
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 58 
------------------------ 

ชุดโครงการวิจัย        วิจัยบริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือและภาค  
                            ตะวันออกเฉียงเหนือ   
โครงการวิจัย        วิจัยบริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจในภาคเหนือและภาค 
                            ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    กิจกรรมที ่1        วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกิจภาคเหนือรองรับการเปิดตลาดอาเซียน 
ชื่อการทดลอง          การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมแดง 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง     ปฏิพัทธ์ ใจปิน 1/            
ผู้ร่วมงาน     นัด ไชยมงคล 2/   เกษมศักดิ์  ผลากร3/    จันทรา บดีศร4/    

-------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมแดง ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ 
ส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 173 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุดเดือนตุลาคม
2558 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปิดการค้าตลาดอาเซียนของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในภาคเหนือ
ของประเทศไทย และใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนางานวิจัย เพ่ิมศักยภาพการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตที่
เหมาะสมต่อเกษตรกร เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาเนื่องจากการเปิดการค้าตลาดอาเซียน  

จากข้อมูล พบว่า มูลค่าการน าเข้าหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มีอัตราเพ่ิมลดลง 
ร้อยละ 99.93 และมูลค่าการส่งออกหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มีอัตราเพ่ิมลดลง ร้อยละ
76.75 จากการวิเคราะห์ Thailand Competitiveness Matrix (TCM) อยู่ในช่วง Trouble โดยเปรียบเทียบ
ศักยภาพการผลิตหอมแดง มีค่ าความสัมพันธ์  Attractiveness เท่ ากับ  -76.75 และค่าความสัมพันธ์ 
Competitiveness เท่ากับ 56.25 ถึงแม้เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตสูง พ้ืนที่ปลูก และสภาพภูมอิากาศใน
การผลิตเหมาะสม มีข้อเสียเปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่สูง และมีปัญหาด้านการตลาดเรื่องราคาไม่แน่นอนจาก
การทีพ่่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา  
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ค าน า 
 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเปิดตัวเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
4 ข้อคือ 1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 2. เปิดเสรีการค้าบริการ 3. เปิดเสรีการลงทุน และ 4. เปิดเสรีแรงงานฝีมือ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง 4 ข้อให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือป้องกันการคุกคามทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการคุกคามทางการเกษตร ที่ประเทศไทยยึดเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรเกือบทั้งประเทศไทย   
 ทันทีท่ีประเทศไทยเปิดเสรีสินค้าจะต้องลดภาษีเป็นศูนย์ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสูงที่ให้ก าหนดภาษีได้เป็น
พิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้ เช่น ลดลงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ฉะนั้นในการเจรจา
ประเทศไทยจะต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะต่อรองเพ่ือเรียกสิทธิที่ควรจะได้รับของเกษตรกร และหาจุดแข็งเพ่ือจะไม่
ต้องน าเข้าสินค้าที่ต่ ากว่ามาตรฐานและคุณภาพของประเทศไทย จนท าให้สินค้าเกษตรได้รับผลกระทบและไม่
สามารถผลิตแข่งขันนานาประเทศที่น าเข้า ในทางตรงกันข้ามถ้าประเทศไทยเตรียมพร้อมและมีมาตรฐานและ
คุณภาพสูงจะสามารถส่งออกสินค้าคุณภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งรับซื้อวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งส าเร็จรูป ที่มีคุณภาพและ
ราคาถูกลง การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือสรุปวิเคราะห์ 2 ด้าน คือ 1. ด้าน
แรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) แล้วน าค่าทั้งสองมา
ประกอบตามเครื่องมือที่เรียกว่า “Thailand Competitiveness Matrix” หรือ TCM เพ่ือก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร จะได้ทราบความเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมที่จะต้องพัฒนาในระดับใด และจุดใดควรเร่ง
ด าเนินการ การวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจให้ผลิต จะศึกษาหาข้อมูล มูลค่าการน าเข้า-การส่งออก ทั้งของประเทศไทย 
และของประเทศอาเซียน ส่วนการวิเคราะห์ด้านความสามารถในการแข่งขัน จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 12/16 
ด้าน คือ 1. ผลิตภาพหรือคุณภาพ 2. ต้นทุนการผลิต 3. ภูมิอากาศ -ภูมิประเทศ 4. การวิจัยและพัฒนา 5. 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี     6. การยอมรับของตลาด 7. ส่วนแบ่งการตลาด 8. นโยบายภาครัฐ 9. มาตรฐาน 
10. โครงสร้างการผลิต  11. โลจิสติกส์ 12. การชลประทาน และ 13. ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงาน 14. การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของเกษตรกร 15. การสนับสนุนการปลูก-ผลิต 16. การสร้างมูลค่าเพ่ิม    
 พืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่  หอมแดง แหล่งปลูกที่ส าคัญ
อยู่ที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าพูน และเชียงใหม่ จากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน-เมียนมาร์-ลาว-กัมพูชา-
เวียดนาม ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพืชผักไทย และเกษตรกรผู้ปลูก เนื่องจากพืชผักเหล่านี้ของประเทศคู่ค้ากล่าวว่า
มีต้นทุน และราคาถูกกว่าไทย มีการลักลอบท าให้พืชผักราคาถูกเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก รัฐบาลได้มี
นโยบายให้ปรับโครงสร้างการผลิต โดยการลดพ้ืนที่ปลูกพร้อมด้วยมาตรการอ่ืนๆ และสนับสนุนให้ปลูกพืชอ่ืน
ทดแทน และให้มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า   

