
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 ช่วงเดือน ธ.ค. - ม.ค. ซ่ึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศหนาวเย็น จึงพบ

การแพร่ระบาดของโรคกุ้งในหลายพื้นที่ ท าให้ปริมาณผลผลิตในประเทศลดลง 
ส่งผลให้เดือน ม.ค. 65 ราคากุ้งขาวขนาด 60 - 100 ตัว/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
6.28% และ 37.60% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. เกษตรกรจ าหน่ายผ่านทาง
ห้องเย็นโดยตรง ดังนั้นจึงไม่แสดงราคาซื้อขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

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

ม.ค. 65 193.91 184.78 167.17 151.74 143.70 168.26 
ธ.ค. 64 179.20 170.20 158.80 146.20 137.20 158.32 
ม.ค. 64 142.62 131.43 118.81 112.62 105.95 122.29 

%∆ ม.ค. 65/
ธ.ค. 64 

+8.21% +8.57% +5.27% +3.79% +4.74% +6.28% 

%∆ ม.ค.
65/64 

+35.96% +40.59% +40.70% +34.74% +35.63% +37.60% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ม.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 51 ตู้ ซ่ึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 27.50% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (40 ตู้)  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน ม.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 206.00 บาท/กก. 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.57% และ 14.44% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน ม.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 
272.74 บาท/กก. ราคาปรับเพิ่มขึ้น 13.64% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 
23.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

(ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

เดือน ม.ค.65 ธ.ค.64 ม.ค.64 
%∆ ม.ค.65 /

ธ.ค. 64 
%∆ ม.ค.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 206.00 197.00 180.00  +4.57% +14.44 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 272.74 240.00 357.50 +13.64 -23.71% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com 

 

    ตลาดญี่ปุ่น จากแหล่งข่าวภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น รายงานว่า ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าราคาอาหารทะเลส าเร็จรูปพร้อมทานจะปรับตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 24 ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามราคาที่ปรับเพ่ิมขึ้นของ
น้ ามัน การขนส่ง และต้นทุนด้านโลจิติกส์อื่นๆ และจะส่งผลกระทบถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคอาหารทะเลส าเร็จรูปพร้อมทาน และอัตราการติดเชื้อที่สูงขึ้นของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ได้ส่งผลให้โอกาสการจ าหน่ายและ
ให้บริการในธุรกิจจัดเลี้ยงลดลงในช่วงสองเดือนแรกของปี 2565 
 เดือน ม.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่นขนาด 31 – 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 11.78 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.01% และ 10.89%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (11.90 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (13.22 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 – 50 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.86 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.00% และ 10.85% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.96 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (11.06 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 – 60 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.62 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 0.93% และ 10.84% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.71 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (10.79 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ 

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.23 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2565  

    เดือน ม.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 – 35 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.15% เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน (9.57 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 11.69% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 – 50 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการปรับตัว เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 8.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.03 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา ภัตตาคารร้านอาหารและร้านค้าปลีกยังคงเปิดให้บริการ
ตามปกติ แม้ว่าผู้คนไม่อยากเดินทางไปไหน เน่ืองจากตัวแปรโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน จึงท าให้ความต้องการบริโภคกุ้งในร้านอาหาร
และการให้บริการจัดเลี้ยงลดลง เมื่อเทียบกับการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุด
คริสต์มาสและวันหยุดปีใหม่ของปีก่อน ท้ังน้ี อุปสงค์ของกุ้งในภาคการค้าปลีก
ยังคงแข็งแกร่ง (INFOFISH 3/2022: 15 ก.พ. 2565) 
 

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