
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร  

  เดือน พ.ค. 59 ราคาวตัถดุบิกุ้ งขาวขนาดกลางถึงใหญ่มีการปรับตวัลดลงจากเดือน
ก่อน ในขณะท่ีกุ้ งขนาดเลก็ราคาเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกนักบัการเปรียบเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ส าหรับผลผลติกุ้ งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉล่ียวนัละ 82 ตู้ ลดลงจากเดือนก่อน       
-6.7% แตเ่พิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +2.1%  
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน พ.ค. 59 (บาท/กก.) 

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

พ.ค. 58   205.00  175.00  156.75  148.91  137.50  128.17  119.62  

เม.ย. 59 194.41 185.31 163.44 155.83 135.88 124.83 119.00 

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

% เทียบ พ.ค.  58 -11.90 -2.29 -0.94 0.99 -0.14 0.86 4.34 

% เทียบ เม.ย. 59 -7.10 -7.72 -4.99 -3.50 1.05 3.55 4.88 

ที่มา: ชมรมผู้ ค้ากุ้งสมทุรสาคร www.samutsakonshrimp.com 

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้ งขาว (คละขนาด) เดือน พ.ค. 59 เฉล่ีย 262.52 บาท/กก. ราคาลดลงจาก
เดือนก่อนเลก็น้อย -0.1% และเพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน +6.9%  

 ราคากุ้ งกลุาด า (50 ตวั/กก.) เดือน พ.ค. 59 เฉล่ีย 226.00 บาท/กก. ราคาไม่เปล่ียนแปลง
จากเดือนก่อน  แตเ่พิ่มขึน้เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  +0.3% 
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือน พ.ค. 59 (บาท/กก.) 

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

พ.ค. 58 245.66 225.23 

เม.ย. 59 262.73 226.00 
พ.ค. 59 262.52 226.00 

% เทียบ พ.ค.  58 6.86 0.34 

% เทียบ เม.ย.  59 -0.08 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน พ.ค. 59 ราคากุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็ง (easy peel) ของไทยในตลาดสหรัฐฯ 
ขนาด 41/50 เฉล่ีย 3.90 US$/ปอนด์ ราคาเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน +3.18 % แตล่ดลง  -
3.71% เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับงาน Seafood Show ท่ีกรุงบรัสเซล 
ประเทศเบลเย่ียม เม่ือ 26-28 เม.ย. 59 พบว่ามีจ านวนผู้ เข้าชมงานน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
แตไ่ม่กระทบตอ่การท าธุรกิจ เน่ืองจากการเช่ือมโยงธุรกิจในปัจจบุนัใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนมากขึน้นัน้เอง สว่นสถานการณ์ด้าน supply จากประเทศผู้ผลติ 
เช่น อินเดีย จะเหน็ว่าวตัถดุบิกุ้ งยงัออกมาไม่เพียงพอกบัความต้องการของ
ผู้ประกอบการแปรรูป แตค่าดว่าสถานการณ์จะดีขึน้เพราะเร่ิมมีฝนตก กุ้ งขนาดใหญ่ 
(16/20 และ 21/25) เร่ิมออกสูต่ลาดมากขึน้ โดยมีตลาดหลกัอยู่ท่ีเวียดนาม และจีน สว่น
ผลผลติกุ้ งจากประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม คาดว่าจะ
ออกลา่ช้า เน่ืองจากประสบปัญหาภยัแล้ง (INFOFISH Trade News No. 10/2016) 

 

 ที่มา : INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน พ.ค. 59 ราคาขายสง่กุ้ งแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งในตลาดญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 ของ
ไทยไม่มีการแจ้งราคา แตร่าคากุ้ งของอินเดีย ราคาเฉล่ีย 2,000 เยน/1.8 กก. (หรือ 18.25 
US$) ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อย +2.57% จากเดือนก่อน แตล่ดลง -7.43% จากเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ส าหรับการน าเข้าวตัถดุบิกุ้ ง (กุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็ง)  ในช่วง 4 เดือน
แรก ปี 59 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้า 44,663 ตนั เพิ่มขึน้ +17.29% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นี ้ตลาดหลกั 4 อนัดบัแรก คือ อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และไทย โดยน าเข้า
เพิ่มขึน้จากอินเดีย และไทย  70.76% และ 38.90% ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเฉพาะ
การน าเข้าในเดือน เม.ย. 59 จะเหน็ว่าญ่ีปุ่ นมีการน าเข้าเพิ่มขึน้จากปีก่อนในเดือน
เดียวกนั 18.26% แสดงว่าการบริโภคกุ้ งมีแนวโน้มดีขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม ในช่วง มิ.ย.-
ก.ค. คาดว่าการบริโภคอาจจะชะลอลงไปบ้างโดยเฉพาะในบริเวณพืน้ท่ีกรุงโตเกียว 
เน่ืองจากเป็นช่วงฤดฝูน ผู้บริโภคไม่สะดวกในการออกไปจบัจ่ายใช้สอย  ( INFOFISH 
Trade News No. 10/2016)  

 

ที่มา : INFOFISH Trade News 
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สถานการณ์ราคากุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนมถินุายน 2559 
 

 

http://www.samutsakonshrimp.com/


 


