
หนู (Rats and Mices) 
หนู เปนศัตรูที่สําคัญของมนุษย หนูทําลายพืชผลและพยายามจะเขารวมในที่อยูอาศัยของ

มนุษยและนําความเสียหายนานาประการแกเศรษฐกิจของมนุษยเปนจํานวนมหาศาล ทั้งทางตรงและ

ทางออม ความเสียหายทางตรงที่เดนชัด คือ การกัดแทะกินพืชผลที่มนุษยปลูกตั้งแตในไรนา ตลอดจน

ทําใหเกิดการปนเปอนในที่เก็บรักษา ในระหวางการขนสงและการแปรรูปผลิตผล จนกระทั่งอยูในมือ

ผูบริโภค นอกจากพืชผลทางการเกษตรแลว ผลิตภัณฑเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษยยังถูกหนูกัด

แทะทําลายอีกดวย นอกจากนี้หนูยังเปนสัตวพาหะสําคัญที่นําโรคหลายชนิดสูคน และสัตวเลี้ยง 

อยางเชน โรคไขฉ่ีหนู (leptospirosis), โรคไขหนู (murine thyphus, scrub thyphus), กาฬโรค (plaque) 

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เปนตน สวนความเสียหายทางออมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟน

ของหนูตอส่ิงกอสราง อาคารบานเรือน ของใชตางๆ และสายไฟและอุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในอาคาร

ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรซึ่งเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษย รวมทั้งการขุดรูอาศัยภายใต

อาคาร ตามคันดิน คันคลอง หรือในทอระบายน้ําเสีย ทําใหพื้นอาคารทรุด ดินฝงตลิ่งทรุด เกิดการอุดตัน

ในทอระบายน้ํา ซึ่งการทําลายที่เกิดขึ้นนี้เสียหายคิดเปนมูลคามหาศาลในปหนึ่งๆ 

 

1.              ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 

1.1                   ชีววิทยา 

หนูเปนสัตวที่ขยายพันธุไดเร็วเกือบตลอดป ปกติหนูจะโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 2 - 3 

เดือนขึ้นไป ระยะเปนสัด (estrus cycle) ในหนูเพศเมียประมาณ 4 - 8 วัน และยอมรับการผสมพันธุจาก

หนูเพศผูเฉพาะชวงที่มันเปนสัดเทานั้น เพศเมียตั้งทองนาน 21 - 25 วัน และออกลูกครอกละหลายตัว 

หลังคลอดลูกแลว 24 ชั่วโมงแมหนูสามารถรับการผสมพันธุไดทันที ในปหนึ่งๆ หนูจะออกลูกไดหลาย

ครอกซึ่งมีผูคํานวณวาในเวลา 1 ป หนู 1 คู สามารถขยายพันธุรวมกันไดมากกวา 1,000 ตัว อยางไรก็

ตามประชากรของหนูก็ไมสามารถเพิ่มข้ึนไดมากจนเกินไปเพราะปริมาณหนูจะถูกควบคุมดวยปจจัยที่

สําคัญตางๆ เชน อาหาร ที่อยูอาศัย ศัตรูธรรมชาติ และอื่นๆ 

 
ชีวประวัติของหนูบาน (commensal or domestic rats) ในหองปฏิบัติการ 

ชนิดของหนู 
วัยเจริญพันธุ ระยะตั้งทอง 

(วัน) 
จํานวนลูก
ตอครอก 

จํ า น ว น
ครอกตอป 

อายุขัย 
(ป) เพศผู เพศเมีย 

หนูนอรเว 90 – 150 80 – 120 21 – 23 4 – 14 6 – 8 2 – 3 

หนูทองขาวบาน 70 – 90 60 – 90 21 – 23 1 – 9 2 – 6 1 – 2 

หนูจี๊ด 60 – 70 60 – 70 20 – 23 3 – 7 3 – 8 1 – 2 

  



ลูกหนูที่เกิดใหมลําตัวเปนสีแดง สวนตาและใบหูพับปดสนิท ขนเริ่มข้ึนเมื่ออายุ 3 - 4 วัน มีขน

