บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาขอมูลการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยการเก็บขอมูลแบบเจาะลึก และนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบการพรรณนา ( Descriptive ) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4ตอน คือ
ตอนที่ 1สภาพพื้นฐานทั่วไปและสาเหตุที่ทําอาชีพผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
ตอนที่ 2สภาพการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
ตอนที่ 3ความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
ตอนที่ 4ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ในจังหวัดเชียงใหม
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตอนที่ 1สภาพพื้นฐานทั่วไปและสาเหตุที่ทําอาชีพผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาในจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีหนวยงานที่มีการวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร
คอนขางมาก เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน และการทดลองหลายๆการ
ทดลองจําเปนตองใชสัตวทดลอง และสัตวทดลองที่หองทดลองเลือกใชก็คือหนูขาว เนื่องจากหนู
ขาวมีความสะอาด เหมาะกับการนํามาทดลอง อีกทั้งจังหวัดเชียงใหมยังมีกลุมผูเลี้ยงสัตวผูลาขนาด
เล็ก ( เชน สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ) เปนจํานวนมาก ตลอดสวนสัตวเชียงใหม
ก็มีการเลี้ยงประเภทนี้เชนเดียวกัน จึงจําเปนตองใชหนูขาวในการเลี้ยงสัตวเหลานี้และที่ผานมา
หนวยงานตางๆดังที่กลาวมาก็มีความตองการหนูขาวเปนจํานวนมาก และตลาดผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมก็มีความตองการหนูขาวเปนจํานวนมากเชนเดียวกันแตมีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหมเพียง 4 ราย สงผลใหใหหนูขาวเปนที่ตองการและมีราคาที่สูงมาก
และจากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง
4 รายเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 29 – 40 ป และทั้งหมดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยผูผลิต
หนูขาวเพื่อการคา 3 ราย มีสถานที่ตั้งฟารมเลี้ยงหนูขาวอยูในเขตอําเภอเมือง และอีก 1 ราย มีสถาน
ที่ตั้งฟารมเลี้ยงหนูขาวอยูในเขตอําเภอดอยสะเก็ด ดานการศึกษาพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3
ราย จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีเพียง 1 รายที่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท
แตเปนที่นาสังเกตวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายไมไดจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตหนูขาวเพื่อการคาเลย และเมื่อถามถึงสาเหตุและแรงจูงใจที่ทําใหเกษตรกรเลือกที่จะประกอบ
อาชีพการผลิตหนูขาวเพื่อการคา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทุกรายไดใหคําตอบที่เหมือนกันวา มี
จุดเริ่มตนจากการเพาะขยายพันธุหนูขาวเพื่อเปนอาหารของสัตวเลี้ยงของตน ( สัตวเลี้ยงจําพวกสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน) เนื่องจากหนูขาวมีราคาคอนขางสูงมาก โดยผูผลิตหนูขาว
เพื่ อ การค า ทั้ ง 4 รายได ซื้ อ พ อ แม พั น ธุ ห นู ข าวมาจากผู ผ ลิ ต หนู ข าวเพื่ อ การค า ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และเมื่อเพาะขยายพันธุหนูขาวไดจํานวนมากขึ้น จนเหลือจากการใชเปนอาหาร
ของสัตวเลี้ยงของตน จึงเริ่มสงออกจําหนาย และเมื่อเห็นวาการจําหนายหนูขาวเปนอาชีพที่สราง
รายไดที่ดีมาก จึงเริ่มเพิ่มกลองเลี้ยงหนูขาว พรอมทั้งขยายฟารมเลี้ยงหนูขาวใหมีขนาดใหญขึ้น
และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปจจุบัน และจากการสัมภาษณถึงสาเหตุและแรงจูงใจเพิ่มเติมวา “การผลิต
หนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพที่เกื้อหนุนกัน กลาวคือ
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1) เมื่อฟารมงูขยายตัวขึ้น เขาจึงตองการความมั่นคงทางอาหารใหแกสัตวเลี้ยงของเขาคือเมื่อมี
การขยายฟารมเลี้ยงงูใหมีขนาดใหญขึ้น จึงตองการอาหารแกงูอยางเพียงพอ ซึ่งอาหารของ
งูก็คือหนูขาว จึงตองการหนูขาวในปริมาณที่มากตามขนาดฟารมเลี้ยงงูที่มีขนาดใหญขึ้น
2) เพื่อหาชองทางในการใหอาหารที่งายขึ้นสําหรับผูเลี้ยง คือเมื่อมีกลุมคนที่เลี้ยงงูมากขึ้น จึง
ตองการหาวิธีการใหอาหารงูที่งายขึ้น เชน ลดความรูสึกบาปในการใหอาหารแกงู ซึ่งจาก
เดิมผูเลี้ยงตองใหหนูขาวที่มีชีวิต แตในปจจุบันมีการแปรรูปหนูขาวใหเปนหนูขาวแชแข็ง
