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การจัดการธุรกิจฟารมเพาะฟกลูกปลาและฟารมอนุบาลลูกปลาน้ําจืด เพื่อการคา
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
Business management of hatchery fish farm and nursing fish fry farm
in Kosum Phisai district, Mahasarakam province
ณฐมน ปฐมวณิชกุล และนงลักษณ สุพรรณไชยมาตย*
Nathamon Pathomwanitkul and Nongluck Suphanchaimat
บทคัดยอ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะการดําเนินงานธุรกิจเพาะฟกลูกปลาน้ําจืด และอนุบาลลูกปลาน้ําจืดที่
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการดําเนินธุรกิจนี้อยางแพรหลาย โดยเลือกศึกษาเกษตรกรผูประกอบธุรกิจ
อนุบาลลูกปลาน้ําจืด จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 28 ของประชากร ใชแบบสอบถามจําแนกผูประกอบการเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทอนุบาลลูกปลาน้ําจืดอยางเดียว รอยละ 27 ประเภทเพาะฟกลูกปลาน้ําจืดอยางเดียว รอยละ 33 ที่เหลือเปนธุรกิจทั้งเพาะ
ฟกและอนุบาลลูกปลาน้ําจืด ผลการศึกษา ผูประกอบการทั้ง 3 ประเภทผลิตลูกปลานิล ไน ตะเพียน นวลจันทร และยี่สก พบวา
ธุรกิจเพาะฟกลูกปลาใชพื้นที่มากกวาธุรกิจอนุบาลลูกปลา ใชพื้นที่โดยเฉลี่ย 4.5 ไรตอฟารม มีขนาดการผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม
ตอไร ตนทุนการเพาะฟกลูกปลา เฉลี่ย 33 บาทตอกิโลกรัม มีรายไดสุทธิเฉลี่ย 46,612.5 บาทตอป สวนธุรกิจอนุบาลลูกปลาน้ําจืด
อยางเดียว ใชพื้นที่เฉลี่ย 3.5 ไรตอฟารม มีขนาดการผลิตเฉลี่ย 6,235 กิโลกรัมตอไร อนุบาลลูกปลาขนาด 0.5 ซ.ม. ถึง 1 ซ.ม. และ
นําไปอนุบาลจนไดขนาด 5-7 ซ.ม. ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 51 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 65 เปนคาลูกปลา มีรายไดสุทธิเฉลี่ย 124,848
บาทตอป ปญหาและอุปสรรคในการผลิต คือ ปญหาภัยแลง โรคที่เกิดกับพอ-แมพันธุปลาที่สําคัญคือ โรคเห็บระฆัง ปลิงใส และ
อัตราการรอดของลูกปลาต่ํา สวนปญหาอุปสรรคในการขาย คือ ปริมาณความตองการแปรปรวนตามสภาพน้ําของเกษตรกรซึ่ง
ขึ้นกับสภาพฝนในแตละป หากความตองการลูกปลาลดลงอยางรวดเร็วในบางชวงผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนอาหาร
เลี้ยงลูกปลา ผูประกอบการจึงควรเก็บขอมูลการผลิตและการตลาดควบคูกับสภาพปริมาณน้ําฝนในแตละปเพื่อใชเปนแนวทางใน
การวางแผนการผลิตและการตลาดตอไป
คําสําคัญ : อนุบาลลูกปลาน้ําจืด เพาะฟกลูกปลาน้ําจืด
Abstract: This research aims at analyzing business conditions of hatchery fish farm and nursing fish fry farm. In Kosum Phisai
District Mahasarakam Province where these kind of business is prevalent. The study is conducted by using questionnaire and
farm visits. Thirty farms or 28 percent of fish fry business were studied. There were 3 main types of business, first, fish fry
hatchery only (33%) second; fish fry nursery only (27%), the rest operates both hatchery fish and nursing fish fry. All business
produced Nile Tilapia, Common Carp, Common Silver Barb, Small Scale Mud Carp and Jullien’s Golden-Price Carp fry.
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002
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Hatchery fish farm operated at higher area than nursing fish fry farm, 4.5 rai on overage per farm as compared to 3.5 rai of
nursing fish fry farm. The fish fry hatchery produces about 3,000 kg per rai of 0.5 - 1 cm. fry at the cost of 33 both per kg
which give the business net returns of 46,612 Baht per year. The fish fry nursing farm on the other hand bought small fry (0.5 1 cm.) to nurture until it reaches 5-7 cm. Average fry nursing production in one year was about 6,235 kg per rai. The average
production cost was 51 Baht per kg of which 65 percent was the cost of fish fry. The average net income of nursing farm was
124,848 Baht per year. Major problems of all type of business were inadequate water. The hatchery fish farm also
encountered fish disease especially bells and clear leech as well as low survival rate of hatchery fish. Unstable demand for fry
is a major cause for loss at some point in time. Drought and dryness often cause a high drop in fry demand while hatchery fish
farm and nursing fish fry farm all have to shoulder cost of feeds while waiting for selling. Therefore, fish fry producers should
keep tracks of production and sale records together with rainfall data in order to predict and plan production volume to meet in
market demand
Key words: nursing fish fry, hatchery fish