แต่ปัญหาการผลิตของไทยที่ส าคัญมีหลายด้านและเป็นลูกโซ่จะต้องแก้ไขหลายด้านพร้อมกัน เช่น ต้นทุน
การผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่ า ส่งผลกระทบทั้งคุณภาพ
ผลผลิตและต้นทุนการผลิต  แต่อย่างไรก็ตามพืชผักเศรษฐกิจของไทยถือว่าเป็นพืชที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ และ
ยังเป็นพืชที่เกษตรกรไทยปลูกและมีประสบการณ์การปลูกมานาน การค้าขายพืชผักเศรษฐกิจกับประเทศคู่แข่งใน
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงต้องหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของพืชผักซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการในขณะนี้ และเพ่ือให้มี
ทิศทางแก้ปัญหาและเสริมสร้างโอกาสให้สามารถแข่งขันได้โดยไม่เสียหายหรือเกษตรกรไม่เสียเปรี ยบ ดังนั้น 
การศึกษาศักยภาพการแข่ งขัน พืชผัก เศรษฐกิจหรือสถานภาพสินค้ าพื ชผั ก ในภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับความน่าสนใจหรือแรงจูงใจผลิตและบริโภคพืชผัก
สินค้า และความสามารถในการแข่งขันทุกๆ ด้าน  จะท าให้วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องต่างๆ และวิจัยและพัฒนา
อย่างไรเพ่ือแก้ไข จึงเป็นแนวทางที่สามารถเตรียมความพร้อมพืชผักเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

วิธีด าเนินการ 
 

 การทดลอง   การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของหอมแดง 
  - อุปกรณ ์
   1. แปลงเกษตรกรแหล่งปลูก  
  2. ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 
  3. ข้อมูล แผนที่ในจังหวัดที่ต้องส ารวจและเครื่องมือตรวจวัดพิกัดเพ่ือหาต าแหน่งอ้างอิงข้อมูล  
                       จปฐ ของจังหวัด 

4. โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ 
5. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

 - วิธีการ 
  1. แบบส ารวจ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าทางสถิติ 
 - วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
         1. รวบรวมข้ อมู ล  2  ป ระเภท  ได้ แก่ ข้ อมู ลป ฐมภู มิ  (primary data) และข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ      
(secondary data) 
         2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        2.1 วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยจัดท าตารางข้อมูล/กราฟ เพ่ือบรรยาย
ให้ทราบถึงประเด็นต่างๆที่ศึกษา 
        2.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  โดยใช้ความรู้ทางสถิติและเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยาย สนับสนุน การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

     2.3 อัตราเพ่ิมร้อยละต่อปี  เป็นค่าทางเรขาคณิตค านวณจาก (LOGEST (ค่าปีเริ่มต้น: ค่าปี
สิ้นสุด)-1) x 100 
                      2.4 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เป็นค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach, 1951) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
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X =   K  [1-∑Si
2 ] 

