
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

  เดือน เม.ย. 58 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวทกุขนาดยงัคงมีการปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากเดือนก่อน และจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยกุ้งขนาด 40 ตวั/กก. ราคามีการลดลง
น้อยกว่ากุ้งขนาดอื่นๆ ในขณะที่ผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 83.9 ตู้  เพิม่ขึน้
จากเดือนก่อน +15.8% และจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +1.8%  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน เม.ย. 58 (บาท/กก.) 

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

เม.ย. 57 263.10 258.10 244.52 225.71 196.90 171.43 159.05 

มี.ค. 58 230.19 215.58 185.19 173.85 162.12 148.46 135.38 

เม.ย. 58 208.33 178.33 156.19 145.71 131.90 121.43 111.00 

% เทียบ เม.ย. 57 -20.82 -30.91 -36.12 -35.44 -33.01 -29.17 -30.21 

% เทียบ มี.ค. 58 -9.50 -17.28 -15.66 -16.19 -18.64 -18.21 -18.01 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาว (คละขนาด) เดือน เม.ย. 58 เฉลีย่ 250.68 บาท/กก. ราคาเพิม่ขึน้จาก
เดือนก่อน และจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +0.3% และ +1.7% ตามล าดบั 

 ราคากุ้งกลุาด า (50 ตวั/กก.) เดือน เม.ย. 58 เฉลีย่ 225.23 บาท/กก. ราคาไม่
เปลีย่นแปลงจากเดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ราคาเพิม่ขึน้ +2.1%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดอืน เม.ย. 58 (บาท/กก.) 

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

เม.ย. 57 246.49 220.62 

มี.ค. 58 250.00 225.23 

เม.ย. 58 250.68 225.23 
% เทียบ เม.ย. 57 +1.70 +2.09 

% เทียบ มี.ค. 58 +0.27 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน เม.ย. 58 ราคากุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาดสหรัฐฯ 
ขนาด 41/50 เฉลีย่ 4.25 US$/ปอนด์ ราคาลดลงจากเดือนก่อน -1.2 % และจากเดือน
เดียวกนัของปี -22.7% ส าหรับการน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรก ปี 58 ปริมาณ 
89,006 ตนั (+5.2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยสว่นใหญ่น าเข้าจากอินโดนีเซีย อินเดีย 
เอกวาดอร์ ไทย และเวียดนาม ทัง้นีม้ีการน าเข้าเพิม่ขึน้จากอินโดนีเซีย (+35%) อินเดีย (+
18%) และไทย (+9%) สว่นการน าเข้าจากเอกวาดอร์ และเวียดนาม ลดลง -12% และ -9% 
ตามล าดบั สว่นการจดังาน Seafood Expo ที่กรุงบรัสเซลส์ในปีนี ้(21-23 เม.ย. 58)  พบว่ามี
จ านวนผู้ เข้าร่วมงานจ านวนมากกว่าปีก่อน โดยมีผู้น าเข้ากุ้งรายใหญ่จากสหรัฐฯ หลายราย
เข้าร่วมงาน  โดยให้ความสนใจกบัสนิค้ากุ้งจากประเทศในแถบเอเชีย อย่างไรก็ตามในเชิง
ปริมาณการท าธุรกิจ ยงัมีปริมาณไม่มากนกั เนื่องจากค่าเงินยโูรที่อ่อนค่าลง และผู้น าเข้ากุ้ง
ฯ สว่นใหญ่ยงัคงมีกุ้งในสต๊อกจ านวนหนึ่ง นอกจากนี ้demand ที่มีก็เป็นกุ้งขนาดเลก็ และ
เมื่อพจิารณาด้านราคาซือ้ขาย พบว่าราคาเสนอขายยงัไม่เป็นที่พอใจของผู้ซือ้จากสหรัฐฯ  
(INFOFISH Trade News No. 7/2015 และ 8/2015) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน เม.ย.  58 ราคาขายสง่กุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 
ของไทย ราคาเฉลีย่ 1,964  เยน/1.8 กก. (หรือ 16.5 US$) ราคาเพิม่ขึน้จากเดือนก่อน
เลก็น้อย   +1.0%แต่ลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน -10.7 % ส าหรับการน าเข้ากุ้งของ
ญ่ีปุ่ นในช่วง 3 เดือนแรก ปี 58 มีปริมาณ  40,106  ตนั ลดลงจากปีก่อนในช่วงเดียวกนั 
21% ด้าน supply กุ้งจากอินเดียในช่วงนีย้งัคงมีน้อย และสว่นใหญ่เป็นกุ้งขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ โดยเป็นการเลีย้งแบบ partial  ซึ่งกุ้งขนาดดงักลา่วจะสง่ออกไปเวียดนามและจีน 
สว่นกุ้งขนาดใหญ่โดยปกติจะสง่ออกไปญ่ีปุ่ น ทัง้นีร้าคาหน้าฟาร์มกุ้งขาวของอินเดียในรัฐ  
Andhra เพิม่ขึน้ประมาณ 7-8 % จากเดือนก่อน  ส าหรับไทย ผู้ เลีย้งกุ้งมีความกงัวลกบั
สถานการณ์ราคาขายที่ต ่ากว่าต้นทนุการผลติ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยงัคงเป็นผู้น าในการ
ผลติกุ้งแปรรูปส าหรับตลาดญ่ีปุ่ น โดยมีสดัสว่นการสง่ออกกุ้งแปรรูปไปตลาดญ่ีปุ่ นเพิม่ขึน้
เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้นีญ่ี้ปุ่ นมีความต้องการกุ้งแปรรูปมากกว่ากุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ดงันัน้ กุ้ง
จากไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน น่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการดงักลา่ว 
(INFOFISH Trade News No. 7/2015 และ 8/2015)   

 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2558 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/

