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สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน พ.ค.62 ราคาวัตถุดิบกุ้ งขาวปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนโดยเฉลี่ย 3.23 % ในขณะที่
ผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 68.32 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน 9.41% และลดลงจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อน 22.45% 
2. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน พ.ค.62 (บาท/กก.) 

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

พ.ค. 62 180.00 160.00 140.40 132.60 125.20 116.80 108.54 

เม.ย. 62 180.00 160.00 139.77 131.14 121.82 107.27 93.41 

พ.ค. 61 149.81 130.58 121.54 118.27 114.62 111.15 106.65 
% เทียบ ม.ค.-พ.ค. 62 -0.72 -4.56 -6.30 -7.09 -7.91 -7.22 -7.74 

% เทียบ พ.ค. 61/62 20.15 22.53 15.52 12.12 9.23 5.08 1.77 

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาวคละขนาด เดือน พ.ค.62 เฉลีย่ 185.00 บาท/กก. ราคาคงที่จากเดือนที่
ผ่านมา และลดลง 17.95% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 61 
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน พ.ค.62 (บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ ง

 กุ้งขาว (คละขนาด) % การเปลีย่นแปลง 

พ.ค. 62 185.00 - 

เม.ย. 62 185.00 - 

พ.ค. 61/62 210.00 -17.95 
เม.ย. 61/62 246.18 -24.85 

ท่ีมา:กระทรวงพาณิชย์ ส านกัดชันีเศรษฐกิจการค้า www.dit.moc.go.th 

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 
 เดือน พ.ค.62 การน าเข้ากุ้ งของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 62 มีปริมาณ 42,871 ตัน 
ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปี 61 มีมูลค่า 363 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 
19% จากช่วงเดียวกนัของปี 61 มีการน าเข้ากุ้ งจากอินเดียเพิ่มขึน้ 20% เนื่องจาก
ราคาต ่า อินเดียและเม็กซิโกมีสดัส่วนการตลาดเพิ่มขึน้ 37% และ 14% จากการ
น าเข้ากุ้งทัง้หมดของสหรัฐฯ สว่นสดัสว่นการตลาดอินโดนีเซีย เอกวาดอร์ เวียดนาม 
จีน และไทย ลดลง 25% 7% 24% 46% และ 32% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้า
ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 สหรัฐฯ มีการน าเข้าปริมาณ 145,992 ตัน ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 5.89% มีการน าเข้าจากประเทศผู้ ผลิตหลกั ได้แก่ อินเดีย 48,456 ตัน (+
17.62%) อินโดนีเซีย 34,310 ตัน (-14.15%) เอกวาดอร์ 19,756 ตัน (-12.25%) 
ไทย 11,305 ตัน (-20.17%) และจีน 11,285 ตัน (-59.94%) (INFOFISH Trade 
News No. 8-9/2019)  

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 
 เดือน พ.ค. 62 ความต้องการน าเข้ากุ้ งสดแช่เย็นแช่แข็งของญ่ีปุ่ นลดลงเพียงเล็กน้อย    
โดยความต้องการซือ้กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยและจีนในช่วงไตรมาสแรกของปี 62 ลดลง 
แต่ความต้องการซือ้เพิม่ขึน้จากเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย รวมไปถึงกุ้ งแดง (red shrimp) 
จากอาร์เจนตินา ส าหรับเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้าปริมาณ 30,155 ตัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 61 (-1.83%) มีการน าเข้าจากประเทศผู้ ผลิตหลกั ได้แก่ เวียดนาม 
5,933 ตัน (+2.66%) อินเดีย 5,166 ตัน (+9.66%) อินโดนีเซีย 4,910 ตัน (-10.35%)       
ไทย 2,447 ตัน (-7.66%) และ จีน 1,254 ตัน (-28.42%) (INFOFISH Trade News No.              
8-9/2019) 

 
 
ที่มา :INFOFISH Trade News 
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ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
ปี     -      ม ค -พ ค   

กุ้งขาว  คละขนาด กุ้งกุลาด า  คละขนาด 
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ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
 

 

http://www.dit.moc.go.th/