บทนํา
ปจจุบันการบริโภคปลาน้ําจืดเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ปริมาณ
การจับปลาน้ําจืดตามแหลงธรรมชาติลดลง ทําให
เกษตรกรตองเลี้ยงปลาน้ําจืดในไรนามากขึ้นสงผลให
เกิดความตองการลูกปลาน้ําจืดเพื่อนําไปปลอยเลี้ยงใน
ไรนา จากรายงานศูนยสารสนเทศ กรมประมง แสดง
ใหเห็นวาพื้นที่เลี้ยงปลาในไรนาเกษตรกรในป 2550
สูงถึง 832,796 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 53 ซึ่ ง
พื้นที่เลี้ย งในลักษณะบอ เพียง 543,553 ไร (กลุมวิจั ย
และวิเ คราะหส ถิ ติก ารประมง ศู นย ส ารสนเทศ กรม
ประมง, 2551) อยางไรก็ตาม การเลี้ยงปลาในลักษณะ
บอที่ไมมีแหลงน้ําจากธรรมชาติมาเติมทําใหเกษตรกร
จําเปนตองซื้อลูกปลาน้ําจืดเพื่อปลอยในสระน้ําทุกป
หรือปเวนป เพื่อเพิ่มปริมาณปลาในสระ เกษตรกรนิยม
ปลอยปลาในเดือนมิถุนายน เพื่อจับบริโภคชวงหลังฤดู
เกี่ยวขาว ดวยสาเหตุนี้จึงเกิดอุปสงคลูกปลาน้ําจืดอยาง
ตอเนื่องทุกป เปนที่มาของธุรกิจอนุบาลลูกปลาน้ําจืด
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการลู ก ปลา เช น ที่ อํ า เภอ
โกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น พื้ น ที่ ที่ มี ก าร
ประกอบธุร กิจฟารมอนุบาลลู กปลาน้ําจืดเพื่อการค า
มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวย

