
รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน  

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

พฤศจิกายน 2565 
 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคาผลไม
เขตรอนที่วางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ที่ตั้งอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียงจํานวน 3 แหง 
ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด San Gabriel Superstore 
เจาของเปนชาวเวียดนาม  

จากการสํารวจในเดือนพฤศจิกายนพบวา มีจํานวนชนิดผลไมเขตรอนวางจําหนายเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับที่ไดมีการ
สํารวจไปเมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยพบลําไยแชแข็งและลิ้นจี่แชแข็งวางจําหนายในตลาด 1 แหง และพบทุเรียนแชแข็งทั้งในรูปแบบ
แชแข็งทั้งลูกและเนื้อทุเรียนแชแข็ง แบงเปนพันธุ Musang จากมาเลเซีย และพันธุหมอนทองจากไทยและเวียดนาม วางจําหนายอยาง
แพรหลายมากข้ึนในตลาดทั้ง 3 แหง นอกจากนี้ ยังพบทุเรียนสด มะพราวออน และมะขามหวานนําเขาจากไทยเพียงประเทศเดียววาง
จําหนายในตลาดที่ทําการสํารวจ โดยราคามะขามหวานเพิ่มสูงข้ึน ขณะที่ราคาทุเรียนสดและมะพราวปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
กอนหนา อยางไรก็ตาม ไมพบผลไมเขตรอนจากสหรัฐฯ วางจําหนายในตลาดทั้ง 3 แหง อนึ่ง  ผลไมเขตรอนที่วางจําหนายในตลาดที่ทํา
การสํารวจสวนใหญราคาปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ผลไมเขตรอนที่ราคาลดลง ไดแก มะมวงพันธุ Champagne แกว
มังกร (เนื้อขาว) แกวมังกร (เปลือกสีทอง) มังคุด ลําไยสด และเงาะ ผลไมที่ราคาทรงตัว ไดแก มะมวงพันธุ Kent มะมวงดิบจาก
เวียดนาม แกวมังกร (เนื้อแดง)  

ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลการสํารวจไว ดังนี้ 

• ผลไมเขตรอนนําเขา ที่มีวางจําหนายในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียนสด/แชแข็ง มังคุด มะขาม
หวาน มะพราวออน ลําไยสด/แชแข็ง เงาะ และลิ้นจี่แชแข็ง โดยผลไมเหลานี้นําเขาจากแหลงตางๆ ดังนี้   

- ไทย  ไดแก ทุเรียนสดและแชแข็ง มะพราวออน และมะขามหวาน 
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร (เนื้อขาวและเนื้อแดง) มะมวง ลําไยสด/แชแข็ง ลิ้นจี่แชแข็ง และทุเรียนแชแข็ง 
- มาเลเซีย ไดแก ทุเรียนแชแข็ง 
- เม็กซิโก ไดแก มะมวง เงาะ แกวมังกร (เนื้อแดง) และมังคุด  
- เอกวาดอร ไดแก มะมวง และแกวมังกร (เนื้อขาวและเปลือกสีทอง)  
- กัวเตมาลา ไดแก เงาะ 

• ราคา  
มะพราวออน  
- ไทย   

ราคาขายปลีก ผลละ 2.19 - 2.99 เหรียญสหรัฐ ราคาลดลงเมื่อเทียบกับการสํารวจในเดือนกอนหนา  
ราคายกกลอง (9 ผล) วางจําหนายในราคาระหวางกลองละ 9.99 - 16.99 เหรียญสหรัฐ สวนใหญราคา

ยังคงลดลง เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา  
ทุเรียนแชแข็ง 
- ไทย เนื้อทุเรียนหมอนทองไรเม็ดแชแข็งบรรจุในกลองและบรรจุภัณฑสุญญากาศ วางจําหนายในราคา 7.99 

- 20.40 เหรียญสหรัฐตอปอนด ในขณะที่เนื้อทุเรียนทั้งเม็ด แชแข็ง วางจําหนายในราคาปอนดละ 14.99 - 16.99 เหรียญสหรัฐ 
- เวียดนาม วางจําหนายในลักษณะเนื้อทุเรียนหมอนทองไรเม็ดแชแข็งในบรรจุภัณฑสุญญากาศ ในราคา 

7.99 เหรียญตอปอนด เนื้อทุเรียนทั้งเม็ดบรรจุในกลองวางจําหนายในราคาปอนดละ 13.70 - 15.99 เหรียญสหรัฐ และทุเรียน
ทั้งผลแชแข็งวางจําหนายในราคาปอนดละ 2.69 เหรียญสหรัฐ 
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- มาเลเซีย พันธุ Musang พบวามีวางจําหนายเนื้อทุเรียนทั้งเม็ด แชแข็ง ในราคา 17.00 - 42.32 เหรียญ
สหรัฐตอปอนด และทุเรียนทั้งผลแชแข็งวางจําหนายในราคาปอนดละ 34.76 เหรียญสหรัฐ 

- ไมระบุแหลงผลิต (คาดวามาจากไทยหรือเวียดนาม) เนื้อทุเรียนหมอนทอง แชแข็ง บรรจุกลอง วาง
จําหนายในราคากลองละ 8.99 เหรียญสหรัฐ  

