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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม 2)
ศึกษาสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคา3) ศึกษาความพึงพอใจในการผลิตหนูขาว และ 4) ศึกษา
ปญหา อุปสรรค และข อ เสนอแนะในการผลิต หนูข าวเพื่ อ การคา ของผู ผลิ ต หนู ข าวในจั ง หวั ด
เชียงใหม
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ไดแก ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเจาะลึก(In-Depth Interview)
ผลการศึกษาพบวา ผูผลิตหนูขาวทั้งหมดเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 29 - 40 ป มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผูผลิตหนูขาวทั้งหมดไมไดจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตหนูขาวเลย สาเหตุที่ผูผลิตหนูขาวทั้งหมดหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงหนูขาวเพื่อการคา
เนื่องมาจากหนูขาวมีราคาคอนขางสูงจึงเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหารของสัตวเลี้ยงของตนเอง (สัตว
จําพวกสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน) เมื่อเหลือใชจึงจําหนายและเมื่อผูผลิตหนูขาว
สังเกตเห็นวา การจําหนายหนูขาวสามารถสรางรายไดที่ดี จึงเริ่มทําการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยาง
จริงจัง
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ในดานสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวพบวา ผูผลิตหนูขาวทั้งหมดมี
วิธีการเพาะขยายพันธุหนูขาวและวิธีการผลิตหนูขาวที่ไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งขึ้นอยูกับความ
ชํานาญ และความถนัดของผูผลิตหนูขาวแตละราย เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่สรางผลกําไรที่คุมคา
กับการลงทุน
ส ว นในเรื่ อ งราคาหนู ข าวพบว า ผู ผ ลิ ต หนู ข าวจํ า หน า ยหนู ข าวในราคาที่ สู ง มาก อั น
เนื่องมาจากความตองการอยางตอเนื่องของตลาดผูบริโภค ในดานรายได ผูผลิตหนูขาวสวนใหญมี
รายไดดีจากการผลิตหนูขาวเพื่อการคา สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางสุขสบาย อีกทั้ง
ยังสามารถนํารายไดในสวนนี้ไปลงทุนตอไป
ในดานความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวพบวา ผูผลิตหนูขาวมีความพึงพอใจอยูในระดับ
หนึ่ง เพราะการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนการประกอบการที่ใหผลกําไรตอบแทนที่ดี และคุมคา
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางสุขสบาย อีกทั้งเปนการประกอบการที่ไมยุงยากและมี
ความตองการของตลาดผูบริโภคอยางตอเนื่อง
สวนปญหา อุปสรรคในการผลิตหนูขาว คือ โรคเนื้องอก (Cyst) และปญหาที่เกิดจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งผูผลิตหนูขาวจะแกปญหาดังกลาวโดยการปลดหนูขาวที่เปน
โรคมาเปนอาหารของสัตวเลี้ยงของผูผลิตหนูขาวเอง และเปดพัดลมเพื่อชวยในการระบายอากาศ
เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวกขึ้น
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Abstract
Purpose of the study: 1) General socioeconomic study 2) Study into the production on
white mouse for commercial use 3) Study the personal satisfaction gain through the production of
white mouse and 4) Study the problems and obstacles and offer advice about white mouse
production in Chiang Mai.
The 4 people interviewed are all involved in the commercial production of white mouse
in Chiang Mai. The research was done through in depth interviews.
The study shows that all the producers are male, between the ages of 29 – 40. The all
have a bachelor’s degree or higher. None of their studies covered the raising white mouse. The
reasons given for why they were raising white mouse is because the cost of the white mouse is
quite high and they needed them as a food source for their own pets. These included amphibians
and reptiles. If they produced extra white mouse they would sell them. Realizing that the income
from selling the white mouse was good they decided to do this commercially.
All of the producers developed similar techniques in raising white mouse. Profit depends
on the skill of the producer.

ช

The price for white mouse is high since the demand from consumers is high. It was found
that the producers could make a good income, helping their families to live more comfortably and
that they could also save enough for other investment.
The commercial producers found that the effort in raising white mouse was enjoyable.
They made a good profit, the work was easy, the income was good, and the market for their
product was always high.
Producers encountered some problems. They found that often the white mouse developed
cysts and problems encountered when the weather changed quickly. The producers would use
these white mouse for food for their own pets. They used fans for air circulation.

