภคชาวไทย (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ :มปป.) 
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1.6.5 ความตกลงเขตการคาเสรีของประเทศไทย 
        กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (มปป.)ไดรายงานวา ประเทศไทยไดมีการ 

จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับ 7 ประเทศ และ 2 กลุมประเทศ ไดแก ไทย – ออสเตรเลีย,  
ไทย-นิวซีแลนด, ไทย – สหรัฐอเมริกา, ไทย – ญ่ีปุน, ไทย – อินเดีย, ไทย – เปรู, ไทย – บารเรน, 
 ไทย – จีน(ภายใต ASEAN – จีน), เขตการคาเสรี BIMSTEC(บังคลาเทศ อินเดีย พมา ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล )  
และEFTA(สวิสเซอรแลนด นอรเวย ลิกเตนสไตน ไอสแลนด) 

     นอกจากนั้นยังมีการทําขอตกลงเอฟทีเอ ในนามของอาเซียนท่ีประเทศไทยเปน 
สมาชิกอยูดวยอีก 5 ขอตกลง คือ อาเซียน – จีน, อาเซียน-อินเดีย, อาเซียน-ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด, อาเซียน-
เกาหลีใต, และอาเซียน-ญ่ีปุน   

 1.7 กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามรถการแขงขันของประเทศ 

       สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ไดสรุปเกี่ยวกับกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2547  
ดังนี้ 

1.7.1 วัตถุประสงค 
1) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 
2) เพื่อแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร 
3) เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรปรับเปล่ียนจากการผลิตสินคาท่ีไมมีศักยภาพสูสินคาท่ี

มีศักยภาพ 
1.7.2 องคกรท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)   คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  

    มีหนาท่ี 
1.1)   พิจารณาอนุติโครงการท่ีเกษตรกร  หนวยงานของรัฐหรือ 

ภาคเอกชนเสนอขอรับการสนับสนุนกําหนดหลักเกณฑและวิธีใชเงินกองทุน ตดิตามผล 
การดําเนนิงานของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  

1.2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

      มีหนาท่ี 
  2.1) กําหนดมาตรการหรือกรอบโครงการ พิจารณากล่ันกรองความ

เหมาะสมของโครงการ 
  2.2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯมอบหมาย 

3) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
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1.7.3 ข้ันตอนการกํากับดูแลการใชเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: สศก. หมายถึงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เกษตรกร 
หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน 

 

เสนอโครงการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบตามสายงานเปน
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการเสนอโครงการ 

สศก. รวบรวมตรวจสอบวิเคราะห 
ความเปนไปไดของโครงการ 

สศก. เชิญหนวยงานที่เก่ียวของและ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ความเปนไปไดของโครงการ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความ
เปนไปไดของโครงการ 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับ
โครงสรางเพ่ืออนุมัติ

โครงการ 

 

สศก.จัดสรรเงินเปน 
รายป ตามแผนปฏิบัติงาน/

แผนการใชเงิน 

 
สศก.ติดตาม
การดําเนินงาน 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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1.7.4 หลักเกณฑการพจิารณาโครงการ 
1) เปนโครงการท่ีเสนอโดยเกษตรกรผูไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมจาก

การเปดเสรีทางการคา 
2) เปนโครงการท่ีมีศักยภาพทั้งในดานการผลิตและการตลาด 
3) หากเปนโครงการวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกตหรือวิจัยดานการตลาด ท่ีได

ผลการวิจัยไมเกิน 1 ป 
4) เปนโครงการท่ีใหผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ 
5) กรณีเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีไปทดแทนกิจกรรมเดิมจะตองให 

ผลตอบแทนไมนอยกวากิจกรรมเดิม 
6) เ ป นโครงการ ท่ี มีแนวทางป รับป รุ งประ สิท ธิภาพการผ ลิต ท่ี จะช ว ย 

ลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได 
1.7.5  กรอบและเงื่อนไขการสนับสนุน 

             เงินจายขาดใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจายดังตอไปนี้ 
1) คาปจจัยการผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง 
2) คาใชจายตางๆสําหรับงานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต หรือวิจัย 

ดานการตลาด โดยมีผลวิจัยในระยะเวลาไมเกิน 1 ป และตองไมเปนโครงการวิจัยพื้นฐาน 
3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี อาทิการฝกอบรม การสัมมนา  

การศึกษาดูงานในประเทศ 
4) คาใชจายดําเนินงานหรือคาบริหารโครงการของหนวยงานราชการตาม 

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด หรือตามท่ีจายจริงแตไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณ
โครงการ 

5 )  ค า ใช จ า ยต า งๆนอก เหนือจาก ท่ีระ บุข า งตน  ใหอยู ในดุลยพินิ จของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนใชจายในเร่ืองดังนี้ 

5.1) การชวยเหลือสําหรับโครงการซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี 
ทางการคาอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ 

5.2) การชวยเหลือสําหรับโครงการท่ีริเร่ิมใหม รวมท้ังกรณีจูงใจใหเกิดการผลิต
หรือเปล่ียนแปลงการผลิต 

5.3) คาใชจายท่ีสนับสนุนไดแก 
   - คาลงทุนตางๆ อาทิ คากอสรางโรงเรือน/โรงงาน คาเคร่ืองมือ  

อุปกรณ 
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   - คาใชจายหมุนเวียนในการผลิต 
5.4)  กรณีกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร กองทุนจะชดเชย

ดอกเบ้ียใหท้ังหมด 
5.5) วงเงินใหยืมคิดดอกเบ้ียและกําหนดการชําระคืนใหเปนไปตามลักษณะการ

ดําเนินงานความจําเปนของแตละโครงการ 
   6)  เงินยืมคิดดอกเบ้ียใหเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาการ

ลงทุน กําหนดการชําระคืน และอัตราดอกเบ้ียใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
1.7.6 หัวขอและรายละเอียดโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

   1) ช่ือโครงการ 
   2) เจาของโครงการ 
   3) หลักการและเหตุผล 
   4) วัตถุประสงค 
   5) วิธีดําเนินการ 
   6) เปาหมาย/ขอบเขตการดําเนินงาน 
   7) ระยะเวลาดําเนินการ 
   8) งบประมาณ 
   9) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

2. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ศักดิ์สิทธ์ิ ชวนพงษพานิช (2538) ไดศึกษาปจจัยบางประการท่ีมีผลตอการยอมรับ    การ
สงเสริมโครงการปลูกกระเทียมพันธุเมืองฝางของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา พบวา ความรูท่ีถูกตองในการ
ปลูกกระเทียมพันธุเมืองฝาง การเอ้ืออํานวยของทรัพยากรแหลงน้ํา  ความพอเพียงของแรงงาน และ
ประสบการณในการปลูกกระเทียมพันธุเดิมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการยอมรับการปลูกกระเทียม 
 
  กลุมวิจัยเศรษฐกิจพืชผัก ไมดอก-ไมประดับ และสมุนไพร (2547) ไดศึกษาเร่ือง       การ
วิเคราะหอุปสงคและอุปทานกระเทียม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความตองความตองการบริโภคกระเทียม
ภายในประเทศ คือรายไดตอคนของประชากร ราคาขายสงกระเทียมแหงใหญคละใน 
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ตลาดกรุงเทพฯ และราคานําเขากระเทียม ปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิตกระเทียมในประเทศมากท่ีสุดไดแก ราคา
กระเทียมแหงใหญคละท่ีเกษตรกรขายไดเม่ือปท่ีผานมา 
 
  อรทัย พรมโลก (2543) ไดศึกษาเร่ืองอิทธิพลของความหนาแนนตอการสรางผลผลิตของ
กระเทียม 2 สายพันธุ พบวาความหนาแนนตนท่ี 40 ตนตอตารางเมตร และ 20 ตนตอตารางเมตร ไมมีผลตอ
การสรางผลผลิตของกระเทียมกระเทียมพนัธุศรีสะเกษ 
 
  วราธิเบศร บุนนาค (2544) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเคล่ือนไหวของราคากระเทียม
และระยะเวลาเก็บรักษาท่ีเหมาะสม พบวา พื้นท่ีปลูกกระเทียม มีการตอบสนองตอพื้นท่ีปลูกกระเทียมปท่ีผาน
มากับราคากระเทียมท่ีเกษตรกรไดรับในปท่ีผานมา 
 
  วรโชติ สิริไชยบูลยวัฒน (2545) ไดศึกษาเร่ืองการประยกุตแบบจําลองของเบสเพื่อประเมิน
รายไดสิทธิจากการตัดสินใจเก็บกระเทียมไวจําหนายของเกษตรกร ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา การ
ประเมินการตัดสินใจโดยแบบจําลองข้ันเดียวของเบส เกษตรกรที่มองโลกในแงรายตัดสินใจขายเดือนท่ีเก็บ
เกี่ยว เกษตรกรท่ีเช่ือวาโอกาสท่ีจะเกดิเหตุการณตางๆเทากันและเกษตรกรท่ีมองโลกในแงดีตัดสินใจขาย
เดือนกนัยายน 
 
  กฤษณ ศรีสมบูรณ (2549) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตกระเทียมพันธุจีน
ของเกษตรกรในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวาตนทุนการผลิตเฉล่ียเทากบั 17,364.58 บาทตอไร เปน
ตนทุนเงินสดเทากับ 8,225.28 บาทตอไร และตนทุนไมเปนเงินสดเทากับ 9,139.30 บาทตอไร รายไดเฉล่ียตอ
ปเทากับ 24,269.63 บาทตอไร กําไรเฉล่ียเทากับ 6,905.05 บาทตอไร ระดับผลผลิตกระเทียมแหงเฉลี่ยท่ี
จุดคุมทุนเทากบั 754.98 กิโลกรัมตอไร และระดับราคาเฉลี่ยคุมทุน 16.46 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงแสดงวา
เกษตรกรตวัอยางมีผลผลิตกระเทียมแหงเฉลี่ยและราคาผลผลิตเฉล่ียอยูในระดบัท่ีคุมทุน  
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

  
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาวจิัยเชิงคุณภาพท่ีใชขอมูลสวนใหญจากขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ 
และในสวนของการใชเทคโนโลยีของเกษตรกรไดจากขอมูลปฐมภูมิจากการสอบถามเกษตรกร ซ่ึงมีวิธี
การศึกษา ดังนี้ 
 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเกษตรกรผูปลูกกระเทียมที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูปลูกกระเทียมไว
กับสํานักงานเกษตรอําเภอ ใน 6 จังหวัดของภาคเหนือ ไดแกจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา 
ลําพูน และลําปาง 
 

กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. เลือกจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกกระเทียมมากจํานวน 6 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

แมฮองสอน พะเยา ลําพูน และลําปาง 
  2. เลือกเกษตรกรตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกเกษตรกรผูนําและ
ปลูกกระเทียมมาแลวเปนเวลามากกวา 10 ป และเต็มใจใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 
รายเพื่อการสอบถามเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการปลูกกระเทียม 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการการสอบถาม  โดยเคร่ืองมือท่ีใชไดแก 
แบบสอบถามเกษตรกร ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (close – ended question) และแบบปลายเปด 
(open – ended question) ในเร่ืองการใชเทคโนโลยีการปลูกกระเทียม และสงแบบสอบถามดังกลาวให
เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อนําไปสอบถามเกษตรกร 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการรวบรวมเก็บรวบรวมเอกสารงานวิจัยตางๆท่ี
เกี่ยวของ ขอมูลสถิติท่ีหนวยงานตางๆไดรวบรวมไว เชนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร  และ
กระทรวงพาณิชย เปนตน และขอมูลทางอิเล็กโทรนิคจากเว็บไซตตางๆท่ีเกี่ยวของ  
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การวิเคราะหขอมูล 
วิธีการวิเคราะหขอมูล  
1. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาตรวจสอบความถูกตอง แลว นํามาจัดหมวดหมู และแจกแจง

ความถ่ี นํามาวิเคราะห ซ่ึงสถิติท่ีใชคือคารอยละ และนํามาอธิบายผลการศึกษา 
2. ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร และสถิติขอมูลตางๆนํามาวิเคราะหดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
เปนการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงมาวิเคราะหและอธิบาย  และนํามาอธิบายเพื่อใหทราบ

ถึงสภาพท่ัวไปของกระเทียมดานการผลิตและการตลาด และมาตรการของรัฐ และ นําเสนอดวยแผนภูมิตางๆ 
และตาราง 
  2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis)  
  นํ ามาใช วิ เ คราะหการ เปลี่ ยนแปลงของพื้ น ท่ีการผลิต  ปริมาณผลผลิต  ตน ทุน 
การผลิตการนําเขา การสงออก  ราคา โดยใชวิธีคิดเปนรอยละของการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกับ 
ปท่ีผานมา 
 

ระยะเวลาการวิจัย 
 กุมภาพันธ 2551 – ตุลาคม 2551 
 
แผนการดําเนินงาน 

กุมภาพันธ 2551 จัดทําแผนการศึกษา คนควารวบรวมเอกสารและขอมูลตางๆ 
กําหนดหัวขอการศึกษา วัตถุประสงค และรายละเอียดวิธีการศึกษา 

มีนาคม 2551   จัดทําแบบสอบถามเกษตรกร 
เมษายน – กรกฎาคม 2551 สอบถามและรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ

ท่ีเกี่ยวของจากทางเว็บไซตและหนวยงานตางๆ 
กรกฎาคม – สิงหาคม  2547 วิเคราะหขอมูล 
กันยายน – ตุลาคม  2547   สรุปผลและจัดทํารายงาน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 6 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 สภาพการผลิตกระเทียม 
 ตอนท่ี 2 สภาพการตลาดกระเทียม 
 ตอนท่ี 3 การใชเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 4 มาตรการการดําเนินงานของรัฐ 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหหาแนวทางบริหารจัดการกระเทียม 
 

ตอนท่ี 1 สภาพการผลิตกระเทียม 
 

1.1 การผลิตกระเทียมของโลก 

 กระเทียมมีแหลงกําเนิดในเอเชียกลาง  โดยในสมัยโบราณคนในเอเชียกลาง ใชกระเทียมเปนยารักษา
โรคและบริโภคหัวสดโดยไมไดนํามาใชปรุงอาหาร ตอมาไดแพรไปยังแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน จนี อินเดยี
และเอเชียตะวนัออก ตามลําดับ ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
เปนแหลงผลิตและแหลงบริโภคใหญ 
 ในป 2546 ท่ัวโลกมีพื้นท่ีการผลิตกระเทียมท้ังส้ิน 7,129  พันไร และเพิ่มพื้นท่ีเปน 7,529 พันไร ในป 
2550 คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ   5.61 ประเทศท่ีมีพื้นที่การผลิตเปนอันดับหนึ่งและมีพื้นท่ีการผลิตเพิ่มทุกป คือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในป 2546 มีพื้นที่การผลิต 3,952 พันไร หรือคิดเปนรอยละ 55.43 ข องพื้นท่ีการ
ผลิตท่ัวโลก และในป 2550 มีพื้นท่ีการผลิต 4,327 พันไร หรือคิดเปนรอยละ 57.47 ของพื้นท่ีการผลิต
กระเทียมของโลก  และเม่ือพิจารณาถึงการผลิตภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวาพื้นท่ีการผลิตและการ
เก็บเกี่ยวในป 2550 มีอัตราการเพิ่มของพื้นท่ีการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับป 2546 ถึงรอยละ 9.49 ประเทศท่ีมี
การผลิตมากเปนอันดับ 2 คือ ประเทศอินเดีย โดยในป 2546 มีพื้นที่การผลิต 697 พันไร และในป 2550 มีพื้นที่
การผลิต 919 พันไร  เพิ่มข้ึนเปนอัตรารอยละ 31.85  ประเทศท่ีมีพื้นท่ีการผลิตเปนอันดับ 3 คือประเทศรัสเซีย 
มีพื้นท่ีการผลิตในระหวางป 2546-2550 อยูท่ีระดับ 178-191 พันไร สวนประเทศไทยมีพื้นท่ีการผลิตอยูใน
อันดับท่ี 11 ของโลก โดยในป 2550 ประเทศไทยมีพื้นท่ีการผลิตและเก็บเกี่ยวอยูท่ีประมาณ 76,000 ไร หรือคิด
เปนรอยละ1.0 ของการผลิตของโลก  
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ผลผลิตกระเทียมของท้ังโลกต้ังแตป 2546 จนถึงป 2550 มีการผลิตเพิ่มข้ึนทุกป ซ่ึงเปนไปในทาง
เดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของพื้นท่ีปลูก โดยในป 2546 การผลิตกระเทียมของโลกมีท้ังส้ิน 13,629 พันตัน และ
ในป 2550 ปริมาณการผลิตกระเทียมของโลกเพ่ิมข้ึนเปน 15,686 พันตัน คิดเปนอัตราเพ่ิมรอยละ 15.09 โดย
ในป 2550 เฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการผลิตถึงรอยละ 77.06 ของการผลิตกระเทียมท้ังโลก หรือมี
ปริมาณผลผลิตอยูท่ีระดับ 10-12 ลานตันตอป สวนอินเดียเปนประเทศท่ีมีการผลิตมากเปนอันดับ 2 รองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลผลิตประมาณ 600-900 พันตัน/ป หรือคิดเปนรอยละ 4.11 ของผลผลิต
กระเทียมท้ังโลก ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิตรองลงมาเปนอันดับ 3 มีปริมาณผลผลิตอยูท่ี 300-
400 พันตันตอป อันดับ 4 คือประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีปริมาณผลผลิตกระเทียม 222 พันตันตอป หรือคิดเปน
รอยละ 1.42 ของการผลิตกระเทียมของโลก สําหรับประเทศไทยปริมาณการผลิตอยูท่ีลําดับ 17 ของโลก โดยมี
ผลผลิตประมาณ 7.5 แสนตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.48 ของผลผลิตกระเทียมของโลก 
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ภาพท่ี 4.2  ปริมาณการผลิตกระเทียมของโลก ระหวางป 2546 - 2550 
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ตารางท่ี 4.1 พื้นท่ีการผลิตกระเทียมของโลกและประเทศท่ีมีการผลิต 11 อันดับ  ป 2546-2550     
                                                                                                                                     หนวย:พันไร 

ป 
อันดับท่ี ประเทศ 

2546 2547 2548 2549 2550 
อัตราเพ่ิมรอยละ 

 โลก 7,129 
(100) 

7,213 
(100) 

7,369 
(100) 

7,282 
(100) 

7,529 
(100) 

5.61 

1 จีน 3,952 
(55.43) 

3,987 
(55.28) 

4,051 
(54.97) 

4,108 
(56.39) 

4,327 
(57.47) 

9.49 

2 อินเดีย 697 
(9.77) 

868 
(12.03) 

901 
(12.22) 

843 
(11.50) 

919 
(12.20) 

31.85 

3 รัสเซีย 188 
(2.64) 

191 
(2.65) 

192 
(2.61) 

187 
(2.57) 

178 
(2.37) 

-5.32 

4 เกาหลีใต 207 
(2.90) 

189 
(2.61) 

199 
(2.69) 

179 
(2.45) 

172 
(2.28) 

-16.91 

5 บังคลาเทศ 90 
(1.26) 

132 
(1.83) 

160 
(2.17) 

167 
(2.29) 

153 
(2.03) 

70 

6 เมียนมาร 132 
(1.86) 

134 
(1.86) 

138 
(1.87) 

144 
(1.97) 

144 
(1.91) 

9.09 

7 สเปน 136 
(1.90) 

134 
(1.85) 

108 
(1.47) 

101 
(1.39) 

101 
(1.34) 

25.27 

8 ยูเครน 129 
(1.81) 

123 
(1.70) 

119 
(1.62) 

113 
(1.55) 

100 
(1.33) 

22.48 

9 อารเจนตินา 91 
(1.27) 

88 
(1.21) 

88 
(1.19) 

97 
(1.33) 

98 
(1.29) 

7.69 

10 ตุรกี 119 
(1.67) 

106 
(1.47) 

106 
(1.44) 

94 
(1.29) 

94 
(1.24) 

-21.00 

11 ไทย 130 
(1.82) 

97 
(1.34) 

105 
(1.43) 

83 
(1.14) 

76 
(1.00) 

-41.54 

 อื่นๆ 1258 
(17.64) 

1164 
(16.13) 

1202 
(16.31) 

1166 
(16.01) 

1167 
(15.50) 

7.23 
 

ท่ีมา: FAO, 2008 
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (   ) คือรอยละของพ้ืนท่ีการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีผลิตรวมของโลก 
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ตารางท่ี 4.2  ผลผลิตกระเทียมของโลก ป 2546-2550                                                    
หนวย : พันตนั 

ป ประเทศ 

2546 2547 2548 2549 2550 

อัตรา
เพ่ิม 
รอยละ 

อันดับ 

โลก 13,629 (100) 14,353 (100) 14,870 (100) 15,169 (100) 15,686 (100) 15.09 

1 จีน 10,078(73.94) 10,593(73.81) 11,083(74.53) 11,587(76.39) 12,088(77.06) 19.94 
2 อินเดีย 457 (3.35) 691 (4.82) 647 (4.35) 598 (3.94) 645 (4.11) 41.14 
3 เกาหลีใต 379 (2.78) 358 (2.49) 375 (2.52) 331 (2.18) 325 (2.07) -14.25 
4 รัสเซีย 219 (1.61) 236 (1.64) 257 (1.73) 256 (1.67) 254 (1.62) 18.98 
5 สหรัฐอเมริกา 283 (2.08) 237 (1.65) 216 (1.46) 224 (1.48) 222 (1.42) 21.55 
6 อียิปต 208 (1.52) 188 (1.31) 162 (1.09) 163 (1.07) 168 (1.07) 19.23 
7 สเปน 170 (1.25) 165 (1.15) 136 (0.92) 148 (0.98) 142 (0.91) 16.47 
8 อารเจนตินา 146 (1.07) 143 (0.99) 116 (0.78) 135 (0.89) 140 (0.89) 4.11 
9 เมียนมาร 120 (0.88) 125 (0.87) 126 (0.85) 125 (0.82) 128 (0.82) 6.67 
10 ยูเครน 103 (0.76) 131 (0.91) 146 (0.98) 146 (0.96) 125 (0.80) 21.36 
11 เกาหลีเหนือ 90 (0.66) 90 (0.63) 95 (0.64) 93 (0.61) 95 (0.60) 5.56 
12 ตุรกี 125 (0.92) 109 (0.76) 109 (0.76) 95 (0.63) 95 (0.61) -24 
13 บราซิล 123 (0.90) 86 (0.60) 86 (0.58) 88 (0.58) 93 (0.59) -24.39 
14 บังคลาเทศ 34 (0.24) 73 (1.21) 90 (0.61) 102 (0.67) 89 (0.56) 161.76 
15 เอธิโอเปย 80 (0.59) 90 (0.63) 107 (0.72) 68 (0.45) 85 (0.54) 6.25 
16 ไทย 105 (0.77) 96 (0.67) 106(0.72) 82 (0.54) 75 (0.48) 28.57 
 อื่นๆ 909 (6.67) 942 (6.56) 1,013 (6.81) 928 (6.12) 917 (5.84) 0.88 

ท่ีมา: FAO, 2008 
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (   ) คือรอยละของผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตรวมของโลก 
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1.2 การผลิตกระเทียมของประเทศไทย 

