บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม (White Mouse
Commercial Production by Farmers in Chiang Mai Province) สารถนํามาสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผล และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย
1. วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัด
เชียงใหม
2) ศึกษาสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว
3) ศึกษาความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว
4) ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาว
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-Depth

Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณ เครื่อง

บันทึกเสียงและกลองถายรูปเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาในครั้งนี้เปนผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย
3. ผลการวิจัย
ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
จากการศึกษาพบวา ผูผลิตหนูขาวผูใหสัมภาษณทั้งหมดเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 29-40
ป ทั้งหมดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งสวนใหญจะอยูในเขตอําเภอเมือง ผูผลิตหนูขาว
ทั้งหมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป แตไมไดจบการศึกษาในสาขาวิชาสัตวศาสตร หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผลิตหนูขาวเลย ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีสาเหตุและแรงจูงใจ
ในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาในลักษณะเดียวกันคือ เริ่มตนจากการผลิตหนูขาวเพื่อเปนอาหารของ
สัตวเลี้ยงของตน เนื่องจากหนูขาวมีราคาคอนขางแพง เมื่อเหลือจากการใชเปนอาหารของสัตวเลี้ยง
แลวจึงนําออกจําหนาย เมื่อสังเกตเห็นวาการจําหนายหนูขาวสามารถสรางผลกําไรที่ดี ผูผลิตหนู
ขาวจึงเริ่มทําการผลิตหนูขาวเพื่อการคาอยางจริงจัง โดยในครั้งแรกผูผลิตหนูขาวทั้งหมด ไดซื้อพอ
แมพันธุหนูขาวมาจากผูผลิตหนูขาวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในดานแหลงขอมูลขาวสารในการ
ผลิตหนูขาวนั้น ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีแหลงขอมูลขาวสารที่เหมือนกันคือ จากการ
เรียนรูจากผูที่มีประสบการณในการเลี้ยงหนูขาว จากเว็บไซดตางๆทางอินเตอรเน็ต การพูดคุย
ระหวางผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัด และการเรียนรูโดยการลอง
ผิดลองถูกของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาเอง
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การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดชียงใหม
การเพาะขยายพันธุหนูขาว
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีวิธีการเพาะขยายพันธุหนูขาวถูกตองตามหลักการคือ เริ่ม
จากการเตรียมพอแมพันธุหนูขาวที่มีอายุ และความสมบูรณที่เหมาะสม โดยสัดสวนพอแมพันธุหนู
ขาวที่ใชในการเพาะขยายพันธุคือ พอพันธุ 1 ตัวตอแมพันธุ 3-4 ตัวตอ 1 กลองเพาะขยายพันธุ
วิธีการผลิตหนูขาว
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญมีวิธีการผลิตหนูขาวดังตอไปนี้
สถานที่เลี้ยง (โรงเรือน) เปนสถานที่ที่มี สภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีอุณหภูมิที่ไมสูง
จนเกินไป มีความชื้นสัมพัทธในอากาศไมสูงหรือต่ํามาก และมีการระบายอากาศที่ดี มีผูผลิตหนู
