
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

  เดือน ม.ค. 57 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวขนาด 40-50 ตวั/กก. มีการปรับตวัลดลงจากเดือน
ก่อน สว่นกุ้งขนาด 60 ตวั/กก. ขึน้ไป ราคาปรับตวัเพิม่ขึน้ และเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน กุ้งทกุขนาดมีการปรับตวัลดลง โดยกุ้งเลก็จะมีการลดลงของราคามากกว่ากุ้ง
ใหญ่ ในขณะที่ผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 71.0 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน 
และเดือนเดียวกนัของปีก่อน -15.7% และ -6.4% ตามล าดบั  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ม.ค. 58 (บาท/กก.) 

เดือน ขนาดกุ้ง 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 

ม.ค. 57 280.91  275.91  270.91 262.27  251.59  236.82 227.05 

ธ.ค. 57 243.04  221.52  179.35  170.65  159.35  138.70  126.74  

ม.ค. 58 235.00  215.00  192.08  182.50 164.17 145.63 136.88  

% เทียบ ม.ค. 57 -16.34 -22.08 -29.10 -30.42 -34.75 -38.51 -39.71 

% เทียบ ธ.ค. 57 -3.31 -2.94 +7.10 +6.94 +3.02 +5.00 +8.00 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาว (คละขนาด) เดือน ม.ค. 58 เฉลีย่ 246.80  บาท/กก. ไม่ค่อย
เปลีย่นแปลงมากนกัเมื่อเทียบจากเดือนก่อน และจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

 ราคากุ้งกลุาด า (50 ตวั/กก.) เดือน ม.ค. 58 เฉลีย่ 223.69 บาท/กก. ราคาไม่เปลีย่นแปลง
จากเดือนก่อน แต่เพิม่ขึน้ + 1.0%  เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดอืน ม.ค. 58 (บาท/กก.) 

เดือน       
     ชนิดกุ้ง กุ้งขาว (คละขนาด) กุ้งกุลาด า (ขนาด 50 ตวั/กก.) 

ม.ค. 57 245.14 221.38 

ธ.ค. 57 247.52 223.69 

ม.ค. 58 246.80 223.69 

% เทียบ ม.ค. 57 +0.68 +1.04 

% เทียบ ธ.ค. 57 -0.29 0.00 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ส านักดชันีเศรษฐกิจการค้า www.price.moc.go.th 

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน ม.ค. 58 ราคากุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง ( easy peel) ของไทยในตลาด
สหรัฐฯ ขนาด 41/50 เฉลีย่ 4.60 US$/ปอนด์ ราคาลดลงจากเดือน -5.2% และจากเดือน
เดียวกนัของปี -16.4% ในช่วง 11 เดือนแรก ปี 57 สหรัฐฯ มีการน าเข้ากุ้งและผลติภณัฑ์ 
518,974 ตนั (+12.4 % จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั) โดยสว่นใหญ่น าเข้าเพิม่ขึน้จาก
เวียดนาม (+28 %) และเอกวาดอร์ (+21 %) ส าหรับเดือน ม.ค. 58 ตลาดกุ้ง
ภายในประเทศสหรัฐฯ ไม่ค่อยคึกคกั ซึ่งเป็นปกติของทกุปี โดยราคากุ้งในตลาดระดบัค้า
สง่ค่อนข้างทรงตวัและมีแนวโน้มลดลง ทัง้นีเ้พราะยงัมีสต๊อกกุ้งจากปี 57 อยู่เป็นจ านวน
มาก และจากการที่ราคากุ้งในช่วงปลายปี 57 มีการปรับตวัลดลง แต่เนื่องจากมีการ    
สต๊อกกุ้งไว้แล้วตัง้แต่เดือน ก.ค.-ต.ค. ท าให้ในช่วงต้นปี 58 มีความต้องการน าเข้ากุ้ง
น้อยลง อย่างไรก็ตามจากการที่เศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐฯมีการปรับตวัดีขึน้ โดยค่า 
GDP เพิม่ขึน้ +3.5% ในไตรมาส 3 ปี 57 ประกอบกบัราคาน า้มนัที่ลดลง ท าให้ก าลงัซือ้
ของผู้บริโภคมีมากขึน้ จึงคาดว่าความต้องการซือ้ของผู้บริโภคจะมีมากขึน้ในช่วง
เทศกาลในเดือน มี.ค.-เม.ย. นี ้ (INFOFISH Trade News No. 1/2015) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน ม.ค. 58 ราคาขายสง่กุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 ของไทย 
ราคาเฉลีย่ 2,028 เยน/1.8 กก. (หรือ 17.25 US$) ราคาลดลงจากเดือนก่อน -3.7%และจากเดือน
เดียวกนัของปีก่อน -11.8% ในปี 2557 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้ากุ้งและผลติภณัฑ์ปริมาณ 223,423 ตนั       
(-14.7% จากปีก่อน) โดยลดการน าเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง -13.3% และกุ้งแปรรูป -20.0% ทัง้นีเ้ป็น
การลดการน าเข้าจากประเทศเวียดนาม ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน ตามล าดบั แต่น าเข้าเพิม่ขึน้
จากอาร์เจนติน่า รัสเซีย และกรีนแลนด์ เนื่องจากราคากุ้งที่ถกูกว่า ถึงแม้ว่าการน าเข้ากุ้งแปรรูปของ
ญ่ีปุ่ นจะลดลง แต่ไทยยงัคงเป็นแหลง่ supply กุ้งรายใหญ่ในตลาดญ่ีปุ่ น ในขณะที่การน าเข้าจาก
เวียดนามอยู่ในระดบัทรงตวั และการน าเข้าจากจีนและอินโดนีเซียมีการน าเข้าลดลง และจาก
สถานการณ์ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ สง่ผลกระทบต่อการค้าสนิค้า
ประมงของญ่ีปุ่ น โดยมีการน าเข้าในปริมาณที่ลดลง แต่มลูค่าของการน าเข้ากลบัเพิม่ขึน้ ซึ่งโดย
ภาพรวมของการค้าสนิค้าประมง จะเห็นว่า ปริมาณการน าเข้าลดลงประมาณ 2% ในขณะที่มลูค่า
การน าเข้าเพิม่ขึน้ -3.8%เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้นีส้นิค้ากุ้งได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก (INFOFISH 
Trade News No. 2/2015)   

 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2558 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/

