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ผลกระทบจากนโยบายการคาเสรี: กรณีกระเทียม

โดย  
รศ.ดร. อารี  วิบูลยพงศ

และภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

ทางเลอืกเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือ
ภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงทางการคาโลก

12 มกราคม 2550
ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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• ปเพาะปลูก 2548/49 มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 84,178 ไรปลูกใน
ภาคเหนือ 81,099 ไร ภาคอสีาน 3,079 ไร

• ในปเพาะปลูก 2549/50 ภาพรวมเนื้อที่เพาะปลูกกระเทียมเพิ่มขึ้นจากป
ที่ผานมา โดยเฉพาะแหลงผลิตทางภาคเหนอื เชน แมฮองสอน 
เชียงใหม เชียงราย และลําพูน

• เนือ่งมาจากปเพาะปลูก 2548/49 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
กําหนดกรอบแผนปรับโครงสรางสนิคากระเทียม เพื่อลดผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการคา
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การผลิตกระเทียม ป 2546 - 2548
254825472546รายการ

3,930
3,910

7,001
7,130

2,775
3,487

7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ไร)
(บาท/ตัน)

21,50021,50019,500- กระเทียมแหงใหญคละ
6. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/ตัน)

16,99713,74615,243- ตนทุนผันแปร
17,59014,37016,013- ตนทุนรวม

5. ตนทุนการผลิต (บาท/ตัน)
1,0069827964. ผลผลิตตอไร (กก.)

106,59895,909104,8323. ผลผลิต (ตัน)
105,98697,629131,6862. เนื้อที่เพาะปลกู (ไร)
57,21457,23271,2701. จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

ที่มา: สํานักเศรษฐกจิการเกษตร, 1/ องคการอาหารและเกษตรแหลงสหประชาชาต,ิ 2/ กรมศุลกากร
หมายเหต:ุ * ประมาณการ, ป 2546, 2547, 2548 หมายถึง ปเพาะปลูก 2545/46, 2546/47, 2547/48 

อัตราแปลงน้ําหนัก : กระเทียมสด 1 : 0.346 (แหง 90 วัน)
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ตนทุนตนทุน  รายไดรายได  และอัตราผลตอบแทนจาการปลกูกระเทียมของเกษตรกรในอําเภอฝางและอัตราผลตอบแทนจาการปลกูกระเทียมของเกษตรกรในอําเภอฝาง  จังหวัดจังหวัด
เชียงใหมเชียงใหม  ปป  25482548

26.05%อัตราผลตอบแทนตอตนทุนทัง้หมด
56.80%อัตราผลตอบแทนตอตนทุนผนัแปร

1.65กําไรสทุธิตอกระเทียม 1 ก.ก.
5,756.54กําไรสทุธิหรอืรายไดเหนอืตนทนุทั้งหมด
27,856รายไดทั้งหมด
20.00ราคาขายเฉลี่ย
15.87ตนทนุการผลติทัง้หมดตอกิโลกรมั

1,392.80ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยตอไร (กระเทียมแหง)
22,099.46ตนทนุการผลติทัง้หมด
17,765.35ตนทนุผนัแปร
4,334.11ตนทนุคงที่

ที่มา: ชัยยุทธ จติประสาร, 2548

จํานวนเงิน บาท/ไร/ป
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ตนทุนผันแปรตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละชวงของการปลูกกระเทียม

9,504.95รวม
342.605017,130วัสดุที่ใชในการมดัและเขาจุก (เสน/ไร)
218.8514.5915- น้ํามันดีเซล (ลิตร/ไร)
194.319.4310- น้ํามันเบนซนิ (ลิตร/ไร)

คาน้ํามนัเชือ้เพลิง
3,243.20650.004.99ปุย (กระสอบ/ไร)
1,342.003.00447.33วัสดุคลุมแปลง (มดั/ไร)
3,617.0030.00120.57พันธุกระเทียม (กก./ไร)

ราคาเฉลี่ย (หนวย/บาท)ปริมาณที่ใช
5,552.40รวม
1,664.40- คาแรงในการเกบ็เกี่ยว
1,043.60- คาแรงในการดูแลรกัษา
1,658.20- คาแรงในการปลูก
1,186.20- คาแรงในการเตรยีมดนิ

คาแรง
จํานวนเงิน (บาทตอไร)คาใชจายตางๆ

ทีม่า: ชัยยทุธ จิตประสาร, 2548
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อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกษตรกรไดรับกับราคาปุย
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อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา
กระเที ยม
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
ปุย (เฉลี่ยทุ กสูตร)

