
  

  
Pricing Report 

สถานการณ์ราคากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2566 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
ราคากุง้ขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร เดอืนธนัวาคม 65 
 เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้ง

ภายในประเทศมีเพิ่มขึ้นในภาคการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกษตรกร
หันมาจับผลผลิตในต้นช่วงฤดูหนาว ท าให้ขณะน้ีมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง โดยราคากุ้งเฉลี่ยทุกขนาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.08% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยปรับลดลง 9.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน จากการส่งออกสินค้ากุ้งท่ีมีแนวโน้มลดลงจากสหรัฐฯ มีสินค้า
กุ้งเต็มคลังสินค้า และราคากุ้งโลกปรับลดลง จึงท าให้ราคากุ้งขาวของไทยปีน้ี
ไม่ไดป้รับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

(ราคากุ้งขาวแวนนาไม : บาท/กก.) 

กุ้งขาว ธ.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 64 
%∆ ธ.ค. 65/

พ.ย. 65 
%∆ ธ.ค.
65/64 

40 ตัว 192.71 - - N/A N/A 
50 ตัว 185.42 - - N/A N/A 
60 ตัว 163.75 154.81 179.20 +5.77% -8.62% 
70 ตัว 155.21 148.46 170.20 +4.55% -8.81% 
80 ตัว 140.42 136.54 158.80 +2.84% -11.57% 
90 ตัว 132.08 127.69 146.20 +3.44% -9.66% 
100 ตัว 126.88 122.69 137.20 +3.42% -7.52% 
%∆เฉลี่ย 143.67 138.04 158.32 +4.08% -9.25% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ธ.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 54 ตู้ 
ลดลง 14.29% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (63 ตู้) แต่เพ่ิมขึ้น 5.88% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (51 ตู้)  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

ราคาขายปลีกกุ้งสด ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 65 
 กุ้งขาวขนาด 70 - 80 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 181.13 บาท/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
5.30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ปรับตัวลดลง 8.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ราคากุ้งกุลาด าเฉลี่ย 240 บาท/กก. ราคาไม่การเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน ทั้งนี้ จากความต้องการบริโภค
ที่เพ่ิมสูงในช่วงเทศกาลและเป็นการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบหลังจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ราคาขายปลีกกุ้งขาวปรับเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีคลังสินค้ากุ้งในระดับที่สูง ท าให้ผู้ส่งออกกุ้งไทย
ชะลอการรับซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ รวมถึงในช่วงฤดูหนาวปีนี้มีปริมาณผลผลิตกุ้ง
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีก่อน จึงท าให้ราคาปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด 

    (ราคาขายปลีกกุ้งสด : บาท/กก.) 

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

พ.ย.65 
%∆ ธ.ค.65/64 

  กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.) 181.13 172.00 197.00 +5.30 -8.06% 
  กุ้งกุลาด า (คละขนาด) 240.00 240.00 240.00 N/A N/A 
ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ www.pricelist.dit.go.th และตลาดสี่มุมเมือง www.kasetprice.com  

 

ตลาดญี่ปุ่น : มีความคาดหวังอย่างมากว่าการบริโภคอาหารทะเลโดยภาพรวมจะ
เพ่ิมขึ้นในช่วงปีใหม่จนถึงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการบริโภคกุ้งสูงเช่นเดียวกับปีก่อน 
และคาดว่าความต้องการบริโภค ยอดขาย และราคากุ้งจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น แต่จาก
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจากราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวลดลง เงินเยนอ่อนค่า 
ความตึงเครียดทางการเมืองโลก และภัยคุกคามจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ตลาดกุ้งญี่ปุ่นยังคงมีความท้าทายในการแข่งขันส าหรับสินค้ากุ้งไทย (INFOFISH 
1/2023: ม.ค. 2566) 
 เดือน ธ.ค. 65 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขนาด 31 - 40 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 9.91 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.37% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (9.23 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 16.72% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (11.90 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส่วนราคากุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.29 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 9.66% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (7.56 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 16.77% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (9.96 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ส าหรับราคากุ้งขาวขนาด 51 - 60 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.09 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.44% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (7.53 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) แต่ปรับตัวลดลง 16.68% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (9.71 เหรียญสหรัฐฯ/กก.)  

 
 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.80 บาท  
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2565  

2.สถานการณ์ตา่งประเทศ 
   ตลาดสหรัฐอเมริกา : ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ากุ้งลดลงในช่วงเทศกาล 
แม้ว่ากุ้งที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกลับมาเป็นนิยมในการซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล 
โดยนักวิเคราะห์ เห็นว่า ในขณะนี้อุปสงค์สินค้ากุ้งมีน้อยกว่าอุปทานการผลิต ทั้งนี้ 
จากการรายงานยังพบว่า ห้องเย็นเต็มไปด้วยสินค้ากุ้ง (สินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง) และ
ในภาคค้าส่งของสินค้ากุ้งมีราคาลดลง ท าให้ผู้น าเข้าเสนอส่วนลดในการขายสินค้ากุ้ง 
เนื่องจากผู้น าเข้าต้องจ่ายค่าคลังสินค้าที่จัดเก็บในอัตราสูง จึงจ าเป็นต้องขายสินค้ากุ้ง
ออกจาคลังสินค้าให้เร็วที่สุดเพ่ือไม่ให้พลาดยอดขายในช่วงเทศกาลวันหยุด (INFOFISH 
1/2023: ม.ค. 2566)  
  เดือน ธ.ค. 65 กุ้งขาวแวนนาไมของไทยในตลาดสหรัฐฯ ขนาด 31 - 35 ตัว/กก. 
ราคาเฉลี่ย 8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 3.20% และ 11.49%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (8.75 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(9.57 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ ส่วนกุ้งขาวขนาด 41 - 50 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ย 
8.25 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาปรับตัวลดลง 2.60% และ 5.06% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (8.47 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(8.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามล าดับ 

 

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

