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Abstract
The main objective of this research was to study the factors related adaptation of 

Chiang Mai dairy farmers to Free Trade Area (FTA) impacts. The samples consisted were 
164 dairy farmers who are members of dairy cooperative in Chiang Mai province. The 
research data was collected using interview schedules between September to December 
2020. Data were analyzed by using descriptive statistics including Percentage, Mean and 
Standard Deviation. Hypotheses were tested using Enter multiple regression analysis. The 
results showed that the majority of farmers are male with an average age of 50.3 years 
with a primary level of education, had 14.5 years of experience. In 2020, farmers had an 
average net income from dairy farming of 90,817.07 baht per month and an average 
outstanding debt of 499,330.77 baht. In addition, in 2020, it was found that farmers 
received information about the free-trade area an average of 4.48 times per month. 
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However, farmers had a moderate level of the overall perception of the free-trade area 
(FTA) and farmers had to adjust to cope with the impact of the free-trade area (FTA) was 
at a moderate level. The hypothesis-testing results were education level and perceptions 
of free trade area (FTA) were positive statistically significant related with the farmers’ 
adaptation to Free Trade Area (FTA) impacts.
Keywords:  Adaptation, free trade area, dairy farmers

บทคัดยอ
การวจิยันีม้วีตัถุประสงคสาํคัญเพือ่ศึกษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการปรบัตวัของเกษตรกรผูเลีย้ง

โคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนม จํานวน 164 คน ที่เปนสมาชิกสหกรณโคนมในจังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณระหวางเดือนกันยายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทาํการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชิงพรรณนา 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหถดถอย
พหุแบบวิธีคัดเลือกเขาทั้งหมด ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.34 ป 
มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาและมปีระสบการณการเลีย้งโคนมเฉลีย่ 14.46 ป ในป พ.ศ. 2563 เกษตรกร
มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 90,817.07 บาทตอเดือน มีภาระหนี้สินคงคางเฉลี่ย 499,330.77 บาท 
และไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรีเฉล่ีย 4.48 ครั้งตอเดือนผานเจาหนาที่สหกรณโคนม
เปนหลัก ทั้งนี้เกษตรกรมีระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรีและระดับการปรับตัวเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับ
การศึกษาและระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรีของเกษตรกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม 
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P < 0.01)
คําสําคัญ:  การปรับตัว เขตการคาเสรี เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

คํานํา
ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดเขารวมเจรจา

เขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด โดยมีขอตกลงในการลดภาษีสินคา
เกษตรบางรายการและในกลุมผลิตภัณฑนม เชน 
นม บัตเตอรมิลลและครีมขนไมหวาน เปนตน โดย
ไดเปดตลาดและลดภาษีเปนศูนยมาตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา ในสวนของสินคา
นมผงท่ีมไีขมันเกิน 1.5 เปอรเซ็นต (ไมใชเล้ียงทารก) 
ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของนม เนย ไขมันเนย และ
กลุมสินคาเนยแข็ง จะมีการลดภาษีเปนศูนยโดย
ไมมีการจํากัดโควตาการนําเขาโดยจะเริ่มมีผล
บังคับใชในป พ.ศ. 2564 จากการท่ีประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดถือเปนประเทศท่ีมี
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ศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑนมที่มี
ความไดเปรียบดานสภาพภูมอิากาศ พืน้ทีใ่นการทํา
ฟารม ตนทุนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต โดย
เฉพาะนมผง ซึ่งมีราคาถูกและจะนําไปสูการนําไป
ใชทดแทนน้ํานมดบิในโรงงานแปรรูปภายในประเทศ 
จนเปนเหตุใหเกิดปญหาการปฏิเสธรับซื้อและ
ปญหานมลนตลาด และสงผลตอการตัดสินใจ
เลิกเลี้ยงโคนมไปในที่สุด (กรมปศุสัตว, 2560)

จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนเกษตรกรที่เปน
สมาชิกของสหกรณโคนมทั้งสิ้น 821 คน และมี
จํานวนโคนมท้ังหมด 45,906 ตัว คิดเปนรอยละ 
59.44 ของขอมูลเกษตรกรและประชากรโคนมใน
ภาคเหนือตอนบน และมีการดําเนินงานในรูปแบบ
สหกรณโคนมจํานวน 9 แหง (สํานักงานปศุสัตว
เขต 5, 2563) ทําหนาที่เก็บรวบรวมนํ้านมดิบจาก
เกษตรกรและจําหนายใหกับโรงงานแปรรูปนม
ในพืน้ที ่เพ่ือนาํไปแปรรปูเปนผลติภณัฑนมพรอมดืม่
ในโครงการนมโรงเรียนและนมเพือ่การพาณิชยตาง ๆ  
จึงทําใหเกษตรกรมีความเช่ือมั่นในตลาดรับซื้อ
นํ้านมดิบและมีความตองการที่จะขยายกําลังการ
ผลิต อีกทั้งยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา
โคนมและผลติภณัฑนมของจงัหวดัเชยีงใหม ทีต่องการ
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนมใหรองรับกับตลาด
ของอุตสาหกรรมนมอยางเพียงพอ (สํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5, 2563) จากการท่ีเกษตรกรตอง
ประสบกับปญหาดานตนทุนการผลิต เชน ราคา
อาหารขนทีเ่พ่ิมสงูขึน้ ซึง่จะสงผลทาํใหราคานํา้นมดบิ
ที่จําหนายมีราคาสูงขึ้นจากเดิม และผลกระทบท่ี
เกิดขึน้จากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ในอนาคต
อันใกลยิ่งสงผลกระทบกับเกษตรกรท่ีตองแขงขัน
ในดานตนทุนและคุณภาพของน้ํานมดิบ (พจนา, 
2551) อีกทั้งตนทุนการผลิตนํ้านมดิบของไทยสูง
กวาตนทนุของผลิตภณัฑนมผงท่ีนาํเขาจากประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เชน นมผงขาดมันเนย
และนมผงเต็มมันเนย เปนตน (พัชรี, 2558) ซึ่งงาย
ตอการบริหารจัดการของผูประกอบการโรงงาน
แปรรูปนมมากกวา ดังนั้นหากเกษตรกรไมมีการ
ปรบัตวัเพือ่รองรบักับผลกระทบดังกลาว คาดวาจะ
เกิดปญหาปริมาณนํ้านมดิบที่ผลิตภายในประเทศ
ลนตลาด เกษตรกรขาดทนุจากการเลีย้งโคนม และ
สงผลใหขาดกําลังใจในการประกอบอาชีพจนเลิก
เลี้ยงโคนมไปในที่สุด (กรมปศุสัตว, 2560)