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยราคากระเทียม 5.25%
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยราคาปุย        5.58%
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FTA เปนการลดภาษีใหเหลือ 0% ทันที ในสินคา 2 กลุมคือ พืชผัก และผลไม โดย
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546

 ทั้งนี้ ในกรณีสินคาที่มีโควตาภาษี เชน กระเทียม หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง จะลด
ภาษีเหลือ 0% เฉพาะภาษี ในโควตาเทานั้น แตจะยังคงปริมาณโควตานําเขาและ
ภาษีนอกโควตาไวตามที่ผูกพันกับ WTO

นโยบายการเปดเขตการคาเสรีนโยบายการเปดเขตการคาเสรี  :: FTAFTA

 ปรมิาณโควตานําเขา 65 ตันตอป และภาษีนอกโควตา 57%
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 ตนทุนกระเทียมจีน 5.8 บาท/กก. ตนทุนกระเทียมแหงของไทย 13-16 บาท/กก. กระเทียมจีนที่
นําเขานอกโควตารวมภาษีแลวมีตนทุน  9.11 บาท/กิโลกรัม

ตารางเปรียบเทียบราคากระเทียม หอมหวัใหญ หอมแดง กอนและหลงัทํา FTA

2545/46 2546/47 % การเปลีย่นแปลง

กระเทยีมแหง

หอมหัวใหญ

หอมแดงแหง

8.20

18.33

18.37

1.59

9.00

-28.3

-80.6

-50.9

25.64

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ , 2547 (เปนราคาสงออกจากกรมศุลกากร)

 กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศลดพื้นที่ปลูกกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ เนื่องจาก
สินคาทั้ง 3 รายการนําเขาจากประเทศจีนเขามาจําหนายในประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีราคา
ถูกกวา

ผลกระทบจากนโยบายการคาเสรี

รายการ
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สภาพการเพาะปลูกของเกษตรกร
ในเขตอําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม ป 2549

10014รวม

7.151เพิ่มพื้นที่ปลูก

7.151ไมปลูกแลว

14.008ลดพื้นที่ปลูก

28.574ปลูกเทาเดิม

รอยละจํานวนสภาพการเพาะปลูก

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม, 2549.
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การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐการไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ

100.0014รวม

•  ภาครัฐบาลไมไดชวยเหลือจริง
อยางที่กลาวไว

64.289ไมไดรับ

•  กองทุนหมูบาน
•  เงินชดเชยจากการลดพื้นที่ปลูก
กระเทียม (2,000 บาท/ไร)

35.725ไดรับ

หมายเหตุรอยละจํานวนความชวยเหลือ

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม, 2549.
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การไดรับความชวยเหลือจากรัฐการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ((ตอตอ))

100134รวม

0.000อื่นๆ

1.492ไดรับการแจกปุยหรือยา
ปราบศตัรูพืช

14.9320มีเจาหนาที่มาใหคําแนะนาํ

49.2566ดานเงินกู

11.6614ดานการจาํหนาย

23.8832ความรูในการปลูกกระเทียม

รอยละจํานวน (ราย)ความชวยเหลอืจากรฐั

หมายเหตุ: เกาตรกร 1 ราย  สามารถไดรบัความชวยเหลือจากหลายดาน
ที่มา: ชัยยุทธ จติประสาร, 2548.
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100.0010รวม

ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรของจีนต่าํกวาไทย ทําใหไทย
เสียเปรียบจีน

ผลผลิตของประเทศจีนมีมาก

ราคาขายผลผลิตที่ไดรับลดลง ทําใหเกษตรกรเปนหนี้
อยางตอเนื่อง

ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีรายไดทีไ่ดรบัลดลง
เกษตรกรยังไมไดรับขอมูลที่แทจริง

80.008ไมเห็นดวย

ทําใหตลาดรับซื้อผลผลิตกวางขวางขึน้

เกษตรกรบางรายคิดวาราคาขายทีไ่ดรับยงัคงอยูใน
ระดับสูง

20.002เห็นดวย

หมายเหตุรอยละจํานวนความคิดเห็น

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.

ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความคิดเห็นของเกษตรกรตอ  FTAFTA
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ความคิดเห็นของเกษตรกรตอ FTA (ตอ)

ที่มา: ชยัยุทธ จิตประสาร, 2548.

