
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์2566 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร เดอืนมกราคม 66 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้คลี่คลาย
อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการท่องเที่ยวและระบบขนส่งโลจิสติกส์ที่กลับมาเป็นปกติ ท าให้
ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งภายในประเทศเพ่ิมขึ้นในภาคการค้าส่งและค้าปลีก 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการผลิตต่ าและคาดว่าเกษตรกรจะปล่อยลูกกุ้ง
รอบการผลิตใหม่หลังสิ้นฤดูหนาว ท าให้ขณะนี้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง โดยราคากุ้ง
เฉลี่ยทุกขนาดปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.53% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ย
ปรับลดลง 6.91% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคดีขึ้น เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตให้กับห้องเย็นโดยตรง ซึ่งได้รับราคา 
ที่ดีกว่า จึงท าให้ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย ไม่ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

(ราคากุ้งขาวแวนนาไม : บาท/กก.) 

กุ้งขาว ม.ค. 66 ธ.ค. 65 ม.ค. 65 
%∆ ม.ค. 66/

ธ.ค. 65 
%∆ ม.ค.
66/65 

40 ตัว 208.95 192.71 - +8.43% N/A 
50 ตัว 188.42 185.42 - +1.62% N/A 
60 ตัว 177.89 163.75 193.91 +8.64% -15.55% 
70 ตัว 167.89 155.21 184.78 +8.17% -16.00% 
80 ตัว 149.21 140.42 167.17 +6.26% -16.00% 
90 ตัว 136.58 132.08 151.74 +3.41% -12.96% 
100 ตัว 128.16 126.88 142.70 +1.01% -11.09% 
%∆เฉลี่ย 165.30 156.64 168.26 +5.53% -6.91% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 
  เดือน ม.ค. 66 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 48 ตู้ 
ลดลง 11.11% และ 5.88% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (54 ตู้) และเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (51 ตู้) ตามล าดับ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 66 
    กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 195.97 บาท/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 8.19% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 4.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ราคากุ้งกุลาด าเฉลี่ย 283.55 บาท/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 18.15% และ 3.58% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน ตามล าดับ ทั้งนี้ จากความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพ่ิมสูง รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ท าให้
ความต้องการสินค้ากุ้งในร้านอาหารและร้านค้าปลีกเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลต่อราคา
ขายปลีกกุ้งขาวที่ปรับเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีคลังสินค้ากุ้ง
ในระดับที่สูง ท าให้ผู้ส่งออกกุ้งไทยชะลอการรับซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ (กุ้งขาว
ขนาด 60 -70 ตัว/กก.) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จึงท าให้ราคาปรับตัวลดลง 
ทั้งนี้ ต้นทุนการขนส่งทางเคร่ืองบินปรับลดกลับมาเป็นปกติ ท าให้ความต้องการสินค้า
กุ้งกุลาด าของผู้บริโภคจีนเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลต่อราคากุ้งกุลาด าที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

เดือน ม.ค.66 ธ.ค.65 ม.ค.65 
%∆ ม.ค. 66 /

ธ.ค. 65 
%∆ ม.ค.66/65 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 195.97 181.13 206.00 +8.19% -4.87% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 283.55 240.00 273.74 +18.15% +3.58% 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : แม้ว่าความต้องการสั่งจองสินค้ากุ้งล่วงหน้าจะลดลงในช่วงเทศกาล
และการเฉลิมฉลองปีใหม่ของญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความคาดหวังว่าความ
ต้องการบริโภคกุ้งจะเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีความต้องการสินค้ากุ้ง ยอดขายกุ้ง 
และราคาที่จะปรับตัวเพ่ิมมากข้ึน (INFOFISH 3/2023: ก.พ. 2566) 
 เดือน ม.ค. 66 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 10.42 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.15% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (9.91 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 11.54% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (11.78 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
(8.29 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 12.47% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(9.86 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.42 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 4.08% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.09 
เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 12.47% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(9.62 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.22 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2566  

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : จากการเสนอส่วนลดราคาของอาหารทะเลในภาคการค้าส่ง 
ท าให้กลุ่มร้านอาหารอเมริกันน าเสนอโปโมชันใหม่เมนูกุ้งร่วมกับสินค้าทะเลอื่นๆ  
ซึ่งสินค้ากุ้งได้มาเป็นที่นิยมมากขึ้นของผู้บริโภคในภาคการให้บริการด้านอาหาร 
อย่างไรก็ตาม ราคาขายกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม (กุ้งขาวแวนนาไม) ค่อนข้างคงที่ในช่วงปี
ที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาจ าหน่ายส าหรับกุ้งสายพันธุ์อื่นๆ มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
(INFOFISH 3/2023: ก.พ. 2566)  
  เดือน ม.ค. 66 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่ปรับลดลง 10.47% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 
ส่วนกุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 8.25 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาไม่มี
การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับลดลง 5.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (9.46 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) 

 

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