      K-1      St
2 

โดย   X คือ ค่าความเชื่อม่ัน 
  t คือ จ านวนข้อแบบสอบถาม 
  Si

2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
  St

2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   และ Si

2 หรือ St
2   =    N ∑X2 - (∑X)2 

                N (N-1)      
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 

จังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร 
 จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 69 ราย จังหวัดพะเยา 
จ านวน 54 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 ราย รวมทั้งหมด 173 ราย  เพศชายร้อยละ 72.8 และเพศหญิง 
ร้อยละ 27.2 มีช่วงอายุมากที่สุดคือระหว่าง 48-58 ปี ร้อยละ 52.3  การศึกษาสูงสุดคือระดับประถมศึกษา     
ร้อยละ 71.7 เกษตรกรเป็นเจ้าของสวนร้อยละ 86.7 และเป็นผู้เช่าสวนร้อยละ 13.3  มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน ร้อยละ 72.8 เป็นแรงงานในการผลิตหอมแดง 2 คน ร้อยละ 78.0 มีประสบการณ์ในอาชีพการ
ปลูกหอมแดงมากกว่า 20 ปี มากที่สุดร้อยละ 33.5 ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 62.4 และเป็น
สมาชิก GAP เพียงร้อยละ 29.5 
 
2. ข้อมูลด้านอุปทาน (Supply) 
  จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 91.3 และ
เป็นพ้ืนที่ราบร้อยละ 78.0 ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ร้อยละ 88.5 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติร้อยละ 40.5 รองลงมาคืออาศัยน้ าฝน และบ่อเก็บน้ า/บาดาล ร้อยละ 24.3 และ 23.7 ตามล าดับ 
ผลผลิตต่อไร่มากกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 96.0 พ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรส่วนมากมี มากกว่า 6 ไร่ ร้อยละ 
36.4 เกษตรกรใส่ปุ๋ย 2 ครั้งต่อฤดูปลูก ร้อยละ 55.5 เกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ราคา 15-20 บาทต่อ
กิโลกรัม ร้อยละ 72.3 โดยมีผลผลิตหอมแดง 2,001 -3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ 1,001 -
2,000 และมากกว่า 3,000 กิโลกรัมต่อไร่  ร้อยละ 39.9 และ 1.2 ตามล าดับ ราคาที่เกษตรกรได้รับส่วนมากมี
ก าไร ร้อยละ 94.8 
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3. ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand) 
  จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ทั้งหมด แหล่งที่มาของพันธุ์มา
จากเพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ 81.5 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเทคโนโลยีการผลิตจากเพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ 51.4 
รองลงมาคือ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 41.0 และ 4.0 ตามล าดับ การจ าหน่าย
ผลผลิตส่วนใหญ่ขายให้กับผู้ประกอบการค้าส่ง ร้อยละ 45.7 ไม่มีการท าความสะอาดผลผลิตก่อนตาก ร้อยละ 48 
ภาชนะบรรจุส่วนใหญ่ใช้ถุงตาข่าย ร้อยละ 48.1 มีการถนอมคุณภาพโดยการผึ่งลมให้แห้ง ร้อยละ 56.6 มีสถานที่
เก็บผลผลิตเป็นของตัวเอง ร้อยละ 64.7 มีปัญหาเรื่องโรคพืช และแมลง ร้อยละ 69.4 และ 50.3 ตามล าดับ แต่ไม่
มีปัญหาเรื่องวัชพืช ร้อยละ 72.8  
 
4. ข้อมูลด้านการตลาด 
  จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ราคาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ขายได้ 15-20 บาทต่อ
กิโลกรัม ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ 21-25  และ น้อยกว่า 15 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 35.3 และ 17.3 โดยตลาด
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 91.9 ผลผลิตออกมากที่สุดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ร้อยละ 44.5 
แต่ช่วงที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ช่วงเดือน กรกฎาคม- 
สิงหาคม ร้อยละ 44.5 ปัญหาที่ด้านการตลาดที่ส าคัญที่สุดเกิดจากพ่อค้ารับซื้อผลผลิตในปริมาณไม่แน่นอน ร้อย
ละ 40.5 ซึ่งส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา ร้อยละ 76.3 และมีการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 
89.0  
 
