
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

  เดือน ต.ค. 58 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวทกุขนาดยงัคงมีการปรับตวัลดลงประมาณ 2.3%-
9.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน โดยกุ้งขนาดเลก็มีการปรับตวัลดลงของราคามากกว่ากุ้ง
ขนาดใหญ่ และเมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ราคาลดลงในทกุขนาดเช่นกนั 
(24.6%-28.6%)  ในขณะที่ผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 105.41 ตู้  เพิม่ขึน้
จากเดือนก่อน +2.0% แต่ลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  -7.6%  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ต.ค. 58 (บาท/กก.) 

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

ต.ค. 57 241.39 228.10 198.41 183.50 171.19 155.43 139.79 

ก.ย. 58 184.23 174.23 159.81 148.75 134.32 122.12 112.88 

ต.ค. 58 180.00 170.00 149.00 137.00 123.80 111.00 105.40 

% เทียบ ต.ค. 57 -25.43 -25.47 -24.90 -25.34 -27.68 -28.59 -24.60 

% เทียบ ก.ย. 58 -2.30 -2.43 -6.76 -7.90 -7.83 -9.10 -6.63 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาว (คละขนาด) เดือน ต.ค. 58 เฉลีย่ 256.60 บาท/กก. ราคาเพิม่ขึน้จาก
เดือนก่อนเลก็น้อย +0.8% และเพิม่ขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +3.2%  

 ราคากุ้งกลุาด า (50 ตวั/กก.) เดือน ต.ค. 58 เฉลีย่ 225.23 บาท/กก. ราคาไม่
เปลีย่นแปลงจากเดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ราคาเพิม่ขึน้ +1.4%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดอืน ต.ค. 58 (บาท/กก.) 

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

ต.ค. 57 248.74 222.15 

ก.ย. 58 254.59 225.23 

ต.ค. 58 256.60 225.23 

% เทียบ ต.ค. 57 +3.16 +1.39 

% เทียบ ก.ย. 58 +0.79 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน ต.ค. 58 ราคากุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาดสหรัฐฯ 
ขนาด 41/50 เฉลีย่ 3.68 US$/ปอนด์ ราคาลดลงจากเดือนก่อนและจากเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน -3.25 % c]t -27.1% ตามล าดบั ส าหรับการน าเข้ากุ้งและผลติภณัฑ์ของ
สหรัฐฯ ในช่วง 8 เดือนแรก ปี 58 ปริมาณ 363,123 ตนั (+3.5 % จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน) ทัง้นีส้หรัฐฯ มีการน าเข้าเพิม่ขึน้ในผลติภณัฑ์กุ้งเกือบทกุประเภท ยกเว้น กุ้งปรุง
แต่งลดลง 1.2% ตลาดกุ้งในสหรัฐฯ มีความต้องการกุ้งขาวขนาด 13/15 หรือใหญ่กว่า  
โดย supply สว่นใหญ่เป็นกุ้งจากอินเดีย ซึ่งอินเดียได้เร่งการผลติผลติภณัฑ์กุ้งเพือ่
รองรับความต้องการบริโภคกุ้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ส าหรับกุ้งในตลาด
ระดบัร้านอาหาร/ภตัตาคาร  ได้เตรียมมาตรการการสง่เสริมการตลาดเพือ่กระตุ้นการ
บริโภคในช่วงปลายปีเช่นกนั (INFOFISH Trade News No. 20/2015) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน ต.ค. 58 ราคาขายสง่กุ้งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 ของ
ไทย ราคาเฉลีย่ 1,735 เยน/1.8 กก. (หรือ 14.41 US$) ราคาเพิม่ขึน้ +4.0% จากเดือนก่อน 
แต่ -31.68% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน และในช่วง 9 เดือนแรก ปี 58 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้า
กุ้งแช่แข็ง ปริมาณ 103,991 ตนั (-5.0 % จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั) โดยน าเข้าจาก
เวียดนามมากที่สดุ (20.8%) รองลงมา คือ อินเดีย (19.3%) อินโดนีเซีย (18.0%) และไทย 
(7.7%) ซึ่งการน าเข้าจาก 4 ประเทศดงักลา่วมีปริมาณเพิม่ขึน้จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั 
ในขณะที่น าเข้าจากจีน อาร์เจนติน่า และรัสเซีย ลดลง ส าหรับด้าน supply  ผลผลติกุ้งจาก
อินเดีย ปี 2558-59  คาดว่าจะลดลง 10-20% จากปี 2557-58 ซึ่งมีปริมาณ 353,000 ตนั 
เนื่องจากอินเดียประสบปัญหาเร่ืองโรค Microsporidian ที่เกิดจากเชือ้ EHP ในพืน้ที่ 
Andhra Pradesh ซึ่งเป็นแหลง่เลีย้งกุ้งที่ส าคญัของอินเดีย  และก่อนหน้านี ้ยงัประสบ
ปัญหาเร่ืองโรคดวงขาว ประกอบกบัเจอปัญหาด้านต้นทนุอาหารกุ้งที่สงูขึน้ จึงคาดว่าผู้
เลีย้งกุ้งอินเดียจะมีการลดการเลีย้งลง (INFOFISH Trade News No. 20/2015) 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2558 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/