จึงทําใหผูเลี้ยงงูมีชองทางในการใหอาหารงูที่งายขึ้น
3) ตองการพัฒนาวิธีการ และยกระดับการเลี้ยงงูในประเทศไทยใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับ
การเลี้ยงงูในตางประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงงูจะใชหนูแชแข็งเกือบ 100 เปอรเซ็นต และ
สาเหตุที่ผูเลี้ยงงูในตางประเทศเลือกใชหนูขาวแชแข็งเปนอาหารของงู เพราะหนูขาวแช
แข็งจะสะอาดสําหรับงูและผูเลี้ยงงู อีกทั้งเพื่อปองกันอันตรายไมใหงูโดนหนูกัดและผูเลี้ยง
ถูกหนูกัดอีกดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
เมื่อศึกษาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวทั้ง 4 ราย พบวา
ขาวสารและแหลงขอมูลจะไดจากการเรียนรูจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาที่มีประสบการณในการ
ผลิตหนูขาวมากอน ทั้งจากผูผลิตหนูขาวในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ จากการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น วิธีการเลี้ยง และสภาพการตลาดระหวางผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ดวยกัน และจากการลองผิดลองถูกของตัวผูผลิตหนูขาวเอง เพื่อหาวิธีในการผลิตที่ดีที่สุด เพื่อให
ไดมาซึ่งผลผลิตที่มีปริมาณที่มาก และมีคุณภาพอีกดวย

47

ตอนที่ 2สภาพการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
การเพาะขยายพันธุหนูขาว
หลักการเลี้ยงหนูขาวที่ถูกตองก็จะเริ่มเตรียมพอแมพันธุหนูขาวที่มีอายุที่เหมาะสมในการ
ผสมพันธุ เพื่อใหไดผลผลิตหนูขาวออกมามีปริมาณและคุณภาพที่ดี และเมื่อไดพอแมพันธุหนูขาว
ที่ดีแลว สิ่งที่สําคัญในการเลี้ยงหนูขาวก็มีอีกหลายประการ คือ การเตรียมสถานที่เลี้ยง ตองเลือก
สถานที่ที่เหมาะสม คือเปนสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก และมีอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธใน
อากาศที่เหมาะสม เมื่อมีสถานที่ที่เหมาะสมก็ตองเตรียมกลองที่เลี้ยงที่มีความเหมาะกับการเลี้ยงหนู
ด ว ย นอกจากกล อ งเลี้ ย งหนู แ ล ว การเตรี ย มขวดน้ํ า เลี้ ย งหนู ก็ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการเลี้ ย งหนู
เชนเดียวกันอีกทั้งการใชวัสดุรองพื้นก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสมวาชื้นเกินไปหรือไมสําหรับการ
เลี้ยงหนูและ การใหอาหาร และน้ํา ก็เปนสิ่งที่สําคัญอีกประการอีกดวย
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายพบวา ในขั้นตอนแรกผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาทั้งหมดจะการคัดเลือกพอแมพันธุหนูขาวที่มีอายุประมาณ 50 - 60 วัน และมีความสมบูรณที่
เหมาะสมในการผสมพันธุ แยกไปไวในกลองเลี้ยงหนูขาว ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา ผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคา3 ราย จะใชกลองเลี้ยงหนูขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีฝาตะแกรงปดดานบนที่มีขายตาม
ทองตลาดทั่วไป และมีขวดน้ําติดอยู สวนผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย จะประยุกตใชกะละมัง
พลาสติก มีตะแกรงลวดปดปากกะละมัง และมีขวดน้ําติดอยูเชนเดียวกัน ซึ่งผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคารายนี้ไดใหเหตุผลวา “การที่เขาประยุกตใชกะละมังแทนกลองเลี้ยงนั้น เพื่อประหยัดตนทุน
คาใชจาย เพราะในกะละมังเลี้ยง 1 ใบจะสามารถเลี้ยงหนูขาวไดในจํานวนที่มาก อีกทั้งกลองเลี้ยง
หนูยังมีราคาแพงอีกดวย” (ดนุพล, 2553, สัมภาษณ) จากนั้นผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดก็จะ
ยายพอแมพันธุหนูขาวที่คัดเลือกแลวมาใสในกลองเพาะ ( Halam) ซึ่งกลองเพาะก็จะมีลักษณะ
เดียวกันกับกลองเลี้ยงหนู และจากการสัมภาษณถึงสัดสวนของพอแมพันธุหนูขาวที่ผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาใชใน 1 กลองเพาะ พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย จะใชพอพันธุหนูขาว 1 ตัวตอแม
พันธุหนูขาว 3 ตัว และจะนําพอแมพันธุหนูขาวทั้ง 4 ตัว ลงในกลองเพาะพรอมกัน ซึ่งแตกตางกับ
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย คือ เกษตรกรรายนี้ จะใชพอพันธุหนูขาว 1 ตัวตอแมพันธุหนูขาว
4 ตัว โดยจะนําแมพันธุหนูขาวลงไปในกลองเพาะทีละ 2 ตัวพรอมกับพอพันธุ เพื่อใหแมพันธุหนู
ขาวทั้ง 4 ตัวตั้งทองตามกัน กลาวคือ “เมื่อแมพันธุหนูขาว 2 ตัวแรกตั้งทองแลว ก็จะนําไปไวใน
กลองเลี้ยง และจะนําแมพันธุหนูขาวอีก 2 ตัวที่เหลือลงไปในกลองเพาะแทน ซึ่งเวลาในการนําแม
พันธุหนูขาวออกจากกลองเพาะนั้น ผมจะกําหนดเปนชวงเวลาที่ดีที่สุด (Optimum) คือ ประมาณ 3
