
รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน  

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

ตุลาคม 2565 
 

เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ผลไมเขตรอนท่ีวางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ท่ีต้ังอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด San 

Gabriel Superstore เจาของเปนชาวเวียดนาม  

จากการสํารวจในเดือนตุลาคมพบวามีจํานวนชนิดผลไมเขตรอนวางจําหนายลดลงเมื่อเทียบกับท่ีไดมี            
การสํารวจไปเมื่อเดือนกันยายน 2565 โดยไมพบล้ินจ่ีสดและแชแข็งวางจําหนายในตลาดท้ัง 3 แหงท่ีไดทําการสํารวจ อยางไรก็ดี 
จากการสํารวจครั้งน้ี พบวามีแกวมังกรพันธุเน้ือขาวและลําไยของสหรัฐฯ วางจําหนายในตลาด Hawaii Supermarket และพบ
ทุเรียนแชแข็งท้ังในรูปแบบแชแข็งท้ังผลและเน้ือทุเรียนแชแข็งวางจําหนายอยางแพรหลายมากขึ้น แบงเปนพันธุ Musang จาก
มาเลเซีย และพันธุหมอนทองจากไทยและเวียดนาม โดยพบวาในตลาดท้ัง 3 แหง ท่ีทําการสํารวจ จากเดิมท่ีพบวามีวางจําหนาย
เพียง 2 แหง นอกจากน้ี ยังพบทุเรียนสด มะพราวออน และมะขามหวานนําเขาจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียววางจําหนาย
ในตลาดท่ีทําการสํารวจ โดยราคาทุเรียนสดและมะขามหวานยังคงทรงตัว ในขณะท่ีราคามะพราวออนปรับตัวลดลงเพียงเล็กนอย 
ผลไมเขตรอนที่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ไดแก มะมวงพันธุ Kent ผลไมที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก มะมาวงพันธุ 
Champagne มังคุด ลําไย  แกวมังกร (เน้ือขาว) และเงาะ ผลไมที่ราคาทรงตัว ไดแก มะมวงดิบจากเวียดนาม แกวมังกร (เน้ือ
แดง) แกวมังกร (เปลือกเหลือง) ท้ังน้ี ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลการสํารวจไว ดังน้ี 

• ผลไมเขตรอนนําเขา ท่ีมีวางจําหนายในชวงน้ี ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียนสด/แชแข็ง มังคุด 
มะขามหวาน มะพราวออน ลําไย และเงาะ โดยผลไมเหลาน้ีนําเขาจากแหลงตางๆ ดังน้ี   

- ไทย  ไดแก ทุเรียนสดและแชแข็ง มะพราวออน และมะขามหวาน 
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร (เน้ือแดง) มะมวง และทุเรียนแชแข็ง 
- มาเลเซยี ไดแก ทุเรียนท้ังเมล็ดแชแข็ง 
- เม็กซิโก ไดแก เงาะ แกวมังกร (เน้ือแดง) และมังคุด  
- เอกวาดอร ไดแก มะมวง และแกวมังกร (เน้ือขาวและเปลือกสีทอง) 
- จีน ไดแก ลําไย 

• ผลไมเขตรอนที่ผลิตในสหรัฐฯ พบวามีแกวมังกรพันธุเน้ือขาวและลําไยวางจําหนาย   

• ราคา  
มะพราวออน  

- ไทย   
ราคาขายปลีก ผลละ 2.19 - 3.49 เหรียญสหรัฐ ราคาลดลงเมื่อเทียบกับการสํารวจเมื่อเดือน

กันยายน 2565   
ราคายกกลอง (9 ผล) วางจําหนายในราคาระหวางกลองละ 19.99 - 25.99 เหรียญสหรัฐ 

สวนใหญราคายังคงลดลง เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา  
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ทุเรียนแชแข็ง 
เน้ือทุเรียน 
- ไทย เน้ือทุเรียนหมอนทองไรเมล็ดแชแข็งบรรจุในกลองและบรรจุภัณฑสุญญากาศ วางจําหนายใน

ราคา 9.99 - 20.40 เหรียญสหรัฐตอปอนด และเน้ือทุเรียนท้ังเมล็ด แชแข็ง วางจําหนายในราคาปอนดละ 17 เหรียญสหรัฐ 
- เวียดนาม วางจําหนายในลักษณะเน้ือทุเรียนหมอนทองไรเมล็ดแชแข็งในบรรจุภัณฑสุญญากาศ 

ในราคา 7.99 เหรียญตอปอนด และเน้ือทุเรียนท้ังเมล็ดบรรจุในกลองวางจําหนายในราคาปอนดละ 14.00 - 15.99 
เหรียญสหรัฐ  

- มาเลเซีย พันธุ Musang พบวามีวางจําหนายเน้ือทุเรียนท้ังเมล็ด แชแข็ง ในราคา 17.00 - 
42.39 เหรียญสหรัฐตอปอนด และเน้ือทุเรียนไรเมล็ด แชแข็ง วางจําหนายในราคาปอนดละ 34.76 เหรียญสหรัฐ 