เหตุ ที่ มี แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ เอื้ อ อํ า นวยในการผลิ ตลู ก
ปลาน้ําจืดซึ่งเปนธุรกิจที่ใชพื้นที่ดําเนินการนอย ระยะ
การผลิตสั้น ใหผลตอบแทนเร็ว จึงทําใหผูศึกษาสนใจ
ที่จ ะศึก ษาพั ฒนาการของธุ ร กิ จ อนุ บ าลลู ก ปลาน้ํ าจื ด
ลักษณะการบริหารงานของธุรกิจอนุบาลลูกปลา ความ
เสี่ยงและการปรับตัวตอปญหาและอุปสรรคและแนว
ทางแกไขปญหาการผลิต การตลาดของธุรกิจอนุบาล
ลูกปลาน้ําจืด
วิธีการศึกษา
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ใ ช ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ
(primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)
ประกอบกับวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (descriptive
method) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random
sampling) และสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย
จากผู ป ระกอบการทั้ ง หมด 106 ราย โดย แบ งเป น 3
ประเภท คือ ประเภทอนุบ าลลูกปลาน้ําจืดอยางเดีย ว
จํานวน 8 ราย ประเภทเพาะฟกลูกปลาน้ําจืดอยางเดียว
ไดจํานวน 10 ราย และธุรกิจที่ดําเนินงานทั้งเพาะฟก
และอนุบาลลูกปลาน้ําจืด จํ านวน 12 ราย ธุรกิ จสวน
ใหญ เริ่มจากการอนุ บาลลูกปลาหรื อเพาะฟ กลูก ปลา
อยา งเดีย วก อ นจึ งพั ฒนาเป น ฟาร ม ที่ ดําเนิน การทั้ง 2
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รู ป แบบ ดั ง นั้ นการศึ ก ษา จึงเลื อกศึ ก ษาเพียงฟารม ที่
ดําเนินงานเพาะฟกหรืออนุบาลลูกปลาน้ําจืดอยางเดียว
เท า นั้ น เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคม ถึ ง
ธั น วาคม 2553 ใช แ บบสอบถามในการสั ม ภาษณ
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ข อ มู ล ด า นการผลิ ต
การตลาด ความเสี่ยงตอรายไดจากความแปรปรวนดาน
การผลิต ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ นํามา
เรียบเรียงและวิเคราะหดานตนทุนการผลิต การจัดการ
ดานการตลาดและปญหาอุปสรรคเพื่ออธิบายลักษณะ
การจั ด การของธุ ร กิ จ และนํ า ข อ มู ล ได แ ก ร อ ยละ
(percentage)
ค า เฉลี่ ย (average)
ค า ต่ํ า สุ ด
(minimum)และคาสูงสุด (maximum) มาประมวลผล
โดยใชโปรแกรม Microsoft office excel
ผลการศึกษาและวิจารณ
การศึกษาการจัดการธุรกิจฟารมเพาะฟกและ
อนุบาลลูกปลา พบวา พื้นที่ในการเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นทุก
ป สงผลใหอุปสงคลูกปลามีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ดังเช น อําเภอโกสุม พิสั ย จังหวัดมหาสารคาม มีการ
ประกอบธุรกิจอนุบาลลูกปลาน้ําจืดเพื่อการคา กวา 106
ราย ในจํานวนนี้ รอยละ 42 เปนฟารมอนุบาลลูกปลา
น้ําจืดเพื่อการคา รอยละ 38 เพาะฟกลูกปลาน้ําจืดเพื่อ
การคา สวนที่เหลือเปนทั้งการเพาะฟกและอนุบาลลูก
ปลาน้ําจืด
ฟารมเพาะฟกลูกปลามีขนาดพื้นที่ดําเนินการ
เฉลี่ย 8 ไร ซึ่งมากกวาธุรกิจอนุบาลลูกปลาซึ่งมีพื้นที่
เฉลี่ย 3.5 ไร เนื่องจากฟารมที่เพาะฟกลูกปลาสวนใหญ
ตองเพาะฟกในบอซี เมนต แตมีบอดิ นจํานวนมากไว
สําหรั บ เลี้ ยงพ อ - แม พัน ธุป ลาและตั้ ง อยูใ นเขตพื้น ที่
ใกลน้ําและใกลชุมชนเพื่อใหมีไฟฟาใชภายในฟารม
ผู ป ระกอบการมั ก จะเป น ผู ไ ด รั บ การอบรมเรื่ อ งการ
เพาะฟกลูกปลา นิยมเลี้ยงพอ-แมพันธุปลาเกล็ดไดแก
ปลานิล ไน ตะเพียน นวลจันทร และยี่สก ในลักษณะ
บ อ ดิ น ในแต ล ะป ผู ป ระกอบการจะผสมพั น ธุ ป ลา
ในชวงเดือน เมษายน-สิงหาคม และเลี้ยงลูกปลาจนโต
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ไดขนาดประมาณ 0.5-1 ซ.ม.แตละรุนใชเวลา 35 วัน
ผูประกอบการสามารถผลิตไดสูงสุดเพียง 5 ครั้ง ตอ
