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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “สศก. เผยผลศึกษาความต้องการกระเทียมไทย-จีน ผ่านมุมมองผู้ประกอบการภาคเหนือ”
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สาหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นาเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เผยผลศึกษาความต้องการกระเทียมไทย-จีน ผ่านมุมมอง
ผู้ประกอบการภาคเหนือ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ
นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
ผลการศึกษา เรื่อง “ความต้องการใช้ระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ
ลาพู น” โดยส านั กงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) ได้ทาการศึ กษาความต้องการใช้กระเที ยมของ
ผู้ประกอบการ โดยเปรียบเทียบระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีน รวมถึงศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกระเทียมที่
เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิตและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการใช้
การศึกษาดังกล่าว ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 3 จังหวัด จานวน 16 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ
ร้อยละ 94 จะรับซื้อกระเทียมไทย และผู้ประกอบการร้อยละ 6 รับซื้อกระเทียมจีน โดยการรับซื้อกระเทียมไทย จะรับซื้อเป็น
กระเทียมแห้ ง ร้ อยละ 55 เพื่อน ามาแกะกลี บ และส่ งต่อไปยังผู้ รวบรวมรายใหญ่ ทางภาคกลาง ศู นย์กระจายสิ นค้าของ
ห้างสรรพสินค้า ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง สาหรับจาหน่ายให้กับผู้บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อแปรรูปต่อไป
และร้อยละ 45 รับซื้อเป็นกระเทียมสดเพื่อจาหน่ายต่อ และบางส่วนนาไปทาพันธุ์ รวมทั้งส่งอุตสาหกรรมกระเทียมดอง
ในขณะที่กระเทียมจี น ผู้ประกอบการในภาคเหนือ จะรับซื้อและจาหน่ายเป็นกระเทียมแห้งอย่างเดียวทั้งหมด โดยผ่าน
ตัวแทนผู้ค้าชาวจีนซึ่งจะส่งกระเทียมมาจากภาคกลาง อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความคิดเห็น ผู้ประกอบการภาคเหนือ
มี ความเห็ นว่ าผู้ บริ โภคและผู้ ประกอบการอุ ตสาหกรรมมี แนวโน้ มเลื อกซื้ อกระเที ยมจี น มากขึ้ น เนื่ องจากกระเที ยมจี น
มีการนาเข้ามาในรูปแบบตัดลอนหรือหัวเดี่ยว แกะกลีบง่าย ส่วนกระเทียมไทยจะนามาขายในลักษณะมัดจุกแบบไม่ได้ตัดแต่ง
ผู้ใช้ต้องจ้างแรงงานตัดลอนและแกะกลีบ ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และก่อเกิดขยะในสถานประกอบการเพิ่ม
ด้านนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อานวยการ สศท.1 กล่าวเสริมว่า จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถึงความต้องการใช้
ระหว่าง กระเทียมไทยและกระเทียมจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลาพูน โดยร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ
40 ราย ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในจั งหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลาพูน
ตัวแทนผู้ค้าและวิสาหกิจชุมชนผู้รวบรวมกระเทียมในพื้นที่ ตัวแทนร้านอาหาร/ภัตตาคาร และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระเทียม
จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วม
หาแนวทางการบริหารจัดการกระเทียมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลผลิตกระเทียมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
ไทย ได้มีข้อเสนอแนะการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรควรพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อแก้ปัญหากลีบฝ่อและให้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน โดย
ใช้ปุ๋ยเคมี ในปริมาณที่เหมาะสมและเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพกระเทียม ส่วนในระยะ
ต่อไปควรปรับเปลี่ยนมาผลิตกระเทียม GAP และพัฒนาไปสู่กระเทียมอินทรีย์ เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอนและมีราคาสูง
อีกทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร ยินดีสนับสนุนเพิ่มปริมาณการรับซื้อกระเทียมไทยมากขึ้น หากผลผลิตกระเทียมมีคุณภาพดี
ด้านความต้องการ ควรสารวจความต้องการใช้กระเทียมแต่ละประเภทของผู้ประกอบการ พร้อมกับสารวจพื้นที่เพาะปลูกที่