100.00100รวม

15.0015ไมมีผลกระทบตอการปลูก
กระเทียม

31.0031ทําใหกระเทียมจากจนีทะลัก
เขามาในประเทศ

54.0054ทําใหราคากระเทียมตกต่ํา

รอยละจํานวน (ราย)ความคดิเห็น
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การปรับตัวของเกษตรกรหลัง FTA

100.0014รวม

ไดแก มะเขือเทศ กาแฟ ถั่วลิสง กระ
หล่ําดอก ขาว หอมแดง และผกัสวน
ครัวอื่นๆ

78.5711ปลูกพืชอื่นรวม

ไดแก ถั่วลิสง ผักกาด21.433ปลูกพืชทดแทน

หมายเหตุรอยละจํานวนการปรบัตัว

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.



15

สาเหตุของการเพิ่มสาเหตุของการเพิ่ม//ลดพื้นที่ปลูกกระเทียมลดพื้นที่ปลูกกระเทียม
ของเกษตรกรของเกษตรกร

10031รวม

22.587ความตองการของตลาด
รบัซื้อผลผลติระเทยีม

25.818ตนทนุในการปลูก
กระเทยีม

38.7112ราคาขายของผลผลติ
กระเทยีม

6.452มาตรการของรฐับาล

6.452คาเชาทีด่ินสําหรบัการ
เพาะปลูก

รอยละจํานวนสาเหตุ

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.
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สาเหตขุองการเพิม่สาเหตขุองการเพิม่//ลดของจํานวนผลผลิตกระเทียมลดของจํานวนผลผลิตกระเทียม

100.0025รวม

สภาพความสมบูรณของดินที่ปลูกมีผลตอจํานวน
ผลผลิตกระเทียมที่จะไดรับ

8.002อื่นๆ

ความตองการของตลาดรับซื้อเปลี่ยนแปลงทําให
เกษตรกรตองปรับจํานวนผลผลิตกระเทียมตาม
ไปดวย

24.006ความตองการของ
ตลาดรับซื้อ
ผลผลิตกระเทียม

อากาศรอนหรือหนาวเย็นเกินไปสงผลตอการ
เจริญเตบิโตของกระเทียม

32.008สภาพภูมิอากาศ

ราคาขายผลผลิตกระเทียมมีผลตเงินทุนของ
เกษตรกร

32.008เงินทุนของ
เกษตรกร

ราคาของพันธุกระเทียมเพิ่มขึ้น/ลดลง4.001พนัธุกระเทียม

หมายเหตุรอยละจํานวนสาเหตุ

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.



17

ความคิดเห็นตอราคาที่จําหนายได

95.0095ไมพอใจ
5.005พอใจ
รอยละจํานวนรายความคิดเหน็

ที่มา: ชยัยุทธ จิตประสาร, 2548.

ราคากระเทียมแหงที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย 20 บาทตอกิโลกรัม
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วิธีการจําหนายกระเทียมของเกษตรกรวิธีการจําหนายกระเทียมของเกษตรกร

28.0028สหกรณการเกษตร
00โรงงานกระเทียมดอง

50.0050ขายใหเกษตรกรรายใหญ
13.0013นําไปขายใหพอคาที่ตลาด
49.0049บอกเสนอใหพอคามาซื้อ
7.007พอคามารับเอง
รอยละจํานวน (ราย)วิธีการ

หมายเหตุ : เกษตรกรแตละรายสามารถระบวุิธีการจําหนายไดมากกวา 1 วิธี
คารอยละคํานวณจากประชากรตัวอยาง 100 ตัวอยาง

ที่มา: ชัยยุทธ จติประสาร, 2548.
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100.0037รวม

21.628ปริมาณความตองการในตลาด
ลดลง

27.0310พอคาคนกลางใหราคาต่ํา

5.412การรวมกลุมของเกษตรกรไม
ประสบความสําเร็จ

16.216รัฐบาลและ/หรือสหกรณไมมี
มาตรการชวยเหลือ

29.7311ราคาตกต่ํา
รอยละจํานวนปญหาทีไ่ดประสบ

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม, 2549.

ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
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ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร   ((ตอตอ))

26.0026ขาดแคลนแรงงาน
100.00100ราคาตกต่ํา
56.0056การกดราคาจากพอคาคนกลาง

98.0098คาปุยและยาศัตรูพืชราคาสูง
14.0014กระเทียมเปนโรคและตายไดงาย
รอยละจํานวนปญหาและอุปสรรค

ที่มา: ชัยยุทธ จติประสาร, 2548.

