รายงานการสํารวจตลาดสินคา “กุง”
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
ณ วันที่ 27 - 29 ตุลาคม ๒๕๖4

ระหวางวันที่ 27 - 29 ตุลาคม ๒๕๖4 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
ไดสํารวจตลาดสินคากุงที่วางจําหนายภายในซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 7 แห ง ประกอบด ว ย ตลาดเฉพาะของชาวเอเชี ย จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก ตลาด 99 Ranch
Supermarket ซึ่ งมี เ จ า ของเป น ชาวจี น ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun Fat Supermarket ซึ่ง มี
เจาของเปนชาวเวียดนาม รวมทั้งซูเปอรมารเก็ตทั่วไปที่มีหลายสาขา (chain store) จํานวน 3 แหง ไดแก Costco
Wholesale Walmart และ Ralphs และร า นซู เ ปอร ม าเก็ ต สิ น ค า เพื่ อ สุ ข ภาพ (specialty store) ได แ ก Whole
Foods โดยมีรายละเอียดสินคาพรอมราคาและภาพประกอบแนบทาย ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูล และ
สาระสําคัญของการสํารวจ ดังนี้
1. ชนิดกุง สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
• กุงเพาะเลี้ยง (farm-raised) พบกุงขาวลิโทพีเนียสแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)
มากที่สุด โดยสวนใหญเพาะเลี้ยงในประเทศกลุมลาตินอเมริกา เชน เอกวาดอร เม็กซิโก และประเทศในแถบเอเชีย
เชน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
รองลงมาเป น กุ งกุ ล าดํ า (black tiger shrimp) ซึ่ ง ส ว นใหญ ม าจากอิ น เดี ย บั ง คลาเทศ
อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปนตน นอกจากนี้ ยังพบกุงกามกราม (Macrobrachium Rosenbergii) จากประเทศ
อินเดียและบังคลาเทศ และกุงสีน้ําเงิน (blue shrimp) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งวางขายเฉพาะในตลาดของ
ชาวเอเชียเทานั้น
• กุงจับจากธรรมชาติ (wild-caught) ที่พบวามีวางจําหนาย ไดแก กุงแดงจากประเทศ
อาร เ จนติ น า กุง gulf ของสหรั ฐ ฯ และกุ งขาวจากเม็กซิโ กและสหรัฐ ฯ ซึ่งสว นใหญว างจําหนายใน chain store
ซูเปอรมารเก็ตทั่วไปของชาวอเมริกัน ไดแก Walmart Ralphs และ Whole Foods
2. ประเภทผลิตภัณฑ
• กุงดิบแชเยือกแข็ง สวนใหญเปนกุงที่นําเขาจากอินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร มากที่สุด
นอกจากนี้ยังมีกุงนําเขาจากเวียดนาม เม็กซิโก และไทยซึ่งพบวามีวางจําหนายไมมากนัก
• กุงแปรรูป
กุงกึ่งสําเร็จรูปพรอมปรุง (กุงชุบแปง/เกล็ดขนมปง/มะพราวแบบเกล็ด กุงวอลนัตเคลือบ
น้ําผึ้ง และเกี๊ยวกุง) สวนใหญนําเขาจากประเทศไทย และเวียดนาม ตามลําดับ
กุงสุกพรอมบริโภค ไดแก กุงปรุงรส/ไมปรุงรสแชแข็ง และกุงค็อกเทล บรรจุถุงแชแข็งหรือ
บรรจุถาดภาชนะแชเย็น สวนใหญนําเขาจาก ไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย โดยเฉพาะกุงค็อกเทลทั้งหมดที่วาง
จําหนายทุกตลาดที่ทําการสํารวจเปนกุงที่นําเขาจากไทยเทานั้น
3. ขนาดกุง รูปแบบสินคา บรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
• ขนาด ขนาดใหญสุด (1 - 2 ตัวตอปอนด) ขนาดเล็กที่สุด (100 - 200 ตัวตอปอนด )
ขนาดของกุงที่พบวามีจําหนายมากที่สุดไดแก กุงขนาดกลาง (41 - 50 ตัวตอปอนด) ขนาดใหญ (31 - 40 ตัวตอ

