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 สถานการณ์ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้ในประเทศแหล่งน าเข้าที่ส าคัญ 

ของสหรัฐอเมริกา” 
 

  อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ไทย และเอกวาดอร์ เป็นประเทศผู้ผลิตกุ้งที่ส าคัญของโลกและยัง
เป็นแหล่งน าเข้ากุ้งที่ส าคัญของสหรัฐฯ โดยเกือบร้อยละ 80 ของกุ้งทั้งหมดที่สหรัฐฯ น าเข้าเป็นกุ้งดิบแช่แข็ง 
ซ่ึงน าเข้าจากอินเดียและอินโดนีเซียมากเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ในขณะทีน่ าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 6   

ส าหรับสถานการณ์ราคากุ้งดิบที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในช่วงสัปดาห์ที่ 23 ของปี 
2564 (7 - 13 มิถุนายน) ของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญของโลกรายงานโดย Undercurrent News ระบุว่า 
ราคากุ้งขาวแวนนาไมของอินโดนีเซียส่วนใหญ่ทรงตัว ในขณะที่ราคากุ้งแวนนาไมของเวียดนามเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและราคากุ้งกุลาด าเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันราคากุ้งแวนนาไมขนาดใหญ่ของไทยเพ่ิมขึ้นอีก
อย่างต่อเนื่อง   จากการเปรียบเทียบราคาพบว่า ราคากุ้งแวนนาไมขนาด 60 ตัว/กิโลกรัมของจีนมีราคาสูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตอื่นๆ โดยมีกุ้งของอินโดนีเซียสูงเป็นอันดับสอง ส าหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 

อินโดนีเซีย: ราคากุ้งขาวแวนนาไมส่วนใหญ่ทรงตัว  
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ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มส าหรับกุ้งแวนนาไม (กุ้งทั้งตัว) ในช่วงสัปดาห์ที่ 23 ของปี 
2564 เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า (ภาพท่ี 1) ดังนี้  
  ขนาด 30 ตัว/กก.   ราคา 6.59 เหรียญสหรัฐ/กก. (204.96 บาท/กก)  ลดลงเล็กน้อย 
  ขนาด 40 ตัว/กก.   ราคา 5.95 เหรียญสหรัฐ/กก. (186.41บาท/กก)   ทรงตัว 
  ขนาด 60 ตัว/กก.   ราคา 4.98 เหรียญสหรัฐ/กก. (156.02 บาท/กก)  เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
  ขนาด 80 ตัว/กก.   ราคา 4.26 เหรียญสหรัฐ/กก. (133.46 บาท/กก)  ทรงตัว 
  ขนาด 100 ตัว/กก. ราคา 3.76 เหรียญสหรัฐ/กก. (117.80 บาท/กก)  ทรงตัว 
  หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.3298 บาท 

 

ภาพที่ 1  เปรียบเทียบราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ส าหรับกุ้งแวนนาไมของอินโดนีเซีย   

                                                                                                                                          หน่วย: เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม 

  
    ที่มา: https://www.undercurrentnews.com/2021/06/16/indonesian-vannamei-prices-stay-mostly-flat-in-week-23/ 

 

ทั้งนี้ แหล่งผลิตกุ้งที่ส าคัญของอินโดนีเซียในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ชวาตะวันออก (East Java) ลัมปุง 
(Lampung) ชวากลาง (Central Java) ชวาตะวันตก (West Java) และนูซาเติงการาตะวันตก (West Nusa 
Tenggara)    
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เวียดนาม: ราคากุ้งแวนนาไมเพิ่มข้ึนอีกอย่างต่อเนื่อง ราคากุ้งกุลาด าเริ่มปรับตัวสูงขึ้น 

 

ราคาเกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มในเวียดนาม ล่าสุดในสัปดาห์ที่ 23 ของปี 2564 เพ่ิมขึ้น
ทั้งกุ้งกุลาด าและกุ้งแวนนาไม (ภาพท่ี 2 และ 3) ดังนี้ 
 

 กุ้งขาวแวนนาไม 
ขนาด   50 ตัว/กก.  ราคา 4.75 เหรียญสหรัฐ/กก. (148.82 บาท/กก)  เพ่ิมข้ึน 
ขนาด   80 ตัว/กก.  ราคา 4.35 เหรียญสหรัฐ/กก. (136.28 บาท/กก)  เพ่ิมข้ึน 
ขนาด 100 ตัว/กก.  ราคา 4.18 เหรียญสหรัฐ/กก. (130.96 บาท/กก)  เพ่ิมข้ึน 

  หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.3298 บาท 

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มส าหรับกุ้งแวนนาไมของเวียดนาม   
                                                                                                      หนว่ย: เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม 

ที่มา: https://www.undercurrentnews.com/2021/06/11/vietnams-vannamei-shrimp-price-up-again-black-tiger-rebounds-in-week-23/ 
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 กุ้งกุลาด า 
ขนาด   20 ตัว/กก.  ราคา 9.58 เหรียญสหรัฐ/กก. (300.14 บาท/กก)  เพิ่มข้ึน 
ขนาด   30 ตัว/กก.  ราคา 7.84 เหรียญสหรัฐ/กก. (245.63 บาท/กก)  เพิ่มข้ึน 
ขนาด   40 ตัว/กก.  ราคา 6.75 เหรียญสหรัฐ/กก. (211.48 บาท/กก)  เพิ่มข้ึน 

  หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.3298 บาท 

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ส าหรับกุ้งกุลาด าของเวียดนาม   
                                                                                                                                      หนว่ย: เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม 

 
ที่มา: https://www.undercurrentnews.com/2021/06/11/vietnams-vannamei-shrimp-price-up-again-black-tiger-rebounds-in-week-23/  

 

ไทย: ราคากุ้งแวนนาไมขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนอีกอย่างต่อเนื่อง   

 

  แหล่งข่าวจากตลาดค้าส่งกุ้ง “ทะเลไทย” ซึ่งเป็นตลาดประมูลกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย 
เปิดเผยกับ Undercurrent News ว่า ราคากุ้งแวนนาไมขนาด 60 - 70 ตัวต่อกิโลกรัมของไทยปรับตัว
เพ่ิมขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่กุ้งขนาด 80 ตัว ปรับตัวลดลงหลังจากที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 - 3 อาทิตย์
ก่อนหน้านี้ (ภาพท่ี 4) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขนาด   60 ตัว/กก.  ราคา 4.74 เหรียญสหรัฐ/กก. (148.50 บาท/กก)  เพิ่มข้ึน 
ขนาด   70 ตัว/กก.  ราคา 4.50 เหรียญสหรัฐ/กก. (140.98 บาท/กก)  เพิ่มข้ึน 
ขนาด   80 ตัว/กก.  ราคา 4.18 เหรียญสหรัฐ/กก. (130.96 บาท/กก)  ลดลง 

  หมายเหต:ุ อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.3298 บาท 

 

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ส าหรับกุ้งแวนนาไมของไทย   

                                                                                                                                          หน่วย: เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม 

 
ที่มา: https://www.undercurrentnews.com/2021/06/16/large-vannamei-shrimp-prices-continue-to-rise-in-thailand-in-week-23/  

 

เปรียบเทียบสถานการณ์ราคา: กุ้งขาวแวนนาไมของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญอ่ืนๆ   

 กุ้งแวนนาไมขนาด 50 - 60 ตัว/กิโลกรัม ในสัปดาห์ที่ 23 ของปี 2564 
ไทยและเวียดนาม ราคากุ้งแวนนาไมขนาด 60 ตัวของไทยอยู่ที่ 4.74 เหรียญสหรัฐ/

กิโลกรัม เท่ากับราคากุ้งขนาด 50 ตัวของเวียดนาม 
จีนและอินโดนีเซีย ราคากุ้งแวนนาไมขนาด 60 ตัวของจีน สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญอ่ืนๆ ทั้งหมด สูงรองลงมาเป็นกุ้งจากอินโดนีเซีย 
เอกวาดอร์และอินเดีย ราคากุ้งของเอกวาดอร์เริ่มฟ้ืนตัวขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ต้นปี 

2564 หลังจากที่ราคาลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 โดยในสัปดาห์ที่ 23 ของปี 2564 
ราคากุ้งแวนนาไมขนาด 50/60 ตัวของเอกวาดอร์สูงกว่ากุ้งขนาด 60 ตัว  ของอินเดียที่ผลิตในรัฐอันตร
ประเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5  เปรียบเทียบราคากุ้งแวนนาไมของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญของโลก 
หน่วย: เหรยีญสหรัฐ/กิโลกรัม 

 
ที่มา: https://www.undercurrentnews.com/2021/06/16/large-vannamei-shrimp-prices-continue-to-rise-in-thailand-in-week-23/  

  

 
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มิถุนายน 2564 
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