หมายเหตุ: 1) เกษตรกรแตละราย สามารถระบุปญหาและอุปสรรคไดมากกวา 1ปญหา
2) คารอยละคํานวณจากประชากรตัวอยาง 100 ตัวอยาง



21

การเพาะปลูกกระเทียมของเกษตรกรในอีก 1-2 ปขางหนา 

100.0014รวม

•  อยูในชวงตัดสิใจวาจะปลูกพชืใด โดยพิจารณาจาก
ราคาขายที่จะไดรับเปนหลกั

50.007ไมแนใจ
0.000ไมใช

• ทําการปลูกกระเทียมมาเปนเวลานาน
• ไมรูวาจะเพาะปลูกพชือะไรตอไป
• ไมมีความรูในการประกอบอาชีพอื่น
• เปนพืชทีดู่แลรกัษาไมยาก
• ทําการเพาะปลูกเพื่อเก็บไวเปนพันธุเผื่อราคาขาย

จะเพิ่มขึ้น

50.007ใช

หมายเหตุรอยละจํานวนยังคงทําการเพาะปลูก
กระเทียม

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.
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100.00100รวม
55.0055ไมคิดจะปลกูกระเทียมตอไป

15.0015-ปจจัยการผลติถกูลงจึงจะปลกูกระเทียม
ตอไป

30.0030-ถาราคาดีขึ้นจึงจะปลูกตอไป
คิดจะปลูกกระเทียมตอไป

รอยละจํานวนความคิดเหน็

ที่มา: ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม, 2549.

การเพาะปลูกกระเทียมของเกษตรกรในอีก 1-2 ปขางหนา (ตอ)
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ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

การสนบัสนุนของภาครัฐสวนใหญเปนการสนับสนุนในดานเงินทุน
การสนบัสนุนในดานอปุกรณการผลิต ความรูในการเพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิต และการตลาดยังมีไมมากเทาที่ควร

เกษตรกรควรมกีารรวมกลุมกันอยางเขมแข็งเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน
ในการแลกเปลี่ยนความรู เทคนคิการผลิตใหมๆ  อีกทั้งสรางอํานาจตอรอง
กับพอคาคนกลาง และหาชองทางการตลาดใหมๆ เพิ่มขึ้น

เกษตรกรควรมวีิธีการในการลดตนทนุการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตนทุนยาฆาแมลง และปุย
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กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรไดออกมาตรการรองรับเพื่อชวยเหลอืเกษตรกร 
ดังนี้

 กระทรวงเกษตรและสหกรณปรับลดพื้นที่ปลูกกระเทียมใหเหลือเพียง 85,000
ไร โดยเพิ่มผลผลิตใหได 1,250 กิโลกรัมตอไร ภายในป 2551 – 52

 ปรับโครงสรางการผลิต โดยสนับสนุนใหไปเปลี่ยนพืชอื่น ๆ ที่มี Contract Faming

 ปรับลดพื้นที่ปลูกใหสมดุลระหวางความตองการใชและปริมาณการผลิต ใหมีการ
บริหารจัดการกระเทียม (Supply Management)

มาตรการดานการผลิต

มาตรการรองรับมาตรการรองรับ
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 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกกระเทียมและยกระดับเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  ใหสามารถแขงขันไดทําการผลิตตาม GAP เพื่อใหผลผลิตไดคุณภาพ  สําหรับ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่ไดมาตรฐาน
 สนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรใหผลิตสินคาชนิดอื่นที่มีศักยภาพการตลาดและมีรายได
ดีกวาการปลูกกระเทียม  

 เพิ่มการแปรรูปกระเทียม อาทิ กระเทียมดอง กระเทียมแคปซูล ซึ่งตั้งเปาหมายเพิ่มปริมาณ
การแปรรูปกระเทียมจากปละ 10,000 ตัน เปน 15,000 ตัน ภายใน 2 ป ภายใตงบประมาณ
1,000 ลานบาท

มาตรการดานการตลาดมาตรการดานการตลาด

มาตรการรองรับมาตรการรองรับ  ((ตอตอ))
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254825472546รายการ

0.451.157.16มลูคา (ลานบาท)
2.5553.75429.00ปรมิาณ (ตัน)

- กระเทยีมแหงไมเปนผง
6.7714.004.64มลูคา (ลานบาท)
135514365ปริมาณ (ตัน)

- กระเทียมสด หรือแชเย็น
5. สงออก 2/

133.52297.69271.22มลูคา (ลานบาท)
32,62464,31047,945ปรมิาณ (ตัน)