ป โดยมี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 2,550,000 ตั ว ต อ ฟาร ม หรื อ
318,750 ตั วตอ ไร มี ตนทุน การผลิต 0.25 บาทต อ ตั ว
หรือ 33 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 75 เปนคาใชจายผัน
แปร ซึ่งไดแก คาอาหารและฮอรโมน ดังรายละเอียดใน
(Table 1)
สวนผูประกอบธุรกิจอนุบาลลูกปลานิยมซื้อ
ลูกปลานิล ไน ตะเพียน นวลจันทร ยี่สก และปลาจีน
ขนาดเล็กเพียง 0.5 -1 ซ.ม.ตอตัว สวนใหญซื้อลูกปลา
จากฟารมเพาะฟกในพื้นที่เดียวกัน ในราคาเฉลี่ยตัวละ
0.35 บาท นํามาอนุบาลในบอดินโดยใหหัวอาหาร เมื่อ
ลูกปลาโตไดขนาดจึงขยายไปสูบอซีเมนตหลายบอตาม
ขนาดตัวปลา โดยเฉลี่ยใชเวลาเพียง 20 วันตอรอบการ
ผลิต เมื่อไดลูกปลาขนาด 5-7 ซ.ม.ตอตัว จึงจําหนายให
เกษตรกรนําไปเลี้ย งตอเพื่อบริโภคหรือจําหน ายเป น
ปลาเนื้ อ ต อ ไป ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาจํ า หน า ย ตั้ ง แต เ ดื อ น
เมษายน – ธันวาคม โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 1,300,000 ตัว
ตอฟารม หรือ 371,428 ตัวตอไร มีตนทุนการผลิต 0.4
บาทต อตัว หรือ 51 บาทต อกิโลกรัม รอยละ 65 เปน
ตนทุนคาลูกปลาที่ซื้อมา ที่เหลือเปนคาหัวอาหาร ดัง
รายละเอียดใน (Table 1)
จากการศึกษาตนทุนและการตลาดลูกปลาน้ํา
จืด พบว า ปจจัยการผลิตที่สําคัญของการเพาะฟกลูก
ปลาที่ สํ า คั ญ ได แ ก พ อ – แม พั น ธุ ป ลา 100 คู ต อ ไร
สํ า หรั บ การผสม 10 รอบ ผ า จั บ ตั ว ปลา เข็ ม ฉี ด ยา
ฮอรโมน น้ํากลั่น น้ําเกลือ ขนนกเพื่อคนไข หัวอาหาร
ปลาที่ ผู ป ระกอบการผสมเองและไฟฟ า ใช ใ นฟาร ม
ผูประกอบการสามารถผลิตลูกปลาขนาด 0.5 – 1 ซ.ม.
ดวยตนทุน 0.25 บาทตอตัว หรือตนทุนเฉลี่ย 33 บาท
ตอกิโลกรัม ตนทุนคงที่เฉลี่ย 151,600 บาทตอป จาก
ตนทุนคงที่ของฟารม ซึ่งไดแก คาเสื่อมราคาอุปกรณ
และค า แรงงานประจํ า สํ า หรั บ ฟาร ม เพาะฟ ก มี
ค า ใช จ า ยคงที่ 151,600 บาทต อ ป ซึ่ ง ต่ํ า กว า ฟาร ม
อนุบาลลูกปลาที่มีคาใชจายคงที่สูงถึง 445,000 บาทตอ
ป จากราคาขายและต น ทุ น ของลู ก ปลา 0.5 – 1 ซ.ม.
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และลูกปลาขนาด 5 – 7 ซ.ม. พบวา ฟารมเพาะฟกมี
ปริมาณจุดคุมทุนที่ 1,102.5 กิโลกรัมตอป และฟารม
อนุบาลลูกปลามีปริมาณจุดคุมทุนที่ 5,278.3 กิโลกรัม
ตอป ในรอบป 2553 พบวาเกษตรกรสามารถผลิตลูก
ปลาไดเกินจุดคุมทุน ขณะที่ผูประกอบการอนุบาลลูก
ปลา มีตนทุนสําคัญคือ ลูกปลาขนาด 0.5 -1 ซ.ม. ราคา
เฉลี่ยตัวละ 0.35 บาท และคาหัวอาหารปลา คาไฟฟา
และคาแรงงาน ทําใหมีตนทุนการผลิต 0.4 บาทตอตัว
หรื อ 51 บาทต อ กิ โ ลกรั ม และในรอบป ที่ ผ า นมา
เกษตรกรสามารถผลิตไดเกินจุดคุมทุน ดังรายละเอียด
ใน (Table 2)
ดานการตลาด พบวา ลูกปลาที่ผูประกอบการ
เพาะฟกเอง มีราคาขายเฉลี่ย 0.35 - 0.4 บาทตอตัว หรือ
133.5 บาทตอกิโลกรัม ทําใหผูประกอบการมีรายได
สุ ท ธิ 46,612.5 บาทต อ ฟาร ม ขณะที่ ผู ป ระกอบการ
อนุบาลลูกปลามี ตนทุนเฉลี่ย 51 บาทตอกิโลกรัม รอย
ละ 65 เปนคาลูกปลาที่ซื้อมา ที่เหลือคือ คาอาหาร คา
ไฟฟ า และค า แรงงาน สามารถขายได ใ นราคาเฉลี่ ย
83.2 บาทต อ กิ โ ลกรั ม ส ง ผลทํ า ให ผู ป ระกอบการ
อนุบาลลูกปลามีกําไร 32.5 บาทตอกิโลกรัม ธุรกิจทั้ง 2
ประเภท มียอดขายสูงสุด ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม
และตุลาคมตามลําดับ ชนิดปลาที่ขายไดสูงสุด 5 อันดับ
สําหรับธุรกิจทั้งสองประเภท คือ ปลานิล ตะเพียน ไน
ยี่สก และนวลจันทร ตามลําดับ ชองทางการขายลูกปลา
น้ําจืดของธุรกิจเพาะฟกลูกปลา รอยละ 80 ของยอดขาย
เปนการขายที่ฟารม ที่เหลือคือผูประกอบการนําไปขาย
เอง สวนธุรกิจอนุบาลลูกปลา รอยละ 65 ของยอดขาย
เป น การขายให พ อ ค า รายย อ ยมารั บ ที่ ฟ าร ม ที่ เ หลื อ