ทุเรียนสด  พันธุหมอนทอง นําเขาจากไทย พบวางจําหนาย ในราคาปอนดละ 9.99 – 12.99 เหรียญสหรัฐ 
มังคุด นําเขาจากประเทศเม็กซิโก บรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 5.99 - 

8.99 เหรียญสหรัฐ ราคาลดลง จากปอนดละ 12.99 เหรียญสหรัฐที่วางจําหนายในเดือนกอนหนานี้  
มะมวงดิบ    
- เม็กซิโก มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว จําหนายในราคาปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ 
- เวียดนาม มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว จําหนายในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ 
มะมวงสุก นําเขาจากประเทศเอกวาดอรเปนจํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุ Champagne และพันธุ Kent 

และวางจําหนายในรูปแบบขายปลีกและยกกลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ราคาขายปลีก พันธุ Kent จําหนายในราคาผลละ 1.79 เหรียญสหรัฐ  
ราคาขายยกกลอง  
- พันธุ Kent กลองละ 10 ผล ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ (0.90/ผล) และกลองละ 8 ผล ราคา 11.99 เหรียญ

สหรัฐ (1.50/ผล)   
- พันธุ Champagne กลองละ 20 ผล ราคา 14.99 เหรียญสหรัฐ (0.75/ผล) กลองละ 16 ผล ราคา 9.99 

เหรียญสหรัฐ (0.62) กลองละ 14 ผล ราคา 18.99 (1.36/ผล) และกลองละ 12 ผล ราคา 14.99 (1.25/ผล) 
แกวมังกร     
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 - 9.99 เหรียญสหรัฐ และพันธุ

เนื้อสีขาววางจําหนายในราคาปอนดละ 6.99 เหรียญสหรัฐ 
- เม็กซิโก แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง วางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ  
- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 - 5.99 เหรียญสหรัฐ และพันธุ

เปลือกสีทองวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.69 - 5.99 เหรียญสหรัฐ  
เงาะ  
- เม็กซิโก วางจําหนายในราคาปอนดละ 1.99 เหรียญสหรัฐ   
- กัวเตมาลา วางจําหนายในราคาปอนดละ 2.49 เหรียญสหรัฐ  
ลําไยสด นําเขาจากประเทศเวียดนาม บรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ  
ลําไยแชแข็ง นําเขาจากประเทศเวียดนาม บรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายในราคาปอนดละ 3.69 เหรียญสหรัฐ  
มะขามหวาน นําเขาจากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาระหวางกลองละ 

3.79 - 4.29 เหรียญสหรัฐ  

ลิ้นจี่แชแข็ง นําเขาจากประเทศเวียดนาม บรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายในราคาปอนดละ 1.99 เหรียญสหรัฐ  

ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน 
 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 2565 
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ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย  

สํารวจ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

1.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch ไทย 9.99 
ราคาลดลงจาก 

10.99 
 

ราคาปกติ 14.99 
 

   

2.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง           

San Gabriel 
Superstore 

ไทย 12.99 
ราคาทรงตัว 

 

3.  ทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

99 Ranch มาเลเซีย 15.99 

 

4.  ทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง    

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 2.69 
 

ราคาปกติ 3.99 

 

5.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

99 Ranch มาเลเซีย 23.80 
ราคาลดลงจาก 

30.61 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

400 กรัม) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

6.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 42.32 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุกลองน้ําหนัก 
300 กรัม) 

 

 

7.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch 
 
 
 
 
Hawaii 
 

ไทย 16.99 
(บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด 
ราคาปกติ 17.99 

เหรียญสหรัฐ) 
 

16.99 
 

 

8.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch 
 
 
 

ไทย 14.99 
(บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

 
ราคาปกติ 15.99  

 

9.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii 
 
 

ไทย 9.99 
(บรรจุกลองน้ําหนัก  

1 ปอนด) 

 

10.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii 
 
 

ไทย 20.40 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 400 กรัม) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

11.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 28.71 
ราคาลดลงจาก 

42.32 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

300 กรัม)  

12.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii ไทย 19.27 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 400 กรัม) 

  

 

13.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 33.32 
ราคาทรงตัว 

(บรรจุกลองน้ําหนัก 
300 กรัม) 

 

14.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 17.00 
ราคาทรงตัว 

(บรรจุกลองน้ําหนัก 
400 กรัม) 

 

15.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง   

Hawaii เวียดนาม 13.70 
ราคาลดลงจาก 

14.00 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

397 กรัม) 

 

16.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง   

Hawaii ไทย 7.99 
ราคาลดลงจาก 

9.99 
(บรรจุกลองน้ําหนัก  

1 ปอนด)  
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

17.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii เวียดนาม 15.99 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

   

18.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii ไทย 11.99 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

  
 

19.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 14 ออนซ) 

