การสารวจผลจับและผลตอบแทนการปล่อยกุ้งก้ามกรามเบือ้ งต้ น
แม่ นา้ มูล ตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
ผูส้ ำรวจ : นำยวชิระ กว้ำงขวำง หัวหน้ำหน่วยวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรประมงน้ ำจืดเขื่อนปำกมูล
ผูเ้ รี ยบเรี ยงบทควำมเชิงวิชำกำร : นำยสนธิพนั ธ์ ผำสุ ขดี ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนอนุกรมวิธำนสัตว์น้ ำ

บทคัดย่ อ
กำรสำรวจผลจับและผลตอบแทนของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล ตอนล่ำง เหนือเขื่อน
ปำกมูล จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ทำกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม เป็ นเวลำ 4 ปี (2546-49) โดยแบ่งพื้นที่กำร
ปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมเป็ น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่เป้ ำหมำยหลัก บริ เวณเหนือเขื่อนปำกมูลถึงแก่งสะพือ
(ระยะทำง 30+5 กม.) ปี 2546 จำนวน 18,750,000 ตัว ปี 2547 จำนวน 20,170,000 ตัว ปี 2548 จำนวน
21,470,000 ตัว และปี 2549 จำนวน 21,870,000 ตัว รวม 82,525,084 ตัว และพื้นที่เป้ ำหมำยรอง บริ เวณ
เหนือแก่งสะพือ ถึงปำกแม่น้ ำชี (ระยะทำง 65+5 กม.) ปี 2546 จำนวน 21,250,000 ตัว ปี 2547 จำนวน
19,830,000 ตัว ปี 2548 จำนวน 18,530,000 ตัว และปี 2549 จำนวน 18,130,000 ตัว รวมทั้งสิ้ น
160,357,023 ตัว โดยปล่อยกระจำยทั้งลำน้ ำ แล้วเริ่ มประเมินผลจับและผลตอบแทนของกำรปล่อยกุง้
ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล ตอนล่ำง เหนือเขื่อนปำกมูลอย่ำงเป็ นระบบ ในปี 2548 และ 2549 โดยให้ผคู ้ ำ้ กุง้
ก้ำมกรำมบันทึกในสมุดบันทึกกำรซื้ อขำยในแต่ละวัน
เมื่อได้ทำกำรสำรวจปริ มำณกำรจับกุง้ ก้ำมกรำมอย่ำงเป็ นระบบจำกผูค้ ำ้ กุง้ ก้ำมกรำม พบว่ำ ปี
2548 จับได้จำนวน 784,283 ตัว คิดเป็ นมูลค่ำ 35,031,796.00 บำท และปี 2549 จับได้จำนวน 1,024,992
ตัว คิดเป็ นมูลค่ำ 41,097,028.00 บำทต่อปี และประเมินผลจับคืน ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2548-2549
เปรี ยบเทียบกับกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม ปี พ.ศ.2546-2549 คิดเป็ นร้อยละ 1.13 มีผลตอบแทนเป็ นมูลค่ำ
ร้อยละ 189.89 ของเงินค่ำผลิตกุง้ ก้ำมกรำมปล่อยลงแม่น้ ำมูล ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546-49
ระบบตลำดโดยผูค้ ำ้ รำยย่อยมักผูกขำดกำรซื้ อกับชำวประมง โดยให้ชำวประมงยืมเงินลง ทุน
ซื้ อเครื่ องมือประมง เพื่อให้ชำวประมงต้องนำกุง้ ก้ำมกรำมมำขำยให้ผใู ้ ห้ทุนเป็ นกำรใช้หนี้ ในรำคำไม่
ต่ำกว่ำ 320 บำทต่อกิโลกรัม ท้ำยที่สุดกุง้ ก้ำมกรำมจะถูกขำยไปยังตลำดต่ำงจังหวัดที่มีกำลังซื้ อมำกกว่ำ
รำคำกุง้ ก้ำมกรำมมีชีวติ ขนำดดังกล่ำวจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึง 600 บำทต่อกิโลกรัม เมื่อพ่อค้ำมีกำรส่ ง
ต่อกุง้ ก้ำมกรำมไปขำยให้ร้ำนอำหำรต่ำงพื้นที่หรื อต่ำงจังหวัด ส่ วนรำคำของกุง้ ก้ำม กรำมมีชีวิตขนำด
