
              
  

 
สถานการณ์ราคาภายในประเทศ 

สถานการณ์ราคาตลาดตา่งประเทศ   

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน  พ.ค. 60 ราคาวัตถุดิบกุ้ งขาวขนาด 40 – 80 ตัว/กก. ปรับตัวลดลง  ในขณะที่กุ้ งขนาด 
90-100 ตวั ราคาเพิม่ขึน้เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน    แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนราคา
ปรับตวัเพิม่ขึน้ในทกุขนาด ส าหรับผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 87 ตู้   ใกล้เคียงกับ
เดือนก่อน  และเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  เพิม่ขึน้ 5.62% 
ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน พ.ค. 60 (บาท/กก.) 

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

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

เม.ย.. 60 205.38  191.18  172.63  165.28  150.00  134.21  124.50  

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

% เทียบ พ.ค. 59 +7.97  +2.34  +5.49  +5.50  +9.10  +8.30  +5.86  

%เทียบ เม.ย. 60 -5.06  -8.46  -5.12  -4.01  -0.13  +4.31  +6.12  

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้ งขาว (คละขนาด) เดือน พ.ค.60 เฉลี่ย 270.52 บาท/กก. ราคาไม่
เปลีย่นแปลงจากเดือนก่อน  และเพิม่ขึน้จากเดือนเดียวกนัของปีก่อน  3.05%  
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน พ.ค. 60 (บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ง กุ้งขาว (คละขนาด) 

พ.ค. 59 262.52 

เม.ย. 60 270.52 
พ.ค. 60 270.52 

% เทียบ พ.ค. 59 +3.05 

%เทียบ เม.ย. 60 0.00 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน พ.ค. 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.-เม.ย. 60 สหรัฐฯ มีการน าเข้า 179,701ตัน  (+3.11% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) 
โดย 80% น าเข้าจากประเทศผู้ผลติหลกั  5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย 27.81% (+43.28%) 
อินโดนีเซีย 20.91% (+1.04%) เอกวาดอร์12.98%  (-0.14%) ไทย 10.82%  (-13.84%)  
และเวียดนาม 7.86% (-23.40%) ในช่วง พ.ค.- มิ.ย. นี ้ผลผลิตกุ้ งจากอินเดียออกสู่
ตลาดมากขึน้ท าให้ราคาวัตถุดิบกุ้ งปรับตัวลดลงประมาณ กก. ละ 30-40 รูปี แต่
ผู้ประกอบการยังคงรักษาระดับราคาขายไว้ส าหรับสินค้ากุ้ งที่ก าลังมีค าสัง่ซือ้เข้ามา
จ านวนมาก  ในส่วนของเกษตรกรมีการชะลอการจับกุ้ ง เพื่อให้ได้กุ้ งที่มีขนาดใหญ่ 
ประมาณ 16/20 และ 13/15 ตวั/ปอนด์ (INFOFISH Trade News No. 11/2017) 

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 

 เดือน พ.ค. 60 ราคาขายสง่กุ้งแวนนาไม (เด็ดหัว ผ่าหลงั) แช่เย็นแช่แข็งของไทยในตลาด
ญ่ีปุ่ น ขนาด 41/50 เฉลี่ย 20.85 US$/1.8 กก. ปรับตัวเพิ่มขึน้  4.30% และ 3.61% เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อน และเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบกุ้ ง 
(กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง) เดือน ม.ค. –เม.ย. 60  ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้าปริมาณ 45,479 ตัน เพิ่มขึน้
จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน 1.83% โดยมีตลาดหลัก 5 อันดับแรก คือ เวียดนาม 20.72%      
(+20.08%) อินโดนีเซีย16.86% (-4.23%) อินเดีย 13.66% (-22.31%) ไทย 8.80% 
(+10.21%)  และจีน 6.06% (+23.07%)  การบริโภคกุ้ งของชาวญ่ีปุ่ นในช่วงนีช้ะลอตัวลง 
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน การบริโภคอาหารนอกบ้านลดลง อย่างไรก็ตาม  ภาพรวมของการ
บริโภคอาหารโดยทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึน้ โดยอาหาร
พร้อมบริโภคซึ่งขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้กุ้ งที่ใช้ปรุงในเมนูก๋วยเตี๋ยว  เทมปุระ ซูชิ 
และอาหารกล่อง (เบนโตะ) มีความต้องการบริโภคค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ น้ 
(INFOFISH Trade News No. 10/2017 และ No. 11/2017)  

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 
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ราคากุ้ง วนนาไม  ่เย น  ่ ข ง  เด ดหัว ต ดเปลือก  easy peel ) 

ของไทย นตลาดสหรัฐฯ ปี     -      พ ค   
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