5. ต้นทุนการผลิต 
  จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ค่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 
45.1 ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ต่อการเก็บผลผลิต 1 ครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 38.2 
ต้นทุนการผลิตรวมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 7,001-14,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 35.2 และต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.01-6.00 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 30.6 ผลผลิตหอมแดงอยู่ระหว่าง 2,001-3,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ร้อยละ 57.2 ราคาที่ เกษตรกรขายได้มากที่สุด อยู่ระหว่าง 15-20 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 43.3 
ผลตอบแทนทั้งหมดมากที่สุดอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 41.1 และอัตราผลตอบแทนส่วนใหญ่
ไม่เกิน 1 เท่า  ร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ 1-2 เท่า และมากกว่า 3 เท่า ร้อยละ 27.2 และ 24.9  ตามล าดับ 
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การวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่งขันสินค้า (Thailand  Competitiveness Matrix : TCM)  
 
1. การวิเคราะห์ด้าน Attractiveness  

การส่งออกหอมแดงในภูมิภาคอาเซียน ปี 2556-2558 ปริมาณรวม 33,751 ตัน มูลค่ารวม 425 ล้านบาท 
โดยส่งออกไป อินโดนิเซีย ร้อยละ 61.48 มาเลเชีย ร้อยละ 31.80 สิงคโปร์ ร้อยละ 4.97 การน าเข้าหอมแดงใน
ภูมิภาคอาเซียน ปี 2556-2558 มีปริมาณรวม 9,826 ตัน มูลค่า 153 ล้านบาท โดยน าเข้าจาก อินโดนิเซีย ร้อยละ 
25.87 เมียนมาร์ ร้อยละ 33.34 เวียดนาม ร้อยละ 29.93   

1.1 มูลค่าการน าเข้าหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มีอัตราเพ่ิมลดลง ร้อยละ 99.93 
1.2 มูลค่าการส่งออกหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มีอัตราเพ่ิมลดลง ร้อยละ76.75 

2. การวิเคราะห์ด้าน Competitiveness จากการวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขัน พบว่า 
    2.1 คุณภาพ  
     เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกหอมแดงสูง มีคุณภาพ และปริมาณผลผลิตต่อไร่สูง         
    2.2 ต้นทุนการผลิต 

    เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินในการผลิตหอมแดงเป็นของตนเอง จึงไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ดิน แต่มีต้นทุนในการ 
ซื้อปุ๋ยเคมีท่ีสูง 
    2.3 ภูมิอากาศ - ภูมิประเทศ 
          พ้ืนที่ภาคเหนือของไทย มีความเหมาะสมกับการปลูกหอมแดง 

2.4 การวิจัยและพัฒนา  
          โดยส่วนใหญ่เกษตรกรใช้พันธุ์หอมแดง และเทคโนโลยีการผลิตจากเพ่ือนเกษตรกร  รวมทั้งพ่อค้ารับซื้อใน
ปริมาณไม่แน่นอน 

2.5 ความสามารถด้านเทคโนโลย ี
          เกษตรกรยังขาดแคลนเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
    2.6 การยอมรับของตลาด  

    หอมแดงส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องโรคแมลง และการตลาดที่เกิดจากพ่อค้าคนกลาง 
    2.7 ส่วนแบ่งการตลาด  

    มูลค่าการส่งออกหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มีอัตราเพ่ิมลดลง ร้อยละ76.75 
    2.8 นโยบายภาครัฐ 

    ภาครัฐไม่มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน โดยมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนด 
    2.9 มาตรฐาน  

    เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการท าความสะอาด และคัดคุณภาพผลผลิต 
    2.10 โครงสร้างการผลิตและผลผลิต 

    เกษตรกรใช้พันธุ์หอมแดงจากหัวพันธุ์ทั้งหมด มีประสบการณ์ในการผลิตสูง และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม    
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    ในการผลิต  
2.11 ระบบ Logistics 
     ประเทศไทยมีถนนภายในประเทศที่ดี และสามารถตัดผ่านไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ รวมถึงระบบขนส่ง