  1.2.1 พื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิต 
  พื้นท่ีการผลิตกระเทียมของประเทศไทยในระหวางป 2541/42 – 2545/46 มีพื้นท่ีปลูก
กระเทียมอยูประมาณ 130,000 – 150,000 ไร กลาวคือ ในป 2541/42 พื้นท่ีปลูกกระเทียม 
ท่ัวประเทศจํานวน 136,561 ไร และเพิ่มข้ึนในป 2542/43 และ 2543/44 เปนจํานวน 137,814 ไร และ 149,690  
ไร ตามลําดับ แตในป 2545/46 พื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ัวประเทศลดลงเหลือ 131,689 ไร และลดลงเปน 97,629 
ไร ในป 2546/47 โดยสาเหตุท่ีพื้นท่ีปลูกกระเทียมในป 2545/46 ลดลงเนื่องจากผลกระทบดานราคาของ
ผลผลิตท่ีลดลง ทําใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน แตในป 2547/48 พื้นท่ีเพาะปลูกกระเทียมก็ได
เพิ่มข้ึนเปน 105,986 ไร  และลดลงอยางตอเนื่องเปน 76,324 ไร ในป 2549/50 อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีปลูกกระเทียม
ก็ไดเพิ่มข้ึนอีกในป 2550/51 เปน 87,422 ไร  

ปริมาณผลผลิตกระเทียมท่ีผลิตไดในประเทศในระหวางป 2541/42 ถึงป 2544/45 มีปริมาณ
ระหวาง 120,000 – 132,000 ตัน และในป 2545/46 ผลผลิตกระเทียมลดลงตามปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีลดลง
เหลือปริมาณผลผลิตเพียง 104,832 ตัน และปริมาณผลผลิตในป 2546/47-2550/51 อยูระหวาง  74,000- 
107,000 ตัน 
  
                         

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

แสดงพ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตกระเทียม ป 2541/42-2550/51
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ภาพท่ี 4.3  พืน้ท่ีปลูกและผลผลิตกระเทียมของประเทศไทย ป 2541/42 – 2550/51 
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ตารางท่ี 4.3  พื้นท่ีปลูกและผลผลิตกระเทียมของประเทศไทย ป 2541/42 - 2550/51 

ปเพาะปลูก พื้นท่ีปลูก 
(ไร) 

พื้นท่ีเก็บเก่ียว(ไร) ผลผลิตรวม 
(ไร) 

ผลผลิตตอไร 
(กก./ไร) 

2541/42 136,561 134,813 117,755 873 
2542/43 137,814 136,092 126,119 927 
2543/44 149,690 147,373 131,581 893 
2544/45 140,973 138,029 126,423 916 
2545/46 131,686 130,051 104,832 806 
2546/47 97,629 96,976 95,909 989 
2547/48 105,986 105,191 106,598 1,013 
2548/49 84,178 83,317 81,376 977 
2549/50 76,324 75,587 74,711 988 
2550/51 87,422 86,383 85,648 991 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.ข 
 

1.2.2  แหลงผลิต  
                        แหลงผลิตกระเทียมท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืน้ท่ีปลูกรอยละ 95 อยูในภาคเหนือ โดยมีแหลงปลูกท่ีสําคัญอยูท่ี จังหวัดเชียงใหม 
คิดเปนรอยละ 31.49 ของพื้นท่ีปลูกกระเทียมของประเทศไทย รองลงมาไดแก พะเยา แมฮองสอน ลําปาง และ 
ลําพูน  สําหรับในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แหลงปลูกท่ีสําคัญอยูท่ี จ.ศรีสะเกษ นครพนม และนาน 
                       เม่ือพิจารณาในเร่ืองของปริมาณผลผลิต พบวาจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณผลผลิต
กระเทียมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.52 ของผลผลิตกระเทียมของประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัด
แมฮองสอน พะเยา ลําพูน และลําปาง คิดเปนรอยละ 15.11, 12.40, 11.72  และ9.16 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4   พื้นที่และผลผลิตกระเทียมรายจังหวัด ป 2550/51 
จังหวัด พื้นท่ีปลูก 

(ไร) 
ผลผลิตรวม 

(ไร) 
ผลผลิตตอไร 

(กก./ไร) 

รวมทั้งประเทศ 87,422 85,648 991 
เชียงราย 4,832 4,697 984 
พะเยา 13,657 10,625 789 
ลําปาง 9,752 7,850 817 
ลําพูน 9,395 10,034 1,084 
เชียงใหม 27,533 32,131 1,179 
แมฮองสอน 12,875 12,938 1,015 
ตาก 1,859 1,815 986 
แพร 541 398 745 
นาน 1,052 686 659 
อุตรดิตถ 348 270 787 
เพชรบูรณ 987 829 848 
ศรีสะเกษ 1,984 1,456 742 
ชัยภูมิ 637 497 790 
นครราชสีมา 841 612 736 
นครพนม 1,129 810 723 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.ค 

แสดงพ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตกระเทียมรายจังหวัดท่ีสําคัญ 5 จังหวัด  ป 2550/51
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ภาพท่ี 4.4  พืน้ท่ีปลูกและผลผลิตกระเทียม ป 2550/51 รายจังหวัดท่ีสําคัญ 5 จังหวัด 
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1.2.3 ประสิทธิภาพการผลิต 
          ประ สิท ธิภ าพก ารผ ลิ ตกระ เ ที ยมของประ เทศไทย ท่ี ผ านม า  1 0  ป  คื อ ระหว า ง 
ป 2541/42 –ป2550/51 โดยดูจากผลผลิตเฉล่ียตอไรนั้น คอนขางต่ํา สวนใหญอยูระหวาง 800 – 900  กิโลกรัม
ตอไร มีเพียงป 2547/48 ปเดียวเทานั้นท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย 1,013  กิโลกรัมตอไร (ภาพท่ี 4.5  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  ในป 2550/51 ประเทศไทยมีผลผลิตกระเทียมเฉล่ีย 991 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงสามารถแบง
จังหวัดท่ีมีการปลูกกระเทียมได 3 กลุม ตามประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้ 

กลุมท่ี1 มีประสิทธิภาพการผลิตคอนขางสูง คือมีผลผลิตเฉล่ีย 1,000 กิโลกรัม    ตอไรข้ึนไป 
มี 3 จังหวัดไดแกจังหวัด เชียงใหม  ลําพูน และแมฮองสอน  

กลุมท่ี2 มีผลผลิตเฉล่ียตอไรอยูระหวาง 800-1,000 กิโลกรัม มี 4 จังหวัด ไดแกจังหวัด
เชียงราย ลําปาง ตาก และเพชรบูรณ 

ก ลุ ม ท่ี 3  มี ผ ลผ ลิ ต เ ฉ ล่ี ย ต อ ไ ร น อ ยห ว า  8 0 0  กิ โ ล ก รั ม   มี  8  จั ง ห วั ด  ไ ด แ ก 
จังหวัดพะเยา แพร นาน อุตรดิตถ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา และนครพนม (ภาพท่ี 4.6 ) 

ภาพท่ี 4.5 ผลผลิตเฉล่ียตอไรของการผลิตกระเทียมของประเทศไทยระหวางป 2541/42 – 2550/51 
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1.2.4  ลักษณะการปลูกกระเทียมในประเทศไทย 
                    การปลูกกระเทียมของประเทศไทยแบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) การปลูกกระเทียมในพื้นท่ีนาหลังการเก็บเกี่ยวขาว การปลูกในลักษณะนี้
เกษตรกรตองรอใหการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จส้ินกอนแลวจึงปลูกกระเทียม ชวงเดือนท่ีเกษตรกรปลูกกระเทียม 
คือปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  
   2) การปลูกในพื้นท่ีปลูกกระเทียมโดยเฉพาะ  ซ่ึงเกษตรกรจะปลูกกระเทียม
ประมาณปลายเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน  

1.2.5  ฤดูกาลผลิตกระเทียมของประเทศไทย 
            จากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในภาคเหนือพบวา เกษตรกรสวนใหญมี
พื้นที่ปลูกกระเทียมในเขตชลประทาน และปลูกกระเทียมในระหวางเดือนกันยายน – มกราคม โดยเดือน
พฤศจิกายน เปนเดือนท่ีเกษตรกรในภาคเหนือปลูกกระเทียมมากท่ีสุด รองลงมาคือเดือนธันวาคม และ
เกษตรกรจะเกบ็เกี่ยวกระเทียมในระหวางเดือน ธันวาคม – เมษายน โดยเก็บเกี่ยวกระเทียมสูงสุดใน 
เดือน กุมภาพนัธ – มีนาคม ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพท่ี 4.6  ผลผลิตกระเทียมเฉล่ียตอไร รายจังหวดั ป 2550/51 
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กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 
0.13 9.99 49.97 36.18 3.73    

   0.07 4.55 34.93 54.46 5.99 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 ก. 
 
 

1.2.6  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียม 
            ตนทุนการผลิตกระเทียมของประเทศไทยป2550/51 เฉล่ียไรละ 17,321.64 บาท คิดเปน
ตนทุนรวม 18.29 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงตนทุนท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดคือตนทุนในเร่ืองแรงงาน ซ่ึงไดแกคาเตรียม
ดิน คาปลูก คาดูแลรักษาและคาเก็บเกีย่ว คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 ของตนทุนท้ังหมด รองลงมาคือคาพันธุ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของตนทุนท้ังหมด สําหรับตนทุนในเร่ืองคาปุย และสารปองกันกําจดัศัตรูพืชคิด
เปนสัดสวนรอยละ 16 และ 6 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.7) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                             
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตนทุนการผลิตกระเทียมยอนหลัง 5 ปท่ีผานมา คือป 2546/47 – 2550/51 
พบวาตนทุนการผลิตกระเทียมจะอยูในชวง 14,000 บาท – 18,000 บาทตอไร และจะเห็นไดวาความผันแปร
สวนใหญอยูในเร่ืองคาวัสดุ ไดแก คาปุย คาน้ํามัน และคาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (ตารางท่ี 4.6 ) 

ชวงเดือนท่ีปลูก ชวงเดือนท่ีเกบ็เกี่ยว 

แสดงสัดสวนตนทุนการผลิตกระเทียม ป 2550/51

คาดอ กเบี้ย 2%

คาน้ํามัน 2%

คาสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืช 6%

คาวัสดุการเ กษตร4% คาเชาที่ดิน 3%

คาปุย 16%

คาพันธุ 27%

อื่นๆ 1%

คาแรงงาน 39%

ภาพท่ี 4.7  สัดสวนตนทุนการผลิตกระเทียมของประเทศไทย ป 2550/51 
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ตารางท่ี 4.5  ตนทุนการผลิตกระเทียมของประเทศไทย ป2550/51    
หนวย : บาท 

รายการ ทั้งประเทศ 
1. ตนทุนผันแปร 17,321.29 

   1.1 คาแรงงาน 6,852.47 

          เตรียมดิน 1,096.30 

          ปลูก 1,852.03 

          ดูแลรักษา 1,533.31 

          เก็บเกี่ยว 2,370.83 

   1.2 คาวัสดุ 10,046.35 

          คาพันธุ 4,773.97 

          คาปุย 2,927.40 

          คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 1,131.54 

          คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 381.15 

          คาวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง 778.30 

          คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 53.99 

   1.3 คาดอกเบ้ียเงินลงทุน 422.47 

2. ตนทุนคงท่ี 600.35 

          คาเชาท่ีดิน 553.07 

          คาเส่ือมอุปกรณการเกษตร 45.03 

          คาดอกเบ้ียลงทุนอุปกรณการเกษตร 2.25 

3. ตนทุนรวมตอไร 17,921.64 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 18.29 

5. ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม 17.67 

6. ผลผลิตตอไร (กก.) 980.00 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.จ 
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ตารางที่ 4.6  ตนทุนการผลิตกระเทียม ป 2546/47 – 2550/51          หนวย : บาท 
รายการ 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 อัตราเพิ่มรอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 13389.89 14900.00 15111.19 15583.09 17,321.29 29.36 

   1.1 คาแรงงาน 5634.05 6057.6 6122.75 6311.39 6,852.47 21.63 
          เตรียมดิน 846.84 906.12 974.98 1030.96 1,096.30 29.46 
          ปลูก 1463.32 1530.63 1614.47 1657.51 1,852.03 26.56 
          ดูแลรักษา 1362.05 1511.87 1467.52 1518.07 1,533.31 12.57 
          เก็บเกี่ยว 1961.84 2108.98 2065.78 2104.85 2,370.83 20.85 

   1.2 คาวัสดุ 1429.26 8478.99 8619.87 8891.62 10,046.35 602.91 
          คาพันธุ 4042.37 3933.37 3981.57 4105.44 4,773.97 18.10 
          คาปุย 1808.42 2487.08 2512.95 2577.16 2,927.40 61.88 
          คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 889.82 1020.16 1034.44 1066.62 1,131.54 27.17 
          คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 177.74 284.27 307.21 341.34 381.15 114.44 
          คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 476.36 705.05 731.25 747.5 778.30 63.38 
          คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 34.55 49.06 52.45 53.56 53.99 56.27 

   1.3 คาดอกเบี้ยเงินลงทุน 326.58 363.41 368.57 380.08 422.47 29.36 

2. ตนทุนคงที่ 612.81 600.35 600.35 600.35 600.35 -2.03 
          คาเชาที่ดิน 565.75 553.07 553.07 553.07 553.07 -2.24 
          คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 44.82 45.03 45.03 45.03 45.03 0.47 
          คาดอกเบี้ยลงทุนอุปกรณการเกษตร 2.24 2.25 2.25 2.25 2.25 0.45 

3. ตนทุนรวมตอไร 14,002.7 15,500.35 15,711.54 16,183.44 16,183.44 27.99 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.ง 



ตอนท่ี 2 สภาพการตลาดกระเทียม 

2.1 ลักษณะการคากระเทียม 

      การคากระเทียมจากเกษตรกรถึงผูบริโภคมีลักษณะแตกตางกันไปตามระยะเวลา 
การจําหนาย คือ 

2.1.1 กระเทียมสด  สวนใหญการจําหนายเปนลักษณะของการตกเขียว คือ ผูซ้ือ 
จะซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรกอนท่ีมีการเก็บผลผลิตจากแปลง เปนการซ้ือเหมาท้ังแปลงหรือเปน
การจัดจําหนายใหแกโรงงานท่ีจะซ้ือเพ่ือนําไปแปรรูปตอเปนกระเทียมดอง 

2.1.2 กระเทียมเยา  เปนกระเทียมท่ีมีอายุหลังการถอนจากแปลงประมาณ 1-7 วัน
และนํามามัดจุกทันที โดยสวนใหญจะเปนกระเทียมท่ีพอคาคนกลางซ้ือมาจากเกษตรกรและมาทํา
เปนกระเทียมเยา โดยมีจุดประสงคเพ่ือตรึงราคากระเทียมไมใหสูงเกินไป ราคากระเทียมเยาจะสูง
กวาราคากระเทียมสดประมาณรอยละ 30-40 และความชื้นของกระเทียมอยูประมาณรอยละ 50-60 
ของกระเทียมสด 

2.1.3 กระเทียมแหง  เปนกระเทียมท่ีมีความช้ืนประมาณรอยละ 30-40 ของ
กระเทียมสด จะออกสูตลาดประมาณ 2-3 เดือน หลังท่ีกระเทียมสดออกสูตลาดเปนกระเทียมที่ใช
บริโภคตลอดป และมีอายุการเก็บรักษาไดนานประมาณ 1 ป 

2.2 หวงโซอุปทานกระเทียม 

       หวงโซอุทาน (Supply Chain) หมายถึงการเช่ือมตอของหนวยหรือจุดตางๆในการผลิต
สินคาหรือบริการที่เร่ิมตนจากวัตถุดิบไปยังจุดสุดทาย คือลูกคา สินคาตางๆท่ีผลิตสูตลาดจะตอง
ผานหนวยตางๆตลอดท้ังสายของหวงโซอุปทาน ดังนั้นคุณภาพของสินคานั้น จะข้ึนอยูกับ 
ทุกหนวย มิใชหนวยใดหนวยหน่ึงเฉพาะ จึงไดมีแนวคิดในการจัดการหวงโซอุปทานเพื่อให 
การผลิตสินคานั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ   
    หวงโซอุปทานกระเทียม จะเปนการเช่ือมตอกันของผูท่ีเกี่ยวของในธุรกิจกระเทียม ตั้งแต
เกษตรกร และผูประกอบการคาในระดับตางๆ เพื่อจัดสงกระเทียมไปยังผูบริโภค (ภาพท่ี 4.8) ดังนี้ 
  2.2.1 เกษตรกรผูปลูกกระเทียม 
                        เกษตรกรทําหนาท่ีผลิตกระเทียมต้ังแต ปลูก ดูแลรักษา จนกระท่ังเก็บเกี่ยว
กระเทียม และจําหนาย ซ่ึงเกษตรกรมีวิธีการจําหนาย 2 วิธีคือ 
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1) การซ้ือขายลวงหนา หรือ  “ตกเขียว”  โดยเกษตรกรจะทําการตกลงกับ 
พอคาในทองถ่ินต้ังแตกอนการเพาะปลูกกระเทียม หรือในชวงระหวางท่ีกําลังเพาะปลูกกระเทียม
อยูในแปลงปลูก แตสวนใหญการตกเขียวมักกระทําในระยะท่ีกระเทียมกําลังอยูในระหวางการ 
เพาะปลูก เนื่องจากผูซ้ือสามารถคาดคะเนปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไดและเมือ่ตกลงราคาได
แลว เม่ือถึงเวลาเก็บเกี่ยวผูซ้ือจะมารับผลผลิตท่ีไรของเกษตรกรเอง 
   2) การซ้ือขายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเม่ือเก็บเกี่ยวกระเทียมแลว 
เกษตรกรจะจําหนายกระเทียมสด ใหแกพอคาท่ีใหราคาดีท่ีสุด หากราคากระเทียมยังไมเปนท่ีพอใจ 
เกษตรกรจะเก็บกระเทียมตออีกระยะหนึ่ง ประมาณ 2-3 วัน โดยนํากระเทียมมาตากไว ถาราคาดีจะ
ขายใหแกพอคาซ่ึงอาจเปนคนกลางในทองถ่ิน หรือพอคาท่ีมาจากตางถ่ินก็ได  การจําหนาย
กระเทียมของเกษตรกรในลักษณะนี้มักไมมีการคัดแยกเกรดคุณภาพ แตจะเปนการขายกระเทียม
คละและเปนการจําหนายขาด แตถาราคากระเทียมยังตกตํ่า ไมเปนที่นาพอใจ และเกษตรกรยังมี
ทุนอยู เกษตรกรจะแขวนกระเทียมรอราคา และจําหนายเปนกระเทียมแหง 
  2.2.2 พอคารวบรวมในทองถ่ิน 
           สําหรับพอคาคนกลางในทองถ่ินเม่ือซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรแลวจะนํา
กระเทียมมามัดและเก็บรอการจําหนาย นอกจากนั้นผูคาทองถ่ินบางรายก็อาจจําหนายกระเทียมตอ
ใหแกพอคาคนกลางในกรุงเทพฯ ก็ได  โดยจะนํากระเทียมมาตัดแตง ตัดราก คัดเกรดและบรรจุ
กอนจําหนายใหแกผูคาสงในกรุงเทพฯ 
  2.2.3 โรงงานแปรรูปในทองถ่ิน 
           โรงงานแปรรูปไดแกโรงงานกระเทียมดอง กระเทียมเจียว และกระเทียมผง 
โดยโรงงานจะซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรงและจากพอคารวบรวมในทองถ่ิน โดยไมมี
ขอตกลงลวงหนา ราคารับซ้ือพิจารณาจากคุณภาพของกระเทียม และราคาในขณะน้ัน โรงงานจะ
จําหนายผลผลิตท่ีรานคาของโรงงานเอง และขายภายในจังหวัด บางสวนจะสงใหพอคานําไปขาย
ตอจังหวัดอ่ืนๆและกรุงเทพฯ 
  2.2.4 พอคาขายสงในจังหวัด และกรุงเทพฯ 
           สวนพอคาขายสงในจังหวัด  เม่ือรับซ้ือกระเทียมจากพอคาทองถ่ินแลว 
ถาเปนกระเทียมสดจะนํามาตากแดดประมาณ 2-3 วัน เม่ือกระเทียมเร่ิมแหงจะนํามากองไวในราน
หรือโกดัง โดยเปดชองตรงกลางกองเพ่ือระบายอากาศและจะทยอยจําหนายกระเทียมออกไปเร่ือยๆ 
โดยกอนจําหนายจะนํากระเทียมมาตัดแตง ตัดราก คัดเกรด และมัดจุก 
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                     ตลาดปลายทางหรือตลาดขายสง  ตลาดท่ีสําคัญ คือ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน
ศูนยกลางในการรับซ้ือกระเทียมและจะกระจายออกไปสูผูคาปลีกในจังหวัดตางๆ แหลงรับซ้ือ
กระเทียมท่ีสําคัญใน กรุงเทพมหานคร ไดแก ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง และปากคลองตลาด เปนตน 
  2.2.5 พอคาขายปลีกในตางจังหวัด และกรุงเทพฯ  
                        พอคาขายปลีกจะดําเนินการคัดแยก บรรจุ และจําหนายกระเทียมสูผูบริโภค 
  2.2.6 โรงงานแปรรูปในกรุงเทพฯ 
                        โรงงานแปรรูปในกรุงเทพฯ ไดแกโรงงานแปรรูปเพื่อเปนอาหารเสริม
สุขภาพ ในรูปแบบบรรจุแคปซูล อัดเม็ด โดยท่ีโรงงานจะซ้ือกระเทียมมาจากพอคาขายสง มีการ
ตรวจสอบคุณภาพ และจําหนายสูผูบริโภคโดยตรง และไปยังสถานท่ีขายสง 
  2.2.7 ซุปเปอรมารเก็ตตางๆ 
          ผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ต ดําเนินการจําหนายกระเทียมสูผูบริโภค ซ่ึง
จะตองมีการจัดการต้ังแตการวางจําหนาย การบรรจุ การกําหนดราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร
ผูปลูก
กระเทียม 

พอคารวบรวม
ในทองถ่ิน 

โรงงานแปร
รูปในทองถ่ิน 

พอคาขายสง 
ในจังหวดั 
และ กทม. 

พอคาขายปลีก 
ในตางจังหวดั 
และ กทม. 

โรงงานแปรรูป
ในกทม. 

