
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 เนื่องจากไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว จึงพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้งในหลายพื้นที่ 

ท าให้ปริมาณผลผลิตในประเทศลดลง ส่งผลให้เดือน ธ.ค. 64 ราคากุ้งขาวปรับตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.62% และ 13.09% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกษตรกรจ าหน่ายกุ้งขาวขนาด 40 – 50 ตัว/กก. 
ผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ดังนั้นจึงไม่แสดงราคาซ้ือขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย 
ในเดือนธันวาคม 2564 

(ราคากุ้งขาวแวนนาไม : บาท/กก.) 
กุ้งขาว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว %∆เฉลี่ย 

ธ.ค. 64 179.20 170.20 158.80 146.20 137.20 158.32 
พ.ย. 64 160.00 153.60 140.40 130.60 124.60 141.84 
ธ.ค. 63 161.25 153.13 139.06 127.19 119.38 140.00 

%∆ ธ.ค. /
พ.ย. 64 

+12.00% +10.81% +13.11% +11.94% +10.11% +11.62% 

%∆ ธ.ค.
64/63 

+11.13% +11.15% +14.19% +14.95% +14.93% +13.09% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ธ.ค. 64 ผลผลิตกุ้งขาวเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 51 ตู้ ลดลง 1.92% และ 
8.93% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (52 ตู้) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (56 ตู้) 
ตามล าดับ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน ธ.ค. 64 ราคาเฉลี่ย 197.00 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.44% และ 5.07% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน ธ.ค. 64 ราคาเฉลี่ย 240.00 
บาท/กก. ซ่ึงราคาไม่มีการปรับตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 32.87% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

(ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 
เดือน ธ.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.63 %∆ ธ.ค./พ.ย.64 %∆ ธ.ค.64/63 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 197.00 180.00 187.50 +9.44% +5.07 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 240.00 240.00 357.50 - -32.87% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com 

 

    ตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากภัยคุกคามจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกที่ 6 ซึ่งการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดได้ง่ายก าลังเพ่ิมจ านวนขึ้น
ในหลายชุมชนของประเทศญี่ปุ่น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ร้านอาหารจะลดเวลาเปิด
ท าการและจ ากัดจ านวนผู้ เข้ารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ยังคงมี 
การติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และการขายกุ้งในร้านอาหารและบาร์ 
อย่างไรก็ตาม ในภาคการค้าปลีก (ซูเปอร์มาร์เก็ตและออนไลน์) ความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์กุ้งส าหรับพร้อมท าอาหารเองที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทานยังคงเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง (INFOFISH 1/2022: 17 ม.ค. 2565) 
 เดือน ธ.ค. 64 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่นขนาด 31 – 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 11.90 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.57% และ 9.44%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (12.09 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน (13.14 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด  
41 – 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.96 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.58% 
และ 9.45% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (10.12 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (11.00 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 
51 – 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.71 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.62% 
และ 9.51% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.87 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.73 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ 

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.10 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2564  

ลดลงหลังช่วงวันหยุดยาวเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการให้บริการจัดงานเลี้ยง 
(INFOFISH 1/2022: 17 ม.ค. 2565) 
    เดือน ธ.ค. 64 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 – 35 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.57 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.53% และ 
12.19% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.52 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.53 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาว
ขนาด 41 – 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการปรับตัว 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 8.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (8.03 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วงวันหยุดยาวตลาดกุ้งมีแนวโน้มดีตามท่ีคาดการณ์ไว ้
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์  
โอมิครอนก าลังเป็นอุปสรรคต่อผู้บริโภคในการท ากิจกรรมอีกครั้ง ท้ังน้ีภัตตาคาร
และร้านขายอาหารยังคงเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดให้ผู้เข้า 
รับบริการจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือมีผลการทดสอบ  
RT - PCR ท่ีเป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมง โดยอุปสงค์ภาคค้าส่งและภาคค้าปลีก
ยังคงแข็งแกร่งในช่วงวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม การบริโภคอาหารทะเลมีแนวโน้ม 

http://www.pricelist.dit.go.th/
http://www.kasetprice.com/