รองลงมำก็จะมีรำคำเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกัน
ดังนั้น กำรสร้ำงเขื่อนกั้นแม่น้ ำมูลตอนล่ำง ถึงแม้วำ่ จะมีผลทำให้สภำพลำน้ ำเปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิม แต่ถำ้ มีกำรบริ หำรจัดกำรผลผลิตในแหล่งน้ ำ โดยกำรปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ ำที่เหมำะสมและมี
จำนวนที่มำกพอ ชุมชนตลอดริ มแม่น้ ำมูลก็สำมำรถปรับตัวมำทำกำรประมงกุง้ ก้ำมกรำมได้อย่ำงดี
สำมำรถสร้ำงรำยได้และอำชีพให้กบั ชุมชนในพื้นที่ลำน้ ำมูลตอนล่ำง เหนือเขื่อนปำกมูล ปี ละหลำยสิ บ
ล้ำนบำท รวมทั้งเกิดอำชีพต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ร้ำนอำหำรกุง้ เผำ กำรท่องเที่ยว
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บทนา
โครงกำรเขื่อนปำกมูล เป็ นโครงกำรของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย เป็ นเขื่อนกั้น
แม่น้ ำมูล ก่อนที่จะไหลลงสู่ แม่น้ ำโขง ประมำณ 6 กิโลเมตร ตั้งขวำงลำน้ ำมูลบริ เวณบ้ำนหัวเหว่
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี ห่ำงจำกตัวจังหวัดอุบลรำชธำนีไปตำมลำน้ ำมูล 82.5 กิโลเมตร
มีวตั ถุประสงค์ในกำรสร้ำงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ ำและเพือ่ กำรประมง ตัวเขื่อนปำกมูล มีควำมสูง 17
เมตร ควำมยำว 300 เมตร ระดับสันเขื่อน 111.0 เมตร ควำมกว้ำงสันเขื่อน 6.0 เมตร ลำน้ ำเหนือเขื่อนมี
พื้นที่รับน้ ำ 117,000 ตำรำงกิโลเมตร ระดับควำมจุน้ ำเหนือเขื่อน 225 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีบนั ได
ปลำโจนแบบ pool type ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 92 เมตร สูง 10 เมตร ควำมลำดเอียงประมำณ 1 : 6
สร้ำงเพื่อกำรเดินทำงย้ำยถิ่นของปลำผ่ำนเขื่อนปำกมูล
ปี พ.ศ. 2546 กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยและกรมประมงได้ลงนำมในบันทึก
ควำมร่ วมมือดำเนิน โครงกำรศึกษำและวิจยั เพื่อกำรพัฒนำกำรประมงในลำน้ ำมูลตอนล่ำง จังหวัด
อุบลรำชธำนี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตกำรประมง โดยดำเนินกำร
ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ ำ จำนวน 50.5 ล้ำนตัวต่อปี ตลอดลำน้ ำมูล แบ่งเป็ น กุง้ ก้ำมกรำม จำนวน 40 ล้ำน
ตัวต่อปี และปลำ จำนวน 10.5 ล้ำนตัวต่อปี เป็ นเวลำ 5 ปี ซึ่งกำรสำรวจครั้งนี้มีเป้ ำหมำยในกำร
ประเมินผลจับ ผลตอบแทน ระบบกำรตลำด และกำรกระจำยผลผลิต เฉพำะเรื่ องกุง้ ก้ำมกรำมใน
แม่น้ ำมูลตอนล่ำง จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2548 – 2549 เป็ นเวลำ 2 ปี จำกกำรปล่อยกุง้
ก้ำมกรำม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546-2549 จำนวนรวมทั้งสิ้ น 160,357,023 ตัว (ตำรำงที่ 1)
ตำรำงที่ 1 ผลกำรปล่อยสัตว์น้ ำภำยใต้โครงกำรศึกษำและวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประมงในลำน้ ำมูลตอน
ล่ำง จังหวัดอุบลรำชธำนี ปี พ.ศ.2546-50
สัตว์น้ ำจืด

