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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  : 

2. โครงการวิจัย   : บริบทการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพืชผักเศรษฐกิจใน 
     ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรมที่ 1   : วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผักเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      รองรับการเปิดตลาดอาเซียน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระเทียม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :- 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง  : นายช านาญ กสิบาล  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
 ผู้ร่วมงาน  : นางนิยม ไข่มุกข์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

  : นายปัญจพล สิริสุวรรณมา สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
5. บทคัดย่อ    

กระเทียมไทยมีจุดเด่นคือกลิ่นฉุน รสจัดเข้มข้น และเผ็ด  แต่ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกระเทียมจีน 
จึงได้รบัผลกระทบจากการน าเข้ากระเทียมจากประเทศจีนโดยเฉพาะหลังการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-จีน 
เมื่อปี 2550 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกระเทียมในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ
แหล่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การผลิตและโอกาสในการแข่งขันหลังเปิดเขต
การค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมตามแบบส ารวจ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 
รายด าเนินการระหว่างปี 2557-2558  พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมมีการปลูกผักชนิดอื่นด้วยโดยเฉลี่ย 3 ชนิด
ต่อครัวเรือน ส าหรับกระเทียมพันธุ์ที่ปลูกมากท่ีสุดคือพ้ืนเมืองศรีสะเกษโดยส่วนใหญ่จะเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง 
รองลงมาคือซื้อจากเพ่ือนเกษตรกร ในปี 2557 พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 1.58 ไร่ต่อครัวเรือน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 3 
ปีย้อนหลังผลผลิตต่อไร่กระเทียมแห้งเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ กระเทียมสด 1,921 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉลี่ย 
1,398  กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังผลผลิตออกมากท่ีสุดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน (ร้อยละ 
62) การขายผลผลิตส่วนมากขายครั้งเดียวหมดซึ่งมีทั้งขายในรูปกระเทียมสดและกระเทียมแห้งมัดจุกโดยไม่คัด
คุณภาพก่อนขาย ด้านศัตรูพืชพบว่ามีปัญหาเรื่องมีปัญหาวัชพืชแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ร้อยละ 9680 และ 66 
ตามล าดับ  การป้องกันก าจัดวัชพืชส่วนใหญ่ใช้วิธีกลและสารเคมี ด้านแมลงและโรคพืชใช้สารเคมี  ด้านการตลาด
เกษตรกรส่วนใหญ่ขายได้ในราคามากกว่า 35 บาทต่อกิโลกรัมและส่วนใหญ่คือร้อยละ 96 ได้ก าไร โดยมีรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 58,290 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่ารายได้เพ่ิมขึ้น ปัญหาด้านการตลาด
ส่วนมาก (ร้อยละ 58) เป็นพ่อค้ารับซื้อในปริมาณที่ไม่แน่นอน  
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  ด้านต้นทุนการผลิตร้อยละ 95.14 เป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 21,729 บาท/ไร่  ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,022 
บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ต้นทุนรวมเฉลี่ย 22,839 บาทต่อไร่ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิตเฉลี่ย 19.96 บาทต่อกิโลกรัมราคาขายมีทั้งผลผลิตแห้งและหัวสด เฉลี่ย46.82 บาทต่อกิโลกรัม  รายได้
เฉลี่ย 58,290 บาทต่อไร่  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 35,539 บาทต่อไร่  อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน หรือ BCR 
เท่ากับ 2.56 ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน 

  จะเห็นว่าการผลิตกระเทียมในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมเกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุน อย่างไรก็ตามต้นทุน
การผลิตโดยเฉพาะค่าแรงงานและค่าพันธุ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ถ้าเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่หรือลด
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลงได้จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

6. ค าน า 

กระเทียมเป็นพืชอาหารและสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโลก ข้อมูลจาก
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่าปี 2556 ทั่วโลกมีการผลิตกระเทียม 43 ล้าน
ตัน โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตกระเทียมมากท่ีสุดของโลก มีผลผลิต 19 ล้านตัน  รองลงมาคือ อินเดีย 1.2 
ล้านตัน และเกาหลีใต้  0.41  ล้านตัน คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 44  3 และ 1 ของปริมาณการผลิตทั้งโลก  
ตามล าดับ  (FAO, 2013) อ้างโดย APEDA (2016)  กระเทียมไทยมีจุดเด่นคือกลิ่นฉุน รสจัดเข้มข้น และเผ็ด แต่มี
ขนาดกลีบเล็กและราคาสูงเมื่อเทียบกับกระเทียมจีน และผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ในปี พ.ศ. 
2550 ให้กระเทียมของไทยได้รับผลกระทบทั้งด้านปริมาณการผลิตและราคาจ าหน่าย เนื่องจากกระเทียมจีนราคา
ถูกกว่า มีขนาดหัวและกลีบใหญ่ปลอกง่าย และกลิ่นไม่ฉุนมาก จึงได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอาหาร 
ร้านอาหาร และครัวเรือนสมัยใหม่ที่นิยมความสะดวก ส่งผลให้กระเทียมจีนมีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้น และพ้ืนที่
การผลิตกระเทียมของไทยลดลงจากในอดีต โดยปี 2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกกระเทียม  79,719 ไร่  ผลผลติ 
72,109 ตัน ผลผลิตต่อพ้ืนที่เฉลี่ย 905 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนที่ปลูกร้อยละ 99 อยู่ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครพนม ผลผลิตกระเทียมส่วนใหญ่ใช้
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศส่งออกมีเพียงเล็กน้อย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ส าหรับจังหวัด
นครพนมในปีเดียวกันนี้พ้ืนที่ปลูกกระเทียม  100 ไร่ ลดลงจาก 249 ไร่ ในปี 2554  และจาก 1,714  ไร่ ในปี 
2550  (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, 2556; 2559)  กระเทียมที่ปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทคือ
กระเทียมต้นและกระเทียมหัว แต่ที่ปลูกในเชิงเศรษฐกิจคือกระเทียมหัวซึ่งมีอยู่หลายพันธุ์แบ่งตามอายุการเก็บ
เกี่ยวเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) พันธุ์เบาหรือพันธุ์ขาวเมือง  กลุ่มนี้มีกลีบและหัวสีขาวกลิ่นฉุน และรสจัดอายุเก็บเกี่ยว 
75-90 วัน  เช่น  พันธุ์พ้ืนเมืองศรีสะเกษ  เป็นต้น  2) พันธุ์กลาง  กลุ่มนี้มีหัวและกลีบสีม่วงอายุเก็บเกี่ยว 90-120 
วัน  นิยมปลูกมากในภาคเหนือ  เช่น พันธุ์พ้ืนเมืองเชียงใหม่  เป็นต้น  และ  3) พันธุ์หนัก  กลุ่มนี้มีหัวขนาดใหญ่ 
กลีบโตเปลือกหุ้มสีชมพู  อายุเก็บเก่ียว 150 วัน  เช่น  พันธุ์จีน หรือไต้หวัน  เป็นต้น  กระเทียมสามารถเพาะปลกู
ได้เกือบทุกภาคของประเทศ  แต่เหมาะสมคือดินร่วนหรือระบายน้ าได้ดี และมีอุณหภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็น
ยาวนานหลายเดือน  (กรมส่งเสริมการเกษตร,2558) กระเทียมไทยมีข้อได้เปรียบคือ กลิ่นฉุนรสจัดเข้มข้นและเผ็ด
กว่ากระเทียมจีน ข้อเสียเปรียบ คือ ต้นทุนการผลิตสูงท าให้ไม่สามารถแข่งขันในเรื่องราคาได้ (ส านักงานพานิชย์
จังหวัดเชียงใหม่, 2553) 
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ผลกระทบต่อการผลิตและราคากระเทียมของไทยจากการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ในปี พ.ศ. 2550 
แม้ว่าภาครัฐได้มาตรการในการควบคุม โดยจัดให้กระเทียมอยู่กลุ่มสินค้าอ่อนไหว (sensitive list)  มีการก าหนด
โควตาการน าเข้า  โดยถ้าน าเข้าเกินโควตาจะต้องจ่ายภาษีในอัตรานอกโควตาซึ่งเป็นอัตราที่สูง จึงท าให้เกิดปัญหา
การลักลอบน าเข้าจ านวนมากในแต่ละปี  และการเปิดตลาดภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี 
(AEC) ที่เริ่มในปลายปี 2558  ซึ่งการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะเป็นไปโดยเสรี  และ
กระเทียมก็เป็นสินค้าเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาศักยภาพการ
ผลิตและโอกาสในการแข่งขันของกระเทียมไทย  และเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับตัวเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ต่อไป 

