รายงานการสํารวจตลาดสินคา “กุง”

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
ระหวางวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565
ในระหวางวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ได
สํารวจตลาดสินคากุงที่วางจํ าหน ายภายในซูเ ปอรมารเก็ ตขนาดใหญ ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมื องใกล เ คี ย ง
ประกอบดวย ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket ซึ่งมีเจาของเปนชาว
จี น ตลาด Hawaii Supermarket ตลาด Shun Fat Supermarket ซึ่ ง มี เ จ า ของเป น ชาวเวี ย ดนาม รวมทั้ ง ร า นค า
ซู เ ปอร ส โตร ข นาดใหญ แ ละซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ทั่ ว ไปที่ มี ห ลายสาขา (chain store) จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก Costco,
Walmart, และ Vons โดยมีรายละเอียดสินคาพรอมราคาและภาพประกอบแนบทาย ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวล
ขอมูลและสาระสําคัญของการสํารวจ ดังนี้
1. ชนิดกุง สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
• กุงเพาะเลี้ยง (farm raised) พบกุงขาวลิโทพีเนียสแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)
มากที่สุด โดยสวนใหญเพาะเลี้ยงในประเทศกลุมลาตินอเมริกา เชน เอกวาดอร เม็กซิโก และประเทศในแถบเอเชีย เชน
อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนามและไทย
นอกจากนี้ ยั งพบกุงกุล าดํ า (black tiger shrimp) พบวา เปน กุงเพาะเลี้ ย งที่นํ าเข า จาก
บังคลาเทศ และกุงสีน้ําเงิน (blue shrimp) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย
• กุงจับจากธรรมชาติ (wild caught) ที่พบวามีเพียง กุง gulf ของสหรัฐฯ วางจําหนาย ทั้งนี้
ไมพบกุงแดงจากประเทศอารเจนตินาหรือกุงขาวที่จับจากธรรมชาติของเม็กซิโกวางจําหนายในตลาดที่สํารวจในชวงนี้
2. ประเภทผลิตภัณฑ
• กุงดิบแชเยือกแข็ง สวนใหญเปนกุงที่นําเขาจากเอกวาดอร อินเดีย และอินโดนีเซียมากที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกุงจากเวียดนาม และไทยซึ่งพบวามีวางจําหนายไมมากนัก และกุงน้ําจืดเพาะเลี้ยงขนาด 2 - 4 ตัว/
ปอนด จากบังคลาเทศและศรีลังกา
• กุงแปรรูป
กุงกึ่งสําเร็จรูปพรอมปรุง (กุงชุบแปง/เกล็ดขนมปง/เกล็ดมะพราว และกุงเทมปุระ) สวนใหญ
นําเขาจากประเทศไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ยังพบกุงเพาะเลี้ยงของสหรัฐฯ วางจําหนายอีกดวย
กุงสุกพรอมบริโภค ไดแก กุงปรุงรส/ไมปรุงรสแชแข็ง และกุงค็อกเทล บรรจุถุงแชแข็งหรือ
บรรจุภาชนะแชเย็น สวนใหญนําเขาจากไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และสหรัฐฯ
3. ขนาดกุง รูปแบบสินคา บรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
• ขนาด ขนาดใหญสุด (1-2 ตัว ต อปอนด) ขนาดเล็กที่สุด (100-200 ตั ว ตอปอนด) กุงที่
พบวามีวางจําหนายมากที่สุดไดแก ขนาดใหญ หรือ Large (31-40 ตัวตอปอนด) และขนาด X-Jumbo (16-20 ตัว
ตอปอนด) สําหรับกุงขนาดเล็กขนาด 100-200 ตัวตอปอนด สวนใหญเปนผลิตภัณฑกุงแปรรูปพรอมบริโภค เชน กุง
สลัดปรุงสุก

