
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย    

2. โครงการวิจัย   บริบทการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจใน 

   ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

3. กิจกรรมที1่               วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกิจภาคเหนือรองรับการเปิด 

                                       ตลาดอาเซียน 

 

4. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระเทียม 

 

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  

 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง                   นายมณเทียน  แสนดะหมื่น สังกัด ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรแมฮ่่องสอน 

 ผู้ร่วมงาน                       น.ส.จารุฉัตร  เขนยทิพย์   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที 1  

                             นายเกษมศักดิ์   ผลากร      สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน  

                              นางพุฒนา รุ่งระวี  สังกัด กองแผนงานและวิชาการ 

 

6. บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระเทียมด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และ

แม่ฮ่องสอน ด าเนินการส ารวจ และสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ 

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปิดการค้าตลาดอาเซียนกับเกษตรกร ผู้ปลูกกระเทียมในภาคเหนือ

ของประเทศไทย และ ใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนางานวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ

ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมต่อเกษตรกร เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาอันเนื่องจากการเปิดการค้า

ตลาดอาเซียน จากการส ารวจพบว่า สภาพพ้ืนที่การปลูกและสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการ



ผลิตกระเทียม  เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกกระเทียมพอสมควร  เป็นพืชในวิถีชีวิต โดยมีต้นทุน

การผลิตที่สูง 7.44-7.60 บาทต่อกิโลกรัม จากแรงงานและปัจจัยการผลิต เกษตรกรขาดความรู้และ

เข้าใจในการจัดการแปลงปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขาดความเข้าใจด้าน

การตลาด   

จากการข้อมูลการผลิต การน าเข้าและส่งออก พบว่า ผลิตกระเทียมไทยมีศักยภาพที่ดีในด้าน

คุณภาพและมาตรฐาน โดยมีความต้องการใช้ กระเทียมในประเทศสูง 141,592 ตันต่อปี เมื่อ

เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกระเทียม มีค่าความสัมพันธ์ Attractiveness เท่ากับ 1.44  มีสัดส่วน

การตลาดในภูมิภาคที่ค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกระเทียม มีค่าความสัมพันธ์ 

Competitiveness เท่ากับ 58.31 มีความสมารถแข่งขันในระดับปานกลาง  จากการวิเคราะห์ พบว่า

กระเทียมไทย มีข้อเสียเปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่สูง และการลักลอบน าเข้ากระเทียมจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ค าน า                              

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเปิดตัวเข้าอยู่ในระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โดยจะต้องมีการ 1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 2. เปิดเสรีการค้าบริการ 3. เปิดเสรีการลงทุ น 4. เปิดเสรี

แรงงานฝีมือ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ทั้ง 4 ข้อ มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือป้องกันการคุกคามทาง

เศรษฐกิจโดยเฉพาะการคุกคามทางการเกษตร ที่ประเทศไทยยึดเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรเกือบทั้งประเทศ

ไทย   ทันทีที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีสินค้าจะต้องลดภาษีเป็นศูนย์ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสูงที่ให้ก าหนด

ภาษีได้เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้ เช่นลดลงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ฉะนั้นใน

การเจรจาประเทศไทยจะต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะต่อรองเพ่ือเรียกสิทธิที่ควรจะได้รับของเกษตรกร และหาจุด

แข็งเพ่ือจะไม่ต้องน าเข้าสินค้าที่ต่ ากว่ามาตรฐานและคุณภาพของประเทศไทย จนท าให้สินค้าเกษตรได้รับ

ผลกระทบและไม่สามารถผลิตแข่งขันนานาประเทศที่น าเข้า ในทางตรงกันข้ามถ้าประเทศไทยเตรียมพร้อม

และมีมาตรฐานและคุณภาพสูงจะสามารถส่งออกสินค้าคุณภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งรับซื้อวัตถุดิบ/สินค้ากึ่ง

ส าเร็จรูป ที่มีคุณภาพและราคาถูกลง การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลเพ่ือ

