
    
 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 จากการศึกษาขอมูลการผลิตหนูขาวเพ่ือการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยการเก็บขอมูลแบบเจาะลึก และนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบการพรรณนา ( Descriptive ) ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4ตอน คือ 
 
 ตอนท่ี 1สภาพพื้นฐานท่ัวไปและสาเหตุท่ีทําอาชีพผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 
 ตอนท่ี 2สภาพการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 
 ตอนท่ี 3ความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 
 ตอนท่ี 4ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ในจังหวัดเชียงใหม 
  
 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตอนท่ี 1สภาพพื้นฐานท่ัวไปและสาเหตุท่ีทําอาชีพผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาในจังหวัดเชียงใหม 
  
 จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดท่ีมีหนวยงานท่ีมีการวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร
คอนขางมาก เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน และการทดลองหลายๆการ
ทดลองจําเปนตองใชสัตวทดลอง และสัตวทดลองที่หองทดลองเลือกใชก็คือหนูขาว เนื่องจากหนู
ขาวมีความสะอาด เหมาะกับการนํามาทดลอง อีกท้ังจังหวัดเชียงใหมยังมีกลุมผูเล้ียงสัตวผูลาขนาด
เล็ก ( เชน สัตวเล้ือยคลาน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ) เปนจํานวนมาก ตลอดสวนสัตวเชียงใหม
ก็มีการเล้ียงประเภทนี้เชนเดียวกัน จึงจําเปนตองใชหนูขาวในการเล้ียงสัตวเหลานี้และท่ีผานมา
หนวยงานตางๆดังท่ีกลาวมาก็มีความตองการหนูขาวเปนจํานวนมาก และตลาดผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมก็มีความตองการหนูขาวเปนจํานวนมากเชนเดียวกันแตมีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหมเพียง 4 ราย สงผลใหใหหนูขาวเปนท่ีตองการและมีราคาท่ีสูงมาก  
 และจากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย พบวา  ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง
4 รายเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 29 – 40 ป และท้ังหมดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยผูผลิต
หนูขาวเพื่อการคา 3 ราย มีสถานท่ีตั้งฟารมเล้ียงหนูขาวอยูในเขตอําเภอเมือง และอีก 1 ราย มีสถาน
ท่ีตั้งฟารมเล้ียงหนูขาวอยูในเขตอําเภอดอยสะเก็ด ดานการศึกษาพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 
ราย จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีเพียง 1 รายท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท 
แตเปนท่ีนาสังเกตวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 รายไมไดจบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการ
ผลิตหนูขาวเพื่อการคาเลย  และเม่ือถามถึงสาเหตุและแรงจูงใจท่ีทําใหเกษตรกรเลือกท่ีจะประกอบ
อาชีพการผลิตหนูขาวเพื่อการคา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทุกรายไดใหคําตอบท่ีเหมือนกันวา มี
จุดเร่ิมตนจากการเพาะขยายพันธุหนูขาวเพื่อเปนอาหารของสัตวเล้ียงของตน ( สัตวเล้ียงจําพวกสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเล้ือยคลาน) เนื่องจากหนูขาวมีราคาคอนขางสูงมาก โดยผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคา ท้ัง  4 รายได ซ้ือพอแมพันธุหนูขาวมาจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเม่ือเพาะขยายพันธุหนูขาวไดจํานวนมากข้ึน จนเหลือจากการใชเปนอาหาร
ของสัตวเล้ียงของตน จึงเร่ิมสงออกจําหนาย และเม่ือเห็นวาการจําหนายหนูขาวเปนอาชีพท่ีสราง
รายไดท่ีดีมาก จึงเร่ิมเพิ่มกลองเล้ียงหนูขาว พรอมท้ังขยายฟารมเล้ียงหนูขาวใหมีขนาดใหญข้ึน 
และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนถึงปจจุบัน และจากการสัมภาษณถึงสาเหตุและแรงจูงใจเพิ่มเติมวา “การผลิต
หนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพท่ีเกื้อหนุนกัน กลาวคือ  
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1) เม่ือฟารมงูขยายตัวข้ึน เขาจึงตองการความม่ันคงทางอาหารใหแกสัตวเล้ียงของเขาคือเม่ือมี

การขยายฟารมเล้ียงงูใหมีขนาดใหญข้ึน จึงตองการอาหารแกงูอยางเพียงพอ ซ่ึงอาหารของ

งูก็คือหนูขาว จึงตองการหนูขาวในปริมาณท่ีมากตามขนาดฟารมเล้ียงงูท่ีมีขนาดใหญข้ึน 

2) เพื่อหาชองทางในการใหอาหารท่ีงายขึ้นสําหรับผูเล้ียง คือเม่ือมีกลุมคนท่ีเล้ียงงูมากข้ึน จึง

ตองการหาวิธีการใหอาหารงูท่ีงายข้ึน เชน ลดความรูสึกบาปในการใหอาหารแกงู ซ่ึงจาก

เดิมผูเล้ียงตองใหหนูขาวที่มีชีวิต แตในปจจุบันมีการแปรรูปหนูขาวใหเปนหนูขาวแชแข็ง 

จึงทําใหผูเล้ียงงูมีชองทางในการใหอาหารงูท่ีงายข้ึน 

3) ตองการพัฒนาวิธีการ และยกระดับการเล้ียงงูในประเทศไทยใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับ

การเล้ียงงูในตางประเทศ เนื่องจากการเล้ียงงูจะใชหนูแชแข็งเกือบ 100 เปอรเซ็นต และ

สาเหตุท่ีผูเล้ียงงูในตางประเทศเลือกใชหนูขาวแชแข็งเปนอาหารของงู เพราะหนูขาวแช

แข็งจะสะอาดสําหรับงูและผูเล้ียงงู อีกท้ังเพื่อปองกันอันตรายไมใหงูโดนหนูกัดและผูเล้ียง

ถูกหนูกัดอีกดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 

 เม่ือศึกษาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวท้ัง 4 ราย พบวา 
ขาวสารและแหลงขอมูลจะไดจากการเรียนรูจากผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท่ีมีประสบการณในการ
ผลิตหนูขาวมากอน ท้ังจากผูผลิตหนูขาวในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนๆ จากการ
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น วิธีการเล้ียง และสภาพการตลาดระหวางผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ดวยกัน และจากการลองผิดลองถูกของตัวผูผลิตหนูขาวเอง เพื่อหาวิธีในการผลิตท่ีดีท่ีสุด เพื่อให
ไดมาซ่ึงผลผลิตท่ีมีปริมาณท่ีมาก และมีคุณภาพอีกดวย 
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ตอนท่ี 2สภาพการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 

การเพาะขยายพันธุหนูขาว 

 หลักการเล้ียงหนูขาวท่ีถูกตองก็จะเร่ิมเตรียมพอแมพันธุหนูขาวท่ีมีอายุท่ีเหมาะสมในการ
ผสมพันธุ เพ่ือใหไดผลผลิตหนูขาวออกมามีปริมาณและคุณภาพท่ีดี และเม่ือไดพอแมพันธุหนูขาว
ท่ีดีแลว ส่ิงท่ีสําคัญในการเล้ียงหนูขาวก็มีอีกหลายประการ คือ การเตรียมสถานท่ีเล้ียง ตองเลือก
สถานท่ีท่ีเหมาะสม คือเปนสถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก และมีอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธใน
อากาศท่ีเหมาะสม เม่ือมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมก็ตองเตรียมกลองท่ีเล้ียงท่ีมีความเหมาะกับการเล้ียงหนู
ดวย  นอกจากกลองเล้ียงหนูแลวการเตรียมขวดน้ําเ ล้ียงหนูก็ เปนส่ิงสําคัญในการเล้ียงหนู
เชนเดียวกันอีกท้ังการใชวัสดุรองพื้นก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสมวาช้ืนเกินไปหรือไมสําหรับการ
เล้ียงหนูและ การใหอาหาร และนํ้า ก็เปนส่ิงท่ีสําคัญอีกประการอีกดวย 
 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 รายพบวา ในข้ันตอนแรกผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาท้ังหมดจะการคัดเลือกพอแมพันธุหนูขาวท่ีมีอายุประมาณ 50 -  60 วัน และมีความสมบูรณท่ี
เหมาะสมในการผสมพันธุ แยกไปไวในกลองเล้ียงหนูขาว ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวา ผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคา3 ราย จะใชกลองเล้ียงหนูขาวทรงส่ีเหล่ียมผืนผา มีฝาตะแกรงปดดานบนท่ีมีขายตาม
ทองตลาดท่ัวไป และมีขวดนํ้าติดอยู สวนผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย จะประยุกตใชกะละมัง
พลาสติก มีตะแกรงลวดปดปากกะละมัง และมีขวดนํ้าติดอยูเชนเดียวกัน ซ่ึงผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคารายนี้ไดใหเหตุผลวา “การท่ีเขาประยุกตใชกะละมังแทนกลองเล้ียงนั้น เพ่ือประหยัดตนทุน
คาใชจาย เพราะในกะละมังเล้ียง 1 ใบจะสามารถเล้ียงหนูขาวไดในจํานวนท่ีมาก อีกท้ังกลองเล้ียง
หนูยังมีราคาแพงอีกดวย” (ดนุพล, 2553, สัมภาษณ) จากนั้นผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดก็จะ
ยายพอแมพันธุหนูขาวท่ีคัดเลือกแลวมาใสในกลองเพาะ ( Halam) ซ่ึงกลองเพาะก็จะมีลักษณะ
เดียวกันกับกลองเล้ียงหนู และจากการสัมภาษณถึงสัดสวนของพอแมพันธุหนูขาวท่ีผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาใชใน 1 กลองเพาะ พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย จะใชพอพันธุหนูขาว 1 ตัวตอแม
พันธุหนูขาว 3 ตัว และจะนําพอแมพันธุหนูขาวท้ัง 4 ตัว ลงในกลองเพาะพรอมกัน ซ่ึงแตกตางกับ
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย คือ เกษตรกรรายน้ี จะใชพอพันธุหนูขาว 1 ตัวตอแมพันธุหนูขาว 
4 ตัว โดยจะนําแมพันธุหนูขาวลงไปในกลองเพาะทีละ 2 ตัวพรอมกับพอพันธุ เพื่อใหแมพันธุหนู
ขาวท้ัง 4 ตัวต้ังทองตามกัน กลาวคือ “เม่ือแมพันธุหนูขาว 2 ตัวแรกต้ังทองแลว ก็จะนําไปไวใน
กลองเล้ียง และจะนําแมพันธุหนูขาวอีก 2 ตัวท่ีเหลือลงไปในกลองเพาะแทน ซ่ึงเวลาในการนําแม
พันธุหนูขาวออกจากกลองเพาะนั้น ผมจะกําหนดเปนชวงเวลาท่ีดีท่ีสุด (Optimum) คือ ประมาณ 3 
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วัน เพราะถานําแมพันธุหนูขาวออกจากกลองเพาะเร็วเกินไปจะดี แตเปนการเพิ่มงานและส้ินเปลือง
ดวย แตถานําแมพันธุหนูขาวออกจากกลองเพาะชาเกินไป แมพันธุหนูขาวจะถูกรบกวนจากกพอ
พันธุหนูขาว ทําใหแมพันธุหนูขาวเกิดความเครียด และกินลูกตัวเอง ดังนั้น เม่ือแมพันธุหนูขาวอยู
ในกลองเพาะประมาณ 3 วัน ผมก็จะนําแมพันธุหนูขาวท่ีตั้งทองแลวไปไวในกลองเล้ียง และนําแม
พันธุหนูขาวอีก 2 ตัวลงไปในกลองเพาะแทน ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหมาส้ินเปลืองกลองเล้ียง และการ
นําแมพันธุหนูขาวลงไปในกลองเพาะพรอมกัน จะทําใหน้ําเช้ือของพอพันธุหนูขาวไมสมบูรณ 
สงผลใหการติดลูกก็จะนอยลงดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 
 
