
 
 

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

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

ประเทศเพิ่มขึ้น และจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนและเข้าสู่ฤดูร้อน 
รวมถึงต้นทุนด้านราคาอาหารสัตว์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งจับ
ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้เดือน เม.ย. 65 ราคากุ้งขาวขนาด 60 - 100 
ตัว/กก. ปรับตัวลดลงเฉลี่ย 11.19% และ 1.99% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 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 

เม.ย. 65 151.19 133.81 125.24 117.38 112.62 128.05 
มี.ค. 65 169.44 158.52 141.11 130.37 121.48 144.19 
เม.ย. 64 151.10 142.62 129.05 118.81 111.67 130.65 

%∆ เม.ย. 65/มี.ค. 65 -10.77% -15.59% -11.25% -9.96% -7.29% -11.19% 
%∆ เม.ย.65/64 +0.06% -6.18% -2.95% -1.20% +0.85% -1.99% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน เม.ย. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 66 ตู ้
เพิ่มขึ้น 4.76% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (63 ตู้) แต่ลดลง 1.49% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (67 ตู้) ตามล าดับ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน เม.ย. 65 ราคาเฉลี่ย 184.31 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลง 5.95% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 8.46% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน เม.ย. 65 ราคาเฉลี่ย 280.00 บาท/กก. 
ราคาไม่มีการปรับตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 21.68% เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

(ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

เดือน เม.ย.65 มี.ค.65 เม.ย.64 
%∆ เม.ย.65 /

มี.ค. 65 

%∆ เม.ย.
65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 184.31 195.97 169.93 -5.95% +8.46% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 280.00 280.00 357.50 - -21.68% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : ความต้องการและการบริโภคอาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้งทะเล  
ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 พบว่า มีค่อนข้างต่ า เน่ืองจากข้อจ ากัดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนไตรมาสท่ี 2 คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นจาก
เทศกาลต่าง ๆ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และการผ่อนคลายข้อจ ากัดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนเมษายน จะช่วยผลักดันยอดขายสินค้ากุ้ง โดยเฉพาะ 
ในภาคการให้บริการด้านอาหารให้เพ่ิมขึ้น (INFOFISH 8&9/2022: พ.ค. 2565) 
 เดือน เม.ย. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 11.06 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 6.19% และ 
11.38% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (11.79 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (12.48 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาว
ขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.26 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 
6.18% และ 11.26% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.87 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และ
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.44 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ 
ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.03 เหรียญสหรัฐฯ/กก. 
ราคาปรับตัวลดลง 6.23% และ 11.30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.63 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.18 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
ตามล าดับ 

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.82 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2565  

ที่จัดเตรียมอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะและสินค้ากุ้งที่ถูกบรรจุภัณฑ์อย่างสวยงาม 
(INFOFISH 8&9/2022: พ.ค. 2565) และจากรายงานของ NOAA พบว่า ในภาพรวม
ราคากุ้งดิบแช่แข็งที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยและเวียดนามอยู่ในระดับสูงกว่าทุกประเทศ 
ในขณะที่ราคากุ้งดิบแช่แข็งจากทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง 15.28% ต่อปี (สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครลอสแอนเจลิส: พ.ค. 2565) 
  เดือน เม.ย. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาไม่มี
การปรับเปลี่ยน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.26% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(8.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.69 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาไม่มีการปรับเปลี่ยน แต่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 6.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.14 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : จากการที่ภัตตาคารและร้านสะดวกซื้อได้กลับมาเปิด
ให้บริการตามปกติทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา รวมทั้งความชอบในผลิตภัณฑ์กุ้ง ท าให้ 
ความต้องการบริโภคกุ้งยังคงแข็งแกร่งและมีความต้องการที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง
ที่มีมูลค่าเพ่ิมและสินค้ากุ้งสะดวกซื้อ เช่น กุ้งพร้อมทาน กุ้งพร้อมปรุงและสินค้ากุ้ง
พร้อมเสิร์ฟ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ใช้เวลาหรือใช้เวลาในการปรุงอาหารน้อย รวมถึงสินค้ากุ้ง 
 

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