ที่มีประสิทธิภาพ 
2.12 ชลประทาน 

  ระบบชลประทานยังไม่เข้าถึงแหล่งผลิตเท่าที่ควร  
 

3. ค่าความสัมพันธ์  
จากข้อมูลข้างต้น จะน ามาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Attractiveness และ Competitiveness จะอยู่

ในช่วงใดของ Matrix เพ่ือจัดท าแนวทางด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  พบว่า ค่า
ความสัมพันธ์ Attractiveness และ Competitiveness คือ -76.75, 56.25 ตามล าดับ อยู่ในช่วง Trouble  
                            Thailand Competitiveness Matrix (TCM): หอมแดงในอาเซียน 
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Attractiveness Factor GR  Competitiveness Factor Weight 
มูลค่าการน าเข้าหอมแดงในภูมภิาค -99.93  1. คุณภาพ/ผลผลิต 6.25 

อาเซียน เฉลีย่ 3 ปี (2556-2558)   2. ต้นทุนการผลติ/ ต้นทุน 6.25 
มูลค่าการส่งออกหอมแดงในภมูิภาค -76.75  3. ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 6.25 
อาเซียน เฉลีย่ 3 ปี (2556-2558)   4. การวิจัยและพัฒนา 0 

   5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี 0 
   6. การยอมรับของตลาด/ภาพลักษณ ์ 0 

   7. ส่วนแบ่งการตลาด/อตัราการเติบโตของตลาดใน 0 
   8. นโยบายรัฐบาล 0 
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   9. มาตรฐาน 0 
   10. โครงการผลิต/ผลผลิตต่อไร ่ 6.25 

   11. ระบบโลจสิติกส์/การเช่ือมโยงตลาดกลางและตลาด 6.25 
   12. ระบบชลประทาน 0 

   13. ทรัพยากรมนุษย์/แรงงาน 6.25 
   14. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกษตรกร 6.25 

   15. การสนับสนุนการปลูก- ผลิต 6.25 
   16. การสร้างมลูค่าเพิ่ม 6.25 
   Competitiveness 56.25 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการส ารวจข้อมูลของตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ พบว่าสภาพ 
พ้ืนทีป่ลูกและสภาพภูมิอากาศในการผลิตความเหมาะสม  เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกหอมแดงสูง  
โดยมีต้นทุนการผลิตสูง และเกษตรกรมีปัญหาด้านการตลาด ซึ่งเกิดจากพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา 

2.  มูลค่าการน าเข้าและส่งออก พบว่า มูลค่าการน าเข้าหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มี
อัตราเพิ่มลดลง ร้อยละ 99.93 และมูลค่าการส่งออกหอมแดงในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) มี
อัตราเพิ่มลดลง ร้อยละ76.75         

3. เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตหอมแดง มีค่าความสัมพันธ์ Attractiveness เท่ากับ -76.75  และมีค่า
ความสัมพันธ์ Competitiveness เท่ากับ 56.25  

4. จากการวิเคราะห์  Thailand Competitiveness Matrix (TCM) อยู่ ในช่วง Trouble พบว่า เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการผลิตสูง พ้ืนที่ปลูก และสภาพภูมิอากาศในการผลิตเหมาะสม มีข้อเสียเปรียบในด้านต้นทุน
การผลิตที่สูง และมีปัญหาด้านการตลาดเรื่องราคาไม่แน่นอนจากการที่พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ก าหนดราคา  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการผลิตและการแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ TCM ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานวิจัย งานพัฒนา และงานทดสอบ  
   ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
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 หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
  - กรมวิชาการเกษตร 
  - เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร  
   - กรมส่งเสริมการเกษตร 
  - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  - สถาบันการศึกษา 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูป 
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ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย. 2557. รายงานการปลูกพืช. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล: http://www.  

doiluang.chiangrai.doae.go.th/ (20 มกราคม 2557). 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่. 2557. สถิติการปลูกพืช. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล:                       

http://www.chiangmai.doae.go.th/reports/stat_plan/stat_plantproduction55-56.pdf                 
(20 มกราคม 2557). 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา. 2557. สถิติการปลูกพืชจังหวัดพะเยา. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล: 
http://www. http://www.phayao.doae.go.th/home.html (20 มกราคม 2557). 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย. 2557. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล: 
http://www.chiangrai.net/cpwp/?page_id=145 (20 มกราคม 2557). 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่. 2557. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล:             
http://gis.chiangmai.go.th/index.php?name=infobase&themeID=4&pid=24&District_ID=  
(20 มกราคม 2557). 