 วิธีการเล้ียงหนูขาว 
 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 รายถึงวิธีการเล้ียงหนู พบวา 
 ในเร่ืองโรงเรือนที่ใชในการเล้ียงหนูขาวนั้น ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย จะเล้ียงใน
โรงเรือนระบบเปด มีอากาศถายเทท่ีสะดวก แตไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธใน
อากาศใหคงท่ี ซ่ึงแตกตางจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย ท่ีเล้ียงหนูขาวในโรงเรือนระบบปด 
เปนหองปรับอากาศ มีอากาศถายเทสะดวก และมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธใน
อากาศใหคงท่ีอยูเสมอ และผูผลิตไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา “อุณหภูมิท่ีผมคิดวาเหมาะสมกับการเล้ียง
หนูคือ 21-25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอากาศท่ีไมรอนเกินไป และความช้ืนสัมพัทธในอากาศที่
เหมาะสมอยูท่ี 50-70 เปอรเซ็นต”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 
 สวนในเร่ืองการใหอาหารหนูขาว พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีความถ่ีในการ
ใหอาหารที่เหมือนกันคือ วันละ 1 คร้ัง แตจะแตกตางกันท่ีชนิดของอาหารท่ีเกษตรกรแตละรายใช
ในการใหอาหารหนูขาว ซ่ึงจะข้ึนอยูกับวิธีการเล้ียงเฉพาะของเกษตรกรแตละราย คือ ผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคารายที่ 1 ใชอาหารสุกรและอาหารนกเขาในการใหอาหารหนูขาว เนื่องจาก “อาหารสุกรมี
ราคาถูก อีกท้ังสารอาหารมีอยางครบถวน และผมก็มีการเสริมสารอาหารดวยการใหอาหารนกเขา
เพิ่มเติมดวย” (วรุณ, 2553, สัมภาษณ) ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายท่ี 2 ใชอาหารแมวในการให
อาหารหนูขาว เนื่องจาก “แมวาอาหารแมวจะมีราคาแพง แตผมคิดวาอาหารแมวจะมีสารอาหาร
และกล่ินท่ีดีกวา” (ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคารายท่ี 3 ใชอาหารสุกรเพียง
อยางเดียว เนื่องจาก “ผมคิดวาอาหารสุกรมีราคาถูก และสารอาหารมีอยางครบถวนแลว”(ดนุพล, 
2553, สัมภาษณ)และผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายท่ี 4ใชอาหารสุกรและธัญพืชตางๆในการให
อาหารหนูขาว เนื่องจาก “อาหารสุกรมีสารอาหารอยางครบถวน และผมก็มีการเสริมดวยการให
ธัญพืชตางๆเปนอาหารเพ่ิมเติมดวย”(ณัฐพร, 2554, สัมภาษณ) 
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 สวนเร่ืองการใหน้ําแกหนูขาวนั้น พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมด  จะใหน้ําจาก
ปริมาณนํ้าท่ีเหลืออยูในขวด เนื่องจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดใชการใหน้ําในระบบขวดน้ํา 
ซ่ึงงายตอการจัดการ  
 สวนในเรื่องการจัดเรียงกลองเล้ียงหนูขาวนั้น ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ังหมดจะจัดเรียง
กลองเล้ียงหนูขาวเปนช้ันๆ เพื่องายตอการจัดการทําความสะอาด และเก็บผลผลิต 
 และสวนในเรื่องการจัดการวัสดุรองพ้ืนนั้น พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมด จะใช
วัสดุรองพื้นเปนข้ีเล่ือย  และเปล่ียนวัสดุรองพ้ืน สัปดาหละ 1-2 คร้ัง ข้ึนอยูกับความชื้นและกล่ิน
ของวัสดุรองพื้น กลาวคือ “ในฤดูหนาวหนูขาวจะขับถายบอย ผมจะเปล่ียนวัสดุรองพ้ืนทุกคร้ังท่ี
วัสดุรองพื้นเกิดความชื้น แตในฤดูรอนถาวัสดุรองพื้นเร่ิมมีกล่ิน ผมก็จะเปล่ียนวัสดุรองพื้นทันที”
(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 
 

