
2560/61 2561/62 2562/63 2563/64* % r

ผลผลิต (ตัน)    90,982   84,039   76,839   82,802   7.76

ผลผลิตออกสู่ตลาด 

จงัหวดัแหล่งผลผลิตส าคัญ

พื้นที่ปลูก (ไร่) 85,914 81,941 70,161 74,940 6.81

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,059 1,026 1,095 1,105 0.91

30.91 29.03 29.86 na

จ านวนครัวเรือน 27,613 25,560 na na

การใช้ (ตัน) 186,473 169,092 130,000 na

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

     ปริมาณ (ตัน) 41,774 74,986 92,419 74,683

     มูลค่า (ล้านบาท) 983.65 1,307.45 1,449.11 1,233.29

ส่งออก (พิกัด 0703 20) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

     ปริมาณ (ตัน) 37.35 380.77 32.63 770.83

     มูลค่า (ล้านบาท) 6.54 13.65 5.32 50.33

ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ มาเลเซีย แอฟริกาใต้

ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ จนี อินเดีย

การจบักุมลักลอบน าเข้า ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

   - จ านวน (ราย) 134 155 193 95

   - ปริมาณ (ตัน) 339.94 153.89 165.98 82.08

   - มูลค่า (ล้านบาท) 13.81 4.72 4.45 2.69

ความเคลือ่นไหวของราคา (บาท/กก.) สัปดาห์นี้ (30 ธ.ค.63) สัปดาห์กอ่น (25 ธ.ค.63)  เพิ่ม/ลด

กระเทยีมสดคละ (สศก.) - - -

แหง้ใหญ่คละ (สศก.) - - -

กระเทียมแห้งมดัจุกหัวใหญ่ ตลาด กทม.

ราคาขายส่ง 77.50    77.50    0.00

ราคาขายปลีก 95.00    95.00    0.00

กระเทียมจีนเบอรก์ลาง

ราคาขายส่ง 51.83    45.00    6.83

ราคาขายปลีก 75.00    71.00    4.00

   

ป/ีเดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เ.ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2560 36.55 25.40 26.61 26.94 - - - - - - - - 27.01
2561 - 20.27 13.64 13.35 - - - - - - - - 15.08
2562 - - 7.90 10.05 - - - - - - - - 8.11
2563 - 16.04 11.83 9.18 - - - - - - - 12.35

2560 - 82.55 82.55 68.23 75.58 - - - - - - - 81.65
2561 - 96.31 35.98 32.65 31.90 33.52 36.34 39.60 42.39 - - - 57.81
2562 - 61.92 20.97 28.43 32.91 32.91 - - - - - - 36.44
2563 - 42.44 30.48 24.28 42.70 44.62 - - - - - 34.47

-2560 173.75 157.11 103.26 103.75 115.00 110.45 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 114.47 116.90
2561 115.00 96.88 75.60 72.21 81.79 77.50 75.00 58.86 50.00 47.50 57.50 57.50 72.11
2562 53.18 52.50 52.50 52.50 52.50 52.50 58.80 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 59.33
2563 74.32 84.87 87.50 78.93 77.50 64.32 57.50 57.50 57.50 57.50 62.76 77.50 (30 ธ.ค.) 77.91

ล าปาง (4.98%) พะเยา (4.57%) ล าพูน (3.90%)

กระเทียม
ประจ าสปัดาห์ที่ 5 ของเดอืนธนัวาคม 2563 (28 - 30 ธ.ค. 63) 

รายการ/ปี

ม.ค.-เม.ย. ออกมาก - ก.พ. : 21.33%  ม.ีค. : 66.88%

เชียงใหม่ (45.91%) แม่ฮ่องสอน (30.94%)

(สศก.)

ต้นทุนกระเทียมแหง้ (บาท/กก.)

น าเข้า (พิกัด 0703 20)

ราคากระเทียม (บาท/กก.)
 สดคละ เกษตรกรขายได้ 

(สศก.)

 - แห้งใหญ่คละ 

แห้งมัดจุกใหญ่ขายส่ง ตลาด กทม.
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แห้งคละ ขายส่ง สดคละ 

บาท/กก. 