สรุปวิเคราะห์ 2 ด้าน คือ 1. ด้านแรงจูงใจให้ผลิต (Attractiveness) 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness) แล้วน าค่าทั้งสองมาประกอบตามเครื่องมือที่เรียกว่า “Thailand Competitiveness 

Matrix” หรือ TCM เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร จะได้ทราบความเหมาะสม หรือ ไม่

เหมาะสมที่จะต้องพัฒนาในระดับใด และจุดใดควรเร่งด าเนินการ  การวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจให้ผลิต จะ

ศึกษาหาข้อมูล มูลค่าการน าเข้า-การส่งออก ทั้งของประเทศไทย และของประเทศอาเซียน ส่วนการวิเคราะห์

ด้านความสามารถในการแข่งขัน จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 13/16 ด้าน คือ 1. ผลิตภาพหรือคุณภาพ 2. 



ต้นทุนการผลิต 3. ภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ 4. การวิจัยและพัฒนา 5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 6. การ

ยอมรับของตลาด 7. ส่วนแบ่งการตลาด 8. นโยบายภาครัฐ 9. มาตรฐาน 10. โครงสร้างการผลิต 11. โลจิ

สติกส์ 12. การชลประทาน และ 13. ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงาน /14. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเกษตรกร 

15. การสนับสนุนการปลูก-ผลิต 16. การสร้างมูลค่าเพ่ิม    

 พืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ กระเทียม แหล่งปลูกที่

ส าคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา และ แม่ฮ่องสอน จากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน-เมียนมาร์-

ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพืชผักไทย และเกษตรกรผู้ปลูก เนื่องจากพืชผักเหล่านี้ของ

ประเทศคู่ค้ากล่าวว่ามีต้นทุน และราคาถูกกว่าไทย มีการลักลอบท าให้พืชผักราคาถูกเข้ามาในประเทศเป็น

จ านวนมาก รัฐบาลได้มีนโยบายให้ปรับโครงสร้างการผลิต โดยการลดพ้ืนที่ปลูกพร้อมด้วยมาตรการอ่ืนๆ และ

สนับสนุนให้ปลูกพืชอ่ืนทดแทน และให้มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า   

แต่ปัญหาการผลิตของไทยที่ส าคัญมีหลายด้านและเป็นลูกโซ่จะต้องแก้ไขหลายด้านพร้อมกัน เช่น 

ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่ า ส่งผลกระทบทั้ง

คุณภาพผลผลิตและต้นทุนการผลิต  แต่อย่างไรก็ตามพืชผักเศรษฐกิจของไทยถือว่าเป็นพืชที่มีชื่อเสียงในด้าน

คุณภาพ และยังเป็นพืชที่เกษตรกรไทยปลูกและมีประสบการณ์การปลูกมานาน การค้าขายพืชผักเศรษฐกิจกับ

ประเทศคู่แข่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงต้องหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของพืชผักซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการใน

ขณะนี้ และเพ่ือให้มีทิศทางแก้ปัญหาและเสริมสร้างโอกาสให้สามารถแข่งขันได้โดยไม่เสียหายหรือเกษตรกรไม่

เสียเปรียบ ดังนั้น การศึกษาศักยภาพการแข่งขันพืชผักเศรษฐกิจหรือสถานภาพสินค้าพืชผักในภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับความน่าสนใจหรือแรงจูงใจผลิตและบริโภค

พืชผักสินค้า และความสามารถในการแข่งขันทุก ๆ ด้าน  จะท าให้วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องต่างๆ และวิจัย

และพัฒนาอย่างไรเพ่ือแก้ไข จึงเป็นแนวทางที่สามารถเตรียมความพร้อมพืชผักเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

7. วิธีด าเนินการ   

 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกิจภาคเหนือรองรับการเปิดตลาดอาเซียน 

   - สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  

    1. แปลงเกษตรกรแหล่งปลูก  

   2. ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 



   3. ข้อมูล แผนที่ในจังหวัดที่ต้องส ารวจและเครื่องมือตรวจวัดพิกัดเพ่ือหาต าแหน่ง

อ้างอิงข้อมูลจปฐ ของจังหวัด 

4. โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ 

5. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

  - แบบและวิธีการทดลอง 

   1. แบบส ารวจ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าทางสถิติ 

  - วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

   1.1 รวบรวมข้อมูล 2 ประเภท  ได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิ  (primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ 

(secondary data) 

   1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    1.2.1  วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)  โดยจัดท าตารางข้อมูล/

กราฟ เพ่ือบรรยายให้ทราบถึงประเด็นต่างๆท่ีศึกษา 

    1.2.2  วิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  โดยใช้ความรู้ทางสถิติ

และเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยาย สนับสนุน การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

1.2.3.1  อัตราเพิ่มร้อยละต่อปี 
      เป็นค่าทางเรขาคณิตค านวณจาก (LOGEST (ค่าปีเริ่มต้น: ค่าปีสิ้นสุด)-1) x 100 

1.2.3.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
เป็นค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951) โดยมีสูตรการค านวณ 

ดังนี้ 

 

     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 

                             :  

- ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ปีที่เริ่มต้น  2557 ปีที่สิ้นสุด 2558 

- สถานที่ด าเนินการ    จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. ข้อมูลเกษตรกรข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

1.1 จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ติดต่อประสานงานขอข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลูกกระเทียมกับทางเกษตรอ าเภอ จ านวน 3 

อ าเภอ คือ ฝาง แม่อาย และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพ 

และชีวภาพ ดังนี้ 

อ าเภอฝาง  

อ าเภอฝางเป็นอ าเภอศูนย์กลางความเจริญในเขตเชียงใหม่ตอนบน มีประชากรมากที่สุดเป็น

อันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีทั้งประชากรจริงและประชากรแฝง  

โดยมีทั้งชาวไทยพ้ืนราบและชาวไทยภูเขา อ าเภอฝางมีพ้ืนที่ 888.164 ตร.กม. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น

ภูเขาสูง แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 8 ต าบล คือ ต าบลเวียง ม่อนปิ่น แม่งอน แม่สูน สันทราย  

แม่คะ แม่ข่า และโป่งน้ าร้อน มีจ านวน 128 หมู่บ้าน มีประชากร 112,847 คน (พ.ศ. 2557) และมี

ประชากรหนาแน่น 127.05 คน/ตร.กม 

อ าเภอฝางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง

ข้างเคียงดังนี ้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และอ าเภอแม่อาย 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่อาย 



- ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย) และอ าเภอไชยปราการ 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) 
สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีอากาศหนาวเย็น

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-19 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุด

อยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ าเภอแม่อาย 

 อ าเภอแม่อายตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ 736.701 ตร.กม. มี

ประชากร 73,537 คน (พ.ศ. 2557) มีประชากรหนาแน่น 99.81 คน/ตร.กม. แบ่งพ้ืนที่การปกครอง

ออกเป็น 7 ต าบล คือ ต าบลแม่อาย แม่สาว สันต้นหมื้อ แม่นาวาง ท่าตอน บ้านหลวง และมะลิกา มี

จ านวน 92 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียงดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) 



- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่จัน อ าเภอเมืองเชียงราย และอ าเภอแม่สรวย 
(จังหวัดเชียงราย) 

- ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย) และอ าเภอฝาง 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอฝาง 
สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีอากาศหนาวเย็น

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-19 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุด

อยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2  แผนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ าเภอไชยปราการ  

อ าเภอไชยปราการ อยู่ทิศเหนือของตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 128 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 

510.9 ตร.กม. แบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 4 ต าบล คือ ต าบลปงต า ศรีดงเย็น แม่ทะลบ และหนองบัว 



มีจ านวน 44 หมู่บ้าน ประชากร 44,760 คน (พ.ศ. 2557) มีประชาการหนาแน่น 87.61 คน/ตร.กม. 