การเก็บผลผลิตหนูขาว 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในเร่ืองการเก็บผลผลิตหนูขาวนั้นพบวาผูผลิต
หนูขาวเพื่อการคา3 ราย จะใชเวลาในการเก็บผลผลิตหนูขาว 1 คอกใหไดครบทุกคือ ขนาดหนูแดง 
ขนาดหนูคลาน ขนาดหนูวิ่ง และขนาดหนูปลด จะใชเวลาประมาณ 2–3 สัปดาห สวนผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาอีก 1 ราย จะเก็บผลผลิตในเวลาท่ีแตกตางกันตามขนาดหนูขาวแตละขนาดโดยผูผลิตหนู
ขาวรายนี้ไดใหเหตุผลและขอมูลดังตอไปนี้ “ผมจะเก็บผลผลิตตามเวลาท่ีผมไดกําหนดไว เพื่อให
ไดหนูขาวท่ีมีคุณภาพและขนาดท่ีเปนมาตรฐาน ไมใหญหรือเล็กจนเกินไป คือ 

1) ขนาดหนูแดง ( Pinky ) คือลูกหนูท่ีออนแอเบียดสูลูกหนูตัวอ่ืนๆในการกินนมไมได เพราะ

ตามธรรมชาติหนูขาวจะมีนม 8 เตา และลูกหนูใน 1 คอกจะไมต่ํากวา 10 ตัว ดังนั้นลูกหนู

ตัวไหนท่ีเบียดสูไมได นับจากลูกหนูตัวท่ีเล็กท่ีสุดมาถึงลุกหนูตัวท่ี 10 จะถูกเก็บนํามา

ออกจําหนายในขนาดหนูแดง จะใชเวลาประมาณ 2 – 5 วันจึงจะเห็นความออนแอ  

2) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )คือ ลูกหนูท่ีออนแอเบียดสูลูกหนูตัวอ่ืนๆในการกินนมไมได

เชนเดียวกัน ดังนั้นจะมีลูกหนูท่ีออนแอแนๆ อยางนอย 2 ตัวท่ีจะถูกนํามาออกจําหนาย  จะ

ใชเวลาประมาณ 6 – 10 วันจึงจะเห็นความออนแอ  

3) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )คือ หนูขาวท่ีเล้ียงจนมีอายุ 3 สัปดาห ท่ีสามารถกินน้ําและอาหาร

เองได จะถูกนําไปเล้ียงในกลองอนุบาลจนมีอายุประมาณ 4 – 5 สัปดาห เกษตรกรจะเก็บ

หนูขาวตัวผูออกจําหนายในขนาดหนูวิ่ง เนื่องจากหนูขาวตัวผูโตเร็วกวาตัวเมีย อีกท้ังถามี
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หนูขาวตัวผูมากเกินไปก็ไมไดนํามาใชงานดวย ในขณะเดียวกันถามีหนูขาวตัวเมียท่ี

ออนแอก็จะถูกเก็บออกจําหนายเชนเดียวกัน สวนหนูขาวตัวท่ีสมบูรณก็จะถูกนํามาเปนพอ

แมพันธุหนูขาวทดแทนตัวท่ีถูกปลดดวย  

4) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )คือหนูขาวท่ีใหผลผลิตท่ีต่ํากวาคอกละ 10 ตัว 

เนื่องจากตามปกติแมพันธุหนูขาวจะใหผลผลิตต้ังแตคอกละ 10 ตัวข้ึนไป โดยเฉล่ียคอกละ

ประมาณ 14 ตัว” (ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 

 และผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคายังไดใหขอมูลเกี่ยวกับการทดแมนพอแมพันธุหนูขาวท่ีถูก
ปลดอีกวา การนําหนูขาวมาทดแทนพอแมพันธุตัวท่ีถูกปลดน้ัน ตองข้ึนอยูกับการประเมินสภาพ
ตลาดในแตละชวงเวลาดวย กลาวคือ “ในฤดูหนาวจะไมคอยมีแสงแดดท่ีชวยสัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บกและสัตวเล้ือยคลานในการยอยอาหาร อีกท้ังสัตวเหลานี้จะไมคอยมีการเคล่ือนไหว จึงไม
จําเปนตองใชพลังงานมาก ดังนั้นในฤดูหนาวสัตวเหลานี้จึงกินนอยหรือไมกินเลย ในทางกลับกัน
ในฤดูรอนจะมีแสงแดดท่ีชวยใหสัตวเหลานี้ในการยอยอาหาร อีกท้ังสัตวเหลานี้จะมีการ
เคล่ือนไหวคอนขางมาก ทําใหจําเปนตองใชพลังงานมาก ดังนั้นในฤดูรอนสัตวเหลานี้จึงกินมาก 
และดวยเหตุผลดังกลาว ผมจึงตองมีการจัดการการผลิตเพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณความตองการ
ของตลาดในแตละฤดูกาลดวย” (วรุณ, 2553, สัมภาษณ)  และในสวนของผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคา
รายหนึ่ง ไดกลาวเพ่ิมเติมวา“การประเมินสภาพการตลาดหนูขาวของผมก็จะข้ึนอยูกับการขยายตัว
ของตลาดการเล้ียงงูของผมดวยดวย คือเม่ือผมทําการขยายตลาดงูของผมขึ้น ผมก็ตองหาอาหาร
ใหกับงูของผมมากข้ึน ผมจึงตองผลิตหนูขาวใหเพียงพอกับจํานวนงูท่ีผมตองการขยายตลาดมาก
ข้ึน” (ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 
 
