
              
  
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน ก.พ.62 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวปรับตวัลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉลีย่ 3.33 % อปุสงค์
กุ้ งภายในประเทศเพิ่มขึน้ ในขณะที่ผลผลิตกุ้ งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 53.21 ตู้  
เพิม่ขึน้จากเดือนก่อน 17.46% และลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน 14.87% 
2. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ก.พ.62 (บาท/กก.) 

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

ก.พ. 62 204.74 183.42 167.11 156.84 144.21 132.89 127.11 

ม.ค. 62 206.46 193.75 178.33 166.46 149.17 134.79 125.83 

ก.พ. 61 216.43 202.62 188.10 180.95 166.43 148.10 136.90 

% เทียบ ม.ค.-ก.พ. 62 -0.83 -5.33 -6.29 -5.78 -3.33 -1.41 1.02 

% เทียบ ก.พ. 61/62 -5.40 -9.48 -11.16 -13.32 -13.35 -10.27 -7.15 

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาวคละขนาด เดือน ก.พ.62 เฉลีย่ 195.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากเดือนที่
ผ่านมา 13.33% และลดลง 28.57% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน ก.พ.62(บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ ง

 กุ้งขาว (คละขนาด) % การเปลีย่นแปลง 

ก.พ. 62 195.00 -13.33 

ม.ค. 62 225.00 9.76 

ก.พ. 61 273.00 -28.57 
ม.ค. 61 268.29 -21.73 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 

 เดือน ก.พ.62 อุปสงค์สินค้ากุ้ งในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ในช่วงเดือน พ.ย. 61 5.48% เนื่องจาก
อปุทานจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่ท าให้ราคาลดลง ในขณะที่มีการน าเข้ากุ้ ง
จากไทยเพิ่มขึน้ ส าหรับการน าเข้าในช่วงเดือน   ม.ค.-พ.ย. 61 สหรัฐฯ มีการน าเข้าปริมาณ 
634,816 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.66% มีการน าเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลกั 
ได้แก่ อินเดีย 226,197 ตัน (-13.80%) อินโดนีเซีย 121,173 ตัน(-11.52%) เอกวาดอร์70,942 ตัน      
(-6.02%)  เวียดนาม 54,356ตัน (-5.33%) และ ไทย 45,192 ตัน (+51.16%) (INFOFISH Trade News 
No. 3/2019)  

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 
เดือน ก.พ. 62 เกิดภาวะสินค้ากุ้ งขาดตลาด โดยเฉพาะกุ้ งกุลาด า จนถึงเดือนเมษายน 2562 คาดการณ์ว่า
ความต้องการสนิค้ากุ้งที่มีมลูค่าเพิม่จะสงูขึน้ไปอีก เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน ท าให้การขนส่งล่าช้า 
ส าหรับเดือน  ม.ค.-ธ.ค. 61 ญ่ีปุ่ นมีการน าเข้าปริมาณ 221,451 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
5.51% มีการน าเข้าแบ่งเป็นประเภทสินค้า  ดังนี ้สดแช่แข็ง 155,062 ตัน (-9.29%) แปรรูป 41,022 ตัน             
(+2.97%) ปรุงสกุ แช่แข็ง 20,533 ตัน (+5.84%) แห้ง/เค็ม/ในน า้เกลือ 2,371 ตัน (+80.58%) ปรุงสกุ รมควัน 
203 ตนั (+11.54%) และ ซูชิ (พร้อมข้าว) 2,260 ตนั  (-16.11%) (INFOFISH Trade News No. 3/2019) 

 
ที่มา :INFOFISHTrade News 
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ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
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กุ้งขาว  คละขนาด กุ้งกุลาด า  คละขนาด 

2.60

3.10

3.60

4.10

4.60

5.10

5.60

6.10

  
   

  
  

   
  

  
 

                                                  easy peel ) 
                          -          -      

31/35 36/40 41/50

0.00

10.00

20.00

30.00

  
   

  
  

   
  

   
  

 

                                                                   -          -      

31 / 40 41 / 50 51 / 60

กลุม่เศรษฐกิจการประมง  0 2561 3353 
ผู้จดัท ารายงาน : สทุธสนีิ สนธิรัตน  
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สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 

 

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