-2ปอนด) และขนาดจัมโบ (26 - 30 ตัวตอปอนด) สําหรับกุงขนาดเล็กขนาด 100 - 200 ตัวตอปอนด สวนใหญเปน
ผลิตภัณฑกุงแปรรูปพรอมบริโภค เชน กุงสลัดปรุงสุก เปนตน และกุงดิบแชแข็ง
• รูปแบบสินคา มีหลายรูปแบบ ไดแก (1) กุงทั้งตัวไมปอกเปลือกไวหัวและหาง (Head On
หรือ H/O) สวนใหญจะมีวางจําหนายในตลาดของชาวเอเชียในรูปแชแข็งบรรจุกลองขนาด 4 ปอนด (2) กุงปอก
เปลือกไวหาง (Peeled Tail On หรือ PTO) (3) กุงมีเปลือกไมมีหัว (H/L) (4) กุงปอกเปลือกไมชักไสออก (Peeled
Undeveined หรือ PUD) และ (5) กุงปอกเปลือกชักไสออก (Peeled and Deveined หรือ P&D) ซึ่งสวนใหญพบ
มากในซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน
• รูปแบบบรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
 บรรจุถุง ขนาดมาตรฐานที่พบสวนใหญเปนขนาด 2 ปอนด (909 กรัม) พบมากทั้งใน
ซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกันและชาวเอเชีย ซึ่งมีทั้งในรูปกุงดิบแชแข็งและกุงสุกพรอมบริโภค โดยกุงดิบแชแข็ง
สวนใหญเปนกุงจากอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย สําหรับกุงสุกพรอมบริโภคสวนใหญมาจากประเทศไทย เวียดนาม
และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีกุงขนาด 1.5 ปอนด และ 1 ปอนด พบวามีวางจําหนายทั้งในซูเปอรมารเก็ตของชาว
อเมริกัน และของชาวเอเชีย
 บรรจุกลอง ขนาดมาตรฐาน 2 - 4 ปอนด (ประมาณ 0.91 - 1.82 กิโลกรัม) เปนกุง
แชเยือกแข็งซึ่งมีวางจําหนายเฉพาะในซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชีย และเปนกุงขาวจากเอกวาดอรมากที่สุด
 เทกอง (bulk) สวนมากเปนกุงที่ผานการแชแข็งมากอน พบวามีวางจําหนายในทุก
ตลาด โดยจําหนายตามน้ําหนักในปริมาณที่ตองการเพื่อนําไปปรุงอาหารบริโภคประจําวัน มีหลายขนาด มีทั้งกุงดิบ
และกุงตมสุก
4. ขอสังเกต
• กุงไทย จากการสํารวจในครั้งนี้พบวากุงไทยมีวางจําหนายในทองตลาดมากกวาครั้งกอนที่
สํารวจโดยวางจําหนายทั้งประเภทกุงดิบแชแข็งและกุงแปรรูป โดยเฉพาะกุงแปรรูปสวนใหญจะเปนกุงที่นําเขาจาก
ไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กุงดิบแชแข็ง พบวามีกุงขนาด 71-90 ตัว/ปอนด และขนาด 110-130 ตัว/ปอนด วาง
จําหนายที่ตลาดของชาวเอเชีย
กุงแปรรูป
(1) กุงกึ่งสําเร็จรูป พร อมปรุง ไดแก กุงชุบแปง/เกล็ด ขนมปง/เกล็ดมะพราว กุงวอลนั ต
เคลือบน้ําผึ้ง และเกี๊ยวกุง
(2) กุงสุกพรอมบริโภค ไดแก กุงปรุงรส/ไมปรุงรสแชแข็ง และกุงค็อกเทล บรรจุภาชนะแช
เย็ น พบว า ส ว นใหญ มี ว างจํ า หน า ยใน chain store ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ของชาวอเมริ กั น ได แ ก Walmart, Costco
Wholesale, Ralphs และ Whole Foods โดยพบวามีวางจําหนายในรานซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชียเพียงแหง
เดียวคือที่ Hawaii Supermarket
นอกจากนี้ ยังพบกุงจับจากธรรมชาติตมสุก ขนาด 16 - 20 ตัว/ปอนด วางจําหนายที่ราน
Whole Foods ซึ่งเปน specialty store ซูเปอรมาเก็ตสินคาเพื่อสุขภาพที่เนนขายสินคาระดับ Premium ในราคาที่
สูงถึงปอนดละ 20.00 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาตลาดตามซูเปอรมารเก็ตทั่วไปอยูระหวางปอนดละ 9.99 12.64 เหรียญสหรัฐ