ขาวเพียงรายเดียวที่มีวิธีการผลิตหนูขาวที่แตกตางออกไปคือ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธในอากาศใหคงที่อยูเสมอ แตก็มีการระบายอากาศที่ดี
ในด า นกล อ งเลี้ ย งหนู ข าวนั้ น ผู ผ ลิ ต หนู ข าวส ว นใหญ จ ะใช ก ล อ งเลี้ ย งแบบที่ ข ายตาม
ทองตลาดทั่วไป มีลักษณะเปนกลองทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีฝาเปนตะแกรงปดดานบน มีผูผลิตหนูขาว
รายเดียวที่ประยุกตใชกะละมังมีตาขายลวดปดดานบน
ในเรื่องการใหอาหารหนูขาวผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีความถี่ในการใหอาหารที่
เหมือนกันคือ ใหอาหารวันละ 1 ครั้ง แตจะแตกตางกันที่ชนิดของอาหารที่ให ซึ่งขึ้นอยูกับวิธีการ
ผลิตของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาแตละราย
ในเรื่องการใหน้ําหนูขาว ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีวิธีการ ใหน้ําโดยใชระบบขวด
ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการจัดการ ซึ่งความถี่ในการใหน้ํา ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่เหลืออยูในขวด
และในดานวัสดุรองพื้น ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดใชขี้เลื่อยเปนวัสดุในการรองพื้น
โดยจะเปลี่ยนวัสดุรองพื้นเฉลี่ยประมาณ1-2 ครั้งตอสัปดาห ขึ้นอยูกับความชื้นของวัสดุรองพื้น
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ลักษณะสินคา (หนูขาว) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดจะแบงลักษณะและขนาดหนูขาวที่จําหนายตามมาตรฐาน
ที่ฟารมผลิตหนูขาวกําหนดไว คือ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก หนูขาวเปนและหนูขาวแชแข็ง และ
แบงตามขนาด 4 ขนาด ไดแก ขนาดหนูแดง (Pinky) ขนาดหนูคลาน (Fuzzy) ขนาดหนูวิ่ง (Sub
Adult) และขนาดหนูปลด (Adult)
การเก็บผลผลิตหนูขาว
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญจะใชเวลาในการเก็บผลผลิตหนูขาวใหไดทุกขนาดที่ได
กลาวมาขางตน ประมาณ 2-3

สัปดาห แตมีผูผลิตเพียงรายเดียวที่เ ก็บผลผลิตตามเวลาการ

เจริญเติบโตของหนูขาวแตละขนาดตามมาตรฐานที่ฟารมผลิตหนูขาวกําหนดไว คือ ขนาดหนูแดง
(Pinky) ประมาณ 3-5 วัน ขนาดหนูคลาน (Fuzzy) ประมาณ 6-10 วัน ขนาดหนูวิ่ง (Sub Adult)
ประมาณ 3-4 สัปดาห และขนาดหนูปลด (Adult) ประมาณ 4-5 สัปดาห หรือหนูขาวที่ใหผลผลิตต่ํา
กวาคอกละ 10 ตัวเพราะปกติแลวแมพันธุหนูขาวจะใหลูกไดประมาณคอกละ 10 ตัวขึ้นไป
ราคาสินคา (หนูขาว) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจะกําหนดราคาหนูขาวที่จําหนายจากลักษณะหนูขาวเปนและหนู
ขาวแชแข็ง ขนาดของหนูขาว และลักษณะของบรรจุภัณฑคือ หนูขาวเปนที่ไดรับการแปรรูปเปน
หนูขาวแชแข็งและมีการบรรจุภัณฑที่ดี จะมีราคาที่สูงกวาหนูขาวเปนที่ไมไดรับการแปรรูป
รายไดจากการจําหนายสินคา (หนูขาว) ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญมีรายไดดีจากการจําหนายหนูขาวและไดรับผลกําไร
สามารถนํารายไดไปเลี้ยงดูครอบครัวได อีกทั้งยังสามารถนํารายไดเหลานั้นมาเปนเงินทุนสํารองใน
การทําธุรกิจการผลิตหนูขาวเพื่อการคา และธุรกิจอื่นๆไดอีกดวย แตมีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาเพียง
รายเดียวที่มีรายไดไมคอยดีจากการจําหนายหนูขาว โดยยังไมไดรับผลกําไรที่แทจริง เนื่องจาก
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคารายนี้ยังคงตองนํารายไดจากการจําหนายหนูขาวไปใชจายในทางอื่นๆทั้ง
คาใชจายในการประกอบธุรกิจอื่นๆ และคาใชจายในบานอีกดวย
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ความตองการสินคา (หนูขาว) ของตลาดผูบริโภค