ข้ึนเต็มตัวและหูไดยินเสียงเมื่ออายุ 8 - 12 วัน ตาเกิดเมื่ออายุ 14 - 17 วัน ลูกหนูอายุ 3 สัปดาห เร่ิมหยา

นมและกินอาหารแข็งๆ เมื่ออายุ 1 เดือน ลูกหนูจะโตเต็มวัยพรอมผสมพันธุและออกจากรัง ลูกหนู

สามารถเรียนรูอันตรายจากเหยื่อพิษและกับดักที่แมของมันประสบมาจึงทําใหลูกหนูหลีกสิ่งอันตราย

เหลานี้ได 
 

1.2                   นิเวศวิทยา 

ลักษณะที่สําคัญ อุปนิสัยและความสามารถของหนู 
1.2.1                   หนูเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 เทาที่มีขนาดเล็ก (small mammal) สามารถ

ดํารงชีวิตไดดีต้ังแตบริเวณอารกติก เขตทุนดรา ไปจนถึงเขตรอนชื้น ทะเลทรายและภูเขาทราย และมี

ความหลากหลายในเรื่องของอาหาร จึงทําใหพบแพรกระจายเกือบทั่วโลก 

1.2.2                   หนูมีฟนแทะ (incisors) 2 คู คือที่กรามบน (upper jaw) 1 คู และอีก 1 คู อยูที่

กรามลาง (lower jaw) ทําใหมีนิสัยการกินแบบกัดแทะ เนื่องจากสวนเคลือบฟน (enamel) ของฟนแทะมี

ความแข็งแกรงมาก ซึ่งมีคา Mohs scale เทากับ 5 ในขณะที่คาความแข็งของตะกั่ว สังกะสี และเหลกมี

คาเทากับ 1.51, 2.5 และ 4.5 ตามลําดับ สวนที่เปนเนื้อฟน (dentine) ของฟนแทะซึ่งอยูดานหลังของ

เคลือบฟนจะสึกกรอนไดงายกวา ดังนั้นการกัดแทะกินอาหารหรือส่ิงของตางๆ ของหนูจะสงผลใหเนื้อฟน

ดานหลังกรอนมากกวาเคลือบฟนดานหนา จึงทําใหฟนแทะมีลักษณะคลายสิ่วดวยเหตุนี้หนูจึงสามารถ

กัดแทะไม ปูน พลาสติก โลหะ หรือสายไฟเคเบิ้ลไดไมยากนัก เนื่องจากฟนแทะของหนูงอกยาวไดตลอด

ชีวิตเฉลี่ยประมาณปละ 5 นิ้ว ฟนที่ยาวขึ้นมากนั้นจะทําใหกินอาหารไมได เพื่อไมใหฟนแทะคูหนายาว

เกินไปจึงทําใหมันมีนิสัยชอบกัดแทะสิ่งตางๆที่อยูในทางเดินของมัน เชน ไม สายไฟ โดยไมจําเปนตอง

เปนอาหารที่กินได ทั้งนี้เพื่อใหฟนแทะคมและยาวพอเหมาะที่จะกินอาหารได 

1.2.3                   หนูมีประสาทสัมผัสและรับความรูสึกที่ดีมาก ปกติหนูเปนสัตวที่ออกหากินใน

เวลากลางคืน (nocturnal) แตบางครั้งเมื่ออาหารขาดแคลนหรือมีประชากรหนูมาก (over population) ก็

อาจทําใหหนูบางตัวตองออกหากินในเวลากลางวัน ส่ิงที่ชวยใหหนูสามารถออกหากินในเวลากลางคืน 

ไดเปนอยางดี คือ หนวด (vibrissae) ซึ่งอยูบริเวณบานขางใกลจมูกทั้ง 2 ขาง อุงตีนทั้ง 4 ขา และ guard 

hair ที่มีความยาวกวาขนอื่นๆ บริเวณใตทองของลําตัวหนูซึ่งบริเวณเหลานี้มีประสาทสัมผัสที่ไวมาก หนู

จะใชหนวดในการคลําทางหาอาหาร สวนขนที่ใตทองและการสัมผัสของอุงตีนบนพื้นผิวที่มันวิ่งผาน จะ

ชวยใหหนูเรียนรูและจดจําถึงสภาพพื้นที่ที่มันวิ่งผานไดเปนอยางดี ดังนั้นหนูจึงมักจะออกหากิน1ไปตาม