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สลับที่ราบเชิงเขา เป็นอ าเภอที่มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน 

ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอฝาง  

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย)  

- ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพร้าว 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเชียงดาว และรัฐฉาน (ประเทศพม่า) 
สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีอากาศหนาวเย็น

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-19 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุด

อยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนที่อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้ง (ละติดจูด) ที่ 17 องศา 38 ลิปดา - 19 องศา 48 ลิปดาเหนือ 

และเส้นแวง (ลองติจูด) ที่ 97 องศา 20 ลิปดา - 98 องศา 39 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่

ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,812.5 ไร่ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 250 

กิโลเมตร และกว้างประมาณ 95 กิโลเมตรพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นทิวเขา

สูงสลับซับซ้อน และยังคงเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นป่า

สงวนแห่งชาติ ประมาณ 6,976,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.02 ที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีทิวเขา

เรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกัน ซึ่งมีทิวเขาที่ส าคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอน

เหนือสุดของจังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศพม่าสหภาพพม่า และทิว

เขาถนนธงชัย ซึ่งประกอบด้วยทิวเขาเรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก 

เป็นแนวเขตแดนไทย - สหภาพพม่า ทิวเขาทิศตะวันออกของจังหวัด เป็นแนวแบ่ งเขต

ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะ อยู่บริเวณทิว

เขาถนนธงชัยตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดในเขตอ าเภอปาย ซึ่ง

จุดสูงสุดจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2000 เมตร และจุดต่ าสุดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรแม่ฮ่องสอนประมาณ 200 เมตร จากระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ าปาย มีที่

ราบเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ภูเขา 90 เปอร์เซ็นต์ มีทั้งหมด 7 อ าเภอ 44 ต าบล 415 หมู่บ้าน 

มีครัวเรือน 2.9 หมื่นครัวเรือน มีประชากร 2.4 แสน คน ประกอบด้วย 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ 

กระเหรี่ยง 60  เปอร์เซ็นต์ ไทยใหญ่ 20 เปอร์เซ็นต์ มูเซอ 5  เปอร์เซ็นต์ ลีซอ 5 เปอร์เซ็นต์ 

ม้ง 5 เปอร์เซ็นต์ ลั๊ว 2.5  เปอร์เซ็นต์ และจีนฮ่อ 2.5  เปอร์เซ็นต์ แบ่งการปกครองออกเป็น 

7 อ าเภอ คือ  อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ปางมะผ้า  ปาย แม่ลาน้อย ขุนยวม  แม่สะเรียง และ 

สบเมย 



 

 

 

 

 

 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน ประเทศพม่า 

ทิ

ศ

ใ

ต้

 

ติ

ด

ต่

อกบัอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า 

ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด 

อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุม

ตลอดทั้งปี ทั้ งนี้  มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ เป็นหุบเขาสูง มี พ้ืนที่ีีอยู่บนที่สูง เหนือ

ระดับน้ าทะเล ท าให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับ

อิทธิพลจากลมภูเขา ท าให้อากาศเย็นลง อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะ

ประชากร 2552 2553 2554 2555 2556 

ชาย 123,463 124,221 119,592 123,644 124,580 

หญิง 116,826 117,909 113,020 119,880 101,173 

รวม 240,289 242,130 232,612 243,524 225,753 

แรงงานด้านการเกษตร 

    

108,512 



กับความชื้นของอากาศ จึงท าให้เกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความ

แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 

จะมีอากาศร้อนอบอ้าว  เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม  เริ่ม

ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 

 

 

 

 

ข้อมูลการผลิตกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

อ าเภอ จ านวน

เกษตรกร(ราย) 

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่) 

ผลผลิต(ตัน) 

เมืองแม่ฮ่องสอน 1,056 3,624.00 8,568.33 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขุนยวม 826 1,748.50 4,226.25 
ปาย 1,052 5,225.25 18,941.88 
แม่ลาน้อย 659 1,671.00 2,002.50 
แม่สะเรียง 314 627.50 1,880.00 
สบเมย 420 871.50 1,875.00 
ปางมะผ้า 473 1,626.25 6,091.88 