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วัน เพราะถานําแมพันธุหนูขาวออกจากกลองเพาะเร็วเกินไปจะดี แตเปนการเพิ่มงานและสิ้นเปลือง
ดวย แตถานําแมพันธุหนูขาวออกจากกลองเพาะชาเกินไป แมพันธุหนูขาวจะถูกรบกวนจากกพอ
พันธุหนูขาว ทําใหแมพันธุหนูขาวเกิดความเครียด และกินลูกตัวเอง ดังนั้น เมื่อแมพันธุหนูขาวอยู
ในกลองเพาะประมาณ 3 วัน ผมก็จะนําแมพันธุหนูขาวที่ตั้งทองแลวไปไวในกลองเลี้ยง และนําแม
พันธุหนูขาวอีก 2 ตัวลงไปในกลองเพาะแทน ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหมาสิ้นเปลืองกลองเลี้ยง และการ
นําแมพันธุหนูขาวลงไปในกลองเพาะพรอมกัน จะทําใหน้ําเชื้อของพอพันธุหนูขาวไมสมบูรณ
สงผลใหการติดลูกก็จะนอยลงดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
วิธีการเลี้ยงหนูขาว
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายถึงวิธีการเลี้ยงหนู พบวา
ในเรื่องโรงเรือนที่ใชในการเลี้ยงหนูขาวนั้น ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย จะเลี้ยงใน
โรงเรือนระบบเปด มีอากาศถายเทที่สะดวก แตไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใน
อากาศใหคงที่ ซึ่งแตกตางจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย ที่เลี้ยงหนูขาวในโรงเรือนระบบปด
เปนหองปรับอากาศ มีอากาศถายเทสะดวก และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใน
อากาศใหคงที่อยูเสมอ และผูผลิตไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา “อุณหภูมิที่ผมคิดวาเหมาะสมกับการเลี้ยง
หนูคือ 21-25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอากาศที่ไมรอนเกินไป และความชื้นสัมพัทธในอากาศที่
เหมาะสมอยูที่ 50-70 เปอรเซ็นต”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
สวนในเรื่องการใหอาหารหนูขาว พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีความถี่ในการ
ใหอาหารที่เหมือนกันคือ วันละ 1 ครั้ง แตจะแตกตางกันที่ชนิดของอาหารที่เกษตรกรแตละรายใช
ในการใหอาหารหนูขาว ซึ่งจะขึ้นอยูกับวิธีการเลี้ยงเฉพาะของเกษตรกรแตละราย คือ ผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคารายที่ 1 ใชอาหารสุกรและอาหารนกเขาในการใหอาหารหนูขาว เนื่องจาก “อาหารสุกรมี
ราคาถูก อีกทั้งสารอาหารมีอยางครบถวน และผมก็มีการเสริมสารอาหารดวยการใหอาหารนกเขา
เพิ่มเติมดวย” (วรุณ, 2553, สัมภาษณ) ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายที่ 2 ใชอาหารแมวในการให
อาหารหนูขาว เนื่องจาก “แมวาอาหารแมวจะมีราคาแพง แตผมคิดวาอาหารแมวจะมีสารอาหาร
และกลิ่นที่ดีกวา” (ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายที่ 3 ใชอาหารสุกรเพียง
อยางเดียว เนื่องจาก “ผมคิดวาอาหารสุกรมีราคาถูก และสารอาหารมีอยางครบถวนแลว”(ดนุพล,
2553, สัมภาษณ)และผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายที่ 4ใชอาหารสุกรและธัญพืชตางๆในการให
อาหารหนูขาว เนื่องจาก “อาหารสุกรมีสารอาหารอยางครบถวน และผมก็มีการเสริมดวยการให
ธัญพืชตางๆเปนอาหารเพิ่มเติมดวย”(ณัฐพร, 2554, สัมภาษณ)
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สวนเรื่องการใหน้ําแกหนูขาวนั้น พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมด จะใหน้ําจาก
ปริมาณน้ําที่เหลืออยูในขวด เนื่องจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดใชการใหน้ําในระบบขวดน้ํา
ซึ่งงายตอการจัดการ
สวนในเรื่องการจัดเรียงกลองเลี้ยงหนูขาวนั้น ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดจะจัดเรียง
กลองเลี้ยงหนูขาวเปนชั้นๆ เพื่องายตอการจัดการทําความสะอาด และเก็บผลผลิต
และสวนในเรื่องการจัดการวัสดุรองพื้นนั้น พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมด จะใช
วัสดุรองพื้นเปนขี้เลื่อย และเปลี่ยนวัสดุรองพื้น สัปดาหละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยูกับความชื้นและกลิ่น
ของวัสดุรองพื้น กลาวคือ “ในฤดูหนาวหนูขาวจะขับถายบอย ผมจะเปลี่ยนวัสดุรองพื้นทุกครั้งที่
วัสดุรองพื้นเกิดความชื้น แตในฤดูรอนถาวัสดุรองพื้นเริ่มมีกลิ่น ผมก็จะเปลี่ยนวัสดุรองพื้นทันที”
(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
การเก็บผลผลิตหนูขาว
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในเรื่องการเก็บผลผลิตหนูขาวนั้นพบวาผูผลิต
หนูขาวเพื่อการคา3 ราย จะใชเวลาในการเก็บผลผลิตหนูขาว 1 คอกใหไดครบทุกคือ ขนาดหนูแดง