ทางเดินอยูเสมอทําใหเกิดเปนรอยทางเดิน นอกจากประสาทสัมผัสที่ไวมากที่ขนดังกลาวแลว หนูยังมี

จมูกที่มีประสาทรับกลิ่นตางๆ ที่ดีเยี่ยม ใชดมกลิ่นเพื่อคนหาแหลงอาหารที่อยูไกลๆ ไดเปนอยางดี 



นอกจากนี้ประสาทในการลิ้มรสอาหารที่ล้ินก็ไวมาก สามารถตรวจหรือรูรสแปลกปลอมที่เปนพิษใน

อาหารไดโดยงาย จึงทําใหหนูเกิดการเข็ดขยาดตอเหยื่อ (bait shyness) และจดจําไดนาน 2 - 5 เดือน 

1.2.4                   หนูสามารถสงเสียงและรับฟงเสียงที่มีความถี่สูงถึง 45 KHz หรือ ultrasound 

ในการสื่อสารเรื่องตําแหนงแหลงอาหารหรืออันตรายไดในระยะไกลๆ 

1.2.5                   การมองเห็นภาพตางๆของหนูไมดีนักเมื่อเทียบกับสายตามนุษย เนื่องจาก

ระบบโครงสรางในการมองเห็นภาพและการรับแสงของมัน (retina) ถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะคลายนิ้วมือ

ซึ่งมีพื้นที่รับแสงมากขึ้น จงเหมาะตอการหากินในเวลากลางวันและมีเซลลรอด (cell rod) เทานั้นที่ทํา

หนาที่ในการรับภาพ แตไมสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสีได จึงทําใหภาพที่มองเห็น เปนสีขาวดําเทานั้น 

1.2.6                   หนูเปนสัตวที่วายน้ําและดําน้ําไดเปนอยางดี เพราะจมูกหนูมีลักษณะงองุม

และมีแผนเยื่อตาปดตา (eye 1ids) ขณะที่ดําน้ํา ไดมีการศึกษาความสามารถในการดําน้ําของหนูนอรเว

พบวาสามารถดําน้ําไดนานคราวละ 30 วินาที ในอเมริกาพบวาหนูชนิดนี้สามารถดําน้ําผานทอระบายน้ํา

จากนอกบานเขาไปในบานได ปกติแลวหนูสามารถวายน้ําไดเปนระยะทางไกล 600 - 1,000 เมตร และ

ไดนาน 3 - 4 ชั่วโมง 

1.2.7                   หนูสามารถกระโดดไดสูงถึง 36 นิ้ว (1 เมตร) และกระโดดไดไกลถึง 48 นิ้ว 

(1.2 เมตร) จากพื้นที่ราบและสามารถกระโดดจากพื้นที่สูง 15 - 50 ฟุต (5 - 15 เมตร) ลงสูพื้นลางได

อยางปลอดภัย และไดไกลอยางนอย 8 ฟุต (ประมาณ 2 เมตร) 

1.2.8                   หนูมีหางใชบังคับทิศทางและการทรงตัว จึงทําใหปนปายในแนวดิ่งไดดี หรือ

เดินไตลวดที่มีเสนผาศูนยกลาง 1.6 มิลลิเมตรไดเปนระยะทางหลายเมตร 
1.3                   ชนิดหนูศัตรูของมนุษย 

หนูศัตรูสําคัญในกระบวนการผลิตพืช - สัตวในเขตชุมชนและทางสาธารณสุขในประเทศ

ไทยมีการจัดลําดับชั้นดังขางลางนี้ 

ไฟลั่ม               คอรดาตา (Chordata) 

ซับไฟลั่ม        เวอรเตบราตา (Vertebrata) 

คลาส               แมมมาเลีย (Mammalia) 

อันดับ              โรเดนเทีย (Rodentia) 

วงศ                  มูริด้ี : หนู (Muridae : rat and mice) 

สกุลที่สําคัญและพบมากในประเทศไทย มี 3 สกุล คือ สกุลหนูพุก (Bandicota spp.) 

สกุลหนูทองขาว (Rattus spp.) สกุลหนูหร่ิง (Mus spp.)  
 