ดวยเหตุนี้ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของ
เกษตรกรผูเลีย้งโคนมในจังหวดัเชยีงใหมเพือ่รองรบั
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) จงึนบัวา
มีความสําคัญอยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน โดย
ผูวจิยัไดเริม่ตนจากการศกึษาระดบัการรบัรูเกีย่วกับ
การเปดเขตการคาเสรีของเกษตรกร ซึ่งถือเปน
พื้นฐานความคิดท่ีจะนําไปสู การปรับตัวในดาน
เศรษฐกจิ ดานสงัคม และดานสภาพการเลีย้งโคนม 
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานท่ีเกีย่วของในการนําขอมลูพืน้ฐานท่ีไดไป
ใชสําหรับการวางแผนการสงเสริมและพัฒนา
การเล้ียงโคนมของเกษตรกรใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนเพ่ือใชเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับการกําหนดแนวทางการเลี้ยงโคนม
ของเกษตรกรในพืน้ท่ีเพือ่ใหสามารถรองรับผลกระทบ
จากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง

เดอืนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย คือ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่เปนสมาชิก
สหกรณโคนม 9 แหงในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 
821 คน ทาํการคํานวณขนาดกลุมตวัอยางโดยการ
ปรบัใชสตูรของ Taro Yamane ความคลาดเคล่ือน
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ที่ยอมรับไดที่ระดับ 0.07 เนื่องจากประชากรมี
ความคลายคลึงกัน (บุญธรรม, 2540) ไดขนาดของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 164 คน และทําการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 
ดวยวิธีจับสลากแบบไมใส กลับคืน (Lottery 
method) ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่มีคาความเชื่อมั่น 
0.92 ตามวิธี Cronbach ที่ประกอบดวยลักษณะ
คาํถามแบบปลายปดและคําถามปลายเปด โดยแบง
เนื้อหาของการสัมภาษณออกเปน 4 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 แบบสมัภาษณเกีย่วกบัลกัษณะสวน
บุคคล เศรษฐกิจและสังคม และลักษณะสภาพการ
เลี้ยงโคนมบางประการของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
โดยใชลักษณะคําถามแบบปลายปด

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการรับรู
เก่ียวกบัการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) ของเกษตรกร
ผูเลีย้งโคนมในจังหวดัเชยีงใหม จาํนวน 10 ขอ โดย
ใชลกัษณะคาํถามแบบปลายปดแบบการประมาณคา 
ทัง้น้ีผูวจิยัจะใชมาตรวัดทีป่รบัมาจากวิธขีองลเิคริท 
(Likert Scale) โดยไดกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
0 เทากับ ไมเคยไดยิน คะแนน 1 เทากับ เคยไดยนิ
แตไมเขาใจ คะแนน 2 เทากับ เคยไดยินและเขาใจ
ในบางประการ และคะแนน 3 เทากบั เคยไดยนิและ
เขาใจเปนอยางดี หลังจากน้ันผูวิจัยจะนําคะแนน
ที่ไดมาทําการแบง 4 ระดับ เพื่อใชในการแปลผล
ระดบัการรบัรูเกีย่วกับการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) 
ของเกษตรกร ดังน้ี ไมมีการรับรู (คาเฉลี่ย 0.00-
0.75 คะแนน) มีการรับรูในระดับนอย (คาเฉล่ีย 
0.76-1.50) มีการรับรูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
1.51-2.25) และมีการรับรูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
2.26-3.00) ตามลําดับ

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการปรับตัว
ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ

รองรบัผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) 
จํานวน 30 ขอ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดาน
เศรษฐกจิ ดานสงัคม และดานสภาพการเลีย้งโคนม 
โดยใชลักษณะคําถามแบบปลายปดแบบการ
ประมาณคา ทั้งนี้ผูวิจัยจะใชมาตรวัดที่ปรับมาจาก
วิธีของลิเคิรท (Likert Scale) โดยไดกําหนดคา
คะแนน ดังนี้ 0 เทากับ ไมมีการปรับตัว คะแนน 1 
เทากับ การปรับตัวในระดับนอย คะแนน 2 เทากับ 
การปรับตัวในระดับปานกลาง และคะแนน 3 
เทากับ การปรับตัวในระดับมาก หลังจากนั้นผูวิจัย
จะนําคะแนนที่ไดมาทําการแบง 4 ระดับ เพื่อใชใน
การแปลผลระดับการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อ
รองรบัผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) 
ดงันี ้ไมมกีารปรับตวั (คาเฉล่ีย 0.00-0.75 คะแนน) 
มีการปรับตัวในระดับนอย (คาเฉลี่ย 0.76-1.50) 
มีการปรับตัวในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 1.51-
2.25) และมีการปรับตัวในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
2.26-3.00) ตามลําดับ

ตอนท่ี 4 แบบสมัภาษณเกีย่วกบัปญหา ความ
ตองการ และขอเสนอแนะในการปรับตัวของ
เกษตรกรผูเลีย้งโคนมในจังหวดัเชยีงใหมเพือ่รองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) โดยใช
ลักษณะคําถามแบบปลายเปด

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอางอิงเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Regression Analysis) แบบวิธคีดัเลือกเขาท้ังหมด 
(Enter Method) ทัง้น้ีเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม (การปรับตัว
ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี)
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมลูเกีย่วกบัลกัษณะสวนบคุคล เศรษฐกจิ และ
สังคม และสภาพการเลี้ยงโคนมบางประการของ
เกษตรกร

จากการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุเฉล่ีย 50.3 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมีประสบการณการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ย 14.5 ป เกษตรกรสวนใหญมีทายาทสืบทอด
ในกจิการโคนม มกีารใชแรงงานในครวัเรอืนรวมกบั
แรงงานจางซึ่งจะใชจํานวนแรงงานเฉลี่ย 3.6 คน
ตอฟารม และในป พ.ศ. 2563 พบวา เกษตรกรมี
รายไดสทุธเิฉล่ียจากการเล้ียงโคนม 90,817.07 บาท
ตอเดือน ในขณะที่เกษตรกรมีภาระหนี้สินคงคาง

เฉลี่ย 499,330.77 บาท ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญ
ไมมตีาํแหนงทางสังคม นอกจากน้ียงัพบวา เกษตรกร
มีการไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี 
(FTA) เฉล่ีย 4.48 คร้ังตอเดอืน และมีความถ่ีในการ
ติดตอกับเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม 
(เจาหนาท่ีสหกรณโคนม, อาสาผสมเทียม) เฉล่ีย 
5.84 ครัง้ตอ 3 เดอืน ดานสภาพการเล้ียงโคนม พบวา 
เกษตรกรมีจาํนวนแมโครดีนมเฉลีย่ 22.40 ตวั โดย
มพีืน้ทีแ่ปลงหญาสาํหรบัใชเลีย้งโคนมเฉลีย่ 4.30 ไร 
ทัง้นีเ้กษตรกรจะมกีารใชตนทุนคาอาหารขนในการ
เล้ียงโคนมเฉล่ีย 52,105.91 บาทตอเดือน ซึ่งถือ
เปนตนทุนหลักในการเล้ียงโคนมของเกษตรกร 
(Table 1)

Table 1 Results of basic characteristics of individual farmers, economy, society and 
some dairy farming operation (n=164)

Variable x Std. 
Deviation

1. Gender (1 = male 0 = female) (X1)
2. Age (years) (X2)
3. Education Level (years) (X3)
4. Experience in dairy farming (years) (X4)
5. Have heirs in their dairy farm (1 = ever 0 = never) (X5)
6. Labor in dairy farming (number) (X6)
7. Income from dairy farming (baht) (X7)
8. Debt (baht) (X8)
9. Social status (key stages) (X9)
10. Received information in the last year (times) (X10)
11. Contact with the government offi cials in the last year (times) 

(X11)
12. Number of diary (cattle) (X12)
13. Size of pasture (Rai) (X13)
14. Cost of concentrated food (baht) (X14)
15. Perception of Free Trade Area (FTA) (point) (X15)

0.76
50.34
8.73
14.46
0.68
3.60

90,817.07
499,330.77

0.06
4.48
5.84

22.40
4.30

52,105.91
1.82

0.43
11.08
4.70
8.93
0.46
1.61

75,959.89
625,352.36

0.24
6.89
6.86

12.80
7.08

41,967.80
7.42

J. Agri. Prod. 47ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(2):43-55



ระดับการรับรู เกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี 
(FTA) ของเกษตรกร

