
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร เดอืนตลุาคม 65 
 เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวนและโรคกุ้งในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ท าให้ผลผลิตภายในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง รวมถึงราคากุ้งเฉลี่ยทุกขนาดปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.77% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น 4.13% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน และมีความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลาย
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 
ตัว/กก. เกษตรกรจ าหน่ายผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ดังน้ันจึงไม่แสดงราคา
ซ้ือขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

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

ต.ค. 65 144.35 132.83 122.17 117.17 112.61 125.83 
ก.ย. 65 145.19 132.69 123.85 118.46 113.85 126.81 
ต.ค. 64 137.80 129.60 117.80 111.20 107.80 120.84 

%∆ ต.ค. 65/ก.ย. 65 -0.58% +0.11% -1.36% -1.09% -1.09% -0.77% 
%∆ ต.ค.65/64 +4.75% +2.49% +3.71% +5.37% +4.46% +4.13% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ต.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 72 ตู้ 
ลดลง 7.69% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (78 ตู้) แต่เพ่ิมขึ้น 20.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (60 ตู้)  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 65 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 165.00 บาท/กก. ราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ราคากุ้งกุลาด าเฉลี่ย 240 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 9.62%  
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยสินค้ากุ้งกุลาด าที่น าเข้ามาจ าหน่ายในตลาด
ภายในประเทศเป็นสินค้ากุ้งที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางหรือเป็นกุ้งที่มีต าหนิ 
ซึ่งในช่วงเดียวกันของปีก่อน เกษตรกรไม่สามารถส่งออกกุ้งกุลาด าไปยังตลาดจีนได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้นทุน
ค่าขนส่งไปยังต่างประเทศที่สูง ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องน าสินค้ากุ้งคุณภาพดีมา
จ าหน่ายในตลาดสี่มุมเมือง จึงส่งผลให้ปีก่อนราคาขายปลีกในประเทศปรับตัวเพ่ิมสูง 
ทั้งนี้ ในปี 2565 สถานการณ์ของโรคได้คลี่คลายลงแล้ว และคาดการณ์ว่าผู้ผลิตเน้น
การส่งออกกุ้งกุลาด าคุณภาพพรีเมียมไปยังตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้น จึงท าให้ราคา
ขายปลีกกุ้งกุลาด าภายในประเทศปรับลดลง 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

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

ก.ย.65 
%∆ ต.ค.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 165.00 165.00 156.11 N/A +5.69% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 240.00 - 265.46 N/A -9.62% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยภาพรวม 
ที่เพ่ิมขึ้น และขณะนี้ชาวญี่ปุ่นเร่ิมออกมาท ากิจกรรมต่างๆ และนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเที่ยวในญี่ปุ่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งความต้องการกุ้งแปรรูปเบื้องต้นยังคงเป็นที่นิยม  
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งส าหรับปรุงอาหารเองที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทานในภาคการค้าปลีก 
(ซูเปอร์มาร์เก็ตและออนไลน์) และคาดว่าภาคการให้บริการด้านอาหารจะเพ่ิมขึ้น
ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (INFOFISH 21/2022: พ.ย. 2565) 
 เดือน ต.ค. 65 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.32 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 4.31% และ 23.73%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.74 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน (12.22 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด  
41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 7.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 6.38% 
และ 25.46% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.15 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.23 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส าหรับราคากุ้งขาว
ขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 7.60 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 4.40% 
และ 23.84% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (7.95 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (9.98 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 37.92 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2565  

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ตลาดกุ้งสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ
นับตั้งแต่การรายงานคร้ังล่าสุด ซึ่งรูปแบบความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งในภาค
การค้าปลีกและการให้บริการด้านอาหารยังคงทรงตัว นอกจากนี้ ตลาดสหรัฐฯ 
ยังคงมีระดับสินค้าคงคลังกุ้งที่สงู ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ 
จึงไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมการน าเข้าสินค้ากุ้งในช่วงวันหยุดเทศกาล ( INFOFISH 
21/2022: พ.ย. 2565)  
  เดือน ต.ค. 65 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.91 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.87% และ 4.19%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.08 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (9.30 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนกุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.28% และ 3.20%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(8.75 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

 

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