ส านักงานจังหวัดพะเยา 2557. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยา. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล: 
http://www.phayao.go.th/au/ (20 มกราคม 2557). 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2556. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน . (ระบบออนไลน์).
แหล่งข้อมูล: http://www.nic.go.th/gsic/uploadfile/ASEAN-Community.pdf.  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล: 
           http://www.oae.go.th/main.php?filename=index. 

http://www.dld.go.th/planning/th/images/stories/section-%2024/AEC_1/content_aec_4.pdf.%20(14%20สิงหาคม%202556
http://www.dld.go.th/planning/th/images/stories/section-%2024/AEC_1/content_aec_4.pdf.%20(14%20สิงหาคม%202556
http://www.chiangmai.doae.go.th/reports/stat_plan/stat_plantproduction55-56.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(20
http://www.chiangmai.doae.go.th/reports/stat_plan/stat_plantproduction55-56.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(20
http://www.chiangrai.net/cpwp/?page_id=145
http://gis.chiangmai.go.th/index.php?name=infobase&themeID=4&pid=24&District_ID
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ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการเกษตรของประเทศไทยเปรียบเทียบ 
           กับสมาชิกอาเซียน. กรณีศึกษา กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง 
           เกษตรและสหกรณ.์ กรุงเทพ. 120 หน้า.  

 
ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
    1. จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 
11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง และจังหวัดพะเยา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์ และจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 30 

ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 
824 กิโลเมตร มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่ราบสูง
เป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า และอ าเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 
1,500-2,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล โดยมีดอยลังกาหลวง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีความสูง 2,031 
เมตร บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนได้แก่ อ าเภอพาน อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่
จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ มีความสูงประมาณ 410-580 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อาณาเขตของจังหวัดทางทิศเหนือติดกับแคว้นเมืองสาด และแคว้นท่าขี้เหล็ก ของ
รัฐฉาน ประเทศพม่า และแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ทิศตะวันออกติดกับแขวงอุดมไซ ประเทศลาวทิศใต้ติด
กับ อ าเภอแม่ใจ อ าเภอภูกามยาว อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า และ อ าเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา อ าเภอเมืองปาน และอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ทิศตะวันตกติดกับ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอ
พร้าว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง และ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และแคว้นเมืองสาด ของ รัฐ
ฉาน ประเทศพม่า มีชายแดนติดกับประเทศพม่ายาว ประมาณ 130 กิโลเมตร และมีชายแดนติดต่อกับลาว
ประมาณ 180 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,680 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,290,000 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม บริเวณเทือกเขามีชั้นความสูง 1,500-2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีที่ราบเป็น
หย่อมๆ ในระหว่างหุบเขา และตามลุ่มน้ าส าคัญ จังหวัดเชียงรายมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็น
แนวเทือกเขาผีปันน้ า ติดต่อกันไปเป็นพืดตลอดเขตจังหวัด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน
กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม-
กลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 1 ,768 มิลลิเมตร มาก
ที่สุดในปี 2544 จ านวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 จ านวน 1,404.10 มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝน
ตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 8.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่า
หนาวจัดในพื้นที่ราบ อุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศา
เซลเซียส จึงท าให้อากาศท่ีเชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง 
 (ส านักงานจังหวัดเชียงราย, 2557) 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลการผลิตหอมแดงจังหวัดเชียงราย ของแปลงเกษตรกร ใน ปี 2555  
อ าเภอ พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

แม่จัน 60 90 
แม่สาย 38 47 
พาน 297 475 
เทิง 1,354 3,656 
ขุนตาล 180 216 

รวม 1,929 4,484 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2557) 
 