ในประเทศไทยหนูที่พบในเขตเมืองหรือแหลงชุมชนตางๆ เปนหนูสกุลทองขาว มี 3 ชนิด

ดังนี้ คือ 



หนูนอรเวย บางที่เรียกหนูขยะ หนูทอ หนูสีน้ําตาล หนูชนิดนี้เปนหนูที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในตระกูล 

  

 
Rattus norvegicus 

 บางที่เรียกหนูขยะ หนูทอ หนูสีน้ําตาล หนูชนิดนี้เปนหนูท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในตระกูล 
ลักษณะรูปราง ลักษณะขนหยาบมีสีน้ําตาลปนเทา ทองสีเทา สวนจมูกทู ใบหูเล็ก ตาเล็ก หางสั้นมี 2 สี 
ดานบนสีดํา ดานลางสีจาง มีเกล็ดหยาบๆ ที่หาง และดานบนของตีนหลังมีสีขาว มีเตานมรวม 6 คู อยูที่อก 
3 คู ทอง 3 คู 
 
ถิ่นท่ีอยูอาศัย มักอยูตามรู ตามทอระบายน้ําโสโครก ทอน้ํา ใตถุนตึกหรือบานเรือน บริเวณลําคลอง กอง
ขยะมูลฝอย ไมชอบขึ้นที่สูง กินอาหารบูดเนา พวกแปง ผัก เนื้อ และปลา 
การแพรพันธุ ออกลูกปละ 4 – 7 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจํานวน 8 –12 ตัว 
ระยะทางการหากิน 100 – 150 ฟุต 
ลักษณะมูลหนู มีขนาดใหญคลายแคปซูลยาวประมาณ 3-4 นิ้ว 

 

หนูทองขาวบาน   (Rattus rattus)  
หรือ หนูหลังคา หนูเรือ และหนูบานเปนตน 
 

 
Rattus rattus 

 

ลักษณะรูปราง หนูชนิดนี้มีความหลากหลายในเรื่องของสีสันขึ้นอยูกับภูมิประเทศที่พบ หางดําตลอด

และมีเกร็ดละเอียด เล็กๆ และยาวกวาความยาวหัวรวมลําตัว จมูกแหลมจึงทําใหสวนใบหนาคอนขาง

แหลม ใบหูใหญ ตาโต ปนปายเกงมาก  



 

ถิ่นที่อยู พบทั่วประเทศ ตามเพดานของบานเรือนและอาคารตางๆ ยุงฉาง นาขาว ในสวนผลไม มะพราว 

ปาลมน้ํามัน เปนตน ปกติไมชอบขุดรูอาศัยในดิน มักอาศัยอยูบนตนไม หรือบนที่สูง หรือใตหลังคา ใน

หองตางๆ ของอาคาร  

 

แหลงอาศัย  ชอบอาศัยอยูในที่แหงและสูง เชน ใตหลังคาบานหรือตามขื่อแปของโรงเก็บอาหาร

สําเร็จรูปตางๆ บนตนไม เปนตน 

  

หนูจี๊ด 

 
Rattus exulans 

ลักษณะรูปราง เปนหนูที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุล ตาโต ใบหูใหญ หางยาวกวาหัวและลําตัวมาก  มีสี

เดียวตลอด ขนดานหลังมีสีน้ําตาลแก ขนดานทองสีเทา  

ที่อยูอาศัย ชอบอาศัยในที่แหงตามบานเรือนโดยเฉพาะ ในหองครัว ในหองเก็บของ ในตู ล้ินชัก และยุง

ฉางทั่วประเทศ อาจพบทําลายพืชผลไมในไรนา ไรสวนบาง ในหมูบานที่ติดกับพื้นที่ทําการเกษตร 

เชนเดียวกับหนูนอรเวย หนูชนิดนี้กินอาหารไดเกือบทุกประเภท 

 

หนูหริ่ง (Mus musculus) 
หรือบางครั้งเรียกวา house mouse เปนหนูในตระกูล Mus ชนิดที่พบเห็นตามบานเรือนมาก 

เปนหนูบานที่มีขนาดเล็กที่สุด  

ลักษณะรูปราง จมูกแหลม ขนดานหลังสีเทาบางทีมีสีน้ําตาลปน มีลักษณะออนนุม ขนดานทองขาว 