ตลาดผูบริโภคหนูขาวยังมีความตองการหนูขาวอยางตอเนื่อง การศึกษาในครั้งนี้ยังไมพบ
ปญหาเรื่องการขาดตลาด เนื่องจากผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีการวางแผนการผลิ ตที่ดี และใน
อนาคตมีแนวโนมวา ตลาดผูบริโภคจะมีความตองการหนูขาวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกลุมผู
เลี้ยงสัตวจําพวกสัตวเลื้อยคลานมีการขยายตัวมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ดานการจัดการ (4M’s - คน ( Men), เงินทุน ( Money), วัสดุอุปกรณ ( Material), การจัดการ
(Management))
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสวนใหญประกอบการการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเพียงดวยตนเอง
โดยไมมีการจางแรงงานอื่น เนื่องจากเปนอาชีพที่สามารถทําไดงาย ไมยุงยาก และใชเวลาในการทํา
ไมมาก ในเรื่องการลงทุน ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีการลงทุนดวยเงินทุนของตันเอง ไมมีผู
รว มลงทุ น หรื อไปกู ยื มจากสถาบันทางการเงินใดๆ เนื่องจากเปนอาชีพ ที่มีการลงทุน ไมสูง มี
คาใชจายไมมาก สวนในเรื่องวัสดุอุปกรณที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใชในการผลิตหนูขาวนั้น สวน
ใหญซื้อหาอุปกรณมาจากผูจําหนายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอุปกรณเพียงบางอยางเทานั้นที่
ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสามารถประยุกตใชจากวัสดุเหลือใชได เพื่อเปนการประหยัดตนทุนในการ
ลงทุน เชน ขวดน้ําเลี้ยงหนู เปนตนในดานการจัดทําบัญชีรายรับรายจายผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
สวนใหญ มีการทําบัญชีรายรับรายจายอยางเปนระบบ ทําใหผูผลิตหนูขาวสามารถควบคุมคาใชจาย
ในการผลิตไดเปนอยางดี ในดานการจัดการผลิตหนูขาว ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีการ
วางแผนกําหนดปริมาณในการผลิตหนูขาวจากการประเมินสภาพตลาดในแตละชวงเวลา (ฤดูกาล)
ใหเหมาะสมคือ จะผลิตหนูขาวในฤดูหนาวในปริมาณที่นอย และผลิตหนูขาวเตรียมไวในฤดูรอน
ในปริมาณที่มาก เพื่อไมใหหนูขาวขนาดตลาดหรือมีมากเกินความตองการของตลาดในดานการ
ควบคุมดูแล ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดมีการควบคุมดูแลการผลิตหนูขาวเพื่อการคาดวย
ตนเองเนื่องจากการผลิตหนูขาวเพื่อการคามีการจัดการที่งาย และในดานการประสานงาน ผูผลิตหนู
ขาวมีการติดตอประสานงานกับผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งดวยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และ
ขอมูลในการผลิตหนูขาว อีกทั้งยังมีการติดตอเพื่อจําหนายหนูขาวแกภาครัฐอีกดวย
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ความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
จากการศึกษาความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 5 ดาน พบวา
ความพึงพอใจตอลักษณะและวิธีการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหม
โดยรวมพบวา ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอลักษณะและวิธีการผลิตหนู
ขาวเพื่อการคาเนื่องจากถึงแมวา ลักษณะและวิธีการที่ใชผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวแตละรายจะ
มีความแตกตางกัน แตก็ใหผลตอบแทนที่คุมคา ไดผลกําไรมาก และมีการจัดการที่ทําไดงาย
ความพึงพอใจตอลักษณะสินคา (หนูขาว) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
โดยรวมพบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอลักษณะหนูขาวที่จําหนาย