1. สถานการณ์การผลิต ปี 2563/64 
     สศก. คาดการณ์ (16 ก.ย. 63) พื้นที่เพาะปลูก 74,940 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากเกษตรกร
เตรียมพันธุ์ไว้ปลูกปีนี้มากกว่าปทีี่แล้ว ส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มข้ึน หากมีสภาพอากาศ    
ที่หนาวเย็น มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ไม่มีโรคและแมลงรบกวน 
2. การน าเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ 
     WTO มติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 เห็นชอบการเปิดตลาดกระเทียม ปี 2561-2563 ตามข้อ 
ผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) โดยปริมาณโควต้า 65 ตัน ภาษี 27%  (ให้ อคส. เป็นผู้น้าเข้า 
แต่เพียงผู้เดียว) นอกโควต้าภาษี 57%  
     AFTA ตั้งแต่ 1 ม.ค.53 ภาษีน้าเข้าลดจากร้อยละ 5 เหลือ 0 โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) 
ก้าหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองและเงื่อนไขการน้าเข้าดังนี้  (1) เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน        
เป็นผู้น้าเข้ากระเทียมไว้กับ คต. เป็นรายปี (ตามแบบ ทอ.7 และทอ.8) (2) ให้น้าเข้าเฉพาะกรณีที่    
น้าเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการตนเอง ในปริมาณที่ไม่เกินปริมาณที่ระบไุว้ในแผนการน้าเข้าและใช้ในกิจการ 
ของตนเอง (3) ต้องน้าเข้าช่วงเดือนก.ค.-เดือนต.ค.ของแต่ละปี และ (4) ให้น้าเข้าทางด่านศุลกากร 
ที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยาหรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจของด่านดงักล่าวปฏิบัตหิน้าที่ 
3. มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา ปี 2563 
    3.1 ก าหนดให้กระเทียมเป็นสินค้าควบคุม โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
(กกร.) ได้ออกประกาศ (1 ก.ค 63) ดังนี้ 
          (1) ควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่น้าเข้าจากต่างประเทศ ปี 2562 ตั้งแต่ 400 กก. ขึ้นไป     
โดยทางบกหรือทางทะเล เข้าหรือออกจากจังหวัดที่ก้าหนด 52 จังหวัด ต้องขออนุญาตขนย้าย 
          (2) ให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บและจัดท้าบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่น้าเข้าจากต่างประเทศ     
    3.2 ก าหนดให้กระเทียมเป็นสินค้าที่ต้องแสดงราคารับซื้อและราคาจ าหน่ายขายปลีก 
    3.3 คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และ 
มันฝรั่ง  ได้มีมติให้ด้าเนินการ ดังนี้             
           (1) กรมศุลกากรด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และปราบปรามการลักลอบการนา้เข้า
กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง อย่างเข้มงวด 
            (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยระบาย
ผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ 
            (3) กรมการค้าภายในตรวจสต๊อกของผู้ประกอบการว่าน้าเข้าถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งประสาน
ห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด เพื่อช่วยสถาบันเกษตรกรในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 
    3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
           (1) สนับสนุนค่าบริหารจัดการให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ในการตั้งจุดรวบรวมและ
กระจายผลผลิต เพื่อทยอยจ้าหน่าย 
           (2) ประสานเชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป ผู้ใช้กระเทียมรายใหญ่ รวมทั้งห้างค้าปลีก-   
ค้าส่งให้เข้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมฯ 
           (3) ประสานกรมศุลกากรกวดขันเร่ืองการลักลอบน้าเข้า การตรวจปล่อยสินค้าและการ
ประเมินราคาน้าเข้ากระเทียมให้สอดคล้องใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง และให้น้าแบบแจ้งตามประกาศ กกร.            
เป็นเอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้าออกจากด่านฯ   

           (4) จัดหาสถานที่ให้เกษตรกรน้าผลผลิตมาจา้หน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง     
               (5) สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการกระจายผลผลติพืชหัว (กระเทียม หอมหัวใหญ่ และ
หอมแดงและอ่ืนๆ) และชดเชยดอกเบี้ย/สนับสนุนวงเงินให้แก่เกษตรกร            

บาท/กก. 

บาท/กก. 

ราคากระเทียม ปี  2560-2563 

ม.ค.-พ.ย. 

ม.ค.-ต.ค. 

ม.ค.-พ.ย. 

สถานการณ์    
        ผลผลิตฤดูกาลใหม่ ปี 2563/64 คาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม 2564 
โดยเป็นกระเทียมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตน้อยแต่คุณภาพดี ส่วน 
ผลผลิตภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่สุดของประเทศ คาดว่าเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวและ
จ้าหน่ายเป็นกระเทียมสดเพื่อเข้าโรงดองในปลายเดือนมกราคม 2564   