 

 

7.วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

   1. แปลงกระเทียมของเกษตรกร 
  2. ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต 
  3. โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ 

4. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 
 วิธีด าเนินการ 
 แบบและวิธีการทดลอง 
  1. แบบส ารวจ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และค่าทางสถิติ 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
     ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านกายภาพ (แผนที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอาณาเขตของพ้ืนที่ 
แหล่งน้ า ระบบชลประทาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แปลงปลูก ฯ) ชีวภาพ (พืช พันธุ์ พื้นที่ปลูกใช้สอยความหนาแน่น 
ผลผลิต การกระจายผลผลิต ระบบการเกษตร โรคและแมลงศัตรู การใช้แรงงาน ฤดูกาลผลิต จ านวนรอบการปลูก 
ความสัมพันธ์ของผักเศรษฐกิจกับพืชอ่ืนๆ) เศรษฐกิจ (ต้นทุน รายได้ ระบบการตลาด อาชีพนอกเกษตร ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ปัจจัย สภาวะการผลิตในแต่ละแหล่งฯ)  และสังคม (ประชากร การศึกษา สาธารณสุข การรวมกลุ่ม การ
จัดตั้งสหกรณ์ ประเภทของพ้ืนที่) ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
  2. จัดท าแบบสอบถามและด าเนินการทดสอบแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ เช่น ครอบครัว และ
แรงงาน พืชหลักและพืชรองที่ใช้ประกอบอาชีพ รายได้หลัก รายได้รอง ปัจจัยการผลิต งบประมาณที่ใช้ผลิตและ/
หรือใช้ด ารงชีพ แหล่งจ าหน่ายผลผลิตและผลตอบแทน หลักการที่ใช้ในการผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
   2.1 ข้อมูลเกษตรกร 
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    1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
    2. ข้อมูลสภาพของสวน/แปลงผลิต 
    3. ข้อมูลการผลิต 
    4. ข้อมูลการตลาด 
    5. ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
   2.2 ข้อมูลผู้ประกอบการหรือแปรรูปพืชผักเศรษฐกิจ 
     1. ข้อมูลทั่วไป 
     2. ข้อมูลการผลิต/จัดหา 
    3. ข้อมูลการสร้างคุณค่าให้ผลผลิต 
   4. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายผลผลิต 
   5. ข้อมูลการดูแลรักษาระหว่างพักผลผลิต 
   6. ข้อมูลการเจรจาให้ลูกค้าสนใจผลผลิต/แปรรูป 
   7. ข้อมูลการส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค 
   8. ข้อมูลการส ารวจความชอบของผู้บริโภคต่อผลผลิต 
   9. ข้อมูลการปรับปรุง/ปรับแก้ให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น 
   10.ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
   11.ข้อมูลปัญหาการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์ 
  2.3 ปรับปรุงแบบสอบถาม เช่น ค าถามที่เกษตรกรไม่อยากตอบหรือไม่ไว้วางใจผู้ถามหรือใช้

เวลามากไปและวิ เคราะห์ความเชื่ อมั่ น  (ส าหรับ งานวิจัย เชิ งส ารวจ (exploratory research)α≥ 0.7  
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง, jump, N. 1978.)  
  2.4 ก าหนดสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ไม่เจาะจงแปลง
ปลูกพืชผักเศรษฐกิจ เกษตรกรในจังหวัดพบแปลงใดก็ส ารวจแปลงนั้นๆ ซึ่งอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
เกษตรอ าเภอ/จังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อทราบแหล่งปลูกปัจจุบัน ขนาดของจ านวนเกษตรกรอย่าง
คร่าวๆ โดยมิได้มีการนัดหมายใดๆ 
   2.5 ออกส ารวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล โดยนักวิชาการเกษตรหัวหน้าหรือผู้ร่วมการทดลอง
พร้อมนักวิชาการเกษตร ซึ่งมอบหมายให้รับผิดชอบร่วมด าเนินการหรือด าเนินการแทน 
   2.6 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณและรายงานผลการศึกษาเพ่ือ
น าไปสรุปวิเคราะห์ TCM (Thailand Competitiveness Metrix) 
  การบันทึกข้อมูล 
   ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 
   1. ข้อมูลปฐมภูมิ 
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   ส าหรับเกษตรกร : รวบรวมข้อมูลการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตต่อฤดูกาล การ
จัดการ แหล่งพันธุ์/จ านวนพันธุ์ การจ าหน่ายผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ระดับไร่นาหรือสวน การแปร
รูปสินค้า 
   ส าหรับผู้ประกอบการ : รวบรวมข้อมูลจากการรับซื้อสินค้า คุณภาพสินค้าเกษตรที่รับซื้อ ราคา
และกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการจ าหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศหรือเพ่ือการส่งออก 