ผูบริโภค 

ซุปเปอรมารเก็ต 

-การปลูก 
-การดูแลรักษา 
-การเก็บเก่ียว 
-วิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียว 
--การเก็บรักษา 

-การคัดแยก 
-การบรรจ ุ
-การตรวจสอบ
คุณภาพ 
-การจัดการการ
แปรรูป 
-การจัดการโกดัง 
 -การขนสง 
- การเก็บรักษา 

-การคัดแยก 
-การบรรจุ 
-การตรวจสอบ
คุณภาพ 
-การจัดการโกดัง 
-การขนสง 
- การเก็บรักษา -การคัดแยก 

-การบรรจุ 
-การตรวจสอบ
คุณภาพ 
-การจัดการการ
แปรรูป 
-การจัดการโกดัง 
-- การเก็บรักษา 
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2.3 ราคา 

       ราคากระเทียมที่เกษตรกรขายไดท่ีไรนา ตั้งแตป 2541/42 – 2550/51 จะมี 
การเปล่ียนแปลงข้ึนลงในแตละปอยูในชวง 19.50 บาท – 34.62  บาท/กิโลกรัม  
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                       ภาพท่ี 4.9  ราคากระเทียมแหงใหญคละท่ีเกษตรกรขายได ป 2541/42 – 2550/51 
 

2.4 การสงออกและการนําเขา 

  2.4.1 การสงออก 
          ประเทศไทยสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑในรูปของกระเทียมสด/แชเย็น 
กระเทียมแหงเปนผง และกระเทียมแหงไมเปนผง โดยในป 2541 ประเทศไทยสงออกกระเทียมและ
ผลิตภัณฑ ปริมาณ 48.2 ตัน คิดเปนมูลคา4.2 ลานบาท และเพิ่มข้ึนเปน 1,074.2 ตัน คิดเปนมูลคา 
31.3 ลานบาทในป 2550  อยางไรก็ตาม การเพ่ิมข้ึนดังกลาวไมไดเปนการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จาก
ภาพท่ี 4.10  จะเห็นไดวาปท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑท่ี
เพิ่มข้ึนในอัตราสูงคือจากป2543 ประเทศไทยสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑ ปริมาณ  294.0 ตัน 
มูลคา 16.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 1,321.6 ตัน มูลคา 83.8 ลานบาท ในป2544 และการสงออก
กระเทียมและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนสูงสุดในป 2545 มีปริมาณ 2,894.9 ตัน มูลคา 1,557.4 ลานบาท ซ่ึง
ในระหวางป 2544 – 2546 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีมีการนําเขากระเทียมจากประเทศ 
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ไทยมากผิดปกติ ซ่ึงอาจจะเนื่องจากในปดังกลาวการผลิตกระเทียมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ 
ประเทศท่ีสงออกกระเทียมไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบปญหาในการผลิตกระเทียม  
แตหลังจากป 2546 ประเทศสหรัฐอเมริกาลดการนําเขากระเทียมจากประเทศไทย ซ่ึงทําใหปริมาณ
การสงออกกระเทียมในภาพรวมของประเทศไทยลดลงดวย อยางไรก็ตามต้ังแตป 2547 ประเทศ 
ท่ีกลายเปนคูคาท่ีสําคัญของประเทศไทยคือประเทศญ่ีปุน และประเทศอินโดนีเซีย (ตารางที่ 4.8 
และ 4.9) 

เม่ือพิจารณาเปนรายสินคาพบวาในป 2550 ประเทศไทยสงออกกระเทียมและ
ผลิตภัณฑ ในรูปของกระเทียมแหงไมเปนผงมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ของการสงออก
ท้ังหมด รองลงมาคือกระเทียมสดหรือแชเย็น และ กระเทียมแหงเปนผง คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 
และ 14 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.11)  

ปจจุบันประเทศคูคาท่ีสําคัญของประเทศไทยคือประเทศญ่ีปุน และอินโดนีเซีย ซ่ึง 
ประเทศไทยสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑในป 2550 คิดเปนสัดสวน รอยละ 47 และ 41 ของการ
สงออกท้ังหมด ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.12) 
 
 
 
                          
 
 
 

ภาพท่ี 4.10 ปริมาณและมูลคาการสงออกกระเทียม  ป 2541 – 2550 
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ภาพท่ี 4.11  ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑกระเทียม ป 2550 

ภาพท่ี 4.12 แสดงสัดสวนปริมาณการสงออกกระเทียม รายประเทศ ป 2550 
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2.4.2 การนําเขา 
            ประเทศไทยนําเขากระเทียมและผลิตภัณฑในรูปของกระเทียมสด/
แชเย็น กระเทียมแหงเปนผง และกระเทียมแหงไมเปนผง เชนเดียวกับการสงออก โดยในป2541 
ประเทศไทยนําเขากระเทียมและผลิตภัณฑเปนปริมาณ 0.44 ตัน มูลคา 8,129 บาท และเพิ่มข้ึนเปน 
23,547.92 ตัน มูลคา 282.34 ลานบาท ในป2550 ชวงท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงนําเขาเพิ่มข้ึน
คือ ป 2546 ประเทศไทยนําเขากระเทียมและผลิตภัณฑ ปริมาณ 45,323.75 ตัน มูลคา 271.22 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากป 2545 ท่ีประเทศไทยนําเขา 14,825.67 ตัน มูลคา 95.73 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่ม
รอยละ 205.71 และ 183.32 ตามลําดับ และหลังจากป 2547 ประเทศไทยเร่ิมนําเขากระเทียมและ
ผลิตภัณฑมีอัตราลดลง จากปริมาณ 58,390.85 ตัน มูลคา 297.70 ลานบาท เปน23,547.92 ตัน มูลคา 
282.34 ลานบาท ในป2550  คิดเปนอัตราลดลงรอยละ   59.67 และ 5.16 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.13) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายผลิตภัณฑ การนําเขาในป2550 จะเห็นไดวาประเทศไทยนําเขา
กระเทียมและผลิตภัณฑในรูปของกระเทียมสดหรือแชเย็น มากท่ีสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 91 
รองลงมาคือ กระเทียมแหงไมเปนผง และ กระเทียมแหงเปนผง คิดเปนสัดสวนรอยละ 7 และ 2 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.14) 

ประเทศคูคาท่ีสําคัญในการนําเขากระเทียมและผลิตภัณฑคือสาธารณรัฐประชาชนจีน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 92 รองลงมาคือประเทศเมียนมาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 (ภาพท่ี 4.15) 
 สําหรับการนําเขาตามขอตกลงภายใตองคการการคาโลก(WTO) ท่ีประเทศไทยตองเปด
ตลาดสําหรับกระเทียมต้ังแตป 2538 เปนตนมา ในป2550 ประเทศไทยไดเปดตลาดกระเทียมตาม
ขอผูกพันจํานวน 65 ตัน ภาษีในโควตารอยละ 27 นอกโควตาภาษีรอยละ 57 ซ่ึงท่ีผานมายังไมมี 
การนําเขาภายใตเง่ือนไขนี้เลย 

ภาพท่ี 4.13  ปริมาณและมูลคาการนําเขากระเทียม  ป 2541 – 2550 
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ภาพท่ี 4.14 ปริมาณการนําขาผลิตภัณฑกระเทียม ป 2550 

ภาพท่ี 4.15  แสดงสัดสวนปริมาณการนําเขากระเทียม รายประเทศ ป 2550 
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 อยางไรก็ตามยังมีการลักลอบนําเขากระเทียมเขามายังราชอาณาจักรตามชายแดนตางๆของ
ประเทศไทยท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบาน ในชวงป 2543-2546 ไดมีการจับกุมไดเปนปริมาณระหวาง 
500- 1,730 ตัน มูลคา 12-29 ลานบาท โดยในป 2546 ไดมีการจับกุมไดปริมาณสูงสุดถึง  1,725.96 
ตัน  และปริมาณการจับกุมไดเร่ิมลดลงในป 2547 และในป 2550 มีปริมาณการจับกุมกระเทียมท่ีมี
การลักลอบนําเขาได 367.05 ตัน มูลคา 4.95 ลานบาท (ภาพท่ี 4.16 ) 
 
 
      
 

ภาพท่ี 4.16  ปริมาณและมูลคาการจับกุมกระเทียมท่ีมีการลักลอบนําเขาประเทศไทย 2543-2550 
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ตารางที่ 4.7  การสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑ ป 2541 – 2550 
รายการ กระเทยีมสดหรือแชเย็น กระเทยีมแหงเปนผง กระเทยีมแหงไมเปนผง รวมกระเทยีม 

ป ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) 
2541 18,004 393,311 25,142 3,543,096 5,090 273,102 48,236 4,209,509 
2542 26,689 1,350,452 9,118 965,181 2,559 251,679 38,366 2,567,312 
2543 245,547 13,970,989 46,287 2,261,999 2,161 157,312 293,995 16,390,300 
2544 1,313,610 82,497,344 6,450 1,024,647 1,521 233,931 1,321,581 83,755,922 
2545 1,552,112 90,598,052 1,316,624 22,530,669 26,185 735,607 2,894,921 113,864,328 
2546 364,844 4,637,402 763,549 12,595,789 428,959 7,155,070 1,557,352 24,388,261 
2547 514,321 14,004,994 7,210 1,217,082 53,754 1,154,579 575,285 16,376,655 
2548 690,046 18,396,937 30,604 2,476,096 30,461 1,067,467 751,111 21,940,500 
2549 706,174 12,335,722 40,755 3,165,666 88,741 2,568,729 835,670 18,070,117 
2550 346,375 13,180,893 153,098 11,845,936 574,775 6,241,924 1,074,248 31,268,753 

ที่มา : กรมศุลกากร, 2551 ก 
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ตารางที่ 4.8  ปริมาณและมูลคาการสงออกกระเทียมสดหรือแชเย็นแยกตามประเทศผูนําเขา ป 2541 – 2545 
2541 2542 2543 2544 2545 ประเทศ 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

มาเลเซีย 13,100 86,153 0 0 0 0 0 0 0 0 
อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 92,400 384,000 0 0 
แคนาดา 0 0 0 0 0 0 13,480 400,946 44,381 2,464,665 
ญี่ปุน 3,600 225,116 8,275 608,150 2,402 154,275 185 3,930 249 4,464 
ออสเตรเลีย 0 0 0 0 0 0 0 0 109 5,031 
สิงคโปร 0 0 3 476 0 0 4 125 100 8,000 
สหราชอาณาจักร 0 0 6 248 0 0 0 0 100 1,640 
เนเธอรแลนด 0 0 0 0 0 0 5,960 447,000 2,080 160,538 
สหรัฐอเมริกา 218 11,327 14,634 514,937 243,094 13,748,810 1,200,739 81,208,808 1,353,104 86,247,931 
ไตหวัน 0 0 2,550 78,312 0 0 0 0 127,012 1,520,128 
ประเทศอื่นๆ  1,086 70,715 1,221 148,329 51 67,831 842 52,535 24,977 185,655 
รวม 18,004 393,311 26,689 1,350,452 245,547 13,970,898 1,313,610 82,497,344 1,552,112 90,598,052 
ที่มา : กรมศุลกากร, 2551 ก 



 
 

(60) 

ตารางที่ 4.9  ปริมาณและมูลคาการสงออกกระเทียมสดหรือแชเย็นแยกตามประเทศผูนําเขา ป 2546 - 2550 
2546 2547 2548 2549 2550 ประเทศ 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

มาเลเซีย   110 3,440 190,795 381,154 3,240 17,864 0 0 
อินโดนีเซีย 0 0 248,600 992,000 25,108 212,428 0 0 140,100 1,640,708 
แคนาดา 74,000 487,136 80 13,383 490 25,686 569,374 3,365,804 0 0 
ญี่ปุน 199 4,736 123,710 9,711,792 127,252 8,830,861 99,422 6,520,924 163,632 9,940,037 
ออสเตรเลีย 0 0 196 19,895 660 73,039 573 78,720 60 11,726 
สิงคโปร 381 49,803 17 755 64 4,659 1 153 280 61,192 
สหราชอาณาจักร 0 0 100 20,342 1 400 1,280 61,657 0 0 
อิสราเอล 0  0 0 2,054 105,358 4,560 228,834 4,381 38,956 
สหรัฐอเมริกา 0 0 0 0 9,071 657,874 20,532 1,556,808 2,291 124,608 
ไตหวัน 266,100 3,730,329 0 0 28,662 797,121 2,588 93,473 4,780 643,092 
ประเทศอื่นๆ  24,191 369,149 141,508 3,243,387 305,889 7,308,357 4,604 411,485 30,851 520,574 
รวม 364,871 4,641,153 514,321 14,004,994 690,046 18,396,937 706,174 12,335,722 346,375 13,180,893 

ที่มา : กรมศุลกากร, 2551 ก 
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ตารางที่ 4.10 ปริมาณและมูลคาการนําเขากระเทียมและผลิตภัณฑ ป 2541 – 2550 
รายการ กระเทยีมสดหรือแชเย็น กระเทยีมแหงเปนผง กระเทยีมแหงไมเปนผง รวมกระเทยีม 

ป ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) 
2541 440 8,129 0 - 0 0 440 8,129 
2542 93 23,964 3,000 116,605 0 0 3,093 140,569 
2543 78 67,741 18,946 746,162 0 0 19,024 813,903 
2544 65,050 989,976 149 41,668 0 0 65,199 1,031,644 
2545 14,506,631 92,543,478 3,262 233,952 315,780 2,951,688 14,825,673 95,729,118 
2546 44,057,820 258,901,022 17,934 434,341 1,247,991 11,887,217 45,323,745 271,222,580 
2547 55,503,359 264,157,026 26,920 1,863,979 2,860,568 31,680,830 58,390,847 297,701,835 
2548 44,098,914 179,497,479 43,813 2,624,785 2,198,142 21,882,787 46,340,869 204,005,051 
2549 28,530,473 180,703,938 42,710 2,098,336 1,484,261 20,209,053 30,057,444 203,011,327 
2550 21,461,256 238,023,781 479,326 26,714,012 1,607,335 17,598,426 23,547,917 282,336,219 
ที่มา : กรมศุลกากร,2551 ข  
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ตารางที่ 4.11  ปริมาณและมูลคาการนําเขากระเทียมสดหรือแชเย็นแยกตามประเทศผูสงออก ป 2541 - 2545 
2541 2542 2543 2544 2545 ประเทศ 

ปริมาณ
(กก.) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ(กก.) มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ(กก.) มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ(กก.) มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ(กก.) มูลคา 
(บาท) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 13,858,609 87,743,625 
ลาว 0 0 0 0 0 0 65,000 975,000 172,000 1,958,272 
เมียนมาร 0 0 0 0 0 0 0 0 73,639 644,649 
อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 51,481 335,967 
สวิตเซอรแลนด 0 0 0 0 0 0 0 0 107,162 747,691 
ไตหวัน 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 147,430 
มาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 270,284 
แคเมอรูน 0 0 0 0 0 0 0 0 3,990 27,930 
อินเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
แคนาดา 0 0 50 15,939 0 0 0 0 0 0 
ประเทศอื่นๆ  440 8,129 43 8,025 78 67,741 50 14,976 187,750 667,630 
รวม 440 8,129 93 23,964 78 67,741 65,050 989,976 14,506,631 92,543,478 

ที่มา : กรมศุลกากร, 2551 ข 
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ตารางที่ 4.12 ปริมาณและมูลคาการนําเขากระเทียมสดหรือแชเย็นแยกตามประเทศผูสงออก ป 2546 - 2550 
2546 2547 2548 2549 2550 ประเทศ 

ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) ปริมาณ(กก.) มูลคา(บาท) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 40,516,936 233,477,995 48,479,403 214,541,667 40,098,807 153,847,771 25,645,560 157,808,247 19,803,137 216,420,426 
ลาว 1,996,065 14,938,436 3,662,177 26,042,938 977,000 6,555,555 135,000 2,112,872 34,364 424,912 
เมียนมาร 975,263 6,306,960 2,802,812 21,035,191 2,795,861 18,353,940 2,616,599 19,033,359 1,294,857 16,426,071 
อินโดนีเซีย 203,750 1,274,935 162,400 908,905 0 0 107,700 1,342,230 82,500 1,925,564 
สวิตเซอรแลนด 141,670 951,229 0 0 0 0 0 0 0 0 
ไตหวัน 24,000 621,751 0 0 107,575 313,860 0 0 0 0 
มาเลเซีย 83,146 533,959 40 416 30 300 14,000 71,755 40,015 541,290 
แคเมอรูน 58,000 401,568 0 0 119,600 408,548 0 0 0 0 
อินเดีย 30,400 186,237 0 0 0 0 10,000 110,501 0 0 
แคนาดา 18,000 128,080 0 0 0 0 0 0 23,818 166,726 
ประเทศอื่นๆ  10,590 79,854 260,000 1,141,980 0 0 28 2,487 182,565 2,118,792 
รวม 44,057,820 258,901,022 55,366,832 263,671,097 44,098,873 179,479,974 28,528,887 180,481,451 21,461,256 238,023,781 

ที่มา: กรมศุลกากร, 2551 ข 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการจับกุมกระเทียมลักลอบนําเขามาในราชอาณาจักร 

ป ปริมาณ(ตัน) มูลคา(บาท) 
2543 864.99 20.29 
2544 802.92 19.42 
2545 510.57 12.16 
2546 1,725.96 28.88 
2547 185.41 4.96 
2548 68.21 1.21 
2549 407.90 10.99 
2550 367.05 4.95 

ท่ีมา: กรมศุลกากร, 2551 ค 
  

2.5 การเปดเสรีทางการคา 

2.5.1. ขอตกลงการคาเสรีไทย-จีน 
          ขอตกลงการคาเสรีไทย-จีนเปนสวนหนึ่งภายใตกรอบการเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน
ไทย-จีน ซ่ึงไดมีการลงนามในกรอบการเปดเสรีทางการคาและความรวมมือเพ่ือเปดเสรีบางสวนทันที โดยใน
กลุมสินคาเกษตรมีการตกลงลดภาษีเหลือ 0% ใน 8 กลุมพิกัดภาษีศุลกากร 01-08 (ตารางท่ี 4.14) และให
เร่ิมตนมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2547 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศกําหนดใหตองลด
ภาษีลงภายใน 2549  
ตารางท่ี 4.14   พิกัดภาษีศุลกากร 01-08 

พิกัด สินคา 
HS01 สัตวมีชีวิต 
HS02 เนื้อสัตวและสวนอ่ืนท่ีบริโภคได 
HS03 ปลาและสัตวน้ํา 
HS04 ผลิตภัณฑนม ไข และนํ้าผ้ึง 
HS05 ผลิตภัณฑจากสัตว 
HS06 พืช ไมตัดดอก 
HS07 ผัก 
HS08 ผลไม 

ท่ีมา: รุงทิพย และก่ิงกร, 2551 
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แตสําหรับประเทศไทยไดลดภาษีในพิกัด 07 และ 08 เร็วกวาประเทศอ่ืน 3  เดือน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2546 ยกเวนสินคา 4 รายการ ซ่ึงกระเทียม เปนหนึ่งในสินคาดังกลาว ท่ีจะเปน 0% เฉพาะภายใน
โควตาภาษีท่ีกําหนดภายใต WTO ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเขาเปนสมาชิก เม่ือเดือนธันวาคม 2544 
สําหรับกระเทียมประเทศไทยไดกําหนดอัตราภาษีนําเขาไวท่ีรอยละ 27 และ 57 สําหรับกระเทียมนําเขาใน
และนอกโควตาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามลําดับโดยมีปริมาณผูกพันอยูท่ี 65 ตัน 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2550 ข) ไดรายงานวาการเปดตลาดกระเทียมสําหรับปริมาณการ
นําเขาในโควตา 65 ตัน นั้นไมมีการนําเขา การนําเขาจริงเปนการนําเขานอกโควตา ซ่ึงตองเสียภาษีในอัตรา
รอยละ 57 โดยท่ีการนําเขาสวนใหญเปนการนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจนี (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2550 ข) 
  2.5.2 ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA)  
          ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 กระเทียมเปนสินคาท่ีกําหนดภาษีนําเขารอยละ 5 จาก
ประเทศท่ีเปนสมาชิกอาเซียน เชนเมียนมาร เวียดนาม ลาว และกัมพูชา เปนตน แตไมมีผลกระทบตอ
กระเทียมไทย(กลุมวิจัยเศรษฐกิจพืชผัก ไมดอกไมประดับ และสมุนไพร, 2547) 

ตอนท่ี 3  การใชเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมของเกษตรกร 

 3.1 พื้นท่ีปลูก 

      ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีปลูกกระเทียมในพื้นท่ีนา คิดเปนรอยละ 77.0 เกษตรกรที่เหลือรอย
ละ 23.0 ปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ีท่ีปลูกกระเทียมโดยตรง (ตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามสภาพพ้ืนท่ีปลูกกระเทียม 

พื้นท่ี จํานวน(คน) รอยละ 
เปนท่ีสําหรับปลูกกระเทียมโดยตรง 23 25 
ท่ีนา 77 77 

รวม 100 100.0 
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 3.2 ลักษณะแปลงปลูก 

 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรเกือบท้ังหมดยกรองสําหรับการปลูกกระเทียม โดยเกษตรกรสวนใหญ
ยกรองทําแปลงปลูกกวาง 1.21 – 2.50  เมตร คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาเกษตรกรยกรองทําแปลงปลูกกวาง
นอยกวาหรือเทากับ 1.20 เมตร และ มากกวา 2.50 เมตร คิดเปนรอยละ 33.0 และ 23.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 
4.16 ) 
 
 
 ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการไถดิน                             n=100 

ลักษณะแปลงปลูก จํานวน รอยละ 
ไมยกรอง 4 4.0 
ยกรอง 96 96.0 

ความกวางของแปลง   
นอยกวาหรือเทากับ 1.20 เมตร 33 33.0 
1.21 – 2.50  เมตร 40 40.0 
มากกวา 2.50 เมตร 23 23.0 

 
 3.3 การใชปุยอินทรีย 

       ผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรมากกวาคร่ึงหนึ่งเล็กนอยใสปุยอินทรียในแปลงปลูกกระเทียม คิด
เปนรอยละ 57 สวนท่ีเหลือคิดเปนรอยละ 42 ไมใสปุยอินทรียในแปลงกระเทียม เกษตรกรใสปุยอินทรียอัตรา
นอยกวา 1 ตันตอไร คิดเปนรอยละ 30.0 และ ใสปุยอินทรียในอัตรา  
1 ตันตอไรข้ึนไป คิดเปนรอยละ 27.0 (ตารางท่ี4.17)  
 
ตารางท่ี 4.17 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชปุยอินทรีย            n=100 

การใชปุยอินทรีย จํานวน(คน) รอยละ 
   ไมใส 42 42.0 
    ใส 57 57.0 
        นอยกวา 1 ตัน/ไร 30 30.0 
        1 ตัน/ไรข้ึนไป 27 27.0 
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 3.4 การใชปุยเคมี 

       ผลการศึกษาพบว า เกษตรกรท้ังหมดใช ปุ ย เคมีในการปลูกกระเ ทียม  โดยเกษตรกร 
คิดเปนรอยละ 41.0 ใสปุยสูตร15-15-15 รวมกับ 13-13-21 รองลงมาใสปุยสูตร 15-15-15 ชนิดเดียว ใสปุยสูตร 
13-13-21 ชนิดเดียว และใสปุยสูตร 15-15-15 รวมกับสูตร 8-24-24 คิดเปนรอยละ 27.0 ,18.0 และ14.0 
ตามลําดับ(ตารางท่ี4.18)  
 
ตารางท่ี 4.18 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการใชปุยเคมี                                 n=100 

รายการ จํานวน(คน) รอยละ 
ไมใช - - 
ใช 100 100.0 
     15-15-15 27 27.0 
     15-15-15+13-13-21 41 41.0 
     13-13-21 18 18.0 
     15-15-15+8-24-24 14 14.0 

รวม 100 100.0 
 
 3.6 การใหน้ํา 

      ผลการศึกษาพบว า  เกษตรกรสวนใหญ คิด เปนรอยละ  62 .0 ใหน้ํ าด วยการปลอยน้ํ า 
เขารองแลววิดสาด  รองลงมาใหน้ํ าดวยวิธีปลอยน้ําเขาแปลงแลวระบายออก  และใชสายยางหรือ 
สปริงเกลอรในการใหน้ํา คิดเปนรอยละ 23.0 และ 15.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี4.19)  
 
ตารางท่ี 4.19 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการใหน้ํากอน 

การใหน้ํา จํานวน(คน) รอยละ 
ปลอยน้ําเขารองแลววิดสาด 62 62.0 
ปลอยน้ําเขาแปลงแลวระบาย
ออก 

23 23.0 

ใชสายยางหรือสปริงเกลอร 15 15.0 
รวม 100 100.0 
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 3.6 การจัดการน้ํากอนการเก็บเก่ียว 

 ผลการศึกษาพบว า  เกษตรกรสวนใหญ คิด เปนรอยละ  83 .0 งดใหน้ํ ากอนการเก็บ เกี่ ยว  
2 อาทิตย เกษตรกรที่เหลือคิดเปนรอยละ 17.0  ยังคงใหน้ําภายใน 2 อาทิตยกอนการเก็บเกี่ยว 
(ตารางท่ี4.20)  
 