-3• กุงที่เพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ ถึงแมสหรัฐฯ จะมีการผลิตกุงเพาะเลี้ยงในประเทศไดจํานวนหนึ่ง
แตจากการสํารวจไมพบวามีวางจําหนายในตลาดที่ทําการสํารวจ พบแตกุงที่จับจากธรรมชาติวางจําหนายในราคาที่สูง
กวากุงนําเขา
• แนวโนมราคา ในภาพรวมระดับราคากุงในตลาดตางๆ ที่สํารวจทรงตัว เมื่อเทียบกับการ
สํารวจในครั้งกอนหนาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตุลาคม 2564

รายงานการสํารวจชนิดและราคาสินคากุง (สดและแปรรูป) ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
ณ วันที่ 27 - 29 ๒๕๖4
ซูเปอรมารเก็ต
1. 99 Ranch Supermarket
ที่อยู: 140 W Valley Blvd
San Gabriel, CA 91776

สินคา (ขนาด)

กุงขาว

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

กุงกุลาดํา

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

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(20-30/ปอนด)

ประเทศผูผลติ

อินเดีย

ครั้งกอนนําเขา
จากเอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

9.99

733

ราคาทรงตัว

อินเดีย

11.99

ครั้งกอน
นําเขาจาก
บังคลาเทศ

ราคาทรงตัว

เม็กซิโก

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

8.99
ราคาทรงตัว

ลักษณะสินคา

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

880

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

660

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง
ในราคาพิเศษปอนดละ 6.49
เหรียญสหรัฐ
ราคาปกติ 8.99

ภาพประกอบ

-5ซูเปอรมารเก็ต

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

ประเทศผูผลติ

เอกวาดอร

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

เอกวาดอร

(Blue Diamond)
เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

(30-40 ตัว/ปอนด)

6.99

ซาอุดีอาระเบีย

7.99
ราคาทรงตัว

ลักษณะสินคา

586

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

513

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

579

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ราคาทรงตัว

(30-40 ตัว/ปอนด)

กุงน้ําเงิน

7.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ราคาทรงตัว

(26-30 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ภาพประกอบ
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99 Ranch Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium

(41-50 ตัว/ปอนด)

กุงขาว
สําหรับสลัด

ประเทศผูผลติ

อินเดีย

ครั้งกอนนําเขา
จาก
เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

9.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

733

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ไมมีหาง
(P&D)
วางจําหนายแบบเทกอง

ราคาเพิ่มขึ้นจาก
8.99

อินเดีย

10.65

781

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก (P&D)
บรรจุถุงขนาด 340 กรัม
หรือ0.75 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
7.99 เหรียญสหรัฐ

อินเดีย

10.65

781

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก (P&D)
บรรจุถุงขนาด 340 กรัม
หรือ0.75 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
7.99 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

100-200 ตัว/ปอนด

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
100-200 ตัว/ปอนด

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

-7ซูเปอรมารเก็ต

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

กุงขาว
เพาะเลี้ยง
ขนาด:

ประเทศผูผลติ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

อารเจนตินา

20.00

880

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก (P&D, Tail- Off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 23.99
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

7.99

586

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว(H/L)
บรรจุถุงขนาด 1.5 ปอนด
จําหนายถุงละ 11.99
เหรียญสหรัฐ

อินเดีย

5.50

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

403

(61-70 ตัว/ปอนด)

กุงแดง

(Red Shrimp)

จับจากธรรมชาติ

ขนาด:

(16-20 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด

(41-50 ตัว/ปอนด)

ราคาทรงตัว

ลักษณะสินคา

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก (P&D, Tail- Off)
บรรจุถุงขนาด 907 กรัม
หรือ 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาพิเศษถุง
ละ 10.99 เหรียญสหรัฐ
จากราคาปกติถุงละ 17.99
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

-8ซูเปอรมารเก็ต

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

ประเทศผูผลติ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

807

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก (P&D, Tail- Off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 21.99
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

7.00

513

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว(H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายกลองละ 27.99
เหรียญสหรัฐ

เม็กซิโก

7.00

513

ดิบ แชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
วางจําหนายในราคาพิเศษ
กลองละ 23.99 เหรียญ
สหรัฐ จากราคาปกติกลองละ
27.99 เหรียญสหรัฐ

ไมระบุ

11.00

(26-30 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

(26-30 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

(20-30 ตัว/ปอนด)

