
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

  เดือน ก.ย. 57 ราคาวตัถดุิบกุ้ งขาวทุกขนาดลดลงจากเดือนก่อน โดยกุ้ งเล็กจะมี
การลดลงของราคามากกว่ากุ้งขนาดใหญ่ และเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ราคา
กุ้ งมีการปรับตัวลดลงเช่นกัน 13-20% ในขณะที่ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 
100.36 ตู้  ใกล้เคียงกับเดือนก่อน (-1.0%) และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
+2.2% ตามล าดบั  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ก.ย. 57 (บาท/กก.) 

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

ก.ย. 56 257.60 252.60 246.60 237.80 227.00 211.80 196.60 

ส.ค. 57 227.50 222.61 217.73 207.92 195.00 185.00 176.04 

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

% เทียบ ก.ย. 56 -12.82 -12.91 -13.07 -14.91 -16.72 -18.61 -19.72 

% เทียบ ส.ค. 57 -1.28 -1.17 -1.54 -2.68 -3.05 -6.82 -10.34 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้ งขาว (คละขนาด) เดือน ก.ย. 57 เฉลี่ย 247.22 บาท/กก. เพิ่มขึน้
เลก็น้อยจากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนราคาเพิม่ขึน้+18.8%  

 ราคากุ้ งกุลาด า (50 ตัว/กก.) เดือน ก.ย. 57 เฉลี่ย 222.15 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
จากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนราคาเพิม่ขึน้    + 2.7%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดอืน ก.ย. 57 (บาท/กก.) 

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

ก.ย. 56 208.1 216.31 

ส.ค. 57 246.96 222.15 
ก.ย. 57 247.22 222.15 

% เทียบ ก.ย. 56 18.80 2.70 

% เทียบ ส.ค. 57 0.11 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน ก.ย. 57 ราคากุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาดสหรัฐฯ 
ขนาด 36/40 เฉลีย่ 5.30 US$/ปอนด์ ราคาเพิม่ขึน้จากเดือนก่อน +1.3% แต่เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ราคาลดลง -8.3% ส าหรับในช่วง 8 เดือนแรก ปี 57 สหรัฐฯ มีการน าเข้ากุ้ ง
และผลิตภัณฑ์ปริมาณ 350,481 ตัน (+11.9% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) โดยน าเข้าจาก
เอกวาดอร์ (18.7%) อินโดนีเซีย (18.7%) อินเดีย (17.2%) เวียดนาม (13.8%) และไทย 
(10.3%) และจากการที่พบสารตกค้างในกุ้ งที่น าเข้าจากอินเดียท าให้สหรัฐฯ เพิ่มความเข้มข้น
ในการสุม่ตรวจฯ กุ้งจากอินเดีย โดยเฉพาะกุ้งจากแหล่งเลีย้งในแถบ Andhra นอกจากนีอ้ินเดีย
ยังได้รับผลกระทบจากพายุโซโคลน Hud Hud  ท าให้ผลผลิตกุ้ งเสียหายเป็นจ านวนมากใน
บริเวณ Andhra และ Odisha ซึ่งเป็นชายฝ่ังตะวันออกของประเทศ ส่วนกุ้ งจากเวียดนาม 
หลงัจากที่สหรัฐฯ ประกาศภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) อัตราใหม่ ซึ่งสงูกว่าเดิม คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้ งของเวียดนามในตลาดสหรัฐฯ (INFOFISH Trade News No. 
19/2014) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน ก.ย. 57 ราคาขายสง่กุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 
ของไทย ราคาเฉลี่ย 2,446.50 เยน/1.8 กก.  ราคาใกล้เคียงกับเดือนก่อน (+1.7%) และ
เพิม่ขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +28.8% ในช่วง 8 เดือนแรก ปี 57 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้า
กุ้งแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นกุ้งวตัถดุิบปริมาณ 92,003 ตนั (-20.4% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) 
โดยส่วนใหญ่น าเข้าจากเวียดนาม (19.6%) อินโดนีเซีย (16.7%) อินเดีย (14.5%)  
อาร์เจนตินา (8.1%) และไทย (7.5%) ทัง้นีล้ดปริมาณการน าเข้ากุ้งจากผู้ผลติในแถบเอเชีย 
แต่เพิม่ปริมาณการน าเข้ากุ้งน าเย็นจากอาร์เจนติน่า รัสเซีย และแคนาดา เนื่องจากราคาที่
ถกูกว่า ส่วนสถานการณ์ด้าน supply ผลผลิตกุ้ งจากประเทศในภูมิภาคอาเซียยังคงมีไม่
เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะกุ้ งจากไทย ซึ่งกระทบต่อการน าเข้ากุ้ งแปรรูปของ
ญ่ีปุ่ น เนื่องจากไทยเป็น supplier รายใหญ่ส าหรับกุ้ งแปรรูปในตลาดญ่ีปุ่ น (INFOFISH 
Trade News No. 18/2014)    

 
ที่มา : INFOFISH Trade News 
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http://www.samutsakonshrimp.com/