ขนาดหนูคลาน ขนาดหนูวิ่ง และขนาดหนูปลด จะใชเวลาประมาณ 2–3 สัปดาห สวนผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาอีก 1 ราย จะเก็บผลผลิตในเวลาที่แตกตางกันตามขนาดหนูขาวแตละขนาดโดยผูผลิตหนู
ขาวรายนี้ไดใหเหตุผลและขอมูลดังตอไปนี้ “ผมจะเก็บผลผลิตตามเวลาที่ผมไดกําหนดไว เพื่อให
ไดหนูขาวที่มีคุณภาพและขนาดที่เปนมาตรฐาน ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป คือ
1) ขนาดหนูแดง ( Pinky ) คือลูกหนูที่ออนแอเบียดสูลูกหนูตัวอื่นๆในการกินนมไมได เพราะ
ตามธรรมชาติหนูขาวจะมีนม 8 เตา และลูกหนูใน 1 คอกจะไมต่ํากวา 10 ตัว ดังนั้นลูกหนู
ตัวไหนที่เบียดสูไมได นับจากลูกหนูตัวที่เล็กที่สุดมาถึงลุกหนูตัวที่ 10 จะถูกเก็บนํามา
ออกจําหนายในขนาดหนูแดง จะใชเวลาประมาณ 2 – 5 วันจึงจะเห็นความออนแอ
2) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )คือ ลูกหนูที่ออนแอเบียดสูลูกหนูตัวอื่นๆในการกินนมไมได
เชนเดียวกัน ดังนั้นจะมีลูกหนูที่ออนแอแนๆ อยางนอย 2 ตัวที่จะถูกนํามาออกจําหนาย จะ
ใชเวลาประมาณ 6 – 10 วันจึงจะเห็นความออนแอ
3) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )คือ หนูขาวที่เลี้ยงจนมีอายุ 3 สัปดาห ที่สามารถกินน้ําและอาหาร
เองได จะถูกนําไปเลี้ยงในกลองอนุบาลจนมีอายุประมาณ 4 – 5 สัปดาห เกษตรกรจะเก็บ
หนูขาวตัวผูออกจําหนายในขนาดหนูวิ่ง เนื่องจากหนูขาวตัวผูโตเร็วกวาตัวเมีย อีกทั้งถามี
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หนู ข าวตั ว ผู ม ากเกิ น ไปก็ ไ มไ ดนํ า มาใช ง านด ว ย ในขณะเดี ย วกั น ถ ามี ห นู ข าวตัว เมี ย ที่
ออนแอก็จะถูกเก็บออกจําหนายเชนเดียวกัน สวนหนูขาวตัวที่สมบูรณก็จะถูกนํามาเปนพอ
แมพันธุหนูขาวทดแทนตัวที่ถูกปลดดวย
4) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )คือหนูขาวที่ใหผลผลิตที่ต่ํากวาคอกละ 10

ตัว

เนื่องจากตามปกติแมพันธุหนูขาวจะใหผลผลิตตั้งแตคอกละ 10 ตัวขึ้นไป โดยเฉลี่ยคอกละ
ประมาณ 14 ตัว” (ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
และผูผลิตหนูขาวเพื่อการคายังไดใหขอมูลเกี่ยวกับการทดแมนพอแมพันธุหนูขาวที่ถูก
ปลดอีกวา การนําหนูขาวมาทดแทนพอแมพันธุตัวที่ถูกปลดนั้น ตองขึ้นอยูกับการประเมินสภาพ
ตลาดในแตละชวงเวลาดวย กลาวคือ “ในฤดูหนาวจะไมคอยมีแสงแดดที่ชวยสัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บกและสั ตว เ ลื้ อยคลานในการย อ ยอาหาร อี ก ทั้ งสัตวเ หล านี้จ ะไมคอ ยมี การเคลื่อ นไหว จึง ไม
จําเปนตองใชพลังงานมาก ดังนั้นในฤดูหนาวสัตวเหลานี้จึงกินนอยหรือไมกินเลย ในทางกลับกัน
ในฤดู ร อ นจะมี แ สงแดดที่ ช ว ยให สั ต ว เ หล า นี้ ใ นการย อ ยอาหาร อี ก ทั้ ง สั ต ว เ หล า นี้ จ ะมี ก าร
เคลื่อนไหวคอนขางมาก ทําใหจําเปนตองใชพลังงานมาก ดังนั้นในฤดูรอนสัตวเหลานี้จึงกินมาก
และดวยเหตุผลดังกลาว ผมจึงตองมีการจัดการการผลิตเพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณความตองการ
ของตลาดในแตละฤดูกาลดวย” (วรุณ, 2553, สัมภาษณ) และในสวนของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
รายหนึ่ง ไดกลาวเพิ่มเติมวา“การประเมินสภาพการตลาดหนูขาวของผมก็จะขึ้นอยูกับการขยายตัว
ของตลาดการเลี้ยงงูของผมดวยดวย คือเมื่อผมทําการขยายตลาดงูของผมขึ้น ผมก็ตองหาอาหาร
ใหกับงูของผมมากขึ้น ผมจึงตองผลิตหนูขาวใหเพียงพอกับจํานวนงูที่ผมตองการขยายตลาดมาก
ขึ้น” (ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
ลักษณะสินคา ( หนูขาว ) ที่ผผู ลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
ลักษณะหนูขาวที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจัดจําหนายสามารถแบงไดดังนี้
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายถึงไดกลาวถึงลักษณะหนูขาวที่จําหนาย สามารถจําแนก
ได 2 ลักษณะ คือ
1) หนูขาวเปน
2) หนูขาวแชแข็ง
โดยลักษณะของหนูขาวที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนายนั้นจะขึ้นอยูกับตลาดผูบริโภค
เชน ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายที่ 2 จําหนายหนูขาวแชแข็งเกือบทั้งหมดจะจําหนายหนูขาวเปน
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ใหแกลูกคาที่รูจักกันเปนการสวนตัวเทานั้น โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้ไดกลาววา “ที่ผมจําหนายหนู
ขาวแชแข็งเปนสวนใหญ เนื่องจากผมตองการยกระดับการเลี้ยงงูในประเทศไทย ใหไดมาตรฐาน
เดียวกันกับการเลี้ยงงูในตางประเทศ กลาวคือ ในตางประเทศจะใชหนูแชแข็งเปนอาหารของงู อีก
ทั้งหนูขาวแชแข็งยังมีราคาที่สูงกวาหนูขาวเปนอีกดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) ซึ่งแตกตางกับ