เพราะหนูขาวที่ผูผลิตจําหนายมีคุณภาพและขนาดตามที่ผูบริโภคตองการ อีกทั้งผูบริโภคยังใหการ
ตอบรับที่ตีตอหนูขาว แตในอนาคตผูผลิตหนูขาวยังตองการพัฒนาลักษณะหนูขาวตอไป
ความพึงพอใจตอราคาสินคา (หนูขาว) ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจําหนาย
โดยรวมพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจมากตอราคาหนูขาวที่จําหนายเพราะเปนราคาที่
คุมคากับการลงทุน และมีกําไรสุทธิที่สามารถนําไปเลี้ยงดูครอบครัว ใชจายอื่นๆ และตอยอดทํา
ธุรกิจอยางอื่นไดอีกดวย แตในอนาคตผูผลิตหนูขาวยังตองการใหหนูขาวมีราคาที่เพิ่มขึ้นอีก
ความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายสินคา (หนูขาว) ของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคา
โดยรวมพบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอรายไดจากการจําหนายสินคา
(หนูขาว)เพราะรายไดจากการจําหนายหนูขาวที่เกษตรกรสวนใหญไดรับ สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวไดอยางสุขสบาย และยังสามารถนํารายไดที่ไดรับไปลงทุนตอไปไดอีกเรื่อยๆ
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ความพึงพอใจตอความตองการสินคา (หนูขาว) ของตลาดผูบริโภค
โดยรวมพบวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคามีความพึงพอใจมากตอความตองการหนูขาวของ
ตลาดผูบริโภค เพราะถึงแมวาในปจจุบันตลาดผูบริโภคยังมีความตองการอยางตอเนื่อง ทําใหหนู
ขาวที่ผลิต สามารถจําหนายไดอยูเรื่อยๆกลาวคือ ตลาดผูบริโภคมีความตองการหนูขาวอยูเสมอ
ถึงแมวาผูผลิตผลิตหนูขาวออกในปริมาณที่มาก ก็สามารถจําหนายไดหมด
ทัศนคติตออาชีของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ทั้งหมดมีทัศนคติที่ดีตออาชีพการผลิตหนูขาวเพื่อการคา เพราะเปนอาชีพที่สรางความ
ภูมิใจได เนื่องจากอาชีพการผลิตหนูขาวเปนอาชีพที่สุจริต มีรายไดดี สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวไดอยางสุขสบาย
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาในจังหวัดเชียงใหม
ปญหา
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกถึงปญหาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาสามารถสรุปไดดังนี้
1. โรค
โรคที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมดพบในการผลิตหนูขาวมีเพียงโรคเดียวคือ โรคเนื้อ
งอก (Cyst) ในหนูขาวตัวเมียที่มีอายุมาก และถูกใชในการเปนแมพันธุมาเปนเวลานาน
2. ปญหาอื่นๆ
ปญหาที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาพบในการผลิตหนูขาวจะเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และแปรปรวน สงผลใหหนูขาวเกิดความเครียดจึงไมเขาผสมพันธุ ทําใหปริมาณผลผลิตลด
นอยลง
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วิธีการแกปญหาตางๆ
สามารถสรุปขอมูลที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาไดใหไว ดังนี้
1) ปลดหนูขาวที่เปนโรคมาเปนอาหารของสัตวเลี้ยงของผูผลิตหนูขาวเอง
2) ปญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแปรปรวน ผูผลิตหนูขาวจะ
แกปญหาโดยการ เปดพัดลมเพื่อชวยในการระบายอากาศ เพื่อใหอากาศถายเมไดสะดวก
ขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม (White
Mouse Commercial Production by Farmers in Chiang Mai Province)ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามา
อภิปรายไดดังนี้
1. การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
จากผลการศึกษาสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดเชียงใหม
พบวา ผูผลิตหนูขาวมีการจัดการการเลี้ยงหนูขาวตามวิธีที่ถูกตอง คือเริ่มจากการคัดเลือกพอแมพันธุ
ที่มีความสมบูรณและอายุที่เหมาะสม เพื่อใหผลผลิตหนูขาวที่ไดมีคุณภาพและขนาดตามมาตรฐาน
ผูผลิตหนูขาวมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อใหพรอมกับการผลิตหนูขาวที่มีคุณภาพ โดย
เรื่องการจัดเตรียมสถานที่ใหมีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และมีการระบายอากาศ
ที่ดี เรื่องการเตรียมกลองเลี้ยง การเตรียมขวดน้ํา และการจัดการวัสดุรองพื้น ผูผลิตหนูขาวก็มีการ
เตรียมสิ่งเหลานี้ใหมีความเหมาะสมกับการผลิตหนูขาวเพื่อใหไดหนูขาวที่มีคุณภาพที่ดี มีขนาดที่
ไดมาตรฐาน และมีปริมาณที่มาก เพื่อตอบสนองกับความตองการของตลาดผูบริโภคที่มีอยูอยางไม
จํากัด อีกทั้งการผลิตหนูขาว เปนการประกอบการที่ใชเวลาและเงินลงทุนที่นอย ทําใหการผลิตหนู
ขาวเป น อาชี พ ที่ คุ ม ค า กั บ การลงแรงและการลงทุ น ส ว นในเรื่ อ งของราคาหนู ข าวนั้ น จากผล
การศึกษาพบวา หนูขาวที่ผูผลิตหนูขาวจําหนายมีราคาที่สูงมาก และสูงขึ้นเรื่อยๆตามลักษณะและ
ขนาดของหนูขาว สงผลใหผูผลิตหนูขาวมีรายไดที่ดีจากการจําหนายหนูขาว และมีผลกําไรสุทธิ ที่
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สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางสุขสบาย อีกทั้งยังสามารถนํารายไดดังกลาวไปใชจาย
และตอยอดในการทําธุรกิจอื่นๆได
จากผลการศึกษาในเรื่องการวางแผนการผลิตหนูขาวพบวา ผูผลิตหนูขาวมีการวางแผนการ
ผลิตอยางมีระบบ มีการวางแผนวาจะผลิตในชวงเวลาที่เหมาะสม คือผูผลิตจะผลิตหนูขาวจําหนาย
ในฤดูหนาวเปนจํานวนนอย เนื่องจากตลาดและผูบริโภคมีความตองการหนูขาวในปริมาณนอย
และผูผลิตจะผลิตหนูขาวเพื่อเตรียมไวจําหนายในฤดูรอนในปริมาณที่มาก เนื่องจากตลาดและ
ผูบริโภคมีความตองการหนูขาวในปริมาณมาก อีกทั้งผูผลิตหนูขาวมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายที่
มีระบบ ทําใหผูผลิตหนูขาวสามารถควบคุมการใชจาย และทําใหผูผลิตหนูขาวสามารถวางแผนทาง
การเงินในดานตางๆไดอยางเหมาะสมอีกดวย
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตในจังหวัดเชียงใหม เปน
การประกอบการเชิงพาณิชยที่สามารถทําไดงาย ลงทุนนอย และสามารถสรางรายไดและผลกําไร
ตอบแทนมากทําใหผูผลิตหนูขาวมีชีวิตความเปนอยูที่ดี และสามารถตอยอดเพื่อทําธุรกิจอื่นๆได
และผูวิจัยเห็นวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพที่นาสนใจ เหมาะสมที่จะนําไปสงเสริมให
เกษตรกรนํ า ไปประกอบอาชี พ การผลิ ต หนู ข าวเชิ ง พาณิ ช ย เพื่ อ สร า งรายได ใ ห แ ก ต นเองและ
ครอบครัวไดอีกดวย
2. ความเปนไปไดในการนําไปสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ผลจากการศึกษาพบวา หนูขาวเปนสัตวที่มีความสําคัญตอการทดลองตางๆ เนื่องจากการ
ทดลองหลายๆการทดลองไดนําหนูขาวไปใชเปนสิ่งทดลองเพื่อคนหาคําตอบของโจทยการวิจัย
ที่ตั้งไว อีกทั้งหนูขาวยังมีความสําคัญกับกับการเลี้ยงและการทําธุรกิจเกี่ยวกับสัตวประเภทสัตวผูลา
ขนาดเล็ก (เชน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน เปนตน) เนื่องจากหนูขาวเปนอาหารที่
สําคัญกับสัตวเหลานี้ เมื่อกลุมผูเลี้ยงสัตวเหลานี้มีการขยายตัวมากขึ้น ทําใหหนูขาวจึงมีความสําคัญ
มากขึ้นดวย
หนูขาว เปนสัตวที่สามารถขยายพันธุไดในปริมาณที่มากและสามารถขยายพันธุไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหการผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนการประกอบการที่สรางรายไดแกผูประกอบการได
