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รายงานการส ารวจสินค้ากุ้งในเขตนครลอสแอนเจสิสและเมืองใกล้เคียง 
6 กรกฎาคม 2559 

ฝ่ายการเกษรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจขนาดและราคากุ้งที่วาง
จ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตนครลอสแอนเจลิส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 จ านวน 4 แห่ง โดยมีผลส ารวจ 
ดังนี้ 

ซุปเปอร์มาเก็ต สินค้า 
(ขนาด) 

ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

99 Ranch  
140 W. Valley 

Blvd., San Gabriel, 
CA 91776 

กุ้ง (4/6) อินเดีย 10.50  817.74 ไม่ระบุ 

กุ้ง (16/25) อาร์เจนตินา 8  623.04 ดิบ เอาหัวออก 

กุ้ง (41/50) เอกวาดอร์ 5.99  466.5 เอาหัวออก      
มีเปลือก 

กุ้ง (31/40) อินโดนีเซีย 8 623.04 ดิบ ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก หางออก 

กุ้ง 
(100/200) 

ไทย 7.49 583.13 สุก ปอกเปลือก 

กุ้ง 
(100/200) 

ไทย 7.49 583.13 ดิบ ปอกเปลือก 

กุ้ง (41/50) ไทย 8 623.04 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก ไว้หาง 

กุ้ง (61/70) อินโดนีเซีย 6 467.28 ดิบ ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้

ออก  
Costco Wholesale 

1345  
N. Montebello 

Blvd, Montebello, 
CA 90640 

ราเมน 

เกี๊ยวกุ้ง 

ไทย 14.99/64.2 
ออนซ์ 

 อาหารพร้อม
รับประทาน 

กุ้ง (31-40)  เวียดนาม 7 545.16 สุก ไว้หาง 

กุ้ง (31-40) อินเดีย 7 545.16 ดิบ ไว้หาง 

กุ้ง (21/25) อินเดีย 8.5 661.98 ดิบ ไว้หาง  
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ซุปเปอร์มาเก็ต สินค้า 
(ขนาด) 

ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

กุ้งเทมปุระ ไทย 8.38 296.65 อาหารพร้อม
รับประทาน 

กุ้ง Scampi  สหรัฐอเมริกา 8 623.04 อาหารพร้อม
รับประทาน 

กุ้ง  เวียดนาม 14.5 1,129.26 มีเปลือก 

Walmart  
1827 Walnut 
Grove Ave, 

Rosemead, CA 
770 

กุ้ง 
(100/150) 

ไทย 6.67 519.46 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก ไม่มีหาง  

กุ้ง  
(300-500) 

อินเดีย 5 389.4 สุก ปอกเปลือก 
ไม่มีหาง 

กุ้ง (71/90) อินเดีย 9.97 776.46 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก ไม่มีหาง 

กุ้ง (41/60) เวียดนาม 4.39 341.89 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก มีหาง 

กุ้ง (60/80) ไทย  3.33 259.34 ดิบ มีเปลือก มี
หาง 

Popcorn 
Shrimp 

สหรัฐอเมริกา 5.97 464.94 อาหารพร้อม
รับประทาน 

กุ้งเทมปุระ เวียดนาม 9.34 727.4 กุ้งขนาดใหญ่ 
12 ตัว อาหาร

พร้อม
รับประทาน 

 กุ้ง 
(16/22) 

เวียดนาม 13.15 1,025.12 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก มีหาง 

 กุ้ง (21/25) ไทย 8.59 304.09 ดิบ มีหาง 
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ซุปเปอร์มาเก็ต สินค้า 
(ขนาด) 

ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

กุ้ง (26/30) อินเดีย 8.29 293.47 ดิบ ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก มีหาง 

กุ้ง (26/30) ไทย 16.5 1,285.02 ดิบ ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก มีหาง 

กุ้ง (16/20) สหรัฐอเมริกา 12 934.56 ดิบ ไม่มีหัว มี
เปลือก 

Cocktail 
Shrimp 

ไทย 18.28 1,423.65 สุก มีหาง 
อาหารพร้อม
รับประทาน 
(thaw & 
serve) 

กุ้ง (26-30) เวียดนาม 10.61 826.31 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก มีหาง 

Whole Food 

6350 W 3rd St, 
Los Angeles, CA 

90036 

กุ้ง (26/30) ไทย 17.99 1,401.06 ดิบ มีเปลือก  

กุ้ง (41/50) ไทย 17.99 1,401.06 สุก มีหาง ผ่า
หลังเอาไส้ออก  

Key West 
Pink 

Shrimp 
(51/60) 