รวม 4,800 15,394.00 49,814.39 



 
2.ข้อมูลเกษตรกร 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 จาการการส ารวจกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรพบว่า เกษตรกรที่ปลูกกระเทียมเป็นเพศชาย

ร้อยละ 84.85  เป็นเพศหญิงร้อยละ 15.15 เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาร้อยละ 

75.75 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 15.15 และสูงกว่าระดับมัธยมร้อยละ 9.10  โดยมีอายุเกษตรกรเฉลี่ยร้อย

ละ 49.84    มีพ้ืนที่ปลูกกระเทียมโดยเฉลี่ย 4.68 ไร่ต่อครัวเรือน มีสภาพเป็นเจ้าของสวนเองร้อยละ 60.06 

เป็นผู้เช่าร้อยละ 24.24 และเป็นเจ้าของสวนและเช่าด้วยร้อยละ 15.69  โดยมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย  2.75 

คนต่อครัวเรือน เป็นแรงงานเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 2.21 คน โดยมีประสบการณ์ท าการเกษตรเฉลี่ย 5.21 ป ี

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิก GAP ร้อยละ 93.93 มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิก GAP ร้อยละ 6.06  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 จาการการส ารวจกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรพบว่า เกษตรกรที่ปลูกกระเทียมเป็นเพศชาย

ร้อยละ 74.67  เป็นเพศหญิงร้อยละ 25.32 เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาร้อยละ 

73.10 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 13.10 และสูงกว่าระดับมัธยมร้อยละ 13.79 โดยมีอายุเกษตรกรใหญ่ 46-

55 ปี ร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่าง รองมาคือ 33-45 ปี 56-65 ปี 26-35 ปี และ 66 ขึ้นไปร้อยละ 33.1  



20.69 4.18 และ 2.06 ตามล าดับ มีพ้ืนที่ปลูกกระเทียมโดยเฉลี่ย 6.76 ไร่ต่อครัวเรือน สภาพเป็นเจ้าของสวน

เองร้อยละ 75.3 เป็นผู้เช่าร้อยละ 15.17  และเป็นผู้จัดการสวนร้อยละ 9.55    โดยมีสมาชิกในครอบครัว

เฉลี่ย  4 คนต่อครัวเรือนเป็นแรงงานเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 3.34 คน โดยมีประสบการณ์ท าการเกษตรเฉลี่ย 

17.64 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิก GAP ร้อยละ 77.93 มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิก GAP ร้อยละ 

22.07  

3. การชลประทาน 

 จาการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ร้อยละ 96.96 

ของกลุ่มตัวอย่าง  ขณะที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่นอกเขตชลประทานร้อย 89.74 อยู่ในเขต

ชลประทานร้อยละ 10.26 ของกลุ่มตัวอย่าง 

4.ข้อมูลการผลิตกระเทียม 

 จาการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนใหญ่ปลูกกระเทียมในพ้ืนที่ราบ ลักษณะดินส่วน

ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  เกษตรกรปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ทั้งหมด การให้น้ าของเกษตรกรจะให้น้ าทุก 7 วันเป็น

ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.45 ให้น้ าทุก 5 วันร้อยละ 39.40 และ ให้น้ าทุก 4 วัน ร้อยละ 9.09  การใส่ปุ๋ยเกษตรกร

ให้ปุ๋ย 4 ครั้งต่อฤดูปลูก ซึ่งราคาปุ๋ยอยู่ประมาณ 15-20 บาทต่อกิโลกรัม เริ่มปลูกตั้งแต่ กันยายน จนถึง 

พฤศจิกายน ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกช่วงเดือน ตุลาคม ร้อยละ 96.96 จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มกราคม ถึง 

กุมภาพันธ์ โดยมีผลผลิตกระเทียม 3776.31 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเทคโนโลยีการผลิตจาก

เพ่ือนเกษตรกรด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ 

  ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยส่วนใหญ่ปลูก

กระเทียมในพ้ืนที่ราบร้อยละ 58.34 พ้ืนที่ราบเชิงเขาร้อยละ 25.02  เป็นพื้นที่ดอนร้อยละ 8.32 เป็นพ้ืนที่ลาด