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายที่ 4 ที่จําหนายหนูขาวเปนเกือบทั้งหมด โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้กลาววา
“ผมตองการเนนลูกคาในจังหวัดเชียงใหม อีกทั้งผมเนนจําหนายหนูขาวเปนที่มีขนาดใหญกวา
ตลาด ถานําหนูดังกลาวมาแปรรูปเปนหนูขาวแชแข็ง ก็จะมีราคาที่สูงจนเกินไป ลูกคาของผมก็จะ
ซื้อไมไหว และที่สําคัญคือในปจจุบันนี้ผมยังไมมีเวลาที่จะแปรรูปหนูขาวอีกดวย”(ณัฐพร, 2554,
สัมภาษณ)
และจากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย พบวา นอกจากจะแบงหนูขาว
ออกเปน 2 ลักษณะแลว ยังสามารถแบงหนูขาวที่จําหนายตามขนาด โดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งได
ใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดของหนูขาวตามมาตรฐานฟารมเลี้ยงหนูที่ไดรวมกันกําหนดไววา “พวกผม
ไดกําหนดมาตรฐานขนาดหนูขาวไวดังนี้
1) ขนาดหนูแดง ( Pinky ) คือหนูขาวที่มีอายุ 3 วัน
2) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )คือหนูขาวที่มีอายุ 7 วัน ขนขึ้นเปนพรมๆแตตายังไมแตก
3) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )คือหนูขาวที่มีอายุ 4-5 สัปดาหขนาดปลายจมูกถึงโคน
หางประมาณ 7.5 เซนติเมตร
4) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )คือหนูขาวที่ถูกปลดจากพอแมพันธุหนูขาวที่
มีอายุมาก และใหผลผลิตที่ต่ํากวาคอกละ 10 ตัว ที่เกษตรกรเลือกใชหนูปลด
เนื่องจากการเลี้ยงหนูขาวขนาดหนูวิ่งมาเปนขนาดหนูปลดจะไมคุมคากับการ
ลงทุน”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)

ราคาสินคา ( หนูขาว ) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
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ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย ไดใหขอมูลเกี่ยวกับราคาหนูขาวที่จําหนาย วาที่ ราคาหนู
ขาวที่จําหนายจะขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของหนูขาว คือ
หนูขาวเปน เปนหนูที่มีชีวิต โดยจะกําหนดราคาตามขนาดไวดังนี้
1) ขนาดหนูแดง ( Pinky ) ราคาตัวละ 12-15 บาท
2) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )ราคาตัวละ 15-20 บาท
3) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult ) ราคาตัวละ 20-30 บาท
4) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )ราคาตัวละ 35-40 บาท
หนูขาวแบบแชแข็ง เปนหนูขาวที่ไดรับการแปรรูปแลวจะจําหนายในราคาที่แตกตางกัน
โดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดกลาววา“ราคาหนูขาวแชแข็งขึ้นอยูกับลักษณะของบรรจุภัณฑที่พวก
ผมจําหนาย เชนตัวผมเองจะจําหนายหนูขาวแชแข็งเปนซองๆ ซึ่งในแตละซองก็จะมีราคาและ
จํานวนหนูขาวแชแข็งที่แตกตางกันไปตามขนาด คือ
1) ขนาดหนูแดง ( Pinky ) ใน 1 ซองใหญจะมี 5 ซองยอย ๆละ 2 ตัว ราคาซองละ 200
บาท
2) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )ใน 1 ซองใหญจะมี 5 ซองยอย ๆละ 2 ตัว ราคาซองละ
250 บาท
3) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )ใน 1 ซองใหญจะมี 5 ซองยอย ๆละ 2 ตัว ราคาซองละ
300 บาท
4) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )ใน 1 ซองใหญจะมี 4 ซองยอย ๆละ 2 ตัว
ราคาหอละ 300 บาท”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
และผูผลิตหนูขาวอีกรายหนึ่งไดกลาวเพิ่มเติมวา“ผมคิดวาเมื่อนําหนูขาวเปนมาแปรรูปเปน
หนูขาวแชแข็ง และมีการจัดการบรรจุภัณฑที่ดีจะเปนการเพิ่มมูลคาของหนูขาวใหมีราคาที่สูงขึ้น
ดวย” (ณัฐพร, 2554, สัมภาษณ)

รายไดจากการจําหนายสินคา ( หนูขาว )ของเกษตรกร
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จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย ใหคําตอบ
ถึงรายได ดี จากการจํา หนายหนู ขาว และคุมคากั บการลงทุน เพราะเปน อาชีพที่ สรางกําไรมาก
สามารถนํามาเลี้ยงดูครอบครัวได อีกทั้งยังสามารถนํากําไรเหลานั้นไปตอยอดทําอยางอื่นไดอีกดวย
แตกตางจากเกษตรกรอีก 1 รายซึ่งมีรายไดจากการจําหนายหนูขาวที่ลดลง โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้
ไดใหขอมูลวา“ปริมาณการสั่งซื้อหนูขาวของลูกคาของผมในระยะนี้มีจํานวนลดลงคอนขางมาก
ทั้งที่ความตองการหนูขาวยังมีมาก” (ดนุพล, 2553, สัมภาษณ)
ความตองการสินคา ( หนูขาว ) ของตลาดผูบริโภค
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายไดกลาวถึงความตองการหนูขาวของตลาดผูบริโภคไววา
ตลาดผูบริโภคยังมีความตองการหนูขาวอยางตอเนื่อง แตยังไมมีการขาดตลาดของหนูขาว ซึ่งมี