 ลักษณะสินคา ( หนูขาว ) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 
  

 ลักษณะหนูขาวท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจัดจําหนายสามารถแบงไดดังนี้ 
 ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ัง 4 รายถึงไดกลาวถึงลักษณะหนูขาวท่ีจําหนาย สามารถจําแนก
ได 2 ลักษณะ คือ   

1) หนูขาวเปน  

2) หนูขาวแชแข็ง  

 โดยลักษณะของหนูขาวท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนายนั้นจะข้ึนอยูกับตลาดผูบริโภค 
เชน ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายท่ี 2 จําหนายหนูขาวแชแข็งเกือบท้ังหมดจะจําหนายหนูขาวเปน
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ใหแกลูกคาท่ีรูจักกันเปนการสวนตัวเทานั้น โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้ไดกลาววา “ท่ีผมจําหนายหนู
ขาวแชแข็งเปนสวนใหญ เนื่องจากผมตองการยกระดับการเล้ียงงูในประเทศไทย ใหไดมาตรฐาน
เดียวกันกับการเล้ียงงูในตางประเทศ กลาวคือ ในตางประเทศจะใชหนูแชแข็งเปนอาหารของงู อีก
ท้ังหนูขาวแชแข็งยังมีราคาท่ีสูงกวาหนูขาวเปนอีกดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) ซ่ึงแตกตางกับ
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายท่ี 4 ท่ีจําหนายหนูขาวเปนเกือบท้ังหมด โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้กลาววา 
“ผมตองการเนนลูกคาในจังหวัดเชียงใหม อีกท้ังผมเนนจําหนายหนูขาวเปนท่ีมีขนาดใหญกวา
ตลาด ถานําหนูดังกลาวมาแปรรูปเปนหนูขาวแชแข็ง ก็จะมีราคาท่ีสูงจนเกินไป ลูกคาของผมก็จะ
ซ้ือไมไหว และท่ีสําคัญคือในปจจุบันนี้ผมยังไมมีเวลาท่ีจะแปรรูปหนูขาวอีกดวย”(ณัฐพร, 2554, 
สัมภาษณ) 
 และจากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย พบวา นอกจากจะแบงหนูขาว
ออกเปน 2 ลักษณะแลว ยังสามารถแบงหนูขาวท่ีจําหนายตามขนาด โดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งได
ใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดของหนูขาวตามมาตรฐานฟารมเล้ียงหนูท่ีไดรวมกันกําหนดไววา “พวกผม
ไดกําหนดมาตรฐานขนาดหนูขาวไวดังนี้ 

1) ขนาดหนูแดง ( Pinky ) คือหนูขาวท่ีมีอายุ 3 วัน   

2) ขนาดหนูคลาน ( Fuzzy )คือหนูขาวท่ีมีอายุ 7 วัน  ขนข้ึนเปนพรมๆแตตายังไมแตก 

3) ขนาดหนูวิ่ง ( Sub Adult )คือหนูขาวท่ีมีอายุ  4-5 สัปดาหขนาดปลายจมูกถึงโคน

หางประมาณ 7.5 เซนติเมตร  

4) ขนาดหนูใหญ หรือหนูปลด ( Adult )คือหนูขาวท่ีถูกปลดจากพอแมพันธุหนูขาวท่ี

มีอายุมาก และใหผลผลิตท่ีต่ํากวาคอกละ 10 ตัว ท่ีเกษตรกรเลือกใชหนูปลด

เนื่องจากการเล้ียงหนูขาวขนาดหนูวิ่งมาเปนขนาดหนูปลดจะไมคุมคากับการ

ลงทุน”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 

 
 
 
 
 
 

ราคาสินคา ( หนูขาว ) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 
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 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย ไดใหขอมูลเกี่ยวกับราคาหนูขาวท่ีจําหนาย วาท่ี ราคาหนู
ขาวท่ีจําหนายจะข้ึนอยูกับลักษณะและขนาดของหนูขาว คือ  
 หนูขาวเปน เปนหนูท่ีมีชีวิต 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 เปนหนูขาวท่ีไดรับการแปรรูปแลวจะจําหนายในราคาท่ีแตกตางกัน 
โดยผูผลิตหนูขาวรายหน่ึงไดกลาววา“ราคาหนูขาวแชแข็งข้ึนอยูกับลักษณะของบรรจุภัณฑท่ีพวก
ผมจําหนาย เชนตัวผมเองจะจําหนายหนูขาวแชแข็งเปนซองๆ ซ่ึงในแตละซองก็จะมีราคาและ
จํานวนหนูขาวแชแข็งท่ีแตกตางกันไปตามขนาด 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“ผมคิดวาเม่ือนําหนูขาวเปนมาแปรรูปเปน
หนูขาวแชแข็ง และมีการจัดการบรรจุภัณฑท่ีดีจะเปนการเพิ่มมูลคาของหนูขาวใหมีราคาท่ีสูงข้ึน
ดวย” (ณัฐพร, 2554, สัมภาษณ) 
 
 
 
 

รายไดจากการจําหนายสินคา ( หนูขาว )ของเกษตรกร 
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 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย ใหคําตอบ
ถึงรายไดดีจากการจําหนายหนูขาว และคุมคากับการลงทุน เพราะเปนอาชีพท่ีสรางกําไรมาก 
สามารถนํามาเล้ียงดูครอบครัวได อีกท้ังยังสามารถนํากําไรเหลานั้นไปตอยอดทําอยางอ่ืนไดอีกดวย  
แตกตางจากเกษตรกรอีก 1 รายซ่ึงมีรายไดจากการจําหนายหนูขาวท่ีลดลง โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้
ไดใหขอมูลวา“ปริมาณการส่ังซ้ือหนูขาวของลูกคาของผมในระยะนี้มีจํานวนลดลงคอนขางมาก 
ท้ังท่ีความตองการหนูขาวยังมีมาก” (ดนุพล, 2553, สัมภาษณ) 
 

