
              
  
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

 

1. ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร 

 เดือน มิ.ย.62 ราคาวัตถุดิบกุ้ งขาวปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนโดยเฉลี่ย 3.54 % ในขณะที่
ผลผลิตกุ้ งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 63.21 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน 7.47% และลดลงจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อน 18.52% 
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 

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

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

มิ.ย. 61 156.67 149.26 144.26 139.44 132.04 125.56 121.30 
% เทียบ ม.ค.-มิ.ย. 61/62 1.47 -2.88 -5.35 -6.22 -6.65 -6.22 -6.80 

% เทียบ มิ.ย. 61/62 14.89 7.20 0.06 -1.31 0.27 -0.96 -1.97 

ท่ีมา: ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร  

 

2. ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 ราคากุ้งขาวคละขนาด เดือน ม.ิย.62 เฉลีย่ 185.00 บาท/กก. ราคาคงที่จาก
เดือนที่ผ่านมา และลดลง 20.96% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 61 
ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานครเดอืน พ.ค.62 (บาท/กก.) 

เดือน
ชนิดกุ้ ง

 กุ้งขาว (คละขนาด) % การเปลีย่นแปลง 

มิ.ย. 62 185.00 - 

พ.ค. 62 185.00 - 

มิ.ย. 61/62 - -20.96 
พ.ค. 61/62 - -17.95 

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

 

1. ตลาดสหรัฐฯ 
เดือนมิ.ย. 62 สภาพตลาดกุ้งในสหรัฐฯ ค่อนข้างคงที่ในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาขาย

ส่งค่อนข้างคงที่ ไม่มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึน้ ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศ
สมดลุกบัอปุทานภายในประเทศ 
การน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2562 ปริมาณ 48,613 ตัน โดยมีการน าเข้าจาก

อินเดียมากที่สดุ ปริมาณ 17,749 ตัน รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย 9,544 ตัน และอันดับสาม 
ได้แก่ เอกวาดอร์ ปริมาณ 8,606 ตัน น าเข้าจากไทยเป็นอันดับ 5 ปริมาณ 2,715 ตัน (NOAA, 
2019) ส าหรับเดือน ม.ค.-เม.ย. 62 สหรัฐฯน าเข้ากุ้ ง ปริมาณ 194,603 ตัน โดยน าเข้าจาก
อินเดีย 74,743 ตนั อินโดนีเซีย 38,998  ตนั เอกวาดอร์ 25,942 ตัน เวียดนาม 13,240 ตัน  และ 
ไทย 11,740 ตนั ( INFOFISH 10-11/2019) 

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 

2. ตลาดญ่ีปุ่น 
เดือน มิ.ย. 62 ฤดูฝนเร่ิมขึน้ในญ่ีปุ่ นท าให้มีผลกระทบต่อความต้องการบริโภคกุ้ ง อย่างไรก็ตาม

สนิค้า ready-to-eat ยงัคงเป็นที่ต้องการส าหรับซูเปอร์มาร์เกตเชนขนาดใหญ่และอาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม
ต่าง ๆ  เช่น เบนโตะ และซูชิ ส าหรับกุ้งขาวปอกเปลอืกสว่นใหญ่ใช้เป็นวตัถดุิบในร้านอาหาร 
การน าเข้ากุ้ งของญ่ีปุ่ น เดือนเมษายน 2562 ปริมาณ 10,480.09 ตัน โดยมีการน าเข้าจากเวียดนาม

มากที่สุด ปริมาณ 2,705.33 ตัน รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย ปริมาณ 2,191.34 ตัน และอันดับสาม 
ได้แก่ อินเดีย 1,690.40 ตัน น าเข้าจากไทยเป็นอันดับ 5 ปริมาณ 772.32 ตัน (NOAA, 2019) ส าหรับ
เดือน ม.ค.-เม.ย. 62 ญ่ีปุ่ นน าเข้ากุ้ง ปริมาณ 41,794 ตัน โดยน าเข้าจากเวียดนาม 8,641 ตัน อินโดนีเซีย 
8,101 ตัน อินเดีย 6,856 ตัน อาร์เจนตินา 5,247 ตัน และ ไทย 3,220 ตัน(INFOFISH Trade News No.  
10-11/2019) 

 
ที่มา :INFOFISH Trade News 
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ประจ าเดือนม ถุนายน 2562 
 

 

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