สวนหางมี 2 สีดานบนสีดํา สวนดานลางสีจางกวา 

ถิ่นที่อยูอาศัย ตามบานเรือน มักชอบหลบซอนตัวอยูตามตู โตะ ที่เก็บของ ตามชอง ฝาผนัง ตามครัว 

กินอาหารไดทุกชนิด แตชอบพวกเมล็ดพืช ขาว 

การแพรพันธุ ออกลูกปละประมาณ 8 ครอก ลูกหนึ่งครอกมีจํานวน 5 - 6 ตัว 

ระยะทางการหากิน 10 – 30 ฟุต 

ลักษณะมูลหนู ขนาดเล็กกลมยาวปลายแหลมยาวประมาณ 1/8 นิ้ว 



การสํารวจรองรอยหนู 
มีความสําคัญและจําเปนตอการปองกันและกําจัดหนูเพราะชวยใหทราบวามีหนูอยูบริเวณนั้นมากนอย

เพียงใด รองรอยหนูที่สามารถสังเกตไดมีดังนี้ 
รอย กัด แทะ 

เนื่องจากหนูมีนิสัยชอบกัดแทะเพื่อกินอาหารหรือของใชตางๆ หากเราพบรอยกัดแทะใหมๆ สามารถบอก

ไดวาที่นั้นมีหนูอยูและอาจบอกถึงขนาดของหนูที่มีอยูไดวา เปนหนูตัวเล็กหรือตัวใหญจากขนาดของ

รองรอยกัดแทะนั้น 

โพรงหรือรูหนู 
แหลงอาศัยหรือที่หลบซอนของหนูบานแตละชนิดจะแตกตางกัน เขน หนูนอรเว ชอบอาศัยในโพรงใต

พื้นบานหรืออาคารที่มืดและชื้น หรือในทอระบายน้ําเสีย หรือขุดรูลงดินและบริเวณปากรูมีขุยดินกอน

เล็กๆ กองอยู สวนหนูทองขาวมักชอบอาศัยใตฝาเพดานอาคารหรือใตกองไมหรือทางใบพืช สําหรับหนู

จี๊ดชอบอยูอาศัยตามลิ้นชักตู ในหองครัวหรือในตูเก็บของ 
รอยทางเดิน 

หนูใชเสนทางเดิมเวลาออกหากิน ถามีหนูอยูบริเวณนั้นจะพบผิวดินบริเวณนั้นเปนทางราบเรียบ ไมมี

ตนหญาขึ้น หรือตามฝาผนัง กําแพงจะมีรอยคราบสกปรกดําและมีขนของหนูติดอยู หากทางนั้นใชนาน

จะมองเห็นขัดเจน 

สังเกตจากมูลหนูของหนูชนิดตางๆ 

 
มูลของหนูใหมๆ จะเปยก นุมเหนียว เปนมัน เวลากดจะเปลี่ยนรูปไดงาย หากพบในบริเวณ

ใดบริเวณหนึ่ง เปนตัวบงชี้การมีอยูของหนูในชวงเวลานั้น ๆ และอาจใชแบงชนิดหนูได อยางเชน มูลของ

หนูนอรเว มีขนาดใหญ ลักษณะคลายแคปซูลยา หัวทายมนยาว 12 – 15 มิลลิเมตร สีดํามัน สวนมูลของ

หนูทองขาวบาน มีขนาดเล็กและแหงกวา รูปรางคลายกระสวย ยาว 10 – 12 มิลลิเมตร ในขณะที่มูลของ

หนูจี๊ด รูปรางคลายมูลหนูทองขาวบานแตมีขนาดเล็ก ยาว 6 – 8 มิลลิเมตร เปนตน สําหรับบริเวณที่พบ

มูลหนูมักพบคราบปสสาวะของหนูบนกองกระสอบอาหารหรือบริเวณที่หนูกินอาหารดวย 

 
ลักษณะอื่นๆ  สามารถใชเปนตัวบงชี้การมีอยูของหนูในบริเวณนั้นไดดวย เชน เสียงรอง เสียงวิ่ง กลิ่น

สาบ ซากหนู รอยตีนหนู เปนตน 


