
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 เดือน ก.ย. 65 เกษตรกรเร่งการจับกุ้ง เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน

และน้้าท่วมขังในบางพื้นท่ี ท้าให้ผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นและราคากุ้ง
ทุกขนาดมีการปรับลดลง ในขณะท่ีต้นทุนด้านราคาอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน ส่งผลให้เดือน ก.ย. 65 ราคากุ้งขาวเฉลี่ยขนาด 60 - 100 ตัว/กก. 
ปรับตัวลดลง 3.65% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยปรับ
เพิ่มขึ้น 14.24% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน และมีความต้องการ
บริโภคท่ีเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. เกษตรกรจ้าหน่ายผ่านทางห้องเย็นโดยตรง 
ดังน้ันจึงไมแ่สดงราคาซ้ือขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

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

ก.ย. 65 145.19 132.69 123.85 118.46 113.85 126.81 
ส.ค. 65 151.35 139.04 127.88 122.31 117.50 131.62 
ก.ย. 64 126.54 120.00 108.85 102.31 97.31 111.00 

%∆ ก.ย. 65/ส.ค. 65 -4.07% -4.57% -3.15% -3.15% -3.11% -3.65% 

%∆ ก.ย.65/64 +14.74% +10.58% +13.78% +15.79% +17.00% +14.24% 
ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ก.ย. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 78 ตู้ 
ซึ่งจ้านวนตู้เพ่ิมขึ้น 2.63% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (76 ตู้) และเพ่ิมขึ้น 14.71% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (68 ตู้)  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท้ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน ก.ย. 65 ราคาเฉลี่ย 165.00 บาท/กก. 
ราคาปรับตัวลดลง 5.94% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.77%  
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ในเดือน ก.ย. 65 ไม่มีการแสดงราคา 
ซ้ือขายกุ้งกุลาด้า ณ ตลาดสี่มุมเมือง เนื่องจากตลอดช่วงเดือน ก.ย. พ่อค้าแม่ค้า
ขายปลีกไม่มีสินค้ากุ้งกุลาด้าน้าเข้ามาจ้าหน่ายในตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งผู้ค้าปลีก
คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตกุ้งกุลาด้าเข้าสู่ตลาดอีกคร้ัง ในช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 65 
ที่เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งกุลาด้า 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

เดือน ก.ย.65 ส.ค.65 ก.ย.64 
%∆ ก.ย.65 /

ส.ค.65 
%∆ ก.ย.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 165.00 175.42 153.10 -5.94% +7.77% 
  กุ้งกุลาด้า (คละขนาด) - 270.00 245.07 N/A N/A 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญีปุ่น่ : แม้ว่าฤดูใบร่วงจะเป็นช่วงที่มีการบริโภคสูง และส่งผลต่อความต้องการ
บริโภคกุ้งที่เพิ่มขึ้นในสินค้ากุ้งส้าหรับการท้าอาหารเองที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทาน 
ในภาคการค้าปลีก (ซูเปอร์มาร์เก็ตและออนไลน์) แต่จากความไม่แน่นอนและความผันผวน
ของตลาดญี่ปุ่น อาจส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งโดยรวมในภาคการให้บริการ
ด้านอาหารที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในช่วงเทศกาลฤดูใบร่วงที่ก้าลังจะถึงนี้(INFOFISH 
18/2022: ต.ค. 2565) 
 เดือน ก.ย. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.74 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 2.99% และ 21.40%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (10.04 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน (12.39 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล้าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด  
41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.15 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 2.98% 
และ 21.40% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.40 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.37 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล้าดับ ส้าหรับราคากุ้งขาว
ขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 7.95 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัว 
ลดลง 3.01% และ 21.41% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.20 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.12 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล้าดับ  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 37.04 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2565  

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งในภาคการค้าปลีกและ 
การให้บริการด้านอาหารยังคงทรงตัว โดยตลาดกุ้งสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส้าคัญ นับตั้งแต่การรายงานล่าสุด (INFOFISH 17/2022) ซึ่งนักวิเคราะห์ เห็นว่า 
ผู้บริโภคมีรูปแบบการบริโภคที่ลดลง แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนที่เป็นช่วงที่มีการบริโภคมาก 
ทั้งนี้ จากสภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ความต้องการ
บริโภคสินค้ากุ้งยังคงอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบกับสินค้าอาหารทะเลที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ 
(INFOFISH 18/2022: ต.ค. 2565)  
  เดือน ก.ย. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.13 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.19% และ 2.35%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.24 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (9.35 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล้าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

 

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