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรมีการรับรู
เกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.82 คะแนน) โดย
ประเด็นที่ เกษตรกรมีระดับการรับรู มากท่ีสุด 
3 ประเดน็ ไดแก 1) ประเดน็หากเกษตรกรไมปรบัตวั
ในดานตนทุนการผลิตและคุณภาพน้ํานมดิบ อาจ
สงผลใหอุตสาหกรรมนมเลือกใชนมผงที่นําเขา
มากกวาเพราะดูแลจัดการไดงายและราคาถูกกวา 
2) ประเดน็การเปดเขตการคาเสรใีนสนิคาประเภท
นมและผลิตภัณฑนม อาจสงผลกระทบตออาชีพ
การเลีย้งโคนมของเกษตรกรในอนาคตหากเกษตรกร
ไมมกีารปรบัตวั และ 3) ประเดน็เกษตรกรทีพ่ฒันา
ระบบการจัดการฟารมโคนมใหมปีระสิทธิภาพและ
มาตรฐานจะสงผลใหฟารมโคนมมตีนทนุการผลติที่
ลดลงและน้ํานมมีคุณภาพมากข้ึน (คาเฉล่ีย 1.99 
คะแนน) เทากนัทัง้ 3 ประเดน็ รองลงมา คอื ประเดน็
ทีป่ระเทศออสเตรเลียและนิวซแีลนดมปีระสิทธภิาพ
ในการผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพมากกวาประเทศไทย
และประเด็นการเปดเขตการคาเสรีจะทําใหเกิด
ปญหาสภาวะน้ํานมดิบภายในประเทศลนตลาด 
(คาเฉลี่ย 1.91 คะแนน) และประเด็นที่เกษตรกรมี
ระดับการรับรูนอยที่สุด คือ ประเด็นที่รัฐบาลไมมี
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคา
เสรีนําเขานมผงจากประเทศออสเตรเลียและ
นวิซแีลนดแกเกษตรกรผูเลีย้งโคนม (คาเฉลีย่ 1.37 
คะแนน) อาจเน่ืองมาจากชองทางการไดรับขอมูล
ขาวสารของเกษตรกรยังไมครอบคลุมถึงประเด็น
สําคัญที่มีความเก่ียวของกับผลกระทบท่ีกําลังจะ
เกิดขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรี สอดคลองกับ 
ยคุลธร (2549) อธบิายวาเกษตรกรสวนใหญไมทราบ
วารฐับาลไมมมีาตรการรองรับใหกบัเกษตรกรผูเลีย้ง

โคนมจากการเปดเสรีนําเขานมผงขาดมันเนยกับ
ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ หนวยงานภาครัฐจงึควร
ใหขอมูลขาวสารผานชองทางที่ทําใหเกษตรกร
เขาถึงไดงายและรวดเร็วเพื่อใหเกษตรกรเกิดการ
รับรูถึงขาวสารและสภาวการณตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและเปนประโยชน

ระดับการปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปดเขตการคาเสรี

1) การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เขตการคาเสรี (FTA) ดานเศรษฐกิจในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.06 คะแนน) และ
เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่อยู
ในระดับมากมีจํานวน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่
เกษตรกรมีการควบคุม ดูแลและปองกันโรคท่ีจะ
เกดิกบัฟารมโคนมอยางมมีาตรฐาน (คาเฉลีย่ 2.43 
คะแนน) รองลงมา คือ ประเด็นท่ีเกษตรกรมีการ
ปรบัแผนการจดัการดแูลฟารมใหเขากบัสถานการณ
ปจจุบันอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 2.27 คะแนน) และ
ประเด็นท่ีเกษตรกรมีการปรับตัวอยูในระดับนอย 
คือ ประเด็นการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการลด
ตนทุนดานแรงงานคน (คาเฉล่ีย 1.71) อาจเน่ืองมาจาก
เกษตรกรมีความคิดเห็นวาการลงทุนในเทคโนโลยี
ตองใชเงนิลงทนุท่ีคอนขางสงู แตการใชแรงงานคน
รวมกับเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมข้ันพื้นฐานท่ี
กระทาํอยูในปจจบุนัก็ยงัคงสามารถประกอบอาชพี
การเล้ียงโคนมได ประกอบกับการท่ีเกษตรกรยังคง
ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลักจึงไมเห็นความ
สําคัญของการจะนําเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุน 
สอดคลองกับ ปรตีญิา (2552) อธบิายวา เกษตรกร
ที่ไมยอมรับเทคโนโลยีสวนใหญนั้นมีความคิดเห็น
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วาการใชงานมีความยุงยากและซับซอน อีกทั้ง
ไมเปนการประหยัดเวลาหรือชวยลดตนทนุแตอยางใด

2) การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เขตการคาเสรี (FTA) ดานสังคมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.79 คะแนน) และเมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวา ประเด็นที่อยูใน
ระดับมาก คือ ประเด็นที่เกษตรกรเขาประชุม 
อบรม หรือรวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโคนม 
ทีจ่ดัโดยภาครัฐ เอกชน หรือหนวยงานตาง ๆ  อยูเสมอ 
(คาเฉลี่ย 2.30 คะแนน) และประเด็นที่เกษตรกรมี
การปรับตวัอยูในระดับนอย คอื ประเด็นการรวมกลุม
ในการหาทางพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจาก
นํา้นมดบิเพือ่เพิม่มลูคามกีารปรบัตวัอยูในระดบัต่ํา 
(คาเฉลี่ย 1.34) อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีความ
คดิเหน็วาในการจะพฒันาหรอืแปรรปูผลติภณัฑนัน้
เปนสิ่งที่ทําไดยากและเกินกําลังของตนเอง เพราะ
ตองใชเงินทนุและเทคโนโลยีดานการแปรรูปเขามา
ชวย ซึง่ยอมทาํใหเกษตรกรตองใชเงนิลงทนุสงูตาม
ไปดวย ตลอดจนตองหาชองทางการตลาดเอง ซึง่เปน
สิ่งที่เกษตรกรหรือแมแตสหกรณโคนมก็สามารถ
กระทําไดยาก และประเด็นเขารวมกลุมในชุมชน
เพ่ือเพิม่อาํนาจตอรองในดานตาง ๆ  เชน การรวมกลุม
ซื้ออาหารขนเพ่ือใหไดสินคามีคุณภาพและราคา
ถกูลง (คาเฉล่ีย 1.46) อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรใช
อาหารขนสาํเรจ็รปูทีส่หกรณโคนมจดัซือ้มาบรกิาร
จําหนายใหกับสมาชิกเปนหลัก เพราะในการที่
เกษตรกรจะผลติอาหารขนใชเองนัน้มคีวามยุงยาก
และมีขั้นตอนมากมาย เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ
อาหารขน การหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบที่จะนํา
มาใชผลิตและการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ใชในการผลิตอาหารขน เปนตน อีกทั้ง
เกษตรกรยังตองคิดคนสูตรอาหารท่ีเหมาะสมและ

