
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน  มิ.ย. 60 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวทกุขนาดปรับตวัเพิม่ขึน้จากเดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนราคากุ้งขาวสว่นใหญ่ขยบัราคาลดลง  ส าหรับผลผลิตกุ้ งเข้าสู่
ตลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 83 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน 4.44% และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน 4.77% 
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน มิ.ย. 60 (บาท/กก.) 

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

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

พ.ค. 60 195.00 175.00 163.80 158.65 149.81 140.00 132.12 

มิ.ย. 60 199.23 179.20 172.92 167.00 158.46 150.77 144.62 

% เทียบ มิ.ย. 59 +2.29 -5.58 -3.65 -3.26 -4.88 -6.24 -6.81 

%เทียบ พ.ค. 60 +2.17 +2.40 +5.57 +5.26 +5.78 +7.69 +9.46 

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาว (คละขนาด) เดือน ม.ิย. 60 เฉลีย่ 269.85 บาท/กก. ราคาลดลง
เลก็น้อยจากเดือนก่อน  และเพิม่ขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  3.05%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน มิ.ย. 60 (บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ง กุ้งขาว (คละขนาด) 

มิ.ย. 59 267.00 

พ.ค. 60 270.52 
ม.ิย. 60 269.85 
% เทียบ มิ.ย. 59 +1.07 

%เทียบ พ.ค. 60 -0.25 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน มิ.ย. 60 ราคากุ้ งขาวแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาด
สหรัฐฯ ขนาด 41/50 เฉลีย่ 4.10 US$/ปอนด์ ราคาเท่ากับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึน้ 5.13% ส าหรับการน าเข้ากุ้ งและผลิตภัณฑ์ เดือน 
ม.ค.-พ.ค. 60 สหรัฐฯ มีการน าเข้า 233,313 ตัน  (+6.92% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) 
โดยกว่า 80% น าเข้าจากประเทศผู้ ผลิตหลัก  5 ประเทศ ได้แก่  อินเดีย 29.00%           
(+54.81%) อินโดนีเซีย 20.27% (-0.40%) เอกวาดอร์ 13.17%  (+1.56%) ไทย 10.49%  
(-11.77%)  และเวียดนาม 7.84% (-20.03%) (INFOFISH Trade News No. 13/2017) 
จากข้อมลูอตัราการว่างงานของสหรัฐ ซึ่งมีอตัรา 4.3% นบัว่าเป็นอตัราที่ต ่าสดุนับตัง้แต่
ปี 2544 และอัตราการมีงานท าที่ขยายตัวค่อนข้างมากส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดกุ้ งของสหรัฐฯ ที่ เป็นไปในทิศทางบวกเช่นกัน 
(INFOFISH Trade News No. 12/2017) 

 

ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน มิ.ย. 60 ราคาขายส่งกุ้ งแวนนาไม (เด็ดหัว ผ่าหลงั) แช่เย็นแช่แข็งของไทยใน
ตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 เฉลี่ย 19.01 US$/1.8 กก. ปรับตัวลดลง 8.82% และ 4.65% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้า
วตัถดุิบกุ้ง (กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง) เดือน ม.ค. –พ.ค. 60 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้าปริมาณ 57,212
ตนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั 4.81% โดยมีตลาดหลกั 5 อนัดบัแรก คือ เวียดนาม 
21.97% (+27.02%) อินโดนีเซีย17.08% (-4.11%) อินเดีย 13.79%  (-15.45%) ไทย 
9.25% (+18.40%) และจีน 5.79% (+16.73%) (INFOFISH Trade News No. 
12/2017) ตลาดกุ้ งในญ่ีปุ่ นในช่วง มิ.ย. นี ้ค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าจะเป็นช่วงที่มี 
supply ออกมามาก แต่ demand มีในระดบัหนึ่ง และคาดว่าการบริโภคน่าจะแนวโน้ม
ดีขึน้ในช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ (O-bon) ซึ่งจะมีขึน้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 
(INFOFISH Trade News No. 13/2017) 

 

ที่มา :INFOFISH Trade News 
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ราคากุ้ง วนนาไม  ่เย น  ่ ข ง  เด ดหัว ติดเปลือก  easy peel ) 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560 
 

 



 