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

-9ซูเปอรมารเก็ต

99 Ranch Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)
กุงกุลาดํา

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

ประเทศผูผลติ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

แคนาดา

7.72

566

ดิบ แชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
บรรจุกลอง ขนาด 2.2
ปอนด จําหนายกลองละ
16.99 เหรียญสหรัฐ

10.65

781

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 12 ออนซ
(340 กรัม) วางจําหนายใน
ราคากลองละ 7.99 เหรียญ
สหรัฐ

อินโดนีเซีย

15.00

1,100

(16-20 ตัว/ปอนด)

กุงแดง

(Cold Water
Shrimp)

จับจากธรรมชาติ

กุง ชุปแปง
รสเผ็ดหวาน

เวียดนาม

ลักษณะสินคา

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก ไวหาง (PDTO)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 29.99
เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 10 -

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

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

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง

ประเทศผูผลิต

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

7.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

586

ราคาทรงตัว

เอกวาดอร

6.99

4.99

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

513

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

366

ดิบ ผานการแชแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

ราคาทรงตัว

เอกวาดอร

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 11 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Hawaii Supermarket

กุงขาว

เอกวาดอร

(ตอ)

เพาะเลี้ยง

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด :
(21-25 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด :
(50-60 ตัว/ปอนด)

เอกวาดอร

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

440

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

5.50

404

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
วางจําหนายกลองละ 21.99
เหรียญสหรัฐ

4.50

330

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
จําหนายกลองละ 17.99
เหรียญสหรัฐ

5.99

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 12 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

440

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
วางจําหนายกลองละ 23.99
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

5.50

404

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
วางจําหนายกลองละ 21.99
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

3.50

257

ดิบ แชเยือกแข็ง
ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
วางจําหนายกลองละ 13.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Hawaii Supermarket

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

กุงขาว

(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด :
(31-35 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด :
(41-50 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด :
(110-130 ตัว/
ปอนด)

6.00

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 13 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

660

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
(459 กรัม) วางจําหนายใน
ราคาถุงละ 8.99 เหรียญ
สหรัฐ

ไทย

17.59

1,291

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 10 ออนซ
(284 กรัม) วางจําหนายใน
ราคากลองละ 10.99
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

6.00

440

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
จําหนายกลองละ 23.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Hawaii Supermarket

กุงชุบแปง
มะพราว
แบบเกล็ด

ไทย

กุงวอนัทน้ําผึ้ง
(Honey
Walnut
Shrimp)

กุงขาว

(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
20-30 ตัว/ปอนด

8.99

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 14 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

550

ดิบ แชเยือกแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก ไวหาง (PDTO)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 14.99
เหรียญสหรัฐ

อินโดนีเซีย

6.50

477

ดิบ แชเยือกแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก ไวหาง (PDTO)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 12.99
เหรียญสหรัฐ

บังคลาเทศ

15.00

1,101

ดิบ แชเยือกแข็ง
ทั้งตัว (H/O)
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
จําหนายกลองละ 29.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Hawaii Supermarket

กุงขาว

อินเดีย

(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

7.50

(26-30 ตัว/ปอนด)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

(31-40 ตัว/ปอนด)

กุงกามกราม

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 15 -

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

3. Shun Fat Supermarket
ซึ่งตั้งอยูใน San Gabriel
Superstore
ที่อยู: 1635 S San Gabriel

กุงขาว

เอกวาดอร

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

6.49

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ลักษณะสินคา

476

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ราคาทรงตัว

Blvd, San Gabriel, CA 91776

กุ้งขาว

เอกวาดอร

5.99

440

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือกมีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

เอกวาดอร

4.29

315

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือกมีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

กุงขาว
เพาะเลี้ยง
ขนาด:
70-80 ตัว/
ปอนด

ราคาทรงตัว

ภาพประกอบ

- 16 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:

ประเทศผูผลิต

อินโดนีเซีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

8.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

660

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ไวหาง (P&D)
วางจําหนายแบบเทกอง

ราคาทรงตัว

13-15 ตัว/
ปอนด

ลักษณะสินคา

กุงกุลาดํา

ไมระบุ

6.99

513

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง เอาไส
ออก ไมมีหาง
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงกุลาดํา

ไมระบุ

10.99

806

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

เพาะเลี้ยง
ขนาด: Large

เพาะเลี้ยง
ขนาด: Large

ภาพประกอบ

- 17 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

ไมระบุ

เพาะเลี้ยง
ขนาด: Small

เพาะเลี้ยง
ขนาดใหญ

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
41-50 ตัว/
ปอนด

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

329

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

7.99

586

ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ไวหาง
(P&D, Tail-On)
วางจําหนายแบบเทกอง