-2• ลักษณะ/รูปแบบสินคา มีหลายรูปแบบ ไดแก (1) กุงทั้งตัวไมปอกเปลือก หรือ H/O สวน
ใหญจะเปนกุงแชเยือกแข็งบรรจุกลองขนาด 2 - 4 ปอนด และกุงแชเย็น (ผานการแชแข็ง) ซึ่งมักมีวางจาหนายแบบเท
กองในตลาดของชาวเอเชีย (2) กุงมีเปลือกไมมีหัว หรือ H/L (3) กุงปอกเปลือกไวหาง หรือ P&D, Tail-on (4) กุงปอก
เปลือก ชักไส ไมมีหาง (P&D, Tail-off) และ (5) กุงปอกเปลือกไมชักไส (Peeled Undeveined หรือ PUD) ซึ่งสวน
ใหญจะเปนกุงสลัดตมสุกและเปนกุงแปรรูปขนาดเล็ก และกุงค็อกเทล
• รูปแบบบรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
 บรรจุถุง ขนาดมาตรฐานที่พบสวนใหญเปนขนาด 1.5 - 2 ปอนด (382 - 909 กรัม)
พบมากทั้งในซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกันและชาวเอเชียซึ่งมีทั้งในรูปกุงดิบแชแข็งและกุงสุกพรอมบริโภค นอกจากนี้
ยังมีถุงขนาด 12 ออนซ และ 10 ออนซ ซึ่งพบวามีวางจําหนายในซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน
 บรรจุกลอง ขนาดมาตรฐาน 2 - 4 ปอนด (ประมาณ 0.91 - 1.82 กิโลกรัม) เปนกุง
แชเยือกแข็งจากเอกวาดอรมากที่สุดโดยมีวางจําหนายเฉพาะในซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชีย นอกจากนี้ ยังเปนกุงน้ํา
จืดเพาะเลี้ยงจากบังคลาเทศและศรีลังกา
 เทกอง (bulk) สวนมากเปนกุงที่ผานการแชแข็งมากอน พบวามีวางจําหนายในทุกตลาด
โดยจําหนายตามน้ําหนักในปริมาณที่ตองการเพื่อนําไปปรุงอาหารบริโภคประจําวัน ซึ่งมีหลายขนาด มีทั้งกุงดิบและกุง
ตมสุก
4. สรุป/ขอสังเกต
• ป 2565 ตลาดกุงดิบแชแข็งในสหรัฐฯ ยังคงเปนของอินเดีย เอกวาดอรและอินโดนี เ ซี ย
สําหรับตลาดกุงแปรรูปเปนของอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย เนื่องจากมีสินคาวางจําหนายใหเห็นมากที่สุด สําหรับกุง
แปรรูปจากเวียดนามถึงแมวาจะมีสถิติการนําเขากุงแปรรูปมากเปนอันดับ 3 แตพบวามีวางจําหนายในตลาดที่สํารวจให
เห็นนอยมาก สําหรับราคาจําหนายกุงดิบในภาพรวมคอนขางทรงตัว/หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่กุงแปรรูปราคาทรง
ตัวเมื่อเทียบกับราคาที่สํารวจเมื่อเดือนตุลาคม 2564
• กุงไทย พบวามีกุงแปรรูปวางจําหนายมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกุงดิบแชแข็งซึ่งมีไมมากนัก
กุงดิบแชแข็ง พบวา มีกุงแชแข็งขนาด 21-25 ตัว/ปอนด วางจําหนายที่ราน Pavilions ใน
ราคาปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนราคาที่สูงกวากุงขนาดเดียวกันที่นําเขาจากอินเดียและอินโดนีเซียซึ่งวาง
จําหนายอยูระหวางปอนดละ 7.99 - 11.22 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังพบกุงแชเย็น (ผานการแชแข็ง) ขนาด 15
ตัว/ปอนดวางจําหนายที่ Costco ในราคาปอนดละ 10.99 เหรียญสหรัฐ
กุงแปรรูป พบวามี กุงแปรรูปพรอมปรุง (กุงชุบแปง/เกล็ดมะพราว และกุงค็อกเทลพร อม
บริโภค) บรรจุภาชนะแชเย็น โดยพบวามีวางจําหนายมากในรานซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน ไดแก Costco,
Walmart และ Vons
• กุงสหรัฐฯ พบวามีกุงเพาะเลี้ยงและแปรรูปในสหรัฐฯ ไดแก กุงชุบแปง/เกล็ดขนมปง กุงปรุง
แตงรสเนยและกระเทียม นอกจากนี้ ยังพบกุงดิบแชแข็งที่จับจากธรรมชาติขนาด 31-40 ตัว/ปอนด วางจําหนายใน
ราคา 9.92 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ซึ่งสูงกวากุงนําเขาขนาดเดียวกันในตลาด