ผูประกอบการนําลูกปลาไปสงลูกคาเอง ฟารมเพาะฟก
ลูกปลามีการสงเสริมการขายโดย เมื่อซื้อลูกปลาครบ
1,000 บาท แถมลูกปลา 100 บาท สวนฟารมอนุบาลลูก
ปลามีการสงเสริมการขายหลากหลายกวา เชน ซื้อครบ
1,000 บาท แถมปลาชนิ ดใดก็ได 2 ถุ งหรือประมาณ
200-400 ตัว หรือ กรณีลูกปลาตายจะชดเชยรอยละ 50
ของจํานวนลูกปลาที่ตาย หรือหากซื้อลูกปลา 50,000
ตัว ขึ้นไป บริการสงฟรีและถา ซื้อ 100,000 ตัวขึ้นไป
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ลดราคาใหตัวละ 20 สตางค ปญหาและอุปสรรคใน
การขาย ไดแก ความผันผวนของความตองการลูกปลา
ตามสภาพน้ําในไรนาของเกษตรกร เช น ปที่ ฝนแล ง
ความตองการลูกปลาจะลดลง ผูซื้อขาดน้ําในการเลี้ยง
ทําใหผูประกอบการเสี่ยงตอการขาดทุนจากยอดขายที่
ลดลงในขณะที่ปลายังตองกินอาหารอยู ทําใหตองแบก
รับตนทุนคาอาหารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผูประกอบการไมนิยม
เลี้ยงปลาตอใหโตเปนปลาเนื้อ เพราะใชเวลานานและ
พื้นที่เลี้ยงไมเพียงพอ ดังรายละเอียดใน (Table 3)
สรุปและขอเสนอแนะ
ความตอ งการของลู ก ปลาน้ํ า จื ด มี แ นวโน ม
ขยายตั ว เนื่ อ งจากเกษตรกรนิ ย มเลี้ ย งปลาตามไร น า
จํ า นวนมาก เห็ น ได จ าก อํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม มีธุรกิจเพาะฟกและอนุบาลลูกปลาน้ําจืด
มากถึง 106 ราย เพื่อตอบสนองความตองลูกปลา จาก
การศึ กษาธุ ร กิ จ ดั งกลาว พบวา ผู ป ระกอบการมั กจะ
แยกดําเนินการระหวางการเพาะฟกหรือการอนุบาลลูก
ปลา เนื่องจากการเตรียมพื้นที่ตางกัน เชน ดานการผลิต
พบวา ผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ ของธุรกิจเพาะฟกลูกปลา
ต่ํากวาธุรกิจอนุบาลลูกปลา เพราะการเพาะฟกลูกปลามี
รอบการผลิตจํากัดเพียง 5 รอบตอปเทานั้น สวนการ
อนุ บ าลลู ก ปลาสามารถผลิ ต ได ต ลอดทั้ ง ป แ ละได
ผลผลิตที่แนนอน ธุรกิจเพาะฟกที่มีความเสี่ยงตออัตรา
การตายของลูกปลา เพราะลูกปลามีภูมิตานทานต่ําเมื่อ
เกิดโรคและสภาวะอากาศที่ไมเอื้ออํานวย ปญหาและ
อุปสรรคในการผลิตของทั้ง 2 ธุรกิจ ไดแก ภัยแลง โรค
ที่เกิดกับปลาและอัตราการรอดของลูกปลาจากการผลิต
ธุรกิจเพาะฟกลูกปลาสวนใหญจะขายที่หนาฟารมซึ่ง
ตางจากธุรกิจอนุบาลลูกปลาที่อาศัยพอคารายยอยใน
พื้ น ที่ และต อ งชดเชยลู ก ปลาที่ ต ายเมื่ อ ขายไปแล ว
ธุรกิจเพาะฟกและธุรกิจอนุบาลลูกปลา จําเปนตองมี
การส ง เสริ ม การขาย เนื่ อ งจาก การแข ง ขั น ด า น
การตลาดมี สู ง อี ก ทั้ ง ยั ง ประสบป ญ หาเกี่ ย วความ
ต อ งการลู ก ปลามี ค วามแปรปรวนตามสภาพน้ํ า ของ
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เกษตรกรซึ่ ง หากความต อ งการลู ก ปลาลดลงอย า ง
รวดเร็วในบางชวงผูประกอบการตองรับภาระเลี้ยงลูก
ปลาซึ่งตองแบกรับภาระตนทุนอาหาร การแกไขปญหา
ผูประกอบการควรเก็บขอมูลการขายในรอบปอยางเปน
ระบบประกอบกั บ ข อ มู ล สภาพ ดิ น ฟ า อากาศและ
สภาพฝนในป ที่ ผ า นมาเพื่ อ ใช ป ระเมิ น ผลและวาง
แผนการผลิตลูกปลาในรอบปเพื่อหลีกเลี่ ยงการแบก
รับภาระตนทุนคาอาหารที่เพิ่มขึ้น เพราะตองเลี้ยงลูก
ปลาที่ไมสามารถขายได
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Table 1 Comparison of major characteristics of Hatchery fish farm and Nursing fish fry farm
Item
No. of farm
Average area (rai per farm)
Production period (day per cycle)
No. of production (cycle per year)
Fish fry size (cm per fry)
No. of fry per production cycle
No. of fry produced per farm (no. fry)
No. of fry produced per area (no. fry per rai)
No. of fry per in one kg.
Cost of Production (Baht per kg)
Major conditions
Problems and Constraint