514

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ขักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-Off)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
2 ปอนด จําหนายถุงละ
13.99 เหรียญสหรัฐ

4.49

ราคาทรงตัว

อินเดีย

7.00

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 18 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(26-30/ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

8.66

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

635

ราคาทรงตัว

ลักษณะสินคา

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-On)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
12.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

9.33

685

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ชักไส ไวหาง
(P&D, Tail-On)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
13.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

7.66

562

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
11.49 เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด
(21-25/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(51-60/ปอนด)

ภาพประกอบ

- 19 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

513

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
10.49 เหรียญสหรัฐ

ไทย

6.66

489

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
9.99 เหรียญสหรัฐ

อินเดีย

8.66

635

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
12.99 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

ไทย

กุงขาว

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(71-90/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(110130/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(31-35/ปอนด)

ประเทศผูผลิต

6.99

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 20 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

อินเดีย

กุงกามกราม

อินเดีย

กุงกามกราม

อินเดีย

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(31-35/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(6-8/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(4-6/ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

9.99

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ลักษณะสินคา

733

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ขักไส ไมมีหาง
(P&D, Tail-Off)
บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด
1.5 ปอนด จําหนายถุงละ
14.99 เหรียญสหรัฐ

14.50

1,064

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง ไมมีหัว
(H/L, IQF)
บรรจุในถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 28.99 เหรียญ
สหรัฐ

16.50

1,211

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง ไมมีหัว
(H/L, IQF)
บรรจุในถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 32.99 เหรียญ
สหรัฐ

ภาพประกอบ

- 21 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

991

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง ไมมีหัว
(H/L)
บรรจุในถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 26.99 เหรียญ
สหรัฐ

เอกวาดอร

6.75

495

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 26.99 เหรียญ
สหรัฐ

เอกวาดอร

5.75

422

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 22.99 เหรียญ
สหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงกามกราม

บังคลาเทศ

กุงขาว

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(8-12/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(26-30 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(21-25 ตัว/
ปอนด)

13.50

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 22 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

349

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 18.99
เหรียญสหรัฐ

เอกวาดอร

6.25

459

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 24.99 เหรียญ
สหรัฐ

เอกวาดอร

5.75

422

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 22.99
เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เอกวาดอร

กุงขาว

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(20-30 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(30-40 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large

(41-50 ตัว/ปอนด)

4.75

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 23 ซูเปอรมารเก็ต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

กุงกุลาดํา

อินเดีย

กุงกุลาดํา

เวียดนาม,
อินโดนีเซีย

9.00

660

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 35.99
เหรียญสหรัฐ

กุงกุลาดํา

เวียดนาม

12.50

917

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 49.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(16-20 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(21-25 ตัว/
ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(13-15 ตัว/
ปอนด)

10.00

734

ลักษณะสินคา

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 39.99 เหรียญ
สหรัฐ

ภาพประกอบ

- 24 ซูเปอรมารเก็ต

Shun Fat Supermarket
(ตอ)

สินคา (ขนาด)
กุงกุลาดํา

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(8-12 ตัว/
ปอนด)

ประเทศผูผลิต

อินโดนีเซีย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

9.00

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ลักษณะสินคา

660

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุกลอง ขนาด 4 ปอนด
จําหนายถุงละ 59.99
เหรียญสหรัฐ

กุงกามกราม

อินเดีย

10.00

734

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลอง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 19.99
เหรียญสหรัฐ

กุงกามกราม

บังคลาเทศ

14.50

1,064

ดิบ แชเยือกแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
บรรจุกลอง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายกลองละ 28.99
เหรียญสหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด :
(6-8 ตัว/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(1-2 ตัว/ปอนด)

ภาพประกอบ

- 25 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

4. Costco Wholesale
ที่อยู: 2000 Market Place Dr,

กุงขาว

อินเดีย

กุงขาว

อินโดนีเซีย

กุงขาว

ไทย

Monterey Park, CA 91755

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(50-70/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(31-40/ปอนด)

เพาะเลี้ยง

(21-25 ตัว/
ปอนด)

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ลักษณะสินคา

536

ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
เอาหางออก (P&D, Tail-Off)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 14.59 เหรียญ
สหรัฐ