- ไมระบุแหลงผลิต (คาดวามาจากไทยหรือเวียดนาม) เน้ือทุเรียนหมอนทอง แชแข็ง บรรจุกลอง 
วางจําหนายในราคากลองละ 8.99 เหรียญสหรัฐ  

ทุเรียนสด  พันธุหมอนทอง นําเขาจากไทย พบวามีวางจําหนาย ในราคาปอนดละ 10.99 - 13.99 
เหรียญสหรัฐ 

มังคุด  
- เม็กซิโก แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามนํ้าหนักในราคาปอนดละ 12.99 เหรียญสหรัฐ 

ราคาลดลง จากปอนดละ 10.99 เหรียญสหรัฐท่ีวางจําหนายในเดือนกอนหนาน้ี  
- ไมระบุแหลงผลิต แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามนํ้าหนักในราคาปอนดละ 12.99 

เหรียญสหรัฐ 
มะมวงดิบ    

- เม็กซิโก   
ราคาขายปลีก พันธุ Kent จําหนายในราคาผลละ 1.79 เหรียญสหรัฐ  
ราคาขายยกกลอง พันธุ Kent กลองละ 10 ผล ราคา 8.99 เหรียญสหรัฐ (0.90/ผล)  

- เวียดนาม มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว จําหนายในราคาปอนดละ 7.99 - 8.99 เหรียญสหรัฐ
 มะมวงสุก พันธุ Champagne นําเขาจากเอกวาดอร กลองละ 20 ผล ราคา 17.99 เหรียญสหรัฐ 
(0.90/ผล) และกลองละ 18 ผล ราคา 15.99 เหรียญสหรัฐ (0.89/ผล) นอกจากน้ี ยังพบวามีวางจําหนายในราคาผลละ 
2.59 เหรียญสหรัฐ 

แกวมังกร     
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเน้ือสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 - 9.99 เหรียญสหรัฐ  
- เม็กซิโก แกวมังกรพันธุเน้ือสีแดง วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ  
- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเน้ือสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 6.99 เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ี

พันธุเปลือกสีทองวางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 – 6.99 เหรียญสหรัฐ  
- สหรัฐฯ แกวมังกรพันธุเน้ือสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ 

เงาะ  
- เม็กซิโก วางจําหนายในราคาปอนดละ 2.69 - 2.79 เหรียญสหรัฐ   
- ไมระบุแหลงผลิต วางจําหนายในราคาปอนดละ 2.29 เหรียญสหรัฐ  
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ลําไย  
- สหรัฐฯ วางจําหนายในราคาปอนดละ 6.99 เหรียญสหรัฐ 
- จีน  วางจําหนายในราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ 
- ไมระบุแหลงผลิต วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ  

มะขามหวาน นําเขาจากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาอยูระหวาง
กลองละ 3.99 เหรียญสหรัฐ  

ท้ังน้ี รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน 
 
 
 
 

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

สํารวจ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2565 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

1.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch ไทย 10.99 
ราคาลดลงจาก 

12.99 
(ราคาปกติ 14.99) 

 
  

 

2.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง           

Hawaii   ไทย 13.99 
ราคาทรงตัว 

 

3.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง           

San Gabriel 
Superstore 

ไทย 12.99 

 

4.  ทุเรียนแชแข็ง   
พันธุ Musang    

99 Ranch มาเลเซีย 15.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

5.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

99 Ranch มาเลเซีย 30.61 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

400 กรัม) 

 

6.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch ไทย 17.00 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

400 กรัม  
ราคาปกติ 15.99 

เหรียญสหรัฐ) 
 
 

 

7.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 42.32 
 (บรรจุกลองน้ําหนัก 

300 กรัม) 
 

 

8.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   

พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 34.76 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

300 กรัม) 

 

9.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch 

 
 
 
Hawaii 
 
 

ไทย 17.99 
(บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

 
16.99 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

10.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii 
 
 

ไทย 20.40 
 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 400 กรัม) 

  
 

11.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch 

 
 
 

ไทย 19.99 
(บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

 

 

12.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch 

 
 
 

ไทย 17.99 
(บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด 
ราคาปกติ 19.99

เหรียญสหรัฐ) 

 

13.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 42.32 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

300 กรัม) 

 

14.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii ไทย 19.27 
 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 400 กรัม) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

15.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 33.32 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

300 กรัม) 

 

16.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 17.00 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

400 กรัม) 

 

17.  เนื้อทุเรียน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง   

Hawaii เวียดนาม 14.00 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

397 กรัม) 

 

18.  เนื้อทุเรียนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง   

Hawaii ไทย 9.99 
(บรรจุกลองน้ําหนัก  

1 ปอนด 
ราคาปกติ 19.99

เหรียญสหรัฐ)  
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

19.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii เวียดนาม 15.99 
 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

  

 

20.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

Hawaii ไทย 11.99 
 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

  

 

21.  เนื้อทุเรยีน 
(แชแข็ง)   
พันธุ Musang    

Hawaii มาเลเซีย 26.07 
(บรรจุกลองน้ําหนัก 

400 กรัม) 

 