4. นําเขา 2/

139,087159,488145,0173. ใชในประเทศ (ตัน)
0.010.040.042. สวนแบงการตลาดโลก (%)
1.4371.3460.8641. การคาของโลก (ลานตัน) 1/

การคากระเทียม ป 2546 - 2548
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2548*25472546รายการ

จีน  เมียนมาร8. คูแขงที่สาํคัญ
สหรัฐอเมริกา  มาเลเชยี  สหราชอาณาจกัร7. คูคาที่สําคัญ

50.70168.8016.50- กระเทยีมแหงเปนผง

176.4721.4816.68- กระเทยีมแหงไมเปนผง

50.1527.2312.71- กระเทยีมสด หรือแชเย็น

6. ราคาสงออก (บาท/กก.) 2/

1.691.2212.59มลูคา (ลานบาท)
33.337.00764.00ปรมิาณ (ตัน)

- กระเทยีมแหงเปนผง

การคากระเทียมการคากระเทียม  ปป  25462546 –– 25482548 ((ตอตอ))

ที่มา : สํานักเศรษฐกจิการเกษตร, 1/ องคการอาหารและเกษตรแหลงสหประชาชาต,ิ 2/ กรมศุลกากร
หมายเหตุ : * ประมาณการ, ป 2546, 2547, 2548 หมายถึง ปเพาะปลูก 2545/46, 2546/47, 2547/48 

อัตราแปลงน้ําหนัก : กระเทียมสด 1 : 0.346 (แหง 90 วัน)
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สรุปสรุป

1. ภายใตกรอบ WTO และ FTA เกษตรกรทีไ่ดรับผลกระทบ 
เชิงลบและจะปรับตวัอยางไร? โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และผูไดผลเชิงบวกควรคาํนงึตนอยางไร?
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สรุปสรุป  ((ตอตอ))
2. เกษตรกรมีหลายประเภทตามศักยภาพ

- เกษตรกรรายยอยที่ยากจนขาดทรัพยากร
- เกษตรกรโดยเฉลี่ยที่ปลกูพืชเชิงเดี่ยว
- เกษตรกรที่มีสภาพชีวภาพที่อํานวย
- เกษตรกรระดับใหญผลิตเชิงพาณิชย

คําถามคือ  การวางมาตรการชวยเหลือเกษตรกรควรดําเนินการในเชิงพื้นที่ให
เหมาะสมกับบริบทของแตละทองถิ่นหรือไมอยางไร?

*****เสนอ: การวางแผนระดับตําบลโดย อบต. ภายใตการประสานงาน
และแผนระดับจังหวัด
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สรุปสรุป  ((ตอตอ))
3. ไทยจะดําเนินนโยบายการคาอยางไรก็ตามสิ่งที่ลืมไมไดคือ 

การเกษตรไมเฉพาะเปนอาชีพ แตเปนวิถีชีวิตของคนไทย
สวนใหญและขอนีค้วรนาํขึ้นเปนขอตอรองทางการคาสวน
หนึ่งดวย
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง
1. ชัยยุทธ จิตประสาร, 2548. “ราคาที่คุมทุนเพื่อความอยูรอดจากการปลูกกระเทียม 

ภายใตการคาไทย-จีน” ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. ณัฐพล เยสุวรรณ, 2550. “การเปลี่ยนแปลงการผลิตหอมหัวใหญภายใตการคาเสรีไทย-
จีน” ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. พีรญา วราพงษลิขิต , 2550. “การปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกกระเทียมภายใตการคา
เสรีไทย-จีน” ปญหาพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  ((ตอตอ))
4. ศักรินทร นนทพจน, 2548. “ผลกระทบของนโยบายการนําเขากากถั่วเหลืองภายใต

ขอตกลงองคการการคาโลกตอสวัสดิการทางสังคมในตลาดกากถั่วเหลืองและตลาด
เนื้อสัตว”

5. อารี วิบูลยพงศ ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ และ เยาวเรศ  เชาวนพนูผล 
, 2549. “การตลาดขาวหอมมะลจิังหวัดพะเยาเพื่อการสงออก” ศนูยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร สนับสนุนโดย
สํานกังานพาณิชยจังหวัดพะเยา

6. อารี  วิบูลยพงศ  ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  และวมิล ธีระภาพพันธ.
2544 “การตลาดทองถิ่นขาวหอมมะล:ิ เชียงใหม พิษณุโลก และทุงกุลารองไห”, 
วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม):
74-131
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ขอบคุณและสวสัดคีะขอบคุณและสวสัดคีะ


