
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร  

  เดือน มิ.ย. 59 ราคาวตัถดุบิกุ้ งขาวทกุขนาดมีการปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน 
เช่นเดียวกนักบัการเปรียบเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ส าหรับผลผลติกุ้ งเข้าสูต่ลาด
ทะเลไทยเฉล่ียวนัละ 87 ตู้ เพิ่มขึน้จากเดือนก่อน   6.0% และจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
+13.8%  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน มิ.ย.. 59 (บาท/กก.) 

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

มิ.ย. 58   205.00  
  
174.42  

  
161.65  

  
156.35  

  
148.08  

  
137.12  

  
130.00  

พ.ค. 59 180.60 171.00 155.28 150.38 137.31 129.27 124.81 

มิ.ย. 59 194.77 189.80 179.47 172.62 166.58 160.80 155.18 

% เทียบ มิ.ย. 58 -4.99 +8.82 +11.02 +10.41 +12.50 +17.27 +19.37 

% เทียบ พ.ค. 59 +7.85 +10.99 +15.58 +14.79 +21.32 +24.39 +24.34 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้ งขาว (คละขนาด) เดือน มิ.ย. 59 เฉล่ีย 267.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึน้จาก
เดือนก่อนเลก็น้อย +1.7% และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +7.9%  

 ราคากุ้ งกลุาด า (50 ตวั/กก.) เดือน มิ.ย.. 59 เฉล่ีย  226.77 บาท/กก. ราคาเปล่ียนแปลง
เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัเดือนก่อน  และเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน   
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือน ม.ิย. 59 (บาท/กก.) 

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

มิ.ย. 58 247.38 225.23 

พ.ค. 59 262.52 226.00 

มิ.ย. 59 267.00 226.77 

% เทียบ มิ.ย.  58 +7.93 +0.68 

% เทียบ พ.ค.  59 +1.71 +0.34 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน มิ.ย. 59 ราคากุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 
41/50 เฉล่ีย 3.90 US$/ปอนด์ ราคาไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนก่อน แตล่ดลง  -3.50% เม่ือเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเข้ากุ้ งและผลติภณัฑ์  ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 59 สหรัฐ
มีการน าเข้า 218,204 ตนั ลดลงเลก็น้อย -0.84% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยตลาดหลกั 5 
อนัดบัแรก คือ อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์  ไทย และเวียดนาม ทัง้นี ้น าเข้าจากไทย 27,752 
ตนั  (+7.66%) และจากการท่ีองักฤษลงประชามตอิอกจาก EU จงึท าให้เกิดผลกระทบตอ่ตลาด
การเงินทัว่โลก โดยตลาดหุ้นและคา่เงินมีความผนัผวน  แตอ่ย่างไรก็ตาม คงเป็นผลกระทบใน
ระยะสัน้เทา่นัน้ ส าหรับตลาดกุ้ งในช่วงนีค้อ่นข้างเสถียรภาพ โดยมี Supply กุ้ งออกมารองรับกบั
ความต้องการบริโภค สง่ผลให้ราคากุ้ งในตลาดขายสง่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากนกั ทัง้นี ้supply 
จากอินเดียออกสูต่ลาดอย่างตอ่เน่ือง และสว่นใหญ่มีขนาด 13/15 16/20 และ 21/25 ในขณะท่ี
ขนาด 31/40 และเลก็กว่า มีไม่มากนกั  (INFOFISH Trade News No. 13/2016) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน มิ.ย. 59 ราคาขายสง่กุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 ของไทยไม่
มีการแจ้งราคา แตร่าคากุ้ งของอินเดีย ราคาเฉล่ีย 1,987.50 เยน/1.8 กก. (หรือ 18.24 US$) ราคา
ปรับตวัลดลงเลก็น้อย -0.63% จากเดือนก่อน แตเ่พิ่มขึน้ +6.37% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ส าหรับการน าเข้าวตัถดุบิกุ้ ง (กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง)  ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 59 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้า 
54,587 ตนั (เพิ่มขึน้ +14.27% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีตลาดหลกั 4 อนัดบัแรก คือ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และไทย  ทัง้นีน้ าเข้าจากไทย  4,468 ตนั (+27.84%) (INFOFISH 
Trade News No. 12/2016) มีรายงานว่า คา่ใช้จ่ายของครัวเรือนญ่ีปุ่ นในการบริโภคอาหารทะเล 
เดือน พ.ค.มีอตัราเพิ่ม 1% เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดฝูนท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่การออกนอกบ้านก็ตาม และคาดว่าเทศกาล O-bon หรือเทศกาลไหว้บรรพบรุุษ ที่
จะมีขึน้ในช่วงกลางเดือน ส.ค. น่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคกุ้ งได้อีกครัง้หนึง่ (INFOFISH Trade 
News No. 13/2016)  

 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/


 