22.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ 
น้ําหนัก 14 ออนซ 
ราคาปกติ 8.99 
เหรียญสหรัฐ) 

  

 

23.  เนื้อทุเรยีนไรเมล็ด 
(แชแข็ง)   

พันธุหมอนทอง         

San Gabriel 
Superstore 

คาดวาไทย
หรือเวียดนาม 

8.99 
ราคาทรงตัว 

(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด
ราคาปกติ 9.99) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

24.  มะมวงดิบ       
(พันธุผิวสีเขียว)          
 

San Gabriel 
Superstore  

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 

 
 
 
  

 

25.  มะมวงดิบ       
(พันธุผิวสีเขียว)          
 

Hawaii  เวียดนาม 8.99 

 

26.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

99 Ranch เอกวาดอร 17.99/กลอง/20 ผล 
(0.90/ผล) 

ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 
14.99/กลอง/20 ผล 

 
(ปกติ 19.99/กลอง) 

 
 

27.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

San Gabriel 

Superstore 

เอกวาดอร 15.99/กลอง/18 ผล 
(0.89/ผล) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

28.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

Hawaii   เอกวาดอร 2.59 

 

29.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

Hawaii   เอกวาดอร 1.79/ผล 
ราคาลดลงจาก 

1.89/ผล 
 
     

30.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

99 Ranch   เอกวาดอร 8.99/กลอง/10 ผล 
(0.90/ผล) 

 
(ปกติ 13.99/กลอง) 

 

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

99 Ranch     ไทย 25.99/กลอง/9 ผล 
(2.89/ผล) 

ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

22.99/กลอง/9 ผล 
 

(ปกติ 29.99/กลอง) 
 
   

 

32.  มะพราวออน 
(ตรา Best) 

Hawaii     ไทย 
 

12.99/กลอง/9 ผล 
(1.44/ผล) 

ราคาลดลงจาก 

20.99/กลอง/9 ผล 

 

ราคาปกติ 16.99  
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

33. + มะพราวออน 
(ตรา Top) 

San Gabriel 
Superstore 
 
 
 

ไทย 16.99/กลอง/9 ผล 
(1.89/ผล)  

ราคาลดลงจาก 
19.99/กลอง/9 ผล 

 
ราคาปกติ 19.99 

 

34.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

99 Ranch   ไทย 3.49/ผล 
ราคาทรงตัว 

  
 
  
 

 

35.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

Hawaii ไทย 2.19 
ราคาลดลงจาก 

2.89/ผล 
  
  

 
 

36.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 
Superstore 

ไทย 3.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

37.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 
Superstore 
 
  
 

ไทย 3.99 
ราคาทรงตัว 

 
  
 
  
   

 

38.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 
Superstore 
 
  
 

ไทย 3.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

3.59 
  
 
  
   

 

39.  มังคุด   99 Ranch   เม็กซิโก 12.99  
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

10.99 
 

(ราคาปกติ 16.99) 
 
    

40.  มังคุด San Gabriel 

Superstore 

ไมระบุ 12.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

9.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

41.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

99 Ranch เอกวาดอร 6.99 
(ราคาปกติ 8.99 

เหรียญสหรัฐ) 

 

42.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

San Gabriel 

Superstore 

เอกวาดอร 6.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

3.99 
 

 

43.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 
 

 

Hawaii   สหรัฐฯ 5.99 
ราคาทรงตัว 

  
 

 

 

44.  แกวมังกร            
(พันธุเน้ือสีแดง) 

 

99 Ranch   เม็กซิโก 5.99 
ราคาทรงตัว 

 
(ราคาปกติ 8.99 

เหรียญสหรัฐ)  
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

45.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 
 

 

Hawaii   เวียดนาม 9.99 
ราคาทรงตัว 

 
  

 
 

 

46.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 
 

 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 7.99 
 
  

 
 

 

47.  แกวมังกร         
(พันธุเปลือกสีทอง) 

Hawaii   เอกวาดอร 6.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

4.99 
  
 
  

 
 

 

48.  แกวมังกร         
(พันธุเปลือกสีทอง) 

99 Ranch   เอกวาดอร 5.99 
ราคาลดลงจาก 

6.99 
 

 (ราคาปกติ 8.99 
เหรียญสหรัฐ) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

49.  
 
 

แกวมังกร 
(พันธุเปลือกสีทอง)  

San Gabriel 
Superstore 

เอกวาดอร 5.99 
ราคาทรงตัว  

 

50.  ลําไย Hawaii สหรัฐฯ 
(ฟลอริดา) 

6.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

1.99 

 

51.  ลําไย 99 Ranch   จีน 3.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

2.99 
 

(ราคาปกติ 9.99 
เหรียญสหรัฐ) 

  

52.  ลําไย San Gabriel 

Superstore 

ไมระบุ 5.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

53.  เงาะ 99 Ranch เม็กซิโก 2.69 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

2.49 
 

(ราคาปกติ 10.99 
เหรียญสหรัฐ) 

 

54.  เงาะ Hawaii เม็กซิโก 2.79 

 

55.  เงาะ San Gabriel 
Superstore 

ไมระบุ 2.29 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

1.99 
 
 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤศจิกายน 2565 