ผลิตไดในปริมาณท่ีสัมพันธกับจํานวนโคนมของ
ตนเองอีกดวย หากไมใชฟารมขนาดใหญทีม่จีาํนวน
โคนมมากพอ อาจไมคุ มคากับการลงทุนของ
เกษตรกร

3) การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปด
เขตการคาเสรดีานสภาพการเลีย้งโคนมในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.90 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวา ประเด็นท่ีอยูใน
ระดับมากมีจํานวน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นท่ี
เกษตรกรมีการแยกบริเวณโรงเรือนเลี้ยงโค ที่เก็บ
อาหารและเวชภัณฑอยางเปนสัดสวนและไมให
สตัวเลีย้งเขาไปในโรงเรอืนได (คาเฉลีย่ 2.54 คะแนน) 
รองลงมา คอื ประเดน็ทีเ่กษตรกรมกีารดแูลจดัการ
บริเวณฟารมและพื้นท่ีสําหรับอาหารเลี้ยงโคนม
ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอเพื่อลดการเกิดโรค 
(คาเฉลี่ย 2.49 คะแนน) อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมโคนม 
ซึง่สหกรณโคนมจะมกีารบังคบัใหสมาชิกทกุคนตอง
ผานการรบัรองมาตรฐานฟารมจากปศสุตัว ทัง้นีเ้พือ่
ใหไดนํ้านมดิบมีคุณภาพที่ดีและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภค และประเด็นใหอาหารโคนมตาม
ความสามารถในการใหนํา้นมของโคแตละประเภท
อยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 2.40) สําหรับประเด็นที่
เกษตรกรมีการปรับตัวอยูในระดับนอยมีจํานวน 
3 ประเด็น ไดแก ประเด็นการนําระบบการบันทึก
ติดตามพฤติกรรมโคนมมาชวยวิเคราะหและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผสมพันธุโคนม (คาเฉลี่ย 1.84) 
อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรมีความคิดเห็นวาเปน
เทคโนโลยีที่ตองมีการลงทุนสูงและมีความยุงยาก
ในการนํามาใช ซึ่งเกษตรกรพิจารณาแลวไมคุมคา
กับการลงทุน ประเด็นมีการผลิตอาหารหมักดวย
ตนเองจากหญาหรือเปลือกขาวโพดเพ่ือลดการซ้ือ
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อาหารโคนม (คาเฉลี่ย 1.27) อาจเน่ืองมาจาก
เกษตรกรมีความคิดเห็นวาการใชเปลือกขาวโพด
หมักน้ันตองใชความรู เสียเวลา และมีตนทุนการ
ผลิตสูงหากเทียบกับอาหารหยาบสด เชน ตนและ
เปลือกขาวโพดฝกออน หญาเนเปยร และเศษ
มะเขอืเทศโรงงาน เปนตน ซึง่เกษตรกรสามารถจัด
ซื้อไดตลอดทั้งป สอดคลองกบั ปฐมพงศ และคณะ 
(2563) อธิบายวา เกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติ
ในการทําเปลือกขาวโพดหมักวามคีวามยุงยากและ
ซบัซอน ทาํใหเกษตรกรมีการยอมรับการใชเปลือก
ขาวโพดหมักในระดับนอย และประเด็นการจัดซื้อ

วัตถุดิบมาเพื่อผสมอาหารขนไวใชเอง (คาเฉลี่ย 
1.04) อาจเน่ืองมาจากการจัดซื้ออาหารขนจาก
สหกรณโคนมหรือทองตลาดน้ันสามารถทําไดงาย
และสะดวกกวาเมื่อเทียบกับการผลิตอาหารขนไว
ใชเอง อีกทั้งเกษตรกรจะมีความยุ งยากในการ
แสวงหาและการจัดซื้อวัตถุดิบแตละชนิดมาผสม
เอง และตองจัดซ้ือวัตถุดิบในปริมาณมากสงผล
ทําใหเกษตรกรตองใชทั้งเงินทุน เวลา และสถานที่
ในการจัดเก็บวัตถุดิบดังกลาว ซึ่งยอมไมคุ มคา
เมื่อพิจารณาจากขนาดฟารมและจํานวนโคนมท่ี
เกษตรกรเลี้ยงอยู (Table 2)

