
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนเมษายน 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 ช่วงเดือน ก.พ. - เม.ย. 65 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไทยมีปริมาณผลผลิตภายใน 

ประเทศเพิ่มขึ้น และจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนและใกล้เข้าสู่ 
ฤดูร้อน เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งจับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้เดือน  
มี.ค. 65 ราคากุ้งขาวขนาด 60 - 100 ตัว/กก. ปรับตัวลดลงเฉลี่ย 13.14% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 8.11% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. เกษตรกรจ าหน่ายผ่านทาง 
ห้องเย็นโดยตรง ดังน้ันจึงไม่แสดงราคาซ้ือขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

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

มี.ค. 65 169.44 158.52 141.11 130.37 121.48 144.19 
ก.พ. 65 189.05 179.05 166.90 152.14 142.86 166.00 
มี.ค. 64 155.56 146.30 130.00 121.67 113.33 133.37 

%∆ มี.ค. 65/
ก.พ. 65 

-10.37% -11.69% -15.45% -14.31% -14.97% -13.14% 

%∆ มี.ค.
65/64 

+8.92% +8.35% +8.55% +7.15% +7.19% +8.11% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน มี.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 63 ตู ้
เพิ่มขึ้น 8.62% และ 16.67% เมือ่เทียบกับเดือนก่อน (58 ตู้) และเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (54 ตู้) ตามล าดับ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน มี.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 195.97 บาท/กก. ปรับตัว
ลดลง 11.08% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 15.28% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน มี.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 280.00 บาท/กก. 
ราคาไม่มีการปรับตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 21.68% เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

(ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

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

ก.พ. 65 
%∆ มี.ค.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 195.97 220.38 170.00 -11.08%  +15.28% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 280.00 280.00 357.50 - -21.68% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com 

 

ตลาดญี่ปุ่น : ญี่ปุ่นมีความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยรวมเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง เน่ืองจากอยู่ในระหว่างช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และจากการ 
ท่ีญี่ปุ่นมีการผ่อนคลายข้อจ ากัดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มียอดขายกุ้งเพิ่มขึ้นในภาคการให้บริการด้านอาหาร 
(INFOFISH 7/2022: เม.ย. 2565) 
 เดือน มี.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 11.79 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 0.76% และ 
7.09% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (11.88 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (12.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาว
ขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.87 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 
0.70% และ 7.06% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.94 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.62 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ 
ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก. 
ราคาปรับตัวลดลง 0.62% และ 7.05% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.69 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.36 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
ตามล าดับ 

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.25 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2565  

ราคาอาหารในสหรัฐอเมริกา เดือนมีนาคม 2565 พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ส าคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 เดือน โดยเฉพาะ
สินค้าปลาและอาหารทะเล (สดและแปรรูป) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาพลังงาน ที่อยู่อาศัย และอาหาร อย่างไรก็ตาม คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของไทย เนื่องจากสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และ
ไทยยังคงเป็นแหล่งน าเข้าอาหารทะเลแปรรูปที่ส าคัญของสหรัฐฯ (สถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครลอสแอนเจลิส: มี.ค. 2565) 
  เดือน มี.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.69% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 
8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 8.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.03 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ตลาดสหรัฐฯ มีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลอีสเตอร์
ของชาวคริสต์ ซ่ึงสินค้ากุ้งมีบทบาทส าคัญในร้านอาหารจานด่วน โดยร้านอาหาร 
หลายแห่งเสนอขายอาหารเมนูกุ้งพิเศษ เช่น กุ้งทอด กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และกุ้งย่าง  
ซ่ึงความต้องการบริโภคกุ้งที่เพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต
และร้านค้าปลีก แต่ความต้องการบริโภคกุ้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารยังมีปริมาณเพิ่ม
อีกด้วย (INFOFISH 7/2022: เม.ย. 2565) และจากดัชนีราคาผู้บริโภคและสถานการณ์ 
 
 

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