2. ข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลพื้นที่ปลูก ผลผลิต ราคาผลผลิต พันธุ์ผัก ผู้ประกอบการ จ านวนแหล่ง 
ที่รับซื้อผลผลิต ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า-การส่งออกตลาดต่างประเทศ 
  การก าหนดพื้นที่และประชากรตัวอย่าง 
     สุ่มเก็บข้อมูลในแหล่งปลูกกระเทียมในจังหวัดนครพนม โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกปี 2554-2555 ที่มี
เกษตรกรปลูกจนได้ผลผลิตมาแล้ว ซึ่งพิจารณาเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุดเป็นเกณฑ์หลัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.  วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
    โดยจัดท าตารางข้อมูล/กราฟ เพ่ือบรรยายให้ทราบถึงประเด็นต่างๆท่ีศึกษา 
   2.  วิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  
    โดยใช้ความรู้ทางสถิติและเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยาย สนับสนุน การวิเคราะห์เชิง 
     พรรณนา 
 3. 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

2หรือ St
2   =   N ∑X2 - (∑X)2 

          N (N-1) 

เวลาและสถานที่  

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2557  สิ้นสุดปี 2558 รวม  2  ปี 

สถานที่  จังหวัดนครพนม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 - ผลการทดลอง 
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                ส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมตามแบบส ารวจ  ในพื้นที่ อ าเภอธาตุพนม 
และอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกกระเทียมมากท่ีสุดของจังหวัดนครพนม  โดยมี
เป้าหมายทั้งหมด 50 ราย จ านวนแบบสอบถาม 50 ชุด  ผลการส ารวจข้อมูลสรุปประเด็นส าคัญดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม 
  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดนครพนมที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
50 ราย สรุปได้ดังนี้ 
  1. เพศ  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 เพศชายร้อยละ 40 
  2. ช่วงอายุ  พบว่า  ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ  37-47 ปี ร้อยละ 30 รองลงมาคือ 48-58 และ 59-69 ปี 
ร้อยละ 28 และ 26  
  3. การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษา และ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28 และ 10 
  4. สถานภาพการผลิต  พบว่ามีทั้งเป็นเจ้าของสวน ผู้เช่าสวน และ ผู้ดูแลสวน  แต่ส่วนมากเป็นเจ้าของ
สวน ร้อยละ 72  มีผู้เช่าสวนร้อยละ 26 เป็นทั้งเจ้าของสวนและเช่าที่เพิ่มร้อยละ 8 และเป็นผู้ดูแลสวน ร้อยละ 2   
  5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนมากที่สุดคือ 3-4 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 46 
รองลงมาคือ 5-6  และ 7-8 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ  34และ 10 โดยสมาชิกในครัวเรือนเป็นเพศชายและเพศหญิง
ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 50 
  6. แรงงานปลูกผักในครัวเรือน  พบว่า  มากท่ีสุดคือ 2 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 38 รองลงมาคือ 3 และ 
1  คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 26 และ 12  ซึ่งแรงงานปลูกผักในครัวเรือนเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่
เท่ากันคือ ร้อยละ 50   
  7. ประสบการณ์การปลูกผักพบว่า  มีตั้งแต่มากกว่า 3 ปี ถึง มากว่า 20 ปี  มากท่ีสุดคือ มากกว่า 20 ปี 
ร้อยละ 52 รองลงมาคือ มากกว่า 15  และ 10 ปี ร้อยละ 18 และ 16    
  8. การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 48   
และไม่เป็นสมาชิกมากกว่าเล็กน้อย คือ ร้อยละ 52 และการเข้าสู่ระบบ GAP พบว่า เข้าสู่ระบบ GAP ร้อยละ 36  
ส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ระบบ GAP ร้อยละ 64 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านอุปทาน (supply) 
1.  จ านวนชนิดผักปลูก พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างปลูกผัก 1-7 ชนิด มากที่สุดคือ 3 ชนิด ร้อยละ 34 

รองลงมาคือ 2 และ 4 ชนิด ร้อยละ 22 และ 14จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกผักหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยง 
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2. พันธุ์กระเทียม พบว่า พันธุ์ที่ปลูกมีอยู่ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ผือหรือพันธุ์พ้ืนเมืองศรีสะเกษพันธุ์พ้ืนเมือง
ในท้องถิ่นและพันธุ์ดอยหรือพันธุ์พ้ืนเมืองเชียงใหม่  ปลูกมากที่สุดคือพันธุ์พ้ืนเมืองศรีสะเกษ ร้อยละ 88 พันธุ์
พ้ืนเมืองท้องถิ่น ร้อยละ 12 และพันธุ์พ้ืนเมืองเชียงใหม่ร้อยละ 2  อายุเก็บเก่ียว 120 วัน  

3.  พ้ืนที่ปลูกกระเทียม  พบว่า  ครัวเรือนละ 0.25-7 ไร่ (เฉลี่ย 1.58 ไร่ต่อครัวเรือน) ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่
ปลูก 1 ไร่ต่อครัวเรือน ร้อยละ 42 รองลงมาคือ 0.5  2 และ 0.25  ไร่ต่อครัวเรือน  ร้อยละ 22  16 และ 10   

4.  ลักษณะการปลูก พบว่า มีทั้งปลูกเป็นพืชหลักและพืชหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชหลักร้อย
ละ 92 มีส่วนน้อยที่ปลูกเป็นพืชหมุนเวียน (ร้อยละ 8) ทิศทางการปลูกส่วนใหญ่ปลูกเป็นตะวันออก-ตะวันตกร้อย
ละ 62 แนวเหนือ-ใต้ร้อยละ 38 

5.  ลักษณะดินที่ปลูก พบว่า  เป็นดินร่วนปนทรายมากที่สุด คือร้อยละ 70 รองลงมาคือดินเหนียว ร้อย
ละ 8  

6. ลักษณะพ้ืนที่  พบว่าส่วนใหญ่  (ร้อยละ 70) เป็นที่ราบถึงลาดชันเล็กน้อยไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์  ที่
ดอน และ ที่ลาดชัน ร้อยละ 12 

7. แหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับปลูกผัก พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ าจากคลองธรรมชาติ (แม่น้ าโขง) อย่างเดียว ร้อยละ 
82  ใช้น้ าจากคลองธรรมชาติและชลประทานร้อยละ 6 จากจากคลองธรรมชาติและประปา ร้อยละ 2   

8.  สภาพแวดล้อมโดยรอบของสวนผัก  พบว่า ส่วนใหญ่ติดสวนรายอ่ืน ร้อยละ 56 รองลงมาคือติด
ชุมชน และติดถนนหลัก ร้อยละ 20 และ 14 