   2.  จังหวัดพะเยา 

       จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีขอบเขตอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีขนาดประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,959,412.5 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ อ าเภอพาน อ าเภอป่าแดด และอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ทิศใต้            ติดต่อกับ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง และอ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ แขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                                                                      
อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภองาว และอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
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     จังหวัดพะเยา ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ทั้งด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้ และตอนกลางของ
จังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขา
และระหว่างล าน้ า มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 47 ของพื้นที่จังหวัด มีพ้ืนที่เนินเขาผสมที่ราบ 
ประมาณร้อยละ 35 และมีที่ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 เท่านั้น  
          ระดับความสูงของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300 - 1,550 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
โดยมีเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณอ าเภอเชียงค า 
อ าเภอปง อ าเภอเชียงม่วน ทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองพะเยา และอ าเภอแม่ใจ เทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวในแนว
เหนือ - ใต้ ขนานไปกับที่สูงตอนกลางที่ค่อย ๆ เทลาดลงสู่ที่ราบบริเวณ อ าเภอจุน อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ 
และอ าเภอเมืองพะเยา โดยมีเส้นขั้นระดับความสูง ไล่ระดับ ตั้งแต่ 300 - 500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง
ส าหรับบริเวณที่ราบลุ่มและที่ลุ่ม ระดับตั้งแต่ 500 - 1,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลางส าหรับที่ลาดเชิง
เขา และระดับตั้งแต่ 1,000 - 1,550 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลางส าหรับที่ราบสูงและภูเขา ในพ้ืนที่ของ
จังหวัดพะเยานี้มีบริเวณที่ราบสูงเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญ ได้แก่ บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของจังหวัดพะเยา ในเขต
อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน อ าเภอปง ที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาหลายเทือกเขาอันเป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ า   
ล าธารหลายสาย เทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยภูลังกา ซึ่งมีระดับความสูง 1,098 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง และดอยสันปันน้ าในเขตอ าเภอปง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ ายม 
          นอกจากนี้ หากแบ่งภูมิประเทศตามลักษณะของลุ่มน้ าจะพบได้ว่าจังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่อยู่ทั้งในเขตลุ่มน้ า
โขงและ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้ าโขง คือ พื้นที่อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอ
จุน อ าเภอปง (บางส่วน) และอ าเภอเชียงค า ส่วนที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา คือ อ าเภอปง (บางส่วน) และ 
อ าเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ ายม เทือกเขาที่ส าคัญของจังหวัดพะเยา ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา 
ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ต  า และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี 
3 สาย คือ แม่น้ าอิง แม่น้ าลาว และแม่น้ ายม 
ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศ
ร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 39.5 องศาเซลเซียส ฤดูฝน อยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตก    101 วัน ฤดู
หนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ เดือนมกราคม 
อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม (ส านักงานจังหวัดพะเยา, 2557) 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลการผลิตหอมแดงจังหวัดพะเยา ของแปลงเกษตรกร ใน ปี 2555 
อ าเภอ พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

เมืองพะเยา  5,829 1,125 
เชียงค า 193 1,050 
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จุน 487 950 
ดอกค าใต้      2,888 1,210 
แม่ใจ 170 820 
ปง  55 875 
ภูซาง 123 860 
ภูกามยาว 20 20 

รวม 9,765   10,077 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา, 2557) 
 
