
              
  
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน ก.ค.62 ราคาวัตถุดิบกุ้ งขาวปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนโดยเฉลี่ย 1.80 % ในขณะที่
ผลผลติกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 61.07 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน 3.38% และลดลงจากเดือน
เดียวกนัของปีก่อน 7.58% 
2. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ก.ค.62 (บาท/กก.) 

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

ก.ค. 62 180.00 160.00 147.88 141.54    134.62  128.85 122.69 

มิ.ย. 62 180.00 160.00 144.35 137.61 132.39 124.35 118.91 

ก.ค. 61 177.71 172.86 166.09 157.5 144.35 134.38 128.91 
% เทียบ ม.ค.-ก.ค. 61/62 1.69 -3.61 -6.59 -7.07 -6.86 -8.26 -8.57 

% เทียบ ก.ค. 61/62 1.29 -7.44 -10.96 -10.13 -6.74 -4.12 -4.83 

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาวคละขนาด เดือน ก.ค.62 เฉลีย่ 175.00 บาท/กก. ราคาลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมา 5.41%และลดลง 31.37% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 61 
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน ก.ค.62 (บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ ง

 กุ้งขาว (คละขนาด) % การเปลีย่นแปลง 

ก.ค. 62 175.00 -5.41 

มิ.ย. 62 185.00 - 

ก.ค. 61/62 - -31.37 
มิ.ย. 61/62 - -20.96 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 
เดือน ก.ค. 62 สภาพตลาดกุ้งในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ากับจีน โดยเห็นได้
จากการน าเข้าที่ลดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีการน าเข้าเพิ่มขึน้จากเม็กซิโก (INFOFISH Trade News 
No.  12-13/2019) การน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2562 ปริมาณ 53,580ตัน โดย
มีการน าเข้าจากอินเดียมากที่สดุ ปริมาณ 20,391ตัน รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย 11,772 ตัน 
เอกวาดอร์ ปริมาณ 7,718 ตัน เวียดนาม 3,632 ตัน และไทย ปริมาณ 3,066 ตัน มีปริมาณ
ลดลง 10.04% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 การน าเข้ากุ้ ง เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 
ปริมาณ 248,180 ตัน โดยมีการน าเข้าจากอินเดียมากที่สดุ ปริมาณ 95,135ตัน รองลงมา 
ได้แก่ อินโดนีเซีย 50,770ตัน เอกวาดอร์ ปริมาณ 33,659 ตัน เวียดนาม 16,872 ตัน และ ไทย 
14,806 ตนั (NOAA, 2019)  

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 
เดือน ก.ค. 62 เทศกาล Obon (ช่วงกลางเดือนสิงหาคม) คาดว่าจะกระตุ้นยอดขายกุ้ งได้เป็นจ านวนมาก 
โดยไทยและเวียดนามยงัคงเป็นผู้สง่ออกหลกักุ้งแปรรูปในตลาดญ่ีปุ่ น มีปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.9 และ 
7.2 ตามล าดับ (INFOFISH Trade News No.  12-13/2019) การน าเข้ากุ้ งของญ่ีปุ่ น เดือนพฤษภาคม 
2562 ปริมาณ 9,690 ตัน โดยมีการน าเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สดุ ปริมาณ 2,436 ตัน รองลงมา ได้แก่ 
เวียดนาม ปริมาณ 2,157 ตนั อินเดีย 1,651 ตนั อนัดบั 4 อาร์เจนตินา 896 ตัน และไทย ปริมาณ 607 ตัน 
มีปริมาณลดลง 41.52% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 การน าเข้ากุ้ ง เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 
ปริมาณ 48,322 ตัน โดยมีการน าเข้าจากเวียดนามมากที่สุด ปริมาณ 10,769 ตัน รองลงมา ได้แก่ 
อินโดนีเซีย 9,537 ตัน อินเดีย ปริมาณ 8,507 ตัน อาร์เจนตินา ปริมาณ 6,144 ตัน และไทย 3,826 ตัน 
(NOAA, 2019) 

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 
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ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
 

 