9.  ผลผลิตต่อไร่  พบว่า ในปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ยกระเทียมแห้ง  808.20 กิโลกรัมต่อไร่  กระเทียมสด 
1,988  กิโลกรัมต่อไร่  โดยเฉลี่ย 1,398  กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับผลผลิตใน 3 ปี ย้อนหลังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน 
คือ ปี 2556  2555 และ 2554 ผลผลิตกระเทียมแห้งเฉลี่ย 809.63  819.62 และ 877.04 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต
กระเทียมสด 1,921  1,775 และ 1,837 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉลี่ย 1,269  1,237  และ 1,223 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล าดับ  จะเห็นว่าผลผลิตกระเทียมแห้งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ 905 กิโลกรัมต่อไร่เล็กน้อยแต่สูงกว่า
ผลผลิตเฉลี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที ่ 740 กิโลกรัมต่อไร่  

10. พ้ืนที่ปลูกกระเทียม พบว่า ในปี 2557 เฉลี่ย 1.58 ไร่ต่อครัวเรือน  ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือ
ว่าใกล้เคียงกันแตม่ีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2556  2555 และ 2554  มีพ้ืนที่ปลูกกระเทียมเฉลี่ยครัวเรือน
ละ 1.70  1.65 และ 1.72 ไร่ต่อครัวเรือน ตามล าดับ  

11.  ราคาผลผลิตหรือผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ส่วนใหญ่คือร้อยละ 96 ได้ก าไร มีส่วนน้อย 
(ร้อยละ 2)  ที่เท่าทุนหรือก าไรเล็กน้อย และขาดทุนอยู่ที่ร้อยละ 2 โดยเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย
กระเทียมก่อนหักค่าใช้จ่ายในปี 2557 เฉลี่ย 58,290 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่ารายได้เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย  โดยในปี 2556  2555 และ 2554  มีรายได้เฉลี่ย 51,729  46,638  และ 43,647 บาทต่อไร่ตามล าดับ  

12.  ราคาปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต  พบว่า เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-15  ราคาปุ๋ยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
50)  อยู่ในช่วง 15-20 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือช่วงราคา 21-25 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 48   โดยราคาปุ๋ย
สูตร 15-15-15 ในปี 2557 เฉลี่ย 19.43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่าราคาปุ๋ยใกล้เคียงกัน  
โดยในปี 2556  2555 และ 2554  ราคาปุ๋ยเฉลี่ย 19.97  19.87และ 19.48  บาทต่อกิโลกรัม  ตามล าดับ  
ส าหรับราคาปุ๋ยเพ่ิมคุณภาพ พบว่า  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66)  ราคาอยู่ในช่วง 
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21-25 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือช่วงราคา 15-20 บาทต่อกิโลกรัม ร้อยละ 40   โดยราคาปุ๋ยสูตร 13-13-21 
ในปี 2557 เฉลี่ย 20.71 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่าราคาปุ๋ยใกล้เคียงกัน  คือปี 2556  
2555 และ 2554  ราคาปุ๋ยเฉลี่ย 20.27  20.63  และ 20.91  บาทต่อกิโลกรัม  ตามล าดับ  

ตารางที่ 1  ข้อมูลการส ารวจการผลิตกระเทียมของเกษตรกรจังหวัดนครพนม ปี 2554-2557 
 
ข้อมูลด้านอุปทาน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 1.58 1.70 1.65 1.72 
ผลผลิตกระเทียมแห้ง (กิโลกรัม) 808.20 809.63 819.62 877.04 
ผลผลิตกระเทียมสด (กิโลกรัม) 1,988 1,921 1,775 1,837 

ราคาปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโต (บาท) 19.43 19.97 19.87 19.48 

ราคาปุ๋ยเคมีเพ่ิมคุณภาพ (บาท) 20.71 20.27 20.63 20.91 
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่) 58,290  51,729   46,638   43,647 

 
ตอนที ่3 ข้อมูลด้านอุปสงค์ (demand) 

1. แหล่งที่มาของพันธุ์  พบว่า  เกษตรกรเก็บพันธุ์เองมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 46 รองลงมาคือซื้อจากเพ่ือน
เกษตรกร ร้อยละ 30 เอกชน ร้อยละ12  และจากทั้งเอกชนและจากเพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ 4 จากทั้งเอกชนและ
เก็บพันธุ์เอง ร้อยละ 4  จากทั้งเพ่ือนบ้านและเก็บพันธุ์เองร้อยละ 4  ซ่ึงการเก็บพันธุ์เองถือว่าเป็นข้อดีเพราะราคา
หัวพันธุ์จะสูงมาก  จะช่วยลดต้นทุนที่เป็นเงินสดลงได้มาก   

2. เทคโนโลยีการผลิต   พบว่า ส่วนมาก คือ ร้อยละ 70  ได้จากเพ่ือนเกษตรกร จากสื่อต่าง ๆ กรม
ส่งเสริมการเกษตร   กรมวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  ร้อยละ 16 12 10 และตามล าดับ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต
ว่า เทคโนโลยีที่ เกษตรกรใช้ก็เป็นไปตามหลักทางวิชาการที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้
ค าแนะน าไว้  ซึ่งในเบื้องต้นอาจยังไม่แพร่หลายต่อมาจึงมีการบอกต่อกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง  

3. การใส่ปุ๋ย  พบว่าส่วนมาก คือ ร้อยละ 52  ใส่ 2 ครั้ง/ฤดูปลูก  รองลงมาคือใส่ 3 ครั้ง/ฤดูปลูก ร้อย
ละ 40 ส่วนการใส่ปุ๋ย 1 และ 4 ครั้ง/ฤดูปลูก  มีพียงร้อยละ 4 

4. ลักษณะการจ าหน่ายผลผลิต  พบว่า ส่วนมาก คือ ร้อยละ 84  ขายผลผลิตทั้งในรูปกระเทียมสดและ
กระเทียมแห้งมัดจุกโดยจ าหน่ายครั้งเดียวหมด  ส่วนการเก็บไว้และทยอยจ าหน่ายทุก 3 เดือน คิดเป็นร้อยละร้อย
ละ 20  และจ าหน่ายทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ 6  โดยปริมาณผลผลิตที่จ าหน่ายแต่ละครั้งมากที่สุดคือ มากกว่า 
1,200 กิโลกรัมต่อครั้ง  รองลงมาคือขายครั้งละ  1,000-1,200  100-300  (ทยอยขาย)  และ 800-1,000 
กิโลกรัมต่อครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 20 14 และ 12 โดยขายให้พ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 76 รองลงมา
คือผู้ประกอบการค้าส่ง  และพ่อค้าตลาดสดและอ่ืน ๆ ร้อยละ 8  เท่ากัน  

