
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนมถินุายน 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 ตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตกุ้ง ท าให้ผลผลิตภายใน 

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยยังคงปรับเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีต้นทุน
ด้านราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ท้ังน้ี ยังคงมีความต้องการบริโภค 
ท่ีเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้เดือน พ.ค. 65 ราคากุ้งขาวขนาด 60 - 100 ตัว/กก. เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
7.55% และ 11.69% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. เกษตรกร
จ าหน่ายผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ดังน้ันจึงไม่แสดงราคาซ้ือขายกุ้งขาว ณ 
ตลาดทะเลไทย  

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

พ.ค. 65 153.60 143.60 136.40 130.00 125.00 137.72 
เม.ย. 65 151.19 133.81 125.24 117.38 112.62 128.05 
พ.ค. 64 138.13 131.96 121.88 114.79 109.79 123.31 

%∆ พ.ค. 65/เม.ย. 65 +1.59% +7.32% +8.91% +10.75% +10.99% +7.55% 
%∆ พ.ค.65/64 +11.20% +8.82% +11.91% +13.25% +13.85% +11.69% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน พ.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 67 ตู ้
เพิ่มขึ้น 1.52% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (66 ตู้) แต่ลดลง 2.90% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (69 ตู้) ตามล าดับ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน พ.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 175.00 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลง 5.05% และ 12.50% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน พ.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 
280.00 บาท/กก. ราคาไม่มีการปรับตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 20.00% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

(ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

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

เม.ย. 65 
%∆ พ.ค.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 175.00 184.31 200.00 -5.05% -12.50% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 280.00 280.00 350.00 - -20.00% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : ความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยรวมได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2  
เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการผ่อนคลาย
ข้อจ ากัดจากมาตรการป้องกันโรค COVID -19 ตั้งแต่เดือนเมษายน รวมถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปิดเขตพรมแดนส าหรับนักเดินทางที่เข้ามาท่องเที่ยว 
ในประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยรวม
และผลักดันยอดขายสินค้ากุ้งในภาคการให้บริการด้านอาหาร (INFOFISH 11/2022: 
มิ.ย. 2565) 
 เดือน พ.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 10.43 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 5.70% และ 
16.96% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (11.06 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (12.56 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาว
ขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.72 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 
5.83% และ 17.03% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.26 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และ
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.51 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส าหรับ
ราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.51 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัว
ลดลง 5.76% และ 17.06% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (9.03 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (10.26 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ 

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.42 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2565  

การท าอาหารที่บ้านเท่านั้น แต่ยังคงรวมถึงด้านภัตตาคารร้านอาหารที่ง่ายต่อการปรุง 
รวมถึงภาคค้าปลีกออนไลน์และสินค้ากุ้งที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อยยังคงเป็นที่ต้องการ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อของตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มขึ้น  
ในภาคค้าปลีกและภาคการให้บริการด้านอาหาร (INFOFISH 11/2022: มิ.ย. 2565)  
  เดือน พ.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.35 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับลดลง 1.16% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.24% เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.97 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับลดลง 1.27% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.63% เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.36 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ความต้องการบริโภคอาหารทะเลในตลาดสหรัฐฯ ยังคง
แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง เนื่องจากการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น 
ในภัตตาคารร้านอาหาร รวมถึงการมีจ านวนผู้มาใช้บริการและยอดการจองที่ เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนที่ก าลังใกล้เข้ามา ทั้งนี้ ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้ง
ที่มีมูลค่าเพิ่มและสินค้ากุ้งสะดวกซ้ือยังคงแข็งแกร่ง ไม่เพียงแต่ในภาคค้าปลีกส าหรับ 
 

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