-3• ราคา กุงขาวเพาะเลี้ยงที่มีวางจําหนายในตลาดที่สําคัญมีดังนี้
กุงดิบ (แชเย็น/แชแข็ง)
ขนาด 13-15 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 10.99 - 14.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด (กุงกุลาดํา)
ขนาด 16-20 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 9.99 – 11.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 7.99 - 13.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 26-30 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 7.49 – 12.87 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 31-40 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 6.99 – 9.92 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 41-50 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 6.99 – 9.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 51-60 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 5.99 – 7.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
กุงตมสุก (แชเย็น/แชแข็ง)
ขนาด 26-30 ตัว/ปอนด ราคา 10.11 เหรียญสหรัฐ/ปอนด (กุงไทย)
ขนาด 31-40 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 7.94 – 13.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ขนาด 41-60 ตัว/ปอนด ราคาอยูระหวาง 7.99 – 12.76 เหรียญสหรัฐ/ปอนด
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เมษายน 2565

รายงานการสํารวจชนิดและราคาสินคากุง (สดและแปรรูป) ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
ระหวางวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565
ซูเปอรมารเก็ต
1. 99 Ranch
Supermarket
140 W Valley Blvd
San Gabriel, CA
91776

กุงกุลาดํา

ประเทศผูผลติ
บังกลาเทศ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
14.99

กุงขาว

เอกวาดอร

9.99

511

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง
ราคาพิเศษ 6.99/ปอนด
ราคาปกติ 9.99/ปอนด

กุงขาว

เม็กซิโก

8.99

658

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

สินคา (ขนาด)
เพาะเลี้ยง
ขนาด
13-15/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(16-20 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(20-30/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
1,097
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

-5ซูเปอรมารเก็ต
99 Ranch
Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)
กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

กุงน้ําเงิน
(Blue Diamond)

ประเทศผูผลติ
เอกวาดอร

ราคา
ราคา*
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
6.99
511
ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ซาอุดีอาระเบีย

7.99

เอกวาดอร

9.99

585

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/ปอนด)

731

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

-6ซูเปอรมารเก็ต
99 Ranch
Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
ลักษณะสินคา
585
ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว มีเปลือก
(H/L, shell-on)
บรรจุถุงขนาด 1.5 ปอนด
จําหนายถุงละ 11.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

ประเทศผูผลติ
เอกวาดอร

กุงขาว

อินเดีย

8.99

658

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 17.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

10.65

779

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุถุงขนาด 12 ออนซ
ราคาจําหนายถุงละ 7.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด
61-70 ตัว/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด
100-200 ตัว/
ปอนด

ภาพประกอบ

-7-

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
585

กุงขาว

เอกวาดอร

6.99

511

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว
เพาะเลี้ยง
ขนาดเล็ก

เอกวาดอร

4.99

365

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

2. Hawaii Supermarket
120 E. Valley Blvd.,
San Gabriel,
California 91776

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

-8ซูเปอรมารเก็ต
Hawaii
Supermarket
(ตอ)

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
6.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
511

กุงขาว

เอกวาดอร

5.50

402

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว มีเปลือก (H/L, shell
on)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

เอกวาดอร

5.50

402

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(30-40 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 13.99
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

-9ซูเปอรมารเก็ต
Hawaii
Supermarket
(ตอ)