ปี พ.ศ. ที่ปล่อย

รวม

2546

2547

2548

2549

2550

ปลำ

10,554,667

11,678,337

11,807,002

12,275,675

10,276,481

56,592,162

กุง้ ก้ำมกรำม

40,056,107

40,097,500

40,029,973

40,173,443

40,473,517

200,830,540

รวม

50,613,320

51,778,384

51,839,523

52,451,667

50,752,548

257,422,702

หมำยเหตุ : ระยะเวลำกำรสำรวจ 2 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2548-2549 จำกผลกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม
เป็ นเวลำ 4 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546-2549 มีจำนวนปล่อยรวมทั้งสิ้ น 160,357,023 ตัว
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วัตถุประสงค์
1. สำรวจผลจับและผลตอบแทนกุง้ ก้ำมกรำมที่ชำวประมงนำมำใช้ประโยชน์
2. สำรวจระบบตลำดกำรค้ำกุง้ ก้ำมกรำม
การดาเนินงาน
กำรประเมินผลจับและผลตอบแทนของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล ตอนล่ำง เหนือ
เขื่อนปำกมูล แม่น้ ำมูล จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยทำกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม เป็ นเวลำ 4 ปี (2546-49)
แบ่งพื้นที่กำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมเป็ น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่เป้ ำหมำยหลัก บริ เวณเหนือเขื่อนปำกมูลถึง
แก่งสะพือ (ระยะทำง 30+5 กม.) และพื้นที่เป้ ำหมำยรอง บริ เวณเหนือแก่งสะพือ ถึงปำกแม่น้ ำชี
(ระยะทำง 65+5 กม.) ซึ่งพื้นที่เป้ ำหมำยหลัก ปี พ.ศ. 2546, 2547, 2548 และ 2549 ปล่อยกุง้
ก้ำมกรำมจำนวน 18,750,000 , 20,170,000 , 21,470,000 และ 21,870,000 ตัว ตำมลำดับ และพื้นที่
เป้ ำหมำยรอง ปี พ.ศ. 2546, 2547, 2548 และ 2549 ปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมจำนวน 21,250,000 ,
19,830,000 , 18,530,000 และ 18,130,000 ตัว ตำมลำดับ รวมทั้งสิ้ น 160,357,023 ตัว เริ่ ม
ประเมินผลจับและผลตอบแทนของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล ตอนล่ำง เหนือเขื่อนปำกมูล
อย่ำงเป็ นระบบ ในปี 2548 - 2549 ดังนี้
1. กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล
1.1 สำรวจผูค้ ำ้ กุง้ ก้ำมกรำม ลักษณะกำรค้ำกุง้ ก้ำมกรำม ระบบกำรตลำด และกำร
กระจำยผลผลิตกุง้ ก้ำมกรำม โดยเก็บข้อมูลผูค้ ำ้ รำยย่อยและรำยใหญ่ในแต่ละหมู่บำ้ นบริ เวณสองฝั่ง
ลำน้ ำมูลตั้งแต่บริ เวณบ้ำนท่ำแพ อำเภอโขงเจียม ไปจนถึงบริ เวณปำกน้ ำชี บ้ำนคูสว่ำง อำเภอวำริ น