ความตองการสินคา ( หนูขาว ) ของตลาดผูบริโภค 

 ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 รายไดกลาวถึงความตองการหนูขาวของตลาดผูบริโภคไววา 
ตลาดผูบริโภคยังมีความตองการหนูขาวอยางตอเนื่อง แตยังไมมีการขาดตลาดของหนูขาว ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากส่ิงตางๆ หลายประการ โดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลวา“มันเปนผลมาจาก
การจัดการและบริหารประเมินสภาพตลาดท่ีดี คือผมไดวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับแตละ
ฤดูกาล”(วรุณ, 2553, สัมภาษณ)และผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลเพิ่มเติมอีกวาวา “แมวาใน
ปจจุบันความตองการของตลาดผูบริโภคกับกําลังการผลิตหนูขาวยังมีความสมดุลกัน แตผมคิดวา
ในอนาคตมีแนวโนมวา ความตองการของตลาดผูบริโภคจะมีมากข้ึนเร่ือยๆ ดวย” (ครรชิต, 2554, 
สัมภาษณ) 
 
 ทรัพยากรตาง ๆ คือส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูเพ่ือใชในการดําเนินงาน มีอยู 4 ประเภท เรียก ส้ัน ๆ 
วา “ 4M’s ” ประกอบดวย 
 
 คน ( Men) บุคลการในองคการ 
  

 ในดานกําลังคน พบวา ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคา 3 ราย มีการประกอบการการผลิตหนูขาว
เพื่อการคาเพียงคนเดียว เนื่องจากการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพท่ีมีการประกอบการท่ีงาย 
สามารถจัดการดวยตนเองได มีเพียงผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคารายเดียวเทานั้นท่ีมีการจางแรงงานใน
การประกอบการการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเพิ่มอีก 1 คนเนื่องจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายน้ีมี
การทําฟารมงูท่ีมีขนาดใหญ ทําใหงานมีมาก จึงตองจางแรงงานมาเพ่ิม เพื่อชวยใหงานสามารถ
ดําเนินไปไดพรอมๆกัน โดยผูผลิตหนูขาวรายนี้ไดกลาววา “การที่ผมตองจางแรงงานเพิ่มอีก 1 คน 
ผมคิดวาคุมคาตอการเสียเงิน เพ่ือใหงานของผมท้ังฟารมเล้ียงงูและการผลิตหนูขาวสามารถดําเนิน
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ไปไดพรอมกัน และผมก็ไมตองเสียเวลาในการทํางาน ผมเพียงแตตองมาตรวจดูงานเทานั้นเอง” 
(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 
 
 เงินทุน ( Money) เงินทุนท่ีใชในการดําเนินกิจการ 
 

 ในดานเงินลงทุน พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดทําการประกอบการการผลิตหนู
ขาวเพ่ือการคาดวยเงินลงทุนของตนเอง ไมไดมีหุนสวน ผูรวมลงทุน และเกษตรกรไมไดไปกูยืม
เงินจากสถาบันทางการเงินใดๆเพ่ือมาลงทุน เนื่องจากเปนการลงทุนท่ีไมสูงมากจนเกินไป โดย
ผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดใหเหตุผลเพ่ิมเติมวา “การผลิตหนูขาวเปนอาชีพท่ีลงทุนไมมาก ผมใชเงิน
ลงทุนของผมเอง ผมไมตองไปกูยืมเงินเลย” (วรุณ, 2553, สัมภาษณ) 
 
 วัสดุอุปกรณ ( Material) ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ 
  

 ในดานวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน พบวาใชวัสดุในการเล้ียงหนูขาวท่ีมีลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ 
กลองเล้ียงหนูขาว ซ่ึงกลองเล้ียงนี้ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 3 ราย ไดส่ังซ้ือกลองเล้ียงจากผู
จําหนายในกรุงเทพมหานคร โดยผูผลิตรายหนึ่งใหเหตุผลวา “ท่ีผมตองส่ังซ้ือกลองเล้ียงจากผู
จําหนายจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลองเล้ียงท่ีมีผูจําหนายในจังหวัดเชียงใหมมีราคาท่ีสูง
กวาการส่ังซ้ือจากผูจําหนายในจังหวัดกรุงเทพมหานครคอนขางสูง”(วรุณ, 2553, สัมภาษณ)สวน
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 รายท่ีมีการประยุกตวัสดุในการเล้ียงหนูขาว โดยผูผลิตรายนี้ไดกลาว
วา“จากการที่ผมเปล่ียนการเล้ียงหนูขาวในกลองเล้ียงเปนการเล้ียงหนูขาวในกะละมังแทน เพื่อเปน
การประหยัดตนทุนในการผลิต และยังสามรถเล้ียงหนูขาวไดในปริมาณท่ีมากกวาอีกดวย” (ดนุพล, 
2553, สัมภาษณ)สวนขวดนํ้าท่ีใชเล้ียงหนูขาว ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ัง 4 ราย ไดทําการ
ประยุกตใชขวดน้ําท่ีใชแลวมาทําจุกน้ําและทอน้ําเองแทนการใชขวดน้ําสําเร็จรูป  เพื่อประหยัด
ตนทุนคาใชจาย และอุปกรณตางๆในการเล้ียงหนูขาว เชน ข้ีเล่ือยท่ีใชเปนวัสดุรองพ้ืน ผูผลิตหนู
ขาวเพ่ือการคาท้ัง 4 ราย ไดจัดหาวัสดุมาจากการสั่งซ้ือจากผูจําหนายในกรุงเทพมหานคร
เชนเดียวกันกันกับกลองเล้ียงหนูขาว 
 