เหมาะสมกับการปลูกกระเทียมในแต่ละประเภท และอาจมีการทาข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร ให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อดีกระเทียมไทยควบคู่กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหาร
ต่างๆ และ ด้านการนาเข้า ภาครัฐต้องควบคุมการนาเข้าทั้งกระเทียมพันธุ์และกระเทียมบริโภคอย่างจริงจัง และเข้มงวดการ
ส่งออกกระเทียมพันธุ์ของไทย เพื่ออนุรักษ์กระเทียมไทยให้เป็นเอกลักษณ์
ทั้ งนี้ ปั จจุ บั น กระเที ยมไทย มี แหล่ งปลู กส าคั ญในพื้ นที่ ภาคเหนื อ โดยในปี 2561 พื้ นที่ เพาะปลู ก 3 จั งหวั ด
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน) รวม 61,183 ไร่ (ร้อยละ 71 ของพื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งประเทศ) ให้ผลผลิตรวม 71,547 ตัน
(ร้อยละ 79 ของผลผลิตทั้งประเทศ) โดยผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งนอกจากกระเทียมจะเป็นพืช
อาหารที่สาคัญและมีคุณประโยชน์ด้านยารักษาโรคแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมาโดยตลอด
ดังนั้น ภาครัฐ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ นอกเหนือจากบทบาทผู้ปลู ก เพื่อจะได้วางแผน
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยขายแบบมัดจุกตัดแต่งแทนการขาย
เหมายกสวน และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร ได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น
ทั้ งนี้ ท่ านที่ สนใจข้ อมู ลการผลิ ตการตลาดของกระเที ยมในพื้ นที่ ภาคเหนื อ สามารถสอบถามได้ ที่ ส านั กงานเศรษฐกิ จ
การเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 121 318-19 หรือ อีเมล zone1@oae.go.th
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สาคัญ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,456 บาท สัปดาห์ก่อน 15,493 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,688 บาท สัปดาห์ก่อน 7,687 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท สัปดาห์ก่อน 7.87 บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.44 บาท สัปดาห์ก่อน 6.25 บาท
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ถั่วลิสง
ถัว่ ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 41.67 บาท สัปดาห์ก่อน 65.00 บาท
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 30.00 บาท
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.41 บาท สัปดาห์ก่อน 18.24 บาท
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ปาล์มน้ามัน
ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.96 บาท สัปดาห์ก่อน 3.24 บาท

มันสาปะหลัง
หัวมันสาปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.65 บาท สัปดาห์ก่อน 1.63 บาท
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.99 บาท สัปดาห์ก่อน 5.63 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มรี ายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,631 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่ น
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,301 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่ น
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 836 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.13 บาท สัปดาห์ก่อน 6.18 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.16 บาท สัปดาห์ก่อน 8.21 บาท
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.99 บาท สัปดาห์ก่อน 49.75 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.49 บาท สัปดาห์ก่อน 49.25 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.99 บาท สัปดาห์ก่อน 48.75 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.02 บาท สัปดาห์ก่อน 23.67 บาท

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.38 บาท สัปดาห์ก่อน 20.50 บาท

น้ายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.21 บาท สัปดาห์ก่อน 44.87 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.37 บาท สัปดาห์ก่อน 71.56 บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.86 บาท สัปดาห์ก่อน 36.94 บาท
ไข่ไก่
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 285 บาท สัปดาห์ก่อน 283 บาท

ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.83 บาท สัปดาห์ก่อน 88.88 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.58 บาท สัปดาห์ก่อน 68.99 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.26 บาท สัปดาห์ก่อน 78.96 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.99 บาท สัปดาห์ก่อน 148.92 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.51 บาท สัปดาห์ก่อน 77.11 บาท
ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.00 บาท สัปดาห์ก่อน 130.00 บาท
ปลาเป็ด
ปลาป่น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.07 บาท สัปดาห์ก่อน 8.12 บาท

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริ การ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรั บบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่ างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้ านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่
- Call Center 1170
- เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/
- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้ น 1 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สศก. เผยผลศึกษาความต้องการกระเทียม
ไทย-จี น ผ่ านมุ ม มองผู้ ป ระกอบการภาคเหนื อ และขอขอบคุ ณ ส านั ก วิจั ย เศรษฐกิ จ การเกษตรส าหรั บ ราคาสิ น ค้ า
เกษตรกรรมที่สาคัญประจาสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์
สาหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิ จการเกษตรเพื่ อประชาชน และอี ก หนึ่ งช่ องทาง
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้ โดยค้ นหา ID Line : @oaenews เพี ยงเท่านี้ คุณ ผู้ ฟั งก็ สามารถติ ดตามข่ าวสารด้ านเศรษฐกิ จการเกษตรได้อย่างทั น
สถานการณ์ สาหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่