ชำรำบ โดยใช้แบบสัมภำษณ์
1.2 สำรวจปริ มำณผลจับที่ชำวประมงสำมำรถนำขึ้นมำใช้ประโยชน์ กำรเจริ ญเติบ
โตทดแทนจำกควำมต่อเนื่องของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม โดย เก็บข้อมูลจำกชำวประมงและผูค้ ำ้ รำย
ย่อยในแต่ละหมู่บำ้ นบริ เวณสองฝั่งลำน้ ำมูล ตั้งแต่บริ เวณบ้ำนท่ำแพ อำเภอโขงเจียม ไปจนถึง
บริ เวณปำกน้ ำชี บ้ำนคูสว่ำง อำเภอวำริ นชำรำบ โดยใช้แบบสัมภำษณ์ และเก็บข้อมูลผลจับกุง้
ก้ำมกรำม จำนวน 11 สถำนี ตั้งแต่บริ เวณบ้ำนท่ำแพ อำเภอโขงเจียม ไปจนถึงบริ เวณปำกน้ ำชีบำ้ น
หนองกินเพล อำเภอวำริ นชำรำบ จำกบัญชีซ้ือขำยทุกวัน
2. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
วิเครำะห์ผลจับคืนเบื้องต้น ผลตอบแทนจำกกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม กำรเจริ ญเติบโต
ทดแทน จำกควำมต่อเนื่องของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม ระบบกำรตลำด และกำรกระจำยผลผลิตกุง้
ก้ำมกรำม จำกผูค้ ำ้ กุง้ ก้ำมกรำม ดังนี้
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2.1 ผลจับคืนเบื้องต้น (estimate recapture) ประเมินค่ำจำกผลจับกุง้ ก้ำมกรำม โดย
ใช้บญั ชีซ้ือขำยผูค้ ำ้ รำยย่อยที่ทำกำรซื้อขำยกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล จังหวัดอุบลรำชธำนี แล้วนำข้อ
มูลที่ได้มำหำปริ มำณผลจับคืนเบื้องต้นของกุง้ ก้ำมกรำมทั้งหมดในแต่ละเดือน มีหน่วยเป็ นจำนวน
ตัวต่อเดือน และกิโลกรัมต่อเดือน
2.2 กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์กำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล
จังหวัดอุบลรำชธำนี ดังนี้
1) ต้นทุนกำรผลิตลูกกุง้ ก้ำมกรำมที่ปล่อยลงสู่แม่น้ ำมูล คิดตำมรำคำ กรม
ประมง
2) ประเมินผลตอบแทน รำยได้ จำกกำรซื้อขำยกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล
2.3 ประเมินกำรเจริ ญเติบโตทดแทน จำกควำมต่อเนื่องของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม
โดยวิเครำะห์จำกขนำดกุง้ ก้ำมกรำมที่มีในตลำดผูค้ ำ้ กุง้ ก้ำมกรำมรำยย่อยในแม่น้ ำมูล แล้วนำข้อมูล
ที่ได้มำประเมินกำรเจริ ญเติบโตทดแทนจำกควำมต่อเนื่องของกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมในแต่ละเดือน
2.4 ระบบตลำดกำรค้ำกุง้ ก้ำมกรำม โดยวิเครำะห์จำกบัญชีกำรซื้อขำยกุง้ ก้ำมกรำม
ของผูค้ ำ้ รำยย่อย และรำยใหญ่ที่ทำกำรรับซื้อกุง้ ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูล จังหวัดอุบลรำชธำนี