ตารางท่ี 4.20 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการจัดการน้ํากอนการเก็บเกี่ยว 

การจัดการน้ํากอนเก็บเก่ียว จํานวน(คน) รอยละ 
งดการใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว  
2 อาทิตย 

83 83.0 

งดการใหน้ํากอนเก็บเกี่ยวนอย
กวา 2 อาทิตย 

- 0 

ไมงดน้ํา 17 17.0 
รวม 100 100.0 
  

3.7 ศัตรูพืชท่ีสําคัญ 

      ผลการศึกษาพบวาศัตรูพืชท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับเกษตรกรในการปลูกกระเทียมคือโรคใบจุดสีมวง 
คิดเปนรอยละ 87.0  รองลงมาคือไรกระเทียม และเพล้ียไฟ คิดเปนรอยละ 75.0 และ 28.0 ตามลําดับ
(ตารางท่ี4.21)  
 
ตารางท่ี 4.21 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามศัตรูพืชท่ีสําคัญท่ีสุด                       n=100            

รายการ จํานวน(คน) รอยละ 
ใบจุดสีมวง 87 87.0 
ไรกระเทียม 75 75.0 
เพล้ียไฟ 28 28.0 

รวม 100 100.0 
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3.8 การเก็บเก่ียว 

      ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรทั้งหมดเก็บเกี่ยวกระเทียมคร้ังเดียว ไมมีการทยอยเก็บ  
(ตารางท่ี4.22) 
 
ตารางท่ี 4.22 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามการเก็บเกี่ยวกระเทียม 

การเก็บเก่ียว จํานวน(ราย) รอยละ 
เก็บคร้ังเดียว 100 100 
ทยอยเก็บ - 0 

รวม 100 100.0 
 
 3.9 การเก็บรักษาผลผลิต 

 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรทั้งหมดแขวนผลผลิตกระเทียมไวในโรงเรือนโปรง คิดเปน 
รอยละ 100.0 (ตารางท่ี4.23)  
 
 ตารางท่ี 4.23 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการเก็บรักษาผลผลิต 

วิธีการ จํานวน(ราย) รอยละ 
แขวนในโรงเรือนโปรง 100 100.0 

รวม 100 100.0 
 
 3.10 วิธีการขายผลผลิต 

 ผลการศึกษาพบวา  เกษตรกรผูปลูกกระเทียมท้ังหมดขายกระเทียมแบบคละเกรด  ไม มี 
การคัดเกรด คิดเปนรอยละ 100.0 (ตารางท่ี 4.24) 
 
ตารางท่ี 4.24 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามวิธีการขายผลผลิต 

วิธีการขาย จํานวน(ราย) รอยละ 
มีการคัดเกรด 100 100.0 
ขายคละเกรด - - 

รวม 100 100.0 
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 3.11 ปญหาการผลิตของเกษตรกร 

         ปญหาการผลิตกระเทียมท่ีเกษตรกรระบุมากท่ีสุดคือราคาผลผลิตตกตํ่าคิดเปนรอยละ 95.0 
รองลงมาคือ  วัสดุการเกษตรราคาแพง ไมมีเงินทุน คาจางแรงงานแพง ศัตรูพืชระบาด และพันธุหายาก 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.25) 
 
ตารางท่ี 4.25 จํานวนและรอยละของเกษตรกรจําแนกตามปญหาการผลิตของเกษตรกร          n=100 

ปญหาท่ีพบ จํานวน(ราย) รอยละ 
ราคาผลผลิตตกตํ่า 95 95.0 

ศัตรูพืชระบาด 19 19.0 
ไมมีเงินทุน 41 41.0 
พันธุหายาก 10 10.0 
วัสดุการเกษตรราคาแพง 50 50.0 
คาจางแรงงานแพง 35 35.0 
อ่ืนๆ 4 4.0 

รวม 100 100.0 
 
ตอนท่ี 4 มาตรการการดําเนินงานของรัฐ 
 

 กระเทียมเปนพืชหนึ่งท่ีประสบปญหาราคาตกตํ่าอยูเปนประจํา เกษตรกรเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือ
แกไขปญหาราคาตกตํ่าในชวงฤดูกาลผลผลิตออกสูตลาดอยูเปนประจํา เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาด
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ตลาดไมสามารถรองรับผลผลิตไดเพียงพอ ประกอบกับประเทศไทยไดมีขอตกลง
เปดเสรีทางการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงตองลดภาษีกระเทียมในโควตาที่ผูกพันไวกับ WTO เหลือ
รอยละ 0 ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการตางๆเพ่ือดําเนินการปองกันและแกปญหา ดังนี้ 

 4.1. การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียม เพ่ือความสะดวกในการควบคุมปริมาณการผลิต โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียม พ.ศ. 2526 ในพื้นท่ี 5 จังหวัด 
คือเชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียราย และศรีสะเกษ และตอมาในป 2528 ไดประกาศเพ่ิมข้ึนอีก 2 จังหวัด คือ 
แมฮองสอน และพะเยา  โดยเกษตรกรในเขตเศรษฐกิจกระเทียมจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐเปนพิเศษเม่ือ
มาข้ึนทะเบียนกับทางราชการ 
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 4.2. แตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดการการผลิต และการตลาด กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2532 เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงานเปาหมายการผลิต
และบทบาทในการสนับสนุนการผลิตกระเทียมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ท้ังในดานปริมาณ
และคุณภาพ 

 4.3. การแทรกแซงตลาดเพ่ือรักษาระดับราคากระเทียมใหอยูในระดับที่เหมาะสม กระทรวงพาณิชย
โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร(คชก.) จะอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรจํานวนหนึ่งเขาแทรกแซงตลาดเมื่อราคาท่ีเกษตรกรขายไดต่ํากวาราคาเปาหมายนํา ท่ีผาน
มาไดมีมาตรการในการแทรกแซงตลาดกระเทียม ดังนี้ 
  4.3.1 ป 2534/35 คชก. ไดอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรจํานวน 50 ลาน
บาท สําหรับแทรกแซงกระเทียม และหอมแดงในจังหวัดเชียงใหม และลําพูน  

ผลการดําเนินงาน 
มีการรับซ้ือกระเทียมท้ังส้ิน 994,286 กิโลกรัม มูลคา 16,401,234 บาท  

  4.3.2 ป 2535/36 คชก. ไดอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 283.75 ลาน
บาท ใหกรมสงเสริมสหกรณยืมเปนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบ้ียใหสหกรณเขารวมโครงการกูยืมเงินไป
ดําเนินการรับจํานํา/รับขายฝากกระเทียมจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน พะเยา 
และลําปาง 

 ผลการดําเนินงาน 
มีกระเทียมท่ีรับจํานํา/ขายฝากจากเกษตรกรทั้งส้ิน 29,836 ตัน มูลคา 246,668,000 บาท 

  4.3.3 ป2537/38 คชก. ไดอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 230 ลานบาท 
สําหรับแทรกแซงรับซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ  

ผลการดําเนินงาน 
มีการรวบรวมกระเทียมโดยการขายฝากได 6,755.748 ตัน เกษตรกรไถถอน 3,448,045 ตัน 

  4.3.4 ป 2538/39 คชก. ไดอนุมัติเงินจากกองทุนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 230 ลานบาท 
สําหรับแทรกแซงรับซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ และไดอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 10.3 ลานบาท แกจังหวัดเชียงใหม และลําพูนนําไปขยายตลาดดวยการแปรรูปเปน
กระเทียมดอง  



 
 

(72) 

 ผลการดําเนินงาน 
 มีการรับซ้ือกระเทียมท้ังส้ิน 1,350,545 กิโลกรัม และกระเทียมตัดแตง 198,033 กิโลกรัม 

สําหรับการแปรรูปเปนกระเทียมดอง แตสําหรับแทรกแซงรับซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ
ไมมีการใชงบประมาณ เนื่องจากกระเทียมมีราคาสูงกวาราคาเปาหมายนํา  
  4.3.5 ป 2539/40คชก. ไดอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 1,200 ลาน
บาท สําหรับรับจํานํากระเทียมจากเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ เปาหมาย 80,000 ตัน  

ผลการดําเนินงาน 
มีการรับจํานํากระเทียม 51,696 ตัน ใชเงิน 645.768 ลานบาท ขาดทุน  1,963.259  

ลานบาท 

4.4. โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญและกระเทียม ป2541/42 – 2543/44  
4.4.1 คชก.ไดอนุมัติเงินจายขาด วงเงิน 3.52 ลานบาท จากงบดานปจจยัการผลิตใหกรม

สงเสริมสหกรณดําเนินการตามโครงการลดพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญและกระเทียม ปเพาะปลูก 2541/42  ดวย
การนําเงินท่ีไดรับไปใชจายเปนคาสนับสนุนพันธุมันฝร่ังแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ
และกระเทียมในจังหวดัเชียงใหม ท่ีเขารวมโครงการลดพ้ืนท่ีฯ ในอัตราไรละ 1,500 บาท พื้นท่ีประมาณ 
2,347.50 ไร กําหนดระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2541 – กันยายน 2542  

ผลการดําเนินงาน 
 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 968 ราย พื้นท่ี 998 ไร  

 4.4.2 คชก.ไดอนุมัติเงินจายขาด วงเงิน 3.17 ลานบาท จากงบดานปจจัยการผลิตใหกรม
ส ง เ ส ริ ม สหกรณ  เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า รต าม โค ร งก า รลดพื้ น ท่ี ป ลู กหอมหั ว ใหญ แ ล ะก ร ะ เ ที ย ม  
ปเพาะปลูก  2542/43 โดยนําไปใช เปนคาสนับสนุนพันธุมันฝร่ังแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกร 
ผูปลูกหอมหัวใหญและกระเทียมในจังหวัดเชียงใหมท่ีเขารวมโครงการฯ ในอัตราไรละ 1,500 บาท พื้นท่ี
ประมาณ 2,114 ไร ระยะเวลาโครงการตุลาคม 2542 – กันยายน 2543 และไดอนุมัติเงินจายขาด วงเงิน 3.32 
ลานบาท จากงบดานปจจัยการผลิตใหกรมสงเสริมสหกรณดําเนินการตามโครงการลดพ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญ
และกระเทียม ปเพาะปลูก 2542/43 เปนการเพิ่มพื้นท่ีอีก 197 ไร 2 งาน จากท่ีอนุมัติไวเดิม รวมท้ังส้ิน 2,311 
ไร 2 งาน วงเงินจายขาด 6.49 ลานบาท  

ผลการดําเนินงาน 
มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 495 ราย พื้นท่ี 1,277 ไร  
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4.4.3 คชก.ไดอนุมัติจายขาด วงเงิน 3.32 ลานบาท จากงบดานปจจัยการผลิตใหกรมสงเสริม
ส ห ก ร ณ เ พ่ื อ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร ล ด พื้ น ท่ี ป ลู ก ห อ ม หั ว ใ ห ญ แ ล ะ ก ร ะ เ ที ย ม  
ปเพาะปลูก 2543/44 โดยการนําไปใชเปนคาสนับสนุนพันธุมันฝร่ังแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรผูปลูก
หอมหัวใหญ และกระเทียมในจังหวัดเชียงใหมท่ีเขารวมโครงการฯ ในอัตราไรละ 1,500 บาท พื้นท่ีรวม 
2,212.50 ไร ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2543 – กันยายน 2544 

   ผลการดําเนินงาน 
 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 594 ราย พื้นท่ี 1,794 ไร  

4.5. เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 ประเทศไทยไดมีขอตกลงเปดเสรีทางการคากับสาธารณรัฐประชาชน
จีน ดังนั้นรัฐบาลจึงไดดําเนินการแกไขปญหากระเทียมท้ังระบบข้ึน โดยจัดทําโครงการดังนี้ 

4.5.1 โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47 
         คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และ

มันฝร่ัง ไดใหความเห็นชอบโครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียม ป 2546/47 ในการประชุม เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 
2546 โดยเสนอคณะกรรมการคชก. ขอเงินจายขาดเพื่อสนับสนุนเปนคาปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรท่ี
ประสงคจะเปล่ียนจากกระเทียมไปปลูกพืชอ่ืน และคชก.ไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2547 อนุมัติเงินจายขาด
จํานวน 89 ลานบาท ใหกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 72 ลานบาท และกรมสงเสริมสหกรณ 17 ลานบาท  มี
วัตถุประสงคเพื่อลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมใหมีผลผลิตอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม และใหเกษตรกรมีรายไดท่ีมี
เสถียรภาพ โดยมีทางเลือกปลูกพืชอ่ืนทดแทนกระเทียม 

1)  เปาหมายของโครงการ 
                  ลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมใน 11 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม ลําพนู 

พะเยา แมฮองสอน ลําปาง ตาก แพร นาน อุตรดิตถ และเพชรบูรณ และอีก 4 จังหวัดในภาคะวันออก 
เฉียงเหนือและภาคกลาง คือ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี  

2) วิธีการดําเนนิงาน 
    2.1) กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักรวมกับ 
กรมสงเสริมสหกรณ เสนอของบประมาณเพื่อมาใชในการดําเนินงานตามโครงการ 
    2.2) กรมวิชาการเกษตรวิเคราะหพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกพืชอ่ืนๆ  
ทดแทนโดยรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ 
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    2.3)  กรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณรวบรวมบัญชีรายช่ือ
เกษตรกรที่ประสงคจะเขารวมโครงการลดพ้ืนท่ีกระเทียม ตามท่ีเกษตรกรขึ้นทะเบียนไวกับเกษตรอําเภอหรือ
สหกรณการเกษตร 
    2.4) ธกส.จะเปนผูสนับสนุนสินเช่ือใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการตาม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติปกติของ ธกส. ดังนี้ 
          - การปลูกพืชอ่ืนๆ ทดแทน เชน พืชลมลุกท่ีมีการทําสัญญา
ขอตกลง ไมผล ไมยืนตน และไรนาสวนผสม คิดอัตราดอกเบ้ียปกต ิ
          -  การใหวงเงินกูแกเกษตรกรทําไรนาสวนผสม 
      (1) วงเงินกูตามท่ีเกษตรกรลงทุนจริง 
      (2) ธกส. ใหระยะเวลาปลอดเงินตนไมเกิน 5 ป 
      (3) ธกส. จายสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียปกติ 

ท้ังนี้ การวิเคราะหการใชเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้เปนไปตาม 
หลักเกณฑของ ธกส. 
    2.5) กรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณจะสนับสนุนคาปจจัย
การผลิตบางสวน 
          - การปลูกพืชลมลุกท่ีมีการทําสัญญาขอตกลงทดแทนกระเทียม 
ไดแก มันฝร่ังพันธุโรงงาน ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน ยาสูบ พืชผักตางๆ เชน ผักกาดเขียวปลี ถ่ัวเหลือง
ฝกสด ชดเชยใหเกษตรกรไรละ 1,500 บาท โดยจายใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพียงคร้ังเดียวเฉพาะปแรก 
          - การปลูกพืชทดแทนกระเ ทียมไดอย างถาวร  เชน  ไมผล  
ไมยืนตน ไรนาสวนผสม ชดเชยใหเกษตรกรไรละ 2,000 บาท โดยจายใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพียง
คร้ังเดียวเฉพาะปแรก 
    2.6) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะตองเปนผูตัดสินใจเลือกพืชท่ีตองการ
ปลูกทดแทนกระเทียม โดยตองจัดหาเมล็ดพันธุ กิ่งพันธุไมผล ไมยืนตน ดวยตนเอง นอกจากวาเกษตรกร
เลือกพืชท่ีระบบการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร เชน มันฝร่ังพันธุโรงงาน ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝก
ออน ภาคเอกชนท่ีเขารวมโครงการจะอํานวยความสะดวกโดยจัดเมล็ดพันธุ หัวพันธุใหเกษตรกร 
    2.7) กรมวิชาการเกษตรเปนผูใหขอมูลคําแนะนําแหลงเมล็ดพันธุ หัวพันธุ 
กิ่งพันธุ ท่ีมีคุณภาพใหเกษตรกร 
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    2.8) กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักโดยรวมมือกับหนวยงาน
กรมสงเสริมสหกรณ กรมวิชาการเกษตร ในการใหบริการความรูทางวิชาการแกผูเขารวมโครงการ 
    2.9) กรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณ 
               - จัดทําขอตกลงในการจายเงินชดเชยใหกับสมาชิกและเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ 
               - เกษตรกรที่เขารวมโครงการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมเปล่ียนไป
ปลูกพืชอ่ืนทดแทนไดอยางถาวร เชน ไมผล ไมยืนตน ไรนาสวนผสม จะตองมีท่ีดินเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
    2.10)  กรมสงเสริมการเกษตรและกรมสงเสริมสหกรณจะตองดูแล
เกษตรกรและประสานงานกับภาคเอกชน และถาเปนพืชท่ีมีระบบการผลิตและการตลาดครบวงจร ตอง
ประสานงาน กับภาค เอกชน  เ พื่ อม ารั บ ซ้ือผลผ ลิตจ าก เกษตรกรให ข า ยผลผ ลิตได ในร าค า 
ท่ีเหมาะสม 
    2.11) กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ และธกส. จะตอง
เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการใหเกษตรกรไดเขาใจ 
    2 . 1 2 )  ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ส ห ก รณ  แ ล ะ ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร  
จะดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลความกาวหนาและปญหาตางๆ ตลอดระยะเวลา
โครงการ 
    2.13) โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมดําเนินการภายใตการปรับโครงสราง
การผลิตใหเกษตรกร 

3) แผนดําเนินงาน 
    3.1) แผนสงเสริมปลูกพืชทดแทนกระเทียม 

รายการ ไร 
1. พืชลมลุก 
2. ผลไมและไมยืนตน 
3. ไรนาสวนผสม 

32,000 
13,000 
7,000 

รวม 52,000 
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    3.2) แผนการลดพ้ืนท่ีปลูกเปนรายจังหวัด 
รายการ ไร 

เชียงใหม 
ลําพูน 
พะเยา 
เชียงราย 
ลําปาง 
แมฮองสอน 
ศรีสะเกษ 
ตาก  
นาน  
แพร 
อ่ืนๆ 

16,000 
6,900 
5,100 
5,900 
4,000 
7,600 
2,700 
1,000 
700 
500 

1,600 

รวม 52,000 
  

ผลการดําเนินงาน 
  มีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งส้ิน 4,933 ราย  พื้นท่ีปลูกกระเทียมท่ีปรับเปล่ียนไปปลูกพืช
อ่ืน จํานวน  15,397.33 ไร  แยกเปนปลูกพืชลมลุกจํานวน 13,484.30 ไร พืชยืนตนจํานวน 1913.03 ไรใชเงิน
ชดเชยรวมท้ังส้ิน 25,561,135 บาท (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางท่ี 4.26  ผลการดําเนินงานโครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47 

พื้นท่ี(ไร) จังหวัด จํานวน
เกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการ 

พืชลมลุก พืชยืนตน รวม 

จํานวนเงิน
ชดเชย(บาท) 

แมฮองสอน 189 300.75 33 333.75 549,125 
พะเยา 175 121 23 144 460,500 
เชียงราย 183 568.5 4 575.50 866,750 
เชียงใหม 2964 9,584.05 1,827.79 11,411.84 18,005,070 
ตาก 329 1,480 7 1,487 2,334,000 
ลําพูน 170 19.5 18.24 37.74 888,940 
นครราชสีมา 48 56 - 56 84,000 
ลําปาง 103 37 - 37 231,500 
แพร 182 289 - 289 433,500 
ชัยภูมิ 111 182 - 182 273,000 
ศรีสะเกษ 273 205.75 - 505.75 923,625 
เพชรบูรณ 206 337.75 - 337.75 511,125 
รวม 4,933 13,484.30 1,913.03 15,397.33 25,561,135 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.ช 
 

4.5.2 โครงการแกไขปญหากระเทียมท้ังระบบ ป 2547/48 
         คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีมติเมื่อวนัท่ี 27 

เมษายน 2548, 7 มิถุนายน 2548 และ 9 กันยายน 2548 อนุมัติเงินทุนหมุนเวยีนปลอดดอกเบ้ีย จํานวน 796 
ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ นาํไปจัดสรรใหจังหวดัแมฮองสอน  
270 ลานบาท เชียงใหม 436 ลานบาท ลําพูน 41 ลานบาท เชียงราย 20 ลานบาท และพะเยา 29 ลานบาท เพื่อ
นําไปดําเนินการรับซ้ือกระเทียมแหงจากเกษตรกร และใหมีการปรับโครงสรางการผลิตโดยมีเง่ือนไขวา
เกษตรกรจะตองปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกไปปลูกพืชอ่ืน และหลังจากป 2548 จะไมมีการแทรกแซงตลาดอีก  โดย
ดําเนินการดังนี้ 

- แทรกแซงรับซ้ือกระเทียมแหงจากเกษตรกร ตามระบบของสหกรณเพ่ือนําไปจําหนายใน
ราคา กก.ละ 18 บาท วงเงินไมเกินรายละ 350,000 บาท  
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- จายชดเชยในการลดพื้นท่ีเพาะปลูกใหเกษตรกร กก.ละ 12 บาท (ในอัตราไรละไมเกิน 
1 2 , 0 0 0  บาท )  โดย มี เ ง่ื อนไขว า เ กษตรกรจะต องปรับ เป ล่ียนพื้ น ท่ี เพาะป ลูก เดิ มไปปลูก อ่ืน 
ซ่ึงไมใชกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ล้ินจี่ ลําไย และสม ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด ท้ังน้ี ใหหักภาระขาดทุนจากการซ้ือขายไดตามท่ีเกิดข้ึนจริงภายใตเกณฑท่ีกําหนดในอัตราไมเกิน กก.
ละ 2 บาท และเปนคาใชจายในการดําเนินการของสวนราชการและสหกรณตามท่ีเกิดข้ึนจริงไมเกินรอยละ 3 
ของวงเงินดําเนินการ  

1) วัตถุประสงคของโครงการ 
    1.1) เพื่อใหเกษตรกรสามารถขายกระเทียมไดในราคาท่ีเหมาะสม 
    1.2) เพื่อใหมีการแกไขปญหากระเทียมท้ังระบบ และมีการปรับโครงสราง
การผลิตในระยะยาว เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาไทย-จีน 
    1.3) เพื่อกระตุนใหตลาดกระเทียมเกดิความคลองตัว มีการระบายผลผลิต 
สูตลาด 

2)  เปาหมาย 
    2 .1 )  ดํ า เนินการแทรกแซงรับ ซ้ือกระ เ ทียมแห ง  โดยใหสหกรณ 
กูเงินไปดําเนินการรับซ้ือกระเทียมแหงในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย และพะเยา รวมทั้ง 5 
จังหวัด 
    2 . 2 )  จ า ย เ งินชด เชยในการลดพื้ น ท่ีป ลูกกระ เ ทียมให เ กษตรกร 
ท่ีนํากระเทียมแหงมาขายใหสหกรณในอัตรา กก.ละ 12 บาท (1,000 กก.ตอ 1 ไร) โดยเกษตรกรจะตอง
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพาะปลูกเดิมไปปลูกพืชอ่ืน ซ่ึงมิใชกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ล้ินจี่ ลําไย และสม 

3) ระยะเวลาดําเนินการ 
    3.1) ระยะเวลาดําเนินการแทรกแซงรับซ้ือกระเทียมแหงต้ังแตเดือน 
พฤษภาคม  ถึง เดือนตุลาคม 2548 
    3.2) ระยะเวลาโครงการต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 ถึง  
เดือนพฤษภาคม 2549 

4) หลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการ 
    4.1)  คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ตองเปนเกษตรกรที่เขา
รวมมาตรการแกไขปญหากระเทียมท้ังระบบ ป 2547/48 โดยนํากระเทียมแหงมาจําหนายใหสหกรณระหวาง
เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2548 
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    4 . 2 )  พื้ น ท่ี ท่ี จ ะได รั บ เ งินชด เชยในการลดพื้ น ท่ีป ลูกกระ เ ที ยม  
ตองเปนพื้นท่ีของเกษตรกรตามขอ 1)  และอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
             -  เปนพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของเกษตรกร 
             - เปนพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนตลอดอายุของการ
ปลูกพืชชนิดอ่ืน/กิจกรรมทดแทนการปลูกกระเทียม 
             - เปนพื้นท่ีเชาท่ีมีสัญญาเชาตลอดอายุของการปลูกพืชชนิดอ่ืน/
กิจกรรมทดแทนการปลูกกระเทียม 
           - เปนพื้นท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
    4.3) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
              - เกษตรกรตองแจงขอจดทะเบียนการเขารวมลดพื้นท่ีปลูก
กระเทียมกับกรมสงเสริมสหกรณ หรือกรมสงเสริมการเกษตร ตามท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดเปน
รายๆไป 
              -  เกษตรกรตองช้ีท่ีตั้งของแปลงพ้ืนท่ีท่ีจะลดการปลูกกระเทียมตอ
เจาหนาท่ีของจังหวัด เพื่อกําหนดแปลงท่ีดินของเกษตรกรรายน้ันๆ โดยใชเคร่ืองมือ GPS เปนตัวกําหนด
ตําแหนง เพ่ือนําขอมูลท่ีเกษตรกรระบุตําแหนงแปลงใหเปนขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดย
กรมพัฒนาท่ีดิน  

4.4) พืชทดแทน 
                       ตองเปนพืชอ่ืนซ่ึงมิใชกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ล้ินจี่ ลําไย และ
สม แตเปนพืช/กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

          - พืชอายุส้ัน(ภายใน 1 ป) 
             พืชลมลุกท่ัวไป อาทิ มันฝร่ังพันธุโรงงาน ถ่ัวเหลืองฝกสด   

ข า ว โพดฝ กอ อน  ข า ว โพดหว าน  กระ เ จี๊ ยบ เ ขี ย ว  หน อไม ฝ ร่ั ง  พ ริกหว าน  ผั กก าด เ ขี ย วป ลี    
ไมดอก-ไมประดับ และตองมีสัญญาหรือขอตกลง การซ้ือขายผลผลิตระหวางเกษตรกรผูปลูกกับผูรับซ้ือหรือผูท่ี
จะรับผิดชอบดานการตลาด 

         - พืชอายุยาว(มากกวา 1 ป) 
                          ไดแกไมผล ไมยืนตน และไมดอก ไมประดับ อาทิ มะมวง (เพื่อ

การสงออก) ยางพารา ไผเศรษฐกิจ สมโอ ชมพู กลวยไข กิจกรรมการทําการเกษตรผสมผสาน ท้ังการปลูกพืช 
เล้ียงสัตว และสัตวน้ํา รวมถึงการทําเกษตรทฤษฎีใหม 
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    ท้ังนี้เกษตรกรท่ีปลูกพืชอ่ืนๆทดแทนกระเทียม ตองเขารับการอบรมหรือ
ไดรับการแนะนําความรูในการปลูกพืชทดแทนจากกรมวชิาการเกษตร 

4.5) การจายเงินชดเชย 
                          เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปลูกพืชทดแทนกระเทียมจะไดรับเงิน

ชด เชย กิโลก รัมละ  1 2  บาท  หรือ อัตราไร ละไม เ กิน  1 2 , 0 0 0  บาท ( คิดจากผลผ ลิตกระ เ ที ยม 
ท่ีเกษตรกรเก็บเกี่ยวแลวนํามาจําหนายใหสหกรณในอัตราไรละ 1,000 กิโลกรัม) โดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไข
การจายเงิน ดังนี้ 
           - แบงจายเปนรายป (ตั้งแตป 2548 เปนตนไป ตามท่ีคณะกรรมการระดบั
จังหวดักําหนด โดยแตละปอาจจะจายคร้ังเดียวหรือแบงจายตามความจําเปนในการลงทุนปลูกพืชอ่ืน/กิจกรรม
ทดแทน 

        - เกษตรกรตองจัดทําบันทึกขอตกลงกับจังหวัดกอนรับเงิน 
4.6) การเบิกจายเงินชดเชย 

            - คณะกรรมการระดับ อํ า เภอ เปน ผู ตรวจสอบและ เสนอ
คณะกรรมการระดับจังหวัดเห็นชอบการจายเงินชดเชยใหกับเกษตรกรแตละรายและจัดทําบัญชีแจง     ธ.ก.ส. 

          -ใหประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับเงินชดเชยไว ณ ท่ีทําการ
หมูบาน และท่ีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

-ธ.ก.ส. จะเปนผูจายเงินใหแกเกษตรกร โดยผานบัญชีเงินฝากของ
เกษตรกรแตละรายแลวแจงผลไปยังคณะกรรมการระดับอําเภอ 

4.7) การงด/ยกเลิกการจายเงินชดเชย 
          กรณีท่ีเกษตรกรรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด 

หรือกลับไปปลูกกระเทียมในพื้นท่ีข้ึนทะเบียนลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมไวแลว ใหคณะกรรมการระดับอําเภอ
เปนผูตรวจสอบและรายงานไปยังคณะกรรมการจังหวัด เพื่อขออนุมัติใหงด/ยกเลิกการจายเงินชดเชยกับ
เกษตรกรนั้นๆตอไป 

          ท้ังนี้ คณะกรรมการระดับอําเภอนําบัญชีรายช่ือเกษตรกรที่ถูกงด/
ยกเลิกการจายเงินชดเชย ประกาศไว ณ ท่ีทําการหมูบาน และท่ีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล 

4.8) การบริหาร 
    - คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาด หอมแดง กระเทียม 

หอมหัวใหญ และมันฝร่ัง มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ รวมท้ัง 
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กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการดําเนินงานสนับสนุนการผลิตและการตลาดกระเทียมใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดเพ่ือรักษาระดับราคาสินคาดังกลาว 

- กรมสงเสริมสหกรณ และคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานใหคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง 
หอมหัวใหญ และมันฝร่ัง รับทราบทุกป จนส้ินสุดโครงการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสานงานและ
ติดตามประเมินผล 

- คณะกรรมการระดับจังหวัด ทําหนาท่ีพิจารณาใหความ 
เห็นชอบการจายเงินใหเกษตรกรท่ีเขารวมการลดพ้ืนท่ี กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และแนวปฏิบัติแผนการ
จายเงินในจังหวัดและติดตามผลการดําเนินงานลดพื้นท่ีและรายงานใหคณะอนุกรรมการฯทราบตอไป 

- คณะกรรมการะดับอําเภอ ทําหนาท่ีกล่ันกรองบัญชีรายช่ือ
เกษตรกร ตรวจสอบ และใหความเห็นในการจายเงินชดเชยใหเกษตรกรแตละราย ติดตามผลการดําเนินงาน
ในระดับอําเภอ และรายงานใหคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบตอไป 

4.9) วิธีการดําเนินงาน 
             กรมสงเสริมสหกรณ แจงใหจังหวัดดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ เพื่อกรมฯ จะไดถอนเงินตามโครงการใหจังหวัด 
                 - กรมสงเสริมสหกรณเบิกเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร และโอนใหจังหวัดแมฮอนสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย และพะเยา เพ่ือนําไปดําเนินการตามมติ 
คชก. และแจงใหจังหวัดลงนามในบันทึกคํารับรองผูเบิกเงินสงคืนกรมสงเสริมสหกรณ 

               - จังหวัดจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหสหกรณ
จังหวัดกูยืมปลอดดอกเบ้ีย เพื่อนําไปรับซ้ือกระเทียมแหงจากเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนผูปลูกกระเทียมไวกับ
จังหวัดเทานั้น และดําเนินการตามมติ คชก. อยางเครงครัด 

              - จังหวัดกําหนดเกรดและราคารับซ้ือกระเทียมตามคุณภาพใน
ระดับตางๆไดโดยการเทียบเคียงจากราคาและคุณภาพกระเทียมท่ีซ้ือขายตามประเพณีทางการคาปกติ ท้ังนีก้าร
กําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงประโยชนท่ีรัฐจะไดรับเปนสําคัญ และจะตองไมเกิดความเสียหายตอนโยบายใน
การชวยเหลือเกษตรกร อยางไรก็ตามราคากระเทียมแหงท่ีรับซ้ือจะตองไมเกินกิโลกรัมละ 18 บาท ตาม
คุณภาพ 
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                - จังหวัดท่ีไดรับการจัดสรรวงเงินในการดําเนินการแลว จะตองมี
การบริหารจัดการวงเงินดังกลาว ในการรับซ้ือกระเทียมแหงจากเกษตรกรและจายเงินชดเชยในการลดพ้ืนท่ี
เพาะปลูกใหแกเกษตรกรเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอนโยบายในการชวยเหลือเกษตรกร 

               - ให ผูวาราชการจังหวัดท่ี เกี่ยวของช้ีแจงทําความเขาใจกับ
เกษตรกรเกี่ ยวกับมาตรการแทรกแซงชวยเหลือและการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อ เพาะปลูก 
พืชอ่ืนท่ีเหมาะสมในฤดูกาลผลิตตอไป 

              - หลังจากป 2548 จะไมมีการแทรกแซงราคากระเทียมอีกตอไป 
              - แนวทางการปฏิบัติตามโครงการแกไขปญหากระเทียมท้ังระบบ 

ป 2547/48 ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีจํานวน 4,931 ราย แจงความจํานงขอลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียม 

จํานวน 4,322 ราย คิดเปนรอยละ 87.65 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวนพื้นท่ีท่ีขอลดเทากับ 
16,341.79 ไร จํานวนพื้นท่ีท่ีลดเทากับ 15,694.76 ไร คิดเปนรอยละ 96.04 ของพ้ืนท่ีขอลด จํานวนเงินท่ีจาย
ชดเชย 183.904 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.10 ของจํานวนเงินท่ี คชก. อนุมัติ (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวนพื้นท่ีท่ีขอลดและพ้ืนท่ีท่ีลดการปลูก 
 กระเทียม 

จังหวัด จํานวน 
เกษตรกร 
เขารวม 
โครงการ 

(ราย) 

จํานวน 
เกษตรกร 
ที่ขอลด 
พ้ืนที่ 
ปลูก 

กระเทียม 
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
พ้ืนที่ 
ที่ขอลด 

(ไร) 

จํานวน 
พ้ืนที่ 
ที่ลด 
(ไร) 

รอยละ จํานวน 
เงิน 

ชดเชย 
(ลานบาท) 

เงินที่ได 
อนุมัต ิ

(ลานบาท) 

รอยละ 

แมฮองสอน 3,310 3,213 97.07 10,100.21 11,028.10 109.19 127.985 270 47.40 
เชียงใหม 1,516 1,007 66.42 5,988.88 4,425.70 73.90 53.033 436 12.16 
เชียงราย 45 42 93.33 105.64 101.55 96.13 1.213 20 6.06 
พะเยา 60 60 100.00 147.06 139.42 94.80 1.673 29 5.77 
ลําพูน - - - - - - - 41 0.00 

รวม 4,931 4,322 87.65 16,341.79 15,694.76 96.04 183.904 796 23.10 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.ซ 
 

4.5.3 โครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียมป 2549/50 
1) วัตถุประสงคดังนี้ 

1.1) เพื่อพัฒนาการผลิตกระเทียมใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด 

1.2) เพื่อพัฒนาใหมีการใชกระเทียมเพื่อการแปรรูปมากข้ึน 
1.3) เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการปลูกพืชท่ีเปนทางเลือกใหม  

ไดแกพริกหวาน มันฝร่ังโรงงาน และยางพารา 
2) ระยะเวลา ป 2549-2552 
3) เปาหมาย  

3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมในพ้ืนท่ีเดิม จํานวน 85,000 ไร 
- เพิ่มผลผลิตจาก 1,006 กิโลกรัม/ไร เปน 1,250 กิโลกรัม/ไร 

                 - เพิ่มปริมาณการใชเพื่อแปรรูปจาก 10,000 ตัน เปน 15,000 ตัน 
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   3.2) สรางทางเลือกใหมสําหรับพื้นท่ีท่ีมีผลผลิตตํ่ากวา 1,000 กิโลกรัม/ไร  
โดยปรับเปล่ียนไปปลูกพืชท่ีมีศักยภาพจํานวน 21,000 ไร (ใชงบกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ) 

               - พริกหวาน 600 ไร 
               - มันฝร่ังโรงงาน 10,000 ไร 
               - ยางพารา 10,400 ไร  

4) ขอบเขตการดําเนินงาน 
               ในพื้นท่ีเศรษฐกิจการผลิตกระเทียม 7 จังหวัดในภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม ลําพูน 

พะเยา เชียงราย ลําปาง แมฮองสอน และตาก 
5) แนวทางการดําเนินงาน 

    5.1) รักษาระดับพื้นท่ีการปลูกกระเทียมใหคงท่ีไว 85,000 ไร 
   5.2) สรางทางเลือกใหมโดยไปปลูกพืชท่ีมีศักยภาพมากกวา จํานวน 21,000 

ไร 
   5.3) คัดเลือกจากเกษตรกรผูท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกกระเทียมและพิจารณา

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการเขารวมโครงการอยางเครงครัด 
   5.4) เกษตรกรเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ 
   5.5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนผูสนับสนุนเงินกู 
   5.6) กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแขงขันของประเทศรับชดเชยดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกร 
   5.7) บริหารจัดการองคกรในรูปแบบสหกรณ และทํา contract farming  กับ

ภาคเอกชน 
   5.8) ซ้ือขายผลผลิตตามราคาคลาดแตไมต่ํากวาราคาประกันข้ันตํ่า 
   5.9) มีบทลงโทษกับผูไมปฏิบัติตามสัญญาท้ังเกษตรกร และภาคเอกชน 
              5.10) สงเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ และรณรงคการบริโภค

กระเทียมไทย ในตลาดตางประเทศเพ่ือเพ่ิมความตองการใชกระเทียมใหมากข้ึน 
            5.11) มีการติดตามประเมินผลโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
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6) วิธีดําเนินงาน 
6.1) การเพิ่มประสิทธิภาพกระเทียม ในพื้นท่ีเดิมจํานวน 85,000 ไร   

ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแก กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร โดยใชงบปกติ 
6.2) การสรางทางเลือกใหม ดวยการจัดทําโครงการยอยดังนี้ 

             - โครงการสงเสริมการปลูกมันฝร่ังโรงงาน 
                           - โครงการสงเสริมการปลูกพริกหวานในโรงเรือน 
              - โครงการสงเสริมการปลูกยางพารา 

6.3) การสงเสริมการตลาด โดยขยายการตลาดบริโภคกระเทียม
ภายในประเทศทั้งกระเทียมสดและผลิตภัณฑแปรรูปกระเทียม โดยการประชาสัมพันธถึงคุณคาของกระเทียม
ไทย ซ่ึงนอกจากจะใชประกอบเปนอาหารแลวยังเปนสมุนไพรเสริมสุขภาพดวย ประชาสัมพันธเผยแพร
กระเทียมไทยผานชองทางส่ือตางๆใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนท่ัวถึงโดยใชส่ือตางๆเชน 
วิทยุกระจายเสียง ส่ิงพิมพ ฯลฯ และรวมท้ังสงเสริมการจัดทํา contract farming ระหวางสมาชิกสหกรณ/กลุม
เกษตรกร กับผูแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เชนน้ําพริก กระเทียมผง เปนตน 

6.4) การติดตามและประเมินผลโครงการ ท้ังในระหวางดําเนินการและเม่ือ
ส้ินสุดโครงการในแตละป 

7) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   7.1) ราคาท่ีเกษตรกรขายได เพิ่มข้ึนเปน 22.30 บาท/กก. ในป 2552 และ

ผลผลิตเพิ่มข้ึน เปน 1,250 กก./ไร ตนทุนการผลิตลดลงเปน 14.55 บาท/กก. 
   7.2) รายไดตอครัวเรือนของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเปน 46,873 บาท  

ในป 2552 
   7.3) ผลผลิตกระเทียมไทยสอดคลองกับความตองการของตลาด 

ภายในประเทศไมเกินปละ 100,000 ตัน 

โครงการยอยท่ี1 โครงการสงเสริมการปลูกมันฝร่ังโรงงาน 
1. เปาหมาย 10,000 ไร ในพ้ืนท่ีท่ีปลูกกระเทียม 

  ป 2550 พื้นที่ 3,000 ไร 
  ป 2551 พื้นท่ี 3,000 ไร 
  ป 2552 พื้นที่ 4,000 ไร 
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 2. พื้นที่ดําเนินการ  
   จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา ลําปาง และตาก 

 3. วิธีการดําเนินงาน 
3.1 รับสมัครเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการ 
3.2 คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร 
3.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณสนับสนุนเงินกูโดยเกษตรกรที่เขารวม

โครงการไดรับการชดเชยเงินกู 
3.4 จัดทําทะเบียนเกษตรกร 
3.5 ทําสัญญาซ้ือขายระหวางบริษัทและเกษตรกร โดยภาคเอกชนสนับสนุนคาหัว

พันธุมันฝร่ังและรับซ้ือผลผลิตท่ีราคาตลาดแตไมต่ํากวาราคาประกันกิโลกรัมละ 8.50 บาท 
3.6 ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและเจาหนาท่ี 
3.7 ติดตามประเมินผลรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่และคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
4.1 คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

   4.1.1 เปนเกษตรกรท่ีปลูกกระเทียมเปนอาชีพในป 2548/49 อยูในพื้นท่ี
เปาหมาย และตองไมเคยไดรับเงินชวยเหลือจากภาคราชการ(คชก.) 

   4.1.2 สมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและพรอมท่ีจะปฏิบัติทําตามเง่ือนไข
ของโครงการ 

   4.1.3  มีพื้นที่ท่ีเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑของโครงการ 
   4.1.4 มีการรวมตัวเปนกลุมมีพื้นท่ีในบริเวณใกลเคียงกันอยางนอยไมต่ํา

กวา 50 ไร (รายละไมเกิน 3 ไร) 
   4.1.5 เกษตรกรตองทําสัญญาซ้ือขายผลผลิตกับบริษัทท่ีเขารวมโครงการ 

4.2 หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ 
   4.2.1 สภาพดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 
   4.2.2 การระบายนํ้าดี และนํ้าไมทวมขังในชวงการปลูก 
   4.2.3 มีแหลงน้ําสะอาดเพียงพอตลอดฤดูปลูก 
   4.2.4 เปนพื้นท่ีหลังการปลูกขาวนาดํา 
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   4.2.5 พื้นท่ีปลูกตองไมอยูในบริเวณเดียวกันกับแปลงปลูกพืชตระกูล
เดียวกับมันฝร่ัง เชน พริก มะเขือเทศ มะเขือตางๆ และยาสูบ 

   4.2.6 เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีท่ีบริษัทผูรับซ้ือมีการ
สงเสริมอยูแลว 

   4.2.7 อุณหภูมิกลางคืนเฉล่ียในชวงฤดูปลูกอยูระหวาง 18-23  องศาเซลเซียส 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.รับสมัครเกษตรกร 1-15 ต.ค. 2549 
2.คัดเลือกเกษตรกร 16-21 ต.ค. 2549 
3.คณะทํางานระดับจังหวัดสงรายช่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรสวนกลาง 22 - 25 ต.ค. 2549 
4.คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรสวนกลางสงรายช่ือให ธกส. และธกส. อนุมัติ
เงินกู และลงนามในสัญญา 

26 - 30 ต.ค. 2549 

5. ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกแกเกษตรกร 26 - 30 ต.ค. 2549 
6.ดําเนินการเพาะปลูก(ถาปลูกหลัง 25 พ.ย. 2549 ราคาอยูท่ี 8.00 บาท/กก.) 1-25 พ.ย. 2549 

หมายเหตุ : คณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบดวย 

ผูแทนจากสํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานเกษตรอําเภอ  กรมวิชาการเกษตร(ในพื้นท่ี)    
ธ.ก.ส. (ระดับจังหวัด) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ระดับจังหวัด) กรมสงเสริมสหกรณ (ระดับจังหวัด) 
และบริษัท ท่ี เข าร วมโครงการ  (บริษัท เบอร ล่ี ยุ ค เกอร  ฟูดส  จํ ากัด  บริษัท เปป ซ่ี -โคล า  (ไทย )  
เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัทยูนิแชมป จํากัด) 

โครงการยอยท่ี2 โครงการสงเสริมการปลูกพริกหวานในโรงเรือน 
1. เปาหมาย 600 ไร ในพ้ืนท่ีท่ีปลูกกระเทียม 

  ป 2550 พื้นที่ 200 ไร 
  ป 2551 พื้นที่ 200 ไร 
  ป 2552 พื้นที่ 200 ไร 

2. พื้นที่ดําเนินการ  
   จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน  
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3. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
  3.1 รับสมัครเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการ 

3.2 คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร 
3.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณสนับสนุนเงินกูโดยเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการไดรับการชดเชยเงินกู 
3.4 จัดทําทะเบียนเกษตรกร 
3.5 ทําสัญญาซ้ือขายระหวางบริษัทและเกษตรกร โดยภาคเอกชนสนับสนุนคาหัว

พันธุมันฝร่ังและรับซ้ือผลผลิตท่ีราคาตลาดแตไมต่ํากวาราคาประกันกิโลกรัมละ   30 บาท 
3.6 ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและเจาหนาท่ี 
3.7 ติดตามประเมินผลรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่และคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
4.1  คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ   
 4.1.1 เปนเกษตรกรท่ีปลูกกระเทียมเปนอาชีพอยู และอยูในพื้นท่ีเปาหมาย 

มีกรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีหรือมีสัญญาเชาระยะยาวท่ีชัดเจน 
 4.1.2 สมัครใจเขารวมโครงการและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

โครงการ 
 4.1.3 มีพื้นที่ท่ีเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑของโครงการ 
 4.1.4 รวมตัวเปนกลุมมีพื้น ท่ีในบริเวณใกล เ คียงกันไมต่ํ ากวา 20 ไร 

ข้ึนไป 
 4.1.5 กลุมเกษตรกรตองทําสัญญาซ้ือขายผลผลิตกับบริษัทท่ีเขารวม

โครงการ 
4.2 หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ 
 4.2.1 อุณหภูมิกลางวันเฉลี่ย 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางคืนเฉล่ีย 

15-21 องศาเซลเซียส ตลอดท้ังป หรืออยูท่ีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 
    4.2.2 พื้นที่สรางโรงเรือน ไมควรมีความลาดเอียง เกินกวา 2% 
    4.2.3 เปนพื้นท่ีท่ีไมมีน้ําทวมขังตลอดท้ังป 
    4.2.4 มีแหลงน้ําสะอาด และมีระบบการใหน้ําสําหรับการปลูกพริกหวาน
ในโรงเรือนไดตลอดท้ังป 
    4.2.5 มีระบบไฟฟาเขาถึงบริเวณท่ีตั้งโรงเรือนปลูกพริกหวาน 
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5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.รับสมัครเกษตรกร 1-31 ต.ค. 2549 
2.คัดเลือกเกษตรกร โดยคณะทํางานระดับจังหวัด 1-15  ต.ค. 2549 
3.คณะทํางานระดับจังหวัดสงรายช่ือใหคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรสวนกลาง 