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
6.25

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)
457

ไทย

8.99

658

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

กุงชุบแปง/
มะพราว

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(30-40 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา
ดิบ แชเยือกแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
(1.81 กก.)
ราคาจําหนายกลองละ
24.99 เหรียญสหรัฐ
กึ่งสุก พรอมทอด แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด

ภาพประกอบ

- 10 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

3. Shun Fat Supermarket
กุงขาว
เพาะเลี้ยง
1635 S San Gabriel
ขนาด Large
Blvd, San Gabriel, CA
(31-40 ตัว/ปอนด)
91776

กุงขาว

ราคา*
ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
เอกวาดอร
6.49
475

ประเทศผูผลิต

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

เอกวาดอร

4.69

343

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

เอกวาดอร

6.99

511

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด 70-80 ตัว/
ปอนด

กุงขาว

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 11 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small

ราคา*
ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
เอกวาดอร
4.49
328

ประเทศผูผลิต

ลักษณะสินคา
ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงกุลาดํา

ไมระบุ

10.99

804

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว
เพาะเลี้ยง

อินโดนีเซีย

8.99

658

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

ไมระบุขนาด

ขนาด
13-15 ตัว/
ปอนด

ทรงตัว

ภาพประกอบ

- 12 ราคา*
ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
7.99
585

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

ไมระบุ

กุงขาว

บังคลาเทศ

13.49

987

ดิบ แชแข็ง
ไมมีหัว (H/L) มีเปลือก ผา
หลัง ไวหาง (Easy peeled)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 2
ปอนด จําหนายถุงละ 26.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

9.33

683

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 13.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(31-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด
8-12 ตัว/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด
21-25 ตัว/
ปอนด

ลักษณะสินคา
ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 13 ราคา*
ราคา
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
8.66
634
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

กุงขาว

อินเดีย

4.66

341

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 6.99
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.99

585

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 15.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด
31-35 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด
61-70 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด
21-25 ตัว/ปอนด

ภาพประกอบ

- 14 ราคา*
ราคา
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
7.49
ดิบ แชแข็ง
548
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 14.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

กุงขาว

อินเดีย

7.99

585

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
11.99 เหรียญสหรัฐ
ปกติถุงละ 16.99 เหรียญ
สหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

6.99

511

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 13.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(26-30/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-35/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-50/ปอนด)

ภาพประกอบ

- 15 ราคา*
ราคา
ลักษณะสินคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด) (บาท/กิโลกรัม)
7.99
ดิบ แชแข็ง
585
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 1.5 ปอนด
ราคาจําหนายถุงละ 11.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

กุงน้ําจีด

ศรีลงั กา

10.99

804

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุในกลอง ขนาด 2
ปอนด ราคาจําหนายกลองละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

กุงน้ําจีด

บังคลาเทศ

9.99

731

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว
บรรจุกลอง ขนาด 2 ปอนด
ราคาจําหนายกลองละ
19.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด
51-60/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด 2-4 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด 4-6 ตัว/
ปอนด

ภาพประกอบ

- 16 ซูเปอรมารเก็ต
4. Vons
27220 Sun City Blvd.
Menifee, CA 92583

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

อินโดนีเซีย

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(16-20 ตัว/
ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.99
ราคาปกติ 14.49

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ ผานการแชแข็ง
877
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

อินโดนีเซีย

8.99

658

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว ผาหลัง
ไวหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

ไมระบุ

7.99

585

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว ผาหลัง
ไวหาง
บรรจุกลองโฟมหุมพลาสติก
จําหนายตามน้ําหนัก

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(31-40/ปอนด)

ราคาปกติ 12.99

ภาพประกอบ

- 17 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Vons
(ตอ)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ
(31-40/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด
51-60 ตัว/ปอนด

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99
ราคาปกติ 13.99

อินโดนีเซีย

5.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ ผานการแชแข็ง
585
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุกลองโฟมหุมพลาสติก
จําหนายตามน้ําหนัก

438

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

658

ตมสุก
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

ราคาปกติ 11.99

ไมระบุ

8.99

ภาพประกอบ

- 18 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Vons
(ตอ)