ชันร้อยละ 8.32  ลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ทั้งหมด เกษตรกร

ร้อยละ 75 เก็บหัวพันธุ์ไว้ใช้เอง และเกษตรกรร้อยละ 25 :ซื้อหัวพันธุ์จากเพ่ือนบ้าน การให้น้ าของเกษตรกร

จะให้น้ าทุก 3 วันเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67 ให้น้ า ทุก 4 วันร้อยละ 33.34 ให้น้ าทุก 7 วัน ร้อยละ 16.67 

และมากกว่า 7 วันครั้งร้อยละ 8.32 การใส่ปุ๋ยเกษตรกรให้ปุ๋ย 3 ครั้งต่อฤดูปลูก ซึ่งราคาปุ๋ยอยู่ประมาณ 15-

20 บาทต่อกิโลกรัม เริ่มปลูกตั้งแต่ ตุลาคม จนถึง ธันวาคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกช่วงเดือน พฤศจิกายน จะเก็บ

เกี่ยวในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน โดยมีผลผลิตกระเทียม 2,438.18 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่

ได้รับเทคโนโลยีการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ในการจัดการหัวพันธุ์และการป้องกันก าจัดโรค

และแมลง 

5. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 



 จาการการส ารวจเกษตรกรจังหวัดพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ถอน ไม่มีการคัดขนาดและน้ าหนัก แล้วน า

ผลผลิตผึ่งลม โดยตากบนราวแขวน เกษตรกรมีโรงเก็บผลผลิตเป็นของตนเอง 

 จาการการส ารวจเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ถอน ไม่มีการคัดขนาดและ

น้ าหนัก แล้วน าผลผลิตผึ่งลม โดยตากบนพ้ืน เกษตรกรมีโรงเก็บผลผลิตเป็นของตนเอง 

 

6. ข้อมูลการตลาด 

    จังหวัดเชียงใหม่ 

  จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตกระเทียมสดร้อยละ 54.55 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ราคาผลผลิตสด 17.03 บาทต่อกิโลกรัม (ฤดูปลูก 2556) จ าหน่ายผลผลิตกระเทียมแห้งร้อย

ละ 15.15 ของกลุ่มตัวอย่าง ราคาผลผลิตแห้ง 31.64 บาทต่อกิโลกรัม (ฤดูปลูก 2556) โดยจ าหน่าย

แก่ผู้ประกอบการค้าส่งเป็นส่วนใหญ่ 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตกระเทียมสดราคาผลผลิตสด 16 

บาทต่อกิโลกรัม (ฤดูปลูก 2556) จ าหน่ายผลผลิตกระเทียมแห้งร้อยละ 15.15 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ราคาผลผลิตแห้ง 35 บาทต่อกิโลกรัม (ฤดูปลูก 2556) โดยจ าหน่ายสดแก่ผู้ประกอบการรวบรวมร้อย

ละ 69.48 ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ส่งออกรวบรวบรวมร้อยละ 9.74 ของกลุ่มตัวอย่าง และส่งออกโดยตรง

ร้อยละ 3.24 ของกลุ่มตัวอย่าง 

7. ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

  จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนการผลิตต่อไร่เฉลี่ย 18, 837.8 บาทต่อไร่ 

โดยเป็นค่าแรงงาน 6,807.8 บาทต่อไร่ ค่าวัสดุ 11,245.2 บาทต่อไร่ และค่าเช่าที่ดิน 2,075 บาทต่อไร่   มี

ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 7.44 บาทต่อกิโลกรัม  

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



  จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดแ ม่ ฮ่องสอน พบว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่ เฉลี่ ย         

23,994  บาทต่อไร่ โดยมีค่าแรงงาน 7,461 บาท ค่าวัสดุ 8,316 บาทต่อไร่ และค่าเช่าที่ดิน 2,097 บาทต่อไร่ 

มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 7.6 บาทต่อไร่ 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกที ่3 ต้นทุนการผลิตกระเทียมของเกษตรกรในพ้ืนทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2556-2557 