การเก็บเกี่ยว 
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1. การเก็บเกี่ยว พบว่า เกือบทั้งหมดเก็บเกี่ยวครั้งเดียวหมดทั้งแปลง ใช้เวลา 1-2 วัน โดยจ้างแรงงาน
เก็บเกี่ยว 10-15 คนต่อไร่ต่อวัน วิธีการเก็บเกี่ยวคือ ถอนแล้วตากแดดไว้ในแปลง 1-3 แดด เพ่ือให้ใบเหี่ยว  โดย
วางเหลื่อมกันให้ส่วนใบของแถวถัดไปทับส่วนหัวเพ่ือไม่ให้หัวถูกแสงแดดโดยตรง  หลังจากนั้นจึงมัดจุกด้วยตอกไม้
ไผ่  ซึ่งจะมีการเคาะเบาๆให้ดินและเศษซากพืชที่ติดกับหัวกระเทียมหลุดออก แล้วน าไปแขวนผึ่งลมในที่ร่มเพ่ือให้
กระเทียมแห้ง  โดยไม่มีการท าความสะอาดด้วยวิธีการอื่น รายที่เก็บเป็นหัวแห้งมัดจุกส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 78 จะ
แขวนผึ่งลมในที่ร่มโดยไม่มีภาชนะบรรจุ  หลังจากนั้นจ าหน่าย  หรือเก็บรักษาในถุงตาข่ายคิดเป็นร้อยละ 20  ใส่ 
และใส่ถุงพลาสติกซึ่งพบน้อยมากเพียงร้อยละ 2  

2.  การคัดคุณภาพ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คัดคุณภาพก่อนขายมากถึง ร้อยละ 94  มีการคัด
คุณภาพก่อนขายเพียงร้อยละ 6 วิธีการตากผลผลิต  พบว่า เกษตรกรจะถอนและตากผลผลิตบนพ้ืนในแปลง 1-3 
วัน เพ่ือให้ใบแห้ง โดยวิธีการตากจะวางเหลื่อมทับกันให้ใบแถวบนคลุมส่วนหัวของแถวล่าง เพ่ือไม่ให้หัวกระทบ
แสงแดดโดยตรง การเก็บรักษาผลผลิต พบว่า ส่วนมากเก็บในโรงเก็บหรือโรงตาก (ผึ่งลม) คิดเป็นร้อยละ 80 
รองลงมาคือไม่มีการเก็บรักษาโดยพ่อค้ารับซื้อในแปลงในรูปผลผลิตสด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 20  และไม่มี
ภาชนะบรรจุส าหรับเก็บรักษาสถานที่เก็บรักษาผลผลิตหรือโรงตาก (ผึ่งลม) พบว่า เป็นของตัวเองท้ังหมด   

การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
1. โรคของกระเทียม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องโรค คิดเป็นร้อยละ 66  โดยโรคที่พบมาก

คือ ใบจุด  และใบไหม ้ ส่วนโรคโคนเน่า ต้นเน่า  ใบเหลือง และราน้ าค้าง พบบ้างแต่ไม่มาก  การป้องกันก าจัดโรค
ส่วนมากใช้สารเคมคีิดเป็นร้อยละ 44  ไม่ป้องกันก าจัดโดยปล่อยตามธรรมชาติ ร้อยละ 18 และใช้วิธีกล ร้อยละ 2  

2.  แมลงศัตรู พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชคิดเป็นร้อยละ  80  แมลงศัตรูที่พบมากที่สุด
คือ เพลี้ยไฟ  และ ไรแดง การป้องกันก าจัดส่วนมากใช้สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 76  ที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 24  
ปล่อยตามธรรมชาติและใช้วิธีกล   

3. วัชพืช พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 96 มีปัญหาวัชพืช  ชนิดวัชพืชที่พบมากคือ  หญ้า
แห้วหมู  และผักโขมชนิดต่าง ๆ การป้องกันก าจัดส่วนมากใช้วิธีกลคือไถตากดินแล้วคลุมแปลงหลังปลูกด้วยฟาง
ข้าวหรือแกลบดิบ ร้อยละ 32 รองลงมาคือ  สารเคมี และวิธีกลร่วมกับสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 28  และ 20  ที่
เหลือปล่อยตามธรรมชาติร้อยละ 4 

ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการตลาด 
1  ราคาที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ขายได้ในราคามากกว่า 35 บาทต่อกิโลกรัม

รองลงมาคือ 21-25  และ 26-30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14 และ 10 ส าหรับราคา 15  15-20  และ 31-
35 บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ 2  4  และ 2 ตามล าดับ 

2. ตลาด พบว่า มีทั้งตลาดภายในพ้ืนที่และตลาดนอกพ้ืนที่ ส าหรับตลาดในพ้ืนที่มีการรับซื้อผลผลิต 2 
รูปแบบ คือ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปกระเทียมรับซื้อหัวสด   และพ่อค้าส่ง-พ่อค้าคนกลางซื้อกระเทียมแห้ง  ผู้ซื้อส่วน
ใหญ่เป็นพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่  และพ่อค้าคนกลางนอกพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 64  และ 78    
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3. ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด พบว่า ผลผลิตออกมากที่สุดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน คิดเป็นร้อยละ 62 
รองลงมาคือ ช่วง มกราคม-กุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 32   ช่วงที่ตลาดต้องการมากที่สุดคือ มีนาคม-เมษายน  คิด
เป็นร้อยละ 56 รองลงมากระจายอยู่ในช่วง มกราคม-กุมภาพันธ์  กันยายน-ตุลาคม  และพฤศจิกายน-ธันวาคม 
คิดเป็นร้อยละ 12  10 และ 10  

4. ปัญหาด้านการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 58 เป็นพ่อค้ารับซื้อในปริมาณที่ไม่แน่นอน 
รองลงมาคือ ราคาต่ าและราคาไม่แน่นอน  ผลิตแล้วไม่มีผู้รับซื้อ  และผู้รับซื้อผิดนัด ร้อยละ  20 12 และ 8  
ตามล าดับ   

5. การก าหนดราคาผลผลิต  พบว่าส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 88 เป็นแบบประมาณการล่วงหน้าในขณะให้
ผลผลิตหรือใกล้เก็บเกี่ยว  ที่เหลือเป็นแบบเหมาสวน และซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นร้อยละ 8 และ 6   

6. ผู้ก าหนดราคา  พบว่าส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 88 ผู้ซื้อหรือพ่อค้าเป็นผู้ก าหนดราคา  รองลงมาคือ
เกษตรกรเป็นผู้ก าหนด และสถานการณ์ของตลาดเป็นตัวก าหนด ร้อยละ 10 และ 2  

