
 
 

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนกนัยายน 2565 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร  
 เดอืน ส.ค. 65 ไทยเข้าสู่ฤดูการผลิตกุ้ง ท าให้ผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น

และเกษตรกรเร่งจับกุ้ง เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวนและปริมาณน้ าฝน
ท่ีมาก ส่งผลต่อการเกิดโรคกุ้ง ในขณะท่ีต้นทุนด้านราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ท้ังน้ี ยังคงมีความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เดือน ส.ค. 65 ราคากุ้งขาว
ขนาด 60 - 100 ตัว/กก. ปรับตัวเฉลี่ยลดลง 10.17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เพิ่มขึ้น 19.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ส่วนกุ้งขาวขนาด 
40 - 50 ตัว/กก. เกษตรกรจ าหน่ายผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ดังน้ันจึงไม่แสดง
ราคาซ้ือขายกุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย  

(ราคากุ้งขาวแวนนาไม : บาท/กก.) 
กุ้งขาว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว %∆เฉลี่ย 
ส.ค. 65 151.35 139.04 127.88 122.31 117.50 131.62 
ก.ค. 65 165.00 155.00 142.50 137.50 132.54 146.51 
ส.ค. 64 126.46 119.38 108.96 100.00 95.00 109.96 

%∆ ส.ค. 65/ก.ค. 65 -8.27% -10.30% -10.26% -11.05% -11.35% -10.17% 

%∆ ส.ค.65/64 +19.68% +16.47% +17.36% +22.31% +23.68% +19.70% 
ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ส.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 76 ตู ้ 
ซ่ึงจ านวนตู้เพิ่มขึ้น 7.04% เมือ่เทียบกับเดือนก่อน (71 ตู้) แต่จ านวนตู้ลดลง 1.30% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (77 ตู)้  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. เดือน ส.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 175.42 บาท/กก. ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.24% และ 13.17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส่วนกุ้งกุลาด าคละขนาด เดือน ส.ค. 65 ราคาเฉลี่ย 
270.00 บาท/กก. ราคาไม่มีการปรับตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ราคาขายปลีกกุ้งกุลาด าที่ทรงตัว เนื่องจากเกษตรกรเริ่มปล่อย
ลูกกุ้งในรอบการผลิตถัดไป และทยอยจับกุ้งตามโควตาค าสั่งซ้ือของ Packing House 
ที่ชะลอความต้องการผลผลิต และจากสภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนแฝงค่าด าเนินการ (โสหุ้ย) 
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาค้าปลีกกุ้งขาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

เดือน ส.ค.65 ก.ค.65 ส.ค.64 
%∆ ส.ค.65 /

ก.ค.65 
%∆ ส.ค.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 175.42 175.00 155.00 +0.24% +13.17% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 270.00 270.00 270.00 - - 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งแปรรูปเบื้องต้นส าหรับการท าอาหารเอง
ที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทานในภาคการค้าปลีกอยู่ในระดับที่ทรงตัว และด าเนินต่อไป
หลังการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 แม้ว่าเป็นช่วงที่มีความนิยมบริโภคกุ้ง
ค่อนข้างมาก แต่การบริโภคสินค้ากุ้งโดยรวมยังไม่ฟื้นตัว (INFOFISH 16/2022: ก.ย. 2565) 
 เดือน ส.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 10.04 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาไม่มีการปรับตัว แต่ราคา
ปรับลดลง 18.57% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (12.33 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.40 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนราคาไม่มีการปรับตัว แต่ราคาปรับตัวลดลง 18.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน (10.32 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.20 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
(8.19 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 18.57% และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (10.07 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.89 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนสิงหาคม 2565  

    ทั้งนี้ จากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งออกสินค้ากุ้งไทยไปต่างประเทศได้มากข้ึน
และท าให้ราคากุ้งขาวภายในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เงินบาทอ่อนค่ายังคงไม่ส่งผล
ต่อราคาผลผลิตกุ้งภายในประเทศ เนื่องจากตอนนี้ไทยมีค าสั่งซื้อสินค้ากุ้งจากตลาดโลกน้อย และเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าก าลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรค Covid - 2019 และสงครามความ
ขัดแย้งรัสเซีย - ยูเครน ท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่ยังคงมีสินค้าคงคลัง 
ในปริมาณมาก และตลาดญี่ปุ่นที่ประสบกับเงินเยนอ่อนค่าเช่นเดียวกัน จึงท าให้ราคาสินค้ากุ้งยังคงทรงตัว
และไม่ปรับเพิ่มข้ึน 

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ความต้องการสินค้ากุ้งของผู้บริโภคค่อนข้างทรงตัว เมื่อเทียบกับ
สินค้าอาหารทะเลอื่นๆ โดยเฉพาะแซลมอน แม้ว่าตลาดกุ้งมีความต้องการน้อยกว่า  
เมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อน และไม่มีการน าเข้ากุ้งเพิ่มเติม เนื่องจากสินค้าคงคลังยังมีอยู่
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงตอนนี้ตลาดจึงเลือกบริโภคสินค้าตามความต้องการค าสั่งซ้ือเดิม 
และสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งขนาดใหญ่ (INFOFISH 16/2022: ก.ย. 2565)  
  เดือน ส.ค. 65 ราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.24 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 1.18% และ 1.18% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (9.35 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (9.35 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.58 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  
 

 

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