ที ่ ขั้นตอนการผลิต ค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่) สัดส่วน (%) 

1 ระยะเตรียมเพาะปลูก          13,428  55.96 

 
    1.1 ค่าหัวพันธุ์            9,000  37.51 

 
    1.2 ค่าเตรียมดิน            1,143  4.76 

 
    1.3 ค่ายาฆ่าหญ้า/ค่ายาคลุมหญ้า               531  2.21 

 
    1.4 ค่าแรงงานปลูก            1,800  7.50 

 
    1.5 ค่าฟางคลุมแปลง               954  3.98 

2 ระยะดูแลรักษา            6,048  25.21 

 
    2.1 ค่าปุ๋ยสูตร  15-15-15               747  3.11 

      2.2 ค่าปุ๋ยสูตร  46-0-0               432  1.80 

      2.3 ค่าปุ๋ยสูตร  13-13-21            1,152  4.80 

      2.4 ค่าปุ๋ยสูตร  8-24-24            2,070  8.63 



      2.5 ค่าสารป้องกันก าจัดโรคและแมลง            1,647  6.86 

3 ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต            4,518  18.83 

      3.1 ค่าถอนเก็บเกี่ยว            1,152  4.80 

      3.2 ค่ามัดจุก            1,089  4.54 

      3.3 ค่าขนขึ้นค้าง               540  2.25 

      3.4 ค่าระบบน้ า (การจัดการน้ า)            1,737  7.24 

  รวมต้นทุนการผลิต          23,994  100 

 

 

 

 

8. ข้อมูลการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต 

 7.1. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลผลิต 

 จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายให้แก่พ่อค้าใน

พ้ืนที่ โดยมีจ าหน่ายผลผลิตไปนอกพ้ืนที่บางเพียงร้อยละ 9.09 ได้แก่ ล าพูน ล าปาง เชียงรายและพะเยา 

จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าจ าหน่ายผ่านพ่อค้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และพ่อค้าในจังหวัดน าไปจ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน อีกทอดหนึ่ง 

  2.10. ข้อมูลปัญหาการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์ 

 จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปัญหาเป็นโรค ได้แก่ ใบไหม้ หอมเลื้อย ใบ

จุดสีม่วง รากเน่า โคนเน่า ด้านแมลงพบ เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนม้วนใบ และปัญหาวัชพืชได้แก่ แห้วหมู หญ้า

ปากควาย หญ้าตีนนก และผักเบี้ยหิน 

 จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องโรค แมลงและ

วัชพืช 



การวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่งขันสินค้า(Thailand  Competitiveness Matrix : TCM) 

1. การวิเคราะห์ด้าน Attractiveness  

ความต้องการใช้กระเทียมในประเทศไทยมีปริมาณ 141,592 ตัน การส่งออก ปี 2557 ปริมาณ 644.87 
ตนั มูลค่า 29.13 ลา้นบาท โดยส่งออกไป มาเลเซีย 60.32%   เวียดนาม 20.25% พม่า 18.30%     การน าเข้า 

ปี 2557 มีปริมาณ 60,034.53 ตนั มูลค่า 634.79 ลา้นบาท น าเขา้จาก พม่า 50% ฟิลิปปินส์ 46.52% มาเลเซีย 
3%  ในปี 2550 ปริมาณการจับกุมกระเทียมท่ีการลักลอบน าเข้าได้ 367.05 ตัน มูลค่า 4.95 ล้านบาท 

1.1 มูลค่าการน าเข้ากระเทียมไทยของอาเซียน ร้อยละ 2.86 

1.2 มูลค่าการส่งออกกระเทียมไทยไปอาเซียน ร้อยละ 0.03 

 
2.การวิเคราะห์ด้าน Competitiveness คู่แข่งในอาเซียนคือ เมียร์มา จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 12 ด้าน 