7.  ช่องทางการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 86 เกษตรกรขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  ที่เหลือเป็น
การขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง และ ขายให้ผู้ประกอบการโดยตรง ร้อยละ 8  6  และ 2 
ตามล าดับ    

ราคาขายปลีกกระเทียมไทยโดยปกติจะสูงกว่าราคากระเทียมจีนประมาณ 20-40 บาทต่อกิโลกรัม  ซ่ึง 
ข้อมูลของตลาดไทย (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2559) กระเทียมจีนขนาดเล็ก-ใหญ่ ราคา 70-80 บาทต่อกิโลกรัม 
กระเทียมไทยขนาดเล็ก-ใหญ่ ราคา 95-110 บาทต่อกิโลกรัม (ตลาดไทย, 2559) 
 

ตอนที่ 5 ต้นทุนการผลิต 
  การผลิตกระเทียมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูล ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ปี 2557 
มีต้นทุนการผลิต ดังนี้ 
  1. ต้นทุนผันแปร อยู่ระหว่าง 16,700-26,100 บาทต่อไร่  เฉลี่ย 21,729 บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ
95.14 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  โดยต้นทุนผันแปรประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ คือ  
   1) ค่าแรงงานในการผลิตกระเทียม  ตั้งแต่เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยว โดยคิด
ค่าแรงงานในครัวเรือนด้วย  พบว่า  ปี 2557  ค่ าแรงงานอยู่ระหว่าง  9,400-15,400 บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ย 
12,034 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 52.90 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

  2) ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ซ่อมแซมอุปกรณ์  ในปี 2557  ค่าวัสดุต่าง ๆ โดยรวมอยู่
ระหว่าง  6,340-14,992 บาทต่อไร่  เฉลี่ย 9,695 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.61  ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
ค่าวัสดุที่สูงที่สุดคือค่าหัวพันธุ์ เฉลี่ย 4,881 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 21.45 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  
รองลงมาคือค่าปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 2,496 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.97  ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  ค่าสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เฉลี่ย 675.81 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด เป็นค่าสาร
ป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช และวัชพืช เฉลี่ย 253.40  234.65  และ 187.76 บาทต่อไร่  ซึ่งมีเกษตรกรหลายราย
ไม่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงและวัชพืช 
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2.  ต้นทุนคงท่ี ได้แก่ค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่าง 150-4,200 บาทต่อไร่ เฉลี่ย 
1,022 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด   ต้นทุนคงที่ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

 1)  ค่าเช่าที่ดิน  ผลการส ารวจพบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 36 ที่เช่าที่ดินปลูกกระเทียมและผักอ่ืน 
ๆ ในราคาเฉลี่ยต่อไร่ต่อชนิดผักอยู่ระหว่าง 830-4,000  บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ย 2,243  บาทต่อไร่  โดยค่าเช่าที่ดิน
คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

2) ค่าเสื่อมอุปกรณ์  ส่วนมากจะเป็นค่าเสื่อมของระบบน้ าและเครื่องสูบน้ า  ในราคาเฉลี่ยต่อไร่
ต่อชนิดผักอยู่ระหว่าง  150-367 บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ย 210  บาทต่อไร่  โดยค่าเสื่อมอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 0.92 
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

 3. ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต  ซ่ึงไม่รวมค่าแรงเก็บเก่ียวและค่าขนส่งผลผลิต  อยู่ระหว่าง 13,830-
23,802 บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ย 18,556 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

 4. ต้นทุนรวม อยู่ระหว่าง 16,880-28,622 บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ย 22,839 บาทต่อไร่   
5. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   ต้นทุนรวมต่อหน่วยผลผลิตอยู่ระหว่าง 5.63-42.43 บาทต่อกิโลกรัม 

โดยเฉลี่ย 19.96 บาทต่อกิโลกรัม  แยกเปน็ต้นทุนการผลิตกระเทียมแห้งเฉลี่ย 28.59 บาทต่อกิโลกรัม กระเทียม
สด 11.48 บาทต่อกิโลกรัม   โดยแยกเป็นต้นทุนผันแปรต่อหน่วยผลผลิตอยู่ระหว่าง 7.02-41.80 บาทต่อกิโลกรัม
เฉลี่ย 19.29 บาทต่อกิโลกรัม  จะเห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ คือ ปี 2555 2556  และ 2557 กระเทียมแห้งมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 24  29 และ28 บาทต่อกิโลกรัม ต้น
ทุการผลิตกระเทียมสดเฉลี่ย  8.66 8.65 และ  10.59  บาทต่อกิโลกรัม  ตามล าดับ  (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) 

 6. รายได้ และอัตราผลตอบแทน 
 -  การขายผลผลิต  มีทั้งขายผลผลิตแห้งและหัวสด กระเทียมสดราต่ าสุดอยู่ที่ 15 บาทต่อ

กิโลกรัม กระเทียมแห้งราคาสูงสุดอยู่ที่ 150 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้  46.82 บาทต่อกิโลกรัม 
 -  รายได้ อยู่ระหว่าง 17,500-140,000 บาทต่อไร่ โดยเฉลี่ย 58,290 บาทต่อไร่ 
 -  อัตราผลตอบแทน อยู่ระหว่าง  -3,325-116,570 บาทต่อไร่  โดยเฉลี่ย 35,539 บาทต่อไร่ 

เกษตรกรมีก าไร อยู่ระหว่าง 814-116,570  บาทต่อไร่  มีพียง 1 ราย ที่ขาดทุน เฉลี่ย 3,325 บาทต่อไร่  เมื่อ
ค านวณอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน หรือ BCR แล้ว พบว่า การปลูกกระเทียมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ให้ค่า  
BCR อยู่ระหว่าง 0.84-5.98 โดยเฉลี่ย BCR เท่ากับ 2.56 ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการ
ลงทุน 