 
 
 การจัดการ (Management) วิธีการบริหารปจจัย 3 ขอขางตนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ 
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 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย พบวา 
 

 ในดานการวางแผน  
 พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีการวางแผนการผลิตหนูขาวตามฤดูกาล คือ ในฤดูหนาว 
ผูผลิตจะผลิตหนูขาว ในปริมาณท่ีนอย เพราะฤดูหนาวตลาดผูบริโภคจะมีความตองการนอย 
เนื่องจากฤดูหนาวสัตวเล้ือยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจะกินนอยหรือไมกินเลย แตกตาง
กับ ฤดูรอนสัตวเล้ือยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจะกินในปริมาณท่ีมาก ผูผลิตจะตองผลิต
หนูขาวเพื่อเตรียมไวจําหนายในฤดูรอนในปริมาณท่ีมาก เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีความตองการในปริมาณท่ีมากในฤดูนี้ 
 ในดานการควบคุมดูแล พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมดมีการควบคุมดูแลการผลิต
หนูขาวเพ่ือการคาดวยตนเองทั้งเร่ืองวิธีการผลิต การจัดการตลาด การดูแลคุณภาพของหนูขาว 
ตลอดจนการบริหารจัดการคาใชจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคา 
 ในดานการประสานงาน พบวา ผูผลิตหนูขาวมีการติดตอประสานงานกับผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาท้ังในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง เพื่อแลกเปล่ียนความรู และขอมูลในการ
ผลิตหนูขาว อีกท้ังยังมีผูผลิตหนูขาว 1 รายก็มีการติดตอประสานงานกับภาครัฐ คือ สวนสัตว
เชียงใหม ในการจําหนายหนูขาวเพื่อเปนอาหารสัตวอีกดวย 
 ในดานการจัดการบัญชี พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 3 ราย มีการจัดการบัญชีบริหารการ
ผลิตหนูขาวเพื่อการคา มีการทําบัญชีรายรับ รายจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางมีระบบแบบ
แผน มีการจัดการเงินทุนสํารองเพ่ือเปนคาใชจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางเปนสัดสวน ทํา
ใหการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ัง 3 รายน้ี ดําเนินไปไดอยางเปนระบบ 
ซ่ึงแตกตางจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 ราย ท่ียังไมมีการจัดการบัญชีบริหารการผลิตหนูขาว
เพ่ือการคา  ไมมีการจัดการเงินทุนสํารองเพ่ือเปนคาใชจายในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางเปน
สัดสวน เนื่องจากเกษตรกรรายน้ีตองนําเงินทุนมาหมุนเวียนใชจายในหลายๆ สวน ทําใหการผลิต
หนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายนี้ดําเนินไปอยางไมเปนระบบเทาท่ีควร 
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ตอนท่ี 3ความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 
 

ความพึงพอใจตอลักษณะ และวิธีการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอลักษณะ และวิธีการผลิตหนู
ขาวพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ังหมด มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากลักษณะและวิธีการผลิต
หนูขาวของผูผลิตทุกราย เปนวิธีการท่ีมีการจัดการดูแลท่ีงาย แลใหผลตอบแทนที่คุมคากับการ
ลงทุน  
 

ความพึงพอใจตอลักษณะสินคา ( หนูขาว ) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอลักษณะหนูขาวท่ีจําหนาย
พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย มีความพึงพอใจตอลักษณะหนูขาวโดยผูผลิตหนูขาวรายหนึ่ง
ใหเหตุผลวา“ในปจจุบันตลาดผูบริโภคยังใหการตอบรับตอหนูขาวท่ีจําหนายในทางท่ีดี แตใน
อนาคตผมก็ยังตองการพัฒนาลักษณะหนูขาวท่ีผมจําหนายตอไปอีกเร่ือยๆ”(ครรชิต, 2554, 
สัมภาษณ) สวนผูผลิตหนูขาวอีก 1 รายมีความพึงพอใจตอลักษณะหนูขาวนอย เนื่องจากหนูขาวท่ี
ผูผลิตหนูขาวรายนี้จําหนายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว กลาวคือหนูขาวท่ีผูผลิตหนูขาวรายนี้มี
คุณภาพและขนาดไมดีเทาท่ีควร สงผลใหการตอบรับของตลาดผูบริโภคไมดีเทาท่ีควร  
 

ความพึงพอใจตอราคาสินคา ( หนูขาว ) ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาถึงความพึงพอใจตอราคาหนูขาวท่ีจําหนาย 
พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 ราย มีความพึงพอใจตอราคาหนูขาวท่ีจําหนาย เนื่องจากในปจจุบัน
ผูผลิตหนูขาวมีความพอใจกับราคาหนูขาวท่ีจําหนายแลว  เพราะราคาหนูขาวท่ีจําหนายทําใหผูผลิต
หนูขาวเกิดรายไดท่ีดี และคุมคากับการลงทุน สวนผูผลิตหนูขาวอีก 1 รายไมพึงพอใจตอราคาหนู
ขาวท่ีจําหนาย เนื่องจากมีการแขงขันกันมากข้ึน ทําใหราคาหนูขาวของเขาตกลงดวย 
 

ความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายสินคา ( หนูขาว )ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาถึงความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายหนู
ขาว พบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 รายมีความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายหนูขาว 
เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรมีความพอใจกับรายไดจากการจําหนายหนูขาวแลว  เนื่องจากรายได
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จากการจําหนายหนูขาวทําใหผูผลิตหนูขาวท้ัง 3 ราย สามารถเล้ียงดูครอบครัวของพวกเขาไดอยาง
สุขสบาย อีกท้ังยังสามารถนํารายไดดังกลาวไปใชจายและตอยอดทําอยางอ่ืนไดอีกดวยสวนผูผลิต
หนูขาวอีก 1 รายไมพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายหนูขาวเนื่องจากเม่ือราคาหนูขาวท่ีเขา
จําหนายลดลง อีกท้ังปริมาณการจําหนายหนูขาวของเขาก็ลดลง จึงสงผลใหรายไดจากการจําหนาย
หนูขาวของเขาก็ลดลงอีกดวย  
 

ความพึงพอใจตอความตองการสินคา ( หนูขาว ) ของตลาดผูบริโภค 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาถึงความพึงพอใจตอความตองการหนูขาวของ
ตลาดผูบริโภค พบวาผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคา 3 รายมีความพึงพอใจตอความตองการหนูขาวของ
ตลาดผูบริโภคพอสมควรเน่ืองจากตลาดผูบริโภคมีความตองการท่ีสมดุลกับปริมาณการผลิตหนู
ขาว และผูผลิตหนูขาวรายหน่ึงไดใหเหตุผลเพ่ิมเติมวา “ผมจะเนนกลุมผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม
เปนสวนใหญ ทําใหผมพอใจกับความตองการของตลาดผูบริโภค”(ณัฐพร, 2554, สัมภาษณ)แต
ในทางกลับกันนั้นมีผูผลิตหนูขาว 1 รายมีความพึงพอใจนอย โดยผูผลิตหนูขาวรายน้ีไดใหเหตุผล
วา“ถึงแมวาความตองการของตลาดผูบริโภคยังมีอยางตอเนื่อง แตตลาดผูบริโภคก็ไมไดส่ังซ้ือหนู
ขาวเลย” (ดนุพล, 2553, สัมภาษณ) 
 

ทัศนคติตออาชีของเกษตรกร 

 ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ังหมดมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพการผลิตหนูขาวเพื่อการคานี้ เพราะ
เปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดในทางท่ีดี สามารถทําไดงาย และสามารถนําไปตอยอดเพ่ือเพิ่ม
มูลคาสินคาไดดวย และผูผลิตหนูขาวรายหนึ่งไดกลาวเพิ่มเติมวา “การท่ีผมนําหนูขาวเปนมาเพิ่ม
มูลคาดวยการแปรรูปหนูขาวเปนใหเปนหนูขาวแชแข็ง และมีการจัดการบรรจุภัณฑท่ีดีนั้น ทําให
หนูขาวของผมมีราคาท่ีสูงข้ึนดวย”(ครรชิต, 2554, สัมภาษณ) 
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ตอนท่ี 4ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหม 
 โรค 
 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย พบวา โรคท่ีพบในหนูขาวมีเพียงโรค
เดียวเทานั้น คือโรคเน้ืองอก (Cyst) และโรคนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะกับแมพันธุหนูขาวท่ีมีอายุมากเทานั้น 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การใชงานแมพันธุหนูขาวเปนเวลานาน 
 

ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ 

 จากการสัมภาษณผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย พบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา3 รายจะ
พบปญหาท่ีมีลักษณะเหมือนกัน คือปญหาท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ทําใหพอแมพันธุหนู
ขาวเกิดความเครียด สงผลใหแมพันธุหนูขาวกินลูกตัวเองบาง ไมเล้ียงลูกบาง สวนพอพันธุหนูขาวก็
จะไมเขาผสมอีกดวย ซ่ึงแตกตางจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาอีก 1 รายที่ไมพบปญหาดังกลาวเลย
เนื่องจากมีการจัดการโรงเรือนในระบบปด ซ่ึงมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธใหคงท่ี
อยูเสมอ 

 
วิธีการแกปญหาตางๆ ของเกษตรกร 

 จากการผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ัง 4 รายในเร่ืองโรคเนื้องอก (Cyst) ท่ีพบ ผูผลิตหนูขาว
เพ่ือการคาท้ังหมดมีวิธีการแกปญหาเร่ืองโรคที่เหมือนกันวา ผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาจะปลดหนูท่ี
เปนโรคเนื้องอกใหเปนอาหารของสัตวเล้ียงของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาเอง สําหรับผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคา1 รายไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา“กอนท่ีผมจะปลดหนูท่ีเปนโรคใหแกสัตวเล้ียง ผมจะทําให
หนูขาวสลบหรือตายเสียกอน เพื่อปองกันอันตรายของงูจากการโดนหนูกัด”(ครรชิต, 2554, 
สัมภาษณ) สวนในเร่ืองการแกปญหาท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคา3 รายท่ีประสบปญหา พบวา พวกเขาจะใชวิธีการเปดพัดลมเพ่ือชวยในการระบายอากาศซ่ึง
เปนวิธีการท่ีสามารถแกปญหาได 
 
 
 
 
 