Table 2 Level of adaptation to Free Trade Area (FTA) impacts

Adaptation to Free Trade Area impacts Mean S.D. Level

Economic
Social
Dairy farming operation factors

2.06
1.79
1.90

0.594
0.615
0.528

moderate
moderate
moderate

ปจจัยที่มีความสัมพันธ กับการปรับตัวของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี

การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธของ
ลกัษณะสวนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคม และสภาพ
การเล้ียงโคนมบางประการของเกษตรกรคร้ังนี้ใช
การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระ จํานวน 15 ตัวแปร กับตัวแปรตาม จํานวน 
1 ตวัแปร คอื การปรบัตวัของเกษตรกรผูเลีย้งโคนม
ในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

เปดเขตการคาเสรี เมือ่ศกึษาความสัมพนัธระหวาง
ตัวแปรอิสระแตละคู พบวา มีตัวแปรอิสระ 1 คูที่มี
ความสมัพนัธกนัสงู คอื X8 (ภาวะหนีส้นิคงคาง) กบั 
X14 (ตนทุนคาอาหารขน) ซึ่งจะกอใหเกิดปญหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง 
(multicollinearity) อนัเปนการละเมดิขอสมมติฐาน
ที่กํากับเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ (สุชาติ, 
2546) ผูวิจัยจึงไดเลือกใชตัวแปร X8 (ภาวะหน้ีสิน
คงคาง) ในการวเิคราะหเทานัน้ เนือ่งจากเปนตวัแปร
ที่สามารถอธิบายการผันแปรไดมากกวา X14 และ
สามารถเขียนแบบจําลองได ดังนี้
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 + 
  b10X10 + b11X11 + b12X12 + b13X13 + b15X15

โดยที่ Y คือ การปรับตัวของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับผลกระทบ
   จากการเปดเขตการคาเสรี

X1 คือ เพศ (ชาย/หญิง)
X2 คือ อายุ (ป)
X3 คือ ระดับการศึกษา (ป)
X4 คือ ประสบการณในการเล้ียงโคนม (ป)
X5 คือ การมีทายาทสืบทอดกิจการ (มี/ไมมี)
X6 คือ จํานวนแรงงานท่ีใชในการเล้ียงโคนม (คน)
X7 คือ รายไดสุทธิเฉลี่ยจากการเล้ียงโคนม (บาท/เดือน)
X8 คือ ภาระหนี้สินคงคาง (บาท)
X9 คือ การมีตําแหนงทางสังคม (มี/ไมมี)
X10 คือ การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเปดเขตการคาเสรี (จํานวนชองทาง)
X11 คือ การติดตอกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเล้ียงโคนม (ครั้ง/3 เดือน)
X12 คือ จํานวนแมโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
X13 คือ พื้นที่แปลงหญาสําหรับใชเลี้ยงโคนม (ไร)
X14 คือ ตนทุนคาอาหารขน (บาท/เดือน)
X15 คือ ระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดเขตการคาเสรี (คะแนนเฉลี่ย)

จากการวเิคราะหถดถอยพหแุบบคดัเลอืกเขา
ทั้งหมด (Enter Method) ปรากฏวาไดคา F = 
5.244 และแสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระจํานวน 
2 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือตํ่ากวา ไดแก 
ระดับการศึกษา (X3) และระดับการรับรูเกี่ยวกับ
การเปดเขตการคาเสรี (X15) ของเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมในจงัหวดัเชยีงใหมซึง่มคีวามสมัพนัธเชงิบวก 
โดยพบวาคา R2 เทากับ 0.330 หมายความวา 
ตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัวแปรสามารถรวมกันอธิบาย
ความสัมพันธกับตัวแปรตามไดรอยละ 33.00 
ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้

1) ระดับการศึกษา (X3) มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อธิบายไดวา เกษตรกรที่มีระดับการ
ศกึษาเพิม่ขึน้จะทําใหเกษตรกรมรีะดบัการปรบัตวั
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี 
(FTA) เพิม่ข้ึนเชนกนั อาจเนือ่งมาจากเกษตรกรท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูจะมคีวามสามารถในการรบัรูและ
แสวงหาความรู ขาวสารท่ีเปนปจจุบนัไดอยางรวดเร็ว 
ซึ่งนําไปสูการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ
ไดมากกวาเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา 
สอดคลองกับ เสกสรรค และคณะ (2564) อธบิายวา 
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีการแสวงหา
ขอมูลใหม ๆ อีกท้ังยังสามารถเขาถึงขอมูลและ
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นํามาปรับใชไดงายและรวดเร็วกวาเกษตรกรท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่า นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
เพ็ญฑิตา และคณะ (2560) อธิบายวา การศึกษา
สามารถเพิ่มโอกาสในการปรับตัวของเกษตรกรตอ
สถานการณภัยแลง เนื่องจากเกษตรกรที่ไดรับการ
ศกึษาเพิม่ขึน้จะมกีารคดิทีเ่ปนระบบ สามารถวเิคราะห
และแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีกวาเกษตรกรที่มีการ
ศึกษานอย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ วินีกาญจน 
และคณะ (2558) อธิบายวา ระดับการศึกษามีผล
ตอความสามารถในการแสวงหาความรูและสามารถ
นาํความรูไปแกไขปญหาได จงึทาํใหเกดิการปรับตัว
เมื่อตองประสบกับภาวะวิกฤติจากอุทกภัย