พบว่า 

 2.1 คุณภาพ  

- กระเทียมไทยมีคุณภาพโดดเด่น ด้านกลิ่นหอม รสชาติเข้มข้น  
2.2 ต้นทุนการผลิต 

- เกษตรกรไทยยังมีต้นทุนการผลิตกระเทียมที่สูงอยู่เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งขัน โดยเฉพาะด้าน
แรงงานใน 

2.3ภูมิอากาศ – ภูมิประเทศ 

- พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม 
2.4   การวิจัยและพัฒนา  
- มีการวิจัยและพัฒนากระเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
2.5  ความสามารถด้านเทคโนโลยี 

-  เกษตรกรยังขาดแคลนเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
2.6  การยอมรับของตลาด  

- กระเทียมไทยเป็นที่ยอมรับในตลาด เนื่องจากมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้น มีคุณภาพดี 
2.7  ส่วนแบ่งการตลาด  

- ปริมาณความต้องการใช้กระเทียมไทยร้อยละ 0.1 ในภูมิภาคอาเซียน 
2.8  นโยบายภาครัฐ 

- ไทยลดภาษีน าเข้ากระเทียม เฉพาะที่อยู่ภายใต้โควตาเท่านั้น (ปีละ 65 ตัน) ส่วนนอกโควตา ภาษียัง
สูง คือ 57% 

2.9  มาตรฐาน  



- มีการก าหนดมาตรฐานการผลิตตามหลัก GAP และ มีการก าหนดมาตรฐานผลผลิตจากส านักงาน
มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร 

2.10  โครงสร้างการผลิต 

- เกษตรกรผลิตตามความผันผวนของราคาและตลาดเป็นหลัก  
2.11 ระบบ Logistics 

- ไทยมีถนนภายในประเทศท่ีดี และสามารถตัดผ่านไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ รวมถึงระบบขนส่งทาง
เรือท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.12  ชลประทาน 
- ระบบชลประทานยังไม่เข้าถึงแหล่งผลิตเท่าท่ีควร  

3. ค่าความสัมพันธ์  
จากข้อมูลข้างต้น จะน ามาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Attractiveness และ Competitiveness จะ

อยู่ในช่วงใดของ Matrix เพ่ือจัดท าแนวทางด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  พบว่า ค่า
ความสัมพันธ์  Attractiveness และ Competitiveness คือ 1.44 , 58.31 ตามล าดับ  ซึ่ งตกอยู่ ในช่วง 
Question Mark  
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Falling Star  
  

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. จากการส ารวจข้อมูลของตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนพบว่าสภาพพ้ืนที่การปลูกและ

สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการผลิต  เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกกระเทียมพอสมควร

เป็นพืชในวิถีชีวิต โดยมีต้นทุนการผลิตที่สูง 7.44-7.60 บาทต่อกิโลกรัม จากแรงงานและปัจจัยการ



ผลิต เกษตรกรขาดความรู้และเข้าใจในการจัดการแปลงปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่

เหมาะสม ขาดความเข้าใจด้านการตลาด  

2. จากการข้อมูลการผลิต การน าเข้าและส่งออก พบว่า ผลิตกระเทียมไทยมีศักยภาพที่ดีในด้านคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยมีความต้องการใช้กระเทียมในประเทศสูง 141,592 ตันต่อปี  

3. เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกระเทียม มีค่าความสัมพันธ์ Attractiveness เท่ากับ 1.44  มี

สัดส่วนการตลาดในภูมิภาคที่ค่อนข้างต่ า 

4. เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกระเทียม มีค่าความสัมพันธ์ Competitiveness เท่ากับ 58.31 

มีความสมารถแข่งขันในระดับปานกลาง 

5.  จากการวิเคราะห์ พบว่ากระเทียมไทย มีข้อเสียเปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่สูง และการลักลอบ

น าเข้ากระเทียมจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการผลิตและการแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจของเกษตรกร 

2. ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ TCM ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานวิจัย งานพัฒนา 

    และงานทดสอบ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง  

 หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
  - กรมวิชาการเกษตร 
  - เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
   - กรมส่งเสริมการเกษตร 
  - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  - สถาบันการศึกษา 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูป 
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