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อยางมาก อีกทั้งหนูขาวยังสามารถนํามาแปรรูปเปนหนูขาวแชแข็ง เพื่อเพิ่มมูลคาของหนูขาวใน
สงออกขายทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากในปจจุบันกลุมผูเลี้ยงสัตวประเภทสัตวผูลาขนาดเล็ก มี
ความตองการที่จะใชหนูขาวแชแข็งในปริมาณที่มากขึ้น เพราะหนูขาวแชแข็งมีความสะอาดและ
ความปลอดภัยตอสัตวเลี้ยงและตัวผูเลี้ยงดวย
นอกจากนี้ยังพบวาในปจจุบันตลาดผูบริโภคหนูขาวทั้งในหองทดลองตางๆ และกลุมผู
เลี้ยงสัตวประเภทสัตวผูลา มีความตองการหนูขาวในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ แตปริมาณการผลิตก็
ยังมีอยูอยางจํากัด ทําใหหนูขาวทั้งที่เปนหนูขาวที่มีชีวิตและหนูขาวที่แปรรูปแลวมีราคาแพง
จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคาเปนอาชีพที่นาสนใจ เหมาะแกการ
นําไปประกอบเปนอาชีพเสริม สรางรายไดเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก เนื่องจากการผลิตหนูขาวเปนการ
ประกอบการที่งาย และใชเวลาในการทําไมมากอีกดวย
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะพื้นฐานของผูผลิตหนูขาวในจังหวัดเชียงใหม จะเห็นไดวา ผูผลิต
หนูขาวเพื่อการคา ไมไดมีความรูในการผลิตหนูขาวที่ไดรับจากการศึกษาในหองเรียน ความรูที่
ไดมาจากการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง การสอบถามผูที่มีประสบการณในการผลิตหนูขาวเพื่อการคา
และจากการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตทั้งสิ้น และจะสังเกตไดอีกวา การประกอบอาชีพการผลิตหนู
ขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวที่ไดกลาวมา มีจุดเริ่มตนจากการที่มีความชอบสวนตัวและจาก
ราคาหนู ข าวที่ มี ร าคาแพงทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น การผลิ ต หนู ข าวจึ ง ไม จํ า เป น ต อ งจบการศึ ก ษาตรงกั บ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพียงอาศัยความชอบ และความสนใจเปนสวนตัว การผลิตหนูขาวเพื่อการคา
จึงเปนอาชีพที่นาจะนําไปสงเสริมใหแกเกษตรกร เพื่อนําไปประกอบอาชีพตอไป
ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารเลี้ ย งหนู ข าวและการจั ด การนั้ น เป น การเลี้ ย งที่ ทํ า ได ง า ย ใช พื้ น ที่ แ ละ
คาใชจายไมมาก มีการจัดการที่ไมยุงยาก แตใหผลตอบแทนที่คุมคา เห็นผลกําไรที่ดี อีกทั้งยัง
สามารถนํารายไดจากการผลิตหนูขาวไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวได และยังสามารถนําไปตอยอด
ในการทําธุรกิจอื่น ๆไดอีก ดว ย จะเห็ นไดว าการผลิตหนูขาวเป นการประกอบการที่ง าย แต ใ ห
ผลตอบแทนที่ดี เหมาะแกการนําไปประกอบเปนอาชีพตอไป
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ในดานความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา จะเห็นไดวาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการผลิตหนูขาวมากในทุกๆดาน เนื่องจากเปนอาชีพที่สามารถทําได
งาย มีผลตอบแทนที่ดี เห็นผลกําไร สามารถนํารายไดไปเลี้ยงดูครอบครัวและนําไปตอยอดในการ
ทําธุรกิจอื่นๆได อีกทั้งในเรื่องโรคและปญหาตางๆ ก็พบเพียงโรคเดียวคือโรคเนื้องอกในหนูขาว
สูงอายุ ซึ่งวิธีการแกไขก็เพียงปลดหนูขาวเหลานั้นมาเปนอาหารของสัตวเลี้ยงของตน สวนในเรื่อง
ปญหาอื่นๆ คือปญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งวิธีการแกปญหาก็สามารถทําไดงาย
