
              
  
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน ก.ย.62 ราคาวัตถุดิบกุ้ งขาวปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉลี่ย 10.38 % ในขณะที่
ผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 74.70 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน 1.29% และลดลงจากเดือน
เดียวกนัของปีก่อน 10.97% 
2. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ก.ย.62 (บาท/กก.) 

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

ก.ย. 62 165.60 152.80 131.60 119.20 112.80 102.80 95.20 

ส.ค. 62 180.00 160.00 147.71 138.33 126.46 117.29 112.08 

ก.ย. 61 171.60 162.80 145.20 134.40 126.40 116.00 110.20 

% เทียบ ม.ค.-ก.ย. 61/62 -0.39 -3.50 -5.00 -5.51 -5.27 -6.24 -6.56 
% เทียบ ก.ย. 61/62 -3.50 -6.14 -9.37 -11.31 -10.76 -11.38 -13.61 

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาวคละขนาด เดือน ก.ย.62 เฉลีย่ 165.00 บาท/กก. ราคาคงที่จาก
เดือนที่ผ่านมา และลดลง 21.43% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 61 
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน ส.ค.62 (บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ ง

 กุ้งขาว (คละขนาด) % การเปลีย่นแปลง 

ก.ย. 62 165.00 - 

ส.ค. 62 165.00 -5.71 

ก.ย. 61/62 - -21.43 
ส.ค. 61/62 - -35.29 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 
เดือน ก.ย. 62 อินเดียยงัคงเป็นผู้ส่งออกรายส าคัญในตลาดสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯมีปริมาณการ
น าเข้ากุ้ งจากอินเดียในช่วงคร่ึงปีแรกประมาณ 1 ใน 3 จากการน าเข้ากุ้ งทัง้หมดของสหรัฐฯ 
ปริมาณ 361,026 ตัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การน าเข้ากุ้ งจาก
จีนมีปริมาณลดลง เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จีนยังคงเป็นผู้
สง่ออกรายใหญ่ในสินค่ากุ้ งแช่แข็งชุบขนมปังให้สหรัฐฯ(INFOFISH 16-17/2019) การน าเข้า
กุ้งของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณ 60,452 ตัน โดยมีการน าเข้าจากอินเดียมาก
ที่สุด ปริมาณ 25,309 ตัน อินโดนีเซีย ปริมาณ 9,550 ตัน เอกวาดอร์ ปริมาณ 7,818 ตัน 
เวียดนาม ปริมาณ 6,544 ตนั ไทย ปริมาณ 3,367 ตัน การน าเข้ากุ้ ง เดือนมกราคม-กรกฎาคม 
2562 ปริมาณ 361,972ตัน โดยมีการน าเข้าจากอินเดียมากที่สุด ปริมาณ 141,003 ตัน 
อินโดนีเซีย ปริมาณ 71,393 ตัน เอกวาดอร์ ปริมาณ 48,427 ตัน เวียดนาม 27,685 ตัน และ
ไทย ปริมาณ 21,776 ตนั (NOAA, 2019) 

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 
เดือน ก.ย. 62 ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึน้ท าให้ระบบเศรษฐกิจมัน่คงมากขึน้ และส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า
กุ้งของตลาดในประเทศ และราคาที่ได้ท าการตกลงซือ้ไว้ล่วงหน้า การบริโภคกุ้ งในช่วงวันหยุดฤดูร้อนมี
เพิ่มมากขึน้ แต่กุ้ งขนาดใหญ่ยังคงขาดตลาด (INFOFISH 16-17/2019) การน าเข้ากุ้ งของญ่ีปุ่ น เดือน
กรกฎาคม  2562 ปริมาณ 20,383 ตัน โดยมีการน าเข้าจากเวียดนามมากที่สดุ ปริมาณ 5,046 ตัน ไทย 
ปริมาณ 3,504 ตนั อินโดนีเซีย ปริมาณ 2,825 ตัน อินเดีย ปริมาณ 4,265 ตัน และอาร์เจนตินา 640 ตัน 
การน าเข้ากุ้ ง เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 ปริมาณ 114,905 ตัน โดยมีการน าเข้าจากเวียดนามมาก
ที่สดุ ปริมาณ 29,095 ตัน ไทย ปริมาณ 20,224 ตัน อินโดนีเซีย ปริมาณ 18,153 ตัน อินเดีย ปริมาณ 
15,082 ตนั และอาร์เจนตินา ปริมาณ 7,295 ตนั (NOAA, 2019) 

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

กลุม่เศรษฐกิจการประมง  0 2561 3353 ผู้จดัท ารายงาน : สทุธสนีิ สนธิรัตน  
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กุ้งขาว  คละขนาด กุ้งกุลาด า  คละขนาด 
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