
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 65 ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตกุ้ง ท าให้ผลผลิตภายใน 

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยยังคงปรับเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีต้นทุน
ด้านราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ท้ังน้ี ยังคงมีความต้องการบริโภค 
ท่ีเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลใหเ้ดือน มิ.ย. 65 ราคากุ้งขาวขนาด 60 - 100 ตัว/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 4.65% และ 10.09% 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 
มิ.ย. 65 159.40 149.40 142.80 137.00 132.00 144.12 
พ.ค. 65 153.60 143.60 136.40 130.00 125.00 137.72 
มิ.ย. 64 146.96 139.35 131.09 121.30 115.87 130.91 

%∆ มิ.ย. 65/พ.ค. 65 +3.78% +4.04% +4.69% +5.38% +5.60% +4.65% 

%∆ มิ.ย.65/64 +8.46% +7.21% +8.93% +12.94% +13.92% +10.09% 
ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน มิ.ย. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 67 ตู ้ 
ซ่ึงจ านวนตู้ขนส่งผลผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่จ านวนตู้
ลดลง 4.29% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (70 ตู้)  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน มิ.ย. 65 ราคาเฉลี่ย 175.00 บาท/กก. ราคาไม่มี
การปรับตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.28% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน มิ.ย. 65 ราคาเฉลี่ย 277.33 บาท/กก. 
ราคาปรับตัวลดลง 0.95% และ 22.43% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ทั้งนี้ ราคาขายปลีกกุ้งกุลาด าที่ปรับลดลง เนื่องจากก าลังซ้ือ
ของผู้บริโภคภายในประเทศอยู่ในระดับต่ า รวมถึง Packing House บางส่วนที่ชะลอ
การรับซ้ือผลผลิต เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการขอต่อใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติตาม
แนวทางการส่งออกกุ้งกุลาด ามีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

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

พ.ค. 65 
%∆ มิ.ย.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 175.00 175.00 174.52 - +0.28% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 277.33 280.00 357.50 -0.95% -22.43% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : การเปิดประเทศเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถเพ่ิมความต้องการ
บริโภคอาหารทะเลโดยรวมได้ รวมถึงช่วยผลักดันยอดขายกุ้งในภาคการให้บริการ
ด้านอาหารจากการที่ร้านอาหารต่างๆ เปิดให้บริการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า
ราคากุ้งจะถูกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานยังคงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (INFOFISH 12/2022: 1 ก.ค. 2565) 
 เดือน มิ.ย. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 10.43 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาไม่มี
การเปลี่ยนแปลง แต่ราคาปรับลดลง 16.36% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(12.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 
8.73 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.11% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
(8.72 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 16.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน (10.43 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.51 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาไม่มี 
การเปลี่ยนแปลง แต่ปรับตัวลดลง 16.40% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(10.18 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.97 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2565  

โดยนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าราคากุ้ งภาคค้าส่งในขณะนี้ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม 
อย่างไรก็ตาม จากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกต่ า และราคาน้ ามันที่ปรับเพ่ิมขึ้น รวมถึง 
อัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีความเครียด และเนื่องจากการ
บริโภคกุ้งจะขึ้นอยู่กับรายได้ นอกเหนือจากรายจ่ายสุทธิของผู้บริโภค จึงสันนิษฐานว่า
การบริโภคสินค้ากุ้งอาจประสบกับความยากล าบากในอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้า 
(INFOFISH 12/2022: 1 ก.ค. 2565)  
  เดือน มิ.ย. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 
ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 9.35 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาไม่มี
การเปลี่ยนแปลง แต่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.97% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (9.08 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.58 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.90% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (8.42 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  
 

 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ความต้องการบริโภคกุ้งในภาคค้าปลีกและภาคการ
ให้บริการด้านอาหารยังคงทรงตัว แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มติดลบ  
 
 

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