 
ตอนที่ 6 สถานการณ์การผลิตกระเทียมของโลกและอาเซียน 
  ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่
ผลิตกระเทียมมากที่สุดของโลก โดยปี 2556 มีผลผลิต 19 ล้านตันรองลงมาคือ อินเดีย 1.2 ล้านตัน และเกาหลีใต้ 
0.41 ล้านตัน คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 44  3 และ 1ของปริมาณการผลิตทั้งโลก  ตามล าดับ  ส าหรับกลุ่มอาเซียน
ประเทศที่ปลูกมากท่ีสุดคือเมียนมาร์ ผลิตมากเป็นล าดับที่ 7 ของโลก ผลผลิต 0.21  ล้านตัน ประเทศไทยผลิต
มากเป็นล าดับที่ 20 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากเมียนมาร์ (FAO, 2013) อ้างโดย APEDA 
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(2016)  ประเทศไทยได้รับผลผลกระทบจากกระเทียมจีนมาตั้งแต่ปี 2550 หลังจากท่ีเปิดเขตการเสรีกับจีน ท าให้
ราคาและพ้ืนที่ปลูกกระเทียมไทยได้รับผลกระทบ  ซึ่งนอกจากกระเทียมจีนแล้วคงมีโอกาสน้อยที่กระเทียมจาก
ประเทศอ่ืน ๆ จะเข้ามาแข่งขันกับกระเทียมไทย โดยในกลุ่มอาเซียนประเทศประเทศเมียร์มามีการผลิตมากที่สุด 
โดยผลิตมากเป็นล าดับที่ 7 ของโลก ส่วนแบ่งร้อยละ 0.49 รองลงมาคอืประเทศไทย ผลิตมากเป็นล าดับที่ 20 ของ
โลก ส่วนแบ่งร้อยละ 0.18  (ตารางท่ี 2) แต่ก็ควรเฝ้าระวังเพราะถ้าเมียนมาร์มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้
ใกล้เคียงหรือสูงกว่ากระเทียมจากจีนและไทย ก็อาจกระทบกับกระเทียมไทยได้เช่นกัน  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ภูษณิศา และคณะ (2557) รายงานว่า ปี 2551 มีการน าเข้ากระเทียมจากจีนประเทศเดียวเท่านั้น 
แต่ในปี 2552 มีการน าเข้าจากหลายประเทศและหลายเส้นทางจากเหนือจรดใต้ โดยกระเทียมพม่าเข้ามาทางด่าน
ตรวจพืชแม่สาย กระเทียมอินเดียเข้ามาทางด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ แต่ก็ยังมีปริมาณน าเข้าน้อยเมื่อเทียบ
กับกระเทียมจีน (ตารางที่ 3) 

ตารางที่  2 ปริมาณการผลิตกระเทียมทั้งโลก ในปี  2556 เรียงล าดับตามปริมาณผลผิตของแต่ละประเทศ 

ตารางที่  2 ปริมาณการผลิตกระเทียมทั้งโลก ในปี  2556 เรียงล าดับตามปริมาณผลผิตของแต่ละประเทศ 
(ต่อ) 

ข้อมูล Food & Agricultural Organization (FAO), 2013ที่มา : APEDA, 2015  

ตารางที่ 3 ปริมาณการน าเข้ากระเทียมผ่านด่านตรวจพืชในภาคกลางและภาคเหนือของไทยปี  ในปี  2551-2555  

ล าดับที่ ประเทศ ปริมาณการผลิต (เมตริกตัน) ส่วนแบ่ง (เปอร์เซ็นต์) 
1 จีน 19,168,800 44.08 
2 อินเดีย 1,259,000 2.89 
3 เกาหลีใต้ 412,250 0.95 
4 อียิปต์ 234,164 0.54 
5 รัฐเซีย 232,843 0.54 
6 บังกลาเทศ 224,000 0.52 
7 เมียนมาร์ 212,000 0.49 

ล าดับที่ ประเทศ ปริมาณการผลิต (เมตริกตัน) ส่วนแบ่ง (เปอร์เซ็นต์) 
8 อุสเบกิสถาน 203,585 0.47 
9 ยูเครน 185,600 0.43 
10 อเมริกา 175,445 0.40 
20 ไทย 77,886 0.18 
40 อินโดนีเซีย 14,622 0.03 
47 ฟิลิปปินส์ 8,644 0.02 
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ประเทศ
น าเข้า 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จีน 23,930 224.59 30,370 263.07 6,538 54.24 29,452 255.73 19,255 215.93 
อินเดีย - - - - - - 345.04 2.27 5,204 29.42 
ไต้หวัน - - - - - - 250.09 1.94 - - 
เมียนมาร ์ - - 1,244 13.12 2,311 41.72 712.00 16.38 - - 
ลาว - - -  - - - - 11 0.09 
เวียดนาม - - - - - - - - 84 0.84 
มาเลเซีย - - 846 8.71 - - - - - - 

รวม 23,930 224.59 32,460 284.9 8,849 95.96 30,760 276.32 24,554 246.28 

ที่มา : ภูษณิศา และคณะ, 2557 
 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
    สรุปผลการทดลอง 

ผลการศึกษาการปลูกกระเทียมในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างปี 2557-2558 สรุปได้ดังนี้ 
 1. เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมมีอายุอยู่ระหว่าง37-69 ปี สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน การศึกษา
สูงสุดระดับประถมศึกษา มีสถานภาพเป็นเจ้าของสวน แรงงานปลูกผักในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน เป็น
เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน มีประสบการณ์การปลูกมากกว่า 20 ปี เข้าสู่ระบบ GAP ร้อยละ 36  