16-20 พ.ย. 2549 

4.คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรสวนกลางสงรายช่ือให ธกส.  21-27 พ.ย. 2549 
5.ธ.ก.ส. อนุมัติเงินกูและลงนามในสัญญา 28 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2549 
5. ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกแกเกษตรกร 16 ธ.ค. 2549- 16 ก.พ. 2550 
7. กอสรางโรงเรือน 16 ธ.ค. 2549- 16 ก.พ. 2550 
6.ดําเนินการเพาะปลูก 17 ก.พ. 2550 

หมายเหตุ : คณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบดวย 

ผูแทนจาก สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ กรมวิชาการเกษตร(ในพ้ืนท่ี)  
ธ.ก.ส.  (ระดับจังหวัด) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ระดับจังหวัด) กรมสงเสริมสหกรณ (ระดับจังหวัด) 
และบริษัทท่ีเขารวมโครงการ (บริษัทธานียามา สยาม จํากัด  และบริษัทเจียไต โปรดิวซ จํากัด) 

โครงการยอยท่ี3 โครงการสงเสริมการปลูกยางพารา 
1. เปาหมาย   

ป 2550 พื้นที่ 3,000 ไร  
ป 2551 พื้นที่ 3,000 ไร  
ป 2552 พื้นที่ 4,400 ไร  

2. พื้นที่ดําเนินงาน  
จังหวัดในเขตภาคเหนือไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา ลําปาง แมฮองสอน และตาก 
3. วิธีการดําเนินงาน 

   3.1 ช้ีแจงเจาหนาท่ีระดับจังหวัด 
   3.2 คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร 
   3.3 รวมกลุมและจัดทําทะเบียนเกษตรกร 
      3.4 เกษตรกรกูเงินภายใตเง่ือนไขผาน ธกส. 
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   3.5 ดําเนินการจัดเก็บเงินคาพันธุยางคืนกองทุน 
   3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการและถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและเจาหนาท่ี 

3.7 .ดําเนินการผลิต 
3.8 ติดตามประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

 1.โครงการสงเสริมการปลูกมันฝร่ังสงโรงงาน   

มีเกษตรกรเขารวมโครงการท้ังส้ิน 21 ราย พื้นท่ีรวม  51.6 ไร จาก 3 จังหวัด ดังนี้  

จังหวัด พื้นท่ี (ไร) จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ผลผลิตเฉล่ียตอไร 
(กิโลกรัม) 

เชียงใหม 33.6 15 770 
ลําปาง - - - 
พะเยา - - - 
ลําพูน 9 3 950 
ตาก 9 3 1,560 
เชียงราย - - - 

รวม 51.6 21  
 

2.โครงการสงเสริมการปลูกพริกหวานในโรงเรือน   

มีเกษตรกรสนใจสมัครรวมเขารวมโครงการท้ังส้ิน 85 ราย พื้นท่ีรวม  99.75 ไร ในจังหวัดเชียงใหม 
และเชียงราย แตสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดแจงใหชะลอโครงการไวกอน เนื่องจากพริกหวานเปนพืชท่ี
ตองลงทุนสูง ทําใหเกษตรกรมีความเส่ียงสูง โดยใหรอผลการทดลองปลูกพริกหวานในพ้ืนท่ีจากกรมวิชาการ
เกษตรกอน 

 3.โครงการสงเสริมการปลูกยางพารา 
โครงการนี้ไมไดดําเนินการ เนื่องจากไดมีโครงการสงเสริมการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือแลว 

4 .  ผลการใช เ งินกองทุนปรับโครงสร างการผลิตภาคเกษตรเพื่ อ เ พ่ิมขีดความสามารถ 
การแขงขันของประเทศ 

ใชเงินงบประมาณจากกองทุนท้ังส้ิน 243,262.38 บาท สําหรับกิจกรรม การประชาสัมพันธ  การช้ีแจง
เจาหนาท่ีการทําทะเบียนเกษตรกร   และการถายทอดเทคโนโลยี 
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5. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
5.1 มีเกษตรกรผูปลูกกระเทียมสนใจสมัครเขารวมโครงการต่ํากวาเปาหมายเนื่องจาก 

      5.1.1 ในฤดูกาลเพาะปลูกป 2548/49 ราคากระเทียมแหงท่ีเกษตรกรจําหนายไดมี
ราคาดีมาก ใชวงเดือนตุลาคม 2549 ราคากระเทียมแหงท่ีจังหวัดเชียงใหม ราคา 55-60 บาท/กก.  เกษตรกรจึง
ไมมีความตองการลดพ้ืนปลูกกระเทียม 

      5.1.2 ในฤดูกาลผลิตป 2548/49 เกษตรกรไดรับการชวยเหลือจากเงิน คชก. เพ่ือลด
พื้นที่ปลูกกระเทียมสวนหนึ่งแลว จึงไมสามารถสมัครเขารวมโครงการได 

      5.1.3 เกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการสวนใหญ  มีคุณสมบัติไมตรงตาม
หลักเกณฑ เชน มีพื้นท่ีไมเหมาะสม ไมไดเปนผูปลูกกระเทียมเปนอาชีพ และไมมีการขึ้นทะเบียน 
ผูปลูกกระเทียม เม่ือป 2548/49 กับจังหวัด 

 5.2 ผลผลิตมันฝร่ังตอไรของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมคอนขางตํ่า เนื่องจากเกษตรกร
ปลูกมันฝร่ังในเดือนธันวาคม ซ่ึงชาเกินไปเนื่องจากมันฝร่ังจะเร่ิมลงหัวในเดือนมีนาคมซ่ึงอุณหภูมิสูงไม
เหมาะสมตอการลงหัวของมันฝร่ัง และเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการดูแลรักษา 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหแนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียม 

 ไดวิเคราะหผลการศึกษา ออกเปน 2 ดานคือการวิเคราะหในดานการผลิตและการตลาดกระเทียม และ
การวิเคราะหผลของมาตรการดําเนินการของรัฐ เพื่อหารูปแบบแนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียม ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะหดานการผลิตและการตลาดกระเทียม 

  5.1.1. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการผลิตกระเทียม 
            พื้นที่ปลูกกระเทียมของประเทศไทย ในชวง 10 ป ท่ีผานมา (ป 2541/42-2550/51) แบง
ไดเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ีหนึ่ง ระหวางป 2541/42 – 2545/46  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกระเทียมอยูระหวาง 
130,000 – 150,000 ไร และ ชวงท่ีสอง ระหวางป 2546/47 – 2550/51 มีพื้นที่ปลูกอยูระหวาง 76,000 – 
106,000 ไร การเพิ่มข้ึนและลดลงของพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมนั้นไมแนนอน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาท่ี
เกษตรกรขายไดแลวพบวา ปใดที่กระเทียมราคาดี เกษตรกรจะไมมีการลดพ้ืนท่ี และเกษตรกรท่ีมีทุนและมี
พื้นที่ ก็จะทําการเพ่ิมปริมาณการผลิต โดยการเพิ่มพ้ืนท่ีปลูก โดยพิจารณาไดจากราคากระเทียมในชวงท่ีหนึ่ง 
(ป2541/42 – 2545/46) อยูในเกณฑท่ีนาพอใจ อยางไรก็ตามในป 2544/45 พื้นท่ีปลูกกระเทียมมีแนวโนม
ลดลง ซ่ึงเปนการลดลงท่ีสอดคลองกับชวงเวลาท่ีประเทศจีน 
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เขาเปนสมาชิก WTO ( ธันวาคม 2544) และประเทศไทยไดมีการลงนามขอตกลงเสรีทางการคาไทย-จีน 
(ตุลาคม 2546) โดยเฉพาะอยางยิ่งป 2546/47 พื้นท่ีปลูกกระเทียมของประเทศไทยลดตํ่าลงขณะท่ีราคาท่ี
เกษตรกรขายไดก็ลดตํ่าลงดวย  และในปนี้ ประเทศไทยนําเขากระเทียมจากประเทศจีนถึง 48,479.40 ตัน แตก็
ไมสามารถระบุไดวาราคาที่ต่ําลงน้ันเปนผลมาจากการนําเขากระเทียมจากประเทศจีน เนื่องจากลักษณะการ
ข้ึนลงของราคากระเทียมท่ีเกษตรกรขายไดมีลักษณะข้ึนลงเปนวัฏจักร 
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                ภาพท่ี  4.17  พื้นท่ีปลูกเปรียบเทียบกับราคากระเทียมแหงท่ีเกษตรกรขายได ป 2541/42 –  
                                     2550/51 
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ตารางท่ี 4.28   เปรียบเทียบพื้นปลูกกระเทียม ราคาท่ีเกษตรกรขายได และปริมาณการนําเขากระเทียมจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ป พื้นท่ีปลูก
(ไร) 

ผลผลิต
(ตัน) 

ราคาท่ีเกษตรกร 
ขายได (บาท/กก.) 

ปริมาณการนําเขา
กระเทียมจากจีน (ตัน) 

หมายเหตุ 

2541/42 136,561 117,755 31.35 0  
2542/43 137,814 126,119 24.94 0  
2543/44 149,690 131,581 20.55 0  
2544/45 140,973 126,423 24.47 13,858.61 จีนเขาเปนสมาชิก WTO 
2545/46 131,686 104,832 27.68 40,516.94  
2546/47 97,629 95,909 19.5 48,479.40 - FTA ไทย-จีน 
2547/48 105,986 106,598 21.8 40,098.81  
2548/49 84,178 81,376 27.5 25,645.50  
2549/50 76,324 74,711 34.62 19,803.14  
2550/51 87,422 85,648 17.81 -  

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
5.1.2. ประสิทธิภาพการผลิต 

 การวิเคราะหในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมของประเทศไทย โดยพิจารณาจากผลผลิต
เฉล่ียตอไรของประเทศไทยที่เทากับ 991 กิโลกรัมตอไรแลว เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกระเทียม
ของโลก ท่ี 2,084  กิโลกรัมตอไร แลว พบวาตํ่ากวาถึงรอยละ 110.29 และเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม 
ท่ีมีผลผลิตตอไรสูงสุดของประเทศแลว พบวาตางกันประมาณรอยละ 20  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลอยางมากตอผลผลิต
กระเทียม คือสภาพภูมิอากาศ กระเทียมเปนพืชท่ีตองการอุณหภูมิประมาณ 12-22 องศาเซลเซียส ซ่ึงการปลูก
กระเทียมในภาคเหนือท่ีมีอุณหภูมิในชวงเดือนที่มีการผลิตกระเทียมคือ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ นั้นอยู
ในชวงท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตกระเทียม อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีพื้นท่ีผลิตกระเทียม
กระจายอยูท่ัวไป ท้ังๆท่ีมีการประกาศเขตเศรษฐกิจการปลูกกระเทียม 

5.1.3. การใชเทคโนโลยีของเกษตรกร 
 การวิเคราะหการใชเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติของเกษตรกร 
และจากคําแนะนําการปลูกกระเทียม ท่ีมีผลตอปริมาณและคุณภาพของผลผลิตแลว ดังนี้ 



 
 

(94) 

   1) การจัดการแปลงปลูก 
       เกษตรกรสวนใหญยกแปลงสําหรับปลูกกระเทียมซ่ึงเปนไปตาม 
คําแนะนํา แตความกวางของแปลงปลูกนั้น ท่ีเหมาะสมคือ อยูระหวาง 1-1.2 เมตร ซ่ึงมีเกษตรกรปฏิบัติเพียง 
รอยละ 36 เกษตรกรสวนใหญยกเปนแปลงขนาดใหญตามพื้นท่ีนา ทําใหไมเหมาะสมในการดูแลรักษาเชน
การใหน้ํา และการกําจัดวัชพืชเปนตน 
   2) การจัดการปุย 
    - ปุยอินทรีย 

               เกษตรกรเพี ยงรอยละ  30 ท่ี มีการให ปุ ยอินทรียตามคําแนะนํ า  คือ       
1 ตันตอไรข้ึนไป ท้ังๆท่ีเปนความจําเปนสําหรับกระเทียมท่ีเปนพืชหัว ตองการสภาพดินท่ีมีความรวนซุย และเม่ือ
พิจารณาจากการที่เกษตรสวนใหญปลูกกระเทียมในพื้นท่ีนา ท่ีมีดินคอนขางเหนียว ดังนั้นการปรับสภาพทาง
กายภาพของดินจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชปุยอินทรียในการปรับสภาพของแปลงปลูก 

- ปุยเคมี 
               ดานการใชปุยเคมีของเกษตรกร มีเกษตรกรประมาณคร่ึงหนึ่งเทานั้นท่ีใช

สูตรปุยถูกตองตามคําแนะนํา 
   3) การจัดการน้ํา 
                    เกษตรกรสวนใหญงดการใหน้ํากระเทียมในชวงกอนเก็บเกี่ยว 2 อาทิตย แตก็ยังมี
เกษตรกรอีกประมาณรอยละ 20 ท่ีไมปฏิบัติ ซ่ึงการงดใหน้ํากระเทียมกอนเก็บเกี่ยวมีความสําคัญตอคุณภาพ
ในการเก็บรักษาของกระเทียม 

ตารางท่ี 4.29   สรุปเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมของเกษตรกรท่ีมีผลตอคุณภาพเปรียบเทียบกับคําแนะนํา 

รายการ คําแนะนํา รอยละของเกษตรกรท่ี
ปฏิบตั ิ

การยกรองแปลงปลูก ยกรอง 96 
ความกวางแปลงปลูก 1-1.2 เมตร 36 
ปุยอินทรีย 1 ตัน/ไร ข้ึนไป 30 
ปุยเคม ี 15-15-15+13-13-21 หรือ  

15-15-15 + 8-24-24 
56 

การจัดการน้ํา งดน้ํากอนเก็บเกี่ยว 2 อาทิตย 83 
ปุยเคม ี 150 กก./ไร 91 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 
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 นอกจากนี้แลวการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในการผลิตกระเทียม เกษตรกรระบุปญหาเกี่ยวกับเร่ืองราคา
ผลผลิต รองลงมาคือตนทุนการผลิตท่ีสูง ปจจัยการผลิตมีราคาแพง จะเห็นไดวาเกษตรกรไมระบุปญหาดาน
การใชเทคโนโลยี เนื่องจากเกษตรกรปลูกกระเทียมมานานจนเปนวิถีชีวิต มีความเคยชินในการปฏิบัติ 
เกษตรกรจึงมองไมเห็นความสําคัญในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
คุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐาน 

5.1.4  ขอตกลงการคาเสรีไทย-จีน 
            การเปดเสรีทางการคาทวิภาคีท่ีนับวามีผลตอการผลิตกระเทียมของประเทศไทยอยาง
มากคือ ขอตกลงเสรีทางการคาไทย-จีน จากการที่ประเทศไทยไดลงนามขอตกลงเสรีทางการคากับประเทศจนี 
และมีผลใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2546นั้น มีผลใหปริมาณการผลิตกระเทียมของประเทศไทยในป 2547 ลด
ต่ําลง  และในปนี้ประเทศไทยนําเขากระเทียมจากประเทศจีนมีปริมาณสูงสุด ประเทศไทยเร่ิมนําเขากระเทียม
จากประเทศจีนหลังจากท่ีประเทศจีนเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เม่ือเดือนธันวาคม 2544 ซ่ึงทําให
ไทยตองยกเลิกมาตรการหามนําเขากระเทียม และมาใชมาตรการดานภาษีและการกําหนดโควตาตามขอตกลง
ขององคการการคาโลกแทนสําหรับกระเทียมท่ีเปนสินคาออนไหวสูง  (ภาพท่ี 4.18  ) 
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       ภาพท่ี 4.18   การผลิตกระเทียมของประเทศไทยและปริมาณการนําเขากระเทียม 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ป2541/42 – 2550/51 
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 จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วากระเทียมท่ีนําเขามานั้น ท่ีผานมาเปนกระเทียมนอก
โควตาท้ังหมดซ่ึงเสียภาษีรอยละ 57 แสดงใหเห็นวาตนทุนกระเทียมจีนนั้นตํ่ากวาของประเทศไทยมาก และ
การกําหนดโควตาน้ันไมสามารถตานทานกระเทียมราคาถูกจากประเทศจีนได รวมถึงไมสามารถปกปอง
กระเทียมไทยได และในป 2558 ตามขอตกลงประเทศไทยตองลดภาษีกระเทียมนอกโควตาใหเหลือ รอยละ 
50 และจะไมลดลงอีก ซ่ึงจะเปนการทําใหปริมาณการนําเขากระเทียมจากประเทศจีนเพิ่มมากข้ึน จนกระท่ัง
สามารถทดแทนกระเทียมไทยบางสวนได ซ่ึงจะมีผลกระทบตอกระเทียมของประเทศไทย ดังนี้ 

1) ทําใหตลาดกระเทียมไทยในประเทศมีขนาดเล็กลง เนื่องจาก 
1.1) ถูกแทนท่ีดวยกระเทียมจากประเทศจีน  
1.2) เกษตรกรลดพื้นท่ีการผลิตเนื่องจากขาดทุน ทําใหผลผลิตกระเทียม

ไทยในตลาดมีนอย 
1.3) ผูบริโภคเกิดความเคยชินในการบริโภคกระเทียมจากประเทศจีน มี

ขนาดใหญ สะดวกในการเตรียมเพื่อปรุงอาหาร 
2) กระเทียมไทยกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ หายาก และราคาแพง แตมีขอควรระวัง

คือผูคากระเทียมแกะกลีบอาจนํากระเทียมราคาถูกมาปลอมปน 
3) เกษตรกรท่ียังคงอาชีพปลูกกระเทียม จะลดตนทุนการผลิตลงดวยการเพิ่ม

ผลผลิต/ไรโดยการเพ่ิมน้ําหนักผลผลิต  เชนการใสปุยเคมีในปริมาณท่ีมากเกินความตองการของกระเทียม 
เปนตน 

 
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณกระเทียมนําเขาท่ีจับกุมได ในป2547 นั้นมีปริมาณกระเทียมท่ี 

จับกุมไดต่ํากวาป 2543 – 2546 ซ่ึงเปนปท่ีประเทศไทยนําเขากระเทียมจากประเทศจีนในปริมาณท่ีสูง แต
อยางไรก็ตามไมสามารถสรุปไดวาขอตกลงเสรีทางการคาไทย-จีน มีผลทําใหการลักลอบนําเขากระเทียม
ลดลง  ถึงแมวาในป2549 และ 2550 จะมีปริมาณกระเทียมท่ีจับกุมไดสูงข้ึน และปริมาณการนําเขากระเทียม
จากประเทศจีนลดลง  
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เม่ือพิจารณาถึงการใชงบประมาณของรัฐบาลในการดําเนินการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก
กระเทียมของประเทศไทยหลังจากท่ีไดมีการลงนามขอตกลงการคาเสรีไทย-จีน ไดแกโครงการลดพ้ืนท่ีปลูก
กระเทียม ป 2546/47 – 2547/48 และโครงการปรับโครงสรางกระเทียม ป 2549/50 พบวาใชงบประมาณถึง 
209.708 ลานบาท 

5.2  การวิเคราะหดานมาตรการดําเนินการของรัฐ 
                       กระเทียมเปนพืชท่ีมีปญหาดานการผลิตลนตลาด ราคาตกตํ่า ทําใหเกษตรกร 
ชุมนุมเรียกรองใหรับบาลชวยเหลืออยูเปนประจํา  จากการวิเคราะหมาตรการดําเนินการของรัฐเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร สามารถแบงไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 
  5.2.1 การควบคุมปริมาณการผลิต โดยการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียม จํานวน 7 
จังหวัด ซ่ึงรับบาลจะชวยเหลือเปนพิเศษกับเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียน 

FTA ไทย-จีน 

ผลการจับกุมการลักลอบนําเขากระเทียม
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ภาพท่ี 4.19   เปรียบเทียบปริมาณการนําเขากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
                   และปริมาณกระเทียมลักลอบท่ีจับกุมไดป2541/42 – 2550/51 
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           ผลการวิเคราะห 
           เกษตรกรที่มีพื้นท่ีปลูกกระเทียมอยูนอกเหนือเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียม เม่ือเกิด
กรณีเกษตรกรรวมตัวกันขอความชวยเหลือ หรือราคากระเทียมตกตํ่า การดําเนินการของรัฐ 
ท่ีผานมา รัฐบาลชวยเหลือเกษตรกรทุกราย เห็นไดวาการกําหนดเขตดังกลาวไมสามารถควบคุมปริมาณการ
ผลิตได 
  5.2.2 มาตรการแทรกแซงราคา ป 2543/25-2539/40 
                       มาตรการชวยเหลือของรัฐบาลท่ีผานมาตั้งแตป 2543/25-2539/40 คือมาตรการ
แทรกแซงราคา โดยอนุมัติผานมติคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซ่ึงมีวงเงินท่ีอนุมัติในการ
ดําเนินการตามมาตรกรน้ี ท้ังส้ิน2,004.5 ลานบาท ตามตารางท่ี 4.30 
          ผลการวิเคราะห 
          มาตรการดังกลาวไมสามารถแกไขปญหากระเทียมราคาตกตํ่าไดอยางยั่ งยืน 
ยังเกิดเหตุการณเกษตรกรเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือดานราคาอีก  

ตารางท่ี 4.30  สรุปมาตรการแทรกแซงกระเทียม ป2534/35-2539/40 

ป รายการ วงเงินท่ีอนุมัติ ผลการดําเนินงาน 
2534/35 แทรกแซงราคากระ เ ที ยมจั งห วัด

เชียงใหมและลําพูน 
50 ลานบาท 

(คชก.) 
ปริมาณ 994.286 ตัน 
มูลคา 16.401บาท 
 

2535/36 รับจํานํา/ขายฝาก  กระเทียม จังหวัด
เชียงใหม ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน 
พะเยา และลําปาง 

283.75 ลานบาท 
(คชก) 

ปริมาณ 29,836 ตัน 
มูลคา 246.668 ลานบาท 
 

2537/38 แทรกแซงราคากระเทียมจากเกษตรกร 230 ลานบาท 
(คชก.) 

ขายฝาก 6,755.748 ตัน 
ไถถอน 3,448.045 ตัน 

2538/39 1.แทรกแซง 230 ลานบาท 
(คชก.) 

ไมได ดํา เ นินการเนื่องจาก
กระเทียมราคาดี 

 2 .แปรปรู ป ก ร ะ เ ที ย ม ในจั ง ห วั ด
เชียงใหมและลําพูน 

10.3 ลานบาท 
(คชก.) 

รับซื้อกระเทียม 1,548.578 
ตัน 

2539/40 รับจํานํากระเทียม ในพ้ืนที่เปาหมาย 
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน  แมฮองสอน 
พะเยา ลําปาง และตาก 

1,200 ลานบาท 
(คชก.) 

