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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ เพื>อศึกษาระบบการตลาดของปลาทบัทิมและกุ้งขาว ศึกษา
ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเลี� ยงปลาทบัทิมร่วมกบักุง้ขาวในระบบ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการลงทุนการเลี�ยงปลาทบัทิมร่วมกบักุง้ขาวในระบบปิด ในอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี โดย
การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ดา้นเทคนิคและดา้นการเงิน  
 ผลการศึกษา พบว่า ปลาทบัทิม ซึ> งมีการจบัปลาเฉลี>ยประมาณ 47 ตนัต่อเดือน ส่งขายให้กบั
บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ์ร้อยละ 60 พ่อคา้แม่คา้คนกลางทั>วไปเป็นร้อยละ 30 และตลาดเมืองชลบุรี 
(ตลาดปลาเผา)ร้อยละ 10 เพื>อซื�อไปประกอบเป็นเมนูอาหารภายในร้านอาหาร และกุง้ขาวซึ> งเป็นผล
พลอยได ้ส่งขายให้กบัตลาดไทร้อยละ 70 และตลาดฉะเชิงเทราร้อยละ 30 ดา้นเทคนิค พบวา่ขนาดของ
ฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดกลางมีการเลี�ยงแบบครบวงจร และเป็นการเลี�ยงในระบบปิดสามารถหมุนเวียนนํ� า
เก่ากลบัมาใชไ้ดอี้กและเป็นผูป้ระกอบการคนเดียวง่ายต่อการตดัสินใจ สถานที>ตั�งของฟาร์มอยูใ่นอาํเภอ
หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานีเป็นแหล่งทาํเลและมีคุณภาพนํ� าที>เหมาะสมในการเลี� ยงปลาทบัทิม อยูใ่กล้
ตลาดสําหรับขายปลาและยงัมีผูม้ารับซื�อปลาทบัทิมถึงฟาร์มเลี�ยง แหล่งซื�ออาหารปลา วสัดุอุปกรณ์หา
ไดง่้ายและมีราคาเหมาะสม มีขั�นตอนการเลี� ยงแบบหมุนเวียนทาํให้มีรายไดทุ้กเดือน อุปสรรคคือ ลูก
พนัธ์ุปลาทบัทิมมีไม่เพียงพอในบางฤดูกาล และดา้นการเงิน พบวา่ มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 10 เดือน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 19.66 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายในร้อยละ 66.10 อตัราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน 1.16 และจะไม่คุม้ค่าในการลงทุนเมื>อรายไดล้ดลงร้อยละ 20  
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ABSTRACT 
 This study is aired to explore the marketing system of Thai Red Tilapia Fish and 
white shrimp, to study the production system and feeding of farming Thai Red Tilapia Fish 
and with White shrimp in a closed system, and to analyze the investment feasibility of 
Tilapia farming with white shrimp in a closed system in Nong Suea district, Pathumthani 
Province, focusing on marketing, technical and financial feasibility. 
 The results found that Thai Red Tilapia Fish with harvesting an average of about 47 
tons per month, 60% distributed to Charoen Pokphand Group or CP, 30% to vendors, and 
10% to restaurants. White shrimp can be sold to "Talaad Thai" at about 70%, and the rest to 
markets in Chachoengsao. For technical aspect, the medium farm size with rotation upon the 
close system, suitable location to culture, and to market, and sole owner make feasible. 
However, fish seed may not enough in some seasons. For financial aspect, it was found that 
payback period 1 year 10 month, NPV 19.66 million baht, IRR 66.10% and ROI equals 1.16. 
The investment would be impossible when revenue reduces 20%. 
 