ภำพที่ 1 แผนที่สงั เขปแสดงพื้นที่ที่ทำกำรเก็บข้อมูลในบริ เวณเขื่อนปำกมูล จังหวัดอุบลรำชธำนี
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ผลการสารวจ
จำกกำรสำรวจเก็บข้อมูลผูค้ ำ้ รำยย่อยในระดับหมู่บำ้ น ตั้งแต่บริ เวณปำกแม่น้ ำชี อำเภอ
วำริ นชำรำบถึงบริ เวณปำกแม่น้ ำมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยให้ผคู ้ ำ้ กุง้ ก้ำมกรำม
กรอกข้อมูลกำรซื้อขำยกุง้ ก้ำมกรำม ลงสมุดบันทึกกำรซื้อทุกวัน มีผลกำรสำรวจ ดังนี้
ปริมาณผลจับที่ชาวประมงสามารถนาขึน้ มาใช้ ประโยชน์ และผลตอบแทน
กุง้ ก้ำมกรำมมีตน้ ทุนกำรผลิต ตัวละ 0.25 บำท (กรมประมง) ปล่อยลงแม่น้ ำมูล ในปี พ.ศ.
2546 – 2549 จำนวน 160,357,023 ตัว รวมเป็ นเงินค่ำผลิตกุง้ ก้ำมกรำม 40,089,255 บำท
กำรสำรวจผลจับกุง้ ก้ำมกรำม ที่นำขึ้นมำขำยในตลำดผูค้ ำ้ รำยย่อย ระหว่ำงปี พ.ศ. 25482549 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2548 มีน้ ำหนักรวมประมำณ 90,108 กิโลกรัม มูลค่ำประมำณ 35,031,796
บำท คิดเป็ นจำนวนกุง้ ก้ำมกรำมประมำณ 984,283 ตัว และในปี พ.ศ. 2549 มีผลจับกุง้ ก้ำมกรำมที่
นำขึ้นมำขำยในตลำดผูค้ ำ้ รำยย่อย มีน้ ำหนักรวมประมำณ 101,440 กิโลกรัม (ภำพที่ 3) มูลค่ำ
ประมำณ 41,097,028 บำท คิดเป็ นจำนวนกุง้ ก้ำมกรำมประมำณ 1,024,992 ตัว รวมจำนวนกุง้
ก้ำมกรำมที่จบั ได้ท้ งั สิ้ น 1,809,275 ตัว มูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 76,128,824 บำท (ตำรำงที่ 2) โดยคิดจำก
จำนวนกุง้ ก้ำมกรำมที่จบั ได้ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 – 49 เป็ นร้อยละ 1.13 ของจำนวนกุง้ ก้ำมกรำมที่
ปล่อยลงแม่น้ ำมูล ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546 – 49 และมีผลตอบแทนเป็ นมูลค่ำที่ประเมินได้ ร้อยละ
189.89 ของเงินค่ำผลิตกุง้ ก้ำมกรำมปล่อยลงแม่น้ ำมูล ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546 – 49
แนวโน้มกุง้ ก้ำมกรำมที่ปล่อยแล้วถูกจับขึ้นมำใช้ประโยชน์ ในปี 2548 มีท้ งั ขนำดเล็กและ
ใหญ่ (กรำฟแท่ง สี เขียว เหลือง แดง น้ ำเงิน) แต่ในปี 2549 กุง้ ก้ำมกรำมมีขนำดใหญ่ข้ ึนตำมลำดับ
ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่เจริ ญเติบโตขึ้นมำทดแทนในแต่ละขนำดที่ถูกจับ (Karplus et al., 1992) ทำให้กงุ้
ก้ำมกรำมในแม่น้ ำมูลมีขนำดใหญ่ข้ ึนและปริ มำณมำกพอในกำรจับมำใช้ประโยชน์ (ภำพที่ 2)
•