โดยการเปดพัดลมเพื่อระบายอากาศใหอากาศถายเทไดสะดวกเทานั้น
ในดานการตลาดพบวา ในปจจุบันความตองการหนูขาวของผูบริโภคยังมีอยางตอเนื่อง
และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตลาดผูเลี้ยงสัตวผูลาขนาดเล็กมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ
สงผลใหความตองการหนูขาวของผูบริโภคก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆดวย
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การผลิตหนูขาวเพื่อการคานั้น เปนอาชีพที่สามารถสงเสริมให
เกษตรกรทําได เนื่องจากเปนอาชีพที่ทําไดงาย ไมจําเปนตองจบการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการ
จัดการในเรื่องตางๆที่ไมยุงยาก ใชเงินลงทุนไมมาก และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีอีกดวย
ประโยชนของการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหนูขาวเพื่อการคา
จากการศึกษาการผลิตหนูขาวเพื่อการคา จะเห็นไดวาการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหนูขาว
เพื่อการคามีประโยชนดังนี้
1) ทําใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากรายไดหลัก
2) เปนอาชีพที่สรางผลกําไรที่ดี สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และสามารถนําผลกําไรที่
ไดไปตอยอดทําธุรกิจอื่นๆได
3) เป น การช ว ยให หอ งทดลอง และกลุ มผู เ ลี้ ย งสั ตวผูล า ขนาดเล็ ก มีห นูขาวไวใ ช
ประโยชนอยางเพียงพอ
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ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
1. ขอจํากัดการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัด คือ
1) ความลับทางดานการเงิน ภาษี และอื่นๆ ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาไมสามารถบอก
ได
2) หนังสือ และเอกสารทางวิชาการตางๆที่เกี่ยวกับหนูขาวมีอยูอยางจํากัด
2. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1) ภาครัฐควรใหการสนับสนุนเรื่องขอมูลในแหลงขอมูลตางๆ ทั้งในเรื่องของความรูในการ
เลี้ยงหนูขาว การปองกันและการแกไขปญหาตางๆ ในการเลี้ยงหนูขาว การผลิตหนูขาวให
ไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ รวมไปถึงการใหความรูในการบริหารจัดการการผลิตหนู
ขาวเพื่อการคาในดานตางๆดวย
2) ภาครัฐควรสงเสริมตลาดสัตวผูลาขนาดเล็กใหขยายตัวมากขึ้น
3) ภาครัฐควรหาชองทางหรือหาตลาดรองรับผลผลิตหนูขาวที่เกษตรกรผลิตเพื่อสรางความ
มั่นใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาแกเกษตรกร
4) ในการสงเสริมใหมีการผลิตหนูขาวเพื่อการคาสามารถทําได โดยจะตองแนะนําใหผูผลิต
หนูขาวและเกษตรกรทราบถึงความตองการหนูขาวของตลาด และใหความรูเกี่ยวกับหนู
ขาวและการเพาะเลี้ยงที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการจัดหาตลาดที่มีความมั่นคงใหแกผูผลิตหนู
ขาวและเกษตรกร
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1) ศึ ก ษาวิ จั ย การผลิ ต หนู ข าวเพื่ อ การค า ของผู ผ ลิ ต หนู ข าวในจั ง หวั ด อื่ น ๆ เพื่ อ นํ า มา
เปรียบเทียบขอมูลที่ไดวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
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2) ศึกษาแนวทางการตลาดในการจําหนายหนูขาวในชองทางอื่นๆ เชน การผลิตหนูขาวเพื่อ
จําหนายใหแกหองทดลองตางๆ เปนตน
3) ศึ ก ษารูป แบบการผลิ ต หนูข าวที่สร างผลกํา ไรแกผูผ ลิ ต หนูข าวที่คุมค าที่สุด เพื่ อนําวิ ธี
ดังกลาวไปสงเสริมใหแกเกษตรกรรายอื่นๆตอไป