 2. ด้านอุปทาน (supply)  พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจะปลูกผักชนิดอ่ืน ๆ ด้วยโดยเฉลี่ย 3 
ชนิดต่อปี ส าหรับกระเทียมพันธุ์ทีป่ลูกมากคือพ้ืนเมืองศรีสะเกษพ้ืนที่ปลูกต่อครัวเรือนเฉลี่ย 1.58 ไร่ ลดลง
เล็กน้อยเม่ือเทียบกับ 3 ย้อนหลัง ดินปลูกเป็นดินร่วนปนทราย ใช้น้ าจากคลองธรรมชาติคือแม่น้ าโขง  ผลผลิต
กระเทียมแห้งในปี 2554-2557  ใกล้เคียงกัน คือ 808-877 กิโลกรัมต่อไร่  กระเทียมสด 1,775-1,988 กิโลกรัม
ต่อไร่  โดยเฉลี่ย 1,223-1,398  กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรร้อยละ 96 มีรายได้เหนือต้นทุน ค่า BCR เท่ากับ 2.59 
รายไดเ้ฉลี่ย 58,290 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับ 3 ปีย้อนหลังถือว่ารายได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 13-33 
ราคาปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตเฉลี่ย 19.43 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปุ๋ยเพ่ิมคุณภาพ เฉลี่ย 20.71 บาทต่อกิโลกรัม  
  3. ด้านอุปสงค์ (demand)  เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง รองลงมาคือซื้อจากเพ่ือนเกษตรกร 
เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่เรียนรู้จากเพ่ือนเกษตรกร มีการใส่ปุ๋ย 2 ครั้งต่อฤดูปลูก  จ าหน่ายผลผลิตครั้งเดียว
หมดทั้งในรูปกระเทียมสดและกระเทียมแห้ง โดยขายให้พ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่  การเก็บเกี่ยวเก็บครั้งเดียว
ทั้งแปลงโดยการจ้างแรงงาน  มัดจุกแล้วแขวนผึ่งลมในที่ร่มโดยไม่มีภาชนะบรรจุ  ส่วนใหญ่ไม่คัดคุณภาพก่อนขาย
ปัญหาด้านศัตรูพืช เกษตรกรคิดว่ามีปัญหาในเรื่องของวัชพืชมากที่สุดคือ ร้อยละ 96  รองลงมาเป็นปัญหาแมลง
ศัตรู คิดเป็นร้อยละ 80 และปัญหาด้านโรคพืชคิดเป็นร้อยละ 66 แมลงศัตรทูี่พบมากคือเพลี้ยไฟ  และไรโรคที่พบ
คือ โรคโคนเน่า ต้นเน่า ใบจุด ใบไหม้ ใบเหลือง และราน้ าค้าง วิธีการป้องกันก าจัดโรคแมลงส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 
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ส่วนการป้องกันก าจัดวัชพืช ส่วนมากใช้วิธีกลคือไถตากดินแล้วคลุมแปลงหลังปลูกด้วยฟางข้าวหรือแกลบดิบ
ร่วมกับสารเคมี 
  4. ด้านการตลาด พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ขายผลผลิตได้ในราคามากกว่า 35 บาทต่อ
กิโลกรัม มีทั้งตลาดภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ตลาดในพ้ืนที่มีการซื้อผลผลิต 2 รูปแบบ คือ กลุ่มแม่บ้านแปรรูป
กระเทียมรับซื้อหัวสด  พ่อค้าส่งและพ่อค้าคนกลางซื้อกระเทียมแห้ง  แต่ส่วนมากเป็นพ่อค้าคนกลาง  ผลผลิต
ออกมากที่สุดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปัญหาด้านการตลาดคือพ่อค้ารับซื้อในปริมาณที่ไม่แน่นอน  การก าหนด
ราคาเป็นแบบประมาณการล่วงหน้าในขณะให้ผลผลิตหรือใกล้เก็บเกี่ยว   โดยผู้ซื้อหรือพ่อค้าเป็นผู้ก าหนดราคา  
โดยขายผ่านพ่อค้าคนกลาง   
  5. ต้นทุนการผลิตรายได้และผลตอบแทน 
   - ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 21,729 บาท/ไร่  คิดเป็นร้อยละ 95.14 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดโดย
เป็นค่าแรงงานเฉลี่ย 12,034 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 52.90 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย
อ่ืนเฉลี่ย 9,695 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 42.61 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  ค่าวัสดุที่สูงที่สุดคือค่าหัวพันธุ์ 
เฉลี่ย 4,881 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 21.45 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด   

 - ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย 1,022 บาทต่อไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด   ต้นทุน
คงท่ีประกอบด้วยค่าเช่าที่ดิน ซ่ึงมีเกษตรกรร้อยละ 36 ที่เช่าที่ดินปลูก  ค่าเช่าเฉลี่ย 2,243  บาทต่อไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 9.82 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  และค่าเสื่อมอุปกรณ์  เฉลี่ย 210  บาทต่อไร่ 

  - ต้นทุนรวมเฉลี่ย 22,839 บาทต่อไร่ 
  - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เฉลี่ย 19.96 บาทต่อกิโลกรัม   

 - ผลผลิตเฉลี่ย 1,358 กิโลกรัมต่อไร่  ราคาขายเฉลี่ย  46.82 บาทต่อกิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 
58,290 บาทต่อไร่  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 35,539 บาทต่อไร่  BCR เท่ากับ 2.56  

    ข้อเสนอแนะ 
     กระเทียมไทยมีปริมาณการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตของโลก มีศักยภาพสูงในการผลิต

เพ่ือบริโภคภายในประเทศเพราะคุณภาพด้านกลิ่นและรสชาติที่ถูกปากคนไทย  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพผลผลิตซึ่งจะท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร่วมกับการวางแผนการผลิตโดยมีการควบคุมพ้ืนที่และ
ปริมาณการผลิตให้อยู่ในระดับที่สมดุล  ก็จะท าให้กระเทียมไทยและเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมของไทยอยู่รอดได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน   แม้ว่าจะข้อเสียของในด้านต้นทุนการผลิตทีสู่งโอกาสในการแข่งขันด้านราคาจึงค่อนข้างต่ า  

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ไดข้้อมูลการผลิต ปัญหาการผลิต และผลกระทบของการผลิตกระเทียมในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ซึ่งจะ

น าไปใช้ในการให้ค าแนะน าเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. ใช้เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนงานวิจัย งานพัฒนา และงานทดสอบ ได้ตรงตามความ

ต้องการที่แท้จริง  
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  หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกรมวิชาการเกษตรเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสถาบันการศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรและกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูป 

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  
  ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและผู้น าหมู่บ้าน และเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ต าบลนาถ่อน ต าบลแสนพัน 
อ าเภอธาตุพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมที่อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และให้
ข้อมูล  และขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนครพนมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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13.  ภาคผนวก 

 ตารางผนวกท่ี 1ต้นทุนการผลิตกระเทียมของเกษตรกรจังหวัดนครพนม ปี 2557 

รายการ บาทต่อไร่/บาทต่อกิโลกรัม 
ต้นทุนผันแปร  
ค่าแรงงาน 11,373.00 

ปลูก 3,113.00 
ดูแลรักษา 4,426.00 
เก็บเก่ียว 3,834.00 

ค่าวัสดุต่างๆ 10,355.93 
หัวพันธุ์ 4,880.50 
ปุ๋ยอินทรีย์ 557.50 
ปุ๋ยเคมี 2,495.59 
สารก าจัดโรค 234.65 
สารก าจัดแมลง 253.40 
สารก าจัดวัชพืช 187.76 
ฮอร์โมน 397.38 
น้ ามัน 481.87 
ขนส่ง 316.25 
ค่าไฟ 340.80 
ค่าไถ 661.00 
ค่าฟางคลุมแปลง 509.51 
ค่าซ่อมอุปกรณ์ 200.00 
ค่าตอก/ยางมัด 107.20 

รวมต้นทุนผันแปร 21,728.93 
ต้นทุนคงท่ี  

ค่าเช่าที่ดิน 2,243.15 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 210.15 

รวมต้นทุนคงท่ี 1,021.68 
ต้นทุนรวมต่อไร่ 22,750.60 
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ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมกระเทียมสด 11.48 
ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมกระเทียมแห้ง 28.59 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 19.96 

 

 

ตารางผนวกท่ี 2 รายได้  และอัตราผลตอบแทนการผลิตกระเทียมของเกษตรกรจังหวัดนครพนม ปี 2557 

รายการ บาท  
ราคาที่เกษตรกรขายได้(ต่อกิโลกรัม) 46.82 
รายไดท้ั้งหมด (ต่อไร่) 58,289.70 
อัตราผลตอบแทน(ต่อไร่) 35,539.10 
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