
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

  เดือน ต.ค. 57 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวขนาด 60 ตวัขึน้ไป มีการปรับตวัลดลงจากเดือน
ก่อน และเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ราคากุ้ งมีการปรับตัวลดลงในกุ้ งทุกขนาด 
15-34% โดยกุ้งเลก็จะมีการลดลงของราคามากกว่ากุ้ งใหญ่ ในขณะที่ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาด
ทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 114.15 ตู้  เพิม่ขึน้จากเดือนก่อนและเดือนเดียวกนัของปีก่อน  +13.7% 
และ +22.7% ตามล าดบั  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ต.ค. 57 (บาท/กก.) 

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

ต.ค. 56 285.74 280.74 275.56 264.44 247.41 225.56 211.30 

ก.ย. 57 224.58 220.00 214.38 202.35 189.05 172.38 157.83 

ต.ค. 57 241.39 228.1 198.41 183.5 171.19 155.43 139.79 

% เทียบ ต.ค. 56 -15.52 -18.75 -28.00 -30.61 -30.81 -31.09 -33.84 

% เทียบ ก.ย. 57 +7.49 +3.68 -7.45 -9.32 -9.45 -9.83 -11.43 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้ งขาว (คละขนาด) เดือน ต.ค. 57 เฉลี่ย 248.74 บาท/กก. เพิ่มขึน้
เลก็น้อยจากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนราคาเพิม่ขึน้+14.4%  

 ราคากุ้ งกุลาด า (50 ตัว/กก.) เดือน ต.ค. 57 เฉลี่ย 222.15 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
จากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนราคาเพิม่ขึน้  + 2.5%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดอืน ต.ค. 57 (บาท/กก.) 

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

ต.ค. 56 217.43 216.69 

ก.ย. 57 247.22 222.15 
ต.ค. 57 248.74 222.15 

% เทียบ ต.ค. 56 +14.40 +2.52 

% เทียบ ก.ย. 57 +0.61 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน ต.ค. 57 ราคากุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาด
สหรัฐฯ ขนาด 41/50 เฉลี่ย 5.05 US$/ปอนด์ ราคาลดลงจากเดือนก่อนและจากเดือน
เดียวกนัของปีก่อน  -1.0%และ -5.6% ตามล าดับ ความต้องการกุ้ งในตลาดสหรัฐฯ มี
แนวโน้มดีขึน้ในไตรมาส 3 ปี 57 โดยปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการบริโภค คือGDP ไตร
มาส 3/57 ที่มีอตัราการเพิ่มขึน้ +3.5% รวมทัง้ราคาน า้มันในตลาดโลกที่มีการปรับตัว
ลดลง ซ่ึงเห็นได้จากการน าเข้ากุ้งที่เพิม่ขึน้  ทัง้นี ้ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 57 สหรัฐฯ มีการ
น าเข้ากุ้งและผลติภณัฑ์ปริมาณ 406,955 ตนั (+12.1% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) โดย
น าเข้าจากอินเดีย (18.6%) อินโดนีเซีย (17.9%) เอกวาดอร์ (17.9%) เวียดนาม (13.9%) 
และไทย (10.5%) สหรัฐมีการน าเข้ากุ้ งขนาดใหญ่ในปริมาณที่มากขึน้ ส าหรับกุ้ งจาก
อินเดียสว่นใหญ่เป็นกุ้งปลอกเปลือก เช่นเดียวกันกับกุ้ งจากเอกวาดอร์และอินโดนีเซีย 
ส่วนกุ้ งชุบเกล็ดขนมปังมีการน าเข้าเพิ่มขึน้ประมาณ 12% จากจีนและเอกวาดอร์ 
(INFOFISH Trade News No. 21/2014) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน ต.ค. 57 ราคาขายสง่กุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 
ของไทย ราคาเฉลีย่ 2,537 เยน/1.8 กก.  ราคาเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนและจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน +3.7% และ +30.1% ตามล าดบั ความต้องการกุ้ งในตลาดญ่ีปุ่ นมีการปรับตัว
เพิม่ขึน้ทัง้การบริโภคอาหารนอกบ้านและการปรุงอาหารเองในครัวเรือน เนื่องจากสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นขึน้ โดย demand กุ้งขนาดเลก็ปลอกเปลอืกจะมีมากเพือ่น ามาใช้ในการ
ประกอบอาหารประเภทราเมน และอดุ้ง นอกจากนีใ้นครัวเรือนยงันิยมปรุงอาหารประเภท
หม้อไฟ หรือ “Nabe” ดงันัน้ความต้องการกุ้ งติดเปลือก (ทัง้แบบติดหัว และเด็ดหัว) จะมี
มากกว่าช่วงฤดอูื่น ส าหรับการน าเข้ากุ้งแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นกุ้ งวัตถุดิบของญ่ีปุ่ นในช่วง 9 
เดือนแรก ปี 57 ปริมาณ 109,201 ตัน (-16.9% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) โดยส่วนใหญ่
น าเข้าจากเวียดนาม (19.5%) อินเดีย (17.5%)   อินโดนีเซีย (16.1%) อาร์เจนติน่า (8.8%) 
จีน (7.4%) และไทย (7.3%) ทัง้นีล้ดปริมาณการน าเข้ากุ้ งจากผู้ผลิตในแถบเอเชีย แต่เพิ่ม
ปริมาณการน าเข้ากุ้งน าเย็นจากอาร์เจนติน่า รัสเซีย และแคนาดา เนื่องจากราคาที่ถูกกว่า 
(INFOFISH Trade News No. 21/2014)    

 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2557 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/