   3. จังหวัดเชียงใหม่ 
         จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดส าคัญที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพตาม
แ น ว เส้ น ท างห ล ว งแ ผ่ น ดิ น ส าย เห นื อ ป ระม าณ  7 20  กิ โล เม ต ร   ตั้ ง อ ยู่ สู ง จ าก ระดั บ น้ า ท ะ เล
ประมาณ  1,027  ฟุต  (310  เมตร)  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 - 21  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่ 98 - 99 องศา
ตะวันออก  โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก  กว้างประมาณ 138  กิโลเมตร  และส่วนที่ยาวที่สุด 
คือ  จากทิศเหนือถึงทิศใต้  ยาวประมาณ  320  กิโลเมตร  (ยาวมากที่สุดของประเทศ)  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ            ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ซึ่งมีพรมแดนยาวประมาณ    
                       227 กิโลเมตร 
ทิศใต้                ติดต่อกับ จังหวัดล าพูนและจังหวัดตาก              
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดล าปาง  และจังหวัดล าพูน                                                                        
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
            จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ  20,107,057  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ 12,566,911 
ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 1  ของภาคเหนือ  และเป็นอันดับ 2  ของประเทศ  โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
และที่ราบเชิงเขา  มีเนื้อที่ประมาณ  13,873  ตารางกิโลเมตร หรือ  8,787,656  ไร่  เป็นสัดส่วนร้อยละ 69.93 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด  พ้ืนที่ การเกษตร 1,611,283 ไร่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี
พ้ืนที่เป็นที่อาศัยและอ่ืนๆ  2,167,971  ไร่  เป็นสัดส่วนร้อยละ17.25  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  นอกจากนี้พ้ืนที่ของ
จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งน้ าต้นน้ าล าธารหลายสาย เช่น แม่น้ าปิง ล าน้ าแม่แจ่ม ล าน้ าแม่แตง ล าน้ าฝาง  ล าน้ า
แม่กลาง  ล าน้ าแม่งัด  และล าน้ าแม่ขาน เป็นต้น บริเวณที่ราบลุ่มพ้ืนที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณลุ่มน้ าแม่ปิง 
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเชียงดาว  อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม  อ าเภอสันทราย  อ าเภอเมือง  อ าเภอ
สารภี  อ าเภอหางดง  อ าเภอสันป่าตอง  อ าเภอจอมทอง  อ าเภอฮอด  และอ าเภอดอยเต่า  อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ 
ราบลุ่มน้ าแม่กก  ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณอ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย เทือกเขาที่ส าคัญ    เทือกเขาแดนลาว  ซึ่ง
อยู่ด้านเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  กั้นพรมแดน ไทย - พม่า  ติดต่อกับเทือกเขาถนนธงชัย  มียอดเขาที่ส าคัญ 



14 

 

ได้แก่ ดอยผ้าห่มปก  อยู่ในอ าเภอฝาง  สูง  2,285  เมตร  ดอยอ่างขาง  อยู่ในอ าเภอฝาง สูง  1,931  เมตร  ดอย
หลวง อยู่ในอ าเภอเชียงดาว สูง  2,170 เมตร  เทือกเขาถนนธงชัย  อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าปิง  มียอดเขาที่
ส าคัญ ได้แก่ ดอยอินทนนท์  อยู่ในอ าเภอจอมทอง สูง  2,656  เมตร  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย  ดอย
ปุยอยู่ในอ าเภอเมือง สูง  1,685  เมตร  ดอยสุเทพอยู่ในอ าเภอเมือง สูง  1,601  เมตร  เทือกเขาผีปันน้ าอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของแม่น้ าปิง  มียอดเขาที่ส าคัญคือ  ดอยขุนตาล สูง  1,374  เมตร  ดอยช้างสูง 1,462  เมตร  อยู่
ในอ าเภอพร้าว  อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันก าแพง  
ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 18.29-34.61 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยระหว่างร้อยละ  52.43-86.95  จ านวนวันฝนตกเฉลี่ยตลอดปี  87  วัน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี
ประมาณ  1,078.3  มิลลิเมตรและเดือนที่อุณหภูมิสูงสุดในรอบปี คือ เดือนเมษายน  เดือนที่อุณหภูมิต่ าสุดในรอบ
ปี คือเดือนมกราคม   สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19.10-39.40 องศาเซลเซียส ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน
ตุลาคม  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.60-31.50  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10.00-31.70  องศาเซลเซียส  (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2557) 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลการผลิตหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ ของแปลงเกษตรกร ใน ปี 2555 
อ าเภอ พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

จอมทอง 650 1,420 
ดอยสะเก็ด 261 458 
ฝาง 379 621 
ฮอด 757 1,487 
แม่แจ่ม 5,809 13,171 
พร้าว 54 71 
สะเมิง 32 51 
สันป่าตอง 60 73 
ดอยเต่า 729 1,950 
ไชยปราการ 2,582 6,771 
แม่วาง 226 363 
รวม 11,539 26,436 

(ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2557) 

 


