
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนมนีาคม 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 65 ซ่ึงเป็นช่วงที่ไทยมีปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนและใกล้เข้าสู่ฤดูร้อน เกษตรกรบางส่วนจึงเร่ง
จับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้เดือน ก.พ. 65 ราคากุ้งขาวขนาด 60 - 100 ตัว/กก. 
ปรับตัวลดลงเฉลี่ย 1.34% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 31.24% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. เกษตรกรจ าหน่ายผ่าน
ทางห้องเย็นโดยตรง ดังนั้นจึงไม่แสดงราคาซื้อขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

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

ก.พ. 65 189.05 179.05 166.90 152.14 142.86 166.00 
ม.ค. 65 193.91 184.78 167.17 151.74 143.70 168.26 
ก.พ. 64 147.62 138.57 122.86 114.52 108.81 126.48 

%∆ ก.พ. 65/
ม.ค. 65 

-2.51% -3.10% -0.16% +0.26% -0.58% -1.34% 

%∆ ก.พ.
65/64 

+28.07% +29.21% +35.85% +32.85% +31.29% +31.24% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

เดือน ก.พ. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 58 ตู ้เพิ่มขึ้น 13.73% 
และ 5.45% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (51 ตู้) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (55 ตู้) 
ตามล าดับ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน ก.พ. 65 ราคาเฉลี่ย 220.38 บาท/กก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 6.98% และ 27.76% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน ก.พ. 65 ราคาเฉลี่ย 280.00 บาท/กก. 
ราคาปรับเพิ่มขึ้น 2.66% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 21.68% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

(ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

เดือน ก.พ.65 ม.ค.65 ก.พ.64 
%∆ ก.พ.65 /

ม.ค. 65 
%∆ ก.พ.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 220.38 206.00 172.50 +6.98%  +27.76% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 280.00 272.74 357.50 +2.66% -21.68% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com 

 

   ตลาดญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณายกเลิกประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินใน 18 จังหวัด
ของญี่ปุ่น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยพิจารณาจาก
จ านวนผู้ติดเช้ือที่ลดลงในปัจจุบัน และปัจจัยอื่น เช่น จ านวนผู้ได้รับวัคซีนที่เพิ่มขึ้นและ
ความเสี่ยงต่ าในการเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงความต้องการเพิ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ (INFOFISH 5/2022 : มี.ค. 2565) 
 เดือน ก.พ. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 11.88 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
(11.78 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 8.69% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(13.01 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.94 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.81% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.86 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 8.72% และเมื่อเทียบกบัปีกอ่นในเดือนเดียวกัน (10.89 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก.) ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.69 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.73% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.62 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 8.84% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.63 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.67 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565  

และร้านอาหารพื้นเมืองเชื้อสายสเปน ได้กลายเป็นร้านที่ขายอาหารเมนูกุ้งรายใหญ่ 
และจากข้อมูลที่มีการส ารวจแสดงให้เห็นว่า สินค้ากุ้งที่ง่ายต่อการปรุงมียอดขายเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่สินค้ากุ้งที่ต้องใช้เวลาเตรียมมียอดขายลดลง และกุ้งขนาดเล็กได้เสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคได้กลับมาทานอาหารที่ร้านอาหาร ส่วนกุ้งขนาดใหญ่
ได้กลายเป็นสินค้ามีมูลค่า เนื่องจากกุ้งเป็นสินค้าที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับสินค้าอาหารทะเล 
พรีเมียมขนาดใหญ่อื่น ๆ (INFOFISH 5/2022 : มี.ค. 2565) 
  เดือน ก.พ. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.69% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มี
การปรับเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (8.03 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของสถาบันการประมงแห่งชาติ (NFI) ที่เผยแพร่ 
ในการประชุมตลาดอาหารทะเลของโลก พบว่า ความต้องการบริโภคกุ้งในภาคการ
ให้บริการด้านอาหารได้ฟื้นตัวในปี 2564 หลังจากที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปี 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้เปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคมาบริโภคกุ้งขนาดใหญ่และสินค้ากุ้งที่ง่ายต่อการปรุง ทั้งนี้ ในปี 2564 
ยอดขายกุ้งในภาคการให้บริการด้านอาหาร มีประมาณ 124,737 ตัน เพิ่มขึ้น 22.22% 
จากปี 2563 หรือคิดเป็นปริมาณ 22,679 ตัน โดยร้านอาหารเม็กซิกัน ร้านอาหารลาติน 
 
 

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