รับจํานําได 51,696 ตัน 

รวมวงเงินท่ีอนุมัติ 2004.05 ลานบาท  
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 5.2.3 โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญและกระเทียมป 2541/42-2543/44 
            โครงการนี้ดําเนินการท่ีจังหวัดเชียงใหมโดยมีเปาหมาย ลดพื้นท่ีจํานวน 6,871.5ไร ใน
พื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญ และกระเทียม ผลการดําเนินงานปรากฏวา ลดพื้นท่ีได 4,069ไร ตามตารางท่ี 4.31
  
                                     ผลการวิเคราะห 
           โครงการน้ีดํ า เนินการใน  2  พื้น ท่ี คือพื้น ท่ีปลูกหอมหัวใหญ  และกระเทียม 
ซ่ึงไดผลในการลดพ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญ เนื่องจากหอมหัวใหญเปนพืชท่ีควบคุมการนําเขาเมล็ดพันธุ ซ่ึงได
ดําเนินการควบคูไปกับการลดปริมาณนําเขาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญดวย  สําหรับการปลูกในพื้นท่ีกระเทียม 
เกษตรกรอาจกลับมาปลูกกระเทียมไดอีกในปถัดไป 
 
ตารางท่ี 4.31  สรุปโครงการลดพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญและกระเทียม ป 2541/42 – 2543/44 

ผลการดําเนินงาน ป รายการ วงเงินอนุมัต ิ

จํานวน
เกษตรกร(ราย) 

พื้นท่ีท่ีลด 
(ไร) 

2541/42 สงเสริมการปลูกมันฝร่ังทดแทน
ในจังหวัดเชียงใหม 

3.52 ลานบาท 968 998 

2542/43 สงเสริมการปลูกมันฝร่ังทดแทน
ในจังหวัดเชียงใหม 

6.49 ลานบาท 495 1,277 

2543/44 สงเสริมการปลูกมันฝร่ังทดแทน
ในจังหวัดเชียงใหม 

3.32 ลานบาท 594 1,794 

รวม 13.33 2,057 4,069 
 

5.2.4 โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47 – 2547/48  
         เนื่องจากรัฐบาลไดประเมินวากระเทียมเปนสินคาท่ีไมสามารถแขงขันได รวมทั้งไม

สามารถแกไขปญหาการลักลอบนําเขา และควบคุมปริมาณการนําเขาภายใตเง่ือนไขการเปดเสรีทางการคา
ท้ั ง ๆ ท่ี ไ ด กํ า ห น ด ใ น เ ร่ื อ ง โ ค ว ต า ไ ว แ ล ว ไ ด  จึ ง ไ ด มี โ ค ร ง ก า ร ล ด พ้ื น ท่ี ป ลู ก ก ร ะ เ ที ย ม 
ป 2546/47 – 2547/48 ข้ึน 
   1 )โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป  2546/47 โครงการนี้ดํ า เนินการใน  
16 จังหวัดท่ีปลูกกระเทียมท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมาย ลดพื้นท่ีกระเทียมจํานวน 52,000ไร โดยการปลูกพืช
ลมลุกและพืชยืนตน ผลการดําเนินงานปรากฏวา ลดพ้ืนท่ีได 15,397.33 ไร 
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 ผลการวิเคราะห 
    โครงการนี้ดําเนินการไดเพียงรอยละ 29.61 และจะเห็นวาเกษตรกรเลือกปลูกพืช
ลมลุกถึง 13,484.30 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.58 ซ่ึงในปตอมาเกษตรกรสามารถเปล่ียนกลับมาปลูกพืช
เดิมได 

2) โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2547/48 ดําเนินการเฉพาะ 5  จังหวัด 
ในภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน และพะเยา โดยจายเงินชดเชยใหเกษตรกรที่นํา
กระเทียมมาขายใหสหกรณในราคากิโลกรัมละ 18 บาท และจายเงินชดเชยในการลดพื้นท่ีเพาะปลูกให
เกษตรกร ไรละไมเกิน 12,000 บาท โดยมีเง่ือนไขวาจะไมกลับมาปลูกกระเทียมอีก ผลการดําเนินงานปรากฏ
วา ลดพ้ืนท่ีได 15,694.76 ไร 

    ผลการวิเคราะห 
      โครงการนี้ดูเหมือนจะไดผลในการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมอยางถาวร โดยดูไดจาก
การลดลงของพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมในป 2548/49 มีพื้นท่ีปลูกจํานวน 84,178 ไร ลดลงเหลือ 76,324 ไร ในป 
2549/50 แตในป 2550/51 พื้นที่ปลูกไดเพิ่มข้ึนเปน 87,422 ไร เนื่องจากราคากระเทียมในป 2549/50 มีราคาสูง
ถึง 34.62 บาทตอกิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 4.32  สรุปโครงการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียม ป 2546/47 – 2547/48 

ผลการดําเนินงาน ป รายการ วงเงินอนุมัต ิ

จํานวน
เกษตรกร(ราย) 

พื้นท่ีท่ีลด 
(ไร) 

2546/47 สงเสริมการลดพ้ืนที่ปลูกกระเทียม 
โดยปลูกพืชยืนตนและพืชลมลุก
ทดแทนใน 16 จังหวัด 

89 ลานบาท 
(คชก.) 

4,933 15,397.33 

2547/48 สงเสริมการลดพ้ืนที่ปลูกกระเทียม 
โดยปลูกพืชยืนตนและพืชลมลุก
ทดแทนใน   จังหวัด  เ ชียงใหม 
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน และ
พะเยา โดยปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูก 
และ มี เ ง่ื อน ไข จ ะ ไม ม าป ลู ก
กระเทียมอีก 

796 ลานบาท 
(คชก.) 

4,322 15,694.76 

รวม 885 9,255 31,092.09 
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  5.2.5) โครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียม ป 2549/50 
            โครงการนี้ใชเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสาม
รถการแขงขัน เนื่องจากกระเทียมเปนพืชท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา โดยมีเปาหมายสงเสริม
การปลูกพืชทดแทนกระเทียม ไดแก มันฝร่ัง 10,000 ไร พริกหวาน 600 ไร และยางพารา 10,400 ไร ผลการ
ดําเนินงานปรากฏวา มีเกษตรกรปลูกมันฝร่ังจํานวน 51.6 ไร 
             ผลการวิเคราะห 
          โครงการนี้เปนโครงการท่ีมีประโยชน แตไมเปนไปตามเปาหมายคือ 

1) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชงบประมาณปกติของหนวยงาน  ซ่ึง
ปจจุบันนี้งบประมาณในดําเนินงานของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้นโครงการท่ีมีความจําเปนตอเกษตรกรและ
ตองการใหโครงการบรรลุผลสําเร็จจําเปนตองมีงบประมาณในการดําเนินการพิเศษ 

2) การสงเสริมการปลูกมันฝร่ัง พริกหวาน และยางพารา ซ่ึงเกษตรกร 
ตองมีการลงทุน โดยกองทุนฯจะชวยในเร่ืองชดเชยดอกเบ้ียจากการกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ ซ่ึงตองใชเวลานานในการประสานงานและอนุมัติจากธกส.  นอกจากนี้แลวพืชเหลานี้เปนพืชใหม
เกษตรกรไมมีความชํานาญ รวมท้ังเกษตรกรตองมีการลงทุนท่ีสูงมากหากเลือกปลูกพริกหวานทดแทน
กระเทียม 
   3)ระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ  การอนุมัติ/โอนงบประมาณ  ลาชา 
ไมทันกับฤดูปลูกของพืชท่ีสงเสริมเชนการปลูกมันฝร่ังโรงงานทําใหการผลิตมันฝร่ังของเกษตรกร 
ท่ีรวมโครงการเกิดความเสียหายเนื่องจากระยะเวลาของการปลูกไมเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.33  สรุปโครงการปรับโครงสรางกระเทียม ป 2549/50 

ผลการดําเนินงาน โครงการ รายการ วงเงินท่ีใช 

จํานวน
เกษตรกร

(ราย) 

พื้นท่ีท่ี
ลด 
(ไร) 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในพื้นท่ีเดิม 

งบปกติของหนวยงาน - - 

2. สงเสริมการปลูกมันฝร่ัง
ในโรงเรือน 
 

243,262.38บาท 
(กองทุนปรับ
โครงสรางฯ) 

21 51.6 

3. สงเสริมการปลูกพริก
หวานในโรงเรือน 

เกษตรกรสมัครเขาโครงการ85 ราย พื้นท่ี 99.75 ไร 
แตโครงการถูกชะลอ 

ปรับ
โครงสราง
สินคา
กระเทียม 

4. สงเสริมการปลูกยางพารา ไมไดดําเนินการ 
รวม 243,262.38บาท 21 51.6 

 
5.3 ขอเสนอแนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียม 

      จ ากก ารวิ เ ค ร า ะห ในด านสภาพการผ ลิตและก ารตล าดกระ เที ย ม  และมาตรก า ร 
การดําเนินการของรัฐ ท่ีกลาวมาแลว พบวาการผลิตและการตลาดของกระเทียมยังเปนปญหาที่ เกิดข้ึน 
มาตลอด และเหมือนเดิม ท้ังๆท่ีรัฐบาลไดมีมาตรการดําเนินการตางๆ แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการสินคากระเทียมจึงควรเปนการจัดการท้ังระบบหวงโซอุปทาน ตั้งแตผูผลิต ถึง
ผูบริโภค ดังนี้ 
  5.3.1. การจัดการดานการผลิต 
           ตลาดกระเทียมของประเทศไทยเปนตลาดบริโภคภายในประเทศ  การสงออกและการ
แ ป ร รู ป เ ป น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต า ง ๆ มี น อ ย  ดั ง นั้ น แ น ว ท า ง จั ด ก า ร ด า น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ซ้ื อ แ ล ะ 
ความตองการขาย ควรเปนดังนี้ 

1) การควบคุมพื้นท่ีการผลิตใหเหมาะสม 
1.1) การควบคุมพ้ืนท่ีการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการ 
      กําหนดเปาหมายความตองการใชกระเทียมใหชัดเจน โดยพิจารณาจาก

จํานวนประชากร ปริมาณและมูลคาทางการคา ขอจํากัดตางๆทางการคา ศักยภาพและโอกาสทางการคา เปน
ตน และนํามากําหนดเปนเปาหมายการผลิต และพ้ืนท่ีการผลิต 
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1.2) การควบคุมพื้นท่ีการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีกระเทียม
ตองการ โดยมีการพิจารณาในเร่ืองของการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจใหม ปรับลดพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม 
   2) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
                   จั ด ทํ าทะ เ บี ยน ผู ป ลูกกระ เที ยมให มีความ ชัด เจนของทํ า เ ล ท่ีตั้ ง  และ 
จดทะเบียนผูปลูกโดยการสํารวจพื้นท่ีปลูกโดยใชระบบภูมิสนเทศดวยเคร่ืองมือ GPS สํารวจพื้นท่ีปลูกของ
เกษตรกร และจัดทําแผนท่ี  
   3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ดวยการ 

3.1) สงเสริมการผลิตดวยหลักการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิต
กระเทียมท่ีมี คุณภาพ  ดวยการถายทอดความรู สู เกษตรกรทุก รูปแบบ  เชน  การอบรมใหความรู 
การจัดทําแปลงสาธิต เปนตน 

3.2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีถูกตองในการผลิตกระเทียม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการปรับปรุงบํารุงดิน การเลือกพื้นท่ีใหเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

4) สงเสริมการปลูกพืชทดแทนในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม 
    พืชท่ีทดแทนจะตองเปนพืชท่ีมีตลาดแนนอน ตองมีการใหความรูแกเกษตรกร

อย า ง เนนหนัก และต อเนื่ อง   รวมท้ั ง  รั ฐอาจจะต องช วย เห ลือ เกษตรกรบางส วน เชน  ค าพัน ธุ  
เปนตน 

5) พัฒนางานวิจัย ท้ังในดานพันธุ เทคโนโลยีการผลิต และวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว รวมท้ังเทคโนโลยีดานการแปรรูปกระเทียมใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
  5.3.2 การจัดการดานการตลาด 

1) การใชมาตรฐานกระเทียม 
                                ประเทศไทยไดมีการจัดทํามาตรฐานกระเทียมและประกาศใชแลว ตองหา

มาตรการการใชมาตรฐานกระเทียมเพื่อควบคุมคุณภาพ มีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรรูอยางท่ัวถึง และ
รณรงคใหมีการใชมาตรฐานกระเทียม 

2) รณรงคการบริโภคกระเทียมไทย 
                               กระเทียมไทยมีลักษณะเฉพาะในเ ร่ืองรส  กล่ิน  ตองมีการผลักดันให มี 

การใชกระเทียมไทยเพื่ออาหารไทย เปนการสรางจุดเดนของประเทียมไทย ดังนั้นควรรณรงคควบคูกับอาหาร
ไทย คือ อาหารไทยตองใชกระเทียมไทย 
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3) การสรางมูลคาเพิ่ม ไดแก 
      3.1) สงเสริมการแปรรูปกระเทียม 

- สงเสริมการแปรรูปครบวงจรกับโรงงานแปรรูปโดยใชตลาด
ขอตกลงในการดําเนินการผลิตกระเทียมท่ีมีคุณภาพ ปริมาณตรงตามความตองการของโรงงาน 

- สงเสริมผานกลุมเกษตรกรในแหลงผลิตท่ีมีโรงงานรองรับ 
- รณรงคประชาสัมพันธการบริโภคกระเทียมข้ันสูง ในลักษณะ

ของอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อใหเกิดการขยายตลาดของผลิตภัณฑกระเทียมสกัดแคปซูลหรืออัดเม็ด 
3.2) สงเสริมการผลิตกระเทียมตามแหลงบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) 
3.3) สงเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย 
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แนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียมดานการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการดานการผลิต

ควบคุมพื้นที่การ
ผลิตใหเหมาะสม 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและปรับปรุงผลผลิต 

สงเสริมการปลูก
พืชทดแทน 
-พืชที่มีตลาด
แนนอน 
-ใหความรูอยาง

พัฒนางานวิจัย 
-เทคโนโลยี
การผลิต 
-วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว 
-การแปรรูป 
 

พื้นที่ที่ไมเหมาะสม
กับการผลิตกระเทียม 

กําหนดเปาหมายการผลิต
และพื้นที่การผลิต 
พิจารณาจาก 
-ความตองการใช 
-ขอจํากัดดานการคา 
-โอกาสทางการคา 
-ศักยภาพของประเทศ 

ปรับปรุงเรื่องการกําหนด
เขตเกษตรเศรษฐกิจ  
พิจารณาจาก 
-สภาพแวดลอมที่
กระเทียมตองการ 

จดทะเบียนผูปลูก 

สํารวจพื้นที่ปลูกดวย
ระบบภูมิสนเทศ และ
จัดทําแผนที่

พื้นที่ที่เหมาะสม
กับการผลิต
กระเทียม

สงเสริมการผลิตดวย
หลักเกษตรดีที่เหมาะสม 

สงเสริมการใช
เทคโนโลยีที่ถูกตอง 
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แนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียม ดานการตลาด 
 

การจัดการดานการตลาด 

การใชมาตรฐานกระเทียม 

ผลักดันใหมีการใช
กระเทียมไทยเพื่ออาหาร

สงเสริมการแปรรูป
กระเทียม 
-สงเสริมการแปรรูป
ควบวงจรกับโรงงาน 
-สงเสริมผานกลุม
เกษตรกร 
-ประชาสัมพันธการ
บริโภคกระเทียมเพื่อ
เปนอาหารสุขภาพ 

การสรางมูลคาเพิ่ม 

ประชาสัมพันธ 

รณรงคใหมีการใช
มาตรฐาน 

รณรงคการบริโภค
กระเทียมไทย 

สรางจุดเดนกระเทียมไทย 

สงเสริมกระเทียม
ตามแหลงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร(GI) 

สงเสริมการผลิต 
กระเทียม
อินทรีย 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาแนวทางบริหารจัดการสินคากระเทียม ไดแบงข้ันตอนการศึกษาเปน 5 ข้ันตอน 
คือศึกษาในดานสภาพการผลิตกระเทียม ดานสภาพการตลาดกระเทียม ดานการใชเทคโนโลยีการ
ปลูกกระเทียมของเกษตรกร ดานมาตรการดําเนินงานของรัฐ และดานการวิเคราะหแนวทางบริหาร
จัดการกระเทียม ซ่ึงจากการศึกษาสรุปผลไดดังนี้ 

1. สภาพการผลิตกระเทียม 

 การผลิตกระเทียมของโลกในป 2550 มีพื้นท่ีการผลิตท้ังส้ิน 7,529 พันไร ผลผลิต 15,686 
พันตัน ซ่ึงในรอบ 5 ปท่ีผานมา การผลิตกระเทียมของโลกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ประเทศท่ีมีการผลิต
กระเทียมมากท่ีสุดคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีพื้นท่ีการผลิต และผลผลิตรวมเปน
สัดสวนรอยละ 57.47 และ 77.06 ของพื้นท่ีการผลิต และผลผลิตกระเทียมของโลกตามลําดับ 
สําหรับประเทศไทยมีพื้นท่ีการผลิต และผลผลิตเปนอันดับท่ี 11 และ 17 ของโลกตามลําดับ โดยมี
พื้นที่การผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.0 ของพ้ืนท่ีผลิตกระเทียมของโลก และมีผลผลิตเปนสัดสวน
รอยละ 0.48 ของผลผลิตของโลก 
 การผลิตกระเทียมของประเทศไทย มีพื้นท่ีการผลิตกระเทียมในระหวางป 2541/42 – 
2545/46 อยูประมาณ 130,000 – 150,000 ไร และลดลงเปน 76,324 ไร ในป 2549/50 แตพื้นท่ีปลูก
กระเทียมก็ไดเพิ่มข้ึนเปน 87,422 ไร ในป 2550/51ปริมาณผลผลิตกระเทียมท่ีผลิตไดในประเทศใน
ระหวางป 2541/42 ถึงป 2544/45 มีปริมาณระหวาง 120,000 – 132,000 ตัน และปริมาณผลผลิตในป 
2546/47-2550/51 อยูระหวาง  74,000- 107,000 ตัน แหลงผลิตกระเทียมท่ีสําคัญของประเทศไทยอยู
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีปลูกรอยละ 95 อยูในภาคเหนือ จังหวัดท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกกระเทียมมากท่ีสุดคือจังหวัดเชียงใหม รองลงมาไดแก พะเยา แมฮองสอน ลําปาง และ ลําพูน  
ประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมของประเทศไทยท่ีผานมา 10 ป คือระหวางป 2541/42 –  ป2550/51 
อยูระหวาง 800 – 900  กิโลกรัมตอไร ในป 2550/51 ประเทศไทยมีผลผลิตกระเทียมเฉล่ีย 991 
กิโลกรัมตอไร การปลูกกระเทียมของประเทศไทยมี 2 ลักษณะ คือการปลูกกระเทียมในพื้นท่ีนา
หลังการเก็บเกี่ยวขาว และการปลูกในพื้นท่ีปลูกกระเทียมโดยเฉพาะ  ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญมีพื้นท่ี
ปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมในระหวางเดือนกันยายน – มกราคม และเก็บเกี่ยวกระเทียมในระหวาง 
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เดือน ธันวาคม – เมษายน ตนทุนการผลิตกระเทียมของประเทศไทยป2550/51 เฉล่ียไรละ 
17,321.64 บาท คิดเปนตนทุนรวม 18.29 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงตนทุนท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดคือตนทุน
ในเร่ืองแรงงาน ซ่ึงไดแกคาเตรียมดิน คาปลูก คาดูแลรักษาและคาเก็บเกี่ยว คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 
ของตนทุนท้ังหมด  

2. สภาพการตลาดกระเทียม 

 การคากระเทียมของประเทศไทยมี 3 แบบตามระยะเวลาการจําหนาย คือกระเทียมสด  
กระเทียมเยา  และกระเทียมแหง  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในหวงโซอุปทานกระเทียม ไดแกเกษตรกร 
ผูปลูกกระเทียม พอคารวบรวมในทองถ่ิน โรงงานแปรรูปในทองถ่ิน พอคาขายสงในจังหวัด และ
กรุงเทพฯ พอคาขายปลีกในตางจังหวัด และกรุงเทพฯ โรงงานแปรรูปในกรุงเทพฯ . ซุปเปอรมารเก็ต
ตางๆ และผูบริโภค  ราคากระเทียมท่ีเกษตรกรขายไดท่ีไรนา ตั้งแตป 2541/42 – 2550/51 อยูในชวง 
19.50 บาท – 34.62 บาทตอกิโลกรัม ประเทศไทยสงออกและนําเขากระเทียมและผลิตภัณฑในรูป
ของกระเทียมสด/แชเย็น กระเทียมแหงเปนผง และกระเทียมแหงไมเปนผง โดยในป 2550 ประเทศ
ไทยสงออกกระเทียมและผลิตภัณฑ ปริมาณ 1,074.2 ตัน คิดเปนมูลคา 31.3 ลานบาท โดยสงออก
ในรูปของกระเทียมแหงไมเปนผงมากท่ีสุด ประเทศคูคาท่ีสําคัญคือประเทศญี่ปุน และประเทศ
อินโดนีเซีย  ประเทศไทยนําเขานําเขากระเทียมและผลิตภัณฑในป2550 มีปริมาณ 23,547 ตัน มูลคา 
282.34 ลานบาท โดยนําเขาในรูปของกระเทียมสดหรือแชเย็น ประเทศคูคาท่ีสําคัญคือประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังมีการลักลอบนําเขากระเทียมซ่ึงสามารถจับกุมไดในป 2550  
มีปริมาณท้ังส้ิน 367.05 ตัน มูลคา 4.95 ลานบาท ขอตกลงการคาเสรีไทย-จีนเปนขอตกลงท่ีมีผลกับ
กระเทียมคือเปนหนึ่งในสินคา ท่ีจะตองลดภาษีเปน 0% เฉพาะภายในโควตาภาษีท่ีกําหนดภายใต 
WTO ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดอัตราภาษีนําเขาไวที่รอยละ 27 และ 57 สําหรับกระเทียมนําเขา 
ในและนอกโควตาตามลําดับ โดยมีปริมาณผูกพันอยูท่ี 65 ตัน ซ่ึงท่ีผานมานั้นประเทศไทยยังไมเคย 
มีการนําเขากระเทียมภายในโควตาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเลย  

3. การใชเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมของเกษตรกร 

 เกษตรกรรอยละ 77.0 ปลูกกระเทียมในพื้นท่ีนา เกษตรกรยกรองสําหรับปลูกกระเทียม 
คิดเปนรอยละ 96.0 โดยเกษตรกรทําแปลงปลูกมีความกวาง 1.21 – 2.50 เมตร คิดเปนรอยละ 40.0 
เกษตรกรใสปุยอินทรียในแปลงปลูกคิดเปนรอยละ 57 โดยใสในอัตรานอยกวา 1 ตันตอไร คิดเปน
รอยละ 30.0 เกษตรกรทั้งหมดใสปุยเคมีในแปลงปลูก โดยใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 รวมกับ 13 -13 – 21  
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คิดเปนรอยละ 40.0 เกษตรกรใหน้ําดวยการปลอยน้ําเขารองคิดเปนรอยละ 62.0 เกษตรกร 
รอยละ 83.0 งดใหน้ํากับกระเทียมกอนการเก็บเกี่ยว ศัตรูพืชท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับเกษตรกร คือ  
โรคใบจุดสีมวง เกษตรกรทั้งหมดเก็บเกี่ยวกระเทียมคร้ังเดียว และแขวนผลผลิตไวในโรงเรือน
โปรง เกษตรกรทั้งหมดขายกระเทียมแบบคละเกรด ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับกระเทียม คือ ราคา
ผลผลิตตกตํ่า  

4. มาตรการดําเนินงานของรัฐ 

 รัฐบาลไดมีการกําหนดมาตรการตางๆเพ่ือดําเนินการปองกันและแกปญหา ของกระเทียม
ดวยการดังนี้ 

4.1 การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียม เพื่อความสะดวกในการควบคุมปริมาณ 
การผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียมในพื้นท่ี  
7 จังหวัด คือเชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แมฮองสอน และศรีสะเกษ  

4.2  แตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดการการผลิต และการตลาด กระเทียม หอมแดง และ
หอมหัวใหญ  
 4.3  การแทรกแซงตลาดและรับจํานําผลผลิตเพื่อรักษาระดับราคากระเทียมใหอยูในระดับ
ท่ีเหมาะสม  ป2534/35 -  2539/40  