ภำพที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์ของปริ มำณ (กิโลกรัม) และขนำดกุง้ ก้ำมกรำมในตลำดผูค้ ำ้ รำยย่อย
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ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนที่จบั ได้และมูลค่ำกุง้ ก้ำมกรำม จำกผูค้ ำ้ รำยย่อย ปี พ.ศ. 2548 - 2549
จำนวน (ตัว) และมูลค่ำ (บำท)
2 - 4 ตัว/กก

5 - 10 ตัว/กก 11 - 20 ตัว/กก 21 - 30 ตัว/กก เล็กกว่ำ 31 ตัว/กก

รวม

จำนวน

46,453

360,023

296,285

73,471

8,051

784,283

มูลค่ำ

10,152,824

13,183,660

9,493,226

2,017,927

184,159

35,031,796

จำนวน

44,977

827,489

142,792

6,425

3,309

1,024,992

มูลค่ำ

10,608,124

26,299,110

3,970,911

153,154

65,727

41,097,028

รวมจำนวน(ตัว)

91,430

1,187,512

439,077

79,896

11,360

1,809,275

รวมมูลค่ำ(บำท)

20,760,948

39,482,771

13,464,137

2,171,081

249,886

76,128,824

48

49

หมำยเหตุ : ข้อมูลที่ได้เป็ นกำรประมำณกำรจำกสมุดบัญชีซ้ือขำยของผูร้ ับซื้อรำยย่อย
โครงสร้ างตลาด การกระจายผลผลิตกุ้งก้ามกราม
พบว่ำ มีผคู ้ ำ้ ขำยกุง้ ก้ำมกรำมในและนอกพื้นที่เขื่อนปำกมูล ตอนล่ำง จังหวัดอุบลรำชธำนี
2 ประเภท คือ
✓ ผูค้ ำ้ กุง้ ก้ำมกรำมรำยย่อย จำนวน 38 รำย กำรซื้ อกุง้ ก้ำมกรำมของผูค้ ำ้ รำยย่อยจะซื้ อกุง้
ก้ำมกรำมจำกชำวประมงในหมู่บำ้ นที่อำศัยอยู่ โดยสำมำรถแบ่งกำรรับซื้อของผูค้ ำ้ รำย
ย่อยออกเป็ น
1.1.ใช้เรื อวิ่งซื้อจำกชำวประมง ร้อยละ 48
1.2.รับซื้อที่ท่ำน้ ำในหมู่บำ้ น ร้อยละ 32
1.3.ใช้รถวิ่งรับซื้อ ร้อยละ 20
✓ ผูค้ ำ้ รำยใหญ่ จำนวน 14 รำย กำรซื้ อกุง้ ก้ำมกรำมของผูค้ ำ้ รำยใหญ่จะรับซื้ อกุง้ ก้ำม
กรำมจำกผูค้ ำ้ รำยย่อย และจะใช้รถยนต์ในกำรรับซื้อ
ตลำดกำรค้ำกุง้ ก้ำมกรำมจะมีหลำยระดับ แต่ทำ้ ยที่สุดกุง้ ก้ำมกรำมจะถูกขำยไปยังตลำดต่ำง
จังหวัดที่มีกำลังซื้อมำกกว่ำ เช่น สระบุรี นครรำชสี มำ และกรุ งเทพฯ เป็ นต้น โดยมักจะนำไป
ประกอบอำหำรในร้ำนอำหำรชั้นนำ เนื่องจำกมีขนำดใหญ่จึงขำยได้รำคำแพง ชำวประมงสำมำรถ
ขำยกุง้ ก้ำมกรำมมีชีวิต ขนำด 2 - 10 ตัวต่อกิโลกรัม ได้ในรำคำ เฉลี่ย 320 บำทต่อ กิโลกรัม รำคำกุง้
ก้ำมกรำมมีชีวติ ขนำดดังกล่ำวจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึง 600 บำทต่อกิโลกรัม เมื่อ พ่อค้ำมีกำรส่ งต่อ
กุง้ ก้ำมกรำมไปขำยให้ร้ำนอำหำรต่ำงพื้นที่หรื อต่ำงจังหวัด ส่ วนรำคำของกุง้ ก้ำมกรำมมีชีวิตขนำด
รองลงมำก็จะมีรำคำเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกัน (ภำพที่ 3)
•
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ภำพที่ 3 Model โครงสร้ำงตลำดและกำรกระจำยผลผลิตกุง้ ก้ำมกรำมขนำด 2-10 ตัว/กก
ปัจจุบนั ผลจับกุง้ ก้ำมกรำม ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ทำให้เกิดกำรแข่งสูงระหว่ำง
ผูค้ ำ้ โดยเฉพำะในเรื่ องของรำคำ นอกจำกนี้ผคู ้ ำ้ รำยย่อยมักผูกขำดกำรซื้อกับชำวประมง โดยกำร
ให้ชำวประมงยืมเงินซื้อเครื่ องมือประมง เพื่อให้ชำวประมงต้องนำกุง้ ก้ำมกรำมมำขำยให้ผใู ้ ห้ทุน
เพื่อเป็ นกำรใช้หนี้ค่ำเครื่ องมือประมง แต่กำรกระทำดังกล่ำวก็ไม่มีผลต่อกำรกำหนดรำคำขำยกุง้
ก้ำมกรำม ชำวประมงจะเป็ นผูก้ ำหนดรำคำกุง้ ก้ำมกรำมเอง เนื่องจำกควำมต้องกำรกุง้ ก้ำมกรำมของ