8.25

605

ตมสุก ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 16.49 เหรียญ
สหรัฐ

7.85

576

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 15.69 เหรียญ
สหรัฐ

7.30

ภาพประกอบ

- 26 ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ไทย

7.60

557

ไทย

7.50

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Costco Wholesale
(ตอ)

กุงขาว

ไทย

กุงชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

กุงชุบแปง/
เกล็ด
มะพราว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(31-40/ปอนด)

7.50

550

550

ลักษณะสินคา

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
เอาหางออก (P&D, Tail-Off)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 14.99
เหรียญสหรัฐ
กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 2.50 ปอนด
วางจําหนายในราคากลองละ
18.99 เหรียญสหรัฐ

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคากลองละ
14.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 27 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

ประเทศผูผลิต

Costco Wholesale
(ตอ)

เกี๊ยวกุง

ไทย

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

5. Ralphs Supermarket
ที่อยู: 330 N Atlantic Blvd

Monterey Park, CA 91754

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(12-18 ตัว/
ปอนด

ประเทศผูผลิต

เอกวาดอร

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ลักษณะสินคา

3.67
(น้ําหนักรวมเสน
บะหมี่)

269
กึ่งสําเร็จรูป แชแข็ง
(น้ําหนักรวมเสน บรรจุกลองละ 6 ถวย น้ําหนัก
บะหมี่)
รวมตอกลอง เทากับ 4.08
ปอนด หรือ 1.85 กิโลกรัม
วางจําหนายในราคากลองละ
14.99 เหรียญสหรัฐ

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

5.99

440

ลักษณะสินคา

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
เทกอง จําหนายตามน้ําหนัก

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

- 28 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

586

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส เอาหาง
ออก(P&D, Tail-Off)
เทกอง จําหนายตามน้ําหนัก

กุงขาว

อินโดนีเซีย

8.99

660

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง ไมมีหัว
(H/L Quick-peel)
เทกอง จําหนายตามน้ําหนัก

กุงขาว

ไทย

14.99

1,100

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Ralphs Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด: Large
(31-40 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(26-30 ตัว/
ปอนด

ไมระบุ

7.99

ลักษณะสินคา

ตมสุก
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
บรรจุในถาดขาด 1.03 ปอนด
วางจําหนายในราคาพิเศษถาด
ละ 10.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาถาดละ 15.99 เหรียญ
สหรัฐฯ

ภาพประกอบ

- 29 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

953

ตมสุก
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
เทกอง จําหนายตามน้ําหนัก

กุงขาว

อินเดีย

9.99

733

ตมสุก
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
เทกอง จําหนายตามน้ําหนัก

กุงค็อกเทล

ไทย

10.13

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Ralphs Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(26-30 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(51-60 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด 20 ตัว

ไทย

12.99

743

ลักษณะสินคา

ตมสุก
มีเปลือก ผาหลัง เอาไสออก
บรรจุในถาดพลาสติก
(พรอมซอส)
ขนาดน้ําหนักสุทธิ 11 ออนซ
หรือคิดเปน 0.69 ปอนด
จําหนายในราคาถาดละ
6.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 30 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

696

ตมสุก
มีเปลือก ผาหลัง เอาไสออก
บรรจุในถาดพลาสติก
(พรอมซอส)
ขนาดน้ําหนักสุทธิ 25.2
ออนซ หรือคิดเปน 1.58
ปอนด จําหนายในราคาถาดละ
14.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

14.99

1,100

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไสและ
ไมมีหาง (P&D, Tail-Off)
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
14.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.99

586

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Ralphs Supermarket
(ตอ)

กุงค็อกเทล

เพาะเลี้ยง
ขนาด 60 ตัว

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(51-60 ตัว/
ปอนด

ไทย

9.49

ลักษณะสินคา

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง ไมมีหัว
(H/L, IQF)
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
7.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 31 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

953

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
12.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

สหรัฐฯ

12.68

930

ดิบ แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไสและ
ไมมีหาง (P&D, Tail-Off)
บรรจุถุงขนาด 10 ออนซ หรือ
คิดเปน 0.63 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
7.99 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

สหรัฐฯ

11.96

878

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไสและ
ไมมีหาง (P&D, Tail-Off)
บรรจุถุงขนาด 4 ออนซ หรือ
คิดเปน 0.25 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
2.99 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Ralphs Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Large

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Medium

จับจากธรรมชาติ
ขนาด Small

สหรัฐฯ

12.99

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 32 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Ralphs Supermarket