4.4 โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญและกระเทียม ป2541/42 – 2543/44  
4.5 โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47  
4.6 โครงการแกไขปญหากระเทียมท้ังระบบ ป 2547/48 
4.7 โครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียม ป2549 - 50 

5. การวิเคราะหแนวทางบริหารจัดการกระเทียม  

พื้นท่ีปลูกกระเทียมของประเทศไทย มีการเพิ่มข้ึนและลดลงไมแนนอน ข้ึนกับราคา
กระเทียมในปท่ีผานมา ปใดท่ีกระเทียมราคาดี เกษตรกรจะไมมีการลดพื้นท่ี และเกษตรกรท่ีมีทุน
และมีพื้นที่ ก็จะทําการเพ่ิมปริมาณการผลิต โดยการเพิ่มพ้ืนท่ีปลูก  

ประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมของประเทศไทย อยูในระดับต่ํา ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลอยางมาก 
ตอผลผลิตกระเทียม คือสภาพภูมิอากาศ  

การใชเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร  เกษตรกรยังมีการปฏิบัติบางสวนไมเปนไปตาม 
คําแนะนํา ไดแกความกวางของแปลงปลูก การปรับปรุงบํารุงดิน และการจัดการน้ํา  
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ผลกระทบของการเปดเสรีทางการคา ไทย – จีน ท่ีมีตอกระเทียม คือตนทุนกระเทียมจีนตํ่ากวาของ 
ประเทศไทย และการกําหนดโควตานั้นไมสามารถตานทานกระเทียมราคาถูกจากประเทศจีนได 
รวมถึงไมสามารถปกปองกระเทียมไทยได ซ่ึงจะมีผลกระทบตอกระเทียมของประเทศไทย คือทํา
ใหตลาดกระเทียมไทยในประเทศมีขนาดเล็กลง กระเทียมไทยกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ หายาก 
และราคาแพง .เกษตรกรที่ยังคงอาชีพปลูกกระเทียม จะลดตนทุนการผลิตลงดวยการเพิ่มผลผลิต/ไร
โดยการเพิ่มน้ําหนักผลผลิต  เชนใสปุยเคมีในปริมาณท่ีมากเกินความตองการของกระเทียม เปนตน  
 
 มาตรการดําเนินการของรัฐเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ในดานตางๆท่ีไดดําเนินการมาต้ังแต  
ป 2541/42 แตเกษตรกรก็ยังมีปญหามาโดยตลาด เนื่องจาก  
 1. เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกกระเทียมอยูนอกเหนือเขตเกษตรเศรษฐกิจกระเทียม เม่ือเกิดกรณี
เกษตรกรรวมตัวกันขอความชวยเหลือ หรือราคากระเทียมตกตํ่า การดําเนินการของรัฐท่ีผานมา 
รัฐบาลชวยเหลือเกษตรกรทุกราย 
 2. มาตรการแทรกแซงราคา ป 2534/35-2539/40 
 มาตรการนี้ไมสามารถแกไขปญหากระเทียมราคาตกตํ่าไดอยางยั่งยืน 
 3.โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกหอมหัวใหญและกระเทียมป 2541/42-2543/44 
 โครงการนี้ดําเนินการใน 2 พื้นท่ีคือพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญ และกระเทียม ซ่ึงไดผลในการ 
ลดพื้นท่ีปลูกหอมหัวใหญ เนื่องจากหอมหัวใหญเปนพืชท่ีควบคุมการนําเขาเมล็ดพันธุ ซ่ึงได
ดําเนินการควบคูไปกับการลดปริมาณนําเขาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญดวย  สําหรับการปลูกในพื้นท่ี
กระเทียม เกษตรกรอาจกลับมาปลูกกระเทียมไดอีกในปถัดไป 

4.โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47 – 2547/48  
 เกษตรกรสวนใหญเลือกปลูกพืชลมลุก ซ่ึงในปตอมาเกษตรกรสามารถเปล่ียนกลับมาปลูก
พืชเดิมได 
 5.โครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียม ป 2549/50 
 โครงการนี้เปนโครงการท่ีมีประโยชน แตไมเปนไปตามเปาหมายคือ 

5.1 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชงบประมาณปกติของหนวยงาน ซ่ึง 
ปจจุบันนี้งบดําเนินงานของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้นโครงการท่ีมีความจําเปนตอเกษตรกรจึงควร
ตองมีงบประมาณในการดําเนินการพิเศษ 
  5.2  การสงเสริมการปลูกมันฝร่ัง พริกหวาน และยางพารา ซ่ึงเกษตรกรตองมี 
การลงทุน โดยกองทุนฯจะชวยในเร่ืองชดเชยดอกเบ้ียจากการกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
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สหกรณ ซ่ึงตองใชเวลานานในการประสานงานและอนุมัติจาก ธกส.  นอกจากนี้แลวพืชเหลานี้เปน
พืชใหมเกษตรกรไมมีความชํานาญ  
 
  การบริหารจัดการสินคากระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพควรเปนการจัดการท้ังระบบ 
ดังนี้ 
 1. การจัดการดานการผลิต 

1.1 การควบคุมพื้นท่ีการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด และ
สภาพแวดลอมท่ีกระเทียมตองการ 
  1.2 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
  1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 

1.4 สงเสริมการปลูกพืชทดแทนในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม 
  1.5 พัฒนางานวิจัย ท้ังในดานพันธุ เทคโนโลยีการผลิต และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
 2. การจัดการดานการตลาด 

2.1 การประชาสัมพันธและการใชมาตรฐานกระเทียม 
2.2 รณรงคการบริโภคกระเทียมไทย 
2.3 การสรางมูลคาเพิ่ม ดวยการสงเสริมการแปรรูปกระเทียม สงเสริมการผลิต 

กระเทียมตามแหลงบงช้ีทางภูมิศาสตร(GI)  และสงเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย 

ขอเสนอแนะ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆใหครบถวนสําหรับเร่ืองกระเทียมทําไดลําบาก เนื่องจาก
ขอมูลตางๆ กระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู ทําใหตองใชระยะเวลามากในการเก็บรวบรวม 
นอกจากนี้ขอมูลบางสวนจะแตกตางไปจากขอเท็จจริงในการผลิต เนื่องจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของใช
จากการคาดคะเนจากฐานขอมูลเดิม ดังนั้นจึงควรมีการสํารวจขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ คือสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ 
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง และยึดตัวเลขท่ีเกี่ยวของจริงในการวางแผน 
 2. มาตรการแกไขปญหาของสินคากระเทียมมีผูดําเนนิการหลายหนวยงานท้ังในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย ทําใหยากในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงหนวยงานตางๆ ควรจะ
มีการเก็บรวบรวมขอมูลจัดเปนหมวดหมู พรอมใชงานไดทันที รวมท้ังงายในการเขาถึง 
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บันทึกขอตกลง 
“โครงการลดพื้นท่ีการปลูกกระเทียมและไปปลูกพืชอ่ืนหรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนทดแทน” 

       ทําท่ี...................................................... 
     วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ. .................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................... 
อายุ..........ป บานเลขท่ี.................หมูท่ี..........ตําบล.................................อําเภอ.................................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย..............................ซ่ึงตอไปนี้ในบันทึกขอตกลงฉบับ
นี้เรียกวา “ผูรับขอตกลง” โดยมีรายละเอียดดังตอนี้ 
 1. คณะกรรมการนโยบายและชวยเหลือเกษตรกร(คชก.) ไดเห็นชอบมาตรการแกไขปญหา
กระเทียมท้ังระบบโดยดําเนินการแทรกแซงรับซ้ือกระเทียมแหงจากเกษตรกร และจายเงินชดเชยใน
การลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมใหเกษตรกร เพ่ือเพาะปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสมในฤดูกาลผลิตตอไป และ
หลังจากป 2548 จะไมมีการแทรกแซงราคากระเทียม จึงมีขอตกลงไวดังตอไปนี้ 
เกษตรกรผูเขารวมโครงการไดจําหนายกระเทียมแหงใหแกสหกรณการเกษตร................................. 
จํานวน.....................กิโลกรัม และมีความประสงคลดพื้นท่ีเพาะปลูกกระเทียมเดิม(ตามท่ีข้ึน
ทะเบียนผูปลูกกระเทียม ป 2547248) จํานวน...........ไร...........งาน..............ตารางวา  โดยการ
คํานวณการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมจะคํานวณจากผลผลิตกระเทียมแหงท่ีเกษตรกรนํามาจําหนาย คิด
จํานวน 1,000 กิโลกรัมเปนพื้นท่ีหนึ่งไร ตามท่ีไดช้ีจุดท่ีตั้งของพื้นท่ีไวในแผนท่ีของกรมพัฒนา
ท่ีดิน โดยจะปลูกพืชหรือทํากิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงมิใชกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ล้ินจี่ 
ลําไย และสม ในพื้นท่ีจํานวนดังกลาวนี้ตลอดไปทุกป จังหวัด...................................... จะจายเงิน
ชดเชยการลดพื้นท่ีเพาะปลูกกระเทียมใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ กิโลกรัมละ 12 บาท  
(ในอัตราไรละไมเกิน 1,200 บาท) ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด เปนจํานวน
เงิน....................... บาท (....................................................................................)  โดยจะจายใหเพียง
ปเดียวครั้งเดียวเทานั้น    
เกษตรกรผูเขารวมโครงการลดพ้ืนท่ีการปลูกกระเทียมจะตองเปนผูไมเคยเขารวมโครงการลดพ้ืนท่ี 
ปลูกกระเทียมกับหนวยราชการตางๆเม่ือปการผลิต 2546/47 พืชอ่ืนท่ีปลูกหรือกิจกรรมการเกษตร
อ่ืนท่ีทดแทนการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียม ผูปลูกจะตองรับผิดชอบหาตลาดเอง และไมมีสิทธิ
เรียกรองขอความชวยเหลือใดๆจากรัฐอีกตอไป โดยตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้มี (นาย/นาง/
นางสาว)...............................................................และ(นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
ยอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันและยอมรับผิดตามสัญญาคํ้าประกันทายบันทึกขอตกลงนี้ 
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 2. ในกรณีท่ีเกษตรกรผูเขารวมโครงการไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง ขอ 1 จะตองคืนเงิน
ท่ีไดรับการชดเชย ขอ 1.2 และจะไมไดรับพิจารณาสิทธิขอความชวยเหลือจากภาครัฐ หากเกิดความ
เสียหายจากการไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาว 

3. บันทึกขอตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตท่ีเกษตรกรผูเขารวมโครงการลงนามในบันทึก 
ขอตกลงฉบับนี้ บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําข้ึนสองฉบับ ซ่ึงมีขอความตรงกัน โดยท้ังสองฝายไดอาน
รายละเอียดและเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงโดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยานและถือไวฝายละฉบับ 

 
 
 

ลงช่ือ........................................เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ลงช่ือ...............................ผูรับขอตกลง 
      (............................................)     (..........................................)  

 
ลงช่ือ........................................พยาน   ลงชื่อ..................................พยาน 
    (..............................................)       (.........................................)  
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สัญญาค้ําประกันตามบันทึกขอตกลง 
“โครงการลดพื้นท่ีการปลูกกระเทียมและไปปลูกพืชหรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนทดแทน” 

 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ......................................................................................................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวดั...............................
เม่ือวันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ....................... 
 ขาพเจาผูมีช่ือดังตอไปนี ้
 1. นาย/นาง/นางสาว................................................................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด...................................
โทรศัพท.............................................................................................................................................. 
ช่ือคูสมรส............................................................................................................................................ 
 2. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................อายุ.....................ป 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
โทรศัพท.............................................................................................................................................. 
ช่ือคูสมรส............................................................................................................................................ 
ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันใหไว ตอ จงัหวัด....................................ดังมีขอความดังตอไปนี ้

  ขอ 1 ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว..................................................ไดทําบันทึกขอตกลง 
“โครงการลดพ้ืนท่ีการปลูกกระเทียมและไปปลูกพืชหรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนทดแทน” 
ลงวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ..................ไวกับจงัหวัด.............................ในฐานะเกษตรกร 
ผูเขารวมโครงการ โดยหากเกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตนไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง
ดังกลาวจะตองคืนเงินท่ีไดรับการชดเชยจํานวน..................บาท(......................................................)
ใหแกจังหวดั.........................................นั้น 
ขาพเจาผูคํ้าประกันในสัญญานี้ ยอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
ขางตนตอจังหวัด...............................กลาวคือ หากเกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตนไมปฏิบัติตาม
บันทึกขอตกลงท่ีทําไวกับจังหวัด..................................ดังกลาว ซ่ึงทําใหจังหวัด...............................
มีสิทธิเรียกเงนิท่ีเกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตนไดรับเปนคาชดเชยตามบันทึกขอตกลงดังกลาว 
จํานวน...................................บาท (.......................................) คืนได 
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และขาพเจาผูคํ้าประกันตามสัญญานี้จะยอมชําระเงินแทนใหทันทีโดยมิตองเรียกรองใหเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการขางตนชําระกอน เสมือนหนึ่งขาพเจาเปนลูกหนี้รวมกับเกษตรกรผูเขารวม
โครงการขางตนของจังหวัด................................................ 
  ขอ 2 ขาพเจาผูคํ้าประกันในสัญญานี้ ยอมรับรูและยินยอมดวยในกรณีท่ีจังหวัด 
.................................ยินยอมใหผลัดหรือผอนระยะเวลาชําระหนี้ หรือผอนผันท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในบันทึกขอตกลงดังกลาวใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตน โดยมิตองแจงใหขาพเจาผูมีช่ือ
ขางตนในสัญญานี้ทราบเลยก็ได 
  ขอ 3 ขาพเจาผูคํ้าประกันในสัญญานี้ จะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางท่ี
เกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตนตองรับผิดอยูตามบันทึกขอตกลง“โครงการลดพื้นท่ีการปลูก
กระเทียมและไปปลูกพืชหรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนทดแทน” ฉบับวันท่ี............เดือน..................
พ.ศ..................ท่ีทําไวกับจังหวัด......................................................................................................... 
  ขอ 4 หากมีการกระทําอยางใดอยางหน่ึงของจังหวัด.........................อันเปนเหตุ 
ใหขาพเจาผูคํ้าประกันไมอาจเขาไปรับชวงไดท้ังหมด หรือแตบางสวนในสิทธิใดๆอันไดใหไวแก
จังหวัด...........................แตกอนหรือภายหลังท่ีขาพเจาทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันนี้ก็ตาม ขาพเจา
ยินยอมรับผิดในการคํ้าประกันตามหนังสือนี้ตอไป 
  ขอ 5 หากปรากฏวา เกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตน ผูขอรับเงินชดเชยไมตอง
รับผิดชําระหนี้เงินคืนเพราะเปนผูไรความสามารถ หรือไดทําหนังสือสัญญาใหไวตอ 
จังหวัด............................ ดวยความสําคัญผิด ขาพเจาผูคํ้าประกันจะไมอางเหตุความไรสามารถของ
ลูกหนี้ หรือความสําคัญผิดของผูขอรับเงินชดเชยในขณะท่ีเขาทําสัญญา ตอจังหวัด........................... 
  ขอ 6 แมในกรณีท่ีเกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตน ผูขอรับเงินชดเชยถึงแก
ความตามขาพเจาผูคํ้าประกันตามสัญญายินยอมชําระหนี้เงินคืนของผูขอรับเงินชดเชย ใหแกจังหวัด
....................... ตามหนังสือคํ้าประกันทุกประการ โดยขาพเจาสละสิทธิไมยกขอตอสูของ 
ทายาทหรือผูจัดการมรดกของเกษตรกรผูเขารวมโครงการขางตน ผูขอรับเงินชดเชยในเรื่องอายุ
ความข้ึนตอสูจังหวัด.................................................. 
  ขอ 7 ผูคํ้าประกันตกลงใหไวกับจังหวัด........................วาหากมีขอพิพาทเกิดข้ึน
เกี่ยวกับสัญญา ใหเสนอคดีตอศาลแพงในเขตพื้นท่ีอําเภอ..........................จังหวัด............................. 
 ขาพเจาผูคํ้าประกันในสัญญานี้ไดอานเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว เพื่อเปน 
หลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
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    ลงช่ือ.......................................................ผูคํ้าประกัน 
           (........................................................) 
 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผูคํ้าประกัน 
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผูคํ้าประกัน 
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ.........................................................พยาน 
            (........................................................) 
 

 
    ลงช่ือ.........................................................พยาน 
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ........................................................ผูพิมพ/ผูเขียน 
          (........................................................) 
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แบบสอบถามเกษตรกรผูปลูกกระเทียม 
 

ช่ือ – สกุล.(นาย / นาง / นางสาว)................................................................................. อายุ................ป 
ท่ีอยู...................................................................................................................................................... 
ผูสอบถาม....................................................................วันท่ี ............เดือน...........................พ.ศ.......... 
 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  / .ในชองท่ีเลือก 
ดานเทคโนโลยีการผลิตกระเทียม 
 

 1.1 สภาพพื้นที่การผลิต 
 (     ) เปนพื้นท่ีปลูกหลังนา  (     ) เปนพื้นท่ีปลูกกระเทียมโดยเฉพาะ 
 

 1.2 การเตรียมแปลงปลูกและขนาดแปลง 
 (     ) ไมยกรองแปลงปลูก 
 (     ) ยกรองแปลงปลูก  ขนาดความกวางของแปลง 1.2 เมตรหรือนอยกวา 
 (     ) ยกรองแปลงปลูก  ขนาดความกวางของแปลงมากกวา 1.2 – 2.5 เมตร 
 (     ) ยกรองแปลงปลูก  ขนาดความกวางของแปลงมากกวา 2.5 เมตร 
 

 1.3 การใชปุยอินทรีย 
 (     ) ไมใช  (     ) ใช อัตรา.........................ตัน/ไร 
 

 1.4 การใชปุยเคมี 
 (     ) ไมใช 
 (     ) ใช  สูตร 15 -15 – 15  อัตรา.............กก.ตอไร 
 (     ) ใช  สูตร 15 -15 – 15  อัตรา.............กก.ตอไร + สูตร 13 -13 – 21  อัตรา...............กก.ตอไร 
 (     ) ใช  สูตร 13 -13 – 21  อัตรา.............กก.ตอไร 
 (     ) ใช  สูตร 15 -15 – 15  อัตรา.............กก.ตอไร + สูตร 8 -24 – 24   อัตรา...............กก.ตอไร 
 
 1.5 วิธีการใหน้ํา 
 (     ) ปลอยน้ําเขาตามรอง แลวใชแครงวิดน้ําสาด 
 (     ) ปลอยน้ําเขาแปลงแลวระบายออก 
 (     ) ใชสายยางรดนํ้าหรือสปริงเกอร 
 (     ) ใหตามรอง 
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 1.6 การจัดการน้ํากอนการเก็บเกี่ยว 
 (     ) ไมงดการใหน้ํา  (     ) งดการใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว........วัน 
 

 1.7 ศัตรูพืชท่ีทานเห็นวาสําคัญท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ชนิด) 
 (     ) โรคใบจุดสีมวง  (     ) โรคใบไหม 
 (     ) โรคหัวและรากเนา  (     ) เพล้ียไฟ 
 (     ) ไรกระเทียม  (     ) หนอนกระทูหอม 
 

 1.8 การเก็บเกี่ยว 
 (     ) เก็บคร้ังเดียว  (     ) ทยอยเก็บเกี่ยว 
 

 1.9 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 (     ) ขายสด  (     ) แขวนรอในโรงเรือนโปรง 
      

 1.10  วิธีการขายผลผลิต 
 (     ) ไมมีการคัดเกรด (คละเกรด)  (     ) มีการคัดเกรด 
 

 1.12  ทานคิดวาปญหาการผลิตกระเทียมของทานมีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (     ) ราคาผลผลิตตกตํ่า (     ) วัสดุการเกษตรราคาแพง 
 (     ) ศัตรูพืชระบาด (     ) คาจางแรงงานแพง 
 (     ) ไมมีเงินทุน (     ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
 (     ) พันธุหายาก   
 
 ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาในการใหขอมูล 
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 การคาเสรีไทย-จีน (ภายใตกรอบอาเซียน-จีน)และการปรับตัวในธุรกิจผักผลไมตามราย
 สินคา : กระเทียม. แหลงท่ีมา : http://thaifta.com. 10 มิถุนายน 2551 
 
วราธิเบศร บุนนาค. 2544. การวิเคราะหความเคล่ือนไหวของราคากระเทียมและระยะเวลาเก็บรักษา
 ท่ีเหมาะสม. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาเศรษฐศาสตรและ
 ทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

http://www.thaifta.com/thaifta/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/426/ItemID/4112/Default.aspx�
http://www.thaifta.com/thaifta/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/426/ItemID/4112/Default.aspx�
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วรโชติ ศิริไชยบูลยวัฒน. 2545. การประยุกตแบบจําลองของเบสเพื่อประเมินรายไดสุทธิจาก       
 การตัดสินใจเก็บรักษากระเทียมไวจําหนายของเกษตรกรในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม. 
 วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาเศรษฐศาสตรและทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
วิกิพีเดีย. มปป. องคการการคาโลก. แหลงท่ีมา :  http://th.wikipedia.org/wiki/องคการการคาโลก.   

5 พฤศจิกายน 2551 
 
สุใจ พุดหนอย. 2550. สรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียมโดยการปลูก 

มันฝร่ังพันธุโรงงาน. (อัดสําเนา) 
 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2551. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
 แหงชาติ : กระเทียม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. แหลงท่ีมา : http://www.acfs.go.th.    
 28 สิงหาคม 2551 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ก. การเปดตลาดสินคาเกษตร ตามขอตกลงองคการการคาโลก 

(WTO)ป 2547.กระทรวงเกษตรและสหกรณ.แหลงท่ีมา : http://www.oae.go.th/ about/ 
oae123/WTO.htm.  5 กันยายน 2550 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ข. กระเทียม : เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียตอไร  

ป 2541 – 2550. (เอกสารโรเนียว) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ค. กระเทียม : เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียตอไร 

ป 2551. (เอกสารโรเนียว) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ง. กระเทียม :  ตนทุนการผลิตป 2546- 2550  เฉล่ียท้ังประเทศ.  

(เอกสารโรเนยีว) 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป จ. กระเทียม : ตนทุนการผลิตป 2551. (เอกสารโรเนียว) 

http://www.oae.go.th/�
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ฉ. ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉล่ียรายเดือน กระเทียมแหงใหญ
คละ.  (เอกสารโรเนียว) 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ช. โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2546/47. (เอกสาร         

โรเนียว) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. มปป ซ. โครงการลดพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมป 2547/48. (เอกสาร          

โรเนียว) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. โครงการปรับโครงสรางสินคากระเทียม. (อัดสําเนา) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550 ก. รายงานผลการสํารวจกระเทียม ป 2550. กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ. 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550 ข. เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิต
 และการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และมันฝร่ัง คร้ังท่ี2/2550 วันท่ี 18 
ธันวาคม  2550.  (อัดสําเนา) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551. คูมือการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสราง  

การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ. 

 
ศักดิ์สิทธ์ิ ชวนพงษพานิช. 2538. ปจจัยบางประการท่ีมีผลตอการยอมรับการสงเสริมโครงการปลูก

กระเทียมพันธุเมืองฝางของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร. 2544. โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศเพื่อรองรับ

การเจรจาเปดเสรีทางการคา. (อัดสําเนา) 
 
ศูนยสารสนเทศการเกษตร. 2548. ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ: ห.จ.ก. อรุณ      
 การพิมพ. 
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ศูนยสารสนเทศการเกษตร. 2549. ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ: ห.จ.ก. อรุณ      
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