สาเหตุมาจากสิ่งตางๆ หลายประการ โดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลวา“มันเปนผลมาจาก
การจัดการและบริหารประเมินสภาพตลาดที่ดี คือผมไดวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับแตละ
ฤดูกาล”(วรุณ, 2553, สัมภาษณ)และผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลเพิ่มเติมอีกวาวา “แมวาใน
ปจจุบันความตองการของตลาดผูบริโภคกับกําลังการผลิตหนูขาวยังมีความสมดุลกัน แตผมคิดวา
ในอนาคตมีแนวโนมวา ความตองการของตลาดผูบริโภคจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดวย” (ครรชิต, 2554,
สัมภาษณ)
ทรัพยากรตาง ๆ คือสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูเพื่อใชในการดําเนินงาน มีอยู 4 ประเภท เรียก สั้น ๆ
วา “ 4M’s ” ประกอบดวย
คน ( Men) บุคลการในองคการ
ในดานกําลังคน พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 3 ราย มีการประกอบการการผลิตหนูขาว
เพื่อการคาเพียงคนเดียว เนื่องจากการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพที่มีการประกอบการที่งาย
สามารถจัดการดวยตนเองได มีเพียงผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายเดียวเทานั้นที่มีการจางแรงงานใน
การประกอบการการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเพิ่มอีก 1 คนเนื่องจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายนี้มี
การทําฟารมงูที่มีขนาดใหญ ทําใหงานมีมาก จึงตองจางแรงงานมาเพิ่ม เพื่อชวยใหงานสามารถ
ดําเนินไปไดพรอมๆกัน โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้ไดกลาววา “การที่ผมตองจางแรงงานเพิ่มอีก 1 คน
ผมคิดวาคุมคาตอการเสียเงิน เพื่อใหงานของผมทั้งฟารมเลี้ยงงูและการผลิตหนูขาวสามารถดําเนิน
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ไปไดพรอมกัน และผมก็ไมตองเสียเวลาในการทํางาน ผมเพียงแตตองมาตรวจดูงานเทานั้นเอง”
(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
เงินทุน ( Money) เงินทุนที่ใชในการดําเนินกิจการ
ในดานเงินลงทุน พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดทําการประกอบการการผลิตหนู
ขาวเพื่อการคาดวยเงินลงทุนของตนเอง ไมไดมีหุนสวน ผูรวมลงทุน และเกษตรกรไมไดไปกูยืม
เงินจากสถาบันทางการเงินใดๆเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเปนการลงทุนที่ไมสูงมากจนเกินไป โดย
ผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลเพิ่มเติมวา “การผลิตหนูขาวเปนอาชีพที่ลงทุนไมมาก ผมใชเงิน
ลงทุนของผมเอง ผมไมตองไปกูยืมเงินเลย” (วรุณ, 2553, สัมภาษณ)
วัสดุอุปกรณ ( Material) ที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ
ในดานวัสดุอุปกรณที่จําเปน พบวาใชวัสดุในการเลี้ยงหนูขาวที่มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ
กลองเลี้ยงหนูขาว ซึ่งกลองเลี้ยงนี้ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 3 ราย ไดสั่งซื้อกลองเลี้ยงจากผู
จําหนายในกรุงเทพมหานคร โดยผูผลิตรายหนึ่งใหเหตุผลวา “ที่ผมตองสั่งซื้อกลองเลี้ยงจากผู
จําหนายจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลองเลี้ยงที่มีผูจําหนายในจังหวัดเชียงใหมมีราคาที่สูง
กวาการสั่งซื้อจากผูจําหนายในจังหวัดกรุงเทพมหานครคอนขางสูง”(วรุณ, 2553, สัมภาษณ)สวน
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 รายที่มีการประยุกตวัสดุในการเลี้ยงหนูขาว โดยผูผลิตรายนี้ไดกลาว
วา“จากการที่ผมเปลี่ยนการเลี้ยงหนูขาวในกลองเลี้ยงเปนการเลี้ยงหนูขาวในกะละมังแทน เพื่อเปน
การประหยัดตนทุนในการผลิต และยังสามรถเลี้ยงหนูขาวไดในปริมาณที่มากกวาอีกดวย” (ดนุพล,
2553, สัมภาษณ)สวนขวดน้ําที่ใชเลี้ยงหนูขาว ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย ไดทําการ
ประยุกตใชขวดน้ําที่ใชแลวมาทําจุกน้ําและทอน้ําเองแทนการใชขวดน้ําสําเร็จรูป เพื่อประหยัด
ตนทุนคาใชจาย และอุปกรณตางๆในการเลี้ยงหนูขาว เชน ขี้เลื่อยที่ใชเปนวัสดุรองพื้น ผูผลิตหนู
ขาวเพื่อการค าทั้ง 4 ราย ไดจั ดหาวัสดุมาจากการสั่งซื้อจากผูจําหนายในกรุงเทพมหานคร
เชนเดียวกันกันกับกลองเลี้ยงหนูขาว

การจัดการ (Management) วิธีการบริหารปจจัย 3 ขอขางตนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ
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จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย พบวา
ในดานการวางแผน
พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีการวางแผนการผลิตหนูขาวตามฤดูกาล คือ ในฤดูหนาว