กุงขาว

ไมระบุ

เพาะเลี้ยง
ขนาด 51-60 ตัว/
ปอนด

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99
ราคาปกติ 12.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก ผานการแชแข็ง
585
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว
ค็อกเทล

ไทย

15.97

1,168

ตมสุก แชเย็น
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุกลองพลาสติกครึ่ง
วงกลม ขนาด 6 ออนซ
ราคาลองละ 5.99 เหรียญ
สหรัฐ

กุงขาวน้ําจีด

บังคลาเทศ

25.49

1,865

ดิบ แชแข็ง
ผาหลัง มีเปลือก ไมมีหัว
(Deveined, EZ-peel)
บรรจุในถุงพลาสติก 2
ปอนด (908 กรัม)
จําหนายในราคา ถุงละ
50.98 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ขนาด
4-6 ตัว/ปอนด

ภาพประกอบ

- 19 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Vons
(ตอ)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(16-20/ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.99
ราคาปกติ 14.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
877
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายในราคาพิเศษถุงละ
23.98 เหรียญสหรัฐ
ปกติ 29.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

ไทย

13.99

1,023

ดิบ แชแข็ง
ผาหลัง มีเปลือก ไมมีหัว
(H/L Quick-peel)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายในราคา
ถุงละ 27.98 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

7.99

585

ดิบ แชแข็ง
ผาหลัง มีเปลือก ไมมีหัว
(H/L Quick-peel)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
15.98 เหรียญสหรัฐ
ปกติ 25.98 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40/ปอนด)

ราคาปกติ 12.99

ภาพประกอบ

- 20 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Vons
(ตอ)

กุงขาว

เวียดนาม

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด
51-60 ตัว/ปอนด

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99
ราคาปกติ 13.99

อินโดนีเซีย

8.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
585
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
15.98 เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 27.98 เหรียญ
สหรัฐ
658

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
17.98 เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 27.98 เหรียญ
สหรัฐ

585

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายในราคาพิเศษถุงละ
15.98 เหรียญสหรัฐ
ปกติ 25.98 เหรียญสหรัฐ

ราคาปกติ 13.99

อินเดีย

7.99
ราคาปกติ 12.99

ภาพประกอบ

- 21 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Vons
(ตอ)

กุงขาว
ชุบแปง/วอลนัต
น้ําผึ้ง

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.98
ราคาปกติ 11.184

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง/
มะพราว

ไทย

8.88

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
584
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในถุงขนาด 10 ออนซ
(ประมาณ 284 กรัม)
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
4.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 6.99 เหรียญ
สหรัฐ
650

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในถุงขนาด 9 ออนซ
(ประมาณ 256 กรัม)
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
4.99 เหรียญสหรัฐ
ปกติ 6.99 เหรียญสหรัฐ

584

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุในถุงขนาด 10 ออนซ
(ประมาณ 284 กรัม)
จําหนายราคาพิเศษถุงละ
4.99 เหรียญสหรัฐ
ปกติ 6.99 เหรียญสหรัฐ

ราคาปกติ 12.438

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

กุงขาว
ชุบแปง
เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

ไทย

7.98
ราคาปกติ 11.184

ภาพประกอบ

- 22 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

5. Walmart
1800 N Perris, Perris, CA
92571

กุงขาว

อินโดนีเซีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
11.22

กุงขาว

อินโดนีเซีย

12.87

942

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 1 ปอนด

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.92

579

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 5.94
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
821
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 1 ปอนด

ภาพประกอบ

- 23 ซูเปอรมารเก็ต
Walmart
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

อินโดนีเซีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.30

กุง Gulf
ธรรมชาติ

สหรัฐฯ

9.92

726

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 7.44
เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.89

577

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 5.92
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ แชแข็ง
607
มีเปลือก ผาหลัง ไวหาง
(EZ Peel, Deveined, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 6.22
เหรียญสหรัฐ

ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด
60-80 ตัว/
ปอนด

ภาพประกอบ

- 24 ซูเปอรมารเก็ต
Walmart
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

อินเดีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
8.76

กุงขาว

อินโดนีเซีย

8.16

597

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ไสออก
ไวหาง (P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 1.5
ปอนด
จําหนายราคาถุงละ 12.24
เหรียญสหรัฐ

กุง Gulf
ธรรมชาติ
กุงสลัด

สหรัฐฯ

7.54

552

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ไมมีหาง (PUD)
บรรจุในถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายถุงละ 7.54
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-60 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(41-60 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาดเล็กมาก

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชแข็ง
641
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 12 ออนซ
จําหนายราคาถุงละ 6.57
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 25 ซูเปอรมารเก็ต
Walmart
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว
ค็อกเทล

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
10.11

กุงขาว
ค็อกเทล

ไทย

9.52

696

ตมสุก แชเย็น
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในภาชนะพลาสติกรูป
วงกลม ขนาด 16 ออนซ
(1 ปอนด)

กุงขาว
ชุบแปง/เกล็ด
ขนมปง
(butter fly
shrimp)

สหรัฐฯ

9.48

694

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 1 ปอนด
(ประมาณ 453 กรัม)

เพาะเลี้ยง
ขนาด 26-30
ตัว/ปอนด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชเย็น
740
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในภาชนะพลาสติก
ครึ่งวงกลม ขนาด 20
ออนซ (1.25 ปอนด) ราคา
จําหนายกลองละ 12.64
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด 51-60
ตัว/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาดจัมโบ

ภาพประกอบ

- 26 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

6. Costco
2901 Los Feliz Blvd.,
Los Angeles, CA 90039

กุงขาว

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
10.99

กุงขาว

ไมระบุ

8.99

658

ตมสุก พรอมบริโภค
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในภาชนะพลาสติกใส
ขนาดบรรจุ 1.60 ปอนด
จําหนายตามน้ําหนัก 14.38
เหรียญสหรัฐ/ถาด

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.49

548

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 14.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด X-Jumbo
(15 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ดิบ ผานการแชแข็ง
804
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถาดโฟมหุมพลาสติก
น้ําหนัก 3.19 ปอนด
จําหนายตามนําหนักราคา
35.06 เหรียญสหรัฐ/ถาด

ภาพประกอบ

- 27 ซูเปอรมารเก็ต
Costco
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.94

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.29

533

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-off)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
14.59 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว
ชุบ แ ป ง เท ม ป ุร ะ

ไทย

7.65

560

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 2.35
ปอนด (1.07 กก.)
วางจําหนายราคากลองละ
17.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด 50-70 ตัว/
ปอนด

เพ าะเล ี้ย ง
ไมร ะ บ ุข น าด

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
ตมสุก แชแข็ง
581
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-on)
บรรจุในถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
15.89 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 28 ซูเปอรมารเก็ต
Costco
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงขาว
ชุบแปง/เกล็ด
ขนมปง
(butterfly
shrimp)

ไทย

กุงขาว
ปรุงรสเนย
และกระเทียม

แปรรูปใน
สหรัฐฯ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)
7.99

เพาะเลี้ยง
ไมระบุขนาด

เพาะเลี้ยง
ขนาดเล็กมาก

5.75
ราคาปกติ 6.99

ราคา*
ลักษณะสินคา
(บาท/กิโลกรัม)
585
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 2.5
ปอนด (1.14 ก.ก.)
เฉพาะน้ําหนักกุง
วางจําหนายราคากลองละ
19.99 เหรียญสหรัฐ

421

ภาพประกอบ

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
(ประมาณ 0.91 ก.ก.)
เฉพาะน้ําหนักกุง
จําหนายราคาพิเศษกลองละ
11.49 เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 13.99 เหรียญ
สหรัฐ

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากรประจําเดือน เมษายน 2565 สําหรับการสงออกสินคา ในอัตรา 33.2525 บาท ตอ 1 เหรียญ
สหรัฐ
ที่มา: จากการสํารวจ