ตลำดมีสูง โดยเฉพำะฤดูกำลท่องเที่ยวและเทศกำลต่ำงๆ ทำให้ผคู ้ ำ้ รำยใหญ่จะต้องแข่งขันกันเอง
เพื่อหำซื้อกุง้ ก้ำมกรำม โดยกำรนำเงินสดมำวำงให้ผคู ้ ำ้ รำยย่อยไว้ซ้ือกุง้ ก้ำมกรำม อำทิตย์ละ
10,000-100,000 บำท นอกจำกนี้ผคู ้ ำ้ รำยใหญ่บำงรำยที่มีเงินทุนมำกก็มกั จะให้รำคำสูงกว่ำผูค้ ำ้ รำย
อื่นๆ เนื่องจำก ต้องกำรกุง้ ก้ำมกรำมส่ งให้ลกู ค้ำของตนเอง
จำกกำรซื้อขำยด้วยวิธีดงั กล่ำว ทำให้เกิดผูค้ ำ้ รำยใหม่ ๆ ที่เข้ำมำทำกำรค้ำกุง้ ก้ำมกรำมเพิ่ม
มำกขึ้น ซึ่งเป็ นผลดีต่อชำวประมงที่สำมำรถกำหนดรำคำขำย และเลือกขำยให้กบั ผูค้ ำ้ ที่ให้รำคำที่สูง
กว่ำได้
สรุปผลการสารวจ
ผลกำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ของกุง้ ก้ำมกรำมที่จบั ได้ในแม่น้ ำมูล ตอนล่ำง เป็ นเวลำ 2 ปี
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2548-2549 โดยปล่อยกุง้ ก้ำมกรำม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546-2549 รวมทั้งสิ้ น
160,357,023 ตัว มีปริ มำณกำรจับคืน รวมทั้งสิ้ น 1,809,275 ตัว ขนำดที่จบั ได้มำกที่สุด ระหว่ำง 510 ตัวต่อกิโลกรัม จำนวน 1,187,512 ตัว มูลค่ำ 39,482,771 บำท คิดเป็ น ร้อยละ 65.95 ของกุง้
ก้ำมกรำมที่จบั ได้ และคิดเป็ นร้อยละ 51.86 ของมูลค่ำที่ขำยได้ท้ งั หมด มีผลกำรจับคืนกุง้ ก้ำมกรำม
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ประมำณร้อยละ 1.13 แสดงให้ทรำบว่ำ ชุมชนริ มแม่น้ ำมูลตอนล่ำง สำมำรถปรับตัวมำทำกำร
ประมงกุง้ ก้ำมกรำมได้อย่ำงดี หลังจำกมีกำรสร้ำงเขื่อนมีผลทำให้สภำพริ มแม่น้ ำมูลตอนล่ำงเปลี่ยน
ไปจำกเดิม จำกสภำพน้ ำไหลผ่ำนตลอดเวลำ มีน้ ำขึ้นลงตำมฤดูกำล กลำยเป็ นแหล่งน้ ำท่วมขังคล้ำย
อ่ำงเก็บน้ ำในช่วงที่มีกำรปิ ดเขื่อน เมื่อมีกำรจัดกำรปล่อยสัตว์น้ ำจำนวนที่มำกพอและเหมำะสมต่อ
สภำพแหล่งน้ ำที่เปลี่ยนไป สำมำรถสร้ำงผลผลิตและมูลค่ำสัตว์น้ ำอย่ำงมำกมำยให้กบั ชำวประมง
ในท้องถิ่น
ตลำดกำรค้ำกุง้ ก้ำมกรำมมีหลำยระดับ แต่ทำ้ ยที่สุดกุง้ ก้ำมกรำมโดยเฉพำะขนำด 2-10 ตัว
ต่อกิโลกรัม จะถูกขำยไปยังตลำดต่ำงจังหวัดที่มีกำลังซื้อมำกกว่ำ เช่น สระบุรี นครรำชสี มำ และ
กรุ งเทพฯ เป็ นต้น โดยมักจะนำไปประกอบเป็ นอำหำรในร้ำนอำหำรชั้นนำ เนื่องจำกเป็ นที่นิยมของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งชำวประมงสำมำรถขำยกุง้ ก้ำมกรำมมีชีวิต ขนำด 2 - 10 ตัวต่อกิโลกรัม ได้ในรำคำ
เฉลี่ย 320 บำทต่อกิโลกรัม รำคำกุง้ ก้ำมกรำมมีชีวิตขนำดดังกล่ำว จะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึง 600 บำท
ต่อกิโลกรัม ตำมระดับกำรค้ำขำย ทำให้มีรำคำขำยส่ งเพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็ นกำรรักษำผลผลิตกุง้ ก้ำมกรำมให้มีอยูแ่ ละเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
ประมงพื้นบ้ำนต่อไป ควรมีกำรปล่อยกุง้ ก้ำมกรำมอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก กุง้ ก้ำมกรำมในเขื่อนปำก
มูล ตอนล่ำง ไม่สำมำรถเกิดขึ้นเองได้อย่ำงแน่นอน ถึงแม้วำ่ แม่กงุ้ ก้ำมกรำมจะสำมำรถสร้ำงไข่ได้
เพรำะว่ำ ระยะวัยอ่อนของกุง้ ก้ำมกรำมต้องอยูใ่ นน้ ำที่มีควำมเค็ม 10-12 ppt. (Hartnoll, 1982)
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