 
ราคาปกติ 8.99    

20.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   

พันธุหมอนทอง         

San Gabriel 
Superstore 

คาดวาไทย
หรือเวียดนาม 

8.99 
ราคาทรงตัว 

(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

 
ราคาปกติ 9.99  

21.  มะมวงดิบ       
(พันธุผิวสีเขียว)          
 

San Gabriel 
Superstore  

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 

 
 
 
  

 

22.  มะมวงดิบ       
(พันธุผิวสีเขียว)          
 

Hawaii  เม็กซิโก 9.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

23.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

99 Ranch เอกวาดอร 14.99/กลอง/20 ผล 
(0.75/ผล) 

ราคาลดลงจาก 
17.99/กลอง/20 ผล 

 
ราคาปกติ 19.99 

 
 

24.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

Hawaii เอกวาดอร 18.99/กลอง/14 ผล 
(1.36/ผล) 

 

25.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

San Gabriel 
Superstore 

เอกวาดอร 14.99/กลอง/12 ผล 
(1.25/ผล) 

 

26.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

San Gabriel 
Superstore 

เอกวาดอร 9.99/กลอง/16 ผล 
(0.62/ผล) 

 

27.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

Hawaii   เอกวาดอร 1.79/ผล 
ราคาทรงตัว 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

28.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

99 Ranch   เอกวาดอร 6.99/กลอง/10 ผล 
(0.70/ผล) 

ราคาลดลงจาก 
8.99/กลอง/10 ผล  

 
ราคาปกติ 13.99 

 

29.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

Hawaii   เอกวาดอร 11.99/กลอง/8 ผล 
(1.50/ผล) 

 

 

30.  มะพราวออน 
(ตรา KSN Intertrade 
Co. Ltd.) 

99 Ranch     ไทย 18.99/กลอง/9 ผล 
(2.11/ผล) 

ราคาลดลงจาก 

25.99/กลอง/9 ผล 
 

ราคาปกติ 29.99 
    

31.  มะพราวออน 
(ตรา Best) 

Hawaii     ไทย 
 

9.99/กลอง/9 ผล 
(1.11/ผล) 

ราคาลดลงจาก 

12.99/กลอง/9 ผล 

 

ราคาปกติ 16.99 
 

32. + มะพราวออน 
(ตรา Top) 

San Gabriel 
Superstore 
 
 
 

ไทย 16.99/กลอง/9 ผล 
(1.89/ผล)  
ราคาทรงตัว 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

33.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

99 Ranch   ไทย 2.99/ผล 
ราคาลดลงจาก 

3.49 
 

ราคาปกติ 3.49  
 

 

34.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

Hawaii ไทย 2.19 
ราคาทรงตัว 

  
  

 
 

35.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

San Gabriel 
Superstore 

ไทย 2.39 
 
  
 

 

36.  มะขามหวาน (สด) 99 Ranch   ไทย 4.29 
 
  
   

 

37.  มะขามหวาน (สด) Hawaii   ไทย 3.79 
 

ราคาปกติ 4.99  
   

 



- 10 - 
 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

38.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 
Superstore 
 
  
 

ไทย 4.29 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

3.99  
 
  
   

 

39.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 
Superstore 
 
  
 

ไทย 4.29 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

3.99 
  
    

40.  มังคุด   99 Ranch   เม็กซิโก 8.99  
ราคาลดลงจาก 

12.99 
 

ราคาปกติ 16.99 
 
    

41.  มังคุด San Gabriel 
Superstore 

เม็กซิโก 5.99 
 

ราคาปกติ 7.99 

 

42.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

99 Ranch เอกวาดอร 5.99 
 

ราคาปกติ 8.99  
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

43.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 6.99 
ราคาทรงตัว 

 

 

44.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 
 

 

Hawaii   เอกวาดอร 4.99 
  

 
 

 

45.  แกวมังกร            
(พันธุเน้ือสีแดง) 

 

99 Ranch   เม็กซิโก 4.99 
ราคาลดลงจาก 

5.99 
 

ราคาปกติ 8.99  
 
  

 

46.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 
 

 

Hawaii   เวียดนาม 9.99 
ราคาทรงตัว 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

47.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 
 

 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 

 
  

 
 

 

48.  แกวมังกร         
(พันธุเปลือกสีทอง) 

99 Ranch   เอกวาดอร 4.69 
ราคาลดลงจาก 

5.99 
 

 ราคาปกติ 8.99  
 

 

49.  แกวมังกร         
(พันธุเปลือกสีทอง) 

99 Ranch   เอกวาดอร 5.99/กลอง 
 
 

 

50.  
 
 

แกวมังกร 
(พันธุเปลือกสีทอง)  

San Gabriel 
Superstore 

เอกวาดอร 5.99 
ราคาทรงตัว  
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

51.  ลําไย San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 4.99 
 

ราคาปกติ 5.99 

 

52.  ลําไย 
(แชแข็ง) 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 3.69 

 

53.  ล้ินจี ่
(แชแข็ง) 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 1.99 

 

54.  เงาะ 99 Ranch เม็กซิโก 1.99 
ราคาลดลงจาก 

2.69 
 

ราคาปกติ 10.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

55.  เงาะ Hawaii กัวเตมาลา 2.49 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 2565 