กุงขาว

(ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Medium
(51-60 ตัว/
ปอนด)

กุงขาว

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

ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

733

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไสออก
ไวหาง (P&D, Tail-On)
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
9.99 เหรียญสหรัฐ

อินโดนีเซีย

11.99

880

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส ไว
หาง (P&D, Tail-On)
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
11.99 เหรียญสหรัฐ

อินโดนีเซีย

9.99

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 33 ซูเปอรมารเก็ต

6. Walmart
ที่อยู: 1827 Walnut Grove

Ave, Rosemead, CA 91770

ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงค็อกเทล

ไทย

10.12

743

ตมสุก
ปลอกเปลือก ไวหาง (PTO )
บรรจุในถาดพลาสติก
(พรอมซอส)
ขนาดน้ําหนักสุทธิ 20 ออนซ
หรือคิดเปน 1.25 ปอนด
จําหนายในราคาถาดละ
12.64 เหรียญสหรัฐ

กุงค็อกเทล

ไทย

9.52

699

กุงค็อกเทล

ไทย

7.91

580

ตมสุก
ปลอกเปลือก ไวหาง (PTO )
บรรจุในถาดพลาสติก
(พรอมซอส)
ขนาดน้ําหนักสุทธิ 16 ออนซ
หรือคิดเปน 1 ปอนด จําหนาย
ในราคาถาดละ 9.52 เหรียญ
สหรัฐ
ตมสุก
ปลอกเปลือก ไวหาง (PTO )
บรรจุในถาดพลาสติก
(พรอมซอส)
ขนาดน้ําหนักสุทธิ 10 ออนซ
หรือคิดเปน 0.63 ปอนด
จําหนายในราคาถาดละ
4.94 เหรียญสหรัฐ

สินคา (ขนาด)
เพาะเลี้ยง
ขนาด 25 ตัว

เพาะเลี้ยง
ขนาด 38 ตัว

เพาะเลี้ยง
ขนาด 20 ตัว

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 34 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.04

517

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง เอาไสออก
ไมมีหัว ไวหาง (H/L Quickpeel) บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
14.08 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

6.46

474

ดิบ แชแข็ง
ปลอกเปลือก ผาหลัง
เอาไสออก ไมมีหัว ไมมีหาง
(H/L, Tail -Off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
12.92 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินโดนีเซีย

7.23

531

ดิบ แชแข็ง
ปลอกเปลือก ผาหลัง
เอาไสออก ไมมีหัว ไมมีหาง
(H/L, Tail -Off)
บรรจุถุงขนาด 0.75 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
5.42 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Walmart (ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด Jumbo
(21-25 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Large
(31-40 ตัว/
ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด Small
(60-80 ตัว/
ปอนด

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 35 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงขาว

สหรัฐฯ

7.54

553

ดิบ แชแข็ง
ปลอกเปลือก ผาหลัง
เอาไสออก ไมมีหัว ไมมีหาง
(H/L, Tail -Off)
บรรจุถุงขนาด 1 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
7.54 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

7.49

550

ตมสุก แชแข็ง
มีเปลือก ผาหลัง เอาไสออก
ไมมีหัว ไวหาง (H/L Quickpeel) บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
14.98 เหรียญสหรัฐ

กุงขาว

อินเดีย

6.21

456

ตมสุก แชแข็ง
ปลอกเปลือก ผาหลัง
เอาไสออก ไมมีหัว ไมมีหาง
(H/L, Tail -Off)
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
12.42 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Walmart (ตอ)

จับจากธรรมชาติ

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

เพาะเลี้ยง
ขนาด: X-small
(100-150 ตัว/
ปอนด

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 36 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงขาว

อินโดนีเซีย

12.64

927

ตมสุก แชแข็ง
ปลอกเปลือก ผาหลัง
เอาไสออก ไวหาง
(H/L, Tail -On)
บรรจุถุงขนาด 0.75 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
9.48 เหรียญสหรัฐ

กุงชุบแปง/
เกล็ดขนมปง

อินโดนีเซีย

5.76

423

กึ่งสุก พรอมปรุง แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคากลองละ
11.52 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Walmart (ตอ)

เพาะเลี้ยง
ขนาด: Colossal
(16-22 ตัว/
ปอนด)

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 37 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงขาว

เวียดนาม

9.89

726

กุงขาว

สหรัฐฯ

17.99

1,320

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงขาว

เวียดนาม

19.99

1,467

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหนายแบบเทกอง

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

7. Whole Foods
Supermarket
ที่อยู: 6350 W 3rd St
Los Angeles, CA 90036

เพาะเลี้ยง
ขนาด: 26 -30
ตัว/ปอนด

จับจากธรรมชาติ
ขนาด: 10-15
ตัว/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด: 8-12 ตัว/
ปอนด

ลักษณะสินคา

ดิบ ผานการแชแข็ง
ปลอกเปลือก ไมมีหัว ไวหาง
วางจําหน่ายแบบเทกอง

ภาพประกอบ

- 38 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงแดง

สหรัฐฯ

13.99

1,027

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว (H/L)
วางจําหน่ายแบบเทกอง

กุงขาว

สหรัฐฯ

11.99

890

ดิบ ผานการแชแข็ง
มีเปลือก มีหัว (H/O)
วางจําหนายแบบเทกอง

กุงค็อกเทล

ไทย

14.00

1,027

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Whole Foods
Supermarket
(ตอ)

(Pink Shrimp)
จับจากธรรมชาติ
ขนาด 26-30
ตัว/ปอนด

จับจากธรรมชาติ
ขนาด: นอยกวา
12 ตัว/ปอนด

เพาะเลี้ยง
ขนาด 20 ตัว

ลักษณะสินคา

ตมสุก
มีเปลือก ผาหลัง เอาไสออก
บรรจุในถาดพลาสติก
(พรอมซอส)
ขนาดน้ําหนักกุง 32 ออนซ
หรือคิดเปน 2 ปอนด
จําหนายในราคาถาดละ
27.99 เหรียญสหรัฐ

ภาพประกอบ

- 39 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Whole Foods
Supermarket
(ตอ)

กุงขาว

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(16-20/ปอนด)

ประเทศผูผลิต

ไทย

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

20.00

1,468

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 39.99 เหรียญ
สหรัฐ

ลักษณะสินคา

กุงขาว

ไทย

10.00

734

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
ไวหาง (P&D, Tail-On)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 19.99 เหรียญ
สหรัฐ

กุงขาว

เวียดนาม

10.00

734

ตมสุก แชแข็ง
ปอกเปลือก ผาหลัง ชักไส
เอาหางออก (P&D, Tail-Off)
บรรจุถุง ขนาด 2 ปอนด
จําหนายถุงละ 19.99 เหรียญ
สหรัฐ

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(41-55/ปอนด)

เพาะเลี้ยง
ขนาด:
(51-60/ปอนด)

ภาพประกอบ

- 40 ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

กุงขาว

สหรัฐฯ

13.50

991

ดิบ แชแข็ง
มีเปลือก ไมมีหัว ไวหาง (H/L)
ขนาดบรรจุ: ถุง 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
26.99 เหรียญสหรัฐฯ

กุงชุบแปง/
มะพราว

ไทย

11.00

807

กึ่งสุก พรอมทอด แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

กุงชุบแปง
(Boom
Boom
Shrimp)

ไทย

11.00

807

กึ่งสุก พรอมทอด แชแข็ง
บรรจุถุงขนาด 2 ปอนด
วางจําหนายในราคาถุงละ
21.99 เหรียญสหรัฐ

ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

Whole Foods
Supermarket
(ตอ)

จับจากธรรมชาติ
ขนาด 16-20
ตัว/ปอนด

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

- 41 ซูเปอรมารเก็ต

สินคา (ขนาด)

กุงผาผีเสื้อ
ชุบแปง
มะพราว
แบบเกล็ด
(Butterfly
Shrimp)

ประเทศผูผลิต

ราคา
(เหรียญสหรัฐ/ปอนด)

ราคา*
(บาท/กิโลกรัม)

ไทย

19.98

1,466.07

ลักษณะสินคา

ภาพประกอบ

กึ่งสุก พรอมทอด แชแข็ง
บรรจุกลองขนาด 0.5 ปอนด
1 กลองมีกุง 10- 13 ตัว
วางจําหนายในราคากลองละ
9.99 เหรียญสหรัฐ

*หมายเหตุ: 1. คํานวณอัตราแลกเปลี่ยนดวยอัตราขายถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขายกับลูกคา ณ วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖4
ในอัตรา 33.3532 บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐ โดยอางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย
2. สํารวจครั้งกอนหนาเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564
ที่มา: จากการสํารวจ
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตุลาคม 2564