2) ระดับการรับรูเกีย่วกับการเปดเขตการคาเสรี 
(X15) ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม 
มคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัตวัแปรตามอยางมนียัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ เกษตรกรที่มีระดับการ
รบัรูเกีย่วกับการเปดเขตการคาเสรีเพิม่ขึน้จะทําให
มีระดับการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปดเขตการคาเสรีเพิ่มขึ้นเชนกัน อาจเนื่องมาจาก

เกษตรกรทีม่รีะดบัการรบัรูมากกวาจะมโีอกาสไดรบั
ขอมลูขาวสารเกีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนไดกอน 
ซึ่งจะนําไปสูการแสวงหาแนวทางในการปรับตัว
เพื่อรองรับสถานการณตาง ๆ ไดเร็วกวาเกษตรกร
ที่มีระดับการรับรูนอย สอดคลองกับ ภาณุพันธุ 
(2552) อธิบายวา เกษตรกรที่ไดรับขอมูลขาวสาร
ดานโคนมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะส่ือสิง่พมิพและ
โทรทศันจะมคีวามรูและการปฏิบตัทิีด่กีวาเกษตรกร
ที่ไดรับขอมูลขาวสารนอยครั้ง และสอดคลองกับ 
ยุคลธร (2549) อธิบายวา การรับรูดานผลกระทบ
ของการเปดเขตการคาเสรีมีความสัมพันธกับการ
ปรับตัวดานการลดตนทุนการผลิตนํ้านมดิบและ
ดานการจัดการและพัฒนาฟารมใหไดมาตรฐาน 
เนื่องจากเมื่อเกษตรกรทราบถึงผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้หลงัจากเปดเขตการคาเสรจีงึตองหาแนวทาง
ในการปรับตัวและการที่จะชวยใหเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมสามารถแขงขันในดานคุณภาพและราคา
นํา้นม คอื การลดตนทนุการผลตินํา้นมดบิและการ
พัฒนาฟารมใหไดมาตรฐาน (Table 3)

Table 3 Regression coefficient of independent variable with adaptation to Free Trade 
Area (FTA) impacts

Variable
Unstandardized 

Coeffi cients
t Sig.

(Constant)
Education Level (X3)
Perception of Free Trade Area (FTA) (X15)

26.861
0.718
0.836

3.072
2.332
5.159

0.003
0.021*
0.000**

R = 0.575 R2 = 0.330 SEE = 13.470 F = 5.244 Sig. of F = 0.000

Remark: * Significant at *0.05 and lower that
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ปญหา ความตองการ และขอเสนอแนะในการ
ปรับตัวของเกษตรกรผู เลี้ยงโคนมในจังหวัด
เชียงใหมเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเขต
การคาเสรี

เกษตรกรมีปญหาในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ในประเดน็
ตนทนุคาอาหารสูง อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรสวนใหญ
จะใชอาหารขนทีซ่ือ้จากสหกรณโคนมเปนหลกัและ
เสริมดวยอาหารหยาบในกรณีที่มีแปลงหญาเปน
ของตนเอง ประเด็นปญหารองลงมา คอื โรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอยที่เกิดขึ้นอยูเปน
ประจําและสงผลตอสุขภาพโคนมจนทําใหผลผลิต
นํ้านมลดลง และตามมาตรการควบคุมโรคตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 2558 สงผลให
เกษตรกรไมสามารถจําหนายนํ้านมดิบใหกับ
สหกรณโคนมได จนทําใหสูญเสียรายไดและยัง
เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตนํ้านมดิบที่มาจากการ
รักษาโคนมอีกดวย

เกษตรกรมีความตองการในการปรับตัวเพ่ือ
รองรบัผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) 
ในประเด็นที่ตองการใหภาครัฐเขามาชวยในการ
ประกนัราคาน้ํานมดิบ รวมถงึการชวยรบัซือ้นํา้นมดิบ
ที่ผลิตไดทั้งหมด อาจเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไมมี
มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี 
(FTA) ใหกบัเกษตรกรผูเลีย้งโคนมท่ีชดัเจนและเปน
รูปธรรม รองลงมา คือ การชวยลดราคาอาหารขน 
อาจเน่ืองมาจากการท่ีเกษตรกรสวนใหญมีการใช
อาหารขนเปนหลัก โดยซ้ือจากสหกรณโคนมท่ี
ตนเองเปนสมาชิกอยูหรือจากเอกชน

เกษตรกรมีขอเสนอแนะในการปรับตัวเพ่ือ
รองรบัผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) 
ในประเด็นใหภาครัฐชวยดูแลและหามาตรการมา
รองรบัผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสร ี(FTA) 

ใหกับเกษตรกรในระยะแรก เชน หลังจากท่ีมีการ
เปดเขตการคาเสรี (FTA) จะทําใหมีการนําเขานม
และผลติภณัฑนมตาง ๆ  เปนจาํนวนมาก ซึง่ภาครฐั
ควรสงเสริมใหการผลิตนมเชิงพาณิชยมีการใช
นํา้นมดบิทีส่ามารถผลติไดภายในประเทศกอนการ
ใชนมผงที่นําเขามา เปนตน ประเด็นรองลงมา คือ 
ตวัของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมควรท่ีจะรักษามาตรฐาน
ฟารม การเพิม่คณุภาพนํา้นมดบิในฟารมของตนเอง 
และแสวงหาแนวทางการลดตนทุนการผลิตของ
ตนเองอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหสามารถแขงขนักบัตาง
ชาติไดทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพนํ้านมดิบ
หลังจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ดังกลาว