สหรัฐอเมริกา 15.99 1,245.3 ดิบ ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้

ออก  

Key West 
Pink 

Shrimp 
(36/40) 

สหรัฐอเมริกา 14.99 1,167.42 ดิบ มีเปลือก 
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ซุปเปอร์มาเก็ต สินค้า 
(ขนาด) 

ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

 กุ้ง (31/40) ไทย 14 1,090.32 สุก ปอกเปลือก 
ผ่าหลังเอาไส้
ออก มีหาง 

กุ้ง (26/30) ไทย 17.99 1,401.06 ดิบ มีเปลือก  

กุ้ง  ไทย 20.99 1,634.7 สุก มีหาง ปอก
เปลือก ผ่าหลัง

เอาไส้ออก 

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.40 บาท อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 
2559 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ฝ่ายการเกษตรฯ ขอสรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 

1.   จากการส ารวจสินค้ากุ้งแช่เย็น แช่แข็ง ของฝ่ายการเกษตรฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 
พบว่าร้อยละ 90 ของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งที่วางจ าหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้ท าการส ารวจเป็นกุ้งขาว  (White 
shrimp หรือ  Litopenaeus vannamei) นอกจากนี้  ยั งพบว่ ามี กุ้ งตะกาดหางแดง  (Pink shrimp หรื อ 
Metapenaeus affinis) จากสหรัฐอเมริกาและอาร์ เจนตินา และกุ้งกุลาด า (Black tiger หรือ Penaeus 
monodon) จากเวียดนาม   

2.   สินค้ากุ้งแช่เย็น แช่แข็งในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้ไปส ารวจ ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย 
อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และอาร์เจนตินา และร้อยละ 90 ของสินค้ากุ้งแช่เย็น  แช่แข็งเป็นกุ้งเลี้ยง                
(Farm-raised) โดยกุ้งแช่เย็น แช่แข็งที่พบเจอตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 4 แห่งที่ฝ่ายการเกษตรฯ ท าการส ารวจใน
ครั้งนีจ้ากประเทศไทย อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีขนาดดังต่อไปนี้ 

-   ขนาดของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งจากไทยที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่          
ท าส ารวจมีขนาด 21/51 ตัวต่อปอนด์ 60/80 ตัวต่อปอนด์ และ 100/200 ตัวต่อปอนด ์

-   ขนาดของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งจากอินเดียที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่
ท าการส ารวจมีขนาด 4/40 ตัวต่อปอนด์ 71/90 ตัวต่อปอนด์ และ 300/500 ตัวต่อปอนด ์

-   ขนาดของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งจากเวียดนามที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่
ท าการส ารวจมีขนาดในช่วง 16/60 ตัวต่อปอนด ์

-   ขนาดของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งจากอินโดนีเซียที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่ท าการส ารวจมีขนาด 31/40 ตัวต่อปอนด์ และ 61/70 ตัวต่อปอนด์ 

3.   จากการส ารวจสินค้ากุ้งแปรรูปประเภทอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ของ                       
ฝ่ายการเกษตรฯ ในครั้ งนี้  จะเห็นได้ว่าสินค้าอาหารพร้อมรับประทานจากประเทศไทยที่จ าหน่ายใน                        
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจมีหลากหลายชนิด เช่น ราเมนเกี๊ยวกุ้ง กุ้งเทมปุระ และกุ้งค็อกเทล เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ยังมีสินค้ากุ้งแปรรูปที่ผลิตโดยประเทศอ่ืนวางจ าหน่ายอีกด้วย เช่น เวียดนาม (ตัวอย่างสินค้าคือ                   
กุ้งเทมปุระ) และสหรัฐฯ (ตัวอย่างสินค้าคือกุ้ง Scampi และกุ้ง Popcorn) เป็นต้น 

4.   จากการสังเกตุในขณะที่ไปส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคไม่ได้ค านึงถึง
ประเทศแหล่งที่มาของสินค้ากุ้งมากนัก โดยผู้บริโภคมักพิจารณาเลือกซื้อสินค้ากุ้งจากราคา ปริมาณ และ                   
ความคุ้มค่ามากกว่า 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม 2559 
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ภาพประกอบรายงานการส ารวจสินค้ากุ้งในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

             
         กุ้งแช่แข็งจากไทย                     ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปจากไทย             ผลิตภณัฑ์กุ้งแปรรูปจากไทย 

                
       กุ้งแช่แข็งจากอินเดีย                    กุ้งแช่แข็งจากอินโดนีเซีย                   กุ้งแช่แข็งจากเวียดนาม 

              
  ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปจากสหรัฐฯ        ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปจากเวียดนาม     ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปจากไทย 


