
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร  

  เดือน ม.ค. 59 ราคาวตัถดุบิกุ้ งขาวทกุขนาดมีการปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน
ประมาณ  4.6% - 10.1% และเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน กุ้ งขนาด 90-100 ตวั/
กก. เร่ิมมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ส าหรับผลผลติกุ้ งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉล่ียวนัละ 66 ตู้ ลดลง
อย่างตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน -19.9% และลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  -7.1%  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน ม.ค. 59 (บาท/กก.) 

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

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

ธ.ค. 58 192.05 186.82 176.14 166.59 155.00 141.59 134.09 

ม.ค. 59 200.83 195.83 190.21 176.88 164.17 155.83 146.46 

% เทียบ ม.ค.  58 -14.54 -8.91 -0.97 -3.08 0.00 7.01 7.00 

% เทียบ ธ.ค. 58 4.57 4.82 7.99 6.17 5.91 10.06 9.22 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้ งขาว (คละขนาด) เดือน ม.ค. 59 เฉล่ีย 255.97 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึน้จาก
เดือนก่อนเลก็น้อย +0.7% และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +3.7%  

 ราคากุ้ งกลุาด า (50 ตวั/กก.) เดือน ม.ค. 59 เฉล่ีย 226.00 บาท/กก. ราคาไม่เปล่ียนแปลง
จากเดือนก่อน  แตป่รับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +1.0%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือน ม.ค. 59 (บาท/กก.) 

เดือน       
     ชนดิกุ้ง กุ้งขาว (คละขนาด) กุ้งกลุาด า (ขนาด 50 ตวั/กก.) 

ม.ค. 58 246.80 223.69 

ธ.ค. 58 254.29 226.00 

ม.ค. 59 255.97 226.00 

% เทียบ ม.ค.  58 +3.72 +1.03 

% เทียบ ธ.ค. 58 +0.66 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน ม.ค. 59 ราคากุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 
36/40 เฉล่ีย 4.05 US$/ปอนด์ ราคาเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน +2.53% แตเ่ม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ราคาลดลง -13.83% ส าหรับการน าเข้ากุ้ งและผลติภณัฑ์ของสหรัฐฯ ในช่วง 
11 เดือนแรก ปี 58 ปริมาณรวม 531,172 ตนั (+2.35% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) สว่นใหญ่
น าเข้าจากอินเดีย (23.3%) อินโดนีเซีย (19.8%) เอกวาดอร์ (14.9%) ไทย (12.3%) และเวียดนาม 
(10.0%) ตามล าดบั  โดยการน าเข้าเพิ่มขึน้จากอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย 24.3% 11.5% และ 
13.4% ตามล าดบั  กุ้ งขาวจากประเทศแถบลาตนิอเมริกาตลาดยงัไม่มีการเคลื่อนไหวมากนกั 
ในขณะท่ีราคาคอ่นข้างสงู เช่น กุ้ งจากเอกวาดอร์ ขนาด 21/25 และ 26/30 สว่นกุ้ งขาวจาก
ประเทศแถบเอเชีย ตลาดจะต้องการกุ้ งขนาด 26/30 หรือใหญ่กว่า และในบางครัง้จะมีความ
ต้องการกุ้ งขนาด 16/20 และ 21/25 ซึง่สว่นใหญ่เป็นกุ้ งจากอินเดีย สว่นตลาดกุ้ งกลุาด าอยู่ใน 
สถาณการณ์คอ่นข้างทรงตวัในช่วงต้นปี  (INFOFISH Trade News No. 1/2016) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน ม.ค. 59 ราคาขายสง่กุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 
ของไทย ราคาเฉล่ีย 1,841.00  เยน/1.8 กก. (หรือ 15.15 US$) ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้ 
+4.63% จากเดือนก่อน แตล่ดลง -9.22 % จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  ส าหรับการ
น าเข้ากุ้ งวตัถดุบิ (กุ้ งแช่เย็นแช่แข็ง) ของญ่ีปุ่ น ในช่วง 11 เดือนแรก ปี 58 มีปริมาณ
รวม 138,108 ตนั (-5.3 % จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั) สว่นใหญ่น าเข้าจาก อินเดีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย อาร์เจนตน่ิา และไทย ตามล าดบั ด้าน  supply กุ้ งจากอินเดีย  
ปี 2558 คาดว่าจะมีผลผลติ 342,000 ตนั ประกอบด้วยกุ้ งแวนนาไม 298,000 ตนั 
(78%) และกุ้ งกลุาด า 84,000 ตนั (22%) ในขณะท่ีผลผลติกุ้ งจากอินโดนีเซีย ปี 2558 
มีผลผลติประมาณ 425,000 ตนั ซึง่ในปี 2559 คาดว่าผลผลติไม่น่าจะเพิ่มขึน้ไปจากนี ้ 
(INFOFISH Trade News No. 1/2016) 

 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2559 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/