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร

ผูเลีย้งโคนมในจงัหวดัเชยีงใหมเพือ่รองรบัผลกระทบ
จากการเปดเขตการคาเสรี เพ่ือใหเกิดการปรับตัว
ของเกษตรกรเพ่ือรองรับกับผลกระทบดังกลาว 
ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1) หนวยงานภาครัฐและเจาหนาทีท่ีเ่ก่ียวของ 
โดยเฉพาะสํานักงานปศุสัตว เขต 5 และสหกรณ
โคนมในจังหวัดเชียงใหม ตองมีการเนนยํ้าขอมูล
ขาวสารเก่ียวกบัสถานการณการเปดเขตการคาเสรี 
(FTA) อยางสมํ่าเสมอ โดยผานชองทางการสื่อสาร
ทีส่ามารถเขาถงึเกษตรกรไดอยางรวดเรว็และทัว่ถึง 
เชน เจาหนาท่ีสหกรณโคนมหรืออาสาผสมเทียม 
ทัง้นีเ้พือ่ใหเกษตรกรมีระดับการรับรูขอมลูเก่ียวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรี 
(FTA) ซึ่งจะชวยทําใหเกษตรกรเกิดการตื่นตัวและ
แสวงหาแนวทางการปรบัตัวในการเลีย้งโคนมใหกบั
ตนเองไดอยางเหมาะสม

2) สหกรณโคนมควรสงเสริมและใหความรู
กบัเกษตรกรในดานการนาํเทคโนโลยเีขามาชวยลด
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ตนทุนการผลิต เพราะการเลี้ยงโคนมในปจจุบัน
จะตองอาศัยทั้งประสบการณการเล้ียงโคนมของ
เกษตรกรควบคูกบันําเทคโนโลยสีมัยใหมมาปรบัใช
ภายในฟารมโคนมใหมากขึ้น เชน เครื่องรีดนม
ระบบ Pipe Line การใชฮอรโมนเหนี่ยวนําการ
ตกไขในแมโคนม และการผลิตอาหาร TMR เปนตน 
ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ลวนเขามาชวยแกไขปญหา
ในการเลีย้งโคนม เชน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ปญหาการปนเปอนในนํา้นมดบิ และปญหาดานการ
ผสมติดในแมโคนม เปนตน อีกทั้งยังเปนการลด
ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบใหกับเกษตรกรอยาง
แทจริง แตเน่ืองจากปจจัยดานอายุและระดับการ
ศึกษาของเกษตรกรท่ีอาจจะมีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้น การสงเสริมเทคโนโลยี
ดังกลาวจึงควรเนนไปท่ีทายาทเกษตรกรท่ีมีระดับ
การศึกษาที่สูงกวารุนพอแม ซึ่งจะทําใหเกิดการ
เรยีนรูและยอมรบัเทคโนโลยไีดเรว็มากขึน้ ตราบใด
ที่เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตนํ้านมดิบให
ตํ่าลงไดก็ยอมจะเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในเร่ืองของราคาจําหนายนํ้านมดิบที่จะนําไปใชใน
อุตสาหกรรมนมหรือการแปรรูปผลิตภัณฑนมได
ตามไปดวย ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีกําลังใจในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมตอไป

3) หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ ไดแก สาํนักงาน
ปศุสตัวเขต 5 ตองมมีาตรการเพือ่รองรบัผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในระยะ
แรกของการปรับตัว เชน การสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบี้ยตํ่าใหกับสหกรณโคนมและเกษตรกรเพื่อ
ใชในการพัฒนาฟารมโคนม โดยเฉพาะดานการ
นําเขาเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมสมัยใหมมาใช
ภายในฟารม และการสรางความม่ันใจเชงินโยบาย
ในการบริหารจัดการนํ้านมดิบที่สามารถผลิตได
ภายในประเทศใหกบัเกษตรกร ตลอดจนการรณรงค

ใหผูบริโภคภายในประเทศหันมาด่ืมนมพรอมดื่มท่ี
ผลิตจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยใหมากขึ้น

แนวทางการสงเสริมท่ีกลาวมาเปนเพียง
วิธีการท่ีจะชวยใหเกิดการปรับตัวของเกษตรกร
ผู  เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม  เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรีเทานั้น สิ่งที่
สําคัญคือ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
โคนมของประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐบาลจะตอง
แสดงความจริงใจในการเขามาแกไขปญหาท่ีจะ
เกดิขึน้จากการเปดเขตการคาเสรีดงักลาวตลอดจน
การสรางความม่ันใจในการประกอบอาชพีการเลีย้ง
โคนมใหกับเกษตรกรตอไปในอนาคต ที่สําคัญคือ 
ตัวเกษตรกรเองจะตองมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
ของตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งเปรียบเสมือนกับการ
เตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบจากการ
เปดเขตการคาเสรีดังกลาวหรือผลกระทบจาก
สถานการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได
อยางเหมาะสม
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