ผู ผลิ ต จะผลิ ต หนู ขาว ในปริ ม าณที่น อย เพราะฤดู ห นาวตลาดผู บ ริ โ ภคจะมี ค วามต อ งการน อ ย
เนื่องจากฤดูหนาวสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจะกินนอยหรือไมกินเลย แตกตาง
กับ ฤดูรอนสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจะกินในปริมาณที่มาก ผูผลิตจะตองผลิต
หนูขาวเพื่อเตรียมไวจําหนายในฤดูรอนในปริมาณที่มาก เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูบริโภคที่มีความตองการในปริมาณที่มากในฤดูนี้
ในดานการควบคุมดูแล พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีการควบคุมดูแลการผลิต
หนูขาวเพื่อการคาดวยตนเองทั้งเรื่องวิธีการผลิต การจัดการตลาด การดูแลคุณภาพของหนูขาว
ตลอดจนการบริหารจัดการคาใชจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ในดานการประสานงาน พบวา ผูผลิตหนูขาวมีการติดตอประสานงานกับผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาทั้งในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลในการ
ผลิตหนูขาว อีกทั้งยังมีผูผลิตหนูขาว 1 รายก็มีการติดตอประสานงานกับภาครัฐ คือ สวนสัตว
เชียงใหม ในการจําหนายหนูขาวเพื่อเปนอาหารสัตวอีกดวย
ในดานการจัดการบัญชี พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 3 ราย มีการจัดการบัญชีบริหารการ
ผลิตหนูขาวเพื่อการคา มีการทําบัญชีรายรับ รายจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางมีระบบแบบ
แผน มีการจัดการเงินทุนสํารองเพื่อเปนคาใชจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางเปนสัดสวน ทํา
ใหการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 3 รายนี้ ดําเนินไปไดอยางเปนระบบ
ซึ่งแตกตางจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย ที่ยังไมมีการจัดการบัญชีบริหารการผลิตหนูขาว
เพื่อการคา ไมมีการจัดการเงินทุนสํารองเพื่อเปนคาใชจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางเปน
สัดสวน เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ตองนําเงินทุนมาหมุนเวียนใชจายในหลายๆ สวน ทําใหการผลิต
หนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายนี้ดําเนินไปอยางไมเปนระบบเทาที่ควร
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ตอนที่ 3ความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
ความพึงพอใจตอลักษณะ และวิธีการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอลักษณะ และวิธีการผลิตหนู
ขาวพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมด มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากลักษณะและวิธีการผลิต
หนูขาวของผูผลิตทุกราย เปนวิธีการที่มีการจัดการดูแลที่งาย แลใหผลตอบแทนที่คุมคากับการ
ลงทุน
ความพึงพอใจตอลักษณะสินคา ( หนูขาว ) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอลักษณะหนูขาวที่จําหนาย
พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย มีความพึงพอใจตอลักษณะหนูขาวโดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่ง
ใหเหตุผลวา“ในปจจุบันตลาดผูบริโภคยังใหการตอบรับตอหนูขาวที่จําหนายในทางที่ดี แตใน
อนาคตผมก็ ยั ง ต อ งการพั ฒ นาลั ก ษณะหนู ข าวที่ ผ มจํ า หน า ยต อ ไปอี ก เรื่ อ ยๆ”(ครรชิ ต , 2554,
สัมภาษณ) สวนผูผลิตหนูขาวอีก 1 รายมีความพึงพอใจตอลักษณะหนูขาวนอย เนื่องจากหนูขาวที่
ผูผลิตหนูขาวรายนี้จําหนายไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว กลาวคือหนูขาวที่ผูผลิตหนูขาวรายนี้มี
คุณภาพและขนาดไมดีเทาที่ควร สงผลใหการตอบรับของตลาดผูบริโภคไมดีเทาที่ควร
ความพึงพอใจตอราคาสินคา ( หนูขาว ) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
จากการสัมภาษณ ผูผลิตหนู ขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอราคาหนู ขาวที่จําหนาย
พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย มีความพึงพอใจตอราคาหนูขาวที่จําหนาย เนื่องจากในปจจุบัน
ผูผลิตหนูขาวมีความพอใจกับราคาหนูขาวที่จําหนายแลว เพราะราคาหนูขาวที่จําหนายทําใหผูผลิต
หนูขาวเกิดรายไดที่ดี และคุมคากับการลงทุน สวนผูผลิตหนูขาวอีก 1 รายไมพึงพอใจตอราคาหนู
ขาวที่จําหนาย เนื่องจากมีการแขงขันกันมากขึ้น ทําใหราคาหนูขาวของเขาตกลงดวย
ความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายสินคา ( หนูขาว )ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายหนู
ขาว พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 รายมีความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายหนูขาว
เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรมีความพอใจกับรายไดจากการจําหนายหนูขาวแลว เนื่องจากรายได
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จากการจําหนายหนูขาวทําใหผูผลิตหนูขาวทั้ง 3 ราย สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขาไดอยาง
สุขสบาย อีกทั้งยังสามารถนํารายไดดังกลาวไปใชจายและตอยอดทําอยางอื่นไดอีกดวยสวนผูผลิต
หนูขาวอีก 1 รายไมพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายหนูขาวเนื่องจากเมื่อราคาหนูขาวที่เขา
จําหนายลดลง อีกทั้งปริมาณการจําหนายหนูขาวของเขาก็ลดลง จึงสงผลใหรายไดจากการจําหนาย
หนูขาวของเขาก็ลดลงอีกดวย
ความพึงพอใจตอความตองการสินคา ( หนูขาว ) ของตลาดผูบริโภค
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอความตองการหนูขาวของ
ตลาดผูบริโภค พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 3 รายมีความพึงพอใจตอความตองการหนูขาวของ
ตลาดผูบริโภคพอสมควรเนื่องจากตลาดผูบริโภคมีความตองการที่สมดุลกับปริมาณการผลิตหนู
ขาว และผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลเพิ่มเติมวา “ผมจะเนนกลุมผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม
เปนสวนใหญ ทําใหผมพอใจกับความตองการของตลาดผูบริโภค”(ณัฐพร, 2554, สัมภาษณ)แต
ในทางกลับกันนั้นมีผูผลิตหนูขาว 1 รายมีความพึงพอใจนอย โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้ไดใหเหตุผล
วา“ถึงแมวาความตองการของตลาดผูบริโภคยังมีอยางตอเนื่อง แตตลาดผูบริโภคก็ไมไดสั่งซื้อหนู
ขาวเลย” (ดนุพล, 2553, สัมภาษณ)
ทัศนคติตออาชีของเกษตรกร
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีทัศนคติที่ดีตออาชีพการผลิตหนูขาวเพื่อการคานี้ เพราะ
เปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดในทางที่ดี สามารถทําไดงาย และสามารถนําไปตอยอดเพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคาไดดวย และผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดกลาวเพิ่มเติมวา “การที่ผมนําหนูขาวเปนมาเพิ่ม
มูลคาดวยการแปรรูปหนูขาวเปนใหเปนหนูขาวแชแข็ง และมีการจัดการบรรจุภัณฑที่ดีนั้น ทําให
หนูขาวของผมมีราคาที่สูงขึ้นดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ)
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ตอนที่ 4ป ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิ ตหนูขาวของผูผ ลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหม
โรค
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย พบวา โรคที่พบในหนูขาวมีเพียงโรค
เดียวเทานั้น คือโรคเนื้องอก (Cyst) และโรคนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับแมพันธุหนูขาวที่มีอายุมากเทานั้น
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การใชงานแมพันธุหนูขาวเปนเวลานาน
ปญหาอื่นๆ ที่พบ
จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 รายจะ
พบปญหาที่มีลักษณะเหมือนกัน คือปญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทําใหพอแมพันธุหนู
ขาวเกิดความเครียด สงผลใหแมพันธุหนูขาวกินลูกตัวเองบาง ไมเลี้ยงลูกบาง สวนพอพันธุหนูขาวก็
จะไมเขาผสมอีกดวย ซึ่งแตกตางจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 รายที่ไมพบปญหาดังกลาวเลย
เนื่องจากมีการจัดการโรงเรือนในระบบปด ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหคงที่
อยูเสมอ
วิธีการแกปญหาตางๆ ของเกษตรกร
จากการผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายในเรื่องโรคเนื้องอก (Cyst) ที่พบ ผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาทั้งหมดมีวิธีการแกปญหาเรื่องโรคที่เหมือนกันวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจะปลดหนูที่
เปนโรคเนื้องอกใหเปนอาหารของสัตวเลี้ยงของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาเอง สําหรับผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคา1 รายไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา“กอนที่ผมจะปลดหนูที่เปนโรคใหแกสัตวเลี้ยง ผมจะทําให
หนู ข าวสลบหรื อ ตายเสี ย ก อ น เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายของงู จ ากการโดนหนู กั ด ”(ครรชิ ต , 2554,
สัมภาษณ) สวนในเรื่องการแกปญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคา3 รายที่ประสบปญหา พบวา พวกเขาจะใชวิธีการเปดพัดลมเพื่อชวยในการระบายอากาศซึ่ง
เปนวิธีการที่สามารถแกปญหาได

