
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 65 
 เมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปี ส่งผลให้ความต้องการบริโภค

สินค้ากุ้งภายในประเทศมีเพิ่มขึ้นในภาคการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้ง
ภายในประเทศยังคงทรงตัว เน่ืองจากเกษตรกรปรับแผนมาเลี้ยงกุ้งในช่วง
ฤดูหนาว ท าให้ขณะน้ีมีปริมาณสินค้ากุ้งเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยราคากุ้ง
เฉลี่ยทุกขนาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.70% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม 
ราคาเฉลี่ยปรับลดลงเล็กน้อย 2.68% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
จากการส่งออกสินค้ากุ้งท่ีมีแนวโน้มลดลงจากตลาดหลัก อีกท้ัง โรงงานแปรรูป
และห้องเย็นได้ชะลอการรับซ้ือวัตถุดิบเพื่อรอติดตามสถานการณ์การผลิต
ของประเทศผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในช่วงต้นปี 2566 จึงท าให้ราคากุ้งขาวของปีน้ี
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. 
เกษตรกรจ าหน่ายผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ดังน้ันจึงไม่แสดงราคาซ้ือขาย 
กุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

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

พ.ย. 65 154.81 148.46 136.54 127.69 122.69 138.04 
ต.ค. 65 144.35 132.83 122.17 117.17 112.61 125.83 
พ.ย. 64 160.00 153.60 140.40 130.60 124.60 141.84 

%∆ พ.ย. 65/ต.ค. 65 +7.25% +11.77% +11.76% +8.98% +8.95% +9.70% 
%∆ พ.ย.65/64 -3.24% -3.35% -2.75% -2.23% -1.53% -2.68% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน พ.ย. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 63 ตู้ 
ลดลง 12.50% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (72 ตู้) แต่เพ่ิมขึ้น 21.15% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (52 ตู้)  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผูจ้ัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 65 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 172.00 บาท/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
4.24% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 4.44% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ราคากุ้งกุลาด าเฉลี่ย 240 บาท/กก. ราคาไม่การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน ทั้งนี้ จากความต้องการบริโภค
ที่เพ่ิมสูงในช่วงเทศกาลสิ้นปีและเป็นการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบหลังจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ราคาขายปลีกกุ้งขาวปรับเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางส่วนชะลอการจับผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายจากช่วงปลาย
เดือน ต.ค. มาจ าหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาขายปลีกกุ้งขาวจึงไม่ได้ปรับตัว
เพ่ิมสูงเช่นเดียวกับปีก่อน 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

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

ต.ค.65 
%∆ พ.ย.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 172.00 165.00 180.00 +4.24 -4.44% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 240.00 240.00 240.00 N/A N/A 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : ญี่ปุ่นกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอีกคร้ัง 
จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน และขณะนี้เป็นช่วงเทศกาล  
ที่มีความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งที่มากเช่นเดียวกันกับทุกปี และคาดว่าจะส่งผลต่อ
ความต้องการบริโภค ยอดขาย และราคากุ้ง ที่จะปรับเพ่ิมสูงขึ้น (INFOFISH 22/2022: 
ธ.ค. 2565) 
 เดือน พ.ย. 65 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.23 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 0.97% และ 23.66%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.32 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน (12.09 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด  
41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 7.56 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 0.92% 
และ 25.30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (7.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.12 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส าหรับราคากุ้งขาว
ขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 7.53 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 0.92% 
และ 23.71% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (7.60 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (9.87 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36.43 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2565  

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ากุ้งที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกันยายน สหรัฐฯ มีการ
น าเข้าที่ลดลง เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม มีการน าเข้าและสต๊อก
สินค้ากุ้งเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ราคาเสนอขายสินค้ากุ้ง
จากเอกวาดอร์ลดลงอย่างมาก แม้ว่าผลผลิตกุ้งของเอกวาดอร์จะยังคงเท่าเดิม  
แต่อุปสงค์ความต้องการจากตลาดหลัก เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้ลดลง ท าให้
ราคาโดยรวมลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตกุ้งเอเชียที่ราคาปรับตัวลดลงตาม  
แต่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากอุปทานกุ้งเอเชียมีค่อนข้างน้อย ตั้งแต่เดือนนี้
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (INFOFISH 22/2022: ธ.ค. 2565)  
  เดือน พ.ย. 65 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.75 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.80% และ 8.09%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.91 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (9.52 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนกุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่ปรับตัวลดลง 2.53% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

 

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