Hatchery fish farm
10
8
40
5
0.5-1 cm
500,000
2,550,000
318,750
650 - 1,050
33
Near water resource attend training
and access to electricity
Inadequate water, low rate of survival

Nursing fish fry farm
8
3.5
20
Throughout of year
5-7 cm
80,000
1,300,000
371,428
167 - 250
51
Near water resource
and access to electricity
Disease

Table 2 Breakeven point of Hatchery fish farm and Nursing fish fry farm
Item
Fixed cost (Baht per year)
Sale price (Baht per kg)
Production cost (Baht per kg)
Breakeven point (kg per year)
Yield in year 2009 (kg per farm per year)

Hatchery fish farm
151,600
133.5
33
1,102.5
3,000

Nursing fish fry farm
445,000
83.5
51
5,278.3
6,235
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Table 3 Market information of Hatchery fish farm and Nursing fish fry farm
Item
Duration of production cycle (day)
Average production (kg per rai)
Production cost (Baht per kg)
Average price (Baht per kg)
Net profit (Baht per kg)
Annual net income (Baht per rai per year)
Net income (Baht per farm per year)
Peak sale mouth
Sale promotion
Marketing channel

Hatchery fish farm

Nursing fish fry farm

40
3,000
33
133.5
100.5
6,257.8
46,612.5
June - August

20
6,235
51
83.5
32.5
42,489
124,848.1
June - October
Discount and compensation
for dying fry
sell at farm 65 % and
delivery to customers 35 %

none
sell at farm 80 % and
sell at villages 20 %

